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םינינעהןכות

.תורפמהןכלח
י

.הכלהרקח׳

116—*19.סילשורי-שיאי׳׳שיתאמ
לדחירמאמשחי!יואב)םימנהירבד

.(םהיתועדו׳םתנטתםתוריןלםעםהיתוליפתו

120—137,ןייטשניי£בילהיראתאמ

,קחםיןצםוד!ומ-;חו+*י^ע!םידחא׳םירבד

137—142.ןאמ&יירבקעי■יתאמ

.תודהאתורעה
142—144,יקסוואנאייבצבקעיתאמ

.(?ימלשוריהתא.דאוילבבהםא)ןויצמהרות

144—154.יקסמילשוריןתנוהילארשיתאמ

.םיברהבוקיזחחשתועט

156—156,םרוכהתאמ

.שדקירדהב.ותדוסי

156—157,יפמאברעבבודתאמ

.םשיבםומ

159—162.וו^צעגיגצןמהנתאמ

163—164.םרוכהתאמ.ןקזהללה

.וירפוסורוד

165—191,ץישפיליולהבקעיתאמ

.ידומלתדודה

1*1—192,םרוכהתאמ

192
.ירוםםוגרתבןוקת

.ןאמפיירבקעיתאמ

■תפ*רפםלעתופםוהותורעה)רדסהןוקת

ןילהרקהציתאמ.(״תורודה
,3-222*1

.תונויגשלע

:ג22,אתכלכימתאמ

.ורודינבוש״בירהואםיבכוכהוחריה

1—26.םרוכהתאמ
.(היהםשבהרוםמהרפמד״ע)הלכאוהלכא

27—32.םרוכהתאמ
תיב—הזחמלומהזהמ.תומלועהעברא

,ןיזאלאוובהבישיהתיבלומאנליוובםינברהשרדמ

:תומלולהעבראףיקי

.ךופהםלוע(א

33—40;ץיוואניבארקהציתאמריש
םיבתכמהעבראליבי,הישעהםלוע(ב

קחצי׳רםכחהךרעש(תוישרפהושעםיתשב)

ל״ומחןהאזנאהטאנ׳המונגשה)בקעי-ןבקייייא

רעבקהצי׳רעדונהםכחהל(לי׳בירירפםתא

,םינברה-שרדמ-תיכרבדלע,ץינמערקבןהאזניוועל

.(זנכשאתפשב)אנליוווב

41—62;בר8§טוגלאקזחיהשמי״עוקתענ
-

3)
*

תבישילעהפקשה.תוליצאהםלוע

,םיקרפהשמהבןיזאלאוו

63—77;ס״ביתאמ

77—82.םרוכהתאמ.רורבםלוע(י

;הלכאוהלכא(א:קודקדוהרוסמינינע

ידתלמ.לגסהתורוק(ג;אתובית*ןוםבא״ה(ב

ואריכזארשא(ד;םימוגרתבתירופותימראב

תוינומדקמ״רפסלתודחא־תורעה׳—׳?ריבזתרשא

.יזנכשאדיעלא׳ר,״םידוהיה

83—95.ןייטשפעםהרבאתאמ
אנת״רפםהרבדלעהריקח)והילאאבא

96-102.םרוכהתאמ,.(״והילאיבד

.ימלשוףף״זי^דסמןנהוי׳ר

103—106.אנהכלכימתא3

.(תושמשהןיברבדלעהדיקה)ףשנה׳

107-116,פ$רטלארשיתאמ

\
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4ייאצעניבצןמחנתאמ.לבבתורזזנלע(ה

257—289,םרוכהתאמםירקובמ
תוינומדקמ(י

טהרכאתאמ,םידוהיה

,ןייטשפע

11£1160נ1!1׳ז0י1160112י60]>6856801:3,10:18
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290—338,ןייטשנרובי׳׳התאמםידקונמ
.םידודתוריש

,ןייטשפעםהרבאתאמויולהףסויתאמ
838-340י

.ינממואלפנהמההשלש•

223—224,ןאמ5יירבקעיתאמ

:םידפסהלעתרקב,רפוטהרעמ

,דלעפנעוארלאומשתאמ,םירפוסתחפשמ(א

225—256,יטלודעהרשתאמרקובמ
%ןי6ףםוילאומשתאמ,לארשיתםנכ(ג

X)ןורושיטעתורוק
.רענךארדודתאמקתענ,

.סעניירקחציבקעיתאמ,םילחגםירוא(י

84

.םירופסהו

,(םתבמ)יבישוהרובעב

ןרעקלעדנאט.שר׳׳דתאמ

תועידיהקלה

,I 1— 16

וו6ם)םירוחשאצמוםינבלןמז
)

.

95—107,ץיוו$סאנ$מ,מתאמ

.םימתכמ

107—108,ןרעקלעדנאמ.שר״דתאמ

.(רופס)םיתאןיבםינדמ

109—155,ןהאחיידפןבוארקחציתאמ

,(ריש)הדוצמבםיזהאנהםינדה

156—158.נרעבנעט5ילטחנפתאמ

.(ריש)תדלוהטמ

189—163,ןאמדלאנקחציתאמ

.(ריש)ינלבוקמךכ

168—164,ןדעקלעדנאמ.שריידתאמ

•ת׳׳מרתתנשלהזל

1-8 הפסוה

תעיבקרבדבהריקח)םידעומלותותואל

.(דומלתהימבווימיבםיעמז

36-17,פ$רטלארשיתאמ,

.(ריש)?אצומואאצמ

36*תאמ

ז(םיקרפינשב)ץראהיבשוי

,אפוריאתוכלממ)אעראדאתמלמ(א

,םעההכיאבואםיקקוהמה,תוכלממהירדמ

ידיקפ,הלשממהטבש,קילבופירתוצראבםיקקוחמה

37—58,,,,,,(ליהה,ןוטלשה

ילע,בושיהתעונת)הנידמהבושי(ב

תורבחתה,רחסמהתוכילה,םיוגהתשרה,תומוא

59—84,,,,(דומלהיתב,תוצראמ

.תואופרהרפם
90-84,ץיוואסאנ^מ.מתאמ

.(ריש)םינבלגא

94-90,ל״נהתאמ
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םיבכוכהוחריה
וא

.ורודינבוע״בירה

םרוכהתאמ

םייברעה,דרפסברשאבקעיינבלשמשההחרז,הרשעתחאההאמהתישארב

םדקהתוצראיבהרלוכלהרשא
,םהידיבהפולשברהב—השדחהםתדתחימצתישארב—

סגםיחצנמכואביכםאחלאהםייברעה;םתדתרוסמבםאיבהלוסיוגםהינפלדרל

חודו,טאלטאלתטכהלםתאנקשאהלחההמשלבא,דרפסהצרא—ברעמהתוצראל

4הלאהםיחצנמהסירובגה.המוקמתאהחקל,תרחאתדלעבלכלתונלבסה

ואיבההזדגנכו;ירמחהםבצמבבקעיינבלאפרמוהקדצשמשםהיפנכבואיבה

םיעודיהםייובשהתעבראמ-־-םידהאםייובש
ץראהלםכילשהרזכאההרקמהרשא—

ףלאאוהה״בקהלשומויםא.ינחורחםהייחב,לארשיינבתובשומבלתנרוא,תאזה
התשעשמשה.הנשתואמעבראכקרהיה,דרפסץראבלארשילשומוילבא,הנש
בורבםירהצהםנאב,תובעאלרקב—רקבהירחא,םימשהנוחלעהאלההכרדתא

האמהתירתא-״■הבםידמוע״ונחנארשאתעהו,תוטנלברעהיללצולזוהזאמלבא,חדה

!הלילאתארבכ—הרשעעבראה

ירמחהםבצמלע,הרשעעבראההאמבדרפסבםידוהיהתודלותינפלעףיקשנםא

וכלה,םתתלצהתולעממתינרוחאתוברתולעמםדעצבםניכחארנ,דחיםנינחורהו

ןרהא׳רברה,תרדאןבהמלש׳רברה.הנושארבםתולעדעומכדייבולשןכםג
הנשםישמחךשמבו,איהההאמהלןושארהעברהבץיאהתאובזערבכ,ש׳׳ארהויולה

דומעלםהיתהתומוקירשאםישנאםהירחאחינהילב,ועדונאלםהידימלתתובקעםג

תעבםיאלפהדדיןכםגאיפוםוליפבלארשיתמכח.דרפסבדשאםילשוריתולנשארב
אלהמהםגרשאו,ארזעןבאםכחהירפסלםידחאהםיראבמהבקרהמצמטצגו,איהה

שעהתובקעתאהארנרבכינידמהםתדמעבו.ובלירקחםורמלולעיכראפתהלולכוי׳

,היליטסקבהכלממהרבדלעםיחאהתומחלמילגרליכ,הפלכבםתואלוכאלאבוברקה

םידוהיהוכמנוורעצנ
י

הפיקה(1391)האמהתירחאביכדע,דאמדעאיההץראהיבשוי

וללוחתההברשא,תאזההנשה;העיגההקרוימיאהדעודרפסץראלכתאהערה

/זרפטבםידוהיהתודלותבםודאותהתותה,לארשיתולהקירואמשארלעתוערפהוםימערה

ןיבלידבהל
ןיבוםויה

Iהלילה

,הברעמחרואץורחתוריהמםילנרבכו,םימשהגוהלעמןואידעצבדעצתשמשה

םדקהץראמינשהםויבחורזלהתעאובדע,קפואהלתחתמהמשרתסהל
האריהנהו—

הלערשאחריה.התכשחתאריאיאוהםגאוהו,הלילהאובתארשבמה,חריההלעיו

זואטהתירחאבדרפסבםידוהיהלאבההלילהתכשחתאריאהל,תודהיהימשגןחלע

כ

א



,תפרבםנהנוגי,תשש^רכקחציוניברברהאוהאת—הרשעעבראה
.טרמאמתנפןבאתאוניריוילערשא

**

ונצפהלבא,דבלב״תשש-רב״ברהלעקרונטבמנתתאהזבםצמצנאליכינפמ

תנובתתאהרצקבראתלןובנלאצמנןכלעיב/ורודינב״לעםנןיעףועמברובעל

לארשיינברפסמתאןובשחבתולעהלןכ;איההתעבתולדבנתוכלממלהתקולחוץראה

םיבשותהרפסמשחיבםכרעתאתעדלו,םינורחאההלאמםיבוטה,םינושארהםימיב

.םירצונה

רשאו,אפוריא.תיברעמתימורדןרקבאתונכשמרשאיאניריפהיאה־יצה

קלחנהזהיאה־יצה,לגוטרופוהינפש—תוכלממהיתשקרוילעהנערתשתהתע
המורדתאפל.התוערמהשאתונושותודרפנתוכלממל—הרשעעבראההאמב—זא

—הריבהריעהםשלעהלפשהכלממהמשושעו,םיברעהתיבלרינראשנדועץראב
שחיבהדבכנהכלממ,היליטסק—תירצונההבלטמההדמעהדנדנלהנופצ.הדנרג

-דנ8ףונםנוהפסנןהילעו,השדההוהנשיה:תופניתשלהקלחנאיהםנאיה;הנושארה
ס^גרובהלהינשו,הריבהריעאיה(אלוטילוט)הדילוט;תטטקתוכלממדועוהימול

הנטקהכלממדמעמדועהקיזחה,היליטסקלתינופצתיחרזמןרקב.הנשיההיליטסקב
ערתשתןלכלהחרזמ.הנולפמפ—איההכותבהריבהריעו,עראוואנםשב
ירע;האיםנלוותאםגואינולטקתאםגהברקבהללכרשאו,היגגראתכלממ

םידמועהםייאהםגובשהיהילא.היננראבהםגרסו,אינולטקבהנולצרב—תוריבה

ריעםעהקדוימיאה..אוהםהבלודגהו,םיראעלאבהייא—םשב,הלדננםםיב

.הטלפהריבה
;ןושארהםתומכתאםנרעשללכונ,םפרשהירחאםיצעהןמראשנהרפאהיפלע

תכללונילע,ללכבהלאהתודרפנהתוצראהבםידוהיהרפסמתאתעדלהצרנםאןב

ירפוס.םדוקהלעטופשנתראשנההטילפהןמו,םלועהימיירבדבםידחאםידעצדוע

תונושהתופנהיבשויםידוהיהומלששסמהמהמישרונלואיבה,דרפסבםידוהיהימיירבד

450,000ךסרצואהתיבלואיבה.תאזה.־ונשבהנהו.נ׳׳המל1474תנשל,היליטסקב

היליטסקביכןובשהאצמנ,תלנלגלסידוורמ3—םירגיד30בושהנםאו;סידווראמ
האטב(המלשהםתולנםדוקטעמוניתד)הרשעשמחההאמהתירחאבות
ירבדרפוסרמאי,(1290)םינפלמהנשםיתאמכ.לארשימשפנףלאםישמהו

;תלגלגהסמלםידיוורמןוילימ2$ךרעבתאזהץראהיבשויםירתיהואיבה,םימיה

הדבלהיליטסקבםיפלאתואמהגמשךרעבםהיתושפגרפסמזאהלעהזיפלו

4דרפסתוצראלכבטעמכוטשפהגההתופידרהרשאב.(234דצ׳חקלחץטארג)

יכ,טילחתםא,לובנהתאהרעשההרובעתאלןכלע;דחאךרעב,תונושההיתוכלממל

רבגהםאהתעו;הילטסקבוניארשהזהךרעבםידוהיהוטעמנתורחאהתוצראהבםג
—שורגהתעבינעהאר

ףלאתואמשלשחכאלבוכליו״:דיעי,לאנברבאקחציןוד
4דרפסבםירתיהלשמשהההרזתעביכטופשללכונהזט,״וברקביכנארשאםעה,ילת

לעודמעותופידרהידילעוטעטניכ—הזהרבדה.יצהוןוילימדעםרפסמהלע
סופד)ןיםהויהלעבתחתהרפוסתודעיפליכ,וניניעבאוהקוחראל—תישימחה

תונשיתשב,םירתיףלאתואמעבראמרתויםתדתאורימה(ו״ע׳דאשראוו
—תופידרה

ףלאםיתאמהושהרפסמהיכםא.תובברלםיגורהדבלמ,ב״עקוא״נק
דיעיםינפלכלעלבא,קוידבותתמאלעקפסטעמררועי,תורכזנהםינשהמתחאלכ^>
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ןיסחויבאצמנשהמו;דרפסברשאלארשיתולהקךותמודבאשתושפנהמארונרפסמלעונל

׳דמרתויםתדורימהו״:א״נקתנשמהרזנהלע(הייבר׳דיקםוופיליפתאצוה)םלשה

תוברהתואצותהמיכ,ת׳׳לדבש״ירהפלחתנוסופדהתועטיארובאת,״םידוהיםיפלא

םיפלא׳דלבא;זאהלדניפלהתיההתליפנםניכטופשנ,הירהאהארנשתוערה*

םידוהיהלכלעהערלךכלכלעפייכ?אוההמלתהתאובזעםאלארשיתושפג

ךרעלעםימיהירבדירפוסובצקי,איההתעבםיבשותהרתידקפמרפסמתא?דרפס*
•היה,דרפסבםידוהיהלבהזה*ירותב_יכהלעיהזמו;ןאילימהעבשדעהששמ

רפסמ,רתויו(200/0)האמלזוחאםירשעכ,םיבשותהרתישחיבםרפסמךרע
ידוהיחו,םיבשותכםמצעתאםיבשוחהםינכשהבלבהאנקוהאנשררועלידודבכב.

ארוקהתאהתעהילאךילונרשאץראהאיהתאז.םהיניעבםיכשלאוהםכותברגה
י

!ש״בירהאוה—ושודחבחריהתאתוארלבושנהתע.איההתעבהיבשוירפסמהז*

ןייצל,תחאםעפףאש׳׳בירחתאאיבהאלהרקמה?דלומההיהיתמ

לכונונממרשאזמרהזיאוירחאריאשהלוא,דלוניתמבנאךרדבויתובושתב!

קלח)ורפסבץט$רנר״ד.דלחהרואתאהארהבשהנשהלעשקיהבדמללוחיכוהל
מותחותואאצמנרשאכו;הריציל׳עוםיפלא׳הךרעבותדלוהתנשתאעבק(33דצ׳ה

.ךרעבהנשהאמדעםימיךיראהיכולאציהזמ,(ט״עק׳יס)ז׳׳סק׳התנשבויתובושתב
אצמשחטאוה,ותדלוהתועיבקתאץטארגהנבוילעשדוסיה:

ןויצ
הקיטולביבי״כ)

;״הילעינבםינפליתיארהנשםינומשןבםויהיכנא״:(224דצנולטק,ןעדיילב

יאדובהתיהש,תפרצבתישארהתונברהרבדבתקלחמהלסחיתמחזהןויצהרשאכי

המץטארנר׳׳דלולאציןכלע,הקירפאלש׳׳בירההרברבכזאיכ,א״נקהתנשםדוק
ג״יהנש)דיכזטהבה״חזש׳חחאנרנהבאדשרבכתאזההאצותהבלבא;אציש

הואלחהשמ׳רברהל—לבא,המהש׳׳בירהלאלנולטקהבםירבדהתמאביכ,(74דצ:

םירבדההינהורפסמהינשההאצוהבםניכדע?ץטארגלשוחכהפיהטב;ורודךב

1882,טפירשטאנ^מס,צטארג)ןאמפיוקר״דה.רבדרשפעדנאל?הנושארבכ

ש״בירהתאןיקזהשהמ,ץטארנתטלחחתארותסלתבייחמהיארדועאיבה(1883

תונשבהשדחתנוחטקוחרשאהבצטההדע!ודלוהםויתאעדנתומהםוימ.תעאלב

,םיהףוהלצא,ריגלאריעהתמוחלץוחמרשאש׳׳בירהרבקלעתאזההאמהלםיששה

:הלאהםירבדכתיתפרצותירבעתפשבבותכהשדחההבצמהלעי

אבא׳רלחנהםכההודסי,ע״יזש״כירהר״ומתבצמלעםיבותכ(ויה)ולאםיתב

.ותבצמלעםיתבבאוהזומרו.חקליכתנשהתיהל״זברהתריטפול״זיפסכןבאיראס

.ןויןער8לוקן

.קסךיונמדודל

/חןכ£ד1הרזכהמכ

:.זן3>ל3ו
ןי

חןנך.

חק_ליכ-לערל

.קחציתאםיהלא

הזגר
X:ז■
׳לבתדאמ

,לכ^ךעהץיצן

,לכאתוסוט^לו

.קח#כםיךואמ

,ןוימה;םיפך^

׳ןייפאי#צי!

ג

1ו>ו*ידיוס•)
1
(ו

(י*
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,ב8ועםילאכו׳ל£לא,ךאתולגן

*בי#ןכ:ם$ךל

ב#וידוחרגחס$

יל2$ד^חבוטן

׳לע#קלצם־ותו

.קחווהה;אםכן

לע,םתומילשבהככוקתענאילהילאהםיזודחה)
י

מ״רזוי״עואצמנלבא:שדחמהמק1}ישהבצמה

ןיידה׳לאומשרייהילי״כתחאהניקכ,םילשורימןאטלעיא
-(הילמגהלמתנשיהמוקתענהמש,ריגייאמ

:הלאהםירנדכבותכםהירחא

^•ודגהברהוילאןינופלכהשלתה״עה״פוננואגווננודאדובכלתאזההבצמההמקוה

.הריצילב״לרת׳ה(?)ןבמה.א״עיזתשש׳רברהד^׳כא״עיזקחציוניבי

:תפרצתפשבו

,111^ק*1־000113מגטת!1111(1315־!^1116(1י^.1£6ז
106ת0חטם16ם*616%ת681ה

־01נ101נ£860116811ק8£ט6,(±106(£1£6-816?

•(!ט11811נ1)1מ11880)811
1€0י1נ0ממ6111

.(?)1 6ם1408,(13ם828818*1̂.0060§61־1116^0ט1862

.תמטאו.תורובגהימילקרש״בירהעינהאליכ,קעזתריקמןבאאלההתעו

4הריצילו״פ׳התנשכדלוניכהזמונלאצי,הנשםינומשוםיתשןבה״סק׳התנשב

—.נ״המל1326אוהש
רפסישהמעמשאת?ןלאגמשדהיהבתמשהנשןחכשא

ךלהראורביפימימדחאב.ןילרבמץנענםלעהליוו—םירייצהתמכהלרוסיפורפה
ויניעתאךשמ,שדקברדאנהזחמ,רקיהזהמהנהו,תאזההבצמהדילערוםיפורפה

ואבוופסאנ—דליוןקז,םישנוםישנא,םיבשותוםירנ—ריגלאיבשויםידוהיה;הילא

םפסכמובירקיהזמהלא;ורפעתאןנוהלוש״בירהוניברתומצעלדובכקלחלהנה
;ורבקלעהיונבהשפנהבריאהלתורנולעיהזמהלאו,היולתההקדצהתפוקלהבדנ

טרחבהתואראתלחדובעהתארוסיפורפהולהקליכרע,תאזההנומתהוילעהלעפהכו
.ןילרבבתופיהדווכאלמהלתואבוצה־תוארמבהדמעשאיהו,ןוילגה״לע

הזהןויזחה

ץםגעג׳רמאי—הגשבעובקדהאםויכםעפבםעפכהגשגה
הראשגיכאיהתוא—

טבששדהבאוהו,ש״בירהוגיברתומםויןורכזל,ריגלאידוהייפברודרודמהלבקה

רוסיפורפהירבדהזלכלעהאר)רוםיפורפהוגלעידוהאלםויהתא.ךרעב(ראורביפ)

.(1883ק.1882,190ק.86.ץטארגר׳׳דלישדחהע׳׳׳מב,ןאמ$ייק

ש״בירהיכ:הזהןויצהבםגתורמסמעובקלדועלבוגאלוגדצמוגהגא,ןכםגמא

וגיגפל)תונורחאהויתובושתבש״בירה!רבדההזו.(ג״המל1408)ח״סק׳התנשבתמ.

ומיכסהו״צשי(ןיינוה)ונלהקינביכעריאהשעמתלאש״:רמאי(האלהוה״עק׳יסמ

למנבםודאץראלחטחםהמדחאןועטיאלשהעובשבוהלאב״
הנשרובעדעןיינוה

ןעי,רחסמבקזחתהלונלשישוניאריכונטרחתנןכירחאו,המימת״
־

וננודאלאיבנ

קרתאזתושעלךרדןיאו.ויניעבןתאוצמלםידנבותונדגממךירצרשאה״ריךלמה״
הזלעו.״ותושרבוגלרשאתאםיכגמונתנאסכמהמוברהבכמיכ,הטחהונחלשב״

למנבהטחהתניעטתמחמחנכםברובצהויהשינפמהילעומיכסהשהארנ״הבישי

ויהשםילילעמויהו,דאמהזילעםהילעןיננרמויהםילאעמשיהןומהשיפל,אוהה״

םישועשםיבשוהויהו,תואיגודלאיהההטחלםיכירצהםימעהרזעלהזםישוע״

הנכםבהזלעא״יףסוייברבםהרבאיברדבכנההיהרבכו.םהילעאבלידכםתוא״
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מתעו.עמשנהיפלםימיאבחהלדדחנ.רדחאיגלךרצוהשדע,ןאפמלתימגאסע,
פחהתואיגודהיכלכלעדונוהל׳גתגרכבשאיחזזהמ&ההדכעש#
יבריכהלהידהלקהפקשהקראלההתעו.״םילאעמשיהדעכויהאלסימעהזאושעש״
לשהשעמהלעםיכשמנ,תאזההעושתהירבד

ןאוי
Iהמחלמתוינאהנכשלנוטרפךלמ

הדוהי׳ר,תידרפסתפשבירבעחררושמהרשאו,תודעומןהינפהיאשיאלכעדיש♦לכ
ךלמהולםשהקיר£אתיכרעמןרקב(06ט0,)אטייצריעהתאיכוירישכזמר,ורגינ
הנושארהארודהמ,ינימשקלחץטארנ׳יע)נ״הטל1412תנשכחיההמ-,הרמ9לאוהה
תרכזנההנשהירהאםינשהזיאדועהיחש״גירהיכדטאלוגילעהזיפלו.(68ד*
(ש״בירה)ל״זאוהסנו״:(דיי׳יסנ״ח)ץ״כשתהבתכשהטשירבדלרכזדועו?(1412)

ןקזתמו,הקרויממע״נםיכחףסוינאלתאשנש,ליזיאדםח׳רברהתשאולורבדשכ
׳הרואורפסתארמנשקשרקיאדסהברהיכאוה.עודיו;״התואאשילהצריאלנלפוט
בשילשישאלא.(נ״המל1410)יששהףלאטרפלםיעבשוהאטתנשויזשדחב
יאדסח׳רברה:אוהו,דהאיאדסחיברלעאיהץ״בשתהתנווכיכ,קחודבתאז

הקרזנתועטתטאבילואוא.האיסנלבמוהלידוטמ,ש״בירהםעןתנואשנשהמלש
םנונישעןכלע,יאדוהןויצהידיטאיצוטקפסןיאשינפמלבא?הבצמהתקתעהב
.םירחאתורוקמטרבדהררבתייכדע,דוסילהבצטהתאונחנא

,רמאיץטארנר״ד.ותדלוטםוקםלהתעאובנ,ונלעדונרבכותדלוהןמזםא
יכהארנ,ןכטילחהלץטארנלואיבהשהמ.הנולצרבבדלונאוהיכ,דוסילכילב

ל״צ)הנולצרבטיתלדבניתורחבבו״ןןעדיילנולטקמאיבהשןויצהלעךמסנהזבםנ
,(3דצ)הלעמלונאבהשהמיפכלבא.״א״בשרהלשושרדמתיבב(הנולצרבביתלדננ
׳יסב״:היארלםשהרעהבןייצישהמןכ;הואלההשמר״רהירבדהמהיכוניאר
המןה;הזלעהיארתומדלכהמשןייעמהאצמיאל,״הנולצרבמואצומיכהא־מד״צש
רתויםילודנוםימכחלהלתנריעהתיהיריעוךומכאינולטקמינאםנ״:ש״בירהרמאיש

שמחילהזר״ניאדםחיברברלאוההןושלהרואבכיתבתכשהמ״:האלהןכו,״ךריעמ
ותונברואםכםששםדוקיכ,הזקרונלחיכויהלאלכ;״הנולצרבביתויהבםינש

הנולצרבבותרידבוקמהיה,הםנרסב

ו)
,(ויתובושתבתומוקמהמכדועןמהכומןכ

כ״ח)ץ׳׳בשתבונאצמונחנאםנמא.אוהשלכזמרונאצמאלדועהמשדלוניכלבא
האיסנלבביכונלרמאשהמאוה,הזל(ש״בירה)ל״זברהלקיקזהשהמו״:(ח״כק׳יס

יפל,תינעתרוזנלולרמאושיטמהטלשהרזנהםדוקולאבותדלומריע״

הזלעטרחתנו,ללכוירבדלששחאלו,ל״זברהתיבבהלודג•הפרשהאורהיהש״

רבדבץטארנירבדתארתוסאוהשומכהזהקצה.״ןינעבורבםולחהאביכותוארב״

הרעהב.האיםנלבבש״בירהלשוהבשןינעבוירבדתארתוסאוהןכ,ותדלומםוקמ
;(ו״סרל״צ)ו״סש׳יסמהארנכ,האיסנלבבדועהיהאלו״מקתנשב״:ץטארנרמאיםש

ותחכוהרקיעהנהו.״ד״מק—מ״קתונשךרעב,רצקןמז.קרהאיםנלבבהיהאלהזיפל
שארטהארנהיפכו,א״יאישנשאיטלשןודלהבתכנש:איה,וזהבושתמץטארגלש

הזיכ,סשטהיארלכןיאתטאבלבא.האיםנלבברדהיההבושתה
שאיטלשןוד״

וקאציו,(תפרצב)ידלדאטהנוראמהשאהתאחילשידילעשדקש״אישנ
ל

יכ

תאש״בירהבתכםשלו,ידלראלותשארחאךלהיכרשפא,רחאלרבכהשדקתנ
להקתארסומלש״בירהריעיהבושתהףוסביכ,שירבדלרכזו.האיסנלבמותבושת
ההלשנהבושתהיכאוהתוא—םתדעינבברקבהנישעתשתולבנהלעידלדא

היה,א״נקתנשבאוהוהרזנהתעשביכ,ונאבהשץ״בשתהמהארנרבכו.ידלראל
׳יס)ותבושתברמאיש״בירהתאאצמנ,ןכםנמא.ותדלומריעהאיםנלבבש״בירה

כ
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אוהוטיקמהאלההארנרשאכו/׳יתדלומץראמיתינלאינושויאובכהתע״:(ו״צד

תאזלככ?ותדלומריעהניאהאיסנלביכ:רמאלונאמיהדכומהזיפלו,האיסנלכבהתע

,*חסהתאהנדומעתאלתובושתהיכ,תתאב—תאזבשחתאלתטלחומהריתסל

ץראויתיבלא,:ל״צואוהס״טילואיכתינשתאזו;הסנרסבהבתכניכתויהלכויו
ונמיזאתלתב.״ותדלומריעהאיסנלב״:שוריפברמואהץ׳׳בשתהונילעןמאניכ,׳׳יתדלומ

הקזחחוה
ינאןה״:ןעדיילגולוטקמןויצהלעץטארנומצעךמסשתישילשהםעפבסני

הזיפלעו,״הררשהירחאיתפדראלםינששמחוםישלשהזחשוטרטריעביתבשיתנ

עלקיאלתאזהםעפבםג;השוטרטבתבשלרחבהאיסנלבירחאיכ,האלהרמאי■

דע,ונממדריאלבושהאיסנלבבתונברהאסכלעהלעשןויכש״בידהו,הרטמהלא
.הקירפאלחרבזאו,האבהאבהרזנהתנשיכ

האיסנלבכדלונאוה—התעונעגנש״בירהייחימימהנושארההפוקתהתוצקינשב

לבא.ע׳׳בלא׳׳נק׳התנשב,הרזגהתעשבהקירפאלהאיסנלבמחרבו,ו״פ׳התנשב
אוהו,דחאחתפמקרונלאצמנהזהרבדהלע?םייתניבםימיהןתואבומעהיההמ

תחוקועבטנםהבש,םינמיסרשעהנומשותואמשמחליכמהויתובושתרפס
תרומל.הנורחאהותחונמריעריגלאבםימשחותולעדעםיינחורהוםייטרפהוייהימי

לכ—חתפהובאוצמלהאלניכדע,םימיבורמםירקוחהדעבחתפמהתחשנונחור
תחתמואצישרדסכונילאואבאלתובושתדינמיסיכ,חנושארההפקשהכובהארתןיע
ידכבןכלעיכ;הרותברתואמוםדקומןיאו,ונינפלולעיםילולבלבא,ש״בירהידי

תרקבתורריבעהל—רודזורפבונמצעתאןקתלונילע,ותדלותןילקרטבסנכיללכונש
רדסיפלעהנההתובושתהרוהיאותומדקתא,תורשפאהיפכחיכוחלו,רפסהיגפלע
.וייחינשימי

4(34דצח״חץטארנו,28דצא״חץולחהבש״הי)םידקוהההזלעוריעהדבכ
תונורהאהויתובושתהנהןה(ו״פק—׳א׳יס)דפסהבםינושארהםינמיסהיכ

ריעה(1875ן.320ץטארגלישדחהע״טב)םולואיר׳׳ד.הקירפאברבכותויהבןבתכש

השלשלותואוקלחי,ויתובושתרפסתאםיריכזמהםינואגהיכ,אלפרבדדועלע

ת״ושב;םיקלח
׳סבו,ש״בירה׳ושתמןושארקלהתאריכזי(ג״ג׳יסב״ח)זעובוןיכי

.?IV,ד״ויתואא״ת)םילודגהםש 379.)
:

ףסויתיבבןרמוםיקלה׳גתובושתולשיו״
,ש״בירהמםיקלההשלשהלכתאאיבמי״בהיכ,קוידבאלשאוה)ג״חםויתובושתריכזמ

דחאקלחסהו,י״כג׳׳הש׳׳בירחתובושתיתיארריעצהיבגאו;(האלההארגשומב

ןהשומבש״בירה׳ושתיכאוהאלפגו.״ןרדסכוגידיבשש״בירהתובושת׳םץבוקמ
*צמניכ,לודנרתוי.דועאלפלעריענונחנאםג?והגיתחמאתחמארחבאלוכונינפל
ןינחןבףולכמ׳רלחקחןקזלאסינאנתסמ״5(נ״י׳יסא״ח)ץ״בשתחרפסכ

לאושה,א״י

ויתובושתבתמאבתאצמנןכו;״ה״מק׳יסישילשקלהש״בירהלוזהלאשלאשהזה

הלאהתודיחחלכןורתפל?םיקלחמרכזלכםהבןיאשהמ,ה״מק׳יסבןכסגונינפלש
םינמיסבקלהוקלהלכו,םיקלחהשלשבתובושתחוקלחנהנושארביכ,רעשלונלהארנ

ןכירהאקרו;ןארודהמצדכןועמשר״רהורודןבמץ״בשתה׳םמ״דבומכ,םידחוימ

ךלוההדחאץבוקלםורבחיוםיקלחהתשלשתאופסא,סופדבןתוארדסלואברשאכ
ישילשהקלהלבשחיה״מק׳יסיכץ׳׳בשתבוניארהנהו.הזרחאהזבםינמיסהרדסיפכ

ש״כייהבישהשתובושתהלכליכהשהזהקלחהיכרעשלרשפאןכלע,ש״בירהמ
הקירפאבותויהב

—
,יס.שארבדומעלסיפדמהתננשבורדסנ,רפסמבםינמיסו׳׳פק

,המוניארהשומכ,אצידבלבתובושתהרדס-יאלעדמללאלש״בירה׳ושתמה״מק

יפ:רמאנםשץ״בשתב—אציםילאושהתומשבלובלבהזיאלעםנדמלללבא

3



ר)הזהלא
׳

םוקמלהבושתההכורעםשש״בירהבלבא,ש״בירהלוזהלאשלאש(ףולכמ
בותכה/׳ו״רנלאיתלאשןבשופנובקהצי׳רםכחהינתתל.טיםלפ״:אוהוההאשיאלו-

ץבירשאכ?וילעםיכשמנללכבה״טקדעוירהאםיאבהםינמיסהלכו/נ״לק׳יס

ןייע
,ומצעבש׳׳בירה׳ושתמאיבנתחאתודעדוע!רבדםוקיםידעםינשיפלע.םש

׳יסב.םיסלפמקחצי׳רונתחמאלו,סינאנתסממל״נהףולכמ׳רמהלאשנהלאשה^

הידעסיבררבלאומשיברלסינאגתסט״:םעפהדועהלאשההתארנ,ש״בירהבט״ען
ףולכמ׳רוילעינלאשרבכהזבירב״:הלאהםירבדכש״בירהרמאיהמשו,״א״יינידו!

רכזנהףולכמ׳רלבא/וכוולבישמיתייהאלרבדלעבאוהשיתעדיילו,ןיגחןב״

הנוממאוהתויהבו,םירהאםישנאינשןיבאוהבירהולאכהלאשהרדסוהמרעבהשע״

תוכזבךפהמהיהאוהיכותלאשביתנבהויתיארםנמא,׳וכואוההלהקהלעןקזל״

׳יס)ותבושתףוסבוליתרמאןכו,רחוסהתונעטםילעמוויתונעטבהברמושרויה״

לאושהםש,ה״מק—ג״לקםינמיסהעצמאבהמשרסחניכ,דהבהארנהזמ.״(ה״מק״

ןורסחההארנהיפל.טיסלפבקהצי׳רונתחלעתועטבםלוכוסחיתנו,ףולכמ׳רדחאה

תומדוקהןכןיאשהמ,השוריהרבדבתולאשההנלחתםשש,א״מק׳יסשארבאוההזה
ארקהל—איההתעבםידוהיהנהנמיפל,ןכמנמא.לארשיינהנמהזיאבתויטרפהנה
סהילכםהלןיאשיברעוידבעתומשינשב

ןוימדו
׳רהזיכ,דטאלונלוכי,הזלהז

ירבעהומשםגאצמנט״עק׳יסבלבא;ירבעהקחצי׳ראתאוהיברעהומשבףולכמ

רמאלקר,אופאונלראשנאל;״ןינהןבלואשר״בהידעסיבר״:אוהוףולכמ׳רלש

.ףולכמ׳רלאושהםשא״מק׳יסשירבהמשרסחיב

יכ—רמאו,הטירשטרש,הלעמלרכזנהםוקמבסולואיר״ד!איבנמףידעםכח
וילעשדוסיה!ןושארהקלהםהנושארהאיהאיהספדנהבס״ש׳ימהבושתה

ו״פקדע׳א׳יסמתובושתהתאאצמשהמאוה,תאזותרעשהעיבטה
תאתוליכמה—

קלחורדסנםיקלההתשלשיכטילתיהזמ.םינשהרדסיפלתוכלוה—ישילשהקלחה

הנולצרבמבתכשתובושתה(א:המהו,ש״בירהומבןכששתומוקמהיפלעודבלקלח

ןהבדעצוךלההזיפלע.הקירפאמתובושתה(ג;האיסנלומ—תובושתה(ב;הסוגרסו
׳יס)ףוסהדעהככךשמנוס״ש׳יסמלחיןושארהקלחהיכהלעהו,םינשהיזמריפל

דעז״פק׳יסמתובושתהתאדועבשוחו,ותעדיפלקלחהרמננאלהזבלבא;(ח״יקת
.הסוגרסבש״בירחבשישןמזהלכתאתופיקמהניההתובושתה.ונממךשמהלא״כר׳יס

קלחהותעדיפלליחתיןכלע,האיסנלובש״בירהתובקעהאריהאלהוב״כר׳יממ
׳א׳יסמתובושתה—הלעמלונרמארבכרשאכו.ט״נש׳יםדעךלוהוךשמנהינשה

—איטחהאלוהרעשהלאהזהםכחהעלק,ןכםנמא!ישילשהקלחההנהןהו׳׳פקדע
ןושארהאוהס״ש׳יסהיב

פ״עהנכלתתובושתהיכבושהישהמב.הימעטמאללבא—

רמאי,ז״פש׳יסהבושתהףוסבאצמנמ״דבו;תורמסמ־•עובקללכונאל,םינשהרדס

ר)אצמיםאו״:תששרבהדוהי׳רויחאואוה
׳

ןטקרבדבהיטנונירבדב(יתרפאםרמע
הנה׳וצ׳שיוניברוונירומםילודגהתורואמה׳בירבדמלודגוא

דועהיהןהכהץרפ׳רובריברורבהארגהזהןושלמ.״ונתלמלאלםימישמונחנא

׳יסבו?םיתמהתכרבבןהכהץרפר״רהתאריכזיהזמםדוקהה״עש׳יסבו,ותיחםייחב

רמאיש.דממחיכונאללכמלבא,הזוברתמרבכששוריפבריכזיאליכםאס״ש

הרותאצתונממואניידוהיאדו״רנםיסנוניברברהונרומינפלאובי׳הרצוא״:םש
ןכו?ומלועתיבלרטפנרבכפ״רברהיכ,״תמאוהיפב׳הרבדו

רועהאלהאצמנ

ונדיבןיאשירחא,ומבלפטהלרתומלבושהנלבא,הלאכםירדס־יאתומוקמהמכב

ןוכנהםרדסבםאיבהלוםירבשהתאאפרל
ונלהיהסולואיר״דהתטישיפלהתעו—

כ
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ותנשמלטלחומרדסןיאתמאבלבא?הזהקלחבןושארהאוהז׳׳פש׳יסהינימאל

ומכםינמיסהרדהבהנושארהאיהאיהם״ש׳יסהבושתהו,םינשהרוחיאוםדקהב

.הזכהארנש

ןקתלםיבשוחהתמשאבקרו,תאזההלאשהלאונלאצמנדחאהתעטדוע

!רוטהלעףסוימיבהרפס—אוהו,ובשמתשהלדאמהתעדבכיכדע,לקלקתנ

ונקתםינורהאהםיסופדבםיהיגמהקרו;םעפבםעפכש״בירהתובושתתאאיבמי״בה

.םפדנהש״בירהתובושתבשםינמיסהםעוגנטלידכב,ףסויתיבהרפסבםעפ-לכב

ונ4(נ״סתתנמ)ןילרבבספדנההשמיכרדוףסויתיבםערוטהרפסהתעחנומונינפל

הרויב.תאזההלאשהלרורבןורתפובונאצמןבלעו,ונקתלהיגמלבידידועולחאל

לע*—א״י׳יס<א׳!חנ:םימעפהמכש״כירהתאי״בהאיבמ(ח״כר׳יסםירדנתוכלה)העד

םפדנהב*והו,״׳וכירדנהןיאשלכהשובהינפמאגשיללדוהייניבאכיאימלמגרימימעט

היהוםינטקוםילודגלמקהד״עעבשגשרחאלעהבושתכ.~ב״נק׳יס,א״חנ.;ע״ש׳יס

לעכיתבתכש.תמ״—ו״ל׳יסא״תב;א״יקת׳יסספדגכאוחנ,׳״ובו׳דוצמרבדותרתהב

—ג״ס׳יס.א׳׳תנ;וגינפלה״צש׳יסבאוהו,״םההםיברמטורפישךירצש,םיברתעד
—(ג״סל׳׳צ)ג״£׳יסא״חב;ב״כת׳יםכאוהו,׳״טגםתימרתריתהלאוהמ!מקההיהםא״
איחכ;נ״נת׳יסנןכעגאוהו,״רבזגהיווצינפמהלטבהמכסהמאלורתנםרחמןיא״
ע•וריכמשהמ״■*״ח״צ׳יס
ל

—ז״מ׳יסא״חכ;ז״נמ׳יםבאוהו,״להקבשרימחמהתעד
אנהסניהתעו.ו״ת׳יסבאוחו,״ריתיבולרימהל.אקודריעבשםכחללאשנןיאדאהד,

ומ*רקלה,ס״ש׳יסהתמתדימעמלארוקמ

ן

תמושתמלכתא#צמיזאו,׳א׳יס
חתפמתא.אצמניגממקלמתלתתמרבדכםג!^נ1יתיבהרכזשםיגויצהלתונווכמ

ןיםזהלעבשנההזשהארנ״—ב״י׳יסב״הכ;רמאיי״ננרבזגהקגסב..אוההםוקמב
המכסהמןושלבהיהםאו״—׳ט׳יסנ״הנ;םפרגמבס״צק׳יסבאוהו,״ןיאושנלותכ

שרדאלסולואיר״דמיכהזמוגלאציו.ה״צק׳יסעפדנכאנהו,״ריםהמליוארקפס
הארנשומכלבא;ןושארמקלמלא״כרדעז״פקןשושמתגגומתמתאךממשהמכ,מפי
קלחמלע.ףסויתיבבשםינויצמלונווכיודילעו,ןמיםהמזמינשמקלחמלימתי

דעךשמנוספדנמב׳א׳יסמליחתמאוהיכ,ץ״כשתהיפלעונהכוהרבכישילשה
ואיבהב,הזלעעייסמדאנת!זומףסויתיבמו;ינשמקלממליחתיםשש,ו״פק׳יס

ח״עק׳יסג״חכ:רכזגהםוקמב
סנםפדנחבאומו,״םיברלרדגהמכסההמתימםא״—

וריתתשחזרתימבשוחליוארשממ—ו״צ׳יסג״הב:םשאיבישממלבא.ח״עק׳יסבןכ

אוהו,ו״צ׳יסב״הב:ל״צוףסויתיכנס״טאוה;ש״בירהבהמשאצמנאלו,״להקה

.186יי־96=282.־י-ספדנבב״פרןמיסלןווכמ

העדהרוירוטהתאתיננהלאמתוטלובמתויארמירמאסאיכ,רבדהאלפנ
בארוטמתאחקגו

ע״האב.מארנתרמאזאיכ,ונידינטפשמהןשהוארנעהן
םקיטלמילרשפאדאכימו״—א״צ׳יסבמ״בירה׳ושתכ:*ןסויתיבמרמאי׳א׳יס

—מ״קת׳יסבמ״בירמ׳ושתנןרמאיםשזיי׳יסבג*,״תרמאאשילהצורווהייקופוםכ
״היליטסקתגכלמםתראפםהרבאשדיעממימלע*

1

׳ושתכ1רמאי׳מ׳יסמ״וחבו.
.א׳׳םק׳יסכש״בירה

תעשמדהאנקהירטשבןנירמאיכדבתכלאננחוגיברשפ״עא,—
רטשומתתוליפא״י-ו״צמ׳וסבש״כירמ׳ושתכ:םמי״מ׳יסבו;״תישפגדבעמןינק
•תקלמנש״בירמ׳ושתשללבףסמתיבמריכזיאלםינויצהמלאלכב.״דיעהלםהןילטי

לעונדמעב?הארהשתומוקממלבבספדנמבסינוטמ,דממםיאצמנתמאבו,םיקלתל
תנושארתםעפבספדנמ״בירהתבושתיכ,תחאחתאזרוכזלונילע,רזעהןגאה

לקנברשקהרתויהתעמו;{]113£׳שתואםירפסהרצואכ׳יע)ז״שתנשכהניטגטשוקב
—

כ
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לעבתכשםדוקםינשהמאבהעד.דרוירוטלעףסויתיבורפסתאבתבוראקי״ר*

תואםירפסהרצוא׳יע)םדוקםינשהםככןכםגספדנשצנכו,פפשםהןשחורזעהןכא

ש״כידה׳ושתכשםתשהד״וילעורפסבמרעשלונאםיתרכמןכלעי;(*£61י*

ובתכתעבןכאללבא;קלחלכלםידחוימםינמיסםעםיקלחהשלשב.דיהש,דיי**ת>

לכודחאתנםשש,איההתעב.דניםנטשוקבספדנהודיבהיהרבכ,מ״יחוע״האלע

הארנהזדגנכו.סופדבאצמנשומכורפסבםשרןכלו,דחארדסוןוי*תחתתובושתמ

תוספדנהש׳׳בירה׳ושתכהעדהרויבםנשמתשהאזדשהשמיכרדלעבהתא
ללכהרתהולץאדםוקמהתעדלער״—ב״לת׳יסבש״בירה:(ח״כר׳יס)םשרטאד

.ספדנהלןווכמאוהו,״ן״במדהתעדל

לעו/ובתכנשןסזהיפלרדסהתאהנרימשתאלתובושתהיכהלעמלונרעהרבכ

ומכו;הנהכעובקהרדסהתאאוצמלוחיכוהלסשע״כמבסולואיר״דהעניםנחלןב

ץפחהמשםנ,(ץ״בשתה)ןאדודחמצ•ץירהתובושתרבדבוזןיעמהבלחברבבלשכנש
חכודחאריחאורלכלבא.(173,1875ק.ל״נהע״כמב)תאזחחטישהתאאיצםל

בשוי״:ע״אסותחיהנושארההבושתביכהיאראהו,רדסלכןהלןיאשןמצעב׳ושתה©

׳יסבו,ו״רנתמצר״הבןועמש״:םותחי׳ט׳יסב/ה״הלזחמצר׳׳כןועמשריאזגלא

םרדסבהלאהםינואנהיכאוהרקיעהו!״מ״כהחמציברםכחהןבןועמש״—ח״ב

תאשארברדסל:אוהו,הנשמהרודסבשתקהוניברתובקעבוכלה,םהיתובושתתא
,דנהבשתונטקהתאןכירחאו,תומכבתולודגדתותכסמה

תאהדסיו—המהושעןכ;
אלפנךרעונלאציהזמו.רתויבתורצקתורצקהןהידחאןשארבתוכוראהםהיתובושת

םיפדבוקדחיםינושארהםיקלחהיכ,דחיםנץ״בשתהכוש״בירהב—םהיתובושתיקלחב

עבמיפל,ןכםנמא(״!סינורחאהבםהיפולחו,דפסמכתוטעמתובושתבוםיצורה
יחכוימולעימיבםדאה.םינשהרדסבטעמבואברבהזהרדסהסניולת,םדאהחורו

רשאכ—ורדהוודוהךרילעוברחדימרונחי,המחלמחיריםאקוחרמו,וסעשדח
אשמבאובלהרקמהוהאיבי

ןתמו
תוחשלווידישרפלותרובנווחכתאהארי,הכלהלש

ידימלת;הנקזהימיטאלטאלוברקירשאכאוהןכאללבא;ארונהולחנהדומלתהםיב

$יאו,םוילםוימובריםילאושהםנ,םהילעתבשיתםםתעדםיניקזמשןמזלכםימכח

תובושתההנלהתהאלהוזאמ—הבחרברבדורבדלכלעערתשהלםדיבםהיתותע

יבםעןכלעו.ומוקמתאשרייהכלההקספו,תינרוחאדעצילופלפה,ץמקתהל

םיקלחהואציתאזלכב,טלההבםינשהרדסתאהנרומשתאלהתבלןהשכתובושתה

—ישילשהוינשהו,תונושארהםהיתובושתבןושארהקלחה:םינשהרדסיפלעללכךרדב
יתונורחאהב

ש׳׳בירהדלונהלעמלוניארהרשאכיתיטרפהותדלותלאהבושנושארהנתנ

יגידיבןיאשהלאשאיהתאז?תוברםינשהמשותבשהכיראהםאהלבא,האיםנלבב

אבשהטםקרסביתויהבילהרקרבכו״:(ז״נק׳יס)וירבדמ.הילעטלחומןורתפתתל׳
/׳האיםנלבבותואיתיאררבכרשא,ל׳׳זןאשוש׳ןףסויןודשישיהםכחהםשל

—׳ג,יב/א:(סלפמלםסואונקלחשינכ)םיקלחהוליכי(ונ״לרסאנלימסופד)ש״בי׳מנ(״
מ״נק:םינמיסו,ב״סק=ל״מ-י-סינ־י-גיס:סיפל

-י-
ג״עק

-1־
ו״פק

ן״נשסכו.ח״יקס=>

:םינמיסו,ו״ס,ז׳׳ס,מ״פ:םיפד—׳ג׳׳ב/א:םיקלחהוליכי(ח״צסםדרטשמאסוסד)

.ז׳׳כש,ז״צר,מ״עפ

כ
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—האיסנלבבהנושארהםעפבותויהביכהארג

דבכ—הסגרסבוהנולצרבביתבשםדוק

סכההםעהארתהוןירבוגברבגלהיה
.דמשותבשימיתאךיראהלסגלבא.ןאשוש׳ן

;הנולצרבבעבקתבישיםיבשוי—ויהאוומא—ותהפשמתאוותואאצמגיכ,רשפאיא

שקשרקהדוהי׳רביאדסה׳רברה—םילודגהתורואמהידילעםימהמשקציאוהז
ךרדבדיעיםיגורתאהיגשלע)ידניריגםיסגוגיברוןהכהקהציר״בץרפוגיברברהו
םירבועויהש,ל״זן״רהוןהכהץרפ׳דברהוגיברליתעמשךכו״:(ט״יר׳יס)בגא
דחאודחאלכתאריכזייכסאהלאויתוברתשלש(״םירופכהםויבהכתהיגפל

ןיאלבא,יירומויברםשב
ןורחאהחבשברבדלאובירשאכויפבםילמיד

ן״רהאוה—
;

,הברהויגפלשמשלהכזאליכהארנהזמ,םיתמהתכרבבדימתריכזיןושארהתא

׳רברהיכ,הזלתונווכמויתונשםנו;םימילריעצדועש״בירההיהשדועבתמםאיב

ורודןב/״הרוא״לעבשקש־וקיאדסחןהברהלשונקזויבאאוהרכזנהיאדסח

םייחבונדועתחאםעפותואריכזייכסאינשהתאםג.(ה״כ׳יס׳ושתב)ש״בירהלש

ן׳׳רהירבדוןודחאחוברמהארנהיפלבאשויתורותיבורתאזלכב,(ז״פש׳יס)ותייח

.וייחמולרקיחוברדובכבטעמעוגפלחצרשימלכלעיראכאשנתהאוה.דימתויפב

םעםיבתכמתופילחבאבםשמו,הקרוימיאהלאולהאעקתיתפרצההמלש׳רדשאב
בישיזא,ן״רהלשוחבשבטעמרצקרשאכו,חנולצרבבוברלצאבשויאוחשכש״בירה

דחארבדדירשונלריתתתואבצ׳האלול״ן(ה״עש׳יס)הלאהםירבדכש״בירהול

,תעדוםעטבוטתעדלםהמדחאכ.דיה,ו״רנםיסנוניברלודגהברהונרומאוה,רודל״

םיינמהבחרותעדו,חיתסיכביחנמדןאמכ.דילימדוםירדסחשלשכיקב״

,רשיוךזולכשו״
לארשיימכהלכבוילאךורעןיא

ןיאו
תפילקכוינפלסלכ,תוושהל

חאכךלהיהיךתעדבהיה:ךרמאבוהמכהיהתהיהתימדםאו.םשמושרגרגבוסושה״

הקדצאלתאזןה;ולובגלצאתבשיתגןכתעדלעו,עירכ״
—

ךדובכמץוח
—

םאףאו

יתכראהןכלו״:(ו״עש׳יס)רמאלףיסוידועו.״הובגלעמהובגונשי,סימשהובגכתהבג״

ןיאבותכלונאבסאיכ,םיהןמהפטכאלווחבשתצקרפסבךילא
.ךיקיפסמונא

התמחלמבךכלכלודגוחכהיהאלםג.וימולעימיבתמהארנהיפלתשש׳רויבא
.ומשמהכלהרבדרמאיאלו,ויתפשלדלעוגריכזיאלקחצי׳רהזוגביכ;הרותלש

בשתו,היגבםעדחיבחגולצרבלחלהאתאומאהעקתויבאתומירתאיכתויהלכויו
היהרוחיאהו״;(ב״ית׳יסףוסב)ותרוהומאתומתאריכזישומכו,התומםוידעםש

יתרטעםישלשלכו,הגולצרבבמ״כהיתרוהיתריבגרדעההשקהעומשיגתעיגהתבסל
ואובלתונושארהםיגשבאוהוזותבושתבדמועאוהשןמזה;״להבניתייההחנאוהיכבב

יפמהקרזנשאתוחידבדאתלמידילע.הריצילמ״ק׳ה—ה״לק׳הךרעבאוהו,הסנרסב

ףא״:(הקרוימבםירפאלאדיונאםכחהל,ה״צר׳יס)ויתובושתמתחאבש״בירד

ומכאל,האסםירשעתוחפלךירצינוניבםדאלשורועששהאורינאהזהןמזביכ/#

ךניבליניבשתופלחתההתבמשאתוחידבבךלרמוא.לבא;םתיצחמלהתאתרעשש״

המוקהלדגשיאהיהתששרביכוגלערוג;״רעשומצעבדחאלכשאוה,הזב״
םירפאלאדיונאלשורועישמםילפכב.רוקמהרועשתארעשייכדע/רשבהאירבו

.וחורבומכופונבונממןטקה

1הואלחהשמ׳רמהלואשתילטבתששרבתאשיבלהץטארנםכחה,ןכםנמא

התשענוליאכוותדמיפלאיהתמאבלבא/(6דצהלעמל)״הררשהרחאיתפדראל״
ףרטאיבהלהדובעולמעייהברחבו,הררשהרהאףדראלאוהםנש״בירה.ורובעב
יתפרצההמלש׳רלוירבדהכאלה;תונברה—הררשהלועתאוילעלבקלמ,ותיבל
םירחאי״עתישענךתכאלמוםילהאבשויהתא״:(ו״עש׳יס)

-ינאו,דירטמודירחמןיאו
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ינברקמלעילבינבםישנאומקםישדח׳הלבורקהזיכףרוצמ;יראוצלעץראךדד״
^יאדסחןודםכחהםכותבולהקהןטםידבכנהששוו״רנםיסנוניברלודגהברהולילעהו״

.׳׳סמחאללעןוברעבםינותנונחנאןידעו/תוכלטלונתואורסמו,א״ייחאוינאור״נ״

בל(ז״עש׳יס)הינשהותבושתבןכו
ן

לאדיונא׳ראוה,רכזנההמלש׳רלשותקולחמ

רשא,להקהידבכנמתצקםעףרוחההזינופיקהתודרטבחל״5רמאי,הקרוימבםירפא

ונירומ׳החישמוניפאהורםג,סמחאללעתוכלמלוגורסמוונמעינביצירפמונילעומק״

רבכברקתשש־רב.״םייקנונאציו׳חונריעדשאהכדעשפתנ/םתותיחשבדכלנר״נ4.
בלבורק)הצעהתונשל

ן

לשורואדננכםמחתמובשויהנולצרבבדועוהאצמנו,(םישמח
,םהיתולאשבוילאונפםיברםימכחו,קוחרמלעדונרבכבוטהומשיכףא;ל״זן״רהובר

ץבקלאןביולההשמ׳רלותבושתב.ץראךרדלועתהתןותנהנדועאוהו

/הנולצרבמבישהשהנורחאהאיהםגהארנהיפלרשא,(א״פש׳יס)בויאתעלקב

יכו,התעדעהבבשישריעהתאובזעלערבכזומרי
ולהאתאעוקתלאוהןוכנ

•לעיבלויתודדטתוברתעכא״יריבגהתעדייכ״:רמאיהכאלה/תרחאל

בורותוכלמלהריסמהידילעיכתויהלכוי.״יטאלהזבןייעליאגפילןיאויעסנ

—וראוצלעתונברהלועתאתחקלחרכוהוותסנרפהלדלדתנ,הלעמלרכזשתודרטה
4הנושארבתונברהתרשמתאוילעלבקשןמזהתאטלחהבתעדל!הסגרסלאבזאו

ןיא
ל׳׳ק׳הךרעבהיה,הסגרסטתונושארהויתובושתמהארגכלבא;ונידיב

—
.ד״לק

השענשהצילהטגרבדבן״רהורומינפלוירבדתאעיצי(ב׳׳פש׳יס)ותבושתב

רסחועבראוחאטוסיפלאתשמחונמזהיהו,הטסקרסכוינפלאבושאיינודב

הטלשד״ביאדסח׳דל(ה״פש׳יס)ותבושתבןכירתאו;םישלשונטמ
וניברברהוגיברלהגולצרבבוהוררוע״ןרמאו,הזהצילחטגהץנעב/!דלידוטב

ד״לק׳הן״רהתריטפןמזונלאציהזט.״ובהדוהוט״כהל״זםיסנ
—

רשאכו;ה״לק

בישהן״רהםגו,הטסקרסלואובבףכיתן״רהלבתכש(ח״פש׳יס)ש״בירהתאאצמג

ןמזהאוהו,ן״רהתריטפםדוקםינשהזיאבהמשאביכרחבהארנ,(צ״ש׳יס)ול
.הלעמלונרטאש

תיבמוילעורבעתוברתואלתו>שקברשאהחונמהתאאצמאלהסנרפבםג

ןודאוה,תששרבהדוהי׳רברהונממריעצהויחאוילעתמיכ—תיבמ.ץוחבמו

(ה״צש׳יס)המלשרביאדסחברלותבושתב.הנולצרבבבשויהתפרבשקשרק

♦

רעבתיגיגהב,׳ובודאמבאכהלודגיכםולשןיאימצעבוימעזיגפמירשבבםותמץא״
ילעםימורמשארבישארילעורנולהבידגנשמשכואסכ/תרעובמינפלחאהושא

לבאבונדועונממהלגיכודובכלעהכדנורבשנ״:(ז״צש׳יס)הבושתהףוסבו/״תרק

כלםדוקטעמ.״ףטקנ
הרשעהנומשןבכאוהוהזויחאןב—הארנהיפל—תמן

העומשלימעלביבלתויהםע״:(ז״טת׳יס)תרחואמהבושתבתאזרכזניכםאו/הנש
:ימתסהונושלמלבא;״׳ובואוהולודגהונבהנולצרבבו״רניחאםכחהןמדקפנהאביכ

הדוהי׳רןאוהו/ונממםימעפהמכרכזנהויחאלעותנווכיכהארנ/יחאםכחה

רדסהתאהנרוטשתאלתובושתהיכהפםנוניארבגאךרדבו.תפרבשקשרקןח

תתמקרפהותואבןכ.(ה״צש׳ים)םדוקמריכזהרבכויחאתומרבדלעיכ/טלחהב
ואבשתופוכתהתולבאה.הלעטלונרכזהרבכרשאכ(ב״ית׳יס)הנולצרבבותרוהומא

דונולצרבבהפגמזאהררשיכרעשלונתואןתת/רצקןמזבןמותכש״בירהלע

רובעבויתונעטתארדסהב;(ג״ית׳יס)ותבושתבהזלעאצמנרבדלרכזו,היתוביבסו

יפלעהנתוחיסכנמהתבותכתאתוכנלהצפהו/ליגרואבהלעבתמשהגמלאהותב

תאיתינשוםתיתבהרקיהבירלעיתרדסהלאש״ןל״זו/ןיכודשהתעשבונתהשםיאנתה

כ



הפגמהםדוקהנולצרבבגוהנהיהרבכו״:רמאיהבושתהעצמאבו;״׳ובותומשה־
התעםגיכתעדלהארמ,הנושארההפגמהבןמזהתאןמסישהממ;״הגושארה

תאש״בירהבזעשירתאםגיכתעדלונרותתאזההבושתה.ל״רהפנמתעש,דתיה

לעףסונו,םדילאלהיהשםוקמבוהקיצהלמהמשויאנושדועולדחאל/הנולצרב

הנמלאהותבהאברשאביכ;ץוחבמםגומעערהדועופיסוהותחפשמוותיבבויתוקוצמ

ךרעשירחא.התלהנמהתואתונוהלןודמישנאובירירחרחמומק,חתבותכתובגל
וראשלחזהרבדכהרזעל.סנ,םידדצהינשלשתונעטהרבדלעותבושתתאש״בירה

וילארמאיהכו,הנולצרבתאבזעטעמהזרשא/ןחלאיחלאשברחוילאבורקה■

חתאבהואוחאסאוחתאםינודאסאוהתאבאםאןקתלךדיבו״:(ו׳׳טת׳יס)

לערוזעללכותזאויתונעטםרדנוקא״יינבךלהאריבורקבה״עבהנולצרבבךתויהבו״,

יבירילעבויתוצמישנאךותיסיםאו,םלעתתאלךרשבמותמאה״

היההעורםאההםגרםבו.׳׳׳וכוךלולכויאלוךותפי,םהלהבאתלא,הערלםהירזועו״

דחאלע,ן״רהוברינזאבןנואתמוהאצמגהנהואובתישארבדימ?םינשושבש״בירד-

וינפלםינונבנםירהר״נדודןבףםוי׳רההזו״;(ב״פש׳יס)ןידבומעבשויהםיניידה

הישפנינוכשמארייאל,ריתיריתיהרוי,דרויריתאלוריתסינאלוםינ,רושימל״

אל,בראמבבשיחמשאביתשקבוםיצחב,חמחלמולהשעיתולובחתבברנמו״.

ןכ״.
,תידומלתהתורפסבולםשאלרשאדודןבףסוי׳רהזהךפכפההשיאה.״ידמעיכנא

׳הלש״בירהאנקרשאכ—תמאהשיאוקידצהש״בירהלבלתלחמםעפלכבבסה.

ילבל)ןכעבשנורדנרשא״י,(ה״צש׳יס)חסנרסבחרופצעןבקחצישיאחרבדבתואבצז

רבעהתעוהנולצרבמהדובכהותעלצותחקב(ושנלפואותקושתתויחל.דשאםושהקיל״

רשאהשדקההתואכולרשאלכדבאיאלןעמלםנותואבצ׳הליתאנקבינאו,לכהלע״.

איההידוהיהותשאיכו,ינפלדמולוילעמועונצאוהרשאונבווראשרובעיותקל״
■

ר״נדודןבףסויוניברברהםכחהדיו...ל״צזיחאחלענהאשנהתשאהדובכהתדוד״

שיאהםעלצנתמהיהובבלךרומוותמיאוהחפלרתסבךא,יולגבחזב׳יתאהתיה״.

ונממקחרתמחיחאלםנ,ירבדלוחרכלעןמאחנועאוהשקרובלמאליכרמואואוהה״,

ודגנכרבדהשעאלבלוחיטבהלותואתירכירכזנהןמ(רכזנהקהצי)שקבםנ...יוארכ״,

יכיתישעןכו...שקבמלכלןונראיקהטפשמכרובדבואהשעמב״
םושןיא

.״ץראהטפשמיפלםינפםושבוזכהחטבהתושעמלצנתחלוטלמחלהלובחת״.
׳רחוניאררשאכםאףאיכ,רתוידועש״בירחתוקדצלעםחידעונתיחלאחםישעמה

דובכבטעמעגגשםוקמבתאזלכב,ודובכאסכתחתתוריתחדימתרתחחזהףסו*•

ןבדודיברלותבושתב.ותרזעלותואתחקלמומצעתאש״בירהענמאל,םימש
...הראפםהרבאתשאאינודרואהתשעהבעותהוהלבנהרבדב״:(ה״קת׳יס)ביעוש•

נףסוייברברהיתארק,תובוחרבוסיקושבאיכורככיתחוצארקאוילוקיתומירה״-
ר״

יבדברהוםירורבהינפבןושארחדעחרוקחלונרזח...להקהילחנונצבקו״.

נףסוי״,
.״ינאור״

לקתנשבהסנרסבהבתכנש(ת׳׳קת׳יס)תאזההבושתב
,הפוסמחכומשומכט״

םוקמב)סולואיריד.ח״יקת׳יסדעךשמנחויתובושתמןושארהקלההטעמכםזחח*־

עדיאלכומצעהשעלבא,הסגרסבדועהיהש״בי־והיכתואלהבושתהתאאיבה(רכזנה

תוכלוהתובושתהיכ,:אוהו,וילעאבאוהשרבדהרקיעלערותסלהשעמהזבאיבהש

תנשהתעו,:שרופמאצמנ(א״צת׳יס)תמדוקהתחאהבושתביכינפמ,״םינשהרדסיפל׳
מקםיפלאתשמח

םינויצהשלשוםינשדועררבלונילעהזהקלההמדרפנםרטבו!ב״

המלשיאדםחיברלשיבירהבותכי(נ׳׳עש׳ים)הבושתב.ובםיאצמנההנשהירפסממ׳-
כ



זעיחהלךולהילפאברבדמךשפנלעטלמהלריעהתאתאציותעטשיכסג,:הלידוטכ

-;׳םולשךתיבלאתבשל׳׳תו,טלקמהריעתאוילדגוהאלךתונחתםיקמוטלפמ
ךלודסחאילפה׳התאהדואםעפה״ןהאיסנלבלוילאבותכי(.דימת׳ים)הבושתבו
;םוימםהילעולפגתולהבוריעתומתומיאהמכרשאהיכשחמוהלירוטתלפאמךאיצוה,

תמיאםירדחמו,.רובויבששנאלטשקהברחהלבשןדהמ,םשמךתאצ,
ןלו)ץט$רגר״דהלערבעחחהזיאונעדיאל.״םהילהאבםינכושהשישילגניאה
:ןכלגה?דחאןמזבהנתואעובקלו,דחיב.דעוהתובושתה-יתשתאךבסל(2עטאנ,יח.

;:הזמהזםיקוחרתמאבו;חתפהאוצמלהאלנלבא/תאצלךרדאוצמלהמשששמי

הבושתה.ונינפלהארנרשאכ,םינשרשעךרעב—םנמזבוםמוקמבהלאהםישעמה
עגי,:רמאישומכו,הנולצרבבש*ביר.דרועתויהביאדובהבתכנהנושארה

-איהו,׳ךלשלהבורקהבסלתוכלמלונורםמוונולילעה,רבעשףרוחברכעהזכוהזכונילע

.:!״רהםנדכלנהברשא,(ז״עשוו״עש׳יפ)ויתובושתברכזשהמצעבהריסמההתואאיה

,תאםגרעשללכוגהזמו;הגולצרבבםלוכויהםהו,תפרבשקשרקויחאויארםחןודו

ןמזה
ק׳התגשךרעבתאז,רתיהש

,הלידוטנזאהיהיארפהיברלשובשומ.ל״
׳לבא.םולעותיבלאבשןכירחאוהמןמזלריעהןמחרברבדהתנפבקרו

לק׳התגשירחאדימהבתכגשהיגשההבושתהאיהןכאל
ידעומהירחא)ח״

.:עםילגנאהתומחלמירתא,(טילחהלרשפאיא?חספוא?תוכסירחאאוחםא

ח״לק׳ה=)1378תנשלףיסאהתעבוץיקבםיליטשקה
ן^ארגבפשאבומכ(ט״ל—

תאעקתהמלע־אדמהברהו,,דפגרפכםיגשהמכמרבנש״בירההיהזאו,ומוקמב
שיבירהתמשחזילעו,האיפ5לבריעלהלירוטמ—איההתעבתועיבקבולהא

.תודלותלדחאןויצדועונלןתהתאזההבושתה.היכשחמוהלידוטתלפאמאצייכ

הבושתהתאותכיהרבכ.הנושארהותבושתתאךרעובשןמזה:אוהו,ש״בירה

,התעמו;ויתובושתראשלכלתמדוקהאיההארנהיפליכ,יתרפאםרמעיברל(זיפש׳ים)

בורקהזי,:רמאיהמלשיארםחיברלוירבדביכ,ויחאואוההוכרעובשןמזהונלעדונ

,השקוהול׳׳זיחאוינאהנולצרבב(יתרפאםרמע׳רלש)הלאוירבדוניארםינשרשעל

אצמתבגאךרדבו,ט״כק׳התנשכהבתכניכאצמתוערפמלהנשרשעכבושהואצ;יונל
לכב;כירחאו,טייחבדועהיהט״כקתנשבםאיכ,וברץרפיברתומלןמזעובקלונדי

—הירחאלשואוז!לגשבתמיכהזמונלאצי,םיתמהתכרבבוריכזיויתובושתראש
״ק׳התגשאיה

ל

.

תוערתשמהויתובושתמינשהקלחהלאאובגו,חיגרוחאםידחאםידעצבושגהתע
.4רבזגהןיירהרודןבףסוי׳רהולבסהשובלןובאדלעףפוג.טיגש׳יסדעז״פק׳יסמ

יכדע,וייהורר&יוםיעירוםיחאכהלהתבוילאוארגשריעהינבמםיערמוילעומק

םאו״5התחיתפבףכיתרמאי(זיפק׳ים)שגרובדיולההמלשןודלותבושתכ

םיעירוםיחאתירבורכזאלויבורקולדחיכימעלביבל
״
תחיתפבדועו,

יפילעוחתפיכ,עשהיגיעודבכהינזאוימעלביכלתויהםא,:(ב״צק׳יס)תרחא

;״עשפההלכלותאטחםתהלשדקהםעלאירבדאצוממ,עשריפוהמרמ
יליפבוהלחבומדםושמהיחמבןנברמאברוציאהינמווהיכוניארהזמ

תאבוזעלותעדבטילחהיכ:הזמטופשללכונהלאויתוקוצמורבגהמכדע.איטשד

בויאתעלקלאעוגלו,םיגשרשעמרתוירככהבבשישהםגרפהלודגהריעה

םעיתמייקיכתמאןה,:רמאיוםחגחיתרכזגההבושתהףוסב.הנממהנטקה(דויטלק)
ינאםגו,םיאנתהויהןכיכךרדהתאצוהלןירגידקיתילוחלשרבכו,בויאתעלקלהקה,

׳להקהיכשדחתגהתעםגמא.ןסיגשדהשארםשתויהלילשיו,ירפכלכםשיתהלש.
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י
יזמ׳

םלכו,ומחנתהסיגרטקםויהשהשלשוםינשוהאנקושבלוםהיניעוחקפנו״ציהזה*.

םינשחולשלםתעדו;תוכלמהחנביחרבלעינבבעלתחאהפשודחאבלהתע,

לופיךיאעדאאל,ינוריתישםתוצרלוםסייפלםהמשקבלבויאתעלקללהקהידבכנמ*

םתעדמאלםא,הנשאאליתפשאצומו,םהלירמאמתאםייקליתעדןכא;רבד,.
ומוקמלעראשנש״בירהו,הזבםנוצרתאהסנרםינבוקיפההארנהיפלי.״םנוצרו,

הברדאו;בויאתעלקבותבשלעזומרישויתובושתלכבותואאצמנאליכ,הנושארבכ

ךבתכידילעינה,:(ד*צק׳יס)הבושתב.ותבשםוקמכהסגרסתאהאלהםנריכזידוע־
רבועבםירעוגםימתוחחםואנ״:םותחי(ב״ר׳יס)תרחאבו,׳הטסקרסהפתועובשבר?

הםגרםבדועהיהיכהזמחכומןכםא,*עינדודרבףסוי,ה׳׳הלזתששרבקחצי,הזכ

,בויאתעלקמםירחאםילאושלתובושתבישיןכ;רכזנהףסוי׳רהםימעפלודגנתמםוקמ•

.םשהיהאליכ—הממ

׳יסמיכ,הזהםכחהתעדתא(7דצנהלעמלונרכזהרבכ!סולואירידםעפדוע

ש״גירהתובקעתאאצמנזאמיכו,ויתובושתמינשהקלהלחיהאלהוב״כר

םהלןיאיכםינושארהוירבדלעףסויתיבהמםשונחכוהשומכלבא.האיסנלככ

.שיבירהתובקערבדברידהלייכדיללכוהנהלוהנתיליכהתעהארנןכ,דומילכ

הנרבאבתאבזאמונשפנהתוק,:רמאי,רשאןבהדוהי׳רםכחל(סיר׳יס)תבושתב

ןיאךינפרואוםאבכיהיו,םההםידבכנהםעןיאושנל
הלועמהו,דאמהלהבנונשפנונתא

אוההמלש׳רהז.״ךתבוטלהתיההבכעהיכונעידוהוניניעריאמהא״ייולההמלשןוד

םינפדעומלןוזהדועיכ,:החיתפחףוסבולרמאיו(ז״פק׳יס)הלעמלולבישהששיאה
םא,ךמצעבעגההתעו;״וניניעדגנלהנומתהארנןיעכןיע,הזהנקדצםינפכ
הינשההבושתםניכאוההרכומןבםא,הלעמלונירבדכהםגרםבהבתכנהבושתהתאז

םש,ונירבדכהארנהבושתהףוסמןכ.הםגרסבהנדעותויהבש׳׳בירהבתכ(ם״ר׳יס)
ךינפוהאירושבךדובכתויהינרשבאייתשנבנבלאומשןודהלענהתויהםעו,:רמאי

הבורקההםגרסבש״בירהבשיםאקררמאלןכתיאלהזו,״ונלצאאבלתודעומ
הברההקוחרהתרחאהנידמ—האיסנלבלומוקמתאהנשםאאוהןכאללכא,האירושל
בזערבכיכהארנ,(ו״נר׳יס)ויתובושתבםידתאםידעצדועךלנםא,ןכםנמא.הנממ
רתהונהנשהמבהטםקרםבןיעיתמלעהשומכו,:רמאיםש,הסנרסתאש״בירה
הזרובעבטילחהללבא;רחאםוקמבהתעאוהיכרורבהזמהארנןכםאו,״האנה

םוקמבםגיכינפמ;רשפאיאןכםנ,האיסנלבבובתכנךליאוהז׳יסמתובושתהלכיב
בים)טימק׳התנשבהבתכנ(דיסר׳יס)הבושתה:הנשהירדסכאלשהנתואאצמנהזה
תאזםינפלכלע?ז״מק׳הןמזהרכזנ(ו־סר׳יס)הירהאשהבושתבו,(ז״ק׳הירהאהנש
,דלבשומלהאיסנלבתאהוא,דרפסבותבשלתונורחאהםינשביכיאדובטילההללכונ

(.ז״פר׳יס)בויאתעלקבןבוארהמלשיברל.םשוהפתובושתהמכבהארנשומכ

ונרפאילהאעטנרשאו״רניאדסהםלשהברהלאבורקהיהתםשיכףא,:רמאי

:ט״ש׳יסבו,׳האיםנלבבםויהומכ,:שוריפבריכזיו״ש׳יסב*׳כוךכמהתעתיטסקרס

4״היסנלוהפהנולצרבמויתואיבהיצחוהנשילהז,ולםולשליזינבןביכךעידואו,

רירפנה׳רהל?רתוידועילואוהזמתותפאלרבכהמשבשיאוהיכהזמהארג

*יעתוהכותבהכותמהטסקרסבהזלעדימתיתייהרשאכ,:רמאי(טייש׳יס)ןידלש

ינפלעהטםקרסבינדועבןה,:(א״כש׳יס)והמיתתבו/עודיהעשופהחבטהםעןוע

ךבשהב,יתערישקבמינפביתוננברפסמדימתתייהו,תלוכירשאלכידגנכתישעותרבד
המתרבדותישעשהמתישעםשמיעסנירתאיכףא,׳ובוהזבםהיניעבןהאוצמל,
ל8׳ויאנושיכהארנהזמ.יריעבםירעשיתתפבתוימוהשארבםאיכ,יוכותרבדש.

כ

■*



—15—
בוזעלזאץפחתעביכתחתו,המשותבשימיתירחאבוברומכוברהסגרסבש״בירה

םינשהםגותוכלמהחכבובכעללהקהוצר,בויאתעלקלולהאתאעוקתלוריעהתא

םג,תוימוהשארבםהיפוילעורעפיםתואאצמגהתעןכאל;ומחגתהםיגרטקמההשלש!

—.ריעהתאבזערבכיג
ויתובושתלכביכ,עוגרמהתאוהחוגמהתאאצמ—הארנהיפל—האיסנלבב

איהםגותסגרפ.ותדעבבירירחרחמלעדועןנואתמוהאצמנאל,חמשותויהבבתכש■

וילעדיעישומכו,םירחאלויתועמתוולהללוכיהיהיכדע,האיםנלבבהחורבולהתידז

איסגלבבולןיבייהויהשבוח,רבג(ש״בירח)ומצעבאוהםגו״:(ד׳ם׳יםג״ח)ץ״בשתהז

—הארונההגשהוםיטעומםימיויהאל,העיגראדע.דתיהותחונמלבא.*חולדיכתכב
דחוימהדחאהלםנםכותבו,לגלגהךפהנדרפסיבשויםידוהילו,האבא״גק׳התגש

!ש׳׳בירהאוה—םהבש׳

דירפמהןוכיתהםיהאוה,לודגהםיהתארובעגםרטב!דבכגארוקידמעדומעהפ

תאהחתפשתיברעההקירפאןיבו,םידוהיההיבשויתאהאקרשאתילותקהדרפסןיב
םידוהיהבצמלעןיעםישלונילע;הלאהםיחדנהוםיטלפהתאהבהאבלבקלהיתועורז

הגשהמיכ!א״גק׳התגשאיה—הערהימיםהילעואבםרטבירסומוירמהבדרפםב־
—שיבירהילעפוייח—הזחמהםוקמ•הנתשיהאלהותאזה

וגחגאו,הקירפאלדרפסמקתעיו

.הינפתאתוארדועףיסונאלהנמטאצנרשאכ•

יכ,ןנואתהלהמדרפסידוהילםהלהיהאל—הארנהיפל—ירמוחהםבצמלע

ןמיס)ויאלחלאומשיברלותבושתבש״בירח.דאמםיבוטםייחויחםשוהפהארנרשאכ.

תורצואבוטלכםיאלמםיתבםהלויההירישעשהקרויטישנאבתרעשהתא״:(ג״גק

ירגידתואלמתורעמוםיגינפבורותוילגרמםירתסמינומטטוהרוחסוףסכ״.
תונטואובהזיפלאוםיטישכתוםיצפחולויהיףאהלאלכולןיארשאו,בהז#

תאזהץראהיבשותברעשתלבא.ינעארקנ,רתוהוותסנרפהבחיורחלהיקנ,.

,רועחיטשלעואםינשיץראהלעוהרושטבםימורצםחללםיקיפסמםניאש(הקירפאב).

.״םיפחיםיכלוהםבורויאלטבנלעיאלטםהישובלמו,הלילבםיסכתמםויתוסכבו.
׳יסג״ח)ץ״בשתהרמאישהמהארואב?דאמלוזבהקרוימבהיהבהזהיכרמאתאמש*

בהזהיכ,יוכוש׳לאיירהבבותכו.דקרמכתישענשהבותכבשתלאששהמןיגעבו״:(ד״ע

אצויתאזהץראהמיכ,תאז.דץראבלוזהםוקמוםודאץראברקויהםוקמאמ׳

הקרוימיאהמ,דרפסץראלכלעהיאראיבהללכונאל,ןכםנמא.״םודאץראלבהזזו

לטיותחרופכהלעןהסערחסםהרשא,חרזמהתוצראלהלועהךרדלעםיהךותבבשויזז

ןהיתותואהמינפדרפסתוצראבםנלבא;הילטיאבתולודנהרחסמהירעםעתורחתהלוא־

םהייחיכרד!טעברןורושיןמשיו—בוטיכהחונמהתאהמשואריכ,הכניאל

יכ,:(איעש׳יס)ובלתוריקמחנאיש״בירה.ירמוחהםבצמלעםהידעונתיםיירסומ,־*

4םייחהץראבםתיתחינתונוםהילעמםימשתארילועיקרופובלהיהוחזוברשמוניתונועב.

הכלהכםירומהלעו,:רמואאוה(ג״עש׳יס)ןלהלו.״הפוגההרבגםידירשבםמ־
פירשהדיהנושאר.דתיההזהלעמבו,וביריהצמובירלןההמאםהיפב׳הרבד*

ךותמאלאןבתלשהפוקךותמםהוניראןיא.םיסחוימהוםירישעהםינגסה*

׳יס)בלבאכשקעצישיכירהשדע,ץראהלעםכרדתאותחשןכלעו,רשבלשהפוק׳

תאומילעיםלעהרודהילודגוהפיהמודןיאשוגרודלעחווצגוואב,:(ה״כמ
:(ז״צר׳ים)דועו.*םיצוקהאצמושאאצתותורזבוגטעיצירפיגבולשכיןפ,םהיניע■

הרותבשרואמה.״חיכומלוקלהזבועמשיאלורתהכםהלהשעגוובולגרוהרבכשאלא.
כ

י

1-
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הארנו,:(ז״ל׳יס)רטואוהאצמנשומכו,ללכותואואראליכ,ר׳ילםלםריזחהללוכיאיי

גנההתוצראבסנכנ(דחירובצהםעדימןורכזהםויברובצחילשהללפתיש)אוההגהנמהש

ךותמוליפאללפתהלועדיאלו,ץראהימעןבורשינפמ(היליטפקבוןוגראב)
ונריעבישפניהיב״:(דיצש׳ים)רמואאוהרחאםוקמבו.״לחנלמעבאלארפסה

7שיןכסנ,םיעודיוםינובנוםימכחםישנאהבשיולארשיבםאוריעאיהש(הםגרס)תאז״

קר,הכוסלץוחןילבואגחהלכותוכסהגחבהכוסןישועןיאץראהימעמםיברהב,
םיכלוהוותכסכשדקמהיפמשודקהןיעמושואהכוסוזיאבןישדקמןושארההלילבש,

סהךיאהתאהאר.ןוגראתומוקמראשבםתומכשםישועןכומכיתעדמו,םהל,

איבוקהקוחצ!׳תועטההזםיעוטוזכתמסרופמתוצמבש,תוצמיקחקדבןיאיקכ,

תזבלקהלרשפאו,:(א״פר׳יס)רמאייכדע,דאמארוגןפואבםהיגיבץורפהיה

םיברו,יוכוסוגאלבורקובליגרהשדעהירציףיקתקוחצהןעי(קוחצלאלשרדוגהב)
אצמאל,תאזותפקשהיפלע.״ושנענאלווילעורבע,ושקונווילעועבשנץראהימעמ

ךלמדמעמותוצמכקתצש,םתלהקינבמדהאקהצמלוסנקרילאקלהקשהמויניעבןח
.שדקהלהזהךסהלכתאןתייכ,םיחרפםיששוהאמךםחיורהוהאיליציס

4להקהתמכסהדגנכקוהצהםוקמבהארתנשינפמושינעהלהיהיד,:(א״עק׳יס)רמאיו

ועמושלכרשאאוההארונהולודגהךסבאל,םיחרפםישלשכואםירשעב,

ןכירסומהםחורבםתולפשב.ילארשילשםנוממלע.דסחהרותהיכ,וינזאהנליצה,

אללוריטומכתדבכנהדעליכדע,איההתעהךרעיפלםגםתלכשה.דתיההלפש
להקלעיתאלפנ״:(בינת׳יס)רמאיו,תותלדשלשואםיתשןכבותכלעדוירפוסהלהיה
אלשרפסעדוירפוסםהלרוכשלםכללאונתיאלךיא,םישודקםלכהדעווהומכדבכנ,
תוארהליתיבאאלםדובכלעםחיתויהלתמאביב,ןקותמוניאשרבדודיתחתמאצי,

היתיאדהתרחאןושלבוהפשיגעלבהבותכההאוצהןיגעב.ותלוזשיאלאוההםרדנוקה,

,קודקדכאוההןושלהתולמלכבםיגיבמהיברעןושלבםיאיקבםהרשאהפרשאםידבכנל״

ירבדכיגיעביהתותויעטוםישובשהאלמהתויהלאיהההאוצהןמרבדוניבהאל,

ןושלתאעדישיבירהיכבגאךרדבהזמוגלאציו.״םהיניעבהתיהןכו,םותחהרפסה׳
ןתנו,:(זיעת׳יס)דחאןויצדועונלדיעי,הביתכהתכאלמבםתעידיטועמלע.תיכרעה

ירנידינשחילשה
ן

ונינפלאיהשומבתאזההבושתה.״הזםרדנוקקיתעמהרפוסל

אוהלודגרכשאיההתעבהדובעהרכשיפלו,יצחודחאףדמתוחפליכתסופדבהתע

אלפנדתאןויצאיבחלונילע,םידוהיהבצמלעונתפקשהלהמיתחכ.קיתעמהדפוסל

.םירצונהםהינכשלאםהייחיכרדבםידוהיהסחילעתפליבהנומתכונלהארמה,ונימב

סחלוררבותוברתועיבתבוןידב?יפצעתטויהותשאהנירוןבואר,:(ז״ר׳יס)הבושתכ

םיםנקוןיקוויחוןימויקכםהלשןפוגבהזמושע,ש״מורפמוקבןרשפלוןיידלדבכנדחאירצונ״

םהיניבונידקספאוההןיידהו;הרשפןהןידןהםהיניברוזגיוקוספישהמלכ׳םהילעלבקל,

והולבקוובודוהו,תותכהמתחאלכלאוההןידןצספהספרפתגו,םהלשןפוגבהרשפךרד״

.הגנשיכרורבלבא,ירצוגםוקםביברעבותכאגל־יווסופדבהגהי.״םהילעוהומייקו״

וזאיההטושפ
חיכוי(רמולפוקיגמודןוד)הבושתהךותבהזהןיידהובארקישםשהיכ—

המואמטילחהלרשפאיא,היהופיאהיאהזההשעמהםוקמלע.היהירצוגיכוילע

קלחהתישארדותיבו,ןתגשמלרדםןיאשתוברפימעפונרמארבכיכ,הבושתהםוקממ
לבונאלהכותמןכ;האיםנלבלהסנרפמש״בירהלשורבעמןמזתאליכישהזהינשה

ןבליזארזע׳ררברזעלא״:םשבהאוצהלעםותחדחאדעאצמנש.דמעירכהל
,תעדירבכיכ״:(ו״מ׳יפ)ותבושתבומצעבשיבירהאגרנובאדשרבכיכי״רזעלא

כו,רזעלאיגבתארקנהטפקרפבהחפשמ#י
הקרוימכןכוהאיסגלככן
.

כ
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םיובעםישנאינשיכ,וניארםינפלכלע,היהישהפיאהיהי.״וזמוזתוקולחןתשלשו

לכתאורסמו,םהיחאברקמןרשפםהלואצמאל,לארשילשהלהנריעבםיצנ

.הצפהשפנבונידקםפתאםהילעולבקןכירחאםנו,ירצונשיאלםהיתועיבת
ויחיו,םירצונהוםידוהיהןיבזאהתיהשתועדהתוברקתהלעידמלונלחיכויהזהרבדה

אשיו,למעהזבהאראלש״בירהםנשדע,םולשבדחיםיערוםיחאנ
קספהירבדבןתיו

תאהפיונלראתיהשעמדועו.לארשילשןיד־קםפבומכונושלבקיידיוירצונהלש
אלודובכמץוח,,:(ז״טר׳יס)ש״בירהירבדיפליכםאו,דחאםכחדימלתיכרד
,״הלחתםינדמחלשלםכחלעופהשע

רכזםוקמלכמ,ונממהיארןיאיבמןיא

םכחדימלתתקזחבאוהןצוארםתלאש״:(םש)ש״בירהןושלהז.תושעלונילערבדל

רשאכו,רומנעשרןועמשלןבוארוארקןועמשםעולהיהשןתמואשמקסעלעו,וניניב״

לאםידוהיתצקל(ןבואר)רמאתרחמלו,׳וכוהטושולבישהוירבדתאןועמשעמש״

ןבוארךלהםימיתצקלו.׳וכולומתאינפדנוינפרחשלעיודנבאוהשןועמשםעורבדת״

רמאשבהזארטילסנקמהנתמרטשולהשעורודנריבוגהיסירםמדחאשיאל״

ל;
ו

הזמ.״רודנריבונהינפמומצעלהנעבתישותרכזנהותפרחלעןועמשלעולשיש

םיסירסהןיבוםימכחידימלתהןיבזאררשרשאחורהלעטעמטופשלןכםנלכונ

.—םירצונה

ומצעמטופשי,וירבעלכמאוההרודהינפתאהארמבכהארארוקהרשאירחא

לארשילשבוטהובצמ.עבטהירדנמואציאלהנהםניכ,תוערהותוברהתואצותהלע

הלישבההאנקה.םעהןומהבלבהאנקישנרטאלטאלריעה,ההובנהותדמעודרפסב

(נ״המל1391ץראמ15)דחאםויביכדע,םידוהיהלאהיולנהאנשליהתוהיתולוכשא

המטשמוהאנשירבד,אליבישבםעהלףיטהלץניטרמאדננריפיאנקהןהכהאצי

חטבלםיבשויהםידוהיהלעלפנתיוולוקבעמשםעהו,זאמותרבעםעםידוהיהלע

ילבל,הערהדעברוצעלםיליצאהוםירשהידיבדועהחלצםעפה.הלכםתאתושעל

םידוהיבונושלוויפחולשמלדחאלהזהןהכהלבא;האלהואליבישלובנתארובעת

שאתציוםידוהיהעברלעערתשיו(1391ינוי6)תינשםעהתאריעהיכדע,סדקמנ

םישלשךרע)לארשיתוחפשמםיפלאתעבשמיכדע,ארונחבזהשעםידוהיבווירעשב

ולבקםבורו;ברחבולפנשפנםיפלאתעברא;רפסמיתמקרוראשנ,המש(שפנףלא

הארמלתירצונהתדתאםהילע
םויב—דרפסתוצראלכלעעננההתשפםשמ.ןיע

)זומתברשעהעבש

20
,(הריבההדילוט)הלוטילוטבםידוהיהלעםעהםמוקתה(ינוי

׳רברהםנאצמנ,םשהשודקלעםיתמומהךותבו;םימכהמשוכפשנםידוהיהימדו

ןבהדוהיר״רה״:ץטארגרמאישהמוניניעבהרשיאלהזהרבדב.רשאןבהדוהי

טחש,הדילוטלאבהרקמבושגרובביחרשא,ש״ארהליעיבררודינשהרשא
דבלמיכ;(65דצ׳חקלח)״ושפנבדיחלשןכירחאוותשאתאוותנתוחתאוידיב

ןיסחויהלעבאוה—הזבוכרדהרומש
הניאשהעומשבאוהםנלשכנהארנהיפל—

לשיעיבררודהיהיכרשאןבהדוהי׳רהזלערמאלרבדהקוחרדוע,תננוה

ירבדתאהמשאיבמש(ה״פר,מ״ר׳יס)ש״בירהבתודהאהויתובושתביכ,ש״ארה

הרקמהאלםג;םינורחאהםגםינושארהךרדמהזןיאש,ללכוילעסחיתיאלש״אי־
(א״צר,ו״פר,ה״פר׳יס)ש״בירהתאאצמניב,הדילוטלהזההדוהיר״רהתאאינה

תירחאבעובקהובשומהיהםשיכהזמהכומ,(הדילוט)הלוטילוטלולבישמ

ז)ןתכאלמתישאריהתו,הינונראלתוערפהורבעוופטשהיליטסקמ.וימי
(ילוי9=בא׳

ףאלארשישפניפלאתשמהמהראשנאלהאיסנלבהריבהריעב.האיסנלבתנידםנ
יאהדעהערההלגלנתהםשמ.םתדתאובזע—םבורו,וגרהנםהמםיטעמ;תתא

2ב[א״חםרכה]

^
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פא.(טסוגוא2־־־לולא׳א)ללחתואמשלשכולפנהמלפהריבהריעבו,חקרוימ

ץטארגירבדכ—אוההםויבהלועינבינפללפנםירפאלאדיוברהםג
רשפאיא—

ן״׳בשתחשהמו;שודקהםשבותואארקיאל(ב״פ׳יס)ש״בירהיכ,דועטילחהל
אציןכירחאםימיתשלש.הזכדובכםשולןתנוברהיהשינפמרשפא,ןכוהנכי

ומכ,תולחקהרתיבוולחההנולצרבהריבהריעמ,הינולטקירעבתיחשמה

.ומתה,דועוהנודינ,הדירול

חכובןיאהרותירבדמומצעהפרמהלכ,הכחכרצחרצםויבתיפרחה

םמצעופרתחשינפמ—אוההרודב—דרפסינב!(נ״ס׳דתוכרב)הדצםויבדומעל
,.דלונבלארשיךלהםוימ.הרצםויבםתדלעדומעלחכםהבהיהאל,הרותירבדב

תוקומעתוטרשוטרשבלצהיעסונםנ;ושארלעתוערפוללוחתהםיתשותחאאל
חלאכתוערתודלותמלארשיתודלותהעדיאלתאזלכב;לדהוןטקהבקעירשבב

םיתאממרתויםתדורימהו״!םיסונאה—המהו,ובםידמועונאשהזהרודהונלאיצוהש

ךרעבאוהשהזכארונרפסמ.ןיםחויחלעביתוכזםחרבא׳ררמאי,״םידוהיףלא
יכםהילערמאללכונרשא,םירשוםיליצאםלוכויהאלי,תובאיתבףלאםישמח

ןכםנרמאישומכוםעהןומהמםבורויהיאדובלבא,תולודגהםהיתורשמלעוסח

םהמוםירישעםהמםיברושערשאכםשפנלעטלמהלואציאלו״:(׳ד׳יס)ש״בירה

שיאםהידיבוטחשרשא,זנכשאבםהיחאכןויםנבודמעאלהמהו;״םידורמםיינע

תילותקהתדיפנכתתתהסחמאוצמלוסניו,םמדלםיפאושחידיבלופנלילבלוחערתא
—

—איההתעבדרפסבלארשיחורלעםירבדורמאילכונלודיעיהלאהםימלאהםידעה
!םיפוםוליפחרודירחא

אלותחאםעפבהתואךותחיואפורהאבו,םדאבהיהייכלגררבשואדירבש

—ופוגביולתלדלודמהרבאהראשירשאמ,הזהםומי־לעבהייחתאחככררמיאל,,דנשי
.עגרלכבלובסלותאשלוילערשאםירוסיחדבלמתידימתחורתרירמולבסיזאיכ

םהלרוחבל—בוטחםנוצרמתאזושעול,בקעיתיבלעמוערקנשחלאחתוחפשמחןכ

ןדבאלעהלתנתתאהחנאלארשיםעאיצוהזאיכ,םימתבותמאבתדהאתד
תאםגןכירתאהאפר,הכדנורבשנלכלהיפנכבאפרמהאיבמהתעהו,וירבאמםידחא
וראשנהמה,הלאהםיסונאהםידוהיהםעהיהןכאללבא.הלאויאולהתלכמלארשי

—ילארשיהףוגבדועםיולתםילדלודמהםירבאכ
,םינמאנםידוהיויההמינפםבלברקב

ןיעחארמלו
לע.אוההםויהדעלארשיעדיאלהזכתובורעתןיממ;םירצונ—ינוציח

םלועמוניתובאןורעשאלרשאתושדהתולאשתונברהקפואלעולעםיסונאההלאידי
׳

לכ!חלאכםירמומלאםינושתדינינעבשחיה:אוהו
תאהארקבעמדתתנחובןיע

,ןישודקרבדלע(נ״מ,ד״י—א״י,׳ו—׳א׳יס)ש״בירהתבושתבתונושארהתולאשה

אלומצעבאוהםניכהארנרשאו,הלאהםיסונאהלשןעגמו,תודע,הצילח,ןיטיג

ארחבםיםוגאחלכתאאיבהלרשפאםאהתמאבו.טלתומקספברבדרשפדיגהלעדי

לאיתבתכהז״:(א״ר׳יסב״ה)ץ״בשתהרמאיאפוגדהאסוגאבוגאצמשומבו?אתהמ

סוגאדימהניבגלוכאלולרתומהיהםאינממלאששה״הלזתששרבקתצייברברה״

/׳וכולוכאלהצור,דיהוליכאהלדושחוניאשל״זברחיניעבהיהולוכאלדושח,דיהשדחא״

שיו״:(ו״ס׳יסא״ח)ץ״בשתחרמוארחאםוקמבו.״חזבילעךמסווילעיתרסאינאו״

.״חזבתורבסריבסאאלדאמחשקרבד(םיסונאהלש)ןענמוןתונמאנןינעב

ולאבןכלו״:(א״י׳יס)רמאי,ןכירחאםהישעמולקלקהברהיכהארשירהאש״בירהםגו

ץראהןמתאצלםדיבתלוכיהיהשםהמשייכםגיגעבהברהרוקחליואר,׳וכוםיסוגאה״
הלא,׳וכוםלילעהלםהיגיברשאםיללמואהםידוהיהירחאםיפדורשאלאדועאלו,׳וכו״

נ
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—.״הנולצרבוהאיםנלבברשאםתצקמונעמששומכתובלמלםתואםירסומםיעשרה״
—םדאהייחבהנבשחתתוירקמבקראלההלאומכתולאש

התעמ,ורבחלםדאןיב
ענרלכבריכעיהזהרבדהךיא,םיימינפההחפשמהייהלרמוחולקדמלואצ
חורורשבתברקבםירושקו,ינוציחההארמלםיסיסרלהעקבנההחפשמהינבחורתא

!איההתעבלארשיבצטדאמהרומ?המינפ

*

טעמענונשהמקר,אוההרודמתיללכהדלותבותכלהזבונאבאליכםאהנהו
—דרפסמאצנםרטב—הכרעמהאיבנתאזלכב,ויתובושתרפסבואש״בירהייחב
רשאדחאשיא

:אוהו,עורזבותואברקץטארנר״דהשינפמ,יונתאהלחנוקלחולןיא

!שנרובדיולההמלש

שנרובדיולההמלשיב(84דצ׳חקלח)ורפסבץטארנר״דונעימשהלודנרבד

ברהאוהאוה,״איראמהטנאשידשולופ״וא,״םיזנינריבשולופ״םשבארקנוותדרימהש

ורפסמינשהקלחחשארבתודחאתובושתש׳׳בירחבתכוילאששנרובדיולההמלש׳ר

ז״פק׳יסמאוהונינפל)
—

הארנהיפל:קפסןושלבהמיענבתאזעילבהיכםאו.(ב״צק

/תמאבטילחיןכיכהארנויתודלותלכרופסבוירבדךלהממלבא,(\?8011611116816;)

.״םיזנינרוביולהןומלשוהזיכודיעיםוקמהויונבהוימצעהומש״:רמאיםשהרעהבו

תעבןויסנבדומעיאל,ורודבדבכנולודנבריכןוהמתלכריענאלתאזלע,ןכםנמא
ונאצמןכיכ,וינפלעהפפועברחהתעבתרחאתד!דסחמתחתםייחברחביאוהםניכו,רצ

אצמנשומכו,״הקרוימבברהראנניכדרמ׳ר״:אוהו,הככהשעשדהאברדועזאותמנוד

םתותיחשבדכלנ(ראנניכדרמ׳רברה)לאושהםנ״:(ופוסבה״כר׳ים׳בקלח)ץ״בשתב

סונאהיכ,רמאלהפיהשפנהדלסתתאזמלבא;״אציןכירחאוודובכרימהלסנאנו

המשראתירשאכו,םינפלמותירבינבויחאתאהמרחדעףדורלןכירחאךפהיהזה

ילב—ודבלהכידובשי—ונתעדל—הזהשודחה.הכתאבוישעמתאץטארנ

רבדהדבכנםלואו.התקזחמץטארנלש,דושהרזגהאיצוהל—ותלוזםיידננתמםיתפומ

תנעטדועאיבנלבא/תאזהתללושההנעטהבידרמאנאלןכלעיכ,וניניעבדאמהזה
.דובעשידימייולההמלש׳רברהתאעיקפהלתבייחמ

יבדהעבטובצמלעובלתאםישיאלאוה,ויתוריקחבץטארניברדהמהםיאלפנ

תאחירכיאוחלבא?ןינעהךלהמדצמןכתמקהלרשפאםאה:וילעדמועאוהש
הזיאחכיפלעןכהרקשטילחיורבדה

ותעדתאהלעמלונרכזהרבכהנה.אצמשןויצ

חטנש״רטומחתדלוהתנש;הריציל׳עוא״הךרעבהתיהיכש״בירהתדלוהתנשרבדב:-
א״יקא״ה)נ״המל1351—52:איהו,קוידבונעדי״הי־*>

ץטארגבאבומכ(ע״בלב״י—
,לאשנהתעו;הנשםיעבראבונממןקזהיהש״בירהיכהזיפלאצמנ.ומוקמבםש

,שותובדיולההמלש׳רברהל,הםגרסמויתובושתתאובתכתעבש״בירהיכןכתיה

באבןקזרבכזאהיהש■
םיענהמובוטהמםויהדבכנהמ״5הזהןושלכרמאיו,םימי

לעתלאשיתמכתמאליכהלאלכבעדיאלימו,׳וכוםיעושעשהיהאוךינפלינורכזאב*

יעדתאלוונעדיהמ,׳וכוינפלולעננהניבירעשיכהז#

לו
ך

לכשהתובשהמונכתנ
הטנש״רמומהאוהאוההזהלאושהיכןכתיה.״אתבויתאנרדהמרממרמנטלו,׳וכו״
יכהלעמלונחכוהשהמיפלףאו?רתויאלוםישלשןבכםימילריעצזאהיהש״הירמ.

ובתכתעבםישמהמהלעמלתותפהלכלהיהתאזלכב,ו״פא״התנשבדלונש׳׳בירזו׳
םילמויפמש״בירהאיצוייכתעדהלעתולעהלרשפאךיאןכםאו,הנההתובושתהת*

ימצעהומשמ״:ץטארגלשותייארבאצמנאלהזדבלמו?הירמהטנשכריעצשיאלהלאג.

3
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■•דמ׳י׳־•

םיאצמנםישנאהמכשעדיאלהזימיכ—םיקהבומהוינמיסתא/׳םוקמהויונבהו

טרפבו?המודכוםהידהוםיהאינבומכ,דחאיונכבוםשבתחאהחפשמילעבתחאריעב

הלאהםירבדהתעצהירחא.תוחפשמלםידחוימהםייונבהןמונניא״יולה״יונכהש
רלההמלש״׳רברהאוההזאל״הירמהטנש״רמימהינ,קפסלכןיאבונלהארנ

.ש״בירהעיר״שונרובד

דועאיבנ,ץטארנלשהאלפנהוכרדלעתוארהל!ישניאיריכדרכדימיהימתירת

טעמבתענונאיהםנרשאו,רהאםוקמבוירבדמהדצבהרבוששויתורעשהמתחאאמנודל
הריקחץטארנר״דהררוע,ורפסמינימשהקלחלתישילשההרעהב.ש״בירהתודלותל
.(נ״עקא״ה=1413תנשב)השוטרטבעדונהחוכיוחבקלחוחקלשםימכחהרבדב

חוכיוהב.(׳מןמיס)הדוהיטבשרפסבירבעדהאוימורדחא:םינשואצמנהזלםירוקמ

*טם0<}1ג16מ8£1816נ:31x^611880.10171011:ימורהרוקמהבאצמנםיששוהשמחהםויל

דומלשםשהללכרכזנאל(םש)הדוהיטבשבלבא/£1110.111]!*111<116)61-11136י18(*

דיפנובןבוארןבהמלש׳רררושמהאוהיכץטארנרעשיןכלעו;םיחכותמחןיב
א״כד׳יס)ש״בירהבתכוילאשןבוארהמלשןאאוהאוהו,ש״בירהלשורודןב

ןכו;הדוהיטבשברכזומה(דיפנובל״צו),דאוגנובםכההאוהו,(ה״מש,א״לש,ז״פר
המ

אקיאמיכ,ותעדלחכומדס״טאוה,8ג10טנ0ם3^3^.6^:ימורהרוקמבאצמנש
.הכוראבוירבדלכםשהאר,80ט£6(1:ליצו/ידוהיהיהאשוטרטדברהשןלעמשמ

תרמאדךדידלץטארנתאלאשנלבא,איההרודחתאזהתילופלפההאצותהיכםאהנהו
רבחשדיפנובהמלש׳רררושמהיכדוערמאלרשפאיא,ז״סקא״התנשבתמש״בירהיכ

ש״בירהשןבוארהמלשןאאוה(נ״עקא״התנשב)השוטרטבחוכיוהתעבהצילמוריש

דחאחשארבלבחהתאקיזחהלהצרנםאךפהלו?(ה״ק׳יסףוס)םיתמהתכרבבוריכזמ

קפסהלאךמסונלאצמנירה—אוהדחאןבוארהמלשןאודיפנובהמלש׳ריכ—הזה
:המ,וירבדברחאהדצלאנןפנהתע!ש״בירהתומתנשב(5דצ)הלעמלונררועש

אוהו,^11(136118תחת13011£6(1,האוננובתחתדיפנוב:דחיםנםירוקמהינשבהינמש

.םירקוחהיניעבןהאצמתילואהיתהתתרחאהרעשהאיבנןכלע,דאמהשקרבד
רבדב,דודןבהדוהי׳רגרהלהכורעהבושתתאצמנ(א״עקןמיס)שי׳בירהתובושתב

ןושלהאבומוירבדךותבו,האיליציזךלמתוצמבדהאשיאקהצשש״וואדלשקוהצה
ירטשיאמאנכרואנרמדחאבראלאיאהתאזבןיאשעדויהתאיכ״:אוההשיאלורמאש

ותנווכו.״יאהתאזלכבןיידלונתנךלמהו,והונלבקוהמכהזךמסנאוהשהאוגנוב,

8310טנ0ם3x1.6,0.^8ברהיכרעשלונלהארנהזיפלע.רכזנההדוהייברברהלע

בשחנההאוננובםכחחאוהו,האוננובירטשיאמהדוהי׳רלשונבהיהרכזנה

.םיחכותמחןיבהדוהיטבשב

4לארשיל.דתיה׳הןנכרשא,תיברעמהםודסאיה,דרפסץראתאהתעבוזענ

הלתבשויהץראהלאתוינאבאובנו;שאותירפנרהנלותפותהינלהכפהנםואתפו

רשאכו,הברההבוטבםידוהיהואראלהמש.תינופצההקירפאאיה—דננמםילרבעמ

;םיפחיוכלחםבורוונשיץראהלע—רעצוינועייחויח,(15דצ)הלעמלונאבהרבב

.דרפסבוניאררשאהארמכ,ףקתלככהתשפאלתדהתאנקעננםנהזתחתלבא

תצקואב,רינלאלדרפסיסונאמםינומהםינומהואברשאכיכ(א״ס׳יס)רפסיש״בירה
םהברעגזא,רעשהרקויינפמ(תוינאהמ)תדרלםחינילבלרשחםשקבלםילאעמשיהמ

תלוכיןיאיכו,םירפוכםתאשינאהאורו,םינימאמכםכתאיתבשה״:רםאלהפיזנברשה

לאב

זל
המשאצמניכ,הערםהילעבשוהאציםידוהיהמקר?״םלועהלכללכבולאןו

כ

-.*־־
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הלופכסמםהמתחקלרשהתאתסיו,הקדויםםאוהםנאבהינולפשיא

הקרויסםהניפסהעינהדחאםוייכ״,ותעשרתאסהאלמתנאלדועהזבלבא;תלגלונל

ריעבםסינכהלונוצרהיהרשהוהנולצרבוהאיסנלבוהקרויטיסונאמתושפנה״מהבו״

ובושיןעמלתדרלםהינילבלרשהםעלהקהושעישץמאתמהיהינולפהזו,יוכו״

קחצי״םשתאץטארנר״דניצההזהינולפשיאהלע.״אבלמלכהוענמיוחקרוימ״

לעבקורתשאנובקהצי׳ראוהאוהילואיכ:רמאל,(?)הלאשהךמיםםע״קורתשאנונ

׳ם׳יס)הינפלשהבושתהבונממרכזומה,ש״בירהלשותוקולחמ
סחלבא—הבוטלאל(

וילאו(הנולצרבמ)אינולטקטהיהואצומהארנכקורתשאנובברההז!יכהאמינדול

רשאכו;(א״ירתשנובקחציר״הםכחלהנולצרב,א״ש׳יס)ותבושתתאש״בירהןנוכ

רמאישומכו,ריעהימכחמ—לבאריעהיפיקתמהמשהיהאלרינלאלאב

אשיליתיאר״ן(ז״נ׳יס)ש״בירה
׳רולקהלהטונןארודיברוריעהימכחםעחזבןתילו

׳יס)ותבושתברמאיורוכזיםימחרש״בירהטרבםנ.״רימחהלךכוחקורתשאנובקחצי

יצרבתוצרלושערשאםרוצםרמשילהקהוביטה״:הניטנטםוקבראגנןומיימיברל(ו״טק

קבהרותהירדחבאוהןעיו״רנקורתשנובר״חםכחהתאםירבדבסייפלוףסכ״
ויסכנמוי

הותאהבוטלריכזי(אינ—ט״ט׳יסא״ת)ץיבשתהלעבםנ;״יאמשכןדפקאוהויקנ״

:ש״בירהוילערמאירשאינולפשיאהוהזאליכרורבהארנהזמ.קורתשנובר״ה

.״םהילעגיעלהלוריעהימכחתוזבלםימיחלכהקרוימבוטפשמהיהרשאכ״

ותבושתבוהארקיןכש,ץיבשתהיבאןארורתמצ׳רלעינולפההזבןויכיכרתויבורקהו

.הקרויממהיהואצומםנו,ללכדובכראתםשילב״ןארודקורתשא״םשבתמדוקה

רשיש״בירהתאוריבעיתורודהיבתוכהנה.ומצעבדדונהברהלאובנהתע

שש,ויתובושתרפסמהארנןכאללבא.ותריטפםוידעוהמישויהמשורינלאלדרפסמ

:רמאנ(ט׳׳ל׳יס)

יתאירפסןיאםאו״:(׳ם׳יס)האלהלו/׳הנאילמביתנקתןכו״

ברהשאוהתמאי״:אצמנ(ט״י׳יסב״ח)ץ״בשתחרפסבןכ;״הנאילמבםהןיידעיכ
אוהו,״ותארוהלעיתהמתהלאהםירבדהורפסבו,הנאילמנותויהבןכבישהל״ז

םנהמןמזבשייכ,ונלררבתנהלאלכמ.(א״מ׳יס)ש״בירהבהבושתהלעהזבזמרמ

היהשסנתריעהסוחיבחפיהונאיה(א״פ׳יס)וירבדיפלרשא,הנאילמריעב

הנכשמיב,איההפיהונתאזהריעהתמאבו.ובלנרוהאלשימלםיילהללולעםוקמ

םנהתברקבו,םיהחטשינפלעמרטעמ875הבונב,ןטקהםאלט8רההילתלאיה

,הנאילמבש״בירהבשישןמזהתארורבבטילחהללכונאל.םיבוטוםימחחצחדתוניעמ

,חבתבשלךלחדדנרינלאמיכוא?ולחאתאםשעקתהקירפאלואובתישארבםא

ןכירחאו

ןאכלוןאכלםינפהארנויתובושתרפסמיכ?ןושארהומוקמריגלאלבש

.

אלריעחתאזביתאצמאלו,ילצאירפסןיאיכךיראהליתלוכיאלו״:(׳א׳יס)וירבדמ

יבהארנ,״ש״ארהיקספול״זם״רהירפסםאיכ,תומבימתופסותוןישודחאלוארמנ

עןכרמאלאוהקוחרשינפמ,חנאילמריעחלעזומרי
ל

מליאוהו;רינלאכהלודגריע
ותבישיםנחתיההמשיכתנתונארבסה,הקירפאמבישהשהנושארהאיהתאזההבושתה

פהשוירפסלעוננואתהביב,תורחאםינפונלהארת(ים׳יס)ותבושתלבא.הנושארה

רשעמלואשלליתהילאולאתמיאמםבישהליתארייכ״:רמאי,הנאילמבןיידע
וילעהתעו,־ריגלאבםדוקמויהיכעמשמ—םבישהלהזהןושלהמ;״ןידכאלשםהמ

:(ט״צ׳ים)תרחאחותבושתבםנאיצמללכונהזלםיכומס.ןושארהםמוקמלםבישהל

לכופהר,(וילעהתמתינברהותשא)ילהדבאנהבוטהדירפליברקברבשניבלתויהלו,

דדונוימוקממהלוניתויהלםנ,רועשההזמרתויךיראהלידייתאצמאלויתומצע״.

חרביכ,רמאלרשפאהזיפלו;״ינתעבתםתמיאוונצראבויהרשאתולייהדחפמינקמ״

כ

\



תאןקתו,(א״מ׳א׳יס)ויתובושתתאבתכםשמו,המחלמהםעזרובעידעהנאילמלזא

ואןכ.(ט״ל׳יס)ותנקת
,ותבשלרחבריגלאתאו,הנאילמבםיברםימיבשיאליהיןכ

.ותנקזתעלהחונמהתאהמשאוצמלוקמ

הבהצורהיהשהמלשההחונמהתאאצמאל—ויתומצעוחוניםש—רינלאבםג

ונימאיוותואובישחמ,דובכבלהקהישארוהולבקהריגלאואובביכםנמאםא.וייחב

ואובבףכית״רשא,ינולפשיאהלשוזגורוילעהצפקדימלבא/׳להקיקסעבףאוב

יכףאו.״ריעהןמותואשרגלובלתאםשיו,להקהלעןיצקושארתויהלותמגמ׳םש

(וביטמןהכהלואש׳רברהאוה)קורתשאר״רהולהקהילודגוצבקתנםימעפהברה,

:ורמאברבדהםהמענמוהורתונעבש״בירהלבא,״ויפורחוויתונויזבלעותודנלםכותב

ןיארבעשהמונילערבעשירחאש״
וניוגתתלונליוארלבא,וזהררשבגהנתהלונל

.תאצלש״בירהתאאיבההרקמהםנמא.״הרפכלכונילואוםיטרומלונייהלוםיכמל

*!ובלמםיסונאהתאעונמלרשהלצאלהקהםעלדתשהרשאכיכ,ינולפדגגורדגמ

השמחואהעבראיגפברמאיוקפאתהלש״בירהלוכיאל,(הלעמלונרכזהרשאכ)הריעה
םלועבהיהיאתמשב,םיענומםידוהיוםסינכהלםיצפהידאקלאהםגורשההגה״:םישגא

הערההבשחמה״תמאבו.״הקרוימלםיינעההלאובושישםורגישידוהילכאבבוהזה
ואציוהולטבא״ידוד׳רויחאוע״גקורתשא׳ריכאלול,השעמידילתאצוי,דתיה

םדאלכויאלשדמעמהםעהשע״ותצערפהש״בירהיכיגולפהאררשאכ.״םולשל

היהישוידיתארוסאלוש״בירהתאסיעכהלץפחהזבו4״םינמאנהןוצרבאלםאתודנל

.ערםירמואויהםבלבםיהלאעגנרשאדמעמהמםיבר״לבא;םינמאנהתעדביולת

רובצתילשלורמא,הבוחמישוארייכתסנכהתיבבהמכסההומםרפשכ,השעמה״

ירחא״:להקברובצחילשלש״בירהרמאזא.״םינמאנהםוקמבםימכחהרמאיש״

ןיאהנה,םימכההתושרבאלםאאיההמכסההש
הנעהזלע;״המכסההללכבםימכחה

קורתשא׳ראנקהלאהםירבדהירהא.״דמעמהומיכסהןכיכ!םינושארהםהלבא״:ינולפ
ונקתזאו,ךלמהתאמתוניידהבתכולאיבהןאםמלתלךלהשכו,ש״בירהדובכלע

המהרוחאמוםינפמםיניוצמהםילמה—.איהההנקתהןמוהואיצוהוומעתונקתושדחו

לשונידתאהנענאלוגהנאו,םאורמןבםרמעיברל(א״ס׳יס)ותבושתבש״בירהירבד

ש״בירהתקולחמירבדבןייענםרטבןכלעיכ;יתרפאשיאאוחוםרמע׳רהז

פולואיר״דהידילעהכבתסנהרצקהותדלותרשא,םרמע׳רתארוטפנ,והיילימישפנ׳ז

.(1875ק.175ץטארגלישדחהע״מב)

ויבאםשכומש—יתרפאסאורמןבםרמע׳רהזהארגהיפל״:םשוירבדהלא

—תינופצההקירפאירעמתהאבברהיהשונקיז,!
האיםנלבמםיבתכמהנושארבףילחה

ארהוריעהמתולאשבץ״בשתהלאאבןכירחא,ש״בירהתא״
ן

—הנורהאבו,
ךרעב

ח״פק׳ה״
םירבדב.״.דדנרגמםיבתכמוילאךרע,תורובגהימילדבכעיגהרשאכ—

הקירפאבברהיהאלןקזהיתרפאםרמע׳ר:תואיגשהברהאצמגהלאהםיטעמה

רבבהיהזאו,(ט״פש,ז״פש,ז״עש׳יס)ש׳׳בירהמלאששאוהאוהו,האיסנלבב—לבא

ןקז
ר)אוהיכ״:רמאי(ה״מת׳יס)המלשיאדםה׳רלותבושתבש״בירהיכ,םימיבאב

רשיאלםאו,ולובגבתאבהתאיכםגו,יוכוםישעמלעבוהמכההגקשןקז(םרמע״

לודגאוההנשםיעבראולהזיכקר,ךתואותאנשמהיהאלםשךתדימעויניעב״

םיבתכמףילחהםרמע׳רהזיכתעדהלעתולעהלרשפאםאההתעמו.״איההתוכלמב״
4

,האיםנלבבםולשבהוניןקזהםרמע׳רתמאבלבא?ץ״בשתהםע,הזירחאחנשםישמחכ

ןיבךלהדדנודכנקרו
םשמו,ןארהובולהאתאעקתוהקירפאלדרפסמםיחרובהרתי

.תאריכזי(ה״ל׳יס)ויתובושתמתתאברשאו,(ץ״בשתהמןכו)ש״בירהמתוברםימעפלאש

כ

./.
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םכחוקהבומברליוארההשע/ובוהוצל״זםרמע׳רברהךנקזשתרמאשהמו״:ונקז

,תיברעההדנרגל—דרפםהצראבשוםימיבאבוןקזדכנהםגו/פולחיםינמזה;״והמכ
םרמעיברשישיהםכחה״:ויפבזאארקנרשאו(ך—ג״י׳יסג״ח)ץ״בשתהלבתכםשמו
.״םאתמןביתרפא

ןושארהונשיאלאהבושנהתע
דהאכםיארוקהיניעבבשחהלילבל!ש״בירה—

םיחרכומןכלע,וניפבהתעונילאבורקהןידלעבהלעאירוגנםדמלמבו,םיניידהיכרועמ
ץ״בשתהירבדתאסנהלחתבאיבהלונחנא

ש״בירהלדמועה,ינשהןיד־־לעבהאוה—
יונמןינעבויתונעטלכתארדס(ב״םק—ח״נק׳ים,א״ה)ויתובושתבץ״בשתה.דגנמ

יתואונימשכינממולאשלהקהשיפל״:להיהכו,ךלמהתוצמבברלש״בירה
םהילעןייד

וירשוךלמהמשקבאאלשםהלהדואש,ה״ללזתששרבקחצי׳רברהתריטפרחא״

יברדיקפהשכהזהןינעביתתנויתאשנשהמןאכבבתוכינא;םהילעתודיגניווצרמאמ״

ךלמהרמאמיווציפלעא״ילהקהתוניידבל״זרכזנהקהצי׳רברהתאע״נןהכהלואש״
,וחבשתאםגעמשגברהלעותנעטךותמהנהו.״להקהתשקבילבומצעמולקיפהש״

םיברלההמומורודבדיחיאוהל״זברהשקפםןיאש״:(ס״ק׳יס)ונושלהזו
,׳ובו״

וליפאאלא,המדעעדויונתאאלותובבלהוטעמתנשהזונרודברמולךירצןיאו

בישחדוילערמוליאדכהיה,םלואלשוהתפכםבלהיהשםינושארהתורודב״
ארירשברתבושת)הבושתבםיבותכהםיאנתהםתואלכו/רודב״

(הלעמלאיבהשןואג

רוקהיאוה?ויתונעטהנההזהמו.״ודקדקבחומולשישםדאקפקפאלהזב״

םהיב(נ;ללכבהכלההיפלע(ב;אתוכלמדאנידחכמ(א:םירבדהעבראבהזהןינעב

ההיהותולדתשהברשאלואש׳רםכחהרחאקדקדלשישהמו(ד;טרפבש״בירהלא

לכבלדתשהלולהיהיואריב״ש״בירהלעויתונעטרדסיהזיפלעו.הרירבהתאז
אוביאלשרשפאיאשיפל(א:״םימעטהמבמהזהאשמהוילעמלקהלוהכיצמאמ

וינפלאבישכןכםאו,ותלוזדהאידוהילתושראהיאלש,דוצךלמהירהש,רוסאידיל

לכןיבמוניאאוהש(ב;הרותהןמרוסאהזרבדו,ונודלךרטציואנושואובהואןיד

םדאםושלוליפאש(ג;תודעםושלבקללוביוניאןכשןויכוץראהישנאןושלךרוצה

ןיאירהשןודלרשכוניאםלועכ
ןינדןיאשןויכו,ןיידול

לעו.ןודללוכיוניאאוהותוא

אלדןאמלסנוקאוהש(אןתוגגשהמכאצמויפלערדוסמהיווצהןינעבלואש׳רברה

וריכזהאלימלשוריבו,בהדלטרןקזהתאשייבמלסנוקאוהש(ב;ברןוממאנידתייצ

;ןקזלאלאוניאורצואהתיבלונתנאוהשהגנששיהזבםגו,אבהידדארטילםאיב

ןיידלתושראהיאלשןקתורדסאוהש(ג
יתבתכןאכדע״:םותהיופוסבו.ןודלרהא

אלוהזיתמלעהםגו;רתוייתבתבאלהזרחאבוטלםיגיגעהונתשנשיפלוןינעההזב

.״םולשיכרדינפמודובכהינפמויתיארה

—טרפהלעאלץ״בשתהיכ,הארנזאהלאהםירבדהךותבבטיהרחחנםא
הלשממהםעטמתכמסנהתונברהלע—ולכללכהלעלבא,ןודלאציש״בירהלע
םישיאלאוה.תאזלכלהבסנההיהש״בירהו,לארשיכהתשענהשדחולאכ;אצי

ודיבהכפהנתאזותרשמיכוא,ותמלוההניאשהרטעולחקליבש״בירהשפנםשא

ברהלעהנעטבאוביקרו,םיטכההידימלתרתיילגרתאהזבקוחדלהימדתשקל

;הלעמלםירכזנהםיאנתהתאובאיבהרשאלע,יווצהתארדסמההיהאוהשלואש׳ר

קמעלתדרלונלבשחירתומלהנהו?ש״בירהומבשמתשהםאםיעדויונאץאןיידעו
אמעיאמיזחקופלבא?ואלואאכריפוחלתיאיא,ץ״בשתהירבדתאקודבלולופלפה
םלוכ,תפרצבודרפסבםינברהישאר,לבבבתוילגהישאר,לארשיץראבאישנה!רבד

איבנםאהתעו?ץ״בשתהתונעטהנייהתםהילעאלו,תולשממהםעטמםיכמסנויה
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אנקואובבףכתינולפשיאהיכ,הלעמלונקתעהשש״בירהירבדתאןובשחבדוע

לכונזא,(ךלמהיווצתאנישהדועםרטב)ריעהןמותואשרנלובלתאםשיוש״בירהב

/תקולחמהתאוילעהבסהש״בירהלשתילשממהתונברהאליכ.יקדצטפשמאיצוהל

תכבבולעהש״בירהתרזעלסנלואש׳רברהיכהבסנה,דתיהוילעתקולחמהלבא

לבא,השובכהותאנשלרוקמהויהץ״בשתהלשםילופלפהותונעטהאליכו;תוכלמה

—תונעטהתאהדלירשאםאהאיההאנשה
ש״בירהתאובצעהמכדעדמלואצ.

אל,רבדיםולשםולשויתובושתלכברשאהזהוינעהשיאהיכדע,וחורתאוריבעהו
המלתויהםע״:(א״ק׳יס)יולהבוטםשיברלותבושתברמאיו,ונוגילעגילבהללוכי

יתצפחרשאמואכדץפחיתייהרתוי(ץ׳׳בשתהאוה)ןארמיברילהשעש״
.״רתכםפוילעתופכלורתיההםילעהלרתסלפיתרותהשעאאלהזלכםע,וקדצ״

!וברוצאהןוגיהלעטופשללכונאלהובלברקמהאצישהחנאהיפלע

רייאזנלאברשאםינברהורמאישהמאתו,ץ״בשתהלאוםוחיבדחארבדונלדוע

ח״הלזש״בירהונרומיכםנו״:ץ״בשתהרפםלםתמדקהב,(תידרפסב)ליגראתארקנה

היהל׳׳זץ״בשרהלו,ןורשכבוקדצבאיינולטקתוכלמבורבותואישנגהנוהיהרודהלודג״

ץ״בשרהלותוגברהןמומצעקלסיכקקוהמאכהטבשםתה;ןורטפלובאל״
הרויהרויהארוההאסכלעתבשל,ןורתיהוהלעמהחיגהל%

.״ןודיןודי

יאמעדנאלונחנאו
ןודינ

:ומצעבץ״בשתהירבדתאהלעמלונקתעהשהמיפליכ,הב

יתואונימשכ״
דוסילכןיא,״תששרבקחצי׳רברהתריטפירחאםהילעןייד

אלדועתאזדבלמיכ!יאבהןושלבםימכההםעפהורבדילואו?םימידקמהירבדל

ץ״בשתהיכורמאישהמב;רחאםוקממםישחכומםתואונאצמב,יוארכםתודעחררבתנ
,הקרולטבהיהובשומעודיכו/הנולצרבריעותדלומץראמרינלאלאב
.הרזגהתעשבהקירפאלחרבםשמו

ךותמודיהזזאלו,םיתחתחהאלמהוהקוחרהוכדדלכבש״בירהתאוניולהנה
םוקמהנולצרבמ,ויתוברריעהנולצרבלותדלומריעהאיםנלבמ:םיברהוידודנלכבונדי

ןורחאהםוקמההאיםנלבלםעפהדועםשמ,ותונברריעהסנרסלותתפשמוומאתבישי
הקירפאלוירהאו,דרפסבותבישיל

לעויתובקעדועועדונאלהפ!ריגלאוהנאילמ—
יפלםותחנןכלו,םהילעהמואמזמראצמנאלויתובושתלככיכ,םייטרפהוייחבוכרד

.הזהקרפבונירבדתאהעש
**

*

לפטמה—״ינונחהרקוהה״!םינומיסוםינינה5תודלותהיבתוכתועדבתודמיתש

ורובנלשדעצודעצלכירחאשורדלויתודמתאהצמי—תונטקותוברתודובעב

ותריקחאשונ
תועוגתהמכו?בתכםירפסהמכ?םשהנפהגא?הפבשייתט—

ןכאללבא;ובלתאטעמכםישיאלתוינחורהויתונוכתלעו?הזואהזורישבשי

״ןוטיםהרקוחה״אוה
—ךרעהילודנםיטעמםינינעלעוטבמנוהתאםצמצמה—

,וריחבלשויתונוכתוויתופקשהתוכיאלעקרטעמכותריקהבערתשיאוה

הזמםנוהזמםנ—?תוירבהלכידיתאצלהצורהו.הדצההנפיהנאהויתמהתאו

םיטרפהוייחיכרדרבדלעהכדעהברהונשרדרשאירחאןכבו!וידיחנילא

ויתונוכתתוכיאלעתרקבןיעברובעןעמלרוחאלהבושנ,ש״בירהלשםיימשנהו
.אבהםרכהבינשרמאמונשדקההזלו,תוינחורה

.ץמרתהויזשדמבאשדאוו



,ץטארנלשישדחהע״מבהנשובתכןנאמפיוקדודריידםכחהיכיגפמ

ןמזוש״בירהתבצמרבדב
—םיספדנהםילעהתאוילאיתחלשןכלע,ותומ

;םהילעהבוטהוניעתאםישיןעמל—הילעיתדדועשתוקפסהואצמיםבש

:ותבושתףרותוהזו,יתלאשירחאאלמםגודסחבאוהו

תוריעהרשאקפסהדבלמ;םירקיהךירבדלעףיסוהליתאצמהזהארו

רחאדצמקפסובליטהרבכ,ש״בירהלשותבצמלעאצמנרשאטרפהתתמאדגנ

3)תפרצינבוניחאלע״מברינלאריעבךאלבברה
—3. 8, א״עקהבושתב.(11.(1.£.280

—ש״וואדקוחצבקחצשדחאידוהיהשעמרכזנ
םכחההזהקוחצהלעבתכשהמןייע

,יקקאקשההזשבושחיןכאליבלו;1הרעה211דצהילטיאידוהילעורפסבןאמעדיג.
■רצחבהזהקוחצהרילאקריעהידוהימםיברםישנאוארוולכויהככיאיכ

ןיארשאךלמה

ריעבאיינידרםיאבהאיליצישךלמרבערשאתעב—?יבמופבתושעהלוכרדהז

רסיקהמשםלנהרשאתעמםיברםידוהיובשיהברשאו,רילאקתארקנה08§11־1!־1
יברברהוהדנרילאקלהקםכסהדננהזהידוהיהקחצרשאתויהלו;םוירעביטםימורה

םעטמםינברהברהיהוםעחתאטפשדועןמואאפורהיהשרתוירשא,דודןבהדוהי
הלחתבהיחובשומםוקמרשאחדילמיןטבמיתפרצ,דיההזהברהו.יאהלכבהלשממה
ונעדונרשאכ,1390תנשבירינלאריעלאיינידרםיאהןופצלאבםשמואילישרמריעה

.Iייע.אילישרמריעהיאפורימיירבדמהנמאנ 7, ילואו.5.(2.1.,292
ןבוי

לעאופא

יתפרצשיאלןנחתתושקבחדונמהיחאשתרכזנההלאשהברפוסירשאהשעמההזירי
רשאךלמהשרמאיךאלבברההנהו.ברהירבדלעבישישולצאבשויהרפסעדוי

;1409תנש,דתיהרבדההבהשענרשאהנשהו,ןושארהןיטראמהיהרכזנהיאברבע

תומתנשלעתוהוננרואונלריאהרשא,ןויצהטרפתאםידייתשבהחודוהנהו

אלינאו,המלשהנשךרעבתוחפחלכל,דעטחבצמחלעביכטפשמץורחיו,ש״בירה

דעםיתעהינופצמונלולננאלרשאדבלמיכ,הלאהםירבדבתכתוחהיאריתאצמ
;הלאשברפוסמהםעומיאתיתאזההנשהקרוהזהךלמהקריכרמוארוזגללבונרשא

וניכז־שאכ,איינידרםיאהתורצואבוזנגגרשאתוארטפדהןמרואוגלעקביילואו

לכמאלרשאדבלמו.רתשםהלהיהאלרשאםירבדהמכוהמכבריהברואתוארל

דגנתירוע,םירבדהמכבשוריפדועהכירצרשאתאזההלאשכעוערדוסילעתונבל

עדונאלה.חקליכןמיסההנייצוש״בירהתומתנשתתמאדגנלטוירשאקפסלכלא

תופידרהותורזגהתוגשלעום״במרות״רוי׳שרתומתוגשלעםגושענהלאכםינמיסיכ

םימשרנוםירכזנויההלאהםיטרפהו,םהירוזפתוצראלכבלארשיינבוניחאופדרנרשא

אלו,םינמוסמהתוערואמהוםישעמהלשםרודינביפמואציםלוככםבורו,רפסלע

רשאבםינמיסאורבלותושדחשדחלתורודהימיירבדיבתוכםינורהאהתעדלעהלע

לעויזורחתארשרשאןטייפהמוש״בירהלשורודינבמרתויםכחתנעודמו.םחורםע

רורבבעדנאליכםא,יפסכןבאיראמאבאיכקפסןיאאלה?הזהןייוצמהשיאהתומ

תושנראלמבלמהתשענשהבצמהיתבודיעירשאכש״בירהתאהאר,וייהימיתא

יניעבתאזההבצמההרקיהמו.לארשיימכחשארורודהתפומןדבאלעלבאורעצ

ררושמהםשתרחנאלםאעדיימו,הרבחמםשתאםימלועןורכזםרכזבריגלאינכ

ררושמחםשתאותרחשתואמגודשייכ,ש״בירהדובכלומיקהרשאןויצבוריששארלע

Xם£י[6ם10]^8161-1:אצמנשומכ,םימעחןיבתובצמלעםג ארקגהררושמהחורלייד©1
1־מ0מ©*ק.58ע.3.ורפסב1£מגט8לצא.תאזההבצמהתאהלבחהזכ .מ0מנ.804161
תובושתהןמותומתגשוש״בירהימילעואבוהרשאתורהמנהתויארהידמלונוריהזיאלה

תונבלאלשוןידבסינותבתויהל,הואלההשמ׳ריעמםאיכש״בירהלשוטעמואציאלרשא

כ

■



־מ&ומילכ,לבוקמורורבןויעהאלהקורזלו,תורעשהלשןרייאבפיחרו&הםילדגמ

.ךתוחועירכמ

ילעבדיעהרבכ,הואלחהשמ׳רלתוכיישהוש״בירלתוםהוימהתובושתהרבדבו

.?IVןעדיילי״כלעבל״ר,הלאהתובושתה :קפסלכםהבןיארשאםירבדב,ןושארה.50

ןיבמ׳ושמדהארפסיתינק
לצא810תלמגיצהש״שמרםכחהו,דחאןיבממומכאוהו—

ךרוצאללהלאהםירורבהםירבדה
תובושתהלכוכותביתאצמותיזנכשאההביתכמ—

האוגילאחהשמברהםשבתומותחםהםשה״הלזש״בירהםשבןאכתומתחנהולאה

י״כבתובושתהשעדיאלל״נהעיווערבךאלכברהו.ל׳׳זש״בירהןמזבהיהרשאה״הלז

ןניאןעדייל
הארהפיאהיאךרוצאלללאשרשאכ,קיפסמםעטילבןקתו,ש״בירהל

תרגאלעותבושתכורמאלע,איינידרסיאהברדודןבהדוהי׳ריתפרצהתאש״בירה

ש״בירהיכוללמרורבםירבדהאלה,״ךתנומתרהוזוךינפרדהתוארכהיתיאר״5ברה

ינפרואמתוארבל״נהאפורהברהלשובתכמלעחמשרשאותחמשתאראתיקד

ךיא,ישפנםערשאכךלתוארהלידיביתותעןיאיכדאמילרצו.ומצעבתוכה

יכךטפשבתקדצ
דבלמיכ,ש׳׳בירהלורבדשיאדםח׳רתשאמזלהןויצהדגנהיארןיא

שקשרקיאדסח׳רםשתאםגיכתורוהלשידוע,אקושבאכיאיאדסח׳רהמכרשא
תרחאתוררשא,ודבלמדחאשיאדועםאיכ,עדוגהינרותהוףוסוליפהקראשנאל
תיבקהלשותיבןבהיהו,הצרארטמדירוהותיישעמהלבקבקשחאוהיכ,ומעהתיה
.אוצמתעלה״יאררבארשאכ,לגעמהינוהכ

ןתיימו,ש״בירהוניכרייחלעתונופםותורוצנונימיבדועתוארלהכזנוןתיימו
הדמחהתויכשהמכונימיברבכהמשואצמנרשא,תינופצההקירפאינבוניחאושפחיו
ןפצנילואםהיתוהתמאבבטיהוקדביו.דועםתוארלונללפאלרשא,ונתורפסתורצואו

היהיאדכרשא,ורודינבוהזהרידאהולודנהברהימיירבדלעןמאנרוקמםתאדוע
הרומונמזבוהמכימיכ,רוהטהושודקהויפמאצירשארבדורבדלכרואלאציש

....!הרידאהלוהרותץיברהלאילפמוהקדצל
.ןאמפיוקדוד

ןמזליתאצמשהריתסהאיהו,אגלפקרהלדהזהםכחהיכתעדלהאריארוקה
חיתאבהיבגאםגתמאבשהמ;יאדםה׳רברהירחאש״בירהיחשהזמ,הבצמהברבזגה

הריכבההתוחאלהשעגהמו.תטלחומהריתסכאללבא,רבדלרכזכקר
%םימעהואושעשתואיגודהמ,הלעמליתאבהשרותסלהשעמהאוה?הגממהדיבכהו

לעיגלאשרבב,:(ה״פק׳יס)הלאהתואינודהרבדבהינשהבושתדועיתאצמהזהארו
התואבןלהלו;״סנתךרדהכוראבוליתבשהו,א״יהשמר״בהעושי׳ררקיההז

יתלאשנ,הטםקרסבינכשבהנשםישלשמרתויילהזינאו״:רמואאוההבושתה

תומלעלבאתההבש(ב״ית׳יס)הבושתהאיהו,״םוקמהתעדלעעבשנשןבוארלע
ה״לק׳הךרעב(10דצ)הלעמלונעבקשהמ,ותרוהותריבג

—
ףסוה;הריצילמ״ק

םשרנה(ה׳׳םק׳ה)לובנהתארבכורבעיכאצמנו,רתויוהנשםישלשדועןהילע
םירפסמהינשבטעומהתאסופתל,הזלעקולחלןידלעבלםוקמ.שיםנמא?הבצמהלע

רתויםינששלשוםיתשכהיהתואינודהמהשעמהו,ה״לקתנשבהתמומאיכ,רמאלו
ה״םק׳התנשלתנווכמאצמנ,םישלשמ

איהתמאבשומכו,ש״בירהתומתנש—

-ילוא,הזהןויצהתאאיבהלמונלדהאלםוקמלכמ;ישילשהקלחלהנורחאההבושתה

.םרוכה^.._״!םירחאידילעאדאתתעםשםייתסתונממ
-~¥^^ד^£$3%$^$>~^.($~0~
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.הלכאוהלכא

.״הלכאיוהלכא״:םשבעדונה,הרוסמהרפסרבדלע

תאמ

.םרוכה

רפסאוהו,היבולםינתונונחנאשןינעהלאארוקהתאךושמנסירבדהשלשב

םירשעכרבכהאצישהזהםשבהרוסמהיכ,תהאב.״הלכאוהלכא״:םשבהרוסמה
ןיא,ףראדסנערפןמלז׳רםכחהידילע,רואלונינפלמהנש

,הבתשמשממדילכ

תומישרהיכ—תינש;העמשתאםגועמשאלילוא,םיארוקהאממהעשתוםיעשתו

ר״דםכההידילעונלואבבורקמםישרההמה,הזונרקחמדוסילאיבנשםינויצהו

,המבהלעםעפההלעייכ—הישילשהבדועו;(ג10מ316801נ:ה1£ו;1887.1.)ץטארנ

ןתונכקרםויהדעותואונעדיאלדשאשיא,הרוסמבהברהקסועורבחמרותב
-־״—״_...״!דלונהרואמםשרנועבר״:אוהו,הביתנדומלתהםיב

ץטארנםכחההתפי—!לכיהבשהרותרפסוליפאולזמביולתלכה
רפסהםנ—

סירבהמהןמרכזומוהאצמנג״יהוב״יהתואמבהנה;דהוימהולזמםעדלונ״הלכאוהלכא״

דועאצמנז״טההאמברשאדע,להקהךותמורכזדבאהאלהוזאמלבא,םשוהפ

ורפסלהינשהותמדקהברמאירוחבוהילא׳רקדקדמה;רקירבדכדחאראלפמעזקעםעפה

הלכאוהלכארפסמםאיכהלכיאלישפנתוורלהאמצ״:תרוסמהתרוסמ
הינמהלעדיעיאוהםגאוהו;״תוכיאהברותומכהןטקרפסאוהויתטקלונממהברהו

םייהןבבקעי(ה״פראיציניוו)תולודנתוארקמירפסתא
׳ן

הרוסמהלכםנ״:הינדא

.״(הלכאוהלכא)אוההרפסמאלאוניאובורלודגהעבראוםירשעבהאייסיניווהפתספדנה

רשאדע,לבתבותואיצמתאדועונימאהאלו,ורכזתכשנםעפהםגיכרבדהאלפג
רבונה)רואלואיצוהוףראדסנערפוקיתעהונממו,זיראפבםירפסהדקעתיבבונימיבאצמנ

לודגה,עללאהריעבםירפסהדקעתיבבדהאראלפמעזקעדועאצמנןכירהא;(ד״כרת

,.טרופרעכדקעה■תיבבהיהשהרוסמהרפס.םירבדהברהבונממהגושםגוןושארהןמ

.הנטקההרוסמהמתומישרליכילבא,אוההרפסלהושיאל,ןילרבבאוההתעו
די-בתבהםצעתאריאהלוראבלונילע,רפסהרבחמד״עונתריקחלאובנםרטב

ידילעספדנהתאו,״ה״יכ״םשבעללאהמדי״בתכהתאארקנרוצקהתבהאלו;ונכותו

ףראדסנער5
ארקנשםשהתאתעדללכונאלןכלעו,ה״יכברסחירפסהרעש.פ״ה—

ולחי,פ״הכוהומכיכ,״הלכאוהלכא״םשבארקניכיאדולטילחהלרשפאתאזלכב,וילע

האלההארנשומכו;םשההזבפ״הםגארקתןכלערשאו,הלכאוהלכאםילמהב

ארדם)םירדסינשלקלהידי־בתכה.״הלכא״םשבותואארקיו,ה״יכלעק״דרהןווכי

ושארבתוחתפמינש;ז״מש—ינשהו,םינמיסע״קליכיןושארה,(אנירחא׳ם,האמדק
כ
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םילמב״אהרדסלעואוביןושארהרדסב.(הרוסמינמיס)רפסהינינעןכותוליכ*

,תוקוהרםימעפלקרשדקהיבתכבםיאצמנה,דחיבםילמהברהוא,םילמיגוז,םינוש

ןירתןירת—דחדחןמאתיבאפלא)הזלהזןוימדהזיאםהלשירשאו
—

;(יד׳גןמ

.(הטיש)רדסלכםהלןיאםימעפלו;(נולד)ב״אהרדסמתויתואהזיאהנרסהתםימעפל

;תונושתוארוהבםיאבו,דחאשרשמםיאצויהםילמיגוזואםילמ:ליכיינשהרדםד

ירחא.(ןמרב....אירקלכ)ללכהןמםיאצויהםיטרפדבל,דחיבבורלםיאבהםילמ

אדה״:המישרהתאצמנינמיהורבעברשא,דחאחלעה״יכבאובי,הלאהםירדסהינש

:םושרינשהורבעבו;שדקהיבתכרדסו...״יספארברזעלאןבאסודרםמדאתרוסמ

בתכווידףלקםהברכינ)םילעהמכתוידוסמתומישרהירחאו״הנטקההרוסממוז״

.ופוסברסהו,(רהא

אל״רבדב,תירוסמהמישרהאצמנ,קלהראשנהםוקמהלעינשהחתפמחירחא

הלודגההרוסמבהניאהרוסמהתאז״:הירחאו,ך״נתבםימעפשלשו״יוילב״הבא

.רייכיכתעדלדומלנ,הלאהקיתעמהירבדמ.״ףסוירבהדוהי׳ריפמ....היתקתעה*

ז&נא״םשבארקני״כהיכ,הלעמלמונתטלההדגנאוהו,״הלודגההרוסמ״םשבארקי

ר״בקהצי׳ר)דחאקדקדמלאצמניכינפמ,חנממרוחאגוסנאלתאזלכב?הלכאו

אתבראתרוםמבתאצמנ״ןרמאי(יולסערבבםוירנמיסהתיבבי״כ)לשאה׳סב(הדוהי
רובעבדחאה—תומשינשלעבהרוסמברפסהזמהארנו,׳הלכאוהלכארפסד

.(הלכאוהלכא)ותלחתהרובעבינשהו,(הלודגהרוסמ)וגכות

ונלריאת,ןיבוסמהלקכהארנתיחטשהפקשהברשא,תומשהרבדבהריקחה

תואצמנ,י״כבך״נתהירפסלכבהנה.ותפסאברפסהרבחמולםששחרטמהלעביתנ

קיתעהרפסבומכ,הטמלמםירפסהתונוילגב,תויטרפותוכוראתוירוםמהתומישרה
וארקנהגההתומישרה.(ה׳׳גרתא״דתנשמ)אריהקבאצמנהרשאןבהשמ׳רמםימיל
ת״רבתואבהתורצקהתומישרהןמןלידבהל,״הלודגחהרוסמ,םשב

רפסהידומעןיב

תעדל,דאמהשק׳רבדההיהםירפוסהוםיקיתעמהדעב.״הנטקהרוסמ,םשבתוארקנהו׳
ליכשהןכלע,ןהירוזפתומוקמבהגאוהנאןהירחאשפחלוא,תורוסמהלכתאהפלעב

ןקלחיו,םירפסהתונוילגלעשתונושהתומישרהלכתאףסאיכ,תושעלדחאשיא
הרומלקיתעמורפוסלכדיבהיהיןעמל,דבלרפסבםבתכיוםידחוימםינמיסלוםירדסל

הרוסמ״םשבקדצבארקתתאזכהפסא.הרוסמהיפלעוקוידבשדקהירפסןיכהל,ךרד•
קרו,םירפסהילושברשאהלודגההרוסמהלשםירמוחהלכתאליכתאיהיכ,*הלודג
דחוימםשבםנהתואוארק,תינוילגחהרוסמהןמהלידבהלידכבו;שדהרטשמורדסב

דחאהתואריכזייכאצמנאלהזהםשב.התלחתהםשלע,׳׳הלכאוהלכא״:הל
תוכלהרפסרבחממ;ןינקעןבףסוי׳רדע,הרשעםיתשההאמינפלויחשםירבחמהמ

,1,רעגייגלע״הםברעדייגשנייטשרידתוריקחיפלע)ומשבונלעדונאלשהטיחש 237
ןכירחאו;חלעמלרכזנהלשאהלעבמ;יחמקרירחמ;(ם״במרהןמזבהיה,316
םלוכונווכידהארפסלאאליכ,תעדלונילעתאזלכב.רוחבוחילא׳רמז״טההאמב

4

היגמהחקלחנההתופסאהתחאמ.הלאכתונושתופסאואצמנהאלההארנרשאכיכ

רשאכ,הנורחאבשדקהיבתכלתחפסנהותרוסמלםירמחחבורתא,םייחןבבקעי׳

.רוחבהוילעדיע.־ז

.״הלכאוהלכא״םשבתופסאשלשתוהפהלכלואצמנ,התעונתעידייפל

םייחןבבקעיהיגמהלול,רתיהשהרוסמהיכ,ותמדקהברורברבכחיכוהףראדסגער5

׳הלכאוהלכא,הרוסמודיבהתיהיכהזמו,רואלאיצוהשזיראפמי״כהלהושתאל,דוסיל•
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הנדוע)םינושארהםינשהלהושיאלעללאהבאצמנהדי״־בתכהרשאכו;תרחאאחסונב

.תונושתואחסונשלשרבכונלשיןכםא,(!יוארכררבוהאל

הינמהחסונלבא—פ״הו,ה״יכ:תואחסונהיתשקרואצמנאלונידיביכינפמ

ןדילעתעדלידכב,וזדננכוזןהיתשהושנשהזבקפתסנןכלע/ונתאמהדבאנ
היהימ

ינשלהרוםמהמםירמההתאעללאהי״כהקלחי,רבכונרמארשאכ—.ןללוחמןהיבא

תוקוחרםימעפלםיאבה,םילמתצובק,םילמינוז,םילמהתאליכיןושארה5םירדס
תאזלכבו,רתויםילינרהםילמהתא—ינשהו;הזןוימדםהיניבשיו,שדקהיבתכב

האאצמנאל,דב!ףראדםנערפתאצוהברדסהאוהןכאללבא.םהיתוארוהבונתשנ
העבראוםיעבשתואמשלשכ,דחאכםילולבולעיםירמחה,הנושארהבשםיבוטהםירדסה

4םינמיסרשעהעבשותואמשמח,דחיבםירדסהינשבאצמנה״יכבשתחת,םינמיס

.הרצקבץטארנירבדןאכדע.הלעמלאבומכ

לכואאלו,ידננלךרדהטריהפלבא!ץט$רגינורא,ויחאתאשיאהזחנבושנדוע

ץטארנםנשדבלמ.ךיתובקעביתכלההכדעיכםא,התעהבךלתךרדבךתוולל
םירשעמרתויכריעמןכלעו,םלשיתלברפסוינפלהיהפ״הלעביכשינרהומצעב

אוהו,רסההיהקיתעהונממשרפסהיכרורבונלהארמה/״אתרוסממדבלו,:תומוקמ

ןמסהתאםילשירחואמרבחמיכ/הזלםיכסיםלועהנהנמםנהנה;ותעדמףיסוה

ה״יכתאאצמנםאןכלעיכ;וינפלךלוההמםינוכנרתויםירדסהשעיינשהו,ןושארה

טעמכ׳עדע׳א׳יסמ)םהירדסוםינמיסהברהבדחיוותשיהזםעו,פ״המרתוירדוסמ
,,(ודרפתההלעמוב״נק׳יסמיכדעטעמךלוהותחופהאלהוםשמו,הנהלדחארדס

בוטפיהרדסתאאצמרשאלכבו,הייכלעבלםיניעלהתיהפ׳׳היכטפשמאיצוהלונילע

ורפסלןתונששדחהרטשמהיפליכ,ןכירחאהאררשאכלבא,ויתובקעבךלהוינפל

ולץרפו,תוידוסמתומישרהמכוהמכדועףיסוה,ורדסוינפלןוכםיאל(םירדסינשב)

הככלעץטארנהארהמ.עללאהדיבתכבהתעוניארהרשאהארמכ,השדחךרד

ויתואיצמתאבבחל,שיאלכבתאצמנההריתיההיטנהתודלותאיה?ךפההתאטילחהל

דוהאותומדקרבדלעתוריקחבערתשהלץפחאצמנאל.הנקזתרדהןהילעתתלו

4ה״יכבשמתשהםייחןבבקעיהינמהשרתויהטונונתעדיכ,תאזקרריענו,םירפסה

,ץטארגרידהפיןיבהאלונתעדלםנ.המשותרעהבהזלםינפץטארגהארהשהמיפל

תרוסמהתכרעמבםימעפהמכאצמנה,״ל״כע....קיתעמהרמא,:ןושלהיכבשחשהמב

ןושלאוהתמאבלבא,הינמהחקלונממשהרוסמהקיתעמהזיאלאוה,ך״נתהףוסברשא

.״קיתעמהרמא״:ןכםנותמדקהבליחתמח,ומצעבםייחןבבקעיהינמה

הרוסמהלעןושארהרפסהלשרבחמהאוהימ,תירקעהונתריקחלהתעאובנ
םילחנםישנאינשדיעםינויצותומישראצמנונתחלצהל?״הלכאוהלכא,םשב

ןואנהאוהןושארה.רפסבהנתואובתכותורוסמבוקסעש,םהיתורודבםימסרופמו
םחנמ׳רברה״אוהינשהו,(ח״פשתא״דתנשבתמ)״.דלונהרואמםשרנוניבר״ידומלתה
ןוילנלעמהמישרונלאיבהסנורב׳ה.םתוניברלשורודןב,״ינאוימ

י״כבהרותח״ח

״277טוקיניקלצא)
IV.):בתכשהתואבו....םשרנוניברבתכשהלחנההרוסמב״

רתוידוע.(116]נ61<;01-1ט1ט£0!■1)51)1.ט.מנXII.■1161!!.*}•01ק.271.)״םחנמיבר

לעםינויצ/(^600טוקיניקלצא)ניצפיילריעהתוצעומתיבלרשאי״כשמוחבאצמנ
.״םינמיסיפלעהרודסההרוםממ,איבשירק׳ןריכמ״5םשבומצעםתוחהשיאמויתונוילג

(הלוגדרואמ)׳וגה׳אמםשרגוניברבתכשלודגההרוסמב״:(׳בא״מ)תישארברפסב
כ

V
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ינשלעהערפףוצקיו:לעדחדחןמט״פןמדחדחדןמיסבבוחכיתאצמודים

בתכשהלודגהחרםטביתאצמ״:חאזכהמישראיבהרבכםייחגדייחםכחהםג;״ויסירס
ינשלעהערפףוצקיו:לעדחדחט״פןמדחדןמיסבבותכחלמה.רואמםשרנטיבר

םילמהרפסמתאונלהרסמרשאלע,וניניעבהמישרהתאזהדבכנדוחיב.״ויסירס

,דזחרפסמבאצמנאלשהמ,העשתוםינמש—לעםעםירבוחמה
דיבתכבקרןווכמ

ךינתהלהחפםנההרוסמהתכרעמבו,ויפ—פ״הב)עללאה
—

ץטארנטילחיהזמו,(׳צ
תתאהמישרדועלבא.(*הלונהרואמםשרנוניברידיהשעמאוהעללאהי״כהיכ

ןוילנלעהאצמנ
׳ל,חיכתומש)קוספהלע,רכזנחי״כ

)

תאטפשמהןשחלאתתנו״:
ןייצי/׳ובללעןרהאאשנו....ןרהאבל.לעויהו....םירואה

יתאצמךכ:תתנו,—

אתיבאפלאבנ״נקןמיסבינאוימםחנמיברבתכשותואבו,םשרגוניברבתכשהרוסמב*

ח״יןמחינקלשרחאןמיסבו.ריכמ\׳הבלאהתתנויתאצמנולדלאדהדהןמ״

תאזההמישריפלע.״ריכמ:הקוחמ׳היתאצמלעןירתולאדהןוהבתיאדםיקוספ״
ריכזתםשרנוניבדלשותרוסמתאו/םינמיסידילעםחנמיברלשותרוסמתאתנמסמה
;ינאוימםחנמיברידיהשעמאוהעללאהי״כהיכטילההלהטונרתויונתעד,םתסב

לאדה׳ג׳גןמןוהבתיאדםיקוספח״יןמ״5(ה״נקןמיס)הזהי״כבתמאבאצמנשומכו

המישרהןמהנושארהתיצחמתאאצמנןכ.״טפשמהןשחלאתתנו,לעאתילתואניגה
,ג״נקבותכחמישרהתקתעהביכםאו;ילאגולידדחדחןמב״א״:(וינקןמיס)חזייכב

.ךכלכהרורבהניאוןוילנהלעהתואהאריכץטילעד׳רפהריעהדבכלבא

חמ—
והאצמנה״יכבו,א״הבהתתנובותכםחנמיברתרוסמביכ,הזלעץטארגרערעיש
םאיכ,תתנותביתלעהרוסמהןידתאלתמאביכ;וניניעבאוהרוערעואל,רסח
(נ״נקןמיסב)םחנמיברתרוסמבבותכהיכתויהלכויו,(לעולעלא)רחאןינעלהאבומ
׳יסב)הינשהםעפבהקחמורזחתמאבשומכו,רפוםחתועטקראוה,א״הבהתתנו

האצמנהתישילשההמישרהםג.(ה״נק
יתאצמיתקתעהשרפסב״:ל״נהשמוחןוילנב

םשרנ׳רבחכשחלודגההרוסמבו,רסהםלעלואלמךולמי
דחאבןכו

דהאהו;עללאהייכלהושת,״אלמםלועלורסחךלמייתאצמםחגמיברבחכש

אלו,דחוימרפסבחרוסמחתאבתכאוחיכ,רבדלרכזכהיהיםחנמיברלצאבותכה
!הבקנהנמיסש,הלודנהרוסמ

הרסמילעבוםיקדקדמהלכמיכ,ץטארגלשהאילפהתאריסתתאזונתטלחה
םיקדקדמהןכומכ;ןמילםןבילע,יספלאםהרבאריבדוד,רשאינב:ומכ,םינושארה
ארזעןבאםהרבא׳ר,חאננןבאהנוי׳ר,גויחהדוהי׳ר,קורסןבםחנמ:םיידרפסה
רבדהיכ?״הלכאוהלכא״רפסתאריכזישםהמדחאתאאצמנאל;ןוחרפש״רודימלתו
םיתשההאמבםירפוסהומקשדע,הזכרפסםהימיבהנדערבהתנאלשינפמ,דאמטושפי
דימוהואיבהזאו;׳הלכאוהלכא״םשבוהארקיותומישרהלכתאללוכרפסורבחוהרשע
(ונממהקתעהוא)רפסהאוהאוהו,הלעמלםיבשחנהוירבחוק״דרח,ץנקעףסוי׳רה

תאףוסאלהסנרשאןושארה!ןובשחהשענווקהתמנ—.עללאהבדי־בתכבאצמנה
ךרדהרומכהיהיןעמלדהוימרפסבםרבחלו,םירפסהתונוילנלעמםינויצהותומישרה
אצמנה,״הלכאוהלכא״םשבהרוסמהרפסרבחמחונתעדלאוח,םיקיתעמהוםירפוםהל

,ותומלשתילכתלאאבאלדועהזהרפסהלכא;רואלףראדסנערפהאיצוהוזיראפבי״כב

ללכבליכהאליכ,תומישרהברהרסהםג,וידחיםילולבתורוסמהוםינויצהובואביכ
וקלהיו,רפסבםישדחםירדסחשעוינאוימםחנמיברברחםקזא,םינמיסד״עשקר

.סאזוחיי&רמארחסשןייסש&עםכחהירבל—85לצ—האלההאר(*

כ

X■׳
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דקעתיבבהתעוהאצמנרשאהארמכ,םינמיסתואמשמחמרתויבםירדסינש?

1

.עללאחבםירפסה

איצוהשהזלהקדצו,ונוממולריזחהשהזלטפשמ,הקדצוטפשמהשועדודיהיו

לבא,ולשתאםחנמיברלונרזחהשםויהטפשמונישעונחנאםג!ודיתחתמהלזג

הלעאלועדיאלאוהו,םשרגוניברדיתהתמהלזגהתאונאצוהשאיההטעמהקדצ

.ולשוניאשתילטבשבלתהלםלועמובללע
תהתמאלתאזההרוסמהיכונרמאםא—

תביתכבותקיסעתאםגהזםעוגממלולשלונתעדבהיהאל,האציםשרנועברדי
רשא,הלעמלונאבהשםינויצהדבלמיכ;םהיתונוילגלעתורוסמםעםיקיודמםירפס
תאםיקזחמהםינויצהמכםיאצמנדוע,הרוסמבהברהקסעםשרגוניבריכםחידעונתי
הלודנההרוסמב״:(ח״כ,׳נתישארב)אצמנונרכזהשי״כשמוחהב.םינושארהתודע

ןורקואתוביתעצמבדויביתכדב״אביתאצמהלוגהרואמםשרג׳רבתכש
ויו

לכאצמנאליכ,הזבקיתעמההעטהארנהיפכיכםא;״(םירצמבןוראב)םשייו

ולףלחוהיאדובו,ירקוביתכןיב״ןוראבםשייו״תאבושחל,הרוסמהילעבןיבאתגולפ

ה״מגרתאםעפהדועהארגםינפלכלע,(ג״ל,ד״כתישארב)״לוכאלוינפלםשייו״לע

,ומצעלםיקיודמםירפסבתכסניכ,ח״מגרקסעדבלהרוסמבאללבא.הרוסמלעבכ

11,ק.604.)ונממםינויצאצמנשומכו
,

11\1380זג1 1116§-111(8
ןכ.בלחרסוי״:(6ז1מ1

(?אצנגממ)שירפמםשרגוניבררקנובתכשדחאשמוחבאצמנ
״

,א״כ)עשוהיבןכו,

:ןבוארתטממו״ן(ה״כ

ןיא
״םשרג׳ררפסבויניסרפסבםיבותכוללהםיקוספינש

3).ן.611.)
1ם1

רני״:(ז״מ,א״לתישארב,ישתחנמבאבומ)דיעיונזנולידמ״רה.((נז

הלודגהתרוסמביכוירבדלםעטןתנו,ך״מםבאתודהםבותכםשרג׳ררפסב:אתודהש״

יתאצמןכ.ך״מםבאוהשולהארגךכיפל.ך״מםהירקוןיישבותכהיינמביונמוניא.

;םשרנ׳ררפסבו״:ונזנולריעי(ד״י/׳א)רבדמברפסבו.״דיבתכןומדקשמוהב״

ןעמל,ומצעלםירפסהתאדקנובתכםשרנוניבריכרורבהארנהלאלכמ.״ףםילא
ונרעההזהשודחחלע.וילעךומסלולכויםירחאםגיכדע,םיקקוזמוםיפורצואצי

שגודומכ,םידרפסחםיקדקדמהוקסעשתאזההנועבותעביכ—ונתהיתפב

ואנעניולמע;הישרשוירבעהןושלדומלתב,קורסןבםחנמוטרבלןב
ן

ידומלת
—אוהו,תורוסמוםירפסודיםצעבבתכו,ולתלעקיודמרפסדימעהלזנכשאכ

1לארשיתוצופתלכבעדונה,הלוגהרואמםשרגוגיבר

דחאשיאיכ,הרוסמהילעביפברשאחאלפנחחלבקחלעץטארגריעיחנורחאב

ןמלבקאוה,:ל״הזב,לארשיץראמםידקגמהיפמהרוסמהתאלבקאנונמה׳רםשב

יוהתאלדיכיהיכ(םופור)סופור[ןו]הילגאדלבבללארשידאעראמולגידידקגם

ילעביכרמוא,וזהדגהלשרושודוסילכאצמאליכירהאו.״לארשידאעראבאתירוא

םימכחהבםמצעולתו,םימיתקיתעכםתכאלמתאתוארהל,םבלמתאזודבהרוסמה

(גרובסגיגלשהרוסמבאצמשםפורוהתתת)סודרוהידילעלארשיץראמולגש

־ןמזןינעהמיכו,הלאץטארגירבדבתורזהתאתוצילמבראתלהברגאל.לבבלואבו

:(ז״לםירדג)דומלתהירבדבהתדוסיתאזההלבקהונתעדללבא?הרוסמהתלבקלםתרוה

םילוגהמתאזלבקארזעו,״תורוסמהולאהלירמאו,׳וכוםיהלאתרותרפסבוארקיו.

תולגהלגהשלארשיםעה״בקההשעהקדצ״:(ח״פןיטיג)ושרדשומכ,הדוהיץראמ

שרה,ףלארגסמהושרהההינכיתולגבהיבביתכד,תמייקהיגכיתולגןיידעווהיקד*

כ
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בושןירגוסשןויכרגםמ,ןישרחכלכהושענןיחתופשהעשבש
״!ףלא?המכו,ןיחתופןניא

ידכב,םימכחהתארצנדכובנהלגההנווכביכ,דומלתהילעבתעדיפלהזמהארנו

םיראשנהתאתולגהלרהמיורבדהלע׳הדקשןכלעו;הדוהיץראבהרותההכתשתש

ילוא,הדנאהבססונתמהסופורוהםשהד״ע.םינושארהתומבהלבקהקספתאלש

יכףאו,רושאךלמרצנדכובנלשאבצרשסנרפולוהותידוהירופסבזמראצמנ

.!״תודגאבןישקמןיא״עודיכלבא/ותגרהתידוהירשארפוסיהמש

,ז״מרתהרשעמינשהשדחכאשראוו

,ץטארנלישדחהע״כממתיעיבשהתרבוחהינפלהאב/׳םרכה״ירעשתליענל

רפסרבהמיכ,ץטארנר״דהלשותטלחהדגנתמאבםימחולםימכחינשהביתאצמו

וותשנתאזבלבא,דהאןונגסבאלםאו;הלוגהרואמםשרנוניבראוה*הלכאוהלכא״

רבחתניכ׳ינאיתטלחהדגנםנאוהו״הרשעתחאההאמבהזהרפסהעדונדבכיכ

ותבושתםגוםהירבדףרותתאהזבןתילהסנאלבא?הרשעםיתשההאמב

:הלאויתונעטבאברעיוביינר״דה—.ונממיכנאםגהנבאילוא,םהילעץט$חנלש

םדוקטעמהיה,(28דצהלעמל)ץטארגירבדיפלומשבעדונאלשהטיחשתוכלהרבחמ
היהאוהו)ךורעהרפסלהמדקההלעבעמאגלאומש׳רתמאבאוהיכ;ם״במרה

שטיווקריפלשדי-יבתכןיב;הקירפאבורפסתאבתכןינקעןבףסוי׳ר;(הקירפאמ
ןבאמאוההארנהיפלרשא,תיברעבקודקדרפסמתיראשהאצמנ(^619,גרוברטפב)

אסוד׳ר;קיודמרפסרותב״הלכאוהלכא״הרוסמהןכםגרכזומהבו,שושיי
ץדיוומ

האינולטקטדחארפסאבהאיזיניבביתויהבםנו״:בתוכ(ד״יההאמהתירחאב)
הזדגנכו,חזהרפסהמועדיםיברעמהוםידרפסהיכהארנאלההלאלכמ;״הלכאומשו

—התעו.(דרפסמהארנהיפלהגישהק״דרה)המואמוגממועדיאלםיזגכשאהוםיתפרצה
רעיוביינר״דהלאשי

—
היהאוהו,הלוגהרואמםשרגוניבראוההרבחמיכןכתיה

הלכא״רפסהיכ—הדבכנלבא—תחאחנעטבקראברע5אבר״דה—?יזנכשא

דגנןכםגאוהו;(228רצ)האננןבאהנוי׳רלםישרשהרפסברבכרכזומ״הלכאו

?ונממועדיאלםידרפסהיכטילחמהץטארג

תחאתוגעטהלכתאריסהולופלפבורבו,המחלמילכודבאיאלץטארגללבא
םימעפאיבמוהאצמגיכ,תפרצםורדבויתוכלהתאעמאגןבאבתכוירבדיפל.תחאל

םירישיגשאצמגע״בארהלןאוירהבםג;יגוברגהיתשיגבגבןבקהצי׳רתאתודהא

הקירפאבהזדגנכו;ומעעעורתהיאדובןכםאו,הזעמאנןבאדובכלע״בארהרשש
תעביאדובתרבותדלןמאגידוהישיאכעמאגןבאו,ב״יההאמהעצמאבםידוהיהופדרנ
,שושייןבאמתיראשאוהשטיווקריפדי־בתכהיכרעיוביינרעשירשאלע;תפרצלתאזה

אסוד׳ררכזשהאינולטקמאבשרפמהמו;אקיפסקפסאוהיכץט^רגרמאי
לכןיא

ץט$!רגרוטפירע5אבר״דהתא.דרפסבםנרבכהטשפתנזאוהנרהרחואמיכ,היאר

.םשםישרשהרפסבתרתואמתופסותאיהיכ,הרצקב

לעדומעלו,ונחנאםגשמתשהללכונץטארגלשויתובושתביכתאריארוקה

רפסמכתוירישעהזיאבומידקהלוגילעקרו,הרשעםיתשההאמברבחתגיכונתטלחה

.ם״במרהלעמאגןבאםדקשסיגשה

.םרוכה
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תומלועהעברא
תיבלומאנליוובםינברהשרדמתיב—הזחמלומהזחמ

.ךופהםלוע(א:תומלועהעבראףיקי,ןיז1ל13הבישיה
תעבראליכי.הישעהםלוע(ב;ץיוואניבארקחציתאמריש

קחצי׳רםכחהךרעש(תוישרפהרשעםיתשב)םיבתכמ

ןהאזניוועלדעבקחצי׳דעדונהםכחחל,בקעיךבקיזייא

,אנליוובםינברחשרדמתיברבדלע,[זנכשאתפשב]ץינמערקב

.תוליצאהםלוע(ג;בראפטונלאקזחיחשמייעוקתענו

;ם״ביתאס,םיקרפהשמחבןיזאלאוותבישילעחפקשח

.םרוכחתאמ.רורבםלוע(ד

♦ךופהםלוע(א

,הינימתיתשראריב

.אלקהיבירשיתאל

היו׳׳־)

-!םינשההלארכוזינךוע

,רדחליתכלב׳א;לטא^יווהדכ

׳םימלתמרןםיתבידימלת׳יתואךב

.רדגלכהעך;אל-םביתא?ק

׳הרחיעא,ירומלע׳ידוהלע

•הרעביתומדב׳#אכהאנקן

׳סגישםןםחיש״םיללוהביתאנק

׳ול|הת:ם?׳דרשהדמביתאנק

.םגיגה.יתנכומכ׳אבניליבליכ

.ולןשםהיניעב׳ינומכםירעניכ

׳םיתכשיסיניעבםנ
.םיבן^׳ניג$מ

-?םיבהזמםיךותןנכ,יחאםכלטעמה

-!אבצרשעבוכ׳םעבוכתוש

.תעדה^וה׳דימלתקרףג?:הן

3גכ

׳
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׳הבבךיפלאמ,ומכח;םיבראל

-תעגללקנב,חןהעושיעבוכד?

׳םיתיארםיחםוי
ע_םלימךת

ל

׳םב3

׳םשובלרןהלזע

,רורטוןוי$

׳רפםהתיבםיכלה

,םברינן3לבןכל

.רענהתחמש,ץיצתםהיניעמו.;

ינ*ןנ
ותוטסבלצכ-

,יתכלהדימת,

-יתכסמיכנ1ב,םימלעהםוכן

ייתובאףרעתוי^ןכ.ןש;רודןוךמ

׳יתומלשינובעת,לצכימלצ׳
׳״

-׳ראתאלורדהאל׳הזבניבינ -.77?!זדיו

ירענהביבאב׳ימירחשברבכו

-,יתיארךךס,תכפהמוקוניצן

׳רהסהתיבר&׳כ׳ך$ל1?ידימ

־יזמיהיניע.כם!׳אלןיריסאכן

,תומצע.בןכך׳תאזהא#>שוח;ימיוה

-חתורש^ר׳י^ומכרעגבבלב

,תומחלמורוני,םויהלכוישוחתע
Xי־•• — X•:י־

םימדבוףופכ׳רןחלותכלכ
—

יי;ומכםיך^נירךחלכומכ-יךךסו

ןורשלידלנלדונ

ינעידל!י
־

,ונךכץארוכז,התע:ס3דוע

.ונממיתאצי׳רבכהזיכהא

-|•:V • • XX X

׳המאבעבראיהזריןדדחדכןאדוע

ק_ףא׳בנג^האלםש
;המחרואו

,םילוגמתהלולכוא׳רגופכונוימד

םיללגכםילתכה

.המיאוציפה׳

,םילודגםעםינטק׳םךליוצברםש
X: :X X•:״•ו^:•

,הדזם3המש
המהבלת$ך.

ע.^
־,האצן?החונ?םש׳תינברהז

כ



׳ר-י*,7י

—35—

-הגןך;אלאיה׳ץ§חלכלתע.יכףא
״׳,םילבבהבלםירורמתסיעכהליכ

,ם:ת#אל׳תחאאל׳תעשיךטההבבותסה

׳םילל3ליטתו!דימףייפסתנ

,ם.יכןכהדע׳וצרפתהיחשימו

זאתוללקרט&ו
זןתנ

יה;1דזןדלע_׳

ע.,הךוטסל2
ל

ע.׳רזועה
ל

/דח;ונלכ

׳הנמךמ״ימם2׳השאבוהנז!ציולגמ
.דחפוהתחמ׳ביבןפמרוגןק

-
*י

!ןזרלןדעמ׳הזדובכהלכיס?

—
ם#

3£

ע.ידמלמדמ
ל

׳ותךמ^מ

-$*התאירבמל,םילבוחלקה־חמי
*ותךטקמהנק,שומ;אלויפמו

י

ל5ימנה,ןטיעהתוראתמו

י

.ה^ונת
םינפרבסונלהארהרשאט£

7

,תופ;

-ה^וצךההרתה׳הע;ת:אדעךא
•,תופע,םירפצכ׳ופע,יחלתוכס*

-םילחךהרדע.םע,וטפשמהיהקן
,ותנשמוילע,הפקת,דחאהרגפםא

ע.קראל,ותיתחליפה
,םילצעהל

עי$
ל

׳ותמסהכמסד!ר!ונלכ

-םימשאםלכםידימלתהומכ

ידחאהןונמ

ונלכילע.

י

־,ע_יג$ה

.םימיאןםיךחן*ונילגוךלסמ

זע,ונאלשיאן

5עינהלדים3,י

׳טבחידזדאזדיכ,לךוגההלע,םא

-ט3^׳דתחתונלכונך33£

**

*

כ-
ן

׳וכתניצע■רוככ,יס;ירחב!?

-וכלהם3רבכו׳ןלמ.ימ־יפיע׳כםרט

כ

1.^*
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׳?■^■(שין״יזי״־גו׳

״יהדקדלדוע׳ט^יהזךא

-יתכלהרךחולהךמןדילכמו

יתיש;אלדוע.ירומד!תפונחו
-

,

׳יתחכשםרט,תינברהתללקם3 •^•11•■ן■-ן■־:)•■

*תחזפלאיתלפנוחפמיתאצירבכו
•:ז:•ז•••זז•-ז:

-תחדנח;שן׳בזנ$תלעמ
ןועמ׳רצה׳ירדחמ

5£לצןלפ*
,ת

יתןגאעיפאב׳תווהרבדםוקמ
י

׳תב^ליתאבהביטיהתיבלא

ע_׳תושדהתורצן
ל

ייה^לם׳בתונע;

,וביכךהישארלשדהףולאהמש

־יביעהי!חימ#לןךעיב^בו

הבישןה^״שארהן

םימע$םינפלעב,

י

-םימרםפשב,לכב׳הלשמוד;

ףיצךפהתטכהבעיךוי

יל׳
י

׳תרלחןינ?.

■יתךאממתערצ,וידימלתבהתשפאלםא *X:1יז••*

םיניסד?סאלםא

׳

.םןניחמםירדונ

־־•םןלירבשדימת,רדחהוטבמךא

יכףא
י

.רןחבונלבש;ברואה

!ודינ^מה׳הבישימשיארדיקפהז
—

ידןהץרפ,םידימלתהדחאיםאו

ךורא£!ומטוחב

יםירסעגך.אוה,

׳הקפהיגיע.,דחשהר.ועםןש^

-,תועבצאהךריז,למעזלאטיבהל

׳חוחינהחיר׳תרטקהונעך;יכ

-.תוערפערפתלבל׳ה^גטהדעב׳רוצעל

^א
ל

וא
:י

׳*י>לל׳ירושתולןיאיםא׳רענלול

-!חיגשמהאוהימ•תע_דלהארהזא

׳איבלכהנאש־ם3,עורזהיחכול

-סירבש־^כ׳^יאתובקעךושלם!
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-!דורכזלעהלעאהבישמתי2םא•

יוירומ
ויןריג^מ
,

-דח;ויךי^לתן

למדוע׳התעם!ם^וורמהן
ן

..XV׳׳׳

1מ$ש׳יבלכורךועך
ן

-דחפו

;םירךםהלכםע׳םעברוםחרארכזא׳
•;XIX:•:ייידיX:•

,והבווהתךא׳רדעלרךסןיא

םירבעלכמהכובמוהמוהמ

:X: X• X : X*

-והמכקעצל׳הרחס:ויחאכשיאן

,םיחלאנבלחן,תונחלסה׳םילםפפ׳כ

שיככעירוקן

י
,ויטנתורונמהלע

,םיחורמתוילע׳הבישיהתיבבו

:••-:•X:־•:.*X•

:וילשי׳םילהא׳יניעירוחבלםש X:־־••^•X:• •X

-׳םיע^ם3םיך^,ם^כםירוחב׳}
,רעש1ללםלםן׳אמורככוריצהז

*םיא^פםחלומכיד;ןהככ*

-רעפ;!הפוםכ׳ודומלךרדןכ

ן.
ח

המזהוךפהמ׳הטעבה^־וה

׳ער§לדגן•

•י׳דך5ע?תוי£וונתשינן.

ה$ןא:׳עקבי,ץךאאמגיהמ.

׳

׳אץןןיא;לכמו.דוליר;תתוטשכ

־־

,תוירכהתאתומרל-ארמןםתזותהזן

תויפוצויניעםינוציחםירפסכ

;הללב^םתרותםש,לידבמהידובכו

-.הל׳דןלחליג׳קירלועןיפ

רא}צלעףךףן

׳

,יתחרבהטיעלהןמ

־יתייהיניעכ״ליכשמלםאתפו

,יתכפ^יתךרמ׳ירומלע,ירוהלע

:יתיכבםירורמת<ללמאהימעלעו

X•*-יד■ • :.- X ; \ X•־

-ה^חביתקעצ-!.תולבאךונוךהיכךד..
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תא

,וגרערבךמהירחןא,ןאצמיימן

-המיאםירדחמו׳תוביאךמתובישמ

?וגגומתי.ונידל!הע;ורצעמו

י-חלהעםהלזל,ןעןגם׳דלס
-,ונתיונלםה,םינ^ר׳םירומינ

!ך
ן

הלפאבדימתושי^מ:םירקב

-ייונאמןםה-בוטהמתעדםג

י>
,םינ$יתזעה.ימדיבתתךבן

-!םינברהשירךמתיבלא׳יניע.זאשטל$

!הלשממהותלם:׳הז.שךךמתינבו

זאיניעב׳לפאבתוהגנ?

5£

-הל

יתיוקתולדנול

׳םינשלעםימ;,

!דה;םנהמכחוהרותונלןתיי?

אל,שובא*6הןוא
י

דחבדחכא

*םינןעםיםךיתאצמ׳הןנחהםובבי?

׳ועד:.םמע.חור-!יי0ינזדםינ^ר

-ועמש:וניב;׳םו^ישד?םינגן

םירואנםינ$ר
-

.הרותהתאםיעךוי

ס!?ע_תמכחל

4הרוכבהט§#מונת:,

ען
,וגהנלתודב*ןאצ,תוחונ?י8׳ל

-.וגאך:םרוםזלמלו,ה§לומלתוי׳ד

יסיאךךופןדםלוע!ה$א.ל^א
-

ים:;יע.חקפא;׳תמימהלפ$

יסינבםילדנמינוימדסורןאוש

םימשתוחורלכלוררופחגךרופ •;::Xי־ד־*

,םתיעךמןאצבו,םיערב,רודבטוקא$

ע.יפא׳חתךלי2יי1לדוע
ל

םתילכת

-י
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,הימךת§׳ק;פה^פ׳ד?יבןריזלגי

ירוסול£וני$נך5כו
.״דהמןןיגס

*

?!יםםרונעמ**לה:,יןופהםלועהז.ןיאוד
-יסותואוךכעיאל׳■ייימאלמ

יתךאתס$,ת־וה^כימלצןה
,יתך^עהםכינפלע.,תובביוםירדז!

ףאם^יתיאךס
׳

,תערגמותןיספ

,םיכמםידליתועמד,י־ךמאהרומ

־ףונזד
,עתפ

יא
,רדסן

־.תעדןיא
־וםיכ^חץגוצצונתי.הגניככוכ,תו#ל;א:

,םיאפור,ןךיכךעה$$
,תםןנך?יחוורו

-ונלונת;,הלאה;י#;הי*וכ

,תוכךפכהתלעז-הן$םגרותו

-ונניאםייחם3םנריכךמהנה

,ת3#ירמבר#א:לככ,םמוקמםוריכ!נ

תבבוגמתכאלמלככו,המכחכ,הרותכ
-

ול,םיבכרה0לך9תי3ו

,וניוק.תולדןו

-יניגןלע.־יל¥§ה^יי?

,ונידלםיעת4יכ,תע_ךלהאך׳ן

.ונ55לםער#א2,אצ;אלדודאב1ףאי?

X׳־
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י
!־.•־■•■:״׳>׳--•

;?■•,״״ייל״יידזץןץי•^*•״-!•׳•■־

,תובירירביגניזראא;ולךז*

ואשנתתןואגבםכ^צ.ל2.ה$
-?

״תוביבסיתבב׳תוביתנוועםא

-ואלטןםיךךןך׳תעכב*אם3

,םי^לסוחתפקר,ה^אלפאית^

•>הךואומלץפה׳םיכרסהדע_$

ולן?ס
.סינו^מןכהלגן!לבל״םרכהתא

,הרוכבהטפ^מונתילארשיתמכחלךא

-ורםח;םההמ•׳בוטהמומלואךה

;ורהזיונלל§אמתוהג3זא

׳וחת!פתרדצףא,,דלאםיאלכיתבב

׳ה)ןלוהממג׳ם^רותהיהת*אזא

,וחךפ:וניגן׳םילדגמםיע.יט;כן

-יאלמהיבירשתאל,הינמתיתשךאריב ~X 1 • 1ודיי••:■י••••1

.ץיוואניבארקחצי

?*•)לז׳׳טרחםירופןשושזלע■
•

אמואק־יי׳יא

■<יג>י
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הי&עהםלוע(ב
קחצי׳רםכחהךרעש(תוישרפחרשעםיתשב)םיבתכמתעבראליכי

,ץינטערקבןחאזניוועלרעבקחצי׳רעדונחםכחחל,בקעיךבקיזייא

.(112דצל״בירתונורכזרפסבורכזנ)אנליוובםינברחשרדמתיבד׳׳ע

•״אנליווהש(1856ילוי12)ק״פיגז״טרתזומתא״כ׳חםויםויה!ח״זעב,

,ןויסחיולצבתעדוהטבחה,לצמשרחוףנעחפי,ןונבלברשאזראהלא״

/׳נןהאזניוועלרעבודקחציר״רהוטכ׳ובו׳וכוומעלבוטשרודראופמהםכחהברהדובכ
!״חריילבדעםולשבור

םשביללאשו,רימאטיזזוחממךרבאשיאילאאבברעתונפלרבעהק״שב״
/בוטהומולשמעומשלןוהלכלעביתששויתחמשיתעמשינאו;םולשלרקיהינתא

בוטץילמהלהתעוהככזאוחבנו,לארשיומעתבוטלהרובנברוזאונדועיבבישקהלו

היהיץילחיויתומצעו,זעוחכולףיסויהבו׳הןתיהכ;ה״ריונתוכלמירשינפלםדעב

!הלסלארשיםעלביטיהלליכשהלוידיהנקזחתןכוחכףילחיןכ,ןנערוןשד

אוהו,ת״כעמורםשבםירבדויפמוקרזנ,רכזנהךרבאהםעירבדךשמהבהנהו״

עללאןעדרעוואנליווןיאסעקינוויטארפעיד״ןרסאלילדניו,ויניעברשבמכהיה
ןעטסאק

לאוילמןומזרייכיתוניב;הלאהםירבדהלוקלינטבזנרתויתעמש!״ןעסימןענארט

דאמהלהבנישפנועומשמיתיוענ;ואשיםנועהמהו,הפדםינברהשרדמתיבידננתמ

עשרו,לנרסמרמלקדצותמאתוארלהמהמרתויו,ימעתאאצמירשאערבתוארל

עמושילבמ,ונאובתואונתאבתאזלכיכיתיארוונכרדיתבשה.ןוכשיםימורמרקא׳
ןיאו,וניתוניבץילמילבמוהפונל

םנרשאכו.םירשוךלמינפלחכרצעירשאשיא

,התעונריעהפדהדעהישארמדחאבתוכהיכנא
םידגנתמהןמדחאיכנאסגןכבו

ןוכניתאצמ;תמאהיפכהפדםינברהשרדמתיבתוכולהתל
עיצהלינודאלאאובל

.;התעדעוורסוהםויהןמלרכזנהד״מהיבתוכולהתלכולרפסלו,ןינעהלכתאוינפל

ינודאבישקירשאירחאו-,קדצטופשיוורושאלרבדהןיבהלםיהלאךאלמכםכחינודאו

הטונהקדצטפושכ,וינפלםישינמהדעהישארונחנארשא,םעהתקעצתאםנעמשיו

ויניעו,רבדשרשינודאעדיזא;טפשמרואלאיצויםרטבןידדצהינשתונעטלןזא

לארשיםעהמו?םישרודאנליוובםינברהשרדמתיבידגנתמהמתעדלםירשימהגיזהת

הרותםעהמכחחבוטיכ;עדמוחמכחמע׳התאריוהרותקראלה?שרודונצראלכב

הלשממהםגהמו;לארשיןרקתאםירהלוםביטהלוםליכשהל,ומעתבהאו׳התאריו
ויהלאלזמאג,׳התאארילארשישיאלכתויהלקראלה?ונטעמתשרודהממוךה

כ
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.ותלוזלוולליעוהלהכאלמהתאבהואועדמוהמכהבהוא,ויתובאתרותבקבדווכלמלו

ליכשהלשידקהרשאוייהימילכםייקמהאנושרודהאנ,שרודינודאסנהלאתאו

!״ןורהארודלודמעירשאםידמחנהוםירקיהוירפסבוירחאו,ומעלליעוהלו

לכהתאינודאעדיןעמל,תחכנולכתאולרפמליאובביתנווכתרטמתאזינאו״

אובלוינודאלאתשנל,ונשפנבזעביהרהל,לכונרובעבליצפהויעשילכהזו.תמאהיפל

ינפלוניתומוצעשינהלוניתוניבוהלשממהןיבץילמלאוהתויהל,וינפלונתנחתליפהל

.״םכותבלארשיללכו.םדאלכתבוטישרוד,קדציטפושותמאיצפחוירשוה״דיקח

אשאאל,הלמשכםירורב—םהשומכםירבדהתאינודאינזאהנעמשתרוכעבלו״
לבא,בתוכהתראפתלתודיההצילמבושדקהןושלבןינעהתאוינפלעיצהלישפנאושל

בטיהראבםדאהתובשהמלכהבאיצוהלהשודקהונתפשדירצקמ,ןינעהםצעקזנל

יכ,והערלאשיארבדירשאכ(*זנכשאןושלבןינעהלכולרפסליתרהבןכלו;עדונכ

.״ינצריוינפאשיינודאו/וינפאלערבדרבד,לכהולרפסלידיאצמתהזךרדכקד

.I

—1848תנשבונריעבםינברלשרדמהתיבירעשוחתפנךא
העומשההעינהךא

הרומלןהאזנעבעלם״דא׳וו/הזהתיבהלעחינשטלןעניובנלעניצאקשריח׳רדקפהיכ

םנמאםנרשא,הלכשההרשינפלםמאטשלעדנאמ׳היפבבוטלורכזנםהינש)ישאר

תודיתעםהלאבנםבל;דהפדוהפללחה.םעהו,(תאזםתדוקפתרטשמלעםתואםיקה

אלוודהפאושאלםנמאםנו,ולהושיירפהזהתיבההשעייכדועווקאלו,תובוטאל

רשאדחפהמדחאחינפמודחפדשאדחפהתבסחתיחהנושיכםא.םתרונמהתיהםנה
הפינשיאל,..םעהיניעב,היהןעגיובנלעניצאמ׳הרשארועביכ;ינשהינפמודחפ

הכריבכשיאתשדחתאזההרשמהיכ,ותטלוההנניאחיגשמהתרטערשאותכאלמב
םעחיניעבןחאזנעבעל׳חהיההנה,ולהודראשסנולכינפמתחיאלרשא,בל

לכלעסלקוזוביניעבטיבמה,ויתועדבישפחלומשאצירבכיכ,הנומאהתצלפמל
-לעדנאמ׳הרכזותואםנרשא,ישילשה—.ץראברבנהנומאלאלוודוסיתודהיברשא

תאתהקלןאמ,דומלתהתאהרומלומיקהרשא,הלכשההרשינפלבוטלםטאטש
7דומלתבוחקלתאםינשיתשומצעבחינשמהףיטהויתתתו,ומכשלעתאזההדובעה

םידימלתהועדיאליכםאו.וידימלתלרוטוש״אר,ספלא
׳״

תאזלכב,המדעםדומלמ

ףאסנהדחהזהרבדהלעו,(**5רפסמהתאדימתםהלותתב,בוטלדיטתםדקפ
ינפלדימתתוארהלונילע״ןדימתוהנעאוהךא;וינפלעוהחיכויו,ןהאזנעבעל׳ה

יתעמש)״תומלשהתולעמבםידימלתהםהםילועיכ,ונילעםירמושהםיהובנהםירשה

זנכשאספשבבוחכלומצעלתושרהללוכי,יסרפבהכמבתוככבקעיךבסכמהיכרבדהןכומ(•

—תירכמולכבותכהרפסבסו&דלםעפהםתואונאיבהבאוהןכאללבא;ויפבהרוגשהוהלגרומה
סעיזידיכה&יםקיתעהאוהו,בראפטונלאקזהיהשמר״הץילמהסכחהלסומסמקלעיכ

םינויצבונמסנ,תירבעתפשבומצעבבקעי־ןבסכמהיפמואצישסירבזה.וילעהנופההפשה

.םרוכה.םהירמאמוםהינפלמ(״—״)

.םירובלעםתנשמתאםיעדויוםדומללעםהםידקושיכרפסהיתבידימלתלאוהתואהזהרפסמה(*•

כ
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ועיגרהאלהלאהתונעטהינ,רטאהלןתנתמאהו.(םיתשאלותהאאלומצעבז״ל׳היפמ

Vליעוהלדמלמומצעבאוההיהםימיבואובדעווירוענמרשאשיאה—ז״ל׳ההורתא

.הבידנדיגאלו/ליכשמלהלעמלםילועוידימלתתאתוארלתמאבהתייהותרטמרשאו

הזולעפו,םתנשמתאםתעידיוםדומלבםידימלתהתדיקשלעוטפשמינמסתאקלה

ב״נתבםתעידיאיההטעמ׳אלרשא,םינושארהוידימלתלעהרדהבהארנםנמא

.ק״הלקודקדו

ישארההרומהו,דומלתהידומללובלתאםישיאלהינשמהרשאםידימלתהתוארכ

תאתוקשהל.דתיהז״ל׳הלשותדובעתישאריכ—סימכנעלוילעךופשלדועףיסוי
׳הסלקוזובםירוענהינבתובלבתעטלמענמאלו,תוישפההתועדהשורימוידימלת
לכתאםידימלתהתוארכ;וילכיאשונבודומלתבםשפנלהבתיכ/תוידומלתהתועידיל
תוינוציההתומכהבותויההתופשהידומלבםניעמלכתאומישיו,דומלתהלףרעונפהלא

.(שלשוםימעפומצעבראטקעפםניאהב״קשריה׳ריפמיתעמש)

ןעגיובנלעניצאקבילםייה׳רו,שרדמהתיבבההתפנתהאהקלהמדועוהבוהכץנ

טעמודומלתדומללהדובעההנתנומכשלעו,ישארהרומלהבדקפה(חיגשמהןב)

השענזא;דומלתההרומלדקפהאקצאלקןושרג׳רוההתפנתהאהקלהמדוע.כ״נת
רשא,אקצאלק׳הלההםנמאה.רוטוש״ארספלאדומללותדובעמםגישפחחיגשמה

םושלוםידימלתהידומללעתוחוקפםיניעבטיבהל,ליעוהלדמלמוירוענבהיהאוהםג

-אלהםיטפשמהתערתארעבלךא,םהינפלרשאםינינעהלםימתבותמאבובלתא

םגחכרצעאל,(הבידנדיבוידימלתלתתלהינשמהןיכסהרשא5רפסמאוה)םינמאנ

•איצוהםינשיתשהזרשא,היגשמהיגפלעהזהרבדכתושעללוכיהנניאתמאבו;אוה

לעחפטיואוהאוביהתעו,םדומללעםידימלתהתדיקשלעבוטלוטפשמתאדימת

תורעבלעםידיעמהםיערהםיכאלמה—1רפסמבדועילואו2םגו3רפסמבוינפ

דע/תחצגהבושמובבותשהורסומוערפםידימלתהיכתאזדועו?םתולצעוםידימלתה
,רוטקערידהןודאהלאהערוילעםתבדתאאיבהל,וילעומייאיוםרומינפבםינפוזיעהינ

,םיטפשמםהלתתלספנאתאוילעודיבכהןכו;הלכשההתאאנושואוההיזהלעביכ

.םשפנהתוארשאכ(ןעננוגיימעטוג)םינוט

•ןםהאלה,םכותבתקפהםירומהעבראותוקלחמעבראדועוחתפנטאלטאל

יפףסוילאומש׳רוקאהעבלידוי׳ר,יקסוועשרעשלדיא׳ר,ןושארטשוהילא׳ר
ן

תוברכ.

ולבחמ,חקזחבםיבוטהםיטפשמהתאםהלתחקלםידימלתהלעדבכהיהןכםידומה

ךרדלעמןורחאהלושכמהסגרסןכיכהגה.תולקלקעךרדואצמיותולובחת
ותלונקמתיבחתאואלמםיגמאג־אלחםיטפשמה,םרכועבתויהללוכירשא,םידימלתה

!חרזאתוכזונ

.II

לכיכ:ויח,חפילהתלעאלרשא,הנושארההריהבהלשתונושארהתואצותה

ןוהלעבשיא
;רפסהתיבתארקבלונבתאןתנאלובושפנהרשירשאשיאואהפמ

יכ)םייחב■תרחאךרדםהלואצמאלרשאהלאםאיכ,ואבאלםעהתלדינבמ׳םגו

רשאהלאםגוא,(הלשממהןובשהלערפסהתיבבדומללולכויםידימלתי״םישםח
*1גח

םישנאםידחלתונחחאהםינשבופיסוהרשאלכו;אבצהתדובעמםישפחתויהלו

,אב^ל

.םידימלתמרפסהתיבבםירדההואלמןכ

פ

*-
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וחלשיורפסהתיבעמשתאקוחרמםעמשכ,הדשהירענםיבשויהםידחאםישנא

םהינבבושכםיתנשוהנשירהא,תעדלסחכוהב,םתאתרחאחורהתיה,הנהםהינבת*

םהינביכ;האורבונשיכ,םדומלמםהלןתנהשפחרשא(ןעירעפ)רורדהימיבהתיבה:

רשארפסתיבלכבםנואצמיהתוארשאו,עדמינינעבותורזתופשבךאליהושע
לעולעיאלוודקפיאלוורכזיאלםידוהיהונלםיעגונהםינינעהו,הדשהירעמתחאב

םהיבאתא,ץרא־ךרדיקחועירפהורסומהרדנוצרפ,ובבותשהםינבה.םלועלבל׳

,רפסהתיבלאדועבושלםונתנאלהלאהםינבהתובא.ועדיאלםמעתאווריכיאל

וארחסמהךרדבםוכנהוא,םינפלםהלהיהרשאדומלהךרדלאםובישהםאיכ

כל;דיתכאלמבזוחאלםהידיתאודמל
םעהתלדינבםאיכרפסהתיבלאואבאלן

ןעיו.הגרדמהלפשבםידמועה
רשאלעווחורןויפרלדאמדאמבחיגשמהרובכלפגיכ

,םירבעהםירומהינפולפנדהיותאו,רבדיתוקלחבךארשאףנחשיאהיהועבטמ

ולאשאלהנורחאלו,םהיפמהצעולאשםנותופסאלכלסהסנוארקנהנושארברשא
ליכםאתתלוצלאגםגרשא,םדיתמיתחתאםאיכםחמ

א

רשאןוילנהבבותכהלכמועדי
כל;םהינפלומש

ן

סחבתושעלםירצונהםיחיגשמהוםירומהידיבךאםירענהונתנ
—םמעלעמקחרתהלופיסוהןכ,רפסהתיבלאתכללופיסוהרשאלכו,םהיניעבבוטב:
םוליכאהםפאתעיזמו,םהיתומצעהוממוםמדמווררשאלדהוללמאהםמעלעמ

.םוקשהו

זועלכבוצמאתיזא,תועשלחקלףיפחלחעגרמחיתותעבהירקתובוחרבםתכלב

געלוקוחשםהיפאלמיזא,םימעפלםכותבואביםישמילבמםאו,סמעינבמלדבהל׳

אלםידוהיהיררוצבסיזחופהוםיסירהדחאכ.ורוקמתודהיברשאלכלעוםידוהיהלע־
פמעלעהפרהתוטעלוטלכיאלו,םירצונהםעהרבחלםחראבסנןכרבדלושובי׳
תאתוזבהלםהינפתאוזעידועו,םימויאוםירוחשםיעבצבתודהיהינינעלכתאראתלו•
רפסהתיבבםתויהב!תוטעמםילמב.םעהיניעבםישודקהםיקחחוםייתדהםיגהנמה
לכבםירומגלארשייאנוש—ונממםתאצבו,םידמולמ(רעקיטעראה)םישחכמ.דמה

דועוןנאמטראה,וו^קצונ,ילעננא,רעננעמנעזייאלםינמאנםידימלת;םשפנלכבוםבבל

לארשיינאש״:ל״זהרמאמכ,זערתיבותאשרתיכםתעשרבםהילעדועםהםילועו,דועו
!״יפטרקפדןכשלכ

להזהתיבב—
א

םתדתאורימההזךארשאםידחאסנןורסחי

בוזעלוםתבצחמרוצלשחכתהלואציוירעשיאב■ידימלתהברקמרשאו,(ןעטיהפ^ענ)

.לארשיתנומאת*

וידעצתארמושהוהזהרפסהתיבינינעלכלעתוחוקפםיניעבטיבמהםעהו

עטיבהלהזהםעהאופאלכויה,דימת
וכבלוונוכמבטקושתויהל,החונמבהלאלכל

4םהשומכםירבדהלאובלתאומושבהזהםעהאופאלכויה?וברקבץמחתיאל

!?סנלעהמירהלוםירתכהלרושקלוהלכשההתאדועדבכל

.III

רשא,םינברלרפסהיתבבדומלהרדסל,ןושארה(עממארנארפ)םינינעהןכותתא

,ךרע־

זא
ויתהתו;ותצקמואולכהפוסאמנרוברטעפט״סבןושארהםינברה־דעוןקתון

ומישיו(הנושארהתאונשוא)וכרערשאהינשעממארגארפיפלעדומללולהה

הטחםהינש)ןיפףסוילאומשוןעניובנלעניצאקבילםייחח״ח:םישארהםירומה,קחל
יגינע-לכתארפסהתיבידימלתודמליהיפלע.(הפברפסהתיבירומלכבםיריעצה

םידימלתהודרפיתיעיבשהוא.תיששההקלחמב,דחיבתוקלחמששואשמחבםידומלה

ןכו,םינברלינשהתאו(םיגוגדפ)םינמאוםירומלוכנחידחאהשארה,םישארינשלויהו

כ
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*וליזיכ,םלבאלחטב)םיאבהםיטיבםגדחיב(ןעידוטש)םדומלתתאדוטללופיסוי

הנשהףוסב.(?הפוסבאלוהנורחאההנשהתישארבתאזההקולהלהטעדאאלתאז
;.ןחבטחלעהנורחאהםעפבםירוטתויהלםידיתעהםידיטלתהורטעיתאזההנורחאה

;רפסהתיבתאובזעיוםינטאםירוטרותבםתדועתתאםהלונתיו,הסטבםתואוסע

םלתשהלרפסהתיבבתחאהנשדועובשילארשיבםינברתויהלםידיתעהםידיטלתהו
עדאאלתאז,דבלםיקסופודוטלתבךאילואוא)לארשיתדלםיעגונהםינינעהלכב

ויפטדוטלל,םויםויהפבהארוההירוטדהאתיבבהינשהנשדועורקביזאו,(רורבב

יגידלכו,לוספורשכ,הפרטורשכ,רתיהורוסיאיגידלכונייה״)תדהיפנעלכתא

ןיטגוןישודק
הזהרבדהלעהוצמההזההארוה־הרוטלעו.השעטלהכלהל(׳״וכו׳וכו

ידטרפסהתיב׳להנטלבתכבעידוהל,הפב(רעניבבאר-סטנעטענרעבוג)ללוכהברמ

לעוםתדיקשלע,ודילעחקפהרשאםיכיגההתגהנהלעוטפשטתא,ושדהבשדח

לכבםתעידיבוטלעםתדועתתאםהלןתיהנשהףוסבו,ותיבבםהלונקרשאתוטלשה

*חרטהתיבטםתדועתתאלבקלםהםירשכוטיכו,ויפטדוטללםהלהיהרשאםינינעה
.לארשיבםינבררותבםינברל

.תאזהעטטארגארפהבקהלוטשהלאהםירבדהלככ

מידיטלתהינשרפסהתיבבםדוטלקחתאםינשעבראושלשיגפלחפבולכרשאכ

הגוטטה)י״גגרובצגיגלארשיר״ההפבהארוההרוטההיה(!ז.8.םהאלה)סיגושארה

רשאהפבללוכהברחיכוהותוארשאשיאה/(הפהצילהוןיטגירדסלעןכםג
הכלהםיכינחהודטליותיבברשאאוה—ל״זןאדראגלארשיר״ה,םההםיטיבהיה

ןמחראלןועטםהלורכשיורפסהתיבתאםיכינחהינשובזעיו.(ןעריציטקארפ)השעטל
חיגשםהתיבב.ל״גהגרובצגיגי״רהתיבטםגהיהקוחראלרשא,חיגשמהתיבמ
הלאחםירוטהבתוכיכנאםנאובאהטשרשא,(ןינט)יטרפהלפתתיבםנאצמי

.ללפתהלםירכזנהםיכינחהינשםגואביהזההלפתהתיבלאו,תוברסיגשהזללפתהל

תובלתא,הלאכו׳התאריב,הגוכבהלפתי״עםהלתונקלוצמאתייכתתתהנהו

!םהישעטרזםהישעטתושעלופיסוידועתאזתהת;םבהאלוםדבכלםיללפתמה

םגוםבלבםתוזבל,שפנטאשבםהילעוטיבייכ,םתמחתאתולעחל,םחורתאביאכהל

.םיכינחהלשהערהםתגהנהלעתישירההנולתתוקוהרםיתעלאלרובעתםתפשלע

םכרדתאביטיהלםבללערבדאוםהיגפלעםידחאםימעפםיתחכוהימצעביכנא

4אושלהיההלאלכךא.דיתעבםתדועתלאםבלתאומישייכ,םהישעמרפשלו

וקהיהילוקו
ל

שיאהל—.רומאכל״נהגרובצגיגי״רלאתכללולחחזא.רבדמבארוק

םיריעצםישנארשעםינשואהרשעכואביוברשא,ןטקשרדמתיבםגונועמבהיההזה

םתנשמלערוזהלםויהבורדומלהרהאהזהתיבבובשיםגו,ויפמחקלעומשלםימיל

םייקתהלולכילמעבורבךאהלאהםיכיגחחיגש.גוהנכאבהםוילםדומלתאןיכהלו
םיכינחהתגהנהרבדלעלהנמהלעידוהלדעומהאבזא;ןושארהחריבהזהתיבב

תמאהתאדהכלילבלו,םהשומכםירבדהתאעידוהלרמאגרובצגיגי׳ירה:םתדיקעז
יכתעדלוחכוגיכןעיו;םיכינחחירכועבתויחללוכיהיההזהרבדהו,ונושלתהח

^םבבלםערשאכבותכייכוילעספכאדיבכהלושיאהילעםייאלםעפהםדיהרצק

כל,שיאהאוההזאלוםוקמהאוההפאליכ
ן

םאיכ,תרחאךרדםהינפלהראשנאל
4תמאהןמםגרוסיתלבטםהישעטלעטעמתוסכל,םשפנלעןנחתהלווינפלספרתהל

רתעיוויתודמלעםעפהשיאהריבעהםנמאםג.״עבשבאזהםגוםלשידגההיהי״יכ

.התעבלהנמהלההלשנהנושארההעדוההו,םתשקבל

הזרוהלדיכתעדלוחכונזאו,גרובצגיגי״רהתיבבםהילערבעםימיחרידוע
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תנעכטלתשייבתווקלותוכחלולכויאלםלועלו,וינינעודומלתהתאםתעידידא©
םיצוחנהםינינעהלכב,תחא

ןעמל
וכפשיו;םינבררותבםתדועתתאלבקלםיוארויהי

לכויהזהרבדהיכשיאהאריו.םבלתרצתאוינפלונתיו,להנמהקיהבםהישתא

פגתפחרמהארונחנכסיכןנובתיו,תיבהתוקתלכהנצפונתוילארשאעלסהתויהל

—התרצבהרזעאוצמלץמאתיו,דובכתחתןולקלחניורפעדעלפשייכ,ודובכלע
!חכשאוקדקפג

—
״אוביךשמה״

יתלבלםגו,ריינההלכוןוילנהאלמרבכשב,ףיסואאלוםויהירבדואוביהפדע״

ךורעלווברבדלהבושאםידהאםימידועבו,תחאםעפונירבדבועיגוהיתלבלוותואלמ
ןיכיו,ומתדעןינעהךשמהוינפל

—.תורוצנותולודגדועעומשלובל
ןיבו׳

הכוהכ

רשוהנידמהתנהנהרש)ונתוכלמירשלאאובלםידקהל,ינודאלאןנחתאוחלפתינא

לקועמטפשמאציןפ,ונילעהיוטנההערהדעבע״עלרוצעלשקבל,(ה״ריהלכשהה
עמשירשאדעףצקהאצילאו!הלילההלקנלעתאזההלודגהוגריעתדעלכלתחשו
םעוטפשיזאו,חיתומוצעלכוינשהדצהתונעטתאםגםדובכאסכיגפלשיגהויגודא
.״םירשימבאגליוותדעוקדצבלארשי

תוכורעההלאתותלדשלש־ינודאאורקביכ/.דזבדינהלשרדאתאזסגףא״

םינברהשרדמתיבתאתוארלהנחקפתויניעולכהעמשירשאירחאםג,דמו,הלעמל

הלכשההוהמכחהרואןוכשיךרדההזאלו,ותישארמובותחשמואוהעגונמתיביכ,הפד

אוהשרמאילאווידיופרילאוינודאבל.לופילאהלאלכב;ונצראבלארשיםעברקכ.

,דוקמשיו,ןוקתדועשיהזהתוועמלםנמאהיכ!הלילחןוקתללכויאלרשאתוועמ

ןוכנךרדשיו,עדמוהמכהלכלאוהלכשההלאםבלתאךושמלותוטהללארשיל

,חצנלטומילבהמכחהוהרותהתודסומלעוננוכלוושדחל,תיבחתארהטלבושל

וינפלהכרעארשאכ,לארשיםעלכןוצרבוה״ריהממחההלשממהןוצרבוהרותהןוצרכ

.התעדעהזהתיבהתוכולהתלכוינזאברפסליתולכירהא,םישדחהםירדסהירבדלכ

תאירבבםג;םעהןוצרקיפהאלןושארהרדסהםא,שאונרמאנווניניעבלופנהזהמלו

תומלועארובןבירחמותומלועארוב(ה״בקה)היהשדמלמהובא׳ררמא״:ץראוםימש

רמא,ולאתאארבשדע,ןבירחמו
אלןוהתי/לןיינהןיד

ונהנאםגןכלו.״(ג״פר״ב)ילןייגה

הלשממהינפלמםגםקירוגירבדובושיאליכהקזהונתוקתו,ונשפנבזעונבהרה
ינפלםירבדהבירקהלונילאחסההטהו,ונעמשיינודאולםאךא;ה״ריהממחה

רבדהאיצוהלונכמתיוקדצןימיבוונמעודיןתנו,ל׳׳נההלעמירשםיגגסהותוחפה.

לכולארשיםעלכןוצרוה״ריהממחההלשממהןוצרקיפיו׳המןוצרקיפיזא;והנעמל׳.

.״םכותבונתדעלהק

.ב
♦״אנליווק״6לזיטרחבאםתנמןייזןגישעואוםוי!ה׳׳זעב״

•״■טעחיבתכמלךשםה״

.IV
םינברלשרדמהיתבמםיאצויהוירומתאתוארל,םעהלהפקשנההנורחאההוקתה

4השעמלהכלהםגדומללםיכיגההתאתירכהרשאי,רכזנהקחחילגרל,םיתמאםינבררותב

ךרדבםכירדהלגרובצגיגי״רתא,ל״זןאדראגי״רברהדיעוההזהרבדהללגבםגרשאכ
כ
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תיבבםירחאהםיריעצהלףיטירשאחקלהתאםהםגעומשלםיכינחהולכויןעמל,וז

םיידומלתהםינינעבםלתשהלו,םיקסופודומלתבםתעידיגוחתאביחרהלולכויזאו,ושרדמ

ילגרל,םעהלשפנחפמלאיהםג,דתיהתאזההנורחאההוקתה—ומלןורסחירשא

יכדע,םחיתודמםיכינחהותיתשהינשההריהףוסביכ.ןכירחאויהנוואברשאםירבדה

היהרשא;הזהערהןינעהתאוילעמךילשהלו,ותרמשממרטפתהלגרובצניגי״רטילחה

חיגשמהלדגיו.ליצהושפגתאאוהו,וחוראלורבדשיאההשעיאליכ,וחורתנוכתדגג

טקש,בלתחונמבתבשלוותרשמתאבוזעלזאלכויןעמל,ויתחתרחאשיאולשקבל
.ושרדמתיבבןנאשו

**

*

ךנחתהואךנח.דזהשיאהומשוםההםימיבהיהםימילריעצשיא
אשנכ״חאו,וב*דמלםנרשאוחפברשא(ןעזיולק)םיברהשרדמהיתכמדחאבומצעב

רשא,הזהשרדמהתיבלשםידחאב״עביפלע.ושרדמתיבמשמאלזאםנוהשא
ורכשו,עז,X.רורפבהארוההרומודינמלהנמתנ,וילאהלמחלםבלתאומש

הלודגהקדצהמהנהדעולונתנרשאכ״ור1,20ךסהתאםנ.שדחל׳פאקםיעשת

תאזדועו;זאםגונממוענמאלתאזההכימתהםג,ורובעופסארשאםידחאב״עבמו

םימורצםחל,ןתנהמחלהיהםהמרשא,םינושםישנאיתבלאתלכורהתיהותשאיכ

תא.לארשיבהארוהירומוםינברהבורכינעייהקוצמבורוצמבשיאהיההכו;ץהל
,דימתןודמהתאהדניוםויהלכהבטטוקתיו,םימיענםייחשיאההאראלותשא

תאבזעומצעבו,החרכלעבחחלשיו,העדיאלאיהו,תותירכרפסהלבתכהנורחאלו

הרזפותשאיכ,עידויוברשא,ובתכמתאהנההלשםשמ.ותדלומריעלאבשיוריעה

תאזההלבנה.ההרכלעבהשרגלטפשמהולאופאןכםאו,התלכרמילנרלםירזלהכרד

ארונרעסםקהלגרלו,החקרמכריעהתאהמש
ורהמיו,ןידמלעםיבשויהםינברהןיב

םלוא.הנהחלשםשמורסאמבותואומישיוםלוקלועמשםגרשא,המשםיגברהלובתכיו

יכ,תחאבאוהו׳,םיגברהלשטפשמהסכיגפלודמעבו,ובושבםגוירבדמבשאלאוה

רפסבםהיגיעתאםינברהומשיכיהיו.וינפלעמהנשרניןכלעותכלתענצמהנניאותשא

לוספיכדחאהפםלכוטלחיותוברתואינשובואצמיו,ותשאלחלשרשאתותירכה

.׳׳ללכטגחירובןיאו״ורקיעמטגה

ילתלתעדלוגלץוחנהוחורתנוכתמטעמו,אוההשיאהיכרד־תוצקיסההלא
.ונרופמ

םירבעםירפסתפסאולרשא,חיגשמהתיבלתוקותראלםיתעלאבהזהשיאה

ןייעל,הלמג
בוטלהינשמהאצמהזהשיאהתאו;םהמדחאונממלאשלסגואוירפסב

תאאוההרויןעמל,ותרמשמתאבוזעלטילחהרשא,גרובצגיגי״רתחתומיקהלויגפל
—םיידומלתהםיגיגעהתאםתעידילעותדועתתאםהלתתלוהשעמלהכלה׳םיכיגחח׳
הדעהתריחבץוחגהיההזהרבדללבא.הדותברבתאזההרשמהתאלבקהזהשיאהו
,דזהשיאהו,תועדבורבוהורחברשארחאשיאבםהיגיעוגתגהמהםלואו,8.ע.רורפב

דמעיכ,תורחאתועידיבותיסורתפשבולברוידידוע,הארוהלךמסומהיהיכדבלמ

אלןעמל,תאזההנטקההדעהלעםייאל—.ודיבתובוטתודועתו(ןעמאזקע)ןחבמל

.תרחאךרדואצמ,םהלרשאהריחבהטפשמלעודמעי

ינפלםהילעןישלהל,תאזההדעהירבהתאודיחפהםיכינחהינשוחיגשמה
םהו.הדעהישארלעהתואףפועלםדיבכרחהםעפה.דתיהתוגישלמה.תושרה

נ
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דוקפל,הלשממהתמכסהתאגישהלםהלהילצהיבדע,םהיתולבחתבתומזמבוכפהתה
.הזהשיאהידיתהתםיכינחהתא

ןויזחהו,ותרמשמלעשיאהדמעזא
:תרחאהרוצלבקיוותרוצתאהנש

יכשיאושיאלכשורדיונכשלרשא,ותיבבםרומתאםיכינחהורקבייכתחת

ידןיברבדונממאלפי
ן

תחת;הצילחוןיטגןישודקינינעב,רתיהורוסאינינעב,ןידל
ודמלהמשו,םיכינחהינשתיבלא(רעניבבאר-יזאווק)הזהםיניעדדארמלברהךלהתאז

ענמאלםנמאה.םכרדעדיטיהלאךאוונממםימלענהםירבדבהשעמלהכלהויפמ

לעודקפהרשאםיכינחהיכרדלעבוטהוטפשמתא,להנמהלושדחבשדחידמעידוהלמ

עןתנ,םדומלתנשםהלהתלכרשאכו,ודי
4הבוטהםתלועפוםרשיתדנמהדועתםדיל

תויהלןוישרהםהלתנתונהםתדועתתאולבקיו,ןחבמהלעםעפהדועודמעםיכרחהו

מינברתרטעבםירטועמונממואציודפסהתיבתאובזעיו.לארשיבםיהמומםינבר

.םיליכשמ

ךא.רפסהתיבתאםישדחהםינברהובזעםעהינברתעדבדועםדלתיתלב
—

ןיאו,בנועאלבןגנמץא
םירומהתבוטלהנאדהלשממהיכןעיו!הדעאלבבר—

בורקמהזךארשאואומקוהרבכרשארפסיתבבםא,תורוהלםוקמםהלאוצמל
בל,וארבג

ן

הבןהכלהדעםהלאצמתיכ,הלשממהלםישדחהםינברהינשםגוכח
לםעהתיהתרחאםלוא;ראפ
ב

הנניאתונברהתרטעותעדיפליכ,רטסינימה

שמחדועתבשלםהילעו,םתונשךורל,םההםישדחהםינברהינשתאדועתמלוה
קחחיפליכןעיו.םינמואםירומתרשמםהלתתלהוצתאזתחתו,הרשמאלבםינש
כל,םינברהשרדמתיבבםישארםירומםנתויהל,םינבררותב,טפשמהםהל

ן

.דתיה

ינשםינברהשרדמתיבמקיחרתיכהלשממהבריצפהל—םתונברבהנושארהםתדובע

לדוי׳רוןושארטשוהילא׳רלעאצילרוגהו.םתחתםדיקפהלוהיניעבבטיירשאכםירומ

תאבוזעל(וילעםרוסחמלכרשא,םינטקםידליהנומשלבאאוהןורחאה)קאהעב
.םתהתואברשא,םיריעצהםינברהינשלםמוקמתאתונפלוםתרמשמ

לודגרעסהליטהתאזההלבגה
דאמדעםהלהרהיכושעגתיוופצקתיו,םעהןיב

פגועמבוטקשייאליכ,הדעהירחבנלעוברהלעץראוסימשושיעריו,תאזההבעותהלע

ונאב,הפמםילודגהםירבעהםירחוסהתיולב—.הובגלעמהובגיגפלרבדהתאועיציו

סופורטופאהטגהיהרשא,זא(רעגרעבוג-סגעירק)אבצה־־ביצנלאונידיבהשקבבתכמו

אלהזהרבדה״:םיצרמנוםירצקםירבדונתואהנעאוהךא;רפסהיתבלע(ראטארוק)

שיאשפניחפבבש,ונילארשחיפבהמעומשלץוהבונלהכהרשאםעהו.!״אוהםכל

שפנבטאשולענברפסהתיבלעטיבהלופיסויו,םהילעלטניכםמודתבשלולהאל

רפסהתיבםהליהיו.תדהוהנומאהדובכאסכתהתרתוהלעכ,תרתסמהאנשבו

הבוטהדמלכתיחשהלו,תדהידוסיתאסורהלהערהאצתונממרשאתחשמהרוקמל

.םיסיסרללארשיתיבתאתוכהלוהרשיו

ןגמלםהליהתוהתרבאבםהילעךסתהלשממהיכםתוארברפסהתיביריעצ
תוסכלוםעהיניעמםיערהםהישעמתאריתסהלםהיניעבזביו,דאמדעםעהבוסאמ,דימת

תאהחתפתאטחה.שמשהיניעלוהמרדיבהלבנלכושעיו,תותחשנהםהיתודמלע

רשאםיבעותמםישעמבהרשעתנתודהיהו,רסומערופלכלעירפמןיאבהחורלהירעש
םהיתולילתאולבםינברהינש:הזהםויהדעוזאמהליבנבואבאלוםלועמהעדיאל

םג.םירשייתבבםלועלאלו,הלאכםיערםישעמדועואיבוקהקוחשב
ןיב

םיגוגדפה

כ
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סאמייכטעסאלרזעורזעםירחאתומוקמבםגרשא,הלאכךרדיזולגםישנאואצמנ

וקיחרה,םיגונעתהירחאדימתףדריכדחאהתא.היתוחראבטעביוחלכשההבםעה

דיסתוסלעתהוויתוגונעתילגרל...טבותרמשממרסוהינשה;...פהריע...בריעמ

ומואוקגזאו,(אטאריקסנאטסערדא)אבצה־־יריסאתאתונמהלםנטפשיו,םיבהאב

דחא.םהינפלםיכלוההמתכלםיעינצמויהאלםירחאהםגו;רחאםוקמלוהוחלשיוונועמ

אביו,תכללםעהםיברמרשאםוקמב,ריעלץוחמבאבהעשתבךלהםינברהיכינחמ

תושעלץפחינשדוע.ועבשושפנכתשיולכאיו,לארשימאלוילעברשאחזרמתיבלא
ונתנאלךא,רפסהתיבדעםגתאזההירורעשההעיגהםנמואה.השעיאלרשאהשעמ

דוע.ונועוילעודקפאליכ,ושארבבשוהאלולומגוותעשרכהזהםיעגהךינההל

ולאגתהםידחא.חפרטרשבםיברםימילכארשכרשבלוכאלודיהאצמאליכישילש

יהיו,רפסהתיבב.רשאםירונתהדחאלעוכילשההפילקהתאו(סבערק)ןטרסהרשבב

אוהלוגפיכעדייכ,תוארמלהביוהפילקהתאאצמיותיבהתאתוקגלתרשמהאביכ

השעגהתאוהאריוחיגשמחתאאיבהלרהמיו,הליכאבםהלרוסאוםידוהיהלןטרסה
/

הנימעמש״)ויפלםוסחמםושלוהפילקהתאקורזלותיבהתאתוקגלותוא.דוצאוהךא

.לארשיתדדגנהמהרשאםירחאחםיערהםישעמהןומהלרפסמםישיימו.(!״יתרת

.ברהלאורמרמתיוףצקתמשעגתיוהארםגועמשםגו,עמשיוהאריםעהםלוא

םההרפסהיתבתמקהבהתמגמלכו,לארשילבוטךאהלשממהבליכהנמאנעדיםעה
הבשחמץמשלכמאיההקוהרו,הלכשההתולעמםרגבםידוהיהםעתאתולעהייךא—אוה
;ןרהטמןתיבשהלורסומהתודמתאעקעקלותדהתמוהתאהלילחסורהל,הרוהטאל

השענהלכתאעידויאליכ,ונוכמבםודיושורחייכברהלאםינפםעהומעריןכלו
השעיאליכ,ושארלעתומשאהלכתאוללוגיםפצקבו,התרזעשקביאלוהלשממהל

םגןמטאלתמאברשא,ברה.םשאו,לארשיתיבברקמתאזההערהתאריבעהלרבד

יגשרבדבזאדועהנופתאלב)הלכשההרשינפללדתשיו,תחלצבוריתאאיההתעהדע

ןינעהבדועתושעלןאמתבשקןזאולונתנאלרשאכו,(םתרמשממסוריסהרשאםירומה
רשאםעהינפבדומעלחכרצעאלםגו,וחורבםעפהלושמללוכיאללבא;רבדהזה

דחאדעצתושעלוהלשממהתארבדםעפהדועתוסנלרמארמגיו,ההוגמוהוכירדה
.וירכועבתויהללכויילוארשא

אורקלל״זןאדראגי׳׳רברהחולשב,ע״שרבמעוואגוארבאטקאימיויהםימיה
לעחנומ.דיהרשאםיבתכמךירכתחקלוילאונאובב.וינפלאובלםעהירחבנרותבונתוא

ןתיו,וינפלרשאןחלשה
הארנובתכמהתאונחתפ.ובבותכהתאאורקלונידילעותוא

ט״סברשא(ראטערקעםםטאאטשרעבא)הלשממהירפוסשארמהנעמוכותבלכלכייכ

אצמותוכלמדוהו,ה״רירסיקהדוהינפלותשקבתאעיצהיכוהעידוירשאו,גרוברטפ

רבדתאברהוגלרפסיזא—.הלכשההרשלהוחלשיוהילאבלםושלאיההיואריכ

והשקבתשרפתאםגו,ה׳׳רירסיקהדוהלארשיותשקבבתוגפלותואהריעהרשאהבסה
דחכאלוםיגברלשרדמהתיבתוכולהתלכתא,ה״רירסיקהדוהיגפלראתהברשא

.רבדונטמ

—הגופאאל״
הלאלכתא.םפאןורחתאילעוכפשיםיבריכ—ברהףיסוה

ןיאםלוא,שארמיתעדי
יתבוחינוצתרשאתאךאו;כרדהיהתמאההכנךאיכנא;רבד

עחטסכלדיגהליגנההתעו.דועינכיאליבלו,יתישעימעלוותוכלמדוהל,םיהלאל
.״ילאםכתאאורקליתחלש
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ארקיקפסיתלבזא,ינלשךלפהגיצניגפליתשקבבתכמאובביכיתעדי״

רשאינממדחכנאלםגו,רבדורבדלכלעוהלאשיורפסהתיבלהנמתאוילא
הפשבדיגי,ובושפנהרשיםא,וא,םלכםירבדהלכבומצעבשיחכייכוא,להנמה
הבראלרשאותדבשםימינפהםינינעלהנולתהירבדבתםיענוגרשאליכ,הרורב

כל,םבותעידי
ן

וילעו,םינמאנתודוסילעהנולתהירבדםהםידסוימסאתעדללכויאל

,הנמאנעדאיכנאםנמא.רפסהתיבלשםירבעהםירומדלכינפלםירבדהתאעיצהל

דיעהלמוענמיאלו,םפוסדעוםשארמםהשומכ,םלכםירבדהלכושחכיהמהיכ

יתנקזאנהנה—התעו.יברבודותורואיהסומםיטאנאפהידיהשעמךאיכיתשקבב

ךרדבךלאיכתויהלכויו,רהאיאלאוביאוביצקורבקיתכרילעתודמועילנר,יתבשו

תאהשעאתאזליא;דאמץוחנהיהארשאתעבילוא,םייתבדועינניאוץראהלכ
םאיב.וילעתכלליכנאיתולתהרשאךרדהמורוסתלבל,הבוחלםכילעהזהרבדה
ונתלשממודסחהברוננודא.תחילבליושעהריבכהורבוץימאבלבהזהךרדבתכללופיסוה

,הלעמהםדארותבידוהיהתאתוארלםהםיצפה;ושרדיליעומהובוטהתאךאהממו*ה-

,ונצראבםירבערפסיתבתמקהבתוארלםינפלדאמיתהמש.תמיקדעלותנומאתאו

יתוקתו,יתלחותהתיהאושךא;ההאךא,ימעלםההםיתבהמיתיוקהבוטהברהו
םירבדהלכותולקלקעתוביתנהלכ,םיתחתחםיאלמםיכרדהלכ;בזכאלילהכפהנ

כל!?״םישואבשעיוםיבנעתושעליתיוקעודמ״,םיעגי
ן

,תושעלונולההרבכהנה,ינודא

ידשתמשנו,םייחבינדועדועלכ.ךרדהעצמאבדומעלואתינרותאבושלונלהלילחו

לכבםכדיבךומתלויתצעבםכתאלהנל,ירילאליהתךארשאתאידצמהשעאינייהתדוע

םלוא;הנומאהותדהתדוקנמךאהזהרבדבתושעללכוא,בררותביכנא.יחורויבל

,(ראינוקעפ)ףסכהתדוקנמםגהזהרבדהלעטיבהלהבוההםכילע,הדעהירחבגרותבםתא

לעתורגהסכמדידבכתדאמהמםתעדיםתאאלה.םכדילאליהתרשאלככתושעלו

בתכמםתאםגוכרע:ושעתאזאופאםתאו,אגליוובונתדעלעדותיבוללמאהונמע

םגו,הדעהלשערההבצמתא,הממורהותוכלמדוהיגפלוראתו,ה״רירסיקהדוהלהשקב

תאודסתברבםושלותוכלמדוהמושקבו,םיגברהשרדמתיבלשתוערהתואצותהמטעמ
ףסכמואלמיםרוםהמלכרשאםיבוטתובישייתבהפוגלשיהנה:הלאהםירבדלובלי
,םעה

כל
םינינעהלכתאודמלי,לארשיבםינברתויהלםשפנתאשירשאםיריעצהן

הגהנהלעתוחוקפםיניעבוטיביםשרשא,םההתובישיהיתבבלארשיתיבונלםיעגונה

רבדלכותופשהתעידיתאדומללןוישרהםהלןתניםלוא;רסומהתודמלעוהרשי
יתבירומו,םההןעיזאנמיגהיתבמםתדועתתאםלבקבזאו,ןעיזאגמיגהיתבבעדמוהמכח

,ןידמלעבשויהברלםיצוחנהתועצקמהלכבםגםהלברםדייכםהםגואצמיתובישיה

,םשארבתונברהתרטעתאומישיוהארוהרתיהםהלונתיוםהילעםהידיתאוכמסיזאוא

.״לארשיםעלכןוצרבוה״ריהלשממהןוצרבוהשודקהונתרותןוצרכםההםינברהויהיזאו

התואארקיו,ה״רירסיקהוננודאלחלשרשאותשקבקתעהתאברהונלהארהזא
ישפנתאיתמשםנמאה״:רמאיו,בתכרשאםירבדהלכעומשלדאמםמותשנוונינפל

םוקמבבציתהלוורובעושפנתאףרחלסגאוה■דושודאמדאמרבדהדבכגםלוא,יפכב.
,ה״ריהלשממהץפחםגאוההזיכיתעדי?וגילעתפחרמחהגכםהאיההמו.הנכס

לאברהזאונתואחלשיו.״אובלהתעושיםגרהאתאלזא.,רבדההלעדויךאםאו

וגמעדעבווגכלמרובכדעב,וניהלאתרותדעבהקזחתנווקזח״:הלאהםירבדבוניתב

—״!השעיויניעבבוטה׳הו
״איביךשמהה״
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♦-י

•*אנלרוק״*לז״טדחבאםחנמי״ח׳גסויםויהה׳׳זעכ*

״ךשמה״

.VII
ידילאבותשקבבתכמ.תמאבהיהןכברהונלרתפרשאכ!״איבנמףידעםכח״

.אוההבתכמהתאוינפלםשיווילאאובלרפםהתיבלהנמלארקיו,ךלפהביצנ

העבראואהשלש)םישדההםינברהו,רפסהתיבבםירבדהלכתארפםלהנמה
דשינפלםירבדהיטרפתאראבל—םמכשלעתאזההדובעהתאוחקל(רפסמב
ברהלשהנטשהירבדלכיכוטלחיווראביוובתכהמה.ךלפהביצנדעבהלכשהה

ןיאו,םפוסדעוםשארמםהםייודב
םומםיטאנאפההודיכ,תמאלשבוטרוקםהב

םכחשיאאוהרשא,ברהבלמאליכ,רמאורזנםנו;בתוכהןושללעהתלמוםברבת

היזהילעב,ןהםירזידיהשעמםאיכ—הלאהםילמהואצי,ערמרסורשיוםהןובנו

לכתומשאהלכתאתוחמלםחלחילצהאלהארנהיפכםלוא.הלכשההיאנושו
ן

רעבלו

ליכדע,ןיעלתורכנהכויההנהמתודחאיכ,ןהירחא
א

,אמלעבהשחכהבןלטבלולכי

:ויחםהבםידבכנהו,הבוטלרפסהתיבבישענםידחאםייונשו

,הנושארבכתויהלהבשרפסהתיביאבתובלמהחכשנרבכרשאםיהלאתדובע(1

ברעםידימלתהםעללפתהל,(רעפלעהאייב)אנכוד-שירתרשמהנתנחיגשמהםכשלעו

חיגשמלדאמהדבכגהרשמ)םויהדעדמועונדועותרמשמלערשאו,םירהצורקבו

.(!רפסתיב

.םנקזתאפלעדועהתואוריבעהאלו,םדימרעתהתאוהינהםישדחהםינברה(2

תולשהןעמלךא,םידירומאלוםילעמאלםניארשאךכבהמלשםינטקםיונשרועו

.םעהתאםגוהממחההלשממהתאםגו,םשפנתאאושב.

ןיב
ט״םמדחוימרקבמחולשלשקביו,הלכשההרשלורבדחלשךלפהביצנוהכו.דכ

.רבדורבדלכירחאשורדלורוקחלנרוברטפ

ביצנהלשהנעמהירבדתאעמשברה—

ירפוסשארלדחאהתא,םהלדחאןונגסוםיבתכמינשבותכיורהמיו,הלכשההרשל

םינושארהםירבדהלכתאהנשםבו,םעהתלכשהלעהנוממהרשהלינשהו,הנידמה

רשא,םירורבםירבדבםקזחיו
ונלםגעידוהםההםירבדהתא.סתתמיאכדועןופלןיא

דוהלחולשלונצעירשאהשקבהבתכתאאוההםויהדעונחלשאלעודמ,ונלאשיו

כ?ה״רירסיקמ
ל

.ותומינפלםימיהנומשברההשעהלאהםירבדה

**

*

,ךלפהלבבשרפסהיתבלעסופורטופאהםגהיהרשאביצנהיכ,האבהעומשהו

תרשמךאןתנתומכשלערשא,ויתחתאובירחאשיאו;רחאםוקמבראפןהכלארקנ
.רחאשיאםכשלעןתנתרפסהיתבלעתוספורטופאהו,(רענרעבונםגעירק)אבצה־ביינ

גרהונתואץעירשאןונגסבו,ה״רירסיקהדוהלונתשקבתאונחנאםנונכרעזא

.הלדעוימההמוקמלהתואתלשנו,ל״זןאדראגי׳׳ר

סינשהברהםינפל.דיהרבכרשא,רעבורגןאפןודאהאבצהרשיכ,עמשגלוקהו

יתבתאדסימהאוה.דיהרבדהםצעבו.,הנבלההיסורברשארפסהיתבלעסופורטופאה

םיעגונהםירבדבןוכנרדסורטשמאיבהלהנהאוביהזהןודאהיכ;הפבםירבעלרפסזו

כ
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שארבו;םינברהשרדמתיבבצמלאםגובלתאםימעטלםושל,ללכברעסהיתביניגעל

ביטיהל,תונשל,ל״זברהלשהשקבהירבדתודואלעשורדלו־רוקחלהלאהםירבדהלנ

םיטפשמםהלןקואצמובלברשאשיאלרעבורגןאפןודאהעדונםנמאה.דועודועו

תודאלעותארבדלםעההוקתאזלכב,תודהיהוםידוהיהדננ(עלייהטרואראע;_מודק

תגהנהתאוינפלראתל,וקיחבםחישךופשל,םבללכתאוינפלחותפל,הלאהםירבדה

ענמנהןמיכ,םינמאנםיתפומבותותואבולחיכוהלו,םויהוםינפלםינברלשרדמהתיב

יפלוא,הממורההלשממהחוריפלויהייחכונהםבצמבםהשומכםירבדהרשאאוה

יפתאםגלואשלרעבורגןא£ןודאהענמיאליכ,הקזחהתיחםעהתוקתו.םעהץפח

,דאמובררשאםיערהםינהנמהלשתובסהירחארעבלהככיאתעדןעמל׳,םעה

פעהחורםעדבבדבהממורההלשממהץפחאשיןעמל,דיתעבהערהינפתאםידקהלו
.הנהדעבורגןאפןודאהאובתעלתולכותופוצםעהלכיניעויהןכלו;ותעדו

.VIII
ואבםירומהורפסהתיבידיקפ.אברעבורגןאפלארענענהו!והוניוקשםויהאב

,ודבלשיאשיאםימעפלודחיבםלכםימעפל,םרקחלוםלאשלרחאאלאוהו,וילא

תאושחכיכ,וילאמןבומ.ל״זברהלהמשאהבתכלשרבדורבדלכלעםתארבדמ
;ונובשחלעבותכלותושעלורחאאלסומסיטאנאפהבתולתלולכירשאתא,שחכלולכירשא

ןושארהךרדבאלםלטבלולכיאלרשאםיברתומשאוראשנדועתאזלכירחאםלוא
תומשאיכרבדהןבומו,םמצעןיבלםניבםהמםיברוקלהזא.ןורחאהךרדבאלו
הלתרשאםשאההיהםלכבלודגהםלוא;ומצעבחיגשמחלשוקלחבולפנדאמםיבר

חיגשמהתולובחתבךארשאו.,הלעמלותואונראתרשאשיאהלשושארבל״זברה
םישאההזהשיאהתא.תונברהתרשמבןהכלםקוהםהיתומזמילכנבוםירכזנהםיכינחהו
וברשאםוקמה,עילאקאטנאיכןעיתונמאניתלבתודועתםיכינחהלןתניכ,ברה

רוסיאבתולאשהדאמהמהםיטעמו,אוהאנליווריעשרנמךא,תונברהרתכבשמש

יגידו,ברהינפלהמשואיבירשארתיהו
ןשונןשינהנמיפליכ,םמשרכדןאמןיטיג

דומלתהיפתאשורדלוכלהאלםיכינהה!תאזדוע.טגלכאוההשרגמהבובתכיאל

.ריעבםהלורבשרשאםרדחבםתוארקבאוהםאיכ,ותיבבםיקסופהו

תושהכההותולצנתההלכתורמליכ,תעדלחכונרעבורנןא5ןודאהאבצהרש
פא,ומצעכברהמםאצומםא,םבורבברהלשתונולתהירבדוקדצ,רפסהתיבירומלש

-אנאפההודרשאםיליבהמםישנאידי—םהםהירבדיפל—םאוא,םברבודםעהחור

ידראשנדועהלאלכירחאיכ;הזההמשאהבתכבויהויפנכבםתואררצסומסיט

ונגרייכו,רפסהתיבלעםעהתמחתאתולעהלםחכברשאםיברתומשארתוהו

.םהילהאב

הערהתאריבעהלךיארפסהתיבירומתאדחיץעויודוסרעבורג׳הקיתמיזא

תאלאשאליכןעיךא;םבלתאוילאבישהלוםעה*תמהתאךכשלהמבו,תיבהןס
4דחיבםלכתאץעיתהאלםמצעבםתואםגו,םדבלרפסהתיבירומיתלוזרהאשיאי6

שיאירבדלםגובלתאםשאליכתאזדועו,ודבלשיאשיאתאדוסקיתמהםאיכ

;לארשייגבלםימיהירבדבהזהרפסהתיבבוחקלתאףיטהרשא,דלאהדנעגוטכ

רתויהזרשא;וכחהגהיתמאךאיכ,ובהתלועלכןיאוןטבמוהדלמאוהיזנכשאידוהי

תורתאבטיהאוהעדויו,(ראזנעצ)םירבעםירפסלרקבמתרשמבהפןהכיהנשםישלשמ

ולצאואצמאלהזהםילעפברשיאירבדםג.יחאוהוברקברשאםעה
יב,תבשקןזא

,םתצעבוהולהגםדבלהמהךאו,םדבלםישדחהםיגברהירבדלכשקיוונזאתאהטהםא
כ
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ותפוגמתאבטיהועדירשאהלאהםישנאהו.םהיתועצהבקפתסהאוהםנאוהז

לכתאתוזבהלוענמאלו,הזמתלעותםהלאיצוהלועדיםדצמםה—םידוהיהלעגוגג

רשא,היזהילעבםיליבהמרותבםתואראתלו,ויניעבלארשיםע
,םתצעבלואשלןיא

ךלהרעבורנןאפןודאהםאדועאלפתיהזימהלאלכירהא.הרותאצתםהמאליצ
והוכילוהרשאתולקלקעתוחראבםהירתאהעתיו,ותוטהלםתורהיהרשאלכלאםהירתא

רשאתוערהותובסהלכמתהאףאולעדונאלןכלערשאו,ההוכנהאריאלןעמל,ם*
!?רפסהתיבמהנאצת

ולכויהמבו,ויניעבותירשאבנוםעהלרפסהתיבהכאונשעודמןלשמלולאשכ

םתבושתהתיהזא?רפסהיתבתאוהלכשההתאהבהאלםעהבלתאללכבתונקל
:הנושארההלאשהלע

לעו.םההיזהילעבותונשונביקיזחמךאלארשיינבלכיכןעי

:רמאלוהונעהינשההלאשה
,םידמולמהםינברהוםירומהלשתויכזההנהתוטעמיכןעי

יוברתלועפו,אובללארשיתעושתרחאתאלזאואי,םהיתויכזלעםהלופיסויךאםאו

לעהמירהלוהלכשההתאהבהאל,םעהבללעהרדהוהדוהבהרהמבהארתתויכזה
:הנוכנוהרצקהבושתולונעזאוא,םעהיפתארעבורגןאפןודאהלאשךאול—.םג

םבלתאתונזהלונתתלא!ושעתאזםתאו;רפסהתיבבםכרדתאםינבהותיחשהיכןעי
לא,םהירוהתושרמםתואואיצותלא,םהיתובאיכרדמסתואוריסתלא,םמעירחאמ
הלשממהםנו,הצפחםעהשפנהלאבאליכ,םרסומיכרדוםהיתודמתאתיחשהלונתח
הבהאלבושיםעהםנודומערפסהיתבולכיוושעתהכםאהיהו!הזבץופחתאלהממחה
.הבלונדלוהלכשההתא

ועדיאליכ,םישדחהסינברחתאברהםישאהתאהמשאהלעגונברשהתלאשלע

םעהיניעבאוהטעמיכןעי״:רמאלוהונע,לארשיבברלכלתוצוחנהתועידיהמהמואמ
דאמבעממארגארפהאיההלודגיכםא,רפסהתיבבודמלירשאדומלהינינערפסמ

דומלתתחאהנשרועהבדומללתחאהקלחמדועחותפלועיצהןכלערשאו,דאמ

יכ,םידומלהינינעבתוברהלילבלאיכורככקעוצודמועםעהדועבהלאלכו.״םיקסופו

הרוגשוםבלבהרומשיהתןעמל,םתנשמלערוזחלוודמלרבכרשאתאםהלןנשלםא

—דיתעבםתדועתלםבלתאהזמבוטומישי,םידומלבוברייכתחתו,םהיפב
םירבדדועו

—!הלאכםיבוט
הרטמהרשא,הלאומכתורשיתוצעוםיבוטםירבדדועילואועיצהןכיכהנה
ואצמנםגולאהתועצההו.הצקהלאהצקהןמהילאודגנתייכוא,האלהוןהמהנוכנה

.ולבקתנםגוםיבוט

ווינהתא,סורההרפסהתיבתאםמוקלםהיתולובהתבתומזמוכפהתהןכיכהנה

,סיניעלוהארמתאליצהןעמלךא;ובןובקרהלערבכרשאו,וברקבותחשמרשאהזה

אלםעהבלםלוא.הממחההלשממהיניעתאהזברועןעמלותופילוותואראפלופיסויו
ליאלו,העתמרואואוהבזכהזחמךאיכ,עדיםעהו,ליבשהמחט

ך

המהבכוירהא

תואפרלולכויהמב:לאשיובושי,ויניעלםישענהלאהםישעמהלכתאותוארבו,העקבב

עינהלולכויהככיא,תילכתוהרטמלכאלבםהרשאהלאכתולובחתב?הלאהםיעגגהתא

!?הנוכנההרטמהלאאובלוהצרנהתילכתהדע

.IX
םימיהדחאבו;רעבורגןא5ןודאהונריעלאאבתאמורבעתועובשהששוהשמחכ

ןןנימאהיעור,הרוצילעבםידבכנםישנא,הדעבשםינפיאושנוריעהישארףסאתהב

ןןםהלדיגהלוניפתאולאשןא,הדעהינינעבץעיתהלםירהוסםישנאו(עכילטסייג)
ל

כ

4V
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יפלעיכיתלוז,רבדםולבישהלונעדיאל,ןבומכ,ונחנא.אוההמרפםהתיברבד

םייונשהרבדבותורנהםכמרבדב,ה״רירסיקהדוהלהשקבבתכמונחלשל״זברהתצע

המורעבורג׳הינפתאוניארםא,לואשלופיסוהזא.םינברהשרדמתיבבתושעלרשא
םנוםירבדומעונחקלאליכ,רבדםתואונינערשאכו?הזה׳םינפהתיארתואצותהנה

,ונתולצנתהלעו!״ונחנאםיפרנךא״5םרמאבםינפונלהרעהישארומער,וניאראלוינפתא

תונעלאוהברהלהזהןינעהו,םעהתלכשהלאוהענוניכןעי,אוהונלאלהזהרבדהיב

לכךרדבךלהיכ,ונתאדועונניאברהרשאירחאיכ:םיצרמנםירבדונתואונע,וב

כל,רחבנםרטשדחברו,ץראה
ן

םעהתבוטלנואדלהבוחההדעהירחבנרותבונילע
תעבאוהשומכםינינעהבצמתאו,םעהןיבעמשנהלכתאונלורפסיו;וילאעגונהלכל
רשלאתונפלוטלחיוםעפהדועהדעהישארוצעיתיו.רעבורגןאפןודאהאובירחא
בתוכיכנאםניתיוח,ונינעוהזהבתכמהןוננסלעזאםצעיתהב.בתכמבהזהאבצה

ונלוכייכ,םעפה,דתיהתרחאילואזא,יתצעלזאועמשולו,יתעדתאהלאהםירוטה

ןונגסבבתכנבתכמהו,תועדבורבהתחדניתצעךא;רחאןפואבונתרטמתאגישהל

םישדחהםינברהלשםתעידיןורסח,ויהםירבדהירקעו,ל״זברהלשהמשאהבתב
.ערהםרסומותותחשנהםהיתודמ,םיקסופודומלתב

םירחוסוהדעהירחבנמםידחאונחנאונכלה,ז״שראורבעפחרילרשעהשמחהםויב

תאןודאהחקיו;רעבורגןאפ׳האבצהרשידילונתשקבתאטישונו,וניניבץראידבכנ
תורמהםשאומישתםתא״:רמאלונילאוינפתאםשיו,ובארקיוונידימהמשאהבתב

המו,רבדלםילגרןיאבודוסילכילבםישדחהםינברהשארבעורפהרסומהותותחשנה

ןיבמיכנאיתאציזא—.אציוןפיו?״םכירבדתתמאלעונתתרשאתפומהותואהאוה

תארבדל•יננתייכותואשקבאו,וילאאברשאינשהרדחהלאוירחאאובאו,םידמועה
שקבלישפנבזועביהראםא,דםההברינודאאנחלס:רמואו;זנכשאתפשבירבד
םיתפומותותואשקבלשיאלכויהככיא:ךינזאבםידחאםירבדרבדלינשרתיכךינפלמ

תיבידימלתמדחאתאםעהדחאלשמלהאריםא?ולאהתומשאהירבדומכםירבדב

עבושלהמשלכאיוריעלץוחמלארשיינבלאלרשאחזרמתיבלאבאבהעשתבואובב,רפסה
בתכובתכייכםירטושהתאאיבהלהגושאררהמלוילע,ךירבדיפל,זאאלה,ושפג
.ולךליותיבהתאבזע,ושרכתאאלמרבכדימלתהוהכוהכןיבו,המשאה

אתןכו
ימימתםישגאתרבחבדימתאלו,םימיכתולילובומישירשאאיבוקהקוחשבםגרבדה

תוחכוהותויאראיבהלודילאלןיאוםעההארירשאםירחאםיגיגעבםגאוהןכו;ךרד

םירבדדועולרפסאו.ףצקתהושעגתיוהלאלכתאהאריםעהםלוא;טפשמהתיבקחכ

רבדחיכ,תעדלויתוגיבהםידחאםינינעב.וינזאעמשמלםמותשהואלפתהרשאםידחא

תויהלדתעתמהשיאלרשכיאל,שרדמהתיבךינחרותבדימלתהלהשרוהילוארשא

לירשאוכרדבשחלוילערשא—הנומאהעורבר
ך

תויהלאוהדיתעיכ,דיתעבוילע

ץעיתיו.אוהםגהשעיןכוהאריוגממןעמל,ולתפומלםעהולחקיותוארשאשיאה

.וגתאמדרפיורפסהתיביגיגעמםירחאםירבדבדוערשהוגתא

םגאיבהןעמל,הלובחתוהצעשקבלוץעוהלםעפהדועוגפסאתהאוההםויברעב

םיגברהתאדימעהלוהשקבנוברשא,ינשבתכמדועוילאךורעלטילחנו,ונירבדלתויאר

זאו,םתעדללארשיבברלכלםיצוחנהםירבדבםתוסנל,ןחבמלתינשםעפדועםישדחה

לשהימרההשעמלדנידאמהמו,הלאהםינינעבםתעידיןורסחאוהברהמתעדלחכוי

.םהלןתגרשאתודועתה

אוה,אוההםויהתרחממו,אוהםגהשעגהיההשקבהבתכ—

תאאורקלותולככ.רעבורגןאפאבצהרשלשגוהז״שראורבעפחרילרשעהששהםוי

דועונתארבדיו!״עמשהלםהםייוארהלאהםירבדה״;רמאיוונילאהגפ,ובבותכהלכ

נ
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ונחלשיוונירבדלובלתאםושלונלחיטביו,וינפאלערובדרבדולבשנוםידחאםירבד

.תוריאמםינפב

לארנענהארקיכדבלמ;בשקןיאולוקןיא!אושלךא,ינשהבתכמהתואצותלוניכח
םנםהלרפסיו,הזהבתכמהירבדתאםהינזאבארקיווינפלאובלרפסהתיבירומתא

וצפההנופתילבהמה.רבדהתאולררבלםהמשורדיו,וניפבותאונרבדרשאתא

אלהארנהיפלךא;המש״םומסיטאנאפו״תחאהלמבםביזכהלוםההםירבדהלכבשחכל

םישנאהידיתמיתחתאםהלהארהיכ;רשהלתאזהתחאההלמהידהנושארלולהאצמ
םאו,םהמדחאלכחורתנוכתרחאשורדיורוקחיו,בתכמהלעםדיתאובתכרשא

ענונברבדההיהןכאלהנה,״רעקיטנאפ״דבכנהםשבםלכתאראתלםהלהיהלקנה

״םומסיטאגאפ״ראותהםעדבבדבאשיאלו,םלועבועבטאצירבכ״בקעיךב״םשהיכ/לא
הבסואצמוושפחהמה?המזמלכרצביםהמהםלוא.םהמםגדבכהיההזהרבדהו
תא1848תנשבםעהתלכשהלרטסינימהדעייכןעי:אוהו,ידיתמיתחלםגהנוכנ

ולתתלשקב,וינפליונפםוקמןכרחאהיהרשאכו,הינשההקלחמבהרומלבקעיךב

ל,םקירהבשוהותשקבךאתאזההרשמהתא
ענונב—.רפסהתיבלותרבעתארוטיןכ

כיכ,ולורמא,הינשההניחבהל
ל

ךרדלעותוא־וראבידומלתהתאםידמולהםידוהיה
ברלכלכויאלןכלו,הלכשההךרדלעדומלתהתאוראביוודמליהמהו,היזהה
.םתוסנלידוהי

םעפהרועהטהרשהו,ינשהבתכמהירבדלכתאלאלומשהלאכםילמיטופטפב
תיבו,בלםהילאםשאלודועודקפנאלוילאונשגהרשאםיבתכמה;םהילאובבלתא

.תראפתלוןואגלחרפוץיצי,ורדהבלולכ—רפסה

!דחארבדדוע

בתכמתומוקמהדחאמםיצרה-תיבי״עלארעגעגהלבקיכ,עמשגאיההתעב
כ,רפסהתיבירתסמלכתאבתוכההלגיובו,ובתוכםשילבםירתס

ל

םידיקפהיללעמ
אלדחאדעהמרמוהמרעהשעמלכו,תורחאתובעותדועוףסכהתמלעה,וברשא

לעהסכאלםגו,דשחוקהטהלהנמהדובכלע;ויטרפיטרפברבדורבדלכו,רדענ

רשאכםתעוגיציו,רשיהוםותהתרדאותרדאתאונממטושפיו,תיבהלערשארפוסה
תוחכוהבותונמאנתויארבהלאלכו;םיבעותמהויתוטזמלכבוםיערהוישעמלכבאוה

רשא,תויתמא
ןוננסבוהחצתיסורתפשבבתכמהךרענהלאלכלעףסונו.םהבןופלןיא

ארקרשאכ—.וחבשלווללהלםילמידלארנעגהאצמאליכדע,דאמדעםיעגוהפי
שיאםירומהוטיבה,רפסהתיבידיקפיגפלהזהםירתסה־בתכמירבדתאלארגעגה

סיגאאלרפסהתיבמזרלכרשא,הזהןירימטהלגמהתאתולגלורמאומכ,והעריגפב

רפסהתיבירתסמלכתאעדימדעלבמימיכ,אציםברקמךאהגופתאלברשאו,היל

.ויתומולעחי

בתוכהיהייכ,םחחםיערחםיללעמהלכלץקהאבםעפהיכםעהןימאהזא

כידולןתגהב,החכנתוארללארנענהיניעוחקפנאלה,היהישימהלגמה
ל

םיעצמאה
ווקתוחפהלכל;רושימלבוקעהתאםישלוהלשכמהתאםירהל,הערהבקעבאוב

יהיתצקמאלוהיגימאל—ךא.תיבהתאוהואיצויוותרמשממרפוסהתאוריסייכתוארל

ןעי
,תויזהבהזוהולכויניעבהיהםעהו,הפיובוטרפסהתיבתאאצמלארעגעגהיכ

ןכ

—םיגיעתוסכלבתוכהלשומשםולעהיההזהרבדב—

כל
םגובלתאםשאלן

■.*

יי
1
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ןואגלחרפוץיצי,הפיובוטולכ—היהרשאתאראשנרפשהתיבו,.־אהםירתסבתכמל

!תראפתל•

״אוביךשמהה״

.ד
•״אניןיווקיפלויטדתבאםחנמזד״נ1אוםויה׳׳זעב,

׳״אקלחףוסוךשמהה״

.X
.םדרטשמאןושרג׳רבורחביו,שדחברםחלרוחבלהדעחישארוברקאיההתעב

ןי.*
טגאטוידאלארעגעגהאוהו,שדחה(רענרעבונםנעירק)אבצה־ביצגםגאבהכוהכ

.וואמיזאנ
,םישדחהםינברהתאוינפלוגיצה,רפסהתיבידיקפמדחאלשותולדתשהב—

ויניעבויהותעדיפלו,םידבכגםיליכשמרותבוגממןוצרוקיפיוויניעבןחואצמרשא

רשאתונברהתרשמתאםהלןתייכונממשקבלמורחאאלםהו;םיבוטםינברםג
רבדבםריתארעבורנןאפלארענעגהםגךמתילואו,המוקמאלממדועדקפגרשא,הפב

ברלםהמדחאהתאתונמלרעטאנרעבוגלארענעגהשפנתאשיםניכאצילוקהו;הזה

וטילחהזא.תילארשיההנומאהינינעל(ןעטאגעלעד)םירחבנרותבםירחאהתאו,הדעה

םינברהתוכיאורפםהתיבתנוכתתאוינפלוראתיובו,השקבבתכמבוילאתונפל

ןכרדתארשאםהייחתוחראו,לארשיבברלתוצוחנהתועידיבםתעידיןורסח,םישדחה

םללגבו,רעבורגןאפ׳הלוחלששהשקבהיבתכמתאהזהבתכמהבורכזיםגו,ועלב

.םתוסנלןחבמחלעםעפהדועודמעי
ולשיגהלונאובבטעמזאהלחרענרעבוג׳נענה—

.וניתבלבושנוונידימהשקבחבתכמתאחקלםהילעןעשנאוהרשאםירשהדחאו,ונתשקבתא

בתכמלעםדיתאומתחרשאםישנאהלכוינפלאובלוארקנ,ןכרחאםימיחנמש

ויהרשאםישנאינשדועוםירחוסהעשת,הדעהירהבנהרשעונלכאובנו,השקבה

,רדחברדחונאיביוביצנהונתואחקיו.שיאםירשעודחאונלכ,םינפלהדעהיריהב

םינפהרשמלבקרשאו,היירירסיקהדוהלונחלשרשאהשקבהבתכמתאונלהאריו

ןויקנלערבדלהבריו;וילעותעדתווהתאאוהדיגיןעמל
םישנאהישובלמלע,תובותרה

םיענונהםידחאםירבדתודואםגוגתואלאשיו,םישנתשארברשאתוירכנהיתאפלעי

ונתפרחליכןעי—ראבידתונעלונעדיאלרשאו,וילאונחנאונחלששהשקבהבתכמל

רשאדחאםג,וינפלונדמערשאםישנאםירשעודחאהלכןיבהיהאל
ןיבי

ןכרבדל

םנרשאו,היסורתפשב
ויתולאשלכלעולבישהללכויןעמל,וינפלרשאןינעהתאןיבי

םנמאםירחוסחו,איההטעמךאתיסורההפשבונתדעירחבנתעידי..הרורבוהחצהפשב

יתפשתאחותפליתרמארשאכו,המדעםהינפלרשאןינעהמועדיאלךאםתאםתפש

רשאםיברהםירבדהלכמ.זגכשאתפשברבדיאללארענענהיכילוזמר,יכנאות**
הרקהוד,םבבשנידהאחורךאיכתעדלונחכונ,תופוצרתועשיתשביצנהונילארכז
םיעגונהםירבדבביצגהבללעלועפלץמאתהרבכרשארעבורגלארעגעגההור,הזע

המוחרהוםיתבהןויקגתחואוירבדלכיכתעדלוגתכוג;םישדחהםיגברהלורפסהתיבל

ןודאהלוקדהךא,(ןהלהתדותרחאהרטמרשאתוירבגהיתאפדבל)םידגבהרבדבו

הזהביצנהיכ,בושהלשיאבללעהלעול,.דתיההומכןיאמתולכםךאו;םהרעבורג

ביצנהיכ,ובלבוטבםדאלכלעדונהו,(תועובשהשלשכ)טעמךאונתאותבשהזרשא

ןנובתיןואךאו,רעקיטאנאהפרותכךאהפלארשיינבתדעתאהארי.רזהםדאברשיה

כ
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דיגהםנמאףא.סימיגפהםהייחלארודחלולחילצהרבכםיטעמהותבמימיביכו,פב

־לדו*)סעהי־ביצגתא,רעבורגלארענענהיפתאםישדחהםינברהרבדבלאשיכ,ונל

םהיפואלמםירשהלכי,םיטראדנעזהאבצתאדקפמהלארענעגהתאםגו(רענרעבוג

ךרדתיכלהבקרפםיעדויהםיליכשמםישנאלםתואםיללהמו,םישדחחםינברהתלחתתא

דומעיאלינ,ביצנהדועונלחיטבתהנורחאל.(!םיקסופודומלתלעםינמאנםידע)ץרא

.וינפלעמונחלשיו,שדחברתריחברבדבונלהנט*ל

וילאךלני,ונירבדידחאונאלמףא,בתכבונירבדתאולררבלרמואונרמנזא

םירחוסהישנתוברםישנבונשגפונכרדלע.(לירפא7)תבשבתויהללחשחספברעב

ונאובב.תוירכנהיתאפרבדבןהידיבהשקבבתכמו,ביצנהלאןחםנתודעומןחינפו

,וינפלאוביאלחשקבבתכמלכו,שיאלכםויההאריאללארענעגהיכונלדגוההמש.

וינפיאהםירשהדחאתאחלשונאוברבדתאועמשכםלוא.אבהשיאלכלונעןכו

.ונאברשאךרדבבושנו,םישנהידימיונידימהשקבהיבתכמתאלבקל

.XI
.םירבדבדועךיראאאלןכלו,ירופסמןושארהקלחהףוסלאאובליכנאץפח

אבצהביצנםלוא,וחורתומניפלותעדתאחוחהנופתאלברעבורנןאפןודאה

םעהביצנידילעןתנ,ה״רירסיקהדוהלונחלששחשקבהבתכמתא:השעתרחא

תדהינינעבםינברהלשםתעדןורסחרבדבו;תורנחסכמרבדבותעדתווחתאעומשל

תחאםעפאבםנמאףא.רבדבשורדלורוקחלומצעלעלבק,רסומהתודמבםכרדעורו
אצמםגו,ואובתאועדיאלםהו,החנמהתלפתתעלדומלהדעומרחארפסהתיבלא

רבדבו,חיגשמהתאדחיהלפתבםידמוע,הלשממהןובשח.לעםיכגוחמדםידימלתהתא

.וגממרתויהוקאלרשאושקברשאיתדהשגרהתארתוהוידרפסהתיבבאצמהזה

רפסהתיבשארבוגמשרשאתומשאהלכתאביצנההארייכוידסגהיההזהרבדהו

ללכבהפבלארשיינבתדעקיפתאלהנההלאלכלעףסונ.בזכורקשירבדלוידימלתו

תלשרשאהשקביבתכמהזיאללגב,ומלךרעירשאךרעהאוהבראלו,ונממןוצר
אלרשא,תוירכנהיתאפרבדבוברהתריהברבדבומכ,םינפהרשלרצקןמזךשמב

!חלשנולאהתושקבהלכ;הדעהירחבנונילעםנןתשקבבתכמבןנולתהלמםישנהוענמ

ןנולתמובתוכובשויםעהתאתוארלויניעבעריו,הנידמהטפשמכ,םינפהרשמוילא

קוןטקרבדלכלעםיהובגהםירשהינזאבדימ
ל

יקחדעאוהיכומדיךאםא,ךרעה
,דרשמאשונהשיאלכלהיהתמאברשארבדה.ללכבישונאהטפשמוא,םטפשמ

ונוחטבלכתאםשה,וכלמלםעהבלןימאתאותוארב,וילעחומשלומכשלעההובג
קיחלאםינבכהממחההלשממהקיחבוחישתאךופשיווגהילכתאוילעךילשמה,וגי

.החכנייאךאונבתוארלביצנחיניעתאהעתיוהערלםעפהונלרזעהזהרבדה;סתוםא
,דוחיבוגעלתאךפשםירחבנהונילעו,םעהלעותמחיצחתאביצנהקיריזא

הזהחורהו,׳׳היזהילעבוםעבםירעוב״דבכנהראתהםשבויתודוקפלכבונתואוראתב,

חריףוסבחלשרשא,תורנהסכמורפסהתיברבדלעותעדיולגבהיחתחורהםגהיה

ונשפנבתוצעתשנורבדהונלעדונןכרחאםידחאםימי—.םינפחרשלאז״שיאמ

ירבדבשחכלאליכ,רורבועידוחלוםינפהרשלאונחנא׳םגתוגפלטילחנו,תושעלהמ

רשיתרשאתאאלו,חלחתםישגאלויתולהתב;וגתמגמלאלוירבדתאםישלוביצנה
יכםיננולתמונחנאםישדחהםינברהלשםתלכשהלעאליכ,וניניעבעריויניעב

יכ,וגשפגהואתרשאמרתיהברההלאהתעדהיגיגעבודמלילוארשאו,איההטעמ

אוהרשאו,לארשיבהרומואברלכםתואתעדלםיצוחמםירבדבםתעדןורסחלעםא

כ
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פ>*ברהתאםעפהדיעןוחבלונשקבהזהרבדהללגבךאו;ןנולתנהלאלע,םתרטמתישאר

יה?שיאנרוברטפט׳׳סמהלשיוונתשקבלוקלםינפהרשעמשיולםנםא.םתוסנלםישדחה

,םיקדוצהוניתונולתירבדלובלתאםישיאלהזהשיאהםניכ;הזהרבדלךאדעונה

לפברשאו,החצתיסורתפשבםירבדמהרפסהתיבינבוינפלתוארהלואוביךאםא

םיהובגהםירשהלאאוביםאוא;וינפלדסחוןחואשיוונממןוצרוקיפיס״לבםהיתוכולהת

,םהיניעבשאבנםעהו,וירעשיאבלעורפסהתיבלעבוטךאםלכבלרשא,הפברשא

ונתפשאלה,וינפלאובנםגםאוא,ללכוילאםיארקנהיחנאלילואונחנארשאדועב

רבדתאתעדלוחואחיכוהןעמלהיסורתפשברבדורבדלכולררבלונתאןיא

ונרמאאופאןכלערשא?איההמהזמונלאצתרשאהלועפהו;דועודועו,הנולתה

הדעהרפוס-לעוניוצםנו,רכזנהןוננסבךאםינפהרשלהשקבהבתכמתאךורעל

םדיקפתתאסישרורהודאמםיברההדעהינינעלבא.הזהןונגסבבתכמהתאךורעל
ופלחתועובשהשמחוחעברא;בלמתאזההשקבהרבדתאטעמכוחיכשה,ומויבםי*ידט

לאשיודחאהבלילערבדהםימעפלהלעילואםאו,השקבהבתכמתארכזאלשיאו

וילע
ינולפוינולפשיא״—םעפו,״ותכאלמתאדועהלכאלרפוסה״:ולובישהםעפזא—

ריעצהשיא(ילוי7)תבשהימידחאביתואדקבחנורחאליכדע,״דועותואארקאל

סידננתמחרבדלעינזאתאלניו,(יבתכמתישארברכזנה)ינודאךתאמילאאברשאםימיל

אשקבהבתכ.םתמדרתמתוערונישנאוררועתהזאוא,אנליווב(סעקינוויטארפ)
אימרשעהשלשהםייבו,וילעםחידימאומתחםיברםירחוסםנוםירחבנהבור,ךרענ
.ולדעוימהומוקמלחלשנילוי

.XII
סא,םעפחחזונכרדלעהאלחתכללץופחנאלםנו,ונרופסבםולהדעונאבהנה

לשםהורתנוכתלו,רפסהתיבתנוכתלםיכיישהםירבדהברהבדועונעגנאלילואםג
םעפהאנהמדנ.ונרופסלשינשהוקלחלךושהנהלאהםירבדהתאיכ,םישדחהםינברה
םיללוכםינינעהזיאלאןנובתהלונינפתאאנהמישנו,רמגנןושארהוקלהיכונשפנב

.ונינפלרשאץנעהלש

,ןדיכנאוילערשארבדהמןמאנגשומ,דבכנהןה^זנדועלינודא,ךלתתןעמל

:הפברשאםידוהיהכצמךינפלךורעלוחיכתלילע

םירבדבםתעידיבצמו,ןעינילאוובןידמלע.םיבשויהטיבברהלשםידומלהךדע

ץראלבהיבשויםידוהיהתאיתעידיטועמיפל.רורבעדאאל4תודהיהינינעלםיענונה
תינטקהיתועיסנינורוהרשאיפלםהילעאיצוהללכוארשאטפשמהיפלע,המהיסיר
ךאונתלשממלעזא,בושטידרבריעבתועובשהעשת1835תנשביתבשיפלעו.,המש
תאהבהאל,״־םיבוטהםידוהיה״ואםידיסחהישארתובלתא,היהישןפואהזיאב,תונקל

;הלהגיצהרשאהרטמהלאאובלהלאצמו,רפסהיתבלםהורתאתוטהלוהלכשהה

.םילודגםיגלפומוםידמוללםהיניעבויהי,וניניעבתדהתאתעדירסחםישדחהםינברהו

רשא,הכאלמ־ילעביאטילשיאשארבתונברהרתכתאתחא.רדעחמשהנחנאלה
ונטערבדהןכאלםלוא.ודיתכאלממומתלתאאוצמלהמשךלההלודגהותוינעל

,רפכםנואהנטקואהלודגריעאצמתאלאטילתנידמיבהרמלכב:הפאטילינב

.םינטקוםילודנםידטולהכותבואצמיאלרשאו,הלןקהרותראצמתאלהמשרשא

,בושהללכונ(תללוכאמגודלונלהתואתחקלץופחנסא)לשמלאנלדוונריעב

סילודגח,םישרדמיתבבתורבחחידיגמותובישיהישארהארוההירומיםינברהדבלמיכ

םויברשא,הלשממהמםימייוקמהתובישייתבהשלשדבלמ;׳וכיארקמוהנשמ,ס״שב

כ
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י9בדבלמ;םיקסופודומלתתורחאםירעמוהפטםימיילועוםירענםיתאממרתויודמלי

0נלהפואצמיהלא
יעדויםיפלאהבדחו,םינטקוםילתנםיגלפומוםידמולתואמהנרהן

ש״ייתביקיזחמ,םיפוא,םינונה,םירחוס)טושפהםעהןומהמהמהםלכו,רפסוהרות

דומלתברפסיתבירעשבוםינברלשרדמהתיבבהפופיטירשאםירומהלכ.(המודכו
הברהואצמיהפבהכאלמהילעבןיבםנו.הזהםעהןומהמךאםאצומ,ארקמוהנשמ
דמולובשויהכאלמהילעבדחאהפהארנתוקוחרםיתעלאלו,הרותידמולורפסיעדוי

ולהשעייכואומצעכסא,ךורעןחלשושרדמםנובקעיןיע,תוינשמ,י״שרםעשמוח

ךא״םדאייח״רפסהתאדומלירשאשיאהו;רבחולהנקיובר
•יפבםנארקילקןעדי

תובראתאתוקנל,דתיהותכאלמרשאשיאונריעבתמריבכאלהז.הכאלמהילעב
םירמאמתפסאלכלכירשא,תונוילנםירשעדעורשעהשמחמרפסוירחאחיניו,ןשעה

ודמליםינשהנומשוששינבםירענ—.םינשיםנוםישדחתודמחירפסמרבחוףסאש

.תלחתהוק״הלקודקד,רואבוא״תםעואתודוצמואי׳׳שריפםעארקמבורהלעה6

רשעוהנומשינב—.הפלעבםנםימעפלו,בטיהראבםתנשמתאםהםיעדויו,ארמג
ותלועפתאהארי(הנשיצהךשמאוה)״ןמזוןמז״לכו,ארמנהדומללעופיסויםינש
.םירענהידומללעהבוטה

הנומשןבונבתאחלשיבאה.םבןנובתנורפסהיתבלאםעפהאופאאנהרוםנ

לעחקלףיסומ״ןמז״לכףוסבונבתאתוארלןיכסהבאה.רפסהתיבלאםינשרשעוא
תולככויבאתיבלאאוביהזהןבה.דומלתוארקמבהדבכנהעידיולהנוקו,,ותנשמ

םידהאםיקרפ,ארקמבתודחאתוישרפ,קודקדיללכהזיאודיבורפסהתיבמהמימתהנש

!)רוצקטעמותוינשמ
)

דמולמהונבלבאהאופאךרעירשאתומדההמו;םדאייה

.,ודיבונבאיבהרשאתורחאהתועידיהםנוןובשחהותופשה,הביתכהידומליכ,?הזה

תומדהאוההמ.רסחרשאםידבעהםידומלהןורסחתאבאהיניעבתואלמלםידםניא
םהיתועמ,םתעידיןורסחתאםעמשב,רפסהיתבמםיאצויהםירומחלםעהךרעירשא

?הירקתוגוחרבםהירחאוננריותוצוחשארבוארקיםמצעבםידימלתהרשאםהישיבשו

תאופיטיםישדההםינברהםא?רפסהיתבלעוטיביהכיא?םירומהלעוטיביהכיא

ןילוח׳סמדחאה,הפםינברהשרדמתיבבםחקל
םהישובשרשאדועב,ספלאינשהו

©נדועו״םיבוטרדחינב״יכ,דועתוכחללכויחזימ,םעהלכלםיעדונםהיתועטו

!?הלאכםיקרוםירוענםירוממםיקסופודומלתבהקלעומשלוכליהבישיהירוהב

ןימאהלףיסות,םההםירבדהבצמתאהממחהונתלשממלשהתעידיןורסחמםא
ואצמרשאםימודקחםיטפשמהתבםלו,םינברלשרדמהתיבאוהדאמבוטתמאביכ

ל,םידוהיהםעדננהבלבםהלןק
רתויזא,ויתונולתלוויתונעטלהבלתאםישתא

.תבשתאהפוליפשיהכיכםעההאריםא.םלועלהתרטמתאנישתאליכ,אוהיאדומ

תופשהתועידי:קדצברמאיזא,םהילעבלומישיאלוהנרדמהלפשבםירבעהםידומלה

_,ץראהםעלרשאםירחארפסיתבבוא,םתיבבםנדומללונינבולכויתורחאהתועידיהו

םהילעוטיביםההרפסהיתבברשא,תובוטהתורמהורמומהיכרדתאתהשלילבט

?וניראוצלעומשרשאתורנהסכמלשהזההשקהלועהלכונלהמלו,םיניעעבשב

׳ידומעתאףפורל,אוהםההרפסהיתבםעהממורהונתלשממץפהיכ,שריםירחא

עךאהדימעהלוהלכהרותהתאליבגהל,אוהו,ההכתאשילחהלותודהיה
םידומלהל

:רעטסינימהלשהדוקפהתאומלוחקיםהירבדתתמאלעתואלו.רפסהתיבבודמלירשא

שרדמתיבלאוידימלתתאהולשלו,ונרכזרשאהבישיהיתבהשלשמדחאתארוגמל

רשאדוסיהו;םינברה
׳רהזהתיבהשאריכןעי,אוהתאזההדוקפהלדוסילכולןיא

כזע,תיבהשארבדועדומעלוהונתיאלרשאוירחסמלואוונןויפרל,תוילגרמןאמפיל

כ

י\.
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ךא,םעהרמאי,הזהרבדהו.דועחלציאלהזהתיכהיכ,תואהאוההזו,ותרמשמתא
.לארשימהרותדומלתלטכלותודהיהידעצתאטאלטאלרצהל,ושקבירשאאיההנאות

יכ,תעדלםתואיתחכוהיכנאךא,הפסאהתעבתהאםעפיתעמשהלאהםירבדהתא

םינברלשרדמהתיבתאולעהיכןעיםאיכ,תאזההשדחההדוקפהתרטמאיהתאזאל

רשא,דאמההובגהלעמלהלשממהיניעב
יכ,רמאלותואוראתיו,הנממהלעמלןיא

,וינפלדאמהבוטתאזההדוקפהתארטסינימהאצמיןכלו,תומלשהתילכתבאוה

רשאהזהתיבהלאוידימלתתאאיבהלו,םינברהשרדמתיבבהבישיהתאףילחהל׳

קחצםיפסאנהדחאו,םתעדתאיתחנההלאירבדב.תומלשהתילכתב—אוה
רשואמםעההיהייכ:דאמץוחנתעדירםחוםילבסלונלשםיטילהתושעל—רמאל

לזוייכו,תורונמםיניעבםידיסחהיברירחאתכללםיבוטהםידוהיהבןימאייכ,חלוצו

ץראיבחרלכבהזהשלושמהטוחהאצמיאללכלעודיכו;םיפירחהםיקשמהריהמ
תאנישכםנמאזא,וקלולהיהיוצפחךאוותעדלערטסינימהדומעיםאבו—.אטיל
דחאףאלבא,רנסיםנמאהבישיהתיב—ולכאלווצפהיצהךאלבא,ותדוקפבוצפוד•

יתכלאואובי,חחלכלאורזפתיםאיכ,םינברהשרדמתיבלאאוביאלוידימלתמ

לאהזמתכללוקיחרייכוא,הפברשאםיברהשרדמהיתבלאוא,םירחאההבישיה

.םשפנתואכוסכלץפחכםשדומלל,תורחאםירעברשאתובישיהיתכ

תאהולשלתובאהתאףוכאלוםעהלעהפכאתאדיבכהלהלשממהרמאתילוא
,ריבכאלהזהפהרקרשאדחא,ררקמךינזאברפסאוהבה?רפסהיתבלאםהינב

שדחםעההכדועזאתדהינינעלםיעגונהםירבדביכ,עבצאבהארמהשדחהרקמ

.םיניכהימיבויתובאמהמואמביחכנהרודהלשידוהיהאוהלפונאלו,ומע

ןרבדההזו,תוירכנהיתאפונינפלרשארופסהבורכזנתורהאםימעפהז

,וניכותבדובכןוכשלשדחה(ראטאנרעבונלארענעג)הנידמהביצנונריעלאאובב

םהםיולתדועהארנהיפלרשא,שדחהרודהתונבמםישנםגוםידחאםישנאוילאונפ

יתאפבןתישארתאתוסכלםישנהלערוסאלבתכבוהפכםתשקבב,םהיתובאתעדב

.עבטהםהלקינעהרשאןשאררעשתאתולגל,שאריעורפהגכלתןעמל,תוירכנה

םגןתשקבבואבםישגהו,םעהלעידוהלוגרהמרשא,הזהרבדהתאונלהלגביצגה

(טנעמאטסעטםעיינ)השדח־תירבהיפלעםגיכ,תעדלותואהנהיכותוביצנהינפלןה
ביצנהתאםנמאאיבההזהרבדה—.שארתועורפתכללתואושנהםישנהלרוסא

תוירכנהיתאפתאריסהלםישנהלדעומליבגיו,ותעדלעדמעאוהךא,םירצמהןיב

,ילויהרילןושארהםויהדעזאמו,יאמהרילןושארהםויהדעהנושארל;ןהישארלעמ

חלתושעלןדיבהיהתיכדע
ן

ואןזאהלדבדעהנדרתרשאתוכבש,ןשארלשדחראפ

וטלתיו,הצעוקימעה,דוםוקיתמהילויחרילןושארהםויברקרשאכ.תונטקתוחפטמ

הבוחהיכ,תויסנכהיתבלכבעידוהל,םידבכנוםילודגב״עבוצ״ומוםיגברתפסאביניעל

יכ,ןוצתרשאלכלהיפתאתורמלילבלו,הממחההלשממהלוקבעומשלםישנהלע

רומהרוסיאהצוחהןשארתורעשוארייכ,שאריולגבתכללםלוא.הצפחכתושעלםא

.אוה

רבדכהיהיתמאביכןימאהליתצפהאל,הפסאהתעבזאיתייהרשאיכנא—

׳פתבשכ,השענהזהרבדהםלוא;יבמופבתאזההפסאהתטלחהתאעידוהלהזזו

,הפסאהתטלחהתאםעהלעידוהרשא,תויסנכהיתבלכבליתבקפנאזורכ(ינוי30)קלב

לכ׳םישנהישארוארנילויחרילןושארהםויבותרחמלו
ן

יתאפאלב,תונקזותוריעצ,

תחתמתירכנה.ראפהתאואשגןהמתודחאלבא,תונטקתוחפטמבםיסוכמותוירכנה

כ
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הביבסלעטאלבטבחוהכבשהלתחתמטעמהגהמתחאהבנגתהםימעפלו,ןתחפטמל

לעףסונו,וצפחכהשענאליכלעופאבהלעונשעודאמדעביצנהלהרחהזהרבדה
ןהיתושנתאתוארלוצפחרשא,םימילםיריעצםידחאםישנאוםישדחהםינברה,הלאלכ

םומסיטאנא&וחורםאיכ,אוהתדהיקחיפלאליכ,ולודיגה,עורפןשארותואצוי

אליכרוסיאהלבא,ףצקתיוביצנהשענתיו..דזהרוסיאהתאדליוהרהרשאאוהאוה

רבדביכ,ינודא,ילןימאהללכותתאזו.ופקתבראשנ,עורפןשארוםישנההנאצת
תאותיחשייכורסומאלבוהרותאלבולדנייכוינבתאבאהןתיאל,רפסהיתב

רשאשיאהו;םירחאהלאהזמאצתרשאתלעותהזיאללגבםהיתודמ
ןיא

םינבול

,רפסהתיבלאוינבתאתולשלוהערתאחירכיאלאלה,רפסהתיבלאםחלשל

?םינפלולויהרשאויתויכזתאאוהדבאיאלןעמל

הזהרבדהלעהסכמהתועדהדורפלשהטלעהףיעצרסויאלדועלכ!הרצקב
רשא

,והערץפהתאשיאםעהו׳הלשממהוניביאלדועלכ;םעהלהלשממהןיב

היזהילעברותבםעהתאהארתהלשממהדועלכ:הרורבהפשבאנהרבדנ—וא

לכו,תורוגסמיניעבםהירחאתכללםישדחתמהירבדלךאןימאתו,םיבחלנרעקיטאנאפו

הבלבבוטךאיכ,הממחהונתלשממלשבוטהץפחחמחכויוםעההאריאלדוע
ןיאךא,ליכשהלהלעמלםילועוירומתאוידוהיהתאתוארלץופחתךאיכו,םהילע
ונבלתיווררבתיאלדועלכ;הידילעםירוסאתתלוותדידעצתארצהלהשפנתא

.הלכשההתאבהואידוהיהתאתוארלתווקללכונאל/בטיהראבהלאהםירבדה

זעהוהכהךארשא,שיאלכלץוחנדאמהמ,ינודאןהאזניוועל,הארתאלה

;הושהקמעלאןינעהתאאיבהלךותלורשפלותושעל,הזהרבדהתבוטלתושעלודיב

4יתמארשואבאוהץפחוובלדעהעגנומעתבוטרשאשיאלכלע,םדאבהואלכלע

תאטיקשהל,תוחורהתאעיגרהלםחכברשאתולובחתאוצמלשורדלורוקחלהבוחה
4םהינפתארפכל,םידדצהתאברקל,בלבשתוימומקעהתאטשפל,תובבלהתרעס

הברהלכההשענוןכוהרבכותלוזוהפבםעהדצמ.םהיניבםולשתושעלוךותל

הלשממהץפהיפלוםעהחורלאוהרשארפסהיתבלןוכנךרדואצמרבכ.השענוןכוה
שארבםידמועהדבל,םישדהתםהמםגןוצרקפיולכיניעבןהאצמהזהךרדה;הממחה
בוטותואאצמתהגופתאלב,יגודאהתאםגו.(וחלאהיגאריקפהביכ)רפסהתיב

רשפמה,ץילמהוגלרסהיתעכםלוא.ירופסמינשהקלחבךלותואיעחוהב,רשיו

הממחההלשממהןמךותמהו
ונתלשממלחיכוהללכוירשאשיאוגלןיא;םעהןיבו

ךא,אוה,התעדלןאמיוהלכשהבןיעתיארמלםעהשפגלחבתרשאהבסהיכ,הממחה
אלםעהו,וצפחוםעהשפגתאעדתאלהממחההלשממהיכןעי

ןיפהתאןיבי

וגל.הלשממה
ןיא

4עדגאלץראהתפשבןכרבדל;וגלרסחילכ,םואמלכהפ

רשא,םירפוסבונחנאםיולתבתכבלכהןיכהל
ןפואב

םימילרבדהךשמיבוטרתויה

שורפנךילא,ונבהיתאךילשנךילע,דבכנהןהאזגיוועלוננודא,אופאןכלערשא.םיבר

ללמאהונמעדעבתושעל,הממחהונתלשממןיבווניניבץילמהתויהל,הנחתבוניפב

בלבו,ותדוותרותבהערלתעגלילבמלבא,הלכשהבדאמץפחםעה.הלכשההדעבו

רגכילשתלא,אנא.הממחהונתלשממןוצרוץפהםגאוההזיכםינימאמוננהםלש

תובשחרשאךיתובשחמתאאיצוהלךינפלבחרנרכהפהנה!וננודאןהאזניוועלךינפלמ

רשאךתדובעתאראפלךתאםוקמההפהנה;הלכשההלעורפסהיתבלעתילגםגו

4אובייכדלונרודלדועעיפויהרהזדוהרשא,תראפתתרטעבךמעלהכדעתדבע

לומונלהתאאנהיה!הבה.תושעלתלדגהיכ,בוטהךמשןוניםלועשמשינפלו

ירהלעךתדובעדובעוהכרעמה,דבכנהןהאזניוועלינודא,אנאצ.הממחההלשממה
כ
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שיאךיפחתפ;ךטעתואלפנךרויו,ךרדהוךדוה!דפוס,ךתםקךושמ.הלכשההותדד

תכשהתאךירבדוריאיו,לארשיבםיצילמהריבאהתא,ךיפירמאריבכחוררשא,בבלנ.
ךדילהאיבהרשא,הנוכנהתעהתאבוזעתלאו,ונינפלרשאןינעהלעהשורפההלפאה

הרותהלהאתארבחלו,םכלמלאםעהבלוומעלאךלמהבלבישהלהנוילעהההגשהה

!דחאהיהוהמכחח*
•

ןקתלונלהתלעאלהפיכהאריןעמל/רופסמןושארקלחבםירבדהוברווכרא״
רשאלכולרפסל,וינפלהכרעארשאינשהקלחבםיטעמירבדויהיןכלעו,המואמ-

םירדסמתודוסיישארו,םידומלבעומשלהלשממהץפחלאםעהבלתאביטהלונישע

םבירקהלוניסנרשאו,םהיניעבובוטיכונידיבהתלעו,םהינפלונעצהרשאםישדחה
חמש,ועמשתישארבאוהסגרשאו,רעבורג׳נענראטארוקהינפלםתואםישלו.

םירוטה/םירומתצקיכ,ונידיבהתלעאלז״כבו;עומשלובישקהלונזאהטהו,םתארקל

יכוניאררשאדע,רחארבדלוהואישהוובבלתאוטה,םישדחהםינברהוםינושארה.

.״וילארבדמונלדח,תושחלבוט.

חתשקיכוניארו,רבעהא׳׳י׳נםוימםירקיהוירבדונואבונשפנתגותלהנהו״
אובלותאצללארשיללכאשמוילעתאשללכונךיאו;השועאוהושפנבוהביתכהוילע

יכולונדנהרבכעב,השענהמדועעדגאלונחנאו?םירשהוךלמהרעשבםהינפל

ןיאעמוש
אנקזחתה,ינודאילחאןכלו.הלעמלרפוסמהלכבויניעוזחרשאכ,הפונל

לעמהובגםוקמבםגםיעמשנהךירבדבהזהםעהתאעישוהל.דשוחו,ונממךידיףדתלאו
תופרהונידיתאסגו.םקירובושיאלךירבדוינודאםינפאושנולודגשיאיכ,הובג

לבבעמשנךלוקו,ינודארבדןובנוםישרחםכחץעוייכ,ונלהנתוונהנהךתצעבוקזחת

דסחהוקדצהירעשלכרשא,תאזכתעלטרפב,ךילעלארשילכיניעםגו,ונצראיספא

?״דועיתמעדויימוישכעאלםאו;עישוהלובישקהלםידמועוםיהותפ.

