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הללדהיתבהאםנהנקזכ״ע.יתנקזיכקירשא!יריקירמאתלאו

יתרמאאל!הלילחםיבהאירבדתדלמדומעתו,םיבהואיעושעשחרוא

לכהנבזעאא^םנהיתבזעאליכ״הביצפחןיא״ונתודידילו״הבוזע״ונתבהאל

:רמאלתונימםניבהקרזנ,יבהקרזנהבישיכןעי:רמאתאלםנ.םלועימי

.ץראהתדלומאל,איהםימשהתביכיתעדי!אל.םימשמהב>ואןיא

הובנלעמהוכניכהנבשחאהוכניםכנכיכ,שדקלכבךלעבשניננהו

..התבשםוקמ

ישנרךופשאוביכ.הזיבתכמלךמצעתאןיפהוןבה!יריקייחאהתאו

יכ.שחכןעמלהצילמליעמבםםבאאל.םהרשאכ׳יבבלינויער,יתבהא
רשאתוקפםהידלילםנ.לעממלאלוונתבהאליתשתכוהשעאהכםא

ולד^

1הפוללוהתהוואצ:רמואךשפנכךעריכרבלע
ומצו.בהרהןוילנהלע

קוהרמהתעםנןכ.יבבלירתםמךינפליתילנ,םוקמבורקב׳ךתאיתייהש
—

תולאשיתאלמיכ.יתוקפםויתולאשךינפלהכרעא—תובבלבורקבךא

תורףאשת,המכחלתוחאו,ארקתהניבלעדומיכ!ידידיךיתעדי,ןומרכ

הלכשהה



עומשמךנזאהשרחאליייכ,ילרמואיבלכ״עו,לצףאשידבעכהלכשהה

הנמאבהיהרשא,ינומכםימודקימידילידידייפמםיאצויתמאירמאטשוק

תקובאבתעדינרוהו,ךבבלירעשינפלאנחתפתןכבויתאךתויהימילכךתא

תעדהילנןואשהיבשהלתעדעדאןעמלםיריאמםיבכוככהריאמהךתעד
.תמארבדיפמלצתלאו!יחאאנלאוה,יברקבקפםהךבםבתוכובםה

.׳ןאכשיהמכחןאכןיאהנקזםא״ידומלתה׳רמאמךילעארוקיננהעכ

ירבדביננשתלאו.ובשיהנקזאלהובןיאהמכחםארשאךערלםינפאשו

ןיארקשהו,םיאלחומכתמאירבד״:ינומדקהלשמתעדיאלהרקש
!׳םילנרול

ו

תמאילהדינה.תחאהלאשךינפליטענלזמהלעיהתעתעלהנהו

ןומישיהינפלעףקשנה,רפםהתיבךינפלןוכנו.ךיניעברשיםאהרורב׳
דמללה״רירםיקהונינודאלרשאתוידומלתירשוםעטיבישמי״עדםונרשא

קלחיכ,הזחנאלהוניניעב?תעדמםירעבנהלארשיינבירענלתעדוב
(הכדעוםעלותויהםוימלארש״בלפנרבדלכבכ),הזהרבדבלארשיבל

ולדיו,הלכשההדובכבוליניווזלעיהפמיהלא,ונלפנתונלפמתונלפמו

רואירואמארובורצויןמזהךורב:םירמואו.לוחכבהלותבכלוחלםיק.וש

וכביםירענוםינקז,וקרחיןש,וקפשיםיפכהפמהלאו.הלאתעדולכשה
,המכחהתיבהתנברשאהרוראהתעהתאםיררואו,הזןוא־תיבלעםירתםמב

מינבהיכםרמאב,תפותלתונבוםינבבירקהל.הלכשההידומעהבצחו

תחקלםיליואהםהיליועוחלשיהפמהלא.המה׳הלאלןואציםהיעממרשא

ירונכורעני—הלאו,הרואמתונחלוהנובתהרואבםמחתהלתעדףוםאלחקל
.חרי־ןבחרפלכםומרלוףורטלולכנתי,דוםומירעי.ברעיבאמ.תוירא

ןח.יניעבאיהתאלפניוה!הלכשההשמשםוחרואלוילעיעיבנחתפירשא
הלאהםישנאהיניעםאה.דחאםחרביננוכמםארבדחאלא

ט^
מירונםב

תמאהינרקתוארלםהיניעהםכרקשהלולבתו,החוכנותעדרואתוארמ

הלאיניעו?השעמולעופלכלעדוהוהעפ:םיכפושה,הכונורואםיציפמה

,שנרקזוםתםנה—?ץראההצקבוטיביואריקוחרמוזחיםיהלאכ
ופןףםו_

יעדויבלו;תיקדםלשטהמכךאםבלוהמכה־יאנושבלבתעדהיניעמ
,הלאבללעתנכושלפואתרההננעםאה—?םלואלשוחתפכחותפהניב
;תאז?נישואחיש,ןינעורבדלכבםשאוהחרוזףאוש.שמשכהלאבבלו

רשאוםולשהותמאהרוקמאוהרשאםיהלאה.אלפתאבושא!תאזאל

םולשהותמאה,םכירעשבוטפשםולשטפשמותמא,ואיבנדי־לעונריהזה

החכשתרשאהלכשההאיה)הנקנ.ץראבהשדהארביהזםיהלאה״נבהא

ןיבתובירירבדו,םינדמאיהתררועמתמאברשא׳.רבנבבוםת(הבקנכ
ינרוה?םינימאמינבםינימאכהמה.רשא,הנומאהעלותילעםינןפאה

דחא!ידידיהתאאלה.תעדוייתעדןיארשא,הזהרבדבךתעד.

תעדהימראבלינדירוה.הלכשההלשהקמעלםידרויהםידחוימהמ

ינקשהו
**.



יטפשמהנה.הנומאהיארבהאורינארשאיפכיכ.היורלינקשהו

:הבהזהרבדב

ךינפלןתוניננההנושארלךא
י

איההלודנוהמתםצעבהנטקהלאש

ורבדיו.םתותפשלעהולעים•בדרשא״הנומא״.וברבדנרשאןינעהלא

םלםההיאו?העבטהםהילערשאהינדא,רמו?איההמעדונהרבדבכהב

—?הילאהלענויבלשלערשא
יכ,ךיחאויחאדננהדותןתתהתאםנןה

ףוקשיתלבהןיבהךיאףיעצבהפומעהוהלוערהןהיתשאאיההנומאה

קמעהילבמ,בלהתנומאבהתדוםייכ.ודעב
.הינפאלעוהילעהלאש■

הנומאהלעהרמהוקתוטנלובלברעיאלהמעםמתמוםתהןימאמהו

יברוהיתוקחטפשמינזאמבוםלפבלוקשיאלםנ.הבחרוהכראתעדל

.ולםכווחטבמםישיובו.וזעמלאלובבלאשיםיפכלעךא.היתורות

תעושתללחייאלו,ועורזרשבםישיאלםני.ארייאלןמזהרעםוהעוםמ

יכןעי,םדא
י

םיכפמהותנומאימיניפלעםילותשויפעשוויתובשחמלכ

האורינאןיאהנובתךרדבםשפנהרחברשאהלאו.קומעבלוברקמ

הלםהםיררוצםהינוינהיכרדלכיכ,הנומאברוקמוםוקמלכםהל

רבדהקוחר?ןמאיהלאבונימאיו,לאםעםבלםמתיךיאו,םהילכנב

לודנהרבדבךתעדתאהתאילאנהוחכ״ע!תאזתאןיבאאלויתוילכמ

,ךבץפחהךדידי.תמאההיכוהלליחורבנאלווקתעםיבררשא,הזה

.םימיה.לכךדבכמוךריקומ

הבושת

...יוכורקיהידידיל

אל?תאזההמודקהךתלאשברקחןיאםירבדבךפהתתיכידידיךלהמ

!םדיבתעדהינינפולעהוהברםוהתרקחבוללצרשאםישנאההמהםיטעמ

,הנומאהתלכתתמולנתילטבףטועמרובצחילשןקזתומרבךיתיארהנושארב

חורהתמחלמךורערמנכהאיפוםולפהתוצלחמבשובלרחאשיאלתכפהנענרו

יכםיניעהאיפ,ירחאתכלההנושארב—?רקחמהםילערידאיצבטשו

תללילוקתעמשרשאםינזאעמשמלוא,םינשלקלחלארשיבלתאתיאר

וכפשןיאכהנהו,הנובתהיקרותעדהירעבנםהיעורםועתהרשאןאצה

ךירודא

^*■
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רשאבלירקחהלאםעהרבחלחוראלתבצ׳תהרשאץורחןמטתוךירושא

,ילאוהןמאנתואיכרקידידיךםטדחכאאלתמאה?םהמהעקנךשפנ

ירמםמבהקזחלתץשןכלע;טטומתתאלשךתנומאלעםנךבלדרחיכ

הנובתהדתיבהיולתההנומאהלאקחרממתויאראיבהלילהמלהתעו.רקחמה

ךילעםלוא?רכניאלךיתותואךיפםא,הברטומתאלןמאנםוקמבהעוקתה
התאימחפאליכוחיכויךבתכמילתוכםנשב,םירבדאפחאאלרקיךידי

תעדהוהמכחהישנאילנרתאהמהבתווכ^םחפשאבתחפלךיפתאןתתאלו

טדיברצויילכלהנומאהתאםישוערשאונ3ע_ינבמתיחשמישרחןומהלבכ

אלתיחשמלתושרןתנשןויבמו!וחטנךלוהםאףאןיבמורקוחלכלבחל

,ומתבךלהתמשיאליתעדיךתואןה!ויניעבדחאעשרכקידצכהיחוןיחבי

תושפנינידןודלהר׳המניתלבךתבשחמוהרוהטךשפנםנתימדתמיקנךבל

׳קדצהרדניכ,רמאלהנובתילבהנומאבטילחחלךלהלילחו,תחאהריקםב
קירותעדמרעבנהאוהוינתמלערוזאכהתואאשונהקידצהו,תורעבהאוה
תאינומכתעדיאלה.הלאומכבושחלךבבללהלילח!רפםוןושלעדמלכמ

דומלתברמאנהו.ןושלםיעבשבהרותהתאראבהשמליאוהכ״העל״זחרמאמ

רמואבותכהוילע.בשוחוניאותולזמותופוקתבושחלעדויה(ה״עףדתבש)

בישתשהמעדותובאדהנשמבםרמאמםנ,׳ונווטיביאל׳הלעופתאו

,תעדהדתיבאיההיולתךאהנומאהםויקתבושתיכהמוצעהחכוחםורוקיפאל

ונתמוואשמלכיכםירצמןושלובתכמהובתכההשעמעדויהיהקידצהףםויםנ

תמואמותאעדיאלוינודאיכהדיעמהרותהוומכשלעםיםומעויהרפיטופלש

ותכאלמתושעלהתיבהאביובותכהלעורמאו,לכואאוהרשאםחלהדבלמ

.תשארחאהתפנאלתוברהויתועידילכםעו,אבוינודאתונובשחבושחל

טיעדויועדמוהמכחלכבםיליכשמויההירזעולאשימהיננחלאינד!וינודא
ובאאלתאזלכבוםידשכםעמםלינינבםעדחיודמלםנםידשכןושלורפם

רצנדכובנםקהידאבהדידאמלצלודנםאלו,ויתשמןייבוךלמהנבתפבלאנתהל
רפםהוןושלהתעדוהמכחהאליכםת!דעונתיהלאלכו.ארודתעקבבאכלמ

ךליכשהליתאברשאאיהתחאןכא!םיקיתעםירבדהו׳,הדינבהועשרהרדנ
מימעהתונושלויבתכתעידרדבלרקהמבךאותדוםיהנומאהרדניכעד.הניב

נ״םרהםתינעמלוכיראהרשאכהרותהתוצמםויקלקזחדעםורזעהמהתונידמהו

הריקחהירחאיכדוחיהרעשל״הוהרפםבה״ברה,תועדהותונומאהורפםב

לכםארשאתמיקותמאתנומא,ן^אתנומאהרוהטההנומאהרחבתתעדהו

תובברמהנמאנתחאתודעו,המוקממעוזתאלתובשונותואבםלועבשתוחורה

םילודנםידעםמהמהשםיעדמהותונושלהתעידי.לעאיבהלשישםידעיפלא

תפטטל.ןיליפתבתוישרפעבראל״זחורמאשחמאוה,םנוקתכתוצפהםויקל

דקיעויםהמהםיעדמהםג,םיתשיברעבתפ,םיתשאקירפאבטט.ביתכ
םדננונלורסחיםיחמצהוםייחהילעבעבמתעידיונלרםחתםאיכונתרותל

׳

ורםחיהםדנההתמכחינלרםהתםאו.המהבהוםרכהיאלכינידבתועידיהמכ.

התמעל
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רדעהבו.שה־מודוםרפהתיב,ריהטןיעמוןיבורעהיטפשמבתועידיהסכהתמל

ללכלאובנהנוכתהתמכחרדעהי״עו.תושפנהוקפונלרדעתהאופרהתפכח

ןושלהקודקדתםכהונמםרדעהבו.חםפבץפחתליכאוםידעומותותבשלולח
קיראהטערהוןוינההתפכחרדעהי״עו,םיאיבנהוהרותהירבדברבדןיבנאל

לכלכלונעדיאלוילילגהיםוי׳רלשונברזעילא׳רדתוביתנב״לבונכלהםיעותב

םלוע•טיפםימיהתורוקמונממורדעיםאםנ,לאעמשי׳רדתודמנ״יהתא

תלמןיבהלאובתםאידידיללכה.וירבחוע״רכםימשםששדקלעדנאל

:םהילעבותכשםתואמהיהתהרדנוהתארוהלעףקשהילבמהטושפלע״הנומא״

דתייילבמריואבתחרופוהיולתהנינאההתיהוליכ.רבדלכלןימאייתפ,

זאו.עינאלאעהטהתמכחבעדונכהריחבהוןוצרההילאביוחיאלזאיכתעדה

השעתאלהזתאוהשעתהזתא.ללכהוצמהוהרותההילאביוחתאלהרכהב

םידיםחהדחאכידידיהיהתהמלו.(ב״פאיחהרומןייעו)תומהבלןיוצמןיאיכ

םהילעמהרוםמההרותהלוע.תאםיקרופםברתנומאי״ערשא.נתנידמב

,הנומאלשההכתשתמיכהריפכידילאיבמארמנהדומליכםירמואשהמב

דומלתב]יאה,יאהילוכךירפיאמו?■ךלנמ״:דומלג״חהשקירבדלכלעאלה

רבדלכלעתושקהלולבלןיאהתופאוהתמאבןימאמהוי?הנומאלםילנר

—?ן״ן#
בתכממל״זם״במרהלולתוהובנרהלעךיתילעהויתאידידיאנךל

וניברהשמירהארהרהלורבדלודיזהרשאלינולימכחדננעיפוהרשאושדק

יתדמלשתונושלהותומכחהלכשץראוםימשהנוקילעינאדיעמל״זו,הז

ידידיןכלע,ליכעהשודקהונתרותלתותרשמתוחבטלותוחקרלםתואיתחקל
עדמהוהמכחהתאותויתפהנומאבתרחובהתחאההנלפמהירחאהעשתאל

תנומאבו•יפויההשכחהלאקולחתרשאהינשההנלפמהירחאאלםנ.םרההכת

הנוכיתהלאשא,יכךבלהנפיהלאיתשמתחאלאאל,יפודןתת■ןמא

ךומתתהמכחהוויהלאתנומאברחובה,םירקיהךינפתמנמםישתתונוכיתבש
ףקשנםימשמםיהלאםנ,המכחםעהנומאהבוטיכ,הזקדצלנעמבוירושא

שובאאלןכלע,םהינשתאאצי׳הארי,םיהלאתאשרודהליכשמהלע

תיבמתאצויההברההבוטהיניעבהרפשיכשמשהיניעלושעלבקדנה

עזםקוהרפמה
,ויחהבוטייופכתויהלונלהלילחו!ה״ריונכלמדםהמל

וידבעווירשבלוודוהםוריונרםקבלהטהרשאוניהלאםשתאךרבנדימתו

פהזיארקידידיהארתםאו,למרכלונמערבדמתאםושלונוצרישוע
ן

רשאלארשייפלאלכבאצמתםהומכאלהקהרובעיורדנץרופםידימלתה

ברחטילפתהזכוהזכהנה,הכרדתאתעדלוצפחיאלוהמכחלבלונתיאל

כ״ע!םרכועבהתיהרשאהבםהתאאצמיאלתערלםכההרמאיםאםנוןמזה

מןודלךלהלילח
עטרפהן
ה.ללכרל
ןנברמאברוצ;יניעהתארלכן

ןנ0,רקפד
!יפטר

שמשביטעבעשעתשאדחאענרדוע,ידידיךמערבדאענרדוע

םינבהלודנאוהו,ןמזהונלחינהלודגיבד.לדחארחאוםיענלצלע•ארה

לעי
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םהידמרמנמ,םינבהלעתובאהבלבישהליוארהמכ״עםהירוהקיהלע
,וטומיאלןעמל,ובוראי

המכהןיאםא(א״כג״פתובא•)הנשמהשוריפבהזיבתכמםותהליתיארו

אליכ.ןמזבאלותילכתבהמידקהאוההצרנה,יוכו־האריןיאםא,האריןיא

תאריןהםדאלרמאיו:כ״שמכ.תיעבטותידומלהמכהילבמ׳התאריםלשת

תילכתהיכב״נהזברמאלהצרי.׳התאריהמכהתישאר:ןכו.המכהאיה׳ה

׳בהלאו.ושארבויניעםכחהבותכהר״ע.יהתארילאובלאוההמכהרלש

רבדאוה׳התאריהמכהתישארבותכהםנ,המכהאיה׳התארי,םיבותכה

תיתמאוהמלשאהתשהאריהלעתורוהלושארבופוםוופוםבושארץוענה

תמדוקהאריהו.האריהלאןמזבתמדוקהמכחהתאזליא.תוטבחה׳דומלי״ע
—המכהןיאםאש״זו.המכחהלאתילכתב

ןמזבתמדוק
—

תילכת—האריןיא

וניאוהמשלאלשהמכחהםדאהדמליםא—האריןיאםאו—םדאהןמהוקמה
תאאריאלםאיכ,המכחןיא—ודומלתישארבויהלאתאריתילכתםישמ

?ולהמתמכהו׳ה

י
ביטיהלליכשהל.םכינבתאםתדמלו:תאזה.הוצמהתובאהםכילאכ״עו

!׳היכורבערזויהיזאו

ךדידישפנוךשפנתואוץפתכ,ךתנומאלםולשו,ךלםולש,יערהתאו
.תמאבוארוקלהנועה

.ט.י
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ןזאוםועטלךחםהלרשאםידבכנהונרודיררושמלאהבותכ
:הליתארקרשאהמשהזו.ןוחבלועומשל

י

תירבעההרישהלקשמינזאמוסלפ
םךלסהוםינמרגהתוצראב

פכל■ןתנו,תעדוהמכחםכבלתא׳האלמרשא,םיליכשמהיחא

השעמתאךיביוםכמע׳היהי,רישהתכאלמשדקתתכאלמ?תושעלןורשכ

!םולשםכלםשיוםכידי

ןתפמלעךרודהלכרשא,םויהוננושלבהשענההרורעשהיתוארכ
ןהכלוידיתאאלמיקודקדהתכאלמבוךינתבףאודומלםילשהאלוהתיב
ילבימםירישבדשאוההנהו,חירפירישהתורצחבוהשדקמתיבבראפ

וירבדלכלכלהמואמעדיאלהצילמהתכאלממו,והיפאצומןוכנלאתעד

הצקמו;םיזורחבזורחימאררושמוץילמתויהלבושחיתאזבקרו,מפשמב
םהיתוצילמילקשמוםימעהתונושלבהעידיםהלשירשאםעבםיליכשמההזמ

תדעךותמלך^הלםתואבהנה,השודקהוננושלתאםנןוכנלאועדיו

םמכשלעהמומוםראוצלעלועומש,םתעהעינהםרמבםיררושמהםירענה

שארבענאושלכרעבלוליעלמבאקודזורחל,םנואברוםחכתוארהל

הלמה

קלחהרשא)״תרקבתורנא״ירפםברשאיתורגאמ,תמאאיהתאזהתרגאה(*

הזהנוחנאיהו(״םיארקהתודלותלתרקב״םשבאנליווברואלאציונממןושארה

,רישה.יכרדבהברהתורמוחימצעלעיתלבקןכירחאיכםאו,הברהסינש

.נ.ב.א.המוקממהזזהכלהןיאוםדקכיתעדדועםירחאליבשבללכבז׳למ



}
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,ירבעה,רישהיפויתאםימעפלותיהשיהזרובעבו,םהירישךותמהלמה

ןיאוםולהכוםותההרפםהירבדכםהירבדויהיהזהץחלהךותמםימעפלו
,רדנוניםוננושללתושעלתעיכיבללאןותנויתבש:ותוארתופ

ירישביניעמלכםושליתצעיהתו,המוחןיאהצורפריעכהיהתיתלבל

ורשרשאםינורחאהדוחיבו,םעניכרדםהיכרדןיבהלוםילועמהםיררושמה

רשא,ונלתובורקהתוצראבוונצראבםויהדועםירגהווננמזלבורק

,ונומכןושלהםימיעטמוםיאטבמםהו,םהלוונלםידחאםירבדותחאהפש

ונינפלויחרשאםיררושמהו.ונתצילמתמדאתאדובעלחקנםהמקריכ

תובקעבםהירישיכרדבוכלהרשא,םיברעהתלשממתחתדרפםתוצראב
רבד,הזהםויהדעאילטיאתוצראבםהיתוביתנבםיכלוההו,ץראהינודא

רישהמודוניאו,ונכחםכחאלוםרישונרישבאליכ,םהמעונלןיא.

ברקאוטפשמליתבשחתאז.הבודאפמהלועהרישםעטלןיוומהלועה
םתמגמרשאםירקבמהוםיליכשמהתאפהשקבאיכירחא.הכאלמהלא

אלו,היוצריתנווכהמלשיתכאלמןיאםאו,ילעימותכינטפשלתמאה

.ילאונוירוצרזעב,ילחההזו,איההבריכ,רומנלהכאלמהילע

לכמםלידבהל,םיפאתחאהנמםדאינבלםיהלאןתנרשאןושלה

ורתומהדעלבוורשאוםדאהתראפתאיהרשאו,המדאהינפלערשאיחה

םיהלאהדעיכי,ןיאונממםיהלאינאלמרתומהדילעו,ןיאהמהבהןפ

עיצי,םימשקםי,והיהתההורוותאונושלרשאםדאהרבדאובי

,םימיתוהרארובעלוידיתובראשורפיוהמימשימשףועהיבני,לואש

ןושלה,םיבר*אןינתהםעםיתולוצמבעבטיוםיקחשלרשנהםעעיקרי
מיהלאהטמוץראבוםימשבםיתפומותותואתושעלהבההלרשא,איהה

תפדאווהבווהתמןדעיג;אורבלויתפשלעםםקו׳הריהבםדאהדיבאיה

הנה,וברקבןיאםייחחוררשאלכלהמשנתתלותובואלתץראמננע

ףילחהלותולנלקרדבלב׳שמשתאליכ;החורבםינשיפאיההןושלה

השעמלילכאיהםנאיהיכ,םיעדמבהעידיהביחרהלוםייחהיקםעבתונויערה

.הצילמהורישה

לאשיארבדל,םיעדמבוםלועהיכרצבהבםישםתשפשןושלה

וא,םתםןושלתארקנ,וינויערוויתומזמולקלחלוםעוםעןושלכ,והער

תומלשבותילכתתנשהלטושפהרובדהיטפשמישאר.(״לושיפ).טושפהרובדה

*״עםירבדהרושקורודם,ןושלב(ט״קכ׳׳יט״י)רורבהו(0״קגיטגיי)רשויהםה

.ןוינההיטפשפ

)י£ו-ה,ה׳טפשפשאר,הכאלמלבב,(עיא0פוייי)הצילפהםלוא
0״הג״לם

)

,ןוציחוימינפתמכםה,ורבווכותתוותשהי״עא״כרבדלכבנשויאליפויה

;*וראותמונייה,הפיהיהתשחרכההןמכ״גהצילמהתנומת,הנומתהוןכותה

ראתהתאג׳שתאלהנומתה.ןכותהליאהושתןעשל,,יכאלמהדרשב
׳

יתוכאלמה
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״״״)רפםמכינארקנה(טו״טיהר)לקשמהי״עא״כאוההיתוכאל&ד
0

,(טקאטזיפ6רפדן

ןמזהתדמבתדדמנותקלהנהעונתלכלעללכב״טאנלקשמםשה
תויהללוכייכ,אקודןושלברשקנונניאלקשמהכ״ע,םישחומםינמםייע

הזיאי״עםינזאלו,הכילהודוקרב,היהתשהעונתהזיאי״עכינםיניעלשתומ

שיטפםלוה,םיחלמהטושמוהשידהדהואןומעפהלצלצב,היהישלוק

לקשמהשנרוישושמהתשגרהלאםנו,המודכורישילכןוננוםעפהלע

.קפדהתאכהי״ע

,ןושלהתודוםיןהש,תורבההיווישיילאוהןושלבלקשמההעדו

רמוחםלתשיז״יעש,ןהלרשא(10ט)הניננהםעמתנרדמפ״עוןתנישמפ״ע

.אטבמהתראפתאשנתתוןושלה

םיברבםישרודהןושלןונגםבדוהיבו,טושפהרובדבםנתפאןה

תולמהרודםבךרעוםחילע,אטבמהתראפתלעחיגשהלחרכההמ,תופבב

לקשמםשבםינכמונחנארשאוהזו,(ויייננביןייפפ)םינינעהןינבוםיטפשמהו

0י*י0ימפטיר^טארארפד)םישרודה
ותויהב,רישהלקשמונממהנושמלבא;(

קםעתיםישרודהלקשמכאלרשא,םיטלחומםיטפשמוםיקחפ״עעעונתמ

רמוחיקלחבשםינטקבםנםאיכ;דבלטפשמהיקלחךרעיווישבקר

—.תולוקהותורוהס,ןושלה
,תורבההרצוקוךרואפ״עעדותיןושלבלקשמה

תכשמנההרבהההנהו.(טש&״ט״צ)ןמזהתרמוא(טוייטנאווק)תומכארקנשהמהזו

הלפשה,תמעטומיתלבותרהמנהו,(שייייי)ההבנהתארקנאטבמבתמעטומהו

םעטפ״עדימתהנניאתונושלהבורבתאזההלפשההוההבנהה.(>־י:פהט)

תינשנשילבמ,וננושלבםנםימכחהמכתעדלרבדהןכו,(10״״$״)תולמה

םעטתדרומוהלעמתאזההחנההןיאו,ערלמוליעלמבםימעטהתהנהלע

תויאריפלעו(*םעטיביטימתודעיפכהלפשההוההבנההןינעלהרבהה

תוחיכומ

ויידרפביאגנז1ד;אחבארפנ״אטטבפנפי:פן>0ןפפיארבפהרפדןמ08רפדן$£״ןייע(*

י).יןן6רפארבפחרפדקיזו*
.

והזלזזטםוג־ואירדןן6ננטיןוויןפ]נפנ״אטיו1ןטיםואויו

ירנדסלאו.1825

׳
צ1830גיצפ״ופיופןפןפטידיארפדפרהפונפ1תן6)טצטי1פדןנאי6
:129ד

טאט1ו:פרפג־.ןפט״־;יבםויויפ>ופן>פט£יר0רפדןכר!ן8ורידרפביאט״רטטפגירפיווננא*רפד

ןפטידימןנפדןן>£קרפווןייאטואהטנפ■רפביראד)0ק$0(?0םפגידנ0טםוין6ט0א£ןייוי.ןפבפייבטג,

צ/גרפבטגינאק0יואןטיט!אא1ןפטרהכ״1פנ,
ו

פגיננ׳:ויידךי״י(פ•רןפזזטפיטפנ״ארפגויך״1ג

1טיהרןנפדדגוא,ןפ״1ןפצ״:נ!יטפ:פ>פכ״קפטנפצקויויידטויד,טייבפגגכוחשו>ורפ£,
1

רפד0ו

יצידארטאידייטשירם,
ריוו,רהאוור>8דנוה.פגפי1פדנורגאוצפכארשטםיואפו1פ:$

ןנפדןפנגאק,

1ונןפטיב0חי
רפדטור1

ןפ״ווכוטנפצקא
,ןפנניוופגבאקא>10פגןפנ״קפכארפטטיוא

פכארפטשיוחטגנורפ£פיורעביארפדטוו1שיזמעשיאכ0רטרפד.ןפקגאדשגדנואטרזןווטכפלבפדאררפ״,

•י

אידרונאיואדדנוא,פיו״י1ח0ווןפטינפיואפיאןפנפדר־פוזןפג״אפכארשטרפדטביגןפגפגניח*

*.י

״
>1דנוא,טנןטפב!טבייזדנפןפטיטאהפ0פ
,טטשאשטבא,פגפ■איוו,ך&ארשטכינרפטראו!אידן
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הטמל.ןייע)ומוקמבהזםדוערבדנרשאכ,םהירפםבואיבהשתוחיכומ

.(הרעהב

י״עבבושמהחותנהלאטבהילכמ,תורהמנותוכשמנתורבהלשרוט

ול״ףרצתשכקרו,(טאא״זלפפןפולטמ*)תיזורחהרמארקנ,הלפשההוההבנהה
הוהתי,ןמזהיקלחלשהושםחיבהלפשההוההבנההפ״עתחתונמההעונתה

םנמאםאיכ,דחאלקשמילעבםינושםיזורחויהיםימעפליכ.,לקשמה

,,הושםלקשמהיהישןכתיתאזלכבינשהלעדהאהזורההתורבההניברת

,שצטילעדםשבןוילנהילושבאבומהלשמכ),הושםהינשבההמנההתויהב

/ביואץערת׳הךנימיזורחו,תורבה׳ילעבאוה,חכבירדאנ׳הךנימיזורח

תודמ׳דילעבםהינששיפל,הושםלקשמכ״יפעאו,תורבה׳חלעבאוה

(ללענאיצידארט)לבוקמהונלשאטבמהפ״ע,.הלפשהוההבנהבתוושלקשמה

.טחפטטטנעטעדנווי,רפינאנ״אןיוי:ינכראהןפפ0יו0פנפ1פפ:רפיוצפנאטויידןפטסמיופ01״

לפדפינ0ט0נ0>ורפדןיוירפד(שנכגנאיק0פדרפביוצןייא,ןפג0וודנוויןפגפיווטפט&נא:ןייא״

/עטל$וופנחןךי:ןי1לןן6פציפוו,פיי01פ0פנייא,טחעגןפר0ירפ6פכארפטטיואןפ1יעוטגפצקא״

.וקפ)פ:רפפפדנפגי^פ:ש״כצ,פופיןא,טזיאפכארפטפנ״א,קיז10אייאי״,
X V6.7)ך0נ

,•:פכארפטטיואןפטידיאיראגיואוורפד,

ףנימי״
חבבירדאניי .4־.-ו-■וי:•••י:I׳ו־ו

ףנימי״
יי

:בי1אץערת י.••״■II•י:1:1•:

ףימןכםרהתףנואגברבו״
:שקנומלנאיףנךסחלשת״

יערחיאגנודןיבננייורפפפ&ינןטאידןזליצ״ז;פורפפרפופיד.שוו4טיחררפדטבינט1יא,

ןנרןפפדנפגנטפבטיוארןפןיאטפכופוו.,ןנוכשע0ןייקטננפקט8ירטאיי,אי?ןפקנאדפג,
ןפנייק,פראווןפזפוופגןפוננפבירקטלפרחיא,

פנפקנאדפגטפי)פיניוואיד,ןיי:
יפפהפ,

לפלהיאטטילטפטליטקפפפאנואלפדרפכופוו,טוטיחלןפנייאןפגפגניהטננפקאי::טויאןפלןבפג״

ענייל,ייווןפדניבפיןןא0אידןלוד,ט£שי1טטנפןפצטפופגןפייוואידפינןו״אחפנייא,ט1יאןפקנאדפג,

וע0״
״

פי:פ0פפלהיא.ט!חיפאי:לפציפוו(ןפדליפלונט1יארפביוצן״אפכייפוו,פכארפםלפדפיד0

(פ״^פווקרפרפחןוחטיואךי1ט0פיגרפ״

לחיארפב1פ1ןי:אי:טפדייב,טטפבןיי:ךאברפדאיוודנוא

ןרפדנ0ו,גיי^פוצדנואךיןרפטייא,רהיאלפטיואטכינטזיאטאא0~ורפ6רחיא.ןכדןפ10ידליא״

ןילפיחט:יאט8יל0איד.לפב$פ1טקפפשאלהיאינואטטייגלחיא,;ידנפ1וחט!ןנינואןי1רפנניא״

פדארפג״
טפד*יבנפבאפפדיאאיד.ןפיופטטוצראדפפדיאאידפאחקפווצןפדפכיפוו,טטנוקרפדזחפ׳ייא

רנמפנניאטי*,פצנא}פפלפדטצאלקפטפטשאופאידאיוו,גגויייח0ואפלחיאטטביפו־ןיו,

״
אנדע.״טייקגיינפווחט0נ
םקיתעהלייסגיתחלשאלושממונושלגםיתבצהרשא״שצונילעדסכחסירמ)

אילכמםתואקירסגתיחשהליתיצראלרשאסיפירונעכ,וננושלל
(!לסלהזמרנדנדועו.ילכל

ארוקסתאמו,!וששגסימיתבאשונממותאזהסונישניתכמסוילעו/רקיעילסיארנוירמיכ

.וילעןנובתהליוארהמואוהקררמאליכ,הלאםירבדלוגלסושלשורדאליכשמס
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היבנמוםיהובגליפשמה(ללעוטנעצקא)םעטומהלקשממיקופאלךכ••ארקנה

,םינושםילקשמילעבםהיתורבהבםיושםיזורהינשויהיךפהלו;(םילפש

,םיענארוק,תעדירבכו.ינשהליפשישםוקמבדהאהזורחההיבנישכ

אלו)תורמהקרונמש,שדקירפםירישיכרדתא,,דהאשפנלעבםא
תדמאלותיזורחהרמקדםזולןיאש,וישכעדםיררושמהנהנמכתועונתה

,יוכוםיתשדננכםיתש,תחאותחאםינומויהךכו,(ראובמכלקשמה

ם)הימהירזע׳ר,םיעדונהםימכחהירפםלעבותככ
(יברמאמםיניערואמ׳ י

םילהת׳םלהאלפנההמדקהבו(ו״טתומשםיהתרישלהרעהב)ן״מבמרהו

.ןמקלםהירבדתצקמואובידוערשא,ל״ידבי״רםכההמ

לכו,ורמוחתאפמרישהתנומתמרבדמהתאזהכאלממקלחה

ערשאםיקחהםדאינבלעידוהל,ןושלבקרוקםעתה
,םיזורחהונביםדיל

קירפפ״)םךיהחקדומלארקנ

א.קלהתיאוההדומלה.(עיהפיי־״פ6,
תדמ(

00פ״:פבור,פיי0:0*)תורבהה

נו
י״עתורבההלשןמזהתדמתעדלדמלמה,(ג

)זורחהילנר(ב.הריהמוהכשמה■
00•6־!יע8

ע
זורהלכיקלחתעדלונייה,(

.תודמםהלוארקונימכחו,ותומצעםידימעמש,וילנ*וםיארקנםהש

)זורחהינימ(ג*
ואזורהה(ד.ןושללכבםינושוםיברםהרשא(ןפטי׳ל-זיפ8

הזיאלעותונורחאהםהיתורבהבםיזורחהוושיךיאונייה,(?״י)זורחהיווש

םימעהתונושללכבהברהםירפםויקלהלכלהזדומלבורבחתנו,םינפוא..
.רודלכב■

ברו,יאהבר,םינואגהכ)לארשיבםינומדקהםיררושמהיכןעיו

לאומש׳ר,קורםןבםחנמ׳ר,מרבלןבשנוד׳רו,םימתןבשנוד׳ר,הידעם

םיקדקדמהכ״נויה,(יוכוהאיליטקגהשמ׳ר,תואינןבקחצי׳ר,דיננה

דועשקפםןיאכיע,םיברעהוםינויהתצילמביטבכינםיאיקבוםינושארה

,חורפלשדקהיבתכרחאשןורושיתצילמהלחהרשאכ,םינושארהםימיב

ךרדלקםל,הצילמהןנתאודבערשאםשישנאמלארשיהיהןמלאאל
ומכ,םההםימיבןושלהעבטלםיתואנםיטפשמוםיקחפ״ע,םיררושמל

,ררושמלביתנםלפיםש;(ו״קתתא״דתנשברבחש)תוחצהורפםבע״בארה

ירישמ.תואמנודוינפחבףםאםנ,הברהםילשמןקתו•וקחוןזאו,וננמז

יתדמתונושויתדווניכרדויכרדאלז״כעו.לוריבנןבש״רםיררושמהיבא

הארנכ,רומשיםיברעהיררושמיכרדוםדקמויתואצותיכ,םויהוניריש■

דועו)וננמזיררושמןיבחראםהלתויהללדהרבכרשאו,םשוירבדףוםס
עןיעםישנ

םנ.(ביבח׳ןהשמ׳רמרבדנרשאכ,ןלהלולאהםיכרדהל

ע׳התלהקרפםלורואבבץולהאציוויצלחרבנכרזאאוה
םינטייפהיזורהל

עדוהיב)
.םהיצחלתאאריו(ירילקהיטויפל

קרפבתכ(ק״דרהייחא)יחמקףםויריבהשפ׳רםלשהקדקדמהםג

רואלהנושאראציו׳פאיהתנשברבהש)תעדהיליבשךלהמורפםברישב

םופדה
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הילא׳ד׳יפםענרבמובלאינד׳רםופדבהאיציניוובו״שאיהתנשבםופדה

״ירבדחתפ״םהילעףםונו,ע״בארהלםינזאמיםותוחצה׳םםעדחיב,רוחב

מעב״פשא״התנשבןילבולבתינשםפדנו,ומשםילעהשידרפםקדקדממ

הברהםילשמאיבהוזורההולקשמהלערבדשרחאיתבש׳רקדקדמהמתוהנה

׳ר,ע״בארח,לוריבנןבש״ר,ישרדבםהרבא׳ר,אייחיןבאדוד׳רמ

ינימיכרמאורזח,ם״במרהויולההדוהי׳ר,אייחיןבאףםוי׳רוהדוהי
מינוםחוםינוםלםתואוקלחםינושארהיכ!הברהמטעמקרםהרכזרשארישה

סולטוטםיראךיראחשםוקמברצקלקימרהשקברבכשםיאורונאהזמו.םינימל

דודאב,ךלהמהורפםבהשפםשרשאהרותהתאז.רישהתוקחדםימח

ףםויר״בדוד׳רמולידבהל—המלשר״בדוד׳ראוה)
—

דלונ,אייחיןבא

מידומלןושלורפםבםיללכלעהדימעהו(ה״כרא״הםשרטפנוץ״קאיהןובםילב

י״עב״שא״התנשבוו״םרא״התנשבאניטנאטםוקבםפדנ)ונבליבשברבחש

ללוכהלינה׳םכינשהקלחה.(הםפדההתנשתעדוהילבאריוזיפבו;ל״נהונב

מיקרפהינשתא]״#ךקהלקש״:רבחמהולארקדשאומשהז,רישהיכרד
הקתעהםע(!111נ.6ז61101נ113•1(1םכחה(1562זיראפ)םיפדהונממםינורחאה

,ימורןושלבו.״רישהתכאלמברעש,:שדח׳םשהלארוקו,תימורןושלב
8י^1116נ810111(16ז1נ61ז11111111318מ031111818ףט113118(11611301נ!•31018

11^•;1ט8ז3££61ז1111111זרוקמהןמ
1ח11111113ק6x861111611080^11ק ף110זטמ1

ףראטםקובםכחהבאשאוהה
םכחהו״יוכאקירפימאידוזורפיד״ורמאמב.—

םהינשו.(1824םופדהרואלאיצוהש)הרותרהכ׳םלותמדקהבןעטראנעזאק

.[תואינשמוטלמנאלדחי

׳רהיההמצעינפב־רפםהלדחילהצילמלדובכקלחשןושארהםפא

רבחש,לאנומראפתריבןובםילידילימידרפםהביבח׳ןבוטםשר״בהש$

אילופאלידוטנוטיבב1456ששוםיעבראוםיתאמוםייפלאתשמחתנשב

(113
■ט^

ללוכה,םןניכרדורפםתאלאפאענץראבדשא(81101110^1613

התיהרשאכהרישהיכרדרפםלליחתמרבחמה—.םהה^מיברישהיכרד

ירפםברשארישהתונומתלערבדכו,םולפוטםיראפ״עםההםימיבהמוש

םדקמםתואצותיכםהילערמאירשא,םילוקשהךרדלאבםנו,שדקה

ץראוםימשוילעדיעמו,לוחירישלםהבםישמתשמויהםיאיבנהימ•בדועו

האר(¥31011013)הייצנילאוותוכלמברשא(1¥101~ז16(1ז0)ירטיוריומריעבש

לודגרקלהרמלוקבהץקואש:הילעבותכהיהו,היצמאךלמהרבקתבצמ

הלאהםירבדהרחא(*הילשאלהיההניקהםויםות״בודתימ״עיוכה;וחקל

אוה

יוזיב.■•גהנמלעהיארלהתםבםירקבמהו׳םירכחמהילודגואיבההזרבד(*

א״יףדאווקלאזסופדק״הש׳יעו)לארשיבכינפלםדקמוזאמתורבההלקשמוםיזורחה

ירפםבםנםיזורזלתוארהלוצררשאשיו.(ה״מערלודגהרקבמהלע״מ׳יעו,ב״עףום

שדוקה

י

.;
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*יל(קייטעמ)לןנ^ןןןויךופלן(קידאזארפ)תת>ךהדומלתאהרצקבדמלמאוה
•והעדו.םתונושללםימעהלכלתהאהקחםולטוטםיראםשרשאםירבדה

תועונת׳זקרםהשםיכלמלתועונתהינמםקלחל,םימודקךרדוכרדהזהשמ

קריחםלוח(לונםליר)ןטקולמנחתפו(הריצל״ר)ןטקולודנץפק:ןהולאו

םיפטחהתשלשו(םלוחהתדלותונלצא)ףטחץמק:ונייהםידבעלו,קרושו

קיח,

הזללכמו(ח״י,ד״יםיטפוש)יתדיחםתאצמאליתלגעבםתשרחאלול:ומכ,שדוקה

םםילהת)ונתצרפונתחנז
צםירפוםתניק)ןהכהם״דארירהראופמהןילמהאינהש(י
,(11ד

״ןוצרוהנוכםושילביננושלבםיברחרכהבםיונכהתויתואי״עהלאכםיזורחשפ״מא

הצראלמלאו,קחודבאי׳לזורחונניאל״נהאיבהשהפמהזומצפשןיעלכהזחתןכו

אלמלאו,הלאמםינו!:אוצמלודיבהלועהיהקפםילב,םיזורחבזורחליהלאהררושמה

אהיה
ז

םיכרםירופמשדוקהירפםבהברההלאכםיזורחםירישםיאצמנויהךכבםכרד

אםופסמהיאראיבהלאובנםאו.םהירישירבדםיאיבנהירפםבורששרפבו,םויהונכרדכ

א״ימ״עבתכרבכאיבנהלאקזחישהיאראיבהלםגלכונהנה,הלאהםיזורחכאפועמד

:(יו,פ״יםש)אצמנשהממ,תופונת
היהריפכתויראךותבךלהתיו

:לכאםדאףךטיףרטלדמלי!