הכוהכןיביבףא,רבדךילאחולשדועףיסואאלונילאךירבדבושדעינאו״

,דיהו,ינשהקלחהירבדלכרדםא
ןוכנ

הדועתורפס.יתחלשותשרדוךירבדאובםויל
םידימלתלתונתמונממןיכהל,ךרוכהדיבוהנהוםינברהשרדמתיבלםולהאבלארשיב

,ולדיגהלעדיאלהלאמרתויו,ר^טקעפסגיאהילדיגההככ.רפסוןושלבםיניוצמה

.עדונכםירומהמדהאאוהשונכאלואוהאל
חלשיוותויחהלוופילחהלומע׳הביטיי—

.״שפנלכבובללכבוכרבמהשפנוושפנכ,ונתיאלבושיווהאפריווכאלמ

נ״ולבת״שודהכ

.בקעיןבקיזייאקחצי



—63—

תוליצאהםלוע(ג

.םיקרפהשמחבץזאלאויתבישילעהפקשה

.ם״ביייאמ

.לזמביולתלכח(א\

אליכםתוארבו,הריאמאירלקפסאידילע,הייההםלועבזנינוםדקורדחרשאכ
ואיצוה;דובכליואראוהדבוכמהרבדלכאליכןכו,דבוכיתמאבדובכליוארהרבדלב

תובםביולתלכה:רמולכ!׳לכיהבשהרוהר£0וליפאולימביולתלכה״2הלענםגתפ

דודהיכרבלעקרדלונאלהזהםגתפה...וכרעיפלרבדלכלקעיאלקלו,תוינוציח

הנמאנהנומתכאוהרודורודלכבו;תורודהלכתאויתחתלפקילבא,רמאנובשהמד

םיגשומונבלחנותונויערהמכוככדזנרבכשןורחאההזהרידבםג.םלועהתוכולהתןס

רשאכו...לזמביולתלכהםויהדועםג;ימצעהםכרעיפכםירבדהולקשיאל,םיבר

לזמהתאפמךכלוכז,חבשלהבםירכינהםירבדבוריכהארנ,הדלותהןילקרטלסנכנ
.היוההםלועבםינפלוינפלשםשמח

ונפיתויפהלכשלתלתושעהלהתכז,ןיזןןלאוובתססונתמההבישיהיכונתוארב

הודימעה,םינורחאהםימיבהרותהתוחתפתהותולשלתשהתאובהכרשאםיברו,וילא

הודירויהזדגנכו;ינויגההויירותהדומלבםייחחורתחפונלהובשחיו,הנושארההרושב

.הרואנההלכשההןיבוהרוההןיבתצצוחכהושעיו,אתקימעאריבלאמרארגיאמםירתא

תודהיהוהמואהלעהבישיההלעפתמאבםא,הנותמתרקבחורבבטיהררבלונרמאןכל

הלכשההתאקרושהעטנאלרשאלעןיחתורבהנודנאלןכ...םרנהלזמקרוא,הבוטל
.היתולועפלכתאןוכנוראבחורבררבנלבא,המרכב

.התולדגתבסוהבישיה(ב

הריכבהתויהלוםסרפתהלו,היתורבחמןייטצהלןיזאלאוובהבישיההתכזהמב

,םלועבהעבטאצישדע,לודנהכהלובסהרשאתובסההנההמו?תובישיהראשמ

ןיאשתולאשהןמהניאתאזההלאשה?לארשילהרותאצתהנממשתיזכרמהבישירותב

ןיריהנשימלכ:רמאנו—הידםימלעןנוכתהלורוחאלרוזחלונילעלבא;הבושהןהילע
א״רנהלהתיהאליכעדוי,ידאלמזישרהואנליוומא״רגהןיכ!רתיהשתקולחמהיליבשול

תאדילוה...יולכהםעהחוריכעדיאלאוה;איהשומכתודיסחהןמהנמאנהרכה
ןקתל—לבא,הרותהירחאמםעהתאריסהלותוועלהאבהניאתודיםתהיכו,תודיסחה

,םימשבשםמיבאלאלארשילשםבלתאבישהל,ההכחחתתתםייחחורהכחיפהלו

נ
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ללכהןטתדרפנהתיתדהתכראשכהבשתא׳׳רגה...תודהיהתנווכםתואתורוהלו

תידיסחהתאעדיאלותודדובתהבורליכ;תודהיהאסכתחתהריתחרותחלהתרטמשהתב

םישעמםהילעודימציו,הערםידיסחהתבדואיבהרשאליכריכלוהט,העומשהיפלעקר
.םלועהתאומילעשיתהןכלו,ושעיאלרשא

?יאבכו,הינפלשתורודהותוועשהמתנקתמכתודימתהתאריכהםגול,םנמא

םחלנ,שדחהלותאנשוןשיהלאותבהאתאפמ,זאםג;היופרההמואהיריתאקזחל

,דשדההיכו,איההעתמתאזהתרשאמהיכ,לארשיתיבבעירהלועוקתל:הלילשבהילע

ןילוחוהלילחו,ךרדאלוהתבהתועתהלוהמואהבלתאםטמטלהצפה,האבבורקמש

ךופהלהאבאיהיכ,רבסובשהשליבשבלבא.הירחאתונזללארשישיאלכל

סתלהלהבוחהוילעיכהאר,דומלתהוהרותהירהאמםעהבלרםהל,היפלעהרעקה

הלעזאו—לארשימהכתשתאלשהרותהלןמאנםוקמבדתיעוקתלו,בויחבםגהילע

חברשאהלודגהאנליווריעביכעדישינפמו—.הדועתלוהרוהלהבישידמילובבללע
תאלכשןכל,שארבתולעלהבההשדחהבישילהיהתאל,תובישיבלארשיינבולגרה
מאראוה(א:םימעטינשמ,המרהותבשתמהבאיצוהל,ןיזאלאווהנטקהריעברחבווידי
,היראתנאשהלעבבנשנהןואגההבויהשתאפמ,אטילינבלהביבחאיהןיזאלאווריעיכ

ךאלמלהמודהןואגהו,תתאהעשבס״שהלכתיצמתותעדברדסללטייכוילעורמאש
םשןיזאלאוולושעהלאהםיגואגהינש;(א״ת׳םבויתודואלע׳יע)ןמלזר״רהתואבצ׳ה

ר״רהןואגהשהאראוה(ב..*,.םיכתמןיזאלאוודאריואיכאטילינבומדישדע,לודג

םימיבץרפנןוזח)ףסכהלצבוהרותהלצבבשויוהלעמהשיאועבטמאוהל״זםייח

כל,(הלאה
הירתאךושמלידכבו;המרהבישילהנפךבאהמשדסיל,וריעבווברחבן

כ(א:םירבדינשהבןקתלוהוצ,לארשיינבתובל
ל

םנהטלוםירהקרפללוכיוניאשימ

,רודבשםינייוצמהקרואגיאלוירעשביכ,שרדמהתיבלסנכיאל,ולופלפבהזבהז

ינבתובלבהקושתהשאתאתיצההזהרבדבו;םימעטט״מרבדלכלערמאלועדיש

ינבשפנהצקרבכיכהאראוה(ב:תרחאדועותאז.םינייוצמהןיבבשההלםירוענה

םילוגתויהלוצפתיאלםיבריכו,םיתבהילעבםוליכאירשאלקולקהםחלבהבישיה

,הרותםוקמל

י
כל,(זייפש-ג^ט)םייטויה־־תונוזממתונהילםהלאיההפרהשתאפמ

ן

והוצ

.לכואםהלתתלותימויההליכאהתאתיבשהלקהלםושל

ןחלשלתופצלתרכומהיהיאלםגו,םיולעהןיבתונםהלץופחיאלהזיסהתעו
םידומעלעהמיקהלהלודמעהלאהםירבדהינשו.הידימלתרפסמדאמוברןכלו?םירתא

ירוטלןכירחאויהרשאםינייוצמםידימלתהילאץבקלו,םלועםשהלתושעלוםיקזזו

*דבדומלתהתאהבםצמצןהומכרשאירתא,תובישיהראשמביטההמבלבא.םעה

ותנוטונלליעותהמו,דומלתההורךותברודהלםנתנאלו,הטושפהכלהלשתומא

יהעשונדבלהנווכבםאה?לארשיתרותלתיבתונבלהבוטה

ע(ג
.הבישיהימכהרבדל

,חודהיקנעותעדהילודגהנממואצירשאלע,תאזההבישיהתאוללהםירפוסהברה

תיבןה:הארנו.דרוםנ?הרמאנשימלתאזההלהתההיוארה.המודכויבכרהריידהומכ

דיעהל,לכשהתאףרצלוםיגשומהתאררבל,תולכתשההיתאלעדסונרשארפס

,תעדהירואמועיפויוואצייכהזכרפסתיבמ;חתפתהלםירוענהינבתונורשכתאררועלו

חורםפאבחפנאוהינקי!׳׳הזהליחהתאילהשעידיםצועויהכ,:ראפתהללטי

כ
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׳דאלאהמלועבהלןיאשןיזאלאוותבישיבלבא;ןנובתהלודומללםדמליו,תולפתשהה

,הנממואצירשאהלאו,תעדהירואמלעהמואמהלעפאלאיה,הטושפהבלהלשתומא

.ואציןמדזהוהרקמבךא

העדילודגשונתוארביכ:הזכטפשמאיצונזא,אסיגךדיאלרוקחלהצרנםאו
?עדויימ....איהו,הבויהןורשכילעבםיכראלםאעדויימ,דומללהבישיהבואב

ריבכהםלכשבונייטצהתמאברשא,הבישיהייולעוילודגלכיכ,אוהיאדוכאלםאה

,הרותהוהמואהחורתרותתאםהידימלתלודמליוםהינפלרשאתאהישארוניבהול,דחהו

*■הנענהוהכדנהםמעלםיניעלויהו,תולכתשההיתמבלעלעולעקפפילבזא

.הבישיהבםינוקתהרבדלע(ד

תובלבדאמהלדנ,םוירנימיסינפהלתתלוהבישיהינפתאןקתלהקושתה

,ןקתלםיצפחההלאלכלבא;ןיכפושלשטיבעהישארלעוכפשהזליבשבו,וניליכשמ

הכירצהעשהםאו,תאזשורדיםעהחורסאוחיגשיאלו,חורבםיגינבםינובםישנאהמה

וכרטציאלו,ארדרשפאאלדועיפ״:ועדי,רבדלשוקמעלבטיהוטיבהוליכ.ךכל

י׳׳צנרהןואגהוניברירבדםינמאנדאמהמו;״םוירנימיסבדמלשברלהיפורידוהידוע

ןקתלץופחנרשאכ״:הלאהםירבדכ,םינוקחחרבדלעויתלאששתעב,ילרמאש,ןילרב
!?ונממאצי.דמולעפחטתוארל,חיוההמלועבותמגודלעףיקשהלונילע,שדחרבד

תלואלאליכה;ערהדועהברדאו,תלעותםושאיבהאלאמגודההזשהארגרשאכו

אנליווברשאםינברלרפסהיתבתלועפתואורהוניניעןה?ויתובקעבתאצלונלבשתת

?״םהיתובקעבת;.צללכונךיאו,רימאטיזבו

ומעלגאודבלמואצייכרכנו,םבורבםהםיתמאיכםאהלאהםירבדה

.םלוכבםיתמואמםניאתאזלכב;דחיםנדלונהתאורבעהתאהאורהשיאמו,ותרותלו
תאובשחהישארלכו,האסהחאושדנשינפמ,!דתיהםינכרהלרפסהיתבתלקתיב

כל,לפטכדומלתה
ן

וילעתחקלטנלסמי״רהוניברתמאבהצרוללבא;היהרשאכהיה

הרותילעכםינייוצמםיידומלתםהבומקקפשילבזאיכ,יללכהרומותיגשמתרשמ

והיארלהמודןודנהןיאןכםאו.המכחו

קדטציהפבלבא;םוירנימיםתנומתןיזאלאוותבישילתתללכונאל!ןכםנמא
המלו?תודהיהוהרותהחור,םעחחורתאהבישיהינבלדמליאלעודמ:והלאשנסא

ישארלע?םיכירצהמההבדומללואיההרותאלה,םהינפלתאזההרותהתותלדלעני

םהמשורדללכונאליכ,םשארבתאזההמשאהתאתתללכונאלוהומדקשתובישיה

,םעהותודהיהיגשומתאשיגרהלרבכלחהאוהלבא;םמצעבהמהוהושיתהאלשרבד

םימעפלעימשיםהמטעמרשא)םיקומעהויללכודומלתהמןויגההתורתאעדיאה

,וידימלתתאןייצללדתשיאוה?שיגרמובלשהמוידימלתלדמליאלעודמו,(רועשהב

המואהיגשוממקרושםהבתעטלבלםישיאלעודמו,םירובלעדומלתהיטרפתועידיכ

עודמו!םדמליאל,שארוברלכלםיצוחנהםיללכהתאו,םדמליםיטרפהתא?תודהיהו

ראשתורןיבוילארשיהחורןיבלדבההתאהתוארהברשא,לארשיתודלותםדמליאל

בלבתיצח,תואלפנהויתולוגסוויתונוכתהתוארהב;הדלותהםרזבופחסנשםימעה

ע;םמעלהבהאהשגרהאםידימלתה
ל

תאוםמעתאועדיוםהיניעהנחקפתהדלותהידי

אוההמועריאל,תודהיהוהמואהישארהמהרשאםישנאההלא,רבדהארונ.ויכרצ

?תודהיהאוההמו?לארשי

כ
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יי״י

יכנא,תאזההבישיהביתדמלרגגהינא.הלאהםירוטהתאבתוכיננהימלימדב

שישםירוחב;הריחבםיקסועוםיבשוי,םינידצמהלארשיירוחבמלתנלהקתוארליתיכז

,ןהירוחביניעוקמנדאמהמו;קומעודחלכשילעב—םירוחב,לכשהוהעדילעבםהב

םילדבנ.רשאלהק;םעהירומתויהלודתעתירשאלהק,הזהלתנלהקבוריתוארב

תודהיהינשוממאיהשלכהעידיףאועדיאל,הרותהןנבםילייטמו,דלחתימהלכמהמה

אלםאה?הזהרלוקהיולתימתמשאבו.לארשיתודלותמדהאקר©וליפאוא,המואהו

המהרשא—חודנאהיקרפלואוביתעבםיברהםידימלתהלכש,אוהבלביאכמקוחצ
םישארהו;ךרוצםהבןיאשםירבדלעכםהילעונלדי—דומלתהרצואחותפלתותתפמה

תודהיהינשומםהינפלולעםהבוקימעיםאיכ—םתואוררועיאלו,םישחמוםתמוע׳

ארבנאלםלועהלכיכםיכשוחח,חבישיהייולעמיתעמשינזאבש!הדובעה.המואהו

ל״:םירמוא,םליבשבאלא
ו

,ללכםונספדהאלותודנאהלעוננלדזא,םיסיפדמונייה

המה,םיטושפהםיתבהילעבליבשבאלאוארבנאלתודנאה?ואיביתלעותהזיאיכ
תפקשהמןמאננשומארוקהלונתיהלאהםירבדה.״ונלאללבא,״בקעיןיע,דומללםיכירצ
.ללכבהמואהותודהיהלעהבישיהינבבמ

\

ץראבושי,ןויערלםיבוטםימיויההלאהםימיהו,הבישיהבאניוהדכאנריהנ

י

שידקיואוהםנררועתהבייצנברהוניברםנ;אטילתונפעבראלכבזאזחארשא,*לארשי

.*לארשיץראבושי״ןויערתאלארשיינבתובלבררועל;״דיגמה״ע״מבםירמאמינש

קסבטיוובוקסנימבןויציבבוח:תוימואלחתיראלכלעהחמשחורוכפשהלאהםירמאמה
יכהבלומשאלו;הברהדותולהלש*לארשיתסנכ״לעבר״פשר״רה,הדותולושינה

שבחרשא—וידימלתלדמליוליכ.הבנשנוהממוררתויהדועתב״יצנהוניברלולשי
ל,המואההודתרותתא—לארשיבתוארוהירומתויהלםידיתע

ץלקרטהךותבםלהניו
לודגשיאיכ,םבללאומשאלהמה.ימואלהחורלרתויביטהזאיכ,לארשיתודלותל

תיבו,ודיתחתםירוסמלארשיינבירענתובבלתואמעברארשאקהבומןואנ,העד

תיאצויוניאהזכשיא;םתרותוםמעתאםיניבמהתובשהמיבשוחםישנאלםתושעל
תחתהמלו—.ותדועתתאזאלו,״לארשיץראבושי,ןויערתבוטלםתטאמובתכבותבוח
לשומורבדמועה,הזהלתנהרבדהלעוהודדועיאל,ולוזירפירשאתוברהחתותה
לארשיתבוטהזמםנהאציאלםאה?תוימואלההרדשמתחאאילוחתאזןיאה?ונמלוע

.ותוינחוררשואו

,הכוראולחלעתשםוקמבםג.חנופאוהשהנפלכב,לארשיםעאוהחלוצ-יא

לכויאלזאםנ,תסומחואימשגחובצמלחבוטאצתונממשרבדובבלימדכולהנקד

םישעמהמכ,ףסכהמכ,תודובעהמכ—הארואב.ונממתוילעותהלכתאאיצוהל
קיפסתרשאהבישי,הממורהבישילארשילןוכתםרטתושעהלםיכהצ,דועודועוםיריבכ
לעופהלאחבטואיצויםרטלומעלםיכירצחורודחמכ;םירוחבתואמעבראלןכשמולכוא

.תיניזאלאווההבישיהלעורבעתוערתופוקתותואקתפרההמכו;תאזכהממורהלוע*

תורמלאיהלבא?שאבהטפשנהמכו,לעילכינבידילערנסהלהדמעםימעפתובר

לעדומעתוהרדהבףיתוליחחתשע,.רדעבךרדחורדנרשא,חלאחםיריבכהםירקמה

תבוטלהברהתמאבהלעפזא,רדסורטשמבהבודמליול,תאזכהבישי.םיקזהםידומע

רשאהלודגהתוכאלטהתאוהכש,השארבודמעירשאםירידאהלבא.ירסומהוינו־חרה
...*לארשיץראבושי״ןויעררבדלעםירמאמבוחכל—־יחאחדשבחוערלוכליו,םהידיב

דוע,םנוינשלעםתואוררועיאלשדבלמ,תוימואלהחבזמלעםשפנםישידקמהונידפוםו

1לארשיםעאוהחלוצ־יא—.םשארבםחילאוענענמםחלודמ

כ

^
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.הנווכבאלשתלעות(ה

ןיאיכ,דחכללכונאל;האיבמשהלכשההלהברהתלעותהתאםגםנמא
ונחנא

םיצירעמונחנא.הבוחףכלהונד,הילעםבלבההיהשאניטליבשבשםירפוסהםתואמ

תא—םעמםרומהתאםיריקומונהנא;ונידיבונדומלתוהנממונאצירשא,הבישיהתא•
וניבר

תרושתאהלקלקאלתאזההבהאהיכקרו;ןילרבהדוהייבצילתפנרירהןואגה

,דחכנאלבוטהתאםנםנמא.ןיבמהארוקהינפלונחורתאונכפשו,ונתוננובתה

ונווכאלהידםימםנהישאריכםאו;הלכשההלתלעותהברההאיבההבישיה:רמאנו

תוצראמםיברההידימלתללנב״:איהתלעותה.(!םחורתרומלאיהילואו)םלועלהזל

ינובנםיליכשמםהבאצמיאלשטלמיאל,םימייריעצתואמעברארפסמב,׳תונוש

םירוחבבלכתוננובתהישנרםיררועמהמה.ליכשהלםירחאהתאוררועיהמהו,רבד

הלכשההןה,תרחאדועותאז.ליכשהלםלועמםכללעהלעאלםריעבויהםאש,הלאכ
םייוצמדחאודחאלכידיבשרשאבו,הברהםירפסבהאירקהידילעאובתתוננובתההו

ארוקדהאלכאצמנו,לודגןובשחלופרטציםלכו,הזםעהזופילחיםלוכ,םידהאםירפס

ועדיאלםישארהתמשאבש,םירועהברההבישיהבואצמישםשכךכיפל.הברהםירפסב

תודלותבםיאיקבהםיגובנוםימכחהברההבואצמיןכ,ותדלותולארשיתרותמהמףא

םיאנליווהו,התורפסוזנכשאתפשתעידיהבוציפידנאלרוקךלפמםידימלתה.לארשי

,הבישיהינבלואובירשאםיברהע״כמה.ןאטלושקירהוןיפי״שרתלכשההבוביחרי

שפחניכםאךכיפלו.םימלשםישנאלםתואושעוםהיגשומוחתפי,תונושתופשכטרפב

תאזלכב,ינוינהויעדמדומלץמשףאהבישיהבאצמיאל,הקידבלםיפיהתורגב

תרות,היוההםלועתרותםיעדויה,םיתמאםיליכשמורבדינובנתעלכבהבםיצצונ

םיעדויםירענהברההבםיאצמנםג.טרפבירסומהוימשגהלארשיתרותו,ללכבהרבהה

הדקיםימעפבורו;םיהובגהרפסהיתבבםידמולההלאלככ,תויחתופשוםימלשםיעדמ
םתאצביכדע,תופשבוםיעדמבומלתשהםינששלשואםיתשהכותבודמלרשאלכיב

הבואצמישיעבמאלו.םויזנמינהבתיששהואתישימחההקלחמהבףכיתואוביהנממ
םיררושמ,םירפוס,םירקוחהברה,השדההוהקיתעהלארשיתחפסכםיאיקבהברה

םהבבותכםילעתואמשלש,ךמסומוינלופדחאךרבאדיביתיאריניעבו.םירפסמו

המתו;בגשנוריבכחורב,תינויהלאהסוחיב,תילארשיההיפוסוליפהתיצמתוןכות

והזומכ,םיקדהןמםיקדםיגשומברוקהקימעהרשאדחאשיא,הזהרודבשיםאינא

הנמאנהנומתונלםיראתמה,רבעתפשבםיברהוירופסתאינזערבהרותבהארקינפל

וארקנינפל.םמלצכוםתומדבםנויבצבתונומתונינפלוגיציו,וננמזבםידוהיהייחןם

םירמאמהברה.חיתמאההרישהחורבםיבותכ,תולעפתהושנרםיאלמםירישהברה

יריכמתאםימעפליתרקברשאכו;השדחהתורפםהבוםייחהתולאשבםיקסועשיתארק

—הזו,תידומלתהאקיהטעבקסועהז,םימלשםירפס,םיברידיביתאצמ,יעדוימו
רקחמכ—הזו,הדלותבקסועהז;םימעהיטפשמלםםוחיבםיידומלתהתונוממינידךירעם

רקנמדועהזו,עוצקמועוצקמלכבםיארומאוםיאנתתוטישונלבתוכהז;הרקבבו
תאזרוחוךלוההז;דומלתבתואצמנחתולוקהוםירתיההלכלףסאמוםינוקתהתפשאכ
.תוימואלבםיקסועהלאו,תידומלתהתורפסבםיאצמנהםיעדמהיללכלב

םגוחנזיאלק,דומללםיתעםידימלתהםיעבוקשםשכ,רפסהיתבלכבשגהונב

לייטל—םייחהםלועלתוליצאהםלועןמואציזא,רועשהתאורמנירשאכו;םייתהתא

רשאםע,רפסהםע.יכרבלעדלונרשאילארשיהרוהבהםנמא.םיעושעשלוקוחשל
דעהרשעםיתשמ.דומלייחכקסועוםלועייחלכחינמאוההזהרוחבה;וייה—ותרוה,

כ

\
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קספהילב,עוגרמילב,שארתפיפכב,הבישיהבדמולורוחבהבשויתועשהרשעעברא

שדקמב,תולודגתודובעוחומבדובעי,יראכגאושאוהםויהלכ;(הליכאלקר)
,רעונדועאוהו,הנשיריעהלכ,לילהיצחרבערבכ,םויההנפרבכ.קומעהדומלתה

,האלהנהושפנלעוגרמתתל,ןושילךלוהונניא,ודומלמוקספירחאםגו
י

,ויניעמוהנש.

,לארשיינבלםימיהירבדבוא,וישרויורודדוד׳סהתא,ץילמהורחשהתאאורקל

לקאבורםנעפםתאםגםימעפלז
.בתוכובשויוא—

.I

ריאיאלריעהתוצוחלכב,ןיזאלאווריעהלכינפלעהשורפלילהתכשח

.דעוסחור;םימהיעצבתאלידגהלוףיסוהלאבומכ,הקזחבדרויםשנה;דחארנףא

תררושתומתממד,םוניףעפעלכ,ןשיתןיעלכ,חירציףאףעזילילייחורה,רעסמ

הרועהבישיןברוחבלגרלבא,קושהןמןורחאהלגרהלכרבכו;ריעהיםפאלכב

ורעסיויתומצע;םיאולבוםיעורקהמהרשאב,םימםיאלמוילענמ,שפרוטיטבתכרשמ

ךינפהנא!ללמוא.םידסחהתולימגתיבבתנכשוממולרשארעשהתררארשאב,רוקמ

ןתתאלהמלו;םשגורוקלובסל,ךשהבתכללךצירמהרשארבדההזהמו?תודעומ

להנמהקופדי,רחשההלעיםרטברועיכערתםרטה,םויהלכהלמעהךיג־פנלעוגרמ

־?״בכשתרוחביתמדע״:ךנולחלע

םגרוקהוםשגהוהרצעאלו,לילהתוצתבתכללדרחרשא,תאזההדרחהלכהמו

עדוי,ותבוחעדוי,אוהלארשיןביכ,ותבוהאםעהזוחתושעלאל?םיעורקהםילענמה

עשירייה,תא,״הריפצה״תאוא״ץילמה.תאתחקלךלוהלבא;הבהאשקבלולאליכ

.ארקמלרפסתחקלוא,ךאיצאפיצנאמעטסבלעזהו״•עסםערפ

ןיאשהמבהזהרוחבהתאדשחל,םירקיםיארוק,סכלאוהןילוח,םכלהלילח

י.אל.ןויערהםלועבובורוושארןותנאוהןכלו,םייחהתגאדמהמואמעדיאליכ,וב

ויתואצוהיכ,ושארתורעשמוברויתובוח;ןומרכתורצאלמואכודמינעאוההזהרוחבה

תיכהתלעב...קתורתיבהלעבו,תבתוכדיה,חותפסקנפה;ותסנכהמתובורמ

לכארבכ;םלשמוניאולכואההזהרוהבהינפמייחביתצקרבכ....תושיבבובתלכתסמ

תדגמהלאכםיהכש!״ולרמאנאצוויצפחתאחקנ,תחאהרגףאהארנאלו,ונשארתא

ריתמשדבלמיכהאוראוה...תולכותואורויניעו,וינפבאלשווינפבתיבהתלעבול

,םלועמםתואלכאאלשםירבדםיבתכנדוע...ןובערינשברעשהכםיבתכנוילכאמ

ורשכאשונו,יאםורדןבלכאמכלשובמאוהולכאמיכהאוראוה.ךפתשתוילעושפנו

לכואבריברבאוהו,אמימחתלכואולשאזיפשואה?תושעלולהמיכ,וינשןיב

,רקיעלכךורשהףוגבהצורמהניאולשאזיפשואהיכ,רגהאורקליאשרונניאו,ארירק

המבולןיאו,ןכשוממולרשארעשהתרדא.בשהילבמהנממאצישםויוםוילכבתשקבמו
ןיאשינפמ,םייהםניאוייהםירמואשיהתעדיפלו;לודגרוקהוהבישיהתיבלאתכלל
לבא,ובבלירמךפשוינפל,ויבאלבתכרבכםיבתכמהברה,םלשדהאקולחוליפאול

קןיא
לו

םיבתכמולבקייכוליגיםירוחבהברה;םיצרהאתלאץוריםויוםוילכב.בשקןיאו

בשללמואהאוהו—הדיצהאלמהכתוא,םיצפחרורצהזלו,ףסכאוביהזל—םהירוהמ
תובגלהחותפדיבחתפהדילעןמוזמוןבומדמוערבכתיבהלעב;תונקירםידיבהתיבה

,ונניאףסכהרוע,.םיפעוזםינפבךלוה*ולשרוחבה,תאהאוראוההנהו,ובוחתא

.תומוקעםינפבוהלבקי?״ץקייהיהייתמו

ארונהקפשה.ויבאלגואדללהיוףסכהרסוהותיבהלעבתאחכשיללמואהרוחבח

ךלירשאתועובשינשהז?ןוסאוהרקןפ...עודיה״אמשהב״ובבלתארודקללחה
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רשאו,ארונהקפשהץחלבחוחשורדוק

אשונ!דגאבחאההנהו;וירוענדשלןיומי

אוה,ללמואהבלבתללוחתמהזרפנהחמש;ותדלומריעמבתכמוילאאשיםיבתכמה

המ?ןהירוחבויניעוקמנהמלבא.ונעלביאשונהףכבודועב,ךידנההתאעורקלרהמי
יצחתרבושההנאו,יכבבהעגיהזהמ?ןבלל(ינועהםתפזשש)םירוחשהוינפוכפהתההז

עיגהרבכהנה?אבינאהנאוהתמימאIהה?ובבלירתבןיבמתצרפתמםדאלשופוג

דילעדמועינעהרוחבהו,״תוכלהאלאתוכילהירקתלא,םייםדבכץ״שה,הלפתהןמז

.״אברהימששדקתיולדגתי״:רמואו,ןידהתאוילעקידציודומעה

—״ץילמה,תאאורקלךלוהאוההנהו,תעדהתקושתהרבגהזהאכודמהרוחבהלע
קשויתחת,הרובש■דגבלהטמלעבכושוהאצמנו,וזיפשואלתחאהעשדועבבושנ
,ברועכתורוהשרדההתוריק;עורקהוקדהודגב—הלעמלמוהםכמו,ןבתבאלוממ

דומעתוילעו,דוקעותותכרובששלושמןחלושגצומוינפל;םשגהףולדיתודחאתויוזב

תחתונימי,ותמטלעבבושרוחבה;רייניאלטבהאלוממהתיכוכזרשאתנשעמהרונמ
רבכתועשההרומ.ויתושארמתחהותואחינמוולפקמומייסמ,״ץילמה,תאארוקוושארל

וקתאעימשה
ל

;ןשייאלוםוניאלדועאוהלבא,ןשיתשתעההאברבכ!ללמוא;ינש

וילעולפייכדע,תועשןתשכדועובארוקו,ודיברפסוהטמהירוחאלחזיותטממםוקי

,(ונמטלחכשהנישסנואינפמיכ)חותפרפסה,קלודרנה!םיארוק.ןשייוהנשילבח

ץטארגלש״ןעדוירעדעט5ישעג״ונניעלהנהו?הזהרפסהאוההמהארנואנהרוסג
—

לכשטתיהכו,לעקגארפו,טסאי,דלעפצרעה,ץנוצתא—רהמלו,ץטארגתאארקםויה
ושפגתאשידקיוויתורצמותעדחיסיהמלועודמו.דאמלוברויתורציכםא,םלתשיו

.ילארשיהרוחבהבלבהלותשה,ןויעלהזעהוהקושתינפמ?עדמהורומלתהל

לכויךא;תעדהלהאבומצעתיממהןמהנמאנהנומת,ארוקהךינפליתרבעההנה

כל,םיליחתמהןמונדועאוהרשאב,תויה
ן

קלעיכ,תערלהקושתהסומלובותזתא

,תרחאהנומהדועךינפלריבעא

.II

דקושללמואךרבא;בורעלהנפרבכםויה,ואבץיקהימי,רבעףלחףרוחה
יקמעמבםיאבםדאיגבבורשהעשב,ופאתעזבדומלתהתארמולוהבישיהתותלדלע

קיזחמהורדחבוהטמלעבכושוהנה,שאכרעובהלודגהםוחהיגפמרתסהלתורעיה
ףקשגחותפהורדהןולחדעבמ;ריעהיתכריבדמועהתיבב,׳דלע׳דמתוחפ

עבטההזמ—
ונתיםינגהידרגהפ;ברועכתורוחשותומשנהריעהיתבתומלצ—הזמו,ותעפירדהב

םיתבה—הפמו,רדהודוהםיאשדהלעוכפשיתדרלהלחהרשאשמשהינרק,םהיר

,רכנויתונויערםוהתבללוצהךרבאהינפלבא.העוזקרוררועיהרידקילושכםירוהשה

.םיכפההתוזחמהיתשלובלםישיאליכ

ויניע,םיעגרלטטקיןטקהוחצמ,הארינתבצעוקיפילכיההריסכםינבלהוינפ

.וארנעמדילגאו,ןהירוהבהנקמהםואתפעתפלו,שואיתוציפמותוטלוב

,םלועבשגהונב,םירשעןבכאוהירה!הזההגאדה־לטםינפתאהאורךנה

תומא׳דאלאםלועהלכמועדיאלו,עוערהםייחהרשגתאורבעיאלדועוליגכםיריעצ

םייתהאררבכהגה;הרכשגותיגאו״ףעוזהםיה״לערבערבכהזהריעצהו;םהלש

ע;דודשלפגהתעו,רשואו
ל

!?הכביאלהמלו;ובלתוריקמהכובהתעוהאצמגןכ

ידיתחתהנעתהםאובםרטברשא)ולויהשםיבוטהםימיהןורמינבכורבעיוינפל

תשא,ראופמילכבתלכשמשפנ—הבוהאהוהיערלצבהלברשאםימיה,(תגרוחםא
עירישעלהקכהנמנה(ונתוחאוה)היבא;ושפנבהרושק,דתיההשפנןכו,ושפנכהבהאש

כ

^^
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לעבוימיהלבאוה!םיאנםילכוהאנתיבולתתלו,ותוקשהלוםליכאהלונעמללמע

ותנתוחוונתוח;טייחהתאולהמיענה,המחכהרבההנטקהותבםנ;רשואהוהבהאה

לכלףסכורזפדצמוינרותהומשינפמ,ותלהתהאלמריעהםנ,הברמלדובכולוליצאה

.דיטשופ

וילעהצפקהנהו,הולשותחנייחהיחיו,רשואהלצבבשיריכשינשכםינששלש

7הרותבוידומלבטעמלותצלא,ובבלךותבהבננתהרשאתעדהתקושת;תעדהלשהזנור

ואצמב,וביטימונתוחלרבדהעדונרשאכלבא.הלכשההתותלדלעהענצבדוקשללהיו

בלבדילוהלךיא:אוהושוריפותעדיפלש)״םלועםעלםלועתאנש,רפסבהנוהותוא

חקלופסכלכםנתובוהאהותבוותיערתא;ותיבמוהשרניו,(...ומעלהאנשהתאידוהיה
.ןיזאלאוובאוההתעהנהו—םקירוהחלשיו,ונממ

ךלההתעו,תומאעבראכהצוחוריעחריקמאציאל,דלחהרואתאהארםוימ
יכ,ושפנתאןיזמונניאדומלתה,ול)יאעדומוריכמ;הברעברערעכהירכנץראבהלונ

היההבוטבהארםוימ.דמולאוהוחרכלעבו,תיללכהתורפסהינפלעתפחרמוחור

.ותיחהיולתהבישיהרצואבו,םירחאןחלשלהפצמוהנההתעו,ולשמםירחאלתתללית

ץיצהיכ,ונתוחהיבליכאדאצרוקהינפמ,תושיבבהיבלכתסמהבישיה״שארו

...םיאבוםישמשממלרונהימיוטעמדועהנהו;ענפנו

דבלמו;תחא!דדנףאולחלשיאלו,אטילבדמולאוהרשאלעוילעסעכויבא

.היפ־הפיהותבלוהבוהאהותשאלדאמושפנרצת,תולדוינועייח,רעצייחהיחיש

רשבלויה,רסיבראבןביםנדהלאהתושפנהיתש;הרוהטהבהאאיה—ותיערלהבהאה

ושפנו,הקזחדיתרנתב,הנממאוהדומלניכורכזבושפנ,רמהתדאמהמןכלו;דחא

.עמדתודרויויניעו,ךפתשתוילע

ךלויתאבההנה;םואתפותארקלאבהוהערוילארמאי?םיפעוזךינפיכיערךלהמ
!ם״פרהל״םלועםע״רפסהתא

ןמםואתפןקורתיובלו,הבר.רודחבוהנע?ךדיב׳םלועםע״רפסהםאה?הזהמ

.תוברהויתונאד

!ךינפלהנה

אלשימו,הברהחמשבובארוקובשויךרבאהו,ךושחהרדחהתאריאתהרונמה
.וימימחמשרבנהאראל,הנונםיקיפמהוינפתאהאר

?חמשתהמ!ללמוא

םעניםלמעלבא;הברהלמעוארי,תעדהתותלדלעםידקושהםירוענהינבלכ

לבא.הזהםלועבולכאיםהישעמירפתאו,םדצבםרכשןתמשועדייכינפמ,םהל

ולהכפהנדועהנה,הברופחלםודרקכתעדהתאהשעיאליכדבלמ,הזהללמואה

לעדקושהאוהאוהו;תעדהליבשבאלאולאבאלרצהוךושחהומלועלכו,ץעורל

1המשלתעדהתותלד

.III

לעריאהלאציךלוהרקיחריה;ויפנכבאפרמאיבמשהליל!אבהלילהו,דרםויה

ןיעכםימשהינפהארמו,בשניחצהור,םהננוציפהףשניבכוכ,הילעםירדלוץראה

ולכ;להנרואץצונתיתונולחהדעבמו,תורנהתאוקילדהןיזאלאווריעיבשוילכ.תלכתה

םוחמרקהלו,יבלבלמדינליאבחירהל,עבטהרדהלעננעתהלואציןקזדעורענמ

גלשכןבלהעבורמההמלואב;הידעהשבלתויפלתלהיונבההבישיהתמוחםג.םויה

יקרבהנוג׳.רפסמןיאתורנותוברתויששעדבלמטפנ־תורונמהאמכוקלדי,רחצרמצכו
כ
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יכ;היתונפלכבתררושהקדהממד;הידומעוהיתוריקתלילכחלאןהתיולופיסויהירואם

תויוזבסירסו?תודדובםילבשבםיטעמםירוהבקר,ריעהתונגבלייטלוכלההידמולבור

יסירןיבמםגו;ויגפלהחותפהתכסמהבןייעמו,ןטקהונחלשלעןעשגשיאשיא,הבישיה

םהלבוטיכ,רכנהלאיניע
י

.הגשםתפטחרבכשרשאב,ודמלישמודמשיאלש

ןזהבישיהיתכריבםשקר
ל

וטמקויחל,םירוהשויגפורוחבדמוע,ףרוחהרונתדי

סיהלאתולוקו—יראכגאוש,שיגרמבלבוהצפחשפנבדמול;ופשויתומצעו,תעאלו

.הנרמאתויתומצעלכו,ונממוטלמתי

וקעמשי,םיחותפההבישיהתוגולחדעבמ
ל

.בושואוצרםיכלוהה,םילייטמהשער

וקעמשיריעהןודאןומראמ
ל

הרשעםיתשההעשה,עיגהטעמכלילהיצה;בגועוםיגס
.דומללףיסויודמועותרמשמלעאוהו,תיעיברהרסח

ליאלעודמו
ך

!?לילהתרמהלעגנעתהלאוה

ותואזתאה?דימתמ־םשההאלוטיןעמלוידומלבדימתיםאהזאוהבלרסהסאה

תמאבהמדירשאסגיגרותאוהילואואיותלכאםירפוסתאגקוא?*הכימסה״סומלוב
ותנשממקסופהלכו?גנעתהלםדאהלולרוסאשו,אסרגלאלאשניאארביאאליכ

?ושפנבבייהתמהזירה,תואנהתורינחותונליאהדילעלייטלךלוהו

תוקירבמהותורוחשהויניעןיבמלבא
לעףחרמהתומימתהותוניתמהתומדלמס—

הרובגוזוערשאו,לודגהוחצמ

לי
שיגרמשיאאוהיב.רבנ,םייקגהוםירצקהוישובלממו,ובןי

.תועדהגוהו

תוארטיטהלכתאררב,הלודגריעבםייחהאררבכיכ—בלרסחוגניאאוה

רתכברטעהלוםשהתאלוטילןיפחונניא;םיפידוהבםייההתאאוהעדויו,תואיסקרקהו
ונניאאוה.הרטמלכשקבמונניאו,רדהודובכלכסאוההרובשרשאב—תונברה

דומלתהדבלמשאוהעדוי,תיללכהוהשדחהונתורפסבהנשוארקרבכיכ,סנינרות

םידומלסנשי

י

לכלעןובשחוןידתתלםדאדיתע,:ימלשוריהםנהפהאוהעדוי;םיבנשנ

םהבשישםייח—גונעתויפויייחאוההינמתאזלכבו.״הנהנאלוויניעבהארשהמ
והורייהוונוזמאוהדומלההיכןעי.חורודומלייחבאוהרחובו,תומצעץולחוחורתחנ

;ותשודקוותוממורותלחנתאותעידיללנב—והבהאי;הזעהבהאוהבהאיו,ותמשנו

תוירפסהתותלדלעדקשרבב.הזהםלועהייהלכמובתוגהתחאהעשולבוטןכלו

,םיסרפה,םימורהלצאתורותהוםיטפשמהתולשלתשהותוחתפתהולגנוינפל,תוקיתעה

לומהכרעמהנחואךורעלריכמו,תידומלתהתורפסהלעגגעתמאוהןכלו.םיגויח

....הכרעמ

תאוותרטמתאאוהאצומםאיכ,םחלהצוהמהרטמוידומלכשקביאלאוה

:ילארמאיויבתכממדהאכ.מכותבורשא

וגתורפסמהרטמשקבמהשיאהי.?ךרתבאהגעאהמיגאו—יתרטמללאושךנה,

יכ...התוממורתאהפזשאלדועוניעו,הלהצוחמדמועיכאיהתוא,תידומלתה

;בגשנהוריבכהוחחתאשיגרמובבלו,המינפונדומלתןילקרטב׳אברשאשיאהותוא

ירפסביתיגהשהעשכ.דומלהךותכאיההרטמהדשאב,ובותונהמהרטמשקביאלאוה

אליתולכתשהתיברמלכמיכקי,הרטמיתשקבוללמואיתייחזא,טנאקוהזוניפש
,ונחדלותבוונדומלתבהגוהיגגהרשאכהתעו...הלילשהלשתומא׳דםאיכילראשנ

זא;לארשיםעתואלפנתא—ונתדלותמו,התוממורתשרפותודהיהתלחנתאשיגראו

ילעהצפק,בוטוןתיאיבצמהיהדשאכםינפל—.הזהםעהליכנאןביכיננהרשואמ

,ערהיבצמתורמלהתעו...ארונההרקהאשמתחתחוחשיתכלהרשאכ,תעאלבהנקז
...׳דאמדאמילםימיענייהו,םימולעהכאלמיננה

כ
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ידאסודןבאנינח׳רכו,הרותלשהלהאבומצעתיממאוה,הזהבגשנהרוחבה

קיפסיאל,הבישיהרצואמסרפרותבלבקישםיבוהזהתשמח.ש״עלש״עמןיבורחבקבול

יל
ו

ךרבאתיולברוגילודגוהפירדחב!דאמארוני.ובצמארונ—הרושמבםימורצםחלל
—ולגרלרגתואנהו,ולןבאבלרשא,רישע

הנלאשתרשאלכו,ושפנקנפיךרבאה

בכושךרבאה.הברהתפלכאי,הברהעיגיוהדובעירחא—אוהו,ןהמענמיאלויניע

•ןבתעצויויתחתוהרובשהטמלעבכוש—אוהו,תותסכבוםירכבתעצוממןשתטמלע

...ושארלעחםופדוע,ומלצוותומדכםדאןבלעםחריאליכדבלמרזכאהךרבאהו

,קוחדובצמשימלכש,הבישיהירוחכןיבגהונב.םירחאבללכאנקיאלללמאהאוהו

ליזא
ך

לעולףיסוייכוהשקביו,ףסכהרצואלעלכרמאהורבזנההבישיהשארלא

הבצקה
תאתושעלץפהונניאיכןעי,תופסונשקביאללבא,קחדוינועלובסיאוהו—

רבעתפשודומלתדמלל,תועשלםמצעתאוריכשיםלכ...הברופחלםודרקותרות
םיאצמנודומללםיאבשםיברםנשיו;הרותאצתאלםהמ,עדונכרשא,יםירישעהםירותבהל

,ןמזהדספהבדומלהרכשול,דושונניאםג,הימדותכאלמהשעיאלאוהו—םידמלמ

.טעומבקפתסהלאוהרחובןכלו

שיאההזלבא;לדגלמעבודלונלמעבךאםא,קפתשהלוללקנורוצמקזחםדאה

םייחבזועההזכשיא׳׳•;רוםהמעדיאלומאםחרמוחינםוימו,םירישעתיבבלדגרשא

היתוריפלכואונניאשהרות—הרותדומללידכתולדוינועייתברתובו,םידיב׳׳הלאכ

לבא,והעדיןעמלקראלדומלידומלתהתא;הבושפנהקשחשרובעבםאיכ,הזהםלועב
!המשלדומלאוההז,תושעלורומשל

ושפנבתושרתשמתושנרהותואתה,רפעמודוסיו...םדאאוהרשאבםדאלכ

לעדקושהרואנהםכחהםגו;וישעמםעויתובשחמגזמלוחורבטילשונניא,קומעקומע

האנאלובשוחהאנאוהםג,דאמתובגשגויתובשחמרשאםכח—רסומהותורמהידומל

ומצעלםדאהתבותוםדאהתבהארבדלעארדהקהלעמשרודהרוםיפורפהםנו...םייקמ
...תוואתהקיבעובטאוהםג,םירחאלו

ולצא,ערהל-בוטהורציןיב,ויתויטנוותניבןיבלקשמהיוושתושעלחילצהאוהו

.תטשפמהותניבטפשמכויתויטנלכלכמו,הזבהזםיקובדוםיזוחאהשעמהוהבשחמה

רשא,תומבהזעהבהאב,ותדלותתא,ותורפסתא,ותרותתא,לארשיםעתאאוהבהוא
רעבתוגיגהבו,טהלתםילחגושפנזאןהברבודישםוקמבו,היתבהלששאיפשרהיפשר
סגאצמתוהבהאםוקמבןכלו,תוננובתההתרושתלקלקמהתרועהבהאכאלךא;שא
תורותשהויניעו,דומללמלדחםואתפןה.ןתבוחוםירבדהתוכזתאאוההאורו,תדקבהדי

הבישיהלכתאתיללכהריקסברוקסלאבומב,הבהאבביבסמטיבהללחיותכסמהמשימי

המכ.הזההלילבםדאינבישעמלכןורמינבכןורבעיוינפלשרשאכ,הבהאהלשוחרלו
,איבוקבםיקחשמוהרכשלותשיהמכ,וללותשיוולייטיהמכ,ופאניוודדשיהמכ,ובנגיוולזגי

חורםצטצתה—הבישיהכ—דחאםוקמבןה.תוזבטנהתוואתהםיתלוצמבםיעבוטהמכ

האנקאלו,,רואתאלהבןיא/ה
תוינחורבםיקסועוםיבשויםדאינביב,אהאלואהאל—

...שודקהרמואהלוכו

הסחמ,םישודקםיתבםכלתומוצעתודובכ״:ס״פרירבדובבללעהלועשםשבםנמא

רואלתויהלוארוקםטאןטבמרשאםידירשואציוואציםשמ!לארשיתיראשלרותסמו״

לעמלארשיחורהלכ,הלכןנעכרבכאלםאעדויימ.תושביתומצעלםייחחורלוםיטע,
אולמברשאבזכהולבההתורפעמתמאהתובורארבכומתסנאלםאעדויימ.המדאהינפ,

,ויחתויהםשכםי־מענהינבבבלימלתלעועטנ,הלאכוהלאכרקשהירומואיבהםינפח,

ךותמויהלאתרותליצהלחילצהוידילפשבו,הזהלפשהוןטקהםעהדדועתהאלול,

כ
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רכאמדאפיסלםגליפשיו.התלפשםגאצמיהמשהתלודגםוקמבםנמאו.(ףנחתחמש)׳הכפהה,
ונתילבלןהילעודקפהםירמוש,דאמתולבאתובישיהיכרדםנמא״:רמאוהנמש,ם״פר

ךאיב״,אוהעדוי—.(םש)״םילבוחלקמופינישתוןויערלבלעו,ןהברובעלתעדחורל
לארשיךרדםגתבשיםתבשהבו,לארשיחורהיחידועיכונלהפקשנהוקתתובישיהיתבמ

אל.דזלכםעו,(ל״נהתפשב)״םימעפםינשףלא.דזםהיתובאתובאוםהיתובאלמעלכו,םתרוהו

יכןעי,תובישיהימרכבובריתישורימשו,םיתוסכםיצוקםגולעיהנה,יבותאמםלענ

הלאמםימעפהאמ,םיבגוילוםירמושלוחלציאלרשאהמהםיבר,םימרכהתאםירטמב
תועשההרומעימשהרבכ.(ל״נהתפשב)״םינמעניעטנתעטלםהלהנובתותעדרשא

אנהכלנ—וזיפשואלוינפםשיו,ועורזתחתהחקלרוחבה.הרגסנארמגהו,הינשההעש

.--ויתובקעב
,ןשילבכשיאלדועםנמא.ןבתהלעותכיםשתאשרפרבכ,ורדהלאברבכאוה

וחצינןיבמו,המלשהעשכ,הנבלהרואלובארוקופ״זרהלש׳הנשמהיכרד״׳סתאחקולו

.ורתפעריאלרשאדחארבדרשיל,דברהדובעוהומבדובעייכ,רכנטמקירשא

המו״?ותמכחבותיחמאצמיה?דומלתהליבשבךכלכושפנריקפהלוהצלאיהזימו

הזבנתודמלמהתרשמ,ףלאמדחאלןתנתתונברהתרטע?ודומלבהבישיךבתוקח

םירישעהיכ,ףלאמדהאדיבףאהלציאל,רישעשיאתיבלדובכרחאחקלהלו;הםאםנו

והצלאהוברקבתדקויהתעדהתבהאיכתאזןיאה,(ם״פרהתפשב)״םיטעמהרוהיבבוח

.דומלההבזמלעושפנשידקהל

ויהאלשםיפיטהםתואכ,ןוימדהדיליונניאארוקהךינפליתנצהרשאהזהסופיטה

דמועוםייקויחאוה•םויהדועש,סופיטאוההזהסופיטה—ויהלשמאלאוארבנאלו

4רתאסופיטךליוחאואת,אלפיךיניעבםאו.ותואםיריכמהבישיהינבלכוןיזאלאווב

.ונממאלפנרתוידועאוהרשא

^יב,ונתיוורישיהיבשוילב,הידעהשבלןיזאלאווריעה,.רוישהגהימימדהאב

הנפורבעלכמו,ולהציוודקרי,ועוניוונוחיןברתיבלשתיקונתלכ,ורמזיהבישיהינב

ןילופתוריעכ.החמשוהלהצןיזאלאווריעהו,הנרוהציד,החמשוןוששלוקקרעמשנ

השועונניאואובבגחהםגהטש,םייחהניארתהנשהלכבםגש,תלוכרמורתסתואלמה
—תורבקהתיבכהמההנשהתומילכברשא,תונטקהאטילתוריעכןכאל;לודגםשור

רסנמתולדהלגלג,דימתתררושתומתממד,ועדונאלרתםמהתובקע;םיתמכםיבושהל

תפבףלחתירביקהתפדשאכ,גחהימיואובירשאכהמש—עיקרבםויוםוילכב

םיאצויכהמהשרשאב,לודגםשורגהההשועםב,םייקגםידגבושבליומלכו,תלוס

—״תורגפדאמוי״בםיליגרהםידיסההםגהמו.לודגרואלהלפאמ
היהיאלשםויךלןיאו

וקעמשיןיזיולקהלכב,ורבחמתוחמשבהברמ
ל

םגיאגההימיהמש—,דודהוהציד

דעורענמומלכ,םירצמיטונחכהישנארשא,אטילבןכאל.ללכהןמםיאצויהטרפב

כל,תבצעחורררוששרדמהיתבלכב,הגאדהאשמתחתרדוקובלי;קז
ן

אובב

םתשגרהזא,אפקנהםחחםהבררועתיזא;ןורחאההצקדעוחמשיזא,םיבוטהםימיה

םאםנמא.ולהציוודקריוננריווהמשיזא,*תולעפתה״ולבשםלועלםתואאיבתתיעבטה
ירוחכרשאב,ןהיבגלעהתלעןיזאלאוודיעה,ט״ויכהברהושישיתונטקהאטילירעלב

תומילכברשא,םידדונהוםירזהםיללמאהםירוחבההלא,ריבכמלהבםיאצמנההבישיה

רשאכהמה;ללכרחאםלועמועדיאלשומכ,דומלהםלועבםבורוםשארםינותנהנשה

,_ףיעהתחמשלעןוששופיסויו,הנומטההחמשהשגרומבררועתי,השפוחםהלןתני

כ



םהבראשנאלוםיקירהיתבלכ,םירמזמהןואשמשערהאלמןיזאלאווריעהלכ

רשאיתרכבקוריועבורמרדה,ריעהרובטבדמועההפידחארדהבקר,דחאםדאףא
ינשהו,חירמודמחנקריןנלאחותפדחאהונולהרשארדח,והרטעיחופיתוארמוםילכ

שבולמהדלי,רסיבראןבכריעצדלירדהנודמחנאפכלעבשוי—תיאנליווהבוחרלא
ויתורעשילתלת,ברועכתורוחשהויניע,ןבלהורוהטהוחצמ,יפוירמואולכוםירקיםידנבב

,—וירהאוניניעוכשמי,וילעףחרמהתבצעהחורה,ישמכתוקדה
ודילעןעשנאוהו.ץטארגרוסיפורפהלש״םידוהיהימיירבדמ״דהאקלהחותפוינפל

4תישירחההנאאיצויםעפלכבו,בלםישבארוקובשוי,ובארוקובשוי,הרוהטהוהנטקה

...תועמדולזיויניעמו,יכבבהעגיםואתפו,םימיעבשוןקזיפמתאצלהיואררשאההנא

רבכסאהוא?וינפלהאבהתמהומאןורכזםאה?והנהללמאהיהכביהזהמלו

אוהו,אטילירוהוירישעהמהוירוה,לודגרשואמאוההזהדליה!אל?הבהאהחפבלפנ

,הרותבהקשהושפניכםהמודרפהבהתעםנו,ובלתולאשמלכגישהומאלדיחיןבכ

םישובלמ,ףסכוםיבתכמלבקי,םיצרהאובםוילכב,ללכבדאמודאמדעולבוט

,הכפאוילעדיבכתאלהבישיה,והרקבלוירוהמדהאאובישדוחושדוהלכב;הדיצו

תאעדיאלדוערוהטהובבלו,ליכשמרמזממהרמזהתמכהדמליומויבםויידמתועשיתשו
.הבהאה

!?עמדתודרויויניעהזהמלו

.ובבללאועגנ,הנענהוףדרנה,ללמאהומעתרציכןעי

.ךרהובבלירתימבועגנ,ארוקרשאהדלותהבתובותכהםדבתלאגמהונתפוקת
—ובלתוריקמךביו,ושעריוועגנ

קנפיו?םירישעיכרבלעלדנרשא,רסימחוארסיבראןבדלילהשתההאבןיאמ

.—אלפיאליניעב,אלפיארוקהךיניעבםא?ומעתרצבשיגרייכ?ושפנרעונמ
בלבוקינעהיהיכ,אוהןורשכלעביכרכנ,חתפתהללחהולכששםוימהזהרענה

רשאםירישעינבלככ,ובלתורירשבךליובבושדליהיההזלכבו.רורבודהלכשבושגר
י?לארשילשוביטהמללכעדיאל,ןנובתהלוליכשהללחהםוימ;וטעביו—ובעונמש

המהלארשיינבלכיכתומדלהגשאוה.ללטאהומעתונעתאולורפסאלויתובאו
תאוהודמלרשא,תעדוירומווידמלמםנ;םינפלשתורודבהיהןכו,ויתובאכםירישע
ףאולועימשהאלו,ךרהובבלבםייהחורתחפלוליכשהאל,הירבעהונחפשודומלתה
תולדב,ריעהתונעבאריו,הניזאלאוואובםוימםנמא;הכוראהותדלותמםיטעמםיגשומ

להיו,םישרוםילדונמעינבבוריכהארזא,םירחאתומלועמעדונזא,הבישיהינב

,ובבלבןנקלהלחהתאזההלאשה!?״םםנרפיאלהמללארשיתאבהואהיבקהםא,—נואדל

תזוחאןיבותבשב,יאנכעכוהופיקהתוברתולאשיכדע,תדהאהלאשלאאבהנממו

רשאםיפוסוליפוםירקוחהבישיהבונשייכולוריגה,ויתוהימתוויתולאשםהלורפסב,והערמ

—.םירחאתומלועמםעפהדועערוגזא,תולאשהלכןורתפועדי
תותלדלעדוקשיו,ואובתרטמתאתכשאלןכלו,וריעבדבכיהיתהיכרכזאוה

עמשאוה—םילודגהםידימתמהלכלעותדמתהבףייו,שיגרמבלבוהצפהשפגבדומלתה
הבישיהינבמולחקיו,לכהםיעימשמוםיראבמהםירפסונשייכ,הריקחהםלועונשייכ

,הירובלעהירבעהונתפשתרותודמללחילצהוילעהבוטהתעדהדיכרשא,ליכשמהרומ

.הברוהזעהבהאבוגתורפסבתוגשלותורקללחיו

,הלילוםמוייכדע,הדמתהההורךכלכוילעהפקתוגתורפסןילקרטבואובםוימ

םדאואצמאלםלועמו,םירפסהתותלדלעדקשהלילאלוםויאלאיהשהעשבףאו

,הכוראהוגתדלותבורארקד׳׳יהתנשךשמב.ארוקואדמולובשויקר,לייטמוארבדמ

כ
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הרשקנזא...רענהןיקזהזא,היתושרפלכולררביו,היתופוקתלכולראבדמלמהורומ
ןנובתירשאכ,תולילבובכשמלע—זאמ,ותורפסלוותרותלומעלהבהאתותובעבושפנ

.ויתועמדבהסמיושרע,המויאהותדלותוותמואלע

4םדומלמוקספיםילחנהםידימתמהםנרשאםוי,החמשולכרשאםויבהתעםנו

...הכובו...שינרמ,ארוק,ונתדלוהארוקובשוי

רשאכלעפתיושנרתיונבבל!ותלודנתשרפהמצעהמוהזהדליהאוהבנשנהמ
רשאכו,םימעהלכיניעבביאכמץוקכהמהרשא,טמעןיבריבכמלהלאכהילעינבהארנ

בושחאןכלו...ברונלבריכועדיזא—םירחאםידימלתלומהכרעמלומהכרעמותגיצנ

.הנויבצבהאלפנתחאהנומתדועגיצהלתבוחל

םיניוצמהםירוחבהמדחאדמול,עעונתמןטקןחלשדילע,הבישיהתונפמדחאב

.ביבסמוילעוטיביהאנקיניעהכרה,ובושוורכעתעלכבו,הלודגוהברהדמתהב

׳יולע״רתכ—•ליכשמ,רתכ:םירתכהשלשלהכזשרוחבבואנקיאלהמלו
רתבו—

לכושרהתיזא,׳רועיש״התדנהתעבהבישיהשארםעלפלפתירשאהעשב!?ירישע,

םאצמישםוקמבדינמה׳תותטישל,לכ,ןויגהחורבקרפיתולודנתרבדמןושלב;םיעמושה

אליפםילייעמהוםיפירחהרצויילכלכו,ויתובושתקרפידרגנרבורגנהילו,תמאהדננ

הלתנהריתסםאצמבםגשםיפנחההלאכגהונוניאו—הלצתאלוילע,אטתמדאפוקב
קר,םירורבוםיתמאוברירבדאצמישהעשבו—!׳ךלעייסמדאינת,ןורמאיםברירבדל
זא—יאנכעכתולאשבוהופיקי,הדחהםתפירחתוארהלורדנתהלםיצפחהםינשקמיגה
לכםיעטיוןבליוראבי,וילעהבוטהותרבסהןורשכדיכו,הקיתרנמהרבסההברחאיצוי
...עקרקבםהינפושבכיםינשקמהיכדע,וברירבד

,םירבדמהשארדימתאוה,הכותבאוהש״תימואל,וא—״תיתורפס״הפסאלכב

תוחתפתהותולשלתשהלע—םעפו;םימיהתורוקוהכוראהונתרלותלעויתורבדמאשיםעפ

רשאהעשב;םימעהרתילאהסוחיבתילארשיההמואהלע—םעפו;השדחהונתורפס
לארשיתמכחתורוקתאעיציוא,םייחהלעותדהלעויתופקשה,דומלתהחורראבי

ןחו,היטעשנרלכמאוהקוחררשא,חוררקרקותכונינפלהאריזא,םיניכהימיב

ןדאוהשםינינעהםתואבקוסעיתוניתמותטשפמתוננובתהב
ונתפוקתמרבדידשאהעשבו—

,ךלתוינפלשאזא,םויאהוארונהובצממ,תושדחהויתואצותוימואלהתורמ,הנורחאה

יכדע,ךכלכשנרתיםימעפלו;וירבדלכאיצויהלחנתורעתסהבוהזרפנתושגרתהבו

הפסאהךפההיכדע,לוקבוהוגעיםירחאהםגו!הכבי;תוגופהןיאמתועמדכתוכבללחי
.—לבא־היבל

ימיב;הכלהכוןידכםירופהו,םירקיםידגבבשבולמוהארנ,ונינפלרובעיהעלכב

לבקיםיצרהאובםוילכב,ףםכםיתאםמרתויהלועהריחמרשארעשתרדאשבליףרוחה
,הבישיינכהרשעןיזהלובידרשא,ףסכהברה

,םהמהששרשא,הרוהותעדיבהוא,םיללמאהםירוחבהובואנקיאלהזהמלו

?הרותםידמולותחאתילטבוסכתי

הזהמ?םוילכבהזריולריווגהזהמךא,ובתואנקליוארו,אוהרשואמםנמ*ז

—?וקמנויניעווטמקויחל
הבהאה־תלוחוא?םימינפהוירבאמדחאבאתוקלהנשיםאה?אוההלוחםאה

?וחכתאהשיתההרותהוא?ותקיבדה

כ

-י.•
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.ותשילחהאלהרותהו,עדיאלהבהאהתא,תואירבהתילכתבאוהאירב!אל

!?ופפורווגידומעהזהמל*

—!םחללאוהבעריבןעי
לכשתמאבהמדירשא,הטושףוסולפאוהילואוא?אוהריזנםאה?תאזהמ

וצמקירשא,ירנידאיככשדירככעינהמאוהילואוא?חבושמהזירההליכאבטיעטמד

—?ףסכהברהורבציןעמלםהיתואצוהב
,עריאל*םיפוםולפ״הךרדתא,ריזנןבאלוריזנונניא!ובןיאשהמבוהדשחתלא

.״ףסכהלבהןוההרקש״;ויפבאלגרמו,בהואונניאףסב*

!?ברהופסכבהשעיהזהמו

?םולכחינמוניאומצעלו,הרותאצתםהמשםיינעינבלופסכלכאוהזבזבמםאה

.(ואריהלאכתוזחמםג}

ןכםאו,לקשמבו!דדמבלכהלבא,דיטשופלכלקינעיופסכמ,אוהבידנםנמא

!?ופסכהיא—התכודלאישוקארדזז

,..?ופסכ

ואובי
י

םינומטהמשואצמנילוא,הקידבלהפיהרנהרואבשפחנ,וזיפשואלרתסבאנ

—?ויתורצואמדחאב
םיפיםילכ,םיעבצללשתלעבהרקתהו,תוקרקריויתוריק,הפירדתאוהורדח

.ובאצמתאלתהאהרגוליפאוןיאףסכךא,ויתונפלכבםיגצומתונחלש*

תואמלםירפסו,תוחותפהיתותלד,הלודגהביתתדמוע,רדחהיתכריבםשקר

,םיזנכשאוםירבעםילאנרוזהברהםנואצמיהכ;םיליעומוםירקיםירפס,הבוארי

.תולודגהתוריעהבתוקיתלביבהבקרואצמיאלרשאעיבמוםירפמ

יהבישיךבלהלאבםירקיוםיברםירפסואבןיאמו

הכירצקר,תארבנאלו,,דתיהאלרשא,הבישיהלשהקיתלביבהאיהילואו

...?תויהל

םוילכבו,םירפסהרצואבופסכלכעיקשיהזהרוהבה1ונתדיתתאונאצמ!חאה

—םריחמםירפסלבקיו,אנליוולואקסנימלוההלשי,ויבאמףסכוגישת
לכבץמקיןכלו

.רשפאאלדורשפאדהמ

ובאירשאםיליכשמההלאכ,ותזחאםירפסלסמלובהיכ,םירקיםיארוקומדתלא

אלםמצעבסירפםהבו,ןיעלכוביהריןעמלםירקיםיכרכבםוכרכיו,םירקיםירפסףוסאל

.ארקמלרפסוליאשיאלותיבאולמשיאםהלןתיםאםגו,וארקיאלווטיבי

אוה,תעדהתאותבהאבו,ולםיכרצנהמהרשאב,הברהםירפסהנקאוה!אל

הרתידועו,שקבמלכלםתואליאשיומבותאירקרתאלןכלו;תרמהלערתיזירפמ

!הנעמלושפנשידקירשא—תעדהץורפתןעמל,םילאושתוברהללדתשייכ,השעי•

,תעדהתקושתתרבגהמתמצעהמ

׳וכו,תעלותםעוזלארשיתענבבלב

׳ובו/ןדלווקשישייארימיכרדלעודמע

יםילועםההנא
ץראהלעןשיל

ץרקלכתאשלרעצייחתויתל

.להאבתומייבםדא.ררותהתאז

•(ג״יליירישלכ)

ינבבורםיבשוי,םיעדמבוהלכשהבםיקסועוםיבשויהלאסירותבשהעשבםלוא

כ
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״קרפמוהשקמלפלפמ,ומצעלהמב.דנובדחאלכ;׳חותטישל,םיבתוכוהבישיה
...?הזכםשאימו;ינכותדומלוינויגהללכהזיאאצמיאלםלוכבו

,ינרותע״כמדסילםיליכשמםינרותהברהוררועתה,הבישיהבאניוהדכאנריכד

םיקסועהםירמאמ,םיישכםיאצמנהםיללכ,ןויתחורבםיבותכםישחהואוביוברשא
ל>עהלשממהןוישרםדעבלדתשייכ,שקבלב״יצנהלואברשאכו;ותרפסולארשיתמכחב

.,.ןפ,םברעגזא,הז

.תאהלילחסורהללכוירשארבדאל?הזה׳ןפה*אוההמםידבכנםיארוקועדתה

םקסעידילע,תימשגההדיקשהמהבישיהינכמהזיאולטבי״ןפ״לבא,הבישיהידסומ
•דבםידמולש,תאזכהלודגהבישיינפלאוהןונהויאדכאלםאהתמאבו.הביתכב

תואדדלידכב—ע״כמבםהישורהלכאיצוהל,םיניוצמםירוהבתואמעבראדעשלשמ
ןיזאלאוותבישיאיההמלארשיינבלכל

?לעפתהמו?

ונרעהםאוניידו,רומגלהכאלמהונילעאללבא,הזבםירבדהברהונלשידוע

׳הפקשהארוקהינפלתתל,ונרעהשהמבידיכהוקנו,םיצוחנרתויהםידחאםירבדלע
.ןיזאלאוותבישיתלועפמהמלש

—

רורבםלועח
תא0

םרוכה

םתיארמיפלרשאםיתב—לארשייתבינשלעתופקשהיתשהזביתתנהנה

—םהינשלתחאהרטמו,ויהאלאשיאםיליבקמויהינוציחה
לכא;לארשיבםינברךנחל

,הצקהלאהצקהןמםהורבוכפהתההכיכ—רזהזחמוניארהמינפתיבהלאונאובב

הצרתםא״:רמואלשטה.דחאנוסתחתוליפאםאיבהל,הושהםמשבחכידןיאיכדע

רקשיאלאנושהיכ;״ותוצמישנאתאוילעלאש,ךריבחלשויתוערגממעדוהל
תופקשההיתשלעאוהרמוחולקאלההתעו.וילעהפחיאלשתאזקר,ותאנשרובעב
—הלאהםיתכהלםיבהואהםישנאמהניאצתיכ,הנהה

םיליכשמחלרבח.דיהבקעיךב

ירחאןבכהירחאךורכח,.דבישיהידימלתןמדחאאוהםיבייאלפהו,אנליוובםינושארה

םתודעאלה,וירהאהטונאוהשתיבהלעדחאלכ,ונינפלודיעיהמהםאו;ותדלויומא
תחאוהלקלקתהא:ןידתיבבוקלשםישניתשלהמודרבדההמללשמ.דאמהנמאנ

ליעועידוהםכמהשקבב—תיעיבשינפהלכאשהתואםהלהרמא;תיעיבשיגפהלכא

ינ,הארואובלבא;הנההתובישיהיתשדגנםירוגטקיתשיתדמעההנה!הקולאיההמ

הקולהינשה,הקולהנושארהשהמלעאל
—

.תראממתערצכיכ,בלבאכמקעצבקעי־ןב

!תוערגמהבישיהתיבבאצמועגייאלפהו,לארשילםינברהשרדמתיבאוה
םירמאמהדעבברעאוהךרועהםגיכ:םיתעה־־ירפםיכרועבורמאלודגללכ

טעמכתוירחאהלכזאיכ,ולםיגפרתסםישיומצעברפוסהשכדוחיבו!רפוסהומכ
רנלכקשתוירתאההושתאלןכיכהתעו.ורפוסתואטחלכחאאשיאוהו,ךרועהלעאיה
תבישילעהפקשההידילע—תוירחאהל/בקעיךבחונמהיבתכמידילעונמצעלע

כ



הטהבקעיךביגתב.ורתסךשתםשיכקר,םויהונטעיהשיאידיבהבותכהןיזאלאוז
חניאצמתםא;*חיםורבהנושארהותלכשהולארשיתודלותלרמוחב

הארניכדבלבו—ונלאיהתהא,םימעטיניעבאלםנואםיבריניעבןהויתופקשה
.םינשיהםעםישדהה—אוההרודינבתובשחטותועדהתטהלמתא,קצוטיארבכםהב

ורפסירשאכיכ,הנומאבםתחלשמתאהלאהםיבתכהואלטי—ונתעדל—הזהרבדהו׳

ילואובןופלןיאשדע,ןיוצטתטאשיאוךלוהרשישיאבקעיךב.דיההיה,ונינקזונל

הפיהליבקמהקתעההןכו;תטאהרשויוקמורופסתאהטהתידדצהיטנהזיאיפלע־

הפקשההאיהןכאללבא.ייחדארקיינפמםירבדהזיאתטמשהבקר/יזנכשאהספוטחל
יניעבףאוא,םיבריניעבןהאצמהאלםא,ונתוירחאלעהתואונחקלרשאתיניזאלאווה

ונתפקשהתאארוקהינפלראבלץוהנלונאצמ;כלעיכ;רבדהונלםעניאל,םיטעמ
ןכו,ונחנא

קלחנאליכםא,ונשרדמתיבליאלפהתאאיבהלונתעינהרשאהבסה—

.קלחכקלחויתופקשהב

ומישיאלהישאריכ—תאזב,הבישיהלערנהארוקםשוהפיאלפהתאעמשנהנה

םעחורוהרותההוד—םייההורםבחתפלוםידימלתהלעםהורמתקצל,סבל
המהלאהתוחורהתאןווכללכונאליכדחכנאלונמצעלונחנאשכ.ותדלותולארשי
;םהירואבלואשללילאהיאפורלדוערכמתהאלו,םיקזהוונירוצירשאשיאה?ונלהמה

ודעטיאלובטקדרורהתאםנלובסיואשי,תוחורהלכינפבדוטעיהזהשיאה

ריואירחאשורדלושקבלםהילע,ופפורםוונידומערשאםישנאההטהןכאל.וילוסרק

חיבב׳הינפלםיבשויה,תוצמבוהרותבםילבוססהוניפולא—...אירבמחורויקנ

תותורהתאםברקלאופאשיאלםנםא,ונתאםהםיטלשוםיאירבםישנא,הבישיה
רשאםישנאההלאקר.לילאהיאפורונינפלוותהרשאאפרמהימסלכו,םיאירבמה

םהמוהלאהתוחורהםישורדםרובעבילוא,תועדהתלחט—הלהטהרבכםתקיבדה

שיחכיאל,ודקדקבחוטולשישיטלכתמאןה!ילואויאהאלוכלבא?ועשוי

;ההודתאוהתואועדיהינבלכיכ,הדלותולשישםעלאוההפיובוטיכרבדהתא
םנתויהלםדאהינבלרשפאש,םייחהיכרצלכלעכהזהרבדהלעטיבהלונילעלבא

בושחללבא—רתויבבחרתיויכרצנוחםנ,רתויחתפתנשםעלכתאזלכבו,םהידעלבמ

ללמימ,םייהרכההםיכרצהלםנוא,םעייהתכיראלתוקודבהתואופרהןיבתאז

םילחנרתויתולוקונעטשרככ,הזונויטדבןושארהאוהאליאלפה,ןכםנטא?ונל•

ימואלההורההכבשייכ—רודלםירבדתויהלשארבםיצפוקהיפמשרופמםיאצוי

דועו;רוצניאלהיתווצמתאוהשעמלותרותתאבוזעיםאףא,לארשיםעתאקיזחהל

דאמםיקוחרהלארשיבםיברואצמניכ—םייחהןטםינטאנםיתפומבםהירבדוקזהי־

לבא;ובהקבדלוותואהבהאלםטעלאהנמאנםהורתאזלככו,היתווצמוהרותהמ
יכהלאהםיינתורהםידוהיהתאהארנםאףאיכ,ךשהלשרמוהולקוהזתמאב

םייתטאםידוהי,םנימימהבברוףלאםדצבואצמנשינפמקראוה,המהםידוהי

םהשכהלאומכםירוהיטיכעקתיונדיליטלבא—היתווצטירצונוהרותירמוש
,לזרבהתאוילאךושמליטננמהןבאהבאוהעובטקות?רכזוםשראשי,םמצעל

נותםותדעהכיתחלהביתהמו,תרחאלזרבתכיתחדועוילאךושמיהזהלזרבה

הארנתינוציתהפקשהב;ותכישמנותלרניןכ,וחכתובריפלדחאלכו—טננמהתלועפ

לבא,דחיםלוכםחואקיזחמהטננמהלא.רושחכבתוכשמנ,הלאהתוכיתחהלכי>
שלהתןכ,הכישמהתדוקנןמהקהרתהבו,לחנרתויתכבתקזחנרתויהבורקהלכתמאב
—התשיפת

,ונממןטקהרתאויתחתןתנו,לחנהטננטהתאריסהלםעפההסננםאןכ

דועקיזתםןיאכחורלכלהתזפתתו,חפרןתבישמחכש,תוקוחרהתוכיתחההנלופתזאיב

כ
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םע—דחאהףוגהבאוהןכ,הלאהםיטמודהבאוהשומכהזהקוחה!ןהיקדבתא

,הזבהזםיקובדוםיזוחאםלוכםתואהארנץוחבמ;םיטרפהםישיאהמרבוחמה,לארשי•

איה,לארשיןבאהעורםשמרשאזכרמהאיההרותה?םלוכב.דושדחאחכבםאהלבא

,זכרמהתאשילחנםאלבא;רבכהובזערשאהלאתאםג,טעמבואברב,החכבךושמת

?וילאדועובושיילבףוגהמולפיםישלחםירבאהמכעדויימ

ירוחאמבשויהשורפהותואוליפאו;ועבטמיינידמאוהםדאח:ונירבדתאראבנ

אשיאוהםג,שרדמהתיבברונתה
בורבאוה;וילאםיבורקהםישנאהזיאםעןתיו

,שרדמהתיבלהכומסהתונוזמלשתונחבבשויחינונחחותואלעםגטעמלעפיותושירפ

תונחבבשויהלעםישמילבמלעפיהזהינונחה;רובצבהלפתלוהרותלםיתעעבקייכ

ןכו;רובצברחשהתלפתתעתאתוחפהלכלרומשייכ,ךותבריעהקושבהלודגה

קוחרחםישנאהתאםנהלפתהתיבלוכשמייכדע,והערלעשיאולעפיהאלה
םי

םיקוחרהלעולעפי,אמוילווהדהלאהםידוהיה;הנשבתחאםינפלכלע,תודהיהמ
לעחספנםאהתעו.ורםיתיודובכבוידוהיםשבתוחפהלכלושוביאליכ,רתוידוע
שרדמהתיבבבשויהשורפהאלוליכ״:טילחהללכונ,תחאםעפבהתהתוגרדמהלכ
תפרצבטנמלרפהברבודההיהאל,היסורץראהצקבהנטקריעב
וזהמוא,שיקלןבןועמש׳ררמא,.הנוכיידוהיםשברשאשיא,הילגנאבוא

ידימלתולאהבשתולוכשא;םיתבילעבולאהבשתורומז:הלשמנןפגכ

ילע;םימכה
ן

ןילוח)!״לארשיבשםינקירולאהבשתונקונק;ץראהימעולאהבש

,ןפגהםשלע/תוגקונקהוםילעה,תורומזהוארקיזאקריכרבדהןבומ.(ב״צ׳ד
ןיאםאלבא—ץעהלעםייוצמתולוכשאהשהעשב

ראשללכבאוהזא,וילעתולוכשא
קרסינליא

י

ןיזאלאוותבישילאהבושנהתע
י

םינוקתשקבלאוהרתומלךאיכונתעדלהארנ,ונעצהרשאםירבדהיפלע
הכבו,הצרמנהותפוקתתאהשועםייחהלגלגשהעשב—רוסחמלדועילואו,חבישיהב

קיזחיש,זכרמהבחכהתאלידגהלוגילעזא,ובםיפפורהםיקלחהתארוחאךילשיהפוקתה

תבישיו—ללכבתובישיה.לקגבךכלכודרפתיילבלהלאהםיקלחהב
תחאכןיזאלאוו

הלילחןכלעיכ,וילעןעשנלארשיתיבלכשהנעשההתדוקנוזכרמההנה—הנהמ

התעםיחרכומונחנאםנו,ויפנכבונתואררצןמזהםא.אמינאלמכןהבעוגגל
קוסעל

םיאירבהתאאללבא,םילוחהתאהגתואתוקשהלונילע,תואופרב
םיקזחהו
—

תעדחור,השדחחורםהילעךופשל,לארשיברפסהיתבלושרדנםינוקת
?םיניקתהלאהבישיהיתבןינעהמלבא,׳התאריו

ירצקרשא,דחארבדדועלעריעהלמלדחנאל,ןיזאלאוותבישילעהתעונדמעב
םיברהםיחלושמהרבדלעאוהו,םהיפקוהשואלמיוהנוכנוילעוטפשיאלתוארה

,םיטבשהתרשעתואיצמתאהזרובעבושיחכירודהינציליכדע?ץראהתופנכלכב
.םיברההבישיהיחולשידילעולנתנרבכזאיכ,ונצראלבתבתואיצמבויהול:מרמאב

;הזהרבדהלעטיבנתרחאונחנאלבא
תוצראהלםעסמבתלעותואיביהלאהםיהלושמה—

אובב.הרותהתבהאו׳התעדחור,המשםיחדנהוםידבואהלעםליצאהב,תוקותרה

ילעבםיטחושהמכבושחואצ—המהםידוהייכהזבםריכזי,הנשבתחאםהילאחלושמה

חוראלח?הלאלכלעפימו;תונורחאהםינשהךשמבהמשומקוהתוארוהירומוהלפת

לעםיתאמאיצוהלןיזאלאוותבישילאוהןוגהויאדכןכלע!םהילעהכופשהםיחלושמה
וחפישםייחהחוררכשכםדספהאציהזלכםעו,הלאהםיקוחרהםיחלושמהידילעהנס

.תושביהתומצעהנ.רמש
כ
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א״האלבתכילאל:םיארוקהולאשילב,ןיזאלאוותבישירכיבוג״רעדונייחירחא

?רוגנסתחקלןכירחאךרטצניכדע,רוגטקהלהלחתמםיקמונתנהמל־?ו״יואלו

,ורבהלשוחישברפמלםדאהברילאםלועל״:ורמאונימכח—ונירבדאנועמשלבא

אללבא!״ותונגידילאבאוהוחבשךותמש
רפסללחהאוה,הזהיאלפהאוהןכ

קרפהוילעךושמיהלאשלשב.החבשידילאבהתונגךותמו,הבישיהלשהתונגב
;הבישיהינבייחמבתוכהונלןתנשתופיהתונומתהב(א:םיניבמהןיעתאישימחה

.דחיםגםהירמשלעםיטקושהלו(ג;םינוקתהישרודל(ב—הזמאצירשאהקלהו

בותכלחרכומםאריצלאוהערןמיסיכ,תונומתהחבשברבדלונלאוהרתומל

םגםריכייכדעהנה׳׳תופיותוטלובתונומתה!ןוזמריהמלע—ונוימדיריצילתהתמ

ונתעדל.רוחאלופדהישםירזוחהםיוקחלעקרןיעםישנןכלעו;טושפהארוקה

יבהלכשהתוברהלךיא:הלאשהלןוכנןורתפןהידילעונאצמ
ן

?היסורידוהי

םיגדכותעתאםדאהעדיאלםגיכ״.וגרשאלםיגאודהמםיברחומבדועתרקגמה

,לשמלםיגדהתאונחנאםנחקנןכלעו;תלהקהרמא,״הערהדוצמבםיזהאנש

רדסהלעאלפתהאלו,םיחולמ־םיגדהאלמהתיבההחתפנרשאכתחאםעפהאראלימ

ןובשחהיקוהיפלעלכה,הזלשותורורעקשדצבהזלשותונונבג—םהבשהפיהוןוכנה
אל?םיהתפשלעהמשםיגדהתאשבכימ?הלאלכתאהשעימו.הדירטהתמכחו

ריעבםישרתהימכהאלו;םדרטשמאברשאטטיזריוינואהבןובשחהתמכחםירומה

,ןובשחורדסילבטעמכםתואוחינחםיטושפםישנאלבא;דנאלוהברשאנאאההריבה

יכעדויימו;הזההפיהרדסהתאואיבהוולעפהמה,עבטבםיעובקהדבכהיקוחקרו

םאערויימ,ןובשחהתמכחיפלעםינוכושעוהמשןכודהלעםירוכיפורפינשודמעול

־שרדמ־תיב!שרדמהיתבלהתעהבושנ?וננהלשלעחולמגדםלועמתוארלוניכז

איה—לארשיתאליכשהלםינושארהורחבשהנוכנ״יאהךרדהלעידמלוגארהםיגברה

יירברהםגבקעי־ןבםגהגשיכתעדלונארהםיגורתאהםימיה.תיגכומההלכשהה

עיגתשדעךריכהתאןידהלא.םירומהישארבקרםשאהתאולתשהמב,ןדראג

תצעו—שונאןיעמתורתסנהתובסהתאתעדללכויימו;ונימכחורמא,ומוקמל

הפונלשיהנה״:ומשבבקעי־ןברמאי(50דצ)הלעמל?התיההנוכנםאהןאדרגברה

ערמוהמכחרבדלכותופשהתעידיתאדומללןוישרהםהלןתניםלוא,יוכותובישייתב

שרדמהתיבמרענלכויילאיזנמיגםלש־־דומליכ.׳העטובשהאלםאה!״ןעיזאנמיגהיתבב
?ןיז.אלאווכהבישיהתיבבםיאורונחנאהמלבא!?הלילאלוםויאלאיהשהעשבדומלל

םערילבםג,םירבדורמואילב—יעבטההכלהמבהלכשההלעלעפתאיה

םישנאונלואיבהםינורחאהשדועביכ;הלכשהלשרדמהיתבמרתיבר,שערו
םינרותוםינברתיניזאלאווההבישיהאיבת,םמצעלקרםישועהםיריהי,םיליכשמ

הלאתאונלארבימ—טעמי.ואברבםהיתוביבסלכלעםילעופה,םיליכשמ

?ןובשחילעבםינבר,רפסוןושליעדויםינבר/םיררושמםינברןםיריעצהםינברה
םאדאמהנשנןכלעיכ?תאזהתשע,הלידאריגוא,ןיזאלאוותבישיידיאלםאה

;יאנגלאוהש/׳,דנובבאלשתלעות,:ישימחהקרפהלארקגשםשהתאבושחנ

,הגוכבאלשויעבטההכרדיפלהאבאיהשכ,היוצררתויתלעותאיבתהלכשהה
רצקםדאה,ןכםנמא.תוקזחתוינכומתולועפידילעהרעסוהפוסבאיבתרשאמ
תאליכשהלוביטיהלםיברתעדלעהתלעשןויכו;םיברםימי!לבסתויהללכויאלםימיה
הלכשההדעצתשםירודמהםידעצהלעטיבהלוסנוכמבטקשהללקנהאל.,לארשי
יכ,תוכשלילבלונילעלבא.יעבטההזהכרדב

החפשמואיטרפשיאםעהזבונקסעןיא
םינשלבויםג,הזבםעיגפלו;םיגשיפלאהזםייקויחהםע,ולכשעםע־־-לבא,החא

כ
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תכללמ,החוטבהוהכוראהךרדבתכללוינפלרתויבוטןכלו;אוהרובעייכלומתאםויכ

!עדויהאוה׳ה...םוקמלהרצקב

ןוכנ־יאדבלבתאזםגםאיכ—טפשמאיצוהללכונהלאהםירבדהיפלע
המצעתאתנקתמתמאבאיהשהמ,הבישיהבםיינוציהםינוקיתשורדל,אוה

ןכ)םיברההיכינהתובלבטאלטאלתטלקנהלכשההו,התוימינפב
לקו;(!וברי

—םינברלשדהשרדמתיבםיקהל—םיברבלבהחמצשהעדהיכ,רמוחו
תעדהןיא

?ןימהימהבהוכנאלךיאםירשופבוניוכנםא;התלבום

םיניקתישרודלוניארה—ערהרצידננכאלאונירבדתאונרבדאלהכדע
ןמאנםוקמבדתיהלהעקתרבכהלכשההו,הזבםגןנברםומדקרבכיכ,הבישיהב
,םהירמשלעםיטקושהםינברההמה—ינשהדצהלונינפםישנהתעלבא.המש

לאוהחונמהלאונאברבכתאזכתפיוזמהלכשהבםאה?םישחמהמהעודמ

ןנרי,הזהםימתהיאלפהתאונתוארב,אוהבלביאכמקוהצאלםאה?הלחנה

ליםימתהרוחבהינולפיכלעבלבוטמ
ך

4וריבחםעמינולפרפסלואשללילהיצחב

רבכיכ,םימיענתומולחומלחיהלאהםימימתהםיריעצה...?עדתיכרפםהםשהמו

םהלודוניךיאלבא-אוהבוטיכרואהתאהלאהםירפסבואריוםהיניעתאוחתפ

הלאםהיכירדמךיאואריו,רתויטעמדועםהיניעתארבכוחתפשםישנאההלא

לעותלמו׳הםשבםירבדמה,הלאהםירפסהשקומלונלויהייתמדע?ללושםוכילוה

—המשו,םנושל
?איקמאוהומצעמןכירחאש,םהלרשאסראהתאוסינכי—המשקר

ךופשיוב,איםורברעמ־םורדמםימילריעצשיאמבתכמונינפלאבאלםאהמחנבהארנ
ליךרדהתאהצעבלאשיהתעו...ויניעתאוחתפהלכשההירפסרשאכיכ,וחיטי

.הבך

:הלמבהלמוירבדתאועמשתאלה?ויניעתאוחתפהמבתעדלוצפחתםאו

תאהנושארבוהעידוהלבושחארתומלאל,תאזיתשקברבדתאיעידוהםרטב.דנהו״
תבהלשכייחימיתודלותבהרושקוהזוחאתאזההבלהרשאמו;וזיתשקבתאהבסהשהבסה

:!דמההלאו,ייחימיתודלותמםידחאםירבדםג,לכםרטהזברשסלמענמאאלןכל,תלחגב

םהו,ןשיהרודמתובאליתדלונהנטקריעב,םישדחהרשעוהנשםירשעןב,יכנאםימילריעצ

-ל״ת-תובוטהיתונורשכי״עינאו,לופלפהךרדבדומלתהתאךאינודטליוםכרדפ״עינוכנח
ימבתוחשלוידיתאהחושהשרפירשאכדומלתהםיבידייתשרפרבכםינשג״יילואלמנםרטב

,/סותוי״שריפבש״ד״םק״ורמולכ״לכלעתונושתוישוקמתוישוק.דלאשיתקמעח•הברםוהת

זן״ישם״רהמוא״שרהמבש״ק׳וד״ו״בשילשיו״לכלעםינושםיצוריתיחמבלעהלעמליתהבגהו

ילעוארק.דנשתרשעעבשילתואלמב•ימשהיהקרותןטשכיכדע,אפירחאלופלפחרואב

יתגוזירוהלעבוחההיההאלהואוהןמו,ןיאושנהתירבבינואיביוירוחברובשלדעומיתובא

סונכלודומלתהרודזורפמתאצלהיהילעו,םינשהמכךשמםנחלשלעןמינדמלדירוהל

הנאםההםימיב•ז״עימעונתהוינוחקל״בוטדליל״יכ,הארוהבםלתשהלםיקסופהןילקרטל

לעזןםונםהבםגדוקשליתולחהו,םידחאתורזתופשבםירפסו,ע״פשבהלכשהירפסידיל׳ה

ע״פשב(א:הלאהתועידיהל״תיליתשכרםינשהתשלשךשמבו,םיקסופהדומלביתדיקש
תמועל•העידיכ״גיליתינקינלופותפרצ,זנכשאתופשב(ב•הנוכנהעידייליתינקאיססורו

טיבעוכפשירשאתומוקמי״תשהלכשההירפסבישגפביכ,ליחיתישעאלםיקסופהדומילבהז

;ט׳יפהוךיישהז״טהילופלפבישפנהלחבןכל,לופלפחדומללעןיכפושלש

י״ערשאןעיו

לופלפהדומלתחתהנהו•ובליחיתישעאלןכל,ןוצרבאלוםנואבהיהםיקסופבירומלתאז

,י״תשהלכשההירפסירבדלרשא,תרוקבוןויגהבדומלהךרדה״ה,רחאדומלךרדמיתעדונ

רכעלומלאינפםגםושליתעדביתרמגןכלו;םיתעבשרוא׳התרותרואהאריםרואבךא

םירפסהתומשתאםגו,אוההדומלהתוהמותוכיאינממומלענרשאןעיו,אוההךרדהינפ

חזיבתכטולבקביכנ״עטתאשקבאןכל,עדאאלותואהעדלאוההךרדהתאםידמלמה

6וכ
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ותרוקבוןויגההךרדבדומילהלשותוהמוותוכיאתא(א:הרורבהפשבבתנמי׳׳עינעידוי

רועגשומםתועצמאבגישהלסבתוגהלינעמלהיהבוטותערלרשאםירפסהתומשתא(ב

דמלאםכרדתרוקבוןויגהברשאםישרפמהזיאםע(3;אוההדומלהתותרואבריהברתוי

•ן
וזהרטמלסאו(ד;רומגתוארוההרומכםבםלתשהלהבוארשא,םיקסופהודומלתהתא

,םידגמירפהוך״שה,ז״טהתאדומללאקודילץוהנ■,רומגתוארוההרומכםיקסופבםלתשהל

,ך״נתהתאותרזעבדומלל״םישרפמהןומהלכמ,דחכאשוריפהזיאבינעידויםג(ה?אלוא

/השדההתורפההירפסמיתבאששתאזיתעידיךא/הירבעההפשהתאבטיהעדאיכףארשא

הזיאב(ז;ותתמאלע״שקודקדבי״עםלתשהלרחבארפסהזיאב<ו;יוארכיתיגהםרטך״נתבו

ויתופשב,ןהיקודקדואפוריאתופשבי״עםלתשהלרחבאםירפס
ן

•םיללוכהםידומלבוימורו

הרומלילהיהירשאדומלה־רדסינעמלתושעללדתשהלכ״עמאנלאוי,תחאהלמב

תובוראינפלוחתפיי״ערשאו/תורכזנהתועידיהו,תופשהו,דומלתהילוענמחתפמלו,ךרד

המכחהוהדותהימש

:הרצקבולונבשהןכלעו,רשפאיאםולכאלבורטופל?הירתבאהנענהמןנאו

עמשתיכיתעדיול•••-םלשרפסרבחלילעהיה,ךבתכמלעהנוכנהבושתךלבישהל״
•״ךיתולאשלבלעןוכנןורתפאצמתחמש/הניזאלאוותכללךיתצעיזאיכ/יתצעל

וניגשונהנאםניכונהכונווניארהתעלבא,עדנאלונירבדירהאאלמלאושהםא

יכונרמא—ויתולאשלכלעןוכנןורתפלאושהאצמיןיזאלאווביכונבשתב,ונטפשמב

םינושארהםיליכשמהםוכילוהךיאואריו,םהיניעתאוהקפרבכהמשםיבשויהמםיבר

רתארודםק/םינושארהםינימאמהתהתיכ,הפםיאורונהנאהמלבא.הכדעללוש

ימאמ
ן
םכיניעבלקהיהיאלהזהרבדה!תוהורבםינימאמהםיליכשמב—?ימבו,

לבא;םכמאיההקוהראלהזלהפורתה.דעומדועבהזרובעבגואדלםכילעו!יתובר

ונרוה,בוטההרומהןויסנה.התושעלםכבבלבוםכיפבדאמםכילאאיההבורק

לאונתואהאיבהאלתינבומההלכשההיכוניארשומכהנה.הבךלנךרדהתארבכ

יבצוהםירמאמב—תלעותלכהנאיבתאלתוינכומתופורתיכונהכונןכ;הרטמה

ל,ללוהיכהנומאהדובכלעשאתובהל
א

ומכםירמאמ.םלועלוליעוהאלוםתלעוה

םדאהינבךרדןכיכ;רתויידועלקלקלםכרדמהנה,תלעותלכואיביאלשדבלמ,הלא
לעהיאראיבהילב,זגרתיוףצקתיאוהוןידלעבתנהשיאלכלעטיבהל

.לכולכמקתשולרשאמרתיהברהדשהוקוילעךושמיו;וירבד

:אוה,התעתושעלםכילערשארבדה

תודלותבםייהטשהםירקוההונלואיבירשאלכתא,רורבותמאטפשמבאיבהל

תוניתמב—לבא,הכדע—םימעפל—םתישערשאכשערבוםערבאל;ותורפסולארשי

ןינעהלערקובמהטיבישהפקשההיפלו,ודמעתשםוקמהוןמזהיפל,תבשוימהעדבו
דאמתולגוסמהנההתואופרה.ורקיעבותעדכםכתעדןיאשתויהלכוייכםא,הזה

קריכ,םהיניעתאםיריעצהוהקפיטאלטאל—יעבטהךרדבתלעותאיבהל
תהתורבעיהמהםגתמאבלבא;םורמיכאלמכםובשהיוםהירשאמבויהםינימאמ

הנההתוריקהה!וארוואצ.המהבהנומאההלדהו,תירבורבעםדאלככתרקבהטבש
תאתושרהלולכותיכרמוהולקו,ןמצעלןהשכרקיעלזנכשאימכהםהלושע

ןהילעןמזטעמשידקהלםכמצע
ןיאש,תויהרכה־תורתומרותבםינפלכלע—

.ןהמלטבהלןירותינבםתא

!ברונלבר,םהילאונינפתאונמששהלאמםיטעמבלבתולםמואצמיונירבדםא

-,־־־.-•יעיברהשדחבאשראוו

*״•———-<־6־ר$5£ג£*^מ־י־י——
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.קודקדוהרוסמינינע

.לגסהתורוק(ג.אתוביתףוסבא״ח(ב.הלכאוהלכארפס(א

?ריכזתרשאואריכזארשא(ד.םימוגרתבתירוסותימראבידתלמ

תאמ

ןייטשפעםהרבא

.הלכאוהלכארפס(א

םינומדקה.םישרשוב״אפ״עםירודסהרוסמהיללכתפיסאאוה׳הלכאוהלכא,דפסה
תולמהיתשבליחתמשיפל,״הלכאוהלכא״םשבםעפו,״הלודגהרוסמ,םשבםעפותואםיאיבמ
רחאי״כדועואצמהזרחא;סירפדיבתכיפלעותואסיפדהףראדסנערפר״דה.הלאה
ולשיתעהבתכמבץטארגר״דההבחרברבדהזהי״כהתודוא.עללאהבשםירפסהרצואב

יפלטרפבו,ללכבהלכאוהלכארפסלשרבחמהשחיכוהללדתשהו,1887ראוגאישדחל

יתיארווירבדביתננובתה.הלותרואמםושרגונבראוה,עללאהדיבתכלשחסונה

המכשהממאיה,איבמאוהשהנושארההיארה.תמאהלאהזבעלקאלכ״המבש
בתכשהלתנההרוסמבוא;םושרגוניברבתכשהרוסמב׳יתאצמךכ5ובתכםירפוס
דעןינעההזמורבדשםירקוחהלכהנהו...בותכיתאצמודימ.דלונהרואמםושרגוגיבר

הראותהנשאלו,וינפלרבכ.רתיהשהרוסמודיבבתכה״מנרשםירפוסהירבדמוניבה׳.דכ

השעאלה״מנרשרמאנםא:לאשיוהזבןאמיץטארגר״דהלבא.תורשיתואסרנררבקר
:םירכזנהםיבתוכהורמאאלעודמ,רחארפסבאצמשהמבתכקרותעדמרבדםושהזב

הזמחכומ,ה״מגרבתכשהרוסמב:ורמאשרחאו?ה״מגרקיתעהשהרוסמב

־ימיבושמתשהץטארגתעדיפל.ותעדמהרוסמרבח.ד״מגרש,ץטארגתעדיפל

ע״מ)בתכןושלבאללבאקיתעהןושלבקרהביתכהתכאלמלעםיניבה
.(18דצםש

תאזההחכוהה
ןיא

םיבתוכםירפוסהשעדידיייבתכהארשימלכ.דוסילכהל

תמאבו.רפסההזיתקתעהאלו..רפסההזיתבתכ:רפסהםויסבדימת
אלפתהלןיא

רתויןגובתנשכםנמאה.בתכתלמבושמתשהםירפסתביתכתארוהלעםא

.חיכוהלהצוראוהשהממךפההשממהנממחכומשהארנץטארנר״דהלשתאזההיארהב

ן״במרהשהזמעמשמזא...םדאהתרותבן״במרהבתכגמ״דםדארמאיםאשתמא
הרוסמבה״מנרבתכ:שיאבותכישונאצמאלונינפלשןינעבךא;םדאהתרות׳סתארבח

ה״מגרשחכומןכםא...ה״מגרבתכשהלודגההרוסמב:דימתםיבתוכלבא,הלודגה

הרוסמבותכלה״מנרלולהיההמללאושץטארגר״דה.הרוסמהתאבתכקררבחאל

לע—?התואהיגהלוהרוסמהתאקיתעהל(רפוס)ףארגילאקלהוצאל,דמלו,ודיבתכב
ודובכבהזכדבכנרבדתושעללצעתהאלו׳הרבדלדרההיהה״מנרש—בישנתאזההלאשה

,ומצעבץט&רגר״דהאלה.ויתונקתראשרובעוהזרובעהבוטולקיזחהלונלו,ומצעבו

כ
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שירפמםושרגונינררקנובתכשדחאשמוחבאצמנןכ5דחארפומםשבאיבמ

.ותעדמרבחאלשםירבדומצעבבתכןכסאו,(אצנגממ)
םינושארהילודגךרדהיהןכו

בוטףסוי׳רמ—תויעטהםהמרםהלןעמל,םדיבתכב,םהלםדקשימירפסםגבותכל

:ג״טםהו...םלעבוטףסויוגיברבתכשםינואגהתובושתבו:תופסותהםיאיבמםלע

דםיגואגהתובושתלהמדקהר״יש)םלעבוטףסויוגיברבתכשתולודגתוכלהבםגמא
7

ילודגשירהו,רובחלעאלוהביתכלעבתכתלמבושמתשהשירה;(ידףדןילרב

׳סטלושוריפבם״בשרהו,לארשיבלודגהיהםלעבוטי״ריכ;םתלוזירפסובתכלארשי

—םירפסבתוכ.דיהומצעבה״מגר.לודגהףסוי׳רםשבותואהגכי(י״כ)ז״ע
ןמץוה

תוינשמביכובתכ:ל״זו,ד״מב״פץ״בשרלתובאןנמ׳ע,תוינשמדועבתכרכזגהשמוחה

,דומלתהתאודיבתכבבתכםג.ןאכהבותכאיהלודגהל״זםושרגוניברבתכש

הדוהיןבםושרגוניברלשודיבתכרפסבוזאםריגיתאצמו:א״עא״מהכוסי״שר׳ע

ןיאו,הפלעבשובתכבשהרותהלכודיבתכבבתכה״מגרשאופאוגיאר—.כ״מ

הרודסרבכ.דתיהאיהחהרוסמה.הרותלגייסאיהשהרוסמהתאםגבתכםאאלפתהל

—הארגכ—התואבתכו,תויעטהןמהתואהקגאוהו,א״וא׳םבאיהשומכויגפל
*ןוסב

.דקנובתכששמוחה
רפסםושאצמנהיהאלה״מגרםדוקש:איהץטארגר״דהלשתיגשההחכוהה

ןושארהרפםהאוביונממקריאדובכ״או,א״וא׳סלהמודב״אי״פעהרוסמהינינעללוכה
הרוסמה-רפסאוביעודמ.םייקתהללכותאלתאזההחכוההםג.הרוסמהינינעמרבדמה

כרןמזםיאצמנויההלאכםירפסאלהו,רחאםכחמאלוה״מןושרגונברמאקודןושארה

םיללכוהרוסמינינערבכםיללוכםירפוסתכסמבש׳ט/ח/ז/וקרפ.?ה״מגרםדוק

״םימעטהיקודקד,׳םםגאוההזכרפס.הזלהמודכוםירסחהוהרותבשתודוקגהתודוא

הרוסמהיללכללוכאוהםגו;םינושארההרוסמהילעבמדחאאוהשהשמרבןרהא׳רל

ויהיאדובו.(אהמודכותונטקהותולודגהתויתואהוםימעטחותודוקגהלאםיםחיתמה

ילעבשבייחמלכשח.א״וא׳סלםימודויהוהרוסמהיללכראשםהבוצבקנשםירפססג
ןתואובתכקר,ך״נתהתונוילגלעףכיתםהלשתורוסמהובתכאלםינושארההרוסמה
ובתכוםירכזנהםירפסהךותמםירפוסהןתואוחקלםימיהךשמהו,םמצעינפבםירפסב

הליוארהםוקמבך״נתהתונוילגלעןתוא
ן

.

ןכו
ותמדקהברוחבהילא׳רתעדאוה

םיברבםודמלוםרטגוקסרטגוקםהירבדובתכךאןל״זו,ולשתרוסמהתרוסמלתישילשה

ויניעברשיהלכשיאםהמוטקלארקמהיבתוכםיבתוכהו,הגהוהגהתוקתעההוטשפתגו

,דרוסמהלםימדוקהרוסמהירפסהזיפלו—.הטמלוהלעמלתוגוילגהביבסםובתכו

יניעלרבכהיהא״וא׳םהשדואמבורקו.ה״מגרלהברהומדקו,תוגוילגהלעהבותכה

תוינומדקיטוקל)ע״שתא״דתגשמך״גתה.ולהמודרפסויגיעלהיהםיגפלכלעו,ה״מגר

״םירפוסירבדמו״תוגטקותולודגתורוסממםירבדמ,ב״כרעשהמקרה׳סגהגוי׳רו,(ד״כר

ףמסאממארג״םשבםימעזנהיקולקלרפסההאהנכי,הלכאוהלכא׳סתתואו.ימאמבןסערגלילה(א

וקעליפצאצמנהיהאלש,הרוסמ־רפםתקזחמומואאיצוהלילכ,(32לצסג,הרעהב22לצ)

רילה.הרוסמירבלהברהללוכשומצעלעליעמסיהל׳יסהוהזליעויהמךא.ה״מגרסלוק
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ךפהלןפואםושבלכונאלו.א״וא׳סלםימודםירפסלהזגםתנווכו,״הימכחירפסמ״ווו ןושארההיהה״םגרשו,תונוילנהלעהבותכהרוסמה.דתיההנושארוםצעבשרמולורדסה
.הלכאוהלכא׳מרבהוםשמהאיצוהש

המכעללאהדיבתכבאצמשהממ,איה,איבמץט#רגר״דהשתישילשההיארה
רבהאלה״מנרשהיננםאךא.ה״מנרבתכשהרוסמהםשברחאםוקמבםיאבומםירבד■
ןכבותכהיהש,רמאנו;היארםושהזמןיא,וינפל.רתיהשהרוסמקיתעהובתכקר

יניעלשוא,א״וא׳סלעביניעלהתיהשהרוסמהבםגו,ה״מגריניעלהתיהשהרוסמהכ
•׳םבםניאוה״מנרםשבםיאיבמשםירבדהמכשיהזלץוח.א״וא׳םרבכהיהה״מגר

.עללאהדיבתכבוהלכאוהלכא

ןוילגלע—הראתהזו.העירכמותעדיפלאיהשהיארןאכאיבמץטארגר״דההנהו

יתאצמודימנ״האמםושרנוניברבתכשהלודגההרוסמב:בותכגיצפיילי״כשמוח

הארנהזמו.ויסירסינשלעהערפףוצקיולעדחדחןמט״פןמדחדחדןמיםבבותב

םעפקרהעודיהלמםדוקלעתלמאובתשתומוקמט״פונמנה״מגרלשהרוסמבש
םיעשתהגומך״גתףוסבשהרוסמבו,הלאכתומוקמו״פקרוגמגא״וא׳סבהגהו.תחא

ורמאבםיעוטגתורמסמבותעדקזחלםוקמץטארגר״דהןאכאצמןכלעו,תומוקמ:

,דרוסמהבהארנשומכ,ה״מגרתרוסמבאוהשומכתומוקמט״פכ״גורסמנעללאהי״כבש

דמלנהמו.עללאהי״כלשרמאמהותואספדנםשש,395ףדב״חנרובסניגלש•

:בישמו,ץטארגר״דהלאוש?הזמ
ןיא

ותריסממעבונעללאהדי־בתכשםאיכתאז

.ה״מגרלש■

תאזלכב,עללאהי״כבתמאבאצמגןכשעגרכחיננ
יכ;המואמחיכומהזןיא

,ו״פהנמיהלכאוהלכא׳םו,תומוקמםיעשתהנמתהרוסמהו,תועדיקולההזבויהשרחא:

ר״דהרעשרבכו.תומוקמט״פתונומתורחאתורוסמיתשםאאלפתהלןיאןכםא

קרהרוסמהלשתומוקמהלכונמנג״רתרוסמבש(76ןמיסלותרעהב)ףראדםנערפ
ןיאןכםאו;לעאללאונילצאבותכםששיפל,ו״טב״מבשהבכרמהלעטימשהש•

גרובסניגלשהרוסמהבןנובתנשכםנמא.ןפואםושבתערכמלתאזההיארהתאבושחל

ץוחנקר,הרתיתוננובתההזלהצוחניתלבו.ץטארגר״דהלןטשלתאזההיארהבציתתזא

,ט״פהגומוניאדי־בתכהשהארנזאו,םשםיאבומהתומוקמהקוידבתונמל

הגומא״וא׳ס:הזאוהא״וא׳םוי״כהןיבשקוליחהלכ.תומוקמז״פםאיכ

דגנכ,(הזהנומהניאתיפוסההרוסמהםגו)הזהגומוגיאי״כהו,(׳בג״יא׳׳הד)וגיהאלע

,א״וא׳םבהגמגיתלבה(הזהגומהרוסמהםג,׳וג״יב״הד)וינדאלעי״כההגומהז

,א״וא׳סבהגמגיתלבה(ו״טא״כב״הד)םימילעי״כההגומדועו.הזדגגכ.דזהלועו

,ו״פא״וארפסמו,ז״פי״כהרפסמהזיפלהלועו
הרוסמהלשט״פרפסמהללכןאכןיאו

אופאוניאר.וירבדלכהשיהכמוולץעורלהכפהנץטארגר״דהלשהיארהו;ה״מגרבתכש

םייאגשילבמםתודעהבגגשכלבא;ןתבוטבאלש,םחרכלעבודיעהץטארנר״רהידעש

!הרוסמהתאבתכקר,רבהאלה״מנר:ונלודינייזא,םהילעםזגנו

.אתוביתףוסבא״ה(ב

לישרשמיווצה
ך

תאזהא״הה.הכלורמאיא״ההזלעופיסוירשאכו,ךלאוה

,הכלא,הטיבה*,!השג:ומכ,תומוקמראשבםגהרותשומכ,ו־שקבהוקשחהלעהרות

הרוסמההרסמשומכ,ףוסבא״האלבהכילהןושלמךלארקמבשיםימעפשלש.עודיכ

׳נןמרב)ג״מבא״הבותכהכילהןושללכו:ל״זו,ן״לז״כתישארבל
)

יתאאנךל׳יסו

ל,(ג״יט״יםיטפוש)הברקגוךלורעגלרמאיו,(דיג״כרבדמב)םוקמלא
הארתגוך

כ

׳יי
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,השקלהלעהרותםילעפהלעתפסונהא״ההיכ,הזלםעטשיו.(ז״יה״כב״הד)םינפ
ייכ.שקבמהיהאלךלמהקלביכ,השקבאלויווצקראוהםירכזנהתומוקמהתשלשבו

ולשיאכ״כו,(רבדמב)םעלבלהוצמםא
י

תעדל),שאוילהלשהיצמאו,(םיטפוש)ורענל

יפליכ,א״הבהכלבותכ׳זד״יב״מבו.(ב״הד)םינפהארתנךליווצןושלב(הזרפוס

אנהםנרמולכ,הארתנואנהכלרמאוליאכהשקבןושלבולהלשב״מלשרפוסהתעד

רמאיו:א״ההאלמאיהוינודאלרענהירבדבשהכלתלמיולשיאהשעמבשהארו.ךהכ

ולשיאירבדבו,הרוםנואנ־יהכלוינודאלארענה
י

קפסילבו.א״הרסחךלבותכורענל

אלךלםירכזנהתומוקמהתשלשבםינומדקהוארק

ןל
.א׳׳הההרסהכ״עו,ז

הרוסמהל״זו,תומוקמ׳דמץוח,יא״האלבדימתאובתךילאהתארוהשךלתלמ

,(ז״לז״כתישארב)ינבהשעאהמאופאהכלו׳םו,אתוביתףוסבא״הבותכ׳דהכלו:םש

הכלו
׳ו׳נהיעשי)ןיצקהכלהלמש,(ב״כח״יב״ש)תאצמהרשבןיא

)

התעושילהכלו,

יג׳פםילת)ונל
)

תוטשפבןונהםעטהלאהתומוקמהתעבראבא״ההתפסוהלשיו.(א

א״הףיסוהכ״ע,רחאלאלוךלרומאלו,ךלתלמתארוהקזחלהצרבתוכה;םיבותכה

.הזלעתורוהלהביתהףוסב

ןנובתיארוקהשץופחנשהלמחתחתםימישמונחנאשוקהןיעכאיהתאזהא״הה

כ״עו.הילעארוקהיניעךושמלתודרפומתויתואבהלמוזיאבותכנשןיעכוא,הילע

,תאצומהרושבןיאהכלןכו;בקעילאדוגנב,^״הבינבהשעאהמאופאהכלוובתכ

.;הלמשםהלןיאשםירהאםישנאלדוננב,הכלהלמש;ישוכהלאדוננבאוה,לאומשד
.רחאאלוונלעישותהתאקר,העושיהאיהךלש,ונלהתעושילהכלו

ג׳פרומזמבוטרחושבורמאו,יתרכזחשן״יאההתנוכתבטיהועדיל״זונימכח

והבאר״אםיהלאעשיב:ג״סט״פר״קיובו.איהךלשהעושיהלכשבותכאלמהכלו

,;ונלהתעושילהכלו,לארשילשותעושיה״בקהלשותעושישתוארקמהןמדהאהז

,תיאדוא״הםשבוארקתאזהא״ההתא.ךלתלמתארוהקזהלהאבא״ההשהזבםנוצרו
הכלתלמבשא״ההלאדוננבהזו;רכזהכונלשךלתלמתארוהקזחלהאבהא״הונייה

ר״א,הערפלאךהלשאוהכלהתעו:ר״םג״פר״מש.המותסא״הוארקשהכילהןושלמ

םלאוגהתאןיאםארמול,הביתהףוסבשא״ההתיאדוהכלרזעלא
...םלאוגרהאןיא

םאשרמול,אתוביתףוסבא״הרזעלאר״א:ה״סא״פר״קיובו
םלאוגהתאןיא

רחאןיא
ןיאםאשרמולוהעקבוךטמתאםרההתאוה״בקהל״א,דצהןמולדמעםיב;םלאוג
ןיאועקובהתא

ונלהתעושילהכלוהבאר״אג״הד״פהכוסימלשוריבו...ועקוברחא
%ב״פר״מבבשהיידוותלמלו,ר״משבשתיאדותלמלהמוד,היידוותויהלךירצ,היידויךל

איידוותלמלהמודו(יאדוךרעלודגהש״הצואיוועל,םשר״משבל״דר)היידווהליכא

ןושלמהערפלאךחלשאוהכלקוספבשהכלתלמשריפרזעלא׳רהנהו.(בהרוסמבש

.,אלםא,יכ,ךלאקודו,הערפלאךהלשאורבדאךלהתעו:השמל׳הרמאולאכו,ךילא

$כלםכשבםיעורךיחאאלהקוספהתאסינכמו,ללכהןמםיאצוי׳סהגומםשב״הללהרוסמכ(א

ףראלסנעלפריעהשומכ,ךילאאלהכילהסכלתארוהםשיכסועסהזו;(עזלתישארב)ךמלשאו
לישרושולשהרוסמב

ך

דקלהרוסממאיבמ׳פסילהתי״שר.
׳

.ןוכנכתומוקמ

סרוסמההאר,חכונהף״כלשן״מקהרחאא״האטתשתומוקמא״כוא׳כדועהרסמהרוסמה(*

(הסלק)םילסתלהרוסמהאר.היילוןושלבכ״גהזבתשמתשמו,(סכזתומש)ךמעכוהכבולמ

הלכא׳סבו.אתוביתףוסבאיילוהכ־ןישמשמלןילמןמלחאוהו:ליזו,הכפכילעתשתולע

.יאלותלמהרוסמףראלסנערפ׳יע,אקוביסףוסבסילווץבסכןילמ׳כ:92סלכאמ

3
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איהןאכהכלתארוהיכ,בותכהטשפדגנהזו,רתאשיאםלאגיאל,התאםתוא׳לאגת׳.,

ןטקםערבדילודגשתעבשוניאררבכשיפל,הטושפמהאיצוהלקהדגא״רו.הכילה
הכלהשמל׳הרמאיךיאו,יווצבךלרמאיקר,השקבהא״הבהכלרמאיאליזאוגממ

ןכלעו?השקבןושלב
תיאדוא״האיהא״ההו,ךילאןושלמאיההפהכלתלמששריפ

.השקבהא״האל

ןכלעו,בותכהטשפדגגאוהשיפלםירהאםיגשרדיניעבןחאצמאלהזהשרדה

ןיינמהונעו:(66א״חמ״היב)תורבדהתרשעשרדמבורמא
רמאנשהשמבתאצמנש

?המותסאיההמלו,המותסהכללשא״הםימכחורמא,הערפלאךחלשאוהכלהתעו

ימרמאובהתיהשהונעבורמ,לארשיתאלואנוךלהשמלה״בקהולרמאשהעשבש

,ךילאןושלמאלוהכילהןושלמהכלראבמהזהשרדהלעב.׳וגוהערפלאךלאיכיכנא

ראבלו;המותסא״הארוקאוהש,השקבהא״הקרתיאדוא״ההגיאהביתהףוסבא״ההשו

שירמאו,הערפלאתכללהצראלובהתיהשהונעבורמהשמש,רמאיהשקבהןינע

לאךלישובריצפהווילאורובדלופכלה״בקההרכוהןכלעו,ינממםילודגהחפשמב

.ותואשקבוליאכהזירהו,הערפ

.םימוגרתותירוסותימראבידתלמ,לגסהתורוק(ג

...אטיגבתכדןאמיאהייבארמא״:ב״עה״פןיטיגבןניסרג
ןיייבציתידןיייוהיתיד

השמחדםינומדקןיטיגןוקיתבהארשי״ררמואו:׳םותבז״עובתכו.ךידויאתלתאתלת

אתלת,יכירצןידוי
ןידוי

ןיייוהיתידו״יתהרחאות״לדחרחאוהביתהףוסבדהיב

תוביתיתשםהןיייוהיתידו.םלעבוטףסויר״רהלשתורטשןוקיתבבותכןכוןיייבציתיד

בותכלןיאו,תבשויהרמולכ,תחאהביתלכהינולפרהנלעאבתידלבא,רשאםוקמבידו

.תבשוירשא,אבתייד

ןאכןיאשהאריבטיהןנובתמהךא,הלאהתופוצרהןידויהתשלשלוקחשםיבר
תואהשכ;ןילטקת,ןי—אוהדיתעבתחכונןמיסתירוסותימראןושלב.הימתמרבדםוש

ד״וילכ;תיוההוהןמומכד״וילעהיטנבףלחתתף״לאואא״האיהשרושבשתישילשה

יתשבבתכתאטבמבתשגרומ
יכ,העונתהןמיסלתאזהד״ויהןיאשתוארהלידכן״ידוי

תהכוגהבקנקוידבבותכלץפחשימןכלע.ןייוה,ליכיימומכ,תשגרומוהענד״ויםא

׳גבותכלהרכומאוה,ף״לאואא״האוהולשלעפהרמלששרושמדיתעב
:תיפוצרןידוי

תורוהלתפסוגתתאד״ויו,לעפהדמלםוקמבתחאר״וי,תחכוגהבקגןמיסלתהאד״וי
־

בותכלץוחנשייבארמאןכלעו;אטבמבתשגרומתאזהד״ויהש,
שלשבןיייבצתןיייוהת

ן״ידוי
ן״ידוייתשבןייוהתובתכילמלאםגשתמא.

רחא/העגאיהד״ויהשםיעדויונייה

1׳בהפשי?
תויהבו,הדיחילאלתוברתתכוגלןייוהתתורקללבוגהזןוגכבךא;ןידו׳

ןכלע,ושוריפעדיאלשןועטלטגהלעבלכויאלשידכ,הרתיהרימשהצוהגןיטיגבש

בותכלץותגשייבארמא
תחכונלקררחאןפואבשרפלרשפאיאזאו,ן״ידוי׳גבןיייוהת

ןישגןייוהתידירקתמןידויןירתאלאהיבאידשאליאד:י״שרבתכשוהזו.הדיחי

.שרגמאוהש,דשאהאלותורתאםישגרמולוגוצר.אמלעב

היהםלעבוטףסוי׳ר.תימראהןושלהקודקדבתדסוימאיהו,ייבאתעדוהז

לעתורוהלד״ויםיפיסומםירפוסהשעדיו,(יאתוא)ליעלוניארשומכםירפסבתכורפוס

תולמבשו״יתהרהאםגד״ויבותכלץוחגשאוהרמאןכלעו,לגסהויריצהוקריחה

סרטנוקביתיארהנהו.קריהבולגסבתארקגו״יתהשעדיארוקהשידכןיייבציתוןיי׳יוהית

אלו:ל״הזב13דצבבתכש,ןגאמדעירפא״רהל״טגההםוגרבדלעהבושתבתכןגשתפ״

ימראןושליכרדיקחיפלהנוכנבשח
ןיאמ,הביתכהןונגסו

םימוגרתהלכבאצמג

כ/
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$בדיפלו.לגסתדוקנםוקמבהמלאנוהחנד״ויץבתונויהשדומלתהוהנשמהו
.,־המאבךא.ץידהיתידתלמבשלנםהרחאד״ויבותבלותווצבםלעבוטי״רהעטהוהעט

׳/.םלעבוטי״ר.דזבהעטאל

ןושלבאלותירוסןושלבאלתאצמנאלו,יתבטהדוקנהתלוגםאיהלנסהתדוקנ

תירוסןושלבתדקונמודעברבדמדיתעבשףלאהמ״ד;ילבבהדוקנהבאלףאתיברע

׳ג׳אהימרי)ךחלשאקריחבילבבהדוקנהבו,לוטקאיריצב
)

לנסבינרבטהדוקנהבקרו,

ןושללשאטבמהליבשבןקתנינרבטהדוקנההנהו.(63אובמרעקסניפ׳ע)ךחלשא

םיקחוםיללכןהלשישתירוסותימראןושלליבשבאלו,לארשיץראינבלששדוקה
.םידחא

י״עורקונקר,םיעודיםיללכםהלויהשדוקנהיאיצממי״עודקונאלםימוגרתה

סולקנואםוגרת.האירקהלקהלידכםימוגרתהלאסנינרבטהדוקנהבושמתשהשםירפוס

אציו,ינרבטהדוקנהלוכפהאנוקנאמריכמרבןתנ׳רו,ילבבהדוקנהבהנושארבדקונ

עףאוראשני״ואתויתוא,לודגבוברעהזמ
יתלבהתוינרבטתועונתבודקנשיפל

תרבהלעהרומהו״יוהוריאשהוץמקבתיההודקנאמכוחמ״ד,ןההתויתואהתולבומ

ןאצמנריכמרבןתנ׳רמהשעמהוברפוסישאוההי״כהב.ו

אתליזרא,ןיהתמיןד,ןיזןובא

ןושלבאביומוקמבו,םימונדתהברזתרומזאוהלגסה.(135םולקנוארנילרב)המודכו
יד(ו״לא״מתישארב)ןתנויב:ד״וילגסהרחאאצמנןכלעו;קריחואיריצתירוס

ןייויוכת

,

ר׳׳רהילשותודעאופאהנמאנאלו.לגסהרהאד״וי,רבעיתאל(ח״י׳כרבדמב)סולקנואבי

םוקמב,רחנד״ויןיבתוכויהשדומלתהוהנשמהוןימוגרתהלכבאצמגאלשןנאמדעיר§

די־יבתכבשדיעמרעגייגא״רהו,אתפיל,טםיסאצמנל״זחןושלבםנו.ל״נסתדוקנ

ר״יש׳עו,103א״חדמחנרצוא)ד״ויב,ףקיה,קסיה,רתיהןדימתבותכםינומדק

ימלשוריבו,אציריתיהבןאצמנא״פןיטיגאתפסותב.(׳טהרעהרילקא״רתודלות

ומצעביגרבטהדוקנה.ד״ויבישפיאורשפיאםימעפהמכד״הז״פהטוסוז״הז״פתובותכ

-הזבהזםיפלהתמםהינשיכ,יריצהדיליאוהשלגסהלעדיעמ

תוכימסבורמאיןבןמ

:ל״גסרהאד״וישדוקהיבתכבםגאצםגכ״עו.הישעמתוכימסבורמאיהיליעמןמוןן

איהתומוקמההלאבד״ויהו,(ז״טלאקזהי)הגיבגתו,(׳טהימרי,ה״מםילהת)הגיאבת

תויתואשוריפו:יזגכשארזעלא׳רבתכדשאהזו.(לולכמבק׳׳דרה)״ךשמלתפסונ״

תישעוהזןוימד;תודוקנהתרוסמי״עהאירקבםיארקנוהביתכבםימלאנםהשךשמה

...תידופאכהתישאעוהאירקהיפכבתכהלךירצהיהתודוקנהןמילולא,רוהטבהזתרפכ

םידוהיהתוינומדקמ)ד״ויהתהתקריחולגסויריצו...תרפכבתוכשמנד״ויויוף״לאןכו

רחאשהזמאצויה.ד״ויהצוהנתרופכתלמבשלנםהרחאשבשוחאוהשהאר.(129א״ח
אלו/קריחהויריצהםוקמבאוהלגסהשתימראןושלבטרפבו,ההנד״ויאובללכותלנס

.ןיייבציתוןיייוהיתתולמבשו״יתהרחאד״ויובתכבע״טירהעמ

תלמבבותכלץוחנותעדיפל.ידתלמלענונבםלעבוטי״רתעדראבלדועראשנ

תלמו;רשאםוקמבאוהידו,תוביתיתשןהשיפלד״ויבאקודיד,ןיייבציתידוןיייוהיתיד

בתכז״ע.העידיה׳הםוקמבהאבת״לדהותתאהביתאיהשיפל,ד״ויאלבאבתיד
קלהאלוןושלהיכרדבשרשודוסיהלאםירבדלןיאיכ:(13.םש)ןנאמדעירפא״רה
רשקתהבו.ירבעב״רשא״ומכונורתפהזימראבידתלמיכ,ימראןושלקודקדבהלהנו
״יתמקרשאדע,תחתרמאילעפהלאואםשהלא

׳ז׳הםיטפוש)הרובדיתמקשדע—
)

,

ךרדתאזבךאו.הרובדאנאתיהלתשאדדע(םש)י״תו,ימראכידתלמטפשמהככו
ימ,העידיהא״התחתאיחש,הרבוחמאבתשכןיבוהדבלאבתשכןיבידתלמלתרחא

ידןמי״ת,ונילעךלמילואשרמואה
ן

אוהו^אבתייד.,תבשויהםוגרתןכלו...רסבמיד

3



89-י^£

יי%

,הימתמרבדהזיאסינומדןכהלצאהאראתע—ידמעןכאליכנא.ל״כע,רשקתהבץדה.

םלעבוט*6!איצוהתמאביכו.תעגמידישםוקמדערוקחאויתעידיןורסחבתאזהלתא^
עדיאוהשוילעםידיעמוםיהבגוםירשיוירבדלכ!אל?רחשםהלןיאשםירבדויפמ׳.

.וימילכםהבקמעתהשל״דשלודגה.םכחהמםגםלעגרשא,םימוגרתבדחאללכ.

ידתלמארזעולאיגדביכ,יעיברהףולחהו:96רגבהואבל״דשר״רהןושלהז

ןיאירוםןושלבו,הירהא^ישהבתלתרבחתמיתלבהמצעלדימתתאצמנ
תלמלתואיצמ

הילידךלידיליד:םידגבהםעקריד
י

תרבוחמ׳דםיבתוכתומוקמראשלכבו;םהירבחו

םיהסופםהו,תועיבקבאלךא,םימוגרתהיקיתעמוהולבקהזהגהגמהו.הירהאלשהלמל

הארגדומלתהיקיתעמלבא;הזבהברהתופלחתמתואהםוגהםג,םיפעםהיגשלעהזב

מ״כבאיהארזעולאיגדבידתלמיכעדו:בתכ44דצבו—.ירומןושלךרדבוכלהש

םוגרתבםגבותכלןוכנהו/הזןיגעבהברהתופלחתמםוגרתהתואחסוגו,המצעיגפבהלמ

.םוקמלכבתדרפגידתלמ

ןושלבשו,תדרפנדימתידתלמאובתק״הכבשתימראהןושלהבשוירבדוקדצ
יתמאהםכההחיגשהאלםימוגדתהלעגוגבךא;הירחאלשהלמהלתרבוהמאובתתירוס

םימוגרתהשרורבהארגז״כבתופלהתמתואחםוגהשףא.וגבםירבדןאכשישאוהה

תרבוחמידתלמתומוקמהבורביכ,תירוסהןושלהךרדבםיגהגתמןתגוילםיסחוימה

תגגשמהזאובייאדובו,םפועמבםילטבידםהבבותכשתומוקמהו,הירהאלשהלמהל

הזברומשיאוהשקפסלכןיאסולקנואםוגרתלעגוגב,היהישךיאהיהיךא.םירפוסה

אוהםגרתי״רשא״הרותבבותכשםוקמלכ:איהו,הגממרוסיאלוולתדחוימךרד

תרבוחמ׳דתואבםולקנואםגרתילעפהלצאשהעידיהא״הלכו,המצעינפב.דבת״יד״

ארםבלכןסולקגואםגרתי,(ז״י׳ותישארב)םייהחורוברשאמ״ר.הירחאלשהלמהל

ןוגרארבעמ.יחדלכמוןםגרתי;הזרחאףכיתשיחהלכמולבא,ייחדאחורהיביד

ארבדמבידןוגראדארבעמ:םגרתי,(ג״יא״כרבדמב)ירמאהלובגמאצויהרבדמברשא

ןמהרעשהטוחכףאזוזלהצראלשיפלסולקנואןכהשעו.הארומאםוחתמקיפגד

המצעיגפבהלמבאוהםגהמגרתכ״עוהמצעיגפבהלמאיה״רשא״—הרותבבותכה
ללבהתא.׳דתואבהמגרתכ״עותהאתואקראיההעידיהא״ה;״יד״תלמבונייה

םנ,ל״דשר״רהיגיעמםלעגהיההזהגהו.ונחכשיאלודימתסולקנוארומשיהזה

יריתלמלשתונושהתואחםונהמרבדלהברהשףא,הזלעדמעאלרגילרבר״רה

,ותנמעדיוסולקנואלשוכרדלעבטיהןנובתהםלעבוטףסוי׳רלבא.(141סולקנוא)

ע״טי״ר.דוצכ״ע,״ונלשםינרת״ארקנוונלצאלבוקמהאוהסולקנואםוגרתשהבסמו
בותכלווגהנמכגוהנל

הביתהפאיהידתלמשיפל,ת״לדהרחאד״ויןיייבציתידוןיייוהיתיד

הוצאבתירלבא;ידתלמבםגרתיםולקגואש,רשאתלמםוקמבאובתשןעי,המצעינפב

אלות״לדבםגרתיסולקנואש,העיריהאיהםוקמבהפאיהת״לדהשיפלד״ויאלכבותכל

.ידתלמב

שדחללכאוצמלונלהליעוהוירבדבתוגגובתההו,םלעבוטיידירבדאופאוקדצ

סולקנואשתעדלדומלנהזידילעיכ,ארוקהיניעבלקהזרבדיהילאו.םולקנואםוגרתב
הכיתחלתרבוחמהתואםיבתוכשיו,תדרפנהביתכידתלמםיבתוכשישעדירבב

הזמדמלנדוע.ירבעהםעםיאתיומוגרתשידכהלאהםיגפואהינשבשמתשהו,הירחאלש

;ירבעהלשינוציחההארמהםעםגרשפאדהמלכבםיאתיומוגרתשלדתשהסולקנואש

הביתותואלכלרכזהיהיינויהומוגרתבשאוהםגלדתשהשסליקעלאהזבהמודוהנהו־

םירמואהתעדלהיארהזמו.תינויהןושלהיקחהזידילעתחששףא,ירבעהלש

םולקנואתימראבומששדחאםגרתממורבחתגםהינשסליקעםונרתוסולקנואםוגרתש־

כ

^
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ץוקוץוקלכלעשרדשאביקע׳רתטשיפלעהרותהתאםגדתשו,סליקעתירוסותינויבז
.תוכלהלשץליתילית

?ריכזתרשאואריכזארשא(ד

תומוקמינשב:ל׳׳זובתכ,׳בתואםינושםירמאמלתורעהבז״הנומורפסףוסבק״גרה
תובאבדחאה;ימשתאריכזתרשאםוקמלכב,חסונהארקמבונינומדקלהיהשהארנ

/ומוקמבהיורשהניכשהרותבםשהלשומשתאריכזמהדהאוליפאשונממאיבמש

םא:רמא,הבאושהתיבתחמשבחמשהיהשכללהירבדב(׳א,ג״נףד)הכוסבינשהו
לאאובאאלינאיתיבלאאובתאלהתאםא,ךתיבלאאובאינאיתיבלאאובתהתא

.׳וכוםוקמחלכב׳אנשךתיב

ימלשוריבךפההיתאצמינאש,95דצ1860תנשלדינמהביתוריעההזדננכ

אוהשםוקמבללפתהלםדאךירצןנחוירישבאייח׳ראבא׳ר:ורמאםשיכ,ר״פתוכרב

ריכזתרשא,ימשתאריכזארשאםוקמהלכבםעטהמוהלפתלדחוימ
ןאכביתכןיא

איבהשתויארהו,ריכזארשאוארקשרורבהארנןכםאו.ריכזארשאםוקמהלכבאלא

ךילאאובאןמ/וכודחאוליפאששרדהואיצוהתובאבשרשפאיכ,תועירכמןניאק״נרה

יידיתיןושלברמאנהךיתכרבו
)

וליפאשאתפלח׳רתעדיפלהברמהלכתלמןורתימו,

שריפשומכארקמהשריפללהשרשפאםנ.םשהיורשהניכשהרותבקסועובשוישדהא

רקבלימשלרכזנהםוקמהלאאובתםא...ימשלרכזםישארשאםוקמהלכב:ע״בארה
םאיכ/ריכזארשאארקשהארנללהירבדמהברדאו.ךיתכרבוךילאאובאינאםגיתוא
יכ,ותיבלאבשימתיבלאבי׳השבותכהתועמשמבןיאזאריכזתרשאארקשרמאנ

אובתהתאםארמאללהו,שדקמהתיבאקחוניאריכזתרשאםוקמהלכלשןבומה

םוקמהלכבושריפוריכזארשאכ״גארקשיאדואלא?ךתיבלאאובאינאיתיבלא
.ךיתכרבוךילאאובאיזא,םשאובתהתאו,םשימשרוכזתשרחבארשא

איבהט״עתואבו,הרותלשהכרדורפסתאשיליניפרירהאיצוה1861תנשב

תודוהלונחרכלע:בתכוירבדףוסבו,ריכזתרשאל״זחינפל,דיההסונהשתורחאתויאר

(ב(וידימלתויברימיבילוא)רחואמןמזבקרו,ריכזתחתיההמודקהאחםונהשתמאהלע

בתכוירפסמהיאראיבהשיליניפרירההנהו.ריכזתםוקמבריכזאבותכלםירפוסהונקת

הכאקספאשנ׳פ)ירפסברהאחסונב(חילחטוםבש)וזאתיירביתאצמםנמא:ל״הזב

׳ר(וכרבת

/סרוסמארקמהז,ךיתכרבודע׳וגוםוקמהלכברמואאוהירהרמואןתנוי

הריחבהתיבבךילעהלגגינאןכיהו,ימשתאריכזמהיהתםשךילעהלגנינאשמ״כב

4

ורמאלרוסאשרופמהםשורמאןאכמ;חיבחבבםאיכימשתאריכזתאלהתאףא

ורדסכושרפללוכיאלןכלו,ו״יתבריכזתותחסונחתיהשתחצנהיארהזמו.ןילובגב

וסרסלחרכוהומיכבתילגגהניכשההיהתשרשפאיכו,ולהשקהיהשיפל,וטושפו

,דתיהוליאו—ימשתאריכזמהיהתםשךיתכרבוךילאאובארשאמ״הכב:ושרפלו

לןתארשאמיכב,ורדסכוהשרפלקרארקמהסרפלךירצהיהאלריכזאותהסונ
ך

יתבתכהזדגנכו.ליכע,תמאבי״שרפשומכו׳וגואובאילששרופמהםשוברכזישתושר
ושרפמובותכהםרסמירפסה.ירפםחבבטיהקדקדאלפיררהש125דצ1865דיגםהב

,יתגיכשהרשמוךילעהלגנינאשםוקמלכב/ךיתכרבוךילאאובארשאםוקמהלכב:ןב

.(83׳מדממםרכ)תובאמהיארהאיבהוריכזהרשאהינהלהצרשש״היר״רהלל״זשרהבישהןכו(א

.תוכרבלימלשוריכתאשוריפבאיבהאלכ׳׳עו,םשדיגמהבילבדלעומצעתאךמסהארנכ(ב
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.ימשתאריכזמהיהתשךלהשראםש,ימשתאריכזא

תאריכזמאהתםש,ןושלהןיאו
׳רשהבסהו.(אימשתאריכזאתולמבשהנוכהא״כ,ארקמבבותכשהמלפכ״ימש

הזהבותכהאבותעדיפל.דאמתנבומאיהיישרכושריפאלוארקמהתאסרסןתנוי

ןכםאו,ותניכשםשהרשמה״בקהשםוקמבאלאשרופמהםשתאןיריכזמןיאשדמלל
הרשאשםוקמהלכב5רמולוהזבליחתהלץוחנו,םשהתרכזהליאנתהאיההניכשהתארשה
תאריכזהלךלהשרארשאםוקמהלכבאלו,ימשתאריכזהלךלהשראםשיתניכש
ןיאןורחאהטפשמהביכ;יתניכשהרשאםשימש

,םשהתרכזהליאנתההניכשהתארשה

ארקמהםרםלי״רהרכוהןכלעו.הניכשהתארשהליאנתאוהםשהתרכזהךפהלםאיכ
4הישאי׳רוןתנוי׳רוידימלתולאעמשי׳רךרדכ,ןויגההיקחפ״עהזהןידהתאאיצוישידנ

.52םידוהיהתוינומדקמירפס׳ע

םוקמהלכב:ורתיףוסל״זו,אתליכמהןמחוקלאוהי״שריפשהאראלשיליניפר״רה
רמאהלרוסאשרופמהםשורמאןאכמ,(בהריהבהתיבבאלאךילעהלגניניאש׳וכו

ןינמו,׳וכוךתיבלאבאיתיבלאבתםארמואבקעיןברזעילא׳ר.ןילובגב
דחאוליפא

שרפללוכיריכזאארקשימקרשהדומומצעבפ״ררההנהו.׳וכוםוקמהלכברמאנש
ארקירפסהםגםנמאה.ריכזתאלוריכזאוארקשאתליכמהןמחכומןכםאו,י׳׳שריפכ
״יתראבשומכבותכתשארהיהיהניכשהתארשהןינעשידכארקמהסרסלחרכוהקרריכזא

תיבבאלאךילעהלגניניאשןרמאלוםידקהלהחרכוה,ןכהתשעאלשאתליכמהשהארו

רוסאשרופמהםששןינעהאציאלתאזההחנההאלביכ;יוכוורמאןאכמהריחבה

.ןילובגברמאהל

םוקמהלאםאיכקוספהלעהאר׳פירפסמאיה,פ״ררהאיבהשתינשההיארה
:םשורמאו;׳הרחבירשא

ןיא
,ךיתכרבודע׳וגורשאמ״הכבל׳׳ת?ןינמןילובגב,שדקמביל

ןילובגבוובתכברמואהתאשדקמב?ושרדתוגכשלםשומשתאםושלרמאגהמלכ״א

ושוריפהיהיכ,םולכשורדללוכיהיהאלריכזאארוקהיהוליאו:ז״עבתכו.ויונכב

שריפןכלו,ריכזתארוקהיהשךחרכלעאלא,םשימשרכזישוברחבארשאמיחבב

.׳ובוםינהכתכרבבימשתאריכזתרשאןילובגבמ״כב

.ןילובגהתוברללכתלמשרדש,ריצקביתובישהתאזההשולקההיארהלע

ךא,ודיתאךשמהגושארההיארהןמ—278דצםשדיגמהבילבישהפ״ררה
היהו.ןיבמלםיחכגוםינוכנ״וירבדלכשבתכוותעדבדמע,חארירפסמחיארהלעגונב

םשאיבמאוהשהאריירפסבןנובתמהשוליתבתכינא—תורגאץורמהזתודואוניניב
ירפסהשרחא,ותשרדתאאיצומםהיניבשקוליחהמו,הזלהזםיליבקמהםיוותבינש

:לאושאוה,םיגהכתכרבברבדמהארבבותכהשחיכומ
ןיא

ןינמןילובגבשדקמביל

רהבהזמהארגו.׳וכו׳וכוםשומשםושלרמאנהמלכ״א,׳וכוםוקמהלכבל״ת
ןינעמותעדיפלםירבדמםהינשיכ,הארבשקוספהלאורתיבשקוספהךירעמירפסהש

;םוקמהלאםאיכהארבו,םוקמהלכבבותכורתיב;םהיניבשיונשהשרודו,דחא

,ימשתא:ורתיב;םכיטבשלכמםכיהלא׳הרחבירשא5הארבו,ריכזארשא:ורתיב

,(הניכשהתארשהאיהש)ךיתכרבוךילאאובאי.ורתיב;םשומשתאםושלהארבו

תולמהו,םוקמהלאםאיכ;תולמהןיבשלדבההןמ.(ן״במר׳ע)ושרדתונכשל:הארבו

רכלתזרמאאלפהארו.אשילקימשחיורפלסלרחאלכבימלשוריהםגסנרפהנווכהיפלע(א

סכלהשראשמ״כבונייה,הנוכה&״עסנרפמאוהיכ,םיבר!ושלבורכלפלםאיכליחיןושלב

.ריכזפארקוליקכימשרכלפלרפאלכבסגרחירוסהו.ימשפאריכזהל

.ילרשאייכאפליכמבומוקליהבאסריגהאיהןכ(ב

כ

.<
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משומשתאםושל:דועאיבמז׳׳ודאו.ןילובנבםגםשהתרכזהאיצוהםוקמהלבג
.ויונכבאלאהניאשןילובנבשרופמהםשתרכזהטעממו,ושרדתונכשל

.קדצהונינשמימתאטופשיארוקה.הזלעילהדוהאלפ״ררה

הסונהשקפסןיאןינעהףונבו—ל״זהיניעלהיהשהסונהתודואהכדעיתרבדהנהו

,ריכזת.דינהלץוחנוניאשטילחהשימשיםירצונהימכחמםגו.ןוכנהאוהריכזארשא

סולקנואינפלחסונחהיהןכו.םיבותכהטשפקמועיפלערתוירשכיריכזאהברדאש*
לעבסומ/ובוםוקמלכבשושריפםהקר/ריכזארשאוארקםיעבשהםנ.ןתנוילסחוימהו
זאו/ימשתאריכזארשאםוקמהלכבךיתולועחבזתשונייה,ךיתולועתאוילעתחבז*

.ריכזאארקינורמושהםנו.ךיתכרבוךילאאובא

.א״חםידוהיהתוינומדקמירפסלתודהאתורעה

ידידיינוריעהשתורעהוזיאסרכהיארוקיגפלתתליתרמא

•ספדנשרחאילצאשדחתנשהמםג,ירפסתאוארקשרחא

...ניהסםדוקהנשתואמעבראכ...נ׳׳הםםדוקהנשתואמשלשמ.הטמלמ7דצ

ןירמרחואיאל:הזרחאףכיהבותכשומכ,תיבהןברחונייה,הייחםדוק:תויחלךירצי

תועטבםפדנירפסבו,היחםדוקןוכנכספדנ54רצב״הדומלתתיבב.ןברחהםרוקהנש

.ס״טהזשוננובתהאלו,ץר#משדהלימע־ןכבילעוגישהשדעהזלעיתחגשהאלו,נ״הםםדוק

גידיכ,ישימהיתהגהיגא.םירומלשארישילשלאילמגל:ידופאהרישב.17דצ

היהללהשאיהררושמהתגווכותעדלשה״חזשר״רהילבתכו.ישימחלאילמגהיהללהןב

עודמםעטהןיבאאלךא.הינהלךרוצןיאהזיפלו,ודכנליר,יעיברהלאילטנלישילש

.הזלאילמגלאקודללהתאסחיי

ירוצשדוחדועעדונתעכש,ןאסלאווחרוסיפורפהינריעה.םירוצהתומשל.30דצ

.שמשחבזומשודחא
אלוכוחירוג״שרוסרג,ונלצאשס׳׳שחאלוכוםוקמבשיתאבההרעהב.54דצ

האיליםבסופדבהנתשנו,םינשיהםיסופדהלכבאוהןכשץטיוואניבארנ״ררהיינריעה.אדומלה

.׳ותוא׳איגהגיגהםירפוסיקודקדורפסבז״עריעהשורוזנעצהןמ

תבשבהיכורמירבדכןוכנה״:רכזנהברהילבתכףסויברוהברןינעב.56דצ

בריבדירפסראשבי״רוארפסבהברונתדרמאשהמךא.חיפות״עןיבוריעוז״בק

.יטושפטשפהזןיא

לעיםיטשפותושרדללוכהןאקיטאוובש460ץבוקב,םירדסהןינמל.57דצ

ןינמכהכיאבםיקוספד״נק,אשדתשרדמב:ביעז״טףרביתאצמ,תוליגמשמתוהרותה

תיבהברחשדעזהאימימ,רושאךלמלהדוהייכלמולארשייכלמודבעתשגשהעשמהיהש

קעניללעיר״רהתרעה׳ע)הינקירהונבישהןיפיסומו,ה״נקירהברחשהנשו,הנשרינק׳

א״ד.ודיתינש׳הףיסויםשלעונבישהםירמואםימעפ׳ב.(גיחמ״היב/כןמיסת״מל־

ולגשכוולגהרותהלכלעורבעשיפל,השמתרותבשםיקוספדיגקדגגכםיקוספד״גק

הארנהגהו—.ןשרדהרזעלא׳רלששוריפקילס.וגחמשונתינעתומיכ,ןנוקלוליחתה

הזשוא,אשדתשרדמבןכבותכהיהםאעדאאלךא.הרותבשםירדסדינקהמרבדיש

.ינשהשרדהאלךאץשארהשרדה(׳כןמיס)תימבשיונלצא.ןשרדהרזעלא׳רשרד

יתנייעימורביתויהב.אמוחנתשרדמאוההברםירבדשרדמהשיתוריעה.76דצ

םע.דושאוהםינושארהםירפס׳דלעשיתאצמו^.II.3.ןמיסאקילעננאבשאמוחנתחב
.ילשי״כוןעכנימי׳׳כםירבדלהברשרדמהובשיםירבד׳םלעו,רבכספדנשאמוחנתה

,םהיתומשבלובלבשישו,ונרמליהןמםיעבונםירבדלםישרדמהלכש,ירבדתתמאהארנהזמו

3

X־



—93—
*וכמ)רעבוברירהבתכשהמןקתלשיז״יפעו.הברשרדמםעפואםוחנתםעפוארקנו
הנושמאוהםירבד׳סלעגונביכ,ספדנהל■רושאוהאקילעגנאבשי׳׳כהש(׳פףדאמוחנתל
גהלש׳פבבתכש,ןגשתפואדאי׳סארקנהםולקנואםוגרתלשרפמהביתיארדוע—.ונממ

ךכ,בקעהיהו׳פשירב.אמוחנתאוהשילהמודמכ,םירבדההלאשרדמבו בתכנהניששקר,םשאמוהנתבאצמנהזו...םהמתחאיתרסיבאמש..אריתמדודהי״ד
..רירםשבונלשאמוחנתהתאונכראי׳סלעבימיבשהארנהזמו,יתרסבםוקמביתרבע

רדסכרבדמכםרדסו:ז׳יג״מירזוכ׳ע,םישלושמ׳דללגלגהקולחןיגעב.89דצ
תודואתותיירבהל—.תולזמב״יכםיטבשב״יו,לגלגהיעברתעבראכםילגדהעברא,םילגלגה
שוריפבשXףדנירדאלאובמבאיבמרעטכעשר״רהשהמכושחלשיןשחהינבאוםילגדה

.ןשתכתועובקהםינבאהלעשרדמריכזמ,388ץבוקדראפםקאייכ

דא.םתסהברתישארבש״עאינופבאבומ,ינודאלארמאנולעשרדה.105דצ
.א׳ימבראבאשומכה״מרלשר״במאוהם״לב

י

דומלתבשיפל,ישוריפויניעברשיאלשץט.ארגרירהילבתכ,הרעבןיגעל.108דצ
יתובישה.(ח״קןירדהגס)םריבדתואחסוגתצקבוםריבדיתברהיניעאוההםוקמהארקנ
לשסאראאביתעדלשול

תמחןמ^!מזמ־״נפורמאיתינויבשומכו.הרעבאוהאוהןופיסוי
,םדיבםנואםריבורמאלבבבו,8־^08הרעבןמורמאןכ(34האיפארגאעגרעיוביינ)

*ןיבהליתיצר,הרעבתודואירמאמיבתכבתמאבו*םריבומששםוקמהיהלבבבשיפל
תורעשהבתוברהליתיצראליכ,הזמירייתכשמךא,םריבדיתברהיגיעםשהמירבדלהיאר
.ירבדרתוסהזץאםיגפלכלעךא;המדקהביתעדוהשומכ

:ל״זו,׳גןמיסרעבובש״רהאיצוהשטקלהילבשביתאצמ.אשדתשרדמלאובמ

ורמאשומכןטקםלועארקגםדאהשיפל,ו״רגריאמר״רהםשבבתכו״רניחאןימינב׳רו
םישרקויהןכשמב,םדאלוףוגלוםלועלהמודןכשמבהשענשהמלכשהברתישארבב
הארנהזמו.י״כיתברתישארבםשביתאבהשומכלכה,׳ובוםינדאהךותבםיעובק
תברתישארבביכ,הברתישארבםשבותואוארקשוםינומדקהיניעלהיההזהשרדמהש
.רבדהזמןיאספדנה

ןאכמ,עררבדלכמתרמשנו״:(א״עו׳׳מ)תובותכבי״בפרמאבומדוע.Xדצםש
.״הלילבהאמוטידילאוביוםויבםדארהרהילאריאיןבסחנפ׳ררמא:

יוןופצב׳כםורדב׳כןהולא.XXVIאשדת
׳

יוםישרקהםהוברעמב
׳

״׳וכוחרזמב

הזיאתרעהיהוזותעדיפל.״םישרקהסהו״תולמהלןבומלכןיאשץטיוועזבודדירהינריעה

תכרפהםערצחבםידומעםיעבשבושחישונייה,םישרקהםעל״צו,םינפלהסנכנשרפוס
תוגפשיפל,םיעלקהםהול״צילואו.ןכשמהוםישרקהתשרפבורמאנשןכשמהחתפו

רצתהרעשהיהםששהרזמהתנפןכאל,םיעלקבתוסוכמןלוכויהברעמוןופצוםורד

עקרםיעלקויהוהמא׳כ
תאפל:בותכתונושארהתונפ׳נבכ״עו.המא׳לןמהטשל

^..םיעלקםיתאפלרצההבחרו...םיעלקךרואבןופצתאפל...םיעלקחנמיתבגנ

.םיעלקרמאנאלו,חמאסישמחהחרזמהמדקתאפלרצחהבהרוגרמאנהרזמתנפבלבא

גערדמלעברמאיברעמוןופצםורדרחאכ״עו.םשויהיםיעלקהמכראבמכ״חאקר

.׳וכהרזמבד״וידועהנומכ״חאו.םיעלקהםהו:אשדת

.יזנכשארזעלא׳ר

*םלעיזנכשארזעלא׳רשוריפללוכןאקיטאוובש221ץבוקשבתכינאמעססא

דיבזטהברעדיינשנייטשר״רהןכבתכוירחאו,עודיהיניטנטסוקלאךונה׳רלםיהלאתוארמ

3*
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׳סלעשוריפהזןיאשיתיארואוההן׳יבוקהביתנייעימורביתויהב.108ב״יחםג41א״יח

,םיכובנהרוטהןמישילשהקלההליזנכשארזעלא׳רלשתורצקתורעהקרםיהלאתוארמ

:ליהתמאוההץבוקהלש16ףד.ומצעב״םיהלאתוארמ״׳םהו

הלגמותורעההוםיזמרהולאבתוכיתויהבלצנתמכיתאביזנכשאריעצהדזעלארמא

ךשמניתויהב,יתכלהינממתואלפנבםג,למשחבםג,םיקרפישארותעדמןיבמםכחל
שודקהוניבררחאהזבךשמנל״זברהםגו,הנההארתשומכהזבל״זברהירבדרחא

תולגהיכיתוארבינאםג.ןושארקלחמא״עקרפשארבחארתרשאכישאברואניברו

(תוקיפסמ)םניאברהירבדםנותוטעמתמותוכלוהתומכחהווניתונועבברוךלוהדובעשהו

רמואהזויתונשבתקולחמחהלפנו,םיפלאףלאמדחאםידירשהםידיחילאלאםיקיפסמ

דמולחריעחליתאב.םותחהרפסהירבדכםהל״זברהירבדשדע,הכברמואהזוהכב

ןמוזמאהישידכרמאמהתמדקהב...ה״עוגוצרשאכןנוקיתכםבשיילוקרפלאקרפמוב

עגיגאלשידגו,וגיתודרטבורבתיתמאההנומאהדבאתאלשידכ,העיגיילבדמוללןוכגו

יתחתפאליכ,םיזמרהולאבתלעותאצמיאללשרתמהלבא,הלחבלדלגאלוקירל

,חירבוםיתלדםחינפביתרנםםגיכ,החורלםהירעש
.יוארןכו

תומדםהיארמהזו/וכוםהיגפתרוצשםישגאםדאיגבמשיעודי.׳גהקלחמ׳אקרפ

,םדאינפלםאיכםינפםושלתומדריכזהאל׳יפא״חמא״פב.(םיכובנהרומהןושל)םדא

.(ךונה׳רל״צ)יחמקהתודוסמ—...לכשילעבןהשהנהלםדאתרוצוהלמהתאז׳יפי
.םהינודאלםידבעושמ,רוש.ורבדישועםירובג,הירא.וברשאילכשהחכמ,םדא

...וגוצרתושעלםילק,רשנ

ןייעב״חמי״פבוט׳׳פבתויח׳דחארשרכז.ךונח׳רתודוסמ.׳בקרפ
ןיגממםש

...םתרוצל״ר,הרוצהלעםהםנמא.ב״חמד״פבוא״חמט״מ׳פףוסבםיפנכעבראה

הניאתויחתלמשיפל,תויחתלממ׳וכוהבכרמהראתמלאקזחירכזרשאכ.ג״פ

...יחהלעאלאהרומ

םסרופמאוהשומכםימשלסהוימ׳וכווילאהטנשדחאןינעלעךריעהלךירצ.ד״פ

...דובכהאסכלהמודעיקר,עיקרלהמודםי,םילהמודתלכת׳יפ,(ם״במרהןושל)

ןיאו,׳וכואראורמאםהמ׳וכווילעררועתתשךירצשהממ.ה״פ
...אראוללכבהאראו

ןינעמךעידואה״עהיעשיתאובנןינעבקרפההזןינעמרבדאשםדוקשעדו.ו״פ

הינשהבכרמתלחתחםגו,הפוסוהגושארהבכרמתלחתהאיחקיחמ,ה״עלאקוהיתאובנ

ךונח׳רםשבח״עחיעשיןינעמחתעליחתאו—.הינשהבכרמהנהדע...הפוסו

אוהו,ה׳׳עיניטנטסוקלא
ברהרמאשומכה״עלאקזחיגישחשהממתחאחגשהודחאןיגע

האובנהןיאו,הנרםיעשרדובאבו,עשרהתתימבותגשהסחיזמר׳וגותומתנשב.ל״ז

(בחכאלוףוגוגיאשדרפגלהעוגתןיאש(״בשוי...החמשךותמאלאתובצעךותמתרוש

.(םיהלאתוארמ׳םבה״רישוריפמרוציקםההלאהםישוריפה)...ףוגב

א״המא״עקרפשארבןייע,׳וכותוגשהורשקוילערוקחלךירצשהמללכמ.ז״פ

רזעהךרוצל״ר,לכהחתפמאוהוובלכתסהלךירצשהממו—.ב״חמא״יקרפףוסבו

...(ת)יהלאה

ךרדירבועלכםכילאאליכונחחתחפשממיניטנטםוקלאןבהמלשןבךונחרמא
ו״רנקחצי׳רםכחחםדסיםיזורחהולא:עודיהםויסהםעםיהלאתוארמ׳םלכ׳וכו׳וכו

.(?6ע16גזג41גולאטאק׳ע)...קחשםורלתולעבךונח:דודןב

שוריפקרםיהלאתוארמ׳סלשוריפבתכאליזנכשארזעלא׳רשהארגהזלכמהגהו

.א׳׳חמכ״פוס״פב:!וילבהלע(ב.א״חמא״י׳םב:הפבותכןוילגהלע(א

כ
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221ץבוקה.נ״ומהל

יי
)

תמאכםאעדאאל.ג״חמז״פףוסדעושוריפקיזחמןאקיטאוובש
תודוסאיבמומצעברזעלא׳רםאעדאאלםנ.רתויקיתעהאלרפוסהשוארתויבתכאל

ר.
׳

.א״רשוריפךותלםסינכהרפוסהשוא,ךונח

תנגרפסמטקלמינאשתודוס:ליחתמןושארהרפסה.םירפס׳נללוכ221ץבוקה

.םיהלאתוארמ׳סוא״רשוריפאובי36דע16ףדמ.וקיתעהליתלוכיאלשדעבזונא:

,רזעלאןבבקעיםואנ,המזמהםשבתנורעלהמכחהינומרםדרפרפסחז:בותכ36ףדב

56ףדב.םתומזמוםינובנחילשממרפסךלרבחלםיעושעשדליוםיענהדימלתהינתלאש

רסומהיעמושמינבךנחיםיהלא:ב״ע56ףד...המכחהינומרסדרפ׳סםלשנ:א״ע

ינובנמחמצינלאש,רזעלאןבבקעיםואנ...םינימאמוובםיבשוחה(?םיניזאממו)םהינזאמו

...םדאהרציםעהמכחחשפנהתקחינניביימ:רמאל,םידיגנהינבמחרפו,םידימלתה

.תודומחחוקרתנורעותודועת(?רצ)זנרפסםלשנ.67ףד

םיפלאתשמחתנשבסודורריעבישימחםויבארובהתרזעבהרומהרפסימלשה

ינאויתבתכו,ונממםוי׳יכברייאשדחב,אמלעתאירבלהנשםיעבראוהשלשוהאמו

ינא,ו״ציוירחאונבואוהובתורקלוהכזיןמחרח,ינביחמקרזעילא׳רליחמקהשמ

.י״ירמאםתואיתירבתאז

לעביזנכשארזעלא׳ראוהאוההזיזנכשארזעלא׳רשיניעברורברומאהלכרחא

םימיכסמםוקמחוןמזה;ךליאו125דצמירפסבויתודואיתרבדשי״כ״חנעפתנפצ״׳ס

ץבוקחו,ט״נקהתנשיטירקכבתכנוד״כקהתנשברבחתנחנעפתנפצרפסה.הזל

הזרזעלא׳רשבורקו;םהינשב.דושןושלהםג.ג״מקהתנשבםחורבבתכנןאקיטאוובש

.41א״יחריכזמהןייע.רפסמדוסי׳סלהרעההםגבתכ

״יזנכשארזעלא׳רמבויאוילשמלםישוריפולצאםיאצמנשינעידוהןנאמפיוק׳רפה

.שיעא

י*
)

.הזהשוריפהןמרחאףלקרקיזחמ(א״ימריכזמהשישמר׳יע)ןאקיסאוובש250ץבוקה

ךללערכזנהשוריפהבןאממב״יקלחןולחהבש״הירירה.(יכהרעהףוס,86יצלהרעה)

תמאבךא.ל״זחירבלבאלורהוזהבקרתאצמנונינפלשןנומהגיאלוסלמשרמואו,הכוסימלשוריבשהיירוי

ריב.יארוסלבלוכי:(ינהכלה׳בקרפ)השוסימלשוריאמגורלהאר,סומוקמהברהבםלצאןכתאצמנ

.יארוםלאארפ:ה״מהשרנםש.יאלושוכ:ב״סהשראםש.יאלובהזבהזהםשרשא:ז״סהשרפ

שררמ.יאלוומאאיה:׳יהשרפםש.יאלוןתוארל:׳סהשרפר״הק.יאלוהמלש:׳גהשרפרישהש

.יארולארשיסומ:ה״כהשרפםש.יאלוהתימ:נ׳׳כהשרפלאומש

איהשכהירחאלשהלמהלילסלמםימעפלופרצםירפוסה.(הטמלמ16הרוש,89דצלהדעה)

הלהמיקלןכו,לכעיילתואחסונתצקבבוחכםשסנו,(ג״ילייתומש)ןוכללבעיל,ל״ויבתלחתס

יחאיכםש)
)

ליל:תרחאאסריגאיבמ(8לצ)ולשתוערכההבםתוניברו.
א

סולקנוארנילרב)הנימייקי

.םירפוסהתועסמואטיו,רעזמונעמסהיתרכזהשללכהןמםיאצויה—.(2$

;■

—♦**=5־?^£>6$5<2^ג5־*־*—•

-V*.
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והילאאבא

.•והילאיבדאנת־רפסהרבדלע,תולאשותובושתתללוכהריקח

םרוכהתאמ

הזדדהמ?דדההרותירנדולשמנהמיה
ן

אצומובשמשממקוניתהשןמזילב

םדאשןמזלכהרותירבד(ןא,בלחוב

(לי־ןיניייע)!םעטןהבאצומןהבהגוה

טעמץיפהל;םילודגםימכחוםדאינבהברהוגהרבכ״והילאיבדאנת״רפסב
ןהבאצומןהבהגוהםדאשןמזלכהרותירבדלבא;ורבחמתודלותווגמזרבדלערוא

ךורעל—וברדגתהלםוקמונלםגוחינה,וגומדקשהלאלכיכאלפיאלןכלע,םעמ

.בללעומשאלשתושדחתולאשלעריעהלו,המהםהירבדלעתובושת

ורפסבץנוצ:תונלפמשלשלםימכחחוקלהנ,רבחמחתדלומץרארבדלע

,(ד״מ,נ״מתורעה)״ךורעהלעבןתג׳ר״תודלותבטרופופר,(112דצ)״תושרדהלע,

םלוכ,(׳אהגש)דומלתתיבבםייהגפא,(267,1874.)לקנארפלישדחחע״מברע5אב

רודורפםבסייווםג(1868,.\?.23)״טייציינ״ע״מבהטומ5אה,ילבבהיהיכוטילחה

288דצנ״ח)וישרודורוד
ץבעיו;לארשיץראןבואילבבהיהםאובוקפתסי,(

ירבדבץטארנלבא;לארשיץראמ.דיהיכטילחי(ז״מרת)לארשיתסנכב

ךינחהתודלותבןמידיגוירחאו;ימורלרבחמהתאךילוי,(319דצהיח)םימיה

לעו.יקלטיא—םיגפלכלעלבא,ימורהיהשטילחיאליכםא,(יבחפסג,ב״ח)

םכחהמדכל;ישימחהףלאלתינימשההאמבהיחיכ,ומלוכטעמכוטילחי—וגמז

.תיעיברההאמהלומידקהשץבעי

—םינשקרהכלההלשהקמועלודריאל,הזבונבשחשםימכחהלבחמיכינפמ
ונעקתןכלע,וינפלךלוההירבדתאהאררבכןורחאהו,ץבעיוםייהנפאםימכחחהמה
קר,ילבבלותוא■םיבשוחהםינושארה.ונתריקחלכוילעתולתלדתילץבעיירבדתא
קלםהלומשרפסהתויחטשתא

ו

הלונחךותבךלהשתודחאםימעפובאצמניכינפמ,

וכתבשונאפוריאחוריכינפמ,יקלטיאואימורלותואםישועהלעו;לבבב

.תמאבהמהחורירבדיכרמאללכונ,(שממםנושל)

—אצמרשאםינויצינשהמה,ותריקחינדאתאץבעיעיבטחםהילעשתודוסיה
או׳יסבאוה,זימרתאנליוו,דבוב׳חחתאצותב)׳טקלהילבש״רפסמרמאמ

ןינעמ
לעו,׳וכוהרותירבדמאלאבערןיאבערבםיפוטעה,הברוהילארדסבאנת״5(הלפת

רמואיחאןימינבר״הו,׳וכורתסבםימשאריםדאאהיםלועלרמואאוהרודהותוא״

,רמאתורזגלשורודדננכאלא,והילאאבאורמאאלש,רתסברמוליוארש״

כ
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ויהאלושיקתורקלאלשורזנש,

ש״זו,יולגבםימשיאריתויהלןילוכי
ןיבייחו

רמולונא

תעשבשיפל,םיברבומששדקמךורברמואאוהכ״עו׳ונולארשיעמשדימתךינפל,
רדסבהרומשהןואנםולשרשברתבושתו;״רתסבאלאםיברבשדוקמומשןיאתורזגה״

תלפתבאלאהלוכלבבוהבישיבגהנמןיאהבהאבםימעפרמול״:(א״יףד)םרמעבר

היה/רקיעלכעמשתאירקתורקלאלשהרזנהרזננשכשינפמ,(השודקב)ףסומ״

ןיבלוהבןיבתירהשתלפת(לשהשודק)לכבהדימעבהעלבהבץ״שהתואארוק״
,תבשב״

ידכףסומבהתואעבקנרודהותואבשל״זתורמא...הרמההלטבשןויכ

׳ד׳יס)סדרפהרפסבו*הבושתלשישהבהרהבו;״יוכותורודלסנהםסרפתיש״
)

לכו״:

ינימהוניביאלששהלבםירמואויהרובצה״
ן

םיעירמויהוםינויהםעורבהתנשיוכו

עבראדעועדיםיברואהיכ,לוקבםימשתוכלמרמולםילוכיויהאלדחפהליבשבוונל״
רתסבדהיםיפסאתמלארשיוםיכלוהםיברואהויהעברארחאו,תורקלהנמזתועש״

תאןיסרופויהוהלטבשןויכ...הבהאבםימעפםירמואויההשודקהךותבו...דחפבו״

םרלוקו(תועיבקבל״ציכהארנו?הלאשהןמיסהזבניצהץבעי)תועיקתבעמש״

םירבדה.׳״וכוהונקתסנהלעיכםסרפללודנלוקבהרמואלונהנו,ףסומבהועבקדחפאלבו״

אנת״רפסרבדבתוררועתמהתולאשהלכלחתפמכץבעילולהמה,הלאהםיטעמה
םוקמוןמזתאםהידילע,דלניכדע,םהיתויתואבקדקדוארקאוה;״והילאיבד

!ומשתא—רבדהאלפנםגו,רבחמה
רבחמהםשיכטושפהיכוי,״והילאאבאורמאאלש״:ןימינבר״הןושלמ

הרזגהיכטופשי,״תורזגלשורודדגגכאלא״:ןושלמ;״והילאאבא״:היה

המצעבהרזגההתואלבושחיתאזההרזגה.רבהמהרודבהתיהשיקתורקלאלש
לVקרודיפקהאלםינויהםעורבהתנשןינימהיכינפמו,םולשרשברתבושתבש

םוקמתאריכי,בלומשאל(תשלושמה)השודקהלעו/(דוחי)עמשתאירק
סנהןורכזמו;(לארשיץראב)םינויהםירצונהתלשממתחתהיהשוהילאאבא

,המרדיבהעושתםאיכ,םתסהרזנלוטבםשהיהאליכהארנ,הבושתהברמאנה

ראמ#ףילכהינפלץראההשבכנזאיכ,ח״צשא״דתנשבתאז.דתיהיאדובןכםאו

ע4םהיניעבדאמאוהשודקדוהיהרקיערשא,ידמחמה
ל

שובכםגבשחנןכ

מזתאאיצויהזמו;תורודלסנהםסרפלסבלתאומשןכלעו,העושילםהלהז
ן

:רפסהךותבםיאצמנהםינמזהלע.ישימחהףלאהלתיעיברההאמהלרבחמה

ברחשמ״;(׳בקרפ)״חנשתואמ׳זמרתוידודןבתומילשםיפלאינשךותבדובעשסנכנו״
םימכחחלכוכמסיםחילערשאו;(א״לקרפ)״הנשתואמ׳טוישכעדעוןורחאהתיבה

תפסוהאוהיכחיכויקדצבו;בלץבעיםישיאל,תינימשההאמבונמזתאעובקל

ארבנשמאצמנ״:םדוקהתארתוסהרהאןמזדוערפסהךותבאצמנשומכו,םינורחאה

א״דןובשחהיפלאוהש,(ו״יוקרפ)״םינשד״צותומלועםיעשתוישכעדעםלועה

תילטבשבלתיו,ולםינפרתסםישירשאשיאהיכתעדהלעהלעיהתמאבו?ד״צקת

איבי/(ה״קתובותכ)הבתהךותבוהבתלץוחמןנעברלדמלשהמל״זוהילאלש

ףיסוי,לבבמהיהאלשומוקמרבדלעםנ?וינפבושהכולונעירשאםייולנםירפסמ

הארשהמלבבמרפסמהתרחאץראןבושיאכהארנה,ןושלהןוננםמתויארדועץבעי

!םיקורירשלכהו—המש

,ונינבלכתאהנבוילעודחאןויצאצמץבעיםכחח!תספתאל,דבורמתספת

.ותלפמלוקמםיפסהתומאועוניולופייכהיהו,הזכאשמטלמלכויאליכעדיאלו

יכ,״והילאאבא״:ורמאבטקלילבשהבשהאליכ,ארוקההאריהלקהפקשהב

אצמנשומכו4רפסהתאסחיוילאשאיבנהוהילאליונכאוהלבא,היהןכרבחמהםש

דזכ

ו
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•י^־^י׳•׳״*׳?

׳-״■■■-יי
:״־■;■■■•׳־׳

11|!י״^11ממ^^יי־״״^ך־־
ני

שרפישהמןב;״הוהןדפקוהילאאבאיסוי׳ררמא״:(ג״יקןירדהנס)דומלתב

,והילאאבארבחמהלעתכשמנורודתלמיכ/׳תורזגלשורודדגנכאלא״:ץבעיי

ןכו;תורזגלשלהכמסנורודתלמתמאביכ,דוסילכחלןיא
םניאוירבדרתי

תמאביכ,םהילעונירבדתאביחרנאללבא,ידומלתהןושלןונגסיפלהפיםילוע

ונאצמ
ןיגע)םלשהטקלהילבשבאוהו,וגינבלכתארתוסהשרופמרחאןויצ

םימיותותבשיפסומבםירמואשהמ,ל״זםינואגהתבושתביתאצמ״:(ה״מ׳יס,הלפת

אלשסרפךלמדרגזוירזגןמהנברתומיבשיפל,השודקבםכלתויהלוםימעפםיבוט״

ןיבועילבהלונקתרודותואבשםימכחושעהמ,רתלאלעמשתאירקוארק״
,השודקלכ

תירחשבץב״
ןיבףסומבןיב

,חחנמב
?העילבהיאמו,בוטםויבןיבותבשבןיבלוחבןיב

אלשידכ?העלבהבהרמואלהונקתהמלוי,םכיהלא׳הינאאפיסלארשיעמשאשיר״

דרגזויעלבוםויהיצהבןינתאבוםימשהןמםימהרושקבותוקונחהיפמעמשחכתשת״

חנקיתכעמשלעוסרפורדסהלעןיללפתמויהו,הרזגההלטבוובכשמתיבוךלמה״

לטבגאלרודהותואבשםימכחורמא,הרמואלאלשרתלאלהקלסלושקבו,איסהרפב״

ןיפםומהתלפתבהתואעבקגאלא,תורודלםגהםסרפתישידכ׳ללכהרמואלאלשהתוא״

ןואגםולשרשברםגןווכהזההשעמליכריכיאלימהגהו.״׳וכו״
,הלעמלאבומה

אלןווכתאלתאזההרזגהיב!תחאםעפבץבעילשויתוריקהלכולטבתנןכםאו

,ןיסחויהרפסלההפסנהותרגאבןואגארירשבר.וגלעבקשםוקמבאלםגוןמזב

דרנזירזגואדמשלפגוו״סשתתנשבביכשואנוהבררבןמחנברהירתבו״:רמאי

=הריצילט״רא״דאוהו,תורטשל)ם״שתתנשב(יאמוהרבר)ביכשו,יוכואתבשילוטבל״
ותואבו,אברדהירבאמסברךלמהירתבו,רדגזירזגדאדמשןדעב(ג״המל449״

ועבד,םהיגורכזירפסבבותכוגיארוםיגושארהןמונעמשישאבררברמדוהילידקרפה״

הרזגהםוקמיכהארגהזמ;״אדמשלטבוובכשמיבבאכלמדרגזילאנינתהיעלבוימהר״

יפכמהנשםיתאמךרעבםידקיןמזהםג,ץבעיתעדכי,לארשיץראאלולבבהיהי

רפסבאצמגשהבחרההיכ:רמאלקר,תרחאךרדוגיגפלהראשנאל?הלעמונלעבקש

השעמההזעדיאלש,טילשהינפלמהגגשבהאצי,םולשרשברתבושתלסדרפה
ונלבסתע—םינושארהםימיהלעהזבןווכםולשרשבריכבשחו״סרפךלמדרגזימ

המהםגופםותגשםייגיליההםידוהיהמו,יגשהתיבהימיעצמאבםיירוסהםיגויהמתובר

יטתתלשממתאוגכייכ,תידומלתהתורעשהבאצמגאלתמאבו;הלאוגיצחוללע
.םייכויטנאהםינויהלםאיכ,םינויםשבתיהדזמה

ליילוא
ך

ןבםאו,םרפב.דתיההרזגהיכרבדהררבוההתע?ילדהרחאלבחה

רשפא־יאהזלעםגלבא?טרופפרוץגוצתעדכו,המשרבחמהתאךושמנילוא
ושרתתובריכ,רבדהאלפנ.םישדחםיתפומבחיכונשומכו,ןפואםושבםיכסהל
אלו,וילעםתינעמלוכיראתםיברםימכחםג,״וחילאיבדאנת״דפסהיבנלעםישרוה

וברכזנאליכ:אוהו,דפסהבאלפגורזרבדלע,הלאמדחאףאדועררועתנ
תוקתריכזתלןיגעחואיבחםימעפתורשע!חישמםשהתחאםעפ.וליפא

לדלעהלעיאלחישמםשו,״דודךב״:םשהתאםפתםלוכבו,חישמחתומיללארשי

ובאצמגשדומלתהןושלתאאיבהלולךרצגדשאכיכ,רבדהאלפנרתוידוע?ויתפש

״דוד־־ןב״ןכםגוהארקיווגושלבךופהי,״חישמ״םשח
תששז״הועהשיפל:אמגודל—

סגכגו/יכו״רהד־ןב״תומיםיפלאינשו,חרותםיפלאינש,וחתםיפלאינש,חנשםיפלא

המ;(יבקרפ)״הנשתואמ׳זטרתוי״דודךב״תומילשםיפלאינשךותבדובעש
םישרחהעברא׳הינאריו״:בותכהלעהשרדהוא?״חישמהתומי״,:רמאנדומלתבש

דומלתברמאנשהמדגג,(ח״יקרפ)״קדצןחכווהילאוףסויךבודודךבןהולאו׳ונו

כ
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םדוסמאציןושלהרשאםוקמבףאו?״ףסויןבחישמודודןבחישמ״ן(ב׳׳נהנוס)

לשהנב)קוניתהותוא״:(ה״יקרפ)מ״דברמאישומכו,ללכשוחיאל,הזידילע

דרויינאשםלועליתזמרזמרו,היה(ףסויןבחישמל״ר)״ףסויךב״(ז״יא״מ,הנמלאה

דדומיכ,הלאויתותואןתיתומוקמהברהבדועו;״דודךבאוביןכירהאולבבלהלחת

הרקמיכרמאללכונאלחזכרזרבדלע!דקפיילבלורכזיילבל״חישמ״םשהמאוה
,אצמנאלתרחאהבסו;הזלותעינהרשאהרתסנהבסירחארוקחלונילעלבא,אוה

הזהללכה.—םירצונהובושמתשהרשא/(דזהםשבשמתשהילבלרהזנשםאיב

תיחרבחמהיכוניניעבךתוחתפומכאוה,דחאאצויוליפאובונאצמאלש

.־ימורבםאה?תירצונהלשממהזיאב!יעדומלונאןיכירצןיידעו.תירצונהלשממתחת

ץטארגתעדכילואוא?תיחרזמה
ודבאנאלדועחזלעםנלבא?תיברעמהימורב—

רפסלןינעהוהאיבירשאכ;ויתועסמירופםךלהמבאצמנהדחוימחלונס.המחלמילכ

״םלועבשלודנךרכבךלהמיתייהתחאםעפ״:יתבלחןושלבדימתרמאי,לבבמ

רפסירשאכלבא;(ח״יקרפ)״לבבבשחלונחךותבךלחמיתייחתחאםעפ״,(יאקרפ)

שרדמהתיבבבשוייתייהתחאםעפ״:יתבשיןושלהדימתובאוביםילשורימ
קרפ)״ןיבשויםימכחהראשווניתוברויהתחאםעפ״,(ז״ט׳טקרפ)״םילשוריבלודגה

.דתיה(הלךומסוא)םילשוריבותבישייכהארנוזלאוזתונושלהיתשתוותשהמ;(ה״י•

׳נקרפ)ונושלםג;תוקוחרםיתעלקרךלהלבבלו,תועיבקב
)

גוגרבשו׳וכדיתעל״:

תואורוניניעשומכ׳וכרשבוםדותצקמהשענרבכ,לארשיירהלעגונמו
המלעךשמנ,״םוילכבתואורוניניע״:תולמיכהארנ/׳דימתם1ילכב
היהאליכםיתפומבתוברהלאוהרתומלונתעדלו!״לארשיירהלע״:םדוקמרמאש

:יבתעדהלעתולעהלרשפא-יא,האלהעבקנרשאונמזךרעידילעשינפמ,יקלטיא

—.ברעמהץראןבהיה
ןהנחבלאופאהסננ,ומוקמרבדכדוסיולשי״חישמ,םשברבחמחרדגםא

ןמזכהיהיכאוהתוא,תישמםשהבשמתשיאלרבחמהםא.ונמזרבדלעיםנ
םירחואמהשרדמהילעבמםירבחמהתאיכ,תירצונהתדהתבתרהלהלהתהה:

ונאצמהזלעםניכרבדהאלפנו.הזהרבדלםהמדחאשוחישאצמנאל
ןויצ

ךותבדחא
אברוהילארדסב.רבחמחהיחובשןמזהלעדומעללכונודילערשאו,ומצעברפסה

לשהלודגריעליחסנכגולבבבשהלוגהךותבךלהמיתייהתהאםעפ,:רמאי(ה״יקרפ)
ויגפלובשיו,דחאתוקוגיתדמלמםשיתאצמו,ללכםייסרפםשןיאולארשי,

תרחאחהגשלו;הגשםירשעינבוהנשהרשעהנומשינבןבורשםירענםיתאמ,

ןכהיהאוהשדבלבדחאןבאלאםהיניבםברןיאוםידימלתהתאיתאצמוםשליתרזח״

תמוונבתמוותשאהתמוןברתמםירענהןתואלשםילקלוקמהםהישעמליבשבש,ונב,

םינטקהקרורייתשנאלו,םירשעינבוהרשעהנומשינבןבורשםירענהלכוהמוונבןכ*
התאהמינפמילרמאוםיטשהןמךאלמילאאבשדע,םהילעחנאתמוהכוביתייהו,

וישכעוהנשמוארקמידילואבשולאלעחנאהאוהכבאאליכווליתרמא?חנאתמוהכוב*

םהילעחנאתמולבאתמוהכובהתאשתישעהפיאלילרמאו,ויהאלכויהוםהלוכלה,

ןניאשםירבדוםירעוכמםירבדןישועןהש,ילרמאו?המינפמוליתרמא,
ןהוםנחערזתבבשםיאיצומויהוםמצעבןילקלוקמוםיואר#

רבחמהםאהנה.וננינעלךרצנהונושלןאכדע,׳ןתנשמהתימהשןמצעבןיעדויאל,
:ומכ,יאבהב־ומאלםילגרומהםירפסמהןמהזץאש,םיתאמ:רפסמהבספת

השעממרופסאוהיביאדוכוגלהארג,״תואמעבראו,,״תואמשלש,,׳האמ,,׳םישש,
וילעאלה,איבנהוהילא.רוסמבתוסכתהלרבחמההצוריכיגפמקרו,תמאבהיהש

כ
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םוקמבהרקשרבדהאוהאוהיכ,םהיאורוהוריכיאלןעמל,ויטרפתאטעמבתונועל

הנהו;הזההשעמלאמגודאוצמללארשיתודלותכשפהנורוקחנהתע.ינולפןמזבוינול8

;קחציבררמגרהנוימיבו״:רמאלבותכופוסבאטוזםלוערדסב!ןימאהתאצמותעגי

,אבהםלועה■ייחלונאישנרכזלודגהאברקפנאמויאוההבו,אתביתמשיר,•

תידיאויאסרפלעאברקודבעוןירבוגהאמעבראהידהבוקפנוארונדאדומעהיליזחתיא,

הרהדיקתנדךנהאוטחןינש׳זףוסכו,ןינש׳זאתאיזגאבגו,אתוכלמ,
ייותשווחדןוניחכשאוהידחב.

קלתסאוןאנזטאקו׳ובןיי
ארטוזרמאתולנשירלהובלצוהולטקויאםרפהוטקנוהיטקיגסהוהדארונדאדומע,

,אתולנשירדאתמהייבשואכלמדיקפו,אווחמדארשיגלעאתביתמשידלו,

הוירקוארבדיליתאו,הכרבלונאישנרכזאתולגשירארטוזרמליטקיאאמויאוחהבו,

םוקמלםיכלוהםירופסהינשיכעגרכריכיאלימהתעו.׳הובאדהימשלעארטוזרמ,

ארטוזרמרהכהבשאזוהמאיה,ללכםייסרפםשןיאולארשילשהלודגהריעה—דחא

הרשעהנומשינבויהןבורשתוקוניתהדמלמ;הנטקהותכלממתריבלאתולנשירה

המהםנהמהו;ןירבוגהאמעבראהלעאתביתמשירקחציבראוהאוה,הנשםירשעז
שירהלשונבןבהיהאוהשדבלבדחאןבו,םינטקהקרורייתשנאלוותמםאטהבש

לבא,קוידבוטורטורפבליבנהללכונאל,הלאהםישעמהויתאיוורקנובשןמזה.אתביתמ

,(—דצה״ה)ץטארנלי״הותב׳יע,נ״ר—ט״רא״דךרעבתאזהתיהיכונלעדונללכב

הלחתההןמזלתמאבןווכמאוהו,״והילאיכדאנת״רפסהרבהמןמזםגונלאציהממ.
—.ץראבםילשומהץנציביכלמידילעתירצונהתדתוטשפתהל

ןמזלעדמללאבאטוזםלוערדסמרופםה!דמלאצמנודמללאבהזירה
דעש,ובבותכה׳יקתנד״תלמלערואבהונממדמלאצמנו,אברוהילאהלעב
רפסהלעביכאצמנםאהתעו;ןוכנלאוראבלםהידיתאליחישנאלכואצמאלםויה

ןםשבחנשםירשעוהרשעהנומשינבמםירענהתאאורקלמומצעתאענמיאל,איבדה

הוהד׳׳יקוני,ליצ׳יקתנד״תהתיכ,אטוזםלוערדסבטושפהיגהללכונאלה,״תוקונית,

—.הידהב
רתומלןכםאו,ישיםחחףלאלתישילשההאםהבהיהרבהמה,ונירבדלאבושנ

שיאאצמישרשפאיאאיההתעכיכינפמ,יקלטיאונניאיכתויאראיבהלדועאוה

רהאםוקמונלץאןכלעו,הזהרפסהלעבכתנכומוהרורבהפשבבתוכהאילטיאב
.לארשיץראםאיכורובעב

,ךתוחתפומונאבהרבכילבבונניאיכלע,ןכםנמא—
יכורמאיילבלונירחאםיאבהלשןבלמאיצוהלידכבלבא;הישמםשריכזיאלשהממ

והילאב.הדצבהרבושםעהיארתומדדועאיבהלונחנאםיחרכומ,תוללועונראשה

ליאןיבהמ?םימבץהריויערכווברקו,רושברמואאוההמינפמ,5(וייוקרפ)אבד

הפקשהבהנהו!״ברעויתשרסהוניאליאברעויתשרסחרוש?רושל״
ןנוכתנםאלבא—ברעויתשחלעהזבםנזמרמרבחמהיכ,רמאללכונהיחטש
בררמא,:(טינןילוח)דומלתברמאנ.הלאהםירבדהךשמהכתרחאחנומחארנבטיה

םא,הרשבבקדובתוכותחהיתוםרפוםוםגהיפשהמהבאצמורבדמבךלהמהיהאדםח*
ריכישדבלבוהאמטאיהשעודיבואלםאו,הרוהטאיהשעודיבברעויתשךלהמ,

ללכהמהגהו.״ץקועהיפנכבאדםחבראמיתיאוייבארמא?קרובאכיהו/וכודורע״,
ךלהמהרשבוהאמטהמהבאצמתאלש,תחאהתאזקרעדנםאונליד,אדםחבררסמש
איהשעודיב,ברעויתשךלהמהרשבשהמהבהבאצמםאןכלעו,דורעאלאברעויתע
ךלהמהרשכאהישבייותמהרוהטהמהבלכביכטופשללכונאלהזמלבא;הרוהט
.•אכריססראוה,האמטאיהשעודיבואלםאו:אדםחבררמאישהמו;ברעויתש

כ
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עודיבואלםאוהרוהטאיהשעודיכתוקודסהיתוסרפסא5ליעלדטאדהממאנשילד
,רמאנםירבדהתעצהירתא.הדותברמאנשלודנללכתמאבאוההמשו,האמטאיהש

וברקורמואאוההמינפמ:רמאו,הזהללכהלערפשהלעבןווכונתעדליכ
יתשרסהרוש:בישמהזלע?מיערכהוברקהו5רמואאוהליאבו,ויערכו
לשויערכווברקו:בותכהובקיידןכלעו,(םיערכהכץקועהלתתתמ)ברעו
דושהיכינפמ,ברעויתשךלהמורשבןיאשיפלעףאו,הביטהלאבירקירוש
ןכלע,ברעויתשרסהוניאשליאןכאללבא;רוהטאוהשוינמיסבונלעודי

,ברעויתשךלהמםרשבשהלאכםיערכהוברקהו:ללכבהרותהובהרמא

זמרלהצרהזבו.הרוהטאיהשעודיביכ,םירתאםינמיסעדנאלשףאהכזמהלאבירקי

יכונתבורעתתללכונאליכםאו.הרוהירבדמךמסוללכלשייכאדםתברירבדלע

—.ואיבהללכונאלןכםנהיארתומדבםינפלכלעלבא,הרטמהלאהזבונעלק
דננומוקמוונמזלעםנובאצמנשםיזמרהתאדהכלונתואןתהאלתמאה
׳נקרפ)ר״אב.םבלתאםירקבמהםהילעומשאלשףאו,ונתטלחה

)

ולםינתונששיו״:

י—שיו,שדחלהשטחככולםינתונששיו,שדחשארבהנבלהרואכםינפרואמ,

רואלהלגרומההקולחה.״שדחלרשעהשטחב—ומכשיו,שדחלהרשעבכ,

הזהרבחמהלבא;האלהןכו,ינשהעבר,ןושארהעבר,דלומה—םיעברלאיההנבלה

חוקלהתודליןמיסונתעדלוהזו,םימיהשמחהשמחל—השדהךרדבקלהלאצי
השמחבתיחשהללכונאלהאזלכב.(םעטםיזןעלה&צרעשידאקעד)הירישעהתטישמ
אתיירושיעב,:(ד׳׳סםיב)דומלתברבכאצמנןכיכ,הלעמלםירומאהונירבדלכתא

.(םש׳םות)דחאדחאםינומונאשךרדכהשמהכםילינרויהםהיכינפט,״אתיישמוהז

ארקאלשומצעבטרחתמהיהשדהאםדאבהשעמבוש״:(נ״יקרפריא)רמאישהמןכ
הינשאלוהנשהתואהתציאלורמא,יוכואוהוינאדמועיתייהתתאםעפ,הנשאלו,

הנוממוהואשעוודמעלארשיץראללבבמשיאותואהלעשדעתישילשאלו,

כףיסדעהברהןוממוינבינבלווינבלחינהו׳ובורסיקתיבמ,
ל

המעדנאל,״תורודה

שיאהלהרקשהמולורפסיו,לבבבדמוערבחמהוליאכםיארמםירבדה;הבןודיל

רבחמה,היבוהינימומצעתארתוסללכברופסהלבא?לארשיץראלהלעש
דעהברהןוממוינבינבלווינבלהינהיכרפסיןכירחאו,ומצעבהזהשיאהםערבד

—?תורודהלכףוס

ודשרבכםירקבמה.׳אטוזוהילא,:םשבארקנהאוה,ינשהרדסהלאאובנהתע

האמהמרהואטןמזבדועובופעותנונממםינורחאהםיקרפהבוריכ,אנרנהיב
םירוכבה)ןנאטפייריידםכהה.ןושארהקלחהרובחלועבקשןמזהאוה,ישימחלתינימשה

תואבתורצהשהעשב,דודלה״כקהרמא״:אצמנשניכקרפהלעהרעה(61דצ,ב׳ש

רדס,השמלולהלנו,יוכוםתואהנעאינאו״ההילסרדס,ינפלורמאיו,׳וכולארשילע,

הקתעניכולהארנהזןושלמ;*םתואהנעאינא*התילסרדס״ינפלםירמואו,׳וכו*התילס,
הזלתויארדועףיסוי(םשתיבב)םייהנפאםכהה.ךורעבהאבומהתותילסדאתקיםפהם

ןמהבשנשדחאדלימ(ז״יקרפ)ונלרפיסשהממ,רחואמןמזמםהםיקרפההלאש

ונייהד,ןאטלוסהםעההרקןביירלהיהשהוכיו(נ״כקרפ)ונלקיתעהםגו,ןאטלוסה

ומצעתאהנכרשאןושארההיההידעסאבאשעודיו,ןאטלוסםשברסיקהתאארקש
וליאכןאטלוסםשמרבדרבחמהו,םרפסמל1012תנשבתלודנלהלעאוהו,ןאטלוסםשב

טשאלהארנהיפלץבעיםכחה.וירבדרתילעםשןייע;ונמזבםסרופמ,דזיונכהיה
רבחמהתומדהארמתא,הבגשנהוהפיהותצילמבונינפלראתרשאכו,הזלעובל

נ

^
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—ינשהוןושארהוקלחןיבלידבהאלו,ורפסבאצמרשאלכתאובללכ/ורודתנומתו
פנודילואברשאכ,ורטאטתמיתחבןכירחאםנו;האנהניאוזוהאנוזהעוטש:רמאל

לעו,הלעמלונקתעהשםייהנפאמםירבדהתאהאראלהארנכ,םייהנפאורע5אבירבד

—.םבשילץמאתהאלןכ
לבא,רחאןפואבורדםניכםהיתותואורכניאלםינורחאהםיקרפה,ןכםנמא

—הלאהםיקרפהבםנואצמי,ותומדקלעונתעדלםירומהןושארהקלההבונאצמשםינויצה
חישועלסייהתנתונאיהשהרותהחלודנ״:״דודךב,יונכבהפםנאוביחישמםשה

ה״כקהאיבמהעשהתואב״;(ז״יקרפ)ידוד-ןבתומילוב״הועבוז״הועבהירמושלו
הלנהישתעבעוקתלחיבקהדיתערפושבו״;(א״כקרפ)׳ונקדצדוד-ןבווהילאתא

ב
ן

המחההתקלםא,:0״טקרפ)רמואותואאצמנשהמןכ.(בי׳כקרפ)׳ונקדצדודי־
ןויסנהמללכעדיאלש,ותונקזלעונתעדלהרוי,םיברוםירפםינדהזאשדוחיצחב

תויארהתארותםלקרהתעונינפלראשנאל—יםלועלהמחההקלתאלשדחהיצחביכ

;המערשפתהלדאמלקנה,ןאמפיירלשותיאררבדבהנהו;הלעמלונאבהשתויכפהה

םהלשיםירבדהיכהארנו,׳וכו:,דוסמתחתםיטמשנהםילמהתאאיבהלקרונילע

ףטעתמשצ״שכולשלפרעהןמה״כקהדרישדמלמ״ןהמשוירבדהכו,דומלתבדוסי
:(ז״יה׳׳ר)דומלתבאוהו/החילסרדסהשמלולהלגוהכתהינפלרבועוותילטב

רובצחילשכה׳׳בקהףטעתנשדמלמורמואלרשפאיאבותכארקמאלמלאןנחוי׳ררמא״

,החילסרדסלןושלהתאהנשרבחמהשאלא,׳הלפתרדסהשמלולהארהו
םנ.״ונתלהנוונתאטחלווננועלתחלסו״:תורמההרשעשלשירחאבותכהםשלע

דבלמיכ,הלטמהןמהתונהלונתעדלדבכתאל,ןאטלוסםשהמםייהנפאלשותיאר
ןוטלשראתהתאאצמנרבכלבא,ןאטלוסתחתרסיקתמאבאסרינהםירחאםירפסבש
אבשדחאןוטלשבהשעמ3וש״:(א״לקאקםיפ)רבדמבירפסבו,(נ״םןישודק)הנשמב
,ירפסבבותככאלרשאת״יטהירחאף׳׳לאוך״מסברפםהבבתכנשהמו;׳םיהתנידממ

הזמטופשללכונאלו,םירחואמהםיקיתעמהידילעהנאובתהלאלכיכ,םולכךכבןיא

—.רבחמהרוחיאואתומדקלע
**

תובושתתללוכהריקח״:ונרמאמשארבונגצה!ונחתפדהמכםייסנ
טילחהלונידיכןיאלבא,רפסהתומדקלעםינפונארהםאףאיכ,*תולאשו

תחיתפו,תולאשותובושתומכקרונתריקחראשתןכלע;ץורחטפשטברבדה

רפסהינפתאטאצנםרטב—.הזהאלפנהרפסהרבדבהריקחההדשלעהשדחחלסמ

והילאמחיכהקרפתישארתא(53דצ)ל״נהורפסבקיתעהשהמיכ,ןמידינר״דהתאריענ

ךורעדומלתתמאב,רבחמהלשרסומהותורמהיכרדתאהזבתוארהל,אבד

©שןייע,*ךדילעבהאתמםימשםשאהישךיהלא׳התאתבהאו״ן(ויפאמוי)אוה
.ןינעהלב

—
•ז׳מרתירישעהשדחכ

איציניווסופד׳והילאיבדאנה,רפסהונדילאב,סופדבונרמאמתמיתחירחא

ביתכה׳׳דודךב״םשהתתה—*תישמ,תמאבאצמנבשהנהו,(ח״םשי)הינשתנשמ

המכןכ;חישמהתומי:ההת,ונחישמתומי:םגמוגמןושלההמשםניכינפמלבא.טינפל

הריתסלתאזלבקללכונאל,ונירפסבןוקתהתאהבתולתלתחרכמהביסלבונלןיאש

.ותמדקהבטעמזמרירשאכותעדמהינמההמשןקהילואו;םינפכונירבדלתטלחש
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ןנחוי
.ונמזוימלשוריהרדסמ

.א

דומלתתאדםימההיהןנחוייבריכ,םינומדקהםירבחמהיפבהרוגשהקיתעתרוסמ

ימכחושעןכו:הנשמהשוריפלותמדקהבם״במרהירבדהכאלה.חבהמהוימלשוריה

ןכו.ליכעןנחוי׳ראוהורבחמהוימלשורידומלתהובתכו,ישאברהשעשהמלארשיץרא

ןברוחרחאלארשיץראבתימלשוריהארמנרביהןנחוייברו:דיה׳סלותמדקהבדועבזוכ

תותירכ׳סבןוניקמשירהוהלבקה׳םבד״בארהובתכןכו.כ׳׳עהנשתואמשלשבתיקבתיבה

מ״רהו(בישע״מי)
׳ן

(יארודםיארומאב)תובאלותחיתפביריאמהוךרדלהדיצתמדקהבחרז

׳ריכ,םחירחאםיאבהםירבהמהמכדועו
האילפההנהו״ימלשוריהדומלתחאדביהןנחוי

אוההנשמהרדסמיברדימלתהיהשןנחוייברשטילחהלןכתיךיאיכ,ןיבמלכלהיולגהזב

׳רירחאויחשםימכחחמםההזהדומלההירמאמבוררשאדועב,ימלשוריהתארבהמה

ויחשי״אבשםיארומאליעיבשחויששחרודלשםימכחהמהברהםירמאמובואברבכו,ןנחוי

אובמ״׳סבפררההנהו.׳מא״דתנשברבכרטפנןנחוי׳רו,(יהףלאל)הינשההאמהףוסב

בתכו,ארבסהוהלבקהןיברשפלותאזההרוסמבשתורזהתאריסהלעגי(׳כזימד)׳ימלשוריה

ארימגדעימלשוריהרביחןנחוי׳רשהנמהןיאךחרכלעיכ:הלאהםחבדכהזהןינעב

ןנהוי׳רשהזבןוצרהו,ןנחוי׳רלםירחואמימלשוריבםירכזנהםימכחהבחד
דומלתהדסי

,חחונתעדהןיאהזבםגלבא.והומילשהוירחאםיאבהוורדסלליחחהאוהרמולכ,ימלשורי

׳ראלה
,ללכברודסהלםוקמןיאכ״אוםיארומאלשינשהרודבוןושארהרודביחןנחוי

׳ראצמיכו
תשגלוהוצחלרשאוגמזדעםיאגההףוסןמזמםימכהירמאמריבכרבכןנחוי

ימלשוריהרביחןגחוי׳רשםירמואוםיגועדחיהלאהםילודגהשרחאמךא?רודסהתכאלמלא

ןנחוי׳רלעחנוכהןיאש,ארבסהוהלבקהחוושהלהארנהו.םדיבהלבקהתיהןכאמתסמ

עבקרשאאוהןנחוי׳רו,הדסימוהברםשלעארקנהבישיהו,ותבישילעםאיכאקוד
ןנחוי׳ר״רמאמהו.,דרותהםוקמרקיעםשהיהךליאוןנחוי׳רתומימו,אירבטבותבישי

אירבטברדםנימלשוריהשםאיכתאזההחנההפיעתורוהלאבאל״ימלשורידומלתהרביח

.וירבדןכותכ״ע/אבתובישיהראשםותירחאהנוכמלעהדמעםגוןנחוי׳רחבישיםוקמ

,חמשןנחוי׳ראבםרטבדועהדסונאירבטהבישייכ׳אה:הזבםגקהודהברהמםלוא

םגרשאונבהיקזחומוקמלעאבוירחאוחלודגחבישיםשקיזחהלודגהאייה׳רדועינ

׳רבורחבהזעודמו(״ןגהוי׳רמלודגהיהאוה
?ומשלעימלשוריהרובחתאסחילןגחוי

םוידעוידימלתלותרותחאןיכרההמשו,אירבסריעבלבבמותולעבותבישיעבקהבראיימ׳ר(״

ל!בעשוהי׳ראתאןימוירתנל,(ג״פ)ריניאב׳יע,ותומ
הבראיימ׳ריבגלבקתיאואירבסליו

אשרלמשיבןילהבאתיירואבןיעלןיבתיווהאתפלמרבש״רוהבראייוי׳ר(ג״פ)ר״ורבו.׳ס

ירקסיקזמ(יה)הליגמבאתיאדכתאזהריעבטפשמהיההיקזחונבסגו.׳מאירבמדהבר

םשרפוסמש(ה״כ)קימבראובמכםהינשורבקנוותמתאזהריעבו.רסימםבורסיבראבאירבסב

אייח׳רלצאותואורבקויסא׳רוימא׳רלשםמוקמלאנוהברלשטוראחאלבבמואיבהיכ

סוסלאייח׳רהנמחנאלהזללגבילואו.אירבונבםבשומהיהינעודייסא׳רוימא׳רו,וינבו

ימינלועאירבונבהלולגהבישיסיברבכעבקאוהטןעי,יברחומירחאירופיצבהבישיהשאר

ומוקמחאיבזעבעובקהושרדמסיבתא(יברתומנ)ןכירחאסגלמנלהצראלןכלו,טריימ

אלאיימ׳רט:בתכו(45דצג״מ)ד״ודד׳סבסייוו׳חסםירבדודגנחיסהאושלךאו.אירבונב

יאנגוסומיברלצאהיהא1לט,וטפשמבםעפההגשחמאבו.ל״כפילבבוחויהמיברטרחב

סגהיהרשאאמחרכאנינח׳רבםגרממהיהאלזאט,לבבידילימדחאותבישיבשארלסטמל

כ

^
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רבדההיהי,אקודןנחוי׳רתבישיבודמלשםימכחהי׳׳עדםונימלשוריהיכחיננםאםנ׳בהו

קוחרשומכ,ימלשוריהדומלתתארדיםןנחוי׳ריכהזפ״עטפשמץורחלדאמרזוקוחד

תיבמו,לבבבשםיארומאהימכחשארהיהיכןעיילבבהרדסמהיהבריככ״נרמאלרזו

םירקבמההנהו.ילבבהתאורבחרשאםימכחהןכירחאואציארוםבדםידשאהבישיה
.האצומןמאנאלרוקממותתמואמהניאהלוכתאזההרוסמהיכוטילההםישדחה

םירכזנהםינומדקהיפברבדהרומשרשאןעייכ,אוההזבונחנאונלהזחנרשאתאםלוא

תאצלכ״עו;ללכםתתמאבקפקפלןיאוםההלבקירבדקפסילב,ימלשוריהרדיסןנחוי׳ריכ

רדסמןנחוי׳ריכ:טילחהלהארנהנוכנהארבסהםעהלבקהתוושהלותרכזנההכובמהמ

םינורחאחםיארומאהןמזביחרשארחאןנחוי׳ראוהקרןושארהןנחוי׳רהזןיאימלשוריה

ררועתהרשא(ז׳׳טפ)חרפורותפכלעבןומדקהםכחהםנו.ימלשוריהםתחנםהימיברשא

׳רשרםימלוניצמאלו:ליזוהלאהםירבדכבתכ,תאזההרוסמבשהאילפהלעאוהםג

יברלאוהשהגשמהרוביחןיבירהשימלשוריהדומלחרביחשןנחוייבראוהאהפנרבןנחוי

,יברדימלתוהארתאחפנרבןנחוי׳רו,חנשםינומשוםיתאמומכשיימלשוריהרוביחןיבו

רביהשןנחוי׳רדלונהזהרודב:ליזו(יבררודב)הלבקהתלשלש׳סלעבבתכהזכו.ד״כע

ונינפלו,ליצכ)המורתהרפסמהארנשומכהנשתואמשלשמרתויהיחותימלשוריהארמגה

,אוהמ״טיכררועתנאלוםשאצמאלשבתכד״הסהו,״אמוידארהב׳פב״תועטבספדנ

הזןיאילוארמואו,ישאבררחאםגהיחכ״או,(ןוכנלהזאצמנ(הילק׳ים)המורתה׳םבו

ינורחאמהיהשינשהןנחוי׳רהזאוהימלבא.ל״כע,יוכימלשוריהרבחמןנחוי׳רןנחוי׳ר

רודסתאסימעהללכונוילערשאוימלשוריהדומלתםתחנםהימיברשאי׳׳אבשםיארומאה

ןורחאהןנהוייבריכהארנד״פלםלואו.הזהרבדהלערוקחלוררועתהאל,ימלשוריה

םיארומאהימיתירתאביהש,םישרדמוימלשוריברכזנהאירמרבןנחוי׳ראוה

רזהיהומשרשאהזאירמרבןנחוייברםירבחמהלףלחחנםימיהתוברבו,םיימלשוריה

לעונתריקחתאךורענשכו.בריברבלכיפברוגשהימתסןנחוייברב,םהלעדוניחלבו

אירמרבןנחוייבריכ,ונטפשמלבטיהםימיכסמםינינעהיבהזהנ,וגמזוהזהםכחהתודלוה

.ימלשוריהרדסמןגחוייבראוה

.ב
יח,םישרדמבםגתומוקמחזיאבוימלשוריבתוברםימעפרכזנהאירמרבןנחוייבר

בשומרקיעאירבטריעבהיהונכשמ;לארשיץראבשםיארומאליעיבשהויששהרודג

ןישודק)ןיבאיברביסוייברירבדלעבישהשתחאםעפוהונאצמו,איההתעבםימכחה.

יסוייברו.(ןםקל׳יע)ןנהוייברםשבדחארבדןיבאיברביסוייברינפלרמאו(איהאי0

ירמאמדפסמ.ויבאןיבאיברתומירחאיששהרודבאירבטתבישיבשארההיהןיבאיברב

וירמאמו.ורודינבםימכחהרתיירמאמךרעיפלםהםיברימלשוריכאירמרבןנחוי׳ר

.יטירוזאסיבסנ(י״קל)אכהלסיקלםדכאנינמריא:(גיהזיפ)האסימלשורי׳יט?ילבבאוה

תיגעסימלשוריבו.סש׳סוח׳יע,הילקסמלקסמסמ(י׳׳אלהלעשכ)אנינס׳ר:(בייק)סובוסכבו

׳סביסיארלש.ל״מכאו,לבבדאנטמהברםדקל״אסירקןס(אנינמ׳רליבר)ליא:(ב״סדיס)

אירבסבואירופצבואםורדבסאלודגהאיימ׳רלשורוגמסוקמסעדלרקחש(43דצםש)רכמה

ונסחהיהןושארה,סיקזמואדוהיאיימ׳רינב:(51דצ)םשדועו.קססנרבדהולצאראשנו

יבדארקנושרדמסיבולעבקאוהסנ(היקזמ)ינשה,׳טירו&צבםיברבהרוסדמלויאני׳רלש

הזבונחכוהשהמיסלםנמא.ל״כע(ה״כק״מ)סשרבקניכ,ירופצבבשיאוהסגילואו,םיקזח

.לאבסנשומכורבקנסשסגואירבמריעבויהונבסיקזמואייס׳רגכומיכרבדהרורב

כ
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הנשנו(בג״הטיפ)םיאלכ,(ויהב״פ)ו״עבהנשנו(איהא״יפ)תוםורת,(איהאיפ)האפבםה•

,(ג״הה״פ)םש,(ניהםש)םשהנשנו(א״הג״פ)תבש,(א״הב״פ)םירוכב,(ג״הב״יפ)תובותכב

איפ)הליגמ,(ב״יהז׳פ)םש,(ו״הה״פ)םיחספ,(איהז״פ)ןיבוריע,(ב״הט״יפ)םש

ויע,(ב״יהז״פ)ןירדהנס,(ב״הםש)םש,(א׳׳הא״פ)ןישודק,(ט״הנ״פ)םירדנ,(בייה

יכהארנו.ורודילודגמהיהאוהיכקדצטפשמאיצוהללכונהלאוירמאטמו;(א״הא״פ>

םהוירמאמבור.אירבטתבישיבויתחתשארלאוההיהןיבאיברביסוייברתומירחא
סחנפריישב,(א״הא׳׳פהאפ)ןנחויר״שב:ומכ,םירחאםשבםנ־ומאםימעפלו,ומצעםשב

ץבוריעבומכ,ימלשוריבםימעפלאבומהשעמלהכלהויתוארוהםנו.(ב״יהז״פםיחספ)

,איגוסהףוסבואוביוירמאמבור.ףוכוילעשבכימלאיירמרבןנחוי׳רירוה(א״הזיפ)

חיכומהזהרבדהו.הבושתואץוריתואאישוקויתולאשווירבדלעאבאלםלועלו

.ימלשוריהדומלתםתחנםהידילעוםהימיבדשא,י״איארומאינורחאמהיהאוהיכלילעב

ןירסקדןנברםהו,(ב״האיפ;ישודק)וילעןיקלוחןירםקדןנבריכוניצמתחאםעפקר
גייפ)ריבשרדמב:םהו,םימעפהזיאוירמאמוורכזאבםישרדמבםגו.ורודינבםינורחאה

הנשנו(ו״םכ״כפ)ריקימדוע,(י״םהיפ)ר״הקבהנשנו(ז״כסב״כפ)(גריקיו,(ד׳׳ס

.(ז״כ׳זמ)(יםילהתשרדמבו(גייפיר)ש״דגאנ

ירחאםלוא.םוקמםושבאירמרבןנחוייברםשוניצמאלילבבדומלתבהנהו

׳ררכזאביכיתאצמהזבהריקחה
םשלערכזנםשקר,ילבבבםנתחאםעפהזןנחוי

ץבארביסוי׳רדהימקהאםקסקקחצייבראמגרה5אתיא(אנ)תוכרבביכהזו.ומוקמ
העשבקירהפהאהישךירצןכל)ךהלההיפאלמירמאנשםושמןנחוייברדהימשמ

ץבאיברביסוי׳רימוקירמרבקחצי׳ר:ז״דבאתיא(א״הויפ)םשימלשוריבו.(ךרבמש
םוקמםושבוניצמאלהנהו.ךתלהתיפאלמיביתכדןטלופןילכוא׳יפאןנחויר״שב
רבקחצייברו;״ירמרבקחצייבר.םשבםכח,םיארומאליששהרוד,אוההרודבהיהש

יברמלאשוישילשהרודתלההבהיהיכ..הברהםדקםישרדמוימלשוריברכזנהןוירמ

,,פ״אייכברשעהרשעדאתקיספ)אנינחרביסוי׳רדימלתהיהו(היהביפהכוס;דזעלא

*האסקםקייד,תירבילבבבבותכהיהש,ןאכתעטומ׳יגהיכרורבהארנןכלע.(א״מבו
ל״צתמאבו״קחצייבר״תועטבתירהתאכ׳׳חאודחפםיקיתעמהו/ירמרבי״ך,ימלשוריבו

דהאםוקמבוהונאצמםנו;אוההרודביחשרכזנהאירמרבןנחוייבראוהו,׳ןנחוי׳ר,,
׳רםשבםירמאמםימעפלרסמםנו,(א״האיפןישודק)ןיבאיברביסוי׳רירבדלעבישהש

אחסונב׳מגוינפלהיהןכשןיסהויהמיתרעשהלןוכנדעסיתאצמו.(א״הא״פ.ראפיןנהוי

׳ר:ל״זו(דיויתואםיארומאב)בתכשומכ,האםקסקןנחוייבר,אידהלםשבותכשתקייודמ

,ךתלהתיפאלמירמאתוכרבבהאסקסקקחצי׳ראינ,ןיבארביסוי׳רדהימקהאסקםקןנחוי

.דוםאכתירקיעהאיה״ןנחוייבר״׳ינהו.ליכעהכרבהתעשבתינקרהפההיהתשךירצש

,״ירמ,ילבבבומכאוהש״איירמ,ומשהיהשויבאש״עהזןנחוי׳רארקנימלשוריבהנהו

י״כ׳מגביכתונושתואחסונהמכוזהלמבשיו.״אםקסק,ומוקמשיעוהוםחיילבכבלבא

ןתנתיבבו,״האכםוטק״׳ינהזיראפייכבו,׳האסוקרק,׳ינהה״אדבו,״האקס״׳יגהןעכניס:

ןוכנלאוהשומכ[אירמרב]ןנחויר״אל״צו,׳וכןנברהינורעשןנחויריאאסריגהסשונינפל(ב

.אירמרבליצו,ירמרבןנחויריאז״דבאסריגה(ב״סב״כפ)ר״קיובו.סשתונוהכב

רנ,סוביסהועסברסחריהקבו,׳׳אירמרב,ל״צו,ירטרבןנחוי׳ר׳יגהריקיושרדמבונינפל(ג

.וזינפלשהרעהב׳יעו,ירמרבןנחויריא(ג״הב״יפ)סובוסכבהזרמאמבןוכנלאצמנו,״ירמ

ןוכנלאוהשומכ[ירמרב]ןנחוי׳רליצו,יוכסליסיימןסנוי׳ראסריגהםילסהשרדמבונינפל(י

.(בייסא״פ)הליגמימלשוריבוםירכזנהתומוקמבז״דנ

כ



—106—
ךרע)ןיסחויביכ,סידהאיבהשתואחסונהלעדועףיסוהלשיו.(םירפוסיקודקד)׳׳האםפוטק.

ונינפלשאחסונהיפכו.״אשישק,׳ינה(ו״ר׳יס)הדועס׳להזראבו,״האקסק״׳יעו(קחצי׳ר

,ןיסחויה׳ינהיכ)״האםקסקןימינמ,(הם)הדנבםעפהדועהזהםוקמהרכזנ״האםקםק״׳מנב

םלוא.(הייכזנמןימינב׳ינה(ו״הב׳פ)תוכרבימלשוריבו״האנקסק,׳ינהםשונינפללבא

כל,הלאכתומשבתומוקמ,ייאבויהשםוקמםושבוניצמאל
״האקספ״הזבל״צינהארנן

יתברהכיא)ןנהוי׳רלשחודןבהאקספקחצי׳ר.דיהםשמו,ייאבהיה״אקםפ״םוקמהו

.ירמרבןנחוייברלשותדלומריעיהוזו.(ט׳׳ל׳יםא״פ

.ג

יחיכ:אוה,וייחתורוקואירמרבןנחוייברתודלותמונלצהשחמלכמונלאצויה

דריםשמו,י״אבש׳אקםפ,ריעב״ירמ״ויבאלדלונאוהו.םיימלשוריהםיארומאהימיתירחאב

.איההתעבאירבטתבישישאריולהןיבאיברלשונביסוייברתבישיבדמלואירבטל

.תאזההבישיהתיבבויתחתשארלןיכארביסוייברתומירחאאוההיהותעששהמיפלו

תדרטילגרלו,םוילםוימי״אבשםידוהיהלעתורצהורבגרשאןההתוערהםיתעבהנהו
לארשימתחכתשמהדותההתיה,זאורכנתהרשאדובעשהישוקורוסחמהוינועהתקעהסנרפה

גורמאבימלשוריהלעבהזלעדיעהשומכו,תעלאתעמולדלדתנווטעמתנהרותהישפותו

אוההרודהימכחונתנזא;(ז״חנ״פק״מ)ןתינתמהראבמןימכחאלןניבברוליפאןנאו

תורודחימכחלשםירמאמהותוכלההלכתאץבקלםבללאןיבאיברביסוייברםשארבו

ינבמוחכתשילבלרפסלעםתואבותכלווידחיםרדסל,םיארומאהתפוקתימיךשטב

הדבכנהוהדבכההדובעהתרשמתאתתלורחביו;ןורחארודלומייקתיןעמלוםיאבחתורודה

ייהזהדומלתהתיבתאתונבללחהאוהו,ןיכארביסוייבררודהשארםכשלעתאזה
)

.

עדועהרמננאלהכאלמהלכםלוא
ל

ונתנהנופתילבו,ומלועלךלהותדובעימיםצעביכ,ודי

רשא,רודהימכחבשןקזהוותבישיבומוקמאלממהי״עהמילשהלתאזההכאלמהתאןכירחא
לאומשיברםשארבו,ורודינבםימכחהרתיתרזעבאוהו,רכזנהאירמרבןנחוייברחיההז

יברלשונבאינתמ׳רואבאיברלשונבירמאבא׳רוןיבאיברלשונב
מימכחחילודגןרוי

דומלתםשבונלצאעדונהאברעמינברדומלתהרודסתאורמג,איההתעבאירבטבש

םאו.םויהונלצאאוהשיפכתומילשהתילכתלוהואיבהםהו,ימלשוריה
היארדועונלןיא

הממרבדלרכזשיאלה,ימלשוריהרודסתאםילשהאירמרבןנחוי׳ריכ,הזרבדלהרוטנ

,ןושארהןנחוי׳רוניאחרכהברשא,ןנחמיברלימלשוריהרודסתאםיסחימםינומדקהש

לעימלשוריהרודססחיתמחפיו.רומאכ,רכזנהירמרבןנחוייבראוהקר,ונררבשומכ

•םירבחמהתלבקו.״הרמונשימלעאלאתארקנ.רוצמהןיא,יכ,(אירמרב)ןנחוייברםש

,,.תמאםינומדקה

•אנהכלכימלאיהי•ז״טרתןסינשדוחבגרוכאניד

יסוי׳רירמאממלולגר&סמלבלתישנסא:ל״זו׳כש(119לצג״מ)וישרמורמרול׳סב׳יע(״

ן&ואכו,הנשמבשאקספהלשאירסואלקשהםסוחומכבורלםהשאצמנ,סייתוכלסהןיכארנ

הערכהבורלרבוחמסימלוקהםיארומאהלשילומלסהאירמואלקשהירחאש,ילבבהלומלמבאצמנש

ןמיסאיההערכהההאזשרבלהבורק,ילבבהרלסמישאברסיהונסלבקיפלשירחאו.ישאבר

הקוחראל,ימלשוריבןוברביסוי׳רבסגהזהגהנמהונאצמנהסעו;ךירעמהלשהכרעהורמסה

.ליכע,ילבבהרולססגיחבבישאברךרפב,ימלשוריהרמסתניחבבהיהאוהשהרעשההאיה
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ףשנה
.תושמשהןיבןמזרבדלערמאמ

רשא׳תוטיששלשאצמנתושמשהןיבךשמוהלילהתלחתהוםויהףוסןמזב

וניברוןואגיאהברוגבוןואגארירשברתעדאיההנושארההטישה.הרצקבהזכןעיצנ

םיגואגבשןורחאהו;(ו״צ׳יס)ויתובושתברקשלאמ״רהםאיבהשיפכ4ם״כמרהלשוגבוםיסנ

המחלגלגלכתעיקשדעש,םהידילעםיכסהךורעןחלושלוירואיבבאירגהאוה
,לימיעבר׳גןמזךשמגאוהו,ש״הבליחתמותעיקשרתאו,רומגםויאוהקפואהתחת

השלשתאיציבו;םיגוגיכםיבכוכהשלשתאצדעוא,טוגימ22נ/5ךרעאוהלימהרשא
תעדאיההיגשהעד.הכאלמתושעלתבשיאצומןיגעלוליפא,רומגהלילאוהםיבכוכ
ןיידעוגקפואתחתתמחההעקששפיעאש,הלוגהרואמםושרגוגיברךרדפיעםתוגיבר

יעבר׳גךלהמךשמש״הבליחתמהזירחאו,עיברולימהשלשךשמרחאדע,רומגםוי

7םדאחתרותרפסבן״במרהומיכסהתאזההעדל.םיגוגיבםיבכוכ׳גתאצדעוא,ליט

ג׳׳מסהוחקורהו,ןיליפת׳הבהמורתהרפסו,כ״הוי׳פוןיקילדמהמבקרפלויקומגבג״רהו

םיקסופהבורהוניבהשיפכתישילשהעדו.וילכיאשונוע״ושהוז״בדרהוטימהופיכהוי׳הב
תעיקשינפללימיעבר׳גךלהמןמזידכבליהתמש׳׳הבש,םיארירפסבםיארהתעדאיה
.סיגוגיכםיבכוכ׳גואצישדעךשמגאוהו,קפואהתחתהמחה

הלדחייוחלאהתוטישהלכתאץבק״ןהכתחגמ״׳סרבחמה
ן

4ורפסבלודגקלח

קרפבורמאדאהמאוהתירתיארךריע.ת״רתטישכהכלהלםיכסהוהברהןהבךיראהו
המשרמולןיאו;ןילימ׳דאוהםיבכוכהתאצדעהמחההעיקשמש(ד״צףד)ט״השמ
וארישדעהעיקשהןמונייה/דבלבלימיעבר׳גאוהתועשש(ד״לףד)תבשבורמאש

המחההעיקשמשםיחספבורמאשהמלבא,הלילהתלהתאוהזאוםיגוגיכםיבכוכ׳ג
ואםיגוגיבהםיבכוכהלכתאצדעוגייה,ןילימהעבראךלהמשיםיבכוכהתאצדע

םיבכוכ׳גוארישדעהעיקשהןמשאוהשוהלהארנהרבדש׳ןכרמולרשפאיא־,םבור

םיבכוכ׳גתאיציןיביכדועו;העשעיברכאוהשלימיעבר׳גךלהממרתוישיםיגוגיכ

..תחאהעשלבורקאוהשעיברוןילימ׳גרועשמתוחפאוה,םבורתאיציןיבוםיגוגיב

.הזבהברהךיראהשןהכתחגמ׳םבןייעו

,וננמזירקוחונלודיגישיפכ,.דלאתונידמבתואיצמהלעונתניחבןיעםישנרשאכ

םיבכוכהלכתאוקלההמהיכ;ת״רתטישלםיבורקםתואאצמנ,םיבכוכהתאיציןמזב

וניניעלוארתיםיריהזמרתויהםיבכוכה,וזמהטמלוזתוגרדמעבשלעעיקרבםיארנה

הגורהאלוניניעלםיארנהםיבכוכהו,הנושארההגרדמםיארקנוברעהתלתתבהנושאר

;םהיניכשתוגרדמההגייהתןכו,תיעיבשההגרדממםיבכוכהםיארקגהמהלילתכשחב

הגרדמלכלקפואהתחתהתעיקשתעבשמשהקחרמתומכתאהגיחבהוןויםגהיפלעורעשו
.איהההגרדממםיבכוכהתאוארישדע,(הארטה־תשקםשבארקגהזהקחרמו)הגרדמו

״הגטקרתויהםהלשהארםה״תשקתדמהיהתהגושארההגרדממםיבכוכהלשאוהןבומו

תשקתדמהיהתתיעיבשההגרדמלשדעתופיסומותוכלוההארמה־תשקתודמהגייהתןכו
עודיהריהזמרתויהבכוכהמהארמהתשקשםהירפסבבותכיתאצמו.הלודגרתויההארמה

תחת.דמחהתעיקשרחאןעטונימ23ןמזבאוהו,תולעמ5ייאיה(סוגעפ)הגיגםשב
םיבכוכהתוארתה;קפואהלעמותויהבהזהבכוכהארגוא,םילשוריקפואבקפואה

9

I
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׳׳י־־
-/־זין׳י״

ןמזו,המחהתעיקשרחאןעטונימ56ךרעהיהתהנושארההגרדמוב
םיבכמהתאיצי

תחאהגרדממםינכמהתאיציןיבלדבהההיהיןכבו,ןעטוניט85ךרעאוהתיעיבשההתדמ!*

םירועשהשפ׳׳עאו;לארשיץראקפואלעלכהו,ןעטונימ6ךרעהירהאשהגרדמןיבי

וארתייאדובקפואהמםיקוחרעיקרהינפלעםתויהבלבא,קפואהלעםתויהבהמההלאה

,תרכזנהאישוקהשקיאלההזיפלו.ךכלכלודגלדבההאהיאליאדובלבא,הרהמרתוי

א״רגהבישהשהמו?המחהתעיקשרחאקטוגימזייךשמבםיבכמהואריהככיא

המהםיראובמהםיגמזהםגאלהלבא,לארשיץראולבבקפואלעאוהדומלתהירועישש

ןילימ׳גךלהמידחאוארתיםיגוניבהםיבכוכשת״רירבדלםלוא?לארשיץראקפואלע־

.תואיצמהלאםיבורקםירכזנהםירועישהויהי,(ןעטונימ66ךרעאוהש)עיברי

,(א״סרןמיסח״ואלוירואיב)םתועברתטישכאלדעירכהא׳׳רגהוניברלבא

קפואב,ליטיעבר׳גאוהו,ןותחתהףיסכהדעףכיתהעיקשהתלחתמליתתמש׳׳הבדבתכ*
לכ;יאש,םיבכוכהלכונייהםיחספדםיבכוכהתאיציו;ירשתוןסינתפוקתןמזבולבב.

.םיבכוכהתונטקתטחמירמגלרואהרהטישמ,הלילאבישדעםוקמלכבםיארגםיבכמה

,םינוניבודבלםיבכוכ׳גבאוה,הלילאוהשםוקמלכבןנירמאדםיבכוכהתאיצילבא.

תואיקבךירצשיפלו;ןותחתלהושהוןוילעהףיסכהבםיארנםהו(םש)תבשבש׳׳םב
ונתנךכל,תופסותבםשובתכשומכוםינוניבויהיודבלםיבכוכ׳געדילהזבהלודג

םלואו.לימיעבר׳גאלאוניאהלילהדעהעיקשהןמיכאוהו,יוכוףיסכהברועיש

יעבר׳גלשוןילימ׳דלשןמזהיכ,ןמזהיוגישוםיקפואהיונישיפלרתויאוהוגתגידמב

םיושהםימיהלעןמזהןכו,רתויתכראמןאכלבא,לבבוי״אבםהלשקפואלעלכהלימ

וכלהםינורחאהו,א״רנהתטישןכותאוההז.רעתשמלכהןהבשירשתוןסיגתפוקתב

.וגתנידממקפואוקפואלכל־טרפהןובשהתאראבלותטישב

ונחירכיןינעהו,תואיצמהמא׳רגהירבדלעריעהלשישהמהלעמלונבתכרבכ

םכחהירבדהלאו*ףשנהתנוכתרבדבםינורחאהםירקוחהירבדתאארוקהיגפלעיצהל

תיששהגש,למרכבוגרמאמבוירבדואבוהרבכו)עללאהבעבטהתמכההרומץטמעק
תאאוצמלועגיםינומדקהםינכותהלכהנה.ןגולרבונושלהזו,הפרצקנתאזלו(^!26•

ח״יתרמבידומעהלוגעמקחרמהתאשמשהתצורמןמזרועשידילעקרףשנהןמזתדמ״.

יתלבאוההזהקחרמהםארוקחלםבבלתאותשאלו,ונקפואלתחתמ(180)תולעמל

עגרהארקנףשנהףוםיכ,רבדהןכאללבא.תומוקמהיפולחוםיתעהתונתשהבהנתשמ״

וברשאעגרהתאורתבםיגומדקהםיגכותהרשא,העודיהגרדמלךשותהעיגההברשא״

׳במהיולתתאזלבא,(טיגעצ)דקדקהתדוקגלםיכומסהתיששההגרדממםיבכמהואצי,

ינפלעתפחרמהשמשההגונקזוהם(ב,םיבכוכהמםיאצויהרואינרקןויפרמ(א:תולוגס,

רואהתאוענמיהעודיהגרדמברשא,םעפרחאםעפתוצוצינהתריבשידילעריואה^

הלאהתולוגסהיתששתויהלו,הקזההשגרהוניניעלעלועפלמתונטקתודוקנמאצויה״
םתמועל,ריואהךותםיבעהםירוטיקהרתויוברירשאלכשינפמ,דתיתובלושמותוזוחא,
בריהזםעו,הזהריואךדדרבועהרואהרתוישלחיועיקרהעבצרתויףיסכמהיהי,

יקמעמךותב.ףשנהןמזןכםגרתויךשמיתאזלו,ריואהךותטשפתהלשמשהרוארתוי״

הגוגבכוכהתאהמשהארםורבםכחהרשאדע,לולצוךזריואההמששהקירפא״•

תודעיפל,המחהתעיקשרחאדימהלילההמשאוביעירענעסבןכו,םוידועב(םוגעפ)״>

חיצמלדבו,דאמרהמשיהףשנהםלשנהזמןעפלאירהרבעמהפםגו;חרואירבועלכ״•

ןמזםלשויהרהמרתוידועו,המההתעיקשמהעשיצחךשמרחאלילתכשההיהת,

יפלהעשעברדעקרףשנהןמזךשמי,שבויהתעבםתהרוזאתחתשתוצראהבףשנה״;

דגגו.דלאבמוהםכחהתודעיפלןעטוניטהזיאדעקרךשמיןעמוקבו

כ
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־דומלשהעשדעףשנהןמזהמשךשמיםינכותהןוכשתיפל,תיברעמההקירפאירבעב׳

•עידאהשץיקב,דהארועשלעדימתדמועוניאףשנהןמזומצעבדהאםוקמבםנו,רעצמ5;

רתויהמששמשהקםנדרתיזא,ףרוחהתעמהלעמרתויםילועיאדובםיכושחה,

שמשההיהתאלןאקירםכחהתניהביפלו;ףרוחהתעבהתויהיפכמףשנהףוסבהטמ״

ליא16״ריהמהתויהםיושהםימיבאצמלאקירםכההו,ברעבומברקובבךכלכהכומנ״

20ריחמהורקובהףשנ, ׳ריואןיבשלובנהבוצקלהשקונלשםימילקאבו;ברעהףשנלא0

שמשהמרהנומה,
יירבדןכותכ״ע,׳םירשיההרואינרקתאםילבקמיתלבהריואהיקלחןיבו

ןכו,תרחאהנידמלעתחאהנידממןידמלןיאףשנהןמזשוירבדמדמלנו.ץטמעקםכחה

רשאםינשהתואיצמלעהלאהםימיהתואיצממהיארןיאיבמןיאו,ןמזלןמזמןידמלןיא
.םינתשמםיתעהםנשעודיכםינש1700ינפל

*!שנהןמזלעדומלתבםירמאנהםירועשהיכ,קדצבטופשנהזברומאהיפלע
אל,ונינפלםינשתואכעבשוףלאךרע,םהימיבלארשיץראבהככלבבבומכםהימיב
■לבבבקרורמאנםירועשהיכאירנהבתכשהמו.ןויסנוהניחבילבםויהםנםלבקלונכתי

הארמהתשקתדמתאהזיפלובשהוםינורהאהואבו,ירשתוןסינתופוקתבולארשיץראו

מויינידלכלונתנידממםיקפואראשלםנלימיקלח׳נתדמיפלעלארשיץראקפואמ

׳ריעשהשרמאנןכו,(יהתנוכתיפלהנידמוהנידמלכבןיחבהלךירציכ;הזןכתיאל,הלילו

דועשלארשיץראבלבא,לארשיץראבאלוהתנוכתיפללבבבקרורמאנלימיעבר׳נ
אדא׳רדהימיאדהוהאלליאברד(ה״ת׳פתוכרכ)ימלשוריכאתיאו.תושמשהתיבןמזלרתא

שירבבריבישמשוםירעשתליענילצנדיתלונילבהיתאלקידשירבאשמשימתתדכ

לע׳וכוםלועלשאטוזאוהשיברחהלוצלרמואהי״ררמדאכה,אוהאממיאןמהילקיד
הלונסשאכהמעמשמ;םימשירעשתליענלךומסעינמאוהןינסהיתולצבךיראמאוהדידי

עדילהתרהאנינה׳ררמאדאהדרמאלשיהזיפלו.לפשבתבשוישלבבתנידמלשיתרחא

לשורועישהזוהלעיוםיבלובטיודריולמרכהרהשארבהמחההיני,הימחנ׳רלשורועיש
רמאאההשקהרואכלו.הליליוההלעיולובטיודרישידכבוי״שרשריפו,היטהנ׳ר
-ארועשןכםא?אוההמכלימיצהןניעדיאליכה,לימיצהשרופמורועשהימהנ׳ר

-הזיאלעןניעדיאלדרמאלשיונירבדיפללבא?ישורפלךירצימנלימיעבר׳נלאומשד

םששםירפוסהובתכשלמרכהרהלערועישהשרפמו,לימיצחקרוניאשורועשרמאםוקמ
.ןוירשעמשמו.הימחנ׳רדארועישאוהודואמןטקרועישההמשיכהםושמלולצוךזריואה

■*ןרהאוההימחנ׳רדלימיצחףוסדתוכרבשירימלשוריכרומאהיפכוהימחנ׳רכרבוס

ינפלאוהןותחתלהושהוןוילעהףיסכהדעהדוהי׳רדארועישו,יסוי׳רכקסופויסוי׳רדןיע

,.,ריואהנזמיפלרתויאוהםימעפלולימיצההינפלטעמאוהםימעפללבא,ליפיימו

ןיברהאלבא,ובןילבוטםינהכהדוהי׳רדתושמשהןיבדלאומשרמאיכהסושםו
ז^יריישרשוריפאחינהזבו.(אלאהיד)םשתפסותהתרבסיפכ,הילאקיספאלתושמשה

.ןיעףרהכיסוי׳רדוםיבכוכהתאצינפללימיצחךלהמהדוהי׳רדתושמשהןיב,תוכרב

.לעתושמשהןיברועשתאבוצקללכונאליכ:אוהו,ובשונעלרמאמהלעבםכחהןחנלודג]ינע(•

טנילמוהנידמלכתאןיחבהלךירצלכא,סומוקמהלכסאתללוכהנומתבןובשחהידי

,דומלתהילע:*חוריפלערוקחקימענסאלבא.לאמקוחרוהשקרבלםנמאוהזו,התנוכתיסל

גניעטצקלבא,היארכ־תשקתלמתאסהירועשבורכזאלהמהםאיכ;הזושוליחלםוקמאצמנ

נלןויסנהתאםושנונילעםגןכלע,םבשומםוקמבהיהשימןויסנהוהניחבה
ו

קל
ו

ונאץאו,

סיארהדישקהסדמבםהירועשףילחהלםיאשר
תנונידמהראשלכבויפלעבושחלו,ורבדאלהמהו—

.םרוכה.ןהיתונוכתיסלהנתשמהרבדאוהשירמא

כ

-

1^1
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ינפלאוההדוהי׳רדתושמשהןיבתלחתהש,וטושפכאוהונירבדיפלו.םיבכוכהתאצינפל

.ליטיצההימחנ׳רדארועישכםיבכוכהתאצ■

לנלנליחתהאנינח׳רםשבהדוהירבאייהרבש״רןאתיאתוכרכשירימלשוריב

המורתכלכואוהלועולחנהםיכלבוטודרויולמרכהרהשארבדמועםדאעוקשלהמה

איטרסיאבהילליזאדאוההםרב,ארדנופקבהילליזאדאוההבאמיתדאדה.לבטםויבהקזח

לשורועישעדילהצורהרמאאלאכהד,הזבקולהלבאילבבדרמאמהאוהו.אדבאל
תועמשמו;איטרםיאבהילליזאדאיהוםנו,לבטםויבהקזחאבהףיסוהןכו,הימחנ׳ד

ףוסד,ימלשוריהתטישלאוהו,הליבטהדהאליחתמתושמשהןיבדרמאקאנידדןושלה
;הליליוהוםיבכוכהתאצאוהדימהזרחאויםוי׳רדןיעףרהאוההימחנ׳רדלימיצח

השלשוארנתיברעכרמאתאדהמכיעבןנברדןוהירבחאנינח׳ר,:םתהאתיאדומכ
אבאר״א,ןכתירחשבףארמואוההלילעיקרהעצמאבהנותנהמההשפ״עאםיבכוכ
ותאיבלותאיצישיקמרהטושמשהאבוביתכוהרעוצאכטולוץראהלעאצישמשהביתכ

רקובהביתכאבר״א.תוירבלעדותישכלותאיציףאתוירכהןמהסכתישמותאיבהמ
לשורקובלםוחתןתילידכרקובברקבבלאעמשי׳רינת.רקוברואלחארקהרותהרוא
ןיבתיברעבןיבהליללעיקרלשויבועןתילרמואםאןוב׳ריביסוייבררמא.רקוב,

תפוקתבדחאבוןסינתפוקתבדחאבינתו,ןיושהלילהוםויהןיאשרמואתאצמנ,תירחשב.

אלדנ״עאקיפנאכלמירשץראחךרדמאניפלנאנוהר״א,ןיושהלילהוםויהירשת.

ישודיחבו.ימלשוריהל״כע/׳לועידאתעשדעלעדןנירטאאלללעירש,קפנדןנירמאקפנ

ןמהסכתישמותאיבהמשריפו,תידתטישלעאישוקלהזהימלשוריאבומאיבשרה

ותאיציףא,עיקרבעקתשהלליחתהותוירבהןמהתחירזהסכתנשמרמולכ,תוירבל

שרפיךאיהוילעןויעךירצלבא.ל״כעעיקרבסוגנלליחתהשמונייהד,תוירבלעדותישט;

רחאווציאיוהלערחשהומכוהזינפלהרותבביתכאהעיקרבסונכלליחתהשאצישמשה.

?המחהץנהלעושתיפךהרכלעו,אצישמשהביתכהז,
ןייעו

בותכהלעשרדמהישרפמב
ןמהסכתישמשמשהאכודןלאנמהשקדועו.םשיחרזמבוי״שרשוריפבדוחיבוהזה

הארנתאזלי,דילאקפםמשמשהתאיציבו,עיקרבעקתשהלליהתהשונייהד,תוירבה

ותאיבףאתוירבלעדותישטותאיציהמותאיצילותאיבשיקמ,:ימלשוריבהינהלךירצש

היהי?תיברעמתירהשאנשיאמהשקמימלשוריהש,השוריפיכהו;׳׳תוירבהןמהסבהישמ.

שמשהאבושיקמברעבאמלשבינשמהזלע?םוילואהליללבשהנעיקרהיבועםהינשב
ארקבשרופמביתכאהד,תוירבלעדותישכיאדוהאיצישומכ,ץראהלעאצישמשהלא,
רקוברואלהארקהרותהרקובכלבא;תוירבהןמהסכהישכלשמשהאבוךכ,ץראהלע

תאיצישםושמםיבכוכהתאיציןניעבדאהו,םיבכוכהתאצבאלרואהתולנתהביולתרבדהש:

תאצבשרבוסאנינת׳רהנהו.עיקרהיבועבסונכלהליחתהשמשהשןמיסאוהםיבכוכה
עוקשלהטהלנלנףוסםתהרמאדאנינח׳רדאהשרפלךירצהזיפלו,הלילאוהםיבכוכזד
הנבלהרמאש,יברירבדשרפמאקאשוריפקראוהאנינה׳רשתולעלהנבללנלנתלתתז

ןיבוהזתולעלהנבללגלנהלתהועוקשלהמהלנלנלדרחההתפוקתב
ושוריפש,תושמשה

ותבושתברקשלאמ׳׳רהמשריפשומבאוהו,המחלגלגתלחהאלעוקשלהמחלנלנףוט:

ינוןעטוניטינש,חנטקרתויחאיההתדמש,(עסקאללאראפ)הארמיונשהןינעאוהש

קראוה׳שמשהמהארמיונשהלבא,טועמיעמ
לנלנהלבתעיקשןמזו,ןעדנוקעז8׳׳

ןמאוההמה
דע31׳30״

ןמאוההריהמהארנהבחורו,32׳34״
דע29׳6״

לעו,33׳4״

חריחתיילערוחיאןמזםולשתהמחהלנלנלכתעיקשןמזשהלועהלאהםירועשהיפ

הלעתשרשפאיאשלאומשרמאשוהזו,הנטקרתויההדטכהתויהבהארטיונשהתדמ
כ
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שידועו.קפואהתחתולגעוקשלהמתחלגלגםילשישתעכםאיכהפוקתהתעבחרייד

.הזבהתערצקגלבאןאיצקארפערםשבהעודיההיטגהמרבדל

ככטלאומששריפשהמאוהיסוי׳רדתושמשהןיבד:ל״הזבבותכא״רגהרואיבב
ליעלו,ןיעףרהכרמאשוהזו,ףכיתהזרחאהזםילועםיבכוכהש,ש״הבסיגשםוידחא

ןושלמעמשמד׳׳געפלו.יסוי׳רדאבילאןאכוהדוהי׳רדאבילאלימיעבר׳גלאומשרמא
ברעב,םתהאתיאד,יגשבכוכתאיצילדחאבכוכתאיציןיבןמזחזיאךשמשישימלשוריה
םא.יוכותאטחאיבמ׳גיולתםשאאיבמםיגשרוטפהכאלמחשעו׳אבכוכהארתבש

איההכאלמהששרפלשישפ״עא,בכוכלבכוכןיבהכאלמתושעלרשפאשעמשמןכ

ץבשרפגאלהמיגפמלבא,תותירכבאתיאדכשיטפהתדרוהואתורגחגתריצק
הנוחנאיהשםדלשהפיטל,אמוחגת׳רש.-.הימלשוריבושריפשומכיסוי׳רדתושמשה

א׳׳רגההיגהשיפכו,תושמשהןיכוהזןאכלוןאכלהפיטההקלחנףייסלשהדוהיבגלע

םיבכוכיכדאתיירבהו,יסוי׳רירבדשרפמאקאמוחנת׳רשימלשוריחלויתוהגהבומצעכ

רסאנו,ובלכהוג׳׳מסהוא״בשרהוגיהבתסרגיפכהימחג׳רירבדאוהתושמשהץכיוה

/םיבכוכהמכבןגיעדיאללבא,הליליוהםיבכוכהתאצבדרבוסיסוי׳רדוידלאטישפש

היגהרבכ/יסוי׳רדאהמהיאראיבמדאהו,הליליוהםיבכוכ׳גבדאתיירבהאיבמהזלעו

אנליוובהתעםיספדנהםישדחהםישבלבא,ןיבאר״ביסוי׳ראחסוגהשף״ירהפ״עתיבח

.אירנהירבדייעםייקלשישתרחאאחסונשי
הלתנתואיקבךירצשיפלובתכשחמןכו

ךפהלבתכיריאמהו,ףיםכהכרועישונתנךכלםיגוגיכויהיודבלםיבכוכיגעדילהזב

הדיאעדגאלתמאבו.ףיסכהןמיסמעודיורורברתויאוהםיגוגיבםיבכוכ׳גתאיציןמיסש

םאיכהנושארההגרדממםיבכוכהוליפאםיארגאלוגתגידמבשןויכהזלךירצתואיקב
דעארמגבותחנהו,םיגוגיבלםיבשחגהמהןכםא,וגקפואתחתהמחהתעיקשרחאל
..דזלחרכההונעדיאלואלפאוההדוהי׳רדתושמשהןיבםילשד

ירחא,הברההזהןינעביתכראהורהוימסרטנוקביתבתכשהנשםישלשכהזהנהו
הסכבןכםנריעהשויתאצמו,ץראוושי״רהומברהמץראהתאובת׳םהידילןמדזנ5*

תואיצמהתאןחבוןייעשתוברהתוניחבחורפסילעבחכאוחו,הלעמלבותכהמםירבד

ףיסכהשדעהמחהתעיקשעגרמ,:בתכשמשהאובמךרדורמאמב.םילשוריבהמש

תבטתפוקתבןיבהגשהךשמלכב.דושאוההזהרועשהו,קטוגימ14ךרעבאוהןוילעה

לבאהארמהתשקךרעכאוהןמזהךרעהגוכתהתרותיפלשפ״עאו,זומתתפוקתבןיבו

הארגאלשדחאבכוכחארגהעיקשהרחאןעטוגימ20ז״חאו,.דזלתמכסמןיאתואימכה

4ינשההארנןושארהבכוכהאדגשרחאןעטוגימ5,אוהינוניבשחכומוהעיקשהםדוק

,הזרחאחזםתוארחןמזרוחיאתבסו.םשל״כע״ישילשהבכוכהארנוירחאןעטונימ3

רחאתישמשהלארתויבכוכהברקתירשאלכש,שמשהלולסמתמועלםהיבצםמאיה

התואמרתאהבכוכתאיציןיבודחאבכוכתאיציןיבשןמזהלדבההזיפלו,תולגתהל

ןמזהזיארחאאוהםעפוףכיתוךומסאוהםעפ,דחארועשלערימתדמועטיאתגרדמה

הזקאיתעדיפל,דומלתחירבדדמאוהש(חימ,ד״מףד)ורמאמבהמתשהמו.עודיכ

ןפואבריואהתגטתותואיצמהעבטהיהךרעבהגשתואמשמחוףלאיגפלש,אלפהןס

לעוגיאףיסכהשרחאםיבכוכהתאצןמזשםיגוכגוירבדהזבו.התעםתויהיפכמרחא

הזרחאןמזהזיאאוהםעפוןואגהירבדכדימאוהםעפלבא,דימתדמועדחארועיש

אלןגאשםחירבדיפכאללבא,וחלאקיםפאלדחלעמלאבומהתופסותהתרבסיפב

ןכםגותעדשוירבדמוגלאצויה.רדאהתגוכתיפלהגתשםהרבדאוהשאלא,ןגיעדי

יפלוהארמהתשקךרעיפלתושמשהןיבןמזלעודיבצקורועשתתלרשפאיאש,ונירבדכ

יפלוהנידמהתנוכתיפלדועשהשקבלחרכההשאלא,ותלוזוא״רגהתעדכהגידמהבתזד
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פתואונייה,םינוניבםיבכוכהשלשתאצןמזהנידמוהנידמלככרשאתואיצמהבור

.המההתעיקשינפלםלועלםיארנםניאשםיבכוכ

*(ידהכלה׳ה׳פתבש׳הב)ונושלהזו,םשהישנאמםיברושקתנםיבמרהירבדב

״םוקמלכבתושמשהןיבארקנהןמזהאוהםינוניכםיבכוכ׳גואצישדעהמתהעקשתשמ

ובןיקילדמןיאךכיפלו,םוקמלכברימחהלובןינדוהלילהןמקפסוםויהןמקפפאוהו

םיבכוכו.תאטחבייחננושבתכשיאצומבותבשברעבתושמשהןיבהכאלמובהשועהו

וארישמו,םינוניבאלאהלילבאלאםיארנםניאשםינטקאלוםויבםיארנהםילודגאלולא

כ״פ)שדחהשודק׳הבונושלהזו.ל״כעיאדוהלילהזירהםינוניבהולאםיבכוכ׳ג

ד״בםישלשלילבכוכאציאלןיידעםאטיבםויףוסבןמצעד״בוהואר:(׳טהכלה

רחמל,םיבכוכ׳בואצישרחאםישלשלילבוהוארםאו,אוהםויןיידעששדוקמםירמוא

׳בןיבישומ
ןינייד

הזהןושל.ליכע׳גהוהושדקיו׳נהינפכ׳בהודיעיוןהמדחאלצא

השקדועו;תושמשהןיביוההמחהעקשתשמשבתכםשש,תבש׳הבונושלמהשקומ
םאאקורעמשמאפיסמו,ותואןישדקמןיאדחאבכוכאציםאשעמשמונושלתלחתהמש

,הזבךיראהז״כדרהןכומשוריפבךיראהביבחלירהמו?ןישדקמןיאםיבכוכ׳בואצי

דינעפלהארנהו.תושמשהןיכדאקפסאצומורוקמעיצנונתרטמלאאובנםרטלבא

יכהוליפא,יניסמהשמלהכלההמההברהםירועששפיעאשעודישינפמאוהרוקמהש

.עודיכםרעשלתורודהימכחלרסמנוםחילעחרוחבזמרשישאלאללכהןמםיאצוישי

המורתתליכאןינעלומכשמשהתאיבברעהינמיסדההרותבםיבותכהיפלהזהןינעבןבוי

רכזנכיםלשוריבורמאשוסכושוריפשמשהתאיבו,חספהתליכאוטובעהתבשהו

ארקיוביתכתישארבהשעמבלבא;תוירכהמהסכתנשקפואהתחתהעקששמהלעמל

בותכןכו,הלילארקאבוךישחמלםיחספשירבורמאו,הלילארקךשוחלוםוירואלטיהלא

/םיבכוכהתאצדעהימחנבביתכו,אמוירחטושרדו,רהטושמשהאכוהמורתתליכאב

תאצארקניתמו?אמוירהטארקניתמו?אבוךישחמארקניתמיקופסלשיהזיפלו
רעשלםימכחלרבדהרסמנו?םלוכואצישדעואםיבכוכהתאצתלחהמםאםיבכוכה

ןוילעהףיסכהואןותחתהףיםכהבאוהאבוךישחמןמיסשהדוהי׳ררבוסו,םתעדיפכ

/יכשחמויברעמאקאמשעמשמלאכילחימחנרבוחכחמשהדוהי׳ררבוסו,ןותחתלהושהו

ואונקפואתהתהמחהתעיקשעגרבונייהםיענרהשלשבאלאיקופסלאכילהזיפלו

ולאהםיעגרהשלשןיבלבא,ןותחתל.דושהוןוילעהףיסכהעגרכואןותחתהףיסכהעגרב

ןיגעלובזתיארןינעלהזבלודגקולחשיו,הלילולוכואםויולוכואאלאיקופםלאכיל

ןייעו/תושמשהןיבלכאנותושמשהןיבחינהשבורעןינעלןכו,שימגוש׳׳עבתבשתכאלמ

׳רללכאלהמלהברלהשקהשוישודחבאיבשרהתישוקתבשוימהזבו.(מ״ב׳פ)שיארב

יפלו,ןותחתלחושהוןוילעהףיסכהשדעהמחהעקשתשמתושמשהןיכוהזיארמאוהדוהי

עקשתשמשךשמהילכבאלו;לאםיעגר׳גביקופסלאכיאדןלעמשמאקדאחיגונירבד
ברכהכלהדהנויוניברתיארהזבתיחדנןכו,ץתחתלהושהוןוילעהףיסכהדעהמחה

ישמחבןייעו,הזבהנימאקפנאכיאהברלוליפאד,יוכואברלהיזחייבאדאחמףסוי
ינפלכשפ׳׳עאהליליוההמחהעקשתשמאמשהדוהי׳רלהילאקפסמדהברלו.א״בשרה

עקשתשמארקנשמשהאבדהדוהי׳רלהילאריבםדםושמל״צךחרכלעןיםידאמחרומ
םיבכוכהתאצדערהשרדאלואמוירהטואלואבוךישחמןנישרדאלווגקפואתחתהמחה

השרדהואבוךישחמדהשרדבהדומהדוהי׳רםגדרםאלשיףסויברללבא,ארזעדבותכה
תעדיפליסוי׳רוהימחנ׳רדאמעטבו,םיבכוכהתאצדעדהשרדבאללבאאמוירהטת

זומחהשכשםושמ,אוהקפסהרוקמדרמאלשיקפסבאוהנ״רדלימיצחחלבדהיקזח

אלא,(לדחתעדל)עיקרהיבועהטולחךותדימתסנכנאליאדובטקפואתחתהעקש
כ
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םיבתלבוטאיההתעיקשלךומסהמחהששרדמבאתיאו,ץראהינועלכרובעתשרחא

איהו,עיקרהיבועךותסנכתכיהאוץראהיבועתבבוסותכלוההמחהןכםאו,סוניקוא

רבוסהדוהי׳רש,םימכחוהדוהי׳ייוילפעיקרהיבועתדטבדעודיו,תיתמאההעיקשה

רבוסעשוהיידו,הנשתואמ׳הךלזזזנהתדמשירכסןנברו,הנשםישמחךלהמהתדםש

לכלעיקופסלןלשיהזיפלו,סטכןייושעןהשרבוסאנינח׳רו,תועבצאביכהתדמש

ימלשוריבשרופמכראובמאוהןיעףרהכיסוי׳רדאקפסו,המחהתעיקשרחאשןיעףרה

רמולחרכההו,םולכהזלכמריכזהאלשם״במרהלעהומתלשיז״פלו,הלעמלרכזנכ

ברעהתלחתהאמשןלאקפםמדקראוהתבשןינעלהדוהי׳רכןנהוי׳רמהכלההיפלד
ןלאקפסמאלאקפםךדיאבלבאתוירבהןמהמחההםכהתשמאוהשהמחהתעיקשמאיה

תאצאוהשאתיירבהויסוי׳רכהכלההזביאדובאמוידרטוןנישרדםאשינפמ,ללכ
המורתמןני&ליםאאוהקפסהו,הלאהםיקודקדלזמרם״במרהרכזאליכהםושמ,םיבכוכה

.הלילוםויבםיולההםירבדהלכל

ותעדלהנה.הזהךרדבבשילשיתבשלשדחחשודיקמויתונושלבהריתסהרבדבו
רתוסוניאהליל׳נתושמשהןיבםינשםוידחאבכוכרמאשלאומשרמאהדוהיברירבד

■ירכהכלההזברבוסשאלא,לימיעבראתלתאוהתושמשהןיבשםשרמאשוירבד

אלא,אמוירהטרהטוןנישרדדםושמהליבטןינעלהככהליכאבומכהפורתןינעליסוי

ארוקךניעבקוחרהזרבדהיהילאו.אלואהמורתמןניפלייאןלאקפסמתבשןינעלד
אוהיסוי׳רלשתושמשהןיב:ונושלהזו(םיב׳פ)תבשביריאמהתעדוהזש,ליכשמ

םינהכלוכאלאלשןינעלותומכהכלהו,אצויהזוסנכנהזםיבכוכהתאיצילךומסהעגר

ןיכרמגדעושמשבירעהבהיולתההמורתבןתאמוטלולבטש
ארקנהאוהו,תושמשה

הליבטהןינעלןכו,תוכרבלשןושארבונראבשומכםיבכוכהתאצאוהורומגהשמשברעה

לכאלא,הליבטרחאשמשהברעהאהישדעהארנשמשהשדועבלובטלךירצןיא

דחאאבהושמשברעהאיהםיבכוכהתאצתעששןויכ,םיבכוכהתאצםדוקלובטיש

ןינעלאמיליארמאירהש,שמשהםעתויהלהכירצהליבטהשםיחיכומשיו,׳וכוהליבט

ןכו,הנינעלכלהמורתכותומכהכלהוליאוהונירבדכהארימ״מו,׳וכואקפםהליבט

תרבסימהילרמאוםילבוטםהםוידועבמאלהוריאמ׳רלהדוהי׳רהילרמאשהממ

ןכםגם״במרהתעדשרמאגו.יריאמהןושלכ״ע,םשונבתכשומכךדידתושמשהןיב

ןינעלדאהבלבא,םיבכוכהתאצבאוהדללכאקפסאכילהמורתתליכאןינעלדאהבךכ

6)תומורת׳הכם״במרהןושלתועמשמאוהןכו,יריאמהדהיתווכהילאריבסאלהליבט
׳

רחאםיבכוכ׳גואציוןשמשבירעישדעהמורתבןילכואןיאמטהץא;(׳בהכלה׳ז

ןמלכאירחאורואהקעיקרהרהטישדערהטושמשהאבודמאנש,המההתעיקש

ןייעו,ללכאקפסאכילהזבדהזהןושלמעמשמ.ם״במרהןושלכ״ע.םישדקה
תשמינפב

ןינעלימנןכ,שמשברעהןינעלקולחהלילהןידשםשכו.ימלשוריהלעתוכרבשירב

שדוקמרמולוקיפסהאלדאהמהידד׳ג׳פשירדןיתיגתמהמחיכוההזו,שדחהשודיק

הארנשכחריהיכהעדלךירצהתאשהממו:איהההנשמלושוריפבבתכשומכהבשהשדע

,םיבכוכההארישםדוקשדוקמשדוקמורמאישידכםויהןמראשנותיברעט״כםשאוהוונממ

.ומכםיבכוכהתאצתעשמאלאהניאונלצאהלילהיכ,שמשהבירעהשפ״עארתומהזיב

אלאםלועלהיהיאלשדחהשודיקיכבושההאלשהזךליתרכזו,תבשבינשבונראבש

ריאמ׳רכאתאןיתינתמכיא.ליכעונראבשומכ׳ללילםדוקהיהישרשפאיכ,׳לםוי

ןינעלקרו,םיבכוכהתאצבאלאיוהאלהלילהרקיעדתוכרבשירביסוי׳רכרבוםד

סנשיתאצמהברהםינשתאזיבתכירחא.שמשהתאיבביגמאמשןלאקפםמתבש

.שממונירבדכאללבאונירבדלבורקבתכםינמזרדסרבחמה

ג
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עמשוךנזאטה,םששדחהשודקתוכלהבומצעם״במרהירבדבשהדיתמהמו
אימחתמןוהתחרואתילדןיליאברמיתדאדה:ל״הזבאתיאתוכרבשירימלשוריב.ובושי

דוחלבוןמר״כיםוירייא.ןוהבןירעשמאלאממיבאימחתמןוהתחרואדןיליאבםרבאממיב

אחםוניפלעםדאהתרות׳םבן״במרהשריפו.אתבכוכאדהןמרבםיבכוכאתלתןומחתיד

מ״גהונ״רבאבומשיפכתבשתפסותלםיפוצרויהישןניעבש,אתבכוכאדתןמדכתרחא

ןמיסארקבזומראכיהותפסותהןמזמיריימאלימלשוריה,םירבדהםיקוחדחמכו.ע׳׳שבו

.םינורחאהםירבחמבהזהןינעאבוהרבכןעיםהבךיראנאלשםיקוחדראשדועו?הזה

שבתשנוהנוכנהאסדנהאיהא״בשרהישורחתסרגאיחוונתםרגשוכרדחדויתמאהלבא

והזו,תויתואהתומדתהינפמאדחהלמהאדהםוקמבודכהלמהרבםוקמבן״במרהלצא

וילעעיפוישהמקרימצערואולןיאשךושחףונותויהינפמחריהשאוהעודי:השוריפ

הזהןוימדבו,המחהלומובצמךרעיפלהליללהלילמורואףילחמאוהתאזל,שמשה

רשפאשדעלחנןרואםימעפש,בכוכוהנונםמשבםיעודיהתכליבכוכהלןכםנהרקי
םריכהלרשפאיאשדעשמשהרואבםיסוכמהמהםימעפו,ץראהלעשמשהדועבםתוארל

ינפמובןירעשמןיאשהזהבכוכהלעימלשוריבורמאהזינפמו,םרואתונטקבורמ

הארנוניאםימעפו,םילודנהםיבכוכמזאאוהוהמחהתעיקשינפלהארנאוהםימעפש

וילעךומסלרשפאיאיכהםושמםינטקהםיבכוכמזאאוהוהמחהתעיקשרתאדע

דלומלךומסשחריבןידחךכ,אלוקלהזהבכוכבןירעשמןיאשומבו,ארמוחלקראלוקל

שיותיארנאיהםיבכוכהתאצתעבךאוישפחןיעבתיארנהניאשדעדאמהנטקאיה

,לודגבכוכלתבשחנאיהברהרואשכשדחהעצמאבלבא,ינוניבבכוכןידזאהל

וליפאש,םויאוהיאדובזאבכוכםושהארנאלםא:ונושלבס״במרהקדקדיכהםושמו

ירחינוניבבכוכלחריהתאבושחנשכ
לןיא

יכהםושמוןיידעםויאוהודחאבכוכאלאך

,חריהםעםיבכוכ׳בונלירהחריהתלוזינוניבדחאבכוכאציםאלבא,ןישדקמשןידה

םיבכוכהמאוהלודגורואםאחריהתאבושחנבכוכהזיאלם״במרהלהילאקיםפאלו

יבהםושמותושמשהןיבקראוהזאוםינוניבהןמאוה,ןטקבכוכאוהםאו,םילתנה

תושמשהןיבעגרהאוהזאןכםאחריהדבלםיבכוכ׳בשיםאלבא;ללכורכזאל
;ךשפנהממןישדקמןיאיכהםושמןטקורואתויהביאדוהלילזאוא,ברחריהרואתויהב

אקיםפאלדםושמםולכרמאאלאפיסבו,אוהםויןיידעשרמולאשירבקדקדיכהםושמו
.םירורבוםינוכנם״במרהירבדהזבו,היל

קר,ןמזברועשתתלרשפאיאשא״רנהוםינואנהתעדבותעדשאנידןינעלהלועה
ןיבתלחתאוההתצקמאלוהלוכקפואהתחתהמחהעקשתשמםוקמוםוקמלכבש

הלילהתלחתחאוהזא,םינוניבםיבכוכ׳גוארישמאוהתושמשהןיבףוסו,תושמשה

.ם״במרהלשונבא״רהומדיסחהםשב,הלעמלתרכזנהרקשלאם״רהמתבושתבאבומשיפב

ויתובושתבז״בדרהה״הםינורחאהםיקסופהבור■דנה,ם״ארהתטישראבנהתע

תחתהמחהעקשתשמשאיהותעדשוירבדמוניבהא״רנהוא״נמוןהכתחנמחוח״בהו

יכהםושמו;תושמשהןיבאוההזינפללימיקלה׳נךלהמידכבו,רורבהלילאוהקפואה

ןיבזאהיהיותיארנץראהלעשמשההיהתשדאמרזרבדאוהשםלוכוילעוהמת
עקשתשמורמאךיאו,שמשהםעןיריתמה״בןלוכותשרופמהנשמבונינשו,תושמשה
עףאעוקשלהליחתהאלןיידעיםא.דמחה

תחתעוקשלהבורקוהטמלהתטנשיפל

םשרדיןייעמהו.םהירבדלכעיצהלםוקמהןאכןיאלבאתוישוקהברהדועו,קפואה

.א״רנהרואיבולארשיחצנוןהכתחנמ׳סבםירבחמהירבדב

אוהונושלשקרםינואנהירבדכטעמכוירבדיכ,וילעושיערהםנחביתעדלליא

םהלםידחוימהםהיתונולתךרדעיקרהיבועבםיעקושהנבלהוהמחהש,ל״זחתטישיפלע

נ
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פהמשיווגלםיבורקםהמשיעיקרהינפלעםיצופנהםיבכוכהלכו,ומויבםויידע

עיקרהיבועמתאצלוליתתיםיבורקרתויהםיבכופהשתויהליוארהזיפלו,ונתאמםיקותר
יפלבכוכובכוכלכתאצלורהאתיםיקוחררתויהםיבכוכהו,המחהתעיקשירחאדימ

ירחאדימעיקרהיבועבםנכתהמחהשרמולרשפאיאחזיפלשתינשההנהו;ובצמ

סנכתוןמזהזיאדהאדעץראהיבועביבסתבבוסותכלוהלבא,קפואהתחתעקשתש

קרפבאתיאדבץראהיבועתדמבל״זהןיבתקולתמהעודיו.ל״זהתטישיפכעיקרהיבועב
אוהץראהיבועש(םש)ימלשוריבהדוהי׳רתעדלו,תוכרבשירימלשוריבואמטהיהשימ

תועשב״יהתמלשההיהתץראהמהטמלהלילבתכלהמהמחהרשאכו,הנשםישמהךלהמ

׳רלוליפאו,קפואהתחתהמחהתעיקשרחאןיטונימג״כידכדעירשתוןסינתפוקתב

הניאאיהשרמולחרכההןכםנהפיכהירוחאאוההלילבהמחהךלהמשרבוסשהדוהי

כל,קפואהתחתהתעיקשרחאדימעיקרהיבועךותתסנכנ
ן

ןמיסהשמ״ארהרבוס

הפיכהירוהאמתאצלםיבכוכהוליחתישענרבש,םיבכוכהתאיציאוההזלעקהבומה

עיקרהיבוע׳הצקכעוקשלהמחההליחתהרבכיאדובהזמרבעמעיקרהיבועהצקל

וליחתהרבכיאדובשעדנזאםינוניבםיבכוכ׳גונלוארנםאו,הזמרבעמןותחתה

עיקרהיבועךותעוקשלהמחההליהתהיאדובםתמועלו,עיקרהיבועמתאצלםיבכוכה
.הרותהןמהליליוהוהטמל

לעהנוהםיבכוכהתאצםשההנה.םיבכוכהתאצןמזהשוריפבהרצקברבדנדוע

םיבכוכהלכונינפלוארתישדעונלתוארתהלםיבכוכהםיליחתמשתעמןמזהךשמלב

אוהשרקבברחשהתולעםשחומכ,תוארהילדנמילכלכמישפחחשונאןיעלםיארנה

תאצןמזהארקישדקהןושלבו,המחהץנהדעשמשההגונתלחתהתעמליחתןג

הימהנדבותכהשוריפהתעו;וטושפכאוהשמשהתאיבםשהלבא,ףשנםשבםיבכוכה-

דעודעואםיבכוכהתאצתלהתדעשרפלןכתיםיבכוכהתאצדערחשהתולעמ.

ןיכרעבאתיאדכללכבדעודעםאארמנבתקולחמהעודיו.םיבכוכהתאצףוסדע—ללכב

׳ל׳ד)ה״רברבוסהדוהי׳רו,ארמנבתומוקמראשו(ח׳׳י׳ד)
הזהםויהםצעדעדאשרדב(

דעהימחנדבותכהשוריפןכםא,החנמהנלפןינעל(ו״כ׳ד)תוכרבבןכו,ללכבדעודעש

קרפבןייעו;םיבכוכהלכואצישענרהדעהכאלמהושעשאוהוםיבכוכהתאצףוס
:;ןיבלןמיסההדוהי׳רןתניכהםושמו,םיגהנמיקולחהזבשישםילעופהתארכושה

ףילידןאמללבא,הזלםוקמהןאכןיאלבאםירבדדועהזבשיו.ףיסכהשמתושמשה

ץרומאהםיבכמהתאציכשרפיםיבכוכהתאצמאוההלילהןמזשהימהנדארקהמ

רהטאוהזאש,םינוניבםיבכוכ׳נתאצבאוהשםיבכוכהתאצתלחתהושוריפ,הימחנב

׳דינוניבםדאךלהמןמזאוהועיקרהיבועבתסנכנרבכהמחהו,המורתברומאהאמוי

ןילימ׳הואןילימ
.םיבכוכהלכתאיציינפל

,א״רגהום״במרהתעדוםינואגהלכירבדכאוהם״ארהתעדשראובמהזיפלעו

תלחתןינעלרומאההמחהעקשתשמןמזהש
ןיב

תחתהמההתעיקשאוהתושמשה

םלועהינבלכןיריכמוטעמהטונשעוקשלתלהתמשמ״:בתכשהמוהזו;קפואה

המחחתעיקשםדוקונייהדםיחספבורמאשןילימ׳הרועשכעיקרהיבועבסנכלהצורש
,תבשןינעלהדוהי׳רכהכלהי״ראה״ברבהבררמאןיקילדמהמב׳פבאנקיסאו׳וכז־

תעיקשםדוק׳יפ,לימיקלחינשללאומשרמאהדתיבררמאדהדוהי׳רדתושמשהןיבו-
שוריפו״:בתכהזיגפלו,ל״כע׳״וכוםיחספבאלוערמאשןילימ׳הךלהמונייהדהמחה-

ושוריפארזעדאוההד,ארזעדםיבכוכהתאצומכיוהאלאלועדםיבכוכהתאצםדוק

ןיארגוהצוחהואצישםתאיציורמגשושוריפאלועדםיבכוכהתאצו׳וכוםתאצתלחת•

אלוןתסינכתלחתארזעדםיבכוכהתאצשרפלםימכתוקיקזההזמו״:בתכדועו,״םלוב

כ

ו
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ושוריפרחשהתולעו,רחשהתולעשוריפבםיבכוכהתאצשוריפירבםד,ןתוארהבןתאצףיט

תלחהמשםינחבמעיקרהיבועבתסנכנשכונייהד,םויבלושמלתולעלתהרוזהמחהשכ
י״״ריפםיבכוכהתאצךכתולעלתלחתמרחשהתולעשוריפרשאכו/תאצלותולעל

ןיבןמזףוםותטישיפלו.ל״כעעיקרהיבועבםסנכהבונייהד,תאצלןיליהתמשכ
תושמשה

לכתעדיפכ,קפואהתחתהמחהתעיקשרחאלימיעבר׳נואלימיתלתירתכאוה

.הלעמלםירכזנהםיקסופה

ןיבןמזןידבתוטישיתששיש,הלעמלרומאהלכמהלועהמרבדנונירבדתמיתחב
ארירשברתעדאיהתהאההטישרשא,תושמשה

/הלעמלונבשחשםינואנהמכדועוןואנ

ףוסו,קפואהתהתהלוכהמחחהעקששמףכיתליהתמתושמשהןיבשתחא.הטישבםלוכ

ד״נעפלהארנה?םינוניבהםההזיאלבא.םינוניבםיבכוכ׳נוארישמתושמשהןיבןמז
,קפואהתחתהמחחתעיקשינפלםויבםלועלםיארנםניאשםיבכוכהםיארקנםינוניבהש

:םהירבדבל״זחוליעוחהמיכהאמיתאליאד
י

םיארנםניאשםינוניבםהוזיאו,םינוניב״

םיבכוכהםתואךחרכלעאלא,ףוסרבדלןיאו״םינוניבםויבםיארנםניאשםהוזיאו,םויב

ןויכו,םינוניבםיארקנהמהקפואהתחתחמחחתעיקשינפלםיארנםניאשםיעדויונאש

םיבכוכהרפסמוסויריזו(סונעפ)הגונםיבכוכהקרהמחהתעיקשינפלםיארנםניאש

הלילהןמזםיבכוכהרפסמפ״ערעשללקנהכ״א,ךרעל15קרהנושארההגרדממ

,םינורחאהוע״שהו׳וכוה״מגרתעדיפלעםתוניברמאיההינשההטישו.וזהטישיפל

ןילימ׳גינוניבםדאךלהמךשמדעקפואהתחתהמחחעקשתשמםגשםירבוסםלמ

ליחתמהזרחאו,אוהרומגםויןיידעלימעיברו
רחאלימיעבר׳גידבבו,תושמשחןיב

םינוניבםיבכוכ׳נרועשהו;הליליוההז
לבא/םיגוניבההמההזיאםיאיקבונחנאןיא

תמאהךרדיפלעא״רגהומ״ארההבשירבכםיחספמאישוקהאיהתאזההטישדוסי
תוכרבשירימלשוריהתועמשמןכו.הלעמלראובמהיפכםהיתויארלכוחדו,ד״נעפל

העשמח״רינת,ןתמורתבלבאלןיסנכנםינהכהשהעשמןנינתןנא״:ןושלההזבםתהאתיאד
תויהלםהירבדםיבורקהלעינתו,תותבשילילבןתיפלכאלןיסנכנא״בךרדש

אתיא,ןיוש

ךרדשהעשמאוהאיבכוכםעואוהאממיןתמורתבלכאלםיסנכנסינהכהשהעשמימח
ראובמירח.ל״כע״ןרשתויחלןחירבדםיבורקתרמאתאואיחאליליתרתוהעש׳וכא״ב
הטישילעבושרפיךיאו,אוהאממיץירעהמורתתליכאןמזמםיבכוכהתאצרחאש
׳הוא׳דרחאאוחםיבכוכהתאצןמזשתאזה

ןילימ
ילאללבא?,דמחחתעיקשרחא

ןיבעירכהלטוידהה
תאריכזהלונילעקר,ןיתושונאםהימימרשאהרותהירשתוירא

.,הושהוקהמותיטנתדמיפלוותנוכתיפלםוקמוםוקמלכיכןמזברועשתתלןיאשונירבד

.םוקמלכבןויםנהוהניחבהיפלעקרהנושארההטישיפלעםגתעדלרשפאיאו

.פארטלארשי

הכלהרקה
^כואאל״:ל״זו,דאמהדבכנהלאשדהאםכחלאש,(ד״צןמיס)ריאיתוחתיושב

ךרדבתומוקמהמכבש״מ:אוהו,ם״שבל״זריקספבתיללכהלאשלואשלמיחחברוצע•
ןבו,תיבחמע״רכהכלהש״מכ,םהשםוקמלכבוירבדללוכש,ינולפכהכלהלודגללכ

תםאהזכרמלאןווכמוויכרדלכבחלצומםדאהיהישהזןכתיךיאו.יברבןכויסוי׳רב
■יעישרי—היהישיסוימםדאלכמטפשמלותאדומעתרשאןושללבדגגו?וירבדלבב

כ
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האיגשהותועטהיכידח*?—ירקשואוש,ספאוןיא־ויהיומעווילעםיקלוחהלכירב-

ןכשלכ—?הזלהשאדולהכזיךיאו,העטםיאיבנהרחבמשדע,ישונאןימלכתוללוכ
.ל״כע.׳?וזהלעמלהזהכזשפ״שבל״זחלדיגהימ

דומלתהדובכרשאהמוצעוהלודגהלאש,הזהםכחהלאשהלודגהלאשהנהו

ןעשנדומלתהתמוהרשאךותהידומעהמהאלהתוכלההיללכיכ.הבסיולתומויקו
שיאםעהלכולעו,היתחתדומלתהתמוההלפנוםידומעהושומי,הלילח,םאו;םהילע
—!וחורלעהלועהלככקוספלודיבותרותושיא,ודגנ

יללכביתבתכרשאירבדךותמו...״:ל״ז,ריאיתותהלשוצוריתהארנוהבושנ

םיאנתשיםתצקבו,יוכוודננכשוריפבס״שהקספאלשםוקמבאקודשםהמרחאש,תוללכה

היהשרתבנהץובקורודהימכחועדייכ,ךתישוקאצרתימוךתהימתהבשיתנ,יוכוםירחא
תותגולפהותורמימהותותיירבהותויגשמהלכדחיופסאגהלודגהותבישיבוישאברימיב

הזיאלשהכקזוחותלודגמועדירשאבו,רודותואבםגוזאמתורודהימכהלכבוקלחגש

תיתווכהכלהןיאשולצאורכזאלםא—הגווכהו,רכזגשםוקמלכבהיתווכוקספאנת

.ל״כע,״׳וכווהומכהכלהןיאשאיגוסהתואבורוהאלשואודיבחכהכלהשוא,שוריפב

ברואגוהבר״:וירבדלהריתסומצעבייוחברהאצומ,םשותבושתבהאלההנהו

ע״צד(ב״עח׳׳סדו׳אא״ג׳דוג״יףד)תוביתכןייע.יגידבנירכוירוסיאבח״רכל״ייקןמחנ
הכלהס׳׳שהקספאלדתומוקמבקרתוללכולאוללכנאלדעתיאה,ס״שההשקמהמ

.״ללכהדננקוספים״שהשיוצמו,ןאמכ

ףאנ״רכינידבו,ןמחגברדגנףאהירכוקספירוסיאבעודמ5אלפתהלשיז״עםנו
ל״ייקד,לאומשוברןיבםנדומלתהילעבמתאזכהערכהוניצמהנהו—?אנוהברדננ

קרפקיבבשיארה—הזלםעטאוצמלרתחרבכו,ינידבלאומשכוירוסיאבברכהכלה
היהךכלו,ןינידקוספלדימתליגרהיהלאומששועדישיפל,ןאיהותעדו,׳דןמיסיעיבר

תארוהבקדקדלליגרהיהברןכו;תמארבדלכלעליכשמוןקמועלדרויוןהכקדקדמ
.״רתיהורוסיאיניגעלויתוארוהלעוכמסךכל,רתיהורוםיא

:םשותבושתברמואאוהכ״עו.הזםעטולקיפשהאל,הארגכ,י״וחברהךא

היהאלתואופרותוגיגגטצאבותעידיוותריקחבורללאומשיכאגישאאגיפתםמדאלולו״

•דתיהמיט—םיכרצתיישעלךלוההיהשכקרתונינגטצאבלכתסנאלשרמאיכףא;יקב

אוהשתעדהלוקישוןויעבנלפוםהיהו,׳וכויליבשהילןיריהנויהיכדעתטטושמותעד

םהתונוממינידהזדצמו.והדלכארבסברבדלרבדןיכדירפמהוהמדמהורייצמהחכ

תעדהלוקישךירצו,אתיירבוהנשמבאצמנריעזמטעמו,םירקבלםישדחשידלודגעוצקמ

ורמאשדעתותיירבותוינשמב׳התכרבאלמהיהברו.׳וכואיטחיאלוהרעשהלאעלוק

(*.״גילפואנתבר:וילע

הנה,ייחהוש״ארה,המהםהירבדיפליכ:הזלכביתעדהררקתנאל;יידעו

הכלהוקספשארומאהואאנתהלשותלודגוותמכחתדמלעםהיקםפבדומלתהילעבםמכ

םכחהתישוק—הזןפואבו,קדצותמאוירבדלכשוגימאהןמואתנומאבו,ותומכ
—!תדמועהמוקמבלאושה

:רמואו.הלאםיללכבןוכנךרדאוצמללכונילואתוסנליתרמאו

ברימיבו,הנשמהרדסל,יברימיבתורודהימכחופסאנשכיכ,תנתונתעדה

יפל.ןצןמחנברואנוהברלפסנץלמהללכונ,ל״זייומסוש׳׳ארס,הלאמיסוברירבדיפל(•

ךנדדמאלכןכםגןמלולמנ,לאומשלשודימלס—נ״רו,ברלשודימלסהיהאנוהברשטעזיזנ
.סרכףדנ״בןיימו,טרתמישו

כ
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קוספלךיאטרפכןידוןידלכבינתנוואשנ—ארמגהתארדפל,יש*
םתנוכלכהזקריב,וינפלןקותמלכהאצמיאובירודרשאןעמל;תורודלהעובקהכלה

םשריכזהלילבמ,הרצקךרדבםינידהלכרדסלםהינפלדשכואצמאלךא.םלמעב
!םהילעומיכסהרשאיפכקרםרמוא

—
,אידטואלקשהתאםגןייעמהאצמירשאןעמל

,םישהלכבםהיתוטישוםיקלוחהידדצלכלשתעדהלוקשוםעטה,ארבסהוןויעהתא

ירחאלבא.רפסהםעואבאלרשאםירחאםינידלםגםינויטדוםישקיההזמאיצוהללכויו

תולשלתשההוןתמואשמהעבטבייחמשיפכ,ןינעבורבםיכבוסמדומלתהירבדואבש

,לשמל,םא.םינידהיקספלברוכזלדאמהשקיאלה,הלאבםינינעבןינעלץנעמ

דצוא,םיבייחמדצוםיכזמדצולשיןידלכו,םינושםינידםירשעופעתסיתחאאיגוםמ

אלה,ינולפוינולפכהכלהטרפבןידלכבקוספלואביםאו,םיריתמדצוםירסוא

וחתפהאוצמלהאלייכדעןייעמהתתלבלבתת

ונקתשםידחאםיללכדומלתהירדסמונלורסמ,ןורכזהלעלקהןעמל,ןכלערשא
ץדהאצמיהלקנלעו,דומלתהתיכבןייעמהאוביואציםהיפלערשא,תעדוםעטבוטב
.יטםע

רמאנהלכאליכהדויועדיוןיבי,דומלתהיכרדמתגשומהעידיולשישימלכהגהו

.דומלתהירדסמתאמרפסבבתכנדומלתהילעבימיבהבישיהושרדמהיתבבהנשנהו

אלשםירואיבוםינידהבדדדועריתוה,יבר—תוינשמהלכרדסמהוףסאמהשםשכו
:םשבץבוקכםופסאואיעשוא׳רואייח׳רומקשדע,ולשתוינשמהףסואלםסינכה

תוקולחמותוינוסהברהםהםגארמגהירדסמוריתוהןכומכ—״אתיירב,וא*אתפסות״
בורלוניצמשומכו.התבלןפסאללאונןהלאצמנאליכםא,דומלתהרצואלןוסינכהאלש

םיקלוחינשםאיכותנשמבבשחאליברש
אתיירבבאצמנתאזלכבו,דצלכלדחא—

תטשבםיקיזחמדועםדננכו,דחאההטשבםיקיזחמהרתומהשלשםינשדועאתפסותבו
תטשבםידמועהםיארומאהלכובשהנאלארמגכםיקלוחהןיבםגןכומכ;ודגגכשדצה
—?׳ליזילובשחילאלכוריכומאו,—דחאודחאלב

ורמאשכ,וגחערל.דומלתהירדסממוגלםירוסמהםיללכהתקדצהגנכאצי,התעו

ינולפותואשרמאלםתעדלעםלועמהלעאל,*ינולפכהכלהלודנללכךרדב,ליזר

ץאםדאיכ—תמאהזכרמלא,לכלרשאכלכה,ויתומשוויתועד,ויכרדווירבדלכבץיכ
:םנוצרלבא—יתמאהלאםירבדהןמרבדבאטהיאלוהאיגשותועטמטלמירשאקידצ

ירחאו,םהבונתנוואשנו,םוקדבוםונחבשויתועדווירבדלבב
םינבםירבדםהיניעתואריפלםתויהל,םהילעומיכסהש

תועדדועםנשילבא.ינולפותואםשבדומלתהתיבלםוסינכה—םייתמאו

תועדהןתואו,םירדסמהיניעבורשיאלרשאינולפותואמתוברתוטישו

וקספשינולפותואמשבובתכנאל—ואבוהםאוא,דומלתהתיבלואבוהאלתוטישהו
ללכהתאלשמלחקנ.וחטשבםיקיזחמהמרחאארומאואאנחםשבםאיכותומכהכלה

םינידהאמבוקלחנלאומשוברש,לשמל,חיננו;ינידבלאומשכוירוסיאבברכהכלהל״ייק

ברירבדלכתאםירדסמהוריבעהשכהנהו.תונוממינידמםינידהאמבןכורתיהורוסא
םיעבראבו,לאומשכהכלהמ״דמםינידםיששביכןומיכסה,תרוקבהרמבלאומשו

המו.לאומשכםירתומו,ברבקוספלומיכסההיואינידםיששבןכו;ברכ—םירתונה

ללכונלורסמו,לאומשוברתקולחמבםינידםירשעוהאמהולאובתכוודמע—?ושע

םשבובתכאלםירתונהםינידםינומשהתאו,ינידבלאומשכוירוסיאכברכהכלה:ז״ע
םיארומאהלע,םהילערשא,םהיתומשבםיקיזחמהמםירחאםיארומאםשבאלא,לאומשובר

ואצמםירדסמהרשאהלאכםינידויהיכתויהלכויו.םהילעקדצישרחאללכורסמ,םזמ

כ

י
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ולעה—ומיכסהשהמו,רבדבונתנוואשנםמצעבו,לאומשבאלוברכאלהכלהןיאש

.דומלתהןהלשלע

םיאנתהדחאמהאאלשירהא,הילאמתלפוני״והבלאושהםכההתלאש,התעמו

םאםהירמאמקרו,קדצותמאויהיוירבדלכשוזכהבגשנוהמרהלעמלהכזםיארומאהו
ליזריקספלקיפסמםעטונאצמןכ.תורודלהכלהועבקנתרוקבהאםכינפלקדבוכז

להאהירבדרובלתאז!דתיהדומלתהירדסמתאמיכ,ינולפכינידבוינולפכירוסיאב
.תורומסמםהבעובקלו,תונוממינידבינשהירבדוהיאב

ירדסמליזתתעדליתנמ,הרעשהלאיתעלקיכ־ומאלאושבללהתאאלהנהו

.ידננמהזהרבדהםורמיכ,יתעדייכ;הרטמהיתאטחהאלו,םהיללכבוםרודםבדומלתה

תושקהתולאשהרותפלחתפיליתאצמהדילערשאהבורקהרעשה,איההרעשהלבא
ידילעילוא,םיארוקהלהקינפלתאזיתרעשהתאאיבהליתרמאו.הזץנעבתוכבוסמהו

והיינמוינמו;לודנהדומלתהםיהזבםיללכהךרדאוצמלםיקהבומהםימכחהוררועתי

!ירכש*דזהיהו—אתתעמשםייתסת

.םילשורי-ט׳יאי״שי.ז״מרווהחספברע

עימבןהאזנשריהםייה׳רברהםגלודגרבדונעימשהתאזההלאשהתבושתל
תועדהותוברתויגוסהויהשינפמו,:רמאיהכו.(א״יקדצ,הינש,דנש)הנורדםמהישדהה

דומעלחכדחאלכלהיהיכ,ללכתפומהיפלעהכלהררבלרשפאהיהאלותוקולח,

בורכברשוארשכו.׳וכוןינבבוריפלעהכלההעובקלדחיםלוכומיכסהכ״ע,חוכיוהמ,

ץדוטרפוטרפלכררבלודמעאל,ינידבלאומשןבו,ךזורשיולכש,ירוסיאבתומוקמ,

אוהיכירוסיאבברכקוספלומיכסהו,הזבםהלא״איכועדייכ,אוהךיאוקלהשןידו״

.בור,
ותתמאתערכהינפמאליכ.׳וכוהזבןינכבוראוהיכינידבלאומשכו,הזבןינב
,הרותהיקוחלכמהלעמלהזקוחהנתנהרותהקר,׳וכוהיתווכקוספנחוכיוהבוניהצנו,

.״לארשיבתוקולחמהובריאלןעמללאמשאוהשןימילעךלורמאיוליפא׳ונותילעותמקו,

העיספהזבברהעספונתעדללבא,םרמאלרשפאילואםמצעלםהשכםירבדהיכםא

ללהיהאל,דומלתהרדסמישאבריכןכתיה;הבםידמועונאשהלאשהןינעלהסנ

יללוכללכבריקרועכששגאוהםגו,וכותלץבקוףסאשהכלהוהכלהלכלעיטרפערכה

:ם^דכומכ,ישאבריפמואציאלש,הלאכםימודקהםיללכהלעברההגעיהמןכו?הזכ

?׳וכוותומכהכלהונתנשמבנ״בשרהנששםוקמלכןנחוי׳ררמאהנהרברבהבררמא

ונתנשמבג״בשרירבדלכתאקדבוןחבשינפמיאדובלבאיהזהללכהלעולחירכהימ

ועקתשנםתומכהכלהןיאשוירבדרתייכרמאנםאקר,ןכתיאלהזו;הכלהכםאצמו
תלאשאיה־תאזההלאשהתמאבו—.רמאמהלעבםכחהתרעשהב,םירחאירבדב

םינומדק
הכלהורמאאקירז׳רובקעי׳ר,:(ו״מ׳דןיבוריע)םמצעבדומלתהילעבהמה—

תורוהלהילעךומסלשי)אתכליהיאמל.תיבחמיברכוויריבחמיסוי׳רכותיבחמע״־ם

אייח׳רוהכלהרמאיסא׳ר,(י״שר?ןכירמאקאמלעבארבסמאמלדוא?השעמלהכלה

ילעבושיגרהרבכיכהארנהזמ.׳ןיארנרמאאגיגחרביסוי׳רוןיטמדמאאבארב

יכורמאי.אגיגחרביסוי׳רואבארבאייח׳רו;הזכיללוכהכלהקספתורזתאדומלתה

—.תודודלהכלהקספכאללבא,םירבדהןיארנוןיטמקרתמאב
.םרוכה.
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.םימכחירבד

םהיתועדוםתנטתםתורוקםעםהיתולפתול״זחירמאמשחיורואיב

ןייטשנייפבילהיראתאט
•

דחאלכ,םתלפתרחאל׳׳זחורמאשתולפתהמכ,ךלוהו׳מנההנומ(ז״טףד)תוכרבב
וא,םהיפבםילגרומויהשדסומוהמכחירמאמהמכאיבמםהירחאו;ולשןונגסבוונמזב

.םימיענםירמאוחצןושלבלכהו,ןמדזההתעבםורמאש

רובחלעהפסוהלםירמואהמוכרענאלןאכתורומאהתולפתהלכיכקפסןיאהנהו

תולפתקר,םהילעףיסוהלןיאוג״הכאתומימהרומשוהכורעהתיהרבכש,ח״יתלפ^ו

ואויתורוקוותנוכתיפלעויכרצתוררועתהווהורתושגרברמואהבלברקמואציולא

ןמזהלפתלכלצאאיבהלארמגההקדקדרתומלאלו;תוהלאותדבותטשוויתודמפ״ע

ףאשונעימשהל,ילצמדרתבוא,חיתולצםייסמדרתב:הלפתהרהאהיהשהתרימאםוקמו
ינפמ,תאזלכב,הלפתעמושבויכרצלאושןידכהלפתהךותבהרמואליוארהיהןידהפ״עש

ש״מכולבלבתיאלשוהברהקיספהלאלש,הפסוההרצקלםיחרכומויההלפתהךותביכ
ינפמםגו;אנדירטמאמלידאניפתסמואתלמהבישודחלאנליכיאנא(ט״כםש)אריז׳ר•

ואצמש
(םש)ייבאש״מכ,רובצהיכרצלעםתשקבםגםהיכרצתשקבםעףרצלןוכג

כל,ארוביצידהבהישפגשיניאףתשילםלועל
ן

—ותעדיפלא׳׳כ—תופסוהחלםוקמועבק
וכיראהורמואכ״הוילשרדסכ׳יפאותלפתרהארמולאבםאלבא:ש״מכ,הלפתהרהא

סהינינעףוגבוםירמאמהינויצבתוהימתהמכדועהזבובשיתיו.(׳םנוצרכםתינעמל

.םשהתרזעבראובישומכ

׳יפלעבליאוהרבכו
שחיל:ונרמאשךרדבולאםירמאמותולפתראבלבקעיןויע

—ללכבםנו,םירמאמהרוחאותמידקרדסבהכובמבלפנךא;ורמואהתטישלרמאמלכ
תולפתהראבלונבבלאצמתאזל.םנפאלעםירמאמהבשילםיקיפסמיתלבוירבד

ונאצמםלואו.םהיאצומרוקמוןמזיפלםבשילו,וניניעברשידחאךרדבםירמאמה*

םידמאמחתוםחיתהבסירנשולפנאיבנשתותכוההותויארהיפלעיכריעהלחרכחהט

יברתמאמםדוקברירמאמואבונלשארמגהיפכש,יברוברירמאמומכ,םתודלותל

םהיגששהכומםמצעבםירמאמהןכותמהזדבלו,וברלדימלתםידקהלןכתיאלהזו

םצעבםהינשםגםרקחםגוםגיכהשודקהוגיברשרמולחרכהבו;ואצידהארוקממ
שחיתגוומצעבויתורוקלעורמואלםהמדהארמאמוגממלבקודימלתברקר,הגושארו

ןכו.וילא
ןכו;םשראבנשומכירדנםכלא׳רלוארפסברלםישחיתמחםירמאמבףולחלפנ

ירמאדאכיא:המאוושוחיבקפסםמצעבל״זחוליטהיתרצונאלשדעיהלאאבררמאמב

תומשףולהתמאבו.םש־ואובישומכ,םמעםקומינוםמעטו,הלילצמאנונמהבראה

םינוקתיתוהגהברדגתהלםוקמהזבואצמםיגחחאהמםיברו.דאמדצמהדגאבםישרודה

׳ררמאמ,אמנתל.םניגעוםירמאמהתגוכהזבבשילידכ

ארקאל׳יפא:י״בשרםשבןנחוי
רתוסש(ט״צתוחגמ)ךיפמהזההדותהרפסשומיאלםייקתיברעותירחשש״קאלאםדא

ילףל)סבמורמ&ש,םטפסוזעפוםינפיזעמונליצחש׳ונוריהי:יברסלפהסלוז(י
)

המיכיבר
.ולבלוכרוצלעו,הרצקהלפסהסיהשיפל,ילצמ
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קדצבו,ןבתככםירבדהרותהרפסשומיאלשרפמש(ה״לתוכרב)י״בשרירבדשממ

׳רירמאמהמכדומלתכאצמנש,קדצויקש׳׳רדהימשמןנחויר״א:םשתוחנמבוהיגה

ששתונשלוהיגהליואררתויש,הדגאבלודגללכהזו.והומכתוברדועו,ומשבןנחוי
ןיבונינעורמאמהתגוכץוחללמרמואה

המכדומלתבאצמגו.תועדהשבשלוםירצמה

׳כףדתוכרב)וילעורמאשאריוע׳רומכ,ותדלותורמאמהיבאםשחכששרודהשםימעפ

ימא׳רדהימשמהלרמאןיגמיז5(ט״יקםיחספו
ןיגמיזו

םיברו,יסא׳רדהימשמהלרמא

ןיבהריתס•איןמשםוקמבםינורחאהוםינושארהםישרפמהולגרתרבכו.והומכ
ירמאמ

אנתלייעוהזאנתיפולחןל״זרןושלבוהזםשבויהםימכחינשרמולובשילדחאםכח

אלםא,הזךרדבתכללקיחרהלילברהזישיואררשילכשלעבלכםלואו.רתא

לכוהמוחןיאהצורפריעכההגההתכאלמהיהתשאלו,לודגךרוצוחרכהשישםוקמב

תעדותוצעומברבדרשפאצמלורוקהלביוחמתעדלבלולרשאלכו.׳וכלוטילהצורה

ושעםיגואנהמהברהו,הנממקוחרלתעוחהנההתכאלמבשמתשהלתערבדתועלתעדל

י׳׳כהיפלעםירמואהתומשבםייונשוםיפולחאצמתוםירפוסיקודקדבהאר)םדיבהתלעוןכ

םירמאמהותולפתהראבלךלנועסנונלשדומלתהירפספ״עוגחגאו.(דאמבורלםיגושה

.םהירמואחורלעהלועהלככוגיגפלש

הוהאוהבהאוגרופבןכשתשיוכורמא,היתולצםייסמדרתברזעלא׳ר

.׳וכוםידימלתבוגלובגהברתותוערו

!גחוי׳ררמאמו,אנתהאטרפןברזעלא׳ראוההזרזעלא׳רבקעיןויעהתעדיפל

׳רלשחוימוירחאש
י׳׳רלאטרפןבא״רםידקמשהמבונכתיאלוירבדךא;יאכזןבןנתוי

׳רוא״רירמאמלראבידןיאוירבדלםגו;תיבהיגפבדוע,ולםדוקהיהשיאכזןב
;ןנחוי

תמאבהרמאגאיהםגויברלשותלפתדבלמ,םיארומאמםהןאכדתולפתהלכיכםגשכ
רזעלא׳רםתס,ארומאהתדפןברזעלא׳ראוההזרזעלא׳רתמאבךא.ראובמכברמ
עייסמו.ורבהןגחוי׳רלםחוימוירחאשרמאמו,(ו״צתומביו,ט״י׳דתבשי״שר)ארמגב

םולשוהבהאמרבדמרזעלא׳ררמאמשאוהוגירבדל
ןיב

רזעלא׳ררמאחזןיעכו,ח״תה
םולשםיברמח״ת,ירופצביבררחאהבישיהשאראמחרבאנינח׳ראוה,אנינח׳רםשב

ץבתקולחמהתיחאנינחיברתבישיימיבשןינעהו.ךומסבראוביש,(תוכרבףוס)םלועב
ל:םימכחה

אניגת׳רןיבתקולחמהיהןכולבבלםשמךלהוהבישילסונכלהצראליו

,הבישיבדומללרזעלא׳רהצראלתקולחמהינפמיכרעשנו;(ג״קףדתובותכ)איית׳רו

דמלואירבטלםשמךלהףוסלו,(ד״גןיבודיע)ירופצלשןוילעהקושבדמולובשויהיהו

,ו״צתומביב)ומשבםירבד׳ברמאאלשיגפמי״רלשוזגורו־׳לעץפקוןנחוי׳דתבישיב

ךרדבאנינח׳רםשברזעלא׳ררמאולאחתורוקהפ״עו,(ק״ומםילקשתוכרבימלשוריבו
םגו?םמצעבח״תהןיבפולשהיהיאלעודמו—םלועבםולשםיברמח״תהחכותורסומ

יפכו.׳וכםולשו,רוחאוהבהאוגרופבןכשתשר״הי:םולשבורבדחתפוגיגפלשרמאמב

תיכבאקט״מל״אוהכובוהארוןנחוי׳רוילאאבא״רהלחשכ:(׳הףד)תוכרבברפוסמה

׳רשםשונראבו;תשפאאלדהרותסושמיאו׳וכהכוזםדאלכאליגוזמםושמיא

לודגינעהיהשתמחמ,ע״פבהבישיקיזחהללוכיהיהאלשלעדאמרעטצהרזעלא

רסחו
םישוהוקתותירחאונפוסחילצתוםידימלתבונלובגהברתש״:׳חלללפתתןכלו,ןוזמ

כולחבולוארהו,בערהיגפמובלשלחש(ה״בףדתיגעתב)רפוסמהפ״ע/ןדעןגבונקלח

אתעשבדליתתדרשפא,אמלעלהיכפאדךלאחיגולרמאה״בקהו/אהשמדירהנג״י
דע,בוטרבהב,״ךמלועבבוטרציובוטרבהבוננקתו,.אניעכאלרמאוינוזמד

לשיונבהףכ,ךמלועבבוטרציו,ןנחוי׳רואניגח׳רוירבחםעולהיהשתוקולחמה

אוןלעילשהזהםלועברמולהצור,ימלועבל״צו,הלעמיפלכדובכךרדאוהךמלועב

כ
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ינפמךתעדלערובעלערהרציהינתיסיאלשבוטרציילןתחתובואכמורעצאלפ

יריגךביריגה״בקהולש״מכו,ונוקתעדלעםדאהתאהריבעמתוינעש״מכ,תוינעה

/״ךמשתאהארילונבבללוחייאצמנוםיכשנו״.אנטשדאניעבאריגד״ער״הציםעםחלהל

,תומהךאלמוילאהארגשרפוסמק״ומבו,תומלטעמכהטנוובלשלחשרפוסמהפ״ע

2ונבבללוחייאצמנוםיכשנורמאז״ע/תמאלו.דיתעשףלחקר
תארייכ,ךמשתאהאריל(

םדאחיטילא,ומשברמאנתינעתב,״חבוטלונשפנתרוקךינפלאבתו״.םימיףיסות׳ה

׳הינפלןנואתהלובבלםחאלועבטבשפנרקהיהשתואלאוהו,הלעמיפלכםירבד

׳רלעייםמדאנתהיהוםולשבהואהיההזםעטמו)
׳פמ״כ,שיקלשירמךופיהבןנחוי

כל,(םילעופה
לבקמינאשהמ,תורירקןושלמאיהתרוק,ונשפנתרוקךינפלאבתורמאן

.הבוטוהקדצלילבשחתחבהאבלכהילע

ב/יסרפבלרוגןושלמ׳א:םישוריפינשא״שרהמהאיבהונרופתלמרואבבו
׳

.הטמואלרוגירבעןושלברמאאלעודמשרופאלםהיגשלו,ימראבהטמןושלמ

םהימיבליגרהיהשטוידהלשמיפלעאוה,הטמתארוהבונרופבןושלרוקמונתעדלו

רבדמשכןכלו,(יזףדןירדהנס)״יגסאלידימרגןיתשרבאירופאזיזעאלןותמיחרדכו״

—לשמהותואבשרופםשהריכזמםידימלתהיוברוםימכחהןיבםולשהןינעמןאב
ובכששתוטמהלעבשילהיהםכרדשתאזםגדועו;ונתבישיבואונתטמבןכשתשל״רו

לובגרציאלשםידימלתבונלובגהברתורמאןכו,הטמהבישיהלוארקןכלו,הלילבםהילע

.דחיתבשלםוקמה

שבלתתוונתערבטיבתוונתשבבץיצתש׳וכורמאהיתולצםייםמדרתבןנחוי׳ר

.ךתונתונעוךבוטתדמךינפלאבתוךיתונינחברזאתתו׳מךימחרב

יבורבדומלתבםסרופמועדונהםיארומאהשארןנחוי׳ראוה,הלעמלרומאהיפכ

גילפמתומוקמהמכבוהונאצמהנהו.תוהלאורסומבויתועדווירמאמבוותקדצוותרות

אצומהתאשמ״כ:הלינמברמאו,ויאורבלכלעה״בקהלשתיטרפהחנשהןינעברבדל

אלתקלחתמםיאורבהתסנרפשתורוהל,ותונתונעאצומהתאםשה״בקהלשותלודג

איבמו;עיבשמוומצעבודיתאחתופותונתונעבורבקר/לזמהפ״עאלועבטהיפלע

אכדתאוןוכשאשודקוםורמקוספמו,הלמשוםחלולתתלרגבהואוקוספמהיאד

ותלודגוותואגדצמארובהתחגשחבםינימאמןיאשםיפוסולפהתעדדגג/חורלפשו

דגגו/תחתמץראברשאםילפשםיאורבלעותבשןוכממחיגשהלולהואגאלש

א״רגהיפל)תינעתשירברמאןכו.לזמביולתלכהשםיטםילט&פהוסיגלורטצואהתעד

םהבו/ומצעבה״בקהידילעםהשל״רו,׳וכחילשלורסמגאלתוחתפמ׳ד(הרתהשעמב

(הסנרפונייהםימשנ/,ונלשארמנהיפלו)הסנרפלשחתפמ

3
ןכו.(

־*׳וי׳ררמא

םישקן
(ח״יקףדםיחספ)הלואנהןמרתוי׳ובויתונוזמםישק/הדלויכםילפכםדאלשויתונוזמ

ןמרתויוומצעבה״בקהדיבאוההיחלשחתפמשהדלוימרתויםישקש:תאזהנמלכ״ג

ץראביתרבעולעהדגההביתבתכשומכ,ומצעבוודובכבה״כקהידילעהתיהשהלואגה
םלועלשומורבבשויה״בקהשיפל?לודגהללהומשארקגהמלורמאןכו.םירצמ

ןוזמקלחמו
.הירבלכל

*ארילוננכלדמיוהברהבהאסכרבבשימכ,מבבלדוחייליצמתפללו,קומסלץאלומייסלמ(*

.ה״נלסלץלכל״פלבס״יללהףלמסנילואו,ךמשתא

ךינפבז״כב,םשםיאבומסםיקוספבשהחיתפןושלסיפ,תוחפסמהשלשרפאםשארמגבינףא(*

פאלוומצפגה״בקהתגסגה
ל

לקו;םש׳סוסבואבוהשםירגלסמכלופואצמנ,חילשילי
א

בישמ

.מ״כאלבא,הזבךיראהלשיו.ומצפבהיבסהי*פאיהשהלואגה

כ
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תורוקו
ולויהו/(׳הףדתוכרב)ןירוסיוילעואבשווינבלכותמשכ״געודיןנחוי׳ר

תיציצהרותלוטנכ:ויאטחליבשכםיתמוינבשוילעבושחלםוקמהיהשיפלהפרחל

קרמלןירוםיוילעואבשו,(ב״לתבש)םיתמםדאלשוינבןליבשבשםנחתאנשוחזוזמ
יגפמל״ר,הבהאלשןירוסיםניאםינבוםיעגנומצעלערמאובלםחוורעצינפמוויתונוע

•םניאןכלו,לובסלמיחכלשכודאמבאכהורעצהלדנםינבהתתימוןירוםיהתורבחתה

ןרכשאלוןהאלםשרמאןכו,הבהאלשםירוסי
,ןאכוירמאמובוםיוזהנוכבטוקלעו—

םייגעהראשוולשםידימלתה,םיברךרוצאוהשהסנרפהיכרצםנורבדבללכקר

רבדבי״רתלפתירבדוצרמנהמו.רובצהתרצבףתתשהלידכ,חודבשםינויבאהו

ללפתההדובעהרחאשומכוק״מהיבבהדובעהםוקמבאיהשה״יתלפתדהאהסנרפה
אמוי)ז״לזלארשיוכרטציאלש,הסנרפוהבוטתנש,המושגהנשהנשהאהתשג״הכה

׳רםגללפתהןכ,(ג״ג
וגתשבבץיצתש,ר״הירמאשהזו.ויכרצםעדהיבהסנרפהלעןנחוי

״וגתערבוונתשבב״,תיטרפההחגשחלעתורומ״טיבתוץיצתש״תולמ,ונתערבטיבתו

ןירומיהוםינבהתתימלעאוה
תמרוגשחסנרפהרסוחלעםגו/וחיהשובוהערולומרנש

;םורככתונתשמוינפתוירבלךרטצמשןויכ/וכתולוזםורכושרדשומכהמילכוהשוב

ולאםירבדסנ,׳ךיתונינחברזאתתוךתודיםחבףטעתתוךזועבהסכתתוךימהרבשבלתתו״

לעםירומםה,ףטע,רזא,הסכ/שבלםילעפהיכ,תוהלאבי״רתטשיפלעובוםי
4הלאשהולשמךרדבםאיכת״יבהלעןכרבדלןוכיאלשהמ,ףונהלםישובלוםידגב

אלז״כבהתשגרהושפגהתולועפמםהשףא,תודיסחותונינח,זוע,םימחרתורמהכ״כ

4ןוימדולשמקרםהולאםירמאמלכו—ןוצרבהנתשיאלולעפתיאלש,י״שהלעוגכתי

תוכלמישובלבואסכלעבשויהו״בךלמתגהגהכםלועהתאה״בקהתגהנהונלראתל

ת״כקהניהנמןכ,וצפחוונוצריפכםימחרבודסחבטפשמבוקדצבטופשיויתפשחורבו
תולועפהוםישעמהלכלהשועוהשעודבלאוהו,תוגיגחוזועב,םימחרבודסחבומלוע

ת׳׳יבהמםיקיחרמחםיפוסוליפהתעדדגג;תובוטהויתודמפ״עהצראלבתבלעפירשא

תולעפתהמתואבההגיגחהוהלמחהתודמוגממםיללושו,ולדגדצמ,יוגשוהלועפלכ
םיברםגוכשמגרבכו;תולזמהואםימשהתכרעמבלכהםילותו,ףוגהיגישממושפנה

לזטבלכהםילותשתבשיהלשבאגיגה׳רול״בירומכ,ולאתועדירהאלארשיימכחמ

םחו,(רחאךרדבםשןיגעהלכוגראב,בקעיןיעהלעונרואיבבו)העשלזמבואםוי

תלאכאל.סתוחטשוםתויגוציחיפלןכםירומשםיאיבגבםיברתוארקמתוטשפבםינעשנ

׳ריהלאהקלח
יראותולשחילמענמנאלת״יבהמתולעפתההותוימשגהתקחרהםע,ןנתוי

תרומ)שוהבונלתוארנהוםהמתוכשמנהויתולועפוויתודמפ״ע,תודיסחותונינח,חלמח
עודיכ,דאמחלענלדבחבםדאהתודממתולדבנה״בקהתודמשףאו;(ד״נ׳פא״תםיכובנ

^ץואהתארבשלידכ,דהיםימכההוםיאיבנהםומדיז״כב,תוהלאבטעמרבדןיבמלכל
ךימחרבשבלתתוי״ררמאשהזו,הרצוילהרוצןימדמשםיאיבנהחכלהנורמאשד״ע

ךלםידחוימההנינההודסחהםימחרהתדמבל״ר,ךתונינחברזאתתוךתודיסחבףטעתהו
ךינפלאבתו4התושנרושפנחתולעפתהמתואבשםדאהלשתונינחוםימחרבאל,ךדבל

םהלאיצמהלםילפשהלעהינשתןהבשהונעהובוטהתודמ,ךתונתונעוךבוטתדמ

ןוזמ
,ןווכו,הלעמיפלכדמכךרדאוהךתונתונעוךבוטתולמבתכונהיטכשןכתיו.היחמו

יתילדיביהיכהליבטירעשבבשויהיהןכלו,ביטמובוטשיאהיהשומצעלעןנחוי׳ר

ןכו,(׳כתוכרב)ןיריפשןינבןוהל
ילץרתםדןאמםימעפה0כרמאשדעדאמונעהיה

.ידעבבוטץילמהליתונתונעויבוטתדמךינפלאבתוא״זו,אתוסמיבלהינאמאנליבוט׳וכ

-אלושובנאלואטהנאלשךינפלמר״הי,יכהרמאהיתולצמייסמדרתבאריז׳ר

.וניתובאמםלכג

כ
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םלכנאלושובנאלו׳וכונבבלדחיו.הזןיעבכ״גןירמואונא.דברהבהאיתכרבב׳

תדחוימהנוכחזבולהיהשאלםא?הלפתהדחאתמאלז״רףיסוהה6לו,דעוםלועל

גאדש,אריז׳רלשאטחתאריוהשובתדמלעתורומהתוארוק?!ויה61יתשו.ויבר*יוול

רדחרזעל״׳׳ררמאמעמששינפמי״אלתולעלושפנהפםבנלבבנ!תי^ב(אןדימתיטול

הלועהלבשתמאב,תכללונתנאלווב.דחימ(*וברהדוהיבר׳ף*/ןו£׳אלביורש׳י*אפ.

פוליבםירועשהארשדע,השובהינפמוינפמאבחתמהיהז״רו,ה&׳עברבועי״אלל&מ

לבקאלווכימסהלרזעלא׳רהצרי״אלאבשכ(ב;(זינתוברב)ויתונוועורסינעדיי•
ולןילחומכ״אאלאהלודגלהלועםדאןיאאירמעמששדע,אטחתארימוהשובהינ$0

,אריז׳רלשאטחתאריתגלפהמרפוסמדועו.(ד״יןירדהנס)תוכימסהלבקזאו,ויתזנוע׳׳^

וברחוהשדעארונתרגשוומצעקדובהיהוםנהיגובטולשיאלשתוינעתבג*ש1יה*?**

שובנאלואטחנאלש,ונינפלשהלפתומצעלרקחוןזאהזוכרדיפלעו.(ה״פמ״ב)ויק^

יבאיבאןושלמ,ייאברזעלא׳רולבבבהדוהיברםהו/וניתוברמל״ר,וניתובאמםלבנ*(ל*

,וניתונועמםלכנאלושובנאלש,היגהלןוכגרתויוא.(׳א׳בםיכלמ)לארש*ב3׳ז

וזותלפתבו;םככרדמושובומכ/וניתונועמםימהשומשהזבב״שי^׳ז
ןווכ

ומכ,םיברלעםג

.הלעמלראובמבהלפההרחאהרמאםירבדהבףיסוהלהצררשאלו.ה5*ו.^ה^

לאוונבלהודילאוונתונמואךתרותאהתשריהי,יבהרמאילצמדרתבאייח׳ר

.וגיגיעובשח*

ונחלו*ילכואמויהםיבינואישנהיהש,יברלשמאייח׳רתסנרפחתיחרפוסמהיפכ
ן

ןחלושלהפצמהברש׳׳מכ,בלןובאדוהפרההזמולהיהיכ,הזבהרשיאלאיי׳ח׳רשפנ£ד
כל;(בילהציב)ודעבךשחםלועםירחא

ולרחבו,תונמואי״עותיחמאצמללדחשחן

לעןאבותלפתתנובהזו.(ג״קתובותכ)תוקוניתדומלותורותירפסתביתכתוגמוא

לכינאחיגמ,(ב״פןישודק)יארוהנ׳רשימכ,*ונתונמואךתרוהאהתש,,ויריבחלעוומצע

ונבלהודיאלו,;הדותל*תונמואל*ר,הרותאלאינכתאדמלמיניאוםלועבשתונמוא

תאזרמאןאבםנו—ודעבךשהםלוע׳וכןחלושלהפצמהבררמאמב,׳וניעעובשהיאלו

.(ארפס׳ררמאמכןלהלהארו)ןינעהיפלםירבדהבףיםוחלידב,הלפתהרחא

וט^היז1ול*•*וב׳:ןר

4

,םולשלשםייח,םיכוראםייחטלןחחשךינפלמר״הי,יכה

6חבשישםייח,תומצעץולחלשםייח,הסנרפלשםייח,הכרבלשםי*ה,הבוטלשםיי11

עי<ח>דובכורשועלשםייה,המילכוהשובםהבןיאשםייה,אטהתאריום^לתארי

.הבוטלונבלתולאשמלכאלמתשםייח,םימשתאריוהרוזותבאא<נצאהתו^

יניעב*לפי,יבררמאמלבררמאמםידקתשלעהלעמלונאבה*האיל&דדבל

חחקולןיאמו?אקוודשדוחחןיכרבמשחבשבוזהל&ורמולהתעוננהנםלע(א\דאוצ־
ונלשםירודסב(כ?ארמגבאצמגאלשהמןיפיםומונאששדוחהתאזגילעשדהתשהפיטוהזז

רזומכםהינשו,םיברתלפתתוכזבוא,ברתלפתתוכזב,תולמדמיאטהףוסבו&ו&ג

אצמנאלוםיברהתוכזואותוכזוהדסימםשוזהלפתבריכזמ•ןדו*׳הזיאל,וב^חנ■

םדוקמויח,יברתלפתואברתלפת:ולאתולמס׳׳לבןלת6אןז1ז1.1לפז)טו*בהזב־
םוסינכה,העידיןחםחם,םיסיפדמהואםיקיתעמהו,רמאמהרוקמ{ייעלןוילגבםימוזי

ו,!נינפל
ונשורתוידועוגשםירחאו,םעטאלל׳תטמ,תלמתפסוהב.1נוכהןקהלוב5#ז

וגאזיעםגךא;וענפלשחסונהומכםינדתלמליברואצ־יו/ולן>
ןייצלוארהמןיגד

היהשאלםא?וגלצאתוגוהנהתולפתוםירמאמראשבמרתויהזרמאמברמואהםשי

םרוכה.ובכהיהאלשפמכמהזמהברלאד(202דצ)״רדסהןוקק,רמאמבונרעהרככ(*

כ
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ורוקמוושרשלעוקחתהוםלצארקיודבכנדזרמאמ

דסימתמאכש,ונרמארבכו—
הלואגהןינעףוצרוכותו,ראובישומכשדוחהשודקתעלכבורמאאוהש,יבראוההזרמאמ

ינינעיפלהלפתהרחאםוילכבתמאלגהנו,רמאמהונממלבקודימלתברו;זאתיוקמה

.שדחהשודקתעביבררמאשהזהשדחהתאונילעשדחתשתולמטימשהןכלו,(יויכרצו
•.יוכונילעשדחתשתולמםעשדוחהןיכרבמשתעבורמאליברגהנמבםיקיזחמונחנאו

*יהשיפל,חפםוחהלעורמאמהרוקמלעתורוהל,יברתלפתתולמןוילנבונייצןכלו
*]םוי׳ררמאמדיעםיברתלמכיברתלמופילחהםיקיתעמהו;ברלשאלויברתלפה

.הזההםונהאציוילףלחיאיברבםיבר(.ריעןיבוריע)

יזל״או,בטןיעלאייח׳רתאחלשיברשונאצמהנהו
ל

ילחלשו,אחריל,דישדקו
■

ושדקיאלשורטומוקמבשיפלי״שריפו,(ה״כףדה״ר)םיקויהלארשיךלמדודאנמיס
וסנכנשינרתיבלשתונרקריכבהשעמרפוסמ(א׳י׳פןירדהנס)ימלשוריבו.שדוחהתא

תוחנההאר)אנמיסרקעימלועב׳וכהדוהימהורקעערהןיעםבהסנכנודולבהנשרבעל
(הידבח׳׳צרה

5
ןהו.םישדחהתועיבקוםינשרובעלעהשקחרזגחתיהיכראובמו,(

עהפצחחמאהדהמלעאלפי
6תוצמראשמרתויוזהוצמל
ךלמדודןמיסהםעטהמו(

םיקויהלארשי

י

לארשילבוטןמיסאוהו,הלואנהלשחיתםשדוחהשודקשיפלןינעהקר

לארשיםעםהבשםינינעהמכראבמשאב׳פהדקעהאר)התומכשדחתהלםידיתעש

ושקבוארקמםיוקיוהנבלהתםינפתואלמל־ויהירמולןינהונןכו,(הנבלהלהמודויתורוקו
מאילידכשדוחהשודקלעהרזנההפקתהזםעטמו,םכלמדיודתאוםהיהלא׳התא

*לוזהרזגםונאיירדאלשתוריזנהסכולטברבכשףאיברימיבו,הלואנהןמםבל
ועידוהלו,שדוחהםששדקיש,ענצומםוקמ,בטןיעלאייח׳רתאיברחלשןכלו;דועהלטב

.המוקמלרוזחתדודתיבתוכלמשהוקהשייכתורוהל,םיקויחלארשיךלמרוד,ןמיס
לאוגה.דיחיאוהשדודתיבערזמהיהשאישגהיברלעםהוקתהתיהא״מבונראבשיפכו

דיתע,(ח״צןירדהנס)שודקהוניברןוגכאוהייהןמיאהישמלעבררמאשומכ,עישומו

.(םש)רחאדודדימעהלה״בקח

,לארשיתלואגלעשדוחהשודקתעלכבללפתהלוכרדקידצזחאולאחתורוקהפיע

שדוההתאונילעשדחהשר״הי,:ראבנשומכותיבוותואישנינינעםנותלפתבללכקר

הנבלהשןמזביכ)לארשילהכרבובוטןמיסהנבלהשודחהיהיש,׳הכרבלוהבוטלהזח

*התשר׳׳הי:עגפילכק׳׳הקמותאצבכ״ויבג״הכהללפתהשד״ע,(יוכערןמיסהקול
םגו,םימיךיראתשהגורחאחהלואגהימיל״ר,״םיכוראםייחוגלןחהו,;׳ובתאזההגשה

הלודגהו,אישגהיהשיפל,לארשיתלואגבתוארלהכזיווימי׳הךיראיש,ומצעלעןווכ

,םולשבתורזגהולטבתישי,״םולשלשםיית״;(*(תוכרבימלשורי)םימיתרצקמ
ןווכו

לעםג

4
׳הערסשאולהסיהש,ויתורוקפ״עברלהזרמאמשחירואבאבומ׳גהנשיכלמהלומכהב(

עבשבהחואןירמואשלעונסחילפהזבבשיהסאלךא.סעלולנשהבסשראובמכ,ויימהררמש

.אקולןיכרבמש

״סלוהיןראלכבהרזגההסשששלעםינישלמהייערבלההלגסנשאוה,ערהןיעסבהסנכנוןושל(*

.אנמיםרקעימלועגןושלההזו,םינמיסהלעסגורזג,םינמיסברבללהיהםכרלשישלו

^םישלמסוחולוהנשהישלחרפסמוניקסס,הסונאוסוילוי,אמורירסיקשסעטמהרזגההאציילוא(*

,ונשרוהפ״עןפמסבסהלהיהאלשסילוהיהלעסנסליסהלוצרםהירחאשםיצירפהםיxיקהו

.ולשתומולהולבקאלשלעםהילעףצקשג״יהראגערגומכ,םהילעםמעזוכפשןכלו

כל,(מ״כהליגמ)וימייצסלעיגישקרוכרבהמרקןבעשוהי׳רשינפמןכקי(*
ן

3עללפסה

םרוכה.םיכורחסייס

כ
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הכרבלשםייח,;לאילמג׳רז״אלעומכתואישנהינפמתקולחמוילעהיהיאלש,ומצע
כל,םיינעסנרפלויתורצואחותפלחרכוהשדעתרוצבחתיהוימיבשיפל,״הסנרפלשםייח

ן
,תוילגץובקםויכםימשנהםוילודנש״מכהלואגלןמיסאוהשםימשגתכרבלעללפתה

ץולחלשםייח,;הזלהזלארשיךמעוכרטציאלשגיהכהללפתהשומכללכבהסנרפהלעי
/האופרלהלשמנשהלואגהלעכ״גותנוכו,ץילחיךיתומצעוומכהאופרןושלאוה״תומצע

היהשומצעלעןווכםגו,(זייהליגמ)הזםעטמהלואגלהאופרח״יתלפתבוכמסשומכ
םבשישםייח,;והייהיווהמילחיש׳הלללפתהו(םילעופה׳פמיב)ןילודגןירוסילעבושלח

תארייכ,רבתסמןכו,םימשתאריתולמתילםירפוסיקודקדב)יאטחתאריוםימשתארי

הלואגהלעדחפמהיהש,(אטחתאריקדןאכל״צו?חמליתרתו,ז״חאךומסברכזומםימש

ןווכו,אטחהבכעיאמש
;אטחתאריוהונעהלטביברתמשמוילערמאנהפיע,ומצעלעםג

׳הםחר:ז״םהבבש״מכ,דחיהםגרפהלעותולגהלעןווכמ,׳המילכוהשובםבןומשםייח,

םלכנאלושובנאלש/וכונסנרפוננווונער׳וכםילשורילעו׳וכלארשילעוניהלא
םלכיאלוז״הועבשוביאלשב״העבלחרואתכרביברןקיתשומכו,בערתפרהינפמ•

עןווכםנו,(ו״םתוכרב)ב׳הועל■
ל,הארוהותוכלהבקסעשומצעל
לשכיאלשללפתחןב

ידףדםש)הכלהכדודינפםילכמהיהתשמיפמשרודלעורמאשריע,ערכיאלז
)

לשםייח,;
ראשוהיעשיתאובנכ,דובכורשועבזאלארשיויחישהלואגהלעראובמ,״דובכורשוע־

,םיאיבנה׳

ןווכו
;׳םנ

ל

.׳וכםיקידצלהאגדובכהורשועהו׳וכיונהרמאמפ׳יע,וינבוותיב

הרותתבהאונבאהתשםיית״;(ו״פתובא)׳וינבויברבומייקתנתודמיזולאםשרםאז
היהאלשוםימכחידימלתוזבשלעאלאםילשוריהברחאלםרמאמפיע,םימשתאריו;

ומצעלעןווכו,(׳כםירדנ)םימשתאריובןיאהשובובןיאשימלכו,םינפתשובםהל■

,םרמאפיעו,ח״חתוברלךיהלא׳התא,ע״רשרדפ״ע,ה״תיאריוהרותיבהואויהישוינבו

יפכו,(נ״כתבש)ח״תומצעאוהןנברמליחדדןאמוןנברןינבהילווהןנברםיחרדןאמ

םהירבדויהישוםישארוםיאישנלוינבונמתישהיהיברץפחועשילכאימבונראבש

כל,םיעמשנ
תאריונבאהתשו,םינברונינבויהיזייעו,הרותתבהאונבאהתשללפתהן

תוכרב),םיעמשנוירבדםימשתאריובשישימלכ:שימכםיעמשנםהירבדויהיו,םימש

׳וףד-
)

,הלואנ,חישמתאיבלעהשקבהנופצהפ,״הבוטלונבלתולאשמאלמתשםייה,;

םללכו,הרצקבורתסהבתאזלעללפתהלםיחרכומויחש,הדובעהתבשהוק״מהיבןינב

ןווכו,׳הבוטלונבלתולאשמ״תולמכ
קר,וייחברובצהלעוינבתונמלהצרשלעםנ

.זמרבכ״גהזורבדריתסההשובהינפמו,א״מבונראבשומכונממהרצב*

םימיךיראהש,ויכרציפלדימתהבהנהאוהוברלהרסמנהלפההש,ונרמארבכו

האציהזמו.׳נהנשלמרכהבש׳׳שמרנהראיבשומכהלוחהיהםנוהער.דשאולהתיה>

,תונורחאהתושקבשלשאתילייכבםידבו.יברהיההדסימיכםעברלרמאמהתושחיתה

יפלו;ונבלתולאשמאלמתשםייה,יוכהרותתבהאונבאהתשםייח,דובכורשועלשםייח

ונינעווכרצלםיתואנויחאלש,ולאתושקכ׳נטימשהברשיפלםעטהונירבד■
ונחנאו—

.ראובמכ,יברתלפתחסונבםיקיזחמ

.׳וכםינפתוזעמוםינפיזעמינליצתשר״הי,רמאהיתולצרתביבר

׳לףד)תבשבןםייונישולפנ,רזרמאמבםנ
)

תוזעמודעקררמאנ,רמאמה(?)רוקמםשש,

,ילצמהוהיכיבר:ןושלבדמאנםשו,עררבחמוערםדאמ:םירמאמופסותנןאכו,םינפי

,אוהו,ארמגההםוגמהנושמונלשחסונהםניאוהרבדאלה,היתולצרתכ:רמאןאכז

יקודקדבאתיל׳וכתירבןבאוהשןיברמאמםנו;ותלתתבםוילכבוםויהתולמופםותנש•

לעקדצתונעברמאמהדסייברשונרבדרשאאוהו.ונלשתואסרגבופסותנו,םירפזב

נ
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׳הלללפתהקר,ותדמלעריבעהושינעהללוכישףאו,׳וכוינפזיעהדחאש,ולשערואמה

יבררמאשרצקהרמאמהונממלבקודימלתברו;םיאבהםימילהלאכםינפיזעמוהליציש

וכרצלםיתואנםירבדתפסוהב,רתויהכוראהלפהןינבונממולןיקתהו,ותלפתךוהב

ףיסוהו,הלעמלראובמכ,הלפתהרחאםוקמהלעובקלחרכוהתוכיראהינפמו,ויתורוקו
7דימתהזבוכרצינפמםוילכבוםויהתולמ

ברה״השקןידלעבמוהשקןידמ,.(
*םישקםישנאויהשםיטפושהלעןווכמו,השקןיידמהינהןנאמפיירבקעי׳רםכחה

ולעריאוןיידהיהשוימיףוסבובצמלעןאכותנוכילואו)דחאכםינידילעבוםינייד

לעןווכמ,יתירבןבוניאשןיבותירבןבאוהשןיכ,;(ןלהלהאר,השקןידלעבמרעצ
הלימתירבבםיקדהמהםיקודצהתכמםשויהשןדיבאיבלש׳א:דחאכתוהכהיתש

.לוהמוניאש,תירבןבוניאש:ןאכיישריפןכו.הלימתירבורמשאלש׳ב,הרותהיפלע

אילמפבוהלעמלשאילמפבםולשםישתשר״הי,יכהרמאהיתולצרתבארפסבר

ירדנסכלא׳רז״חאו.המשלםיקסועויהיהמשלאלשהרוהבםיקסועהו׳מהטמלש

לאו,ונבל.דחילאו,הבשהןיקבאלוהרואןרקבונדימעהש׳ובר״הירמאהיתולצרתב

.׳וכאהירמאדאכיא;וניניעוכשחי

המשלםיקסועהןיבו,הלעמלשאילמפבםולשםישתש,ארפסברירבדש,ןחבתןילמןזא
הכוזהמשלהרותבקסועהלכ:ירדנסכלא׳רסשב(ט״צףד)ןירדהנסבשםירבדהןהןה,״׳וב

היתולצרתבארפסבר:ןאכל״צךכיפלו;הטמלשאילמפבוהלעמלשאילמפבםולשהשועו

רתבירדנסכלא׳רו,הלילצמאנונמהבראהדיאו,הרואןרקבונדימעהשר״הירמא
רמאמ:בטיהםירמאמהוכשיתיהזפ׳׳עו.יוכאילמפבםולשםישתשר״הירמאהיתולצ

ךומסהיהייאלהלעשכו,םחללדדונוינעהיהשויתורוקיפלעארפסברלשחיתיןושארה
םממםיסכומהוהחטפישודעבלדתשהווננמוובהואהיהשרישעהוהבא׳רןחלושלע
/אברלשומוקמאזוחמךרכברדהקוורהיהולבבלםשמרזחכ״חא,(׳דז׳׳ע)םינשג״י

ואלאברליא,ךרכברדהקוור׳וכןהילעזירכמה״בקה׳ג:ןנחוי׳ררמאממוינפובהצשכו

ישידקןנברןוכייחבוהייהמומו,יוכויפכשואווהדאיעשוא׳רואנינה׳רץנכאלארמןוגב
לע,ותרותרואוותשודקתבכעמלבבבותבישישארפסברןיבההזמ,לארשידאעראביד

ברתלפתאיהוזו.׳וכאכושהדאעראביבתידלוטמ:לבכינבלעהימרי׳רשרדשךרד

שיעי״אלערמאנןרקםשה;הבישחןרקבאלוהרואןרקבונדימעהשריהיןאכארפס

לבבבונדימעהאלו,הרותוזהרואםוקמי״אבונדימעהשל״ר,(׳ההיעשי)ןמשןכןרקב

דובכבונתסנרפונלןימזתש,וניניעוכשחילאוונבלהודילאו;רואאלוךשוחםוקמ

הפצמהבררמאמכונבלהוריווניניעוכשחיהזמש,םירחאןחלושלתופצלךרטצנאלו

אהירמאדאכיאםלוא.(אייח׳ררמאמהלעמלהאר)ודעבךשהםלועםירהאןהלושל
,ותלפתבךיראהלוכרדהיהאנונמהברשיפל׳א:םימעט׳בינפמ,הלילצמאנונמהבר

תבש)העשייהבןיקסועוםלועייחןיהינמולרמאווילעאברדיפקהתתאםעפשדע

לאשאתולגשידהו,(ט״כןישודק)לחנםדאלוהואהבשאדםהברשונאצמש׳ב,(׳יףד
7רשףא,ארפסברםלואו;(טייקתבש)םיתוכנםירבדולבישהאוהוקוספברואבונטמ

דע,םהחכותלעםינימהלבישהלעדיאלז׳׳כב,לחנםדאלןכםגותואחבשוהבא

כל;וכלירמאימיארקב,יאנהבוכלאנימאיכ,והבא׳רלצנתהש
ירםאדאכיאהואצמן

ע,אנונמהברלוזהלפהסחילןוכנרתוי
יבסש,אנונמהברלעריאשערואמיפל

7
ץלאסמסייקסהתאיסמדע׳טיאממהיבןיעגס׳וכברבסוהאלבוסרפוסמימלשוריבו(

.ערעגפמוןלהלרמאזיעילואו,יוכןיאדוהי

Iכ
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*בשוימי״שריפו,(ה״כןישודק)אנונרקאלאתאאנונמהואלולורמאווהואושייבאינוזנד

,אנונרקךופיהאוהשרדמהתייבןמאנדתי,אנוגמה:ראבףיסומא״בטירהו,תונרק

כל;קושבשןרקמ
שרדמהתיבב,הרואןרקכונדימעהש:ןושללעלפונןושלבזאבדמאן

,קושבשתונרקיבשוימונקלחםישתאלש,הכשחןרקבונדיכעתלאו,הרותאצתםשמש

יבמוהושייבשומכהכלהתחכשינפמםלכנושובנאלש,וניניעוכשחילאוונבלהודילאו

׳נןירדהנס)ורמאשומכהכלהבןיעדויןיאשתונרקיבשוילוהומדואינוזנד
)

יבשויםושמהריזנ

.םשי׳׳שרהארו,תונרק
פוקממןאכלאבורקדזנהלילצמאנונמהבראהירמאדאכיארמאמשהארנרתויו

ברדיודיואוהש׳וביתרצונאלשדעיהלא:ךומסבאבהאבררמאמרחאל״צו,רחא

הלבקאברוהנשהלכבהלילצמאנונמהברירטאדאכיאןאברמאז״עו,ב״הויבאנונמה
אתשילוכאכרדיודיוונייהו,םשאמויבורמאןכו,הלפתהרחאהרמאלגהנוונממ

.(םירפוסיקודקדבהאר)

תושעלוננוצרשךינפלעודיויולגםימלועהןוכר,רמאהיתולצרתבירדנםכלא׳ר

ונבלבשר״הציהסיעבשרואשי״שריפ.׳וכיתוילנדובעשוהסיעבשרואשבכעמימוךנוצר

ריבנהלונידיבהריהבהאלה,ונאיטחמר׳הציחשהזבתולצנתההמ,הומתאוהו.ונאיטחמה

ללכאלעודמםג?םיברןושלבםעינכהשואםהמונליצהשןושלההמו,ר״הצילעטיצי

רמאמבשרמאנךא?דהארמאמםהינשתויהלולםודקהרמאמהםעהזרמאמירדנסכלא׳1
ינפברודמולקלהלודגןיגעברבדמשיפלו,חישמהתובקעותולגהתוכיראלעןגואתמהז

ר,אוהו.ומצע
םירמאמהכרהדומלתבו,יולןבעשוהי׳רלקהבומרבההיה,ירדנסכלא׳

רפוסמםשו,םירבדינשליבירםשברמא(ה״צףד)ןירדהנסבו,וריבחםשכשיאורמאש

לאשכיחאו,׳וכוהילאתאאצמש(ירדנטכלא׳רירבדאוההזרופסםגילוא)ל״בירםשב

שיהששרדמבו;ועמשתולוקבםאםויהוהילאליארכםויהל״א,רמיתאתמיאחישמל
הגהירדנםכלא׳ריכראובמפיכע.תולגהלע,תולילביבכשמלעירדנםכלא׳רשרד

עןכםג■דוקילואו,חישמהותולגהןינעבדימת
רדסבןייע)וימיביחשיכרידילעהלואגהל

ןיעכאוהשונינפלשדטאמןאכותלפתברמאז״עו,(ירדנםכלא׳רךרעינשקלחתורודה

ימו,ךלוקבעומשלוךנוצרתושעלוננוצרשךינפלעודיויולנאלהע״שבר:הנעטוחוכיו

ונברקבשםינישלמהוםינימהל״רהסיעבשרואש,תוילנדובעשוהסיעבשרואשבכעמ
לכומכהחפשמלעהרמאנהסיעיכ,הסיעברואשומכונבםיעלבומוםיברועמםהש

לעונתואתוריבעמהתוריזגהותולגהתבםבו.םתבסב,(ט״םןישודק)ייאלהסיעתוצראה

הלכיואנאובי,אוביאלחישמהשונעשפהמו,וניתובותתושעלםילוכיונהנאןיאונהעד

ינליצי.ךינפלמר״הירמאשוהזו.סרכהמםיצוק
םעינכהשבקעיןיעהתםריניפלוא,םהמ

יקוחתושעלבושנו,רוחאוםינפונלהמחלמהוונכותבוברעתהשיפל,ונירחאמוונינפלמ

.םלשכבלבךנוצר

ושאר׳פ)ש״הששרדמברכזומההבורקירדנסכלא׳ראוההזירדנסכלא׳רשןכתיו
ןאכוירבדרמאןכלו,םיטויפותובורקרבחמהיהשהנוהכתונתמהלעבשריפו,(זפםהב

,םינטייפהךרדכתוחצוהצילמןונגסב

המרמרבדמיתפשוערמינושלרוצניהלאיכהרמאהיתולצרתבאניברדהידברמ
ישפנףודרהךיתווצמבוךתרוהביבלחתפ,היהתלכלרפעכישפנוםורתישפניללקמלו

תואצויהתוינערופינימלכותושקתועשותורצמונליצתו,יוכםשארלעםלומגבשהו,יוכו

.תרחאאסריגונלשארמגבו.םירפומיקודקדבשי״כבאוהןכ.םלועבתושגרתמהתיפצוחה
םירודסבתונושתואחסונדועו,םתבשחמלקלקודעקראבומהלפתהרחאונלשםירודסב!

כ
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־■״־•-״*-•.י.־״־־^■ז־^דוימי-־״ןזגי,

הזרסאמקרגהנמללבקתנליזחורמאשםירמאמהלכמשהארנםינפלכלעו.םינוש
.םוילכבפ״גוהואםירמואונאש

רמאקחצירבןמחנברו,לודגדיסחוםימשאריהיהאניברדהירברסש,ןינעהו
תבשוטילתוכרב)אניברדהירברמונמו,םהינשידיאצויםימשאריותימוקמיבבוילע
קפוסמרבדלערמוללשמלוהוניצהשדע,רקשרבדמונושלבוויפכדאמרהזנהיהו,(א״פ
ותנותחםויבשדעובבחמוזזאלו,((*כ״כתומבי)הלעםההאניברדהירברמואל
לעונגמד,דוצמיהוהרותיהוילעורמא

ן

(דינףד)האורהקרפבהנהו.(א״לתוכרב)
תוכזולהדמעילוא)םיסגבלצינוהנכסבענפוךרדבעסנםימעפהמכשוילערפוםם
הזלעו.(ושפנתורצמרמושונושלוויפרמושהמלשרמאשךרדלע,ונושלבותוריהז

יערמךנושלרוצנ,םייהץפחהשיאהימ,דודלשןושלבשמתשהו,ןאכותלפהןוכת
יללקמלו,;(ט״יז״ע)ערמךנושלרוצנייהיעבןאמזירכהירדנםכלא׳רםגו,׳מ
;הללקןיעכאוהש,ותנותחםויבןנתימדןליורמאשאגוגמהברלעןווכ,״םורהישפנ

,״ישפנףודרתךיתוצמכוךתרותביבלחתפ,;ותוונעוותודיסחינפמ,״רפעכישפנו,
סיבשוההלכו״;דימתתוצמבוהרותבותדיקשלעהוצמיהוהרותיהוילעש״מכ
וילערפושמ,״םתבשחמלקלקוםתצערפההרהמ(הערלילעםישקהוא)הערילע

כ(**םולהתינעתהנעתהש,חיטםיחספב)
הנכסמדימתדהפמהיהשינפמאוהו,הנשהל

םיבשוחהויסקוויביואמ׳הוהליצישןאכללפתהןכלו,םיערתונויזחותוטולחוהותעבו
ונליצהו״,ךרדהתלפתאיהשוזהלפתללפתהךרדבולועריאשתונכסהינפמו.ערוילע
ובעגפיאלש/׳ערענפטינליצתו,ףסונונלשי״עהתסריניפלו.״ךרדכביואוביואלכס
.(םשהאירה;ץורפכמנ

םיסנהלעותדוסיו,תודיסחבםסרופמהאגיברדהירכרמלשרמאמהתרקיינפמו

השגרתהשהריזגוהרצתעלכבורמואלגהגמהטשפתגולארשיברקבלבקתג,ולועריאש
.ןמזבוםוקמבתונתשהלגהנמלכךרדכתופסוהוםייונישובולפנקר,לארשילעאובל

יכריענו.זיראפי״כורסומה׳סםשבםירפוסיקודקדבהאבומההפסוהההאבהזמו

תחיתפתעבבוטםויבםירמואשע״שבררמאמבשתוערתועשוא,ןאכתושקתועשןושלה

איה,דועםוקמםושבאצמנאלש,״םלועלאבלתושנרתמהתוערתועשמו״:ןוראה

1נ611זןמהנוכנהקתעה
תלפתשרעשנהזמו.ענפוןוסאותארוהש,יתפרצןושלבשג1*1

רוזגתוש׳׳מכ,תפרצבתוריזגהותופידרהתעבורבחתגםיארוגםימיבוט״ויבשע״שבר

.תוערתועשטונליצתווא,תושקתוריזנלכונילעטלטבתו,תובוטתוריזנונילע

ןכו

תורצטינליצתו״ורטאחזו.םשתוריזגהתעבהאצי—זיראפי״כבורסוטה׳סבשהפסוהה

תואצויהתוריזגלע,תואצויה:ורואיבו,״תושגרתמה,תופצוחה,תואצויה,תושקתועשו

תושגרתמהו;(ו״ט׳בהשרפ)לאיגדבשהפעחאטאתדןושלמ,תופצוחה;םיטשהןט׳התאט

,ןואילעופתשגרט,סיוגושנרןושלט,הלומהוןואשושנרבםיאבש,ןומההתופידרלע

לילכתוריזגהותורצהרשאירהאו.הלאוגימיבםגר״הועבוגיגיעוארשומכ,שרגגםיכ

ונלשחסונןכלו,ץפחםבהיהאליכ,םתעשבםיפסונהםירמאמוטימשה—םשופלח

.םודקההסונהמםשורראשנש,םתבשחמלקלקודעאוה

םירבדעומשמינזאו,ערבתוארמיניעםוצע,רמאילצמדרתבדאדימלתאוהה

ךיתוצמלאילתךרדהו,הריבערבדבבושחלמיתוילכו,עררבדברהרהמיבלו,םילטכ

הלט:סקסרמאנםשארמגב(•*.הזמהיארןיאש(ומוקמבינשקלמ)סממהרדסןיימ(*

םולחתינעתהנעתמהיהו:(ומוקמבינשקלמ)סממהרזסבןייעו.אסינעהבביתיהוהאתש

.םרוכה.םינואגהותוססות,כ״ויעזתרצעמםירופמןוההנשהלכ

נ9ט
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ן״זייןלי-•

אוההזלב.םילשוריבםייהלםיראשנהוסייתונהמתויהלילעךימחרונפיו,ךיתוקדצלאו

.םירפוסיקודקדבי״בב

יניעםוצע״:הריבעמלצנהלהשקבוהלפהםהרמאמהירבדלכש/ןחבהןילמןזא

;(ז״נביב)םישנבלכתסמוניאשהזערבתוארמויניעםצועוושרדשפ״ע/ערבתוארמ

יבלו,;יוכרבדעמשיםאשךנזאלעךלהיהתדתיושימכ,״םילטבםירבדעומשלמינזאו,

השאבלכתסיאלשו׳וכרהרהיאלשעררבדלכמתרמשנוושרדשפיע,״עררבדברהרהלמ
;רבדתורעל״תתואמוטותורהטבלוביעררבדלכמתרמשנוירפסבו,(ו׳׳מתובותכ)האנ

כל,תוצעויתוילכהשיפל,׳הריבערבדבבושהלמיתוילכו,
עבשתברהשעמלעדודרמאן

׳ראוהיכרמאנו?עדניכומשהמו?דימלתההזאוהימךא.יתוילכינורסיתולילףא

כ׳׳חאו,(ג״יןיבוריע)דימלתויתורותבימיב.ארקנשו,דומלתבעדונותקדצוומששריאמ

ץצולתמהיהשוילערפוסמו,(םש)הכלהבםימכהיניעריאמהיהשיפלריאמ׳רארקנ
דיהסגו,(א״פןישודיק)רבעוארצימטקנאתתיאכהילימדיאוןטשיתאוהריבעירבועב

והואיצוהשחבטהי״רתיבבםילשורילךלהשכולעריאשרוהטאלהרקממוילערפוסמ

םיניעהפיהיהשיפל,ותורחבברמאש,ונינפלשרמאמראבתיז״פעו.הנממלצינוהתימל

פופקונובלהיהווילעורציזחפויאורבוטו
כל,הריבעבלשכין
םוצע׳הלללפתהן

עריאשערואמהיפל,םילשוריבםייתלםיראשנהמתויהל,יוכיבלךרדהו׳וביבלוינזאויניע

ותשאתוחאינפמותולתלושקבשערואמהיפלעו,תומלןוכנהיהשםילשורילותולעבול

תולפתרתאוזהלפהועבקו.ורכזוומשוריתסהוודובכלעל״והוסחקדצבו,(ח״יז״ע)

והיאו,םהדחאבאינבםהינשש,ךומסבאבשריאמ׳ררמאמלהכימםהלידב,םיארומאה

םיליחתמו,םתלפתרחאורמאשתולפתהולכןאכשיפל,םידקהלרשפאהיהאלךומסבשרמאמה

,ראובישומכ,אוצמתעלכבםהיפבםירונשויהשםירבד

רהטו׳וביכרדתעדלךשפנלכבוךבבללכברומנ:ריאמ׳רדתימופבאלנרמ

.׳ובךמצעשדקו
חקלירבדםהו,םודקהרמאמהיקלתלםיליבקמהזרמאמיקלחיכ,דיעההאורןיע
ארקנרבכוהבישיבהרוהץיברהרבכשתעבוידימלתתובללערטמכףיערהשרסומו
דחאהרמאוושרדמתיבלהאבתחא,רשאשהרקהנהו,הלעמלראובמכריאמ׳רומש

ץלםבהצעחיכוהלהמכחבויפחתפז׳׳עו,(א״יןירדהנס)׳וכהאיבבינשדקםכמ
ל׳׳זחשרדכ)ךירציינשבל״ר,ךבבללכברומנםהלרמאו,הריבעבולשביאלשוידימלתל

םירלןטשהש״מכ,ךליצהלךלדומעתאיהו,הרותהלעדוקשלויכרדתעדל;(ד״נתוכרב

,׳וכערמךנושלרוצנ;יוכותרותומירבורהזהעיקרבךלעיזרכמדואליא(םשןישודיק),

הקומעהתושה״שע,הנוזהשאל״ר,הקומעהחושךוחלדרויויפלבנמהלכ:םרמאמפ״ע
םימדוקהוירבדדע,הרהטותויקנבםהירבאורמשישןאבוירבדוצרמנהמו.׳ובהנוז

ךבבלביתרותרוצניתאריהיהתךיניעדננןאכרמאןכ,יתוילכויבלוינזאויניעםוצע
:ריאיןבפ׳׳ררמאמכ,העשלכבךמעהיהאינאוזאו׳מךמצעשדקורהטוךיפרומש

היהארמולקדקדו;שדקההודידילו,השודקידיל,הרהטידיל,תושירפידילהאיבמהרות•

לכבקר/ןושארהורמאמבםתוחשומכ,אקודםילשוריבאל,העשלכבךמע

.דימתהעש

ןנחוי׳ר
לכהוהטיחשלהמהבףוסותומלםדאףוס:רמאבויאדארפסםייסמ!דוהיכ

.רכהרותבלדגשימירשא,ןידמועהתימל

ורמאהנהו.םירוסילבסםגווינבלכותמש,דימלתלכלתועודיןנחוי׳רתורוק

ןירוסישעודיבאצמאלושפשפוישעמבשפשפיוילעםיאבןירוסישםדאהאורםא:תוכרבב

לעשנועךרדבוא:םינפינשבםדאהלעםיאב!ירומיהיכראובמןיגעהו;םההבהאלש

כ
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יישריפכ,הבהאלשםירוסיםיארקנזאו,ב׳׳הועבודנשתוברהלותבוטלקרוא

לוטבבםגווישעמבןועאצמאלושפשפאוהוםירומיהוילעואבשכןנהוי׳רםלואו.ןאכל

רמאוובבלץמחתה,ימלשוריבוילבבבויתוכלהוותרותיבורמעודיכתולתללוכיאלהרות

ףיסוהרועו.דאמבאכהלדגיכ,ב׳׳הועלרכשהימרבץפהילןיאליר,ןרכשאלוןהאל

סירוםיםהדתיםיגבוםיעגגל״ר,הבהאלשםירוסיםניאםינבוםיעננרמאוןנואתהל

תוועש,ה״בקהלעבויאתונולתלםיכסהלובלהטנםגו,הבהאלשםניאואושנמםישק

ובינתיסתוקוספלעןנחוי׳רש״מכ,השעסמחאללעןירוםיוילעאיבהווטפשמ

האר,ז״טב״ב)תסינוותואןיתיםמשמדאכ,ורמואלא״אבותכארקמאלמלא:םנחועלבל

ונבתכשומכ,תילכתדעתוהלאבךרותוקימעמהיהןנחוי׳רשןכמנעדונו.(א׳׳שרהמב

ה״בקהתגהנהתנוכתדעאבל,ידשרקחאוצמללדתשהןירוםיהרבדבםגו;הלעמל
ויהםיתשיכ,וזהריקחלחתפנרוקמונממש,בויארפסברקחוןואו,ויתוירבםע

ורסישלע׳הינזאבבויאןנואתהןכלו,ופוגידוסיווינבתתימ5והמכאוהםגויתוארוק

ואבםירוםיהוהברותערשויגפלעוהוחיכוהויערםלוא.ופכבלועןיאיכ,טפשמאלב

בויאןיבשםיחוכוהתותלדהנבוסתהזלעיכ,בויאיסבהגוהלעודיכ,ויאטחלעול

ועדיאליכתעבגתחאבךא,תוחכוהותויארבוירבדקזתלץמאתהדחאלכו;ויערז

היהשומכ)ותירחאבורכשתוברחלידכהבהאלשןירוסיןיממויהוילעואבשןירוםיהש

רכששדומלתבהעדהיפלתמאבו.(ותישארמבויאתירחאחאךרב׳חשתמאבףוםה
׳חינפלףדגוףרחשיפלקר,ביהועבורכשלבקישיוארהיה,אכילאמלעיאהבהוצמ

ם״וכעבהיהדיסח:(ויטב״ב)ליזחש״מכ,ב״הועהמודרוטלידכז״הועבורכשולזתנ

ורכשה״בקהוללפכףדגמוףרחמליחתה,ורכשלבקלאלאםלועלאבאלווצשבויאו•

חכוגוהארםששבויא׳םםייסשכןנובתיוןנחוי׳רהארתאזלכ.יוכודרוטלידכז׳׳הועב

עשרלוהובשחשל׳׳ר,בויאחאועישריוהנוכנורבדאלשלעבויאיערכ׳חףא.דרחיב
אבםדאהלומנש,הדמהאיהךכיכ,הבהאלשןירוםיויהןידוסיהודיסחהיהתמאב*
םדאףוס,:הלאשןושלברמאו;תומשנהםלועבףונהמשפנהדרפהירהאוישעמיפל
״ןידמועןההתימללכהוהטיחשלהמהבףוסותומל

?המהבהןמםדאהרתומהמכ״או—

בוטברשאלםא?לפנהונטמבוטאלה,וייהבםיבואכמוםירוםילבוסהשונאתוקתהמו

הבושתתמאבאיהוזהנעטו.ץקןיארכשוגנועעובשל,ביהועבבוטישועלןופ*־

הבשו:םשתלהקרמאו.תלהקבן״מבמרהראיבשומכ,שפנהתראשהבםישיחכמהלתתצג

ןמזלםלועבםייחשליד,הנדעםייחהמהרשאםייחהןמותמרבכשםיתמהתאינא

ימירשא״.ןכרבדלןוכיאלםייחצנםייחלעלבא,הנדעםייחםהילערמאיש,העשו

ל,חומהרחאאוהלומגהרקיעשירחא,״בוטםשברטפגובוטםשבלדגהרוהבלדגש־
ןכ

שפנהלשיש,זיהועבבוטםשולראשנםנו,ב״הועבםייחתנתונשהרותבלדנשימירשא

תוינפונתובוט׳א:םינפיבבולםלושיםדאהלומגיכןיגעהו.לודגינחורגנועכ״גחזמ

םיינחורםיגונעת׳ב;ונוממבוופוגבשח״גותקדצומכ,תוירמוחתולועפלעתואב,תוירמוחו

ותאורכשןכל,ורצוילתורתחנםהבהשועשיפליכ,בלבשתוצמותרותדדומללע

םינבריאשהאלןנחוי׳רשיפלו;וירתאראשנשבוטםשבגגעתדלוהניכשהויזמתונהיל

לעדיפקהןכלו,ותרותי״עומשוריכזישוצפחוועשילכחיחןכל,ומשריכזהרובעבל׳

ןמשמםשבוט:הטלשרמאוילעו,;הלעמלאבומכומשבםירבדינשרמאאלשרזעלא׳ר־
בוטןמשי׳׳עאבהםשהדאמבוטש,הריתהלירבוטןטש,׳ודלוהםוימתומהםויובוט

ברקמש,תומהםויונלבוטאלה,התימהדהאאבבוטהלומגשירחאו,הרותהאיהש־
*המלשרמאוילעו״רמאמו.ונתאמהקוחרונתעושידועב,הדילהםוימ,אבלונתעושי
,המלשלשחיתהליוארשילכשהןינעלכלעתוחצוהצילמאוהשרחאםוקמכונראב.

כ

י-.
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קממי׳׳־

ןקיתשהעשברמאמ,י״עהלעותואיגהאר)אקיידהטלשורמאשאל
,דמלש

ךיבוריע

.(׳ובםיריתליטנו

^׳וברטאבויאדארפסריאמ׳רםייסמ,דוהיכןנהויריא,אמריגהייעבהנהו

בוטהנהו,ריאמ׳רלשותרותבבותכואצמשפ׳׳עאוהו.ריאמ׳רלרמאמהסחויכז״פלו

רכשהשיתמוברקמתומהש,ונרכזהשםעטמכינאוהו.(טיפר״ב)תומבוטהנהו—דאמ

יכייד:ארמגהתסריגברבתסמרתויךא.בויארפסמןכםגמירודמלו,ב״הועבןופצה

ינפמ,תועטבןאכלרקדזנט״רםשו,םירמאמהראשךרדכ,בויאדארפסםייסמהוה

.ריאמ׳רלםישתוימההזינפלשםירמאמה

,יוכריעביתכאלמינא,הירכירבחוהירבינא:הנבידןנברדוהיימופבאלגרמ

ןכ)יתכאלמברדגתמיניאךכותכאלמברדגתמוניאשםשכ,׳וכיתכאלמלםיכשמינא

טיעממהדחאוהברמהדהאונינש,טיעממאוהוהברמינארמאתאמש,(ייעבאםרינה

.םימשלובלןווכישדבלבו

?ירבחותלמבןוזמריימלאיהנבידןנברהםהימ,םותחהרפסכאוההזרמאמ

הנבידןנברהיכהזחנונחנאו?רמאתאמשחכונןושלבולורמאשםטערבדמהאוהימו

תוכרב)םהינופצלעץעיתהלואידוהרוהדומללהנביבםרכלוסנכנשימויידוהדוהי׳רםה

־ייבשרךרדעדונו.םמעהולנםתקולחמלעביאחויןבש״רםגו,(ג״לףדתבשוג״םףד

רפסשומיאלשרפמיכ,תורידתבהרותהדומללעדקושהיהש,םהיכרדמהקוחרה
תעבהרותהדומילןילטבטשהמדאידבועלעףצקברףצקו,ןבתככםירבדךיפמהרותה
הרותהריצקתעשברצוקוהשירחתעשבשרותםדארשפאשירשימכ,תודשבםתדובע

לכויוכםלועייהןיחינמרמאיערזויברכאקדיזחוהרעמהמאצישכו,הילעאהתהמ

״םיריסהויהש,יסויידוהדוהי׳רךרדןכאלו;(םשתבש)ףרשגדימויניעןתנשםוקמ

דומלתבהדוהי׳רםתס,יאעלארבהדוהי׳ראוהדחאדיסחבהשעמרמאנשםוקמלכיכ

תורזופמולשתודיסחתודמהברהו,(ד״הםוןיסחוי)דיסחהיהיםוי׳רןכו,(נ׳׳קקיב)

,םירחאלשמתונהילוצראלםתקדצוםתודיסחבורינפמו,(ח״יקףדתבשהאר)דומלתב

ויהשונאצמןכיכ,הדובעהתעבדומילהלוטבלעוחיגשהאלוהכאלמהתאובהאו

אפלוגליקשהוהאשרדטיבלליזאהוהיכהדוהי׳רלעורמאו,א״דוהכאלמבםיקסוע

ןכו,(ט״מםירדג)הילעבהאתדבכמשהכאלמהלודגרמאוהיפתכא
דבעמהיהיסוי׳ר

םשפנתונוכתונזםבםגו.(ט״טתבש)הוהאחלשאבא:לאעמשי׳רוגבש״מכתודוע

הליעמ׳םות)טעומרבדבדיפקמוןסעכהיהש,יאחויןבש״רמיסוי׳רוהדוהי׳רוגתשנ

ןדפקוהילאלארקיסוי׳רשרבדלרכמ,םיוצרוםיחונויהיסוי׳רוהדוהי׳רלבא,(ז״יףד

׳רכהכלהןועמש׳רוהדוהי׳רןדומלתבלודגללכועבקהזםעטמו.(ג״יקףדןירדהנס)

עובקלללהתיבוכזהמינפמ5ורמאשךרדלע,יסוי׳רכהכלהןועמש׳רויסוי׳ר,הדוהי
<׳לףדתוכרב)אתיירבהונתעדלו.(ניי]יבוריע)םיבולעוםיתונויהשינפמןהומכהכלה

הדוהי׳רלעכ״נהנווכ/׳ובתחאהעשןיללפתמותתאהעשןיהושויהםינושארהםידיסח

ךיאהןתרותהלפתלםויבתועש׳טןיהוששרחאמיכו:םשארמנכולאששכו.יסוי׳דו
ןתכאלמותרמתשמןתרותויהםידיסחשךותמובישה,תישעניתמןתכאלמותרמתשמ
ךרדםבגוהנרמאש,יםוי׳ררבלאעמשי׳רתטישלעורמאשךרדלעאוהו.תכרבתמ

ןבתככםירבדאלו—ץרא
—

םדיבהתלעאלויאחויןבןועמש׳רכושעהברהורמאהזלעו

.םדיבהתלעולאעמשי׳רכ

תעדרותסלאוהו,םהיפבליתהיהשהזרמאמבהנבידןנברהתנווכהלנתהזפיעו
.,״הירבירבחו.רירבינא,:א״זו,םמעחכותמוםהינפבדמועוליאכו,םתקולחמלעבייבש!

כ
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,ונתאמאוהלפונאלאלה,ערוזושרוחהעשייחבקסועשותמדאדבועלעףוצקתהמל:רמולפ

,״הדשבותכאלמאוהוריעביתכאלמינא״;וילעםוחליוארוה״בקהלשופכריציאוהםנ

םירבדלםיכשמוניא,ותכאלמלםיכשמאוהויתכאלמלםיבשמינא?וניניבשרפההמי■
ותכאלמברדנתמוניאשםשכ״;הילעבתדבכמשותכאלמתושעלקרתונרקיבשויכםילטב

ש״מכהתוחפתונמואאיההמדאהתדובעיכםנמאםאל״ר,״יתכאלמברדנתמיניאךב

איהיתכאלמםנןכאלה,הברדנתמוניאו(נ״סתומבי)עקרקהןמהתוחפתונמואךלןיא

,״טיעממאוהוהברמינארמאתאמש״.(ב״פןישודיק)יםרובותונמואשימלוליואש״מכהיוזב

ודומללטבמש,טיעממאוהוהברמינא,הנעטבונילאאבתאמש:י״בשרלהבושתאוזז

ןיגעלרמאנרמאמהרקיע;׳וכטיעממהדחאוהברמהדחאונינשז״ע?הרתיההדובעהינפמ

׳רו,רישעחןברקכהבושחינעחתחנמש,תונברק
רזעלא׳רלבישהלובשמתשהןנחוי

ןאכו,רזעלא׳רתלפתבהלעמלש״מכ,ונוצרכהרותדומללהברהאלשלערעטצהש
,הרותדומללודקשתמאבש,יםוי׳רוהדוהי׳רםידיסחהיפבי״בשרלתחצנהבושתאיה

,ידו,ותרותעומשלןיבשויודהאתילטבןיםכתמםידימלתהששויהשהדוהי׳רלעש״מכ

,י״בשרומכםהדיקשבונילפהאלקר,ןהילעבשילשרדמהתיבלתורועאיבמהיהיסוי־

-סימשתארימרתויופכעינימהגהגהלודגו;תוירבלוכרטציאלשםימשםשלםתנווכ*

׳זףדתוכרב)
)

.

וליפאו׳וכםולשרבדמו׳ובהאריבםורעםדאאהיםלועל,ייבאדהימופבאלגרמ

.׳וכקושבם״וכעםע

כ״גאצמנאטוזוהילאשירבו,(ה״י׳פאברוהילא)א״בדתמאוההזרמאמאצומ

ימיבהיהשןנעברלהנששוהילארדסמאוהורוקמשםשמראובשו,ותנוכתמברמאמהלכ

םלועלרמאמלשויחאאוהרמאמההזו.ורמאללינרהיהייבאקר,(ה״קתובותכ)ןמחנבר

םדוקםירמואונאש,ובבלבתמארבודותמאהלעהדומרתסבםימשאריםדאאהי•
,תמאהרמאמהבטוקםשקר,א״בדתמןכםגאוהו,ונתלפח

ןאכו
תמאהו,םולשה—

.תמאוםולשירבד,ובהאםולשהותמאהו:םיקוספהבורהיםיחאםולשהו

םולשףדורהיהןרהאערזמהיהשיפלו,(ג״לקףדןילוה)ןהכהיהייבא,ןיגעהו

,(ח״יףדה״ר)ןינשןיתשיהםידסחתולימנוחרותבקיםעדימאוילעורמאו,םולשבהואו־

םולשתאבהל־
אמלשולוחלשהזםעטמו,ופונבשח״מנללכבאוהוריבחלםדאןיב

ןישודיק)האמדאאבסלאדיבהידוילערפוסמםג.ולםלושיםדאלעופיכ,אעיקרט

יברדמכ״גאוהו,ודובכוםדאתבהאןיגעבםימעללארשיןיבתודפםשאלשתואל,(ג׳׳ל

האריבםורעםדאאהיםלועל׳א—ונאבהשםירמאמהינשיתלדובסיז״עו,ולשםולש

4

,ביטיהלליכשהלםורעאהיקר,םיעובצהםיאנקהךרדכםדאינבסעטטוקתיאלש־

,יתמאהםולשהתדמאיהוירכנםע׳יפאו,ויהאםעםולשרבדמו,המהבישמךרהנעמ•

דמחנוהטמלבוהאאהישידכ,םולשיכרדינפמםירכניינעןיסנרפמורמאשךרדלע

םדאאהיםלועל׳ב—םימשמםולשולוהלשיותוירבהלעלבקתיהזרובעכש,הלעמל■

יולגבקרםימשתאריתרדאםישבולה,םיפנחהםיעובצהדגנככ״נאוה,רתסבםימשארי

וניתוקדצלעאל.שחכוהמרמילבובבלבתמארבודהיהיו,םבלבתובעותעבשו

ףוםו.םיפנתהךרדכותקדצבללהתיאלש,ונתקדצהמונאהמ׳וכונינונחתםיליפמונחנא

א״רגהךא,םשבהרמאלהכרבאוהשםיבשוהםיבר,םיברבומששדקמהךורבורב־ז

אל,םיברבםימשסששדקמהשיאהתאךרבלהנווכהשיפל,ומששדקמהךורב.דיגה

ןויגהרודסבהאר.םיקידצלםובשחייכ,םיברבםימשםשםיללחמםחישעמבשםיפנחהב

׳הדובעלםיחרכומויהזאש,הרזגלשורודבןקתגרמאמהש,טקלילבשםשבבל

.לבקתמוהאגרבדאוהו,רתסב.

כ
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ארוקםדאאהיאלש,םיבוטםישעמוהנושתהרותתילכת,אגרדהימופבאלגרמ

תאריהמכהתישאררמאנש,׳וכונממלודנשימבואוברבואויבאבוומאבטעובוהנושו

.יוכהמשלםישועל,םהישועלאלארמאנאלםהידמולל,יוב׳ה

םשיכ,ןושלהבםייונשובולהו,(ד״י׳פאטוזוהילא)א״דתבואצומהזרמאמםג
טעובוהנושוארוקםדאאהיאלש,ט״עמוםימשתאריםירבדהתירהאותישאר:רמאנ

רסומךרדבוידימלתלרמאמהרמוללגרוהאברו.יוכ׳התאריהמכהתישאררמאנש׳ט
4

,אבריפמרמאהלםירבדהםיתואנו.םהמםילחנבטענלםתמכהוםרשעבואנתיאלש

רמולורמאו/(דיינםיהספ)אכלמרובשולוארקשדעךלמהתיבבדבכנורישעהיהש

ברינפלענכנהיהו,ובלהבגאלתאזלכבו,(׳ההגיגה)היתיאםינפרתםהבואל

אמוי)היערכןפגנימדדעהירוהאלליזא■דוהףםויברמרטפימ.דוהיכדוילערפוסמכ,ףסוי

ןכלו.(םש)כ״ויברעבוסייפלךלהוילעףסויברםעכשכו,(ג״נ
םקוהשכםימיהתירהאב

יוארהדובכולונתיוויתוהרואבוידימלתוכלישהצר,אתידבמופבוארוםבהבישישארל

,הימקמומקועשוהיברדהירכאנוהברלואפפברלאסכלדונבתנותחםויבו,ול

המכהתילכת5ןאכאיזו.(גילןישודיק)םהילעדיפקהוהימקמומקאלסהנפברויראמבדו

ויתוברבטעובואנושוארוקאהיאלש,םיבוטםישעמוהבושתלקר,הברדנתהלאלאיה

קסועהלכו,המשלאלשודומלהיהיזאיכ,ורשעוותמכהינפמ,ונממלודגשימבוא
.ארבגאלשולהוגרתגקלקרהמשלאלשהרותב

תמדוקהמכההשעמשמש,׳וכהמכחתילכתרמאהלחתבש,אוהו,ןאכרסחשהמו

תארישךפיההעמשמ׳התאריהמכחתישארקוספהמו,התילכתאיה׳התאריוןמזב
׳ילודגדומלתורמגווגמג:רמאמןיבםגהאצמגוזכהריתסו,המכההלתישאראיה׳ה

,וירחאהשעמלאיבמוםדוקדומלהשותועמשמש,השעמידילאיבמש
רמאמהןיבו

וגושלהגשש,והילאיבדאגתבםשהלג—יוכותמכהלתמדוקואטחתארישלכתובאב

ןכתיךיאש,ןמזהתמידקלעשרפלןכתיאלהזןושלש,םירבדהתירתאותישאר:רמאו
תררועמההבסההרומתישארןתילכתוהכסלעהרומקר,דהיתירחאותישארויהיש
אל,ק״הלבתירהאלשתיתמאהארוהוזו,הרטמהותילכתהאיהתירחאו,הלועפהלא

4המכחהתרטמאיה׳התאריש,׳וכהמכחתילכתןאכרמאןכלו.ףוסוןיקןושלמ

.איחזאו,הלועפהתררועמןכםנתילכתהיכ,המכההלהבסאיה׳התארישרמואקוספבו

.תבשהמבתמדוקל״ר,ותמבהלתמדוקואטהתארישתובאבש״מןכו.תיתילכתהבס
.הלועפהלתמדוקהבשחמבלעופהלצאאיהרבדלכתילכתשומכ,הלהה

׳
.,היתשוהליכאאלובןיאב״הוע,אבהםלועהז״הועכאל,ברדהימופבאלגרט.

.יוכןיבשויםיקידצאלא׳וכהיברוהירפאל

פלועאוהדומלתבשאבהםלועם״במרהתעדל:םימכההוקלהגאבהםלועןינעב

ך״במרהתעדלו.הריטפהרחאאבשאוהאבהשוריפו,ללבקלחובףוגלןיאו,תומשנה
.היתשוהליכאאלבקר,שפנוףוגבויהישםיתמהתייחתדהאשדחתישםלועאוה

..,הריטפהדהאתושפגהגגועלעושרפמם״במרה:וגיגפלשבררמאממםיעייתסמםהינשו

םהלןיאשונעימשהלךירצןיאתושפנהלעיכרמאין״במרהו,הייתשוהליכאםהלץאש
רחאשןימיהץקלעברירבדשרפמקר,ףוגהיכרצראשו,.דיברוהירפ,היתשוהליכא
4הריטפהרהאאוהאבהםלועשותעדראובמ,םירהאתומוקמבברירבדמםלואו.היהתה

־ארמגהתלאשמןכו,אוהאבהםלועןבםארכיגםדאלשודפסהם:(ג׳׳נקתבש)ש״מכ

:םשבררמאממןכו.אגמיאקםתהדיאדפסהםיהאאלישרבש״דלבררמאהויניא:םש

ךחטמירחאמי״שרשריפו,׳וכךירחאמרבדהנעמשתךנזאו׳ובאבהםלועןבוהזיא
רלבקיזאש,תומשגהםלועאוהברירבדבשאבהםלועשחכומהזלכמ,תומתשכ

נ
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םצעבהראשנשפנהשינפמ/ףונהיגונעתלםימודשהיינהורםיגונעתבםרכשםיקירמו
ודהיש;אוהםיקידצהלומנו,ףוגהיגשומלבורעצוגנועםיינהורםישוחבתשנרמוהמות

התשממוייהבםדאהחמשישומכ,םהינפתאההמשב

יי
תצילמהזו,םיבוטםילכאמון

יי
יאדפסהםיחאםשבררמאןכלו,םשונראבשומב(די׳לתוכרב)יוכויבנעברמושמהן

םלועה:ןאכרמאהזו.םעהייבוךירבדשיגראועמשאוםשהיהאש,אנמיאקםתה׳ו

יגונעתובןיאהזלכבףוגהתשגרהןיעכגגועתושיגרמשףא,תומשנהלשאבה

תולעפתהותושגרהובןיאןכו,היברוהירפוהיוושוהליכאומכ,םירעוכמוםיפגםירשב

ןוימדםהלשיש,ןהישארבןהיתורטעוןיבשויםיקידצקר,תורחתוהאנשהאנקומכ,ערל

׳הלעוגנעתיןכ,לודגגנועהזמםהלשיש,תורטעבםישבולמםיבשויהםייהםיפוגל

,ותשיוולכאיוםיהלאהתאוזהיוש״מכ,התשמוליאמרבדמומכהניכשהויזמונהיו

ןיעכרמולהצר,ןיתשוןיליאוליאבםוגרתהשוריפכקר,שממותשווליאשהנווכהןיאש

.היתשוהליכאמףונהתאנה

ךמלוע:יכהירמא,אנינה׳ריבמהלירמאו,ימא׳ריבמןנברירטפימווהיכ

.׳וכהגהיךבל,אבהםלועהייהלךתירהאוךייהבהארת

ןינע
ואימא׳רינפלםימכחהורמאש,(ןאיצאלוטארג)סומינהתכרבאוהוזהברב

אירבטבןנחוי׳רםוקמבהבישישארהיהימא׳ריכ.הבישישארלהנמתנשכאנינה׳ר

תומרחאירופצבהבישישארהשענאנינה׳רןכו,(א״יקףדרשבהלכקר־נןילוה)

ואריעהילודגלכש,לודגורשתונמתהםויבגוהנהיפכו,(ג״קףדתובותכ)יבר

הבישישארהינפלםימכחואבןכ,החלצהוםולשבוכרבלוינפםימדקמהנידמהוםעה

דימ,התעונגהנמכהכרבהורמאאלםהקר.הבוטורשואבוכרבלהלודגלהלעשכ

ךא,וזהלודגליואראוהםאויתובשחמוויכרדתעדלוגקנקלעוהתםרטותיבלםאובב

ךמלוע״:תונמתההןינעלהתואנהכרבולורמאוהופרצווהונחברשאירחאונממורטפנשכ
;אבבוהזבהישועלםייהתנתונהרותהיכ,״אבהםלועהייחלךתירהאוךייהבהארת

,דומלתב:םהבתינקנהרותהשתולעמהלעןוובמ,״תומכהרבדיךיפוהנובתהגהיךבל״

,הכלהרבדבלשכיאלש,״הרותרואמבוריאיךיניע״;םיתפשתכירעבובלהתניבב

.םיבושחינפלבציתהלותמאהרואתוארלמויניעוכשהיאלש,הנקהןבנ״רתלפתכ

הילירמא,ינמחנרבלאומש׳ריבמהלירמאו,אדםהבריבמןנברירטפימווהיכ

׳רהלירמאולאומשובר,םילבוםמוניפולא:יבה

ןנהוי
וניפולארמאדה,רזעלא׳רו

.ןירוסיבםילבוםמו,תווצמוהרותבוניפולארמאדהו,תוצמבםילבוםמו,הרותב

םויביגמחגןבש״רלואאדסחברלםימכחורמאש,פומיגתכרבאוההזרמאמםג

ילולהןיתשו,תונבוםינבולויהיכ,ויתונבמואוינבמדחאתנותחםויבאוהו,ובלתחמש

המךא.גוהנכהחלצהובוטלזמבותואוכרבו,(ה״כןטקדעומ)היתיבבדבע
הכרבהןינע

׳רירבדואלאומשוברירבדולורמאשןכתיאליכ?תאזה

ןנהוי
וניפולאשוריפבא״רו

םירמואהתומשוהכשאדסחברלואבשםימכההשןכתיאלםגו,ןאכלןיגעוגיאשםילבוסמ

ןנחוי׳רואלאומשובר
לפנשהאריולםיניערשאלכו.אדסהברלשורודינבויהשא״רו

ותאםלעתהלאדסהברלםימכההואבשכ,אוהו.רפסהןמרםהרקיעהו,ןמסתןאב

ד״מקהשרפבשםילהתיקוספהכרבןושלבולורמא,ותבואונבתנותחםויבםיבהאב

ףוסדע׳וגותובטוהמתויוזבוגיתוגבםהירוענבםילדוגממיעיטנכונינברשאקוספןמ
החפשמהתלעמבו,הלודגהורשועהו,תונבהוםינבהחבשבםברבודמש,השרפה
,ץראךרדוהרוהבםילדוגמח״תויהויגבשאדםהברלעדאמוואגולאםירבדו.שחיהו

דע,עדוגכםילודגםימכהידימלתלואשינןלוכו,ןהתולעבותובוטותואירבויהויתונבו
ראפתהאברו,(םש׳םותום״בשרהארו,א״טקב״ב)אפידעןתנבןדידלאדםחבר■רמאמ

כ
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היתרבמרבךלאנליחמוהלוכלאידהרבלרמאשדעאדםחברתבוקיחתשאבןבםנ

ואליאש״סכ,תורצואלעבורישעהיהןכו,(ו״נתוכרב)ךלאנליתמאלארםתברד

.(ה״פןיטיג)יביצדמרבהיעמשלרפמידילקאלבו,(ג״יקםיחספ)ירתעיאאלארכשיאמרד

לוספעראיאלשו,ותבואונבתנותתטותבצמשדוקערזהארישאוההכרבהרקיעו

שרפמשומכ,ולישבהחידקמשןבונממאציאלשו,הלתנהותחפשמברקבןוסאוא
קר.ונרכזשםיקוספבםילולכולאםינינעלכו,תאצויןיאוץרפןיאלעןמקלארמנה

,לאומשוברתושרדארםנהףיסומ,םילבוםמוניפולאקוספריכזהשירחא,בנאךרדכ

םיבותכהרואיבו.אדפחברלםימכחהתאזורמאשאל,הזקוספלע,רזעלא׳רוןנחוי׳רוא

תלעמלע,לכיהתינבתתובטוחמתויוזבוניתונב,םילדונמםיעיטנכונינברשא:הזיפל
לע,ןזלאןזמםיקיפמםיאלמוניוזמ;םלואיאירבוראותיפיויהישתונבהוםינבה

,םילבוםמוניפולא;תובברלוםיפלאלובריןאצהורשועינימלכמםיאלמויהישולשתורצואה

אלש,תאצויןיאוץרפןיא;םידבוכמוםידבכולשםידימלתהואותחפשמיפולאויהיש
:אדםחברלעחלהחרמאמבומתחו.לפותיחאונאודונממאצישלואשתעיסכותעיסאהת

.הלאכםילודנםהלשיש,ולהככשםעהירשא

ערואמיפלעינמחנרבלאומש׳רתיבבםיקוספהורמא,תרתאההעדיפלו

,ולאתורצלע׳הלללפתישוינפלואבו,1/חףדתינעת)םלועברבדובערהיהש,וימיבש

ינשלעהלופכהכרבםתאצבוהוכרבםהךא,יתרתאןנילצמאל׳וכריבעניכיהורמאו

,תוממולצנישתונבוםינביאולחתורבךלע,׳םםיעיטנכונינברשאורמאו,ולאםירבד

דימלתלעאתמשליטההדוהיברשוימיבעריאדועו.עבשונימסאואלמיוהכרב׳הןתישו

,דחימינמהנרבלאומש׳רקריודינהריתהלוצרותומירתאו,הינעמושינפהוהדםכח

כל,(זייןטקדעומ)םב
ן

אנינח׳רכתווצמוהרותבםילבוסמוידימלתויהישותואוכרב

חידקמשוא,לפותיחאונאודומכהינעמושינסרםכחדימלתםהמאציאלשו,אםודןכ
ןידרזנלטיבשינמחנ!בש״רלע,ולהככשםעהירשאקוספןכםנומייסו,יוכוולישבה

.ותלפתבבערהורבדהלש

תחת,בררמאאירוגרכאםחבררמאאיסחמרבאבררמאו.(אייףד)תבש
4םכחדימלחתחתאלורבחתחה,רבחתחתאלוםראתחת,םראתחתאלולאעמשי

.הנמלאוםותיתחתאלוםכחדימלתתחת

שרופאלךא,םיזורחבהואנרישוהצילמךרדברדוסמוותרוצבהנושמהזרמאמ

,םירחאתומוקמבושרפתנשויתורוקוותנוכתיפלעברורמאשראבתיו.ונינעוותנווכ

אבצבוילעורבעתונושתופילחו,(הנש׳תיחדיהסבתחאהעדל)דאמםימיךיראהיכ

והרוהש,וביאונבלותאווצמראובמכ,רחסמוןתמואשמבקסועהיהוירוענימיב:וייחימי

וירחסמיקסעמו,םרושאלםירחםמביטבעדויויקבשיאכתורוחסבןתמואשמךרד

לשוידימלתישארמהיהויברתבישיבהרותדמלהזרחא;(נייקםיחספ)רישעהשענ

תינשרזחךכרחאו,אנינח׳רימיבלארשיץראלתינשרזחו,לבבלדריהזרחא;יבר

ןיידהשענףוסלו,אירוסבהבישישארהשענולבבל
תוצקםההלא;לארשיתאטפשו

ץלוח)תעדהינינאמהיהוילוחותובואכמשיאהיהשונלעדונושפנתנוכתמו.ויתורוקוויכרד

תאזהתיהילואו,ראבנשומכתומהמדימתדחפמהיהו,(ץמוקהקרפתוחנמו,ז*פ

.(נ״יקףדםיחספ)םייחםניאםהייחשתערהינינאלעורמאשךרדלע,ותעדתונינאמ

,דימתודננהיהשתומהדתפאוהורקיעו,ונינפלשרמאמבםיבלושמולאםירבדו

ותויהב,׳םראתתתאלולאעמשיתחת״:תונושתופוקתבוייחתורוקללובהצילמךרדבו

םימיהתארכז,תוריזנהלועלבםוםיימורילשומכםיצירעםילשומתחתלארשיץראב

ש״םכ,םייסרפואםייברע,םילאעמשיםירחוסםעהרבחלחראורתופהיהשםינושארה

כ
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טקושהיהזאש,יברערחוםוא/לאעמשירחום,אעייטשוריפבתומוקמהמכבי״שר
אבשכ״׳רבהתהתאלוםראתחת,.םיימורהתחהומכשגונליקעמשאלוחטינו
ראותבוםתושפנבםיערםגויהםהרשא,(ד״סתומבי)םייסרפהםירבחהפשויהלבבל

הלבחיכאלמלםימודויהםהינפו,אגרשללקשוארבחאתא(אףד)ןיטיגברפוסמכ,םהינפ

ויהש,לארשיץראבשםיימורהתאדבזזא,דאמםהינפמאריהיהו,(ב״עןישודיק)

תחת״.יברוסונינוטנאומכלארשיימכחםעועעורתהש,המבהיבהואבלימכחתוחפל
,םייסרפהםירבחהןיבמובבלכעךולאצמוימיףיסב,״םכחדימלתתחתאלורבח

לארשיץראלבושאבשכו,(א׳׳יז״ע)הליבחההדרפתנבררמאותומבש,ןכרדאאוהו

תומתמיאוןליאבהלתנשםולחבחארזאו,וילעסעכשאנינח־רמלורנרעצולהיה

רבחתחתושפנרמברמאו,סייפתתאלווסייפלחצרו,אנינח׳רשנועמוילעהלפנ

השענואירוסלבששכחנורחאלו.דאמרתילודגהתעורעציכ,םכחדימלתתחתאלו

ובצכ:ונידתיבלותאצברמאשדע,יערבלשכיאלשםויהלכדימתדחפמ.דיה,ןייד.

םגוונידלתייצאלוודגנזיעהדחארישעשולהרקםגו,(ז*פאמוי)קפנאלטקלהישפנ.

ןידתוועויוגעמאריהיהרתויבו,ולערהלץפח
,השקןשנועוןתעיגפשהנמלאוםותי

/וכתונמלאםכישנויהוותואהנעתהנעםארמאנו,וטפשיאלםותיהיעשירמאשומכ

ןפלו
תהתאלוםכחדימלתתחת,רמאו,הלאמםיבוטויהשםינושארהםימיהתארכז

.לודגםשנועוהיוצמםתעמדש—״הנמלאוםותי

ילוחאלוילוחלב,בררמאאירונרבאמחברר_יאאיםחטרבאבררמאו.םש

.הער.דשאאלוהערלב,שארשוחימאלושוחימלכ,בלבאכאלוגאכלכ,םייעמ

ןירוסיהםותומהמדחפמהיהש,ויתורוקוברתגוכהיפלע־אבתיהזרמאמםג

הזידילעשרעושארבשלחהיהםגו,1ח״ק׳דתבש)םייעמילוחבהלוחהיהשינפמ

,(ג*סתומבי)וייחתאהדומשהער.רשאול!רתיהו,(ב״פןירדהגם)ובימדמלשהמחכש

וגראבשומכ,(שילאכנ8לעמ)בלךרהשענשדעדימתונטיוור>צבורמבלגאכול.ריהזי

אלובאכלכ״םייעמילוחאלוילוהלכ,,יזורחרישךרדבןאכםגוימא.רזו,חלעמל

תטשודילעש,״שארשוחימאלושוחימלכ,,לבסשתובואכמוןירופילע,״בלבאכ
.ראובמאוהו,*הער.רשאאלוהערלכ,,(״ודומלת.

8
קמעללוקשיהחכשללולעוושארבשחה״הרמבקוסעיושארבשמהםרמאמתנווכוזילוא(

ימלשורי)חכושאוההרהמבאלודומלסבעגיהשימכ,וליבולומלחםייקתיזאורדההרוקב

.(י״פסטרב

םידחאםירבד

•תרבחמ.ורפסוקורסןבםחנמתודואלע

םיאיבגימוגרתבו,ימלשוריהוילבבההרותימונרתבשמתשהקורסןבםחנמ(א

םימעפ׳גאיבהילבבההרותםוגרת.דסחלםעפוטבשלםעפותרבחמבםאיבחו,םיבותכו

ובירברןתיאתלמב;תט,רז,ןתיא:תולמבןהו,םולקגוא:וילעבםשןורכזב

ויתוביתגבבשיאלוםולקנואיכרדריכהאלשירקןבהדוהירשאהארהו,שירקןבהדוהימ

רתפ:הטתלמבו;ןוכנויוארונורתפו:ומונרתלעבתכרזתלמבו;ש״עי
{׳א׳ג)הלנמכבותכהלקפםילכהזבזמרי,םינומכחתיפלעסולקנוא

כ

■.-.;;■־,די.

.׳■לי■^■^*?■.,^.:׳־יז־
<■
..

,:■י



—138—י
רקבמאופאהגשו.ליכעעשוהייברורזעילאיבריפמורמארנהםולקגואהדותלשםותח
הרותםוגרתשחירשאשיאהיהאליישרדעדומלתהתמיתחירחאמיכוטפשמבריעצ

.(רפאתלטבאבומהקר)םוגרתםשלםגןורכזןיאילבמואיבהםימעפח׳׳כו.םולקנואל

אבומהדרופסקאהמוגיפלךא)ךשא.דשא.לכא.ןוטא.לזא.חבא.בא:תולמבןהו

.ףג.םרב.(תוטמשהב
ןז

ויהאלאוימחרורמכגיכ:ונינפלבותכםש)רמכ.תיט.רז.

וללוגתיא:ל״צקפםילבו.ל״בעוימחרולגלגתנ,לוגלגןינע,(׳לג״מתישארב)
אלוםשילבבהםוגרתהןושלםאיכהזןיאןה.וימחרולגלגתנ:תחת,יהומחר

.בגנ.תפכ.סכ.(החצהארקמהתפשבךאדימתרבדלדאמץמאתהרשאםחנמןושל

.(תילאמשן״ישב)קפש.עצק.חלצ.לצ.דצ.קנפ.דחפ.(תוטמשחץועי).קס.רהס

:וא.םירתופה:םשבךאואיבהםימעפששו.(תילאמשן״ישכ)רש.(תינמין״ישכ)רש

ץועי.םירתופהמשיו:וא.םינומדקהםירהופה:וא.ןורתפישנא
ףאתרזגמםהיאפאודימעהו(ו״כבילםירבד)םהיאפאלףאםירתופהוושהו:ףאתלמ
תישארב)םירצמץראהלתו:הכנתלמבו.ןוהילעיזנורלוחי:ילבבהםונרתבאוהו.ל׳׳כע
ינפמםירצמץראהתאלנוהפיעוהעגיםירצמץראהלתוורתפןורתפישנא.(ג״יז״מ

:ילבבהםוגרתבאוהו.ל״בע(יהחייתומש)האלהתרזנמהלמהתימעהו,ןובערדבוכ

{ט״לא״לתישארב)הליליתבנגוםוייתבגג:בגנתלמו.םירצםדאעראדאמעיהלתשאו

לבא,דחאןיגעודחאחארכםאיכתאזחהלמלןיא.(זיטא׳׳כתוטש)ורכמושיאכנונו׳וכו
דחאה.תוקלחמיתשלהוקלהםינומדקהםירתופה

ןמ
׳ונו(ג״י׳כתומש)בונגתאל

״הליליתרמשוםוייתרמשהליליתבגגוםוייתבננורםאהכוהריטשןושלובורתפינשהו

יהעדונאל:עדתלמו.אילילכתירטנואממיבחירטנ:ילבבהםונרתבאוהו.ל״כע

׳נ׳ותומש)םהל
)

,םהליתילגאלםהליתעדונאל׳היטשוורמאןורתפישנאו׳וכו

ג״לםירבדנםימעבבחףא:בחתלמו.ןוהלתיעדואאל:ילבבהםונרתבאוהו.ליכע

ףא:ילבבהםוגרתבאוהו.ל״כעהבהאןושלבבהורמאןורתפישנאו׳ובו(יג

ןפ(יטב״כםירבד)שדקתןפםירםואשסירתופהטשר;לכתלמו.ןוניביבח

,פיכאיבהיטלשוריחהרותםונרתו.באתסתאםלד:ילבבהםונרתבאוהו.ל״כעאמטת

דנערזכינשה:ל״זו,דנתלטבאיהו.ןורתפיש■נא:םשבתחאםעפאיבהותואםגו

תלטבאיהתינשהםעפהו.ל״כעתרבסוכ,ןורתפישנאובםירתופ(זיית״ירבדמב)אוה
ז״בםירבד)רישבםתואתדשו.םהדישןושל׳וכותוצפנמדינינבאכיעישתה:ל״זו.רג

ןוההיןועושתו:ימלשוריהומוגרתדישכםתואתדשוירחאל״צקפסלכילבו.ל״כע(יב

ןחו.םוגרתםשןורכזבפיגאיבחםיאיבנימונרתו—.דישרינתויחלעחיארל,אריגב

תחאםעפו.(ראבםחתרעהבםשהאבומהתחאאחסוניפלךא)ףצק.רז.ערדא:תולמב

:םשבםימעפרשעו.חשפחלמבאיחו,תימראןושלבונאצמו:ןושלבךא

ואצמ.רזאתלמ,ץועי.ןורתפישנא:וא.ןורתפחילעב:וא.םירתופה

׳נז״בהיעשי)הילעדקפיןפבונקתהכםגו׳וכוםירתופה
תפולחחלמחשורבס(

שיועי,עיבילסהויםהסונרתבאוהו.ליכעהלמהורתפןכוף״לאבד״ויופילתהותויתוא

א״מהיעשי)עפאורמאיכ.םינשלהלמהוקלהיםירתופהו:עפאתלמו.י״שר׳יפו

:ע״כילסחוימהסונרחבאוהו.ל״כעןיאוםפאומכעפאןורתפיכ,העפאמונניא(ד״ב

ךתענכץראמיפסא:(תוטמשהבאבומהדרופםקאחסוניפל)ףסאתלמו.םעדמאל
הימרי)

׳י

אוהו.ל״כע.ךתרוחסץראמיפסאןורתפהילעבובםירתופ׳וכו(ז״י

הצוהוקעצםלאראןה:לאראתלמו.ךיתדוחסאעראמישונכ:ע״בילסחוימהסטרתב

׳זנ״להיעשי)
)

.ל״כעםלהאראםינשלתקלתנתאזהלטורמאןורתפישנא׳וכו

והלילנתאדכאה:ע״בילסחוימהםוגרתבאוהז
ן

םירחופהוקלחרשאכו:דועםשו.

כ
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דויארןמוידןמוהודימעהוםינשל(ד״בו״םהיעשי)ןוארדוקלההככ,כינשלתויפלת

Xכגתלטבו.י״שר׳יפםשץועיו.אניזחתסמןע״בילשהוימהםוגרתבאוהו.ל״כע

,ןיישכך׳׳מסופילחה(ד״יב״כא״ש)ךתיבבדבכנוךתעמשמלארסו׳ובוןורתפישנאו

ברוןע׳בילשחוימהםוגרתכאוהו.ל״כעךתלהקלארשורמאהכוןורתפהודימעהו
םירתופהופילחההפםנ(ב״לו״טא״ש)תומהרמרסןכא:דועםשו.ךתעמשמלע
.ליכעתומהלעבתומהרמרשינדאיב.תומהרמרםןכאורמאהכו.ן״ישבך״מם

.יתומרירמ(ינדאיב:לשומוגרתאוה)ינוברועבב:ע״בילשתוימהםוגרתבאוהו

ייעופסוניכדאמבורקו,םעטתורסןהםחנמירבדברשאתומהלעבזתולמו

:תחת(תומהלעב:ושוריפש)אתומדירמ:םוגרתבארקרשאהגשמוגגושקיתעמ

רמאוההנהתומה!ינדאורשאנא:איהומוגרתיפלקוספהתנמו.יתומרירמ
המהלמבאבושפהתה:שפחתלמו.והתימייתלבלוימחרתאריעהלהזבהצרו!דאמ

ילב״כא״מ)
)

המחלמבאבאושפחתאורמאוופיסוהוהבופילחהןורתפישנא׳וכו
יכ:ץחתלמו.אברקבלועיאוינתשאאנא:ע״בילשחוימהםוגרתבאוהו.ל״כע

ורהפישנאובורתפ(יטא״כאיש)ץוהנךלמהרבדהיה
אוהו.ל״כעהרהמןושלן

ילגעכהברקבהירבשםג.(תילאמשן׳׳ישב)רכשתלמו.וליהבב:ע״בילשהויטהםוגרתב

םוגרתבאוהו.ל״כעהילחגומכהירבשןורתפילעב.םירמוא.(א״כו״מהימרי)קברמ

ןורתפישנא:םשבםימעפששאיבהםיבותכימוגרתו.אהברבר:עיבילשחוימה

קרםוגרתהרםתאשוריפבאלתחאםעפו.םירתופהמשיו:ואםירתופה:וא
.םוגרתהלעביבקעבולאצירשאעדנאללכמ

ןיועי
ןורתפישנאורתפ:ימאתלמ

;ל״כעהאובתתואשונהתוינאתהירבםימיהוחרב,(ו״כ׳טבויא)הבאתוינאםעופלח

^יע:בגתלמו.אידגמןיניעטד(תוינא)איפלאםעןיפלה:ימראהםוגרתבאוהו

׳גט״כקםילהת)םישרוחושרחיבג
)

.םישרוהושרהיוגלעורמאןורתפישגאו׳וכו

יטשוגלע:ימראחםוגרתבאוהו.ל״כעוגהלמהרשפודימעהו,ויאמת״יבופילחה

!ינעקבאהורפעהושוגהיכםירמוא׳וכוםירתופה:שגתלמו—.יפוגויוגותארוהש

ן(יה׳זבויא)רפעשוגולעימראהםוגרתבאוהו.ל״כעדחאםנורתפוםהלדחא

ילעבויוכו(ב״לח״לבויא)ותעבתורזמאיצותה:רזתלמו.ארפעדאתשוגרגו
תולזמוהומשוד״מלבש״ירופילהה,ותעבתורזמאיצותההזבםגםירתופו׳ובוןורתפ

העטנרשאהנכויעיבשה:ןכתלמו.אילזמירטשקיפתה:ימראהםוגרתבאוהו.ליכע

דחאןינע,ןרואו,קרושו,רצנו,הנכןורתפילעבםירמוא׳וכו(ז״ט׳פםילהת)ךנימי
♦קרושורצנאוהארבועו.ךנימיתביצנידארבועו:ימראהםוגרתבאוהו.ליכעםהל

׳זרבעשרש)ןמגרותמןיועי
)

׳ליעגיאלורבעורושםתרזגמתויהלןכתיו:רבעתלמו.

.תרבועמןושלמל״ר)הנשמןושלמתאזהלמםירמוארשאםידתופהמשיו(איכבויא)

עודיו.ןיטבטהירות:יטראהםוגרתבאוהו.ליכע(הרבעתנ
יטבט;רשא

ן

ןושליאוה

:םשבותכשןשתלטבוהנה,אללכמקראוהרשאו.רמתאשוריפבהזלכו.ןוירהורוכע

ייו״כארקיו)ןשוגןשיםתלכאו,יעישתה
׳יגייםש)איהתגשוגתערצ.(
)

ץראבםתנשמו.
(ד׳׳י׳זריש)םיגשיםגםישדח(׳א,׳םםילהת)תודעןשושלעחצנמל.(ה״כ׳דםירבד)

.שריפרשאידטלחיכומןשילעתורומהתולטהןיבתודעןשושלעואיבהו.ליכע

״אתודהסקיתע:ובםגרותמשימראהםוגרתבםאיכרוקמהזלןיאו.ןשיתרזגמןשוש

תוינומדקיטוקלבבותכהתאבעכתוחמלארוקלכעדיהלאהתמאהוםירבדהיפלעו

.םהנמתרבחמבםירבזגהםירתופהוןורתפישנאתודואלע(קורסןבםחנמםש)

באשלןיעמלםימעפםחגמםשירבעהןופיסויןושלםגףאוירפסהוהגשמהןושל(ב

ןיועיהנשמןושלתורואלע.ארקמהתולמתוארוהונטמ
י־ררנ.ףג.לעכג.לפא:חולמ

נ
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ידפסןושלתודואלעו.טבצ.ךלפ.דע.םצע.דלס.עט.ק*

תודואלעו.חחתלמןייעי

תגרהםודקירבעהןופיסוילעכתויהרתכחיכויהזו.ןמדתלמןיועיירבעהקפיסויןושל

דילקהרזעלא׳רתודלותל7הרעהבל״זר״יש׳הומםכחהברהבתכתמאאללו.םחנסל

.שיועיקורסןבםחנמימיכואימיירחאהיהירבעהןופיסמלעברשא

םהירפסמוםחנמלםימדוקהםימכחהמתרבחמהלכבורכזנאלסולקנואדבלמ(ג

:תולמ)שירקןבהדוהי׳רו(נהתלמ)ב״אס״עםינורתפ:ורפסוהידעםברםאיכ

רשאהידעסברלבא:נהתלמןיועי.חבשלרכזנהידעסבר.(ףשא,ףלא.ןתיא.חבא

חתיההמו,הככלעהארהמתעדליתלכיאלא״התרבחמבהלאהםילמהריבחה

רסומתתמאמשיןכלע,ותנובתלעורויותצילמיבהרמיוינורתפיקודקדו,ותרבס

תולטהןיועי.יאננלדימתשירקןבו.ל״כעוינינעירדסבהנשמםושיתלבלהנומאךרדמו

.דוסהםכח5יונכבהריצירפסלעברכזנםשילבו.ל*נה
ןייעי

!תרבחמהתחיתפ
.ל״כעעבשםהואומישיוש״יר(תיפכדינבתויתואלע)םהילעופיסוהדוסהימכחו

םישועל״רו.םיזירחמ:יונכבםיעודייתלבםיררושמו.הריצירפסבךאאצמנהזו•

קורסןבםחנמתרבחמכאצמנההידעסברחבשבירבדידמו.שנתלמןיועי.םיזורח
.םימכחתצקמטפשמכיארקהיהאלקורסןכםחנמרשאידמלחיכומאוהיכ,ריעא

ףסונו.עודיכיאננייונכבםהמדימתרכזנוםיארקהשפנאונשהיהן*אגהידעסברןה

,םידודנסיקחותולבנומתוצמםתוארב,וניהלאתקדצועדיווריכיו:לכתלמביבתכז״ע

תודלותידלותותודלותםהלסנו,קוחםתורמשמלו,תורמשמםירדנלורדנםלובנלםג

,ליבעודחיוקדצתמאידידוקפ,םיחוכנםלוכ,םיפרצמיקקוזםותדע
םירדנלםירדנןיאו

ותערכהבתנכת״רו.פ״עבשהרותבםאיכתודלותידלותותודלותותורמשמלתורמשמו

רשאכותוכזכךפהו,תוכלהלעכ:םשב(8דצ)האילפהכנשנבקעירמא:תלחתמה

לכןיאשנודמו.לתנץחלכםגםימעפלו,(יאטייקתבש)ןנברמאברוצתוכזבאברךפה

רשאעודיו,םחנמלהלודגהותאנשרתשומכהפקשנםחנמלעויתוגשהלכמיכ,היאד

אוהרשאבםומויפדלכמףחביפדןחתוםיקידצירבדףלםתוםימכחיניערועתהאנשה

(טייגיכתומש)ומאבלחבידגלשבתאללעםחנמ׳יפהנהו.ובןיאםומוהפיולכ

,תעדהירסח:םשבםשע׳׳בארה׳יפבאבומ(דגתלמולשבתלמ)ותרבהמכבוהבה
ףטשעודיןה,היארןיאוגממםגםלוא.םיארקלוםיקודצליונכולצאאוהבורלרשא

רשאזאעדיאליכ4תויהלכויםנו.רסומהתודנלעםימעפלרכועהתוגשהבויתוצילמ
תרבחממ.וחקלרשאםיאךרהירפסדחאבךאוהאריכו,םחנמתאמאוההזהשוריפה
תובאותמויאללעושוריפכאיבהשהלאשהרשאעדיאלןכןה.ומשןורכזילבםחעכ

יונכבםילאושהתאהגכןכלו.(׳א׳זתוברכ)ל״זהתלאשאיה(ז׳׳טדיכםירבד)םינבלע

.ש״ועילודגיאנג.

ונשדקירפסבםחנמלויהרשאתונושתואחסונטעמףקשנםחנמתרבחממ(ד
הילעדקפיןפקוספבתונושתואחסוניתשתואבומרזאתלמבו.ןהילעריעהראבמהו

יגויכהיעשי)
)

בותכו.דקפא:איההירבטתחסונו.דקפי:איהדרפסתחסינ.

םשי״שרשוריפמוימראהםוגרתהםו.ליכעםיהלאיתלוזהחוכנהןנובתיימןיאו:ןהילע
ןייעי.הירבטתחסונםהינפלהתיהרשארורבהארג

.בטיהםהב

הלענהםכחהברהאוה,וראבמהוהנושארםעפהזהרפםהתארואלאיצומה(ה

,תעדולכשהבוהנומאבותכאלמהשעו,ךרפתדובעובדבע,ל״זיקםוואפיליפיבצ׳הימ

כבזעאלי,וילידבלכריסהייינםרבכףרציייפיתאלילכלדאמעניו
ל

ץוחנהמהמואמ
ולעפהיהיםליערכזל.והמכםכחלעופוןמאנדבועאצמיהלקנלעאלו,ותומלעל

•תמאהםליעבתמאלאםעטהטלשיהתותרכשמו,ומעןיעשםעשעווניגוטדקירגככ.

\נ
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רובעב:ל״צבאתלמב(א:ןההלארשאתוטעמתוללועוירחאריאשהתאולכבו

לקותוחלוותביטף
4ותוחלוותביטררובעבאיהשאבותיילקל״רו(רובחהו״אוילב)ותיי

בויא)ןויצןהירחאו.םחנמסונמדבאו:תחת.םהגמדבאסונמול״צדבאלתלמב(׳ב

תומשינשדבאשרשמאופאואבוהו.ןודבאולואשןתולמירחאל״צןמוקמו.(יכא״י
חלןיאיכ,ינשה:דעםירשניפנכ5ןמקוחמלךירצרבאתלמב.(׳נ.דחאלעפו

ן
מוקמ

רשאםהףנכןינע:קשלתרגשי״עזחופקיתעמטךאחזבונצוחקפסילבוהפ

חבשםהב;תלמו.רבסתהמב:תחת.רבסתםחב:ל״צסנאתלמב(ד.ןהינפל
אוהיברעםתוח,(נ״כ׳זארזע)אדזרדאדבעתי:אדזרדאתלמב.(יח.תורגסמח:לא

.יברעןושלבםתוח:ל״צ.אוהיברעםתוח:תחת.ל״כעועמשמכונינעיפלונורתפו

לעי״שר׳יפבבותככ
י

.םיברתומוקמבוכרדכםחנמתרבחמםשןחכזילבמםשארזע

קוחדוקוחרשוריפאוהו.ךלמהםתוחב•י״שיבתכיילכליחתמהרובדבםשו
׳ו.דאמ

)

הזו?םהירבד:תלמבושתיטלעו.׳ובוםהירבדםיארנו:בותכףסאתלטב.

ןוא,ןורתפישנא:וא,םירתופחמשיו:וינפלבותכהיהרשארורבחיכומ

׳ז.וכרדכ,ןורתפילעב
:תלמלעו.ל״כעועתיאלםיליאוךרדירבועו:לאראתלמכ(

היעשיבבותכהןושלאוהתמאבו.ליכעםלואוואםילועוילוא:ראבמהבתכםילואו

יתיארהזיבתכירחא.ויאוהרחאד״ויאופאליצו.ועתיאלםילייאוךרדךלוה:(יחחיל)

שיארעבייכינשה:רעבתלמב.(יח.זיעאוהריעהרבבשקירידירימתופסוהוםינוקתב

המההקילדןינע׳וכושאורעבתאל׳וכוהרעבהתאריעבמה׳ובורעבווריעבתאחלשו
רעבייכרשארורבו?רעביוריעבתאחלשושיארעבייכלצאהקילדןינעהמו.ליכע
.י״שר׳יפיפלתישילשההקלחמבםאו׳אההקלחמבםאל״צרעבווריעבהאחלשושיא

רצבמו׳וכו.רטוחהרצבלםיתבהוצתתוינשה:רצכתלטב.(יט.הזהקוספהלעע״בארו

תרצבתנשבוןינעהמו.ליכעתרצבתנשבו׳ובותורצבהירבדלעיוכוךיתוטוחבנשמ
הרומה׳אה.הקלחטבהזליצקפסלכילבו?ךיתומוחבנשמרצבמוהמוחהרצבללצא

יי.םשגהתעינטתנשאיהתרצבתנשןכיכהעינטלע
)

בלגתלטברשאשטתלטב.

שבד׳וכוםילטגתשבד:שבדתלטב(א״י.(ויכ׳טבויא)לכאילעשוטירשגכלאזטרח
׳כהזב■שייכאופאקפסןיאו?םילטגתשבדלצאבלחושבדןינעהט.ל׳׳כעבלחו

ורפסבליזלידשרטפשמלע.(ביי.בלחושבדינשה,םילטגתשבדדחאה,תוקלחט

ראבטהול״ומהבתכתוטלשהןטדאמהקתרותרבחמבםחנמתכאלמשרצואהתיב

לכבהומכהשענאלרשאהרתיתומלשבחשענתרבחמהלכיכאוהךופהנו:ותמדקהב

עידומםחנמםינושםינינעלעהרוטהשרשלכב׳וכוהזהםויהדעוזאינמלארשיירפס

אוהבורהלע׳וכושמשמאוהתוארוההמכלרמולכ,קלהתמאוהתוקלהמהמכלהלחת

תרבחמבשייכ.אוהןכאל.ל״כע׳וכוםולכשרפמוניאעודיןינעהשכו,הברהרצקמ
אוהתוארוההמכלףוסבאלוהלההבאלעידומונניאםחנמרשאםישרשןוטהאיהה

תארוהתעדוהילבתוקלחמרתוילואהשלשלואםינשלקלחתמאוהשרמואךאשששפ

תחאתארוהקרעדנאלםאשרשהקלחיתוקלחמהמכלעדניכעצבהמו.תוקלחמהלב

:ובבותבשטרשרשהטיבהוהארלשמל?עדנאלןהמתתאתארוהםנםימעפלוןהנמ

יב.ינשה.ןינעהיפלאוהתתרוליחןינעיוכוהקיזחהטטרודחאהתוקלחמ׳בלקלחתמ

ונניאהזו.ינשהתארוהעידוהאלו.ליכעינטריםיעשרידילעו׳וכוידגנלךרדהטרי

םישוריפהרשאהתעםנו,םינורחאכםינושארכםיראבמהלכמהשקאוהיכ,שיאלכלעודי

תארוהשריפאלףששרשבו.ונבחלעברעישחיפוילעדועונתאןיאוברומכובר

שרפתיהכיאונעידוהאלוץורמונינעשישילשהלעבתכקששרשכו.יעיברהוישילשה

•רחעקששרשתארוהונעידוהאלםגו.םשאבומה(ויכא״לבויא)יפליריקשהוזיפל

נ
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רםאללכונהככיאו.ותרבחמבםינומהםינומהדועהלאכו.דאמםישקהאשששישי׳

רשאהרתיתומלשבהיושעהתויההילעדוע
?הזהםויהדעוזאינמלארשילכבהומכןיא

.ןורתיהימלהארנו,באזןבמוןותרפשירחמוק״דרמםישרשההתמעלאנהמיש*

היארתצקשיו:בותכל״זריישםכחהברהלךורעהלעבןתנונברתודלותב(ו

זיעו.ל״כעיברעןושלבםויהדועאצמנהחאננןבהנוי׳רלםישרשה׳םבונברשמתשהש

׳רלש(םישרשהרפס)לוצאלאבתכבןתנונברשמתשהשדאמילצאבורק:40הרעהב

שפחתיוןישרפמארקמילעבו:תרפעמךרעבןתנונברש״משכיגבושחאןכלו,׳וכוהנוי

תלוזהםוכמלכהוםינפהםעשארהםיסכמשהמאוהתויוסמיניממ,(ט״ל׳כא״מ)רפאב

ילעב,(ידד״כאיש)וילנרתאךסהללואשאביו:׳בךסךרעןכו.ל״כעןהדבלםיניעה־

םיארוקהםיארקלותנמ.ןיאקפסלכילברשא.ל״כערעמוהקיציהכיפשושריפארקמ

ממרי,דומלתבמארקמברתויםחיקםערשאםיבותכהישרפמוםיקדקדמלקר,ןכםמצע•

ק״דרבכיגםיאצמנהלאהםישוריפהינששרבדלרכזתצקו.םישרשבהנוי׳רישוריפל
ןה.תמאאללאוהו.ל״כעהנוי׳רמםהוירואבבוריכעדונו,ולשםישרשבווישוריפב

לעבןתנונבריכ,דאמעדנונינפרואמלקורסןבםחנמתרבחמרפסתשוהרשאהתע

ל״נהםישוריפהינשיכו.חאמןבהנוי׳רלרשאםישרשה׳סבאלושמתשהובךאךורעה

רפאבשפחתיו:רפאתלמבהמשהטיבהוהאר.ונושלכקורסןבםחנמתרבחמרפסמהקל

םיניעהתלוזםינפהתאושארהתאםיסכמההמהתוסכותווממינימ׳וכו
ןינע׳וכוהכסמלנע:ךסתלמבו.ל״כעןהדבל

אביו׳וכוםתרממו׳וכורעמוהקיצי

<םיקזהרויההלהלתמכץראהלתו:׳נהלךרעבבותכהןכו.ל״כעוילנרתאךסהללואש

ןיועי.קורסןבסהנמתרבחממחוקל,ליכעןוענשןינע׳יפ
הלתוןורתפון(הכנתלמ)םש

אוצמלולכיאליכןובערדבוכמהינכושולםכנ,םירצמץראהרעבנ,אוההכםירצמץרא

תומוםיצחםיקזהרויהענתשמהםדאכ,םיקזהרויההלהלתמכןורתפהכםנו.היחמ

בושחלקורסןבםהנמתרכהמיבקעבןתנונברול•אציןכו.ליכעינאקתשמאלהרמאו

ןבהנוי׳רו.ןתנונברתודלותל56הרעהןיועי.שרשלתחאתואםנואתויתואיתש

תודלותל40הרעהבבותכדוע—.עודיכשרשלתויתוא׳נובשחםידרפסהלכותאנג

שדחואלפנרבדלחנוי׳רםשבאיבמםשםוינעזענתמדקהבהנהו:ךורעהלעבןתנונבר

בושיןינעהזו/ונממךלהשןמזואםוקמלבושובובסלעהרומתירבעברפצשרשש

השעישמהפוקה(;.ילכדזייפ)הנשמןושלבהזמו/וכוהריפצההאבןכו,ןועדנלצארופציו

רפסמוחקלןתנונברשןכתיו.יארפצךרעךורעבאוההזלכו/ובותוריפציתשהב

תואבותכ׳ארפצךרעבבותכהלכיכ,והנהתמאאללהזםנו.ליכעהנויונברלםישרש

רדסמתולמהירואבלכטעמכרשאעודיו.ץאניאהברלשהוימהםילכשוריפבתואב

תאננןבתנוי׳רםנו.ןואניאהברלשתוימהאוההרדסה׳יפמםיחוקלךורעברשאתורהט

.הזהשוריפמרפצשרשלעםירבדהחקל

•ז״מ־יתןויםח״רעןישרבעש
.ןנאט§יירבקעי

.תודחאתורעה

םידקנןידהןונכוביאריא,םימשהתושורפויפכו״:(א״פתוכרב)ימלשוריב(א
/׳םולכשדקמהתיבןינבמופטחאלשוללהםיפככאניבארברזעלא׳ררמא,דמועהיה

שובשוםיקוחדהלכרחאו,״םידקנ״הלמהשוריפבדאמוקחדנשםישרפמהבןייע

ןמזהזהנה.שדחרבדרמולהארנונתעדלו.לבקתמהרבדםדיבהלעאלתואסדנה
כ
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,ןודקומרדנסכלאלעתרפסמהדגאהש—וטשתאתעכרכוזינניא—רפסביתארקבר

ףאיכ,לכלתוארהןעמל,ויפכתאשורפלוונוראמוידיתאאיצוהלותומינפלהוציכ
ודובכוירתאדריאלתאזלככ,ץראהלכתאףסאתובוזעםיציבףוסאכוהפיכבךלמש

ףולהבהתקל,ןאכב״םידקנ״הלמהיכרמולהארנןכלע.ולמעבאשנאלהמואמו
ןכלו,ותשרדבוביא׳רשרודהיניעדגנלהתיהתאזההדנאהו;״ינרקמ״ל״צותויתוא
ויפכתאשרפ,ותלפתתאםייסוויכרבלעעורכמדמעשרתאךלמההמלשיכ:שרד

יברוהעראבו.ןרקומרדנסכלאךלמהאוה,עודיה״ינדקמ״ןידהןוגכםעהלייניעל

שדקמהתיבןינבמופטתאלשוללהםיפככ״5ותנווכתאראביוורקהואניבאר״ברזעלא:
,הזהדבכנהולודגהןינבהלכבאיבמהואיצומההיהאוהשףארמולכ/׳םולב

הצקןיאו
הנטקעבצאבוליפאהנהנאלתאזלכב,םירבעלכמולתופעותבהזוףסכוהנוכתל
.םואמקבדאלויפכבו

ןיאםארבוסריאמ׳רד,בוחרטשאצמדהנשמהלע(ו״הא״פמ״ב)ימלשורי(ב
ינאשרזעלר״א:םתהאתיא,ריזהיאלדוהליריבסםימכהוריזהיםיסכנתוירתאוב

קזתוהםארזעלר״א,ריזתיהזירההרומהולהםארזעלר״א,הולאלותווללבתכרמוא
.״ןרבתמןוהתלתו,ריזהיהזירההולמהדיברטשה

ןייעו
ןוהתלתו״5שריפשהשמינפב

דאמםיקוהדוירבדשש״ע,״הזתאהזןירתוםוןהןירבתמםירבדהשלשהולא:ן־ובתמ
:איהךכימלשוריהתנווכשהארניתעדלו.ימלשוריהתנווכוזןיאשהאריןייעמלכו

ריאמיברדהדומבייהןיאשכתקולהמרזעלא׳ררמאימנאתיא(נ״יףד)ילבבבהנהד

בייחשכלבא,׳וכירהינבמאלוידבעשממאלהבונוניאתוירהאובןיאשרטשרבוס

יטלשוריברזעלא׳רלשארמימהו;יוכאינונקלוןוערפלןנישייהאלורדהילכהירבדהדומ

לאומשםשבקררזעלא׳רםשבילבבבםתהאתיל,ריזתידהולמהדיברטשהקזחוהםאד
תווללבתכאמשלשחימלאכילד,האמהדיבקזהוהשומכאוהד)האנקהרטשאצומהד.

׳רדהיתווכאינתםתהרמאקו.ריזחי(הולאלו
לאומשדואדחברזעלא׳רדאתבויתו,ןנחוי

?אוהיתרתאהו,ארחברזעלא׳רדאתבןיתרמאדאהלעםשס״שההשקמו;יתרתב

ןייעו,׳וכאוהםעטדחדאוהאדהינשמו
ךהבדאמוקחדש(יתרתינהה״ד)םש׳םותב

הנממש,םשילבבבהאבומהאתיירבךהלימלשוריהתנווכשטושפהארנןכלע.איוניש
אתבויתבלאומשדךהלילבבהקיסאדומכרזעלא׳רדירמימאתלתךנהלכםיכרפומ

אחינאליכ,״תלת״ימלשוריההלירק״יתרת״ארוקילבבהשהמקר,אתיירבאיההמ

.אתאמעטרהדםושמאוהאדה:םשילבבבןצרתההנשמשאקיחדאיונשךהבהיל

ונייה,הולאלותווללבתכרמואינאש:אתיימקארמימברזעלא׳רתנווכשאמיניאםגו

דאמאוהקוחדשףא,השמיגפהשריפשומכ,ירשתדעהולאלוןסיגבתווללבתב

(ז״טףדבוםש)ילבבדאיגוסהבןייעמלכלראובמב
םגשימלשוריהתגווכדרמולרשפא—

ןיאשיפלעףא,דוללרטשןיבתוכדןיתינתטהמןירבתמוןיכרפומרזעלא׳רירבדהזב
ירקאאמלדימאברדאיונשהילאהינאלו,׳ובתווללבתכאמשלןנישייתאלוומעהולמ
הארישאיגוסבבטיהןייעמהלעיתכמסיכ,הלאלכביתרצק.אינוסבםשייבאכ,בתכו

.תמאהתרטמלאהזביתעלקםשהתרזעברשא

?קיקןמשיאמ:(א״כףד)םשארמגבו,קיקןמשבאלו:הגשמב(׳כףד)תבש(ד

,ומשקיקוםיהיכרכבשידחאףועילורמאואמייתוחגלכלוהגיתליאשלאומשרמא

הזמהגה.הגוידןויקיקרמאשיקלשיר,אזאקדאחשמרמאהדוהיברדהידבקחציבר

;תורמסמובועבקאלוקיקןמשהלשוביטלערורבבודמעאלס״שהילעבםגש,הארנ
אלשהנשמהירבדתאשרפלהנותנתושרהשםינורחאהובתכשהמרבכעודירשאנו

,דנה:הזברמולילהארנןכלע,השעמלהכלהלעגונוניאשםוקמב.םיארומאהירבדב

כ
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ןמיס׳ברפס)מ0מ><10*רפוסה

ושעיםירצמתנידמבתומוקמהזיאביכ,ונלרפסי(94

בוטהזהןמשהש״ןםשבתכו(קיק)£1לא1םירצמןושלבארקנההמצןיממרואמלןמש

ןמשהלהנווכהנשמהשרמולשיןכלע,״דאמבערוהירךא,תיזןמשכהקלדהל
כלדאמערוהירשיפלו,אוההקיק

ן

רנתקלדהו,אציוונהיניאמשםושמובןיקילדמןיא

יברלעיגילפםימכההשףאו.לאעמשי׳רירבדל(ה״כףד)ןמקלאתיאדכ,הכותתבשב

4לאעמשי׳רדאהלוששהאלוערןחירשףאטפנבוןרטעבןיקילדמדוהליריכמולאעמשי

ןיאדםימכחהםידומ,ט$ד$רעהבתכשומכ,דאמבערוהירשקיקןמשבדרמימלאכיא

,רתויבערותירןיבוערוחירןיבקלחמשהיפונלאעמשי׳רלםנוניצמשומכ,ןיקילדמ

םא,רתויבערוחירשןרטעבאלאעלפאלוערוחירןכםנשףאןיקילדמדהדומטפנבש

םהםירוט,ןרטעטףארתויבדועערוחירשקיקןמשבשןנברלרמימלאכיאימניכהןכ
.ובןיקילדמןיאשלאעמשי׳רל

ע(ד
ארקלוכובנ,לארשיימכחתודלותבםישרודהוםירקוחחמםיבררשארבדל

היונמשיפל/דילקהרזעלא׳ר״לארשיבעדונהןטייפהדובכםשןכשרשאריעהתאםשב

ןכוםיברובשחרשאכןועטשר״ברזעלא׳ראנתהאוהאלדילקהיכ,םדוסבהרוטנו

םינטייפהטדחאאוהוןמזבןורהאאוהקר,לארשיץראבומוקמונריכיאלו,םינפלמםימלש

ולונאצמהזהמו,אפוריאבתונורחאהתואמתונשבםייחהתוצראילעוכלהתהרשא

תונושתושרדמתושרדושרדוובשיוזהכודמלעו?״רפסתירק״םשבוריעםשריכזייכ

תודלותבןייע)הדיחלםהליהתואיה.דריה,תאזההדיחהןורתפאוצמלםדיבהתלעאלו

תונידמב״אנראוויל״ריעהאיהוריעםשיכ,רעשלהארניתעדלו!(ר״ישןואנהלדילקה

תונושלדועותיתפרצב״1^1-6״הלמהלרשאעודיהנהד,הזביקומנוימעטו,הילטיא

תומשבסהלםינושארהלשןכרדעודירבכו.תירבעב(ךוב)רפסלשהארוהה,הברה

״םירעיתירק״ומכו״רהה״ןמהמלש׳רומכ,תירבעתומשבןהלארקלוזעלןושלמםירע

.איההנוכנהרעשהיתעדלו.הנהכדועו

יבצבקעי.ז׳׳םרתלולאשוחכבויק
יןלםוואנאי

♦

.ןויצמהרות

*ובשישהמבאלאןקנקבילכתסתלארמואיבר
•ובןיאשדחוליפאשןשיוןשיאלמשדחןקנקשי

(וי5המח)

(ב״שתיעיברתרבוח)םילשוריברואלאצויה״הנורדםמה״ישדחהיתעהבתכמב
״?ימלשוריהתאהארילבבהםא״ןהלאשהלעךורע,םיקרפהעשתןבלודנרמאמאב

:הרותלידנהלדעונהע״מילאדבכניכןעיו.ןהאזנעשריהםייח׳רברהל״ומהתאמ

לכלהרותהתציהנממרשאריעהמ,ךלהישודקםוקממרשאהזרתויבו,הרידאהלו
לןההזכע״כמ—יתרמאיכ,וילאיבלתאיתינפ,לארשי

א

.ןקותמוניאשרבדובאובי

ןקותמונניאאוהשהזהרמאמהובאבםנמאיב,רבדהןכאליכתוארליתממותשההמו
.הפיאלובוטאל,לבוקטונניאו

יסקודוטראןכלעיכ,ונינשבשקניאלשונושלבאוהרהזנםנמא,רמאטהבתוכ
אלותחאםעפובלתולגתהבולהאיאלוהאנאלותהנבורובדשםכח,אוהידוטלת,אוה

רשא...דעדבכהלאלקהןמ,ןינעלץנעמארוקהתאאוהךילומןכלערשא;ףסי

כ
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*־-ייתאתמאהיכםג:רפאלםתוחרמחבךפהתיםואתפו/וצפחתאוובלתאונלהלגי

.רמואוםיקזהרויההלהלתמכ,קדצה(םהירבדלעקולחירשאםינושארהתא)םתאםנ

.ינאקחשמאלה

—ל״ומהרמאי—יתאבהשעמלהבלהתורוהלאל״
*נאדומללואיההרותקר

רדסמםאהנמאנתרוקביפ■לערדבלראבחורבותעדחורבךירצ
1<לה!?״אלואדימתויניעדגנוימלשורידומלתוינפלהיהורדסתעבילבבדומלתה

ימכחלעדחאםכשימלשוריהימכחלןורתיהתתלהלחתץמאתיחזלעו,אדורעצמ

תואחסונבתקולחמשישםוקמבו,תונוכנרתויםהיתוסרגםגיכןבומאליממו,ילבבה

תוסרגלבקלונחנאםיכירצןכםאו.וניאתומחלםיברירחאדאללכםגשולהארי

בושו.(ט״צדצ)״תמאב(?)וניבוהאתמאהדגנבהכלההקוספנאל״:ןעמלימלשוריה

ןכאל,תותיירבהותוינשמהשבשלםהיניעבלקהיה״:ילבבהימכחלקרשתויאראיבי

׳קדצ)״ימלשורידומלתילעב
)

תונוכנםהימלשוריהתוחסונשולראבתנשירחא״ןכםאו.

היהרשאימלשורידומלתהמעדיילבבהרדסמהיהוליאקפסןיאתוקדקודמותויתמאו

החגשחכ״רשאדחארפסמהברהתויאראיביהזלעו.(ג״קדצ)״םהילעררועמ

הטלחהידילאבאוהףוסבלשדע״הזרמאמבוקסעתעבויגפלאבוה(810!)הדהוימ
ןיאה.(ז״קדצ)״ונממעדיאלוימלשוריהתאםלועמהאראלילבבהיאדואלא״:הרומג

?הלאלכבוליד

/הבהצוראוהשהרטמהתאזאלוךרדהוזאליכ,הלאלכבולידןיאןכשמא
יונשימלשוריבשישםוקמברשא,הזכטעומרבדבקפתסיאלוהמכרשאשיא

ימלשוריהשםוקמבםגיכ,ץופחיתרחאאוהו.וירהאךלילונילעילבבהמשרופמ

לשותוקיתשירה,םולכררועמונניאו,שוריפילבורואבילכאיגוםהתאחיגמ
לןכלעו,תורחאתואחסוגולויהיכהרומימלשוריה

א

אלווראבאל,ורטאלוולקש

ךיאתוגושתורעשהוילעתוגבלבחרנרכוינפלחתפנאלההזבו.(ח״קדצ)המואמושריפ
וחורהיהירשאלכלאהנה—רעשלתושרהנתנשןויכמו;ימלשוריהינפלאסרגההתיה

ירדסמשהזהרבדכןכתיםגמאה:לאושקוניתהםגןאכלבא.ותרעשהתאךילויםש

ל,תורודלהכלהעובקלודומלתהםותחלםאובכילבבה
א

םימכחהירבד(יגישהלולדתשי
לבבמךרדהבראליכםהמרבדההיהדבכאלו?םוקמלכבםוחבששלארשיץראברשא

?םתהלאכהמואכהלםתהמםידרויוםילועםלועמוקספאלאלהןפואלכבו,לארשיץראל

!)תקולחמהתיהש״:ןעייכןהאזנעשריהיפבהנעמאצמנהזלעםנ
)

אנמ׳רוןיבא׳רןיב

,תואצוההברההלעושדחמולאהםירעשההשעןיברש,אברארדסלםירעשהרבדב

!)ויניעבשדעהזלדגנתמאנמ׳רהיהו
ולרמא(
.

אתיאדכ׳וגווהשועלארשיחכשיו

(ה״פףוסםילקש)ימלשוריב
ינגןיבהזידילעתועדהדורפעיגהןכיהדעעדוייט—

״—לארשיץראיגבללגב
...בירהאברארדםדאערתאןןכבו.(א״יקדצ)

הרשיהתאלבבימכחותוע,םירבדהןמרבדבוקלחגשםייטרפםיארומאיגשליבשבו

!המיענהרעשה.תמאהדעםלועתורודלהבלהוקספו

םצעלעםידהאםירבדףיטהליתרמא,ויתורעשהוויתומולהלעהנעאםרטינאו
תאזההלאשה:רמואו,הילאעיגההמו,ימלשוריהתאהארילנבהםא:תאזחחלאשה

י
׳ו׳יסץלומדב׳*)ז?׳ארבץימ(
)

ורקמ,תמאםייקרטסתושפללארשייממוצרשןויכ״:בשנש
אנפסימםהשםתואוררבוםימכחירבדלעונמנשםירפסהלבעלילורזמו

—Iקוחמםיכירצסגיאוירבדו.׳סישהורבחםדילפו
V10כ

^
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םיבורקויהשםינושארהםינואגהתאמ,התואתדלוהםרטבדועבויחבהרתפנרבג

.דומלתהימתוחוירדסמלםוקמבוןמזב

ימכחשראבלאבאוהשכ,״דומלתהילוענמחתפמ״ורפסלתמדקהבןואגםיסנבר

רמאי,ילבבהמרחאםוקמבוהוראיברבכשןינעהזיאלעםיברתומוקמבוכמסדומלתה

.״לארשיץראדומלתבראובמאוהלבא,ונדומלתבראובמאוהאלןינעאמשו״:ןכםג

םהלהיהידרשאדעימלשוריהדומלתםהיניבעודיהיהךבלכשוירבדמאצוישרופמ

ארתבדןניכמסןדידארמגלע״:רמאי(ןיבורע׳סמףוסב)ף״ירה.הזימרבוילעםגתוארהל

ארמימיאהדוהלםיקדואליאו,ןגימיפטאברעמינבדארמנביאיקבווהוהניאו,אוה

מ״ב)תצבוקמהטישבןתנוהיוניבר.״והניאהילורשאקאלאוהאכמטדואלאברעמינבד

ובואיבהילבבדומלתהונלורדסשיארתבןנברןתוא״:רמוא(יכאלמדיבאבוה,ה״מ

אבוה,ה״ר׳לה)זעלדנמבםג.׳ימלשורידומלתבתודמאנההכלהכןהשתורבסןתוא

רבדיכ,הארנהלאלכמ.םינושארהתמכסהםשבןכאיבה(דומלתהיללכרוצקב

ןואגהםג.לכלםסרופמועודי,רורברבדלםלצאהיה,ימלשוריהתאהארילבבהשהז

םג,ותורפסוצארשיתורוקבהברהןקתורקחוןזארשאתויחח״צרלודגהרקבמה

רבכהיהימלשוריהשתונוכנתויארבוטילחהטרופופרי״שרםסרופמהרקוחחןואגה

ןייע)ילבבהימתוחיגיעדגנ
׳סק״ב,ז״טתיגעתח״צרגחתותגה

)

?רבדבקפסדועשיה.

;ךינקזל״עמשתלא״וךיבאל׳ילאשתלא״רמואהרוד,זנכשאבםקשדחרודםלוא

עקררשארוד;וקלולאלתמאחתשירדו,בלםישיאלתובאתרוסמלרשארוד
ל

״םירקבמינימ״ובריווצרשיוורפהזחרודבו,אוביהיפלעואציהיפלע,היחיתרוקבה

דצח—דועודועו״םינמאנםירקבמ״,״םיתמאםירקבמ״,,״םישפחםירקבמ״—דאמהברה

כלע,ריואבםיחרופתונוימדותורעשהלשםילתילתםישרודםלכשםהבשהושה
האיצמל

ונעטהלאהםירקבמה.הליחתקפסהתיבלהוסינכירשאילבמףא,השדחהרעשהוא

האראלילבבהיכטפשמוצרחשממםהבןיאשתויארתוליבחבו,הזהרבדהדגגםג,

אלןכסגדומלתהירחאשםינואגהוםינברחוליפאאלאדועאלו;ימלשוריהתאםלועמ

ברםעולהתיהשתקולחמחתבסב,םחוריןבןומלסיארקהשדע,ונממועדיאלווהואר

ימלשוריהץופנזאמו,לבבלימלשורידומלתהתאאיביולארשיץראלךלה\ןואגהידעס

םג
הזו,ןומלסירבדאיבהש(14דצםיחפסג)רעקסניפלתוינומדקיטוקלהאר.לבבימכחןיב

היהאלש(נ״םר)ימותפהשיהכהרבכו״:ונושל
ואהמחלמללהתיבויאמשתיבןיב

תוכלההיתחתפולארשיץראישנאלדעומרדסדומלתיתאבהו,םתצקלםתצקוגרהש

ףלסךיאררבללבבלומעיתכלהו,הזבםירפאןבבקעישוריפוןחברבזגהשעמההזש
דעיכהזמטילתיורהמימלשוריהאובמבלקנארפזירהםכחהו.״ןתופילםירבדהימותפה

.לבבבימלשוריהללכהיהאלאיההתעה

םירקבמהםימכחהחלאלשםתועטהארהרבכלבא
ץיוואניבארקיזייא׳רג״הרה—

םינמאנוםינכםירבדב,(ז״שיאמ-לירפאתרבוח)ימעךבע״מב״תובאתלבק״ורמאמכ

ואיבהתותלאשהותולודגתוכלההיכהארמאוה.אוהשלכזיזוליפאםזיזהלןיאש

רחאדימ,יארובסןנברימיבהרבחתנש■םירפוס׳םמבםג;יםלשוריחירבדםימעפהברה

ומצעילבבבםגהגורחאלו,ימלשוריהמםיברםיגיגעוםירבדואבוה,דומלתהתמיתח

רמאיןומלסיארקהירבדלעו.ימלשוריהמהנחתוחוקליכןהבדכנשתוינוסשי

סגשירחא,לודגקפסבםילטומםחתמאברשא)וירבדםייקנםאםגיכץיוואניבאר

תלחתהוליפאםהמןיאזאםג(םסרופמהףידמהץיוואקריפיארקהמועיגהרעקסגיפל
ךיאררבל״זרמואןומלסירהש;ימלשוריהמעדיאלואשיחכה.ןואגהידעסברשהיאר

לעםאיכירמגלהשחכהלעהלועוניאהזןושלו,״ןתופילםירבדהתאימותפהףלס

כ



—147—
םירפאןכבקעישוריפםעימלשוריהתאןומלסאיבהךכיפלו,רבדהשוריפבתקולחמ?

חנהו.תעדוםעטבוטבםירמאנהוירבדלכבםשןייע.ןומלםכשרפמאוהםגשתוארהל

ילבבהשקפסןיאביאדולטילחיו,תושדחתויארדועףםויוהזהשדחהךשיהרקבמהאב.

הדגנתחאלתחאויתויארווירבדלכקודבלוןוחבליתרמאתאזל.ימלשוריהתאהאראל

.תמאהינפבודמעיהתוארל,םיארוקהלהקלכלאג

אכדולכ״גבתכש,ראתירפה—לודגןליאבומצעתאהלותאוהוירבדתישארב

אשמןינעלילימינה,ןניקספןדידאדומלתכ,ימלשוריבוןדידאדומלתבאתלימאשרפמד־

השבתשנאתיירבדרמימלןנילתתואחסוניפוליחבאילתדאתלימבלבא,ס״שדןתמז
רקבמהןיביהלאהםירבדהמ.״ימלשוריביתיימדיאמאיההנוכנהאחסונוןלידאדומלתב

ימלשוריהרחאןיכלוהונאזאםג,םתסרגהתיהךיאילבבהמעירכהלשישםוקמבםגש־

לכדגגחזהםיגורחאהןמדחאהירבדןילטבויהזאםגוירבדכהיהםגולהגהו.(ח״צדצ)
״הכלהבןיבאסריגבןיבןלאמייקילבבהכ״ןורמאשםיגורחאוםיגושארםיגואגה

ןייע)
די׳סב

לעתאזכחלעאליתעדללבא;(ואיליריםש״רחמל׳גחחיתפבו,סידומלתחינשיללכיכאלמ•
_,קיראדומלתבשרופמוניאשםוקמבש,תראובמוחטושפותנווכו,םלועמראתירפהתעדי

ןנילתזא—ימלשוריבוגתעדלהגוכגאסריגםיאצומונאו,ס״שדןתמואשמהיבןיאו

ומכילבבבםגסורגלךירצו,ןלידאדומלתבהשבתשגאתיירבדרמימל
הגושמש׳םותהןיאיבמשתואחםוגהשלשמ״חיאראיבמש,דמו.ימלשוריבאוהש
ןיבשימשםאימלשוריהתחסוגלחטוג׳םותהתעדו,ןדידארמגתחסונמימלשוריהתחסונ
ףד)תורוכבןדידארמגבו(ב״הה״פ)תומורתבםהו,״ילבבהתחסוגסגקחודהדצלע

(ד״קףד)ילבבבאוהש(ד״הב״יפ)תומביבו,(ב״ב
הלאתומוקמבהגה—

לכילבבהמןיא

םגשילבבהמםירפסתצקבואריכףא׳םותהו,ימלשוריהמךפהלאםרגהטילחהלהערכה
תאזהתיהילואיכ,םירפסהשבשלורהטאלתאזלכב,ימלשוריבכאסרגה.דתיהםהב

(שיאה״דותט״יתורוכבןייע)ימלשוריהתםרנבןגיחגשמאלזאוילבבהירדסממהגווכב
׳טקרפשיר)ימלשוריהל,תחרכומאסרגהםשד,(א״גףדםיחספ)ילבבחןיבשיוגישה*

׳מגהתגווכןיאןכםאו,״איגתד״איבמםשארמגבירהש,ללכיונישהזןיא(תיעיבשד

.ימלשוריהוילבבהורייאםידרפנםינינעינשבדםש׳סותהובתכשומכו,תיעיבשדהנשמהלע־

יכירחא״ימלשוריהימכחלתונוכנהתואחסונהתעידיבןורתיהןתונאוהשהמןכו

וינפלשמשיאדוברשא,שודקהוניברדימלת(*ןגחוי׳רידילערדסגימלשורידומלתה

ורדסשתותיירבהןכשלכמו,םיגוכגהםישוריפהוירקעהחסונהעדיותוינשמהורדסתעב

(ח״צדצ)״ונממרתויתירקיעהאחםונהעדיימוויריבהאיעשוא׳רואייח׳ר
יכעדיאל—

היהו,שודקהוניברדימלתןכםגהיה,ילבבבםיארומאהןיבןושארושאראוהשבד
.(ו״לןירדהגסט״גןיטיג)וגידתיבמ־

ןגחוי׳ררמא״:(ז״לקףד)ןילוחבהגהו
ןרושז״ידחאאגביתי.דוהדכאגריכד

יברדהימופמויברדחימופלברדהימופמרוגדןיקוקיזיקפגויברדהימקברדהירוחא

ךירמאןההמעדיאגאתילוברדהימופל
׳ררמאש(ד״נףדםש)ןכםגוגיצמו—

ןנחוי

הארגו.הדימעביתשמשיגאהבישיב(בר)דימלתותואשמששםיגשןתואלכ״.

ןושארהרמבןנחוי׳ר:וישארינשבלבחהסאזחאירשאלעסזהרקבמהסאסו&סלשיימוי(*

ילנבהמאסרודססעבםינורחאהלבביארומאו,ימלשוריהסארדסרבכםיארומאהלש

יוילעבשמחשהל,סומימחהסרלאבסיששחהמהלכםהלוהושבכשךרדהוהזףוסואואראל•

כבשוי״:בואהסלענולואשלמל׳׳זסהצילמכרמאללכונםהילעו.ןהבםינימאמםניאסמצפםהש

.םרוכה!?הלעבייחבהעבשנוהבוהאקימג

־כ
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־־*ע•־.

0יבשויהשודקהוניביידימלתויה(ןנחוי׳רונר)מהינששףאיכרבדהשוריפב
הכלהאבשכואתוינשמהרדסשתעבדמולהצר,ותואושמששתעבהזלכב,ויגפל

ןנחוי׳רלבא,בשויהיה,ונידתיבןיבהנמנותויהל,ברקרזא,וינפלהשעמל
א׳יי׳

;דמועהיהונידתיבמהיה
ןכו

היהברש(דומלתהיללכרוציקבאבוה)א״בשרהבתכ

ד״בבונמנשכןדמולהצר,״ןמתםדכהינינמביוהו״הנשמהרדמשכשודקהוניברתרובחב

ברםנ—םיברןושלבוירבדםותסלוותומכהכלהקוספלסאדיחיחירבדלעיברלש

הזזאלש,איעשוא׳רו,ופולאוודוד,אייח׳רורדסשתותיידבהןכשלכמו,םהמעהנמנ

ןכוס״בםרהתעדל,ומצעבברםנו,םדיךותמברלשודי
רבה,םינורחאהומיכסה

ברלשושרדמתיבבםידימלתהיפבתורוגשתותיירבהויהןפואלכבו;ירפסהוארפסה

—?״ונממרתויתירקעהאהסונהעדיימ״:ינאםנלאשאןכסאו.(ו״סןילוחי״שר)
אקהאוחתוטהלתוברירחאדאללכיכותעדתוינעל״הזהרקבמהלהארנשהמו
אתיירבחסונבתקולחמרבדבלבא(?)ותומצעבטלחומתמאובןיאשארבסביולתחרבדב

האמכירתיכםיברירחאךיישאלםידעבואתיירבחחסונלעםהלשיםידעןידםלוב

ןיברמויהאלהלחתמ(ח״פןירדהנס)אתיירבהתנווכהז״יכדועבתכו,״ירתכהאמו

הלאשנ.׳וכותיזנהתכשלבןיבשוידחאוםיעבשלשןידתיבאלאלארשיבתקולחמ
וברואמטםיאמטמהוברןינמלםידמועואלםאוםהלורמאועמשםאםהינפבהלאש

לארשיבתקולהמוברןכרצלכושמשאלשללהויאמשידימלתוברשמ,ורהטםירהטמה

ןכלעו,ןינמלםהםגודמעיאלעודמהזלעהשקהו;״תורותיתשכהרותהתישענו

;וזבו,הלבקהבתוקיפסםהללפנהזידילעשל״רןכרצלכושמשאלשהנווכהש״שריפ

תנווכסגהזיכדועףיסוהו;׳״וכוירתכהאמוהאמכירתיכץנמלדומעלרשפאיא

שארברמולםידקהש,אתוביטהילאנקיזחמ.(ט״צדצ)׳וכואתיירבחשוריפבם״במרמו
יותונתונעאצומהתאםשותלודגםוקמב...אבאוההשעמלהכלהתורוהלאליכורמאמ

,לטוגואבםשהתאלוטילהצורהלכרשא,יישורדואיידגארבדבאליכעדיהלבא

תריב,הריבהלכתאעקעקלהצוראוההלאוירבדביכעדיה?הלאוירבדבםעפהעבנ

רבדהראשגםוקמהזיאבוגלתוארהלםעפהאגלוחמי?הפלעבשהרותה

הזמלודגדוסיוגלצאשיםאה?ללהתיבכואיאמשתיבכםאהכלההערכוהאלוקפסב

דומלתהידוסיהברהאלהו,(םישבםירופסהתומוקמדדבל)?םוקמלכבללהתיבכהכלהש
תיבתותימותותירכיבייה,תוירעותושיאיגידב

רבדשןכתיה,וזהערכהלעסיולת,ןיד
(רימחהל)תרבעשךמצעבבוחלתייהידכןופרט׳דלורמאווילעודמעםיגושארהםיאגתהש

׳יתוכרב)ללהדויבירבדלע
קפתסהלםויהאובג,תבזוכארבסהזיאליבשבוגחגאו(יב

,הזהרקבמהאגרמאי!הגעלושארהרפשרשאלה,איההמתאזהארבסהו—?הזב

םאה,תיגולפהכלהלעדיעהיגולפשאבוהשס״שבםוקמלכבואתוידע׳סמלכבםאה
הריקחוהשירדומכהיגידלכבותודעתרותבםהירבדתאלבקלןיד.ריבובישוהיכאצמנ
עיגכםירבדל״הגורדסמה״ל״ומירבדתאלבקודחאהאוביםאהשעגהמו—?המודבו

תודעל׳ייקירה!יתוברוירומ:לאשיותחאףיסומ,הלשיתודעןידהלבקהשםינמאנו

יכםכתודעלבקאךיאו,הרשב-הנג*אדעיפמדע
,אוהיגיסמהשמלהכלהיגולפןיד

תובאוםכיתובאיפמקרו1יגיסרהלעםכמצעבםתייהאל,יתוברוירומ,םתאאלה

י?אצמתןיאמהמכחחו—!איהדעיפמדעתודעירהו,הזהרבדהתאםתלבקםכיתובא

אוהךכםירמוא(לודגהד״בה)םהוהעומשהיפמרמואאוהשכארממןקזגרהיעודמו

לאללהמןבאיבקעו?ןידההגתשיםאהםיגשויהיםאו(י(ה״פףדןירדהגס)וניניעב

3רואכללגרהנשסמלעקרסעמיאמילארשיכסקזלהסהבריאלשייכ,םעונהםשורמאשהמו£*
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ה*פתוידע)?םיברהירודאךלילונבל,דוצעודמןיבורמהיפמעמשוודיב.דתיההלבקמ

םילבוקמהםינידבידיהיןודלותורוהלץ״ומוברלכלןיא,וירבדל,םויהםנו;(ז״מ
!אריבבאתופלפנו,שיאבדחאדעםוקיאלהרותהרמאירהש,השענרבכשרבדב

—
איבהלאלאילןיא,וזאתיירבתנווכבם״במרהתעדאיהתאזיכרמאלדועףיסוישהטז

םשונושלהז.וחכויוםיארוקהוארי,תוינשמהשוריפלהלתנהותמדקהבם״במרהירבד
״דשמיפמםילבוקמןכומכםהבןיקלחנשןינידהשבושחישימ״:ישילשהקלההוה״דב

תמאתלבקלבקםהמדחאשינפמוא,תוכלההתועטךרדמתקולחמההלפנשםיבשוח*
היארואיביו,עומשלךירצשהמלכובריפמעמשאלואחכשוא,ותלבקבחעטינשהו

ןכרצלכושמשאלשללהויאמשידימלתוברשמ(ב״עח״פןירדהנס)רמאנשהממהזלע
,דאמהנונמרבדההז—תורותיתשכהרותהתישענולארשיבתקולחמהתבר
םישנאבםנופוםירקעודיבןיאולכשולןיאשימירבדאוה*
ןימאהלואיבהשהמו,לטבואושהזלכו,תוצמהםהמולבקתנרשא
םיאצמנהםימכחהירבדבותולכתסהטועימאוהתדספנהתאזההנומאב

.!הזכשרפמלארוקם״במרהשהמ,ןובנארוק,האורךנה.ד״כע׳וכודומלתב

דחאוםיעבשלשלודנהןידתיבהיהשתעביכ,איהךכאתיירבהתנווכלבא

אל(םירממ׳השירס״במרהןושל)הפלעבשהרותרקיעםהשתיזנהתכשלבםיבשוי

4לארשיבתקולחמתויהלהלכי
לכו,םיטלהומםינידויהםהורמאשהמלכשירחא.(

ןקמןודנםהיפתאהרממהלכו,(םש)םהירבדםייקלבייחותרותווניברהשמבןימאמה
ידימלתוברשמלבא.םהירבדינפמוירבדתאלטבמדחאלכחיהןכלעו,ארממ

תיטהתכשלמןירדהנסהתלנזאשןברוחהםדוקשהנשםיעבראןתואבונייה,ללהויאמש

זא—תעדבוריבהתאעירכהלדהאדצלכוישןכרצלכושמשאלםהו(ו״טףדתבש)
ןינטלםידמועויהזאםגהשעמלוהכלהליכסא,לארשיבתקולהמהתבר
ילואיכ,םילוכיויהאלבושטועימהירבדלטבללבא,םיברכםישועויהו

ה״מה״פתוידע)םהילעוכמסיוטיעמהירבדתארחאןידתיבוארי
ןייעו

.(םשד״בארב

אתיירבברמאנשםוקמבש,(ד״הםירממ׳להמא״פ)ם״במרהירבדבשרופמונירבדכו

וירבדלכםשהאר.״לחנהןידתיבלטבשמ״:בתכ״ללהויאמשידימלתוברשמ^
5

).
י

םירכזנהארסהמירוסחהבורמ״:יכטילחמאוה׳דו׳נקרפב.האלהוירהאךלנ

ושינרחךיאהארנ,ימלשורידומלתבםהמדחאףאןיארשאילבבדומלתבתואמל

אל—רכו׳וכוםישובשבורבקרסנוקתכםהלאבאלתותיירבהותוינשמהשלבבימכח
אלןכלעםתואורבחשםיאנתהמאתיירבהוהנשמהולבקשימלשורידומלתילעבןכ

רמואםלצאאצמתאלןכלעו,הנבההםהלהשקהיהשםוקמבףאתואסרגהושבש

.(ב״קדצ)״ילבבדומלתבומכארסחמירוסמ

םירעשםיחתופ״םהשתידומלתהתורפסבםיקסועםימכההלאונימיבוניארתובר

םיטפשמםהלאציןכלעו,םהיתונומטמןיבהלםירפסבםיקימעמםניאותומדקהםיארוקו

ביהרייכלבא;(XVIדצלוכשאהרפסלאובמבךאברעיואר״דג״הרהןושל)״םילקועמ

ונעמשאלווניאראל—אוהשלכהעידיףאולןיאשןינעב״ומטוחתאסינכהל״שיא

נלהיה
ו

תיכוהסזצפו,חיבאיההלבקורמואאוהובלמאלשייחאהחימןילולןיאשרמול

יאוללוחמלל״בוצרשארממןקזלאסמסש
ן

ילארשיבתקולחמהבריאלשידכוללוחמלןילוכי

.(ז״סףל)הגיגחןייע,שירכהאלםמצעבסהסגשסירו&סםיניגעבתלוז(,

יכ,ספאמסוחאאוה/ןתעשבובןימ,:ש״מבל״זס״במרהירכלברקבמהלשוקוילז(*

ע,סהלרמנרבדההיהאלשל״ר,ואלסאורמאשירסא
ל

—.ןתעשבטןטלןכ

כ
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ןונגסרשא—ימלשוריבאצמנאלםנמא.הנודדםמהבםויהיתלב
—ולתורחאםילמורודא

תיל״:ומכהזןכומבתורחאםילמבאוהאלמלבא,םהיתויתואב״ארסחמידוסח״תולמ

לכביכבושחלהגשימלשוריהאובמבלקגארפםכההםנמאםאו;׳״ינתמיניכ״׳דכוןאכ

ץורתלהמשאהולהאבןכלעו,שבשלהצוראוה׳ינתמיניכימלשוריברמואשםוקמ
םימעפלוךכבהמלשקוידבואאישוקבהנשמהשבשלימלשוריהיניעבלקניכ״:טפשמ

(ב״קדצןהאזנעשריהרמאמבוירבדואבוה)״ללכאישוקילבםג
וברתומוקמבלבא—

תצקךא,לזילובשחילאלכוריכהיהאאלהנהו.שבשל׳״ינתמיניכב״םנהנווכהרופסלמ
תילאדםחר״א:(ד״חב״פ)תוכרבב%ארוקהיניעלהזבךורעאידיבאבהןמתומוקמ

ןייעו(היהב״פ)הליגמבו,(א״האיפ)תומורתבאוהןכו,שרהןאכ
;(ו״טףד)ילבבב

ר״א:(ד״פשיר)תיעיבשב;ןיכמוסךומסלאהןיפיקמןיא׳ינתמיניכ:(ו׳׳הב״פ)םיאלכב

ןייעו,׳וכוהנושארבינתיםאכרוצןיכההנוי
ןיבא׳ר:(ה״הט״פ)םשו;ב״ערבוט״רב

׳רםשב
אלשהנשמהישרפמלעאלפו)׳וכוםינפנילעאלאםינקילעןאכתילןנחוי

י״רא:(ו״הי״פ)תומורתב;(ואיבמז״פלבויוהטימש׳הם״במרבו,הזימלשוריואיבה

ןייע,םיקלשנאלאםישבכנןאכתיל
<ל״צכ)ןישועןיא׳ינתמיניכ:(נ״הא״יפ)םשו;ש״רב

ןכו/וכוםירוביג
׳ינתמיניכרמאאנוהבר:(ד״הג״פ)םירוכיבב;(ד״פףוס)הלחבאוה

ילבבבאוהןכו,ןכתילרמאאתווכןמהישירברקיפא:ןיבוריעשירב;ןהכההקלז

רשכחאולשיוהרשכאשנשללהאתינתמיניכןתורתומשיקרפשירתומביב;(׳בףד)

:(ז״הנ״יפ)םשו;ם״במרהלתוינשמה׳יפןייעילבבבןקותמאוהןכו,(ך״שבןייעל״צכ)

ןייעו,אשנתןאכתילרזעלר״א׳וכואתינתמיניב
ח״פ)תובותכב;(ט״קףד)ילבבב

אלר״א:(טיהנ״פ)ק״בב:(ח״עףד)ילבבבו׳וכוםייקותנתונותרכומןנינתןנא:(ב״,ד

שחכוחיבשה—תובביתשהיהתשאתיירבההינהלותנווכו)קיזמתיבשהאתינתמיניב

ןירבוע׳ינתמיניכ:(ה״הה״פ)םשו;(ד״לףד)ילבבבןקותמאוהןכו(קיזמשהכוהיבשה,קזינ

/ב״בירירבדבייה׳ינתמיניכינמר״א:(ו״הג״פ)תועובשב;ןמאלשןיעוןשבןיאצויןיא

היגמןכו,האצומבוהב׳ינתמיניכ:(א״הה״פ)םשו;(׳םותוי״שרז״כףד)ילבבבןייעו

יניב:(ו״הא״פ)הדנב;ש״רירבדבהנשמההינמ(ב״פףוס)תוירוהב;(ה״קק״ב)ילבבב

יניכ(ד״הב״פ)םשו;הנוכנאסרנהילבבבשהנשמבו,םידעבשמשתשהכירצ׳יגתמ

.דועודועו/(ז״יףד)ילבבהןקתמןכו,רנהרואלקודבהושמשת׳ינתמ
—

ןכו
דצ)תותיירבהותוינשמהשבשלוכרדןיאשאברלשוהבשבםשרפסמשהמ

םשלתידומלתהתורפסבםיקסועהםימכחתמהומלואיצמהרשאאוהשרההזםג,(א״ק
שבשמאוהםנשאבדלונאצמו.וירובלערבדןיבהלועדילוקימעישילבמ,יפויםשלויונ

:(ד״ויףד)ןיטינ/וכםידעשיםאיכהאמיאוץירת:(א״יףד)תובותכ:אתיירבוהנשמ

ןכו,ארםהמירוסהאבררמאו:(ד״נףד)םשו,ארסהמירוסהו׳וכירתםלועלרמאאבר

ללכו.דיפרןמיסיכאלמדי׳סבןייעו.אברשבשמ(ח״לףד)הדנבו(א״יףד)הטוסב

ימלשוריבןיבוילבבבןיבםירבדה
מדיב,דתיההלבקד(ירוסחח״דד״עןיטיג׳םותןייע)

.שבשלהפיאוךיא
—.םשי״שרבו/רימנהירמנבר:(ט״כףד)ןיכרעבןייעו

,תוקדקודמותויתימאותונוכנםהימלשוריהתותסונש״רואבידילעינהרבכ׳הקרפב
ןכםאו

—רמואוטילהמאוה—
ימלשורידומלתהמעדויילבבהרדסמהיהוליאקפסןיא

ילבבהרשאםינושתומוקממתויאראיבמהזלעו;(נ׳׳קדצ)״םהילעררועמהיהרשא

תראובמוהטושפאיהירהימלשוריהתסרניפלו,אתיירבואהנשמבשילדאמקחדג

!ןובנארוקעמשותכסח.חפי

-חטיעבוהציבר,הכישנ,הפיננ?איהיאמןרקדהדלות:ק״בשיראתיירבהאר״.

4ףוגייכביתכימנהפיגג4חגייכביתכדבאהלירקדהחיגנאנשיאמס״שההשקמו
נ
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ביתכד)הפינניאההמקואויארקלם״שההיליקחדתאזאתיירבחסונינפמו

ביתכאלזמהלתילדהמהנהנייכביתכאלזמהילתיאדםדאקראוההחיגנ(ארקב

המהבלדעומוהמהבלדעומיוהםדאלדעומד(ארק)ל״מקאהרואבגאאתלימוףוגייכ

םמצעבל״זח,דאמקוחדךרדבאוהומצעבץוריתהשדבלמו.םדאלדעומיוהאל
,יוההפיגנהחיגניאהןנירמאיוהיאאמלשביכ,םכרדיפלףאקחודדועובושיגרה

,םדאיגבלזמלעתורוהליקגןושלבבותכלהגשמאלזמהילתיאדםדאםושמדךייש

ראובמה(850!)םימורעןושלוגיאהז,הלזמעורלעתורוהלהמהבלצאתוגשללבא

םדאלדעומדל״מקאהרואבגאאתלימורמולםהלאיבהד״געלהזיגפמו,םיחספשירב

תאןהאזגעשריה׳הוגלשריפאלהגהו.(ג״קדצ)״ק״ודוהזלעהרומזלהיוגישהד׳וב

וטושפ,ןיבהאל,אוהשילהמודמכלבא;ילבבבל״זחשוריפבאצמרשא״םיקחודה״

התיהןכלעו,התואסיגיבמוםיעדויןברתיבלשתוקוגיתלכרשאוזאיגוס,ועמשמכ

.איההטושפיכםאוזאיגוםראבלילעהבוחלהאוריגגהו.הקוחרלולצא

,ך״גתבםוקמלכבאוהוזהארוהבו,ןרקבהאכהלעאבאוהיכעודי״חגג״שרש

רושףגייכו״הזדבל,ןרקבהאכהלעהרוישםוקמםושבאצמגאל״ףגג״שרשלבא

םשההזמו)תומתכמבוריפלעהרומ״ףגג״שרשהזתמועל;וילעהגדארמגהש״שיא

,דגהו.תומתכמאללבאהברהכמלעהרומאוהשהגנשרשבןכןיאשהמ,(הפגמ

השקה,ןרקבאלשףוגבהפיחדהנווכהו,הפיגגאיהןרקדהדלותאתיירבבורמאשכ
החיגגהפיגגיאהץריתו,באארקתףוגבהפיחדםגול״ר,ףוגייכביתכימגהפיגגם״שה

הממחכומהזו,ףוגבאלןרקבהאכהלעהרומהזקוספברומאה״ףנייכ״ל״ר,איה
ןויכו;הזלעאתיירבאיבהשומכהגגןושלבבותכהםייסש

איתא,ןרקבאוההזףגיםגש

הגישעודמהשקההזלעו,הדלותלקרףוגבהפיחד—הפיגגהבשחשאתיירבהריפש

—המהבהלצאו,חגגםדאהלצאבותכלבותכה
םדאב:הזלעהבושתההאבו?ףגג

איהשהמהבבלבא,תומתכמהרומוגיאאוהשחגיביתכתומלחוגוגיאואלזמהילתיאד

,רגיששהזמוגדמלו;תומתכמהרומאוהשףוגיביתכםדאהמתומלרתויהלולעהעבטב

.םדאלדעומדועוגגיאהמהבלדעומהלבא,המהבלדעומיוהםדאלדעומדבותכה

ךשפגתאחמשריעצהךיחאואךגברשאתגבומוהלקאיגוםבםיטושפםירבדבךיתיאלה
;היקודקדוהיטרפלכלתחאםעפבהתואוגיבהב

ריבעהןהאזגעשריהו?תושעלהמלבא

לעםידסוימוםיגכםירבדבקחודלשוהשמשיה,אוה״קחוד״רמאלךרדהתאונילע
איהארקבשהפיגגדתשרופמאתיירבאיבהילבבהשרחאהתעמו?הלאכןושלהתודסומ

—החיגנ
לשןרקהתודלות:אתיירבךחץרתמימלשוריהשהמלדועםוקמןיא,ןרקב

תישוקהשקימלשוריהשוריפלםגשהמדבלמ,׳וכוהציברהכישנםה—הפיגגוהחיגנ

םייסוהפיגנבהתפהמלו,ףוגייכהמהביבגוחגייכביתכםדאיבגאגשיאמילבבה

.םמוקמןאכןיאלבא,ימלשוריהירבדבדועריעהלשיו?החיגנב

ד)תבשדאהמאיבמ,ריגשהיאר
׳

תיקוניתהןכיההאורןזההורמאתמאב״:(גיי

גיבשדיביתימ?אלהשרפהלוכו.ויתוישרפישאררדסלאל׳וכואשירתרמאהו.ץרוק

תוישרפישאראמיאתיעביא,רגהרואלןירוקותוישרפןירדםםויהיברתיבלשתוקוגיתרמוא

•וטואג״בשריגתאתיירבהאיבמומוקמבימלשוריבו.׳יוכותוקוגיתיגאשאמיאתיעביאו

תחםוגיכשרופמהאוראוה,רומו,רנהרואלןהיקוספישארםהלןיגקתמתוקוניתה

ירבדףוסקיתעהאלודהכהגה.ילבבדומלתמםיגוקתהתגקסמכאיהימלשוריה

.ןיקספוםיקרפישארןקתמוהמ,׳וכהאורןזחהתמאתמאב,:ונושלהזשימלשוריה

ייעבןיליא?ןודכיאמ.רנהרואלןהיקוםפישארןהלןיניקהמתוקוניתהרמואג׳׳בשריגת

לכבושוריפש,ןודכיאמאישוקההנהו.׳אניצוביפטידייעבאלץליאואניצוביפטזיד

כ

X־
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ןבומהלץא,ץרוסאםילודגוןירתומתוקוניתאמעטיאמל״רו,אמעטיאמםוקמ

תוישרפבאלותוישרפישארבםירתומ:םהיגידבםיושתוקוניתוםילודגירהש,ללכ

ימלשוריבאוהסייטשקפסןיאךא;ימלשוריהירבדראבלםישרפמהוקהדנרבכו,תומלש

אלו.ןוכנלעלכהאוביהזבו,ןהיקוספםהלןיניקתמתיקוניתה:ילבבבאוהש־ומיל״צו

ךכאסרגההזמהןואגםיסנברינפלםגשיתאצמיכ,ימלשוריהשבשלרמואינאיבלם
(ןזחלעתוקוניתמהשקהשל״ר)אתבויתהתאז״ןםשושוריפבונושלהזיכ,ימלשוריב

ביבהרחאקורפוקרפלארשיץראדומלתבו,ונדומלתבןיקוריפיבוילעוקרפ

ןמוקחרתיתוקוניתהיבםהירבד׳יפו,׳וכוועבץליא:ורמאןכו,ןאכבובתכליתיצר

םהלרתוהךכיפלורנהתאוטיאלםהיכןהבםיהוטבוגאו,רנההבכישובהאיוהאירקה

יפלהטיאמשןנישייחדארקיאלןזחהלבא,וטיאמששחימלאכילדרנהרואלתורקל

תישוקכשממימלשוריהתישוקשרפמאוהשהאורךנה.״׳וכורנההבכישהצריאלש
םיקסופהלכוקספןכםנמאו.יתהגהשומכאסרגההתיהויגפלשהזמחרכומוילבבה

.תומלשתוישרפוליפאתורקלןירתומתוקוגיתש

ד)תבשדאהמאיבהתישילש
׳

כןגתןיתיגתמבד(ח״ם
השעותבשרקעחכושהל

והייוורתירמאדלאומשוברו;תחאתאטחאלאבייחוגיאהברהתותבשבהברהתוכאלמ

.תבשותבשלכלעבייחתכשףוסבלוריכהלבאם׳׳וכעהןיבלהבשגשקוגיתבןיתיגתמ

תבשרקיעחכושהלכיאמאל,ארקיעמהעידיהילהוהדללכמואל;תבשרקיעחכושהןגת
—רקבמהרמאי—הזשוריפבקחודהברהמכו״.תבשלשהרקיעוגממהחוכשחתיהד
ינתדהגשמהחפונואאתיירבאיבמהיהאלךיאימלשורידומלתמישאברעדיוליאו

הנהו.(ד״קדצ)״תבשרקיעעדויוניאשלכיברתיבדינת,ומוקמבימלשוריביברתיבד

חכושהלכ,ןיתינתמבינתברדאידהבסשרמאקדימלשוריהדהיפיםל....ליפשאל

רמאוחכושהלבינתדמןןתנוכבןיושתוסרגהיתשדהזמחיכוהימלשוריהו״תבשרקיע

,םיושעדויוניאוחבושדליד;אדחאוהאדהאוההגימעמשהכשנשקוגיהבםגוניד

ברירבדלהיאריברתיבדיגתדמישאבראיביךיאו;ב״עםשילבבבקיסמתמאבןכו

.—?״חכושהלכ״ןיתיגתמבשוריפבהגושאוהש

ד)תומבימ,היאראיבמאוה׳וקרפב
׳

יוהמהמחלמכדחאדעוהלאיעביאד,(ו״טק

(יוקיתבראשנוזאיעבםהמטושפלםישההצורשתותיירבהתויחדרחאו

היהוליאו—

המחלמבריתהיברשתשרופמהשעמאיבהלמקפאתיךיאימלשורידומלתישאברינפל

טקלמשדחארפםמםשאיבהןכו.(ה״קדצ)״ומוקמבםשימלשוריבראובמכדהאדעיפלע
טישפ(תומביבםש)תומחלמבןיבמרההגה.ימלשוריבוטשפגשילבבבשחויעביאהברה
םירבדדומלתבוגיצטש״:םשבתכו,(כ״כקףד)ילבבבתשרופמאתיירבמאיעביאיאהלהל

׳סמבהזה׳סבםהמיתבתכרבכו.רחאםוקממוגלאצויןתוטישפו׳מגבוטשפגאלש

דומלתבהזבאצויכשישהמתתלאו,:(ותמשימ׳פ)תוכרבתומחלמבוגושלהזו.״תוכרב

איעביאדחלושהקרפכןהמםיתש,ןרקיעררבתמרחאםוקמבוןמוקמבוטשפנאלשתויעב

אקחודםושמיאאמעטיאמןהימדידכלערתיםימשהתאןירופןיא(הימ׳ד)עול
יסמבאינתדאיההמטושפיאוהתכודבטישפיאאלו,והבירנגאלרםושמיאארובצד

םינואגהובתכןכו,׳וכוהימדבהרשעדעהנממןישקבמויהותיבשנ(ב״נ׳ד)תובותכ

ד)קרפהותואבתרחאו.םש
׳

אטישפיאאלואלואהמורתבלכוארורחשטגבכועמ(בימ

׳ד)לבוחהיפבדועו.לכוארורחשטגבכועמרבסקורמא(רייכ׳ד)תותירכ׳סמבו,ללכ

יאיכ,ליעהרקש(י
אסוקפנשי—׳הןסיסביםקיבש״שיבלישרסמסעלצו,רקיס״סשן

.רבדב
.ה״לרס׳יסיכאלמדיב!ייע
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ושייבתששר״א(ה״פ׳ד)יץקגחגהןהולא׳פכו,אטישפיאאלווהמתמוןשיושייב(ויפ

יחולשיאווהןדידיהולש׳תכוחלאיעביא(ה״ל׳ד)רדוסהןיבןיאקרפבו.רוטפתמוןשי

אתהר״א(ט׳יידאבוי)רחאםוקמבו(ג׳׳כ׳ד)ןישודיק׳סמבו,אטישפיאאלוווהאנמחרד
׳מגבו.אתכודבהינימאטישפיאאלווהנינאנמחרדיחולשינהכינהעשוהיברדהידב

רמתאםתהו,וקית׳ובוודובכבןודנוהמחבזמיבגלישארימד(יה׳ד)ןיכרעדק״פבהמצע
תיעמשדימקמילאיעכיאיכ—?ךלאיעביעבמאהו(דומעותואב)ליעלדאתעמשב
תוברתומותסהלאבאצויכו,ילאיעביאאלאתינתמאהלתיעטשדאתשהאתינתטאהל

ובתכןכו.״רחאםוקמבםירישעוםמוקמבםיינעהרותירבדו,יוכורהאםוקמבתושרופמו

לבטימלשוריהתוטישפבוטבוטההתעו.םינושארהלכובתכןכו,(ח״ס,ג״נ׳דז״ע)׳סותה•
ימלשוריכאבוהתומביבשוזאיעביאלעאלה:ינלאשתםאםלוא?ילבבבשתומוקמההלא

איבהשרחאםוקממתוטישפלהמודהזןיאו,המחלמבדחאדעריתהיברששרופמהשעמ

אלוונדומלתבאלאירטואלקשהלכןיבהאלןהאזנעשדיהיכךבישאהזלע?ן״במרה

ןאמיבררמאימלשוריבםשםלוא,אוהשרופמהשעמיכדמאןכלעו,ימלשורידומלתב
לכלעו,םמוקמןאכןיאוהזבםישוריפהוברו,אשנתאלתאשנאלדןאמתאשנתאשנד

פגאצמנהלאכתובריכ(יזו׳וקרפ)םשאיבמאוהשויתויארלכהנהןכו.שרופמוניאםינפ

ןדצבןתכרפויתויארםהברהו;ומצעילבבב
8
תובושתבארוקהתאתואלהלידשאלא(

.ךכבהמלשםירבדלעםינויצו

יברעמתאונלהלנמאוההפ.ותואתץקםורמדערקבמהעיגהיעיבשהקרפהףוסב

םבשילהברהלמעילבבהרשאהנבהה(?תושק)ישקתוינשמהמכוניצמשהמ״יכ,ובבל

רואיבאלבהנשמהחינהימלשוריבו,המודכוארםהימירומחוםיקוחדהמכב(?ןבשיל)

םהלהיהדינעללבא.אלפאוהוהבקוסעלהמץאאוהטושפרבדולאכללכשוריפו
,תחבשמאיהתדלויהשאהשמןכםאג״בשרא(היפק׳׳בנאמגודלו.הנשמבתורחאתוחסונ

ןיאימלשוריבו,שיייע(ט״מףד)םיקוחדהמכבלמעו״רמאקיאמ״רמאילבבהו

אבהגשמבבותכה״כיא,תביתשד״געלםגטא,תאזלההשקההגשמרואיבלרכז

היהימלשוריהילעבלםגמא,הכרההזבקוחדלוחרכוהכ״עו״ןכםא,ןושלבילבבהל

ןייע,םולשבאביומוקמלעלכהוןתילואשילותושקהלםוקמןיאהתעוךכןיא״אמרגה

לכםלוא?ולםיקוחדילבבדומלתהירבדלכרשאשיאלתושעלהמו.׳קורוםשאיגוסב
איההנשמהאלתמאבו,ילבבהלהזהשיאההנאתמיכןיביתאזהאיגוסהתאהארישיט

םישרופמןהבשתותיירבואצמאכדוהברשיגפמלבא;םיקוחרהילעשםירואיבהאלו,השק

.םיטושפוםיגכםירבדבהגשמהורתפהלאתאהלאוירבדורתכיאלשידכו,ג״כשרירבד

ךכםא״םוקמב׳ןכןיא,היגהלומעטתאותוגשירחאהזהשדהטהירבדלו
הגשמההיהת—

גיבשרלהשקישהמדבלמ(״גיבשררמא,אלו׳רמואג״בשר,;רמאלולהיה)הרזוהשק

.אתיירבבוירבדט
9
)

םיגושארהוזחאעודמ,םיגורתפאוצמלחריתיתופםלפתהבערתשייטו׳חקרפב

8
׳י׳ז)הכנסב,:אמגולל(

)

הילאריבס(ל״החיפ)הכוסימלשוריבו,אמישפךירפהתואנללבאיבג

םשהאמהו.״אמישפךרפימלךיישאללספדןאמאכיאימלשוריבלוארסאו,הלמהאימק׳רל

.אסישפךירפלףא,הלימלוהזלאסעיסוהיאראוצמלושפחסשימעךיאהאריילבכב

רמואה:אסיירבאיבהש.המיתוהלאשןושלבגיבשרירבלשרפמימלשוריהסניכהאריןייעמה(*

ר,התואןימיבשמהינבךלרכומטאתינללווהחפשוייבחל
׳

ימזייגוקרמואלאילמגןבןועמש

איההחומביכו:לירו,המית.ןושלבראיבשהשמינפבןייע.וזאיה(Xמ^*0̂0־=לסי,ןנוכ)

.ילכגב=שןייע?תומתאלשוז

כ
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המהאר)ללבוהואיבהאלשתותלאשהוג״הבטרפבויימלשוריהדגנילבבהכקוספל
רשאונבתכשהלאונירבדלכהלאהםינואנהיניעמםלעניכו(ימע-ןבע״ממליעלונאבהש

ילבבהכקוספל.דתיההמודקהרסמש״רמאיהזלעו.יוכו(!?)רבדםושםהבונשדתאל

אל,יתמו,ותוהמו״דומלתה״לעתופסלפתהבםידקי׳וזהרסמרותפלו,;׳ימלשוריהדננ

םירבדבו,׳וכותועיבקבדומלתהרודסליחתהיתמו,״םיקרפלםאיכתודימתבדומלתודמל

ובשיוימלשוריהתאהאראלילבבהשןניעדישףא/׳:רמאלורבשתאאפרלהצריםילפת

הבלהתונשלונללעופץאהזלכ,ילבבהינפלויהאלשתותימאתואחסונוהברהתותיירכ
םיתואנ,םרמאשיטלםיוארםירבד.״׳וכותכאהתואיצמוןינעהרוריבלליעוישםאהשעמל

רודהיכ,ונכרדחטבלךלנוקיזחנונתטותבונחנא,ולרשאוליהי!בלהלעםילבקתםו

לבא.ונינפלאוהשוטכרדוסטימלשוריהתאוארילבבהדומלתהתאוטתתשןורחאה
ימיבתובישיהושרדמהיתבבורמאנוונשנשיפכילבבבועבקנתוברתועומשותוינוס

ןייע)ןהילעףיסוהל,ואןתונשלםהינפלץוחנואצמאלשינפמ,םינושארהםיארומאה
אמנודל

.םיכוראוםיקיתעםירבדהו(אינתדה״דותז״םקיב

אצמש״אנמ׳רוץברץבהשעשתקולחמהרבדב(א״יקדצ)וירבדלעדועהזבריעאו
יכהניאהלח׳םמהנהו.(!קהבומןמיס)״דהיומיכסהאלש(דיההלחדז״פ)הכלהבםג

אצמנםנמאד״הםשו,הלחדדיפרסאלךירצווירבדברפוסתועטקפסילבו,םיקרפ׳דםא

׳ריכולדיגהימיתעדיאלותנווכתאזםאלבא.אנמ׳רוןיבא׳רןיבהכלהבתקולחמ

ןישודיק׳סמבו.םשהלהברכזנשאייחרבןיבא׳ראוהאברארדסלאערתהשעשץבא

בתכשהמןכו.רתאואאייהרבץבא׳דאוהםאעודיונניאםתסץבא,רדרמא(ד״מ׳ד)
היבאריתיחורידלבקלכאלאהזןיא,״םוקמםושבילבבבהזאנמ׳ררכזנאלש״םש

׳מגההאיבה(נ״כ׳ד)תינעתבירהו.םולכלשהעידיולןיאשןינעבהזכטפשמאיצוהל

(יכ׳ד)ןטקדעומבןכו,הזאנמ׳ררכזנ(׳ט׳ד)םיחבזבירהו,הזאנטירטםירופסינש

רמואהעטאאלםאו,:דוערמאיןכיכהנה.הזאנט׳ררכזנםישבתומוהמהברהבדועו

תועטהזןיאלבא,״ךליאואנמ׳רןמזמרשאאברעמינברארומאםושילבבברכזנאלש
רכזנאוהו,ימלשוריבםיארומאהףוסהיהשןוברביסוי׳ראלהו.העיריןורסהאלא

.(דועודועוט״סםיהבזוהינודינןילוח,׳כק״ום)רפסטןיא!:*םעפילבבב

המוצעהאישוקהותיללכההלאשהרתוה,וירבדביכ(ב״יקדצ)דוערמואאוהשהמו

ינולפםוקמבינולפכהכלהס״שהיללכלכלע(ד״צהבושת)ריאיתוחת׳׳ושבהשקהש

תמאהזכרמלאןיוכמוויכרדלכבתלצומםדאהיהישהזןכתיךיאוריבחמינולפכהכלהו
.הנמטהלחנתרחאהאילפבוזהאילפץריתיכהאריהאורה—*יוכו׳וכווירבדלכב

הטו׳הבלהרקח,רטאט116דצןייע)דהויטרטאטביתרבדוזהלאשלשהרקיעבו

.(םרוכה.ופוסבםשונרעהש
וזבןיב,ותפשבץבוונוננסבץבתונטקהותולחנה,תוקדהותוסגהויהואינשרתיו

ירמאמלכתארקבלירחאואבירשאםירקבמהלינאחינמ,תורחאהתורבחמבןיבותרבחמה

..רושעמםתכוהאיהתאזרשא,הנתדםםהעימ

ןיזאלאוו
יקסםיל£וריןתנוהילארשי.ז׳׳מרחההמחנה•׳דחב,

•
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4

.םיברהבוקיזחהשתועט

יכ״:רמאי(םימקרפףוס)םיניערואמריהבהורפסבימודאההירזע׳רםכחה

יפלע.״העוקתהדתיהתאשימהרבכ,תופסותבטיעממהדחאוהברמהדחאהנה

םינמזהןמדחאבםימיהירבדבםידפוסהועטיכאצמנםא,הלאהםירשיהםירבדה

רבכוטנאלה,דחאםויבועטואהברהוערגוופיסוהםא—ונלאיהתחא,סיירותסיהה

—.ןוקתםיכירצםהירבדו,תיתמאההדוקנהמ
רבדבאוה,לארשלםימיהירבדירפוסבורובוקיזחהשםינטקהםיתועטהןמדחא

.םהיבתריבגארפמםידוהיהלכתאשרגלןושארהדננידריפרסיקהרזגהבשהנשה

%(ןושארקלח)ורפסבדודחמצרפסלעבאוה,תאזההרזגהתאריכזירשאןושארה

.םידוהיהלכלעליזסודננידרורסיקהתאמףצקהאציטיישתנשבאיהההנשב,טיש,

,ותוכלממםידוהיהלכושרגהגותוכלמרבדאציהזרובעברשא,גארפריעהפויהדשא״

רשעםיגשםיטעומםימילוראשנגארפהפקר,םהיבתוכלמלכבדחאשיאראשנאלו,
ליזץיכיכדרמר״רהא״אלןבהמלשסיפדמהרמא,ה״הנה.יוכוםיתבילעב,

תשערשאהלודגההעושתהותולדתשההימערעשועדירבכחמציכדרמארקגה,
םירשוםיםבודרסיקהלצאםינלדתשהשארהיהאוהרשא,שוריגהןיגעבל׳׳זיבאינודא,

יוכורויפיפאהמןוצריבתכאיבהוימורדעאילטיאךרדךלהוופכבושפנםשרשאדע,

ץט*חנרידדעוירחאםיאבהםירפוסהלכוחקל,נ״הטל1559איהוטיישהנשהתא
ןמאנהונביפמהאצישתודעהיפלע,תולדתשההןכוהרזגהןמזתאהבעובקל,ללכב
דודחמצביכושיגרהאלו,הזירחאהזוררגגםירפוסהלכיכ,רבדהאלפגלבא;רבדב

1נ״הםל1558אוהו,ה״ישתנשב:תויהלךירצו,הזהםוקמבםופדהתועטאצמנ

שיאהאיצוהשערםשהרבדכןתמואשמאצמנ(ז״ט—ביי׳יס)איטרהתובושתב
ונרשבתרעשרמסתהנהו.גארפמחמציכדרמ׳רתבםירמותשאלעןמקילעז

ידוהיןיברסומהיכרדותודמהתתחשה;הנההתובושתהינפלעתרדוהןיעבטיבנםא

;הנמיההטמלןיאשתינרותאתוברתולעמדריהרותהדובכו,דעצודעצלכלעהארננארפ

יכדרמ׳רהז.וילעםיאבונהנאשרברהףוגלאובגןכלע,התעונתנווכתאזןיאלבא

:םינואנההמה,אקארקדאכדאנידיבהינפלםהיתונעטבאובלומיכסה,ןמקילעזונתחו

*ןרטצידועו,שלרםיאהשמ׳רו,ףסויתיראשלעבףסוי׳ר,אדנלשיאלאיתוקיןבהשמ׳ר

עייתסאאלקחציר״מכו.׳וכורימדאלברדהלאלצכרבקהציר״רהמכםהטע

׳יסףוסבלבא,הטשאצמנאלהלחתמועבקשןמזהתא.(ו״ט׳יס)ףרטצהלאתלימ

ןמזלהנהובתכונארפישמשוילעודיעהןכו(יכדרמ׳ר)באהןעטשפיעאו״:רמאנב״י

,שורנהתולדתשהבלדתשהלךרצוהורבדבסונאהיהש,אוהה,
לדעאוההלבגומהןמזהםהלביחרהלונממושקבו,

׳׳
;׳ובוונישעןכורבעשרמועבנ

ןויםשדחלםימיז״ט׳חםויונמתחוונקספונלחארנשהמו
קו״:ןושלהמ.״קיפלח״יש

אליכדרמ׳ריכהארנ,״ונממושקבו,יוכוהגהובתכוגארפישמשוילעודיעה,
אקארקלםישמשהובתכןכלעו,גארפבותיבכ(רמועבג׳׳לםדוקש)הזהןמזבהיה

—רמועבג״לדעןמזהתאולביחרהלורובעבולדתשהו
וכרדמבושלודיכהלעישןמזל

דתאיגומלארפוסריכזישןמזהלןוונמאוהו,אקארקלתכללכ״חאו
,(72דצב״חןויצ)

םויהפ״ע.רויפיפאהינפלדומעלימורלםשמוםירופכהםויבןעיווליכדרמ׳רךלהש

.תלפניאדובןכלעו,תנווכמהאיהח״ישהנשהיכהארנ,דיכהונלונחנששדחחועובשב

!ח״ישתנשב:רמאלךירצו,דודחמצרפסבםופדהתועט

^דודחמצרפסבןיקתהתאחירכהלדבלבהזהןויצהכחכידשיונתעדליכםא
כ•

־יי\
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ךרדבואיבישםירחאםינויצידילע,הזהרבדלםיפינסדועתושעלץמאתנתאזלבג

יכ,הארנ,םשד״יןמיםמלארשיתודלותמםירחאםיקרפבתוירותסיהתולעותםכולזז

לעו,םירכזנהאקארקדםיניידהמקספהירבדלכלעםיכסהאלןילבולמאנכש׳רןואגה

רשאימתוחתמא,:אטילדקסירכקיקמץדיההנוכמהילתפנברהרמאיהז

ירבד—הזןוננסב,ץייאנכשר״רהמןואנהקספילושביתמשררשאהרושויתמתח•

תדרטביזפחביתרמאינאו;׳וכותמאהדצלאםיטונםהיכיניעבןיארנלינהןואנה,
יתרותרדחאונאדעהמכסהיתתנאללבא/!ינעהףרותונייה,םירבדהןיארנדיריה*

אנכש׳רןואגהיכחכומהיכ׳יסמהנהו.״׳וכושדקהילכטפשמלתואסכהמשרשא,.

הלע:רמואהדודחמצבאוהתועטו)ט״ישתישארבואחיישתנשתירחאבםיטשלהלע

ינודאלןבלארשיבהואתריתעהכ״:המשונבםותחישומכ,(ז״ישתנשבםיהלאהלא

טיישוילסכשדחשארב/וכוח״חליקצזאנכשהנוכמהםולשר״רהומןואגהיבאירומ,

!ה״ישתנשב:ל״צדודהמצביכהיארדועהזמונלאצתןכםאו;,מ״כה

:תונושהתונידמיבשויםידוהיהודחאתנדועםרטב,ח״ישתנשביכוניארבנא

המ׳יע)׳תוצראשלשדעו,:םשכעודיה,דהאדעותגהנהתתת,היסורו,אטיל,ןילוה

,ןילבולבדיריהלעקסירבמברהאברבכ,(403דצ,ו״מרתףיסאהבהזמונרבדש־
יכ,(454רצ,םש)ונתרעשההתמאתנןכ.ךכבהמלשםירבדבהמשקםעאליאדובז

,הזכהארנשומכו;ןילבולבםירחאהםידיריהלעםגופסאתהץינםרגדיריהדבלמ

!ח״ישןמיסבהיהשםיניידהקספירחא,ץיקהעצמאבהמשהיהיב

חפסברומשירבחמהתאוניארהנה.ומצעבדודחמצהמתחרכמהיארונלדוע
יבר,זדיש,:רמאייכןכירחאףכיחאצמנםאו,,דזרחאהזבםינשהותורודחרדסתא

רמאשהמיכאוהחרכומהזיפל;׳ה״ישתנשבםיהלאהלאהלעאוה,׳וכוהבודפמריאמ-

הבודפממ״רהתומןמזב,ןכםנמא!ח״ישתנשב5ל״צורפוסתועטאוה,ט״ישהזינפל

םילודגהםש׳סבאצמנשומכ,ה״כשתנשבתמתמאביכ,דודחמצהלעבהעט

:רמאיםשו(א״נ׳יםאיםרה׳ושתכ)םותחדועוהאצמנשומכו״(ומוקמבםילודגתכרעמ*

ךשמנהארנכלבא;*(ע׳׳בלא״כש)םרפסמלאיםףלאץראמ׳נבוכרדתישארויכרדואר״
:רמאיהילטיאבםירזופמהםינברהתאובשחברשא,הלבקהחלשלשלעבירחאהזב

לעבהזבךשמנןכו,״חיישחנשתמות״שרבחחבודפבי״דןניובלניצקריאמ׳רברח,

!חיישתנשב:התיההרזנהיכחכומהזדצמםנםינפלכלע.ומוקמבהורודהרדס•

.םרוכה!דועהבאדלףיסונאלווניחוצרפרודגיאוהןמהרה
•<׳>׳

י
.#דקיררהבותדוסי

׳וכוןופצבדמועחבזה,ךמוסדציכאחפסוחהאיבמ(׳אויל)אמוי׳םסבארמגה(א

הריכזהאלםימלשלעו.׳וכהלועלעוםשאןועםשאלעותאטתןועתאטתלעהדותמ*

יודיוםאםירבדשיהכימסלכלעשתנתונארבסהו,המואמ׳פמ.
.חבשוהאדוחיודיוואןוע

תויהלךירציכארבתסמ,הכימסםהבשיז״כבוץעואטהלעםיאבםניאםימלשיכירחאו

,תודוהלןיכירצההעבראהמ׳הלתודוהלעאבהדותתבזיכ,האדוהוחבשירבדהכימסהםע

בוטכהבדנימלששיו,הרותההכייהרשאנחהתחמשלחחמשימלשםהמשיםימלשלכ*

םיבהואויעדוימוויבורקחכזחלאאורקל,הכרבועשיבהחלצהורשועב׳הוננחרשאםדאבל

ילבבדומלתבלבא.בירקמהשיאהםעהשערשאויתובוטווידסחרפסל,׳הםשבםיבוהא!

םנמא,הרותוםימלשתכימסלשיודיוהרבדבהזהרבדבהמואמאצמנאלימלשורי!

ירבדרמואשילהאריןונושלהזו,ארבסמכ״גבתוכו״טהכלהגיפק״העמ׳הס״במרב

נ
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ל)׳נםימיהירבדבשרופמארקמםשהרזעביתאצמיכנאו.םימלשהלעחבש

׳

3(ביכ

הדותמלעפה:ונממרשאהדישרושו.׳וגו׳הלםידותמוםיטלשיחבזםיחבזמםימיהתעבש
*כונממו,חבשותודוהלעורקעו;חבשלעםגא׳׳כ,ןיעתאדוהלעדבלוניא,יחיוששהו

ארקנןכו,ךרבתיסשהלחבשהזהנה׳הינפלויאטחלעהדומםדאהשכיכ,ןועתאדוהלע
ארקמהםלענם״בםרהטו.ללכןועואטחיחולכםהבןיאיכףא,״םירוכביחו,*רשעמיידו״
יתאבהשלינה

.תטאהוארקמהלושדקחורבןווכו

יגףיעסז״רת׳יס)ח״ואע״ושב(ב
)

ןכו.׳וכדמועמתודוותהלךירצרבחמהאיבמ

אנםיאק,דוהחודמהרברמא(׳בז׳׳פ)אמויבארטנהקהזלרוקמהו.הז׳יםרוטבאוה

ןכו.םקמםקונאטחונחנאלבארמאוארובצדאחילשיטמיכוביתי.דוהולאומשדהיטק

,דמועמיודיוהרטולםדאבייחשןניעטשאהטדםינואגהובתכ:בתכןידהו,שיארהבתכ

■יכהארנהזט/וגו־ורותיוודמעיו:(׳ב׳ט)הימחנבחזלעאלמארקמה״עביתאצטיכנאו

-.םיאיבנהדעשיאיפטשיאהלבקכהטהל״זהישעמוירבדלכו,ןכהשעושפנמאללאומש

כ(ג
־םירופכהםויבלודנןהכוערוצטובזתליבטוטכהרותבתורומאהתוליבטהל

׳ח/ז,׳ו/הו״ט)ארקיוןייע,הליבטםוקמבםימבץוחרבותכםלוכב,בזהבכשמבעגונהו

רהטתבותכח׳׳כקוספבקר;םימבץוחרבותכולאלכב(חיכז״כב״כח׳׳יזיטנ״יא״י׳י

1״י׳יסכןכו,ץוחרבותכ(ד״כ׳דז״טארקיו)כ״הויבלודנןהכבו.הליבטןושלבותכאלו

םישדחטחו.הליבטהלאלכבבותכהתנווכיכהלבקהו,׳ו׳וספב״כ׳יסבןכו,ז׳׳טו״ט׳וספ

בותכשירחאתחובברהטהוץחרמבבטיהץוחרלידיכ,םירמואםתעדידחאםיכלוהה

י

ונחנאותיתמאהלבקהשונלהארמה,אלטארקטיתאצט׳הרזעביכנאו;רוהטוץוחרקר

יי׳וספ׳ה׳יס)׳בסיכלםבאצמניכ,ןוכנכהשורפושדוקהןושליכרדחאםיעדויונניא
)

X

י

7ויי׳וספםשוירחאבותכהמו,רהטוץחרנ״י׳וספםשו׳וגוןדריבםימעפעבשתצחדוךולה

תליבטאיהץוחרתנווכשונחנאםיאוראלה;םיהלאהשיארבדכ׳ונוןדריבלובטיודריו

ונתעדיפלארקמהתוטשפמהאיצומהלבקהשםירבדראשלעטופשללכונהזמו.םימבףונה

ילשיו,םינשיפלאינפלהתיחשהזהןושלהשוריפוטשפםיעדויונניאונאו,תמאהלבקהש

*יננחישכרואלואיצוהלןוכניננהרשא,ירפסבה״יאםאיבהליננהרשאהזלתונוכנתויאר

.םייחב׳ה
תוחילסבתינעתימיבתודמהרשעשלשרובצהדטאללארשיתוצופתלכבגהנמה(ד

גיירמואלהקהשגהנמה,׳וגו׳ה׳התודמג״ירמוארובצהש,להיובתיםבארוקהתאירקכו

.,דאמםראלוינוניבאוהתולוקבשהלועמהתמאבשיכףאו.דאמםרלוקבתודמה

וקסיולהונעו(ב״הז*פ)הטוסימלשוריכראובמכ
,קחצי׳ררמא,תולוקבשהלועמה,םרל

תמרהםרלוקשוריפןיאו,תולוקבשהלועמה,ע״קבןואגה׳יפו.יגוגיבאלאלודגאלוןטקאל

ןיקעוצעודמו.כיע,תולוקבשהלועמהאוהינוניבותובישחוהלעמתוטטורןושלאלאל^

אצמנ(ו״טפףוס)א״ריקרפבהזלרוקמה״זעביתאצמו?תורמג״יתרימאבלוקכלהקה

*ילבהלבקבםהל׳יהןכו,תודמג״יהלכ*יוגו׳ה׳הרמאולודגלוקכקעוצהשמליחתה״

שיגהנטלכשהארנהזטו.םרלוקכתחםנ״יהרטולםוקמלכבלהקהןיכמוסז״עו,קמ

.ל״זםינושארהוניתוברירבדכךמסוםוקמול

•ז״סדחרייאחריבפסניט
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.םשייבסומ .

המלשהתעדהלעתולעהלרשפאיא;םשהומכ—םלועלובךרוצשרבדךלןיא

לכןכלע.ותלוזלוינויערןיבהלןכשלכמו,םשילביגתורואירמוחגשוםםושלג

—לדבנוטשפמגשומלהבשחמבספתנשואתואיצמהלאאצישרבד
תאירקותדיללףכית

,םהיתולועפייונש,םירבדהלכלשתומשהןמלכהךסקרהנניאןושלוהפשלכ.סש,ד

ומשתונשהםעו,םצעהתאליבגמהאוהםשה.הזםעהזםהירושקיגשומוםהיתולילג

,והומכתוריתיןיאודתוימודהאאוהשתיישהםנ.ונמטןבומההנושי,הברהואטעמ

.םהליתעדמאלהיוהימשוידשלאבבקעילאוקתצילאםהרבאלאאראו:רמא

דחאודחאלכןכלע,ומצעתאעדויה,םיארבנהלכבדבכנהותויהל,רבדמה

ןותנ,ורלוהירחאולןתנהםשה.ותרבחישנאוויעדוילדבלםשבןיוצמטיממ
-םוסרפבול

םהיצלחיאצויתומשובקנםינושארהוניתונא.םשהתאירקןפואבויגהנמוויכרד—םעלבלו

;ונמחניהז—חנ;רחאערזסיחלאילחשיכ—תש:העשהוןמזהםוקמהיפלע

םישעמהורשקנהזהגהנמהיפלע.תומשהלכבןכו,ותואהתדלבביזככהיהו—הלש

הז:רטאלםילוכיויהםתפשלעתורודהתומשתאםאשנבו,םידוליהתומשבתודלותהו

רשאכומשתונשלהכסנהיהוייהימיברבגלדבכנהרקמהדקסא.םדאתודלותרפס

םהיתומשבםישנאהתורוקתאואצמל״זוניתוברםנ.עשוהי,בקעי,הרש,םהרבאםעהיה

.הברההמודכו,םילנרמתצעמהנפשםשלע—הנפיןב:ורמאו

םינושארהרמואיםוי׳ר.ץראההגלפנוימיביכגלפדחאהםש(ז״לפר״ב)שרדמבו

ונאןיאשונאלבא,ערואמהםשלםמשםיאיצומויהםהיסוחיתאםיריכמויהשידילע

לעםידלונלתומשתולעהלולההרבכו.וניתובאםשלעםיאיצומונאועמוחיתאםיריכמ

דליחחדיללירישעהםוילשםינויהםנוגהנהזהגהנמכו,ינשהתיבהןמזמםהיתובאםש

תותפשמיראשוםיכלמהןיבינשהתיבהימיבונאצמו.ובורקוויבאיבאםשלעוהוארק

םהינבלאורקלוגיהנהןכו.םיעודיתומשבתורודהמכבםהינבוארקנשונתמואבתועודי

םינהכהידלילכתאוארקינודקמהרדנסכלאדובכליכ,ןופיםויבאצמנו,םילודגהםשלע

םילשוריב!דתיהתחאהחפשמיכ(ח״יה״ר)דומלתבו;םורדנסכלאםשבאיהההנשב

לעויחשםידליהילבבהןתנ׳רםשלעוארקנןכו,יאכזןבןנתוי׳רםשלעהארקנש

םשלעהלילחםירזוחםיארומאהוםיאנתהלשתומשהמכ.(.ר׳׳לקתבש)ןתנ:ומשבודי
רבאירוג,לודגהאטרפ׳רלשוגבןבאטרפ׳ר,ןועמשולאילמג,ןועמש:םהיתובא

ונבלארקןמחנברו,ויבאםשלעינמחנייבאלארקינמחנרבהבר,אירוגרבאמח

,דילווהאלהאישניבדהינתחןינח׳ר(:ה״כ)ק״ומבו,,דובארבהברונתוחםשלעהבר

(דליהל)הילוקיסא׳טהישפנחנהילהמימליעבראמויאוהה,הילווהוימחריעבינב

ףםוי:םשלאלאוניאוא(•ד״כ)תומביבו.ומשלעןנח
—

!נחוי,ףסויוהואןירוק
—

ןיריק

אלדוירבחורצמקןבלערזעלא׳ררמא(ח״לףד)אמויבו.(הנירמהגהגמכנןנחויוחוא

.וחיימשבןניקסמ

כקעי:ומכדחאשיאלםינושחומשםינומדקחםימיבונאצמשומכיכ,ילהארנו

אוהןנחויי;שהתיבהימיבןכו;ןועדגלעברי,הידידיהמלש,ןימינבינואןב,לארשי־

דחאשיאל׳סיםחיחםששדקחיבתכבתומשהמכלל״זחובשחרתויבו,המחבו(סונקרוה

,המודכויכאלמאוהארזע,ןשלבאוהיכדרמ,זעובהזןצבא,הרוטקוזרגה,עדונכ

םיגורהאהםיטיבםגרבדהגוהגהיהןכ;םישעמהוםירקמהיפלעםהםיפסונהתומשה*
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.תונושתובסלתומשדועםהילעופסונ,תובאהםשלעםיימצעהתומשהוארקנשתעב.

םימכחיניעריאמהיהשםשלעריאמ:ארקנויארוהנ׳רומששריאמ׳רלעורמאןכ

הכלהכ.
אוה,הירארונןביםיאאוה,הדוהיןבימיאאוהילבבהףסוי;(ןג״יןיבוריע)

;(נייקםיהשפ)ומשהיבקעןביסיאומשהמו,לאללהמןביסיאאוה,לאילםנןביםיא

תומשונתנםעהינבלםניכםשהישנאקראלו.אכלםרובשוךויראארקנהיהלאומש
ולוארקםשוףסויולוארקהפ,םוילככםישעמיכ(דילנןיטיגמונדמלרשאכ,םיכר

.״סירמ״הוארקםידראו׳הרש,הלוארקשיתחא!רשאל,ןנחוי

ונאצמשתומשהיוביררבדלעםעטאיבמ(יםיא׳ע׳ע)תורודהרדסכיתיארו

אללבא,םינושתומוקמבסמשתונשלתרכהםהלהיהותודמשהינפמאוהיכ,דהאל

׳זתואד״פןימינ)שיארהלאצמשהמלעהזבךמסרמואהילואו;םירבדהןיארנ
)

:ל״ז

דתאוהדוהיבדחא,תומשינשולויהש,ארמנבשרפמדכ,ומשהנשמהיהשינתקדאה

תאםינשמשןידרמתמחמואןוממתמחמםמוקממםיחרובהםדאינכךרדןבש,לילנב
םיחוכנוםיבוטש״ארההכדםנמא.כ״ע,םהירחאופדריוןתיינחםוקמרחאורקחיןפםמש

עןכו;לילמדהאוהדוהיבדחאתומשינשולויה:םשאתיירבהלע
ינכוחלששהלאל

ההיהשןכםנןכתי,םמשםינשמוןאבלםשמםיאבהםדאינב:לאילםנןברלםיהתנידמ

םישדחתומשםהלונתנןכלע,םיהתונידמלםיחרובהותחנםמשינפמו,םוריחהתעש

םהיתומשםעםירחאתומוקמלוכלהשםנואםמוקמבובשישםימכהההלא,םלואו.המש

ןוצרונהנמםאיכתאזןיא,תומשינשבאעדרהנבתארקנההשיאהוא,םהילעםיברה

וארקשדחא,הזהםדאלוארקנתומשהשלש,ינתג(ז״פר״הק)שרדמבו.הרכהילבדבל

םנוצררשפא;ותיירבתודלותרפסבולוארקשדחאוםירחאולוארקשדחאוומאוויבאול

ומכ;םירקמהותוערואמהיפלערחאםשבדועארקנויתודלותרפסביכ,ןורחאהקנעב

.םירחאםירפסבוארקנשיפכמםירחאתומשבםישנאוארקנםימיהירבדרפסבש

בררברמומכ,וארקנשיפכאלםמשתאםיסתוחויהששיש,דומלתבוניארו

ונאצמשומכדבלןיוצמתואהזיאקרםתהאלששיו;(:ב״יביב)ימויבט:םתתשישא■

אנינח׳ר,ארומרייצבר;היושאמלעבאנמיםוםתחהובאדאמשבאמלידו(:א״סקםש)

םעטשרפמהו,:םשםיבשרפבו/וכן׳׳יעאיעשוהבר,ך׳׳מםאדסחבר,אתורחרייצ
םינדלוכאלנהנהז,םהישעמםשלעאמשו;העוטאלאוניא,אתורחוארווכרייציאמ*

תאזלכב,העוטםעטןתונל.רושמהומצעבם׳׳בשרהיכ,רבדהאלפנ.*םירמתבנהנתמ

לעם׳׳בשרהבתכשהמו.הקחרךרדבשריפאוההשרפמהילואו?הזלםעטאוהםנרמוא

הימשמש׳׳כשרדהירכייררמא?וננעמהמב:(•ח״יקתבש)אוהןכםינדלוכאלגהנשבר•

.םילודנםינדכברד

;סהו(*םילכאמהוםיצפההתומשכדומלתהימכחלתומשהברהונעמשהנהו

,שידנ,אמחל,אסה,תרנורג,ילוקיד,אניהא,ירמת,אבלול,יאלמ,הרוחס,אלבט

כ״פסןיטיגאתפסות)הרדקןב,תוקלשןב,שיטפ,אלס,אדכ,אזג,אשיש,אנרד,אבב

.םיימצעהםהיתומשאלוםיונכאלאםניאוללהתומשהלכיכ,הארנו.(א*ישיעז

תומשכםהו,הכאלמבוארחסמבםירכזנהםירבדבםיקסועויההלאהםישנאהיכ,המדאו

.תיחלשמבובקוסעהיהשרבדהםשכשיאלתונכלזאםכרדןכשונעדיןכיכ;ראות

תועבטמינימינשתומשכ(:ח״צקיב)רסיאווכנד:םיארקנהםינחלשינשויהברימיב

ןוזמינימרכומוהפואהיהןינוזןבסותיב.(העמהתיעיבר)רסיאו(העמ)אקנד

אכשירתובט.רקנמוילפדותכאלמוז(•ויצןילוח)ילויפרב.(ד״כםיחספ)

•ח*/קטןמ,רנ,רוצ,ילמג,י2וס,ידג:סוסשונ&צסק״הכבסגםנמאף6(*
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תלמאבשירםג,דיצשיאהיהינאיבטםשלעתובטםשיכ,הארנ(ד״ויתינעת)

.(וירבדמונירבדןיארנו,ךורעהםשבםשןוילגבןייעו)רעיהשאר,אבאשיר:תבכרומ

־ויזהיהןעי,ולאתומשבארקנ(שיע׳לףדןילוח)אפילחתרבהנוייכהארנןכו

אוההנופתילכ(:ויםםירדנ)אטובןבאבכ.(תופלחמ:תירבעהלמ)ףלהבטחושותופוע

יב,האריןכ.(םודרוהןמזנשאטובןבאבבונניאו)״ינידץאדואבבאביתי,יכ,יונכ

רשאםיברהםינומאהירחא,דבואשיאותויהלקוהוארק,יברלשהידוםא״ןדבא,

.(*(ה״קתומבי)ונאמויתולכ,םיבועבטוינב,ערטצנאוה;וילעוגרתשה

יישא;דחאארומאךאראהזמרתויו
יבילצאקפסןיאו0ביכביכ)ךבדנרבן

ואךגתםאו,המוהבהנובהיהיכותנמואםשלעיוננםאינ,םיימצעתוטשולאןיא
אליתותואאלה—עאידךבדנו׳וגוןילבוסמיהושאו:(יד׳גו״או)ארזעבםיבותכהתא

יתדמעהזךותמו.וברקבומשיכ,הזהארקמהויניעדגגהיהומשתאארוקהיכ,חכנת

רבץישאד!רומחאבייריא:ונתרמגבןניסרגןכיכ,םשדומלתבאסריגהתויתמאלע

.דומחךבדגרבןיישא,:סרוגיתיארןיסחויבלבא,ןולחבחוראלמכ:ברדהימשמךבדנ

םשברמאיאגבהךבדנרבןיישאיכ;הנוכנהאסריגהאיהו—יברדהימשמאבייברד
.המוחיגיגבןינעברואבבר

םשלעםירמאמילעבלוגחגשםיפסונתומשןימדועשידומלתהימכחןיכהנהו
ד״הםבו.ירקעהםמשלראותואיולםשכקרםימעפלו,ושרהשםהירמאממהלמהזיא

,בתכבקעיתיראשיסבו,יוכי״שריפזילתוחנמורומאארפס:ל״ז(םרוחחיסויאבא׳ע)

ויניעיתשלחוכשאלאםורחןיארמואיסוי׳ריוכעוקשומטוחשחזסרוחגילתורוכבביכ

,םרוחלצאןידהרמאשםרוחהי״רארקנשרמולשיןכלע.תגלפה:ולורמא,תחאכ
,שרדמהתיבבםהלעודיהיהשםרוהלצאןידהרמאשי״ראוההזיירשןמיסלתויהל

.ליב*

בקעיןיעירפסבש)הרגאלאובמבןכוויתוהגהבבתכשל״זתויהץ׳׳רחמליתיארו

םימעפלקרםרכזאבאלרשאםימכחהברהש,שדחרבדיתאצמדוע:ליז(םישדחה

ומכ,הכלההםשלעקרתעלככוארקגתחאחדגאבואתחאהכלהבםידומלתבםיטעומ

ןייושעשאוהו:רמאשהכלההםשלעיתערלארקנהאלדגמקחצי׳ר
,םילדגמכ

ןכו

הדובעללוספםהוזמשומכןידהרמאשינפמיאמהוז׳רומשרשאדחאםכחוגיצמ

לאששיגפמימוחד:םשכדחאםכחא־קנו(:גינתוכרב)חכרבללוספםהוזמךכ
ןינעאוהיכ,עדו.הברהדועויוכהיתווכךלאנמיחרדיא׳וכרדנינירה:ייכאל

..׳...*ל״כע,תאזהאיצמאוצמלירזעבהיה׳הוםדאםושובררועתהאלשדח

,והומדקשימהבוכזדבכהזהןואגההאררשאתאזההשדהההאיצמהםנמאןה

א״רלצא)ןיסחויהליח.חככלעוררועתהרבכשןיסהויוייאשוד״הסתעדלהזבןווכיב

־מעלא׳רםסחתא:ירחא׳פשרדמב,םסחנשיגפמאמסחומשארקנו:(אמסחןכ

ןוכנרבדחזו;ליכעםילעופה׳פהמיסחבהכלהולשיםגו,אםסחרזעלאולוארקז

מבלעיברארק(ה״פ)תוהנמבו.םרמאמיפלעםירמואהםשבאורקלםכרדהיהשהארנו
ליזח״צדהמבשחשהמםלואו.רגןינעכהכלהכולבישהשיגפמ!לארשירנ,:ץעםש׳ר

תומוקמהמככדועאצמנאוהיכ;אריהנאל,הלאהםימכההץבהאלדנמקחצי׳רתאםנ

ננןירדהנס)החניזפןמסנילסמאסרמיאטהארנ(״
)

יא,
ן

ייהיצו&ו,יוניכקרסז

ןושלנשר,ילססנאסרמיא:סימראנהוארקסנגוסמסתיהאלשיגסמו,ל0רסנואלחר:המש

.(ארמיאה״ליישר:ס״נןילמ׳ע)סימראנסלרופםגל0רסגאסרסיא

כ
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,הירבטלהעושהי״אנתחאריעששאלדגמו,(•גילהדנ:א״פאמוי׳ט״לקתבש)הכלהב

.ימלשוריבאלדגמןרוי׳ר:רחאםכחןכםגארקנהטשלעו

אצמנשהלאכתומוקמהברהביכ,יעדתא.רוחאםנמא
ןושלםעםכחהםשלןוימד

אוהרמואהםשקריכ!אוהךופהנםאיכ,םירמאמהןמוארבנתומשהאלהנה,ורמאמ

לכבעדונהנה:ירבדראבא.רתויהטוניתעדהזלו,בבוסמהאוהרמאמהוהבסה

/וישעמוויתונוכת,ובצמ,וכרדיפלעשיאשיאםימעפהברהורבדםימכחהיכדומלתה

לכההנשמהלע(ט׳׳כ)ןיטינב.םירבדינשלעקרריעאןכלע,ידמלעדונרבכהח

ףסויברותששברובישהו?אליאמאאמופולאש,אמוסו׳וכץוחטגהתאאיבהלןירשכ

ברוי״רםלועלובגגםתלא(ה״פ.ראפ)ימלשוריבו.םיניעירואמויהםהינשו,רבדהשרפל

ושעאלירהשעדתהבררמאןתוכמשירב.יוכאימסלןיחווצדומכיוכףםוי

הברלעיכ;ןימלשמוםילעבדיבןוממירהשערהןמחנריא,ןימלשמוןיגרהנוהשעמ
היהןמהנברו,ליטקושינעד(ו״נקתבש)רמאנ

יכ,בורלהנהכו.תונוממינידןרוןייד

שיארמאישםירגאטשיכ,הזהןינעכרמואינאןכלע.םדאינבלשםכרדאיהךכ

,ןוימדהוןורכזהעבטהכבהנוטאוה.הזהרבדה.ומשלרכזותוםתיתהולשישורמאמתא

תאתוריהמבותבשחמבהלעיםדאלכ;(ןאיטאיצאסםאגעעדיא)תונויערהתורשקתהיפלע
ןויערברוגשהמו.ותעידיבףחרמהןויערהםעהברקותורבחתהולשישגשומוהארמלכ

.םילדגמכןייושעשאוהו:ןיגעהלעררועתההאלדגמי״רםגןכלע?ומשמרתוי
ןמלשל״א׳ובהסורפהךותבהמלשהתאחינמי״בנרדאמקאנתינת(ט״ל>תוכרבבו
לאינדובררמא?אבבןבי״רדאמעטיאמ(ג״ע)ןיבוריעבו.ךתנשמחמלשוךמש

רעשהינקז:ירבעהרמאישםוקמביכ)בותכהתאוריכזהאבבןבומש;אכלמערתב
ליאוהאנהכר״א5ונאצמןכו.הכלהההאציהזידילעו(אבבדיניידימראהרמוא

רמאדאוהה(׳ד)םיחספבןכתיו.(יחןיבוריע)אתלימהבאמיאאיהינהכדאתתעםשו
וד

ן
:ןושלרמאנןדלעםגוינדותויהליכ;ןידיןדרמאנש,יתאקןדממ״ש,ירמא,יניד

.(י״שר׳יע,םישנאםעבירולהיהתעבקראלו)ולאתולמונושללעתוליגרןכלעןידיןד

םהירמאמבםמשתאדימעהל(םהידימלתוא)םירמואהונווכיכ,שרופמוניאררשאשיו

יבד;ומשןוניירמאיאני׳ריבד;ומשהלישירמאאליש׳ריבד:ומכ,םנלעומישלו

הזאוהםשהןמו,לוגדנםשבונחנאיכיתרמאמלע.ומשאנינחירמאאנינח׳ר

.ךפהבאלורמאמהתואצות
םמששוללהתומשהןמובשישימ,ארקנםשבםלכל,הלאהםירבדהיפלע
ארקמו(ט״מתבש)׳וכותכאלמתושעלתיבהאוביוףסויבריעב:ןושלבםיבורקםרובדו

בריכ,(ד״קםש)ןידמועויהםנבתוהולבשך״מםום״מאדםהריא;ףסויברבדמהז

ריא;(ך״קםש)תודיםתתדמאדםהריא;הלעמלאבומכ,ך״טםותמיתחאדםח

ריא;(*אינקםש)םיגחכםהימילכןישועוהרותירבדןיהינמשםדאינבולאאגה

אמוי)שרופמהםשבולדיגשלדיגר״א;(דיכןיבוריע)הנתמרבדממוביתכדיאמהנתמ

ןוששכםימםתבאשואניער״א;(ד״פםש)ןויבאםיריתופשאמהימריר״א;(יט״ס
שרד;(ה״פםשימלשורי)׳וביתמאןבהנויהנויר״א;(ח״מהכוס)העושיהיניעטמ
ר״א;(ב״יםש)׳ובהדוהיכהדוהיר״א;(.ריקתובותכ)ןהכלהמודםאו׳ובןהכרבנ״ר

הלארמארועלא׳ר;(יכןיטינ)הדוהיבתכוםשהתאבותכלןיוכתמהיההדוהי

ותואןידירומרמוארזעלא׳ר:ולונאצמדועו;(:ו״לםש)יונורזעלאולחנרשאתולחנה

םארמאאדפבר;(ג״סןיבוריע)׳ונוןהכהרזעלאינפלו׳וגורזעלארמאיורמאנשותלודגמ

י,גייסו״וכפסבשימלשורי,היהשוהליכאלאלאםיבוטםימיושוחבשונחנאל:אגמ׳ררמאהזדגנ(•

נ

אי
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לכחיגההינקהירהש,ונוקתעדמםדאדומליםלועלףפויבררמא;(ת״כםירדנ)ןאדפ

י״רא;עדונכ״יניס״הנוכמףסויברו,(׳ההטוס)יניסרהלעוהניכשהרשהותועבגוםידה

ריא;ויבשוילעםוקמןחןינהריא;(וימםש)׳וב.דרלולןיאוךרדכךלהמהיולןב

א״ררמא?לממ;(*זימםש)׳יכןהחונהשלש(תרחאאסרינלאנינח׳רוא)ןנחוי

גטקעבוראגיטקר״א;(ב״עז״םב״ב)אתכרפמלממרב
רקעימןועב;(ג״צםש)תי

לשןירותי״ררמאהבחר;(א״פןירדהנסימלשורי)׳ובןומיסריאאנמיסןידהףוא

ונרכזהרבבו.(תורר״דם)׳וכרמאאסת׳ר׳וגותוסחלתאברשא;(ב״סןילוח)הבחר

שיו.םינינבינינעבהכלהרמואוהמוחהלעבצגךנאהודיברשאךבדנרבןיישאתאםג

.אמשבקיידאלדארוקהתאתואלהלילבלידרמואךא,תומוקמהזיאמדועףיסוהל

רבודמהתאתולתלוגגושלבאוהביבחרבדיכ,שדקהיבתכבוגאצמרבכהגהו

;וגדוגידודגדג;ומעןידיןד;תפילםיהלאתפי:ןושללעלפוגןושלבומשכשיאהזיאב

ותגיגחתעב:דומלתבו.םיאיבגבהברההמודכו,ךנקעלסבםישויוגויגיקהתאאריו

:רמא,אכלמרובשדהימקהורמא׳וכארפסםירפארמא.(ה״כקי׳ומנאנינחדבאנ

יירפא
ן

׳וכןתנ׳רםושמאנת:(א״מהטוס)אתיירבבונאצמדועו.(טייקמיב)שירלהיטמנ

ספה,יוכהפונחלשחפורנאהרכנשםוימאתפלחןבשירא,ךלמהםפירגאלופינחהש
ריעאדועו.ג״אחבאישרהבתכןכו.םדוקמ,ספירגא:ןושלהתברקינפמקרהפורגאתלמ

תוכיישםושולאםירבדלןיאו,׳וכםירפוסויהשםירפוסםיגושארוארקגךכיפל(יל)ןישודקמ

רשקהזיאאוצמלשקכגלבל,איההשפניפנאבאתלימ:בתוכלדי״שר,םדוקהןינעהל
יתעדלו.דימתוכרדכהשרפהתוכימסרבדלעםעטהזיאבתכאללבא;םדוקהלא

רתבןכלע,ארפםבררמאונממאצישןורחאהרמאמהשינפמהזבתוכימסהלכ
.םירפוסןושלכליחתמהןינעההפעובקלרדסמה

•ז׳׳מות׳לולאאשראוו
•וואצעגיבצןמחנ

םוקמלכןההינקהןהנשאלמלאןיבאר״א:ןושלההזב(ל״פאמוי)ימלשוריבאצמנהזהרמאמה(*
ןמ,הלעביניעבהשאןח,ןהחונסשלש:ןכינחו.,םצועלחקלחחמי״אהחיהאלויבשוייניעב

לאריעהישנאורמאיו:םידמולונאונלומלחבו.וימקוליניעבחקמןח,ויבשוייניעבםוקמ

םימלרמאמיכו,תלכשמןיאהוםיערסימהוהאמינולארשאכבוסריעהבשומאנהנהעשילא

סונמשלשןנחויריא,ויבשוילעםוקמןמןינמר״א?המוביטיממאלא—תלכשמןראוםיער

ילבבהוימלשוריהיכ,יסעלל.וחקוללעחקמןח,הלעבלעהשאןח,ויבשוילעםוקמןח:ןה

ט,ןיבנילבבבר&טמהבוסכהיפלעיכ;רחאןפואבדחאלכםזהםכוחמהרמאמהסאוניבה
אלוונפילחיאל,ויניעבץלעךישמןמלשטוחהנה,םיברםימישיאהובלגרוהרגכשרבללכב

םזהןמהיכ,טןיבהימלשוריהםנמא.ונלצאישניאלאמופבאלנרמאוההזהןבומבו,טרימי

,ןעללאסעג)רבלהזיאתריחבבומעטווסימנשיאושיאלכליכ,ינוצר;השעמלסלוקאוה

לכינשהובאצמיאללחאהיניעבןחאצומשהמו,וטבמיפליפויבוןמב(עיטאפמיס,קאמשעג

,רמארבלבוסאמםלוכואלחארבללעקרםיצפוקםלאינבלכויה,תאזההנוכתהאלול.ןפמ

הסיהאל(הריחבהתעב)ויבשוילעםוקמןמאלמלא:ורמאהזלו.םלאינבמועלתונושןכלמ

שפנןוקסיכ,ןויסנהונארהרבכ,םימיהתוברבלבא.תונחהראשבןכו;םלועלתקלחתמייא

סאו.שלחהתבהאולגרומהתבהאיענמהזמו.חושלמלקקותשמאוהווניעובהעבשרשאבםלאה

זלוזתולכנתמתונוכתהיתשםנמס
ו

יאהנה,םלאהעבשב
.סירבלהרוקמראבלםוקמההפן
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ן׳

.ןקזהללה
;םינורחאהםימיכויתודלותיבתוכידילע,הזהוגעהשיאהרבכלבסתובד

בשוייאוהו.וחורךלהוותייטניפלדחאלכ,וילעםחורמוליצאההלאהםירקוחה

ובללעהתלעאלתאזםגותאזיכיארוברמואו,םהירבדוםהיתומולחלעקחשיוםימשב

לבא,הלאהתוריקחהכףוסםהלןיאשםימבלולצנאלתאזונתרעהבןכלע!םלועמ

ןורחאהיבןעיו.טפשמהרשויכקרטפושהןוצרבתויולתןניאשתודוקניתשבעגנ

ןיזאגאמהב0*11)001161:01םר״דהונתעידייפלאוה,ויתולועפוללהייחרבדלערבדש

כל,(1884תנש)רנילרכרידהל
.םיתשההלאיתורעהבהרטמלותואיתמשן

ועמשמב.דושאוה,ללהלןתנש,׳ןקז״ראתהיכויניעברורברבדלטילחירידה(א

ןכםנוארקנשםירחואמהםיאנתהןמהזבולידבהלידכבאוהו,86מ101■תימורההלמהל

ראהאוהש(1י10מלא;618ג10ת8188011פII1£1,ן^׳•)£3.טגק£רידהתעד.׳יללה״םשב

IV*מז7רידהתעדןכ,ןירדהנסבבשויל ,)§.) 1.1)1(1
1
אל,תואישנהראתלהזבשוחה(

הגיגח)יאעליא׳דלםגהזכראתוגיצטשהמ,תחאב:הלאהםימעטינפמויניעבןהואצמ

.יכ,תינשו;םלועמושארלעאשנאלתואישנרתכובשיאלןירדהנסברשא(ז״טףד

־ואתהרסחיונממרחואמבללחלופילחהלרשפאיאשתומוקמב
/ןכםנמא.(3דצ)׳ןקז״

איההיקנותטלחהםאהלבא,םיריהבםיניע־־יתבבהאריםירחאירבדבתוערגמהתא

:לבא,הזהםשבדחאשיאדועללהלשורודבונאצמוליא!הארנואנהבלנ?יפודלכמ

םשבןושארהלונכםרודינבש:רםאלר״דהתעדונלחנוהזאיכ,םימילונממריעצ

לכבונאצמאלרשאכלבא—דחארודבומעיחחריעצהמהזבולידבהלידכב״ןקז״

רןבללה5אוהו,תורודהמכירחאדעללהםשהתאםידומלתה
הדוהי׳רלשונבלאילמנ׳

םשלעופיסוייחהלשורודינבשדאמרבדהקוחר,ןושארהליעישתרודאוהשאישנה
ןקזראתהתאםינפלמהנשתואמשלשכתמה

:אוהו,הזונינבדרונתירחאדצמדוע?

ןישודק;חיכהכוס;.׳כ,ז״טהציב)ןקזהםשבןכםנהנוכיורבחיאמשתאאצמנשהמ

יאמשםשהםיאנתהתלשלשלכבאצמנאליכ,רחאכופילחהללכונאלרשאו,(נימ

״ןקז״־ואתהיכ,ר״דהתעדמךפיהבטילחהללכונהלאהםירבדהיפלע?דחאההזדבלמ

םיחרכומ,ןקתלתנמלעאלשםילקלקמהןיבבשחהלילכל.לדבההןמיסלונניא

להקינפלןוצרבלבוקתילואו,ראתההזרבדבהשדההרעשהןכםגעיצהלונחנא

,יבר/בר:ראתםושאצמנאלןכלעו;ונינימרקורמאיומשןברמלודג,.םיארוקה

הנהו;ןקזהלאילמנןברודכנימידעוירחאםנוללהםדוקשםינושארהםיאישנהל,ןברו
תרותוומצעינפבןידתיבכםהירחאוראשיש,הברהםידימלתודימעהאלםינושארהןמ

תיב״:םיתבינשונבנו,תורותיתשכהרותההתשענשללהויאמשימידע,םהיפבםבר

ומשבוהנכלולכיאל,םברםשתאריכזהלוצרשכהלאהםידימלתה;״ללהתיבו,׳יאמש

ומשבוברלארקשינפמיזחנשנענהמינפמןנחוי׳ררמאשומכו,ללהואיאמש:יטרפה

םתסןקזהוהוארקיכרשפאו;ןקזהדובכהראתתאולופיםוהןכלו,(יקןירדהנס)

עףאו.יטרפהוטשתביזעב
םידימלתהםניכ,שייאדוברבדלרכז,רבדלהיארןיאשיפל

תיבינקזויאמשתיבינקז:םשבםהינפלםיכלוההתאוארקםיתבהינשמםיריעצה

ראתהםעםעפללהויאמשונוכישהמ,קיפםמםעטלםגוגלהיהיהזו;(חיכחכום)ללה

תאםנולףיסוהזא,וידימלתמדחאהיהומשכרבדרמואהסאיכ,תעלבםעפו

!ןקזה:דובכה־ואת

—הגושארב:םימעפיתשהלעיכרידהרעשי,םילשוריללבבמללהתילעןמזב(ב
תובוטתוקת!יאבו,הלאויתוברתומירחאלבא,זוילטבאוהיעמשיפמהרוהדומל!ז

נ
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הנשב,חספהגחתאגוחלתינשהלעו,וצראלבש,ץירעהםודרוהתלשמממולתופקשנ
הנה.(10דצ)דומלתכרפוסמכתואישנלהלעזאו,תכשבתויהלרשעהעבראלהש

תועדהרבדב,לפלפתהלוא,ףסלפתהלםירקבמהלשםתואתשיגרנ,םוקמלכבומכהזב
רוקחילבמ,ןוזפחבורבעיםחמעויתאיוורקנשםישעמהלעו,םהירמאמיאשונלש

ן
לעריעהלונילע,הזבונישעשהטירשהלאתינשאובנםרטב?ויהיתמוךיאהברה

י

יכד״5(א״כהטוס)דוסייתב;הזלעםבלםירקבמהוטשאלהארנהיפלרשאדהארבד
י

איההריגשתאזהתידומלתהאקסיפה.יוכוווהיהאאגבשוללה.רמאימידבראתא

—הפיהיתויתואבוקדקדאללבאהוארקםלוכו,אישנהללהייהרבדבםירקוההתפשלע\
י

ףתתשהלללההצראלוהרוחסכקסועהיהואנכשומשוחאוליהיו,:שוריפברמאיסייוו׳הה
רמתיאאללכמריידהתעדןכ,(155דצאיחד״ודד)״המילשוריולךליוינממדרפני/יכיימע
השעממיכןכתיתלאשנהזלעי,(7דצ)לארשיץראלהלעללהקרולבבבראשנאנבשיכ

רמאי(לארשיץראמ)ימידבראתאיכדע,הסואמםיארומאהועדיאללבבבהשענה

הבושההרותההתיהופוסתיכוישיפכ;אנבשלעבלםישלונלדוע?ווהיחאאנבשוללה;

ךסחאלשרבסקיאמארקיעמןכםאי,ותיבןוהיצהתאהרובעבתתלהצרשדעויניעב
תולאשהיתשידילע?קיעפרטבםוילבברכתשהלחרכוהרשאדע,ללהויחאידיב:
י

היהונכשמלבא,לבבברגאלאנבשיכ(א:תודלותיתשאיצוהלונתעדללכונ,הלאה

כל,טלחהבטוידההיהיכוילעהיארידעונלןיאשינפמו;םילשוריב
יכרעשלרשפאן

ףאהירזעתאוניצסשומכו,(ב״יתבש)אתיירבברכזנהםילשורישיאאנבשאוהאוהיכ
רדסןייע)םכההיהומצעבאוהםגתאזלככ,ןועמשויחאתאסנרפלאיטמקרפבקסעש

דומללםידחוימתונורשכובוארנאלללהירוענב(ב.(הירזעיתאןועמש:ב״התורודה

4הדועתלוהרותלויםילכשידקהללבבםהנשםיעבראןבכהלערשאכןכלו,הרותה

בוטרתויןכלעו—וימילכתלציאלרבגלובשחיכ,הזבוכמתלויתאאנבשהצראל

השעשוסכי;םירתאםבשלעוםצעתאליטהלאלו,ופכעיגימתונהילודובעלוינפל
סונקרוה

הנמשןבםילשורילחרבשכונברזעילא׳רידיכךמהאלולודגרישע,דיהש

ותויהימיבןכ.(ב״מ׳פהברתישארב)יאכזןבןנחוי׳רלצאתרותדומללהנשםירשעו

בוטלםירחאיניעתאוילעךשמאל,ןוילטבאוהיעמשיפמתקלעמושוםילשוריכרבכ

^

ונרסא.םינפבאובלונחיניןעמל,שרדמהתיברמושתאדחשלחרכוהרשאדע

.דנקתהיכ(8דצ)רידהוירחאו(149דצ)םיריטפשמתאהזכלולשלידכב,דהשל

לעםידקושהרפסמתאהזבטעמל,חתפהרמושלסכמםלשלןוילטבאוהיעמשמהתיה

אלשולהמרנללהלשיתונתונעקרו;ובויחלעהיארלכונלןיאשטפשמ,ויתותלד
,הצוחהרזשיאלויעמךותבשותרותמהלגאלשינפמ,םנתבםנכילחתפהרמישוחינה

םידימלתהתאקוחריקר,המתלעותולאיבתאלשרדמהתיבלותסינכיכובשתו

דובכתאוולדגתאםילשוריבועדיאלןוילטבאוהיעמשתומירתאפג.תמאבםילודגה

רמאנ,הכלהההמלעתנוחספברעיכלחשתבשהםויותואביכדע,הרוחבורשע

ונממשישרשפא,יוכוומשללהודתאילבבןאכשיורמא״,:(ויפםיתםפ)ימלשוריב

לבבמ:ללהתאאיבהלוךילוהלדוסילכונלןיאםירבדהתעצהיפלע.״תלתוהי
הלעשןויכונתעדללבא;המילשוריתינשוהלעהלידכבלבבלובישהלםשמו,םילשוריל

לעהלעשהשעמהםוידעריעבעדוהליתואהנתנאלהלידגהיתונתונעקר,דריאלבוש

.תואישנהדע—תתאםעפנתוגרדמהלב

.םרוכה
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.וירפוסורוד

תאמ

ץישפיליולהבקעי

.א

ץהלםיפאושהםיברועגרולמעםדקתונשברשאונלורפסיתורודהירפוס
תמכהדוסבםיפוםולפהןבאתאאוצמל,שפנתעיגיולמעאלבבהזםתורצואתואלמלו•
תאאוצמלועגיקירידבםינשבתואמ.בהזלתוכתמהינימלכתאךופהל,הימעכלאה
רקשיכםיתפומותותואבםינורחאהםימיהבהימעכהתמכחהחיכוהידע,תאזההלוגסה
יתלב,אצמיםיפוםולפהןבאבאלבהזהוףסכהרשועהוןוההיכ,םיפוםולפהןבאבםכסג

ןורשכקרו,הברמלתואיצמבםנשיבהזוףסכ;השעמהןורשכוסיפכתצירתבםא
םגהנה,לבהתולובהתבןוהרובצלםילמעהו;םגישהלהלונסהודוסההמהתוצירחו

.םחכולכילבהלוקירלוןוימהילבה

,הימעכלאהתולוגסבךשוחתורצואאוצמלםרבשמןוהלםיפאושהושאוגרשאכ

ולעפישתונוכמהילגלגבתידימתהעוגתוחכאיצמהלתרחאהלובחתשקבלולחה׳

םישדחתוחכםהבתתלוכרטצירשאילבמ,תידימתהעונתבףרהילבםילעופהםהיתוחכב

םגרשא/תידימתהעונתבםמצעמםהיתוחכושדחיא״כ,ירטקעלעהורוטיקהכםירקבל

,םתגושטןמזההארההזבםגםלוא.םיפכלמעאלבןוהרובצלתאזההאצמההחכב

יכ,םיתפומבוןוימנבהטילחההטכחחו
ןיא

.תלבגומיתלבתעונתחכאיצמחלשונאחכב

/רעטקעלעח;רוטיקהםימה,חורחכ,הברמלםיצרמנוםיקזהםילעופתוחכסנשיןכםנמא
םידו/ךשחיגמתולוגסאוצמלולמעאושלךאו,תורוצנותולודגלועפלםהבזוערשא

.רתויאל,םהלושרדגםיפכתוצירהוהשעמהןורשכקרו,תולגגהונל

העונתהוהימעכלאהברקילכןסוחאוצמלורמארשאםיליבהמהןוהלםיפאושהכ

,תואיצמהוןויםנהןמםיקהרתמהונצראבונמעירפוסםגהתעומדנולשמנ,תידימתה

תוריקחוםירמאמבםתורפסבתוריתחםירתוחותועודיחותולגנחןמםהיניעםימיצעמ׳

םהלהורראשרשאםישנאה,ונמעבהשעמהישנאןורשכתלונסתאאוצמל,תומוצע

יכרצתלאשרותפלרוביצההרטלועםהילעתחקל,ץפחחוןוצרה,תלוכיהוחכהםע

אלהמואמו,םדיבסרהםילעמהמהםגו,םהיתוגלפמלסתובירוםאשמתאשלווגטע

תועדהלובלבואיבידועליעוהלתחת,םינפלןוהלםיפאושהכו,םלמעבונמעלואיבי
.הבוזעההברתוםיגשומהו

סמזתכתוערותוברתורצ.ונמעלעהשדחהפוקההשדחתנזאמרפסמםינשחז

,םירהצדושיהיולגוהשובכהאנשלשירירמבטקו/בגנבתופוס,ןמיתתורעס,ונילעואב

.היקדבקיזחמוטושמשפותןיאבהרצםיבתעבוטונתמואתינאורבשמדעםינבואב

םאשמשדחלבהרנרכונירפוסואצמ,ןורושיתטלפליצהןעמלקחדהתעשבהנה
הקדצהימלו/זועהוהכהימל,השעמהןורשכילעבהלוגסהישגארבדלעםגתמו

כ
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טפשמהםהלרשאםמעיבהואחורהישנאהמהימ?המואהתלאששארבדומעל
ונירקוחונירפוססנו?הזהףעוזםיבתפרוטמההינאהתאליצהל,םנרתןכקזחלוסנתאשל

םהילותהב,םהיתוריקחב!םהירמאמבונמעלואיביאלהמואמוםדיבסרהםילעמהלא

םהיניעםימילעמתידימתההעונתהחכירקוחוםייהימעכלאהכהמהםגיכקי,םהיפורגו

/םינושארםורעשאלרשאםישדחתוחכאורבלקרםישפחמו,״תואיצמהוןויסנה״ןמ

כל,םדוסיהיזהוןוימדבקררשא
ן

;םלמעבואיביאלהמואמווענייקירידבהמהםנ

ואברשאכו,עומשמןזאהאלמתוםירקבלםישדחםתורפסמעמשיףרהילבםירבדלוק

המהרשאןורשכהילעבתאאוצמל,םמעלוליעויאלליעוהוופוסילבהבןכחורהןמ

תועדהתועל,םיגשומהתאלבלבל5ונתוחלוליעויא״כ,םייחחורםחבחיפהלוםישקבמ
ובהריץומאןבןוזחונילעםייקל,םילולעתםירענםירפוסילנרלסמרמונמעתאםישלו

ךילוהלםיעדויהםילבוחהוםיחלמה,םינמאנהתוחכהתמאברשאדועב,׳וכןקזברענה
,םעחתמשאלקרו,חתעםנורפחיאלורודלכבונמעלורסחאל,ונתמואתיגאתא

הילבוחהיחלמדיהתקזחבודרוה,ןילרבתלכשהתפוקתלשונמעיגביצירפתעשרב

כל;יוגלוגתויהזאמוניטינרבק,היטושמישפותו
ן

םילבוהואצמיאלוהתעושקבי

רשאדועב,השעמהןורשכילעבהלוגסהישנאתאשפחלושקבלוששניםירועכ,םתלוז
תובסהתאריכהלובאיאלרשאמקרו,המהםהינפחכונםיטינרבקתויהלםיוארההלא

הלשכוהחוכנתוארמהידצבםהיניעומיצעיו,םינמאנההשעמהישנאחכתאושילחהש

םימימתהםיארוקהתאללושםיכילומקרםנהו,ואצמיאלוושקביןכלע,תמאבוחרב

.רתויאל,םיגשומהותועדהלבלבלוהכובמהלידגהל

.ב

תלעופההלוגסה,תודחוימתוימצעתולוגסםהלשישמשהתהתםיאצמנהלכ
םימהו,םכיתיוםככרישאה,תויכתמהירמוה,מ״ד;ךפהלינשהלעלעפתהכבהזרמוחב

השקיוםקזחישאהו,םוםמיוםוככריםימה,רפעהירמוההמהןכאל,םוקזחיוםתואושקי
הפרי,הזםעלתומוצעתוזועןתירשאשגרה,םימעהתולונסעבטבםגאוהןכ.םתוא

אליכראפתילארשיו,היהתךכרתלעויבאךרבושעתא.ינשהםעהחורתאשילחיו

ל״צזןיזאלאוומח״רגהוגיברםשביתעמשרשאיפכו;יגעישותאליברחוחטבאיתשקב

בקעיהתאהבאתסא.חלציאלךילערצויילכלכ:(זימדיינהיעשיבקוספהשוריפב
ןעי,יעישרתטפשמלךתאםוקתןושללכךפיהלו!הלציאלךילע,רצויילכבשמתשהל

כל!׳הידבעתלחגאיהתאז
םיפוצוילעדימעהללארשיתגקתבדוסקיתמהלהבאגםאן

הגניאשתהאהעונתתכבעינהלןכתיאל,תאזההמואהשגרחורתאעיגהלםינקתמו

םעההורתאררועגועיגגםאךפיהלו;םיימצעההיתולוגסמ

י

ךפיההכתולוגסבהזה
תיהשגוערגסגיכ,ליעוגאלשדבלאלו,תייכפההלועפקרובהשעג,תיעבטהותלוגס

.הזבראבלהבאגתאזתאו,םישדחהוניבהואוגלומרגתאזו,ובדוסיהדע

םוילכבךרבגרשאיפכ,הרותהקראיה,ההורייהותילארשיההמואהתמשג

עדיאליגיסרהלעותעדלעלארשידמעםוימ;ותרותתאוגלןתנו׳וכוגברחברשא

תולודגהלכב,םחלרשאויתומחלמלכב,הגפרשאויתוגפלכב,הרותהתאא׳׳כריקוהל

,הרידאהלוהלידגהלהממורלהלסלסל,וצפחוועשילכ.דתיההרותהקר,השערשא

כל,תיתמאהותוימואלאיהקרו,וייחחורוותמשנאיהןעי
ושערסיוגומהםגםאן

ונילערצויילכלכ,וגבדמעהרותהחורדועלכלבא,וגתולכלווגציפהלורעםותוכלממ

,המהםרכזםגדבאוומתופס,םייחהץראבסתתהונתנשםיצירעםיונ,חילצהאל

ןעי,ןוחצנרישרשיותעלכבררועתיוסקבקעיתעלותו
וזותשק,חטבותשקבאליב

ג
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היחנוונמיקתאיה,םימוימונתואהתיחהשהרותה.ל״זחורמא,הלפתוזוברח/השקב

לכמהונרמשרשאהרותה.םהמעהניכשםליעלולנ,םהמעהניכשלבבלולג,וינפל

ז<3ולןתהאיהו,םיונבללובתילבלהתרהטוהתשודקבהמעתארוצנתאיה,רמשמ

.וילנוםיהירבשמלכלומדומעלו/חצנהותוימואלוותדזועמבקיזחהלתומוצעתו

/תירמוחהלשממוץראםוקמבםנםהלדומעת,המויקוהמואהתמשנתאזההרותה

ןיבדרופמורזופמםעותויהבםנז
דדבלםעוהנהז״כע,לבתיוצקלכבםימעהלכ

כל,סנלעםיריותרותוותנומאקרו,בשחתיאלםיוגבוןוכשי
ן

לכמהזהםעהריקוי

ןעי,שדקשנרבםדבכיוהרותהילודנתאהלוגס
תופיקמםהילעששדוקילילגהמהיכ

ןויצבםימיגלפכ;ולכיוגהתוימואללאפרמוהקדצםתרותרואבו,תדהוהרותהתועירי

היהתםתויחהל,הישותהוהרותהיניעממתותשלםיאמצהונמעןאצירדעתאוקשיןכ
.שדוקבערהביואלכלומםיבלבעלסכדומעלו,תימואל

תורוקאצמניזא,םימודקתורודבםימעהימיירבדתודלותתאללונניםא
תודלותאוהםנמאןכאל,םירידאםירובגתוצירעותורובג,תומהלמבקרםתולשלתשה

עקרהדסונהתדונא,וגמעימיירבד
,תונוחצנהותורובגה.תורהתוחתפתהוהרותהל

קרוגשדקירפסבםישענוםירכזנ,םלועמזאמונמעילודגםגושעשדוההותראפתה
ל״זחווגיאיבניכ,חכותאלההזחתםירשימןיעלכ.תדהוהרותהחורתוחתפתהלהנכהכ

וירחאוערזולארשיתורימזםיענדיסחהךלמהתולעפמותוקדצתאוממורי,דומלתהב

ןרקתאםמורלותדהירצבמתארצבלושערשאןסוחהוליחה,ויכרדבוכלהרשא
,לטקהדשלעםהיתונוהצנוםהיתומחלמבושעשתורובגהותולודגהלכמרתיבר,הרותה

םהיתונוהצנוםהיתורובגלכהגה,םימעהיעותעתבורחבוהרותוחגזלארשייכלמדועב

.ומלרכזלכחכשגיכטעמכו,חזהםויכהטילפלםמעתאריאשהלםהלודמעאל

תבצמומיקהאל,הגשמלהרותהתאוריזחהשתואלפנהםהיתוקדצב,םיקידצהםיאנומשחה

ןורכזתבצמומיקהא״כ,ירמוחהםנוחצנלחכונחסנבןורכז
סנבונמעלשחורהייהל

.רוא.דרותו.דוצמרנבשדוקשגרןורכזל,חכונחרג

לע,ומעיגבתודלותבותפקשהםישיםאןנובתמההאריטלוברתוידועלבא

תורודהתולשלתשהבאצמיהמ,םויהכדעוירחאוינשהתיבהןמזבתונורחאחתופוקתה

,ונמעינבורצבתההברשאםירצבמההמהימ,איהההדלותהלשדוסיהאוההמ,הלאה

איהאלה/ומלולכויוםיצירעםיונתאומחלהמבו,הנשםיפלאינשלשהכוראהפוקת

תועבטההטה,רודורודלכבהרותהירידאילודגי״עהתולשלתשהוהשודקההרותהקר
4הרותבהרידאהםתרובגוםהב;ונתדלותלשהלודגהתלשלשהבתונמאנהתוילוההו

זועונתנשםהםה,החורזועבםמעבולעפרשאםתקדצ,הילעםתושפנתניתנ

ןהקרהלאהתואלפנהתולועפה;וילגוםיהירבשמףטשלומידומעלםעהלתומוצעתו

ללוהיאלונמעינבתודלותבןה.ונתדלותמרחבנ,רתויהוךורארתויהקלחההנה

י

,הברהםידימלתדימעהל,הרותהתאעודיולכשהבא״כ,ותרובגברובת,ורשעברישעה

.האריהוהרותהחורבומעבבוטותוקדצתושעל,הישותהוהרותהימומעןאצתאתוקשהל

תולוגסלםיביבחוםירקי,דומלתהוהנשמהימכחונמעלושעשתורוצתותולודגה

םיצירעהםירובגהושבכשתוצראהןה;םירצבמותוצראשובכמרתיבר,ןורושיתוימואל

ללגבונמעםג,ומלרכזלכחכשגוןהיבשויתאואיקה,חצגלתוברחומתרבכ,םימעהמ

איה/בשתםלועלארמגהוהגשמהוגימכחתרותו;םתואץראחהאיקהםתרותתאםבזע

ןואגלונמעלוחצנסויקוןוחצנרזנםישתו,םהירוזפתוצראבםנתיאשונתאתאשונה

ילעבום״במרהי״שר,םינורהאהוםינושארהונינואגוניתוברתרותתלודג;תראפתלו

ונתוימואללםכרעבםילעג,הרותלשהתמחלמבםהידימלתידימלתו,ל׳׳צזתופסותה

נ
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/תודהיהלעורזרואםהמו,םייחונאםתרותמ;ץראיזיגרמםיצירעםירובגתלועפמ

כל,הזהסויכהתויחצנו
ן

ילודגתאקר,אשנלוםמורל,ריקוהלרודרודלכבלארשיעדי

השגרתהבקעילהרצתעלכבו,.המואהיגפואבהיחהחורהםנההמהקררשא,הרותה
.ץרפבדומעלהלחתםשפנ

ינבהמהלארשיינבםא,הריקחהרבדבורבשנםיסמלוק.רמכוךפשנוידהמב

וקחרתהרשאןעיקרודלונהלאהםיחוכיוהותאזההריקחה.תחאתדינבקרואדחאםע
יכהאריאוה,הרותהחורלרדוחחלכלבא,הנמאנההרותהחורמ

לןיא
רתוייאנגך

א׳׳כתחאםעינבקראלוננה,הרותההוריפל.תחאםעינבכקרונבשחלונמעללודג

שיאםחיתהרותהלבבו,םכיהלא׳הלםתאםינבונתואהנכתהרותה;דחאבאינבםיחא

ולנרוההכ.תוברהלאכו׳וכךיחארוששונפתיכ,ךיחאךומייכ,םיחאםשבקרוחערל

קרםתוארשקמהתוימואלהרשקבקראל,הזלהזםירושקתויהלהרותהחורפ״עוניחא
ןכאל,תיימואלרשקא״כוהערלםחיורשקםוששיאלןיאו,םואלהלםיבלושמםתויהב

חורלרדוחחלכו,הרומגההוחאהקבדבוהערלידוהישיאתארשקתאיההרותהתורשקתה

א״כ/ןורסחותותיחפתודלותאלאוהןהיניבתוטטקהותקולחמהיוברםגיכריכיומע

רתויבםתאנקלופתכ״עםיחאלםלכוסחתיןעי,הלודגהלעמתבסמתונמהלןורסח

הקזחוונמעתאהתיחהרשאהאלפנהתודחאהתלוגסםנאיהתאזו,ויחאלהאתאנקב
ל,והערלשיאםחיתיןעי,הכדעונמויקתא
א

ררועתתאזכהברוקרשא,םואלןבתברקב

לכמלעפתיויחאלחאתברקןכאל,תיימואלהלועפבקרשנר
.ויחאלשורדהץפחוןינע

חכוהלוגסהתאאוצמללדתשנםאיכ,רקיארוקלכחכונאלהרומאהמ

תלוגסבקראצמיהזהחכההנה,ועבטיפלויתושגרובררועל,ונמעתאעינהלהעונתה

,שאהייערפעהו,םימהייעתכתמהתאךכרלתולובחהושקביאושלו,רתויאלהרותה

,ונמעחורבםייכפהתולועפבםילמעהו,םעבטלםיירגנמםייכפהקרהמההלאכתולועפ

העונתהדוסוםיפוסולפהןבאתאאוצמלםתולדתשהבםינפלםיקימיכלאהכשממכ״גהמה

,וג־נעלםיפוצכתויהלהשעמהןורשכילעבחורושגרישגאןורםהלשהלאשה*תידימתה

תושרחהתולחמהכ,הביטועדיאלוניתובאתובאווגיתובארשאהשדההלאשקראיה

,השעמהוהלועפהתועוצקמלכבהשעמישגאוגמעבורסחאלםלועמו,ואבבורקמרשא

,הדעוריעהיכרצבתלבגומהקדצתלועפלעגוגבןהג
ישגאחסהאלו,ללכהלעגוגבןכו

תמותעקעקלואציוגברקמוניבירחמווניםרהמומקשאלול,התעםגוגמעבהלאכהלוגס

כל,המואהבלבלמעערזעורזלוהיקיזהמוהרותהירצבמ
ן

ישנאהכתאושילחהוופרה

,הלאשליהתוהשעמה

ררצםעדאפערההוד,זנכשאכונמעברקבהתיהנהשדחרשאםיגשהאמכהז

ןקתלםימעההשעמתאתוקחלורחתיו,הלאהתוצראהבוניחאברקמהברהתאםגויפנכב
תדהירקעםויקםשלהתיהאלונמעבםינוקתהישקבמתרטמ.(?)וגשדקתדתאםג׳

וגמעינקתמוראפתהשומכו,המשלתירצונהתדהינקתמתרטמ.רתיהשומכ,הנוקהו

כ;םהידבןכאלו,דומעלתדהלכותןעמלקרםהםגםינוקהוצפחייכםמעינביניעל
ל

ןוילכ,טושפןושלבוא;הרומגהתוללובתההשתו,תומדתהה,יוקיחההיהםצפחוםעשי

עיאולתהלאהםישנאה;םייקףוגוהמשגהתפירשהשדההאצמהב,טלחהבתודהיה

הלכשהההצופגהלאמו,ןימבמרהידימלתםשבונכתיויוםעדממ״רףוםולפהבלודגןליאב
:הלאהתולובחתבורחבםתרטמלאעיגהל;תודהיהןוילכלשבטקהורבוגמעבתיגילרבה

כ,המצעבהמואהברקבתודהיהותדהישגרלכתאאינשהל
לב,הלועפלכ,שגרל

םיעבונולאכםתואוצקשווזב,םאצומתודהיהרוקממרשא,ראותלכ,םשלכ,גהנמ

;יפויוםעונלכםעטירסה,שפתוחורהילפשםיארפ.תובאתמלוהמ,שפרגןיעממהמה

כ
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המואהרתותלקנבאלוםימודקתשרומותדהפ״עןומההיניעבהמהםישודקיכירחאו•
כל,םהילע

ן

יטושקותוצלחמבםשיבלהלןעמל,םילותחותונצלבםצקשלוםלבנלולמע
ונמעלתדמועההלפתה.םהיםומנלכבםיפוקההשעמכםהלתומדתהלותוקחלםימעה
םילצלצמהםיירבעהםהיתומשופילחה,הלהקמובנועהחבזמלעובירקהתונברקהםוקמב
,םמואלתבהאבםירמיתמהםימעהידבכנלכ.םיתפרצתומשב,שדקהיבתכרוקממ

זועםהידילעתתלםוממוריוםולםלסי,םימודקתורודינהנמירחאזועלכבםירתוח

ימכחו;ועבטחהלאהםיגהנמהינדאהמלעורקחיועדיםרטבםג,םתוימואללתומוצעתו

םינפהזיאדעב,תעדלתודהיהתאדבאלוםתושילטבל,ךפהבהתיהםתולדתשהלכונמע
אלרשאןיעהםותםרבגימהתעו.םיחרזאחםהינכשםהלוארישהעשיפלןוצרלש
לכתאעקעקל—לבא,דומעלכותןעמלתדהלםיסבןקתלהתיהאלםתרטמיכ,הארי
.היתחתלופתשהריבה

*

יחחםיאיבנומיקהשםעה,ויפמתובהלבצוח׳התורבדעמששרואנהורידאהםעה

ובןיאשהנשבםויךלןיאשהזהןימויקיתעהםעה,ןויל?
םיתפומותותואמשדוקןורכז

רבכותולכלודמעשםימהירידאלכרשא,האלהואוהןמ,הזהארונהםעה;ובוולושענש
הנה,ומוקממותואוזזאלםלועבשתוחורהלכוופקתבדמועאוהו,ימלרכזלכחכשנ
םיםוםנהוםינשוםהתושגרההלכתאץקשלותוזבלוהורוליפשה,וברקמםיליכשמהירידא

םאיתלב,םגויבצוםתומדבםעלבקומבתוארתהלומלהפרחו,םאצומלארשירוקממרשא
ילנומריציפויםאיתלבימצעשגרלכםהלןיאםגםא,םימעהיריעצלשםתופיפיבםוראפי

.רתויאל,הגםפהלעדמועהםעהתפוקתןסוחבלבקתגרשא

םיאריהתעדתורמל,המואהברקבתורמסמהלאהםיםומנהותועדהלעובקלןעמל

םהיתועדעובקלןושלוכיראהוהפוביחרה;הלאהתועדהדגנסמחוקעצרשאםידרחהו

,םהיכרדמוםהמםיקחרתמוננהרשאמקראוהונתואםימעהתאנשלכרשא,המואהברקב

םשבודבשםנתפסנלעומירה;ונלנרףכךרדמלכבולעפמלכבתטלובונלשתודהיהו

דעתדרויותבקונהצילמ!״ךתאצבםדאו,ךלהאבידוהיהיה,:ןהאםלעדגעמףוםולפה
תויהלוהאורןיעמותודהיריתסהללארשישיאלכלע,רבוהיכהגבומש,תודהיהםוהת

ומכהזמלודגתוגגוןויזברבדםהיגפלןיאיכןויסגההרוהשיפכ;םירתסמבקרידוהי

הקחגוםימעהלאהמדנרשאכקריכ,ןילרבתלכשהתרותתאז.יולגבתודהיהבתוארהל
יווש,רואתאלבקלםיוארה,הלעמהודובכהישנאלונוריכיוונוברקיזאקר,םהישעמתא

םימעהתאנשו,םיונהברקבהכרבוהבוטלשםייתתוארלהכזנו,םדאהתרותלכו״תויכזה

יפיטמישארוטילחהיכדע,םהלשהיזטנאפהבליהלאליחמוכלההכ.ףולחתלילכ

ונילעמרםהב,לארשיעינרהלתחאההלונםהתאזוהחונמהתאזקריכ,תינילרבההלכשהה

חרזאתוכזוונכרעםימעהוריכיזאיכ,אבסלארשיתומדלמסאשונהסוסנונהנמלכ

רסחלקועמטפשמהלאהםיליכשמהועמשוליכ,ומלןובשחותעדאלו;חנשושלחרפת

בותכלםחלוקיפסהאלוידםימיהלכולאהתעיכ,םידרחהוםיאריהתאמהזכןויגהוםעט

-םידמועםימעהיכרמאלונחרכוההזהלקועמהטפשמהי״פעןה.םהילעגעלוזובךופשלו

קדסםגאצמהו״חןפחתאנקםהםיאנקמםגיכדע,הלכשההבוזכהבגשנוהאשנהלעמב

לכבורתחיוולמעיןכלו,הרואינרקליפהלועיקבהלהלכשההלכותאלהמשרשאןטק

דעהלכשההלםתאנקהרבנהכו,דיהתקזחבהרואינרקהמשחירזהלתולובחתהלכבוזוע
ונחרכוההזהטפשמהפי׳עו;וניתויכזיוושתאהבורעלקיזחהלוםדאהתרותםגונתאמלולשל

אוה,אפורייאימעלכלעהלענדואמוםורמהלכשההתגרדמבדמועהםעהיכרמאלדוע־

וימינפלייבהאמתושפנהמכעיבטההמוצעההלכשההתאנקללגברשא,היניממםע

כ
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ןויסנהפ״ערשאתחת,ץראבםיטימסיטנאהתפגמהצרפםרטסג,יאנודההלוצמבהגש

לוטו״תתעדהתלפשבלארשיתסגכהדמעאלםלועמיכ/לבהיבשוילכםיעדוייתמאה

םעתארקנהםעהלכבבלויפבטעמכהרוגשה׳קהוגהרותתמכחדבלמו,םימעהרתילכ
דועוםימעהלכםעדהיוחתפתהםישדחהםיעדמהותויסומינההלכשההבםגהנה,רפסה

אורקםיעדויםלודגדעוםגטקמרשאםעה.םתאנקוררועהזידילעיכדע,םוריבעה
תודמבםינייוצמו,רקחמירפסוםישרדמדומלתה,המלשרוטרטילבםיאיקבםבורו,בותכו

יבוטםגהלאלכורוהשיפכ,תוזבמגתוואתמותורכשמםיקתורמ,תוגידעתושגרותולענ

םיתוחפוםיעורגיכטילחהלוגיטוירטפווניליכשטונימכהודעונהזכםעלע,םימעהימכח

ונתודהיריתסנוהמכחבבלאיבנרשאכקרו,ונומטשיחזדעבקריכו,םימעהלכמהמה

תרזאטפשמשקבלהקדצהונלהיהיזאקר,ונישעמלכבףדונתודהיההידהיהישילבמ

םיאבהםגוכלהםרואלו.ןילרביליכשמוטילחההלאכםילקועמםיטפשמ.(*םדאהתרותו

םהיניעוחקפרשא,א׳׳טרתתגשלשםימורגופהוםומזיטיטסיטגאהתפוקתדע,םהירתא

,אמוטיוהאלוהרירלאמומיוהןדידלרשאםירבדו,םמצעבםירפוסהלכתאדוהכטעטכ

תפזךופשלהברהרשאלבו,הזהםעלםיפוצםילעגםיטוירטפלםמעבוחבתשהדועיכ

טוירטפלרמיתהלאשנתהאוה,םירזומםירופסב,לארשיישדקלכמתונצלבונמעלעהרעוב

םיליכשמלאהשקהימו,ונברקמערהרעבל,ונתבוטלקרןיוכתטאוהירהיכ;הלענרתוי

לעותמיםירוסאהלכיכ,הנהכווריבחןולקבדבכתהל,ערםשתאצוהרתומםהל?םלשיו

םישנאםניכדע,ומצעיניעכוכרעותודהיהחורתאותיחשההכ;םמעתבהאתשודק

המהםירטוסיכםמצעבשיגרהילבמ,הלאכםיאטבמוםיטפשמבולגרוהםימימתוםירשי

אלשףאבקעיבלפגרבדלכועגפוהרקמלכלע.הלכהמואהייהלוםהייחללעםמצעב
תשעמלכלע!״וגתושפגלעטחנאםימשאלבא,:רמאלןידחתאםתילעםיקידצמ,ותבסב
השעמלכלע!״םידוהיהונלצאלכה,:טפשמהץורחישיחותלוזיניעבהצריאלרשאיטרפ
לע!״םידוהיהונלצאקרתאז״!״תודהיהירפהז״:רםאלדימורונידיהיהזיאהשעישהזבמנ
לכןיארשאערהםרצימםיריתיושעירשאםיטרפםישנאלשהתתשטוהערהלועפלכ

יסומנלבה!םידוהיהונלצאלכה,:רמאלללכהתוברעתאופרצי,םהמהיקנםלועבהמוא

ולםארשאדע,םידוהיהתכאלמתאזורמאי,תסאמנוההתשמהכאלמלכלע!׳תודהיה

רשא,התעהמואהבורתפשלעליתהםירבדןוננסעמשיורהאםלועמשיאאובייכרייוצי
םיאיצומשהמבלםישמילבמהמואהבורתפשלעתרזאטפשמםהלואצמהלאהםימנתפה

לומעתהלכשההו,האלהלכרוקמ,תאטתלכםאאיהתודהיהיכושפנברייציאלה,םהיפמ

דע,המואהשפנבתאזכתותיתפעוטנל;תודהיהתאלתמתאזההמואהתאןבללוףרצל
םינעוצהםנושעוולעפאל,הייהלתאהידיברוטסלוהמצעיניעכהתואאינשהלוליפשהל

דעצואררשאהשעמוהלועפלכבךפהלו.ונברקבוניליכשמושעוולעפרשאכםמעב
,הראפתירישתש,תודהיהתקתרהל,שארתולקל,לועתקירפל,תדהתביזעל,תומדתההל
,תלועפלכלו;תיפוריאיפויו,םיית,שמש,רוא,רורד,הלכשהוארקהלאכתואצותלו

רשא,םיטאיזא,רואידרומ,םזיטנפ,ךשהוארק,ןהיקיזתטותודהיהותדהשנרמתיתד
םיבכעמיכםהבםיעגופםיאגקןכל,״תויכזהיווש״לשהלואגהםיבכעמונמעירכועבהלאלכ
.לארשילשןתלואגתא

תויארהזבאיבהללכונאל,םירפמהרהיםוקמחפקלרשפה־יאיכןעי,רוצקהן&חמ(*

וננהו,סחצקספאונרכזשהזהןונגסבםנויגהוסזיומיש,םיליכשמהםירפוסהירבלסאקיתעהל

םירפוסהירבלםיקיתעמוננההמש,םיבותכבונתארשאונירפסמזחאנהזהעוצקמבםיכילאמ

.ל״נהלכלעהרעההםהלילרשאםיאיקבהםיארוקהלעךומסנםעפהו,םנושלכוםבתככ

כ
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4התחימצתישארבדועזנכשאבתודהיהלתיגילרבההלכשהההאיבהוהמרגשהט

הדכלןילרבריעבםתדתאורימהונמעמתוחפשמםיפלאתרשעמרתוייכ,עודיאלה

לעאליבדע,רפוסייכןמאיאל,המשהרותהתחכשותורובהרבדמ;רפסמםינשךשטנ

רוראןיבשרפההןיבהלוםגרתלןומההועדיאליכ,רמאנתמאבא״כלותהותונצלךרד

תלכואו,התעםגהמשםירהצדושיבטקכתדהתרמהלשהערהחור;יכדרמךורבלןטה

הזחאהדער/רמרופירהםגזגבשאבודחפםינורחאהםימיהביכדע,הפלכבתודהיהתא

סיתנשינפלהזו;ל״רתודהיהןדבאבתוארל,הלאתינכרנההלכשההלםיפנחהתאםנ

םאו,המשרודהיריעצברקבתדהשגרתאקיחלתולובחתשקבל,הפסאלהמהםגוארק

תיגילרבההלכשההחתפליכהמהםגוריכהיכוגלידךא,םלמעבואיבהאלהמואטיכ

תאטח
*חונ;הפלכבתודהיהתאתלכואהדזשאונלרוגיימו,תצבורתודהיהןוילכ

אבצרפסמבםינומה,ןעיוובלארשיתדעישארמטייציינע״כמבאבומהןובשחהאוהליהבמו
םיששוםיתאמדעםהלםיעודיהןובשחהלוע,ד׳׳טרתתנשבםתרתאורימהרשאוניחא

תוטרפבאבומשיפכ,׳וכוםירומוןידיכרוע,םיאפור,םירואנהתגלפממםלבו,השלשו

הבוטהתאזו,ןילרבתלכשהתלועפתאז.ליוחמתועידיהב30ןוילגה״מרתץילמהעיכטנ
!דחיתודהיהוהמואהלהאינהש

הפוקתהבונצראבותוצראהרתיבוגמעיליכשמורחבםחורבוןילרביליבשמךרדב
םינורחאהיכספא;תדהוהרותהתריקע,דחיםלכלתימינפתחאהרטמודהאץפח,הנורחאה

םינילרבהםיליכשמה.םינושארהםורעשאלרשאםצפחזוחמלעיגהלהשדחהלסמםהלוללס

פל
י

ומסרפוועידוה,יולגבםרופיר.דמהםגודסי,זנכשאבזאהררשרשאסרופירהחור

םגו,םתדתאורימהםהמלודגקלחיכ,םצקהלגתנוםנועהלגתנ,םעלבקםהיתועד

כהגה,וגכילארשיםשבדוערשאםתיראש
ל

שגרלכילב,רתויאלםמשבקראוהםתודהי
לארשישיאברעתיאל,םהמולרביואיסהרפבתועיטגבוצצקיכלארשיואר,ללכתד

.הגומאהותרהלעגונהןינעלכבורםרופירהםעוהתשמבוולכאמבותנומאבדרחה

םידוהילםתוינוציחברדהתהל,םהינפהמרעהלאומשםהירחאםיאבהםינורחאהלבא

תמוהליפהלםבראומשםברקבו,םיריעצהוםעהבלתאשופתןעמל,םירומנםיסכודתרוא
ץוחבמהמרעותועיבצףויזבהתואורמהיותורפסהתאורהבוזתילכתל.תואושמלתודהיה
ןומההורודהיריעצתאךילוהל,םיגשומהתאלבלבלוםיניעהתאאמסל,תיבמהריטו
התשודקוממוריוולםלסיוונשדקתפשלםיספורטפאכםעהיניעלםתורפסבוארתה,ללימ
4הרתםנהםתנמתילכתדעאובלםיעדוייתלבהתומימתתושפנדדוצןעמל;התעפיו

יבבוחבוארתההלאבו,םינישארהםיגואנהוניתוברלארשיילודנתודלותבתוריקחוגרה

תונדעמרשקלו,המואהברקבוניתוברתלודגתאראפל,תורטעהדגעלםילמעה,הרות

יריעצברקכםתורפסלםיכלהמתתלםהלהחלצחלאכהמרעתולובחתב.המכחהוהרותה

הרוהשיפכהלאהםירפוסהךרדבתכלמוריהזהוסמהוקעצלארשיילודגםנםא,רודה

.ןויסנה

שיאאשיןה:ינהאיבנהתלאשלעלאנברבאקחציןוד.רשהתצילמהבגשנהמ
לכבשפנאמטעניםארמאיו!אלםיתכהונעיו?שרקיה׳וגוויפגכבעגגו׳וגושדקרשנ
.הזבל׳׳וחתקולחמעודיו,יוגחזהםעהןכ׳וגןעיו,אמטיםיגהכהונעיו?אמטיההלא

,השורקםושובקבדיאלשודקרבדבשיאעגיםאהשודקהעבטמיכא״ירהמרמאיזיעו

ינהאמוטהםנמאאוהןכאל,ימיגפשגרמא״כ,יגוציחעגמי״עטלקהאלהשודקהיכ

ורלועפבםגםיאורוננההככ,(רואיברתיבליזםיבלמ׳גה׳פןייעי)עגמבםגהאמטמ

I
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,תורפסה
יכםידומדחאהפםירפוסהלכ,דאמהשקרבדאוהתורפסהי״עליעוהל—

חכבדאמלקנחידהלולקלקללבא,תצקמבםגליעוהלונמעלעהלעפאלתורפסה

ותחשוקימעה,םתורפסבםינילרבהוערהרשאמרתיברדוע.ןויסנההרוהשיפכ,תורפסה

,םינויגהבורחבוםתורפסלערפאומשםינורחאהיכ;ףויזהוהמרעהתולובחתבםהידימלת

שמתשהבו,תדהתשודקבםישודקוהמואבםילבוקמה,הלאכםיגשומוםיראותםימואנתולמב

המינפםברקבואובירשאכו,ארוקהיניעתאובבליםתויחטשבהנה,תימינפהםתנוכלםהב

הנומא״ראותהכ,תובאתשרומותדהתשודקשגרלכוברקבתיחשהלםינתפתרודמלויהו

׳ארוקהדומעיאלהפקשההתישארב;הלכשההםשבםירבדמהלכיתפשלעהליגרה״הפור*

שירפיינועפצכהזהגשומהטאלטאללבא,האטבמתוחצבותומיענבוינזאבלצלציו,הזלע

ןובלוףוריצהכירצהנומאהרשאשגרהולצאעבקיבלםישמילבמיכ,ארוקהברקב

.הרומגהריפכותישפחתרקבידילאוביהזךותמו,המודכותורמוחוםילבהתאלחמ

ירופםירפוסולחה,הרותהילודגגשומלעחגוהרשא״םימכחידימלת״ראותה

תגשומה,״הלעמלשאילמפ״,רפסהי־יתבידימלתתאםהבתוגכלובשמתשהלםינאמורה

ךרעםישגהוליפשהןעמללכה,םדאיגבתפיסאלעהתואונכיתימימשההחגשההלע

םכפהלו,ל״זהיפלעםלועמהלכהמואהשפנבםירשקנהםייתדהםיגשומהתשודק

תולובחתבורבגתהטאלטאלו,הלכשההלעםדוהמליצאהל,םכרצלםהבשמתשהל

האגדועושבלהגורחאבו,המואהיטיגרבקוהזהםעלםיפיטמתויהל
ןואגו

םגרמיתהל

איבנההיעשיירבדתאתארקה״העותהברחשהלעברמאישיפכ,םיזוחוםיאיבנל

,(םמוקמהפןיאוםירפוסהירמאממהברמלהלאכתואמנודונתאשי)?״הזוחהופאמו

םיבגשגםיצילמקרןכםגויהםישודקהםיאיבגהםגיכ,העדהעובקלתטלובםתניכ

.םיאיבנהתלעממהלאהםירפוסהאופאםילפונאליכו,םיפיטמו

ונתרותכהמואהבץרענושודקןיא.״המהידידי,ידידיידידיםג,:אוהיתפרצםגתפ

כל,השודקה
ן

ילודגתודיסחותוקדצתעידידבלמםגו,הלגדיאשוגםגהלםיביבחוםירקי

,שדקהתרהטלעןילוחתחישכ,עומשלותרותוומעבבוחלכלםיעג,ןוילעידיסחהרותה

וגאםהיפמוהמואהברקבחרוזםתרוהרוארשאםילודגהתורואמההרותהילודגתורוקםג

ליפהלןואתוםזמתולובחתולבחרשאוגיליכשמווגירפוסלבא;שפגהוחורהייחםייח

/המרע,הפוגח,תועיבצבםנושלתקלחבהנה,םהיתולובחתבונשדקתדתאתואושמל

םהךיאםתנוכלעדומעלוןנובתהילבמ,ללושםכילוהלםיארוקהתעדתאובנג,,רמזמו

;םישביםידיגותומצעקרםיריאשמו,המואבשודקהלכברקמיתדהחורתאתערלםידבאמ

תודלותוונשדקתפש״תאקריכחכויוהארי,םתורפסבןבומהבהוראולמבןנובתמהלכיכ

וסכהלאהתימרתהיכרדתאו,״,רוצמהוהרותה,םיהלאתרותתאאלו,הרותםשבוגכי׳ונמע

םמצעבםהרשאדועב,תוללובתההלעו,תרהינקתמלעסמחםיארוקםנהו,תועיבצוהפונחב
יריעצלהושדקירשאהרותהאיהתאזו,דבלהפשהוהירותםיההלעתודהיהתאודימעה

תאםהםיצירעמוםישידקמיכהמדיומותלארוקה,איההארונתאזהתימרתה.ןאצה
תצרפנההאירקהךותמ׳ובללאהלאהוהההירבדוסנכיטאלטאלכ״עו,תדהוהרותה
,תודהיהןבומוהרוההגשומולצאראשייכדע,שדקתחשמןמשחחושמהתוגימירבדב

,השדחהתורפסברקיארוקיזחקופ.חורושפגילבםיפוגןהןהש/׳הירותכיההוהפשה,קר

וגחגארשאטעמהמתוברתחכונותיארו,התימדתו,דערהריקתןכ,הימימרובריקהכרשא

ה״יאובךיראהלםיוקמונחנאשויוארהןינעבםעפהםירצקמוננהיכ,הזבךינפלםינתונ

וקדצ,הלילה״הירותםיההוהפשה״איההשורקההרותהתאזםאןכםנמא.רחאםוקמב
!!ונמעבםינפלםכםויהםהםגםיזוחוםיאיבנלםללהתהבםתוטשוםתטישלםירפוסה

י

,םיגורתאהדעםינושארהוניתוברתאםהלראתלםלועמםיליגרלארשיינבםע

כ
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פל
י

כל,םתקדצוםלכשךרעתאונתגשהמםילענדאמםתרותלדוגךרע
ן

דנירפוםולמעי

*ונכרעכםישנארותבוראותיןעמל,ונילודנוניתוברתודלותותורוקםיריעצהינפלרפמל
תאראתלםאובבו,םתשודקםהמלולשלתוערגמםהבאוצמלםירקבמוםירקנמםנהו

םתקדצםתרותתלודגתשרפמםיתמאהםירויצהבםוראתיאל,תונורשכותונורתיבוניתובר
,רישהו,הצילמה,הלכשההתאםתוביבתתלעמךרעיפלםוראתיסאיב,םתודיסחו

תילכתרקיעלומשיכעדיוריכיםתורפסתורלקומערדוההלכ.רודהימכהםעםעעהתהו

םיגינקהותוידדצהתולעמהתתאכקראיההשודקההרותהו,הלכשההתאקרתודהיהתדועתו

ידעלבו,דתלארשיואיהש,התיחםצעוהתמשנכאללבא,ןהבתתבתשמהמואהשםיירקמה

4רומשיהתואקרוויתולעמלכתאבוזעיםגםאךפהלו,דומעלארשילכויאלהרותה

לנתאקדקדלהבאתםא.ורמשיתרותתאוובזעיתואיאולה:ל״זםרמאמכו,היהיוםוקיזא
ארקםוק:ךבישנזיע?הככובתכיםירפוסהמהזיאוםוקמההפיא:לואשלורקיהארוקההתא
םירבדמסלכיכהארתוהפונההותועיבצהףיעצךאםהמרסה,םיליכשמהירמאמלכב

תדועתו!״הירותסההוהפשה״:הרמהו.דמלנבהודימעיוהרותהההבושיהכה,דהאןונגסב

אצמיוהמכהבבלאיבירשאכלארשילהניתאזרשא,תויכזהיווישתאומשותרטמולארשי

ח,
ן

.םימעהיניענ

םילבהקרםהורךלהיפלהמה,תובאתשרומיפלהרותהיקחותוצמרשאירתאו

םירפוסהושידקהןבל,לארשיתלואגץקתאםיקיחרמוהלכשההדגגהמוחבםידמועו,תויזהו

םמורלםתמגמלכוליאכ,ףנחתפשבוהימדןושלכלכהו,לארשיבשודקהלכדגנהמחלמ

תא
רשאהינהנמוהמואהיסומנלכתאוצקשיתאזתילכתלו;הפורצהותנומאולארשיןרק

וריתה;םהמתפדונתודהיהלשעדחירםתעדלרשאירהא,םתדוםיתדהירמותושדוקכ

תאלבנלותוזבל,תוללוההוםילותחה.,תונחדבהו,תונצלהתאםהל

מיניבהימימובהקבדרשאותאמוטמורהטלוותאלחמותוקנןעמל,לארשיבשודקהלכ

תוזבמנהתתמהלכבקבדיווחורלארשי(םתעדל)ליפשהיכדע,ונרקרפעבוללוע•רשא

כל,םימואל.והוזביוםימעהיניעבהדנליהיו
םיספורטפאכומקיכםישועהמהלופכדסחן

.םמורתילארשידובכותויכזהיווישלששיונמעתאליחנהןעמל,יעשטלוצחרלוותוקנל

שיאהיכ!דדיהוארקזאהלשממהתאמדובכהתואבדבכתיששיאהזיאוארםא
הזיאודקרםא.רקיוןוששוהחמשוהרואםידוהיליהתורובעבוםיברהתאאוההכזםהזה

תכשחלעםגזפינרקהריאהשמשהיכוארק,בולקהבתוגידעהלארשיתוגבתאםיליצא
םידיתעהלאהתוינקדצהתוכזבו,הרוא,דתיהםידוהילו,הרשעעשתההאמהימיבםידוהיה
העודיההנובהאיהםתילכת.םתורפסבםהאלההברמל,תויזטנפהלאכו,לאנהלונחנא
םילופלפםירובהדועופיסויםאלארשיתויכזביחרהלסחכבםאה,ןנברונלינהאיאמ

תוקהםהמ,םיריעצהןכאל.םיארוקהלכלעודיכ,יוכוניתויכזתאוביהריהלאכה,תוכלהו
סדוהמואפוריאדובכתרזםיליכשמהםהילעלבא,ונמעתאהסכלפרעהנהיכ,לארשי

םודטסוםימורגופהואברשאדע.םתובשומברואהיהילארשייגבלוםמעלעוליצאי

תוישוגאהלעורזרואהיזאבםשךאיברמאלורהביו,םישאיתמכולהביי,םמטוהלתחתמ

.הגוכנהדמלכלו

כל,םדאלכמםכההרמא,ירסומורתשובהואו,ונבאנושוטבשךשוח״
ירהבן

ןחאצמנןעמל(םהירבדיפל)ונברקמערהתארעבלםתכלבוניליכשמונירפוסונינהאמ

רפסלהברהדשאלכו,ונמעתונגבקר,םהירופסוםהירמאמברפסל,םימעהיניעב
תונמ

לאליחמוכלההכ.ביטיהלליכשהלוצפחוומעתאותבהאלדוגלאוההפיןמיס
ןאגראשזתפשבווגשדקתפשב,םהירופסו,םהירמאמב,ונמעםרכמםיצוקהתולכלליח

כ,הנידמהתפשבםינקרבוםיצוקבונמעתארסילולחההנורחאבו
היאנושוזעהאלרשאל

כ■־־*
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.םהירבדיפלערהיעבןעמל,ונילעהלאוניבהואורבד,ונתמואלערבדלםיולגרתויה

לכלון?לכערלכ,םמותשהורקיארוקעמש?ערהתאואצמונמעתוגפהזיאבלבא

םידרההב,הרותהישפותב,׳היאריבקרואצמ,התתשמוהעורגהרמלכ,לסכעשד

םיליכשמהםידמולמהבקרואצמשפנהתומילשלכוהנוכנהרמלכו,תוצמבםיקדקדמה

,׳היאריתונומתבלועםישועהוםיעשרהתאראתלםהירופסבםלבלדחאןונגס;םישדחה

ןויסנה,שוחהדגנהלאכםיודבםירייצ.םיליכשמתונומתב׳וככלירשילכו;׳וכםידמול

חורבלותמאהלעדומעל,המהושעשומכםילודגרתויהוניאנושםגושעאל,תואיצמה!

,תומודקהםהיתועדוםשפנתוהיפלקרםירויצראתלותואיצמהושוחהשיחכהל,ונממ

תנומתמםינמאנםירויצונתנולרשאתחתו.רודהיריעצברקמהאריהוהרותהתארוקעל.

ץפחוןוצרילבו,תוגלפמהלכמםיערהוםיבוטהתואיצמהוןויסנהיפכתקדוצ,לארשיתסנב
ורגסוםהיניעומילעהיכ,ךפההםהושע;םמעלתורטעודנע,הליהבמהיזטנפבידדצ

ישפותיהיאריברשאליעומהובוטה,דסחהוהקדצה,תודטהותולעמהלכמםהיפ

,ןבומכלארשיתבוטללכהו,םימיהלכערקרםהבוזחיו,תובאךרדבםיכלוההוהדוחזז

הלאבךיראהלונלרתומלו.ןידלעבתאדוהכהיארותודעלםתואםיחקולוניאנושיכדע

.תאהחקפםומזיטימסיטנאהוםימורגופהרשאםירפוסהבורטעמכרשאירהא,התע

יפכ,ונלוניבהאמהלאובסהתונמאנהותולודגהתוכמהיכשרופמהתעםידומםהו,םהיניע•

םהשםיודיוהתאו,םנושלכוםבתככםהיפתודערחאםוקמבאיבהלהייאהברנרשא
הלכשהההשרדשתאזההרכההלבא.יוכםהיניעוהקפםימורגופהןכאיכםירמואוםירותמ
בותכהתדהשגרחוריפלעשארמ.דמואההעדיוהריכה,םימורגופידילעםריכהל

היתואחמבהדמעש,המצעבהמואהאיהאלההדעלותואלו,׳וכםיאיבנביונשוהרוחב

ונמעינבתאותפרשאםהלשךרההפהתורמלםימיהלכםיליכשמהישעמלכדננ

לארשיו,תורכזנהתולובחתהינימלכבוארהשהשקהןושלהו,תויכזהיוושםליחנהלתוקלתב

יכ;.דוההבצמםגאוהןמאנרתויתואל—רבעהתאאנהבזענךא.םדגגהמוחכדמע

תלכשהיכו,ץראבויהםיכובניכםידומדחאהפבםלככםבורוגירפוסרשאהתעםגאלה

ונילעואברשאהתע,הרומגהתוללובתההיחתפדעאכדדעלארשיתאהאיבהןילרב

יל׳דהימרי)ירבד
)

ךבוסאמיפיתתאושל׳וגוינשישבלתיכישעתהמדודשהאו:
ובושיםאה;התעםגאוהןכיכםחרכלעםידומונירפוסםהו!ושקביךשפנםיבגוע

תומצעהתאתויחהלהתעםלדתשהבםאה?ונתרותתשודקלא,לעלאהתעםירפוסה

הבותכההרותהתוצמפ״עבלירבשנלשובחלםהםילדתשמ,המואהתיחתבתושביה

תרבדמתינילרבההלכשההחוריריכזהלמסהיתובאתשרומיפכתדהתרזחהוהרוסמהו

הלונהנקרו,םנורגךותמהתעםג
ןוגנ

םהיתוצעוטלכו,רתויאלהשדחהנומתורחא

שגרחוריכ,זאמכ.דמואההורלהמהםירזומםעהינפלהתעומישירשאםהינוקהו

$.םירבדורמואלכילבםגהלבוטהתאריכתוטולקת,יעבטההמואה

וקונירחאמםיעמושוננה
ל

,םיספורטופאהו,םיזוחה,םיאיבגהלשלודגשער

לשתונושמתועונתותוקירשב,תוגחדבותונצללשלודגלובטונילעםיפיצמה
אורקל,ומלתקחשמהפיוזמההלכשההתעשרורודהתצרפרשא,םיקחשמהוםינחדבה

,דיתעבהמואהתחלצהליכ.תרקבותורפס,הלכשה,המכה:הלאכתוללוהוםילולעתל

י

י,תונחדבלהכפהנוהחצנהבושמתורפסההבבוש,הבורמ,דדמבתושפנהנדדוצתיתלבל

הכםא;תעדהייקנלכהתעםגהוליזהרשאיפכםיריעצהיניעבםגכעותתולונתתןעטל
.דבלתונחדביתלב,רשיןויגהאלבהלאהםיללוההתוקירשעומשלונשפנהלעגהכוא

כל
ן

תפרחתוארל׳הונייחהרשאבו.יחכנהתורפסהבצממךיניע,רקיארוק,התאםגבסה

םיגשדועכונארייכולהוקנןכ,םמצעבהיבגועהיתובקעופרחרשאןילרנתלכשה

*-V
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רשאירחא.םויהםיחכונהםירפוסהלשםהינפלע,םיאבהםירפוסהוחפטיךיארפסמ׳
םירפוסהיבוטואוביזאוא,םצקשתוםלנפחלהקהתעדו,ארזלםפאמתוללוההאצת

כל.רעשבםתארבדל
ן

וניבהאמונירפוסונלומדנהמןנובתנורבעהקרפהלאהבושנ

תאאוצמלונצפחזוחמלאעיננהלאבו/םימורנופהימידעתפלותההפוקתהמוניטוירטפ
.שפוחמשפחהמואהשפחתרשאהשעמהישנאתלוגסחנ

.ד

םהידימלתוןילרביליכשמתודהיהלומדנשהמונחבוהאלהםימדוקהםיקרפהב

יריעצישנרתאותימה,תודהיהמתדוטשקישגרלכושרניכ—ונצראבםהירחאםיאבה.

|

אבחנםהילמלוק/האריהוהלוגסהישנאוהרותהילודנחכתאדיהתקזחבוריסהורודה

1

הלכשההלשדוהיםשלםהיתולילעוסהיתולובחתו;םתורפסבםיליכשמהתופיקתינפ*

םידרחהוםיאריהקריכורזנהמהו/םהלםירתומויהםיעצמאהלכ.המואהתחלצהון

|

םיליפאמהמהוקברמילנע/רואידרומ,סיטיאוזעיםיאנקסנה/!דמואהירכועבהטה

ן

ולעפרשאלכב,המואהלעהרוא■דינתילבמהלכשההשמשרואךישחחלםהיתותילטב

[

אבחתהללארשיינומאימולשוחרכוה.הככ;תולקלקותוערגמקרואצמהרותהילחנושעו

ן

לארשיתרותידומעםידמלמהוםינברהלע.תיבמוניררוצינפמםהישעמלכבהתע

י

דומללהרכוהרפסהםעלארשי.םירתתסמםירומוםינברקרויהישומרנו,הרסורבו

הרסוהתונברה.ונהרכלעבונביטמוניליכשמתברינפמקר;רעצךותמאבחהבותרות

םירמאמהתואחסונהזחמלומהזחמניצנםאו.תודועתדועןתנאלםידמלמהל/הריבגמ

םהירמאמו/םידמלמהוםינברהדגנםימורנופהימיינפלדעםמצעבםיליכשמהםתואלע

םניכוחכויוואריהתעיכ/םירדחהוםידמלמהםינברהתבוטלםימורגופהירחאםמצעב

לומהזחמםניצנוםהירבדקיתענונכרד׳התוצרבו.הבדורמלונווכתהותמאהועדיזא

,ןידלעבתאדוהייעונירבדתאטעמקזהלקרו/םיארוקהתעידילעןעשנםעפהו,הזחמ

ץילמהב)לילמעדונהןייוצמהרפוסהירמאממדחארמאמרוצקאמנודלקרהזבקיתענ
ןוילגג״מרתתגע

60
:ליזו,״םהידגנתמוםיימואלה״רמאמב(

/אטטעהגהותדלותווילאסימעהתאנשאוהו/ותולנבלארשילשידחארמוש,

/חבורקהנכסתרשבמהתמדוקשגרונייה,לעיפעגראפארקנהשנרםדאלשי/וכ׳יב

שגרה.״יזחחילזמיזחאלוהיאדג׳׳עא״ל׳׳זחורמאשןפואבו,וילעאובלדיתעהרבדלככוא
העשב׳וכםידרחהלצאהתעםגו/היצלימיס&דתחימצתישארבונלצאםנהארנהזה
תריקח/טשפהתריקהידילאיבמקודקדיכםהלהרוירשאתפומםהיניעלדועהיהאלש
,יפויהתבהאידילתואיבמתורצקתואפשוא,׳וכללכבאלפומבהריקחידילטשפה

,אזחםלזמוזחאלוחניאדנ״עאךא.האלהןכוםירחאםירבדידילהאיבמיפויהתנהא

תוחתפתהלערבדאאל.׳וכהנכו&מהיצלימיסאלףוסףוסואיביהלאהםישדחהםיכרדהיכ

םשבארקהלהפרחלו,רבעתפשתחכשלהאיבהתינוציחהתורדהתההךיאהיצלימיסאה
ךירצשדחהרודהלשלארשיינבמתבוןבלכו,הפרחלושענלארשיתומש/ובו׳וכולארשי

םדאלהפרחוםינוגמתומשהמה׳וכרתסאהרובדללהריאמ,יפוריאםשבאקודארקהל

לליאסקאמתומשבארקהלאוהדובכהזתחת/חרשעעשתההאמבםהבארקהל

תסנכהתיבבששמשהןבתאעומשלאוהבלביאכמקוחש.יוכארדיווטאמןאירא

םשברענל^ווםיחתפהלעריזחמהינעהתאו,׳ץיראמ״םשבארקנ״ראלסעאםסיטב״

םינב/םימיבםיאבםינקזתויונפוםיונפ,םיללעודונבויהישוניכזרבכ.׳מ״ןאטרעה,

םילטבמו,םימעהיגחתארדהוראפבםיגגוחםישנא,רכנידלילעםיבגועתוגנו

תונותחבתולוחמבלוחלםיאצויהםימילםיריעצלוניכזרבכ.לארשייגחשפנטאשב

כ
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©חלהל—רתוידועערשהמו;ןעמהעבבםינושםיימואלתימחלמומכ,ירמגלםהלשןניאש

,םלועלהעראיבמולבהלשןוימדהיהאלםאוליפאש,סומזיליצוסהדעב
םושונלןיא

תלשממתעבהיהנםירזו,ןוההתלשממתעבונחנאםירז?ולוונלהמיכ,ובקסע
רוכשיתלבהרוהטראורוכשהךירנייהתוינעבםימשאןוההילעבשחנויםגםאו,הדובעה

4וניתותםכוונירכוערקיונתיבילכתאורבשיוניתבתאוזוביהזןכהזכ,םהלוונלהמ

יטראקהקוהשודראיליבהקוהשיכתוארלוניכזרבכ!פעה!פעהלוקבונתואושרגי
■וליפאי״במהזיאםיסנכתמשהעשבו,ונמעינבלצאםיהרזאתובזםהלונקםהבאצויכו

תחמשואןיסוריאתחמשוליפאו,תושרלשהחמשותאחומשלםהיבהאממדחאל
תוארלוניכזרבכ.קחשמתוחולםעקוריהןחלשהתאםהינפלףכיתובירקיהלימ

ינבםהבונייטצהשתוהבושמהתורמהלכטעמכרבדלשוללכ,׳וכתועינצההטטומתהש

.הזהןמזבעיצאזילימיסאהירפהז,יוכןשעבולכןהבאצויכו,תועינצ,תונמחרב,לארשי

אורקלםילוכיישוקבהתעםנשםיטסיזנמיגה׳וכ׳וכםיאבהםימיבהירפהארנהתע

יניעבאוהרודב,יוכלארשיגהנמםושורכזיאל,תירבעהב״אהןמוליפאועדיאל,תירבע

;ענהוםתבצהמוהכשי״במםיברשונייה,וזהבשמךאאבתפרצבלארשיינבטועמיכ

הלאהתמאהוםירבדה.ל״כעץראהיבשויםילואגהערזתפרצינבםהיכםינימאמ
םיד,םימורגופהירהאזאמונירפוסלשםיודיוהםימםידחאהאדוהיפטנקרהמהש

.דתיהדשלוהמואהחכתא,תינילרבההלכשהההורהשילהההמכדעונינפלהיכוהל

המלשךלמההיהםכה.ןורשיתלוגסחוריפלםיימואלםייחרשלוהכםפאבתימצעה
הלטלטוהולטלטרשאל״זהתדגהיפלםיארונהוירקמלבא,המדאהינפלעםדאהלכמ

םעהלכוהובשחשומרג,םילשוריבךלמיתייהתלהקינארמאוולימרתוולקמבךלהורבג
לכבתוללוהותונצלבו,עורזהחכבלארשיחכתאושילחהםיליכשמהםא!עגושמל

לועפלהלונסהישנאידילאלהיההמ,תעדלתודהיהדובאואיבהו,לארשיבשודקה

ירמוההוינהורהסבצמבהנשלהנשמוםוילםוימונמעינבולפשיווכמוהןכלעו?ונמעב

הכובקעיןטקיכוששווארםיליכשמה,דחי
םיעוטהןבאתאלוגלדועודיבןיא

חורבונמעןאצירדעתוקשהילבל,הרותהראבלעהלאהםיעורהומשרשאהדבכה

המואהלעררתשהלםהידילאלהיהיהתעיכ,׳התאריוהנומאהותדהימיממשנר

תאשילתהביכריכהלהמכחבבלואיבהאללבא,ונצראבםגםרופירהילגעםיקהלו
ונמעימיתדלותוגרותרשאיפכ,ולכםואלהתומצעבבקראבייגתורהבקעיהכ

המואהחורלערואהגג,לארשיבהרותרואהרזדועלכיכ,תוגירסהוםינמזהלככ
.תובםנינפמהרואהעקשרשאכו,דחיםיסינפהוםינוציחההיביואתאהחצנרשא

חכשנטעמכו,דהיתוכיאותומכבלדוךולההמואההכלה,תוימינפתוערפותוינוציח
יכ,ונצראבםגןויםנהונארההכו.ונסעתודלותבםיאיקבהלכלעודיכ,תודהיהרכזוםש

תשילחםגשיגרהלולחההרמבהב,וגצראבונמעבהרותהחכשלחנרשא,דדמב

לוטיב״״תודחאהרדעה,׳תימצעהבהא״״שנרןורסה״:הלאהתולחמהמםיבצעהוףונה

.הלאכוהלאכדועו״תעדלהתודהידוביא״״התושי

המואהתשילהשיגרהלולחהונירפוסווניליכשמ
םוימםיטטומתמההיתוהכןויפרו

המואהבקרהלקלקהולתו,המואהלתאזםדימיכליכשהלםבלותשאללבא,םויל
כל,היתושנרתאשילהתוההכתאהפרתאיהיכ,התרותבוהמצע

תאשפחלולחהן
,,המואהברקבהשעמהישנאוןורשכהילעבתלוגסתאאוצמל,םלעגהורתסנההכה

וחרט,םייחחורםהבתתפלוהמואהלעםרדהוםדוה,םחורמלוצאלםחכברשא

םהל,המואהשארבדומעלזועהוהכהםהלםידמולמהםיליכשמהקריכואצמוולמע
דועלבא.המואהיטינרבקתויהלוםילודגםוקמבדומעלוונמעלרשוייצילמתויהלחכה

כ
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םיאפור,םידמולמונמעבםינורחאהםימיהבובראלהיכ,םהינפלעחפטוןויסנהאבטעמ

םהלהגונרשאםילסלוסמוםיצהוגמםירואנףוספסאןומהו/םירפוס,םידדומ,םיטםירוי
הברהטעמכו?םמעדעבםישועהמההמ?םהיתוצילמאופאםיאו!יפוריאםעטויפויב
רחאלשהשדחהתודפסהבונירפוסבורהתעםידומשיפכ)ונירצלעםיפסונםהמ

ולמעוחרט;תאזלכבםתתועוריכהאלוסהיכמדעםירפוסהובשאלהנה.(םימורגופה

לשתורמוחהאשמוךורעןהלושהאוהאלה,ונמעתערכתדהאהבסיכואצמוורקהו
,םיהלאהתדבםינוקתהחורבםירפוסהתאומיקיו,השדההפוקתהלחהכ״ע,דומלתה

הברהםגיכריכהלולחיוםימיהוכראאללבא,המואהבוטםדיבו,לארשילםיעישומכ
המורמאיהשמתרותלעםגוע״ושהאשמתאםמצעלםיליקמהםישדחהוםיריעצהמ
אליככ״עוריכהו,םירוסאהלכבםירוסאהמהסגו,המהםיוזבוםיאמשז״כעו,אשמ

םירפוסהוכבםנהלשהיכב!םימלועתעושתלארשיעשוי,וילעמותרותאשמתאלקהב

לארשילםיבוטםימיויהאל/םזיטימסיטנאהתדלםרטהרשואמההפוקתהימיב

זאונירפוסלשתולליהותויכבהתוניקהרקיארוקאנארקםוקלבא,תפלוחההפוקתהי
4

כל,ויפנכבםתואררצםרופירהחוריכןעי
תותפלבוטהרצילעערהרציזינרהלורכנתהן

,םתגושמםמצעבתעדלוחכונידע,ונמעלהערהלכהיתורמוחוונתדלשביכונמעתא

הלוגסהישנאתאשקבלומלונפיו
ןיב

וחיפייכםימיענתומולחםהלומלחוףסכהיליא

ךא.םדיתחתהלשכמההמהוחקיש,הלאהםיטניריפידניאהםימלנהבםייחחור
םואשגיוםוממוריוםיפאתחאחנמדובכםהלוקלהו,ונמעלזועותוקדצ—ורמא—ונרידאב

ןכאיכןימאהלהמואההלגרוהיכדע,המואהיטיגרבקכתראפתהוהלהתהםהלונתנו
םהיתוצילטבוהתאורתאלכבםיליצאהוםירוחהםירשהילודגלצאונלהרצלםיחאשי

םינברודסיהזתילכתל!םיצילמקראלההמואהלרסחםולכיכ,חמואהתאויחי

קדאלהיכ,דחארמואב,רשוייצילמלםירישעה־,םיצילמלרמרופירה,םיטילקרפל
.רתויאלונלרסחיםיטילקרפוםיצילמ

ירידאהלאמאל!לארשילהוקתשיףסכהיליטנמאלםניכןויסנההארהרשאכו

העונתהמוהימיכלאהמםינפלןוהלםיפאושהושוברשאכו,המואהעשותהמויא

,םידמולמהבונמעבהשעמהוחורהישנאתלונסאוצמלםתוקתמוניליכשמושוב,תידימתה

םעישארלעעוספלואשנתיוזועםיליכשמהיריעצושבלזא;םירישעהו,םינקתמה

לכבתוערגמויפודליטהל,הפשאבורקנוושפח,המואהשארבםמצעבדומעלושדוק

הרשמהםיריעצהונלונת!שארבדומענונהנא:םמעבואשנתיוהשעמלכבלעפמ
האמהימלעאלה,המכחםישישיבאליכ,המואהתאלהנלונלהעשההעיגהיכ,הגהנהה*

ןמולתראפתשהרשיךרדבםעהתאלהנלרובדהוהעדהונלקרו,ונחנאהרשעעשתה

ושאיתיוםבצמוםתדמעוריכיו,םפאלתחתמםורטסוםימורנופהימיואבהנהו.םדאה

תאשקבלהדובעםיאלמםהידיושדהמםיקסועונירפוסו;חורלכלוצופיוהוקתלכמ
וקחשו׳היארילעםינברהלעתונולתםיאלמםהירמאמו,ונמעבהשעמהישנאתלוגס
ל״ומןנאמהעלר״דהםכחהברהלישמהרשאלשמהאוהץלמנהמו.תהנןיאווזגרו

רשאדעושפנתואתוובלךרדבבבושךלהםיבוטןברענ:ל״זו,ץנייםבטילארזיאה

רמהלרהזהוםכשהוהוריהזהרשא,ויבאתיביאבלוקלעמשאלהזלכבו,ושפנבירקה

ןיימ
אוהיכ,רוזמונממוהגיילואםימכחםיאפורבשורדלוויתואתלןסרםושלורכשו

שיגרהאלתאזההלחמהיעודילככאוה,וחצמבותהתותהןופדשהתלחמיכףא

רשאווליגיגבםירעגחלבא,ובבלתאוסמהםהיבהואוויתובאןכםנמא.היבואכמ

ליילבלובבלתאודיבכהוושקה,םהייחבםמלועוארדחירשאוםתאהרבחלחרא
ך

א,ךתודליברוחבחמשתלאםירמואה,םינקזהתצערחא
.ךיתורוחבימיבךבלביטתל

12ביכ
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ישובלמיכדע,יבןוזרחלשיבאנוארויערמלארמאוילחשיגרהרשאכםימיהתוברב

ישאונרמאתלא—ולורמאוונע—תאזקרםא!םיבחרוםיכוראהתעילעויהידמוידגבו

ןתייםירענהתצעלעמשרענה.ךתדמבךידגבךלןקתיאוהוםידגברפותלאגארק:
רשאכםיטעומםימיירחא.ותדמכםשעיוףדועההרסםהמערקרשארפותדילעוידגב
הככ,רפותלתינשםעפםנתנ,םעפהדועובחרםנקתרשאוידנבו,שחכוךלהורשב

.ילבתחשלושפנבירקהידעויערמםעובלתואתאלמיוםימיהלכרענההשע

־ירהתואתבהמואהחכתאושילחה,םהירהאםיאבהוןילרביליכשמושעהככ

שיגרהלולההרשאכו,׳וכתופרתההו׳וכםרו£
ןויפר

ישנאשקבלולהההמואהחכ

/םהיתתתםירחאבורחבחלאבוגשרשאבו,המואהתלחמב.דתיהםדישהלאמהשעמ

קריב,םידיחיםישגאחנבםיגעשנוםיולתםניאלארשיםעינןיבהילבמותעדילבמ
טעמכו,הברהםילוגדםישנאהלםיקתוהמואהברקבםייחתנתונהאיההדבלהרותה

שמתשהללכונאלרשא,שנרוןורשכלכאוהרםחותדלותמםגםאהרותלעבשיאןיא
,היקיזחמבםייחחורחיפתאיה!דבלהרותהחכבקר,ללכהוםיברהךרוצלםגוב

ונייהדועלכ,ןורשכהוהשעמהישנאונמעבורסחאלםלועמו,,דילעםעלחמשנןתתו

םימעלארשרשאלארשיאשירשאדוההוןוחצנה.ןבומהאלמבתדהוהרותהםנ*-

.רתויאלותרותלקרוהכוז,םלועלטומילב״דומע־־ראפכ,תדמועותויהצנולכויו

ילארשיירפוסהרסוקימעהרשאלובוש?םירבשנתוראבבוצהלםירפוסםכלהמכ״ע

םורהלמושילחהלמופרה,תרחאןושלבוא.הנומאהרצבמוהרותהידומעתאוקזה

המואהבושתזא,המואבשודקהלכתארקרקלמוונשדקתדתמוחתאםכיתולובחתב

יאריבוררשא,רתעםגהמו,המצעמהירתימהנקזחתוחכףילחת,חורףאשתו

אנולדחיךא;םייפוריאהםייההלתושורדהתויסומינהתועידיהתאהמהםנוטלק׳ה

ירהאהמואהתאףוכאלםיטוידרסכתויהלמ,ונמעמונלשתובוטה־ילעבםיפיקתהםינודאה

דעויהםיעתמוםיעותיכןויםנהםארהדועכ,יניסמםולבקולאכםהינוינהוםהיתועד

םילבהבםתושפנולשילב.ל״רןוילכהותוללובתההבצמדעהמואהתאואיבהו,הכ

המואהתחלצהןעמלקרםהםהישעמלביכםהלןימאהלתיגיגכרהופוכילבו,תויזהו

ושדקשםיםומגהזיאםהלרסחיילואםאףאהרותהילעביכועדיותיכי,הנרקתמרהו

שגרכחורבםהםילפוגאלו,םהבדמועאבסלארשיםעטלבא,םייגמרגהיפיקה

קרו;םתעייסו,רעקעטשוקראמםיבתאדילוהשםעימכהיבוטמםגתורשיתודמבו

.דדועתמבקעיםוקיזאו,וגתרותוונתדשגרחורפ״ע,ותמוקתולארשיתעושתםהב

תאזכהגמאגוהרשיהרכהקר!המצעחכבהאבההלכשההלםיספורטפאתויהםהלבר

תיחת,םשבקדצותמאכרמיתהלוראפתהל,דחכנו/ונמעלתומוצעתוזועןחה
הבךופה:אנתהרמאמכ,הייהרואוהמואהתמשנאיההרותהקריכןעי/המואה

ינלאשתיכו.הנמיההבוט,רדמךלןיאשהכהלנוניםויזהתהנו,הנילוכדהבךופהו

קזחתתרשאדעונשפנךיראנהמכדעו,םןילכבשדהתמקתדההזץהלהןה:רקיארוק
םילכאמםדאהלכאםא?ךירבדכ,ינאםגךלאשאכיע;הגומאהוהרותהחודבהמואה
עדיאליכןעי,רתוידועהאלהלכאיןכלעה,תוגכוםמתולחמוילעואיבהשםייסרא

סייפתהלתוצרתהלתוגלפמהלהתעלקנהתמאביכםגהמו?הבורקהאופרךרדדוע

ריסהלוהרשיו,דגמאגהרכהקררסחתו/ונילעורבעשםיתעהלכמרתיברדחאתהלו

.דיהתקזחבהמואהלעםיליכשמהושבכש,קיתעהסכמהוףיעצה

.ה
,תוצמהזינמבםגונתרותתורלתובשחניתלב״,דירותבההוהפשה,יכונדמארבכ•,י•
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ןילתילתוי,הרותהירעשהדילעחותפלחתפמהאיהןעיהשודקואיההרקיהפשה
קראיההירותסההו.תוכסב,תבסבומכ,הנונגסוהיתויתואקודקדבןייולתתוכלה

׳ו״כעו.תוצמיפוגכללכושדקתנאללבא,תעדהתוביהרמותוגנעמהתופיתוארפרפב

םעהתמחלמםמחלב,ונתפשדעבםתושפנורסמורמשמלכמהחצנםידרחהםיאריהקד
ושידקהש,הירותסההו,ונשדקתפשקר!דתיהםתלכשהתישארםנמארשא,רמרופירה

קרהתרהטבהפשההראשנו,התעםהלובשחנרזומכז״כעו,המלשהרותלןתואקר
קרושמתשההבםנרשאהירותסההקלחבושעהמןנובתנהבושנהתע.םיאריהלצא.

לעהמואהתאבבחלולארשיןרקתאםמורלאל,העודיהםתנוכותומודקהםהיתועדל
ונצראיליכשמתורפסתאללוננםא.תדהשגרתאהחכבשילחהלקרא״כ,רודחיריעצ

־םישנאירסח,דאמלפשרוד,םותירודתנומתאצמנ,הנורחאההאמהתפוקתךשמב

פיליכשמהזיאלשזועלדנמחבשותולחתבונתואוריהזיםשריעזקרו,המואבםילוגד

בבלנהארוקהו,המואבםילונדלסנלםתואוניצהש,רישילעבוםיצילמ,םירפוס!

כ)וזכהלודנהמואבתוארלהאתשמדומעי
ן

תורראשרשאםינייוצמםישנאואצמיאל,(וברי

תמאהתאושבכאלולרשאתחת—םיאפרקמעבםילבשטקלמכקרםהלשגרד

י:,ךפההםיארמוםהינפלעםיחפטמהתואיצמהוןויםנהןמןודזבםינפוריתסהאלועקרקב

וניניעלםייהומכםיבצנוהלכהמואהבבלהוללעתמאבתכבםושרהתאםתורפסבובתכו;

העדלשתילכתוהנוכילביתמאההראתבלארשיתסנכינפרתסלקתאוראתו,דוע

בבחלםחכבהיה,ל״רתוללובתההירעשדעונמעתאאיבהלתחתהתעיכ,המודק

יריעצואר;םימואלבםנונמעןרקםירהלוהלענןפואברודהיריעצבבללעתודהיהתא

|

ימשבםיריהזמויהרשאםילוגדםישגאבוגתמוא.דתיה*רישעהמכדעוחכויורודה

י

םימעפלוריעוריעלכבםיאלמוגיוזמויהיכדע,בורמורפסיאלרשאםיבכוככתודהיה

םעשילכרשאםיבידג,ןוילעידיסהםיקידצ,הרותהילודגםישנא,םירפכבםג
!לכרשאהשעמהישנאילודנ,םינייוצמהקדצילעופ,םמעבבוטתושעקרםצפחי

לארשיםהבוץרפבםידמועהשגרהוחורהישנאםילונדםישנא,אלמםלועםייקדהא

חרכהבו,ונחנאםימשינבאלורמוחיצורקלארשיינבםעונחנאםניכםנמא.ראפתי

תוזבהלו,לשמלםגיצהלתוגויזחיזוחוםעהירפוסלעו,םיאטחוםיערוניכותבםנואצמנ

יכושעהכםאו,דחיםיערהוםיבוטהראתלוונינפלגיצהלםהלהיהאלהךא;םמלצ.

תורפסההלעפאלו,םילועמהוםיבוטהךדעיפלובשחנספאכוןיאכםיעורגהוםיערההתע
;,ויהתערשאתחת;םתרותוםמעלעמתיגרוחאםיארוקהבלתאבסהלהערהתאהשדחה

\.ונמעתאאצמיהשדחהתורפסהיפמקראיהונמעתאותעידיוותרכהרשאשיאלב

י
1

םימעהלכמהגרדמהתיתחתבםידמועההלפששפגילעב,השעממיגעםע,ארפריעכ

תואיצמהוןויסגהרשאםיליכשמההלאמקרוגלורייצוגבשםיבוטהםיטעמהו;םילפשה

—תויזהוםילשמקרהמההלאהםירויצהיכוחיכוי
?רקיארוקתאזןיאףאה

.ו

תויולגהתועידיהמספא;תויגומדקירקוחבוגלרוגוהדלותהירפוסבוגקלהןיא

בבללעםימושרהתוגורכזבונטעלשודוחהצקתאלובטלזועביהרנ,תומסרופמהז

ילודנתנומתמישתומרויצוןמאננשומתתל,הנורהאההאמהתפוקתמהלכהמואה

.ןיזאלאוומםייחוניברתפוקתםשבהנכנ,תאזההנורחאההפוקתהתאו.לארשי

קציז״חאו,חידאתנאשלעבןואנהוניברתאשמשותודליב,הזםייחוניבר

,ותשודק,ותרותתלודגוםייחוגיברתולעפמ.אגליוומא״רגהוגיברוהילאידילעםימ

תיבזיא;םויהוגבותכתכלהתמהנדועוחורו,המואהיניעלםייחםיבצנ,ותמכח*

כ

׳יי.
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הלועפוהעצהץא,וילעומשרכזיאלששודקןויערןיא,ונממשודהאלבשרדמה

לבקתנ״םייההשפנ״ורפס.הילעומתוהוועבטתרהנאלרשאונמותבהבוט
לכתפשלעםיאושנםדועוימנתפווימתכמםנ,םינושארהינושארמרפםומכהמואב

.איבנמףידעםכהוילעוארקורודילודג,שדקהתרהטלשןילוהתתישכתעדהייקנ

,ןיזאלאוובהשודקהבישידסי,ותרותוומעדעבקרוימילכודואמוושפנשידקהאוה

הנשםינומשכהזו,ודילעורזעשםיריבגהזיאתובדנוופסכתמורתבהתנפהרירשא
םהבוםיברםידימלתהמיקהיכ,קוחרמלםייחתרותאצתתאזההבישיהמרשא

׳ר,בקעיתונכשמלעבןילראקמבקעי׳רכ,השעמישנאוםיריסהםיתמאםילודנםינואג

ןמלז׳ר,קצולםמףסוי׳ר,דודתיבלעבקסניממילבעטדוד׳ר,רעקוו^לאיריאמבקעי

רשאםלועילודגוםיברםידימלתהמהםגומיקהשםיריבכםיקידצ,םילודגםינברדועו,רענאזמ
אתמואדאנרבדמוינידמםכחהיהותשודקוותרותלדונכו.הזהםויכםיתושונאםהימימ
םגדימתץרפבדמעאוה,ק״האיינעדעבהקדצלהפוקהקיזחהאוה,ללכהיקסעלכב

ןואגהתיולבונמערבדבב״פסלעסנע״נןושארהרדנסכלאימיבו,ירמההונמעבצמב

׳ר:םידיםההוםיקידצהםיהאהמדהא,ל״צזרעקולירפשריהיבצ׳ר׳וכקידצהרידאה

ינביפבםתומשבוארקנםישודקםישנאםלכםתויהברשא,רעב׳רו,ףלאוו׳ר,ביל

םתעיסנמרודהינקזיפבםיעודיםינמאנוםיברםירופס.שדוקהתויהעבראראתבםרוד
אנליוול.אובב.הזבםינתונוננהתואמגודקריכ,תוכיראלםוקמההזאלךא,ב״פל

המרעתולובהתבתושפנתהקלותונוהלוחכברב.דעוצ•רעמירקה,ויונכבעדונהלכונה
דובכולוקלחאנליווילודגמחברהו,םיקוחרהוניחאםשבויפבדיצו,ויעותעתילכנבו

אנליוובויעדוימלרהממץרחולשלרחמ,םייח׳רללוכחםכחהןואגהו,ץקןיאדערקיו

ןכו,ןושלבםכיואצרוקלכאיוטעמדועיכדלוגהתאאוההאוריכ,וגממרזנהלשרח

רמשבארקנה,ונצראינפלעהעתמבכוכרובעב.הצרארורצלפנאלוירבדמו,היה
תאועמשרשאלכו,ויתפשלערשאםסקבתושפנדדצרשא,ינאיצילגהךרב*ו

4ולורמאשודק,תוילגרמקיפמהויפמתואצוישדקשאתובהלתובצוההויתושרד

ךרבל—שדקתרדהבארונהוראתיפלעוהונתנהבושתלךרדרשימו.רגפמהאיבגבו
4שדקידגבםיפלעמתיסמינמיסובהארח״ראיבנמףידעהםכחהןואגהקרו,הזלה

ה״ראוהיכלערודהילודגמםיברתפשלעתישירההנולתהעמשנטעמכו;ופדהלוציו

םיבתכמועיגהרשאדע,לכינפמעזאלותחאלאוהו;הרמהלערתיותעדלעדמוע

רהזהלריהזהו,׳הץאנךרבעצובו:וילעארקש,ידארבמתוילנרמןמלז׳רןואגהמ

.ח״רגחתמכחותקדצםלכוריכהזאו...׳וכתשובלרזנהיכהיהוישעמףוסו,ונממ

וניברתטשיפלעשדחהןונגסב,המואהייחבעכ^זפעהשעיכתמאברמאללבוגוילע

היחהשהמואהשגרב,הרידאהלוהלידגהלהרותהתבהאב,דומלהרדסבןתנשא״רגה
תאאמגודלריכזנורודילודנמ.ללכהתבוטותגאדבותבותדהאלכריכהל,םעהתא

.ק״טםהלעתוהגההלעבוואלקשמןילטייצעשוהיוגיברקידצהרשהרידאהןואגה

הצקןיאו,ןיקמעטאפישארהרטסיגימהלשודוסשיאובוהאודידיהזהרידאהןואגה
ותמכחמו,ותודיסחוותקדצמ,הריבכהותרותמ,ונממורפסירשאתואלפנהותולורנהל

רשאומעבהשערשאולעפרשאהברההבוטהו,תינידמה
.ךיראהלםמוקמהפןיא

ןינעלכבוםוקמלכבםירבדמהשאר,שידקוריע,רעוואלסיצמאלאוי׳רדיסחהןואגה

אלפנהןואגה.עמושלכבלבשרקשגרוגתיהזהדיסההתוגורכז;ללכהתבוטל

ולוקעמשגוומעבבוטילעופלכלןושארושאר,קםירבמביל׳רןיסחויהתלשלש

.םוקמלבב

םימסרופמהםיקידצהםיריבגה,הרותבםינואגויהםהמםגש,םרודבםיתבה־ילעב
כ
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׳ד׳אגליוומס׳אדוילאומש׳ר,ס׳ירוא׳רןמלז׳ר,ס׳רעב׳רביל׳רהשעמהישנאילחנ

תחטהלכסעםימחרהו.הקדצהתובידנהתומדלמסאוהםנורכז,יוכ׳מרעציניוויאאפיל
ח״רנהיכמותכןושארהיהרשאאוהרעציניוויאאפיל׳רקידצהריבנה.םימכחונמש

הלודגוהרותודחאתהםהברשא,הלאהםיריבגה.ללכהיכרצלכלוהבישיהתודסיתהל

םתקדצוםתיבברשועוןוהרמאיםהילעו,םתומכויהםהינתחוםהינבםג,דחאםוקמב
םירתתסמהםינואגהתא,אמגודלריכזגאוההרודבםירפכהיגבוגיהאמםג.דעלתדמוע

םתוארכזא׳׳רגהוגיבררשארציוואחוזהיעשי׳רו,רעיוויאהשמ׳ר:ןוילעחיסהוםיקידצה

יפכ,׳וגוךילעארקג׳הםשיכםימעהלכוארו:ארקמהםייקתנםהבושדוקתדרחב

תאשופתלורחתה,היעשי׳רקידצהינכשרשא,רבעהרודהינקזלכיפבהדמשההדגהה•
.דנדעצתםאיכםנימאהב,ותיבלהתחקלאובלרהמיןעמלםהיתודשלעהאיבהלוותמהב

לשונורזפתקדצ.וילנרלהכרבירפםירעשהאמואשנו,םהיתודשלעהזהקידצהילגר

ראותתאל,הקדצותושעבושפנתחמשורעטשקאבםייח׳ראלפנהןרזפהריבנהקידצה

דסחחוהקדצהראותאוה,רעטשקאכםייח׳רםשיכ,וילערמאנהרצקבו;םירבדורמואב

דועיכ,םייה׳רבידנהםשרכזלחכופילחהקחרממםידורמםיינע.יתםאהןבומהאולמכ

׳ראלפנהבידנהריבנההיהןכו.דחיםנםהיתוגאדוםשירוחכשיווחיבלואוביוטעמ

.הכרבלורכזרעגיזאיווףסו*

ןיוועללואשר״רהומ,בגשגוקידצ,םמורמהריבגה,השעמהישנאילודגמ

םנודואמוושפנוימילכשידקה,לארשיבונורזפתקדצוותרותלעףסונרשא,ןילראקמ

יגבתבוטלותולדתשהבדגגטושפגםגךילשהוםילודגםוקמבדמע.ללכהתבוטלדחי

דעטקשאלוזוגאל,םיריבגהויהאתאררועאוהדועיכוהוררועישדעהכחאל,וטע
רשאעודיכ,חטש.רתיהשםדהתלילעב,זיליוובםיכרהםירוסאהתקדצחגונבאיצוהרשא

תולועפהלכמ.רודהילחנתשקבלליבירהלםימדםפארפסהםגזארבחתנהרובעב

,השעמהישנאוםיתרפאהםירישעה,םידיסחהוםיקידצהםינואגה,רודהילודגלכלשתובגשגה

/תודהיהעיקררהוזחאתולענהםהיתולעפמוםהיתומשהתעםנדועוריהזיםיבכוככרשא

תואמגודקרםהמםיאיבמונחנאו,דוחיכםהמדחאודחאלכמםיכוראםירפסרבחליואר

.טעהחפשלעיולגהןורכזההלעישיפכ,תורצק

פכחהקידצהןואגהוגב,אתטואדאגרבדמהתאאצמנח׳׳רנחרחאינשהרודמ

סג.ח״רןואגהויבאלשהגטקאגקוידתומדןיעכהיהרשא,ןיזאלאוומקהצי׳רללוכה

קרדימתויהויגויגהוויתובשחמלכ,ברהימתסםשכאגליוולילגהילכבארקגהיהאוה

הבישיהתאותקזחה;ב׳׳פסרימקבםינברהדעובתבשלרחבגב״רתתגשב,ללכהתבוטל

יליכשמלתואלפגהויתובושתווחקלםעונוותמכח,הרותלםיגזאהשערשאןיזאלווביקד

ברה.התעםגונכותבתכלהתמאיהדועוחורו,המואהברקבםיכלהתמםדוע,ורוד

כ״רתתגשבםינברהדעובאוהםגרחבגרשאץיוואבילמלידנעמםחנמ׳רקידצהןואנה

ידירשםילחנהםינואגה.ומעבתובגשנהויתולילעווילעפיבורלתורופסןיאו,ןיםיירלילגמ

ףכבםיטסינמוההלכויהול;אנליוומןעגיובגילעניצאקלואש׳רוילבא׳רןשיהרודה

לכמוילאושלבישהלהרותהלעבשיוימילכ;םלכתאעירכההינשףכבילבאידותחא

אלוללהכןחונע,ישונאהןימתבוטלםישודקויהויענרלכו,הכלהוז׳הרבדלבהיוצק

יתומצעבו,דםחבשדסחתניחבב,דיהיכקחצי׳רןואגהץילמהוילע.וימימםדאוטינקה

םיחמשמוםיאילפמםידחהוםימכוחמהוימתכמווילשמםנ,אלפנםכח,ץחלוםוצמצייח

סגןעגיובעלעגיצאקלואש׳רשודקהןואגה.וגב־קכםיכלהתמםדועו,ןובגבללכ

ותרותבחכושדקתדרתבומשתאורכז,םינפלאםיגפוהועדירשאוגיליכשמיגושאר

וירבדוויגוגשתאםיריכזמהויריכמוויעדוילכתורעכ,דאמאלפגץורחםכחויהותשודקו--

כ
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לעננרעוואכיבדוד׳רדיגנהאלפומהןואגה,הזהרחנםיתבהי־ילעכ.םימכוחמהויטפשמו

1

הדועתלוהרוחלשידקהוימילכ,םירקיםירפסדועוא״רדפלערואיבולידרנהתוהגה

בידנהעושהריבגהויחא,םוקמלכבםירבדמהשארו.ללכהתבוטלדגגמושפנךילשהו

רכה,קסניממדניקסיזלאיתוקי׳רריפגהןואגהוסיג.קסניממאירולןרהא׳ראלפנה

ריבכחחלעבייותבןיוצמהראופמהבידנהריבגהברה.ז׳׳ירתתנשבב״פםבםינברהדעול

*רםיבידנהראפהישותבוהרותבלחנהברהוראשו;אירולוהירמש׳רהלענשגרו■.