א,תמאבאוהןכשרמולםדאךשחלםאו)
דיפקהאלשםשמהיאראיבאינאף

ע
ל

עאלוהלמהשארבענאוש
הלמהשארבףטחהתאהנמו,אקודליעלמיזחחל

ירפםבםיאבהםיפעמהםיזורחהש,םירמואהםעןידהיאדואלא.(םויהינומכהןנונתל

עלפונןושלאלאםניאםהמהברהו)ןווכמתנווכילבוהרקמד״עםהשדק
ל

ליגרה;ושל

רשא,םיזורחםעםמאלםירצקםיזורחבםימעפלושמשיןכלו,דאמהברהשדקהיבתכב

עלפונןושלהכ״יעתויהלאלא,ללכםהמועדיאל
ל

םכחהברהתעדכ״גקו.(ןושל

צה״לקרפ׳ברעש)לארשיבהדועתורפםבןהאזניוועלב״יר״רהומ
12%ד

׳
,(הרעהב

לבא

י

עםשרמאשהמ
ל

שהזריש
ל

ןויכאלכ״ח&ב•הרקמד״עטזורחהשהיצמארבק
עעבצאבהרומהלקשמהםגובאצמנזורחהדבלמירהש,הפי

כ)ןוטמתנווכל
י

הרקמבאל

םיארוקהוביבח׳ןתאחירכהימיתעדיאליינעבינאלבא.(םלשרישבת״בודתיווהמי
איכו?היצמאךלמהאקודאוההזהיצמאשםתעדלעיתולעהלםמותיפלוירבד

י

רשפא

םידוהיהןינעהמו?הזםשבכ״גארקהלהברהרחואמקזבותלוזםידוהיללודנו•רשל

ד״י,׳בםיכלמ)דיעמבותכהוירעיוריומבהיצמארבקנהכיאו,היי^נילאוותוכלמל

,םשוהותימיוהשיכלוירחאוחלשיוהשטלםניוםילשוריברשקוילעורשקיו(יכ—ונ״י

עותואואשיו
ה״דבהזהרבדהיונשו.דודריעבויתובאםעםילשוריברבקיוםיםוםהל

ךלמארקנאלהמלו?רשהדוהיךלמלאורקללארשיךרדיכודועו.ז״כ,ה״כל

תואלפניבהואו,ביבח׳ןברהלותואהעטה•ונוימדחכתמאבלבא—?איהההניקהב

•-—.ונממהופלחיוץפמתאזההאלפנההבצמהופפחתושדחו

אתיב

^.
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ארקנה)הביתהשארביובקרושו(םיבכרומםיאושונלצא)ם״חפיחק״ח
אושוירהאןיאשכ(ה״זרהיללכפ״עהלקהעונתאיהוהבונג׳אבונלצא

תומימונלצאנוהנהשדההקודקדהיללכיפכאלדהנאושולצאארקנה)

׳םינומדקהלצאםינוונהמכלךפהתמאוהש)דבעלאושהתאםנהנומו(הי׳זרה

לוכיהביתהעצמ^בהנאושהוליפאו(וירתאלווינפלתואבהתועונתהיפכ

כ)דבעותושעלוותעדלעינהלררושמה
י

בשהנוניאועלבתתותעונתלכוהונב

עלוביאליכ,דובעיכינהביתהףוםבןיאוש׳במ׳בהאושהו(המואמל
ח״קהיכ,ודובעיםלועלאלהביתהשארבקרושהו,ה״קהםלואו;תצנל

ךולמיקרושיהודובעיהתישארבקר,םלועלךולמיהביתהףוםבועצמאב
,ךולמידעידעלאוהםנםיתפשץובקהו,אושוירחאהיהיםאהתישארבםנ

,רישהינימהנומוךליוהאוהכ״חאו(*ותעדללקשמהיטפשמיכרדתוצקהלא

םייהלעדערבתינשו(1546)ו״שאיההאיציניוובהנושארםעפםפדנהזה׳םה

,ל״צזםייהנעדייהףלאוו׳רםכחהברהי״ע(1806)ו״םקתא״חתנשב

םיניערואמלעבםכחהלםיירבעהירישתנוכתמדחוימרמאמףורצב
םםעדחיב,תותואנתופםותבו

אובמםע,ל״נהביבח׳ןמ״רלןושלאפרמ׳

איצומהמםיתואנםירחאםינינעוימורשיאהדוהיר״בןימינב׳רםכחהל

.ל״נהרואל

ורפםב(86x1^611*0)וטניונבמלאיתוקיר״בלאונמע׳רםכחהםנ
א״האוה,והבנשאתנשבהבוטנמבםפדנ)״ןחתיול״ארקנהקודקדבלמנה

ידומלבכ״נרבדמ,םיקרפח״לקוםירעשא*יללוכה(1557=זייש

.(**רישהולקשמה

עושוריפבלאנברבאקחציןודברהחזןןנעמרבדמבנאךרדבו
ל

ההיעשי,ו״טתומש)הרותה
םקרפבה״מערהואיבמו(י
,ע״מורפםמ׳

אנהרישאשוריפבקחציןודםכחההטונכ״נ(ירזוכהתעדל)ותעדלו:ל״זו

םירישדחאה,םירישינימ׳נואצמנהשודקהוננושלב,:רמאיכ,ידידיל

םילוקש

שדמחנרצוארפםברפגייגא״רהמםכמהברהבהנשהמןייע(*
דלעפנעמולבל

צא״ח
םינורחאהקודקדליחמקי״רהםדוקםינושארהקודקדןיבששרםההןיבמו98ד

.ועבםהםהינש׳ינדאהמלעי

**
)

חתיול׳םבשארוקהינזאריעהליתרמאבגא
תדיחלשוריפאצמנל״נהן

הזל״נה׳יפנםינוקתותורעהיתישעינאו,הרותלושוריפשארבשהעודיהע״בארה

יולהןושרג׳רםכחהמל״נההדיחה׳יפריבכאלהזיתיארשןעיו,הנשםישלשכ

שויבא)ל״זםירעפעל
םפדנש(םירעסעלריאמר״רהראופמהובגשהןילמהידידיל

״נםכחהידידיןיוובוזהנששארברואלאיצוהשםירטבה׳םב
ךלהשרפמההנהו,ק

(םינומוםינכוירבדבוריכףא)וכושםהךרדהמםימעפלהמנז״יעותואלפנותולודגב
שושוריפםיתעהיבתכדחאברואלאיצוהליננה

ל

—.יתורעהםעל״זלאונמע׳ר
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לבא,שדקהיבתכםעטמאלונלצאםויכנוהנהםיזורחותועונתבםילוקש״

רתימול׳דבי,רשאםירישינשהו.המהמחבושמםנםילאעמשיהירישמחוקל,

רשאלוקהרצמלבא,םהבשהניחבםושוםמצעתולמהדצמאלםיבותכה״
תרישוהרובדווניזאהוםיהתרישכ,םתואםירמזמו.םירישה,םהבומיעני,

אלותולמהתניחבבאלתונתשהםהברשאםירישישילשהו.היתוכדודוד,

לוקתניהבב,
ועמשמןיאש,םהבןווכמהדצמקר,ררושמה*

,תרכזנההיעשיתרישוםירישהרישכ,ובזכובבטימההברדאו,וטושפכ,

רישהרפםףוםוליפהרביהוילערשא,הנושארוםצעב*רישארקיהזלשו,
.ל״כע״עודיה,

רפםמלז״יההאמהתלחתב)יששהףלאלתיעיברההאמהתוצחכ

110)ימורבקעי׳רבתכ(הפורבאבלינרה ורפםתאאניטנטםנקפ(013110

רישהלע
׳

,הםפדההינפלףראטםקובםכחהלאונממםירפאמהמכחלשיו
תואמשלשוףלאאוההרפם0םיאצמנףראטםקובונממעידומשהמ־פלו

כ״חארפםהאבםינשייתפשלעבתודעיפלו,רישינימהנמשוםיעברא

.אניטנטםנקבםופדל.

^,1.1^0111)יטלוקראלאומש׳ררביח(1602)ב״םשא״התנשב
)

עונממב״לקרפברבדמוקודקדבםשגהתנורעורפםתא
ירפםברשארישהל

הניננהותולוקהתאהאוראוההםכחההנהו,כ״חאואבשםירישהלעושדק
:רמואוחבשמאוהלקשמהוזורחהלבא,םתואהנגמוק״הלירישברזרבדל

הייברעהיממיכרמואהיולההדוהי׳רלעו,ך״נתהשדקיררהבםתדוםייב
דיעמםותחנהשהםיעהבולע״:ידומלתהרמאמתאהצלהךרדברפוא,ואצי.

.םיזורחוםילוקשםירישםיררושמהיבאהיהומצעיולהי״רהשיפל.(*״הילע,

ןועדנר״בהשמ׳רמקודקדרפםרואלאצי(1633)נ״צשא״התנשר
0ז3ם3מ131ו3x13?,13103(36103.ןז11מ61ז3,:לאנוטרופתפשבוטנידובא

011(101110811:30,8016(381138י6§1׳<*38811111160688311388ק31י33

III?)1161136666ז6¥6ע
׳

>31י0013מ[)01
1ם§!001110,13ן
113)611013§11116111

קלחבו

•

רמאמ״האיפוםוליפהוהרותה,רפםבר״שיברהשמתשהומצעןושלההזבו(*

צ׳גקרה׳ב
וננמזבו,:ל״זוםשרמואדועו.א״שרםשתארכזאלוהרעהב60־

ינשהו,לארשיתורימזםשבארקדחאה,םירונמינשויינירמהיננח׳רםכחהבתכהז,

״ק״הלירישמםילקשמהגהנמתיבשהלשקבםהבו,השלחחור
עדאוןתיימו.ל״כע.

כו!םופדלולאהםירפםהואבסא
י״רנל״דשרהמעדונהםכחהתאאיבמשימיתיארן

עכ״גבתכש.
ל

ןקזמהלאהםירקיהםירמאמהילןתיימו,טנעיראע״מברישהתכאלמ

.ילתורמעםדנעאו,הצילמורישולוכש,הרישהסיב

בב
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קלחבוקת6022וז6ז00,80תר616§21ג11166012(12(13(ן001116^601.(*
>)טושפהרובדהלערבדמונממיעיברה

י׳

<יי0
)

הנהו.(פיזפ0ט)רישהלעו

׳מרבחוררושמומצעבהיה(נרובטאהיבשותמוןובםילידילימ)הזהרבחטה

1784תנשב)ףםאמהורפםבתראפתלכ״חאופםאנשהברהםירישוםהשינבא

.(םיתעהירוכבבכ״חאונשנו י׳

ידלאפרהשמ״׳רםכחהלאנוטרופןושלבבתכשקודקדרפםםג
**רליונא

)

ףםאמהבםדנימוהנארפדוד׳רםכחהבתכשויתודלותןייע)
.ק״הלרישבםיקרפהעבראכ״נללוכ(ה״מקתתנשל

םאוהםיררושמלםילמרפםםג
הרייוילאידהמלש׳רמתולבנתושרש׳

1^01ת3)
1 תליארפםה״מהעב(1708=ח׳םתא״הרטפנ)ןובםילמ((01

רפםלאובמהןכומכו.ך״נתהירפםרחאשםירישהילקשמכ״נללוכ,םיבהא

םכ״נ)םיזורחדי
עםיללכב״יללוכ(םיררושמלםילמ׳
״.וינידוזורחדיטפשמל

ןברענרטפנרבחמה).ימורלאונמעירישמבורלתואמנודוםילשמובואבו

ריבאאיצוהותומתנשבו,נידנעווב1700==ם״תא״התנשבהנשהרשעעבש

ינאמילאקהחמש׳רןואנהי״עתינשםפדנכ״חא,ורפםתאץפחהשמ׳רןואנה
׳םרגחוררושמוקדקדמומצעבהיהשהאיציניווימכחמדחנידנודברהל״ז

ב״ירתתנשאנליוובתינשםפדנותעדותוצעוטבוהרצקברבעןושלקודקדיללכ

כ״נףיםוה1751׳-־א״יקתתנשברואלאיצוהשהרותה׳םלותקתעהלו

.(רישבקרפ

י־לאדףוםוליפהללוכהםכחהברהתושעללידנהיכונרכזרבכו

דיביוצמאוההנהורפםו(ו״טתענש)םיהתרישלותרעהבל״צזן״טבמרה
ונאשןינעלםייחרכהוםידחאםירבדהנהקיתעהמלדחאאלז״ככו.םדאלכ

ברהל״ז.רחא.םוקממשקבלושפחלארוקהתאחלשנאלןעמלובםיקוםע
לעבברהורכזרבכ,םירצקםירמאמליירישהרובדהקלןןהןינעהנהו״:םש

םקרפבל״זםיניערואמ,
טימכחהתועדאיבהרשארהא,הניבירטאורפםמ׳

םינושה.

שורפםב(*
ל

עשצטילעדקארפ
ל

ל״נהקודקדרפםםש.ןור:זאבתירבעההצ׳צמה

םפ״עםיתנקתו,םישובשםע
׳

שספירשםטאנאמ
תרבחמ1860תנשמלעקנארפ׳רדל

צראמבמם
.70ד

1נז6ע6]\161011(10
.

**£ק110זמ6(612זז21תי1ם116121102נז2}02ק01
)

001מןנ08<;3,ק2ז1,2ג80(680013,123§,(110מ0(10(ן62116מ81ת2]\10886

1)1
.Xמ1 (16 112ק11261ס,^§ט118ז1110ת1(1ז1628מ<ןט211.1£288181,606^

12)1§1
י

1

1§120יז0\72ז1י611(;0016י
61111012מ1̂מ846ע(112ת.1186£11(612(1

11610681.1נז3703

*
131:3(80110)3;21

י
1

1

11111116)12>66861113

8001י

4.1מ5161(121מ.5441(1661)
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תצקףולחורוצקבונושלךלקיתעא,ק״הלביירישהלקשמהר״עםינושה,
שדקהרישלםיברעותודמקפםילבשייב,ילרמוא.יבל״:רמא.יברדיפכ,

יפכ,תומלשיתלבותומלשתועונתהרפםמבתולתנןניאךא,ונרכזש״

ורמאמףוםלבורק)רזובהירבדכםהש,וניתוניבהתעםינוהנהםירישה,״

םהיתודמוםהיכרעלבא(*וננושלםהבהשבתשנשברעהירישתוכילה(ינשה״״

הרימאלכבםהילארבחתמהואושנואשונמםהיקלחוםינינעהרפםמבםה,״

ינשהרמאמהםעו,תודמיתשלעברמאמההיהירשאשי.תבתכנהרזנו,״.
ינשהםעושלשלעבהיהיששיו,עבראהנייהתוילא?דמצנוובקבדה,״

רמאמאוה,׳הךנימי,הזןוימד.הנייהתתומימתתודמש׳שובקבדה״

תודמהלעהזבןויכ)תודמיתשרמאתואםילובנינשלעבומצעלדחא״,

,תודמאוהוםימורןוש^כארטעמםיארקנ,םימעהיררושמןיבתותחנה״,

רשא,ובקבדה.והמודאוה,חכבירדאנ,(םילת—עםםיפוארקיא״לבו,״

דוע,ביואץערת,תורחאםיתשינשה׳הךנימי:ןבו,עבראםהודחי״

קלחא,נישאףודרא,ביוארמא:הזהךרדהלעו,דחיעבראןהשםיתש״״

טעמכו)׳ונוךחורבתפשנ,ידיומשירות,יברחקירא,ישפנוםאלמת,ללש״
,שלששלשלשאיהוניזאהתרישםפא;(הזהרדםהלעהיונבםיהתרישלכ״

ץראהעמשתו,הרבדאוםימשהוניזאה:ונייה,דמצנהרובחבששןהש״.

,יחקלרטמכףורעי,(ונרכזרשאכהנבשחתתחאלתופקומהתובית)יפ־ירפא״״

ינשויהי,תחאחרישבש״כ,דהאקוםפבםימעפו.׳ונויתרמאלטכלזת״,

תויהוררושמהלעחורהחוניפכ,׳נ׳נלשו׳ב׳בלש,דחיתורמהינימ״

<׳ב׳ב.םה,םימומרענךיפאחורבו:הזןוימד;הנובלתואנתונתשהה,״

ראבהתרישבןכו.׳נ׳נםה,םי-בלבתומוהתואפק,םילזונדנ־ומכובצנ״
י

תונויגשלעאוהשקוקבחתלפתבןכומכו,׳ב׳בףדרכ״חאו׳נ׳נליחתה״,

חצנמלורמאכ,תויוארהתונינמלעחצנמהלאהתואןתנו,דודלןוינשכ״,

ןראפ־רחטשודקו,אביןמיתמהולא:׳נ׳נךרדלעתכלוה,יתוניננב״,
הלם

רמתיאאללכמאצארמתיאשוריפבואלירזוכה׳םביולהי״לירבד(*
׳יםב.

ולבישהז״ע.״׳וכברעהןושללעהלעמתירבעלשיה״:רבחהתאךלמהלאשז״ס

הילעהתלוזלןורתישילבא״:ךלמהרמאבושונ״ם׳יםבו,ח״ם׳יםבתוכיראברבחה

לאםיכירצםניאםינועהיכילראבתנרבכ״:׳ע׳יםברבחהולבישהו״׳סםירישב

םהילעושינרהאל׳וכםיזורחהםהויא״ירישנאםיארקמםירישבלבא׳וכלקשמה

:א״ע׳יםבךלמהותואלאשו.רתויהלועמוהליעומאיהשהלעמהרובעב(םיירבעה)

רמאךלמהשהזמךשמנו,ג״ע׳יםבתעדו^עטבוטברבחהותואבישהו?״אוההמו״

וםינכתו׳וכוםיחרומםתאשםךנהיסלהקםכתאהאורינאלבא״:ג״ע׳יםבול

םהילקשמבתירבמה
.

ונתחנה.ונלידאלונירמוונתועתמהזו״:רבחהולבישהז״עו

.תקולחמלוהבישנוהרבחלםשומאוהשוננושלןכותםידיקשמונחנאשאלאתאזההלעמה

.ןינעהלכןיבתוש״יימ.דמחנרצוא׳יםבבשיהםיראובמםירבדהו

4י
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מירובדהתצקבהנהו.ץראההאלמותלהחו,ודוהםימשהםכ,הלם״

רפםמבתוםנכנןניאהמהבםלרשא,תולמתצקריכזהלליכשמהךרטצי״,

תלמ,םהמינפהריתםארמאיו,וניזאהתרישבומכ,הנההתורמה״

הארא,תודמ׳נםה,םהמינפהריתםאןכבו,ומצעלרובדאוהרמאיו,״

תלפתברשאהיוההתומשינשןכו.׳טותורהא׳נםה,םתירחאהמ,

,ומצעלאוהדחאלכ,האירקלםהש׳ונוךעמשיתעמש,׳טקוםפקוקבח,

תועונתהאלתונמלךילעןיאיכ,׳נ׳נםרםלצאםהרשאתורזנהןכבו,

מימעפהזלו,תונבןקהותובשחמהומיניגמוםאיכקודקדבתולמהאלו.

מילהתיקוםפןכו,ןינמהןמהניאוהלצארשאלהקחדנהנטק׳הלמתובר.

תובוחרב,הנתתץוחבתימכח,,המלשילשמםנ;ונרכזשרדםהםירמוש,

א)׳ונוהלוקןתת,
׳

׳כ,
)

ףא}
,ונרכזשןוננהתלעותלוילשמבהמלשןויכאלש

,ונרכזשתורחאתובםל,ירישד״עםדםים״מ,םהבררושלםנקתאליכ,

♦(*(תוזירזהוןורכזהץמואףיםוהלעמושהבלבהנובהקזחתתוררועתתןעמל,

יניעבו

ליתשתוקתתאוגרארישהתומרשא,י״נל״דשר״רהמעדונהםכחהברה(*

מ)וייח
י

קימעה(וקתמהרהמבאלשלושמהשוחהוקתריאלהזהףםכהלבחיכןתי
םלקשמז״כעוםרמזלושע:אלשםהימודוהמלשילשמלםעוכהןתנו,תאזההמישהביחרה

תרישלושוריפברבדרשא,הזןמעבםירקיהוירבדהנהקיתעאןכלו.הרמזירישד״צ׳

אהכשלרצואהתיב)ל׳זו,והונאוילאהזפ״עםיה
הזו,תונישתולמבןינעתלשב״:(׳

המאוהו,הזדגנכהז,םיקלחינשלםיקלחנםהירמאמויהישארקמהירישבדאמיוצמ

,םינינעינשןיבןוימדםיללוכםיקלחהינשםימעפ.(?£ז2111?1נ,י?1מ1ג8)םיארוקש,

םינינעינשםיללוכםיקלחהינשםימעפלו;תונבהןיביתיערקםיחוחהןיבהנ3ושכןוגכ,

בובאחמשיםכחןבןוגכ,הזלהזםידגנתמ.
יתממורויתלדגםינב,ומאתנותליםכן׳

האגיכ׳הלהרישאומכ,ןושארהשורישאוהינשהקלחהםימעפלו;יבועשפםהו,

נבהלפכנשאלא,םדוקהךשמהאוהינשהקלחהםימעפלו;םיבהמרובכורוםוםהאג״

אהלמ,
א׳
ו

אוהינשהקלחהםימעפלו;יאובתןונבלמיתאהלכןונבלמיתאןוגכ,םיתש

עמשתוהרבדאום׳משהוניזאהןוגכ,תולמתולשכנאלו]ינעתולפכבםדוקהךשמה״

אןושארהלפכאלאוניא׳בםקלחהםימעפלו;יפירמאזראה״
ומכ,תונושתונמבך

.היהישידכהשענשהארנולכהזה]׳נעהו.ןאכומכויתרמאלעכלזתיחקלרטמכףורעי

..ובררושל׳רשכישידכםנו,עמושהשפנברתויםשרתיוםינשקםיחתנלחתממרובדה״

.םבםימדמויהשהברהםילשמהלתתונקתםדק.ימכח:רמואשהמיפלןינעההיהכ״גילואו״

םפאב,(ב״כ׳,א״י׳לשמ)םעמתרםוהפיהשאריזחףאבבהזםזנןוגכ,רבדלרבד״

׳כ,ו״כםש)■ןודמקו־שיךגרנןיאכושאהבכתםיצע״
םשבוארקנהלאהםירמאמהו(

מואצמהלאהםילשמהו,דחאד:ד:לשמהרבדםהבשישמאבןכיכ,לשמ,
יניעבן

יווישרמאמאוהש,ונרשאשודחהדצמםדאלבייחלשמהיכ,םהיניעבורקיוםעה״

ריזחףאו,הפיהשאו:הזםזנםהש׳מכ,דאמהזמהזםינישםירבדןיבןוימדו,

רשא,ומצעהזהשודחהםנמא;ןודמהובאהו,ןגרנה׳שיאהוםיצעהןכו,םעמתרםהשהו,
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םתואםולהליתעדיאלרשאםיברםיקוםפואצמייכאלפיאליניעבו״

דובכתאמהליחםב)דמועהלעהבורמץורפהילואו,םירכזנהםיכרדב״״

ילוא,ברןורתיבהבורמדמועהשקפםילבו,בושהיןכאליבבל,ברה״

היהישידכ,תודמשלשילעבםהשםירמאמהא״כתונמלברההצראל״,

םעשדקהירישתוושהלהזבןויכו,תודמששדחיםירבוחמהםינשב,״

םיארקנתודמששמהבריאלהברמהש,ןויןושלברשאםירישהילקשמ,״

עונמא״כהזהנהנמההיהאלשרחא,הזלוהירכהימו,ירטימאזקעה״״

רישהילעבלו,הבושמתשהרשאןושלהעבטלתואנהיפכ,ימכםה״״

ילעבםירמאמבםימעפלושמתשיו,אבהלריכזנרשאכ,רחאךרדשודקה,״

,(הזביתעדתאךלעידואוטעמדועו,הנוכהלאתואנהיפכתודמעברא״

,יתימדאלשהמאוצמלנפיםויווריהזיםיליכשמההלאירבדןונגםםעןכא״״

,שדקהיבתכבתואצמנהתורישהלכיכןימאהלונלשיםינפהלכלאלה,״

םירצקםירישדועוםעלבוהשמובקעיתכרבו)וני*אהוראבהוםיהתריש״

הזודחאןונגםבהז,ךרעורדםםירמושקפםילבםלוכ(השמתרותבש״,

.״ל״זברהל״כע,״תונושתודמלעבומצעבדתאהוא,ותלוזב,״

הזםנ,תונושתודמתלעבתחאהרישםימעפלשרכזשהמיכעדו״

רמאמהאשנתירשאכשאוהו,תדחוימהנוכבא״כ,הרקמבלפנאל״

הקםפהתומוקמתוברהןעמל,םירמאמהורצקתיןכ,הצילמהםמודתתו״

ן״מבמרהברהל״כע,״ונרכזרשאכעמושהבלבהנוכהררועתתו,לוקהתחונמו,

מתואמנורותויארבךיראהןאכו.ל״ז
וליחתהשתומוקמב,םיבותכהן

,םתצילמךשמהבכ״חאו,תודמ׳דילעבםירמאמםעםייהלאהםיצילמה

,תודמ׳בילעבםירצקםירמאמבושמתשהםיבנשנוםימרםינינעלואבשכ

תואמנודאיבהןכו.״םירמאמהורצקיןכהמורוהצילמהתולעיפכיכ,

ברתוברעבבלהררועלתרדוםמהעילקבתוכוראותורצקתודמהנאבתש

שורדי,הרצקבחנאלוהכוראבללילןנוקמהךרדןכו,הלמחלואהבהאל

אנ.

םייומדאוצמלדאמהשקייכ,ותואיצמטועימלהבםכ״גאוה,לשמהמןמיענתכםאוה״

מתצקיכךשמנהזמו,םיפלחתמםי•מדןיכהלאכ,
םדיהאצמאלרשא,םיררושמהן

רשא,המודמהלשמהואיצמה,םירבדינשןיבםייתמאםייומדוםילממתושעל,

אהמדתמאוה,םירבדינשןיבןוימדללוכטיאשתויהםע,
ל

לעבותויהלותרוצבלשמה

ןינעלפכאלאלשמויומדםושםיללוכםיקלחינשןיאשאלא,הזדגנכהזםיקלחינש״
רישלכיכהזמךשמנו.אוהםגלשמ״םשבהמודמההזהלשמהוארקו,תונושתולמב,

השענלשמהשכו,הזהלפכהםהירמאמהברהבאצמנק״הלירישלכיכ,לשמארקנ,

ררושל׳
א,לוקה.תומיענבוהרמזבורמאלווב

ז

ררושלאלשכו,הרישו1ארקי

א,וג״■
ז

§.שמוםעלבילשמכ,לשמארקי
.ונושלכ״ע.״המלש■

.רקיעכםעשירבדוירבדו
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.הכוראבל״נההשרפלדבכנהורואגנלעכהלאהםיסרפהםינינעהארוקהאנ

ץורשיתצילמףקיהורפםברמאןהאזיוועלש״רהמבנשנהץילמהםכחהו

התלועפ,הבגשנההצילמהןינעמרבדשרחא,הרצקב(ב״עאףד)
ויתונויערתארייצירשא,אוהןמאנץילפלכךרדמ,:ל״זו,התוכיאו
רתויבנשנהןינעבויתורמאהנרעצתדשארתויו,םילפטעמבםיבנשנה,

תחאתחאשולחב,ןויערהזועטעמיםירבדהתוברביכ;הצילמהדבכת,

יוארו.הזלעםיתואנםילשמאיבהלהברהו,ל״כע.״שפנבותלועפםצוע״
ןהןהשדקירפםתוצילמבהלאהםימכחהונמשתודמהשעדתש

,זורתבתודמהמכתעדללקנןהיפליכ,ליעליתרכזהש(^.!י818)תוהבנהה

—.׳וכוםינינעהרפםמבורמאבה״מערהןויכהאו

ביחרהקיפעההזפרתויו
׳

ל״זל״ירבי״רםכחהתאזההטשה

לדבהבותודמהןיבשתוחונמהןינעבדוחיבו,םילהת׳םלהרקיהותמדקהב

תרישלותמדקהבל״זן׳מבמרהרמא״׳:ל׳זו,החונמהתומוקמיפכםירמאמה

יוברבו,החונמהתומוקמותוקםפההוברתיםירצקםירמאמהתויהב,םיה״,
תלעותדועיתאצמהנהו.״בלבהקזחלוהנוכתהררועלברתלעותשיתוחונמה,,.

םירפאמהתלעפהםנהנתשתםתונתשהבשהזו,החונמהתומוקמבתרחא,

חמקםפההיהימ״מ,דחיםירבחנרמאמהתוביתלכשףאיכל״ר,שפנב,

םינינע׳נלככ״אאובבו;דחוימןינעלעתחאלכתורומןתויהל,ןהיניב,

םינינעהלכםחיהיהישרשפאיאיכ,םיושיתלבםיקםפה׳בובויהירמאמב״
ינשלעדומענ,החונמםשבלודנרתויהקםפההארקנםאו;רמאמבהוש,
יתשהנייהתו,הנושארההדמהרחאהחונמהאובתשוא;םירמאפינימ,

החונמהאובתשוא,הברםוהתךיטפשמומכתורבוחמתונורחאהתודמה״

לודנומכ,תורבוחמתונושארהתודמהיתשהנייהתו,הינשה.הדמהרחא,

םאו,רמאמהלקשמםשבאוההלדבההארקנונחנאו,ךתעושיבודובכ,

לעדחיםירמאמהזיאואוביששישאצמנםירפאמהףורצלאטיבנ,

:(ב״לםירבד)ומכהמודלקשמ,

הרבדאוםימשהוניזאה,

יפ־ירמאץראהעמשתו,

יחקלרטמכףרעי״
יתרמאלטכלזה

׳׳י,■וי׳י♦***•*■*^■*■י
ךדדלעוא.הינשההרמהרחאההונפהםוקמהלאהםירמאמהלכב״71

^^^.:(םש)ומכ,רחא״
ץראיתמב-לעוהבכדי״
ידשתבונתלכאיו,

עלםמישבדוהקניו,.

.רוצשימלחמןמשו״
לכב-
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שיו.הנושארההרמהדחאהחונםהםוקמהלאהםירםאמהלכב״//
תלדבהחונמהםוקמשוא,ברועשלקשמלעםירמאמהואוביש,

לכומכ,הנושארההדמהרחאחינשתלדבוהינשההדמהרחאהנושארה,

יניפלכלעתואמנודאיבהלהברהו,ל״זל״ירביי׳רל״כע.״םילהתבד״יקריש,
קיזחמהפועמהיתמפתינאו,ךידאצכתוש״ייעתוברועמהתוחונמה
.הבורמה

ל״זבאז־ןבבילהדוהיה״וממלשהקדקדמהךלההזךרדבו

ירבדרציקשקר,ישימחהקלחהמ׳חרמאמבירבעןושלדומלתורפםב

לעםנודיףפוניאוההקדקדמהםלוא.וכרדיפלםירכזנהםימכחה

אוהתויהביכ,לקשיחםהילעףועיו,יעצמאהןמזבכ״חאםילקשמה

תבורעתםתדוםירשא,םיעצמאהתאבהאאלםישדחהםיררושמהןמומצע

—א״פש§)וירבדיפכרשא,םישדחהרחאפיו,תיברעותירבע
(נ״פש

.ליזייווץריהילתפנ׳רקיזחהוירחאוופאצולםייחהשמירמםתלחתה

םהילקשמלכיתאבהולאו:ל״זו(נ״עש§)רמאיעצמאהןמזהירישלעו
ךבהיכףא,םהילבהבךיראהליתיצראלךא,רפםםליכיאל

,ברעברבעברעלונלהמו,ברעןושלירישבויתודתיךמתארזע

ענהוהיניוחנהועינידוקנהידוםידננואמחיןכ,רבהתאןבתלהפו

םהירחאםיאבהםיררושמהךא:(ו״עש§)רמאדועו.׳וכדתיהרובעב

ובםה,הרדהבהלולכהןושלהתחכשירחאברןמז(שדקחיבתכירחאל*ר)

רפםמיפלתועלצהתודמלוקשלאוהו,תרחאהנווכלםירישבלקשמהןינע

:)תורבה
0ויוי״נטב5׳

קחלםהליהתוהזםעו;תולוקשםרמאבםתנווכהזו,(

,םהיתורבהאטבםבתוותשמתועלצהיפוםויהיש(?•יי)זורהברישהתושעל

עננמנובפג)תורשקנםרמאבםתנווכהזו,םינפיםינ.},םירבדםירבנומכ
0(ןפמ16

עוםמערשאהלאהםיקחהינשרובעבו
,זורחהרושקותורבההלוקש,םשפנל

מםיברוטנ
דע,לפטבוקיזההורקיעהובזעורישהרדנבתיתמאההנווכהן

,יוכוםינזאתועמשהללצלצלוק,זורחחולקשמהיתלוזםהירישבםענןיאש

ותואקיתעתו.,וברבוחמאוהרשאןושלבלקשמהתוםכמישפתםאהתאו

;הלרדהאלוראתאל,המונצוהקד,המורעהנוכךדיבהלעתרחאןושללא
אופחלו,וברחברשאזורחהולקשמהרומשל•הצרייכץילמהץחליהזתלוזו

איצוהלףיםומועדונזורחחאיצוחלתולמחםרםמוךפהמ,ןושלהךדדדננ

.ל״כע,ןינעהקזנבהושהאירקהתוברעןיאו,תועונתהרפםמ

י**.