לכלוהרותידמוללכלישפחרבדמכהיהאירולתיב.וועליהאממןאמרעקוצוהירמש

חאשוהומכו,ללכהיקסעלכבתעדותוצעומתולדתשהלכלחתפנרוקמכו,הרזעשקבמ

׳רומעבהילילעהברודבכנהריבגהדיסחה.םוקמלכבםיבדנתמהשארןאמרעקוצ

ףסויבקעי׳רבידנועושוישעמבםימתואלפומהריבגה.קסבעטיוומןיקגעליווףלאוו■

תגשמתוקוצמהימיבםמעיכרצלםהיתולעפםיבורלתורופסןיא.בושטידראנמקעפלייה
,ז״ירתתנשדעריח•

דמעןיצריטסאנאטמדניקלעזקחצי׳רהשעמהלדגוהילילעהברוקידצהריבנה

אצמיודגגמושפנךילשהרשא,ר״רתתגשב״וועלסיצמא,ריעבהלילעהתעבץרפב

קיפהרשאדעאיההריעהתקדצחיכוהלוהשקבוהנחתליפהלםילודגםוקמבתוביתנ•

.םטפשמהגונכאיצויו,תינשםעפהשדחחרקבהמשתושעלל״זיאלאקינרסיקהןוצר׳

לעוםהילעםירופלוהועבקשרדא׳גבהנש,דנשהליגמבםירוקםדועהמשהעושתהרכזלו*

םדאלכלונורזפתקדצדבלמ,הזההילילעהברהשעולעפהלאכוהלאכ;עודיכםערז

םיליצאהילחנלצאסנדבוכמולודניהיו,וטשהלידגהתאזרשא,דחיםגםירצמוםידוהיל

י.ומעתבוטלהשעתולודגםהילאותוברקתהברשא

רעצלעזאפיל׳ר׳ובםסרופמהדבכנהמבתכמ,ל׳יבירהלתונחבמורפסבםיארוקוננה

רסיקהלהשקבבתכמונטעידבכנמהלוגסיריהיורסמביירתתנשברשא,קסבעטיוומ

טחבבקעי׳רכ״הההןואגהתודלותבםג.׳עלמאה״ריעבותויהבעיניאלאקיגרידאה
.רסיקהלהשקבהתריסמרבדבתרכזגההנשבעלמאהלעסנאוהםניכןורכזאצמנ

יעדוירודהינקזבבלחוללעתורתהיפכלבא,רואבםירסחוטעמםימותסהמשםירבדה

ינשלאבצלםישנאתמורתבתקלחנאיםורונצראהתיהאיההתעביכונעדי,םמעירבד

,תינשהץראהתיצחמיזוחמונתנאל,אבצלםישנאתחאהץראהתיצחמיזוחמתתב:םינמז

םידוהיהלעךא;הנושארההצחמהיזוחמונהנאל,חינשהתיצחמהיזוחמונתנתעבו

לכבו,ץראהיאצחיתשלםינמזהינשב,םילפכאבצלתושפנתסכמםירהלהדוקפההדבכ

האציןכ.ףלאלהעבשקדונתנםירצונהםנםאףלאלהרשעתתלםידוהיהםיביוחמםעפ

טסרעווםישםחהמשורינה,״ןידאירזארה״תדוקפםשבהעודיההדוקפהאיההתעב

בתכמב,יאלוקינרידאהרסיקהינפלבציתהלונמעיבידנלשםחורהבדנןכל,למנהמ

,ויבהואווידידיינבתנותחלערסיקהתויהתעבתרשכומהעשואצמוםימחרודסחהשקב

םיבדנתמה.׳עלמאהב,,רתיהש,וואצנאראווזאינקהוץיוועקסאפףארגהםינתוחמה

ריבגה,אירולהירמש׳ר׳נה,טחבי״רןואנה,םינקזהתונחכזיפל,ויההשקבהתריסמב

דועו,רעצלעזאפיל׳רדבכנה,נרובאנידמיקםדנאלדירפלווייפ׳רומעבלעבודבכנה

הכרבןמיסהשעמותואבואראלובתכמברעצלעזרפסישיפכםאו;ונמעידבכנ

רוטפיו,יאלוקינרסיקהתשעתהםימיםיתנשירחאיכחיכוהןויםנהלבא,הבוטלתואו

ללנב,ץראהימעלכונתנרשאםינמזהשלשבאבצלםישנאתתמדבלםידוהיהתא

ילחנתשקכירפהיההזו,אבצהתומורתידעומתשלשבםהילעםידוהיהופידעהרשא

.םירכזנהונמע

.תדהחורבהאריהוהרותהילודגונמעיבושת,הלענשנרבושעוולעפהלאלככ

ג
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סירפוםושיערהאלוז״עםתריעהאלו,םתואהארקאלהמואהתעב,םתכמסרשאהנומאהו

תדהשגרמםאיכ,תוארונתוארתהבךפהלוא,תותבשהותולהתבהאולמוץראםהילע

קזח,דפסהברקיארוקאנארקםוק?הלאהםימיבוניליכשםושעוולעפהמו.םואלהו

ןיטקעיארפוחלשיב,שממםימיהןתואבזארודהיליכ־ג-כמןיטקעיארפהתא״דעומל

ומכתוצוחנתועצהדועו,םינושארהירפסלכודומלתהתספדהרוסאלה״ריתושרהל

ל״בירהלםההםימיבזאאנליווימכחוחלששארוקלוקהתארקיארוקאנארק.הלא

סיקיטאגאפהתארעבלתכהומלתתלתושרהןוצרקיפהלהעצהה,תונורכזהבספדנה

.שיע,רכדובכבתויחלתורשמםהלתתלו,ונמעמ

םיאלפומהםיריבגהתאאמנודלגיצגםתיבתוכילהירדסווגמעיריבגתוכולהתמ

םתיביגבלםתגאדב;קצולםמאגכש׳ר׳גהברהונבוןילרסיאהנוי׳רםימימתה׳היארי

יכעדיתבואןבאישהואתיבהנברשאקוצמשיאלכ,הדעהינבלכםולשלונאד

םוששיגרהאליכדעהחמשבוגתגהכו,הלאהםיריבגהמםיוסמךסבהכימתקלהגישי

ריעהיגבלכלוחלשהשרדלתונתמ.ורכשבאבכםאיכ,םנחתנתמאוהלבקמיכשיא

לגרהדובככםדבכלואבלודגדעוןוטקמריעהיגבלכ.וכרעיפלשיאןויבאדערישעמ

סעדסחובוטתושעהיהםדובכוםהחשושמלכ.יוארכא״ואלכלםידובכותוגמוקלחםהו
לשףתרמ;ורמיתהםדובכבקרוועעורההםתאו,םמדוםייגע

יי
םילוחהדעבםהלהיהן

תוגמוקלה;רחסמיתבהברהבםגואצמגאלשםירחבומםיגיממדחיםירישעהוםייגעה

םגםיגויבאלתוגתמו,שקבמודיטשופלכל,הגשהידעומותותבשלכלםייגעלרשבותמק

.וששובתדוריכיילבלהעגצב

ץרעהםירפא׳רדיסחהקידצהתאאמגודלריכזנםיעיוצמההקדצילעופןיב

םיולנתואלפנהםהיתולילערשא,רעדנארוהםוחנ׳רקידצהנ״הרהו,נרעבםנינאקב

.תצקמבםגםראתלרתומלוםיארוקהלכלםיעודיו
םיגיממהאובתשודגואלמןרוגמםיגיערגהזיאקראמגודלרהוסההקירשאכהגהו

םהיבגםיקידצםיגואגלארשיילודגמהזיאאמגודלקרוגחגאםגוגחקלהככ,םיגוש

ישנארשא,המואהללכלשםגרנינבוםהשודמךותמםמעבבוטילעופוהשעמישנא

לאןזמםיקיפמםיאלמוגיוזמויההלאכתפומ

סגותוגטקהםעתולודגהםירעהלכב,ןז

הגייהתהגמאגתודעל.רופסמובררשאםיריהזמםיבכככו,םיריפסכוצצוגתהרשא,םירפכהב

ייחחורהייהםויכםייחוגאםהמרשאוניתובאונלוריאשהשדסחהוהקדצהתולועפונל

,ריעוריעלכבהראפתלתויסנכיתב:התעםגלארשיתסגכהצגתריבכהםחכבו,םואל

םילדיפסאיהב,תובישיוהרותדומלתיתב,הברמלםירפסדקעיתבםהבשםישרדמיתב

לריגיגההעדתווחיפלעיכדע,בוטהוהקדצההשעמלכלתורבח,םילוחיתב,םיגקזו

םימיגפהםיניגעהלעשרעטסיגימהלתיכוהש,וואקאםראקוואקאדגאדרשהבויקמרוטגריכוג

,םידוהיהןיבואצםגרשאדסחהוהקדצההשעמלתוברהתורבחהיכרמאיו,73תגשב

הלשממהלעםגוליקיו,הברתלעותואיביוםיאכדגהלהברהרזעאיבהלחכהגרוצעת
אקםיפעזהבןייע.םיברהםייגעהתכימתלברףסכאיצוהלוגואדלאיהץלאתילבל

םהידיתובדגמקרוגיתובאודסיוולעפתלאלככ.אססעדאמתוילגרמ׳מהיהלשהעודיה

.םיצוהלםידורמםייגעויהוגמעיגבבורודאמתמצמוצמ,דתיההםגרפהשתעבתוחותפה

אגקוידתומדתתאלכבאצמגוגיחאמםיגיגמהזיאםהבואצמגשהוגטקהםירעהבםג

תומילשלעתפומל,ןטקריציכםיגטקהםירבאהכ,דסחהוהקדצהתולועפלכמהנטק

,״והשועףרחשרלגעול״קרו,וגמעשגרחורלעתפומלהמה;םגםידמועהככ—האירבה

םירבאםילמגכםיגטקהםירוציהמםישקבמוםיגיעלמה,םישדחהםירפוסהםיליכשמההמה

יתבוללכשיאלעודמםירקבלםישרהע״כמבטפשמבםואיבייכ׳םימארתיתכםילמג

ג
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רתומלךארשא?תולודגהםירעהבהלשממהלשדסחיתבהכתומילשהלבנ,םהלשדםהה

לעמואשנתהאלהלעמהישנאלכווגילודגונירידאוניריבג.םתלואכתוטרפבםהלתונע

,םמעתאמםהירתאףדרשדובבהבקרודבכתהו,םהמםילענוםיהובנכתוארתהלםעל

הלאכתישגריכ,םמעלןדהמדובבהברדהתהלושקבאל;ונמעתורוונתרותשנרי״פע

ןבאהעורםשמבקעיריבאירימולהנרשאדובכהכקרודבכתיו,ומלובשתנרזומכ

כל;לארשי
ן

!ןתיאונמעתורבצמהיה

,תרתאןושלכוא,איהשומכלארשיתסנכתנומתתאונירפוסונלוראתוורייצוליא

הקדצתלועפלכלו,ןוהידימלתוןנברלארשיילודגלכל,המואכשודקהלכלוגעלאלוליא

דובכהורשעהרדסהתא,לדויגעםעלרשאהקדצתלועפבואצמאליכלע,םמעב

לוטיבבוגמעןרקהכדריאלהתעיכ,תואלמלהלודגהלשממתלוכיבקררשאלוסלסהו

לכלהשעמישנאונלורסחאלו,םיריעצהןיבתעדלתודהיהדובאוםמצעיניעבםתושי

םתלוזםימעמדובכשקבלםלובגוצרפוורבעאלוגירישעםג;ללכבוטרפבהלועפ

טשקתהלורדהתהלרטיתהלםהלהיהיד,םתבצהמרוצלרבגתהלוםמעדובכבשיבתהלו
םשרתכםהלתונקבהזהםלועבםהיתוריפלוכאלו,תובאתשרומיפכדסהוהקדצתלועפב

תונגלוהפרהל;רודרודמהמואהבבללעתורהםגורכזרשאוגטעידבכגלככ,םמעבבוט

תודלותבבוטםשודיולביצהלהכזאלםאוימעבלעבלכלההיההגמיההלעמלןיאש

ונייהאלזאו.וירתאוינבלבוטהומשליתנהלודסתהובוטההשעמבןייטצהל,ונמעימי

המואהדעבםינאחההשעמישנאקדצילעופונלורםתאלו,באןיאוםימותיכהזהםויכ

.היתולאשמלכל

וננהדשאתוברהםהיתונולתלכבןה!רקשםתושפנבונירפוסושעילאהתעםנ

,םיעמושוננהםירבדלוקקרהיצלימיסאהותוימואלהשגרןורסהלעםהמםיעמוש

המיכ;תועונתילבתויתוא,תוטשפומתורוצ,תודדובתורבה,הנומתילבםירבדלוק

התעםגיכאצמתו,םהירמאמלכברקיארוקאגארקםוק?םהלשתוצעהותועצהההגה
עקרתודהיהתאםהםידימעמ

לעהפטמןויסגהרשאדועב,רתויאלהירותסההוהפשהל

?םמעבולעפהמו,רבעתפשיעדויהתעוברומכובריכתואורוניניעאלהיכ!םהינפ

.לארשילהמהתאטתתישאררשאהברהםגםהמ

:לשמל.רבדלץפהלכוגלןיאענמנהןמ.רשפאהו,ענמנה:םיגשומיגשםנשי

ר,לאנברבאהכםילונדםישנאדימעהללדתשהל
םילעגהלאכםירבד;לארשיןבהשגמ׳

,וישרמורודרודויניהנמורודרוד,םלתושודמועהםיהלאתתמקרםהו,םדאןבהכמהמה

בבוהלכלע.רבוהה,וגישהלדאמאוהדבכםגםא,רשפאהםפא.תוענמנבקםעונלןיאו

.ורילאלרשאלכברשפאהתאברקללומעלותורתתהלומע

סיעושהכהנמאנהתודהיהשגרבםיגרשיםירישעםיריבגהשעמהישגאהתעדימעהל

ל,דאמאוהרשפאהזהרבדה,רבעהרודהמ
.ןמאנורשיתורוםימתבלבםירפוסהורהתיו

ולו,תעהתורלםיםוםנותולעמבםילוגדםגודאמםידבכגוםיעושהתעםתישעוגלשי

ויהיהתעיכ,הזהןפואברבדלוגכראהשיפכ,תודהיהתורבהיהתלשלטםהילעופיערי

תודהיהתאוריזתיקרםא,וגםעבבוטהוהשעמהתועוצקמלכבתלאכהלוגסישנאונל

.התומדקלתודהיהדובכלשהדמהבישהלוההתיפל

םינומדקהםהיתוימואליםוםנירתאשפחלזועלככםירחתמםינושהםיימואלהלכ
תודהיהתרטעריזההלתמאבונמעתבוטישרודםגאגורחתי,הגשוילםתרטעריזחהלו

.ונתרותווגמעחוריפכ

רודמהמואבגוהגהיפכ.דוצמםשל(א:רובצהיכרצבםיקסועיגיםינשםנשי

דובכהתותואבתוכזלוםימעהיניעבןחאוצמלותואגתהלהשדחההפוקתהדילי(ב;רוד

כ
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חודייפעונמעינבוגהנתהדועלכיכ,ונמעתודלותבונרויקפנה.ה״ריהלשממהןמ

יכרצבםיקסועםילעופונמעבואצמנ,המשלםהישעמלכויהוהנמאנהתודהיהשגר

עדויאוהתוילכןחובאלהיכ,יללכםוםרפילבוענצהבשפנתריסמבםגהמואהורובצה

ןכאל;בקעיבלפגרבדוהשעמוהלועפלכלםיקסועונמעלורסחאלו,רתויםהלהמו

םהיתולועפרובעבאלהראפתירישםהלורשםירפוסהו,םישדחהםיקסועהומקשמ

ןשיהרודהלשהקדצתלועפלכתאליפשהןעמלהמודקהםתטישיפלםאיכ,תמאב
ןכלו,םמעלםיספורטופאכםישדחהומקהנה,שדחחרודהיניעבםכרעליפשהלוםהוזבהלו

שישהלועפלכ,ובןיאםייהחורלכםגםאםימעהיניעלקרבולוצלצולשישןיגעלכ
לבא;הברהםיצפוקשיהלאלכל,הידיהלשממהןמדובכתואהרובעבגישהלהוקתהל

םשלוהמשלקרתושעהלםישורדה,םתולאשמוםהיכרצלכלםמעדעבתונמאנהתולועפה

ונמעילודגלאקועצמםירפוסהלכןורגרחנאושלו,תיאליטרעתומשנבוראשי,.דוצמ

.םהלןיאעמושוםתושעל

ומל׳רישל,םתשירעםענענבםידליהתאהנינשיתתעתוירבעהתונמואההנהתוליגר

םתרותו,םידקשוםיקומצמםרתסמ,םהושרעתחתמןבלהידגהלשרישה,םיברעםיריש

רוכבהרישהןכותתאתואיבמןניאןהילעהבוטהלגרההדיבו,םתוגמואםיפוצתפונמ

יתמבלעתולעלוהרותבליחשיאלהיהיםרטדליהלעורבעיתואקתפרההמכ,ןתניחב

דליהשיגריםגולןכ,ארמגלאצוידחארפסחתיבלןיםגכגףלאורמאליזח.רשועה

םדאהלולהלועההרותהלעותדיקשמולתעקשגההמוצעההעיגיה,הזהןומזפהתנוב

ובבלישרומלכושגרתהדועו,ויפעפעלעהמונתהזהןומזפהליפהאלזא,רעצייחי״עקר

כל,ללכרקחםיקימעמוםיריכמיתלבםהינשתנמואהכדליהכםלוא—ולשעדיאלו
ן

ליפי

,ונירפוסהברהירמאמםגהמההככ;דחאכתנמואהודליהלעהגשילבחהזהרישה

לעתוברהתוגולתהו,ונמעב״השעמהישנא״ךרעתרקילערבדוםכשההבדיועיבירשא

םיבלבהרעוסהיגאכוננהוםיקמנונאהזללגברשא,ימואלהשגרןורסחתבסמםרדעה

ישנאיאנתותלוגסםצעבהנמאנהרכהותעדילבמ,ןרותקיזחמוטושמשפותןיאבףעוז

הנשילבחליפהלתונמואהלשםינומזפהלרונכהלאהםירמאמהלרוגהיהיןכל;השעמה

רמאמבתכוםירפוסהןיבהגמגיכותבותידיאצויהז;דחיבםיארוקהוםירפוסהלע

.רעוגתלכילבמ,וכלהןכואבשתמועלו,האירקהתבוחידיאצויהזו,ומעינבתבוטל

םהיתועדיפלםירפוסהשגרתורירויצמקרואבםהינוינהלכיכןעי,המואהתבוטלהלק

.תמאבונתמואחחךלהיפלתואיצמהוןויםנהלאתודגגתמה,תומודקה

עדנזאו,ותרוצוותוהמ,וכרעריכהלטילע,ץפחרבדאוצמלונחנאםיצפחםא

השעמהישנאךרעתרקיתאםיריכמוםיגישמםיארוקהוםירפוסהבור.וגישהלךיאתולובחתה

םתוהמוםתנוכתבהמלשהרכההמהםירסחלבא,םיבוטחםהיתולועפתילכתדצמקר

םישנאהתאהמלשהרכהםיריכמםניאןכל;םתיוהלםישורדהםיברהםיאנתהו,ימצעה

תאםמצעבהמהםילבחמ,חרכהוהעידיןורסחמםימעפהכרהו,םישקבמהמהרשא
,םהיתוהכתאםידיבםידבאמוםישילתמו,םשפנתאםיאשונסהםהילארשאתולוגסה

םיגירטקמוםיפדורהמכ;םהלהדבאשהדבאהךרעהמהםיריכמםרדעהבקרםימעפלו

,םירבעהעיכמבובוסלקתההמכ,רעגדארוהםוחנ׳ר׳וכהילילעהברקידצהלולודמע

רשאהברהובאצויכו,וללהתיומשבוםיליכשמהםירפוסהםגולעפוריכהותומירתאקרו

.םיארוקהלהקלםייולגוםיעודיוךיראהלרתומל

,המואהתולאשמץפחיפל.רשעמהישגאואצמיאלעורמןנואתהלרקבמהלדאמלקנ

םעתחאהרושבהשעמהישנאתאונלוגיציל״זח.השעמשיאתויהללקגאללבא
ליזחורדחןכיכ,דגה.״יוכויההשעמישנאוסידיסח,:הכוסכםרמאמכ,םירימתה

כ

X
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דמהםידמועיכ״השעמהישנא,ךרעמגשומונלונתיוהזהץפחהתוימינפלא,םכרדב
הגה.הברהץרפנםנויזחץאורחבםידירשקרכ״גסנהש,םידיסחהםעתחאהרושב

•יזא,תואיצמהוןויםנהלאבלםישנקר,סינוינהותוריקחבחברנאל,ונמצעבאנןנובתנ

.ץיקהבםימלוחכהיהנאלותמאהתאריכנ

הגאדה!ומצעתאםדאהתבהאאיה,לבתבתררושההמוצערתויההבהאה

,תומוצערתויהתורחתההותולדתשהה!ומצעדעבםדאהתנאדאיה,הלודגרתויה

אלםתלמשרשאםישנא,ןמילכואדועלבתבןיא!ומצעדעבםדאהתולדתשהאיה

המהםנוםיולמהתלוז)םתלוזחרוטםהילעסימעהלםייונפוםינפומויהיש,םהילעהלבת

ץוריותצורמבףטושםוסכ,והיפלםדאהלמעלכ.(םשארתורעשמתוכממםהיתוגאד

םאלדסא,היהישהגרדמהזיאמדחאודחאלכ;םיבורמהויכרצוופרטשקבלדחאלב
,ותיבינבתעדבהברהםאטעמםאאוהרוסאו,רומגשפוחוישעמבישפחוגניא,רישע

םהמרשא,ונתמוואשמילעבתעדב,ויעדוימוויריכמתעדב,ותחפשמוויבורקתעדב

,ותושעלהמהוהושריותעדלעהלעירשאלכאלו;הברההלאבאצויכו,ומחלאצומ

םג.םצפחוםחורלדגנתיהזההשעמהיכועדיב,ושארלעהלעיארומשארמםגיכוא

ונאריהנה,םהומכןיאמםישפחוםירשואמכוארתיםיינעהיניעלרשאםיריבגהוםירישעה

,טינומתרשעדועםיענומהוםירקמההלאלכלםיעצרנםידבעכםידבעושמהמהיכןויםנה

,תומלעהתבוחידיתאצלםילפכילפכדובעשהישוקדועםילבוסםישדחהונירישעז

תודרטןומהבםילבוסמהםיבורמהםהיקסעדבלמ,תודובכהותונידעהםישנהו,תורומה

:תוגאדו

קמוסםהימדווצרוקרחארמוחמיכתמאכםיבשוחוםיקנופמחמהםירישעה(א
הבוההיכהמדיו,ונממלודגםירוסילעבןיאיכהמדיןטקילחרישעהשינריםא.יפט

הבאיהלקהחמשהזיאולהיהתםא.רוזמונממתוהגלםמצעתאוחירטישחריהושמשהלםנ

?תווקלהמוגלשיההלאכםילבוסמםידורטמ:־*יייצעלכותאוגגריזאיכ

רוכזתיזא,הקדצתלועפהזיאלהשעמתויהלםימעפלארוקההתאתיסנסא(ב

הבוטההשעולאכהבוטתרכהוהדוהשגראלמתייה,ךדילעהגוגההברגןתנשימיכריכת*
לםברכנהנהתאזכשיגריאלרשאהקדצלעופהו;ךפיהלןכו,שממךתאקרתאזה
כל,םייולגםימומולעפ

ן

ותלועפהיהתש,ללכהורובצהיקסעבהלועפהזיאתושעלץפחה

לשבכשממתאזההשעמהבתושעלוילע,יוארכזרוזמוןבולמוהנעמלרבדאיצוהלתמא
כל;ומצע

ן

התואבוילע,רובצהדעכהיוצרהשעמוהבוטהלועפהזיאתושעלץפחהלע

םירקמהלכתאדדצלו,םייטרפהויתולאשמוויתוגאדךילשהלוומצעתאחוכשלהעש
לכלצאםיקרפלאוצמל,תואיצמהיריקימםניאהלאכםירבד.הועירפמהותוענומהתובסהו

תבוטלהז,םיינעתבוטללעופאצמנהזתא—העשיפלתינמזהלועפרשיםדא
ןמלאאלו,תמצמוצמהרמבריעלכבהמההלאכםישנאםגםא;יוכו׳וכוםילוהה
יבחוםהייחתאושידקישןורשכוחורילעכםישגאלבא—הלאכבלירשימלארשי

תדמאיהוז,םימתבותמאבםיברהתבוטלםיעובק,השעמהישגאילודגמתויהלםהיתותע
כל,הרומגתודיסח

ן

.תחאחרושבםידיסחהםעדחיםימכחחםתואוגמ
מנ,השעמישגאהדגגםיבצג,וגבשהרשאםיללושהםירקמהותובסהדבלמםגלכא

רבדמבואריואבהשעיאלםלועבהלועפלכ:םינושארהמםישקה,םיכייחמתועיגמוםירקמ
ואהערלשםרגהזיאשוגפתאלשםלועבהבוטרתויההלועפךלןיאו,בושיהךותבא״כ

יניעביאכת,היפנכבאפרמוהקדצרשאשמשהםנ;םייטרפםישנאהזיאלתמוערה

ךלהתמהרמוהמץורקלשהקדצתלועפםגהמו,המוימםיעגפגהועגתשרהבםיטיבמה
תפידר,םנחתאנש,האנק].ותלוזבבלביאכתאלשהבוטהדמךלןיא;םייחהןיב

כ
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־ירבדתודלותוןויםנהכםינמאנםירוטימ;םהינורהםימוצעוושירפיםינועפצכ,דובכה

,םמעבולעפבוטבררשאםשהישנאילחנלכיכ,תעדלונוארנהלאינשהנה—םימיה

רתומלו,םינונשםיצחילעבםבוברוםומטשרשאםנחתאנשוםיאנקמיצחמוענפנםלכ

הורהישנאל—םיננ<שהגעליצחמ,יובאימל,יואימל;םימפרופמםירבדלעתויאראיבהל

רמאשומכו!השעמהוחורהישנאלקר—םנחתאנשלשתופידרוםיעצפימל!השעמהו
:הברלייבא

.אימשדילימבוהלחכומדסושמ:י״שריפ/וכאהידבמופוהלוכהילונםדרמןונכ

דננמםתושפנםיכילשמ,םמירחאחשעמהישנאםיכילשמםיעירפמהוםיענומהלכתא

.םתובלללחלכאלמה,םימתבותמאבבוטהתבהאןעמלקר

חכםנרצקידשא,ונבשחרשאהלאלכמטעמכהעורג,הלוחהערדועםלוא
בוטבםהימיםילבמהםהימףוסףוסיכ,ןומההלשבזוכהטפשמהאוה,ליכהלתונלבסה

םיטניריפידניאהםישנאהקראלה?םידבוכמהןיבםגונמיו,םיננאשוםיולשםייחו,םימיענבו

םנעמלרשאו,תולקבשתולקחןמהשעמוהלועפלשהעונתלכושגרלכירסחי.םירומגח
גואדלםתציחממאלוםתומא׳דךותמוזיזיאל,והבווהתלבושיהאולמוםלועםגםא

םושבברעתמיגגיאינא:רמאלבלירשילםמעבוחכתשידועהלאה׳םישנאה;םשפנלדבלמ
רבד

םתומבםנו,קדצהוםתהלמסלםתואיגיציודובכםהלםיקלחמןומההםגו!ןינעו
,ץראהןמץומומירהאלולתוכהןמבובזםגושרגאלוםדאועגפאליכםירעשבםוללהי
,ץעלובלערמאהלהלאכםיהבשםייוארהגיחבהותרקבהי״פערשאםיחבשהלאכו
םלועה—ויפאבםייחחורתמשגרשאםדאןבלעאלו,םמודןבאלע,רפעשוגלע

םאו,םהיתושגלםילעבםשבקרםראתללכונרשאםישנא!עבטבינידמהוןטקה

יוחמתתפוק,םינקזףסואתיברסחיםא!המואמונארילבריעבםילוחרוקבתיברסחי

לכהטטקלכ,הלקהלכ,היהייכליררבדבער,םימורעשובלמ,הרוהדומלת,םיינעל

יהלקהעונתסגועעונתיאלואוהשלכזיזםנהלאהםישנאהוזיזיאל,ל״רתיללכהלאש
דועז״כעו,רובצהלעגונבםהימימבוטושעאל,םהלהטההמהבו,םהיפלקרםהםילמע

וררועיואידפסםנודפסיהלאהםיחבשהו/ופוםירשיוםימימתל:ןומההיפהאלמםהלהת

;ןומההברקמודרפנאלהזםדובכמםתומבםנו,םהייחבםמלועוארי,הינאוהינאת

יכרצבכםתלוזדעבםהימילכםילמעו,םתותעוםהיתוחכ,םדובכתאםיריקפמהםישנאהו

םיצל,םירקנמםירקבממ,םנהיאנושמ,םיאנקמ:ןושליצחלכלהרטמויהיהמה,םמצע

ירוצםיחינמה,ןיעירצמו,םינחדבוםיללוה
1

ואיצויםימעפלו;םהיכרדלכלעלושכמ

התאה:רמאלםהיתונולתבםהייחםיררממםתיבינבו;םידשחידילעזעלםגםחילע
רבדהזיאהשעמישנאולעפלעופםא.יוכךבורבדיוחישיםלכיכ,םעהתאתירה

,םיטניריפידניאהמםנ,םשפנחפטלםהירקבמובר,שפנתעיגיוהמוצעהרובעבדבכגובוט

תאגקמהרצהןיעהיכ!השעמישגאירחאםישפחמהוסיגנואתמההלאתאמםנו
םהלושקבאהלאההשעמישנאתאאלהן־ומאל,השפנלןובשחתנתוניתלבו,תדשוחו

.שפנהןובשחלתמדוקןיעהתורציכ—ישפנתאאשא

תאםיענופהםיעירפמהוןישיבןיערמוםיענפהלכמםהיצקספאקרהמההלאלכ
כל,השעמהישנא

ן

;םידיסחהםעתחאהרושבםתואונמליזחיכדע,דאמהרקיםתואיצמ

4השעמהישנאונבורסחיעודמתעלכבםירפוסהתונולתעומשלאוהקוחשהאלםאו

.דחילבתהתוכולהתותוירבהתאםתעד,םעההודתאםתרכהןורסהקרהזבםיארמה

לשתוטשפומתורוצקרובבלברייציוןוימדהיפנכלעףועי,ובבלשגרתהברפוסה
תרקיבזאוניעמלכםישיו,תתמהןמםהבאצויכלכותימואלהבהא,םירשימה,קדצה
םייחםניאחלאהתולוגסהיכהעשהתואבחכשיו,םחומצעדצמקרהלאהתולונסה

יפתלועפיכו,׳ובםירבאח״מרלשףוגורמוחבםשבלתהיתלבמםמצעתאםיאשונה

נ
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:םהיתודלותו,דובכהוהואתההאנקה:תותוחפהתודמהרשא,לפשבהפםאיכ,םימשכהנניא׳

תטלשוטלשי,הלאכוהלאכו,ערםשתאצוה,םינפתנבלה,תוליכר,הריטנה,המקנה

אלםאה?טפשמאלכהפסנאלוכוטלעפרשארבנימו!םייחהץראבםתתחםינתונו

קינרעפוקימילכויהאלםאה?הקירמאמלזרבלשתואלשלשבםובמולאקאבוה

םירפוסהםיחכושהלאלכתא;םינטושוםיאנקמיצחמקרהלאלכו?םירמוםיערןאטוינו

/הרוצורמוחילבמ,תוטשפומתורוצלשםינשומםהלםיארובו,ןוימדהריואבםיטשה

.ןויםנהתרותלעםהבןודל

ליצה,ומעינביכרצלדבועולעופהשעמהשיאינולפ,ישחומןוימדבאנרייצנ

הדעהףסכםיעלבמהידימםישדקהףסכאיצוה!אופאבוט,חכםקשועדימםיקושע

המודכו!הפיובוט,םישלחהלעםיפיקתהוררתשילבלםירדםהשע!דאמבוט,םנח

חכתאשילחה/עלבליחאיצוה,םיקושעליצהםא:םיארוקהאנוננובתילבא;הברה

וראשנהמהיאל?ותדעוחרקכועלבנםאה?הלאלכאופאסיאלבא,םיפיקתה

לכםמצעלםיריתמו,םמצעדעבםישועו,רבדבםיענמהלאהםישנאה,םייחהץראב

תוזבלוללחל,לסכעשרלכו,ערםשתאצוה,םינפתנבלה,תוליכר,םירקש:תולובחתה

יתלבהמהיכ,םישולחוםיטעמ,דמחהבוטיריכמםתמועלו;בוטילעופתלועפתא

בוטהתושנריכונעדיו—רשויהתרושובוטהשגרמא״כ,םתומצעדצמרבדבםיענוג

כל.תימצעהעיננילבםגהמו,דאמהמהםישלח
ן

טפשמאיצויועשרהרבגיבורהפ״ע

םיטפשמותועדירחאללושךלוה,טפשמוקדצשקבמהרפוסהותואםגיכדע,לקעמ

.םיפיקתהוםיעשרהמםימודק
לעפמןינעלכבםירפוסהתועצהותוגולתתעלכבאורקלהפיהשפגלכץוקת

!םירדסושעוםכישעמורפש,םינמאנוםירשי,םימכחםישנאונלובה:רמאל,השעמז

רשא,םירדס־יאהותוערפה,הזבמנהולפשהקרבוהאלהמואהתנובתמהתיהולאכ

ומכו,רדסהויפויה,ליעומה,בוטהתבהא,דובכהשגרונבררועלהמהםילדתשמכ״ע

לחבתםארשא,ינונחהלצאתורוחסהומכ,םילדבנוםינושםישנאלשםיגוסונמעבויה
,הלועמהוהפיההרוחםחילןתויפסכלעםוחתלא:ינונחתלרמאיעורגהןימבהנוקהשפג

םירבדהלכלבא.הפיהובוטהןימהמםיהקפמםילהנמונלורחב5.דמהםגורמאיהככ

םהילהנמוםירשיוםיבוטםירבד(א5הלאהשלשמתהאהמה,תרקבהתחתםילפונה

םהלכיבןיאתורחאתועינמואהדעהךרעיפלסיכןורסחינפמקרו,םינמאנוםיצורח•

םישנאי״תםינתנהםירבד(ב;חרכהבתוערגמםהבאצמנו,תומילשהתילכתלםאיבהל

דועב,םינישלמוםיפיקתםימלאםעםוחללושפנןכסלביוחמהזימו,םימלאוםיפיקת

;תומוצעתוזועםהלםיפיסומדועוומלםיפינחמםמצעבהמהםיננואתמהבוררשא

האנקהקרו,דאמםיבוט,םבצמוםמוקמ,םכרעיפלהמהש(בורההמהו)םירבד(ג.
םנהםיארוקהוםירפוסהןתואםגו,יפודםהבםיליטמו,הרמםהבםיקרוזןיעהתרצו

יפלעו,תוהבגוזהיאלו,בתכבןהורובדבןה,ןיעהירצוםיאנקמהתבדמםילעפתמ

א״כ,תואיצמהוןויםנהדגגםהירמאמוגירפוםםיכרועהלאכתופקשהותונולת,םיטפשמ׳

כ,ערלכרוקמאוה,יהיאריםישועוושערשאלכיכםיטילהמ,תומודקתועדב
רשאל

ןויםנההרוההזבםגו;רדסהויפויה,קדצה,בוטהרוקמאוהםישדחהידיברסמי

תובברוםיפלאהמכ,תוגובשחהג״מרת—בימרתתנשרתשהבםיארוקהאנוארי:ךפיהה

םישדחהוחקלשתעב,םימערהימיבםוהתלודרישוניתאלשהמורתהףסכמםיראלאד

כםעהקדצההתיהו״הםגוליכוחכויווארייזא,הגהנההורדסה,הרשמה
םיאיצומהל

לכלשהבנגהךרעהלעיאל,םישדקהףסכומילעהש׳היארימהקדצהיאבגלעהבד

;תחאהגשבםירואגההלאםוהתלודירוהווסמחרשאלא,הנשםישמחךשמבהלא

כ
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מהיטפשמבומלוכלי,ונמערבדברבדלםירפוסהאובכ,תואיצמהוןויםנהתורמל,ז״כעו

^ונתושילטבלוונכרעליפשהלדימתםיננואתמכתויהל,ומלוללסוזםתולסמבוםימודקה

דובכולידגההתעיכ,תמאבתואיצמהוןויסנהיפכונירפוסתורפם.דתיהולרשאתהת

התעומכםיאלפהכונדריאלו,םימעהלכיניעלהדובכבורמיתהוניריעצםגו,ונמע

וניריעצו,׳וכהתומחכהלכ,המאבהמקתב:הטוס׳סמףוסבהנשמהונבל״רומייקתנש

.תוללובתהלשתחפיפירבעלעםידמוע

וק
ל

ןויסנההזבםנו!םירדם!םינוקה:םירפוסהתאמדימתםיעמושוננהתונע

דזירכישםירבעע״כמונמעלויהאלרשאורבעהתורודבןה.םהינפלעוחפטיתואיצמהו

םירפוסהוביהרהםרטו,םינוקתתושעלףסאתהלעירהלוהלקתוהצרפלכלעהלקלקהלע

*תעדלונורויורבעהתורודהתודלותהנהז״כע,םינוקתהוםירדסהלשםתופיפיברבדל

׳עגונבןה,םינוקתדסילוםירדסתושעלדימתםיפסאתמהמואהישארוםינברהויהיכ

;תולהקהיסקנפילעםיכורעהמהאלה,תותמההוניתולאשמבענונבןכותדהקוזיחל

תוינחורבןח,ןטקרבדולודגרבדוחינהאל
םנקתלורקחוונזאווגאדאלש,תוירמחבןחו

!ועזעדזנאלתורפסחחעזעדזהשםישערהלכמ?התעםיאורוננההמו,העשהךרוציפכ

,תיללכהנקתהזיאל,אוהשלכדונדנםגהמואה
ןעי

גרימינפההרכההותורפסהיכןעי?המ

ןויסנהיפכטיבתהמואהו/תומודקההיתועדברבדתתורפסה:םיכפהינשהמההמואהלש׳

ונ״ע,םימינפההיתושגרוהיתולאשמיפכהמואההודבםירפוסהםגורבדול.תואיצמהו

-ירמאמלכרשא,התעןכאללבא—הישותלםילפכולעפהתעיכ,תדהוהרותהשגרהוד

המוגתוהגשליפהלואןמזהתולבל,םיעושעשלקרםיארוקהחורלהמהםירפוסהיגויגהו

.תמועל;םהילעבלםושליואררשאןויסגהתרותמםידמלתמכאללבא,םהיפעפעלע

,,םירפוסההלאלכםידומשיפכ,המואבםשורםושםישועיתלב,וכליןכואבש

פאיכםשאהםיארוקהבאליכבלםושילבמ,םעהבלןמשהיכהלקלקהםילותה
.הזהעוצקמברחאםוקמבח״יאביחרגדועו.םירפוסחב

*םילוגדהשעמ,ישנאםנשי.םהיתושנרוםהיתוחכבחשעמהישנאהמהםינוש

םעםימהול,ומלקחשמונרכזשתובסהלכרשא,הלענדאמןפואבשגרהוחורהיריבכ
^עירפמוענומלכםרצעיאלהלאהםירובגה.הקדצףטושלהגכםחורווירבשמוםיהילג

לכתורמלםהיתושגרשובכלםחכבןיאו,ולכויאללכלכ,םתומצעברוצעשאכבוטהתבהא

םתושעלתישונאהלובחתלכהכבןיאו,םיטעמהמההלאכהילעינב;תועינמהותובסה
םיאצומוננה.(59דצתמאוםולשירבדונתרבחמבונכראהוונרכזהשיפכ)יתוכאלמתכב

:םגלועפל,םייחחורשגרלכחמהםירסהז״כעו,םיעדמהותומכחהלכבםיליכשמםימכח

׳ורוקמהמכההבאלשגרהוחורהיכ,ללכהורובצהתבוהלעגונבהנטקואהלודגהלועפ

םאיכ,השעמהחכתאהפיתוקירבתהפיעבצקראיההמכחה:תיעבטהדלותבאי׳כ
םימכחהברה.םיפוימרתויםהישעמויהי,םינושםיעדמבםיטלשםגהשעמהישנאויהי

וטעתלצהלדומעלםהמדהאןייטצהאלז״כע,אטעבמאגמםילודגתפרצלויהםידמולמו

עףע,םיטפשמהתמכהלשויתומא׳דךותמאוהקרו,ביואהרבגשתעבוצראו
ל

יפנכ

תויהלםישוהץלהיו,ראלהרהגלעהלודגההנחמהתאאיבציוריואבהרופהלדנמבחורה

*״כ,חורחתאדילותהמכחחאל.םעוםעלכבהברההלאכו,ומעברוצעלוינידמלשומ

.והכבםיריבאךשומחורה
ונימכהלכמאופאםיא:ונמעבהתעםגםיאורוננהןכו

רשאתעב,ונמעלעשיאיבהלו,המואהחורלםמעיכרצבקוסעלובדנתירשאוניליכשטו

םתכאלמאיהתורפסהרשאםירפוסהםגהגה?יאגכעלשורוגתכתולאשבףקומונמע

םמצעבםירפוסהןורנרהנרבכםנמארשא,ונמעתבוטלרבדיצחורבדובתכאלםנורשכו

.שי׳.תורודהינבתאןגוהירשאםיהלאתתמקרהמהחורהישגא—.הזלעסטהקועצמ

כ
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םישנאבםיינעתורודשיו;םרודינבסנואשנתיסלנרלו,חורישנאברישערודהדלותב

לעםתושעלםהירמולמואםהימכחלעחורתקצלםדאינבזובבןיאלבא.הלאכםילונד

—תמאוםולשירבדונתרבחםבהזבונכראהשיפכ,םכחרצוייריהשעמםינבאה
ינבלטיהלאתתמקרהמההלאכתפומישנאיכירחא,םהיתונולחוםירפוסהלמעאושו

.וחקויםידיבאלו,הבוטוםלעיפשהלהבאירשאתורודה:

שפוחה,הררשה,הואתה,האנקהינב,עשרהידלי:ךפההדצלהשעמישנאםנשי

םתולדתשהוםלמעיבורלהצקןיארשאםיתיהשמםינבתחשידליהלאכו,הריפכהו:

,בוטהוקדצהמהמהחכיריבכחעשרהוהואתהיכ,שפנתריסמבםנםימעפלו,הריבכה

תאםנבושחלונלאלהזאיכ,חורהוהשעמהנוסבןואולמעעשרבושהלונלהלילהו.

העשרהיכ,תפותהידיליבקםעונלןיא;השעמהישנאנוםבכ״נשפניחצורוהלילידדוש־
םהברבדנרשאחורהיריבכהשעטה־ישנא,תומוצעתוזועומלןתחאיהו,םהורייחאיה.

תשאבםילעופ,שגרוחורישנא,םיערימימת,בלירשי;תמאישנאלעונתנוכ,ונחנא:
אלול,!רתעםנםנשיו,תעלכבונמעלויהתינוניב.דדמבהלאכםישנא—תמאםתלועפש

.ונרמאשיפכםתכושילחחשםירפוסה:

לקנ,םתואיצמתרקיוהשעמהישנאתנוכתתאונראתרשאתמאהוםירבדהיפלע
חכונלברז״כע,המהםיטעמםילותההשעמהישנאתלונסםנמאםאיכ,ןיבהלונל

טעמבםנהחנשההםתואהננחרשאםישנאההלאלתומוצעתוזועתתלהרותהתשודק
רסחתרשאתאיכ,םמעבבוטההשעמלבלםתבוחואלמיש,חורהןורשכל.דנכהושנל

,רגנמםתושפנךילשהלוםלתומוצעתוחכתתל,תרהתשודקתבוהאלמת׳תורה

.תמאבםמעוםתדעדעבקוסעל,תובסהותועינמהלכתורמל

םיריבנהםנו,הרותהילודגיכ,(הפונאבהשתואמגודהיפכ)תעדלונארהןויםנה

לכבםמעץרפבדומעלםהושפנורבעש,ץראבורכנהנומאלוהרותלרשאםיראופמהז

חורכםיליכשמהומקשמלבא;ישחומןויםנבושוחבונארהשיפכ,בוטהוהקדצההשעמ

התשערשאתאיכםרסאב,תרותהתשודקלעהלכשההל*ןורתיהונתנ,ןילרבתלכשה.
תפומישנאדימעהלורטאתיו,הלדנסלבקעהלכשהההשעת,השארלתורטעהרותה

וגשיכ,הקדצלהרומהןויםנההארההנהו;דובכבםנרקםירתרשאהלכשההחבבונמעל

סא,שדחהרודחורלםיכלוההלכוםיליכשמה.ךרדאלוהתונמעתאועתיוםיברוגשיז
וא,הלשממהתאמדובכעבטמבוננוחי,אקודםימעחמדובכולחנייכלעפמהזיאכוארי

םיארובו,המושעיוולדחשי,םירעשבםוללהיוסנלעםתוא.ומיריםידבעלוםימעלעיבמהיב

ןיאחורלכרשאתולועפ
קר,תבכוכותרשאןינעלכו;רהיתהלקרםתרטמלכו,םהב

רתומלרשא,ותושעלבדנתמןיאוררועתמץא,םימעחמדובכשנרןיאב,בוטחםצע

ירפאוההז—.תימינפהונמעתלאשםצעהתעאוההזאלהיכ,הלאלכלעתויאראיבהל

לשימינפהשנרהוןויםנהתורמל,הירוהםההוהפשהלעונמעתאהדימעהרשאהלכשהה
,היקיזחמלחכחנחונהאיהו,החמשנוחחורייח,השעמבולעופבהרותהקררשא,ונתמוא

—םיברהםירקמהותובסהלכדעםוחלל,חטעיכרצלכלכלכל
יכתווקללכונתאזבקרו

םהיתועדוכילשיו,ותמאלתמאהתאונירפוסוריכיםא,שקבנרשאהלונםהתאאצמג

תמהרשאתודחאהןומראתאונביהלאבו,לארשיתיבלושעיבוטברזאקר,תומודקה:
,םינודאןיאכםידבעכו,םיספורטפאץאבםינטקםימותיכונמעינבויהיאלו,םישקבט

.םמעבתושעלולידגהיכראפתהלםירפוסהולכויזאקרו:

ןלבסאוהריינהו,איהץורמהתלקהצונה,ןיטקעיארפבותכלטעהלדאמלקנ
םבתכתעבו!רשפאםגאוה,יואררשאלכאליכתעדלםירפוסהלעלבא;דאמםוצע
ערוכהךילעקראיתןווכמו,ותלוזרפוסבתכהזתאיכ,םבבלבאנוושי,טקעיארפהזיא:

כ
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*׳

םנוהבשחתוהזהרפוסהמגעלהקחשתאלה,לעפמהלאוהאיצותווהשעתהתאש

איגורטבוהנולתבאיבתדועו,ךתלוזלעךיתוצעסימעהלהתאהבאתהזהככיאו;עגושמל

.הרהמהכךתצעםגתפהשענאלרשאקי,ולכיונהלע

.הזהללכהתואלמלהנעטבאובללכוידהאלכרשא,םינוסוםיללכ,םירדנםנשי

הקדצהולשיבאה,וירוהמורוםחמוופרטשקבלהקדצהולשי,בלחמלוטנהללועהלשמל
ימלבא;הולהתאמעבותתויהלהקדצהולשיחולמה,הברהןכו,וינבמדובכשקבל

יהמואהללבאלה?םיעבתנההמהימו?םיעבותהקרהמההיהישםירפוםהלחכחןתנ

ומצעב,ריהיאלעודמו?עבותתויהלודיבתושרההזללנבםאה,בותכלרפוסהחכבםא

הפשאהלאהכלשוהוהנחבנרבכותצעאלםאאוהעדויןיאמו?עבוהאוהיממו?עבתנה
.?התוחיתפהארתןויסנהיכירחא

לעבויקבחבוהנהשעוצקמבבתוכדחאלכ—םכרעתאםיריכמםעוםעלכירפוס

אבםנוןיטקעיארפךרוע,ץעויוםכחרפוסוחנהותאותפשרשאלבטירפוסלבא;ןויסנ
תחתםיפופכתויהלםיחרכומהמואהילודגלכוליאכ,ותצעהתשענאליכלעאינורטב
המדאהלערשאםדאחלכמונתמואהמהםיעורנןיאםאה.ותצעלעומשלוותורפסתמכח
ןויםנהדננאיההתומצעוחרקיעלכרשאתאזכתורפסלםעטשיה,׳וכ

,תואיצמהו

איהםעוםעלכלשתורפס?ונמעבתורפסהתכאוהלפשהכעודמתונעטבואובידועו

תורפסו—רפסבןוילנהלעםירפוסהואיצויתבשוחהמואהרשאתא,המואהבבלסמלוק

לשתומודקהםהיתועדלקדהתואהטהו,המואחבורתשנרותבשחממךפיהאיחונמע

?תורפסהחכברזעהלהוקהונלשיה,ןוימוהלסלכבהמואהבבלביאכתו,םירפוסה

!תוינילרבההיתועדבוהחבושמבאיהדועלכ

ןיא,תורפסהידילעונמעלביטיהלתמאבםירפוסהובאיםא,ונרמאכ״עתחא

תיחתיכ,תמאהוריכיו,הנשםיעבראבוכלההבשםתטישובזעישא״כתרחאךרד

הזהךרדכקרפאו,תובאתשרומיפכהרותהתורבתדהשנרתיהתקראיההמואה

4הברמלהלוגסישנאונלואצמיו,היתוחכשדחתותתורתאהמואהףילחתיזא,וכלי

אלדוע.תוגלפמהלכמהשעמהןורשכוהרותילעב,שתותורישנאתלצבחכוחרפיו

שנרבושתזאורואהינפמךשחהוללמיקר,הלאכהלונםישנאמהתעםגלארשיןמלא

—.חצנלויחידועויחלארשיחורדועיכרודהיריעצוריכיוודדועתיו,היחתלתודהיה
•ז׳׳מרחי״בסלג״לאנוואה

ץי״יפילבקעי
•

ידומלתדחח

,קפסהןמקלתסהו,ברךלהשע:רמואלאילמנןבר

.(זימהנשמ׳אקרפסובא).תודמוארשעלהברתלאו

פימכחחתאםימעפבתובראצמי,דומלתהוהנשמהתורואמתאהארשימלכ

ורענייכ,םימעפלםתואאצמנןכ;׳המבהןושלבםיעהשמ״דומלתהילעבםישודקה

ןושלבשומשהלבא;םמצעןיבלםניבעגונהרבדבוא,הכלהרבדבםהידגנהםב׳הפיזנב,

תא.רעזמטעמדומלתבשונפנ,(1!-0ם16)״דודחהךרד4:אוהו,דחיב׳חפיזנוחטכח״
אוח;שארבדמועהחזלאילמנןברונתעדלאוה,ידודחהןונגסבשמתשמונאצמרשארחאה

תאשוכרלולדמעשאוח,הטנחהזודמעמו;ימורתוכלמלבורקםנלארשיכאישנהיה

.ויחארתילעדחאםכש,וירבדכהפיהןונגסהו

כ



—192—
רשעלהברתלא,:ןינעהמ,וזהנשמבתודבכהתאםישרפמהמםיברושיגרהרבכ
ןמתחאאיהש,״תודמוא

,םיקרפהולאבםיזורחהםירחאהםירסאמהלא,תוכלהה

ונתעדלהארנןכלע?םייח*ייכרדלעםדאהולרובישתורשיתודמקרםלוכהטהש
—.תמאהתדוקנמןכםגהקיור1הניאש,השדההלסמלעתאזההנשמהירבדתאתוטהל
....?הילםיקונןאמ,(לאילמגןברל)הירבענואת״:(ז״כ׳דתוכרב)דומלתבאצמנהנה
ותא,יוכוארזעלירישעאוהורישעאוהוםכחאוהדהירזעןברזעלאידלהימקונאלא,

;יתיבישניאבךילמאוליזיאוהלרמא?אתביתמשיריוהילדרמלהילאחינהילורמאו״

אדחאמוישניאשמתשלהלרמא?ךלןירבעמאמלידהילהרמא,והתיבדבךילמאולזא,

ירמינמתרבאמויאוהה?אתרויחךלתילהילהרמא;רבהילרחמלוארקומדאסכב.

.םידההוםירצקהויתורמאבלאילמגןברתנווכלעביתנונלריאיהזהרופסה.״.דוהינש,

רמאיו,ויתחתאישנלםקוהש,הירזעןברזעלא׳רתאהזבהרטמלולםשלאילמגןבר

ברךלתונקל׳ךירצהתאשךומכםימילריעצשיא!ברךלהשע(א:לותההךרדלע

ןמקלתסהו(ב?ךמכשלעתואישנהלועתאלבקלךשפנבזעביהרתךיא,םדוקמ

:הלאשקדצבו,תרחבהזךרדבהכבשלעכךלתיכהניבהךתשאםנאלה!קפסה

תואישנהתרטעתאילוריזחיו,ידמעםידימלתהוסייפתיףוסףוסיכ?ךלןירבעמאמליד

זמרהזבי.תודמוארשעלהברתלאו(ג;קפסהןמקלתסהלךלבוטןכלעו,םדקמכ

דומלתברמאגשומכ,תואישנהלהכזורובעבשוורשעבהאגתילבלהירזעןברזעלא׳רל

רשעלהברתלא:ולרמאו,״חלפולזאאוהףארםיקיבליחולפל,דילתיאיאד״:םש
לכהירדעמהירזעןברזעלא׳ררשעמהוהדילגעיפלארסירתה:רמולכ,תודמוא

אלןכלעו,ךרשעןואגבךלמהינפברדהתהלקראוה,(דינ׳דתבש)אתשואתש

המו,דמואבקררשעמהתאםהלןתחו,ךירדעתאתונמלורופסלךלמהסמיבוגלחינה

היארתומדכונלהיהיהזיפלעו—.רשעמהךרעיפלךירדערפסמובראלתמאבש

ןברוחהרחארשעמחוה*:שרפמד(.דוההיד׳םותב,םשתבשב)ןנחלאר״רהירבדל

.שיע׳ךלמלאנונראתמהב

ירוסםוגרתבןיקת

,״אתירבכ״ונינ&לבוחכ,(יב׳גיכאלמ):הריבכו.(ב״כ׳בהימרי)יתירב״למירוסםוגרתב

.״אתופירצ״:ויתמהל״צו,תירפגסוגרחךאאוה״אתירבכ״יט,ס״סאוהו.״אתירככךיאו,

אלאברסלאומשרמאזרענשתרדאו:ליזו,גייסש׳יסםינושארלןורכזנרשאםינואגהתובושתבהיכו

[ןנימנרחמזליר]ןנישרפמו,תויקנאתופירציםרוסןושלבו.יקנןינאןאסלוסושוריפ,אפיר*

יוףורצךרע)ךורעבןכו.ל״כעאתופירציגסתותירמךליברתו
)

לאומש,רענשתרדא:כוהכ

בליקנתילסל״רמ״ר׳יפ,אסירצאלברסרמא
ן

ןושלחיכוהרשאכירוסםוגרתבל״ר)ןנימנרתמדכ

ןכלו,ע׳׳ביצסחוימהימראהםומההלאאיהותנוכשבשמךורעכףסומלעבו,ל״נהםינואגהתובושמ

יאתמאבו.״אתירובבירוחמובוחכונלשתואחסונב,בתכ
ן

יברמו(ידוסהםונרמהלאםאיכותנוכ

(איסב)ה״ר:הזיפלליצו.ל״נהםינואגהתובושתמחוקלאוהו,ל״כעאחופירצךליגסתותירונךל

,קאםליט:ליצ,תילט:תמחןכו,יאהוניברו:סיראוה(א׳׳הב)סירו,(הייחג)ה״רתמח

בל:תלמו.ל״נכםינואגהתובושתבבותככ,ץיבא:תלמףיסוהלו
ן

:חלמרואבאוהךורעברשא

.ירוססונרהבשמתשהןואגיאהבררשאעדנהלאהםירבדהלכפ״עו.םינואגהתובושתברפא,ץיבא

.ןנאמפיירבקעי•ז״םיתןויפג״נןישרבעש
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רדסהןוקת

״תורודהרדס״רפסכינשהקלהלםישדחתומוקמהארמותוראהותורעה

.(ןתיאלליכשמילתפנברהי״עשדחמרדוסמוןקותמה)

תאמ

ןילחרקחצי
•נ•:״•-—

םבש,םהיסקנפבוקדבי,הביתנםיזעםימבוךרדםיבומישיםרטביכ,םינפסהונהנ
םימשהתופמבוקדקדי;תכללורחביהברשאהלסמהיכרדלכתמאבתכבומשרנ

—הנלמלאהלועהו;ךרדאלוהתבועתיאלוםצפחזוחמלועיניןהידילעקרש,םהילסכו
אליכםכלהמתאןקתלוונווכלםיאיקבוםיחמומדיל״ינפפה־־תועש־הרומ,תאונתיהמה

,תידומלתההריקחהךרדלעונל•רשאםירקיהםירומהמדחא.ענרףארחאיאלםנםידקי

םאןכלעו;(םיארומאהוםיאנתהרדס)ינשקלח*תורודהרדס,רפסהקפסילבבשחי
ונילעהבוחה,םישרדמהוםידומלתהבהשירדהוהריקחההדשלעתולעלונחכתאהסמ

נירברהיכירחא,אושבודילעחעתנילבל,חזהרקיההרומהתאןקתלוןוטלשארמ

דבכנולודגדחאעוצקמבדוחיבו,וברדנתהלםידיבחרםוקמונלחינהןתיאליכשמ

הרצקבךירעה,םימכחהבורירודמירחא,תורודהרדסלעבברה:והזו.דאמוכרעב
ריכהלדתיוהניפהזמש,הזםעהזםימכחחלהתיהשתוסחיתחהמםינויצ

רדסמהברהאיצוההזהרבדבו,אצויכוןורחאהלעןושארהתא,דימלתהינפלעברהתא

שרופאלהונעדיאלהביסמשםינויצהתואמלובלםשאלו,ןקוחמוניאשרבדודיתחתמ

—.ובאשנמהמשרוקמה
דבכנהארוקהינפלתתלידיהאצמיהתרזעבו,יבללאיתמשולאהםירבדהלכתא

:תללוכה,תאזהתרבחמהתא

;הנהדעשתורודהירדסמירפסבםרכזאבאלשםירפוסוםימכחתומשתופסוה(א

כחכד״הסהו,ןיסחויהרפסבםירכזנהםימכחהמיהברהרובכןכשמםוקמהארמ(ב

;׳ורכזיתאצמאל־:םהילע

;לינכהזלהזםימכחהתוסחיתהינויצמהברהלםוקמהאדמ(ג
•

;םתבצחמרוקמאצמאלרדסמהברהש,ד״הסחירבדמחברהלםינמאנםירוקמ(ד

כרהלשונוקתוורחסירחאםנרשא,םימלשםיכרעוםירמאמןורתפורודס(ה
;הלעמלמינותחחוהטמלםינוילע,םיעטוקמוםידדובםיארנ

ןולוסהתארשא,רדסמהברהירבדבודיהסהירבדבתוראהותורעהםינוקת(ו

.םיארוקהינפלהזכןתונינאםהבש

13גי
~*
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ס״צתוחנמ)אנהכרבוסנא׳ר—.יבר

רו,(יב
סירריקיו)אנהכרבאבהאי

:לחאלכהילוא,(ינימש

איימ׳רלביסוא,ב״עו״ד.לממרבאבא׳ר

״(׳בו״ק,׳בה״ל,׳אט״׳ק״ב)א״ב

רפאךיאהונממלאשסילדבו,הינמיעבט״ידב

:ו״קדבסאיכהיבסואשרכזנאלו,סכממ

׳ילווהבא׳רלביתומ,.׳זןמיס.(םתס)אבא׳ר

׳רלביחואשיתאצמו,מ״מהרסמ.״יסא

יוןירדהנס)וסבא
)

ביתואשסשרכזנאלםלוא,

אצמשרכינליססהירבלילסוכמו,יסא׳רלסג

ביסואלסמוליאל,למאכםהינשלביסואלםוקמ

יאלומליסא׳לל
ן

,ביאהרלסיאלומוקמןאכ

רחאלימוליוארהומוקמבומצעבואיבהברהו

אוהו,מ״מהרסמ.״ישא׳רלביתומ,—.הז

רסמ.״ומשבסלוסיברו,—.ב״עחיעןיונימ

ברללאשו,—.ב״עג״עןישולקבאוהו,מימה

הובוסכבאוהו,טימהרסמ.״לאומשרבקחצי

:׳בא״כ

א״כאררסאיעליא׳ררמא,.אחארבאבא׳ר

סוכרב׳יע.״יברי״שרפ,וניברסושמ

תבשימלשוריייעו,ןלהלל״הסהאיבסש׳אבינ

:ל״הסא״פ

םישקמויהמ״בימרואבר״.אדבזרבאבא׳ר

:ל״צכו,ןאכשירכינהןורסח.*הזלהז

,אלבזרבאבא׳רלסימקהוחלשוזילזםישקמויה

:א״עז״סאעיצמאבבבאוהו

ל.״ימלשורי,.אדוהידבאבא׳ר
א

היאשרופ

ימלשוריביתאצמויתעגיו,ימלשוריבאוה

:יששקיפשאלסירלנ

םברלערא,ינז״לןימינבו״.אתרמרבאבא

אמולגשירורמאהזליבשבו,המימשתעשב

.״קברמאברוצהיהשיאל/מובייחהיהשתועמהמ

אהמללכרכזנאלםשןיסיגבש!חשהמיתעליאל

דיתעהו,יבתכלכקרפתבשבא״כ,יטוג״רורשפל

:ז״חאלימברה

םלוהבררחמבל״ססה.הדוהיברבאבאיד

ןיםמויהירבדלרוקמאצמאלששובאלו

קרפ]ינוריעימלשוריבןכיתאצמיכנאו.״ברםשב״
:׳להכלהמ״פשיעו,ו״הסרלה

סאמילחהאלל״הסשרשאמ.האליערבאבא׳ר

ירמא,תואיצמהםלועבהזכסכמםשסיס

•אתוא

׳מ)םימפפגו,איעג״ל.בראוהאכיראאבא

הזמרשא,יוכואבאהברלנ״רארק(א״ע

םיארקנויהאלאהלי״שרפכהארנ
ודובכבאוהש!םיהומתוירבד.״אבאםמשב

יכ:ךורעהמקימעהח״בבאבררודמבומצעו

אנוהברבהברלעו;םמשהבאואבא,הברואבר

ו.סירבאבא׳ר•םעדמאאוהילואש:בסכ
יל

ןירדהנסתכסמףוסמי״שריפליתשרופמסיאר׳ההניא

סששרפנכ״עפ,אנדפקוהילאאבא:םשרמאד

קיבימלשורייעו.ילודגויביבמ:י״שרפכ

׳יע.״לאומשורטק,ג״עםש—.איהסאיה

ידימלת—.ךברלס״דםשי״שרפבוא״יקןילוח
אנוהרבאבא׳ר,.ויריכמוויתוברבר

יתעגי.*(יתאצמאל,ןיסחויהבסכןכ)בררמא

רבדמבוןיסחויהרשעפ״רןישודיקימלשוריביתאצמו

,ןיסחוי)אנהכרבאבאי\—.מיסס׳טהבר

בר,—.ומוקמביתורעהשהמהאר,״(יתאצמאל

סאאצמשראפתהרואיבכוכה.״(יתאצמאל)ימיד

ימידבר:׳אד״מתוכרבבתשרופמתאזההדיחה

,אתלימאהלרמאביכשוסיינדכו.בררמא

אמיאיכהד,סיתיעסאתקספמההדוקנןורסחו

,ימוםיתממ,רמאימילבראסאיכ:םחה

ימילברתאסזבלקפל״ססה—.י״שרפבש״עו

רבכו,לומלףסוירבימילברסאודוחלםתס

רבאוהםתשימילברש:םמוקמבומצעבבסכ

..ףסוי
—

אוהשרופמ.״ןויעךירצו,אריז׳ר׳׳

בריבןניוהיכאריז׳ררמא:יבל״נהכוסב

היהוותבישיבלמלשירה,יוכוירמאיוהלבבב

המש.״הילמערגאלארבבקעיי\—.ולימלח
ייעו,ברםעולהמיהתוסמיססוזיארכזאל

:םתסאלארבבקעי׳רךרעביתוריעהשהמ

ברםשבישארבאיימ׳רו,.אנהכרבאבא׳ר

אבא׳ר:יתאצמפ״כעו.״(יתאצמאל)

ר״קיו,יז׳דהברתישארב)ברסושמאנהכרב

היכרב׳ר,—.היכרב׳ררודמב׳יעו,(ה״לפס

ילב״כ״בארוהיכרב׳ר,קררכזאלהמש.׳ומשב

אצתאמומנמ)יתאצמןאכוירבדכו;םוקמהארמ

.(כיסר׳דר״דמב,א״י׳ז>
—

רסמ.״הימרי׳רל,

אבא׳רםינמהלבק:׳בא״יאעיצמאבבבו,מימה

אממימפ,הבראלועסושמ,—.הימרי׳רמכ״ב

םשבאלועדשדמ:םשונתסרג.״םשהכיאל:
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םשברמאשמ׳׳ל)ברלהימשמ״.ארפסלטיבא

ןיסחויהשריעהןתיאלליכשמברה.׳(בר

ךלהסכמלו.שיארהחםרגכוחייקימלךהלןווכ

אסרגהשחכומומוקמבשלבלמינ,ש״ארהרפסלעטל

אבומסדקשימא׳רש,ס״סאוהאפפברםשב

בקעיןיעהדגאבסנה,ודבלסששרפמפ״רל

המכהזביתוריעהרבכו,ברםשבכיגאסרגה

,תוידרפסהסישהתואחסונויהןיסחויהינפלשםימעפ

נלהראשנש
ו

שוריפבובקעיץעהבהסילפםהמ

:לאננחרירה

:ד״לםיחספמקיתעהןיסחויה(א.ץבארבייבא

תומורתונתאיבאנינח׳רוןיבארבייבא״

:ריעהודיהסהסנכנהזךותבו/יוכוהבריב

ם״מייבארבאנינס׳רואבארבייבחארמגבו,

תאיתאצמאליכנאהנהו.״ונקתאלמיסשבואיה

םגוםישדחס״שהמכמדחאבףאתאזהאסריגה

תומביהיכו״:ךרעהףוסב(ב;יתיארשםינשי

״היכו״תוביתה,״יאוילםשאוההןינעו,׳בסייק

ןינעהשונעימשמהמסגו(ג;ןאכהמהםידלונ

םישהתורוסמוטא,רחאםוקמבלועאצמנאיהה

רחאהזמימהלכתאןייצלולהיהו?ליזאובישולק

.■רפסהלכבוכרדכוהזבתושעללחהרשאכהז

םינוילעןאכשיםירבדלובלבבהארנןויעהירחאו

לתומביבו״:ל״צכו,הלעמלםינותחתוהסמל
״
ו

רבאנינח׳רואבארבייבאאיע

צואוהסיטייבא
״
,ןיבארבל

אלח׳׳סשבו,ב״עסייקםשס״כו

:םולשבומוקמלעלכהאוביהזבו,״ונקה

כ״גהיהףסויברל.הארנ,.ד״סר.ןהכהייבא

:א״עסחיקםיחספבאוהשרופמ.״״באלובר

אלןלרמאףסויבריבלןניתאיכייבארמא

ארומכךברארומ;(םיחספילילבהביסה)וחיכירצ

יאםשש״ארהשימפלםלוא.סימש
היהשהיארן

ןיכרעתופסותווישןיבוריעיישר׳יעו,קהבומובר

אהרמרבאלאבר״.ו״ס—.רמאהוהיד׳ה

.הזכםכחםשיתאצמאל.׳הינמיעבוהימק

וארקןמחיר)מ״קאנתמרבאדאגר:ליצשהארנו

אלשהזבההיהםיקיתעמהדיו,הינמיעבו(רמ

םבסג.״׳מוינמרבאייח,—,ת״רהתאוניבה

,ימוינמרבאנינר׳ר:ל׳׳צו,מילהזכסכח

םשממסחו,ביאהרדסיפלןלהלסעמומוקמו

לעסינקמסהדיהסיהשהארנהזבסגו.חיכומ

סאאצמרמאםוקמבו,א״פקרורכזאצמאל2

רתומלאלבושחאכיע,םשהיונישבאוההןינעהי

:םימעפיתבדועבוטהורכזתאיתאצמשריעהל

:ט״הנ״פתינעתו,י״הד״פהנשהשארימלשוריב

׳בקרפםילקש,.יסויריר,דוחארבאבא׳ד

ןיסחויה׳סברכזנאלהזהםכחה.״(ה״הס)

םינימלהארנהרבדו,הילידמהיפסואדיהםהקרו

הזהםכחהסבתאקיתעהד״הסלעבברהשאוה

׳ר,:יכהאהיאםשש,ילבבהתחסונםילקשתכסממ׳

יברבתלמשברהןיבהו,יי*רדהוהאיברבאבא

יפכו,י׳׳רדהוחאיברןבל״רש,הפמלסכשמכ

ילביברראותהויניעבןהאצמאלשירחאםארמ

הוחארבקיתעהוןקיתכיע,םצעהםשסרכזה

יאתמאבםלוא.י״רד
ן

,ןוקהסושלהזבןיקקזנונא

,רודהלודגל״רו,הלעמלתכשמניברבסלמיג

היהומצעבאוההזהרודהלודגאבא׳רו,עולי>

ירמאבא:סשימלשוריהתחסונבןכו,יירדסוחא

תואחסונהינשו,(ימתואבןיסחויהודקפו)יירלהוחא

:ילבבבשיברבאוהימלשוריבשירמט,ולחיסיסאוס

רוקמ.*יוליברסשב״.איפחןמדיטידבא

ךרעבבתכשהמבאצמתולאהסירבלהל

:ייסיס׳ב

׳אז״פארמבאבבתופסותב,,,ג׳יס.והבא׳ד

רתויהרוקמה.״ןנחויינרלימלההיהש

א״עסטילב״בםישבאוהולאהתופסותהירבללןמא>

ןנחוי׳רדימלתלמיבירוהניחכשאםשןנירמאלהמנ

ןכ.״ןילומדקיפ,ףסוירנאייס׳רו,—.שיע

תוכקעבתומוצעסיניענברהךלסייבחררודסב■

רכזןילומדק״פבמ״לשופחהירחאו.שיעץסחויה

•ו״ם—.שיעי״נקחצי׳רל״צילואו,דחיםהינש

חינארשאוהךופהניכש״ע.*אנינחרבאחא׳ררמא״

,מ״מהרסה.*סנוהבררמא״—.והבאר״שברמא

הממ.״ומשבאריז׳ר״—.איעסב׳׳כהסמנאוהו

,ןאכשיס״משהארנאריז׳ררודמננרהבסכש

:הינמיענל״צומשבהרומחו

הארנכ.״יסוי׳רלשוברהיהו״.סומלוטבא

׳ןיסחויהירבדלרוקממ״לדיהסהש

וילןיבוריעבקיסרגדאהלותנווכלהארנו.ולא>

ימנאקיל,היברדאה(יסוי׳רו)הדידאהי

מיצו,יוכודיעהסומלוסבאיסוי׳ררמאינהקד

רדסהתמדקהב׳יעו?ומשבונרלארקךיאכ״אש

:תורודה

V
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.ל״שרה.*אסלימאהינאסילאלכיתןיבאייבאול

היהשןיבא׳רתאיאנגלייבארוכזיךיאשסמה

יסנונרכזיאלו?ןנמוי׳כימיבדועוינפלםודק

ייבאימיבששריפכ״ע.ץברואןיבא׳רלטנב

־רמאו,וינבסארבוקהיהשוןיבאומשששיאהיה

רמוליוארהיהוינבסארבוקהןיבאוהואלשייבא

דובכמהציחמבו.ולאהםינוגהםניאשםירבדהסא

־ייבאןמזבסגב,אסיצוירבדרקיעשדבלמ,וסרוס

ד״ססכקיסעהשסממהארתשומכ,דמאץברהיה

־יתעדיאלדוע;׳טוייבאםעלזא:הזמליעל

רמאדיהססקיסעהשץלומדםישהסאסנרפיךיא

אליאמאאלכסןיבא:ןיברלייבאולרמאש,הז

ש״ע.יאממר״שב,—*מכטלרבידכיעש,סילכא

רכמםהינשבשםהבשהושהדצהו,ונושלסאהנישש

היפהכוסימלשורי)יהאצמןהכוירבדכו,מ״מה

״א״יסר׳כריקיו,ז״סרדימהברסומש,ז״סס

.(א׳׳פס׳דרומזמםילסשרדמ
ברצבימומ,—

.בקכשססבוהאצמתו,מימסרסמןאכ,״אנוס

ברםעביתי,—.למומשדהטארודמבדיהסה

.תבשבאוהו,מימהרסמ.׳הימריירדהימקאנוה

*והו,מ״מסרסמ.״אריעזלאעב,—.׳בנ״ס

״םימותסםירבדה.׳קמצי׳ר,—.דיפסםיצקשב

״יברבקמצי׳רוא,ףסוירבקמצי׳ר:ל״צו
,מימהרסמ.*הימרי׳ררמא,—.מיכומסנורסמו

.ןויצהלעשירמא.יבררמא״—.׳בסימבזבאוהו

ינשהןויצהלעו,עיצנומצעבדיססהמינהןושארה

ףיסוהלרמומלאלבושמאכיע,אילמברהכ״גרערע

:ה״סדיפהציבימלשוריבסגאצמנןכש

^״(יתאצמאלנאדשמברדסימק,.אגניחרנןיבר

רבץברנ־סי:איעג״נתובותכבאוהשרשמ

יאדיויסםוקמימישלע)אנינמ
ן

עימק(דיפקהל

:אירדהימשמרמאקוביסיואדסמברד

״מ״מהרסמ.״אברלרבסא״.אבשרגץבר

:איערמ״מ!ילומבאוהו

:ובסכ׳בד״קסטוהכבתופסותה.םולשבא׳ר

ר״וינסולשיבאןניסרנמיכבש

ןבםולשבאלאמשבןניקםמאלד,סייבהרמא

*שדל׳בג״קןירדהנס)ב״סועלקלמולןיאשדול

:(ריאמ׳ר

*בבבויטואברדסימק,.אבארבאדאבר

וסינכהםינושארהםיסופדמהזיאבש,לקלקלסנפ

ומוקמםדוקחורושהזיאבמיבאנינמ׳רסאסועסג

לעולפנםינורמאסו,ב״אהרדסיפלוליוארה

,אנינמתרומסאיימוהיגהסזסמהבו,הזהסועסס

—הארנהיפכ—הזהרבדכו.ומוקמוהריכישילכב
״ץבארבאנא,:ןמיסהשארבהזמליעלהסשעג

.׳ודימלסאבארבאיימ׳ר,—.׳ןיבארבייבא״:ל״צש

—.אנוהבררבאיימ׳ר:ל״צואוהמכוסדס״ס
בר.״ףסוירבל״רולרמא,ימילברולרמא״

בייחתנםנחלו,ףסוירבאוהםתסרכזומהימיד

ל.*ומשבימויבסברבהינמבר,—.אליפמ
א

רגהינמבר:ל״צילואו,הזכסנמםשיתאצמ

ז״סקביב)בררמא,—.ומשבימויבסבר,סנסש

מ״מה.*(ב׳׳עסז״נסבש)ברירבלשרפמ,(יב

•״סימקויבאוםושרשרבאבר,—.ופלמסנולאה

יא׳ויבאו,שביש
הימקליצילואו,(*רמשהלן

.ש״עייבאך

רסמ.״אזערבאברלרפמ״—

,״אבמרלרמא,—.׳אא״כהרוממבאוהו,מימה

סשקיסעהשסמלןאכונוצרהארנהיפכוסשיומ

םששישהןושלסוימסשמםלוא;ביערמיכמ״בפ

:אבמרלאלוףסויברלוירבדןנטייבאשעמשמ

ולאימלשורי,וסנאר״שב,.יבוטרביםיבא׳ר

׳ררודמבמורודסרלסייע.״ןימלגמ

:ןויעךירצו,יבוסרביסרטא

,׳וכואנוהברבןיבא׳רםשו,.אנוהרכןיבא׳ד

.אסרגכ.״ס״פברויברסטיסיאלוב

:ז״סהאראסומנסבםעפהדועיסמצמתאזה

םג.״קחציברברישב,—.אייחרכןינאיד

תאםולהלעדיאלןתיאלליכשמברה

,קמצירבלאומשרישב;ל״צילואו,ולאהםילמה

:לודגללכפ״רימלשוריבאוהו

.״והבאליע,רלהקרפ,.יהיארבןיבאד

יתאצמאלויהיארבוהבארודמביתשפמ

ד״עדל?ישה)רדה׳כףיירבויתאצמו.ורכזסש

:תטיא:אסרגהםשס״שבו,(םישהיפדמ!

׳רןמזבויהשהארנ״.ב״עלייףל.ץבאיד

ןקזלהאץבא׳רםמשסימכס׳בוהבא

ודימלתהיהןקזה.״(אבסץברל״ע)רענדמצ♦<

ש;
ל

ץבא׳ררמא:ב״עזיכסטרבבאסיאדכ,יבר

י

רסאו,—.ץקרסןלהנשו׳טויברללפסהאיה

,םרוכהךווכאסייגדיהסעגלולסיסיליאו;סושיבסידםינשיננילגינייע(* י
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ךללפטיךנוצרולרמא/ונו(אממרבאוהש

הארנהחנש,איעשוא׳רוללפונ*,לחאדימלה

ספב,—.מ״באענמימלשולימלחהיהאירש

אצמנאלשרלםמהברהקדצ.״ג״יקפ״עקרה,יבר

הזםוקמבהמהםיינעשףאהרוהירנלםלוא;םש

אמויימלשוריבןכיסאצמו,אימבהמהסירישפ

:ז״הס״פ

םימקלר״באמאברהמלש,.בררבאחאבר

אוהו,מימהרוכס.׳יטואניברל

היהשםוקמבןאכרציקל׳׳הםההנהו.גינץשודקב

וכנעימשלןוסא:םשרומאהיפליכ.ךיראהלול

,(אפפברלשולימלח)עשוהיברבאנוהברלאה

ףוסבו,םינורסאםשלאניברובררבאחאברויהי

אמאברשליהסהמילמהאבררנאמאברךרע

אמטיאףאו?סינומלקהמהאניברםעשבררב

רבל״צנררנםוקמבוםשןישולקבאוהס״סש

םינורמאויהשהיאראינהללופילשיהנה,אבר

בררבאמאברולרמאד:א״ערנילןילוממ

אריז׳רו,הינרדהאלםלועלאמלד,אנינרל

סורגלושכשלרשפאיאםשו,רמאקאנרלוירבדל

רכזומהםההאבראוהאנררנאמאנרש,אבר

?ומשנוינאלארקיךיאו,(אבר׳יע)ס׳׳שהלכב

י״שרפ,ארמגדהימשמ,.אברדהיירבאחאבר

לעבברלירבלמ.׳יטווברמלניקךכ

לטנןכשיםוקמאוההיאעדיאלשהארנליהס
:׳אויפחומנינהמהו,ולאי״שרירנל

.״םשמ״צו,ונחמאלסמנר,.אבארבאחאבר

:אנררבןנמנררולמנסממהרלסיימ

אל.,אנמנרלימלס,.אניגחרבאחאבר

,ולאכםירבדהרוקמר&םהלכביתאצמ

רבאמאר׳׳שבאמא׳רואנוה׳ר:יתאצמהברדאו

ריאימאר״א,—.(ו״סיתנוי׳פ׳ברישהש)אנינמ

ריאיסאר״א,(א״מןירדהנס)ןנמויריאיםא

ליאא״כמילס6ןירדהנסב.׳(ג״קסומנמ)ןנחוי

םשרכזנאלםלוא;יטויסאריאאנינמרבאמא

׳ימאריא,סטימסשרמולןיאו.ימא׳ררמאש

כ״אש,ומלמ״מהרסמו,סיש&גיפאבאסלימהמה

יםימעפיתש״ןנמויר״איסאריא,לפכנהמל

;טרדכהזרמאהזמימהינשסאןייצלקרולהיהו

סומעבסישהסרבדלעהזרמאשוירבדמםגו

!נאםיאור,ימא׳רל״צשהיגהייבארמאםוקמבש

ניו.ל״נסקרדהנסדאסרגהלעונפשהבןכגחכש

וינפלהיהאלשרדסמהברה.יא״ענ״לקארהבי —הארנהיפכ—
ריעה,אנליווסופדמס״שקר

י
אסרגהןילרבסופדבםלוא;הבהארבםשונססרגב־.

:דיהסבקתעוהשומכ

ןמלאנא׳ראסרגהילואו,.ופיןמדאדאבד:

אוהןכש,איבנמףידעסכמ.׳ופי

:םששיארהוף״ירהבסגאסרגה

לשוסקיסש.״אניברלרמא,.יטוינמרבאדא.

רוקמאצמאלשהאדוהכאיהירהל״הםס

:׳א׳סןילמבאוהו,הזל

באושאייו,סימכמשמשמיישרא״.אליידאדא

,ןושארה׳יאכאמרווממ.״סימ

לאשאשמשאדא:תבשבב״&רימלשוריבאוהןכש

.ימא׳רל

ריעהקדצב,*ביסםילקש,.ארטוחדאדאבד

ידיאויהםשונתםרגשדבכנהרדסמה

ומצעוודטכבד״הסהשףיסוהליננהו.ארסוחד

סאו,וליוארהומוקמבארמומדידיא׳רסאדקפ

םלוא.כיפםילקשלכ״גהארהודובכןכשמםוקמ

איההלסשףאםילקשסכסמש,רקיארוקעד

ילבבסישלהרוביחבהיסואחסונלבא,תימלשורי

,ל״ססהו)ימלשוריהלהרוביחבאיהשכמסעמונתשנ

הארוקהנושארלילבבהמסונאיבמשכ,בורהיפלע־.

הנושארלימלשוריהמסמאיבמשכנ,סמססילקבסבב

וניקנהזהללכהסא,ארמגםשבילבבהתאהנכמ

םישאהוהזמעליאלןתיאלליכשמברהיכ,ךליב

ינשהזבסגו.(סנמל״הסלעבברהסאפ״כ

ימלשוריבו,אלאברליהילבבב:המהסואחסונ

ל״הסהייסכנןאכבותכהיהיליאו.יליאבר

ססשאברסמנו,גיהכלכבטרלכייליא׳יעו,ומצעב

:םיקימעמה

?ילבבבהיהךיאדועו״.ליממ״ד.איעשוא׳ר

,ןנמוי׳רלשיקלשיררמא:ו״לקביבב

היהאלשיקלשיר,לבבבאיעשוהבראמנרסרבכ

לשודימלסאיעשוא׳רהאברדטבהראותבדבכ*

.(׳אונימאמוי׳יע)ןנמוי׳רלשמימלמאלמימ
—

ינויצבםש.יאסמרבאמנמ׳רו,.ב״ממ״יד

סאדקפאלאממרבאנינמ׳רלםימכמהםטמיתה

רכזוירבחחאהנסשכ׳במואבסאיכ,איעשוא׳י

םושילגהזםגו,אסמרבאיעשוא׳רסאכ׳ג

ז״פסימססבעמשמןכאלו!ןידבאדלמלנמו,מ׳*.

,ססם)אנינה׳רלאנימאוההולרמא:ב״עפ

\
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אלוהי׳ר,—,אתיירבלאנתאוהםשרכזומהאחא

רמאשס״ביר:וגיצמו,רוקמהרסמ.״ןומיסרב

,״יזפןבאלוהי׳רו,—.(ב״יססמ״צריב)א״רשב

*חאר״שנרמאפ״נירש:מיצמו,מ״מהרסמ

םשב,—.(גיהגיפןישולק,ה״פרריזנימלשורי)

,קיפסינעתנאוהומוקמ.׳ימלשורי,ל״בעשוהי׳ר

—.רישהשףוסוו״כפסריבבלועאצמנו.א״הס
.הזכםכמםשלקפנאלל״ויהיאב.׳׳אנסי׳ר.

מיבימלשורי)אחאר״שבאנסוייר:יתאצמו

*כ.*ופשנסיבארבבקעי׳ר.—.(ה״הא״פ
רבבקעי׳ר׳יע)אבארב:ליצואוהסיסהארנה

•יתאצמתאזהאסריגנםגםלוא;(ישילשהאנא

״•ןומיס׳רללאש,—.ס״הא״פהליגמימלשוריב

םהבשהושהלצהו,״אחאברו״םתסןומיס׳ררולמב

רישבאחא׳ר:יתאצמו,מימהרסמםהינשבש

—.(ה״לפר״בגאו,׳לגיעהברתישארב)ןומיס
־6והס״סהארנהיפכ.״ומשבאנסרכןבןועמש׳ר״

גאכםירומאהסירבלכםלוא,שיעאנסרב:ל״צו

—.זיהןושארקרפןיבוריעימלשוריבניגיתאצמ
רכז,׳יאנימרבשיר׳וכואינוארבלאומש׳רו,

.,יאנירבשיררולמבאצמתולאהםימכמהתומש

.אמיאיאו/לחא]ינעבתונושתואסרגסמהםלוכו

—.הבומרבלאומש׳ר:ןאכרסמו,יאסלאמילאהל
קרפםילקשבאוהו,מימהרסמ.״יאלמשר״שנ,

:ר״הריעיבר

:בסכםש.״אבקוערבאממ׳ררמא,.ובייא׳ר

לויבררכנונייא,
ו

רולמל״הסהלחי

.ע״פב
,ו״מםיחספ)אנינחרביסויר״א,—

אלולאהםינויצהינשב.״(י״שרבש״עג״כקןילוח

אסרגהבםשקיזחהשל״הסהתערלסרפבו,ןכיתאצמ

סמבותנוכינממהרתסנםנ;שיעאייניאהנישיה
ולאהםינויצהשהארנכ״ע.םשי״שרבןייעלהויצש

ארסחימירוסמו,םהלםלקשהמלעטסיאל

^עםינויצהואוביהזלעו,״שיקלשיררמא,:יכה

יישרנןייעלהויצשהמןבויסג;םולשבםמוקמ

רמאשוריפבאצמנאלסישנשסאשותנוטפ,םש

♦׳שרבאוהשרופמאלה,שיקלשיררמאונייא׳ר

סאריהסהלקפתמאבןכו;סישהתנמס״נש

לצאורכזאלושיקלשיררילמבובייא

רולמנןתיאלליכשמברהו.(*אנינחרני״ר

,ל״הסהינפלהזבססיהתרמאאסרנפרמאלםירי

.ן״רהוש״ארהבסגסונושתואחסונהזבוניאררבכש
—

.״ס״סילוא,אנינחיברבאלאבר(ב״כ)םידמבו,

:רי£0סכררבלמבביתאצמתאזהאסרגלרנמ

רמאןיסמויהבתכשהמו,.אדארבאחאבר

.״רפוססועס,בררמחאדארבאמאבר

הרזסלובע,סיסןישודקסישמןכקיתעהןיסחויה

שארבומצעבליהסהאיבההזהמ״מהסא)ס״י

א״כהכוסנאמיאאוההןינעהשתמאןס,ךרעה

:ו״סןילוח,(רסאחסונב

יסאברלהימקביתי,.איועברבאחאבר

ברהסגריעהרבכ.״(ז״יקסומבי)

ל״הססנתכשהממסנוא;אהלםשאתיללרלסמה

ויאוב״אנינמרביסאברלהימשמרמאו,הזר:א

םעוספסוהסאםואתלהיהונוצרשהארנרוביחה

הזלסזסיפוכסהמהןכינ,וכרלנןיסחויהירבל

יסאברלהימשמרמאויסאנרדהימקביתי:ס״שב

הזהןויצהכ״או((ןורחאהרולמב׳יע)אנינחרב

יא*ז׳יקסומני,
ן

םיקמהןינלירסהלומוקמןאכ
:וסלוסחלפרעו

ולאהסונימה.יאנפברו,.א״רדבאחאבר

רמאו:ליצילואו,םההנבההיללושמ

:ו״לסבשבאוהו,אפסברל

לעבנרהירנלילהוכמ.אריעזרבאחאבר

לונכןכשמםוקמאצמאלשרכינל״הס

יכ/כרלנסהלילחינהםוקמו,הזהםכחהםש

םירישהרישו,השאהמנפ״ססנשימלשורינאוה

:סופסכקוספ׳נהנר

ומוקמ,׳ס״כ!ינוריע״ןויצה.פיבאחאבר

״,ינארמא,סונימהירמא
:םשןייע

אלאנא׳רלצא.׳אבא׳רללאש,.אחאבר

:ל״צואוהס״סשהארנו,הזמרכז

רל
;הזלרוקמיסאצמאלו,ש׳׳עוסנא׳

,מ״סר״פםילקש)אמארישנוהנא׳ר:טיצמו

סלגא)וסנארישנאמא׳רו,(ק״מרםילהחשרלמו

,מ׳׳סהרסמ.יאנמנרו״—.(גיסכ״שחישארנ

,(ס״יאשנאמומניח)אנוהרישנאחאנר:יתאצמו

,ו״הניפןירלהנסימלשורי)אמאר״שנאנוה׳רו

—.(סימסרהנרסישארנ,ארקיופ״ראמוהנמ
ינר.׳ג״יסוכרנ,אלוסיינר(סושמ:ל״צ)רסא,

■$נינמריניסויריא:(סמשסומוקמסינשכ)רמאשספלעותנוכי,םכירצ׳אנינמריניסויריא,:אכריגסםג(•

.םרוכה.אנינחרינינוי׳יוילמרמאליצשאלא.סייא׳רירנדלעךשמנכיטוטשאצ
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חיכןבהטשפדומללליחתהךאיהסשעשהמב״פו

א״רלפהשובסנ׳אל״קתבשבתופסוהה.יסינה

רבנלבא,לולגהשענשלעקסעאלשקרןויכאל

:ותונטקבסנלסל

רמאלאננחונינרו,.היס.הירזעןברזעלא׳ר

שרופמאוהןכ.*ובררזעילא׳רינ

קרפןראךרלכוטייפסש״עו,היכפנירלתובאב

—ישילש
.״מ״רלאבוססלקהירזעןברזעלא׳ר,

׳רימיברועהיהשהארנם״מקרפא״רלפמ
ןנחוי

:ןויעךירצו,יאכזןב

עלבקוספ׳ביתברהכיאב,אמםחרזעלא׳ר
ו

לחלתוכלמינורההרשעןיבובשח

:רמאלןאמ

אברוצלהיתוליזבעמשאל*שירברזעלא׳ר

לעו;(יאר״כתוכמנקתשוןנברמ

אעיצמאבנ)וחומרחאלשנענקסשואיפעמשש

:(׳בריפ

א״רשרשפאו״.׳הןמיס.תדפןברזעלא׳ר

רמאכ״עוןנחוי׳רלרבחלימצתהיה

לימלת,ןירלהנסלק״פרימלשוריבאסיאלכ,ןכ

הילקארמבאבבילבבבע״צו.״י״רלא״רןונכרבח

הילעילוהסאלרזעלא׳רךירוצצא:םשרמאל,׳ב

רבחדימלתרזעלא׳^היהשאולו?היברןנחוי׳רל

יישר,רתויוארבלונממדמל£אלאוחומכםכח)

(ביעמינקב״בס׳׳צשר׳יעו,א״ערניסןיבוריע

ליכיהוהריפשאה,ימלשוריהירבדכןנחוי׳רל

ר״א:מ״הגיפןירלהנסימלשוריבו.הילעידוהסאל

ומכסיהברסנ,—;רזעלא׳רינלמילהפיןנחוי

הברראםשמ.״׳באייקרשבהלכקרפב,ובר

,לאומשרמלםשרמארזעלא׳ראהל,רותסלהיאר

רמאקלמו,יוכוהילחיביהי(בר,יישרפ)ךברל

אלשהנימעמש/יברלרמאקאלוךברל

ל״לףלל״הססצאכןגהמ׳•ע),ברלשודימלתהיה

אוהסנשדיעתןיפחויבש״ומכ,תלמו,(ב״עס

ניבלםושרנוניבר׳יפב׳יעו,פלמהבקרמאאל

אל,ןיסחוי)אנוהברמ6עב,.ויס—.׳בא״נ

רזעלאר״שבאגמבר:יתאצמהברדאו.״(יתאצמ

חחמיתפףוסו/׳זא*יל״קיו,יידתוכמ,בינמיב)

אמומנתהאר.יוביכאייח׳ר,—.(יתבררתסאד

.אשתפיר
,מ״מהרסח.״ל״כעשוהי׳רלרמא,—

—.םשיתרעהשהמ׳יעו;ןנייתוכרבבאוהו
:ו״לןילוח׳יע.״שיקלשיר׳רמא,

אנויגיאהיכלכבקותשלוכרדתאהנישןורחאה

םישרדמוסישמטקלליליהאצמשהמלבלמיכנאש)

רפסבורכזנאלשהזלהזםימכחהתוסחיההינויצ

קרריהסהסלקפשםינויצתואמיתאצמלומ,ד״הס

תרחאתעלרואלםאיצוהליתכשחו,םהמדחאלצצ

ראובמכח״ביראובייא:םשרסחשריעהו(הייא

לו,םשםיחספב
ו

רשאלכתאהיניעלולהיה

—.הזבםנהקיתשהולההיההבוסזאינהזבונרעה
מ״מכרסח.״הישאירישביבס׳רוןדוי׳רו,

/

:ב״כסיתברהכיאדאתחיתפבאוהו

׳רסושמובייא׳רוןדוי׳רו״.ירגנרבובייא׳ר

תישארבבאוהו,מימהרסח.״ןנחוי

:ס״סרדימפהבר

םכמםש.״ומשמףסוירבןתנבר,.ידיאבר

ןנעברל״צשהארנו.יתאצמאלהזכ

:חיכומונורסחו,ףסוירב

דעומ)׳וכוייבאלרמאו״.ארננאיבידיאבר

.״(ז״צןילוח)ייבאולרמא,(ז״סןטק

:תומוקמהארמהינויצופלחתנ

םיחספב)םשל:ריעהןתיאלליכשמברה.אייניא

יפכו.ובייאןניסרגדחכומ(יאו״ס

פ״ירגהתוהגהירחאתומוצעסיניעבךלההארמ

ויהילואאתיירואבהילימברדפיירגהםלוא;ם0

םלוא;רחאםוקממתאזהוסהנהלעתויארזל

:םשש״שרהתוהגהב׳יע,ידימחכומאלםשומוקממ

אוהו,מ״סהרסח.״ומשבסחנפ׳ר,.אליא׳ר

שירסשב,—.ב״פסםיחספימלשוריב

ללכקרפחבשימלשוריבאוהו,מ״מהרסח.*שיקל

:דיהל״פןיסיגו,םימעפהמכלודג

אלהמש.׳ונאילולןייע,.יירנטןבינולא׳ר

ןכשמסוקמהיאד״הסהירבדביקאצמ

:חיסרד״מר״משבאוהו,הזהסכמהלטכ

.״אה״כתוחנמ,ייבאלףיקתמ,.יאעלא*ז

׳רלףיקתמ:ליצוארסהימירוסמ

5צ,ייבאלרמאואריז
1

:סשתוחנמב6ולין

אסרגהו,סימהטוס,.היכרברביאעלא׳ר

כ״גאיהןיסחויהתסרגנ.״היכרבוםש

:ארפסלטיבארולמבשימ׳יעו,י״עמולגאב

תומייקתמותוצעןעמהיה.ךרעןברזעלא*ו

׳ארומזמםילהמשרלמ)תוחילצמו

:(זעכהיהוקוספ!

א״פאירפב׳יע,.ג״סשאר.לודגהרזעילא*ו



—200—
״**י!״

יפו,׳טויביבברדהימשמא״רדבאמצנר:יג

סהסיביבברבויתס;יכהייבארביביבבררסא

ייבארביביבברשמ״ש,ייבארביביבברבםייסו

.סססיביבברכ״גארקנ
:רדסמהתרעהב—

מרנןיביב׳רלערבסמהגלד״
,ימואיי

׳רמאקראיבהאלהמב.׳יאמש׳רלצאואיבמו

׳ראוהש,(םשיסורעסשהמ׳יע)איימרבןמ

יוארהומוקמבד׳׳הסהודקפרבכש,איימרגןיבא

:ימש׳רסאםשרכזםגו,ול

הזהןויצה.״תומבילק״פ׳יעו,.ירודמהןב

אוהךשמנילואו!ינושרדרמוא

םימיכ״כךיראהסאעיצו,:הטמלבתכשהמל

קיפבןייעלהויצהזלעו;״אברללאומשןמזמ

ילרמאא״ביר,אבררמא:ג״לםשש,תומביד

,ויהא״בירירתכ״עשםשתופסותהובתכו,׳מו

רמולוהלאמטאלו,׳וכוברלשוברהיהדסאש

כ״או,אברלברןמזמםימיךיראהדחאהש

םיהש)לאומשןמזמםימיכ״כךיראהסאעיצניס

:אברןמזל(ברלשורודןב

ברו,(ג״קםיחספ)׳וכולאננמברו״.אנורנבר

.״(ייקתומבי)יטואבסאביי

:הלעמלןוהסתוהטמלןוילעםשמ״מהופלונתנ

אוהו,מימסרפמ.״אבאר״שב,.היכרב׳ד

׳רו,—.איפפיססילהתשרדמב

דבאדלעלבחו,ימא׳ר׳יעאוהסיפ.׳יסא

.הזלמ״מה
אצמתהזלרוקמ.״טלמרישב,—

.אניסויןבןועמש׳ררודמבדיהססש״מב
—

םשרכזנאלרפסהלכב.יארערבןנחוירישב,

םששיאכזןבןנחוי׳ררודמב׳יעו,הזכםכח

:הזלמ״סיתאצמאלו,היכרב׳ררכזנ

גתוא

ףיסוההזהסכמ*םשתא.ןימינברבלדיג

קררכזאלןיסחויהםלוא,הילידמד״הסה

ימוינמרבשהארנו,יסוינמרבלדיגסא

ןיעבסמהתואחסטינשןכש,אוהדמאןימינברבו

,ןימינבימלשוריבוימוינמילבבב,ד*פםילקשבדמא

.דחאכםהינשלצאמימהתאןויצומצעבד״הסהו

:ןימימ׳יעו

ימלשורי,ןובריניסוי׳רללאש״.אגוזלאילמג

(ילבבהחסונבל״ר)ארפמו,ג״פסםילקש

־מדןאמאתוזןוילמג.״אשוזןוילפגסש

.״(יתאצמאל)והבא׳רלרמא,.סחגמןברזעלא׳ר

:חיפססילהסשרדמבשלופמויתאצמ

יתורעהשהמהאר.׳וליבחוקחצי׳רלרמא,ימאבר

:יסא׳רוימא׳ררבחקחציברלצמ

וסידפקתדשברולרמא,.י״מד.רירברמיובא

״קןילוחבאיהו,מימהרסמ.״אנמא
ז

.

—
:סיידןימינבאוהו,מ״מהרסמ.׳ומשמאניבר,

.*אליה׳יעו,אסיר״שבאליא׳ר,.דיס.ימאבר

רודמבו,וירבדלרוקמהארהאלןאכ

,אליאר״שביסוי׳ר:הזמךפיההאיבהאליא׳ר

ר,דיהסהתעדלו
׳

אוהימלשוריבשארומאהיסוי

,״אלפ׳יע,ש״מבותנוכליתדריאלסג;יסא׳ר

׳רםעוללכאיכ,עיפברודמדמיאלאליה׳רלש

ןיפיגימלשוריב)ןאכוירבדכיתאצמויתעגיו.אליא

יסאר״שבאליה׳רו,(ד״הרד״פו,דיסראיפ

ןורסחהזיאשהארנכ״או,(ביהא״פריזנימלשורי)

ר״איסאר״א,—.אליא׳ררודמבד״הסבשי

׳יפו,זיכתוכרבבאוהו,מ״מהרסח.״רזעלא

וירבד.״ודימלתאנמ׳ר,—.אלישרבאדוסיבר

רמאיסא׳ר:ךפההקסעההזמליעלו,םימותס

סגשריפאלוססס.״סחניפי\—.ינמ׳ר

בררודסבקסעהשםסלוחנוכילואו;הזלמ״מה

תארקבלוכלהסחניפייוהיקזס׳יוה״לש:אנוה

סחסרכזומהארומאהיסוי׳רוספדלו,יסוי׳ר

ךרעבד״הסב׳יעו.ילבבבשיסא,ראמימלשוריב
:׳דקרפשאראפיצמאבבימלשורי׳יעו,אממבר

ריבאנתוקירופפאיברדהטא״.ד״בוקירוטפא

הזבד״הפהירבד,*(יסמ״ב)איימ

עמשאמ:םתהאחיאימד,המכהנגההיללושס

לירו.יטואיימ׳רדליקרוספאיברדהטאאנתד

:איימיכרדאתושקהלשיאירדהטאאנסדאהמע

אצמתהזלמ״פס.״אלופרמא,.סיס.ישאבר

.׳היסקסרפר,—.הברלצאןלהל

ןוכנרתויהו;ה״צתטוסכבאוהו,מ״מהרסמ

:סיפ,היפכםרפר:ל״צש

בתוא

ומוקמ״םימלצהלנ׳פימלשוריו,ןויצה.יקרוב׳ר

:אצמנ•שםנשל״רו,ךיפהשארב

:אנפ׳רימוקיקרט׳ר

רבאוהסססיגיגגרשתצקהארנ,.יביבבר,

סותירככקעמשמאלו.״טוןינא
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רשאםוקמהמןויצהזוזיאלהזבו,ברםשבאניסק

נלחונרסויסגו.ובןנושמאוה
ו

היתספמשאש

*לימתופירטולאלפ״שהחאדיהשלעבגרהל

:ולננלהיהרשאסאהאראלשאמינדמ

התוא

.׳היהוריבמלתוחדנרפסבו,.זיסס.אנוהבר

—.לימתורוכבוס׳יןילוחבעמשמןכ
אריז׳ררמאלאהלופגינ.״ודימלתאריז׳ר״

ע״צו,ש״עאנוהבריבןנרהט(סילתוכרב)

היתלסאניבא׳רארר,ארד׳ררמאךיאכ״אש

אלו,(ו״סןיסיג)היבראנוהברלהיבגלליזאו

לאעמשי׳ררולמבל״הסהשימ׳יע)יבררמאק

ש״פכ,רבמלימלתולהיהילואו?(יסויר״ב

רבןממנבר,—.תלפןברזעלא׳רלמריהסה

אנוהבררמאז״עןיבוריעבו;יוכוורטמהיהבקעי

רבהבר:ל״צשהגוהס0ןוילגב.׳ןמחנבררמא

:םעפהלועאצמנשףאו,ןמסנבררמאאנוהבר

םשםגהנה,(מ״כןירלהנס)ניררמאאנוהבר

,מיתמאהאיהילואו,תרחאאסרגףיירהבוגיצמ

אלסישהתספדהירמאבר,ןמזספלנשףיירסיכ

הברלאו;הערלםיסיפדמהיריךנלכובולמ

הציב,א׳׳נארמבאבב)רמס״רלרמאנירשוניצמ

—.(יידהרומה)אנוהבררמאןממנברו,(ביכ
הארנו,הזלרוקממיל.״ןתנרבאברולרסא,

ןשכרבאברולרמא:יכהינתוארסמימירוסמש

:ןתנרבאביהינמיעג,ימארב

רבןמהנבר״.עשוהיברד.דירבאנוהבר

הארנ.״ורטמהיהשןיסחא)גחכ,קחצי

:ב״עלידןירלהנססולאוירבדסאבאשןיסחויהש

םשרכזלע.יאודאברלשויחאאנוהבר

ל״הסהבתכןיסחויהרפסבהזהםכחמ

:ליצילואו.ודובכןכשמםוקמסאאצמאלש

הנררבלמבנרכזנאוהו,יאמאנרלשויגא

א;ב״סרםשאמומנסבוסיסר
ו

םשהחיהשילוא

:ןאכקיתעהשומכאסרגהןיסחויהינפל

קפתסמכהארנסורולהררסה.ףסוירבאנוהבר

ירמא,םלועבהזכסכמםשהיהסא

ינשהםוקמבו,סמאםעפקרורכזאצמאלש

אלבושחאכ״ע.רחאםשלערמאנאוההןינעה

א״פלועבוזנהורכזסאיתאצמשריעהלרסומל

ימלשוריבש:הזבקרונתשנאלתואחסונה?הימש־.

,יביברביירלילבבבו,ןוברבי״רללאש.
סנהיהשהארנ,ןאכרכזנאלשסא,הזהיונישהו

לאילמגתארכזןוברביירלצאש.ד״הסהינפל

לאילמגסארכזאבינרביירליצאו,אגמ־

:אסוז(ןוילמגאלו)

אנייניאםיחספלקיפו״.אעלארבלאילמג׳די

ליהסהש״מפל.יאנמ׳רהימקינס

,אנינמאוהאנייניאש,אסיסרבאנינח׳ררולסב

ולקפשאנינמרבלאילמג׳רוהזשאמיניאהגשנאל

:אנמ׳רהימוקיעבש,ןלהלר״הסס

אנמ׳ררולמב.אגמ׳רד,רירברבלאילמג׳ר.

ג״רלוהחנוקרג״רלרדנריתה,:בתכ

ימלשורימקתעומאוהו,פימהרסמו.׳הירברב

רבהולמחאןטהליהסהשהארנו.י״פססירלנ

ימלשוריבןייעמהםלוא;אנמ׳רלעםיבסומהירב

הסנוקלג״רלשהירברבהוהלאילמג׳רשמכויםש.■

:םשמ״פהפ״כו,אנמ׳רלשאלו
ןורחאפיסימלשורי,אחאריישב,.ןושרג׳ר

יליאברב״יהםירדנלג״פו,סירלנל

,ררו,ללכורכזמילןורחאקרפב.׳םושרגרב:

:אחארישבםושרג׳ררכזנחיה.גיפנ

•דתוא

׳וכוןכש,ריאמ׳רלימלס,.יאגיריב.יאתםו־ז־

אוהןמאנרסוירוקמ.׳מ״רסושמרמוא

ר״ביאמסור׳ר)הילילאה:ה״לןטוריעב
(יאני

:מ״רסושמייברררמאינסקליטוסטרלאה

רבקחציבררמאימילבררמא,.ימידבר

,הימסומבטאוה.״יברסושמימירבא

רנקחצי׳ר׳יעו.ונטרםושמםשונמסרנו

היהשהימרי׳רלהיתכשמימילנר,.—.ימילבא

וחנונהארנהיפכו,מ״מהרסמ.׳ףסויברלמלוש׳

ימידברששריפםשי׳שרםלוא;ל״יהרומתלאהל.

:הימרי׳ראלוףסויברלחולשלהצרשאוה.

,׳וכובררמא,.אניטקבררבלאינדברי

םשבאיבהררסמסברה.׳זנ״אפב

ילשלסמםגו,הזהןויצהרואיבןושרונשמ״־מי

וינפלרשאתאהאראלריהסהש,אנרנש״מרההט

לו.םשתוסירסולא׳פב-
י

שיןסקסימשהארנ

ס׳׳ר,נ׳אפבל״צכ״אסבתרומתו•ןא*

רבלאינרבררסארישדבםשש,ךשנמזיא■קרפב־
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.״ב״פסבוסרמושכו״.ל״בירדהינתחהירכז׳ר

צאומששרדמבאיההזהרבדה

שרלסאוהבוסרמוששרדמו,ג״סס
אורקלרבסמהלימדחיוספדנשלעו,םילהס

ופכו/בוסרחושסשבנ״גלאומששרדמהתא

ספדנש
שרדמהרעשבסגםידחאםיסופדבתועמבןכ

:לאומש

םגו,מ״מסרסח.״ימיא׳רללאש״.אריעז

ןיבקרימיא׳רסאדקפאלד״הסס

סבשימלשוריבןכיתאצמויתשפמו.םימכחהתונח

.״ובראייח׳ר,—.רואיבכוכב׳יעו,ב״הויפ

.״ודימלתהימרי׳ר,—.יריעז׳יעו,מימהרסמ

ונכשלו,ע״פברודמהזהימרי׳רלדחיאלד״הסס

׳ררמא״—.המשוהאצמתווהשרדההנוי׳ר

ב״פאמוי׳שוריבאוהו,מ״מהרסס.״אנינמ

אוהו,מימהרסמ.׳אדוהיר״שב״—.ב״הר

—.ז״יפרוב״פשיר,א״הסא״פסכשימלשוריב
יתשפמ.״ב״הלודגללכ׳פימלשורי,אנהכםשב,

ישארבאיימרבאריעז:א״כםשיתאצמאצו

יכאיהתוא,הזהסכמהספסארכזאלד״הסה)

ספגילפאנהכו,אנהכםשב(םשותסרגהתנתשג
מימהרסח.׳אבקוערמםשב״—.אריעז׳ר

4

;זיסרב״פסוכמ׳תיבאוהו

אלךרעהלכב.*ליעל׳יע,ןנחויר׳׳שב״.יריעז

:ל״צשהארנו;אריעז׳יעו,תאזכאצמנ

:הזהרודמהשארבהאר;ןנחוי׳רי

חתוא

ןמתופסותהובתכ,.ןםגרותמהתיפצוח׳ר

יכםתנוכ.היהתוכלמיגורההרשע

ןמגרותמהתיפצומ׳רלש—ןושלהאררמאעשילא
—

הרשעמהיהשובתככיע,יוכוריזחהלרירגד

טיסשןלנמיתכאד,איראאלאהםושמיא.׳נל״ה
הכולמיגורהווהאלוסא?םיעודיהמ״סהרשעמ

ילבדתמאבםלוא?ולאמרמוירבקהלונתנאלש

4םדוסיריואהןמהסולקהרעשהבאלולאהתוססותה

,עלבקוספביפיתברהכיאבהמהםישרופמא״כ

:שרודיכקוספס״מםילהתשרדמו

.״ומשברזעלאןבקחצי׳ר״.ד״ס.היקזח׳ר

4היקזמיבראלוהיקזמםשברמאאוה

קנעהסורשרדמבשהמאןה;נ״פלאומששרדמב

:י״רבאיננמ׳רש״עאיהה

היהש:הזבףיסומןיסחויב.אקיאריבאנוהבר

ןכיתאצמויתשפחו.והבא׳רלשודימלת

וניאןאכד״הסבםנםלוא.ב״נםיחספיישרב

ורודמבומצעבהזסארכזרבכשרפוסססמשהאלא

:והבא׳רלש

ןבהיספשמומאדצמו,.ביסשאר.ןקזהללה

תישארבהבר,יוכודודלישימח

׳יעו,היספשדןמיתאאיימ׳רשםשונינפל.״חיצפ

:םשראותהפיב

ד״הסה.״ייכאוהברןמזבהיהו״.אישנהללה

הארנו.ולאהןיסחויהירבדלרוקמאצמאל

ר״רכתסרגכויכהציבבאסרגההתיהןיסחויהינפלש

הכרמללהיעב:םשסיבההיגהשומכולאננח
,(ז״חאשרודמבד״הס׳יע,אברמונינפל)

.םנמזבהיהשבסכהפיכ״עו,םשולבישהייבאו

םידקהונתסרגלש,הנוכנהאיהתאזההסרגהו

הזבס״שהךרדןיאשהמ,ייבאלםדוקאברסא

:(הריזגה״דג״כסבש׳סותכ)

עבשראברפסבבתכ״.איעז״מ.אנונטהבר

.׳׳אברמלודגאנונמהברדיוכו

,ךלאנידומאנונמהברלאברולרמאד׳׳שריזנב

רמואאברהיהונממלודגאנונמהברהיהםאו

:רמלאנידומ
תלהקמ.״אנינת׳רללאש״.ארפסאנונטהבר

׳רשהארנ,קשועהיכקוספ׳זהבר

,לבבבדארפסאנונמסברלשודימלתהיהאנינח

,היקדבמלקראוהילואח״רלסיהרלאששססכ״או

;׳וביכהברארקיו׳יע

זתוא

הארנו,מ״מהרסח.״ןיבא׳רו״.ויס.אריז׳ר

אריז׳ררמאד:ב״מהדנדאהלותנמב

ילשכרכוהילהנתרבסאדןיבא׳רלהיליישליי״רל

,מ״מהרסח.״ובראדוכיברו״—.הישירב

יכאריז׳ררמאד,זיסהרזהדובעבשרופמאוהו

.״םוקילאןבןנחוי׳רו״—.(*אדוכיבריבןנרה

אלשומצעבדיהסהש״מסלסרפבו,המותסוסנוכ

:דיססאבא׳רלשורודמבד׳׳סס׳יעו.ורכזסאאצמ

.סרופה,ונרהיהאלשעמשמ;״וכיהדוהינרומטימסשמהמאריו׳ר״:(א*מד)הנש׳יע(*
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זןילומ:אצמנהזבל״ססהירברכו,רמאםוקמב

״יתותירכ,נ״צ
ז

אנימאהוהאניפססמלילול—.

:םתסרכזומהארומאהאייחיברש
אייזר׳ראוהםישרדמוימלשוריב

ם״מהברתישארבב(א:ילבבבשאבארב

י׳רו,הבראיימר״שברמאאמוחנת׳ר:׳ה

תאונאצוהשירמא.איימר״שברמאהיכרב

םתסאייח׳רשישהנמאנונעדיוקפסללכמונמצע

איימ׳רשתופסכקדצב,הבראיימ׳רונניאש

-(נ;ומשברמוללימהיכרב׳רש,אבארבאוהאוהה

.הכיאוב״פרתינעת,ד״החיפ]יבוריעימלשוריב

,שנרביכהתיאיוכוהישאי׳רשרד:ג״פיתבר

רןמתהוה,ןנחוי׳רםדקאשינאנשילילערמאד
־7

תעדה.(יסאבראוה)יסוי׳רוימא׳רואייח

־׳רלשודימלתאבהרבאוההזאיימ׳ר8תנתונ

כו,ןנחוי
ן

ה״פהרזהדובעימלשוריב!תשלשורכזנ

םימעפונאצמשהמבונתעדחונתהזבו(ג;דיה

־׳ר;(רואיבכוכ׳יע)ןנחויר״שבאייח׳ר:תובר

ולרישבאיימ
י

סילהסשרדמ.ג״כססזיסר״דמב)

וניצמאבארבאייח׳רסאו,ךביכס״רמיימ

ולר״שברמאשכ״נ
י

ארקיוח״סרח״נאמוחנחב,

ר;(מ״סכוניכהבר
׳ינמחנרבלאומשרישבאייח׳

:(ה״קמ״רסילהתשרדמ)

,,הינסח״בס״ושבבוחכ״.ןיבארבאייח׳ר

תובותכבע״צ.׳יטואברדימלתהיהש

ה״פ
*הןיבתרבאייח׳רדסירבלאברולרמאי

:ךובארומאהוהדאהילעמאתלימךלרמיא

רמא.״אברוייבאדימלת״.אנוהריבאייח׳ר

ג״הכלכבו,(ימהדנ)אברדהימשמ

־׳ר׳יע,ודימלתהיהשטילחהלןיסחויהליגר

:י״רביאתסול

.יוכואברדהימקאייק׳ראנת״.אייח׳ר
י

*ל

!רהילואו,ונמיתעדיאלהזאייח

ל-ףא,אברוייבאלימלתהיהשל״נהאנוהברב
י

יברארקנהזואייחברארקנאנוהברבאייח
ינחאייחבר:לינואוהם״סתמאבילוא.״אייח

ג>רליא:הילתובותכבםגוניצמןכש,אברלהימק

:אברלאיימ

כימקאסאיוכוסיסמח,.אכיראאייחבר

/טיראאיימ׳רםשש״ארב.*אברל

.הזינפללקפנו.אתפלמ
—

ןבקחצי׳ר״

,לבס

׳יע,ולסלוקהיהשהארנס׳׳ניריכע״צו,ומשב

.םהיניבחולפןתנל״הםהו

—
וחנוכ.׳׳סחנפירו״

׳ר1אוהש:אנוהברלשורולמבקיתעהשהמל

:׳ונווכלהסחנפ׳רוהיקזס

יעבהישאירב(שיע)יחמאבר,.ו״ס.אייח׳ר

.״סינמיעבוותיבבהנושיחא,הינמ

יחא:ל״צכשהארנו,םילבלובמוםילופכםירברס

—.הישאירביאחא׳ר׳יע,הינמיעבוותיבבהנוש
חסונבו,מימהרסח.׳ומשבןיבארביביב׳ר,

ומתסש)יביב׳ררמא:ה״ה׳ב׳פםילקשילבבה

רישנאיימרישב(ליהסהסעלל,ןיבארבאוה

׳ררולמבומצעבל״הסהםלוא;אבארבלאומש

חסונסארקיעלספתשותעדהליג,איימרבןיבא

תמאןה)א״בשר״שבאייחרבןוב׳ר:םש׳שוריס

,תואחסונהיתשלםוקמד״הסהןחמבורהפ״עש

ןכו,(ארסוחדידיאברלצאיתוריעהשהמ׳יע

יולגוקומינוומעטו,םשילבבבסגאירגההיגה

—הנושארההפקשהב
ר״שבאייס׳ררמאיךיאש

המיפלו.ונממרחואמןמזבהיהשאבארבלאומש

יפלש,ןהכהאבארבאייח׳ררודמביתבתכש

ימלשוריבםיארומאהןיבםתסרכזומההייח׳ריתעד

םייקלשי,ילבבבעודיהאבארנאייח׳ראוה

ללכםוקמויהיאלזאםלוא,ילבבהחסונסגריפש

:ןאכד׳׳ססהירבדל

סירבינחמואירקמ״.ג״ס.אבארבאייח׳ר

יבירד
:לי׳צואוהרפוסתועמ.יל

בשרל
״
ןמיסהףוסבסגהנשנהזהתועסהו,ל

שירםשברמאישס״שסלכבאצמתאל״—.הזה

הברתישארבבןכיתאצמפ״כע.*רבדםוששיקל

.ירמאמילוולרמהימא׳ר,.דיס—.ג״סק״פ

ןיסחויהכ״כ,ובראנינח׳ר״—.א״יתומבי׳יפ
רכזשירבדלהיארןיאשףא.״ל״נמיתעדיאל

׳רללאשאנינח׳ר:ה״קמססילהסשרדמב,רבלצ

ןאכלואשלשיהנהו;יוכוםהלןהיווהמאיבמ

תאמ״רלאשיךיאש,ויסב״כהברארקייהתלאש

׳ררימלסאבארבאייח׳רש,ונממןסקהא״בחד

אלשרמימלןלתיאהמ?אנינח׳רלשולימלסןנחוי

,םשהברבםגרסאשומכ,היקלגמלקרולאש

אייח׳רלשוברהיהאנינח׳רשסנתונתעלהכיאו

םשובותכהספשמסאוינפלםשכיעו,א״ב

ריעהקרצב.״(מ״לןיסיג)בררמא״—.והסנ

ירבלםלוא;ןיבארבאייח׳רקיסרגםששררסמה

ססהםירישעהזםוקמבהמהםיינעשףאסרומ
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אוהס׳׳שהסנוכרקיעשירחאהנכו.יוכואיה

למאלולהיה״אלירפיברדוניקזלשרופיסל

קזלסושמ,יטוהמינפמ:שארמ
וני

רל
״
עמש,איבאיימ׳רלםושמרמאלמו,פ

:רמאאלואוה,סירלוניקזאוהאיבחרשהנימ

אמומנמ׳ררודמב.אחא׳רלשויבאאייח׳ר

ןכשמםוקמהאליהסההארהאבארב

:ל״יססשונינפל.חלש׳הונדמליבהזהסכמה

ואובמברעבסבש״רהמו,יאחא׳רלשויבאאנינמ׳ר

׳רסארכזאלר״קסהשריעהםולקסאמוחנההל

.אמוסנתהבםימעפיקשרכזנשא״רלשויבאאנינמ

,ל״הסהינפלהזנהסיהתרחאאסרנשעליאלו

אנוסבראסרגהלגרומהאמומנסהבאשנ׳פבםגו

:אחא׳רלשויבא

•אנהכברד.רירבאייח׳ר
׳רףסויתיראשבו״

ורכזיתאצמאללבא,יוכואנהכרבאיימ

:ב״פתישארבתלגאבבוטההכזיתאצמויתעגי.״ס״שב

אוהו.מימסרסמ.״ןנחויר״שב״.ובלח׳ר

הברתישארבו/ססוללותאמומנחב

:׳לה״מ

.״(לילהפוס)אמפלחאנאארקנו״.אתפלח׳ר

ריפסהאיבהולאהןיסחויהירבללגנ

,אתפלחאבאהדומיסוי׳ררמא:ו״כתורוכבמ
ץסחויההנהו,אספלמומששאבאהלומי״שרפו

י״שרירבלונממומלענאליאלובהירבוגברל

ןמששחכומםשהטוסבס״שהמשוסנוכםלוא,ל״נה

אבא,אלוהייבררמאםשש,אחפלמאבאהיה

אלוהי׳רםשסאוניצמאלשרמאמו,יוכואספלח

,ל״נהיישרפככ״גםישרפמונייהזאש,אמפלמןב

םלוא.אספלמאבאהיהומששהרונונסרכלע

ססרינבםשזחאילואש,הנימךרפימלאכילי׳׳שרפל

.יטואמפלמיבר,אלוהיר״א:אספסוסה

יסוי׳ררמא:םשהטוסבסיגהשפיירגהו

וחירכההארנהיפכ,אדוהי׳ררמאםוקמב

היגהלולהיהבוטרסויו,לינהי״שרפהק

:לינהאספסוהבכ

ןוגכ,קדצלפשו:ל״כסטמב.היקלחאבא

:היקלחאנא

רבאייסברו״.ליערט״סל.ט״בהיקלחבר

ברו:יכהינסוארסמימירוסמ.יכד

:ש״ע,בררבאייחואנוס

.״תוכרכ,קחצ•ר״א,.אנינחריבאשח׳ר

אראוקידצןוצרימאלמ.׳ליבזברבןועמש׳ל

ןועמשריא:׳מסירלנמקיתעהםששאוההרודמ?

אייחר״אאלבטןבקחצי׳ררמאליבזרג

ר״אאריזר״אאחאבריבלאכירא

אדוהי׳רלהימשמהשאימר״אאנינמריארזעלל

׳רש,אנימאהוהאניפהםמרילולו.יאעלארג

הבראיימ׳ראוה,אחאבריבלאכיראאייזד

,ירפכמאלםאחא׳רןבהיהי״שרתעדלש,עוליה

ןושלהרקוילועקדציונבןבהיהשםירמואהלז

סיבשארהיהאחאברש,אחאבריבד

אוהעוליו)ומשלעוארקנויצלחיאצוילכו,ב(^

תומשח־כזהבסגו,הנושמאוהםיררנןושלש

:ב״ענ״לםשהאראמגורל,תורזובוניצמםימכחה

,יוכואעדרהנמאלוהיברדהימקלתקאלאיהה•

קפסלכלעמאוההלענש,ךברלאומשולהרמא
םתסרכזומה,לאקזחירבאלוסיברלאיההנוכהש
וארוקןאכו,לאומשלשודימלתהיהש,ס״שהלכב

יא,אעלרהנוריעםשב־
,(הנושמםירדנןושלשאלאתאזן

יאלחאןמזבויההזבםירכזומהלכשרמאמו
ן

ןאכ

רברבטרפבו,ולימלמםשברמואברהשהמבתורז■

שרלמהתיבבהיהאלהביסהזיאמש,איימ׳רשהזה

ייריפמתשרופמתאצויהכלההתאומצעבעמשאלז׳

אריז׳רמימלתשקר,(יבר)וברלטריאעלארב

הכלההלעביפמשיאיפמש־אןכעמששולרפיס

רמאיסאאיימ׳רלובכמהזהערגייכה,ומצעב

ומצעמדמללאלאריז׳ראלה?ורמואםשברבל

׳טואנתמהוהיבר:ה״פרריזנימלשוריבו.אצי׳

:קסוירישבימא׳ררמאל

,ןיפרשנהקרפבי״שרפ,.חיובארבאייח׳ר

,ארירפ׳רלשוניקזהיובארבאיימ׳ר

קימעהןיפמויסלתופסוהבן״בעירה.״(ריק)קלו>
ןכיהעלויונניאשסשםייסו,ולאי״שרירבלכ״ג

יאהנושארההפקשהבתמאבו;קלחבהזשרופמ
ן

רומאהלעקלמנרומאהלןורתיםושונינפל

רמולשיבטיהקלמקרפבןייענשכםרב,ןיפרשנהב

ונמאלהמינפמ:םשרמאלאכמאיהםתייארש

,(ב״הועלקלמםהלןיאשםתואב)םיקיוהיסא

רפכסנש)היובארבאיימ׳ררסושמ

רבאיימ׳ררמאל,(י״שר,הרובקלןחינאלשלע

דועוסאזםוקיוהילשוסלגלוגלעבוסנסיטא

,יטואסלגלוגחכשאאדירפ׳רלוניקז.סרסא

סיקיוהילשוסלנלוגרמא,׳טוהרבקאאלוהרבן*
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הזיאןקכורפמ.׳׳ב׳׳עהיצב״בבו,יוכוארהנ

-םשןילותבא״כאצמנאלםשב״בביכ,םינויצ

ילבדלפ.״לאומשדימלת״.ידיארבאנניחבר

יתעדיאל״ליסכהבסכולאהןיסחויה

:ח״יןמיסאמויבקעיןיפתדגאביתאצמו,*הילאנמ

״לאומשרמאידיארבאנינח׳ררמא
,ודימלתהיהשוכילמהלןיסחויהליגרג״הכלכבו

*תדיעהרבכו.יאניר״ביאתסוד׳ראמגודלהאר

:תואסרגויהןיסחויהיניעהארמלש,סימעההמכהזב

נלהראשנשתוידרפס
ו

4יעהתודגאבתיראשםהמ

:לאננחר״רה׳יסבובקעי

3״ע,ומשבאנוהר״א,.קחציר״באנניחבר

.כיע,ונויצתאןווכליתלוכיאל.׳׳עשוהי

־יו*הברארקיו)הזלמימןייצלרהומלאלבושחא

:(קימרסילהתשרדמו,ה״ס

נאצמוודבעתאאורקלל״או,.אמחרבאנינח׳ר

.*ייפארקיו,והיחהווילעללפתהווגרהש

*נלשורודמבד״הסבהאר,ןאכשירכינהןורסח

ר1״:ד״ס—.אתפלחןבןועמש
׳

רסח.״ןתנוי

תעדיכ,מימתובותכוז״יהרזהדובעבאוהו,מ״מה

רבאוהסתסרכזומהאנינמ׳רשהסונד״ססהלעב

ול׳ר״—אמס
י

כיהסבאצמתהזלרוקמ.׳ומשב

.האלובגבקעי׳ררודמב

.לאומש׳רהינמאעב,—

״שומיסהלןיסהינמאעבתולמה.״מ״ראןתנרב

ובברתשנילואו.סהילהאלאלוםהינפלאלרושיקו

3אומש:םשל״צו,הזינפלשהרושהמתועשבןאכל

:הינמיעבהינתמבדנרב

יוכורזעילא׳רתאיתלאשאנינתר״א״.אגינחיר

.אנינמ׳רכ״א,עשוהי׳רלשורינמלודגה

מ״כסחלשבאמוחנתב.״אוהימעדוייניאהז

רסרגםשאתליכמבו
אוהשפהרנכ״או,איננחי

.םימעפלש,עשוהי׳רימאןבאיננח׳ר

:(גיסתוכרב)אנינמ׳רסגילבבבארקנ

ייעלא׳רווהבא׳רואבא׳ר,.יפפרבאנינח׳ר

גרודמבהאר.״יוכוןנחוי׳רואריז׳רו

.םימכחהתרבחבהיהאלאריז,רשדיאסאבא׳רלש

3״צורודמה•ןוסבןלהלוהריכיומוקמשהארנ.ולאה

ותנווכו,מ״מהםשרסמו,*קמוי׳רואריז׳רו,:םש

ישהרבמ׳׳רוןנחוי׳רנהיחכשא:מ״להציבדאהל

:ירמאקויבתיהוהליוכואריז׳רו

ךיא.״ורכזמכשץסחויהו,.ארוסמאנינח׳ר

■*והו,ומזמכששןיסחויהלעןנולתי

:ב״הו״פתבשימלשוריב—.׳ה׳דאוהו,מ״מסרסמ

.אנינהרבאממ׳רדהיתרדלמ׳ופוירמאיארופצ

:ומוקמיפלםשרמאא״כשםישרפמהושריפו

סישב,׳אחאברונינפלשאםרגהו,.אטחבר

רמא,—.ןיסחויבכאסרגהינפלש

.׳יאשפסדידיבאמלערהמאבקעירבאחאברוילע

בראוההזאממברשאנימאהוהאניפמסמדאלול

סיסש(זילארהנאבבבעמשמןכו)אעדרהנמאפמ

ןמזבהיהבקעירבאחאברםגואשסברןמזב

רסמאםירבדהוקדציוילעו,(ג״לןילוחכ)אוהה

יבררמא,—.הבישיהשארהיהאוהיכ,אמלע

ברדהימשמרמימארמא,יוכורזעלאריאאמח

ותנט.״אוהימיתעדיאלהזאממבר.אממ

כיאו,ודימלתהיהומשברמאשלכשםירמואהתעדל

רזעלא׳רלשודימלתהיהאממברשוניצמירמא

אמחברוהזשרמוללכונאל,ומשברמאש

ךיראיךיאש,ומשברמחשודימלתהיהרמימאש

רבכםלוא?רמימאלרזעלא׳רןמזמכ״כםימי

ףאוללכהמםיאצויהברההזבשיכד״הפהעירכה

אמינקחודילבכיאו;ודימלתהיהאלהימשברמאש

אמחברורזעלאריברמאשאמחבראוהדהאש

,אפדרהנמאמחבראוהו,ומשברמימארמאש

:הזמליעלשימע

ה״ההציבדקיפימלשוריבו,.האנגיטרקאנחבר

ח״ראאחארביירא,ב״הז״ספתבשו

ברההזלעריעהו.״איעשוהר״אהאננימרק

איעשוא׳רםשביוכוונתסרג,:רדסמה

דכו.״איקיסידאיעשוא׳רתבשבןכו,איקיסיד

אקיסידתביתש,אתלימאהלרמאביכשוסיינ
,הינמליעלדאיעשואיראיאקאל
וכותבשישקשורואיבו,העמלדהכלהרבלאאיכ

:יוכותועמ

״?וימחלךכהוצךיאע%.אבררבןנחבר

.ימארבןממנבר:םשסירגךורעה

:׳נתואבוהורכזאלר״הסהםגוןיסחויהו

יוכואבררבןנמברםשב,.אדםחריבןגחבר

ןנחבררמא:םשונתסרג.״(נ״סןילוח)

;אבררגןנחבררמאאדסחבררמאאדסמרב

ירחא,אבררבןנחברלצאומצעבדיהסהןכו

בררמאםשו:בתכל״מןילומדאהתאקיתמהש

:ומשבאדסח

Iסופלאנהננריבלעלקא,.אעדרחנמןנחבר
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:ב״סב״פהליגמאוהו,הכסמהסכסגשייפאל

׳אה״נקןיסחוירפסבו,.ג״ס.אישנהאדוהי׳ר

אלרזסמהנרה.ירפוכסכמשהכיג

קפסלכלעמהלענו.ןיסחויבםוקמההאןווכלעדי
רפסמהלבקהריסלאוהד״הסההנווכ־

בגאדי־סהש,ןיסחויהלהפסנהסלופדוסי

םפבוסכש,רפסהספבוהנכמוקדאלהיפכש

ד)
׳

אישנוןקזהללה,:(ו״לדסאשראוו,גיערס״פ

ר,לארשיב
׳

ר,ונבןועמש
,ימוונבןקזהלאילמג׳

ויבאונבןועמש׳רשארלהיהונרמאשןקזהירחאו

פימשהו,״שודקהוניברהרקנהאישנהאדוהי׳רלש

ןועמש׳רסאוהנבידלאילמג׳רחא
ילבןרדס׳צ׳דןלהלומצעבהלבקהרדסהו.ונב

.ז״פס.רפוסססמשהקראוהןאככ״או,ןורסח

סמסישארבבאוהו,מ״מהרסח.״ומשבאריעז׳ר״
.׳מויל

—
סאו,מ״מהרסה.׳ומשבאדוהיבר״

,חלשיפ״רמ״ערומזמסילהסשרדמבפאזכיחאצמש

אלשילרמואיבלםלוא;הלפהפירז״ירומזמש״עו

טסוירסמימירוסמקרו,דיהסההנווכהסיהחאז

:חטומונורסחו.ומשביזפןבאדוהי׳ר:ינחק

היההאישנאדוהי׳ר״.ג״ס,האישנאדוהי׳ר

סרזהדובעבש״מכימא׳רדימלהארומא

ימאירמהאישני״רהינמיעב:סיכסוחנמבוג״ל

יכןאכשיבוברעהזיא.״שאןשבכךומלןריזחה

םשסומנמבםלוא,סשז״עבקראיההאזהאיעביאה

:יהירחאהינמיעב

סיהשיוכוםלועמורודהבסכ״.םתסאדוהיבר

וירבדכ.״לאומשרמאאעדרהנבשחרל.

הימקלאהאדאחהיאאיהה:ב״ענידםירדנבאוהןכ

ךברלאומשולהרמא,יוכואעדרהנמאדוהיברד

יא.׳׳׳טורמאהאמושמאדאו,.ה״ס—.׳וכן
ן

—.האמטמאדאברלרמא:ל״צשהארנ,הניב
סיס,לאומשרמאףסויבררמאאדוהיבררמא,

יהסצמ.״אדוהיבררמאףסויבררמאליצילואו

ל״יהבררכלמב)ףסויריישבאדוהיבר:םעשהדוע

יסש&מ.״ונמזבינמחנרבףסוינר״—.(׳ג

רבףסויבר:ל״צו,הזכםכהםשיסאצמאלו

.״יול׳רו,—.חיכומונורסחו.הינמיעבאינוחנ

ולרישבאדוהיבר:וניצמו,מ״מהרסמ
י

ר״סק)

;(יבלסאימחנוקוספא״פ

אוהו,מ״מהרסמ.״ןחנוירישב,.יזפןבא־דוהי׳ר

:ב״הרןינמוסהמב׳פחבש•ימלשוריב

האקימעהארוסמהדאבררודמבומצעוודובכב•

אנינח׳רהארכזםשוירבדחצורמנשןיסחויהירבד׳

:סיפדהחי;משהאלאןהכהזןיאו.ארוסמ

שרודןנחוי׳רסאוייחבהארשחמשו״.איננה׳ר

קוספ׳הר״שסשב.׳אחדגאלכדמלש

/ונורמואעשי.סי׳ריחאןבהיננח:ב׳׳סרוידי•

ןכסיכ״או,יי־ניחאןבינדמילהפיןנחוי׳ררמא

אוהןנחוי׳רלשוחמכממחמששהיננח׳רשרמול־■

:עשוהי׳ריחאןב

הברנ״כהישחזשסוהבליא,.ד״ס.אדםהבר.

סיפסומבימםהירבדלךמס.*וריכמ

רמאקאלוךלאדסמברלהברולרמאשו״עןילוחו

,ןנחוי׳רןמזבהיהשהארנירה,.היס—.רמל

—.אינארחבאבב׳יע.׳ודימלההיהשהכומוניאו
ד״הסהקימעהשהמבאוהראובמ.״אדוהיריא״

.אנמבררודמב.

—
הזלרוקמ.״יסוי׳רינפל,

:יסבש׳ררודמבד״ססבאצמה

םכחהונבלבארוחבקרודקפד״הסה.םוםרח׳

הלודגהנוהכבססונההשרזעילא׳ר

הוחמש׳סמבןניסרגדאהמםלוא.סוימורחסודמבו׳

יאו,יוכוסוסרמימיבהשעמיירא:סיפ

סוסרחהמכאלהיכהיעביאמהוהלודגםדאלואל

ומצעבאוהבושמ,אירונבדבלמכ״עו?אקושבאכיא

.דחוימרודמולעובקל

טתוא

דימלח(אביקע׳ר)היהשירה,.היס.ןופרט׳י

רל

י

םיחספחופסוחוס״בשר׳יע.״ןופלפ

הרשפןיבעלבקוספביפיסברהכיאב—.זיסק

:רמאדןאמדחלהטלמיגמה

יתוא

הכיאבשרופמ.״ןנחוי׳רןמזב״.הירדדהישאי׳ר

יכההיאיוכוהישאי׳רשרד:׳נ׳גיתבר

׳רםדקאשיבאנשילילפרמאדשנרבלמ

ןנחוי

.

׳רלשודימלתהיהשהארנק״פהברתישארבמו

.ןנחוי

—
ףוסבאיבהשהמלוחנוכ.״הנהכבר״

:ןושארהאנהכבררודמ

׳רלומלשיסוי׳ר״.ז״ס.יאעלאדבאדוהי׳ר

האר,עסוקמןושלה,״סונגיפנאןבאנינמ

לשונבלא״כאיבחרלאלםגו,ח״במרלשורודמב

.׳ימלשורי,ילילגהיסוירישביוכוינמ׳ר,—.איבח־ג
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ןתניזתואבל׳ספהםלוא;ל״ביר״שבאזיבז׳ר

םהינשבשםהנשהושהדצהו,ליבזלאליכזןיבהולה

.״ומשבאבלח׳ר,—.ליבעשוהי׳רתארכזאל

חלללתעקוספ׳אהברתלהקבאוהו,ס״מהרסמ

.ב״ס
.״ל׳׳בירםפכיאעלארבאלוהיי\—

הינמשישקא״ביריכ,,ע״צבהזהאחינהליהסה

ל״ביר:ךופיהלםששרלמבל״צילואו.״אבוס

שרלמברבסולונאצמיכ,יאעלארבאלוהיר״שב

.ףיררא,רוסינח״ימםילהה
ןבןועמשריא,—

ל״ביררמא;ארסקרבסושמל״ביראיזפ

םימעפרבלהתונשהלע.״סרפקרבסושמ

רברמאל״בירא:ל״צהנושארהםעפשהארנ

רסא,—.פ׳׳בןועמש׳רלשורולמבהאר.ארפק

:יתברהכיאשארבאוהו;מימהרשמ.׳ומשבלאומש

.״לאומש׳רלשויחא,.ןמחנרבעשוהי׳ר

.״יתאצמאל,:ריהסלעבברהזיעבתכו

תינעתימלשוריבבוכהורכזתאה״זעביתאצמיכנאו

לןבעשוהי׳רןמזבהיהשש״עו,ו״הב״פ
יו

,

ויחאהיהשןיסמויהש״מכ״גאוהקוחראלכ״או

:אוההןמזבכ״גהיהשנ״בשרלש

ןועמש׳רינאלללפתהלדרי,.ירונןבןנחוי׳ר

׳ררמא״—.ןקזהג׳׳ר׳יע.״ג״נ

׳רוהזשתופסותהובתכ,יאזעןבםושמןנחוי

ירבללעו.״ארומאהי״ראלוארונןבןנמוי

אוהםחרכהםאש:ר״הסהברהבתכתופסותה

םלקשיאזעןבסושמארומאהןנמוי׳ררמאךיאד

םיחנמםושמארומאהי*ררמאשאצממ,אבוסול

יאזעןבוניצמהנההזדבלמו.״פ״בלסימלוקה

קרפא״רדפבןכש,ארומאהיירןמזבארומא

יברמהבושתהמכהארואביאזעקרמא,גימ

:שיקלןבןועמש

אלו,ףסוילאערזמאנארמולקייל,.ןנחוי׳ר

איצוהףסוי,יוכואנימאףסוימאנא

דוסוהזו,יירינבהרשעותמכ״פןיפיסהרשע

יאה:ה״נתוכרבב.״ז״מראוהוףסוילסימרזמ

יוכויכהאמיצו׳וכואשינאניעמלימללןאמ

.ןכרמואםלאלכשירה.אניתאףסוילהיערזמ

לעבישהלןיאוםישחלהןושלבקלקללןיאשאלא

.דיס—.םהלועבסשעבסמהלעותולוגסה

,ינאמג״יהילעערקברדהישאנחנולורמא,

וילעערקאנטה׳רתמשכו,׳וכוארבגלזארמא

ר.״׳וכו
׳

,אנינחיברדהילעאיכערסאלןנחוי

.׳״בז״ס,׳נ׳מתונומכ,.ינמחנרבאווזו*׳**

ורכזאצמאלשרדסמהברהריעהקדצב

ישאראוהו,ב״זם:ל״צילואו.ןורחאהןויצכב

:׳ב׳זןירדהנס:ןמתובית

האר.״ל״בעשוהי׳רקזב,.ןומיסרבאדוהיבר

.״יאעלאר״באדוהירישב,—.הירזע׳ר

רישב,—.ל״נהרודמבוהאצמתו,מ״מהרסזד

:סיססרומאאמוחנחבאוהו,מ״מהרסח.׳יארומ

׳רואנינס׳רוימה׳רו,.אניבזןבאדוהי׳ר

יכה.״(ס״צןילימ)׳בולחרבקחצי

ביתיהוה,ח״רדהימקלאחאדאוהה:םתהאהיא

׳רדהימקלוחאיכ;׳וכואבבאאניבזרנייל

.׳וכובולחןביירדהימקוהלרדשמהוהיפא

:לירששרפלטמנאםיליגר״ותאיכ,תולימהמא

,׳וכולואשלםיאב—םהשימ—םילאושהויהשכש

רביירוימא׳רלשסתוסחיחהיתעדיאלניאו

ראבלתלבוסתעלהןיאש;אניבזןבי״רלנולס

:סלוקמורכזנשמ״ראוז״בירא,ותאיכסוניס
אנוהברהימקלאחא,.אינורנהמאדוהינו

אוהאסיימןנמששיע.׳ימוינמרב

ירוםחילואו׳מ״באנוהבראלוהימקלאסאד

׳יע,אםיימןנסהימקלאתא:ליצכויכהארסמיס

:ימוינמרבאנוהבר

יד

ןרוי
לצאו,מ״מהרסח.״ןנחוי׳רםשב,.

,ע״צבהזחאר״הסהחינהןנחוי׳ר

גילהברארקיו,׳גבילהברתישארבבןכיהאצמו

׳נ
/

:ירגנרבטייא׳ררולמביתוריעהשהמ׳יפו

ה״בעשוהי׳רלארקו,.םנקדוהןבעשוהיר

.״ולימלמלימלתכ״גהיהשףא׳וכו

תוינשמהשוריפמסחיוהכםיחוקלולאהןיסחויהיונל

:הסוסלה״פסס״במרסל

ע״5.אביקע׳רלשותרשמ״.יסרנהעשוהיד

:׳ס׳גיתברהכיאב

ףוסרפוסמו״למססילהמשרלמב.ליבעשוהי׳ד

רמאןונגסבל״בירמריססמהשעמה

ףוסהברבלבא״.גיאס—.סישבהזמרפוסמהמ

גלימסנכנאלותמל״בירשהארנ׳וכוסופש
ן

ןלע

יכןרסלעגיםנחל.״יוכוןרסלשישפ״עא,יטו

אסוזןראךרלתכסמבאיהתשרופמאסנולפ

ר,.ונ״ס—.איפס
׳

.׳ומשנתלפןברזעלא

ליבז׳ר,—.׳האיכר״קיובאוהו,מ״מהרסח

:׳מר״מהברתומשבו,מ״מהרסמ.׳ל״נדא

^
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:.לעושפנרסמשתופסותהובתכ,.דיס.יםוי׳ר

םילהתשרלמב.(**׳׳יטוםשהתשודק

טשממ״פ

יב
הכיאבםלוא;חוכלמיגורההרשען

ןירדהנסיישרו,.זיס—.מנזאלמלבקוספיתבר

בשויוףופכהיהימיסוי׳רהיהםאששריפ׳אדינ

ינררמאםשץרדהנסבו,הואישנהינפמיברטפל

םיסופדבןאכאצמרדסמהברס.*יוכווילע

,ומורלעהלועהיפכםרדסואיבוברעםימדוקה

נלידאלםלוא.רדגהברדגואצמהעקב
ו

אלש

.םינפלמהיהרשאמערהותיחשהדועסאטןקית

שרו:םימדוקהםיסופדבאוהןכש
שריפי״

ןירדהנס)יברלףופכהיהיוכו
ןירדהנסבו,תואישנהינפמ(ל״כ
מארדסמהברהתוארכו.יטוא״עד״כד

^ומוקמבאוהדדוביכןושארהםוקמהארמה

.,ןיסחויהירבדבומידקהוובשומםוקממתקע

ילב,שריפי״שרו:םינפלמבותכהיהשםוקמבו

ארוקההאלייכדע,םדובכןכשמםוקמןויצ

ךורעץעהארמלםויהונאםיאצומ,םאצומל

(׳אל״כ)ןירדהנסי״שרו:רדוסמו

םינוקיתדשואבהזהןוקיתהלגרלו,שריפ

ולאהםירבדהלערבועהו,ךרעה.יסינסק

סיםופדמתורודהרדסירפסועקתשירשאירמא

!ל״הסהסאוןיסמויהסאבושמיס״לב,םינושארה

ץרדסנםבונניאל״גסי״שרפינ,םתנשמבסיעוטל

ליכשמברהלולידאלו;אינתבשבסאינםש

ןייעאלםגט,ומוקמבי״שרפבןייעאלשןתיאל

שרו:סשבסנש,ןיסחויהרפסףוגב
שריפיי

.ןירדהנסלג״פבהארנןכו,יוכו
.ןירדהנסבונניאיישרפסשוללמרורבויתפשירה

דייהדנבתופסותהןושלשקפסלכלעמאוההלענו

הנושארהפקשהבש,ל״נהברהלהיתיעסאב״ע

.םשןירדהנסבאוהיישרפהשםהירבדמהארנ

סילסבהזבםינוקיתהלכאסלימדארקיעגםלוא

לאומש׳יע<ייראלולאומשערקברדהיצעו

י״רליטוטתנסופסוסהלג״עא,.ז״ס—.ביס

אמקאבבבי״שרתעדאוהןכו.*היהארומא

רסמ.*אמסקןביסוי׳רםושמ,.ונ״ס—.ב״א

תובוחכתופסותבו,—.ג״קןירדהנסבאוהו,מימה

.״אנתהיהשןנחוי׳ריפנאביאריזניהלשב,ובתנ

ןבןנחוי׳רךרעףוסבונבתכונחנאסנוליססה

סיאריתאצמה״זעבהנהו.היארםשמןיאשארונ

יאיתעליפלש
רמא:ו״לאמויבש,הבושתהילען

׳יע,אנתהיהש)ינתמרביאתסול׳י

יזתוכרב
היהשיאדובירה.ןנחוירישב(

חסונבגיסגיפםילקשבו.אנתהיהשםתסי״ר

םלוא;ןנחויריאריאמ׳ר:ילבבה

׳יעו.י״ראינמר*א:םירגםשימלשוריהחסונב

התואינשהלאילמגןכש״ר
׳

אחאבר,.י״ס—.

ל,אריוערנ
א

תסרגה״כ.׳׳י״רשברמאישיתאצמ

םיניעלהזבולהתיהיאלטו,ז״כהלנבח״בה

רמאישמ״ל,יאחאבר,—.םודקס״שהזיא

,ףוסבלד״ויאלבאחאברליצילוא.׳י״רשנ

גיפןיבוריעימלשוריבי״רםשברמואוהונאצמש

:ג״סרוכחקוססו״פר״שהשו,ד״ה

לשותקיתש.״ןומיס׳רןמזב,.ופידןנחוי׳ר

רוקמאצמאלשאיההאדוהד״הסס

:דיכ׳בהבלרבדמבבאוהו.ולאהןיסחויהי־מלל

אממרבסמנפ׳רהימוקיעבופידןנחוי׳י

:ןומיסרישנ

ר״אזימהליגמ,.(אריעז׳רל0ולימלס)הנוי׳ר

לםשס׳׳שב.׳אריזר״אסנוי
אצמנא

זיראהנויריא:ס״כסםשבקעיןיעבאיכתאזכ

:םששיארהבסיכו.אסזיולויאו

עשוהי׳רלערמאשהמו,.סניכרהןבןתנוי׳ר

׳רלשורודמב׳יע.״אביקע׳רלעו

רמאשאמסניכרהןבאסוד׳רשהארתואביקפ

:(*ןכוילע

סומניימלשורי׳יעו,:ןפסויסלךיירצחמאנו;ריעהלוהומחלהזהסכמסלואינה,סורסיו״יושו6ותחאהדוקנ(*

ו׳הכלה׳אקרפ)
)

טימילהמלשהמ,:םהילערמאשהמוסנווכו;׳אניקע׳רלעועשוהי׳רלערמאשהמ,
ליצו,םיסרוסמםירמהסאןסיאל־לינשמנרםחיגההניקמ׳רלצאסגףילארשיימכחןיניאילחרמאוףלימוענ

עיכזשךירשא—ולרמאסנטרסןנקנויו.יוכוךלוהךמששהניקמאוההסא—סניכרהןנ.אסיר׳רליא״המש

.םרוכה.ירקניעורלסעגהאלןיידעוסשל

ללגא,ושטסאןנסורסמ׳יפו.׳איסאלקרסךונא,:(דיפ)מינדאהלעימלשוריהחנומילוא(•*
א

יכ

דימעהשיארונסמנוכש/הלימהלעושפנרסמש,:םשסופסוהנינשהשוריפכו;םשהחשייקלעסמאנגרהנ

.םרוכה,הלימהלעהנכסגומצע
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ז״פסילהתשרדמבזועאצמנןכשןייצלרסומלאל

:ריכזאקוספשאר

ורודמב.יברדימלת..ליחמט״רדנףסויבר

רוקמאצמאלשד״הסההדוהברלש

הדנדאהמסיענונןיסחויהירבדשהארנו.הזל

(ליודממירדבףסויברל)לאומשולרמא:ויק

יכסולרמא/ונובררמאיאמ
אכיהלכשדבלמהנהו.יונובר,רמא

היהשמילמהלןיסחויהליגרינולסםשבינולארמאש

,(יאניר״ביאססוד׳רהאראמגודל)ודימלת

הארנ,בררמאיאמולאששהממסגסנה

:ויפבםירוגשברירמאמוודימלתהיהש

אל.״ושרדמבאריועבר״.ז׳׳ם.ףסויבר

ביאהרדסיפלסג,הזלרוקמיתאצמ

יא
ן

איואבר:ל״צשהארנכ״ע.ומוקמןאכ

ןאכלטברתשנשהארנאריועברחטיתו,ושרדמב

אמארבסמנפרבאחאבר:ז״חאלשהרושהמ

יאאחארבהטיחש,הימשמ
כ״עו,רושיקםהלן

רמא,הימקסחצפרבאחאבר:םשל״צשהארנ

אוביומוקמלעלכהו,אריועברבאחאברל

,אתתעמשבקראוה.״טראדוהיבר,—.םולשב

סילףייכהדוסיברהמהבכרמהשעמבלבא

ינסשעודיו,ויסליעלהאר,רמוהרוקו

נ״הכו;אדוהיברואניעבראוהאתידבמופד

אבקועברתאלאומשארוקש:זיסק״ומבוניצמ

יישרפבהאר)ודימלתהיהאבקועברשפ״עא,רמ

סימק,—.סילףייכסוהאנידבשןויכ,(םש

בררמאל״דןירדהנסבו,מימסרסח.*אלועד

ןאכד״הסבאוהס״סילואו.אלשזהימשמףסוי

.״יברבןועמשריא,—.הימשמליצסימקתרומתו

:דימתומביבאוהו,מ״מהרסח

הסוס׳וכוייבאדהימשמ,.איטלשרברטייבר

:ליצואוהסיס.׳איסלשינרבב״כ

הימשמ,—.ףדלתחתמשתורעהבייעו,׳נהסוס

ל.״השאסמבפ״ס,ברד
:םשיתאצמא

,מ״מהרסח.״ל״בעשוהי׳ררמא,.בקעי׳ר

ןיבוריעימלשוריו,׳כןירדהנסבאוהו

:ו״הרח׳׳פ

לעבברהירבדמ.היננחרפכשיאבקעי׳ר

קשמםוקמאצמאלשהארנד״הס
ןיסחויהינפלאסריגהןכהתיהילואו.ודטכ

מיאבקעי׳רונינפלשםוקמב׳ההגיגהב

סימםימעפהנשנשץרלהנ0מחיצהקיו,םילסובמנ

ןירדהנסב.׳וברהיהאביקע׳ר,.ח״ס—.אוה

,יוכוסשועסתאיתמדעאביקע׳ר:נ״עח״צ

:ברסדובכולקלמאלו

אדוהי:׳רויבאלעגילסו,.הדוהיריביסוי׳ר

ותנוכ,.יישרבש״ע,יאעלארבאוהםתס

:ויספנ׳׳רדתובאבע״צו.ז״סןיבוריעבי״שרפל

ר״באדוהי׳רסושמרמואאדוהיריביסו•׳ר

י״רוליאו.ויבאיאעלא׳רסושמרמאשיאעלא

ויבאיאעלארבאדוהי׳רםושמרמואאדוהיר״ב

:רמאקאל

.״לסטקןבהירכזויאתסודו,.רפיכןביסוי׳ר

יאתסוד׳רו:ליצכוןאכשירכינהןורסח

:לסוכקןבהירכזלשונבןבויאנירב

יסוי׳רסושמ,ןנחויריא,.עשוהיןביסוי׳ר

ןיסחויבשרדסמסריעסו.׳יוכועשוסיןב

ביכשוםיינדכו.ןנחויר״שברמאדאסרכזאל

בושחלהיתיעסאתקספמההדוקנו,אסלימאהלרמא

ר״0:ל*רו,הלעמלםיכשמנ״ןנחויר״א,םילמהש

םהםיכשמנתמאבו,יירשברמאעשוהיןביסוי

י״ביסוי׳רםושמןנחוי׳ררמא:לירו,הטמל

:דיהססןויצשמימהמחכותוהארתשומכ

רוקמ.יטלמ׳ימ,.גיס.אנינחריביסוי׳ר

ךרעבד״ססהבתכשהמבאצמתהזל

:אריוע׳ר

תושעלותנמוא׳יפ,.אנדייציסוי׳ר
.״ןדייצמהיהשוא,תודוצמ

נלםיענםיהדאמיכםא
ו

ילעבתאתוארל

דבלססמברלעאלו,סכאלמנםיקסועדומלסס

רקיעהו,וניניעתארועיאלהזהגנעהךא,וימי

תוממשתכסמבאידהלאוהןכש,ינשהשוריפכאוה

ל״ומאציואססנשילבבהיסוינהשעמ:ויכהסיס

:ןדייצביסוי׳רלצא

,מ׳מסרסמ.״ףסוי׳רו,.ןיבארביסוי׳ר

יסוי׳ר:סיסגיפןירדהנסימלשוריבו

רנלדחידיהססםלוא;ףסויברםשבןטרב

:ע״סברודמןוב

.ייסיא׳בגיכסלסקשרדמבו,.ירסקןטריסוי׳ר

,וברדגתהלםוקמילחינהרדסמהברס

ינאאצומוקוספמ״סםששרדמבןכיתאצמיכ

י•

.*יולןבעשוהירישב,.ןוטיסריביסוי׳ר

בושחאכיע,רדסמהברהתורעהבהאר

14די
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ףיסוהלהזבססיהםיסיפדמהואםיקיסעמהידיש

היפלקאגיסי:בוסכהיהרכממהי׳ננו,׳דסוא

ספשלעלימהזהןושלהןונגסו,אנארבאיימ׳ר

אספלמאלוסי׳ררולמבאמגודל;ל״הסלעבברה

אציגרשל״רש,אניגרסימקסיאקהוה:בסכ

אוהש״מכ,אספדסיירלהימקסיאקהוה

הזמעדיאלרדסמהברהו,אניבררולמבומצעב

דועד״הסהברהןושלגלעסאיסשגרהןכ.ש״פ

רודמבאמגודל.רפסהלכבגורליוצמהדמארבדב

וסנוכש,ולימריריבןמדיאססוד׳ר:אלוע

רגלאומש׳לרודמב;ב״מדל״רלימראלועש

רמאניבשרדונוצרש/ומשביררנסכלא׳ר.ינמחנ

ןונגסוהזשיסשגרהשרשאמו,ירדנסכלארישב

םעפכריעהלעיאיחכשחכ״ע,ר״הםהןושל

לאומשרבאנשש׳ר,—.הזהרבלהלעםעפב

םיקסעומולאהםירבדה.*ינמ׳רלוולאשימודבארב

לאומש׳רלצאםלוא;אנשש׳ררודמבןיסמויסמ

אנס׳רלצאקו,לאושההיהאוהשבסכא״ב

.ויבאלאומש׳רסאא״כ,אנשש׳רסארכזאל

םיימדהובאשנונממשימלשוריהןושלסוזנשסמ״כו

:ולאה

לשוחקיחשו.*יסא׳רוימא׳ררבמ,קחציבר

ירבדלרוקמאצמאלשרכינדיהסה

׳רלצאכ״גסאזקיסעהכיפעאו,ולאהןיסחויה

קחצי׳רשדועףיסוהימא׳רלצהו,יסא׳רוימא

:ןאכל״צילואו.סימםושילב,ימארישברמא

רישברמאשועצמןכש.יסא׳רוימא׳ררמא

,(ביסהנהקוספ׳גרישהש,׳ו׳גהבר)סוסש)ימא

יפדמאילללךיישההדנבקעיןיעב)יסארישבו

;םימעפהמכימאר״אאסריגהםשס״שבו.-םישה

סואםרגויהןיסחויהינפלשהזביסררברבכםלוא

נלהראשנשידרפסהס״שה
ו

:(ייעהסדגאבסמסיראש

.ייפפרבאנינמ׳רהימק,.ףסוירבקחציבר

—.איעקחרסכאבגבאוהו,מ׳׳מסרסמ
.(״י׳׳ק)ילוח),״יפפבריבלועלקאייבאו]יברו״

ברסיבבםסרבחבאוהסגשלינמיספליאל

:שיע?יפס

ל,ןנחוי׳רןמזב״.חאלדגמקחצי׳ר
א

.׳יסאצס

אסמןיסחויהירבדהמהםיעבונילוא

יוכוסמשיקלשירלקסוי׳רליא:ז״כהלמ

קמציריאיאחבשריאדאהמאמיליא?רוהטלןלנמ

.יאסכשריאסאלדנמקחציר״אהלירמאו,האלדגמ
:ד״הסהמסגרכזנאלש,אייסיחרסכ׳

סרבדאינוהנר״שב״.אחאברדחירבבקעי׳ר

.*א״סאיפםילקשימלשורי,ןרומ

סאזהאסרגהיכ,הינשילכקדאלהיסהרבגא

חסונבםלוא,ילעהססונםילקשבקראיה

ברההזבריעהרשאכ,ןכאלאסריגהימלשוריה

אוהו,מימהרסמ.׳הישאיר״שבו,—.רלססס

׳ל,—.הליגמיהלשוהכוסדקיפרימלשוריב

ד*פהנשהשארימלשוריבו,מימהרסמ.,לאומש

:לאמשםשבאמוירבבקעי׳ר:ה״הם

הי־סשהארנליבעשוהי׳ר,.ידיאריבבקעי׳ר

הרזהדובעימלשוריבהזלםיכומס.ימר

ךימהסמהוהידיארבבקעי׳ר:אייהניפ
.׳״וכוןיסנרפהוהקחצירבןמחנברו״—.ליגירנ

הממןכוביאהרדספיעןאכםירבדהרודסמ

קחצירבןממנברלצאידיארגי״רסארכזש

הגגשו.רבממסברה;עחחסמאציןכשרכיב

ןימאהלהשקשדבלמש:איהסילשהינפלמהאציש

היהשהשעמסמאבהנה,ןמזוסואבהיהייבנרש

דיהסהקיסעהןכו,היהןמחנרבקחציגרג

ניבקמצ׳׳רלצאםהשומכסירבלהסאומצעב

:איעשוא׳ררהובאאמח׳רלצאו

לשוחקיסש.״ל״רןמזב,.אדארבבקעי׳ר

רוקמאצמאלשאיההאלוהכליהסה

ןירלהנסגאוסןכש,ברןמזב:ל״צילואו.הזל

:ברמאלארבבקעי׳רהינמיעב:ו״ס

׳יעסיס,.לאקזחירבי״רד,דהבבקעי׳ר

׳ררולמבבסכשהמלונוצר.׳קחצי׳ר

הברבבוחכשהמש:ייבאלוהיגרלהירגקחצי

יכנאו.אוהס״ונאלוהיגרגבקעי׳רל״יפאשנ׳

שרדמבהזהםכחהםשרכזםעפהדועיחאצמ

ינשבדמאסיטןמדזישקוחרו.ד״כמסםילהק

םיאבנהמםניאםיאיבנינשסגאלה,חוסוקמה:

:דחאןונגסב

ןיסחויהסאהשעז״הסה.אלבטןבקחצ♦׳ר

ןיסחויהלע-אלו.הנשמרבדבהעוסל

םיחוקלסואבסואטעמכוירבדלכיכ,וסנולמ

ש״שרהב׳יעו,ג״יקםיחספבלאננחר״רהשוריפמ

המהחירהירבדלכשעודיו,ןירהםשבש״מםש

:הלבקירבד

איימ׳רדהיעלקאביחי״,רזעלאןבקחצי׳ר

הארנו.אוהךופהנשש׳׳ע.״אבארב
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לועןייעו,י״רבלאעמשי׳רןינכ,חקלאליקנ

:ם״קתובותכבויתודוא

כתוא

.״יסאברומכברלרבחדימלת״.אנהכבר

סוהסידזימתועובשתופסות׳יע

המכמחיכוהלדיססהרתח׳בתואב—.ביתי

אוהו.לבבלרזחאנהכברשימלשוריבתומוקמ

ןראמקפנארפסבר:ב״נםיחספילבבבשרופמ

ול.;רחלןוחללארשי
ו

,הרובחבומעוולתנ)סידהב

,ימלשוריב,.היסס—.אנהכברויוכו(י״שר!נ

ימלבוריבאוה.׳יוכוהישאי׳רלשרויריאשהסמשכ

:טיהםישילשקרפןירדהנס

מטותכב.״ישאברלשוברו,.ןורחאהאנהכבר

ימישאברלאנהכברסילרמא:׳כ

סרבסימולרמאישאברו,רמריכד
ולרמאויפםיחספבןכו,אנכימסאקךלעד

רמאקאלוךליעביתואנסכברלישאבר
תוכרבמןלהלדיהסהקיתעהשהמבייעו,רמל

.ד״כ
ברה.*יוכואניברדהירברמלרמא״—

,בקעיןיעבאסרנהאוהןכש:זימריעהרדסמה

היכשתמא.אנוהברדהירברמלונתסרגלבא

םימעפהמכיתשגרהש,אנלףוסופדב
יניעהארמלהיהודבלאוהקרש

אלםיסופדהראשבםלוא,רדסמהגרה

:י׳׳עהמס״שהתסרגהנתשנ

:(יסחיצהברתישארב)כלכדמיתא.עובשאבלכ

לתוא

אמחריישברמאשש״ע.*אנקיערבר׳׳שב״.יול

ירבדתאםשקיתעהומצעבד״הסהו,םתס

הארנכ״ע.אבקוערבונניאאוההאמח׳רשמ״יה

—.אנקוערבאממ׳ר׳יע,אמחר׳׳שג:ל׳׳צש

ר״
תישארבבאוהו,מימהרסח.*ומשבסחנפ׳

.׳חב״כהברארקיו,׳ז׳בהבר

:חיכתוכרבדדיפ,.נ״בלאומשרביול׳ר

םשריכזהשויחאאוהשללה׳רלרמא

םפונתסרנש:זיעריעהרדסמהברה.*הזלךומס

ול
י

ברהש,סימעפהמכיתוריעהרבכיכנאו.םתס

יפלשתא&מקרד״ססהתאםימעפלספותלימ

£.1ממס״ש.קרויניעהארמלה־האלהארנה

שימכןניסרג,םיסופדהראשבהזבםגו,אנליוו

רגסומהרמאמאוההלירמאוהשאוהןיסחויהתעל*

םירמואשישאוההזבןוצרהו,ס״שסרדסמסא!>

סאלדגמקחציריאדאהמאמליא,ןנחויריאןכש

,ינול£>םשבינולפרמאלככאוהירהכ*או,׳וכ>

לאהפמהעומשאיהשןיסחויהתעדבאוהעוליש

כ״עםימסרופמהמטניאהאלדנמיירשלעו♦הה

:לכלעוליהןנחוייברבונמזתאםייס

םיחבז)יברימא׳רלרמא״.אנסיברבקחצי׳ד

,ןכ־שאצמנאלסישגשוריפב.״(׳כ

יישרכאוהסימשןוילעםשבתכנרבכו,י״שרפבא״ג

אוהןכו,ןכרמאלאוההימרי׳רלט,םש

:םשאיגוסבןייעמהלןוכנה

אנהלחא,ויהםינש,.רועלאןבהימרי׳ר

הארני״םאריואמוחנתמ.׳אתיירבל

:ייבשרןמזב!נ״כעהיהש

:ונאצמו,מ״מהרסח.״רזעלא׳רו,.הימרי׳ר

,גיסחבש)רזעלארישבהימרי׳ר

ילץלוח)רזעלא׳רלרמא;(גי׳יקמ״סחי0
)

;

.(ד״ססוימריקיו)ומשברזעלא׳ר
—

םשב״

ג״יפסיר&וסתכסמבאוהו,מ״מסרסח.׳אריעז

אצמתסזלרוקמ.׳לודגהאייחרישב,—,היה

רבאייחרישב,—.ןהכהאנוה׳רלשורודמב

ביפחבשימלשוריבאוהו,מ״מהרסח.״אבא

—.ב״סרס״כר״קיו,היפר]יבוריע,ו״ה
םילקשימלשוריהחסונבו,מימסרסח.׳הנוי׳רז,

חסונבםלוא,הימרי׳רהימוקהנוי׳רינת:גישר

אלו,י״רימוקסנוי׳רסונמ:סירגילבבה

ןיבארביסוי׳ר,—.דיגמהאוהימונעדי

ירמא:איצאמקאבגבו,מ״מהרכמ.״ונמזב

רביסוי׳רדהימשמ(הימרי׳ראוה)אבלעמב

.׳׳אלסמברלרמאאסיקרבאברחמשםוי״—.ןיבא־

הימריברא״כרמואההיהםתסהימריבראל

:אניברלא׳׳כרמאאדסמברלאלו,אתהלמ

.יתוכלמיגורההרשעמאוהו״.רפוסהבבשי׳ד

,שרודיכקוספטימסילהסשרדמבה״כ

:רוקממ״לוירבלראשלו.עלבקוספיתברהכיאז

סאומהיהו״.איס.עשילאןבלאעמשי׳ר

:דיכתוכמבס״שדאנשיל.״עצבב

רעונ:ד״כתוכמב.יסויריבלאעמשי׳ר

׳רןוגכ,דחושבךומתמוי&כ

לעדחושו:ז׳׳ימססילהחשרדמבו.י״רבלאעמשי•
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4מימהרסמ,׳ןדוי׳רלאפב,—ייפסםירדנ

—ס״הסביפריזנ,נייהביפשינעת׳שתיבאוהו
ימלשוריבאוהו,מ״מהרסמ,׳וינפלהטנמ׳ר,

סיפארסבאבב,ג״פרהגיגח,מיהס״פסימספ

,ז״ה
אססוי,היליעגםנושרבאססוי׳ר,—

א,ינמ׳רלהינמיעב
©ילקש,סנושרביפסיאו

יכסוי:ל״צכוןאכשיםירבללבלבולפנ.*איפ

ומנונו.ינמ׳רלהינמיעבסנושרביססיאוא

.יססויימלשוריבויטסיאילבבהמסונבםשסילקשגש

ימלשוריבאוהו/מ״מהרסמ.׳ינמרישבןממנ׳ר,

.סיהסא״פןפקלעומ,ז״סז״פו,ה״פססימספ

פ,׳ונעשוהי׳רםשב,.באשדאנט׳ר
ולא׳

םאהרוסירבל,׳(סשיתאצמאל)םירשק

,אימבהמהםירישע,הזםוקמבהמהםיינעיכ

.׳סתישארבאמומנסבתאזכיתאצמיכ

ולר״פב,.ינמ׳ר
י

אמומנת,אבארישברמאש

:יול׳רלצאל״הסהבתכשהממ.״אובמ

;הנוי׳רלהירבינמ׳רייע,אבאר״שב(א

ר(ב
אלתאזלכתאו;הימשמהנוי׳רלסירבינמ׳

רורבהארנ,י״רלסירבינמ׳ררודמבאצמת

קרו,לחוימרולמררסמהברהןאכהגעםמלש

תעלבהאריו.הינמליעללרודמהםעלחאאוה

רשאכ,הנוי׳רלסירבאוהםתסינמירש,ליהסה

הכומןכו/ססירלנמהזבקיתעהשסממחכות

אחלימלארקיעבםלוא.ר״ססגיפתבבימלשורימ

ר:אטתפיסאמוחנמבטתסרנ
ויבאהנויי

.יוכורמאשיולר״שבינמ׳רלש

,הזהרולמהלכבשיםירבללובלב.םתנמ׳ר

ריאאלוהירבאנוהר״א:ליצכו

ימתמרב)ימאריאםמנמ
)

אבארבףסויריא;

פ)ימאריאסמנמריא
׳

:(ריערידמה

4מימהרסמ.״!יבארביביבר״שבו,.המחנמ׳ר

אמוחנס)יביברישברמאשיתאצמו

סאקפתסניבינברלצאד״הסהםלוא;(יסאשת
ןיבארבתביהילואו.ןיבארבאוהםתסיניבבר

,סירסמהרבתויתואו,הישפניפאבאסלימאוה

ר״שברמאהממנמירשלירו,יברםשבןמ

לאומששרדמו,וידיפ״ר׳הר״שהשבאוהו,ןיבא

:ה״פהשרפ

*״ע.״סימןילימוינמרבאנוהבר,.הנתמ׳ר

אביימןמסאינמ״נאנוהנראלש

:הימקלאתאדאוה

ולרמאיךיאיכ.תוסהלםיברירמאו,ל״הסב
י

ברלש,(יבמ״יתוכרב)לאומשםרוקהמש,םתס

?ךכוךכןילההיהילאומשלשודימלתדימלתףסו•

ולכיא,׳וכואוההןינעלבא״•אריזנרביול
י

פ״כפ,םשאוהס״סשולהלונינסא.יסיס

ירפסלעמהזהסכמהםשתאתוחמלולסלטאצ

לועבוסהורכזחאונאצמיכ,תורודסירדסמ

.ב״צרומזמשירםילסתשרלמב,רסא!ינעלמסע&ס

מתוא

תתימהשעממאילפילשמשררמבהאר.ריאמ*ז

׳יע,ורימלתןועמש׳ר,—.וינבינש

א״כשיררכזתאיתאצמאלךרעהלכב.יליפל

.וריבחהיהשהארנםשמו,׳התואב

ארקבאבב,.חלישרבש״בדהרבירמבר

רבתביסשאנימאאניפתסמלילולו,איס

ף״ירהבןכשי.איבנמףילעסכמ.יאוהסימסליש

.אהלאתילסשש״ארהו

יוכתופסותובתכ,.אשישקרמואקונירס

אלסמברלשהיתוקניבדלונשאקונירמםידקה

אוהאשישקרמזיפלו.׳היסונקזבאשישקרמו

לוזגסל:סיפתובותכביישרלםלוא.ריעצס

רמריעצהלואשישקרמןירוק

.ספמ״בהתוהגהב׳יעו.אקוני

אדאבררודמב.הבהארבאדאבררברס

יתאצמו.עיצנהזסאליהסהחרההבהארב

סשרנזנאלםלוא,מ״קתנשבאלאבררביג

.הבהארנאוהש

ל״הסהלשותקיתש.׳רמימאקזב,.אייחרברם

ןיכמויהירנרלרוקמאצמאלשאיההאלמכ

םמגילפאייהרברס:יתאצמויתעגיו.ולאה

רמימארמא:ה״סקב׳׳בבו;(הימןילוח)רפיו*

.רמאאיימרברמ׳וכוםממומלשלעלס

ש״מלותנונ.״ע״צ.לממרביסא׳ר,.למס*ד

הארנסשג,ישארבאננימ׳ררולמב

.תנשלג״פימלשוריבאסרגהסממאבק&סססג

׳ר:זיססאיפןישודיקימלשוריביתאצמויתעגיו

׳ראוהימלשוריבשיסוי׳רשעוליו,לממרביסוי

ימלשוריבאסרגהסגםייקלשיכיאו,ילבבבשיסא

.לילססגש

רבג״רלוסיסנוקלג״רלרדנריתה,.אנמ*ו

ימלשוריבאוהו,מ״מהרסמ.יסירג
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,ויהסי״פםיחספימלשוריבאוהו,מ״מהרסמ

רסס.יאממרבסמנפ׳רו״—.הילסג״פאמוי

אעב,ופילקוי׳ר:יי0כ״פריקיטו,מ״מה

ולםלוא.ןומיסרישבקממרבסחנפ׳רהינמ

•נ,דיססלעבברהיניעהארמלהזהשרדמההיה

:ופימאלמי׳רלצאסגוקיסעהלולהיהזא

ר,.ייםים׳ר
׳

ול׳רו,וצימןמלוביא
י

ל״בב

רלסמס.״ב״פתוכרבימלשורי,ייכיס

ימילבא׳ר:ל״מסשונססרגש:זיעריעהדבכנה

ולר״שבהסימןמל
י

דיהסהשהאראלו.יסיסרב

יישברמאשבתכמימלימילנא׳ררודמבומצעב

ול
י

ולאהסירבלהו,(יסיסרבאוהש,םתס)

ול׳רלצאסגולפכנ
י

ץאו,םהינשלצאמ״מילב,

ימלשוריהויסרינכו,ונרלנןאכשימלעךמסשתאז

לבהבאלןאכל״הסהירבלסגםלוא;ונינפלש

תוכרבף״ירהבימלשוריהםשבאוהןכיכ,םדוסי

הארנכ״או.(ס״שהיפלמו״פללךיישה)ינשקרס

:ןאכשירפוסתינמשההזיאשלילעב

רסס.׳׳אירלהיבהואואנא׳ררמא,.ארפסבר

:א״כתובותכבאוהו,מימה

עתוא

וימולוארבולמשהמ.״יסארבאיימ׳ר״.אלוע

:ןהכהימארבסיררודמבאצמה

.ברלהיתרבינבהימחנאנברואבקועאנבר

ינב:םנהיגהמ״בה.י׳א״נארהבאבכ״

ףוסליהלריאלו.אלסמברלהיתרב

ינבוקימעהונ״מקםשתופסותבםגו,ותעל

:ברלהיתרב

אלכורכהיהאאלרוציקהתקיתבהאמ.הירזע׳ר

,סיכושככהוםילטלנהילנתאבושמיל

רודמה;כבשישהלעמלםינותחתוהסמלםינוילע

ילהארנרשאלכסאשלחמרדסליננהו.הזה

ירו:והזו/רבחמהברהפעתחתמאציקש

ריבאלוהיר״שבןומיסרבאלוהי
•(א״יהא?סתשרפונדמלי)יאליע

תישארב,ןומיסר״באדוהירישב
ספסםגר

י
הדוהיר״שב:ונינפלםששימו)ב

ולונאצמאלינ,אוהסיפבפושפ,ןומיסרישב

קוספהכיאשררמו(ןומיסרבליצו,רבמ
םדאהעליאליוכוףאירחבעלג
׳רויגמןבןתנוי׳רו.ותעתא

נתוא

רבל*׳ירגנרבןינא׳ר׳יע,.ירגנואהגג

ללכנא״כעיפברודמלמיהנאלירגנ

תואסרגהימשלרכזץאםשוי,ירעץבא׳ררודמב

ןוהמ׳ר׳יע:ל״צואוהםיפשהארנכיע.ולאה

.:ארמרב

בר
,ל״אויוכוימא׳רעמש,.ב״ס.ןמחנ

חיכ,יתאצמאלהמש.׳׳(ז״טק)

ל.׳אפפרבימטא״.ז״ס—.זימתמרמ
א

עגפימינה:ל״צשהארנו,הזכםכהםשיתאצמ

רסמ.ימינמיסא׳ר,—.מיכומטורפהו,זג

:ב״ל]יבוריעלאהמעבונאוהילואו,מימה

רו׳ונוגיסי
׳

רישב״—.והייבגןממנברביתיויסא
׳ררולמגיתבתכשהמ׳יעו,מ״מהרסמ.יינפ׳

בררבהבר״—.ב״פרתבשימלשוריבו.אנמ

:ניפןיבוריעבאוהו,מ״מהרסמ.״נ״ואאנוס

נר
אל.׳ונמזבןיבא׳ר״,קחצירכןמחנ

וביא:ליצילואו,הזלרוקמיתאצמ
ןימרוהמאיימ׳ר״—.חיכוממורסחו,־םמזב

סגו,ללכומוקמןאכןיהונתםרנלב5״עי.״ומס

חסונל
—.היליעתשאקר,ומשברמאאלןיסחויה

נ״נקארסבאבבב.יונלאני,
ייבנרולרמא•

ולרמא:פ״מןילוחבו,ךליוחאיאמאנרל

תוהגהב׳יעו.רמוארקאלו,תרמאסאי

רבהנר״—.הזןינעבלומלתהאטמלסיראןג

הארנו,הזלרוקמיתאצמאל.״ונמזבאנפוש

:חטומונורסחו.ונמזבאתלאשרבהבר:ליצש

,ה״כפו(ז״יל׳׳צ)וייסא׳׳ריקרפ״.לאנתנ׳ר

.יוכוהשמלשויתונמוארלאנתנריא

;ןייצשתומוקמהינשנרכזנלאנתנ׳רששמאק

:מ״מפנא״כםשונניאהזהרמאמהסנוא

סתוא

׳י

ר״.ידבזןבןומיס
.*ויפתיעטש,אנא׳

םשאצמאלשרדסמהנרהז״עריעהו

׳רקי

ל״ססהשהאראלו.יבמיוהבא׳רוןומיס

אלו,והבא׳רלצאןומיס׳רתארכזומצענ

הזש,הזלהזםהלהיכסוסמיתההזיארד׳ה

הארנכ״עו,ןאכשריפשהמלעךמסשהרומ

,שיעהישמיפאבאחלימאוהאבא׳ר:תוניסה5

בסיז״עו,והבא׳רו:תטיתסירסמםהירחאו

.ויפתיעטש!וי׳׳

—
,•יסיסרבייניאר׳׳שב״



—214—
,ויססאבררולמבליססהפ״מאוההאראלש

ךלימלתירמא:ליצשוםשקימבאוהס״סש
ממאאבריליסלסשלירו,םרמעבררמא

:םרמעברםשג

לאיננע:יו׳גסברתומשב.ןוששרביננע

םעפנריכזהלאלשילכיננעארקנילואו.ש״ב

:הלשבללאםשהתאםעפב

.״הנש׳מקהיהשכלומלללימתסו,.אביקע׳ד

—.א״יכא״פהברהישארבהאר
סניכרהןבאסול׳רולרמאז״סתומביב,.ה״ם

׳ראל.״רקבהעורלתעגהאלויוכוע״רךירשא

—.(*סניכרהןבןתנוי׳רא״כקולרמאאסול
סיבדימלתמע״ר,בהזהקרפביישרבסכ,.ז״ס

יתאצמאלויתשפתבהזהקרפי״שרפנ.•יוכויאמש

תופסותבו,.סייס—.שיעז״לריקפמהקרפבאיכ

רוריסמ.״ויריכממע״רכל״יקר,זיסקםיחספ

,רבחמהברהספתחתמאציןכשהארנםירבדה

ש״מכ,םינומדקהםיסופלבתמאבבותכהיהןכו

סלוחמרבכםלוא;םשלעקנערפב׳׳ררהתוהגהב

:ל״צואוהס״סשםשרכנטותסיכ,ילכועהאמ

אוהק.״טרעשוהי׳ר,.נ״יס—.וריבסמ

יבר,עשוהי׳רלע״רולרמא:ה״כהנשהשארב

הארו.ינתדמילשהממרבלךינפלרמולינישרת

הסוסתוינשמלםישלמתופסותו,דייהגיגסתופסות

אל.״וברהנקהןבאימחנ\—.גימהיפ

:ויכסועטשבןנירמאדמהברדאו?הילאנמיתעלי

אביקע׳רו,יוכוה״באינומנ׳רתאשמיששי״ר

:טרהיהאלשהארנ.יוכווזסגשיאםוחנתאשמישש

פתוא

סחנפ׳ר,ילסרכלהימשמיביבבר,.אדפרב

.׳ןראךליא׳פתלהקשררמ,יטו

םג;תלפר״שבהבוממויביבברו:ונתסרג

בתכסחנפ׳רלצאו;שיעליהסהבתכשרלםכאלש

םירברהו,אלפרבלהימשמיביבברו:ר׳הסה

:םתנטתלעיתלריאלוםיעגי

רסמ.״ומשב,X׳ר,.חדפרישבורסאשולא

:ל״יפלאומששרלמבאוהו,מימה

,ימוררההיקלמר״שב,.אסחרבסחנפ׳ר

׳רפ״הרבהפ.״םישולקיסונלמלי

רביסוירישבןוילמר״גקחצי

.(זייסר)האר׳פונלפלי,איננמ

תאומצעבךירעהלוגוסבאנלאוילבבמארוקהו

תנקותמהאמסונהתמשלהרסמהותשבושמהאמסונה

לעהנורחאהןורתיהאריו,וינפלןתוניננארשא

רלסמהברהו.ךשומהלערואהןורתיבהנושארה

עדיאלוסיסק׳חתואףדהלתחתמשויתורעהב

תישארבהברהתאהאראוה.היתותאכיאדהמ

׳רו:ל״ססהבתככהמש(א:ןנובתהאלוב״מפס

:וירחאאבהםעלחארמאמאוה,ןומיסר״באדוהי

ס״נירוהירזע׳רשל״רו,יאליערבאדוהירישב

הממחכותרשאכ,מיבאלוהיר״שבדחיורמא

כ״או,םתסאלוהי׳רלצאומצעבליהססשריפש

בוסיאללינההברתישארבמןויצהשרורבהארנ

;תאזכםשאצמנאלט,וינפלרמאנהלמ

יאעלארבאוהםתסאלוהיירשבתכשהמ(ב

רמאלימסעמכליהסהשהאראל,יאליעאלו

.״טבארוהי׳ר,יאליע׳ר,:רסוימרורמלחייסז

יאעלא׳רלןויכאלשרמולשקעתירשאהזאוהימו

ןכארקנםימעפהברהש,סססאלוהי׳ריבא

בסכןכו.המהרתומלךאהזבםינויצהו,ימלשוריב

גילפו,:אלוהיריביסוי׳ררולמבל״השהסג

רבכו.״יאלערבאוה,םתסי״רויבאמע

יוכוםישנאתומשש:ותמלקהברלסמהברהבתכ

.הנטנהםתנומתברכממהיניעלגנובציסהאל

וננקמשהמלכב.אלילקאנשילסיקנלאכיהסרפבו

יוארהנמוקסלעםולשבםינויצהלכסאטאבהז

,םידחאםימסחתומשהזנונפסוהשהמבסגו,םהל

תורודהרדסרפסבסינמאנםירוקמונלוחספי

׳ר,סיבאלוסי׳ר,סקסארוהי׳ר:רולמב

לעויהרשא,ןוירמרבקחצי׳רואנינמרביסוי

:םוסחהרפסנהנה

,ל״בעשוה•ר״שבאבקוע׳ר,.אבקוערמ

,תכסמהםשרסח.״קיסימלשויי

ר״הסלעבברהשעיצו.ביהאמוילק״פבאוהו

?ומצעינפברולמאבקועברללחיי

רכזאלש:ריעהררסמהברה.םרמעבר

,אברלשורימלתהיהשריסמה

אברלאיברולרמא:רינןסקלעומבאסיאד

רפואינאו.םרמעברךלימלתרמא

שרוכח.5נטיטןנןתנוירלצ6סלשמלונרעהשספ׳יע(*
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סמ.*אברלהימשמליצוסיס,יטוברלהימשמ,
סחנפ*ג:גיי׳גיתבררתסאלאהלונטרהנעי

םיגהלרשפאיאסשש,ברםשבאירוגרבאממ׳רו

:אירמרבאממ׳ררמאברןמזםיהש,אנר

.׳ןנחוירישבובלמ׳רוהיכרב׳לו״.ךנרפ׳ר

,תאזכיתאצמאלןייצשמימסינשב

ןכיתאצמויתעגיו;הזבשיגרהרלסמהבלהםגו

:י״סגינהברתישארבבשרופמ

קתוא

טוקליההאהארל״הסלעבברהשאלפל.איפוקןב

םשמשסילהתשרלמסשאהאראלו

לעהזלכרפוסמםשש,וירבלתאסוקליהחקל

:ארפקרב

,ומוקמחאןווכליתלוכיאל.׳ויפקל״ע״.ויפקןב

.עיפברממוללחיחלרפסהלעביכ

ל״הסהינפלםלוא,ךורעהתסרגהיכשתמאןה

ךרע׳אתואב׳יע.ךורעהבהרמאאסרגהחיה

:קבארב

ר״.ארפקרב
׳

,מימהרסמ.״ומשבאמחרבאנינח

איקמססילהסשרלמבאוהו
רישב,—

תעלהאילפ.״יתאצמאל(שיע)רזעלאןבהימרי

ה״זעבו.סינורמאהםירבדהואציימןנעתמחמינממ

רבלמבו,מ*ם׳כהברארקיובהזהלנלכיתאצמ

:גיכסס׳בהבר

רתוא

אמוחנמב.׳אלמיברתמשםויללמ,.ב״ס.אבר

כ,אבררסא:ב״ססתישארב
י

יבקיוה

ילואו.יטואלוהיבריבןאמאיכו.׳טוןממנבר

,א־והיברלשודימלתהיהש,הבר:ליצואוהסיס

.נ״ס—.ש״עןממנברלהיקרפבביתיהוהםגו

,אסילבמופבסגהיהו.׳אזוחמבהיהומוקמ,

סיניימואסילבמופבהוהאלבוע:זיכק״בנאתיאדכ

ארפסבר,.ו״0.—,׳זהליגמיישר׳יעו.אבר

הציבוסילהכוסבו/ןכותרסאקריסשהשמולרמא

,(איעשוא׳רל״עז)עבתשמהשמדארקיביישרפח״ל

ל.*(ש״ע)השמכלולגםלאםישרפנ!שיו
א

יתלוכי

הציבבי״שריסבאיהןושארהשוריפה.ומוקמןווכל

אוהו,רולהלחג:י״שרפםשהכוסבםלוא,םש

רימלס:י״שרפג״צןילוחבו.איבהשםישרפמשיהכ

דב,ןממנברכהכלה.׳ס׳יסלהפסוה—.םכמ

׳ררודמבומצעבד״הסהקיתעהשומכ,םתסססמ

תלוזו,םתססחנפ׳רלצאולפכוימורדההיקלח

,ןומיסרישבהיקלחר״שב״—.םשיתאצמאלסז

לעו,ל״צכ.׳ןבואר׳רםשג,םיססשמתשרפםש

םישולקאמומנמבאוהו,מ׳׳מהרסמןורחאהלגלס

:הזמליעליתוריעהשהמ׳יעו,ו״סר

הימקומקאלו,..אלשמברינבירמברוםחנפבר

,מ״מהרסח.׳םהילעליפקאואברל

:בילןישולקבאוהו

יא.*תושרדמב,.ןהכהסחנפ׳ר
ן

ץרפנטויזמ

יללכהמימהבונלידאהישדעכ״כ

ןאכשילקס״ששאנימאהיהאניפחםמדאלולו;הזה

שרלמנסמיתישאר,ס״שללמב:ליצז

כפ״רו׳׳פמםשש,םילהס
׳ררכזנ,סמאי

:יתאצמאלותלוזו,םתסןהכהסחנפ

המלל״ססה.*הנויר״שב,.רבחהסחנפ׳ר

ינ,ולאהןיסחוטירגלסאםידייתשב

רישבבתכשהמו,רנמהסחנפ׳ררכזאצמאל,

ד״הסהלעברמדהלמוסמנו.*רסשולןימ,הנוי

׳

ליכ
א

םישרופמןיסחויהירבל!,היארוניאוניאר

:ל״ים׳אהשרפהברתומשבהמה

חסונבה״כ.יניפםילקש,.יולןבסחנפ׳ר

ליהסהלעמיתוריסההזבו,םשילבבה

יתוריעהשהמיפכ—עליאלשרלסמהברהסנולסשא

—םימעפסמכ
תימלשוריהלונםילקשסכסמשףאש

הרוביחבתואחסונייונישהברההבשיפ״כע,סיס

ספמאוהכיעו,ימלשמיהלהרטימנמילבבהל

׳ר:הזבתימלשוריהאסריגהסגםלוא;סג&ל

ולרישבסמנפ
י

ל,
הארהרשאבל״הםסמהמלענא

ול׳ררודמבבתכשהממ
י

:

.*אבארבאיימרישב,.םתסרכזנהסחנפ*ר

/סב״להברארקיובאוהו,מ״מהרסח
רישהשוח״פרלאומששרדמבו;מ״פסהברתלהקו

איההנוכהשהארנ,סחסאיימר״שב:ןגקוספד״פ

שרדמברומאהתאהזדגנכהזםיש,אבארבמ״לל

המ׳יעו,גיכפליצהשרדמהתאול׳׳נהלאומש

.אבארבאיימ׳ררודמףוסביקבסנב

—
׳רו״

םמנמ׳ררודמבקימעהשהמלומנוכנהארנ.*קמוי

אמומנת)ןנחוירישברמאשכ״גיתאצמו.אילמ

ייו,—•(׳׳יסייוייסמ׳אר״הק,ןנחתאופ״ר

:ןישודקלב״פרימלשוריבו,מימהרסמ.״הימרי

—.יטוהימרי׳רימוקאלבשאסאסחנפריא
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,םירסואהםשרסמיכ,סימוהמסירביה

ףסויבר,—.ש״עהיננח׳רואיעשוהברהפהו

רמהלאהקרסשיה&צמאל.׳(בימסונושכ)ובר

ב״כףסויברוהברהביאשקאסלימאה:אבר

ףסויברביסיד(הברסמש)דעקרפיאאלוןינש

,סשלולתויהלהקרפלםימשהןמוהועייםו)אשירב

יאהזמו,(יישר
ן

ויסקיבבו.וברהיהשזמרוליפא

ליהסהו.ףסויברלהבישק:תצק*ונישבהזלאסיא

סטוסכמ׳ותואבקיסעהשירמאףסויברלצאומצעב

ליע׳וכוהבר:יזתואבבתכ,ליכהאמקאבבמו

ףסויברשאכפיאחיכוהלשיהברדאו.וריבמהיהש

ברהיבסוא:יגהליעמב(א:הברלשודימלתהיה

ברואלומרודמב)ל״השהבתכרבכו,הברלףסוי

;ודימלתהיההיבהואדאכיהלכש,(אבשרב

הרותבקסועהיהףסויבר:סוירוהףוסיישרב(ב

.(מ״יסבש)רמהנרלארקףסויבר•(ג;הברינפל

לצא,—.׳סתואןתיאלליכשמברהתוהגהב׳יעו

:א״נאמקאבבבו,סימוחסםירבדה.׳חיבבבר

:מ׳׳בברדהימשמהבררמא

מלירמאוייבאלרפא,.אבארבןנחרבהבר

פ״סתוכרבבאוהו,מ׳׳מהרסח.״ףסוי

.״(ד״לןירדהנס)אנסאיואנרו,—.ץכרנמדציכ

ןישודקנןכיתאצמס״יהזעכו,סשיתאצמאלויתשפח

יקופסיקפסמקמנררבהברואיואנר:ונ״ל

ליכשמברהלולהסיהסיניעהוימס—.ילדהל

ינשבש:ףדלתחתמשויתורעהמ׳והיאבבתכשןתיאל

,ד״יתוחנמ,ח״סןיבוריע:ד״הסהןייצשתומוקמה

רבברינשבו,אנמרברבהברןושארבונתסרג

סעםימיאתמהמהיתיארשן״יסשהמכביכ,ןנח

:דיהסהתקתעה

ץבוריעבשרופמ.׳׳אזוחמבאוהו״.והבארבהבר

:אזוממאלמלברעמוהבארבהבר:׳ס

.׳יוכוסיסףדבוסרמוש8ו,.לאומשרכהבר

דיהסלעבברהי״כבשקפסלכלעמאוההלענ

,׳סןמיסשירח״ראוהש,סיסר:ת״רבבוסכהיה

השפנוידב׳רהףלחתנתויתואהירדסמתועספ״עו

םוקמהםהלךיראהבז״מאשםיסיפדמהו,ס״סד

ףדשוריפבטתכקלחריינהסאאיצוהלאלשידכו

,ביכתוכרביישר)הארסבאוהדמ,אגרדגנקחצי

הימשמאנוהבר,.א״יס—.(םשםיקסופב׳יעו

הירל,אנוהברהזיאעיצו,מ״יתועובש,אברר

,ןומלקהאבראוהילוא.יאגרדלונשםדוקתמ

סילינתמ■:ויסהליעמבו;ברהיגהםשפ״ירגהו

םלוא;הברלהיגהלשיםשסגו,אברלאנוהבר

אינהאנוהברלאברולרמאי:א׳להרומתבע״צ

אסרגהסאםייקנונחרכלעםשו,ךלעייסמל

אינהודימלתאנוסברלרמאיאלברש,ונינפלש

ל,ה׳רלשודימלתהיהשהברסגו,עייסמד
א

יאםגו,רמלאיכ,ךלעייסמדאינסולרמאי
ן

רמול

םעלחיבםשרכזנש,ןומרקהאוהםשלאברש

אבקועבר,—.עודיכןורחאהאוהומססשייבא

ארסבאבבכאוהו,מ״מסרסח.״סימקלאממרב

לכלףסאמה׳חסואבליעל.׳וברהבר״—.ס״כ

אלסמאביכ,הברםוקמדקפנאברלשויסטר

וניצמשסממםלוא;וברהיהש6וריפבוניצמ

בשיןסקהיהשכ(א:ןכסופשנהזלהזםסוססיסה

;(סשסופסותגןייע,ח״מסוכרב)הברלסימק

אבב)הברלהימשמ(ג;(ל״פםיחבז)הברמאעב(ב

׳יעו,׳ססואל״הסבהזב׳יעו;(וילאעיצמ

י״שרוביסלודגללכקרפסבשמש״ארהלהיהגהב

,מימהרסמ.״רמוארקאניבר,—.ס״כסוסירכ

לאומשרמא,-—.סיסןיבוריע,ו״ססוכרפבאוהו

,אהלימאהלרמרמאביכשוסיטלכ.׳(סילםירדנ)

יא,לאומשרמאאבררמאםשואצמנשףאש
ן

הנוהכ

עבשירבכו.ומשברמאש
ל

םשפ״ירגהתאזהכודמ

אלא,-תרתוימכתיארנהלשהרמאתלמש:ריעהו

:סנושמםירדנןושלש

פ״סמותיבחפישמהזלחרכה,שיו,.חיבבאבר

םשוחירכיימעדאאל.*ליה55

ילוא.׳תרגרגהתקוספולרדשברו,—(*תאזל

השעשומכ,הוהח״בברלהירסאלמןכברילהשמ

שיררמא,-י■:(ג״נןילוח)הירסאבלאומשלןכ

הסיההעשיפלםיניפסוימם.*(מ*יםיחספ)שיקל

יכ,יתאזכםשאצמאלשבקכשרלסמהברהלול
י

:ויהםשוואצמנםש

.*יוכואדסמברלתילזאיכסילירמא,.ר״ס.הבר

םברלדמכולקילסל,:(יסןד)ןירלסנבנחנזמזכנומשישקסוסןושארהסנמרנינסנר:ןנומחרכהה(*

סיסו,(פינחפ״ס)לאומשלשודימלתסאסדגנאנהנודסימשמסכלסרמאיינשהחיננאנרלנא.׳חיננ

.םרוכה.(דיסלכזיס)הדוסינרדסירנקחצידלש!רוד!נ
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סיבותנס.״םלשלהיפכורינשהיתוד!טףרשישאכר

ישאברלהימקהימעמשלהרמאסדסרליזא:ה״צ

אתרווממכ״או,ישאברלףופכהיהםרפרשעמשמ

:ןושארהיישרפכ

שתוא

לגרומכינבסמנשםהמ־ולארמאאלו,.תחבש

ואללייכלאללכיאה.״ס׳׳שהלכב

סוכרב:ללכהמאצויוניצמןכש,(*אוהאקול

אבב,זימאעיצמאבב,אמקאבבףוס,ה״כ

,ויעםרזהלוגב,א״פןירלהגס,א״נקארסב

:׳כהדנ

רמאקחצירבןמחגבר״.אעררהנמימישבר

:ב׳׳יתועובשבאוהו,מ״מהרסמ.׳ומשב

.״ג״פרםילקש,איימרבןובריישב״.יאמש׳ר

ס״שבסאצמסתונשיהתואחסונבאוהןכ

!יביב׳ר:איהונמסרגו.אנליוובםארסופדשלחה

ןוברביסוי׳רןיבל״הססלילבהייאבו,איימרב

ןיביב׳רתא׳בתואבר״הסהרכזאלו.ןיביברבו

:ןיסמויהרפסמםשוקימעהלוהחכשיו,אייחרב

,*לאומשלבריבסהילומלש״.ב׳סס.לאומש

ומצעבברש(ג׳נןילוח)ועצמהזמרסוי

—.הוהלאומשלהירתאלש״עו,לאומשלהימקרלש
.יאממרבאנינמ׳רמלביקלאומש:בתכס״במרהו״

רבאוהומתסש)אנינמ׳ר:ל״מרסילההשרדמב

ילואו,יוכוהתטסוממלאומש׳רללאש(אממ

—.ב״כהשרההברארקיוהאר,היקדבמלולאש
:ל״מקתנשבו,םימותסוירבד.׳אדסמבר״.זים

.למלנ—לאומש—וניברירבלמ,אלכמנררמא

לאומשסגש,לודגהונינרנרלעורמואקויהזבו

.וברהיה
—

ארסמימירוסמ.״הימקןתניבר,

:הימקאבארבןתנ׳ר:ל״צו

האר.׳הילהרזהלובע״.אנארבלאומש׳ר

םוקמבילואו,ףללתמתמשהרעההב

ילל״צהיל
ו

ליעלאיבהשאהלךיישהזהןויצהו,

:ןנמויר״שברמאש

תצקשיןיסמויבו״.אינורגהמא׳בלאומש׳ר

אבו:סשבותכשהמלוסנוכ.״ס״ט

וסנוכילואו,מ״מהרסמ.״ןממנברו״—.ונ״ם

,׳וכוןממנבררמא:ט״כתוכרבלאהלאיה

וגיצמהזהןונגסכו.לאומשרבהברהלףיקתמ

,אריז׳רלומוסחיסהביאעלא׳ררודמבריהסהל

ברהאר,הילףיקהמומכהלףיקתמראבמאוהו

ןכו.יאעלארבףסויברלותוסמימהבאישרשמ

ףיקתמ/וכיאלוהיבררמא:ו״נאמקאבבבסכומ

:אדוהיברהילרמא,ימוןמחנברהל

ברהריעהרנכ.״בררמא,.ףסוירבהבד

.ל״ססהןייצשמ״מהבןכאסילונינפלשרדסמה

:׳הןיכרעבןכיתאצמהיזענו

תוחנמי״שר)לארשיןראמהיה.ןורחאהאניבר

ןחכשאעבשראברפסבבתכ,—.(ב״מ

אניברל״אחיכתואיצמולאכוחימןירלהנסבו,ימו

תואיצמולאבשןתיאלליכשמברבריעהרבכ.׳תברל

.אהלאסיל
י״כנשקפסלכלעמאוההלענןכא

אנו:ה״רננותכהיהרבחמהברה
נמי
׳ה*

ןייצלוכרדכ)׳וכותותימעבראבו:ותנטש

סגבותכהיהםימדוקהסיסופלבו,קרפהםשתא

—סזינפלשמימןירדהנסבו:ןויצהםוקמבהזג
סתיהא״למברסלימקר,׳וכוןילהרמגניפבו

סיסיפלמהו,(סוסכסמהלעםיקרפהסאףילחהלת&ז

תוביחישארש.ונינפלשבושמאוהשומכותורקלועס

ילנמףדהתאתונשלומרכוההזלו,ןידכןידל

תואיצמולאקרפבשועדישירמא,םינפבטייעש

.הזהלגעהאציכ״עו,ה״נףלאתיל

—
.״(מ״כמ״ב)ייבאליא״.רולמהףוסב.אבחד

רמאייבאשעמשמםשןישלהתוונשפמ

סיס.״הברמאעב״—.אבמרלאלוףסוימל

ל״הססש,אוהןכשעלה;אברמ:ל״צואוה

ברהו.הברלצאאלואברלצאהזתאלקפומצעב

:הזמעליאלרלסמה

יקןיבוריע)׳סאר״א,.אבארבימד
)

לבא.

י״רשאב.״ישאבררמאאסרגהי״רשאוף״ירב

רבירמףיירבו,יסאריאאממרנימר:ינפלש

:ירמבימרתועטבופלחתנףיירבשרשפאו.אנא

תויארבשיקהי״שריפ,ישאברלהיפכ,.ימרפ**

יישיפח״צאמקאבניו,(ויפתוכוסכ)

0חבש״ומשנ!נסיסאמגמ׳ילשינדסקוחוינ:613דיססלענלפוסהנזסרקיע(י
׳
דיעהליטסאנוילמשיאהו,

סזמ־ע־כרמ.•ירנסמנ;״:דמאןושלנססיסינאורמאיססינשצעו/סמנש,ומשסיסקסגאנינח׳רינפל

.םרוכה.׳ירנסמנש,:סשנדחאשיאקרסיסיכ-

V־
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לועהיהששימנכללכינאלתאזםליא;לאומשרמ

אבלןמזבןורחא,לאומשרמםשבארקנשםכמ

קיתעהשהממסידהאםירבלשיםנמא;וילימלסו

לאומשרמלקרסיסחיתמהמהוהזבל׳׳הסה

לעאנשאוההלהיתפכשלאומשרמ(א:ןומדקה

ןנירמאדמ,ןומדקהאוה(היכהלנ)הסלנבוחשא

,יוכוסילאקפסמלאומשלארמימל,ןינפבםש

!רמאנולאהםירבלהש.סירבוגברללאומשינאש

׳ר(ב;ש״עיאלובןומלקהלאומשרמלעל״סףלםש

,ןומלקהלאומשרמלרפוסהיהןמחנבריבאבקעי

קמצירבןמחנברןמזבסיסןורחאהלאומשרמש

ןמחנבראוה)בקעירבןמחנברלשולימלחרימלס

עמשמןכו,לאומשלשולימלח(הברהתעללםתס

סיסיבלעלקאיוכואפפבר,—.םשאיגוסהתוסשפ

ברבא״כארבועסוסאפפברבאל.״ליכאאלו

לאומשרמלסירתבימסשאלמ,—.ש״עיפפ

:ט״יסוכרבנאוהו,מימהרסח.״יוכו

ףלהלסחסמשתורעהב.ירדיכרבלאומשבר

ונתסרגסילתוחנמבשרלסמהבסנ

הארנהיפכשפיכיתבתכרבכשוהז.ירליבלואש

יסופלמםישקררלסמהברהיניעהארמלה!ס

םיפופלסראפלננו,בסנשומכאוהםששאנליוו

;ר׳׳הסהקיתעהשומכאסרגסיתיארש

תובוסכב.׳קמוי׳רדימלת״.אבארבןמשבר

ןנחוי׳רינפלאבשםלוקשעמשמזיק

:לאומשלשולימלתסיס

1בלעמיברראותהתאריסהתורולסרדסה

םלוא.אמוזןבתאקרובלבטויאזע

םהינשתאלבכ,ר״סססבאשםשמשןיסמויה

גבסכסימןישודק?י״שרהנהו.סזסלובכהראותב

;הכימסללכלואבאלוויהםילימלסז״בויאזעןב

וכמסנאלםהינשש,ףיסומסובאלליפבב״ערהו

4םהיבאםשלעסמואםירוקויהויברוארקיש

־שמכומילייכלאללניאהםרהםדובכמסליחמבו

םימעפלו,םמשבוארקנשפיכוניצמשסממאוה

:א*פתוילע,׳לסבש;׳וסמרנ:יברראוסנסג

״קתוחנמ,א״יםיחבז,סימתומבי,ייה
י

מירי,

׳ליסליוסמלקהנםיבמרהו׳.בימליפוה״מגיפ

סעפוינלראותבםארוקםעפהנשמהשוריפלו

*הלןאנשןיסחויהלעןנולתנאלסינמ,לבלםמשב

ןנראמסממהללסנםגילואו,הזהלובנהתא

:רשוכהתפמשה

ברואלוהיברינפלאבא׳רומשומאלעבואוה

ינפלםשסתיהתרמאאסרגשהארנו.איעשיס

שיארהוף״ירהנועלטלועהיתובקעו,ןיסחויה

:ש״עהלוהיברלהיסקלותא:ובתכש

רימת)׳יסארישב,.קחציברבלאומשבר

ינאננימ׳ררורמבושיע.(א״ל

:אוהךופהנ

ר,.ינמחנרבלאומש׳ר
׳

רסמ.״ומשבאמא

ס״סרומאאמומנתבאוהו,מימה

ל.׳חננימ׳ר,—.ביםםס״מהברמישארבו
א

והונאצמש״אנינמ׳ר:ליצילואו,הזלרוקמיתאצמ

—.׳הגימהנרתישארבב,ניבלאומשרישברמוא
.״יתוקוקבתשרפונדמלי,רזעלאןבןתנויר״א,

טשמ׳׳לסלוא,וניברוארקוטממלאשג״סרםש

:ומשברמאיש

.״אדבזרבאבאר\.האורמייבלאומשבר
—.ג״פתומביבאוהו,מ״מהרסמ

:מ״לתבשבאוהו,סימהרסמ.׳ימילברו,

.אנחרברבאברינבףסויברוימאולאומשבר

ברללמייסרורמלמיסנל״ויתואבןכ

יתאצמאלשיפימסירחאיכנאו.מ״בברןנףסוי

ןיסמויכינפלשהארנו.מיבבףסויברשוריפברכזנ

אלוהילמוהנימכשא:מ״נןישולקבאסרגההתיה

ןושלהש,אנמרברבאברינבלאומשוףסויברל

ונמסרגלםלוא.םהינשלבאהיהחיבברשהרומהזה

תבית,מיבברלהירכלאומשוףסויבר:םש

הפקשהב—ףסויברו,לאומשאקריאקהירב
,סישהלכברכזומהםתסייראוה—הנושארה

לאומשברלשוריבמהיהשהארנטינתבשבש

הברלהימקוסא:םשםורגנכ״עז״סלו.מיבב

,פיירנהינפלסגהיהןכו,ונינפלאוהשומכ)

הימקאלו(א״סןיבוריעבויתוהגהמעמשמלנ

ויתוקפסהאאיביאלעודיהףסויברש,אברל

שיליססהלעו.ולימלתאצרינפלהשקהרברהתאו

ףסויברוסלוהירמו:ןלהלבהנשאילפהל

אוהםשרכזומהףסויברשותעדשירה,אברו

תאםייקיךיאנ״או,רמאאלואוה,םתסייל

:אבראסרגה

אלסנורמאהירמתבית.ירמלאומשרמ

,הזבונייטצנשתומוקמהלכבהרכזנ

לאומש:אצמנןירהשוריפבהינםירדנבקרו

כ״גארקנעודיהןהכהלאומששאוהעודי—.רס
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ז-.וימס3״יהבררנדמב,וימםיויססבאוהו

:מימהםוקמןאכ.״ח״רטמוהברארבגלהימשמ,

רבהימריר,—,המלוקההרושבש,׳פץנוריע

:נ״יהינפהבאוהו,מימהרסמ.״ליראאבא

רבסירואריז׳רואירו,.יזעןבןועמש׳ר

וסנטשהארנהנושארההפקשהב.״יפס

,מילהציבמב״סאבא׳ררולמנקיתעהשהמלאיה

.פ״באנינמ׳רוז״ררוהייסיישיאמיתנבהאלכיאו

..ליביראפ״בשראימילבר,—■.ש״ע,יזפןנשירל

אנקוערמ״—.ז״נתובותכבאוהו,מיסהרסח

ףלתוכרבבאוהו,מ״מהרסמ.׳הימקהיכש
:׳י

כ״עוורכזאצמאלל״הסס.אנםיברבןועמש׳ר

^לסינהםוקמו,אוהס״משסילמה

כופהורכזתאיתאצמויתעגיס״זעבש,טרלגתהל

*פלאבו,(גיהרימלשוריבוו״הרילבבב)ל״פםילקשב

,םשס״שנםגח״בההיגהןכו,לולגללכפ״0

יינפלםלוא.סולקסישהזיאולגנלהיהיאלובו

—אנםרכרבש״ר:םשםילקשבאסרגההמיהליהסה
תואחסונרשא,םינשיהס״שבהיהןכינ—ש״ע

■םימאהסופלמשלחהס״שהןוילגבאצמהטשתונושה

:אנליוטסאר

-ללכקרפ,שיקלשיררמא,.אגיסיןכןועמש׳ר

/םשיתאצמאלוימשפמ.*לולג
א״כ

:הזהרולמהשארבןייצשתורוכבב

ל,.אידולקןועמש׳ר
א

תביסילוא.*יתאצמ

ןועמש׳רןכשמםוקמו״אמסיסןב

:ס״סג״פהברתומשבאוהאילול

ל.תששבר
א

תומבי)תונבא״כםינבולויה

(ש״עביס

תששר״אאנוהבר,—•

אנוהברצ״צשונקתמ״ששבךא,פ״לתוחנמויוכו

הזיסינממתעלהאילפ.״תששבררמחאלמירנ

ןניסרגטהלירבחמהברהינפלויהםישלמסיב

נמאאלוסירבאנוסריארממאנםסה

.,טהינממניררהדבאייס,׳טותשש,ן

,ןקתנסאהסעו/וכיש׳׳ראאנוהבררסא

אלוסירבאנוסברניגליצשנ״רלבאייחירנלב

םאי?שלימהמכיא,םתסאנוהברםוקמב

ילסיה,יטוסבךרכאלוליפאלאסאוהושוליס

,׳טוהבףיסומנ״רלנאיימו:רמולס״שהרלסמל

*נךרכאלסאוליסאהושמישיכהרמאקאללמ,

וקיספהש,לאומשלהימשמהברלהיתלימלאמויסאוה

םינשרפ׳וכורבמלימלת,.ג״סיאזעןבןיעמש

י׳׳שרו.״ורטמףוסבלוולימלחהיההלמתבש

ותומכשסכמ,רבחרימלח:שריפגיסןינוריפב

.רמויואלחארבלונממלמלשאלא

ימלשוריבו,—

היההלחממיאםיקלוסמיוכוהנשהשארלק״צ

םכחתנוולימלמהיההלחתמואע״רסכממנורבס

אבנלוסוריסבםושרגר״רהןושלהזו.•יאזעק

ה״שמע״רצהיהרבמלימלמיאזעק:סלקארסב

הרותדומללםהינשטלהש,כ״כלטכולקלהאל

היהאלורומבעיבהיהשיפלו,לולבהא״רינפל

רלהוארמגרמגו,לומלמבע״רכארבסרובסללטי

ןתנוי׳רליא״—.ארבסריבסהלע״רינפלךלס

.״(ל״עסירלנ)פירתאתשמשאלשע״ב־ץלעלבס

ךילעלבסע״ברמאהזהןושלב:םשונתסרג

:הימשרכלןאמןתנוי׳רו,׳טו

רבלעליסקאןכו,.שודקהוגיברןבןועמש׳ר

׳ר:ל״צ)לאומש׳רהלירמאוארפק
רבמאצמנהנשיהאסרגל.׳יסויר״ב(לאעמשי

:נכ״צוג״מרסילהמשרלמב

שימתבשבו,.ביסס.אינוקלןבי״בןועמש׳ר

יסוייברבש״רארזעלאןבןתנויריא

המלינוצר.״הזינפלל׳נכקמויר״אליצילוא,ל״ג

ןנחויילחסח״בברא:ארתבאבנמהזינפלקימעהש

יהשלעהזבחסופל״הסלעבברה,יוכוא׳׳ב

תאהמלןאכש,אבאלהפלחהללכלוםי&עסה

לצא*,ארסבאבנלאסרגהינפמתבשלאסרגה

—.ןנמויסמחןתנויםשחרתבאבבבהיגהס״בבר
רהזןינמתועטשבםשלבא,.ה״ס

׳

ויחאןסנו׳

היסהרבגא.׳ס״סויחאסנימרשפאו,׳וכזאעב

תביתהרכזנאלם•סישביכ,הינשילבקלאל

ןתנוי׳ריעבםאיכ,(ןיסחויהןושלקראוהו))ימא

רפסהסנטו,׳טוהעמש׳רמארוקלקיסויןב

ס״סםינושארהאינוקלןביסויןבסטיתהשאוה

:המהסירתיו

תוביסכ׳יע.*שיקלןבאשילוא,.ןועמש׳ר

,ייהרביפםימספימלשוריו,א״יק

,מ״הסוביהסג׳׳פהרזהלטמ,ו״הסמ״פאמוי

:ביהסוא״הסזיסריזנ,ל״סו״פםירלנ

ךלהשיקלשיר,.גיס.שיקלןבןועמש׳ר

ימלשוריב.י׳׳טויברלאמלשבלואשל

קסמלןניכזאליטול״בשרוייר:ב״הה״פהצינ

,מ״מסרסמ.״טיא,.זיס—.יברדסיסעבצא
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:המהבהמבקרפבקררכזנאלאלמי

תתוא

אצמנחיכמסילהחשרדמב.יטחשיאסודות

:ומשבירסומרמאמ

ארקבאכנ,ןויצה.אברעמרבאפילחתבר

אוהלדוברולמהףוסבש*ד״עק

:ליצילואו,רלסמהברהסגריעכרשאכ,ומוקמב

ירחאליעלאוההזהןויצהםוקמו,״מ׳׳עואז״ע,

:והבא׳רדסימקינקסולמס

נ״רלבאיימלשושמימו,וירבדעצמאבףסממ

א*כ,אהרמאאדוהיברדהירנאנוהבראלשאוה

ק״נ,׳טוסששברלרמאו״—.םהסאנוהבר

:חששבררמאאבררמא:םשונססרג.״אמיס

אדוהירבאייל׳ר,.האזוחחיבןועמשיד

המהבהמבפ״ססבשימלשורי,ומשנ

סיסו,סטםכמםשאצמנאל.״א״הסהשאסממ

ירשל״רו,ומשבאלוסיבר,אייל׳ר:ל״צואוה

ימלשורימןויצהו.יוכוח״בןשמשר״שברמאאייל

ברםלוא,אייל׳ראקריאקאלהשאהמב׳פ

הנהדעשתורודהירדסמירפסבחבזנאלשםימכחהתומש

אריעז.אלישרבהנוכ.(ה״הג״פןירלהנס

׳ר.יריב׳ד:(ג״הב״פןיסיגימלשורי)ומשב

׳ר,(׳סזימהברתישארב)ומשבאנהכרבאבא

:שיע.דיבוברןב:(י׳׳סס״מסש)ומשבאבא

רישב,(ו״סז״פריב)ומשבןרוי׳ר.-.ןימינב׳ר

רואיבכוכב׳יעו,(ניעמרסילהתשררמ)סלוהי

ןב:אייסרבןימינב׳ר—ל׳׳הסבוסזךרעב

אביחזעןברמא:גימהא״ר&ב.ארומא.יאזע

היכרב׳ר:שיקלןבןועמש׳רמהבושחהמכהארו
מ״עמסילההשרדמ)הלוהירישב.אנינהרב

ל״הסהאר.היתפרבואהידפרב:(חלשיס״ר

:אריעזרולמב

והבא׳רלהימעטשרפמש,ארומא.אםוד׳רד

,(ב״יססג״יר״ברמבו,ויסב״יהברסישארב)

אנוכ׳ר,(ז״סבקעאמוחנסוםש)ומשבהיכרב׳ר

:(היכפ״סהברתייארב)ומשב

:(ר״נסבש)רזעלאריא.ארינרבאנוה׳רה

דיהסבהאר)הימרי׳רדימלח.אנוהבר

רנקחציברו,(הימרי׳רלימלההיקזחרולמב

;יוניג)יקלררםארקוהימרי׳רלסימקביסיףסוי

ס״כוהונאצמשןהכהאנוהבראוהילואו.(איי

׳רלשויבאאנוהבר:הימרי׳רםשברמוא

׳פהברואמוחנח)ומשמוניתוברורמא.אהא

:םימכחלבארותבקרורקפאלליהסהו.(אשנ

פ׳׳סב״למםילהחשרלמ)והבארבאנוהבר

אבארבאנוהברםערחאאוהילואו,(ירשא

שררמ)אפפרבאנוהבר:רואינכוכהאיבהש

הימרירבאנוהבר:(הנצפ״רמימסילהה

:׳אהנרםירישהריש.ימימרבאבא׳רא

ןיללימשהעשנםירוסבךייחלוואנאיל
—

רבאבא׳רןומ,ולאםעולאהכלהה—םירבדה

שררמ.האלצבירמאבא׳ר:וריכמוימימ

לעףיסומ.עשילארבאבא׳ר:נ״יפלאומש

קוספביכרומזמסילהסשררמ)שיקלשירירבד

:הנויהאר.הזיודחהאבא׳ר:(וחמנךכ

ימלשורי)ומשבאחא׳ר.ןמהנבררבאבא׳ד

אריעזרישב.אדיסחאבא׳ר:(ג״הו״פתכש

זיירומזמלאומששרלמבו,ח״פרסירלנימלשורי)

ץבא׳ר.(אוהס״פשהארנכו,אריעז׳ררבסירג
יי׳סהברתומש).יברביולה

.

.(ז״יס״ר׳בר״למב

:(ז״יסלאומששרדמ).ץנהיבררבןיבא׳ר

אחא׳ר:(גימרומזמסילהחשרדמ)אבהא׳ר
:(ח׳׳כפסלאומששרדמ)היעשוהר״שב.אניבזרב

אנינמרבןנחויריא.אטנאדארקאמאחא׳ר

רבקחצי׳ררולמבל׳׳הסב׳יעו,(חילןירלהנס)

ימלשורי).לממרבאב׳ררבאחא׳ר:אנינמ

ר.(ויהו״פסכש:
הירזע׳ר.ןומיסרבאחא׳

םילהחשררמ).םיקילא׳ר:(א״מסםרינ)ומשנ

:(נ״פסיסברהלכ)יאבהדןברזעילא׳ר:(אימס

:(ה״סייסהברארקיו).היעמשרביאעלא׳ר

אמומנס׳רו,ריאמרישב.ןיבא־טרזעלא׳ר

׳י:(ה״סשארז״מהברסומש)ומשכ
.ןיישא

סישארבסלגא)היקלחר״שב,(ז״פלאומששררמ)

:םימכחלבארותבקרורכזאלד״הסהו,(ס״ספ״רי

ימלשורי)ןועמש׳רדהירבאייחרבןוב׳רב

ימלשורי)אריעזאנוב׳ר:(דיהרד״פריזנ
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יגא״נסמסישא־מ)רזעלארישנןמיסרנאלוסי

ן(

־פוקלינו.(נ״נםיחספ)אמסשבעשוהיבר

םשבהדוהיברםשלעאוההןינמס״עשהיעשי

ולאשנ״נלאומש׳ר.הריבהרשןנחוי׳ר:בר

.ןירבוגתיבדןנחוי׳ר:(גימסילססשרלמ)

סינו,(ז״ססיסהברסישארב)ומשבגקפי׳ר

םש)םולאתלשממסממל״וחבםוקמאוהןירגוג

יוזיס
)

־לפנשיהאלישרישב.אפפרבהנוי׳ר

.הנוי:(ןמארס״0הלינמהכסמיספלא)אסרמת

.(ו״סרילבבהחסונםילקש)הזיודחהאבאר״שב

:(כ״הסל״פםירדנימלשורי)יטיארפבדהנוי׳ר

:(ויהא״פתינעתימלשורי)ל״בירןביסוי׳ר

יי:(ב״סר׳זהברארקיו)סטרטןביפוי׳ר

:(ג״ססאהפיקוספו״פר״שהש)יירסקןביסוי

:(ביעמססילהתשרלמ)אפילהתןכיסוי׳ר

ילבמחסונםילקש)הלידרכדיזעןביסוי׳ר

׳יהסילהסשרלמ)סחנפרביסוי׳ר:(ויפס

פמורתאמוחנס)יברבבקעי׳ר:(וממשיוקוספ

ונימןמזב.איטיחרפכשיאבקעי׳ר:(׳ס

*רךרעביסורעהנשימייעו,(יסהענמ)שולקה

*לכ)ךנרפרבקחצי׳ר:היננחרפכשיאבקעי

ךימססמהוה.הנתמרבקחצי׳ר:(ג״פריסמ

:(אייהכלהניפהרזהדובעימלשורי)ןנחויינימ

*ו:הנוי׳רהאר,אריעזדימלס.הימרי׳ר

ארקיו)ומשבץבא׳ר.עשוהיריבלאעמשי

,,ינאיבה׳פב״פרישהש)רכששי׳ר:(יחאייהמ

,ונציתיאלקוספ׳הסילהמשרדמ,׳ג׳ברידמב

:(סואנב׳פ

ול׳רל
י

;(לכשאס״ס׳אסמשיהש)הירכזרב

:(בייחוחירכ)שיקל׳ר

*יוצחאמומנח)רזעילארישב,יברבאנמ׳דמ

:(נ״יפלאומששרדמ)בקעירכירמ׳ר:(ג״י

,א״עסזיסץבוריע)ימארכןמחנברנ

.,(אנפלוא׳יע,ימארבןי*:םשםדגץסחויסו)

הימחנ׳ר:(ךורעההסרגלב״עסב״כןסקלעומ

:(היעמםילהתשרדמ)אנינחרב

,מיאססוד׳ררודמבדיהסבהאר.איכסס

:ימי

•ופהברסישארב)אדסחבררבאברר

:(נ״יס

רבהימרי׳רלםשומידקהדמו,(גימםימשה)

רכהימרירבונניאהזאנוהברשסמרנ,אנא

.אנמגרות׳יעשוה׳ר:תורויהרדסבדקפנשאנא

:(יסא״נריב)ומשבאיימר״בםוזמס׳ר

רז
;(ח״מסוימהברתישארב)אחארישב.ארבו׳

ולר״שביאדבו׳ר
י

;(תאריסיס׳אילשמשרדמ)

ולרישבהידבזר
י

יאלאומששרד1$
)

שימ׳יעו,

.אניבארבאריעז:לידרהםשברואינכומ

אריעז.(ד״הסאיסתבשימלשורי)הימריר״שג

סבשימלשורי)אנהכםשב.ישארבאייחרנ

׳ררודמב*תורעהביתבתכשהמ׳יעו,(ביסגיכפ

:אריעז

תחסונבז״הד״פםילקש.ןהכרבאביבחח

.קכרבאב׳ר:סירנימלשוריבו,ילבבה

׳רתואילבבהבףלחתנתועמהזיאסביסמילואו

דמאסברקכו,יבמשפדניברםוקמבו,׳מס*נ

׳ר:אביבהתופסהאצירמואמסופדבדמאלא
.(ביהא״פןיסיגימלשורי).אנוהםשבהנוח

:(אייה״ססמתישארכ)אנימגרותוהיקזח.עיצו

ריזנימלשורי)ןנחוירישב.הנוחרכובלחיי

סילהסשרדמ)וניאר״שב.אתפלחיבר:(ג״פו

סבש)אתיירבדאנת.אמז>יבר:(היכמ״פ

ריב)קמצירבאוינמרישב.אמח׳ר:(ס״לק

ר,(ב״כפיס
׳

פיסמ״ימםילהסשרדמ)ומשבןדוי

ר,(לפלמ
ל,(ביסס׳קר״ב>ומשבהנוי׳
ומשביו

רנאמח׳ררודמבדיהמ׳יעו,/״ססס״נרינ)

שארימלשורי)ןנברדןיהירבחאמח׳ר:(אבקוע

רישב.ימארבאנינחבר:(איהסאי׳פהנשה

.רירבאנינח׳ר:(יגז״סריב)ןינכסדעשוהי

אנינח׳ר:(כ״פסםיהספימלשורי)ייחב׳רד

ר.ארפםרנ
לאומששרדמ)ומשכאפפרגאנינח׳

פירהציכימלשורי)יולרבןינח׳ר:(סיכסיר

יא
ן

,(ד״יןיכוריע)ייבאלרמא.ןנחבר:(ןידצ

׳יהשןנחכראיכהד״הסהו(זייקםיחספ)אכרלרסא

:ויהםינשכיאו,לאומשומדימלתןנעברןמזנ

,(ק״פרהדנימלשורי)והבארישב.חיכומ׳רט

,יתתנוקוספא״פסמסלסק)קחציר״שנ

..(יתיארוקוספדיפז
-י־־־.׳-•

ת״מ)יביברישנ.ןיבארבןהכההדוהי׳רי

׳רו.אנינחרבעשוהי׳ר:(הפדרי׳פויקמ
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,אחארבןועמש׳ר:(ו״סרג״פהברחור)

ןועמש׳ר:(ליהב״פז״עימלשורי)אנינחר״שב
:(א״עןיר7הנס)אחיירבדאנק.וכערפכשיא

הנרתלהק)ומשבןדוי׳ר,אפקשןבןועמש׳ר

אוהורכזאיבהאלשליהסהו,(ןורכזןיהקוספ׳א

ומצעבלחיירבכיכ,םיסיפדמהתטמשההמשאבקר

:ונבןועמש,אפקש:לחוימרולמ

ןילחרקחצי

תישארבםלענהשרלמ)ימוינמרבםולש׳רש

רישב,יברבלאומש׳ר:ביעל״כקףל

׳ז׳ההברתישארב)אמ{>
)

חיגתחלאומש׳ר:

.(לי■פיסר״ב)ןנברדןוחירבחאנינח׳רד

׳רשותעלהליגלליזרבעשוהי׳ררודמבל״הסהו׳

עמשמןפ*,םתסחיראוהןנברלןוהירבמסיננק

ןומיסרבלאומש׳ר:ביהנ״פןישודיקימלשוריב■

י.ז״מרהטבששדחבץעוועלארק

־♦**^^??זג^מ^^^י^*?**-

.תונויגשלע־

םמלואבו,לארשיתיבסרכםילבחמםינשקםילעושתורפסהילשלעםעפבםעפכשוגפנםא

דומלתהלעהצאנועלבירבלםיברמוונמעבסלופילסומםינתיאהלעןולקוזובםיכפושסתעשרו•

להזרשא,וימכחו
א

דועאיהתחאךא,ז״כהארמליולונילעונבלסאףא;הלאונימיבאוהרקיןוזמ

םהירקשיללירשאיהלאםשילבינבולבנינבסיצירפהלבלםישיךרלימיממובלירשימימיכונמממנ

דחאסאםלוא.בללעםלעיאלשיאודסוכיםמשךשוחבוואבלבהבי,ןיאלוספאלויהיסמלואירפו

ןמאציהזכשיאסא;בללכבהממכמבהואוהימוינומלקרקוח,המואהלובכברמיתמהסינייוצמהמ

םהייחיכרלתעלילכמבזכואושירבדבדועו,םינומדקהלארשייעורונימכחלעםיצוקשךילשהלהכרעמה

מ,םהימיירבדבהנוכנוהמלשהעידיןורסממו
ל

םימימחהמכיכלאמונשפנבאלתוונבלבאכיתאז

םירורבםלוכהזכןייוצמםכמיפמואצישסירבלהיכםמותלםנימאהב,הזהשיאהמופמדמללוציםירשיו

וקלביסרמבוונמביםרטבסנםינמאנו
סטורחאההלארפסמלע?והסחמבזכואולגרלרנחמאהםא—

ליטהלםעפבםעפכוכרלהזרשא,סייווה״ארןייוצמהרקבמהםכחהמאונחורמרומלםעפהבושחנ

ואובבסגו;רסומותודמבמונורסמםהילעסימעהלרתויבו,דומלתהימכחמלהאלכבתשרגמאוצמלויפוד

םש)בתכ,הרותבוללגווכרעןיטקהלןמאתהרשאירחא(גימוישרולורולרול׳סב)אפפברמודוארבלל
לןכףאלומלמהתמכחבויתוברתלעמגישהאלרשאכ״:הלאהםירבדכדוע(206ל5
א

סממבםגישה
ןיפיג)םלאינבםעהנומאבןתמואשונוניאיכ,הככלעוחיכוהובראבריכהלעמלוניאררבכ,תובוט

(ה״מתוכרב)ןירהתרושמםינפלהשעו,הארוהיארימהויהל^וטפשמדחאהדצמחויהבהנהו.׳וכו(ג״ע

אציוכ״כדיפקמהיהאלןוממבםיעגונהםירבדביכינשהדצמםיאורונא,םילקבשלקבףאסירוסיאג

:(זיצ)תובותכבוילערפוסמהלעהזהרקבמההנעיהמםלוא.ד״כע״ןידהתרושמןומףאםימעפל

הירדהאוהילוכירסציאאלףוסל,ירומןבזימליזוזהילוכירטציאדאפפברלאעראןיבזדארבגאוהה

הארנהזר.׳דבעדאוה,,ידהמרושמםינפלאפפבר,ארמגבז׳׳עםייסמו,סיעראלאפפברהילהיג

שודעיפכןוממבםיעגונהםירבדבסגוןדהמרופמםינפלוינינעלכבגהונהיהאפפבריכלילעב

;יאנגלאוהשרבדב(ב;רקשתידעדיעהל(א:לשכנוממאהלהלודגהאטמאטחו״הארו.דומלתה

יכהזמםיאורונאדומלתהימכחלשםתונגבךופהלרקבמהבהואהמכדעו.דומלתהימכחריבאלע(נ

וריכמואפפברתאאברארקשהמו,(205דצוספ)םימעפיתשרכז(לימ)אפפברלאברתחכותתא

אלהלאכםירמאמדועו(:׳יתוירוה)םיקידצלםהירשאםהילערמאו,״םיקידצ״עשוהיברדהירבאניהבר

!...םכירבדבורהזהו,ןידבםינותמווה!םירקבמ.ויתפשלעהלעה

אנהכלכימלאיחי
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.םיתעדיאלהעבראוינממואלפנהמההשלש

בוטםויברעמ(סדהלש)ושארםטקנהימרי׳ריעכ:(׳אג״ל)הכוסב.(א

ןנתדאהמהילטושפיתו?אלואתוצמלצאיוהדשי?והמבוטםויבהרמתובהתלעז
,הלגתנורזהשאלאונשאל׳וכותוסכלבייתהורהוהסכ,תוסכלמרוטפהלגתנווהסכ

ליאוהתוסכלבייהיאמאהלגתנורזהיכהבןניוהו.תוסכלמרוטפהלנתנורזהאללבא

הילטושפיהוהישוק.ל״כע?תוצמלצאיוהדןיאתרמואתאזאפפריאו?יהדיאיהדיאו

,דוצמהיוהדקוחרברעממהרזמקוחרכיכ:הללכואאלהבגשנינממהעדהאילפ׳,ןנהדאהט

•םדהיוסכברשאהוצמהיוחדמהימרי׳רתייעבברשא
,דנושארבמלהחדנהימרי׳רתייעבבןח

תוצמדמכרשאאופאתויהללכור,סדההתאהרקרשאלוספרובעבםדהתחיקלתוצמ

םנןהנמםהתאהחודההדקמםעפםרקרשאםירברבןתואתושעיתלבלאוהדובכה־לא

ארומםעפהיהרשאילבבךלמההאתוקשהלהואנאלרשאכ,אוהההרקמהרובעירחא

רבדהתאהרקרשאלוספרובעב,דוצמההנושארבמלהחדנאלםדהיוסכבלבא.לאננו
המלו,הסוכמםדבאלויולגםדבךאאוההבויחיכ,הכויהרדעהרובעבםאיכהסכמה

?ךולהי■דוצמהדובכמהמ?םדהתולתבהבויחדלויתעלהתושעלרשכיאלהז

וריקואאזוחמיגבלאברוהלרמאדונייהו:(׳אט״נ)אעיצמאבבכ.(ב

ארקו״ןדבעאלוןלכאד,אזוחמישנלעדיעהומצעאבר.ל״כעורהעההדיכיהיכוכיישנל

ןורמושרהברשאןשבהתורפהזהרבדהועמש:׳רסומעברשאקוספהתאדועןהילע

ןלכאדה״דםש)י״שר׳יפו.(א״ערנ״לוב״עסבילתבש)םינויבאתוצצורהםילדתוקשועה

תומרונהתשמבולכאמבתודמולמשךותמדועו.ןהילעבתאתולזונשתואצמנו5(ןדבעאלו

תובבושםישנלדובכ,רואנה?ןדבכלהפץעיהזהמלדאמאופאהשקו.ליכעלוזגלםילעבל

ןהינפאלמלוזובןהילעךופשלדועיואראלה?םינויבאתוצצורוםילדתוקשועותועורפו׳

אסכןהלםליחנהבומלןואואצמיוורשעיןהילעברשארוערמאללוכיהיההככיאו?ןולק

ןהילעבןוהבהראמדועתואיבמהלאכתולצעםחלתולכואותוננאשםישנאלה?דובכ
הריבעלוהכאלמלרקיתתלםישנהתאץעיאלעודמו?תבשלעי״שר׳יפמהלעמלאבומכ

?הנרשעתןעמלשונאלמעבתויהלו

הרענהלירקןלאישקו.הנטקהרענלארשיץראמובשיון(יא׳ה)ןילוחב.(ג

לערמאנהמיכ,דאמינממהשק.ל״כעןרוענןמדהנטקהדפר״או?הנטקהלירקז

׳וא״י)היעשיבו.ןטקרענרשבכורשבבשיו:םשבותכה
)

?םבגהגןטקרעג:

קוב״עםט״צ)םש.(ד
׳

.ינאשהירכ?אבורבלוטבילולשבתנשהשנהדינ:(א״ער

הבדבכתהלהיוארוליאוההכיתהינאש,׳וכואבורבלטבתו,׳וכוהלבנלשהכיתהןכו

ילוטבלןלהוהאבורב5בותכ(אתיירואדמדהיד׳בח״צ)י״שר׳יפבו.ל״כעםיחרואהינפל

ןלםיקאהד:(רקיעכםעטלהיד)םשןכו.ל״כע(ג״כתומש)תוטהלםיברירהאביתכדב

ב׳׳ע)םיחבזבו(וליפאוהיד׳ב׳ג)הציבבה״כו.ל״כעאבורבילטבדהוטהלםיברירהאמ

לו.(ןגיכרפוהיד׳א:
י

לצארתיהבורברוםיאטועמלוטבןיגעהמיכ,דאמהזהשק

תועדהיוברשרובעבאוהםעטהןירדהנסבאה?ןירדהנסברומאהתוטהלםיברירחא

ןכתיאלהזו;(חיעהוצמ)ךונחהרפסבבותככ/טועמהןמרתויתטאהלאםלועלומיכסי

יפלהזבורתריחבו:דועםשבותכךונחהרפסבהנהו?רתיהבורברוסיאטועמלוטבב.

םימבהתכשרמולןיאש,הושבהרותהתמכהבתועדויתוקלוחהתותכהינששכאוההמודה.

תומביברוקמהזלשיו.ל״כע׳וכוםירצמיאצויכ׳וליפאוהבורמםירובתכעירכתאלתטעומ:

אכיהאבמרתבןנילזאיכ(םהירבדכש״ב)ושערמאדןאמו:םשבותכיכ,(יאד״י):

ושעאלםשדימךא.ל״כעיפטידדחמש״באכה,(י?שר׳יפ,המכחב)והנינידדהיכד;

כ

X
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המואמלבהזמרבזגאלרשאדאמיניעבאלפנו.שיועיהזהקוליחהלעקלחםהירבדכשיב

מידוסאםנדמלנאלהזהמלדאמהשקל״נהיישרירבדוהלאהםירבדהיפלהנהו.ךוניחב

ונניארחיההמרתויבושחאוהרוסיאהרשאכקריכ:רםאלו,תוטהלםיברירחאמםיבושח

לודגתובישחהתלעמותובישחהתלעמברתיההןמןורתיולתויהרובעברתיהבחבלטב

םגתויהבאוהו,תובישחבםיושרתיההורוסיאהרשאכלבא,תומכהיוברתלעממרתוי

רשאכ,לטבתינמילוכרדואםיתרואהינפלהכדבכתהלהיוארההכיתחואהירכרתיהה

לעו,׳ינאשהירכ,.רשנהדינלעדועץרתלאופאלכונאלו,תוטהלםיברירחאןידבאוה

םגרשאןעי,״םיחרואחינפלחבדבכתהלהיוארוליאוההכיתחינאש.חלבנלשהכיתח

,םיזחואהינפלןהכדבכתהלתויוארןהתורתומהתוכיתחהןכו,תוירבםהםירתומהםידינה

ןיבהמ?תומכהימרבםירוסיאהןמןורתידועשיומלותובישתבםירוסיאהלאב״אםרשו

?םתמכחתאפמםיבושחםישנאןיבול״נהםידברהתאפבםיבושחםירוסיא

.ל״כעימדותכאלמהרמגנאלשרונתכורשכוחאלשתחיפ:(׳אא״יק)םש.(ה

והדידהכאלמרמגונייהדאוהאכריפואלרשכהדאה5(אנוהבררמאדה״ד)י״שר׳יפו

א״יארקיו)םיבשרהשדחרשארשכההםעטעדונל״זרימיבדועשידמלהרומהז.ל״כע

תבושתלוץראךרדיפלתוצמבםעטתתלהצורשיט,אמטיםימוילעאבירשא:ליזו.(ד״י

דע(וקחמלךירצוסיטאוה)םיקשמוםילכואינימלהאמוטה׳׳בקהקיקזהאל,ןינימה
.ליכעהליכאךרוצלםתובישחרקיעוםנוקתתלחתאתםימתניתנו,לכאמךרוצלםנקתש

םניאםילכוארשאןבומזיפעו.יתמאםעטלםאיכןינימהתבושתלוהורמאאלליזרו

םירבוחמםתויהבםהילעואבירשאםימהיכ,(כיעםש)ושלתישכלאלארעכהםילבקמ

םעטלוהובשחרשאליחירבדןיבהלהשקםלוא.לכאמךרוצלםנקתלםיליעומםניאעקרקל
מטותהןמוןזאהןמאצויהםגיכ,םימכחונש(ו״מוה״מו׳׳פ)ןירישכמתכסמבאלה,יתמא
לבקלםילכואהתאםירישכמהלאכדועווקורובזלשוכוזוםינטקןיבםילודגןיבםילגרימו

הקשמאלה:דאמהשקדועו?םילכאמהתאםינקתמםניאיאדוובהלאלכו.האמוט
רזעילאיבר:(ידהכלה׳תאתשרפינימש)םינהכתרותבאצמנכ,רישכמונניאחורס

תוכלהם׳׳במרהלהדותהנשמרפסבאבוהו,ל״כעהחסהקשמלטרפהתשירשארמוא

םינטקםילחנםילגרימכחורסהקשמךלןיאו;(ד״יהביפ)׳בהבלהאיפןילכואתאמוט
?בזלשובוח

.םילכתכסמףוסברשאתחרוסתלטרואב

תחרומאיהשינפמהרוהטהיפלטינשןוטיילפלש:בותכםילכתכסמףוסב
.ליבעתברוסרמאנרשאכ׳כםוקמב׳ח:(׳אחרסךרע)ךורעה׳יפו.ליכעדיהתא

,םהישוריפבש״ארהוש״רהוםיבטרהוכשמנוירהאו
ף״בבתכרוסםניכנאו.םהבןייעי

אוהשיטפשמץורהאןכלו.הזבהצרנהןינעהלעהרומאוההככיאעדאאלוןיבאאל
יהיו:(חרשךרע)ךחעןיועי,העירקוךותחלעיברעןושלבהרומהן״ישבתתרושומכ

הבכמההשאה.בלהלהילואהנבוביסנאדאתתירשאתנויכםונרתבלןיאהתופהנויכ
.תהחנותחרשתינלפלאעמשיןושלבהלןירוקהינפתאתכתתמותדרוגוהתמלע

יכתתמהתולצלהצורוהבעאיהשרשבלשהכיתתו
,הפיהלצתשליבשבןיכסבהתואן

>ל״כעחרשמלאעמשיןושלבחתואןירוקו

•ז׳׳םרתי״כמלט״לןישרבעמ

ןנאמפיירבקעי

כ



—225 יי
רפוסהרעת

.בורקמרואוארשםישדחהםירפסלעתרקב

0>מ<0

םירפוסרקעטע

.יסלדעהל״יח־ןבר׳׳שתאמהרוהטוהזעתרקב

לארשיתיבהמרמבוםירפאשחכבינובבס

:ןמאנםישודקםעולאםעדרדעהדוהיו

יאנייעפוה)
)

ךשמב,ונצראבתירבעהונתורפסהשבלשהשדחההרוצהלםנמאהלהתהואנ
םיעושעשלארקמירפסובריווצרשיוורפהב!הלאהתונורחאהםינשהתורשע
,םמעפמהתונישלמוהתסהחורב/םיצלהירפסתאםהמריסנםארשא;דאמדאמב
ירויצי״עםנולקבודבבתיו,ונתרותבםיקבדהךרדימימתחירתאושיאבירשא

ןה,הלאתאםרפסממריסנםא—ונתמואינבבףנעושרשלכםהלןיאשתואדב

ונלהריהיההיירשהונתפשתאקבחל,הדבכנוהלודגתלעותהאירקהירפסוליעוה

רודהידליבעוטנל,ונתלונםדובכםירפסמה,םיליעומוםיברםידפוסםתומדבדילוהלו

ינבונייטציןהבש,תוימורתהתורמהלתיתמאהרכהוםתבצחמרוצלהבהא,שדחה

עדויימ,םהאלולרשא;רודרודמונברקביחלאתרותבםיכנוחמוםילדוגמה,ונטע

;םבועקתשהרשארכנהינבידומלףטשב,םתמואללובגתאודבעיווצרפהמכדע

תאזההלוצמבעובטלומדקש,תוצראהראשבוניחאונוארהרשאהביצעמהאמגודהב

שפנהתאעשעשל,םירופסארקמירפסלהדחוימההלוגסהיכ.דמעמןיאב

ןויגהקמעבהבשחמהתוחרטובלםישילב,םיגזאעמשמל

לכךושמלןה-ןבאאיה,
לעו;םירקבלםישדח,הלטבהישנאמםינומהםינומהםיארוקםהלשוכרלוםהירחאםדא

םירויצהוםימיענהםימואנהוקהתייכ,חמצתהיתחתמתלעותה,הזרפנהאירקיפ

תיורלםהמתותשלןאבבתושפנההגמחתשדע,תרמשמלןורכזההוללע,םיביהרמה

.ץראהברקבבורלונדיש,םירפסוםירפוס,םיעשעתשמוםיארוק,סדא־ןאצלכהנדלתו

ןוההאצמשאיהההרמביכ;לשמהרמאי,״םיחוחאלבהנשושןיא״םלוא

ןומההלשוכרל,לויטלתיחטשוהפצהאירקי״פע,השדחהונתורפסהרישעהו

יגוחמןויעהילעבתאדיספהלוינעהלהלדלדתההרמבהב,הלטבהישנאמםיארוק

יניגעבםגשדע,םיעושעשלםיארוקםיגלייטב,הפצהאירקבםתואהליגרהיכ;הירפס

ןוהיחמקלםיארוקהושוחיאל,תרקבטפשמי״פעבוטלכשבןחבמלםידמועה,ןויגה

4תחאהי.הנחמצתתוערםיתשהזמ.םישמילבמדחיםנרבהתאוןבתהתאועלעיו

;ינויגהןויעבהפונמ,בטיהקדהןוחטחמקהשעיילבחמצחימצי,הפצההאירקהריניכ

כ״ע;ימלםיתפשוןושלתקלחךארשא,םייחטשםירפוס:דילותחתוםדבךאיכןעי

15וט9
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םיטעמהןמםגו;השדחהונתורפסלודלונש,ןוינהםיקימעמהםירפוסההמהםיטעמךא

,ןומטבהתואשובחלוםדומלתרותםותחל,םתאובנשובכלםהילעףכארשאשי,הלאה

יבורםא?םנמשוםתרותתאורזפיימלו?סתבונתוםקתמתאואיצויימלאיכ

העיגיהותוחרטהןמםיחרובו,םתאירקתעשבםיעושעשבהחונמלצםיפאושםיארוקה

הפונחההאציהנממיכ:תאזמהערדועתינשהלבא;תחאחתאז—ינוינההןויעהשרודש

,םירפוסלשםמלובוזחאשימלכו;הימרםתכאלמתושעלםירפוסהתכאלמבץראהלכל

םגעבצאחלשי,םיעושעשארקמלםירופסבותכלןורשכהתאושפנבהמדישטעמכ

ןויגהירפסתומדכרבחל
טיעלהלזעיו;ןושלתקלחוףנחהשעמתחת,םיעותעתל

לכהש,דאמתעדויושפנתויהב;התחשלשפועמולקלוקמינחורןוזמבויארוקשפנתא

רשיהטפשמהסלפבםאיבהל,םירבדהןוהבלוקודבלםבלתאםינווכמםניאוםיארוק

ימןיאשהוטבבלב,ץפחובלשהמלככםירבדחיטיכ״ע;תיתמאחהנחבההרוכבו

ולשתאהשעי,שפועמהונוזמבןופצהסראה,ךכוךכןיבו;ויגפלעןותיקהולךופשיש

תויהברשא,דוערמועררתוישהמו—.בזכיעותעתואושתואשמבשפנהתאתחשל

,תינויגההוגתורפסבעוצקמןיאש
ןיגע

ולבגשלובגבםגכיאלש,רקחמוא

רקחמהםלועלשוללחלכב,תוריחבהםהיתופקשהב,ל״זםיידומלתהוגימכה,םיגושאר

םהישודקבםיגימאמה,םישודקלארשילכיגפלעהמושל״זםתמכחדובכתאריו,ןויגחהו
/םהיתוצרפבםילעושהומירעיכ״ע,םתטלחהדגגרבדעומשלוגאמיוהלאםיתמאה

םגוא,זמרבל״זםהיתורמאהטעמתחת,םתורקפתהבבזוכהםחורתולעמלכסיגכהל

,חוטבןובגםיעתמהלשסבלו;םיגיעהתאזוחאל,עטוקמוהואיביש,שרופמרמאמב

םתאירקיפל,םילערמהםהילכבשנומהלכתאועלעיםיארוקהיכ
לכילבמ,הפצה

םתגעשמתימרתב,רמרבדומלוקזהיתאזבו;ותרהטוורוקמבםצעבהקידבוהגהבה
.םירפוסרקשטעמןושלתקלחבוהבתכה
,והתירמאמורתסלפיבתכהמכוגרודבוגלדילוה,הזםירפוסרקשטע

וגאבםארשא;םלועהריואלואציאלוםהיגפלעםתילשךפהתשוגתורפםלהיהחוגרשא

הבורמההכאלמההרטיגפמ,םיקיפסמוגאןיא,םלעמוםלוטבתוארהלוםלכדגגכםוחלל
תערכה,םהמהברהבשתאזםגףא;םתספדהבדירצוקיגפמרתויבו,ןמזהתדבאו
ווצגל,הכרשיהלכשהץמאיתעלכבאלו,אתלימאילתהרבסב,םהיגיגעבטפשמה

.לכבטילשהעירכמהאוהוגוצרויהאוהוצפהיפמרשא,שקעתמה7ןא
לספסלעבישוהלוגרהב,השדההוגתורפסתתחשהתאםיברלחיכוהןעמלתאזליא

,הזםירפוסרקשטעולץמארשאןבהתא,םירשימטפושלכיגפל,םימשאגה

:רפסהתגומתב

״םירפוסתחפשמ״

ו״לרתתנשכויתמלשהוויתננוכ

ימינכר״וטאאןבלאומש״
.״קסבעטיוושיאדלעפנעזאריולתףלאוון

ג״מרתתנשאנליוו

;התויהםוימוגתורפסהדשלעהארגאל,הזרפוסהכרשאדיגאסאםזגאאל

!ותלוגסולארשישדקלכללהלורבההלאלכ,םיתפשקושפוםיגיעתזיהא
אמסלו—

ל״זםיידומלתהוגיטכהדובכתאיכ,ןורועיכומלויפלטתוארהלאציםיגיעהתא

226כ

/



—227—
תארותסלתגמלע,והביגבא,הנובוהנהםהירבדתודסומלעו,ץירעמוהנה

והנה,תאזהםמיעתוימסבו;םינשיפלאמםימודקתרוסמהקיתעהונתרוסמ

,ונשדקיבתכוונתרותמגייםלכריבעהלויצחהלשיו,תומוםיצחםיקזהרומהלהלתמכ

תואבצ׳הםרכו;הסרהנ,הבישתרטעבתוססונתמרזנינבא,הינבארדגתויהןעמל

.םישדקהתאהזבמלכלקהשמו,רומחהודושהלגרלסמרמלןתנ,לארשישודק
הפםיאצמנהםייונשה״:רמאלהזורפסרעשבארקל,תשבלועעדיאלהנהיכ
״א״פקתתת(1381)דעסהשדקיבתכירפסדגנל״יודמ

•!!״ו״נקת(556)דבלהשמתרותבםהמ״

םהונידיברשאשדקהירפסיכ,אלםא?הזההמרבלוקמעמושהעמשיהמו
יונשלכירהיכ!תורופסןיאלםישובשותויעטםיאלט

ןי^ןב
ערכומויונששייתד

להקבאבלרוסאוטלחהבשובשותועטאוה,ל״זםיידומלתהונימכחתעדכאלשותויה.
,םישובשדחאוםינומשותואמשלשוףלאלעןההתעמו.עודיכ,ונל

לכבםייחונאםהיפמרשא,ל״זםיידומלתהונימכהיפמתודע,ותוזעיפל,הררבתה

אלדועלבא—;םיטלחמםישובשיאדובהמההלאהנה;ונלהשרומההרותהתוכלה

ל״זםהמןווכמרמאממ,חזהרפסמהתאונלעידומהיהםאםנמאיכ,הלאבידרמאנ

;םתלוזספארשאיטועמלאניינממםידמלונייה,תאזתאונעימשהלהנושארוםצעב

דחאלונממםיטקולמךאםייונשהתויהבלבא;דועןיא,הלאהםייונמהמרתויםישובשו
מדזמבקרםירזופמתומוקממדחא

תואחסונחרתילעדועונלברעיימהתעמ/ן

םישובשותויעטדועםהבולפנאלםאעדויימו?םתרהטלעםהש,םישודקהונירפםבע

ירחא?םתועטלעררבתהלדועתונמדזההונלהנאאלרשא,םיפלאלםגואתואמל

תשחכומהתויהיפל,ונלהנמאנאלהתודעוה;הדגוב׳־חטבמהרוסמהלצבתוסחהרשא

ילבותמאבונלהמהשדקוםימייקוםייחםהירבדרשאםינמאניפמ,הזכהברןומהב

ויתפשטובלבתאזלעםגזומרלהזהתחפסמהלעבלדחאלםנמארשאכ?קלוחלכ

,ולשאובמהב,חרוסמהדובכרפעדעליפשהללשוכהברהדועו;רעשהחתפבש

.הבםיקדהמהםינורחאוםינושארםילודגהוגיתוברדגנו,הדגגויפרעפובש

ןגוכרתויבו
!רמולכ)םייוגשהןומהרפסמתאסגלעםירהל,תאזותרטמלויצה

ז״יפלרשא!!ו״גקת(556)דבלהשמתרותבוגילפסבולפגש(—ל״גכ,םישובש

הנומשוםיפלאתשמההלועהרותהלכלשםיקוספהםוכסהנה:ןובשחאבלונילע

םינמאניפמתודעהאביב,ההכונוהארנהתעמו;5845השמהוםיעבראותואמ

Iונידיבשמירפםהביאדושבושמאוההרותבשהרשעמזוחאדהאקוספלכרשא,םיטיטוריטואו

,הרותיזובלכלארק:רמואהזלוק!!?םירתונההעשתהלעונלברעאופאימו

התעאליכ!םכחצמוזעהוםכישארולגיוחמשווליג!ונורוולהצ!הנהואבוושגנתה
!קתעורבדתםאםכלרמאיםיתפשיאמטדועאל!ודוחיםכינפהתעאלוושובת

םכיתפשלעעגגהזהגה:רמאיו,םכיפלעעגיוהפצרודיבוהזחף״רשהםכילאףע-יכ
!!הרפכםכתאטחוםכניערסו

שערבועמשיתעמשירחא)ידילאב,הזהםירפוסתתפסמרפסהגהו

טטחליבלתאיתינפ,וביניעיתמשרשאכ;םיגששלשכהז,(ירוגתוצראבלודג

םשורוארוקיתייה,הארמהלעיתממותשהרשאכו;םהיתומוקמבויעותעתירחא

שיא,לבהללבהל,רקשלרקשלרשא,דחאדחאלםלוטבתאימצעל

לכהתארדסללבא.רדעגאלדחאםלכתאירבעדע,ולגדלעווהגחמלע

,ץוחיגפלעהאצוהלרשכומהיהישדעיתלוזארוקלכלןבומורדהבותכןפואב

;ךכלתויוגפיתותעןיאש,תומכהברלודגךרכבותכלהבורמהכאלמהיכיתיאר
227כ
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דדונירהאליכ,ןיאידיבקיזחמויחכבןיאשםוצעךסלהלעיותספדהריחמםג

הארוקהצרפההכוחכןיבו—ובםייחונחנאשרואנהרודברדגץרופירהכץרפ
■ינשקברשאלהתעיתאצמנתאזל—!ערתוכופהתבוליגתוהנהורוס:בלירסהלכל

4ךושנהלכהיהו;ומרכךותבסנלעהזהף״רשהתאםישלינריעהוםרכהלעב

העדםהבשישםייה,יהו,םנהלערשאהזהשחנהלאטיבהו/ויתודמירתאהעותה
תימםלהמילכוהשובםהבןיאשםייח,חצמתוזעביחחתאוינפבשיחכהל,לכשהוהניב

בחרחטשתונפלוילעבלםוקמהרצ,םיברלעוטנהםרכביכףאו—.יהלכיניעתא

;םיברהילגרתאקוחדילבלדיחיהלשומוקמםצמצלותבוחו,וכרצלככרחאלםידי

,חזחירמאמבםתפרחלגת,הרשעמזוחאדחארועשכ,םיעותעתהתצקמךאכ״ערשאו

,םוקמהרצוקיפכ
טעומץמוקליתלועפתאםצמצא,ספאהןמתצקמההבוט:יזן־טא

םותסדומלרבדלע,םילערמהםיעותעתהתאלטבלידובשיש*רועשב,הבורמקיזהמ

.שרופמהןמ

:םירעשלהזירמאמתאקלחלילע,הכאלמהלגרל

.םיללוכהםילוטבהרעש(א

:רמאלליחבארקרשאורפסרעשחתפלא,ותשבבקעלאהבושנ(1

ילעבל״זחירבדבםיאצמנששדקיבתכבםייונשהלכללוכהזונרפסו״

,הרשמהפ״עהתעונינפלששדקהיבתכדננ,םהבשןורחאהרעדומלתה

םהיתושרדיפלעםיערכומהםייונשהםתואקר(םלוככםבור)ונרפסבואבוהו

םינשוימוםינשישדקיבתכהזיאמםא,םהייונשלדעסאצמנשוא,םהירמאמו

םיבורקרתויהםייונשהםתואהפואבוהאלו;הזבאצויכוא,דייבתכ
.״םיקיתעמהוםירפוסהתואיגשבםתולתל
:רמאלורפסתוחתפמתריסמבינשהףדבםגהלאהםיזעהםירבדהתאלפכו

דומלתהילעבירובחבתואצמגה,וגיגפלששדקיבתכדגגםייוגשהרפסממ״
.״ילבבדומלתתמיתהד?

יבתכדגגהנמאנתודעםיקהןעמל,תאזכתולודגתרבדמןושלבותשקךירדה

רשא,חכירובגםיטיטוריטוא!•דומלתהילעבלשןהימתוחב,הרוםמהיפלעונישדק
הבתכנשהלמלכאליממו;ונשיאלםהירבדירחאש,לארשיתיבלכלעהקזהםתעפשה
וניאשרפס,ובהבתכנשרפסהו,תשבושמאיה,הילעםתודעהאבשהממיונשב

אלםאםויםישלשרחאו,הלועךלהאבןכשתלאםושמותוהשהלרוסאווהנההגומ

ראובמכ,רובצבובהאירקהלעךרבלרוסאשןכשלכמו,הזינגןועט,ותועטןקתנ
םיקסופוס״שב

,תאזותודעתייבגל,ויאורקהמהימהארגוהרותג,אגהכלגהתעו—

ןחובוםירשימטפושלכתעדלע,חיורגרבכ,חזותעצתישארםעו?ותוטשיפלףא

ומכ,טרפבוללכבםגיגמוםתריפסבראפתיש,ויעותעתרפסמתאריעצהל,קדצב

.—ותיצחמלבורקבדע,תובוטתוילגרמהגומורפוסש
;36(ת״הע)ימלשוריםוגרת:הנומורפוסוהנה1381:ללוכהורפסמבהנהיכ

תותכסמ;39י״הדףסויברסוגרת;149םיבותכםוגרת;295הרותהלעןתגויםוגרת

שרדמ,אביקע׳רדתויתוא;6אברוהילאיבדאגת;6אתיירבםעיתברהלכ;41תוגטק

רתיושדחרהז;51ת״חחרהז;19הברםירבדורבדמבשרדמ;5׳ובותורבדהתרשע

.675םלכךס;28דוסהירפס

ונילע,טרפבםהבויתועדלוטבתוארהלטפשמבאובגםרטבסגרשא

;706ךסקרהזש,בורקבותיצחמךאראשיו;חזהךסהתאורפםממעורגל

כ
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םוגרתבש331ךסערגי,דבלהשמתרותבש556רפסמהמ*

ראשיי,ימלשוריוןתנוי

ויהוליא)הלאהתוירעהלכקי—.ונממןישמוהינשומכךאהזש,225קר

הלאהםירפסהירמהלכיכ;ל״זםיידומלתהונימכהיפמתוידעםניא(?םידיעם

תצרעהוםדובכתלודנלכםעו;דומלתהילעבמםניא(—ונינפלםהשהרוצב)

,ונלצאםתשודק
תמאשרודלכלםסרופמועודיכ,זועוףקותלכונילעםתעפשהבןיא

ברה)םיתמאהםירקבמהןהבמלודמערבכ,םיבוקנהםינשהםימוגרתה.קדצבןהובו■
,(הכרבלםלכרכז,םתלוזותויהצ״רהמןואגהםהירחאו,הביתנלרואלעבברהו,ע״מלעב

/םכותמחכומכ,ילבבדומלתהתמיתחרחאברןמזםרקיעמםירחואמואצמנו
תורחואמחנהםנשדבלמ,תונטקתותכסמה.םירהואמםינמזמתוערואמםריכזהב

ןיאשהמ,םיתעלהניבםיעדויהםילחנהלכמםכסומכ,םינואנהןמזבורבהתנו

/ונינפלםהשהרוצביכ,לכןיעלהארנתאזלבא,הזברקהקימעהלןאכםוקמה

ישרדמ;דומעודומעלכבתורשעלםישובשםיאלמםה,תיוזןרקבס״שהלאםיחפסנ.

םירחואמםלכ,(*דועוד״השעדמ,ע״רדתויתוא,א״בדנת,םירבדורבדמב׳סמהברה

סורהנאלםגםא,דוסהירפסרתיורהזה׳ם.דומלתהתמיתתרחאברןמזםרקיעמ

סמלצוםתומדבולגתגאלשלכלםסרופמועודילבא,םצעבםתומדקרקחדעעוגגל

ךשמלכםהיתוחסונבהשענהמאופאעדויימו,ל״זן׳׳במרהלשורודדעונינפלםהש
לעתונכלדיזיששקעהאופאהזימו—.םינשבתואמהברהןומטבםישוכהםתויה

םתודעבהכהיהישדע,דומלתהילעבתוחסונםשתא,הלאהםירפסהתואהסונ

טפושלכ?ונתרוסמתודעשיתכהל(םצעבםהמתונווכמויהשםיטילחמונייהםאףא)

טרפוטרפלכבשהמתלוזבףא,ויעותעתליבההלידהזהלוטבהתוללכבאצמיםירשימ

ןמןלהלהארנרשאכ,המרמונטבבןנקתולוטבתלוכאמווכותבונמקרשע,םהמ
.ד״סבהזהונרמאמבאינסכאםהלםצמצללכונשתואמגודה

.רגובמהםוגרתהלאםהמ(2
לעםיאלמםתויהב,ימלשוריהומעות״העןתגוי

ץפחלשורדכ,אוצמתעלכבםיפיסומו,בותכהטשפמתוקותרתודגאותושרדםהיתודגלכ
וקלסרבכןכיכהנה,בותכשארקמבומלרכזןיאשהמ,םנושלןוננםבםירבד,םתשרד

שפותכםנושלבהמהםישפהו,ותרוצכבותכהןושלםגרתלהרימשהתוירחאתאםהילעמ

עגהו—.ותמגמ,םבתככםירבדתקתעהאל,ןיגעהתנכהקררשא,ןשרפוןשרדלכ.

/ויפמתודעםיקהלו,הרותהלעי״תלשונושליונשמהיאראיבהלונאבםא:ךמצעב

׳םבםייונשהרפסמתוברהלונלשי,וינפלהנושמארקמבםנןושלההיהשלע

דגגהזהעתעתמהליבהמהתאמיודבהללוכהרפסממרתויהברה,ודבלםירבד

חמואהללכלאםיבותכההזהרפסבתונושלהלכיכ;—דהיםלכונישדקיבתכלכ

ןושלכ
׳פ׳אלטיפאקבהארתוומוגרתתאחתפ!!םיבר׳לבםמנרתמוהנה,דיהי

םאו!הזהקוספבשדיהילשתונושלעשתתתתםיברלשתונושלעשתדבלא״כ

ץבקתיכהנמאנרעשא,הזהרפסהלכבומונרתלערובעלךנמזתדבאלעםתךניא
לעומעקדקדלהזהליבהמהאבהנהו—.1381רפסממ,הלאכםייונשרתויהברה
ותואבשףא,(הזלהמודכתואמדועו,׳ז׳פםש)״אתלפשב,תביתמו״יוהתטמש,ד

בויא:םינ&בו,העשהר&סמבהנקה׳שמםייונשןאכהנומאוההנה:ויעותעתוויסהללעאמגודל(•

דומלתהתמיתחרחאהיהשהנקהריסמרכי;רשאכםלואו״:ליהזבומצעבבתוכאוהחיכ׳יס

/סאמנהגשהנקהשדאמןכתיו,דומלתהילעבליזמייוגשללכבסנכנוניאויונש,םינואגהימיב
.§49׳דהרעשנונירבדבןלהל׳ייעהלאכבותנווכלעו.ליכמ

נ
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ןיאשיטלכרמאי!ארקמהןושלבםניאשתוביתהרשעעבראתופסוהואבומצעקוספה
תאשילחהלתודעתומדטוש,הבאצויכותאזכהנעטבשיםא,וילעתפרוטמותעד
ןפואבהדיקפתתרמושוץוקוץוקלכלעץעהתחוקפ;הרוסמהלשהתודעףקות

!?ונדעסיהולארזעאלול,ישונאחכמהלעמלש

;הזהתחפסמהורפסבוינפתמנמוותרטמרקיעלכתאטפשמבאיבנ(3
,ל״זחירפסבוםימונרתבאצומאוהשםייונשהש:ותוטשלכענרידעולחיננםאםגהנה

ואהכלהלםהמונלהושיירפהמ,אקודבםהמםיקיודמוםינווכמםייונשםה

ולשםיטיטוריטואהןמדהאבקרשםייונשבהפלהפמאלמורפסלכאלה?השעמל

י״פעונללבוקמהחסונכםה,ונלםיכומסהונינומדקירפסרתילכבו,ךכםה

לעבשבורלהזיכ:וא;יונשבןתנויבוךכאוהסלקנואב:ונושללעליגרכ]הרוסמה
,ךכחסונהוינפלהיהוזתכסמרדסמיכ:וא;בותכהתחסונבםינושס״שהוארפסה

ונטבמרבדמאוהש,הלאכתוטלחהלהמודכו,ךכוינפלהיהתינולפתכסמרדסמו

חכהפיהמבאלה?הזונעישויהמ:והלאשנאופאכ״או[—םהמאלמורפסוויחשמז

רוזגיםאה?דיחיתעדכהשענוהקיתעהונתלבקמרוסנשעירכהל,ידיחיההנשמהלש

-אלשאוהשחסונהזיאביונשלכירחא,םינומטמכשקבלונתבוחש,חזהעתעתמהונילע

ונשדקירפסבותכלעירכנויפלעוונתרוסמב
ואובמבוינפזעהלהברהכ״ערשאו—

ליכשנןעמל,םלועידוסיהבםיקיזחמהוהרוסמהילעבדגגםיפוצהוםיזעםירבדחיטהל

תיבוגתדעלקדצהירומרשאתומדלעגתשיםאה?ותארוהי״פעהשענותאזותנוכלע

ןיא—?ולועמשילארשי
״,הלאוישעמךותמתרכנוהיולגותבשחמתמאבלבא!תאז

םתושעל,ונשדקיבתכמוונתרותמתרוסמגייסורדגלכסורהלותנוכש
רדגומחסונבתומיאתמהנייהתשםהיתוקתעהבןיקדקדמןיאש,ו״חתוטוידחירפסכ

הברהינפליכתוארהל,רקשויתולילעבץמאתיכ״ערשא;ץוקוץוקלכלעקייודמו

היה,םשדקםשתאםיצירעמונחנארשא,םינומדקהןמםתלוזוא,דומלתהילעבמ

.(תחצנהחכוה.דתיה,ודיבהתלעולא,אופאתאזו;םתלוזינפלרשאמהגושמח$ונ
אלוהנושיאלשקהתרזגבתמייוקמתרוסמגייםלכהיהאלםדקימדקמיכ

ותורשכןמיםףויזתאריכתהיפלעו;ותרטמתאזוותגוכאיהתאז—.דועחםנתי

.ףוסדעוהלחתמאובמהירבדלכבהמרמוףנחיתפשתקלחבהארמאוהשויפלטב

^טאקינעקרקעהיתבמדייבתכידעסמבםעפבםעפךומסיויתודמוויעותעתתא(4

התאאמשו;2000דעםרפסמהלעיוירבדיפלרשא,םינורמושהתרותויססאדיד
שפחלםימיכתולילםישמודקעחיתבבםויםוידקושהיהשיאהותואש!ארוקה,רובס

ולעפאיגשהלרעצמליוארהמו;הלודגהדיקשוהעיגיבדייבתכםיפלאותואמןיברקבלו
ויתפשוובהגעויפהגהיכ!כ״המבהעוטךנה,ךכרובסהתאםא—ולמעלדמכםושלו

באשגיצפיילך״גתןוילגמקרוהאראלי״כםירפסהףוגרשא(136דצב)וללמרורג
.ותואיקבלכתא

ך״גת,ידוגתוצראביגאםגיתיאר,הזבךמערבודה,בתוכהיכנא—
תואתסונםשאצמנו,דומעודומעלכמםישילשיגשחטשדעי״כמתואחםוגאלמההזכ

וצבקנהלאי״כיכיתרעשההיהתכיזכבאלילואו;הפיהשפגלכםבץוקתשתושבושמ
התלע,םלוטלטוםטועמיגפמרשא,טעמיתמבםידוהיםשוחדגש,תוממושהתולילגהמ

םידרפנוםיחדגםתויהיגפמ,יוארכםהיגהלםדיהרצקוםירפסבותכללודגישוקבםהל

והדלכבהלאכקחדהיגפמםיחדגםידבואו,םהיתובשומתוצראבםהיחאמברקחרמב

4םתאטחלכםיתולוצמבךילשתו:הכימףוסברכזנהך״גתביתיאריכינרוכז—.והליגס

ודקפיאלוורכזיאלרשאםוקמבךילשתלארשיתיבךמעלכתואטחתאו״םויסהתא
*ןרוגתוגטייפימעטמחירותוחילסהחםוגמחוקלאוהש;•םלועלבללעולעיאלו

כ
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ותואשהמיתהןמו.ז״ט׳גהימריתצילמלשהקצבמםעטבוטבהשולנתונטייפ,ונממ

תחסונבתרדוסמאיהשהילעהחכוהולהיהותאזהאחסונהתאבזעעתעתמהשיאה

ןיבןטייפה
—.׳וגוםהרבאלדסחבקעילתמאןתת:םייסיחירחאש,הכיממםיקוספינש

סיתפשבאטבלעתעתמהותואלותזחאםירפוסלשסמלוברשאכ:ונירבדלבושנו

םירפסי״פע,ויטהלישעמבוברדנתהוהזהך״נתהתאהקל?השעהמ,החדמתושעלו

,איהשלכהזיחאאוצמלרכמתה,ל״זונינומדקרפסבםיקוספהתומוקמיארמםירזוע

ןעמל,לארשילכיניעבשדקנהוץרענהןומדקרפסהזיאב,תוימימרעורקשתולילעב
וממותשי/םתאירקבםבלתאםינווכמםניאשםיארוקהיבורשחטבובלו;שדקלכללח

הקיתעהונתרוסמרדגתאסורהל,רשקאוהרמאירשאלרשקורמאיוהארמהלע
יוניניעלרשאתאזהתחפסמההתשפןכבו—.הריבגמהרימהלו

.המרעבהפצוההותוזעהרעש(ב

ספא,םהיטרפלויהודמוויעותעתתאלטבלונכרדהשענ,םיללוכהםילוטבהירחא

4ויתותמיתסתאסנלעםירחלםירעה,הזהעתעתמהלעושה.םוקמהרצוקיפכםהיצק
תוהיכומתויארב,רפסהםינפבויתוריקתי״פעולוררבתהשתוקוספתוכלהסהולאכ

השפתוחרפתןעמל,ורפסאובמבםיניעהתפלםתואגיצהו;תועירכמו
ןיעתאביהרהלתהפסמה

ארוקלכ
לוכאלוגגלאאבלדומחישידכב,האיבב

תונולחהןתואךרדעיקבהלתונולתרשעהשלשואובמבולערק,םילערמהוידגמירפ

הפץיצנ,יאנפהוםוקמהרצוקיפללבא;ורפסםינפבזונגה(ךשחח:רמולכ)רואהתא

ותוזעוגלהפקשגוברשא,(ותצקמךאוגממםגו)ודבלרשעםיגשהןולחהךרדקד

יכןמואיאלש,םימשמןפואב,םיניעתזיחאבוחצמתוזעב,שדקהתאללחל,הצרמנה

!הארת,ארוקה,ךיגיעבאלול,הזכריהידזתואיצממ,רפוסי
,םסרופמועודיהגה—

שדקל,ונשדקירפסבתוכ,רפוסלכבייוחמ,םיקחמנםניאששדקהתומשמםשלכש
טא,םיקםופהבםיראובמםינידיטרפהברהו;תדחוימהשודקב״שדקםש״לותביתכתא

.׳ובו׳וכוהלוכהעיריהתנקתבתושעלהמתדכ,םתביתכבתועטהרקהגגשהזיאב

תומשהשלשוםיששיכ;םייניעחתפבםגלעםירהל,הז.*ועתעתמהוינפזעההנה?

ןעי;שובשבונשדקירפוכבםיבתוכ׳ונחינא/םישובלה
יפלעםתואםיבתוכונחנאש

םייחונאםהיפמרשא,״ל״זה״ועירכהשהממיונשבותועטבונלהרסמשהרוםםה

שפשפנהתעמו!אוהרבדאלה!בקעיתלהקונלהשרומה,ונתרותתוצמיטרפלבג
ויתותמיתםתאהזבקיתענ;ויטהלבויתומולתויהיהמהארנושיאהותואלשוישעמבאנ

:ונושלהז.ורפסםינפמתחאתחאםרוקמתאתורעהלהפדרנותואבתוא

ןיבםייונשב׳׳יןולח״
.4לעקלחנושדקהתומשבל״זחלהרסמ

Iםניאל״זהתוחםוגבו,םנשיונינפלשהרסמי״פעשתומש:

׳ז׳גתומש)(א)
.״האררמאיול״זחבוהארהיוהרמאיו(

:ורפסםיגפבהקוספהותכלהרוקמתאארקהתעו

׳ז׳פ׳גםש)׳ד׳יסתומש״
)

ןתגוי,האר׳הרמאיו
תלמו׳וגוילגמ...רמאוםגרת

!IV.טאקיגעקדעסלו,םגרתתמהבויגפלהיהאלשןאכמ,ןתגויבריסהה׳ה .ל״בע״.9

רועו׳ה׳יסב״מ׳פר״ומשבו/ותאלעאמוחגתוהברשרדמבו,וגשיםולקגואבהגה

המלשהרותבותרוצכםימעפהמכהזהקוספהרכזג,ל״זוגגומדקירפסמתומוקמב
יכ,תוקתעהתצקמבקרילואו)י״תבטמשגהבסהזיאינפמשקרו,ונלש

ידיבןיא

ראת]ל״זתנרשאהקוספהכלהכםותסלזעהדבכ,(י״תםעםינשיםישמוח

כ
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;השעמלהכלהובראותמהירבדכתושעלזועוףקותהעיפשמותרכזהרשאיטיטוריטוא

[—אדומלתדירמםיארומאהוםיאנתהןמונניאששיאהזהראותבדבכתנאלשעודיכ
:הינשהותתמיתסבדועוזמהלודגתוזעהארואבלבא?תודעתאזןיאה!ונניא

׳ו,ד״לםש)(ב)״
:ורפסבהרוקמתאארקםוק.״לאהיוהל״זהבולאהייההיוהרמאיו(

׳ו׳פד׳׳לםש)׳צ׳יס״
)

םא/תהאםעפלא׳האיבמימלשוריםוגרתבו,לא׳ה׳ה
טאקינעקןמותהסונלדעסשי,וינפלבותכהיהךכשקרוםיקיתעמהתננשונניא

.ל״כע״*1718.

׳רשרודשהזכםסרופמ׳פבםג

םדאהאטהישםדוקאוהינא״:תוטשהלפכןנהוי
הרשעשלשתמלשהובו,(׳בז׳׳יה״ר)״הבושתהשעיוםדאהאטהישרתאאוהינאו
יתבםבשיערהללארשיתיבלכיפבתושדקנותוצרענה(׳םותבש״יע)םימתרלשתודמ

זעזעההזהקוספהתאםג—ותומלשוונויבצבןתנויוסולקנואמםנרותמ;םהיתוםנכ

,תתאםעפקרשודקהםשהובןיאל״זהי״פעשהקוספהכלהכםנלעםירהלהזהתצמ

ןבומכ,ויתוקתעהבתוטמשהלדאמלולעש)ימלשורי׳תתסונבשליבשב?ךכהמלו

!ונתרוסמתודסומתופרהלרותתיתאזכהמרעהבו;ןכאצמ(םיעטוקמםילמקרותויהב.
ותתמיתםבהלאמתולודנתובעותהארתבושתדועלבא?הבעותהשעמתאזןיאה

:תישילשה

:ורפסברוקמהתאארקו.׳הייהל״זהבו,ויהלאהיוה(ב״כ,׳דארקיו)(ג)״

;תועט,א״עג״צד)תותגמב)ויהלא׳התוצמלכמ״(ב״כ׳פ׳דםש)׳ז׳יסארקיו

יפבביתכהמהארואב(״יאזע״ןב:תועט)״ריב״ש״ראאינת,(א״עי״ק׳ד׳םמהףופ

/קולתלד״עבלהפןתילאלש׳האלאםיהלאאלולאאלןהברמאנאלש,תונברק

רדסהתנוכ,תונברקתשרפהרמאב׳מגהתנוכאלהיכ,אלפהרואכלאוהו.ל״כע

׳פבהרמאנאלשרמאנךיאז״יפלו,תוישרפל״זהיפבתוארקנתורדסהיכ(?)ארקיו

תלמרסההיהםהינפלשאלםא,ויהלא׳הוינפלבותכהפאלה,׳התלוזהרכזאארקיו
רשפאשםגה,(?)ש״עויהלאםשרסתשיססארלצאםירפס׳נםהלדעסז״יפלו,ויהלא

םשהוניאשהרכזאלבא,׳התלוזרשיאוהשהרכזארכזנאל:םתנווכשרמולוקותדל׳
.ל״כע,״ללבבוניא(?)ודעברבדמדיתיליונכאוהש,ויהלאומכ,יונכםעקרורשי;

םירמואל,ןידהלעבל:רתאלעל״זי״שריפמויניעםילעה!הזהאלפנהרבתמה;

הוצךכומששהזוהתנמולבירקהלםויצךכומששהזש,היכומרבדהוןההברהתויושר

השרפלהנובהןיאשירה.ל״כע,׳הלהותינהידםלוכבךכלםיליאהזוםירפולבירקהל
תונברקהוסהיתנאלשהנוכהלבא,.דיוהתלוזתרתאהרכזאהברכזנאלשהרותבתדהוים
ףותשלכילבודבל׳תיולםצעהםשאוהשהיוהםשלקר,םיהלאםשלואלאםשל
המו;ותלוזתכלעבםושל

יהתוצמ״תוצמהםתיבןאכוי׳הלא׳הרכזנשהמןינע

דתדבריברבלכלןבומההזכדמתנרמאמבאלפתודבלוםיניעהתאהזבזוהאל״ויהלא

הזהרובהלעףוצקנאלסאו?ךרדאלוהתבתועתהלוההדמתושעלוללגבו,אמוי

ןעי,ותילכתלולשדקתיהזהיעצמאהשןעמל,ותושפטבףטעתהש
לבא;ךכבוכרדש

יפכ,אוהשךיא)רשפאוצמלויגיעבונילאקילתהירתאםנש,הלודגהבעותאיהתאז

תאזורהלואיקלעבש,ןאכ״ויהלא״םשהרסההיהאלל״זהתרותרפסבש(ותוטש

!םיניעתתפבםירהשתוקוספהויתוכלהסנלעתאזותתמיתס

—

5תיעיברהותמיתסןכ

׳ו/טםש)(ד)״
)

.ורפסבהרוקמתאתארקוךולה.״ושעתהוצל״זהבו,ושעתהיוה.דוצ

יו׳פ׳טםש)ט״ל׳יסםש
ןיד:םגרתמג״ויתבו,ושעת׳ההוצרשא״(
ידאטנתפ

־י
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בורק,םופדהואקיתעמהתועמוניאשרורבםאו,ולצאםירסח׳ההוצתולמו,ןודבעה
.ל״כע/םגרתתמהבךבבותכהיהןתנויהינפלשטילחהלאוה.

ירה,״סופדהואקיתעמהתועט״הזשרעשלקפסליטמאוהומצעבןאבםנ
לארשיתאשופתןעמלךא,ררבתתשדעקפסבוינפלםגתלטומתאזההטמשההש

!סנהלעהתואםירהוהקושפהכלהביתוטשתנשמםתסובש,םבלב

ילבמ,שפנבטאשבשדקהלולחבושארלקהלארבגיאהףיצההמכיזחאהםרב

הטמשהןאכןיאשאצמאלהןייעלעגיוליאש!תמאהשפחלוןייעלרוקחלףאבלםושל
;רתאלעכ״ותבתוכורעתוינשמםה,׳ט׳פדעהשרפהשארמןאכי״תהירבד:ללכ

שורדהלכתאאצמתוומוקמבםשןייעלארוקהךחירטאםתקתעהתוכיראינפמרשא

ענמאאל,םיקוסעונאשקוספבומוגרתתנבהלו;םימדוקהםיקוספבומוגרתתנבהל
־ובדההזהשמרמאיו״:שממהנושלבהתרוצבםש׳והנשמהתאקיתעהלינאיתחרט

םכלכויהתוםכבלמוריבעהערהרציותואלארשילהשמםהלרמא,ושעת׳ההוצרשא
םכתדובעאהתךכםלועבידיחיאוהשםשכ,םוקמהינפלתרשלתחאהצעבותחאהאריב
יהלאאוהםיהלא׳הינאיכהמיגפמ,םכבבלתלרעתאםתלמורמאגשויגפלתדחוימ

ךניעםישתשירחאו,ל״כע׳״הדובכםכילעאריוןכםתישע,םיגוראהיגודאוםיהלאה
ווטצגרשארבדההזוהמררועתהלוקיידש:ל״זםתגוכלעליכשתםשא״קהירבדב

׳פהלעמלרכזגהדעומלהאחתפלאואיבהרבכתוגברקהאלה?ושכעתושעלהרעה

אוההשעישהמןרהאלאהשמרמאףכיתקר,דועושעישרבדםושרכזגאלןאכו;׳ה

וליכשהו(וגרופסהון״במרהע״בארהםגז״עוררועתהשומכו)?הדעהושעישרבדםושאלו

:םדוקה׳פבושרדשירהאו;ללוכרמאמאוה,׳וגורבדההז:רמאמשםתשרדבל״ז

ןויכ,יוכתוזירזבהשמהוצרשאתאוהקיו״
םהיתוגועלערפכלםוקמההצרתגשוארש

;״׳הינפלודמעיוהדעהלכוברקיורמאנךכל,וינפלודמעוהחמשבםלכוברק
התעמרשא,ללבךרדבםריהזהש,השמלשורמאמתנובתאל״זםתשרדבוכישמהז״ע

מכבלםריבעהלו׳ההוצרשארבדההזתאקרתושעלתחאהצעבםכלכומיכסת
הניכשהתארשהלוכזתו׳הדובכםכילאאריוזא,ויתוצממרוסלםכתיסמהר״הציהתא

,ןוכבלןמאשיבארציתיורבעאןודבעתדאמגתפןיד:י״תהירבדםהםהו—.םכברקב

—.״׳הדאתגיכשרקיאןובלילגתידיןמו(—״ושעת׳ה.רוצרשא״לשומוגרתהזש)
תאאמסלותמרעהארתבושתדועלבא!הזהרובהלשותוסגוותוזעאופאהאורךגה

:תיששהותישימחהותתםיתסבוזמהלודגרתוידוע,ןודזתרבעבםיגיעה

ותתמיתסרוקמהאר.״לעםשאהל״זחבו,לעהיוהיגפלםשאה(ב״כ,ט״יםש)(ה)״

ןורפסבתאז

,ותאטחלע׳היגפלםשאהליאבןהכהוילערפכו,(ב״כ׳פט״יםש)ח״ע׳יסםש׳

ןהכהוילערפכו:בותכההזהלמבהלמםימעפ׳ב,אבומ(א״ע,ט״דתותירב)ארמגבו
טאקינעקבשםנהו,םימעפיתשהבםירסה׳הינפלתולמהו,ותאטחלע...םשאהל־אב

I* ]V• ויהשםעטמונניאהפםירסחרשאשתולתלשירתויכ״פעא,םירסחכ״ג650

תנמלםיעגוגםגיארשאבםירסחשקרוהגוכילכובתכשוא,ל״זחינפלםירסחםג

ינפלשעירכמוטאקינעקלשונורסחלטבמומצעבשירה.ל״כע״עמושהלאעימשמה

ןודזתרבעבז״כםע;םירסחויהאלל״זח
הכלהםתסכ,זורחלםיניעהתאאמסמאוה

—יםנהלעתאזתאםנםש,הקוספ
ןכו

:

ונושלתקתעהיד.״ךדשץראלל״זחבו,ךדשהיוהלתבשץראל(יד,ה״כםש)(־.}״

:ורפסבע*כיתאדוהו

:ל״זוא״ערג״דק״מבו,ךדש׳הלהבשץראלהיהי״(׳ד׳פה״כבש)א״ק׳י•

כ

י-



—234—
היהיןותבשתבשתיעיבשההנשבו(׳ד,ה״כארקיו)ביתכדאנמחררסאאלתמלוח

אוהתיאדוויאדובשםנהו,׳הלתבשתולמטמשנןאכ,ערזתאלךדש...ץראל

רתויבו,רצקלוצרשקרהזלםעטםושןיא׳הלתבשתולמ׳מנבטמשנרשאש

שקעתהלהצרירשאז״כםע,םרמאמלםולכשמשמוניא׳הלתבשתלמרשא

ןועטיו,םהינפלבותכהיהאלשתמחמאוהוטימשהרשאםעטהשרמולו
וליפאשהיארה

,שקעתמהירבדךפיהארמנבאצמנשדעהנה;םירצקמשםוקמבםכרדכןאכןיא׳ונותלמ

ותואשדאמןכתישםגה,׳הלתבשתולמונניאםשםנש*50טאקינעקןמדעסונאצמ

.ל׳׳כע/׳ארמגהתאזוינפלהתיהשלעקר,ותלבקוותעידימאלאוהטמשנשרפסה

,הזךפיהברמאישימשותאדוהו,תאזהתיאדוויאדוהותטלחחלכירחאו

לעםישלתומוםיצחהריאוה?הזהדזההלהלתמההשעהמ,שקעתמאוה

םנה
ל״זחהםהאופאימו!!הזהשדקהםשרסחהיהל״זחירפסבש:ויתותמיתסןיב

תוטשיפל,עירכמאוהולשי״כהתועטהכבש,ודבלטאקינעקאלםא?ויניעב

ונלהארנאלםא,קדצבםינחובהלכאנודיגה!לארשיימכחלכתא,הזלשותוזע

״!םויהלארשיתוכרעמתאיתפדהינא״ןרמואוחכתשמולהארתסבבשויהזהיתשלפה

..ר1ינאאלפנקחשמץלאלה״

לומהזחמתאזהתכרעמהששתאםירשימטפושהארוקהךינפליתכרעירחא

ותמרע,שיאהותואלשוחצמתוזעתאריכחלהזבידיכיבלחטב,תוכיראבהזחמ

רתילכתא,ךמצעמתנחבועדתרשאןעמל;הזהש!״רשהלשוםראושחנהלש

,לארשילשדקיבתכבששדקהתומשתאללחלםברקפש,תומוקמהעבשוםישמחה

יעותעתבותולבנךלהלנת,יתמדקהשםיללוכהםילוטבהרזעבוהלקתוננובתהםערשא

.הזמרובעלילץא,ןמזהוםוקמהרצוקיפלינאו—.רדענאלדחא,םהבשםיחתמהואושה

תאלוענל(הניחבהךרדתאךילעלקהןעמל)לכואאל,רובעאדעיכנאםלוא

*והו.ךומסהרעשהיאבמוהנה,ותוכיאיפלרשאלוטבובסינכאשדע,הזהרעשה

:תישארבורפסםינפב

׳ג,ח״יםש)ה״מ׳יס
)

רשארוקבהירחא(ירטיוורוזחמיפלא״ד׳סמ)ינדארמאיו״

,םיהלא:ומכ,םיבותכהןורכזבל״זחלצאםירכזנהםיקחמנםניאשתוטשהלכש(?)ונל

םיבתוכןיא,היוהםשתלוז,םיבותכםהרשאכםהירפסבםיאיבמ,ב״ויכוינדא,לא

לעתולעהלקוהרוניאז״יפעו.׳היונכבהיוהםשםינכמקרוםיבותכבובתככותוא

׳הרמאיו׳ונוינדארמאיוםוקמב:קוספבהפאיד׳םמהלעבריכזמרשאםגשתעדה

יגפלשרמולרשפא?בותככםוקמלכבדומלתהימכחםיריכזמרשאכ׳דאםשריכזהאלו

המה,-אח&ונהתאזלהיארלו/דארמאיואלוהיוהרמאיובותכהיהא״ד׳סמלעבה

.144.ןירעמוגהשמחטאקיגעקרקעב 155. 178. 189. }9.4£.׳גיססארלצאו*3872

.ל״כע193.

םיריכזמרשאכ״בושו,״וגלרשארוקבהירחא״אושהוגויזחםתס

לכ!םעדנווגילאאגםאיצוה:ולבישגוגחגאו.״םוקמלכבדומלתהימכח

ןודיעיוןודיגילודגכןטקכ׳יכוםישרדמהדומלתהירפסבםיגוהה
רקש״:וינפבושחכ

׳תרכ&וצלדבהתושעלל״זחירפסמתוקתעחהבקדקודישאצמיאלוהאריאל״!דיעה

ןיבםיבותכהןושלמםשה
קרתוקתעהבםיבתכנסלכו;היוהבבתכנהןיבל׳דאבבתכנה

תנבהןעמלםש,םהיניבשלדבההבאוהאירטואלקשהרקיעשתומוקמבתלוז]׳התואב

ףדתועובשדאיגוסבאמגודלומכ;תוקתעהבםתביתכבלדבהתושעלםיקדקדמ,ןיגעה
ונאץא,הזהרקופהרקבהלשורוקבדננהמזההידעתאטורפלונאבםאו.[ב״עה״ל

—.םיקרפלףאהרותדמולהלכחכויוהארירשאכ,תואמלהלעיםרפסמיכ,םיקיפסמ

נ
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ייפז״פ׳פר״ב׳יע:ךכבקדקדלודיפקהלילבלתוקתעההךרדש,תחצנהחכוהונלשילבא

עבשנ,םיהלאלאלאכ״כא׳הליתאטחו״:׳ו׳פףוסהברתור,א״י׳יסג״כ׳פר״קיו,׳ה

קדצותמאב,דינהשומכ)כ״כא״ינודאל״יתאטחו:שרדמבבותכהיהתמאבש.״ורציל

םתוריהמו,׳דאםשאוה״ינודאל״ךהשםיקיתעמהובשחו,(םשר״קיובמ״דילעבברה

םשהתרכזהבותכלםוקמלכבםכרדכ,ומוקמב׳״ה״ובתכשוריפבותואבותכלאלש

׳דאבןיב
ןיב

וארשהממתונשלילבמםירהזנויהאלה,הזהחידמהירבדכוליאו;היוהכ

לכטעמכלבהלוהלהבלי,תופחדמלואציתאזב—.ותנוכבםתנגשיפל!וא,רפסבבותכ

ינבאלכוסרהיאליממהזהוהתוקריםהבםג,הזהב״יןולחב3.ותכרעמבשויטהל

םהירחאטטחלינמזתדבאויתחרטלעינאסחש,ורפסםינפבשםינמיס״־•*יטתבה

.דחאדחאלהזבםרדסלוושכע

.המרמהובזכהרקשהרעש(ג

4םיעתמהוירבדמםיקרפישארקרקיתעארשפאהםוקמב,הרצקךרדזחואוב

הדבשוילכנבויטחל׳תורקשתחכונוהארתןעמל,םהיתומוקמבםהירחאטטחלךאראו

.לארשיינבישדקתאללחלוטבמבםיניעהתאתומםל

,ךפאדאתעיזבםגרתסולקנוא,ךיפאתעזב״(׳ט/גםש)׳ט׳יסתישארב,§1

ךיפאתעזבאלבותכהיהןתנויהינפלשראובמןאכמ,ךדיףכתעיזב:׳תןתנויהםלואו

.ןועגשירבדבדועךיראהו,ל״כע׳וכ״ךיפכתעיזבקרו

ןתנוי׳תה׳םתאחתפארוקההתאו
/׳תעיזב״אלו;ובהנערקשיכהארתו

ןיאירהיכ5הנמהתא׳ת—ובבותכ/ךדיףכתועילב״קר
תפלובטישהנוכה

._ופאעיןיעגיהולמעתטהש,למעהוהעיגיהרויצהזשקר,הנלכאיוףאהתעיזבומחל
...לכ:םגרתםלקנואבםלואו...תמשנרשאלכ״(ב״כ׳פ׳זםש)דיכ׳יסםש,§2

אל,םלקנואהינפלשאוהראובמ.רשאלשומוגרתאוהש״יד״תלמטימשהו,אתמשג

.ל׳כע,״תמשנ...לכקרו,תמשנרשאלכ:םגרתתמהבבותכ׳יה

עגיויטהלתושעלו;תמשנ״יד״לכ.שמוההלכבסלקנואבבותכיזחנורפסיתינ

׳דתעטומאהםונאצמו
ןיוו

.עודיכ,ףדוףדלכבתועטאלמםוגרתהםשש,ט״ירת

םלקנוא׳ת,םתוצראבםתונושללםתוחפשמל״(א״ל,׳יםש)׳ל׳יפםש,§3

.ל״כע,׳״לםעםתוצראלםנרתתמהבבותכהיהוינפלשןאכמ...ןוהתעראל

.םלקנואבבותכןוהתעראב!רקש

<ג״פףופהבררבדמב).הרשהיאוילארמאיו״(.׳ט׳פ,ה״יםש)ז״מ׳יסםש,§4

.ל״כע,״וילאבש׳ו׳י׳אלעדוקנ5ונלרסמנהיפלו,וילאבש׳ולעדוקנ

וירקשבוהנהםיניערקנמ
־״ייא״לעדוקנ$ביתכ,יתיארששרדמהירפפלכבי

.ונתרוסמב,וילאבש

:םנרתמע״בוית,רמאל...הרששהכתו״(ו״ט׳פםשםש)ה״מ׳יסםש,§5

.ל״כע,״רפאלהבלבהרששהכתו

׳דתעטומהארודמהבףא,ארבנאלוהיהאלשהמתוארלויניעבלולבה
ןיוו

!אתילל״גה

^בא,רובחה׳וםעע״בויםנרתןכ,ברקיםרטבו״(.ח״י,ז״לםש)ז״פ׳יסםש,§6

.ל״כע,׳וההיהאלוינפלשטושפםעטה,׳ואלבםרטבםגרתםולקגוא

ו״!רקש
׳

.בותכשארקמבומכובבותכ,בירקאלדע

■׳£)הכוסימלשוריבו,םתיאררשא...יכ״(.ג״י,ג״יתומש)ה״ל׳יסתומש,§7

!רקש.ל״כע׳וכשקעתירשאימו,םתיאררשאתאיכ:בותכ(׳א׳לה׳ה

כ
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:םגרתםלקנואו,ןוזגרי״(ד״י,ו״טםש)ה״מ׳יסםש§8

,רובחהרםעןוזגריו

.ל״כע,״םינורמושתחםונאיהווינפלבותכהיהךכיכםעט*

!םגרת״ועז״איממעועמש:רקש

(ו״סףד)חלשברהזןושלהזו,וידייהיו״(ב״י,ז״יםש!ה״מןמיסםש§9
אלא(?םיברןושלכ״גאוהש״ויהיו״היהישךירצםיברוידייכ)היליעבמוידיויהיו:

ןיגב
דועו.ל״כע,״אלכדארקעאיהדןיגבודיביתכויהיוביתכ,אגימיבאלכאילתד

.ע״ע,רהזהתנוכבופויזסינכהלתוטשירבדבךירא.ד
קר,ד״ויאלמ)״וידיביתכויהיוביתכ״בותכרהמ!איהרקשתודעזיכלבא
ביתכור״לאוה(ד״ויאלמ)וידיאלההשקמאוהז״עו?(רסח״ודי״ףייזהזהעתעתמה:

.ב״כ׳יסתילכמבז״עיתבתכשהמואתליכמב׳יעו,?י״ליהיו
שרופמכ״חאיתאצמןכו

תשרדכםייסמו?״דיחי׳להנומאיובר׳לוידי״(מ״רתאנליוורואלאציש)בוטחקלשרדמב
.אתליכמה

ןמוךנעןמי״תוא״ת,ךרקבתאוךנאצתא״(א״כ,׳כםש)ד״נ׳יסםש§10.
תרותבאוהןכו,םגרתתטהבםהיגפלהיהךכשאוהונינפלבותכהדגגיוגשה.ךרומ

.ל״כע,״םינורמשה

לבא;ךרותתמךגעתי;םגרתמתמאבש,םלקגואבדיעהרקש
רתויאוהשןתגוי

אוהשיאלרשארקבהוןאצהלכיכתועמשמההיהיאלשבלןתג,״םגרתמ״מ״שרפמ״
ליעל)ריעהתאיתאצב:ומכ״ןמ״תוארוהל,תא:תלמ׳תו,חבזמהלעםבירקהלביוהמ

.הברההמודכו(.ט״כ,׳י

היהשםגרתתמהפ״עםגרתסולקגואו.םתינבתב(׳מ׳פה״כםש)׳ע׳יסםש§11
.ל״כע,״יםסארלשהעבראוטאקינעקלשםירפסהששדעסלו׳כםעםתינבתכ,וינפל

.יבבםגרתןוהתומדב!רקש

ארמגהל״זו,בשחושרחתכאלמלכתושעל״(ה״ל,הילםש)ח״ק׳יסםש§12
בשחושרח...לכתושעל(ב״ע,ט״מףדתבש>

.(ו״פתואליעלןייע)

הכאלמהלכישעאיבמ(םש)ארמגהו,הכאלמלכישע״(םש)ט״ק׳יסםש§13
.״(םשכ״ג׳יע)

׳ו׳פויל)י״ק׳יסםש§14
)

לאאבוה(םש)ארמגבו,הכאלמדועושעילא״
.ל״כע,״(ל״גהתואבןייע)הבדנ.דועושעי•

תשלשבאיבוברעבולושמתשהשםיגיעהתוימםורקשהלעםמותשהלשי
,םיתפשטובלוןועגשירבדלעםתדוסי!ןלהלםיגמיסהמכבדועוהלאהםיגמיסהי

תקתעהבלפטהליתעגטגשפנהתציקינפמרשא,ו״פןמיסבליעלךיראהש
ינוצרבוונוצרכךנוצרהשע,ןהובהארוקהךנמוטמב;הלאכלבהםיברמםירבדתוכירא

,םתבשרופסבהדמהלעיתזרפהאליכתהכונוהארת,רכזנה׳יסבםמוקמבםהילעןייעו

זוהאל,םיטהלהשעמםילדגמתוגבלזיעמהלאכוהביגבאדוסילעו!םתוגג:רמולכ

ומוקמבםשו,״אבוהארמגבו״,׳יאיבמארמגהו״,״ארמגהןושלהזו״רמאלוםיגיעהתא
;ז״כ׳יסארקיוןלהל:הלאויתאטהלעשמחףיסוחןכו!!״השעמלונתטלחהו״רמוא

םיבודאלחלאלכברשא;ו״ק׳יסםש;ג״ק׳יסםש;זיט׳יםרבדמב;ג״צ׳יסםש

!רעיאלו

ה״ק׳יסבןאכובלמהדב,הרוסמהשבשלטוהלותויהב:תאזםגדוע—

—.ו״פ׳יסבט״להרפסמבםידוקפהןמולצאאיהרשא,תכאלמתביתםגקותמל
ל,םיד.דתיההכאלמהודארקאירטוליקשס״שהשהמםג

א

;וגממותלואריסה

תומיעגבעילבהו,״ןכשמהלצאהרכמתאזההכאלמהתלמ״יכ,תוקלחבולתשו•

עדויאלכומצעהשעלבא,״הכאלמההרותבםימעפשמחדוערכינתמאביכ״,ויטהל

236פ
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?ץנמהןמםאיצוהלםהכערגהמבו;ןכשמהתכאלמבםירכזנםהםימעפשמההלכש
!?תידהלודורמלןווכמהםיתפשקשופץללהכוהליעויהמלבא

דעסו.ושארלעםולקנואםוגרתבו,ושארלא״(ט׳׳כ,וילםש)ג׳יק׳ימםש§15
.ל״כע׳״וכםינורמושהתתסונבאוהותהםונל

ידיעהרקש
ןושלבןיא״לא״תלמשומשיכ/״ןוהישארב״םגרתמסולקנוא

§21.׳דרעש׳ע,שומשהתויתואבוא״םע״תלמבואםגרתמ״לא״ןושללכו./םוגרתה

.4בוודד...דבעוע״בויםגרת,בהזרזשעיו״(ביי,ז״לםש).:ז״טק׳יסםש§16

האיגשבשקיתעמהתועטאוהרזתלמהפרםהנרשאשאוהבורק;ונניארזתלמו
םופדתלוזםיסופדבןייעלךרצנו)וטימשה

ןיוו
^תועטונניאםאםלואו.{ט״ירתתנשמ

.ל״כענ\132.1038.םירפסינשטאקינעקןמדעסולהנה

הנמדזנש(ןבומםושולןיא׳בהדדדבעו״ירהש)וכותמהכומתועטלעםג

׳דתעטומהארודהמהןהלשיקדנופל
ןיוו

תאשיהכהלתודוסיהגובהילעםג,ט״ירת
—.טאקינעקלשםישבושמםירפסמשובשהלעתודעאיבהלזיעמו,ונתרוסמ
יז,׳גםש)׳ט׳יסארקיו§17

םיחספב(א״ע,ט״ד)םיחבזבםלואו.בשכםא״(

.תלוז,בשכאלושבכםאואבומ(ז״צד)םשםגוםימעפ׳בקוספההזאבומ(׳ב,ז׳׳גד)

1״כרחאםלואו,בשכםאארפסבןכו,בשכםא:בותכהא״פאבומ(ו״צד)םיהספב

^צמנהיהרדסמינפלשקרו,םיקיתעמהתבסבםיחם£בוםיחבזביונשהןיאשדאמןכתי

.ל״כע׳וכ״םירפס׳גטאקינעקבםהדעסלו,בשכאלושבכונייה>יונשהה

*בוטה״צףדםיהםפבםגט״דםיהבזבםג!םיניעהתארקנלהמדישלושמרקשב

.הזהרובהשיגרהאל/׳בז״גםיהםפבו,-וגלשהמלשהרותבבותככ״בשכ״םימעפהמכ

..ב״ל׳דארקיותאטהלצארמאנה4״ונברקאיבישבכםא״רהאקוספםשאיבמש

ןושלמהקתעההזןיאש״זעםאשבכםא״בותכהתאריכזמאניברדאתלימבא׳׳עפקר
.הזבקדקדלסופדבםיהיגמהושחאלו,םיעטוקמםילמקר,ותרוצכבותכה

/ארקיו׳פרהזןמאיבמש״מלעב.תולחהדותה״(ב״י/זםש)ה״כ׳יסםש§18
.״רסהתלה(ט״מתזמר)ארקיוטוקליו,תוחנמולא׳פ

ןמאיבמש״מו/אלמוגינפלתוצמ7תוצמתולחהדותה״(םש)ו״כ׳יסםש§19

פ/ארקיו׳פרהז
.ל״כע״רסהתצמ(ט״מתזמר;ארקיוטוקליו/תוחנמולא׳

תוחנממאיבמוםינמיסינשןאכףיסוהשהמו/׳ז׳יסליעלאיבהרבכרהזהתאהנה

רסחתצמביתכהפאמתחנמבשהמקיידמםשהברדא/רומגרקשאוה/(׳ב/ו״עףד)

תטלשהרותבומכםהיגש,אלמתוצמביתכ(ב״י/׳ז)הדותימחלבו(׳ד/בארקיו)
ירבדתאאיבמאוהךופיהבש/ש״מהירבדמםיגיעהתאזהואהזההעתמהו/ונלש

.ונתרוסמלתאזהארמגהמעייסמהה״מרה

׳דתואד״וי׳פ)וצ׳פארפסבו/בשכורוש״ה״כ׳יסםש§20
)

בשכורושבלהלכ

לזעו
בלחלכ:ןושלבבותכהאיבמארפסהלבא,ונינפלשהרותבבותכבשכו)ולכאתא

.ל׳׳כע/ףועלוהיחלוהאמטהמהבלטרפ(רובהה׳ואלבבשכתלמונייה/בשכרוש

כ5אוהךכ/בותכהןמהנווכהתאצוהתועמשמו
;האמטהמהבלטרפ;רושבלהל

לןיאארפסהןושלדוע.תופועלטרפזעו;היהלטרפבשכו
1עובשכרושבלהאלאי

ןינמ/םירתוימה
,רמאמהמהארנ.ל״כע/ע״רירבדזעובשכרושל״ת?םיאלכהתאתוברל

׳ורסהאוהךכלרשא/בשכתלמלצארובהה׳ובתכנאלשהזמאצויםיאלכהיוברתנווכש

?)דחאףוגןיגעאוהבשכרושולאכתורוהל
)

ונייהםדירפהלילבמםיפוגיגשמבכרומה

כ:ךכאוהבותכהרועשו(?)םיאלכ
,זעו/(?)םיאלכונייהבשכםגאוהשרושבלהל

בשכתלמלצארובהה׳וםא/זאקרו/םיאלכהיוברבותכבראובמז״יפעו<ולכאתאל

כ



־—238—

רושבלודלכ:בותכהיהארפסהינפלשערכומוראובמהזקוידוהשרדיפלעו.ונניא
:בותכםשש,ונלורסמנשםירפסבבותכרשאכאלו,׳וםעבשכואלו,׳ואלבבשכ

השלשבםלצאאצמנש,םינורמושהתהסונאוהארפסהתהסונלדעסו;בשכורושבלחלכ

\ו670.221.65.5.םירפס
נ

אחמקר;בשכואתיאםשש(ד״דתותירכ)׳מנב׳יעםלואו;

.ל״כע/׳בותכהתהסונבםינושס״שחוארפסהלעבשבורלהזיכ,איריאאלדבל

םג,תורובוםיניעתזיחא,ןוענש,רקש:תחשהידשלכתאויטהלבהלעהןאכב

ותרוצכםשהזהןינעבארפסבקוספהאבומםימעפשלשיכוארויניעאלה!דחי

תאןווכמבריסחהע״רירבדבקר;(—ונלשחכו)״זעובשכורוש״ונלשהמלשהרותב

בשכ:רובחה׳ותנוכל,זעובשכןיבש׳והשרפמש,ודומללעתורוהלבשכתלממ׳וה

:םשםייסמז״עוםהיניבמםיאלכיתאד,לחרהושיתהןמאבהםיאלכונייה,דחיזעו

קולחה׳ואיהו״יוהשרמאתדהזךיניעברשיאלםאורמולכ״?רמולךשפנםאו

יאמ:לואשלשיתמאבש;(םשןרהאןברקהןושל)״ודבלדחאלכאלאהנימעמשמאלו

ולושרפל,זעולש׳ויאהד׳ימלוא
׳

,קלחלחרכהבאוהש,בשכולשו״יוהמ,רובחה

אוהורחאיוברךלירה״בישמאוהז״ע?םהיניבמםיאלכיתאאלבשכורושמירהש

כ,המהבהןמבלחלכואלכרמוא
ל

ל)״םיאלכןיבהטושפןיבהמהבןימ
׳

—.(א״קח
ל״זרמאכ,עבטבענמנשהמבשכורושמבוטקבדלרמואהזהףרוטמעגושמהו

,םשא״קהןושלתנבהברוכשכהעתנוחומתוקידבו!?יש״עףדאמקאבבשוריפב

;אביקע׳ררמאאל:ותנוכש/״מקלחל.דגיאו״יוהשרמאלםלוכבוייורמאאלהזלו,/

(—״בתכאל״רמואהיהןכוליאשהמ)בותכהרמאאלותנוכשבשתחומהקירו
דועו!חלילעארונ,ויעותעתרקשתודבלוםיניעהתאזוחאלויטהלהשעמךמתתאזבו

ולאכ,״בשכואתיאםששד״דתותירכ׳מגב׳יעםלואו״רמאלףוסבהמרמוהיפאלמי

,הנבזעי■אלוותורקשלעלומחיו;״בשכו״הככםימעפשלשארפסבןאכםנשהאדאל

םינושס״שהוארפסהלעבשבורלהזיכאיריאאלדבלאהמקר״סייסלדיזהשדע

.3תוא׳ארעשביתילגרבכהלאכבותנוכתרטמש;״בותכהתחסונב.

יו,ב״יםש)ח״מ׳יסםש§21
)

,ערתלאלוערתבםגרתא״תבו,חתפלא״

.ל״כע״*84.טאקינעקב׳ארפסדעסו,חתפ(?)תאא״תינפלבותכהיהשהארנןאכמ•

?ערתבםוגרתיפלהניאתאזףאש,״תא״תחסונהדבשהמו;םגרתערתל!רקש

.טאקינעקלשושובישלתוושהלליבשבאוה

ו״נדןישודק)ארמנבו,וירפתאותלרע...םתלרעו(ג״כ,ט״י)ו״ע׳יסםש§22

ותלרעתאםתלרעול״ת?ןינמ,וב־קילדיאלוונממעבציאלוובהנהיאלש:ל״זו(ב״ע

תלמרסחוותלרע...םתלרעובותכונינפלשהרותבו,םלכתאתוברל(נ״כ,ט״יארקיו)
האבוהםלואו,תאתלמןמאוה״םלכתאימרה״רשאהפארמגמעמשמשסגהו,תא
:וגינפלשהרותבאוהרשאכקוספהאבוהםשו,ןושלההזבו(א״קד)ק״בבםנהשרדהתאז

״םלכתאתוברל״םרמאמררבןעמלםנמא;תאתלמםשרסחו,ותלרע...םתלרעו
םילרע״אוהו,קוספהםולשתםגםשאיבה?דמלנןיאמ,וניאתאתלמיוברהשירחא

ןיבתאתלמןמדמלנוניא,״םלכתאתוברל״שרדהשהזמםשעמשמרשא״לכאיאל:

אדמנבהפאצמנרשאדאמןכתיז״פלו,קוספהךשמהןמקר,ותלרעתאםתלרעו

תאתלמןישודק
ירבדתוהדלןיאםלואו,םיקיתעמהמם״טאוה,ותלרעו,םתלרעוןיב

תמאביכתחת,ותלרעתאםתלרעול״זחינפלבותכהיהןכקרו,ס״טוניארשארמואה

תרמנרדסמרשאןכתייכ,קיתעמהתאינשאיהןישודקבןאכשק״במהמלשההכוההןיא

וינפלבותכהיהורדסתעבו,רודסהאצידחאןטבמודחאןמזבאלו,רחאהיהןיקיזנ;■

איבהלחרכוה,״םלכתאתוברל״השירדהתלבקתתמאחיכוהןעמלןכלו,תאתלמאל1

כ
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תלמתפסותבןישודקתחסונלדעסו,תאתלמדבלםייוברדועםשדשא,קוספהםולשת׳
ונינפלשהרותברשאכבותכהיה9רעמונבהזמ$>103.9.טאקינעקירפס׳באוה,תא

,״ותלרעתאםתלרעו:בותכםינורמושתרותבןכו,תאדמעוהוררגנו,תאתלמילב

.שפנהתציקדעליכהלהברמףדועחרםבחורסהליכע

חרטואנלאוהקדצבןחובהארוקהךנמוטמב
,םשןישודקבןינעהרוקמבןייעל

!ןוענשבםימעהתאזוחאלונודזתרבע׳לעםמותשהו;ב״כםיחספבדועוםשק״בב

ךכאחםונהוינפלהיהןישודקתרמנרדסמשרמולותרטמןעמלושפנרסמשבלםישו
.3תוא׳ארעשבךיתעדוהרבכהזבותנוכש;תרחאאחסונולהיהןיקיזנתרמנרדסמו

ימלשוריבו,הירוענכהיבאתיבלאהבשו״(גיי,א״כםש)ט״פ׳יסםש§23

.׳ובהירוענבהיבאתיבלאהבשו:ל׳׳זו(ו״הט״פםשו)םימעפיתש(ד״הז״פתומבי)

הירוענכונייה,ונינפלשהרותברשאכאוהקוספהתחסונהנהיבררדסשהנשמבלבא

.ל׳יכע׳״כםע

.ל״נכותרטמלכ״גוורקיעמיודברקש

רהב׳פ)ארפסליזו,ויתורודלותואהנוקל״(ביל,ה״כםש)ה״ק׳יסםש§24־
׳זתואד׳׳פ

)

ללוכיותואהנוקל
ולאלוויתורודללוכיויתורדליא,ויתורדלל״תודבלו

׳וןמאוהויתורודלווללשהחכוההרקיעשארפסהןושלמהארנה.ל״כעויתורודלול״ת

.ל״כע,׳וכ״ונניאונתרותבונינפלו,ויתורדלתלמסעאצמנשרובחה

ש״יע,״ותואהנוקלליתולאלוויתורודללוכיויתורודליא״ארפסהל״זירקש

.ןרהאןברקב

,ארדונתיע״בויואית,רדונהדינישתרשא״(׳ח׳הז׳׳כםש)ב״יק׳יסםש§25

.ל״כע׳וכ״ןכתי,תילעדיתלמומגרתרשאמ

.םהינשבםגרותמ״ארדגדי״!רעיאלוםיבודאל

׳׳היתרזגלכבםגרתסולקנואו,ויתוקחלככ״(׳ג,׳טםש)ויל׳יסרבדמב§26

.ל״כע׳וב

.ליכע׳מ״לכבו׳תע״בויו,ויטפשמלככו״(םש)ז״ל׳יסםש§27
.ל״כע׳וב״הערתלמדסחא״תבו,הערץראהתבד(ז״ל,ד״יםש)ב׳׳נ׳יסםש§28

!רקשםתשלש

,ונינפלשהרותבאוהןכ,םימיתעבשאמטו״(א״י,ט״יםש)ב״ע׳יסםש§29

תקה׳פירפסבו,אמטואלוםימיתעבשאמטיןושלבקוספההזאיבמ(ב״עז״לד)ז״עבז
ןיאז״כעו,אמטוונייהונינפלשהרותבאוהרשאכקוספההזאיבם

בותכרשאשטילחהל

.ל״כע״םתחסונבםינושמםחשםמצעבדומלתהילעבבונאצמיכ,סיטאוהאמטיארמגב

.3תוא׳ארעשבתרכזנהותרטמןעמלדומלתה׳לברקשהדב

,דוקנוילעןיאהרסמיפלע,השעתןורשע״(א״כ,ח״כםש)ה״ק׳יסםש§30

.ל״כע״דוקגןורשעלע(ג״פם)ר״דמבבו

.״נחלשןושארלשןושארןורשעלעדוקנ״שוריפברמאנםש!םיניעהתארקנמ

יכ;״תוכס״לשםתנוכ״גח״לשםרמאבש,אמוידחדבריברב׳יפאו,םיעדוילכהו

היגהאו—.ו״ט,ט״כןלהלונתרוסמבשממהזו;״גח״םתס,םלכל״זחלצאארקנן3

שרדמהתוקתעהבלינרכו.ש״יע,חכומדתועטבבותכה׳לםשאבומשהיתוימרהאמרל

.ףדלכבטעמכ
.דששדעסלו,הכסנוע״בויםונרתבו,היכסנו״(א״ל,ט״כםש)ז״ק׳יסםש§31

.ל״כע״ןוקתהירחאהשלשםהמ,יסםארירפס׳גוטאקינעקירפס

דשחאל,םיבר׳לבהיכסנלשזמרהלעדרחותויהבהזהןשרדהםוגרתה!ליהבמ

,
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בטןרכודאילטטדאנחדאמויבןיכסנמןווהאימדאתיחולצוהגוסנרמחו״שרפלמויפ

!דועותורקשלעםידעאיבהלהברמהזהריהידזו—.״ארטמדאעיברל

היהוינפלשןאכמ,אלילכםוגרתבו,בהזילכ״(׳נ,א״לםש)ז״טק׳יסםש§32

.ל״כע״בהזילכאלו/בהזלילכבותכ

לעףיסומוךיראמכ״האו/׳בהדדןינאמ״בהזילכ:םגרתמשהאראלווקמנויניע

.דימתוכרדכווצפהלכככ״הל

לכבםכיתורדלטפשמתקהלםכלהלא״(ט״כ/ה״לםש)ל״ק׳יסםש§33
ידטב)ןלהלרמאנו,םכיתובשומלכבןאכרמאנ(א״הו״פ)ריזנימלשוריבו,םכיתובשומ

׳וב״יונשההנה,ל״כעםכיתובשומלכבםכיתורודל(םלוע)תקהל...הלאויהו(ה״ל

.ויבזכדעסללבהיטופטפבדועךיראהו,ל״כע

המלשהרותבותומלשוותרוצכבותכהאיבמימלשוריה!ונבקהצמהזהןרקשה
יפבביתכדיבתתימיבג)ןינידיתבןלהלרמאנשתובשומהמ״דועםייסמו;ונלש

יתבבןאכרמאנשתובשומףא(ע״קה׳ל,םיחצור
דומלהלכשירה—רבדמבותכהןיניד

.ונויבצבהפאבומהרדהבותכבש,״טפשמ״תקה׳למאוה

,רגוףסכבםימויתלכאוינרבשתףסכבלכא״(ח״כ,׳בםש)׳ב׳יסםירבד§34

ארקרמא,י״ראא״בחי׳רא,מיהנמ׳וכתוקלשהו:ל״זואתיא(ב׳׳עז״לףדז״ע)ארמנבו
״ונתשנאלשםימהמ,םימכ,יתיתשוילןתתףסכבםימכויתלכאוינרבשתףסכבלכא

.םקיתעהליתיאלנשתוטשירבדבהברהנהלדועו,ליכע׳מ

ףייז
שקיההשרודז״עו׳וגוףסכב״םיטו״ותרוצכאבומבותכהיארמגה׳לתא

דימעההזבו;אבומהכ״הלב״םיטכו״ף״כףיסוהלףייזןרקשההזו;ל״זםכרדכ,״םימכ״

.וינפבולקוריאתעמשדאתרוצעדידןאמלכרשאםמושמץוקש

׳ג,ד״כםש)ה״מ׳יסםע§35
)

׳וכ,״התיבמםנרתסולקנואו,ותיבמההלשו״

.ןועגשירבדדועהברמו,ל״כע

ז!בזכורקש

,םתחםנו■םכתאדימשהלוםכתאדיבאהל״(ג״ס,חיכםש)!דיג׳יםםש§36

דימשהלותולמ׳בםולקגואברסחשונייה,ןולטלטתו...ןוכתיאדבואל!םגרתםולקגואו
קוחרו,ולשםגרתתמהבםיבותכויהאלשרבדהראובמקיתעמהתועטוניאםא,םכתא
.ל״כע/׳רבדהאוה

לכבשרופמורקשהיולגשרבדבקפסליטהשהדותולריכהלוגתבוחןאכב
אצמועגיונבקחשלו!ןולטלטתו״ןוכתיהאצישלו״ןוכתיאדבואל:איתבםישמוחה
סופדארודהמב

ןיוו
ףדלכבםוגרתה׳לבםישובשבתקזחומאיהשוגלהעודיהט״ירת

!?ותילכתבשדקתמוגגיאיעצמאהזיאךא;ףדו

(ו׳׳הסב״פ)הציבימלשוריבו/ףאהידחהמ(ג״כ,ט״כםש)זיג׳יסםש§37

דועז״עםייסו,ל״כעיוכו״הזהלודגהףאהירחהמו,אדהןמהלעמשאדא׳ראתיא

.לבהירבד

!ורקיעמרקשאוהלבא

׳ז,ג״לםש)׳ם׳יסםש§38
)

׳זהטוס)ארמגבו,׳העמשרמאיוהדוהילתאזו״

\..הדוהילתאזו:אבוה(הכרבהתאזו׳פירפס.ב״ע,א״יתוכמ.ב״ע,׳צקיב,ב׳׳ע

.ל״כע.״רמאיותלמןורסחב׳העמש

קדתאזןיא״ןרקשונושללעליגרכזיעםייסלזועאצמאל,הזהםיגפזעםג
תארי,םיגייוצמהתומוקמהלכבהאורהתמאביכ.״סגרתתמהבםהיגפלהיהאלשםעטמ
!איהרקשתלילעוחרפאברועיב

כ
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ןכו,לעמםיממע״בויםגרתו,לטמםיטש״(גייםשםש)א״ם׳יםםש§39
השמחבלעמסימשאצמנןבו,ךכבותכהיהםהינפלשראובמ,ימלשוריוסולקגואומגרת
.ל״כע׳!טאקינעקירפס

הצילמהםיענהלםילמופיסוהשאלא,אימשדאלטמומנרתםתשלשםג!רקש
.וכרדיפלשיא

(א״ע,ה״נתורוכב)ארמגבו,ןדםשללוארקו״(ז״מ,ט״יםש)ח״כ׳יסעשוהי§40

.ל״כע.ךדםשללולארקיו650#.טאקינעקטרפסמאצמגןכו,ןדםשללולוארקיו
.רומגרקשהזשהארתךיגיעבוארמגב׳יע

׳ז,׳בםש)ב״י׳יסםיטפוש§41
ןכוספהאיבמ(א״פ)נ״רדאבו,׳ההשעמלכתא״(

.ל״כע׳וכ״לכתלמןורסחב׳ההשעמ...תא
(ב׳׳ע׳סתומבי)׳מגבו,׳הםע,העדיאלרשא״(ב״י,איכםש)ז׳׳ט׳יסםש§42

.״׳וםע,ועדיאלרשאןושלבקוספההזאבומ

רקשםהינש

י

יי׳יס׳אלאומש§43
ן

(ה״הסב״פה׳׳ר)ימלשוריבו,הלעהרשאו״0,ב״יםש)
דעסשיקיתעמהתאיגשוגיאםאו,רובהה׳ואלבהלעהרשא5ןושלבקוספהאבוה

X8.טאקיגעקמ 76. .ל״כע״!244

!רקש
...ךלדיגהוומוגרתו,תיביכ׳הךלדיגהו״(א״י,׳זםש)ח״ל׳ים׳בלאומש§44
,תיבינ

.ל״כע,״וינפלאצמנךכיכ,ןבומןורסחהםעטו,׳התלמןורםחנ

.בותככמנרתאלמםש!רקש

׳ו,ג׳׳םםש)ג״ם׳יס׳יעשי§45
)

םוגרתבו,יתמחבםרכשאו״
״יתמחבןונישודאו

.ל״כע׳וכ׳״בבםרבשאוקר׳כבםרכשאוםגרתתמהבויגפלבותכהיהאל׳ונ

,ט״יליעלםגםגרתןכשתעדהףורטולובלבוגורתפו;״ןונששודאו״בותכםוגרתב

הזהרובהליעוהאלו,היבויתבשדשדמואיוריעטדאמכואיקברובשתועתהכ:דיי

.םולכותורקשנ
,ז״ל)ןירדהנסבו,םירשכהלעלפנואצויהו״(׳ט,א״כםש)חיי׳יסהימרי§46

ינ
)

.ליכע,״טאקינעקבםירפסעבשדעסלו,יעבאלו׳אבלאתלמ,םירשכהלאאצמהו

—.ן״יעב״לע״ונוקתבםשאבומבותכה!רקש
׳דשיר)אמויבו,המרקםתיוחתשמ!רמהו״(ו״ט,׳הםש)ד״י׳יסלאקזחי§47

ןכו,חמדקםיוחתשמהמחוןושלבבותכחחזאבומ(זיע
תנומשבוטאקינעקירפס,הנומשב

.ל״כע׳וב״יססארלמ

.״םתיוחתשמ״ונקתכםשאבומבותכה!רקש

םירפסז״טדעסלו,ךררילאםוגרתבו,ךרדילא״(׳ג,א״נםש)זיל׳יסהימרי§48

.ל״כע״טאקיגעקמ

.ל״כע״ל״נכדעסלו,לעתילאםוגרתבו,לעתיל$ו״(םש)היל׳יסםש§49

איבהןכו;םוגרתבבותכא״הבקםי״הלו״...התמי״הל״!םהיגשבדיעהרקש

.״הילאומכת״יו״ק״זוה

ייח׳פשיר)ת״מבו,הלעבתרטעליתתשא״(׳ד,ב׳׳יםש)טיי׳יסילשמ§50

.ל״כע״הלעבתראפתליחתשא:אבוה(הרל

.״תרטע״וגוקתכבותבהאבומםשאםוחגתב!ךלש

(

16זטכ,-־■
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טדמללהלאבירו!הזהרעשבןולקליתבצהש,הלארקשידליסישטהבתודע

ו׳׳ק
םיבורקהםירפסמייולגיאלידיבעדיליטברקשלתשבעדיאלששיאהםא:

המבויפמהנומאההדבאשרמוהולק,יזתגורפסיתינ:רמאללכונש,לבהדיבםייוצמו

וירתארהרהנםאו;וניניעהארמלםניאשםיקוחרהדייבתכמ,ותודעקיהריש

לעננתאזבו—.םירשכבדשוהןועמונתואונבלךיאל,בזכאורוקמןפ:דושתל

.הזהרעשהתא

.תובורעתהדעש(ד

תחתדחאדחאלםרידנהלווילכהירבדתאדירפהליחורהרצק
םנםראלשםינממסהמכמברועמולולבםהבדחאלכטעמכתמאביכ;דחוימלגד

יננהכ״ע.החדמתושעלותמאהרואידרומבתויהל,םהבשהושהדצהתרטמל4דחי

ומצעבןוחביקדצבןחובהארוקהו;איבוברעבהזהןורחאהרעשבםגיצמ

.םירשימטופשיוםתוכיאתאריכהל

:אוהרשאכםגרתע״בויתה,שיאמיכ״(ג״כ/בםש)׳ו׳יסתישארב§1

ינפלשהארנןאכמ;אלעבמיראןםגרתמםולקנואםוגרתהםלואו;רבגמסורא

בותכשםיגורמשהתחסונאיה,א״תתחסונלדעסו,השיאמיכ:בותכהיהא״תה

.ליכע״השיאמםש

.סחילקיפמא״הבהלעבמאל,סלקנואבבותכ׳אבאלעבמ

׳ז/גםש)׳ז׳יסםש§2
)

ןכסולקנוארשאכםלואו.(דיחיןושל)הנאתהלע״

:בותכהיהםהינפלשטילחהלהזמ,הנאתילעונייה,םיברןושליפרטוטנרתןתנמ

דקעמהשלשו,טאקינעקירפסהעבשוםינורמשהתרותהמהםתחםונלדעסו,ד״ויבילע
.ל״כע״ילעבותכשיםםאר

א״תהםג:רהואמרודבישילשדוע,םינומדקהםימוגרתהיגשלעףיסומיננה

בותכומצעבסיפדהששמוהבו;םיבר׳לבכ״ג,״רעטטאלבגעגייפןעטכ^לפאיז״םגרתמ

יאלפ—ולש״םירפוסןוקת״בז״עריעהאל,ודילערזועהד״שרהו.א״הב״הלע״

ןושללפוגןיאהדיחיהלעלעש,םתקחוד״ורפתיו״ןושליכשיגרמוגיאהזהשיאה
וצבקירדקןאצלכ:ומכ,הברתיאלשןימהםשכאבש:שרפלהרכהבו;רובחוהריפת

ךל
׳

׳ז׳סהיעשי)
)

ד״םב׳התואט״י׳פישוריתבש״טכ,םתשרדתאהזבוכטסר״בבןכו,

.(םיבותכביתאוגדנע)

,םדוקהתואבאבוהשריבהןושלברשאטםג״(ו׳׳ט,׳דםש)ד״י׳יסםש§3

;גרהיןושלבורמאקרו,םקיםיתעבש:הרותבוגיגפלבותכהןושלבורמאאל

ע(?)וירבדלםוקמןיאשטעמכהימהג׳ררמאמבטרפבו
לע,סקיםיתעבשתלמל

םוקמבותרותבבותכהיהרמאמהלעביגפלשותעדלעהלעישימלםישאהלןיאןכ
יםיתעבש

וירבדלכיכ,לוקלקהזמאצישא״אהשעמלשטרפבו.גרהי,סק

םוקמבלבא;םהילעקלוחםושילבםהשםוקמבאוהל״זחתחסוגואתםריגםייקל
וגיגפלשהרסמעוגנלהלילה,ל״זחמםיבריפלעאוהיונשה׳יפא,ל״זחבקלוחאצמנש

.ל״כע.״התע

ןיא
״םקי״תלמקררפסהןמריסהלץפהאוהםאי,ותעדלעדומעללוכיינא

עבשגרהי:רמולכ,״גרהיםיתעבש״בותכהיהיו״גרהי״תלמהיתחתדימעהל,דבל
וא?תותימעבשתומיותוגירה

;תחאכ״םקיםיתעבש״תולמהיתשלעותמחךופשל§

םגלבא?הרואכלרתוירבתסמהזשהמ,״גרהי״תחאההלמהקראבתםהיגשתחתו

נ
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וגלשםירפסבומכאםריגה/״ךמל//ינפלהיההארנהיפליכ;ילהנוהאלתאז*

״ץקטקיםיתעבשיכ״(ד״כ,׳דןלהל)ותצילמתקלןיאמןכילולאש,״םקיםיתעבש״

/עירכהלהתכבהזכןומדקינפלהתיהשאתסונהד״נעל?העבשוםיעבשךמלו

מו
ן

דבא״וירבדבהילעזמרילואו?הרפמהתהםונתאהבהזהרבהמהךמתאלשהמיתה

,ל״זתראתהולצאבהרתההמכוהישתאונעדירשאכ,״ל״זתבקלוהאצמנשםוקמב

דםתהטהשןאכםינורחאהוירבדלעטפשמהתא—.ךמלכןומדקלעטרפבו

כםעםמיאתהלו/הרוסמהל
ל

חינא/תאזהתהפםמבותרטמםצעלכווירבדרתי

.ובבלכםירשימטופשל/קדצבןחובהארוקהל

וקלאםיהלאעמש״(ז״י/א״כםש)ר״נ׳יסםש§4
ל

ומגרתע״בויתוא״ת/

וקתי,לוקלאתחת
ל

.ליכע/״לוקתאבותכהיהםהינפליכהארנהזמ;

ז׳׳עםייסלםילוכיויהךיאו/׳הםדקעימשו:׳תהמשנההתאקיהרהליכעדיאל

.התימאלהנוכהתאומגרתולועפהסחיבוחופילחההרכהבף״הילקל״

.אוהרשאיפלםגרתע״בויתה7םש...והלעהו״(׳ב,בייכםש)ה״נ׳יסםש§5

ףיסוהרשאהזמהנה.ןמתימדקהיקםאו:םנרתא״תהםלואו;םשוהלעהו:ונינפל׳

והלעהו:םנרתתמהבבותכהיהסלקנואינפלשטילההלאביימדקתלמסלקנוא

.ל״כע/״םשינפל

.םירההלעםיבירקמהידבועויהש,ז״עששחמהזבסלקנוארמשנשןיבהאל
.עודיכ,בותכהןושללעףיסוהלהזהריהזהםגרתמהךרדהלאכבו

׳ת,ימיב...ורפחרשאםימהתוראב//(ח״י/ו״כםש)ט״ס׳יסםש§6
ידןתנוי

.ל״כע״ויבאידבעורפחרשא:םינורמושהתרותבןכו;ימיביובאידבעורפח

הנובהש,״ורפה״םיברהןושלתאריבסה,שרפמםגותויהבהזהםוגרתהנהלילע

.םהרבאידבעלע

׳י/ח״כםש)׳ע׳יסםש§7
)

סעםימיכסמןתנויוסלקנואימוגרת/הגרחךליו״
םיסנהומוגרתבאיבהרשאירהא,ומוגרתבימלשורי׳תהםלואו/ןרחללזאווגיגפלבותכה

ומוגרתןמו/ןרהללזימלקרו,ןרהללזאואל,קוספהםוגרתםייס/בקעיוגיבאלושעגש

קרו/הגרחךליובותכהיהאלימלשוריהיגפלש,טילחהלורעשלדאמבורקלזיםל
.ל״כע/״הגרחתכלל:םיגורמשהתרותתחסונםגאוהו/הגרהתכללבותכהיה

-בשותשםיסנחשמחהלכרשאכ?ץראהתציפקמםנהתאחקלןיאמ/וירבדיפל
לזימל״׳לו—.תכלל:אלוךליוןביתכדמאוהסנההזו;כ״הלמךמסםהלשי,םש

,ומצעםגרתמהןושלקר/ארקמהלשםוגרתםגיא/ופוסבםגקוםפהשארבםג/ףרחל

.ןנובתמהםשןיבישומכ־

׳לםש)׳פ׳יסםש§8
/

•־םעןווכמםנרתסלקנוא7דאמדאמשיאהץרפיו״(נ״מ

.ןאכמ/ינשהאלודחאדאמקרםנרתןתנויו/אדחלאדחל:דאמדאמלעבותכה
ג/המהןתנוילדעסו,דאמתחאםעפקרבותכהיהותחםונבש

םאקינעקירפס׳
.ל״כע״א־229.111.99..

ז/׳אתומשבםגלבא
׳

םשו?אדחלתחאםעפקרןתגויבכ״ג/

יא
דעסלכן

.ז״עללכםשריעהאליכ/טאקינעקמ

אתויראךיהוימלשוריםוגרתבו;איבלכו״(יט/ט״מסש)ז׳׳טק׳יסםש§9

איבלכובותכהיהאלםגרתמהינפלשראובמןאכמ(הבקנהאיבלונייה/הבקנןושלב)

ךכלו/ףוסלהבקנןמיס׳הםעהאיבלכובותכהיהקרו/רכ׳ןושלאוהשףוסב׳אםע
םעהיבלכוםשבותכשםינורמשהתחסונ.אוהותחסונלדעסו/הבקנאתויראב״כםגרת

.ל״כע/״הבקנהןמיס׳ה

כ
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עירכהןכו;״הבקנהאיבלהוונימברכזהאוההיראהש״א״תלד״שרהרואב׳יע

.איהש,״אתילכ״ןתנויםנסלקנואםנםמרתןכשןיבהאל,הזהשיאהו.סוינעזעגסג

ןכו(׳כ,ט״ילאקזתיןתנויםוגרת׳יע)הבקנה
.״ןיוואל״יזנכשאה

יאדכםניאוירבדו—

.םהבלפטהל

-א״מב״פםיהספימלשורי,תצמחמ...לכוא״(ט״י,ב״יםש)ב״כ׳יסתומש§10

ץמוהוידמהרכשוילבבההתוכתוברל,ולכאתאלתצמתמלכ(׳כ,ב״יתומש)ביתכ

ץמהלכואלכיכ(ו״ט׳פםש)ל״ת,תרכהבויהילוכי,הרהזאבאוהשימודאה
ונייה,תצמחמלכואהלבא,תרכשנועבהתרכנואוהץמהלכואהונייההתרכנו

,ב״יתומש)ק״הותבשרופמרמאנאלה,אלפאוהו?תרכשנועבוניא,׳וכרכשוחתונ

שונעתצמחמלעםנשהיאררתויונלהמו,התרכנותצמחמלכואלכ(ט״י

אצמנרשאפונתרותבבותכהיהימלשוריהלעבינפלרשאטילחהלונלאציזייפעו?תרכ

.?IV.טאקינעקאיבמשםירפסינשב 4. -תצמחמץמהלכואלכיכ(םש)םשבותכש,75

.ל״כע,התרכנודבלתצמחמלכואלכאלו,התרכנו

ייא,,:ל״זו,׳אנ״מםיחספתילבבארמנחתפואנהליאוה!בוהאארוקךנימוטמב

י״אינתדכל׳יעבמאוהה?התרכנותצמחמלכואלכיכביתכאהדבייחילימנתרכיכה

הנוי׳רימוקןועבאיירבח״םשםייסמשםינפבאיבמשימלשוריהתאהארתבושו,׳וב

ולרמא?טעממתאאכהוהברמתאאכהלכביתכאכהולכביתכאיה
ן

הבירןאכ

רומנץמחעמשמץמחביתכדמתקיידדיאו״מ״פהל״זו,כ״עךילכאנבהבירןאכןילכואב

.ץמחתובורעתתוברלימנלכיאהדאמינוהתרכנותצמחמלכואלכימנביתכאהאקוד

ולרמא?תרכבאהיש
ן

ןאכואוהתוברללכןאכוןאכאלאוכייתעדאיקלםדכאל,

ונייהוןילכואלאוההברמןילכואביעתשמדתרבדתצמחמלכואלכיאהןילכואבהביר

.,וקיתעהליתיאלנשךומסבהלעמלונושלםשדוע׳יעומ״פהל״כע׳וכ״םישנתוברל

תושעלוינפזיעמוןנברירמאקדיאמעדיאלשהזהשיאחלשהעידיןורסחלעםמותשת1
יוהבווהתלשםיתודמויטהלב

!הלילעארונ!

םגרותמימלשוריםוגרתבו,םירומשליל...״(ב״ם,ב״יםש)ה״כ׳יסםש§11

דויהימלשורי׳תינפליכ,תלוזאלםעטהו,יכלשומוגרתאוהש,םודאתלמתפסוהב

.ל״כע,״םגרתתמהבךכבותכ

ריטגלילןימלשוריםוגרתהל״זיםיניעתזיחאבחלילעתמרעאלאחזןיא
־ןמוזמו

עברא״םורא״,םירצמדאעראמןיקירפלארשיינבדןוהתקפאב׳הםדקןמאוהןקרופל

ןושלתאםנרתשתואורוניניע;׳וכו׳וכו״האמדקאלילאינרכדרפסבןיביתכןוניאןוליל
תאליחתה״םתא״תלמבו;״יכ״תלמתפסוחילב(אשוריפלםילמתבחרהב)בותכה
:בותכהןמהינשהתיצהמהתאםנרתלםייס,התמלשהירחארשא,ולשאתדגארופס

ףוצקלונלהלילחםעפחםלוא—.״ןוהירדללארשילכלןימזמוריטנ׳הםדקאהספליל״

ןימאהלונילערזנאלשודסחלעולתודוהלוהבשלונילעהברדא;שיאהותואלע
׳הינפלמאוההלואגלןוכנו(י״ל)רומשליל״:בותכהיהימלשורי׳תהלשותרותבש

־לכלןוכנו(י״ל)רומש׳הינפלחספלילאוה,םירצמץראמםילואנלארשיינבתאצוהב

דםחתהאוהםאו;םונרתהןושלמתירבעההקתעההאיהןכש.״םתורודללארשי
דחארבדףייזלמוחורברצעאלםאףוצקנךיא,הלאכםידבכנוםיברםייונשונלרתול

!?הזכןטק

־דכהוהו:םנרתןתנוי,הערפ...השקהיכיהיו״(ו״ט,נ״יםש)ג״ל׳יסםש§12

״וניגפלבותכהםעןווכמוםיכסמוגיאלכולכמ,הערפדאבלתיי״ידארמימישק*
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ןכרשאהערפ׳ההשקהיכיהיו:בותכהיהםתתמהינפליכקפסלןיאתאזבםלואו?

.ל״כע״^״109.רפםטאקיגעקאיבמ

,השקה:לעפברתסנהתאךישמהלליכשהו;םונרתהלוקחדליעפהה׳ליכןיבהאל

השקהיכ:ןוחיםלצארמאנשהמםעותנמתוושהלו,םדוקהקיספברכזנה/הנלע
יל,׳בםירבד)׳ונווהורתאא״ה.

)

.

ימלשוריםונרתוי״תוא״תב,םתיאררשאיכ״(נ״י,ד״יםש)ט״ל׳יסםש§13

םהירבדלדעסו,דחאןונגסבםימוגרת׳נהלכ,ןוימדה׳כםע,םתיאר.רשאכיכםגרותמ•

״378.230.יםסארלשסיגשו,טאקינעקירפסהששוסינורמשהתדותאוה
IV.רתאו

.ליכע,״ןוקתהוההגהזז

סג;יעיברדועותאילפלעףיסומיגאו!אלפ!״דחאןוגגסבםימוגרת׳גהלכ״

ךעהעזעגעטייהםירצמאידרהיאאיווקד״׳תיזגכשאה-
תפכיאאלהזהיאדבהשיאה—

םיתמאםהלבא;ותרוצכקוספםגרתלוהומכםיאדבםישעגויהםימגרתמהםאהיל

!יאדבאוהותמאםמוגרתו

תרמזתלמוגייה,יתחבשתויפקתא״תו,תרמזו״(׳ב,ו״טםש)א״ט׳יסםש§14

.ל״כע,״טאקיגעק׳םןכו,יתרמזו:בותכהיהויגפלשהארג,ב״מיוגכםע׳

ןמו״יוהםנריסחהשתוגשלףיסוהדועו;״לעיפשגעטיאזןיימ,,יזגכשאה׳תןכו

.םדוקה׳יסברכזנשםויסהתאםייסלז״עםנו?״תרמזו״,

אתיא(ח״פס)הריש׳פאתליכמבו,אלפהשע״(א״יסשםש)ג״מ׳יסםש§15

.ליכע/׳רודלכבהשועוהשעאלא,השועקרןאכביתכאלהשע,אלפהשוע

יוגבקחצלאלפהשעתאזותחכוהב

.דוקגהמאוהקוידה

ןםגרתע״בוי׳תבו,םעהלא...השמדריו״(היכ,ט״יסש)א״ג׳יסםש§16

ףיסוה,רההןמלשםוגרתהאוהשארוטןמתולמ,אמעתולארוטןמהשמתחגו

ןתנוי׳
לצאדחארפסןכו,םיגורמשהתחסוגכאוהןכו,םגרתתמהכוינפלהיהךכיכ

.ל״כע,טאקיגעק■
םעאתיירואוליבקוברק״תוביתהששהלעםגרוקמוגלאיבהאלשחבשלוגילע

שרפלוכרדכבותכה׳ללעםילמףיסומשתומוקמתואמדועו!ןתגויבש,״איירבדיתרשע

.שיאהותואתולילעמרמשגאל*

(ביעמידארקיו)רהזהל״זו(ו״מ)םתרוהל״(ב״י,ד״כתומש)ז״ס׳יסםש§17

השאןמםתרהלשרודשראובמ,פיעבשותיתרהרדחלאוא״דכ,רסחביתכ,םתרהל
אלמםתרוהלוגיגפלםלואו,רסהאוהרהזהיגפלשיגפמךכשרודוהרה

.ל״כע,״ק׳׳ו

וקמנאלויגיעשףא,האמק׳ולעאוה״רסח״רהזהתגוכשבושחלליכשה

״יתרה״קיתעהורהזה׳לתאףייזותרטמלו;א״ההרחא׳ואלמ״יתרוה״םגשתוארל

ןורסחמותשרדו;ארקבביתכדכ״יתרוה״איבמרהזהש:רקשהזשהמ,ן״יווהינשרסח
.ץמקב׳רהתורקלשי/רהרחא׳וה

התוחאלא.דשאתורבוחןייהתתועיריהשמח״(׳ג,ו״כ)א״ע׳יסםש§18

.ל״כע,״אדחםעאדח׳וגושמחומגרתןתנויוסלקנואו

אדחי״תבוא״תבוהתחאלא,דשאתרבחתועירישמחו,,(םשנב״ע׳יסםש§19

.ל״כע,״אדחםע

׳ו׳פםש)ג״עםש§20
)

ארחניויתוא״תוהתחאלא.דשא׳וגוםישמחתישעו

ךיראהו,ל״כע׳וכוהתוחאלא.דשאהרותהןושלןמןתגויוא״תהגושמשהזמ,אדחםע

.לבחיטופטפב

ליטהלהכירצשהעשבתלוגנרתכ,הלאויטופטפלךרעאתומדהמיתעדיאל

כ
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ףא,ויעותעתרפסמתוברהלםיניעהתאזוחאלקרוםולכדילוהאלאוהלבאי;התציב

.םינמיסהתשלשלבביונשלכןאכןיאשהדומומצעבש

׳ג,ח״כםש)ז״ע׳יםםש§21
ןתנוי,בלימכחלכלארבדת״(

כםעםגרת
ל

4

תאבותכששדקירפס׳דטאקינעקלשהמהותחסונלדעםו/וגובלימכחלכתאונייה

.ל״כע״׳םלכ

אוהתמאבשולןימאיימלבא;ךכםגרתאוהםגאלה?סלקגואמקתשעודמו

כןכו;״םע״ללמ:ומוגרת,לארבד:׳ללכרשאעדיאלש,הזכעדויוניא
תלמשומשל

תוקוניתשרבדהזו§15.׳גרעשליעלש״מכ/םוגרתהןושלבתואיצמולןיא/׳ל$,

ארוקהבהוטבובלךומסיכ;ללותשמוללוהתמאוהויטהלתושעללבא,םיעדויר״בש

.וירחאקודביאלשםנמנתמה

ערתלןתנויםגרת,דעומלהאהתפ...׳ה״(א״י,ט״כםש)טיע׳יםםש§22

.ל״כע״טאקינעקבדחא׳םבאוהןכו,דעומלהאחתפלאונייה,אנמזןכשמ

הלילעאלאתאזןיאו,עננאגגייאםעד״ר^פ״:יזנכשאהןכו,ערתב:םלקנואןכו

.והתלש
אלבקתאל,ומגרתןתנויוסלקנואו,חוחינחיר״(ח״יםשםש)א״פ׳יםםש§23
דקו,טאקינעקירפסהעבראןמדעסו,חוחינחירללשםוגרתאוהש,אוערב

ירפס׳

.ל״כע״ת״האויססאר

ורמאיךיאיכו;ושומשלהרכומאוהשףאןאכמ׳להתאםירתהל!הלילעאדוג

?רבע׳לועמשמהיהזאאלה?״אוערבאלבקתא״

אתיא(ב״עסא״יףד)םיחבזבו,דחאהשבכח״(ט״לםשםש)ג״פ׳יסםש§24

.ל׳׳כע׳וכ״דחאשבכהתאביתכדמ

ד/היכרבדמבדארקלסתגוכןיאשולברעימו
?׳

ךיתיוצרשאכומגרתג״ויתוא״ת,ךיתיוצרשא״(ה״י,דילםש)א״צ׳יסםש§25

.,יםסארירפסהנמשוטאקינעקירפסרשעדחאוםינורמשתרותםתתסונלדעסו,׳כםע

.ל״כע״דועו,ןוקתהרתאו

ואלביגםיכה/עבאהןעטאבעגרידךיא״איוו״:יזנכשאהןכו:דועףיסומינאו

.בותכהתנוכןכאלה?יכה

ןכו,ואריאלםנרותמימלשוריםוגרתבו,ואריאלו(׳כםשםש)ב״צםש§26

.ל״כע.IV־181.טאקיגעקברובחה׳ואלבאלאצמנ

ימחימלןיאשרןותאתיללארשיתיבימע״ימלשוריה׳תל״ז!הזבונלהשעקוחצ
י״י

ו״אווליפאסינכהללכותםאךמצעעגההתעו—״הוצמלכןמןינקירןוכיהלא

-אתכמסאקרבותכהלשומוגרתללכהגיאש,תאזהתיירםומהותצילמבאתפואאאביתכד

.אתדגאד

׳י,׳אםש)׳ג׳יסארקיו§27
)

דומע)ל״נהארפסבו,םיזעהןמואםישבכהןמ״
הצקומלוהלוהלטרפ,םיטועמולאירה,(ואאלו)םיזעהןמוםישבכהןמ(׳בתואזיי

םהירה/ןמ׳ג:םהןכו,םיטועמ׳דךרצנםהלו,ןאכםירכזנםיטרפ׳ד.םהוזמלוןקזלו

ז׳׳כו,ןיטועמ׳דה״ס,דחאטועמדועאוה׳וההנה,ןמורמאנםיזעהלצאו,ןיטועמ׳ג

ת״כדהרומת),טאקינעקבארפסתחסונלדע-ו,ןט!בותכשארפסהתחסוניפלאוה

.ל״כע,״(ב״ע

ויטהלתרטמליכ:רמאנהלתת
ןמוןאצהןמ״:רמאנםש;ארפסה׳לתאףייז

השמחולהיחרבכז״יפלרשא,םישבכה״ןמ״ינפלםג׳וב,״םיזעהןמוםישבכה
ינששןיבהאלאוהלבא—תחאטימשהלףייזןכלע?םיטועמ

^םיפסונהן״יווה

כ
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רפסמלונמישארקבםיבותכהךמ״תולמשלשתארבחיםבש,ומצעארפסהןושלמםה

םימעפשלשמוטעמתנהלאהשלשש,םהוזמל/ןקזל,הלוחל:ןיטועמהשלש

,םיחרכומוירבדואיקהש״מכ,ןאכןניסרגאל״הצקומ״לבא.ארקיאהבש׳ךמ״

תאאיצוהלןאצהןמ״םשארפסהלכו(יב׳פ)ליעלדארקמטעמתנרבכ״הצקומ״ירהש
,אתוכירצדיבעוםעטבוטבשרפמשא״קבןאכ׳יעו.א״יתוא׳ב׳פש״יע.״הצקומה

;״ןאכםירכזנםיטרפ׳ד״וירקשתדוצמשורפלםידקההחמנהותמאהתורמלהזהשיאהו

.ותילכתלולשדקתילכהיכ

ארמגבו,החבזמהריטקהולכהתאןהכהבירקהו״(ג״יםשםש)׳ד׳יסםש§29

,דיכ,ד״י,דידםיחבז,א״עז״כדאמוי,(םשוניא)א״עא״ידהגיגח,ב׳׳עה״סדםיחספ)

ייףדתוחנמ
(טמשגריטקהותלממההבזמה...לכהתאןהכהבירקהו:קוספהאבומ(

׳וכוליזי
ןכו

,םיקיתעמהתועטהיהיתומוקמהעבשםהשםלוכבשןכתיה,תומוקמהלכב

הרותה׳סבבותכהיהםבורלצאס״שהירדסמינפלשרמולונאםיחרכומהזיפלעו

רשאכבותכהאבומארפסבו(ד׳׳נד)ןיבוריעבתלוז;ריטקהותלמןורסחבםהלרשא
תוקלחמתוברהלותרטמווכרדכוילבהיטהלבךיראהול״כע׳וכ,״ונינפלשת״םבאוה

.םמצעל״זחירפסב

קוידבו;ותנמלםיכרצנהםילמהטקנס״שה!הזהשיאהתלילעארונהמלבא

דמלל,״בירקהו״תלמל״החבזמה״תלמתאברקןעמל,״ריטקהו״תלמונושלבטימשה

לשוקוידשלחי,״ריטקהו״תלמתרכזהברשא;רזבהלוספשבכלםירבאתכלוהםגש
ש״מ׳יעו.םהירומלתחכוהבםינקיידהןויגהילעבלכךרדל״זםכרדכו.הזהדומלה

ךפהתת,היטהלבהימדתשקונושללבא,הברהגהלבד״כ׳יסןלהלומצעהזהעתעתמה
.רקשבתועתהלץופחירשאלככויחודמתרטמלויפבםתוחרמחב

ל״ז,עירזתיכהשארמאללארשיינבלארבד״(׳ב,ב״יםש)ז״מ׳יסםש§29

ןינעבם״וכעהןיאוהזהןינעבלארשיינב,לארשיינבלארבד,עירזת׳פשירארפס

לארשיאלאילןיא,לארשיינב,הזה
ןינמ

תוחפשהתאותורויגהתאתוברל
ןיב

תוררחושמ
.(?)׳םגהל״כע,רכזהדליועירזתיכ.דשאו,,דשאול״ת,תוררחושמןיאןיבו

רשאירחאיכ,השאולש׳וןמאוהימרהתנוכש,בטיהראבראובמארפסהרמאממ
ללכבם״וכעהןיאש,דבללארשיבתכנאלרשאמהנהלארשיינבלארבדרמא
ביתכאלו,׳וכלארשיינב•לארבדבותכהש,תעדהלעתולעהלרשפאהיהז״יפל,הז

,החפשוהיונףאהיהתשהזיאאיה!דשאתנווכדראובמהיהזאש,השאלארשילארבד

ןניאלעאלודבללארשיתונבאקודאוההנווכה,,דשאלארשיינבבותכשהתעלבא

ןניאףאףיסוהלרובחה׳וםעהשאובותכבאבךכל?לארשיתונב
הזמ,תירבינב

ןאכבותכהיהארפסהינפלשטילההלונלאצי
בותכשונינפלאוהרשאכאל,,דשאו

.ל״כע״,דשא

םבתכליכףא?אתעמשדאתדוצריטנדןאממהלאכןוענשירבדךימימתעמשה
ן״יווהשןיבתוירבדמו,םתכלהכםירבדהשרפמשםשא״קב׳יעו—.םסיפדהלורפסב

ררועתמהיהןכילוליכ,וינפלהיהשרפסבויהאלו,םופדהיתועטםהםיפסונה

לבא.כ״תלשתורודהממףדלכבטעמכהלאכםופדהתויעטליגרכו,ח״פהכלז״ע

.ההוכנהותמאהתורמל,ותרטמןעמלםללגבעגתשהלםוקמאצמהזהעתעתמה

(ייגבםדוקלכתלמןורסחב)לארשייגב׳...לא(.דימ,ג״כםש)ז״צ׳יסםש§30

.םקיתעהליתיאלגשםיתפשטובלוןושלתוכירא׳וכ׳וכ׳מגבו

אלו,וגתאהמלשותרוצכבותכהםהבאבומשםישבתומוקמהששלאהארה

לשתועטומהתורודהמבתועטבהנמדזנש״לכ״תלמבוינרפצבזחאו.הזבותנמיתעדי
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ןיבתםשתוחנמ׳יעו״:םייםמףוסבלו;חורתוערוןועגשירבדויתפשבטבלוארפסה
ןייעלקימעהולאכ,׳ילכתלמןורסחםעםגתמכסמארפסהתשרדש

הטישוהשקרבדב

•םנמנתמארוקינפלםיניעתזיחאקרז״כו—אבטאתינגרמחכשאוחילצהוהקומע

(אלמונינפלשהרותב)תירבןוראו״(ד״מ,ד״יםש)ג״נ׳יםרבדמב§31

אלרהזהיפלו,רסחתירבןראו(איעז״נקףד)ךלחלשרהזבוסלקנואםוגרתבו

.ל״כע״ללכאלמאצמנ

ו״יוהןורסחלעןאכסלקנואםוגרתמחיכוהלוצפחהמםירשיםיארוקילאנודיגה

??ןוראותביתב

דבעמלםגרתע״בנויו,הוחינהיר...תושעל״(׳ג,ו״טםש)ד״ג׳יסםש§32

,טילההלבורק,אמלעיראמדאתוערתלמןמ,אוערבלבקתאלאמלעירמדאתוער

,חוחיגחירולתושעלונייה,ולתלמפ״הכלו,תולמהזיאדועןתנויהינפלבותכהיהש

.ל״כע״ולתושעל•\?.69.טאקינעקבןכו

הביתולופיסוהודסהומעאנושע!םינמחרינבםינמחר,םיבוהאהםיארוקהיהא

יתשתבקראריעזהלמח״פהכלתונמחרדצמלבא,רשויהוןידהדצמאלםאו!תחא

.ושפניחתואיהרעצמאלה!תויתוא

רשא,ןאכויתונועגשירבדתאארק,ארוקהךתעדאחידבםא,ז״ג׳יסםש§33
ארבגאוההדהיליחברהמכהארתוםקיתעהליתענמנשפנהתציקינפמותוכיראהינפמ

!תוצותלכשארבעגתשמכ5הרוסמהדגגםוחללאצישאוהימו

׳יס״ה״פ)ר״דמבבו,ברקיאל...רשאןעמל״(׳ה,ז״יםש)א״ס׳יסםש•§34

הפצאלא,רבדהריכזמאוההמל,יתהקהתחפשמטבשתאותירכתלא:ל״זו(׳״ד

םיהלאהינפלשקבלדיתעהשמו,השמלעקלוחותהקתחפשממדמועחרקשה״בקה

ןורכזךתעדןתהיבקהל״א,ותואץראהעלבתש
ברקיאלולרשאןעמללארשיינבל

לבא,עמושינאולהשמלה״בקהל״א?ולוהמםולכאיירקרסה(׳ה,ז״י׳דמב)רזשיא

?ולתלמקוספבןאכןיאונינפלשםירפסהיפלאלה,אלפאוהו,עמושיניאטבשהלכל

רפסבבותכןכו,ברקיאלולרשאןעמלאוהוולתלמבותכהיהוינפלשוגטלההז״יעו

.ל״כע.\?.156.טאקיגעק

ףייז,ןאכשיםיגיעתזיחאהמכ
/׳ול״תלמובףיסוהושרדמהןושלתא

—ארבגאלוהיהאלש(םיגיעתורקגמתולודגתויתואבו)
׳״זגו״תלמטימשה;

לבא:רמאמהםילשהאלורובדהקיספהםג;׳וגורזשיאברקיאלרחאשרדמבבותכה

אלהזהשיאהיכ,והתבהידהלותועתהלקרהזלכו,*ךל״עמושיגיאטבשהלכל

רשאכקוספהףוסלע,׳״וגו״תלמבשרדמהתנוכש(ןיבמןיאכומצעהשע:וא)ןיבה
לכתמאברשאכ,״ול״והמםולכאיירקרסח:לאושאוהז״עו;״ול״השמדיב׳הרבד

;הנבהתרסוחמותרתוימכהארנשתאזה״ול״תלמתנבהבהברהוחרטטשפהישרפמ

ול״שרודאוהז״עו,ךומסבהלעמלרכזנש,הרקלעבשש,ותשרדבהבשימשרדמהו

םתירכהל״ךלעמושיניאטבשהלכללבא(תשקברשאכולתושעל)עמושינא(חרקל)

יתולסמב׳יעו,יתהקהתוחפשמטבשתאותירכתלא5ןאכרמאנשהמוהזו,הדבאלו

—.תאזהולתלממ,׳אי״קןירדהנסןידומלתדהשרדא׳כתואנ״יהרעהיתבתכשהמ
הלודגהיארךלןיאןכאוהתמאבםארשא,טאקינעקמופויזלךמסדועאיבמאוהו

.ולשי״כהתושבתשהלעוזמ

׳י,ח״יםש)ג״ם׳יסםש§35
)

(ג״פדשיר)תוחנמבו,ותאלכאי...רכזלכ״

ללוחתמללותשמהתאםשחארוךיניעחקפ,ארוקההתאםיעגושמרסהםא.יוכל״זו

.שדוקיבתכבדיחלושההזהןטשברועגלררועתתךמצעמו;תיחשמהןטשכדקרמו

כ
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׳ואלמ)ונרושאתועבגמו״(׳ט,ג״כםש)ז״פ׳יסםש§36:
)

ני׳רד)קלברהטו,

׳ורסח)תעבנרמוא(ביע
.ל״כע״אלוכדהאלעאוההאלוכדאמס(

׳חתמאבאוהש0״כ,ט״מתישארב)ףסויתכרבבםלוע״תעבנ״לערהזהתנוב

הפמל-םשדועו;׳ותואבתועבגמו:ףכיתםשםייםמ,ןאכדתועבגמו״לעו;׳ו
.םשומוקמלערהוב׳יע,״׳ותאבםילשתועבגמו״

קלברהזל״זו,אלמדאלמויגיעתאםעלבאשד״(׳ב,ד״כםש)׳צ׳יסםש§37
אלבתכאלאעבדאשיבאניעאוההביתכוניעויניעתאםעלבאשיו(ב״עב״רףד)

..ל״כע,״והיילע

:רמאנשירחא,רתוימאוה,״ויניעתאםעלבאשיו״רמאמהלכשקיידמרהזה

תנוכש,הזמשרודו?׳ונוןכושלארשיתאאריורמאישידהיה,וינפרבדמהלאתשיו

היהוםתבוטבתוארלהלכיאלשהערהוניע;םהבהערהוניעםהילעאשנשבותכה

אלדףסוידאטבש,ויטבשלןכושלארשיתאאריו:לבא;הערןיעבםקיזהלןווכמ
ש״יע.,׳וכאשיבאניעמליחדאלד׳ובןימינבדאטבש,׳ובאשיבאניעוהבאטלש

.ןינעהלב

ןתנויוסולקנואםונרתו,םירחאםיהלאירחא״(ד״י,׳וםש)ג״י׳יסםירבד§38

.ל״כע,״נ\1782.רפסיםסארלצאאוהןכו,םירחאיהלאירחא

םיהלא:׳תםלכב?דועודועו.חיכ,ז״ט,א״י.׳ד/זןלהלםוגרתלהנעיהמו

!דעםאצמהזכלבהלםגו.״איממעתועט״םירהא

.לא״יםש)ד״כ׳יסםש§39
)

םיתוכהואםינורמשהו...הרמינולאלצא״

.׳וביוכ״םכשלומתולמהפופייז

אלשדאמלהרותהוריקוהרשארמאלםינורמשהוםיתוכהתוכזבדדצמןאכבםג

:נ״ע׳יםתומשליעלוירבדתאםיקהןעמלהז/וכהפלבא,הנממעורנלוףיסוהל
.—דאמולהנמאנםתרותש

ארמגבו,התיהוהכלהוותיבמהאציו״(.ב,ד״כםש)ד״מ׳יסםש§40
ןישודק)

,ח״עד,ד״מד,א״מד,ב״עט״ד,ה״דשיר
...האציוארקרמאאתיא(ניפדוח״עדןיטינ

.ל״כע,׳וכ״ארמגבםירסחהכלהוותיבמ:תוביתיתשהשונייה,.דתיהו

ןאכו.טופשתוהצרתםאםהילע׳יע.המרמוהמרעןודזבלבהירבדבךיראה
.״ניצפיילך״נתןויליגבקרו״י״כםירפסהףוגהאראלשהדוה

.ז,ו״בםש)א״נ׳יסםש§41
)

,ונצחלתאוונלמעתאוונינעתא*
פלקנואוןתנויו

.ל״כע/יוכו״תאתלמןורסחבונצחלוונלמעוונינעונייה,ןקחודוןתועלוןרעצ:ומגרת
.םנושלבלועפה׳יםתאטימשהלחרכהב,״יהומדקילנו״׳תשירחאשןיבהאל

,אתווזחלכלוימלשוריםגרת,ארומהלכלו(ב״י,ד״לםש)ו״ס׳יסםש§42

,ל״כע.״הארמהלכלםינורמשתרותבאוהןכו,ארומהלכלאלו,הארמהלכלונייה

י״פעש,הרותהםויסבןורחאהקוספהתאםנשבשלרתחוףדרהזהשיאה

םיפסאנהםיאורקהלדחאדחאתויתואהםיקלחמש,תוריהזוץובקבםויסהתאםישועגוהנה

ונולקהלגשקר?הילהינהאהמלבא;הלועמרתויהןפואלכבותביתכבםיקדקדמו

Xרתאורתאלכב״ןינווזח״״םיארום״לשםונרת!קירוחומשלכלתוארהל

ח,ו״כ;דיל,׳דםירבד
׳

יתמאהלאיזועןבןתנויבןכוסולקנואבןכ.א״כ,ב״להימרי;

?!היתודוסיתופרהלוהרוסמהלעקולחלזעמהזהחומהקירו.המודמהו

שרדמבבו.׳ונוינומכחתתבשבבשי״(יח,ג״כםש)ב״ם׳יס׳בלאומש§43

נרהנוחבזמלחרבשהיהימ:ל״זואתיא(םירבדרדסויעסמרדס)אמוחנתו(נ״כ׳פ)הבר

אלישלשהשארינומכחת.׳הלהאלאהרביו׳וגובאוידעהאבהעומשהורמאנש4באוי

כ



המ,אלפאוהו—?תומלונחקתיחבזמםעמהרותבבותכשעדויהיה
באויןיגע

,ינומכחתתבשל
,(׳חייס)םיהומתםירמאממ(׳החולח״פ)הרותהתקחונרפסץיעו

;׳ינומבחתתבשבבאוי,קר,ינוםכחתתבשבבשי,אלהפבותכהיהםהינפלשראובמםשו

.ליכ?

,דמיאלפ״
ונוממ;הזהלואשלעדויוניאשלאשי״?ינומכחתתבשלבאויןינע

שוריפבןייענשבוט,ויחודמווילבהרפסבןייענשדעלבא—הרותהתקהורפםבןייעל

ל״זוניתוברמשיו״:בתכ,ז״טקרמבל״זחירבדאיבהשירהא;ומוקמבל״זק״דרה

ינומכחתרמאנשןירדהנסשארולודנםכחהיהשקוספההזורמאבאוילעיכורמאש

׳זםהירבדןיאשהמתלוזו.״!ישלשהשאר
ל׳

ארבתסמדאתלימםנאיה,קוזחןיכירצ

רפסמב,דודלשםירמנהשארהיהש,באויםשרכזנאלשהמאלפיתמאבש;ריפש
ועינהאלםיבותכברפוסמהיפלש,לאהשעוישיבא:ויהאינשתויהםע?ןאכוירובנ

וליכשהו?ומשלעםיסהיתמוןאכםירכזנ,שארהולודנההזםהיחאלשותרובנתלעמל

אלשונבהמלשל.דוצםנ/וללקובאוילעדודךלמהםעכףוסבשתויהלרשאל״ז

רפסמבהזההדונמהוהדומההנמישהנוגמרבדההיה—לואשםולשבותבישדירוי

4םירובגהרתילכלעמ,ראשנהותרובניפלוליוארהומוקמבדבכהלוךלמהירובנ

שארובישוהלווטפשמסומחילבלבותכהםיכחהתאזל;םלכמןושארושארתונמהל

קרשוריפבומשתאריכזהאללכא,וליוארהומוקמהזש,םירובנהלכלןושארו
ךרדכ)תוימורתהויתולועפיפלםבדבכתהש,ולםיתואנהםידבכנהםיראתהבוילעהנכ

ויללעמבותונייטצהךרעיפלשיאשיא,םהינייוצמלהלהתודובכיראתקלהלםיכלמה

אבתאזההצעבו;ונמזבהלאודובכיראתבלכלםסרופמהיהיאדוברשא—(םיבוטה
.—יוארכוינפאוומוקמלעלכה

<א״עט״רד)שניורהזבו,ךליוםקיואך%(.יג,טייםש)ג״כ׳ים׳אםיכלמ§44

ןויכוהילאיכואייחר״א:ל״זו׳וגוסקיואךר
ליחדךאיה,םייקמה״בוקורזגוהיאד׳

ןיאשןועגשירבדבךיראהו,׳וב״לבזיאמ
.םקיתעהל,דוש

תועתהלוחידהלויטהלבהדבשרקשתלילעז״כשהארתוםינפבםשרהמ׳יע
.הלוטבבלפטליאדכןיאשדע״והתב

יתש;יוגהאבוה(ט״וש)שרדמבו,״יוניוה״(.׳ד/אםש)׳א׳יסהיעשי§45
(׳א׳פט׳׳הוש)שרדמברמתאשוריפבאלאוהו/יונהתחאהלמםהיוגיוהתולמה

ק״כבאצמניוהםירשערשא(החרקןבי״רל״צ)יברםשרמאשןינעהתועמשממקרו
ונשפהו,הרסמי״פערתויםהתמאבו,(םשט״חושבבותכןכ,״חיעשירפסב״ל״צ)

רפסטאקינעקבאצמנ,חיעשיבשיוהההזומכ;םהבאצמנאלשםירפסשישונאצמו
.?IV.׳א .ל״כע/ב׳׳ויכו,יוגהתחאהלמאיה׳יוגיוהקרו/יוהםשןיאש.136

ילתלתפושקעךרדבתועתהלוהרשיהתאתועלםסקילבכברוסאהזהחידמה

/״היעשירפסבשיוהםירשעדגנכםילהתרפסבבותכירשאםירשע״םשרמואק״ביר

הילעבתאתרשאמ״ירשא״תלמ:,רכופהםתארוהשםילממהפידוגגםגמאהזש

ותערבתרפסמוהילעבתאהננמ״יוה,תלמךופיהלו/ותלהתוותבוטבתרפסמו
עקרןכתיאלהזהדוננהשןבומאליממ;ותונגו

ואבש,היעשירפסבש״יוה״םירשעהל

וכלאמצלכיוה״הנורהאה״יוה״תלמכ״אשמ,אנלבוקהותונגהתארוהל

רשאוםימל
ןיא

ייריהמאלבוףסכאלבורבשוכלוולכאוורבשוכלףסכול
ן

,״בלהו

,העשלכבותעלכבוםוילכברשבתנועמשנ״יוה״יאהיכלכו/הבוטלהאירקאיהש

רפסתאחס!ארוקהךממהשקבב—?״ירשא״תלמלתדגנתמכהגיצהלאופאןכתיה

כ
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ךלצילאנמחר,הזהןורחאהתלוזב״יוה״םירשעהלכשתחכונותיארוהיצנדרוקנוקה

׳יעו!םהבונקלהרשואישאועראהיש,״ירשא,םירשעהונצויםדגנכו;ןוהנמןבזישלו

§49םילהתבןלהלד״םבש״מ
י

׳ז,א״נםש)ג״ט׳יסםש§46
)

ןוהתוברברתאמוםוגרתבו,ותחתלאםתפדגמו״
.ל״כע,״םתלדגמובותכהיהוינפלשראובמ/םתלודנמוםוגרתאוהש

תפרהימתא:ג״כ,ז״להיעשי;ב״כ,ט״י׳בםיכלמביזחאת!ריהיץליוה
רמאתשוא?ךיפרכםיאלה—׳אתברברתא״ןמתיואתדםהןמתי:ומוגרת,תפדגו
?!קידצןחוב?״תלדגו״תפרחימתא;ויגפלבותכ.דיהםשםגש

רמאיו(ב״עח״ל׳ד)ןירדהנסבו,םהיהלאהיוה״(׳ט;ב״כםש)ט״י׳יםהימרי§47

אצמנונינפלשק״כבבותכהדגגהזקוספבהנהו.םתמאיהלא׳התירבובזערשאלע

תלמרםחארמגב(ב;ורמאובותכונינפלשק״כבו,רמאיובותכארמגב(א:םיונש׳ג
ינשהולאלעםלואו.יתירבתא,אוהו,תאתלמבותכק״כבו,תירבתלמםדוקתא

לעבינפלק״כבבותכהיהארמגהתחםוגפ״עשרמולקוזחודעסוגלןיארשאבםיוגש
תולתלו,אוהרשאכונחנה,עירכחלןיאשםוקמבםיונשבתוברחלאלשךכל,רמאמה

:אוהו,קוספההזבישילשהיונשהלעםלוא;םיהיגמוםיקיתעמהתאיגשבולאםיוגשיגשה

דעסונאצמ,םהיהלאהיוהבותכק״כבוםתובאיהלאהיוהקוספהאבוהארמגבש
ירפסמו,ןוקתהרהאשדחא׳םדועו,םירפסהעשתטאקינעקאיבמשק״כב,םתחםונל

.ל״כע/׳ארמנבכםהבבותכשםירפסט״ילכהךס,םירפסהעשתןיקתהרחאשםעיםסאר

תויתפבףטעתהוםיגיעתוימם,ףויז!וגבקחצלאבחזהרועשיא!םהרבאדארמ

קיתעאוהר־?כיתחרטתאתתליגנח,ארוקח,ךתחרטלעסחכ;ןאכויטהלבולורזע

ותלרעבךושמרמאקחצי׳ר׳וכןושארהםדאר״אי״רא,:ל״ז/ותרוצכס״שהןושלךל

רמאןמחגבר,רפהיתירבתאםתהביתכותירבורבעםדאכהמהואכהביתכהיה

ורבערשאלערמואו(רפהיתירבתא)ביתכותירבורבעאכהביתכהיהרקיעברפוכ

,״רפהיתירבתא,םילמהתשלש.תואבתואארמגהל״כע,״םתמאיהלא׳התירב״תא״

הארגכ,קדצבו,״הזקחומל״שך,םדצבםשרנו,ןילוגעיאצחןיפקומןמחגברירבדב

תושעלהיגמהזיאהגש,םרותיתבםבו;קחצי׳רירבדבםדקדאהמובברתשגשןיעל
אבומהיגשקוספלעאובלתואנב,*רמואו״תבית,םהירחאש,״ורמאו״תביתמ

ןינעלעהיארלןושארהירחא.
ופרצנשםישהתוקתעהבאחיכשדאתלימהזו,דחא

?הזהעתעתמההשעהמלבא;תונשיהתוקתעההמתואסריגיפולחבוגבלתנו

.תאףייז

״תבע״ןיבהבותכה״תא״תלמתאטימשה,״רמאיו״תלמל״רמואו״תלמ
.

ןיבו
,,םישבושמי״כמדעםםהילעאוצמילבמרשא,םרגשינשהזמולואציו,״תירב,

רותיוהירהאלבא,םהינשברפסמהתאתוברהילבלונלרתול,ןיעתבוטבונמעגהנ
ילבלהזכלודגישילשרותיודועשקבלוויגפלאטחתהלדועןיהיאופאיט,הזהלודגה

ןמץרמגיוגשלעבלםיש

יוא—?׳םתובאיהלאהיוה״לע״םהיהלאהדה,

יהלאהיוהתירבתאובזערשאלעורמאו,וגתרותברדהבותכאיבמןמחנבר!ליוא

הגשדצבםישרמחםאו;הימריבש׳פהמםדקומה(ד״כ,ט״כ)םיבצג׳פבש׳םתובא

רמואהתאהלאכבזכיטהלבםאה!ריהידזיוה?ןלתפכיאהמןגא,הימריבןייצל
!?וגשדקירפסשבשלוהקיתעההרוסמהתמוחסורהל

־רשאהארמכ]יתיאררשאהארמההארמכו״(׳ג,ג״מםש)ג״ס׳יסלאקזחי§48

ץקמרהזבו,יוגורהנלאיתיאררשאהארמכתוארמוריעהתאתחשליאובב[יתיאר
הארמכו:הירתבביתכהמ׳וגולארשייהלאדובכהנהוביתכהמח״ת:ל״זו(א״עו״צקד)

.,רבכרהגלעיתיאררשאהארמכתוארמוריעהתחשליאובב...יתיאררשאהארמה

כ
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קוספההזבשרהזהירבדבהזמראובמ.ל״כע,יוכןוניאדתישןוביאתוארמןילאלב
/םולהלהאובנןיבשתוגרדמהששהלעןווכלוזמרל,ןווכמהארשרשםימעפהששרבזג

רשאבםימעפ,הנומשקרםימעפ.הששאלהארשרשקוספההזברכזנתמאבםלואו

ינשבונלצאהפרנםומרשארהזהןושלמטמשנשונייה,ארוקהיניעלהפאוהקוספה

ונאצמהנה,רהזהתחסונלדעסםלואו;[יתיאררשאהארמכ]תולמהנבליאצח

!IV.טאקינאקלשמםירפסעבראב 1. 30. 93. תוביתהשלשולאםשםירסחרשא•113
.ל״כע/׳ונלצאםירנםומהמהש״יתיאררשאהארמכ,
רכזנשםימעפהלערהזהתנמריבסהלונטבמרבדמאוהםיניעהתאזוחאל

ןאכ
לעשםכקבו,בותכהןמתוביתשלשקוחמלוהבינבאדסיהזוהתוקלעו,הארשרש
ונושלםילשהאלו׳יוכו״תלמברהזהןושלתאקיספהטושפהוהרשיהתוועלויתפש

הלגנהבשינפמ,תאזההנורחאההביתהתאאטבלמקתתשג,*תוארמןוניאד״

םימעפעבראונייה,הזהבותכבםירכזנה/׳הארמ״םימעפששלרהזהתנמ

;תוארמהששןאכירה,םינשםיברטועמור״לב׳תוארמ״תחאםעפוי״לב״האדמ,
בשוהד״י׳יס׳א׳פר״קיובו.—תואמלותורשעלהלאכתותכמסאל״זחתושרדבליגרבו

תוארמןוהנמדחו,*האר,ןושלםימעפהנומשבשוחש(—תוארמאל)תוירלקפסיאעשת

!?היתוימרבהאמרלהינהאהמו.םשכ״מה׳יפכו,עשתםלוכךס,ל״נבםיתשבבשוה,ר״לב

הברמאוההלאהםינמיסהתשמתב.׳מ,ט״ל,היל,ז״ל,ו״ל׳יסםילהת§49
סבטימשהלםילהת׳םבםיקוספהשמהשבשלויטהללכבשמתשמוםיתודמוםילבה
׳פט״חושחירבדלרתוסהזש,םימעפשמחוםירשעהזהרפסבתרכזנה,״ירשא,תבית

םירשעדננכםילהתרפסבביתכירשאםירשעהחרקןבעשוהי׳ריבדינת״:ל״הזב׳א
,ביתכירשאםירשעעשוהי׳רונדמלךאיהינאהמת׳ררמא,היעשירפסבשיו,ד

רשאכו.ט״הושהל״כע,׳וכ׳תויתואםיתשוםירשעדננכהמלוםיתשוםירשערמואינאו

׳א׳יסד״ל׳פד״קיובל״זש״שרהזיעררועתהללכבשומכ,םיאילפמםירבדהתמאב

םוקמהזהעתעתמהאצמןאכו;ןיחבתוש״יעלודנקחודבקחדנשל״זו״וזרהוירחאו
;הפיהשפנלשפנהתציקםיררועמההברהגהלולבהירבדבויהודמוויטהלתוארהל

,םקיתעהליתעגמג,םידומעהשלשלבורקויתפשבםבטבלשתוכיראהיגפמוכ״ערשא

דפסמלובגלאיתברקרבבשתאזםנדוע]תהפסמהםינפבהצרישימםהילעןייעי
הברהלעיתחספ,תוסנתועיספבדועצליתולחהוהזהרעשביליתלבנשםישמחה
ילהמודמכז׳׳כבשףא;יאנפוםוקמספאמ4םיברבםנולקתולגלםייוארויהשםיגיגע■

ןעמלו.[—הפיהשפגבתטרשםיטרושהםילפתםירבדבאללבא,לובגהתארובעאש

ןייעמה
׳ירשא״תאז״ל׳יסבהגומאוה,קהומאוהש״ידשא״רפסמבשןררועאםיגפב

*IVטאקינעקמונדעםיו(׳ב,א״מםש)לדלאליכשמ בותכ״ירשא״תחתש,.76

ר״קיובשרדמהרמאיוילערשאאוה״ירשא,ההזהנהו—״׳י,אלבליכשמ״רשא״
םמותשהו!?םימעפב״כקרשרדמההנומומעו—הזאלאיכופאלטנאלםלוכמש:םש
הזהשרדמהתאאיבמומצעבאוה׳מןמיסףוסבש:הזהשיאהלשותוזעלעדוע

םיצלהלחורתחנתושעל,ונבאוהקחצמיכלכלתוארהלתשובלועעדיאלו,ונושלב
!!תאזהתחפםמהבתומוקמהמכבוכרדכ;םהלודמחןוצלרשאותירבינב

יתא)ישוריתבםושרהתאהזבקיתעהללדחאאל,החמנהוהרשיהןעמלםלוא
;״ירשא,םימעפה״כםילהה׳סברכזנתמאב:םשל״זורתאלעםשהבראדקיוב(םיבותכב

םינשדועו,טלחחב,רפסמבםאיבהלןיאשהשלשםהבאצמנ,ןנובתנשכלבא
רמוחאלוםירנאמשואלתמאביכ;אלםאםבשהל־סאתעדהלוקשבםיולתש
ןינעג§45.ליעלש״מ׳יע).חבשהורושאהרמאנוילעשןינעהקר,הלמהאטבמ

כ
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ומב(׳א:רפסמהןמםאיצוהלםיפלחמההשלשהםההלאו.(—״יוה״תלמודגנתמ
חשא,,(תוצילמהךרדב)ורואבוולפכוילעאב,״האמחיוסכעשפיושנירשא,,ביל
,יוגו׳ןועול׳הבשחיאלםדא

ןיאו
רבכשןינעהלעףסונרשואיששדהןינעוב

דחאלןכררפסמבובשחיו,ונוכתנדחארבדלםהינשיכ,םדוקה״ירשא״ותוארשא
וילעאב/״ונלתלמנשךלומגתאךלםלשישירשא,,׳ה,זילק׳זמב(׳ב;םינשלאלו

ןאכןיאו,״עלסהלאךיללועתאץפנוזחאישירשא,?לומגחוהמן׳ט׳פבורואבוולפכ

׳ג;ףסונושדחןינע
)

ןווכמיגאהמ:ראבמו״ולהככשםעהירשא,,ו״ט,ד״מק׳זמב
השלשלעהנה.דחאןינעלערושאהירה/׳ויהלא׳השםעהירשא,ונייה?״הככ,תלמב
דועשילבא.םירשואמהםינינעהרפסמתאהבריאלםלפכשקפסלופיאלהלא
ירשא,׳ה׳פב,׳ירשא,םימעפ׳גרבזגדיפ׳זמב(׳א:סהו,תעדהלוקשבםיולתשםיגש

פ,׳וגו״ךתיביבשוי
׳

הגה;׳ךבחטבםדאירשא,ג״י׳פו/יוכו״ךבולזועםדאירשא״׳ו
ץגעאוההגמהחטשיפל,ג״י׳פלבא,טלחהבםידרפנםינינעינשםה׳ו׳פו׳ה׳פ
יכ,׳ו׳פםעדחא

שי,םתנוכתנבהבקימענםאלבא;׳הבןוחטבהאוהםהינשןינע

ןויגהקמועבונוחטבץמאמהשיאהתאקררשאמאוה׳ו׳פב׳אה5םהיניבשרפה
אצומו

רשאלףיסומניי׳פבו;המינפ״ובבלבתולסמב,םיינויגהםינויעי״פעונוחטבבזוע
מיכלוהלבוטהענמיאל,׳הש,תיחטשהעידיבקר,ןויעוןובשחילב׳הבחטובהתאםג

תרותבםיכלההךרדימימתירשא״ט״יקרומזמב(׳בןכו.המינפםיבותכב׳יע,״םימתכ
רשאל:דחאןינעלםתנוכ,םחטשיפל,״והושרדיבללכבויתדעירצנירשא,׳ה
ריכנ,םבקימענםאלבא;םהיתולועפוםהיכרדלכבהתוצמםימייקמוהרותירמושתא

רוקחלםמצעלםישרמםניאשרמולכ,הרותהיכרדבםימימתהתאקררשאמןושארהש

םתושפנלואריייב,היטפשמוהיכרדרשוילומיכסיםתנובתוםלכשםגםאםתעדלוקשב

םתנובתרקהבםיננובתמהתאםנרשאלףיסומוינשהאבו;ולשכייםתניברקחבוכליןפ

תארוהתומינפלעליכשתוה״נ׳יסףוסוניתולסמ׳יע)הרותהתוידערשוילעדומעל

/״תודע,םשה
רמולכ/״והושרדיבללכב״םאיאנתב(—ןאכםגבטיהןיבתו

לכבםרשילעןנובתהלוקימעיש
י
ךרדמתירמההםבלתואתוםרציםעתיאלש,בל

ונקתעהש)ט״חושביברוק״בירןיבאתנולפהאיהתאזו.—ההובגהוהרשיהתמאה
*זיצוהו,ט״יקוד״פ׳זמבשתיחטשההגונהיפל,״ירשאה,רפסמהגמקיביר:(הלעמל

,םירשעיידוגדמלךאיהיגאהמת:רמאויבראבו;םירבזגהםילופכהתאםרפסממ

לבא/תואיצמבתקולחמתאז•ןיאש;םיתשוםירשערמואיגאו?ביתכירשא

.םירשואמהםיגיגעהלשםקמועלאתדרלתעדהלוקשבוארבסבאילתדאתלימאיה

לבד,:בתוכשת״פיביתיארבוש—.החוכנורשיבבטיהראבדיסבונירבדבראובמכו

.אלםדאירשאועשפיושנירשאיעולו,אנםיזדחאלאבישחאלרומזמדחבביתכד

ןועול׳חבשחי
ןכו;דחאלאבשחימאל

;ךבולזועםדאירשאוךתיביבשויירשא
.

ןכו
ולויחז״יפלש/קדאלכ״חמבו,ל״כע״ויהלא׳השםעהירשאולהככשםעהירשא

;ונממאיצוהש׳אהתהתםינשאיצוהלל״יהוהשלששידיפ׳זמב:םינשדועאיצוהל

׳״השרפאדהםיוגושגרהמלושיאהירשא״בשהנשהמיפלו;םינששיז״לק׳זמבןכו

.שידוע—.הששםיאצומהךסהיהיו,ישילשדוערפסמהמאיצוהלשי(יב/׳טתוכרב)

/ןאכםבךיראהלםוקמןיאלבאהזבםירבד

׳י,ד״מםש)ו״ם׳יססש§50
)

•טאקינעקןמדעהו/תחגזךאומוגרתו/תחגזףא״

.IV
•

.ל״כע״*480.יססארו.121

כ/׳זםירבדי״ת׳יע
׳

*לא;״ךא״תלטב״םג״תלמףילחהללבוסןינעהןיאםשו.

כ

***/
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סלקגואב,ד״י,ז״טרבדמב׳יע,״םרב״תלמומכ,יוברהתארוהםגהלשי״דוהל״תלמש־

.ד״ט,ו״כלהקיוםהינשבדוע׳יעו,י״תו

ןייצחםההרוסמילעביפל,םהיפבוהותפיו״(ו״ל,ח״עםש)ג״פ׳יסםש§51

׳לףד)ןישודקבל״זחיפלו,םילההבםיקוספלש
)

...אוהםיקוספלשןייצתםירפוסתכסמו

/ןוערפכיםותראוהו:אוהו(םדוקםיקוספינשםעונייה)(ה״ל׳פםש)ד״פ׳יס

.ל״כע(׳בתואנ״יןולהאובמהבהזונרפסב׳יע)

ילעבןיבונייה,םהיניבןיאשהארנהםלואו״:ל״זוםשיתנייעויגוצרשאכיתישע

היהאל(ז׳׳לןכוו״לקוספ)ל״זהינפלשקרו,םיקוספהרפסמביונש,ליזהוהרםמה
,םותראוהו(ה״לקוספ)ודימעה(ו״לקוספ)םוקמבךכלו,םילהתבםהינפלבותכ

נ\25£תחתטאקינעקאיבהשן״יכנתבהמה,םיקוספהינשןורסחלעל״זהתחסונלדעסו

קוספ)םוחראוהואציז״יפל,(ז׳׳לקוספ)רסחםשג\255£תחתך״נתו(ו״ל׳פערסחםש

..םשל״כע״(ח״ל•

קוחמלתפרוטמותעדןיאשימזיעיה?קהצמוא,ענושמםאןוהנכאעדאאל
תומש)ריאמ׳ריפב;(׳א׳חתינעת)לאומשיפב:םהיצפחלםישורדהםילהתמםיקוספינש
פ,׳זשיהיש)יול׳רםשבהיכרב׳ריפב;(׳ה׳יסב״מ׳פהבר

׳

אליכ׳פבר״כיאבו;(׳ה

הזיאדועואצמייאדובםיאיקבהו,אפטישםופליתרכזתומוקמההלאתא.ובלמ.הנע

!?םישבושמן״יכנתאצמןעיבוןעי,רפסהןמםרקעוהזהשיאהאבהנהו;תומוקמ

׳י,ב״קםש)ד״ק׳יסםש§52
)

אתיא(ב״פ)ר״אדתבו,יתלכאםחלכרפאיכ״

ךלמדודמק״הורהקלתסנשהנשםיתשוםירשעבורמא,םינורחאהדודירבדהלא:ל״זו-
.יתלכאםתלכרפאיכ׳אנש,רפאבותפלכואותועמדדירומהיהםויוםוילכב,לארשי

:׳בםעקרו,׳כםעםהלכאלבותכהיהרמאמהלעבינפלשעמשמרמאמההזןמ

םחלוינפלבותכהיה,םחלכרפאונלצאבותכהםוקמבשהארנרתוידועו;םחלב
דהאבאצמנטאקינעקלשק״בהברהבו;רפאבותפלכואו:רמאמהםעםיכסמ,רפאב-

,םהלברפאבותכםירפס׳דבדועו,רפאבםתלןהמ
רשעםינשביםםארדקעבןכו

.ל״בע״םחלברפאבותכםירפס

עגושמיכ!רמשמילעומיש״:לכלרמואוארוקאוההלאוירבדביכטפשמלבושחא
יב,םקתשמגעלתוברהלםילדתשמש,יבמופבםיקחשמהתרותתאזלבא;״!ינא

בותכ,רמאמבו;״םחלהךותברפאהלבטמ״׳׳םחלברפא״—םתכאלמתראפתאיה

בותכהאיבמרמאמהלעבו;״רפאבםהל״בותכשדחארפסםנאצמכ״ע,״רפאבותפלכואו,
י?״ינאענתשמקתצמיכוניבתאלדועה״—״יתלכאםתלכרפא״ונתאהמלשותרוצב

ימו;ןאכםתקתעהבארוקהתאהאלאאלויתיאלג.ד״כק׳יסוג״כק׳יסםש§53

טפשמהתאםהילעץורהיומצעבו,המיגפתתפםמהורפסךותמםתואארקי,הצריש
והנה,ותוטשיפלםגרשא,דועףיסוא,ד״כק׳יסבונועגשלעו—.םדוקהףיעםברבזגה

ויגפלאלה:תינמיהונזאלעתוארהלתילאמשהודיבףיקמהשפיטקוניתלהזבהמדנ

ךישמהלוחירכמהמו;״ולהככשםעהירשא״בותכ,דודלהלהתיגפל,ךומסב
פאקדתאוםיששקתורמ״ד׳פ׳זממקוחרבותכ

אתרוחמאלא—?״ךילטי
.םדוקה״דםש׳םותבו,ביע,ב״לתוכרב׳יעו.§52ףיעסברומאכ

עסופיננהכ״עו;םירבדהוכרארבכיכ,םירעשתליענןמזילעיגההגהו

לבא;רעשהןמתאצלןתפמהלאגלדמוויעותעתמהברהלעחסופ,הסגהעיספ

ובו,ונינפלןודנהלשןוענשהינמיסלכוצבקנוברשאדהאןינעבעגרכדועךרצעא

.רמאמהםותתנ

כ
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0״פ)הברארקיובו,בוטושפנתאהארהו״(ד״כ,׳בםש)׳ד׳יסתלהק§54
םימעפהששיול׳רםשבןינבםדעשוהיר״א:ל״זואתיא(שמשםגקוספ)הברתלהקבו
תששביתארבשהמלכשפנלה״בקהרמא,תישארבימיתששדגנשפנןאכביתכ
אלמתאלשפנהםנופ״עאוהשרדההז.ל״כע,ךתוכזבאלאיתארבאלתישארבימי

׳זקוספ,׳ותלהק)
(תלהקרפסבונוצר)ןאכביתכםימעפהשש,שרדמהםשרמואו(

,םימעפהששאלוםימעפ׳זתלהקרפסבשפנרכזנאלהתמאביכ,אלפאוהו;שפנ

ו)(ג;שפג(׳ת/ד)(ב;ושפנ(ד״כ/ב)(א:םהו
׳

׳גםש)(ד;ושפנל(׳ב,
)

;ושפגו

׳זםש)(ה
ז;שפנ(׳טםש)(ו;שפנה(
ז)(
׳

הזמ.פ״ואלופ״זה״סונייה;ישפנ(ה״כ,
תאהארהו(דיכ/ב)ונינפלבותכהרשאלבוקמהיהרמאמהלעבלרשא,רעשלונלאצי
רשאק״כבםירסהויהשוא,םירסהתויהלםיכירצושפנתאתולמיתשש,בוטושפנ
:בותכקרו,ושפנתאתולמםשרסה272̂.טאקינעקלשמדהארפסבןכו׳וינפל

.ל״כע׳״ונוולמעבבוט...הארהוהתשולכאישםדאבבוטץא

ארקיובשונוננסבשרדמהןושלתאקיתעמ,הזהשיאהשתנתבועדת,תישאר
ר׳׳הקבש,שפנ״ןאכ״ביתכםימעפהשש:ןושלהקיתעהכ״ע;ריהקבשונונגסבאלוהבר

יא
ר״הקבו,״שפנ״תחאםעפךא/׳דננ...שפנןאכ״:קיתעהןכ;״ןאכ״תלמל-רכזן

אלאיתארבאל״ןושלהםג;״ש&נ״תביתםימעפיתש,״דגנכשפנשפנהב״:ןישלה

—״יתארבךליבשב״ןושלהר״הקביכ,ר״קיומאוה/״ךתוכזב
>רורבךיניעבהאורךנה

רקיעתמאברשאכ;וינפלהנומהברארקיורפסהיהרמאמהתאותקתעהתעשביכ

אוהםנםילעהאלשומכו)והנהםשרמאמהלשומוקמ
.(—ר״קיומםנומוקמןייצל

״ןאכ״תלמלעהמרמונטבמושורפריגסהלויעותעתתרטמלוילכנבםירעהלבא
תועתהןעמל,(—רומאכ,ללכריהקב״ןאכ״תלמלרכזןיאשהמ)״תלהקרפסבונוצר״
ןאכאוה,״ןאכ״תלמבהברארקיובשרדמהתנוכתמאבש.םיניעתזיחאבארוקהתא

יכשפנו(א;שפנ:םימעפהששהבביתכו,םששרדמההביאקדתומשאהשרפב

םש)עבשתיכשפנוא(נ;(׳ב׳פםש)עגתדשאשפגוא(ב,י(׳א׳פ׳ה׳פשיר)אטחת
שפג(ו;(ז״י׳פםש)אטחתיכשפגםאו(ה;(ויט׳פםש)לעמלעמתיכשפגח;(׳ד׳פ

׳׳ןאכ״ןושלברמוא,הביאקדהשרפלעותגוכבו;(א״כ׳פםש)לעמהלעמואטהתיב

(ו״זרה׳יפןכו)
אלשפגהםג״בותכהליבשבר״הקלולוכרמאמהלכקתעגשכלבא—

וברכזגשםוקמה״ןאכ״ןיאםשיכ,״ןאכ״תלמתאוטימשה,ומוקמםשש,״אלמת

לשומוקמרקיעהבש,תומשאתשרפלםתגוכלעוזמרלכא—שפגםימעפהשש

השרפב,״שפג״תלמיוברלעהרומלפכהש/׳שפגשפגהבביתכ״םרמאב,■רמאמה

קיתעהלימלשוריהושרדמהךרדהזשריעהלאוהרתומלו.תאזההשרדההרמאגהילעש
עודירבדהזיכ,ומלתוכיישהזיאםיאצומשתומוהמהלכבםימעפהמכםהיתושרדתא

1לארשיינומאימולשלעםולשו.םבםיקסועהלכלםסרופמו

.רמאמהםותחגורעשהרוגסגהזבו

יב;ךרדהעצמאביםיביבהםיארוק,םכמיתדירפדאמילעהשקםגמואה

ושהכתוגעלהזביתאבהש,האממרתוי,םידעהןומהירחאםגרשאיתעדיםנמא

םירעשהלאאובלםיסחיתמהםיגיגעהמסנ,יצחהףאםכלדגוהאלדוע/םכינפל
יתחטבלבא—ותומכלדוגיגפמדועויתחתפאל,רוגסוגדוע,לבחהרעשו;יתחתפש

לכתאהניחבהרוכבאיבהלהשוטלםכתשגרהורעםכבליהיהזבםתארקשהמםעש

יתמזגאליכועדתווריכת,׳אהרעשבשםיללוכהםילוטבהרזעבו;וילבהוויעותעתרתי

כ
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דעםהבראשנאלםילטובמוםילטבםלכוירבדתאיתאצמש:רמאמהשארבירמאב
יתוקתינעשעשתןכבו.ד״סביתולסמברוזמלםנידיתנדרבכשםינינעההלאתלוז—דחא
.הזהירמאמביתלועפיתמלשהיכ

ללכבהיה,הזהרפסהיכואדוועדיוליכשה,ךרדימימתםיארוקהתעו
רבדלכתארקבל,םירקבלםישדחתמהוהתירמאמורתסלפיבתכםישדחהםירפסה

קירשאןעמל;םדקימדקמשודקה
ל

4םירסומהותודמה,םישעמהביפודתתלםהל

ורהטהוןוילעישודקםהירפוסתשודקבונלושדקתהשםהירפסבונינומדקונוליחנהש

־רשא;םירשבתואתמובלהרצימ,הצמשלכמתורוהטהםהיתולועפוםהיתובשהמב

יפלויתודמשדחמרוד,וצפחויניעברוהטרוד,שדחהרודהתוברתינב,ץחשישנא

ישנא-י־וילנרלסמרמ,בלחתארהטמוףרצמהתמארסומןתונהרוד,ותואתוותאנה

;םהבונתואוניתובאוכנחשתורשיהותומימתהתודמהםהיניעבסיכשל,הלאץחש

תיבםרכמםדקיעטמרוקעלתולילעושפחי,חלסמחןמהנתואתונוהלופאשיןכלע

יניעלתאזתושעמ,הסהוימהםתדלומוםהיבאתיבתאואריייכןעילבא—לארשי

תולובחתולבהי,תמאמהשרומהתודסומתחתמורתחי:תרתחמבאבלומירעי,שמשה

ןוא
,ל״זכחונינומדקירבדבסנהנוזהםחורידליתנומתתומדכםחיטלבתוארהל

םכינפלולננשהטרמתולובחתבתעדלםתארהרשאאמנודכ,םבלבלארשיתאשופתןעמל

ימימתוארק!אציולכללכהלעדמללאלאאציומצעלעדמללאלרפסההנההתעו—.הזכ

הנשהילבחםכלומעני,םכשפנתואלככ,םישדחתמהארקמהירפסבםכיעושעשלךרד
ירמושוהרותירצונםכיחאיתבשמלעוקחשתאלשיאנתב,םכיניעלעםיליפמהמהש

—םחירשיאבחלםהילעםילילעמםתצקמשתואדבהירויצב,הוצמ

םכענפבםלוא;
םינומדקהונימכחתודואלעולנישוחישרשא,ינוינהתומדברפס,השדחהתורפסב

דננ,הבשחמורובד,הלועפהזיאםהלסחילוינפזיעמוא,םדובכבושארליקמאוהו,ל״ז

—תועינצהובלהתרהט,םיללעמהתוכז,תובאמתולבוקמהתונומאה,תוירסומהתתמה
וציקהזא—ל״זםהירבדמםוקמהארמורמאמהזיאמותטלההךמותו

תנשוריבעהי

יםכיניעמ

1יירוקמהומוקמב;אבומהרמאמהתודעתאוקדב!וארוואצםכילנרלעומוק

הטמלוהלעמלוכשמה,רמאמהתשרפבהניבוננובתתםא,בורהלערשאינהטבומו

ןינעהזיאלו
םורעהרפוסהלשותימרתהלנתותמאהרואםכילעעקביזא,רמאנ

לשורשיקמועלעדומעלםכמשקי,תוננובתההירהאםנםימעפלםאו—אוהה
4הרהטבהמכחוהרותבםכתדיקשטועמוסכתנשהרצוקריכהלםכתבוה,רמאמהלעב

תשודק,ל״זםינושארהונימכחידימלתבשסינטקחלשםכרעםורתופעותתאהזתמועלו

תמאץפחשימלכלהלילחוחלילחרשא,םתנובתתוחצוםהיתודמתרהט,םתדיקש
—!הלאתמאםיהלאידבע,שדקישנאביקירמיקובתולתל,המכהםותסבותוהוטב
:ויהלאתרותלעשודקהררושמההנעמתמנודבםכמאלפומלכלעונעתבבלםתבו

!ישפנםתרצנןכלעךיתודעתואלפ

תאמקבדבהואוםימתותמאכ׳הידבועלדבע!ינאםכיחא,ושעתהכםא
.בלירשיל

.ןאמלעדעל״יח-ןבןבוארהחמש
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יפלאישארןורכז,לארשיינבלאוחןורכזרפס.לאר&יתסנכ

ףסוילאומשתאס.׳ובוהזהםויהדעםינואגהתומימ׳וכוםעהילודג

תרבותלכריהמ).ז״מרתאשראוו.היגשוהנושארתורבוה.ןיפ

י14£,:רואלםיאיצומהלסערדא,׳פאק35
נ

.8י.3גמ0ן,ג!7ק3מ0פ1, 1

1מ!18ן,11^681411^3718.וא
(£.1$78:6ן)

י■שניארותסיואל,אדסחבררמאתו

אתשינכיבינבדדעאתשינכ

אחו♦תאמיאתיעביא?יתירחא

ג<קבינ)!תיבאזח
׳

•(נ׳ע

ותא*תרשבמההעדומההאציתעמ,םינששלשכהזוילעוניכהשהזהיללכהרפסה

פידתאםירפסונתאאצמנרבכ,ןכםנמא.השדחהתודפסהבונימבדיחיאוה,רואל

,ןושארה׳םילודגהםש״לעב—.ונלונתנםיטרפםיטרפקרםלוכבלבא,הזהןיממ

ימצעבאוהאצמשהלאתאקרלבא,םינורחאוםינומדקםינואנמתומשןומהונלאיבה

תודלות,לעב;ותעדלוקשיפלהמרבדםהבשדחשהלאוא/האלפנהותואיקבב

,הילטיאידילימויהשינפמ/הכרבלקידצרכז״וילאחפסנהו״לארשיילודנ
לעםוקמןתו

כל,ויבשוי
חיכומוטש,״הדובעהידומע״לעכ;םצראינבסינברהבםנייעמבורומשן

ירפסבםיאצמנהםהיטויפרפסמםעםינטייפהישארתומשקרונינפלםשריכ,וילע

תאביחרהקימעה,ותודיסתינפמ,״שדחהםילודנהםש״לעב;(בלבשהדובע)תולפתה

,״בוטהורצוא״תאונלליחנהשל״דשסכההםג;םידיסחהיבדמתואלפנקררפסלורפס

כןכ;םינומדקהסינואנהוםינטייפהתומשקרוברוצאי
ל

הדובעהאבצבםידבועה

ףסוילאומשיברלודגהםכחהאבשדע,הלודגהתלשלשהמתוילותקרוגלואיבהתאזה

,הרותהירידא:לארשייפלאישארלכתאףיקמהרפס/ללכדפסוגלןתנוןיפ

נניביטימ,עבטהימכה
ן

׳וכוהשעמישנאוםיריסה,םילקלקמהםינקתמ,תוהצירבוד,

.רדענאלשיא,הנהואבוצבקנםלכ,׳וכו

,לכמרשא,ב״אהרדסמףילאהתואםלשנ,ונינפלתוחנומהתורבותהיתשכ

ונלהנותנתושרהןכלע;יללכהרפסמהמםלשדחאקלחכבשחהל,ונתעדל

—הכאלמ-יצחםדאלולןיארמןיאיכונילערמאיאלו,רקבחהלרידלוסיגכהל
רבחמהדילאלשידועב,תרקבהטפשמבהתעואיבהלאיההבוההתמאכילואו

ןכירתאו,רואלולכאצייכדעתוכהלאלו,האלהוכרדתאןקתלוביטיהל
.ליעוהלאלורזעלאל,ויעצפלעחלמתורזל

ילעהיהאלזאיכ,םימעהתפשבהזכרפסלעתרקבבותכלהלעילרוגויאכזיא

םירפס,התומכבומכהתוכיאבאיההרישעוהלודגםימעהתורפס;ללכתומדקהםידקהל

,םמאםתרמםחיגבםבקעבתזחואתרקכה;םויםויםיפלאלםיאצויםיעדמהיפנעלכב

רפסמשורדלואשקבלהמ,קיסתולגרההמרבכהמהםיעדויםיארוקהלהקמבורהםג
ושקבירקבמהמו,םיעדויםולחהתא—הערפתגיתבבהמהןכםאו,םהיגפלאבה

אלדועםיארוקהלהקמבורה,הינעהוגתורפםאיהןכאללבא,ןורתפהתאקר

תגיתכבאוהו,ורפסורבחמהמשורדלהמללכעדיאלןכלעיכ,הברהא•^

17זיכ

^
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תאולדיגהלםגןבירחאו,םולחהתאורובעבםולחלחרכומרקבמה—רצאנדכובנ

.וילעןורתפה

:ןכבו,לואשלםיעדויםניאשלהפחתפאתאזיתמדקהב

לעובכשתעב,תיעראהאירקןומההמארקיורפםשהזבקפתסיאלרשארבחמ
רפסהידומעךרדרובעיו,הדועסבבסיםאוהשהעשבוא,םויהלמעמחוגלהטמה

;ינומלאמןוהמתתררועמהדגהוא,ינולפמאלפגהשעמ—הגהתחאוהגהתחאאורקל

םהלהיהישו,םתעדמםיגיכמהםימכחההלאלםגםיגיעלהיהיורפסיכאוהוצפחלבא
רומשל,םיעודיםיאגתוםירדגתחתדמועאוה,דזכרפסרבחמ;םתדובעבץפחילכל

םלועלאוביאל,םבחתאםיגפלכלעוא,םלכתארומשיאלםאו;םתושעלוםתוא

.לעמראשתותוקתו,שארמולםששהרטמהלורפסאלםנרבחמהאל

ורבחםבחוטבלו,רפסהירבדלעןעשהללכויארוקהיכאוהו.תוגמאגה

,רחאןינעלדוסילוירבדתאתחקלרשפאשדע,הפורצותרמאוהיחמיקלשחיכ

יאנתהוילעךושמיתאשרתיבו;םהינימלםירפסהלכתאףיקמהןושארהיאנתהאוה

—.תודוסילתויהלקרהתיהאלותיירבהלחתש,יללכהרפסבןחובהןיעתאהזה
אלש,םשוהפםידחאתומוקמב,וניגפלחנומההזכרפסכונאצמיכ,לשמךרדבחקנ

,שיאףככהנטקהבעהתאזזאיכ;האינשהתשרבדכלנדועילואו,הפיהפירבחמהקדקד

דחפונבררועהדחאםוקמבהאיגשהיכ.וכרעתאדבאיוללככרפסהימשתארידקת
אלשדועבהזכךרדהרומוגלןוכסיהמו;דפסהבךלגהכבשלעכו,דעצודעצלכלע
תרבחידילערפסה־חסגול,דחאדעצדוע?ונידימןישלמהלקמתאחינהללכונ

הזיאבתודחאתואינשובאצמחכותקזחתאדבאאלזאיכ,םימעהןיבנוהנכ,םימכח

אל;ומעולפייכישילשהתאוינשהתאוירחאךושמיאללפנולקתנדחאהםאיכ;םיכרע

.ולכללכהלע—לבא,הנאצתןמצעלעדמללאלתואיגשה,דחאךרועבאוהןכ

םוקמב,קחרלהמוברקלהמ,דפסהברחבנשרטשמהורדסהאוהו.תינכתה
אלרצקמהםנשםוקמבךיראהלאלשןידהאוהו,רצקליאשרוניאשךיראהליוארה
הפקשהכהנה.ןושארהירחאךלוההינשהיאנתהאוה;ןהבאצויכןהיתודלותו,דיספה
לבא;ונממלדגידפסהב.חקישומוקמםג,תיבחמלודגהשיאלכיכהארגהנושאר

חקנהב,יוארכופסאנאלדועןינבלםידמהש,הריעצהונתורפסבאוהןכאלתמאב
קלונל

לודגרתיםוקמשידקהל,וריבהמרתויהמלענותדלותרשאשיאלכ—ו

כיחרהלאוהרשפאיאאלההזכיללכרפסב,רחאדצלונינפםישנ—.ורובעבתוריקחל

םירבדקבלידבהלרבחמהביוחמןכםאו,תיטרפהדלוהבומכםכחוםכחלכתודלותכ

וכזשםישנאםנשי,ןכםנמא.םהמןיעםילעהלרשפאשםיידדצםירופסןיבוםיירקעה

ןימתבוטלםהיתולעפמרובעבוא,המכהבוהרותכםלדגרובעבאל,הדלותהכםשל

ורשקנשםיידדצהםירופסהרובעבםאיכ,טרפבםהיחאדעב—וא,ללכבישונאה
ןיט;םיטרפהםהייחימיתודלותב

,תיללכההדלותהלםיידדצםירופסבהםההלאכםישנא

.ןוכנ־־יאםרובעבשורדהביחרהלםנלבא,רשפאיאםהילעחוספל

תאףוסאל,תוללועו,ראפוהחכשטקלוירחאריאשחלילבלאיהו.תומלשה

םדאה.דפסהבישילשיאנתכאוה,הנהןאיבהלותורפסההדשבתורזופמהםינבאהלב
;םדורשב—ונחנאםנונעדי.תאז,תיללכהתומלשהבללהתהללכויאלוםדורשבאוה

,קדםויבהזרפהותואקידצתאלו,הברהוירחאללוענםערפסהךרעןטקיתאזלכב

עףא,תואיגשאלמהורפסלעתרקבמינולפרבחמלצניאלשומכ
ותמדקהברכזשיפל

1״ןיכיימתואיגש,—לארשיתורימזםיענירבדת*

כ

.־־
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אוהםג,תונושהתוגלפמהמהגלפמלכלתוטנלילבלתוריהזה.תוריהזה

תורפסהללודגחתפמכקראוההזהןיממרפסשיגפמ.רפסהמםישורדהםיאנתהמדחא
כל,תללוכה

ן

ךרדבו;וירבחלערתידהאהלדובכקולחואםיגפאושמםושובןיא
וירחאו,שארביארקםכחךלי,אתיבאפלאהרדסיפלםאלשמ

וא!ידומלתןואג

ביטיס

גנ
—ן

ידוהיתמו—דלונםאקרו,םולכךכבןיא,לבוקמודיסחםדוק

ילבלדאמרהזהלרבחמהךירצהזומכב.ונללהקבאוביוומוקמתאהנקרנכ
,ינולפלבוקמלעחור־תרקברבדישומכ,לשמךרדבו;תווצקהתחאלהיטנובשיגרנ

ןכ

כ,איהתינלבסהדלותה.ינומלאןקתמברמורבדבויפלבהבףורשיאל
ל

,הבלעופויחה

הלהלילחלבא;רפסבןורכזםלעתו,םבשחתחינברפסמל/החורתרומלואהנוצרכ
.רוכבהןכלעטושפהןבתארכבלרמוחולקו,םינבהןיבהאנקליטהל

דוהיבו,תואיגשמיקנהזכבושחרפסאצישהרתיההחגשההאיהו.תויקנה

;םינפלוינפלךירצוניאשרבדאוה,וכותמררבתהללכויאלםהבתועטהש,הנשהיטרפנ

בלוטשאלרואלםיאיצומהשהארניכינפמ,ארוקהתאריעהלןוכנלונאצמתאזלכבו

.ללכהזלע

םיאנתהלעומצעתאבייחתהרבחמהםאהארנו,המינפרפםהלאאובנהתע
.הלאהםיישארה

תונורכחינש,ונתעדל,ובונאצמ,תותלדשלשוםיתשרפםהבונארקרשאכ

אל(ב;רפסבובתכוהלעהרבחמהםכחהעדישהמלכ(א:הטהו,םילחג

טפשמלונטפשמתאארוקהבושחיהנושארההפקשהב.עדיאלשהמהמואמבתכ

רשאתאו?םעדיאלשםירבדורפסבבותכירבחמהיכ,תעדהלעהלעתיכו/ךופה
ןכירחאועסשותכסה,ארוקהונלטאללבא?הצוחהםאיצויאלוובלבםרמשיערי

הנוכמה,ןהכהןושמשר״בםהרבארירה,:ךרעהתאלשמלהקנ—.ונטפשמתאןינת

;רפסהידומעהששמרתילעערתשתותדלות.(האלהו31דצמ)*ןהכטרעבלארוטקוד

׳רעםמאהןאראבהלודגהםכחהשהמ—םיטרפיטרפוםיטרפבוייחלומעדרייכרבדהןבומ׳

קיפהו,דיגנומכוהברק,סינאמאתעהתיביכלמלםימיהירבדרפסרבהמ(!לאטשגרופ)

םגו,זיראפלךרדהתואצוהבותואתאשלדלישהטארהמלש׳רןאראבהמורובעבןוצר

תאםויוםוילכבטעמכרקבמהיהימורבשהמ;ןיראלפםישםחולןתנופסכמ

עשעתשהו,(תונושתונושלשלשוםישמחרבדלועומשלעדירשא)יטנאפועצעמלאנידראקה
;דלישהטארתיבהמה—םירחאןובשחלעתוקדצהשעו.לעפשהמ;תועשהמכותרבחכ

ינבירענלרפסתיבםתלהקבדסיל(לאפאניטנאטםנאקב)להקהידבכנתאריעהשהמו

.(האלהו126דצמ)״ירועלרוטקודםשבעודיה,יולהיכדרמ׳רברהברזעילאר״רה״..-.לארשי

הנהו.הינפלתכלוהההרלותהכהכרדהזחאו,העבשהידומעהנצהאיהםגותדלוה

קרלבא,(םיתמלםייחהןיבלידבהל)הלאהםיריבגהםישנאהדובכבםונפלונלהלילח
םהיתודלותלתחנההמןכםא,םהיתודלותבךכלכהברניללכרפסבםא:לאשנםיתמ

—?םילחנהםיקנעהתודלותתאערתשהמעצמהרצקי,םהלהשועהתאהככםאו?תויטרפה
שיאה.(65דצ)״ןרעטשךינעהךונחר״בבקעיםהרבאר״רה״:אמנודלדחאדועהקנ

הנשאלשדועב,ןילופיכיםנוינזורםעועשווחישב:וימיבםשתמאבולהשעהזה
תונוכמדועו,אצמובשחשןובשחהתנוכמב;לדוגמהונקזהאפבעננאלווישובלמתא

םירופסהלכ!ךונהןבבקעיםהרבאתומצעםכליתינענ.םידיתולועפלואציאלשתודחא

רבדברופסה;תיללכההדלותהבםיידדצלקרונתעדלבושחללכונ,וייחימיתודלותכ

רצואהתיכבןכוסש,הרקפהירילעהזלררועתהיכ,ןובשחהתנוכמתאותאצמה

כ

V־
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4ושפנבדיחלשהזהךסהםלעהבוהודשחיןפותארימו,העטובשחןיוובהלשממהל

איצמהרבכהנושארהןובשחהתנוכמ;השעמלהכלההזןיאלבא,הפירופסקרראשי

תוטישיפלעהונקתוואיצמהםינושםימכחדועוירחאו,הנשםיתאמינפללאקסאפ

המשרפוסישםירבדהרתיםנ;הדבלהלדחוימםימיהירבדרפסהלשייכדע,תונוש
דומללונאבםאו.םיידדצםירופסלעמואשנתיאל(וילאןילופילצאסוחיב)ויחודאלע

הארנובשהלילשהדצתאקר,ונתעדל,ןילופבלארשיתודלותלםהמתלעותאיצוהלו

4ינלופהליצאהוילעטיבההובנמכו,ידוהיהובדמעשלפשהדמעמה:אוהו,יארב)טב

האתשה,תונובשחבשחמםנץראהתפשבעדויםהמדחאידוהיתאאצמםאיכדע
יכונרמארשארבדהאוה—ויחאלערתידחאםכשבוטלוהלידביו,ויניעהארמל

.״רפסבובתכוהלעהרבחמהםכחהעדישהטלכ״:ןורםחחתארפסהבאצמנ

ףלאדא,עימרקףלאדא:תפרצבונלםיחאהשלש!רחאדצלןיעההעםישנ
ינבלאלרשאתופשבוארקיםלוכו,םיעודיוםימכחםלוכ;טרעפפ*סוילויו,קנאר5

הוציו,ד״ויתואלטימשה*עימרקףלאדא,תא—רבחמהםמענהנתיךיאהארנ.לארשי

רבחמהודקיאלה;וימרכףלאדא(ןרהאל״צותועטאוה)השמקהצי׳ר:ןייעל
םשמעדיאלהארנכ״קנארפףלאדא,תא.רקיעלולהסירעהמשדקהםשתאורודסג

תואבוהדימעיו,רקיעל(ףלאדא)ובהנכתהשםשהתאחקלןכלעיכ,ולששדקה

טםאיר״דה)ותדרימהילואיכ,רבכקפתסההארנכ״טרעפפאםוילוי,ד״ע.ף׳ילאה

גהנןכלו,(?ונתדעינבמונדועאוהםאיתעדיאלו:רבכוילערמא׳טקלחדמחםרככ

טרעפפ^םשבף״לאהתואלןכםגוהאיביו,החפשמהםשיפלעורדסלםירצונהגהנמומע

אוצמלהאלייכדע״הנאוהנאשפחמהתאועתיהלאכםירדס־יאיכדבלמהנהו.םדוקמ

ומכ,לקרבדמעדוהללשרתנ,רודרודלדומעישהזכיללכרפסביכןכהיהלבא,חתפה

אל,:ונרמאשינשהןורסחהוהזו?לאוגמםחללהקהיגפלבירקהלו/םירבעהםהיתומש
.עדוהלללכהצראלו״עדיאלשהמהמואמבתכ

המכלעתוארהלוגילע,יגשהןהסחהלעתפומל!ספתימאלשגיאתלתיתרתא

תאוגיארהמ.הזלעהנוכנהביסלכאצמנאלשהמ,לכולכמםטיטשהשםיכרע
סחרבא׳רומכ,םיארקהימכחחאםגרפסמבאיבהלמומצעתאעגמאליכרבחמה

ל״צ)והילאר״בןרהא׳ר,(ןושארה)ףסויר״כןרהא׳ר,ימלשוריםהרבא׳ר,יקורטה

השמר״בוהילא׳רו,(ןורחאה)ואידומוקיג(154דצורפסבג״באיחהריעהשוסכהילא
םהיחאמרתויויגיעבןחהלאואצמהמיגפמ,תעדלדאמוגיבאהתעו.יציישיב

רחבםיארקהימכחמיכ,רמאגםגול?דמועהלעהבורמץורפהוירחאריאשהש

תאטימשהעודמ,וגלחגוהאלדוע,דזבםגלבא,םהבשםיאלפגהוםילודגהתאקר
היהיכ,לארשיתודלותבאלפנרבדכתמאבאוהו?*איליטםקמסרתלאןבא,יארקה

דחאליסכ(יבצהץראל)םשלךלהו,:הלבקהרדסבד״בארהבתכשומכו;ינברהלחתמ

הראשנו,יוכווחידהוותיסהאוהונרפלאעשרהתאהארוםארהלאןבאארקנאליטםקמ

טגריעהז׳׳עו;*התלבקבהילעןיכמוסוהמלאמלאהתואןיאדוקויהוהרוראהותשא

לשותומרחאשל״זד״בארהונעימשהשודחרבד:(כ״רדצ)תוינומדקיטוקלבפ״שרה

ארוקד״בארהשינפמיכןכתיה.״הדיבהלעבישעמתזחואוחשאםג.דתיהסארתןב
כלליסכותוא

ן

קוחשבוחערםעהרחתמהשיא?ויתפשלדלערבחמהותואאשיאל
ןזויםאה,(ךאש)יקקשיאה

המוגפואהקדסאיהיכיגפמוגבאתאוגממלוזגלורבחתא

תחאליסכואםכחהיהי,הדלוההלתהאןבאאוהםגםארתלאןבא?טעמ
םירפא׳ר)םימלשוריהםימכחהמ,״עשילאוםירפא,ועריהפיאהיאמ״דבםג—.וגלאיה

תויארבחיכוהו,ף״שרן״באלצאאצמנשייכהיפכ,םירקלואבש(הכונח׳רועשילא׳ד

כ
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לכב,ויתוריקחוויחואיצםבקפסליטנםאףאו?םיינברויהש(40ןוילנ׳בתנשלמרכה)

תמאבםאיכ;םהילעריעהלוםאיבהלולהיהו,רשפאיאםולכאלבםרטפלתאז
פהלםשודיאלה(!ונלאיהתחאםיארקואםיינברויהי)וארבנוויההלאהםישנאה
.םירקבםידוהיהתודלותב:

;העיריהרצקת,ף״לאההזתואבורסחשתומשהוםיכרעהלכתאלזילובשחילהנהו

כורחיפלעיכ,תובחןמזרבחטהלהלעשיפכמרתיברןמזחקיםהירחאשופההםג•

;רנילרבר״דלןיזנמהבל״דשתלחנב:מידבןייע)הנהוהנהםירזופמםיטמשנהתומשה

םישנהלאלעלבא.(םישדחתוטשהמכאצמתו,ןיקמורפל״אר״רהללאומשןבארפסבי

םיכרעךותבםאיביומצעברבחמהשתומשהלע,(ובריכםלוכלעאלןכםנ)ןיע־

חונמהאלה,ךיניעבלקהיהילאהזהרבדהו;םמצעינפבתיבםהלתונבלחבשוםירחא

דעווםילודנחםש״ירפסתאשרחמרדסשרבדב,תודפסהבםשודיולהשעבקעיךב

ההעו?ודבלתיבולהנב,םירחאבעלבנשרפסואלודנםשלכו,יאלוזאןואנהל״םימכחל

ךרעבאיבמ,ןושארהףדבדיממידב?וברדגתהלםוקמרבחמחםבחחחינההזהמל
ירמאבאר׳׳רוהמןבןמואאפורןפלחחילאדירוהמןבקחצי״:וסוחיתלשלש״ירמאבא,

ירמאבארירהומןואגהןבןפלחהילאר״רהומןואגהןב(ונינפלשהזאוה)אפורהןפלח

הנבנאלחיבו,״ירמאבא,ירתו״הילא,ירתונינפלירה;״דרפסתולניאצוימל״צזןפלח־

ונידמלידןפלחירמאבאריבםחנמהילאר״רהיכ,םהמדחאדחאדעבקד

והילארירה״ךרעב.דרפסמואצומשונינפלשהזןיאהארנהיפל,המש111דצאבומה

הכזאלאוהםגו,(יחרזמא״רהלשובר)״ילאספאקרזעלאר״רהומ״:(114דצ)״יולה

—.ומצעינפבםשל
אצמנןב!םיתיחשמחדננכהיהיםהלרמא,לדונמךנקזולורמאשדחאללשמ

דגגכםימולשכויהיןעמל,םימעפיתשםינקזוםימכהונלאיבירבחמהםכחהתא

ר״רה;/םג״אגידוממיכדרמ׳ררשהאפורהןואגהןבןוילטבאר״רה״מ״דב.םיטמשנה

ודבהזבונלהארתטהדחאשיאאוה,*וניוורקיקמויליסנוקמהמלשר״בןוילטב*

עדונכו,״לארשיילודנתודלות״רפסמםתואחקלרבחמהיכאיהתועטהתבס;ויפוצרפ

םימעפו,ןינוריםבהזמדומעוהזמדומע,׳הכרבלקידצרכז״רפסהםגהזהדפסהלחפסנ

רבחמהםבשההזפחבו,דחאשיאלעהזבסגוהזבםגתורצקתומישראצמגתובר•

—״המלש״היהויבאםשיכ״הכרבלקידצדבז״יסברכזנאלתמאבו.םינשל
כגאקרו

קזחלרבחמהלםוקמןתנהזו,׳,דמלשריב״תוביתההנווכבאלשוחפסנהקתעההתדרט

׳%רשהןבאוהשדחאהןוילטבא׳רתאאצמיכירחא,םינשלםבשחלותועטהתא
לופכהרפסבןייעמהלכלכא;״יכדרמ

־
תאצמנשדחאהאוהאוהיכעגרכריכי,רכזנה

.דיסשתנשמאניוודד,רוקמהד״ע׳םימיגלפ,רפסבותבושת

הניאתאזונתנעטיכףא,אתלימהיבאמינונדילאתאוליאוההזןוילטיא׳ר

ירבדתאי״גת׳םמקיתעירבחמהםכחה.התעהגהבןיקסועונחנאשתונעטהןיממ

,דיהשאנידוממהיראהדוהירידה
םימודאה־ןמהירזע׳רו״:(ןוילטבא׳רלש)ויחאןב

חמקרפסהבורו,ותמכחבור(ןוילטבא׳רמ)ונממלבקםיניערואמורפסב׳וריכזמש

םינומשןבאראריפברטפנו,׳וכוןוילטבא׳רןואנהקהבומהוברלשםיחירבןחטש

הכירצתאזהתודעהונתעדיפל.(?איעשביתכי״גתב)״ת״עש׳חתנשבהנשםיתשו

,ךרעבצ״רתנשבדלונןכםאו,ב״פןבותויהבא״עשתנשבתמןוילטבא׳רןה:םינפל

וברטלדנידימלתהמתורזההברהמו;ךרעבר״עתנשבדלונהירזע׳די־
תשרופמתודערותסל,זעונשפנבונבהרהאל,ןכםנמא?הנשםירשעבקהבומ,ד
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*יכלעו—בשוחוניאשהמבתונלדשחנרבכאנידומהיכאלול,הימההזיאידילע

.ארוקהתאז״עריעהלרבחמהלולהיהםינפ

,ורודבםסרופמולודנבר,(12דצ)׳׳ינרדנכסאםהרבאר״רה,!םילופכהלבושנ

״ירדנכסףםויאפורהןבםהרבאר״רה״אוהאוה,׳וכוןוסנומםהרבא׳רברהלשודימלת

דצ)
ןוסנומםהרבא׳רברהדימלת,נלפומןקזולודנןקםפוקהבומבר.םירצמב(43׳

ןושלההארבנאל״:יטמולפידהםגתפעודי.םשןייעמההארירשאכ,׳וכו(ינשה)
,םימעפךרעה,ונתעדל,הנשנאלןכ;״בלבשתוינומטמהלעתוסכלאלאםדאהב
הפסוההתאןוסנומא״רירחאאצמנהינשהםעפב•רתויארוקהתאךבסלאלא

אוהיאדוביכומצעמארוקהןיבהזאהפסוההאלולהנהו;(ינשה):הנבליאצחינשב

האמהתירחאביחירדנכםאא״רחיכינפמ,ןושארהןוסנומםהרבא׳רלשודימלת
4ה״ת׳התנשבתחאחנשלבורקותבישיבדמלתורודהארוקלעברירהו,תיעיברה

אירהןכאללבא;(וכרעבןייע)תיעיברההאמהבןכםנהיהןושארהןוסנומא״ררהו

אלאהפסוהההנתנאלאה.(וכרעבןייע)תישימחההאמהףוסבהיחאוה,ינשהןוסנומ
ידרפסםכח(27דצ)״םייחןבאהדוהיר״בםהרבאר״רה,—!רתויארנקהתאךבםל

ירחאאבה)״םייחןבהדוהיר״כםהרבאר׳׳רה״אוהאוה,׳וכוהרוסמהלערפסרבח,ןומדק

ארוקההארירשאכ,׳וכוהנושארההאמהתלחתבםימכחהםירפוסהןמ,(דימםדוקה
.ןויעטעמב

:קפסררועלהכידםהבשיטעמכיכדע,םהירחאמלצוכילשיהלאהםילופכה
ריאמר״רה(לאשודק)ןבםהרבאר״רה״!האלהאנהכלנלבא—רבחמהתונמאנב

תוכלמב(1^6001=יצצעלבל״צ)יקקעלבדלונ,יששלתישילשההאמהףוסב,״שטלבד

ג״פרתנשאיציניוובוסיפדהו,קודקדב(םרבאל״צ)״םהרבאהנקמ״רפסרבח,׳וכולאפאענ

—ראבלוךיראהלולהיהשםוקמבטעמרצקהזב.(18דצ)תימורןושללהקתעהםע
.(ומוקמבם״הצוא׳יע)הקתעהבהינשהוהדבלתירבעתחאה:תורודהמיתשבזאספדניכ.

טילשהלהכזאלרבחמהיכרכזאלהמל:רתוידועןיקדקדמותומכשםכחםע
איצינייוחפ.דיהשהמ״:םתוחה,רחאידיהשעמסלשדהאקרפאצמנופוסבו,ורפס

יתחפשמינבלכמריעצהרבדמהאוהינא.גיפרזומתשדחבהללוהמהרדה

תנשלעהנמאנתודעאיהוזו.״םומינולקתיבלדודיבררבסומינולק,סומינוקחב
ןושללאתירבעןושלמקיתעה״םדבאהנקמ״לעביכהאלהרבחמהרמאישהמ.ותומ
סופדהתועטאוההארנכ,םואעמלאטפל*ז88£0£1110מ0110004.811-000דפסהתאתימור

רבדלעורבדב,דירחאלכרבחמהונעימשהלודגשודחרבד.תיברעןושלמל״צו
ימיםצעבםשהשודקלעתמיכאוהו,(19דצ)״הלבקהרדס״לעביולהד״בארה

*יעתמד״בארהיכדחאחפבורמאיתודלותהיבתוכלכשינפמ.ד״קתתתנשבוימולע

אלםנ,םתואריכזהאלרבהמהו,ם״קתתתנשבםימיעבשוןקזםשהשודק

ינפלמהאציהטושפהננשיכונבלרמאיןכלע;אוהושודחלרוקמהתאונלןתנ

(^.101*03011תימורןושלברפסהד״ע—.ללכשדחלובלתאןויכאלו,הזהטילשה

.םכחהיכ(23דצ)רבחמהרמאי,״ןיסחוי׳ס״לעביתוכזא״רחבתכשק6נ־ן61ט0ג)

תיראשרפסלתופסוהבתוירבעתויתואבספדנודרפסןושללוקיתעהונימיוףסוי׳ר

תירבעל,דרפסןושללוקיתעהוניזיווףסוי׳ר:ןאכבותכתוישרפבורעהארנכ.ףסוי

אוהףסויתיראשרפסלתופסוהבו,(330דצלעםסאקןייע)רחאשיאוקיתעת

לאווראסיחירואלצאתידרפסןושלבדי״תביתכב
ןייע)

׳שתוא,םירפסהרצואב
.,קוידבאלשאוה,ד״פרהתנשברבחתנ״ןיסחויה׳ם,יכרמאישהמםנ.(182רפסמ

.םנרבדיניבמדעבו;״תורודהר״דסתנשב׳וכוורקהםגוניכה״:ספדנרעשהלעיב

כ
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העשב(לופוניטנטסנוקב)ןושארהסופדהםוקמםושריאלשהמ,בשחתהאטחלתאז
.(ו״כש)ונמזםשוראוהש

יברעאמשןנישייחד/היאראיבהלךירצ,יתלבטאלויתלמרמאואבשירה
,(24ד*)י׳ליקרזהםהרבארידה״תאותציחמברבחמהונלאיבההנהיאוהלוהמ
.׳ובוהלוטילוטבישימחהףלאלתיעישתההאמהשארבהנוכתהימכחילודנמדחא

אמשןנישייחד,אוהוניחאיכהזהשיאהלעהיאראיבהלךירצונתעדל
*םלועדוסי,רפסברבחמהאצמ״ליקרזהםהרבא״םשחלרוקמה?אוהלוהמיברע
המ,ירקתיאליברלבאירקתיםיכחקרהמשו,(׳זקרפ/דרמאמ)ילארשיהי״רל

םכחהיכ/וניניעבתחרכםהיארכטעמכאיהוזו?ירבעםכחלכםעוכרדהזןיאש
קתענההנוכתבורפסביברעהינורטבלאםכחהלאצמנשומכו,תמאבאוהיברעהזה
ןכו,״הלקרזלאבעודיה,איחיןבמהארביאקחציובא,:םשאיבמ,שדקהןושלל

לכב
יכזמרלכוילעאצמנאלו,״לכזראםהרביא,:ולםיארוקםיניבהתונשמהנוכתהירפס

היאראיבנאלשדועלכןכלעיכ?׳ליקרזהםהרבא״:הזאציהדוהייעממ
תחתשדחלכןיא—!ונללהקבאוביאלו,יברעתקזחבאוהירה,אוהירבעש
םרכבשילניפצימראוהו,ונינפלשרודהילודנמדחאדכלנרבכחזתזעטב!שמשח

ליקרזהםהרבאיברו,יברעההזכ״גןכרתנודילעיכ,(107דצ/טתרבוח)דמח

.(ןייטשנראבי״וורםכחהונדידיונריעה,הזהיברעהלע).והארקי

/׳יחריהןתנריבםהרבארירה,:(30דצ)ירבעהםהרבאאוהו,דחאונלדוע

׳רויולהשנימןבאריאמרירהןבקחצירירחםעםיניידהדחאהיהוהלוטילוטבבשיתנ

הנושארההאמב)הריציהטרפלעבראוםיששתנשב,םשו,יולהסורדוטברהןבריאמ

טרפה/ניהנמה,םשבעדונו״םלועהגיהנמ,וארקרשאורפסרבחלליחתה,(יששחףלאל

׳התנשבתטש,יולהריאמברהםעדחיתוניידבבשיםאיכ,וכותמשחכומהזה

יכאוהרשפאיא,(ל״דשרהלןורכזינבאיסבותבצמדיעתרשאכ)ע״בל׳דוםיפלא

רבכיכ,ניהנמה׳סמאוהשחכומו.רפסרבחל■אוהליחתיןכירחאחנשםיששכ

ניהנמה׳םידילאבהתעו״:(139,םימ,םירפסתכרעמ)םילודגהםשבא״דיחרהז״עריעה

תנשב׳סהרביחשליזברהבתכשותמדקהביתיארםשוט״ערתנשאנידנטשוקבספדנש.

,שיעהריציהטרפלדיס״
דיסהיכילאבורקהו,טינתואהכוס׳להכבתכשיתיארןכו

םקתתתנש,דיהו׳הףלאףוסמאוה,
תנשטגהחסנבב״נק׳יסביתיארכיחאו.די

לעבתכ(27דצ)הלעמליכ,ומצעברבחמהמאוהשחכומםג.״היסקתתד,

.:אוהםהמדחאו,םינושםירמאמללוכץבוקרבחשםייחןבהדוהיר״בםהרבארירה

ףוסבו,יחריןבאא״רלגיהנמהרפסמהדועסוןיטגוהלגמוןיליפתתוכלה

אוהו,יששהףלאלב״כתנשןויסשדחל׳הםויםלשנ,ותביתכןמזטרפרכזנץבוקה

הארנתאזהתשלשמהתודעהפ״ע?ומצעבגיהגמה׳סרובהםדוקהנשםיתשוםיעבראכ

תנשהיהו׳הףלאףוסמאוהדיסהיכילאבורקהו,:א״דיחרהרמאישהמיכ

אוהשכהזהןטקהטרפ—!אוהןכיאדובלכאאוהבורקאקורואל,*ד״סקתת

תמאבלבא;וחטבמזעדירוהלהללוסךופשלוקידוילעתונבלהושהיהאלומצעל

ללכהלעדמלל,תואמהתאםגטימשיוןטקהטרפהתאסופתירבחמש,הזהרבדה
תאארוקהיהדחא,ן(ב״קח׳יס)רמאיםידיסחהרפסרכהמ!אמגודהנהו—אציולכ

.״םיתמויהודודומשארוקהיהטרפלדייהיהםאןוגכ,םינשלשטרפהרחאוינב

,לאינד,ללה,יול,ייחב,אבא:תומשכאלו,דודםשהבאקודספתרבחמהרשאכו

י)וזירחאתודחאםינשבדמערבחמהיכהארנ
׳סרובחלעובקןמזונלהיההתעו,(די

כ
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רשפאשונלהארמה,גיהנמה׳םמטרפההזאלול,(יששהףלאל׳כךרעב)מידיסהה

!אריבכאתופלפנו,וטמשנתואמהיטרפיכאוה

םוקמהיננןכלעו,ונתכאלמתאזןיא,היפרגולכיבהתוכלהלשןקמועלתדרל

.רחאדצלונינפםישנונחנאו,הנהכרדגתהלםירחאל

!םלוכמרתויידימלתמו,םהמרתוייריבהטו,יתוברמיתדמלהרותהברהיבררמא

יכ,ביבםמרשאםיריעצהםימעהלשויתוברלבשחהללכוילארשיםע,ןכםנמא

תעב—הדלותהבהמלכוהשובםהבןיאשםייח,םירדוסמםייחהיחיוהכולמהשעאוה
יכלארשיראפתיתאזבםנלבא,וששובתיאלוםימורעיאצחוכלהדועםירהאםימעש

התעדומלללכוייכדע,םימכוחמםימכתםידימלתדימעהו,ליעוהלדמלמהיה
רבחמהםכחהלולהבשחנהמלכלאל,ונתעדל,ןכלעיכ;םלכמרתויוידימלתמ

הפיןונגסוןוכנרדסורפסלסגןתנו,הזהןיממםימעהירפסתאתינכתלווקלולחקלול

קנעלויניעבבשחנאל,םלוגהלשפגכאוהש,ןיכרעהרדסמ״דב—.בוטהםעטהיפל
אוהו,(הבורמץורפההזבםגו)םימעהלשרדסכהזברחבשהמבו;ובתונעלדבכנ

רסחילארשיימכחבורליכינפמ,לארשיבבשחיםירדם־יאל,החפשמהםשלערדסל

יכ,יונכילבםהרבאםשבשיאירחא,מ״דבשפחלחצרנרשאכהתעו;החפשמהםש

לכלעששמלו(70דע6דצמ)םהרבאתואילעבלכתאאיצוהלונהנאםיחרכומזא

םימעפללבא,םימעה׳ירפסבומכעודיספוטברחבאלרופסהןונגסבסנ—.רתאודחא

ןואגהתודלותבהמיתחהאמגודל;יללכרפסבםמוקמםריכיאלשןינעבורבהכוראבאובי

ותלועפאיההלוביו,יוכוונברדימאצירשאלכלעןנובתמה,:(110דצ)אנליוומ

הלאורבל,ותכרבכשיאשיאםיליכשמוםיניבמםילאונתאצומ.רתיהםא,ינויעהםלועב

.דלומקאלדועלבא,ובלתפנ]יאורשיולוכשםלוע,לארשיתמכחבשדחםלוע

םילבוקמבעיקרןאמוםיליכשמבןיפסןאמםיידומלתבבישחןאמ.״רכוולאכםילאוג

אקודרחבעודמןיבהללכונאלןכ!הלאכםירצקוםיללוכםיבנשנםירבדןיבהל

דומעלארקנ,(םגמוגמןושלה)המכחחורתאחכאלמודועבו,:ותצילמתארעגייגב

לכתועדלאהלולןיאםירחאהםימכחהלכםעוליאכ,׳תולילעןכותותועד.לאיגפל

.םתסותומיו,אשמועגמ
תינכתהיקחמדחאלאטחאטחרבחמהםכחהשינפמ!הריבעתררוגהריבע

רואברתיבותואאצמגרפסהזיאבךרעוךרעלכףוסבןייצאלש:איהו,הזכרפסב

אשגיכ:אוהו,הוריהזהיקחמדחאלתרחאחריבעבםגלשכנ,םירבדהתבחרהבו
ןיבאב,רעגייגא״רםכחהרותעיגהרשאכןכלו;וילאתובורקהתושפנהמתוברלםיגפ

—םירצמה
ותדלותחאאצמגהפיאהיאןייצל,רשפאיאדבלוירפסןינמבובקפתסהל

הילעדומעיו,העשיפלהמיברבחמהולחנביו,ותעדלעהלעאלהבחרבויתולועפו

,ינשהתיבהימיבתודהיהדוסיתולשלתשהב,רעניינתוטישרבדלעומצעבשורדיו

!Vהפםמוקמםריכיםאה—יוכו׳ובותומודקהתוכלההוםישורפהוםיקודצה

הצראל,הארנהיפכ,(תואיגשמתויקנה)הזהרבדבםנ!ידפקאתוריקנמאיאמרא

.הברמלסומלוקהתטילפמתואיגשוםופדהתואיגשובוצרשיוורפיןכלעו—םתואתוקחל

ארשמ,—35דצ;״תבט,שדההרסחו,איכרת׳הב״ילילב—10דצ:ט׳דב

;ןבומלכהלןיא״אידעפאלקיצגעה,דומלתל—70דצ;״ןירטקארשט,ל״צו״ןירםק

אחאבר,ליצו״אחבשםןואגיאחאבר,—92דצ;״ו״סקת,ל״צו״ג״םקת*׳ש—78דצ
תונקתה—130דצ;*ירכזארזעלא,ל״צו*ירכזארזעילאר״רה,—121דצ;*אחבשמ

כ
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;*ןישודקו״רסחו׳םיחספ.׳סמלע—142דצ;פיקתת,ל״צו׳פ״קת״תנשמתועודיה

.רפסמןיאתונטקתואיגשדבלמ

סא/רואלםיאיצומהתאורבחמהםכחהתאריעהלונרמארשאםירבדההי־א
!ונרכשהזהיהו/האלהלםהישעמורפשיוםבלבםוקמואצמיונירבד

.ז״מדתירישעהשדחב

םויהדעלחהלבבתולגימימ.ותרפסתודלותוןורושיםעתורוק

םסרופמהםכההלודגהברהי״עתיזנכשאבותכ.םיקלחהשלשכ.הזה

םגרותמו.ןילרעבמלעססאקדוד׳רר״דאלפנהןשלבההלעמהםדא

.ו׳׳מרתאנליוו.אגליוודילירעגדארהימריר״בדודתאמתירבע

זהיליעבימדודלתונויגש!דודלןויגש

דחאןויגש,(רענדר)דודרמאאלא
•יתמלוההניאשהרטעיליתחקלשיתיגש

(סיננואסמכסעסיסיו,שרדמ)

ונחנאםיפוחסוםיודםנמא:ותשאלרמאש,דחאירפכידוהישיאלעוילעורמא

אשנךיא!הה,זאיכ,אבהםלועבקלחשרינאלםנילוא,עדויהאוה׳הו,הזהםלועב

אוחלשמיכוא,ירפכהיפמאצירבדהםאונלאיהתחא—Iםירבאהונינכשינפבןיע

שיאהשובהיכ:ובהעובטםדאהשפנתנוכתמתחאחלוגסלבא,םיתיעהיפב

רסחיאוהשומצעברבדהמרתיברותואלכאת,לעמראשתותוקתםאוהערינפמ
.ונממ

הדבאםנמא:םויהונברבודירפכההוריכ,דבכנארוק,דהכללכונאל—

לבא—םויהדעוניוקרשאכדועונלןיארבעתפשב*ןורשיםעתורוק״רפס!ונתוקת

!םיזנכשאהונינכשוניחאינפב,היסוריבשוילכונחנא,ןיעאשנךיא!הה
אלןכלעו,ונילעהובגמוטיבייכ,םההוניחאתאמםלועמוניכזאלדובכלסנמא

ידכלבא,ונתאמתירבעבותכחלכהמואמוארקיאלו,ונתרפסבהשענהלכמועדי

טפשמהאוההמ,(—)ורושלעדומעיודושה(לעסםאק)לעבאובייכףצקוןויזב
ונילעהבוחה,ונתפרחתאטעמלונל—יולכללכהלעטרפהמאו,דאיצוירשא
םיקיתעמהתרטעתאולחקלרשאלע,קיתעמהתאםיטפשמםויהרבדלהיסורינב

..*ומאאובתד״ע,ותמלוההניאש(םיצוקלשהרטע)

ירחא:רמאלונלאלה,תונורחאהםינשהמםיצילמהןושלברבדלץופחנםא

רבדבאיהו,היסוריבשויוניחאןיב׳הלהנהעונת,התארנ,בננבתוערפהוםימערה

יתיםםורותירבעתופשב,״לארשיינבלםימיהירבד״רפס(קיתעהלוא)רבחל״הלאשה.

קפואלעהתלעו,תיעבטאיההלודגההעונתהםא,הלאשדועהתעררוענאל
,תיתוכאלמהעונת—וא,התציחנתאומצעמשיגרהםעהיכינפמ,הילאמונתורפס

וקאיצוהוחתואררועדחאה
ל

וכרדהזיכ,םלוקעימשהלםירחאםירפוסוירחאואוביו,

האצירבכהלאשהיכהארנםינפלכלע;ורבחקוניתלוקעמוששכקועצלקוניתלש

קלחתאהאיצוהנרוברטיפבתחאהדונא:השעמה—לאהבשהמהםלועמטעמואברב
יששהקלחלחה״תירבעהפקשה״ישדחהע״מב;תיססורהקתעהבץט^רגמישימחה

3
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ע״מבץט#רנטינימשהקלח;(!הנכאיתעדיאל)הקתעהבלעפםאק;רואתוארלץטארנמ
הקתעהב״חרזמה,ישדחהע״מבןושארלוקבסעלעפראק;תירבעהקתעהב׳ימעךב,ישדחה
;אובלדיתעל,׳הריפצה״תוברעמתיבייע(תירבע)ינשלוקבסעלעפראקו;תיםםת

בותכלהררועתהש,״היסורידוהיןיבהלכשהיציפמ״הקלחמהמאםסעדאבהפסאהדבלמ

.היסורתפשבלארשיתודלות

ותקתעהב*ןורושיםעתורוק,רפסהםא!ןאכשיהנקזלבא,ןאכןיאהמכחםא
—םירמנהיטלשלכוילעתולתלוניניעב.דושוניא,תיחכנה

לארשיתודלותלעתופקשה

הקתעהבאצישןושארהאוהאוהיב,ןאכשיהנקזםינפלכלעלבא—ללכב
.אבאלתירבעללכליבםאו,זנכשאתפשמהמלש

שיאתוקחלאוהללכבםדאהעבטי.רמאנאלםא—יואו,רמאנםאונליוא

ןכו,ןובשחותעדילבוהערתא
ויחאתאףוקכרבדלכתוקחללארשיםעתלמסאוה

וניניעבסנקר,לארשיתודלותתישארמלחחלוקוחרמלהעדאשנאל.ץראהםעינבמ

םינושארהםינקתםה;ונינפלמםיעבשכואםיששכםינשרפסמב,ונירחאמטיבהלטעמ

—רבדהלעםידבםשפנורסמ,זנכשאב
תאזאיבתםאה;המוקממהמיבההארוקעל

ילכיההיפלכםהירוחאודומעלרתוידובכאוהיכוא?השעמלתלעותהזיא
תאזןיא

:היסורבונתורפסלכיהמלוקןכםנעמשנהנשםירשעינפל!יוקההתודלותקר

קרתאזםנ?הלאהםינשרדה,הבושתברבכםויהורזחאלםאה!םינוקת!םיניקת
וקההתודלות

—םירפוסהתוצמיפלע—םואללוםעללארשיהיהםויה!.דתיהי
4םימעהרתיתאתוקהל.דוצמהןכלע/׳םימיהירבד,רפסילבםעלכןיארשאכו

רדסהלעהמואמטבהילבט,*םימיהירבד״והארקנשלארשיסעלרפסתתלו
קר,דזןיאה;היסוריבשוילארשיינבונלשורדהתינכתהו
המאתאהזבתוקחל,היתועורזןיבהקבחתוחתחפטמתאלפקת—הדליההשעמכ

השארלבא,תדחוימותיטרפהלאשהניא״םיטיה-ירבד״רובחתלאש?תקבוחןברשא

,לשמלונלהתעהקיללכונאלשומכןכלעו,ללכב*ךונהה,תלאשךותבאוההבורו

—םהלהתלעשהמלילעבהארניכינפמ,םינפלמםינשלבויכזנכשאב*ךונחה,רדםתא
קלםושלונלהלילחןכ

ילבל,תיזנכשאה*עטכישענה״תא׳םימיהירבד,תביתכבו

.התירחאבםהנ
,וניתוביבםמרשאםימעההאהארנםאןכלעו!ןימאתםיונבהמבהךלורמאיםא

תורענלו,דבלםירענלרפסהיתבדעב—םינושםיניממ׳םימיהירבד״םהירפסיתבלחדס

רפסהיתבבםידימלתל;רחארדסבםילאעררפסיתבלו,הזרדסבםויזנמינהיתבל;דבל

אליכתעדלונלאלה;תרחאהטישבםוירנימיסהיתבלו,וזהטישבהמחלמיסיסכתל

ימורתכלממו,נ״המינפל323תנשבתמינודקמהרדנסכלאיכ,ןכםנמא.אוהקיררבד

רטעפו,862תנשבהדסונהיסורתכלממיכוא;ניהמל476תנשבהלפנתיברעמה

לבא,״םימיהירבד,ירפסלכבאצמנהלאלכתא;נ״המל1725תנשבתמלודנה
,םדאהלםיניעהיארכאוהםימיהירבדרפס.םלועלוותשיאלםהיתופקשהבוםהירדסב

תחאהדוקנכקראוהיכ,תעדלהאריוב—האלההאלהוטבמלנעמתאביהריאוה

דעבשדקםשפנורסמש,ריבבחורילעבםישנאואצמניכ;תיללכההדלותהסוהיבהנטק
ןימתבוט

םירשבינונעתלותובעותלורכמתהרשאםילודנםימעיכוא;יללכהישונאה

םהמ,הדלותהבאצמיתואמנודוםילשמדועןכ;׳הימשתחתמםמשההמנווכלהסמה
ןיביודומלי

הזיאראלןכלו—ולכללכהלאוםוחינו,ומצעלולםייחהיכרדרדסל

דעבהיוצרהתלעותהתאאיביאל,תורענרובעכרבותמהםימיהירבדרפס,הזיארב
£יששואםישמחמרתויאלליכמה,תונטקתודלירובעבייהדרפסבם״דבהארנ.םירענה

כ
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תאדכלרשאכ,:(ניהמל1140)דארנאקרסיקהרבדברופסהתאאצמנו,םילע
תינהםישנהתאקרו,םירכנהלכתאתלשכריבעהלבשת,גדובסניזורצבמה

ואצמזא—הפתכלעתאשלכותרשאאשמקרהמעתקתאלתתאלכו,םשמהנאצהש

תמ;*יטוהפתכלעהלעבתאתתאלבתקתו,תוהמןהילעבתאליצהלהלובחתםישנה
•י״הדב;םירענהרובעבםירבוחמה,םהמםילחנהםימיהירבדירפסכותואאצמנאלש

תשרחוחדובעהבתושדתםיאיצממהםימכחהתודלותמרתויאצמנ,ילאעררפסתיבל

לכ;רתוי(רעריטראמ)תדחרובעבםינועמוםישודקאצמנםוירנימיסלי״חדבו;חשעמה

,חדלותחבלשמדחאלכולאצמיןעמל,םיכינחהלאיבישתלעותהיפלוותרטמיפלרפמ

^םיללטהםימיהירבדבאוהןכ.הכרחבשםייחחתלסטלעותכילהבותאחרחתירשא

.ודבלםעוםעלכלםייטרפחםימיחירבדברבדהןכו

תומישרמףסאיאלםימיהירבדרפסיכ,תעדלונארה,הלאהםירבדהיפלע

שורדלןתינםימיהירבדלבא;תחאלקבחלסופדבחנתואקיצהלןכירחאו,תונושתורוקו

.ויתותלדיקפודלעוחורמןכירחאליצאירשאו,םייחחורובתתפלו

׳ונימיירבד.דחארבדדועלעארוקחתאריעהלונילע,ונתרטמלאאובנםרטב

תואמיתשבםא;םויהונתאםייחהםימעהרתיימיירבדמ,דאמדאמבהמהםינוש
םלועבונכרעו,םימעהרתיימיירבדבלורנקלהונחקל,םירצונחרפסמםדוקםינשח
ונתדמעתאונדבא,.דמלשתולגונצראמונילנתעמלבא;דאמדבכנהיהינידמה

הלענהבםילעופכלבא,הנממםילעפתמלקדונייהיכ,תיללכההדלותהב

יכדע,םיינידמםייחלשנרחחתארבכונדבאהככו—דאמתוקוחרםימעפלחמבהלע

0עומחלנרשאתומחלמהו,ינשהתיבהימיירבדכוארקיםא,ונתאמםיברםיאצמנ
ישנאםלועמרשאםירובגההמה,םיאנקהלעםברקבםבבלץמחתי,חכםהיקשועםימורה

הולשבבשילונלוחיניןעמלםימודולועכםהיראיצתאונהנאלרשאלע,הדלותהבםשה

תודלותקר—הנבומאולמב—הדלוההכקלחונלראשנאלןכיכהתעו;הרותבקוסעלו
אוהםגו,הזונקלחבחמשנםנמא.תורפסהתודלותוםיימינפהונייח

תודפסהביכחוכשלילבלונלאלהלבא;ונתדלוהןומראונממתונבלרמתידונלןתי

ימיךשמלכבונתוארוגחתרשאתחאההרוגחהקראיהשו,תדהםגהמוההוהעובט

בתוכלעהבוההןכלע—דועובושיאלםיכרדלוהערמשיאררפהלילבל,וגידודנ

ךשמברשא,םירפסהוםירפוסהרבדבותלמףיטהלואובבדאמרהזגתויהלהדלותה
רשאתחההלילחהעראיביוהרטמהאיטחיאלןעמל,לארשיבתונושתוגלפמודילוהםימיה

.הבוטלהבשחאוה

?תובאהדעב?רבעתפשבםימיהירבדבותכנימדעכ,הלאשהונבררועתתההע

,לכבםיכורעוםינקותמםהירפסיתב,םהירמשלעםיטקושהםיטעה—?םינבהרובעבוא

;םייטרפםירומיפמחקלועמשיםהמטעמהקריכדע,ומבורקביםהיתונבוםהינבלכו

וקבםימיהירבדתאקלחללכונםהל
לחנשיאןעמלבתכנהםימיהירבדרפסב—

ןכו,רפסהתיבבוידומלבומצעתאעיקפהלולידיכ,דיובדימלתהחלשיאלםינשב

לארשיינבונמעאוהןכאללבא;ונבלשדומלהירפסםעםלועלשמתשיאלבאה

םישפהבוריפלע;ארקתאלהזתאו,ארקתהזרפסתווצללכונאלונינבל,היסורב

ןמזבהמה
אלריחמבחוקלהרפסלכןכלעיכ,םדיבאבהלכמוארקיו,םהידומלבו

.הקידבךירצופוגוםידליןיגקלבשהג,הובג
—

רענדר׳הרשא,הקהעהבוגיגפלהגומ,לעסםאקרירל״ןורשיםעתורוק,רפסהגה

האךכי
רפסהלעןיעםישנ,הקתעההביטד״עטפשמאיצוהלאובנםרטב;תירבע—

ה
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לכונונתעדיפל?לארשיתודלותבביתנריאמלונלתויהלאוהיוארורשכםא,ללכ*

תחאהגלפמףארפסהדעבאצמנאליכ—תעדהבושיירחאותוניתמב—רמאל

םירבשםיקוחדוםישובכהזהרפסהב;תלעותובאצמתאיהיכהילערמאנרשאםיארוק

םימכהתומשןורמינבכונינפלורבעידומעודומעלכב;םיירותםיהםידמחמםירבשירכשז

םוקמספאבןוקתדיויחאתאשיאו,םינוש
.רכזוםשןיאםיימינפהונייהתודלותמ—

םנןכלעו,הזכבראשמבםחומלבוסייכ,ללכןוכסיאלםירענדעב—התע*

דעב;שארדבוכקרומלראשיו,ומלוכלהיןכואברשאכ,תמאבתעדלםהלהיהשטעמה

לכונאליכ,הלאכתושביתומצעמתלעותלכאובתאל,תעדילעבוםילדוגמםישנא

םימכחהולכויאלהמישררותבו;הלודגםירפסוםירפוסתמישרכקרוהבשחל
רתבובשרדסהםג—.הנקתלשיהברההברהו,יוארכתקיודמהניאיכ,הבשמתשהל•

—וניניעבןחאצמיאלרבחמה
לכמ״דבהעדנםאו,רופסלכבהיחהחוראוהןמזה

ומכותדלותםנונלהארתה,ךרעבהיהובשןמזהונלרסחילבא,שיאהזיאלשויתודלות

ןמזהתאקלחל,תוברתונידמתללוכחירותםיהבתוכהלעןכלע—לפרעהלדעבמ

הנומתארוקהלראשייכדע,תחאלתחאתוצראהלכתאהנהכבבםיו,תורצקתופוקתל

ןכאללבא.ינשהתאםגרוכזידחאהי״עו,תאזהפוקתבולעפשםישנאהלכמהמלש

900ךרעבאוהו,דרפסבםידוהיהתודלותמלחהא״עקרפבמ״דב—הזהדפסהבאוה

ןכירהא;נ׳׳המל1500ךרעבאוהו,ו״קקרפבהילטיאלואובדעךלוהובתוכו,ניהמל

ימימתפרצבםידוהיהתודלותמלהיו,תאזההלחנההפוקתהלכתארוחאבושי

םיגנילאר&קהוםיעיווארעםה
מדוק,ונידמלידוהילארירהארוקהלעדויהזידילעו—

ריכזהלרבחמהגהנש,תאזםגבשחללכונחזהןורסחלףינסכ?הלוגהרואמםושרגוגיבד

לצאלשמךרדבומכ;םיגורחאהוילעורבחשםירפסהתומשתא,ןומדקרפםלכלצא

״ןויגההתולמ״׳םלצאו;תיזנכשאהקיתעהעבאריכונלרפסי,(199)הנשמהרודס

תא׳לבלביהזו—וילעיזנכשאהומוגרתון״מבמרהרואבתאריכזי(296דצ)ם״במרהל

.טעמואברבארוקה

ידובשיקזגבסהללבא,תלעותלכאיבהילבלהככרדוסמאוהםאהזהרפס

ברקלאיההתרטמהברדאו,םיקבדהןיבחוירתושעלהארבגאלהדלותה!הברהזוב
המו—םלשדחאףוגלהנייהתש,התוערלאהשאתוגלפמהתאךושמלו,םיקוחרהתא

היסורבונחנא!תודיסחהוםידיסחהדיע,ורפסמד״מקקרפבמ״דבארקנרשארבדהאוהרז׳

תאתעדלונדמלו,םיפלאתואמלותואמרלםרפסמתאורפסיםידיסחהרשא,םייחונא
םא—םירחאדגנראפתהלולכויםהבש,םהיתולעמלכתאםגלבא,םהיתוערגמ

תקתעהבוירבדהלאו.ודוהברשאתותכהתהאכונינפלוארתי,הזהרפסהלעמארקנ
רועו—ורתסםירתסמהילפרעבתשרשאתודיסחהרבחדסימרותב,:(573דצ)רענדר

םשםיברםירפוסיפברכזי—הננוכתישארבתודיסחהיכרדלעהגנרואץיפהששיאןיא
םשבארקיםילמרצקבו,(אלפהשוערמאל)״םשלעב״םשבהנוכיוזוביזעמלארשי׳רםבר

ווגהנבמרשאמםג,ריעהםדאמקחרהםידדובתומוקמבםיברםימיותבשב.״טישעב״

כל,.דיהןתיאאל
ן

רשאתונומתולהזחיווגוימדחורבףעיבףעיוםימעפלויתומצעודער

,ואוביםימילהרקירשאתאוגזאתאולגיםורממיכןימאיו,ליליפיעשבורבעויגפלע

רשאהלודגהגלפלויהיוותירבילעבוברומכובררשאכיהיו.יוכוםישנאוילאורהני*
,רהלש

דמעאיהההגלפמהשארב...המרמישנאםגםהיניבואצמנ,קוחרמלדעהיתוקנוי
וירחאםעהינבתובלתאךשמםיצורחריברשאשטירזעמב(שורעב)רעבבוד׳רםבד

ילעבםהיחאלעררתשהםגוררתשהרשאםישנאץראמבשעכוציצהטעמדוע,יוכ*
אלהנטקריע)רעגילראקןרהא׳ר,דחא״יבר״םשלע.״קידצ.וא״יבר,םשבםהידב.
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רידהלשתודיסחהתודלותהלא.״רענילראק.םשבותירבילעבוארקי(קסניפמהקחר

דועחקנ—.םירצממלארשיינבתאיציתודלותבפוטיצטרפוםהןונגסבתובותכ,לעססאק
מיבריכעדנתאזלבא,וניניעמורתסנהיכרדיכםא,הלבקהתמכח:תזראאמגוד

שורדלושפנבשיאביהריךיאו;וראפתיהברשאםתמכחאיהוהלשודקורמאיונילודגמ

הרצקבםהלראבלו,םיריעצםירענדעב,תחאלנרלעודמעב,יבמופבתישארבהשעמב
קרפבולחןלהלהארנכ)רענדרקיתעיםיעשתהקרפב?הלבקהתמכחתודוסיתא
גתםלענה,תישארילבמהרשמהוזעהפיהלאהל,:הלאהםירבדכ(רהאקיתעמידיהזה
-םאצומץאמהברשאלכוץראהלכרשאמ,״ןיא,םשבםגארקיוא,םימלענהלכמרתי

־לבתאאלמםיהלאהדובכ.(ףופןיא)ולתילכתןיאוםיקלחלדרפיאלודחאאוהןיאה

4תושעלולועפל,פלעפלוירבדתאאיצוהןעמלו,ומצעבםוקמהאוהוא,ץראהםוקמ

לאבש,ויתולעפמלתומוצעתוזעףיסוהלתאזבו(ץראבורבדחלשל)וחורעיבהלל״ר

-ו״רהלעורבדכ,אוהבלביאכמקוחצאלםאהםנ.״קירלבתהםוקמראשיןעמל,וברק

.הגרעותבשפניכרומאםירמואו,:דועףיסוי(428דצ)םיגהנמהלעב״אנריטקיזייא,

דיקמהתאו/׳הקיחלאהבהאבישהאוהםנאוהו,םימילריעצדחאיזנכשאךיסנלא
*אלה,הרצקהדלותבהזכיטרפרופסאיבהלמרבחמהלצעתנאל׳םא.ץט#רגבןייצי

;םלעלבהאתהמלעשהזאוהשודחהמיכ,רמאללכונאלושודהרבדב!אוהרבד

רופסהתאארוקהאנעמשיםלואו.רסומלארשיתונבהנממהגחקתיכיאדובלבא

*טינםילודגהםיכיסנהינבמדהא״:(•ימעךב,עימתקתעהב,10דצ/חקלח)ץטארגב

.,הל.דושהיהיםאהשאלולתתלרתענברה,ושפנכהתואבהאיוהיפדדפיהותבלאןיע

ותחטבהתאברהםייקריינתהיכירחא;׳וכוהרותהידומלבליחהשעיורייגתיםא:רמאל

רופסתאוהו.יתומטפשמוילעץרהורסיקהלעדוגרבדהלבא;השאלולוהבתאןתיו

.תרמאםאהזכרופסב?וינפלרשאתארבחמהןיכהםאהי.״אנריטמקדצהרג״רבדב

\א״תיבםגרמאתאלהא״פלא

דפסונאיבהב,הרטמהמדאמונחנאםיקוחריכ,ארוקהחכויחלאהםירבדהיפלע

גיגהוידיתאלכשיכ,קיתעמהונמעביטהתחאבקרו—רבעתפשיפנכתחתהזכ

רהומכרפסיפמאלןיבמהארוקהו,טושפהארוקההתואןיביאלטעמכיכדע,ותקתעהב

—.וינפלרשאתאןיביו,היחי

רטעבשויהוהערתאדהאלאש—?ונלוממבשויהריעצהשיאהלעךטפשמהמ

עעפאקהתיבבדחאןחלושלצא
ןכרבדיאוהו?אוהינטירבוא?יתפרצ?ינמרגםאה—

קוחשבובישה—טפשמאיצואוחפשיפלעםא!הנההתופשהתשלשב
׳יתטלחהזא—

תניגנהולרסחתיכ,ונניאינמרג.ונניאינטירבםנ!יתפרצונניא!ינמרגונניאיכ:וילע

פתפשברבדיאל,םינמרגהלהמוצעהותאנשמיתפרצהיכ,ונניאיתפרצ;הנוכנהתינמרגה

טפשמהתא—!םירבדבתוברהלללכבםינטירבהךרדהזןיאיכ,ונניאינטירבו;םלועל

;״תירבעלתיזנכשאטףורשיםעתורוק,רפסהתאקיתעמהםכחה,לעםנאיצוהללכונהזה

בותכשהמללכןיבהאלש,םיפלאלתומוקמאצמניכ,המואמעדיאלזנכשאתפש

;קיתעההנממשםישזינמרנהלכתאותפשבריכניכ,טעמקרעדירבעתפש;לניגיראתב

.םתואעדיאמוידתדבריברבשפירבדבלשכניכ,ונניאיאדוכהירותסיתבםכחו

ןיקיזמהןמרמשהל,יחמתיאדתועיטקומצעלעחלתקיתעמה,ןכפנמא
—

תזוםיקחמנםניאשמידחאתומשםעהכוראעימקומצעלבתכותמדקהב;םירקבמהןמ

:החפונ

רפ׳רברהבבלהםכחץילמהתא:םירבעהל״ומהחורתאיתנכתיכנאםלוא״

כ

V
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רקיוםדאברשייכתעדליתחכונוםינפלאםינשותאיתרבדויתעדיןיקפנעלאמה

לבקלילבמידגנהפוצחתרקבלםוקמתתלהלועישרחהובתככןיכשיאלו/והנהחור-
וובי״נןאדראגדוד׳רח״הדהריהמרפוסוןשלבההלעמהםדאהסג,יתבושת׳תא^

םסרופמהןכותמברהו.רשורםותוריהציויבתכמתורושןיבוםיבותכביתא

לכבלתחמשלםימיענבויתונשהלבדוימיךיראי׳ה)יקסמינאלסז״חר׳חהג״הרה

/בלרהטוומעבדבכנשיאאוהוהלהתלםירעשבעדונ!ודובכבםירמיתמהויריקומ

םגי״נוואלאקאםםוחנ׳רללוהמהםדאברשיודבכנהח״הרההרישצהבורזועוורבחו

שיאםיעדמהלילכםסרופמהםכחהברהםגיכהוקאו/חוררקיוהלעמהםדאאוה

*ץילמה״ע״מל״ומי״נםיוברעדעצרדנסכלארירוהמכובחססונתעדותמכחחוררשא
.״יוכוהרצוניערשאםירקבמהדחאםאו,וכרדתמאהחכנאוהםג

!הרהזא:ופוסבו...ירבגאתלתבוינפיזאתלתברנכתיחפתיאוזעימק
יפכשנעישנע,ינוישרילבהזהרפסהירבדתאסיפדהלןיהירשאשיאהימ״

•׳׳רענדארדמ•ה״ריהלשממהיקח

דיוחלשישןניקסעיעישרבוטאיכ,רמאנםירקבמהדננקרהזהבותכהםנ

תרקבוילעבותכלרשפאיאתמאביכ;םירקבמלהרהזאאיהוזלבא?םעךתכאלמב
םישנשומכלבא!ויתואינשתוארהלו,רפסהירבדלכתאאיבנאלםא,המלש

בלםישנאלו,רענדרלשאקתיפבונייהאלןכ,הוהלשאקתיפבויהאלתוינקדצ

וירבדתאאיבניכ:רורברתיהונאצמ,רוסיאהוהרהזאהרבדבו;ללכותעימקל

ןיאועיקרדאתוכלמןיעכאעראדאתוכלמו!סרפתליכאידכבתיטמתוהפתוהפב

.רועישכמתוחפלעןישנוע

*

אובי?ותחיתפבדימולהרקשםנהתאקיתעמהעדיה!וסנבריכמסנחלעבןיא

םיפלא׳נתונשבלחהלבבתולג״:ןושארהקרפהלעןייציקיתעמה.והאראוילאאנ

ד״עק
רפסמהתאתחקלןיאמ,ידמעדומעהפ.״(ה״מינפל586—536)ע״בלד״כר—

,(ונממתוחפלןיאש)ונלצאלגרומהןובשחה?קשארה־־תיבןברחןמזלדיעקוא״ג

.דנשפ״תןהילעףיסוה;םירצממונאציח״מתוםיפלא׳בל״ר,םילואגחימתבןאוה

ב״או;(דומלתהד״פל)תיבהדמעשהנשי״תדוע;(׳ה׳אםיכלמ)תיבהןינבדע

ןמזתאםשרלעםסאקר״ד,דאמטושפרבדהלבא?ח״לשא״נאצומהתאןללכב

=1886םע586רפסמהתארבח,קיתעמההשעהמ;נוהנהרפסמינפל586ןברחה
:ולאציו,הרבעההנשמע״בלרפסמהאוהש,5646רפסמהןמותוארסחכ״חא,2472

ויתודלותתאלחהללעםםאקתעדבהלילחהלעולהתעו.5646—2472=3174

ףיסונ,נ״המםדוק3973דלונןושארהםדא:יאדובבתוכהיהזאיכ,ןושארהםדאמ

ךדיבהלעיו,הריפסהירחאש1886דועןהילע
דלונןושארהםדאיכ—אוהו,5859=

לעידמלונלדיעיהזהרבדה?רענדרזאהשעהמו!םלועהתאירבםדוקםינש218
תאולבקאלםירקבמהיכעדיאלדדע,לארשיתודלותבקיתעמהלשותעידי־יא
תחת,הנשתואמששךרעבדמעינשהתיבהיכובשחיהמהו,ע״בללגרומהרפסמה
יכלעסםאקלולאציהזמו,(׳טז״ע׳סמב׳יע)הנשכ״תלעקרבשחנלגרומהיפלרשא

—ג״המיגפל586תגשבהיהןושארתיבןברוה
יברבלכשרבדבךיראהלידכןיאו

.ותואעדיבר

:(§55.)הזלעזומריומצעבלעססאקיכ,רתוידועאלפתיוהאריארוקה

אטועיםאכיאדללכמ(ןעטסייפ)בור...״ןעגאלאגארכןעשידויןעטסיימעידןעמהאנ״
]להלבתוכו,המדעהמשןיבהאל,שיגרמאלוילחאלדרעגדרכארבגלבא?אלד

כ
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ולחההמהםגרשא,םירצונהרפסמלו״:(28דצ)םרתפלבליטנחלכואלישםירבד

ירחא312תנשבדלונםחישמרשא,םהיתונשרפסמלשדהןובשחתונמלובושחל

םינשהרפסמערגנםאאוהו,הלקנלעןוכנןמשהושע,םינויהתלשממימידפסמ

וא,םחישמתדלינפלםינשהרפסמןוכנלאעדויזאו,312רפסממןהירחאתוכלוהה

םינשהרפסמונלעדויו,םינויהל312רפסמלםחישמתדלירחאםינשהרפסמףיסוג

לעםסאק!הירתבאהינאמאנליבומ,אמוגרתיאהילריבסמדןאמ.״םחישמתדלירחא
312ןאפםוטאדעשידיציילעזסאדןאמםעדניא,אראעכילטסירכעידןיאדנוא״:רמאי

םאדםוא,טהעיצבאןאפאד312רעדא,סוטסירכרא§רחאיסאדםוא,טהעיצבא

ןמזונלשיםאיכ,הטושפאיהלעססאקתנווכו.״ןעטלאהרעוצסוטסירכךאנרהאי

אוהתורטשלםינשהרפסמםאזא,םירצונהרפסמםעונווכל׳הצרנו,תורטשהןינמל

טאו;הריפסהםדוקםינשהרפסמאוהרתונהו,312ןמותואעדננ,312ןמתוחפ

םינשהרפסמאוהרתונהו,ונממ312ערגנ,312ןמרתויאוהתורטשלםינשהרפסמ

לדנת,תירבעלתיזנכשאמוקיתעהביכ,לודגהוחכתאוגלהארההזב.הריפסהירהא

!,דניבנאלזאםגו,לניגיראהמםילפכהקתעהה

:םכהקיתעמכםיאנתהשלש
תאןיבי;קיתעמאוההגממשןושלהתאןיבי

ןיביו;קיתעמאוההילאשןושלה
ןהיפולחו;קוסעאוהובשןינעהתא

—
י6לע!

םיאגתהתשלשמדהאףאקיתעמהבאצמיםאארוקהטופשי,ונאבהשדחאהלשמה

תוערנמהלכתאוינפלריבעניכונתאמשורדיםאקפשבונתיסיונבלןכלעו,הלאה
הלאוא/העידיןורסהבתומיוסמההלארתוהוידהנייהתונתעדל.תחאלתחא

.םירחאהמרתויטעמקתבנןושארהקרפהתאקרו;ארוקהלקוחצהתדועתש

—ומעו/לניניראהתאףייזלללושוהכילות,קיתעמהתאהזחאשהצילמההור
לעלארשיםעבשיהנשתואמהנומשמרתוי״:ורפסשארתאליחתישומכ;ןינעהתא

םהלץאםירזופמהםילמה;״ואציוברקמרשאוילשומתתתשדקהתמדא
םדוקו;האלהולואשימימ,הנשתואמשמחכקרלארשיבשיםילשומתחתיכ,רחש
—םהיתוביבסמרשאםיוגהלודבעתשגןאםיטפושוםינקזםהלודמעול

רמאיןכו

ןעגילייהסעדעצטיזעבןיאלעארז״אראוועטרעדגוהרהאיטכאםלארהעמ״:לעססאק

תכלממבתומשושערשאתוערפהרבדלע״:הצילמהבםעטשיהוא.״קזעוועגסעדנאל
בצוחלוקבםואנומאנ,םעהלםיפוצלומקוהרבכעשילאווהילאםיאיבנהרשא,לארשי

;(3דצ)״סומעועשוהםיזוחהזערתיב,םתאטחלארשיתיבלודיגהושאתובהל

והילאןעטעפארפעידןאשםעד,לעארזיאעכיירםיאןעדנאטשוצןעדטימ,—לניגיראהבו

:וא.״םומעדנואעשוהןעטעפארפעידךיזןעגיטפאשעב,ןעטראהעגנאעשילאדגוא

ףיעצבתופלעמהםינויהינבמרפוסטבשביכשומונלולנרשאתונופצהותושדחה״
רשאםישרחימכחידילעםינמאניתפשבונימיבונלועדונ,לפרעתירתסמבותואלפנה

-לייק)תודתיח־בתכםשבתעדונההנושלותילבב״תירושאבתכתמכחבםהלםשודי

עיד,:לניגיראהבו;(םש)*ןההתורתסנהיכשחמלעהגונרואוציפהרשא(טפירש

דניזרעללעטשטפירשרעשיכעירנןעטכירכאנןעט5אהלעבא£
ךרודטייצןערעיינרעדןיא

טניטכירעבךילטנעזעווןעטפירשלייקןעשינאליבאב־שיריסס*?רעדננורע5פיצטנעעיד

קיתעייכדע,שדקהיבתכמקרפםנהזהינעהעדיאלהככו.״ןעדראווטצנאנרעדנוא

תואמשלש(לרוגבץראהוליפהתעמ)הנכלעהדמעהדוהיתכלממ״:(5דצ)

תכלממהקלחנתעמאוהו,(גגולייהטרעדטיימ:רמאילעססאקשהמ;״הנשםיעשתו
לתה:(םש)ןזואהתאתרכשמההצילמהוא;םעבריוםעבחרימיב,הדוהילעמלארשי

ע״בלג״לקאיגתנשב;ומעינבלחקלףיטהלהאובנהתרמשמבראפןהכל(והימרי)
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ייתונויזחןכא,׳התדובעבליחהשעחנשםיעבראכו,(םדוקחונובשחיפלעאוח)

רשאכ,וזכתויתפלרמאנהמו;״והיקדצוםיקיוהיימיבםצקםורמלףועוהיבגהםיאשנה
ואצי״:ותרוצכלעססאקתאםנרתי,(םש)תוניקרפסבתכוהימרייכונלדינהלהצר

לש)ורפוסל,5תאזכהצילמלרבדנהמורמאנהמו.״(תוניק/הכיא)הגות־ירישםגויפמ
ואדבםנוימדחורברשא,םינורחאחסירפוםחלועושעחירנןבךורבןמאנה(וחימרי

דחאלעארקיךורבםשםנםכותבו,םינורחאהשדקיבתכ/םיארקנהםידחאםיבתכםבלמ
רעביירשןעיירטםענייז,:לעסםאקבשםיטעמהםילמהתחת;״(םש)׳ובוםחחםיבתכה

תאךופהנ...״ןעבאשעגרעטנואטפירשעשיפירק^זפאעגייארעטאפשעדראווךורב
חורראשרשא(לבבילוגךותב)םברקבםינפיאושנןכא״:אצמגו,ינשהורבעלהלעה

חחתאררועלוריעהלםבלהתפנרתסביכדשהרבדץמשםהילעוכשמךאםא/ומל
יתבבםתואומישיוםיתשוחנלושגחסחילגרזא,לבבךלמרצאנדכובנבדורמלםעהינב

?םכלמבדורמלוסנלבבבםילונהיכ,קיתעמהונעימשהשודהרבד;(6דצ)״אלכה

ןאמןענעדןאפ,ןערעטעדליבענדנואןערעמהעגראפעידרעבא״:לעסםאקרמאיהמו
אוהו...ןעזעוועגרצאנדכובנןעגעגגנוראפמערעדרעטפיטשנאעידעיזםאד,םהאננא

תררועמתוטוידהל.הדוהיץראבםתמדאלעםדועבדרמהיררועמלובשחניכ

תפשב,תר־־כ,—17דצ4הרעהבבותכישחמבושחללכונקוחצ

וי
הנחו;״סיראבן

ונאצמלניגיראהתאוניאררשאכלבא,הריב:ל״צו,םופדהתועטלתאזונבשחהלהתב

ףוקכותואהקח,התארוהןיבהאלשינפמו,תד־ב:סופדהתועטתאהמש
םגהמו,:22דצ5הרעהברמאישהמ—תודלילו;תר־ב:וזכהנומתוירחארייציו

עדישינפמ;״םויכונינפלרשאתוחולחבובתכירשאםישדחחתומש
־סאקמםגרתכ״עו,עגג6ח43,ןי6תחתמספדגתחא׳פאקדעבםיחקגחתוחולהלעיכ
״..ןעמאנסטאנאמןעכילכיורבענראדנעלאקןעשידויסיאטצטעיךאנעיד״:לעס

Xהלאהםילשמהידמלונארי,ויפמאיצומאוהשהמוינזאלעימשיאלקיתעמהיכ

םירעהתחאבבשויה,סאענאפמלבוטםירא״—רמאי,םירצמבםידוהיהד״עורבדב

דריהתלגתברקב
:רמאי.סאק?םירצמלןדריהתלגןיגעהמיכו,(71דצ)״ן

,סאענאפסיואלובטםירא״

טימךיזןעירדנסכלאןיארעד,ןדריסעדןעללעווקןעדןא

ונייהםיברםימי;(73דצ)״היתחתבהזתרשרשוחרונמריקבולת״...גל^פרע

(לבחי״עיאדוב)תולתל,חזתוטשלוארחמויחםיחקפשאירדנסכלאישנא,םירעטצמ

־עגנאהענייא״:ונלהשריפו.םאקאבשדע?בהזתרשרשהיתחתו/ריקבהרונמ

.״ראווטכארבעננאעטטעקןענעדלאנרענייאןאעפטאל

<והיתתמןבףסוי)אוה״—

ועבנרשאכו,הרעמבביואהרבנםויבומלטלפמושיחחותירבילעבמשיאםיעבראו

ןתניתערצבמהרבדינפאתודואלעסונויספסאישנאםעםולשרבדללההוינופצמ

תדוצמהןנמלמהתומהםהיניעברקייכרמאורזגןהכהףסויירבהןכא.םיאמורהידיב
שיאותימיםהיגיבוליפירשאלרוגהיפליכםתובלתאהטהףסוייכדע,ביואהידיב

,הנורחאבאצישהכרבלוהגגוכ׳היכתויהלכוירשאלרוגהיפלעו;ויחאתא

לאשג,האלפנהותצילמדבלמ;(161דצ)״הארתרואב(דחאשיאדועםע)ףסויתיח

םהלטלפמושההמהו,העקבהרככהדוצמההנה:רבדישהמעמשיםאקיתעמהתא

הזהמ,תיטרפהחגשהבאוהןימאמםאןכ?התודואלעםולשהינפאהמההמו,הרעמב

לאשנ?רחאןפואבתויהלכויםאה,הכרבלוהננוכ׳היכתויהלכוי—רמאיש
עבאנרעביארעדטדאטןעד,ןעטראלקרעןעססאגעגעגייזרעבא״5יזנכשאהתא

ךאנךיז,עטעדערעבעיזףסויםסאדאז,ןעללאוווצןעהעיצר^פ(םשפנתארוסמל)
טכייללעיפםאר,זאלםאד;ןעססאלוצןעטדאטחעדנאםאפרענייאעזאלםער

כ
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וכללעהלעאלםתשיאבקיתעמה...׳דישטנע,עדדאווטעטיילענטקיו

ומכ,הנורהאבלרוגהוילעהלעייכהמרעבבסהילוא/ןהכהףסויתאדוא

:(216דצ)דהאםוקמבריעהלותואהאיבהוזותומימת—.םורעהלעססאקוהו

ברהתנווכיתעדיפלו.זנכשאתפשבםנומלוהלהשק(םינפבקתעמ)הזהרמאמה״
םוקמהיהאלאלה,דומלתהירבדםהילעולבקוומיקםידוהיהםאיכ:איהרבחמה
טילחהלודיגהללכונאלשומכ;וצלוצונתירשאםינורהאהוםינושארהםיקסופהירבדל

רשאב,ףיסוהלןיאםהילעוםינורחאההמהשדקהיבתכבםינורחאהםיקחהירבדרשא
רמואותמאהלעהדומה,דיסח!הטושדיסח.״ל״דוידמלופיסוהדועדומלתהימכח

.םאקאלח,חטושו,ומצעבםניביאלוםמלוהלםישקהמהםיקתעומהוירבדיכשחיפב
תארבעתפשבולראבייכוהלאשאלהזהמלעו,אוהםימשבאלוםימיךראלהיהי
וירבדמו,התעםנןיבנאל,רתויתררבמהותרעהתאיכ,אלפואלפהלבא?ותנווכ

ןיבנ,רפסהףונבםישקה
א״דתנשתאיכ,םדוקמרמאיאוה;לעססאקתנווכתאתמאב

,תמאבזאםתחנדומלתהםא:האלהרמאיז״עו,דומלתהתמיתחתנשלובשחיס״ר

אלשומכ,יוארכהנדעררבתנאל,ונממוערגיאלווילעופיסויילבל
םסולשבאןעכילטנעגייאםענייאןאפ,:׳גיראהבו;טלחהבשדקהיבתכומתתניתמעדנ
טימאדרענייאדנוא

ריפסלאןעבלעזסעדגוננעקרענאןעדנעהעטשגנודניברעפןיא

םעדסםולשבאםענייאןאפעיווגינעוואזנעבעדריוו,דנעטצילפפרעפןעדויעכילטמטאז

רשאדחאינמלשומתמעל״:(316דצ)רמאיהאלה—.״טעטכירעב״ןאנאק״ןעשילביב
םדיבשםינהכהשפנםשאםישיוברשא,ןטקדפסא״בשרהרבחומשבונלעדונאל

םירבדונשוופיסוחבלןודזביכ,תוברתואמתונשכשדקהיבתכירפסונתנםדבל

אלךיאלבא,׳ניראהבתמאבןכבותכיכוננוימדברייצנ.״תמאאללםהבםיבר

ךלדונא?הלאהםירבדכרמאיאיבשרהיכתויהלרשפאםאה,הלאשהובלבררועתת
ןענעבעילבענןעטננאקעבנואןענייא,ןךירבדויההכאלה?תלפנימידיב!לעססאקר״ד

-סעדסרעדנאזעבעכלעוו,ןענענטנעטפירשןרעניילקרענייאטימרעטארטמעלסאמ

(ןארודןועמשדיה)אוה״:וא...רעטסעירפעידססאד,עטל^זןעננענעבעפראווראפ
ותדלומץראבאוהו,ותנומאינבויחאןיביכונזאהבישקהתעבםיאכנךאהמי

יתעמששינפמ!קיתעמהינודא;(338דצ)״תדהיקהרוצנלולדח,הקוצףועמ

יכיתעדיםנמא?חקוצףועמותדלומץראבאוהו5הזוהמ,התאץילמלעבשךילע

עידןהיאריפראווך$נרעדנעבירטעב״:׳גיראהאוהו,ךלשראבטהבןייעלינווצת

רענייזןיאךילטנעמאנ,ןעססאנענסנעביולגןענייזרעטנואססאד,ננומהענרה*וו

ורפסמדומלללכונהמדע—.ננולדנאהעבעגיטרעפטכייל,טאמייהןרעגנע

:לשמל,םולכורפסמדמלאליכ,ומצעבקיתעמהמטופשנ,םימיהירבדבתועידי

תאנקתמהמ,דרפסבםידוהיהומלטלפמושיחההאלהוהרשעשמההתאממומכ״
.(422)״םינמלשמהלצבתוסהלםדקהתוצראוהמרנותב,בלצהיעסונםיכשחה

,ב״י,א״י:תואמהבויה׳בלצהיעסמ,יכורפסמתעדלקיתעמהלולהיהרבכהרואכל

לבא?בלצהיעסונםלועמויהאלדרפסביכו;ב״יקא״יקיקרפבהלעמלבותככג״י

טרעדנוהרהאי15ס^פעיווכיילג,:׳גיראהבארקשינפמ,ללושוהתכילוהותעידיייא

רעדךאנ.וו.ז.ואםומזיטאנ&פםעדר^פךיזןעינאפשסיואןעדויעידןא

דועאיבנ,הזהןיטמתוערנמהלהמיתחכ.׳׳רערהאפציירק״אוהיכבשהו...׳ייקרימ

.(543)״ץינביילןאפסיזנעונאמאםשבםנארקיורבונהמיולהלאפררירה,:אמגוד

ולהיהקיתעמהוליפאששודחאוה,הזכרזומודובכםשבטושפירבעשיאארקיש

ארוקהאנעמשילבא,הזלעררועתהל
וארקנו,ימורתפשמהרזהלמאיהסיזנעונאמא—

18חיכ
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םיבתוכלוםידפוםל:ומכ,תודבכנתוכאלמלםהינודאומכושמתשהשםידבעההנושארבהככ

תאבשהלוא,םידימלתהדתילןנשל,םברלםירזועהםידימלתןכוארקיהתעו,דועו
,ץינביילןא$םיזנעזנאמא:היהיולהלאפר׳רהיכלעםסאקרמאיהזלו;סהיתונובשה

אוההז;ץינביילעדונהףוסוליפהוםכההלשויתונובשהבשוחוורזועהיהשל״רו

!ורבש—הזו,םולחה

תודלותלתהאןויצןבאאיבהלונדמא,ןדילאתאוליאוהרבונהמיולהלאפרר״רה

:רפסבאוהו,לארשילםימיהירבדיבתוכובורבעיאלהדשבתללוגתמה,וייהימי

נז0ז*8612םם0161£־1100116ם1£טם61284.ד0ם.£..0-.£481ם61־.<]ז0*11ם£6ם.1801.

לאפרמןובשחהידומללרפסה״:רמאיו,ותלהתתארבחמההנתי(33דצ)םש

תארדסלךיא:םידומלהתאלכי,(1783רבונה,רואלןרהאריאמאיצוהש)יולה,
קריולהלאפר.דלנהלאהםידומלהתא.כלושמה־שלושמ־ךרעןובשהכםינושהםירבאה,
יולהלאפר.לכלדלנסופדבםעידוה,ןרהאהשמ—אוהו,וילאםיבורקהוידימלתל״

םנו,ץינביילשמתשהםילענהויתונורשכברשאשיאל,רבונהותדלומריעכעדונרבכ,

םיליבנמהידומלבםריכזאשוירפסרתיןכרכזנהרפסה.םתוחתפתהלםהילעלעפ״

םנרשא,םיברהוירפסרצוא.רבדןיבמןובשחלעכהיהיכוילעודיעי,(ןמטירנול)״

וירפסמ,ןכםנמא.ןובשחבוהיפוסולפבםירקיםירפסליכה,םהמםידחאיתנשהיכנא״

תאאיצמהרשאשיאהתאהעור׳היהיכ,וילעדינירשארבדיתיאראלרואוארש,
שדחל17ניהמל1779תנשברבונהבתמאוה.(ץינביילל״ר)תילכתיילכךובשהה,

םינומאשיאל,רכזומשוירחאריאשיו;וייחימילעבראוםיעשתהתנשב/יאמ״

י״חרםכחהונדידיונריעההזהןויצהלע).״םיהלאםלצבארבנהלכלבוטשרודה.

.(ןייטשנראכ

הנבשהתםירחאלרשא,הלאכתופרחוילעמריסת,דעצלכלעתיארנהותעידי־יא
;םידצונהכ׳םיבכמה׳ס,םשבדימתהנכי׳םיאנומשחהידפס,:מ״דבומכ,תולודגל

אוההזהםוקמב׳גיראהבשינפמ,(111דצ)׳ינאטאעטשלדנמ,הנכי״ןוטרטסלדגמ״

;(164דצ)״ילאקםיגהןנחוי,םשב״בלסשונמןנחוי״;(81*4*0ט)םופדהתועט
םירכזנםיכובנהרומבו,׳םאלקלא,םשבהעודיהסיברעהלתיתדהאיפוסוליפהתטיש

םאיביומצעכקיתעמהםגו,״םירבדמה״םשבהיתובקעבםיכלוההםישנאהתוברםימעפ

תא;(238דצ)םאלעקםכתהלאיפוסוליפהתדידוטל:תומימתבקיתעי,(294דצ)
*ץבורק,םשהלע;(239דצ)׳םהירוממהשרומ,קיתעי,םיארקהתלבקל׳השוריהלבס״

וק,דטאל״:ותעדמדיעי,(255דצ)
ל

טהאריאדוביכינפמ,*םיקידצילהאבהעושיוהנר
לאמשמ—׳ניראהבקדסבניצי,תועונתיתשודתילםינמיסהתא;ארוהנרודיסכ

יכ;(376דצ)אפארייאימעיעסמקיתעי׳גנורעדג&וורעקלאפ,תא;(274דצ)ץמיל

׳זקוספ,׳טלעטיפאקרתסא;:ןייצלחכשיאל״אתדנשרפ,םשכהנוכיי״שר
)

ע;
רפסהל

(\׳י18נ0מ6ט)תונומתיתשםעםלומהמלשוינבוארדודתחוקא׳׳י״:רמאי*הנקתיח,

ילכלעבמשקבללכונאלו,ונממהמהםיבגשנהלאכםירבד;״ןהלתויחהתומדרשא

!לודגילכונלןתיש,ולןיאוןטק

יכןמיסהזיאותקתעהבריכנאליכאוה,רתויבוילעוניניעבאלפירשאתאלכא

קידצהןועמשירבד,מ״דבו.דומלתואהנשמםידהאםיקרפותורענבתוחפהלכלדמל
,׳התדובעלעו,הרותהלע:ועכטהץראהינדאםירבדהשלשלע,—קיתעיתובאכ

ע;(33דצ)׳דסהתבהןזו
ץראלעהאמוטורזגןנחויןביסוררזעויןביסוישורמאשהמל

ףקתלכברשאםירשיםירדסוננוכםהידי״:הככץילמי,(דייתבש)תיכוכזילכלעוםימעה
ךלמהיאגילע;(57דצ)׳םילילאהידבועמיוגהלהקמלדבהלעיגפמבםידוהיהלווציזעו

כ
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:רמאי,ןהיגורתאבםעהלכוהומגרו(הימ׳דהכוסבזמרה)וילגריבגלעםימההאךסנ*

ןמיאימחתלא:עודיהרמאמהתאוא.(87רצ)וינפלעםירמהתופכורזיפ
םירבעמאלוםישורפהןמאלירוגתלאוידחפתלא,:קיתעי,(ביכהטוס)׳וכוםישורפה
םישורפהלומדירשאםיעובצהמםאיכ,םישורפהלהקבםדובכדהיאלרשאםירחא־.

םישועה,םבלבתובעותעבשוםירהטמהוםישדקתמה,שחכןעמלרעשתרדאםישבולה,
דומלתברמאנשהמלע.(89דצ)*(ןהכה)סהניפכרכשםישקבמו(אולסןב)ירמוהשעמ,

וילעונמנאלשהספוהספלכךלןיאו,הקוחרךרדבהיהשואמטמץוח״ג(דיסםיחספ)

ולביאלתונושתובסנילתלםיברםישנארשאב,:.דככרמאי,*םדאינבהרשעמרתוי

יאמרהלע.(171דצ)״השהלעוסכיםישנאהרשעכןכל,תובאתיבלהשתהקל

אליפןילעמ,.(197דצ)״קפסבןתנירשעמהוודחיוללובתהרשאתחיפ,:רמא*

יכ.(217םש).״טחמיפבבהנשההאומש״5חחצרבעחפשבקיתעי,׳אטחמדאפוקב.

יאהבה׳
םידחאםיקחךורעלחסנ״:קיתעי,״רכממוחקמ,םשבתוכלהברפסרבהןואג

סישרדמהליכ׳סאקרמאירשאכ.(247דצ)ידומלתההודיפלרודרודלםתושעלוםרמשל
:קיתעי;רבדמב,תומש,םירבדל:הזירחאהזבופםותנ,רבכמורבחחנשארקיותישארב■

רפסלשרדמה(רחואמוםדקומךדעבתעדלםינשהןובשחיפל)םימיהתוברבופסונ..
לצעתהאל.(250דצ)״השמתרותל(אבררבדמב)יעיברהרפסלו(אברםירבד)ישימחה

.(253דצ)״ףיסאהנחבחלפתהתיבתאובסיתעבםירמואתונעשוה,יכונלעידוהלמ
;יירותסיהקלחםגובהיההארנהיפל,דיננהשירלידומלתהאובמ,לערמאי׳סאקסא

דועו.(272דצ)״ואציויפמתמאבםהמםידהאםירבדהארנהיפכו,:אוהקיתעי

ד״בארהל)ולויההארנהיפכו״:ומצעבקיתעמהרמאי(287דצ)האלהיכרבדהאלפג
שוריפתא.(ה׳עקרפ)ידומלתהאובמבדיגתלאומש׳רירבדםיניעל(הלבקהרדסג

קלחבו,;׳(הניבחוריעוחלןתונ),:חנבליאצחינשכונלראבי״םיכובנחרומ,תולמה

םלועימימהאצומואהשמתרותבהבותכהתעבהדסונלבההםא:ויחורבדמאשיינשה

ראבל!״תומדקושודה״:םילמיתשבללכנהזלכיכעדיאלו,(293דצ)״(רעהעיןא£>

תארבחטחחאריוב״:רמאי,ע״ושחלביבסמרשא*הלוגהראב״׳םהתנוכתתאונל-
ירבדב״ךורעןהלשה,לעבוראקףסויר״הלבזכאאלןיעמויהשדומלתהרפסבםירבדה■

(506דצ)ילארשיינבינפלםשרשאתדהיקח
היהד״מרהלשויבאיכונלעידוהלו•

לעתירושאבתכבהלפהה־יתבלהרותהירפסבתוכ,:שוריפבונלרמאי,םיתסרפומ

יכ,טפשמונאצוההלאהםירבדהלכיפלעיכ!הדובעה.(551דצ)״תועירי,ןוילגה

תוחפשמהתחאלאיההנמניכותמדקהבונעידוהאלול,בשחיםיארקהתחפשמל,קיתעמה

.לארשיבתודבכנה

דועונחכשלבא,חקתעההלרבכונישע,הלוהלהשועהחמומאפורש,דמלכ

לכמחכש.קיתעמה:אוהו.התעםילשהלונחנאםיחרכומןכלעו,תואופרהרפסממתתא

יכ,מידבםמותשנךיאו;רודרודלדומעירשאםימיהירבדרפסאוהבתוכיכ,לכו

הכזאנליוומאירנהקר)הלאונימידעםיניכהתונשמםילבוקמהוםינברהםינואגהלכ

וינפלמוכזאלםהימודוץנוצוטרופופרןכ,(״דבכנהולודגהםכחה,םשבארקהלוינפלמ

מימכחה,גרובכירתכברטעי,םויהונתאויחישםירפוסהמםיברו,יריה,—קרדובכראת

!לארשיבהשעהלבנ...״םינשלבהוםיצילמה,,״םילודגה

תירחאלטמשנשםיעשתהקרפביכ,ארוקהתאריעהלונילעדהארבדלעדוע

,וברחבשיטמולפידהןונגסהתא.רתאקיתעמידיובולהיבדורבהארנ,הקתעהה

תונעטהתא,םידגנתמהוםירערעמהיפבתתלו,םירחאבותללקתאתולתל

דוע.יוכוםירערעמהופיסויתאזדוע:ומכ,ללכבהלבקהתמכחורהוזהרפסדגג
כ

-
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וטילחיאופאתאזל.יוכוםירערעמהוחיכויםג.םירערעמהוננולתיתאז

רכוישהפשהןונגסםגיומצעתעדלעןכרמאילעססאקשהמ.יוכוםירערעמה

רחאשיאלקרפהרסמניכקפסהתאונבריעה,ורוצקוותולקבםירתאתומוקמב

רוסמנ,ארוקהינפתאמאצנםרטב—.ופוסלטמשנשהכיסהאיהאיהילואו,ונקתל

תולודגהתארבכוגררבוא,ארמדיחבשוהלוכלוגמייסיכבושחלםכלהלילח:העדומ

האר:וילעדטאללכמשהאממזוחאדחאאצטגאלהקתעההב;תוערגמהבש
לכתאתוחפהלכלדוצלהכזשחיטבחללכויהזיט,הזכלובמבו!אוהבוטהז

.התבשתולהנה

קלאצוהידהב:רמאנשהמםייקל
י

רבדלעלעססאקריידתאריעהלונילע,אברכ

וז,(דועו247,241דצ)£*11-071111איהאיה0מ־טם6יכ,ורפסבשלשיוהנשישדהא

איה£81107811ריעהו,8קר8בץראב07ת©ם6המשרנתונשיהתופטהלכב?ולץנמ

?תואסרפתוירישעהמכוהמכבהנושארהמהברעמ,סולופירטב

•זיטדתירישעהשדחב

המכו,תוכלהירקעבתוקומעתוריקחוםירשיםירואיבללוכ.םילודגםירוא

,דומלתהםיכהרשיוהלולסךרד(?םירשימה)םיכרודהםידומלוםישרשוםיללכ

יפלאבריעצהינממ.דומלתהםיביתיארלודגרואמרמאיםהבהגוההלכו

סעניירי״נילתפנהמלשח״ומברהא״אלבבקעיקהצי,הדוהי

סתוהירפסו,ח״כבקעיכתודערפסה״טהעבאדילקי׳קדד״כא

.ז״םרתאגליוו.הדואירעשרפסו,ה״בתינכת

/ורפסלרבחםהןואגהארקשםשהיכונרמאזא,הצלההךרדבשמתשהלונצפהול

המוקמלעאיהתדמועאלהלודנהרואמהשמשה.ורפסורבחמהןמךפההאוה
רפסהאוהןכאללכא;תעעונתמותכלוהכתיארנמדאהינכונלקרו,שומתאלו
דועודעצאלשםמוקמלעםידמועהמינכרהדהאכהארנורבחמ,ונינפלשהזה

עעונתהאוהםנתמאביכו,האורבהנשניכונלהארהורפסלבא,םינפלדהאדעצ
המתנאל,הזכרפס־וכחייכםימכההדחאתאהארנםא—.תעהחורלומוקממ

,הכלההלשןתמואשמבולופלפבהמהעדמירסהבורהיפלעשינפמיכ,ץפחהלע

לעלכא;ומבלפטהלתידומלתהתודפסהבתוארפרפוםיללכירחאושפחיוושפשפיןכלע

דחאכלופלפבאוהברוחכתמאכיכ,חזהטפשמהתאאיצוהללכונאלונינפלשרבהמה
משכילופלפרפסב,םינפלהנשםירשעכונלהארהרשאכ,וניסיכטילודגהםינברה
לשןתמואשטבהשדהךרדולחקלאוהיכותואוניאריכהתעו;׳בקעיכתודע,
וינההיכרדיפלעתוארהל,הכלהה

ן

לכונוילע,ןהירקעותוכלההתותטאתא

ילעכורטאי,הטוממלזאאהךכלתלע!תעהתורלומוקטטעעונתהיכ:תטאב־טאל
,שרדט,ד

לבקתאלה,דהאהדשבתוערלתאציםא:רבחטהןואתלונחנאיסנרטאנןכו

ויהםירוטפתילופלפהתורפסהםהטעוםינברה!םשלתאבשםוקטהירמוחתאךמצעלע

ךרפסלבא;ןוהילעאמרטלטילשאלךלהוולבתנמו,תרקבטפשטלכטהכדע
אמורובצהןטךמצעשורפתלאהתע,הלוארקיהשרחךרדוןויתהיללכלעיונבה
.תךקבהרדחלונתא

וטכ—אוהו,תושדחהתואצמההתוכלהבלודגללכרמאםישרחהימכחטדחא

כ
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לבבהתואםילשחל,רבדותואלהחמומוןורשכלעבתויהלהנוכמהזיאאיצממהלעו*
םיכלהמהלתתלו,תוילעותהתאהנממאיצוהלתעדרבתויהלוילעןכ;היקודקדוהיטרפ

טקנ,ונינפלחנומההזהרפסהתארבחמהץאגה—.הבוניכסהאלהנדערשאםעהןיב
לעבכותואהארנ,רעשלארעשמורפסלערובענרשאכ—הידיבאללכיאהדאנלפקי

םינויתםידומלוםיאלפנםיללכאיצמהל,ובקוסעאוהשרבדותואלהחמומולודנןורשכ

םיכלהמתתלו—הארנהיפכ—עדיאלינשהיאנתהתאלבא;דומלתבשתונוממינידב

פשאל,הנדעםהבוניכסהאלרשאםידמולהלהקןיבהלאהםידומלהוםיללכהל
.ובללערבחמה

םדאהבעיבטהםיהלאה!םיברתונוכשהושקבהמהורשיםדאהתאהשעםיהלאה
ןיעה.םירדם־־יאהןיבו,האנהרדסהודיעהןיבלידבהלהעבטמתשגרמה,הרשישפנ
העבממאיהתעדויתאזלכב,עבטהירפסבםיעבצהורואהידוטלתאםלועמהתאראלש

—םיפי־־יאהוםיפיהםיעבצהןיבלידבהל
אלשןזאהםנ;הלאינהאלןידוהלאינהןיד

וקןיבלידבהלתעדוי,עמשהתמכהתאםלועמהעמש
ל

וקןיבורדוסםוךרענ
שערל

—ינשהו,תומיענישנרהבררועיןושארה,הלומהו
ושקבהמהלכא!דחפוהעוזקד

,תעמושהןזאהלאוהםיענוהפיהזהלוקההמלועודמםדילעראבל,םיברתונובשח

דומלתהבונחנאםיקסועהנשםיפלאכ...האלההאלהןכו!תטרשהבטורשי—,דח

לעודלונתחשיתורבסתואוברהמכו,ובושדחתנתוכלהםיפלאהמכ,ובםישמשממו

יכרדבדומיהלשידומלתבתינולפארבמיכ,הזהםויהדעונעדיאלוגלכו;ויכרב

,היטפשמושפנהידומלבעובטאוה,התרבחלתאזהכלהןיבינולפאצמשקולחהו,ןויגהה

ונלאיצמהרבחמה,ןכםנמא.םירצקםיללכבהלאלכונלשריפורבחמהאבשדע

,דומלתהישרודתאהזבוירחאךושטלחילצהםאלבא,ךלשוילשינידבםישדהםיללכ

ל,תוהשלווידישרפלליגרההחושה.וניניעבדאמקפוסמרבדה,ויכרדבתכלל
א

עמשי

תעונתודבכהיקחתאךדמלאואוב:המימהותאצםרטוילאארוקהשיאהלוקבדוע

תאביהרהלו,ךידיתאקיזחהלךיאעדתןעמל;םימהךרעבםדאהףוגדבכתא,םילזונה

אלאוה,דומלתהםיבתוחשלליגרהטפשמאוהןכ!המישנהידילעהזחה
תאןזוי

ידעלבוכרדלערשאםישקעםהתאהלחתמרבחמחולררבישדע,םיללכהיתשוהנבויל^ו

.ללכובללערבחמהםשאלםנמאהזו—הלאהםיללכה

ארוקהילארמאי—תולאשלואשלותוצעקלחלדאמלקנה
איההרותלבא—

ונינפלעיצהלהלהתב—ורפסברדסהתארבחמהךפהאלהמל:םיכירצונאדומללו

ונידיתאאצמנאל,ונלצאלגרומהדומלהיפלעיכתוארהלו,דומלתהמתומלשתוטיש

;ןהירודהרשילוםישדההויללכיפלעהגתואראבלןכירתאו,שרדמהתיכבוגילגדו

ויתובקעבתכללםימלשןכוםיברוירחאךשמזאיכ
רסמאוה;השעןכאלאוהלבא—

הארי,םהידילעהגראבתתשתוטישהתאו,רוצקהתילכתבםיללכהתאהזורפסבוגל

ןדשהההזהידומלתהםא,דאמינששותהתעו.םיבותכבותארשאםילודגהוירפסבםוקמ
ספתהלרובהורושקםהבןיאש,םירצקהםיללכהתאהתעןנשלותחתאךיראי,ועבטב

םיבותכברבחמהתארשאםידפסהיפוגבןייעללכויןכידהאיכהזיגפמקרו,חוסהב

רשארבדהאוה.(!דועודועו,״לארשייגבוהשמ,,״םיגשומהיכרע,,יתמא׳היטפשמ,)

״רבתטהעדיאל—השדחהאצמהלםיכלהמתתל—ינשהיאנתהתאיכ,שארמונרמא

.תאזותנומתבאצישומכורפסאציק■לעו

**

*

לןכלע,ארקלדועוהדוהיכתוארתהילבל
א

םיבוטהםירבדהתאלזינובושחנ

3
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ךירצאוהונהטכסהלםולכיכ,ובואצמנש

*לשםירבדהלעןתונטבמתאםצמצנלבאי
.הרטמהלארבחמהםהבעלקאלונתעדיפלרשאו,וניניעבןחואצמ

,״יכוןיקיזנתובאהעברא.:תנשמבדמולויברינפלבשוי,אילטאניוהדכאנריכד

יכדע,ולשארקייכדושחבןבוארהכזהמב:ותואלואשלםלועמיתעדלעהלעאל

לקבתאזיתדמליכינפמ?ורושולבסתשקזנהרעב,ןבוארלוסיכמםלשלביוחמןועמש
לק!ירבחםייחלשאלוילשאוחימאילהנתנשחופתההמו,:יאשפנדארבסמרמוחו

רבכונאברשאכהתעלבא?״ולשאוהשןידוניא,דושהדעבןוממםלששןבוארלרמוהו

ןושארהקרפבדימרבחמחתאלאשנוםיברתונובשחשקבנ,םדאהדחאכתעדללכל

גםיקלחלתאבץאמ,״םיטפשמחקלחבשישםיישארהםיקלחהראבי,ובש,ורפסמ

,םיבוסכס(ב;׳זבוףסכחיבהלםלשלשיאבייחתיםירבדהזיאידילע,םיבויח(א,

םירתיבינימהמכ/םירוריב(נ;והערלשיאןיבתויהלרשפאםיכוסכסינימהמכ,

םילעבהתושדובעקפישרשפאןפואהזיאב,תויושרמהעקפהה(ד;׳וכושי,

הזיאלסנכהל,םישמרוםיצפחלםהלשיךיא,תויושרלחסנכחח(ח;וינינקט,

,ו;׳וכותושר״
םרטב;*תושרלתושרטםיסכנהוםיצפחהםיקתענךיא,הקתעהה(

,ןינקה:אוהו,תבשחשהלאלכלתואצוהונטמשישארחקלחהתאונלתראב

ןהאזלדנמ?ולשוארקישדעויצפחלעטפשטשיםדאלכלרשא
ץרשכ(א״:הלאהםירבדכרםאי(13דצ,לארשילבוטרחושתקתעהנםילשוריורפסב
;(המודכוותביתכרשכהלעבתוכל,וירויצלעםלשטפשטר^צלשיק)היתונוכתוושפנ,

כ(ב,
םדאהשדהירשאל

7
אצטנהרבדהביטירםילשייכוא,ולרשאןורשכהידילע

כןכו,קזנלכמעורזהרומשיוערזידובעיםא)והפייורבכ,
;(ותדיקשוותצירחתואובתל

דרפהולכויאליכדע,וידיישעמוותצירחתאובתםעהכורשקירשאעבטהינינק(ג״

תטדאלעןינבהנובלט״דע).עבטהינינקבםנהכזהזבו,וידיישעמתסירהותריתסילבמ,.

רשפאיאיכ,תותימצלהבהכזוהילעהנברשאהמדאהלעםנםלשטפשמשירקפה,.

טפשמולרשא,ותדיקשוותצירתתודלות,ונינבתריתסיתלבהמדאהתאונממתחקל,.
;תירבלכחיחנםרטב,יעבטהבצמבםנרשא,םיימצעהוינינקהמההלא.(הילעםלש,

דבלמ.״םהבהכזיואוביהצורהלכרשארקפההינינקלעמומרוה,םישנאהןיבהזוחלכ,

םדאהלולםיאבהםינינקב,תודוסילשהלחנתלשלשהארנדוע,הלאהםייעבטהםינינקה

לכלע.דתיבםיטרפםישיאוללכבםדאהתורבהותרכשתויללכהתותירבהידילע

?ןושארהלאינשהשיאהביוחישםיבויחהלארהטאוביו,רבחמהחספהלא
א״ואכראבלרצונאלהזירפס,:ינשהףדבהאלהרבחמהרמאיש׳יפכהנהו

דחאמקררבדלהזירפסיתדעיהפו,רבדלהברהשיללכוללבלכביכ,לינהםיללכהמ,.
;״׳וכוןימולשתהחרטטלשקלחאנהו,יעיברהקלחמונייהםישארהםיקלהמ,

ןימולשתקנעב,.הזהקלחהלאונחנאםנאובנןכלעיב
•ינששי—רבחמהרמאי—

קנעאוהםולישלבד,ןתונהתדטט(ב,לבקמהתרטמ(א:תורטמיניט,
יתשהזבתויהלרשפאדוילאמןבומו,ןתונולבקמהזבשיו,םישנאינשןיבףרטצמ,

יכ,לבקמהללנבאוהןימולשתםתםד,ןתונהתרטמ(ב,:לבקמהתרטפ(א:תורטמ,

תוארלביוחמ,ולדיספהשואתיבח,ףסכ.ודי.־תסתשישיואףסכטממחקלשדצמ,

אבישללנכאוההניתנהתרטמרקיעדאצמנ,ןתילביוחמאליממו,ופסכולרזחויש,.

שיםנמא;לבקמהדילףסכה״
רצמהניתנהםצעקראוההזבהרטמהרשאןימולשתןימ

לבקמהליבשבאוההניתנהתילבתדםהנרמולןיאשהלאכםיכויחשידונייהו,ןתונה,
ןתונהדצמקראוהקמולשתהבויחתרטמדרמולשיחלאכםיכויחבו,ודילףסכהאביש״

*יביםידחאםירדנדוע.״ולשד״עבהל;תילולשיאליממדקרו,ןתיאוהשתוארלשיד״

נ
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,רישעהםצעאוה,הלועפה(א״:המהו,תאזהתישארההקלחהלםיעגונה,רבהםה

הראשנתייתואיצמותיישםמאיהשרשאבהלועפלבינ,ךשמנה(ב;הלועפהו״

תישענהלועפלכיכ,תומשרתהה(ג;ךשמנןינעהזמשיכיאו,כיחאתמייקתמו״

,ןכשנמא;ילעופהלעםשורהזיאהלועפהמשיכ״או,ינחורתילכתהזיאללעופהמ״
לעאמגודאיבהלםעפהרבחמהאברשאבלבא,המהםיפיםמצעלםהשכםיללכה

׳גףד)המשוירבדהלא?ולהיההמעדנאל,דומלתהתטישמהז
)

(ד״ע׳ד)ןיטינכ,:

הלרמאורזהוזוזםיתאמילינתתשמ״עךטיגהזירהןנחוי׳רמא״רהינימיעב,אתיא,

הנהנהתאשםנוקתבהלרמואה,היביתיא.תשרוגמהניאל״א...?והמךלםילתמ״

ל״
י

יילשתויבחיתשוןימחלשדחארוכינבלןתונהתאיאםא
ן

ר,
רוםארמואריאמ׳

ולאכינירה:רמואו,םכחיפלעאלשורדנתאריתהללוביהזףאא׳׳בחו,ןתישדע,

אוההחוורהםושמאבה!הרעיצאלוןווכמאקארועצלםתה—אתשהיכה?יתלבקתה,

קלחליוארהזפ״עותייתורטמההלועפהלשתוקולתלעודמעאבההנה!ךירטציאאלאהו,
אוהשלבקמהתרטמלקרןתונאוהד,הרטמההלבקהיוהםירדנבד,םירדנלןיטגןיכ,

םגהפבורדהשאלאדועאלו;הניתנהתרטמליוהןיטיגבלבא,ודיבהיהישידכלבקי,

יוהןיטגברשאוארו,תומשרתההקלהלעהרטמהתאודימעהו,תורטמהיקלחב,

גנועהתומשרתהםושמהרטמהיוהםירדנבו,ןתונהלשרעצהתומשרתהםושמהרטמה,

דצמאוהשהלבקהתרטמםוקמתואלמלהלוכילבקמהתליחמןכלעו/ונולבקמהלש,

,ונוצרםייקתמהזמיבחורתרוקהזמולשיו,הזבץפחלבקמהשתעבהאנהםשור,

ודיתחתץפחהראשגףוסףוסד,הניתנהתרטמםוקמהליחמהאלמתאלםלועללבא״

.׳׳׳ובורעצםושולןיאו,

!םינושארהתחודבםייעבטהםיפוסוליפהםתואכוניניעלהזבהארתירבחמהןואגה

הכו,הלהצוחמהילעופסלפתהלבא,םהידיתמצעבעבטהתאםלועמוסנאלהמה

׳קלדיהזרמחעודמ;חיפוסולפהיכרדיפלעםיאלפנהעבטהתונויזחלכתאונלוראב

ףועיהזרמחעודמ!אצמייאל—הזבוקילדמהחכאצמיהזרמחבשינפמ?קלדיאלהזו

!הטמל—הזו,הלעמלטשומההכהאצמיהזרטחבשיגפמ?הטמדריהזו,הלעמל

רבחמהונלראביןכומכ,ןכינפלועדירשאמרתויועדיאלתופוסלפתההירחאשומכו
תולועפהמוקולחתאץבהלהתעםנהרצקונתניבו,םישדחהויללכיפלעדומלתבהטיש

תרטמליוהןיטגבלבא,הרטמההלבקהיוהםירדנבדאקספיאמוןתויתורטטה

אוהםירדנוןיטגןיבשקולחהתמאבלבאיהתכודלאישוקארדהןבםאויהניתנה

כילב—דאמטושפ
ל

לשויתפשתמיקעלעטיביןנחוי׳ר—רבחטחונללייכדםיללכה
הקיחרהוותשאלטגהיתארבכןתנלעבהיכהארנטגב:הכלההולהאציהזמו,הגתמה
*קארועצלדהזבותעדהלג—זוזםיתאמולןתתשטיעיאגהדועהנתיזיעו;ונממ
—ותאנהלקרתאזןויכםאשינפמ!ןווכמ

אלזאיכ—זוזםיתאמלבקיש
ןתנ

תאהל
וריבחיכהנתהשםירדנבאוהןכאללבא.םדוקמזוזםיתאמהולהנתנשדעטנה

לשתויבחיתשוןיטהלשדחארוכםדוקמונבלןתישדעונממהנהיאל

יי
ן

חכומ,

!החוורהםושמאוהותנווכרקיעיכהזמ

גהנמכהשעאל,רגתכתוארתהלןינעהואיבהםא,דומלתלעבכרבחמה

רגתכגהנלבא,תלספהתאםינתונןכירחאוחבשהתאםיארמשונימיבםירגתה

תא—חבשהתאהארמןכירחאו,הלחתתלספהתאחארמש,דומלתהיפלע
הריקחהםצעלהמודוגיאאיבישהזהלשמהתאו,ורצואבולריאשהםיקומעהוירבד
םוקמלםדאןיבש(א:םיתשלתוקלחגהרותהתווצמלכיהארנוהבה.הבדמועאוהש

ןיאוהצעןיאוהמכחןיאיכרבדהןבומ,(תונוממיניד)ורבחלםדאןיבשו(ב(םירוסיא)

כ

V
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אוהמ׳ןויב,ינשהקלחבשתוצמבאוהןכאללבא,םוקמלםדאןיבשתוצמהדגנהנובת

ויתויכזלכתאלטבלולוחמלחבתדיבסגתושרהןכלע,ורבהלםיעגונהםירבדבקר

םירבדשיםנמא.םהלןיקקזנהלעמלשןידתיבאלםגהטמלשץדתיבאלו;ולשיש

—תרחאתושרלהטונםפונלבא,םיטושפתונוממינידאוהםרקיעוסתלחתיכםא,הברה
אלורבכותוכזתאדבא,דלוישרוסאהלםרנומצעבאוהשהזהשיאהשדע,םירוסיא

—רבחמההזבאיבהשתוכלההיתשתאלשמלחקנ.ולטבלדועלכוי
;םירדנוןיטנ

םירבדבהלבייחתהוומצעל.דשאהתאהנקשיאה—םיטושפתונוממינידהנהםתלחת

םניאםירחאשםירבדבוליפאונממ־חומהתאקיחרהרדונהו;ותשאלביוחמשיאהש

םירבדהואצישןויכתאזלכבו,ובשחיינשהקלחלאלההלאהםירבדה;הזלעםידיפקמ

תאלטבלואלוחמלתושרדועולןיאשדע,םירוסיאהללכלואבוןוממללכמואציויפמ

,הכדעונאובירחא.תדהיקחיפלעםיעודיםיאנתידילעאלםא,םינושארהוירבד

התאיאםאו,,יזוזםיתאמילינתתשתנמלע״:םיאנתהרבדב,ןיטנדאיגוסבהתערוקחג

הלאשאיהםאה?בשחיהקלחמהזיאלעהזהןתמהואשמה;׳יוכודחארוכינבלןתונ

הבןיאיכ,הארנוזאינוסלשהטושפקמועיפלע—?תונוממינידבהריקחוא?תיתד
לעבה:ם״דב;הבשרוסיאהדצלעםצמצתתהריקחהלכלבא,ןוממתעיבתלשתיר

םרטברהאמןישודקהלבקוהדיהטשפו,זוזםיתאמולןתתשתנמלעותשאלטגןתגש

עובתללעבהלכויםאה,טגהתאותניתנבהטעהנתהשזוזםיתאמהתאלעבהלהנתנדוע

תואלמלהילעאלהםייקלטנהתאבושחתסאשינפמ?תועטהתאןידתיכבהתוא

אנוהבר—םשהדוהיברואנוהברדאתגולפביולתרבדהתמאבלבא?יאנתהתאהתע

ןישודקהןכםאו,ערפמלטגהיוהןכירחאתועמהתאןתחםאונייהד!ןתחאיהו,רמא

תשרגתמזאתועמהתאןתתשןמזבונייהד!ןתתשכל,רמאהדוהיברו;הבןיספות

םינפלכלע.םימדוקהןישודקהביספתאלןכםאו(טגהערקתנואףרשנאלןיידעםא)

.תושיאינינעבהטושפהלאשאיהלבא,ןוטמתעיבתבהריקחלצלכהזבץאיכהארנ

התאיאםאילהנהנהתאשםנוקורבחלרמואה:איגוםהלשינשההיצחתאלשמלחקנ

לכויםאה,רוכהתאןתנשםרטבונממהנהנווריבהךלהו,יוכודחארוכינבלןתונ

הפםגאלהןכםאו?ןתילהזכומצעבייחתתהנהנשקבד,ןתישןידתיבבונממעובתל
לשמלהמ,רבחמהתאלאשנהתעו!םירדנהלובגלאובתותינוממהרוצהלאשההטשפ
תאטעטשינרההארנהיפליכרתויאלפנדועו?תונוטטינידבויללכינינעלהזה

•םינושםינינעינשהזבםיברעתמדהארנ,:רמאיו,תיברןינעלהאלהלהזהקולחה

,׳וכוםוקמלםראןיבאוחםדוסישהרותבשתוצמלבומכיוהד,.דוצמןינע(א,

בייוחמווריבחףסכודיבשיאליממףסכהתאבישהלבייוחמאוהדןויכד,ןוממןינע(כ,

.״ולבישהל,

לעםעטבוטבןראבל,דוטלתבתודתאתוטישסגונלאיבהלרבחטההסנםנמא
הנה.וירבדבןוימהורדסהןורסחלעהתייעתהלאהתואמגודהלבא;םישדחהויללכידי

הםינפמהבררמא,:אעיצמאבבדאיגוםהתאאיבה(ב״יףד)ורפסמידקרפףוסב
שוריפלע:העודיההאילפהתאהילעררועו,״עבשיהנעטהתצקמבהדומהרוההרמא

,הדיבאבישמכיוהדםושמהעובשמורטופלןלהוהדאיההברתלאששרמאדיישר
;ןנברדמקראוה(העובשמרוטפהריבאבישמד)הזרבדרקיעלכאהדדאמהומתאוהו

ונתואחינההכ.םיברןהבושדרבכש,תאזהאיגוסהירבדבתודחאתואילפדועעיצהןכ

וילכתאקרסינבכונינפלריבעהללחהו,תאזההטישהירבדבושילעםידרחוםידמוע

המש,(ד״עףד)דייקרפלאברשאדע,היעצפוהירבשתאשבהלאיצמהשםישדחה
י״שרתנווכןיאש:איה,הזבי״שריפלעובושיתיצמת*תצקמבהאדוהדןינעהראבלרזה
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,העובשמרוטפדםשורמאשןיקזנה׳קופדהנשמהלע/הדיבאבישמכיוהד״וירבדב

/תופסותהירבדכ,רפכיעביאדוגמבונימאהלרשיהלכשהוארבסהתכמאבי״שרםגלבא

וגמה״יכ,ןזאהתארבסל״הדיגאבישמכיוהד,תויתוכאלמתולמברחבקרו

העובשוילעליטנםאהדבאבישמלכד,הדבאבישמןינעאוהןבומולבקתמ־ותויה״,
ןיאו;רשויהיכרדדננםוצעדוננוןואולמעומכהזהיהיותעדמוומצעמבישהשתענ,

ירפסביתראברשאכ,ייתולמתקולורמקראוהו,תופסותוי״שרןיבתקולחמסושהזנ♦

ארבנאוהההיירטהרטלבא.״ייתולמתקלחמשידיתבשחןהמותוקולחמינימהמכשד,

וירבדלכלחתעךרוצונלןיאשהטושפאנקסטלאבו,וזכהקוחרךרדבונתואךילוהו

אוהשתויתוכאלמתולמברוחבלהזהשודחהיכרבדהאלפנדועו?םימדוקה

,ושודחאלאוברבחמהלולןיא,ידומלתהןתמואשמבבלוילעםושליוארהרבדתמאב

םלואו?םיבותכבותארשאוירפסבםעפהדועוירחאלייטלונילעולםירבחאוצמלו

ונרמא,רואהלאהםירפסהוארייתמתופצלםינלבסםניאשםיארוקהתעדחינהלידכב

אוהו,תידומלתהתודפסהבחרזאתוכזולהנקרבכש,הזושודחלדחארבחאינהל

םאשםיממוזםידעבהעודיההכלהה!״השערשאכאלוםמזרשאכ*:יתוכאלמהטפשמה
:םירצקםילמבדומלתהישרפמלכונלואיבי,םיגרהנןיאוגרהםאוםינרהנוגרהאל

לעפהמאוהטועטהיכבושחלםוקמונתיהלאהםירבדהיהשערשאכאלוםמזרשאנ
;ויהאלמאוהטועמהרקיע,תוכמדאמקקרפבהנשמהמהארנרשאכתמאבלבא;ממז
רשאכאלוםמזרשאכ״:רצקהטפשמהתאיכוניניעבאוהרורבןכלע?םייקויחאירהו

1ל61-1ט1מט3ומכקראוהו,יוכוותהאלןהכלההתאודילעראבלםהלואיצמה,*השע

!ידימאלותו*6<ג11טג<גו1ג

*

םיללכםיאצמנהזהרפסב:רמאנו,תונושארהלערוזהלונילעונירבדתמיתחב

קיזחיםהברשאןונגסהורדסהוברסחיקרו,תידומלתהתורפסבביתנםיריאמהםירקי

.וירתאתכלמרגפיאליכארוקהתא

ז״טרתיעיגרהשדחכ

ימיירבד.הנשתואמהברהוניתובאובשיםשש.לבבתורהנלע

תאמ,יוכו׳ובואיההץראבםימעהןיבלארשייגבבצמ,היתותעולבב

.ז״מרת.אשראוו.וואצעגיבצןםהנ

רפסהורפוסה:המה,השדההונתורפסקפואלעוארתהםישדחםיבכוכינש
דוסיהו,שרדמהתיבלשדתהרואכאבוואצענםכההרפוסה;ונינפלהנומה.דזה

רכנםדאלשויתפשתםיקעמ.ונצראינבתורפסבאוהשדהןבםגורפםלרחנש

תאעדויששיאאוהיבהארנ,רבהמהולחקלשדבלבדוסיהןמו,אוהםכחדימלתש
!םידבכנםיחרואםכאובךורב.רוחבלהמבוינפלרשא

םילכהתאקדובוניאולשןשבכהתאקדובאוהשכחזהרצויהןתנוי׳ררמא

?קדובאוההמו!ורבושאוהשדעתתאוילעשיקהלקיפסמוגיאש?המל,םיעעורטה

השרפהברתישארב)ורבושוניאםימעפהמכוילעשיקמאוהוליפאש,םירורבםינקנקב

םיעעורפהלעהכמוניא,ומצעברצויהאיהאוהקדובהשכםירומאםירבדהמבלבא!(הינ

ןיבלידביאל,םינקנקהתאקודבלאבהנוקהשכאוהןכאל;יעקפאמלידוהיילעםידוד

כ
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םיעקפנהתאו,וילאוהחקיןויםנבדמעשהזו,םלוכלעשיקילבאםירורבהוםיעעורמה

םיזחואההלאדאמוגשייבהארנהזברומאהלשמהיפלע.ובץפחןיאילככהאלההרזי

הניפרתאלשידכב,םירכבמםירבחמםעןיעתבוטגוהנלהכירצתרקבהיכ:הטישכ

הנתהתרקבהלעתמאבלבא;אובלדיתעלםלישכמהתאאצמנו,דועבותכמםהידי

ורכשיוןויסנבודמעיאלםיעעורמהםאו,םופדהתיבמאבהשדחרפסלכלעשיקהל

ויהיםיטעמםאףאוםירורבהונלוראשייכדבלבו,םולכךכבןיאתימלועהריבש

!ברונלבר

**
*

םידוהיהתודלותתאהרצקברפסל:אוהוובתונעלרקיןינעולחקלרפסהרבהמ

:הלאלכלעןיעףועמברובעיםירצקהםיקרפהתשמהב.דומלתהימכחימיבלבבב

ינבייחוךרד(ד;הלונהישאררבדלע(ג;סרפתוכלמ(ב;היתותעולכבימיירבד(א

תמיתחימידעםינושארהםיארומאהוננוכשתובישיהלערואתוביתנ(ה;המשונמע
האתורעהלתוברהתורעההוליכי,תוכיאברתויהברהדועו,תומכבםילפכ.דומלתה

רשאותרטמנותלהאלהמםגםימעפלהנפעהסחו,המינפרפסהךותבוירבדלרוקמה
.ורפסבולביצה

רמאנו;וללכלעונתעדתווהלונילע,הזהרפסהיטרפלערבדלאובנםרטב

סירדס-יאיכ:דטאלוננוצר,תורפסההדשלעהנושארהותילעתאורבחמכריכניב

רתיוםידומלתהינשבםינויצוםירוקממהזכברעפש!ויתועצקמוויתונפלכבובםיררוש

ךרענאלזאיכ,הזלםיבנוחםהוםיליגרההכאלמהילעבמדחאיריכיאבול,םהיפיעס
לבתאליכהמןטקהיה,אוהשומכולדגברפסהםא:לשמךרדב.וריהמבהזברפסה

קו,ובעיבטהלרבחמההצרשםירבדה
ל

שילשמתוחפבופוגתאםצמצםאהתערמוהו

אצמנןמצעלןהשכתורעהה,ןכםנמא?רתונבערתשהתודדובותוברהתורעהבו,ונממ

םינפבירופסהרדסההזירילעדספהבןרכשאצילבא,תומיענותופיהנהמתובר

עיצהל,זנכשאבשוניחאךרדברחבש׳המב,הבוטלוכרדתאריכהללכונאלןכ.רפסה

םיאשרםהשהמ,דומלתבםוקמהתאקרןייציהלדוסיכו,ומצעתצילמתאארוקהינפל

םינויצהונירבדךותבבלשלונילע,םעהינזאבתירבערבדנרשאכונחנא—ונחנאאלו

ותואונכלוהאליבחכוהללכויןעמל,ארוקהינפלםנושלבםעיצהלו,דוסילאיבנש

ויהלארשיינבםג״:(32דצ)רבחמהאיבישהמאמגודלחקנ.וניתויטנץפחיפלללוש

0יצ׳דןירדהנס)ביואהדננומחליוואציאבצבסגםהיכלמלםינמאנ
״

תאעיצהוללבא;

ינבלזאיכ,״יתרבשנםרפלשתולייתל(דחאםרא)ילרמא״:םשםנושלכםירבדה

,תולייחליתרכשנןושלמיכ;חזמרבחמהאיצוהשהמלםיכסנםא,קפשבונתיסי

םהלקיפסהלואךרדהםתוארהלומכ)תולייחהתאשמשלומצעתאריכשהשעמשמ

שרפלי״שרלולקחדשאוההזהארנבו—םהיתורושץבםתלהלאללבא(ןוזמוםימ

,המחלמשיאלתרשמ)ריילוגיתייהש,יתרבשנסרפלשתולייחל,:םש
ךורעבןייע

םנרתלומצעקחדשהמאוה,ןורסחההזמתואצויהדלותכ.״םהמדהאל(ומוקמב

•םהיתומיענתאודבאיהזידילעו,דומלתבםיאבומהםעהילשמתאםיזורתבזורהלו

אוהו,׳הבאדלןתחאלךבלו,הועשךנבןברוכמי,הואגחצנלאל,:(59דצ)אמגודל

;׳(ה״צףדןירדהנס)רעטצתאלתאוןובזילאריקךרברב״5דומלתהרמאממםוגרתה

ינשכש,:תקתעהאוהו,״(60דצ)רבעאלןטא-שיאןתפמלעו,רבגבערהםינשעבש,

תאיבםנמאםא.הנהכתובררועו;״(ט״ב׳דןירדהנס)ףילחאלאנמואדאבכאואנפב,דוה

יפויהיקחלאיהתאטחתאזלככ,ןושארהתאדחיםינזאמבתולעהללכונאלהזהןורסחה

כ
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-*וידעלבםגלאושהתפשתאןיבילאשנהשהעשב,ץילמהידילערבדלץראה־ץרו

.תאצלילבסומצעתארומשלעדיאלשהמ,הזבםגתרכנםירפוסתדובעביותולינרי־יא

.״לארשיתודלותירבדבתרקברמוארפסהלכןה.ורפסבולהשערשאלגעמהןם

ךרדבראביהגהבדשא(23דצ)תונושארהתורעהה?הרקבהתיבבשורדלולהמו
,ןירדהנס)יוכולבבמופוגןושארהםדא,בררמארזעלא׳ררבא,:ל״זהירמאמתאשורדה

.םש)׳וכולודגמהנבנורמא,אליש׳ריבדירמא?דובעיאמ׳וכוהגלפהרוד״;״(היל׳ד

׳רהילרמאדאהמהניקנתאלןכםנ,ןימבשתידיעהמויהול.דעוהתורעהה.״(ט״ק׳ד

תכסמבהיליישהאל-תכסמאהביבריאקיכךלאנימאואליתתפרב,:ברלאייה
תודלותקרתאזןיא;תינוניבללכמםלועמאציאלללכבהזהןימשרמוחולקו1״יתירחא

דתבשבםימיבורבולשכררשא,ורשעדובכלכתאהנושארהםעפבתוארהלהואתה
.ולהארתסב

ףועהיבנתותריקח,קרבכאוהולכשםאיכ,הזהרבהמהבהארנהאלפנהנובה
׳יפנכםואתפעתפלהגצצקתתוברםימעפלבא;לכבתוטטושמויניעו,םיטורמימשל

תזבריעא,ן(118דצ)לשמךרדב.ומוקממשומללכויילבמדומעיץראהלעו,ותריקת

*זלה/׳ח׳דהכוס)איבראקונילןירוקלבבבןכשאיברכבורכיאמוהבא׳ררמאדאהלע,

!ירמושןיבורהו:(א״פדימת)הנשמב?איברןושלונעטשרתוידועלארשיץראב,

ןיינעכאלשאיההלאשהיכםאהנהו.״אקוניםוקמבאכודתומוקמהמכבימלשוריבו,םש,

המל,ךכלעותואםיספותןינדקנהלבא;איהםכהתלאשתאזלכב,התעובדמועה
ורמאנהלאוהבא׳רירבדIןנאיזהינ.הכלהכבישהללכויילבמהמחלמילכולודבאנ

הנינה)רחאםוקמבדועםתואאצמנלבא,השמהשעשתרופכדםיבורכהלעםשהכוסב

׳ךלולקהדשהמבטיהןיבנהתעמו.רככרהנלעלאקזתיהארשםיבורכהלע(ג״י׳ד
שדקהיבתכביכרטוארוזגלויגיעבהשקהיהתמאבשינפמ,לבבבןבש:רמאלוהבא

היהלאקזחיתאובגהארמו,לבבבןכשןףיסוההזלעו?תימראהלמבושמתשי

,רבכרהגלעלבבכ
ונאצמהזיפל!תילבבהלמןכםגורובדבהכברתשגןכלו

אתעשאיההרמולכ,רבכהיהש,:(ה״כידןטקדעומ)י״שרלשןושארהשוריפלערכה
יכרדבשדחללכוגלאציבגאךרדבו.םשןייע,*רתויאלו(ץראלץוחבהאובנה)■דוה

התעונירבדיפליכ;רחאםוקמלםג,דחאםוקמברמואהירבדבושמתשהש,דומלתה

םגםתואבסההכוסבדומלתהו,לאקזתידםיבורכהלעהיהוהבא׳רלשוירבדךניע

!השמוםיבורכהלע
ורבעיובםיקסועהבורשהמ,דומלתבםיאצמנהםינמיסהמםגויניעערגאלרבחמה

ג{123דצ)וירבדהכו.רהמנהופועמךרדבהפבדכלגהפםגלכא•םישמילבמםהילע

טינינעהשלשהזבןמסמהארגהיפל.הטמ,הנעמ4טפשמ,ןמיס:ד״לןירדהנס״

ידארקגהמ,ןודליוארה,ןידהןמזלע:םשםהברבודמש,
ן

ךרדבךלהיכםשןייע;״יוכו
,הטמ,הנעמ,טפשמ,ןמיסהו,:א״שרהמההפיםשריעהתמאבו.דאמהקוחדו,דקוחר

ליצ)אייח׳ררמא:רבחמהלולשרפגוגאו.ךייגוםבדאפפרבאחא׳ררמאאהלתא

םש)הנעתאלארקרטאד....;(ד״ל׳רםש).וטפשו.ארקרמאראפפרב(אחא
,-השעמהבתילהיארהגהו.(ביעםש)הטתאלארקרטאד....;(א״עו״ל׳ד

קו
ל

ץאוהשעמובןיאשואלאוה,א״שרהטהירבדתארבחמההאראלשהמרמוהו

.,ותעדמהז.ןווכללוכיהיהשטושפרבדאוהיכ,והואסופתנהזלעלבא;וילעןיקול

?ןותלקעךרדויתחתולרחבאוהו
תוכמ)ןמיסהלע(םש)וירבדבתורתרוקאצמנאלןכ

׳י׳ד
)

ישאבר״:(ו״פ׳ד)אעיצמאבבדאהלעזמרמאוהש״דמללאניברדומללישא״

״יברמאתידועו;״םתירחאלהניבאלאישדקמלאאובאדעךנמיסו,הארוהףוסאניבדו

כ
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דאמלםיקוחדוירבדיכרסאנונחנאו.ופלחתיאלשהזיחאלכןטיסהלןיאושוריפאלכ!

כהואימ״:בותכהלע.ושוריפאלבםנהפיהזיחאולשיןמיסהו,םשןייעמההארישומכ■

בהואהלכ,:אעברו,״קטהבדומללבהואהלכ,:ישאברשרד/האובתולןומהב

ר״ביסוי׳ררמאדונייהו״:היארדומלתהאיבמישאברירבדל;•ןומהבדמלל

:אנמיםארמנהחנמהזלעו;״יבררמאדונייהו.:היאר—אניברירבדלעו׳אנינה

ידילעיכזיבררמאדונייהודמללאניברו׳יסוי׳ררמאדונייהודומללישאבר־

יירבדל.דועםפילחנאלוםהלםיטודהםירמואהתומשםנבטיהרוכזנםיעייסמהתומש•

תרשעהיהםימזנריחמדועב,:רמאישהמםנבשחללכונםינבולמםניאוםידדוחמה
רמילרישיל,:(73דצ)הרעיהזלרוקמהתאו;(62דצ)הנטקץראתקלחמםינומ

וניצמהזדננכו;״(,ריעאעיצטאבב)ןבזימלאעראדאניטקילימרתמדדוזהרשע

ישמהוושוןיתישירקינמזליפיכטיקנהוהדארבנאוהה,:(אינ׳דםש)
ן
אלהזו,

ירפסביכדבלמהנהו.*םיברםיצפוקהילעשישהרוחסכקושבורכמניכםירקיןיטישכהויה■

ונובשחתארתוסה,10:50=5:תאזכהנומתאצמנםמותיפלםיחיסמהסימעהלןובשחה

יכהארנללכבו;תמאבעקרקהריחמהיהןכשערכומוניאומוקממםנלבא,יצההדע־

אלןכ.בטיהש״ע,ןנבררוםאדהמלכםייקמיאאניברהאתוסנלקרהצרישאבר

רבהברםנדריברימיבו,׳וכולבבלברדריםוימ,:(90דצ)רמאשהמבונושלבקדקד

לבבלדריהנחרברבהברשחכומםשמיכ;״(יהןירדהנס)לבבליברןוישרבהנחרב

ןודניאמעדנאל,(םש)לבבהתיהותדלומץראיכאלועלעותטלחהב?ברםדוק

והלרמאתוחרופאזחלבבליעלקיאאלוע,:(׳ט׳דתינעת)דומלתברפוסמהמיכ;הב

יכהיאלבבירקשמדיכיהיכרמא,ארטימאתאאלףוסלארטיטותאאתשהדינאטונפ,.

אשבודדאנצאלמרמא,אזוזבירמתדאנצילמיזחלבבליעלקיאאלוע.והיירטימירקשמ״

יאלבבואזוזבאניכסדאנצאלמרמא,והורעצאלילב?אתיירואביקסעאליאלבבואזוזב,

ללכעדיאלשדע,ותדלומץראהתיהאללבביכהארנהלאלכמ?״אתיירואביקסע,

ונילעאלועלצאהתעונדמעבו?המשואובםרטבהיתוריפעבטוהריואתנוכתתא

תלעוטהבשהמ,:(ויכןירדהנס)אלועירבדשוריפבשדיחשהמיכ,רבחמהתאריעהל
םש׳םותב)ם־שרפמשיהשוריפאוה;הליעמןושלמתלעומ,׳הרוהירבדלוליפא

רפסהתברבהדבכנתחאהריקחלאובנםרטב—.׳חלצתאלותרקשמתלעומ,:(ומוקמב

ףדתובותכונ״ע׳דןיטנ)אברירבדשרפלהצחשהמ.וניחוםירבדינשדועלעריע*
יכינפמ)םינבלהםהישובלמםשלעאוה?״ישניאדיםילניהלשמירויחיקאק,:(ה״פ

ןושלהתועמשמיפליכ;וניניעבדאמאוהקוחר,(םינבליפוטעויהילבבשםימכחידימלת■
יםהלדובכלאוהשהזכםשבםנכיעודמו,קוהשולותהךרדכהזרמאיאברשהארג־

ןכ

שישקהיהאבריכ,״םינקזויהשיפל,:הזלערמאשיי׳שרשוריפםערשפתהללכונאל
הירבאנוהברןכו,םינשהסכוירחאךלמואברלשודימלתהיהאפפבר;אבוטוהייניזג

ויתונשבהושהיההארנכ,דחיבאשרדמיבמותאו,אפפברלרבההיהעשוהיברד

עשוהיברדהירכאנוהברלוניצמ(א:הלאיתשמתחארמאלונלהארנןכלע?וילא.

ותבשןכומכו,(ו״נ׳דןיבוריע)״ןונקזאשרניבדויריביבדאתיילומינה,:רמאש•
ויהשתודרומהותולעמהידילעתעאלבאוהםנןיקזהיאדובו,שרנב.דתיהאפפברלש•

לעודימעהרמולכ!ירויחיקאק:רמאיואברומבלתהיהזלעו;(םשץבוריעןייע)המש

דועםכנהתמאבו,תבשוימתעדילעבםימיבםיאבםישנאםתייהוליאכןידהתאםכתעד.

ירויחיקאקיכרשפא(ב1תעילברוחתנשןבלהםכנקזבואנהתהמלו,םימילםחיעצ

דוננבאוהו,ןקזהםהלהמצםרטםיקלהםינפילעב,םימילםחיעצםישנאליונבאוה

:(׳לףד)םירדנבןנתדכ,שארדירוחש:םדאהינבןושלבםיארקנהםילדונםםישנאל
כ׳
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םיארקנןיאמ׳״םינטקבוםישגנרתומו,תובישילעבוןיחרקברוסאשארהירוחשמרדוגה,
^יכבבלארשיבצמלערבחמהטילחישהמו—!״םישגאאלאשארהירוח*

דצ)הגרדמהלפשבהיהשתעדבוהמכחב(תובישיההמשודםיתגםרטםיגושארהםימיב)

אלשטרהתמהיהשדהאםדאבהשעמ,:(׳דהשרפרבדמכ)שרדמהמהיאראיביו,(57

.אוהורוקמו,דומלתהןמזירחאהברהרחואמתמאבאוההשעמההז.*יוכוהגשאלוארק

1נממרשא,(האלהו96דצמ״והילאאבא,וגרמאמהאר)רחואמה*והילאיבדאגה,רפמב

.וגממהברהדוערחואמהשרדמהלעבחקל

־רבחמהש,״אשואיכלוה,רבדב:איהו,הילעןיעםושליואררשאורפסבשיתחאדוע

תכירצאיהתמאבשהמ,התואטילחהםיטעמםירבדבו.ידמרתויוזהכלהרבדלומצעעקת

בשומעבקגיברימימיכס״שהלכבעדונ,:(93דצ)וירבדהלאו.םיגפלויגפלדוע
פיטעפלופסאגיכ/םידחאתומוקממהארגםגסא.אירבטבלודגהדעוהתיבואישנה,
ןייע)סוגאירדהימיבתיגשןכירתאוםונאירמימיבןירדהגסההלולגש,אשואב,

תנשהשאר

יבלוהמיתעמשןגתוי׳ררמא,מיתבהתקזחקרפשירארתבאבבכאצמגןכיכ,(א״ל״

Vאשואיכלוהןאמ:םרמאו,אשואיכלוה:וארקגשםימכחזאויהיכהימטעמש,אשוא,

י.לאעמשי׳ר״
-ותטישכםהאשואיכלוהרמולכאלא,ןגחוי׳רןווכוילעיכשוריפהןיא

־לבכהןנחוי׳רימיכקר,*אשואיכלוה,וראותיאלאשואירדהנסמויהשםיאנתהתמאבו,

*רוהדוהבא׳רלףסוירבקחציברחיחכשא:(׳נ׳דתובותכ)ןכו.םיתעלםשףסאתהל,

ןמזמאוהש״תורודהרדס,תעדכהארנ,אשואתלהתהןמזבהנהו.אשואדאםלכואביאק,

תזלענישמ(אשוא׳עןילמךרע)טרופופרלישרהשףא,יישרכוהנבידלאילטנןבר,

■׳£)שרופמירפסונממםלענהנה,לאילמנןבןועמש׳רימיבקרהליחתהשותעדו,

/*אשואללאילמגןברלצאוכלה,׳מתוטוידרםיגשתוכלמההחלשרככ:(הבוגה

יוגממחדבאלתשקבוךדיב!דתיההבוטתוילגרמ
ונאצמןירדהגסהתודלותלתחאןויצןבא

־״רקמ(לאעמשי׳רלע)וילעאליכרמאלומידיכהדבאלשקבתו,הלאןנחוי׳רירבדב

רשאכו!אשואדאסלכואביאקהוהדןכםנוהבאידלוניצמיכינפמ?המסושמו?ןנחוי

־יוארהמרתויטעמוילעערתשהלשפותהונלחקנןכלעוניניעבדבכנאוההזהןינעה

.ונתלוזירבדתרקבב

תתלג(הניכשהתלגשתועסמרשעהדגגכ)ןדגנכו,:(א״לףדהנשהשאר)דומלתב

.הנבימו,הנבילםילשורימו,םילשורילתותמו,תונחלתיזעדתכשלמ!ארמנמ,קרדהנס,

4םירעשתיבלםערפשמו,םערפשלאשואמו,אשואלהנבימו,הנבילאשואמו,אשואל,

ץראמתלפשורמאנשןלוכמהקומעאירבטו,אירבטלירופצמו,ירופצלםירעשתיבמו,
דנתעדליכריענ,האלההזמךלנשםרטבהנהו.״תוילגששרמוארזעלא׳ר,ירבדת,

רמאשןנחוי׳רו,תוילנששקררזעלא׳ררמאישהמ,תואיצמהבתקולחמהזכןיא
,,הניכשלשתועסמרשעהדגנכתוילגרתאןווכלהצרןנחוי׳רשינפמאלא;רשע

םילשוריתונחותיזגחתכשל:בשתןכלעו,תונושהתובישיהרפסמתאהנמוהרט

.בותכהלעךומסלהצרשרזעלא׳רןכאללבא,םיתשםיתשלאשואוהנבמ,שלשל

אצמנו,ללכבתומוקמהתאקרבשחאוה,ששלקרזמרמה,״םורמיבשויחשהיב,

—אשואוהנביו,דחאםוקמאוהםילשוריותונחותיזגהתכשליכ
,דחאדחאלקר

םיתאמםרתויןירדהגסהתודלותבןמזםיפיקמהלאןנחוי׳רירבד!ששאצומהתאםללכבו

ןירדהנסההתלגש,(ךרעבצ״שתא״ג)תיבהברתגשםדוקהגשםיעבראןמזמ—הגש

.תישארב)אירבטלהנורחאהתולנחחלגזאשןגחוי׳רימידע,(יחז״ע)חויותבהלהבשיו

כ
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,ן׳לאגילןידיתעםשמו״:(םשחיר)ןנחוי׳ררמאהילעו,(ישימחהףלאלהנושארההאמח

הלאהתווצקהיתשבשומכלבא.אירבטבוימיבהתיהשהבישיהלעןווכיכהזמהארנש

ןווכלהזתמעלונילעדבכיןכ,ןנמזתאלקנבונאצמ
עובקלו,םייתניבשםינמזהתא

.חתפהאוצמלואלנבלימכחלכיכדע,םשמוהפמולניתמתורמסמ

חתפהלאודילעאובלונידיבחלציילוארשא,ןטקדחאחתפמונאצמןכםנמא

ד)ןירדהנסב.םישקבמונחנארשא
׳

הרזגתוכלמההרזגתחאםעפ,ןדומלתהרפהי(ד״י

ןיכמוםשץמוחתוברחתהבןיכמוסשריעונרהיךמסנהלכונרהיךמוסהלכשלארשילע״

ןיבוםילודגסירהינש.ןיבולבשיוךלה?אבבןבהדוהיהשעהמ.ורקעיןהב.
יתש

,םינקזהשמחםשךמסוםערפשלאשואןיב-תבשימוחתינשןיבותולודגתורייע

רןטוהלאו״
ףיסוהאיוא׳ר-עומשןברזעלא׳רויסוי׳רוןועמש׳רוהדוהי׳רוריאמ׳

א׳
ף

—הימחנ׳ר
.דמ!יבר:ולורמא׳וצורינב:םהלרמא,םהבםהיביואוריכהשןויכ

םשמוזזאלורמא.םיכפוההלןיאשןבאכםהינפללטומינירהםהלרמא?ךילעאהת״

הזברפוסמשהממהנה.״הרבככוהואשעולחבלשתואיבנולתואמשלשובוצענשרע

םיביואהלרבכםיעודיויההלאהתומוקמהינשיכהארנ,םערפשלאשואןיבולבשייכ

הזלו;המשופסאתיילבלןהילעןיעםושלםירמושודיקפהןכלעו,ןירדהנסהבשומםוקמל

םערפשהתיהאלוליכ;המהתורייעהיתשןיבםוקמאבבןבהדוהי׳רולרחב

קםגויהאליכו,אקודתאזהריעהתארפסמהספההזהמ,ןירדהגםהבשומלםוקמ

רחאתוטעמםינשהיהאבבןבהדוהי׳רדהשעמה?הלאהלאתוכומסתורחאתורייע

התעו.הכימסהלעםנהללכבוהרותבלארשיוקסעיאלשםוניירדארזגזאש,רתיבןברה

ןכיןועמש׳רימיבןירדהנסהםוקמהיההפיאהיא:לאשנוהנשהשארדומלתהלאבושג>

יברתומםדוקדועםערפשבןירדהנסההבשיונרמאשהמיפליכ?יבריבאלאילמג

ןירדהנסהאיההמו,יברלשומוקמאוהדומלתהרכזשםירעשתיבו,אבבןבהדוהי

?םייתניבםימיהםתואב

ובשייכםיארמה,דומלתבתומוקמהזיאדועלעריענהכובמהתאלידגהל

וגיתוברוסנכנשכ״:וניגש(ג״לףד)תבשבו(ג״סףד)תוכרבב.רתיכןברחרחאחגביב•

הדוהי׳רחתפ/ובוןועמש׳רוחימחג׳רויסוי׳רוהדוהי׳רםשהיה,,דגביכסרכל,

םהלעובקלהנבילהתעוסמנשעמשמהזהןושלמ.*םוקמלכבםירבדמהשאר״

,תורזנהולטבתנורתיבןברחירחאתודחאםינשבקרןכתיאלהזו;םבשומלשדחםוקמ

ץיפהלהנביבשדחזכרמםחלושעיו,ביואהברהמוטלמנשםידחאהםידירשהופםאתחזא

חתפםתהרמאדהממ,רתיבןברחרחאחזהיהשםכותמחכומדוע.יחלאתרותםשמ

רזגנהעשהתואבו,תוכלמהדצמהזלהכזהדוהי׳יוו;םירבדמהשארהדוהי׳ר

הליעמ׳ממבוניצמרשאכו;(נ״לתבש)ןינשרסילתאתרעמבאשטו,נרהישןועטש׳רלע

ונחרכלע,סוניירדאלשתורזנהלוטבלעלדתשהלאמורלןועמש׳רךלהש(ז״יףד)

רזגגשירחאשןכתיךיאיכ,תבשדאהלםידקהליעמדהשעמאוההדרמאלוגאםיהרכומ

:(םשהליעמב)י״שרשריפשהמהזיפלעו?אמתלךליוהנכסבומצעדימעיגרהישוילע

רשפאיא,ךיקילדמהמבקרפבןניסרנדכהרעמבםיסנולושענש,םיסנבדמולמאוהש,

הדוהי׳רוכמסשכםיפדורהינפמחרבתעבולושענשהמהמהםיסנהונתעדלו;ורמאל

שאר,הדוחי׳ררבכארקנהנביבםרכלוסנכנשכשירחאו.םדימלצינאוהו,אבבןב

ע;ןועמש׳רידילעתורזנהלוטבירחאןמזהזיאיאדובתאזהתיה/םירבדמה
םינפלכל

דמאד,הנביבםתואאצמנםעפדוע.רתיבןברחירחאענקתבישיהנביבובשייכוניאד

בוטההנביבונקההרובקלרתיביגורהונתינשםויהותוא״:(ח״מתוכרב)הנתמבר

ידתיבםשהיהשךחרכלעו,״ביטמהו
ן

המו.תורודלתדמועהוזכהנקתןקתלעובק

כ
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יבקלחוישרודורודרומ)ביטמהובוטהאשואבונקת:היגהלסייווהיארםכחההצורש^

ירבדבןכאיבמהדומלתבתומוקמהשלשבןכהיגהלדאמקוהררבדאוה,(דצ

.העוטבר

.(סונירדאלשויתורזגירחאןכםג)אשואבםתואאצמגהנבילםדוקדוע

:ןההלאו,אשואלוגיתוברוסנכתנהרמהיפלשב״:(תושישאבינממס׳פש״הש)שרדמב

יםוי׳רלשונברזעלא׳דויאחויןבןועמש׳דויסוי׳רוריאמ׳ר.רימחנ׳רוהדוהי׳ר״

דמליואבידמלאוהשימלכורמאולילגהינקזלצאוחלש.בקעיןברזעילא׳רוילילגה״

םיקמורמא,רטפהלםנמזעיגהשןויכ,ודמלווסגכתג;דומליואבידמלוגיאשימלכו,״

אלוריעןבהיהשהדוהי׳דלדובכוקלח?םקירותואםיחיגמוגאוכותבונלבקתנש״

ינקזלוחלששחזההשעמהמ.״ודבכמאוהםדאלשומוקמאלאהרותבםהמלודגהיהש״
וסנכתה,הרזגההלטבתגשידחאףכית.דיהיכהארנ,יבמופבודמלםגשו,לילגה

שרדמהרמאישהמהזיפלו;לתהתתתופסאתיןעמלםידימלתהלכלהזמועידוהואשואל
.בורקמהזהלטבתניכהרזגהתירתא:אוהושוריפהרזגהיפלש

הגושארב—אכפיארתבוגלזאבוגילעםמותשיוהאריהלאוגירבדתאארוקה

;רתיבןברחםדוקחתיהםערפשתבישייכ,ארבסהוהרעשההיפלעקדדוסילונחנה

ירחאו
רתכלבא?הגביבואשואבוירחאםתואאצמגיכו,רותםלתויארוגמצעבאיבגןכ

יקודקד״רפסהלעבקיתעמוגממשדיי־בתכדומלתב.הזלונאבהשהמךוחארחאוריעזיל
םגיכםשריעמאוהו,״אשואלהנבימוהגבילאשואט״:תולמהללכאצמגאל״םירפוס

שוריפיפלעתאזףיסוהא״שרהמהקרו,אתיליתשבגבוהאיליסבאיציגיווסופדס״שנ

ןכףהגומשקראצמגותוילגרשערפםמהלולרמהיאלהוזאסריגיפללבא;י״שר
תוביסהלעתוארהלו,הלאהתומוקמהלכתאןמזבןווכללכוגאלארמגבוגיתסרגיפל

תויהלךירצןכיכרמאלורעשלוגבללעהלעהלאלכיפלע?הנאוהנאעונלןואיבהש

/םערפשלאשואמו,אשואלהנבימו,הנבילםילשורימ״....:(םשהנשהשאר)ארמגב

.ןוכגלעלכהאוביהתעו.....״םירעשתיבלהגבימו,הגבילאשואמו,אשואלםערפשטו

:תיזגהתכשלמהתלגההגושארהתולגה!הגושארהתולגהמלהגו

אהתאלשידכב,(א״מףדןירדהגסי״שר,םילשוריבםוקמםש)תוגהל(א
.(י״שר,ןודלןיקיפםמויהאלוןיהצחישיפגדוזהדןומד)תושפגיגידןודלהבוחהםהילע
ןתונחט■

והרכוהםישוגשהותץגהלטהתעבםוקמהבצמיפלעיאדוב)םילשוריל(ב

התאר,ןברההםדוקםינשהזיאםילשוריבהדירמההצרפתהרשאכןכירחא.(ותואבוזעל׳

תאמדשחוקםהילעךושמלילבלו,םידרומהןואשמחוטבםוקמהלרוחבלןירדהנסה
ובשיו,לכולכמםילשורימםבשומתאוקיתעה,םידרומהםעןוכתםדיםגמםיאמורה

מל
ו

:ריעב

(ג

הלקנלעםשפנתאטלמלולכויןעמלילוא,םיהףוחלאהבורקאיהשהנבי
הלהבשיוןירדהנסההתלגןברההםדוקרבכיכתתרכמהתחאההיארה.רצםויב
.הימכהוהנביתאולןתישםוניספסאמשקביאכזןבןנחוי׳רשהמ:איה,הנבינ
יאכזןבןנהוי׳רתמשירחא—םינשלבוילבתקץוחבמההונמבןירדהנסההלהבשיהנבינ

הבירמהצרפרשאדעותואישנבדמעו,אישנללאילמנ׳רהנמתנ,ןברההרחאםינשהזיז

ומעוסייפתנןכירחא;אישנלויתחתחירזעןברזעלא׳רחנמתנו,םימכחהידימלתץנ
התכהאבכוכ־־רבתדירמרשאכרתיבןברחםדוקםינשהזיא.עודיכותלודגלוהולעהו
ןא,םיברהוידימלתואביקע׳רכ—שרדמהתיבבסגתבשקןזאהלהאצמו,ץראבשרש

כ

■^—-■י■

V



—88^_
תאזאבזעןקזהלאילמגןברשומכו;שדחבשומןירדהגסהלרוחבללאילמגןברהאר

:ךלהוהנביתאהתעאוהבזעןכ,הנביברחביוםילשורי

ורמאהעשהתואלעו.םירשוקהםעןוכתאלודייכהזבתוארהל,אשואל(ד

קריכהזבהנווכהןיאו!״לאעמשי׳ראשואיכלוהןאמ״:(היכףדארתבאבב)
;אשואלךלהאלאביקע׳ריכטעמלקראבאוהלבא,אשואלךלהלאעמשי׳ד

דיעהוןנחוי׳ראבשכןכלע,הקזחןינעבלאעמשי׳רואביקע׳רינילפםשהנשמביב

אביקע׳ראלו,לאעמשי׳ראשואיכלוהןאמ:ארמגההרמא,הקזחןידבאשואיכלוהמ

תבשימי.ויתומחלמםחלואבכוכרבירחאךשמגקר,אשואלךלהאלאוהש
ןירדהגסה

לערזנסוגיירדאו(ג״המל135)רתיבהדכלנתוטעמםינשךשמביכ,םירופסויהאשואב

:ואוביואשואתאסגובזעןכלע,יולגבדומעלןירדהנסהדועהלכיאלזא,הרותהקסע

זא,םהירבעלכמםהלומקםיברואוםהיפדורםוגישהםשםגלבא.םערפשל(ה

ירחאדימו,םידחוימהוידימלתתאוילאףוסאיו,הכימסהלעאבבןבהדוהי׳רושפגרסמ

ךולמלםיגושארהםימיב.לכולכמהמןמזלהלטבןירדהנסהו,םשפנלוחרבהכימסה

תאלטבלוינפללדתשהללארשיימכחמםידחאוסנ,םונירדאתומירחאסויפסונינוטנא
הליעמ)אמורלוירבחויאחויןבןועמש׳דזאוכלההארנהיפל;וינפלךלוההלשויתורזג

ןוישרהתאםגישהירהא.לארשילעמהרזגהעורתאריסהלםדיבחילצהםצפחו,(םש

5וכלההשדחהבישיעובקל

ךיבמודימלתלכופסאתייכלילגהינקזלוחלשו,הדוהי׳רלשומוקמאשואל(ו

ינשמאוהאשואבםעפהורהבשהמ.הלעמלוגאבהששרדמהירבדכ,דומללודמלל

;ןוילעהלילגבאיההמוקמןכםגאשואו,לילגבזאויהסימכההבוריכ(א:םימעט

הדוהייכתמאבאצמגשומכו,םייקרבדכהעשיפלהרזגהלוטבתאדועובשחאליכ(ב

,(ט״י׳דהגשהשאר)הלאהתורזגהלוטבלעהשדחתולדתשהלוחרכוהוירבהועומשןב

ןירדהגסהבשומםוקמלהעודיהתיהש,הגבילףסאתהלוהאנקררועלםיאריויהןכלעו
םעפהםנויהםתבשימי.טעמקרםיגפלטובשיהבשאשואבורהביו,םלשםינשלבויכ

דומלתברפוסישהמהרקוזםתבישיב.המשםתבישילבררכזאצמגאליכ,טעמקר

ןבןועמש׳ררמא,׳וכואשואבהגשהתאןידתיבושדקשכו,:(ב״ל׳דהגשהשאר)

.״הנביבןיגהוגויהךכלאילמג
לאילמגןבןועמשןברש(ג״יףד)תוירוהבאצמנשהמןכו

ר)מכחהלוקלהישדובכהבטעמלןקת
׳

ר)ןידתיבבאהלו(ריאמ
׳

בבתסגודילעו,(ןתג

זאםתבשבהלאלכהרקהארגכ.שרדמהתיבמןתג׳רוריאמ׳רתאואיצוהיכרבדה

דועהיהאליאדובו,םרכלםיסנכנהןיבריאמ׳רהנמנאלהנבילואבשכיכ,אשואב

יבתיד״:(ג״לףד)תבשברפוסמההשעמהםגאשואבהיההארגהיפל.איההתעבםייחב

המכרמאוהדוהי׳רחתפ,וחייבגםירגןבהדתיביתיוןועמש׳רויסוי׳רוהדוהי׳ר
?וזותתיתפכהדוהי׳רהצרהמרזכהארנהנושארההפקשהברשא;׳״וכוןהישעמםיאנ

?תוכלמהםעטמ״םירבדמהשאר״תויהלהכזשםרטבהדוהי׳רהתפשהמאלפנדועו

שרדמהירבדכדובכולוקלהו,הדוהי׳רלשומוקמאשואבםתבישיזאהתיהיאדובלבא
ומלהתשרהוהרזגהתאהלטבש,ימורתוכלמדובכלחתפהדוהי׳ר.הלעמלונאבהש

םעדהיוכלהב,התוזחפואמורןואגתאויגיעבהארשןועמש׳רלבא;הבישיבףסאתהל
ועמשנרשאכו.״וכווגקתמהמלכ״:בישהווהורברוצעללוכיאל,ימורלוירבה
ר,תהיהגגשןועמש׳ר:אשואבהבישיהלכלעףצקהאציזאתוכלמלוירבד

יםוי׳

.קרו;הצוחוריעהריקמאציאלו,ותדלומריעירופצלבושירמולכ,ירופצלהלגיקתשש

אלשהנביבוליפא,םוקמלכבםירבדמהשארלהיההאלהוזאמו,הלעתגהדוהי׳ר
עומשןבהדוהיךלהשןכתיאיההתעב.וירבחבשלודגהאוהאלםאםגוומוקמהתיה

כ
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םויהותואו,(ט״יהנשהשאר)דומלתברפוסמכ,׳וכותתאתינורטממהצעלטנו,וירנ

,םילשוריירתאהנושארהםתבישיםוקמלובשזא;בוטםויוהואשעהרמההלטבתנש

:איהו

ןכלו,תוכלמהתמיאינפמןועמש׳רדוערתתסההנבילםאובתלתתב.הנביל(ז
ןועמש׳רתאאצמנאל,(ג״סתוכרב)אינםכאהדובכבוהתפוסרכלוניתוברוסנכנשכ
ותואבהיהאל(ה״לקתבש)לארשימהכתשתשהרותהדיתעםשורמאשכןכו,םתרבהב

םהרמואיאתויןבןועמש׳ראינת״:(םש)תדהוימאתיירבבותואאצמנלבא,דמעמה
,לאילמגןבןועמש׳רימילכהארנהיפכובשיהמש!״לארשימהרותהכתשתשםולשו

:ובשומתאקיתעהואישנההדוהי׳רונכםקשדע

:ךלהוםירעשתיבבותבישיוילעהשקהיהלבא.םירעשתיבל(ת

:הבישיההלטלוטותומירתא.אריואסיסבואילדימדירופיצל(ט

רפעמירענתהרמאנשלאנילןידיתעםשמו״:ןנהויייררטאזיזלעו.אירבטל(י

!•״יבשימוק
##

׳רירבדיכ,ארוקההכויהלאהםירבדתעצהירתא
המה(םשהנשהשארב)ןנחוי

םהבונשדחשןוקתהיכו;אמלעבהדגאירבדאלו־׳םיירותסיהתודוסילעםלוכםידסוימ
.ותתמאבדועקפתסהלרשפא־יאשדע,אוהחרכומ

׳ר!ונינפלשרבחמחירבדלהבושנהתע
ןנחוי

רשעהלכמהנשהשארברפסמההז
רבדבאשואיכלוהמעמששהמארתבאבבבןכםגרפסיאוה׳׳,ןירדהנסההתלגש״תוילג

לבא;הקזהןיד
ורמאשהמ—םאיכ,שממםהיפמתאזעמשיכהזביותנווכןיא

:םפוסדעוםתלחתמדוםילכםהלןיאהלעמלונקתעהשותרעהיירבדהזיפלו;ממשב

ירחאלבא,רבחמהירבדכסוניירדהימיבאל,הינשהםעפבי#שואלהתלגןירדהנסה

ומכםוניירדהלשויתורזגרבכולטבתנשירחאו,יוירחא׳ךלומהסויפסונינטנאימיבותומ

ןנחוי׳רירבדתגווכב״ויזודתל;הלעמלונבתכש
יכלוהרמולכ,אשואיכלוהמיתעמשן

,ותטישבהמה׳אשוא
ןיא

אשואיכלוהמהיהשלאעמשי׳רלעאקודתמאבו,דוסילכ

הנושארהםעפב
ןווכ

:רמאישהמלןכו;אשואיכלוהםשביתעמש:ותנווכוי,ןנחוי׳ר

אלהןבםאו,הזלרוקמלכ״אצמנאל,םיתעלםשףסאתהלוכלהןנהוי׳רי״ימיביכ

תולגימיירבדב,ןכםנמא.היאראיבהלוילעו,׳וירבדלתוריתסשקבלאוהרתומל

ךרדמהטגרשאדחאהאוהאל,הנבילואשואלןירדהנסה
יבתוכלכםאיכ,הרשיה

ויהאירחאשיאךשמנילבלונתבוחאיהתאזלבא;הכביהזוהכבהזיוגש״תודלותה

ירחארקבלונלגרה,וילכיאשוגודומלתהיכרבלעםיכגוחמחוגחנא.וללהםימוסהכ

ןעשהלםיאשרונאןיאשןכשלכו,םתרבדלעםהלןימאנאלו״,םוויפמיאצויההגהלכ
קדצהםאחכוהלורובדורובדלכיהלחתמןיחבנשילבמי,םינורחאהםירקבמה׳ירביר׳לע
.םתא
—

,רפינשומארוקהלתתלידכב,תוילגרשעהרבדבונרופסב״טעמונכראה

חברהונרצקלבא;ןנחוי׳רירבדבוננקתשןוקתהתוחרבהלעתוארהלו,ןהמ

Iהרצקוהכוראךרדאיהוז.םוקמההפןיאיכ,תויטרפהןהיתודלותב

מ!—י*€8*£^.ז״מרתישיטחהשדחב

;>!19טי

V׳
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רו־בעהתשרפ
ץיטענראבלאיחיםייחתאט

ץנערודורודימכחלדימתןתנםהיתונשןובשחךרדולארשיינבלרוכעהרדם

תמכחישרשלעםיקחתמהםירקוחהיניעוירחאךושםםדועלדחאלהתעםנו,ובתונעל

ירבדו;המולעתלכרואלאיצוהלוםותסלכרחאשורדלורוקחלופיסוירשא,לארשי

ןינעהתריקתבםיקסועהםנו,םעטםהבאצומאוהםהבשמשממםדאשןמזלכהרות

דעלהנה.ולמעבירפאיביםהמשיאשיאו,תוינקירםתיבואציאלהזהדבכנה

:םיחתפנםירפסינשוניניע

,ןיעאיקי>ח.ןייטשפעםהרבאתאמ,םידוחיהתוינומדקמ
.ז׳׳מרתןעיוו

.16)7^*1008$816*08^83034,8)1)^611^£80
1(1116נ1411מ608(0816051312ן)680011י

ג10מ1ג16מ׳6מ8,^!!*ס!)*1887ז.

םנוננסב,םתפשב,ברעמהןמחרזמקוחרכהזמהזםיקוחרהלאהםירפסהינש

.לארשיברובעהןינעלערואץיפהל,דהארבדלםינוכתמםהינשםלוא,םתנוכתבו

,םלועימימםדקמויתואצומולארשיינבלםיתעהןובשהתוינומדקךכחלובבלןנוכידחאה

תנשוישרחל״:שארבםוקמשידקלארשיתורפסבתונושתוריקחלכלכמהורפסבו

,םהילעורבערשאםיתעהוםהיתופילחוםרוקמלערוקחיידומלתרקבמוםכחכו,״לארשי

שורדיאלינשהו;םויכונלעדונהעובקהןובשההולצאדסוהדעםעללארשיתויהםוימ

דרי,התעאוהרשאברוכעהןובשחלאויניעםישיךא,ןנובתיאלתוינומדקותונושאר

המכחבודיתאהארילינרויקבסדנהמםכחכו;ןובשחחתודוסייפלעהכלהלשהקמועל
,םינורחאהםימכחהואיצמהרשא,תונושתוינמםותונומתןורמינבכונינפלדיבעיו,תאזה

םנתפבשמתשנםאוא;ונידיברשאקיתעהוןומדקהןובשחחתולונםןחידילעתולנל

.םשילחאבתפילשותויפיאיבהל:לכיפבהתערונשה

,הרוצשבולוהרוצטשופ,ריסתהנתשמוךלוההיהרשא,רוכעהןובשחתורוק

אוךכלוילע,ןחילעדומעלץפחהו;רבעלכלאושטנןהיתוחולשו,דאמובסנוובחר
רשאו,ץרפנםנויזחןיארשאםירפס,םעוםעןושלבםינושםינמזמדאמהגרחםירפס

שקבלוילעתאזדבלמ,הכלממבםינשוהנידמבדחאםילחנהםירפסהתורצואבקרואצמי
םהיתופקשהוםינומדקהינויעטפשמבאיבהל,הנוכתהתמכחבםיברתונובשחאוצמלו

רבדהאלפיאלןכלע.ונלצארוכעהןובשהןעשנםהילערשאתודוסיהםעםכירעהלו
םאו,ויתומוהתרקהלאאבאלוהזהדבכנהקנעהץקםורמלעינהאלרבהמהםנםא

ןמזבםיתעהןמשהץנעבהברהךיראה:ויטרפלכלדהאבצקותחאחדמןתנאל

ונידיברוסמהןובשחהלעו,הרצקברכעדומלתהוהנשמהימיבדובעהרדסלע,ארקמה

,ויתובקעבךלנוירחאללועלוורמאמתארקבלחזבונאצירשאונחנאםנ.חמואמבתכאל

תורוקרתילערבדלדועבושנילואו,דבלארקמהןמזלעןיעונמישבהפקפתסנןכבו
.רשכהתעשאצמנרשאכרוכעה

כ
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,הנבללםהישוחםינומויהלארשיינבשםימכההלכלצאסבסוטרבדהיההנהו

םימיבםליא;דחאשדחןמזלןמזמופיסוההמחהתונשםעםהיתונשחאתוושהןעמלו

תאחיכוהלוצמאתהו86763.ת11נ,1ן0110116ז,00(1מ6נ•ןםיעודיםימכחומקםינורחאה

םויםישלשינבשרוחב׳י:םירצמהתנשכםלועמהכחהתנשםהל.דתיהלארשיש,ךפהה

םנזחאתאזההטישב.ה״םשןינמלםימילשמםימיהשמהופיסוהןורחאהשדחהלאי

השמחובשהנלובמהןובשהבש:ויתויארו,(253דצא״מרת)דומלתתיבעימבס״זחרה
םוקמבו׳םימיחריהמאתאוהיבאתאהתכבו״דהאםוקמבוניצמהרותבו,םויןיקלםישרוד
ונהנהזהןובשחבששיחכהלןיאז״פלרשא,׳׳בויםישלשןרהאתאוכביו״רמואאוהרחא

םיליגרועודיהיהשםישדחהרדסהרותבריכזהלהשמלולהיהאלכ״עו/םירצמהומכי״ב.

שדחהןמהנשהוליחתהשםירצמהרדסמתונשלהרותבהוצקר,םירצמבםתויהבזאמוב

לדתשמהםילבויהרפסמהארנןכו,(יךרעלירשתשרחבאוהוסולינהתולעלןושארה

תאםירבעמהםתואלערמואו,זאמגוהנההמחהישדחיפלתועיבקחרדסבקיזחהל
םבושדעהזהןובשהבונהנסיזהרתעדיפלו.תודעומהוםינשהתאםילקלקמםהשהנשה

הנבלהישדחיפללבבבםרדסוםישדחהתומשםהםעולעהזארשא,לבבתולגמ

.םייסרפהלצאאוהשומכירשתבדחאמהנשהתלחתההעבקמ

תויופרהתויארהתמועלו,ונינפלרשאורמאמבןייטשפעםכחהאציתאזהתעדהדגנ

.:ךפהלתוחיכומהתורחאתויאראוהאיבי,םירכזנהםימכחהואיבהש

יללכהןמםיאצויםידוהיהויהיעודמו,הנבללונמםשךרייאצויםימעהלכ(א

.תאםיבשות׳הנבללונטשםידואםימעןכוםינומדקהםיימורהוםינויהםיברעה(בי

םינומהלארשיםניכטופשללכונןכלו,הנבלהתוארתהןמזאיהששטשהתאיבמםימיז*

.(יהנבללםינומויהח׳׳הקשמסויהתלחמ

לצאשהארנןכלעו,הנבללםינומהםימעבקרהנוהנעובשלןמזהתקולח(נ

;רעבמעונפעכשדחלליבקמסטשלמ(30דצ)ןייטשפעסכמהביצהןכו,סיזמרןושלןכ(•

,ילוי20םויבםירצמהלצאליססמהיהסוסןושארהשלחה:םיקדקודמםניאםהינשירבדלבא

תעיקשםעאצלבא,גנאג5יוארעשיקאילעה,רסשהדומעב)םויבהלוע(סויריס)בלכהבכוכשסויג.

היהןכלו)תולעלסולטהימולחיאיההסעברשא,(8דצרובעהידוסיבהאיגשבבותככסמסס•

רומישסלמלהמודה,סיריהסואםיריס—סולינלוסויריסבלכהבכוכלדמאםשםירצמהלצ£

אלשינפמםלוא,(593דצנ״מעיגאלאנארכ,רעלעדיא—ירבעןושלבסולינהםשאוהש

עבראלכקשענםתנששארהיה,ה״סשלעתפדועהםויהתיעיברסנטשמבםירצמהואיבה

שמר.תוירצמםינש1461רובערמאא״כילוי20םוילרזמאלו,וירוחאללמאםויםינש;

ש״לבו.םתריפסירמא139תנשבו,ניספסינפל1322תנשבילוי20םויבלסתותשדחה

ינפלהנשםישלשךרעבןקתנרשא,ירדנסכלאהשדחבירצמהשדחהעיארוס״זחרםימכחהלברעתנ

1111118\י8£118)תקתענההנשהתאו&ילחהזארשא,םדצמלשאירדנסכלאבנ״סס
הנשב(-£.

ןמו,םולשתהימיתשמחלעדמאםויםינשעבראלכבופיסוהשי״ע(רהאיסעססע£)העובק

שמתשמהימלתןכלו,מסוגיוא29םויבתותשדחלןושארהםויהזהןובשחהיצללחאיההספה

רעלעדיאןייע)רעבמעס&עסשדמללטקמסותתאבשומסיירדנסכלאהלששדחהןוכשמהרדסב

1-141).

7ייע)מ״הנסמםויהתאםיליחתמז״כבוהננללםינומםיניסהוםיילבבהסאונאצמ(* רפסב287^1

88(1,0ם0זמנ86ם<נ16םם8
י
-ינאברעדגנונכערסייצאיד,ךא&מונ;38דצ318101ז10166

.ונאצמאל,ברענמםויהתאלחיהמחלהנומהםעהיכלבא,(31דצרעריססאדנוארעינאל

כ



_5?״־!י*,
.(יתירצונהתדהולבקשדעהנממועדיאלםימורהםגו,עובשהןינעטעמכחכשנםירצמה

פימעהקריכ,הנבללםתונמלעהרומחירבתישעללארשיינבונהנשגחה(ד

.שדחהחריהתוארהבגחושעהנבללונמש

ארקנ#<*)11ד,ע10$םשהןבש,השדהההנבלהתירוצןושלבותארוהשדחםשה(ה

.(6דצרעדנעלאקעשידיירעד׳םבץראווש׳ההםנאיבה׳ה׳ג׳כתויארה)שדחןבחירוצב

רכזטאצמאלעודמ,הנשלכףוםבםימיהשמחופיסוהוהמחללארשיונמוליא(ו

!גחלהלאהםימיהתאושעהמחלםיגומויהשםימעהלכשטרפבו?ארקמבםהל

תוגמלםגהנמובזעאלזיכבםיילבבהןמםהישדחתומשלארשיולבקשףא(ז

.ןסינמםהישדחוליחתהםיילבבהםגתמאבו,ןסינמםהישדח

ונמלארשישהמודקההעדהתאםייקלןייטשפעאירםכחהירבדתוצקםההלא

המצעלתחאלכשתויארןהבשיו,הבוטלתוושויתויארלכאלםנמאםאו,הנבללםלועמ

ץנעהלערבדאםרטביכנאו;לודנןובשחלתולועןהדחיןפרטצהבז״כב,תחרכמהניא
עירכהלןחכבריתעדלרשא,תושדחןהילעףיסואוהלאהתויארהתאביחראללכבהזה

:ןהולאו.קפסידימרבדהתאאיצוהלוףכהתא

הושרפהיערהלואצמאלשםישרפמהו,אסכתלמםימעפיתשארקמבהרכזנ(א

ז)ילשמבהונאצמתחאםעפ.חנינעיפב
׳

־׳רהשרפלביטיהו,ותיבאוביאסכהםויל:(יכ

ומכאוהו,גחםהלהיהששדחהשאראוהש(עיבארלתועטבםתוימהשוריפב)יחמקהשמ

ימורהםגרתמהו;(יה׳הםומע)שדחהרבעייתמ,(יאוימלאקזהי)חתפישדחהםויכו

גוחללארשילגהנמהיהשטאצמאללבא,שדחהיצח£׳161111111111101המגרת(\׳ט1£3**)

ועקת:ונאצמתיגשהםעפכ.םירתוימתומשבואךכנרשאתוכמהותוצמהגהתלוז,ותוא
שארלימראהםגרתמהול״זרהושרפו(ידאיפםילהת)ונגתםוילהסכברפוששדחכ

תלמשוניאררשאכ,רפוששדהבועקתארקמהשארהרומןכו.ובהסכתמשדההשהנשה
גהומגרתהסכבתלמו,יברעהוירוסה,ימורה,יגויהוקיתעהןכו,ח״רהתארוהשדח

ע0\1111ם111ט1ןאטלאוולשאטולגילופבימורהוקיתעהו,אאםכבםגרתשירוסהתלוז,םתס

וראבןכו,חספהגהלעדסוימאוהשהארנרומזמהץנעמםלוא.שדחשאר,דלומהםוי

תנשןילרבברואלאיצוהשושוריפבבונטאסקחצי׳רשריפןכו,םינורחאהןמםיבר

.!לודנןליאבדימתתולתהלהזהשיאהבהאןכיכ)ם״בשרהםשלעד״נקת
)

ורמאכ״ע,

ואיבהו,שדחהיצחהתארוההסכתלמו,ןסיגאוהוםישדחבשדחוימבשדחבשוריפש

אוהשחספברעלהנווכהשותעדמשריפותירוסעדיאלבונטאם)תירוסןושלמהיאר

,חריהאולמ,אאסכתלמתארוהאיהןכיכ(!חספהגהלובסגכילךסמוהסכמץעכ

השמחםויוא(ילערבאסיעםשבטםריפ,ןוטולגוטפיהכילטםק)שרחלרשעהעבראסוי
תחאםעפאצמנםלואו.(א״כ׳טרתסא;דילכייאימאטישפהםונרת)שדחכרשע
׳י׳זאייהד)יעיבשהשדחלהשלשוםירשעהםויבוירוסהםנרתש

)

אחריבאאסכדאמויבו

4ירשתד
:תונושתוארוהתללוכאסכתלמיכהארנרומאהלכתאדהיףרצנרשאכ.(

רעלעליא;336,63לצ337117ןייע)םיניסהוסילוסה,םיילבבהלצאעובשהאצמנןכו(*

יאהמחלםינומהםייסרפהךפהלו,הנבללםינופה(1-88
םשורםלצאונאצמלבא;עובשסהלן

מיש,שלחהימיםישלשןיביכ,(הנבלללועונמשסעב)םינומלקםימיבעובשםהלהיכסהסגש

םויהיכאצמנ,עובשהימילסילמוימתומשסימעהבורלשישומכ,לחוימםשםהמלמאלכל

.(11-517רעלעליא)םהיהלאסומשנוהיקיםירשעוהשלשהו,רשעהשמסה,ינימשה,ןושארה

גהרפנסיפדהשהמגמשממלירוסהםימתלורואבבשביהר״להנוכמההפיםהרבא׳רםכחה(י

לעאצמנכהממו,:בס?(איכ׳פ)רתסאהלגמלורואיבבו,אפכסלמתארוהבעגנ(ויכרתתנש)

כ
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לעחנוההתארוהרקיעיכ,טפשמהזמאיצוהללכונו,ובנ׳׳כו,שדחהיצח,דלומהםוי
ונחרכלעכיא,(87278^4:(גט8(11־8,ז111-6מ)שדחהיעברתעבראבחריהתנו״היונש■

רשעהשמח,דלומהןמזבשרחהשאראבזאו,הנבללםהישדחםינומלארשיויהשרמאג
תאזכהלמלללכםוקמןיאתאזאלולו/שילשהעברבובג׳׳כואביכואולמהןמזבוב

םא,תחאהלמלדחיןסנכיוןצבקיןינעהזיאו?תונושההיתוארוההלואבןיאמו.,ןושלב
חריהתנומתתונתשהםעללכסחיהישדחלןיאש,הסחלהנומהיההבשמתשמהםעה

?תאזההלמההחנוההיפלעש

לשויתודלומוויתורוכמ,דתיהםידשכץראו,םלועמוניתובאםשירהנהרבעב(ב
םימיהחכשנ,םלועתוממשל,דתיהרשאתאזהץראה.ונבצחונממרוצ,וניבאםהרבא

היפשא,הימכחתמכחלכ,םתוצירעוהיכלמתרובנוהפקתהשעמלכו,בלמםיבר

ועיפוהםינורחאהםימיהםלוא.תוהלבןמומתופס,הלואשודריהתא/הימשירבוהו

םהילעובתכרשא,תובברלוםיפלאלרמוחתוחול,תאזהץראהיכשחמלעםנהרהג

שילעאכימםכחההצר,ירשחלאזכריבהבאאסכלאמויבוס״חיעיבשהשלמלהשלשוםירשעםויבו

לעהו,האורהיניעמהסכהסוונעטקספלעהנבללשהאולממןמזהלכאוהאמריראאסכשחיכוהל

כלוןיעןתונהיהסאו,ל״נהסכמהליבאוהסועסו,אאסכשלחהלשג״כםוילעןאכרמאנש

םויאוהםשםגאאסכיכהאורהיה,םלוקהקוספבירוססוגרהבםשאבהיונישהלמ
גמהוםימיהעבשושעחבזמהסכונחטסרצעינימשהםויבושעיולעיכ,שלחהלשו*ס

ץלסוןילהאסיבלהסלומלןימויאעבשואלאעלןימויאעבשס״ס(יסקוספסש)םימיחעבש

ילשהזהןובשחהלעו,ןימוירסעחעבראןוהנבשחחוכ
״
ארקמבאצמנאלששלמבםימיל

יברעהו,רבעהשמחהסוילעוסנווכשןיעלהארנ,ירבחלאחריבסבאאסכלאמויבוכ״מארמא

סנשםמסמהיכרבלהסמא.״שלחלשויצחאוהשרהשלאףצנםשםנרקירוסהתובקעבקיסעהש

׳חקוספהתאסגהנשרשאכ(היס׳ח׳א)םיכלמבבותכהחאוילאףרציכיטקוספהתאתצק

יכוימנאןמאסברוראתשינכהמעליארסיאהלכוןימויאעבשאלאעוהאנבזבהבןומילפלבעוםגרתו

אתיבלאתלוחלןימויאעבשואלאעלןימויאעבשןהלאאירמסלקןירצמלאלחנלאמלפו
׳׳מו

סשממבסיהםעהחולשםוייכרמולןוטמנאלןפואםושבלבא;סשםיכלמברומאהיפלע

חצש(שלחלב״כסרצע)ינימשהםויבאצמנ,קיתעהםשמרשאםיכלמבםגירהששרחלרשע

סעבשימיוללכנםירכזנהםימיהרשעתעבראךותבששוריפברמואומצעםגרתמהו,םעהסא

רסויהלכלו;ב״כםויינפלםעהתאחלשללוכיאלכיאו(אלאעלןימויאעבש)סטסכימי־

רלסמהצקהארנןכו)הכינחהימיוירחאוסטסהגחהנושארבוגגמירוסהסעלליכרמוללכונ

סעהתהחלשסיבהתכונחלינימשהםויבו(אתיבלהח־והלןימויאעבשואלאעלןימויסעכשטישל

ןושלבשהזמהארנ-פיכעיכ,ונירבלרוחסיאלהזםגלבא,ןוושחרמללומןמזירשתבפיכב

ינשלעשיקנםהמו(87278י6ם)חריהאולמורלומהםויתללוכאאסכתלמסהיהתירי©

םגרתמהתנווכיכבורקרתויו,הזלםיכירצונאןיחלבא;((גי18<11-81טמ6מ)םירמאהםיעברה

יאימעהןמו,שלחלג״כואביכםוילעאאסכלאמויב
םזהרחואמהם-גרסמהט,סיארן

ואזסמגולאצמנס״סביינשאצמנשםוקמבבורפ״עסמו,הפיטיבהאלוירוסהךותמקימעה

קפסשםישנאהשרבלהיוארו.ונירפסןיבוינויהןיביונשלכץאהפו,ינויבונממםשורסצק

םבלתאומישי?^ם86!ת1111י׳׳ערואלהתעאצויהסילללולגהסישרשהרצואבןייעלםליג■

ריעאבגאךרלב—.ונירבדלהיארואצמיילואו,תירוסהתורפסבאאסכסלממארוהלעןייעל

גאסעסנהעצריסרעלאסכשיריס:רמואסויניזיגםכחהו,:רופבתכשהפיםכחהילבללע

,יגאמעפנהעצ&נישרעלןקתלךירצשחכומיתבתכשהממו,רנאמללאפרעל,ססאנאמסעד

.סויניזינירבדבללכןקתלךירצןיאשחכומילערבאסיכוילססקםשבינאיחבסכשהממו.ליכמ

כ
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11ו3*6ז0מ00018-םמשתאארקיוםוינילפ,רזלעדיעהרשאכ,םהירפסתאםירשכה

תויכשיתבכ,םירדסורטשמבםיכורעוםירומשויהרשאתוחול/(תופורשםינבל)1111*

םהמ*,המדאהיקמעממהתעואצי.,ונימיבםירפסתורצואומכ,רושאולבביכלמ

תוחולהןמ.םוילםוימתורוצנותושדחונלהלגתרשא,,דמלשתורפסהתשענםהירבשמו

דועםעבםילבוקמוםירוסמויהתישארברפסבהשודקהונתרותירופסיכ,הארנהלאה

םייקנויהאלו,חורירבדותומולחבםיברועמויהםלוא,הרותןתמינפלםדקמםימיב

תודגאהוםירופסהתועומשה;םהלוואהברהתוהלארשאםימהיבצעילבהמולבתוהמזמ

תובעותוהמזץמשלכמורהטיוףסכףרצהכונתרותבופרצנםעבוכלהתהרשאהלאה

םעדבבדבתואשונםיילבבהתועומשרשאםוקמבםנו/םהלונתנתושדהםינפוסיוגה
רואהןורתיכונתרותןורתיהארי,םהלםידחאםירבדותחאהפשטעמכו,ונתרותירבד

5םירשכהתודנאלעךוםמםיעועתור;ךשחהןמ
הכופשםירשימוטפשמוקדצןתחורו,(

חונכושעיאלרשאםישעמםישועםימוצעהוםיברהרושאולבביהלא—ונתרותירופםלע

לארשייהלאו,ןובשחוטפשמילבהנובתאלכותעדאלב,הערלואהבוטלחורהםהילע

סנועבםכרדיתיחשמו,םימתבםיכלוהלדסחהשוע,קדצבלבתטופשי,דחוימודיחילא

הלאלומהלאםירופסהתאהושיהכרעןיחוונתרותתראפתרקיתאתעדלץפחהו;וקמי
לצאאצמנןכיכהנה!ותשודקבלארשיומעלהרותןתנשךורב:בלהתנווכבךרביזאו

,האירבהרופסםירשכה-
םהיצקםפא,הגלפההולובמה,ינומדקהשחנהאטה,ןדעןנ

ולקלקתהםתיברמותרמשמלןמזהונלריאשהתוחולירבשקריכ,הארנאלםלוכוהארנ

דננםידוהיהתומדקורמאמב)ןהכהףסוירבדרשאביטיהו,םימיברמםינושתומוקמב

ירוישמ.ונתרותירופסלםימיכסמידשכהיסורבירבדיכ(ט״יןמיסןושאררפסןויפא

םשבםלצאםנארקנוםיילבבלםנשודקהיהיעיבשהםוייכםירמלוננההלאהתוחולה
וגרמאנדכאןושלבו,בלהתחונמםויירושאןושלבתראובמחלמהתארוהו,תבש

םיברםירבדבו,הכאלמתיישעברוסאהיהתבשהםוי.הכאלמרמגםוירהאםעט

5
ךלמנעומחלוומחל:ססוללוסלוםתומשלסהיסלאתאירבהנושארבהרכזנלשמלהאירבהרופסב(

םתאירבוריכזהרשאשרדמהילעבו,םיכאלמהתאירבלע0גרבדהאלונתרותו,העאו(ונע)

״(ר״בשיר)יוכוומורדבחתומהיהלאכימורמאיאלשישימחבואינפבוארבנשרמאלופיסוה

םאיכ,וכרלהארשבלכתיחשהיכהיבשויתאסמבקאהלעאבאלםיילבבהרופסיפללובמה

רשאםוקיהלכהחמנהנובתאלבותעדאלבותמחבווכצקבו,סהיהלחלבלעהערחוררובעב

והוציו(חנ)ארדא׳־זדחללבהנשהמשארמעידוהרשאהעאהולאהאלולו,המדאהינפלע

דאמףנאההלבלרבדהעדוהבו,]יראהלערשארשבלכלרכזראשנאלזאיכהבהולתושעל

םחנהנורחאברשאדע,םיברהסיהלאהןיבבירןרפזא,ארדא־זיזחחאסגדימשהלרמאיו

הלפנסימהואגרשאכיכרמאיילבבהרופסה—!ארדא-זיזמלתושעלרמארשאהערהלעלב

,םיקחשיהבגלאורובעיווצרפבחרןרפכו,ומלטלפמושקביוםיהלאהלעסגלחפו■התמיא

םוקמב—1סימשירעשלילעםיבלככולחיוסרקוערכיכדע
י

םילמבונתרותברמאנש

קלחסחקלםיבובזכויתאיווצבקתהסיהלאהיכסשרפוסי,חוחינהחירתא׳החריוסיסעמ

תודתיהיבתכתודואלעובתכנשםירפסהסהםיבר—!ארדא־זיזחםהלבירקהרשאחבזב

80111:8(161•,נ0נ6]£0111ט801נמג£10מ00(1(138!168181116-:מ״ד,שלקהיבתכלססומיו

־1801100!׳01:-
4.8371.