עקתענשרוזחמלותמדקהבל״זה״הזרהאיבמו
תיזנכשאלודיל

םירפםהמכרואלואיצוהב,תירבעההצילמהםעודםחהברהשה״הזרהאוה)

יתאבהשביבח׳ןהשמ׳רמםעניכרדרפםםללכבו,הנינעםםירברפה

ץרמנןויעבהנופםיזנכשאהרוזחמחנושאררואלאיצוהשאוה,הלעפל

עתוליעומותוברתורעהםעיקנוחצןושלבתיזנכשאקתעומוראובסו
יברדל

רישח
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לערמאמוארקםינטיפהלעדחוימרמאמרביחםנ,םינטיפהןמזורישה

תומילםימיהירבדבתוכלותוינומדקשרודלהברתלעותוברשא,טויפה
שיו,:ל״זוןובתןבאש״רםשב,דעמיאלובךומתירשאלכוםינטיפה

וטמיראםרכז,המואוהמואלםידחוימולכלםיללוכםיאנתרישהתכאלמל,

תוושהםהירישבםינוכמויהאלתומואהתצקשרכזןכו,רישהורפםב,
תצקשרמואןכו.דבלםתאירקןמזבתוושויהישךא,תונורחאהתויתואה,
רמולב,דוקנהךרדמדחאלקשמההיהישםהירישיאנתמהיהאלתומואה,

אלמיקר(*דהארפםמודחאךרדלעויהישםיאושהוםיכלמה״

לכובואלמיאליכי,רדםהזבםהלהיהשקפםןיאו,ןוננבןורםחה,

מהירישויהה״עהמלשודודתורודבשהארנשינפמךליתבתכו—.ןורםח,

םההםירישלהיהשרמולשיו,זורחאלולקשמםהלאצמנאליכ.ןכ,

הינהלםילוכיויהו,רצםכרדהיהאליכ,םויהםיאצוישולאלעןורתי״

םהירישב

ןמזמםיררושמהיכ>הפךריעהליננהולאוירבדתננהלעךדימעהל(*

הדילעליפשהלואםירהלערלמואליעלמאיהםאהניננהלאםכלומשאליעצמאה

תורצקהו,תוכוראתורבהםלצאויה(הלעמלוראבתנש)םיכלמ׳זהלכיכ,הרבהה

םגהרצקהעונתלהובשחשםהמשיו)העונתהירחאשהביתהשארבקרושבתודקונמהויה

חנהתאםגועינהםימעפלו)ענאושהרתויבוםיפונחהוח״קה(הירחאאושאבשכ

דחאךרדלעםיאושהוםיכלמהויהישםיכירצויהכ״ע,(הרצקהעונת,ותושעל

:מ״דע,דחארפםמו

ןיעורבש׳נבלוףופכשארב

ודניצי?דעצהלפ#

הבכתףוסהתולעבשאהאר

ודמנמםתךרבםיטהו

(םילעושילשמ)

,םה,רנוםבןכיתלדבהעונתודתיות״כודתימ״עםהשהלאהםירוטה

קב״וי׳)םיעםופוםינלודמםיברועמםעוםעירישבלינרהןושלברבדל
,(ןטפ.ונויטטדנ*

׳)עםופיצחוגלידעםופוגלודעםופוגלודולשיתלדלכשןפואב
0ונאו*,0ואטינ0ש00מו1וי

,(גוייטול״רד)ןנירןנופעארקנהלקשמהאוהו(מוויכינויפטב׳יויה־נ;מםונ״וי׳,מוולטדנ0פם

הרצקתחאותוכוראתועונתשלשונייה,(ג.ם״צנעב&יו)העבשרפםמולשןמזהתדמו

,ודעציהלמבחנהעינהלררושמהחרכוהוזתילכתלו,(*״׳קטנ״׳י.״זולןעגנוליול׳׳לד)

אענהילבמתוכוראתועונתהלכןאכהנהו
ל

התורצקהו,הניגנהבצמ
ן

םיאושהקר

וליפארישהןינעלהדירומוהנעמהניגנהןיאשתואהךנהזו.כיפטחהו.םיענ

.יעצמאהןמזבשםירימחמהלצא
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תורודבךא;ותומלשלעםנוצרכ,םהבומושלוצירי.רשאןינעהםהירישב״

,םהמרהזהלןהםתושעלןה,םיברםיאנתםהירישבםפצעלעולבקוללה,

.םאיבמו,לאמשוןימיתוטנלולכויאלרשאדעךרדהדאמןמצעלעורצקו,

וקיחריתוחפלואםינינעהודיםפיהזםעויוכורםחלורצקלוקוחדלהז,
.ל״כע,״םתנבה,

שפותלכיבאראופמהץילמהםכחהידידימרשויירמאוצרמנהמו

הרעהב,םירעפטעלראטקאדהנוכמהי״ניולהריאמר״רהבנועורונכ

יפקלמ,יתרבדםישאשפנינטקלאאל,:ל״זו,ישיעזנורפםתמדקהל
תוינעיק•זדקדלשםילתילתץוקו*ץוקלכלעםינובה,תודוקנותולמ,

רישםירתבלורתביםהיכ/ןושלהיחתנמארקאהלאלו,םתעד,
■ךלמתבהדובכתעדלןוימהןכוסלאתוארמוחטםהיניע,הצילמו,

ךרדלו,ושורדיתותלדהףוםבליעלמהירחאוושקבילקשמהךא.המינפ,
לא,םדאהףוניההנמםנןכהנה;בלומישיאלונתראפתןושלשדוק,

הבשירחא,ןיעומישי,#ולצפםבולצפירשא,ויקרועווירבאןינב,

.םיענהל״כע,(*״םיהלאהלא,הועדיאלרשא,שמנה,

טעמי.רשא,וננמזיררושמתצקלעהלאהםימכחהונעיהמו
יכ.הלאמםישקםייונעבםהירישתונעלופיםוהדועו,הזהץחלהםהיניעב

ירוטלכו,רתויאלותוחפאלתועונתהרשעיתשעורפםירשאדבלמ
לשבוטרוקורישבשיאןתנםאו,זורחבוליעלמתורבהבומתיםהיריש

וממוקתההנה;הלוםפותדובעוםיררושמהלהקבדומעללוכיוניאערלם

לכלורמאי.יאציאצורישהתלחנבחפתםהמוהושרניוענאושהלעדוע

ומישיו,רישהתכאלמל•חילצתאלתשגלירזנה,ענאושהתישארשהבית
איהרשאכ,הרורבהוהחצההרישהינמםםההלאיכ,תותואםתותוא

רשאכו,םיררושמהידיבהתימביחהינמםלכמדחארםחםאו,הרוםמיניםמ

ונתשיוםילמהוטעמיו,קחודהוץחלהץורפיןכוהבריןכהרישהתאונעי

דחאלהרקו,דועהלויהיאלהינפוהראתתאהצילמההתנשוםייוטבה
;:•ררושמהי

■
<3ז6(,!.0םיזנכשאהםיררושמהינאירב־שממםההלאהםימכוחמהוירכ־(*

•,:רמארשא
1ייז61■
3

■(נ3(

11(8116קז301נ6,(10011םטז1111
1

)81§£
1

61נז11
י

1
^11ג10גמ1

1§(16111§ז01נ1380116ק6.
1

£ז1101
1

118011111{נ£{,
16611(6
11̂11001.1*661

,היחתנלןושלהחתג,

•

*־־,תל״לתמףד;התלבגקר״
וםוניהחורוהשפנםלוא״

X1■1־:1■:־

.״תלכאמהינפמןוזפחב״

4■־
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דובכרמואולכורישהתכאלמבלודגןמאאוהו—הלאהםיררושמה

ךכבהמלשתורמוחבהרמהלעזירפהלבא,וירומווירוהלוומעל
אלמאורישלהקבאובללוכיאלו,המלשךלמהורישאשונהיהש

משהמדינהלחרכוהרשאבו.ושארבהעונתםע׳וואםהיחתואב

מושילב,רמאמשארב)רמאיוורישלהרטמתויהלוברחברשארבמ
דמחנהררושמהו.(5דצא״ירתאנליווצ״בש)״אוההמלשו״(םדוקהלארוכח

מינמאנםידע.ורפםבך׳קףלתלמםימעפז״טףילחהי״רנ׳ליברעוום״ארהומ

שארבענאושו״חאביאלןעמלקר,קםפהןיאשםוקמב(ג״ירתאנליוו)

ונמסרשא,ו״יהןהכהם״דאברהדבכנהץילמהנהנמהזבנהנו)הלמה

ך$>בף^ףילחהלןוכתמ?ויהאוהףאו,וזארמוחלהנפודתי
םימעפהככ

אלו(דחאתיבבהזכףולהםימעפשלש170דצא״חש״ייעק״ששורפםב

והפלחיוענאושבהבאאלחנאושירהאהלמהעצמאבםנשאלאדוע

ל״נהרישבם״דאר״רהרמאןבו)״׳וכםויהךךקותא״:(65דצנ״ע)רמאיו

חנאושרחאהזכענאושמלצנאלםנפא^ןאה,(הנוכיי$פניכ׳נתיב

וילאארקובלברקמלוקוו6קונובלהיהואףילחהלרשפאהיהאלשםוקמב
עמשיו,התאאריםגחיכ,המואמולשעתלאואושהלאךדיחלשתלא

םנהזכרישאצמנןכו״יתבףנח1דןת•ימ,,(60דצנ״ע)רמאיובשקד

תיב)חלמחהאלפנהורישבו,הרירבןיאשםוקמבי״נם״דאר״רהירישב
םימכחהתאלאושיכנאהנהו:(״םייחםר?ןכתו,)רמאיוענאושהלעלמח(74.

הזןיאיכו?םהירישלעמוהוקיחרהיכענאושבואצמלועהמ,הלאה

וירבדיתאבהשז״בםכחהםהילעןנולתהשחנהםיעינמוענהםיחינמללכמל
,(ז״ידתאנליוו)״לכימודודתבהא,רפםרואלאציריבכאלהזו.—?הלעמל

לידנההצעאילפה,ןאדראנבילהדוהיר״רה,אלפנהץילמהורבחמרשא
בחוראלמויפנכתוטמויהו,רישהתכאלמבוהומכומכחיםיבראלוהישות
מירעבמההלא׳ירחאךלהליאוהיכ,טשאםעאתחאבןכא,חרישהתוצרא

הזהץחלה,ועלוירבדוםימעפלץחלנהזהרבדבוהצילמהםרכמענאוש

םירתוימםהוללכךרוצםבןיאשםוקמבםנחברובחהיו\תוברהלוהצלאי

ושעהזןיעכו)אושותלחתםשהשםוקמבהעונתבליחתהלקרואבו,ירמנל
ליחתהלךרוצאללרובחהיווכ״נופיםוהש,תודתיהיעקותלארשיבםינפל

תתלםתפשלעםםקםההןיווהשיפל,העונתבליחתהםשהשםוקמבאושב

:(18דצםש)מ״דעותלאששיאל

םשגהרחאאצתיכשש&ס.

־ע.יקרהתפכםיבעדתרז^חרוח#מ,
םשלוובשואוההמרוגםבהזו״ י״

:-Xי:.ז*V

!׳^יפותזאובשהרדהחכונ״
:XXVX•י^

׳וה
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לו,הבנשנההמיענההרישהתלקלקמוירמנלתרתוימ״בהזו״לש׳וה

רוטבםיענםיאושינשםינכמהיה״םשיןמבו?המואוההמרוגקכהז,רמואהיה
.ותואץחולאוהרשאץחלהתאוקחדהתאםשמאיצומ״״היהילבא,הזה

:(20דצינשהרישהתלחזמ)רמואאוהקו

,םחלתיבמשיאןבהןתהדוד..

.״םיעע.םגהעיו׳ינומדא*ש_נ,

ענאושהתקחרהותועונתהרפםמיווישלבא!הבוטלונניאהזםג
העונתרםחרוטההיה״ט;;יע_ה$;םירמואהיהםאיכ;ותואודילוה

״םי^יע_זוהפר,רמולןוכנהיהרתויו)וקיחבענאושאשונותחא
ולואלמנזא

—.(לכויאלאושלאטבהרשאייניעדננמרזננאושההיהוויתועונת
חתפמהאר,דודרינורפםבןהכהםולש׳רםםרופמהץילמההשיעךכאלו

ןי1דודליכג*<״:זורחבםהלששחאלז״כעו,תועונתנ״ימ״עאוהשויתפש
:זורחבןכו.דודלתלמשארבענאושוד״יויתועונתש״הרישאיכנאישי

.וברקבםיענםיאושינשוד״יויתועונתש״וטגיאו,םולחכופועי,ול$םפאבולכ״

דועוענאושותועונתד״ייהולאשארלהרטע.םוךנעי_םואן?:םוהק;.״:זורחבו
הברהןכו,תועונתהרפםמבולצאםינמנםניאשתוביתהישארבםיפטחינש

,העונתלםיפטההדחאהנוטאוה־םימעפלשאלאדועאלוי.הזלהםודכ

:זורחבומכ,הנומוניאךרוצובולןיאשרחאףטחוולהרםחאיהשכ

ץילמהלעריעהל־שיאחרואכגאו),״והםוון,םנןםש?םילאראוירמאףוצרשא,
—בותכבוםיברהןמיםםיבותינשה׳אההריצבםילאראבתכשכ״השרהמ

(יז,נ״ל׳יעשי)
אשונלםירתםנםיבריונכמבותינשה׳אהלוגםבאצמנ—

שובשדודרינבו״פילאךא״ןנוהכאלשםשרנש״הצואבםנו״ם^אךא,דיחי

ר־םחה,ת״איםלקשמשםירושקוםילוקשםירישבםנגהנהזנהנמו,(לופכ

עזורחהדימעהוהעונתםימעפל
רואחרז״:ומכ,ענאושובשיות״יל

אצמנו,המודכו״םיאבלןיבארונהדוהיהירארוג:ןכו״ץרפתיבברואםירשיל

טןבזורחכ״נ
׳

:דחאענאושותועונת

ימו.״לאתיב?הדותחבזו!יןע.יםוק״

ילתפנה״ומ,ברהשרחהן^בםיררושמהלכיבאץילמהםכחהמלודנונל■

ואףידעהז״כעו,םירופםוםידודמםילוקשוידישלכש,ל״צזליזייווץריה

ץחלהארשםוקמבהלששחאלוהעונתריםחה
ורישהאר.הללנברישב־

א״פקתםיתעהירוכבבוףםאמהלשרושבהלחנב)״לאתדבריהמ,ליחתמה

בור?לע.יכ״:זורחוכותבאצמנו,תועונתששודתיות״בולקשמש(08דצ

םיררושמהיריחבש,הזמאצויה.עבשדתיהרחאויתועונתש״ה^ןמשלע_י_1ל$ש

ינפמכענאושמוחרבאלוהעונתהרובעבהצילמהורישהוקחדאלםלועמ

והילאאביוליפאו,םהמעןידהןיאו,םתצקםויהושעירשאכ,יראח
לוקתבבןיחינשמןיאו,ולןיעמושןיארישהתאלםופענאוששרמאיו

אצויה

.£^||
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הפשהםכותבוםישודקםלכםיררושמהלכיכ״שדקתפשירישמ״אצויה

ר״רהלודנהןה%דתאןהכהם״דאברהבושחישבשוחינאןיאו.השודקה

מהירישרשאהמוחןיאהצורפריעלעכ(הרישב)הבםיאבהןיבל׳זםולש

ר״רהםידקהשםינומאדערמאמב)רישםשהםנםהילעאושנמםילקנ

ינמאנםידערפםלם״דא
מועטלךחילשישימלכקפםיאלו.(ם

דיבםשמםשרנללבא,םירישבידכב,םיאושתוברהלןיאש,רישהקתמ

רמואאוההמםכחו,הברהערולבההזםנםהלךירצןינעהשםוקמבהקזח
—?םכתאהצילמההתוצאלרשאהלאהםישדחהםיטפשמהוםיקחההמ

אציביבאהיחרפירפםתמדקהב)ירוענימיבדועיתרבדרשארבדהאוה
רישהרקיע״:רמאל(הזלםדוקברןמזרבחתנוז״צקתתנשףאפעזויברואל

תושעלררושמהלאםיזורחהותועונתהו,ןושלהתוהצוונינעווכותאוה,

יפוילקלקיאלשדבלבוטיעממהדחאוהברמהדחא,ויניעבבוטכםהמע,

הזביתנוכהתיהאלשתוחוכנ־אריולםיניעשימלכ.כ״ע,״הצילמה״

יפוילקלקיאלשדבלבו,יתרמאאידהבשיפל,תורמהיווישלכרותםל
ידמרתויתורצקותוכוראויתודמשרישמהצילמבלוקלקךלןיאוהצילמה

תושעלותורמוחבתוברהלןיאשיתנוכהתיהלבא;רודםוםחיוךרעםושילב
ז״יעלקלקלוםינושארהורעשיאלרשאתושדחתוארהלידכ,רקיעלפטה

דחא.(*רישהרקיע

הצילמהתונמלעהכמדועםיררושמהתצקופיםוהבורקמםישדחהז(*

.ק״פלהיתשחנגהילגרתאדועורםאיו.םישקםירוםיבםדילע׳הנועמהוהאכודמה

םיובנעכייאבקעיר״רהםכחהאלפנהררושמהאוה)וחכתאדמאהםנרשאכיהיו

אצמנאלהזהןחלהלכב׳יכ,תואלפנהאריו(םליעיליבשרפםשארברשרשאורישב

ראתאלרשאם״יקפלםירישםהירפםינפואלמיווירחאםירחאומק,ורישכןמללכ

ידכבןמזםילבמםהיכ,רמאליפירמאבםיתחכוהימותבינאו,םהלרדהאלו

,ס״יקפלהיררושמדחאלאיתבתכב״וםרתזומתח״רד׳ב׳גםויב)רישהיפויםילקלקמו

ירבדראשךותב,ררושמקפםידימאציאלןידעםירישרבחלותולדתשהלכברשא

״:.הלאהםירבדה
א

ל

אךדי■חלשת
ל

*מו,הלאכםימעממךלהשעתלאום״יקפלה

השקמהשעמכתושעללכויאלרשא״

׳
ש

אברקיאלםיובנעכייאי״רםכחהל
ל

דבל׳וליעויאלהמהוהתם״יקפלהיכ.וירישלהאב,ברקיאלעגנותאזההכאלמה״

תושעלו,וליניםבםהיארוקו,וליחי.תעלכבו״יקפליכרדםיובנעכייאי״ר,

עינאארוקתמאבו.כ״ע.״וליפעיאלםהומכ״
ל

םהשםיובנעכייאםכחהי״קפל

,הפשיגעלברמאלרמאיוםהמדחאלהרחרשאכיהיו,(לקלקםינפאלת״ר

לעושהלשמכ,ויתרםיוביתאנקמכ״ע,והומכתושעלינממדבכוידיהרצקרוצקיכ

א,םינשםהמהניהקתםהרםוביכ(רמאיוםבעוגנללטיאלרשאםיבנעהםע
ז

,ח״ירתדינמהע״מבי״ק&לרישיתבתכוטממיכנאלפונאליכולהאראיתרמא

^|£ן^$:
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,ונינפלשרודבכ״נהיהשבנטאםקהצי׳רקדקדמההיהדחא
איצוהש)ןויזחהורפםבתכו,הנשיליעצמאהןמזתרטעריזחהלהצרש
,םיזורחישארבוזמרבקרוילעומשריכזהילבמונממ׳אהקלחהרואל

י״רלשינומכחתה׳םךרדב(ו״טקתןילרבבםפדנ,וירפםבורבוכרדכ

רישהתכאלמםשבארקשל״נה׳םלאובמבו.זורחולקשמפ״עליזיזירחלא
םחבשמואילטיאבודרפםביעצמאהןמזמםירישהילקשמלעהברהרבד

הזמרתויו,אוההןמזבוםההםימיבםהלתואיתמאברשאכ)םראפמו

,הנינעוםעטוםיאושהותועונתהםשםיאטבמםהשהמפ״עש,אוההםוקמב

תדועםבהלאכםירישיתישעינאםנו,םילוקשהםהירישלהברתוברעשי

,7רמונ׳בהנש״למרכה״ע״מבהנושארההדועםההםפדנשהתשמהתיב

ידידירואלאיצוהשה״כרתתנשל״םירוכבה״חולבתינשהםעהנושארהו
םכהה,^

הנשהרפםמזורחלכ,ם״יקםלהםיררושמהתחכותלי״קםלרישדועיתרבחכ״חאו

:אוההזו,מ״ירת

,הביראהכםיספלהםע X.־:־^* I.*י

,הביעאםהלםדילומגכהלאלו
יד׳.די.״.XIXי:.X..Vז

!הרמזאןודזבםויה!יוא,קפלבו

?לבהיעיגיהגהימעיספלםכל־הט Vי-.׳,I-^.X״-:Vי׳־ V

?לבחילע.לבכבדןפרלה?המל

?הרפההקחוז.הצילמהבוטה .-X..י..ודי.די.X

חאלזד
צ
,רבדבללאאוההצילמהוזן

!?רבחמםדבעצב־המ,וזודכהבןיאו

-םדביכ
,האלתוהעיגיב

,האצמספלרבחמדיזא
X-:־...-XXXIי

;למעוםפא.,הגהאצמאצמלכו

,הדבא,הריעבח׳כןיא

,הדכלאלבלירצבמיכטעמה -.—^..::....XXXי.
ע.הרבחמ

ל

;לטקאלןמזןדבא

!םיןפשודפא!יוה,וכל

.םיןכפלהיצילמלכולאוגיכ
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רעקםניפש״רםכחהחונמהידידידובכליתרבחשרישבו,ןיוובק״נםכחה
הזמרתויו״השדחהאיםורבעםמה״ורמאמב׳חהנשדינמהע״מבוהנה

תרןן*תירפמבתועונתותודתימ״עהלאכםילוקשםירישביהכיתיארה
לקשמבול״צזוטאצולח*מרלודנהץילמהירפםןוננםבהשענשהניבינבל
לעברעוומ״ארהלענהץילמהידידיםלועבועבטעידוהרבכו,זוע-לדנמורפם

ושארבל״נהרפםהלעשיו(םיבותכבונדועותיעיברהנשץילמהע״מב)י״רנ

תחאלנרונדועדמועהיהאוהםנרשא,ו״הנרץילמהברהמהלהתריש

.הזמרבדנדוערשאכיעצמאהןמזהךותב

אוהו,יקנובקותכלמשףלאינמדחאץילמדועונלשיהנהו

רבחשץטשומאזמל״זדניירפרעדניקבילהיראר״רהםיענהובנשנהררושמה

םש)רישהלקשממכ״נרבדמה,(1831נרעבמעלםופד)8£ושםירישרפם

םירמאנה)וירבדקיתעהמלדחאאליתעדמהנושותעדםנמאםאו.(93דצ
.תילצהוםהבךלהרשא,ויטפשמוויכרדעידוהלוהרצקנ(זנכשא;ושלבםש

לכי(א
י

העונתההיהת,חרכהבהכורא,איהםעטתניננבתמעטומהר?ה

הבתושעלררושמהדיבתושרהנתמבתנותמהרבה(ב.הלודנואהנטק

איההעונתהםאכ״נטבהילבמוצרציפכהרצקלוהכיראהלויניעבבוטכ

יפכהנרצקתואהנכראתכינתחאהרבהתונבתולמ(ג.הנטקואהלודג

ןכםנןלצאבלםושלשיתאזלכבו,ךרוצה
.

ע
ל

רתויבוטו,העונתה

הזןיאלבא;הנטקאיהשכהרצקלוהלמנאיההעונתהשכהרבההךיראהל

תהאהרבהתונבתולמםיאצומונאךי׳נתבםנשרחא,רובעיאלוקה

עטבהילבמ,•־תלבםימעפוהניננםעםימעפל
הלודנאיהשןיבהעונתהל

הלןיאשהרבהלכשןבומאליממו(ד.הנטקאיהשןיב
י

נתמאלוהניננ

הנטקואהלודנהעונתההיהתחרכהבהרצקאיה
,הלאהםיללכהפ״ע—

תודמהינימלכלתותואנתולמתירבעןושלבהנאצמת,ל״נהץילמהרמוא

*,״—ונמיםודקורהואץרהאוה)םויכיהרריפתוארקנהתודמלץוח
)

הכוראהנושארהותעונתש,עבצאבהכמהיתארקרשאאוה)םוליטקאדו

אצמתשםוקמלכבשתעדלךלשיו,.״״—ונמיםותורצקיתשהירחאו

תונושלירפםבםחשהממךפהבילצאחרכהבןתהלאהםינמםהילצא

וחכתומנלל״נהץילמהלדחאלו(ל״דוןימיללאמשמםיבתוכההפורבא

:םירוטינשאמנודלאיבמו,ודיבהתלעוםוליטקאדהתדמבתאזלכב

.וקירביקח$מחריושימש.
:׳וסיניהגנמרעיוםרב״

1•*!.ד-ז•:!■!

-
זויז■

עדועהלעאלשהארנוזאמנודמ
אושההיהישהזהץילמהבלל

הנהו.המואמלולצאבשהנאלו,לקשמהתאלםופוץצוחשארבענ

אוה•



—33—

םובמאיהחודכדוחיבתונושתודפבוירישמתואמנודםשאיבמוךלוהאוה

״קרוזהואנלודה)
—

םלשיישםשאינמו,(״—לפונה)םואאכארטהו(

תדמבתיזנכשאןושלבעודירישמקיתעהש״םדאהיעושעש״^שב

תודמהלעירמאפבוליתארקשאוהוםוילאקםכ״נארקנהםינארביהפמא

הנושארהויתועונתשונייה,עבראונמזתרפושלשויתועונת״הפרהלנרה״

״ונמיםוהכוראתיעצמאהותורצקהנורחאהו
—

כיוופבאתפירחבנאו(״

םשביצהו(ליעלפ)םי0ן?םע(ערלמאוהש)םץחזירחהול״נהרישבשיבתשא

,וכרדיפלעםיפיםיזורחהמכודיבולעםנמאםאו(*ןידכאלשליעלפהניננה

לכב

תמכח׳םשארכאלפמ.ורישבויהתלודגהןילמהלםגיתאצ!!הזןיעכו(*.

תיכבםשהנהו$ליעלמויזורחלכו״תדדונרופצלאתימדםמישפנ״ליחתמה,המלש

כעזרוחוערלמאיהשהןןןונתלמבכתוח׳גרוםיו
ידידיעדו—.(ליעלמ)ה^בעז

םובמאילקשמברישל(34דצ״םירצממ״׳םל׳תקתעהב)יתיםניכנאםנש,ארוקה

—״קרוזהואגלודה)
הניגנבתמעטומהעונתלכשונייה,מרחאךרדיליתולםו(

אלואגתמלהיוארהיהתהניגנהינםלש׳גהעטתלכןכו,לקשמהןינעלהכורחאיה

(גתמהבהיהיאלהניגנהיללכי״פעשפ״עאןמיםל■גתמהביתגצהו)הכוראכ״גאיה
.אלוהמואמליתבשחאלהניגנהינפל׳נהעונתוניאשענאושואףפחינפלגתמהו

:(ד9סעתומ)הזהרישהאציו,הרצקותעונתוויתגצה

,ובבצעלילךראד&מל

;והלחמשונאדמחמ

,ובראולתומהםשיב ן:זן•״■X-ן¥•
י

.והבללא■עלק

!ושארךומתתקיחתשאדי

,;תומלתופוצויניע
ווי■׳••

יVI•־

ושאטיעמיםח-םוילטכו ו•ר•:־זו־:
י

.תבהלשןיטקתיכבב

^תחנאבו#יןוגיב

.;ערלכביבםבשוי
י

-IX•IX••I״־

,ותלהתווצראילחנ

.עדוי1חורןיאךא

ןוניל.אלמינ
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דועהםנאלהתעדעוזאמו,הזהךרדברשאתודבכההארישיאלכתאזלבב.
פימעפל,תועונתבםיקוחדהמכל״נהורישבשיו,והשעמכתושעלרחאררושמ
.םולכלובשוחונניאםימעפלוהעונתלהביתהשארבףטתהבשוח

רבדףום
—.םיררושמהתומולחמדחאםולתאלאהזןיאהארהרשאהקזחהדיהלכב

םנ

אינהאפרמםבלןוגיל 11*
X׳ו׳י;-וX.,

.והיפ־תאחתפדטןךמ

איבנשיהדעלשן>
׳

?והטמבע;אלימ.״

,תאזונש^נאצתלאמ*

;תע_םנלאמשוןימי״

,תובאקיח־לאבושסךטבי״
׳

.׳תעלבאיהתומדמ״ י^יו-ו.*.״,ד

,דרהבל־לכדמחמרבךו
יי(,_..,״X,.-:-ו־:

.תבצע:ואלמםלכ
,דראדאמלובבצעליל

Iו־י..ו:״ו*.״ו
י

.תומלצוילעםכתו ־׳־
I*זיי-

:*VI

,ותטמלעבכשדמךמ

׳,0מאהןףכלא?£כנ

ותלפתבויפכישרפ *I..יו׳ז
?שמשההלע/1ועאל

,יב.מןוא^ב.םוךפימשב

.;חוניםויהרואךא

4
י־״ד׳

איגננההלאךיבי

.חורה׳דיקפלטלב



—35—

יקופאל)ודחירומחורושבזורחלריתהו,רבדתונורחאהתורבההיווישלעםנ
ידמנהםבחההזךרדבוהמדקדבכי!.םעטירבדוירבדו(ע״בארהתעדמ

1101881011810),ויזורפויצנריול
י

10 1*1 . 1671תנשבבתנשרפםב(1*1,8111611

ץילשהאיבהשםמצעטחחםיללכהפ״עק״הלירישללקשמתושעלשקבו
אלהאינהיפכו.(14רצשצטילעדןייע)תצקיונשבוא,דניירפרעדניק

,דתיהידםימיעצמאהןמזמםיררושמהלשםתעדףוםלאוההץילמהדרי•

לעאלפתהכ״או,וינפלשתעונתבךיראהןעמלקרדתיהועקתיכמםאב
לכיכעדיאלו;ודילעךראתהלהעונתוינפלןיאשהביתהשארבשדתיה

ענאושהו,תוכוראןלכןהםיכלמםההםיררושמהלצאתוארקנהתועונתה
ךאו.ונאטנמיפלונלצאאוהרשאכתוקירהןמיםאלוהרצקהעונתאוה•

אושהוקיחרהשםישדחהםיררושמהלערנתוארקב,רבדרשאביטיהתאזב

:ליזו,התמדאתאםידבועםהרשאןושלהעבטםעדיילבמ,זורחחעצמאבענ
ננפרויחפכייוויהפנפג״וירחוויויידןמןמה0לנוויינו0ןוי0100טמפ?פ3וירפ6פנ״זלןוי0ונפוו),

גינוישםיו(ןפרהןןפ6ינפי1מטיויןפט!וירפדפורפ6ן8ש0ינפגניוק)הןוואידןפדריוופומ0:,ןפכהמוופג,

״
הזיאןתפמלעםכרדברשא,הלאהםיררושמהרובעבתמאבו•״(ןע״יימייה6

םנושלתירבורבעו(ןוכנלעועדי•אלהיכרדםנםהמתצקרשא)הירכנהפש

הדריםרובעב,רבוחיאלרשאתארבחלולארשיתיבםרכברזןפנתעטלומדיו

פ״עא)םהירישתפםותי״עהתלערשאתולעמבתינרוחאתולעמרשעןושלה

ינומאימולשמםתצקו,םתכאלמבםילודנםינמואוםילועמתצקםהמשיש

.(םייוצרםניאתורתיהתורמוחהבםהישעמז״כעו,תאזההדבכנההכאלמה

ייג
ןושלירמוחמאילטיאבותיברעןושלירמוחמ.ברעבהילעונתנרבכ

םינצנהירפםןייע)הראוצלעזנכשאןושלתוטומתאומשזנכשאבותיקלטיא;

תואשמהלכהילעםימעהלהרםופיםוהםינורחאהו.(137דצז״עיתרשרשא

למעבורמהמרק,השקההלועתחתןושלההערכיכדע,הפיעלאשמהלאה

ורסאנרשאהלאתהתםמושלםילמןושלהחקתהיאו—.םיקמןיאוהצברו

חבזמלעוצריאלו,םשארבענאוש,םבםומןעי—םירישהלהקבאובל

םאו?םתכמלירצןיאו?םלועלירפולאלשםממישואשיאלה—?הצילמה

טעמוחקיוא,(אושהינפלשארב׳הב)דעלנבןיאירצההלאהםיררושמהונעי

ירקהתיבלאוהוחפםיוירפואצמייכםתאטחרפהירפלכתאזו,ויתהתיך^
תוא^ןזםיהלא,ייםנה:םהלרומאוםנשתאההקההתאםנ;יןןכומעתכלל

םהירישלהקבודננמותואוכילשהיכ(שארבענאושבםלכיכ)םתאטהריבעי

.—?ודובכרחתאל

.העבטבןיארשארבדןושלבשקבלהלודנתולכםאיהתמאבו

תברהדבלאלולויענאושילבםירישולשקבלמיויעגלתיבמשיאךלץד

׳גוא׳בןתלחתשהברהםנא״כ,ענאושןתישארשתובית
•

וטב,ןיאוש

6נ8)אינלופןושלב איםור}ושלבו,שארבםיאוש׳ב(ץוחנ,אעזךט)(*ז12

,(
*

תאז;לכבו,תוברהלאכו,ןיאוש׳ד(השונפ,אשזןע^םו)(08!ן*4

עבטמבנ
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זורחהזיאבורקיםאו,ןדננהפהצופררושמןיאודועןאטבלןושלהעבטמ

אושםושםהיניבןיאולאכתונמנתועונתהוובשחילאל(דאמבורלורקיו)

רמאיימו.המודכו(ןושל,עכארפש)(8קת61301)א״לבםנאצמנןכו.ללכ

ונלנרוהרשא,זנכשאבוםיולםהתוצראבטרפבו?וננושלעבטםנהזןיאש

ל״זו.דבלבתוקירהןמיםכווניאולאכ,חנאושכשממענאושהאטבל

תוריהמבאוהאושהתאירקטפשמ■יכ״:הלפתירעשורפםתמדקהבה״זרה

האירקבלדבהןיאשדעק״תמרתוירהמנוטוהראוהיכ,ירשפארתויה״

תלחתהאוהענאוששקר,הפיטחהותוריהמהןינעבהנאושלענאושןיב,

העונתלאתוריהמבךשמנחנאוששומכ,אוההעונתלובנחנאושו,העונת״

כ״נבתכןכו.ל״כע׳וירחאשהעונתהלאתוריהמבענאושךשמנהככ,וינפלש״

הםכע״לת׳םבז״בםכחהבתכןבו.ש״ייע׳אתואאושהתביתהביתהרהוצב

ןושלבאוהשומכו,תוקירהןםיםקראוה(חנןיבענןיב)אושהש,•םימעפ

.הרבהףוםבןיבושארבןיבןמיםםושבללכאושהןינמםמןניאשירום

תחאי״עוביחרהלוכירצהשאוה,ללכהרבהםושאושלןיאשתואהו

,התיהםאו,עלבתתאלשתינורנתואבאבשכח״קולונםחתפתועונת׳נמ

רשאתולוגםהןמתחאאיהילואו—?הילהמלהבחרהע״פבהרבהענאושל

םימכחהזןוימדמהברהוארהרשאכ,םיולםהתונושלםעהבןוימדוננושלל

,רזאוהימו,םהימודוםהירפםבדלאהדנענוטי״רוןהאזניוועלבי׳ירכםינלפומ

ץילמהלשםימיענהםירישבקחודוץחלאצמירשאםילמןוחבלןזאולרשא

?רבדתורעםהבאצמימו?י״נםירעטעליולהמ״רהמהבברמלונדהורקיה

ןכו?ןמשמוכררשאםיובנעכייאי״רםיענהררושמהירישומעניאלימךחל
ירבדוקדצ.הפו*הלמהשארבןיאושמוענמנאלםלכיכףא,םהבאצויכלכ

יכיתעדיאלןויזההםותירחאיכ״:רמאש(ד״ויבתכמב״חדמחםרכ)רקבמה

םיבשחנוםירקיףםכףרצכופרצמורהטנרשארישירפםהנומשואהעבשםא״

,םהבשםיחבושמהמדחאקפםילבישיעזנרפםו.רבעירישארקהלתמאב,

םלכיכ,םיזורהבואתולמבקחודוץחלםושםיקלההתשמחלכבאצמתאל״

םארמואהזהםכחהרקבמההיחהמו)ל״כע״ונתנדהאהעורמאלפומןמאידימ״

ןיאו/עהטאגלשטםיופדיעבורקמשדחחז.רואלאצישחיובאןבורפםהאר
הזכוכלייכהלאהםיררושמהולצנתיםנחבו—.(וונתורפםלכבולהמוד

םכחהז״עזמרו)ל״זויהנרהםישדחהםיררושמהיבאאלפומהררושמהךרדב

ץילפהיכאנורכזי.(םינמאנ)םידע׳םלעולשםינומאדעבןהכהםידאר״רה
ךותבתחאלנרו,יעצפאהןמזהיררושמךותבתחאלנר,קרפהלעדמעאוהה

אלביתנ,ומלביתנםלפמהאוהאוהו,ואציויצלחמרשאםישדחהםיררושמה

העוקתהדתיהשומתןעמלםודקהלקשמהתאעיקפהלולידו/וינפלועדי
תאתונמללוכיאליכירחאו—הצילמהתיבדובכלכולתהילערשא,םירישב

ותואבלוכיאל•כ״נןיאבובשהלו,ותואםיעינמהתעדלוליפאהעונתלענאושה י

ןמז



—37—

ותואטימשה,הרצקהעונתואהעונתיצהכובושמתשנשםוקמותואבוןמז

לבקירהש,רימההלאלולקהלשקבשתואהךלהזו,תועדהלכאיצוהלירמגל

עצמאבו,העונתיצהאלאוניאשפ״עא,תועונתהןינמלהלמהשארבבכרמאוש

הממעצמאבףטחההנתשנהמיכ,הבםםושילבהמואמלולצאבשחנאלהביתה

וילא״טאיוהיד׳הרישתראפתיריש)מיהלאהארקירשאאוהימ?שארבאוהש
הרושבא״עו״טףדםש)וגטע^לויהלאןיבהמוא?׳אהעילביוםיהלהזומכ׳ט

לשוהעונתלויהלאלשףטחבושחיעודמו?ונטי_ארקנםאה,׳וכתוערלתלתהמה

הרושב״ע׳כףדםש)יתוניגךונומזעהער$לאםאיבה:ןכו?ןיאלונטע!

ןיאוםפאלונומהולשותועונתלבשתיתוניכהלשוםאיבהלשםימפהה(הנורחאה
אלםא?ולריתהימהלאלכ.המודכהברהוחנאושבונוממוארקנולאכ

לקשמינזאמוםלפוויתפשלעםםקיכ,תווהןיביאלרשאוכחו,ומעטרחאךלהש
יכולהדויונושללעלינרתורבההלקשמרשאררושמוץילמלכו•ונושלוויפב

(קאמשענרעד)םעטהיתלוזתרחאהבםולןיאיכףא,ומעןידה
ילהארנו•

הנאושםהינפלשישכהביתהעצמאבןיפטחבםנהעונתנהנמנוהנליוארהמש

ינרפשנהארנהיפכש,ו״הנרירישבהזבילןואיתאצמאלשי״פעא)
ם

הזכףטחמ

רחאעצמאבואהביתהשארב)ףטחהינפלשהחונמהש,אטעטרתבליזו(אקפםמ

ןכו.העונתתנרדמלותואהלעמוןושלהךותהבתימצעהעונתולתבבםמ(חנאוש
עימצעביתנהנ

ללכמךרוצהתעל״םימעפלתוטנלימצעליתישרהשאלא,בורהל

אלוירחאםיקיזחמהוו״הנברהשהארתדועו*םיררושמהתוריהטפשמפ״עהז

אושמערגאליאדובזאוחנאוש,•וינפלשכוליפאהביתהעצמאבענאושלושח

ייחתיקבשאל■הזכענאושםנשרנאלמלאשקר,ללכהגםןיאהזלו,שארבענ
♦הבדומעלםילוכיםיררושמהבורןיאשהרזנתאזהתיהו,ענאושלכל

כ״ע

אושירחאוליפא)עצמאבענאושהםאש,הלאלכבםידימחמהירבדלשוחלןיא

•המו,ךכונידהביתהשארבםנשקפםןיאהנה,דבלבתוקירהןמיםאוה(חנ

ותאירקךכו,םישדחהםיקדקדמהןכורמנוונמנרבכו?םתהילהמואכהיל

ו״הנרלשוכרדמרםרבכו.ןזאהוהפהירחאםיכלוהםירישהלכו,(ונלצא

י
דודרינורפםבל״זןהכהםולשר״רהםכחהץילמהויכרדבךלוהההזןינעבל״ז

אוה.ןיאוםפאלוהבשחיוהביתהשארבענאושהריםהאל,וירישראשבו

ונלצאלטבתנותודתיהלשןמזהרבעוימיברבכשיפל,יתרבדרשארבדה

כ״השירשאלא,המואמלכי׳השריניעכבשחנהיהאלוהעונתלכמירמנלאושה

עזירפההזבו,ח״נשרחאעצמאבות״הרבוליפאוןיפטחבםנהזנהנמעונ
ל

ןיא,הצילמהיפוילקלוקיאלשורורבהאוהי?כהירקיעשרבדףום.הדמח
יפויהוהנובהתותיחשמתולובחתבםכפהלוםשרנלןיאוםיעגםיאושתוברהל

חגאושרחאעצמאבוהביתהשארבןיפטחהבושחלשי.ןושלהיכרדו

ןיגטלתחאהעונתריםחהואדחאףטחרישהףידעהםאותועונתהןינמל
טפשממקרהיהיולו,הזבלםפנרישהן•אוםולכךכבןיאתולוקשהתורבהה

.הצילמהתוריח

אמגודלו
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טעמםועטלולךחרשא,ארוקהיניעלהנהאנהניצאאמגודלו

קדקדמהורבחמ,םיבותכבונדוערשאהחמשלוקרישכםירוטהזיא,הצילמה
לילנברשאזראבדעשפריעכרעדעפןאכטונהיבוטר״רהןיוצמהררושכהולודנה

פורעבבושטידרבבכ״חאובעיקלילנבעקרעדאלוורעצמריעבכ״חאיח)איוקארק
דשאאוההתפומהשיאה.(ןעיצילאנבלאפאנראטריעבערןינעבתמורוםחמי

ץחלםושעדיאלדוע,וחורןיעממותצילמלחנוושפנרוקממהמכחהימבאש
תורבההילבכיריסאתחתערכיתלב,לקשמהדיתחתהנעתהאל,וירישב

לכו,רוטלכעצמאבהשע(רוזעצ)קםפהו,רפשליעלמיזורחא״כ,תויונמה

*ופשיוארוקההארי,וירישבברקתמוםענאצמיןיבמועדו

,רמחכץורחוהםכרפעכםירבוצהלאל

,רמאע_יבא,ארקאםויהכילוק

,חונמואצמאל,ועדיאלהולש ־X־¥־׳!XX:־

.לילוםמוי,שובךלםיאמצ,ןוהלםי$ער

,ליהתוכרהלםהובליכ,םתנשהלזגנ •;:XX: X*־;*י:X•י

.הכאלבוכלווחכ#י.םמחללוכאםג

חמשבל,בוטבלקלחהלאכאל

,חכושותיךחא,ןיעםילעי.וצקמ

,.מריתחוראבהמששרלןורתיךא

,יעגרה:ושפנלרמא
ךצק.

*י•ישתלא

?ישמוהמקרוןוהקושחנא:ושהמלע

ע.דמועהת,דגנמבראהיאר
ל

.קר§ה

,לעילןרינ,בלבחךוםיניע.םור

,לעמלועמרהרמי.ןויל;;׳יפ

,לסכילע.המיפשע!.,טעבי.,ןמש:

,יתמכחרמאי,ורש;ורשע^,ונוקונוה

ליח,תונובניכיתמכחב
י

,יתמצע

ז••-^•-•;•יX•די;

.לםפובהזולמםופםכבושחי
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,םחללדדונשרשיאןנואתיהמ

,םחרמונךלונםימרע.ונלכןה

?והץחבץוק;עדוי׳׳ינ$המ

,חראחדומח:הננערשר$מאל

,חרוצרמויתוארמןבאלאלםג

.יחונלאובושבגנעתייכליחוי

ונחנםירגךאונלאלץךאכן$

,ונחנאל,ונטקש.אלםויםויידלימ

>יצחהןמזהוהרטמהונחנא
׳.

ע.ינךנםשהבושנןוילע/ןועמל

ע.
,עימ^נןנרגנעתנידשל

׳

.יצחהדגהאל,ונעדאלרשאעיג;

,רבגביאכ:שונאבאכםויבםג

והלחןפלכלכיואור

.רבק.ותדרדע.,

;חמשבלבהצמי.התשי.ייםוכ

,והתעביאלתומהוצקאובבםג

והביש;ליגבותאדקפהןודקפ

.חירונתי.ויתולעפימשבםשיכ
.Xיי\;״:די;

,םערעבךאםלששרתשבכקשע

,םד:ןויפרבונטבירפמףדרנ

ובבלב
׳

;*לב.תודיבולבאה

,הדבאאלםתלחותםויישןכלתואל

יכםג
׳

״דךליהדלויכןוליחל

׳ט.לבחריס;בואכמשימיוריתעי.לאל
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רבדלימזוםנושלרשא,םיקלטיאהוםידרפםהוקדצםאוליפאו

םהרשאןושלהםלפבםהירישתאלוקשל,םצראתפשאטבמב,תירבע

,םיולםהתופשבםילינרוזנכשאתפשםירבדמהונחנאקדצנהבכי׳א,םירבדמ

יפאצומיפלעתירבערבדלונלנרתונחנאו,םידרפםההזיעמל,יתושעל
דבשכוננושלהרבשניקלטיאהאטבמפ״עםירישהתורקלונאובבוילנכשאה

תיב׳םןייע)םלצאשמונלצאהנושמתועונתהאטבמםנאלהו,םירצוילבנ:•
׳׳ברעשז״לב״ירברהלגודודי

בוטאלה(הזהיונשהלןונהםעטהרעהב׳צקרפ

.לקועמטפשמאציאלוונלצאנוהנהאטבמהפ״עונרישרבחלוגל

׳מידילעינה,רמאמההזיבתכ.רחאםיברםימי,ריבכאלןמזהזו

,ןמזהימכחמתוברתורנאוברקברצואה,דלעפנעמולבי״רט׳דמחנרצוא*

ל״נזיברהמובבותכיתיארו,היצרנמל״זר״שיר״רהםםרופמהםכחהמבורלו

ומעניךיאואםאיתעדיאליכדינאתמאהךא״ל״הזב(32דצ11.תרנא)

ערלמ*םימשהענהםיהינמוהנהםיעינמהזנכשאישנאינזאלםיקלטיאהיריש״

.״׳וכויקחורישהתוהראםילכםמוהאירקהיללכםילבלבמה,ערלמליעלמוליעלמ״

תראפתתרטעלוהלהתלעדונהררושמהלע(17דצ׳טתרגאםש)רמואאוהןכו

ראשכאוהםנםיזורחהולקשמהןינעבםלוא״!ל״הזב,י״נםירעטעליולהמ״רהמ

רשאתונורםחאלמורועישילבערונוףיםומ,וכרילעעלוצזנכשאיררושמ״

ירישוברעיאלםלועלתאזרובעבו,םכלרשאהאירקהיונשתאפמודלונ,
,ליזאהיתטישלל״נהברההנה.ל״כע,״יקלטיאהארוקהןזאלםיזנכשאה,

ותאתמאההיהיםנםאו.(תידרפםה)תיקלטיאהאיההנוכנההאירקהרקיעש

וניתונידמיררושמםיביןהמשהדלותההזמאצתאל(ז״עםירערעמשיםנמאםא)

ואשיןעמל(םיקלטיאהאטבמפ״ע!וירבעל״ר)תיקלטיארבדלםנושלדמלל

יפבתונתשמהתוברתופששיושיןכיכ.םיקלטיאהםירבעהיניעבןהםחיריש

םידוהיהםנתאזההנעטבונילעואוביםארמאנהמו.תונושתוצראבןהירבדמ

עצטעשעלעיפ״ת׳שארב״תלמעמשנםתפשבוםהיפברשא,אניכץראבםיבשויה

ןעמל,םהושכרבדוננושלדמלנש(הנוכנםתאירקשקפםילבםירבוםםהםנו)

לאומשר״רהץילמהרשא,האירבאבישנאוא—?םהיניעבונירישובטיי

׳ברעשברעבאשמ)םהמרפםמילינאמור
)

קריחוקריחכחתפהםיאטבמםהש
לכםיארוקו(4איםורבו18011זנכשאב)ינאילאטיא01ומכת׳הםיארוקוהתפכ

םירישםהלרישלוםנושלכןושלהנעמונתאמולאשיםהםא,ערלמתולמה

וברעיאלש,איהר״שיברהירבדמתיתמאההדלותהלבא?םהינזאלוברעיש

אטבמביקלטיאהםתואארקישכאלםא)אילטיאישנאלםיזנכשאהיריש

םתואוארקישכאלםא)וניתונידמיבשוילםיקלטיאהירישוברעיאלו(זנכשא

אלפנהןיוצמהררושמהירישיארקבדימתינאיתנהנשומכ,יקלטיאאטבמב

יזנכשאהיהי)דחאאטבמללארשילכומיכםיאלדועלכלבא*(י״נל״דשברה
הךופהירשאכילואהרקיהזו,יקלטיאוא

ךלי(ותחא־פשםימעהלכל׳
עודיהגשמהו.ותנידמנהנמוומעטםשבררושמלב

לדחייכ,הנותחתהל

תושעמ

.>
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ילינאמורש״רירבדוקדצדאפחפו.הלעתלבונזדלאכה•תוידפתושעמ

׳דרעשברעבאשמ)
)

.םרוקמףוניפכיולתןושלהתנוכתמואטבמה,:ל״ז

םנושלךרעיפכרבדלםינומאהוםידמולמהז״בעו,םדאלכבםיושאטבמהילכ,

רמאיאליברעה.תלובשרמאיאליתרפאה■.תרתאןושלבןכרבדלוניכיאל,

0יוביעארקיאלייבשאה,%
3013,תפרצןושלב,63טינאילאטיאןושלב$1,1

רוצוףננןבאםלכםה,זינוטרופב־1011זנכשאב0\1שילננייאב^.תידרפמב״

.״אפוריאידוהילתויתואהוברעמידוהילק״הלתועונתןכו.ןהידמולללושכמ,

עםיצופנהםידוהיה.ל״כע;
םוקמלכברבדלםנושלודמלהמדאהלכינפל

םירבדותחאהפשםנמאםאו,וברקבםיבשויםהרשאםעהןושלאטבמפ״ע

מחירבמהןוכיתהחירבהאיההשודקהםתפשו,םלבלםידתא
ן

רבהמוהצקהלאהצקה

יוטבבלבאבתכבאלאהזןיאמ״ם,דהאםעלץראהתונפלכמלארשי•גבתא

ירבדיהרזמהירבעהןיבילודנישוקבו,ברלדבההלאמהלאםילדבנםיתפש

ןנניורמזי•רישילכבואויפבתורימזםיענמהרשאכהנהו.ךפיהלויברעמה

רפשבוירבדבותכיםנמאםא,ררושמהוץילמהןכ;םיקוחרלאלוםיבורקל

עםחלשיו
לכב,םיקוחרםייאוץראיוצקלועינישתויהללוכיותוצוחינפל

הרטמההמהוםכותבבשויאוהרשאםישנאהבללארבדלותנווכשארתאז

רשאםיצילמהוםיררושמהולםכיוורעביהמכו,ותצילמץחהרויםהילערשא

,םתדלומבוםצראבםאטבמוםתצילמןונגםוםנושליכרדתונשלדאמולזי

תוצקבהבהאשקבל,הקוחרץראתצילמןונגםברזשובלבשפחתהלותופיחדל

יכ,שקבמןיאוהתואשרודןיא,םתצילמרעשתכיהיאשםצראבו,ץרא
רבודמכהכםנוהתחנמיכ,םהלברעתאלהתחנמו,היתומיענחתפאוצמלואלנ

וילאםיבורקהויחאלארבדיתרחא;ושלבוהפשינעלבו,תרחאץראב

רבדםנעםלאלוםהלאליכ,ליעוהילבל—ועמשיםיקוחרה,םיקוהרהועמשיןעמל

;םהמעולןיארבדוםהייחיכרדו.שהיתודמוםהינהנממקוחרהררושמה

—םיבורקהו
ןיאעמושווינפלםירונםםבלושהינזא,ותצילמירבדמםיקוחר

—.ותפשתאועמשיאליבול

עליזרישיברהבתכשהמו
םילכםםו׳וכהנה.םיעינמשזנכשאיררושמל

עדאכזירפהשהאור.ןיעלכ,רישהתוחרא
וצראירישלותבהאו,הדמהל

רתויםהינשבוםיזנכשאהתוננבוולאלשםחבשברפםלהרושהתאהלקלק

םושלונלןיאכ״ע.ומצעלענונהרבדבדעוןיידוטפושד״עבהןיאו.*אדמ

ומעחכונר״שיםש,ע״נבושפנ.חונתוחנוםומוקמבודובכוהזלעבל
םנחבו.םוקמלכבםנזנכשאבםגהרישהרבדרשייכ,טופשיםירשימו

השעמכתושעלוניתוצראיררושמל(72דצג״כבתכמםש)הצעאילפה
.וזהצעבתלעותםושןיאשאובישהמבהארתדועו,לאוגמע

ימכהלכאלףאש,ליגהדמהנרצוא׳םביתיארויתבשהנהו

םיתשחנלקרו)רישה•לנרםיתשחנלשיגהלדחארבדלם•מיכשמאילט•א

ושענש
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דשאהשפוחהלתתלוליכשהומכחרשאשיו,אקודאילטיאבושענש

םש)ירוטאלידללהר״דחםכחהברהירבדהכאלה,םשפנלושקב

הנושארתרבחטל״נהנ״צוא׳םב,םעקודל״ירהמעדונהםכחהלאובתכמב

•א״מתרנאו״ירתןעיוו
לוקשהרישהיכךממדחכאאלתאזידעלבמו״

,וניתוצילמןנבםיררושמהוהוערזרזתרומזותירבעןושלביניעבותדובעהירכנ״

זורחהןםרונתמהנואנרדהבתםאומה,ןושלהיפיתאוללהוםיעטונוהועטנ״

(דמה,םנושללעותלמומברבד׳החוררשאהצילמהתובאוהורעשאל,

וצלםנתמ,םהיערורקיהמ,םהיתונויערובנשנהמ,םישודקהםיאיבנה״

,ךלנאלםהיתובקעבוהלולםךרדםכרדינמונרושאהטתהמלו,םהיתורמא״

תשבולה,ןושלהקודקדוהצילמהראפתיחשמהזורחהלועבונראוצאיבהל״

רושק,םינינבהשומשתונשל,דנהחינהלוהנהעינהלירכנשובלמודעב״

קלחוובשחנרזומכרשאתוצילמבשמתשהלםרונהו,ןתארוהותולמה״
תיזחהוןתיימו?ואבאלך״נתהירפםלובנביכ,וננושלבםהלןיאהלחנו,

!״ומיתובעונממוכילשיווקתניזורחהתורםומ,הנשוילהרטעהונמעיצילמ״

׳וכחנהםיעינמםהשללכבםיררושמהלכלערמואאוההםכחההנהו.ל״כע

תמאבו(הזהרבדהםישועזנכשאיררושמקרש,ר״שיברהמפשמכאלו)

ומכ)דת-הרובעבחנהםיעינמשתאזההירורעשהיתיארםיקלטיאהתוצילמב
בשחש׳יכ״םינושמקקר,,זורחב5רישל״נהניצואביצנומלאי״רירישבאצמנש

ונילעאלו(הברהןכו,דתיות״בותלחתהזורהלכשרובעבענל׳מהאוש
עיניתמליכ,םייקנונחנאווצראיררושמלעא״כ,ר״שיהברהתנולת

םנןכו?ותקרבדתיהעקתאלםא,ותצילמרישבהנהיזנכשאהררושמה

המןייעו.הורההמשהיהירשאלכלאעוניעוניכ,חוניאלולצאענה

ןהה״ד101דצ32תרנאםש)י״נרעניינא״רהמםםרופמהםכחהברהבתכש
תלבוקמההאירקמזוזלונלןיאךיאםשמהארתו(104דצףוםדעתמא

אלהלמהםעטתחנהבונתאירקםניכשיקתםשמו,הבאצמנרבדשרשו

םילידבמונאהדילעו,אוהקיררבדאלוהאבהיקמבאלהניננהי״פע

תומששימ״דע.ליעלמןתאירקשהממערלמןתאירקשכתולמהברהןינע

האירקינימ׳בהלאכתומשלשיו,םשארבהעידיה׳הםעתחאהרבהילעב
םצעתרבהלעםעטב׳א,הלאוניתוצראבונלצאלבוקמהאטבמהי״פע

שומשהתואלע•םעטבםתואםיארוקונאםימעפלו,(ערלמונייה)םשה
,ומוקממחזיאלודימתערלמאוהבותכהםעטהשי״פעא(ליעלמ)םשהינפלש

(ליעלמ)םויה;(נןטיעי)(ערלמ)םויהומכ,תרחאתועמשמאיהההלמלשיזאו

יייטייי)לבה,(=ט״ה)
לבוקמהאטבמהךפהשהזמהארנו.(ט־ייוי)לפה;(י

36יט׳יה£״פוייי)תירקיעההרבהלותושעלשומשהתואבוהמשוהלמהםעט
,(פביי:

/׳הימזק״תלמבםעהנהנמןכו.הנממןווכמהוהנינעתאהלמההתנשז״יעו
תואיתעונתירהש,שובשבוניאקפםיתלבהזו,שומשהתואבםעטהאורקל

ךפהמאוהלבוקמהאטבמהו,הנורחאהינפלשתישילשהןאכאיהשוכשה

קי
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תושעלידכ,הנובבהזלבא.׳נההעונתלםידקפוניאלבאליעלמלערלפקר

״ההמתא״ומכ,שדהםשאוהשתורוהלותירקיעההרבההשומשהתואפ

,המימוןמיםלקר,םידהאםירבוםשופכ,ונניאו(!יויבל־ינ0ז)א״לבו,ל״זרדב

ומכ,הימתלשןוננבתויהלהאירקההכירצהזהטוקמבשתורוהלל״ר

!)ןמיםה
0עטה)״ה^?תב,ארוקםעההיהןכהיהאלכלאיכ;אפוריאתונושלב(

ןאכהניננהבצמפוקטירהש,םעטומהאטבמפ״עונניאכ״נש׳מבליעלמ

ץטישלאאזםכההירבדתאזהתרנאהירבדתלהתלהרעהביתאבהרבכו.ערלמ
מםתייארושצטילעדםכתהו

הברה.אצמנןכו.׳ונו׳הךנימיםיבותכהן

ןו_י,זרוחז״כעהיהו,יקלטיאהיהשלודנהררושמהלאונמעתרבהפבםנ

רשאכ,הושבםהינשאטבקפםילבו(ליעלמאוהש)ןואםע(ערלמאוהש)

אלהניננהימעטתמאבו.(2הרעה751דצשצטילעדןייעו)םתואםיאטבמונא

ונלואבבורקעםישדחרשאםיקיםפמהםינמיםכ,קיםפהלורבהלאלאונתנ
אלםישדחההלאהםינמיםבשמתשהלונלחהזאפכ״עו(יאפוריאתונושלמ

כ)ונירישב.םימעטהותוניננהדועםישנ
י

תאצמהו,ונלונתניניםפאלםהםנ

ןתחנהםוקמתעדלו(ונאצוהשדחינפמןשיונחנאו,םהםימכחםישנא
תלבוקמהאירקהיכ,הזבםעםושלךרוצןיארשאכ,ךרוצונלןיאאטבמב
תארוההלאםימעטלןיאלבא;וכחבוונושלבאי׳דהכורעוהרומשו

ימודןושללכ״נהזהטפשמהרשאכ,םבצמםוקמבהלפשההוההבגהה

ץטישלאאזםכחהתעדיניעברשיו(עזייהלשתיזנכשאהאקיטאפארנןייע)ינויו
תודעבםייקמורזונה,םכחוןובנשיאךרדויכרדבךלוההשצטילעדואיבהש

ז״עלבו,הטמלאיה׳תדרויהתלבוקפהונתרבהאיההנוכנההאירקהש,הנמאנ

הרבההאטבמלבא,(תירבעההאירקבלאמשלןימימ)״—הנמיםוםואאכארמ

רודםיפלהנמיםו)םובמאיז״עלבתארקנהתנלודהואהלעמלהלועה

—״ונתאירק.

תחאהרבהתונבתוביתבםאיתלבוננושלבגהונונניא(

ןיאשכהטמלןמעטןדבלהנההעונתבה״ושם״לכבתויתואיתושמשמןהינפלש
הארוהתאזההלמלתתלותירקיעהתושעלהנושארההרבההםיעטהלהבםמש

םימעטהתחנחםוקמתעדללודנחרכחז״כעו),הלעמלונראברשאכ,תרחא

עלידבהלערלמוליעלמב
םיפונהוםינימהםינמזהתורזנהוםישרשהןיבםדיל

,תורקלאלובותכלקרז״כלבא,(נ״י§ע״לת)ןייעו,קודקדירפםבראובמכ

םאו,(ל״דוהאירקלאלוהארוהלםימעטההברהתונושלראשבואובישומכ

ערלמוליעלמםימעטהתחנהבםיקדקדמח,הרותבםיארוקהתצעבךלנ

תוצופתלכבאלתאזםנףאו)קוחשררועמהםיתפשתמיקעבורתיקודקדב

םהמו(ומזועתראפתםהוהלאהתוניננבםיחצנמהתוזוחמתצקבא״כ,לארשי

עםנבלםישנאלעודמ,םחישעמכתושעלהארנ
ילואוא)?םתניננמל

םירדהמהםימעטהתרמשמירמושואושלםידנמה,וננמזיררושמדועובאי

תורימזםיענפ׳עםהירישרישלםעה.תאתעדדמלל,אקודליעלפירחא

עהלאתוניננכחצנמהטפשמכהניננהימעס
.(!תויםנכיתביתמבל

יננהו

י!
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המךעימשאיכ,אלפואלפהארוקהךתואאילפהלףיםומיעהו

לכיבא,י״נל״דשרירהלודגהררושמהץילמהוםכחההזןינעכרבדש

הארתזי׳כעו,םילוקשוירישלכרשא,וננמזבםיקלטיאהםיררושמה

.!ינעלכבוכמםישהמלעםהלשיוהנוכנכ״גםיזנכשאהתאירקשותאדוה

רנבהואדבכנהתפשמםיחוקל,הזןינעבוירבדלכהנהךלקיתעאכ״ע

:וירבדולאו,יוכו92דצ(צ״קתןעיוו)

,בחרץטקבםו6רתבותואםיארוקונאשתואלכםנמאיכ״

,ףטח׳ץמקבותואוציארוק,היתוביבםוייאיבשויםהו,םיברעמהםיירוםה,

,(01110)אניד,(^£1100)םיארוקא^יןעןונכ;ללכבחרץמקםלצאןיאשןפואב,

.שבורדאבורוםבורואםלכןכו,(0^01ת)םדא,(^1)0110111■1)םהרבא״

,בחרץמקבחלאלכםיארוק,לבבורושאיבשוי,םיחרזמהםיירוםהלבא״

זנכשאינבןיברשאהאירקהקולחיכהזמונלאציו—.11תרבהברמולכ״

ולידביאלםיזנכשאהו,ףטחלבחרץמקןיבםיקלחמםידרפםהש.,דרפםו״

ןורםחמאל,ומשוילעהרוירשאכ,רונשוץומקץמק.,לכושעיו׳םהיניב,

םשארבו)םינורחאהםיקדקדמהובשהירשאכ,םהלדלונ■םיזנכשאהתעידי״

לארשיןיבםדקמוזאמטשפתנהאירקקולחאוהלכא,(באזךבוהיזרה,

.םיימראה;יבו״

הזו,םיזנכשאהתאירקלאתמכםמםיירוםהתאירקרחאןינעבדועו״

םושםהלןיאךכיפלו,אושםושםיעימשמםניאשהמב
י

ששורשושוהדוקנ

,תלשק>להקןונכ,ללכדוקנאלבתיאושהתואהוחינילבא,וילעהרויש,

ימכחילודנלונאצמרבכו,םתאתמאהשקפםןיאהזהרבדבו,ןותלטק״

הדוהי׳רולוריכנ•המלש׳רהנהיכ,השעמבהזכודוהשםינומדקהדיפם,

םיטויפורבח,םהירחאםירחאו,םידרפםהינקזיבושחמםינש,דלח״

יוצמהזו,םהיפטחוםתודהיובלםושילב,תועונתהןינמיווישב,הברה״

:ןונכ,םיזנכשאהונחנאונרוזחמבםנוןילופינבודרפםינברוזחמב״

,.ר•עשםנולבבריב,רםמנרשא,רםאנהעש״

.ריעצןבכ.ןנחתיו,חמכהז,המהיךל״

.ריעהעקבתו,ביואהרבנםוי,

םיאושהו,תועונתב״ילעברוטלכ,.החילםהףוםדעןכו,

:לוריבגןבהמלש׳רלדועהזהלקשמבו.ללכבלםהילעםשויאלםיפטחחו״

.ד•מע•טפשמבהתואו,ץראהלכטפוש״.
י

.דימצתינעםעלע,דםחוםייחאנ״

.דימעתהלועםוקמב,־תשהתלפתתאו״

:םירופכהםויתירחשבםידרפםהרודםבולדועו,ףוםדעןכי״

״.
םינאנש
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רחש:הבושתימיתרשעתוחילםבו.׳וכובהליםיצוצינכםינאנשםינאנש״

,ינוניבורביתמםוש:תרחאדועו.יתלהתיהלאךל,תודוהליתמק*
רופכםוילהחנמבהחכותולדועו,ינודאלרמואהמ,ינודזדקפיםויל,

המהבהןממדארתומו,ןיעואשתהמלרמוחיתבינכוש:םידרפםל,

ןנב,םיתרכנםיתיזינש:הכונחלשןושארתבשלהרואמולדועו,ןיא״

תואמשש:ןילופינבלחלשתשרפלהבהאולדועו.וריהצילוענ״

,םימעפיתש:ומהנתבשלהבהאןכו.םהידוםילאהתדב,תוארקנ״

םירוטבהדובעהרדםלתושרםידרפםלולדועו.וננומהםוילכב,.םימיוקמ״

םכחהלתומםרופמהתורהזאהןכו.יקלהויקזחךממורא:תועונתעבשילעב,

אוהשןתלחתמשפ״עאיכ,הזהךרדהלעאלאןניא,רכזנהררושמה״

עבראודתיד״עתורבוחמםהשםישנאתצקוטפש׳וכוהנעמיבלרופש,

הילנררעוהשארמהרישהירבדרתיבהזהלקשמהשקבתיכמ״מ,תועונת״
׳

שמהרוטלכבהנייהתשא״כררושמהבלבןיאיכהארתו,הבזכנךתלהות״

רשאדע:םשהארתאלה.שקבמןיאושרודןיאתודתיהלעו,תועונת,

לובטו:ןכו.שאבףרשי,שאבייכלונפו:ןכו.םירקחנםנתנךערל,

הפלעו:;כו.יניםבךיתארק,יייכנא:ןכו.םירוקמהימדמ,הדלוי,

םשארבןיאשםירוט,הלאכםשםיברו׳,םירחאםיהלאםש,ריכזתאל,
ביבהןבהשמ׳רבשחהקדצבאלותמאבאלןכלערשא.ללכדתי,

ןכו״:ל״זוורמאב,אוההלודנהררושמהלעשופתלםעניכרדורפםב,

רומשב,לוריבנןבהמלש׳רברהםללכמ,םיררושמהןמהברההזבועט,״

;וצקשתאלרבדבוםללכמו,םיברתומוקמב,ידשלצבו,הנעמיבל״,

,ף״וקהאושלאלוו״תהאושלךרוצולןיאאוההרישהךרדיפלהנה״,

וצחלןינעהיכתויהםע,ומעתוברהלאכו,לכויאלוםעלבלהצוראוהו,

םירישבקוםפןושלורצקןושלבהשעהלמנהכאלמיכ,ץחלהתילכתב.

שבתשנשםוצעשובשהזלכו.ל׳כע,״תוכזףכלונודליוארו,םילוקש,

.אוההאלפומהררושמהלשוכרדןיבהאלו,הזהרבחמה״

׳/*

א

א^>..ךתקדצו,ךממורא,ךמשהי.אצמתיולההדוהי׳רלןכו״

׳7%,לאהוצי:ןכוךינפםילהמה,ךינויבאעמשהי:ןכו.הםכא,

.ןילופינבלשתורצויבהלאכםיברולדועו.תוחותפויתלדויהיו,לאוש״

דבוכינפמ,ינושלבהלמןיא:םידרפםלםירופכהםויתחנמבע״בארהןכו.

החנמבארזעןבאהשמ׳רלו.ינועלשקבתיכ,ינאימךיארבנב,ינודז,

:רופכםויל,
׳

דעןבו.אוהבריכינועלתחלםו,והחמתינודזבעכאנא

ם״במרהלו.ףטחלאואושלאבלםושילב,רוטלכבתועונתעשת.ףום״

םויהריכזמינ׳א:םידרפםלרופכםויתחנמב,ןוצרירעשתעלותחיתפב״

,יתובושממםוידפםבאוצמל,,תובשחמן?םויאוארונלאל

תאו

-
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םיבשלבקלייכ,יתובוזזפעיאטחדוקפיםוי,יתובושתברחשאוינפתאו,
םכחהלעהמתאינאו.רוטלכבתועונתעשת,ףוםדעןכו.חתופדי,

ר,
׳

יליבשךלהמרפםףוםבכי׳נונממקלחו)םידומלןושללעבאייחיןבאדוד
תאזההדקעההנהו,חתפהלןוצרירעשתערבחם״במרהשרמואה(תעדה,

תרישו,לאומשקיולההדוהי׳ראוהילואו,(*לאומשהדוהיהברקבהמש,
התלחת(ןומימןבחשמינאתוזורחהישארבהבםותחומש,רשא)ם״בםרה,

המודוזלשהלקשמןיאוןוצרירעשתעלהמדקהכאיהו,םויהריכזמינא,

*.ללכהזלשהלקשמל,
#

ץנעבדועיכ:רמואו,ונממיתאצירשאםוקמהלאהבושאו״
םהשאוהו,זנכשאינבוניחאתאירקלםיירוםהתאירקהמדתישילש״

םהאןויםונרתבםיבתוכונאשםוקמבןונכ,*11אלא0אלםלוחהםיאטבמ,

ונאשומכ,מהתאירקאלאהענאלוהחנאלויובואחתפבאקונםיבתוכ,

ול??׳וקתלמבםישוע,

םוקמבו,אןחסםיבתוכאזוופםוקמבןכו;ויד;׳וי?׳
,החנ׳ווירחאשםלוחלכבטעמכןכו,וזחוזז!םוקמבו,רלוא׳דלוא״

רונששהמהזמילואו״

י

םירמואירוםןושלבןכואלםוקמבואלרמולל״זריפב

.אעישרשבהטמלןייעו,ואל״

הזו,םיזנכשאהתאירקלםיירוםהתאירקהמדת,יעיברןינעבדועו״

,£11הברהתומוקמבואיקיםיירוםהו,61יריצהתעונתלםיארוקםיזנכשאהש,

דיויכהארנחנד״ויהוא^־יגבתחאהלמבםיבתוכםהאזעניעםוקמבןונכ,

לש״
אחתפוד״ויםיבתוכםיברןושלבםיךכזחתוכימםלכב■ןכוי,יינ?יוגיי

א^ייהםיבתוכאזןוגוןיהםוקמבהנה,הביתףוםתלוזבםנו,הינפל,
ףיאםיבתוכףיאםוקמבןכו,לכיה׳לכיהםוקמבןכו,הארנ■חנד״ויב,

.חלאכםירחאואקיאאכיאםוקמבו,

המבהזו,םיזנכשאהתאירקלםתאירקהמדתישימחןינעבדועו״

,(ג1*100)םיארוקא$למומכ,ליעלמםעטבתולמהבורםיאטבמםהש,

11600)םיארוקא^לוי,(1166*1נג680110)םיארוקא$ןינ^#

<
דימתןכו,(1111{

מץוח,
.ל״דשברהל״כע,״היתוערוןותלטקומכהארגהגןפוםשתוביתהן

עהנבגאלפיזנכשאהאטבמש,ליכשמהארוקה,האורךנה
ל

ק
ו

■ןושלהיכרדתעידירדעהמםחלאבאלו,שרשודוםיולשייכ,והת

םהילערוזנלרשפאיאו.רישהוקודקדהילעבתצקובשחרשאכ

תוצראבםיררושמלןיאו.םידרפםהאטבמםהילעלבקלוםכרדתונשל

הלאה

״
םימכחינשדועאצמתו(הרעהב740צ)״םיארקהתודלותלתרקב,ירפםןייע(

.תוזורתהישארבשרופמםתומשואבשםיררושמהתומשביעמש
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לעתונבלורודרודמונלצאלבוקמהאטבמהיקחבתכללא״כהלאה

תוד&מי״ד•^*
רעשבםרבדבושוביאלותעדותוצעומבםהירישיתבםהה

..(־םמעתב^

דומל,םימעהתונושלםלפבוירישלוקשלררושמההבאיםאהיהי
םתוא■

ןילמהםכחהתאהתיההרמאחורהלאהתמאהוםירבדהירחא:נ״בארמא(*

םיזנכשאהירישלשרגבהואירממרבדרשאבוגמלעםחניוי״רנל״דשר׳ירה^ודגה

םכחהלאבתכרשאומרנאבהשקהןידהתדמתאםהילעחתמיו,ןידהםוי:םקידצהל

הנשדיגמהע״מלש27׳מונלהפםוהבהנה,שדאםשכירדירפבךילרהעםהרבאר?רה

לדתשיוא,שארבןיאושהלכעימשיש,תודתיבהצורוניאשימלםשותצעו.תיעיבר

ומכםיאושלרםםמהנמישליל,שממםוקמותואבאלםאףא,זורחלכבהזכאושהיהיש
םט,רישבקיתישעוץדהתאילעיתלבקהזביחכתוםנליתוצרבינאו.תועונתלהנומאוהש-

תודתיבםילוקשםירישבםגידיתאיתאלמשומכ).193דצ*םירצממ״ירפםברשא״תומ־לא

רתוייכאלמהפבהדואוהנפראאלוקיזחאיתמותבז״כעו.(הלעמלרכזומכתועונתו

אלו,םייקלותושעלותורוהלוהומכהכלהיתעבקו,םינושארהל״דשר״רהירבדיניעבורשי

•היהיילעמושו,ויתויארלעתויאריתפםוהשםרפבו,ולאוירבדבםיםוחהלכולשני

.דחפמולש

בגשנהץלמהידידימבתכמינעיגההנהוהלאהםינורחאהםירבדהיבתכידמ

מ)ןעיוומםירעםםעלראעקאדלודגה9כחהברה
ן

ה
׳

תבושתלילאהבותכ(ה״כרתםבש

ןילמוםכחליכ,וילאיתרמאםשו,״היובאךב,בגשנהודבכנהורפםד״עוילאיתרגא

•5ג
קנוהומכלו
םישנאםעיכ,דחיערלמוליעלמבזורחיתלבלותועדהלכתאצלהיהל

תאםינומהםינאילעיאהורמאיהמלו,הרעשהסוחכםיקדקדמוהומכםיעודיוםימכח

ךלםולש״(ןינורםב)ילאותבושתתאזו.ונומכתושעלוחכשתםירעטטעלםנ,םיזנכשאה

,רישוהצילמב,שפנתודידיוהבהאב,הישותוהמכחבםעמםרומ,לאללהמישפנדידי,

ילבדעיבלבהחמשהתלדגהיישפנהבהאש,יחא—!םלועהדעןוכנחורורוהסבלב״

ח,תעדוםעמבוס,הנמאנהבהאהפלהפמהלהאלמה,הזומחהךחרגאביד״
ן

עםירשימונפשמובוםלכשו,
ל

לגמיתנטק?הרגדאורמואהמ.״היובא״•ק״יפכלעפ

,ועבנרוהםבלברקמרשא,תורוהםתורמאוםענדטאבינתללהעבשרשאםיללהמה,

לכואאלרשא,איהתחא—.תראפתלוםשלהיתודומחוהיתורקיברישהתבהננקוב

מזוחאדחאהתאיכ,ינושלתחתדיחכהל״
רישוהצילמתילכתדעירקוחהשמחוהעבראן

0י*)״רישכבגשנרישרפםבאורקלדאמתעדויםשסצרשא,םתנוכתדעאובל,.

דוםיהדע״(יג

ערבגתהל!בוהאהידידי,ךנהבלחכריבכ!וב,
ל

ללהלו,ךבלםפשסבעגפמוקשלכ

א,שפנינסקםיפארשאתחת;ךכרעכשטאלעפיתברהחמשבוןוכנחורב,
דאמםעדיבף

עתמאטפשמןורחלואריי—םהינפלרשאתא,
פ,רזשיאתרטעתכאלמל
הזבערגין

א,טקסעמכםדטכ,
ו

א!םהידיישעמבםהלהפההמהביכלהקבהלגתק
רקישיאך

אלאוה,שדוקהתדובעבםלועםשדועולהשפרהשערשא,ךומכתונובתברוחור,
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)םילנרםהלתושעלו,(!לים־״)הדמבםתוא

00י8
לבוקמהאטבמהפ״עהנה,(פ

.תורחאתונושלבםינוהנהםילקשמהלכמוננושלבולורםחיאלטעמכ
י

^ןתאו

יכ,התאשפנלעבםאראשהלעשיקתםהמו,אמנודלםילשמהזיאךל
י

.התוארומנלילעאלוהכוראוהברהכאלמה

ילעבב

,ותלוזתלועסבןיביובבלוולוארויניערשאתאשממיניעלהדעולהקךותבעידוהלרוגי״

•.׳יכהבאצמנרבדשרשהמו,. #״

,יולההדוהי׳רהנה.םויהינומכךבבלבןוגיתישת.לאערלמוליעלמהתודוא״

ליעלמםיתשאלותחאאלםיאלפנהםהירישבומהי(םהרבאוהשמ)ארזעינבולוריבגק״

טעמנדע,םירישהףוגןינבלםדאמלכבורכמתהאילטיאיצילמו;דזייםיךןץערלמו,

כל,תראפתלהםםונהיחשפנםגרישהיפוגבינ,וחנש״
ן

.אלדועםנובלתראפהלכב

ילבםיבותכהלאכלוא;—ל״חמרל״זעלדגמוהלהתםירשילדבלמ,םדימבגשנרישאצי

.היארלהמודןודינה;יאו!(=״״י)םיזורח

עךבבלתאדועריעא!יריקיהתעו״
ל

אענונה׳,ילאאוהלודנודחארבד
ל

ונינעתוממורווברקבויפערשבורב״ט?׳לנ00י!6רישב.רקיהךבתכמבוברבדמהלקשמה״

ל,
א

תורצקותונוראתוריהבוהרושמבוהדמברשילקשמאצמת
—״—

ירישבגיהננ״

פ<נק״םיארקנהםיטושפםירומבבודלבותכאוהינ;זנכשאירישבםנוםימעה״

״עזיע6)פ8

4

ירפוםהטעאוה,םיגשה־ימן׳גלזמההלעירשאכקר,לקשמלגילבטעמכהמהרשא״

ךלהתהלהזהריבבבגשהןויערהלנויןעמלא״כ,חנןויפרמאלתאזהשערידאהןילמהו״

הזיאבינאםניתבלההזונרדבו,אוהשלכןחלילבורוםחמןיאבורוצעמןיאבהבחרב״

ע״רתםאםולש״אשמתתל,יתנאמיכ,תומוקמ,
תחשוילבל,הםמעמהברולקשמבימנשל

איב,טקטעמנילעפ,
ןי

אץז$י.רשא,ןויערהקזנבהושלקשמה
ל

ד^כמבבלתוריק

קאדילבל,לקשמה״
.יונהצוחההרהמל

א!יחאךלתאזםג״
ל

ףוםבליעלמ?תועונתהרפםמביכ,ךשפנבהמדת

ןילמהלעוםימעידועהמהיב!יריקיןנאל,לנולנמאילטיאילעבןוצראלמתםיזורחה,

יררושמםהילעוםימעהרשאב)לקשמהדבכ?דאמרתיךב§הפיעלאשמוהםמעמןבא״

טאםגיתזחאםכרדו,תפרציררושמםג,םתלוזועקרארטעפ,אםםאט,עטנאד,אילטיא״

הרבההתא.,מ״דתועונתא״יילעב■םירישבםיעטהל:אוהו(״רתםאםולש,ירפםב״

אתירישעהותיששה,
ו

מאצוידחארוטןיאו,דחיםגתירישעהותינימשהתיעיברההרבה
ן

ר^ןכ,דע_טולקרחששיאךחזימ:אמגודל;הזהללכה״
—

$תן$
•ר?ם0חט?וימי,ל

יכ:ןיבהלותעדלושארב■ויניעםנחהיזא״היובאךב״רישבםגףלאבתושעליתרמאםאו״

1רזז#וםדרפהתועיטנבןצקמיתייה״
עגלדמיתייהו,םימיענהוירבדי
ל

ריואבחותמלבח

.יונ,ובהכרבןיאוהמשנילבףוגנרפםהראשנהיהו,ושנהםיתשחנלילגרו״
הםשבךכרבא,רבדלהלכאםרטבינאו״

׳

ינ!יבבלכשיא,ישפנכידידי,

רקיטפשמבויתברהבהאב,בבלירקחנולכ:םושכירפסבשורדלואורקלדעומתחקל,

אעלוק,
ל

.ל״המ.״זעלכבךדנכמוךבהואירבד.ךהיבלכלםולשויוכאיטחלילבהרעשה
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^

״יג)ןםופהתאאצמנ(םילנריתשוא)תודמיתשילעבב
,ט0>ל65

תומשינשב,ןםזבהושויתועונתיתשןידו(־)ונמיםש,(8ק0מ<ג6

(1יז00113ז18),יעיי׳יפרפיןויפ!ן!יוו)לעונהתאו;בוטשיא:ופכ,תחאהרבהינ:
—ונמיסש

ה״ושם״לבבתויתואמהנושארהןיאשתורבהיתדתבהביתלכב(״

אטבמיפליכ)המתכו•ילט,םעויטנ>תוישרשא״כ,העונתבתושמשמה

םמעטשןתואןיבלליעלמםמעטשתוביתהןתואןיבשרפהןיאלבוקמה

ימגנייפט)קרוזהואנלודהתאו;(הלעמלרומאכליעלמןהיתשתאירקש,ערלמ
י־יעי״יום־גטדן,

הנושארהשתורבהיתשתבהלמב(—״ונמיםש(1גמנ1גט8)

יתדאברבכו)שק5ליקהומכ,העונתבתושמשמהה״ושםילכבתויתואמ

—םילפונהןמםהוהלעמלםעטההלאכתולמבםימעפלש
לעורויזאו,״

לפצנפטיפד0ר־&יוי)דקורהואץרהו;(המודכוםויה׳הכסימכ,רחאןינע

תוכמםנןהותחאהרבהתונבתוביתיתשבאצמנ(^ונמיםש?צ׳זת1011^1118

ףלהז:ומכ,תכשמנהרבהלא
—

—בוטםוי״,ןב
.לזדן

)עבצא?הכמארקנהלקשמהתאאצמנתודמשלשילעבבו
׳גויייטי״ני6

א:1;11118
ל

״״—ונמיםש1)3
,תורצקיתשהירחאוהכוראהנושארהותעונתש,(

תולמתונורחאהוםשהנושארהשתחאהרבהתונבתוכומםתוביתשלשרובחב

יתבהנושארהשתוכומםתוביתיתשבוא;ובןיאםומ:ומכ,ןינעהוםעטה

הנורחאהםאו.ףלה^שומכ,הלמאיהו,תחאהרבהתבתינשהותורבהיזש

•0ז8161101,(יטשטי&קיוייטשיעי)קזחהלנךהלעבונלאציםש
1^06■

^.1מק111ם06131

)ונמימו,הרצקתיעצמאהותובוראתישילשהוהנושארהויתועונתש

ו(—״—

ינדאותאירקשהיוהששןכו)י•קאתומשה.,־חישןןמ,ביהתמכח:ומכ

עםעטהלבוקמהאטבמהפ״עונלצאדימתרשא,הולא,םדדל8
הרבההל

לפי)ץ^קמהלקשמבולעיהמה,הנורחאה

א
ייו

81):יעגנייפט6
{נ^

ויתועונתש(^.ת3

,ערלמלבוקמהאטבמבארקנה)דדלאכ״נהזללכמו.הכוראתחאותורצקיתש

יתיבאיילאודדלאאבשםוקמבדבלמ]ליעלמיתובאינודא:מ״דע,וירבחכאלש
עהנובהשתורוהלערלמםיאטבמ

,בקעיוקחציםהרבאםינושארהתיבאהל

עהנובהשםוקמבו
—תובאראשל

פ)
י

(!יעפ
דדלאןכו([ליעלמםיאטבמ—

יתרמארבכו.(המודבויבוהא,ינודא:מ״דע,וירבחכאלשערלמב״נ)תוכימםב

.חנאושרחאעצמאבוהביתה■שארבתועונתלםיפטחהדימתבושחנונחנאש

עךומםלןיאו/תורצקדימתהנייהת*תעדללבא
תמ#רשאםיאטבמשהמל

$רשאהי;
תועטבםהלאביאדובהזו,תט1

״

ןיגעועדיאלשרובעב1
ביפםהראתילד

1
:



—50—*

יהזו,ליעלמתלבוקמההאירקהםהלהאציורקיעלהעונתהובשהוםיפמחה

ע״נשכ״נםיפילחמםהשומכ,ןושלהקודקדועדיאלשתוקוניתידמלמתאפה

—-.חכומדשובשלעךומםלןיאו,הלעפלאבומכףטחניאדובאוהש,יריצל

םעמהתולפמהנושארהותוכומםתולמיתשוא,תורבהשלשתבהלמלכו

1י״6יפי)ה^למהםלקשמ,םיתשתבתינשהותחאהרבהתבןינעהו
(לננשטיפצ

(811011118
•

תורצקהנורחאהוהנושארהויתועונתש(^.1םע1נ11נ13€1נ>-08(161

״)ונייה,הכוראתיעצמאהו
—

הגיתםנהזללכמו)התאםנתר|#מומכ(״

:ומכ,ףטחהתישארשתורבהיתשתב
.(המודכותומולס,ינוידלתר9עד

הרבהןבםש♦תינשהוה״ושם״לכבשומשבתחאהרבהתבינושארהםאו

יתשוהרצקהנושארהותעונתש(ע3001״ט8יפ״לישט&יווילפי)שיערמהאציתחא
-י,

לוקלוקה.ומכ(״)ונייה,תוכוראהירחאתואבה
;#יאבבלב,

ארקנהלקשמהאציםיתשתבהירהאותחאהרבהתבהנושארהםאךפיהלו

רפד)ךב^ךלפועו
•?3.11זת(1ג00111מ8),ייחפרפ״ט

יתשש(£ם111נ£1(ג1נ01118(161

שיאתב(עבוט:ומכ(״)הרצקתישילשהותוכוראתונושארהתועונתה

ויתועונתתשלשלכש(1*1010£8118טטילטלפ״טיעי)הדיםפהדככםלואו.םכח
,תחאהרבהינבתומשהשלשורקישכא״כהיהיאל()תוכורא

לפי)ךיהמהץךהו;יחלאינב,בוטלאיח:ומכ
0ית1נז3!01נ118,י=פיו1ייפנט

תונ0תולמשלשבא״באצמנאל(״״״)תורהמנותורצקויתועונתשלשלכש

:ומכ,ותרבהךשמתשםשלאהנרבחתתרשאכתאזםנףאו,תחאהרבה

V V V

.ןב-ךלהזםג

ןעיו.יוכותורבהעבראבםנםינושםילקשמאוצמללכונהזךרדבו
םערמוא,החתפאוצמרחאהחונו:הלקלבא,הבחרוהלודנהכאלמהיכ

,םיליכשמהבלריעהלתאזההרעהבידו.דועםכחיוםכחלןת:םדאלכמםכחה

ידמע,יההיהיםאו.הליהואםטפשמלוןחבתןילמםנזארשאםיררושמהםה
יננחירשאםירפםהדחאבהזהןינעהתבחרהלםנדעומחקאהזהםויכ,תויחהל

!לארשילעםולשו.םיבותכבימערשאהלאמרואלאיצוהל.יעור׳ה

.ק״6ל^כרתהטבשז״ט׳אםוי,ןשי.ןישנאטסנאק

.רעבאלטטאגןהכהםייה־ןבךעב.םהרבא

י.4
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וערוילעדדיגי.