06111.נ>1,8111610.1)10.108180181463£ב1(101116(161־

.801100£60
801111מ£60.88^06,.14.116)60ל:1ת3,10ת1מ001161111011161־101־

©הימודו^1111*(1£0,1100ז2ח:6£83316(נז080111(;£811116)11011001008(489.1^11008.

*ילשכהיסורב.,םשברכסהזה!ינעבןיבארר״לבתכרכעתפשבו,תואמל
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י

,22דצ8^706לצאתורוסאהתוכאלמהיטרפרבדלעןייע),לארשימרתויובורימחה

קרדימתויהםירשכליכ,ונתבשמםתבשלדבנדחארבדב.(158דצץבארלצאו
שארלוחיןעמלםימיהנמשלעובשהםהלבשחנםימעפלןכלו,שדחבתותבשעברא
הנבללסהישדחונמםיילבבהיכ/דועונלעדונהלאהתוחולהןמ—.תבשבשדחה

,לבבמםחםעולעש(א׳׳פה״רימלשורי)ורמאשומכו,התעונלצאסתומשכםהישדחתומשו

והוארקורדאשדחרחאדחאשדחןמזלןמזמופיסוההנבלהוהמחהתנשתוושהןעמלו

תורודבםירקוחלדועעודיחיהרבכו,(רדאלרחואמהשדחה)״ורדאשורקאמוחרא״

םינשט״ילעברוזחמהתאועדיםינומדקהםיילבבהיכונינפלש
ורפסב8*7117ןייע)

8611־0ם0זמ316ם016םם6
י
ואצמשיבונעירטשי״ערבדהםייקתנו,(65דצ3נ5101פ6<116

םכחהירבדןייע)ינשרדאשדחתועודיםינשבםחברכינש,שוירדודנובנןמזמלבבב

רעריםםאדנוארעינאליבאברעדגנונכערטייצאידורפסב)ךאפמונםכחהו.(14דצןייטשפע

,םרובערדסולבבישדהתומשדועולגתנאלורפסובתכתעברשא,(57דע47דצמ

ישדחןמזדחאכםהבורכזנשיטסגמלארפסבתומוקמהשלשךותמתעדברבחיכוה

תיאריפלעםהישדחםיבשחמםירשכהויהנ״הסינפלתישילשההאמביכ,םילבבהוםירצמה

ןסינמםלצאתלחתמחתיחהנשהו,םנובשחבםהלהאצישחריה
6
שדחהשארמונייה,(

תעלכבו,הינפל.דלךומסוא(ץרעמ25םויבזאהתיהש)ןסינתפוקתבלחשהנבלל

הזהםכחהו.הנשהתואורבע(ללכבדעו)ןסינבדחאדעתבטתפוקתתכשמנשוארש

3516)תורטשל67ןמזמהנשט״יןמזלחולהלאימלתירבדיפלע(50דצ)ורפסבךרע

וברשא,(ונלשו״פקרוזהמלכז״פלללוכו,האירבל3534)תורטשל85תנשדע(האירבל

תורבועמט״זדאח״ונםינשה
7

תחתיכ,ונאונריבעמםירשכהרובערדסהזיפללדבנו.(

הנה,ןסינברשעהששדעתבטתפוקתהכשמנםאיתלבהנשהתאםירבעמונניאונארשא

לכךלמשרפלשלשסנשןסינשרממ,:רמאיםשושרכישעמתרפסמהתמא!ינוזממהארנןכו(*

םמוהסרעסלאןעשיסימעססעלעסכישעג)״!ראהלכךלמשרפלשלשחנשרדאשלמדעןראה

101§1תאמ
יכובולמעשםוימאלםהיכלמתטשםינומויהסילשכהיכ,(4לצ¥10*01־1י

ןסינבלחאעיגהשןויכרלאכסיכבלמעשךלמונינששהמלםיכסמ,םהלםלקשןסינמסא

תישארהיהשהוחשלולשארמםהיכלמלםינומויהםירצמהןכו.(יבףלהיר)הנשולהחלס

רעלעליא)םממ
117, ינינעליכרמאי(65לצ)ל״נהורפסבג111ת(1<011סכמהו.(1—118

םלועהשינפמרבלהסעסםיבשומשייכףיסוהו,ירשתמלומינינעלוןסינמםינומויההנומא

ולבקשרמאוםשםמולואלערבלשסילוהיבםיילבבהרבממהלופלממנילואו,דשחבארבנ

.הכומסההרעהבןייעו,םיילבבהןמםהישלמ

י׳
למאלעסיבוחכואצמנרשאכסיילבבהלרובעהיללכ(66לצ)ורפסבאיבמג1ט1-^46םסכמה(

הנוכנהנשהיזאמריהלאליבקמ(םהלעוליבכיכ)םיבכוכהבכיכןסינבלמאבםא:ל״זו,תומולה

.(תרבועמ)האלמהנשהיזאמריסלאליבקמםיבכוכהבכוכןסינבישילשבסאו,(הסושפ)

שלמתיעיברהצשלכבופיסוההממהםעהנבלהתנשתוושהןעמלו,:לועבתוכהזהםכמה

רמאלמאשלמלשינשרלאלבלמופיסוהתינימשהנשלכבו,וראלאאסורגאמוארקשלמא

ירמשלםירחוס,רגמלועםהלימאצמאלש,הלאהםירגלה.ילולואאסורגאמוהוארקולולא

עבראלכאלושוירללז״סוג׳׳י׳מ׳התנשבולנובנל׳ו׳ג׳אמנשבינשרלאםהברכזנשיבוגמ

קרקולממיירוזממםאצמנרוכעהרלסמשכ״מאוהנש׳ללכבהנושארבורבעילואו,םינש

סקלודבלחאוחולחיהבחכןיבמהיהאלןעמלרימסכמהיכ,ריעאתאזלעךא.רתו*

ומצעלעלבקמוניאיכרמאלםילקהורפסתאהיגהששסילעלךירלדפסכמהו,םירפסיפמ

.םיתעהןמשמרולסוהנוכמה,ןימהתמכמבםיעגונהסדבלבסרפבוי,וללכברפסהמוירמא

כ
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8שדחהשארלהפוקתההמדקאלםאהתואםידבעמםירשכה

לדנהאצמנרחאןינעגדוע.(

םהיליחתה,ברעבמםויהתונמלםיליחתמונארשאתחתיכ,םירבעהוםירשכהןובשחןיב

,(31דצךאפמונ,385דצ68711/,1-224רעלעדיא)סוינילפתודעיפלח״הנהמותונמל

רשאכ,ח״חנהמםויהתלהתובשחהרותןתמםדוקרבעינבםניכ,רבדלםילנרשיםלוא

9תישארבימיתששלכבןכודחאםוירקביהיו■ברעיהיוהאירבה-רופסבונאצמ
).

ורמאסחצקס,הזהרבזבסהיסועלנוקלמנ,ביבאהלעםירבעמויהשםינומדקהםיארקהסג(•

אוהבינאההשקבןמזשורמאםתצקמו,חספנביבאהאצמיאלסאאלאהנשהסאםירבעמןיאש

מינרסעלהסיה״הנושארהסעלה.הנשהםירבעממ״רבביבאהאצמנאלסאו,רלאשלחףוסב

שארבביבאהאצמישךירציכהיארבסרוהווימיףוסבתעלהסאזמרזהךא,עינהאורהףסוי

א׳כףלהנשמהנשללבהןינמ,״ןלעןכ״הנוכמהלולגסוצמרפסבהילא׳רבןרהא׳ר)״שלחה

םימכחהסיברמסועלמאצויהרבלףוס,:רמא(ז״ל׳פסיסקןינע)והילאסרלאלעבסג,(ביע

הצילמ״:רמאצוקלשצהרמאךפהלוסעלהלגז״כבו,״רדאשדחםולשתבהיה,ביכאהתשקבש

והילאהרדאלעב—.*הזבינוחירכהסמאהםנמאםימכחהירבללעקולחליתאבאלהלילמ

נלהיסמהרותחקליכ,סהירבלתאאמצבהסברשאםינברהימכחסועלירחאםימעפלךשמנ

סבשןינמ,והילאסרדא)סבשברעברנהסראהריסהאוהםנאוהו״ונאיעמיכיכדרמיבר

יכקרס
)

.

,רקביהיוברעיהיו,:בתכו,ל״זם״בשרהםיבותכהיונששבתמאבקימעמההזלעלמערבכ(*

יא
רקוביהיו,רואהעקשוןושארםויבירעהשברמיהיואלאםוייהיוהליליהיוןאכביתכן

סורבלס׳יב׳קהרמאשסימי׳והןמלחאםויםלשוהירהרחשהלומעהלעש,הליללשורקוב

רמאםוירקבהוברעהשרמולבותכהאבאלו,עיקריהיסיסלא.רמאיו,ינשםוילימסהניסאו

ליכסס
א

םוירמגנירההלילההרמגנוםויריקבהשםימיהששויהךאיהאלאשרפלונכרצוה

רואהןיבסיהלאלדביי.:רמאסזלסרוקו.(44לצמ״ממ״כ,ןיזארתאצוה)יינשםוילימסהורמא

סאירבסלססירהש,ךשחהכ״חאוהלמסרואה,הלילהכ״חאו.םויה.היססועשב״ישןשמהןיבו

,הלילוהזאלסוהסינפלעךשמוביסכלךכלסלוקמשךשחלכו,רואיהירמאמבהיהםלועה

.״ךשמנימאוהלמסרואהםלועל,הלילארקךשמל
רפסבע״בארהאציתאזההעדהדגנ—

,רגסהילטאורקלוהילערערעל,(173דע159דצמ)ד״מדממםרכבספדנה״סבשהסרגא״

ליכףאו
א

וילאיכ(415דצו״מ)ןונערגימהסזהרלביטיההנה,םיבשרהםשוירבדבשריפ

הונעהזורמאמב.״שיאינפאשהאלו״תבשהריציפבםשרשאוירבדורויוילעוויצמםרי

יכ,סבשהלילללמלוירבדמודמלי!פלמפיכ,״שקומומסריסהלולושכמםירהל,האנקליעמכ

ייעיבשהםוירקביששסםויףוסהיהסא
ש

נל
ו

ונמזבושעןכסמאברשאכ,*אבההלילהרומשל

לארשיוןושארלילםירמושוסבשלילםיללממויהשהלידוסמנ״רםהילערפסשןיסירפקבםינימה

העדמס״בשרלהלילמםלוא.(35דצץלאגראמ.סאצוהב״רתועסמ)םוקמ!.לכבןתואןידנמ

ולכאמברעבםוירשעהעבראבהרוסהרמאשוריפבו,הבםומהבססהשמרשאסאזכסשבושמ

םכסנשוסבשסברעדעברעמ,(מ״יבי?סומ0)ברעבשדחלםירשעודחאהםוילעתוצמ

יןכו,(ב*לג״נארקיו)
אלו,ברעדעוברעמ.הנמנ.הרומלשהמויש.םירמאתומוקממ.חיכוהלש

לעו,רקבהמםויסתונמלםיליחתמלארשיויההרותןתמסרוקשרמולא״כם״בשרהסנווכהסיה

םוימלבא,ס״סםדוקםעבלבוקמו.רוסמהיהשהאירבה,רופס?הרוסבהזהםויהרכזנןכ

ס90לךאו;ברעבםירמוגוברעבסיצימסמםילעומהלכותבשהימיו,רברסהנסשכהרוסהנסנש

כיכ,:ורמאנסממע״בארהארק
ל

ם״בשרהםגיכףיסואינאו)סהממםישורפהסגסיקולצהלארשי

ועדישרובעבקרםוילכב׳ההשעמסישארנסשרססבהכנאליכםיעדוי(שוריפבךכרסא

אליכנאו,(160לצ)״לבכנסםשהםבשרשאכוסנשישהנשה.דאורמשיךיא

כ
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לארשייגבךותבוזחאנםהיגהנמוםהיתודגאםיילבבהירופםיכוגיאררשאירחאו

ןובשחרדסלכטעמכרשארחאו,םידשכרואמותאםתואאיבהשוגיבאםהרבאידילע־
ןובשחבםגיכןימאנאלעודמ,לארשילשםנובשחרדסםעםיאתמםידשכחלצאםיתעה
ולחיוםנובשחלארשיובזעיכרמאלונצירמיהזהמו?הטהלדהאךרדהיהםהיתונש

?תפומוהיארילב,המחלתטמל

םיברםימיןעי,ובעייתסחלוצפחהמחלונמלארשישםיבשוחהרשארבדהסג(ג

בלוילאםישנםאהזהרבדה—םנובשהרדסולבקשתנתונתעדהו,םירצמבוררוגתה
תוברםינשיכ,םירצמתורוקבאיהתעדומ.םדגגכשתעדלקוזחו״רותסלהשעמ״האצמ*.

4(םוסקיה)םיעורהיכלמםשבוארקגרשאוואציםשיממרשאםימעברלשממםשולשמ

,ויהםירבעוםיברע,ןויפאלותבושתבןהכהףםויםשארבו,םיברתעדיפלהלאהםימע.}*־

רפסבםתודואלעןייע)ברעוןעגכץראמםימואלתובורעתםידהאםימכחתעדיפל)•

תויגומדקירקחרפסבו,224דע198דצמסרעבע׳חהל״םעזאמרעכיבאידדגואןעטפיגע^
ל״גהורפסב8^6)המירצמםהרבאאבםהימיב,םירקוחהתעדיפל.(יולהילתפנ־׳רל-

השעמבהליללםלקםויהששרפמההעדליכ,ע״באלהבושחיהארנהיפכ,הזלהזןינמהמיתעל*•

יששהםויהרמגנזאשרקבהדמחנשליללכהאירבההשעמבקוסעלוכיבכס״בקההיה,תישארב

תועמשממו,ןכוניארבדהלבא,הכאלמתישענרתומתבשלילשספשמהזמא$ויו,האירבלש

רבדב׳וקלמנשרדמבו)םויבקרהיההאירבההשעמלכשהארנםיבותכה
י

אישב,םלועהתובא

יששהםוישאירננןכו,(גייפריב,םויבהשעמוהבשממא״הבו,םויבהשעמוהלילבהנשממ

ףיסומו,םיהלאםתואךרנרשאהכרנהוהומוםדאתריציוסימוהמהנמאירננוהכהרפס©

אוהכ״מאו,האירנהלכהרמגנרנכשרמולדאמבמסנהוסשערשאלכתאסיהלאאריי

ואו,ותרממלדעהלילהךשמנו(ברעיהיו)הלילהשענושמשהבירעסהלאלכרמאש,רמז£-

תבשהםויבתובשל׳ההוצסירביהלכרכזלו(יששהםוירקביהיו)האירבלשיששה־וירמע

כל,וינפלשהלילהרמאךשמנסויההרותהיספשמיפל.יכןעיו,םיפת־:סוי
ן

תבשהתשודקסנ

,ז.!י.11.דמאירצונרבחמירנדהזבריכזאהמיהרבלןיעכו—.ברעבתרמוגוברעבתלמשמ

ארקמהןממיכוהלהצורה(1835ןילרעב,עמסעשןעשיל״ןעססעסלעאילורפסנ)6601-§6

בותכהארקןכלו,מיהנהמםינומלארשיויהשתעכלננבםירבלסובתכנש,ברעבשלחלהעשתב

לצ)ךומסהרקבהלעםלצאליחתהאלירישעהםוייכןעי,שלחלהעשתםשבירישעהםויברעל

אוהיכוילעםירמואויההלאכםיקודקדללארשיימכחמלחאומצעסינכהוליא.(136-141

תאזכלוחתעבנלעןיסלפהנביזנכשאירבחממדמאםאלבא,אמממלאפוקבאליפלייעמ

וסריקמללובגםשאלרבחמה—!ונאאלוםיאשרסהיכ,לוסיהברהרכשוארקיןמוארקבמ

לילמתבשהםיתבושלארשיויהשוהליללםלוקםויהתאםיבשוחויהינשתיבןמזףוסבסגיכסילוגנמ

רבסמהתויארתאינאמינמ.ומויכרוממהיהאלתבש־ליללבא,רקבבןושארהםוידעתבש

ךפהלתוחיכומןתצקמו,לבהמקיחוראשיןלוכתאיכםופיסויירבדמוהשדחהחירבירפסמ

הנשממ(206דצ)איבהשסמאהיאראיכארוקהינפלאיבאאלו,החכוהךירצרבדההיהוליא

יאצומלתבשמאללבא,תבשלסבשילילמתוממהתא*ןיעיצמ:(!והמסהועומשועמש)תשרופמ

ילךפהלו,תבשלךיישהיהסבשיאצומלילשלילעבהארנהנממרשא,(ג״יקףדסנש)סבש
ל

תבש

טושמישפותלכואובוושוע—!ומצעתבשבהרוסאההכאלמובהרתוהןכלו,יששהסמלךייש

םתטשסמאי.הזהםיהןמםינינפהלדיוהמכמבורברשמהזהשיאלדובכומישודומלתהםיב

לחארבחמו,ןנוככאלשםתואושרפתו,סירביהקמועלםתדריאלותמאוםימעפהאמסכקרפ

םירבדהלגמואסכלסדאבילאאססעסשקסמ,ולועמדומלתהירפסהאראלילוארשאיזנכשא

זאןחעמשאלש
—.םלועמן

כ



—298—^
וטש(הטמלריכזנש)יפופאםיעורהךלמיכ,הלודגלףסויהלעםהימיבו(57דצ

לכלןודא

ויינפמםצראבגנבומלטלפמושיחהרשאםירצמיכלמםלוא;(61דצ8*706)מירצמ

תאושירויו,םראוצלעמםלועוקרפיוהנורחאביעורזאתה,םהילעהתשקיכםיעורה

השמיפלערורדםהלארקנרשאדעךרפבודיבעהםהבםיראשנהתאו,םצראמםהיביוא

רמאיהלאהםיעורהיכלמלעהנהו.המרדיבתוריחלםאיצוהרשא׳הדבע
ןהנה

)תותנמירצמה
הידידיםשלהמודותותהולאלבוהאהםירצמןושלבותארוהגז3,ם6*1108

710101•׳חהתאמםיאבומהוירבדהלאהנה,חנבללםהיתונשתאובשחיכ(תירבעב

ונילעואבםינענכ״:(43דצסמוהטרעטלאןעשיטימעםסעדעט5ישעגורפסב)1ר05§1

(1*601ק1118)ףוטתאםג/טעמכתמחלמילבודיםפאבוגצראתאושבכיו,םדקהץראמ

טילשןושארהםכלמ(םיעורהךלמורשפרשא,סוסקיהםשבונילעלשמהנושארב,וחקל

,םויהעבראוםישמחותואמשלשתונכהנשהרשעעשת(88111119)

ךלס(^1>!1011ם3,ם)ןנכפאו,םינשעבראוםיעברא(660םוא66ם0ם)ןועבוירחאו
האמתנשאיה,(£ק0ן>1118)יפופאלעבראתנשבו,םישדחחעבשוםינשששוםישלש

איגיכלמםהילעוממוקתה,(םיעורהידילעץראהשובכל)םלוכםהיכלמלשלשו
ןומא

1161>6ם)
הנשסישמחותחאוהאמרובעירחאו,תומוצעותולודגתומחלמםתאושעיו(1י

£86111)תישאםיעורהךלמימיבםהילעםדיהרבג
מישמחועשתוםיתאמץקמםושרגיו(

פישמחותחאםיתאמןחרשא,םויםישמחוהעבראתואמשלשתוגבחנש

םגתותגמירבדלעןייע)״ץראחתאםשבכירחאוגגובשחיפלחגש
ץו&יסויב

תנשאיהאיה,םיעורהלשתאזחחנשהשהארנו;(ד״י׳יס׳ארפםןויפאדננורפסב

רחאשדלומהמםלצאתלחתמהתיחשםויספעלםשב(4דצ)ןייטשפע׳חהאיבהשהנבלה

םיישהנבלישדח309יכ,חמחהתנשםעהתוושהלולדתשהםלואו,ירשתתפוקת

פ״רתתיקלחה״נקותחאהעשא״כםהיניבשרפהןיאו,םויה״סשתונבהמחהתונשח״כל

בשחתחרזלאלחתאזכהרורבתודערחאו.(1-182רעלעדיא,405דצ8*7״7ןייע)
והולעהרשא,םהיתובאמםדיבלבוקמהיהשםנובשחרדסלארשיינבובזעיכרמאלונל

םהיכרדבםהמםיקוחרויחרשאםירצמהןובשחבוקיזחיו,םתרוכמץראםראמםתא

,״ןאצהעורלכםירצמתבעות״יהיוםידייתשבםוחדםתלודגימיבםאיכ?םהיתולילעבו

ןולכויאלו״
ושעיכםצירמחהמו?םלפנירחאיכףאו,״םחלםירבעחתאלוכאלםירצמה

,םלמלהתיהתחאהפשרשא,םהילאםיבורקהםשינבםימעחרשאירחא,הזהרבדכ

?הנבללםהיתונשתאםגהנמכםיבשחמויה,הרצלםיחאםגםתאויחרעשללקנרשאכו

Vןמזלןמזמרובעהשדחףיסוחמםירצמבלארשיינבולדחיכ,רמוללכונרתויחלכל

םנובשחתאוכילשהיברמאללבא,הדבלהנבללםינומויהםיעורהםהינכשםעדחיו

.תעדהןמאוהקוחר,ןומדקהםעולהיהאלרבדרשא,רחאןובשחםהלורחביוהלכ

יפכו,םכותב.ובשיוםשירוהללארשיינבולכיאלרשאםינודיצהוםירוצהםנ(ד

,רוצךלמםריהתאהמלשתרכרשאתירבהחיכותרשאכ,םולשבםתאויחהארנה

ונשדקיבתכבהטילפלונלוראשנרשא,םינתיאוויז,לוב:םהישדחתשלשתומשו
—

ינבאואצמנריבכאלהזו;תותנמיפמהלעמלונעמשרשאכ,הנבללםינומויהםהםג

,תלעפוםינתיא:םישדחיגשלתוגושתואצוהותונובשחםיבותכםהילעורותפכיאלעשיש

הנבלהיהלאלתואצוההולע(םינתיאשדחשאר)סנתאחרישדחליכםשרמאנו
...םינש(םעדנאמאיינסעדרעטט^נאידריפ)השדחה

י0תלעפשדחחרילןכו
ןייע)(

הנוהכלעאצמנןכו,(30דצ)ץיפשפעימהאינהשםירוצהישלחהמישרברכזנאלהזהשדחה(׳•

1881סנש)עדאסשהאמספאשנמשםיוועכילסגממאספע&מלארי5טפירשטייצעימבהאנומההחא
כ
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ויהששרופמהארנ,(£^1נ6<6168*11(168_ן1ג1ד11-12668ע״מבו,83-84דצ8^-0.6

.יעבשדועאיבמ(52-54דצל״גחורפסב)?10181וככחמו/דלומהןמזבםהישדחישאו

דעםיברעהונמירשאכ,סויד״נשתב.דתיהםינענכהתנששןהמחיכוהלהצורו,תויאר
:םירוצה)הלאהםימעהינשןיבםבשומםוקמהיהשםירבעהלעהזמשיקנםאו,היהםויה

.הנבלישדחםהלויההמהםניכטפשמאיצוהללכונ(םורדמםיברעהוןופצמ

המההתונשםינפלםיושמויה,דבלהנבללםהיתונשהתעםינומהםיברעההנהו
(1)311הנחלאודןורחאהםשדחינפלדחאשדחםינמוזמםיתעלםפיסוהב,הנבלהו

שדח.הבעקםשדקמלאלנרלובםילועויהש,ונלשלולאשדחלןווכמזאהיהש(1י11£^0116
הרבעחתיברעבותארוחשאשנשרשמ,(א6681)ישנםשבםלצאארקנהיהשהזהרובעה
תורשוכבםכרדםיננוחהושעיןעמלתעלתעמםיפיסומויה,(11-497רעלעדיא)רוחאו

;םילנרילועלםיוצמתוריפהשהעשבו,״הנצאלוהמהאלםיכרדיכלוהלרשכאוהששרהב״

■יולטבווילערערעו(ח״לז״לתוא)תיעישתההרושבדמחמודננכאצישדעםלצאגהונהיהו

כלםדוקדועלטבתנשםירמואשיו
ן

XXIדצדמחמורפסבלייוו,11-448רעלעדיא)
תעדיפלשאלול,לארשילרובעחרדסלעהיארהזמאיבהלםילוכיונייהו,(281

דאמוטשפתנםהיתועדרשאםידוהיהןמהזהרבדהתאםייברעהודמל,םיברםירפומ
.עדונכלארשיוהשמתדהילעהלבקוחדחיתההמלשהנידמשדע׳(״ברעתוצראב

׳ינבתחתןורמושירעברושאךלמבישוחרשאםימעה,םיתוכהואםינורמושה(ה

ועדיאל,תויראירגלושענוםהב׳החילשהרשאתויראחדחפמודהיתהרשא,לארשי

לו
א

:םיתוכה;הרותישמוחתשמחתלוזםידוחיחירפסמרבדחזחםויחדעתערלוצפחי

.תאו,לארשילםיביואויחהשמתרותםהילעולבקרשאםויהןמ,ונעדירשאכ,הלאג

םהילעבותכמולדחאלו,חצנורמשינשחתיבחןינבתישארבםהלוארהרשאםתאנש

אלוהמחבוףאבםופדהיוהדמדננכהרמםהלומלשלארשיסנו,אוצמתעלבבהנטש

םהיניבץרפהבחרןכבו,דומלתחירפסמוי״בלי״חדמעדונכ,םכותבקלחםהלונתנ

.םהילעורזגרשאתוקחרההותורזנהלכלץקןיאו,םברקמתקולחמהקםפאלוםוילפוימ

ולבקייכםוקמהיהאליכשיאלכןיביאלה,תאזכהכוראוהשובכהאנשב
,םינורמושה

,רוכעהשדחןמזלןמזמםיפיסומו,הנבללםינומםתואםיאצומוננהז״כבו,לארשימרבד

דוד׳רהיהםרובערדסתודואלערבדרשאןושארה.ונלשמהנושמםנובשחרדסשאלא

תאאיבה,ןואגהידעס׳רלשורודןבהיהש,ץמקמלא(ילבבה)יקארעלאןאורמןב
א״מףדז״צ׳יס)רפוכהלוכשאורפסב(ט״קתתא״דתנשב)יסדההדוהי׳ריארקהוירבד

יקדלאןאורמןבדודתועטבםשספדנו,ג״ע
—

הלאו,(614דצ1847טנעיראןייע

לארשיךלמטבנןבםעברירובעאוהיכםירמואו,רובעבםהישדחםישדקמו״:וירבד

ךכלמ

1

יכםימאונוז,ךסרהשמשהמחרפהתעחריהתאשורדלםהישדחשודיקו,(,

.שמשזמז!יריל20ימיב:לחאשדחסשלוע(344דצ

מ(״
ל

עמוהסנעלויםעלשיואלמחממאהסאמ״:םשנכוקנהלחוימרפס״רגייגםכחהנסכהזהןינעה

םגאיבמאוה,םיברעהלאורבערשאםהיסועלוםילוהיהתנומאלבלמו.*?ןעממאנעגפיוא

׳ןהילעףיסומ(74לצס״ח)ןונערגסכמהו,תיברעןושלבוזחאנרשאשלקהןושלמחוברםילמ

םהיאישניפלעילארשילאברובעהשלחןעי,שלוקהןושלבהרוקמונרכזשי;נתלמםגיכרמגאו

סבשברעןושלמתבשביששהםוילהבורעתלמ,תופסונןהילעתישנונחנאםגו,(75לצ)

,(83לצ,תישימחהרושןארוקלויתורעהבןאמללוא)גהנמתלמןכו,(11—194רעלעלי|נ)

.(363לצלייוו)תואוהרושןושלמ81116,}0̂,%םשבםלצאםיארקנהויקוספוןארוקהינמסןכו

םימייסמות״יבף״לאתויתואבםיליחתמהםעמירסםיזורחבוירבלבתכרפוכהלוכשאלעב(י*

*%זורהב
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לוםעהלשןברקהוהלפתההיואראיההתעבושדחהשארתעאיהוותדיליאיה:
ו

היה

ךינפלאיהההעשבהסרחהאובםרט

1נ
יפדנההובסבאןבהמלשמינורמושהןהכהו,(

ריידתאמ״ט5ירש־רהאילעטרי§עשטייד״ע״מבתוינורמושתויתואבספדנהובתכמ*

בשחמלעםתעבםידעומהעבשרמשנו:רמאי(^1ן>923£6)1861תנשםייהנעדייה

תוקידצלעונלו,ושדחבשדחלכשארובשחמןמעדנוחריהושמשהןבשחתמאהןבשח׳

השענוונבשחןמםתואעדנדחריהושמשה(ע״לבתורדק)תופסכםהוםידעונבשח

(ןנחלא)ףלאדאר״דםכחהתאמםרוכהלאבתכמידיבאצמנו/ונבשחלעםידעומה.

םנחהםשבאיבמאוחהנהו,הדותהלעינורמושםמרתרואלאיצוהרשא,ללירכ

6#011068*£צ1מ811;6683מ13םוג801־)ק1;1668*1נ11)1ג0־ע״מב811זי69{;ת8807666
,16ק34-363£6■ 10111X1הנשוהנשלכבחלשםינורמושחלשנ״הכהיכ״,זזז6(!107116״,

לכםהלעידוהוברשאםישדחישארחולםינורמושהתולהקל,הנשיצהלכבםימעפלוא

םהירבדןכותרענילאקםםכחהלםינורמושהובתכרשאדחאבתכמקיתעהו,תודלומה

ןונשחחרדסותודלומהותופוקתהתוחולםדיבויהיכהארתיםכותמרשא,ל״נהןינעב
בסחניפםינורמושהתעדלאוהו,״סחניפןהכהותואןקתםלצאנוהנזז•

.ןהנהרןעלאן

י11{1)ת6םשברעיוביינריהרואלאיצוהרשאתורודהרדסמעמשמןכי
-

(31ז0ם1(1ן816ג1מ8,1

*18 םישדחחוםימיהעדנוברשא(?רובעה)ירבעהןובשחההז״:וירבדתלחתו?8ז187

נ,(7דצ)סחניפלערמאנו,(6דצ)ןהכהןרהאןברזעלאןבסחניפןמותואונשריםינשה*
י

םישדחהוםינשהןמםידעומהעדנםברשאחריהושמשהתוכלהתוקידצעידוהאוה

הנשםיעשתועבראותואמעבשםיפלא׳בתנשןסינענפרשאןושארהשדחבםימיהו

הנהו״:הזהםכחהדועבתכו.״(ןענכץראלי״בואבהברשאהנשהאוהו)םלועהתריציל•

6257םינורמושהןינמלאוהמנ״המל1808תנשמהמלםןבסהנפןהכהבתכמילושג

םושןיאןובשחהךרדמהארנכוםינשיתשלםידעומהותודלומהחולאצמנ(םלועתאירבל

תונשםעהנבלהתונשתוושהלידכ,םישדחםירבעמויהםנו,וניניבלגםניבקוליח

ןכו.״המחה
םנחהירבדתא(20דצ)ןורמושימרכבםייה5ריקלאפר׳רםכחהאיבה

ירבדןיאהארנהיפכלבא.םידוהיהןובשחרדסכםתעיבקןובשחשרענילאקט

ןאטנניטנוהלםינורמושהדחאבתכמבראובמםתעיבקרדםיכ,בטיהםיקדקודמרענילאקט

דנואערהעל,עטכישענ״ןהנוכמהורפםברעעבפ״רםכחחתאמיזנכשאןושללקתענה

םגהזהבתכמהאבומו,(43דצא״ח)׳ןעדוירעדןעטקעסןעזאינילעררעללאןעננוניימ

םא,שמשהםעחריהץבקתישתעםירמשמונחנאםוצמצהםצועב״:ל״זוןורמושימרכג

השענתיששהעשינפלםויבהלפנהנבללשהשורחםא,תוצחינפלםויבואהלילכ

וירחאלואתיששהעשבהלפנהשודחםאו,םויט״כמהיהיוינפלששדחוח״רםויהותוא

רדאלשא״יםויבהנבלהדלומםא,םויםישלשהיהיוינפלששדהותרחממח״רהשע*

,הנשהישדחלןושאראוהאבהשדחהוםישדהג״ימתרבועמהנשההיהתםינויהישדחם

ץנמלןושאראוההזהשדההו,הטושפהנשההיהת,וירהאלטואב״יםויבדלומהסאו•
שדחבןושארהםויבןיליחתמתולבויהותוטמשח,רחאךרדבםינומםידוהיהו,םישדחה;

היהםינורמושהןונשהיכהארנםהמו,םהםירורבהלאהםירבדה.כ״ע״יעיבשה

תיחדיבםיאורוננהו,םנובשהרדסםעדהאהיהאללבאםידוהיהןובשחלחמורובורק

,איתמםושמואקריםושמחתבסש■ו״דא
,הבתויולתהט״פקתו״טבודירטנתויחדןכו

העודיחהיהדההזתחתםלוא,שארמטופשללקנהיהרשאכ,םינורמושהדיבואצמנאל

3
ושפאליכו,רהונהלוכשהלעבליגאוהסועסיכ,הארנ,ךומסבאיבנרשאםינורמושהירבדמ(י

.מרממלמ״רורעכימאלמםאלבא,םויהתוצחימלדלומהלמנ״אחח׳י־נלסויהחאםיתוכה

כ
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גונהונהניאש,(׳כה״ר)תוצחרחאדלונותוצחםדוקדלונ:ללכבתללכנהו״ןקזדלומ״םשב

־יכיניארתאזדוע.תנשהישדחלכביקלםהלחתשענ,דבלירשתבא״כונלצא

■רדאלשא״יםויבדלומהלחםא״ןכלו,חדבלהפוקתהלעםירבעמויהםינורמושה

׳דעםינוהנה87ז0ט1!106<10מנ80116ג10ם316םירוסהםינויהישרחלהנווכה)״םינויהישדחמ

יי׳׳בלירוד■׳רפסכף״ישרםכחהו—רדאםשבםלצאארקנץר#משדחו,םדקהץראבהתע

,,(הלאשהןמיסםלצאניצהוםנחלםהבהשקתההלאהםירבדהתאוקיתעהב203דצא״ח

?א/רסיקסוילויןובשחיפלקינתפוקתינפלדחאםויץראמח״כבחספהנהלוחיזאש

!אבשמדתיזחדכ״ן(א״כח״ר)ץבארבאנוהבררמאמלהמודאוהו,הנשהםירבעמ

4יאתשאיההלהרבעןסינברםתישדעתבטתפוקת
פכההלםבתכמבםתנווכיהוזו,(,

גישיןאעדנדעאלאותאהשענאפו״:חספחנחתעיבקלע1676תנשברעגילאקס

לוימורןסינןמדהאםוי
ו

גתילמרמארשאהלאהםימנמונמהםירבדב.״תוצמהנחעיבשאלא
-חסררבללכויאל•רזחעוטקןושללכו״,״הניבןיאןושלנולעב״םהיכםייהכריקםכחה

־(תוצמהנהתא)ותואהשענאל:רמאלוצר/׳ונתעיבקןמםהלרחאךרדרשאםתעיבק

לשןושארהםויהתאעשיםאקר
3>״לבםיארקנהםירוסהישדחלהנווכה)ימורןסינ

(לירפאשדחלליבקמםלצאןסינשדחו,11-109רעלעדיא,םימורהישדה,םורלאדוהש

״לירפאב■דחאכחספלשיעיבשלופיםאיכ,חספלשיעיבשבא״כ(והנישי)אלםאףאו
;תנשהתאםירבעמןיאו,הפוקתהםויבץראמו״כבחספלשןושארהםויהלוהיזא

Xדצא״ה)רעעבתקתעהיפל,ןאטנניטנוהלרכזנהםבתכמבםנונווכהזלו.איהה (42

פעןעטיירעבדנואםיזירנעתעבםעניצנייאםעדףיוארעפפאםעזעידןעננירבריוו״
71נהו.״(?)ןעצעירגקדאייבןסינםטאנאמסעדנאטןעטסרעןעדםלאוצרעהעט5ינ

תארנו,םימעפלהעטויתפרצהםוגרתהךותמקיתעהו,תינורמושעדיאלרעעבםכחה

ןיאו,ותקתעהבהנשהפםגיכ
-ןיאש,חספהנהלםאיכ,הספהןברקתיישעלהנווכה

״׳לירפאבדהאבגחהףוספ״כעלוהיאלסא,םינויהלשלירפאשדחינפלותואםישוע

,4הנשהםירבעמרדאא״יםויבהנבלהדלומםאש,ומצעאוההבתכמבורמאשומכו
״.(

4

ךסיניעפוקסהסיה,ןאפנניסנוהלםבתכמסאםינורמושהובתכשסעב,הרשעענכההאמב(׳

:םינהמםיתוכהויהשרמולםילוכיונייהז״פלו,ןשיהןובשחלןראמ11םויבהלססיחמאה

},השדחהפוקתבלחשרחהשארהיהישםידיפקמויהש,הלעמלונרכזשסידשכהומכםרובעב

■

גיינאילויההפוקתבםישמתשמויהשרתויהארנו,םנובשחבךכלכסיקלקדמויהישרבדהקוחרלבא

יאיכילרצו,םדקהתיצראלכבהנוהנה
ן

.״םינורמושהמכםשתודלומהותופוקתהתוחולידיב

.ןוכנלאסהישדמוםתנשתדמררבלםילוכיונייהזאיכ

14
ילימתולכנתהןכלו,תאזהךרדהפ״עםהידעומםישועםיתוכהויההנשמהןמזבסנשתצקהארנו(

א,רקשידעבםלישכהלוםתצעלכסל,היארהפ״עםישדקמויהשלארשיל
ו

ייעללושםכילוהל

ןייעו)ינשקרפםיסוכסכסמבסגהאבומה(ינשקרפםיחספ)אתפסותהירבדמו.תואושמתאשה

דבלמסמ—לארשיםעסחספםימוכסושעםימעפליכהארנ(א״סא״פםיחספימלשוריבסג

©ימעפלו—ב״עא״יןירדהנסןייע,]ליאהתמיפואביבאה,דחאןמיכדועעיגההפוקתה

ינפמואםירחאהםינמיסהינשינפמהנשהסאלארשיורבעיכ—דחיסמספושעאל

העיגהרבכשינפמורבעאלםיתוכהו,יוכוןמוקממורקענשלארשיתוילגינפמויוכוםיכרדה

.םיתוכהויהשינפמ—דמאםויסחספםידקהםימעפלו—םיכמוססההדכלהילעכהפוקה

—דחאםויךרעאובלתרחאמההיארהפ״עלארשידלומהןובשחפ״עםהידעומםישדקמ
,תינשנשרמאנאלםאו,במיסהרורבהניאוזהבכעתכסו—דחאםויס־בפובכעםימעפלו

כ
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,וילעןינדונאשרבדלםהלםיכירצונאןיאשףאיאדמרתויםיטרפבונמצעונסנכה

םלוא,ארוקהוהעדישומצעליאדכםהמדחאלכוםיברלםיעודיםניאםירבדהשינפט

סיושמוהנבללהנשהםיבשחמםינורמושהויהיכתוארלונלידו,רתומלךאםהוננינעיל

לארשיבנוהנהיהאלםאהזהדסהםהלאבןיאמו,לארשיגהנמכהמחהתנשםעהתוא

םישנאינשהתיבהןמזבדועםינורמושהןיבויהרבכיכריעהליוארלבא—?שארטי

,םיאתסודההכםהו,הדבלהמחהתנשלבקלוצרוםהיניעברשיאלהזהןובשחהרשא
רובעהתוחולולטבש.:(25-26דצ)ןורמושימרכבאבומכחתפלובאםהילעבתכרשאכ

תכםהיניבהאצמנןכו,״תודעומהןובשחלכונשהזבוםויםישלשמשדהלכואשעז

ולסכבתועובשהנח,ירשתבחספההתשעוירשתמהתנשתאתלחתמהתיהשםייבסה׳

דלעפנעגליהיא׳דתאמ״םוהטנעטםירכנעדוידנואסוהטנעדוי״רפסבןייע)ןסינבתוכסהגחז־
י

.(67דצ

הרטמלונואיביוונוהניםיכרדהלכיכםיאורוננההנהדעונבתכשםירבדהלכמ

,םהיתוביבסםימעלםסוחיבלארשילםיתעהןובשחלערוקחלסנכנשדצלכמו,תחא

םוקמםירצמב,םתורוכמתמדאלבבביכ.״הנבללובשתיכ,;תחאאנקםמלדימתאובנ
,םירוצהוםיברעהםהינכשםגהככו,הנבללםימעהובשח,םתזוחאץראקנכבוםתחנ

דעםהומכםיגהונ,םידוהיהמםנובשחולבקשםתואדושחללבונאלרשאםינורמושהםגו•
םכותברשאםירצמהןובשחכ,המחלובשחלארשישהרעשההיכהארנתמאבו.םויה

בלהילאםישגםאלבא,ץעהארמלהפיתיארגההגוציחההתנומתא״כהבןיא,ובשי•

תושעלץפחהאלוליכיניעבאוהרורב.ךומסתשהמלעהלןיאוריואבתחרופהזחנזא
םנוארהתעיכ,םהיניעבםירקבמהלאקילחהשםהינודאםירצמהידימלתללארשיתא

ןהשתויופרהםהיתונעטלעןייטשפע׳ההריעההפיו;המילבלעהיולתםתרעשהשםה
,המחלםינומויהםינויהםגשטילחהלותעיסורענילאקסואיבהשתויארהלאשממתומוד־
הנשהתאוםויםישלשלשדחהתאובשחשםהירפוסוםהיררושמתצקמלואצמשינפמ
רבדהזהארו.(3דצ)ונומכםהיתונשםירדסמויהםינויהשהתעקפסןיאז״כבו,םויםישל
1,111׳61ז0טם6:םימכחהוטילחהםירשכהלעםגיכאלפנ

־
תנשםתנשהתיהש867#*1

ןידטסאה״םשהיהלבבריעףקהשרמוארודוידיכאיהואיבהשתויארהןמתחאו,המחה

םגיכוזכהיארואיבהאלםהיתובקעבםיכלוההונימכחיכאילפהלשי)המחהתומיץנמכ

׳זףדתותירכ)תרטקהלקשמלעיכ,המחלםידוהיהונמדומלתהוהנשמהימיב:
)

ץנמ
ורמאםיברםירבדדועו(עירזתאמוחנת,ז״פר״ב)סווטהיעבצו(נ״כתוכמ)ץואלה

תרשוקמםתנשהתיהשהתערבדהררבתנזיכבו,(!המזוהתומיץנמכה״םשהיהש
!דחאכהנבלהוהמחהיפלעתבצקנו(דהאיסענעדנובעג)

—
םהמםיקוחרהםגיכ,לארשילםיבורקהםימעהקראליכ/הארנבושגדועםלוא

דבלמ.ןיגעהעבטבםהל.דחיההבורקיכןעי,הגבללובשחםמעםהלהיהאלרבדדשא
םיבולהוםינמרגה(1-81רעלעריאןייע,םוינילפתודעיפכ)םיילנה,םימורהוםינויהי

רעללימסקאמ)דחיהנבלהוהמחהי״פעםהיתונשםירדסמםיידוההתאםגאצמנ(םש)
הנבלהדלומתעבםיבירקמויהםהיתונברקבםידבכנהתאו,(111דצ״ןעידניא,ורפסנ
םש)םירועשהוזרואהרוכבתעבביבאבוףרהבםנו,תבטוזומתתפוקתבןכוהאולמו
םהיתונשםיושמוהנבללםדקמשארמםיבשוחויה/תווצקיבשוי(םיניח)םיניסהםנ.(107דצ
דצנ8*}%)םוי384תונבוםוי354תונבםינשםלצאואצמנןכלו,המחהתנשםע

,הזרמאסזםירסמםישרמרפסמלארשיושעשכםיקוחרסיסעלןכסרקשרמולךרזנצנ,אפסישכגא
.(׳סןיכרע)הנשכםירסמ׳סיברהשעשהשעמכ

כ



—׳606—
סאלפאלתעדיפלו,(349,122,65דצםש)םתמדקםדקמט״ירוזחמבושמתשהו(130

הזהרוזחמהתאםיניסהועדי(121{>081110ם87516006311(11!010מ36ן>.365ורפסנ)

ועדיםאקפתסמה,(11-609)רעלעדיא׳ווהםגו,נ״הפסינפלהנשםיפלאמרתוי

תנשםמשמויהםלועמזאמיכשיחכיאל,הזכםודקןמזברומאהרוזחמהתאםיניסה

דחארוזחמדועםחידיבאצמנט״ירוזחמדבלמיכ,רבדלםילגרו.דחיהנבלהוהמחה

תונשתאורפסיאליכ,אלפנורזןפואבםהיתונשםינומםהויפלעו/הנשםיששלמ

יתשמבכרומהדחוימןמיסבחנשלכונמסיםאיכ,ישילש,ינש,ןושאר:םירפסמברוזחמה

,ןתארוההעדונאלשתונושםילמתרשעתללוכההזורחמהחוקלםחמ.הנושארה,םילמ

וביכריהלאהםילמהתא;תונושתויחתומשרשעםינשתללוכחתרחאהזורחמתינשהו

דשא,הנשםיששרחאא״כהלילחםירזוחםניאשםינושםיפורצןחמושעיווזםעוזרדסכ

£0711מםימעפשמחחינשהוםימעפששתינשנוהנושארההזתההרזההזהןמזהךשמנ
םש)ז״םרוזחמליחתהנ״הםינפל1684:תנשביכםיניסהירפסבאצמנו,(121-122

םיילבבהלצאו(111םש)םידוההלצאםנאצמנההנשםיששלשהזהרוזחמה.(344דצ

331דצ)63,7117םכחההברהרשא(עודיכ805808םשבםלצאארקנו)
,וילערבדל(

6סנהךרדבהנבלהוהמחהתונשתוושהל(38-41דצ)ךאפממיחהתעדיפלשמשמהיה
,),

וםימיתשלשךרעהגבלהתונשלעתורתיהמההתונשםיששיככיהארבדההלגנרשאכו

הנשהךרואבלדבההש(1£6נ־08),דנשתואמששןכרחארוזחמחזהרוזחמהןמהשענ
בלב1811111יאיבשויחאונאצמשדההםלועבםג.ןיטונימהעבראלםגהלועוניא
יפלעםתנשתאחיפלעםינומםחוחמורחתנשםהלהעדונשרחאםנש,טקשהםיה

תונממולדהאלז״כב,(םירועשהביבאללארשיובשחשומכ)םחלהץעירפרוכבןמז

םימעפושדחרשעםינשםימעפחקזחמץראמשדחמחלחתמחםתנשו,חנבללםהישדח
ונלםיעדונםנובשהיכרדדשאםינומדקהםימעהלכבתמאבו.(1-26רעלעריא)רשעהשלש

ו

בתכרשאכ,םיסרפהוםירצמהתלוזהמהלונמישןשיהםלועבןושלוהמואלכונאצמאל

,(סשךאפמונ)סלאזבלמםירחאוםירכזנהםימעהלצאאצמנהזהרוזממסינוניאררשאירחא(״*

,(ה״צןילמ)ןינשץסשדארובעןנחוי׳רלוחלשבלאומשסגןווכוילאינונתרעשההיהתהקוחראנ

וקודקלכלאמהזהרוזחמהינןפף,אמזוגלשרפסמבהזהרפסמהחאןיבהלונלגרהרשאבאל

רמאמהינ,ריעאתאזלעםג—.אמאמלעבאננשוחרמאווגלוילאי״רסשאלס״ירוזחממ

רמא(32דצ)רובעהידוסיבםיזמרהרשא,ןינשןיסלתדאמויאכיאהו:(יסףד)ןיכרעב

רדסבאמגודולשי,ארמגבולאהסולמסופסוסנקפסילבינוךנצנקיודמיתלבאוהשוילמ

הרשעחחאםישועסההלאהםינשהךשמבו,הנשםישלשלשרוזחמםהלשישםייברעהלשרונעה•

ד״נשסמבןהתורסומםינשהווניחאחיוגייזהבןהוםויהינשתונב(סושטכ)תואלמהנש

לערשאתנוםודקאוהשהארנםרובע!ובשחרדס.ב״צשסב״יסיבםלצאשדחהתדמהזיפלו,םזי

הארמיפכשרמאי(11—502)רעלעדיאםנחהו,(203׳יסעיגאלאנארנאקצאמ)דמחמיד*

םייברעהסהלונקםההםימיברשא,הרגהלתישילשההאמבןוממלאךלמהימיבםלצאשדחתנ

ןידלעבלסוקפשיו,וירבדלהיאראיבמוניאלבא,םינויהלשהנופסהירפסמתוקיודמתועידי

.קולחל
ועונזנפזארבסמאתבוחבלעואצמשהנשםישלשןברוזחמהאוהאוההזהרוזחמהיבןכסיו

םשב(נ״הסינפל196תנשבתבותכהסבסכנודובכלרשא)סמפיפאימלתךלמהארקנסברשא

אליתעדלו,אוהסמעדיאליכ(11—596)רעלעדיאהדוהרשא,הנשםישלשלשרוזחמהןודא

סחיהשםהלשהמחהסנשסעהנבלהישדחחאחוושהלםירצמהולדתשהשומנינ,רבדהקוחר

מקזסמהורתויתקיודמההממה^תנשםעםתוושהלוצרןב,ה״כןברוזחמידילע,םויםיסשסב

.הנשםישלשלשרוזחמידילעמועשרפסמדועוםזיהיסש

כ
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(םיסורה)ונחנאקר,הנבללםהישדחםינומםירחאהםיטעהלכ:ןאילויימורהרפוםה

ונעדישדחהםלועהיבשוימו;(1-183רעלעדיא)המחלהנשהימיםיבשחמםירצמהןכוטרבל

.(1-63רעלעדיא)שדחחייתלעבהמחהתנשםהל.רתיהשאקיסקעמוורעפישנאתאקר

בושחלומיכסהויחאםעשיאםהלהיהאלרבדרשאםיקוחרהוםיבורקהםימעהלכשרחאו

הימטופשנ,רוכעהייפעםהיתונשתאוושהוהמחהתנשםהילאופרצםבורו,הנבלל

עדירשאילבמהזהןובשחבזוחאלםלוכתאעינהשןינעהעבטבותדוסיהזהרבדהש

לארשיינבלםג,דחיהשאיהתאזההבסהיכןימאגאלעודמו,המואמורבחתאדחאה

?םהיתונשתאהיפלעבושחל

םרמשמוםימשתוקחםהלועדונםרטבםהירוענביבאבםדאינבשתנתונתעדההנהו

טולקלםילוכיויהאלש(המחהשדחכ)תטשפמ,דדמי״פעםתותעתאדומלולכיאל,ץראב

ךלמךכיםעפחריהתאםתוארבו,םהישוחלםילגנהתותואוםינטסיפלעא״כ,םחומב

הלאהםייונשהושע,תינשהותיצחמ—םעפותחאהותיצחמריאתםעפ,טפושיךשהםעפו

םינמוזמםיתעלסישדתתמוםיכלוהםהיכםהיניעהארמלםחכוחירחאו,םהילעםשור

טרושקהעובשהוהנבלהשדחםהלאציןכבו,םהידעומוםהיתותעםדילעדומלוליכשה

ריקריצקוערז)תונושההנשהתותעיכםדאהאריוםימיהוכראאלםלוא.ץימארשק

/ץראלוסוחיבשמשהבצמבםאיכחריהחארמתונתשהבתויולתןניא(ףרחוץיקםוחו

תעדלחכוגחגבלהשדהתדמיפלעתוושההנשהתותעןיבשןמזהבוצקלהסגרשאכו

התיהרשא,דדמהתמאתאודימךילשהללוכיאליכיהיו;דועושדחרשעםיגשליכייכ

—הלודגהתיגשחהדפה״תאז־חאריכםגהמו,חריהשדחחא,וצפחלדאמהשורד

רשאריואהחטתשהיפלרחאחוא•םידקתולודגםוצמצכחידעומרומשחאליכ—הגשה

תאףרצלליכשה,ויתולועפמןובשחוןידושפנלתתללוכיאלו,ותעתאםדאחעדיאל

רפםםבונמזתונמלףסויו,טובשחבוללפטלשטשחחאוךכיעלחריהתאתושעל,ןהיתש

,דעיתאליכו,הדלותהןמונובשחקתעניכ,האררשאכתעלתעמךא;הנבלישדח

בוצקלודיבהיהאלהלחהב.דחאשדחונובשחלעףיסוהאוההקרפלהיוארהתעהדוע

והיפלעןקתלועבטהוהרומיפתאםעפלככלואשלקוקזהיהו,שארמרובעהשדחתפסוה

המכחהאבזא,תוצוחנהתועידיהתאוינפהבףסאםימיהתוברברשאדע;ונובשחתא

םירוזחמולשעיו,רבעתהלתויוארהםינשהתאשארמכושתלודיבהתלעםגוהסנוובלב

רתוידחאדעצודעצרשאםימעםנואצםנןכא.חעלתעמודיבומלתשנווכלהרשאםינוש

הרמהנקםנובתבםהלושעיו,עבטהםדיבןתנרשאהרמההנקתאםוגירחאוכילשיו,םיגפל

תנשםהלהאציןכבו,רתוילודגקוידבןמזהתאדדומלבא,שוחכספתגועיארשאדחא

םעבםאיכםייקתהלודלוחללוכיחיהאלהזכןובשחרדסיכלקגןובגלחעד.חמחה

ןיאו,םיבתכנרפסבוירבדלכשםע.,תומלשהוהלכשההתלעמבהלעווכרצלכהתפתהש

ולהיהלקגהתאזאלולו,וייחבםשורוירחאריאשיאלשדובאלולצאךלוהדחאםוי

ןקתלשחומןמיסולתויהילבמ,םידחאםימיףיסוהלואבוזעלוגובשחבדימחתועטל

לשורצק.וירחאםינומהםיטעלתויעטחןקתמוןובשחהרשיסלחריחהיהשךרדכ,תוועמה

ךלהמבויגיעוהורוהרשאכויתותעבצקהגושארב,םינפלדימתדעוצהיהמדאהרבד
דפרןובשחיפלעויתותעתאולקלחהמכחוחונקרחאו,הנשהתותעתופילחותורואמה

ותאצבלארשיםעיכרמאנםא,הזמרזומרבדונלשיה,רתעו.תורודלעובקחולול

,קיודמוןוכנןובשחבךורעםינמזרדסוליהיוהלכשהבהלחנהלעמלעיגהרבכםירצממ

ךבוסמההנבלהןובשחבשמתשהלרזחיכדבלבוזאלו,וכלהמבתינרוחאבשךכרחאו
ירחאתכללוובקעלעבושלףיסוהםגיכ,(7רצןייטשפעםכחהריעהלביטיהרשאנ)

לעאלהנשהרבעלו,היארהיפלעםאיכןטשחיפלעאלםישרחהתושעלויניעהארמ
כ
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םימעהלכבדועהאראלרשארגד?ןליאהתוריעוביבאהלעםגסאיכהפוקתהיפ

זאמןכוגהנאלםא,הרותב־םזגאלרשא,הזכרבדםבבללעהלעןיאמו?ויתוביבס

לארשיךרדהיהיכהיכוהלקיפסתהדבלתאזהתוננובתההיכונלהמודמכ—יםלועמ

וגהנםהומכו,ריצקתוקהתועובשיפלעהנבלהישרהםעהמההתונשתוושהלםלועמ

לארשיבזאגוהנהיהיכםינשהןובשחרדסהרותהונתעידוהאלןכלע,םיברםימעזא

השקהיה,ןובשחיפלעםהידעומרדסלרתויבוטיכךכרחאואריכםגןכלו,םימעבו
דאמםהילעדבכיוםתמדאלעמלארשיולגרשאירחאםגו,גהנמהןמשורפלםהל

,תוגושתוגקתושע,םהידעומתעיבקתאתוצראבדרופמהורזופמהםעהלכתאעידוהל

7דחיםהיגחתאלארשילכוגוחיןעמלםיחולשוחלשותואושמואישה
הנורחאביכדע,(,

תיארהןובשחיפלעשדקלוםגהנמתאלטבלוצלאנחרכההדיםהילעהקזחרשאכ

.רדוסמועובקחולתורודלעובקלו

גיהנהלוצררשאתושדחיבאתםישנאלארשיבויהרודלכביכרבדהבורקםלואו

וניאררבכו,תרשוקמההנבלהתנשתחתהטושפההמחהתנשןובשהתאלארשיב

4םויםישלששדחלכושעורוכעהתוחולולטבש״ינשתיבןמזבםיאתםודה״תאהלעמל

ץמקמלאןאורמןבדוד׳רתודעלבקנםאו,(ןורמושימרכ)תודעומהןובשחלכונש,רזבו
ללכםויםישלשםישלשמםימלשםלוכםישדחהומשףא״2תאזכךרדלםיקודצהםגוטנ

איבההזהרבדכו,(ז״צןמיםףוסכ״השא)*ךתרותבחנ.רשעמכםירמואוםתנשישדח

(16דציזנכשאהקלחב)״קעהטאילביברעגרובםרעטעפרעדםיוא״ורפסברעיובייגםכחה
רשא,םילבויהוךונח,םינוציחהםירפסהילעבםגםאאופאאלפתגאל.ילעןבתפיםשב
ומוקמבאיבהלורמאיו,םעבגוהנהרוכעהרדסלעקולחלואצי,םהירבחמתאונעדיאל

תנש)ולשע״מבלעקנארפהירכז׳רברהםימכחהתרעשהלבקנםאו;םירצמהןובשח
רפסלשתירבעהותקתעהלןיבארר״דתמדקהבתאבומה)רעעבו(׳התרבוח1856

תלכשהרהאךשמניכוניניעבאלפיאל,ירדנסכלאהיהםילבויהרפסרבחמיב(םילבויה
לעםנהתואתעטלרמאיו,םימעהלכלהמחחתנשתרותהאציםשמרשאוצראינב

התלעםתולדתשהותושדחהישקבמתואתלעהרבגגהנמהדיםלוא,לארשיתמדא
ץט^רנתעדלונמזניסרפההדוהיםנהארנהיפכךלההלאהםישדחמהתובקעב.והתב

ןחהאצמוצראבהגוהנההמחהתנשרשא,(ישימחחףלאבתיששההאמלהינשהתיצחמב

,תבשהתרגאבע״בארהמתאבומותעד)לארשיתאהבתוכזלרמאיוהדמחייויניעב

,(ט״ל׳גרבדמב,ט״יח״כארקיו,׳אב״יתומשושוריפבוהרותלהמדקהב,רוכעהרפסב

תויהלרמאתמוהשודקבגהנתמהזהשיאההיהיבףא,לעמראשנותבשחמםגםלוא

7
,םהילעמהיישעבולרפנןכלעםתעיבקתאהלאסאהלאועידוהאליכםיארקהושעןכאל(י

רובעהןובשחרתאםיכלוהטאשוניתונועבונחנאהנהו,:והילאתרלאלעב•רבלמוניאררשאכ

סירהנסראוםירצמולארשיןראישנאםנמא,ףיסאהוביבאהןוכשממרחאתיואסלקתיסימעהל

;(ב״ע׳זףל)׳ונמזבןושארהשלחהוביבאהאוביםלועל,ביבאהרמאםיפדורשהבוצםרחו

דייתנששורמאושלקהריעבונתלהקמםישנאוכלהרוזחמלו״מס״רהתנשוננמזבהרקהןכו,

נלהיהוובונאשו״עררוזחממ
ו

יכונתנומאשילמנכהזמיוארןיאו,הסושפסנשסהלהיהרובע

אוביומוקמלעשיאשיאו,הברקההתעלרחאםיכלוהונאורורבהמעלהרמאםיכלוהסה

רבלףוס.ונעמערינפמברבומעונמליוארןיאותלוכיהיפלאלאונתנאלתוצמהו,םולשב

הנממםיקוחרסהרשאו,י״אבאצמנהביבאהיפלעתושעללארשיץראבםיבשויהטלכהוקספ

ולבקמ״ירעחמהתא.(מ״פףוסשלחהשולקןינע)״שממנוסורבועמברוזחמהןטשחרחאתכלל

.(לילקרפח״הק)והילאהללאלעבו(ב״כףד)לובגתוצמרפסלעבבקכרשאכםינברהןמ

כ20כ
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—.לארשילחישמ

ןובשחבוננובשחתארימהלשיאהסניכדועוניאראלאיההתעהןמ
ותצופקינויההשמרמדחאםכהתלוז,המחהתנש

8
אלוהכלהלותעדהלגרשא(,

לארשיישדחשרמאשהמבםה(םינוכנל״צ)םיכובניסרפההדוהי׳רירבדיכ״השעמל

םהטישדהתומששינפמ״,(א״ע׳זףדוהילאתרדא)״המחתונשםהיתונשוהמחישדחםה
ןאזירח,רייא,ןסינגםתומשהלאו,םהמםאונממםאופלהתנםהמטעמוםיינמורהישדח

ןונק,ןושארןונק,ינשןרשה,ןושארןרשת,לולא,בא,זומת,(ןאריזחליצ)
,מבש,ינש

ונאבחרשאכםירוסהםירצונהישדהלותנווכו;(ד״עב״כףדא״מפח״הקןינע,םש)/רדא

רעלעדיא)הלאהתומשבםיארקנויהרשאו,רעלעדיאםכההםשב(301דצ)הלעמל

,(101דצאישנהלרוכעהרפסו,1-430
םיקטופקהלצאםיטעמםייונשבוארקנןכו

גועללובוהתאתוכנלםוקמאצמהשמרמתאןיועהיארקה.(440םשרעלעדיא)

אלאופתתשיאלםיפתושמהתומשהיכלכסההזעדיאלו״:וילערמאלוומרחשיאלע

גלגלמחיארקחםנהשמרמםכחהםנלבא;(םש)״םיפלחתמםחרדנבםנמא,דבלםשכ

,הגבלישדחםהישדחו,הנבלהתנשהנושארבםהל•דתיהםירוסהםגיכועדיאלוילע

םהישדחושעםיימורהתלשממימיברסיקסוילוילשהמחהתנשולבקרשאירתאקריכו

.(433,1-409רעלעדיא)הנבלהישדהלהנושארבוארקרשאתומשבםוארקוהמהישדה
םגם״זהרהתעדיפלונשםישרתהןובשחרדסלבבילועונשרשאיונשהםעדחי

לבבמםתולעבהנהןסינבהנשהשארהנושארבםהלהיהרשאתחתו,םתנששארתא

ת״ב)״םיסרפחלצאאוחשומכירשתבדחאמהנשהתלהתהםהלועבק״
ןיאתאזההרעשההםגםלוא,(7דצע״הוםי,253דצא׳׳מרח

ןה.השודהאלאהבונל
הנשנז״כב,לבבמםדיבולעסישדתהתומשיכל״זהתעדהקדציבהתעונעדיםנמא

מתומכתונמלוליחתהוםיילבבהןמםתנששארתאםגזאולבקיכ,ונטילתהבדאמ

םהישדחתונמלןשיתםתנמובזעאלז״כביכ״ןייטשפעםכהחרבדרשאביטיהו;ירשתמ

םהלוארקרשאתומשכםהישדחלםיארוקההלונהירפוסםניכ,םיאורוננה.״ןסינמ

םירשכה
שדהבםירמואוהמודקההטישבםישדחהןינמרדסבםיקיזהמ,׳ובוןוים,ןסינ

׳ז׳גרתסא)ןסינשדחאוהןושארה
)

ןכו
ז,׳ז׳אהירכז)םישדחהראשב

,ז״ט׳ברחסא;׳א׳

םיאצומוננה״ךליאוןאכמובתכנשםירפסב״םנשאלאדועאלו,(׳א׳ט,׳ט׳ח,נ״י׳ג

הזחרבדה,(ז״ל,ו״ט,׳ב;א״כ׳י;ב״ג,׳ד,׳אםיאנומשח)םישדחלהזהןינמהתאדוע

ןייטשפעםכחה.ירשתמאלוןסינמסהישדהםינומויהתולגהירחאםגיכלילעבהארמ

ןחגחפחנה,״ןסינמםחישדחחונמלוליחתהםיילבבהםנתמאבו״:דועףיסומ

והילאסרדאלעבמאבומההרוזמלעשמ*רבחוםיארקלןולמשיאובירשיאהיההזהםכחה(י

לצעמישמג.סילןנוצ)רישאינויגהירמא:ותלמחחספלסויפהשעסג,תוברסימעהוילעבישמה

וסצופקהשמךילשלעססצעזקוצ,:(276לצ׳מקלמ)ןסערגסכמהבתכונמזןינעבו.(509

ומעמכוקמהיצישבירבלמיכרמאו,״([324ל״צ]224עונייזעיזעאפ.ג&ניס)1365םיא

השמרמ)היהש,:(א״פ׳זףל)והילאסרלאבוירבלאיבהו(1490ךרעב)ורולןבהיהשהארנ

,החכוהחירףאהלאםירבלבןיאשלבלמםנמא**וננמזלבורקונמזוןממא(ינויה

:(ל״ע׳וףל)הזלםלוקלחאלומעיצישבירבלארקאליכלאמבהזהםכחהלעהומתלשי

.*הנש׳סמרתויהשמרמןמזסלוקהיה(הנושארברכזשרחבמהלעב)ןרהאטינלםכחהש,

רשאכוורפסתמיתחבורפסהשארבורישבריכזהשומכ,ל״נא״התנשבושוריצבתכרחבמהלעב

אוהו/זמ&בונילתנששוריפההזםלוקהנשהרשעעבראילהז8:אבתשרפלושוריפמהארנ

רסמהיהשוסצופקכ״ע,(1289תנש(304לציזקלמ)ןסעיגלצאאצמנתועשב)1294תנש

.םירכזנהויר&שבןנוצ׳חהךמסז״עו,1360תנשךרעבהיהוירמאהנש׳סמ

כ
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-אוהוםיסרפהןמהיאראיבמס׳׳זחרה,םירועשבהדוהוםיטחבוהונעטששיאלותחלםוקמ!

תלחתהשרמאנםאםגיכ,הקדצהןייטשפע׳ההלתאזלכבםלוא?םיילבבהןמובישמ►
םישדחהתוטשיכ,םולכחיורנאלזאםג,םיסרפהתאמולבקירשתבדחאמחנשד•

יבתכתוחוללעםימושרהתעםונאצמןכיכ,םיילבבהתאמוחקלנקפסלכילב

9ירמגלםהמםינושמהםיסרפהישדחתומשןכאל,תודתיה־
לארשיתולעבןכסא,(,

,לארשיושעתוערםיתשו?סרפמהנשהשארולבבמםישרח:םתאחלעברברע,לבבמ־

םיטמתפסואמםימעמתצבוקמחטישםחלורחביו,הכורעולכבהרומשהטישובזע

!הנובשחתוטשפבתנממתלפונה:
/םהיניעבןהאצמםגובשחוודמלםיסרפהןמםאו—

אשמהלכםלוא—?סרפבםגהגוהנהתיהשהמחהתנשםוגירחאוכילשהעודמ׳

.ןסינמםהישדחםינומויהםיסרפהםנםנמאיכ,רתומלךאהזהןתמהו•

ורקחרשאיפכםיסרפהלםינשהןובשהתורוקהזברדסאהנמאילעבבלמאיצוהל
:הזןינעבםימעהימכחואצמו־

תאובשח(נ״הפםל632הרגהל11)םכלמרגדזיאימידעםיגושארהםייסרפה
שךח^םויותארוהש(1^01-118)םחונהנחמםתנששאר•

שדחבדימתםלצאלחש,(ג0
ןעיו;ופוסבואועצמאבותלהתבביבאה־

ינבשדחב״י)םויה״םשתבהתיהםתנשיכ

/עיברוםויה״םשלםלצאהבשחנהמחחתנשתדמו(םימילשמםימיהשמחוםויםישלש

כל
ן

ופוסבש(שכ?לארת)רובעהרוזחמםשבוהוארקש,דנשך״קןברוזהמםהלונקת

,זסזוב,יד,רדא,ןגא/רזיט,רירהש,דדרמ,רית,דדרח,תשהב־דרא,ןידרורפ:םתומשהלאו(19

I!▼* (:- 1*:▼IV־־י--ןז•-;זI■״־■־׳־־־-I-׳״

םיארקנםולשתהימיתשמחו,שדחהרואבשהאמתלמשדחלכלםיפיסומםהו,דמרך־ןפםא

דצאישנהא״רלרובעהרפסבולפנשתויעטהתאןקתללכונהזבו,תהגירדנאםשבםלצא

194-107.

.רדאב׳נסרפבו,רדאב׳בידמבשחמסשורמאו(ב״הא״פז״ע)ימלשוריבסגרכזנהזהגמה(ג*

סש)ימזרוחסורונםושראצמנסיסרפהלהנשהחומולבשאיבמ(11—538)רעלעזיא׳חההנהו

אוהיכרעשמאוהו,(ןילפ־ללגלששרויהןטשחל)יללגןידרורפלרשעהעשמסוילצא(סרפבםוקמ־

הרשעהשלשההאמהתיצחמבוהרשעסיסשההאמברשא,תאזההנידמהילשוממדמאלאסחוימ׳

ימלשוריהירבדמסנהו;ולועדונאלוחבסוהזהגחהרוקמלבא,המצעינפבהכולמהתשע

עיצאסורונםשבירבדידמ—.םייסרפהוסיידמהןיבםוים״ילדבההיהםהימיבסניכוניאל

לכבמהלעמהי?;אוהןושארהשדחלדמאנארקמהלפגרובנערעד׳מהתרעשהארוקהינפל

6>6ם6*נז0ד810:יקלפיאהלשמהתאהילעתאשללכונרשא,(יש׳זארזע) 81ם0ט1¥61-06

דסיתלמלשרזומהדוקנהלעריעההזהסכמה.תמכוסמאיהאלהתמאהנניאסא:רמאל

עןכו
שןנ־סלמסינכהלםירפוסהוצרדסיסלמםוקמבשרעשיו,תאזההלמבשקיספמהםעטהל

ןכלו,ןסינשדחאוהןושארהשדמבומכ,הינפלשןושארהשדחלדחאבתולמלרואבןיעכאיהו

תויתואתמתתואצמנירקסתודוקנש,ביתכודקבגוהנהןידכסרנדוקנבדסיתלמםינפבודקנ׳

הניאוהמותסהתארוההתיהשיפמךכרחאונמשנוירקסרנןוילגהלעןוחבבותכהיהו,ביתכה׳

3^.81^11(1116םשב¥—229ספירשסייצרעגייגןייע)זאתנבומ
ונרעפפאםכסהלו.(<10טזם1,

סטוסכסתחאלעבותכאצממשדחםשח,?:תלמלדסיתלמתומדלהצוראוהו,םשסרמאתעדי

הזהשדמההיהיכולהארנהיהו,ניהסינפל180ךרע(יעיברה)ר!*וליפסוקיליסןמזמתודתיה

דוסיהשדמינטעש(סארגאעדיא)ינויעררויצבתודתיהבתכבןמוסמהןוושחרמשדחלםיאסמ

ארקנטיתרעשההיהתהקוחראלילואו.ודגנלדמיעארזעבארקמהםלוא,(סאנאמסגנידנירג)

;ינמולחהםייסרפהסגיכוניאררשאכ,הנשהישדחלכלשארודוסיאוהןעיןסינשדחןכ

.ןסינמסהישדמ

כ
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.ביבאבםגחלוחיןעמל,םימיהשמחוםישדחג״יתבהושעוהנשהתאודבע׳

ויהשםימעהלכ.םירחאםימעלשםרובערדיםמהנושמהיהםרובעןינעםלוא

דימתהלחהםתנשו,ומצעינפבםשרובעהשרחלונתנןמזלןמזמםהיתונשםירבעמ

*לםיסרפהו,(לארשילצאןסינמ״ד)םינשלוםישדחלשארםלועלםהלהיהשדהאשדחב

^םתנשתישארבהיולת■דתיהאלםישדחהןינמתלחתו,דהוימםשםרובעשדחלוארק

תנשהליחתתהזרחאיכבלסושילבמהזרחאהזםרדסכםישדחהתאםיבשוחויהיכ
כל.רהאשדחב

ן

תמייסמוןידרורפשדחבתלחתמהנשה■דתיהןושארהרוזחמהלכךשמב

שרחג״יתבהושעוורבעהנורחאההנשהתא,(םויה״לןבהיהש)דמרדךפסאשדחב
*״ההרוכעהתנשהליחתהכ״ע,םויםישלשכוינפלםחונהתאוקיתעהו,םימיהשמחו

שדחב
רמרד־ןפםאשדחבהנושארבויהשםימיהתשמחתפסותבןידרורפבהמייסוןידרורפ

ויהינשהרוזחמהךשמלכב;הנשהףוסלהתעמהשענשןידרורפשדחלםוקיתעההתעו

ורכערוזחמהףוסבשדע,ןידרורפשדחבתומייסמו,תשהב־דראשדחבתוליחתמםינשה
״דראשדחבאיההרוכעהתנשהליהתהו,םתנששארתאםעפהדועוקיתעהוהנשהתא

םינשהויהישילשהרוזחמהלכב;םולשתהיימיוילאופיסוהשתשהב״וראבהמייסותשהכ

םלצאםיארקנויהש,הנש1440ךשמבשדע/ופותשתב־דראבתומייסמודדרחבתוליחתמ
,תאדימתורמשבהנשהישדחלכתאסורונהגהרבע,(ץאךחלאס)תיהלאההנשהםשב

ן־דע־כתכתודעלהיהתיהלאההנשהואלודנהרוזחמהשאר;ביבאהתעבלוחלודעומ

.נ״הסינפל329,רגדזיאינפלהנש960ךרעב

שובכדעםלצאגהונהיההזהרדסה—

דחאבהרנהל11תנשבואםכלעבשירשא)רתזיאהכלמדימסרפתנידמתאםיברעה
׳ינימשהןטקהרוזהמברבדההיהו,(632תנשינוי16םויבזאלחשןידרורפשדהל

האמהעצמאבהיהשןאורישונךלמהימיביכ)רגדזיאינפלםינשהאמךרעליהתהש
דשא,ןבאבתומייסמורדאבתוליהתמםינשהויהןכלע,(רוכעהתנש,דתיהנ״הסלתיששה
דאלתרדאשדהשארורוזחמהףוסלבורקזאודמערבכו,םולשתהימיתשמחולופיסוה

שארלםחונהתאקיתעהלובורקבהנשהתארבעלםהליוארהיהו,ראורבעפ13םויב

תעשהםהלהפרטנשאלא,הפוקתהןמזזאהיהש,ץראמ15םויבזאלחשידשדח
וניהנהםרפתאםיברעהתשיבכתעמ—.םתוכלמושבכםייברעהוםוריחתעשהתיהש

ושמתשהתמדוקהםתנומאבםיקודאהםיסרפהז״כבו,דבלהנבללםתריפסיכרדתאםש

שדהמםולשתהימיוםורמהתאקיתעהמורבעלמולדהםלוא,המהלםתיריפסבםדקב
ןסינמםינומויההנושארברשאתחתו,םתנששארתאונשתאזדבלמו;שדחל

דחאב)ותוכלמאסכלעןורחאהםכלמרנדזיאתולעםוימםהיתונשתונמלכ״האוליהתזז
םוית׳׳םשתלעבלהתשענוםתנשהתנתשנאיההתעהןמ.(632ינוי16,ןידרורפשדחל

שדודבתמייסמוןידרורפשדחלדחאבדימתהתעמתלתתמהתיהו,ןמזלןמזמרובעילב

ףוסבויהאלםולשתהימיתשמחיכ,תאזבקרםירצמהתנשמהלדבנו,דמרדךפסא
לדבההםגםלוא.רבעמולדהתעבויהשםוקמבןבאשדהףוסבםוריאשהםאיכהנשה
שדחשאר)םתנששארלהואש,נ״הסל1006איהרנדזיאל375תנשבקספהזה

שדחלםולשתהימיתאקיתעהלםינכותהומיכסהזאו(ץראמ15)ןסינתפוקתב(ןידרורפ

תאזהתקתענההנשהםלצאהראשנו,הנשהףוסלריבכהזםלצאהיהרשאדמרדךפסא
זאש,נ״הסל1079רנדזיאל448תנשדעהיטרפלכבםירצמהתנשכםויה״סשתב

ךלמןידעללנןטלוסהשדחזאו,הפוקתהםדוקםוירשעהנומשןידרורפשדחליחתה
)חאש

11 םהלהיהישועבקוהכשנרבכשםחונהגהתא(1>801161־£11<ג1םג1816לא8011811
רוזחמהתאןקתו,ןסינתפוקתסויכןידרורפשדחלדחאבדימתלוחיוהנשהשארהתעמ

תונבםינשהנטשושעהזהרוזחמהךשמבשםייחדמעןכותהאיצמהשםינשנ״לןבעודיה

כ
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הנבלהתנשןובשחינפמהחדנהזהןובשחהםנםלוא—.םויה״םשתונבה״כוםויויםש
.דבלהנבללדמחמתדילעבםתנומאינבםהיחאלככהתעםינומםנהו,םייברעהלש

ןעמל,דחאה—םירבדינשינפמםיםרפהלםיתעהןובשהתורוקרופסביתכראה
,ירשתמהנשהוליחתישתחאםעפףאוניאראלםחיתופילחאבצלכביכ,תוארה

(165דצח״כ)תבשהתרנאבע״בארהירבדבתחאהאיגשרוקמתודעהןעמל,תינשהו

הארנהיפכךשמנוירחאו,זומתתפוקתמםתנשולחיםיסרפהיכרמאלחעתנרשא

ירבדתאהנהו.ןכוניאשארוקההאריונבתכש.דממו,(52דצ)רוכעהידוסיבס״זחרה

תוכלמימיתישארביכ,םיברעהירפוסירילעולעדוניכקהודבדועבשיללכונע״בארה

םשאלו,(יגוי16)זומתתפוקתבןידרורפח״רלח(שדחךיראתלםהלהתשענש)רגדזיא
רבכרגדזיאל375תגשברשאדע,םיגשעבראלכבדחאםויקתעגוךלוהאוהיבובל

׳(ץראמ15)ןסיגתפוקתלקתעג
2

האגיחרילאומשימיברבכש:ם״זחרהירבדתאלבא,(

יכקר,ןפואםושבקידצהלרשפאיא,זומתתפוקתמםהיתונשםיליחתמםיסרפהויה

.וירחאקודבלשחאלוע״בארהדהאךשמנ

/ירשתבהגשהשארהיהלארשיבםיגפליכ,ןייטשפעםכההירבדםיארגםלוא

9דצ)םירצמוןודקומ,ןולקשא,רוצואירוסיבשויושערשאכ
ןכו,(

םיליהתמםיגיסה

•)ירשתתפוקתמםתנש
םויו,הגשהתאצבףיסאהגחרבדלהיארו,(123דצ•8^11}

לארשיתאצבםלוא;רפושעקתבוהונתיו,לארשייגבלדאמדבכגהיהרשאןורכזה

.דתיהאלו,וגשפגתודפוונתלואגןורכזלןסיגמהנשהליחתהלהרותהוגתוצםירצממ

לפטםדוקהןובשהורקיעםירצמתאיציאהתשאלאומוקממירשתרקעישיתעדלהתגווכ

תדובעןיגעליכ,תיגשבו,םעבשרשהכהרשאעוטגהתארוקעלהשקיכ,תחאב—ול
הרותןתמןמזמלארשילויהןכבו,הגשהתירחאתויהלרתוילגוסמףיסאהןמזהמדאה

5םינשישארינש

ןסיג

י

ה״רירשתו,׳וכוםילגרלוםיכלמל(״םיגשלוםישרהלןושאר

ןכו,יוכותולבוילוןיטימשל
אחריב(׳ב׳חאימ)גחבםיגתיאההריבקוספי״תבבותכ

ןופיסוירמאיןכו;האעיבשאתריאוהןעכו,אגחב.דאמדקאחריהילןרקדאיקיתעד

יג׳ג׳אתויגומדקב)
)

0!מןןושחרמםידוחיהו,סוידםיגויחולוארקירשאיגשהשדחב:
,#ז0$(701;

סוקיטגאםקארקגחןסיגשדההתאםישיהשמםלוא.הגשהתאםירצמהוליבגהןכיכ
,וידעומלןושארושאר

ןעי
23םירצממלארשיתאאיצוהזא

רופסללחיהזהרבדהללגבו;(

רכממוחקמיגיגעבלוחירבדבלבא,םיחלאהתדבותדוסירשארבדלכבהזהשדחהמ

.ןומדקהןובשחהרדסתאהגשאלםירבדראשו

קודבויתודוסי(.105—107דצ)ורפסבעיצהו,םיסרפהןובשחברסוייקבהיהאישמאיר(י•
,ןויסבה״כ׳גםויבןידרורפשדהשארלח(ניהסל632)ב״צשאילסנשנשאצמםהיפלעו,יוארכ

זג(רפסהרטמןמזב)ג׳׳פססאידסנשבו
ל

.ןושאררדאלמ׳׳י׳דםויבןילרורפלןושארםוי

ט,םינשלה״רירשהבלהאב(ה״רשיר)הנשפנהמאשהממירבדלעבישהלארוקהרהמילא(**
שדחבגילפילאומשינמ:ונידיבאוהךורעדומלמהנה,הרואבנארמגבוקלחנשדכלמ

יא,םירצמשאיצילםישלמםינומשןאכמ,םירצמןראפלארשיינבסאצלישילשה
!

םישלמאלאיל

אסליכמבהיכו,א״סאיפסירימלשורי)..?קמסורהלהעשלאלאילץא..?ןינמםינש

.(ישילשהשלחבקוספורשיסשרפ

סאאיגהרחאשלממלימסמסנינמשםינינעבסנןסינמםינשהסונמלהרוסההקדקדשקולקלס(**

יסכרבסאיקידצוהשמשסשרפברמאנ:םסיקוראוצםשמשימהלולכיאלרשאהכטסבםישרפמה

ןמססלכאוסינימשההנשהסאםסערזו,םינשהשלשלהאובקההאהשפוהיששההנשבסכל

בוסכה.(ביכאיכהיכארקיו)ןשיולכאסהסאובסאובלעחיפישסההנשהלעןשיהאובסכ

נ

י
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ד״נשתבלארשילהנשה-דתיההרותןתמינפליכ,דטאלףיסומןייטשפעמכהה

םלוא,םויד״םשלהולעהוםימיהרשעהילעופיסוהכ״חאו;ירשתברתאמהליחתהו,םוי

לצאהתיהשהארנלובמהרופסמיכ״:תרמואןהמהנושארה.תוחיכומויתויארןיא

^ינשהשדחלז״יבליחתהלובמהיכ,ירשתמהליחתהוסויד״סשתלעבהנשלארשי

יהזלערבכוריעהשומכ,םימיהרשעוהנבלישרהב״יירה,ינשהשדחלז״כבהלכו

-ביטיהםלוא,יסרפההדוהיתאזכבשחרבכיכ,רבדהתמא.(9דצ)׳םירקוחהמכ

העמשבאלורנלמאוההמושפהעמשבשרמאלםישרפמהמאקיקזהתינימשההנשהסאםתערזו

טינששלשלהכרנבךרוצהיהאלזאלבא,העירזבהרוסאתינימשההנשהזאש,לבויהירחאש

;םוילסוימםינשיסשןהשסועמוקמםינששלשלהנווכהשורמאכיע,םינשיתשלסנרכבהיהילו

ורואבבו״הנרו?לבויהירחאשהעמשנםינשענראלהתכרבהרוסההמיסמאלעודמהשקיםלוא

4לבויהירחאשהממשבוהסושפהממשב:׳םינפואהינשברבלמבותכהשרמאלהצרו,הזבשיגרה

עיבארהשוריפבםהירבלואבוהשםיארקהו.םהילעבישהלרתומליכלעכיכםיקוחלוירבללבא

רבכלבא,מיששסהנשהתאטחתפיסאסגןסינבהרסאנוןסינמתלחתמססמשהשעילתהלוצר

היהתיעיבשההנשכלכאנהמורמאתיכוסזוקהארקמהסג.ססגושמחיכוהלע״בארהביסיה

■ניהנרו,תינימשמלכאנהמתיעיבשבורמאתיכו:ןושלהןקתלוכרצוהוםישרפמהלכלהסמעמןבא

.תיעיבשההנבבהגאלילבוהממשבונממללוכאללכמןיא:שרפלקחרנ

ןסינבתלחתמהנשה,השרפבתורומאהםינשהןינמל:רורבוסושפסינוחכהשוריפםלוא

ינפלשירשתבןכלו,לולאבתמייסמוירשתבתלמתמהנשהלבויוהממשןינעללבא,רלאבתמייסמו

הרתוהוהרזחו,העירזההרסאנוהממשההלמהםינשהןובשחלתיעיבשההנשהתאליחתמהןסינ

ליחתתטשןסינרמאשירשתב,לבויבו,איההתיעיבשההנשהלשןסינרחאשירשסב,המושפהממשב

יתיעיבשההנשבלכאנהמ:התושפהממשןמזבהלאשהתאלארשייפבםשבותכהו.תינימשההנשה

ןינמלתיעיבשההנשהלימסתובשןסינבהאובתלכףסאנאלכ״אערזנאלםדוקהירשתבןס

•זארשא,תינימשההנשהליחתתובשןסינדעסוילםוימתיעיבשההנשהלכםחלרסחנוםינשה

קו,תיעיבשההנשהעצמאבהיהשםדוקהירשתבתערזנההאובתהשסאי
ל

סלאשהלופסשרמומו

לבויהירחאשהשמשבסגלבאהסושפהעמשבלבלאליכחימבמבותכהו;לבויהירמאשהממשב
הנשהליחתתטשןסינבתרצקנההאובתב,תיששההנשבותכרבתא׳ההוצייכ,סממלרסחיאל

האובתהתאורצקיזאיכ(םוילםוימםינששלש)תיעישתההנשהליחתתובשןסינלעקיפסתו,מיששה

.םינשהןובשחלתינימשההנשהיצחבונייהסלוקהירשסבערזירשא

.םישרפמהמדמאוילעדמעאליכדימתיתאלפניכדעכ״כיניעברורבהיההזהשוריפה•

:וירבדהלאו,רחבמהלעבינמדקרבכיכיתיארארקמינבימכחירפסביתנייערשאכהתאםלוא

השמשהתנשסנכתסיששההנשהיצמרבעםאיכ,האירבהסונשןוקסבםהתורכזנהםינשהו,

£הנשיצחהאב](סנכת)לבויהתנשםילשתםאולבויהתנש[סנכת](הנשיצחולאכ)התמלשהבו
םירגוסמהםירבדה.*תיעישתהנשסלמסבאובתסאובסהוסינימשהיצחבהפדזההיהתותינימשה

לעבתטקעב.םינבומםניאףסכתריטלעבשרפמהירבדו,יתעדמםהחיראוהלוגעיאצחב

הרדאלעבו(לבויוהעימשןינע)ןדעןגרפסו(רהב׳פלושוריפב)הרומרתכלעבאצירחבמה

תלחתמהממשסשםירמואהלעתוחוכנתובושתבישהלוברהםהינשו,(לבויוהממשןינמ)והילא

ורזחםינורחאהםיארקהיכםיאורוננהו,ויהםיארקעיבארהיפמונעמששהמיפנרשא,ןסינמ

תוארקמהתאםהיפלעושריפו,הלבקהירבדלהזןינעבוברקתהוםהינומדקורזגרשאמםהב

4תיעיבשההנשבלכאנהמורמאמיכו:ארקמהשוריפביכרבדהאלפנםלוא.סמושפיפלע

עופ.ףא,תטימשבלכאנהמתיעיבשבורמאמיכו:ושרפוםישרפמהירמאםהסגטשמנ
ל

יפ

קנהיהסנרד
ל

.והונשריפשומכדאממוכפןפואבהזהארקמהתאראבלםהל

נ
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אוההעזיכוירבדרתוס(םימיהרשעתפסות)רפסמההזו״:רמאווילעבישהלע״בארה

םימיא״יםהילעףסונ״יכ/(163דצתבשהתרגא)״הנבללאוהשדחהיכ(הרומל״צ)הדומ

םכחהלעהומתלשיו.(י״מב״פתוידעבד״בארה)״הנבלהתנשלעהרתיהמחהתנשש

ה״םשתבהתיהלובמהתנששרמואהס״זחרתעדלדגנתה(4דצ)הלעמלש,ןייטשפע
תאזההיארהתאםנ)םוין״קלובשחנשלובמהישדחתשמחמאיבהשותייארהחדו/םוי

!חהמתא?הבקיזחהלאוהםגבשםישמילבמהתעו/(יסרפההדוהיאיבה
ותייאר—

/הגשהשארלאוהםגלארשילבשחנהיהפ׳׳כהוישםיאורוגאשהממ,איהתיגשה

םהלעדוגיכ״הזמחיכומו
ולעישידכםימיד״סשלעהתואוליבגהוהמחהתגשןיגע

ופיסוח,חמחהתגשםעהנבלהתנשתוושהלןעמלו,הגשלתומלשתועובשב״נםהל

ולעםימיתרשעה,פ״כהוימהגשהתאתוגמלוליחתהוםימיד״ויתיגבלהגשלכרחא

ושעםימיתרשערהאו,הגבללה״רושעוםימיד״גשפ״כהוימוגמותמדוקההגשהןיגמל

הגשלוגמתע,םדקימימראשגשאוהירשתב׳אבשהגשהשארה,שמשהתגשלה״ר

.(11דצ)״םימיד״םשתלעבהמחחתגששאראוהרופכםויבשה״רו,םימידיגשקר

ויהוהגבלהוהמחהתגשהדילעודכלתהךיאו,תאזההיושהחןיגעןיבאאליגאו

הרשעופיסוהו,הגבללה״רושעירשתבדחאבחגשההרמגגשרחאשחיגג—םידחאל
וא,תוקולחיתשמרבדהטלמיאלהגה,ירשתתפוקתבהמחלח״רבושושעוםימי

ה״רהיהשובהרשעמוא,הנבללח״רהיהשירשתבדחאמהשדחחהגשהתאוליחתהש

ןיבלדבההכומסההנשבאצמנןושארהןפואב.המחל
ידכותפוקתןיבוירשתדלומ

םירשעבותושעלםיכירצויהזא,חתפוקתםויבהמחלה״רגוחלוצרוליאו,םויםירשע
ךלוהפ״כהויהיההנשוהנשלכבןכו,ןושחרמבדחאבחירחאלשחנשבו,ירשתב

שדחלרושעבדימתפ׳׳כחויהיחשהרותבראובמהןמךפהםימיהרשעבוינפלקתענו

םימיד״נשונממונמו,פ״כהוימהשדחההנשהוליחתתוליא,ינשהןפואב.יעיבשה

תפוקתבןגוהכלחפ״כהיהיהזאהנה,המחלה״רכ״חאםימיחרשעוחנבללח״רושעו
תעבשדחחתלחתבזאהיהאל,הנבללה״ראוהשירשתבןושארהםויהלבא,ירשת
םויםירשעהירחאשהנשבו,התוארהירחאםימיהרשעםאיכהשדחחהנבלהתוארה

המו,היארהרחא
שדהברחאןמזבםעפלכבלחהיהשרחא,חנבללהזכה״רןינע

תנשתאוכילשההמחהתנשלעודמעשרחאשןייטשפעםכחהרמאישאלםא?הנבלה
לבא,המחלקרונמוהשדחההנבלהתייארל.ללכושחאלו,לכולכמםונירחאהנבלה
המחלה״רשרחא,ירשתבדחאבה״רלשוביטהמ,תדמועהמוקמבונתישוקזאםג
הנשהשאראוהשכ״הוישםהלוניקתהאלעודמו?כ״הויבירשתתפוקתבדימתלה

,הישדחוהמחהתנשםנובשחבלארשיולבקוליאדועו?שדחלןושארהםנהיהיהתפוקתו

הלעמלןייטשפעםכחהרמאהזלערשא,הנבלהישדחלהרותןתמןמזרחאורזחךיא
?םימיהתורוקבהזלאמגודןיאש(7־זרז;

םילבויהוךונחרפסבש,דחאה.םימעטינשמהזלןייטשפעםכחהקקזנהארנהיפכ

אלהלאהםירבחמהשרמא(8דצ)הלעמליכףאו,םויד״סשלחנשהתאובשחשא*םנ

םגיכרמואוםינפםהלאשנז״כב,רסיקםוילויתנשרחאוכשמנו/רובעהדוסמרבדועדי

ןעי—אוה,ינשחרבדה.תאזכהנש,דתיהלארשיל
פ״כהויתדובעןיאשאצומאוהיכ

לזאזעהו,הרותןתמינפלםידוהיהתנומאתיראשהבהאורו,השמתרותירקיעםעתמאתמ

םעוםילבבהוםיסרפהםיברעהלש(£61^11)ןוי?םעותעדלאוהדחאלאמסאוהש

24הנוממהיתבשלזמאוהו/לארשיםשבןותינוחנסלצאהנוכמח/םימתחלשןרוטס
לע(

יתנשונניקלז&זמלבא,לארשילזמאוהיתנשםגמאיכ,שרופמהאריםייחרוקמבןייעמה(**

כ
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םתנשתישארושידקהםירהאםימעשומכו;ירחא׳פםייחרוקמתעדיפל,םידוהיה
,תות—םירצמה:םתנשלשןושארהשדחהומשלעוארקו,תעהלעהנוממהתוהלאל

םייקטופקה,לב—םירוצה,סמרה—םיתרכה
—

,אנמש־חרא—םילבבה;ןמשא

תעהלעהנוממהיאתבשלנחהרותןתמםדוקםידוהיהוננחןכ/סורווני—םימורהו
םויתאולושידקהןבו)ןותבשתבשפ״כהיתאוארקו(251£1-0ם08םינויהלצאומשכ

לערפכישתונברקולובירקהכ״עערהחכלעחנוממיאתבשו,(1)8168*1ז1זם18תבשה

,ירמנלהזהםורקהנהנמהתארוקעללוכיהיהאלהשמו;ערלכמםליציוםהיתונוע

ץעכלזאזעללרונהו,ודבל׳התדובעלותואבסהךא,וריאשהלוםינפולתאשלךרצוהו
םימעהרשאתחתו/נחהעבטתאהנשםנ.״םיריעשלםהיחבזתאדועוחבזיאלו״

;םהיתושפנתאובתונעללארשיינבל.דוצ,היתשוהליכאבאיההתעבוחמשםינומדקה

(״באבו״טכלארשילםיבוטםימיויחאלו״,םודקהנהנמהםשורםעבדועראשנז״כבו
בלילכבתואצוילארשיתונבםחבש,כ״הויכו

ן

תליאשו;״יוכוםימרכבתולוחוםילואש

,אילנרוטםהנחבםיימורהנהנמלהמוד,תורישעותוינעןיבקולח.דיחיאלש,םישובלמה

לדבהןיאוםישפחםלוכשתוארחלםהידבעתאושמשםינודאהש
.דבעלןודאןיב

ל,ויארוקלכיניעלרבחמההארהרשאלחנהלופלפהלכבודיהלכבהנה
אריאא

,ןושארהשדחהתאםיטעהושידקהםמשלרשאםיהלאה.ותרעשהלכבקפסליטהם

דסחהיהלאלםהיניעבובשחנדחאכםלכ/לבוןרוטס,סונאי,ןמשא,םמרה,תות

,םירצמיהלאלכבדבכנההיה(ירוצהןמשאוינויהסמרהאוה)ירצמהתות.ם־מחרהו

םשה,םירדסהוטפשמהחור,םינמזהרדסמוםימשהרפוס,עדמהוהמכההתטאהיהלא
תומכחהלכםדאהינכתארויו,בתכמהתאוןושלהתאאיצמהאוה,הלוכלבתבורטשמ

הזהםלועבטפשטהיהלאאוה;םיהלאהתדובעיקוחובשוחושרחתכאלטלכוםיעדמהו

,שמשהורואהיהלאאוהימורהסונאי.אבהםלועבולעפמבדסחשיאללמוגהאוהו

,ותישארבהכרבהתאאוה.דוצאלםארבדלתירחאהיהתאלו,ןינעלכלהנושארההבסה

ןנמוהמדאהתדובעיבאהיהוערןרוטסו;תולילעונכתנולווננוכרבנישעמונממיכ

םג.םדאינבלבהזהתע.דתיהםהימיבו,לבתבןרידאמוהלכשהוהרוחלידגמ,הדעב

ולמעשםהינשלנירקהללארשיינכווסצנקלו,ערהמכאוהשםילאמא״כבוטהלעהנוממה

ריעבשוישרשבסשריפבסכןכו,מונינגסצאהילבהוםיננוכהיטפשמיפלערחאסיבכפ״כהיב

זזעםשנארקנםילאמהיה(סירואב״י]ישודקלומנתנויהרואירוס!ושלב,£(16868,)סלה

.אזיזעםשבותשאו

5
וניארבלהלבא,סעהתארוהשX^0V00תלממםשהרוקמוינפלםיברומבבושחירבחמה(ג

88*1טז11ןכותוריפהלושנלעהנוממהיהשיפלייכ?התארוהש£$^ע0תלממורוקמוק

.(מאאז)ערזהתארוהש8*4118תלממבוצח

26

ימלשוריוילבבלומלמבהילעוקלחנו,ןוכנלאסעוליהתבסהתיסאלבאברשעהשממתגיגחסג(

י־שבהיסורבתולעיפליב,לבבמהתואולעהיבןנתייתעלצו.הביסהמ(תינעתףוס)

היה(57,58לצךאפמוגסאמרעריססאלנוארעינאלינאנרעלגנוננערסייצאילרפסנאבומ)

וגרשא,אעקאסםשבםלצאארקירשא,(פסעפ״ןררעה־רענפילנםינודאהוסילבעהגחסילבבהל

חאלשלחלרשפהששםויבלחההזהגחה;םתעמשמלסירסויהםהינדאו,םילבעלשפחןחכ

הממשבםימלשםימימשממוהוגחו,סננלסאולמתעב(וימםויבסויספעלסעללו)נאאוה

•םגןייעו)תחצנהבושמבוהברתוללוהב,ססשמבו

26ם<1-^.\681*רפסב1^16111401

(II1 111611 86116 םריסהירמא,םסאמהזהגמהתאלארשיינבולבקיברנלסבורקו,248

.לארשיםעחורבהארשאבהחפשמייחלשדקוהושעיואמטלנולוגפלכםהמ

כ
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ףוס.םיהלאהיהלאוםימלועהןודא,תישארבישעמרדסמוארובלםירשכלבשחנלב
רשאלזאזעקלחןכאל,םהידבועיניעבבוטלכרוקמויההלאהםימעהיהלאלכרבי

־!שידקיוילאםאה,ארקיוהערלאריעשותילילהעינרהםשהרזנץראברבדמבםידרחןכש

,ושארלעתונועהתניתנ,ותברקהרדסוריעשבהשענהןינעהלבסנ—?םתנששארי״ב

םינוציחהםירפסבול״זחירבדבתואצמנהתודבאהלכןכו,הלבקהיפכקוצהשארמותפיחד

תחנאילבהבםיברםיעירולואצמנו;ערלכרוקמלוהובשחיכידמלוריעי,(ךונחרפסב)
תובהלבצוחותופעלזחורוהרעסוהפוסללוחמ,ארונקיזמותוהלברוציןופיטומכ,םיונה

תורוחשתוברהויתונושל,שאירודיבויניע,ולםינינתישארהאמ,הפרשיררהיפמשא

(םואעצ)םיהלאהיהלאםלוא/םדאוםיהלאלעררתשהלהואתמ,המיאומהנלוקוחיפמ

רעיחיהלאןאפןכו.והצפצפיוברויקרבו(סאראטראט)תויתחתץראלאוהכילשיווליטה

ןקזוםינרקלעבאציםחרמוחינב,רשבלכלעדחפוהתםיאליפמוםירוצתורעמןכוש

םנ.חרבתוותואהתדלבומאהתעבניכדעוללקלקעםטוחוםדעילנרו,בנזורעש

יביואםיקיזמםהש,םינוילרשא(8317ז6מ)םיריטסהלאםימודארקמברשאםיריעשה

דלוסוםורהסטוהו,םשאררעשערפילדגמוםילאגנוםיארומ,העוזודחפיררועמוםדא

,ע״בארהתעדלומשוילעהרוירשאכלזאזעהםנהיהםהומכו,םהלזעבנזותודמחםינזא

ןיועיו)ריעשםשלףתושמה
ןינעשהארנםנמאםגו.(םיהובגםירבדזזעשרשןוגכלישרש

וליזהםהםגרשא,,םירצממםתאואיבהרשאהמודקהלארשיתנומאידירשמהיהלזאזע

ךכשןעמלתונברקךראטולפתודעיפלולובירקהתוקוחרםיתעלקרוןופיטתאוביעתהו
ןעי,והופדההאנשבוםירצמתובעותמרומחהםנהיהןכלו,םיערמכורחתילבלוותמח

םהלאיהתואיכםהיניעבהצמשלהתיהרשאהמודאההארמהןודאןופיטכםימודאויתורעש

ןעמלםירוצשארמדחארומחהנשלכבךילשהלםלועקהלםהלהיהןכלו,תערצהעגנלע
ןופצלעבתאדחשלםירצמינהכו.(ותלחתבב״חםלועיליבש)״תומיוותקרפמרבשי

וכילשה81נ0*1מ1יונכבורההשארמוכילשהרשאםימודאםירומחולושידקה(ןופיט)

השעמ,ןיבארד׳׳ד),םעהתואטחלערפכל!!!123,261םהםנוארקרשאריעשרההשארמ
םנ,תואבבטסריפןייע)םירצמהלצאהאצמנןביקהשארבןועהתניתנםנו,(79תישארב

הלאהםירבדהאצוממ.(415דצךייטאטנעפםעדןיאננוטיילנייאעללעיצעפשםקינרעוועה

המודקהלארשיתנומאבורוקמלזאזעהןינעש,הרעשהלםידישירבדהרקיעבםנמאיכ,הארנ
היהשפ״בהוישןייטשפעםכחההנמטאיצוהשהדלותהלבא,םירצממםתאולעהרשא

יכ,השיחכמרשיחלכשהו,ללכתרווחמהניאלזאזעלשדוקמהיההנשהתישארלבשחנ

לכרוקמלבחמותיחשמחורלםתנשתישארושידקישםירחאםימעבןוימדהלאצמנאל

.םלועבער

ארקנו(םרהמ)ןושארהשדחלרושעבנחאצמנםיברעהלצאםניכריעהליוארו

*דמחמ״ורפסבלייווםכחהו,דמחמאובינפלדועםוצםויםהלהיהי״ארושעםשב

-רעטלא,ורפסבדלאוועםלוא;םידוהיהרחאהזבוכלההארנהיפכש,רמאי116הרעהב

ןמזמדועהזהנהנמהםהלראשניכ,בושחי(364דצ)״לארשיסעקלאפסעדרעמיהט

הבושתימי$הלםהו,ירישעהםוידעןושארהםוימנחםישועםיסרפהו;השמינפלש

םיארוקםינויםושה.םרהמלירישעהםויבתמרשאןיסוחתומוילאםיפדצמםהו,לבאו

־לעטריפעשטייד,םייהנעדייה)תותילםהימויהרשעםשבפ״כהויל.רירןיבשםימיהתא

.(11-286-288טפירשרהאי

אוהו,רבכהזוזהרעשהבומדקרשארבחוליתאצמןייטשפע׳חהירבדרקיעבו

עשידיידעד״רפסבוירבדםיאבומ,(536דצ)1850תנשלטנעיראע״מכרעספיצםכחה

ןינעבתורזדועףיסומרעספיצםכחה.(12-13דצ1872תנש)ץראוושתאמרעדנעל^ק

כ
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םנהיפשןינמלדםחהםויהםג,ותטישיפל.רובעבהשדחהטישונוימדבולארובוהזה

ץנקתנשדמאעובשופיםוההטמשהתנשלכביכ,דובאלוכליאלתפדועהםויהתיעיבר

םינשהעבשבץבקתנשדחאעובש:םיעובשופיסוהלבויהתנשבו,ףדועהםויהןמ

׳זזותעדיפלןהש,תופדועהתועשהןמץבקתנשדחאעובשו,ףדועהמויהןמתונורחאה

/גתועשששרעםפיצ
12ז

תדוקנךרעבאלהנשהתדמבשוחאוהשינפמ)ןיטוניט

עףאו,ןאכלללכןינעהלץאש,תולזמהךרעבםאיכהשיגפה
ל

אלאאצומוניאןכיפ

ולםיכירצהםימיהעבשאלוםימיהשש
)

ותטישלםויקןיאשהדומומצעברעספיצםכחה.

תוארלאוההמיתרבדתאזהתולצנתההרתאםגלבא,״הלבקהאלול,םאיכהרמאאלי

.ולאכתחזתורעשהבםיקיפשמהרוצלשםישנא

ודילעתוושהלרוזחמןיעכאוהשבושתלםיתעהימכחלםוקמןתנלבויהןינע

וערעטטאגיחהוקנארפםכחהםדיתאהזהרבדכוסנרבכו,הנבלהוהמחהתונש

1-504)רעלעדיאםאיבהי

.(11דצ)ץראווש׳חהואיבהשןאמרעקוצםכחהםנןכו(

ןיאל,ןאכלוןאכלהלועפישמחהתנשש(א״סםירדנ)הדוהי׳רתעדולבקהלאהםימכחה

טיפשואעמ,וזלוזהנבלהוהמחהתונשוושהשרתאו,הנשט״טא״כורבחללבויץב

48תועש׳חםימיה״סשתקיודמההתדמחקלןאמרעקוצ׳חה)המחחתונש
ןיטונימ

,ונמשודחאםויא״כםהיניבלדבהןיאו,הנבלישדהח״ירתלבוריקבתווש(קדנוקעם46,15

לבויללבויןיבשםימכחתעדשינפמוזהרעשהבךכוחץראוושםכחהםלוא;תועש

מישמחותעדיפל5תרחאהרעשהדימעמאוהןכלו,רתייויניעבתרוותמהנשםישםח

/,ןהשהמחהתונש
,םויד״נשחונבהנבלהתונשםישמהןכותבתוללוכםוי18262׳

18262,ריס,םויטיבינבהנמשוםויםישלשינבשדהאיי:רובעישדהט״יתאזדכלמו

זנרשאםויד׳׳נשלעתורתיהתועשהשאוהו,ןטקרבדוזפחברבחמחחכשלבא.םוי

הנילכתאלו,ונממןנובלעתאעובתלןהתודיתעוםלועהןמודבאאלובלבןלטביוןהל

ישדח619יכ)םוירשעהעבשאובלהנרחאתא״כהטמשהתנשףוסםעדחיןתפוקת

יחה,דנהו!הנבלהאולמרחאםימוישדחהשארהיהיו(םוי18279׳/2םילועהנבל

קדצבו,קפסליטמאוהשינפמ,רחאםעטמותרעשהכתורטפמעבוקונניאומצעבץראיוש
תנהעובק,דנשםהלונקתו,תפדועהםויהתיעיברןובשחבואיבהאיההתעברבכםא

הנשהתדמםהלסחימחןאמרעקוצםכחהתעדויניעבןכתתאלשכ״שכמו)עיברוםוי,דיסש

אוצמלול,דיהלקנאלהוז,דדמידילאבשרחאלבא.(זאםהלהעודיהתיהאלש,תקיודמה

המשםוצמצבטעמכהושירשארוזחמ,םימכחתעדיפללבויהתונשםישמחרפסמב
ישדח618ןיבוםויה״סשתונבהנשםישמהןיכןיאיכ,תוירצמההמחהתונשםעהנבלה

ארבסהץראוושתעדיפלשרחאו,פ״רתתיקלחחישתועשיתש:טעומרבדא״כ,דנבל

עודמ,םירצמהובשחןכתמאברשאכו,םויהתיעיברתאןובשחבזאואיבהאלשתנתוג

יכםנהמו,הנבלהתונשמעןההתוקתענהםינשהתאהושמהיהלבויהשרמאנאל

—!לבויהרוזחמלשויצחאלאוניאשחנשהיכןברוזחמםירצמהלצאונאצמ
םיתעהןובשחץנעבץטארגםכחהתעדלעםיארוקהןזאריענונרמאמהלכנםרטב

י*ל.(19הרעהאיח)׳םידוהיהתודלות״ורפסלויתורעהבותעדהוחרשאיפכ,לארשיינבל

סענרייכ,המחלםתונשוםהישדחםינומהדוהימוערקנרשאםיטבשהתרשעויהותעד

ילגעתאםיהלאלולהשעןכלעו,םהיכרדתאדמלםירצמבםיברםימיבשירשאטבנןב

וצראבגיהנהןכו,״סיפא״םשבוהונברשארושלםיהלאדובכםירצמבםגונתנרשאכ,בהזה

.םויד״נשמהנשהתאושעוהנבלישדחםינומויחהדוהיבםלוא;םנובשחררםתאםנ

הבושתאצמנהנה?ביבאהשדחבתוצמהנהתאשרופמהעבקהרותהאלהלאשנםאו

תאוטפשרשאםיטפושהימימהזהתםפכהשענאליכ״רמואומצעבבותכהיכ,הכורע

כ
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4(!רבדמבותכהוהישאיחספבםשלבא,ג״כבימ)״הדוהייכלמולארשייכלמימילבולארשי

׳לב״יהד)״םילשוריבתאזכאללארשיךלמדיודןבהמלשימימיכ,
)

תאםיעטמץטארנםכההו.
לןעייכ:רמואוםירבדה

א

אלו,תומבבםירטקמוםיחבזמויהםעהווהיקזחימידעתומבהורס

ביבאבוחספתאחבזו,ויניעברשירשאכשיאלכהשעןכלע,דחאםוקמבדחיגחחתאוגגח
־שרש״ביבאהשדחתארומש,הרותבבותכהקחההכהאלןכלעו,ונובשחבתויחללחש

תומבהתארסייהדוהיךלמוהיקזחאובדע,רכשלבקושורדןיעכקרראשנו,םעהייחב
חספהתאדחאכלהקהלכושעזא,ווחתשתחזהחבזמהינפלםילשורילוהדוהילרמאיו
היהאלשםינשרובערדסןקתו,קחלהזהרבדהתאוהיקזחהשעףא;דחאםויב

׳יתוברב)ורמאשוהזו,ונמזדעעוט
)

והיקזחימימיכ/ותטלחהלע.ןסינבןסינרבעהיקזח

ןמזהךשמיכ,החכנהיארץטארנםכחהאצמ,תרשוקמההנבלהתנשהדוהיבהתיהךליאו
תנשהןיבשןמזהךשמםעדבבדבאשיוהיקדצלא״ידעוהיקזחלהרשעשמחתנשמ

תנשדע,והיקזחלאםיכאלמחלשרשא,$£*\<±0^^0$,2£)ןדאלבךדארמלהנורחאה

הנשהתדמיכחרכומכ״א;ירצמהימלתלצאלבביכלמתמישריפל,רצאנדכובנלטיי
הנושארההרעשההםנהםלוא—.תרשוקמהנשהתיהשלבבבחתדמל.דוש.דתיההדוהיב

יכלמתונשתיושהאוה,ונממעייתסהלץט$חניחהץפחרשארבדה?םיתפומבתחרכומ

ויתוחנהוויתורעשהיפלע,ץטארנםכחהו,דחיםינזאמבואשיאלרשא,לארשיוהדוהי

ניסלהכשמנשאויןבםעבריתוכלמיכ,חיכוהלודיהאצמריבכיכןימאי,שדוקהיבתכב

ץטארנטילחיןכלע,הנשאי׳טלקרותוכלמהבשחנארקמבםלוא,הדוהייכלמלשםינש

הנשאיסכ״א;א״םלרפסמההנתשנוא״םהנושארבבותכהיהיכ(ןעזנוב׳ההתובקעב)
?וללהתוארקמהינשומייקתידציכ,הדוהייכלמלשגיסלתוושויהלארשייכלמלש

!המחללארשיבוהנבללםינומויההדוהיבשהתעמרוטא

תיושהןינעבהריקחההנהו—

תמאתהרשאםיברםיטכהו,ףוסםהלןיאשםימכאיהלארשיוהדוהייכלמלשםינשה
םימבוללצםהבםירשואמהו,םהילגןומהלףרטויה,םוהתהדעתדרלובוקנלםבבלב

לכוםיפערסלכו,תונובשחהלכתולהבנותונותשעלכתוכובנ,,םדיבסרהולעהוםירידא

הלאםיזעםימבתתלםיצפחהיכאופאתאלפנאל!״םירועשהבאוצמלםיאלנםירוהרה

שםתשהמוטלמיאל,ארקמלשוטושפיפלערושימלםישקעטהלכתאםושלו,הביתנ

אךא,*יארקאקםפמדאפירחאניכסב״םעפבםעפכ
ל

כיכ,הכשנאנ
ל

הלאהתורעשהה

ויהםירפסמהש,םיברםימכהוחינהשהחנהה,וננינעבו;הרעשבםיולההםיררהכןה

ףלחתהלם־חונויהןכלעו,תויתואבהנושארבםיבותכ
םכחהרשא,תאזההחנהה—

.םינפלוינפלוםינפלהכירצהנדוע,(475דצ)ההיכומהיארהלאצמיכהמדיץט^רג

אלםאעדוייטו,םינורחאהירפשכ.קראצמנתויתואי״עםירפסמהתאןמסלגהנמה

יכבושהי(אטיזךרע)ךורעהףסומלעבשףאו.ןכםיגהונויהםהםגשםינויהןמוהולבק

(תינויןייז)אטיזרשאירחא,םירכעהןמתויתואהרפסמוהקלםינויהשהרורבהיאר״אצמ

אטיאאטיזרפסמבךאיעיבשתוא(הינויתית)אטיאו(םהלןיאואויכ)יששתואםהל

ןייזומכ
־ייבעשיטאטעהטאמ)ראטנ&יקםכחהתעדליכ,תחרכמותיארןיאז׳׳כב,*תיח

(117דצרעקל^פדערןעבעלרוטלוקםוצעג^רט

םלחהתעבואותואםינוילדוע,רתיה

םלצאהראשגאלו,םהלשאתיבאפלאךותמהורימהם״חאו,תויתואי״עםירפסמהןמסל

ךותמכ׳׳חאוריסההתואםגרשא)ףוקהתואתאיכהזלהיארו;ןובשחהןינעלאיכ
כלםדוקשינפמ,האמל(?)שירתואוםיעשתלובשח(אתיבאפלאה

תואםלצאהדבאן

ונייצו,(27תויתואבאללכא,םירפסמלםידחוימםינמסבושמתשהםירוצהםנמא.ידצה

7
רזע־ןמשאתבצמסקהעהסו&רללכוי,ויניעס&רמלהזהרבדבמכוהלןוסחירש6ירבעהארוקה(ג

כ
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ןכו,עודיכםיבבושםיוקייעתורשעהתאוםיכצנםיוקייעםידחאהתאםהיתובותבב׳

רשא,דורמנןומראבלבבתוברחבואצמנשלקשמהינבאלעםנהלאהםינמסהואצמג
יוועלןייע)ירוצןושלבובתכבםנםידשכןושלבתודתיהבתכבםהילקשמםהילעומשרנ

קודאמתקפוסמהחנההרקיעןכיכהנה.(149דצןעצנימןעשידיירעדעטכישעג
ל

רמוחו

Iהנממתאצויההדלותהרמוחולקלשונבןג

101§1׳חהםנזחאן׳ט.ארגםכחהתטישב

י
רעדעיגאלאגארכאידורבסב)¥10101•1

,(!!הנשא״לםאיכםעבריךלמאלהזהםכחהתעדיפל)ומעטמאליכףא(לעביב

!)וניבאםהרבאלםנובשחםיסחימודבלהנבללםיברעהםנונמיןכיכהיאראיבהלףיסוהו■
)

חוקחלבהארשאויבאזחאםאיכרובעהןובשחתאןקתהיקזחאלותעדלםלוא.(8דצ)
אוח,לבבמותאאיבהרשאתולעמהלצוריעבםיקהרשאזחאאוה,םימהישעמת*

תומדחאןהכההירואלא,חלשיוקשמודרושאךלמרםאלפתלגתתארקלךלהרשאזחא

חספהגחלשהלאשהתאו;(81דצםש)—ד״ויז״טב״מ—״והשעמלכלותינבתתאוחבזמה
תמאב,(52דצםמוהטרעטלאןעשיטיטעםסעדעט5ישענ)שקבהחודאוחביבאהשדחב
ולדחאלו,הנשבבוצקןמזבאכיטלםתיילעתאםיננוחויההנבללםינומהםיברעהםניכ

תעמםנחןמזתאוקיתעהםאיכ,דבלהנבללםהיתונשוםהישדחתונמלתאזרובעכ
8תעל

יכיתעדי.רובעילבםנביבאהשדחבדימתלחחספהםגהיהתאזכךרדבו,(נ

וירבדיפלו,ןושארהשדהב,תוצמהגחתארימתתבשוחהרותהיכוילעבישהלש*

,תולאשבהזהםכחהתאףיקהליתרונילבא,הנשהישדחלכברדסכלחחספההיה

יכרמאיוהנעיריקהלאוהצחלאםאו,ןיוסרכתובושתםיאלמהוהומכםימכחהתאיתעדמ

שדקהירפסרצויהריברמחכיכ,זחאלשונמזלרחואמביבאהשדחתארומשארקטזז
!ושעתהמםהלרמאיימוזנכשאירקבמדיב

—
,ןייטשפעיחהירבדדאמוקדצללכביבטפשמלבושחאחלאהםירבדהלכירחא

םלועמזאמהיהונידיבשרוכעהרדסרקיעיכוניניבתלבוקמההמודקההעדבקיזחמה
העשהךרוציפלםיירקעםניאשםיונשידילעןמזלןמזמףלחתנוהנתשנו,בקעיתלהקהשרומ
,התעונידיברשאהנורתאהותרוצתאלבקשדע

אלוםינומדקהירפסמןייטשפעיחהאיבהשםירבדיגשלעריעהליתרמאהגורחאב

:םההלאו,םתגווכלעדמעי

דיכחכ)״רופאהבשח/;רפסמדחאזורחקיתעה17דצב
)

רוכעהןובשחוברכזנש,

ישילשלאילמנלהדוהיןכללהלהדותןתו״:וברמאגו,האישנהדוהי׳רבללה׳רןקתש
ןתו״תולמל.רבסומ״לאילמגל״תלמבסחיהדימליכןייטשפעיחהבשחו.״םירומלשאר
׳רשיפלו,*ונבלאילמנ׳רםנהזכףתתשנידופאהתעדיפלש״הזמהלעהו/׳הדות

רואבו,וניאהזלכו.ישימחלאילמגל:היגה,וינפלברןמזהיהישילשהלאילמג-
ישילשאוהש,הדוהיןבללהלהדותונת:הנובהו,אורתובבאתעיבכטושפםירבד,ד

Vירישעומכאוהו,האישנהדוהי׳רלשויבאהיהשלאילמג׳רלשודכגל״ר,לאילמג

.המודכו(ז״כתוברב)ארזעל׳

אצמיסש,רפללאראיירליסלופחנצמ,ר&סבסוירוש&והודנעחויהואבסאצמנסםינודיצךלס

.םידמועםיוקהעבראובכושדמאוקי״עםושרישעהעבראר&סמהיכ

101£1םכסה(י*

י
ן&ואבהלעמלםהילעונזמרשןארוקהירבדהאשרפמהרעגנערסשהעדבזוראי1

םידוהיהושערשאכדחאשדחחםסוהידילעהנשהםירבעמויהאלםיברעהשרמואו,רמא

וקיחעהשד״ע)הנששלשוםיחשלכשדחלשדממלתלסחיילמשדחחקסעהדילמא״כ
.(הלעמלונרכזרשאכחעלחעמסורונהגמחאםיפיהה
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-ישנאוירבחולאילמגןברבשיו,:ל׳׳זו,רפוכהלוכשאלעבירבדאיבה18דצכ

חילצמןבלהסירבדבםלוא.ט״זדאח״טהיגהו,״נ״בעכ״נוח״וגןובשחובשחווחעים

ן״ג״כטיכ׳גרווחמושעו,:(42דצתוינומדקיטוקל)רמאנוירבדתאיסדהבאשםהמש

ל״צקפסילבו,תמאהלאונווכאלםהינשו,תיונייזהבואט״זדאהיוגל׳׳צשףישרםשהיגהו

ילעבקיתעהשאתיירבבא״רירבדםעםיכסמוגיבג״גגב״גםעדהאאוהו,נ׳׳בטיב׳ג

שלשםיתששלשרוכעהתונש״:ומוקמבןייטשפע׳חההאיבהו,(ב״פד״מ)םלוערוסי
׳רלרוכעהרפסבתקתענהןואגיאהברתבושתכבותכןכו;ישלשםיתששלששלש

גדמחהתנשלהנבלהחנשןיברקמונאךיא,יוכוורמאםהמו״:ל״זו(97דצ)אישנהםהרבא

.ל׳׳כע״׳גביננ״גביגוגהנורבדהתאןיבישדחאדטעסםושלבוט,תונורתיהףםאהב

•סרינה,(92דצהלעמלהאר;ומצעברבחמהםכחהריעהרבבישילשלאילמגושטש־חרישדחהרבדב

■יבונירבדתישארבוילעונרמארשא,אירולםבחהלשורפסלאו!ינפהתעםישנ

:םינשהתוחולןובשחב:תורחאםילמבוא,התעאוהרשאברובעהרדסבקרןתיואשי

.פתוקוחוםטפשמלכלםנוקתתכאלמבו

Xוהערלאשיאוהמתיוםינורחאהירבדלעוממותשייכםיארוקהינפתאהאוריננה

תיבירענמדחאכאוהו/הסדנהבליגרויקבאוהיכרקבמהוילערמארשאשיאההזה

תלטבלובלהנפמו,והושערבכרשאתאםינשהתוחולןובשחבקסועובשוישרדמה
גוטפשמתאל״זם״במרהוננודאוילעץרהרבכרשא,רוכעהןובשחתכאלמלערבדל

א״יפחיהק׳לה)םימיהעבראוהשלשבופוסדעןיעיגמןברתיבלשתוקוניתוליפאש

ייטפשמתאקררכחסהדיביתאצמול!םירקיהיארוקילאנטאלךא—?(דיה

•ובהעננאלידיוורפסבלפטמיתייהאלזאיכ,דבלתורלופותופוקתבושחותויחדה

אלבהזהםרכבדובעלסידיולרשאשיאלכהברהרשאלכבםלוא.הערלואהבוטל
*צמיואירול׳האבהזהנהו;וברדגתהלםוקמוחיניותוללועוריאשהרועבלובל

•ולטביםהרשאכלהקהינפלםמישיסאיכםאצומארייכספא;םיפיוםיבוטתולכשא

,וינפלרשאםימרוכהורצברשאמהמתכםהילעףסויו,*יסכרימירטוזדירייאו.םטועמב

\םלשרבדוכותבללוכההזהרפסהאציןכבו,דמהנוהפיילכבלכהתאונינפלברקיו

.שקבמאוהרשאתאשיאלכובאצמיןעמל,הלכדעולחהמויטרפלכלרוכעהןובשח

•דחאודחאלכלשוחורדננךולהלעדויו,ויארוקשפנתאאירול׳העדויםנמאףא

וקלחןתיםהמשיאשיאלו
עיצה,םהלורזותנובתוםלועהןינברשא,םיליחתמל—

.תדידמבםיכרתונובשחשקבילבמ,תנבומוהלקןושלכםינושארה*ודוםיהתאורפסשארב

■יטפשמךרע,רפסהתיבמםדיבםדומלתוןאכלואבשםישנאל;םירודכהםישלושמבוםיפוגה

דודמדחלןילקרטלוסנכנרבכרשאםימכחלו;תובוצקןניאשתוושמתרתהי״פעןובשחה

(עלארגעטניאדנואןלעמראפ)םילולכםותונומתבוהראפיווהרטעיו,ויפיללכרשא,ומצעינפב
תמכהיקוח:םיסשדנמלכןזלאןזמאלמןחלושםהינפלךורעיו,ביבסמוירבעלכמ

רובעהןובשהידסומתרבדלע,דוסםתאקיתמיףא,םתולסמבםיבכוכהךלהמוהעונתה

רשאםיאורקהיכףאו.הלאמהלאחרפיהמכודחיומיאתיהמב,הנוכתהתמכחתואצותו

*יעםמותשהלובריאל,ותלודנתראפתרקיתאםתוארהלרמאיו,םעפהאירול׳השידקה

לכימלםגועדיםבלרתסבו,לכבתטטושמהםניעהתאררבכהלאלכתאיכ,הארםה
.פוטחרואכו,בליבוטוםיחטשויהיוהזהבוטהלכלעוגנעתיז׳׳כב,וזלההברההנוכתה

.*םליבשבאלאחרטאלחרטשהמלכש,,תיבהלעבתאוכרבי

םיפאתחאהנמןתנרקבמלםנםלוא,ויארוקןומהלרבחמהןיכההלאלכתא
4

.רפסהלכארבנםליבשברשאוישורחהמהאלה

כ
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יזמזיי

לעםיטעמםירבדרבדלונאםיכירצ,רבחמהאצמרשאתושדחהלאאובנםרטב

.רובעהןובשחירקיע

תויחדהתעברא.דמחרובעחתכאלמלכהעבטהםחילערשאםינדאהיכאיהתעדומ

ולומ,שארוידאאל5ןהו,םיםויואדחאםויוינפלודלומםוימחחדיש.רירלתומרונה

ןמעטכאלךיראאאליכנאו;תרבועמבט״פקתו״טבו,הטושפהנשבד׳׳רטנןחיתודלותו,ןקז׳
.אמוידחדבריברבלכלתועודיןתויחב,ןרואבבאלז

תכאלמקרםדיבןיא,הלאהתויחדחתעבראדבלמרשא,׳תונורבעחילעב״בורהנהו

הנשהתעיבקבוצקלםאובב,(ב״פה׳׳ר)הנשמלושוריפבם׳׳במרהרבדכ״דבלץובקה

,םינשהישארינשתאובצקיםהיפלעו,חירחאשחנשחדלומתאוחדלומתאובשח*

םימכחהםלוא;חרםחואחמלש,.ררחסחנשהםאואצמיםהיניבשםימיהרפסמיפלו

קיפסידחאדלומיכואצמו,רתויחלאחתויחדחתעבראבוקדקדרבדךותמרבדםיניבמח

רשאםירבדלשםמעטראבלונמצעתאסינכחלילבמו.חנשחתעיבקןמיסודילעבוצקל■

29םילמנהחולאוחש,.רזחןטקהחולבםהירבדתואצותםושליננה,ותעדמםניביםכהלכי.
).

.1#2

I

ח״י׳ז ז״טניי׳י׳ה׳ב ןיטב״י׳ט׳ד׳א
ט׳׳זדאח״ונ

ןהינפלשתוטושפ
רוכע;הירחאלו

ינפלשתוטושפ

רובע

ירחאשתוטושפ

רובע
העיבק

תורבועמםינש

א״צת׳כ׳א ד״ר׳ט׳א ףיר׳ט׳א
1,38287

ד״ר׳ט׳א
1,85227}שב 1,38287 1,38287

1ח״ייב טיפקתו״ט׳ב ח״י׳ב טיפקתו״ט׳ב
2,75000}־נ

|
2,64772 2,75000 2,64772

ח״י׳ג ד״ר׳ט׳ג
3,38287

ד״ר׳ט׳נ ד״ר׳ט׳ג
3,75000}(חה>כהי

ן
3,38287 3,38287

Iה״צרתא״י׳ד ד׳׳ר׳ט׳ה ד״ר׳ט׳ה ד״ר׳ט׳ה
4,485151}שה

5,38287 5,38287 5,38287

ח״י׳ה ח״ייה ח״י׳ה חיי׳ה

}חז

}שז

)חנ

5,75000 5,75000 5,75000 5,75000

א״צת׳כ׳ו ד״ר׳ט׳ו ד״ר׳טו
6,38287

חית׳ו

6,85227 6,38287 6,01570

ח״י׳ז •ח״י׳ז ח״י׳ז ח״י׳ז

7,75000
1

7,75000 7,75000 7,75000

הזההולב

ומשרנןהמ תחא
לכברשאתודחוימתונורעבםיכורעהםינימהעבראלרוזחמהתונשט״יודרפנ

׳ט׳ד׳אתונשבמ״דהככ.תועיבקהעבשמתתאלכלתודלומהילובג

ולרויעהרפסבהזלסלוקרכמו,(י׳׳פד״מ)םלועלוסירפסבראבמהלאהםילמגה]ינע(״
״

6

אצפנ(41—42דצ)ס״קלמחסרפבו.חולבמלמנאלשאלא(ירישערעשינשרמאמ)אישנה

הלאהסילובנהו(׳ללט׳א״רממ)ללכבתויחלהסעברא!ינעלעיאנאורהנלאיסוי׳רמסויפ

׳א!ינשביכ,ןומדקהיהורבחמו;(׳שלע׳הזורחמ)סרפב

נ״סקססא׳׳ל)חורסשלל׳׳יקת

-.םשרעריינשנייסשסכמהרכזרשאכ,רואבהילעכברומשולחאסכחוילעבתכ(האירבל
ו״&וימיחל״צוו״אחהםימעפהמכבתכנ41רצ:הזבםנקתליננהותואיגשולפנהזהסויפב

צ;(ח׳׳ת׳ואוהו)
ליצו/להספסוק;האמבינשואהאירבתונשל״צוהירבונשבותכ42ל

.לירהבתפסות

X
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דעד״ר׳ט׳אןמירשתדלומלחםאשאצמנ,תורבועמויהןהינפלשםינשהשו״טב״י

,דיר׳ט׳גדעטיפקתו״ט׳בןמלחםאו,ש״בהנשהתעיבקהיהתזא,ט״פקתויטג

תאתוגורעהתעבראךותבהדגנכאצמנהעיבקוהעיבקלכןכו,ב״גהתעיבקהיהתזא

תורבועמהםינשהלאקרהבסומתרגסמבהנותנהח״ההעיבקה)הלדהוימההלובג

,עובשהימייפלעםימושרהםילמגהןמדחאלכדילע.(הנורחאההגורעבתוכורעה

רשעמירבשבםיקלחהותועשהופלחתנםהבשרפסמינויצסגונבצה,םיקלחהותועשה

.םויהלש

אוצמלאירול׳האיצמהשהנומתהתאהנושארלארוקהינפלריבענוזהעצהרחא

רשאךרדה.םירצונהישדהבולןווכמהםויהתאםירבעהישדחמםויוםוילכלהדילע

ןהזאוהרבהמהולרחב-

לא.דוש,םיקלח595תועש16םוי6939וכותבללוכה,הנבללשןטקרוזחמלכ(1

;עיברוםויהימשתונבתוינאילויםינש18,9998347

0,9702043=םיקלחו׳׳עתתתועש׳חםויד״נש,דחדטשהטושפהנשלכ(2

.תוינאילויםינש1,0510546=םיקלחט״פקתתועשא״כםויניפשהתדטשתרבועמהנש*

המכונלהארמה,אבהחולהונלרדסללכונ,תורבועמט״זדאח״ונםינשהיכרוכזנםאו

;הנבלהרוזחמתונשמעודירפסמבתוללכנתוינאילויםינש

.2£
מ,

ו

0,9702043
1,9404086
2,9914632
3,9616675
4,9318718
5,9829264

5

7

8
9
10
11

12

6,9531307
8,0041853
8,9743896
9,9445939
10,9956485
11,9658528

£

13
14
15
16
17
18

12,9360571
?13,987111

14,9573160
15,9275203
16,9785749
17,9487792

הנושארהנשאיהש,האירבל3763תנששארמליחתמהזןינעלםינשהןובשח(3

קלחבםירצונל2תנשרעבמעטפעס25םויבלח!הלשירשתדלומו,טיצקרוזחמל
הנשהתא;םירצונהןובשחתישארירחאתינאילויהנש1,7324062וא,םויב0,761342

*י״-עי^י.-׳■.וניתונובשחלכברקיעלםישנחאז׳ד

ן
£—3763תקולחמתאצויההנמהתא,£תואבהריציהתנשדפסמןמסנםאהתעו

,מתואבתיראשהתא,5תואב,ךריעהתנשמורבעשםירוזחמהרפסמאיהש,19ידיל?
חולבאצמנהרפסמהוא,רוזחמהתונשלשIIרפסמבתוללכנהתוינאילויהםינשהתא

תישארמורבעשתוינאילויהםינשהתאו/נ•םשב,IIרפסמלתנווכמהרוזחמהתנשדמ
:תאזה.רושמהונלאצתזא,£,ייעםירצונהתריפס־

-•-מ־•־1,7324062
I) ±, =18,99983478)

דירפנםירבשוםימלשוכותבללוכהתאזה.רושמהךותמאצויה£,רועישהתא

:השענוםינושםיקלחל

£,=־1-40־0•8-4
םלשרפסמ0,העבראלע.דושבתוקלחתמהםינשהרפסמתאללוב40רועישה

;תינאילויההנשהאיהותודחאשרשעמרבש8,העבראלעיגמוגיאוהקולחהןמראשנה

הנשהלשירשתדלומלוהיםויבקלחהזיאבוהנשבםויהזיאבתעדלץופחנרשאכזא*
כ
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תינאילויהנשבםיללכנהםימיהרפסמאוהש365!ייע6רבשהתאלופכנ,תרבודמה

תפדועהםויהתיעיברבושהנעבראלועינהאלש0םינשהןמתחאלכלו,הדמלונלונחקלש

4!3הלפכמהלעהלאהתויעיברהתאףיסונו,רובעלדועהסנכנאלש,םויהיםשלע 365

!תישארמורבעשםימלשהםימיהרפסמלעהרומהתאזההלועפהןמדלונהםלשהרפסמה

םהבלחשםויהיקלהלעהרומהרבשהתא,8,תואכןמסנ״ירשתדלומדעםירצונהתנש

5היהיזאו,8ייע(0-440)תומלשהםינשהרפסמתאו,8,י״עדלומה

,
I- ־8

,
I- 8-8=8-40-4-40=,£30

)

םויחאשקבנ,דלומהלחונממקלחהזיאבוםירצונהישדחבםויחזיאבונעדישרחאו

קתענוךלוחאוהו,חבשחםויבלחםירצונלחנושארההנשהשארהנחו.ולןווכמהעובשה

הששובםינשעבראלכבו,םימיינשבהשובכהנשבו,דהאםויבהטושפחנשלכבוינפל

סויכלפונחילעםינדונאשםירצונל8-ג-1הנשהשארזיפעאצמנ,םימי

]״
-—-I

תקולחמתדלונהתיראשהלעהרומהילופשבתרגסמלןימימרשאIIןויצה)עובשל

7 -1-50 -י-1םויו(7ידילע4-0

—תאזההנשב8,
!■]״םויב

~I

8/־*־4,8־0\/ף-0-48-1-ג-8,\ =
׳-)^

\=
^(^Iעובשהםויתאןמסנםאו.עובשב

דלומונלעדונרשאירחאו,גI=1־י-8,אצמנג1ייעירשחדלומוXי״עאצמנה

הנשהתעיבקו,החדנהמכבו,ומוקממהירהחדנםא(I)חולייעאוצמללכונירשת

וא,עובשלXםויבהנשהשארתעיבקאצמנהזהחולהיפלעםאו,ללכבתשקובמה

*םירצונל1-8־1תנשתישארל8,+1-1יי־1םויבהנשהשארלוחי

היהתהמו,זימרתתנשלשהירלחםירצונהשדחמםויהזיאבתעדלונצפח.לשמ

?תאזההנשהתעיבק

:היהיכיע11=2,3=99הפ

X-י-1,7324062=1885,7075047 18,9998347 -1- 2,991463299=,£
ונמנאםגיכןעיו,רמאןפואבשמהפסאירולםכסהםלוא,ןנומוטושפהזטנובשמךרל(״

!גפס—ונמשהרזביסונהמלעראבלוננה,ורפסמונלאשרשאםילשמכטונשמתשה

ןימסןניאונלצאתויונמהםינפהלבא,עיברוםויהיפשתונבןלוכןההנומתבתוללכנהםינפהש

לגא,365!ןהמאינו,םוי1461הלועהשובכןהמתמאשסטשעבראלכתצטק,דמא

כל,דבלבםויהיפשתונבןהעברסמתותוחפהםינשה
תאצויהםינשהןמרובענרשאםעפלכבן

ועיגהאלשהנומתהלשםינשהתאתונשלךרטצנ,וננינמבתוגוהנהםינפהלאהנומתהךותמ

סלפהתאדימעהלהצרנרשאתעלכבךפהלו,דבלבםויהיסשלעיברוםויהיםשמעבראל

היסשלםניס״סשמעבראלועינהאלשםינשהתאתונשלונאםיכירצ,הנומתהךותבוניניבתוגוהנה

א.עיברו
ועיגהאלשםינשהתאלפוכאוהןושארהןפואב:הזךרדבאירול׳העיגיתאזההרממהל

365י״עןקלחמו365!ייע8-4-0עבראל

((
8

|(^״
365

אוה,דמאןינעאוהשסמוא(

-1רועישהלעףיסומ םסיקלחלוםימילרבשהתאןכירמאושילחהבו,ונממ71460קלמם-8

אלפםינשהשאלשוכאוהינשהןפואב;365ידילעסאיכ365!ידילעאלסלפוכאוה

א,365!ידילעןקלחמו365ייע1-0-םעבראלועיגה
ןמערוגאוהדמארבדאוהשהמו

/!461קלח0-י-מרועישה
טממ•

ן

—

Iדמאםוקמלאךלוהלכהו.

כ
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:אוהירשת

רבחמהךרדי״פע)ףיסונ4י״ע^.,תקולחמתדלונה1,7975047תיראשהלא
-0קלה(הרעהבונרכזש

לופכנ;4,=1885,7086742אצמנו0,0011695ואץ^
דלומלחובשעובשהםוי.8,־=258;8,—0,660830אצמנו,365ייע0,7086742

^±^
8±

)

^=,;יא<ב:=

471±258±1885

^^
תנמוסמההגורעבשקבנ4-1+11יבקיי3י660830דלומלהעיבקהתא(I)חולבשקבנ
שאררחאםירבעלהנשהשארהזיפלו,כ״האצמנוו״טב״י׳ט׳ד׳אתויתואבהלעמל
-4—261םירצונלהנשה 1■3—5-4258=1- 1-1—¥-4-,8,

םירבעהישדחבםויהתאאוצמל:הכופהההלאשהתאםנרותפנתאזכךרדב

אוהם,תומלשםינשרפסמלעהרומ^רשא,םירצונהןובשהל^-׳-0ןמזלןווכמה

.£-ש1הנשהןמרבעשהנשהקלחלעחרומהרנש

:ונלאצי(I)חושמהןמ

(II)מ,=£,—18,99983472—1,7324062

£,ןמיסבןללכלץופחנרשאוונלתונותנהצ1■ב-מםינשהיכןעיו
•דחאןיממןניא

,ידבלה״םשתונב0-י-מםינשהו,עיברוה״סשתונבןהןהבתוללכנה40םינשה

דחאןימלםינימהינשתאהשענכיע,עיברוםויה״סשהתדמשהנשהלעהדסונהנומתהו
ערגנשייע,דחארבדאוהשחמוא,365!ידילעקלחנו365י״ע0-1-מתאלופכנשי״ע

ונממV״•!קלחהזהרועישהןמ

(!365)

:הזיפלאצמנו

1,7324062—18,99983478—^-7-^

מ,=£,—
14011

דוזחטמורבעשתוינאילויהםינשהרפסמלעהלעמלונרמארשאכחרומז,תואה
ןתואוגינכרשאו,ולתונווכמהםירבעהחונשתאאוצמללכונ(II)חולי״עו,הנבלה
■לעהנומתבש1-,ןמןורתיהו,5.םשבהלעמל

רבעשהנשהקלחלעהרומחולבש1
.םירצונהישדחבןוחנהםויהדעירשתדלוממ

הדומ11רשאII-*־וגתאצויההלפכמהתאןטסנו,365!י״עלופכנהזהןורתיהתא

ךרדהפיעירשתדלומשקבנ.םויהיקלחלע11,ירשתדלוממורבעשםימלשהםימיהלע
;הנשהתעיבקןמיסםגוהחדנואדלומחםויבה״רעבקנםאונלעדויו,הלעמלהרומאה

תאםגןובשתבאיבנרשאכו,Xםשבח״רתעיבקםויו,ג!םשבדלומהתאהנכנ
,הלילהתוצחבליחתמהםירצונהםויתאםידקמ,ברעכליחתמהםירבעהםויש,םויהתיעיבר

ישדהיפלןותנהןמזלןווכמהשקובמהםויהדעהירמורבעשםימיהרפסמתאאצמנזא
וג,םירצונה

I!י״עוננייצםעפהםנרשאII־>-ט-•-0,25•ג-גX—1־־-ס,-*-
Iרפסמ

11,-1-1םויבשקובמהםויההזיפללוחיו,םויהןמקלחט,ייעו,םימלשהםימיה

־י־1םאיכומצעמןבומ.ירשתל

!
IIםישדחהןמשדהכלוחיזא,םישלשמרתויאוה

.תשחרחא*

.0=.*1־־,0,2356164;.£.=־=1886הפ—?1887ץראמ28םוילחיתמ.לשמ
2,2356164דהיתולועהמרכשהףורצב4ידילע£תקולחירחאתתחונהםינשהתא
ונייה7146!קלחןהמערגנשי״ע,עיברוה׳׳סשןתדמשםינשלףילתנ,םויה״םשתונכןהמ

כ21אכ

י\
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0015,3300״1,7324967י=י*****,*015303

^־0׳ 1-1-ט—1,7339365=1884,5016799

עיגנכ״ע2=99יכןעיו
I1880,9836353

״*!8,9998347הזמ
Iנ־״=3,5180446ראשנ

ז=112,9914662רוזחמהתונשלצא(II)חולבאצמנו
ז,—1•=0,5265784ץךמ28דעירשתדלוממרבעשןמזהאצמנ
417.ט=192,33385635אצמנו365±י״עהזהרבשהתאלופכנ

הנשהתעיבקוג1=3,6660830הלעמלונאצמרשאכאוהירשתשדחלשדלומה

:ץראמ28דעה״רמורבעשםימיהתאאצמנו,כ״ה

X- *1— X == 17,-*-0,=ס■ב-ו1-ו.191,24993935-0,25

1,־ג.1—!92םויבלחץראמ28םויז״פלו
.ןסינבו״טבואירשתל7

תוחולןתנםנו(113דע99רצנרתויםהבךיראהשאירול׳ההלשוירבדתיצמתוהז

ןכותתאקרעידוהלונתנווכלביכ,םהבץפהונלןיארשאו,ןובשההתאלקהלםיעייסמ

.םרושאלםוניביונירבדיארוקו,יוארכונתבוחתאונאציהזביכונלהמודמכו,ןינעה

ונחנשתונומתבתוערנמשפח,ותנומתןורתיתאתוארהלוצפהבאירולםכחההנהו

תאובשחיםהיכדחאה—םימומינשןהבאצומאוהו,ס״זחרוסימםימכחההז!ינעב

הזהלדבההרשאתעב,םינש3760דימת,דושםירצונהןינמלעהאירבהתונשןורתי

;ןטקרוזחמלםיקלהה׳׳פתוהעשםידוהיהתנשמהלחנםוילויתנשתדמןעי,ברוךלוה

םנטא!תחאהנשלהזהלדבההלדניםירוזחמ3700דועבבורקןמזביכאצומרבחמהו

ךרברב:רמאלאירול׳החאםהננדודלישיבאתבושתבו,ונבלהודיאלהזהרבדהלע

דוע,ונירחארודםיפלאומוקירשאונינבםאו,(ה״צןירדהנס)רעטצתאלתאוןבזילאריק

םשיאלםאו;םשפנבתוצעותישיזא,דהיתונובשההינשתאתוושהלםיכירצויהי

.םהיתובאןובשחלעתהאהנשףיסוהלםתעדמוניבייכהוקתשי,המכחלכהולא

טוחכתוקיודמןניאיכ,אוהס״זהרוסיונתונומחבאירול׳האצמרשאינשהםומה

וצונלו,ומצעברפסהמהזהבוריקהםוקמלעדומעיארוקה)טעמבוריקןהבשיוהרעשה

.השעמבךכלכוילעדלפקהלןיאואוהטעומרבדהזהבוריקהןכא.(ובךיראהלהפםוקמה

/ם״זחרוסיוגםימכחהתונומתמאירול׳התנומתללודנןורתישיתאזלכבלכא

ףוקהשעמבשחמההשעיםשרשאתחתיכ,ומצעברבחמהובשיתהאלדשאןורתי

עודמתעדילבמ,בותכהתריזגםירבדהויהולאכ,קלחיולופכירסחיורבחי,אמלעב

ןובשחבותעדבוהשעמתאאוההשעיהפהנה;תצבורהאיגשההזכןובשחחתפלו׳,,דמלו

ורועמהשעמהוהשעמלתפרטצמהבשחמהו,״אםעטבאהלס.וינפלרשאתאאוהעדוייכ

תנומתתארכבלאוהידודכלהזהרבדהו,לשכיאלווכרדחטבלךליןכלע,הנובה

כינפלעאירול׳ה
.והומדקשהלאל

עןיעהתעאנםישנ
.אירול׳חהלדלונהינשהדליהל

רמאמתאםא,הלעמבינשיתנווכיכ,ירבדתאשרפלילע׳ינשהדליה״ירמאב

ונינפלגיצהותואו,ויבאלאוהןושארןכא.וקלונלםישנ״השעמהבוריפללכה,ונימכח

הפיוואתהפיםנמאיכ.אוצםתעלככובראפתיו,ולאוחםיעושעשדליםנ,הנושארל

ונדבךא,ויאתלכיניעבןחאצמיםנבאחמשי,דזכםכחןב;וינפריאתותמכחואוחהארמ

ינחיכםגו,ותלעותמהלודגותעדווישעממהבורמותמכהיכויחאמאוהלפוגדחא

.עדיאלאוהוםירחאוהומדקרבכו,ויבאיגיעבקרןהתושדהויתחוח

.ויפבהמהעמשנודהאדהאוירבדלעאנרבענ

רתלשקבנו/II״,״ןויצכהאירבלןושארהרוזהמב?מ-1.1חנשדלומןייצנםא

כ
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ה״צקזז
:אצמנ,םיקלח181440דחאעובשו,םיקלח69715=

״,״-^^^^^
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תונורתיהןמאיצוהלםיכירצונאשםימלשהתועובשהןינמלעהרומ¥תואהרשאי

X,יצ׳םימלענינשתללוכוהבוצקהניאתאזה.רושמה.ורבעשםירוזחמXןמוצבקתנע■
םירועישהתאתולפטהתודיהיתשיכןעיו;םימלשםירפסמםההלאשהיאנתיפכםהינשב

X , Iלעתיראשילכקלתתמג!.,״,—11״,״רועישהםנןכםא,5תפתושמדיםהלשי

:הזיפלהיהיו/תובוצקןניאשתוושמהתרתהינידבעודיכ,5ידי׳

IV—״׳■״^
13943X^*•״~ — 36288¥ = 3

5

;אצמנטפשמכהריתנישאבו
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גיא
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ג!״.,״,

תוריתחרתח,םידומעהנמשבהזהרבדבךיראה,5ידילעתיראשילבקלחתהלחרכומ

םידומעהששקיזחמהדחאחולדבלמ,ךרוצלאלשהטושפההרתההךרדמ,רטנוהברה

.רתומלךאךרעש

ריתהללכונןהיפלעו,דובעהןובשחלכאירול׳הירבדיפלתוללוכהלאהתוושמה

:הלאהתולאשהיתמ

;םלועהתונשבולתודחוימחםינשחלכתאןותנההעיבקהןמיסלכלאוצמל(א

.הלדחוימההעיבקהןמיסםלועהתונשמהנשוהנשלכלאוצמל(ב

,אשירבשרפנהינימקילםדאוהה
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;חולבםהילובנשקבלו,םינושםיריהמרשעהעשתהושמהךותברשא610,״,רועישלתתל

כל
לעאוצמלםנקתו,תורחאםינפ(נ\1£)חולברשאםילובגהלתתלאירולםכחהליבשהן

יפלע,דבלבןושארהרוזתמהדלומתעידיידילערוזחמהתונשלכתועיבקםדי

:תאזהךרדה..
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5 התעיבקתאתעדלםיצורונאשהנשהדלומלובצקנ(^1

וערגב,נ*״,״—ג10,״רועישלהלאהםילובנהתאאירול׳הקיתעה,ג!*,.״,רועישלוא

וילעופסונשד״רהבדלוםל,דושהזהרועישה.]VI״,״רועישהתאתולברשאםילובמןמ

-1תנשתלתתדעדוזתמהשארמוצבקתנשםיקלתהותועשהםימיהתונורתי ,ריוחמב׳מ-1

Xרוזחמהשארדלומל,רוש]VI*,״—ג*״,״רועישההזיפלו -X- תאראבנ.ד״רהבתותפ1

א׳ניאםילועתירישעההנשהדערוזחמהשארמוצבקתנשתונורתיה.םילשמבונירבד

תללוכהנהינשההנורעבשםילמנהןמסערננ,ז״משת׳ב׳דולעיד״רהבםעו,נ״םקח

׳יתנשםנתורחאהםינשהךותב
ןעמלו,םיקלחלתועשהוםימיהתאךופהנו,(רוזתםל

פניאשםיקלח181440=דחאעובשםלוכלףיסונםיללושמםירועישונלואציאל

:הלאלםילמנהונלופלחתיזאו.םינשהתעיבקןינעבםידיספמ

חבשזחזשהכחבגשב
110697146133162537214377223893240297275733

ערגנו,הילמנבהל.דושו׳יתנשלשהנימתכאיהש,ז״טתנשילמנלןכהשענםא

מילובנהמדחאלכלףיסונו,דירהבדלומםעדחיהנשו״טןורתי,טיכ׳ט׳הםהמ

:הלאהםישרתהםילמגהונלואציזא,181440

77935113371129775181615191131207535242971

חולהזהרבדהלעךרעו,תורחאהםינשהלכםעאירולםכחההשעהזהטפשמכ

שקביX-י-1רוזחמבמ*-!-1הנשתעיבקתעדלץופחירשאכו;רוזחמהתונשלכלדחוימ

:(III)חנומתלשהרוצדנשאלאהניאשתאזה•רושמהריחב

\^69715/
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^
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ןתו*
.ודילעךורעהשדחהחולבולןוובמחלובנהי״פעהנשהתעיבקול

׳;ו&׳ארלויטרפלכבהמודהרתאחולדועאירול׳הרדסהזהחולהדכלמ

גרועשלןווכמאוהו,ןושארהחולהרפסממםימעפשמהןטקרפסמלכשאלא

X=——
^-ך:
—

.הכירצהניאשהכאלמאוההלאהחוחולהןמדחא.

םירבעמחירפסבהברהארקאלרשאאירול׳הםלוא,תמכוחמאיהתאזההאצמהה

רבדהאבוהרבכתמאבו;ולשהלוכוהאצמאוהיכבושחלאושבחעתנ,והומדקש

ךרענהלאהםירבדהיפלע.םירבעמהינומדקםשב(י״פדימ)םלועדוסירפסבהזה

)חולכםילמגהיכןעי,תודמעמג״לקלעבחולםשבארקנהחולםש
םרפסמהיהש(נ\1£

הזלהזםדשויהשםינימהתעבראמ;ימלכילובגיכ;ג״לקלושענוובסנוובחרח״כ

הנקלכלםינושהרוזחשהשארמוצבקתנשתונורתיהןיערגידילעונתשנ,הנושארב
לכלואציןכבו,(םההםירבעמהוערגאלר׳רהבדלומתא)ומצעבןימהותואמהנשו

ילובג,ם״ד.(7x19)גילקםלוכרפסמוםיגושםילובגהעבשרוזחמהתוגשמהגש

ןשיכ,הזמהזוגחשנרוזחמהשארדלומלםקתעהב,הלחהכםרשויהשז״טו׳יםינשה
תנורחיההינשהןמו,נ״מקתא״כ׳אםילועהםינשעשתלשתונורתיהוערננהנושארה

זלובגלםההםילמגהוגתשגהזידילעו,היגתת׳ג׳גםילועההגשהרשעשמחלש

:הלאםישדח

חזש!ובהפגשכ

ייהנש
)

,זילקת׳כ׳ג,א״משתא״י׳ג,א״משחא׳׳י׳א,ז״לקת׳כ׳ז,א׳׳םשתאיי׳ו
חבשז

,ו״לקתכ׳׳ה,א״משתאיי׳יי

כ
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שזשה.כר,.כגשב

*ה״עקד״י׳ג,ט״עש׳ה׳ב,ט״עש׳ה׳ז,ה״עקד״י׳ו,ט״עש׳ה׳ה(ז״מ
חכשז

,ה״עקדיי׳ד׳טיעש׳ה׳ג

םלועדוסיבאצמנהחולהןמונאצוהשהלאהתורושהיתשתאארוקהךורעירשאכ

הארנ,אירול׳הלשחולהןמהלעטלונאצוהשתורושהיתשםע,(ו׳׳רהןילרב21דצביח)

ףולחו,םיקלה181440ואםלשעובשתפסוהםימעפל,ד״רהגןועדגאלאהזלהזןיבץאינ

רפסהאראלםגםאו—?אירול׳ההזבשדחהמו;רתויאלו,םיקלחלתועשהוםימיה

שמתשמאוהש,ם״זהרלרובעהידוסירפסמהזהרבדהלעדומעללוכיהיה,םלועדוסי
תודמעמג״לקלעבחולהןינעןכותרכזנ(19—20דצ)םשיכ,תוכרםימעפונ

.ונרמאש

יכ,ןורחאהאירול׳ההשערשאמרתוידועושעםההםינומדקהםירבעמהלבא

רשפאיא,תונושהםירוזחמהלכתועיבקשואצמ,הזהתודמעמנ׳׳לקלעבהולההילע
א״סלעבוהונכשדהאהולתאזההלוגסהיפלעונקתו;םינפאיםלעםאיכונתשיש
דלומהלובנתעידייפלערוזחמהתונשתועיבקלכתאאצמנודילערשא,םישאו

ונרכזהשםוקמבםלועדוסיבראבתנהזההולה;ללכשופחסושילבדבלברוזחמהשארב

1*1)168(1ט08160<1ץ16*גט^רפסבותרוצכקתענו,רפסהףוסבישמהחולבךורעאצמנו
תאמ״רעדנעלאקעשידוי־ועד״רפסבתצקיונשבו,׳V11*16(181ב$6ראדיזיאברהתאמ

,80דצ)ץראווש 82, דעומ,רפםברשעמירבשבןמזהףולתוד״רהבדלומןוערגבו(83

.(׳חחולווילדצ)יקסוואפיליפתאמ׳םידעומ

םלשרבדםדיתחתמואיצוהמינושארהםירבעמהיכ,הארנהלאהםירבדהלכמ

תוחולהיפלעםאו.רבדיצחםאיכודיבהלעהאלןורחאהאירול׳הרשאתעכ,קותמו

רמאמלקדצןתנ,אירול׳הךרעתאןיטקהלץופחנרשאילבמזא,טפשמאיצונהלאה

..*םינושארלשןנרפצהבוט:עודיה

,רושמהךותמ
(V)אירול׳האיצוה,תצקמבתורחאםינפאירול׳הלצאהלשיש

;םלועימילכתונושהתועיבקהלכתאתללוכההלודגהשדחהפוקתאצמוהדבכנהדלות

רדסכ,וזרחאוזתושדחתמותובשםיגשהתועיבקלכ,םירוזתמ36,288רובערחאיכ

,תחאהעשףאהבבחמזזאלאירול׳הש,תאזההשדחהחפוקתהםלוא.הנושארבויהש

טומדחאלכרשאםינורחאלםגוםיגוטדקלהעדונ,תעלכבהכהאנהמו
רפסבו(ד״פהימו,י״פוריפר׳׳מ)ילארשיהלםלועדוסירפסבהאר;וכרדיפלעהאצמ

1.^.0§6ז18638 1101גע^1(116
■

160111-101*016
•

81115111011-6
1111תאמג1■

£6ם^£181*
.(א״לדצ)םידעומדעומרפסבו,(5דצ)רכזנהבאלראדיזיאברהרפסבאבוה106ד!

Iעדיאלאתוםירהאוהומדקרבכוירבדיבורביכ,יתרמארשארבדהאוה

תעיבקלכלאוצמל:הינשההלאשהתרתהבתושדחרבחמהאצמתאזתחתםלוא
.רוכעהתפוקתבהלתודחוימהםינשהתאהנותנ

רשאכהנה,ח״זןחעיבקשתורבועמהםינשהלכתאתעדלונצפחיכ,מ״דחיננ

תאאצמנ,תורבועמהםינשהתאתללוכה,(.\ג1)םילובנהחולמתיעיברההגורעבשקבנ
תאהזהלובגהןמערגגרשאכו,א״צת׳כ׳ודעת״י׳הןמתאזההעיבקלבוצקהלובגה

לובגתאאצמגזא,ט׳׳זדאח״יגתורבועמהםינשהןמתחאלכדעוצבקתנשתונורתיה

דלומםנונממערגג.תאזחהעיבקלןווכמה,רוזחמהןמהגושארההנשלקתענהדלוםה

אצמנו5ידילעוהקלחנ,ג1*,*—ג!״,״רועישהתאאצמנ,דחאעובשףיסונוד״־יהב

אצת4לחנהןטןטקההזמהזעילובגינמתאהנשלכבערננרשאכו;1זרועשהיליע
.(נ^3)חולבהנורחאההגורעהונל

כ
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,םילובנהךותבםיללכנהםירפסמהלכתא,עםוקמב,תאזההושמבניצנםאןכל

תונווכמהתורבועמהםינשהלכתאאצמנ,נ^3חולבהנורהאההנורעהונרותםרפסמרשא

.ח״זתעיבקל

יכאידול׳הלהלהתהתאיו/םידמחנוםיפיםימכוחמוםישרחםירבדםההלאלכ,ג

תלעותהלאונבלםישנםאםלוא;התעדעםדאהילעררועתנאלשהלאשלותעד^ןחנ
־3חולבהנורחאההנורעהןמ.ןיאכהומכיכהארניזא,החרתחמתאמ׳ה
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םינש5714(םירוזחמ36288)רוכעהתפוקתךשמבואצמנהדבלרוזחמלתישילשהה

אצמנהזהרפסמכו,םילובנהינשןיבםיללכנהםירפסמהןינמכ,ח״זתעיבקלתונווכמה

ךרטצנ,וזהעיבקלתונווכמהםינשהלכתאאוצמלהצרנםאו;תורבועמהםינשהךתןב

רועישהםוקמב,הזרחאהזםילוכנהלכךותבםיללכמםירפסמהמדחאלכתאדימעהל הנורעהתצובקמאצויהםינשהרפסמכ,םימעפףלאםיעבראןובשחההשעמתאעצבלו^

תורללומעישולןורתיהמו,ולמעבבשתמהשפנץוקהרשאדע,]V־3חולבהנורחא

דלונההזהדליהיב,יתרבדרשאאוהו?תלעותםהבןיאשתונובשתכןמזהדבאלו

!וישעממהבורמותמכחאירול׳הל

רפםמתאאוצמלאיחו,תאזותריקחמאירול׳ההאיצוהשהדלותהדואמהפילבא^־ז•
פואלאבלםישילבמ,םירוזחמ36288תפוקתבהעיבקוהעיבקלכלתודחייטחםינשה

ן

טפשמכ,תועיבקהלכלהשענםא.ןתומשבןתוםוקמל,הזהןמזהךשמבםר\גס
5אצמנ,תורבועמםינשבח״זתעיבקלונישערשא
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תורבועמ םינש תו :ושפ םינש

32576 םינשה רפסמ ז״שבתעיבק 81334 םינשה רפסמ ה״שבתעיבק
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45899 11 ג״שה״ 22839 II א״שה״
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.ונינפלרשא

ו

ןיכלדבהה

ורבהללובג

לובג

ע■רועשה

ימירפסמ

רוזחמה

ה״רתעיבק

רוזחמלש
ה״רתעיבק

רוזחמלש

שארדלומלובג
*±2רוזחמ

שארדלומלובג

ן
<׳ב4רוזחמ

4.2• ±1*

9837ח״י׳ז1
2140
1671
8697
3575
6262
3811
295

28688
38525
40665
42336
51033
54608
60870
64681

6940
6939
6941
6939-

6941
6939
6940
6942

ה
ה
ז

ז

ב
ג

ג

ה
ח
ז

ז

ז

׳י׳ג
ס׳׳צקח

ל״ק׳מ׳ס
ח״י׳ה

מ׳׳צשק׳א׳י;י
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ד״ר׳ט׳נ

ו

}ויצבןמוסמה,X-!-!רוזחמהשארילובגםימושרתונושארהתוגורעהיתשב

Xרוזחמהשארו,ע., + הגורעהןמוהקלנהלאהםילמגה.^!,0ןויצבןמוסמה,2

6חולברשאהנושארה תעיבקביונשםידילומםניאש,םידחאםילובנםהמואצישאלא,נ\1
(םירודסואםירסח,םימלשםימעפלםהש)ולסכוןוושחרמישדחבםאיכ,הנשהשארםוי

תכרעהידילע,םישדהםילובנונלודלוגםדגנכו;ונינפלרשאןודנהלןינעםהלןיאש
״*נילובנהתאונמשר,הנושארהריקסבםהיניבלדבהןעמל;הזלהזםירוזחמהינשילובג

ישארינששעובשהימיומשרנתיעיברהותישילשההגורעב.י״שדתויתואבםישדחה
כ

׳יי-
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רוזחמשארדלומתיששב.אוההרוזהטהלשםימיהדפסמתישימחב.םהבםילחםינשה

X -!- 7■י=^רועשהאוהו/5ידילעקלוהמוםיקלחלףלחומד״רהבתוחפ1 110
׳

11״,י

םיללכנהםירוזחמהרפסמלעהרומהולךומסהורבחלדחאהןיבאיריהמלדבההנורחאבו

.אוההלמנב

:אצמנונימלשיאשיאםירוזחמהלכתאץבקנרשאב

17099םוי6939ינבסירוזחמחךס

13648״6940״

5246״6941״

295״6942״

36288ה״ס

ללוכהרוזחמהלניכ,ליגילאחמשיו,וזותאיצמבדאמדעננעתמאירול׳ח

תיבשהלונלרציכףא,ונחנאו.וינפלםיכלוההלכוהורעשאלרשא,םוי6942וכותב
יקםוואפיליפסכחחתומדקרבכרבדהרקיעביכ,םיארוקהתאמםילעהללכונאל,ושושמ
םכחהברהוירחאו,(ב״ל׳לדצ)םידעומדעומרפסבו,ח״דחתנשלףיסאהרפסב

V16811<1*1)םישארא״סלעבחולברשאונרכזהשרפסבב$6ר>חיזיא
לכלצאםשר(

רשאךרדהתאונלוררבאלהלאהםימכחהינשםלוא.רוזחמהימיתאםילטנהםדהא
אירול׳הלןורתיכ״ע,הרקמבהילאועיגהאלםאעדויימו,תאזההאיצמהלאהבואב

.תעדבוהמכהבותריקהוונויעידילערבדהולאצייכ,םהילע

וחתנלביחרחקימעהו,רובעחןובשחבשורדלורוקחלאירול׳ההברהיכףאםלוא
תאדועעצבאלתאזלכב,הניבוהמכחחורבויקודקדוויטרפלכל(ןעריזיל8גא)ונספלו
תאדלומלכלאוצמלאוהו,וילערבעאלרשאדחאטרפדועראשיווהשעמלכ

.וירבדתאיתאלמווירחאאובאיכנאו,םלועתונשבולןווכמהשדחה

ןעיםלוא,םלועדוסילעבהבקסעתהרבכו,איההשדחאלתאזחהריקחה
/םידחוימתוחולהזהןינעהלעךורעלךרצוהוימיבדועומלתשנאלללוכהןובשחהיכרד
.תללוכתחאהנומתיפלעהלאשהתאריתנונינפלרשאהכאלמהלגרלונחנאו

ןמזמורבעשםישדחחרפסמלעX,ד״רהבןושארהדלומהלעהרומג1םא
תיבחמקתענדחאדלומשירחאהנה,ג1,ודלומתאונעדיששדחהדעהאירבוד
דחאעובשבםיללכנהםיקלחהרפסמו,םיקלח39673=ג״צשתב״י׳ארועישב :הלקנלעאצמנ181440=
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-ץ181440)^
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¥X. 39673 X— ע,=ג1■181440
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X = 74377 (II, — *1) ->- 181440 I

)־:וא
1*—,^)74377

(־
.8

|_
181440

_]*~

יכהלילחםירזוחסישדחחתודלומןיאשהנושארהריקסבהארנהלאהתוושמהןמ
,םשילארשיהםכחהאצמןכו,םישדח181440ירחאםמ

׳רהלרוכעהרפסבאתןכו
כ
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םכחהרפסבוצבקנרשאתוליעומהותושדחהלכמתוימורתםההלאהםירבדהלכ
תולםמונלונארבםימעפלו,ךרדהתאונילערצקלונצמאתהיכ,לקנןובנלתער.אירול
ונרמאוליכ;םהלונתנתושדחםינפו,םתיארממונתשנתונומתהוםירבדהבורו,תורחא

.ורפםלכתאטעמכקיתעהלונלהיהזאיכ,לדמדצבבקערבחמהירחאתכלל
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רדענאל,ודיבאירול׳האיבהרשאליעומובוטרבד
הצמהו,הדובעהחרטתאלקהלםאיכםיושעםניאש,םיעייסמהתוהולהיתלב,המואמ
עריאליכ,הוקנ.שקבמאתרשאתאאצמיואוההרפסהלערוזחיםבריעהל
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דצ)ויתורוקרוכעהתודםיתהלעתוריקחבומצעסינכהיתלבלו,רחאהדשבתכליתלבל
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,םיניעלןההואתםא,הדשבתורואטקללומותלאוביו,ושפנהבשייכ,והרקמהרקי
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יכ,םיטעמםירמאבונל.דוהירשאירחאו.לארשיבתודלומהןובשחדסוניתמ:םיבר
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:הלאהתונומתהיתשיפלע,הירהאלו1800תנשינפלםינשבתואמתריהךלהמביונשה
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,1800תנשינפלורבעשםינשהתואמרפסמלע(I)הנומתבהרומ1תואהרשא

.(39—42דצ)הירהאהנרובעתשםינשהתואמלע(II)הנומתבו
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תחאהנומתקרןתנסאלפאל.ערונףיסומהלכיכחכשו,טעמהילעףיסוהלוסאלפאל

(II),דיתעהןמזבםאןומצעבןידןדשרחא,ותעדמהינשהתאףיסוהאירוליהו
הזבךלהו,עודגלונילערבעהןמזכיכןתונןידה,ףיסוהלםיכירצונאאובל

ורפסבןכבושחלאוהםנהעתנרשא(ומשתאריכזהאליכףא)ס׳׳זהרםכחהירחא

ובתכמבומצעבס׳׳זחרהיכונממםלענו,(ב״עגיסףדהנושארהאצוה)םימשהתודלוח

אלאירולםכחהלבא.(34־דצט״ה)ח״כבוירבדתאןקתורזח,שיליניפמ״צרםכחהל

ןובנלתעדךא,אובלםידיתעשוורבעשםינמזלאיהתחאסאלפאלתנומת,תמאהלאןווכ

ללוכה,ינשהרבאההנתשיו,ללושמ*היהיזא,ורבעשםינמזלהבשמתשנםאיכלקנ

הנרדמבובסנכנ1תואש,ןושארהרבאהלכא,הלילשלבויחמ,תישילשחנרדמב1תא

דועםמעטוםתבסו,םהםיטושפהלאהםירבדהיכףאו.םלועלהנתשמוניא,תינוז

םכחהירבדלעריעא,אירולםכחהבלמאיצוהלהזלכב,ונינפלאובירשאבוראובי
ןכרמואה(לוקלאקרעשירטנעציראבםשבשדחןובשחותאצמהללנבללוהמה)םויבעמ

תאואיבהב,(210דצ)׳סלעממיהםערקינא5עמרעדעטנעטעלעאיד״ורפסבשוריפב
.(10״,0+8786״,01598113)טעמיונשב1)3,םנ0186!11גםשבתאזההנומתה

רשאתואצותהלאהבושנ,רושימלאירול׳הירבדבםישקעמהתאונטשרשאירחא

.תאזההנומתהךותמאיצוהלץפח

תנווכמשדחהתדמזא,רתיהשXןמזהתאהדילעאוצמלרבחמהץופחיהנושארב

כל,הנבלישדח1237ואצמנהמההתונשהאמבשינפמיכרמאיו,נ״צשחבייט״כ
ן

וזתוושמהיתשתאערגנו,%■*-׳/,״,ןכירחאו^הלחתבהבםישנ*םוקמבםא

יזא,םנטקינפמהגרדמלהבהלוע׳/״״רבשהשםירועשהתאבוזענרשאירחא,וזמ

Xןמזכשדחבחריהךלהמןיבשלדבההתאאצמנ
:1801ןמזבשדחבוכלהמןיבו

7

־

113
1237־0׳׳01936

10יי7232

תנשבשדחהתדמלעתאזהתשקהתארטעלחרילץוחנהןמזהתאףיסונרשאכו
,(3יXןמזכשדחהתדמאצמנ,1801

תדמהתיהיכאצמנזא17=ג:השענםאש,אירולםכחהאצמתאזהךרדכ

תנווכמהתיהו,1801תנשבותדממאדנוקסיצחהלודגנ׳׳הפםלהינשההאמבשדחה

.נ״הפסלהינשההאמבןקתנתודלומהןובשחש,היארהזמאיבמו,ניצשתבי׳יטיב

(88דצט׳׳ח)חיכבשיליניפמ״צרםכחהואיבהרככו,שדחוניאהזהןוכשההןיגע

הנהו.אירול׳ההשערשאכתורמסמובועבקאללבא,(114,12דצ)ץראוושו

הושהזהןמזה(י•

םהיפלעשסלראהקרובלשחריההמולבו,0י,034^—0י,00009241*

/רעכיברהאיעשימאנארססארענילרעב,םשנםינוכמה,סהיסומולסאזנכשאינכומםיכירעמויה

:שדחהתלמלסרממהנומסהאצמנ,1863סנשלע

2י,854788—0*0,284341—0,00008851נ
29׳12*44׳

קיע)1700סנשירחאסאיכ1800שנשירחאאלםינשהחואמר&סמלעםרומIחואהרשא

,ללושמל1סאסאזההנוממבהשענרשאכו,(§13ג18121£3,סאמ0111־011010§16רפסב

.:תחזלהנחשת

29׳12*44׳2י,0-4854788״0284341—0,00008851*

כ
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רנזדמההנששונרכזשהאינשההרקמךרדניכ,ןוכנלכהתמאלכהןובשחהקודקדרצמ

תפומהלעלבא—שדחהתדמלדבהןינעבתדרומאלוהלעמהניאםאלפאלהנומתתננהנ

שיאלכיכ;קולחלןידלעבלםוקמשי,תודלומהתודסיתהןמזלעהזמאיבהלהצורש

ירהו,םיקדיקדוםיקדדעםנובשחבךכלכםיקדקדמםינומדקהויהשרמולקוחריכהרוי

.29*12*44׳3״,26שדחהתדמתאבצוקםדקינכותלכבלחנהסוכרפיהןכותהונינפל

תישילשההאמבוהונאצמזאיכאירולםכחהךרדיפלעונמזתאבוצקלוניצרוליאו

—!נ״הפםינפלהינשההאמבהיהיכםיעדויונלוכרשאתעב,נ״הפסירחא
אצמשדע,סאלפאלתנומתמהפרהאלו,תחאהותחכוהבידרמאאלאירולםכחה

תעונתתוריהמתפסותידילעיכאוהעודירבד.הנושארהןמהקזחתרחאהחכוההב

.,,נ״צשתב״יט״כשדחהתדמלעדסוימהרוכעהדלומ,שדההתדמתורצקתהוחריה

;ןידנוקס5913ךרעללדבהההלע1801תנשבו,וינפליעצמאהדלומהןמקתענוךלוה

עו
ל

אוצמלרבחמההצורוהיפ
ןמז

לעודיבישמאוההנהו.תודלומהןובשחתודסיתה

ךלהמבלדבההתאאצמנזא1םוקמב17הבדימענםאיכ,רמואו,סאלפאלתנומת
תאזהתשקהתאףילחנםאו(3י53׳14״הרשעעשתההאמהדעהינשההאמהןמחריה

ןיבלדבההרועישכןעטונימו״לתחאהעש,דושהאצמנזא,ןמזב
דלומןיבויעצמאהדלומה

.נ״הפסל׳בההאמבהיהתודלומהתודסיתהןמזשהיארדועןאכמירה,(146דצ)רובעה

םשברבדרמולונוריהזהשםימכחירבדלעםעפהםגרבעאירולםכחהםלוא

כ.שנענו—ורמוא
םיחוקל,סתללוחרבחמחדייכרובסארוקהש,הלאהםירבדהל

תוחולתאםנחקלםשמרשא(נ״םףדהנושארהאצוה)ס״זחרםכחהלש״הותרפסמ

פשהעטס״זחרםכחהםלוא.(113דצ)ותרעהבבתכרשאכתורואמהינשיכלהמ

.החדמשעיותומוצעםיניעבוירחאךלהאירול׳ה1,תויעטהמכורפסנ

ןינעראבלחרכומיננה,ירבדררבל
איהיכףא׳,השומשרדסוםאלפאלתנומת

תאהדילעאוצמלאיהתאזההנומתהתלעותרקיע.שוריפלהכירצהניאודאמהטושפ

*ןמזביעצמאהחריהםוקמתעדלץופחנםא;הצרנשתעלכליעצמאהחיהםוקמ

םוקמהןמעורגלךרטצנזא,רקיעהתנש—1801תנשינפל

,Iרקיעהןמזבחריהובהיהש,.

ןמזבחריההשעשךרדהתא

חריהתעונתתדמלע1ןמזהתליפכמתאצויה,םינש1

ןעיו;!מ*הלפכמהתאוא,טתואבהנייצנשןמזהתודחאב
מנתאזההעונתהתדמיכ

תוריתמתאהדמלסאלפאלרהבןכלע,דימתהנתשמוךלוהרועשאיה
תאזהתוריהמהיפלעםאלבא.1801תנשבחרילהתיהשהעונתה

רתויהלחנ081הלפכמההיהתזא,וכלהמבחריההשעשךרדהתאבושחנהלודנה

כ״או,1801תנשבאיהרשאמהנותמחריחתעונת.דתיה*תעהךשמביכ,יאדמ

*איכםנ1הלפכמהלהושהךרדהלכהשעאלו,וכלהמבאיההתעהךשמבחריהתחיפ

ךייעהןמזכI׳חריהםוקממט11—0הזה.רועישהתאערננ.מנ1—0טעמהנממתוחפ

ןייצנו,1801הנשנ
ןמזבןקותמהיעצמאהםוקמהתא

:אצמנ,1׳,תואב1

14=1̂—(1מ1—0)=11—מ11-י-0

תשקהאיה0רועישה

3
התואוסאלפאלתנומתבהזומרה10״7232<;נ—0,01936*

.ףיסוהלןיכירצונא

6ל—(10״,72321ג—0״,0193613)ורכעשםינשלומצעבאילול׳הןחנשהנומשהיפל(״

םלעהשס׳׳זחרהירחאתומוצעסיניעבךלההזבסגלבא.50׳4״םאיכתאזהששקההלעש

)הנומתהתאורבעשםינשלןתנשינשמ53׳14״רועישהשאודיב
—(10*,72321נ־0,01936-1*3

.ומצעירבדרתוסאירול׳האצמנכ״עו

כ
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דלומעגראוצמלץופחגו,1801תנשביעצמאדחאדלומונלעדונשחיננםאןכו

ןמזביעצמא
כלםדוק1

ן

םישדחהלכלתחא,דדמ,דתיהוליאכ,הנושארבונתעדבהמדנ,

ןיבורבעש
םישדחהלכתאףילחנו,1801תנשבשדחהתדמכ—םינמזהינש

ןעיםלוא;ןחיקלחלותועשלםימיל•
מטעמלודגהיהםההםישדחהןמדחאלכיכ

ן

ןמזהתאףיסוהלונאםיכירצןכלע,הדמלונלונחקלרשא,1801תנשבשדח,ד

ו,דושהזהןמזהו,הלעמלונרמאשוכלהמבתחיפשתשקהתארובעלחרילץוחנה

21,11131׳—0״,0381141*

רבעשןמזהןיבשלדבההלעונלהרומםאלפאלתנומתיכהזמדומלנו
לכתאבושהנםאונלאצויהןמזהןיבו,תמאבתודלומהינשןיג.

םינשבשדחהתדממרצקאוהש,1801תנשבשדחהתדמכםישדחה

.איהההנשלומדקש

תדמ״םילמהתתתוקוניטנםעפלכבו,םימעפהמכונירבדלעונינשוונרזח

״1801תנשבשדחה
ס׳׳זחרלשותועטםוקמאוההפיכ,ארוקהבלתאןהילעררועל,

םהלאלמתסאלפאלתנומתבתללכנהתשקהיכ,בושחלונשרשא,וירחאךשמנהאירולו

:תורחאןילמבוא,יעצמאהדלוממרוכעהדלומדחאתהשןידנוקס5913רועישהתא

ןיבתמאברבעהןמזהןיבשלדבההתא
דלומהדעשקבתמהידוסיהדלוממ)תודלומהינש

1801תנשבןוכנהיעצמאה

לכתאבושחנםאונלאצויהןמזהןיבו(

1801תנשבשדההתדמהגגשבופילחהו;רובעהשדהתדמכםישדחה

ובשהיפלותדמב,
.לקועמטפשמאציןכלע,(ג״צשתב״יט״כ)רוכעהן

ח״כבוספדנשויבתכמבשיליניפמ״צרםכחהרבכריעההלאהםירבדהלכלע

םוקמ,דלנאלוירבדתוכיראלכבםלוא;ם״זחרםכחהלעםהבבישהלהברהש,ט״ח

ןיאןכלע,הרוקמתאהרעהאלו,ס״זהרהלשותועט.
.םיברלםינבומםשוירבד

,רושמהתארדסלשיונרמאשםירבדהיפלע
םגיכ,ןבומוילאמו,רחאןפואב

.אירול׳הוס״זחרהאצמרשאמ,תורחאהנייהתהיתואצות

אוצמלםירמואונאשיעצמאהדלומהדעשקבתמהידוסיהדלומהןמרבעשןמזה

ןייצנםא,אוה,1801תנשביעצמאהדלומהאוהו,אוההןמזהתאודילע
תדמתא

:קידילע1801תנשבשדחה

(I)03811415,״,111131׳—0״I = 1237*!) -1- 21

רועשכרוכעהדלומינפלונימיבלהיעצמאהדלומשינפמו

םאןכלע,5913״

ןמזהאצמנ,!>,תמאברוכעהשדהתדמתאןייצ*

Iיעצמאהדלומהענרמדבעש

:ןותנהיעצמאהדלומהעגרדעידוסיה

(II)
1=1237*ק,—5913״

II)הושממ(I)הושמערננ

)

:אצמנו

1237(ק,—ק)—21״,111312-±-0״.03811413=5913״

קזביעצמאהשדחהתדמןיבורוכעהשדחתדמןיבלדבההאוהשק,—?יכןעיו

:היהיכ״ע0״,4969אוהרקיעה

^•)614״,6244—21״,11131ג-0-4״,038114*3=5913״

שדחחתדמןיבורובעהתדמןיבולידבהאלש,אירולום״זחרםימכחהתגגשב:

םלצאדבאיוספאלהיה614״,6241ןושארחרבאהו,ק!—ק=0השענ,1801תנשב.

ןמזלעתפומאוצמלומדרשאדע,תונובשחלוקלקידילםאיבחאוהו,,רושמהךותמ

•והגטץמשםשןיא״שאםוקמברוכעהתודסיתה־
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דלומתודחאתהיפלעתודלומהתודםיתהןמזאוצמלונידיבהיהוליאתמאבו

לבא.(£)הושמלהזבונתנרשאהנומתהיפלעםאינוהונאצמאלזאינ,רוכעה
הסנרשאנו,תאזה.רושמהתרתהלקיפסמדיהמאוצמלפ״מצרםנההדיבהלעאל

הלאהםינושהםיריהמהיב,תעדלהכונ17דע13ןמםינושםיריהמ*םוקמבדימעהל
לדבהראשיםלועלו,הושמבבריונשודילויאל

יב
,ץטונימ23דעעיגמההירבעינשן

ןלוכשתודלומהןובשהתודסיתהןמזתלבגהןינעלתוושהלאהםיתעהלכשהזמהארנו

ןניא
יאהברםשבילארשיהאיבהשהלבקהזועמבפ״מצרםכחהקיזההןכלו,תומיאתמ

/ןואג
.הריצילס״רא״דךרעברוכעהןובשהדסוניכ

תוושמהןידכאצמשהושמהתאריתהלפ״מצרםכההחרטוליכרעטצהלשיו

,,הזמטופשנו;523,66=(רתויאל)דחאשרשהלשישהארזאיכ/תישילשהגרדממ

•לארשיבםילודגםימכחזאויהרבכו,וגיגפלםינש52450ןמרתויתודלומהודסיתניכ

!הרעשהטוהכשדחהתדמבוקדקדש

—
ןמזןינעבאירולוס״זחרםימכחהירבדלכיכ,טופשיוארוקההאריהלאלכמ

.וכומסישהמלעםהלןיאתודלומהתודםיתה

ינשתועדתאונואיבהםאדע,ונממשומנאלהזןינעברבדלוניברהרשאירחאו

,,תונובשחהלכרחאדועראשנה,ןיטוגימ23לשלדבההתודואלעס״זהרופ״מצרםימכחה

.םהיכרדתאהנחבנוחעדנו,רוכעהדלומןיכוןוכנהיעצמאהדלומהןיב

התבשהה״תאזאדועועדיאלשינפמ,הבםםהלתתלבשחפ״מצרהםכהה
.הזכרועשךרעבלדבהתמרוגה,יהארביד$כיטןכותההלגש״(היצאיראוו)תיתנשה

עמשהעצמאךרואהיהשתעבזאועטםינהוכהיכולדיגיימיכ,וילעבישהם״זהרהו
ןטתוחפ

ןיעלכםלוא.ףיסוהלאוההתבשההרועשזאש(35דצט״חח״כ)180״
הארת

תעדחיכדבלמ;וזכהטלההידילוגאיביומצעבלדבההיכ,םולכהגיאתאזההבושתהיב
לכשירשתשדהב—רתויבןהילאםיכירצויהשהעשבםהיתופקשהתאושעיכתנתונ

לכבלבא.רומאהלדבהלהושהרועשךרעכףיסוהלהתבשההזאו,ובםיולתםידעומה

וננובשהרוקמונלררבתישדע,הרעשהללכמםיאצויםניאפ״מצרהירבדתאז

.רחאםוקממ
תוכובמהתולאשהלכלםינורתפאצמ,יכומצעלעדיעהשס״זחרםכחהםלוא

תואצותתאזההכובמלםגאצמ,(ש״ייע16דצה״מרתףיסאה)רוכעהתמכחב״םיכוסכסהו

עאל״דםוגתודלומחןובשחיכטילחחהנושארב.םינושםיכרדמםיכרדב
ל

אלוחרזמחחצק

—םילשוריקפואלעאלםג,ץראהרובטלע
עקר
ל

הארנןכיכו,״לבבבשתובישיהםוקמ

ב״כרתהריפצה)וגלצאלבוקמהןובשחמחטוגאוהדסישםירקיעביכם״במרהתעדםג

רוכעהידוסיבךרואברבדהררבלחיטבהו,(ר״אדשםכההלותבושתב23דצ
הנושארהפקשהב.אנינתארודהמ

לבבוםילשוריךרואןיבלדבההיכ,םיענמנוירבדןיא

הלוע

פלוא;ןיטונימ11לא23ןמלדבהההנתשנו,ןיטוניט34ןמזבהושה,3080׳

ינהארנזא,לבבוםילשוריןיבךרואהלדבהןינעבםינומדקהתעדלונבלםישנרשאכ

ןמלבבךרואבשוחולשהיפרגואיגבירצמהימלת.אושינדאלעתדסוימתאזההטלחהה

52ןמזבהלועםהיגיבש13לדבההו,(״66״םילשוריךרואו79״םירשואמהםייאה

4נ״המל880תנשכיניתבלאןכותההלאהתומוקמהינשךרואתאבצקוהמכו;ןיטונימ

6<$02ז8,ק1נ16(1טננג0761ג£§6ןגתרפסביברעןושלבתספדנההלודגהותמישדכ

צעריעא,ירנלןוסבלשיאלכלסיליסחןעמלקל,לכיליגםיוצמםניאימלמשומוליכןעי(**

.ינומכימלתסעלי&ללבנוםילשוריךרואםשאיבהש(א״י6הנינירמא)יממאהע״רסכמהירבד

כ
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תנעב)טודעולאוטאיסרפהץראהםשורו.•10*10111111!616זז61,£ק110£110ק.ק.64-93
ךרואו70״לבבךרואבצוק1.616^61תופמלםיחפסנהתוחולבתספדנהותמישרב(1250

הלועםהיניבלדבההו56030׳םילשורי
130׳ םוקמאתידבמופאיהשרבנאלאךרואו;30

ולצאבצקנ(403דצז״מרתףיםאהבונירבדןייע)לבבתבישי
הלועלדבההו,69׳30׳

;13״

.תולעמד״ילבבוםילשוריןיבלדבההתאבשוה(56דצת״מ)ע״הוסיבומצעבם״זחרהו

וניאלבבלםילשורימרובעהןובשהתקתעהירילעהכובמהןמטלמהלרמואהלכןכםא

םכההחיטבהרשא(רפסהףוסב׳אהרעהת״מ)רוכעהידוסירפסבםלוא!חעוטאלא

(1864ק.?.133—144)לעקנארפלע״ימבןכו,הכוראבותעדםשררבלם״זחד
,דתיה

ולדסישדחאדלומאצמאוה.רתויתמכוחמהלובחתאצמיב,ומעתרחאחורםואתפ

תנשבהשעשותפקשהיפלעולאצירשא,ד״יא״נתנשלעיטםגמלאבימלתןכותה

איהש,רסאגובנלהנושארההנשהדעערפמלםינש879ונממבשחו,םירצונל132

48ןיטונימ42תועש5תבשהםויבימלתלצאלהאוההדלומה.הריצילד״יא״נתנש

,אירדנםכלאלשההרזטלתבשויהםילשוריקפואלוהקיתענרשאכו,הלילהתוצחרחאןידנוקס

ןסינדלומאצמנ
,רקבבהצהמותועשששתבשהםויבד״יא״נתנשלש

ןווכמ
רובעהדלומל

ןיטוניטהואבהפםגלבא!אוההענרבזאלחש
ןובנהדלומהלערתירובעהדלומש—

5<י20׳אירדנסכלאמםילשוריקחרמתויהביכ;ס״זחרהינפלוחטתשנו—פ״מצרהםאצמש

העבראתועשששבםילשוריבדלומההיהןכםא,ןיטונימ%21ןמזבהלועהזהלדבההו

ןיבןיטונימ26לדבהאצמנו,ןיטונימ
המ.הלעמלונאצמשלדבההלבורקתודלומהינש

ןיבםעילבה?הלאהףרעהישקלס״זחרהשע
אירדנסכלאךרואלדבהיכרמאו,םימוחתה

34הלעמיעבר׳נוא״יהיהםינומדקהלצאםילשוריךרואכ
).

בשוחולשהיפרנואיגבומצעבימלתהנה?וירבדונמאיההארנואנהבהלבא

םילשוריךרואו60030׳אירדנסכלאךריא
בשחוהמכו,5*30׳םהיניבלדבההו,66׳

תנשב)יסזרוחלאיסומןבדמחמרפענובאםכחהו,תרכזנהותמישרביניתבלאןכותה
ןושלבספדנה(בושיהעבורתמישררפס)רומעמלאעכרלאםשרבאתכורפסב(833

קחרמתאבשוחותמאהןמטעמקחרתמ(48-60דצ)ל״נהורפסבלעוועלעללצאיברע
4״40׳הלאהתומוקמהינש

׳)
רכזנויתופמלםיחפסנהלעוועלעלתוחולבו.(560—51״20

שלשההאמהףוסדעתיעישתההאמהשארמ,םיסרפוםיברעםירצמ,ץראהימשורלבה

;תולעמשמחדעעבראמאוההלאהתומוקמהינשקהרמיכםלוכירבדמאצויהו,הרשע

,ללכקפסובהיהאלוםינומדקהלכללחנבוריקבעודיהיההזהקחרמהיכהזמהארנו
והועבקקפסילבזאיכםילשורילאירדנסכלאמימלתדלומתארובעהידסימוקיתעהוליאו

יפכו,ם״זחרםכחהברהןזאתאהזהרבדהלעיתוריעהרבכו.רקבבתיששהחעשהףוסב

רשאכםלוא.לבבקפואלעתודלומהודםיתניבהנושארהותטישבהתעזוחאלבושיהארנה
אוהםינומדקהלכתעדיפלאירדנסכלאולבבךרואלדבהיכ,חלצתאלאיהםנוניאד

זאיבלבבלאירדנסכלאמימלתדלומוקיתעהוליאו,עברוהעשןמזבהלועה18״30׳

!הצחמוששבאלותועשעבשבוהובצק
—

רהרהלןיאשיסדנהטפשמבוירבדתאבשוחהס״זחרהיברבדהאלפנתמאבו
והונאצמדחאםוקמבשאלאדועאלו;וניאררשאכ,שובלכויתועדתעלתעמףילחמ,וירחא

תורצקתהאלהתבסרובעהדלומתודחאתהש,רמואו,ודגנתמפ״מצרהתעדלברקתמ׳
לצאחריהעצמאךלהמיפלעתודלומהןובשה״,ןעיםגםאיכ,דבלבשדחהתדמ:

*מדמינרמאו,ר״אלשהלוהבושסבנסנשוירבדמרזמ(134לצ)רכזנהע״מגוסש׳גהרעהבו(י•
1לבבקפואלעאלו,ילארשיהתעדלםיכסמזראהרובסלעלסמסוללופה!וישמשהארנםינסרה
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ארחהמש״הות)״םהימיבןיידעועדיאלרשאתונושתותבשהםעברועמהיהםינומדקה
םכההתעדםעותעדביברמווישארינשבלבחהזחואאוההנה,(הרעהב91דצאנינת
ךותומצעירבדרתוסאצמנו,ת״מע״הוםיורפסלםוקמהארמאוהתאזלכבו,פ״מצר

זאםיקדקודמוםיחוכנע״הוסיבוירבדםאיכ?רובדידכ
הבסשקבלללכןינעוךרצולןיא

עידוהלו,ותעדררבלם״זהרהםכחהליוארללכבו.םינומדקהןמומלענשתותבשחבתרחא
ספותאוהשהזהרבדביכ,קיזהמאוהןהמוזיאבולטבמאוהתונושהויתוטישמוזיא
תאךרוכותונושארהתאלטבמוניאותרחאהטישםעפלכב

תאלבלבמאוה<דהיבןלוכ
לכבוילנרווידיאוצמללכויאלרשאדעארוקה

.הזהןינעה

הניאשתושרלהזהםכחהסנכנדחאםוקמבדוע!אירולםכחהלאאנהבושנךא
.םולשבםשמאציאלוולש

ןובשחרחאקודבלחנורחאבובללאםש,והשעמלכתארבחמהעצברשאירחא
ה״סשרובעהןובשהיפלהתדמשונתנשיכאצמהנהו;וקודקדתנרדמתאןוחבלוונרובע
תודיתעשחיו,םויב0,0046ריעשביוארחןמרתויהלודגםיקלחז״צקתתתועש׳הסמ
לכיכלקנןובנלתעד.תעלתעמונקתלגאדנאלםאטטומתהלונרובעןובשהףוסמ

שורדךרדבקרםהבםינתונוםיאשונוננהו,״אחישמלאתכלה,קרםההלאהםירבדה

םירוזהמ81לכרחאיכאצומאוההנה.אירול׳התצעאנהעמשנלבא,רכשלבקו
רצקלונינפלעיציןכלע,םוי7,0794דעץבקתיוהזהןורתיהלדגיםינש1539םהש
;(152דצ)םויב״כלעודימעהלוסימיהעבשבלולאשדהתאםירוזחמ81לכץקמ

הנשהתעיבקיכ,וננובשחרדסביונשלכדילויאלדחאעובשןוערניכרמאלףיסומו
םכחהחכש״אפרוחםופל״לבא.דלומהלוחיעובשהיקלחמקלההזיאבקרהיולת
ןמזבאלםיאבהםישדחהישארלכוהנשהשארלוהיזאמאיריל

—!דיספאבלופיוטומיהנבלהןובשהלכו,ןכלםדוקםימי׳זםאיכדלומה
היארהפ״ערבעלובשאלוליאו,הנוכמלעןירדהנסוםתמדאלעלארשיויהוליאןכא

םינוכנםירחאםיכרדואצמזאיכ,ןובשהיפלעםהיתונשתושעלםיצורויהוביבאהו

זאיכןירדהנסבונייהוליאו.דחיןתוושחלוהנבלהוהמחהתונשתאברקלרתויהברה

קיודמלבאהברהונממאוהךוראםנמארשארהארוזחמ,ט״ירוזחמתחתגיהנהלונעצה
253תוטושפםינש434וכותבלולכירשאהנש687ןברוזחמאוהו,הרעשהטוחכ

ןנהויןכותהתעדיפלשדתהתדמ—הרצקבונירבדתאראבנו.תורבועמ
ריאמהיבוט

׳הםויה״םשהמחהתנשו29׳*12*44׳2״,8283אוה1י0ונ1!18ג!*?©!•םשבעדונה

48תועש
ןיטונימ

48
12,36826773אוהןושאדדלאןורהאהרועשהךרעו,ןידנוקם

,

־וניטנאקרעדאךורבנעטטעק)ךשמנרבשואקתורמרבשברשעמהרבשתאףילתנ

םירבשהתעברא.\\\£■£|^הלאהםיריחמהתאאצמנו(ךורברעכילריא

/!9ישימחהרבשה;טעמקרםיקיקודמםינושארה
םהמקדקודמונרובעדסונוילערשא7

0,000153רועשכלודגאוהןכםא0,368421הלעירשעמרבשבופילחחלבושנרשאכו

ןמןטקוניאו,0,3682635וריחמיכ,רתוידועקדקודמ|~יששחרבשה;יאדמרתוי

יוארזזי
=וריחמוטעמכםצמוצמאוה||ןורחאהרבשהםלוא.0,000043רועישבםאיכ

סאו.בשחנאוהאלכרשא0,0000001דאמןטקרועשבקרלודגו0,36826783

סיטנארודםשברעלעדיא)בהזהרפסמסשבותובישחינפמוניכםינשט״ילעברוזחמהתא

הלתילדאתינגרמ״םשבםינש687ןברוזהמהתאתונכללכונהתעיכ,(£-197
רוזחמהךותבתורבועמהםינשהרודסתאשקבלםאיכאופאונלראשנאל.״ימיט

לבא,הז?*
םירבדהיטרפתאבושחנשארמונלונלבגהרשאמונרמאמךרארבכןעי

כ
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ןוטמרובעהרדסדסוהללוכיהיהוילערשאישארהדוסיהתאוניארהיכונלידורתומל

םירבדהירקיעלעדומעלהצורהו,קיודמו
ןייעי

םימעפונאבהש)אקצןןטםכחהלשורפסב

ינהזכןובשהלבקתנוליאיכרבדהןבומ.וינפאלערובדרבדאצמיו,23ןמיסב(תודחא

הלאהתויחדהיתששעודיבלבא,תורחאלט״פקחו״טבודירטגתויחדחונתשנזא
קרןה

דלומוו״דא:תוישארהתויחדהיתשמתודלותאלאןניאורובעהןובשחבתולפט
וליאו,ןקז

תורחאתודלותהלאהתויחדהיתשודילוהזאיכ,רוזחמלושדחלתרחאהרמהלבקתנ

.וילעןעשנרוכעהרדסלכרשאישארהןויערהחורב

תאןנוחכראברשאירחא.אירולםכחהרפסבונאצמחנטקתחאהאינשדוע

רתויקוידבוא״רמאלףיסוי,הנבלהוהמחהץובקענראוהיכ,ורסאב,דלומםשה

םכחהשהזהרדנה.(17דצ)״ץובקהירהאעיקרבהשדחההנבלהתוארהענר(ז0י1מ*6)

לצאםנונאצמוירבדכםאףא,שובשאלאוניא״רתויקיודמ״אוהשוילערמואאירול

ואוירבדתאאירולחקלםשמםאעדאאלו.(1-543-544)רעלעדיא
.ותעדמוזהאינשלןווכ

,ןייטענראבלאיחיםייח•תימרתהלטשדחכאשראוו

.ןמוקממוטמשנשתורעה

םידוהיהסנשתישארסאבשוחהםופיסויסגהעסנהזהרבדבו.(הטמלמ4הרוש291דצל)

.(309ד5)וירבדונאבהרשאנםירצמהסגששארםעתמאל—לומינינפל

הסנהםוילסולפסגרסשסוליקעתובקעבהזבךלהימורהםגרתמהו.(19הרוש292דצל)

.(322לצב״מםידוהיהתודלותבןסערגתאמהזומוגרתאבוה)דנאמללאפ^11?7108*0*^ןו>9*

ססמרוחרמלהנושארהנשבדימתהלחלאומשתעדלןסינתפוקת•(?הרוש301דצל)

ילסוצמבהינשב,ןראמויכלילתלמסנ
ל

איהשתיעיברבו,םויהתלחתבובויכבתישילשב,ובו״כ

ירפוסזיסלו.הלילמסרזומאיהןכו,םויהמוצמבובהיכםויב(םויס״כןבראורבעס)השמכסנש

וםינשהבורלםתנווכ,ןראמא״יםויבלמהנבלהדלופםאהנשהתאםירבעמםהשםירמואהםינורמושה

יאהשונכהנשבלבא,הפוקתהינפלםוי,ץראמהיכבמספהלומיזאשינפמ
ירישעבדלומהלמכ״אאםירבעמן

.רבעלםסלךרוצןיאוהפוקתהםויאוהשם״כבחספהלומיזאא״יםויבלמשכלבא,םדוקואןראמשלסצ

,יתסלמהררבלילעו,רסיקסוילויספוקסםעאיהסמאלאומשתפוקתשטושפרבדכיתרמאהנהו

הפוקסהלעןוללאצישרעלעדיאסכמה.רורברבדםדיבולעהאלוםימכמההזבוקלמנרבכשינפס
תישילשההאמבהדםיסנשוכילמה,לאומשססוקמןיבותיתמאה•רשתתפוקתןיבלדבההפ״עתאזה

פיע,תאזההפוקתהחודסיסהןמזשקבלאצישילינ־ססכמהו;לאומשלשונמזאוהו(1-554)נ״הסל

הנושארהנש,ןיהא״נתנשבהלסיתנשאצמו,לאומשתפוקתןיבותיספאהןסינספוקהןיבשללבסה

קלונלםישנתיתמאההפוקתהתאסאיכ,הזמםיאורוננה.(32לצט״ממ״כ)תורטשהךיראתל
ו

א,
ז

,סיזמרםכמסתושעלםהמביסהםלוא.וננונשקבהנממאצנרשההפוקתהיפלונתוריקמתואצותהנינתשת

תפוקתסלסיתנש,וננמזבשסויעצפאססופוקסהןיבולאומשתופוקתןיבללבההי״פעאצמש
,(42לצרוכעהידוסי,ד״סדצהנובארהאצוהש״הות)רסיקסוילוילשונמזבנ״הספל45ךרענלאומש

אלםאאופאאלפתנאלו;הרעשהללכמםיאצויםניאןכלו,תנייממהיארבוירבדתאקזחאנלבא

ןיבוהניברבקאוצמלהצרו,רמאםוקממתטומסלאומשתפוקתלשקבוס״זמרההעדםנסבהררקתנ

אצירשא,הזהןומרקהרקיעהסא.תורואמהיכלהמלישסגמלארפסבירצמהימלתוצעבקשרקיעה

בייזןיסונימהינתועש׳הםויהיששהתדמןהמתמאלכשםינש879ערפמלונמזמבשמשרמאימלתל

טשמב,האירבה!ונשמתלמתלעערפמלונממבושמלףיסוהולאומשתפוקתלס״זמרקיסעה,ןילנוקס

יבללבסהסאחקלשידילעו,(ונימוניאשבןימאופאביכרהו;לאומשכעיברוםויה״סשלסנשלכ
ן

רשאכומצעבימלסבצקשהסמו,המאבאוהשהמפםינשיסמרתויםילשוריןיבוםירצמלשאירדנסכלא

םלוא!בימרהיס׳זדלומלהמדקהנושארהלאומשתפוקתשקוידבולאצי,(334דצ)הלעמלונוריעה

םוילויזי&וקמסהמקלנלאומשתפוקתשותרעשסו,וזכהקומדהצרפלסנכהלללכךדצהיהאלס״זמרה

יאטעמכשהנמאנהיארהליסאצמיכנאו,דאמהנמאנרסיק
תודע*ל:איהסאזו,הירסמרהרהלן

שדמהסולהסארסיקסוילויןקסשהעשנ,(11-124רעללעליאלצאםיאבומה)אללעמולאקוסורילפ

י&ונאיחירינפלינימשהםויבסבסתפוקתעבק,האירבלז״טשתת״גתנשאוהו,נ״הפסל45תנשבםיימורל

כ

*׳׳
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31601ם3ג33111188?) VIII 1(0*ז<11ם68)תופוקתהו,רעבמעצעל25םוילןווכמאוהש(מ,ם16(0816

;רעכמעטפעס24,ינוי24,ןרוימ25םויב:ךומסהשלחהשארינ&לינימשהםויבןכסגתורמאה
,(סועש21)רעכמעפפעפ24םויבירשהשפוקחאצומהמאאיהההנשללאומשתופיקתבשוחהתאשכו

19£)•נוי24זומתתפוקתו(תועש12)ןראמ25ןסינתפוקת,(תועש4£)רעבמעצעל25תבסתפוקס
אללעמולאקוסוינילסתולעסעןווכמ,(תועש

ןוכשמכהלילהתוצמממולימתמתורגסמבתופסונהתועשה—י
הפוקתהןמתרחואמסתיהסוילוילשתכסתפוקתשאצמאוההםוקמברעלעליאםכחההנהו—.סייפמה
םירחאםינכותמהמקלםאיכומצעמסענעגיסאסהאצמאלפרעשןכלו,םימתסויפרתויסיסמאה

םוימרתויתיתמאההפוקתהןמתרחואמהחיהולשןסינתפוקתשאצמןכו,סוכרפיהמילואו,והומלקש

•ילחהןכלו,םימיינשירשחתפוקתולחאםויתיתמאההפוקתהתאזומתתפוקתהמלקןלגמו,לחא

VIIIמ<188)חירינפלינימשהםויבןכסנתורמאהויתופוקתתאעבקסענעגיםאסש ןעמל(0416
רסיקסוילויתופוקת.הפיןווכאליתעללו,(ןעגעוופייקגימרעסכיילגרעל)תמאהנומתןלוכלסמ

ןימשמאיגתנשבשאצמנ,ונמזלעםויהמערפמלבושחנרשאכו,תויעצמאהאיכהויתמאהתופוקתהןניא

טשומריפאירלנסכלאלשהנמזיפל,ברעבתועש8רעכמעטפעס24סויכהפוקתההלמירשההפוקתב
,סעומ•לדבהקרקיניבאצמנו,ברעב9העשבהלמרסיקםוילויואלאומשתפוקתו,סענעגיסאסל0

קותהשסיננםאו,לאמןסקהזהללבההו,תופוקתהרתילכבהזהללבהההלועןכו,תמאהעש
םגלהוניזא,גיספסלסלוק50ךרעבןוכשמהןקתשםדוקםינששממכוימו&קשסהשעסענעגיסאס

.וננובשמבונלאצישסמםערומגםוצמצתמצמוצמוהפוקחשאצמנוהזהןונקהללבהה

תורבועמםינשעבשםעסיירוזממםהלשיןאפאיישנאקו.(1הרוש303דצל)

׳7ק.521)
׳■

יכ,הזההנוכתהתמכמסוללוסרפוסריכזירמאםוקמבו.(תועסמהירפססשב687

םירתתוםיניס,סילוהוםיברע,םילשכוסיטפיג:םינושםימעלעוליהזהרוזחמההיהםינויהלבלמ

םג.םהירחארהרהלםוקמןתונו,וירבלבאשונממרשארוקמהתאונעילוסאלםתצקמבלבא,(65לצ)

סתיהיכ,-ולםימולהםירמאםיתפומידילפו,הזהרכלהילילעחיכוהלוצפחכהלמהלעלאמזירפה
׳לוכמהינפלהנוכתה״םשבדסוימקרפהזללחיו,לובמהרולינפללועםלאינבלתפתושמהנוכתהתפכמ

.(1)16י^.34מ0ט01ם4.016-16(1111^161106)

םהלןקתלוצרוליאו:הלאהםירבלהוסמשנ*קולחל,תלמרחא.(הטמלמ6הרוש303דצל)

,םילאעמשיהתוצראבתחרופכהתלעהנוכתהתמכחרשאתעב,(נ״הפסל830)ןוממלאןמזברובערלם

תורויהימכחםגו,םהינפלןושלוסעלכסומלקאלשרבלתושעלםבבלתאוברעםינכותהיכלס

בצקאוצמלאוהו,הרשעהגמשההאמהלעםלעפמתאשלחלובושלםשפנכזעואצמאלםהירמאולמעש
א,!ראהרולכלהלמו

ילקרפ)איר־פןושלכשמתשנסאו
)

הארנרשאתעכ—*סילבחכןראהתקדודמל,

(/הפסל880)ינהבלאןכוסהיכלע,המכחבתושלחאורבלועגייאלווצורייכםיברעהימכמסא
ןובשחרלסםהלןקתלוצראוההןמזבסא—הנשהסרמרומגקוירבטעמכבוצקלודיסאאצמ

אוהו,רומגםוצמצטעמכםצמוצמולאמהברהרסיקףלמרוזממאוצמלורמויקלקללולכיזאיכ,םינשם

סאזכהנבלהסנש.םויה״נשסמבהנשס״כוםויל*נשסמבסנשםישממללוכה,הנשסיעלשרוזסמ

2םאיכסיסמאהןמהלולגסמי* רועשבהרצקהנבלהתנשהנשםישלשלשרוזחמברשאתחת,ןילנוקס1

.(22ןמיס\ז111נ61זמג1ג*2לא*האמעינאלאנארכרפסבןייע)ןילנוקס34

הגושארכובשח(£.2*6ל6ם)סיקטצאםיארקנהאקיסקעמישנאסגםלוא.(3,דרוש304דצל)

,שרמוסנכלותארוהש5164211םשכהמלעהיסוילעהנבלהסוארהםוימןמזהסאונכו,הנבללסהישדם

האובס)XII!!!!*!םשבהנשהתאוארקו,התאובתוהלשהיכשמלמעמיפלעובצקםהיתונשסאו

ריעבםהימכחופסאנ(?האירבהןובשחםלצאלחייסמ)םלשסאירכל5097סנשבםלוא.(סשדמ

1ק811411
סאססשרסעבססעדיפלגוסנהיהשומכםינשהןובשחסאןקתלורמגוונמנו1111011ט6(;3

ולהיהלחאלכש,סויםירשעינכשרחרשעהנמשלהוקלחשהמחהתנשוגיהנהאיההתעהןמ.ןראה

ללכבוארקנו,ומצעינפבםשםהמלסאלכלהיהאלשםימיהשממופיסוההנשהףוסבו,למוימםש

העבראלבושםלצאקלמנהיהשלחה.הכרבןמיסםהבןיאשםימיוסארוהש061000*8101השב

שימלח,סנק,ןפש:סומשברלסכםינממויהעובשהתצמתםינמסמהםימיהו,םימיהשממינבתועובש

םסלסיס,היסשלעספלופהםויסתיעיברתאןוכשמכאיכסןעמלו.ונינפלרועורכזירשא/םיבו

ךשמבוצבקתנש(?1יצמורשעםינשםירמואשיו)םוירשעהשלשופוסבופיסוהשהנשבינןברוזממ
סזמממהמוקלןהמסמאש,םילמיתשמבכרמםשבסנוכמססיהרוזממהסונשססנשלכ.רוזחמה
עםגםירומויהש)תיבושימלמ,הנק,ןפש:םירבדהעבראתללוכה

סעבראלעוהנשהסוסעתעבראל
ךרלהככ;רשפהשלשלעלמאמרפסמהסומשסללוכהסיהשהינשסזורממתינשהו,(ע״מראסולוסיה
סל&נםירוזחמינש.סנק־השמח—הרשעהנמשההנשהו,ןפשי־העשה:םשבסיעישסההנשההארקנלש*.־

כ22בכ
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ינלופעינממיהאצוההלאהסירכדהחא.111ו<ג1גמ6*111*211םנושלכו(81£<נ16)תעםשבםיארקנזי0

Xסנש)\\׳§(11-0\ו׳160 41-43, 111*(:011-6ורפסב,133)׳117לצאםיאצמנםיקרפישארו,(X׳.1877

I116,ן.285-87
381ז0מ01מ116ט0(161־

י
אצמנה]וימדהינפמהרצקבהפםיתקתעהו,(116

לחההרקמיכארוקההאריםהמו,ונרמאמבונרכזהשםירבדהמכןיבוסנובשזירד0ןיבםיברםיטרסב

עבטומהסגה!ונשחבדהאכהנבללוהמחלהנושארבסהסגוכשחש,ןשיהםלועהיכשויםעםסלםגהיה

הלעמלהלועהםדאהינבחוריכתוארלרכיהאלפנו.דכלהמחלסנוכשחונקתןכירחאו/)ינעהעבמב

רשאהזמהזםיקוחרהתונושלהוםימעהלכו,תחאךרדטעמכדימתולזחאי,עדמהוסמכמסילגעמב

םתומלשלאםיברקתמוםכרדםישוע,ויחאתאשיאםהלהיהאלרבדוםהיניברשקלכאצמנ6ל

רחבמתאהליבומההשארההלסמסלאוהתוחאלאהשאתיליבקמלבא.רעזמטעמחטושסטיתנב

.םייחבותדועסהבגשנההרטמהלאו,וצפחזוחמלאםירוציה

,םכוחמתחכומםתועטוןוקחםיכירצרטעהרפסכםיאבומהםירפשמה.(10הרוש309דצל)

סויכאל׳וסויכלח(תרכועמשיכהתעיבקוא״פ׳ו׳כהלשירשהדלופהיהש)ב״צשא״לןזיםס״כט

חל׳וסויכלח(תרכועממ״בהתעיכקון״רג״י׳אהלשירשתדלומש)נ״פתתא״דןושאררדאסייו,יג

רפשכו)ינוי16םוילןווכמהןויסכיכ׳גםויכלחכ״צשא״דתנשכןילרורפשדחשארתמאבו.׳לםויב
סגםימיכסמהזלו.רבמפסיס2סויכזאלמונלצאהנשהשחריכ,(הינויןמט״יתועטברכשרטעס

ןידרורפשדחשארו;זומתבדחאבןושארהםויבלחצ״שש״דתמבןידרורפשדחשאריכבתכשאישמירמ

זאלחונלצאהנשהשאריכ,ראורבעפ14םויבאוהו,ןושאררדאז״י׳דסעכלסג״פתסא״לתנשב

תלמסוס׳׳עקסס׳ד׳בןושאררדאדלומאצמשומצעבאישנהירבדםנםיארמקו.רבמטפים4םויב

(עובשב)ינשםוימתטמללחתה״רמאלףיסומו,דלומהרחאה״קט״יו״יןידרורפשדחלשןושארהםויה
ל״צ)ןידזורסאשדחשךלהארנו׳דםויבןובשחהךלהלכישדחהעובקםויאוהודלומהאוהרשא

.״ןושאררדאל[ז״יל״צ]ט״ייעיברםוילפונ(תנעטבהזהשדחהדימתסשבותכןכוןידרורפ

סוש(^.—3763):19תקולחמתאצויהתיראשהיכריעהלשר.(18הרוש320דצל)

):19תקולחמתאצויהתיראשל
19x198יכ(^—1 = £. — 3763—

תטשיפןעיו.(£—1)
כל,19ידילע£.תקולחלעודסונט״זלאח״וגרובמ

ן

ילילעהנשהתעיבקתאחולבשקבנרשאכ

הימשבהלעמלתומושרהםינשהןמ1תוחפלוא£-׳-1התושעלו1סילעףיסמלונילעIIסיראשה

.סילטנהחולמהנושארה

—רסמ9הרוש295רצ.שלחהםויבהלחאלסאוא—רסח1הרוש293לצ
.ןראמ18ליצ25הרושסש.ראורבעפל״צ24הרוש380לצ.(1-210רעלעליא)

.םידודתוריע

םירקוחהםימכחהתאט

.ןעיויבןייטשפעםהרבאר״רהו,םירגביולחףסויר״רה

ףסויר״רהםסרופמהרקוחהל״םידוהיהתוינומדקמ״ורפסתאחלשןייטשפעא״רח

£0016(118108ט108-נ£1ו1<188יו&ח

י
גהזהרישהתאותבושתבולחלשאוהו?נ:0£.ג1

םיפ^;ד;5כהכרןא^ימתורמזורצואף־$5

יצימנ^ויםיגונעתיגי$לן
ם.יס1מזן׳רואיווב

י

ןיבידז^י.ם!ןי8ץ1מ
ם:ב^!?ףטיחןםיפ?ןת־ודוס

זא—מורן?םילנפו

ו־0י9י
ו

.סיביםיו?יל?שיס

3.מ^\-7

3ולבישהי,לנמאענלךומסהאטנערראפבאילטיאבותויהבש״עארהלבקהזהרישהתא

כ
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.סירפבייולהףסוי׳מםסרופמהרקוחהלא

יף?יאסז?!וילג,בחרול1ד3ם!ידעל

6I?ןורחובםע§,חןןןבהמוןךי!םעפ
*

יםיס*אומיר;שארןכימם1ח^ן

יםר;אש;רהןשע,;ן£}?ןי;י^

׳ל8להלוד?ריע.,ינע^אןור$אבחק?אוה

•לסל׳די$י$,י,1׳יתמחיהילע^ין8£

םי2לאן
י

ורבע;הנ£

.ד1עת$צ3איהן,

י^ווןמות^ויסיאי׳ןיתוכרח
•דאט>

׳םולחםלוח?יתי:ה,דאו?החחותשהיזןיןגנ

3סמ£׳עגרי?
י^סנאגיי

—
•םות?י?ןיא

ק.י?יי־ףז?אז$י*,יזןךי#יגאןח%

ג

ט*

!ס!י??אלמ,ץרא?ןדע..ןג
*

ךייטשפעםהרבא

:הזהדמחנהרישהתאיולהולחלשזא
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.םידעומלותת^ל

.םישדחהתועיבקושודקדבדלערמאמ

.פארטלארשי׳יאמ

םינואגהלכטעמכומיכסה,םויהונידיבשםישדחהתעיבקוםינשהרובערדמ

,ןובשחהיטרפבקרםתוקלחמו;יניסמהשמלהכלההמהוירקעשםינורהאהוםינושארה

תאתואלהלאלשידכבו?וירקעקרואיניסמהשמלהכלההטהןובשחהיטרפםנםא

.ץרמנרוצקבוםהבםידחוימהםינואגהירבדקרהזבקיתענארוקה

,(ימויפל&ד)ןואגהידעסוניבראוההזהןינעבונילאוירבדועינהשםהמןושארה

׳וקרפ׳דרמאמ)םלועדוסירפסכאבומהיפכ
הידעס׳רןואגהיכעד:ןושלההזב(

ל,׳ופוםלועמיכורמאי,יוכוולודוהשםירחאו
א

יפלע,׳וכוםישדהישארד״בושדק

ונינומדקמונידיברוסמההזהןקותמהןובשהיפלעאלא,׳וכוהשדהההנבלחתיאר

ח״וגרדסהלערוזחמבםינשהרובעמהזהןמזבתוגהונהויתוכלהוויטפשמיפכו,ל״ז

ןואגהרמאו,יוכוהזהןמזבתוגהונהתויתדהראשוו״דאימימהגשהשארתיחדוטיזדא

ורסמנש״ה״עוניברהשממשיאיפמשיאהלבקברסמנויניסרהמעובקהזלכהיהשל״ז

םיאבהםינואגהבורמתיחדנותעדהנהו.הרצקבונושלכ״ע.הרובגהיפמהפלעול

תרבהרואלואיצוהשםיגואגהתובושתבאבומהיפכןואגיאהברירבדהלאו,וירחא

יכושוריפברמאל״זהידעסוניבר:םירבדהךשמהבהלאשהןושלהזו(׳אןמימ)נ״קם.

,ריהיץראביכלארשילרמאאוהוודבעהשמתא.דוצה״בקהאלא,ארקיעמ.קפסןיא

לעקפסאלבןישועלארשילכםלועמויהןכו,םימיינשץראלץוחבודחאםויםהל

ןובשחהוחריהתיאריכםתוארהלםיםכתושקבוםינימהואצישדע,ןובשחהלעורוכעה
ומכןרקיעלעדומעלורזחךכרחאו,׳וכוג״רהשעשםירבדהןתואלכןישועויהואוהדחא

ל״זס״רבתכשםתרמאשהזיכוניארךכ:ז״עותבושתןושלהזו.׳וכוהיבקהרמאש

וריזחהשדחרובעוהנשרובעיכאוהןכרבדהתמאו,סרוקיפאתאההדשאוההנק

תאורבעםאוהטושפאיההובזעםאותרבועמהנשהתא.ורבעיםאש,ןידתיבלה״בקה
םתואוארקתרשאהדותברמאךכלו,יוכורסוחמאוהוהורסהםאורבועמאוהשדחה

לארשילשןהידיבהיהרוכעהדושאוהשונידיבשהזהןובשחהו,׳וכו׳חידעומםה

ט״ירוזחמלכבקדקודמאוהור״בוארישכוהיפלתושעלןירהזומו,וניברהשמתומימ

תנשחכנהנבלהחנשדומעתורוזחמהאצישידכ,םירתיםישדההעבשו...הנש

אלשםינשםירבעמוןיכרצנשכו/וכודבלבםיקלהה״פתוהעשאלאןהיניבןיאו,המחה
םינשהןמוולשהמןיערופוךרוצהדוסבךכרחאןיבשויונידיכרשארוכעהדוסרדסכ

אלש,וירחאלשוארוזחמהותואףוסבהמחחתנשדגנכהנבלהתנשםידימעמשדע
ןושארה:םינפ׳גםהלויהםישדהבכ״גו.יוכוםיקלהה״פתוהעשאלאםהיניב.היהי

,םיעודיםירבועמ׳המתוחפהכןיאםלועלהטושפהיכ4םויהונמעשהזרובעןובשח

,תרבועמבאלמ׳ארדאוןטפשמכולסכוןושחרמו,םיעודיםירסח׳המתוחפהבןיאו

שדקלןיאורשכ/חריהתיארינשהו;השופההאיהוןיעבוקויהתאזהתדכעובקלןיאורשכ

2ב[בייחםרכה]
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אלארשעיושעשהמהזמאלוהזמאלןיאורשהמיפלישילשהו;ןישדקמהיארהלע

׳גמרתויהיארהןמקחרלםהלןיאוהיארהלעשדקל,דוצמךרוצילבמו,הדלןירזוהש

ףרצמהורפסבםיניערואמלעבאיבמןכו.טינינעלךרצנהיאהוניברןושלכ״ע.יוכוםימי

יזרעש׳גרמאמ)אישנהםשב(אייקרפ׳ברמאמ)
יוה:ל״הזבןואגיאהברםשכ(

השענךאיהםיעדויונאןיאווהונשריןושארהםדאמאלונידיברשאהזהןובשחהיכעדוי

השענרבבשהמםהלדיגהו,רובעלשורקעלארשיחאדםלהיעוניברהשמלבא,וימיב

ופרצמהתאשכרחאחנואםדקוהשהמםערשא,איההתעהדעםדאחעמםירוכעכ

עףאו,השמימיבהזןובשחדמעמלאעיני
ל

לכיכםריהזההזהרדסהםהלןתנשיפ

ונאו,׳וכורובעהתארהאלוםידקהלוהרוסמהחונשלםהלשיתמייקןירדהנסהשןמז

הפוקתהןובשחבםיזחואתויהלונתואווצוהזהרדסכאלשורבערבכונינושאריכםיעדוי
,ה״צקתז״ט׳ברוזחמלכלםיזחואתודלומהןובשהבםגו,םיקלחה״פתוהעשרוזחמלכב

עףאו
םגהשמינפלמתונושארהםינשלהזהרדסכםיזחואונאםהיכרצבונשםהשיפל

ורחאאלוומידקהאלהעשהתואמיכ,תורטשלע״רתתנשבהיהשללהימידעוירחא

ןאכדע,עיגמאוההזלםינושארהןובשחףוסיכ,םדיבהיהשהזהרדסהוזחאאלא

,וירבדתאקיתענאלתאזלהידעס׳רתעדלהבורקןואגחירהתעד—.ףרצמהןושל

ירבדתאקיתענו.לאנברבאהירבדבםשואבתשרפבייתבוניברשוריפמארוקהםשרדיו

יניסמהשמלהכלההזרבדו:ונושלהזו,(׳הקרפשדחהשודק)ויתוכלהבם״במרה

יפלעןיעבוקןירדהנסםשןיאשןמזבוהיארהיפלעןיעבוקןירדהנסשישןמזבשאוה

ובןיעבוקשםויהיהשםימעפאלא,היארלןיקקזנןיאוםויהובןיבשחמונאשהזקבשח

.ונושלכ׳ע.םויכוירתאואםויבולםדוקואהיארהםויאוההזןובשהכ

ל״זונינומדקוקיתעהשהמיתמאה5(אייףד)ולשרוכעהרפסבע״בארהןושלהזו

ורבעישםדיבהיההלבקרבדוןידתיבלתועיבקהרקיעהיהץראבלארשיויהרשאכיכ

השענןידתיבםשןיאשתומוקמבונייהםאהלבקבהיהןכסג,׳וכורוזחמבםינש׳ז

ךרדבעבקנונחנאםניכ,׳וכוםיאיבנהיפמוניתובאולבקיכרוכעהןובשחבוניתועיבק
גליכע,ונתולנבןכהשענשיניסמהשמלהכלהוניתובאמונידיברוסמהרוכעהןובשח

אבומשיפכ,םתלוזוםלועדוסי׳םבואישנהלרוכעהרפסבארוקהאצמיהזמרתוידועו
הרוסמהשרשלורקעלהמשךיראהשףרצמהורפסבו(׳מקרפ)םיניערואמרפסבתוכיראב

רשפאשהמהזהץנעהבתורבסהלכטעמכףםאו,ףנעושרושהנממריאשהילבתאזה
הדבכהמחלמךרע׳ץלוחה״,רבהמהנהו.םהבםיללכנםינורחאהירבדלכשדע,רמאהל
ומשלטושבתוכהלרפושוכחלאוהקלביכבשהאוהלבא,םיצולחהםעוטחלהבודננ

,דמחלמחתאחצניםיתפשרבדבךאדבלבחזבםיפודגותופרחב

וואהנכירשאכבושחי;

סירקבםחלכתויפםהבםוהםיהזכאצויכו!לותלתפושקע!םיניערועמםשבםיניערואמה
שדחלכירבדוונירבדויהירתומלאליכבושחנתאזל.הזהדבכנהןינעכםירקוחה
הרוסמהתאםינושארהםימכחהוםינואגהובאשםהמרשאםירוקמהשקבל,הזבתמאה

החנמכתעדלויגיסמהשמלהכלהוירקעונידיבשןובשחהש,תאזההקיתעה
.ץפהירבדםהבםירשיהםיארוקהואצמייכונתוקתו,השוריפו

:הלאםהונידיבשןובשחהירקע

;העשבפ׳׳רתתיקלחןמםיקלחנ״צשתתועשב״יםויטיכיעצמאהשדחהתדמתויה(א

םויבהיההזהדלומהשושוריפ,ד״רהבונמיס״הריצילןושארהירשתדלומתויה(ב

;העשבפירתתיקלתמםיקלחד״רתועש׳ה׳ב

ידשחדלומאובישכאיההנושארהיהד:תויחד׳דינפמהנשהשארםויתוהדל(ג
העודיתאזההיזהה,ותרחמלהנשהשארהחדי,הלעמוונממוםויהלעתועשי״הבתויהל

ב
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,ותרחמלהחדיוידאימימדחאבהנשהשארלופיםא,הינשהיחד;״ןקזדלומ״המשג

,הנושארההיחדהםעטינפמומוימהחדיוםויהתוצחרחאםהינפלשםויבדלומההיהישכןבז

הנשבתמחללהירשתדלומםא,תישילשהיחד;םתרחמלהלאהםימימןכסנזאהחרי׳
הנמיסו,׳הםוילהנשהשארהחדיזא,האלהוזאמוםיקלחד״רחועש׳ט׳גםויבהטושפ׳

הנשירחאשירשתדלומלוחישכ,השוריפ,ט״פקתו׳ט׳באיהתיעיברהיחי;ד״רטנ,עודי

;ותרחמלהנשהשארהחדיזא״רתויוםיקלחטיפקתתועשו״ט׳בםויבתרבועמ!

(לנייהתשונייה,דחאשדחייעםינשעבשםינשט״יןמרוזחמלכברבעל(ד

עבשה,הרשעעבראה,הרשעתתאה,תינימשה,תיממו,תישילשההנש:רוזחמהתונש

ח״וגםנמיסו.םישדחגייתונבהנייהתהלאהםינשהעבשלכ,הרשעעשתהו,ןךרשע

.ט״זדא

תכלההטהםלוכםארוכעהימכהוקלחנםהבו,ונידיבשןובשחהירקיעהטההלא
ידםימהשעמקרהמהםלוכוא?המהימוימםתצקמםאו?םתצקמואיניסמהשמל

.הזהןובשחה

,פ״רתתיקלחנ״צשתתועשב״יםויט״כותויהשדחהתדממןושארהרקיעהרוקמהנה

םיטשורשקתנתחאםעפןנברונת:ל״חזב(היכףד)ה״ר׳םמילבבבתשרופמאתיירבאוה

ןידתיבושקבושדחשאררמולםעהםירובסכשדחלט״כבהנבלתומדתיארנוםיבעב

התוחפהמללשהשדחןיאאבאיבאתיבמינלבוקמךכלאילמנןברםהלרמא,ושדקל•

ש״זהםכחהבתכו.אתיירבהןושלכ״עםיקלחניעוהעשישילשינשו.דצהמוםויט״כמ

דירהומןואגהריעהקדצבשהארנ:ונושלהזו,היכתואלהרעהברוכעהידוסיורפסב.

תמאבו,ארמגבחבשלםיפיסומהםינורחאהתסרגםיקלחגיעהתויה(ג״ירןמיס)נ״ונורפסב.

םהלןיאםיקלחג״עםע,[העשישילשינשןניסרנארםנב]העשתודי׳בםירועשה

תוקלחתהיכ,העשבםיקלחהזיאמשרפליוארהמהיהםינפלכלעו,הזלהזתורבחתה-
ארםנהלעןכםגטופשללכונהזכו,םוקמםושברכזנאצמנאלםיקלהפירתתלעהעשזז

ןמהנווכהו,ןינשןיתלתדאמויויעשדאםויאכיאהוםירחאדאיההלעךירפד(׳טףד)ןיכרע־ז

גיעהןמץבקתמהלעןינשןיהלתדאמויו,העשתודייתשהןמץבקתמהלעיעשראמוי

ןיועי)ב״כקיודמיתלבאוהו,םיקלח
אמויויעשדאמוירמולולהיהרתויו(םש׳י״שר

תונורחאהתולמהופסותנקפסילכו,ןינשןיתלתדאמויוקנשתלתדאמויואםיקלחד

.ש״ייע384דצ׳ד.דגשרחשהבוירבדחאקזחו.ל״כעארמגב:

נ״עתולמהוריסיתויארשלשינפמשאצמיםהירבדכארוקהןנובתירשאכהנה

העשהתקולחמדומלתבזמרןיאוהמהםיקלחוזיאושריפאלשינפמ(א:אתיירבהמםיקלמ
תדמע״בארהשוריפבורוכעה׳םבתאבומהאתיירבהתחסונינפמ(ב;םיקלחפירתתלע

א״־ודפהתונושלמ(ג;םיקלחג״עהילבדבלבהעשתודי׳בו.דצהמוםויט״כקרשדחה

דועו:ל״הזבןשרדההשמ׳רירבדםשאבומןכו,םיקלחג״עהילבהמשתונובשחהלכש׳

רוכעהדוסלכבןינומםהדבלבהעשתודי׳כויצחוםויטיכאלאםיקלחג״עןינומןיא;

פיקלחניעןינוטויהאלשהאניהרילאומשלשאתיירבהךותמונדמלןכו,םיאנתלש
ןושארהדלומםינומדקהןתונמבהמתתלאו,יוכודבלבהעשתודי׳בהאלאשדחג.
4%המהתמדקהלבימרת׳ט׳זאיצומוניא,םישדחלן״יגעחנומוניאשלכש/דלילתלחתב.

ן..יוכולאומשדאתיירבבאצומ.רתאןכו•

ימכחשןימאחללכשברייוציםאאנהארנ,םהיתויארתאהניהכהרוכבאיבנשםרט

ילארשיההנה?דבלבהעשתודי׳בו.דצהמוםויטיכקרהתויהשדחהתדמוקיזחידומלתה־

ינומדקתעדשבתכשסואימלטכםשבאיבה(ב״יקרפ׳גרמאמ)ולשםלועדוםי׳סב
אלו,דנלכהצחמוםויט״כאוהשדחהןמזשורבסהלחתמ,תנבללםינומויחשתומוא,־*

ב
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תדמשרמולורזח;ןויעהםתואשיחכהשינפמ,טעומןמזאלאתאזהארבסהלעודמע
ואצמשדעםיברםימיתאזהארבסלעודמעו,העשישילשינשידכבדועתפדועשדחה

תדמאהתשדע,העששילששמוחידכבדועתפדועאיהשםנויעבןכירחאםהימכח
י,ב״צשתרוביעהיקלחמםהש,העשבםיעגר׳סמםיעגרד״מוהצחמוםויט״כשדחה

ךשמהןמזויהשםייוקלינשאצמוסוכרפיהאבשדע,ןמוהזיאםתעדהמיכסההזלעו
תיהןכיפלו,ופולחבחרילתומלשתופקהללוכאוההןמזההיהו,דואמךוראםהיניב

תופקההרפסמלעאוההךוראהןמזהימירפסמקלחשכו,םימלשםיתמאםישדחללוכ
םויףלאו״כקאוההזהךוראהךשמנהןמזהרפסמשאצמ,(םישדחהרפסמ)ובויהש

/ג4)העשדועוםימי׳זו
םיששםיתאמםיפלאתעבראאוהוישדחרפסמש,(םוי126,007י

שדההןמזתדמודיבהלעורומאהםישדחהרפסמלעםימיהרפסמקלחו,(4267)חעבשז
םיינש׳נוםויבםיעגרםיששמדחאעגרותועשבייםויטיכאוה,הזהרקחמיפליעצמאה

אוהרוביעהןובשחיפלחזהןמזו,כוריקבםיישמח׳כוםייעיבריטוםיישילש׳חוהזעגרע

אוהקוידבובוריקקלחבםיעגרג״יטדחאעגרןוגכתוחפםיקלחג״צשתוהצחמוםויטיב

,הינשהאצוהםשורפסבםיזחםכחהאיבהןכו.םלועדוסיהירבדןכותכ״ע97<־67

־ונטזבןחבשדחאהנבליוקלןמזתיושהיפלעהשענהזהסוכרפיהןובשחשראבלףיסוהו

תריפסינפלהנשמ׳׳קידכבהיח)ולומדקשםיידלכהינויעמדאמןומדקהנבליוקלם7

ירחארתויקדקדומצעםואימלטבשהרעהבםשראבלףיסוהו..דנשה״משןמזב(םירצומ

ןושאר1דועו.רצחמוםויטיכשדחהתדמחקלו,םיכלהמהןובשחבסוכרפיהתטובשזז

דחארבשלולאחםיקלחהלכץבקישכו,םויחיקלחןסםייעיבר20םיישלש8םיינש5*
3/1080םצובקאצמגוגילצאגוהנהתועשהיקלחןמטושפ•

7!׳

כ״ע,פ׳׳רחתיקלחג״צשתאוהו

.וירבדןכומ

ירבדמםשאיבמש(נ\ו״36תיששהגשדיגמה)הזהןינעהתארתוישריפג״בםכחהו

ייוקלהעבראןמזםואימלטב
סוכרפיהךמתםהילעש,לבבמואיבהשםייוקלהגומשהמ,דגבל

רחאםיקלחז״כשתועשעבשוםימיו״ט[יוקלהעצמא]היהןושארהיוקל;ויתוגובשוד
תועשבייוםוידייהיהישילשהיוקל,הריצילםיעבראוםיפלא׳גתנשינשרדאדלומה
(הלילחםדוקיצחותועששלשיוקלהעצמאהיהש)לולאדלומרחאםיקלחחששוםיעבשו
הלילהיצחםרוק.דעשםיישימחינשהיהיעיברהיוקל,הריצילתחאוםיעבראוא״גתגש

םיששותואמינשאיגתנשולסכדלומרחאםיקלחדינקהתועשיחוםויד״י.דז.ריהז
עבשוםויו״טהזהיהוהלילהמתיששהעשיצחביוקלהעצמאהיהישימחהיוקל,הריציל
ינשבשהארו.הריצילםיעבשוםיתאמוא״גתגשרייאדלומרחאםיקלחט״םרתותועש
אלישימחהיוקללןושארהיוקלןיבורבעשםישרההששוםיעבראותואמהנומשוםיפלא
דחאשדחלחלועשםיקלחב״כשםאיכג״צשתב״יםויט״כשדחהןובשחלעופיסוה

הרצקבואהכוראכהאבהגבלהשןיבשהארואבו,פ׳׳רהתמרתאקלחמירישעקלחךרעכ
ג״צשתתועשב״יםויטיכןמםימלשםישדחוהומכרחאיוקללדחאיוקלץברבעדימח
ימיבםוכרפיהםרוקהגשתואמ׳רמרתוילבבבואצמרבכהזו,תוחפאלורתויאל

חםםהינפלהזהיהו,לבבבזאויהשיכאלמוהירכזויגחו.לאקזחיוהימריםיאיבנה!
םאלפאלןכותהונלרפסיןכו.גיבםכחהירבדןכותוהז.העומשהיפמלבקסוכרפיהע

79458/223תועשב״יםויט״כשדחהתדמובשחםיידלכהימכחש,חנובההתורוקורפסנ

18ןמזבםישדח223ןמ(סאראם)םשכםהלהנוכמההפוקתהןובשחפ״עפ״רתתיקלח
50םינש 5/

6

6585ואםימי םינומדקהםירצמימכחוםימי365י/4הנשהתדמו,םימי%
79689הצחמוםויטיכחתרמהלועוםיחרי309םינש25ןמהפוקתהפ״עהתדמוכשח

תרממועריםוכרפיהינפלדועש,הזברומאהלכמונלהלועה.כ״עפ״רתתיקלח

3
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וכשחםהמופ״רתתיקלחביעקרףדועהובשחםהמ,העשתודי׳במרתויהתויהשדחה

ובשחיסוכרפיהירחאברןמזהיהשהמידלאילמג׳רדןידתיבשןכתיההתעו,רתוידוע

ךיניעבןטקתדועםאו?הצחמוםויט״כלעהפסוהדבלבהעשתודי׳בקרשדחהתדמ

*הזןינעמליזחירמאמלהאלהאנהרוסנתאזההיארהליבשמארוק

וניתובאואציםויהזיאבםימכחויסוי׳ריאנתדאתגולפאהיא(זיפףד)תבשב

ארמגבו?׳וםויבוא׳הםויבןסינשדחשארהיהיתמוא,׳וםויבוא׳הםויבםאםירצממ

רייאדאחרישירותבשברעבהיהםירצממואציובשןסינשםלוערדסמאתיירביתייפ

אלארמגבהנהו.יסוי׳רדןנברכהליקוטואבשבירתבןויםדאחרישירואתבשבדחב
וברמיכהלבקרמדהלבקהתרוסמבואיארקדאשוריפבםאיגילפדוהיימעטיאמושריפ

רמאועםיו״:ליהזב(יאזיט)ןמהתשרפלע״יארהשוריפביתאצמו,וברמיכהלבקרמו

ואציעובשבישימחםויביכעידוהלינשהשדחלויטבריכזהלםעטיכהידעס׳רןואנה

םויבהנהו,תבשויששםוירייאו׳הםויהיהןסינשדחלןושארםויהנהו,םירצממלארשי

דרירקבבורשבולכאתברעביכחשמםהלרמאוםתונחבומערתהוןיסרבדמואבתבשה

היהויששםויהיהיכיששהםויבהיהורמאשרובעבןושארםויותויהליוארהנהו,ןמה

דיגהימיכ,ושוריפרובעבאלוהלבקהרובעבוהלבקנןואגהרמאשהמו,ןמהתדירילישש

ןמהלחהורתויואםימי׳דםשודמעילואןמהדריןיסרבדמלאםאובתרחממיכול
ישרפמ(םש)תבשארמגבלבא.ל״כערופסללחנותדרםוימיכןושארםויבתדרל

םויו׳׳טב,׳וגוואוביוםילאמועםיוש״ת,אתיירבבםששרופמשומכחידעס׳רשוריפב

םימיתששביתכו׳הדובכתאםתיארורקבוביתכדהיהתבשםויהותואויגשהשדחל

,והוטקלתםימיתששביתכוה״דוהרמבךוצרשאכהידםשתופסותבןייעו.כיעוהוטקלת

דהאכואתבשבהיהשםויתלטמןניפליד,םלוערדסבוחלשב׳פאתליכמבאתיאןכו

רייאדאחרישירתבשב׳הןסינברסימחדטםתהורמאדאהלע)םתהשריפי״שרו.תבשב

היהםירצממואציובשןסינשרבוסדןאמכ׳א,םלועלאוהאלמןסינירהש(׳ובואתבש

.אתליכמבןניפלידכואהזרבדהלבקבםהלהיהשךחרכלעו?אההילאנמש״עב

שדההתאהארההשמרמואלאעמשי׳ר,1ליהזבאתיאשדחהתשרפאתליכמב
דחאהזרמואאביקע׳ר,תורודלשדההתאןיעבוקוןיאורויההזכםהלרמאולארשיל

רמואי״בןועמש׳ר,׳ובועבצאבםלוכתאםוקמהוהארהוהשמהשקתנשםירבד׳נמ

,הלילבוהארההזהשדחח,םויבאלאומערבדנאלהשמםערבדנשתורבדהלכאלהו

הכשחםעומערבדנרמוארזעלא׳ר?הלילבש״רחהוהארהוםויבומערבדמהיהדציכו
לעהשמהשקתנ,הזה:הזבותכלעושוריפבי״שרןושלו.כ״עהכשחבשדחהוהארהו
הנבלהתאעבצאבולהארהושדקלהיוארהיהתוהארתרועשהזיאבהנבלהדלומ

אבתשרפטוקליבאבומהאתקיספהיפלעאוהו,׳וכושדקוהאדהזכולרמאועיקרב

הלילהתלחתבחלילבהפוקתההתיהםירצממלארשיואצישהנשנ״בש״רא״:(א״צקזמר)

׳הלילבהפוקתהשדהוהנבלהשדחוליחתהוםויהתוצחב׳דםויבהיההנבלהדלומו

ששמתוארלןיעבחכשיהטמלותועשששמדלונששדהלכאירבש״ר:םשדועו;ןיווש
חכהיהאלוהלעמלותועשששמדלונשדחהותואו,ותוארלןיעבחכןיאהלעמלותועש

,י״שרירבדןהןהו.כיע,הזהשדחהולרמאועבצאבהיבקהולהארהוותוארלץעב

׳רתעדלאתליכמהירבדיפלהנהו.תאזהאתקיספהתאריכזהאלוהזבךיראהיחרזמהו

אשרדהאתיאתוהנמבו,אביקע׳רירבדלןכוהיארהפ״עהזהשדההשדקתנלאעמשי

,הלילבוהארההזהשדחהךיארמואשןועמש׳רולאעמשי׳ריבדאנתםשבאביקע׳רד

הזלכהיהםאש,אביקע׳רדאשרדלעגילפשעמשמ,םויבהתוארלרשפאיאשםושמ

תיאריפלעםויבשדחהשדקתנשרבוסךחרכלעו?רבד׳המאלפיההאובנההארמב

ב



ימלשוריבאתיאדכ(ב״כףר)ה״רבותטישלאוהו,הזינפלשהלילבחריהתאןרהאוהשמ

ןועטשירדסעט׳ונושדחהתודעלןירשכונבובאהרמואןועמש׳ד(ג׳׳ה׳אקרפ)םתה

תודעהיהשופכהדעהןברקלעבשריפו,םישרהשארםכלהזהשדחהרמאיוהתלחתה

ש״ררובםיהזיפלו.כ׳׳עםיחאויהשןרהאוהשמידילעםירצמבהיהשןושארהשדהה

ירשפאבהיהאליהלילבדםושמ,׳וםויבהיהםירצמתאיציתנשדןסינשדחשארש

ןסיגשדחמיתמאהדלומשןלהלראובישיפלןכואתקיספהירבדלןכ,חריהתוארל

׳הרבד׳וםויברחמלו׳ולילבוהוארןכלעו,ישימחםוירקבבהיהםירצמתאיציתנשמ

לבא.הזבע״צו,רזעלא׳רירבדלןכתיןכו,ןועמש׳רתעדלשדחהשדקתנוהשמםע

,ויתוכלהבם״במרהבתכשומכ,האובנההארמבחריהתאהשמלהארהשרבוםדןאמל

לכמונלאצויה.׳הםויףוסבואאתקיספהירבדכ׳הםויבשדחהשדקתנשךחרכלע

ינשמדחאבהיהםירצמתאיצידןסינח״רשםלצאלבוקמואםכסומהיהש,הלעמלרוסאה

היהךהרכלעןכםא,׳אםויבואתבשהםויבהיהרייאה״רו׳וםויוא׳הםויואםימיה

םיקלחנ״עהםיריסמהםיהיגמהלכוצבקתיהתעו.ולילבוא׳הםויךשמבדלומה

תאיציתנשרחאםינשל״תףלאךרעבהיההנבידלאילמג׳ריתאזןכתיהונרויום״שהמ

העשתודייתשוהצחמוםויטיכקרשדחהתדמבושחנםאוםירוזחמה״עאוהשםירצמ

היהיו,שדחהתשרפבע״באדהבתכשומכ,םויםישמחלבורקלדבחההיהי,דבלב

לעהלעיהככיאו,ןוכנהדלומהינפלםימיהעשתכהנבידלאילמג׳רןמזבדלומהלפונ

ונמזכשדחושדחלכבחריהתיארלעורמשוודקשוהיארהיפלעושרקשל״זחשתעדה

םגהיהיםיקלחהרשעבקרשדחחתדמערגתםאםגו,?הזכלודגלדבהושיגרהאל

שילניפםחגמיבצ׳רםכחהתכוראהזלהלעהאלו,טעמרתויוםימי63/4לדבההןג

.?IVתיששהנשדיגמה) רואמלעבלודגהרקבמהירבדכןאכשיתוגובשהלוקלקש(.40

וקיזחה:הלאתרוסמיתשםהיניעבוקדצךיאו,ל״וחתעדמםהונירבדשינפמ,םיניע

הצחמוםויט״כקראיהשדההתדמשונימאהו,ח״מהא״באיהםירצמתאיציתגשש

ןנשלכו?וזתאוזתושיתכמהלאהתורוסמהיתששושיגרהאלו,דכלבהעשתודייתשו

,םהימיבויהשוורבעשםיוקלהמםינויעהיפלעתונובשחהונחבאלשםהילערמולהשקש

ררבלםהילעםהיניעומישיאלהזינפמםאה,םימשהתותואבונימאהאלשיפלעףאו

?שילניפםכחהירבדכ,ןהידילעשדחהשודקןמזמתונובשחה
ןייעו

{׳טה״ר)תופסותב

.עשוהי׳רואירתקולחמלעהזבןכםנוריעהש

היהםירצמתאיציתנשמןסינדלומשאתקיספהירבדתתמאררבלהתעונלראשנ

רמאמ)ולשףרצמבו(ה״לקרפ)ורפסבםיניערואמלעבריעהרבכהנה,׳דםויתוצחכ

אתקיםפדהרוסמהםעםיכסמונדיבשרוכעהןובשחןיאשףיטליירהםשב(ידקרפ׳ב

ואצישל״זחירבדבםסרופמאלהש,׳דםויבהיהםירצמתאיציתנשדןסינדלומהש

ט״י׳אהזהדלומהתויההלועונדיבשרוכעהןובשהפ״עו,חימהא״בתנשבםירצממ

םיטיכםמםניאםהינשו,םיקלחו׳׳לקהז״י׳זאוהט׳׳טהא״בתנשמןמיסהו,פ״רתתיקלח1027

אפרמונאצמלבא.׳דםויבדלומהםויו,׳וםויבוא׳הםויבןסיגהירהיהשהלבקהםע

רנבש,העומשןיביורפסבץ׳׳בשתהםשכאיבהשןיםהויהירבדבתאזההלודגהאישוקהל

ומעטאיבהאלו,ניתא״בתנשב■דתיהםירצמתאיציתנששרמאו,הזןינעבםמידקה

ואצינ״תאיבתנשבש(נ\31,30£׳זהנשדיגמה)ותעדמג״ב׳חהרבכבתכןכו;ורוקמו

יקלחב״לש׳ב׳הונמיסהיההנממןסיגדלומשיגפמ,הזהםעטמ,םירצממלארשייגב

איגבושחנםאו,ד״רהבאלד׳יודלומלאוהדומלתהוםלוערדסהןובשחשינפמ,פ״רחח

תנש,דתיהאיהשאצמתםירצמתאיציתנשמןסינדער׳׳יולשןסינמתומלשםינשח״מה
ימ:חילחגומיכסהרבכו.ד״רהבןובשחלניתאיבתנשואד״יוןובשחלט׳׳טתא״ב׳י״■***!;.

ב
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,(ז״ם׳יס)ט״וחלע״ושהישרפמוהטימשהתנשןינעבויתובושתבח׳׳בלרחומכדומלתה

שרפמהו.ד״דןובשחלהמהםינואגהוליזחישרדמתונובשחש,א״רגהרואיבוהשירדה
ןושלמעמשמןכו.םינשהןובשהכתועד׳גאיבה(יההכלה׳הקרפ)ה״קתוכלהל

ןתואלכ,ונילאךיתונובשהבןומיסר״אד(ח״לשתזמר)םילהתטוקליבאבומהאתקיספה
תונובשחבשתמובשויה״בקההיהםירצממואציאלשדעהנשה״מותואמידוםיפלא

והמ,רמאל׳ונורמאיוד״ההםהלרסםםירצממלארשיואצישןויכ,׳וכוםירוכערבעמו
שארםכלהזהשדחהרמאנשםכלםירוסמםהירהךליאוןאכמה״בקהםהלרמא?רמאל
ינבואצישדעתומלשםינשח״מתאיבורבעשעמשמ.אתקיספחןושלכ״ע,םישדח

רוזחמלזייתנשהתיהתאזההנשהש(א״יקרפ)א״רדפבאתיאןכו,םירצממלארשי

יפלרמאתםאו.ע״בלנ״תאיבתנשאיהשד׳׳רהבןובשחלי״חתנש.דתיהכ״א.רוכעה

םינשהרפסמבתללכננ״תתנששרמאלשילבא?הטימשןינעלתונובשחהולקלקתיה1

ןובשהלט״טתא״בקרובשהאליכהםושמו,ןושארהתיבהןינבדםינש׳פתואמ׳ד
תיבהברחנהבשיפלעףאינשתיבתונשליגשתיבדך״תתנשבושהנשומכד״רהב

םינשהחולבחיבלרהתבושתבןובשחהאוהןכו.(םש)אירגהרואיבןייע,םיבמרהתעדל

םיפלא׳גורבעו,תורטשןובשחתלחתדעתיבהןינבמתומלשםינשםיעבראורבעש,ולש

.ד״יוןובשתללכהו,ןושארהםדאלשהריציהתלחתמתומלשםינשחיםת

׳ב׳הונמיסהיהםירצמתאיציתנשמןסינדלומשהלעמלרומאהלכמונלהלועה

םינשוםישלשותואמשלשותועשיתשהיהאוההןסינדלומשושוריפ,פירתתיקלחב׳לש

תוצחכהיהאוההדלומהשתרכזנהאתקיספבורמאשהמו,׳הלילתלתתמפ״רתתיקלה

תויהובשהםינושארהשאלא,ןושארהןסינדלוממב״מרתיטהובשחאלםהשינפמ/דםוי

םירצמתאיציתנשדןסינדלומהםהלהלעיכהםושמ׳דלילתלתתבןושארהןסינדלומ

ינפלפ״רתתיקלהי״שםעתחאהעשדלומההיההזיפלשיפלעףאו,׳דםויתוצחכ

םירצמתאיציינפלשםישדההתדמשםהלעודיהיהשינפמ,תאזובשחאל,׳דסויתוצח

.הזהןינעהרתויראוביןלהלו,פ׳׳רתתיקלחנ״צשתוהצחמוםויט״כןמרתויטעמהתיה

העשהתוקלחתהאלה,המהםיקלחהזיאושריפאלשאהמםתיארלאאנהרוםנהתע
אלההנושארלבא,איההקזחאישוקםנמא!םוקמםושברכזנאלםיקלהפירתתלע

,רחואמןמזבתופסונהטהםיקלחנ״עתולמהשהזמםיהיכומוהיארםיאיבמהתאהלאשנ

םיפיסומההלאםאה?המהםיקלההזיאםיפיסומהושריפאלהמינפמ,אחינימוהיימעטלו

ופויזדימוריכיו?המהםיקלחהזיאולאשילואשיכשארמועדיאלםיקלהגיעתולמה

יטרפומסרפתנאלדועםינומדקהםינואגהימיבשעודיו,םהבוטלשםירזדישוכותמ

תיכוהללכונהזמהברדאונתעדיפלו?פ״רהתיקלחנ״עשרפלםהלהיהוונידיבשןובשחה

ומכ,רוכעהינינעלכבורצקשומכהזבורצקו,המצעבאתיירבהתחסונאיהשךפיהל

אהלע)ןיכרע׳םמבשריפי׳ישרהנהו.הזמתצקזמרקראוצמלידו,ונינפלראוביש

לכמד״םתתאצםיקלהו״עתתהןמירהש״;ל״הזב(ןינשןיתלתדאמויאכיאהוסתהךירפד

אכרפהו,״דחאםויןהשתועשד״כד״סתתםישלשלירה׳וכוהנשםישלשלםויאצמהויעתת

וליפכנשכו,העש׳/15ואהעששילשמתישימתקלהאוהשפ״רתתיקלחב״עלעקראיה

X)םישדחס״שהמהןינשןיתלתמםישדחהרפסמלע 360 = םויהזמץבקתי(״/241080

םויטיכןמשדחהתדמשתכומתאזהאכרפמש,ץלוחההזבריעהלביטיהרבכו;םלש

זאתמסרופמ.רתיהפ״רתתיקלהב״עואהעששילשמ%םעהעשתודי׳בוהצחמו

הנהו.םלשםוידועהעשתודי׳בלעףדועהמץבקתיםישדחס״שךשמבש,םהימיב

הלוגעהבבוסוקלחשומכ,םיגומדקהלםגהעודי.דתיהםיקלחס״שלעתודהאהתוקלחתה

:(ב״לףד)תוכרבבאתיאןכו,הלאכםיקלחלעוקלחהנשהתאםנןכו,םיקלחס״שלע

ב
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,ליחםישלשוליתארבלזמולזמלכלעועיקרביתארבתולזטב׳׳ייתב׳ונוהלרמא״

Xךלירה/ובוליחוליחלכלעו ץכרעבםתהורמאשהמשרמאנתאזל!360=1230
רפסמהמהשםיקלחם״שלעהעששילשהתוקלחתהמםיקלחה,ושוריפ,ןינשןיתלתדאמוי

,(הנשהשארכ)לאילמנ׳רדאתיירבהמםהלעודיהיההזהןינעהו,ןינשןיתלתמםישדחה

הזינפמו,םיקלחס״שלעחעששילשתוקלחתהלעהנווכהםיקלהניעםתהורמאשהמש

םשבהלעמלאבומהיפלו.םיקלחנ״צשהורמאאלוהעשתודייתשהםעדחיםוללכאל
הזשרמולשי,פ״רתתיקלחביעשרחהתדמובשתסוכרפיהינפלדועש,םלועדוסיה

רקיעהתנשמובשחשינפמ,שדחהשדקלורבסשלאילמנ׳רדד״בהתעדןכםנהיה
75ןמלדבההש,פירתתיקלחביעםעהצחמוםויט״כשדחהתדמםירצמתאיציתנשמ
,זאשדתהחריתוארלירשפאבהיההזיפלעו,תועשז״טןמרתויךרעאוהםירוזחמ

,םיקלחניעוהצחמוםויטיכןמהתוחפהנבללשהשודיחןיאשלאילמנ׳רםהלרמאו

לאילמנ׳ררצקהזינפמו,העששילשמ6073המהש,המהםיקלחהזיאועדיריפשד׳׳בהו

״תוצחרחאואתוצחםדוקדלונ,5(׳כה״ר)רוכעהדוסבאינתדאהכ,הזהןינעבםכרדכ

,תוצחרחאלואתוצחםדוקדלונ.םיזמרבהיונשאתיירב,רובעהדוס,:םתהי״שרשריפו

(הילףד)תבשבןכו,״תוצחרחאלמקולחתוצחםדוקרמולאוהאמלעבזמרוהביונשךכ
I״לימיקלה׳ברמאי״רו,יוכולימיקלח׳נ׳וכוהבררמא?המכבש״הברועיש״:אתיא

יאמ!לימיעבר׳נאלא׳וכו?לימינלפ׳גאמיליא?לימיקלח׳ניאמ:ארמגכםתהךירפו

ינפמהטהםיקלחהזיאלאומששריפאלשירה!לימיתלתירתאלאיוכו?לימיקלח׳ב

ןיברועששינפמרמולשי,םתההשרפארמגהשיפלעףאו,ותנווכועדיםידימלתהש

.ץדתיבלקרהרוסמששדתהשודקןכןיאשהמ,רוסמלכלתושמשה

וחיכוההנה.תופסונםיקלחנ״עתולמהשןהמוחיכוהשתוראשנהתויארלאנהבושנ

דבלבהעשתודי׳בוהצחמוםויט״כשדחהתדמ,אירדפבולאומשדאתיירבבאצמנשהממ
יתמוהניכהימתעדללאומשדאתיירבהלעהנושאראנרוקהנםנמא.םיקלהנ״עהילב

חעשןכו,האניהרילאומשטעירפאיהשונימאהונינפלשןמזהימכחהנה?הרבחתנ
׳חהתא,ונינמזימכתמיתאצמדחאהקרו,״הנויה,ע״מבאבומשיפכםינושארהמםיבר

תועטבוארקשבתמתוימאיהשרמולושפנבזועביהרהש,*רבדרשפ״ורפסבןאמפיירי״ד
רשא,לאומשומשהיהשםינומדקהםינואנהמדחאהרבחלבא,האניחרילאומשלא

לאומש׳ראוהינשהו,צ״תא״דתנשבארוםברמימאלשוינבינבמלאומשרמאוהדחאה
האבומהותבושתבןואגיאהוגיברוילעבתכש,חיקתאידתנשבאתידבמופבירמרב

התעו.רכזנהסכחחרעישךכ,םימעהירפסבתורקלהברהש(ב״פהניגת)י״עלבתוכהב
הטמ,רעישהפיוהזה׳חהןויכהפישהארנו,הכותמהפויזאצמנתאזהאתיירבהתוארלוניכזש
תופוקתותוטימשהנבלוהמהוושהנשו״לקתא״דתנשב״%ל״הזב(יה׳פשיר)הבאצמנש

היהשהדויאלותאזכרקיעתנשהאריהזימו.׳״וכו׳אהנשךליאוהנשו׳׳לקתא״דןמ,יוכו
רמאיושקעתיליכשמרבנהזימו;ו״לקתא״דאיה,תאזההנשלבורקיחדועהרבהמ

.הנשתואמשמחךשמונממתרתואמהנשויתונובשחלרקיעןתיהאניחרילאומשיב

,אצמשתאזההאיצמהלעםנחלשההמשחמשרואלאיצומהשרמאנםאאטחנאלתאזל

ונעדיו,(חינאלארטםא)תונינגטצאהתמכחברתויבןימאמהיההרבחמשהנממונחכונדועו

םירבחמהלכו,דאמתאזההמכחהבקובדואפורןכםנהיהולונודיתבש׳רםכחהשןכםג

תאזל;אפורחיתבש׳רירבדמקרםהירבדלכובאשתאזהאתיירבהוריכזהשםינומדקה

אלהןכל?הינולרטסאהתמכחבםכחוא?ןואג:תאזחאתיירבהרבחמאוהימעדויימ

/ןויסנהוןויזחהינינעתעדלקרהמההנממתונובשההלכש,אישנהתולצנתההנומאללבקנ

םינינעלעורמאנש,א״רנהווטאצולםייחהשמר״רהםשבא״רדפהישרפמואיבהשךרדלע

ב
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וירבדש,תוסנתהבונחנאםגרמאנהככ;םטושפיפלעאלוםינוילעתוחנוםיימינפ
לכו,(הינאלארטםא)ןויזחהיללכלע—םילפשהסינינעלעקרםטושפיפלעאלורמאנ

מיטימםינמזרדםיפלעדאמתונשיתונויםנוםיקיתעםירופסלעםידסוימםהיתונובשח

תודי׳בוהצחמוםויט״כשדחהתדמועיברוםויהימשמהנשהתדמיפלע,םינומדק

יהעש
םיבשויההילעוכמסשתקדקודמהשדחהוהנשהתדמלעםהמהיאראינהלןיאו

הלאל:םינפ׳במםהילעאובנו,דאמהשולחא״רדפהמםתיארןכו.רוכעהדוסב.

וירבדלכשיאכזןבןנחוי׳רידימלתמאנתהםונקרוהןברזעילא׳רדעותואםישידקמה

ןובשחהןכםגהמשאצמנאלהרמאנםהל,ויתוברמעמששהממ,וכלהישודקםוקממ
/םינואגהןמזלתובחןמזםירחאמההלאלו;םינשט״ימרובעהרוזחמןובשחוםיקלחגיעמ
םההזיאעדויימרמאנםהל,םינורחאהמםיפסונםירבדוכותבואבשודוירשאהלאו

היגהלדאמתושולחםהיחויארלכשהזמראובמ?םיקיתעהםירבדההזיאוםיפסונהםירבדה

ירבדכונאצמשיפלעףא;רודרודמונלםירוצנםהירבדרשאדומלתהןושלתאןהידילע
המכונליד,יארובסןנברמתופסונהמהשונממתונושלהזיאלעוטילחהשםינושארה
,הלאכםידקתופודשותושולחתויארבונהנאקוחטנאלהזינפמלבא,המהוטילחהש
ח״רוןואגיאהברוןואגהידעס׳רהמה,םינומדקהםינואגהתחסונהתיהןכשונעדירשא

םיקלחג״עהילבארמגבותסרג,דתיהוליאש,ךבסרוגהיהןשרדההשמ׳רםגו;אישגהו
ךחרכלעו?אתיירבהמומחלקחרממאיבהלאלו,דומלתבשרופמהתאריכזהלולהיה

יפלעו,דבלבהעשתודי׳בקרשדחהתדמובשהשתוגשיתותיירבתואצמנשאיהותעדש

היהםירצמתאיציתנשדןסינשדחמדלומהשהרוסמהדאמהקוחרךרדבנשילעגיהז

.הלעמלרנזנשומנונידיבשרוכעהןמשהדננ/דםויב
ישילשינשוהצחמוםויט׳׳כותויחשדחחתדממנ״רמהלבקהתתמאונראבשירהא

וא,ד׳׳רהבןושארהירשתדלומתויהינשהרקיעהרוקמתאראבנ,םיקלהג״עוהעש

היההריצילןושארהןסינדלומשאוהו,ב״טרת׳ט׳דוירתאשןסינדלומתויהותדלות

ןובשחהיפלעהזהרקיעהאגןיהבג.׳דםוילילמתירישעההעשמפ׳ירתתיקלחב״םרת
,ונדיבשדלומהןובשחבוגיגפלשרודהימכהורטוולקשרבכהגה;וננמזינכותתניחביפל

וא,ןעדנוקעס33ןעטונימ38תחאהעשידכבםינכותהמןוכנהדלומהרחארחאתמאוהש

תודלות״ורפסבס״זחםכחהראיברבכהתבסותאזההקתעההםעטו;ןעדנוקעס5913

-עלעצקא)המשכהעודיהיעצמאההריהךלהמתונתשהתלונםמאיהש,ופוסב״םימשה

תדמשעלל&דןכותההנושארהאצמש(םעדנאמםעדננוגעוועברעלעטטיטרעדןאיטאר
תללוכהנומתונלרסמםאלפאלןכותהו,שדחלשדחמתרצקתמותכלוחיעצמאחשדחה

7־32)2חהתויההזהיונשהלע
01935)3ח—(10׳׳

-תואמהדפסמלעהדויחרשא,(0״

הנומתההרותו;1800תנשינפלשםינשהרפסמלעוא,האלהו1800ןמרבכורבעשםינש

ותעונתרועישיפלןובשתבאצמנהחריםוקמןיבשלדבההואתשקהךרואתדמלעתאזה

ינכותואצמםאלפאלןכותהירחאו,שקובמהןמזבןוכנהיעצמאהומוקמןיבו1800תנשב־

תיתחתונלורסמו,תאזההנומתבתוערגמינואלידוםמאדא,ןעזנאהםילגנאהוננמז

הנומתהןובשחיטרפבהנהו.חרועשהתוגרדממםיגטקםירבאדועו(12״,״)2חהגומתה

א׳׳יהגש)דיגמהילעבו(׳טקלחדמחםדכ)ויבתכמבשילגיפםכחהךיראהדבכתאזה

:הנומתהונלחקנ—םהברצקנתאזל(>12£

(12״)8)יח
ימויהחריהךלהמךרעיפלןמזהתדמלעהנפילחנו(0״,2)3ח—

7298)2חהריחמאצמנ120,,0049דחאםויב,דלש
(1438׳״

תויחחיננ.(2*״נ3ח—

7298)256תויהונלדלות,56וא5600=ז־ז
(1438׳״

40)׳56—
4090378׳״=(2׳״

דע1800רקיעהתנשמשםינשהךשמבחריהךלהממתעהלעףסונהןיצרעטהרפסמ
ב
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זא!ותיחשרקיעהתנשבשדחהתרממןובשחהפ״עהלועהריחמהלעהאירבהתלחה

288״,44׳העש12,םוי29התדמ
תעש12,םוי29אוהשנ׳צשתשדחהתויהינפמו.50׳״

״,3״,44׳
8ו,םהיניבלדבהההלועו20׳

95340דעהזמץבקתיהגשהאמלכבו29׳״
36875׳י׳

390דעהזהלדבהמץבקתיםינשתואמ56ךשמבו
רכזנהריחממהזלדבהערננ,2065053״׳

לדבהההזלףרצנ,תועש9,22׳,35״,25׳״=2025325׳״תיראשההיהת4090378׳״

ימכחוראבשומכ,העש38,1׳אוהשרקיעהתעכםינכותהדלומקבודיבעהדלומןיבש

דלומעגרשאוהו,תועש11,00׳,35״,26׳״לדבההלכונלהלעי,(םשדמהםרכ)וננמז
ןסינ

יפלשתחתו;ונידיבשרובעהןובשחיפלעהלועהדלומהעגרלםדקומהיההריצילןושארה

הרשמהשונלהרויהזו,זינרהביכ׳גןוכנהונמיםהיהי,ב׳׳מרת׳ט׳דאוהונמיסרוכעהןובשח

תרוסמהמתמאהלאהבורקרתויאיה׳דלילתלחתהריצילןושארהןסינדלומתויההקיתעה

איהשםאלכא,ידלילתלחתרחאפירתתיקלחבימרתתועש׳טהתויההנממהריעצה

ןניאןהיתשםנכיעו,םינכותהןובשחםעתמכסמיתלבןיידעאיהתמאהלאהבורקרתוי

מנובשחבחלעשיפכהתומתינבמןויסנחוהניחבהידליהנהךא,יניסמהשמלהכלה

תנשבשדחהתדמתויהאציינהלעמלראובמהןובשחהיפלעבושחנשכו,םינושםינמזב
רוכעהשדחחרסכפ״רתתיקלחגיצשתהצחמוםויט״כלודגבוריקבהריצילפ״רא״ד

תועש2הזהןובשחהפיעהלוענ׳׳תא״בתנשלעהפסוההבושחנשכו,ונדיבש

54״,35׳
ב״מרת׳טןמתאזההפסוההןוערנרחאו,בוריקבפירתתיקלחו״מרתתועש2וא,33׳״

ןמםישדחהרפסמלעהזהראשנהקלחנ,בוריקבפירתתיקלחוינקתםיפלאתעבשראשי

ושעוליכונלהרויהזו,0,25תנמההלועםישדח30920המהשהנשנ״תםיפלא׳ב

תמייתשהצחמוםויטיבשדחהתדמפ״עערפמלהנממובשחוניתא״בתנשבןויסנ

רשאתחת,׳דלילתלחתהריצילןושארהןסינדלומםהלהלע,פ׳׳רתתיקלת73י/4העש
טונימ44׳הצחמוםוי29בוריקבזאהיהשדחהתדמ

שדחמרתוי1׳״״״׳קעם4״
3728רוכעה

קוחראלתאזלו.דאמןטקלדבההרשאפ״רתתקלח%לאבורק41״׳
דלומןמזתאךריעלועבקםירצמתאיציתנשמןובשחהתלחתהתועיבקתעבשרמולאוה

ב״לש׳כ׳הונלשרוביעהןובשחיפלאוההתערשאעובשבישמחלילתלחתאוההןסינ

תלחתןושארהןסינדלומתויהתחנהפ׳׳עהאירבהתלחתמןובשחהתאהזרחאובשחו
/״,,דעש12,םוי29שדחהתדכו׳דליל

*והלדבההש,הלעמלראובמכפ״רתתיקלח793י

תוצחרחאהיהםירצמתאיציתנשמןסינדלומשטוקליהןובשחו,פ״רתתיקלח140קר

,,דלילתלחחהיהןושארהןםינדלומו,םיקלה793שדחהתדמיפלעהלוע,׳דםוי

יפלעםיקלת793ןסרתויטעמזאשדחהתדמהתיהשובשחודאמןטקאוהלדבההו

רבדכאתקיספהירבדב,רשקשהמו,עבצאבח״בקהוהארהשדעהשמהשקתנשהשרדה

תמאהישרודםיליכשמהםיארוקהתאריעהלונלראשנהנהו.ה׳יזעבןלהלרבודיהפוקתה
לעונבשחשהנומתהשינפמ,לודגקודקדבאלבוריקבקרםנההלאהתונובשחהלכיכ

ולקלקיאלהלאהםיקודקדהלכלבא;חןמזהרועישתגרדממםיברםירבאתלעבאיההידי

רתויאיה,׳דלילתלחחב.דיהןושארהןסינדלומשהנושארההרוסמהשןובשחהתרטמתא

.סינודחאחונלואיבהשבימרת׳ט׳דאיההנממהריעצהתרחאההרוםמהמתמאלהבורק

יפלםירצמתאיציתנשמיתמאהןסינדלומןמזתאראבנהזהןינעמהאלהרובענםרט

תבצקנןסינשדחמיתמאהויעצמאהדלומהןיכשלדבהההנה.נ״תאיבתנשבהתיהשונתהנה
:ונינפלרשאתאזההנומתהיפלע

—א-יתמאהדלומ
403)מעקב

(6״

־*־
(103״)מעקב

—
תנמ—(00,״)ג1עקב

לולסמלעג1,חריהלולסמלעמ,יעצמאהחריהךלהמלעהרויארשא.שמשהלולסמ
.ןובשחהולקלקיאלםנטקלדוגלרשאתונטקתותבשהדבל,שמשה

ב
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^ולשםירקעיפלע(ז״טקרפ)ח״הקתוכלהבם״כטרהתודוסייפלעםיריחמהשקבנ

׳ג׳הםוילילתלחתאוהש
,(ח״לקתתא״דתנשאיה)ס״ררוזחממז״יתנשמןסינ

ןםיסו
לולסמשהזמהלועו840,28׳,42״חריהלולסמזאהיהוא״כשח׳א׳נהיהאוההדלומ

׳♦6לעונינפלשןובשחהיפב268״,53׳,58״היההריצילןושארהדלומענרתעבחריה

:ם״במרהירקעמןובשחהךלירהו,םימשהתנוכתרפסתוחול

.58״......רקיעה
53.2680׳

....םירוזחמ200
.16״

26.177׳ 0

.34״......״50
.21׳

224״
״9

241״.59׳.5״.,.,...,

31״םינש16

..,...םישדח7
57״

54״.......םוי1
תועש22

34״

....ןעטונימ20
____53׳׳

.42״לכהךס
.28׳

1164״

1080״תומלשתופקה3ערננ
.42״ראשנ

.ם״במדהירבדכ28.840׳

.51׳
45״

.42׳
180״

130

II0

.00

׳
3

58׳
10׳

שמשהךלהמ
.5״

22.1650׳
.29״

24׳
.54״

40׳
.22״

40.00׳
.56״

24.3520׳
.26״

38׳
.6״

27׳

8״,

I0

174״
0יי
703״
360״

.18״
49׳

343׳
I0

49׳
40׳

.18״
293450׳

....רקיעח

.םירוזחמ100

״20

י•מ8

,.;םינש17

,.םישדח6

,..תועש11

....לכהךס
-...המלשהפקהערננ
18״ראשנ

(45״)םורהבצמןויכנרחאתנפח
....היהי

םירצמתאיציתנשמחריהלולסמןובשח

2680
88׳
295״
17״
21״
154״
5יי
0״

53׳
43׳
5׳
44׳
28׳
53׳
59׳

58״,
8״
51״

38״.

25״.
57״
17״,
.26״

5׳

רקיעה
םירוזחמ100

״20

8

17

6

11

10

11

םינש

םישדח

תועש
טונימ

.40״
.54׳

852״

720
.40״

54.1320׳

תומלשתופקח2ערננ
ראשנ

.22׳
-343״

2.60׳
.5׳

17״
21״
״

2.6

.59״
.29׳

349״

.
1.40׳•42״

םישדח6םינש17םירוזחמ128ןמחריהךלהמחקנשכאצמנןכו

..תועש11ןמ

..ןעטונימ10,׳51.40׳אוההזלתנמה

..חריהמהינשההתבשהערננ
).59׳

הלאהםירועשהערגנ

52.30׳.ראשנ

...תיתנשההתבשה
.42״

9׳

.42״
.17״בוריקבשמשהךלהמכראשי1.40׳

28.3450׳

אוהו,בוריקבןעטונימהרשעותועשא״יברחאתניתמאהדלומשונלהלועה

,המחהץנהינפלתחאהעשכ׳הםוירקבבהיהםירצמתאיציתנשמיתמאהןםינדלומש

היהאלהזיפלו,׳הלילתלחתבהיהיעצמאההזהןסינדלומשהלעמלרומאהיפל

ב



—28—
תלוזיעבטךרדיפלע׳ולילתלחתבוליפאוא׳הםויףוסבשדחהחריהתוארלירשפאב

ןםינשדחשארהיהו.עבצאבה״בקהוהארהוהשמהשקתנש—הזהושרדשומכ,םניפלע

דלומהשיגילפאלאמלעאלוכהזבלבא,(םש)תבשבאתיאדכ׳וםויבוא׳הםויבואהזה
.׳הלילךשמבהיזז

ודסירוכעהימכהש,תופסוהב(ת״המ)רובעהידוסיורפסבבתכס״זחםכחח

.דיחחריצילד״יא״גאוהורקעתנשבשינפמ,יטסיגמלאחתוחוליפלעד״רחבןמיםד

דלומ
תועש5׳זםויבונובשחיפלןסינ

טונימ42׳
לשקפואבהלילהתוצחדחא48״

לצאהלעמיעבר׳נםעתולעמא״יהנממחרזמלאיחשםילשוריקפואבו/אירדנסכלא

ערפמלונממבושחנשכו;חצחמותועש׳׳ורקבב׳זםויבחזיפלדלומהלח,םינומדקה
ןובשחבלפנהזהירקעהדלומהשרבדהאלפנו,ןווכמד״רהבןושארהדלומהונלאצי

.וירבדןכותכ״ע,פ״רתתיקלחילבהצהמותועשב״יםלשרפסמלעןווכמרוכעה

ךרואםואימלטבירבדיפלהנה!־הזהרוקמבראפתהרשאוירבדלעדאמאלפייניעב*

י>אירדגסכלאריעה
רתויהלכלםהיניבלדבההו66״אוהםילשוריךרואו,בוריקב60|

,תולעמששקראוה
םהיניבלדבההבושהלתאזכהלודגתועטםהלהאבןיאמו

ריעאיהאירדנםכלאריעההנה?תאזכובשחשסינומדקחהמהימו?תולעמ117*

,ונלשדוקהריעםילשוריריעהו,םואימלטבוםוכרפיהםיטכחחירוגמםוקמ,םימכחהאלמ

ועטךיאו,זאהמכחחבצמיפלןתנוכתוןכראתדמבתועודיןהיתשסגויהיאדוב

ןובשחמרקיעהדלומלפנשוילעראפתהשינשהםעטהםגו?תאזכהלודגתועט
רקיעלרוכעהימכחלחמעדגוןתיימ,פ״רתתיקלחילברשיןובשחלעסואימלטב
ןברוחלואתורטשלואתיבחןיגבלואםירצמתאיצילקרוגמםהיתוגשרשאםואימלטב
ןובשחסופתלודדצשרמולןוכגרתויו?רשיןובשחסופתלודדצשאלפחחזהמו,תיכד
םירחואמרתויהםירחאםיגויעלעאלאםדוסיוגבוילעאלשרמולחרכההויד״יורשיי

.םהיגיעבםיקדקודמו

ג״בםכחהירבדלעשילגיפםכההריעהרבכשהממונירבדלעריעהלשישהמ

ןסינשדהשארש(םש)תבשבאתיאדאהמ(.1\382׳זהנשדיגמה)
תאיצימהינשההנשהמ

היהיתמאהדלומהוו״עתת׳ת׳באוההדלומןמיסואמלע׳אלוכל׳אםויבהתיהםירצמ

כ׳בםויב
שארהיהךיאןכםאו,הטושפהתיהשארמגהתטישיפל,בוריקבתועש׳

רבכלבא,רחאןובשחםהלהיהשהזמחכומו?יתמאהדלומהינפלשםויב׳אםויבשדח

םהנמו״טבהנשמירדסאתישדאמויםב)תאזהאישוקבשבדתורעילעבןואגהומידקה

אלהלבא.התעהזבךיראגאלו,ש״עוצוריתבהמשךיראהו(יגשקלה,ה״לקתבא

שרופמכהיארהיפלע.דתיההגושארההגשהששרופמובתכשל״זהתטישמוגידבד

ןיאןכםא,ל״זחתלבקיפכ׳וםויבוא׳הםויבקדשדחשארהיהיאדובו,אתליכמב

.ללכהגשהןאכ

תגשמןסינחירש,איההקיתערתויההרוסמהש(א:הלעמלרמאנהלכמונלהלועה
לעו,ופוסבואותלחתב׳חלילךשמבהיהדלומהו׳וםויבוא׳הםויבהיהםירצמתאיצי

םויב׳דלילתלחתבהיההריצילןושארהןסינדלומ(ב;הזהתלמהרותבזמרשיהז

;פ״רתתיקלחג״צשתוהצחמוםויט״כןמרתויהתיהשדההתדמ(ג;תורואמהולתנש

תועש׳טלאלדבהההלעוגידיבשרוכעהיגקתמימיבשדעתתתופותכלוהשדההתדמ(ד
תיגשנהזיגפמותועש׳זןמרתוייוגישההלעםירצמתאיציתגשבו,פ״רתתיקלהבימרה

ךכהתדמשתשרופמוהרורבהפשברמאאלו׳התוחפןיא״:ה״רבלאילמג׳רדאתיירבב
יקלחג״צשתהתויהבוריקהוהגחבהיפלעועבקוגידיבשןובשחהןיקתתעבםגו,ךכ*

.חעשבפ״רתזז

ב
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^>ערואץיפהלתוינרותתומדקהעיצנ,ןויםנהוהניהבהיפלעםירקעהתעצהירחא

׳רםשב(ינקרפ)האפימלשוריבאתיא.יניסמהשמלהכלהםתויהםירבדהזיאבםרמא

״רחארבדלהננילפתלאהביטהמעדויהתאןיאוךידיתחתהכלההאבםא״5ןנחוי

ןואגיאהוניברןושלהזו.*הנשמבתועקושמןלוכויניסמהשמלורמאנתוכלההמכירהש

אוהןוכנ,יוכווניתובוהידימןיאצויונאשרבדה,:(ט״יקןמיס)םיערםימת׳םבאבוהש

םיאיבנהימימלארשימםיפוצרתורודםינבלתובאמתלבוקמותשלושמהשוריונידיברורבו״

םתבוחידיואצייכיניסמהשמלהכלהוןוכנונידיבהזההשעמשןויכו,יוכווישכע•דע,
,,ךמסהורקיעהוהזרבדאמעיאמיזהקופהזמהיארלכמרתויו,יוכואישוקלכרםרבכ,

םהמהלעשהמוהזןינעבארמגבואהנשמבורמאנשםירבדהלכבםיטיבמונאךכרחאו,

אלוונבבלברשאכןווכתיאלשםולכםהבשיםאו,בטומוניתושפנתארשאכץרותיו״

ףיםדהנשמב)הנשמהשוריפבם״במרהןושלהזו.״רקיעהתארקועוניאהיארבררבתי״

וברמעמששיאכזןבןנהוי׳רמינאלבוקמעשוהי׳ררמאםשתקולחמהלע,(תוירע

-׳וכועורזבןיברוקמהקחרלאלא,יוכואבוהילאןיאשיניסמהשמלהכלהוברמוברו
ונממעמשלבא,ןושלההז.ריעוניברהשממעמשנאל,:ל״הזבם״כמרההזלעבתכו

בשו,יוגוךחדנהיהיםאהרותהןושלוחישמהתאיבברפיסהשמששוריפ,ןינעההז,

רשילשיאהותואםידקיש,׳וכוהרובגהיפמןכםגםהלדיגהו/וגוךתובשתאךיהלא׳ה,

ל,
ו

ןנלםילבאהרותבערגיאלוףיסויאלאוההשיאהשםהלעידוהו,והילאאוהוץראה

;דבלבםיסמחה,

גדמריסמשתוערבתקולחמההלפנלבא,השחכהאלותקולחמהזבןיאו

ךרדו,רבדלשומעטעודייתלבהרבדהלעיניסמהשמלהכלהראותדוסיךלירה.״םה,

ןייעםירבחמהילודגובוכובנרשאהזכתקולחמה
תרמאנהכלההשיגפמ,י״וחתבושתב

םיקסועונהנאש׳ןינעהםגונלראוביהזיפלעו.םייטרפםיניגעבאלורצקויללכןושלב
־דוסיבאבומהיפכןובשחהלכטרפבהזביגיסמהשמלהכלההתיהאליאדובש,וב

היארידעידילעםישדחשדקלללוכןיגעהכלהה.דתיהאלא,ןואגהידעס׳רםשבםלוע

ןידתיבוארישיפכןובשחידילעוא
4יבתקולתםההלפנהזינפמו,רודורודלכב

יכיההיארהיפ*לעשדקל,רוצמשירכסםימכחש,דומלתברכזנשיפכ,םירחאוםימכחה

־יתלבםאשורומאםלעאלוכלבא,היארהיפלעשדקל.דוצמןיאשירבססירהאורשפאד

׳םימיויהיאדובו,ןובשחיפלעןישדקמיאדובםעטהזיאמהיארהיפלעשדקלרשפא

הזיאשישכןכו,ןובשהיפלעשדקלםיהרכומויהשתיבהןברוחינפלםגלארשילםיבר

דיהיאדובו,היארהיפלעןישדקםיאדובשםירחאםגםידומהיארהיפלעשדקלםעט

.תוישעמוהברהתוינשמודיעישומכ,היארהיפלעושדקשםידומםירחאםנשםיברםימי

,ןובשחיפלעושדקיתמוהיארהיפלעושדקיתמתקולחמההלפנהזינפמו,םהבאצמנה

?ובשחםירקיעוזיאיפלעו

,םינורחאהוםינושארהוכיראהרבכונידיבשתועיבקהיפלעןובשחהןוקתןמזב

׳דאוהשתורטשלע״רתתנשבהשענשןואניאהברםשבאבומאישנהלרוכעהרפסב

.א׳׳כטירהונ״רהון״במ־והתעדאוהןכו,אישנהללהידילע,םלועתאירבלך״קםיפלא

לעםתנוכ,אחרידאעיבקביןניעדידאתשהוהציב׳םמכאתיאדאהםהירבדלו;םהישודחב

.אלוהיארהץבשתב.ןיאיקבויהשאלא,י״שרתעדןכןיאלבא.םויהונידיבשהזןוקת

בתכ(אינןמיס)׳חיואקלחלויתובושתבתוילגרמזי׳רהומןואגהו.וגידיבשןובשחהלעיאק

־ילואו,אברוייבאימיכאישנהללהידילעהשעגןובשחהןוקתותעדלשם״במרהתעדכ

םגיכדעןובשחהירקעתאלארשיץראיגבוריתסהןיידעזאלבא,םיטרפהזיאיונשב

\אלו,(ד״נםיחספ)ארפסברומכלארשיץראילודגקר,ועדיאללבבמםיארומאהילודג

הלוגהיגב׳ויהאלשאחינהזיפלעו;היארהןמזכוגהנשומכלכה,םיחולשהתאולטב

ב
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ךשמנהיההזלכו.םימיינשםירופבהםויושעםהמהזיאיבדעאחרידאעיגקכםיאיקב
ימבחףוסםיארקנהטהש,אניברוישאבריםירחאדע,דומלתהימכחימיףוסדע־

ומסרפעובקןידתיבהמשולטבשכהזרחאקרו;לודנהתובחלםיכמרהתמדקהבארטנה

וירבדןכותוהז.הזןובשחבושחללארשילכוליהתהזאולארשילכלןובשחהיטרפלב

לבא.ןואניאהברתעדכם״במרהתעדםגותעדלשעמשמו.ם״בםרהתעדבםימעמש

אלשרשפאךיאו,רוכעהידוסידומלתברכזנאלש,קחודהזלכשוננמזימכחוריעהדבכי
?ונתרמנבהזהןובשחהידוסיואצמי

ידוסיםעומיכסישןפואבהזהןינעבםירמאנהדומלתהירמאמשרפלהסננתאזל

,תיששהנשלמרכהילעבהזהןינעמהלאהםירמאמישוריפבונכראהרבכו.הזהןובשחה

םנלבא;ויניעבקדוצהאוהושוריפקרשותעדלעדמעוונלהדוהאלם׳׳זחםכההשףא

לעקרקחודילבושרפחיאלימלשוריוילבבדומלחהירמאמשונחעדלעםידמועונחנא
ינוקהלאנליכילאומשרמא:ארמנהןושלהז.ונתרטמיפלהרצקבהזבםעיצנו,ונירבדיפ

רובעהדוסבאיגתדאתלמיאהרמעדילאומשליאלמשירדהובאאבאל״א,הלונאלוכל
ילימאכיארמעדיאלאהדמל׳׳א!אלליא?תוצחרחאדלונואתוצחםדוקדלונ

וזו,שדחהןמםויוהלילאהישךירצוהלחלשאריז׳רקילסיכ!רמעדיאלדאתיינרחא

ךומסהארנשעודיכתוצתםדוקדלונ,ותדלותתאןיבשחמ,יאלמש׳רד,דובאאבארמאש

יאמל.המחהתעיקשלךומסהארנאלשעודיבתוצחםדוקדלונאל,המחהתעיקשל

יסבימיעשדיכןמחנבררמאאריז׳ררמא.ידהםישוחכאלישאבררמא?הנימאקפנ

.אתקתעמירסינמתואתדחמתישוהדידל,אתדהמירםינמתואקיתעמתישןדידל,ארהיס
.שדחהןמםויוהלילאהישךירצרמרמא.ידהםישוחכאלא״ררמא?הנימאקפניאמל

.ברעבשדחלםירשעודחאהסוידע:רמאשיקלשיר.ברעדעברעמ:ןנחויר״א?ןלנט

אכיאהלילתוצחרמאאבר״והייניבאכיאןישרודתועמשמרמאייבא?והייניביאמ

.ארמנהןושלכ״ע.״והייניכ

םשב,אגארא,ץטמעקםימכחהירבדונאבה(115דצא״ח)׳ףשנה״ונרמאמב
אל,דאמלודגיונשםוקמהוןמזהיפלהנתשמהיארהתשקש,םימסרופמםינכותהברה
לעבואגאראםכחהו.םינושהתומוקמהמריואהתנוכתיפלקרםיקפואהתיטנךרעיפל

שגירעמאעדונהןפסהתודעשיחכהלא״אשםינכותהברהםשבםיאיבמ״םימכחתנומא,

תיברעחשדחההנבלהתולזמהתרונחתחחאקרעמאתונידמבםימעפהזיאהארשיצופסעוו

,ותדלותתאןיבשחמזיררמא.םטושפכאריז׳רירבדושרופיז״פעו.םדוקהתירחשהנשיהו

רשפאשוריפ,המחהתעיקשלךומסהארנשעודיבתוצהםדוקדלונםא,יתמאהדלומשוריפ
דלונאללבא,התואוארשודיעהשםידעהתאןישיחכמןיאוברעבהשדחהחריוארישרבדה

הוארשודיעהשםידעהתאןישיהכמוהמחההעיקשלךומסחארנאלשעודיבתוצחםדוק

שרופיאליממו.תוצחםדוקדלונרוכעחדוסדאשירדאשוריפוהז.המחהתעיקשלךומס

ןשיההריוארישרשפאבתוצהרחאהיהיתמאהדלומםאש,תוצחרחאדלונאפיסהםנ
,תירחשןשיהחריואריאליאדמתוצחרחאדלונאלםאוהםההץנהינפלךנבבתירחש

ורמאוםינשואבשהשעמןיתינחמלע(ינשקרפ)ימלשוריבםירמאנהםירבדהןהןהו

הנבילואבשכםהרקשידעידונןבןנחוי׳ררמאברעמבתיברעוחרזמבתירחשוהוניאר

שדחלכירונןבןנחויירדאמעטיאלמש׳ררמא״:סחחהזלעורמאו.לאילמג׳רןלבק
אלתירחשבןשיהארנןכינחו,ןשיחתאתוארלןיעבחכןיאתועשששלםדוקדלונש,
שדחהארנ,

א״ברבחירא,תמחשבןשיחארנאלםיברעהןיבשדחהארנ,םיברעהןיב
.*הכוראבךלהמםימעפהרצקבךלהמםימעפויהובאמודיכתרוסמןכשג״רןלבקהמלו,

םדוקורמאדאהו,ויהדחאםויכברעמבתיברעוחרזמבחירחשוהוניארשוריפיאדוכ*
ב
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ךכתועשששוינפלדלומהאהישברעהתיארלךירצשוטבש,םויבושוריפתועשששל

ןיאהזבו,וירחאלתומלשתועשששמתוחפאלדלומהאהישתירחשןשיהתיארלךירע

.ןייעלשיםלבקשלאילמג׳רדאמעטבלבא,ללכקפסלםוקמ

,דחאיאנתדועשיברעמבתיברעוחרזמבתירחשוארשודיעהשםידעהתשהכהב

תירחשוארשםינשודיעהםאלבאדחאםוקמבתויארהיתשםידעהוארישאקוד,אוה*

*םולכהזתאהזןישיהכמםניאםלועהברעמבאוהשרחאםוקמבתיברעוםלועהחרזמב

תונידמבםימידקמםויהיעגרלכשעודיירהש,ןהתמאתוירעהיתששתויהןכתיש

ןכםגהנתשיהזיפלו,לארשיץראומכתויברעמהתונידמבםירחאמו,לבבומכתויחרזמה

ץראבדלומההיהיםויהתוצחרחאהעשיצחכלבבבדלומההיהיםאו,דלומהןינע
המהשתומוקמהלכבןכו,םויהתוצחינפלהעשיצחךרעבלבבלתיברעמאיהשלארשי
חריהתאוארהזרחאולבבברקבבןשיהחריוארשודיעהםאהזיפלו,םינושםיכרואב

תוצהרחאדלומההיהלבבבשינפמ,ןהתמאתוירעהיתש,לארשיץראבברעבשדחה

תיבבאוהירונןבןנחוי׳רםוקמהנהו,םויהתוצחינפלדלומההיהלארשיץראבו,םויה

,ברעמבאיהשםיתשלפץראמאוהשהנביליחרזמאוהשןלובזלשוקלחבאוהשםירעש

תאברעבוארהנביבלבא,תיברעבשדחהאלוןשיהתארקבבוארםירעשתיבבשןכתיו
דלומההיהםירעשתיבבשינפמ,אוההםוירקבבןשיהתאואראלהמשלבאשדחהחרי

כל,(״םויהתוצהינפלדלומההיההנביבו,םויהתוצחרחא
ירונןבןנחוי׳רשרמאנן

ומוקמבתירחשןשיהתאהארומצעבאוהשאלא,םתודעינפמאל,םהרקשידערמאש

אלשהמשם״בםרהשוריפכאלןיתיגתמדאפיסבםישרפמהושריפשומכ,םירעשתיבב
אהתשםעהוןידתיבםיפצמויהשי״שרשוריפכאלא,םידעהיפמועדיורובעלילבהארג
,אשירבםגשרפגךכ,י״שרל״כעםהלהארגאלוםויבהוארםידעהשרחאמהואריוהלוגמ

םירעשתיבבוהוארםמצעבןידתיבשאלאתירחשתיארנשועדידבלבםידעהיפמאלמ

•אלןכםגםידעהו,תירהשהנשיהתיארנאלברעמבאיהשהנביבלבא,רקבבתירחש

יתשוארוםיהלע.וטששוא,ברעמל.םלועהחרזממוכלהשאלא,דהאםוקמבודמע

םושמו,תירחשהנשיהוארשלאילמג׳רלורפםאלםידעהשןכתיו,םתכילהךרדתויארה

יפלגידו,:םשטושלהזש(םש)הגשמהשוריפבם״במרהירבדיפכוא,הגביבםלבקינמ

תיברעוהוגיארםרמאבםהירבדלבקוהלילההתואהארישרשפאשעדיןיגעההזקדקדש׳

סידעהלואשלוגתואההירטהאלהרותהיכ,הרזמבתירחשםרסאלחיגשהאלו,ברעמב.

,יוכוחריתומדכרבדםהלהארגשןיםאהלבאובזכשותגומאהתיהאלו,תירחשםתיארלע■

היארהןיבהיהאלשיפלרבדההזםימכחוקיחרהתיברעהארגשןתודעגידלבקרשאכו

הכוראבאבםימעפרמאורקיעהםעידוהאוהו,לודגהםגובשחיפלהיארהןמזץובקהןיבו

רמאו.(םש)ה׳׳־וברואמהבתכהזכאצויכו.ויתטלהבוירבדןכו.״הרצקבאבםימעפו

הגביכלאילמג׳רםוקמבםגהלועשןובשחהדצמולושקהוירבחשיגפמהרוסמהג״רםהל•

קודקדבםיעדויוגאןיאשותבושתםהלרמאהזלע,םויהתוצחרחאהמשהיהדלומהש

ומכ,ןובשחיפלעןווכלםילוכיונאןיאשםיגטקםייוגשהלשישיגפמהגבלהךלהמ.

עףאהזיגפמו,וגימיבהכלהמבםיברםיטפשמולגתנתמאבש•
עןטקלדבהשישיפל
יפל

חריואובמעדישמשילבכבורמאשוהזו,הזיפלעםידעהשיחכהלרשפאיא,ןובשחה

הדומג״רסגלבא,ואובמעדיאלרמולךיישאלןובשחכעודישהמלעו,ואובמעדיאלי

,סמאהלעמךרעוזמוזסוקומרההנגינוםירעשחטבדמאםויבויהךיאקחודחצקאוהלבא(•

א,םיהלעושששרמולחרכההו
שינט,דאמםיקוחדסרקיענסירגדס).םילר&וםיסוסי״עו

.(םרוכה.קוחדוצורישסג,סונימינשכקרסחירוסםידקתוהלעמיצמגהמילסיחרומאיהםידנמ

ב
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.זוזהשעמבללכהעטאלג״רו,תיברעשדחהארנאלתירחשןשיהארנאתיירבהללכל

הנבלהשושוריפ,ארהיסיפכימיעשד״כןמחנבררמאאריור״ארמאמלאובנהתעו

םוילילמהלילהתוצחינפלענרדלומחםאשינפמ,תועשדיכןמתוחפאלהסוכמםלועל

שוריפכ׳אםוירקבבקרותוארלןכתישדחחו,חבשהםויךנבבןשיהחריהארנזא׳א

ףוסבןשיהןכורקבבשרוחהתלחחבשדהחתוארלאוהענמנרבדונלצאשפיעא,י״שר

הזינפמו,תועשי״חךלהמאוהונלצאחריהמהיארהתשקשינפמקראוה,ברעבשרוחה

דומלתהימכהימיבזאלבא,המחהרואכהסכתיושמשהירחאץראהלעחריחאצי

יפלעשמשהינפלץראהלעאצישתויהרשפאתועשששךלהמקרהיההיארהתשקש

ובצמיפלםימעפלתוארתהללכוידלומהינפלשברעבןשיהןכו,תולזמהידעצמיטפשמ

תויהןכתיןופצלםיטונהםיקפואבקר,תאזןכתיאלםויהתוצחלךומסדלומהםאלבא,זא

שדההוןשיהוארישתויחלרשפאיאתועשד״כןמתוחפםינפלכלעלבא.אלפההז

תיברעוחרזמבתירחשוהוארשודיעהשםידעהשירונןבןנחוי׳רדללכהוהזו,דחאםויב

,תומוקמכקולחשישלאילמנ׳רדאמעטראבלוליחתתהזרחאו;המהרקשידעברעמב

שדחהחריואריםנוםלועהחרזמדצבתירחשחריהתאדחאםוקמבוארישתויהןכתיש
ןשיהתאוארשהממםידעהתאשיחכהלרשפאיאו,םלועהברעמדצבםויותואברעב
תישןדידל,ושוריפוהזו,והדידוןדידלןיבשקוליחהוירבדףוסתנובוהזו,םלועהחרזמב

רחאיתמאהדלומםלועהחרזמלאוהשלבכבתויהבאוהואתדתםירסינמתואקיתעמ
תוארלתורשפאבאוהששוריפ]דלומהינפלשברעבןשיהתריההמשוארהלילתוצח

דלומהרחאתועשי״חאוהשדלומהרחאשברעהדעואריאלשדחהחרילבא,[םימעפל

יתמאהדלומהאוההשדהבהיהלבבתנידמברעמלאיהשלארשיץראבלבא,יתמאה
ידסינמתוהדידלאוהשאוההדלומהינפלשרקבבןשיההריוארןכםאהלילתוצחינפל

תויהבןכו,אתדחמתישאוהשאוההדלומהרחאשךנבכוארשדחהחרילבאאקיתעמ

שדחחואריאלודלומחינפלשרקבבןשיהחריואריםויחתוצחרחאלבבביתמאהדלומה
חריואריםויהתוצתינפלאוההדלומהזאהיהשלארשיץראבלבא,דלומהרחאשברעכ

שיחכהלרשפאיאו[תורואמהבצמיפלקרםימעפלושוריפכינ]דלומהרחאשברעבשדחה

.לאילמג׳רדןינעוהזו,לארשיץראבתיברעולבבבתירחשוהוארשוריעהשםידעה

,שדחהןמםויוהלילהיהישךירצשז״רחלשדאהלישילשהרמאמלהתעהבושנ

םיברםימיויהש,ידומלתהתרקב,׳סלעכהנוכנרבדהזבשרמאנוהנוכראבללתנםרט

ראשואתומחלמוםוריחתעשהיהשינפמהיארהיפלעשדקלירשפאבהיהאלשלארשיל

םיבםרהזמרשומכו,ןובשחהירקיעוידוםיםהיתובאיפמהרוסמםהל.דתיהותועינמ

,היארהיפלעאלןובשחהיפלעעובקלתושרםהלהיהןירדהנסןיאשהעשבשויתוכלהב

םהבורטוולקשהזינפמו,וירחאהיהםימעפוהיארהינפלעובקהםויהיהםימעפלבא
׳ר

תוקוחרתוצראלורזפתני״בו,םולשיאעמשנרבכםהימיבש,לאומשושיקלשירוןנחוי

יפלעועבקשתעבםולשהימיבהכשנשםדוקמהיהש,םינפלמןובשחהירקיעושקבו

.ודסיוורזתו,היארה
אב׳פלםהישוריפבלאנברבאי״רהוע״בארהירבדמעודיהנה—

תיארתלחתהידילע(כ;דלומהןובשחיפלע(א:םינפוא׳ניפלעןכתישדחהןובשהש

ירפסבהלאהתועד׳נארוקהאצמיןכו.ןשיהחריהתוםכתהידילע(נ;שדתההרית

IVעטאנ,׳הקלהץטארנ)םיארקה ךרעכויהשםינרמעהובעואיושמהתכלע(18
הסכבבותכהלעהזבוכמסו,ןשיההריתעיקשבליתתמשדהשארםלצאש,ר״תא״דתנשב
היהילבא/ןויכןפואהזיאלעדנאלהלונאלוכלינוקתלראפתהשלאומשו,וננחםויל

ןשיהתוםכתהןיבותירםויתלהתהןיבשןמזהלדבהתערלולהיההיהישהזיאןפואה

םדוקדלונדאהרמעדי,ןגוהכולאשיאלמש׳רדהיבאאבאו,שרחהחריתולגתהו
כ
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!תאזעדיאלואימשדיליבשלכולןיריהנדלאומשלעתאזהלודגהאילפו?יוכותוצח

לבבבתויהליוצמהיפלעונמזבוומוקמבתאזעדייאדובלאומשש,ןינעהאוהךבלבא
ז״טרועשוא,םלועדוסיהירבדכתועשייחךרעאוההזהלדבהתדמשלארשיץראו

יזקרפ)אירדפבאצמנהיפכתועש
םימשהןמהרסחהנבלהןיא,:ל״הזכםתהאתיאד(

תוארלןיעבחבןיאוברעמבוחרזמבתבבוסטוחהאלמבהבשיוליפאןיעףרהכאלא
ועדיאלםישרפמהו.׳הנבלדלומהףוסבןיבודלומהשארבןיבתולודגתועש׳חהנבלה

תחאהעששלאומשדאתיירבסשבאצמנהיפכאוהלבא,תולודגהתועשןינעוהמשרפל
ןייעוונלשתועשיתשאיההלודג

שוריפןכסא;(!דילקןמיס׳אקלח)ץ״בשתהת״ושב

תארקנהאתיירבבו.םינושארהרועשלבורקאוהוונלשתועשז״טאוהתולודגתועש׳ח
הנבלההרפחודחאליחבחנבלוהמחהסנכנו,:ליהזכאתיאןטקהלאוםשדאתיירבםשב
,״תפנצמהלעץיצמהארנוירחאמואוינפלמליחהעבשקוחרמםיתעבשהיהיהמחהרואו

טדימשתעדהזלבורקאוהןכו,ונלשתועשד״יאוהלדבההשאוהראובמ
ןכות

לעתדסוימהרוכעהדוסדאתיירבהעדיאלשלאומשלעבושאלפיאלהזיפלו..וננמז
ץוקתבהלשושחלשישונמזבשלדבההעדילאומשו,םסרופמיתלבדחוימהרקמהזיא

אינתדאהדאדיז׳רירבדוהזו,תוקוהרמיתעלקריוצמיתלבהרבדלןנישייחאלוןובשחה

יתלבהרבדלםנןיששוחהזהןיינעלשידהסישוחכאלקרהנימאקפנאוהרוכעהדוסב

םויוהלילהיהישךירצשרקיעהאלא,תאזתעדלונלןיאןובשחהןוקתןינעללבא,יוצמ

.שדההןמ

ןאשדחהןמםויוהלילהיהישךירצשתופסותהשוריפכאוההזהרקיעהשוריפ

תלחתדרחאדחאעגרוליפאיעצמאחדלומההיהיםאלבא,שדחשאראוההםויהיהי
חריואריאלשידכאוההזלםעטהו,שדחשארתויהמאוההםויהלספנרבכהלילה

הסכבבותכהןמךמסיפלעוכרדיפלםתהי״שרשריפשומכשדחשארםוירקבבןשיה

לעהיארהתשקןמזתדמדוסיללבקלחרכהההזרקיעןקתלו,הלעמלרכזנכונגחםויל

שדחהתדמשושיגרהרבכשיגפמו,תועשז״טאיהשהלעמלרכזגכתיעצמאההדמיפ
ןכו,טעמתוחפתועשהרשערועשללדבההץבקתגרבכםהימיבשדעןמזלןמזמהגתשמ

היהחרכההןכםא/בוריקבתועשד״יאוהיתמאהדלומויעצמאהדלומןיבשלדבהה

׳דןמרתויאל(ב״מרת׳טאל)׳דלילמותלחתשםנובשחיפליעצמאהדלומאהישןקתל

,שדחשארלילתלחתהרחאתועש

י

סעםיקלחב״מרתתועש׳טחתאףרצנשכשינפמ

יתמאחדלומח״סבהיהיתועש׳דדועויתמאהויעצמאהדלומןיבשלדבההתועשד״יה

םוילשרקבבןשיהחריתואדלםימעפלירשפאברשאח״רםוירקבמבוריקבתועשז״ט

,שדחשאר
ונרודבםיארקהושיערהשומכןובשחהןוקיתלעחזמרתויסלקוגעלךלןיאו

תועש׳דרחאדלומההיהיאלשןקתלונלידהיהו,ונלשןובשחחלעחזבהדקמבונילע

תלדבומותדחוימתעלעהזהרקיעהדסילוצרשינפמלבא,שדהשארלילתלחתהרחא

ברעדעברעמבותכהךמסלע׳הלילהתלחתהלעתאזהתעועבקתאזלהדותהינידב

תלחתהינפלדלומהאהישיגסשיקלשירלייבאלו,ברעבשדחלא״כדעבותכהלעוא

תוחפשדחשארםוירקוברחאיתמאתדלומהיהיזאשהלילהתוצח

י

בושו,תועש׳י״ח

המהולאהםיבותכהיאדובוםינושארהםינכותתעדיפכםימעפהבורבןשיהתאואריאל

ךלוהםויהשקרןניפליםיבותכהמשי״שרשוריפמעמשמשומכ,אמלעבתותכמסאקד

,חלילהרחא
םתטישיפלהזלכו,םשתומוקמראשו(ז״קץמיס׳אקלח)ץ״כשתבןייעו

רקיעלטבונידיבשןובשחהבלבא,ב״מרת׳טןמיסהיפלעאל׳דלילתלחתהמובשחש

ויהודלומהןובשחםסרפתנשרחאשינפמ,ןקזדלומלוספמרקיעהודסיויתחתוהזה

םנובשחבהלעשיפכםיקלחב״טרתתועש׳טןושארהןםינדלומלעףיסוהלםיחרבומ

3ג[ב״חסיבה]
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םהלידהיה,תועשד״יךרעאוהשיתמאהויעצמאהדלומןינשלדבההקרםהלראשנאלו

ןקזדלוממהיחדהןוקתב
דלומההיהיזאש,תועשי״האוהש

תועשג״יוינפלשןסינ

,םיקלהה״לתתועשד״יךרעיתמאהויעצמאהדלומןיבשלדבהההזלףרצנ;םיקלחב״מרת

שדהשארםוילשרקבהדעתועשז״טונלהלעי
ןסינ

דעןשיההריתיארמלובנהאוהש

תדחוימתעןכםנאיהםויהתוצהתעשיפלו.ותרחמלהחדיהזינפמויתמאהדלומענר

הנקתבומכשדחהןמםויוהלילןניעבאלוינהבינס,תונברקןינעלומב,הרותהינידב
.הנושארה

.דומלתבםיראובמםהלשןובשההירקעלכאוצמללקנםולהונאובירחאהתעו

ל״זחירמאמבאבומהיפכ׳דלילתלחתבהיההריצילןושארהןסינדלומש,ןושארהרקיע

תועשט״כונלצאומכםהלהתיהשדההתדמ,ינשהרקיע.ד״יוןמיםהםהלהיהאלו

םישדהרשעדהאופסותיהנשםישלשךשמבו,פ״־רתתיקלחנ״עוהעשתודי׳בוהצחמו

,ישילשהרקיע.(׳טףד)ןיכרע׳סמבשרופמכרסהדהאואלמדחאםישרחהרדסלעםיאלמ

ןמםויוהלילהיהישךירצש
תלחתהינפלדחאענריעצמאהדלומהיהישאוהו,׳שדחה

הזבתקולתמאצמנשו״דאתויחדבםינהונויהךיאתעדלונלראשנו.שדהשארםויליל

יתעדוו״דאתואבדומלתהתרוקברבחמההזבךיראהרבכו,ילבבוימלשוריבל״זחירבדב

סניכרהןבאםוד׳רועשוהי׳רשומכ,םישרהםיעבוקםיברויהםינושארהםימיבשאיה

קרשדחהועבקיאלשרזנלאילמנ׳רשאלא,היארהיפלעונובשהיפכדחאלכועבק

םינשרבעהיננהירהשותנקתולהליעוהאללבא,אישנהעבקישומכדחאךרדלע

ןכו,ץראלץוחאיחשאעדרהנב
ךרצוהדמןכו,ץראלץוחבםינשרבעאביקעיבר

אלדןוכתעדובהתועיבקהןובשחןיבשחמדינהלרמול(׳הקרפהכוס)ימלשוריבןמיס׳ר

עדוייניאלבא.הנוסתופסותבאבומהיפכ/ונותבשבהברעםויאלוהעיקתםויןודבעת

׳רשורבטםהאלה?םמצעינפבתועיבקועבקאסוד׳רועשוהי׳רשהזהרבחמהלןינמ

תיבלרוסמרבדהשם״במרהבתכןכו,הלטבותועיבקוהעטלאילמג
;לודגהןיד

,םישדחעבקלארשיץראדןידתיבתושרבאלשדעמשמהיננחדחשעמהמשיפלעףא

אבומהיפכארקמהינבךרדוהזאלהו;שדההשודקתוצמבתוצמה׳םבן״במרבןייעו

םינושארהירבדמהארנהיפכו.םתעדלוטבבהמשךיראהשומכשדחה׳פלאנברבאב

ייחבשוריפכאבומשיפכ,ח״רהירבדכרודורודלכבשלודנהןידתיבלקררוסמרבדה

תיבתערכהיפלעםינושםינמזבתונושתונקתהזנויהלנא,שדחהתשרפלע
לודגהןיד

ןידתיבומיכסהםעפ,רודלכבש
תרחאםעפו,תבשב׳לוחיאלשהברעםושמתותדל

יגנלכלעידוהלורהמהשדחהנקתהשענשםעפלכבו,רחאןפואבןידתיבומיכסה

הםויר״א(׳בהכלה׳אקרפ)הליגמימלשוריהירבדמהנהו.הלונה
תויהללחןאכןיא

רמאאלותבשבתויהללחןאכןיאןכוינשםויב
הזמעמשמ׳דםויבתויהללחןאכןיא

;עלקיאד(ג״טףד)הכוסילנננןינרירבדב׳אהיהדהאלו׳ו׳דתויתדהקרולבקתנוימיבש
תיבומיכסהזאשםושמעלקיאאלרמאואתאדאידהרבו

לבא/אהיחדהםנלבקלןיד

:אתיא(׳אהכלהףוםאמקקרפ)ז״עימלשוריבו.ןידתיבלולבקתנשעמשמו״דתויחדה

!דמו,אבשכדחבאבראמוצחבשמתאונשחמתאדליכיתילאתבשבהוהדרמינץא״

ר״א?הירתאןמהילרבעמדןאמללקימהינוח׳רתילו,דב
אלו,ריתיבשחאנאאירמרבןנחוי

.וקלחנ׳והיהדבםנשהזמעמשמ״אתבושב,דוה
תיבללקימהינוח׳רשרמולקחודןכו

ויהםיברשדומלתהתרוקבירבדכהרואכלהזמעמשמודמעהדוסבםיבשויהלחנהןיד

תיבויהאלשתומחלמהימיוםוריח׳תעשב,דתיהתאזשתויהןכתילבא,ןיבשתמ

יד
ן

םהמו,ןיבשחמהםיברזאויהולארשיץראבשןידתיבלכלעלטומרבדההיהועובק

תיבםנויה
,המכהבוהרותבלודגיתלבהןיד

כו
יכהםושמו,היננחדהשעמהםנהיהן

3
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המחלמההטקששככ״חאקרו;ותומכחינהאלשינפמםינשרבעוםישדחומצעבעבקי
תיבהו

תיבלתאזחינישולוחלשזא,םהלדחוימהםוקמלובשלודגהןיד
ץראבשןיד

.ןהיתוכלהכתקולחמהושדחתנהזיפלעולארשי
,רכזנה.דסוי׳רירבדמעמשמןכו

,ונלצאומכרסחדחאואלמדחא,רדםכםירדוסמויהתוכוסהנחדעחספמםישדחהש

תופסותוי״שרתקולחמעודיו,חספהנחד״באלךכהנשהשארו״דןיאשומכשןפואב

ומכללכםיגהונויהאלשעמשמט״פקתו״טבוד״רטגתויחדה׳בלבא.(ט״נףד)םיחספבחזב

ימיבוליפאי״ן(69דומע׳ותוא)בתכדומלתהתרוקברבחמהו.ןיכרעתופסותבובתכש

(׳טףד)ןיכרעןייע,רורבוללוכןובשחבןקתלופיסוהשהארנתופסותהימיבוןואגארידשבר

׳זלעףיסוהלאלשתסיכ״חאוםיאלמ׳חןישועויחארמגהימיבש,ג״הה״דתופסותב

ירבדבאבומוגידיבשןובשחהיטרפלכאלההזלכולןינמיתעדיאלו.״הנשבםיאלמ

?ןואגהידעסבר

ט״מאחרידאעיבקבןניעדידאתשהו״:(׳ה׳ד)הציבבורמאדאהראבלונלראשנו

ןינמזםכידיבםכיתובאגהנמבורהזהםתמוחלשדםושמימויירתןנידבע׳
תוכלמהורזנד

דוסחכתשיוהרותבוקסעתיאלשהרזנותטישיפלשריפי״שרו.״ילוקלקאליתאוהרזנ

לודגקחודאוהןובשחידילעהתיהתועיבקהשןואגיאהברירבדיפללבא,םכמרוכעה

ושוריפהפיראיברבכלבא,הזרבדלעםיגורחאהודמערבכו,חכתשיאמשךכשרפל

ונלאששאהו:ונושלהזו,םימדרניציקמתרבהי״ערואלאצישותבושתברכזנהןואנה•

שיו?ימויירתןנידבעאקט״מאחרידאעיבקבןניעדידאמיאהו(׳הףדהציב)וזהעומשב

תונשלוכרטציוםשדמשהיהישםימעפוישכעםניכןהמתחא,תובושתיתשהזרבדל

תרחאההבושתו;אתלמלקלקתמואדמשירזגו(?)ירמגדןינמזורמאשוהזו,רבדהלקלקתיו■

ונאןיאוץראלץוחבשלארשיתאווצםיאיבנהיב
ףאו,יאדוברבדהתלעתתמאןיעדוי

הכלהו;הרוסבהתואריסנשידכהביולתרבדההזשהלעההרסיאדוביכםיעדויונאןיא

ןינמךירצןינמבשרבדלכהרובגהיפמה״עוניברהשממאיהתקתעומ.
יוכווריתהלרחא

ןידתיבונלןינמוישכע
איההכלהםנו.לאקזחילשולאינדלשונידתיבכ

יא
ידתיבן
לוכין

התיהוליאולאםירבדו,ןינמבוהמכחבונממלודנאהישדעורבחץדתיבירבדלטבל

תיבמהרזנ.

יד
ן

?םלטביהזימםיאיבנהושע׳הרבדבםא,םיאיבנירבדםהשוישכעו,

יגשךלירה.הבושתהל״כע,םכיתובאגהנמונשתלאםתמוחלשוניתוברורמאתאזל*

לטבםאשםירממ׳הבד״בארהתעדכותעדשעמשמונושלמ,םישרופמוםירורבםימעט.

הרמהמםעטה
ןילוכי

ינשהםעטהנהו.ם״במרהתעדכאלהרזגהתאלטבלןטקןידתיבםנ

היהשםימיבקרךיישאלארמנהמ
תיבןיידע

תעבןובשחהתונשלםילוכיויהוםיכומסןיד

אלןובשחהתונשלןפואםושברשפאיאו,םיכומסןידתיבונלןיאשונחנאלבא,ךרוצה

תםריגיפלו,ןושארהםעטקרוגל.ראשג
ריעהרבכשומכארמגבםימעטינשםהןואגה

.םירפוסיקודקד׳חטה

רורבבעודייתלבו,טעמאלםינשרפסמתכשמנ.דתיההזהןובשחהיפלעתועיבקה

עקרהמב
עףאןכו,הרעשהיפל
ויהתאזלכבתאזהתועיבקהתנקותמרבכהתיהשיפל

הנשהשארםוילשרקבבםימעפלןשיהחריתיאדינפמםא,םימעפלהתונשלםיחרכומ

םימיינשונעתהשםתואונווכתחאםעפשארמגבורמאשוהזו,םימעטראשיגפמוא

רמאיש^זי״עדומלתהתמיתחרחא,םויהוגידיבשהזהןובשהרמגגוגתעדיפלו.כ״הו*

תעדילב,יהדטוזאתקיספהירבדיפללארשיץראלזאךלהשפירא״דתגשבהיהשארטוז

*יראבהזהןובשחהץוקתללגבשתויהןכתיו,זאהמשוהשעמהמםימיהירבדירקוחל

ימיבשןירדהנסהשארהיהאוהו;הרותאצתןויצמיכםושמ,המשותעיםג,דתיהלארשי■

7)ז״פרא״דתנשבםירםקהאסכלעבשישץנאציבךלמןאיניטסויימילבורקאוה*
\י4<

3
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נחוואונתילבלהתיהןהמתחאו/תוברתורזגםידוהיהלערזגאוהרשא/םרפסמל

הגשוהנשלכבו/ךרעב(םרפסמל540)׳שא״דתנשבהתיהאיהו/םירצונהינפלחספה

.לבאלךפהנםגהוםידוהילהרצתעהתיה/םירצונהגהינפלאוההגחלחוברשא

םהיתוחולונקתו/םנובשחתא(ה׳׳סמל530תנשב)םירצונהןכסגוגהבזאשיגפמו

אוה/םהלשרקיעהלעףיסוהלםיחרכומויה,תורואמהיכלהמןובשחרתויבזאםסרפתנו

םהלדלונו,פ״דתתיקלחב״מרתתועש׳טםנובשחבהלעשיפכ/הריצילןושארהןסינדלומ

/ןסינשדחבןשיהחריואריאלשידכבו.ןושארהירשתדלומלד״יוואד״רהבןמיסההזמ

היהתאלשידכב/ט״פקתו׳׳ט׳בד״רטנתושדחתויהדיתשדועופיסוהו/ןקזדלומולספ

פעםינשט״יןמרוזחמהןמשהולבקוומייקםינשהירובעבו.םימיה׳׳נשןמרתויהנשה

.ונימיבהרהמבלאוגהאובדעםויהונידיבשרוכעהןובשהלכםקוהו,ט״ודאח״־טןמיסה

.פארטלארשי

!אצומ1אאצמ

,םיגפללארשיבולאשלאשמ
•7;••*•;;ז#ן•■

5ר^ההטךסהשיאולחק?ת?

׳םי^אנסינדיללאשאה;^:ו
.רבחירב־וחל^לולאלש:ירפוסל

:ול$בתבישהוללאםירפוסיסא

!ל?חסרס׳םכהלהגהרפשאלי?
ול$גיד1בי>םךפ?3וא$קתלא

.לגהיםיבךס׳ה3ךסגדלםיאלטו

,תולםסטיז$ו•לע
רקשןף$ו

-לימי^ל8
ב

ד9
י

ןומס׳לב׳כ**

;

יך$םות??אףאיז^עיםואיבהאל
.ןומ^סתנסאאל׳ףסן-עצ^אל

םירשמלומ$ןסה^כמןת$£ז

1א$לאםבתאם^ךכש׳ןיא^

!ונ}

:םיר9איבישתזאקרם^בלר3םא

לי׳בוטונאצ9

וח
ן

!יטאןן?רקי,
•

V*׳ ^
^
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ץראהיבשוי

אתעמשבךביחרטתירבוביאלברילייא
יליטךרמגאאת,אתלמעייתסימאלו
(גייקףדסיהםפ).אמיעעד

.הנידמבושיונבתאדטלילםדאבייה

((יבאהליכמ)

ןגהלגאדי;טפשמבוירבדלכלכלוויאבוטוויאצומעדוי,ותיבבדדושהשיאלכ

דיטתביחרהלץמאתיוויקסעךלהמבהנקיתולובחתותעדףיסוי,ץוחמותיבמוינינקלע

דחאלכו,ויתורענלקחוותיבלףרטןתי,וילגעמסלפיוויתונובשחבושחי;ויתולועפגוח

:הליכהכלממהתינבתןכ,תיטרפההחפשמהתינבתכ.ודיקפתלעודומעיותרמשמלע

זועהלףיסומווחכמחלרחשי,וצראליחהברב,השועאוהרשאותכאלממשיאשיא

שיאלכלהארתהכלממה;היאורקשידקת,דחאלכינפלןחלשתכרועאיהו,תומוצעת*

רמושהובגלעמהובגוהיתורבאבםהילעךכוסתוןנוגת,םהידעצןנוכת/ותלםםווכרד

דע,הכלממהימצעמםצעוםדאה-תרבתלרבחשיאלכרשאכםנמא.םהילע•םיהובגו־
ןיסלכואבהבורמתחאהחפשמלהכלממהתאבושחללבונרשא

—
הכלממלכםגןכ

חלשיאפוריאתוכלממלכ;חידעומבתדדובהנניא,חנקותמ
ן

כוזםעוזםירבד
ל

,םימיה

שיאלכ,ןכלע.ץראבםולשתעלכדחיתוזוחאותובולשהנהו
ומלועבקפתםילברבדןובנ

םישעמהלכמתעדלויביבסלכלאטיבהלבנשאולחתפיםאיכ,ויתומאעבראבוןטקה

ונרודבו•דוההתעבםגהמ,םינמזהלככרבדהןכםאו.לבתיבחרמבוץראבתועונתהו

ץראההצקמרבועםעהוםיבוךכושענםיקוחרתושדחהתואצמההדיברשאתאזכתעלזהז
דעםימו,הכלממלהכלמממוריעלריעמןוכיתהחירכהאוהרחסמה;לקבעלעכהצקדעו
השענהלכמודיגי,םירקבלתושדחונלואיביםיברהםיתעהיבתכ;ץראיספאדעוםי

שרהתכאלמלכב,םיעדמותומכחב,השעמהורחסמהםלועב,העשוהעשלכבעמשמי
קוחרמלעמשנםירבדמהישארלשםנומהלוקו,תונידמהירבדב,בשוחו

כ,תאזב,תעל—
ל

דעוםלועהףוסמטיבמוהפוצווהטמלעבסימ,אימפסאבםירבדהאמוןאכבשוישיא

,ואובמווריעיליבשכםלועיליבשןיריהנםדאלכלאליכםיעדויוננה,םלואו...ופוס

רבועתונושתועידיירחא.קריכ;הלכץראהגוחלעותבישיותיבבסדאחתבישיכאלו

לכתלעותךורעלוןיבהלו,םיגושהםינינעהישרשלעתוקחתהלשיאלכעדיןתאירקל

יטפשמב,ההשוהכלממירדסלכבתוצוהנתומדקהירהאקר;יוארהםכרעוהשעמורבד

ןהיבשויבצמבוהתוכיאוהתומכהלשממלב
—

,םהיתודאלעןמאנגשומארוקהולהנקי

יהיו,הלכשההתולעמבהלועההרבההךותבהעונתהדמעמרבדלעהרורבהעידיולשוכרי

תאזההרטמהתא.םהילעםייקםלועהרשאםירבדהלכתומלתשהרבדלעריבסורימנ
םכינפלהנהו,וללהתועידיהלשןילקרטלסנכנהלכלרודזורפהתאתונבלוניניעדגנלונמש

/אפוריאב(ננוטלעטשעגעשיטילאפדנואעלאיצאז)הנידמהירדסוהרבההינפמהנמאנהנומת

.הגנרואםהיכרדלעי

%-

-*■£
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.אעראדאתוכלמ(א
:םיקקוחמה..םעהחכיאבואםיקקוחמה.תוכלממהירדס.אפוריאתוכלממ

.ליהה.ןוטלשהידיקפ.הלשממהטבש.קילבופירתוצראב.

.אפוריאתוכלממ

ןהמ.תוכלממששוםיעבשוכותבללוכ,אפוריא:והארקנרשאםלועהקלח
לשתירבה־־תדונאוזנכשאתכלממ)תירבה־תוכלסמיתשבתודחאכתחאוםישמח

עברא,(הירגנואוהירטסוא)ודכלתה(ןאינוא-לאער)תפתושמהכלממבםיתש,(ץייווש
,דחיבםיחשםיתשלעטילשח(ןאינוא־לאנאזרעפ)דחאלשומידילעוזלוזתוסחיתמ

אייקריטתלשממטבשתחתתדמועתחאהכלממו(גרובמסקולודנלרדינ,הינותנוןעדעווש)

רחיןעי,(עטכאמםםארג)״תורידאתולשממ,תוארקנהלאהתוכלממהןמשש.(הירגלוב)

חלתאש
ן

*־הירטסוא;זנכשא;היסור:ןהו,ןהיבשותבורבוןהיתוצראלדונבןהיתויחאלע

.הילטיא;תפרצ;דנלריאוהלודגה־הינטירכ;הירננוא

:הנהתוישארהאפוריאתוכלממ

,דנלניפוןילופתכלממ,תימצעהאיםורתאתללוכ,אפוריאבהיסורתוירסיק(1

7<5<*?8ג״0םיכלפ59
־
ןמצעינפכתודמועםירעעבראו,םינדהםיקזקהץרא,(1

<!־ן**0־

.נארגאגאט,שטרעק,לאפאטסאכעס,אםםעדא—פ*י!4.41נ01£1)
•שפנ87,500,000היבשוירפסמ.םיעבורמרטמוליק5,380.628תיפוריאהיפורחטש

•(440,000יושראוו;800,000אווןקאמ:םיבשות1,000,000גרוברטפ-׳ס:הריבהירע

.($גאל)תולילנ8סע,הלודגהתוכיסנהדנלניפ(2

2,145,000.היבשוי•םיעבורמט״ק370,604:החטש

•םיבשות47,000סראפגניסלעה:הריבהריע

ןהינשלדחאךלמידילעדחיתורושקוםיקלחינשמתבכרומהחירגנוא־הירטםוא(3

17הברקבתללוכהירטסואתוירסיקה.(1867תנשמתירכהיפלענםיפתושמהןהינינעו

הלתנהתוכיסנה:היתוצראוהירגנואתכלממו;הכלממהדוסלאםיריצתוחלושהתונידמ

תימינפההקולחהיפלע.היתוביבסועמויפריעוהינוואלםוהיטאורקתכלממ,ןגריבנביז

םירע32ובשחתיםהלועקריצעב)תולילג327לעהירטסואקלחתת(היצרטסינסדא)

,(עטקירטםיד)תופנ6(עטאטיםאק)תולילנ71לע—הידגנו*תוצראו,(.ןמצעינפבתודמוע

הירטסואלוקתענ(הניווגצרהוהינסוב)תוינמוטטאהתוצראהיתש—.חוישפחתולילנ־ירע4:7

.(1878תנשמןיליבםולש)היתואבצםשדימעהלוהרטשמןהבםושל

•שפנ40,500,000היבשוי•םיעבורממ״ק674,411:החטש

:הריכהירע

•םיבשות430,000טסעפאדוב•0001,000ןרו

דחיןהו/(1871תנשב)תירבבהמעואבשתוכלממהתללוכזנכשאתוירםיק(4

.ששוםירשע
,(עקריצעב)תולילג34לעתוקלחתמותובשה,(ןעצניווארפ)תונידמ12םעהיסורפ

.ןילרבריעףונוומצעינפבדמועהןדעללאימעהאהתנידמלילג

•םיבשוח1,300,000ןילרב:הריבהריע•שפנ28,314,000היבשוי•מ״טק33348•:החטש

ןרעייאבתכלממ
.תולילג8—

.םיבשות260,000ןעכנימ:הריבהריע•שפנ5,416,000;היבשוי•ט״מק75,663:החטש

ןםכאזתכלממ
.תולילנ4—

.םיבשות246,000ןעדזערד:הריבחריע•שפנ3,179,200:היבשוי•מ״מק14,992:החטש

ב
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.(ןעזיירק)תולילג4—גרעבטעטריוותכלממ
ט׳׳מק19,803:החטש

•םיבשות126,000טראגטטוטש:הריכהריע•שפנ1,994,849היבשוי•

ןעדעב(םוהטגאצדעהססאדג)הלודגהתואישנה
/(ןעטאראיסםימאקסעדנאל)תונידמ4—

.תולילג11

•םיבשות57,000עהורםלראק:הריבהריע•שפנ1,600,000:היבשוי•מ״םק15,081:החטש

ןעםםעההלודגהתואישגה
.תונידמ3—

•םיבשות44,000טדאטשמראד:הריבהריע.שפנ957,000היבשוי.ט״מק7,682החטש

תוכיסנ,ווארטםניג,ןירעווש:תללוכ,ןירעווש-נרובנעלקעמהלודגהתואישנה

.ראמייוו,קאטסארףונ,ןירעווש

13,303:החטש
מ׳׳מק
.םיבשות32,00•ןירעווש1הריבהריע.שפנ575,140היבשוי•

.גדוביצרתוכיסנוץילערטסתואישנ:תללוכץטילערטסי־גרובנעלקעטהלודגהתואישנה

•םיבשות9,000ץילערטסיינ:הריבהריע•שפנ98,371:היבשוי•מ״טק2,929:החטש

גרובנדלאהלהנהתואישנה
,קעבילתוכיסנ,גרובנדלאתואישנ:תולילג3—

.דלעפנעקריבתוכיסנ

•םיבשות21,000גרובנדלא:הריבהריע•שפנ841,250:היבשוי.ט״מק6,420:החטש

-ןסכאז:תואישנה;ךאנעזייא-ראמייוו־ןסכאזהלחנהתואישנ:קגניריהטתכלממ

טדאטשלאדור-נרובצראוושתוכיסנ;גרובגעטלא-ןסכאז;אהטאג-גרובאק-ןסכאז;ןעגגיגיימ

.(עיגילערעגגיידגואערעטלא)ריעצהוקיתעהוקהסייר;ןעזיוהםרעדנאז-גרובצראוושו

•הריעצהסיירב34,000ארעג:הריבהריע.שפנ1,211,680:היבשוי•מ״םק12,294:החטש

.גייוושגיורבתואישנ

•85,000גייוושגיורכ:הריבהריע•שפנ372,580היבשוי.ט״טק3,690:החטש

.טלהנאתואישנ

2,387:החטש
.28,000יוםעד:הריבהריע.שפנ247,600היבשוי.ם׳׳מק

.טנאמריפ-קדלאוותוכיסנ

.םיבשות3.000ןעזלארא:הריבהריע•שפנ56,565:היבשוי•מ״מק1,221:החטש

.עפפילתוכיסנ

1,222:חחטש
•םיבשות9,000דל^טטעד:הריבחריע•שפנ123,250:היבשוי•מ׳ימק

.עפפיל-נרובמיושתוכיסנ

•מיכשות5,000גרובעקיכ:הריבהריע•שפנ37,200היבשוי•מ״טק339:החטש

.גרובמהשפוההריע

*םיבשות306,000גרובמה:הריכהריע•שפנ518,700היבשוי•ט״טק401:ההטש

.ןעמערבשפותהריע

•םיבשות135,000ןעמערב:הריבהריע•שפנ166,400:היבשוי•ם״מק255:החטש

.קעבילשפוחהריע

♦םיבשות55,000קעגיל:הריבהריע•שפנ67,658:היבשוי•ם״טק297:החטש

.תולילגהשלשהיגנירטול־סאזלעהכלממהתנידמ

,םיבשות112,000גרובסדטש:הריבהריע•1.563,200:היבשוי.ט״טק14,509:ההטש

545,000הלכאינטרגחטש
.שפנ47,000,900היבשוי.מ׳׳מק

תוכלממ,סעלאוותוכיסנ,הילגנאתכלממתללוכ.דנלריאוהלחנההינטירב(5

יא:הלתוולנהתוצראה,(הלעתהייאולאמ)יטירבהםיבםייאה,דנלריאודנלטאש

117לעתוקלתתמדנלריאודנלטאש,סעלאוו,הילגנא.אטלאמורטלארבינרצבמ,דנלוגליה

.(ןעטפאשפ&רג)םיגזורה-תוזוחא

151,020:סעלאווםעהילגנאחטש
ט׳׳מק
78,895:החטשדנלטאש•שפנ27,499.041:היבשוי•

.שפנ4,918,338:היבשוי•ט״טק84,252:החטשדנלריא•שפנ3,907,736:היבשוי•ט״מק

ב
יי,
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ןודנולהריבהירע•שפנ141,260:ןהיבשוי•
4.080,000<

ןילבוד
-(36,3*1.000:היבשות•ט״םק314,000,000:הלוכהינטירבתטש)•350,000

.(סטנעמאטראפעד)תוקלחמ87לעתקלחתמ.תפרצתישפחחהיםנכה(6
.2,300,000זיראפ:הריבהריע•שפנ37,405,000:היבשוימ״מק528,572:החטש

לעהנקלחתתתימינפההקולחהיפלעו,16היתונידמ.הילטיאתכלממ(7

.תולילנ69

.םיבשות300,000אמור:הריבהריע•00029,365:היבשוי•ט״מק289,172:החטש

.םלאהקאטשריעףונו(ענאל)תולילנ24.ןעדעוועתכלממ(8

•םיבשות180,000םלאהקאצשהריבהריע.שפנ4,565,668:היבשוי.מ״מק450,574:החטש

..(ןרעטפיטס)תולילנ6.היגיוורונתכלממ(9

325,423:החטש׳
•םיבשות124,000■רינ־טסירב:הריבהריע•1,923,000היבשוי•מ״מק

-עננאל,ןענהיפ,םלאהנראב,דנאלעזייא)השארהץראהןמהננוכ.הינאד(10

.(דנאלםיאיא,עאראפייא)הלתוולנהו(דנאלטיייא־יצח,רעטםלאפ,רנאללאל,דנאל

ט״םק232,879:החטש
•םיבשות280,000ןעגאהנעפאק:הריבהריע.שפנ2,173.000היבשוי•

.תולילנ11.דנלררינתכלממ(11
•םיבשות135,000גאאה,400,000םדרטשמא•הריבהריע•שפנ4,280,000היבשוי.מ״מ־33,000:תחטש

.תולילנ3,נרובמעסקולחלודנהתואישנה(12

•םיבשות17,000גרובמעםקול:הריבהריע•שפנ210,000היבשוי•מ״מק5872:החטש

.תולילנ9הינלכתכלממ(13
•םיבשות400.000לעםסירב:הריבהריע•שפנ5,790,000היבשוי■מ״מק29,457:התפש■י

.(ענאנננאק)תונידמ23תללוכ.ץייוושלשתירבהתוצראתדונא(14

41,390:החטש
מיימק
•םיבשות75,000ךיריצ,44.000ןרעב:תולודגהםירעה•שפנ2,890,000היבשוי•

.ןייטשנטכילתוכיסנ(15

•םיבשות1.000ץודאוו:הריבהריע•ששנ9,024היכו*!י.מ״טק178:התטש

.אקאנאטתוכיסנ(16

.םיבשות3.000אקאנאמ:הריבהריע•שפנ11,000היבשוי•מ״מק22:החטש

.הילטיאהסחמתחת.אניראמ-ן&יםחישפחההיםנכה(17
.םיבשות1,000אניראמ:הריבהריע•8,000היבשוי.מ״מק86:התפש-ייי

.תפרצהסחמתחת.ארראדנאתישפחהיסנכה(18
•םיבשות׳600אייעייוו-אלארראדנא:הריבהריע•שפנ6,000היבשוי•מ״טק452:הז(טש

.תטידט14תללוכ.דרפסתכלממ(19

500,443:התמש
מ׳׳טק
•םיבשות400,000דירדמ:הריבהריע•שפנ16,730,000היבשוי•

.תונידמ6.לנוטרופתכלממ(20

.םיבשות190,000ןובסיל:הריבהריע•שפנ4,800,000היבשוי.מ״מק92,346:החטש־

תכלממ(21

וי
וי,(אעראמ)זענאפאלעפ:תוצראהןמהננוכתה(דנאלנענירנ)ן
ן

,דזדבלמ,םוריפעקלהןמו,(1881תנשכ)אייקריטטהחוקלהאילאםסעהטןמ,תינופצה

.אינאיייאוםידאלקיצה,אעבייא:םייאה׳

•םיבשות85,000אנותא:הריבהריע•שפנ2,080,000היבשוי.מ״טק64,688:החטש׳

יי5אלאוו,יתלמתללוכ.היניממתכלממ(22
.תופנ32.אשדורבאדו

,םיבשות220,000טסעראקוכ:הריבהריע.שפנ5,460,000היבשוי•מ״מק129,947:התפש

♦(קזיירק)תולילנ21.היכרעמתכלממ(23

,םיבשות35,000דארגלעב:הריבהריע•שפנ1,900,000היבשוי.מ״מק48,582:החטש

.תולילנ23.ארנענאטנאמתוכיסנ(24

•םיבשות2,000איניטעצ:הריכהריע.שפנ245,000היצשוי•ם״סק9,030:החטש

ב



—41—
תוקיתעהתונידמה,לפוגיטנטסנקלילגאפוריאבתללוכ,אייקריטתירסיק(25

-ייאליווה)אינאבלא,(יקינ^לאסטעיי&ליוו)אינודקט,(לאפאנאירדאטעייאליוו)איצארט

קאשזדנאםה)אילאסםעהטתיראש,(אניגאיויראטוקס,ריטםאנאט,אוואסאק:םיטע
.אטערקלילגו(עשזדיפרעםע״פכדמועה.

•םיבשות1,090,0*0לפוניטנטםנק:ןודינהריע•שפנ4,660,000היבשוי•ט״מק172,224:החטש

.אייקדיטטבשתהתתיהדזמההילימורוהירגלובתוביסנ(26

מימק73,972:הירגלובחטש
•םיבשות21,000היפוס:הריבהריע•שפנ2,408,000היבשוי•

לופופיליפ:הריבהריע•שפנ1,000,006היבשוי•ם״מק35,901:החטש.תיחרזמההילימור

.םיבשוח6201•

.(גנוססאפרעפםטאאטש)תוכלממהירדם

•םיכלמהיטפטימוםידוסיהםיקהה

םיידוסיםיקחםיארקנ,הכלממהזיאיקהםיננוכמוםינייצמהםינפואהוםירדסה

םינושארהםיכלמהודסיךשא,םינומדקוםיקיתעםנםהמשיהלאהםיקחה.(עצטעזעגדנתג)•

םיקחהונצראבלשמל.םינורחאהתורודבםישודתותורעהופפונםהילעו/הכלממלכב

תשורייקה;הכלממהתוקלחתה־יארבדלע1476תנשמIןאוויאיקח:םה,םיידוסיה

תמלהה;1820ץר$מ20םוימIרדנסכלארסיקהתופסונםע1797לירפא5םוימאסכה
IIרדנסכלארסיקהלשיולגהבתכמ;דנלטסעודנלפיל׳דנלרוק:יטלבהםיתוזוהמדעב

יתביבדלע1864ראוונאי1ןמתוכלמהרבד;1861ראורביפ19ןמםידבעהתורהלע

ק,1ם־ן$פםטאאטש)הכלממהיראהםידחוימ;םיידוסיהםיקההידילע.םייזוהמהךונהה
וקלחזויהכלממהלשןוטלשהראותיפלע.הלועפלותאצןפואבןכוןוטלשהרבדלעגוגב

דועוקלחתיתוגורחאה.(קילבופער)תוישפחתויסגכלו(עיכראנאמ)ךלמ־תלשממלתוכלממה

תולשממ.(עיטארק^טסירא;םיליצאהתלשממ(ב;(עיטארקאמער)םע־תלשממ(א:םיתשל

.הקאנומו,ורגיגוטנומ,היסור:הנהשלשתולבגמיתלב.תולבגמיתלבותולבגמהגהךלמ

יתשודנלניפ)שלשו,םעהחכיאבידילע-עשתוםישלשןהמ;םיתשוםיעבראתולבנמ

(נ־וןבנלקימתולחנהתוכיסנה
םישלשתוקילבופיר.(עדנ^טש)הנוהכהודמעמהישנאירילע—

;תויזנכשאהשפההירעתשלש;םילאוו;נרוביירפ;תפרצ;(תולילעו23)ץייווש:תחאו

.םיליצאתלשממאראדנאואניראמןאס

םהישרוילהכולמהתאםיכלמהושירוי,הנהבךלמלושמירשאאפוריאתוכלממלכב

ט=:שמ״םההםיקחהיפלע.אסכהתשורילטפשמוקחםנמא;(איטםאניד)םתחפשממ

*)1100088100)השוריה־
)

םשרשא,אייקריטתכלממבדבל;ןושארהשרויהוהלחנהרוכבל

תובז.(טאר^ינעם)אסכהשרויאוההכולמהערזןיבדלונהםירכזהןמהחפשמהךקז-

רדסו,׳,ןאיטאנגאק)םאהתברק,(ןאיטאננא)באהתברק:םינימהשלשלתקלחנהשוריה

לאתשגלםאהדצמךלמךבואךלמתבלכל־ןתיאל•,באה־תברקקח.ברועמה:

,הילטיא:תוכלממבאוהםלועקת.םהינבלתובאהםיליחנמוםילחונםירכזהקריכ;אסכה

-,גרובנלקעמ,ןםכזלשתואישנהתוכלממב,ראמייוו־ןםכז,הינלעב,אינאד,ןענעווראנךעדעווש

־וטנומ,היברס,היגימור,ןייטשגטכיל,גרובמסקול,עפיל,סייר,טל&רנא,נרובנדלא

.רשאלושיאלדהאטפשמןתיהשוריהרדםלשםאה־דוברקקה.הירגלובואייקריט,ארנינ

תשרלןורתיהולםאהדצמםגתוכלמהתיבלרתויבורקהלכו,הכולמהתחפשממ
.תחאהגרדמבםיאצמנההריכבהךלמה־תבלםדוקריעצהךלמהךבםלואו;אסכה
אוהםגאילפי,ברועמהרדס,,לגוטרופודרפס,הינטירב:תוצראבגהונהזהרדסה

תטלמהתיבלןורחאהרטחהערננרבכםאםנמא;םאה־תברקלבאה־תברקןיב

םא־תברקםיבורקהךלמה״ינבוא,השוריהלאךלמהתונבםגהגכרקתזא,םירכזהןמ.

ב

*וי׳״■
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,ןרעייאב,היסורפ,הירגנוא־הירטםוא,היסור:תוצראבררושהזהטפשמה.ההפשמהלא

,קעדלאוו,עפיל-נרובמיוש,תוכצראווש,גייוושניורב,ןעםסעה,ןעד&ב,גרעגםטריוו,ןסבן

ויץרא,דנלדדי*
ן

.אקאנאמו
ע;תדהתרכהבאסכהלשהשוריהתוכזהיולתתוברתוכלממב

ץראהלשומל

לספיאסכהשרוירשאהכלממךלןיא.איההץראבתטלשההנומאלןמאנתויהל

דעלעופבהוצמודיגניהיאלוילעארקנךלמםשםנםאםלואו.אייקריטמדבל,םינשג

שיאלותויהםרטבו.(ארנינוטנומבומכ20דעהיסורבומכהנש16ןמ)וינשולתאלמ

.ובנלע(טנענער)ומשבלשומהואסופורטופאהדומעי

:םעהתאמךלמהטפשמהה

ןידלכמהלענאוהו,המואמודובכללהלתושרןיא.שדוקמףונאוהךלמה(א

לעתונעלםוירטםינימהלעיכאוהקה,הלבנמהכלממבהזתמעל.וישעמלעןובשחו

השעמלכלערטסינימהםותהיוזהרטמל.םעהתכיאביקתלערוםשלוותרשמתולועפ

;ותוירתאתאוילעלבקמאוההזידילעוהלשממהלש(טקא)

;ןידלועבותלןיאובישהלןיאטילשהיפטאצויהלכ(ב

ראותהבקעב.הכלממבלודגרתויהראותה/(ט$טםעיאט)׳׳תוכלמ־דוה,ךלמהל(נ

רצה,הכלממהםתוח/״לודג״םש,ופוגדובכ:ומעםירושקהדובכהיטפשמולועיניהזה

;ץראהתועבטמעיבטמאוהו,םינייטצמלהלעמהודובכהתותואקלחיאוהו,תוכלמה

םוקיןכרמוארוזגירשאלכוהצוחוהכלממהםיגפבאצויותאשווטפשמ(ד

םייקלדמעמהישנאוםעהחכיאבתמכסהםגהצוחנתולבנמתוכלממבקר.(ט$טינארעפ5וס)

;ויתואבצדקפמוליחהשארכאצויאוה;החילסהוהנינחהטפשמךלמהל.טפשמוקחלכ

;תוכלממהרתיםעםולשתירכתורכיואתוםתלמררועי

.הכולמהינבלכלעהחנשההולוותחפשמשאראוהךלמה(ה

.םעהחכיאבואםיקקוחמה

םינידוםיטפשטהלועפלאיצוהןעמל,(עללענאיצוטיטםנאק)תולבגמהתוכלממהלכב

,גאטדנאל)דעוהתיבלאדעומ־יאירקוארקי,םהיכרצוםיחרזאהירבדלכבתעדתווחל!

.(ןרעםסאק)תוכשליתשלקלחגואדחאתיבאוהרשא(טנעמאלראפ,הט£־ום5ייר,געטסצייר

יפלעםילודגה,הלאכםישיאוארקהנושארההכשללזא,תובשליתשתואצמנשםוקמב

ילעב,םילודגםימבומכ)םתרשמיפ*לעוא(םיהובגםיליצא,ךלמ-יגב)מסוהיוםתודלות

,הזהתיבבתבשלקחהיפלעםהלםשודיןכלע,(תולודגתולהקדצמםיאב,ההובגהדוקפ

הכשללםגמא.הכלממהיהרזאמםירתבמואךלמהןמםיאורקההלאכםישיאןמוא
בשיאלדהאשיאלבא)םברקמםעהורחבירשא(עטנעדרו<ענבא)םישרומהקרואוביהינשה

ורחביםמצעבםירחובהש:(טקעריד)הרשיםא,םיכרדינשלעאיההריהבה.(תומוקמינשב

םידרוכהוםיררובורחביםירחובה,תלפוכמהריחבהש:הרשייתלבוא,רתבמתאףכית

.םישרומהתאורחביםה

יררובבןכ,הריחמטפשמםהיפלערשא,םידחוימםיאנהשיתוכלממהלכב

בורב..(טצערלהאוועוויםאפ)דעוהתיבלםירחבנהבןכו(ט5ערלהאוועוויטקא)םירהבנה
רשא,הילטיאבומכ,תומוקמשיםנמא,םיברםינידכלבגמהריחבהטפשטתוכלממה
תועודיםיישךשמלתוכלממהלכבורחוביםירחבנה.תלבגמהניאהריחבהתורה

.םעפהדוע־ותבהלולכויהריחבהתונשםותכו,(עדאירעפרוט&אסינעל)

ב

יי;:*׳-׳,
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:ללבבהנה(רטעמהישנא)םירהבנהלרשאתוינידמהתויכזה

4קחלבאציאלסעההכיאבתמכסהילב.םיקחהתטלחהותעדתווחטפשמ(א

;לטביאלווינפהנושיאל,ןחביאל

תושעל;םתרבעהוםיסמתמרה;תואצוההותוסנכההרבדבןינמהלעהדימעה(ב
לשתטובשחהתיאר;הרשעוהכלממהןוהתאתושרמהאצוההד״עולודחלואתואולה
;היתובוחוהכלממהינכומ

;םמייקלךלמהינפלםמושלומיקחהבןקתלושדחלםיצוחנהםירבדעיצהל(נ

ץראהזיאלערתולוא,רחסמלענונבןתמואשמלכרבדלעתעדתווחטפשמ(ד
לעהסמעמורובצהלעתורזנוא,םידמועהםיקחהביונישלכלעוא,הכלממהן0

;הכלממה

םתלועפגוהבםיאצמנהו,הנידמהתביטםנכיתרשא,ךלמהלאםיבתכמךורעל(ה
רשאהכלממהתגהנהבקדבלכךלמלתוארהליא;(ןאיטיטעפהטפשמ)מעהחכיאבלש

הרשמהיאשונדעלובקלו,היטפשמוהכלממהךרדבףננןבאלכרימהלווקזהלץוחג
.!ץרפבהדימעהטפשמ)הרשיהותוערשא

תאמןובשחוןידשקבלוא,(ןאיטאלעפרעטניא)םירבדהךותבסנכהלטפשמה(ו
.םעהייחבחנוקתוהישעמלעהלשממזז

.הכלממהיבשוילכמתונעטו(ןאיטיטעפ)השקביבתכלבקלטפשמה(ז

משרשא,םירחבנתוחלושההלאכתוכלממב.מוירטםינימהלעלובקלטפשמה(ח
םעהחכיאבלהקדצהשיהנה,(ךילטראווטנארעפוםהישעמתוירחאלכםוירטםיניםחלע

דבלמ.תדכאלשושעםא,תוהובגהתודוקפהילעברתיואםירטסינימהתאןירבעובתל
לשומםיקהלתלוכיהתונושתוכלממבםהלשידועםירחבנהיטפשמבהזהחכהיופי
.אסכהתשוריד״עםירדסתושעלו,איםפורטופאוא(טפאשטנעגער)ךלמהםשב

אורקל(1:הלאהתולהנהתויכזההכלםפהשארבדמועהלשי,םעהחכיאבתמעל
4םרנםל,תוכשלהירעשתאחותפלטפשמה(2;דעוהתפסאלאובלםעהחכיאבתא

;תורחאתועצהוםיקחרבדבהחיתפהטפשמ(3;דעוהתדוגאריתהלואןמזעובקל

ןואמהטפשמוםעהתכיאבמתוטלתההלשםוסרפהו(ןאיטקגאם)המיתחהטפשמ(4•
.(ז76*0)הטלחההזיאג

ברקמוךלמהתאמורחביתוכשלהיתשב(ןעטנעדד&רפ)דעוהדוסבהנושארםיבשויה
.,םלועםורבםירמועהםירברבקר,בורהירחאםיכלוהתוכשלהיבשויתועדב.םירחבנה

.הפסאהלשתויעיברשלשואתוישילשיתשועירב*

הכלממוהכלממלכלםייטרפהםיקחהתאהפהאיבנ,הלאהםייללכהםירבדהירתא
׳

.(עדנאטש,גנוטערטרעפסקלאפ)דמעמה־ישנאואםעההכיאבתדוגאד״ע

•יאירקלד־/ו־תיבשי,הלאהםיםואתה״תוכלממןמתחאלכב.הירגגוא־הירטםוא(1

תוגידטבםגשי,הלאידעלבמ.(גאטסכיירהןראגנואבוהטארם5יירהךיירטמעב).מעה^

.אציםידעוהינשלרשאםיקקוחמהחכ.(עגאטדנאל)םהידעו־יתבהירטסואבשתוידיתיה

ירבה;(ןענאיטאגעלעד)םישרומתורובהיתשי״עולכללכהלאעגונהרבדלכבהלועפל

.םיעברא,הירגנואוהירטסואמםינודאה־יתבמםירנ׳עםירשע)שיאםיששתתאלכ
טסעפאדובלוןעיוולרסיקהתאמוארקיהנשבהנש.(תוכלממהיתשמםירחבנהיתבמםיעברא.

,םירתבנהתבשלו(זיוהנררעה)םיליצאה־תכשלוהרוסיהירטסואבשדעוה־תיב.תופילח

,שיאתונשלועיגהשךלמהתיבינב,המהםיליצאהתיבירבח.(זיוהנעטענדר^עגבא)^ י

תלעמתאיםיקהםהלקלחירשא,םיליצאהתוחפשממץראבםילודגהםיסכגהילעב
.תוכיסנתוגרדמרשא,(עפ#שיבדגואעפאשיבצרע)םילודגהםיגהכה;דעוהדוסבהבישיה

ב
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הנימטהירבדבםהיתולילעבםנייטצהידילערשאםישנאה;ומל(ננאררעצילטסריפ)

הבישיהדובכרסיקהתאמםהלןתנ,השעמהתשרהבוהמכחב,חדה-תיסנכינינעבוא

ואוביםירחבנהתיבל.םירבח209סיליצאהי־תיבהנמיתאזהתעל.םהייהימילכדעוהב

דעוה־תיב.םינש6לעהנידמוהנידמלכבהריחבהיקהפיעםירחבנה,םירבח353

(לעפאטנעטאנגאמ,זיוהדעבא)ןוילעהתיבה:תוארקנהתוכשליתשןכםגותדוםיהירגנואבש

םירבה736תעכםהןוילעהתיבהיאב.(זיוהנעטענדראעגבא,זיוהרעטנוא)ןותחתהתיבהי

םירחבנה־דויבב;הלודגהנוהכבםישמשמהואםיאישנהוםיכיםנהמתוכלמהילודגמ

הינוואלסמסירהבנ40,ןהירעוקגריבנעביזוןראגנואתולילגבםירתבנהםירבח413ובשי

,םינששלשלעםירחבנשיא453ה״ם,היטאורקו

397רסיקהםשבוילאארקייזנכשאה(גאטם5ייר)דעוה־תיכ.זגבשאץרא(2

;23ןעםכאז;48ןרעייב;םירתבנ236חלשהןעסםיירפ.הנשבהנשידטםירבח

;6ןירעווש־גרוכנעלקעמ;9ןעםסעה;14ןעדאב;15ןעננירהטאל־סאזלע;17נרעבמעטטריוו

,אהטאג־גרובאק,ןעגניגיימ;3תחאלכ,גרובמאה,גייוושגיורב,תובנעדלא,ראמייוו

רעובהריהבהךשמה.שיא1תהאלכתירבהתוצרארתילכו;2תהאלכ,טלאהנא

.םינששלשלע(עדאירעפרוטאלסיגעל)קקוחמ

תיבוסינודאה־־תיבללוכ,הכלממהיחרזאיאירק^גאטדגאל)דעומ־תיב.ןעםםיירפ

,םינש״יאלמךלמה־ינב(א:םשישנאםירבח291וירעשואובי,ןושארה.םירהבנה

תוחפשמהישאר;םהלרשאהשוריהטפשמפיעךלמהןמםיארקנה(ב;ךלמהתחפשממ
ג׳;םילודגהםיסכנהילעבוםיכיסנהוםיאישנהןמתוסחוימה
)

ךלמהתאמםירעוימהםישנא
.םירבח433ידילעןנוכתיםירחבנהתיב;םהייהימילכדעוהדוסבאובל

םירחבנידי־תיבבוםירבח7.0ובשיםינודאהתיבב.תוכשליתשמדעוטה־תיב.ןרעייב

.םינששלשכתהאםעפרעצמלףסאתהלוארקי.159

־תיב,שיא47םינודאהי־תיביבשויתעכ.תוכשליתשמדעומה־תיב.ןסכאז

.םימיםיתנשבתהאואיביבורפ״ע.80םירחבנה

-סעדנאטשרעדרעממאק)םיגודאה״חיב.תוכשליתשרעוםה־תיב.גרעבםעטטרדו

.ופסאתיםינששלשבתחא.םירבח93םירחבנה־תיב.שיא38(ץורעה

תינשהו30.רישיאתעכרופסתהנושארה.תוכשליתשלואובידעומיאירק.ןעדאב

ע;םירחבנ׳63הישיא
ל

.םינשעבראךשמ

יסחוימוינזורמשיא36ופסאתיהנושארב,םיתשתוכשללושדקנהיאירק.ןעסםעה

תחא1רעצמל.םינשששלםירורבשיאםישטחרופסנהינשההכשלב;םינהכהוהכלממה•
.תיבהירעשלאדמעמהישנאואובישלשםינשל

ושידקיגרובנעלקעמלש(רעמיהטגאצרעהסםארג)תולודגהתואישניתש.נרובנעלקעמ
רחאהנשתופילחופסאתי(עדנ^טשדנאל)הנידמהירחבנ.דעוה־תיבלןהיאירקתאדחי
םירידאהםיליצאהןמואציםירחבנה.םירחאםירעולוןיכלאםוגרעבגרעטשתוירקב,הנש

—תדחוימהפסאגרעבנעצטארתוכיסנב.(טפאשדנאל)הערמהןמו(טפאשרעטטיר)
.םירבה21

םירחבנה34.רישיא,תתאהכשלבדהאתמ(גאטדנאל)דעוה־תיב.נרובנעדלא

.ףסאתהלהלילחםירזוחםינששלשהצקמל.םינששלשךשמל

הפסאםינששלשל.םינש3הריחבהךשמ.31םירהבנ.ךאנעזייא־ראמייווךסכאז
.תתא

כ.םינש6ךשמלםירהבנ24.ןעגניניימןםכאז
.תשדחתמהפיסאהםינששלשל

םינינעלםנמא;הירחבנהלשיהמצעינפבתואישנלכ.אהטאג־נרובאקךסכאז

ב
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.הנש4ךשמלפידובנ,19אהטאנ,11גרובאקירחבנ.דחיודחאתיללכהלםיענונה
.םימעפ,הריחבהתונשעבראףוסלושארלתופסאה

ןהו,םינששלשלתחאףסאתהלםיאבה,30היריחבישיא.נרובנעטלאןסכאז

•(עדאירעפןאיטאלסיגעל)םתריחבתעךשמ

.שלשלתחאםיאחקו.םינשששלםיררבנ,םירהבנ46.גייוושניורב

,םינששלשלתחא,היאירק36.טלאהנא

.שלשלשלשמהפסאהןמזוהריחבהךשמ.םירהבנ16.טדאטשלאדור-גרובצראווש

10דועו,םהייחימילכלםיניסנחתאמםירחבנ5.קזיוהסרערנאז־נרונצראווש
.תיעיברהותינשההנשלהפסאהתונשו.םינשעבראךשמלםירחבנ

םתריהבךשמרשא,םירחבנ12דעוהתיבב.(עינילערעטלא)הנשיההרושהסייר
.דחיופםאהיםינששלשלכו.הנש6

השלש,דהאךיסנידילעדמועדעוהי־תיכ.(עינילערענניי)הריעצההרושהסייר
.טינששלשלתופסאה,םעהרתימםירתבנ12,םילחנרתויהםיסמהימלשמןמםירחבנ

.הריחבהךשמןבו

.הנשבהנשידמדעוה.םינששלשלםירהבנ15ןמדעוה־־תיב.טנאמריפקערלאוו

.םינשיתשלכלהפיסאהדעומו,עבראםינשלםירחבנ21וננוכידעוה־תיב.עפפיל

.הנשבםינשידמףסאתהלםיאבההנשששלםירחבנ15.עפפיל־נרובמיוש

.׳רסיקהתאמםיאצויןעננירהטול־םזלעדעבהנידמהיקחלכ.ןעננירהטול־םזלע

הענענ(סםושםיואסעדנאל)תינידמההקלהמהםנםא,תירבהתוצראדעולכתמכסהםע

.םינששלשלעםירהבנה58רפסמכ.רישיאהנמתתאזההקלחמה.השארבהזל

הלמנההינטירבלש(ננוטערטרעפסקלאפ)דמעמהישנא.הינטירבתכלממ(3
^ןותתתהתיבלוןוילעהתיבלקלחירשא,(טנעט&ילראפ)םירבדםה־־תיכתאוננוכידנלריאו
♦םהו,לחנהרלצנקהאוהםירבדמהשארםהילעוםידרולהחבשלואוביןוילעהתיבב

—תוכלמהתאירקי״עואהשוריההכבםיאבה(1
ןדרולםשיאשונלכוךלמה־ינב

סינקילעאםיפושיב24דועוקראיוירוברעטנאקטםילודנהםינהכה—םתרשמהכב(2

תכב(4;םיריאםידרול״םוקמב28—תימלועההריחבההכב(3;םילאווודנלגנעמ

םידרולהמוקמבםיאבה.סיטטאשםידרול־םוקמב16—טנמלרפהתומילהריחבה

/—(1882)ןוילעהתיבהישיאמללוכהךס.םמצעבםהמםירתבנדנלטאשודנלריאמ
*493הלשתדנאלגנע)תומוקמהלכמםירחבנ658וברקבףוסאיןותחתהתיבה.516

דרופסקאלשםיהוכנהשרדמהיתבמשיא9םהמו(105דנלריא,60דנלטטאש

.ןילבחוסואערדנא-׳ס,ןידרעבא,וואנזאלנ,נרובנידע,ןודנול,שזדירבמ^ק
מנטלרפה—

*וושדהתחיתבהניייהתשדהטנמלרפלכל.םינשעבשותפוקתוהנשבהנשידמףסאתי

.תודחוימתוריחביטירבהםיייאל*ןותתתהתיבהלא

־*,תיבוטניםה:תוכשליתשלקלההיינילטיאהימואלהטנמלרפה.הילטיא(4

םירשעהתנשלרשא,(ןעצנירפ)ךלטה-ינבואוביטניסהתיבל.(.עטריטופעד)םישרומה

•ילעבו,(עממיטש)העדהטפשמשסחוםירשעההנשלוהבישיהטפשמםהלשיתחאו

40)הניבתנשלועינהרבכרשא,םהייחימילכלךלמהתאמםידעוימההעודיהנרדמ

שלשלםירהבנה508וישיאםישרומהיתיב.טינשתעכטניסהישיאמללוכהךס.(הנש

.הנשלכבואוביטנמלרפהירעשל.םינש

־רעטטיר)םירידאהתתרמןמםירתבנהםישיא261ולעידעוה־תיבל.דנלניפ(5

ןמוםיחרזארןמ,םינרטולהםינהכההנרדמןמ,(טפאש
..םינששמהלכהילעה,םירבאה

*םויםירמושה,םיפסאתמהדעבתוכשליתש(גאטסכייר)דעוההיבל.ןעדעווש(6

ב
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עשתלורהמיהנושארההכשלהיאב.תדחוימהאירקילב,הנשלכבראונאי15םאוב
,העודיהגרדמבםיסכנורשעלעב,ץראהיבשוי30,000ןמדחאשיאדחאשיא,םינש

תנשלםתשכוםינששלשלםתריחב,תינשההכשלהירחבנ.הנש35ןמתוחפאלויתונשו

.שיא206תינשהו,139הנושארההכשלההנמתתאזהתעל.םהייחלםירשעושמחה

הנשלכבדחיופסאתיתיניוורונה(גניהטראטם)הפסאהירחבנ.ןעגעווראנ(7

יעיברהקלחהודקפתי114ךסלועינירשאםירחבנהרפסמלכמ.תורובחיתשלודרפיזאו

עיהטלכו,(גניהטםלעדא)דבלןינטלופרטציםיעברהתשלשו,דבל(גניהטגאל)םחמ

.םינש3הריהבהךשמ.תולדבנויתופסא

־סקלאפ)םעה״־תפםא:םינשלקלחתי,הנשלכבחתפנהדעוה־תיב.קראמענ^ד(8
(גניהטסדנאל)הנידמה־־תפסאו,םינששלשלםירהבנה104הישיאךסתאהנומה(נניהט

רבדלרשכםירשעושמהןבקר.םינשהנומשלםירחבנה66הישיאתאהנמתרשא

תקלחתמו,םירחבנ36תללוכה(נניהטלא)תדהוימהפסאדנלסיאיאל.תוכשלהיתש
.תוכשליתשל

־לארענעג)״תויללכהתוכלממה,םטשתאוארקי,הפםעהחכיאב.דנלרעדינ(9

39הנושארההכשלהישיא.הנשבתהאםיפסאתמותוכשליתשלםיקלחנו(ןעטאאטש

.םינש4םתריחבךשמ,86ע״עלהירחבנתינשההכשלו,םינש9ךשמלםידחכנ,

םתריחבושיא42םירהבנחתכשלבדחיופסאתיםעהחכיאב.נרובמעםקול(10
.םינשששל1

ירבח.םעהחכיאבתכשללוטניםהתכשללקלההידעוה־תיב.הינליב(11

ךא,וייחימילתחאוםירשעהתנשמרצעהשרויבשיםכותבוםינשהנומשלורחוביטניסה
םינשעבראלורחוביםירחבנה.שמחוםירשעןבותויהבקרעיניתטלחמ־־העדטפשמל

.הישותוהצעלכלתוכשלהודחאתיחנשלככ.םתיצחמונמיטניםהלאו138תעכםרפסמו

.עבראםינשלםירחבנהשיא15חנשלכבהפופסאתי.ןייטשנעטכיל(12

יתשלקלחיסעטראקה.ודחיסעטראקהוךלמהדיבםיקקוחמחחכ.דרפס(13
טניסח.(ןעטריטופעדרעדססערננאק)םישרומהדרפםאתכשלוטניסהתכשל:תוכשל

תוהובנתודוקפיאשונ,׳ןעדנארג)שהיהיברםיליצאה,ךלמהינב,תוכלמהילודנמןנוכתי

ןוהילעבםירישעח,ךלמ־יכאלמוםירטסינימ,םילודגםינהכ,םיהלעוליהבהנידמכ
י

לעולעיאל,והבגיוםבישוהךלמהרשאואםמצעמםרליערשאהלאמןהי.דועו,בד

תוצראהתודוגאךותבהריחבידילעםירחבנהםירוטניסהםנהזהרפסמכו,180ךס/

.תובאתוכזבםירוטניס(1:תוגרדמשלשמהמהללכב.(ןענאיטאראפראקםאאטש)

־ניווארפ)תונידמהיררובהאמםירהבנה(3;םהייהימילכלואשנרשא,ךלמהדסחב(2

םישרומחלשםערננאקהיאב.תועודיתונרדממקרלבא,(גגוטערטדעפסקלאפלאיצ

רחבנ,םינש5ךשמלע,אקיר-אטראפ,אבוקב,תימצעהדרפסךותבםירחבנה:הטה

ףסאתיסעטראקה.שיא431תעכהנוטסערננאקה.םיבשותףלאםיעבראמזוהאדחא
.הנשלכל

,דרפסבומכ.לגוטרפ(14
,םעטדאקהםהלגוטרפלשדמעמה.ישנאןכ

ןבמויחאורצעחשרוי:םהםירעפה.םישרומהתכשלו(?.׳111-8)תובאהתכשלללוכה
תאמםינחגהםירבחהו(עפאשיבועפאשיבצרע)םישארהםינהכה,הלעמוםירשעושמח

וכזיאלםינורחאההלא;הלעמוםישלש׳ינבמ,לבגמרפסמילב,וזהלעמלתורודלךלמה

ןוהואתוזוחאוםיםכנילעב,תוכלמבההובגהרשמיאשוגםאיכ,הלודגל
,בר

פינמגתעכ.סייר1,400,000תוכלמלםסכמורחםמילעבוא,סייר800,000הםגכהז

ב
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פעטראקה.עבראםינשלםעהתאמםירחבנ149הנמהםישרומהתכשל—.םישיא154הב

.הנשבהנשידמףסאתי

ויץראבםעהחכיאב.דנלנענירנ(15
;הנשלככםיפסאנה,רפסמב245םהן

.עבראםינשלםואלהתאמםירחבנ

תפסאוטניסהתללוכ(ננולטמאזרעפלאנאיטאנ)תימואלההפסאה.הינימור(16
שארכםידמועהינש,םילודנרתויהםינהכה,אסכהישרויןמ:ןנוכתיטניסה.םישרומה

םישרומהןינמ.םינוניבוםילתנםיסכנילעבמשיאםיששוםיהובגהשרדמהיתבינש

.םתפסאהנשבתחא.הנש4םישרומהךשמו,הנש8םירוטניסה׳ךשמ.שיא138
.הלתנואהלינראיה(3גק0ג38מ(נ^סםו״מ*)תימואלההפסאה.היברעם(17

םרתיו,שיא45ךלמהתאמוארקיהירבחמ,הנשלכבדרנלעבלתפסאתמהליגרה

ילנרלקרהישנאופסאתי,הלחנההפסאהלםנמא.שלשםינשלםעהןמורהמי128

.הליג׳תהפסאהומםיתעבראםרפסמוםעהןמםלכםירחבנ;דאמםידבכנםירקמ

ירדסברבדשדחלמומוקמבדמועואםכיסנתארוחבלהלחנהתסנכישנאלע

.הכלממה

-רעפלארענענ)תיללכההפסאהתאהדסי1876תנשמןאיצוטיטםגקה.איקרות(18

תכשללוטניסהתכשללתקלחתמו,(רעפר^קרעדנעבענצטעזענ)םיקחהתנתונל(גנולמאז

-תיבתואיצמיכ,השעמהםלועכתעכםוקמהלןיאוזהפסארשאכםנמא.םישרומה

.הזשורדבםעפהרצקנןכלע,שורדלקרןתניקרותהדעוה

49םירצונ)םישיא80וב,ןטלושההסחמתחתדמועהדעו־־תיבשיאטערקיאלע
.םיתשםינשלעםינקזהתאמםתריחבו,(31םינמלשומו

לככהיאירקתפםאמהנושארה;הלחנואהליגראיהםעה־תפסא.הירגלוב(19
(56)היתופגרפסמכהירחבג1882תגשמםגמא.שלשםיגשלעםירחבגהןמהגש

לשומםיקהל,הלשממהירדסבםייוגישרבדלערבודיתודבכגםאו.םיגשששםגםזז

זאמ.הליגרההפסאהןמםיגשיפםרפסמזא,תולובגהתבצהלע,ומוקמבדמועואשדח

.איפוםלהירחבגאיהתהלוש,תיחרזמהאילימורהלהרבחתה

.תוינקילבופירתוצראבםיקקוחמה

יתשבםישענוםירכזנהנידמהיקחלכתפדצלשתישפחההיםנכהב.תפרצ(1

היםנכהשארידילעהלועפלםיאצויו,םעהישרומתכשלבוטניסהתכשלב,תוכשל

ירדסתרוקבתעבואהיםנכהשארתרידבתעבדחיודכלתיתוכשלהיתש.(טנעדיזארפ)

הנשםירשעושמהינבמםירחבנהואוביםישרומהתכשלב.(ננוםםאפרעפ)הכלממה

תוינולוקה,הששתרחוברינלא;שיאףלאהאמרפסממזוחאדחא,עבראםינשךשמל

.שיא565ח׳׳ס.10

,(םטנעמאטראפעד)ץראהתוקלחמןמ218םהמ־,שיא300-טניסהלשופונ

םינורחאהוםינשהנומשלםתריחבםינושארה.תימואלההפסאהןמ75,תוינולוקהורינלאמ7

כםעםיעבראןביתפרצקרהיהיאלרוטנים.םהייחימילכל
.הנידמהיהרזאיטפשמל

םהיתופםא;ראונאישדחבינשהעובשלישילשהםויבופסאתיתוכשלהיתשל

ןידונתיאלםתעדיולגוםהירבדדעבו(ןעטאיד)םויהסרפםילבקמהישיא;יבמופב

.הכשלהתמכסהילב.,רסאמבםמושל,שנועלםכשמלתושרהןיאןכ;ןובשח*

עבשתפוקתל(גגולמאירעפלאנאיטאג)תימואלההפסאהםיקתהיםנכהשארתא

ב
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•םסרפיאוה;דחיתוכשלהיתשירבחוטנעדיזעדפהוחתפיםיקחקקוחלתועצהה.םינש

*ןעיטסענמא)תוחילסהםלואו/הנינחהטפשמול.םמויקןוחטבלעוםהילערומשי,םיקודה

לעוירשדקפמאוהו,קשנהוזועמהרבדלעורבדןתיאוה.טפשמוקהידילעקרהנתנת

תוכלממהיריצלכ;תימואלהנינחלכבשארבשויאוה.(ליוויצ)הנידמהתוכילהלעוליהה

לעםתוחאוהו,תוכלממהןיבןתמואשמלכלעםירבדחקולאוה;םחישוםעשומע
הכלממהתורצואלםיענונהםא,רחסמואםולשתותירבלכ.(ןאיצאקיפיטאר)תירבהירבד
םא4ומלתומוצעתוזעזאקר,ץראלץוחכהכלממבושוכרטפשמויתפרצשיאבצמלםאו

זוננתתואףילחתוא,ץראהזיאהכלממהדינישתםא.תוכשלהיתשתמכסההזלשי

־יתשהזלומיכסיםרטבבירלהכלממארקיאלטנעדיזערפה.בותכקחהזלץוחנ,םירחאל

ריתהללכויטניסהםעתחאהעדבו,תוכשלהתפסאדעומרחאלוחכב.תוכשלה

.םישרומהתדמא

תניתנלחכההדיב.תירבהתוצראתפסאדיבתאזהץראבםילשומהטבש.ץייווש(2

ולכויקההזיאהלניזאמםויםיעשתךשמ.הצוחוהכלממהםינפבםירדסהלכוםיקחה

.וקחדלואוברקלםאםעהינפלעיצהלשורדל(ענאטנאק)תוצרא8ואםיתרזא30,000
145םויכהנומימואלהדוס.םינוממהדוסוימואלה״־דוסןסהתדוסיתירבהתוצראתפסא

(הטארעדנאטש)םינוממהדום.םינששלשלםירחבנ,ףלאםירשעמזוחאדחא,שיא
ןהישארתוררוב,הנשלכבתופסאתמתוצעומהיתש.םינטנאקהןמםירתבנ44ללמ

.דחיודחאתירתויבםיצוחנםירבדבךא.הדבלתתאלכתוחכנתםו

םיארקנה,העבשהישיארשא,(הטארםעדנוב)תירבה־דוסדיבהנוילעההלשממה

.שלשםינשלתופסאהןמ

חכיאבוטניסחדיבהלשממהטבש.(עטדאטש-עזנאה)תוישפחהתירבירע(3

איצומהאוהטניסה.טפשמוקחלכוריסיוונשיתאכי,םיקחוקקוחיודחי;םעה

יאב.םהייחימילבלורחובי(17ןעמערב,14קעביל,16גרובמהב)וישיא.הלועפל

.שיא120קעבילב,150ןעמערבב,160גרובמהב,םעהחכ

םחריחברשא,הירחבנשיא24.תיללכההצעומהדיכהלשממהטבש.ארראדנא(4

איצומהאוהןושארהרשא,(870(1101)םיקדנסיגשםההנושארםיבשויה;עבראםינשל

.(טלאוועגעדנעהיצלאפ)םיקוחהתאהלועפל

איצוהל.60,רישיארשא,הלודגההצעומהדיכםיקחהתניתנחכ*אניראמ-ן&ס(5

.הנשיצחותרמשמלעראשידחאלכו,הצעומהךותמםירשינשודקפיהלועפלםיקודה

.הלשממהטבש

םיקחהתאאיצוהלודיבקרו,ודבלךלמהדיבהלשממהטבשךלט־׳תכלממב
-ינימהדומעיהנושארהנרדטכ.ונוצרישועוירשידילע,לעופהלאתכמםיטפשמהו

סינינעקרפהלעודמעיתעב,םוירטסיניםה״דוסבודחאתיוזההרשמהיאשונ.םוירעטס

ונצראבו,ומצעבךלמהואםוירטסיניטה־שארהנושארבשויםהילעו,הכלממהבםידבכנ

1,)םוירטסיניטה־דעוארקנ
םוקמכדמועדנלריאוהינטירבב.(0513x61)1׳׳*ג׳10ת1!0־ז{ו08׳

דרול,(ןושארהרטסינימ)תורצואהדרול:ויבשויו,(טעניבאק)רדההםוירטסיניםה־דעו

,הכלממהיריכזמ,םתוההרמוש,רתםהי־דוסבהנושארבשויהדרולה,לודנהרלצנק

4תולהקהתנהנהורחסמהישאר,יללכהראוד-יכהשאר,םיהדרול,רצואהרלצנק

.רטםאקנאלתונצרעההלשרלצנקהודנלריאמישארהריכזמה

ב
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.הנידמהתגהנהלכשארבהכלממהרלצנקדמוע/זנכשאתכלממב

.הכלממהדוס:הובגדעודועםוירטםינימהדוסלצאאצמנתוכלממהרשעששב

.םהיתודלותםתיבםיעודיםש־ישנאולודעויתוכלממהמכב;ךלמהתאמוארקנוירבח

יראשו,הגהנההתולבגה,םישדחםיקחתודואלעץעיתהלאוההכלממהדוסרבד

םינידהיתבןיבחוכולכבדוחיב,םיעודיםירקמכטפשמץורחלוא,תודבכנתולאש

0074גק0זפ.)הכלממהדוסהיסורבםלואו.הושהקמעלאובילבמתודוקפהילעבו
1י

,דבלהצעלקר00841-1)
,דנלרעדינ/ןעגנירהטאל־סזלע,גייוושניורב;היסורפבאוהןכו

-רטסינימהתדמאעדווחיטפשמטילחהלהלאתוכלממבו,הירגלובולגוטראפ,ארגיגטנומ

.הזלתודוקפילעביראשואדחיםוי

םשיכדבל,ךלמ־תוכלממבומכםהתפרצבלעופהלאאיצוהלהלשממהירדס
-דוסדמועםוירטסיגיטהדעודי-לע.קילבופירהשאראוההגהגההשארבדמועה

םיקחעיצהלודיב,(ץנעטעפמאקעוויטאטלוזנאק)הצעומהחכדבלמרשא,הכלממה
לוטבלכלעו,הכלממכהגהנהרבדבאנלבוקובירלכלעץורחטפשמדיגהל,םישדח

.םגוטלשתדמלעוזירפהשתודוקפהישעמ(גנורילוננא)

.דחוימלודגהןיד־־תיכאצמנטפשמה־ינוטלשותודוקפה־ירשןיבתקולחמבעירכהל

.ןוטלשהידיקפירדם

ריעבםיבשויהםירטסינימהרשעםהןוטלשהשארבםידמועה.היסורץרא

ן)£800180?£1,3־0ךלמהרצחלע(1:םההלאו.גרוברטפ׳םהכולמה
(ג111111101י6

;(ג1ממ.מ1100זק.$$1.%)סיגוציחהסיגיגעהל(2;11ג1116]נ^0ן01{£11י£60גמי160ז8£1)

.)המחלמהינינעל(3
םינינעהל(5;(ג10ק0*06ג18מ.)םיהליחל(4;(30611206ג103

/(םילודגהםינינבהוףארגלעטה,טסאפה,תויוולםווארפ־יאתותדהיגיגעםגויתחת)םימינפה

(<
;(ג18280ן•.2ג!>0£2.םן>008£12621/1)םעחתלכשהל(6;(411121101־.2מ7ויק•ג$31

לע(8;(ג1״ממ01■.*8מגמ0031,,השעמהתשרחורחסמהםגויתחת)תורצואהלע(7

ינופסו(טפאשהטריווטםראפדגוא-דנאל)תורעיהוםירפכהינינבםנויתחת)הכלממהיסכנ

007*8.1>.111^\^^^,ןעזעווגרעב)םירהה
השביבםיכרדהתורבחתה(9;(ג1031ז0ז.1י

07x62)םיבו ג1מ:זזז!0ן-.1(0006126111
);

)םיטפשמה(10
יגינע,(ג10מז!0ז.!00יזמננ(1ו1

דיתחתתונובשחהתיארו.השודקההדוניםהידיתחתםהתיוולסאווארפההנומאה

.ומצעברסיקהלרשאתודיקפה

-רטפבידנלניפהדעוהדיבהרוסמרסיקהדיברשאהנוילעההלשממה.דנלניפ
הלשממהשארבדמועץראהךותב.הכלממהםוירטסיניטלשריכזמהושארבו,גרוב

,תוקלחמיתשלקלהתיטניסה.טניסהשאראוהוסראפגגיסלעהכרוטנרעבוג-לארענעגה

,םיבשותהיגיגע:(אריכ)םירפום-יתכהששהגורחאהדיתתת.הנידמהתלכלכלוםיטפשמל

.םיברהיכרצלתוכאלמוהמדאהתדובע,תולפתה־*יתב,ליחה,תונובשחה,תורצואה

השלשיריכאוהדחיתוצראהיתשלעןוטלשה.הירגגוא-הידטםואתכלממ
;םינוציחהםיגינעלורסיקהתיבלרטסינימה:םהו.ןרובםיבשויהםיללוכםירטסינימ

תוקולתעבראלקלחנ,המחלמהלשםוירטסיניטה.תחצואהינינעל;המחלמינינעל

לכלעיללכהחיגשמה.(ענידאמ)םיהליהלתחאהקולחו,השביהליחל(ןאיצקעז)

לעיללכהליההלעהנותנהחנשההולו,ומצעינפבדמוע(ראטקעפםניא-לארענענ)ליחה

ןובשחה־רצהדמועתונובשחהתיארל.בר־אכצתונויסנלהנלוויכלהמןורשכוויתולעמ

4:ד[ב״חשרבה]
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לע:םהוםירטסינימהעבשםיאצמנ,הדבלהירטסואתכלממדעב.רסיקהלשןוילעה

;(בילודנהםינינבהוםימה,םיכרדה,(ט^טינאס)תואירבהירבדהזבו)םימינפהםינינעה

״תונמוא,רהסמ)־יתסמהלש;(תופיהתוכאלמהוםיעדמהירבדהזבו)םידומלהוהלכשהה

םירפכהינינב)המדאהתדובעלש;(םיפארגעלעטיטסאפ,לזרבהתולסט,תוינאה־ךלהמ

יאולמ,אבצהתובוחינינע)ץראהחננהלש;(הכלממהיסכנ,תיררהההדובעה,תורעיהו

םגויתתת(ןעםגאגיפ)תורצואהלשו,םיטפשמהלש;(תיללכההננההוירעמראדנאז,ליחה

.(ןענילאז)הלמהתופרשמ

לע:םהו,טסעפ-אדובבםבשומוםירטסינימהעשתםיאצמנהירננואתכלממדעב

לע;רחסמהותונמואההמדאהתדובעלע;םידומלהוהלכשההדעב;םימינפהםינינעה
;תורצואהלע;םיטפשמהלע;ץראהתנגהלע;תוצראהתורבחתהוםיברהיכרצלתוכאלמה

—תחתמאאלב)אינוואלם־איטאורקלע.
םירכזנהןיכךוותלםיניכהרטסינימו;(לייפטראפ

.ןיוובןורחאההזבשומ;הירטסואירטסיניםןיבו

םכשלעתונותנהכלממהירבדלכלעהחנשההוהלשממהתגהנה.זנכשאתכלממ

.(רעלצנאקסצייר)רלצנאקה
—

לעהדוקפה:ןההלאהכלממהלשתונוילעהתודוקפה

םעדטמאסנייר)םימינפהםינינעהלעהדוקפה;(טטאםעניטר^ווםיוא)םינוציחהםינינעה

ינינעלהקלחמהו,(ננולייהטבאלארטנעצ)תיזכרמההקלחמה:תוקלחמיחשחל,(ןרענניא

רצואלעהדוקפה;(טטאץיטסוי)םיטפשמהלעהדוקפה;(עצילטפאשטריוו)הלכלכה

;םיפאדגעלעטהו(טמאטס$פס5ייר)םיצרהיתבלעהדוקפה;(טט8ץאשס5ייר)הכלממה

הלםיענונהסיקחהלעוןהילעחינשהל,לזרבהחולסמלעהדוקפה
ן

תולסםלעהדוקפה;

ךרקחולהנתה:וולנןהל.(ט^טילאריטדא)םיהירבדלעהדוקפה;הכלממהלרשאלזרבה
־סיםאק-געדלושם5ייר)הכלממהתובותדעו,(דגאפ-געדילאווגיאס5ייר)ליתהינקזלשהמיקה

לשתונובשחהרצח,(םויראטארוק-קגאבסבייר)הכלממהלשהאולחתתיבלעהנוממה,(ןאיס
ינינעחנתנה.ץלרכבהדוקפהילעבלכבשומ(סעכיירןעשטיידסעדףאהםגגונ5ער)הכלממה

.נרעבטעטריוו,ןסכאז,ןרעייאב,ןעםסיירפבםירטסינימהידיבהנותנהמחלמה

ימה.ןילרבבםבשומרשא,םירטסינימהעשתידיכהנוילעההנהנהה.ןעסםיירפ

תונמואלורהםמל;האופרהודומלה,םיגהורהםינינעל;תורצואל;םינוציתהםינינעלרטסינ

םירפכהינינבל;הםהלמל;םיטפשטל׳,םימינפהםיגיגעל;(עברעוועגדגואלעדגאה)

םיברהיכרצתוכאלמלרטסיגיםהו;תורעיהו(ןעג^מאד)םיסכגה,(טפאשטדיוודגאל)

.(ןעטייבראע5ילטגעפפ#)

םיניגעל,ךלמהרצהל:הובגהןוטלשהשארבםידמועםירטסינימהששהל.ןרעייב

תורצואל,רפסה־יתבותיתדההיסנכהינינעל,םימיגפםינינעל,םיטפשמל,םינוציחה

.ןע5נימבםבשומםלכ;המהלמלו

סינינעל,םינוציחהםינינעלרטסינימה:ןעדזערדבםיבשויהםירטסינימהשש.ןסכאז

םיטפשמהדעב,הלכשההוםעהדומלל,(רהסמותונמואםירפכהינינבדעבסג)םיםיגפה

.המחלמהדעבו(םירההיבצהםוםיגינבהולזרבהתולסמירבדלםנ)

םינינעהדעב,םיטפשמהדעב:טראגטטוטשכםירטסינימהשש.גרעבמעטריוו

תשחהםירפכהיגיגבלםג)םימינפהםינינעהדעב,(תוכלמה־תיבירבדלםג)םינוציחה
.המחלמהינינעלותורצואהדעב,רפסה־יתבוהיסנכהדעב,(רחסמו

הלכשהל,םיטפשמל:םירטסינימהשלשידיבעהורםלראקכןוילעהןוטלשה.ןעדאב
תדוגאיפלעםיכתתגםיגוציתהסיגיגעלותוכלמהרצחלעגוגה.סימיגפםיגינעלן

.םירטסינימה

ושארבדמועהרשא,הכלממהלשםוירטסינימהאצמנטדאטשטראדב.ןעססעה

ב



—51—
טפשמה,ימינפהרש,םינוציחהםינינעוגאצרעההתיבלרטסינימהאוה(טגעדיזערפ)
.תורצואה*

:םהתונידמהתוגהנהשארבםידמועהםילשומה,זנכשאתוכלממרתיב

םיםינפהסינינעדעכ,םינוציההםינינעדעב:םירטסינימהעברא,ןירעווש-גרובנעלקעמ

,תורצואהדעכ,(תוניפסרבעמולזרבתולםמ,ץראהתלכלכ,רחסמ,תונמואדעבםג>

־אטראפעד-ר^טילימ)ליחהתקלחמ.(האופרהתמכחינינעוהלכשהדעבםג)םיטפשמהדעב

—.(טנעט
־יינב(םוירטםינימסטאאטש)הכלממהלשםוירטסיניט.ץילערטס-נרובנעלקעמ

:תוקלחמשמהבהנידמהלשםוירטםינימ.תובנעדלא—.תונושתודוקפהיתחת,ץילערטם

,םימינפהםינינע,רפס־ייתבותויסנכ,םיטפשמ,ץוחהינינעולחנהגאצרעהה־תיבדעב

—.תורצואה
ךאנעזייא-ראמייוו-ןעסכאז

דעב:תוקלחמעבראםעהנידמהלשםוירטםיניט.
—.תורצואהוםיטפשמה,םיםינפהוםינוציחהסיענעה,הלכשההולודגהגאצרעההתיב

םינינעולשומהתיבדעכ:תוקלחמשמחבהנידמהלשםוירטסיניטה.קגניניים-ןםכאז

תוירטסינימה.אהטאג-גרובאק-ןםכאז—.תורצואהוםיטפשמה,םיטינפהםינינע,םינוציח

,גרובאקהלודגהתואישנהינינעבתקסועתחאה:ולתוקלחמיתשהנידמהלש

פינינעל:תוקולחשלשלעבהנורחאה)אהטאנהלודגהתואישנהינינעבתינשהו

־־תיבלעתתאהגלפמדוע;(םיסכנותורצואל,רפס־יתבותדל,םיטפשמהוםימינפה

,אישנה־תיבדעב:תוקלחמשלשלעבםוירטסינימ.נרובנעטלאןסכז—.אישנה

םוירטםינימ.נייוושניורב—.תורצואהוםיטפשמהדעב,הלכשהוםיגפוץוחיגינעדעב.

הנידמהלשםוירטסיניםה.טלאהנא—.תויללכתודוקפהמכויתתתרשא,הנידמהלש־

יתדהשרדט-תיב,םידומלה-יתבלשוםינפלשהרשמהויתחתרשא,יוסעדב

.טדאטשלאדור-גרובצראווש—.(םויראטקעריד-סנאניפ)תורצואהתנהנהו(םויראטםיסנאק)

.רפס־יתבלוהיסנכל,רצואל,םיטפשמל,םינפל:תוקלחמעבראלעבםוירטסיניםה

,ץוחוךיסנהתיבינינעל:תוקלחמשמחלעבםוירטסיניטה.ןעזיוהסרעדנאז-נדובצראווש

4הנידמהתלשממ.הנושארהרושסימ—.םיטפשמלורפס־יתבלוהיסנכל,תורצואל,םינפל

תיבו(םיסכגהדעכ)ךיםגהתכשל,(ךיםגהתיביגינעל,טעניבאקםייהענ)םירתסהרדח

.ץיירנבםלכ(םויראטסיסנאק)שרדמה
ארעגבםוירטסינימה.הריעצההרושהסייר—

—.תורצואלורפסה-יתבותדהינינעל,םינפל,םיטפשמל,ךיסנהתיבל:תוקלחמשמחלעב
•יתיבו,ךיסנהיסכנתכשל,(םויראטקערידםעדנאל)הנידמהתנהת:טנאטריפ-קערלאוו

.קזלאראבשרדמה
תרשמהויתחת,דלאמטעדבךיסמרדחלשםוירטםיניטה:עפפיל—

.עפפיל־נרובמיוש—.םידומלותדלשרדמהדריבו(סםימאקיעדיפ)הלחנהיסכנתנהנהו.

:תוישפחהתירבהירע—.שרדמהתיבו(רעמםאקטנער)תוסנכההתכשל,הנידמהתרשמ

ןמםירבחןהלורבחחיםימעפלו,תויטרפהתודוקפהויתחתוטניסהתישפחריעלכב

—.(טפאשרענריב)םיחרזאה
,גרוכסארטשכרסיקהדימעהרשאביצנה:קגנידהטאל-סזלע

תורצואל,םיטפשמל,הלכשהלוםינפל:עבראתוקלחמלקלחחמהםוירטסיניםהויתחתרש*

.םיברהיכרצתוכאלמלוםירפכהינינבתונמואל,סיסבמ

הנידמהתנהנהלש(ןעדר^העבלארטנעצ)תויזכרמהתודוקפה.דנלריאוהינטירב

(1101116תימינפההדוקפה,(11116ז6*81117)רצואהתכשל:ןודנולבןההרשעתחא

0ז6ג0£106£00)הנוציחההדוקפה,05506)
,(0510600100181)תוינולוקהלעהדוקפה,(1י

דעבהדוקפה^(10(05106,113)תידוהההדוקפה.אפוריאבשתולפטהתוצראהדעבםנ

רחסמהלעהדוקפה,(.£.<1101ת*05111^©)םיהלעהדוקפה,(ו^&מ05106)המחלמה

(£0ט1ת911(;66םידומלהדעו.לזרבהתולפמותוינאהרבעמדעבםנ(80*ז<0£1*!■^6^
,(1^01(601ז6ז09ג30414601)הדעהיעגעלעהדוקפה.0?1800000011<1ט1״ו1נ01*.

ב

־־י*4
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דבלמ.(?0811ת8816נ•06מ6ת*1)תויללכהםיצדהי־יתכלעהדוק&ד.הקלגזינינעדעכ$*

1*>ז<1מ1§1נ011911061101•)לודגהרלצנאקדרולההנה,הז
־טםינמדאפינינעלעררוש(

(ם6קגז*8״ז6מ0£306111160£4■אבצהדיגנלשהקולחההזתמעל.הכלממהכםיוויטר

.אבצהיסיסכתלעתחגשסהאיה,00םגטנ*ט11112!ם0^1)

לע;זיראפבםירטסינימרשעדהאהלשמינהתרמשמלעםידמועהפ.תפרצ

לע,(ריגלאתנהנהםגללוכ)םימינפהלע,םינוציחהםיניגעהלע,הלכשההוםיטפשמה

הטאלםהלע,תופיהתוכאלמהוםידוטלדלע,תוינולוקה!םיהלע,המחלמהלע,תורצואה

,רחסמהיפח,ץראהםיגפבתוינארבעמוםיכרדהינינע,(טייבראע5ילטנעפפ$םיברהיכרצל

,(תורעיהוםירפכהינינב)המדאהתדובעלע,לזרבהתולפמוםירהבהדובעה,םימהינינב

קיטסיטטסהותואירבהתרמשמ,(ןעססאקראפש)תונודקפ,תשרה,רהסמ)רהטמהלע

־רצח:ןה,ןמצעינפכתודמועתודוקפ.(ףארגעלעטוטסאפ)םיצרה־יתבלע,(תיללכה

.תונושתודוקפילעבןיבתקולהמכעירכהללודגהןידתיבותונובשחה

4אמורבפיבשויהםירטסינימהעשתידיבהנוילעהתיזכרמההלשממה.הילטיא

,תורצואהלע,הלכשההוםיטפשמה,דסחהרש,סימינפהלע,םינוציחהםינינעהלע5םהו

תזלסמ,םיכרד,םינינב)תויולעותוכאלמהלע,םעהדומללע,פיהלע,המחלמהלע

השעמהתשרח,המדאהתדובעלש,(פיפרגיליטהוטסאפה,תורהנ,תולעת,לזךג

.רחסמהינינעו

לעוצעיתיוברשא,םלאהקאטשבהכלממהדוסדיבהנוילעההלשממה.ןעדעווש

רעב.רבדטילחיךלמהו(ליההלעבטהוםיינידמםינינעדבלמ)ללכבהכלממהינינע

,הלשממהדוםילעבתנהנהתחהתוקלחמעבששיהלשממהלשםייטרפהםיפיעסה
:ןהו

תגנה,ץראהתמהרבדלעהקלחמה,(םיפדהינינעלםנ)םיטפשמל,םינוציחהםינינעל

,תונמוא,םירהבהדובעה(טפאשהטריוודנאל)םירפכההנבמ)תימינפההקלחמה,םיה

(ףארנעלעטהוטםאפהדעכםנ)תורצואהתקלחמ,(לזרבתולסמוםינינב,תונפס,רחסמ

.(השעמתשורחוהמכחו,הקדצל,האופרל,םידומלל,תדל)היסנפהתקלחמו

םיחקפמוירבתמהעבשוהכלממהדוסאצמנהנירמהתלשממשארב.ןעגעווראג

(ייצילאפ)הנידמהתרמשמוםיטפשמהדעב,ךונחח־יתבותולפתה־יתכדעב:תוקלחמהלע

םיהדעב,ליחהדעב,םיסמהותורצואהדעב,םימינפהםינינעדעב,האופרהירבדםג

תרבוחמההכלממהדוסלשתחאהגלפמ.(ןאיזיווער)החגשההרעבוםיבתכמדתלבוהו

תוקלחמישאר;םלאהקאטשבךלמהלצאהמוקמ,הכלממהיצעוייגשודחארטםיגיממ

.אנאיטסירקבםבשומ(םטנעםאטראפעד-סעוטלאוורעפרעדםפעש)הגהנהה

דעב:ןענאהגעפאקכםיבשויהםירטפיגיטהנומשתאזההבלממהל.קראמעגעד

תגהנהד״עםג)תורצואהדעכ,יצהדעב,המחלמהינינעדעב,מימינפהםיגינעה

םיניגעהדעג/(האופרהיגיגעו,ייצילאפה,אבצהתבוהריעםג)םיטפשמהדעב,(תוינולוקה

ראחדכ,רחסס׳תוגמוא,(רוטלוקסעדגאל)המדאהתדמעתבטהרבדלעםג)םימיגפה
דומלהוךונחהינינעוהלפתה־־יתבדעכ,(דנלגערגינינעולזרבהתולםמ,םיפרגעלעמ

.דנלסיאירבדלעו

:םהו,נאעהבפיבשויהםירטסינימהנומשידילעהלשממהגהנתתהפ.דנלרעדינ

תלפתהיגהנמדעבםנ)םיטפשמהלעשרטסינימה,םינוציחהםינינעהלשרטסינימה

;(ןענעזהלעדא)פיליצאהינינעו,(יירעשיפ)תוגיד,(דגאי)דיצ,ייצילאפ,(סומלוק)

יצהלעשרטסיגימה;(האופרהירבדוךוגחהדעבייםג)םימיגפהםיגיגעהלעשרעטפינימה

׳סימהינינבלעשרטסינימה;תוינולוקהלעש;המהלמהלעש;תורצואהלעש;(עניראמ)

.(םיפרנילטהוטס$פ,לזרבהתולסטםג)תונמואהורחסמה

ב

<
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,(גרובמעסקולב(גאצרעהפםארג)לודגהךיסנהדיב)הנוילעההלשממה.גרובטעםקול

המהרשא,(ןעראטקערידלארעגעג)םיללוכםילהנמהשלשוהנידמהרטסינימןמתרבוחמ
םינינע)שמח(ןאיזיוויד)תוקלחמלםיקלחנההרשמהיפנעלשהנהנההשארבםידמוע

.(םיברהיכרצלםינינב,תורצוא,דומלוםיטפשמ,םימינפ,םינוציח

:םההלאו,לעםםירבבםבשומותאזההכלממההנמתםירטסינימהעבש.היגלעב

המדאהתדובעדעבםג)םימינפהםינינעהלע;(רחסמהדעבסג)םינוציחהסינינעהלע
־יתבו,יולנהןוחטבה,הלפתהיגהנמדעבםג)םיטפשמה;יללכהךוגהה;(תונמואהו■

,םיהוהשביהיכרד,םילודגהםיגינבה)םיברהיכרצלתוכאלמהוהמחלמה;תורצואה;(דסחה

.(םירההתדובעו,יצה,ףארגעלעט,טסאפ,לזרבהתולספ

,תירבהתוצראלשהנוילעההלעממהתדוקפ)ןרעבבתירבהדוסיקסעלכ.ץייווש

:המה,דוסהישנאןיבעבש(סטנעמאטראפעד)תוקלחמלםיקלחנ(טפאשנעססאנעגדייא

הדובעהדעבםג)תימיגפההקלחמה,םינוציחהםינינעהדעב(עשיטילאפ)תינידמההקלחמה
הקלחמה,(ייצילאפ)תורמשמהוםיטפשמהלשהקלחמה,(םינרבהינינעלו(סוטלוק)תיתדה
הקלחמח,המדאהחדובעו־וחסמחלשהקלחמה,םיסמהותורצואהלשהקלחמה,ליחהלש
לכלעםידעווננוכתודיחיה(ענאטנאק)תולילגב.לזרבהתולסמוםיבתכמה״תלבוהלש

.הישיאוהגוילעההלשממהתדוקפתהתהגהגהינינע־

רשא,(V*(!״*)ץודאפבהלשממהאיהתוכיסגהלשהגהנההתדוקפ.ןייטשנעט5יל
יסכנ.יולתםוירטסינימהרלוקוראוצלעו,(רעזעוורעפסעדנאל)הנידמהןכוסאוהשארה

־סרוקער)טפשמהםוקמםגםשרשא,ןעיוובךיסנהרצהיקסעלועיגי(סוינ^מאד)תוכלמה

*(ןאיצארטסיניטדא)הנידמהםינפינינעסחיכ(ץנאטסניא

ריכזמהונימיל;(רעמעבוגלארעגעג)דיגנ־רשידילעתגהגתמהלשממה.אקאנאמ

,הנידמהדוסבהנושארבשויאוה.לודגהשוכרהרשוהנידמהריכזמ,למנה

הנידמהריכזמ,(£8ק11::1ת1מ6§6ם11)דחארשדיבהגהנהה.אניראמ־ןאם

(רעטסייטצאשלארענעג)לודגהשוכרהרש,תורצואהלוינוציחההגידמהריכזמ,ימינפה

.םיצולחהדיקפו

.ןושארהסוקידנסהדיבהגהנהה.ארראדנא

הכלממהינינעלעשםוירטסיניטה:המהו,דירדמבונהכיםירטסינימהנומש.דרפס

םיטפשמהודסחהלשםוירטסינימה;(ץוחהינינעוךלמהתיבירבד,םוירטסיניטסטאאטש)

םוירטםינימה;םיהלעשםוירטםינימה;המחלמהינינעלעשסוירטסיניטה;(םייתדםיגהנמלםנ)

טסאפלםנ,ג11ם18161-10<6,1316ג1נ61-ם00101ג)םינפלםוירטסיניטה;תורצואהלעש

,םירהבהדובעה,תורעיהתבטה,המדאהתדובע)םעהתלכלכלםוירטםיניטה,(םיפרגיליטו

תוינולוקהלעשםוירטסינימהו;(ךונחהירבדוםינינב,לזרבתולםמ,רחסמ,תוינמוא
.(ג11מ1816ז10(17116*ת3ם1גט

םג)םינפהינינעל;תורצואהדעבןןובסילבםבשומוהזבםירטסינימהעבש.לגוטראפ

םיהדעב;המחלמהיגיגעדעב;םיטפשמהותיתדההיסנכהינינעדעב;(דומלהינינעד

.תוינמואורחסמםיברהיכרצלתוכאלמהדעב;םינוציחהםינינעדעב;םילרבעמתוצרא

רטסינימה.(ןעהטא)אנותאבםלכ,תונובשחה־רצחוהבםירטסינימהעבש.דנלנע5ירנ

.םילוהמחלמל,תורצואל,םידומלותדל,םינפהינינעל,םיטפשמל,ץוחינינע

תדל;(ףארנעלעטוטסאפלסג)םינפהינינעל.טסעראקובבםירטסינימהנומש.הינימור

;םיטפשמל;םיברהיכרצתוכאלמל;םיסכנורחסמתוינמוא,המדאהתדובעל;םידומלו

.ץוחינינעלוהמהלמל;תורצואל

רטפינימ.תונובשחהתיארלהנוילעהדוקפו,דרנליבבםירטסינימהנומש.היברעס

ב
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4המחלמהיניינעל,תורצואל,םיטפשמל,םידומלותדל,םינפהיגיגעל,ץוחהינינע^

.םעהתלכלכל,םיברהיכרצתוכאלמל

־ינינעל,ךיסנהתיבלוםיטפשטל:איניטיצבםירטסינימהששוזתוכיסנל.ארניניטנומ

.םידומלותדל,תורצואל,המחלמל,ץוחל,םינינבורחסמלםינפה

,ץוחהינינעל:הלשממהלעלופוניטנטסנקבםידמועםירטסינימהעשת.איקדות

4םיטפשמל,םיברהיכרצתוכאלמל,המדאהתדובעורתםטל,םידומלל,םינפהינינעל

.םילוהמחלמל,תורצואל

הגהנהה־־דוסונימיל.םינששמחלעאךננהןאטלוסהרשבשויעטערקיאהלע

.תונושתודוקפילעבמ

*םידומלל,םינפהיניעל,תדלוץוחהינינעל:איפוסבםירטסינימהעבש.הירגלוב

.המחלמל,םיטפשמל,תורצואל,םיברהיכרצתוכאלמל

הכלממהתורצואלםוירטםיניטהדיבאיההנוילעההגהנהה.אגיווגיצריה-הינסוב

תקלחנםשרשא,אוועיאראסבתאצמנהנידמהםינפבהלשממה.הירגגוא־הירטסואלש

.םיטפשמלו,תורצואל,תימינפהגהנהל:תוקלחמשלשל

.ליחה

גתואבהתוטישהתאאפוריאתוכלממבלידבהללכונהמחלמהתוחכףסוארבדלע

,דימתדמועליח(א:איהו,יקנ״יאתיללכהאבצהתבוחלשהטישה(1

,קראמענ$ח,ןעגעווראנ,הילטיא,תפרצ,זנכשא,הירגגוא-הירטסוא,דנלניפוהיסורבומב

,אניווגיצריה־היגסוב^דיליטור-טסוא,הירגלוב,ארגיניטנומ,היברעם,הינימור,דנלנע5ירג

וא,ץייוושבומכ(ר^לונער)ירחסאבצםא,דמועיתלבליה(ב;אקאנאמואניראמ-ןאס

;ארראדנאבומכםיצולחורבעיםעהלכםאיכרדסיתלב

-ללעטשדנואףיוקזאל)הרומתהוןוידפהםעתיללכהאבצהתבוחלשהטישה(2

;ייקריטולגוטראפ,דרפסב(גנוטערטרעפ

הבוחהתטישםעהרושקו,אצמנהליההדעב(גנוריטנעססא)םיבדנתמהתטיש(3

;היגלעבודגלרעדינבומכ(רהעוורענריב)םיחרואהתנגהסחיבתיללכה

;ןעדעוושבומכתיללכההבוחהםעהרושקההריחבהחטיש(4

;דנלריאוהינטירבבומכםיבדנתמהוהריחבהתטיש(5

,ןיאןייטשנעטכילתוכיסנב.גרובמעסקולהלודגהתואישנבומכםיבדנחמהחטיש(6

.אבצחתבוחמהיבשוילכורתוה1868תנשמיכ,ליחלכ

אלרחאואבצבופגבחרזאלכאובי,יקנ־יאאבצבהדובעהתבוחתטישיפלע

ףא,ברקםוילדימתםינוכנתויחל(רעעחסעדנעהעטש)דמועהליההלע.ומוקמאלמי

ליחבםגגהוגןורחאחרבדה;םתיבלבושלןוישרולבק(עפרעזער)םיאולמהליחבםיאצמנהיכ

.רונלטמבו,רפסמברקפהלולגרתהלקרםיארקנםהםולשתעברשא,(רהעוודנאל)ץרא-ינגמ

.(באטש)ליההרטוחדמועתודחא

.אבצבואציחגשתחאוםירשעינבמבצמהלדבהילבהיסורידבעלכ.היסור

.יצהלוהנידמהליחלקלחיןושארח,חכלממחיצולחודמועהאבצהןמןנובתיןיוזמהליהה

;האירקהידילעהנשלכאלמנהרדוסמהליחה(1:ובשחתיםידםועחהנידמהתונחמלע

המחלמהסיסכלע(ער^לוגער)רדוסמהליחהביצהלםתדועתרשא,םיאולמהליח(2
4

;םיקזקהידודג(3;םתדובעתטשלכתאלמדעםתיבבראשהלןוישרההישנאלו

ב
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ללוכפדרליח.(םיריקשבהוםירקמםירטטה)םירחאםימעיטבשמםירדוסמהםידודנה(4

15הנידמהליחלהדובעהחונש,סיקזקהדבלמ.םיאולמהו(עוויטקא)םילעופהתוסיינה

היזאבהורחאתוזוחמחזיאוןאטפעקרוטליחב;(םיאולטבעשתוחדוגעבםינששש)הנש

םיאורקה(0מ0ג^61116)הכלממהיצולה.(םיאולםב3הדובעתונש7)טינשרשעיצהלעו

םיעבראדעםירשעינבמםירכנהלכמןנוכתי,רסיקהמיולנבתכמידילעהמחלמתעב

,תותדמיתשלקלחיהזהליהה.דמועהליההרפסממםניאוקשנקיזההלםדיבחכרשאהנש

ליההיקדבקזהלוןורסההאלמלוא,םידודניקלחתושעלתדעוימחנושארהרשא

םישנאתנתונוםינשבםיאבהןמ,תינשה;הנשדיכ—א״כינבםיריעצהןמאיהו,דמועה

םאםתדובעםירמוגוםדלוהםוימליהישנאםהסיקזקה.ץראהינגמדעב(ט5אשננאם)

תגרדמםנואבצכםידבועהתגרדמבשחחםהל;םהלהצוחואםהיתובשומתומוקמב

ךשמוהרשעהנומשהתנשבדובעלואוביםינושארה.םיצולחהבצמלהכלממהיננם
.הנשםירשעהדובעה

ןעפפאלהדבלמ,הנשתחאוםירשעןבמשיאלכלע!דלחהדובעהתבוח.דנלניפב
,םיאולמהליהבםיתשו,לעופהליהבםינששלש—הדובעהתונשךשמ.גראבאעלואיבשמו

.םצראלעןגהלקרםתדועתרשא,הכלממהאבצבםיעבראהתנשדעהאלהוזאמו

הדובעהתבוה.אבצהתטישלדחארדסהכלממהיקלהינשב.הירגגוא-הירטסוא

.ההפשמבמיעודיםירקמלקרהנוחנתיתעחשפוח;שיאלחנשםירשעתאלמירחאהלח

עוורעזערצ8זרע)םיאולמ,(עניר8מ)המחלמחיצ,דמועליחלףעתסיןיוזמהליחהלכ

.(םרוטשדנאל)ץראהתננהו(רהעוודנאל)הנידמהאבצ,(המחלמםויבןוערגהתואלמל

4הזמ5םינשעשתהמחלמה־יצב.םיאולמב7;לעופב3:הנשרשעהדובעהתונש

.םינש10(עוורעזעדצטאזרע)םולשתהיאולטב.(עוורעזער)םיאולמב5;ליההתורדשב

םולשתה-יאולמוםיאולמהינבתאהקתעההי״ע(א:אלמי(רהעוודנאל)הנידמהאבצ

;הדובעתונש12ךשמבתונושתורמשמ(ב;םינשיתשיתדובעלםהיתונשתולכירחא

.םהיתורמשמלעתמערבכדשא,המחלמהךשמלואםיתשםינשלעםיבדנתמהייע(ג

,הירגנואתוצראבוגרעבלר&ראפולאריטבקרו,המחלמשישןמזב(םרוטשדגאל)הגגהה־־אבצ

.םעבםיבדנתמהןטהפו,םישמהדעו18תנשמםש

הרשע-עבשהתנשמלחת(ט5ילפפרהעוו)אבצהתדובעתבות.זנכשאתכלטטץרא
הדובעדובעליזנכשאלכביוחטתאזהתעהךשמב.םייחהתונשלםיתשוםיעבראהדע

;הנש4יצהואדמועהליההיאולמב;הנש3לעופכיצבואדמועהליהב:הנש12

םתיבלוחלשנרשאואדפםמהןמוראשנרשא,םההםישנאה.הנש5הנידמהאבצב

תבוח.31חנשדעIIחגרדמםיחאבצואםולשתהיאולמבםמוקמוארימולשימיב

.םירשעהתנשתולכםעלחת,יצבואדמועהאבצברחבהל(טכילפפרעטילימ)ליהה

אבצברקפהלםהילע,םיבוהשביבהדובעלוארקנאלרשאהדובעהיביוהממהלאלכ

.ךרוצהתעלהנידמה״ליהואלמיםהמו(םרוטשדנאל)הנידמהדוננה

ותדוםיהכלממהלש(טכ8טעטענפפאוועב)ןיוזמהחכה.דנלריאוהלתנההינטירב

םיחרזאהליחובשחתיםחלרשא,(ןעפפתטספליה)רזעהתונחמןמ,רדוסמהליההןמ

ןמקראלמי(עעמראעראלוגעד)רדוסמהליהה.הםהלמהיצןמו,םיבדנתמהו(ץילימ)
אלוהנשהרשעעשתןבמתוהפיהיאלהדובעלרכשנהליחשיאלכ.אבצלםירכשנה

ליחםמא.םיאולמבשמחולעופבעבש:הנש12הדובעההבוח.שמחוםירשעלערתוי

ליחשיאלכדעבו,חומימתםינש12םהילגדתחתודבעי(עדראג-עתעלאוואק)םיבכורה

—.םינש8•ותדובעןמזךראיודוהבדמועה
ןבמינטירבלכאובי(ץיליט)טיחרזאהליחךותב

(ןלעזניאל8נאק)הלעתהייאל.(יוכוןידיכרוע,םינהנה,םירעפהןמץוה)35דעהנש18
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.קשנילכםהלןתחוהכלממהךומתתםיבדנתמההנתמל—.דבלםיחרזאליח
תנשדעהנשםירשעןכמאבצבתאצלביוחמהדובעליוארהיתפרצשיאלכ.תפרצ

,ויאורקידילעאלמיהמחלמה־־יצ—.לובנהליהבהנש11,לעופבהנש9:םיעבראה

(טנענניטנאק)הכרעההןמהמחלמהןנסדימעהדשאםישנאההלאידילעוםיבדנתמהידילע
.תיתנשה

(ץילימ-ליבאט)דיינדםיחרזאהליח/דמועהליחה:השביהלעןיוזמהחכ.הילטיא
םיוארההכלממהיחרזאלכ.רוצמלםינכומה(ץילימ-ל&יראטיררעט)לובנהלעםיחרזאהליחו

ואלרוגהיפלע.עשתוםישלשהידעםירשעהתנשמםידוקפהלעואוביאבצהתדובעל

;הנשהנשתכרענה,הנושארההגרדמה:שלשתונרדמלוקלתתי,םידחוימםיקתיפלע

;תישילשהוהנושארההגרדמהןמםרטפהירחאםיראשנחהדובעלםיוארהתסנוכ,תינשה

יגינעתבסלדנהםיהרזאהליחודמועהליחהןמםיחלשנהתאתללוכ,תישילשה

.החפשמ
תופוצרןה(ץילימ-ליבאמ)דנהםיהרזאה־ליחבודמועהליהבהדובעהתונש—

,קשנישועומכ)םידחאהדובעיפיעסבםינשהנומשךשמקשנהתחח(טנענ8מרעפ>

חגרדמלםיאורקהדעבאוהו,שפוחבוהדובעכיעראןמזלוא,(יוכםיהינשמ,םינעמ

עבראלדנהםיחרזאהליחב,םינש.דנמשלדמועהליחבואוביתינשההגרדמהינב.הנושאר
ליחבהדובעהתונשתולככ.העובקהנניאםתשפוחתעםלועבםולששןמזבלבא,םינש

םשרשא,לובנהליחכםינשעבשלתוגרדמהיתשיגבואובידנהםיחרזאה-ליחודמועה

המחלמה־יצ.תורצקתוניחבלארקהלחנש19ודבעידבלתישילשההנרדמהלםיחקלנה

4םעהנושארההגרדמלםאובשחילדוגהירפסמיפלו,םיהליחלםיבתכנהתאללוכ

.םולשימיבשפוהוהדובעתונש10תינשההגרדמלוא,שפוחתונש6תדובעחונש

(עטרינ^טנאק)םיקלחנה,(ענעבר^וועג)םיארקנהתאללוכןעדעוושלית.ןעדעווש
ליחה.דנלהטאנמ(רהעוודנאל)ץראה־יננמליחתאםג,(עטריגאיצבירקםגאק)םיבתכנהו

םהםיקלחנהליח.(ןאזינ־ענ)םינפהתרמשמםתדובעוםיבדנתמהידילעאלמיאורקה
םידמהוקשנהתואצוה.הדשותיבםרפםילבקמותוכלמהיסכנלעםיבשויהואםיסכנהילעב

ינבמוננוכתיםיאולמהליחואםיבתכנה.הדובעלםיוארדועלכםתדובעו,הלשממהלע

םילשהלושרדיהמחלמימיבוםיקרפלםולשימיבדמלתהלםיאבה,הנש25דע20

לכםיללוכדנלהטאניאמץראהיננמ.םירצבמבדומעלותרםשמלוםירקיעהםידודגה
םלאהקאטשיחרזאליחהנידמהאבצלובשחתיבחרהןבומב.הנש60דע18ינבמהיבשוי
ליחוםיאולמהדעב;האירקהידילעואלמיהמהלמה־יצישנא.םיבדנתמהםיבורההנהמו

.תיללכההאיציהתבותתדמועםיה

םיתשוםירשעינבמםידוקפהלעדומעלםיביוהמהכלממהידילילכ.ןענעווראנ

םיבדנתמהואוביתרמשמהתדובעל.(םיצולחב3אבצהתורדשכ7)םינש10ךשמל,הנש

50)רפס־תיכבלבנמ,המחלמיסיסכתלשדומלהןמזתעבהנש5ךשמל
תוניתבו(םימי90—

ודבעיםיה־ליה.הנש50—45דעהבוחהםיצולחהאבצכדקפהל.הנשבםוי30קשנ

.35—22תנשמ

תנשדעהדובעהלהתשיאייחימיל22תנשבו,תיללכאבצהתבוח.קרמענעד
ןמז.זנכשאבהגידמה־־יצולחליחלהמודה,קוזחהליחךותב8,תורדשכחנש8—38

רשאשיאלכלע,הכלממהירעשבביואהלעיםא*דאמרצקלעופכתימצעההדובעה
.םישמהןבדעהכרעמבדומעלקשנתאשלודיכ

(ענילליווייר5)םיבדנתמתאירקידילעואלמיםיהליחוהשביהליה.דנלרעדינ

ואומוקמברחאשיאדימעהלןוישרה.ץילימהליהתתיקלידילעוהנש12—6ךשמל

םזו,םירשעהתנשמהדובעהתנשלחתץילימחדעב.(ןרעממונ)מירפסכףילחהל

*ת-ג
^-יי;:■-
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רצםויבםצראלעןגהלםתדועתשםיחרזאליחשי.הנש4יצהלעוהנש5הדובעמ

שמהןבםםעהלכחאםיללוכו,םולשםויבץראהםינפבםולשהקיזחהלוהמחלמו
לכםיביוחמ(םרוטשדנאל)חיללכהנגהל.הנששמחוםישלשןבדעהלעמוםירשעו

.םינש50דע19ינבמםידגלדעדינה

.פיבדנחמידילעונורסחאלמידמועהןטקהלחה.גרובמעסקול

לכבםיאורקהידילעושמחםינשלםיבדנתמתאמהפליחהינבחחיקל.היגלעב

שיאואףסכרפכתתלןוישרשי.19תנשמולהי,הנש8םינורתאהלהדובעהתונש.הנש

.50—21ןבמיגלעבלכדובעיהברשא,הננוכםיחרזאההנחמליחהדילע.רחא

ייווש
םוידעוםירשעהתנשירחאהדובעהאבצלאצי,הבשיאושיאלכ.ץ

האיציהליח:םיתשתוקלחמלקלחתיתירבה־תוצראליח.עבראוםיעבראהתנשולתואלמ

הדובעהחינשהרשעםיתשבליחהלשםישנאהןמםיכשמנהאיציהידודג.ץראה־־יגגמו
וכשמיחהעוודנאל)ץראה־יננמו,(הנש10קרםידבועהםיבכורהדבלמ)תונושארה

םידיקפהתחתםידומלהידעומדבלמ—לעופבהדובעה.תוראשנהםינשהינבמ
—

.תולודגהתוניתבהו,הרזההידומל,אבצלםיחוקלהלשדפםה־יתבלהסינכה,אוה

שפנןוידפףסכ.םירשעהתנשתאלמםויבלחתאבצבהדמעהתבת.דרפס

3,לעופהליחבהנש3.,רגמ;הנש12הדובעהתונשךשמ.שיאהדפיחאםנו,ורקוי

רשאליחינבםנואוביםינורחאההלאברשא,םיינשהםיאולמב6,לעופהםיאולמהליחב
ליחברקמהםחלטה־יצםולשח.םגאוההלאהםירבדהיפלע.לתהתחחודמעאל

.םיהיבשוי

.שיאואףסבשפנרפכ;םירשעהתנשמאבצהתבוחלהתהפםג.לגוטראפ

דומעי(הנושארההגרדמסיאולםב5לעופב3)הנש8תדובעןמזלםירדוסמהםידודנהדילע

.הדובעתונש8ןכםגלרוגהיאצויןמ(IIהגרדמ)םיאולמליח

.ץראהלעןגהלודבעיהנש60דע16ןבמשיאלכ.ארראדגא

־דנאל)ץראהינגמ,לעופהליחה:םיקלההשלשמןגמןיוזמהחכה.דנאלנעצירג

כ.םיהליהו(רהעוו
פיעבראהתנשדעםירשעהתנשמדובעיהדובעליוארהינוישיא,ל

יננמבםינש10,לעופהליחהיאולמבםינשהנומש,לגדהתחתתתאהגש,ילגרהליחג

עןבירחאו,םיבדגחמידילעאלמיחמחלמה״יצ.ץראה
ל

.םיחייאיבשויידי

ירעליח,ץילימה,לובגהליה,םייקהליחה:תודוסיהעבראוקלחיהפ.היגיםור

לרוגה.ששומיעבראדעזוחאוםירשעהתנשבהתלחתהו,תיללכאבצהתבוה.הנידמה

הנש30תאלמדעהדובעהךשמ.לובגהליהלםאםייקהליהלםא.הדובעהטפשמאיצוי

תונשועיגיןכירחא,(5םינורחאהןמםיבכורהןיב,4לובנהליחב,הנש3לעופבםייקהליהכ)

.תורכזנהתודובעלוארקני4£.רשאהלא,הנש36תאלמדעתפקמץילימה.םיאולמה

.הנש46—27ינבמהנידמהתולהקנהאירקה,םירעהיבשויתללוכםיתרואההנחמ

לעופהליחה(1:שלשתואירקב,םישמחדעםירשעןבמהדובעהתבות.היברעם

2;30—20ןבמ
/ץראהלעןגהל,לודגהרכהלהאירקה(3;הנש37—30ןבמ(

.םינשיתשהדובעהןמז.הנש50—37ןכמ

ימיברשא,בויההללכבהנש60דע17ןמםירבגהץראהידילילכ.ארגינוטנומ

^לגרתהלקרםיפסאגםולשמ

עקרתמאבהלח,םירשעהתנשמתיללכהאבצהתבות.אייקריט
4םיגמלשומהל

דמועהליחבםנמא.םרפכתתלםדיבתושרהוםיהליחלקרורחוביםירצונהוםידוהיהלכא
כ.םשפנתודפלםינמלשומהםגםילוכי

ל

דמועהליחבםינש6:הנש20הדובעהתונש

הנירמהתנגהלםינש6;תואירקיתשבםינשעבראעברא(ףידער)ץר^|^0ליחב;(םעזינ>

י■
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.,ץראינגמכ4,םיאולמב3,לעופבהנש5:ודבעיהמחלמה-יצלע,(םיאולטבולעופב)

.12,ד״ס

םלשלולכויםהשםינטלשוטהדבל,אבצהתבוחלועבםיאשונםירנלובהלכ.הירגלוב

זטש10םיבכורהוילגרהליחבהדובעהןמזו•הנש40דע20תנשמאבצהתבוח.רפוכ

ינבתללוכ,םישמחהתנשדעהלחץראה־־תנגה.(םיאולמבולעופב)8םירחאםידודגבו

.אבצבודבעאלרשאלכוםתדובעואלמרשאםיאולמה

-הירטסואתכלממלעוץראהלעןגהלתיללכאבצתבוח.אניווניצריהוהינסוב

.םיאולמב9,ליחהתורדשב3הדובעהןמז;םירשעהתנשבהאירקה.הירגנוא

.ליחהםצע

םולשתעב,םיבוהשביבהכלממוהכלממליהלכםצועתאונלחויםיאבהםירפסמה

.המהלמתעבו

םיה-יצהםהלמהגצמבםולשהבצמבתוכלממה

(תוינא)(שיא)(שיא)

370....2,455,700...859,500״,היסור

341....1,886,236...500,725.״...>.,.תפרצ

108..״.1,507,909...449,239זנכשא

79....,.1,166,349...302,802...הירגנוא-הירטסוא

112...1,085,112.....265,873הילטיא

635...709,724...197,167.דנלריאוהלודגההינטירב

130....758,000...148,000.איקרות
166...452,239...125,054דרפס

109..״.199,927..,..,.56,500דנלרעדינ

—..237,521.,״.46,424...״״..היגלעב
157..ז...205,841....41,377קדעווש

—.,..207,500....38,400היניממ
23..״.,76,699...33,962לגוטרפ

60..*..,100,000...29,289דנלנעצירג

—....,80,000.,״.22,836.הילימח־טםואוהירנלוב
—.....201,013...17,017היברעט
67..,״55,000...״.17,000.........הינאד

83...38,280...12,000ןגעוחאנ

—...—...2,892...אניווניצריה-היגםוב
—...34,293.-.-.2,500ארנינוטנומ
950.....אניראמ-ןאם

413גרובטעסקול
••;•.••

״•1•4•
•׳:1■י

119....,״.,..אמאנאמ

•ג•י 202,400..-,,—,.״.,..,״*״..ץייווש

—....—...—ארראדנא

2,440״.11,659,743..3,170,039לכהךס

*
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.הנידמהבושי(ב

תוכילה,םימחתשרח,תומדאילע

.דומלהיתב,תוצראהתורבחתה

,בושיהתעונת

ףסכהורחסמה

.(גנורעקל#£עברעדטייקניטכיד)םעהטועימויוביר

ןדאהחטשלאבר־םעלשסחיהאוה,(טייקניטכידסקל*$5)ץראהיבשוי(*יבוע
.והצראתאמםעלםינותנהםויקהוהסנרפהיעצמאםעדהירשוקמאוה,וילעבשוירשא

ןריואוא,םוצעובררחסמבוהברההשעמהתשרחבןדיבםבוטרשאתוכלממהלכ

היבשויבורתקינירשאהלאהתוצראהו;היבשוייוברבתונייטצמ,רקיוהפיןנזמו

פש,היבשויתלכואוץראההערוא,תולוההןיבםירדואיהסירהץראוא,עקרקהןמ
לעבעי׳׳שריפו,(מ־*י**)ןיכועםחספןושלמ(*.וטעמוםיבשויהורעצי

•בוםעהשםשי

לכלע;אבהרדסהיפלעהזןינעלתורדוסמ,תונטקהדבלמ,אפוריאתוכלממ

ןםיבשויועיגי(£זמג)עבורמדהארטמוליק

41הינימור

35היברס

33דרפס

31....,..הירנלוב,דלנעכירנ

26אייקריט

25........ארגינוטנומ

23

16

10

6
5

אניוונצריהוהינסוב

היסור

....ןעדעווש

ןנעווראנ

....

דנלניפ

187הינלעב

125דנלרעדינ

112..דנלריאוהלודגההינטירב

96הילטיא

84......זנכשאתכלממ

81גרובמסקול

71.....״.....תפרצ

69....ץייווש

61הירגנוא-הירטסוא

51...(דנלסיאתלוז)הינ&ד

49לגוטרפ

,,תונושהתוכלממהלשםייטרפהץראהיקלחןיבןבומכהארנםיקוהרםילדבה

.תוכלממהזיאקרהזבבושחנתונובשחבךיראנילבמו

תשרחלשתוצראב;חרזמלברעממהכראבבושיהטעמתיהירגנוא-הירטסואב
:הירטסואבויחיעבורמרטמוליקלכלע.םיבשויההבוברהשעמה

ןערהעמ;107ןעמהעב;110ןעיזעלש;118(ךיירטסערעדינ)הכומנההירטסואב
־הירננוא;54קרמרעייטש;55אניווקוב;63הנוילעההירטסוא;76היצילאג;97

ןיארק;49ןגריבנביז
לאדיט;34ןעטנראק;37היצמלאד;45הינוואלס-היטאורק;48

.23גרובצלז;31גרעבלארא&ו

ףרודלסידלילגבו,המורדבוהכלממהעצמאבןיסלכואבהבורמבושיהזנכשאב
נרובענילבוןופצלהזתמועל;240יוקיווצב,עבורממ״קלעשיא291דעו־ררגי

לעהיבשוי.ורדוסיזנכשאבתויטרפהתוכלממה.34ידכקרורוניץילערטש-גרובנלקעמר
:עבורמרטמוליקלב

104 ןעדאב
101נרעבמטריוו

101עפפילתוכיסנ

198

12%

?108

....ןסכאז
...ןעסםעה

היננירטולסזלע
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ןרעייב
69

52נרובנדלא

50טנאמריפ-קעדלאוו

גרובנלקעמ
..41

99טלאהנא

ןגניריהטתוכלממ
95

95נייוושניורב

78היסורפ

ט״קלכלע)םיבורמהםההילגנאיבשוידנלריאוהלודגההינטירבב

תווצקה.ץראהםינפבטעמתמוחרזמליוברהקזחםנמא;(םיבשוי187עבורע

61)ןבושיבתועצוממדנלריאוסילאוו.710—31(הריבהריעדבל)םה(עמערטםקע)
—71

־לכלע•
.םיהובנהתומוקמהלעםנהמורתויטעמידנלט^שבו,(£ט1

,תלוכרמהיברואהכאלמהי־יתבבםיניוצמהתומוקמבבושיההברתמתפרצב

הנמת,סיראפתירקתאתללוכה(טנמטרפידענייז)ענייזלשהקלהמהבושחילבמןב

ענייזתקלחמ,266ענאהרתקלחמ,עבורממ״קלכלעםיבשוי282תינופצההקלהמה

(ןעפלאערעבאדנואערעדינ)םינוילעהוםיכומנהףלאייררהתוקלהמ.135הכומנה

.ואצמנלפשבהמדאהתדובעוהכאלמהםשו;בושיהתוטועמ

ןיבבושיהיוברעוניהילטיאב
ןיבו(הינידרסיאהלע)28

.(הינפמקב)161
שורדנתעב.היסורהלחנהונצראבשונפנתוצראהלכבמרתויםילודגםיוניש

לכלעםיבשוי60—50אווקםמובויקתוירקעהתונידמבאצמנ,הפבושיהטועמויוברד״ע

ןילופתונידמב,עבורממ״ק
קסלננאבראתנידמבםנמא.85דעהלועאשראוולילגבו,57

מ״קלעשיא17ןמהנתשמדנלניפב.םיעבורמרטמוליקתרשעלעםיבשוי40דעעקוש

.(גראבאעלואלילנב)ןופצלהזכהטשלעדחאשיאדע,(דנאלינלילגב)המורדלעבורמ

םוהעמלאסלילגבםעהיוברלכןעדעוושב.יוואנידנקסהיא־יצחבםגהזהךרדהלע

נלכלעשיא74)
—יוברהאצמנןגעווראנב.(שיא1)ןעטאבאנלילגבטועמהו(£מ1

.מ״מקתרשעחטשלשיא60לעוטעמתהדע,מ״מקלכלעשיא40

שיא85אצמנםידחאתוזוחמב.הבורמהאוההיגאדבושיתויגופצהתוכלממהלכמ

.מ״מק10לעשיא70ורוגידגלסיאיאלעהזתמעלםנמא;מ״מקלכלע
דנלוהתולילנב.רתויבתובשוימהתוכלממהןמןההיגלבודנלרדיניכונרמארבכ

,טנאבארבתולילגבהיגלבב.מ״מקלכלע276דעבושיההלעיתימורדהותינופצה•

.מ״מקלכלעםיבשוי300דע262יוגענעהוןרדנאלפ-טסא•

נחהדרפסב.(13)ןדניביחנףונבטעמהו,(364)ףנעגףונבבושיהבורץייוושב

.198—13ןמלנוטרפב,(12)לאיר-דדויצלילגבטועטהו,(100)ארדיוויטנופלילגב

.ןימהיפלבושיה

איצונםאו,תובקנהןמרתויםירכזםידלונתוצראהלבביכ,אוההסונמורורברגד

הרויץיסנהלבא.תובקגהלעםירתיםירכזהתאאצמנזאתודליהימיבםעהתארפסמ*

חומהדיתונישארהםייחהתונשבשהמ,הזידילעהוותשמוךלוההזהיונשהיכ,ןכםג

ףותתומלתשהלםהיתונשואלמנםרטברבכו,תודליהלערשאמםידליהלערתויהיוטג

ותחןכ.םינימהןיבלקשמהיוושדמעה(םהייחלהרשעעבראהותירישעההנשהןיב)

איהתאזההערכההו;םירכזהלעתובקנהוברםייחהתונשבתוהובגהתוגרדמביכ,ןויסגה.

.יללכהבושיברתויתובקגהרפסמתאאצמגאפוריאתוכלממבורביכדעךרעה־תב■*

רשא,המחלמהתותעבםלועה;בורבעיהמבבלםישג,הזההארמהדוסיןיבהןעמל

,הנכסבםיולתהםהיקסעוךרפהתודובעלעןנובתנ;המחלמתושעלשיאלשוכרדקד

.השקהרבגהלטלטוהעיסנהתקושתלעו,םשפנתאםהילאואשיםישנאהקררשא
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רשא,ידימתהרדםהאוהןכיכ,דיגהללכונללכב
עיוואלסה,םיניטאלהםימעהןיב

לשףכהתערכהואלקשמהיוושאצמנ,םינויהוםימורדה
דגנו;תובקגהןלעםירכזהןימ

הז
ךלוהתובקנהןימתאאצמנ,םיניפהוםירגהה,םינופצהםיוועלםהוםינמרגהםימעהןיב
.(יאנריפהיאה־־יצחקרללכהןמאצויו),םורדלןופצהןמברו

ןםהאפוריאתוכלממבןימהיפלבושיה

לכזוךסתובקנםירכזתוכלממ

32,824,000...41,883,000...40,941,000..,(1882)היסור
45,234,061...23,048,628...22,185,433(1880)זנכשא

37,883,226...19,263,699...18,619,527...(1880)הירגנוא-הירטסוא

36,905,788...18,532,149...18,373,639(1876)תפרצ

(1881)דנלריאוהלודנההינטירב
.17,011,130...17,922,659...35,003,789

)הילטיא
1881)14,265,523...14,193,928...28,459,451:

16,613,681...8,487,499...8,126,182(1877)דרפס

5,519,844...2,761,431...2,758,413.......(1880)היגלב

5,376,000...2,611,000...2,765,000..״.,.׳..י..(1878)הינימיר

1881)קדעווש
)

2,215,990...2,356,255...4,572,245

4,550,699...2,374,870...2,175,829(1878)לגוטראפ

4,114,077...2,079,287...2,034,790(1882)דגלרדיג

2,846,102...1,451,476...1,394,626..(1882)ץיייוש

5,060,782...1,052,539-..1,008,243.,......(1880)דנלניפ

1,998,983...975,253...1,023,730.,..״...(1881)הירנלוב

1,969,039..,1,001,679...967,360.״..*״..:..(1880)הינאד

1,913,500...984,500...929,000..״,...י(1880)ןגעותאנ

1,700,272...834,850....865,422.*.,......(1880)היברעם

1,679,470....798,518...880,952(1879)דנלגע5ירג

.1,183,652...550,651....633,001...(1879)אגיווגיצריההיגםוב

209,570...104,490....105,080.....(1880)גרובמסקול

:תובקגתושפנאצמנםירכזשפנףלאלכלעהזיפל

1,021דנלרדינ

1,008..........תפרצ

1,001היגלעב
׳

995הילטיא

994גרובמסקול

988היברעם

952.הירגלוב

944היגימור

906..:...דגלגענירג

869....אגיווגצריה■הינסוב

1,091לגוטראפב

1,063ןעדעווש

1,060ןעגעווראנ

1,058.דגלריאוהלודגההיגטירב

1,044דרפס

1,043״.דגלגיפ

1,041........ץייווש

1,039זנכשא

1,035.הינאד

1,034....הירגנוא־הירטםוא

1,023היסור
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,(קטאטילאנאיצאנ)םימואלה

יוושבדימתואצמירשא,םימע־־תוצובקשלשמאוהאפוריאיבשוימלודגהקלחה

סיניטאלה,31,הינמרגימע:םה,יללכהבושיהןמהאמלםיזוהא905םיללוכו,לקשמזד

עיגיהזהלבתהקלהבשוגפגרשאסימעהרתיל.האמלםיזוחא286םרואלסה,30

.האמלםיזוחא9*
יפלבורקבקלחללבוג,שיא330,000,000רפסמלםיבשחנהאפוריאימעלכ

:הזךרדבםהיתונושל׳

130,000....םיבראס-םידגעוו

םיטורדםיוואלפ

6,030,000....םיברעםוםיטאורק
2,865,000םירגלוב

1,260,000.....״...סיגעוואלם

6,575,000סיראיגאמ
5,415,000םיניפםימע

4,760,000סירטטוםיקרות

,הינימור,היסורבש)םידוהי

,היברעס

וי
3,474,000..(איקרותו,ן

3,125,000םינוי
3,150,000.....םישיטאלוםיטיל

1,942,000״,םיטלעק

1,316,000םיגכלא

1,686,000.......םינושםימע

105,130,000.הינמרגימע

63,205,000.םימאלפוםידנלוהםיזנכשא
32,980,000...׳....םילננא

8,945,000.......םיוואנידנקס

....םיניטאלהםימעה
98,948,000

40,280,000....םינאלאווםעםיתפרצ
29,570,000םינילטיא

20,810,000
8,240,000
48,000

94,355,000

65,270,000

םיזיגוטרופוםידרפס

םיגיטור

(רנידאל)םיגםורוטיר

.םיוואלסהםימעה

םינופצםיוואלם

םיגיטורםעםיסור

11,580,000סיגלופ

7,220,000םיקוואלסוםירהעמ,םי5עשמ

עבראלע(רתויבתוגטקהדבלמ)אפוריאתוכלממקלחללכוגםהיתוימואלסחיב

דחיםיושןברקבםימעהרשאהלאכתוכלממתללוכהנושארההמדמה.תונרדמ

:הנבשחתתהל;םיטעמהסהתרחאןושלבםירבדמהסימעהרפסמןהברשאוא,(ןעגאטאה)

,לגוטרופ,דרפס,הילטיא,תפרצ,גרובמסקול,דנלרדיג,היגאד,ןגעווראג,ןעדעווש

,החאהפשלהרוכבהטפשמםגמארשא,תוכלממהתללוכתיגשההגרדמה;ארגגיטגומו

הל;תורחאתופשבםירבדמהםיברםימעמלחגקלחןברקבלבא
ן

,היסור:בושחנ

רשאתוכלממהתללוכתישילשההגרדמה;היברעסודגלגעצירגי,דגלריאוהיגטירב,זגכשא

ןהו,ץראבתומלשהותוררושהןהדהיתופששלשםיתש

התדמח;ץייוושהיגלעב:

,איקרוח,הירגגוא־הירטסוא:ןהו,םיגושםימעתוכורעתמתוכלממהןהתיעיברה

:י.היגימורוהירגלוב.

.(גגורעקלא5עברעדגגוגעוועב)בושיהתעונת

״בושיהתעוגת״םילמהב
תוברתה.הכלממהזיאבוטעמתהואםעהתוברתהתאןיבג

,םיתמהלאפידלוגהןיבשסחיהיפל,יעבטךרדבתואבהכלממהזיאיבשויתוטעמתהו

ןכו
.תורחאתוגידממתושדחםיגפאובואץוחלחאיציהיפל

האיציהןכו,םיתמהוםידלוגהירקמ,םיאושגה:הזיפלעהמהתאזההעוגתהיבבםמ

בצמרבדלעםדילעטופשלסילעגםיעצמאהמההלאהםיבבסמהתעידי.האיבהו

.הכלממהזיאלש(דגאטשוצרעלאיצאם)הרבחח•
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.םיאושנה(א

ייחלםיצוחנהםיעצמאהןמללכביולת,ץראהיבשוילכלאםיאושנהרפסמסהי

ברהמןיבנ,הנידמלכבןיאושנהרפסממןכלע;םמישיתודבכבואלקנבםא—םדאזז
דומלהדטהדדנקלונלויהיהלאהםירפסמה.שיאלתיבתונבלוהחפשמהתויההלהחב

לעדיעתםיאושנהתוברתהבוריפלעןעי;תוכלממהלשןקותמהירמוחהבצמהתא
ןיאהזההדמהי־הנקיפלעםנמא.הבתודמהבוטוץראהתחלצה

זלוזםימדמ
ו

קר,
ןעי;ץראהנזמוםעהעבטב.תוושההלאכתוכלממ

בקעבםנםחםיברםיאושנה
השאתחקלתעדהתולקוא,םיבשויהלשםיכרצהטועמ,הריהמתינפונתומלתשה
.תיבהנבםרטב

הברישהמלכללכביכ,הנידמהיבשויתוברתהםעדבבדבואשניאלםיאושנה

,םעהץורפיו

הארנתוברתוצראבתאזלככ;ףוסםיתעירקכםהיתונוזמםישקןכ

תדובעותונמואו,רחסמבהצורחםיבשויהדיםשתויהלךא,םעההברתמםאףאיב

ע,הלעמלתוהרופהשעמהתשרחוהמדאה
ל

עמשיהלכוןתהלוקו,הפיםילועםינווזהיןכ
לקרשאץראבמרתוי
ו

.היבשוי

-•

םנחזדבלמ
י

,תובוטהםינשב.הלאהםירפסמהםחילעהברהםילעופםינוציחםירקמ

,ןובערימיותרוצבתונשב,הזתמעל;םירפסמהבוטהארנריבכמלרברבשועבשתונש

ןיאושנהורעצי,םלועלתואבותושגרתמהתוינערופינימלכותווהרבד,תומחלמשעך

.םינתחשושמתבשו־

תוכלממב,ץראחיבשוילכלאםיאושנהלשסחיהתאעדנונינפלשהפקשההןמ

םיפלאתרשעלכל.(ךילטינש5רוד)יעצמאןובשחבהנשוהנשלכב,תויטרפהאפוריא
,?ןיאושנועיגיםיבשומ

78הינאד
75הילטיא

75לנוטרפ,ץייווש

74דרפס,סזלע
73הינלעב
71דנלטוש

69ןנעווראנ
67היניממ

66ןעדעווש
61;דנלנעבירנ

49.דנלריא

114היברס
102..,״הירגנוא
99...היסור

ןסכאז
93..-״,.

90ןנניריהט
87ןרעייב,זנכשא.

85....גרעבמטריוו,הירטסוא-
82ןעדאכ,הילננא
81......דנלרעדינהיסורפ
80דנלניפ
,תפרצ׳

ןילופ

........79

.ןוארביהמכוןורבעיהמכ(ב

קלחלכבםניכהכלממלכבקדא^,הנתשמץראהיבשוילאתודלותהסהיםג
:םידלונרפסמםיבשותףלאלכליעצמאןובשחבועיניהנשוהנשלכב,הכלממב־.

36
35
35
34
32
31
30

ןנניריהט,זנכשא

...

דנלטוש,סילאוו,הילננא
...לנוטרפ,דנלניפ

...היגנירטול,םזלע

הינלב

....הינאד,ץייווש
..ןנעוור^נ,ןעדעווש

50היסור

43.נרעבטטריוו,היברעס,הירננוא

ןילופ,ןסכאז
42

ןרעייב,היסורפ,הירטסוא

...39

38ןעדאב

37הילטיא.

ב
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27 דנלריא

..תפרצ
^

26
30היניממ

29דנלנע5ירג

ןימסחירבדלע
,יעצמאהןובשחב.םיושםיכרדתוכלממהבורבהארנ,םידלונה

!107דרפסב,110הינימורב,111דנלנע5ירנב:םירכזודלויתובקנהאמדגב

,םילאוובוהילגנאב,106היברםוהילטיא,דנלריא,דנלטוש,היננירטול-םזלע,הירטסואב

ןילופ,103דנלרדינב,104גרעבטטריוז
לכוהירננוא,היסור,תפרצ,זנכשאב,101

.105םדוקמתורבזגהתוכלממהרתי

אוהםגמאףא,(ןישודקוהפוהאלב)תולוספהלא(ןיאושגב)תורשכהתודלותהסחי

וגליהיתאזלכב,דאמדבכואןיאושגהרבדלקגםא,םייגוציהםיבצממהברהיולה

תאךירעגאלהזןיגעב;ץראהלשתורמהוירסומהבצמתאתעדלעודיהדמ־יהגקל
.ןמצעבתודלותהלאןרפסמךירעהלוגילעםאיכ,םעהרפסמלאתולוספהתודלותה

:תולוספתודלותיעצמאןובשחבהנאבת(ןפודיאצוידבלמ)תודלותףלאלע

73תפרצ
72...היגלב,הילטיא,הירגנוא

71היגנירטול-סזלע
57...דרפס
53סילאווםעהילגנא

47...ץייווש
40הינימור
34דנלררינ
29...היסור
27.דנלריא

13דנלנע5ירג
5.היברס

158ץועייב
135.....״..״..הירטסוא

133.....״....ןסכאז
110גרעבמטריוו

108הינ&ד

105....״....ןגניריהפ

102...,ןעדעווש

100............קראב
91דנלטוש
87.זנכשא

85...,ןגעווראג
77דנלניפ,היסורפ

ילכל.םילפנהרפסמרבדלעלחנ,םיתמירפסחותפלםידלונהרפסןמונשרפב

:םילפנבולפייעצמאהןובשהבתודלותףלא

51דנלרדינ
45...תפרצ

44......היגלב,סזלע

34הינאד,ןרעייב
33.קראב

31י.-קדעווש
29דנלניפ
27הילטיא
23•הירטסוא
19..הינימור
14הירגנוא
1.דרפס

43ץייווש,ןגניריהט

*2...•.•.:......ןסכאז

41היסורפ
39זנכשא

38נרעבמטריוו

36ןגעווראג

אפחיאתוכלממבץראהיבשוירפסמלאםיתמהלשסחיה
םייונשידיתהתןותנ

םינוציחםירקמולעפיןושארהלעןעי;םידלונהסחיומכורדסרמושונניאו,ללכבםיבר

לבבםיתמהןמינוניבהרפסמה.הערתחלשמלכובערוברח,תומחלמ,תופגמומכ
:םיבשותףלאלכמחנש

30דרפס,הילטיא
29ןסכאז
27...ןעדאב,היסורפ,זנכשא
27....היניטור,דנלניפ,ןילופ

38הירגנוא
37••היסור

32היברס,גךעבמטריוו
31ןרעייב,הירטסוא
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21.........דנלנעצירג

20.,..,.,.״״•....הינאד

19.,.קדעווש

18דנלריא

17ןגעמראנ

26........ץייווש,םזלע

25ןגניריהט

24...לגוטרפ,דגלרדינ,תפרצ

23...יהיגלב

22...דנלטוש,סילאוו,הילגנא

םאו
ןימלאונתפקשהןנוכנ

תונקנהןמםיתמ,דאמלכליבהארנזא,םיתמה
:םירכזהותומי

107...הינלג,תפרצ,ץועייב

106....ןעדאב,גרעבטטריוו

106דרפס,הילטיא

104..דנלרדינ,ןעדעווש,היסור

103..הינאד,ןנעווראנ,דנלניפ

102..—..היגנירטול-סזלע

100דנלריא,דנלטוש

114..,היניממ

113..,היברס

111דנלנעכירג

110ןםכאז

109ןגניריהט,זנכשא
108.היסורפ,הירגנוא,הירטסוא

,םילאמסעהילגנא
ן׳ייווש

.108

דנוא-ןייא)םיאצויהוםיסנכנה(ג
סיוא

,(גנורעדנאוו

םיבשותהתוטעמתהותוברתהלעריעזמטעמךאתלעופהללכבהאיבהוהאיציה
לבא,רתויכתוקיודמתועידיונלןיא(רערערנאוונייא)םיסנכנהרפסמרבדלע.אפוריאב
הסינכהךושמתהלאכתוכלממבקרו;הסינכהתאתערכמהאיציהףכיכ,רורבתאז

לעםדימעהלםידבועידיתואלמלםידיתבהרדועץראהרשאםוקמב,ונתפקשהתא

תומישריב;תירבהתוצראבהקירימאתמדאאיההאיציהלשתישארההרטמה.עקרקה

יטילפדעבתוישארהתונחתה,(ןעמערבוגרובמה)זנכשאוהינטירביפוחבםיאצויה

:1873—1882םינשהתרשעךשמדעבםירפסמההניארת,אפוריא(ןעטנ&רגימע)

חקיריטאנתידכהתוצראילאהזמםיאצויהןמיללכהרשסמה

680•/2,486,5501,702,7730.םיטירבהםיפוחה

96,״525,410508,325....ןעמערב

870״353,413307,151....גרובמה

.שפג1,798,042הינטירביטעמםיאצויהלעיניהיהרפסמהןמ

תכלממ,דנלריאוהינטירבתוכלממונינפלוניציםיאצויהלשלודנרתויהםוכסה
לע.ובשהנןיאכתורחאהתוכלממהתואיצילכןתמועלרשא,ןנעווראנוןדעווש,זנכשא

תרשעבםיאבהלכןמללוכהךסיכ,ונלעדונןוטננישאוובתכרענהקיטסיטטשהיפ
3,544,458ןובשהלהלוע,אקירימאבתירבהתוצראלא1873—1882תורכזנהםינשה

:הככוקלחתיםינורחאההלא.2,820,296אפוריאיאצוילעובשהתיםהמו,שיא

46,801....(״.,.;...,דינאד

44,511...,״,..,״,.,.ץייווש

81,753...,.״.*,ן.*.,דנלרדינ

8,906.,..,..*.,.״...היגלעב

4,975..ג..**.,...דרפס

4,134....*....לגוטרפ

873.;.׳ונייקריטדנלנעכירג

1,021,615...הינטירבתכלממ

955,634זנכשא

ןגעווראנוןדעמש
...332,417

120,757....המגנוא-הירטסוא

96,318הילטיא

80,625....דנלניפוהיסור

70,977תפרצ

5ה[ב״חםרכה]

*
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.םעה•תוטעמתהותוברתה

טעמכיכ/ןוכנלאםיאורוננהםיתמהוםידלונהירפסמןיב(ץנערע5יד)יונשהןמ

רשיהורדסבימרהםנמא.המדאהינפלעםיברוםיכלוהםדאהינבהלכאפוריאלכב

,תורחאתובסבםנםאיכ,םיתמהלעםידלונהןורתיתוברתהבקריולתונניא,ומויקו

בצמהתבטהוהלכשההתולעמןמו,םדאהינבלשתינוניבהםימיהתוכיראןמטרפבו

ן&זךשמהבלבנמהזהיוברה;(רוטלוק)
דצמוינפונהםדאהעבטידילעדחאדצמ,עודי

האמלםיזוהאהשלשךרעל)םיחרזאהתרבחב(ןאיצאזיליווצ)תודמחןוקתבצממינשה

.(—םומיסקממ—ןורחאחחצקבימרחבשחנהנשלככ

םעהתומכלעהאבההפקשההתאםינתונוננה,םעהיוברתאםכינפלניצהל

:תוגהחאהםינשתוירישעששןמהבור—אפוריאתוכלממב

םיבשותה

6,801,827

8,196,597
5,798,967
5,159,839

ןמזו

1821
1841
1861
1881

דטלממה םיבשותה

1,219,327

1,709,645
2,225,240

2,972,805

ןמז

1818
1840
1861
1880

תוכלממה םיבשותה

52,300,000
60,670,298

72,018,331
82,823,865

ןמז1

1820
1851
1870
1882

רוכילממה

נז־ 11X
סב!
־5

29,723,000
33,400,000
35,821,378

37,672,048

1821
1841
1861
1881

X

1,411,537
1,646,136
1,720,708
1,971,118

1819
1840
1861
1880

1,177,546
1,445,626
1,746,725
2,060.782

1820
1840
1860
1880

1
ו

_ו

ס.

18,492,503

22,936,029

25,016,801

28,459,451

1818
1844
1861
1881

כו
1,032,276
1,296,464
1,372,540
1,570,254

1819

*—

27,084,038
30,800,212
33,450,000
37,911,547

1820
1840
1860
1880

*31840
1861
1880

1-
IX
11

לגק

2,584,690
3,138,887

3,859,728

4,572,245

1820
1840
1860
1881

X

609,867
772,032
818,662
936,340

1819
1840
1861
1880

14,202,224
17,002,477

19,100,000
22,144,244

1820
1840
1860
1880

X*

י3 כנ
_ו
*ג 8 כ
5 *V

15

X!ב

1,051,318

1,328,471

1,701,756

1,913,500

1825
1845
1865
1880

1,291,141
1,508,052
1,564,935
1,566,670

1821
1841
1861
1880

־י3 12.381,814

13,797,735

14,350,000
15,738,982

1820
י.״

ו-*

1840
1860
1880

בו

1
VI3־־

1,086,531
1,283,027

1,600,551
1,969,039

1820
1840
1860
1880

3*- 21,272,187
27,057,923
29,321,288
35,246,633

1821
1841
1861
1881

טי־ן
~1\

26,291,606

32,785,150
37,745,187
45,234,061

1820
1840
1860
1880

X

.^6 2

X
*V

ו*%6
*V
ו

2,613,487

3,056,879

3,579,529

4,114,077

1829
1849

ו
VI־•

12,000,236
15,914,148
20,066,224
25,968,286

1821
1841
1861
1881

X VI-
14,412,481
18,853,233
22,748,233
27,279,111

1819
1840
1861
1880

1:

1869
1081

_ו *3
3,785,814

4,337,196
4,827,833

5,519,844

1831

*1

2,091,521
2,620,184
3,062,294

3,734,441

1821
1841
1861
1881

3,680,371
׳

1818
1840
1801

1846
1866
1880

בו ו
£2,4י9,210

־
*■ *-*

VI- 4
VI
11

[3
4,־657,323 6

■5,284,778 1-880
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םיבשות

000,000,?

4,424,961
5,376,000

ןמז

1=1837

י|
1860

31878

תוכלממהםיבשותןסזתוכלממה

1834684,000
18591,100,159
18801,398,864

?1

0

3,061,684
3,499,121

4,160,315

1835
1854
1878

1828917,348
18481,208,000
18791,679,470

13

י־ג

3

םיבשות

2,190,258
2,392,740

2,510,494
2,848,102

ןמזתוכלממה^

1837
11850

^1860
1880

182211,661,865
184212.054,008
186015,658,531
188116,787,795

ס

ןהאטלזוחארפסמבתיתנשהתוברתהההיהתהלאהםירפסמהדוסילע

״39

09<״......היסור
.....היגלעב
...הילטיא
083״....לגוטרפ
0;4......דרפס

069ץייווש
066..הירגנוא־הירטסוא

093.....ךיירטסע

037.....,..ןראננוא

0״....״...תפרצ

0,8

085

070

065

036
1,0

....ןעסםעה
.......ןעדאב
.....ןרעייב

..נרעבמטריוו

.ןעננירהטולסזלע

...דנלרדינ

.דנלריאוהינטירב

,״...םילעיוםעדנלגנע

13((.,.....דנלטאש
53י•!־.!•

״ .דנלריא

2״.....היכרעמ
193הינימור

163....דנלנעצירג

149ןענעווראנ

135קרמענעד

156קדעיוש

125..-״.-..דנלניפ
1״זנכשא
23־ןסכאז•

146••••י•היסורפ•

.תומדאילע

***$£•.(גנוסס8פרע§-ר8רגא)תועקרקהרבדלעהנידמהתוקח

אוההקלחהןהבללכנרשא,(ןאיצקודארפרוא)תוירוקמהתואצותהיפיעסללכב

מי
השעמםירסוחמהםיעבמהתודוסיהאיצוהלהתלועפש,םעלכלשתירמוחההדובעהן

־ברודבכנ־ותויהלבשחי(טפאשטריוודנאל)םירפכההנבמףיעסהנה/(עפפאטשרוט&נעהאר)

אוה,תוכלממהלכבםדאהלשהשעמהרוקמלישארההזהףיעסהתויהדבלמןעי;ךרעוד

,חוחוטבויתואצותוריהמהיברתואובתאיצומה,רתויבםיצוחנהםירבדהתאונלןתונהםנ

הערמותודשהאשד,םימרכה,םיסדרפהוםיננהתדובע,המדאהתדובעתאללוכאוזז

.ןאצהורקבה•

,הזרםאאיההנמשה,העבטבוץראהביולת(רוטלוקנעדאב)תועקרקהחבשבצמ

,תובואלתץראואהירופהמדא
םגיולתאוההזדבלמםנמא.הנזמוהריואיאנתכןכו

םיקהבו,הצרנהתילכתלםיבוטהםיעצמאהםעשומשהןמ,רכממהוץראהרחסןמ

לשםידבכנרתויהתודוסיההמההלא;הידבועוץראהתמדאתבוטלםירשיםיטפשמו

.הטוקיוהכלממלכ

האממרתויהזתועקרקהינינעלדבכנםוקמתתלולתהאפוריאתכלממיקתב
לכואביכדע,הנש■

ן

וז.רדמידיל

עקריכריכהל—
ל

ועיניוםהיתודוסיותונישפחהיקח

ינפליוושב,ויתולאשמוויחולדתשהב,ופוגבשפוחהטפשמולשיאלכ.הלענתומלתשהל■

.םינפל(םזילאדייפ)תורבעהותוסיראהתטישתחת,השעמהוןיבקהןורשכוטפשמבו,קזמ

תלשממתחת)הכלממהלכבםירבאהתודבעלץקהאבהירננוא-הירטסואתכלממב

שפחהיההיריליאלשףוחהץראקלחבו,היצמלאד,לוריטבקרו;ינשהףסוירסיקה.

ב
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תומודקהתולבגההלב.םינודאהוםירשהאשממו(םודקןמזמדועתועקרקהלשןונקה

לכלשיוושהקחידילעץראהןמורבע,תועקרקיסכנלשןינקהרבדלעורטערשא

;הכלסמהבםילודגםייונשםיררושןהילעבלתוקלחנהתועקרקהלדוגלעגוגב.הכלממהיהרזא

תוינופצהתוצראבלבא,םיגטקםיקלחלהמדאההקלחגגרעבלאראפולאריטתיצראב

.דאמםידיתובחרותולודגתועקרקההירגגואבו

•נינ^הטרעטנואםטונדנואטפאשנעגייאבייל)הטדאהוףוגהתודבעהרסוההיסורפב

תנשב.םיסמהרוטפותועקרקהירבדלבבשפחהאבהמוקמבו,1807תגשב(טייק

תיחרזמההיסורפ,ןעזאפ,ןרעממאפתולילגב.תיללכההקולחהירדסחמגג1821

־כאק,רעירטתוזוחמבלבא,דאמתוערתשמותולודגתועקרקהארגרעוואנאהותיברעמהו

ןעדאבםייווץנעל
.תונטקרתויה—

גייוושניורבבו,עקרקתובוחוףונהתובוחלכמץראלרורדארוקזנכשאתוכלממיראשב

ץראהלע,דיהרשאאשמהתרכנו,הרשעשמחההאממדועהנושארתורחה.תררוש

^תודבעהםשםנהלטכ1824תנשמםנמארשא,הלחנהתוכיסנהנרובנלקימבדבל;םדקמ

תוכלממבהנהעקרקהתקולחלעגוגב.םירבאהעקרקלעץבורדבכאשמדועלבא

תוזוחאאצמנןופצלרשאתעב,םינטקםיקלחלהקולחוהכותחץראהזנכשאבתויברעמה

בוטהםירבאהבצמגרובגטלאב.גרובגלקימבתולודגהתואלחנההנהדאמדעתובחר.תולודג

פלאהנעבהזתמעלו;סירכאהתלחגאיהתודשהלכשילשיכ,תוירבהיפבלשמלהיה

.הכלממהלולשומה.תחפשמלאוהחטשהלכתישילשטעמכ

לעופלתאצלהידבועוהמדאהתבוטלםישפחהםיקחהולחחהלודגההינטירבב

טעמטעמאב,ומצעינפבדמועםירבאבצמםנמא.הרשעשלשההאמהתישארמדוע

לבקיעקרקהלעב:עקרקילעבינימהשלשםשוקלחיתעכ.(רעט5#פ)םירכוחתנרדמל

•)תוכלמהןמתישפחותמדא
1־661נ01(16ו
י
,(00ק7יג01<ג61•)השרי־םמםלשמאוהוא,(1

תואצמנו,עורנןפואבאיהתועקרקהתוקלחתהדנלריאב.(!;63861101661•)רכוחקראוהוא

םילבקמםיינעהםירבאהו,הפואצמיאלטעמכתונטקתועקרקילעבםירבא;רפסמיתמידיכ

.הריכחבתורש

ידילע.תומדאהקחינוקחתאהרבעההאמהףוסבתינידמההכפהמההאיבהתפרצב

תובוחהלכםע,םדקמהלויהההינפואלכלתונדאההלטב1789תנשמתימואלההפסאה

תוקלחתהםנמא,םימולשהותוינונראההשיננהיטפשמלכ,הבתויולתהתודבעהינימו

.דאמתורעצמתונלפהותומלשבהניאתפרצברשאתועקרקה

תפ.תפרצמתורחהחורהבבשנםוימלםיםולשהותושיבכהןכםנולטבהילטיאב

ילעבדימםהיתודשםירכוחםירבאהבחיכ,(םעטסים־טאנאלאק)םינולוקהתטישתררוש

.תוריפהןמקלחםילכואםילעבהו,תועודיםינשךשמלעתולחנהתולחנ

ויתהלאכ)״םישפחםירבא,ואצמנ1803תנשמקחיפלעדועםנמאםאהיסורב

םיםעהוםירבגהםיטסיגולוקה,םירקבםירתתהירבא,היברסיבב,יחרזמהםיהתוזוחמב

,.ריסהמתחתםחקתותועקרקהכלממהםהלהקלחרשאםירבאהווחשגםהמעו,(םידדונה

תוכלמרבדדוסייפלע1861תגשראורביפ19םויבאציץראהידבעלכרורדלבא

םידחוימהמדאיחטש—םהינודאתאמו,םישפחםירבאטפשמולבקסחבעה.1857תנשמ

ולכויהזהבצמהןמ.םיבותכוםיעודיתובוחדננ,ןהיתוריפלוכאלתונטקץראתולתנו

הלטבןילופב.טעמטעמםהיתובוחןוידפדננםהיתוזוחאלהלואנתתלותאצלםירבאה

םירבאהשפחדנלניפב.תובוחהוםיסמהלכםגםירחואמםיגמזבו1807תגשמתודבעה

.תויגומדקםינשמאוה

םילודגהםיסכנהילעבלצאםגמא,תולודגתוזוחאלעםירישעהובשיןעדעוושב

ב
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ינינעלבבהרוטנתורחםהלשיםימיהרבכמו,טלחומשפחבובוטבצמבםירבאהםנוראשנ

.םיידוסיהםיקחהיפלעםיחרזאהןיבםילידבמהםיטפשמהלכורבעןנעווראנב.םיחרזאה

קרחועקרקהבלדבהלכןיאזאמו,1850תנשב״תויכזהיסכנ״יטפשמולטנהינאדב

.1702תנשבאציםירכאהלשתודבעהרורד.ןנטקוןלדנב

םיתפרצהןוטלשתעמ,םישפחההמדאהיקהםיררושהינלבוגרובמסקולב,דנלרדינב

הילעבמתדבענהמדאהתישילשקר.םינטקםיחטשבקרהדבענהמדאההינלבב.םש
.םירכוחהידימםישילשינשו

ידובעשועקפוה1798תנשמו,תוינומדקםינשמדועםירבאהוררחתשהץייוושב

.תולילגהזיאבקרואצמנתולודגתועקרק.תורשעמהולטבותועקרקה

הגוהכהידיתחתתועקרקהמלודגקלחתאזההאמהתישארבדועהיהדרפסב

יתכיסכגמתוריכמהולהה1820תנשמ.הכלממהודסחה־־יתבותולהקה,(סורעלק)
תמדאהתא״התמהדי״תחתמואיצותןכו,ודסיוורזח1855תנשמקחהידילעו,תולפתה
קלחכטעמכםירכוחואתונטקהםהיתולחנלםינודאוןירוחינבהטהסירכאה;היטולשו
.תועקרקהלכמתישימחה

תוברהללדתשתולומעתהלשממה;תוריבכםינשמתדמועםירבאהתורחלגוטרפב

תמדאמלודגהקלחהלבא,םיסכנהןינקםהילעהלקהבםינטקהתועקרקהילעברפסמ
.סירכתקרהטהםיריאהבורו,םילודגהםיליצאהיריבאוהלגוטרפ

ויץראב
ן

התעםגדועו,תוכלמהידיבתועקרקהולפנםיקרותהתאושרנזאמ,
.ןהמלודנקלחהדיב

ידבועארגיגוטגומוהיברסב.1864תגשמעקרקהוםירבאהדובעשלטבהיגימורכ

.םתמדאלםישפחםיגוראהמההמדאה

ןמםחלאיצוהל,סירכוחהל(סגעב,יגאב)םילעבהתאמתועקרקהתונותגאיקרותב

סיגפואבו;המדאהתואובתלכמשמוחלועיברל,שילשל,הצחמלתתלםהילעו;ץראה

איקרותהרתוורשאםההתולילגב.תדשבהדובעדובעלדועםהילע,םיגשהםינורחאה
תוריכחה־תטישןכםג,אנרוניצריה-הינסובבןכו,תונורחאהםינשבדנלנעכירגלוארגינוטנוטל

םנמא.םהיתועקרקלםישפחםילעבםנהםירבאהבורהירגלובבהזתמעל.הרכזגה

־*ןמ)דעצמה״יתב(ףוקאוו)תלחגואהכלטמהלאוהתוינמוטואהתוצראבךרעה-ברקלח

תמקלםידנהוםירכנהםנולכוי1867תנשמקתהיפלע.הקדצלתודסומהו(ןעעש
.םיעודיםיאנתבהינמוטואתכלטטכתועקרק

.(ט£אשטריוודנ8ל)םירפכההנבמתבחרהלםיעצמאה

ולדתשי,המהבההערמו(רוטלוקנעדאב)תועקרקהחבשלשןוילעהוהחירפהןעטל

תונקלותועידיגישהלהרבעההאמבומקרבכהלאכתורבח.וזהרטטלתורמוגהתורבהה

םהיתולועפ.תוגיחבותושדחלררועלו,הזןיגעלעגמהלכבץעיתהלותונויסגותולובחת

עקרוא,תורעיהוםירפכההגבמיקלהלכלעתוערתשמ
ל

חבשלשםידחאםיפיעס

ועידוי,םירפסורבחי,תוצעומלדימתופסאתיןתילכתגישהלוןתרטמלעיגהל.תועקרקה

-לעטשסיוא)םיניוצמהםירעש,םיבוטםימיותונינהוננוכי,דבכנרבדלכםיתעהיבתכב

:תעכתורבההרפסמ.המודכוסרפתוקולח,(ןעגגול

יר

לכהךס
תורבח
תורחא

תורבחתויזוחמתורבחתורבח

תורעיינינעלםיפיעסלותויזכרמ תוכלטםה
.1,075 240 ..25..798..12.. הירננוא-הירטסוא

.3,667 860. ..137..2,648..22.. ....זנכשא

ב
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וא^

׳ןנהךס

תורבח
תודחא

תורבחתויזוחמתורבחתורבח
תורעייגינעילםיפיעסלותויזכרמ תוכומסה

.146 .108.. ..דנלריאוהינטירב

.958 .835 .2. — .121.. תפרצ

.204 .169. .—. — .35.. .....1.״,הילטיא

.82 .19. •1. 17.

.27 .27. ....,.ןעדעווש

.19 .1. .......ןנעווראנ

.74 .33. .—. 37 .4. .......הינ&ד

.13. ....דנלרעדינ

.169 .127. •
י

• .25

.2. ....גרובמעםקול

.413 .248. .1. 158. .6.. .......ץייווש

.85 •2. דרפס

.22 .21. •*~~• __ .1. לנוטרפ

.32 .—. .—. .32 .—. היניממ

.7,188 .2,603 .39. .4,000. 546. לכהךס

טירפכהוהמדאהינינעדעבתוכשלתואצמנןעמערכשפההריעבותפרצץראב

הירבחרשאתאזכהכשללילגלכבשיתפרצב*(ללעיציפא)הלשממהםעטמתודמוע

תמשלודסונדרפסבסג.תועקרקהילעבוהמדאהידבוע,(ןלעבאטאנ)םירוחהןמוארקנ
.רהםמלוהשעמהתשרחלרשאןההתוכשלהםעתודחאנםנמא,הלאכ

דומעלםתדועתו,רבדלםיחמומםישנאמםייזכרמםידעווננוכתהתוכלממהמכב

חקפלןתכימתותורעיהוםירפכההנבמתבחרהןעמלתעדותוצעומבהלשממהןימיל

.תורבחהםעםירבדתחקלוםהינינעתבוטל

הניחב-יתבו,םירפכההנבמלדומל-יתבומקוהםיצורחוםיבוטסימונוקיאךנחל

(טכוצהיפ)המהבההערמןעמלםנ.םהיתודובעותועקרקהילעבלתפומלתויהלתואמנודו

.הזהקסעהתארידאהלוביהרהלתוצוחנתונקתושענ

תוחחפתחהיאנתמהמההמדאהיקסעלהאולהה״יהב,הכלממוהכלממלכבןכ

ינודאלףםכואיצמיהלאתואילהיתב.(עטפ$חקסנאיצקוד$רפ)ןהיתואצוהתותכלש

יאםיצוחנהםינינבהתונבלוםתמדאחיבשהלולכויןעמל,םיסכנהתונכשמדגנעקרקה

םגאצמנתוכלממהברהב.םינושםינפואלעודסונהלאהףסכה־יתבו;תורתאתורטמל

ורבאדםדיהטמרשאםינטקהםיסכנהילעבתאךומתל(סדנא5ספליה)רזעלתמיקןרק

.םתמשאילבטערןינעבםנוהתא
תפגטו,דרבה/שאהתוירחאלןוחטבה־יתבהטה,םירכזנהםיעצמאהןמםינוש

הנושארבאצי(ןעזעווסגנורעביזרעפ)ןוהטבהםצע.(טקעריד)רשיםילעבהלםיעגונוהמהבה

,זנכשאתוכלממב,תפרצבםגלבא;העונתהשפותילגרל,תוכלממהלכמםדוקהילגנאב

לאסחיב.ןותטבה־יתברפסמדאמברהירננוא-הירטסואבסגהנורהאהתעבו,דגלרדינב

גהנידמהיתבוא;תפרצ,הינטירב,הירננוא-הירטםואבומכ:םיטרפםיתבהטה,תולשממה

םילעבהלבלעםשתלטומהבוחהו,ךלפולילגלכדעבםשסידםוגה,זנכשאבומכ

.םהבקלחתחקל
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םיאיצומההמדאהיחטשלשףקיהרבדלעתחאהמישרהזבןתנהזהקרפהףוסב

:תאזהתעבתוכלממהלבבםירובהםיחטשהוירפ

עבורממ״קזו״ס

5,016,024
622,006
540,671
528,572

508,067
442,818
373,604
318,195
314,951
296,323
131,402
89,625
52,102
51,319
41,390
38,283
33,000
29,455
2,587

תורובתועקרק

־£ם1*
1,419,550
38,679
35,004
82,613
103,167
227,297

132,604
226,185
109,794
38,492
41,652

43,205
7,281
30,127
11,752
9,453
10,627

5,443
112

תוריפתואיצומתועקרק

01
0

283

62
63

15,

204
51,

358

71.

349
13,

317
48,

14״
58,

284

247

325

18״
^ט8

3,596,474
583,327
505,667
445,959
404,900
215,521
241,000
92,010
205,157
257,831
89,750
46,420
44,821

21,192
29,638
28,830
22,373
24,012
2,475

71,

93״
93,

843
796
48,

644

289
65,

869
683
518

860

1.*

71.

753

675

81.

,95

תוכלממה

....היסור
הירגנוא־הירטסוא

...זנכשא

....תפרצ
....דרפס

.....ןעדעווש

....דנלניפ

ןגעווראנ
....

.דנלריאוהינטירב

....הילטיא

....הינימור

....לגוטראפ

אניווניצריה-הינםוב

...דנלנכעירג

....ץייווש

....הינאד

....דנלרדינ

....הינלב

...גרובמסקול

,הירגנוא-הירטסוא,גרובמסקולבהזיפלעאצמנרתויבהלתנההעורזתמדא

־יתלב(אערא)חטשארקנהז!ינעביכתעדלתאזו.הינלבותפרצ,הילטיא/הינסוב,זנכשא

.המודכו,תומימ,םיכרד,םינינביחטשלםנםאיכ,תוחיחצתורשלדבלאלעודז

.םייוגהתשירח

עכילברעוועג)״השעמהתשרח,וא״בשוחושרחתכאלמ,לכרבדלעונרבדב

רשא,םעהזיאלשתירמחההדובעהןמאוההקלחהתאהלאהםילמבןיבג/(עירטםודגיא

םתיארמוםהינפתונשלוםתואראתלםיעבמהםיםרנהותודוסיהיטושפוימלוגםעויקסע

4

תשרחתדובעב.ךרע־ברץפחילכאציהרוצהיונישואדורפהורובחהידילעו
תדובעתאו,ךרעהתלק(קרעוודנאה)דיהתכאלמתא:םינשםינימוקלתיהשעמה

לעםהיפכעיניבםידיחיידילעהכאלמהתישענןושארהגוסב.(ןעקירבאפנהכאלמהיתכ

הכאלמהתואצותיכ,ינשהגוסןכאל;רעצמםתלועפנוחו,םהיתועבצאושערשאבוריפ

הינפלבתרנרכו,תונושתונוכמידילעוםילודנףסכימוכסרועבוםיבר;םידבועידילע

.הרידאהלוהלועפהלידנהל

ותויהב,ותחלצהוםעהבצמתבוטלישארהיעצמאהאוההשעמהתשרח

תואצותהתאתולעהלםרונוררועמאוההזבו,םעלכיסכנריהמויוושתאהברמ

תודמועהתוחתפתהלשהגרדמהסחיב.הצרמגוהלתנהלועפל(ןאיצקתארפרוא)תוירוקמה

הלאהתוכלממכ;הנושארההרושבזנכשאתכלממוץייווש,היגלעכ/תפרצ,היגטירב

החלשהיפנכתוטומו,תוכאלמהםלועלשומורלתאזההדובעההתלע,׳השעמהתשרה,לש

־-רעדיג,יעיזעלש,ןרה^מ)הבךכבתוצראהמכרשא,הירטסואהתולגםהילע.קוחרמל

V־
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הכאלמה־־יתבבתושענהתורוחסה,תיירטסידניאתוצראלובשחי,(נרעבלאראפ,ךיירטס&ן

תשרחהממורתה״היסורץרא,ונצראב.ןכרעבריכ,םלועהרחסמבםשלוכזהפ
הנידמהתוימינפלקראיההתדובעםנמא;הדבכנהלעמלתונורחאהםינשבהשעמה

-רדינוןדעווש,הילטיא,דרפסםנתונייטצמםינושםיפיעסב.היתונכשתרזמהתוצראלו

ץראו,תינרוחאתעכתודעוצלגוטרפוקרמענאד,ןענעווראנ:תוצראהרשאתעב,דנל

ויץראב.בחרההנבומבהכאלמהלאעגונבתוחתפתההבצמבהנדועהירגנוא
תדמוען

תדמועןאקלאכהתוכלממוןותחתהיונאדתוצראבלבא;הינשהנרדמבהשעמהתשרח

אללבא,םייחרכהרתויהםירבדבהכאלמבתושועהיבשויידיו,תודליהבצמבהלפשב

.ססונתהלסנתויהלהישותהנישעת

עגונב,(גגוסםאפרעפעברעוועג)השעמהתשרהיגיגעבתוכלממהלשםירדסהרבדלע

אפוריאבוננוכתהרשאםינשבתואמהזהנה,הלאהתולועפהתואיציןהבורשקנשםיאנתהל

ץבונאצמ(תיבהןמזב)םינפלםנמאןה.(ןעגנונניא,עטפניצ)תונמואילעבלשתותכ
ינפבןיבהז:הכאלמילעבלשתורובחתורובחםירצמלשהירדנסכלאיבשויםידוהיה

ןמצעינפבםיידרגו,ןמצעינפבםיחפנ,ןמצעינפבםייםרט,ןמצעינפבםיפסכ,ןמצע
—

,אפוריאבתותכהתרטמםלואו.ותנמואינבתאריכיינעךלהואיאנםכאאובכןעמל

ףיעסתויחאלםיעגוגהםיקחהלערומשלו,ןהידיבקראיהההכאלמהטפשמקדההןעמל

תוכזהתטש״תאזההאמהתישארבהאציהלאהתותכהתאמ.ובקסעהוהעודיהדובע

םגוהלשממהןמתויולתתורובחהושענהדילערשא,(םעטםיםםנאיםםעצנאק)״ןוישרהו

ילעבו,תושרהןוישרגישהלתביוחמהכאלמוהכאלמלכםהיפלו;ןהירעבוקקחםיקה

הטיש.(ןאיםםעצגאק)םתוכזלעיגהלםיבותכוםיעודיםירשכהתוארהלםיביוחמהכאלמה

הנושארבהדםטרשא,(טייהיירפעברעוועג)״תוכאלמהתוישפח,איהו,שיתישילש

שיאלכלבויהיפלעו;אפוריאתוצראבורבתעכםיכלהמהלהאצמרבכו,תפרצוהילגגאב

־ותאוםירכזדחא,היארלכילכ,הלבגהלכילב,הכאלמהילעברפסבבתכהלותוגמהל

.ןמזלכבוםוקמלכבתובקנ

הגיהנהרשא(116x8)תורובחהו,ןוישרהתטישהפקתבתדמועהיסורץראב

תתיעבהכאלמלעבלכלעהבוחו,זנכשאבשםירדסהיפלעIIאנירעטאקעיתירסיקה
היהיהכאלמהזיאלעחפזוסהלאבהיכחרכהןיאםנמאםא,הרובחהךותבבתכהל

לעתישפחהכאלמהדנלניפבםנמא.הרמההילעבןיבמךמסומהכאלמלעבלשדימלת

.1879טראמ31ןמקוההיפ

ודסונםינפלתורובחהםוקמב,תונמואהתוישפחתררושהירגנוא-הירטסואתכלממכ

הציחמולובגןיאלבא,רתויואתחאריעמ(ןעטפאשגעסםאגעג)״תחאתונמואילעב,תודוגא

ברהןיבבירלכבךוותלו,ללכהתבוטקרסתרטמיכ;הכאלמהזיאבזוחאלאבהלכיגפל
.״יונתשחלםידמועהלאהםירדסה)רועוםילפוגידיבךומסל,תוגמואלרפסיתבדסיל,ודימלתו

יפלע.שפחהתחוםילע,תויגמואלםיעגונהםיקחהירפסוחוגי,זנכשאתכלממב

ולכוי,הכאלמכדימתםיקסועההלאהנה,הכאלמהתורובחלםיסתיתמהםההםיקודה

תרדוסמםתגהגהתנוכתותורובחהתודועת.םיללכהםהינינעהבהרהןעמלדחיףסאתהל

.(טוטאטםסננונניא)תורובחהיקוהיפלע

לגעמ.תויגוכיתהתוצראהלכלםדוקתוינמואהתוישפחהאציהינטירבתכלממב
תואירבהלעץנהלםיגוקתהרבדלע,היגטירביקחועבקרשאןההתוכלההלםיריבהר

.םישגהוםידליהןמםידבועהו,הבאלמה־־יתבבםידבועהףוגהןוחטבו

םינפלתורובחהםוקמב.תוכאלמהתורתתא1791תנשמקחהרשאתפרצב

ילעבתופסאורסאנלבא,(טנעטאפ)הכאלמה־־תדועתדעבםלשלהכאלמהלעבלע

ב
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.םילעופהלעהניגמוהכאלטה-יתבבםידבועהןיבתואירבהדעבתגאודהלשממה.הכאלמה

לכבשפתהררושןכ.תפרצתמגודיפלעתוינמואהילעבירדםושעגהילטיאב
ןוישרהתוטישלעהשעמהתשרהיקתדועוהוניאיקרותוהיברעםביתלוז,אפוריאתוכלממ
.(עמעטסיס-םגאיםסעצנאקדנואטפגוצ)תורוכחהו

המיקהרשאםינושםידעווננוכתה,התולעהלוהשעמהתשרחתבחרהתילכתל
.התבוטלתולעופהתוישפחתודוגאוא,(ללעיציפא)הלשממה

רשא,(ןאיצאראפראק)ריע־־רבסואתורובחהדבלמ—וסחיתיםינושארהלע

ד?ואםלעדגאה)תוגמואהורחםמה־תוכשל—תויטרפתוכאלמתבוטלקר,ןהיתולועפ

לשםיללוכהםיגיגעהןתרטמו,אפוריאתוכלממהברהבתעכתורמוגה(ןרעמסאק-עברעוועג
םמוקמבדומעלהכשלהיבשויםירבחהורחוביםברקמרשא,רחממותונמואילעבלכ

תמרהותונמואהורחסמהתבחרהרבדלעתושרהלרזעלתויהלדוחיב;םהיצפחלעחקפלו׳

.תעדתווחותועצה,תונמאנתועדוהידילעםנרק

קראלןהינפתמגמםגמאףא,ןהלארוק*רחםמה־יתוכשל,םשתוגושתוכלממב
,דבלרחסמה

םצעבלדבההןיאלבא,הכאלמה־־תוכשל,רחסמה-תוכשלדילעתודמועתפרצב

תעב,זוחמואהמלש(טגעמאטראפעד;הקלחמתופיקמתונושארהשהמםאיכןהיתולועפ
-תוכשלהכ,הזדבלמ;דחיבתולילגהזיאואםידחאתומוקמלקרתודעוימתונורחאהש
,גיצפיילבוזנכשאבשפחהירעבתולדבנהתוכשלהתרטמ.רחםמה־הדשלעבררתוירחסמה

תוחקפמ,הדלמםירבהםגןהברשאדרפסברשאתוכשלהו,ירטסודניאהוארחסמהאיה
.(טפאשטריוודנאל)םירפכהינינבינינעלעסג־

םא,תוישפחתורבחלובשחנרחסמהתובשלףגעגוהינלעבהלודגה•הינטירבב
תורישקתוינטירבהרחםטה־תוכשלבת.תויכלמהודסישתורובחהתרטמכןתרטמםנמא

תחאהעדלעינהןעמלרשא^8!)0013110ם0£(כ^&זמ^מג000£ט1מ161־06:הרבחהל
יראשבתונושתופסאבו,ןודנולבתישארהפסאלהנשלכבופסאתי׳תודבכנתולאשב

.תומוקמ

־לא־יטנעצ)יזכרמהטמל״יזגכשאהרחסמהדעו,1861תגשמםקזגכשאתכלממב

ירטםודגיאהורחסמהלשםייללכהםינינעלתומוצעתוזעתתלותרטמרשא,(ון8גר$

תוגמואהורתםמהתוכשללטפשמהשיהירטסואב—.ןילרבמתואצויויתולועפו,זגכשאב

.תויללכתוצעומלףסאתהל־

ןמזבתוגמואהורחסמהתוכשללשבצמה
:האבההמישרהיפלעעדג,דוהה

ילכהךסתונמואתוכשלרחסמתוכשלתונמואורחסמתוכשלתוכלממ

44—-—44..הירגגוא-הירטסוא

2929הירטסוא
1515הירגגוא

231147144...זגכשאתוכלממ

81—81—היסורפ

8——8......ןרעייב.

4116......ןסכא*
8——8....גרעבמטריוו

16—16—.......ןעדאב

6—6—......ןעםסעה

ב.
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לבזלךסתונמואתונשלרחסשתוכשלתונמואורחסמתוכשלתוהלמם

426—...היגגירטול-סזלע

36413...תוכלממהדתי

׳״—267..דנלריאוהינטירב
69

8678164—תפרצ
73——73הילטיא

71——71דנלרעדינ

1—1—...גרובמסקול

10—55הימעב

49——49......דרפס

10—10—.....דגלגעכירג
14—14—.....היניממ
2——2היברס

אייקריט
—4—4

,תישפהאיהםירבההתלבקרשא,תוינמואבםיקסועהלשתוברהתורבההןמ

היסורבםיפכעינילכורחסמהתבחרהלהרבחהתא,ונצראב:םשבהזבהריכזנ

;גרוברטיפ-׳טםברשא,(״£60x80^061•*>!מ0011זןנ631£ז0ק1י06ג811ן)6ע60ג1,<י)

-סודגיארעשטיידדגאברעפלארטגעצ)ירטסודניאילעבלשתיזכרמההדוגאהזנכשאב

תונושהתורבחה;ןילרבבהבשומו,םידיחיםישנאותוכשל,תורבהתללוכה,(רעללעירט

,ניצנאד,נרעבסנינ^ק,ץילר^ג,יולסערב,טרופרע,נרובעדגאמ,םעדסטאפ,ןילרבב

,נרעבנערינ,ןעכגימ,רעוואגאה,ןעדאבסיוו,ןעםסע,ןעמראב,ןל^ק,דגומטראד

לשהכאלמהתרבה,ןעגגיריהטוןסכאזבתוינמואילעבמהרמאה.גרובמהוטראגטטוטש

(ןעטפאשללעזעגעשינכעטילאפ)בשוהושדה־תמכהתורבה,ןעססעהבוןעדאבבהנידמה

,ץניל,ןיוובהכאלמהתורבחחירטסואב;גיצפיילוןיימדטדו5קגרפ,ןיטטעטש,ןילרבב

תרבחהירגנואב;(135ךסתורבההלכ)אלאיב-ץיליבוןירב,גרעבגבייר,גארפ,ץארנ
,דלודגה-היגטירבב;טסעפאדובבהגידטהלשהכאלמהתדוגאוהנידמהלשירטםודניאה

68*ת01;800161:1686011011)הכאלמורחסמהאולהלשתורבחששוםישמח תפרצב;(11*1
(ןרעממאק-טאקידנים)תוקדנסהתוכשל,זיראפבתימואלהירטםודניאהתמרהלהרבחה

תיבו,ןירוטברשארחסמוירטסודניאחמדאהתדובעלהרבחחהילטיאב;תונושםירעב

;ץנעראל$ב(רוטקא§ונאםדנואעברעווענריפעימעדאקא)רוטקפונאטותונמואלשרדמה

ןנעווראנתהלצהלהרבחהןגעווראגב;םלאהקאטשבתוגמואותשרחלחרבחחןדעוושב

תוברחלחרבחחדגלרדיגב;ןעגאהנעפקבירטסודניאהתרבהקראמ^געדב;אנאיטסירקב

;םעלראאהבוג&יאהבתידגלרדיגההירטםודגיאהלשתורבחהודי־תויגמואוהכאלמ-ייתב

הלזכרמרשאתויגמואהלעחקפלתוברהתוכשלההיגלעבב
ן

1101011מ^נ1־לעססירבב 87)

רשאללכהתבוטלהרבחחץייוושב;ןהיצפהתלעותלםיעצמאהלכבלדתשמה0316)
תוכלממבואצמגהלאהתורבההדילע.דירדמבירטםודגיאהתרבחדרפסב;ךיריצב׳
עגוגהלכבהלשממהלהישותוהצעםהברשא,םיהמומוםיעדוימ(ןעיגעללאק)םידעותובר

שיהלאכ;הכאלמהורחסמהירבדכבוטלועפל
,קססעהכ,גרבמעטריווב,יןס5#זב,ןםיירפב

.דרפסבוהילטיאב/הינלעכותפרצב

םירעשהתאבושהניתונמואהוידטסודניאהתארידאהלולידנהלםיעצמאכ
-יתב,ירטסודניאהתואצותלכלשהכרעהוהדמעההוא,(ןעגגוללעטשםיוא)םירטועמה

דגואןרעטסוט)תויגפתותואמגודלשתוצובקו(ןעעזומ-עברעוועג)תונמואירבדלףסוא

;טסעפאדובבואקארקוגרעבמעלב,גרעבגכיירב־,ןירבב,ןיומואצמנףםוא־יתב.(ןעללעדאמ

,גרעבגריג־,גיצפייל,ןעדזערד/ןילרבב
4דגומג-שיבאווש,טראגטטוטש,ןרעטיולםרזייק

ב
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>אווקםאמתירקבונצראבו;לעססירבוןירוט,זיראפוןודנולב;נרובמה,עהורסלראק;םלואז

.רחםמהתעונת

הדובעהןמאוההףיעסהתאהזבןיבנ/׳רהסמה״תאונתפשלעונאשנב
תואצותהלשןיפילהוהרומתהסנכה,ןינקורכממבהתרוקיב*,םעלכלשתירמוהה

רהסמלו(לעדגאהגענניב)ימינפ,רהסמלקלהנרחסמה.םדא׳יךיבתושענהואתויעבטה

ןיברבועו,אב,אצויהינוציח
זלוזמתונושתוצרא

ו

.(לדנ&הרהופכרוד-דנוא־־םיוא־ןייא)
רשא,םינושםינוקהו•םיללכביולתאוה,הברהותוחתפתהוותבחרהלעגונבןורחאההמ

הכלממהץפחלםישורדה(קיטילאפםלעדגאה)רחסמהלשםיגתמהםיקחהטשהתיםשארב
דנואסלעדג&ד)תוינאהרבעמו,רהסמהתותירבו(ןעפיראטללאצ)םיסכמהידילעםילבגנו

.,,יי,(ענארטרעפםטרהאפפיש

םנמארשא,םידיריהוקושה■ימיתא:בושחנרחסמהןרקתמרהלםיעצמאחןמ
,לזרבהתולממ;םדקימיב־םהלהיההםכרעתאודבאץראבלורבהתולטמוברזאמ

-נאטידערקדנואןעקנאב)תואיולההוףסכה־־יתב;םיפרנלטהוזטסאפ)םיבתכמהתלבוה

ץוחבןיעםיחקפמה(ןעט^לאזנאק)תויכלטהיצעוי;(ןעזראב)םי־וחו&הףםא־יתב;(ןעטלאטש

.המודבותורתסהתלבוהלשתוירחאה־יתב,רחסמהתורבח׳;םהיתוצרארחסמלעץראל

.םילקשמהותודמה,תועבטמהתרשיהםגליעותרחסמהתולעתילכתל,רבדףוס

לשהריהמהתובחרתה
תמלוהו,תוצראהתוצקלכבתופעתסמה,לזרבהתולסמןינב

חולהידילע,ןוכנ״לאוניניעלהארת1885—1843תנשמןמזהךשמב,אפוריאבתוטשפתמו

:ונינפלרשא

1843186313831885

פ״מק•דחיתויטרפהכלממהלש׳מ״קתוכלממ
273,3871,02121,87322,89426,575..היסור
1,132401,1721,324——דנלניפ
1,07012,63523,00011,67634,67637,134זנכשא
3785,2623,94215,79319,73523,398...הירגנוא-הירטסוא
י29,62129,62130,514—4,66018,580דנלריאוהלודגההינטירב

.60011,0942,08426,55428,63831,257תפרצ

332,9465,8303,4349,2649,925הילטיא

קדעווש
—8862,2323,8866,118600,£:....

י-
קעווראנ

—2751,309681,3771,562
קיאטענעי,

—4629856651,6501,944
*,463461,0529592,0112,219דנלרדינ

399399435—161—....גרובמסקול
4381,9432,8881,2944,1824,366:..היגלב

ץייווש
—1,13584

י
2,8022,8863,024

7,8487,8488,387—2,728—.......דרפס
—לנוטרפ

1,6731,6731,906־י—204,
1212338———דנלרדינ
921——.רינימת

י

5531,4741,602

641,1401,1401,696......איקדות

הירגלוב
־־׳יי

224224—
466——י———היברס

370———י——..אגיווגיצריה-היגסוב

ב
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.תוינאהי־רבעמ

ןעגגאטהתרמבתקזחמתתאלכ,הטמלתומושרהםינשברחסםה-תוינאבצט

עננאט תוניפסה

...7,409,251 24,654.,.

86,360.י״ 62
...281,344 3,289...*

..1,294,288 4,257.,

..1,003,679 15,222.

..250,143 3,224.,

..971,001 7,287.

.307,726 780.:

..306,603 2,316..

.31,802 ״.491
,.5,020 22
..880,817 3,936.,

.551,926 4,182..,

.1,583,434 7,884.*

..430,123 2,328.

.77,749 423.

תוכלממ

דנלריאוהלחתהינטירב

.......היגלעכ
תנשב

.1884.

,1884.

.1885..,״....קראמענעד

.1885.זנכשא

.1884...,״.*.״..תפרצ

וי
.1883....״.,....ן

.1884■.,..הילטיא

.1884..........דנלרעדינ

.1884...,.חירגנוא-הירטסוא

.1885לנוטרפ

.1885..״.,.4״..היניםח

.1883........דנלני£ו,דיסח
.1883ןעדעווש
ןגעווראג

.V..1884״.1״..י.

.1884....:.!..,..דרפס

.1885איקרות

.םיפרגליטהוםיבתכמה־־ץורמ

זוופילהתילכתל(1878ינוי1םוימ)תחאהדונאבודחאתהאפוריאתוכלממלכ

היסורתוזוהמ:אפוריאדבלמםנואבתאזהתירבהלא.(ןייארעפטסאפטלעוו)תורנאה

,הפרצלשתוינולוקה/וינלא,הילננאתולהניראשואדאנאק,תיטירבהודוה,היזאבאיקרותו

כ,היגאדולנוטרופלש,דרפסלש,דנלרדינלש
,(איווילאבטץוה)אקירימאתוכלממל

,אינופאי,אניכמםיקלח,הנטקהטעביט,אמריב,רימשק,ןטםיזדולעב,ןטסינאנפא,סרפ

.יאוואהוראביזנז,אקוראמ,סינוטמתומוקמהמכ,םירצמ,טאקםאי

רשק,נרובטסקולזנכשא,הירננוא-הירטסוא:תוכלממושעתאזההדונאהדילע
טעתוינידמהתוכלההרבדבו(גגחיסקאט)םימולשהבצקבדהיתוותשהלרצרתמ

.םיבתכמהוםיעסונה

ןיבהיפרגליטהתלועפתבהרהל
ואבסימולשהתוותשה-רבדלעדוהיבו,תונידמה

תיטירבהודוהי:אפוריאדבלמואבהפםנ.1866תנשמתחאהדוגאבאפוריאתוכלמם

,ןזילירב,לאטאג,דגלפאק,םירצמ,ריגלא,אגיהגיכק,פאים,ןאפאי,סרפ,תידנלוהה•

■.היזאבאיקרותוהיסורתולחנו,חירטקיווהינולוקה,דנלעעזייג

.מ״קתדמכג״טהיטוחךרא

..248,470.

(

1884)

..250,231.(1884)

,.162,003.
(

1885)

,.288,012.
(

1884?

,.249,753.

(

1864)

,.98,000.(

1884)

..30,934.

(

1885)

..3,503.(

1882)

,.10,782.
(

1884)

,.6,293.(1884)

דאוד-יגרפסמתוכלממה

.5,008......דנלניפוהיסור

.16,434....הלודגההינטירב

.8,417....,דירגנוא-הירטסוא

.15,428זנכשא

..6,587תפרצ

.3,609הילטיא

.:873היגלעב

61הירגלוב

696קרטענעד
.״213......דנלנע5ירג

ב

V
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ט״קתדמבג״טהיטוחןיאראוד-יברפסמ

•

.1,281...16,510..(1885
)

1883).11,612..*״1,051.
)

.185,...10,866.
(

1884
)

.£0,871.״*.1,971.
(

1884
)

(1884).16,036.,״,״1,070•
.2,936...16,554.

(1883)
(1884).3,813...״54.
.2,699...43,446.(1884)
.702,..,.52,142.(1883)

תוכלממה

ל•י•.•*•ג•דנלרדינ

1•^•*ו•לנוטרפ
....*,;.הינימור

...*>״.ןעדעווש

■....קגעווראנ

...״־.ץייווש

־......היכרעמ
1ררפס

...(1882)ייקריט

.םעלרפם־יתב

ממלחללכונםתלועפגוחוםתרטמלעגונבהגה,סעלרפסהי־יתבלעןיעונמושב
פלגאיבהלםתדועת(םיידוסיםייללכרפס־יתב)סיגושארה,םיהובגוםיכומגרפם-יתבל

פייחרזאחוייהןעמלתעדךבשיאלכלתויחרכהותוצוחגהןההתועידיהתאםירוענהיגב

4םתדועת(םיינש,םיחרזאלרפס־יתב)םיגהחאהסגמא;םדאח-תרבחלרבחםישנאבשיאכ

ןטםילענםיעדמםחלתתלוא,םינוילעהשרדמה־יתבלםניכהלוםיריעצהתאךנחלםא
.שרדמח-יתבתאורקביאלםאםנ,םיכומנהרפסי־יתבלשםידומלה

םגםנמאםא,תולהקהלעבוריפלעתלטומ,םתקפסהוםעלרפסח־ייתבתמקח
הינטירבבוהיסורברפסי־יתבהברהשיןכ.ריבכמלםהידיבתוכמותתולילגהוהכלממה

דומל-יתבואצמנםוקמלכבו,טלקמה־יתבואתויתדתורובהוקיזחירשא,ייקריטו

.תודסומואםידיחיידילעםידמועח

רפסה-תיבתארקבלדומלהקרפלועיגהברענלכלעהבוחהתוכלממהבורב

,הטלעב,דנלרדינ,דנלניפב(תויטלאבהתולילנדבלמ)היסורץראבקר.(שיראטאנילבא)

.רפסהיתברקבלסנואןיא(דנלטטושדבלמ),הינטירבו,היכרעמ

:הלאהםירפסמהונלועידויאפוריאבתונושהתוכלממבםידימלתהבצמלע

*ידימלתועיגישיאףלאלםידימלת רפס־יתכםירוענהתונש תוצראה

23
157
159
133
123
130
125
88
109
107
110
73
106
126
146
134
157
135

1,800,000
7,100,000
4,339,729
4,949,591
4,301,578
3,372,990
475,021
453,567

4,113,967
2,377,624
1,736,343
2,057,977
1,769,602
687,749
667,844
544,615
454,211
256,393

635,000—14.נהיסור
זנכשא

י

..14—657,000
633,040—14היסורפ

673,764—13תפרצ
28,784—.דנלריאוהלתנההינטירב

18,062—.....סילעווהילננא

53,074—13.......דנלטוש

7,648—דנלריא
33,580—...הירננוא-הירטםוא

616,492—14.״......הירטסוא

617.088—12.......הירגנוא

648,530—12הילטיא

629,828—13.......דרפס

65,729—13היגלב

79,549—14........קעווש

63,880—12...״...דנלרדינ

64,799—16.ץייווש

14£ןגעווראנ
—76,617

ב

יי



פיוימלתועיגישיאףלאלםידימלתרפסי־יתבםירוענהתונשתוצראה

123..72,940.231,935-י-14קראמענעד
..198,ג3ג-73,510־י-15.......לגוטרפ

-■46
73..71.493.151,392—14..........דנלניפ

22,ג1מ,62,730.897-^13..,.״.,.,..היניממ
1,43232,550.86.■ז-..הירנלוב

5.1,605.49,673.50-־-12.....דגלגעצירנ
74;.867.54,415.—חילימור-טםוא

6.660.38,57922—12היברס

770.33,00028.י-.,.אניווגצריח־הינסוב

.דומלהיתב

-יחבהמה,(ןעלושלאער)םילאירהרפםהיתבו(ןעיזאנמיג)םידומללרפסה׳יחי!

םליפשהלוםירוענהינבלשירסומהויתדה־ןונחהדיבךומתל,תחאםתרטמוםיללכי־דומ^

הלכשהםיבינחהלונתיםינושארהיכ—המהםינושהזבםנמא.םיעדמהתודוסיב•

תארישכהלםתדועתו,(עשיםםאלק)תוקהבומהותוקיתעהתופשהיפלעההובגתיללב

םילאירהרפם־יתבתילכתלבא;(ןעטאטיזרעווינוא)המכחה״שרדמ־יתבלאובלםידימלתה

שיטאמעהטאמ)עבטהתעידיוםירועשהתמכחחתדוסירשא,ההובגתיללכהלכשהתתל

השעמהתשרחלששרדמיתבלםידימלתהתארישכהלםתדועתו,(ךילטפאשנעםסיוו־
.(ןעלוש5אהעשינ3עט)תוכאלמהו׳

יתבב,(ןעסםאלק)תוקלחמחנמשלםויזנמינהיתבבםידומלהוקלחי,היסורב

דומלהיתברפסמ.תוקלחמ7—6םילאירהרפסיתבבו,תוקלחמ6—4םויזנמינורפה

53םירנימיםו;67םילאיררפסיתב;77תויזנמיגורפ;129םויזנמיניתב:1880תנשב
;

עבשילעב(ןעעציל)הנכההדומל״יתבואצמנדנלניפב.םידימלת78,062לכהךסב
תנשבםבצמ.םינששמחואםיתנשדומלהןמזךשמםילאיר-יתבבו,תוקלחמחנמשוא
.םידימלת4,422םע.םילאיר20;ןעעציל1188025׳

,םינותחתלוםינוילעלםימלשהםויזנמינהיתבםיקלחנ,הירננוא-הירטםואב

,םינשלוקלחתיםימלשהםילאירהרפסיתבןכומכו;תוקלחמעבראלעבדחא■לכ?

םויזנמיג■יתכ:1882יתנשגהירטסואבםבצמ.עבראינשהבו,תוקלחמשלשןושארהב

-לאיר8;םויזנטיג153ןהירננואבו.80םילאיררפסיתב;36םילאירםויזנמינ;129

.םידימלת107,703לכהךסב.םילאיררפסיתב39;תויזנמיג

םישדחהםירדסהיפלעוקלחתיהיסורפבדומלהיתב.זנכשאתוכלממ

הלאלכב.תיניטאלההפשהילבםינוילעםילאיררפסיתב,םילאירםויזנמיניתב(1:הככ

הנכה־יתב,(ןעיזאנמינ^רפ)םיניכמסויזנמיגיתב(2;םינשעשתםידומלהןמזךשמ

םדומלקזהלאלכל.(ןעלושלאער)םילאיררפסיתב,(ןעיזאנמיגארפ-לאער)םילאיר

.םינשששםידומלהןמזךשמ׳םהבו,םיהרזאהלשםינוילערפם־־יתב(3;םינשעבש

תונותחתהשמח5תוקלחמעשתילעב(ןעטלאטשנאןעידוטש)דומליתב:םיאצמנןרעייבב

;םידדובםיניטאלרפסיתב;םויזנמיגיתב—תונוילעהעבראו,םיניטאלרפסיתבוארקי

םויזנמיגורפהלםימוד(ןעעציל)ךונהיתב;תוקלחמששילעבםילאירםויזנמיניתב

—.םינושתומשילעברפסיתכדועו.;םילאירךונחיתב;םילאירםויזנמינ;היסורפב
זנכשאברפסה.יתביב*מ־.היסורפבומכהןגהדומלהיתבירדסתוכלממהרתיוןסבאזב
איררפסיתכ;283תוילאירתויזנמינ;186תויזנמינורפ;385תויזנמיג:1882תנשל
.רפסמב231^214םידימלתהךס;68םיחרזארפסיתב;205םיהובגםיל

ב
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רפמיתכ:1882תנשלרפסהיתבגצמ.דנלריאוהלודגההינמירב

.מידימלת139,306םע.תונמואהידומללתוקלחמ466;183תונמואיתב;1403םיעדמל

תובישיהו(ןעעציל)הנכההיתבבודהאתהםילאירהםעםיסאלקהםידומלה.תפרצ

לשךונתיתבםהודומלתונשעשתםינושארהל;(קיגעלאק־לאנומאק)תולהקהלש

םנואלמיהמה;הכלממהמרזעוגישיותולהקהלעםיסומעםינורחאהלבאהכלממה

דבלמ.םימלשיתלבםהידומלשםהמשילבא,הנכההיתבבומכםידומלהץפחלכןכ
:1880תנשלםבצמ.תויינמיסהםנובשחתיםחילערשאםישפחדומליתבהברהשיהז

ידומלל306;493לוהידומללםישפחרפסיתב;244תולהקהתובישי;79הנכהיתב

.םידימלת157,957םע.תדה

הנוילעהו,םויזנמינהיתבבהכומנה;תוגרדמיתשיסאלקהדומלל.הילטיא

ילאירה־ןונחה.השלש—םינורחאהבו,דומלתונששמחונמיםינושארחב.הנכההיתבב

םיניכמההמהםנרשאו,םינשתשלשב(ןעלושעשינ5עט)הכאלמהדומליתבבאוה

315;692תויזנמיג;278הנכהיתב:1880תנשלםבצמ.הכאלמלשרדמיתבבאובל

.םידימלת68,982םע.הכאלמלךונחיתכ

םייללכדומליתב:םמשהזו/םילאירהםעםויזנמיגהיתבודחאתה.ןעדעווש

תונשעשתותונרדמעבשילעב(םיהובג)םימלשםהו,(ןעטלאטשנארהעלעניימעגלא)

הלאםעתחאהרטמ.תוגרדמעבראואשלשילעב(םיכומנ)סימלש-יאו;דומל

,הלשממהםעטמםיתבהדבלמ.םיתשואתחאהגרדמילעב/׳סיגוגדפ״הל,םיגורחאה
טבצמ.(טכידרעטנואךחגוקעז)יעצמאהךונחהרובעבםייטרפרפסיתבסנםיאצמנ
15,512םע.םייגוגדפ18;44תוגרדמשלשושמהילעב;34םימלש:1880תגשל

.םידימלת

״ההובגתיללכהלכשהדעברפסיתב״רשעהעבשתעכםיאצמנ.ןנעווראנ

7,019םע.םיהובגרפסיתב3;תולהקהלשםיעצמארפסיתב22;הלשממהםעטמ

.םידימלת

םיגיטאלםויזנטיגיתב)חלשממהםעטמרפסיתב13תעכסיאצטג.היגאד

.םילאיר17דועו/םילאירוםיגיטאלרפסיתב10/(םילאירו

סעתויזגמיגורפבו/דומלתונשששםעםויזנמינהיתבביסאלקהךונחה.דגלרדינ
יתב:1881תגשלםבצמ.םיהובגהםיחרזאהרפס־יתבבילאירחו;דומלתוגשעברא

.םידימלת6,371םע.םיחרזאהלרפסיתב59;5תויזגמיגורפ;24םויזגמיג

םע(םואגעהטא)םימכחלדעותיב:םיאצמגגרובמסקולהלודגהתואישגב
-לושעברעוועג)תוגמואלהזהרפסמכו,תוליזגמיגתוגרדמששותוהובגתוגרדמיתש

.םידימלת1,100ךרעלואצמיהלאהםיתבהתשלשב.תויזגמיגורפיתשו;(ןעססאלק

-לאק)תובישילו(ןעאנעהטא)דעויתבלםיעצמאהדומליתבםיקלחנ.היגלעב

,(עכילברעוועג)תימשגלו(עשיגאמוה)תינחורל:תוקלחמיתשלקלחידעוחתיב.(ןעיגעל

םבצמ.הגהלתוניכמתונרדמיתשםגו/דומלהתונשתשמחלתונדרמשמחתחאלכב
.םידימלת29,520סע;163ללכברפסיתב:1882תנשל

םיזנכשאהךרדיפלעתונושתולילגבםילאירהוםויזגמיגהיתבםיכורע.ץייווש

םע.28הנכהיתב;26םילאיר;40םויזנמיניתב1832תנשבםבצמ.םיתפרצהוא
.םידימלת9,880

מ1ם811111108(16םיארקנהםיתבבהמהםיילאירהוםיקהבומהםידומלה.דרפס
םהידילע.םידימלת33,468םע/61רפסמב86״1נמ<נם.6ת86םגס23.״

•
00116£108,

.םייטרפרפסיתבכ

ב
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,הלשממהםעטמ(ןעעציל)הנכהיתב21םיאצמנ.לגומרפ

שטחלדומלןמזב

9,274לכהךס.םיילאירםידומלבבוריפלעםיקסועהםיטרפרפסיתבהזדבלמו;םינש

.םידימלת

8,497םע.םייניליהרפסיתב117,סויזגמיגיתב34םיאצמג.דגלנכעירנ

.םידימלת

תוגרדמעבשילעבהנכהיתב,(9)םיירנמיסהיתבדבלמםיאצמנ.הינימור

.םידימלת5,697.(19)תותדמעבראילעבםויזנמיגיתבו,(7)

-יגורפ18;תוגרדמעבשילעבםויזנמיגיתב3:תעכםיאצמנ.היברעם

.םידימלת3,990רפסמב.םילאיררפסיתבינשו;תויזנמיגלאיר2;תודנמ

.הנושארהםויזנמיגהאיניטיצב1881תנשבדסונ.ארגיניטנומ

;םינוניברפסיתבל(1:םישדחהםיקחהיפלעדומלהיתבוקלהתי,איקרותב

,דומלתונששלשםע,תונומאהרתיינבןמוםינמלשומהינבמםיברועמםידימלתהו

תקלחמוהניכמהקלחמללוכההנכהתיבאצמיךלפלכב;םתואקיזחמ(טעלאיוו)ךלפהו
־שיטאמעהטאט)עבטהתועידיוןובשחלש,דנלפותיתורפסהגלפאצמתהבו;ההובג

הברהםירצונהלואצמנהזדבלמ.םינששלשלךשמיםדומלןמזו,(ךילטפאשנעםסיוורוטאנ
.םיברעמהלםימודהרפסיתב

ילעבםיילאירהעברא;תוגרדמשלשלעבדחאםויזנמינתיבאצמנ.חירנלוב

.םידימלת1882:1,860תנשבםבצמ.םייתחתםיילאירינשו;תונרדמ7—5

.םידימלת1,216םעםיילאירםיתבינשםיאצמנ.תיחרזמההיליםור

ןובשחלעאוועדאריםבתחאתילאירהיזנמיגשיאניווניצריה-הינסובב
יתב42דו3>ו,קינוו$חטבתילוטקתתאהיזנמינו;תיחרזמתינויתיזגמיגןכ/הנידמה

.םידמחמרפס

םישארהשרדמיתכ
.(ןעט^טיזדעווינוא)

תועידיהברהבונחבנרבכשםישנאהתאדמללהנה,ללכבשרדמהיתבתודועת

תושרדידילע,ןהמםיישארהםיפיעסברעצמלו׳,תומכחהלכבםלתשהל,רפסהיתבב
פהבו,תוכלמהןמודסונשרדמהיתבבור.המכחחתלעמלעינהלהזךרדבו,תוניחבו

.דחאןפואבםוקמלכבאללבא,(קטאטלוקאפ)תונושתוקלחמ

;(1819תנשבדסונ)נרוברטיפט״סב:םחושרדמיתבהנמששיהיסורב

;(1869)אשראוו;(1833)בויק;(1804)בוקרח;(1804)ן8ז8ק;(1755)אווקסאמ

10,500ךרעלו,(ןעטנעצאד)םירומ709ורויםהב.(1632)טפריאדבו;(1864)אםםעדא

*(ןעטאטלוק^פ)תוקלחמעבראלוקלחיםינושארההשש.םהיתותלדלעודקשיםידימלת

-קיזיפ)עבטהוםירועשהתמכה(ב;(חיגלוליפ-הירותסיה)תונושלהוםימיהירבדתמכח(א

האופרהתקלחמםוקמב.(ןיצידעמ)האופרה(ד;(ירוי)םיטפשמהתרות(ג;(תיטמיהטמ

טפראדבו;(ןעכערפשעשילאטגעירא)תיחרזמהתוגושללהקלחמחגרוברטיפ׳טסבהאצמנ
תדתועידיםגמא.(עיגאלאעהט)תילינגוועהתדידומללתישימחהקלהמדועהאצמנ
(דגלניפב)םרופנניסליהבשרדמהתיב.תוירנטיסותוימדקאבתושרדנתימורהותינויה

.יטפראדהתינבתבאוה

,(1809דסונ)ןילרב—היסורפב:םהושרדמיתבםירשעםיאצמנזנכשאתוכלממב

ןנ$ב,(1544)גדעבסגינאק,(1702)יולסערב,(1694)עללעה,(1456)דלאווספיירג

ןרעייבב;(1665)׳לעיק,(1737)ןעגניטט^נ,(1527)נרובראמ,(1818)
ןע5נימ—

•פעטריווכ;(1409)גיצפייל—ןסכאזב;(1743)ןעגגאלרע,(1402)גרובצריוו,(1472)
ב

.
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ןעםסעהב;(1*87)מובייר5,(1386)נרעבלדייה—ןעדאבב;(1777)ןענניביט—נרעב

—
נרובנלקיטב;(1607)קסעיג

—
ןענניריהטב;(1419)ק$טם$ר

—
־סזלעכ;(1548)*ןנעי

;תדל(א:תוקלחמעבראתואצמנדחאודחאלבב.(1872)נרובםרטש—חיגנירהטול

,הנידמהתלכלכלהקלחמדועשיןעכניטבי.היפוסוליפלו(ד;האופרל(ג;םיטפשמל(ב

קגניביטב
.עבטהוםירועשהתמכהל—גרובסרטשכו,עבטהתמבחוהנידמחתלכלכל—

סואעצילהו,(1773)רעטסניטבהימידקאה:היסורפבםימלשיתלבשרדמיתבינשדוע

.םידימלת26,000רפםמו,םירומ2,000המשץוויה״ס.(1568)נרעבםניורבב״םונאיםוה״

:סהושרדמיתברשעדחאםיאצמנהירננוא-הירטסואב
דסונ)ןיווב

ימה^כהו,1348תנשביזנכשאה:םינש)נארפ;(1673)קורבסניא;(1586)ץארנ;(1365

;(1635)טשעפאדוב;(1875)ץיוואנרעצ;(1364)יוקארק;(1784)נרעבמעל;(1882

םיטפשמל(ב;תדל(א:תוקלחמעבראםיללוכ.(1874)םארנא;(1872)נרובנזיולק
.היפוסוליפלו(ד;האופרל(נ;(טפאשנעססיוו־םטאאטשדנואסטכער)הנידמהתמכחלו

—נרובנזיולקבו;האופרלהקלחמהסארנאון״יוואנרעצ,נרעבמעלבהרצבנללכהןמםיאצויכ
ןובשהלהקלחמו,תירותסיה-תינולוליפ-תיפוסוליפהקלחמואצמנסינורחאהב.תדהלש

.םידימלת16,000םע;1,000םירומהרפסמ.עבטלו

רשאהלאןמשרדמהיתבהמהםינושדנלריאוהלודנההינטירבב
,םאהרוד,שדירבמאק,דרו6סקאבשרדמהיתב—הילננאב:םהםיתבה.תוצראהראשב

:(11מ1ד6נ־31<;10£7<0מ(10ם)ןודנולבטעטיחיווינואהלתורבוחמהתורובחהו,רטסעשטנאמ
001168117^1£1,6ם00116£8§6תורובחה

ג13,80!80160061הרובחהו;ןודנולבז7ם1¥61־

׳טסוןידרעכא,יוואנסאלנ,נרובנידעבשרדמהיתב:דנלטושב;םאהגנימריבב0011^86

ידנלריאהטטיזריווינואהלתורבוחמה(<31נ6ם001168§68)תורובחח:דנלריאב;סואערדנא

שרדמהתיבו,יוולאנו,קראק,טסאפלעבב:(1107*171ם1ז׳6נ-81*10£7ז618ת<ג)

11ם1\׳61-81*10£7!0נג(10מ:םיתבה.ןילבתב(11גמ1*00116£67)
1ם^6ז8117ןכי 11*1107

ואוביקרםידומלבםידימלתהועמשיאלםשיכ,םנימבהמהםידחוימ10£ז61*ס6

,הכלממהלשםהדנלטושבשרדמהיתבםנ.דובכהיראותתאלבקלוןחבמחלעדומעל

תיבלכ.(ןעננוט5יטש)םייטרפתודסומלעםידמועםיטירבהשרדמהיתברתיםלואו

;(םיטפשמ)1׳3\ז;(תד)1>1ד1ם117;(היפוסוליפ)^.!־18:ןהושמהתוקלחמלקלוחישרדמ

םישרחהתמכחלהקלחמאצמתםהמםידחאב.(עבטה)8016ת06;(האופר)נץ16(1101ס6

ץראתועידילרפסתיבאצמנןודנולב11ם^6ז81<;001167^6הבישיהב;(םירניזניא)
תוכאלמהדומללהקלחמ£10^001168§6תיבבו;ןבאבםיחתפמלוםירייצלהקלחמו,ווומ

.השעמהתשרחותופיה

.םיניכהימימםירדסהםירמשנדועשדירבמאקודרופסקואבםיקיתעהשרדמיתבב

םשוולכלכתיםש,םהיתונוכשבםינכושםימכחידימלתלשתובישיתובישידחאלבנ

ךומתלםיניוצמהםידימלתהתבוטל,דבל(דנורפפ)ףסכאצומתחאותחאלכלו,ודמלי
)״רבח,רקיהזכםכחדימלת.םדמעמוננוכידעםהירומלקחםרמנבםהידיב

6110זז8
(1י

שרדמהיתבברדסהסנאוההזןפואב.(1יט10ז8)םיטר־נהםידומהירחוביםהמו

500םירומלכהךס.ןילבודב!,מגמ^00116§6הרובההןמורטםעשטנאטומאהרודב

.שיא18,000םידימלתו

;םיטפשמל(ה;תדל(א:תוקלהמשמהלםיהובנהםידומלהוקלחתיתפרצב

8001*801668ם068)עבטהוםירועשהתמכחל(ד;האופרל()
ואתורפסחל(ה;(5י

168*1ז68)הינלוליפ־הירותסיה-היפוסוליפ דחאשרדמתיבבודחאתיאלו,(1י80ט1168<1/6

,המצעינפבתדמועהקלחמלכםאיכ,(הכלממהתואצוהלעםהשןמזלכ)םלועל

6ו[בייחסרכה]

X־
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םיטפשמל;2תירהטולהתדל;5תילוטקהתדידומלל5אוההלאה׳תוקלחמהלכרפסמ

תורפסל;15עבטהוםירועשהתטבחל;3תחקרטלוהאופרל;3האופרל;13

תחקרטלוהאופרלתומלשתוקלחמ;3תחקרמלתוהובגתוקלחמ;15׳וכוהיפוסוליפלו

2
׳

1,200םירומהרפסמ.תוקלחמ76לכחךס.15תחקרמלותאופרלתוגיבמתוקלחמ;

.םידימלת16,000םע

םידומלהדעבתוישפתתוקלחמתעכתואצמנ,הלשממהלרשאתוקלחמהדבלמ

ןהילעזא,דחיבשלשלודחאתירשאכו,תורבחואםיטרפםישנאמתודסונהםיהובגה

־ריווינוא״אזולוטוליל־,ןאיל,רעגנא,זיראפבאצמנהלאכ.״שרדמתיב״:םשכארקהל

00116£6הכלממהלשהלודגההבישיהתאבושהלשיהזל.״םילוטקםישפהםיטטיז

1־4מ06
,עבטהוםירועשהתמכחרבדלעושרדיםשרשא,(1530חדסוג)*ירעפב(136י

תיגידמההלכלכה,הלאלומהלאםיטפשמהשחי,םהיעבטוםימעהטפשמ,האופרה

םדאהינבתעידי,רסוטותודמ,םימיהירבד,ץראהתביתכ,(עימאגאקאעשיטילאפ)

תויחרזמחותויחהתופשה,תיתפרצהותיניטלהתינויהתונושלה,(עיגאלאפארטנא)׳

לשןכםג,״םיהובגהםידומלהדעבהשעמלהכלהלרפסתיב,זיראפבדועו.;תיתורפסו׳

תודלות,הימיכהועבטה,ןובשחהתמכח:(ןאיצקעס)תוגלפטשטחלקלחיו,חכלטטה

-אטסיה)ןושלהירקהוםיטיהירבד,(שינאלאכיספ-שיראטסיהרוטאנ)שפנהתטבחו*עבמה,

.(עיטאנ$ק$)הלכלכהו(שינאלאליפ־שיר

1—שרדמיתב21שיהילטיאב .תולילגהןמםיקזחומהםישפח4,הכלממהלש7

ןובשתל(ג;םיעצפשובחלוהאופרל(ב;םיטפשמל(א:תוקלחמעבראלוקלחיםימלשה

םירעהתומש.תוירגמיסהבהמהתדהירומל.תורפסוהיפוסוליפ(ד;עבטהתועידיו

יראםסאז;(1783)אונעג;(1119דסונ)אננאלאב:שרדמהיתבםיאצמנהנהנש

;(1838)אניססעמ;(1683)אנידומ;(1824)אטאריצאמ;(1412)ןירוט;(1766)

;(1447)אמרעלאפ;(1361)איואפ;(1222)הנודאפ;(1321)אנעיס;(1224)לופאיג

.(1224)ימור;(1445)אינאטאק;(1764)יראילגאק;(1599)אמרפ;(1339)אזיפ

;(1307)איגורעפ;(1824)ארריפ;(1589)אנינרוא:םירעהבהמהםישפההשרדמיתב

םיהובגםידומללךוגההתיבתאםגףרצללכוגהלאהשרדמהיתבל.(1824)אנירעמאק

תמכחל(ג;תיגרוריכ־תיגיצידמ(ב;תיגלוליפ-היפוםוליפ(א:תוגלפמשלשלעב,ץנירולפב

.םידימלת1700,12,000םידומהרפסמ.עבטה

אלאספואב—הכלממהןובשהלעםינש,שרדמיתבהשלשםיאצמנןעדעוושב

תנשבםלאהקאטשבהרבחידיודסירשא,ישפהדהאו,(1666)דנולבו;(1477דסונ)

ענראםידעוושהשרדמהיתבל.(1811)אניטסירקבדחאןעגעווראגל.1878

יתשהנורתאהל.היפוסוליפלו(ד;האופרל(ג;םיטפשמל(כ;תדל(א:תוקלחמ

,תופשחידומלל:תוגלפמ
,תונושארהכתוקלחמשלששייניוורונהל.עבטלוןובשחלו

םירומויה1882תנשב.עבטהתועידילוןובשתלותיפוםוליפ-תירותםיההקלחמדועו

.םידימלת3400םע,243

:תוקלחמשמחללוכ,(1478דסונ)ןעגאהנעפאקבדהאשרדמתיבאצמגהיגאדב

,עבטהתעידיל(.ד;ןובשהל(ד;האופרל(ג;הנידמהתמכחלוםיטפשמל(ב;תדל(א

,םידימלת1261,םירומ84וב

—הכלממהלשרדמיתבהשלשםיאצמנדנלרדינב
טכעדטוא,(1575)ןעדיילב

*(1880)ישפחו,(1877דסונ)חלהקהל:םינשםדרטשמאב.(1641)ןעננינארג;(1636)

.םידימלת1683םע,םירומ182לכהךפ

,(1816)ךיטטילבו(1816)טנעגב—הכלממהלשרדמיתבינשהינלעבב

ב
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ינשו,(1834)ןעוואלבםישארהםינהנהידילעםקוהדחאה—םישפחשרדמיתבימ

.םידימלת4072םע,םירומ253לכהךס.(1824)לעםירבב(הנומאלימישפח?

ייוושב
לעזאב,(1832)ךיריצ,(1834)ןרעב—שרדמיתבהעבראםיאצמנץ

(ןעיטעדאקא)םימכחלדעויתבינשםנ.(1559)ףנענו,(1460)
,(1537)אנאזיול—

.םידימלת2000םע,םירומ375ךס.(1866)לעטאשייג

תועידי,תורפסוהיפוסוליפ:םהיתוקלחמ.שרדמיתבהרשעםנשידרפסב

;(1498)דירדמב:םההלאו.םימסהתחקרמוחאופר,םיטפשמו,(עטקאסקע)תוקיודמ

־אדאלאוו;(1526)אדאנארנ;(1502)איצנעלאוו;(1502)אליוועם;(1430)הנולצרב

.11574)אדעיווא;(1222)אקנאמלם;(1501)אנאיטנ*$ס;(1474)אסונאראם;(1346)דיל

.םידימלת14,000םע,םירומ475לכהךס

,תדידומל:תוקלחמשמחולו,(1288)ארבטיאקבדחאשרדמתיבלנטרופב

.םידימלתףלאכו,םירומ74םיאצמנוב;היפוסוליפוןובשח,חאופר,םיטפשמ

,תדל:תוקלחמעבראלעב(1837)אנותאבשרדמהתיבדנלנעכירנב

.םידימלת2600םנםירומ96וב.היפוסוליפו,האופר,םיטפשמ

לכב.(1860)יססאיבו(1857)טסעראקובב—שרדמיתבינשהינימורב

,םירומ87םהב.עבטהתועידילוןובשחל,תורפסל,םיטפשמל:תוקלחמעבראדחא

.םידימלתתואמעבשםע

,םיטפשמל:תוקלחמשלשובו(1838)דארנליבב״הובנרפסתיב״שיהיברעםב

־ירותסיהו,עבטוןובשחתונלפמםנחנורחאהלרשא;איפוםוליפלו,(קינ5עט)הכאלמל

.םידימלת168םעםירומ28וב.תינלוליפ

קריטב
,תורפס:תוקלחמשלשובו(1870)לופניטנטסנוקבשרדמתיבשייי

.עבטחתועידיוןובשח,םיטפשמ

היתוכלממירדסלכתאוניארהו,הבחרלוהכראלאפוריאבארוקהתאונכלוהרשאירחא

כרתתל:איהו,הזבונרחבשחטישחלעוינפלקדטצהלהתעונילע;ןהיבצמותונושה
ן

תוארלןיכסהרשאכ,םיטרפםינידוםיקחאלו,רבדלכמתוללוכתועידי■

תולפתחיתבילתוכלעבותכלורייצלאוחלארשינחנמ.םייפוריאההנשהירפסב

״שדהתשןוצריהי״,״ןוראהעוסנביהיו״,״םימחרחבא״:ומכתונושתולפת,םישרדמהו

?לתוכהלעמהלפתהתאשיאארקייכוימימארוקההארםאהלבא;הלאומכדועו

אלאה;ארקיוהלפתהרדסתאחקיעדוידניאחו,הפלעבהארקי,הפלעהתואעדויה

כםעונתעדלאוהןכ!לתוכהתאתואלמלאלאובתכג
ל

ירפסבשםייטרפהםינידה

רתויבוריפלעעדוירבדותואלךירצהשיאהיכ—שיאסושלואיביאלתלעות,הנשה

ולךירצהףנעלכלדחוימרפסחקיעדוי־וניאהו,םהבבותכשהטמ
;

אלאובתכנאלאה

תאתואלמל
ונרהבו,םייטרפהםינידהלכתאונבזעתאזונתפקשהיפלע!ןוילנה

לשותעדןיביחרמקר,השעמלהכלהןהמדומללוארבנאלש,הלאהתוללוכהתועידיב
ןהיתובישיירדסוןהיסומנ,אפוריאתוכלממלכתאיארבומכהאריומב.וטבמנוחוםדא
תאםגארוקהןיביןהיפלעו;םהבויהיןהיבשוירשאםיללוכהםיקחה,םידעוהיתבב
רשא,תושרלשהללתלכמוםימיהירבדתועידימםיתעהיבתכמלעמארקירשא

.םותחהרפסהירבדכויניעבויהיןהידעלב

!ארוקהטופשיאלהונירבדבונקדצםא

3 ——^
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.תואופרהרפס

רבחמהתמדקה

אלינ,שארמםכינפלתודותהטקפאתהלכואאלויעבטמתמאשיאיננה!יתובר

טעמכתמאב.תואופררפסםכינפלשינטיננהםגםא,יכנאםילוחאפוראלורוטקוד
,םיאפורםניאתואופרירפסיבתוכבוריכןעי,יננהאפוראליכעידוהלאוהרתומל

לכבלבא,יננהרוטקודאליכאיהתואאלה,תואופררפםבתוכיננהרשאבו

יעבטמבהואיננהיכ/רתומלאוהרשאתאםגבותכמידיתאיתענמ*לתאז

עשתטעמכרשארואלםירפסהברהואציהנורחאהתעבו,םירחאישעמתאתוקחל
.רוסחמלונניארתומהיכאיהתוא,םהילעםיצפוקחוברתאזלכבוםהברתומלתוירישע

שיאיתויהבהתעיכןעי,יננהרוטקודאליכתודוהלילרצידאמדאמםגםאהנהו

םמטוחתאםיארוקהוטקעיילבל,הרורבהפשבםעטלשםירבדבותכלילעאלהטושפ

וקדקדיאלםירוטקודהםעיכ,רוטקודיתייהםאהיהןכאלרשא,ירבדתאםארקב

בוריתפשו,הבוטםהלםיריכמלכהוקדצותמאםהירבדלכו,הרעשהטוחכםיארוקה

,ןוצרשיאלכועיבשיםיטושפהםהישעמבםנו;םדעהנמלאתםירקבמה
תאזלכבלבא—

יארוק,האוריננההלאלכירחא.אלמהפבתודותהלוללושםישנאךילוהילבלתמאהינצלאה

,דינאתמאה?רוטקודינניאםאתואופררפםבותכליתזעונךיאילעואלפתתיכ,םירקיה

ינולפתאיתוארבלבא,התעדעיחורלרוצעמסשתו,יבללעםגהתלעתאזההלאשהינ

,תאזהריעהמהמואמעדויונניאםגםאהלודגריעירקחמרבדלערפסבתניכ,רפוסה

,ויתודגלכלעתואיגשאלמרפסוגינפלללוגיוויתועיסנמונלרפסיעסונהינולפיכיתוארב

לעבערפסברפעכםירבדרובציווגמעימיירבדלודיחלשלוכילכהינולפיכיתוארב

םגםא,אבירודלהבחרבונמעימיירבדבותכלהיוטנודידועיכו,םלועםעונמערבד

,רבעתפשודמלירשאריעוריעלכבונירומתאיתוארב,וחכיפלאלאיההדובעה

םירפוסלויהנתועיפצוםיאצאציכיתוארב,תאזההפשבהמואמוניכיאלוועדיאלםגםא

ייחמהמואמועדיאלםגםא,ורועיוונמעןוקתרבדלעתוגושתועצהועיציועיכמברב

?יקלהערגיעודמוםהמיכנאלפונאלאלה:יתרמאהלאלכיתוארכ—ללככונמע

,תעדםדאלןנוחהתרזעב,רתואיתרמג!הכאלמהלאיתברקןכבו?יכנאקראריאעורמ

םגםא,רקיארוק,ךולהיךממהמלבא,םיברםירבדירפסבורסחיתמאביכתויהלכוי

ודיבו,ךילאואובםעפלכדעבכ״ורךממח,,ירוטקודהאלה1דמלואצ?רבדהןכ

,הלחמהתאםגןיבהאליכ,חכוהלותוארלםימעפלךיקיתאזלכבו,תומלוםייחלךשפנ

םנחלרשאיכנא.לאדובכבוהדבכתוםיכרבקיפבושאריולגבויגפלדומעתאלההתאו

ונירפוסלכתרוכשמכםיתללקואהללקילואךממירכשו,המואמךממחקאאלויעיגי

פאילאוהןיעלאליכהמכוהמכתחאלע,םדובכבתעגלוזיעיךאסאםיארוקהדימ
.רבדהזיאעדאאלוארסחא

תורעהובאצמתאלםגםאהזהרפסה.ירפסןכותתארקיארוקךיגפלראבאהתע
.ליעומרפסיתעדיפלאוהתאזלכב,זנכשאתפשכםימגתפוהילגגאותפרצתפשב

תעבונבןרטשמומשרשאתונושהתולחמהתאוביתמשרםינמאנוםירצקםירבדכ
,ןהיתותואתאוביתראבו,תאזהתעבועבטבוםדאהוגבויהנרשאםיימשהתא,השדחה
ינפאתאראבלקרלכואיבלןובאדל.המצעינפבהלחמוהלחמלכ,ןעבטתאוןהינפאתא

ןלבלעדאאלהלעתתואופרלבאתולחמה
יכ,דאמתוליעומתולחמהתעיריםגלכא—

ו
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ואךכיהטה.תולחמהתוארמועריאלרשאב,המהםילוהיכםיעדויםניאםיברםישגא

.םהלאפרובשוהלעהתואפרושקביילוא,םברקבםולשןיאיכואריוירבדתא

!..ןמא.יתנמריכמלויתמשנרצוילהדותיתמדקההמתהזבו

•ק״6לז״מרת״םעבףגנהלחה״רדסל•יוביל

רשאןנשיןהמ.חוינוציחלותוימינפל:הנקלחתללכבתולחמה.ללכבתולתמה

םגקיזמלהלוחהחאהנישעתרשאשיו,אוהקרלובטיןבואנםוהלוחחחאקרהנינעת

,שארהחלחם5הנהחוימינפהחולחמה.ותיבינבוויריכמוויערלכולבסיוילהמוםירחאל

/הלאכדועוןושלהחלחמ,בלהתלחמ
איד)חביחכהתוקושח:הנהתינוציחהו—

!הלאכרועויוקחהתלחמ,דובכהתלהמ,(זעלבטצוזביירש

הלחמההצרפרתויב.אילפהלדעונימיבהתעהרבגשארהתלהמ.שארהתלחמ

לגלגכדימחוילעושארקרוירבאלכבאירבאוההלוחה.םירעהלכבונמעירחוסןיב

אלםויבםגוהלילבןושילולההינמהניאתאזההלחמה.חורלכלבבוסבבוסךלוהו

היונמםגםא.וגידגבבווניתוניעמב,ונייחירדסב:איחהלחמהחבט.חונמולןתח

שארהתואירבלהתעקיזתתאזלכב,ףוגהתואירבלתלעומהאגהרידיכאיההרומגו
ץעורלהתעהמהםדאהוגיתאוקזחירשאםינמשמוםינדעמםגןכ.החממוהכירדתו
אוהשארהיכ,תונופצמונלולגםדאהוגירקחמבתושדחהתועידיהיכ,שארהתואירבל

דוסבלותמבאציוגהלכתעםגדאמולבאכיתאזלרשא,םדאהוגבדרפנרבאכהתע

טפשמהחתמא.םיערתרבחבקחשיולהציוגהתעםגוביקברעסירעשומכו,םיקחשמ

לעופווהובתכםירייכדיעירפסהיכ,םיריעצהוגירבחמירפסבורבהתעהזחנהזה

לעפיאלשארהיכ,וניתולהקבורבוונירעבורבהתעתאזהזחנרתויב;ובהזתנאלשארה

םאהנהו.ונמעתבוטלוללכהתבוטלולעפיתלהקהירבאלכואבוררשאתעהמואמ
לכמועבטתאהנשתושארהבהלחןמזהדייכ,ונלאצי,טפשמץורחנהלאהםירבדהיפל

העלמאוהחאזההטלחהלןמאנרעו;שארהלעריונהירוצילכלבוטהרבדהו,לכו
דאמולםחיוףםכתואמשלשריחמברעשתרדאולהנקרשא,דחאשיאביתיארש

.איההרעשהתרדאירילעקר,שארהתלחמבבכשמללפנתאזלכבו,הרקב

םהינינלםנםירחאו,םהירחאםהינבלםנתאזםתלחמתאושירויהלאכםילוהבור

אישתהזכהלוחתברקיכ,חקבדתמהלחמהעבטמאיהתאזההלחמה/ללכב.םהידכנל*

רזעלולהמהרשאויריכמבוויערבהלוחהמקבדהרחויבו,םירחאלעםנהלחמה

;הנושארהםעפבםהבעגגרשאםישגאלעםגוהלחממהלוחהליצאיםימעפל;דימת

הליההו״םחברקילגרלםירחאלעחלוחהמהרבעהלחמהלכיכתוברםימעפהרקרבכו

...םלואאירביהיוינתיאלבש

םימורעעתפלולפיתאזההלחמהיכממםיבר.הנהחונישחאזההלחמהתואצות

רבעמתוקוחרתוצראלםתלחמילנרלרבגהלטלטולטלטיםיברו,תוצוחלכשארבםיפחיו
.םשארבאכתמצעמםשפנבדיוחלשיםידחא,הבצעמלובכשיםשיםיל

,םיקחמממוםינמשממרהזהל,דהארדחברוגל:איהחאזההלחמלהלעהתואופר

תאזחהלחמהרשאבי;קירבמוריהזמרבדלכמקחרתהלו,המקרוישמשובללמרמתשהל

כל,הברהעגרועגרלכאיצויהלוחהיכ,לושלשהתלחמלטעמכחמוד
ן

קפאתיוץמאתי

יגיעמבחאזההלחמהלרוזמשקבלוסנםירחא.סינכמאוהשיפכמדחויאיצוהילבל

דועלדגתאזםתעיסגילגרליכ,ליעוהאלללבא/לובגלרבעמםגותינושםירעבהצחר

.םשארבאכרתוי

ב
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תבצע,םינפתנבל:המהתוינפוגה.תוינוציתותוינפוג:סהתאזההלתמהינמיס

תווללתובוחרבוםיקושברימתתצורמ:המהתוינוציחהו;םימולעימיבדועןבלרעשותור

ע.םידסחתולימג
ל

תועירי,תוריקהלעתונומתותונוילנ,לודגןועמתיב,םימויואםוי

—לולכמירגבו,תונחלשהלעוהפצרהלעהמקר

.השאתולמשןהורבגתולמשןה

ידילעבלהתאץפנתאיה.בלשיאלבלהתעהלחנבלהתלחמ.כלהתלחמ

ןמזהדיהלחהתעו,רשבבלישבלכלהיהםינפל.םוילכבםינזאהעמשמוםיניעההארמ

בלואןבאבלםהלרשאםישנאהתעםנשי.םייונשםהבאיבהוםדאהינבתובלב

וא,לזרב
רשפאיאיכ,וטילחההתעדערשאתחתיכ,איהתאלפנ.בללכםהלןיא

ישנאייחמםירשואמוםיכוראבל־יאייחיכרורבהתעהארנ,בלילבתויחלםדאלעגרףא

רתתסהלץלאנתאזההלהמהולרשאהלוחה.הארונהלתמהתעאוהםדאבל.בל

,שובלילבםדאתרבחבתאצלדועושרי.אלתועינצהויפויהיקהיכ,םיכשהמבוןואשמב

כל
ן

םחלרכתשהמהלוחהתאענמתתאזההלחמה.לכדגגםורעובלרשאתעןוכיאל

םנהוםישגאתרבהבונוכיאליכ,דדובייחויחיהלאכםילוח.הצרואףואשלווקה

םגוארוחסלץוחבותכלביכ,תיבבתבשלחפירשאבוטהזכהלוהל.םתלחמבאשמל

לץותנםא.ובלבשונאבאכבותיבלבושיללפתהלשרדמהתיבבואובב
בוט,תאצלו

הזכהלוחבצמ.רבדהזיאעמשיואהאריילבלוינזאתאדיבכהלוויניעתאםוצעלדאמ

ןיארשאבותלחמלוניביאלםישנאהיכןעי,רזעלכולןיאוולםחנמןיאיכ,דאמהרומ

וילעוקחציובאכבהנאיוחפיתייכםעמשבו,הדילילבחהרקעהןיבתאלרשאכ,בלםהל

וזחיאלםרשבמיכ,רוזמונממתוהגלולכויאלםיאפורהםג;עגושמאוהיכורמאיו

הלחמלליעוהאלליגומכחהתבשבםדומלו,בללכירסחהמהםיבריכ,תאזההלחמה
...םהלרזיחבלבאכו,המשוחתגיםיתמקריכ,תמבלתותגקרועריהמה.תאזכ

וילעתוגבלוא,וברקבובלתאתימהלודיבחלצירשאדעאפריאלהזכהלוח

;םדאהלככהיהואפריזאו,ןבאלוהכפהלוא,רכזלכולראשי^לבלןומטבוהסכלוץיח
יכחוטבוןוכנובלו,אפוראוהםאםילוחאפרללבויוא,החטבבוטקשהברוחסללכויזא

0ג,הרומאוהםאלקנבדמלללכוי,ןידךרועאוהםאטפשמבזוחאללכויזא,רשעתי

ףסכתתללכויזא,ויביבםלכלעותיתתתתלאוהםנלכוייכ,םישנאמדועחרביאל

אלומוקמלעיכאוהןמאנו,הרשמלעבאוהםאררתשהללכויו,הולמאוהםאךשנב

םילוחהתערללבא.םכותברנדועונניאוםדאהלככאוהזא:תתאהלמב—רזבשי

חקורבהשעמו.םהמהקחרהעושיןכבו,ןבאבורימהלואבלהתימהלדאמהשקהלאה
,ותלחמלהפורתלכאצמאלותאכנתיבירצלכבו,םדאבלתלחמבהלחרשאדחא

וללקוהזאמו,ובבלתאהשאהבנגהנורהאליכדע,סמתךלהוגוהתיצחמטעמכו

הלוחהלכויףסכב,ףםבהאוהותאזההלתמלתחאהפורתרוע.ורתםמבדאמדאמחלציו

ףסכהתוברביכתעדלבורלהארהןויםגהלבא,הלוחהובלתארומשלורהזהלהזה
.בלירמהםגהףסכהילעבבורו,בלהטמקתי

תאזההלחמה.םירחאלקיזתקרהלותהלערתאלתאזה.הלחמה.ןושלההלחמ
קורזיותורחאםימעפוגושלבעיניהלוחה,םידוהיב—תוגושתובסינפמ—קבדהלתלנסמ

יש#רלואשנתיםיתאםנושלרשאםילוחה.המלשריעבםגםימעפלואדחאשיאבהרמהזב

הלחמה.םגושלתמחמוארייםלכיכ,הואגלגרבםישגאהישארלעועספיוהרעה
תועשםישנאתואמולבסיהנממרשאםית־כומהוםינשרדהבורבהרטשמהמשתאזה
םימעפלאלמהע״כטהזיאונארקבםגשיגרנתאזההלחמהילבח.םישרדמהיתבבתומלש

הנ־מתבהלחמהעיפותהלאכםירפסב.שרחרפסהזיאונארקבוא׳תונושלבירקר

,ןושליושיקתלתםבולהרשאםירפוסםנשי...ןושלןורסחבאכשיגרנםשיכ,תכפוהמ
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ןושלוכיראיםיבר,תודחםינבאלעךלוהברבגהלמלמשיגרנםהירבדתאונארקבו
דבכתמאבאוהרשאדחארפוםהתעונשי.תומלשתועשוניתושפנתאונעיוםתלחמב

תעדלדחארפוסהארההנורחאהתעב.םיברםילמםנמגיוחורתוגהועיבהדעוןושל
...רבדללוכיונניאלבאהכוראןושלרושל:רמואהםגתפהןמאגיב

עדנאלוםואתפעתפלקיזתרשאב,דאמתנכוסמןושלהבהרמהתקירזתלחמהנהו

,תמרששפנבמרשתואשמלקרהנהונירפוסבורבןושלהתלחמלבא,הנממיהזהלםג

.ףסכןדבאקראיהאיהההלחמהתואצותו
.םירפכהלכבוםירעהלכבהתעהבסנוהבחרתאזההלחמה.הביתכהתלחמ

,וילגלםיתומהבויגויערלכורעוסםיכובל,חוגיאלומקשיאלתאזכהלחמהכומ

,תגשונהלחמםצעבאיהתאזההלחמה.סופדבוירבדתוארלובותכלהזעהותקושתמ

אלתוקוניתהוםינטקהםגהתעו,םילודגכקרהטלשםיגפללבא,הרילעםיברולבסרבכו

.הלחמהחורםהילעחונבםידחא,םעבטבחמהםינושתאזההלחמהיכומ.הנממוקני

םופרחיולודגוןוטקלעולפנתיהכופשתמחבו,חבוגבלכעבטלםעבטםבךפהתי

...םהילעוקרייותצרתמחבםירזגלםוערקיוםירקיםירפסוחקי,הלמחילבםופדגיו

ופטחי,לאמשלעוןימילעולזגיוובנגיובוגגלהיטנתאזההלחמהידילעדלותםידחאב

המו*םהיאורםוריכיילבלתובחסייולבלםונשיוםירקיםירבדוחקי,םדיבאבהלכמ

םיערקמהרופתהלמשבהירקשארבהזכהלוחםעפבםעפכאציךיאתוארלאוהאלפנ
הזושובלבהאגתיןכל,ותלחממחכומאוהרשאבו,םיסוסהץורמיתבבםיקחשמהכ,םינוש

סגתוארלאוהרקיאל.וילעוקחציושארוירהאועינילכהיכתוארילבמ,ןואגבדעציו

ושפנץוקתםבהאורהלכו,םדלוהםויכםימורעברלהקיגפלםיארתמההלאכםילוח

הלגקרופוגלכהסוכמהזכהלוחעיפויםיםעפל.לדחוזרהוברקותופג;הויתומצעהארמל

ולילייואברועכןורגבוארקיורישלוקםגומיריתלאכםילתיכהרקיבורל....תא

ברלהקיגפללוחמבואציםידהא.םימויאהםהיתולוקמוגיגזאהגשרח״ורשאדע,לותחכ

הלחמהכומהדעהלכדגנרכרכרבכאלהז.העזךפשדעונלדיווצפקיורכרביוומחר

דובכונחיאפאריאילודגו,!דברץראלעחלהתלעדוגומש״רשאאשגולודגש-א,תאזכ

...תשףושתוםורע,םעלבקודיבטבשםעזזפיולוחמבאציו/ומשל

,תאזההלחמבבכשמללפגרשא,םימילריעצרישעךרבא,דחאשיאבהשעמדוע

םילודגםישגאירבקלעומותבלפגתיו/םייחםסותומםס,לעההובגההובגרבדללחר

םיברושיחהרבכו;תוצוחלכשארבללוהתיורקשיובוגגר,םפרחיוםהילעםיללגליטיו

...ליעוהאלללבא-ושארלעםירקםימוקצרותעושיל

םהיתובאלעםגםאיכ,םירזםישגאלעקראלםימעפלולפנתיתאזההלחמהיבומ

.םמצעןרקרפעבוללועיםימעפלו,סלקלםומישיוםופדגיוםופרחיו,םתחפשמינבלעו

תאוומצעתאםשרשא,דחאלודגרפוסבהיהשהשעמב,עלבירבדלכםמצעלעואפהיו

אצתותתאהשאבםגהלחמההקבדהנורחאהתעב...וגעליצחלחרממלותחפשמימ

...עורקקששובלבתולוחמב

רוצעלםילוחהזיארםילוסנםנםאיב,האצמנאלדועתאזההלחמחלהלעתתואופר

והוערקטעמכו,אפורהלעהכופשהמהבולפנתיו,לובגרתוידועוצרפ,הקזהבםדעב

.הלההגםגדילויתאזההלתמהתאדילותרשאןמזהיכתויהלכוי.םירזגל

רשא,ןיווראדרקוחהירבדבןימאהלונבלטחתאזההלחמה.יוקחהתלתמ
הלחמחנורחאחתעבהצרפתמאביכ,םיפוקהןיממאוהםדאהאצומיכ,טילהה

תאזההלחמה.םירחאישעמתאתוקחל,םיפוקהעבטםתוחהילעתאשונהונברקכ

ילת.ונינברחבמחאתימתותומלשתותפשמבתומשםישתיכ,דאמונלתנבוסמ
ב

^
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לופנבעתפל.סימעהישעמתארתויבו,םירחאישעמתאתוקחלוצמאתיתאזחחלחמה

לכ.דועםוריכיאליכדעםהידגבתאוםהיתומשתא,םתפשתאונשיהלחמהםהילע

התעומשיכועמשיעתפלו,השמהתערעהיההלוחהםשיכלשמלועריריעהינב

אלוםהועריאלתפשהתערבדי,לקנבומעתפשרבדהתעדערשאתחתו,סוקראם

ותפשוהרזהפשרבדיתאזלכבו,ורובדבגהנתיםיריסלעךלוהכתודבכב;אוהםגעדי

ולכויאללםתביקעבטםגהלאכםילוהבהנושיעתפל.דועעומשלםגלוכיאלהנשיה

םינטרסםגעולבלםחכלכבוצמאתיו,הפרטרשבולכאיודשכןיכסבטוחשרשבלוכאל

תילעוקילדיוהנטקהזרתעודידעומבםתיבבוגיציםידחא.לוגפרבדלכוםינושםיגדו

,םילומםתיבבתוארלולכויאלהלאכםילוח.עורמתעדילבטהילעדאמוחמשיותורנ

הנושיהשובחשגרםג.תוחבטלותוחקרלםתיבלאםירחאופסאיו,הירבעהמאוא

.תחגואצמיםירזתרבחבקרו/םהינפמוחרביוםהיחאבםגששובתהלולתייכ,םברקב

ואלמיוםהילעוקחציםהירבחיכ,םהינזאעמשמלוםהיניעתוזחלםגקיזתתאזההלחמה

ילגרלהארנכ,םירישעבהלחמהקבדתרתויכ.ועמשיאלוואריאלהמהוןולקםהינפ

ךותבםגהלאכםילוחשוגפגתאזלככ;בהזהוףסכהתוכתמללגוסמהדחוימעבטהזיא

.םתלחמתבסתעדילבמםיינעה

פרוחהלכבהרטשמםשתו,םיינעבסגיוקחהתלחמהלפנתונורחאהםינשב

םילוח.םהיניעהארמלללושוכליוםיריבגהישעמלאוקחיתאזההלחמהיכומ.םיקדסהו

ישמבונתיםימיחריבואעובשבםתדובעתרכשמתאו,םינבלבורמוחב,ךרפבודבעיהלאכ

ואציהכו,םהירוחאלעםומישיוףדועחרםלהמהםגםולפקיוםוםלגיו,תלכתימולגבו

םהידיבואיצויךיאתוארלאירבשיאלאוהארונ...בנזיכוראםייכתכתובוחרבוםיקושב

תוחפש!םהישארלעםושלתחאהצונואהמקרםיתמאריחמבםונתיוםבלחתאוםמדתא

תונתכ,שמשמוםשגמהסהמ,םידייתב,המלשהגשבןלמעריחמבהנחקתתוחבטותוחקר

.תיכוכזינינפריחמבםבהזוםפסכתאונתירשאאקירפאבםיארפהישעמכ,םינורהשוםיספ

;תאזההלחמבםישנההנילהתזאיכ,םיברםיתבתאזההלחמהסורהתץיקהימיב

,הצחרימבהמימהותואהנכלשתוקחרההנעםתוברעיגיולמעבףסכהנפסאהתוברו

הנינשתעתפלו,ןהילעהתיההלחמהדייכ,ןהידגבבתוערגמעתפלהגיאצמתתובר

ףכןימכתאז,םיגומעפוםיליתפותועלקמדועהנפםותוןהיתולמשבםיקבדהןיבהנדרפתו

,רההרהכתרחאו,המוקעןפודכתאזו,תינוי
.;תואירבלהנבושתוהנגנעתתוהנכלתןכו

יוקחהתלתמב!דשאהתולחבעתפליכ,תיבהתחפשמתאםימעפללידגתתאזההלהמה

אפרמםהלםישקבמתאזכהלחמיעוגנ.התיבהתקנימהקתוהנבתאקינהללכותאל

םיריבנהםעדחיהנושארההרושבהמשםתבשבו,רישוהרמזיתבבוןויזחהיתבבהחודהו

תלוכיהתאלולשתוןורכזהחכלקיזתתאזחהלחמהיכתעדלהארהןויסנה.םהלחורו

תאורכזיאל,םלשלםהילערשאתאורכזיאלהזהילחהיכומיכ,דלוגהתאתוארל

ואריאלםילחבו,םייוקחידילעםלגרלההושםירוכםהיכוגיביאלוועדיאל,םהיישנ

.תאזההלחמחילגרלךשמתרשאהלודגרתויההערהאוההזהרבדהו;דלונהתא

,םדאםדםיתושהבלילבםירוציהגורחאהתעבוברווצרפהלאכםילתתעזמ

.הלמחילבםתואוכשיוםמדתאוצומיוםיללמואהםילוחהתאדימתובסיהמהו

חיאשיוםרשבלכתאולכאיםימעפליכ,םהיכשונמהלאהםילוחהועבשיםיברםידודנ

.ךשנהתלחמ:םשבתעדונתאזההלחמה...תושביתומצעקרםהמ
יכ,הלפתהיתבבםנהבשומגוחתאביחרתווניתונועמיתבמהאצייוקחהתלחמ

ילעבוםינשיחםינזחחתוניגנמתאדועתאשלולכויאלועתפלולחנונירעבורבםיגיהנמה

כו,םיכוראוםירוחששובלןזחהוהלהקמרישוננוכיו,הלפתה
פירוחשםישובלםיררושמםגן

ב
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הניגנמהלעםיגיהנמהטיבהבהיהו,םהישארלעתווצקעבראתולעבתועבגמםעםיכוראו

.םהלאפרוויהו,םהידגבלעו׳
םירישעה.ליעוהלירצלכדועןיאתאזההלחםהלםג—

םערידילעםתלחממטעמואפרגהנורחאהתעבקרו,םהיפלאירצתהקלובאי־אל
לכוהקיםילדהו;םואתפתדרחתרזעבהגאפרתרשאתוברתולתמןגשיןכיכ...םואתפ

המהו,םהמוהקלםתיבילכלכתאםגורסאמבםובישוהתוברםימעפ.ליעוהאללירצ

—....דועואפרנאל
הדיעצהרבכואיהתנשונתאזההלחמהםג.ןויאגהתלחמוא,דובכהתלחמ

.לודגבוןיטקבהרטשמםשתועבשתחאלע.דרבגוגימיבלבא,תוהלבךלמלםיבר

;לודגקנעאוהךאאוהו,םידמגהמהםדאהיגבלכיכעתפלהמריתאזההלחמההכומ

לעספטיןכל,םיפגבםדאלןיארשאבו,ףועהיבגחלוהלעמהלעמתולעלאוהוגיעםלכ
אוההזכהלוה.םהילעמותואםכילשהבםהילעףצקתיוזגרתיווילגרבווידיבםדאהישאר•

רובלקומעדרי,רהשארלעתולעלותומדביכםימעפלהרקיתאזלרשא,םירוגםבהכומ

דעב,דחאףגוחרבדדעביכ,תעדהיללושמטעמכםההלאכםילוחבור...תותפשא
םגוהמוגתי,םירתאםיעגרךא,תודחאתועשךאתבשלםוקמדעב,תחאחספדגהלמ

הלחמהרשאתאזההלחמהןיממםילוחםגשי.להציוחמשידועםבלו,םפסכבטיממו
םידבעלםורכמי,םהיתוגבתאוםהיגבתאורכעיהלמחילבו,םימחרהישגרםברקמשרגת

הארגתאז.םהייחימיבוחלציאלםירבגלםומישיוא,םהילגרבםילבכומישי,תוחפשלו

ינשלתורבלויחנרשאםיחספהוםידועההארמלונזחאתהמערשא״רוגטקהםירעהכבורל

ואלפתרוילעוטיבילכהותכלוודמעםוקמלכביכ,ריסתהמדיהזכהלוח.הלאכםילוח
תיבלהלוחהאובבהזעםצעבתאזההלחמהץרפתתבורל.םירהכהאריםירהלצו,וילע

מישגאהתאתגחובןיעבןחבי,תבשלםוקמולאצמיאלו,רעוסםיכובלזא;שרדמה
החקרמכשרדמהתיבתאהלאכםילוהומישיםימעפל.ויפעפעבםחקיווביבסםיבשויה
,ןושלבוהערתאהכידהאהיכ,תוארלאוהרקיאלו,דהיוביריווצגי,ןטקרבדדעב

וגישיהלאכםילוחרשאםידיחיהםיתבהםגהמהשרדמהיתבלבא.הלמחילבוהפדריו

״ריעוריעלככהתעםיברהלאכםילוחרשאבו;םתלחמלעוגרמואצמיוםבלתואתתאםש

כל
ן

הלחמלאפרמיתבהמהרשאשרדמיתבהברהםילוחהתבוטלריעוריעלכבםגודסי
...תאזה

םתלחמבודבאםיברםילוח.הליההלעהארוגהערתוברםימעפאיבתתאזההלחמה
ילתלםולשכהמחלמימדוכפשתוברםירעב.םחלירסחויהיוםשוכרוםגוהלכתאתאז

שארבללוהתהדחאחלוחיכ,הרקחוברםימעפ.חצגלםיחאןיבדרפחותאזההלתמה
ירתאםיאפורהוטילחהתאזההלהמהלעו...ודילעקוהצל.דתיההדעהלכותוצוחלכ

ןויםנ:
.הלעתתואפרלכהלןיאוהגםמהקחרהישותיכ,תוברםיגש

ברקבזערתיבעבטהיונשתלתמהצרפהנורחאהתעב.עבטהיונשתלחמ
עבטובדלויו,הלוההברקבישונאהעבטהעתפלהגושיהעדוגיתלבהבסמ.םדאהיגב.
םילחוזל,רעי*ותיתלותומהבלעבטהידימלבהלולפגרשאתולועפותויטג,תוגושתויח

לכוםיברקעוםישהגיעבטלםעפו,לעושואהיראעבטלםעפהנושיהלוההעבט.םישמרלו

,לאמשלעוןימילעלכאיוףורטי,היראעבטלועבטתאהתנשהלחמה־!שאהלוחח.שמר

ןתיותומצעחצפיוםדךופשי,תוברתוחפשמדושי
הזחנהלאכםילוח.םייחץראבותיתח

הלחמחהבסנוהבחרחאופרהתמכחתודעיפל.םחיגורהםימוצעםוקמלכבו,ריעוריעלכב
יכ,דאמץרפגהזכןוזחהיהאלםיגושארהםיגשכרשאתחת,חנורחאהתעבקרתאזה

סיש־י־י׳נהיתבבבורלהזחנלעושהעבטתלתמבםיכומה.ועבטבאירבדועואהיהםדאה

ץראלםיפופכםהישאר5לעושהךלהמכאוהםכלהמ.ריעהיבוטתופסאבו

1

ינ
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עבטתלחמהרבגרתויב,זומזמוהמרעדימתאלמםבללבא,ערלכועדיאלומכטעמ
פג...תולוגגרתםדלדימתובראירשאםישדחהםיליכשמהוםיריעצהבלבלעושה

וכחלירפעוםגוחגלעוכליהלאכםילוח,התעםהםיברשהגהעבטתלחמבםיכומה

השעמו—םואתפעתפלםישגאותימיוםראםגםיליטמםיכר,שחגכםירמוגוםיטקוגםהלבא
והתימיותואסרפםיפלאהמכקחרממוסראובליטהרשאהזכ,דלוהתכישגמתמשדחאב

עבטתלחמבהלחאוהיכ,רואלאיצוהרשאורפסמוריכהדחארבחמב...תחאחפטב
הז.םוילכבםישעמאוח,ובגזבקרתואגתהלייכותהעבטתלחמבםילוחשוגפל.רומחה

לכביכ,רגיאלהרגרשאעבטתלחמבהלההארגכרשאדחארקבמעיפוהרבכאל

התעהזזוגוהערתאשיאעולבלםיגדהעבטתלחמ...םיללגירחאקררותיורופחיםוקמ
םביבסםימהתאושפרירשאםיעודיםיגדהשעמדועםישועםיברםילותו,עגרועגרלכב

שמשהחורזבעיפוהל,םיבובזהעבטתלחמעגרלכבהזחגןכ...בטיהתוארהיתלבל
תלחמבוכוהםיולמהבור...םדאהתחוגמתיבשהלוקותמלכלעלופגל,ואובבםלעהלו

%אורקלםיברועהעבטדלוגםידחאםיררושמכ.חפלכבותותשלוםדהץומלהקולעהעבמ

תותפשאברקגללוגנרתהעבטתלהטבהלתרשאדחאלודגשיאבהשעמווערקערק

...דחאןיערגירחאשפחלו

יאצמתיכתויהלכוי/תונושתולחמךינפליתראתו.,רקיארוקךיתכשמחנהדע

,ךמעזילעךופשתלאויברבעתתאליכךממשקבאןכבו,ךתלחמתאםנןחיניב

תולחמהמהזיאבתילחהתאםגםאו,יתראתתולחמהתאקר/הלילהיתמכךלאלמ

דועתאזלכב/תוברתולתמןושלתפשלעהפיתילעהםגםאהגהו.םשאהיבאלהלאה

׳היגכזיםא.ומלתורופסןיאוהבראמובריכ,יטעהצקבןהביתעגגאלרשאהברהוראשנ

סגןתאוםעפהיתרסחרשאתאאלמאםיארוקחיניעבןחאצמיירפסםאו,האבההנשל

.ונממךשמהה!וא
ץיוואסאנאמ•מ

•

.2-

.םינבלבא
•יז-1ז

־

תוטהילכחןושרע.לעחורם

/חי־ינהכןקזוהיתת©בכש :-II•י II:־••X

תבצעוינפלע׳ללחיוביטל Vי■״־11י־זז•

זהימוהוחורוגגומתתושפנ
•X•ג 5x1

ע_ליובואכמ,הארוטע_תונע

.עונוהנהן-עישוהללח;נ

ע.ףסכ־ןבלילתלת
ל

רתכהושאר

,הךא^תולרבכהבישהתךטגןנ

יס;לע־םיצחוננוכויד;דועו

ב
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:הרצב*רזעלביואומבתוריל

לארבדזבי1הירצףרהיכ
-

.לאיראלהוצםיליספלרטןב^ו

ןרלאלוהכוז׳םימולע.הכבי

,םיךובנהןקץדןזקענתארקלץר

המהמתהאלוםחללאךן?ינ

?םירמאותויראכומע_עארכםחלמ

ותמאת^חלמהלכדועםרטבו

.ותיחגר^כהארומהדפק.
יי

׳והמידבלכחרן^כםיוןכ

£תןןכי#אםע׳הבהלובלךא
והתדלוומעלותבהא#א

-#דק3ערסלםלטףם$ן
והבלאלמהמקנוהבהא

יוהירחאוינ^להןצמאוהתאף

והתטמביבם#יעיביצנכו

!עומ^׳לורסומודמג?!וינ^

וחלוקםיךהץראמבואכו.

-גמ?ינגלי^-וי^בלףיטהל

םסיביקזחלםתןלוםמעל
—

:טדילאר^יאי!וינהפ^תאחתפינ
1

V

י_יסץק..
׳יעיאעתדוע,אב

ינ׳הבזעאימע.תא
ס

׳יה־ט**ץרא

ינממא^ואךיןועמעןכל

א^־ושענ
..יהובקעבא;־ואצ,ינומכ

!תיכזתםכמעהז,ם^הםידוה;

!ורמערת׳ובודובכולטןק

ב
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י

,.דפ8)*ורוט*
ה^טןיג־המ

׳ינהיגל

ן/־דבךקליכתלבתבחראלן?ו

ימךלייטעלםלועתבהאםש
;

.הימואלהביאןהיבסאליה$הא

.ונמער5^ל0ונ$ב&ןיסנםט>

.וניסיבאתשוריץראב׳׳לפשהיי>

ויההברםוהתימךןןתיימ

יהערןכיב#זאיבלדטםתא

ען
ל

ויתאונלכאליתפצהםיךז

!יתעבטוניביואישיפגימךי^בו

יא
ו

ה^־לתתורעסליבליתוח^אול

!הנימילהמעלםןפערמביוא}

הנילכתיך^בימעי;.כתועומדיפ

׳ית;חעצבתויללסת$אץ

הניארתיניע.תע.העדב!?אתחנן

!יתרעהצךאב׳ונמע״תברשא

יב
י

ןב

!יתראפתאיהתאזןינ^ל1ל

יתך^אהמחאה״ד;בכאודובככ

י

והנהלארשיאשניכ,םןיכ

תא|׳רסי.1לותןכווחורכ

?והעינכ:ימ׳והחורעלסכ;

!תתךעןיאלרעסן/האושב
ריפסכ

זןפינו
רעשבימעתב

.רעי.יצעןיבתךדאןפןז

!הי!ןחםיל^נ־המותרותדתךן;

!ודמצנדס!םברשךהבהא,<

׳היתפשחתפמטפשמוקדצ

ב

^1^1^
3*מ^י
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-ודםונדח!םןא־תבהאלעו

.םימרלאהיצ■!ףערלתבהא),

!םימלועימלועלונתראפתתאזן

1ונ^דק,ונתדתאינבאנורמש Xמ־ז7:• V••11־י:••

,לאןנהבוונתמשנאיהיב

,וננהרשאתאונניאהןע^ב

.לארשידועןיאוללובתנםיטעב

,ובןשםןחהוניתובאימךו

םיבלכלולבוהחבטל
%

?ונלשה X•יז:-יז־V־ :X
-,♦

ללגךתקרומשבוובהאםולשה

!ןודמםנא&יוםיחאביךולךח
ולב;הבירמבתמאםולשיסיפיב

ןודזהחרפןדמחירןתחתו
י

,\דיםיחאםולשוםולשא^ושן?ב

לבועךתאלםימיענבויסתן
1יס.3

רןכי־המ...!לאך^יץרא
1,דרכז

;ורשהבוניכלמ,ונמעשרע

היקמעלכןעבנלכ,רהלב

.ורבעזתונוראורןך;ועיבנ

הךך׳ךוריכן!ןולאלב,זלאלב

!הרפע.וקץףהחורופאשיב

תתפםשרצויההביךמוד;תא

םיזוח]םיאיבנו
;ופיטהדח:הב

ךסמהומירהדית^סי$לעמ
*ופיעךהםסירכךם;משמלטכו

רוש;אשמבםשומעבאישנו

!רושע,לבנןורשםשםייןלו

ב
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ו

,סותפרפסאוהלעשלכ,דעצלכ

רו־קיךוהלהארןכי־ט
.והמע_ת1

,סוללע.םיתורחורדהותובכםש

לכ,ןבאלכ
זיידגןס!ןויצ

והדובכםיעעבךוהלה!ךחיםע•

-״!וחתךלו1מע_לררועתתוש$נו

;תררושביבסמטקשהת!מוד■

יניע
,ירגסעגר׳ןקזה

תרבדתו^ודןןושלההע#

.ורעבדיפלכוידבואפקג

*ף;.,;םימסוס$א,וש$נדואהבכ

!םימשימורמלותמשנלעת!.

•ז״מרתטבשח״י•יוביל

ץיוואםאנאמ•מ
♦

.ינישוחרוגעג

רובןן5
יןני;םענ־לכשוחליביעוח

,יפדמביטפי^מףלדינהלילאןנחתה

תבתכרשאםיריאהרפסרבד-ל£

,תנחקהרכ?>אילםיספךףבתב*

יבישוחתשמחןלכ!ןכםנמא

י

ות1ע.4
,ורואיגיע.יתשדמחמםופךההארמל

,יתעבעתחניךןר;נ_סתקליסיתכישמ

יתעט^םיזורחהלילצ־תאעמשיליצלצכ

!העדןלכ^דידיתמעט־ם!יכחכו

!חעזחירחיראו.-יתוחיךךיפאבךא

.ןרעקלעדנאמ.שר״ד
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.םירוחשאצמוםינבלןמז

,תרקשהמרופס

ילכה,תיבלעבינפהלילחיתירמאל,הנומאבםכיתדבעהנשםירשעילהז—״

קוצמבורצביתייח,הליליתבנגאלוםוייתבנגאל,רדענאלרבדומוקמלעםשהךורב
רבכו,שיאליתבעקייחתאתתל5אוהו,ילרסהדהארבדקר,יקלחבחמשיננהו

ךורבו,ימכשלעמהזהלבסהריסהלינרזעלםויםויםכיתשקבתעמםינשששורבע

.דועהשענלבהעושיו,דננמודמעתדועזאמו,הזהרבדבתושעלינותהטבהםשה

העיגהרבכיתביכ,תאזההערההילעמולגוהצעואיבהו,םיתבילעב,אנוסוח

אשאימלאוהקרפל
ןיע

לומתאיכ,שפנדעםימואברבכו?םיבידנםכילאאלםא

דבארבבאלה!הלותבתבשויהנדועאיה!יליללאו,הנשהרשעהנומשעקייחלואלמ!

.״!םעפההלילפושעויתבישלעוילעומהר!יתמלכתאריתסאהנאינאוהלכהילע

םידיסחהתלפתתיבבשמש,ןקזהםירפסרכומלאומשללפתהתאזכהרצקהלפת

מ,ויפלערוגשרבכהארנכהזהחסונהו;תיבהילהנמהדעהינקזינפל,הפוסריעב
לומתאיכ,הנשהתומילכמותלפתהנשםעפהלבא;םינשששהזןכללפתיוירבדיפל

אוהלקנ.הלילהלכויניעמהנשל0הזהרבדהו,הרשעהנמשהתנשלעקייההעינה

.ןבאדככאוהלאומשכבאלושיאללבא,״הנשהרשעהנמשתבהלותב״:הפמאיצוהל
יכרבדלרכזו,התנותהלהנשהרשעתהאתב!דתיהעשארותשאיכרוכזידועאוה

תאןשיבלתובהזהתרשרשתאוהינינפיזורהתאהילעמהריסההתלולכלתרחמהםויב
״םידליתעבראלםאהתיהרבכהרשעהנמשהתנשלו,םלעתועגרכההרבדשאלותחה

ןיאוהגשהרשעהגמשלתבשויהנדועותבו
באהבלבאכיאלה!ןיאלעבםגדלוהל

הלפתהתיבלהנשהרשעתחאורשעתונבםישנתואבומתבשותבשלכבךיאתוארל
תיבבודמלרשאםינבלכמלהנמןיאותבלו,םישגתואמתיולבהגלבותליגותוהמשבו

לאוגהךאלמהו,הילעויפגכשרפלהפבדחאודחאלכתאעבתטעמכרשאו,חלפתה

םיגיעב,הזרוהקדהמלע?תומלעהלכמעקייהתלפוגהמבתמאבו.עיפוהאלדוע

אלוךוראאלםטוחםגותורוחשםיגש,תורוחשתורעש,םירוחשםיגפ,תורוחש

?הגבליהתךיאו?םילצבהמוםהלהמ?ןמשתהממו?הזראיהיכאלפיהלבא.רצק

איהאלרשאבו?םוילככתירובבוםימבתוצירפהראשכהיגפתאאיהםגץחרתה

—תרעוכמהנניאאלה,הלאהםירבדהלכבהמשא
םגםאו;שמשהלאומשתעדהתיהןכ

רבנאשיםינפיפילאםאה!ריכזהלמסה?לושכמלהזהרבדההל.ריהיהתרעוכמ,דתיה

קפסלכןיאזא,תרעוכמהנהרשאבהבץפהוגגיאיכדחאולדיגההלילהםאו?ןיע
ןפואםושבלאומשדועוברחבאליכ

—
,דשאלאומשתעדיפל.דימתוירבדויהןכ

לכבאלהו.יפויהלבהוןחהרקשגאלמארקמלערבועיפויבויגיעןתונהו,.רשאאיה

ארמוהלונלהמו,תושררבדהאלהןכםאו,היפרדפיאקודתחקלםיווצמונניאהרותה

קריכ,לכולכמתופיםישגוארבגםאעדויימ,רבגינבויהאלולו?דועהרתי
יכהנימעמש,ראתתפיתשאהיבשבתיארו5הרותבוליצמשומכ,תאזהאנםהל

רשאדחארוחבלעויפקוהצלאומשאלמתאזותטישילגרלו.רבדמבותכהירבגתשאב
ב
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רמא—!הטוש״..תרבודמהתאתוארלץעווהנהיכהנערוחבהוךורשוינפלועיצה

.אוהיברבדמאוההלותבביכהנימעמשךורשךינפלעיצהןכדשהםא—לאומשוילא

אל,לאוזכשתעדיפל,ןכבו!,דשאאיההשא?דועךלהמו,דוהבםעךכדשיאל

?הקלהערגיעודמותומלעהלכמעקייהתלפונ
ןיא

יכ,היאראהו,םירגהלזמיכתאז

הנוסאל
ןיא

7הדנתהקלאוהילילפןועותעדיפלםגםאו.הדנהלתתלתהאהרגףאול

ןיאהרותהלכבסגו
אוהםניב,ןידהתאוילעקידצהתאזבלבא;תא?לעזמרםוש

:ביתכדכםרגואטהיכןיעבןיעהאריאלהןכבו,ותשאעשארתאותחקבהדגשרד

םידיסחהלעובהיךילשהםימשהןמוילערזגגןכיכרשאבו.םינבלעתובאןועדקופ

תואלמבארונהולחנהםויהאובדעםויוםוילכבוהוחיטבהםהו,רצמהןמוהצלחל

ילעבינפלוחישירמךופשיוקפאתהלדועלאומשלוכיאלו,הנשהרשעהנמשעקייחל

ילעבויאבגהבללאםעפהוסנכנבלהןמואצירשאוירבדו,ובלתקעמםיתבה

הבראלהדובעהו.האלהוםויהמהזהרבדבתושעלהזוחושעדחאכםלוכו,םיתבה

תחקלליאוהםינששלש,דזםידיסחהתלפתתיבבדמולהינופהעקמייהיכ,םעפההתיה
;ןדנכ״ורהאמולונתייכיאנתבקרלבא,לאומשתבלעויפנכשורפל,הדובעהוילע

,םינמוזמכ״ורהאמולודימיכ,יאבגהיפמאצוישרופמינופהעמשאוההםויבדועו

וקלאומשתיבבועמשנהזההלילבדועו;הנותחהינפלדחאעובששילשירשא
ל

ץופנ
וק,םינושםילכמםילב
ל

.םתניגנהתשמממיבםמלוקו!םייחל,םייחל!בוטלזמ:ארוק

דוערשא,לאומשועקייחינפרואמלשובתוהעיפוההמחה;רקבאתא,לילרבע

תחמשו:דוערמאאלזא,םויחלאומשתאץומאןבהזוחה,דארול.לומתאםוימעזיבהסב
אלהרבדתישאריכ.ותביאנתירחאלאומשכבבלתחמשו:קר/לילחבךלוהכבבל
,הריתןבבושפנהקשהוינועמיכ,ותואתהאלמתנאלהתינשו,הלכלעקייחותב,דתיה

אוהוולרסהדחארבדדועקר?דועולהמו/ארמגרדסביקבטעמכאוהאלהינופהו

.יםימיחרידוע,הה.לזמלהנותחהתעשאובבושדההרובעבתוארלותויהלותוכזל

סיפדמהלעףצקתהםעפלכבו,ריקהלאקובדהחולהלעםויחלאומשטיבהםימעפהברה

ידיבםויההגתנולו,רבדמבתשרפירחאתועובשהעבראךלחלשתשרפסיפדהרשא

לאדחאעגרבהמחהלגלגתאעינהקררבדםושהשעאלזאםלועהתגהנהלאומש

,!השבי:ארוקלוקעומשלםיניעןוילכבהכהסובמאלאק,רתויאלוךלחלשתשרפ

וקעומשלהכהלאומשו
ל

.עדאאל?רתוי,רכחםהינשמיט—םישנאךלחלש:ארוקח

—!ילאהה—רהמו,םויהישימחהםוייכ,עזיבולכףטועלאומשווהוקשםויהאבהנהו
הדובעההברהמויהיתולולכלליגותוהמשבעקייחלבותרחמ!הזהתואההיהירתמ
4אורקליטתאולדיגתותבו,ותשאתצעבלאוש,בושואוצרםקובשוילאומשיתיבב

סלכלו,ןורמינבכונורכזבוינפלורבעיםידיסחה.לכו,תוחכשנהרכוזוהנומורפוסובשוי

.רדענאלשיאארקיםשב

והחיטבהיאבגה.תובשחמקימעיוםידיסחהתלפתתיבביגופהבשיתאזהתעבו

םיגפזעהסגםא.םיקהאלורבדתאוהנותההינפלדחאעובשףסכהתאשילשהל

ןכבו,שילשאימדיבךליתרמאאלאלה״:והנעיאבגהלבא,ףסכהיתלאשוהלאשל
ךדילרוסמאיששהםויב?ףסכהזהעובשבךלהמו?יננהןמאנאלםאה,ידיביתשלשה

םשביאבגהיפמדבכתג,רבדבןופיומכםיגפדימעהלינופהזעהבו;רבודמכףסכה
ךורביכו,רחאדיבשילשהאלותבהדנםגיכולראביו,םישנתבםמבריכזהלאלרשא
,ובןומאונתיונממםילודגםישגאוריעבומשלודגםשה

ינופהםגםאו.רבדהראשנןכו

ליאלףסכהודיבהיהיאלםאיכאלמהפבדיגה
החמשוןוששתאזלכב,הפוחהלאך

,רסחוגניאףסכהיכאיהתוא,תונכהושעיהמהםאו,הנוכתהםשברתולאומשתיבב

ב
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ינופהבלבתוצצורתמהלאכתובשחמ—?םינתוחמהםנועדיאלילוא?עדויימתאזלכב

.הלזננותחונמו

יבריאבגהו,תירחשהתלפתתאולכהלפתהתיבב.יששהםוירקביהיוברעיהיו

אלמשמשהלאומש.ותנותחםויבותשאולהרטעשהרטעבףטועמארמגהלאבשיהשמ
,ינופהןתחהןכאל!ןתוחמ,ןתוחמ:הנרמאתויתומצעלכו,ויתורנלכלעהחמש

בוצע—
.ובלברקבולהמחלמומכו,םידיסחהתלפתתיבבהנאוהנאךלהויתומזמבעוקש,חור

לאשננעתפל?דועיתמו,ףסכהשילשהאלדועיאבנהו,אברבכיששחםויאלה
:רמאיוהשמ׳ר

יששהםוייכ,ןורחאהדעומהעינהרככאלה,םעפהירבדל,השמ׳ר,אנחלס״
.״?הזהתואההיהייתמו,ףסכהתאילתתלינתחטבחוברשא,םויה אפצוחאלה?השונכילתויהלשובתאלךיא—השמ׳רהנע!םלכהושוב״—

קחדתםאו!לודנםויחדוע,ףסכהךלרוסמאיתמלהעשהךליתדעיאלאלה!איההלודג
עשפביכךלעדו.םישנאדבכלעדתןעמל׳הנותחהרחאדעהרנףאנישתאלהעשהתא

.״םיאורקהתבםמבךתבשדעףסכהךלןתאאלךיתפש ךאוהפוחהלאךלאאלףסכהילביכ,השמ׳ר,םעפדועךריהזמיננהלבא—
.הזהרבדהמהלקתהזיאאצתילבלאנהארו,ןתוחמההרטםנהל ףסכהיכ,ךלרמואיננהלבא—החונמבהשמ׳רהנע—רבדלופיךיאהארנ—
ןומאןתתאלרשאלעךשנעלץפחיננהןעי,םיאורקהתבסמבךתבשתעבקרלבקתאל

.ךממםינקזםישנאב

ויתוריקרשארדחהעצמאב.ויתורנלכלעאלמלאומשתיב!בוטלזמ!בוטלזמ

הסכמבהסטמ,םידיסחהתלפתתיבמאבוהרשאךוראןחלשדמע,חיפמורוחשמוכשח
הרוצילעב,םידיסחםיבשויםהילעו,םיכוראםילספסםידמועןחלשהביבס,םבכ־־אל

ותנתכתפשו,השדחתפנצמשובל,שארינופהבשוידודנבךלמכו,םהינימלםינוניבוםהינימל

.הפוחהתנתכתארקנה,הלכהתחנמ,.השדחתנתכםנשבליכדיעתוראוצלביבסהארנה

ןואנבטיבמווטנבאבוושובלברודה,וכותבהדנהףסכרשאיחחזנראה,השמ׳רבשויונימיל

לבא,םיברםימלעוחצמוויתואפמםימלזי,ולכנומנלאומשןתחמח.םיפסאנהלע

הנממתואצויםיפנכיתשכרשאםיפוקרועתפנצמלאשהנותההדובכליכ,וינפרועןרק
לאחותפוהנהווהטעיוהונמםינשיפבחרורוחשליעמ,ולחדימםינרקווינפלומלא

לעמווינפלעמולזנרשאחעזהיפטנלכדחיורבחםשש,םלואלשוחתפכוינפרבע

םיסנכמהלארוזאהתחתמחלעתופטשלנלפרשא,.וכזולעןטקןיעמלודחיורבחתיוונקז

תודחאתויתולצתודמועןחלשחלע.םינדןמשבםחשמםויהדובכלרשאםילענמהלאו

.ולפנןתחהינפקר,ולהצםיבסמהינפ.םדקורוחאהלילהתורזוחתונצנצהו,תונדגמםע

.חימודםלאנםעפלכבלבא,יאבגהלארבדלוויפתאתוצפלץפחםימעפהמכהז

.יאבנהלאהממדלוקברמאיווהורבדועלשמאלהנורחאל

ינתותדלקרץופהתהארנכ,יבלתהתשונאבלתהכםא,השמ׳ר,עדאאל—

ךלאאלףסכילכ,הנותהיהתתאזההחמשהתירחאיכתחאבינאלבא,העשלהעשמ
קהצלונלבר,אצאוימוקמתאענרכבוזעאידילעףסכההתעןתתאלםאו,הפוחהלא

—.םירונסב
תאז,ומכשלעוהקפדיו,קוחצבחשמ׳ר.דנע!יניעבןחתאצמוליחשיאךנה

גישתאלףסכהתא,ינב,לבא.רהזהלעדתןעילבתבהלצתיכהאוריננהיכ,בהאא

דעוהגישתאלויתהלצבאוהףסכה.העשהתאקהדתרשאבקר—םעפהדועו,התע

ךלןתאאלםא,ךדיבןוברעלהמהןישודקהיכאגהארו,הלכהןימילהפוחהתחתךדמע

7ז[ב״חסרכה]
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,יתמגמךרסילוךתוסנלקר,רסחיאלףסכה?דועךלהמו,עקייחתאשדקתאלףסכה

.םימכזחפךתויהלע

לכושדהןוגנוניימןנורתהללחההשמ׳רלכא,רגדדועתוסנלץפחעקמייח

,תיבבהחמשיהתו,הלילחרוזחלולחהתונצנצהו,ףכואחמיוהנרוירחאוחצפםידיסחה

.םודיו,הנותחהדובכלםתרמזוםיתושהקשמותולוקהןיבעלבנעקמייחלוקו

ךרדבםיפסאנהלכתאדבכיוויפתאהצפןחדבהו,ונגניוואבםיעגמהםעןחדבה

םידיםה.םירבדבררועיורעיו,תאזכםדועמורשאלדחיעהטאנורעללישםגרשאריש

וגומנתלדהלצאוןולחהביבסודמערשאםישנהו,םינקזוםירענ,לוחמבתאצלםידחא

לבוהןתחה.ץוחבהלליותיבבהלומהםקתו/םהיתוחפשמלםעחוחטשיווכביו,תועמדב

וילעוכילשהםישנהו,הינפהסכיואסכלערכלערדחהעצמאבהבשירשאהלכהלא

ירחארשאותפוחלםשמןתחהאציו,תוינטקםגתודחאולעושתלבשלעשאלמתחאלכ

ןימילהודימעיוהמשעקייחםגהאבוהםיטעמםיעגר
לצאדמעהשמ׳ר.השפנריחב

תאהשעהשמ׳רלבא,ורבדתאוהריכזהלושארבוילאעיגיוויניעבולזמררשאןתחה

ויתומצעלכודמעןתחהו,םיגתהתכרבךרבללחיוודיבסוכהתאחקיועדיאלכומצע

ילבלרמוארמגאוח,שחכבובבוסיעקמייחכשיאתאאללבא.חפבלפגיכהאריכ,ופחר

הכרבהתאהשמ׳רתולכירחאאבםגרשא,שדקלעגרהאובדעהכחיו,ףסכהילבהשדק
לבא,השדקלעקמייהלףסכתרוגאטשויותינמיהעקייהדיתאחקלהשמ׳ר;הנושארה

.ודיעינהאלוץעליספכדמעעקמייח ילואוא?השדקלתעבטהחקתאלעודמ—השמ׳רוהלאש?הכחתהזהמ—

לאוהשדקורהמוהזלםכךכרדךלבר?לארשיתבינפתאםיברבשייבלתמאברמאת

.יבקחצלןתאאליכךלעדו?תעמשה.קוחצל.דגנתת

,םישנ,םישנא,םיפסאנהלכ.עלותכומדאוינפולותחיניעכוקירבההשמ׳ריניע

לעובציתיווהערםכשלעשיאתולעלולתיוודחיושנעוהםירעגוםיגקז,םידליוףט

ייוטגודמעיוםהילגרתוגוהב
.ביבסמןואשוהנולתםקתו,הזהרזומההזחמבתוארל,ןורג

—וטיביוםהיפתאוהתפםירתאו,וקרשםירחא,וקחצםידחא
ויגיע,עוגילברמעןתחהו

.רבדףאהנעיאלוץראלדירוה —
ולןיאםיברבוריבחינפתאשייבמהלכ—הלודגהמתבהשמ׳רארק!ףוצח

ינת!רהמ!הזבנשמרכךםמראןפ,רחאתלאוהשדקודדמ!ץקש!אבהםלועלקלה
!ךילעהוצמ תרמאאלה,ויניעתאםנםירהילבמולוקץראמבואכעקמייההנע?ףסכההיא—

!השדקאאלףסכהילב,ידיבןוברעלהמהןישודקהיכךמצעב
וניבלהעקייחינפ,םדכומדאהשמ׳רינפ,הפוחהתחתהמקהכובמוהמוהמ

קופםתוהלכהתועורזתחתמהדיתאהאיצוהעשאר,רוקמומכודערהיתומצעלכודישכ
ויניעתאשוטליוויפתאהתפיוםהדנשיאכדמעונממףטנהעזרטמרשאלאומשו,היפכ

וקהמירהבבלתכרתתא.דשאו,ףכוקפסםישנה,עגושמכוביבסטביו
ל

םישנאהו,םיכוב

.םיכנקשמכןואשםקיושארועיניווקרש לוקבהשמ׳רארק!םינפזע—
—

דועעמשנאלהזכחצר?ףסכלאומשחקיןיאמ

ךדסמאןיאםאו,חשדקורהמ!חצור!םימכהיקנהמלעימדתאךופשתעודמ!לארשיב
!ךרםמאםויהדוע!עגרכךרסמא,ךרסמא!ישפניח!אבצהתדובעל

,םינושתולוקםירבעלכמועמשיוהנולמכדדונתתוהדעהלכהעעונתהותאירקלוקל

םידמועה.קנחביכרמאיוומעביריהזו,הליקסבונידיכרמאיהז,ףדגמהזוללקמהז

תאשיאופדהיו,הנחמבקחדההזץחלםקיו,םהינפלםידמועהתאקוהדלולחהקתרמ

ב
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סגבוזעיו/םמוקממםינתוחמהםגופדהיוםינתותמלםיבורקהתאוקחדיו,ףתכבועורזבויחא־

תוריהמבו,וידיתובראיתשבוינפלםידמועהתאץחיווילגרתאםירהעתפלו—ותדמעןתחה

חראץורלרובנכותפוחמאציו,הדעהךותמםיקחדנהץבהקזחבךרדולללסהאלפנ
וקהעימשהעשאר.תורצחחוםיתבהןיבעגרכםלעיו

ל

העעונתהעקייח,רבשתקעז
ןדירויווידייתשתאםירהלאומש,המאעורזלעהחכיצמאמלכבןעשתוהרוכשב

םישנה.םיפסאנהלכלאויניעשוטליוץראלטבנוםימשלויניעםריוחורףאשיוםושר

וקומירה
ל

,הרעוסההינעהעקייהלרוגלעתועמדהנלזתו,דועבושיאלוךלוהלהניכבתויכב

וקומיריו
ל

.הקעומבואביווקחדניכ,םהיתומאידילעובשירשאתועיפצהוםיאצאצהםג ץהכםלעיוםידמועהןיבביתנולסלפיו,לוקבהשמ׳רארק!עגרךאוכחיסה—
.תשקמ

םנושליכןעי,הארימתישארב,םהינפתאורדהירשאםישנאםנשיריעוריעלכב

לנרהידילרבדהאביןכירחאו,םהינפזעבוהפרחלולודגוןוטקלעלפנתהלםתא

שרדמהיתבבהפסאבםתיתהונתירשאםיברםישנאעדוייננה.ךשמיםדאלכוירחאו
אלםוקממיכםיעדוילכהםגםא,םתצעומלולתייםלבוםהיתובשומתומוקמלכבו

וקסעיהלאכםישנא.דועודועוריכשרכשקשעמםואמקבדםהיפכבוןוכלהישודק
םהמו,החקרמכריעהתאומישיוםיטהושלעוםינברלעתולועושפחיורובציכרצב

תאהארת,םהירחאדרתהעקבבהמהבכרשא,הדעהברקבהמטשמובירלכלתואצות

,ןורגבוארקירזייל׳רורזוע׳ררשאבקדץתנרבדהרשאמאל,לוקבהנעתותולוקה

,םישיאלדחםגםימעפלוביררחרחמועבטמאוהרזוע׳ראלה:תובשחמבושחתוברהילבמ

ר!ריכזהלמסה,לבא—ושפגתנוכתלעודיעיוויגפלעותפטיוישעמאלה
׳

רבכרזוע

םיברהלאכםידבכג?וחכבוהכשמילגרההרשאלארשיםעכימו,הדעהדבכנלקזחומ

דמלותודליב;םידיסחהשרדמתיביאבג,השמ׳רםגהיההזכקזחומדבכנוונכותב
;הלשמלכבודיוםיפתרמלדריותוגגהלעהלעיכ,ריעברבדדבשליהיושרדמהתיבב

תיבבתלכמהןוראבםגו,םיחיטבאףוטקיותונגהלאבנגתהשרדמהתיבבתולילבותבשב

ואובב.הלילהלבוגנעתיוולכאיוהבישיהינבלוהאיביוןמושהריסבונגיוודיהלשוירוה

םיגפזעיו,רדהאלםיגקזיגפםגושיאיגפאשגאליכ,ויללעמברבגתה,רעגתוגשל

לכב״םיגפזע״םשלהכזתאזלרשא,ותעדתנחלדגנתהלזעוגךאםאשיאלכדגנ

דהאלכלעהבדאיצויו,הבישיהינבןיבביררהרחלרבכלחהרענדועותויהב.ריעה

תיבבהרותלתולעלארקנםיאנתהתירבבואובב.םידבכנםיתבילעבלעםנםימעפלו

תויציצתאודחירשקהמיבהלעודמעבו,ריעבתיב־־לעבהיהויבאיכ,םידיסחהתלפה

תילטתאוירחאךושמיוהמיבהמדריוינפלאורקה;דחארשקלויהיוםיאורקהוארוקה

המיבהלעןואשםקיו,ותילטתאםירהלוצפהבןתחהתילטתאםנךשמאוהרשאןזחה־

ומכויפהחמןתחהושארעינתוהקרשהדעהלכי
ןיא

הנותחהרחאףכית.םודיורבד

תיבבהעדלעבותיבלעבאוהםגיכלכלהארה,ותילטבהנושארהםעפכופטעתהב

הפסאבהקזחדיבךרדולללסזאינמו,הלפתה
ןיבו

ןושארהאוהיהיו,הדעהוריעהידבכנ
ופצקתההנושארב.ריעהידבכנדחיהדעהיניעףסאתהבשרדמהתיבבולוקםירהרשא
ןיבויתוכילהבותונוממינידבויללעמווישעמםעפבםעפכעדוהברתויבו,ותוזעלע

םרא

הלפת:וקשנילכתאםדגגאיצויוויממוקתמדגנוזועעורזבםחלנאוהלבא.ורבחל

ואיאבגתויהל,ןבומכ,תונושתורבחדוסי,םויבםימעפשלשהאריבוהנמבהכורא

טאלטאלו,והשעמתושעללגרההלחההנורחאל.הלאכםיצחדועו,ןכותבתרשמאשונ

דועולחהיכ,ךפהלדועיהתו;וישעמתאדועולורכזאלו.השמ׳רםשבולארוק

ילעבמדחאלעןישלהיכהךןכהב.ויללעמלכלעהאנתוסכשורפלוותקדצהל

־>
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אובנוא/םלשיאלו.דוליכוילעסמחדחאאורקבוא,םירוסאהתיבלוהדירויוותורחתה

השעהאבחהתקעצ*•אלחטבליכ,םיעםושחוטילחה,ודילרעוכמהשעמםעפדוע
זנניאםאךכבהמו:ורמא,וקידצהדועולכיאלםאו,ומעוקומנוומעטחטבלו,השמ׳ר

קדקדמאוהאלהםוקמלםדאןיבשםירבדבלבא,ורבחלםדאןיבשוישעמלכבדיסח
הלטלהיההנושארביכףאהשמבונימאיו;היוצרותנוכוהכזאלהותלפתוהרעשהטוהכ

י

הושעיוףסכודיבושילשיו,שארללכליהיוותדעבשדקנהככ.םיערהויללעמבםהיפב

יהיוהנקזלהשמ׳ררבכעינהונרופסתעב.ונשאלוירבדירחאו,ץעוילויאבנל,רבזגל

םיתבילעבבםגרעגיו,ויביבסלכלעותיתחןתיו,םידיסחהתלפתתיבברומגדבכגל

אוצמלגאדיוםהילעויפגכשרפרשאשרדמהתיבישבוחםגחמו,חפלדיומישיו

וזגרוולחשרדמחתיבישבוח.וגחלשלעםגליכאהםידחאו,םויםויםלכאמםידחאל

ןיחאתאשיארבדמולדח/חלפתהתיבףםלעולגרףכתאהשמ׳רגיצהךאו,ויגפמ

ןוגנבדחאלכןגגלועעונתהלולחיו
,יקארקחרוהבהונממאריםלכמרתויךא.רחא

ועבטמהיהיקארקה.תוצומאושארתורעשוםינבלוםיכוראםינפלעכ,זרוקדםלע

לכונחלשלעלכארשאהשמ׳רינפמםגהמו,תיבלעבלכינפמארייו,ןפשכבלגומ

ויהוירבדו,לעפתהלחוג,רומגןשייב,בלךרהיהועבטמ.םינשששהזהנשה-תותבש

ןימאיו,תושדהעומשלדאמבהאאוה.דאמםיטעמ
חמחםיצלה.ולורפסרשאלכל

עמשלאלפתיוםמותשיךיאתוארלוגנעתיו,םיליהבמםירבדולורפסיוןוצלםעפבםעפכ

םעםחלהלהמחלמתוינאואבךלמהךרדלעריעהירתאיכדהארפסםעפ.ןזא

;ךלמבודרמרשאויתרשמווואטמירפה
אוהוואטסירפה,יקארקהיניעביכעדירפסמה—

המושתתוינאאלה״:לאשםיעמושהמדחאו—וינפמליחיםלועהלכוץראהלכלעןוילע

לעתוינאהתאואיבהדרמהילגרליכ:רפסמהוהנעיו?״הריעהאובלולכיךיאוםיב

תאתוארלריעהירוחארהמיותאזההשדחהעמשלדאמאלפתהיקארקה.תולגע

לכהלביוהמואמעדיאלםלועהתויוהמןעי,רבדלכלןימאהלובלהתפנהכ.תוינאה

,פלועמםדאםעולהיהאלרבדו,שיאףככהנטקההפוסריעבוותדלומריעבוימי

תאוחקלאלםלועהתודמהלכ.ותולכסלעוגנעתהרשאשרדמהתיבירוחבדבל

בהאיכארוקההמדילאלבא.תופיתהל—איחו,הירחאוהתכשמתחאהואתקר,ובבל

ונקזתאתופילקר,ובבלתאוחקלאלםידגב!ריכזהלמסה,המודכוםיפיםידגב

תאויתועבצאבדימתטרמארמגהלעםעפבםעפכועעונתהב.דאמבהאויתורעשו

ויתורעשתא.ןנרליףםויו״!יוא״:בלבאכמארקודומלךותבםימעפלו,ןטקהונקזתורעש

לעבהיהויבא.םירפסמרסוחמדחהוניכסבותחבנלעוותחרקלעןרזגיוקרסמבקרפ

עיגהוירבדיפליכ,ויתואצוהלתחאהרגףאולחלשאלתאזלכבו,רחסמלעבותיב

.ושפנלרכתשהלונבלתעהרבב

תאזאטרמיוםידיסחהתלפתתיבביקארקהבשיותפוחללבוהינופהרשאתעב

יריכותעדכ,ץפחאלחפוחחלאתכלל.באכמויתפשתאךשיותבשברעדובכלונקז

זאושפניתבכוצצורתהתונושתובשחמ.לטבותכללעוברעגיווהאריילואוםשהשמ

רשאבקר,השאלעבלהיהירשאבהלילחוהלילהאל,ובאגקטעמכויגופהתגותהילגרל

רוחביכותוארכיכדע,דאמרקיויניעבהיההזהרבדהו,דסחהשמ׳רוהבשמיהתעמ

בהואתאנקמותאנקשקתוושפניתבבהאנקהתבהלשהחקלתה,השמ׳ריניעבןהאצמ

ץרפתההשמ׳ידוהקזחבתלדהםואתפהחתפנויתובשחמבורבעוקשותבשב.ותבוהאל
־טישיוץרפתהלוזפחבףסהלעלפנטעמכו,המחתוקיזתורזמויניעוםדכםימדאוינפו,התיבה

ץלפתההשענהלכמעדיאלרשאיקארקה.יקארקהלאשגגתשקמץחבו,חורףאשיו
וואטורמלרהממהשמ׳ריכהמדיו,םימויאהוינפהארמלםגהמו,השמ׳רהארמלדאמ

ב

״גש*
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ותארקלןוניורהמיו,ונדבלוהמקוחצבםעפבםעפכהשערשאכ,לטבוהבשלעוינז*

םמותשההמלבא—.וידיתובראתאטשויוויניעתאםצעהזכ^שנעלבקלותיפצב*
:.רוצמודיגנלוקבולרמאיוהשמ׳רובזוהאב —

יעגרףארתאתלאלבא,ירתאץורוךדעומידנבתאךילעםישרהמ!יקארק

תאלואשלזעונאללבא,הדרההלכהמתעדילבמוחורםעפתולהבניקארקה
,רםעאציוודגבתאוילעםשיורהמיו,וילארבדמהשמ׳ריפאלהיכ,םמוקתהלוויפ

,וקפויכרבוהשמ׳רירחאץריקארקה.ךלשהובוחסוחבחסטעמכוובזחארשאהשם
:המויאהבשחמוהתזינרהרתויבו,ובללעולעתומויאתובשחמוובואבדערוהארייכ

אבצהתדובעלםישנאריגסהלדעומהעינהרשאבלהקהרדחלאחשמ׳רוהבחםיילוא
המעדויימו,דועודועו,אטחהזיאובהארילואו,להקהשארםנאוההשמ׳ראלהו
וקויתובשחמקמועמםואתפוהדיעהאלולובלברועבשח

ל

םמותשההמ.םישנאןומה

הפוההתחתאבויוןומההןיבקחדנםישמילבמעתפליכיקארקה
רשאעקייחןימיל

ילבמויביבםלעןוממשבטביועונילבדמעםולחםלוחכ!הבהחורדועלכהדמע

םתשבמ,ץראבםהיניעותישיוםימהדנכודמעותשאעשארולאומש.תאזהמתעד
תאשיאוקחדיווצחליו,והערםכשלעדחא,הלעמהלעמהלעןומהה.םבלתקעמו
.השעירשאוהשענהתוארלתויוטנםהיניעוםיהותפםהיתויפקר,רבדרבדילבמויתא

השמ׳רלוקעמשנעתפלךא,רתוידועוניבלהוינפוודערויתומצעלכ,דמעיקארקה
!השדק:יקארקהלאארקותולכבו,הנושארההכרבהארוקה

לבא,רבדרבדלץפחומכויניעתאיקארקהםירהםינתמבהלחלחבוםיכרבקיפב
יקיזתורזמההשמ׳ריניעיטבמבושנפויניעיטבמ

תעבטתאחקיו,ץלפתיולהניושא
—האריבוהמיאבהפרהפשבעקייחתאשדקיוהשמ׳רולטישוהרשאףסכה

עתפלו
!בוט*לזמ!בוטלומלוקו,תונורתאהתוכרבהוארקיוהבותכהארקתותנצנצההרבשנ

וק,םירבעלכמעמשנ
וק,ןוהםתוקוחצבלוהמהעושיוהנרל
ל

לוק,ףכ.דנאחמתםישנ

לעהלפנהפוחהו!זעבםכחרננאוההשמ׳רגארוקלוקו,יקארקהתאלאומשתקישנ

וננריווחמשיו,לוחמנםישנההנאצתו,הדובכהעםתו,םכרדלםינתחמהואציו,ןלכשאר

דתאלכראוצלעלופנלןוכניהיועתפלוינפורוארשא,שמשהלאומשתיבדעוצלעיו

םעפדועהסוכיורבדלכהרקאלומכבלבוטוהמשיהיו,ויתועורזבוהקבהלווהקשנלו
....םיבצנהלכולהציו,עזיג.