יי,
ךרדבןטשלונלהנדומעתםעפבםעפכרשא,תובםההנה■עברא

רקחבקימעהםונדעבהנרוצעתו.םבדוםיהדעשדוקהיארקמבונתנבה
:ןושלהםוהת

תונושלהלכרוקמוםאהנניאהנמאםא■יכ,הינומדקאיהןושלה(א

שרדמהילעבוטילחהרשאכ,שונאתפשלכלןמזבתמדוקו.ברעממואצוממ

יולהיירהםהירחאו:׳ונו״השאארקיתאזל״בותכהלעאתכמםאב.ל״זי

,יוכוםימודאהןמהירזע׳רו,ותריחבע״בארהו,םשוטאקםופי״רהוירזוכב

תונושלהןמהנהז״כב;(00טז*<66116נ611מ)יתפרצהנולליפהו

׳ים׳דרמאמירזוכהןייע)הלעמבהמידקהיתויחאלעםנהלו,תומודקה

היטרפוהיללכתובשהמוקחרןכ,וננמזמםימלועתורודקוחרכןכל:הן״כ

:הזהןמזבוהלאהםימיב.וניתובשחפפ

ןימהלשתורחשהותודליהםוקמ,םדקהץראתדלומאיהןושלה(ב
היכרד״וקחרןב,ברעממחרזמקוחרכו;ולכישונאה

י
היתויחאיכרדמ

!,..שמשהאובמתוצראבתוריעצההיתונבו

דבלאלו,הרהטבוהשודקבךאהניעמלכו,השוךקאיהןושלה(ג

תודוםםילתילתושרד,ליזי״ראהדעוהריצירפםתנשמיתומימםילבוקמה

ןייע)ץראבוםימשבםיתפומותותואהיתויתואומשו,תואלכלעתורתםנו

ילעבםנשאלא;•(יוכויוכוהאידנקמרישימ׳הח״כן״מבמרה,ךלמהקמע

׳םבע״בארהמ״דןייע)ק״הלתויתואתודוםברבדלוברהםיליכשמהןויגה

,םירובנהיטלשבענאילאפראפו,ירזוכבוטאקםומהויולהי״רה,תוהצ

הלאכתורתםנידליבוקיפשיתומואהימכחםנו,(יוכויוכוםשובהתונורעב

לדבהכןכל:יוכותירצונההיםנכהתובאוןוטלפאידימלתמ״ד)תויתואהלע

תרדהתותשעמ,ונבשהוזתומזמכונחנאונילפגןכ,לוחהןיבושדקהןיב

.הבחבתונופצהשדק

ובשייתדהבטוקלעהיתואובנוהיתוצמוהיתוקוחהירופםירבדלכ(ד

(תאזההרותהתאראבליאוהה״ערשמרבכרשא)רואבה%?םכמםהבו
פיעבש■.*ד

י\י*׳■...־
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םהירבדןכלע,ךיראהלםהלהיהשםוקמבהירפוםוהירבדמורצקפ״עבש

<
£

.תומוקמתצקבוניניעלואלון

תקדובותנחובןיעםושב,ןיבנוהעדנהלאהתמאהוםירבדהירחא^
,םתנווכתנוכתדעאובלונדיבונצפההלציאליכ,שדקהיבתכב

יבתכתוושהבקר,םתילכתדעדוקהלתכרוצענאלו,היבוהינמםאיכ

,ןאכםתםשהמו,םשהלנהפרםהשהמיכאצמנו,ויתאלאשיאשדקה

מימתו״היודתיו,המהםימואתןושלהיאטבמיכ,א״טבשריפורזח

מוקמבםירישעודהאםוקמבםיינעהרותירבד,ל״זםרמאכ,םתואנלמב
תימראההיתויחארזעבהשורקהוננושלעשותרעזמטקםעמ,ךאו,רהא

התובורקםנמארשא;תיברעהו
התשודקבאללבא,םוקמכוןמזבהילאן

תורוםאאלהידיו.,המצעמוהמוקממאיהתערכומםאיכ;התינכתםתוהבו

,היתולנעמםלפנךאםא,היתומותםתודונאמהמצעתאריתהיתלבלשובהכי

.היתולםמלאבלתישנו

ל״זחרבכוריכה,ארקמהתנבהץפהלהדבלהשורדהתאזההרמה

ע
מביצהב,םהילעתנעשנהכלההרשאךותהידומעינשו,הכלהבםכרדיפל

,הלאכםיללכמתורמיתבםהלושעו,םיזעםימבםהיתוביתנבםינויצםהל

א״רו,ןהכתשרדנהרותהשתודמהרשעשלשב׳לאעמשי׳ר:המהאלה

%ונב
הרותהתודמואהמכחהתוביתנםיתשוםישלשכילילמיםוי׳רץ

)

עםהיתודתיוכמתםהינשםנרשא
.הזהיללכהללכהינדאל

יכרדי׳פעשדקהיארקמטשפתנבהבםניכתורוהלוליכשהלהנהו

,תאזההלםמבםאיכ,ונכרדחטבלךלנאל,.הפשהתוכולהתוןושלה

מידעהרשעע״עלילהריעאו,יחכונהרצקהרמאמבונתרממתמנמאיה
.םהכוםהבה״יאםהילעהפיםואםיאבהםימיבו,םינמאנ

א
)

אהיעשי)״יביואמהמקנאוירצממחנא״
׳

המהנןינעהמ.(ד״כ,

—?המקנלא
עדומעוולהקנ״

4(ז״מ׳טרתםא)״םהיביואמחונוםשפנל

יאקש,וירחאלשבותכב״חונו״לאהמודוניאו?ונרהדועבוחנךיא

ע
םיבותכינשןאכירה!החמשוהתשמושעווחנתמאבזאשינשהםויל

,םהיניבעירכיו,הנבהיושקכ״נ,ישילשהבותכהאבישרע,הנבהייושק,

!ההמתא.(ט״כ׳התישארב)״ונמתניהזרמאלהנומשתאארקיו,

,המחנוחורתחניכדמלואבשאלא!חנאלוארקהלולהיהםחנמ

ד״עםחנתמוותעדבחונאוהוירצכםקונהכ״או,ןושלבאיהתחא

׳נ׳חםילהת)םקנתמ״ומכל״רש(ז״כתישארב)״ךנרהלךלםחנתמ,רמאש
).

.המוקמלעהלאהתוארקשהלכתנווכאבתהזבו

השקמהשעמהזהאטבמהםנ(׳טח״לת׳שארב)״הצראתחשו״(ב
אוה

׳

ע״בארהו,ןושלהרוקמלרתויםיבורקהל״זהובוראיברשאוביטיה) י*השע/ן
י
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״הצרא׳ונולארשיבותיחשיו״ורקחווהעראבו(!ןידודיחהשעמםשהשע

ןושלהתלונםידמלררב^ה(ה״כםשןלהלדועןכו,א״כ׳כםיטפוש)
.הזהאפבמב

לילכהלע׳ונוןשע״וערוילעדיני(ז״יוז״ט׳וארקיו)״רטקתלילכ״(ג

.ראביראבמהו(׳מ׳כםיטפוש)״ריעה

םיטפוש)״בותטריעמ״ויחאונרקחי(ב״יד״״כבויא)״םיתמריעמ״(ד
י.רותפירתופהו,ןקתיןקתמהו(ח״מ׳כ

קר*ילובישי״יאקו,׳טח״ירבדמב)״ילובישירשאםמשאלכל״(ה

ל״זחםשב.םשי״שרירבדו,הזהלעפהבםומוילעךאשםשאהלע

יעלעןושלהתרותתרהטבןבוי(יוכולזגהזובישיושרדכ״ע,טשפהדגנ
ףדרנש(יי׳ב״עםילהת)ייפעו(ז״י׳ח׳ד׳גיקוםפ׳ו׳יפאקא״ש)וירבח

.״ובישי״םע(ןברקןושל)״ובירקי״

קזחתיו״ןמאנערולאצומ(ז״טג״כאיש)״םיהלאבודיתאקזחיו״(י

.(יו׳לםש)״ויהלא׳הבדוד

(ה״כט״מתישארב)והעראבו,ףםוילהשמתכרבב(ג״יג״לםירבד)(ז

רתויקדוצהזהןוקתהיכ,(*םירפוםןוקתבורקחו,ףםוילבקעיתכרבב

.םשג״כםעב״יט״יתומשע״בארהבא״יהןוקתמ

ח
)

יל׳זהיעשי)״הנציקנוהדוהיבהלענ״
.ורואבבםישרפמהוכובג(

ל״ר)אצוילעפאוהשרמואע״בארה,המחלמבםררוענ.ושרפמי״שר

;ק״דרהםנ׳יפןכוי,ונינפמוציקישדע(ףםונהדבכהןינבהטפשמכישילשל

ירואיבוברובםנרשא(ד״כא״יא״מ)״לארשיבץקיו״והערותקדצובהנעו

,דחאןפואבךאושרפתיםהינשםניכ,הכרדהרותתמאהו,םישרפמה

,הדירמןינעלםשי״תהתעדכונוצרש,םיכלמבןושלהתועמשממהארנםאו

עםנךשמנ*הדוהיב״לש׳בהו,ןכהיעשיבםנותנווכ
ל

ומכ״הנציקנו״לעפה

עןינעהבםומםהינשבשאלפהו.ובשםחיבאבשםיכלמב
!םראל

ט
)

א״מ)״המחלמהברקתו״והערומכ(ייד״מתומש)״בירקההערפו״

.(׳אד״פקםילהת)״ברק״םשההזמו(ט״כ׳כ

.(ויטה״גםילהת)ישנרבךלהגםיהלאתיבבדוםקיתמגודהיירשא״(י
ד״םםש)״ןואילעופתשנרמםיערמדוםמינריתםת״והערי״עןבלתיוררבתי

ינ
א,׳בםש)והנשמו(
׳

יב
)

.ודםונםעושתףדרנש

ןיבארהמלש

׳בבקעיהכרבבונקתןכו,ףםוילבקעיתכרבןוקתירוקמאצמיהשמתכרבב(*

ל״ומה.ל״כע״אליעלמאימשאלממןתהנדוכרב״ןתנויוםולקנואםימומשה

״^§6^*0■
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(*ןפגרמצתופנצמ

תופנצמופנצירשאםיברםישנאןומהיתיאר׳,םינוט׳ףוחלאיעיגהב׳,

ינעידוהלםוקמהישנאיפתאיתלאשוהארמהלעיתאלפנ.םהישארבןפנדמצ

לטיוםיבלודגרעםהיה1826תנשב.הלאהםירבדכילורפםד׳$טדהרשפ
האשנועילייםראממהאבאיההיהינמו.םינוטםיףוחלאיתיתפרצהינא

אי^ליטהאיההתעבו.המשןתוארוכמלרעטלארבינלןפנרמצתופנצמ
?3,13)אוההםמהדיקפו,ףוחהלאתואבהתוינאהלכלעםמ(8גן)םינוט

הלועהלככםשתואבהתוינאהלעםמליטהלודיבו,השקשיאהיה(^3183,

ףםכאיהההרןןיוםחהינאהברתאמלואשלדיקפההשקהרשאכיהיו.וחורלע

,דיקפהלעוינזאבןנולתהלואישנהלאתכללהינאהברץחלנ,דואמבר

רשאלועהלעןנואתיו,וחישירמתאוינפלךפש,אישנהלכיהלאואובבו

תאשיה״:רמאלויפתאאישנהלאשרבדלותולככ.ולתושעלדיקפהץופחי

,״םיתפרצהואםילאעמשיהיטפשמתוכילהיפלעךטפשמתאץורחאיכךשפנ״

םיתפרצהיטפשמלתאשרתיןתנהנורחאלו,ברןמזתובשחמבשחהינאה׳בר.

י׳יתדלומץראתוכילהיפכינודאאנינטפש״:רמאיו,וצראוומעינב
בוט״

רואכ,איצוארשאדעילהכחוךתינאלהבושהתעו,אישנהורגע!״רבדה,

םימיךא.ותינאלבשיוךליואישנהילענתאקשנהינאהבר.—׳ךטפשמ,

תארכזאלאישנהו,ולךלהקמחשדחרחאשדחו,ורבעתועובש,ופלח

אישנהלאתינשךליוםימיהול׳וכראיכיהיו.וטפשמהשעאלו,הינאהבר

.—!ינודאינתחלש״:רמאיווילנרללפנתיו,ולכיהרצחינפלוהשנפיו

תננואתהרשאתיתפרצההינאהבראוההתאאלה״,אישנהוהנע,״ךיתחכשאל״

—״םמהדיקפלעינזאב,
יכינתחטבההתאו,שיאהינא,ינודארבדהןכ״

ךירבדםינכ.—״אצי׳יטפשמךינפלמ,
—

יטפשמכךטפשלתרחבהתאךא

׳!ינודאהה״?׳ידימדועשקבת׳,הזהמו,.—״ינודא,אוהןכ״.—םיתפרצה.

תלחותבישפנהלהונםישדחהשלשהזו.ךטפשמרשויללהימיניעולכ״

״הכשטמ״
יתשקברשאםינששלשילהז״,שנרבאישנהרמא,״אנעמש״.—

רשאו,ויניעבהמלכלידובכרשא(י׳״׳ק)וכאלמןיבויניבטופשלךבלמתא

התעו,םינששלשהזינידויטפשמדועהשעאלךכלמו,וונירחאינכילשי

—םיתפרצהיטעשמתוכילהיפכםינששלשתופוקתלילאהבושוךהינאלךלבוש

הה

V
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דעהוקתותלחותלכילןיאה״,אישנהירבדתאועמשבהינאתברחנאנ,״הה״

אלה,,,אישנהוהנע!״ךיפירמאבתשקונ״.—?״םההםיברהםימיהץק״

—?״•לאדועקועזלךלהמו!.םיתפרצהיטפשמיפלעךטפשלינממתלאש״
זא,.—?״םילאעמשיהיקח•פלטפשמךממיתלאשםאיטפשמהיההמו״

״ןטקענרבךטפשמאצי״
<ךינפשקבלוירבדלעםהנהלהקדצילשיה״י.—

ןכםא״.אישנהוהנע!״שיושי״.—?״םילאעמשיהיטפשמכינטפשתיכ,
הכל״.—!״םילאעמשיהיקחיפכיטפשמהשעוינודאילעאנהטוהרבדה,

.וירזןאךליואישנהילנרתאקשנהינאהבר.אישנהוילארמא,״ירחא,

רשאםמהאוההמכ,.הינאהבריפתאלאשיוולכיהלאאבאישנה

?״ףוחהדיקפךילעםש
״ןעקנארפתואמשמחוףלא״.י—

ךממדבכו״.—

ףםכהלצבבשויינניאיכ!דםהה•אישנ,אוהןכ.—?״רבדה
םא״.—

הנאתלבלךילעהוצאינאו,אוההםמהמתישילשהקרןתתאל,רבדהןכ,

תוצילעבהינא־ברארק!םיהלאאישנ,התארשויהריבא.—״הערךילא

.וילא־יננהרמא,״אנהכח״.תכלללאויו,דיננהילנרתאקשניו,ושפנ

ךא״,הינאהברוהנע,״שיושי״.—?״רבדינממלואשלדועךלןיאה,

יניעתואריפל.דיננהוהוצ!״אנלאש״.—״לואשלזעישפנבביהראאל״

רשאטפשמהילנרלקזנילעינילבלרבדהינפבבםלךומכקדצטפושלתואי״

ריעלאובליתלוכירשאדעומהיתרבעהרבכיכ,םישרחהשלשוימיוכשמנ,

״יתעזנכתאםשרוכמלורעטלארבינ,
ךירבדבתקדצ״.—

״ךתענכאיההמו—
—

״ןפגרמצתופנצמ,
ברו,אישנהרמא,״הזהרבדהאוההמיתעדיאל״.—

רבדןוכםיהמ״,אישנהדילהננתיו,וםיכמ.תחאתפנצמאיצויורהטהימימ

,הינאהברוהנע,״שארהתאובתוםכל״.אישנהלאש?״ובהשעיהמו?הזכ,

ךא״,רשהארק!״תאזבתעבנטהבעתנהמ״.ושארבתפנצמהתאףונציו

טפשמהילנרלתלבםרשאקזנהברהמו״.—הינאהברוהנע,יאיההבוט,

.ה*נאהברוהנע!״םיקנארפםיפלאינשמרתוי״.אישנהלאש?״ובתרהברשא,

שיאוילאאבלקהרהמו,ןומעפבלצלציו,אישנהארק,יטעמאנהבח

אישנהרמא,״בותכו*זבהבש״.הצראםיפאדקיוובללעוידיתאחניוודום

ירבדואךן?ייכוצהתע,.וילארמאןכירחאו,בותכלהמוהוציו,וילא

.אישנהלארמאהינאהברו,אציבתוכה.״ריעהתובוחרלכבתאזההדוקפה

״ךתדוקפרבד.רשפךיפתאלואשלזיעאםא,דםחה■ןודאאנהלם״
,״יכנא״.—

םינוטבםירזנתמהםידוהיהלכינזאבלוקריבעהליתיוציכנא״,אישנהוהנע
ןמזםהליתתנו,ןפגרמצתופנצמהאלהוםויהמופנציםלכיכםתואתווצלו

!״חאה״.—תימהלותדתהא,יתוצמתארובעירשאו,תועשעבראוםירשע

ותינאלאישיוךליווילענתא.קשניואישנהילנרלליפיורהמיו,הינאהברארק
.בלבוטוהמש

להקהלםינוטתובוחרבוםיקושבהרצוצחהלוקעמשנהרהמדעהנהו

עומשלו/.
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פשיהי״.הלאהםירבדהתאאיקםירשהדחאו,אישנהתדוקפ־אעומשלו

ייםוהידיםיפט!ךרובמהאללו*
בושיאלורבדאצישינומבלשומההחפהן

,ןטקדעולודנמלןפגרמצתופנצמופנציםינוטבםיררוגתמהםידוהיהלכיכ

הבוראו.רפכלכולליעויאלו?חלשברובעיתאזההוצמהתארובעירשאו

תפנצמילבזאתוארהלדיזירשאו,תועשעבראוםירשעםידוהיהלהחפהןתנ

םירשעבהנתנתאזההדוקפה.—טפשמהברחלושארתאביחי,ןפג־םצ

.״םירנההרפםמל1243תנשבלירפאשדחל

הדוקפה,הךיןןהרשאהכובמהוהמוהמההברהמלקגןובנלתעד
,םינוטבםיבשויהםידוהיףלאהשמחוםירשע.םיללמואהםידוהיהלעאיהה

,ןוקרילוכפהנםהינפווהמתיוהערלאשיא,םתזהאהדערווזפחנולהבנ

םירחוםהוםינברהימכחתיברמםנו,ןפנרמצתפנצמאיההמועדיאליכ

אנראווילידלימדחאשיארכזהנורחאלהנהו.תאזהמועדיאלוועמשאל

םהישארופנצהישנארשאאיהה•ריעהףוחלהאבהינאהארתחאםעפיכ

םהלוחקיןיאמיכ,םההםידבואהלחנוהאלזאםנםנמא.הלאכתופנצםב

הלאכדאמתוברתופנצמתונקלאוהלקגרבדאלו?ןההןפגרמצתופנצמ

,הצראולפנתהםידליה,ןרזנוזנםישנה,םהידיבושרפםירבגה.תחאםעפב

תופנצמונלחקגןיאט״:ולילייוםימשהלאםימתודרויהםהיניעואשגשלכו

רחוםתיגאתנכושםיהףוחליכ,רשבמלוקעמשנםואתפהנהו?״ןפגרמצ

ןוכגתמאהתעדלםיצרםיצאהצקמםעהלכ.ןפגרמצתופגצמהאלב
םלכו;םשפניחתוםחורופאש,אוהןכםנמאיכםהלעדוהבו,אוההרבדה

עינהלהנודתורישבותונצב,תוניפשבודריוםיהףוחלאודרחדחאשיאכ
תואלמהתוניפםששואשמח.םתעושתרוקמאיהרשאתיתפרצההינאהלא

םימתקמועאוההףוחביכןעיךא,םימבוללצ.וקחדיויחאתאשיאו,םדא

םההםימוצעהוםיברהםישנאהלכו.םהמדחאעבטאל,לנרעבראקר

הםכמלעםהלהכחהינאהבר.התואובשיותיתפרצההינאהלאועינה

תוטטושהתוניפםהןומהתאהאר,ויניעלעםשרשאיארדה^ןכדעבו,ותינא

רשאתאוהנקהדתהתוערתאהניפםרשאקהדהתא,ותינאלאתוברקו

םיענרהרשעדועורבעםרטבו.ןתוזחפבורמםימבתוניפםששואשמחוללצ
םיארוקשיאףלארשעםינשתולוקו.,תוניפםתואמשלשוהובבםםנוהובם

תואלודיבףינההינאהבר!״ןפנרמצתופנצמ!ןפנרמצתופנצמ״:חכב

תונקלושרדתה״.ושחיומילמבורצעאוההלודנהלהקה•לכו,וקתשייב

לכמםלכוארק!״רבדהןכ.ןכ,ןכ,.הינאהברלאש?״ןפנרמצתופנצמ,

ןפנרמצתופנצמיכ,אנועדךא״,הינאהברהנע,״רבדהבוט״.םירבע

טעמהזוי,ןהישקבמלכםימוצעוןהישרודםיבר,הלאהםימיבןהתורקי,

״רבדהןכ,ןכ,.—״שארהלעמלןריחמהלעיכבתכמידילעילעדונ״

—הינאה?ררמא,״רשישיאיכנא,אנועמש״.—םידוהיהלכוארק

םידוהיהו
*

>
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—הלודנהדרחודרחםידוהיהו
עוצבלויתענכריחמכתוברהלילהלילחו״

.—ורוחםידוהיהינפ—.״ןכהתושעלידילאלשירשאתאזכתעבעצב,
אלה)!״תפנצמלכדעבםיקנארפהעבראםאיתלבםכדימחקאאלינאו,
י״רבדהבוט,בוט״(דזןאףםכלקשןמטעמרתויאוה

לא.םידוהיהוארק

לע.הזמרבעמהנהאנולע,הינאהברארק״!םירדםילבתולעלוםרהת

םידוהיהולעזאו.״םיתכריבינשהרבעמםשודרתןכירחאו,הינאהינפ

,םיקנארפהעבראדעבתפנצמםתחקירחאו,הינאההםכמלעשי8שיא

םישלשןמהברהרתיזאףםאהינאהברו.םתיבלובושיוהינאהיתכריבודרי

.םיקנארפםיפלאתששו

.אישנהארק,״חאה״.םינוטאישנ.לכיהלאהינאהבראבתרחמהםויב

תאקשניואישנהילנרללפנתההינאהברו!״תפרצתינאבראוההתא״

תישערשאךדםהלדנלעךלתודוהליתאבהנה,:רמאיו,וילענ
—.״ידמע

—?״ובהרשיךשפנו?יטפשמקדצה״
ןודא,ךטפשבתקדצ״

—!״קדצה
—?םיתפרצהיטפשמלעםילאעמשיהיטפשמלתאשרתיןתתה

—.םיתפרצהלעםילאעמשיהיטפשמוהבנןכ,ץראמםימשהובנכ,חאה
הכ!׳טעמדועאנהכח,םילאעמשיהיטפשמתקדצתעדלתיארהאלדוע,

ובכלחוללעוידיחניואבאוההשיאה.ודוםשיאלארקיודיננהרבד

םירבדהוילאארקויפמו!״בותכ״.וילארמאדיננהו,הצראםיפאדקיו

,םינוטדיננ,החפהןייםוהיריםםשב!ךרובמהאללאםשיהי.הלאה

ושארבףונצלםהמשיאזועילבלםינוטבםיררונתמהםידוהיהלכלתדןתני

ותדתחא,תאזכתפנצמבריעהתוצוחבהארירשאו,ןפנרמצתפנצמ

םירשעךשמבותפנצמתארוכמלםהמשיאושיאלכלןתנתהכוראו,תימהל

לירפאשדחלםינשוםירשעבהאציתאזההדוקפה.תועשעבראו

.םידנההרפםמל1243תנשב

,״רבד־ןכ״.הינאהברתאדיננהלאש?״יתדוקפלאךבלתמשה״

אלךומכהוצמודינניכםימתבותמאבךלדינמיננהו״.הינאהברוהנע

וילארמא,״ךתינאלאהבושהתע״.״הזהםויהדעוידועמדועיתיאר

םיטעמםיענרירחאהנהו—.״יתדוקפרבדךרקירשאדעםשהכחו,דיננה

ופםאתההיבשוילכוםינוטריעתובוחרלכבהרצוצחהלוקתינש.עמשנ

םידוהיהוםםונתהםההםעתובברךותב.דיננהתדוקפתאעומשל

תואלמלםדיהנישהרשאירחאםהינפתלהצבוםהישארברשאםהיתופנצםב

,דיננהןתנרשאהשדחההדוקפהתאארקםירשהדחאו.דיננהתדוקפתא

,שאבםהיתופנצמתאךילשהלםידוהיהלכוטילחהןושארהענרבהנהו

,ואיצוהרשאףםכהמרעזמטעמליצהלטפשמלובשחןכירחאךא

םתוארבהנהו.םתלתתלהבאידשאריחמלכדעבהינאהברלןתוארובטלו

םהלןתנרשאתועשעבראוםירשעהורבעיץומכו,רצקםויהיכ

דיננה
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הינאהלאעוםנלהנודתוריםותוניפםםעפהדועםהלורכש,הכוראדיננה

איהההינאהתאםידוהיהלכובםתועשיתשורבעםרטבו,תיתפרצה

ךלהנק?ןפנרמצתופנצמתונקלךשפנתאשיה!לבוחהבר,.וארקיו
—.״םהיריחמבהברנאלונחנאו

יכ״,הינאהברהנע,״ילעדוני..טעמהז״
לכוארק!״וריחמתא^דירונולזונאםנ,.—״תופנצמהריחמדאמדרי

(80מ8)׳יםםירשעםאיכתתללכואאליכנא—,דחאהפםידוהיה

רבעהמילאהלעיהזהריחמבץפחהלכו.תפנצמדעב,תוטישקהנומש
וארק!״לבוחהבראנעמש,.—״הינאהיתכרימםשודריןכירחאו,הזמ

,הטישקיצחףאתופנצמהריחמבהבראאלועמשאאלוהבואאל,.םידוהיה

—.!״אנעמשךא
ךרדלםושלוםנשורפלורהמ!םיחלמיוה!עמשאאל״

םיעבראונלןת,׳,םלוקםידוהיהומירה!לבוחהבר״.הינאהברארק!״ונינפ

,״םנשורפלםיחלמהתאתווצלףיםוההינאהברו.—״תפנצמלכדעב׳ים

הינאהו,םנושרפםיחלמההנהו—.״׳יםםישלשונלןת!לבוחהבר,

רמא,רבדהבוט—.!״תרמארשאכןכיהי׳!לבוחהבר״,המוקממהעעונתה

הינאהברלונתיו,הינאההםכמלעדחאדחאולעמידוהיהו,־ינאהבר
,הריעהובושיוהינאהיתכרימודריו׳יםםירשעודימוחקיו,םהיתופנצמתא

.מימעפיתשתוממםשפנתאוליצהםיקנארפהשלשריהמביכוחמשיי
.חורםיקנארפףלאהששוםישלשןמרתויםעותענכהבשהינאהברלז

ףלאהרשעהנומשודיבהקל,והמעפתשגרחוררשאשיאותויהבםנמא

.אוההףםכהתםכמתאישולליבוהלדיננהלכיהלאךליוםיקנארפ

תאקשניווילנרללפנתההינאהבדו,דיננהלאש?״ךלםולשה״

—.״ילעךילומגתלכלעהדותךלבישהליתאבהתע,:רמאיו,וילענ

—.״יטפשמרשויכךשפנהרשיה״
קדצהןודא,ךתקדצהברהמ״

התעוי

—.״ךילאהנטקהלאשילדוע
—.דיננהוהנע!״לאש״

איהאלה,יתלאש״

לעיתחורהרשאםיקנארפףלאהששוםישלשהןמהצהפהתאידימחקתיכ

—.״ךדםחיפ
יטפשמיפלעךטפשלךיתחטבהאלה,דיננהארק!״האלהשנ״

—?״םילאעמשיה
דחשוחקיאלםילאעמשיהו—.״ינודא,רבדהןכ״

—.״טפשמםתושעב
תפרציטפושושעול,הינאהברארק״!״הפוסורעם״

,״תינש,—.״ףםכהתםכממתיעיברשלשמרתויידימוהקלזאיכהזהרבדכ

זאיכ״,דיננהרמא
׳

—.״תחתהרשאךפםכלכתאםיטפושהוהקל

תוכילההתאםנתעדיינומכיכהאוריננה,הינאהברארק״!״חאה,חאה״

עברירחאו.,וילענרפעךחליודיננהיל;רללפגורבדבו—.״םיתפרצה

לעדיננהםחניןפארייכ,וכרדלםיתוחרארובעיוםנשרפהעש

—.והשעמ

תודוקפהיתשלהבםהתאזאינמועדיאלםינוטברשאםידוהיהו
םשדיננהיכונימאהקר,התוערירחאהשאדיננהןתנרשאתודננתמה

םהילע
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הלודנהבוטהשעהזהםמהךא,ויניעברשירשאהזכןפואבםטםהילע

יחורםואתוקרקריהםהיתופנצטתאורימהםימיהתוברביכ,םהמע

ירחאיכ.םהמםיפיהוםיבוטהןפנרמצתופנצטב,םירוחשהםילובט

תאםולאש,הזהםמה.תאםהילעליטהרשאאוההםינוטדיננתוט

רטצ.תופנצמףימצלןוישרםהלתתלוירחאואםכלעבשירשאדינגה

ןתנ,םידומלבעומשלץפחורשישיאהיהרשאאוהו,םהישארבןפג
דשאןפנרמצתופנצמתובברלהבםנהאיהתאזו.םתלאשתאםהל

טימיבו.תאזיתוארביתאלפנרשאוהזהםויהדעםינוטבםידוהיהופנצי

אנראווילריעמםההשאריראפתאםידוהיהדועואיביאלהלאה

רמצתופנצטתאהנישעתםינקזהםילאעמשיהידייכ,רעטלארבינו

....הנההןפג
.ןאטלושןמלק



םיינברהתדועת

ירקחמרמאמ

!ומו,םתדועתהמהינברלאףיטיו,ןופצץרא־לאוינפמישי

.םהמעמתל*עםתנהכ

.םתדעונלארשילהרותובקעילםיטפשמתורוהלךאאל!לארשייקקוח(א

!אל.םתשדקנןושעירשאהשעמה־תאוהבובליךרדה־תאםעלעידוהלךאאל.;<)
׳

רזעםכתדעלתויהאשמוהרוטםנםאיכ,םכמכשילעודבלהזהלבםהאל!אל
,ץראהןמךרד־ימימתץורעלתונאותישקבמותולעישפותתשנרטהרתםו.הירצמ

מכנה.עשפמףהונלעםרוירשאוףנוירשאעשר-הטמלכרבשלץפמילכו

אלתושפנהןהידעלב,ןה,תויונהתאםנרוטנאופאםכילעו,תושפנירטונ

הניפועתבעכענראלהרותםמלוהםחמלןועמתחתמהפומלןיאבו,הנדומעת
אלםאהמינפרוערמושדקשאושו*ווצינזהםנןצרהרצנ,לעמםימשה־לא

ץוחמםנהרמשהלתש
יפרשאםש,וארקתםיעור:םתאהנה,דועוניב.

מהלהנה,םהיבקעבםכלואצתיכןכםאןוכנדדםו.ונבקיבל־ימכח־לכ

ותישיםנםאיכ.םימ־׳עקשמםתוקשהובוטהערפםנאצתאתוערידןיא
באזןשואיבלתועלתמםהילאבורקמו,ףרטלירהשמתמחמםרמשלבל

״(ז״טא״י)הירכזןיועי,תרבשנהאפרלו(*רדענהשקבלו,תודחכנהדוקפלו

־.לכלעןיעוטיש!םדאןאציעורםתאםנושעתןכווארתתמהבןאציעורמ

טאיכ,׳הרבדלםאמצוםבעררבשבןוהורמאתאנלאו,םכדיןאצירוםחמ

פלפפומלושיחהו,חכןהיקשועדימו,ןהיזזונףכפןהתאורמשוודקשםנ

ושקב,םכדיבןתנה׳הרדעתאםויםויודקפ.ערענפ־לכמוןוםא־לכמ
יקיפתו,טקשתואנבאירבהוציברהו,עוצפהושבחוי,בצנהולכלכו,חדנה
ינתמבי.הקעומםשימהנה,הז־לכידעלבו.ורדעםולשבץפחה׳המןוצר

.םע_י

אוהו,רדענה:יוארהו,רענה:תלממתילדתואהםמשג(םש)הירכזכ(*

:יאב(םש)לאקזחיכיכ,ריעאבגאו.(ז״ע,ד״ללאקזחי)שקכאתדכואהתא:ןיעכ
.רומשאתחסדיטשא
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?ץראהייונ־לבןיבווניבהביאתשימ?ןטשולפיקהימ?םכתיערמםע

ךא,םע־לכםהנושהותדךא?המדאהתוחפשמ־׳לכתמחוילעהלעהימו

דובכלדםללנבךא,וירוענבםלעתאשלדמלאללכלהרזםחוררשאויקח

׳הבשםויינמ.רחארבדללנבאלםללנבךאםדקהימע״ךץובבקעי

,וכרדביטיהןורשיו,וחרא־תאלארשיהכזשרוכימיבןויצתביש

העריאלו,חצריאל,ותימעהנויאל,ץצריאל,קושעיאל,בונעאל

ומהיויעמ.דםחוהקדצדועהשעי,הלועלעפיאלרשאדבלמו.תונוז

בוצעןינרי,ודיהטמחאבקיזחי,הכלח־תארצהומחל..ןנולחי,ןויבאל
,םיבהאבםהמעםלעתיוםידורמםיינע•ארקישושמלכלהחמשלכל,חור

חלמחשבלי,תומלםיחוקלליצהלשוכררוזביונרהלםיטמרפכבהברי

תאטלמלאשמהםומעןכםאימלעו.רונחידימתחזמלםימחרוודמכ

יקיזחמוירומםכילעמרתויהניבםתתדהםעמךארשאתוערה־דימםכמע
הנאתיתלבלרננלהקעמתושעלםכילעו,תדהתיביתאםינובהםתא?תדה

,םניבהלו,תעדוםעטבוטבונימקםעחכותהלםכילע.שיאלהערונממ

ונתואאונשלהקדצוטפשמםהלשיםע־׳לכמתונושוניתדרשארובעבאליכ
י

ויפנכלצברשאםימעהלככםישועונחנאךלמהיתדךאםאונשפנףודרלו

^ןייבמתובבלהו,הוחאוהבהאבתוערפוערפיאלםינוציחתונלפיכו,ןויםחי
תופילחתויהבםנםהיניבאביאלחוררשאדעוהיחאבשיאהקבדלולכוי

ית•שערשאכםימכוחמםילשמיפלעעיקרהרהמהזלכריהזהלו.ץוחמ

םכטעחורבו.םכיפטבשברבשלםכילעםנ.הדותלרומזמ:ירישביכנא

תוארהלו,עישרהלטפשמלהתאיםוקתןושללכוונתדלערצויילכ־לכ

דוהלילכותינכתםתוה,איההארטןתבוט־יכהיפי־תאםירשהוםימעה
■

זןוותרצונותדלעבךאאוהםאשיאלכלםולשוהבהאהרבדמו,רדה1
רשעו,ובןיאםומוהפיולכ,םיעושעשדליוריקיןבשיאלהיהי־יכ.םדא

הנעמשתוינזאו.ולינכרשאםידליה־לכ־לעהניבתמכחרבדלכבולתודי

ךיעושעשדליבו,ורבדירקיהךנבב,םישנאובשיהמש״:רמאלוירחאמ
שאכיהתאלה?ונבתאנקוהלכאתאלה?וברקבובלםחיאלה.״יפדיונתי

לאףועלחוריפנכולהשעיאלה?קפאתיהשהיה?דומעיה?ויתומצעב

רואכאיצוהלוםתוזחפוםהירקשומינפ־לאחיכוהלויניעדמהמתעפייללחמ

רשאונתדיבצןואניללחמלדועתושעלאופאםכילעהמו?ללוהמהתרקי

לכוםכיפאחורוםכייחתמשנאיהו,הלשמדלהתודומחלכבןיא

,התאנק־תאאנקלםכילעתלטונאיה?הבךאםכבלתונהלכוםכיעושעש

תראפתתוארהלו,הפרהלכוהצמשלכהילעמלונלו,הביר־תאבירלו

םלכו,היממוקתמלכיניעלהתלודנ
י

ןכ־אלרשאםירבדיכהדותונתי
.ץראהימעלכבהלהתלוםשליהתו,התע״דעהילעואפח

ךאלמתויהלםכלןכתיאליכ!ונילהנמוונירשאמועדתעודי(ב

איצוהלו,ונרשיםהלדינהל,םירשהוםימעהינפלונתדלעוונילעץילמ

הננב.
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םבעדיבו,הרושאלםירשהוםיטעהןושלםכניבהבםאיכ.ונקדצהננכ
,הפבםינפ־לאםינפ,בתכבםנהפבםנטפשמבהב.םכירבדלכלכל

טנ^יגייפר)תותדהתמכהבםכליכשהבו,בתכבקוחרמו
,(ט6פטנ1ו00יוו

יםז:ג)ןהיתורוקבו
יפימנ5

התעו.יונלונייהזאמוניתורוקבו.(ו־נון׳גיזפי
(יא׳ים)םירשהוםימעהינפלונתדלעוונילעץילהלםכילעםא

םהידעלברשאםירכזנהםירבדהלכתאבטיהליכשהלוןיבהלםנםכילע
דעומאופאםכלוחק.תרנוםמותרנום.םכיטעוםכיתפשלדיהת

וניכםהןכםהו,וננולתתםלצברשאםירשהוםימעהןושלורפםדומלל
הבתויהלםנםכתאולינרהו,הבםתדלונוככםתפשבבותכלורבדל
םענירמאותוחצירבדיכ,(רעקיראטעהר)םואנ(*ימיענמותוחצ.ירבוד

רוצועקביו,ןבאתובלוצצופישיטפכו,חורושפנדוכללהמהלזרבקשנכ
,תותדהתמכהדומללתעםכלואיצמהםנ.ופוטשיהבהאילהנוהמטשמ

מכתצילמתיבתודםומלןבאהנפלןבאועשתנשהןהביכ,וניתורוקוןהיתורוקו

(־׳*0^6)םבתוקדטצהו
וערנתהלאלכםכדמלביכ,םכשפנבומדתאנ־לאו.

ךא,אוהןכאלי.םעכ־םנהוםיעכתוהנומאבםכלםתשרארשא.הרותהתנוע
רובציכרצבקםועה:רמאהימריבר,ןה,הככבושהילתוהבלךארפאהעור

ןבאנינהיברו.(׳אהכלהה״פתוכרבימלשורי)ל״כעת״דבקםועכ
.

רמאןוידרת

עתםפתנשךידשא:אטרפןברזעלאיברל
יליוא,לוצינהתאוםירבדהשמחל

עיתםפתנש
ינאו,םידםחתולימנבוהרותבתקםעהתאש,לוציניניאודחארבדל

קםועהלכ:רמאאנוהברו.(׳בז*יז״עילבב)ל״כעדבלבהרותבאלאיתקםעאל

מיברםימיורמאנש,הולאולןיאשימכהמוד(םידםחתולימנילב)דבלבהרותב

,המודדבלבהרותבקםועהלכש?תמא^חלאאלליאמ,׳ונותמאיהלאאלללארשיל׳

׳׳!מךילשמודבלבהרותבקםועהלכ:ל״רו.(םשוםש)ל״כעהולאולןיאשימכ
ועשי״לכרשאץראבםיהלאשייכןיביאלועדיאלוונירחאםידםהתולימנ

׳הינאיכ(נ״כ׳ט)הימריבבותככ.הקדצוטפשמדםזזתושעלךאאוהוצפח־לכו

**יתצפחהלאביכץראבהקדצוטפשמדםחהשוע
)

שרדמהאלו:רמאנ״בשרןכו,

הקדצוטפשמדםחדועהיאו.(ו״טפא״פתובא)ל״כעהשעמהאלארקיעהאוה

עץילהכץראב.
ממזואל׳לעזובונעליעבשתאדובכאםכליהנהכוותד.לעוומעל

ונתדתאוונתואםיצתילעבתמטשמהעננםיתשותהא־׳אלהנה,הזידעלבו?ושע

י־םנאלברשהמשדעו,הבבריפלא-דעםנםאיכ<תחאשפנ־דעךאאלו,שפנ-דע

תאזכהלודנהמטשמתדחכהו.תויונאלמקמעורהלכו,םד־וניעמלבננץראוםד

.*

׳

איה

םואנומיעניו:ומכאוה,םואנושאניו:(א״לג״כ)הימריבש״מימפשמיםל(*

.תויתואהךופהבםיקלהה:רמכאוהםיחקלה:ןכו.ע״חהאתרומתי״םע

**
)

ןשלבהידידיכ״הזעבתכשהמ,ןמקלשדקהיבתכתורעהרקיארוקאנןייכ

.ל״ומה,ךלםעניוקםניממאירולדוד׳רפרה

.*.׳
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ןיאשל״זחוילעורמאתחאשפנחוקפםאו.תושפנןומהחוקפאופאאיה
חוקפיכףא,(׳אט״יתובותכ)ד״שוע״מניעמץוחוינפבדמוערבדךל

םיצוחנהל״נהםירבדהדומליכ,בללעהלעיןכםאהככיאו.תושפנןימה
יעוהככיאו?םעכ־םנ;״וםיעכיוונתרותחורהרמיהלודנההמטשמהתדחכהל
*ועוומלהבםונימיךיראהלוונתויחהלםאיכונלהנתנאלרשאונתרות

תונושלםיעבשודמלןירדהנםההנה,דועםכבבל־לאאנובישה?ונימירצוקלו

ז״יןירדהנם)
י

קיהריוהרותהתנועמברללשחקיתונושלםיעבשדומלו,(׳א
ןירדהנםהועמשיאלןעמלךאהזלכוי.הינונעתהונמדיבכתעדמולהתא
אוה)תהאןושלרעזמלםתאודמלתאלאופאהמלו.(םש)ןמנרותהיפט
הככיאו?ותדןרקםירהובר-םעתויחהןעמל(םכתדלומואםכירונמץראןושל
םולשועשיתואצותםהמרשאםירבדדומלהלענפמלבושחלהרומתלכות

?התירכבםיקיזחמלוהל

ךלמהרשאלילרקיתתלשיאלכילעםומעעחהנה.הזמדבל(ג
יכ,ודובכמוילעלצאדובכהלארשאלכלדובכו,ורקיבץפחאואבצ׳ה

ודבלהזו,ולםינרקודימוךלהישמשהקרב.הננלרובעבחריהללוהיק

)בבוחי.
9ש6יי6פי6=

קלחואםכלםבישוה׳הרשאץרא־יבלמלזעודובכתתל(ט
םדובכיכ,ומילעתוכלמותרשאםינגםהותוחפהלםניףאו,ודובכמיטהל

יבדו.ןהדאואניהדיבגלברק:רמאןופרטןבןועמשו.והנהםיכלמה.,דובכ

יכ,דועםהבףםונו.(׳בז״מתועובש).ךלמכךלמרבע:אנתלאעמשי׳ר

,ערלכמםורמשיו>םצראלעוםמעלעםהיפנכבוכבוםיןכתו^עםירפצכ
ישיפחרעש)םייחילעבתרגארפםבבותככ,תותדהתומוחירמ!׳םג

ט׳
)

ידעלבדחאלםויקןיאו*,ודרפתיאלםימואתםיחאינשתדהוךלמה:

תכולמליעותאלו.רחואמהאוה.ךלמהו,םדוקהחאה•תדהשאלא,ורבח

ינבריהזיוהוציךלמבקרתדםיקתיאלו,ומעהבןידיתדילבךלמה

!ןידותד,ירומםכילעםיםוטעםההתובוחהו.ל״כעהודימעיוהומייקישםדא
ליעוהלםהידמלטלארשיינבתדעתובאםכנהיכ■.דבוכרתיבומ&רזוי^דוע

תפומבוטרבדלכבתויהל,ךירדמו״וטלמבאלכלעו,וכלי■ךרדבםיכירדמו

•נשצייששי!,יייברןפ,יעיפםוי״ב,רעטונוו!,)!שד^}םחקליבישקמללשמוםהיכינחל

םהירשואמואריםחמו,םירשימוטפשמוקדצלכהנושארתושעלו,(ש״־־־י״יןוקיוןצ

תכללוהוריהיהירשאלעו,םעורירחאולהנתיןאצ׳תורתשעביכ.ושעיןכו

םתבשלוניבי.םניהנמוםברמוםחפטטירחאםיכינזדהולהנתיןכ.וכלי

דונמלכו,םהומכתושיעלםהיתוכילהלכלבלותישיוםעברוםחראוםמוקו

ונתתהככיאםלוא.רובעיאלוץורהקהופלאוהםניעףועמלכוםשאר

ולאשתהככיא?םנושלבםהילארבדלולכותאלםאםירשוםיכלמלזעודובכ

יכםהלובישתהמו?הלחתוהדותבםהינפומדקתהככיאו?.טולשלםהל
םוילושעתהמו?ועמשתםהנמועדתאלתפשםארבדםכטעפושרדי

דבכ

•

■

*
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מכיהלא־תאודבעתהכיאתוארלקכתלפתלכיהברקבלואוביופכודבכידבכ

ןיאמםמודןבאכוהשקמרמותכודמעתהבברמםילותוםעהישארםתאו.םכרדכ
?מכתמלכ־׳תאוריתםתהפיא?םדםהםהלתודוהלוםתואךרבלםכנושלבהלמ

מיעורךא״:ורמאיוםכינפ־לעםכוכרביאלה?םכתפרח־תאוכילותהנאו

אנוטפש:םכילעורמאיהכםאו?!״בבליעותםירשאמךא!הלאםיליוא״

התעוטיבהוואר!םכיתורבדמואשיוםכילנרלוכתרשאםעהלעדועורמאיהמ

רשאץראהםעןושלבטיהןיבהלודמללהזהרבדהללנבםנםכלץוחנהמ

.ביואורצמהרתםםכילעםהרשאםירשהוךלמהתפשווברקבםיבשויםתא

ץוחנךא,הדבלםנושלתעידיקופשתאלםירשוםיכלמדננרבדל(ד
׳;:םהו.םירבדהעבראדועהילאחפםלדאמ

.םיתחתחילברבדל.בלקזחוחורץמא(1

.םירבדהתומכםהבלוקשל.לקשמינזאמ(2

.*בדהתוכיאהבןוחבל.ןחבןבא(3

ךירצםירשוךלמינפלדמועהלכדשא.דובכהיגהנמתעידי(4
לינרותויהב$שיאלםילבהולפיאלןושארהרבדב.דאמםהברהזהל

יאושנדוםבאבלו,הברהונממ׳םילודנםישנאםעהרבחלחוראלרעונמ
שלנישרגהזביכ.הדעולהקךותבתויממוקרבדלו,ץראיידבכנוםינפ

)ךרוכלכורונמלכ
,טך>א6ו6גלו8

בהרולהנקיו,ובבלמ(׳כ״הנופטציט

,שוביאלו,דובכמרשועמהמכחמםיאשנוםימרדננרבדל(ט״קג׳ט0״יד)
י|ן^חנתויחלוימולעמדומלותויהבךפהלו.םירשוםיכלמדננםנ,רחאו

%1וחאםערבדלו,םש־ילבינבתאעעורתהלו,תעדלוםימילםיריעצה־לא

א״וייו,ובבלבלודנךרומהזבאיבי.הנפ־לכלצאוולהא,רתםבויערמ

לודנו־שנפייכו,ומעויתפשחותפלונממולתאשרתישיאלא׳תשנמ

תולילכחואלמיוינפו.םימיאוילעךולהי,רבדוהלאשיורקיהברוךרעה

והיבט&זירשאכו,הבםיריוםאלוללובתתובושתו,שפתייכןואלעופכ

8ך*4שוקיי^דימהטלמהברופצתלינכליניליניזא,ולךליוהזהםר־שיאה
דג^׳:יכףא,תראפתוהלודנילעבוםשישנאדננרבדלדעלןגכיאלהזכ

אלמףםכבםכלונקתיכדאמץוחנ!הדוהייפולאןכלו.םירשוםיכלמ
דועץוהנןושארהרבדהתאונישתןעמלו.ל״נהםירבדהתעבראתא
,מכבבלמךרומלכורונמלכתיבשהלםכפרחימיבדועםכתאוניכשתיכ

אלוםוקיאלהזו,רזניאשונותפוכישנאדננרבדלהרובנ׳םעזעוב,תעטלו
־םעםכלךיארבדושרדמהתיבילתוכןיב.םינופםםויהלכםכתבשבהיהי

.ל״נכ,םינושוםיברםישנאםעםכעעורתהבםאיכ,םדא
•

פ״:־׳י,נ:ו׳יטיע״נ)שדחהתעהחורךאיכ,םכבבלבונחתאנ־לא(ה

5״0



—65—

דוע!אל!אל.ינושללעותלםךאו,יברבוד(י־יי׳י[׳!יןטםנע״פייינוויט״5
לוקלינזאיתשהנלצתדוע,חונתילעהמכהזורבעםיתעםימודקםיתעחור

םניאדועוהישנץראלאופלח,וכלהודדנםיתעה.העורתילצלצבוירבד
}

,ושעהכוהכ״.תעדונלווחידוע,םויהונמעהפםייחםהיתוכילהוםהילמלבא
תומוןודבאהזידעצו,תוליבומםייחלהזילנר,םכלורמשההזוהזמו,

ופםאאלדועםדקימיבויהרשאונתרותירואמוונתדיבכוכ.״וכומתי״41

ותעפילו,ונשארילעלהידועהדועתהתובאםיארומאהוםיאנתהרנ,מהננ

תכללהפדרנםרבו,ונשפנתואהםתוביתנוםתוהראלדוע,ךשחךלנדוע

דועםהירחאהקבדישפנרשאיכנאםנו.דכלנולשכנאל•כםיחוטבוננהו
עונרמאצמאוילאצאםהב,שורדאםהיתובקעירהאדימתןטקרעניתויהב

ילאשבוםהיכרד־לעידמעבהגהו.הבתכללבוטהךרדהז־יאשפוחה•חורל

תבהאיכו,םבבלבדחייםנובשיץראךרדוהרותיכיתיארםהיתוביתנל

אלווררצאלהתוחאהשיא,היבצימאתכםברקבודמצנםיערתבהאותד

םיעושעשםלצאיהתוודמלהרות,וטישוהדילדיו,ורזעתהאלתחא,וקחד

ירמאמןרעי)תונושלםנודמליו,םריוחינהאלץראךרדםםנו,םויםוי

תונושלבםישרדמהוםידומלתהילעבתוריהמלערבדמה׳אןינעשלשמהטוח

ויהןירדהנםהו.ר״םפ׳ברמאמירזוכןיועי)תומכחו.,(תונושתונושלמ

דעתוימכםהותוינוימדהותויתמאהתוטבחהמהמכחםהמםלמיאלשםיווצמ

ןיועי)םדאינבתוכילהולבתינינעו(יוכויוכוםיעדויויהתונושלהוםיפשכהש
םנםיברתומוקמבדועהזכויוכואמלעדילימ־ךרמנאאת:׳אג״יקםיחםפ

רשאןעי.אושלתעןוילכלםדומלובשחאלו,(םישרדמבםנםידומלתב

ץראךרדידומליכו,(ד״ימנ״פתובא)הרותןיאץראךרדןיאםא•ביעדי
יב׳יםהלעמלןיועי)הבםיכלוהלוהרותלזעוהםחמםה

)

ונשתדה,תבהאב.

הבהאבומדקיו,םיערתבהאלםנםבבלבםוקמוריאשהתאזלבבו״דימת

תוכרבןיועי)תירבןבוניאשןיבותירבןבאוהשןיבשיאלכינפםולשבו

םעוליפאו־,םדאלכםעו,ויבורקםעו,ויחאםעםולשהברמו;׳א■^

אציו,קוחרמלחירונתירשאםיאדודכוקרותןמשכויההזלכללנבו.(ירכנ

םהירצח־לאםואיביו,תורשוםירשוםיכלמןיבךלהםעמשו,םיונבםשםהל

עננעתהלו,םינושםינינעבםהמעהכותחלםתוריטו
(םהיתובושתםעטבוטל

חםאש■
הבנשנהמוחםיתשותחאאלויה,ץראילשומינפלדםחון

,הלאירבדרוארחשכעקביןעמלו.ביואינפמזע־לדנמו,םתדלוםמעל

םיעודיהםיארומאהוםיאנתהמםימכחהלכתומש!תדיפלאמםכינפלהכרעא

םיבורקלו,ויהונמעמאלרשאםישנאםעםנםיבהאינתמותירביתרוכלונל

הניצאו.ב״אם״עםירכנלאםיחוכנםירבדיבישמלו,תורשוםירשוםיכלמל

.תורעהםעןנושלבתובושתהתצקםנ

יתרוכאאה
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.ויהונטעמאל.רשאםישנאםעםיבהאינתמותירביתןוכ

אוהה.(׳אח״נ)ב״בןיועי.דחא(רעינאפ).ישונמאםעייבא(1

הישפת,הנתמרביבוטברדאתרעמאאטטיכ.יבכשטיטחהוזהאשונטא

,אתאדדהיתירחאהנשל.היקבשךנימאתוטמבליא.ייבאאתא.הינקידב

■.׳ובוייבא.אתא.ם״בשר׳יפו.ל״כעיוכוייבאאתא,הינקידבהישפת

׳יפ.אשונמא:לעהנהו.ל״כע(ובוהאל״צ)ובהואירכנההיהשליבשב

1^כו.ףשפפ:םשט״בשר

:(יאה״ע)תבשןיועיו(אשונמאךרע)ךורעב
׳יפו.ל״כע,יפודנ,רמאדחו.ישרח,דטאדח,לאומשובר.אשונמא

,יפודנ.ףשכמ,ישרח.י״שר
י

,םשהתאדימתףדנמו,א״עבקודאהיקודצ

רפוכונייהו.יפודנ,רמאדחו.(םש).ךורעבו.ל״כעא״עלםישנאתיםמו

.ל״כעתלעמיפלכףרחמששוריפ,יפודנ:(ףדנךרע)םשו.ל״כע׳וכורקיעב

היהרשארובעבהתיה.ישרה:תעדבךורעהלעבום״בשרהתריחביכל״נו

יפמנםעםיבהאהנתיותירבתורכיייבאכ׳הארייכדאמםהיניעבקוחר

דבלמ,ןה.א״עלםישנאיתרכמו,םשה.*ואדימתףדנמו,רקיעברפוכה

.טטוקתאךימשוקתבואנשא׳הךיאנשמאלה:רמאבקעייהלאחישמרשא

חידיןפקפם3|ב-דחפמםנהיה.(ב״כוא׳(כט״לקםילהת)םיתאנשהאנשתילכת

ןמאתלאו:ללהרמארשאכ,ומצעבןימאהאלו,הרשיהךרדהלעמותואםנ

׳דהנשמב״פתובא)ךתומםוידעךמצעב
)

ךורעהלעבום״בשרהשוריפיפלו.

,םיפשכונממדמליןעמל,דתיהישונמאהםעייבאתורבחתהיכ,דאמבורק

׳רוןירךךנםהןכו.(םש)תבשןיועי,תורוהלוןיבהלםאיכ,תושעלאל

,׳אז״יןירדהנם)תורוהלוןיבהלםיפשכודמלאביקע׳רוםונקרוהןברזעילא

םהידנבטישפה■ןעמליבכשטיטההוהאלישונמאהיכ־,ז״פלל״נןכו.(׳אח״ם

ןירדהנםןיועי,םיפשכםהבתושעןעמלםאיכ,ךורעהלעבום״בשרהשוריפכ

ל״נדוע,ליכעתלונלנבלאשנהדחאוורוכזבהלעמהדחאבואלעב:(יבה״ם)
י

ןירדהנם)םיפשכאנמאדיפקאלד,דשאנמאדיפקד:ייבארפאשהמיכ
׳בז״ם

)

מונזאהחקל
םעהרבחלוחראםימכחדועילואו.הזהישונםאהן

בבדומלתבםיאצמנהםיפשכינינעהברהוחקלםהיפמו,םיפשכמוםישונמא

,רתםאשרדמןיועי.ינומלאינולפירכנםע.איית׳ר(2•

,הדועםולהשעו.אנשאבםיחרדחחילהוהאייחיבר:(ותוארהב

דיבעדדיתעןוכיהלא׳המ,הילרמא.תישארבימיתששבארבנשהמלכ

אנשאםוקממדחאבהוא■.׳וכוםיחרדח:כ״מבו.ליכע׳וכוןאכמרתויןופל

.ליכעאייח׳רל!דדועםהשעו,היהיונו

:וא.אתדיבא:ומשדחאירכנםעלאומשדימלת)הדוהי׳ר(3

הדוהיבר:(א״ערה״םוב״עםד״ם)ז״עןיועי.ןבארדובא:וא.קדטא
רדש



—67—

ןברדבא:תכםמהשארבף״ירהתחםונ)אנרדיבאל[הרושת]אנברוןכהילרדש
.ל״כעםדיאםויב(קארדובא:םשןירהתחםובו

י
ז״עןרעי.דחאןימםע(שודקהוניברדכנ)האישנהדוהי׳ר(4

ו)
׳

םויבהאישנהדוהיברלהנארםיקארנידהילרדשדהאנימאוהה(יב
הבהאתואאוהובלתחמשםויבשיאלשיאתונמחולשמו.ל״כעודיא

׳ראוה)יבר,ןהלשןמשהו:(הנשמב׳בה״ל)ששו.םולשתירבוהוחאו

.ל״כעןמשהוריתהונידתיב!(םשי״שר׳יפבבותככ.ל״גההאישנהדוהי
.ותדתלוכייפכץראהימע־לאומעתאברקלוצפחהזמוניביםיליכשמהו

אבר(םש)ז״עןיועי.ךששרב:ומשדחאירכנםעאבר(5

.ל״כעםדיאםויבךששרבלאנברוקהיליממא

ט״כק)תבשןיועי.טלבא:ומש•דחאירכנםכחםעלאומש(6

■

ייאדוחידאמיכח:ל״א.אשמשביננדלאומשלהיחכשאטלבא:(יא

:(יבוינק)םשו.ל״כעאוההזקהדאמוי:ל״א?אבטהוהימאשיב
מלבאל״א,אמנאלישניאךנהילזאקווהו,יבתי.ווהמלכאולאומשד

..ל״בע׳וכותימואיויחהילקירט,יתאאלוליזאארבניאה:לאומשל

ן״עו.ל״בעםיבכוכבהזוחהיהו,ירכנםכהםש.טלבא:י״שר׳יפו)

,אלשבםארמהוהיימקליתייא,יבתיווהטלבאולאומש:(א״ע׳ל

ורמאירה:לאומשל״א,[ונדשאיוובעניאלש]הידיל[טלבא]היבשמ

הארמהל1בל־ימנהאנואתשה,ל״כעךםנןייםושמובןיאלשובמןיי׳

.בובנשיאתבהאלםכחשיאתבהאןיבהמוניבו,תא;ה
י

,וטיבהוואר

רשאךםנןיירוםאללנבםואמערננאללאומשלםכחהטלבאתבהאמיכ

ה.לאומשובקיזחה
ובוהאךולהבםאיכ,וניעםוכבןתנאלטלבא,ן

רשאםיבנע־םדמותברקו,ןיימלאומשידודולויהםיבוטו,םירשימבותו?•■^•■

םחלו,שפנב*שפנרושקיאלרמחןיי.דחאםוכמרחאשיאםעהתשי

הרטמלאאבלדחאץפחםאיכ,תחאהדנאלתובבלהשעיאלתודומח

לכאמבהזמהזםינושהםישנאידיבםנהלציהזץפחו,תחא(י=יצ)

םכל־וכלואנ־וםנ.תאזההרומתבאיהתדהדיךאםאיכףא.

שיא.רכשיתושלתואםכ,ןיילתואםכובשיהמשי.התשמ

!ןירבועבשתםלועתבהאןושללןושל,ובירקיםוכילאםוכ,ולהציוהערילי£

•

וטפשתאלה.ועוניםיפםהתומאםהיתוכרבוםהיתוקישנלוקמותורכתחצנ

,ויה.דחארשבלהלאהםישנאהלכיכ,וארתםיניעלךאםאהזמטופש

ךאיכ.םכלועדתוריעזאנורתכםלוא?שורדיוהערבוטונממחתנלכיכו
,תותשלולכיכםיזילערבח.םתטפשבזוכטפשמו.םתיארםיחודמואוש

,רבדלכלדהיזא,ךלהועצבירחאשיאשיאו,ושטנובזעהתשמתיב

שחנכקשנרשאהפה,םאבםםוחםעתירבהו,ןייהדאםעהלהלזאהבהאה

ךשיבה
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*׳

רשאתחתו.תוחכותותוצאנתוכרוזופטנתוכרברשאםיתפשהו,ךשי

תיב־לאתיבוהדשיילאהדשהתעובירקי,ובירקהםוכ־לאםוכםינפל

,תושפנהייואמןוימדבןתדוםירשאתירבהוהבהאהןבאל.ועיני

תאזכהקושת.ןהכעמלאושאוהרשאתאו׳התאתעדלףודרלדחיןדםוהבו

תירבהוהבהאדןכו,דעלןוכתהומכןכלו,תעבונםלועלתדמועמשפנמ

.ועבטההינדאלערשא
׳

ןיועי.ינומלאינולפירכנםע.יאחויןבןועמשר(7
׳

שרדמ

רוצבאיראדיבנםיחרדחהילוווהיאחויןבןועמש׳ר:(םש)רתםא

רמא?ןידאמויןבגיתש(יברהבאיהל״ר)יברחנשמ :הילרמא,׳וכו

ןיועי)אייח׳רםניכתואורםכיניעהגה!רבדינובנ .ל״בע,ןיא:היל

םילכאמ)תותשלוליכאל.,לדהאליאחויןבןיעמש ׳רםג(הלעמל

אלרשאםירכנהםהלושערשאהחוראב.(ונתרות׳פ״עםהלםי־תומהםיקשמו

:(שולשתנשבקוםפ)רתסאשרדמןיועי.יברגהנןכו,המהונמעמ

רבדמבשרדמןיועי.יאתםוד׳רןכו.ל״כעדלהדועםהשעםונינוטגא

יאתםודר״א.ודיעינבלכ׳ןמיזשדחאיונבהשעמ:(איכהשרפ)הבר

לכמרםהוגחדשהיהאלו.וריעינבלכםע׳הדועםהתואלןמיזיתוא

׳רש״מלאופאהשענהמו.ל״בעדבלבךרפיזונאאלאםלועבשםימעטמ

ל״כעוחבזמתלכאוךלארקורמאנשיוכוץראלהצוחבשלארשי:לאעמשי

אלםתחוראבותשוולבאל״גחםימכחהרשאםירבנהלכיכ,ל״צו?(׳א׳חז׳ע)

םהרשאםירבנבםאיכרבדכונניאלאעמשי׳רו,םילולגידבועויה

ח״פ)א״דתבםנןיועיו.(ב׳גק׳יםשארד״י)ייבןייעיו,םילולנידבוע

.ורושאלרבדןיביםכחהו(י״פו

סהו,ד׳חיםעםיברדועויה,םידיחיםעםידיחיהלאד^לפ,(8

רשאאביקע׳רו.הירזעןברזעילא׳רו.עשוהי׳רו.לאילמג׳ר

השעמ:(ה״פ)הברץראךרדתכםמןיוע•,דחאףוםולפםעיתירבותרכ

?)תימינפהתוכלמלוכלהשםינקזהעבראב
)

דחאםופוםולפםהלהיהו,

׳זירזעןברזעילא׳רו.עשוהי׳רו.לאילמג׳ר:םהולאו.םשרבח
לבקנשךנוצרי׳בר:לאילמג׳דלעשוהי׳רולרמא.אביקע׳*ח

םכחטלבאו:ברתכ(לאומשםש)ןיםחויבהנהו.ל״כע׳וכו?ונרבחםזפוםול*

ורבחוארקשחופתו:תורודהרדםבז״עבותכו.ל״כעורבההנובתבלודנ

עהמיתו.ל״כע
תעבראלרבח:םשבףוםולפהארקנהפיכ,ותהימתל

בותכ(טלבאךרע)ןילמךרעבו.הנשמהימכחילודנויהרשאםינקזה

תמשכברבוםונינוטגאתמשכיברבוניצמאלה,ותהימתלהמיתו:וילע

ג״ע)הליבהההדרפתנ:דהאלכרמאןכרדא
׳י

ונתבהא:י״שר׳יפו(ב״ע

.ל״כע׳וכושפנבשפנהרושקש

םיבורק
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.תורשוםירשוםיכלמלםיבורק

(*והבא׳ר(1
י

.םינפ־אושנו:(׳אר״י)הנינחןיועי.רםיקלבורק

תומביו.ל״כערםיקיבוהבא׳רןונכ׳ובוורובעבורודלםינפםיאשונשהז

רםיקיבדובכםושמ.הרמאוהבאיבר:רמאדןאמלאמלשב:(׳בה״ם)
(׳אד*י)ןירדהנםו(׳אז״י)תובותכול״כעידימאלוהילורמאאל

והבאי*
:בותכםשןירדהנםב]אתהטאןקפגרםיקיבלאתביתממיתאהוהיכ

אנרגרמ!הימעדאבר:יכתהילןירשמו.היפאלרםיקיבד[אתינורטם

תאזההרישהםונרתו.ל״כעםלשלךייתמךידב!ארוהגדאניצוב!היתמואד

זמריי״שרתעדיפל]!רואמהתרונמ!ותדעלהנמ!ומעאישנ:אוהתירבעב

_תעפיווינפרואלאהז

אוהיתעדיפלו.םשוםשושוריפןיועי,ותנומת

רשאםכחלכלדאמהואנאוהו,(׳בח״כתופרב)לארשי׳רנ:יונכןיעכ

הרויהזו.םולשל.ךאבךורב[םתביתנלרואוץראה־פעתלדילנרלרנורבד

ע
הוהאמוילכ:(א״ע׳מ)הטוםו.רםיקהתיביניעבותראפתתלודגל

ל״כערםיקיבדארקיםושמהיזיפשואדעוהבא׳דלאבארבאייהירהולמ

.(אתוכלמדארקיה״דםש)י״שר׳יפץועיו

ק״בןיועי.ךלמלבורקןבואררבםימלוטבא:וא.םילוטבא(2

וריתהןבואררבםילוטבא.ירומאהיכרדמהזירהימוקרפםמה:(׳אנ״פ)

הליעמםנץועיו.ל״בעתוכלמלבורקאוהשינפמימוקרפםלול

.(׳אז״י)

.׳

ןירמא:(׳אא״י)תלהקשרדמןיועי.ךלמלבורק.ארפקרב(3

אתובלמבבישחאוהדארפקרב:ןידלןידןירמא?ןו׳לעםייפמוליזאןאמ

תיהדוע,םכחהיהשרתוייכ.ךלמלבורקתו׳הלדאמהואנולו.ל״כע

שלשמהטוח:ירמאמןיועי,םאפאזאילשמד״עהברהםילשמןקתלריהמ

ריםהלרינככומלאוהו,םיכלמבבלחמשיוהנימללשמלבו.(27דצ)

כעג׳ניויציזנטן״ולט0יל^וח)םיעושעששיאהיהםנו.הערחור51
(ט:עןי

םנםשודיולהיהיכ,םישעמבםנךא,םדבלםירבדבאלו,ועבטת1

נ!קנ־ררעב:ג)קימימהתב

0
ט

בוצעחמשל,ץוחנתעלהבשמתשהו,(

ג)םירדנבוילעדפוםמכ.שפנרמןינרהלו,ז#%
׳ש״ועי(א״ערא״נוב״עם׳

ם׳יאצמנהתירבעןושלבוירמאמורוירשאכ,הדיחוהצילמבולברוידיןכו

ידומלתהןאוידבםידחאלהמהו,םשריעזםשריעזםישרדמבוםידומלתב
׳

ישרדמהו

איכ,אוהו.לבא:לעפתארוהבשדהרנ־רמאלשחם:מהאוה(*
ןי

ע):ותארוה

06

ע
םיחםפןיועי,חלפושלכוהאנהלכללוכה,(ןג00פינעג):קל.(ן

׳נא״כ)
רוםיא־חאולכא.-אללכאשאללכאיאלרמאנשיםוקמלכ:והבא׳ררמאד(
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י.ותרותלאהזהםכחהולחפםםירבדהמכ!יזחאת.יתארשאישרדמהו

תיבלש:(׳אג׳$)ק״בןיועי.ךלמלםיבורקלאילמג׳רתיב(4
.ל״נעתובלמלםיבורקשינפמ,תינויתמכחברפםלםהלוריתהלאילמג׳ר

^
ץועי.ןושארהרגדזיאומשםרפךלמלבורק.ןתנרבאנוה(5

יוהאדחאנמיז:ןתנרבאנוהילרמא:ישאבררמא:(יאט״י)םיחבז

רמאו,הילהינהייתיתויאניימהילילדמיוהו,אכלמרנדזיאדימקאנמיאק

היהוטנבא:י״שר׳יפו.ל״כע,וכבביתכשודקיונוםיגהכתכלממ•#?ל

־:רמא,ותואנלידכהטמלוטישפהווידייליצאדננכמהלעמלמדועו
תכלממ

הזמ]םינהכלשתראפתבםכמצענוהנלםתאםיכירצו,וכבביתכםינהכ
{א״מבהארארשאכ,םידוהיהידנבבםינהנמהברהלאהנעשמוןעשמשי■

.ל״כעעזיבורגהיאלוהבביתכד
•■

:ז״עףוםןיועי.םרפךלמ(ינשה)רובשלאבורק,הדוהירמ(6

והיימקליתייא,אכלמרובשדהימקיבתיווהיבוטרביטאבוהדוהירמד
הרשעהצדרדה,יבוטרביטאבלהילבהיוקםפ,לכאקםפ,אנורתא

ארבנאוההו;יבוטרב•טאבל״א,הדוהירמלהילבהיוקםפ,אעראבינמיז

.ל״כעהיונבילםיקאלרמוהיונב*לםיקרמ:ל״א?אוהלארשירבואל
אלושורפאוהשובינא.ריבמהדוהיברהיונבילםייקרמ:י״שר׳יפו

י
תרכהו.ל״כעךכלכשורפאהתשקזחומיניאךבלבא,רוםיארבדלכאי

דאמלינרהיההדוהירמיכ,ידמלהרותשורפאוהשהדוהירמברובש

.םינפוארתהםויםויו,ולצא

7
.עודיהאמורךלמ.םוניירדאלאבורק,איננחןבעשוהי׳ר•(

,ומיניבויהרשאתוברהתובושתהותולאשהותוהישההנירותרשאכ
.הטמל•ואר

תוחיכומושהנלהדבערשאתהאאתינורטמלבורק,יםו^׳ר(8

ותיש,וניבוהניבויהרשאתוברהתובושתהותולאשה1״ע
.האלהבוהבהל

י:(4ו״נ)ןיטגןיועי,אמורילודגלבורק,אבתעקםחנפ׳ר(9
רואמתחםונו.ל״כעאמורילודנןיביתייהינאאבורעןבסחנפ׳רירמא

רזעלא׳ר:(ו״יפג״ה)םיניע
י

ר״יו(ייהשרפ)ר״בןיועיו,יסוי•רב

.(ב״כהשרפ)

■

י)ז״עןייעי,ןכרדא:וטשדהארשלבורק,בר(10
:(ב״ע׳

רמאןכרדאביבשיכ
■־

2ו.ל״כע,הליבההדרפתני.