וניתונבולכיול.םיברבלבהזההרקמהריעירשאתושגרההמהםיגוש

הינעהעקייח!ילאהה5הטבלוארקזאיכרבעתפשבןיבהלואורקלתוגידעהוניתוריבגו

עדאמהאיהןכיכןעי,סידהאםיעגרופלעתהדועילואתוגונעהותוכרהו!...הללםאהו

תונבכדועימו,שנרבללעתואל,עובשבתחאםעפתוחפהלכלטעמףלעתהלהתע

אלה?היתוקחועדאמהיטפשמלכתאםיפכץפתבותוזירזבהנישעתרשאלארשי

תוצראבותורזםירעבעונלעוסנל,ןהיניעידםתמתאהנשוהנשלכהנכלשתהתדוקפב

*..ןהילעבםיכבתומשםישחתאזההעיסנהיכהנעדתםגםא,הצחריגיעמכתורחא

רתומלךאיכ,וטילתהקומעןויגההזיאילגרליכןעי,רבעתפשהנדמלתאלןרשאללבא

תפרצתופשתאזהתעבהנדמלתו,תלעותלכהבןיארשא,.דהמהפש,ונתפשדומללאוה

הבסמרשאו,היפנכלצתתהםתחקלעדאמהרשאםירחאםירבדדועועוקועושוזנכשא
םהמףדונהלכשההחיררשאונתוכז.רומחלתעדרמכדאמתוצותנלויהנהעדוניתלב

אובלרבדהארונהמ!יקארקהלעדאמוגלרצ:הטבלוארקי,תידוהיםגםיניבמהו

תושפנהתודחאתהילב,תימינפהיטנילב,הבהאקבדילבהמלעםעתירבהתרםמב

תמו?ונמטםתאםיבוטהאגואר!םירקיהיכרבא,יקארקהלילטאללכא...תושגרהו

ב
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ףסכקרילואוא?םכשפנתריהבירחאםכלשמתהבהאהידיתמאבה?םתאושעת
הזיארוםהבהבהאהתורסומםתקתניכיתיארםימעפהברה?םכבבלתאתקיהדנה

!הינעםכיניערמהמיכםכלעדוהבלצכהרבעתימינפהםכתיטניכ,הדנהתסכמלתואמ

המלעחקלאוהיכךאאוהםכיניבלדבהה?ולודונתהזהמוונממםתאםיבוטאלןכבו

,אוההמיכ,ולודונתםאיקארקהלודונתאזלעו,תורישעתומלעוחקתםתאו.הינע

הפוצמאוהיארה?תעדופיסויוומכחיםנםאו,ףסכילבםיקארקיפלאייחהמווייחהט

תיכוכזךא?ףסכהילבאוההמלבא,וביבסבהזרזומישיוובואריוטיביםלכןכל,ףסב

תאזו,םדאלכמםכחהרמא—״היוזבןכסמהתמכח״—.,דבהרתיעסנרשאהטושפ

קרןושלתפשלעוהולעיווננשיהזהםנתפהתמכחםניכילהמדא.םלועקחלורמש*
ילואו!ינעהיהורבחמםאבלמחכשנאלאוחםגםאעדויימו,רישעהיהורמוארשאב

ויהאל!ףסכה!ףסכה—...בהזוףסכיליתםנכ:העדוההונלםידקהתאזתילכתל

הפוצמונניאםאאוהןיאכותמכחוותרותםעםדאחלכרשאהלאהםימיכלארשיבדוע

םהלויהםתמכחוםתרותרשאוםשארבםהיניערשאםישנאהדעהיניעויהםינפל.ףסכ

ונירשאםהמהימהתעו,בוקנואאלמאוהםאםםיכלעטבהילבמ,םיניערואמל

ולידניוםרשעילגרלםדמכזועושבלרשאףסכהילעבקר?ועמשיימלוקבוורחביימבו

לכוארואנוטיבה.םהםילדיכ—םהיפרפעבומישירשאהלונסידיחיירירשלעבקע

?הבהאבםיעמשנימירבדוםדאלכוירחאךושמיימ/הילהנמהמהימ,וריעבדחאודחא

תעבגמךשארלעוןושארהלםפםבךבשומתהבגהםגםאךיתרכהIטייחהלעטייפךיתרכה
ךבליכדועךלאוהןועלאלןכבו,אלמךחחהמאיכךריעבםויהתדבכנהמ!ההובג
םיעוגנינועירוחב,םינפלמםינשיםידנכבםירחוסלרעבולרעמשםכיתרכה...1רסח

םידמלמהתאואטחושהתאוברהתאןירלשארםכתבשבהפסאבםנםכיתרכה,ורעונב

—1..הרחסנםככרדםגםאךרדירומלויהתו,םרנםכלזמיכםתילענהמIםיזבנהםיינעה
םעהלכינפלעו,ארומםכלןתנםכבהזוודבכיםכפסכתאקרםכתאאליכועדלבא

תנוכתו,...םכיתולילעוםכישעמתאםירכוזונדועוםכתאםיעדויוננה.דבכיאוהקר

ערכיוינפלובהזרפעךהלירשארודלםתיכזיכםכירשאקר,ונינפלאיההמורעםכחור

יקחדגניתאטחוימוקממיחכעדנימחב!םהלבאםיניעהתאריעלולהגניכ,ךרצ

רהממיננה!םירקיהיארוקילאנוחלס;םתחמששארבשדחהגוזהתאבוזעלץראהךרד
.ירופםלבושל

הספורועהלותבורוחב,דליובשםש.לאומשתיבבוקשיומחיוילגלםיתומהב

ףסהלעהנדמעתןהיתועורזלעןהידליםעתוחפטמילבותוחפטמתופוטעםישנ.דחי
׳רוםידיסחהתלפתתיבינקזםיבשויןחלשהביבס.התוער.דשאהנקחרתותיבהחתפבו

בושואוצרוצוריעשארולאומש.לטקחדשמובושבחצנמרובנינפכורואוינפושארבהשמ

ןיאוםוקמהםהלרציכועדיםנםא,תבשלםושקביוינשתיבלעבלדחאתיבלעבמ

ןיחלשהשארכ.רכזןבהתדלירחאתדלל,רשקמכתחנוחורהןילתםהינפלע.יונפםוקמ
.ומערשאתאעדיאלדועומכוביבסןואשהוהמוהמהלעתויוטנויניעויקארקהבשוי

4זאובלהנהוהרהרשאתא.הנוכנדועןיאוהורבווברקבףקונובלוםינבלםדועוינפ

לע.ןבאלולכהשקתה׳ומכבשויוהנהיכ,המואמףאבשחאלילואוא?ערויהזימ
יכ,ויניעטבמתאתהאםעפףאםיריאלינשה;חלשהרבעבולומלהבשירשאעקייח

תיבמרצקהוכלהמווהשעמיכו,תונדעמוילאהרשקיכונוימדברועטלקאלהארנכ
ויניעבוהנהונוהמתבלבא,השעמהשעיכרוכזיאוה.הלעבלוהושעהפוחהדעהלפתה

׳,דגבלשודקב׳םכילעםולש,לע״םולשםכילע,תונעללשמלארקנומכ,םויםויהשעמכ

שיאיכערתוהניבהאיה,התבש!.וקםמעקייחןכאל.רבדדועןיאהשעמהירתארשא

ב
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דאמהצפח,םישמילבהוםואתפעתפלאבאלהיכ,אוהימהעדיאלדשאבו,השדק

היגפשבהתוהדעבךושתהינפלעףיעצלהתעאוהרשאהמאתהפטמלבא,ותואתעדל

השמ׳רקפדעתפל.דאמונשהינפוהבלםגףקנןכבו;םינפזעתאלהמירהלו,ןומטב
סוכחקלורבדבו—!יתכרבלעןמאונעו,יתובר,ושירחה!םיצקשאר?יוןחלשהלע

יי
ן

:ארקיוןחלשהלעסוכהתאגציו,תחאםעפבוהאמגיו/םרלוקבךרביוודיבףרש

?היא!עקייחט״זמ!עשארולאומשט׳׳זמ!יתובר,שדחמט״זמ,ט״זמ.רתע—

?ןכאל!ינאליחרובגאלה,יתובר,הדותונת.ןיבסמהלכט״זמ
!א-חח-חלבא—

בלץימאךנה?ךתנותהאיהתאזיכערויךנהה!ט״זמ!יקארק!יתחכשטעמכןתחהתא
!ןיבתה!ךתשאהתעמאיהו?העדתאלה,עקייחתבשויםש,אנהטיבה!ליחרובגו

לןתי
ףתכלעחכהורבדבו?תעמשה—םתהמשלעחמשנדועו,םינבינבוםינבהנממ׳הך

אוהיכהשדחהלעםמותשיוהזעהמדרתמומכיקארקהרענתהולוקל.והקבחיויקארקה

.עקייחלעםגםישמילבמטבנו,וביבסטביוויפתאחחפיו,השאלעכ ףכאחמיודחאארקידדיה—
לעטיבהיכישפניחויקארקהלעאנוטיבה—

!ולהתואחיכוהאוהורבדהאצייהמיכאנוארIעקייח

ןתחהלשייתוסוכםידיתורשעוטישוהעגרכו!םייחל:וארקיייקחשםיבסמהלכ

!איהץראהלכךרדאלה!ששוכחהלךלברו!ןתחהחש:וארקו

עתפלהיהיכרבדהרכזללהביו,השעמהןכתתאטולקליקארקהלחהטאלטאל

4הזוהשעמלויבאדוערמאירשאתאעדיימו,וירוהיפתאלואשילבמ.דשאלעבל

;והשעמתאןובשהבאיבהלוובלבתובשתמבושחלץופחיווברקבוחורםעפתוולרציוארייו

רזאיקארקה?יקארקהתשתאלעודמ:ארקיוהקזחבוהעינתוובהעגנהשמ׳רדילבא

:רמאיוםיליח

—
אלה?הזהרבדליבאהנעיהמו!יתעדיאליכנאועתפלרבדההיהנךיא״

״!םבחקעזיוינפרחי
—

הנותחהגחגחלוגמוקמבןכהשעיאל—השמ׳רארק!ורבדבקדציקארקה

ירוהתרוגמריעלדחוימריצרקבבןושארהםויבחלשגיכיתצעןכבו;ןתחהתובאילב

תאגחנםאובבו,םהילעהכחניכ,עגרכאובלרהמלםשקבלוהשעגהמםעידוהל,ןתחה
.ןוששהגשמםגבתלולכתחמש

?סמחקעזיילואו—םיפסאגהמדחאלאש?בוטקבדלויבארמאיאלילואלבא

תאזלכבו?םיכירצוגאותמכסהלםולכ;רםגגאלהרבדה.השמ׳רהגע!הטוש—

ותאיב.דצוחגאלההלאלכדבל.בוטקבדלרמאיאוהםגיכהוקאו,ומעםירבדחקנ

,וגחלשלעוקיזחחללוכיוגגיאלאומש?יקארקחחתעהשעי.המיכ,ןיגעהםצעלהגד

םהלהיהיאוהו,רחסמלעבודימאשיאאוהויבא?ויחיןיאמו,הרגףאםהלןיאףסכו

,הלכהוןתההחמשגוהגותחהדובכלחמשגוהתשנהכןיב.רחארבדכואףסככרזעל

.תבשתלבקןמזעיגיהעשדועביכ

ל,ןיבםמהלכיניעכןחואצמהשמ׳רירבד
קרםעטלשםירבדהטהרשאבא

רלדנסהםנורגאצירקבכ׳אםויבו;ונממהוטילחיוורהמיו,םהילארבדהשמ׳ררשאכ

להבמוףוחדאציץרה.ןתחהיבאלהמיענההרושבהאיבהלהקארקתרואץורלרמנכ

.הגאדמוזוהארימהז5וכובנהלכהוןתחהותותשלובשיםינתחמהו

הרעשבוהתפוסעםוגןתחהיבאםהרבאיכקארקמהעידיההאבישילשהםויב

יגסןושלכךאיכהמדיוהבןימאהאלוהרושבהעמשלתעביולהבגיכ,וכרדהפוסבו

כהמקתאזההשדחהעכשל.תרחאתמאבהבסהווילאורבדרוהנ
ל

רוםידיסחהתדע

השמי
ירוחאןחדבורמזילכתיולבהדובכהלכעםתו,ךותבהלכהוןתחהותולגעבובשיוםשארג

ב
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םיעסונהלכ.יתשבוהרובגבגגוחןומהבו.רגרבןתחהיבאינפתאםדקלתואסרפשלשריעה

:קלגעהלארקיו,שארבהמחלמאבצדקפמכהשמ׳רוריעדוכללהמחלמידובגכואצי

?תעמשה,תאזהתבשביששתילעתאזדעבךרכשו!םיסוסהקופד!עוסנלרהמ!עקרעב
תומולהמהבידנדיבםהלקלחםנודאיכ,יששתילעךרעענרכושיתהעקרעביסוסו

אובלםתיפצבםשודמעיוןושארהןולמתיבלםולשבואביותועקבודריוםירהולעיו,וטוש

יאחםיולוחמבםגואציוולהציוורישיווננריוותשרשייתויחולצואיצוההכןיב.חרואה

תיחולצהזופטחתשקמץחכ.ןולמהלאהברקותכלוההלגעיכעידוההפוצהיכדע,ףכ

םדקלףופטוךולהםילחררדעכהרעהלכאצתו,שארברמזהילכתאופדהיותנצנצהזו
פינתוחמהו!ןתוחמהדובכל:ארקןחדבהוןננלםינגנמהולחהעתכוהאבהלגעה.אבהינפ

....עסונהתאדירוהלםהידיתאוטישויוהלגעהלעובסנ
Iימוד,וטוד—םינתוחמהמדחאעתפלארק?םכתאןיאםכיניערואהלבא—

!קושלםיזוואנהונוהלנעבהפבשירכאיכוארתאלהיופרה
—

,ותאירקעצמאבוהודיחפירשאלוגגרתכרוחאוגוםיוםהיניעתאושטלהדעהלכ

תאםירהםישמילבמווביבםםידעונהלעםמותשמכטיבהרשארכאהלעוטיבד
.ודיכוטוש הנותחמאוהםגהגהיושייסוכוגת!ערןיא—השמ׳רארק!אוההמרכאםאו,—

,התש?תעמשה!הזהרבדהתאחיכוה׳היכ,ותגותחמםלועהלכהנהי!יקארקה

״יקארקהתנותחגחהפםיגגוחוגגהי.עקרוי
ויהאלולרשא,ןתחהלגועבצאבאריו—

הלאהמירבדהתאעמשרכאה.תשקיוחטמכרכאהיגפמחרבחטבל,ומעםיגתוחמה

האםניוסוכהתאחקיוחיטטושהתאחיגהויגיעדגנסוכהתאותוארבו,החךנג

ילבהתאחקיו,םינתוחמהלכלוהשמ׳רלהדוד,וידייתבבוטפשתאחםיו,תחאםעפב

.תורךכבהאלהעםיוודיבסוסה אלוהתשךיאםתיארה!ונלבוטןטםאוהרכאה,השט׳רארקייהא,ינועמש—

.םולשבאביומוקמלעלכהיכאיהתוא?וינפםגהוע

,ןתחהיבאםהרבאתמאבבשיהכותבוקבאבהסוכמהלגעהעינהםירהצהינפל

,םינתוחטהלרהמעידוההפוצה.ונבלהתיהנהמתעדלובושפנדועלכהתפוסרהמרשא

לעולפנתהרמזילכבורישבו,תויכוכזבותויחולצבהצוחהםלכוצרפתהתשקמץחבו

להביוםעפנםהרבא?התפוסךנבלעםטהתאקארקסה,בורק׳ר:ארקהשמ׳רו,הלגעה

אלדועלכא...לבא,ןכ:הלולבהפשכןער,השמ׳רירבדעמשלוהזהרזומההארמל

!יתובר,והומירה:ארקהשמ׳רוויפמהגהה■תאאיצוה
לוקבםהרבאםרוהעגרכו—

תצנםינעמהוIםינתותמ,ט״זט,טיזט:ארונ
׳ןתוחמהדובכל״:ארקןחדבהו,םיענןזננ

.ןולטהתיבלרמזורישלוקבףתכלעהאושנםעהדעהלכעסתו,םיזורחבורמזבורישב

לכלקועצלץופהד,לפנימדיבווילאעינההמעדיאלודאמדעלהלחהיוםעפנםהרבא

תלדההחתפנךאלכא—םידשידיבלפנאמשקפסםושמ!״לארשיעמש,תוחפה

יתלבלהשמ׳רתצעבתיבבראשנרשא,ןתתהיכ,הריתהעגרכולרתפתוויגיעוחקפנ

המ1יבא:ארקרףתכמדרוהךארשאויבאלארהמ,ןושארהעגרבויבאתאשיערה
הנהו,ויפלעהפהררבכ?יתאזהמ,הלאשהו,ונבםערבדלץפהםהרבא—?ךמולש

םוכהתשרבדלכםדוק!םהרבא,ךלברהתע״:ארקהשמ׳רו,ובוזהאתורחאםידי

ינחלשלערשאםידיסחהתלפתתיביאבגינאינא,לכהתאךלראבאןכירחאו,ש״י
—?תעמשה1הנשהתותבשםינשששךנגלכא

ששהזוהאראלרשאונבסעםידחאםירבדקרתחקלוהתלשקבלהסנםהרבא
והורתכןיעףועמבו,ןחלשהלאםיפכלעאשנענרכלבא,םידחאםירבדולאשלוםינש

ב
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,אל:אך>השמ׳ווםהרבאיתפשןיבעתפלהעיפוההשמ׳רסוכו,תונטקותולודגתוסוכ

הפמווזתאלןפואםושבותיבלעבהפיננההתע!השעתיבהלעברמאישהמלכי.אל

.תעדלךלרשאתאעמשתיפמוש״ייסוכונמעהתשתרשאדע

.הנממטעמאמנדודיבםוכהתאחקיואםכלעםהרבאבשיהדמחילב

לוקבהשמ׳רארק!חמשובוטןוגנונננ!רמזילכ
תאונעימשהןחדבהתאו—

עגרכו!רחבומהןמו!הרהמלבא!םינתוחמהדובכלוןתחהיבאםהרבא׳רדובכלךלוק

ףותכורחחהרשאםיכסמהןמנמורמזהילכלוקמוףותבהכמהשערמרדחחתוריקודרח

המעדיאלרשאםהרבאםגםמותשיודרחיותיבהלכדרחיוIםהרבא׳רםייחל״:וארקיו
.ןוהמתבוביבסטביוומע !ונמוקמבןכהשעיאל!אל,אל—

—סוכבריאשהםהרבאיכותוארבהשמ׳רארק—
!תיבלעבהפיננהיכיפתאהרמתלאודוסיהדעהקירה

—
.הפאצמנרבדשרשתעדלםיניעןוילככהכחיוסוכהתאקירהםהרבא רשאתאןתוחמהלרפםלילטתוטעמושירחה—השמ׳רארק!יתובר,התע—

♦תערלץפחאלהאוהיכהרק יכתעדלךילערבדתישאר—םהרבאדיבקזחיוהשמ׳רלחה—רבדחישאר—

ןימאנועדנאלחחינש.םינמחרינבםינמחרםהלארשי;וננהבקעיוקחציםהרבאינב

וקתבדלוהתריציםדוקםויםיעבראיכ
ל

אלהןכבו,ינולפלינולפחבתרמואותזרכמ
םייקו־אכלארשימתחאשפנםייקמהלכיכעודיאלה,תישילש.נוזוגוזלכ׳החיכוי

,חנשםירשע.רזונשרדמתיבבשמשה,לאומשתבעקייחיכהרקנהנהו—אלמםלוע

4והג־שאךאםאאבצהתדובעלוהרםמלהיקאדוערשא,רקיפוףוצחםעהתפחלהלבוה

הזחמה.ןוארדלותופרחלהיתובאםעעקייחתאריאשיוהפההתחתמחרבהזהףוצחהו
עודיישאבו;תחאםעפבתושפגשלשתימהאלהזההרקמהםאעדיימו!ארונהזה

יתבחסהקזחבו,הערהינפםדקליתרהמ,שיאתויהללדתשהשיאןיאשםוקמב:רמאמה

שרפלוהבולעהתאשרקלוילעיתדקפו,ינהלשלעםינשששהזאוהרשא,ךנבתאירחא

♦.ךתנולתילעקרותונשלדועןיאוהשענרבכרבדה.םשאהיכקרןכבו;הילעויפנכ

,.רשכלארשיתבאיההלכהיכ,ילעןנואתהלהקדצהךלשיםאעדאאלדועלב*

לבא,ינעםגםא,םימשארישיאאוהלאומש.היטרפלכבלארשיתבוהדוסחוחעונ*

םיאריהתיברמרשאהנוגההחפשממוהנהיכ,ילהעודיותחפשמ.םירגולזמהארנכ

..וכרדתאתטשלונילעאלו׳החיכוהותואיכאיהתואהיהןכרבדהרשאבו.םימלשו

תנותחכויחאנחלדחוימחילשירילעהנהךאיבהלוךעידוהלונרהמהשעמהרחאףכיח

תיבשתאלוםימשהמןכרזנהארנכ.רשאםוקמהןוצרינפמךנוצרלטבתיכ׳הל.דוקאו,ךנכ

לבא;ונורסחאוהףסכהןורסחקרו,אוהעראלךורשהאלהףוסףוסיכ,ונתחמשתא

ךבצמיכ,ונלעדוניכםגהמו;ודידילתתלרצקתאל׳הדיו,רקיעהאוהףסכהאל
-.רבדהבצמאוההז.רזועלכילביגועתוארלךגבתאבוזעתאלחטבלועראל

:לוקבארקורבדבו—הלכהתאםגהארתעגרכוןתוהמהפךנהיכאוהונירבדמאצוי!״!

י!הנההלכהורהמ,

ןתחהונבלעטביו,רבדהןכותתאועטשירחאםהדנשיאכהיהןתההיבאםהרבא

ינפלדמועהרענכויבאלעטיבהמארייוויניעתאץראלדרויו,ונממקוחראלבשירשא

׳פיא.מ^ומטושמענרלכארידםידליתבושמואתודליהשעמהזיאלעטפשמלויבא

בשחיובושהיו,םיעגרל.תופילחובוררועתהרשויוףצקו,םהרבאבלברקבוצצורתהתונויער

ןכיהרעערויימו?תושעלץוהנםאו,תושעלהמתוארלולכשסלפברבדהלוקשללחיו

שיאטישנוםישגאהכוראהרושעיפותוינשהרדחהתלדהחתפנאלולויתונויערבעיגה

ב

^
^׳■׳,.^*^-■״^~~
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,הנורחאהינפלהלכהוותשאוירהאוםהירחאלאומשושארבםידחאםידיסח,והמדירחא

,הרותבזמרוירבדלאצמרשאלאומשתשקביפלעהרדסנתאזההכילהה.ןחלשהלאושעו

קיפהללגוסמהזהרדסהיכאוהריהבאלהןכבו,ויחאושעינפלבקעיסגעיפוהןכיכ

טהבו,םינתוחמהלכדובכלוגורגבארקןחדבהורמזהילבומיערהםינתחמהעיפוהב.ןוצר

הנחכ,הנשםירשעוהאמהלעבםעהיחתרשא,הנבלכהפיההלכהדובכל,םגרש

׳ר!טיזמ!ט״זט!םייחל!םייחל:ומיערהםיכסמהו,*הגכסוערלכועדיאלו,הנקלאו

הלזמהדעהלכוםילספסהלעוןחלשהלעולעיוורהמיו!ט״זט,םיבסמהלכולאומש

.החמשו

לאומשינפ.ודערהיתומצעלכוחיבאלאומשירוחאחדמעהנבלכהפיההלכהו

ינלטקתלא!אגלומח!אנםוח:הנרמאתימכויתומצעלכודתיהלמחוםינונחחוקיפה
י

הטשהפסאהלכ.ץוחנ.ריהיךאםאתוכבלורבדלןנוכתהומכויטנויניעוחותפחיהויפ

המחלמומכויפערשביבעוקשהכןיבבשיםהרבאו;ולהיויתפשאצומלוםהרבאכהיניע

םגםאוטבממהצלפתהרשאעקייחלעטביוויגיעתאםירהעתפלו—ובלברקבול

םהרבאטבמובעוגפבתוכבללחהטעמכרשאלאומשלעםגטביו,ץראלויטגהיגיע

םקםואתפו,םיגתוחמהראשלעםגטביו,ותבעקייחלעשקבלותאוצלעלופנלץופחד
:רמאיוובשוממ ןעי,הזהרבדהלאישפנץאיכ,דחכאאלודיגאתמאת!יגודא,יגועמש—

תאמולתתליתצפחיכנאםנו,הדנכ״ורתואמשלשהלויתוחאתבליתדעיינבתאיכ
ולהתואחיכוהאוחו׳הלעופתמאבאוהילואןכבו,ינפלךרדהטריהרקמהלבא,כיור

,

אנלאוי.ינתותמלויתלבלוינבליתכרבתאהזבןתוניננהןכבו?ורבדירחאהנשאךיאו

!לחהרשאתאבוטברומנל׳ה דועלוכיאללאומשויט״זמ!ט״זט.וירבדלעהנעמללודנלוקםיערה!דדיה—

טעמכיכדעחכעורזבוהקבחיו,תוכבללחיוםחרבאראוצלעותמוקאלמלופיוקפאתה
ךדוא:ארקיוותואוקבחבוכחבןמטוינפחאיכ,ועבוכלעוהקשיווראוצלקנחמםש
...םיתמאםידוהיוםיטשיאריויהיונינביכתוארלהכזנו,םיכוראםייח׳חךלןחי!׳ה

עעונתמםהרבאיכוחוארבהקזחבהשמ׳רוהפדהאלולדועדינההמעדיימו....יב

י!וגממףרה,תאוצלקגחמםישחאלה!לאומש״:ארקיו,והקבחמיליצאתתהרפרפמו

!וחקמבתכזךנב!ןתוחמ:ארקיוששואתההפיחדהחכמוירוחאללפגטעטכרשאלאומשו
,גלשכןגיבלתותונחבסבכתהמצעב,תיבהתרקעוםימשתאריאיה,םשהךורב,יתג

,םירישעהתונבבהניארוהניאצבושמוחבורודיסב,םשהךורבארקת,לשבתוהומתורופתת

•דתיהאלהדועמ,ישפניה,היתומצעלכבהאירבהנהתאזדבל,טעמבותכלתעדויםגי

,דאמהלקהתיההלחמחלבא,יתשאטעמהתלתםיגשששיגפלתחאםעפקר,הלוח

!שממתיחקפ,תיחקפהגחו

—

... חקנ!ידו׳איחשומכחלכ.םיפסאנהמדחאוהעסש!הלכהינפלדקרלךלבר—
והנהיכיתעדיאליכנאו,לאומשרבדבינורגרחגיכישפגיח!יתובר,ש״יטעמאנ

*!יתובר,םייחל.רעגידערפיצחטעמב

תאשיאוקבחלאומשוםהרבא.עמשגםיתפשקשמלוקודהיהשגגחההדעהלכ

,והוקשנמהוןתחהתאוןתוחמהתאקשנהשמ׳ר,הפלאהפוקשיוםהיתונמןתחהוויחא

ינפכועיפוהענרינפלומעוהרשאלאומשינפ.העשעברטעטכקספאל׳!טיזט״לוקו

ועירהםינגגטהותוהשלובשיתוקישנהירחא.חמשהוורואעקייחינפםנו,יוקלירחאשמשה

החלצההוהכרבה!יחוברןארקןייבםהרבאבלבוטכו;ולהציוםבלוביטייוהחמשתעורת

םהלןתוניננהןכבו,ינבםינבהודימאשיאםשהךורביננה!םדאינבלןתנףסכהו׳הלי
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רסינתאתחלצמאיצוהורבדבוי!דועףיסואץוחניהיםאותתליתימדרשאככ״ורהאמ

ופטחתשקמץחכו!דדיה:הארקהדעהלכ.ונבלוהנתיוכ״ורהאמרטשונממאיצויו
והערףתכבועורזבשיאודחיונרתשיוודכלתיוורבחתיו,רדחהעצמאלוהוכשמיוםהרבאתא

לעלאומשתאומירהלוהמהךותבו,הפצרהלעםהילנרבופפותיולנעמ־לוחמבואציו
!דדיה:וארקיוםהיפכ

לעולפיו,ןולמהתיבןולהדעבםינושארההיוקתאחלשתוהעיפוהשמשהולילרבע
אלוםהיניעתורומשדעבורדהיו,רונתהלעוםילספסהלעויתחתוןחלשהלעםינשיהינפ

.המיאםרחנלוקוהמדרתבהתעםינשיםנהוהרכשלותשיכ,םתנשמםריעהלולכי

וצחריוםהיניעמהנשוהמיוומוקיוםינתוחמהתאררועיורעיוהשמ׳רםקתירישעההעשב

דועתונושארהלעורזהםש.םתניננהתשממשארדבוכבהריעהובושיוולכאיווללפתיו

ותאיצמתאםעפדועיקארקהשדקיו,הפהםעפדועומיקהןתחהיבאדובכליכ,זערתיב

.הלילהלכוםויהלכוחמשיוותשיו

לבותםויהדועו,םירפסרכומליהיוונתוחתנמואליקארקהדריהזהעובשבדוע

יב,הפוסךרדךעםנבהלכשהירפסהזיאםנוםירודסוןיליפתונממתונקלךריארוק

״םירפסהתרכומהיה,ךאעקייהאל?עקייחו.ודיבולימרתםעתובוחרבוקושבוהשנפח

לכלעםידליאלמאוהוןטקתיבטהלונקרבכיכ,הרשאטוההמשאיהו,התעהמש

דימתהןכיוהבהארשאהלעבםעםימיענםייההיהתו,תפרברסחהאלהרפםנו,ויתודנ

,ידוהיהחקורהלעדימתאלפתיו,הדעלברבדהשעיאלםויהדוע.״יתאיצמ,םשב

םתנותהינפלםינששלשעדנונינוקותשאתאבהארשא,לודנהבוחרברנה,רומחרטפ

,בוטקבדלורמאאלהירוהרשאכו״תתצנהבהאםינולאהתחתחריההגונלהלעבשיו

ץקםישןעמלותיבמהשרנאוההתעו,הנותחהתירבתרסמבואביוודחיםהינשוחרב
״!רמוחולקרבדהאלהו,.דימתםהיתובירל

יקארקהדימחרמאי—
רשאינאהפו—

;הדבכאוהריקואתאזלכבו,ץראהלעגלשהדרירשאכםואתפעתפליתאיצמ׳תאיתאצמ

הירוהיכותוארבופכבושפנתאףורטלץפחרפיםמכרשא,חקורההמכוהמכתחאלע

!וקית?הבהאישןידוניא,תומשנהוםיכאלמהלכםשבדימתהארקיו,ולהונתיאל

.מ•ז״מיוי!ייסח״י•יטיל
ץיוואסאנאמ

םימתכמ

.םייחהרפס

רב3יידומךנולשמנר§ם־־לא

:רבען־לכמבותכםיהולאעב?אי1

,תורמאמתועשה,תולמםהםיעגך״י^

;תורבוחםינשהותונויילגםימיה יXיי־-::״•ן—

,םינך;חק_$ובלםושבא^יהארןן

םימעפארקתאלתחאהלמ־ם*יכ •*•.IX • — X••-:־X•
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.תועמדה

/יחיגיע.רוקןפטתועטךדירויאלרשאשיאק

1יהעריגפ־־לעטם!ה$?דתוחמללכויאל

.םיקוחרושענםיבורק

,ורובע;ה^כלבתינפ־לכ־לצלזךב׳דיליבט׳

,םירפצכ׳ךיפועתםיט!תוחרארוטיקהתוינא

_׳
וק
י.

,ורוגחנחזמבהשן:!ם;ףכג!?תה

דינמ״ןופלתהו
;םירבךו־ומאבוח$?םדאל

ןב

י

אל#ןאלפהתושע:לםדאהיגבואילפה

.תובלחמתואטלבומביתוניךמ׳דןתוצראה־לכש

?הלא־לכבהזחןדדט,ןנובתנ׳בו^־םאןכא

יתובבלהוקחרןבםהיפבוברקשתט$כןה

.םיכרבמהדגנ

,יאבזןנאמזוגירישובךת־לאיעמשןורזפ־לע

,תולוחמבוםיפתכץצוחוי;פלואצתא^־לא

יאשחןבסינכנםי^תובבריבועדתםרט׳ך

ךאן
!תולוקילוקבםיקרפלאיצוירפסמתורוגא

.ןולקיאישנ

ןדלןכרי^יןרץ
יתךב^ידמ

,יתךסהטש,?יאישני;פתוארל

רשביאךביןטביסוטע.םלכהנהו

.ץ;טםיניןןילילכח,ם<בי;פיוטךא

יא
,רםחםהלםטעתבךאחורך

1ן:אסתןם&גןםיאיבנ•:ארקאן
•

.חודהבישמ

•ךטע:פיםורטטהולאןדור.

,ס$#ק■קושפיןטק;רא^ת!

:ינריכץיבותכהרבדםפא

״!ם:9ולזז-וחורבש/.

•ןרעקלעדנאמ.שר״ד

ב
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םיחאןיבםינדמ
רופס

ןהאזדיירפןבוארקחציתאמ

.םורמלהלעימ
י׳׳ןולסכ,,לארשיינבתובשומבהלודגריעלאךאיבאךגהנא,רקיארוקיתאאנאוב

ירבדבהלןתבזאלולבתינפלעהלםשאלםג>איהרעצמריע.םיגפלהמשהז
תורצתואובמבירתאתכללהבאתאלו,ךינפלמינכילשתןפרבדמהנאדמו,םימיה
■יכבלחניכרמואוםידקאןכלע,תונטקהםירעבךילתוכרדהנופהילברשאב,תולפאו

ףסכהעמשל.ףםכףלאםיתאמב,בוט
—

—ךשומהםסקה
ךילויףסכה,ירחאץורתוךטב

.ןויזחהיגבתוארלםינומהםינומההילאורהנייכדע,קוחרמללוקהתא

,,תארבנאלוהתדואל״ןולםכ״יכ,רםאלינביזכתןפ,קפשכינתיסייבלדועלבא

שדוקלכבםכלהעבשא,אלםאו,יתרבדלעונימאה,רמואןכלע;העמשתעמשאליכ
הדובכלכלבא,הבואצמנםירקיםיקיתעםירבד,לארשיבםאוריעאיה״ןולסכ,יכ

,הדבלהל,םדקימימהיתודומחוהנומהוהנואש,המינפ
תעםלוא.התאקלחםירזלןיאו

רשאםויאובי,התואשרודןיאותיוזןרקבתחנומההרוחסהםג,םימשהתחתץפחלכל
התלעוהםואתפ,תאזהריעהןכ;ונלהתואונתךאהריהמבוברה,םינוקהורמאיבהבה

ריעלכןה.לבתבבגשמלתועדונהתולודגהםירעהתחאכםשהלשעתו,הישמםוהתמ

ולגרלו,הילעויפנכשורפידחאריבגםאםשלהכזת,שיאףככאיההנטקסאףא

ריבגהטילמההלילןיבאיה,הגלמלעהתלעאיה״ןולסכ,םגהמו1קוהרמלךלוההעמש

הרקמ.ףסכףלאםיתאמלרוגבהכזהישנאמדחא,אציהיצלחמתורצואשיא,ליכשמ
/ריבכמלתולרוג־ירטשםילבוםמהיפולארשא,תולודגהםירעכףאאוהךכיןוזחהזכ
.לרוגהלפגםהילעאלולזרבהזגראבםתובכשםלעוחונירודתונשו

לאירבג;היתוצוהלכבדוקרתעוקותשתעךא,הארוהנולמכרקיארוקאנאוב

תרשממהיהודבלםחלהלערשא,םולשהוילעללה־תיבלערשאןכוסה,ינלוכזה
,ובצממםיאלפללהדריתע,םיסיסרלרבשנהזומהלהטמםגרשאירחאו,ותנוהכ

*תלימוטא!ףלאםיתאמ.לרוגבהכזףלאםיתאמיכ,ותולדרפעמםרוהםואתפהגה

רודלםוליהגיםינבלבאו,םלועלוימילכרשואוהולשייהשיאהיהיםלצב?אוהיתרטוז

.םיעברוםישלע

תוילעותודמתיב;םינדהרעשלצאריעהבותרב,םימרוסכותיבהנבלאירבג

הברקבתרצואה,החותפ״תוגח״ובו,לודגרתסמ־תיבולביצהודילע.םיחוורמ
יהמ.הנוכתלהצקןיאו,ץפהינבאוםינינפםג,הבלכרםההאל,ךרעהירקיתורוחב

■ןתניכחנלוכלעהלועהו;ריעלביבסמרשאתורצתהיבשויםירשהםעוננתאוורחס

שיאיכועמשועמשרשא.,םירשהוםיליצאהלכוילאךשמ.רשאםסקהאוה,ךשנכופסכ*

ב



—110—
יי,

שיניפהוילאורהניו;ומלשרדהתעלכב,ךשנבףסכהולמוןנוה,לאירבגאוהבוט

,הואתהתורבקהדשלעעורזלםרוסחמידםקפםאלמאוהו,םינומה

,תודיקפהיתבבותואכרעהיתבבםינהכמהםירשהםנויהםיאבהלהקךותב

לכו/הלהתםינפהאולמולורזפםלוכו,הזלהלוגדהשיאהתאריקוהלועריםלוכןכבו

,רקבהדעוריתוהאלו,םוידועבולבקוומיק,אצייכויפמהנה

טעלבוטשרודה,יהרבדלדרחואריההרוגנרשאןולסכריעאיהתרשואמ

דיננ,ודישיאםיריאלהעלבו....לכבלשומהאוה,םידיסחלוםיקידצלדסהךשומז

אוהו,תודפומעהברה!חאה.יתדעלאיבי,תוחורהמכ,תועושיהמכ;םלוכלאוה.רוצמו

תחתו,םירשוםיאישנתמהמםהילעךסיותדבאב,םהיתורצלכמןולסכינבתאהדפי

.וסחיויפנכ

ומשלדובכונתיםלוכשמשהןכברהכ,דבכנכהלקנכ,ןהככםעכןולסכתדעלכ

לתבו,הואנוהתקנעיכ,אוהםנוכרעתאעדילאירבנ׳רםנמא—וכחליוילגררפעו

יכתוחכיתויפאלמתעלכב;םכרדלעתוחוקפויהויניעו,שדוקםעישארלעעספהואג

לפנתהלוללוגתהלבהאתוקוחראלםיתעלו—םיהלאתדובעו.רוצמרבדלכלםהםיפרנ

ובואצמאלו,המשאןועוילעואישהאלוריעינבתאזלכב.םרחורוציושיאלע

וע
ן

ל,אוהריבגיכןעי?המןעי,אטהרשא
ל,הואגהאנו
,ורובדבתונשלוןועגשהואנו

—םיענרלורבד—ללהלותודוהלםיבייחונחנאםלוכלעו.הלחתהואנולו

.רזכרמנןה

הזכריבג,בחרטנבאםגרשכידוהידגבשבלי,וללחמתכשרמושהזכריבג,ללפתי

סיהלאאריאוהיכאיהתוא,ורקיבץפחברהםאו,וגזארסומלהטיוברהתיבברקבי

.טפשמויכרדלכו

האראלו/רידאלשומהאראל,הגטקריעבריהיריבגתלשממהאראלרשאימ

כיניע,לכבלשומהאוה.וימימהלודגורקי
ל

,םילאושולאלולא,וננובתיוילא,וטיביוילא

?עסנואךלה?ודובכםוקמהיא?לאשהמ?הנעהמ?ריבגהרבדהמ:םיללממולאלולא

כ/הלפתהתיבבואובב
ל

!םוקמונפ!םהארוקלוקו,ואובתארקלםידרחןוזפחיםעה

ולןה,ורזננוותמחםבהלעיןפ,םהילעוארומוודחפ,ולםיעצרנםידבעריעהינבלכ

,ומרח־שיאלעםימרחותורוצמ,תוברהנהכו,רחסמהתורהתםיקהל,הרשמהוזועה

?השעת.דמולרמאיימוסמרוףרט,ללומתיופכבודוע,הערלובעוגנלודיחלשיךאו

תאאשאהילערשא,ונריעתודומחלכרפסל,םיארוקהתאיתחטבהםנמא
חברהמירטוא,םירפוסהלכךרדהז,רטאלינזאבוננואתתטעמדועו,הזלהאשמה

.םכינפלעהבוטלכריבעאןכלע,טעמהףאםישועםניאו

תאתודרלהעוצרולקמ!םימודקתונורכזידירשהל.התאתוברתודומה״ןולסכ״

םיריעשו,םיברםיצרפועבנוברשא*ןימויקיתעןינב,;םינפללהקהתוכשלמ,םיאטוהה

קודבישילבמוינפלערובעיאלםויהםצעבםנםיהלאאריורשישיאלכו,םשודקרי

חודתרומלו,הירקתובוחרבחערי,ויביבסםיזעתקהלו״רוכב,ןקזשית;ויתויציצב

םכח־עגושמ;והנהםלואאירבו,והתבהלעיםישדקבםומליטהלםישנאהלמעלכוילעב

אצמנהתעםגיכ,םכלהפיסוא,הלאלכבתחגואצמתאלםאו.הלהתלוםשלעדוגה

.ןייה־־תיכלעב״היננחתילע״איהו,םינפללהקהתכשלתומדכ,תחאהכשלהברקב

ותילעהואאוהו,״םירבדמהשארןבואר,יברםעןתחתה,רשועהיננההשעזאינמ

היננחהשידקהתאזידעלבו.םשםירםננוםינמנרובציכרצלכו,ריעהיבוטלדעותיבל

ייותשירישבםש,המשרוסיואובידמר״דשה:׳הלשדקהלב
,םיקידצהלשדקיגחבן

..רבדםילכמןיאבארגפדאמוילככתולוחמבואצי,דובכבםיריסהוזלעיםש

תעבשםהאלה,רפסמבהעבשקר/םיטעמםהו״הילעינכ,יתיארדעוהםויכםלוא

ב
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,*םירבדמהשארןבואר,ונבקיםהיפרשאדחאה.רבדלכםוקיםהיפלערשאריעהיבוט

,שארבלכוא,שארברבדמו,שארבץפוקןכלעו,םיקידצהיתפוממםיסנירופסמעדוי

התעולוארקירשאומשהז,״םירוסאריתמךורב״יברברה.ףוסבושארבהתושו
יבשוימםינפלםלוא;םירוסאריתמוהכלהכאלשהרומאוהיכהכדוילעואיצוהרשאירתא

.״ךלמההמלש,והוארקיןושלהתצורמבו,דיסחה׳ךלמילאהמלש״יבר.היההכשלה
לשןנבךונחיבר.ותופירתםצועבםיעלסרבשמוםירהקרפמ;דמלמףירחהףסוייבר

אניצוב״קזחהשיטפ,ינימיהדומע,בותכרפסהאובמלערשאשודקרפסרבהמהןב,םישודק

,דבדופארוגה,דמועןהיבגלעהיננחו—רישעשיאוריעצה״חמצדוד,יבר.׳אשידק

איצומואלמסינכמ,איצומוסינכמ,תוסוכהתארדסמותונחלשהתאעיצמ,תרשמ

יברשרודהיהודובכלו;אלמןקידהוןקיראלמההשעישדעםשמזזוניאו,ןקיר

התלכרבכ!וניתובר:ולוקבםיבוסמהמדחאןתנשדע,אינםכאדובכבםירבדמהשארןבואר

עדונאלריעבןוקתלכו,ובשןכואבשתמועלו,ולהאלשיאודרפתיו,סיכהןמהטורפ

.םברקלאאביב

הנומאלוהנומאהונלעהלותשאיהיכ,וקדציוםהידעונתיהדחוילכ,ןולסכריעה

תרדאבשפחתמלכו,שדוקדבאשונלכ,העתנאושבןימאהלולדהאלהיבשוי.ץראבהרבג

םבוטמוהוקינעהםגו,םורימשדעוהואשגיווהולטביו,םריעבטלקמולאצמ,הנומא

ישנא״,*תואירטמיגילעב״,״ןנברדיחולש״,׳םשילעב,םינומהםינומההילאורהמיו.םפסכו

םישודקםיברתפומישנאדועו,ץראברשאםישודקהלםידכנוםינינו,״לארשיץרא
הנמאנהריעבםתשודקןכשל,ואוביתוחורעבראמםויהחורלםירקבלםישךח,חלאב

רישעדחי,םלועלובסלםמכשוטנםחכתיראשבו,אושנואלנאל■דלאלכבו;תאזה

םישודקאליכ,בערתפרחםילבוסה,םברקברשאםהיינעלעןיעםישילבמ,ןויבאו

ןנברדיחילשו,םשילבינבםיברםשהילעבןיבילוא,םיחרואהלעןיעםישילבמו,המה

*םלוס,יכ,סנובשהבועטאלחטבתואירטמיגהילעבןכא;םמצעבםיחלושהםגהמה

.םלוסהתלעמבולעיםילולבו,׳ןוממ״׳סיגב

רשא*חמצדוד,אלולו—הבוטוהמולשהרשאוניבתאלהועדתאלההתעמ

ףסכתאריבעהלו,םלובגלעמשדוקישנאקיחדהלזעהיכ,םייניבהימיבםהלןטשלםק
םיליכשמםירובגכךא;ץקןיאהמולשלזא,םיברןואתולועפלדועוםריעייגעןעמלםתובדג

םולש—ומוקמלעםשםולשהוהמרהדעוהופדריו,ותצעלכסלולומלץצוהואצי
בוחרבםינפלחטבלועררשאםיזעהםג.המהבדעוםדאמ,הנומהלכלםולש,הרונמב

םהלבירםגםאו;רבדםילכמןיאבןומההןיבוללובתיו,םרבדכועריהתעסג,ריעה

םירטושהידד,דחאקיקרוםחלרככםהמםפטחב,ןיסירתילעבםיגוגחהתאדימת

תויחלטפשמםהילעוצרחאל,הלאלכב,םקשועדימקושעהתאליצהלהדובעתואלמ

לגרףכךרדמםהלונתיאלםשהלכשההרחאםיהונהםירעבקריכ,םיחפרבאולב

ןכאל—םלועמחלכשההלסהןודמובירילעבומכ,םהיראוצלעםיפדרנ,ריעהבוחרב

םדאלרחדוארקםש,ופקתםצעלכבםשררושתוריתהטפשמ,הנמאנהירקןולםכב

השעמ—םיזעהו,םיזעהשעמםישועםישנאה,השעיויניעברשיהלכשיא,דהיהמהבלו
.דחאםעלויהיו,ויתולובחתוםדא —

וניכסחיכדחכנאלםגםאו,תאזהרעצמריעלחנתרשאץקןיאםולשלרבדףוס

לאירבגזאינמ,׳חםשללהמהנה—*ריטפמו״*ישילש״:תוילעהירחבמרבדלעביררחרחל

יכ,דועעמשנאלבירלכ;ץראההטקשזאינמ,ונרקםורמלםרוהוהלעולעםקוה

לאירבגלאלםא,םהלהמודהותופקהותוילעבןשדובלחלכ,לארשיתדמח■ימל

תישלםהילעלטוגרשאשדקהתויהרתיושמשהוןגסה,טחושהוברהםגןכ.דחאה
ב

:׳■£%*
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רשאףנוחרבדלכו,הזהםעהלכאשמ,םלועוקרפהתע,םתדעלהקלכלתוקלחב
םולשהשוע,וטעדחפולשמהלאירבג.דחאהלאירבגלהתעולצא,לחקחלכלודימ

קרו,םידיקובחבבשוי,וירמשלעטקושברהןכלע.עישרייטוטיקשיאוהםאו,ויטורטב
םידמועםיפרשכםיזילעםידיסחו,אבטארמחבואבראשודקבשדקתישדוקתבשב
,תועדהגוה,טופשיםימראיהיכ;ויפלבהמתאצויההרודמהדגגםיממחתמ,ביבסמ-

,תודיסחהאיההזונגהדמח—חאהורמאירבדלוטתהכו?םיכאלמואתימשג?יטמלודגימ

.חלמילבטלפתתודיסחילבמחרותהלכו

ץקייו,ויניעתורומשחחפברהוםויהאבלבא,המדרתברהלעהכסנתולצעהחור

.אוהםגתורוצגותולודגתושעלןשיב

.אטחאריריבג

חלב,הלפתהתיבבומוקמלעבשויברהו,תובעאלרקב,םימיהדחאב
לכבופפועיויניעיטבמו,ףצקבהלוהמהגותםיציפמומערויגפו,תימורדתיחרזמ
.תיבהתטפ

,הנהוברק,אשידקהרובחיגב!חנוי!היעמש,םידחפלוקולוקבןתנהעיגראדע
חרזוןהכהקודצ,דחאםויבוגילעותמםיגשיכ,טריעבתאזכהתיחהודיגה,הנהושנ

?תאזכהתיהה,ישיבלה
דעומתיבמהתעאביכ.תודבכבהגוייתפשובבוד,ת-א-ז-כה-ת-י־ה..א-ל—■

,יחלכל
ךפהתתאלו,הקצוהתרפועמומכ,וגושלתאהדיבכהףירחחהקשמהןכבו

חילצה,ושארווידייעוגעגתרזעבקר,הגוקיתכתחאחלמאיצוהלהשק,דצלאדצמ
.ת-א־ז-כה-ת-י-הא-ליכ,תוארהל —

.רחגןורגבוקלהאוהםגהיעמשהנע!רוהטיתלבהרקמ הרוקהנווגיכרדהשפחנ—
;הלפתהתיבברשאלהקהםעלכלאברהרמא—

!ונעשפווניועונאטח הלאכםישעמ,תוצעומהתיבברפוסהריעצהארזערמאוהנע!אוהשדהאל—
.חצנלתומחעלוביוןתיימ,ונריעבהברהורק —

—תחשמדש!ךשארואבךל
דמעיו—הכופשהמהב,טחושהאביזוכךבארק

?תוינומדקךבלאשניכםינקזבחתאםגח,ארזעלוטויגפ אלםגםא—
ונילודגווגיגברו,תומהלכאתאזכותאזכיכרוכזארוכז,יכנאןקז

ילבמהמרדיבוהשעמהשועםיגשבםיפלארשא,תיחשמהךאלמהלומץרפבודמעאל
.׳הםעלעתואטהלופטגהמלו,לכיגפמתח השפהגרמואברה!םיגפיעץקשםוד,הכופשהמחבטחושהארק!סה—

רטואהתאו,וגיכרר
,היבשוילעריעהתאךפהגי,שפהגתורגב!אל?עשפוןועןיא

.רואלהטולעתאיצוגו ךילעו,ךנהםיטילריעצ—ארזעלוטןקזהסיטתבקעייברףיסוה!םילטברוצע—
,ברהלעותטחשאכךפש—יתעטשינזאב—רשיחונריבגםנ.םישישיירבדלןיזאחל
,יתעמשרקבבםויה;אוהםירדוסמןיעםילעמיכורמאב

.חישטהרפושבעומשלהכזאןכ ןכלעילעהקזחלכמםכחהתוצמךא—רבדתונעלישפנהקשחדאמ—
—קפאתאשירחא
יכךבהתנעךינפתרכה—חצנמכטחושההנע—?רבדתונעללכותהט—

....םיליטךיפטוקתענ.

ב
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י...הנערמאנשהמםייקלו,רבדיפרוחלבישהלילעםכחהתוצמאופאןבםא—

תולכלאלו,ונאבביררהרחלאופאןכםא—
ןיוע

ונתלהקבתאטחםתהלו
הנע—

.ותרזעשקבמכברהלאותונפב,אביזוכךב הוסמםישתיכשפחתתינפלםאח,ףצקףצשבארזעהנע?םילמדינתימתא—

?ךינפלעהאריה וקעימשהברהלבא—
ל

;םעהלכםחיו,וינפלרשאןחלשהלעהלודנהמולהמ

.הזמאצילאשיא—שמשהלאולוקבןתנ—!הלפתהתיבחתפלערמשמםיש

םכילעינרזוג!יתובראנועמש,להקהלכלאליחבארקברהו,התשענהדוקפה

,ונתלהקבםיעשפותונועמעדיואהארוא/דעועדויהשיאלכרשא,אמגתפןיריעתרזגב

רפסבהבותכההלאהלכובהצברו,ונושלתתתדיהכירשאימו,םע־לבקדיניואובי

.ףגנהלחה,ףוגגלוניתבלאאובלתיחשמהלחה,ונחנאהלודגהרצב.ונתרות

אלוהדבאאצמיכ,הז:םנועלעודוותיודחאדחאואבהלאהםירבדהעמשל

.ברהינפללפנתהלואבםשפנרמבו;ןודקפבותימעבשחכחזו,וילעבלהבישה

אלוהיחנהלאכתונועב:רמאלץפהומכ—אביזוכןבםהילעארק!םיטושלבא—

ןוצרקיפהאליכתעדלםארה,ברהיגפלערבערשאלקקוחשסגו,תומנ
,םהיאטחמ

.חקקושושפנהלאמםיבוטוםילודגלךאו ,יתזחאג.דערהדוצמב—הגאיו,ברהלאןרבקההיעמשרמא—רבדאהמורמואהמ—

אליכםויכהשעאהמךא,מתושפנבםיאטוחהתארזאלוואריניעיכשובאאלוהדוא

.יברקבליחייבל!הה,אוהישפנביכתולגללכוא רשאדגה—יברההנע—השודקהונתרותבבותכ,.שיאינפמורונתאל—

.רבדלפתלאתיאר ל,לואשלתישקה,״יבר״ינממףרהאנא—
א

לעבינאו,דגנמישפנךילשהללבוא
.םינבו,דשא .הנורהאבםחנתןיאםאו,ענרכרבד—הכופשהמחב,ברהארק—,שפנזעיוח—

םיחתנלינוחתנ,םיטושבירשבושוד,ילעמירועוטישפת!ההלבא!יליוא—

?ינגרהלודיבברחןתא,דמלו,יגתעבתותמיאו,שיאהתאיתרוגי;ודינאאלינאו

שיאההזאוהימתעדלםהיתוילכוננותשה,והערלשיאודרחםיפסאנהלהקלכ

?םימרופצכוינפמדרחי.דיעמשרשא םעלכינפבובהנעויפןה,הזהלהקהלכאנועמש,ולוקבברהןתנ!סרח—

,רבדריתסהלוהטהלתוהבלךא,םיאטוחהתאהאריכהדעו
ומירחהלושדקתהןכבו

.םלועל׳הלהקבאוביאלו

—
,יתרזנניכיליללא—בלזיגרמוםירהפלוקבהיעמשארק—םכירבדילעוקזח

...תשאתא,יתיאריניעב!המיהידחכאאלודינא

.ףצקבברחארק?ימתשא—

םעםידיתבולשתכלוההיתיארהלפאוהלילןושיאב,המצעברמנהתשא—

ץצופתהלנלגבסערכוהיעמשיפמואציםירבדה.רבדלםילגראלה,הרתסנומעו,דיקפה
ןומההןיבמץלחהלהמאתהםיברו,להקהםעלכלעהלפנהבשההמיא,הלפתהתיבב
יכןימאהמםבלגפרשאהלאםנהמו;םהילעלאירבגדחפלפניכ,םשפנלעתודבלו

?תאזכהירורעשהשעת,הבבלרשויבוהנורזפתקדצבםיברלתעדונהריבגהתשא

.עגרכםאיבהלוצןתנ,ותשאוריבנהעמשינפמתחילבמויראכרבגתהברה

םגו,וגיהלאתוצמלרוצמקזהובל,דחאלאדחושחלתה,ברהאוהקידצךא

.הזכשיאללדוגובה,ובבלבךרומאיבתאלריבגהתמיא

8ח[ב״חםרכה]
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,הלפתהתיבבםרדהוםדובכלכבועיפוהותשאוריבגההנהו,םירבדמםדוע

תזעונהינפלעהיולגהכובמבאיהםגהריבגהו?תולעלינתזגרההמלברהללאשיו

?תאזההדרחהלכהמלואשל

,ףגגהלחהוגריעב,לאירבגאגעמש:רמאלתתררבדיווילגרלעםקיורהמברה

הירחעשוארךתשאביכ,םהידעוגתיוםינמאנםישנאואב,רבדשרשלעיתוקחתהבו
.ונלבסהיתונועונחנאו

לאאבויתעתיחשמהיראכשעגתתוהדדוגתההריבגהו,ברהיפמואציםירבדה

םכלםיצירפתרעמה!■םילבנ:רמאלםילמהאיצוההפצקבו,היפכהקפס,לזרבבולכ

—?הלבנוהעותרבדלהפםתפםאתהיכהזהתיבה
;רבדבשממשיהנימעמש,יאהילוכאפיצתדמו,ברההנע,הריתיאפצוח—

ךלהיהתןפךתיבלהנפםאתלאו,ימלוערוסיאךילעהרוסאיכלאירבגאגעדהתעו
תשאיוה,רמאיוויפכקופסיוהרמלאירבגחגאג!ילהיוא—.ןועלושכמל

,לעילבתבןודז

הזה,ךממיתלצאאלבוטלכןה,ירזגץראלתללח,יגרקרפעבללועלךאישחךבלןודז

?ילתלמגשלומגה לעהפורגאבךתו,החכבאלוחריבגההקעז—!יגמלהארוגםער!ילהיוא—
?אושתולילעבןימאהלתלאוגהתאםגה—השאר

ךתבושמךבודיעיםיגמאגםידעאלה—
—

תשאלךתמזמוךתמרעעדוגהתע,יגיעורואהתע,יבלבלפגןוגשץח!הה—
....יחאםגו,חלאלכתובסההתא,חצרמודגובלוע,ךירוענ

יסהיםה*—
אלהחור,הענושמאיה:לאירבנארק

וארקורהמ,הברקבןוכנ
.הפמשיאלכואיצוה,הנהםיאפור
ומכהצוחהואציו,לאירבגתדוקפבםמוקמתאובזערהמשיחםיפםאנחלכ—

םריבנלהדותשחריםבל,םהינזאעמשממוםחיניעהארמלםיממותשמ,םערימולה

ילבמו,םדעבתלדהורגסיוואבםיאפורה.האטחבותשאיגפאשגאלרשא,רשיוקידצה

ןוהמתמןועגשבהתכוהיכהטפשמוצרח,הירמאבישקהלילבמו,הברההבןנובתה
תיבלךלפהריעלהוחלשיובצתלגעלםיםוםחומתררהמשיח—םואתפדחפובבל

.הככשריבגהתמחו,םיעגושמהףסוא

פותחובותכרפסיגישהרשאדע,ברהיגיעמהגשהרדגםהברשאורבעםיחרייגש

,תיטתשמןידכ,ובבלכתרחאחשאתחקלאוהישפהלאירבגיכ,םיגברהאמםעטמ
—.םולשבאבומוקמלעלבהו

.דוד־תיב

וניניעיטבמבסהלונילע,ונינפלםישענהוםירכזנהםישעמהלכלערואץיפהל

דודי־תיבוללה־־תיב,ןולסכריעמתובאיתבינשלע,םינפלרבעהתאתעדל,רוחאל

ריאיזאקרו,ונרופםתואצותדובכלכןעשנםהילערשאךותהידומעםהיכ;חמצ

ריאהלשאדומעאוה,״רבעה״.ונינפלםישענהםישעמהלעםירשימטופשל,ביתנונל

הזוחא,הכוראתחאתרשרשםחםהייחימיתורוקרשא,םדאינבישעמב״הוה״התכשח

—תילכתןיאלםיברםישאממ
תיבבונחדחיהלודגוהרות,״ןולסכ״ריעינומאימולשמדחאאוה״חמצ״דוד

לכועדיאלהתאז,היההרותרתכברתכומדודיכ.ופרתימיבודועבהזלהשיאך.

ב
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Iדבדהלכו,םהיתולאשבוילאונפמלוכיכ,לארשיןבאיעורםילודגהםירומהוםינברד

הבחרהותעידיבו,םותסלכםהלראבדומלתבודיםצועווחכבאוהו,וילאןואיביהשקהו
לודגשוכרבראפןהכהלאלכלע׳ףסונ.ורואלו^זםיברו,הרותרואמבםהיניעריאהי

Iתריפצלדודיהיו.םיכרדןיקתוםירשגןינב,תונלבקהיקסעבודיחלשממשכררשא

,חרזאכרגכ,שיאלכלהחורלחותפהיהותיב—וצראלוומוקמלדובכוראפ,הראפת

רכנאלוינפל;ותיבבטלפמאצמ,שפנרמוקוצמ,בערוהשקנשיאלכ;ינעכרישעכ

הזואצויהז,דימתהריצלעבוםתתלדה,תופיםינפבלבקםלוכינפ,לדינפלעוש

שובםלכנבשאלו,וצפחאצמדחאלכו,הרזעשקבלהזו,ותצעבלואשלהז,אב

,ותיבמםלגרוריקזדאלםה,הגבלההיסוריגב,םידיסחהםגויהםיאבהלהקןיב.וטבממ

,היהדיסחשיאדודםגיכ,םהיפבהיחסוכו,םגורגבםברתוממור,דובכבוזלעיםש

;םידיסחהיכרבלעלדוגרשאב,הדמולמםישנאתוצממ׳,ודועמיברהלםינומארמוש

ולאצמתודמלמהתדובעמרשא,דמלמהללהןויבאהויהאלהסחמהיהתאשרתיבל

דודלדחאלןכלעו,עבושלםחלהילעבלתקפסמהניאשהדובע,קחודבודיתיח

.רוסחמעדיאלוורוסחמלכבוםחלבוהלהניותעלכבותרזעולאיצמהל׳

ירטשמוםייחהיקחלכבתורוצנותולודגתושעלםחכבררשאםיתעהוםימיה

םיפאושםילצעםירענהי,תודמלמהבצמתאםגהערלתוגשלולכוייכאלפיאל,תונידע

הערפתריזג;םדקמוזאמכםכקחםתילכאלעודמקחודתיבהלעבו,רפסהיתבל
תוארכ.םתרוכשמעורגלתונאותםהלואצמיןכבו...ןתניאלןבת,םידמלמהלעהכתנ

ותיבלאוהחפסיו,ויתוקוצממויחאשפנץלחלליכשמרובגכםקיו,ויחאשפגתרצדוד

םיפלאיגשופסכמהמורתםירה,וזחכאלמלחלציאליכותוארבו,תוגלבקחיקסעב

ןכיו,ףסכלקש
הנממאוצמלוהרמשלוהדבעלוהחיגיו,תלוכמלכמהברתוגהול

יבצוחוםינובהויקסעבםידבועהירוסהמלכו,והכמסלוגימילעדמעדימת;ומחלי

תארישעהתוטעמםיגשתפוקתבןכל—ולםלשאלמףסכבוותונחבלכהחקל,ןבאה
םילודגהרחםמה־יתבתאתורחתהללכותיכדעבורלץרפותונחוחילצמשיאיהיו,ללה

.ךלפהירעכ.
םריעבויהסינייוצמ,דודוללה,ורהיםיחא.תבשחיהםיענהמובוטהמ

ןואגל
;תודיסחוהרותםהבשישםייח,החטשלשםייח,תוחפשמייחויחיו,תראפתלו

רעזמטעמו,היהדמולמאלשיאיכףא,תודיסחהירומללעדקושללההיהזערתיבו

םנמא.הרושאלתחאהנשמואדחאקרפןיבהלודומללחילצהאלו,דומלתבעדי

םוצמצ,ויפמושמאל,אתינורטמוןיפנאריעזתומשו,דיקזחבזחאתודיסחהתרותב

יחי:׳ומאל,דימתיברהתאךרבוידילעומבו,םיעגרלויתפשלדלעורבעיונפםוקמו■

וניברלבא,וניפטלוונישנלוונינבלוונל,תולננהתאונלןתנםרמעןב!םלועלוניבר

לןיערשא,םירתסמינומטמוךשחתורצואונלחתפ
ויפתכבעינההכו.ותלוזהתארא

תמא?תודיסחאלבהרותבםעטשיה?הרותסידננתמהודמליךיא,אלפתמכדימת
,חלמילבמלפת,חלמילבמלפתתודיסחאלבחדותיכוניברירבד:

!רבדהןכ

רסומירפסדומל,ךממאלפומבךתע.הלבתהמל,וינפלעדודוחיכוהתחאאל

קרתודיסחהיכרמאתםאה,םעפבםעפוחורתמחבחנעאוהלבא.ןיבמלםיחוכנה׳
הרות,יעבאבלאנמחר!אל?אצמתוניבררקחםנמאה.?רקחקימעהל,הרצונךנעמל

לוגלגבםא,םירבדהןיבאץקתעל,אלואןיבאםאילאיהתחא,ךירציגאדומללואיה׳

.רחאלוגלגבואהז

היהאוהםגיכףא,וירבדלעוויתומולחלעויחאללהלעדודלולהיהףצק
ןורתיו/ללהלעדודיכרדוהבגןכץראהלעמםימשהובג•יכ,םנמאלבא,דיסהשיא

ול
•
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הרקחםגוהניכה,יברהיפמאצירשאהשדחהרות.לכב;ךשחהלערואהןורתיכ,ויל?.
רשיהלכשהםעדבבדבאשתםאו,הלעפרשיוךזסאתוארל,ףסכהתאףרצבהפרצ׳

וארהלאתובאיתבינשו,םירבעלכמםהלהולשוםולשתאזלכב.תמאהתמכחקמועו

םילבחםייחבםקלחםחללפנרשאכ,ויחאבשיאהחמשכושישיו,םירשואמםייח׳

.םימיענב,

הברה,םלכחקיעגפוןוסאיכ,םלועבםדאהתחלצחאיחרבועלצםלוא

ןמואיה;םירתסמבשיארתסיאלםהמרשא,תונושתובסמתוכסו,ןמזהיעגפלםיחולש

התורחההריזנההתאצי,םתעדבוםסיכבםיינע,םדאינויבא,היננחתילעמרשארפוסייכ

תאהמחלמםיפנכיצצוקמםיבובזוכרעיח?תויחלכויח,?ותיבלעודודלעץורחןוילכ

םנמאלבא?םהבחיפיויררוצלכ,ויהיםימחינפלעףצקכאלה?רעיהךלמיראה
ןכ

ןיאושלחשותיואחלמנדילעורבדחלשי,לודגוןטקהושמו.דוש,זעיכוחכבןוסאה

,םימארןבכרבגיםיליהו,הנומאכותחלשמאלמיאוהו,םינוא
לצאןוסאהיכןעי

—בלחכריבכיראהלעםגחלשיעיגפמתמיאו,וילעוחורמ
ןיבןודמתישאר.דתיה,הנטקוהלקהבסנ

/הילעהיגב״םישנאהרתיודוד
:אוהו,היהולאלבירלע־ובעתמומכז

רקויה,םילדוםיכלוההישנאלכ,םייחהבצמבזאםיאלפהדריןולסכריעה

םהילעומשרשאםיסמהאשמתחתוצברהככלעףסונו,היהנאלםדאהרכשו,רימאה

םתואוכמתדחיםלכושנפנשרורישע,המימיםימימשדקבםכרדכםיבבםמהםישודקה

ינפו,ויתושארמרכהתאןוברעבתתלמלדחאלולףסכןיארשאינעהו,םגורזפתקדצב

םיקגאגוםיחגאג,םתדעלהקלהרצתעיהתו,םתלואבוכימיו.םקירהאריאלר״דשה

אולמב,בערתפרחואשירשאםיברו,םהילעואבםמותכרשארוםתמהויגועהתרגתמ

.הלמהןבומ

^תואלמלןיאבוקגרורצלבא,םיללםאהלהרזעלדיטישוהלדודהסגתחאאל

תעבו,דעוהתיבבחרצעאורקלדוד.דוצ,הטימשההתלעסייגעהתעושיכתויהבו

םוירשא,וניינעבצמביטהלהמבהמכחתנחבה:רמאיוושפנרמבארק,הפסאופסוא

!הצעוצוע,וניניעלבערבועוני,וצרפיוובריםוי רשעהנמשףסכףוסאל!יתצע,םירבדמהשארןבואררמא,איהתחאיתצע—

ריעהל,ויפבותכרשאשיא,יברהלתונוידפםירבד-שיאדיבחולשלותלוגלגלתומירפ

.םחריילוא,סוחיילוא,יברחבבלבהלמח

תאז,ןבוארתתאץעויאלפךא—געלבדודהנע—?ילואויאהילוכ—

יא
ן

ךתצעהבוטאל—..דהכל
ורמאתקירווהתרבדליכלע—רמאוךלמההמלשהנע—

נריםהטידשיאלכלןתילוףסכףוסאל,יתצעךא;.דתונמוהכירדהלוברהןזאתאעונפל

ובבללאשירשאלככ .ליכשמץעוי?ףסכלאצומהיאו— שודקהןברמא—לבהלכה—
ינארובחבםתיארםרטםתאו,רובעיהזםנ—

ייחלםאיבתו,אטחחןמםתליצמ,לארשילחאיתוינעתיכ,םימורמיזננבותמשנקידצה

—אבהםלוע
!םייתפםילכסיוח,ולוקבןתנקחרבעיכופצקבו,םעפהוהורבלשמאלדוד

ימוםבלותותשלולוכאל,םעפבםעפםכיתופסארבדאצומהזאלה?וליכשתיתמםיליםב

,שפנבישהללכואםישקבמ,ונילאםיקעוצוגיחאימדלוק.לאמשלןימיןיביעדיאלדדע

חורמאיצוהרשא,בזכיטשרפסבדומללוא,תוגוידפץירהלורמאת,לילאיאפורםתאו

ב



.—117—
!םכלגעל!םכלזוב;םדאליסכ

—
,סדי׳יאתי־מעויתצרחתחא,אנועטשןכבו

תטישקדעוניינעתאולצניםהיטהלברשאתפוטישנאונלובגלעטקיחרהלרבדתישאר
אצםיהלקנלע,ןיאטהרזעתוכהלרקשירבדבתועשלדועופיסויאלםאםנו,הנורחאה

דחאלכ
ילמוגתיבדסילרמוא,ר״דשהןעטלידיברשאףסכהףלא.ובתונעלןינע

אלםבלרשאםירוענהינב.ודירחםטבחלשיןעטל,ותדובעיפכשיאלכלתתלו,םידםזז

הנממרשא,םתנמואםתרותו,רפסהיתבלוכליםה,רבדלעםיליכשמולכשמןופצ

יניעבםיבוטהיהנוםהלעבשנ,ויהוושעתאז,יתצעיאלה;אוצטתעלםדיתיחואצמ*

.םדאוםיהלא

ףרהלאציאוהזלוקבוילעונתנםלוכו,דעוהתיבבץצופתהלנלגבםערלוקכ
!ןטבמוהדלמםירפוכםתושעלו,לארשיתוכרעמףרחלאציאוה;שודקהוגיבריברהתוכרעמ

,וניברףסכבדיחולשלרמאיאוה,רבכמאוהלכברפוכיכ,וינופצמועבנהתעיוה

—?תאזכעמשנה!םימשומוש
—יענרכועברףסכבשה—

ולוקבםירבדמהשארוילעןתנ
םאו—

רבק?ןיא
!ךלגרלהותפ: ,ףנאיןפ,רמאוךלמההטלשהנע,ותהונטמוזיגרהלו״יבוהב״עוגנמךלרמשה—

!ךלדמשה
רמא,םיינעהלףסכןתילו,םוקמלשויתוריזגדגנםכחתהלךבלתאברעתלא—

ךינפדגגהעריכעד,שדקהןב םתקעזניכםכלהמ—
—

רבודדודאלה—הרובגתוגעלוקבךורב׳רברהןתנ

—בערבםתויחלוםינויבאשפנעיבשהלוקדצןעמלץפחיברחםנ,אוהםירשימ הנהו,תיבהתוריקודדונתהםשערלוקלוםלוכםיבורכםימוה,םינאושםדוע—

!םוקמונפ!םוקמונפ.רצחבוחנהואבר״דשהיכויפבהרושבואבשמשהלאירזע־

וראשנםידירשהו,ולהאלשיאוכליו,ךורב׳רברהםעדחיתיבחתאבוזעלרהמדוד

.דודםעםתואתואצומהלכולורפסיוםעפבםעפכםירישבוההמשבר״דשהינפםדקל

ףסכמ,תושעללחחרשארמגאוה,וריעיגבורודןיבהמחלמההתיההכורא
דחאםגו,הפרחבריעהמשרגםישודקהםיבבסמהתא,םידסהתולימג־־תיבדסייברה

רפעמשיאלכלקלהיוםריעךרדרבעהשודקהץראמויעםמברשאבגשגוארוגשודק

אצמירשאתיבהכהרעבתץרפתלבלהארוגהלוגסאוהו,ותאשודקרפסדועו,שדקה

תיסמלהיהדועו;םלובגבאובלדועזעילבלוילעוצ־יו,וגמושרגליעוגותואםג,וב

וליעוההלאלכ.רפסהיתביתלדלעדוקשלולחהויפלעיכ,םירוענהינבתאחידמו

םתיצחמשםילודגהםידיסחהו,וילעםתמהלכריעהלו,ובירישגאףאתולעהל,ותוהל

לכוותיבודודתאםייהעולבלופאשיו,ועדיאלטקשההמה,תבהלשםתיצחמותלחנ

.וילגרברשאםוקיה

יכ,הבדוילעואיצויו,דודירהאאלמרשאלע,ותאשמוחידהךורביברברהתא

ריתמךורביברברה״לארשיבומשוארקיו,םירוסאריתמו,הכלהכאלשהרוטאוה

—״םירוסא
חולשלוחילצהםגו,ךשחילבוהופדריו,דודלעסהיתולובהתבוכפהתהתובסמהכו

הנשמףסכחקי,ותימרתרקשביכ,ךלפהרשלאםגושללעולגריכ,ןוזרויגמשמב

לכלע—םלועתטימשוטמש/ידיהשמףסכףלאםישמחהםגןכלעו,ךלמהיזנגמ

יכ,ובהלחשרגרשאשודקהתללקםג,תרעגמוהמוהמובוחלשהגופאוהשתוגפ

,דוסיהדעלכאתודהתיבבהארונהרעבתהצרפ,ריעהמתאצלףרועךפהרשאירחא

יואועשרליואךא.םימלשהוםיאריהוידגמוויאנושלכבבלתהמשל,ונינקלכוותיב.

ב
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.ותינתברקבדקומהלעולעםיתבםישלשדועיכ,ונכשל

רשאותלחנתזוחא,ריעהשרגמבןטקתיבבטלקמדודולאצמהראפתלכיהמ

4תאזלכבו.ושוכרוונוהלכמ,שאמלצומדוא,ולראשנהזלכרשאו,ורשאימיבהנק

תורמלםנ,רפסהיתבלתכללםירוענהינבחידהלותישהלףסויו,השוחנומכקוציובלדוע

Vםידומלבבישקהלרפםה־תיבלםנתנ״המלשוףסוי״םינטקהוינבתאםגו,םהיתובאןוצר

,וכעובירברויחאללחםנםכותבו■,םריעבהזחחידמחתאאושנואלנודיעינביכדע

,דחאחפםלכרמאורמג.דלאלכירחאו;וקזחתיםוילםוימןומראחירבכםינדמו

דודיכתויהבו,הרפכלכויאלהאושוילעואיבי,אלםאו,והשעמרזבוזעייכובודיעיו

העדל״היננחתיילעב״להקחםעטמחרצעוארק,וצירחאךולהחבאאלותררוסףתכןתנ
.ותומבווייחבלארשילחקלכמוהולידביו,םרחבוהואיביוורמגווגמגזא,ובהשעי,דמ

4ויהאתאויפטבשבהכהאושלו,הריזגהעורתאריבעהלללהןגחתהאושל

,תחאבאוהלבא,וילעהלמחושדקהלהקהלכיגפלספרתהלאובייכוגזארסומלרעיו

שדחהברהו;םרחהףקותתאללהםגוילעלבקןכבו,לכיגפמתחילבמןתיאעלסכ

וקריבעה,ךורביברםוקמב
ל

םעןיגקוהגקמהשעירשאשיאהרורא,רמאלריעהלכב
לכוגעיו,תורפושבועקתיו,וגתרותרפסבהבותכההלאהלכובהצברו,יהםועזדוד

.ןולסכתדעלהללקלוהלאלדודיהיו.ןמאםעה-

י

—שדקיבתכםהיגבתאדמללאלשורזג,םויהותואבורזגםירבדהבר1דדוע—
דמללאלשורזג;רבעתפשבתוחצרבודו,הפלעבשדקהיבתכלכתאעדויהיהדודיכ

םהינבדמללאלשורזנ;דומלתבגלפומוםכחהיהדודיכ—םעטבוטבדומלתםהינב

—תוריםהבליכשהלוןיבהל
ןעי

.תודיסחבליכשמהיהדודיכ

הרחדאמודאמולרצהתאזלכב,דודבבלבךרומאיבהאללהקהםרהיכםא

היההמוהרשאויחאללהםגו,וגממודיגיויבהואוויבורקיכותוארב,תומדעול

לעאריו,דומעיועגגדגגמאוהםג,םיפלאלדסחומעחשערשאו,וייחימילכוילע

/היגפחבגובלםימכךפש,דודבבלץמחתהבו;דחאדבורלעומעדומעלושפנ
ןימיתומירההמל,ילאילא:רמאיו

בוטהקריכיבבלתנחב׳ההתאאלה,ילעירצ

;םימלועתעושתונריעיינעועשוניב,דבואוינעליתייההסחמוזועמ,יתישערשיהו

םדמללםהינבליתייהעישומוןגמםג,םידסהתולימגתיביתדסיםירחאףסכויפסכמ

םימורעישוכרויגוהלכמ,ץוחמותיבמםגחיתוכמתאאילפת׳חהמלו,רפסוןושל

כ,םותמןיאיתיבבו,וגרתונ
יגבלירכגויחאליתייהרזומ,יודבבללכוילהלשארל

.העמדלהגכדירוהורבדבו;׳הלהקבחפתסחמיגושרגיכ,יריע

חפיתתבשתיתמדע!דוד,הלוקבןתתותארקלותשאהגהו,ובללארבדמוגדוע

,הבהתמשנדועלכוץבשההתזחאחרקיחהנחונתבךיאהארוהטיבה,הרצמהשאב

הרגתתלאו,המהבוזעוףאמףרה,ךביתודיעההמכהז,ילהיוא,אפורהלאץוררהמ

ךתואתאצומההערהתאעדהתעו,תעמשאלהתאו,׳הלהקבןודמ
—

תרזעלאורקלהריעהץורלרהמתשקמץחכו,ולוקבדודןתג!.רגחיתב!חה
,יל,היוא.ותיבלערשארצלמהוהנע,םימויואםוילעהזמעסנאפורהלבא,אפורה

לאפריכ,וברקבובלרבשנהמלבא,וכינחלאפרלאתוליאכוילנרםשיו,ויפכקפס

.יתיבףסלעךורדתלאו,׳הםועזהזמאצ,אלמוירחאארוק םימשבםיהלאהיכאנרכז,םחרוסוח,וינפלדודןנחתיו!דכביידידילאפר—
סרחכאלה?רבשתץוצרהנקוא?ץורעתףדנהלעה?ףודרתימתא,טופשיםימר

יתאאובוךימהרלגלג,יתייהנרבשנה

ובקעלעבשהעיגראדעלבא,תכללוימעפןיכהיכלאפרימוחגורמכגטעמכ—

ב



•־׳־•לר5^
י־־

—119—
.דועילארגדףםותלאו׳הסשבךל,ילעתצבור!וללקןה:רמאיו תרפרפתט,הילחבתכפהתמותביהההנהו,ותיבלאדודבשעורקבלב—
דודיניעו/דאמבאכההילעלדניכ,הלוקםורמבןתתםיענרלו,היבואכמתמצעמ

השפנםולשבתומההדפברעל—םתאןיאהלעתתואפרו,םיכבמוםיכוב,תואורותשאו

וינפובישהאשידקהרבחהרשאכהזחמההיהארונהמלכא—.הינעתונעמוהיתוקוצממ

.רבקהלאוצמלקוחרמךרדבהליבוהלוהתמהםתבבלפטלוצלאנותשאודודו,הפםאלמ

ואובתיכםכריעבםירבקןיאילבמהםולאשיםהיאורלכרשאכםשפנתוקוצמללמיימ

יחלכלדעומתיבמםבושתעבםהלךורענרשאתומדההמ—ירבקתזוחאשקבלהנה

—םנושלבןיאהלמו,םהינפהסכתומתרוחםייחםיללצכ,הלנעהלאםיבשויםמוד
המו:רמאתו,הימודההעירפהדודתשאהרובדדע,םישירחמםמודובשיברןמז

םירמניררהלאתויראתונועמלא?ךכרדחטבלךלתחנא?תושעלהתעבושחת

?םחינשלףרטהיהנוטעמדועו?ףרטלםינאושה

,םיבשויונחנאםיברקעלאיכתעדלונארחםנמא—דודרמא—!יתשאתקדצ

ינשםעונשפנלעטלמהלונילעהתעו—הלאהםינועפצהםישחנחולכאונפסכוונערז

בונתאאנבוזענ—רפםהדריבלםכלהמךרדבםידיבומילעתומואישיןפ,םירתונהונינב

לאש—?ךלנהנאלבא.חצנלילואוא,תווהרובעידעונלטלפמשיחנו,הזהתויראה
אצמנאופאהמבוונרתונםימורע?תאזכתעלונילנרונוליבויהנא—הנטקהימודירחא

,האובתירפתושעללכותרשאונלםשןיאהמדאתרבכםנןה,הירכנריעבונתיבםחל

—הנוכתןיאוהצעןיא
.םודקנאיוושפנרמבדודןנוק

■
^

יניעורוא,הכשוממהימודירחאדודרמא!חאה—
רשאתאהרובדיעדתהי

רמואינא,םעפה׳יתוקתהבזכנאלוהכשוממאליתלחותיכהמדא?תושעלרמואינא

ירונמקיתעהל
י

ןידךרועםשתויהלוךלפהריעל
—

םיטפשמלביתנידמליתדמלרבכןה
תולילעב,םילילפבינטושינואיבהרשאםינשהשלשךשמבןה,רעשבםיביואתארבדלו
ןושלילןתניכ,׳הםשללהמתאזלכבו,ץורחןוילכןיבויניבהיהעשפכרשא,עשרב
רוחאיביואףודהלחילצהיצפחו,הוכנלעהוכניתומוצעשיגאוריהמרפוסטעוםידומל׳•

.קותמאציזעהמ,הבוטלוזםניכתואורהיניעהתעו,ינידקדצלאיצואו .הבלבחפונחוקתקיזו,הרובדהרמאךתצעהרשייניעבסנ—

•׳
׳

:.י
רתיוםינשהוינבתאוותשאתאהקיו,תושעלרחאאליכ,אלמודיבורבדויפבי

.ךלפהריעלורוגמקתעיו,דחירוסחמהוהרעבתהינשמהטילפלםיראשנהותיבילב

,תוקוחרהותובורקהםירעהלכבאצידודםשהנהו,ורבעאלםיריבכםימי

עןיאוהומכרשאץילמןידךרועיב
םוקתןושללכו,שטולמרעתכונושל,ולשמרפעל

.םיטפושהלכיניעבדסהוןחאצמיו,וחורתנומאבתלענדאמםג;עישרתטפשמלותא

תופעותףםכוחילצמשיאיהיו,דימתץילמלוהדיקפיווהברקדיגנומכשארבשויהםגו

.ול

ודודמוויגעתאחבש,ךלפהריעבדודלעתבערשועוהולשייחינששש

םימכו,הרצםויבונממוימחרתחשרשאויחאתאםגו,הישנאו״ןולסכ״תאחכש,םדקמ

.םלוכתארכזורבע

דפסהבויתובשתמוקמעדואמ,ותיכשמרדחברוצעבשידודו,םימיהדחאב

כ,לארשיץוצרוקושעםע!הה,חנאנםיעגרל,תוגופהילבבתוכובשיי,וינפלרשא
ל

....רומחורושילגרלסמרמליהיו,ונםמריםילגרבץמוהולועמ
וינפלעוותארקלבצנויחאללההנהואריוויניעאשיוובללארבדמודוע—

—?יטרחשיאיתיבבךצפחהמוהלאשהיולגהמחבו,תפליודודדרחיו,תומלצ

ב



—120—
—ללהלאש?הדרחהלבהמו—
—

.יתיבבבראורצשיאתוארליתללפאליכןעי
—

יריקייחאהתעו.דלויהרצלהא—ללההנע—התאיהאאלה—
לפנתה—

ךכרוילנרלללה
.ונתרזעלםוקוךסעכשובכוםיטהרלנלנךיחאעשפלאנאשאנא—

.דודלאש?הדרההלכהמו— ....יהתפלומדבססובתמדליהנהויתיביתלדמיתאציךארקבבלומתא—
ומשוהוללגב.התעךינפלךיראהלתעאלהנהךא,ננודכסמניברקביבלו,ינארקדחפ

תאונל־וכזתלאיהאהתעו.ךלדיגהלידבלינאהטלמאו,רסאמבונריעישנאמםידהא

רשויץילמןיאביכ,ונילעאנסוה,ונאישהשחנה;השעונלכםהיכ,ךונלמגרשאהערה

.ןיאעישומךתלכיביהאאנהעישוה,ונדבאונלוכונדבא ,והקשיוויחאתאוצלעלופיו,וברקבדודבלךפהנהלאהםירבדהעמשל—

4םכקדצהננבאיצוארשאדעטיקשאאלושירחאאלו,ךרובעבםעהלכלוךלןגמיכנארמאיו

...דועהבאדלופיסויאלוםהיתובשומתומוקמלכבםימעהלכועמשו
ותבךרדבהנעםנ,ויניעלתנשןתנאל,חיעינבעשילדודאציליכשמרובמ

םשפנוצלחיכוריעינבלהחודהיהתו,םנידקדצלאיצוהרשאדעהריבהריעלויעםמב

.החמשוהלהצןולסכריעהו,רגסממ

תעלכבעישוהלברודיביכודודבלתעדלוחכונרבכרשאםידקהןולסכינב—
,הלשממהםעטטבר—ונלהיהתןיצק,ונתאהכלורמאיוםריעלבושלוהושקב,הקוצוהרצ

ללהירבדלםגו.םהילאעוסשהבאאלוםלוביגפבישהדודלבא.ונילעךרוסחמלכן

,וחורךלהאל,לחנהחהםמ־תיבכןכוסתרשמוילעלבקלוינפלספרתהרשא,ויחא

.ומוקמלעראשד

Iבשויהןיבודחןיבהבירמהצרפהנטקוהלקהבסב.האבהשדחהפוקתםלוא

תודואלעחוכובוכשמנתודידיוהבהאבםחישבואשנוםלכיהבםיננאשובשיתעב;שאר!

ויפוליהיוולומלבשויהטפושה,ןודאהדובכהאחכשוטוחכדודו,וישעמולארשיםע

בוזעייכרמוארזעו,ותמחלכוילעריעהדע,םימהלתמכםירבדולומלהיטהיכ,התחמל:

,ותמחוילעתולעהלדועףיסוה,וצפהירחאאלמאלרשאדודו.ןידךרוערותבדועןהכמ

חיעינבץפח־וחאאלמלרמוארמגיו,ולמעבדודשפגהרצקיכדעךשהילבוהפדריו
.וילעורשעמליצאירשא,ויחאלצתחתתוסחלאוביו,דודריע,וריעלבשיו,ויחאו

רשאםינטקהםיידגה,הלאהםימיהתפוקתבלילכהגושוריעיכ,ותוארבובלחמשהמו■-
ןמולטבוורכעםינקזהםישיתהו,םירפוסוםיםכה,םינרקילעבםישיתושענבזע י

יבשומןתיא,דודרמאהתעמו;הובנלולבויאלםיבלככםדקמותוצמישנאו,םלועה

.היתייאיכבשאהפ,םעפהיריעב

ללה־תיב

,ז*וםישנאוםיקידצבהכרהותנומאוללהשפנתנוכתתאםיארוקהלעדונרככ

,םירואבומכותצעבלאשדימת,ויניעבבשחנםורממךאלמומכרשא,וברבםגהמו

והוקיגעהזאינמיכ—ללהרמא—הארתוחוקפםיגיעכומכו.לאמשוןימירםאלותוצממו
שוכרלולהדמעשאיהו,ידילבלהכרבולוקיריוםימשהולוהתפנהחלצהלעבטמביברה

החנמבולכיהברקבליברהלאעמנהנשבםימעפשולש,וימימהוקאלרשאלודגשוכר
לעותויהבםקירוינפהאריאלרשאדבלמ,ףסכתרעקואףסכתרונמ,וינפלתכלוהה

4םימלועיגשבךורעוגחלשיכובבלבךרבתהןכלעו,םימיהלכללההשע;כ;״תודיחי״

ב
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חכלתומהיבורכזב,ויתומצעבבקרכהיהרשאדחארבדאלול,לבתבןיאוהומכרשאמ

םלועבהוקתתירחאלולתויהל,דחאםגריתוהאלוםילודגהםעםינטקהוינבלכחא

דימתרבד—החכותהםוימיליוא,ןידהםוימיליוא.ובבלבתוערפערפהזהןויערה;יחצמ

?רונתכרעובהםנהיגלששאמינצלחיימ,ירחאשידקרמאיימ—ובללא

רמאיו,ויכרבלעעשעשהתוא,הפיהוהנטקהרמתותבבול.דתיהתחאההמחמ

,הלחהראשיכזאםגהיללעמבהרכנתהרמת.םייחביקלחויתוקתתירחאךב,תאינב
חתפבינעאובב.ריבכמלוילעהריתעהרשאהיתולאשב,הדוצמבוהתאיבהתחאאלו

ייההיהיוםיחתפהלעבבםיעודמ!יבא,רמאתוץפחהלעהמתחו,דיתבדנשקביי

?ולכיהבןנאשתבשלשקביאלו,רע* .ללההנע—לוכאלםחלולןיאואוהינעיכרשאב— .לואשלהפיסוה?ךומכרישעאלוינעאוהעודמו— .םיסכנורשועולןתילהצראל׳הרשאב— ?ויהאכשיאםדאהינבלכל׳הביטייאלעודמו—

.אטחרשאןועובאצמנרשאב—

רותאטחהמוועשפהמ?ןועהזיא— .׳הףאובהרחןכלעו,ותרותו׳התוצמםייקיאל,ללפתיאלאוה— .דועהבאדלףיסויאלו,וכרדביטהלוילעהוצ,יבאאופיאןכםא— .יתעומשלןיזאיאלוףרועהשקאוה—

לולערלופרעהשקיוםיבוטםייחברחביאלרשאשיאהימ,יניעבאיהתאלפנ—

.ינםטתעדהאילפ

.ןאשמטלמלוכיאלרשאדע,היתולאשבדימתוילעהריתעההכ

ללפתהללכותןעמל,רפסבאורקלותירבעהדמלללחהעבשתבכהרענהתויהב

היבאבהריצפהםידומללהברההתדיקשבאיהלבא.״הניארוהניאצו,תולפתרודסב

תורמלו—םירפסבהניבורבעתפשבןיבהללכותןעמל,בטיהראבשדוקיבתכלכהדמלל

.ולאיההדיחייכלע,הצפהלכהלתתלץלאנונוצר

רפומתמקבךושמלחלצתו,לכשםושושרופמשדוקהירפסלכתעדלהדמלהב

אליכ,ליחהתשעםגהחילצהםידומלהרתיבןכ;םיעושעשלהלתאזיהיו,רבעתפשב

,ללהחנאנתעלכבו;ותילכתרקחלהננוכווצקםורמדעהתאבאלרשארבדהלחה

.יוליעלהיההתעיכ,ןב.דתיהוליב

ההורב,איהםגאיהו;הרצוגתורוצנותולודנליכ,תודיתעהלושחהיעדוילב

לכו;האולמולבההלעהטיבההומרםיניעבו,הכלההנממתואלפנותולודגב,להנכףטושה

.דימתהתגשהלאכתונוימדבו,ץראבהישעמלידנהלתובשחמהבשהתע

הרשקל,םידודתעהתעעיגתורמתלדגתרשאםוילללההכחתולכםיניעב
םידייבולש,ותיערםעדחיו;םימיענבםילבחהללופירשאןחחחםעדחיתונדעמ

םואתפיכ,הדבאהלהונרהמשיהותוקתיצהךא.ליגותוחמשבהפוחהלאהוכילוי

.תתאההתבתלולכהתארםרט,הבוהאהותשאוילעהתמ

תיבמוילגרריקוהללחהטעמטעמ,ובבלץהלבךלהסמתווידיופפורזאיגמ

רמוארמגןכבו;הישותדועהנישעתאלידיו,יתצעהלפנ,יתשאהתמורמאב,ורחסמ

רתישידקהלו,לבתהתודומחלכמרמהללכויןעמל,ויחאדודלעותיבתוכילהבוזעל

םרט,רבדתושעלובלברעאללבא;הדובעהוהרותהלע,׳הלשדוקםלוכויתונש

.דימתוכרדכיברהתצעבלאשי

תחתרחאשיאולחיכוה,ללהןוצרתורמללבא,ןכתושעלוצפחלתואניברה
ב
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ךילשיוילעיכרמוארזגמ;םימיםיתנשכותיבבתרשמהינולובזהלאירבגאוהו,דח
רודלעשקבלדמעללהיכותוארבו.ידתאמהכרבאשיאוהו,וחטבמםישיובו,ובהי

,ויתוכילהלכויפלעוךתיבלןודאיהילאירבגיינפלמאיההריזג,ולוקבןתנ,ורשידיגהלו

.הביתכהםלועמהזו,רתםמהםלועמהז—ריכזמורפוסדודו

*נעמש,רמאיולאירבגתאאורקלרהמותיבלואובבו,ובריפהרמאלללה—

.היחאםלועלאליכ,הקוחרהךרדלהדיצןיכהלילעו,יתבשויתנקזןה,ידידילאירבג

התעו,הדובעלוהרותליתטשרתישידקהלולבתהתודומהלכמרזנהלרמואיתרמגןכלעו

רוחבליגרויויברהיפתאיתלאש,יבהיוילעךילשהללכוארשאםיגוםאשיאילץותנ

ןודאהיהתהתא:ךילעתלטומהךתבוהעדו,עמשותכסהןכלעו,יתיבקשמןבלךתוא
ךיניעו,יתיבלאךבלםישהתעו;רבדלכקשיךיפלעו,ינינקלכבלשומויתיבלע

ךביב,קדבםשאצמירשאלכבקדבקיזחהלו,ויתולילעוויכרדלעתוחוקפהנייהת
.דועףיסואוךלטעמםאו,הכדערשאמםינשיפהתעמהיהיךתרוכשמ,יחטבמםישא ,,רמאיווינודאלאלאירבנשננ,הכומנחורורוהטבלשארדבוכוקדצתונעב—

ראפתאיכ?ייחהמוינאהמו,ידמעתושעלרמאתרשאםידסחהלכמיהנטק!דבכנןודא
לכבהכרבהתא׳הוציוןתיימךא,שיארבעחכבאלוליחבאלןה,יריםצועויהכב
שאבאובאךנעמליכנא,ינודאךנעמליכנא,ינודאךדבעאיחכלכב;יריחלשמ
—םימבו

שיאהיכתעדלוחכוהב,ללהיניעבןחואצמ,הלאהםיצרמנהוםיטעמהםירבדה

תאבוננלחילצהןכ.ולגרלאובתהכרבהיכאלפיאלןכבו,דימתודגגל׳ההושילאירבג
—ויפבדיציכובבל

4ללהתיבלכלעהוצמודיגנ,ןכוסלהשענלאירבג,התיהנוהמק״יברה״תצע

רצטיבהלרודלקיצהרשאכו,םשםידבועהםישנאהלכןוצרתורמלודודןוצרתורמל

רמאוהנעזא;רזשיאושארלףולאביכרהלהככלעהארהמויחאהאלאש,ןועט

.תונשליתלוכיאלו,רובדהיפלעיתייהסונא תאובזעלעוינפבטוקיו,ולתפקשנההערהתאןיבהיכ,וניבלהדישכדודינפ—

ןיאהשענהךא;ךלפהריע
ותמועלו.םמודשרחיווינשבורשבאשנןכלע,בישהל

םקיחרהלתובשחמבשחןכלע,וירצבםינינצלוםיכשלוישנאודודהיהלאירבגיניעבםנ
.הרטמהאיטחהאלםנמאףא,ויתולובחתבךפהתהתובסמ;הלםמהןמםתונהלוולובגלעמ

.םיחאןיבםינדמ

יצעםיקיפמוינפו—יברהתיבמאבה—וינודאלאאבלאירבגו,ורבעאלםיברםימי
,לואשלףיסוההיולגהכובמבו?ךאובםולשה:רמאיודרהיוובויגיעףיעהללה.הגאדו

?ירחסמ־תיבבהשענהמ —
.הנאיולאירבגהנעשדחלכןיא

—
.דחכתלאדגה,ינממריתסתהמלו,האורינאךמעטאלרבדןה .רסחוךולהדועוםימיההלאבונקסעבצמבטוהאלןה,ינודאמדחכאהמ— ?יתיבתוכילהלכלכלרמנךחירוךמעטנפםאה?המלועודמו— ילמעלכו,ילןטשלבצנדהאשיאךא,ויתודוסיוטמיתמשאבאל!ינודאאל—

ארקאחותפרפסלעמומביכ,יבבלבךורעההתפתהתאעדויימ.לכסיובצמביטיהל
כילע,ךאצמירשאהערכיתיארולכואהככיאו,דיתעהקיחבןופצהתא

הביטהינודאן

.ישפנלינבזעוןושארהןמןורחאהךדסח
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ךירבדילתודיח—

•ינבבוסתהמל?הערילעשרוחהשיאהאוהימ—ללההנע—

?תושעלהמהעדאוהרורבהפשברבד,נהלב

—
לעהפרהאשאךיאו,ידועמיכנאןודמובירשיאאלןה״■ינודאלואשלתישקה

*
.רחאאלואוה,הערךילעשרוהאוהןה?ךרשבוךמצעךיחא

.תוערהאצתאלותאמוהודןמאנורשישיאאוהאלה?ןכתיה!?יהא—
־ינמיכעדתםרטהלבא;רמואאלםאיליואו,רמואםאיליוא!ינודאיליוא—

.ךתערשקבמוךלביואלךפהנךתיבלעלשומלינתמשזא

ןימאהללכוא—
תרשמהיתתנאלרשאלעתומדעולהרהדאמיכ—ללההנע—

׳םנדועו,רבדלםילנר,לאירבנךירבדםינכ;ושארלףולאיתבכרהרזשיאו,ומכשלע

־ובתאצמלועהמאנדגהלבא—התלחנהבכאלדועוובלבהשובכהנשונהאנש

אלודחפאדועו,םכינשלעגפמלהיהאןפ,ךינזאתולגלינודאיבץיאתלא—.?ידננל

—ישארבומשאבישיותואטחילעלופטיאליכחטבא
—

!הנורחאבםחנת,אלםאו...עגרכדנה,ולוקבללהןתנ,חורירבדלץקה םירבדיתחקלריבכאלהזיכ,ינודאךינזאתולגליתצלאניתרובחלויעצפל—

אלחמוקתולופנל,רטוניכ,ךרחסמ-תיבתוכילהרבדלעתועדהגוהאוההנהו,וטע
•חילצהיצפחםג,ושרשלעתוקחתהלובתוגעלןיגעילןתנהלאהםירבדה;ולהיהת

4תותלדשלשםיתשובארקאוויתומירה,וקיחמבתכמלפנםישמילבמלומתאיכ״ידיב

תאןיבתוובארקובתכמהתאךלאההתעו,הלהלחואלמינתמוירשבתרעשרמסתו
.ךינפלרשא

םירבדכבתוכדחאםשילבןבהנהו,בתכמהתאללהחקלתודעורםידיב—
:הלאה

—
תשרדרשאףסכהרבדבלבא,ינתעיגהילתהלשרשאהרוחסה,דודידידי״

,םריחממשילשהקרךלעיגמונישערשאהזוחהיפכיכ,ךנובשחבתיגש,ףסכףלאינממ.

ליכבושחואצהתעו״
א

יכךלעדהתאו.ףסכםישמחותואמעבשרפסמלקרועיגי

ךילעינומכידימתהנוקו,רתסבהרוהםךממיתינקרשאןורחאהוןושארהםעפהאל״
.״ךדידי..ידעלבהזץפחלתואיימיכ,החנהולתושעלורמשמלכמורמשל״ לכלשקניוישפגלברוא,יתיבביליתומיקהביוא,ולוקבללהןתנ!הדפקיוה—
ףסכלקשףלאולטעמה,היוטנודידועושריינוהיצהתאיכ,הנופאאל,ילרשא
\ונשרנא,יתיבמונשרנא,ושארבולומגבישאהבהלבא!דגובליןןיוה,הנשבהנשורכשב

ילכ,ובבלבםיהלאתאריןיארשאשיאבןומאןיאםינפליתרבדתחא.ידוהיינארשאכ

השעיו,ובלבתובעותעבשו,םילודגינפלרדהתהלוראפתהלקר,הדשהץיצכודסח

.והשעמרזךשחמב אנרכזךחורבלהבתלא—ויתפשקתמבלאירבגהגע—ינודאךפאבאנלא—

טאל;לכןיעלותולבנתולנלךרדהוזלעךתראפתהיהתאלו,ךרשבוךמצע,אוהךיהאיכ

.ויתוכולהתלכלאןנובתהלדועףיסונו,רבדרתסה,ינודאךל

ןעיו,לאירבנליעוהלודמלמוורומלוקבעמושללההיהבישקמדימלתכ
־רמאיו

?דועתושעלונילעלטונהמךתצעבינחנ דועונידיבולפירשאדע,םימידועחכחניכ—לאירבגרמא—הנומאיתצע—
—רואלהמולעתאיצונוךשחינמתוקומעהלגיואו...וילאםיכורעםיבתכמ ;םימידועבו,לאירבגרבדכתושעלרח8אלו—ללהרמא—ךתצעהבוט—

ב
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,ומבןנובתהללאירבנלאורקלרהמיו,דודלםיענונהםיבתכמינשדועופכבואבםידה*

.םתרטמלעתוהוכנטופשלי —
.התפנןושארה —
ידידועוידועמיכנארשישיאיכעדתיכ,ינוצרתורמלךתרוהסיתלבק!ידידי״

ךיבתכמברבדוםכשההידמותיסמכילעתדמערשאהתאקרו,תובננבולאוננאל*
דועו.ירזכארפומיתוילכינורסייכאנעדלבא.ישפנןובאדלתפאוינתיתפםיברה,,

תהתו,ינממםנבוננלרמאתךינודאללהתיבמבוננתרשאדבלמיכ,תישעתוערםיתש״

ךלעדןכלע,םישמהותואמששקריתאצמ,תבתכרשאישמתומאתואמעבשה״

ידידועהולשלףיסואאלוףסכהךלהלשא,ךתדבתבהראתהמיפכרענאההעמיכ״.

!״ךדידי.התלועב״ —וינופצמועבנהתע—
קוצילעילברבדלכ,יובאויוא,והכבאלוללהקעז

?יתפדהתאךילואהנא!הה.יתרובחלויעצפלאוהיהאדועו,וב

:רמאלבותכםשו,ינשהבתכמדאורקלףסויו —
״ךמעהשענהבוטהלכלעיתחמשוךבתכמיתארק!רקיהיבא״

ההמשל—
—ללהרמא—השועוזהמ

םינפרתסךא,המואמםלענאלותאמםניכרבדהןבומ

אליבאהתע״—האלהאורקלףסויו!םיבננירבהיוה,םימורעןושלרחביו,ובתכמבםישי

יננהיכיניעלתנשןתאאלןכלעו,ואבהניחבהוהסמהימייכ,םילמבתוברהללכוא״.

יניעבבטוהוןחבמהלעיתדמעתחאםעפ.תונופהילבםויוהלילידומללעדימתרזוה״

הזהרפסה־־תיבבידומלקהםילשארשאכיכינחיטביו,יתלהתויפאלמיו,דאמלהנמה״

רשאהאופרהתמכהדומלל,(טעטזרעווינוא)ההובנהינומכחתדרבשבאובלדיילןתי״

ןואולמעיוה—״יניעמלכהב״
—

תויהלהבעותלרכמתהונב,ומפשךושיו—ללהארק

!םילמרצוקבךעימשאתושדה״—האלהאורקלףסויו!״םנהינלםיאפורבשבוט״,אפור

הבהםנ,יתואהבהאליבהשפנהקבדונריעבלארשיינביליצאמתחאהמלעיכ״

תרוסמבהתאאובאיכיבללערבדלולחהרבכו,םירישעההירוהמילתעדונהריתי״

ידודהכו,ףסכהתאריקואאלינא,שומאאלהנממויתנושמיבאתעדיךא.תירבה״

תולצעםהליכיתעבשנתתא;דימתילנרלרנהמכהה!המיהי,יניעבובשהנשרה״

,ירכשהיהיןכםדאהינבתבוטליתלועפוישעמןורשכיפלקר/ףסכהתרזעבלכואאל״

ןינקוינבשחתףסכתנקמלרשאהמלעהלרכמתאאלןכלעו״
ילהלילה.היהאהפסכ

איההרקי,יתבוהאידודתברמתליפיתיצפרבכיכםנהמו,לסכעשרתאזתושעמ״

ידעבאנשקבו,יתבוהארמתלימשבךרבהתעו,הבוושיאלםיצפהלכויניעב״

הילאךורעאםימידועב;םולשתרנאהילאץירחלהעשהילהקיפסהאליכ,ההילס״

.״ףסויךנב.השפנתואכךוראבתכמ״

תוללקםנםכותבו,תותורהוםימערהתועוזהותולוקהמםהנמץמשןיביארוקה
,הערוילעשרוהולעמוב׳לעמיכולעדותהב,דודלעללהיפמואצירשא,תוצרמנ

,םייהבותדמחילכרצואהריהיהותבתאהבהאהתשרבדכלונביכ,השעהרתידועז

ללהקעז!ילאילא.רתסבתירבהטעתרכאלהובתכמיפלו,והורייההבלכלרשאו

הבבושתחאחרמתיתכםא,ילחיוא,םיפסהתומאועניכדעוילנרבעקריו,הרמ

תיבהףסלעוכרדבו/ורהםמתיבלאיבצכץרופצקבו,םייהילהמלתהצנהבושמ

רקיעברפוכסרוקיפאיוה,ולוקבןתיודודלעלפנתה
בוננתותשריםנתהצרה!בנני

ענרכךלהרב...הפבהדכלל,הלנעמדילתשרךנבשרפיתבלאו,דתייפסכויבבל

.ישפנתבעותךינפתואריכיתיכמי

.הצוחהאציוסניו,ויפמהנהאיצוהלחכרצעאלושפנתוקוצממדוד

ב
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;םתשריינוהיצח;סשםידבועהםישנאהרתילעולוקכללהןתנ!םיבנגםכלוכ

.דועיתיכףסלעוכרדתאלהזםואצ,םעזיכאלמ,תומירוכב/לצלצהסכשריי

יחפב,ולכרבשנםמחלהטמוםתוכמהיהםואתפץחיכ,וזפחנולהבנםישנאה

.םקירואציוםדיבםתנעשמוחקלשפנ

1

.חנ־ןב

ךזםשברשא/׳בהזהריע״,חראופמה״לובז״ריעלאאנהרוסנ
־יעדוילכהטכי!

.םהיתונמראוםהילכיהלאלוםעפהןנובתנםהילאאללבא;םרשעבורוםירידאההיריבג

עןיעםישגךא,םיבוטהוםילודגה
..,הלעתהבוחרבדמועה,וגגסיגנלפשברשאןטקהתיבהל

ויתוריקיבהארתהמיגפהתיבהאובתםאו,ותגעשמלעןקזכץעידומעלעןעשג

•ינשותהאהטמךאלכןיאתיבב.םימיבורמםהילערשאדיסההיטםיידעולצנתה

רוסחמויגוע;תוגחלשיגשלהכוזםדאלכאליכ,וכרילעעלוצדהאןהלשותואסכ

לכןיביהלקנלע.ץוחמותיבמתיבהתרותתאזו,תוהפטהדעודסממתיבהתאואלמ
לףאוכותברוגיריעהריבגאליכשיא
רשארבגקר,להקהשמשאלוהדעהברא
היהאוה,״ימהבהחנ״ומשהיהםינפלםלוא.התעומשהז״יברההנ״איהו,הרתסנוכרד

ותבושתו,סוסבהרפוהרפכסוסםשףילחמורפכלרפכמםוסהלעבכורוינעשיא

ילע?הזהדובכהלכתחקלןיאמותשאותואלואשבו.חרפוםיסוסינשב.דתיההריעה

עףאתינשהתואהלאשבו?רצקת׳הדיה,ךיניעבאלפיהמ,דימתבישההז
ןכיפל

,

?ליכהמןטקםלועהםאה:ותבושת.דתיה

תאזהכאלמבםיצורחהםינעוצחתאהעוריכ,ותכאלמלתוביתנסלפלעדיהנ
ויתותואהארהםיטעומםימידועבו;ליהשעיוודומלבחילצהםג/םתרותיכתדמליו

תחטומבנגליהיו,םויו.דלילותדובעדבעםיצורהדיכ,אוהאלפנןמואיכתותוא

ןקז
.ליגרו

,תוהלבךלמינפמכוינפמוהרוודחפו,תוקוחרהותובורקהםירעהלכבאציהנםש

ןיאיב
אכושחבהמעדוי,תורתסנהפוצ,ודעכורצעירשאםיתלדוחירברותסמוהסחמ

הנובתןיאוהצעןיא.,ריאיםויכהליל*
לע,םיסוסהותורפהלהליעומהלועמהרימשןיאו

אואבםלכ,הכהךילשהםלב
ל

.דועובשאלוותביתלאהנ

ולןביו,ותיבלאהכרכהאיבהותכאלמווידיישעמבהכרבתוארלחנלחהזאינמ

ו,המכחבשדחתיבחנ
ול

והאלמםיטעומםימיברקברשאו,םלענףתרמלםלענךלהמ

ירעשיכ,ותיבבשפוחמשפחשפחלםירטושהוםיטפושהלכולמעאושל.רקיןוהלב

ןיעםיזונגהולכיה
.ותלוזהתאראל

ןיב
וקיזחהשפנתואבסהו,וזהכאלמבםמכהיוםכנחיוםינטקהוינבולדנהכוהכ

לקםירשנמ,הב
ו

ותדובעוילעמלקוהןכתויהבו,םהיבאץפהירחאתואלמלורבגתויראמו

.דובכורשועבותבישולכלכיוינביכוהתצמאותוקתו

תושדהתולובהתםויםויעבונןיעמכיהיו,אוהדבכניכהדחאההשלשהוינבמ

רמאהכו;ודועמףכבשפתנאלו,והוקבדיאלתהשידשםגודיהלשיאוהםאו,םירקבל

םלוכ,םיבוהאםלוכינב:ונהלשלביבסתיזהיליתשוינבורשבהריסלעותבשבחנ

תרופןב,םלוכמבהואינאינבעקלאירבגתאלבא,םיליכשמוםירובגםלוכ,םירורב

.םירשעוהאמוימיויהו,וקלחלדריהמכהןיבקהעשת,ילאוה

,הלוכותכאלמתאבזערבכיכ,תולעמהםרגבהלעהנו,ורבעאלםיריבכםימי

הכאלמהתאבהאותורענברשאתחתו;ולוארק״יבר״וםיבננירבחלהרומושארליהיו

ב
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אוהםגהיחונממו,םייחםהויפמוותנמואותרותקריכ,תונברהתאבוהאללהההתע■

םירשיהםישנאהלכםאיכ,״יבר״לוהועדיםיבנגהקראלםלוא.הולשורשועייה

,וינפולחיהחנמבוולאשיותצעב/׳יבר״התאריקוהלועדיהצקמריעהינבלכ/םתובלב.

,ונממבננניכרמאירשארבדלכואהמלשואהשסוסוארוששיאלבנוניכיהיז

םיקמה״םולשלךל״רמאלושארב*ולענעניאוהו,ורפכןתיוודיבונוידפויברהלאאב*
םולשיכעדיהתעמו,האלהוםויהמ״ךרמשיו״תכרבבוהכרביןכ,ךנורסחאלמי

םומורעשהדילעהעוצרבהשובחותרפואוסוסאצמוםכשהרקבברהמלו,והוג

,סנליהיו,הנןיא

דעףדועהחרםבךוראליעמבתונברבגהנתיוןוציחהוראותםגהנשזאינמ

ךליךולהועורזבלודנןילפתותילט׳םיכב,רוגחיבחרטנבאום״ירדשהדחאכעקרקה

קר,אוהםנבשחתהםהילעיכ,(ךעצ)שרחהלרשאשרדמהתיבבללפתהלםוילכב

יברלהנהשענזאינמיכריעהישנאלכורמאתמאב.המהמהיקנוהלקותכאלמ

קיפהןכלע,ידמרתויהברהדיבכיאלםנ,חקירפוכקריכ,ריעבהקעזההלדה

ולטקשהתולשו,ונמיהההנלהקהתעדוםוקמהתעד,וריעינבלכתאמןוצר

.םירבעלכמ

םעטמוהושקבאבצהןתהתויהלו,אבצהתבוהלעבתנעקלאירבגוםויהאבךא

איבהלדיצדוצל,״םיפטוהה״להקלאחפתסחללאירבגונבוחנובדנתהזא;להקה

םיטעומםימיביכ,הממורהםתלועפוארהםהישעמןורשכ.םיאנשהתינלאםישנא

רשאתיממשכו,םמרחבםוריכהםזועעורזברשא,הפלאהפמםישנאתיבהתאואלמ

דיצרובנעקלאירבגהיהןכ,שיבכעהתיבהתיבלאםריגת,ץיקיבובזשפתתםידיב

.׳׳לובז״להקינפל

םיפטוחהםינמאנהוםיאבנהל,ריצנהיהריתשלשהלאכלארשילםיבוטםימיויהאל

ויחםהינבוםהולהקהףסכמםיקתממוםינמשמותשולוכאךא,אדהאשידקהלהקלכו

םתלמהיההכו.ארפתקהנלוקבוהערלשיאולהציוםבבלםרןכלע,הנשהלכרתונב

ץופהתסאףועהאוהימו?בולכבףועהתאתהקלה,םהיתולאשבדימתםנושללע
ויהתפארשא,העבשםינבו.דשאלעב,הנשםיעבראןבכשיאאוה,רקיארוקתעדל

אוהארונ;תוצוחלכשארבבערבעוגלםהילעוםשארלעמםפולאהקלחנםדועלעי

הינאתרמדפסמ,סידינאתולהצמוןוששוההמש,הראתלהכרוצעיימוהזחמה

ברםלוא;םיאבשה־תיבלאדחאםוקמלאהפסאופסואלכה,עמשידהאתיכנהינאו

םתה.םיפטוההשארלהיההפםג,שארללכלאשנתמהונעדימהניכרקיוןוששונל

.לכתנןיאוהומכרשואמ,םלוכלאוה.רוצמודיננ,״ינר״ולוארקיאכהו״ינר״ולםיארוק

הרצימיו,רבעלצכחנתולשסגוםויהאב,ןסוהםלועלאללבא
,והועיגהןוגיו

שדחלותומדבחרקמחלע.חמששארמרשאו;םינבחסא,הרשכהותשאוילעהתמיכ
םוילםוימוותיבבםינדמוצרפיכ,דפסמלךפהנולוחמ,העיגראדעלבא;וירוענרשנכ

תומולחמלםהיפדימת;םהיבאתאדחיםלוכודחאתאדחהשלשהםיחאהוקזחתה

וק,וארקי
חרקםהיבאו,עמשיתיבב,עורגןקזוהחרקשאר,םיינשתריבשויחלתכמל

תיברובעב.דתיהןודמתישאר.ותחבגבוותחרקבןאכמחרקוןאכמ
ןוהו

ושקבוינברשא
וקלחשיאשיאתחקלםהלתישארוארןכלעו,השדחהשאחקיןפםתארימםקלח
תאיתאצמויתעגיינא,ילשהלוכנאושהז,םויםויןודמוביראלמותיביהיו,ותלהנו
לוקבםתמועלםהיבאו,הזהליההיליתישעידיםצועויהככינארמואהזו,רשועהלכ
ינדועלכו,םכיבאלסתאםינב,ילשםכלוכםתאוילשםכלשואוהילשילש,לודנשער י

תאולצנ.דמה,הכירובגוינבהשלשלומחכהפרןקזהשעיהמלבא.ילשלכהיח

ב
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םהיבאלראשנהחכשוטקלתוללועקר,תאשלכוירשאבותחתמאאלמדחאלכו,תיבה

,והובזערשאוינבמירירע,ותשאמדומלנראשנוחכתולככותנקזתעלרשא,ללמאה

תוקוצמאשמוילעמלקהןעמל.וייהימילכובבלימדבשכררשאושוכרוופסכמיקנו■
ותלכשהמךאםעמשעמשםיאפוריפמאלרשא,הלעתתואפרלאפרמ־ימםולרחבושפ!
תחאתנצנצמםיעגרלהתשםימוחנתסוכ.ןויםניפילעהחמומאפורהיהיכ,הבוטה■
,הלאהתואופרהינשלתורבלהיהרשאוןוברעבןתנלכהרשאתייהילכתולככו/הלחנ■

.שפנהוףונהתאופראפרמ־ימםםהבתונקלךשנבףםכנישהלליאוה

םהיבאתאתוארלםהלהיהףצקוןויזבידכו,וינבתמהוילעולעההלאוישעמ

םיקסועםשישנאוינבלתאזבשחיחפרחלאלםאח.וחורתלעמבםיאלפדריותנקזתעל
יכלאירבנבללעננרתויבלבא?תושפנירכומו,ריטפמינוק,הנומאברובציכרצב

ןואטיבהללוכיאלורעונמקנופמהיהסינטסיא
ןפויתובאתלתנלעדרהםנו,ויבאב

ןכיוהחמשבויבאינפתאםדקיכ,תושעלליכשחזא;םדיהשמדעבםירזלךפהת

ךישעמאנבזע,םילחנםימחרבלאירבנוילארבד!יחורייחיבא.הלחנהרכונעמל
באהו.ךממליצאאאליבוטלכוילעךרוסחמלכ,יתחונמויתיבלאאובוונחורתרומל

ןעיו,וירוענמולבוהאהונבלעוימהרולנלנתהןמחרה
עשפלאנאשינבאנא,רמאיו

ינפלוםכינפליתעשפויתיועיתאטח,רפסמומצערשאםיעשפותונועבללוחמהךיבא

ריקמ,שומאאלךתיבמ,ינבינב;ךתיבלאינפסא,אושנמינועלחנ,לארשייהלא

דירוהורבדבו—ילאפרובשיםירהצורקובוברעםילהתברמזא,אצאאלהצוחותיבה

.העמדלחנב ייבאלבא—
תפרחלוונתשבלךתיבתאוחקיםהוךישונםיבריכהנופאאלןה

לכותיבהיכםיוקמורשואמבתכילןתתו,טפשמהדריבלאיתאאנאובןכבו,ונבבל

.יתאקלהםירזלןיאואוהילוברשא ,לאירבגרבדכתושעלדח*(אלו—אלמאךתצעלכ—ינבךדםהכאנא—

לוכאלובשיםהינש,ןחלשהלעןכהתדמועהלודגהרכוךורעןחלשאצמובושבז

ונבתאמולןתנידימתתחוראיכ,שדחהובצממןוצרעבשחנו,בלבוטבוההמשב

ךאיכ,וברקבםינתפתרודמלהכפהנ!ההותחמשלבא.ןשדאלמונחלושתחנרשא

וקאיצוהויפלאקרמהמתחאףכחקל
רעבחפונאלשא,ואיקבחעתיוחרוצרמל

.תחשלתמיותועשיתשכוברקב
רשאלאירבגתרזעבךא,חנתמםדאלכתומכאליכשיאלכןיביהנופתילב

ויבאתיבולםקיכ,התיהנו.המקלאירבגתצע.היהריסבתומו,שארותורבבםש

רשאותכרבכולבשיו,ויבאתומלע״ינרטפשךורב״ךרבחטובוטקושבלבו,הזוחאל

לעויתועמדו,רכביהכבםגותומבולהשעלודגדובכ.רפסמתונשינפלויבאךרב

.חנדעבץראהרונסתותורבקללבוהדובכבו,לכןיעלויחל׳

בתכלאחבנשינהזא,חנתיבלערצםתוחומישיוואבםישונהותרחממיחיו

רשאדע,ושרשלעתוקחתהלולחהןכתויהבו,תיבהוליכתמיוקמותרשואמותדועת
יכאצמיושקוביוויבאתאוטנהיו;ומהלבץעתיהשהלאירבניכרואלהמולעתאצי

,ריעהןמשרחחרביוופכבושפנםשחערחוילאחתלכיכלאירבנתוארכו,אוהןכםנמא

.ועדונאלויתובקעו4טלמנהשאתלמשבףוטע

םוקממומעטהנשםנ,הנידמלהנידממוריעלריעמלאירבגדדנתדדונרופצכ

אליכתעדלחכויו,הברץראלעהימרהתוכולהתולבתתוחראתעדלדמלםש,םוקמל

בהזםירש,םיבוטוםילודנילכיהבםגיכו,םלועבהימרההיחתהדבלםיסוסהתבננלע

לןקהימדאצמתםימכחוםיארי,םהל
ה

ע;השעמהםלועםורבתקחשמאיחו,
ל

ןכ

•>£
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סגאוהו,ריעלריעמעםיו,וינפלעהאריה.רוסמוהנומאתרדאבשפתתהלןוכנלולאצמ

יבתעדלוניארההתעמו.״לארשיץראשיא״םשבןולסנבשדוקרפערכמרשאשיאהאוה

.האורבהנשאללאירבנםנו,ריעהתאבוזעלוילע.דוצרשאהאורבהנשאלדוד

.4הטמלשחנמושחנלהטממדימתךפהתהןב.דקומהלעהלעידודתיביבורמאב

יברהתדוקפבללה-תיבבטלקמולאצמיוןמאנורשידיסחרחוםשיאלשפחתהןכירחאו

לבחלתיחשמםיקהםנושיאבשיאךםכםלחילצהיכ,ודיצהימדךרהםנו;ותצעשיא

לכו,ונינקלכבלשומוללהתיבלןודאודבלאוהראשיו,ויתרשמםישנאהלכלודודל

דדנהכדערשאתחתו,םויהםצעבחפרטויתונועמובהזוירוחאלמיו.רשעץפחרשא

תמרדיבותכאלמהשעיהתע,חליפאוהלילןושיאבוהשעמרזתושעלויניעמהנש

.רבדםילכמןיאבשמשהיניעל

קלחב,ללהתיבלכלריצקתישלרמארמניו,הלאומבוקפסאלמאללכונהלבא
סיבותכבוחירטשונממגישהלחילצחםנ,ןינעבורבשחכבוחובבסוימורעתמרמוויתפש

ורמאב,ףלאםיתאמודיבדשאףסכהלעףסונ,ףסכףלאםישמחלעודיםצעבםימותחו

וירעשואוביםילודגםירחוס,וינפלחתפנדחארוקמדועו,דאמהלחנתיכהתכרביכ

.םעפחתודעומוינפזיראפלוורחסמלובנביחרחלאוהסונאןכבו,ותרוחסתונקל

התוחאוהםילחגיכ,ויתולילעוויכרדלאןנובתהאלו,ןומאתנומאובןימאהללה

תתטשל,וברעמבורעללמגלרבעמעםיותורטשהוףסכהתאלאירבנרציו;ושארלע
.ועלצלןוכנדיאיכעדיאלרשאללהבלתתמשלוובבל

םואתפהנהו,םתנשומנללהדריכינבלכ,םויברעבףשנבישילשהםויביהיו

וק
ל

וצרפתודיקפהתיבמםידודנםישנאו,החתפנתלדה!וחתפ,דיקזחבתלדבקפוד

״תיבלללהתאאיבהלוליהביוץוחבמתיבהלעובסנםנו,םשארבדיקפתו,התיבה

סכמתמורתהנממהמרתנאלהרוחסהיכאצמיושקוביו,תורנבושפחיו,ורחסמ
תאוחקיוהמשאהבתכלעםותחלווצללהתאו,הרוחסהלערצםתוחומישיו,לובנה
.וכליוהרוחסה

הדפקיוה

—י
לעלגרדודםאיכתאזןיא,אבןיאמםואתפץח—ללהקעז

לאירבגאנאובי,יליביואחמשילאלבא.ללוחמהודובכתמקנםקנילבישהלונושל

.אובלהבורקחעושיוונטפשמרואכאיצוירשאדעחוניאלוטוקשיאליתיבל

.ללהתירחא

ץרפינפלעץרפ,הנונעהוהכרהרמתבללסגועננהלאהםיביצעמהםירקמה
שרוגרשיההדודרשאמ,קומעהבלברקבהחורלחותפהעצפהאפרנאלדוע;חצרופ

החיכוהתחאאל;ארקנרבשלערבשהנהו,רבשנומחלחטמוהיבאתיבמהפרחב

,םינפלוחלמגרשאתובוטהלכתאוינפלעריבעתו,ובבלרשויודודתקדצהיבאלרמת

וליעוהדועו,םימינפלעףצקכויההירבדלכלבא,םיפלאלדסחומעהשערשאו

.הדודןבףסויןיבלחניבתרתוסמההבהאהתודואלעהיבאתמההילעתולעהל,התוהל

ףםיבהאףודרלהנוזהשאחצמךלהיהךיא!יתב,רמאלהינפלעהתואחיכוהתחאאל

אופאןכםאו...יתבילואעדויימרמרבדויפמאיצותםג,הגאדבללוחתה!יליוא

רםתתבהאיכועדיבםגהמו,עומשמונזאהלרערשאדועברבדרבדלהבלדומעתה
,ללהארק!יתב.לאירבגלהאנשהםגךורכיבקעבו,רבדבהיולתההבהאאיהדודרחיבל

כ,םייחבינדועלכ,יתרבדתחא
ל

דיתתלךשפנלךבזעאאל,ינייחתידשחורויביתמשנדוע

ב
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הקדצהילו,ךיתיגרוךיתהפטינאיהמיהיוךהינאאל.ץירפתוהרארומשלוםיעשופל

,המואמילארבדלףיסותלאןכבו,ןאמתוהבאתםאךתבושמאפרא,יצפהלךתוטהל

.היהתאלהיהו,יעצפלעהלמתורזל

האושכאובבךא,דוערבדהפיסוהאלוהיפרפעבןתתוההתהרמשהיבאתדוקפ

ל,םימורעםוגיציוםהלרשאלכתקליכ,תוהלבלילבסדהפ
א

דירתודועההודההרצע

תאיתדצהםגתוהוקפסיניעביתיארלכהתא,אבתואלפהץק.ןנוקתובביתוההישב
יתלואלתקהשהתאו,ךלגרדכלמדמשהיבאךביתודיעה׳המכהז,דוהאלתויתואה

ונליוא,לעילבהיג#לףרטוגייהרבכיכךדיפתואורךיניעהתע;לעילבתבליננתתו

,םדיהשמדעבםירזלךפהתתתאהונתלתנםגו,םידדושהוהקלונתיבןוהלכ,וגריגגיכ

עונלךלנ!דדמהתויכשובנועילכיהמ,ךדימתאצוהתורטשףסכףלאםישמהדועיכ

יצפץראץרא,הרקבתוסכוםחלילבמםידבוא,תותפשאקבחל,תולפאהתוגפהתחאב

.תוממסירמםייהילהמליב,יגעלבוךיפ !יתב—

—
יעיגרה!יתב—ובבלתאוערקהירבדיכ,ללמואהבאהקעז

,לאירבגידיכהגהבוהנהכברונלשידוע,הערלונידעועגיאלםישוגה,ימהגהיבוש,ךחור

בישיאוהיכ׳הלא,דוק;ןושארהוגכלעוגרהסמתיבדימעיוריבכמלהרוהטאיביאוה

.וגגורםחלכוגל

הוקתותלתותןיא
—

4וגתיבבראשגהלעותדוצמםרפלאירבגםא—רמתהננוק

.ודיברשאתאוגלבישייכדועתווקללכוגאל

?לועובתאצמהמו,םירשכבדושהתהמל!יתבךירבדילתודיח—

?אוהלועאלהלילדדושםאה,ונרחםמ־תיבלצניכידןיאםאה?לוע—

ןושלבונכייכלאירבגלעצבהמיגממתעדהאילפ,תינשךירבדילתודיח—
.תודוקפהילעבידיבונריגםיו

יבא;םלוכםיבגגירבח,םהוגוצרישועויתרשמךא,ויהתודוקפילעבאל—

.טופשאםירשימיכיגעמש תרבדמהאנשהיכישפניה?תעמשה,םיבנגירבח,דרשידגבםישובלםישגא—

.העושילתארקאלותשרחההמלןכםגמאםאו,ךגורגךותמ בסגתודוקפהתיבלץורליצפהביכ,םהימתעדליגארהרשארבדהאוה—

.יפלםוסהמומישייבינוארהילוקבןתאיתרמאםאו,ץוהתאצלינונתנאלוםישנאהילע —
תתלו,הזכלקועמטפשמוילעץורחלךאישתהשובכההאנשה,יתבךיפברקש

ל,ונתאתטבלבשויהשיאביפוד
יתיבלאוהחפסליברהיל,דוצאלךירבדכהיהו

?שקומלילתויהל

.רמתהרמא—אלפיאליניעב,אלפיךיניעבםא— (!הימופלארפע,םהדודירבד)בטקותומךירבד,לעילבתבךיפלםוסהמימיש—

.יובאויוא

ילבהםירמשמה,םהינפהבהוריררוצל—רמתהתגע—יובאימליואימל—

.הנעלכהרמםתירחאוםתישארבדסחובוטךא,םילבהרסומואוש תרמעדיתאזלכב,רמתבןימאהמובלגפיכףא,ללהבלירדהודריםירבדה—
דעבףקשגדימתו,בושואוצרהגהוהגה׳ורדהבךלהדהפגושערג.דהפדהפיכ,ושפג
ןוסאוםולשלכהיכ,לאירבגמםולשתרגאאיביוםיבתכמהאשוגאובייתמתוארלבנשאה

.והרקאלעגפו

׳הגהו,םולשתרגאלללההכחרשאדועביב,האורבהתגשאלרמתםגמאלבא—

9ט[נ״חםרכה]
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,החוקפהתיבמםידודגהישנאףכבשפתנלאירבגיכ5והתעיגההכומאלהעומש
.ףלעתיוללהכלפנובלףוטעבזא—רובבומשותואווהקלהרותסה

ותלחמלבא,ויניעתאחקפיוהיחתלושפנבישהלוחילצההעיגיולמעבורב

הננואתהאלועמדיפטנדירוהלהפיסוהאלרמתיכתוארלהיהתאלפנהמו;השוגא

הלכלכתעדותוצעומבוושרעדילעהבשיךא,דיבכהדשאןורחאהןוסאבחלרוגרמב

ללהרשאירחאםימיעובשדועב.םתדוקפהאלמםיצורהדיבוםיאפורבהשרד/ותלהמ

?טרדמלאירבגבשםאה,ותבתאלאש,ץראמבואכלפשלוקבהגהו,בכשמלל$נ
,אבלאירבג—דגאברמאתוהרדחההשארהחלשתלשבמההגהו,ויתודואתופילהורבדיו

בשיויופחולשארואבלאירבגהגהוהעיגראדע.ונילאבורקוךלוהילהארגקוחרמ

.ףגחתקדצבהעמדהתאהחומאוהו,הלוההשרעדילע ,התזחאשפגלעוגיכםוקלרמתתרחמ,תימדתורקשהעדםיקיפמהויגפהארמל—

.התדמעתחקלחתמאתאחלשתורדחהתאבוזעתו

,ינעינהןורבשהגשמוהלופכיתרציכןיבתאלה!יגודא,רמאיווהיפהתפלאירבגו

ףא,הערםויליתבשהאלוסואמקבדאליפכבויכגאיגע,רבשגימחלהטמםג
רשאםירטושהידימיגשרועביתטלמגיכתפח׳הלהדואתאזלכבו,םימישדחלםזיל

.םיטפושהידיביגריגםהלובא

סהיגודאתכרבב,םמחלואצמיהגוהכתרמשממרשאםידבועהסהםירורא

יב,שארבקלהוחקיםגוםאבו,ףטהיפלםחלםקחתאולכאווברעתיאלותחלצהבו

םהייה-תיבץוצרהנקתנעשמךא,םימויואםוילםחלואצמיאלםתנוהכמורסויתעב

חוללעתורהידמעךדסח,רבדללאירבנףיסוה,ינודאאנעדלבא.םויהינומכ

ךלףיסויוךימי׳הךיראיוןתיימ,דימתיניעןיבןורכזלויהיולזרבטעבבותכיבבל

/רמתתאךתבתאבוזעאאליביתמשנדועלכיכיתעבשנםיהלאב...ךא.םייהתונש

םיראאוצמתעלילואו,הלהיהאלמוחוןמחרבאל,המעהשעאידמעתישערשאדםחכ

הדותהנעמלוקיו,ללהמויניעערנאלורבדבו—ידמעםיהלאביטיירשאכדובכבהנרק

.ותבלעחיגשמלוספורטיפאלוהדיקפהלו

ריקפאודיב,יתבלבאלהיהיאוהו—ללההנע—!יהםימשבשיבאלבא—

אלוהגהייתכלשהוילעוםימותייבאאוה,המלועתוכילהויתבייחויתמשנויחור

.ץראבםדאל —
וטבמיצחןנוכוילארשאולסכטוקייכ,ונטבבםירבדהודריברהתורקדמכ

רחמללהךא,וילעללהבלךפהנעודמתעדל,ומפשךשנהיולגהכובמב.רבכמ

.ותפקתהגשהיכתאצלתואתתל

ארתוהתאברמתו,הגותבלוהמףצקישגראלמהלוחהרדחתאבזעלאירבג—

יחלש!יתברמת,רמאיו,האובברכהתחתריתסהלץמאתהרשארייגתםפודיבהנהו

;םהםגואוביךלפהריעמרפסה־־תיבמויגבואבילואו,הגהיהאדודתאילאורקל

.תומאםרטיחאאנהארא

תאו,הארונהויחאתירחאתאותוארבוינפהתסכתומתדוהו,אובלרהמדוד

וחכתיראשבץמאתההלוחה.ותיחץראלאכדרשאלכונשיאדימותעינהרשאהערה

אלךא,יתפסוהעשפלעןוע,ךדגנהשעיתלכסההברהיהא:רמאיודודדיבקיזחיו

ץאםילבהבדבואהשכיתיעתיאבצימילכ,יתיגשיתלואבורביכיתישעיבלןורזמ
יבבלתאובגגםתימרתרקשבעשרישגא,רמלקותמוקותמלרמיתמש,ומלרפסמ

,יתתועריכאויבלבהמכההאבןורחאהימויבהתעקרהתע,םימיהלכללושיגוכילויו

ךדיבאגהאר,יבןיארבדהו,וצצוחיעגררפסמיחאהתעו.בישהלןיאהשענהלבא

ב
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%

רמואו,הילעךניעםיש/תברמתאיה,ישוכרוינוה,םייחביתדמחילבלברצואדיקפא

יכתומאםרמינעימשהתחאךא.יחאךבחוטביבלךומס,ףסויךנבםעבוטקבדל

.ינועלחלסת

וקהנהו,״ךירבדכיתחלס״רמאלדודהלכאלדוע
ל

תמיועוגרעמשנןורגהתרחנ

.םירשיתומללה.

תופוקתשלשהנהןה;הנקזהו,תורחשה,תודליה:רבגייחימיבחנהתותעשלש

—םייחהיקחג
בצממוםתוחרמוחכסראהךפהתיםחב.שואיהו,לכשהו,ןוימדהתפוקת

הב,ןוימדהתפוקתאיה׳יתודליה,.ארביהשדחהאירבואילפמורזןינעבהנתשיבצמל
וינזאבררושתהדלוחה;םיריהזמםיעבצבזועלכבוינפלקחשמןוימדחםלועתאהארי

םידועיבוהנשיתהוקתהשרעלע,הנטברבלהינמחרסאומכ,םיברעוםימיענםיריש

הלביםימיענתומולח•,ונוימדחורינפלגיצתעעילדנמוףסכתוריט,דיתעהלאםיבוט

,ושפנלאבישיאוה,רבועםולח!הה.םולחחנהוץקייוהבוהכןפיו,הלאהםימיהתדמח■

תלאשוב;לכשהתפוקת,״תורחשה״אוהו,חאהאוהרחאםלועוםירבדחינפונושהמ
,וילגרברשאתושגגחלכלחמקןוחטלוראוצבםייחר,שיאלעהפכאדיבכתםייחה

יהליאהיאו,םלועהרדסבתורזואריויניע,התדמעוחקיתולאשקרוהרותגופתחמקןיאבו׳

הפוקחהגהוהלאהםייגיבהימיורבעיםיבואכמוסעכלמעבורב,םיעגרללאוש?טפשמה
בלרעש—האבהשדח

;והרטעתרדהודובכ,וילעתפפוח״הנקזה״תרדהוובחמצן

תרבחבבשחירובעלהנופהחרואכיכ,הזהדובכהםשוברקבאוביויתומצעבבקרכספא:
אלדוע,תומדאילעיתכאלמיתילבאלדועאלה,רמאי?יצקברקםנמאה.םדאה
תילכיתוחכ,בורעלהטונישמש,ןכםנמאלבא;דלחימענמביתמחלאלוהבוטביתלכא.

תדובע,םירזתדובע,יתדבעדבעתדובע,לבהתנאדבימלועביתכקירלםתו,תואלו
רצו,ונרצונךכליכםידבועונאהתדובעתא,הדלותהלונחנאםידבע,הדבלהדלותה

הזחמאלובוטןויעראל?ילמעלכמילןורתיהמיכ;וניראוצלעמהלועקורפלונחכ■

.לבהלכהיכ,תחאההעידיהךא,ימלועביתשכרהנובנהעידיאלורקי•

לצבהבשומןתיאדועבהתיהרחדרופצ,הגוגעהוהכרהרמתלעאגןגובתג
תואלפגותולודגב,השארלעםלועתחמשורשואובוטברבתחרופכחצגה,םירומוםידוה

םולחתו,הבוטהדיברשאכהדלותהלבגילעתטרופכ.דתיהאיה,החורךלההנממ•

ףסויהבוהאתאדחיךיא,םיכלמתולוגהםעגגועילכיחחגוימדבהלןבתו,ץיקהבתומולח

יגבלכלעםבוטוםדוהמליצאהלהלהדימםינרקו,הבהאבםיקפרתמםידייבולשבשת

הללקוהפרחריסהל,שפנרמוקוצמ,דבואוהשקנשיאלכלע,שמשהתחתםדאה
הכרבתההנהכוהנהכדועו,דועהבאדלופיסויאלורוזמםהמתוהגל,םדאהלכמ

תומדלמס,םילא-תיבלהיהתאיהו•,םיהלאןגןדעלםלועהתאךפהל,תושעלהבבלב

םילבגרבשכ,ץראםימשמלופתםימורמתופעותמיכללמימלבא.בוטהוםייחה

ולכםיבוטהתודליהתונויזחוואב״תורחשה״ימי;הלרמאיהוהיניעםורלפשנ,הרבשנ

.ולכןנעג

עבראמואבםישונהויכבהולבאהימיומתאלדוע,ואבםנמארמתתונויזח
לומתמםתואהעדיאלרשאשפניזעוםינפיזעויתאבחרץרפכ,ץראהתופנכ

םישיגמםה,ללשהלאוטעיוטפשמה־תיבחילשםעדחיואבהרעסוהפוסב.םושלש

,תואוררמתיגיעורצםתוחומשתיבהלעםגו,םתוחובתוכאוהוץפחרבדלכוילא
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גוניעמברחנרנכיכהיפעפעבוארנאלהעמדיםיסר,ןבאליהיוהברקבךפהנהבל

.הרוקמשבד

רעןויזחהתאהתארםרטותיבלארמתתאףוסאלדודרהמ,למוחוןמחרבאכ
ןגניכ,הנתפשיתומרפעלרשאהנוגיאשמלקהלהתכמלהפורתאצמםג,וצק

Vןגנמהןננמכהיהו,םילכשומוםימיענםיזורח,רבעתפשבםירישברישיויפבו,רונכבדוד

אצמתאזב;הלאפרובשורבעוףטשהיניעמץרפהעמדםרז
ןוא

טיקשהלםעפבםעפבול
״העושיןיעמלהלהיה׳הפבהרמזירישולבנםעםיענרונכ,שרננםיכרשאהחורתרעס

״ובבללעמןבאהדבוכוהקעומהוריסי,שפנרמוקוצמשיאלכלהעושיןיעמםהתועמדה
.האריםיקחשבריהברואוםיננעהורזפי

.הבהאלשםירוםי

תיבמיבצכץרלהקהשמש,ריעהתאהפיקההחמשתעורתלוקוהבערפסמםימי

שארלעלאירבגלםיאורקריעהינבלכתומשבובקנהברשא,הפעהלגמודיבותיבל
תעדלםאריו,רמתודודםנויהםיאורקהלהקךותבו,לרוגבהכזףלאםיתאמיכ,ותחמש

.םהילעבוטובליכ

וילכנלכהינפלולגניכ,רמהשפנתונעלהפיסוההעומשהיכלקנןובנלתעד

;ףלאםיתאמו,םיתאמ,אלמתהםנברוחמו,בוניםבוטמיכהנמאנהעריביכםגו,ויתומזםז

.דאמבאכההילעלדגיכםיגואןיאבהטמהלעהלפגהבבלץטחתהנו

ריעהאלאוה,והומכםילדלמוחוםיסעכשבוכלאירבגבםיפאךראשיאהימםלוא

תחמשםויכהתשמהלעואבאלו,לכןיעלהיולגהאנשולוארהיכרמהודודלעותמחלכ

יכ,הליחםירזתובשםויכקוחרמדמעאלו,ונודאתבמוימחרףאבץפקאלאוה;ובל

,רכמהלדמועללהתיביכריעהתונפלכבתועדומוקבדנרשאתעב—םיברםימיירחא

הנקיאלמףסכביכהנחיטביו,םימוהנוםיבוטםירבדהבללערבדיורמתלאורקלהלש

.וטתםצעבהיבאתיבדובכלכהלבישיווברשאלכותיבהתא

.אליכ,הברקבהבבלבחרודחפףא,הלאלכורבדב.דתיהץיקהבתמלוחכ

.תאצלןפתוהדותתואלולהוחתשתו?ובאצמנרבדשרשהמוהמדעהעדי

4הבהאתותואבהילעקפרתמ,לאירבגרמא,הדובכהמלע,ריעזילירתכלבא—

ערגאלורבדבו?ךמעהשעארשאידסחויתבוטףלחילםלשלירמאתרשאלומגההמו

—.דגממויגיע
4לאירבגיגפדנעלאוליהצהנהזיחופחיגשכ.דייחל,עלותכומידאהרמתינפ

.הבןיאר^דהוהדמעלע,דראשגשישביצגכ,שאדוקיכוברקבתדקויהבהאהרשא
דיגא,יתריבגיחורךלהעיבא—רבדללאירבגףיסוה—הברהגהלילהמלךא—

תובםמןכלעו,הבהאתומכהזעיכךתבהאלטהלתםילהגיחוררבכהזיכ,דהכאאלו

דוהלכתינכתםתוחךתואגישהןעמלקררישעהלץאיתייה,יתולובחחביתכפהתה

ידוסויכבללכ,הדובכךלאה,ךיגפלםוקמתוגפליגפלעמיתתלשיתשאתאםג,יפויו

?תאזןיאףאה,ירבשמינשיבתאליכישפנ,ריסהךבו,םישנאתובברמסומכה

—
.הינפוסכהעזילגאו—הבלתוריקמרמתההנאג—הבהאלשםירוםיןהןה

4ךדגגיבבלםורעאלהינממהשחתהמל,םינונהתרבדללאירכנףיסוה!יתריבג—

ךילא/ךידעלבםיגיגצםינינפהו,תומלצולפואינבאיבהזויפסכ,ידעכךשחםלועךדעלנ
נ
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הלחנו,תעילינהלטירמא,ךיבאלרשאמםילפכוביכיתיבבוטלכיארו,גורעתישע

ירייי>י,>י£י״״...,;•לחנחםידצמילב

כ,ינעלבליתחתזגרתץראהאלה-תתררמתהרבד-ברחתונועיוה-

-יי.**יכ,הידבעמיתרכה;י,^־£?^^1?~~י*

המלעלךתבהאבהנשתיכ,ללמרורבךיתפשאלה1״^^^^׳״״

*״״״
לו,הטלעלעיתבנעיכרירבדיידיול

ו

יניעלודנאלהירכנקיהיתקבחםנ

.היגורהלכםימוצעוליפתםיללחםיבר,םירזלהיכרדריפ״ר^אתשאןעב~אושנמ

תיבלהפרחבהחלשתותואטחתילעלופטת,דמלי,עשפמהפהךתשאלבא-

איהילילפןוע,םיעגושמה
—

,,

לאירבג׳ימ--יפרתילעהטעתולהקבהתערהלגנאלה

;

I״עה
י

ץבךירבדהנשתוםילטבךפהתתהלנעבןפואכ!לאירבנ,רקנת,םישנא

ילבותשאתאש-״להקדצהשיאלכליכיערתםרטה,הרובכהבודיקדצתלא_י״״
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״יתבהאעקבלזעונאת,היבשוילעםרההכהיבאדריברשאביואודצשיא!דגוביוה

םאיכ־אנעדלבא?ידודתאזןיאה,תשבעדיאלו,בלכהינפכשיאהינפ,םימשוסושיא

/תבהאבהגושההזהלעילבהתאמילונוכנםימרהותודוצמדועהנה,התעיתורצלידץא
.ישפנלתוארונללועיוהמרתדעינפדריוינפבישאםאו

םג,הדודלעתקפרתמהצוההאצתאלהתיבבהרוצערמתואבםויוךלוהםוי

יכןנואתהאוהםנדודו,קיצמהלאירבגתמהמלצנהלתוצעשקבלונממההישהערגאל

1הה.ויניעבערתשיהנשלםויהנשלםוי,רפסה־תיבבםירוצעוינברשאםימיהולוכרא

.יתנקזתעלםכיתולולכתבהאביניעואריו,אובייתמ,ודומלקהםילשייתמ

ולכןה,ריסהתאהתופשבהידילעומבהרובדהארק,ונהינעתומיכינהמש—

י׳היתמקךתעושיללבא,הפוחהלאינבתאליבוהל,להימיניע

עיפוהןכדשםולשיבר,התיבהאבתושדהםינפהנהותופילחםירבדמםדוע

ריהסיןישלגעלנאוה,תעשבלסלוסמו,תבשידגבבושובלב.רודה,ורדהוודובכלכב

.תוהשלהחושהשרפירשאכדירומוהלעמאיבמוךילומוידיבעגעגיורבדבו,רבדל

.ואובבןכדשהרמא,דודיבר,אבטארפצ—

בוטךלשיהמרמאיו,תכשלאסכולטיודימתוכרדכתופיםיגפרכסבולבקדוד

ירבדל
ןכדשהרמא—יכגא—

יבגא,ודוסשיאלאירבגליכנא,רקשאאליכישפגיח—

זרילהלגאוהו,ודוסילהלגיםאיתלכרבדהשעיאלאוה,ולצאתיבןבכהגומאב

תחאבאוהו,םיבוטו,םילודג,םיריבג,םינברויגפליתעצה;ךיהאתברמתבץפהיכ
,המורעוהלבהלותב,ותשאהיהתימויל,יכאיהתחא,ץפחובלשהמהשעי.ללהתב

םויההזיתלביתייהאלותיבב,תינכדשהרכשקריל,הרצלוילהמיל,הנבלכהפיוא

?דודתאזןיאףאה,םלועדעותוארלףיסואאלו

.ויתומצעברוצעקוחשבדודהנע-*־טופשתםירשימ— לאעלוקתעלכבטופשאםירשימ,םירשימיתפשחתפמיכדימתירבדהזאלה—

ינניאיכםרמאבילוגעליתעדהילקםיריעצה;ילמלכשלןיבתדודהתאקר,הרעשה

ןכיפכ,יננהרבעהםלועמשיא,יכנאתמא־ובודיכהנופתילכ,ןכדשתויהלרשכומ

.םיושיבל

םתח—תתלצוםוהבוטהעשב—ובללאןכדשהרמא—ינפלתקחשמהעשה
—וירבד

.תכללןפיוותמוקאולמםקיו

,דורבךתעדתווהלואשל,יתתכשךכיעה:רמאיוובקעלעבשהעיגראדעלבא

?בוטלזמלםיאגתהויהייתמו

?םולהךהלשימ״םולש,אנדגהלבא—דודרמא—׳ההצרישכל— !לאירבג?יגחלשימ— ?ךיפבםשרשאםירבדההיההמו— ןכדשהרמאוהגע—תיממשכהואגלעבהתאסאמא—
רבדבוילאיתאבהמכהז—

ןיפהולןיאיכורטאב,הפרחביגחלשיותיבהםלואבילומלאציתעלכבאוהו,םיכורש
ןפישפנלאריאוילגרתוגוהבלעיתכלה,טאלבהגנרדםמהיתאבםויהךא;םיכורשב

.תיגשוירצמסומרליתזעוגרשאילעותטהלכריעי

וקהגהועמשאויאובב
ל

וק,תופילחםירבדמםישגא,ריקלרבעמםירבד
ל

לאירבג

,תררוסףתכךלןתתרמתןה,רבדמרזומהלוקהתאעמשאו,ילרזומיגשהו,הזאוה

וקהגהו—היהתאלוםוקתאלךתצעו
ל

יכיתעבשנתחא!המיהי,םיערמולומללאירבג

יתגפצ.היהתילרמתו,והבווהתלםלוכתאךופהא,םירהרוקעא,השאלילהיהתרפת

ב
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ץפחןיאינךליתדגהאלה,הנולתביתארקללאירבגהנהוהתיבהאובאויבלבםירבדה

.םיכורשביל

השאוםיבוטתבללהתברמתםע—עגרטעמכינאשךא,וליתרמא,בוטךורש

יהטעםירבדתחקלהינלאשיוןוצרוקיפהלאירבגיגפ!תלכשמ
ויתינע—םירבדיתחקל

—
רבדליגחלשיוויתודגלכלעהחמשאלמתהלאירבג.םדאתולועפלרבדהאיצוהלילעו
אובתאוביכרמתלדיגהלרפסמןיאםימעפינוצרחאו,ןושלהנעמולאיבהלו,רבד

?םיאנתהויהייתמלרבדינבישהדודיברהתעו.רהמשיחהנושיילבוילא .ידיביתותעץאהתע—דודהנע—ךמערבדלבושארתאוםימישדחאלמ—

ךא,תרחאונמדקתןפ,רהמלדודבדעיו,רכשנוזירזתויהלןכדשהלמעתובר
.ךליושפניחפבבש,ליעוהאליכותוארב

ןכדשהתאצב,דודלארמתהרמא—?לאירבגירבדתעמשה
אושדחפאל—

ללועמ,וצהקרבכאציהרהמדעויפהרמאםאו,וילאאובלילארוקאוההגה,יתדחפ

יחצעחצוע,ישפגלתוארוג

.ויגויערךבסבזחאגהנהוהנהורדחבךליוהכובמבאבדוד—

:הלאהםירבדכבותכתו,תסקוטעהחקלרמתו,הכוהכהשועונדוע

תקוצמאושניתיאלנ,יבוהאךלרפסאהמ!ףסוייתמשנויחורייח!יבוהא,

ישפנתאםגהדוצאוההנה,הנהדעלאירבגוגילעחידהרשאהערהלעףסוג;ישפנ״

תחשביגכשמלוצפחוועשילכו,ףקתלבבילאהבהאשחריובלהזהלבגה.התתקל״
היהתאל,ונתבהאךרדלעוגלןטשלבצגלאירבגבשיאםאיכהנמאניתעדיתאזו;ותשר,

םיניעביבוהאהתעו,יבוהאךמעםייהתוארלדועלחיאיכיחכ,דמו,חוקתותירחאהל״

אנחלסןיאםאויירזעאוביןיאמו,ונבהתרזעדועהםויהינעימשהלךתרנאהכחאחולכ״

ל״
אלספאחצנלךממדרפחל,רמרבדיבללע.דלעיכ,תודומחתוענתבי

םייחהרורצבוםירגסממוגשפגץלחתרשאתעל,תרחאתעלונתבהאךושהנךא,חצנל״

!יחצנלךחבוחא,םיבהאבסלעתנםש,םיביואדיונוגישיאלםוקם,םייחצנה״

רשאהלאלעםגהחורמליצאתאיה,הדסחרקיהמ,הנומאהחכברחמ

הלרזעלהנומאהתאארקת,הישעמתושעלחכספאמהוקתהלופתתעב,הלהרזםחור

הנומאןיאםאו,הנומאהאיההוקתלכתירחא;םדאהינבתובלבהתלועפלועפלבושתו

.ןטבמוהדלמןה*ומואתתויחא,הוקחץא

התערבדת,שפנהתראשהתודואלעהמכחהםוהתבתעלכבהללצרשארמת
היחתנלהתואחחגימ,םדאחשפגתולועפלבלירקחםילודג?הלאהםירבדכהבוהאל

כ,חחורתאןכתימו
.התילכתרקחלואבאלדועשפנהימכחל

לכהבצעמלהבכשרשארמתו,הלערחשה,הבתכמהצירהתעמישילשהםויב

קפודשיאלוקהנהו,היניעתורומשהנשהזחאהתעךא,הינויערךבסבהזוחאהלילה

החפהדילעדמעדודו,וזפחנולהבנםתנשמוציקהתיבהינבלכ,חכברבתלדב
,הנועולוקץאלבא?ונירצלםאונלה?ינומלאהתאימ,לוקבארקיורגסמלעהרוגסה

.ללושונכילוהוגגוימד—דודרמא—שיאןיא

—הארנוחתפ—

.וגתיבהתפלעבוראלחצורםוקיאלרואלןח

.וברקבןיאחורלכוץראחלעבכושףסויהנהו,החתפנתלדה—

*ףלעתמאוההנה,םלוקבדודורמתונתנ!ףסוי!הה

ייהרמת,ולוקבןתנרחאו,חכףילחהלםינתכתורףאשיודדועתההלומההלוקל

יהתרמהךבתכמ!הה,יהצנדבא,יתרמאינאו?יתמשנויחורתע׳היחחאה!יחח

תאמןוישרשקבליתכלחאלףא,דרשהידגבתאילעמיתכלשהועיגהב,אכדדע•ינבישיו

ב

£1*>1
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יתעגפירשאלו,לזרבה־־תלסמתונחתלאתוליאכילגריתיושךא,רפסה־־תיבבלהנמה

,יבבללכויגפליתדגה,׳ףלאדא,יערב

י

.יתולתהרשאתארומגלויפומבינצמאאוהו

ךאצטאםאדחפה,התעיתיבחתפלאיאובב;הזץפחלףסכהאמילהולהםג,תושעל

—המשגלכיבהרתונאלויבבלכהכהחתותםערכ,םייחכ
תירבהתרםטבאובל,רמאורמגרחאו,דתיםיבוהאהםיערורבדגתודחאתועש

ףסוירמא—הידבהתאיניכהוהאמןברטשימאךלאה.אוההםוידועב
יתלשםג—

רבדהאציהזהםויהכו,רפסמבםישגאהרשע,םינמאנהונידידיווניבהאמתאאורקלאנ

—.ולעפל
לכסיולאירבגלעדויןפ/!וכליעינמו—ותשאלאדודרמא—רבדרתסהךא

.םיאורקהתאאורקלחלשנרתאו,הידבהתאיניכה,ונתצע

השמתדכ״ןישודקוהפוחברמתתאשדקםויבובו,חתיחגוהמקףסויתצע
;בלבוטמוגוריוועבשםיגדעמלםילכואהםיאורקה,בוטלכמךורעןחלושה.ילארשיו

ורבערשאםישעמהלכרכזיכ,תוגופהילבורגגדודיגיעםגו,יכבבהדרמרמתםפא

תרגתמףטקגרשאויחארכז,תומהלכארשאהגחותברכז,שובלומכובציתיוואבוילע

םגחיגת,החמשתעביכ,עבטהקקהקח;והתבהלערשאושוכרווגוהרכז,םיצירעידי

ירוצילכלעוערתשיהינויערנוחו,תותכשנריכזתלהיתוחכףוסאתובליאובחממהגותה

.םדאהוג

וצקדעאבקזחה
—

,ריעהלכתאהפיקההעומשהו,ולהאלשיאודרפתהםיאורקה

.לאירבגיגזאלםגהעיגהדע

ללוהתיוקעזיו,שאותירפגלךפהנםודסתכפהמכ,לאירבגבלתוקוצמללמיימ

.ולהעריושפגוףכלאףכהכהלגרעקר,ופא-םעזבעגתשמכ

ורמג,םהיתוגופצלעםצעיתהבו,רמתוףסוילעתבעהחמשוהתשמימיתעבש

.וירומלקתומילשהדע,ךלפהריעלהכרדותאןיכתרמתםגיכ,רמא

וקהגהו,המיענהמדרתבםתגשומגתיבהישגאלכ,םויברעבףשגב
ל

,תלדבקפוד

התיבהץרפוישגאתיולבדיקפהגהו״הלוענהתלדהתאחתפיוהלהבבםקדוד!וחתפ
?חמצדודןבףסויןאכימ:לאשיו

בל־ץטאבףסויהנע—דודןבףסוייגא—
.ושפגבןואלכעדיאליכ— .שקבגךתואקריכונתאאבושובלודומע—רשההנע—רבדהבוט—

.הדותבדודלאש?תאזהמלעותאזהמ—

דיקפההגע—דבואבא,ךליוא—
—

תתלובלברעי,ץחוראלותאוצמםלעךגב

.ובתרעגאלהתאו,םירשוקבודי !םימשיא—

—
תולילעוילעללועלורשיהיגבלעהבדאיצוהלזעיימ—דודארק

אובי,ינטושיגפלגצהךא,יפודץמשובאצמתםאםיתיממלישפגתא;תא...עשרב

.יתיעראנ

ותרתממטלמנינשהךגבםג?להגמהיפתאלאשאלו?רפםה־תיבמחרבעודמו—

.ובאצטגרבדשרשהמערוגאלו,אוהםג

רבדינעימשה,רשהיגודאאגא?םנמאה?רפםהדריבמחרבהמלשיגב!הה—

?המואמיתעמשאליכגאו,רבדלפגךיאתמא

ףסוילערפםה״תיבבונרקחרשאירחאקר,המואמעדאאליגאםג—
ויכרדלע—

חרבףסוירשאךא;הגהדע״חמצ,יגבבאצמגאלהלועיכ,רבדוגלובישה,ויתולילעו

.בושחלםידיןתיהז,המלשויחאםגחרבותרחמלולהנמהיפלאשילבמרפסה־־תיבמ

והמהםתהבו.ונתאףסויאנאוב,החישבךיראהלתעאלךא,םבקצוהרתסרבדהזיאיב

ב
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,דיקפה.לאונתיו,וקיחבסיכתכמרורצושיגרהםרבעידמו,דיהתקזחבובוציאה,תכלל׳

.וכליוףסויתאוחקר

;לעמראשנהיחתלהבישהלםיאפורהלמעו״תומדעהפלעתהדודתשאהרובד

החרפדיקפהיפמאצישרובדלכלעיכ,וניבלהדיסכםהינפ,תוחנאלוראשנרמתודוד
.הינאוהינאתדודתיבבברתו,םתמשנ

.םביתרמוש

,הריבהריעמובושתעב,רמתלאלאירבגרמא—ךרבשםיכלתנ/תבךליוא

ףסוירבדלעוגממעומשלהאברמתו
ינימאה,ךלאפריימורוזמךממההגיימ!יתב—

ריעליחכךרדבתונעליפכבישפניתמשתאזרובעבלו/ךבוהאליעמומהדאמיביל
ךילעדאמילרצהמלבא.העושיולשיחהקמל,הריבח

,בושיאלךרדבךלהאוה—

תואלתו,ךואצמלואשירצמהריעצהמלעתאז
ינפתאלמןה;ךילעותשביבסרפסמןיא

דימתיניעדגנלי4מ/יסעכםישבוכימחר,ךממימחרץופקללכואאלתאזלכבו,ןולק

,ךברקבךסמנםיעועחוריכרמואםאילאניחלסהתעו;רעונחימיבךרשאוךתודלילט
המחלמרובגכו,םארקת״םייחהתמחלמ״רשאםירוחטיתלבתונוימדךינפלניציאוהו
ןיאוהמחלמןיארשאדועב,ךתבוטםישרודחםישנאהתצעעירכהלקשנתארקליאצת

?תאזןיאףאה,הלאלכךשפנבתובסהךדבלת8;ץוחמותיבמםולשךא,םימחול

?הזכךרדןבתיה ןבםעתירבביתאברשאב,רמתהלאש?דבכנןודא,הרשיהיתשקעהמבלבא—
םאה?דוד

ןיא
?הלסויתבהארשאשיאלידיתתלהקדצהיל רפסה־־יתבבםידמולמהיכתעדיואתעמשרשאב,הרשיהתשקעחטב—

,רהנבעבוטהז—תעלכבהתרכנםתירחאו,םבקוצילעילברבדלכ,חמכחהו

לופיוםירשוקבודיהזו,דובכשגרדעבובללארודכהרויהזו,הלותבלעבנעיב

תומישקומםהלוניכיםנואגוםתואגב,םירשיתומםתטמלעותומיאלהמה.הדוצמב

האגקריעיו,םילבהבהגשיץחוראלותאוצמםלעיכ,בשחיקוחשלאלםאה;תעלכב
.ולקחציעמושהלכ?בשחיקוחשלאלםאח,תוכלממוםיוגשובכל

—
םימרםימשבםיהלאהיכעדו,דבכנןודא,יעצפלעחלמתורזלמאנףרח

?ףסויתודואלעהריבהריעבךנזאהחקל,דמילאנדנהךא;בבללהאוראוהו,טופשי

?ותירחאהמו .ךילאבושיאלהבםאוהכםא,ותירחאיעדתיכךלףיסויהמוןתיהמלבא—

,יליואינאו,יתומסוידעהיהאהרורצוןוגעהילבכביכגאהרוסאאלה—דוע

.רבדבישהלרמתהליכשה—םייחבחצפחויכגאהריעצ־

חתעיגפתםידמולמחמימלאילאנידיגה,הככירבדתםימתבותמאבםא—
4

.הערדחפמהננאשהיהתיכךבלחטבוברשאו

.יניעברשי—רשישיאלכקר—רמתהתנע—םידמולמהלא׳יתרכמתהאל— ךיניעוחקפגקרםא,ךוגירחאךילשתאליתואםגיכתויחלכויאופאןכםאו—

.בוט,דמתעדל לו,ךצפחלתואא,יגודאיבללכב—
ך

היחיךלםא,יגממתאזשורדלהקדצה

י.ןוגעהילבכמיגלאגתיכ,הלואגהטפשמ

ב
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גזאו,ךיפהגהיתמאקריכהנומאהםשבושדקתדםשבילאניעבשה■ד-
(ד

_
.ךעימשאתורוצנו .אלמאךתצעלכו,יתעבשניב— ילכותאלה:רמאיווקיחמןוילגאיצויו—הזהןוילנהךלאהאופאןכםא—

?רבעתפשבאורקל

־יוחאיכ,םינברהשלשםעטמםותחובותכהנהו,ןוילגהההקלתודעורםידיב

םיחיסמםירכניפלעהכלהכוץרכלכהו/ףסויבתומטפשמםשוה,ורקחוושרדרשא

ןוילגדועו.םמותיפל
הלועהו,״תמינולפתואכרעבבותכ״תודואלעךוראלופלפינש

.םדאלכלתרתומוהשיאמהנמלאףסויתשאיכ,םשמ

הנמא:רמאתוהריכהרהאו,בלםושבארקתותופילחןוילנהבהננובתהרמת

םירכנ,ידודלםיבתכמהרורצביתיאררשאתומיתההלםימודםינברהידיתמיתחןכ

ופטשתועמדהו,קפאתהלדועהלכיאלו;הימודםלאנאלףסוייחוליכ,תמאירבד

.הקדהממדלוקבהבללעתפפותמאיהו,היחללעורבעו הדצלכילצב,לאירבגרמא,יתבימחנהיבוש—
ןוניו

ורבעםימכו,יחכשת

.תרהנויארתזאוךינפליבוטלכריבעאינא,םרבזת

.ישיאליתדליאליכ,התעמיכנאםביתרמושיכעדתםרטה,ינודאלבא—

לעגילבהבלחכריבכלאירבנלבא.ורוחוינפוובלבםירבדחולפנןונשץחכ

.הצילחבונטמרוטפתוךמביירחאתכללךילעיתב,רבדףסויוונוגי —

.ועדונאלויתובקעוםלענאוהןה והאצמא,םירנםממךצלחליצפחויעשילכרשאביכנאלבא,יתעדיהזםג—

.םירתסמבשיארתסיאלינממיכיעדתםרטה,םשאוהרשאבךינפלוהגיצאו

דודלרשבאוהכלא?ינפלוהגיצתהתא—רמתיתפשובבוד—?םנמאה—

.וחורתאהיהאו לותאיליכהלאהתעובשבךאיבאדועיכךליעדלבא,והרשבלילכות—
י

ייהת

.ךמעהשועינארשאתובוטהלכףלח,.רשאל המייקאויתעבשנ,רבדהבוט—
—

אלילהדינהךא
ן

?ותחונמםוקמהיא,תכלוהינא

םשרשאםוקמהלא,ךרדהךלןיכא,השמחםימידועב,תאזעובשיאלמ—

.ךרסומלחתפיאוהו,ךדודןביאצמת

.הינפלוהניצילאירבנויחהמלשדועיכוהרשבתו,הדודלרמתהרהמתשקמץחכ

החמשהתאזלכב,ובבלתאהערקףסויתוממהגותהםנםא,הצקץאדודבלתחמשל

חקולרשאםינושארהםימיהדועבףסוימשאונורמארבכיכרשאב,סלפהתאהעירכה

כל,לעמראשנובהשענהמהעדלםלמעלכיכ,םשארלעמ
ן

םחונולאצמאופא

אוהאלפלאל,המלשתאונחדנונלבישילאירבניכןימאהללכוא!יתברמת.המלשב

לאוהליבותתאזיכ,וירבדהלכיםאדעטוקשיאללאירבנןה,קותמםגאציזעהמיכ

הוקתיגתו,לאירבגלךכרדתושעליתבאגירהמןכבו.וצפחלכרידאהזו,הרטמה
.והשעמשיחיורהמיןעמלוצפחידחאיאלמתיכובבלב סומרלילהמלו—רמתהדמא—םימיהשמחדועבדעומולחקללאירבג—

.םנחוירצח

.המולעתרואליאיצותואגיכליתביכלגרמאלרמתבץיאהדודוישימחה׳םויביהיו בודכ,לאירבגשיאהתאיתארי—רמתהרמא—םעפםלוהיברקבךייבללבא—

.וחיתריריסכוברקבוימדווברקבוירוצילכורעתסייתואותוארב,ויגפהאראלוכש

.תובוטהואציאלותאמ,יתעדלע—ךלאאל,ידודיתארי

ב

~^<.
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4דחפידחפתאישךא,לבהתגאדלךבלךאישיהמ,םםושתהמל,יתביכל—

לבא.החורתמחברמאצתוםקתו,ידודךתוצמבקר,ךלאינוצרתורמל—.דחפןיא

.הבשרמתהנהוורבעפידחאםיעגר .דודלאש?אובלתרהמעודמ— —
^תכלב,דועיתייהאללאירבגתיבב,רמתהתנע,יתלואלקחשתיכיתעדי

תובוטאלתוריתעיכ,בושלרמוארומגאו,ינתזחאהפעלז,יכרדלעןהכדבע

.יבלאבנת

—
דשאתאיכ,יבלרבשתהפרה,הלאכאושילבהבןימאהל,רמתתלאונךיא

.תואלהומישיוהורקחחנבלבתורזומרשאאושילבהירמשת,תלכשמםשבילנדת

.ךלקחציעמושחלכ,תפומלו יהמיהי—
יתדיחאצמאןעמל,ינוגיילעהגילבא,רבדיחלשמלבישאוךלא

—המלשתודואלע
.ךלתו

,םדעבהרוגםתלדהוותיכשמרדחבלאירבגתיבברמתהרוצעהתיהתועשיתשכ
ודמעםתאצירחאו,חאובתעבלאירבגתיבבויהרשאןכדשהםולשוהיננחוארתאז
וק,בשקברובישקיוריעהבוחרבםהילתכירוחא
ל

םירבדמבלהןמםיאצויהםירבד

לוקםעמשבםואתפוממותשתהמלבא.וינפאלערובדרבדועמשאללבא,תופילח

ןולחו!ינוליצהיחא,העושילארוקלוק,הקעצ
,םיסיסרלץפונבוהרחינפלעףקשנחרדחה

תכברבו,ץוחהלאןולחהדעבמהשארהחלשרמתו,ץראללפנדחיתרנסמהםע
.הכבוךולהךלתו,הצותהטלמהלההילצה

םרטךאףהזהמלעוהזהמתעדלואבוצבקנ,םירבעהלכמוחיגהןואשהלוקל
לוקבןתיו,םיבהלינפויגפ,ןולחהדעבושארלאירבגהלש,רבדהיפמליצהלתילצה
יהושפתםכיתיוצאלה,יגטבבןיכםעוקתלהאבאיהיתחצרטהתאושפת!הושפת,וגואג

.ודומעתלא

:הקמה,םיעמשגרעשבוירבדדועיכו,אובלהבורקלאירבגתדוקפיכרמתתוארכ

.האלההכרדזחאתוהרבע
.הבשפותהשיאלןתאףסכלקשהאמ,ולוקבלאירבגןתג!הושפת!הופרר—

הירחאופדריו,םדיבםהידגבילושופסאץורמהילקמםיבר,ףסכהעמשל

4ותיבלאהבישהלהירחאףודרללחההשענהלכתאעמשרשאדודםגו,םחכתיראשב

;ריעלץוחדע,ברחתסונמסנתו,תוליאכהילתהתוש,ההכתיראשהרגהרמתלבא

יניעמרתםתותולקלקעתוביתנוםיכרדבהכרדהזחא,לצמשרח,בורקהרעיבםש

.תכלמודמעיודועףודרלחכורצעאלרשא,םיפדורה

—דימהוחלשיו,םדיבהתיהףסכבהפחנרופציכ,שפניחפבובשםיפדורה
היההזיכדודלרצהרתויבו,להקבותערהלגניכויניעהארממעגושמכהיהלאירבג

.אכדדעוהבישהו,ודבכתאחלפרשאןורחאהץחה

,תיחשמלךפהנודוה.האיולתמאבו;ומצעלדודבסהרשאםשהאוה״ינשהבויא״
ויניע,גלשכוגיבלהויתורעש,וטמוקוחצמילפמ,ודקדקדעוולגרףכמץופנוחזבנבצע

■ירירעודומלג,םמשוברחאוההנה,םישנאתואושתהאלמהותיב,והבזעוחכ,והכ

:ררושיהקדהממדלוקב,םירהצבששממוהנפלהנפמךלוהוהנה,הברעברערעכראשנ

ובשהיוםיאורןיעלהיהאלפלרשאו,״םניאוינואציינבוקתנירתימלכודדושילהא״

.היההעדלודגיכהלעגהוחורתאונכתאלםנמאלבא,הרתתסהותניביכטפשמל

ריעתאבוזעיוודיבףסכהתארורציוותמדאתרבכתאדודרבמהלאלכרחא

ב

י״
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ואובדע,הבגנהעוסנוךולהריעלריעמעסנדוד.תדעומוינפהנאעדיאלשיאו״ןולסב*

לזאםשלבא;יבצהץראלתודעומוינפיכ,רוחשהםיהףוהלעתבשויההלודגהריעהל׳

זא,והתפקתהארונהלהמסג,המואמשיאדימהקלאלויתועסמלכביכ,וסיכמףסכהז

.םילוחהתיבלףסאהלץלאג־

.תועדותהה

שבי,הילעמהידעהלצנתההמדאה,םהבץפהןיארשאםימי,ועיגהריצבהימי

שארבםיראשנהו,םהילעוכילשהםיננערהוםיהובגהםיזראה,ץיצלכלבג,המצלב

,םייחהלכלעררושהגקזהתומדלמס;סחילסגיכבהזההארמכןוקרילוכפהגרימא

הדשבםש.םיכרדטיטוהנמדמימלהרפעתאךפהיוהצראךתנףחוסרטמודרוטףלד

בלחהדכותחא.דשאהכרדהזחא,X.ריעלרפש־רהדצהמהלועההלםמבןומישיליל*׳

הלפנהבשההמיאםנהבזע.דחכוולשכהיכרב,םיכרדטיטבההכברבהעוצ,המכשלע

לעשפנהלהבשיההכתולככ.הצפהזוחממאיחהקתרדועוברעיללצוטניכ,הילע

הארמלכהינפלורבעיכ,היפערשבורבהשופתאיהוםיחישהדחאתחתדמועהעלסה

.התעדעוםדקימימהדורמוהינעםג,הרשאוהבוט,ורבעשםימיה׳

המותרה,הינפלרשאהדובכהבכרמבםילגלגקשמלוקמהררועתהםואתפ

החגאג,םישמילבמאיהוהיגפלעהרבעהבכרמה;הכירובגםיצימאםיסוסהעבראל

—העיגהאלהבכרמבבשויהרשהיגזאלסגמארשאבלתוריקמ
אלםידעצהששךא

הרוהודיבוהצוחההלשושארתאודומעלבכרהלוצןתנןודאהותכללהבכרמההקיחרה

.וילאתשגלהשאהל

.םילודגסימהדבהבוטיבהבןודאהלאש?הדומלגהפיבשתהמל—

!דבכגןודא,ךרדהלמעמשפנהל—

?ךדיבהזהמו—

,רפש־רהרצחבוגגועמתיבלאהבורקה1ז.ריעברוכמלתאשוגינאבלהדכ—

.םויםוייתנכסהרשאב

.ךצפחזוחמלאהריעהךליבואיכנאו,ךתאיהקבלההדכו,הדובכהפךליבש—

.הירכניכנאואשמלךילעהיהאהמל—

*דהיהעתשנוינימיליבש!תאהברוס—

.ןודאהתדוקפבהבשי,דשאה

ןודאהרמא—רעונמתקנופמ,תייההגונעוהכריכךבהאראהאר—
הנופתילב—

.תעאלבךינפוטמקםהוךבולחןמזהיד*
תרגתמקריכהרפסאתאזלבא,םימיוםיתעונלרצקתומכהרפסאיתרמאםא—

ךא,םינפאושנודבכנרישעשיאהיהיבא,יתדלומריע״ןולסכ,,יתילכםיצירעיד*
שיאותיבלאיבאחפסשודקדחאתצעב,ללושוחתכילוחתפומישנאבהברהותנומא

ונלריאשהיתלבדעיבאתיבלכלצניוהערהונילעחידחםיברחוילכנבו,המרמוםימד

לכונה.הבהאהללגבןכירהאינואצמרשאתואלתהלומםהןיאכהלאלכםלוא;דירש

ידודןבםעתירבבאובאותררוסףתכוליתתנרשאירתאו,יתבהאשקבלזעונםגאוהה

םתמחסוכמרשא,רבשודוש!האוש!הה.םלועלהרפכלכואאלהאושונילעאיבה׳
.הרבדבהיניעמולגלגתההעמדילגאו—התעםגיחורהתושי

.רבשגבלבןודאהלאש?האושההמו— ,םירשוקבודייבוהאיכ,וגושללעלגריכ,יבלבשאומכרעבתורכזלי.םה—

ב
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.הריבהריעלוהוחלשיויניעלםיתשוחנבוהורסאיו

וק,לוביאללבא,ותושגרלעקפאתהלןודאהשפחתהחכברב
ל

״וכלמץרפתהיבב
.םודקנאיוםידחאםיעגרובללעףפותיכבה .ןודאהלאש?ותירחאהמלבא—

בטקותומ!הה?ותירחא—
V.םהינשסגוכביו— -ידופסבךבלתאיתבאדהיכינודאךילעילרצ—רבדלרמתהפיסוה—דאמילרצ—

־ללטאהשיאהןה,אשמלךילעהיהאהמלךליתרמארשארבדהאוה,םירזכאהייחתורוק

דיתורוקעומשלתובושקםינזאקר,הרזעשקביאלםגםאוהערלעאוהדבכאשמל

-ךתואתואצומהלכהאלהאנירפסהתעו,בישקאועמשאשפנץפחב!הדובכ,אל—.םירזכאה
—

ליאוה,רפסלרמתהפיסוה—עלבמ׳ודיףרהאלארונהןוסאה
ך

^השובכךרדב

ריתובקעו.ווריעברפסה-תזיבטחרבריעצהידודןבימביםניכ,ודיאתוחראלוםיונילעקרו

־ידורוינאקרו,השפנתוקוצממיתדודהתמהלאהםירקמהילגרל;הנהדעועדונאל

לרפשליבלרבשתהפרה,אוההלכונהקיצמהתמחמםינענוםישגנתוחנאלונראשנ
ך

•לאלתורותךא...םילבנהדחאכןואלעופיבתושעלובלתאברעדועץקתעליכ,ינודא

יינאורכשנחפה,םינואבורכוישקויחפמוותיבמטלמהליתחלצהיכליחינרזאמה

—הרעיהיתטלמנ
.ריעהלאבורקה

לוכיהמ—הירבדכןודאההעירפה—!הדובכ,תחרביכושעתלכםהיתעדלע—

.םילילפבותתלולהקבותערחיכוהללאלהיהאלה?ךלתושעלכונה

כאלןה,רבדלכאצומעדנאללבא—רמההרמא—תויהלכוי—
ל

ומכחיםימכחה

ילאבושלרמאיתרמגתובשחמתוברירחאןכםנמאלבא.ולסכיםיליסכהלכאלרשאכ

;תרתאבושחלםידיילונתנאלוילומלדמעידודשפנתוקוצמיכ,ךשחשמאיתעיתיב

מינולאוםינקרבםיצוק,םיתחתחהאלמיכרד,יתכלהרשאךרדבבושלילגרתאיתאשנ

ואובחממבערהםנםקהכוהכןיב!ךרדיתדבאלבא,ילנעמדילםישקומותשםיתובע

תכלליחכתיראשיתרנח,ותמחמרתסנןיאו,תטלשלכבודייכינתוארהלוינקיצהל

.,יעוציטיטילעיתדפר,םינואןיאבץראליתלפנינאו,יתכקירלםת,אללבא,האלה

.עונילבטבכשאו .תכלמודמעיקרועימד,רבקתבכושהללחומכיתבכשםויו,דלילםימיהשלש—

וסכינפ,ינובבסםירובדתדעיכילרפסיליצמלבא,םייחשגרישפנבדועיתשחאלו

,התעמזאילבוטאלםאעדויימ,יתייהנסבומרנפכוירשביצחלכאיוענרירוע,םילורח
פיחלאחלש,ינוסאלוא,ירשאללבא;יניעמלמערתסיותומהרמילארסרשאירחא

.,ודיצדוצלהרעיהאובלהרקנםינודאהדחא.היחתלינבישהלוירבקתאחותפלךאלמ

וקתאעמשיו
ל

.,םיגורהתומדכתכלשומםדאתיוגהגהו,תוארלרסיו,קותרמחבוגובלכ

ילבמו,יפאבםייחחורדועיכתעדלחכונלקשיחלבא,הלחלחואלמוינתמודרחיו

.וירחאתכלוהההבכרמהלעינחקלהמהמתה

.תונועמבותיבלאןודאהינאיבההרהמדעו,ונודאתדוקפבםיסוסהקפדבכרה

םחכתאוסנםיאפורה,םהיקורטתתאוםיאפורהתאלהביו,ביבא־לתרצחב,ץיקה

טעמכינממםיאפורהורסאלםימיהעבש;והתבהלעאלםלמעףא,היחתלינבישחל
.יניעחאחקפאו,תעדותוצעומביתלחמתאולכלכיוישרעדילעובשי,עגר

םישעמהלכרכזו,רבעהלכינפלרפסכהלננ,ינתיאלבושאויילחמיתייחרשאכ

םירורמוייגעתאיתרכז,הרדעגאלהגהמתחא,שובלומכובציתיויגפלואבורבעש

ץוראיכןיבאו,רעיביתאהשענהלכתאיתיכז,ילומהיעמוירודתאיתרכז,׳ןולסככ״

נ

V׳־
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יכבבוינפללפנתהלרהמאו,ישפנתוממהדפרשאילאונרוצאוהינפלדמועההזהתיבה

םיהלאהשעמכ,םנהדםחידמעתושעלתלדנהיכ,ינודאךדסחךכיהמ:רמואוםינונחתבו

ןחואצמירבד.םדאליהיוםייחתמשנויפאבחפתוהמדאהןמרפעתחקליכ,ךישעמ־

ןבאכיתייהרשאדועב,רעיביתואתואצומהלכילרפסםנ,דסחינכשסר,ןודאהיניעב
ןגןדעבומכ,ינודאךלרפסאהמ.ינממלצאאלבוטלכוולתבכינצמאקראה;סמויז

הלצלילכהתשהארונהנותקומעיבלברקב,הלזגניתתונמתאזלכבו—יתייהםיהלא

דסחםחליכירכזב,יהתעשעשאלננועלכיהו,יכחלוקתמאלםינדעמה,םירהצךותב
יתגשהאלוידהליתיצרהםיברםיבתכמ?הפיתירתאהמו,ןודאהןחלשלעלכוא

רבשנהמלבא,הנהידודתאאיבהלרשהתדוקפבןודאהבכרתאיתחלשרחאו,הנעמ

/ןולסכ,תאבזע,הלגנועסנידודרשאולדגוהיכ,הנעמויפבובכרהאובביברקביבל

.לבאהילעישפנויברקבהלכאשעכידודליתגאד!הה,ערוגאלךלההנאהגפהנא

,ורוגמריעןילרבו,זנכשאדיליאוה,ורכזוומשאוהןשוש־רה,יביטמןודאה

תירתאבו,הנשבהנשידמ,היסורץראבולרשאץיקהתונועמלאאוביביבאהאובבו

.ןולסכריעתברקבביבא־־לתבורוגמץיקה

ועסמתאןכיו,הנילרבוריעלבושלינודאלרותהעינהרבכו,ץיקהלכריצקרבע

,הירכנץראל,ילרזומשיאירהאתכלליננתנאליכללבא,ומעתחקלץפחיתואםנ*

.ידבליכנאיתראשנןכלעיכ

תאאשאהנא?האבינאהנא,הרתתסהיתניבוהכוהכיתכלההבוזעוהיטוע—
לכלכלתחאהרונאןיאהיביכ,לתברובעל!ז.ריעלינפםישלרמואו?תכללילנד׳

תאוךלארשאךרדהתא.דהואלאשאוינפלהדמערשאתחאהשאלאשנאו,יתעיסנ

.ע.ריעבימתלאוצמללכואןיאמ,השעארשאהשעמה

יננה,הרובדימשויננההנמלא—,דשאההלאש—?יתיבלאירחאתכללהבאתה

ץפחב.איההבריכ,יתכאלמברזעילשקבאורפש-רהרצחבתוכלוההתורפהתרכוש
ןכו,ץוחבותיבבךרפתדובעלכלימכשלבסליתיטנ,הרובד.דשאהירחאיתכלהשפנ

יכףא,ומויבםוירבד,רוכמלהריעהלתבךלאו,בלחהדכםוילכימכשלעסימעא

יתכאלמו,יכנאהשוב,םינפדתשבםעיתנכסהתאזלכב,המלכותשבישפנבשותא

ילפשםישנאיכ,רמאלבבללדונבוהואנבץחשהינבטפשמלוצרחאושךא.הבוזעאאל

אלםחחוםשפנבםהסנ!אל,תויוזבתוכאלמלםרכמתהבםשפנבתשבושותיאלךרעה
.ילזרבעוריחרכהה,םנתפהעודיךא,םהאםנדובכשתוםישנאהלכמםילפט

היניע;התבשחלעילבתשאלהתעיכ,ידסחתשאהרובדינפתאינודאתיארול

תומולהמלהיפומכ,הלומהלוקכהירבדלוקו,ץראדעצתםעזב,שאילחגכתורעובםידיפל

לוקיעמשבזגייאיתחתו,יניעב.דתיהתפותהתומדכ,התיבףסלעיכרדתישארב;ארקי

,החורתאיתנכתסג,המעיתגכסהרשאכלבא;תוהלבךאלמיגפמכהיגפמדוגאו,הירבד

,םעזתעבו,ןוצרתעב,תעלכבהבשהאהיגמחרםאכ,איהדסחוןחתשאיכתעדליתחכונ•

רשאב,ילהמהןיאכלבא,יבדובעתהשקהדובעוםוילכימכשלעסימעתהפיעלאשמ
תונדאקר,דבעהלעואשמדיבכידבעתדובעאל,ילאבוטהבליכדאמתעדויישפנ

בר,התיבבעוגרמיתאצמיכ,רמואםא/ינודאיתלואלקחשתיכיתעדי—ודבלןודאה
?המןעי,יביטמןודאהתיבמרתוי

.דסהםחלאלולכואיפכעינייכןעי

—
—ונצפחזוחמלאחריעהונאבהע1

ולוקבבכרהןתנ
הירבדברמתתאעירפיו—

.הבכרמהתלדתאחתפיו(זאטיטרע)*דמחנרצוא,םיחרואהתיב.דפ—שאתובהלםיבצוחה

דןנתו,טעמכותתבשרשאבלתהדכתאההקלרמתו,התיבהאובלהבכרמהמדריןודאה
ב

.-־׳
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ריעהדורפלתכלוהינאו,ךבגלבוטלעךלתודוהבר,רמאתוןודאהינפלומוהתשתו־

.ינולמתיבל׳

ולוקבןודאהןתנ—?תכלוהתאהנא—
יתונתוהדאתתידמעהפ,ךבזעאאלינא—

.יביאצמהץפהברוךנעמלילרתסיבדיכךדנא,תאהברוסםאו/ךרדהלמעט•

,היפערשבורבהשופה,התתבויזעהבשיאיהו,המינפהתיבהואברמהוןודאה

רוצלושקומלהיפיהלהיההןפםיענרלדרתתו/םינושתונויערמתונויערוללובתהםכותבו

.הנהדערשאכלושכמ

ערנאלןודאה;האלהוםהמהחוראהלבא,ברעהתחוראלוכאלובשיהמה

4קפאתהלדועלוכיאלולרצהתעבו,םירעוסויתונותשע,ולומלתבשויהרמהמויניע

הראוצלעלופיו?רהשומכהפקשנה,היפ־־הפיהיתוחארמת?רמתתאזה,יכבבולוקתאןתד׳

רמתיניר־כהה?בוטהםתכהםעמהכיא?ךראתרוהשמךשחךיא,רמח!הה/.דרטךביו•

?יניעןושיאיניריכתה?יהוחא —םיכובלוקבולומלרמתהמיערה—?ינודאהתאימ—
,ילרזומאלברעךלוק

?םולהדעיהיאראלךינפדוהלב* תקחשמהתאזההעשהילהמענהמ!תאה,תאיתוהא,ךדודןבהמלשינא—
?הדסהרקיהמ!חאה,ךיתאצמיכינפל׳• .איהםנויראוצלעהלפנתעבףכאתםתוהלוקברמתהנתנ—1תמלש!דחאה—

,האה,לארשיבלהנורש?ךביניעוזזויהמחאה,וריבנההוהאיוהויהאדה

תשחיכיבואכמתאתעדיםנמאה?ימוקמלאםולהךאיבהימ,תתמשעבושילגד
.תעדיותייהלאלצבחאה,יתרזעל לע,החלצההימורמיפנלעינאשנםיהלאהור,הרקיחוחא,האורבתינשאל—

,יתחלושיתוחאךנעמל,הנהיתתלושךנעמל.תורצואשיאלינמש,רשועהיררהםורט

.תאסנתיברותייהוירשאםךילעליצאהלו,ןוגעהילבכךרסומהתפל,ךתעושילךתתורל

ףסוירכזןה!אל,דהאליבבלתאןתאיכרמאתםנמאה?המלשךיפהגהיהמ—

יבלגהפןכלעו,וההכשאאליאבצימילכ,ותבהאלרעיבלדוע,ינפליחומכבצנ־

.םירזהבהאסנכההםםוקמהילרצ: ,תומדאילעתאהיהדועלכו,םרבקמםיאפרררועיאלךיכבןה,הרקיתוהא—

.הצילהבךרטפלתהאההעושתהקרידיבןה,םייהברוהבלךילע׳

תצעישילשהםויבדועו,םהילעורבעהגוהוהחמשתודידרהבהאימיםימיהשלש

המה,הצילההתארדםלהכלהכותדכםבשומוניכהםינברה;םידיתולועפלהתאציהמלש

.החורללחכףטעתתו,ףלעתתוהלפנהערכאיההנהו,םהילאתשגלרמתתאוארק

,אובלםיאפורהתאוליהבההמלשתדוקפב;תיבהידומעושיערה!שערוםעריוה

.המלשלאש?אפורדועהפןיאה,טעמההודבשתו׳
,ונריעבריבכאלאבדודגבאפור—םיהרואהתיבבףסהרמושהנע—שרשי—

.איההבריכותמכחבחושעלאילפמאוהו׳

ילארמאירשאלכ,ודוםעתלאורהמ,ולוקבהמלשןתנ!אפורההאורהמ—

.אוביאובךא,ןתא־

אפורהנהו,הרבע,המימתהנשכהמלשיניעבהערתשהרשא,הכוראוהכרהעש

ךא,שיאלכאיצוהלוז.ןתד,הרדחהעיפוה,ורדהוודובכלכבדרשהידנבשובלדודנה
.וברקבהקבנוהתודיערמדמועודמעלעראשנודבלהמלש׳

הנומוךלוה,תועשההרומודיבו,קפודהתאששמיו,הלוחהדיתאחקלאפורה

סיענר.הלוההבויניעןחדוקיחלאתועשהרומהתאאפורהבישההעיגראדע,ותצורמ;
ב
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ודיבזחארשאםימסהתנצנצו,הלודנהדרחדרחיוץלפתהםואתפ,הינפבןנובתהםידחא

,התנשמרמתהציקהתאזההלחנההעונתהילנרלו,םיסיסרלרבשתוץראלהלפנהינשה

לוק,הלוקבהנתנענרכו,הנהאבהתושדחהםינפאפורהינפבתורזומההיניעשוטלתו

.השפנהילעףוטעבדועהפיסוהאלו!ףסוי!הה,בלזינרמ —
יוה,הלאהתושפנהוקבדנהבוראוהברהקישנב,אוהםנולוקבהמלשןתנ!ףסוי

הילארבדמוונימיבהזחואהףסוילוקלו,ירוענתשאיתשאיוהו,וריבנה!יחא!יחא

רמאןיאב,בלערוקיכב,לודגיכבךבתווילעקפרתתואיהםגרמתהדדועתה,הבהאב

.םירבדו

יכבמתטצומכךיניעו?ךראתרוחשמךשחךיא?יתבוהאךלהרקהמ!הה—

.ךואצמתוערותמרתורצהנופתילב,רימת יםארקתתורצ—
,םלומלספאוןיאכלואשירצמןה,דאמתינש!אל?ירוענףולא

ישיאיבחמשלכא—.העבשוםיעבשרמחו,תאטוחהשפנהרובעתםנהינירודמהעבש

/כנאתצנהתומדלמס,יתישעתשחנולזרבמ,קוחשברבדלרמתהפיסוה—ירוענףולא

תבהאתע,ךתודלילטרחשבומכךיתפשלעקצוהםיענקוחצודסחוןחדוע—.היהאםלועלו

ףםוירמא—תולתהמ
1הה/דאמונושךינפךא,םדקמוזאמכךנהןח־־תלעידוע—

.יתעמדךיוראוהבוהאהיערהנהישג,תייהםיחוחהןיבהנשוש

םכיתורוקמהמואמלכעמשאםרט—
ףסוירמא—

?יחוניבאדועהאנינועידוה—

?יתחונמםוקמהיאו

יתורוקתאתעדיול—
ינמזיעגפןה—?תאזכתלאשאל—רמתהרמא—

עבראל,ונייהםיהדנוםידבוא!הה.יתיעתדבואהשכוםוקמלםוקממרודככינועלק

.והערלעמשיאונקחרנו,ונילגםימשהתותור

רשאב,עומשלישפנהצפחיכ,ךתואתואצומהלכילאנירפס?הכםנמאה—

.רפסתלאירבנבקריכיתעדי ־ינתיאבותעשרבךיראמונדועםאה—המלשלאש—?לאירבנתירחאהמלבא—

.ןושארה

ודימםיברדועו—רמתהרמא—עבשתחאלערישעהולדנדועהנופתילב—

ףסוירמא—רהםה־תיבברוצעבשויהנופתילב—.ורזגב
מקדקלעו,ולעפכולםלושי—

—.דריוםמזז
.ךירבדילתודיח,םהינשםנולאש?םירבדהואציימןטבמ 4רופצכובקחשא,אוהידיברזכאהרמנה—םכמערבדאתודיחבאלוהארמב—

ךושחנלבא,ךבבלבהרודחפוהזהיראהתלפמתאךאראינא,ומעהשעאאלהלכו
.הלכדעולחהמךיתורוקאנירפסהתעו,תרחאתעל•לאירבגתודואלעונירבד

.הכבתהכבו,התואתואצומהלכרפסתו,ףסויתדוקפהאלמרמת
ךאיבהךיאו,רבדלפתלא,התאאנרפסיחאהתעו,רמאיוהמלשלאהנפרחאו
ןבבו,התאינאקירעמארחוסיכ,ךבדיעיךחורתוגהוךינפתוזתןה?הנההרקמה
.האורביתינשאלםאינעימשה

.ריבעהלהצורה

תטלשלחה—םעפבםעפכםירהצהרחאהינשההעשברפסה־תיבתאיבזעב
תפיעיכ,רפסה־תיבמדימיבצכלצנהלתובשחמבשוה,ימותלךלוהינאו—רפסל

ב
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בורגתואבהתולאשהלמעמיש&נ

;ישארתאוצחמוומלהרשאו,םירומהתאמןינע

תאריבינלאשיו,המוקהסר,ינפלינומלאשיאהנהו,םייחבהלסמיללוסלרמואו
?התאדפסה־־תיבדימלתאלה,דובכה —

.ויתינע!רבדהןכ %ןולסכמדודןבףסויןאכימילאנהדינה,אופאןכםאו— .ודוסתעדליתצפחיכ—ויתובישה—אוהינאינא— ,,ךילאילרתסרבדיכ/ינולמתיבלאךאיבאךנהנא,יתארקיםלעאנאוב—

.ךתבוהארמתתאמתרנאידיבו
תולקלקעתוביתנוםיכרדבוכרדיחארשאשיאהירחאךלאותוליאכילנריתרש
,רמאיובתכמידילערוסמיו,שיאןיאיכאריו,הכוהכהנפרחאו,לתינמםיהכשנה

/•וסונמוםימתכאלמאוההנחובתכמחתאיתחתפ.חתעדומעלתעאליכ,רחמאורק

;הנבליכנלעחירא,םירדסילבבתכנםנ,בתכהלעורננתונופהילבתועמדהארנכ

/.דקזהבארוקשיאהו,בלםושבויתארקםרטו,אוהרמתידיהשעמיכיתרכהאלדוע
!יובאויואיבלתמהנמיתנאש!תמיבא!הה!דומעלתעאל ,םהישעמושיחיורהמי,״םיפטוחה״״םיפדורה״,להובמוףחדנארק,ןנוקלתעאל—

!ךשפנלעטלמה

םרטה,רמאיוינזאבשהלותכלבו,האלהוכרדזחארשאשיאהירחאיתכשמנ
תדובעלךרסמלאלה?היננחתילעבךריעבךילעוצרחרשאוךילערזגנרשאתאעדת
.חנה״םיפטוחה״ואבאבצה רמונמבתכאורקלכואאליכ—וליתרמא—בתכמהתאיתארקאלדוע—

—תופילחםחבןנובתהלוםיבתכמאורקלדוערמאתאופאןכםא—.הזכ
שיאהארק

.ובוראיהנפלכלצארשאםיפטוחהידיבלופתהלקנלע—הנאדבללוחתמב

8.ריעלאךלאה,הצעהצוע?ילטלפמהשיחאהנא?חרבאםהינפמהנאו—

?הביךכה

תובורקהםירעהלכלעהסורפהדוצמ!אל—
—

ךלןיכא,ךלףסכטעמםאךא
רמא—יכנאהלגעלעב—הערדהפמןנאשהיהתםשוX.ריעבזנכשאלובנלעךרדה
גהנרמואו,הלגעהלאאובליתרהמ—.עסמלםינוכנ׳,םימותרישוסםידמועהפו,שיאה

לו
ך

.יתאירכשיכ,ינודא

םולשאצומכיניעבהיהטעמכ,יבבלערקרשאיבאתיבמהביצעמההעומשהאלול

/ירועוירשבהלברשארפםהדויבתאיבזעב,הרקמהלעיתחמשיכ,בוטרשבמו

יהכהסנא,הצהתףואשליתאציםירנסממומכ.יבבלימדוצצמהקולעכםידומלהו

.הדקרמהבכרמוםירהודםיסוסה.היהארשואמוליחהשעא,יתרמארחסמב

—החמשבןולגעהארק—X.ריעהנה—

שידקרומא/הםשבךל,הלגעהמדרךל

.תרזגגוךמוקמעדויםאיכ,ךתבוהארמתלםיבתכמבותכמךלדמשהךא,ךיבאתמשנל

.יכרדלךלאו,ורכשםלשלרהמאו!השעאךתוצמלככ—
הךא,ףסויןיבויניבדירפהלהמוש,דתיהלאירבגתאמ,הנופתילב—

ותצעלכס׳

.רמתהרמא,התאףסוייכרמאלךיפליכשהיכ לכלתעעדאוםהיכרדהדמלאןעמל,רהטמהיתבמדחאבהסהמילשקבליתכלה—

יתדובעדובעלםיתתטבהיכ,םהינפליתספרתה,יתשקב,תיבלתיבמיתבבס—ץפח

?לחנךחכחמב,ינלאשדחאהךא;םקירינפובישחםלוכךא,יקוחםחלדעב
.וליתרמא,תויחתופששלשב,רפוסטבשבךשומו,תוחצרבוד!יכנאדמולמ—

[ב״חםרכה]

10י
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—ריבגההנע—היהנםדבלתופשהלעאל—

שיאךא,ןושללעבלןורתיןיאו

.םירוענהינבלהרומהיה,התאדמולמםאו,ילץוחגםינינבביטבעדוי

,םיבישקמםידימלתמרתיםירומונלבר—רפסוןושלםדמללםירענשורדליתכלה

—םירענהתובאינונע
.רהסמתיבבהרשמךלונתיותויונההילעבםירתוסהלאךל

ריננה?ירזעאוביןיאמלגלגכילעישארו,דועתכלמולשכיכרביכדע,יתכלההכ

,םירחוסלבוטךא,םרמאב/רחוסתויהלינואישהםירומה,הרומתויהלינאישהןלבקה

םלוע?םויכהשעאהמ,ילחנוהאלויתעגי,יתחנאביתעגי;שקביגוחידהםירהוסה,

.ידעבךשח

איצמהרשארחוסהךא;םירזףסכב,לכההנוקלכורליתישעניכ,ירזעאבםואתפ

אלו,ירכשבןתנםוילתורוגאיתש,בוקנרורצלהיהיתרוכשמלכו,ירכשקשעףסכהיל.

םידסחהלכמיתנטקיכ,תעלכבילריכזהיתאזלכבו,ישפנעבושלםחלףאילקיפסה

תאאושניתיאלנ—ינומכבזענוחלושמרענלףסכןימאיימיכ,ידמעהשועאוהרשא

יתישענלכההנוקמו,םהלליתייהבערוםירורמבינעיבשהיכ,ויתפשנהלתאוידםהשיא.

תובאתוכזומתךא.רפסמםימידסהםחללכואו,ינאםיבוטןביכ,תובאידסחרכוזל

.ינאשתונפלכלע,יתישעאלותושעלהמהרתתסהיתניבו,יתייהנתוצעדבואשיאכ

םישנאהדחאכבלילןיאםאה?יכנא״חלצנאלרבג״םגמאה,הרתסגיכרדהגופ

אלחרוא,יכגאםדאהרתומםאיכ,תאזןיא?רעצבאלשםיםגרפתמוריואהןמםייחה

;םייחכקלחיגעמלהלצאאלןכלעו,הדלותהרפסבםיבותכביגניא,תומדאילעאורק

.תרחאאלותאז,יתרמאיתדיחיתאצמ

,הלשתשרודהביקה,הנוכנוהבוטהריקחיתדוצמביתילעהאושלםליא

אובאו,דובכשגרוהשובהןסרינפלעמיתכלשהזא.העבשעדתאלתוריקחב

יב
ן

יפאתעזביתדבעהכ;םיכרדהןקתלוםירהבבוצחללזרבהתלםמלעהכאלמבםישועה

.רוסהמיתעדיאלוהביתנכסהרשאדע

דחאםויהנהו,לודגוךלוהןטקהיפסכרורצ,ירבדכגהגתמיגאו,ורבעהגשלעםימי

לוקהיכ,יתדובעיתדבעםיצורהדיבו,הכאלמהלאיתאבםכשהרקבבתובעאלרקבב

תכונחלו־,סירדוגבוםיבצוחב,הכאלמבםישועבתוארלאוביהלסמהןודארשאעמשג

׳ה,וינפונמדקדדיהתעורתלוקבו,הדובכהבכרמבאבןודאה.(לאזגאוו)תוביתנה-תיב

ריבעהןורמינבכ,הכאלמהישועלכתאןחבויניעבו,ונילאארק,ליחהירובגםכמע

ןיעטבמבו,ותרוקבטבשבדחאדחא
ויניעםשרחאו,ונתאמדחאלכבללארדחדח

אלו—ויתיגע—!יכנאירבע.ינלאש?ריעצרבגהתאימ—יבןגובתהלףסויוילע:
.רבדיתפסוה

ריעהזיאמךא,יגבתעדליתצפחתאזאלרמאיו,רשהיפמץרפתהרידאקוחש

ליכתעדלתיארהךתבושתבלבא?התא
א

.התאוגצראןב ויתינע—ינודאתוארלתבטיה—
.םחללדדונ,הירכנץראמיכנאדדונ—

.ךליוןפיו,הלמחןיעבילעטיבהרשה

ישישאונלונתנונתכאלמונילכתעאוהחםויבםויברעבףשנב

יי
םחלתולחון

,ףעזורסינולמתיבלילךלאו,התשמולכאמביבליתבטיה,רשהתוצמב,וננטבאלמל

םחלביבלביטהל,םויהתדכרחמםגתושעל,רואתהואתהישפניכ,יפערשבורבשופח

.ילסחםרח,המיהייפסכדעבו,הזמעסנרשה?רזעאוביןיאמךא,ןייו

דעבמההכרואץיפיהנבלהרואו,םימשנוהלעךסמלןנעשרפהלילה

שורפתהמיענהמדרת;היניעתורומשזהאהנשהומכ,גהנתתתודבכב,לפרעתרשח

לדוגדצבבקע/םיתלצעבךורדאינאםג,םויהתדובעמחכיעגיםייחהלכלעהיפנכ

ב
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חנהואראו!רכוהכיתינפ,יכרדלעלושכמבילגרולשכםואתפהנהו,ויתונותשעכךובג

,החתלמ,החתלמקםנמאהגהו,הנבלהרואלהביבסלכלעיתטבה,ילגרלהחתלמ

חנהואראו,לוענמהתופכעיסהליתדהמ?הזהמ,יבאובידערוהארי,ינארקדהפ

,ישפנעדאאלויבבלהעת.ףסכךשנמתונידמהירטשדועו,ריבכמלםיפסכתורורצ

ההתלמהוכילשה,וזפההבוותצורמבורבעךרדרשא,יתרמאאיהרשהתדבאהנופתילב
יתרמאםעפ,תושעלהמ.יכרדיתבשה,םואתפדהפמיפבוצצורתהינש,הבכרמהמ

בונגאיכיכנאבעראלןה,איההלבניתרמאםעפו,החתלמהםעישפנלעהורבל

דעחונאאלוטוקשאאל,וילעבלףסכהבישא!המיהי,רמאיתרמגךא,ישפנתואלמל

לזרבהתלםמתונהתליתדהמ,יפנכרתסבהריתסאוהחתלמהתאיתחקל,ירבדיתומיקה

.יליזרברשהרוגיםשםוקמהלארוטיקהתבכרמבעסאו

ההובגהמוחהגהו,ותיבתוביתגיתאצמויתעגי,וגכשליתשרדהמשיאובב

תלדהו,ןומעפבךושמליתמק,היגשההלפכמביתילעתוגרדמהרתסב;יגפלהרוצבו

.יגלאש?הפךצפההמ,ינפלףסהרמושמהחתפנ

.ויתינע!שקבמינאיליזרברשהתא—

.רשהלרמואו,ולוךלהמהדינה— .וילאילרתסרבדיכ,ירבדרבדללכוארשהינזאבךא!אל—

לאשאדעהכהאופאןכםא—אלפתמכויפתכברמושהעינה!רתסרבד
.ויפתא

המינלאשיו,תדהוודובכלכבתיבהםלואבינפלאצירשהו,ורבערפסמםיעגר
?שקבלךלשי —

ןיא
.ןואגבויתיגע—שקבללכיל

?יתיבבךצפההמןכםאו— ,יתאצמהאיצמ—
-.ילשרדיתעדעךדילעםדיקפהלישפגתאשיו,ברןוה .תאצמהאיצמםא!וילעבלףסכהבשה— .וילעבתאיתעדיולויתובישהשפגץפהב— לצא,ףסכהבישתילאו,הדבאהלעבאוהיגא,הככרבדתםימתבו׳תמאבםא—

ןוגגאשהחונמוחוררקבםיאצויהרשהירבד.יתדבאX.ריעתברקבלזרבהתלסמתונהח

ןתיו,הלודגהכובמביתואאיבה
אוהאלו,תאזכארקע״הכלעמיכ,בושהלםידייל

יבליגאלמאלתאזלכבו,יפסכרורצםערשהתיבמטלטהליתרמאעגר;הדבאהלעב

ףסכהםעההתלמהוליתתג,םישיאלדחו׳חזבגבלתהכ,דשחבלתהל
—

תואצוהקר

ותאאובלעיגפמבוציו,הפרהפשבהדותילבישהרשה.וליתרמא,הפרסחיכרד
,ףלאםישלש,ףלאםירשע,םיפלאתרשע,הגומהיהךבו,רורצהתאהתפיו,הרדהה

תיבליאובב.דחאהרורצהםיפלאתרשע,תורטשדהיםירורצויהיכ,ףלאםיתאמדע

יקרועימד,תויפלתליונבהלכיהההארמל,עתעתמכהיהאויברקבירוצילכוכפהנרשה
עוטגשישלספכ,ימוקמלעדיערמיתדמעתועשיתשכ,בבלןוחמתמתכלמודמעי

לעורבעתולעגדאמתושגרותוגויערהכ.יתיזהרשאתואלפנהתוארמהמ,םירמסמב
הקזחכיתואארוקה,רשהלוקליתוציקהרשאדע,יתייהץיקהבםלוהכ,ינפ

םעפה—
—וירבדיפל,תישילשה

ינימילבש?ריעצרבגתוכובגהמרמאלויגפלערבעלקקוהשו

דחאו,חדובעילתתליגחיטביו,רפסבבותכיו,יתדלומלוימשלרשהלאשיו;דחיהעתשנו

.תאצלילתעיכרבדןיבאו,ךליוםקיו,הדירפהתואל,ושארומבעינה

6איתרמא!לועיוה,םקירינהלשיכ,םלכנוךדותיבתאיתבזעםיכרבקיפב
פוקמילרותלךלאו.קתעןוהךליתובישהרשאילמעלע?ילתלמגשלומגההזה,יבל

ב
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יחס,ינזחאשפנלעונו,התואתושעלהכאלמהלאיתברקםלוא;ורונמריעבהפהדובעל

,העשןיברחאשיאליתכפהנךיא,יתינשדאמהמ!הה.יאיקביתיעתיכדע,סואמו

האנחוריברקבחיפהדמחנהרצואהםאה?ישפנללאשא
?יתישעננונעוךרוא,ןואנו

ירכזבידעבךשחםלוע\הה,הנטקעבצאבףאיתינהנאל,םואמקבדאליפכבאלה

,דתייבל;יינעביתדבאזא,לכואאלהתואםאו,לכמילהרקיהדובעהיכ,יתירחא

ארוקרשה.וילאאובלרשהתוצמבינפלדהאשיאהנהו,הנותמהפלדישפנו,םיאכנ

הנופתילכ,שרודאוהיתבוטםאה,הבוטיופכ,רזכאהשיארשה,םואתפיתממותשהיל

.וילאיתכלהינוצרתורמלו,םירבדתולילעםישיילעו,ותיבילכמורדענ

.רשהינלאש?םקירךיתהלשרשאלע,ךלהרהבטיהה —
ןיאםירחאףסכמ

.ויתובישה—יתרוכשמשורדלהקדצלכיל

?חככרבדתםימתבותמאבה—

/הרקמהלעהומשללכואאליכ—שקבמהתאתמאםא—ינודאמדתכאאל—
.הלודגהערילערהזאינמיכ

יתדיחאצמיכ,ויתומצעברוצעקוחשברשהלאש?ךעינהרשאהערההמו—

.הנעאםרט —
יתדובעבץוקתישפנו,נונעוךר,רהאשיאליתכפהניכ,יהורוימעטהנשהרקמה

.ויתינע—הלסיתבהארשאהשקה

?ךלןתאהמלאשאופאןכסא—

—
רשאתונוהכהתחאלאינחפס,דסחידמעתושעלךשפנתאשיםא!דבכנןודא

.רתוחוידישפנעבושלויחייכ,שדחלףסכלקשהרשעדעבךדבעאיהכלכב,ךתא ךתצעיניעבהרשיאל—
רהםטהיכרדאנהסנךא,הדובעילספא—רשהרמא—

.ותעבףסכךלאיצמהלרזעלךלהיהאינאו

חוראוהוהמרמןיכתונטביכרבדןיבאו,רחסמהיתיסנ,ימותביתרבד!ינודא—

דימצהל,האנשתילכתרחסמהתאיתאנשוהכאלמהתאיתבהאןכלע,וינפואבהיהה

4םיתפשבינארוב,םלאלהפםישיהרכהה,ינצלאיהרכההםויכהשעאהמךא.המרמ

.ץופהאאלרשאתארבדל

—
רבדלךנושלדמלתסא,ויכרדתנהבועדתורהםמבהסנ—רשההנע—ערןיא

תוברברשועהשעתדוע,םיברלעודיויולנ,תפומשיאלהיהתרשאדע,תעלכבתמא

היהיהוירה,םחלורבהנקוףסכםיתאמךלאהרמאיווקיחמודיאיצוהורבדבו—םימיח

!ךביתודיעחחאר—ילםבישתםשרדאתעלכב,סהילףסכהךא,ךדבלךל

ףסכהתאדבאאןפהמיאהגהייבלךא,ינודארבדכהשעאוףסכהתאיתחקל
?ינודאלזאבישאהמו

/לאהנפיתואובתבהצורוףסכימלרמואו,ריעהיקושביתרבעסימיינש
רשאריהמהמתותפורמאירשאםריחמךא,האובתהתאתוארלילאונפםירהוסה
,ילאורקלאבוינפךאלמ,רשהמילאחולששיאהנהו,הכוהכהשועינדוע.יתמלש

.הרזהףסכהשרודאוה,רשהלארהמאברמאיו

אוההככםא,ידמעתושעלרמאדשאודסחאוההזה,תומדעילהרהבטיה

תואונתוא,יבקהצלאבהזךא,דהיופסכסעלפואוההקי,ופסכתאבישא,ילהשוע

.ףסכהץתנילו—רשהינלאש?םירועשהתאתרכמה—.אצמיילע רחסמתוסנללכואאליכשארמךילאירבדהזאלה—יפאביתרבד—!ינודא—

.םירזףסבב

ב
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ןיאםאה,םיצורחדינדובעךיתיוצאלה,ףצקףצשברשהארק!חלציאלרבג—

תואובתירחאתורנבשפחמ,ןשוש-רהןודאהידמעהפהתע,ונלובגלכבםירועשהנוק

.ומעםירבדהקוהרדחהאוב,תעדיאלהתאו

תאלואשלאנינשרה,ןודאהלרמואו,םיחרואהרדחבוירחאיתבלחהדמחילב

?םירועשתונקלךשפנתאשיה,־ןימ !שיושי—
ןודאההנע—

?ךרצואבואצמנהברהםאה— יתינע!םירככתואמשלש—
.דועףיסואוךלטעמםאו— םיפלאלםירככץוחניל,ילומלןודאהקחש,ךלגרברשאהדובכהלכהז—

.ךלאיצמהללכואהזםנ—.תואוברלו ?הזבידאצמתה,ןודאהרמא,תחאהרגףארתויאלו,רככלםילקשינש— עודמו,יתמלשהזמשילשהקריכ,ומעםילותהאלםאןודאהביתננובתה—

.ילהיהקתשהיכינאטגרמוללכואןעמל,הפרהפשב״יד״ויתינעךא,שלשיפילןח* !זהופרענ—
—

ולוקביליזרברשהילעןתנ
שורדייכןודאהירבדתעמשאלה—

רתויברוריחמהלעיאלםאעקתיךדילימו?הזכריחמבתואהךיאו,תונברלםירכב

רשאמ
?ךלןתי —

אוהרשאדועב,רבדןיביאלזחופרענלינבשחייכלודנףצקרשהלעיתפצק

יגרוהלבישהלוקתעניפמםילמךא,בוצקהוריחממחקאשלשיפיכ,המואמעדיאל

.ילעלוביידוםהלנאםאו,ונינפלןשוש-רהןודאהיכ,רבד —
.ךתאמשורדארשאלככיתולאשמלכאלמלךחורבריהזיהתךא —אלמאךיתולאשמלכ—

ויתינע
—

.ידעברוצעיאלףסכהרוסחמםאךא ףסכתתללכואינא—
ןודאההנע—

.ךדעבברעירשהקרםא—

לאו,ךלוחקףסכלקשתואמשמח—רשהרמא—רפכלכדעבץופחאאלתאז

.דועינזאעגפת

ידףסכביתואלהנןשוש-רהןודאה.ירהסמתושעלילךלאו,ידיבףסכהיתרצ

ןמזדועבו,ירוםהמ
;הזהרהםמהילגרלילןופצבררשועיכ,יתחכונויתיארריבכאל

,וריחממעבראושלשיפםלשיןודאהיכ,תאזהמ,יחורשפחיו,אלפתאתוארונךא
,ץפחהלעהמתאו,תואובתהריהמשרופמבותכםהבו.,םיתעהיבתכמארוקאוהאלה
,רבדשרשלעתוקחתהליתולהה.תאזההמותסההדיההןורתפתעדלהתלכישפנו

ינרישעהל,הבוטילעבשוהיליזרברשהיכ,רואלהמולעתאיצוהלידיבהילצהיצפחו

ץראליתלפנתה!הה,ילאאבופסכ.הזכלודגריחמןודאהםלשיויפתוצמבו,בררשוע
,יתולדרפעמו,תותפשאמינמירהרשא,יביטמוידסחשיאאוה,׳יליזרברשה,ישארזוגאו

יגבלכמהלענה,הזהרשיהוקידצה;יתעדיאליכנאו,החלצההיתמבלעינכירדיו

ןיאינומכםיתפשאמטשיארשאו,התומת
דוע,רוהטהושודקהוטשריכזהלהקדצהול

תועמדבךבאו!יליוא!יליוא,הפרחלומשיתרכזהםויבעבשדוע,הפרהוילעיתאשנ
רשהלאץוראו,תוליאכילגריתיושיבלסהתעבו,תועמדבגומליתבשהינדע,שילש

שיאל,ילאגחלסייגודאאנא,רמאלםינטחתנוינננוילגרתופנקשנאווינפליתלפנתה.

דננ
לוהקדצהךל,ינומבןוע

י

ףנאהמנ,יתעדיאליננאוילעלודגךדסח,םינפהתשב
!ןמחרנא—ונרושתאלןיעו,לנלניטמונוטה,רתת&מלאנךנוימד.,ךלםרקאו
יכ,ךיתדלייננאםא,ךתואיתירהיכנאה,ולוקנרשה■ןתנ?תקעזנינךלהמ—!לחמוחלמ

ב
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.X־



—150—

׳■
•
י■)?1

ל,התאיבאינארקת
ו

יתבהרהאלוםקנתחקלילהלשומיעורזהתעיכ,ןועךביתעדי

.חולםל

ךדוסהלננרבכ,שפהתתאושלךא,בלתמהנמיתנאשיינודאשפחתתאושלךא

.ןכתושעלתלדנההמכהזיכ.

.הימודםלאנליעוהאלליכותוארבו,רבדהינפבסהלהסנםנ,ומעררשהינפ

ונממיתאצילודנשוכרבו,לודנרשועינרשערשה,םירקיהיתוחאויחאםכלרפסאהמ

,תואוברוםיפלאדעחלעישוכרוינוה,שושמיתאושיש,םלועמיתיוקאלויתימדאלרשא

םנו,ףסכתווללונפיילא,םינזור,םירש;יכנאינאקירעמא(ריקנאב)תורצואשיאהתעו

תיברמבףסכלקשאוברםישמחוליתיולחיכ,ודסחכוליתובישהןשוש-רהרשהל

.האמלםינש,רעזמטעמ

—
!ןשוש-רהןודאה

הלוקברמתהנתנ—
.הדפרשאילאוג.רוצאוהאלה—

ו,ןשוש־רהאוההןודאהרכזםנ;רעיבישפנתוממ
תברקבץיקןועמוהלחנתזוחאול

.״לובז״ןיבוןולסכןיב,ןולסכריע

דמחנץיקןועמולשייכ,רחאאלואוה,רמאוהמלשהנע,תויהלכוי,תויהלכוי

.איסורץראבהארמל

!רחאאלואוה

הלוקברמתהנתנ—
.אוהרשיוקידצ,וליעמומהדאמ—

.םיכחהלהצורה

קוניצהותכפהמהלא—וירבדתאףסויחתפ—יתיבמיתחלושךלפהריעלא

יכ,קחהקיחרהאליתעושילבא—יתירחאחמיתעדיאלויתבשיםימשמדדב;ינונתנ

ןידדריבלטפשמחאסכינפליתדמעהמש.הריבהריעלאינחלשליאלכתיבמינואיצוה

םושלכאאלשימ״:ינומדקהלשמרמאירשאכלבא—אבצה
ןיא

ינורמהןכ,״ףדונוחיר

.ישפחלאצאו,עשפמיכנאףחיכםיטפושה

יכושפנבשוחיםדאלכןה?ןיעבןיעםייחהתאהאריכ,רמאידשאשיאהימ

בחרתמהזהנופסכו,םייחהתאשינרישיאלכ;הורלכלאועינמה,וברקבםייחחור

תעהתארוכזיםאהלבא;םיערואםיבוטםא,וילעםירבועהםירקמהילתלרצקתמו
םייחה?יחלכןיעמםלענהאוההשנרהתאעדיםאה?םייחתמשנויפאבחפנרשא

םלועייחלוציקיםואתפוםמותםצעבתומלםיטמההלאקר—המהשודקוסומכ׳דוס

1םדוסבואוביוםייחהתאושינריהמהקר,ענרןיב

ומכיתשגרה!עשפמאוהףח:רובדהתאטפשמבהנושארבשויהאיצוהרשאכ

רהסהתיבלאץוראו,תוליאכילגריתיוש.םייחתמשניפאבחפיוםורממךאלמחלוש

רהוסהתיברשםשהנהו,ילעמוטישפהרשאםינושארהידנבבאלכהידנבתאףילחהל

,סותחחלעטיבאובתכמהתאחותפליתרחמתודעורםידיב.בתכמילטשויויתארקל

התמרמת!חה,תותלדשלשוםיתשאורקליתולחהבו;ובםתוחוניבאדיהנהו

.םינואןיאבץראהלעלגפאו,השפנתקוצממ

םוקיזא,והמיקהלווהריעהלותאשיאןיאםאיכ,םיפלעתמהבורבאוהעודיקח

ןמזהבצעמליתבכשירחאיתמקיכנאםג.םירחאתרזעילבםגדדועתיו
יתבשח,המ

ל?ךשחילביתואףדורהימויישקינפמחרבאהנאוהנפאהנאיכרד
ריעלאבושאא

דוערצכיבקבדיוימויישקינאצמםש,הערההרקהםשמ!המיהי,יתרמא,יתדלומ

.םלועדעדועהתוארלףיסואאל,תראממ

ג
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תוארילבמזנכשאהצראיכרדזחואו,וינפליבללכתאיתכפש,יבאלבתכמיתכרע

יידעתאיתלצנתה,יתלבסיתאשנרוסחמוינוע,יכרדלעםידודניתעבשבר.שיאינפ

רפעלעןיארשארזכאההשונהאוה,וישנםלשלוהביקהתולאשמאלמןעמלילעמ
האלתולמעברירהאךא,לודגהוכוהןעמלטישפיםימורעידנבםנרשאו,ולשמ

.8.יצפחזוחמליתענה
רשאהאופרהתמכהתאדומלל,יגומכחת־תבשי־תיביתלדלעדוקשליתולההםש

לעחקליתפסוהםויםוי,דסהינכשמשרדמהתיבןקז.ירוענמיניעמלכהב

,ליעוהלידמלמוירומ,דימתילנרלרנהיהרשאןויסנהיפמרתויבו,םירפסיפמיחקל

יתעניןכבו,ותילכתרקחליתננוכו,ויתפרצויתנחברשאדערבדיתטלחהאליכ

תאז.ידמעחקלםיבישקמהילינינבלעדחאםכשחמכחתומולעתתוביתניתאצמו

ילכלינתמשאיח,יבבליקמעמבחלןקהאצמרשאילרונרממהגותהיכיתיאריתאצמ

םדאהתאהשעתהגותהו,תינקנהמכחהגונעתטועמבקרו,המכהלכלבקלרשכומ

/לעינתלעהםידומלבהברהיתדיקש,רבדףום.רבדלכלעליכשמלודימתמלעופל

תמכחבילחורראשיכ,ילןתנהדועתםגו,יקהיתמלשהםיריבכאלםימיךשמבו
.האופרה

יכרדיתישע.יבאתיבלאויתדלומץראלאבושליתרמא,המשישעמיתולכירחא

םשליתעדוניתבשימיךשמבו;קחכתינשןחבמהלעהמשדומעל,הריבהריעלשארמ
אשנרשאםירשהדחאלאםעפהיתארקנארקניכ,תושעלאילפמםכחאפורכהלהתלו

לאיאובב.והתבהלע,רוזמונממתוהנלםיאפורהלמעלכו,םיחריהשלשהזוילהתא

רשאיעישומךאלכאוהיכענרכויתרכהיכ,יברקביבלבחרודחפ,ינארקדחפרשה

—וטפשמאסכינפלידמעתעבישפנתוממחדפ
תולעהליחכלכביתצמאתחםנמאףא

.והנהםלואאירבוונתיאלבשיבבלתחמשלו,ידיביצפחחילצהןכו,ותלחמלהכורא

ינניצהרחאו,תוממישפנץלחרשאאוהינאיכולעדוהב,הלודנהחמשחמשרשה

הנחמבתרשליתארקנהמחלמהימיוברקרשאכו,תובוטילערבדיו,אבצהירשינפל

,הבסנ.דתיה׳התאמיכתואורהוניניעהתע.הנהיתאבןכבו,דוךנה־אפוררותב

!הבוטלהבשהםיהלאו,םייחהץראמינחירכהל,הערילעבשחלאירבנ

לעהזהלעילבהתאאשתרשאכ—רמתהרמא—דדונתאלאירבנםשרכזל—
הכוראהלעתזאוא,םקנובהזהאוןתיימ.םישונאהיבבליעצפובחרתי,ךיתפשלד

.והחכשאאלחצנלו,הגעליגורהאוה!אללבא,יתכמל ויגפו—ףסויהגע—ךדילאלהיהול,םייהוהעלבלףאשתילהזחארשאכ—

.םהרעדתאלזגורבו,יתיערךלםקגתמתןכא—םעזטעמםיקיפמ יבאצמתםנמאה—
ןודזוןוע

ימל^ץצמרשאימדויבלחבטימםאה?הזבבל

?ךיניעבובשהנתוצוח סעכ,םבלךרלכםערשא,ךלםישנךרדהז,הרקיהיער,ןועךבאצמאאל—

.תוחכנטיבחלמםתצעלכעלביאוהו,חוניםקיחב אילפהיכובהנעתומכ,ובירבירתיכ,יניעןושיאךירבדילתודית—

םלשלולאירבגלתודוהלונילעו,טופשאםירשימיכאצמתובטיהיננובתהלבא—.ךמעוידסח
?תאזןיאףאה—דובכבוננרקםירהלונמעהשערשאדסחהובוטהתחת,הבוטול ךערליתנב—

ותלמהביכרשאב,הלהת׳התאיולםנמאהלבא—רמתהרמא—
?ושפנתואכהלכונבתושעלווינשלףרטתויהלוננתנאל,ונילע —

הרצקיכיתיאריתאצמהנהו,ילבהייחימיביתיארתובר,הרקיהיער!אוהןכ
ב

V־־
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םגםתבהאםגםדאהיגב.,דוצאל׳הסאותעושתאושםג,והערלערהלםדאדי

תואלפגללוהתרשאהמלעגהדיבהמההשעמילכקר,םלוכדהיוהתוספאמםתאנש

החכב
עו.עשיברונלאצמתהערשרוהשיאידילעםגםימעפלו;הגרושתאלןיעו

ל

ידילעםא,תודפםישילבמתועושיןסהוגלואיבהרשאםירקמהתאךרבלוגילעןכ

לפנתהרשאלאירבנאלוליכ/.רתעיבינע?ירבדתאןיבתה,םהםיערואםיבוט

לעםיקהשכריהברואתוארלםויהוגמקאלווגבשיךשהבדוע,וגצבררדשלוגילע

?החלצההימורמיפג —
ריסאןכבו,ךדגגםילמךורעלילגרוידיאצמאאלו,חכותהלךגההכץימא

רבעלקקוחשו,רמתהרמא,התעךדיבלפגךיארפסלאגהביטיהךא;יבלמסעכםג

.היתפשלע —

תאמןלבקאוהלאירבגשיאהןרבדההזו,רצויהדיברמוהכאוהידיבןכ
םיברםימיורבעאלהגהו,ותדוקפתחתרשאםילוחה־תיביכרצתאדימעהלהלשממה

,דיסומבברעיוהמקהתאףייזמאוהרשא,הנטשבתכוילעאביכ—חפבלפנאוהו

.וטפשמרואלאיצוהלידיבו,רהסהתיבבאוהרוצעהתעו

לדוע
א

בכרה.רעשהדילעדומעתוהאבהדובכהבכרמהנהו,וירבדתאהלכ

םילוחה־תיבלאוילאאובלףסויתאשקבמו,ריעהאפורמבתכמודיבוהתיבהאב

.והחיטבהרשאכ ל;ונימיבזחאתו,רמתהרמא!ירוענףולא,ךבזעאאל—
א

יכ,יהורייחךבזעא

!לבאתילעישפנךדעלב

*

לדוע,אוהםגהמלשהנע!רקיהא—
א

םירקיהךינפלאטיבהמננועידונעבש

?ונבזעתךיאו יתצעןכבו?ןולקוינפתאתואלמלודבכנהאפורהינפבישהללכואךיאלבא—

.דחי.העסנוידמעובש .ועסיודהיםתשלשובשיו,רמתוהמלשונע!ךתצעהבוט—

ןודאהימו;תודידיוהחמשבףסוידיבקזחיו,ולוקתאאפורהןתנ!״חמצ״ןודאה

?ךילעתבצנההריבנהוהזלה

ףסויהנע—יתיעראיההריבגהו,ינקירימאריקנאב,יחאאוההזהןודאה
—

.תיבהלאםלכואוביו,רמתלוהמלשלםגודיטישוהאפורהו

דחאשיאתטמלאואברשאדע,רדחלרדחמםתעבראוכלהוטשהכ
הנענןקז

רמתו,ובואריוטיביהמהדוע.ותטמדילעובשיו,רבכהזויריצלעךפהתמה,אכדנו

ולפיוםלוקבהמלשוףסויונתנ!יבא?םולהךאיבהימ!ידודחאה!ידוד,הלוקבהנתנ

םעפוףסויבםעפתופילחוטיביויניעו,םקיוותמוקאולמדדועתהדודו.וכביוויראוצלע

הזה?התאסנ!יחינבףסוידוע,ילבר!ינבףסוי:אוהםגולוקבןתנרחאו,המלשב

.ךביוםהיראוצלעלופיו!יתברמת.םכינפםיבידנינפראתכ?ינבהמלש

םהיבאתאוחקלדחיםלכםהו,וינזאעמשמןןו,ויניעהארממםמותשהאפורה

.ועסיוהבכרמבובשיוםהיתועורזלע

.תולילעןכות

ול,דיתעהקיחבםלרינתאםהמריתסהרשאםדאהינכםעםיהלאהשעדסה

ליוימילכיכללמאהדבואהעדי
ך

תחתלפנערכזאיכ,ולהיהתאלהמוקתוםיכשח

וניעבושתו,ורובעילילכהערהימייכעדיולוא;הישות■הנישעתאלוידיו,ונוגיאשמ

ב
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ורודמווינעימילכףלח,הבוטחהנטקהעשב,ושפנלםחונאצמאל,בוטתוארל

ןפוא,ודיאהאושכאוביןפדיסחדחפמללוחתמאוהוימילכםדאה.םדקמ
דבאי

תעםגיכ,׳הלאהוק,רמאלונזאבשוחלתוהוקתהםוקתדאמולרצתתעבו,וינעב
,ןורחאהומוידעםדאהלאוולידחפהוהוקתההכ—הננהל

אלותוקתביבשתאז■לכב,הבישוהנקזדעםיבואכמוסעכויהוימילכרשאדוד

םואתפהזתמועלו;יונבומלועתאהארירשאםויאובייכהיהובלץימאו,התלחגהבכ

םחונולאצמיו,וחורבלכלכלוכיאלדעקחהרבעםנוהלדגותחמש,ורואךשחבחרז

הדילמאוהחלוצורשואמומכ,ודלחימילכוהואצמרשאתוקוצמהותוערהלכףלח

םנזאתאריעהםבורבדידמו,םימיענהוםיבהאנהוינביראוצלעהכבםיעגרל—.ןטבמו

אנלא,םימיהלכםכלבוטלםעפהםגבארסומאנועמש!םירקיהינבןרמאיורסומל

,וארתתהמליכ;לודגרשועםתרשעיכםירהושעריו,םיאורןיעלםכינרקםורמלומירת

?שקומלםכלתויהל !רקיהיבא—
,׳הםשללהמןה.וננעמלהגאדבללוחתתהמל—המלשהנע—

.הערליבעוגנלשיאדירצקתו,בוטהירצואבברילשי .דימתדתפמםדאירשא,ינבתאזלכבו—דודרמא—תאזלכבו— ףסוירמא—!יבא—
ץורחללטונילעיכלאירבגתורואלעילתושעלתע—

.םיטפושהדילורסמלווגידווטפשמ

םימדהשיאבםקגהזחא—רמתחרמא—יראהתלפמתאהאראואגהכלא—

.דריוסמחורקרקלעובישיושארלעולומגיכ,הזלה ךפאבאגלא—
,והשעמכשיאלםלשיאוהו,אוהםיהלאלטפשמה,דודרמא—

ותתועריכידעותגושמחיכוהלברו,תובוטםיבייתללומגלונילע,התומתינבונלאללבא

.ולאפרובשו

—ונדידילאירבגםולשתאתוארלונלוכהכלנ
לכונהמבהארנו,רבדלדודףיסוה

הרדההואוביורהסהתיבלאואבהלקהבכרמב,ענרכהתשענדודתדוקפ.ועישוהל

חותפויפ,םיניעיולגוםדוגףיעהטמהלעלפוגאוההגהו,םשרוצעלאירבגםוקמ

ולוקןתיםיעגרלו,הרורבאלהפשבומצעלההישהברמו,ןוקרילוכפהנולפנוינפו

.הרמוהלחנהקעזב

תלהמאיה,תאזההלחמהתאיתעדי—ובויניעופיעהבףסוירמא—אוההלוח
.םולחהךותמרבדיץיקהבוחורתוגחלכ,חריהיכומ !אנלמח.׳חרזינכתלא,ותנשמולוקבלאירבגןתג.ינממעשח!חרז,חרז— —

.ודעברבדמכףסוירמא,ךלאלמאו?תישעהמהדותןח —
ילןטשלבציתתאלןעמל,ךימולעימיבהמודךיתדרוה,שאריתמשךתורכב

.ךתוחאאיהיחשאתאשרנלירבדלע

.םחינזאעמשממוהערלאשיאוממותשהםלוכ

ץראהןמהלועיבאיוה
—

,םדיבתודעובםיחקלמ,וירחאאוהםגללהו,םינבלףוטע

.םורקנאיו.םהרוסוחאנלמחיבאאניוא,ינוהימיהטה

םעםינקז,יתשגפרשאהזההנחטהלכימילהרא.ולוקםורמבןתנהעיגראדע

הגת.םיצעיבטוחכתומודרקבירחאםיפדור,יכביגמורמרמחםהינפוםישנוףט,םירענ

.ךתרובקאהתהפןיאםאו.הרמוקעזי,וניבאונלהנה,ירוענףולאישיאיל

—
ךנוערסוהדותןת

—
.רבדלףסויףיסוה

,םהיבאתועורזתחתמםינב,אבצלםרסומלםישנאיבשיתיבשירוענב!הה—

,היורליתיתשדובעללרוגהםהילעאלרשאםייקנתושפנםדו,םינבשארלעמתובא

ב
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הרפשהרפשיוה—יליללא

ידתיבלאינבחסלרמאת,ירחאתקלודירוענתשאי
לודגהן

ביבאבו,הביתדגבםידגובדגבינקחשבהדעןה,יתרזגגיכילהיוא/םימשליגידרוסמל

יליוא,השפנתוקוצממהתמאיהו,םיעגושמהתיבלא,ןואשרובלאהיתכלשההימי

.ןידהםוימ

,יובאויוא,ילעםכלוכויתאתבחרץרפכ?הפהתאםגה.דוד,דודיוה

םיפיוזמםיבתכמו,שאומביתצהךתיבתא.אושנמינועלודג,ךלערהליתיברה

רוכבםעלבי,לפאםחקייתצעישנאיריצ!הה,ךמהלהטמרובשלךילעיתחלשה

!םיהלאלא.ובוראיונפציהרתוםמהנפלכבולבתיוצקלכב,הערלילורזעהמה,תומ

.ירכועבויההמהןה,ילתללוערשאכומלאנללוע?ךתמחשאכהכחנילעקרהמל

ידימךמדםגו,רקיםלעךליתאטח,שפגינכתלאיפרעמאנףרה,יליללא!ףסוי

—רצואהתיביוה.טפשמהךליכ,הרובחועצפתכמ,ינעצפיגכה/אללבא,שרדגהנה
םיפויזב,ישארתורעשמוברונממםיללמאהרפסמ,וברקבדושוםמח—הרמקועזלףיסוה

ץקייו,ושארתאזוגלודיחלשיו,היוא.תושפנהושוכרהתאיתחקלתימרכוהבקעבו

.םולחהנהו

דחפיכ,חורףאשיוהמיאתורזמםיניעבויביכםלכלעטיבהםידחאםיעגר
ינודאאלה,רמאיוהדערוליחבותמוקאולסדדועתההעיגראדעלבא.םיארונהויתונויזחמ

אליכ,םהימרוכזלונחכזחכבץאיו.ויביבסםידמועהםיראשגה״לאויגיעיטבמבסיו.אפורה

.ולםירזומ

!ףסוי!רמת!דוד

—
ולוקבלאירבגןתג

—
וברקבובלתמיו,ויפכקופסיו

י
יהיו

הבושבוילאדודרמא!לאירבג.לאירבגךחורהעיגרה,ךתתונמלהבוש—.ןבאל
ךתחורלוגאבךמולששורדל.התאוגדידי?תלהבנהמל—הבהאבודיבוקיזתהבתהנו

.ךתעושיל

םלאגםהדנשיאכ,עקרקבםישובכוינפו,שאריופחלאירבגדמע,תועשיתש—

םלגרללפנתיו׳הכףילהיו.וילאוחורתאובישהםיקתממוכחוםיכרהדודירבדךא,הימוד
לככידמעושע,.אפורהונהףסוי,םעפהךדיביתלפנ?דודיגתאצםה,רמאיוותמוקאלמ
הקדצהםכליכ,םכחחלעהלועה

—
ינבבלתבוטבןימאיאלרזכאהשיאה,הגולתבדודרמא!רעבוליסכיוה—

סיהלאהתא,ךתערשקבמאלוךלינאביואאליכ,עמשתוזםיתשויתרבדתתא,םדאה
.אריינא

יתמלכנםגויתשוב,םיעשרהידילעםידבועהישנאוינאוקידצההתא!דוד—
,םקוקידצלופיעבשו,ךדגגיתאטחרשאויתלאונרשא,ינפביתוטוקנוךילאינפםירהל

.התרכניתירחאלבא,תמקתלפנ םא?תישערשאתוערהלעםחנתיכ?הככרבדתםימתבותמאב?םנמאה—
ךתיבמהלועקחרהרבדתישארלכא.אוהםיבשלבקמיכוניהלא׳הדעהבושןכםנמא
.םויהדעתלזנרשאתוליזנהתאבשהו —

ךילעינזאבערוגגואתיםיברןה
—

ףסויףיסוה
תעלבםליהתא—רבדל

,הפונריעתברקבויתוזוחאלכתלבח״ןשוש-רה״ןאראבהןודאהםנ,קירילככםגיצתו
יתצעלולאופאןכםאו.הנהכתוברדועוךתימרתרקשבךאריחמבאלוףסכבאל

רשאתאזכתעלךיפכןויקנבץחרתאלםאיכ,ךלבוטל,םהמעםולשםישתעמש
ךתאטהלעםהםגופסונוןועיריכזמלךיתוצמישנאךלויהי,ןידהקמועתאוצמיםיטפושה

ייערל.תנבםאה;ךלתחשו,תאז

כ

^
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—
לעםעפהיבהיךילשאךילע,שרודהתאיתבוטיבהאראהאר,דבכנןודא

.ךלתקשוכרהושפנהךאילןת,תתשתדרמינעדפוץילמילעהיהךא,ףסכהתרבד

לעםנוולרשאתוזותאהלכלעהנמאבתכולןתיללאירבנלעעינפמבהוצףסוי
.עירפמןיאבוחורלעהלועהלככתושעל,רצואהתיב

.ורבדירחאתנשאלוףסויתדוקפאלמלאירבג

—לאירבגהתעו
תישערשאתולילעהוםישעמהלכןובשחהצמ—תווצלףסויףיסוה

.ןוילעולעשרופמבותכילןתו לכךלטעמה,ילגרלהרוכהתאהחושדועםאה,ףסויילגרללאירבגלפנתה!ינודא—

ירשבב,יתייהנרבשנהסרחכיכהארוהטיבה,הלא
?ץורעתףדנהלעה,םותמןיא קר.שרודינאךתבוטקריכןמאתנומאיבןימאהלתנאמךדוע!םדאליסכ—

רשאםישנאל,תוליעמםשא,תוליזגםשאךתמשאריבעהלו/ץופחאתולדגהתאבשהל

.ךלבוטלךתיבמםימדרסהוםהלתמשא

םישגאהתוטשבובובקגרשאןוילגהתאודיבתקיו,ףסויתדוקפאלמלאירבג

אצמיושקוביו,םידבועהםישנאהלכתאםשמשרגיורצואהתיבלאאברחאו,םיקושעה

רשאולאירבגרשועלעםלוכוממותשהרשא,הזלהרצואהתיבוברקבליכיברןוהיכ

.וילאאובירצואהתיבדגגםירבדלעבימםיברבעידוהףסויו,הככשיאללפאל

דהאלכו,םינוטהםינומהורהניו,לבתיבחרינפלעםיפנכ.דלהתשעהעומשה

לכלבשיוטפשמבוירבדלכלכ.ףסויו,ולהתשענרשאהצורמהוקשועהתאקדצבחיכוה

הדהיווינפתאריכהףסוי,ןשוש-רהןודאהםנהיהםיאבהךותב.ולקשמבופסכשיא

ולובישהיכ,דסהולךושמתווילאהעדותהרמתםג,תואיכוהדבכיו,ותאהתמשכ

.תיברמילבםימולשתלםימיךרואלהחנהולהשעהמלשדיהשמםגו,ויסכנוורשעלכ

הלודגורקי.התואתואצומהלכםלוכלרפסיו,רמתתודואלעהרקמהתארכזןודאה

לעלכהודועעמשגאלםיקושעהתעמד,בלבוטותמשומוקמלאבשיו,ולהשענ

.םולשבאבומוקמ שקביו,תובוטוילערבדיו,םיטפושהינפללאירבנתאףסויגיצהסיטידועב—
.ישפהלוהוחלשיוודעבםימחר

שיאשיאהקלרצואהתיבמ,סרתדחמקה,וריעלאלאירבגבשלכרסוהבוםורעב

םיררוגהחרזיגבלףסויןתנןולםכבלאירבגתיב.םיגדהבןיאשהלוצמכוהולצנר,ולרשאתא

תאמותאמולהנתנדימתתחוראיכ,דסחולךשמףסויךא;התעגצוהקירילככ,םחלל
לאבשובללכב.ץמוחולועמלכלרסומתחכותליהיו,ונעמללצארשאתתאההכרבה

.ונושלתתתםמורוינבודודםשו/הלא

יכ,המימיםימימושפנהתערשאוצפחזוחמלאםולשבומוקמלעאבדודםנ

!השודקהץראלעסיו,ורילעןתיווסיכמהברהףסכליזההמלע

יי

,—,—-^—■—־———׳י~—י—׳-׳־-
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.הדוצמבםיזחאנהםיגדה

•םיחיגדכםדאהשעתו

(וקוקנח)
׳

(וי*

וכי&׳ליתאצ;רהנה!ףוהדנלע

סירהףחךטא,ץיק_הץיקה

-םימהדאן
חרקהשימומוקממ

ץיק.ינצנ,רהנהתוביבסרבכו
,חרפו

,השבלתושדוךםינפ,הלכהאירבה

הח|שםור^מ
.הש^מהרטקמונל-

-המוהיבל
תובשחמתוברחןגי

,תובצענהתורישה-האלמולבת׳יתחכש

דלחמםיתמ,הילבזןנלבתיתחכש

׳דליתי:הומנ-*יתמלחתואלחנ
ם:ניעלהואת-םענילכיפילב

!םיתמקרעבצלל^יגיתבלוביהרה

-עב^לתומך,האףבליתברג;תומד

עב$אי3תומך,םדאתומך

-יתיאךםוקןהלבתאחוריגיעב

,יתיםנאלהלאב-םיהלאתוארמ

,רורךוש$חךאהןפוריבעלכמ

.רואהל,די,ש$שהחרןתםיםןאל$מ

,ררועת:ט׳תה,אלמתשפנההפ

,ררושילוקםינננםםיצע.לע

תיופןןםירפצ

וכלה:שפיח!רורךםוקממ,
-

םלוקונתורישב
,וחמש?שפ;לב-

,חיןן״כדוה,האירבהתלךסחפ

ה£שיןםולשךא
ע_תורח-

ל

.חצמ

,,ךלשךא,טק#ךא,יתךמאהפ

׳האע.ינבולךח,ערישועאךח

ב
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,חצק.שורהכ-ושךויאלםיט׳$
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׳ימימש׳ייח-תומשניימיי3
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*

,הפיהה;ומתה-הזחמהזגשיזי
,הפלה~ה:1וטה,וכלהסמתיתושה

,תרדענהבוטה,קמחתהםםןןה?יהודוטסן5יא

׳-תרחאהנומת,יתיאררשביניעבו
׳־״

לא
,תוארלרהןהףוח

-תךרוייניע.
׳״:׳תדמועינפל׳,הוביצעטההומתו

םודיגיטלםינושםיגד
,ול#דהכחב-

,ולאש*6םהיפ,תרטכטישךפםיגורה)י
״,(ודכלייה?,השורפתשרודםורינפל
,ודגיאיךרדהנאןהנאועס:תפב

_,^-,^-בחרמלתאצלובאיהטה
.לבןביהךוצמבםיזחאנ,הדישםתישפח

ה*ךטהארונהמ
,ערוקבללכ-

׳!עדוייבלן-ת^ז׳ךתאירשבמ

שונאלנרלםנ
,תשב!ךיורךת

,תשרוד״׳הרוזמ-לעש*לעשלכלע
י׳סורה׳והאשיר#אלוהונתי*6

לל

,ת5

,ולמה?ותנדפב
׳״.ת5§זלמוקוניצב

1רא£סושלקריכנא
־המ;!די

,המשיתיאר,ללמאלימע.תאו
,התמדה;ויל׳םנמא,לארשי.תסנ?
׳המלשימיב-םלק.ימיבילוא
התע

,חונמאצמתהלה$ויס,לנלמךפולנ

.חל־הפךע_ג;ף^־ל^מא׳לימי,

ב
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׳תימךנ,א^ימחןיטע.תב,הלאהםיגדל

וט׳נ׳לםלתשחנלךילגר
-תןןןקילכותאל-

ת3£לכואאלםוקמהילרצ.י:ףמאת׳יכ

,״תבהאםאתיבלאהכלאהבה

-תללומץראןוע,ךיל£תקפיי

*זי־מ־טךצראב,יעלתאלהכלא

׳ךילע,ילרצ,ימעתב,ילרצ

,ך!ב,ךאממם2ף^,לאניךמשה

?הינע:הךעה,ילסמםת$עלםאל

׳הינמורץראכ,רואלאבירבכםאל

-תבשיל^ותתפ־תלםוקמבן;אלשאשן

!?תבשקןזאיטתהלא^םיצעוילל״יכ

,תךלאץראלאחורבליזפחתיךהמתלא״

,תךבןהךתלשממתחתינעתהייבוש,

ךךןעהמיעךתםךטדוע,
,הטש

םןןה,
׳

.י־המחךיתוחאךו&ףגןיםשמ׳

,ךיבהאמתצע:,ימע_יתב,ךלתאז

.4.!ווןןמןתחת,ינעתתאל,הפם3םאהךא

**

*

,הןכךמוהינמורבםיקותמבימע.תב

,(הקעומוהרצלכ,טפ^מילזג׳םןכטג

ךימילכ
,הגאךורוסחמ-םיבואכמ

.הגדהיעמבהגויב-הלזגנךתשפח

!הךועתס1$תאז-ךנהםךבעדבע

.הךוצמבםיצאנלםיגדכ-תורוסאךךי

.ז״םרתיעיברהשדחב•אשראוו

.גרעננעטכילסחנפ
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י
.תך^הם1

השמ׳והלהתלעדונהםנחהברהינתוחתדלהםויל
םויבהנשםיעבשולתואלמל,אייהרסבי״נאריפש

.ז׳׳מרתולםבא״בתגשה

(׳;>׳1מיןוירג)

.1

,ודדנםרגבםלועםע.זאמ

,ודמלםהילעמומבוברעתה

ודו׳קלםימעכלי5לאם5
,חמשל

.דלןדבדלונ■׳יפלהכק^־ם3

יןיא
,דלויהרצלחאשיש;אל

!ח*כ#ללדל3ויודל^דםויךיה

.3
,רבןןללבוידעהנשה#ןכ

,רבגלכגח;ותואתךלהםוי

,םי^עפוהושע;םעבםיאריו

*חספםיפע?הלעומבשייכ

,םכ^ל1א׳דע?:$*$2םא

.םימויגחיםויסקפשמו

.3
,זומתהמתאסימע_ןק1ףילנ?

,הולאהשההמכזדףסאאלןה

!?תך^הםויגחדליכלם?תךיא
המ

ףןכלןד
.יןידזובאלםאהפ

*׳!?הכ?ארחמ,ץראבד#ע;
,תךרנהנןפמרופצלליגל־המ

ב
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4ל$^־ה^עהז־המהחבשלו
,יןאר^םימעברשאמהםגול

ןיאבצע.ילןמןה
.תעמשנ,דחמש

ךובצעםכ9תבצענה
,ילשב

,ילכלתויהלרמחה^ףיםכיה

.תעדומת^ז״ארבנאלשימ׳ירשא,

,וארקוושךךשדקירפסלעמ

םויםא

י

,ועד;ונישאר,ה!התשמ

,ונא^מםעפ-העךפתךלה.קר

,והתךלהםויאלילואאתםג

?והאםכשרויולדלידלקר

.ונל!ול־הט,יה;הכואהבךא

ע_ב*קע_י
ל

,עוטנקרושותמךא

ע.ץעבורמתבתרןי
,עובמל

,תלמעהלתל#והדע:ומתנךק

,ךלמוםירשםיאיבנוםיעקהן

יג
ל

,ךלפבשושמםילשוריב

.תךלהםויגנחדחאםגןיאךא

ד׳.

היב^יי(*םימורץראבו
תלכא

זתלהקהירבדירהוקךצ־המהפ

״!דל#וםוימתןפסםויבוטיבוט.

-יןלא^אאופא-לי^לוךל־־המו
,הככנביאהפת^רגםשמ

!ידל9בשדר:ויאםחללו

*

•הינימווץרא0
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וקעמעא-0$רמ!סה1סס-
ל

םג?ךפ
-

,םעמףלידמיכר;ד3םעאימ

,יפד־ןתתןכערתודמעלכ^ו

,תרןע3וחורעתל׳דקלוףלדומ

,תרחארבדרעינבאוהסןןה

.•יפלול30אללימירן#אל

^ייהמ.
ל

,דלתימיבאלםאעיא

,דלחהתונעבול5הסי^עיעאר

,תבז״לע.העתמוערקיארקמ

,םימסתביתכבםסןול?ןולן?

,םשעימעלםלפהי^לעו

.דוההםהייןא*דית#רכ^ןי3

.10

,ומןהםיל^הםדסרפסבו

/,ומלם3תוריפסה׳וניגער§םמ

,וניענןמהטסבת:כטסומיל^

י

,ר§ססןטקלואל3ןםהיפלו

,ר§אס;ורבזואתועע:לונליבמ

.יונסךלהיסויאוה,הלעה!לן§$׳

.11

,ועי£הז■םויילואונירוהם5.

,וארק,״החפעמחכ.ז.ולםהךא

(״םחלתיבד^לאע?,וערג?דןךול

,חצגאלאיהם*,הךגןתע.בןכ^לו

,חצ&כטבחןהטמבדועאל
מ.םא

ל

הולאהןןמ׳
.־סחןי.
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יל!ןמא
-ףאיסי^-י׳ל:ןכ

,י^ןמ׳יגדע.י?םז#םןא

,יכנאם3יתמח;!רב?ו!חאה

ילםויסשודקןה
,

זי
ה

,וערקםוי
תבע

,וניבאלבוי,אוהןותןש

־ע,ריעירבד,י#$גיריע
ז

!יברךת

.13
,וצרשוימיםדאתובךבזא
,וצצח״וימ;,האמוםירשע,דנ;

,והךע,עיוניימךא,לובמה־!

,ךחה.דעםגועי3נאלםיבר

,יצחוה־$מהאלודוסןימ

.והימיךיראההשמהדזדחא

.14
,ונמעהשמי?שכםירשענהאמ
,ונרצוידנהקדלהוקבהשמךל

ןע_נ
,ךיפמשומתאלותרות

,לילוםמויהגהתהנויכהב V : • X XיXX•י

,לח,ד$תישגןםשהישנאכו
לא׳ך,עמערבשקנו.

.ףי?א

.15

,ונמע!העטי?שכםירשענהא??

,ונרצויד!!רקילהוקבהשמךל

מ.רוצתם3ויתדע.ןענ
ל

,והיפ

,ךך;חל#מלןר#ךקך$

ע.חלשע!תףא
ל

,ךמחל׳םימ
.והיבא-םות£לדלזעתויה

.10
,ונמע.ה#מי#?םירעוגהאמ

,טבצויד1הקלחוקביבא$

3
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,גרד©ףלםויססינ?בט׳תוחפבו

*וראשנךלםישמםסיכ,.יהייל

*■,׳*ו$ר^ןשתויחאה!הןרןןלת

.;הולד*ןהב׳םינשםח#3?8

1י׳.,

,יהיא;הרהמב,ילףימ?י

׳יסמןוג;ףימם3יח#• י

,והיתיזיליספוונפנםע.שיאשיא

,המה-ףג?ט6י׳^רךתש^^לי

״״״

,המענ־ה©ת;ש,דחנס^וא

״.והנקריעי׳וי^זגךל51ר^|5

-הולאלםי^ילדוע־זןי^בי

;הביןמטי#*0-ונועממ

/ע_יס<לםירצממ־,הז■ונפנלא

יזל*רזדועהראילב
יז

/הנעךי
,ה$ו§יבוש;ה^מךאלצ.ם#

.עיפוי׳הילע,ןוי^מםךן#יז

.10
-םעפ׳־דיףאהךבדא-ףיממו

,םעט-םיינקזל׳תעךםילועלןת\

,םלמם;כחנקי$עאלו?ו

,יןכךבאנאשאע#יסיטהתנע:

י׳יןאך3בוש$האןהה$לו

ע.
ל

.םילשוריבשדקהת9ךא

:םימיהלכךריקוםוףדבנםךנהו*ףנתה

ןנאמדלאגריאמןבקחצי
.י׳׳מלחולסבשדחבאנליוו

—♦־—=*־1פ3£—־♦—

!ינלבקמך3
(הקוספהכימו)

הרותבהץידומל

,©יג1לוא*רםיאךוקםסלזעלןושלבו)

(הקוספהכימו)

םיגוההרותבהי־ידומלינשיתיאר
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,הכוראוה#(רהמחלמדה!םידודל}

,ה$ורךת$׳6$3*ליבךח3ותימבאל

םדד$ק_מוםיחןעהמךא
ה^להנה!תאהז

,דכדמואהן,םיטטוקתמוםיטוב

ךן
,

:ה^כ
־,ה$שאך$אדכ;אוהןךמה־ןגידמואהז

׳הןורסאבואך3נ^היזדןםןאלרוד^

הלחתידןןונהןתםןאיכיאליר&ואהזן

;ה^־תלןדא$לסיךך&סלת^והןנ־יבסאן

תויאר־לט׳תוליבסאיב8דחאןדחא־ל$ו

...תוףםןםי^לןג*ידץ־לע.1תמ1:תא*קזס9י

יןנ^ויתובואץרע?5?:א־יןךא}
!םיט׳דח

,םיעךךמנוםיקוסעקדןנךלו3ךםא$־לע

ךליאורוט9ו-־ךוטמי3ל3,רמך3

־־$§0׳דמל#דע.עיאלעיאמאיההל^ק.
דסנה^כאןה#אן#יאיוב#ישםוק^־־ל;*

י,דם!$רוג^־ל^ןיאןחט5לדך?ל

ה^ץךא^וה^רעבר$ךט3־סנ
!המ?>ןלעהך^ןםהידיגהיה?הןיכט׳

.ןרעקלעדנאמ.שר׳׳ד
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.ח״מרת״םרכה״להפסוה

רחסמהםלועבהשדחהאצמה

ד!ג1^^-־ם־..יוביל

־־־־
1דבכנהינודא

״•״•77;■״
01*ננומלאהבובההרומ.

1

11^ז1י
11

8ז1*81(*6ז
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ו

!ב5461ז1011113.11מ11£.,םיבתנמתו6י^,ידי

תרותביליתרחבדשאשדחהדומלהרדסלעךתואריעהל,ךינפלםויהיאובב

יניברבעתפשבםיבתכמתופילחידילע,רחסמהירפסתכירע
יתאצמדמלתמהןיבו

תוכרעמרדסלעו,ללכבגנוטלאה5ובהתלעותרבדלעםידחאםירבדםגםידקהלןוכנל

.טרפבהירפס

,ולשרחסמהירפםםגובשחי,ויקסעתלכלכברחוסלכלםינמאנרתויהםיצעויהל

יכוא,ותלועפלרכשאיביםא,ורחסמתוכילהלעדימתןנובתהלויניעוחקפיםחרשאב

,םירואנהםימעהלכלצא,רובעיאלוקחלאציחזללגבו*ודספהבאציורכשוקירלעגיי

רשירדסבורחסמירפסלהנלאוהבייוהמוכרעוובצמיפלרהוסורחוסלכרשא
ןוכגו

(טארעקנאב)םיפסכתטימשידילםנעיגיו,הזלערבועהו;עוטלאהבובהיללכיפלע

עקרו,ןודזבאלםאףא
ל

לזוגןידכשגעישנעהזלכב,ויקסעוטטומתהםינושםירקמירי

בבלתרשילעםתודעהלספנו,תדכאלוכרענש,וירפסמהנומאההדבאןעי,םיברההא

והואיבהןמזהיעגפוירקמו,רשירדסבוירפסךרועהןכא.דאמלודגושנעו,םכרוע

ותמותתאלכלהארמהוסקנפלעןמאניכ,עשפמאוהףהזא,םירזלמעתעילבידיל

השעמהםלועבושענשםיצרמנהוםילודגהםייונשהילגרלרשאהלאונימיבו.ותקדצו
—הלענדאמןפואבוהתפתנןתמואשמהינינעו,הצקדעלחהמלבחהרחסםגהנתשנ
רחםם־יתברשאםוילכבםישעמו;רחסמהיצפחבהנפןבאלננוטלאה5ובההתייהנ

.םרחסמירפסכםירדסיאהינפמקרוברחנווסרחנםידבכנוםילודג

האבלקהלו,הכרועמגגוטלא,ד5מהשורדהתולחנאלהנההלאלכדבלמו
.םירחוסהסגהפיפלע,״קסעהתמשנ,וא,״הכאלמהיצהאוהרדסה,יכ,רימחהלאלו



רתויהךרדהתאדימתרוהבל,םירפסהתגהנהבםירחוסהימכחורמאלודגללכו

הדובעבורצקןמזבהשעמהתילכתלאעיגישידכב,םתכירערדסבהרצק

חאםהישרוילואיצמישדערשירטשמבורוצקבםירדוסמםירפסהויהיןכומכו;הטעמ

םישורדהםינינעהחאטרפבו,ברשופהילבמהלקהפקשהבתעדלםהלשרדנהרבדלכ

אסםאקההפוקבאצמנשןמוזמהףסכםוכס:ומכ.חעותעלכבםחעדלרחוסלכל

חומכ,(עלליעפטראפ-לעםכעוו)חורעשהקיתבםירחאחורטשוןעלסכעוו,(קנארשאםםאק)

םידמועהויריכמםעןובשחה,(ןיזאגאמ)תורותפהרצואבתאצמנההרוחסוהרוהסלכתוכיאו

רוזפבזבזביאלםא,ובםישונםההמכוולעיגמהמכ,(ןעדנוק)רחסמהחירבבוחא

ץפחלשרדנהיפכמרתויםירחאמטידערקאוהלבקירשפאוא,יאדמרחויטידערקה

וכרענוורדסנםירפסהםאו,קסעהלשומורבםידמועהםירבדהמהזלהמודכו,ויקסע

.םיברתונובשחבושחלילכמ,דחאטבמברומאהלכעדייזא,גנוטלאה5ובהיללכיפלע

לכו,גנוטלאהנובההשעמלםירקיעםה,הזבהארנשיפכ,הדובעהתולקורוצקה

ןיאשירחא,רוצקהחילכתלארהמעיגנןכ,רחסמהירפמדפסמחאליבגחלףיםוגשהמ

,לקנןובנלחעדו;םינושהםיקסעהדמעמוךרעיפליולתו,םירפסהרפסמבבוצקרועיש

יקסעלןפואםושבוקיפסילב,השורד.דדמבינונחהקסעקפשםיאלממהםירפסהרשא

,םהיניבקולחןיא(יע5יבינוינ)םייקיעה־םירפםהלענונבםנמאםאו.ןעקירבאפוןעקנאכ

(רע5יבספליה)םירזועה־םירפסהלעגונבךא,הלעמלהרומאההחא,דרטמלםיכלוהלכהיכ

םיקסעןיבו,ץראבםיצרפנהוםילודגהםיקסעיצפחלםישורדהםירפסהןיבשיברלדבה

;(לייהטןעשיטקארפ)השעמהקלהבםיאבהיבתכמבלכהשרפארשאכ,םיימוקמהםינטקה

לכלםיושהםיירקיעהםירפסהלעקרובוסירוצקהתולובחתבהזביתרמארשאלכו

קרהלופכהגנוטלאהכובהתבוהידיתאצללכוניכו,םילודגהוםינטקהםיקסעה
:םההלאו,םירפםהשלשתכירעב

:£*0003*8מממ1י8,ארקנוןמוזמףסכבםישענהםיקסעירקמלכובםושרלרפם(א

03,883-211011
םאיכןמוזמבאלשושענרשאםיקסעהירקמלכובםושרלרפס(ב;

13,ג׳1>,ג16םב01־131....ארקנוהפקהב
ן)
רדסבובאיבהליללכרפס(ג,ג16מ0

לכןוכנ

,1יגג833,^אממזג,113ו1ק1־611011ארקנו,םימדוקהםירפסינשהבםימשרנהםירבדה

תכיעמירבחמלכטעמכםנמאןה.םיאבהבונירבדביהרגדועתוטרפבםרואיברבדלעו

םירפסהרודסלעגונבףא,לודגלןטקקסעןיבםירפסהתגהנהבחירפי,רהסמירפס

(ע5אפנייא)הטושפההכרעמהל,םיתשלגגוטלאהכובהתכרעמוקלחיהזללגבו,םיייקעה

ומכ,םיימוקמהםינטקהםיקסעיצפהלהנושארה;(עטלעפפאד)הלופכההכרעמהלו

הלופכההכרעמהו;המודכוהלודגאלהרמבםיפסכתאולהוהאובתיקסע,תונתהקסע

,קקנאביקסעומכ,ץראהבחוראלמבםיפנכםישרופהםילודגהםיקסעהלקראקוד

,ידמעןכאליכנאךא.ולאלהמודכוהברמלתורכמנהתורותסירצואוןעקירבאפ

לעבכיכ,סהירכיוםהיתומולתלכלבליתמשאלךינפליתכרערשאוזלההכיעמהבו



תרשכומהניאלהטושפההכרעמהתאיתאצמ,תאזההרותהתועצקמבבטיהיקבוןויסג

םירבחמהיכרדמיכנאיתיטנןכלעו,םינטקםיקסעבעירעטלאהכובהתדועתתואלמלללכ

שינעילאטיאהואהלופכהגנוטלאהכובהתרותתאהזבךדמלליננהו/ינומדקש
אלםאףא,השעמלהבשמתשהללכותו,היקודקדוהיטרפלכל

יחךננח

הנאצמתשדע,רשירטשמבוןוכנרדסבךכלכהיתכרעיכ,םידבכנוםילודגםיקסעב

.תוטושפהםהיתוכרעטמהרורבוהרצקרתויל

דשאירחאיכ/םתטישיפלוקדציהטושפההכרעמהתטשבםיקיזהטהםהםנןכא

יברוהנבההישקםיברםירפסבהוסימעהו,םיריסכהלופכהגנוטלאהבובהיכרדתאוכס

,השעמלהבקוסעלוסונאלםדועמו,רהסמלרפס-יתבבםירומםהםבורןעי,העיגיה

שורד,םושמו,םתכאלמבתבשורחאיוםוקומיכשיםירפסהיכרועםאךולהיםהמהמו

ןמהתוחפהלופכהכרעמךלןיאםתטישיפלו/הנהכוהנהכםירפסופיסוי״רכשלבקו
ותיחפהםהבשםיליקמהו,םירזועםירפסלשתוליבהתוליבחדבלמםיירקיעםירפסהרשע

רשאו/׳חבושמחזידחרחסמהירפסבהברמהלב,דחאםנחפבםלוכו,םירפסחנמשדע

םיקסעץפחלםירפסהשמחוהעבראלעהודימעהשהטושפההכרעמהתאוניקתהתאזל
—סינוניבה

קזנבזז0הנניאהטושפההכרעמהיכ,יתעדבקיזחאינאןכא
!ללכהארבנאלט>הלחונוהתדובע

קלחבאמנודלואיבישכ:םירומהידומלבוםירבחמהירפסביתאצמער-ילחחזםג
תואמגודקרוראתיםאיב,םינושםיקסעירקמירחאושרדיאל,קסעהזיאתוכילההשעמה

דבכתהנושארהתעביבםבללאומישיאלו,לשמלומלוחקירשאדחאקסעףנעמ
א^ואעחטהמעירעטלאה5ובהךרדתאודמלרשא,םהידמלתםלוםהיארוקלהדובעהדאמ
,םירחאםיקסעיפנעלםברמודמלשתויטרפהתואמנודהןתואכהשעמלשמתשהל,דבלב

ברכתיבחמאוההנושקסעוקסעלכשטרפבו;ומלםירזםדועםהיתונכהוםהיכרדרשא
,ודימלתתחלצהבץפהההרומהרשאיוארהמו,םירזועהםירפמהרודסבטעמבוא

םינועםיירקמותואמגודקסעהתוכילהבאיבי#,לכבהטלשהיהתותרותשז

םתרטמתאםלוכטעמכואיטחיהזהלחנהרכדהבו,ץראבםיכלהמרתויהםיקסעהמ
!הרותגופתןכלעו

םירומהמםיברדיםגרשאו,םהירפסלכבטעמכתאצמנרשאהלודגרתויהתערגמהםלוא
הזיאתמישרבודלונשתואינשהלםינוקיתהיכרדםידםלתמהלורויאלשרבדב—הזהלעמב

ןכ;םירפסהןמהזיאברבד
הזיאבוךיא,תונושהתולובחתהותומכחתההיברדתא—

.םוקמהזיאבהגגשהתשעגיכץנאליכ־טאנאטהרודסתעבומלעדוישירחאםתולנלןפוא
יכאלמלאירעטלאה5ובההנתנאליכוחכשיו,ןושעירשאהשעמהתאקרודמליםהו
םירפסיכרועיתיאריניעבו;האינשהזיאידיללולעריהזרתויהףאםדאלכו,תרשה
למעתולילהמכו,תואינשהירוקמתשירדלעתוחונמהסתותעמלחנקלחולבישהברח
,םיללכהזיאוסלורסמאלשרבדכםהירומתמשאבקרו,ןתולנלםדיבהלעישדעוםלונם

^
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ךשמבוטבושענשתומישרהלכבוםירפסהלכבהריקחהוהשירדהתאםהילעמלקהןע6ל
ןתילםהםידיתעו,יתגשהץגאליבהםיאתיאלשןפואבהמלשהנשךשמבוא,שדוחה

!הזהרבדהלעןידהתא

יריעצתיברמלשישברהץפחתורמלרשאןיבמלכיניעבדועאלפיאלאופאו

העשההתלעאלדועהזלכב,יפושבהילעבתאהיחמה,תאזההמכחהבםלתשהלונמע

דועהנה,הזברומאהלכדבלמיכ;הבוטמעובשלוהירפמלוכאלםהמןטקקלהלףא

רשאתומוקמב,הדשהירעבםיבשויםתיברמרשאב,םדומליכרדלעדומעירחאןטש

הדמללו,אוהרקיןוזחחסונמודמולמהרומו,המשץרפנאלעירעטלאה5ובהןוזח

םיריעצהמםיברלןויםנההרוהרבכ,הרומתרזעילבומצעמדמולהץפחלורבחתנשםירפסהמ

עי,םלמעבואיבהאלהמואמוםתעיגי,דתיהקירליכ,הזהןפואבםלתשהלםהכוםנש
ן

,תורהאתועידיבדומלהל,הברהתוניחבותונויםנתשרודה,וזההעידיהבדומלההמודוניא

ולהשקירשאקרפהזיאלודומלךלהבעיגישכ,הרומתרזעילבדמולההשעיהםיכ

ןפואב,העידיחתומילשלעיגחרבכםאדומלהתולכבולערויןפואהזיאבוא?וניבהל

סאה?ובתרשלרחסמתיבהזיאוינפלןמדזיםא,םירפוסךרועתרשמומצעלעלבקללכויש

םיבשויהולאםגויולדיגירעצעזהרוחבהואסיפדמהםאה?לאשיותצעבו,רבחמחתא

ואוקסערשא,םיחמומוםיאיקבםירומםוקמלכבושגפיאלםחםג,תולודגהםירעהב

לכב,םהילעךומסלולכוישהלאכואצמיםאףאו,השעמלתאזההדובעבםמצעבוקסעי

ולאכםירומושרדישלודגהרכשבכעיהזל:ומלןטשלםידמועםיברםירוצעמדועתאז

הזלו;תויחהתופשבהטעמהותעידי—הזל;כ״ור100דע75ןמאוהו,םוזרוקהדעב

לעו—םיגושםירוצעמדועו,הדומהתותלדלעםויםוידוקשלודיבויתותעןיא

ןכ

!םהמההדגהישוח

אופאץוחנו,וגמעירחוסתיברמלםיעגידוערחסמהירפסתכרעהיגיגע,רבדףוס

־5ובכ—הלאהחוערגמהוחוגורםחהלכלעיגנובתהב!לארשייתבבןסינכהלוןנקתל

םידבכנוםילודגרהםםיתבב,וזההרובעהבתוברםיגשהזומצעבדבועההםוגמרעטלאה

יריעצוםירבעהםירחוסחתגוכתבטיה־!יכמועדויהימעןככ;וערתשיןעגאילימלרשא

ירבעכו;רואגרחוסתלעמםורלעיגהלידכבתעדלומלשורדהרבדהתאווגיחאמםימיה

עוצקכבלועפלחקושחחיבהררועתה—םהלתגבומההפשבםירבעהויחאלארבדללטיה

יאהרומתרזעילבדבלתרבחממ,הזברומאהיפכ,רשאירחאו;וגמעיגבתלעותלהזה

,תאזההרותהתארוהבשדחךרדיליתולסןכלעו,האזההעידיהחומילשלאעיגהלרשפא

ןובשחהתמכחמתונועתועידיוהלופכהגנוטלאהכובהתרותתאדמלל:אוהו
ןושלב,רבעתפשבםיבתכמתופילחידילעםיקוחרוםיבורקלהלתושיורדה

םשוברשא,הרצקוהשדחעדאהטעמיפלעולכלתנבומוהרורבוההצ

ולאצמרצקןמזברשאו,תאזההדותהדומלבירבחתגשםירפסהלככאבאלדועהזב
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—.םיטרפהלכבםירועמינבתנקתלעיתדקשיכ.ונצראבוניחאתובשומלבבםיכלהמ
רצקןפואבורשירטשםבגנוטלאהכובהיללבויקחלכיתצבק(עידאעהט)הרותהקלחב

עוצקטהבםויםויישעממןעטקאפותואמגודיתכרע(קיטקארפ)השעמהקלחבו,דאמלקגו

קגאבקםעברחסמהירפסתכירעכםויםוידועקסועיננהימצעבינאשירתאיכ,הזה

/ינפלרבדההיהדבכאלןכלעו,ץראהברקבהלהתלעדונהודבכנולודגןאיסיממאקו

תואמגוד,רחסמהםלועבםויםויםישעגהםיקסעירקממהשעמהקלחכהכרעמךורעל

דחארחסמתיבתוכילהלשמליתאכה.םירפםהבםאיבהלםוילככידילואבישםיקסעה

־אטם)תונחתהלעץראהתואובתבקסע(*:ומכ,םיגושםיקסעיפגעלדרפנה

תורוחסותואובתתריבמותיינקמקסע(2;ונצראבלזרבהתלםממףענאיצ

;(ארנ-נא)הברמלתורכמנהתונועתורוחסבקסע(3;ףוחהירעבתונוע

;טעמטעמרכממלתונחקסע(4
תונכשמלעםיפסכתאולהבקסע(5

(טפאשעג-לעםכעוו)הנמאירטשבקסע(6•<טפאשעג-דראבמאל)
קסעמ•

;ט5אשעג-םנאיםםיממאק)ןאיםםיממאקרותבתונועתורוחסתריכמותיינקמ

תואמנודדבלמ,ןעקנאבהיקסעמ׳םינושםיקסעדועו,אםםאקניאקסעמ

הלודגהתלעותהו,ץראבםיצרפנרתויהםיקסעיראשימוןאיצידעפשהקסעמ

הכותבלכלכתרשאכ,דאמדעאיההדבכגוהלעגוזכהכרעממדמולהלאצתרשא

ויגפלאובישכו,רחסמהירפסתכירעבקםועהלםילעומרתויהוםיצוחנרתויהםיניגעה

לכוילקגבו,וינפלןקותמלכהאצמי.הברומאהלכמףנעהזיאבהשעמלקוסעל

גנירפםהלעגוגהיכ,הכרעמהבתואצמנהתואמגודהיפלעםירזועהםירפסהךורעל

.םיגושהםיקסעיפגעלכלםתוכירעבםהםיושיכ,םדוקהבוגרמארבכ*םיירקעה״

תועידיהיראשרובעב,השעמהקלחבםידחוימםיקרפםגיתשדקהתעדףיסוהלו

ןעזדוקהתוגובשחתעידי:ומכ,םירפסהיכרועלתעדלתוצוחנה
ןובשח,םיגושה

ינובשח,םאטנערראק-אטנאקה
ןעזניצ

יפכםידחוימםיללכיפלעו,םינושםינפואב

;הזהןמזבםתערלרחוסלכלםיצוחנוםידבכנםיגיגעדועו,םילודגהןעקנאבהיתבבגוהנש

יתאצמרשאכ,םיגושתונויסניפלעםגוקתותואיגשהתודלותבירואיביתכראהטרפבו

ףוסבהזליבשביתשדקהםלשבתכמו,םירפסהיכרועלכלדאמדבבגורקילהזהןיגעה

.ישעמהקלחה

ןכו
־נובהתעידיתאיתראבםינושארהםיבתכמהתשמתב:דומלהרדסאוה

םידחוימםיללכ,תונושהסאטנאקהוםירפסהירואיב,עיראעהטהיללכיפלעגגוטלאה

ושמתשירשא,(רעטראוודמערפ)תורז־תולמהברהלםיגורתפםגןכ,םירפסהיכרועל

בתכמובתכמלכףוםבו;םרובדבוםהיתודגאבהלאוגימיבםירואנהםירחוסההמהב

איצמהלוןרתפלדמלתמהלערשאו,בתכמהותואבראובמהןינעהמתונושתולאשיתברע

יתכראהאליןכא;ינויעהךרדהלענגוטלאהצוכהיקהמםיגושםיגיגעדועו,םגורתפיל

אבההשעמהקלחליבשבןכלעו,השעמהאלארקיעדומלהאליב,הזהקלתכהברה
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ךרדיפלעםינושםיקסעתוכילהםכותבולכלכירשאו,םיבתכמםירשעיתשדקהוירחא

,הלעמלםירכזנהםינושםיקסעיפנעלדרפנהרחארהםמתיבבושענרשא,ןויםנהוהשעמה

רחסמיתבבהשענהמורחסמהתויוהמגשומהזיארוסמלידכבו;םישרהינשךשמב

כל,םדועמקסעהםעטדועומעטאלרשאםיריעצהל,םילודגה
ן

,ןינעהתאיתקתמה

לכמוםלתוארהלםילתנהרחסמחיתבוןעקנאבהיתלדועזראבהירעשםהינפליחתפב

תאליקמובלחתאךישממהירופםחוריתקציללכבדומלחלע.המינפועוהבהשענה

ותאצדעראטנאקהלואובתעמםויםוירעטלאה3ובהתדובעםהינפליראתב,הדובעה

םינושהםירפסהלכיתאמדמלתמהלבקיהזהקלחבדומלהתלחתהבףכית.םשמ

שארבו,םיבתכמהבראובמהיפלעותיבבםכירעהלוילערשאו,קסעהתכרעמלםישורדה

יתכרעו.האלהויתומישרבםיניעלולויהירשאתומישרהזיאימצעביתמשררפסורפסלכ

,זנכשאתפשבםגןכותיססורתפשבםתוא

םירואנהםירחוסהיבורםהירפסוגהניש,דפשהב

ירעבםיבשויהו,ל״והלםיחלשנהץראהתואובתיקסעבםיקסועהולאטרפבו,ונצראבףא

טפשמותחאהקחיכ,הזבקולחםושןיארבדהרקיעבו,ינומדקהםיתוזוחמבוףוחה

וירפסלהנללכוידהאלכוץראבתוכלהתמהתונושהתופשהלכבננוטלאהכובהלדחא

יתקתעח,תוטילשחתילכתביתדובעאהתשןעמלו.וינפלןוכנרתוילאצמישהפשהזיאב

שדהמהדובעהתולכב.זנכשאוהיסורתפשלתויתוכאלמתולמהברהיבתכממהמאב

.לעופבגוהגכםירפסהתליעגוץג.אליב-לארענענהןכץנאליכעבארפהתאיתרדסןושארה

וירפסבםתמישראיבהלדמלתמהלערשאו,ינשהשדחמםיקסעתצובקואביכ״חא

יתרחבתאזחתילכתלו,םירפסךורעלודיאצמתרבכםאחכוהןעמל,יתרזעילבומצעב

הכרעמומצעבךורעלוילעדועתאזםנותולכבו.הלענדאמןפואבםיכבוסמםיקסעבםג

תוברהתונויםנהילגרלםאותוסגלוזכיתמגמו;וירפסבםתמישראיבהלוםיגושםיקסעמ

תוכילהינינעבםגגשומהזיאגישהלודיבהתלע,םישדהיגשךשמבםיקסעהתוכילהב

לכילאחלשירומאהלכרדםישכו,ננוטלאה5ובהתעידיתלוז(עדנוק-םטפאשענ)רחסמה

השעאדועוזההנורחאהתרקבהדבלמו,םהילעיניעםישאוותיבכםכירעהשוירפס

ולאיצמהלונממישרדב,תימואתפתרקבםידחאםימעפםייתניבםג
י

ס^טנאקמתוקתעה

לאעיגהיכחוטבתויהללכוייזא,קחכרדוסמלכהאצמאשכ,דיהו.וזלהמודכוםידחא

גנומלאהצובהתעידיבויתוגורשכךרעיפלהדועתןכירחאנלרוסמאו,העידיהתומילש

וזכ(ןעמאוקע)הניחבביכראפתהללכואהזרפהילבמו,הלםישורדהתועידיהיראשבו

.תאזההרומבהרומםושינמךקאלדוע

קלחמםיבחכמהתאחלשאבוריפלעו,דמלתמהץפחיפליולתםיבתכמההולש

.רתוידועםימעפלו,העבראדעהשלשןמהשעמהקלהמו,עטשבםינשעיר^עהטה

אצמידיחיבבתכמובתכמלכביכ,ומברומאהלכבטיהןנשלודומללרקיעהו

י8תאלואשלורהטלשובילארבדהזיאונממהשקיםאו,תוליעומותוצוהנתועידידמולה

,השקהרבדלכוניכהלווחטעלתעותעלכביננהןוכנו,דמלןשייבהאליכ,בתכמכ
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פותחהיהיומשו,עצמאבוקבוהקלהירשא,דחוימןוילנלעויתולאשירבדתאםושריו

ובאצמיו/(דזהןוילגהתאןכירחאולריזחאו,ויתולאשירבדןימיהדצבםושריו;ויתחת

ןמזךשמשארמביצקהלירשפאבןיאהזיפלו.וקלרבעמהרצקבהלאשלכתובושת

,יצחוםישדחינשךשמבםוזרוקהתאורמגםוקמבורקבוםיבוטתונורשכילעב,םירחא;דומלח

בוריפלעךא,הנשיצחדעךשמתהירונמריעמתוקוחרתומוקמבםיכשויחםירחאלו

תכאלמבםלתשהלשיאושיאלכלכויו.םיחריחעבראךרעעצוממןורשכלעבלךשמתי•

תעיריקרתאזההנאלמלשורדונניאו,הפשהזיאתומילשלעינהאלשימףא,ננוטלאהכובה

:ומכ,ןובשחהתמכחתלחתהןכ,וירפסהבךורעישהפשהבהמתהביתכוהאירקה

םירחוסיבתכמתפילחתכאלמלרשאןבומו,תרובשתטעמוקולה,לפכ,דוסח,רובח

ץפחלםידחוימםיללכדועוהפשהתוטלתשהםנהשורד(ץנעדנאפסערראק-עשיננאמפיוק)

.הזההשעמה

כ״ורםירשעוהשמחאוה,םירפסהתוינבתףורצבםיבתכמהלכדעבריחמה

העבראלםולשהןמזתאיתבחרהו.אטראפטםאפהתאצוהדעבכיורהשלשתפסוהבו

םינושארהםיבתכמינשתלבקבואהזהבתכמהתלבקרתאףכית,דומלהתלהתהכ:םיקרפ

בתכמתלבקב;כ״ור10ךס—רשעםינשהבתכמתלבקב;כ״ור5ךסחולשל

ינבלו;תרקבלםירפסחחולשתעב,דומלהתולכבב׳׳ור5רתומהוכ״ור8ךס—םירשעה

תדובעלםיבוטתונורשכםהלשיותומילשכהזהריחמהםלשלתגשמםדיןיארשאםיינע

תשלשואםינשודמליםאו.רתויוכ״ורהשמחכריחמהמליזוהליכנאןוכנ,עירעטלאהכובה

,בוצקהריהמהלעכ״ור10ךסםיפסונהמדחאודחאלכדעבףיסוהלםהילעיזא,דחיב

לשםירפסהתאדומלהתולכבןוחבאורקבאםנ,םירפסראלפמעםקעדחאודחאלכלבקיו

תאםתלוזלרוסמלילבל,חקלםיחקולהלכתאמשורדלרתומלו.דוחיכדחאודחאלכ

לעוםכבלתרשילעינאחוטביכ,יתושרילבםקיתעהל,םיכורעהםירפסהתאואיבתכמ

.תאזכהלועושעיאלשםחורןוטא

ךלטישואזאו,ףכיתינעידוהלאנלאוה,ירומללאךדיתתלךתעדבתטלחהםא

ךדיבתושרה,דומלהביטלעםהמחכוהלתלוכיאלדועםאו,ינשהוןושארהבתכמהתא

רבכןויסנהךא.ידננתובייחתהםושךלראשתשילבמ,הנושארהךתטלחהמרוזחל

םדומלוקיספהשםישנאהויהםיטעמםויהדעו,אוהרקיןוזתהזכהרקמיכ,תעדלונרוה

.םינושארהםיבתכמהינשתאםתלבקירחא

גנוטלאה5ובהתעידיבךכלכםלתשהלשיאושיאלכלכויתמאבםאינולאשםיבר

הרצקבםבישהליננה?רפסיךרועתרשמומצעלעלבקללכוישרע,םיבתכמהידילע
י

,םיבתכמהתופילתידילעילצאםדומלורמנשהלאו,רבדהאוהקיכתעדלינרוהןויסנה

תעדופיסוהדועםאיכ,שממיפמוחקלרשאהלאדננםתעידימהמואמערננאלשדבלמ

שיהריתיהלעמןכלעו,בתבההשעמאוהוזההשעמהרקיעלכרשאב,םידחאםיטרפב

תתלעדועםיברלו,הפהמתואצויהתובושתותולאשהלעבתכבתואבהתובושתותולאשהל

1
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הןיפהלדאמהשורדההמהוהרשיהביתכבלגרתהלםיבתכמהתופילחידילעומל

.ןבומכגנוסלאה

םתייארמיבתכמרשאו/ךדמלארשארבדהלכלינודאעמשתעומשםאהיהו

ןויעבדומללםגםאיכ,דבלבהאירקלךלויהיאלםפוםדעז
,בר

ןבומאלמבההמומרעמלאהכוכתתדמלהלעתךדומלןמזתולכברשאהנמאנךחיטבאזא

לכשהבךתדובערבדםגלבלבתו,ראפםשןהכלרחסמתיבהזיאךדילןמדזישכו,הלמה

—זאו,ברץפחךבךנודאאצמיהנופתילבזא,ךיתירוהרשאהרותהיפלעתעדו
!ךלבוטוךירשא

ךתבושתלהכחמ,ךדבכמוךריקומה

.118114(18001,

:ילאעםסערדא

13,001)113,1^,1111)3,11.:זנכשאתפשבוא3£081>ו^&^ד,,.?1063,8*1.

—•$-<>*4*^>-5•—

ויחטובלברשא,חורןמאנשיאלםינפבםינפעדנקראמבקעי׳הדבבנחתא

רותבשמשמודמועומצעבאוהשהמ,ובתעדונהריתיהלעמדוחיבו.ומשאיאלוב

הלאכדומלינינעבעדנבו;יובילברשאםילודגהקנאבהיתבמדחאבישאר-רעטלאהצוג

תורושןיבםויוםוילבכלייטמהקראמ׳הןכלעיכ,םדומלמרתויםשומשהלודג

.ונממחקלישרודלםייחחורןכסגליצאהלוחכב,טייחםירפםמ

.םרוכה
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