:י״שר׳•

שפגהרשקנשונתבהא,הליבחהדרפתנ,היהתומואב^■רשןכרדא

.ל״כעשפנב
אבר
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׳
ךלמ(ינשה)רובשלשומאזימרוהארפיאלאבורק,אבר(11

יבב(חוקלמ)אדננבייחיאדארבנאוהה:(׳בד״כ)תינעתןיועי,םרפ

אעבאכלמרובשיבאחלמעםחשא,חימואברהידנציי׳וכואברדאניד

ירועצל
׳

אל:הרבלאכלמרובשדהישיאזימרוהארפיאולהרמא,אברל

רמא״והלביהיוהיירממןייעבדיאמלבדיאדוהיידהבק6עךליוהיל

אנמיזדםושמאוהה:הלרמא,ארטמאחאו.ימהרןייעב?איהיאמ:הל

,ארטמיתילוזומתתפוקתבאגדיאהימהריעבילאלא,אוהארטמד

םחוימה׳יפבו.ל״כעארטמיתילדימהריעבוךתעדןיוב;אברלהילהחלש

.ל״כעאברלהיל(הבהאש)אמחרד.,אברלהילהחלש:םשי״שרל

הרדשדירנידהאמעבראהנממלבקאברךאעורמ.ז״פעוניביםיליכשמהו

ב״ב)ימא׳ר.אלו
ובירקהלהילהרדשדןברקהנמכלבקןכו,ש״ועי(ב״ע׳י

זימרוהארפיאתקדצבטיהררבתתןעמלו,ש״ועי(׳בו״יקםיחבז)םימשמשל

םירוןםינשרועהזבאנ.,חמא,ללכבםידוהיהלכלוטרפבאברלהתבהאו

ח)ב״בב,ילבבהונדומלתבםיאצמנהתנממ
׳

ה;מיאזימרוהארפיא:(א״עם

יקנראהרדשאבלמ*וובשד

הוצמליוהיל:הרכא,ףםויברדהימקלירנידד׳

כ)הדנבו,ל״בעהבר
׳

הרדש,אכלמרובשדהימיאזימרוהארפיא:(ב״ע

,היחרא,הימקהידבועברביתי:אברדהימקל(םשי״שר׳יפןיועי)אמד

ימיכחהמכ!יזחאה:הידבלהילהרמא,אוהדומחםדיאה:הלרמא

אפדינימ]יתשהילהרדשרדה,,הבוראבאמוםכאמלד:הלרמא!יאדוהי
-

׳יפו,ל״כע(*ותיבתיאבלדינוותב,יאדוהי;הרמא,׳וכווהנירמאוהלכו

,ינוותבןנימנרתמירדהב,םיבשויםתאבלהירדחב,אבלדינוותב.:י״שר

תובוטההיתולעפמתרבד־לעיכל״נו,ל״כעםכבהיוצמהמכחלכרמולכ

לעופהםשכ.זימרוה:םיםרפההוארק,ל״נכותדלבלםשילבמשיאלכל

ז:יי.>)בוטה
ע!ו׳ינולגפטוג

.זימרוה:ותואםיארוקוובםינימאמםהרשא(ןעז

םליעינבםהםיםרפה:(רואשרש)באזןבל״ירלםישרשהרצואןיועי
,תילכתלעביתלב,לובילכדחאארובתיאיצםבםינימאמויהםהו,םשןב

,וא,(דוםיל״ר)דוםיא:םנושלבהזהאיצממהםשו״,םיאצמנהלבאיצממ

איצממהיכ,ד׳*םתעדו/וכו(^)אדזימרוה:ותואוארקיןכו,זימרוה׳

׳וכוודבלבוטהלעופהותויהבאוהו,.יחצנודבלאוהזימרוהןושארה

וארקםיםרפהוםילבבהיכ,עודיו.־וציומרא:םנארקנהאוהו.ל״כע

ד)לאינדןיועיו,םהיהלא*םשבםהידבכנוםהילודגתא
;

המשיידלאינד:(׳ה

הדלוהבהלןתנרשאםצעםשאוה.*רפיאו.ל״כעיהלאםשכרצאשטלב

רובש:הנבתנוכתםנרוכזארוכז.זימרוהארפיא:תנוכחבירבדידמ

ץחולו,דאמעצבבהואהיהאוהיכ.ומאתנוכתמךפהל,התיהרשא

.םעפורתםבםעפ,ףםכול.תתלומאבירי!אברםנםכותבולארשיירישע

יולגכ
׳

.בלהירדיזר:ת״שרצוילהשרומידמולמתמשנםויפבש״מדםזנז״ע(*
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ה)הנינחןיועי,ילנב

׳

א
׳

לכי,םהמוניאםינפרתםהבוניאשלב:הבררמא:(׳בו היתיאםינפרתםהבאלרמ:הברלןנברהילורמא,םהמוניאלוכאלהיהובוניאש
רובשיבלהענצבאנרדשמהמכותיעדי.מו:וחלרמאיה׳תיאלוכאלהיהובאלו

׳אכלפרובשיבדרודשיכזחא.והייניעןנברהיבובהיהיפא?אפ.מ
היהאבר:ךאיכ,הבר:תחת,אבד:ל״צקפםילבו.ל׳*יהוכדת

אמהנהבריב:(א״עח״כ)קימבבותככ,לודנינעהיההכר:לבא,ןשע
מיאעבילימתלתינה:אבררמאו,׳וכוחכתשפאלוישניאליר>״ד

ן

ימק .ל״כעילובהיאדםחברדהירתיעו׳יכוילובהייתרת,אימש

,יבר(12

.
תוחישהתודיעמרשאכ,אמורךלמםונינוטנאלא׳בורק

.ןתומיקמתמישרהאלהוטיבה,םהיניבויהרשאתוברהתובושתהותולאשהו

ונבר:א״יהשרפ)ד״בןיועי,הזלהזוהזלהזושערשאתודועםהןכו
שרדמו.ל״כעלוחבהדועםולהשע׳וכותרשבםונינוטנאלהדועםהשע

הרותןכו.ל״כעיברלהדועםהשעםונינוטנא:(שולשתנשבקוםפ)רתםא
(׳אהכלהו״פתיעיבש)ימלשוריןיועי,יברלםונינוטנאןתנרשאהרושתה ןויעדועךירצהזו.ל׳כעתוםיראבןינשדןיפלאןירתיברלהבהיםונינוטנא עהרוידוחיבו״:ורושאלוניבהל
ל

תומבורמאמםונינוטנאליברתברק
ז״ע)הליבחהדרפתנ:םונינוטנא

׳י
םשב(ברםש)הלעמלןייעיו(ב׳עם

א״פהאפ).ימלשוריןיועי,םרפךלמןבטראלבורקהיהםנו,י״שרשוריפ
ה״כול״יע׳וכואבמילנרמדחשודקהונברלחלשןבטרא:(׳אהכלה
.(ה״להשרפ)ר״בב

םירבדהמהארנכ,םרפךלפ(ןושארה)ריבשלאבורק,לאומש(13
.ייהאלהםיכורעםנהודחיורבד;רשא

׳

תוירוהימלשוריןיועי,יברעךלמלבוייק,תיחמקןב]ועמש(14

׳נהכלהנפ)
יברעהךלמםעלייטלאצישתיחםקןבןועמשבהשעמ:(

*.ל״כעהבשחםעכ״הויברע
ןוצרוס׳פהוםירשוםיכלפםעתוקוחרםיתעלךאירבדרשאו

יץ:םה,םהפ

.(׳אט״םאמו׳)ינודקמהרדנםכלאםעקידצה.ןועמש(1.

.(׳אא״צןירדהנם)ל״נהרדנםכלאםעאםיםפןבאהיבג(2

,(׳בו׳או״נ)ןיטנ)אמורךלמאבצ.רשםוניםפםאםעיאכזןבןנחוי׳ר(:3

םירכנלאםיחוכנםירבדיבישמ..

.(נ״יר״ש)׳ר־גהםומינבא:לא,יאנבהףםויאבא(1
י

׳ר
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רבדמבוד״יר״בח״הד״פתומביימלשורי)םינויה:לא,והבא׳ר(2

׳דהבר
.(׳א׳דז״ע,ה״כר״ב)ם^ימהלאו(

אמוהנתו׳בד״נז״עו׳אר״ב)דחאףוםולפ:לא,לאילמג׳ר(3

.%׳(ורתיתשרפ

תחאאתינורטמ:וא,דחאיונ;לא,יאעלארבהדוהי׳ר(4
^תלהק)

חהבר
׳

.(׳בט״מםירדנו׳א

ר״ב)םוניירדאלא,היננהןבעשוהי׳ר(5
,א״ע,א״כ>׳נ׳י

,יתומתרשאבקוםפתורשרדמ,׳הב״י,ד׳י׳ח,׳ח׳בחברתלהק

אמוחנת,םידוהיהולהקנקוםפרתםאשרדמ,׳הידםחקוםפהכיאשרדס

או׳נתוכרב,תודלותתשרפ
׳

אט״יקתבש,
׳

אב״נק,
׳

ההנינח,
׳

,׳ב

צןירדהנמ
ם,׳בט״נןילוח,ב׳ע׳
׳

,םוניירדאתב:לאו..(א״ע

׳׳נםירדנ,ב״ערוא״עם׳זתינעת)

םןילוח,ב״ע
יבדיבם:לאו,(א״ע׳

חתורוכב).*נותא
׳

׳בט״םהדנ)׳,אירדנםכלאישנא:לא,תובושתב״יו,(׳ב
)

.

הברתומש,ז״כנ״יר״ב)דחאיונ:לא,ההרקןבעשוהי׳ר(6

יכ,ערו.(השעוידומעקוםפםירישהריששרדמ,׳דהברארקיו*,׳ב

ענ״יר״בברפוםירשא
ל

ע׳זהברםירבדברפוםיק״ביר
תחםונו,ז״בירל

.רחואמהר״דתחסונמדאמרתיילהנמאנםודקהר״ב

:לאו,(ט״יהבררבדמב)דחאיונ:לא,יאכזןבןנחוי׳ר(7

.(׳דםש)םיטגנוה:ומש,דחאןומנה

׳נהברםירבד,ב״לר״ב)דחאיתוכ:לא,ןתנוי׳ר(8
)

ןימ:לאו,

.י.(ב״פר״ב)דחא
ח״ם,נ״ם,ה״כ,ז״י,׳דר׳ב)תהאאתינורטמ:לא,יםוי׳ר(9

״

חהברארקיו,׳נהברתומש,ז״פ,ד״פ
׳

שרדמ׳ב״כ,׳נהבררבדמב,

אתלהק
ח׳
׳

.(ביכיתבר.אתקיםפ,

.(א״פר״ב)דחאינורמש:לא,יםוירבלאעמשי׳ר(10

׳ז׳התלהקשרדמ,׳דר״ב)דחאיתוכ:לא,ריאמ׳ר(11
)

:לאו,

עריב)דחאיונ
דחאךלמ:לאו,(ד״צםש)דחאיארמש.:לאו,(׳

״...(א״י׳אתלהקשרדמ)

טהבררבדמב),יברעךלם:לא,אביקע׳ר(12
׳

א״ע׳יביבןייעיו,

דחאירכנ:לאו,(א״יר״ב)עשרהםופורםונרוט:לאו(נ״ער״ב,בטיה

תלהקשרדמ)אמורךלמיםירםמדחא:לאו,(ט״כהברתומש)אצלב)ומש
*

׳יהשרפ
החרקןבעשוהי׳רל־אזונאוההל״א:(׳אב״נק)תבשןיועיוי,(.

.נ״עצו׳ובו

ף
,

.׳.
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־.(ו״יפןתנ׳רדתובא)תחאאתינורטמ:לא,קודצ׳ר(13
*

ר״ב,׳נהכלהג״יפתובותכימלשורי)אברםונינוטנא:לא,יבר(14

׳פאמוחנת^,ז״ט,׳יהברארקיו,ד״פ,ז״ם,ד״ל
4

ז״ע,ץקמ,הלשיו

׳י
׳יהשרפתלהקשרדמ)אריעזםונינוטנא:לאו.(ב״עוא״ע

£י
).,

אח״צןירדהנם,׳או״נתוכרב)רובש:לא,לאומש(15
.(׳

■
׳

הריב)םינימה:לא,יאלמש׳ר(16
׳

אםוחנת,ט״כהברתוטש,

.(םישודקתשרפ

.(ט״יר״ב)איכוטנאישנא:לא,אמוחנת׳ר(17

ריטקאו,יצמקאלמםירכזנהםימכחהתובושתינמץמקאהתע
,:ינפואשתוינוצרתילוא,הנובלטעמםעםכלשינא

.ךונחלהתימןיאצומונאןיא:ולורמא,והבא׳רלולאשםינימה(1

׳ב׳בפיכלמ)ןלהלהרמאנוהחיקלןאכהינמאנ:ולורמא?הפל:םהלרמא

ינ
הםויהיכ:(
׳

םתאהחיקלםא:םהלרמא,ךשארלעכךינודא־אחקול

חקוליננה:(ו״יד״כלאקזחי)ןלהלרמאנו,החיקלןאברמאנ,םישרוד

,(ה״כר״ב)והבא׳רןבישההפי:אמוהנתר״א,הפנמבךיניעדמהמתאךממ

שקעםנתחצונוהרורבהבושתא;הו

י

,תמאבשחכלץמאתמולותלתפו

ונאןיא״:םרמאב״םינימהינפתמנמיכ,ל״נו,המוההואנהילעבלו

התימןיאצומ

י

אלארשב־םעןוהרדמידןיהלאכךונחתאתתלהתיה״ךונחל

אוצמלםתיפצבםתדירפםבאבומוולםחוימהרפםהתאהזבריקוהלו,יהותיא

.םהיתועדלעשיןנמוב

1יוכתדמועשהשבכהאיההלתנ:עשוהי׳רלליארםיקשוניירדא(2

■

המ,(םידוהיהולהקנקוםפרתםאשרדמ)הליצמשהעורהאוהלודנליא

העור׳הבךאלארשיהרוזפהשיכ,העידופאי,־(!תאזההבושתהתמכחמ

,הדיםצועוהחכב*ל,ליחהשעת
י

עהנילביידשלאךא
,היתוקוצמלכל

איצוהלו,רעשבהיזזונ־תארבדלהדמליו,המלאנלחרהפהתפיאוהךא
ךלתו,םיםיםררעתחתאהכתרשאדעהשחתאלו/חתפיתוהתקדצרוא
.התחונמתונלאתויממוקהל

4

עשוהי;רלצארשארםיקלכןכו,םוניירדאאוה]רםךכהילרמא(3

יאפיילאמיא,אבוטותימכחדותירמא:היננחןבעשוהייברל[היננחןב
אצקשךבייערו,ךביברנו,יאםרפךלירחשמדתיזח:ל״א,יאמלחבאניזח

•וללשיו,ךלמהתדובעלךגחקיךיביואהמהרשאםייםרפהל״ר]אבהדדארטוחב
|^לוכרהרה.בהזלקטבםישמרוםיצקשתוערלךוצהליו,ךשוכרלבתא

כ]אזחא־רואלו,אמוי
י

ו״נתוכרב)[ובלירוהרהמאלאםדאלולןיארמןיא

׳א
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א
עהרותו.,ח״ביןתצעדאמהאלפנ,(י
יכש״ועיוIהילעבתנובתל

.דובשלןכץעיוהירחאאלמלאופש

,וכיהלאליזחיאדאניעב:היננחןב■עשוהייברלרםיקהילרמא(4

ידהלהימקואלזא,הילאניזחארביא:ל״א,הילתיזחתיצמאל:ל״א

:ליא,אניצמאל:■ליא,היבלכתםאל״א,זומתתפוקתב[שמשהדננ]אמוי

,אוהךירבאשדוקדהימקימייקד[ויתרשממ]ישמשמדחד[שמש]אמוי

:תרםא

י

טינןילוח)ליכעןכשלכאלהניכש,היבאלכתםאלאניצמאל
.(ב״ער׳םוב״עס

םכלשיםתא:ליא,החרקןב־עשוהייברתאלאשדחאיונ(5

,םיחמשונאןיאםיחמשםתאשהעשב,םידעומונלשיונאו,םידעוס

ל״א?םיחמשםתאוונאיתמיאו,םיחמשםתאןיאםיחמשונאשהעשבו

אחםונןיועיו,(נ״יריב)םימשנתדיריב[ונינפלרםחאוהיכףאליצנ]

:םשב־םשנהםויתאירישמדחאביתינכז״פעו.(יז)הברםירבדבתרחא

.יח־לכלדעומ

הרשעעבשןבףםוירשפא:ולהרמא,יםוי׳רתאהלאשאנורטם(6

תשאלאעומשיתלבל]הזהרבדההשועהיהו,ומוחלכבדמועהיההנש

ןבוארהשעמהינפלארוקליהתהו,תישארברפםהינפלאיצוה?[וינודא
תושרבוםילודנםהשולאהמ:הלרמא,רמתו־דוהיהשעמ,ההלבו

עומצעתושיובוןטקאוהשהז,בותכהםהילעהםכאלשהיבא
המכתחאל

יכ,תעדינרותאיהו,תאזה.הבושתבתעדוםעטבוט,(זיפר״ב)הסכו

עונשדקירפםולנרשא
ל

■,םהומכדועוהמלשודודומכ,ונמעילודנןוע

.הלהתלוםשלםהילערפוםירשאלכלםעהונימאיןעמלאוה

רמא,ךיהלאםלודניהלא:•םוי׳רלהרמאאנורטמ(7

־

?המל:הל

לבא,וינפהשמריתםההנםבהשפלםכיהלאהלננשהעשב:ולהרמא

:הלרמא,וינפמהשמםניודימיהלאיאוהששחנהתאהארשהעשנ

?חרובהיההנא,חמבלםוקפיולהיהאלהנםבוניהלאהלגנש׳העשב
םימשה־יתאאלה:וניהלאברמאנהמ?השבילואםילואםיטשל

הםאנאלמינאץראהיתאו
׳

ךיהלאאוהששחנהלבא*?(ד״כנ״כהימרי)־
םיתשונטמהרובםדאשןויכ

י

ביתכךכל,ונמסלצנהל.לוכיתועיםפ׳נוא
ינהברתוטש)וינפמהשמםניו

).

..י

והמ:הילהימא,אתפלחןביםוי׳דתא׳הלאשתחאאנורטמ•(§,

,הניביעדילאעדנמוןיפיכחלאתמנחבהי:(א״כ׳בלאינד)רטאנש$

יעדיאללאעדנמוןיביבחאללאתמכהבהיאלא־טיפלארקךירצ־והאלו
,ןומטךמפתווללםדאינבינשךלצאואביםא,לשיפ:הליפא?$ניב

?ינעלוארישעל?הילמתאן#נהזיאל,ינעןהמדחאורישעןזומדחא

הרפא
•■*.
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ונוממרישעהדבאישאש:^להרמא?המל:הלרמא,רישעל:ולהרמא

רמא?ולערפיןיאמונוממינעהדבאיםאלבא,ערפיןכיהמולשי

םישפטלהמכחה״בקהןתנולא,ךיפמהאיצומתאשהמךינזאועמשי:הל

,תואצחרמיתבבו,תואירטאיתיתבבו,תואםכיתבבהבןינוהון•בשויויה

יתבבותו•שנכיתבבהבןינוהוןיבשויםהוןימיכהלהמכחה״בקהןתנאלא

,(יח׳אתלהקשרדמ)הניביעדילאעדנמוןימינהלאתמכחבהייוה,־השרדמ
שיאלםא•כתינויעהמכהןתונה״בקהןיאש:איהתאזההבושתהתנוכ

׳התאריורםומהו,תורמהתמכהאיה,תישעמהמכהרבכולשירשא
)

הנקאלרשאשיאליכ,(נ״כמנ״פתובא)המכחןיאהאריןיאםא:ד״ע

,ריזחףאבבהזםזנכתינויעההמכחה■ולהיהתתישעמההמכחהדועיול

.םמוקמהפןיאםלוא,הזלעימעתוברו,תאוצאיקבםםובתמידיבםידימצבו

׳רתא[הרעהב137דצםופוםדאילתמןיועי]םייברעךלמלאש(9

התנזשהננרהא,ןבלןבילהדליו•,תישוכ■יתשאוישוכינא:אביקע

ומא,תונבל:ולרמא?תונבלואתורוחשךתיבתורוצ:ולרמא?יתחת

,ןהבאצויכהדליותונבלהתורוצבהיניעהנתנהמעקםעתמתייהשכ:ול
י

ויהתולקמהןמשוניבאבקעי•לשונאצמדומלרבדבהתאהמתםאו
י

ןורנזילבותרחאאחםונבהזאבומ(נ״ע)ר״בבו(יטהבררבדמב)תומחיתמ

דילוהותתאתישוכלאשנשדחאישוכבהשעמל״זו,אביקעידוםייברעךלמ

טשהפבותכהיהקפםילב]׳רלצאאבוןבלבאהשפת,ןבלןבהנממ

וניאאמש:ולרמא[םירהמנםיקיתעמי״עטמשנםימיהבורבךא,ברה

:ולרמא,ןה:ולרמא?התיבךותבתוארמהלהיה:ולרמא,ינב

ןבהלהיהשןכימ:ולרמא,תונבל:ולרמא?תונבלראתורוחש

.ל״כע,ןבל

אמיא4אבוטות־מבחדותירמא:לאומשלאכלמרובשהילרמא(10

רמא,יאמלחבאניזחיאמיל
י

ינהטו,ךלובש,יאמורותארתיזה:היל

אתרואלו,אמויהיליכ־היה,אבהדדאייחרב[םירמתיניערג]אתיישקךב

1.(יאו״נתוכרב),ל״כעאזח

ארםחלעחישמ:.ותירמא:לאומשלאבלמרובשהילרמא(11

וויחרבךלתיאימ:הילרמא,ילתיאדאקרב.איםוםהילרדשא,אתא

האנוןווכמוקרוסמםום,אקרבאיםום:י״שר׳יפו,,(יאחיצןירדהנם)?ינווג

סוס,אקדב■א•םוםא״ל,היהנלנלמ,רומהלעאבישאוהיאנת,ילשיש

וושהש(ן•נוונהאמרבפוםךלשירמולכ.•:וונרויח־ב,ץורלקודב

.ל״כעישרפןושלבהאמרויה:הייחדאמלעבאתלמב,אוהןכולש

היה■ילואו,קרוםמ:לע,אקרב:הרויהבכיאינממתעדהאילפ

ןיוצמהיהןכו,,אקרב:תחת,אקרם:*שרינפל־ישאארמנבבותכ

ושוריפב



בותכהיהרשארובעב,אקרב:ושוריפבונייצםיקיתעמהךא,ושוריפב

ןיא,יםרפןושלבהאמאוהרויחיכ,י״שרש״8לו,םהינפלרשאארמנבןנ
,אוהיונבאל:ורמאיםויהונתארשאתויםרפתולמושרדמו,רוקמל:

ןההא׳הומ■לחנהםכחהברהידידיו
י

:ורמאמבהינהקעניללע

רב:תתתרכ,םימכחתפש
י

אוהרכ,:יכבתכו,רויחתתתראזה:םנ

:ז״פלאוהרמאמה׳יפו,ףלא:איההןושלבראזהו,רומה:יםרפןושלב

4אקרב:תודואלעו,יתעדלדאמןוכנאוהו?תוארמףלאלעברומחךלשיה

״נ
אפיקתאקרב:(יאט״נ)תוכרבבו,קרבלשםונרתאוהיכ,רורבל

םיקרבכ:ד״ע,קרבכץוריהרהמ־דערשאםוםל״רו,ל״כעאגנעבקירבד
רומחהךפהאוהו,(יה׳בםוחנ]וצצורי

י

,להנתיתודבכבוךלייטאלרשא

ונתוקתלו,וכלהמבדאמהמהמתירשאונחישמלזובונעליצחהזבהריו

־קתנלהנרבונילאאביאביכםינ•עןוילכב

זוחמ־לאונתוחנהלווניתודםומ

טע:טג)םנמא:הדיחךרדבולבישהלאומשו.ונצפה

5
ט

ליבומהרומחה(

םלוא,םיתשחנברוםאכךלוהובילנרהפרולצעאוהונחישמוגל

החישמונ•פאחורםעאבירשאכו,תוארמףלאלעבאוה
י

ונחמשי

,דובכורשועובוטיתעפשופתכלע.ונלאיבייכל״רו,ויעבצללשנ

טוגיעבוי,טל&״עגנ,כ0י):ינומההרבדאלמיו
.הקלופיםוהואנועמש(טיהמצעב

ילודגחורךאיכ,רז־אלוהניארתםכיניע!ץרותדירומהתע(ו

אופאוכל,יתלמףטהםהיבקערומשלךאו,יברבודםיארומאהוםיאנתה

ע
,םהיבקעבודעצו,תכללםיארומאהוםיאנתהילודנחורםש־אוהרשאל

קותיש
וחפם,םיערתבהאלותדתבהאל,ץראךרדלוהרותלםכבבלבן

א
התיולכםכתרותל
הירפמרשאץראהןושל/רעזמלו,.תומכחותונושלן

תעידיו,ןהיתורוקתעידיו,תותדהתמבהו.,ועבשתהבוטמוולכאת

,םכמעו.םכתדתונרקוממורתהלאביכ,ייונלונייהזאמ,וניתורוק

הואנרשאלכודבכתו,םהבםיעתעתמוםיביעלממלכתונרקועדגתו

הםעמהמלשיהתםכתרכשמו.ל״נכ,דובכםהל
׳

בוטברןפוצה

.ויתודעווידוקפירמושל

?ערזה•ךשמאשייתמ?םיקמעדדשייתמ?׳ולעפלרכאאצייתמ(ז
ךא,םויהםוחכךא,ץיקבךא?המדאקיחבןומכוחצקםישייתמו

ערשקדועורשקאלהיבנרו,הפרעדועהתשקהאלץראהתעל
ל

םדא•יןב

םהבעורזלועוקבלוחולפלםינוכנםידמועםנהו,ולוקבעומשיתלבל

תררוםףתכונתיץחש־ינבכיזא,ויתםוףרוחבןכאל,ושפנתוא־לננ

ןהילעקפודםדאהםאםנןהתאוחתפיאלוורגםיםהיתלד,בישקהלונאפר
,שונאעורזלוקחשיו,תיתחתחלפכודחיודכלתי,תופליכולישכנ

,םהינודאמשפוחתע,ומלטקשוחטמדתע־,וםלקתיותאוותשרחפנו

רבנימיץיקבךאתונושלותומכחדומלדעומםג-ףא,שנונפרורדתע

וחנה

**
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)ןורשכילכו,זוטכחןורתיתאנקמובבלשחיתעלךא,והנה
(׳יינננגם״קגיטיפ6

אל,וילעלטונאוהרשאאשמלכלובםלןומנאכףוכיו,ותעטשמ־לארם

הואתידנבכוהוםכי׳יכםנו,רקובלזאי,ויתונשויתםווימיףרוחןכ

םיעמושםניאםירומוםיררוםושפנינורשכלכו,ולםחיאלדובכוהאנקו

וניכםהןכםה.יכ,רעונמודמלאלרשאתאהשעדומללםתילעדקופהלוקב

ץוחנהןורכזהןורשכדוחיבו,הדובעולמעמ:ישפחתויהלםינשבתובר
ןקזייכלבמלכואשמלכוינפלעמךילשיתינושלהותומכחה■דומללדאמ

אופאןיאו,ולךלהףלחרבכםכימיץיקםא!יריקי.ןכלו,םימיבאוביו

םכיכינחלערעזמלאנודקפ,לינהלכדומללויתצעאלמל■םכדילאל

רוקממםיעבונהירבדלוקבעומשלןורשילהרותוםיטפשמתורוהלםידיתעה
תםשנרשאדועלכםכלהיהאןמאנ׳דבעו,ונמעלוונתדליתבהא

+־.יניחתידש

.ןנאמפיירבקעי,ץטשומאז

!:■*׳*./<*.,.;4
.•♦*>***<*•י־*

ןושלןוקתוהרעה

יפל.יונותוכרבהןיעמדע׳ונותובאןנמ,עבשןיעמתכרבב

םיתעהירוכבןייע),ןינעמםאיכרחאןבומןיעמתלמלןיאהארנה

תאזההכרבהיכובלכהשוריפבבותכםנןכו,(43דצט״פקתתנשל

,ערואמהןיעמ,םהיפ!רונששומכוםיקםופבודומלתבעבשןיעמתארקנאיה

ומכוהשרפלןיעמןושלההפלפונאלהזלכב,שלש.ןיעמ,וו״יןיעמ

הרצוקטתהאהכרבאיה■ל״זהיפבהרוגשהןיעמתלממןבומהיכ,ןינעמ
אלהכיאו,םשבוךורבבןהמתחאלכםותחלתויוארהתוכרבהלכתללוכו

,םנואי״פעאלםא,םוילכבתאזכהלפתללפתהל■םדאלולרוםא

ןיאו,ונניבהילצמדןאמאייבאהלעטייל(א״עט״כתוכרבב)ןנירמאדכ

׳רכאלםא?תוכרבהןיעמדימתםוילכבומשלהדונורמולםוקמהזב

ק״א(א״ע׳מףדםש)הדוהי׳רדאמעטשרפמדפ״בה״ראמיתיאואריז

ולןתםויוםוילכךלרמולאלאיוכוןיכרבמםויביכוםויםוי׳הךורב

ןיעמ׳ונומשלהדונוליעלדאןיעמתלמהבםומז״יפלו,ויתוכרבץעמ

ייםתתלמבקוםפלבורה•.נהונשנהנמלםילתםנשיםלוא,קיםפותוכרבה

ם״מה״ומאלוןקתלךרוצהשקר׳ונותואדוההלאתוכרבהןיעמ:רמאלו

ייאושב

■
$

י■

־
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,ןועושרשון״יעהיחנמאוהיכ,ו״אווירחאשםלוחבן״יעהואושנ
ךמםנהו,םוקמםלפבןועםדרפנהו,שארבם״טתפםותבאבםשהו

ןועמ׳הד״ע)י״שהליונכאוהתוכרבהןועמו,חבזם?וםוקםומכ,ןועמ
.וירחאםיאבהםולשהןודאתואדוההלאומכ,(ונלתייההתא

.ןנאמלהאוו.מ.י

ךןבמי.הדהםשדוקנלאצומ

ד״פ)הכום׳םמבט״ויתפםותלעבץחלנרשאץחלהתאהאראלימ

הפםנולמעשולמעלכבו,ה״יוהםשדוקנלהביתנאוצמל(יההנשמ

רשימלכןיבירשאכהנוכנםביתיאראל,דחאקדקדמםשבאיבהש

םינינבההעבשדבלמבשהולולבמבק״דרהיכינאהזחארשאו,תוארל

והוארקדחאןינבדוע,לעפתה׳לעפה׳ליעפה׳לע^׳לעפ,לעפנ,לק
ןינבהםרהורוחבהדמעוינימשהןינכהוהארקה״זשרהוףםונהלעופםשב
םייהנעדייהףלאוו׳רברהםנמא,םיקדקדמהראשוה״זשרהםנוירחאו,הזה
התעו,יבאדבואימראלעורואבונעדישומכ,םורהה.ןינבהםיקהלבש

ודוקנבהיויהםשונלאציו,ונממרזננהה1הואהיהשרשךורענםא

,תווהמםיוהמהוהמהוהמ,ינוניבה,׳וכתיוהיתיוה:רבעה
םילהת)העשאו(ז׳׳יא״מ)הלכתונאצמשומכ]ה]האואהוהאדיתעה

ארובהונינעאצוילעפאוהו•יוכהוהייוהתהוהתי[פ״לץמקב(ט״יק

66ו>טרעיייייאדמ)
.ןיבמלםירורבםירבדהו,(עינע

ןנאמרעביל.ד.א



קידצהודימחהונכלמשארלעתובלמרתבםשוהםוילרישרומזמ
ה״ריינשהרדנסכלא

.1

*

,ופיקשהריבכלאיניןןושךקדןועממ

,ופיערהםיקהשוילגרלתמאודםה
V Vי:..י..V־ז:X : XיI*:**

;דלחיבשויןיבולםלועתוכילה
VIי.:I״X*.י:
,ץראישנאבתוארלדריוהטנםימש

,ץרקהדעברצוע,םיהלאשרודשדו
׳

?דלויההרצלהאו,קדצלעפשיה
XV״־:X!:ז:|׳..V׳״״־:

,ם:ניערואן?בחיגשהףולסינןלע

,םיאטחםישנאתוברת,רואידרומארינ ־״:;-
.X-י׳ו.־:!

;המטשמההברו-הארהאלתמוםינואת
:.—.XX־:דדX״:-־X

,עצבעצבלועמו,םדלבראחצרמהאר

,עצפעצופווביריקירידבותימע!שיא.

.הממשתמאהו,םילימרקשהרבג



׳*:

—81—י״•.

.5

״ותרידל#ךק§ןז׳^,ךנאםיהלארבד%

7%דןלט
׳

,ותרובגבל#1כ,ם1עאםדאי^ב

ע.דודיי#ום
ל

;םימעםי$ר

,ותלעמלתופוקו?לכ?לו#£יבר־לז^גמ

,ומלואבדבאיליואחו,םלעיקידצללמג
.:ביטתויהיודחיתמאודםח

V V¥ידV~:X*:*י*

.4
,תוערפערפ:םןמדקיר?לעומיתל$

,תוערגמוםירךק׳אלדיחיףיפניתלב

*הניבךרדברשאל*םיכלמדובב

,ת׳חמזעםודמע!ןמיקשנברבע.לכב

,תירבעםוילולבויםנועבונמיםידרוטה

X::י׳*.י׳*:—

.הנידמהלבם־לכ־לעםידיקפו

.5

,ימצע,דפפמזיתולעפויןלמהשע©

,וממוק:םלועתוברח-רמאןזמ

;ונאצמיימ1לן?פקומע,קומןן

,ויתולילע.ןחב:קךצםיהלאב

,ויתלאשמרשילןתיםינפחאלמב

.ונצריונבתאבאכו,והנבכזח

2

אואו
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,.ךכךצלעופהכלמץך$ידשא

,הקעומריםמוטעןנתפמירשא

;קדצטפשמרע-שבניצמ

,םידבע.דיםחזןיו?נל,םעהירשא

,םידרהורבדלא,םרשאהוצןניארן.

.קדבלכקזחמזןלמה5ימ

*ז.

,תורמזוונעמשהרישץראהףנןט

,תוריהזמרזנינבארךנ:םכלאשארלע

;חושמושארשדקתחשמןמשב

יףלמתעורת
,ועיך;םיהלאינב

,ועיב:בוטתוכרבםול£י^לס

יחיייהןוכנוילע^הרע;.לעמ

8י

,הריאהץראךלמינ?רואמ

,הרישהןומזדיחמש:םיקידצרוא.

!׳ויתוכל?הכךבשפנל,וכלמלזעןתל,

,ונ§למרדנםכלאקידצש**רלתוכרב
,ונז^ם_!וואנאמאך.ע!נמרטח

.ויתואבצ׳תטעםיללפמהייסורינב
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.9

,יותנובתלךנחןיא,ונינודאלודג

,ותנמטפשמוקדצםיכלמדוב$ולרוג
X:;״דיX : . I •.•Vיד־־ד־

י,וננר;ותקדצרישהתוניגלכ

,תואשנובוטלאם:ניע.תובבל

,תועושתלולחייוימיברטמלאכ

.וננחי:טקשהתולש׳וםולשבור
נ..״.- -.י-.

.10

,היתרמזלארשיתיבונכלמלורטן יד.-:...X:...״.ז-::*
,היםםורךלמהילילעארונרדנםכלא

!םימ;׳הףיםויוימ;לע.

,ן?ר:וכלמןואנבלארשי.ץלע!

,ןנחי.ותואהנינסב,אוהוםוניווזן?

!םימרלעםר,חאה,ונכלמרדנםכלא

11׳

,התמואוהריכש©#ארםלבל

,הודןנכבוטץעוי.וצךאןשןן?

;םךזווידבעלוקני:ודםחעפש

ךלמףימ^
,ושידקי.םחורךלחבזכ,ךודבעי,

,ושיחיםמדךופשלומישיםפכבםשפנ ...1׳XX|:־׳XX־:דן־

.םירצהךשחףךרלהכוליהאפכדעב

בו
I I
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.12

ו

הלפת
.הרוב;בר*?א,ריבכלאאע<

הרוזפה1ע,עמ#לאר&יתלפת

!זונלמ׳דך4ם_בלא.דעב.הארובלןויגה

;םיר1תונ#,ולןתםיה:ףרא

זם.ימ#יתלבדעודע3א$זןןס

יהתיז?דעלתוכרב,\ר$?םיןכה^דע
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,,עמושינדאול,רז

,עגתשמלוגנרתיתיבבהמן?יכ

•
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םיעאשיעך*,ץראבוש**רך!
?והשעטרזאלהשועאוה!13םא

והעךטרותי.,שפהי.םחל,סותפ

,ם:טויףאםויהז,ןיאםתליתיבאו

םימכחתאךלוה

,הירפ:םהמ,ם:ט־ילע:לותשץע.

,חיריםהיכםיפדהןיבדמועשיא

וטתמכחרוטלי,םיטכחתאךלוה ודוד:..V.Xן•*
והכוקטשב:םא,לוב:ץעהךא
והכךדלבושייכ,שיאלןיאחיר

.(״וטךרןהרחאםג,םכחלזועת,הטקדהן

׳דןאלפאקבילריאט
.ץצידעט׳ד

ראעמאדראוםמהןילמההרובחבשילאהןושלמישידיהזהשבדהשעמ(י
.ל.מןיצעדעמועיהםאזאליהםרעד

לזד*קיחרהירחאקםניממי״־ןאלשאק
הנונשהשמשוןמאנ־תיבהמכחל׳ההשעיכירחא.המכחהןכשמתאןוכשלהםמ

חלםייכהוקאו,הפםונגצה,היצחרואלונחנםגךלהניהלטזדומעת
י

יל
אלרשאתאיכףאוריעבותיבלםולשבובושירחאונושרבחמהראעקארה

.ל״וםה?הלאתאילדליימ:ובלברמאוהאריללם

י**



םינדמתשא

לואשהנכרעי*6םינדמתשא

^לחבקררעתשמאוהיכ
הממדלבושישדקבו X•״•I־ ; . Xדי

.המלאנאלובםנאיהו
Xי.י-.: XVI

םידליה
..
י׳..

המדרתומילעלופנבםידליה

שר;;לופיועוש^בורמ•ך

שרחבשבי,יכבבםדריהזו
..Xז V..־X * V..־V*.׳

המהלבהמםדאינבהכ
X*יד .. V V .. . XX

הבישוהנקזמומתםצעבתומיהז

.הבוטבלכאאל׳הרמשפנבהזו
]Vך.....X XX־~X

.ןנאמלהאוו.מ.י

םבלמ־םיאיבנהלאםישדודהלע

םיאי^נאצמר-תונותא^שיק;^^
.תונותאואצמיו-ם׳יאיב4ושקביםהו

׳ד1:.:י.:I:■־:״:
*?ן׳*■

.*

.אתיפאפבקעיםהרבא
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,עומשךבדסחתמ1$עודמא

?עונידדוגתיהנהוהגד

חונתאלהמנהושארבוקרובלב

כל
ן

ןכ
.חורלכי^־לעאתל

?הרשיךרדיהוזיא
■

״
)

דד:|ד•.•

-2

,ףשפנרכמ:תדבעלקךצתונעמםא

וףכרעריכיאלויהלמחלםוחיאלשיא

X:\:X:_.••״׳.V(

,ףוכבש־לע_חקתהרשמוהלעמהלעןיםא

הילעטיביהאנשו.האנקןיעבשיאלכ X*I•*I•I:X:ז:־-•Xי•.•\

םאו
ףל^רדונתאלודמעתזןןזקע^־לע

.זןירחאאלמוארקי!׳״יובהנובתןיארבג״
י

X:\••־י־ :| : • X••־:־I V

.עהטאג׳נתכמהקתעה3.4.5;2.(*
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תחצנהבושה

.3

א
ןלילתחאהלא#

ינעמשאנלאוה,יערז
^:ינניבהאנא,ינממתעדהאילפ*

המריםיכאלמידודנונבשי.הנביא ..X XX .X:- .. ::. XX

?המהבילמ-םהללגע.ילגרםא

׳!ם:תפששיא,ידידיףירבךןיבאאלב

1ם!לגרםהללגעכםאךלה;ףטמ־המ״

-רודנ,רודלכבתואורהוניניעאול״ך
י!רומחשאר-םהלוהמ;משהםילועםייח

!

!

בוט!ךכל

.4

רימע^דלהאלמההלגען

וםמענ/לע,תוברתורצתע.

Vרימשוץוקכביבםיבןואל

.ותשביבםינמיערהל

אתיח

*.;..׳.*י
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הרכזאויבל־לאבי#אזא

הימץליות**זונצךאיכ

הרמקתהתפוקתחך^

,הילעאשתםוקיה־לכלטנו

המדאהענית־אל,ףע;ת־אל

ןיא^ןלבוקת,אשת
חונמ

המשנופאברשא־לכםאמו

.!חכףילחאויתדמלםמודאושנ

םכחהנ^מ

םיערמתזחאוםיםלעתמתדרחןיבמ

םיערםימתוםינובנהדחאאצי

ומתךבח^תחנאצמםא:והיולאשד

!ומביסארןכאלםירפםלויהול:ןעיו

.רעקלדנאמ.ש

יויי:
געהררושמה

והר^מונבםי&ייבףרחה
׳ו^בלנרעשתורדאונרשבםודהל

וחחודםחתינ^הררושמלףא

השגפנותואדימתרדא־ילבןבל

.ןיקנעליוו.ו.ז׳׳*׳.



אהדיח
.תועונת׳בותויתוא׳נתבהלמ

,ףינפלמרםתישארםא.

,ףילגרדכלמרמשה

,ם:כךךלעףעלבאןפ

הנתיחשתותורכתילג^םא

הנדחת•ךלפף^עזא

.ם:ך^כץרא?יתאצמנםג

יתיוגינממחקתםא

יתאצמםיהלאיניעבןח
:V־־ ••X־ : Iז־X

,םןמףטשינמיתלצנ

ינבזעתהמלשםאלבא

יננהי״ןדריהרבעבריע
.םינשויצחםיטבשתלזונ

.רעצנימףםוי,ץעשומאז■

־

■
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בהדיח
תועונת׳בותויתוא׳גתבהלמ

,יתדוכמםוקמהדתיץרא
V Vי:י:I:,Xי

,יתרהםזאינמןענכץראו

,יתךןנעםוקמשבךוםיטחןיב

.יתרבע,דימתםיברםימלע.י!

,וארקושדקירפםלעמושרד

.יתלקי,המואר-ושופחוושקב

,ואצמתיתואםשתחאםעפק!

!יתרכזנאלםנ,ינניארתויו

,ובישתישארבילומגתאםנולו.

,וחנזתאליתואיביתעדיזאםנ

,ובישי,שפנלכ,שוריתוינימיכ

-,וחמש:המהםישנאולאםנ

,ינודבכתווליאותולךא

,ו^יצתישארב׳עשוה;יבאו

$ינובישתיתירזןאבילומנ:ו
;ובישתילזאןושארהידובב

י*
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,םילחנהילזאםיכלמדובכ

.,ורכזתזאיליבאדודידםחו
X..:׳־: * X..די.:

,םתעךיאלהיתךל1נםילשוריביכ

.ורפסת**זרבכונימ;ירבד

,ואטחתןפיחאאגורמשחדא

;וביחרתגצהיתיךחאבחפו

,ואשתאלחםכגועזאיכ

.ובישתםכישארבהגגותומו
V XXV ** X : IV V.ד.

אגריפאפבקעיםהרבא
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םדקימיתודלות
(*(המודקהרושאתכלממ)

;המלעבםיטולהמודקהרושאתכלממלםינושארהםימיהירבד

ארקיםשןברושא.לשמירבדלטעמכריכזמלכםבשחייכדע

עהדםיאוה,תאזהץראהדםימםשב
,הננוכתורהנלעו,םימיל

יכ.,דיהתקזחבהלתנההונינריעהתאןביו(1^111138)ןינםקוירחאו
עריעהתאןיכהל׳ותואונתנאלו,וינפבומקםיבר
אציאוהךא,הלתל

1)לבבתאדוכליו,ריעהתאןביורוחאםצחליוהמרדיכםדננ
(3ג1נ110ם16

,חילצההנפהרשאלכבו,תיברעמהאיזאתוצראלכו(1*16011611)ידמו

ירבד,ויהיכדע,םימארימעםותשאהחלצןורתיותאשדתיבךא

תב״םשבהונכםינומדקהםילשומה,םיאלפנוםיפיםילשמלהייחימי

׳הנויינבוםירותתולכלכ,םינשבהכרהרענהתויהביכורפםיו*םיהלא

הרשמההחקלסונינהשיאתומירחא,הנויינפלהמדנהינפראתףא

ע
הבהאהתואובהאיכדע,םירשימוקדצב•המעטופשתו,המכשל

,םירעשבהוללהיו,םירצמיילב

יתפשבאלו,המשוצירעהףנההפבאלי

תועמדבו,הוכרב■רוהטיבלברקמםאיכ,הרכזושידקההמרמ

׳

ונתנלינ

ע,םיהלאלהדות
איה,םיללעמתבוטוהרשיתלשומומלןתנרשאל

תמחלמבךא,בולושוכתמחלמב.היתולובנביחרתו,הצראתאהרישעה

עורבשנהיתועורזו,התרובנהתשנודוה
הצראלבשתו,לטקי־הדשימורטל

הלערשאתולעמבהתחלצהלנלנדריאיההתעמו,שאד־תיופחוהלבא

.םדקמםימיב

םירהלדומחיו,הלשממהםכירחאההנ(^1ם1£18)םאינינהנבו

עהמושלו,ומאשארמתפנצמהתא.ריםהלוהרטעהתא
למו,ושארל

םיטעמםימיבו,הלשממהתאולהרםמיכדע,ומאייחתאררמןכ

ירחא,

.הקתעה(*
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כיירחא
ן

(01.16111.)םדקהץראב,הייחתונשלםיתשוםיששהתנשלהתמ

עתראפתוהלתנםשהלהתנק
רשאכ,תוליעומהותובוטההיתולועפידיל

(0001(16111:)טנעדיצקאבתראפתםשינדקומהרדנםכלאולהנק
ע,םלועםנלודמעיהתראפתוהדובכלכו,הירחאהיהרשא

ולדנהיפל

1!.!!*))תרפלערשארוחםמהירעוחילצהו
1

איה(׳118ז18)לקדחו(£טק

התנפ,רבדמבהלםמהרשיאיה,םירשיוםיבוטםיקחהניכההתמכחב

,לושכמלכהמירה,לושכמןיאבהטבםירבועהוכליןעמל.,הברעבךרד

,הבישוה.תומשנםירעו,תורוצבתומוחופירעהתנב,םירודהרשיתו

יכ,הלאמאלפנדועו,הברעבםימרכעטתו,תובואלתץראהנינרה
,םינמעניעטנודוהיליתשהעטנהמ־ילבלעו,ריואבםרכהעטנאיה

(־מוי״נל־טם)םיבכוכ־הפצמםע(861118)םולעבןומדאהתאהתנבאיה

יכעדונתאזךא,תישארמלבבריעהתאהדםיאיהםאקפםשייכףאו

התיההדילעו,תויפארגאענתואםרפעשתכריעהתולובנהביחרהאיה

ודבעםידחאםירפוםתודעיפלו,ץראהלכשושמויפויתלילכריע,ריעה

ןכההומיקהיכדע,תאזהריעהתדובעשפנ(ןאיללימינש)םיפלאיפלא

(]?*I[111118)ינשהםונינואםאינינהנבלשמהירחא,הלתלע

תובקעבאציאלו,תימרתוןודזבלשמ.רעבוליםכךלמהיהאוהו
החקלרשאדובכהןרקתארפעבללועאוהיכ,אוהךופהנו,הרשיהומא

.תוליעומהותובוטההיתולועפב,ומאהל

וננזאהחקל,רושאתכלממלםימיהירבדעדנהזהךלמהדע

תורוקךא,םתרובנוםפקתהשעמו,םינושארהםיכלמהימיתורוקמץמש
ירבד,ןואשמבוםכ,שיאששוםישלשםרפםמרשאםינורחאהםיכלפה

לכתאהכשמהןמזה,דאמונלםהםירקייכףא,ונתאמומלענםהימי

,החכשהםוהתמלצנדחאךאו,םהיתודלותוםהיתורוקונתאמחיכשה

ןורחאהךלמההיהרשאםארעלאקנ^קם^נאטואלאפאנאדראםךלמהאוהו

ןודזבלשמהזהךלמה,רעזמטעמונלםיעדונוייחימיתורוקו,רושאל
ותולעבו,רבדמבםינעיכרזכאו,םיללעמערשיאהיהוירוענמיכ,וחוד

ע
,המחתוירזכאבםצצוריוםצעריו,וידבעלכףאבףדרהלשממהםכל

עזובךפש,םינויבאץצר,םילדקשע
,תוצוחטיטכםםמריו,םיבידנל

עתורמותושקתודובעםימעה
לעמםרועתאטושפיו,ץראהםעםכשל

וילעורשקיו,תותחשנהויתולילעו,הקזחהודיאושנואלניכדע,סונ
ןהכוביצנ(2616818)םיםעלעב:דחאה,ויהםידרומהישארל,רשק
ואציםה,ידמביצנ(^ז1נ^65)םעקאברא:ינשהו,לבבמשארה

ץלאניכדע,המחתוירזכאבוףאףעזבוילעורעתשיו׳,המרדיבודננ

עםדננתאצלךלמה
תאתוכהלודיבןכחלצתו,לטק־הדש.ימורמל

וחנאלםיראשנהךא,תחאהמחלמבםחיתועורזרבשלו,רוחאםידרומה

אלו
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,רשקתתרודמתאולידנהידעוטקשאלו
םואתפהאציהא־ונתבהלשו■

המויאהמולפ*ונתיו,הממשמוהאנקהורםהילערובעבםיממועהםילהנהמ

םותכיוםוכיואיההםעפבוהלציוךלמה■תואבצתאתינשהםעפבהארונו

,םהיתוכמתאואילפהץראהםעו־,ודעב■הנרנםיוהונינלךלמהםנ•בדע

םיעורה,קוצמורמשיאלכוינפבומק•כ,ךלמהתואבצבההרקוביהרה

,םיהמרלםהיתאותתכםי־כאהו,המרוןודיכואשדםתיערמןאצי•ג•טנ

שיאכו,תוהבזמהוםימלואהןיבמובננתהםינהכה,תותינהלםהיתו״&כו.
לאושההזוההירבדתאורכזייכ,המחלמברהורנהיוורבהםירבחרחא

אלהונינ:רמאלםינשםההםימיהינפלאבנרשא(0!•0180)םיפרתב

יוממחתיםאדע;■החטבמזעידירותאלושבכת
ףטשברהנהילנהילע

עינהתעהאביכוארהמהו,(*םהילאהתואואשנורובעיוףוטשףא

ושרניווילנופפורתהטאלטאליכדכניאלויתותואאוה.םנרהנהו4ץקה
׳דמהםנוארןכלע,היתוביבםוריעהישרנמבתואלכמוםיתפרוימימ

תרובגתלכהתיהאושלןכא,המחלמלםעהידיתאקזחלוזוישותתושעל

לעחיניוארונףצקבםואתפרעתשה(1%ז18)לקדח־רהניכ!הכרעמהיכרוע
ינואשו,ךלמההורןואינרםוהזאו,דוםיהדעהתואםורהיודיעה.תמוח

וירזועלכוותוקתהדבאלהוניכ.הארירחאו,ילב־תחשלודריונומהו
ידמחמווישנלפווישנתושפנוושפנתאבירקה,רוהאונוםנוהובזעויפנאו
זוהמנןכ,(ןנ־&יוהיעם״ט)דקומהתכרעמלעלילכהלועותדמחתויכשלכוונטב

,םלועןוארדלומשתאוירחאראשיו,אוההןורחאהרושאךלמרכז

שלשםאיכוראשנאל,איהה־הבחרהוהלודנהרושאתכלממלכמו

םירעצמםימיירחאו,השדחהלבב,השדחהרושא:ומכ,תונטקתוכלממ

.הנטקהידמתכלממ

.אנליוומ.ז.מ

ם,יבםוחנ).ישוקלאההאובנהילעזומרחיעדיפל(*
סימשכרמהמינו(י

א,םימתלמו,יוגואיהימימ
ירבדינלו,ךמוםהרםחוךמםנהבתכיכ,־ישהל;י

קסניממאירולרוד׳ילודגהןשלבהםכחהברהו,םלופימימורועישםישדפמה
.ל״ומה:רתוימןורחאה־״ויהואיהםימםימתכרבכיוארהיכרמא

>€^©*>©<*—



סרפבםידוהיה

םהיכרדתעדו,ןאטםענאדבםיחדנהוניחאםולטיביריקיינתלאש

יבבלשתב,ךנוצרכךלב•שהלישפנננעתתהנה,תצפחםהייחבצמו

הלגהרשאםיטבשהתרשעידירשמהמהןאטםעגאדידוהי:הצפחשפנבו

תעבו,לארשי.ךלמהלאןבעשוהלעשתתנשברושאךלמרםאנמלשםתוא

םידוהיהוראשנ,המילשוריותעיםורפוםהארזעשעלבבילונובשרשא.

ונינהבוניכלמדובכו,ותראפתתרדהבינשהתיבהואראלו,לדמשהלא

רשאתוכחלמהןואשותוכובמהןומהבו,תינשםתמדאלעםתויהב;נירשו

ידילי,םינומדקהםימעהןיבהנש.םייפלאתשלשהז,הלאתוצראבורבע
*

תעלאתעמםיללמואהוםיהדנהוניחאםנוכלה,םיארפהוםיצירעהאיזא

תוצראבועלבנםהמבור,םיברםיונללכאמלויהו,יחדלאיחדמ

ו(״׳יטיק)םיתכ,םינם,רדקאוראכובץראבבורו,םינאטםידרוקהוםייםרפה

תואלתהדאמתוברו,תוחפשלוםידבעלורכמנו,ןאטםעגאדוזאקואק

י)םיניכהימיבוםינומדקהםימיבםהילעורבערשא
<

•

=יג6

תותעבםנו(יפטווי־ו

עתולנלועםיאשונו,תודבעהןויבםיעוקשםדועהלא
אטםידרוקבםהימכשל

לכו,יחלוהכמלןתינםהמדחאלכ,םתולכםתחתחוהשםיכלוהואיזורגו

—.הצפחשפנבוענכנבלבהשעיונודאהוצי־שא

יכ,המואמםהםיעדויאלןאטםעגאדץראלואברשאןמזהותעה

בורינפמ,םינושארהםהיתובאמםדיב,התיהרשאהרוםמהתאוחכשרבכ

תנומאבוזעלוםנאנםהמםיבר,םינמזה*ןומהבםהילעורבערשאתואלתה

םיראשנהו,םהיטבשלרדקימעןיבוברעתיודמחמתנומאבואבוםהיתובא

תחתםיענכנו,תאזהץראהתומוקמלבב.םידרופמוםירזופמםתנומאב

שיאהאריםא,הלמחאלבםהילעםפכאודיבכירשא,םהיכיםנוםהילשומ
,בוטושדחדגבב•שבולמתוצוחבךלוהדהאידוהיומצעבלשומהואיררה
ףםכהםנו,ולודגבתאידוהיהןתירשאדעהברהימותואהכיהכהדיכ

,םיאלוממוםיעורקםידנבבםידוהיהםיכלוההתעםנןכל,ותיבבאצמנרשא

םהילכוםהידגבלכו,םהלןוהושוכרשייכשיארפהיניעבוארתיאלןעמל

תועצמהםאיכהמואמםתיבבאצמנאלו,תרנוםמ!דבתבדימתםיקיזחמ

ערשא
ל

,תיבהתפצר.
•

ולכאיןהילעו,םהיתחתםהילנרוובשיןהילערשא

תשותגילכםנתונטק(ןיפגיפם)תושטולמתוארמו,םדק־ינבגהנמבונשייו

לידבו
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ונינמארשא,הלאתותעבםנףאו(פייקיס)םתכםתוריקתאוראפילידבו

טדישנונמודחפיתאזלכב,ולצבםתואהםחיןמחרהאיםורךלמרםיקה

לולשלוםעלבלענרוענרלכבםינכומרשא,םידדושהוםיצירעהםהירטושו

חורבוהטקששפנבולבםיהלאהםיללמואה,ודחיטעמהםשוכרוםשפנתא

ץראבהפםהייחלרונוםלבחתאזוודלונלמעליכםבשחב,האכנ
רשאםימעהיטבשתונושלבורבדיםיבר,יםרפןושלםנושל—.םייחה

השקךא,איםורןושלב,רעזמטעמורבדיםהמםידחא,םברקבםיבשוי
םניבהללקנאלכ״נותימראיצחותירבעםירבדמיצחםידחאו,םניבהלדאם

והמואמוניביאלץראישנאוניהאןושלו,הבורבדירשאתפשבםיבתוכו

פ)הבור״הנקו(יוי״ניק)רקדבםירונחורדקישובלמבםיכלוה.םלכ
0י

ןטקמ(=ו!?ט י

ימיב—.׳התיבבםתלפתבםנםלועלםהילעמםקשנילכוריםיאלו,לודנדעו

עתיבהינבלכםיבשוי-רוקה
ל

ושעיוא,שאילחנאלמ.ילכביבםץראה

,םיצעובוקישיוהצוחהריקהךרדהלעמלאצויוהטמלדחארוהריקב

ערוחהביבםםיבשויםלכו
ל

אלרונתיכ(ק&םטוצ)םנושלבארקנהץראה

עושעיםהיתוכאלמלכםנ,םה־תבבאצמי
ל

ןיאתואםכותונחלשיכץראה
״)תנותכה,םהל
הנערקתרשאדעםונמוריםיאלתחאםכיפושבלירשא(י״0

םעןכו,הצקאובדעהתואואשיוהשדחתרחאתנותכושבליזאו,ןקוזמםירזנל

ערשאתפנצמה,תואלוטמויתולבםהיתולענ,ןכושעיםהידנבלכ
(פחזלןוצפ)םשארל

םלועלםשארמתפנצמהוריםיאלו,םינבלואםירוהש(־ןויוינ״״ט)םישבכתודועמהלכ

״לונלשטפשמהיתבמדחאלאואביםאףא
י

ינפמןכלו,םדק׳מימםהלקוחהןכ

,ונתנידמבדחוימםשבתעדונהתראממתערצותמהבבהםוכמםשארבורהפ״עהז

םייםרפהםנונהנתיןכו,םינכתובברלום־פלאלםיאלפס־ידגבלבםע־פגצפהו

,םלכלדחאנהגפםדקהתוצראינבלכליכ,הלאהתוצראבםיבשוירשאםיבבושה

—.םויהדעאעררהנואתידבמופכתובישיהיתבבתריםמבאוההזהנהנמהו

םויכותעדבםורעו,גזמהערוףרעהשק,ועבטבאוהיררהידוהיה
עאחיקפןיעבןייענםאו,ודלוה

תימשנשפנאיהיכהארנ,ושפנתנוכתל
םנושעיםהיתוביבםרשאםימעהם•שוערשאלכןכלו,הניבוהמכהמתללושמ,

עטופשלםדילאלןיאו,םהישעפפודמליוהמה
ל

ואםהםיבוטםאםהישעמ

,ובלרציתאםימעפלשבוכאוה,יתעדוהמכחהנקרשאםדאהיכ,םיער

רשארבדהתושעלםאונוימדבטילחהל.לוכיוברקברשאתישפחההריחבבו

רשאטקניטםניאהםגהלכשההלנרלםנו,ותושעלמחינהלואותבשחמבאב

וניחאןכאל,ותילכתתעידיאלברבדהשעיאלו,ולצאטעמיודועמובבלב
ןעי,םברקבלדניוךליםמאםהרמואציםדועב,אוההטקניטםניאה,־לא

םיארפםיריעבםהםיפדורןכלוהרקיההלכשההןפותעדוהמכחמםהםיקוחריכ

הבבושהעבטהתבחרב
ץראב

אפורייאשיאלגרףכהכרדאלוםראפתצשונאל
—.םהיתוביבםרשאםימעהןיברעצוינועייחויחיו.המש

םישלשכואהשמחוםירשעכואצמנוהבשוייכגארשאןטקהרצבמב

תוחפשמ
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םגףא,רשועוןוהב׳הוננחרשאםהמדחאקרו,תובאיתבואתוחפשמ

וניתובאנהנמכםימהראבלאהמכשלעהדכוהמצעבתכלוההריבמותשאתאז

תםנכה:המה׳יחורתרומלםידחאו,יניעבןחואצמםידחאםינהנמ.םדק©׳

קםגונהנתיםיבבושהםירםךזמ׳םויהדעםהיתובאמםהלקוחהז,םיחרוא
ןוללםוקמולונתידימ,התיבהםהילאלדוינעשיאאוביםא,םהומכ
אצמיאוהההרואהירישעםאו.,ךרדלודעבוניכיהדיצםנ,תותשלולוכאל

לכהתא,אוהרחארישעהוינעה,ןכםניאםידוהיהו.ורבקםתיבב
םילבאמ

חרואהילנרוידיתאץוחרלתחרכומתיבהתרבנהשאהו,תופיםינפרבםב

תאברקלםיבהואןכו.םהידיבהתעשנדועהזהןומדקהגהנמהםגו,םימב

ידימףםכבםלצאתינקגהשאה—״םירצמבונייהםירנ״:דימתורבדייכ,דנה

םישנה,הזללנבו,שיאהיניעבההפשכאיהןכלו,הלעקןינקאיהוהמאוהיבא

תיבבוהדשבהתדובעדובעתהשאהיכןעי,דאמ.ןההנרדמהלפשבללכב

ואדמועהשיאו,האשמתהתתצבורותכלוהאיה,הלעבתאהיחתאיהו

יכ,םהינכשרדקיכרדכויפבותרטקמוןנאשוטקשבלבהירוחאמךלוה
םידחא.התכאלמבותשאתארוזעיםא,וירבחיניעבולבשחתןולקוהפרחל

ןינקוהנקמםישועותונטקתויונחבםיבשויםידחאוםויהלכםילטבםיכלוה
׳התרותרפםמתודחא■תושרפםיעמושוםהלשיברהתיבבםיבשוירשאםהמו

ברהתנומתיריקיךדובכלינאחלושהנה—.םנושלבברהםהלקיתעירשא

תחפשמלל״צזוהילא׳רםתדעבלודנהברהדכניחרזמםולש׳ראוה,םהלש

יכ,הטיחשינידםנח״ואע״ושינידוהשמתרותעדוי,לבבץראמ*חרזמ
םירענהדחאכדומלתטעמעדויםנ.םהירענלדמלמןכו,םלצאטחושםנאוה

,דאמלברתואינשםעאוההזהטעמהםנו—ונתנידמבםידמלמהיתבב

ויתשקברשאתעהזהברהילהשעקחצ.המואמעדיאלםיבותכוםיאיבנמ
ותנומתקיתעהל,ונילאבורקמהזאברשא,ףארנאטאפהלאידמעתכלל

,ויניעדננתוליהבמתונומתוניצהב,ידמעתכללדאמדחפיו.ריינהלע
הזהשיאה,—הערלכולהנואתאליכויתחטבהוויתרצפהיהכלכביכנאו

םידשבתוחורבףושכבןימאי,תע%אוהרעבנתאזלכבךא.אוהםיהלאארי

ינידמהיקחמאוהקוהריכןעי,ובוקחשיםירענוןטקדליכתוצוחבץוריו

ונחקאילואיתימדןעי,■יתיבבינפתארחשלתוברםימעפויתשקב,ירםומהו
רשאיפכתעדודמללו.שמשהתחתםישענהםישעמהמולירפםב,םירבדב

םלועלילאאביאלאוהךא;ולאפרובשוטעמויניעהנחקפתילוא,יהיננח

יכנאו.דאמאוהןשייביכ,ירדחלאותיבמונאיבאימצעביכנארשאדע

לאובושבו,דאמול•דמהםירזומרשא.ירבדלעמשיובשי,וברבדאידמ

ינבשחיו:—?״ינממשרודאוההמ״רעשמיכנארשאיפכושפנבהמדיותיב

םידוהיהמתוברתוחפשמ—.—!אלפואלפה,תעדרםחוענושמלהנופתאלב

ירפכבתורזופמותודרופמתוברו,טגעברערויקאי,אבוקריעבתובשוימהלא

ילכב—.םימעהיטבש
ןזחהוטחושהםוקמםנברהאלמי,םתבשםוקמ

דמלמהו
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/קחצי׳ר.םהלש■ללובהברהבשויישנעברעדרי;בדבלמ,םהירענלדםלמהו
.שיאתאזלבבו,ונתנידמברתויואהנשדמלאוהיכעיושינידודומלתערוי
•שפנבוהאךעידואהלפתהרדםוםתלפתתיברבדבו—י.רבדמדומלאוהרעב

ףאתיאראלרשא,דאמלםירזומםינושםינ־נמהארתםנ,ירבדלםמותשתו

הלודג־ריעב•תייהרשאכ.ונתנידמבןשיתרורמםירעובהוםילכמהןיב

יעדןלב)•םידיחילדשא׳התיבבםילאלאינפליחישךופשליתכל־אםםעדא
=ג$גויני0

לכםעלאהםנעמולבלודנהררושמהעימשיותבשבתבשידמםש(

ויתוניננקתמברשא,לארשיתורימזםיענ(ו״ן?)ןונגהירפםךותמהלהקמה

•ינבלרשיהךרדהרויוותלמףיטיומעלבוטשרודהו,ויעמושתושפגוננעתי

׳התיבבםגיכיתבש־םיםכפםילםימכהעד־אלמהמשץראהלכו,ותנומא

ןכיתימדרשאכאל!ההאלבא.ליעומובוטרבדתוארלועומשלננעתאהפ
באבהעש־םויבכץראהלעםיבשויםלכ•.יניעדננתרחאהא־מיב,התיה

תאועמשיםלכי,ןוגגאלבותלפת,רבדיםהלשץ״שהואברה.ונצראב

םנושלב־לפתהרדם*אםנותירבעאורקהלאוניחאםיעדויאליכ,ותלפת

רפםתאהקיוןוראהתאתתופםהבדבכנה,הרותהתאירקתעב.וניביאל

ןטקכביבםמלונעבםידמועםלבוהפקהבתחאםעפומעךליוודיב׳התרות
הריתהדפםתאםהמדבכנההקולהאירק־ם־ט.הריתהתאםיקשונולודנכ

םירמואםלכו,השרפהתלחתהםוקמודיבהארמברהושעהלכןיעלהחתופו

םתפשבואטביאלהיופרויתהיכ,״השומטארוטטאז״:לודנלוקבםיארוקו

רבדיץ״שה,הרותהלאהנושארב׳תדבכתנםהיניבואצמנ•אלםינהכרשאכו

לאהנשהלכהנאבתאלםישנה.תוננשבורבוםימעטהןונינאלבהשרפה

הרותהתחמשגחב.קר,םלצאקוחהןכ,יזשיאינפלואיתילבלםתלפתתיב

ךותתוטיבמותיבהםלואכתודמועןחו,ששלםישנה■םנ׳הנאבתתופקההתע

םידליהוביבםמלונעבםידמועםילודנה:םתופקתרדהןכו,המינפתיבהלאןולחה

ףלחתידחאלכיוביבםביבסתורותהםיאשונםהמםירמא,לונעהךותבםידמוע
אלרשאםנושלבםירבדםיארוקוהרוצר^ליקבונןשירחא,,.ורבחתרותב

ףודרלץמאתידהאלבוה־המנהצורשבתוריתהשעםיצרםלבוהשואמיתנבה
ארוקולודנלוקבגאשיהז.דאמקזהוךלי־רעשההבותכןיב,ורבחתא
,הצראתורותהשעםלכולפנוענ־רועו,שפנביאדמקוחצבקחשיהזו

יתדנהו׳דזלעויתלאשול״נהדבכנהלא•תברק,איהההארמהלעיתממותשה

םדקמםגהנמןכ•כ,ילבישהאוהו.םישועשהרשארבד־בוטאל׳כ,ול

,םהיתבלםישנה■ב־התופקהה־חאףכית.;ורתפאלבאיהההדיחההראשנו

רדנסכלא־שיקהונבלמוונינודאשולשבוברב,ןוראבםירפםהונתנםרטו

רדם—.םב־קבםיבשויםהרשאםהיכיםנוםהילשומםולשבוותתפשמלכםע

אלבלחלשתו־נ—.ל״זי״ראהגהנשכואםידר£ש־גהנמכםהלשהלפתה

,הכונחימיבונלשתוינכדאשםיקד־ועשלשתו־נקר׳םתלפתתיבבוקילדי

דחאלכ,דאמלםיבעוםילודנהועשלשתורנוקילדיםירומהםויוה״רימיבו

י*\דחאו
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ואםיבכושםשוהלפתהתיבלא(ינ״ל״נמ*־־ב)ותי־פותוםכתאהקידחאו

םיעדוירשאםהמםידחא,םויהלכותדובעדמעידבלץ״שה,ןהילעםיבשוי
י

וו(תוצוחבחישלםיאצויםידחאוםילחתירומזכםירסואתירבעטעמאורקל

םיללמואהתוארליברקבךפתשתישפנ,תומצעהקיחבועשעתשיםידחאוהדשב

םתדוםיןיארשאםינהנמבםיקיזחמואושתנומאותולכםהקיחבםינומאההלאה

ההמשינהנממ.הבוכלירשאךרדבםרשאירשאםכותבשיאןיאו*שדקב

ינהנמו״תיברעמהסרפברשאםידוהיה״ירמאמבלמרכביתעדוהרבכ^באו

רעטגעמיזיורפםכחהיירבדבהארו,םהדחאןאטםענאדידוהיוםרפידוהי
ינידמהמהי״חןפואהארתו,למרכבםתודואתוברם•מעפבתכרשא,םילפיטמ
םימשהןמותבשןוכממבוטהוחורתא׳הריעייכהלפתינאו.ירםומהו■

ןעמלדואןוכשיךרדהםכילוהלםדלהתכשחךותמםאיצוהלוםהילעםחרל

לאהם••קיויאפוריאתוצראבםירשואמהםהיחאכהלכשההויזמםהםנועבשי

אוההםויכהיהו:ורסאנונזוחו•:איבני״עונלותחטבהתא
*

ף•
תינש׳ה

,׳ג,נ״כהימרי)׳ונוינאצתיראשתאץבקאינא־(א?יא״יהיעשי)׳ונו

׳ו,י־,יי
).

ם־רנהוניהאתודוא,ישפנדידיךמערבדלדועודועשיהנה

םהמרבדאו,תאזהץראבםידוהיהתנומאלםיםהיתמהםינושםימעתודואו

ךליתקתעההתעו,םייהב׳הרוזנירשאכדיתעב

!ןשונןשידיבתכמריש
,ילבבהיהרזמתחפשמלהכנחןבםהרבא׳רםהלשםינברהדהאירפ

,תאזהץראהידוהייפבםייםרפהןונגבהחמשתדועםבווננחימיבעמשנו

חאצמיםאו
ן

תחתםיאצמנהל״נהברהמםירישדועינממלבקתךיניעב

,המהתוינומדקידירשיכןעיונ%איניעבדאמםירקיהלאהםירישהו,ידי

—.ידילואב,העיניולמעבורבו

:יחרזמהתחפשמלהכנחןבםהרבא׳רברהלריש

יתדעינקזלרוצא5

יתלואגיתארשבל

יתעדיאלהערפבישה
,לארשיתאוםשהתא

יוכוםלועןודא

לאוגחלשםלועןודא

לאושלדליתדקפדוקפ

לאוגרשלדגהוךל

,.לארשיירוכבינב

*
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ש״דעוך״צדונמס]

ויתוכמב״ודאב
י

שדק

שדוירשאךבתמומב

%לארשיינביאנושל

>יוכוםלועןודא

תולעמםיהלעהמ5

תולופכשמחבשמח

תולועו;םיקנוירישיזא

.לארשיינבוהשמ

יוכוםלועןודא

.םירצמןך
י

םהירצחב

מהיסוס,בכורכוכוה

מהלםחלנ׳היכ

.לארשיינבתודואלע

׳וכוםלועןודא

םישודקהתובא
םישדוהמםיםנ

םשלאוההספ

.לארשי.יהלא

׳יכו■םלועןודא

ינב
ורכז

ןכלע
׳ה

םידדצבורבשהבהיף

םידבעליתואתונק

םדיחכנווכלורמא

לארשיםשרכזיאל

׳ובוםלועןודא

.י.

םתאנקבתוצעםשוןך

םתואץראאלמתןפ

םתיחבוצוקיו

,לארשיינבינפמ

׳ובוםלועןודא#■

ויתוקאנעמשיכלןר
ותירבתארכזםנו

ויתובאםעתרכרשא

.לארשיוקחציםהרבא

יוכוםלועןודא
•

י1רכםרשעתאקזןף

יתביואםירצמםעלע

יתבהאתא

,לארשיינב

יוכו.םלועןודא

#

הרצבובבויחיזמ

הרושבבינומדאאבי

הרעשהלאעלקו

לעכשיל
,לארשיאסכ■

׳ובולאונחלשםלועןודאי

איצוהו

רפםמל

,ינראשט

**



(•רעהפמאק

!תיחרזמהודוהייאלעאפורייאןבהזחידשאןויזחהדמחנהמ

תונויזחהתובברלרפםמןיא!ן^לייצו*<ענרו*ב׳^רטאמוזייאלעטרפבו

,להישמשחםש!תאזההבחרו.הבוט׳הדמחץראלעהארירשאתוארמהו.

םימשהיליעשבךלוהרקיחריהםש.,ונצראבתורקי־דואבםיתעבשרואב

בחורבזאא*דחא_,םהילהארתםבםיבכושםיזוהתאזהץראהידיליתעב

וינרקתובברו,(טפייוייפ)תלכתעבצבריהזמהעיקרה
םידרופמוםירזופמ׳

,ךלפוזוחמלכלע,ףונהפילכלעותבדנרואריאהל,רבעלכל

יתכריבץבורהתאזהץראהדיליירזכארמנתנאשבישקהלונזאטיהימודב

ע//איםיננרףנכרימז,ןנערץעתחתבכושהארונוםילואלחשלוקו,ותרעט
תורימזןתונהלוקדוהו,רוצהתרקנמירבילאקהתוננר:עלם־יונחבןכושה

הי^ואיכולוקדוהםיענרלעימשמה,התבע׳הלאילזלזלרעבמהל׳לב

תובואלתץראו;תאזהץראהיוצקלכבהעורתוןוששךא,לילהתוצח

!ולוקדוהבןינרי

םיתשההעשהונארייקיהברשאתועשההרומהנה!רקיארוקהאר

יאהלערעהפמאקה׳ץעתאתוארלונצפחהחמלונאבאלדועו,הרשע

ךיא?ךשחןושיאבהכלנהנאיכ,בחרנרכלעןולנוהבכשנ,ארטאמוז

םיפלאלתונכםןה,וניתובאםנועדיאל.רשאםירזתמדאלעתכללהקחדנ

וניניעו,תויח?צירפתנאשונעמשרבכאלה,ונינפדננתופפועמתובברלו
,וטלמתישאירודיבםהיניעמו,הללילוקבונינפלםירבועתוברע-יבאז׳ואר

.בטרנונילכברשאהפהשהקבאו,םדננבציתהלתינחאלוברחאלונלןי**

?הלאהלואשירוציתארקלתכללדננמונשפנהכילשנךיאו,הליל־יפטנט

ןמםיאורםירפצתקהלהארו!רקיארוקךיניעאנאש!האה!חאה

.־תנועהפלחיכ.איהתוא,ףרטלםינאושהםהיחורפאלףרטשפהלרעיה

רקב*תא!חאה!חאמ,ההונט
רקביבכוכדחיןרב!בשקה!רקבאתאו

םיצעהישאר!םנקמםריעהב.םיננריפנכתעורת:הניזאה,םהננ.ופםאיםרטב
םיפהנםירהה,םידקתאפבץורחקרקריבץצונהרחשהינרקתארקלוריהזי

ריפוא־רה.שאה,םימשהנוחלעץורלרובנכששהשמשהינרקמבהז־׳צרב
.

ףונצ

.?I]כ61מ11611ם56ז11מ1843.ראםםעםארםה.י^יכמהקתנמ(* .ז.80

.*.I.
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וחינבתראפתלודובכל,ושארלע.םויהךלמתשרשאבהזתרטעבףונצ
—עגר,הזהדמחנהרההינשלע־יבעלרחשמםחרמ

,ץראהלכהררעזתה

ברוארוגאיהי,זונאתננבץעהשארלעםיזונאלצפמגגאטטוא—ננאראה

הרעיהךלוהירטאמוזהשיאו,ותיחמללשלולשלהשרוהההנקרתםב

.רעהפמאקףוםאלודיצדוצל

תארקבלךלנווניתחת״ונדפררשאםינשושהעוצימםוקנ׳גהנאםג

ונורוירטיאתאתעדלהפדרנו.ובצמלעבטיהןנובתנ,־עהפטאסהיצע
ףעזאיראםםעפא־יפףוםוליפהםבחהםכותבו,״דודנהםימכחה

י

ךירדירפ
:׳וירבדהלאו,םייהגרעבאז

י,
ותפילקהארמ,ןאפאיואניכותדלומץרא,אשנוםרץעהזהןיעה

(טיע6^לס)םשובהירט(טישי&״)קרועוםדמדאןבלץעה(חלבמיויגיץוםא־בש

(פשט״שצג:רטט)קבאה-ילב,םינבלוםינטקויחרפ(וייגרנ־■״י־■י)םיק־קי*דימתוילע

•ןומנקורעהפמאקהירכםחירו,תוינטקלדונמםינטקו״תוריפ,רשעםינש

םייאה.יבשוי,רעהפכאקיצע■ולדגיארטאמוזואענ־אביאהלעםג

(נוטג)קו~,יהא•&מיילזונץימוברקמץעה.איצויתעבםימעפלםופםאיהלאה

םוחינעלקצומהיהוהשקתייכדע(עדנמטטוצלעיןי)יתבצמבונדועאוהזאו\י\4

,לשבתעברעהפמאקהתאםייאהיבשויופםאיםימעפלו,שמשה

קראפוריאלאבויהזהןימה,ץעהביבםםיתפכ,םיתפנוללונתיתעב

.תוקוחרםיתעל

רעהפמאקה,לידבבזוראושובחיגאפאיה(*\םינימינשואוכירחםמב

ירטאמיזה(ע,דבאיט״צפ13—10ותויקנבו.,םינטקםיתפיבצמבאוההזה

.דבאיט״צפ6—.0קרותויקנבו,םילודנםיליטמוהנה,ץע•לכבזוראושובח

,יצע,ילע,ישרש:הזןפואלערעהפמאקואיצויםייאהיבשוי

ועיצירשאירחאו.,תשוחנדודךוחלםינטקםירזנלוכתחיץעהתפילקו
שאתרודמלעוהותפשיוםימוהואלמי(״?לטינ••יי)זרואןבתבדודהינפוד

ולפיו,םינטקרעהפמאקיתותפושקתייכדעתודחאתועשוהוחיתריו,זע־אל

א,(031ת{נ1101•^11019•01)יחהרעהפמאקהאוההזו,ןבתהלע
•ן

תפילקמבזה■קגהרעהפטאקהאוה,האופרלרשיובוטרתויהרעהפמאקה

.ההכוהבעתיכוכזכוהארמו,שמשהםי־יגפלהביתמוץעה

׳,יקנהרעהפמאקה,רעהפמאקבתוימעחותוךכיץהפתוניחב
•
!

06)

1§1נ036זתק1נ61•)..

י
6111

־
תיכוכזכ(גיטכיוגלייבייויה)ףי^ש•ייצח,ןבלו״ארמ£61

םלוא,(רפוויזפ)קדקבאלאלךא,לקנבררופתמקצומוהשק,ההכוהבע

(־•״״0)רוהט־דאואףרשןייטעמוילעךופשנםא
קשיח,,זא

קדויל

,םיענאוהומעטב,(טיטפ״ומש)ימשבחירמםיענוחיר,בטיחקדה,קבאל

אבויםאףא,שאברעוב,ננודכאוהםינשהןיב,טעמרמו,קזח

םימב

!4̂
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(יפ״ט5)רוהט־ודאש(יויחאקיול)ףורצןייג,םדמדאךבלאוהשאב,םימב

)ב3.1נ6מ)ןעטאהפאנו
£ק
1

ךותלםימטעמןתויםאםלוא,הרהמדעםמי(מז

קםמיםנןושארהובצמלךפהי,הכורעתה*
ירעהטעינמשבהרהמל

,(ןפואגנט׳רעהט$ן

״)הרומתהתהדקל,תחיןנינימלכלרעהפטאקהתלעות

פ עבי0:8ע1
(ל

נ)םיבצעהתהרקל.י
פנפ6.נ1

(רעבי

ינימלכל,םופיטינימלכל,םהימודו.

ץווכםעאלהםדהתפיטשרוצעמ,ןטבהתתפמרוצעמ,ןעמםיטאמואעהר

1מ^11)]
1*111^

1ז^מ<ג)ףרשל(1£1.3מק{׳
3

״0ןג>ט<מ)םויפאםעןתוי(
אניכו{

1מם36)ו
׳

םהתשרשאימל,הברהליעויםיעלותהתלחמל(1
םויפאמלערף

ב)ןעדיראהטנאקו
ו

1(ג111

י
.םיאפורהימכחלעודיכ(011מ*1נ31

,ןאפאיואניח,אענראב,ארטאמוזירעיבתכללונלבר!רקיארוק

׳

עןנובתהל
,םימשהיבחרממוינרקתוכברףםאשמשההנה,רעהפמאקה.צעל

ונמוקמלאנהבושנ,םיללצהוטניהתע,הכוהכונכלהםויהחופישדעו,
בוטבייה!:־טאנ,הלאהתוצראהתאהבזענ׳םרטבו,ךרדהלמעמשפנהל.

האלמוהפנעץרא!הננערוהירופץראבוטבייח!הבהרוהבוטהדמהץרא

התברב
׳

עךורדלףיסונאל!
ל

עתכללונלדועיכ,ךתמדא
ל

׳אה

עןנובתהל.ןאלייצן
ל

)ןומנקהיצע
5

.תעדםהילעתווחלו(טט>׳״׳

.אנליוי,דילי.ז.מ

(יקנחמהוהמישנה

*.*
■

-

עשיאבוםיכלוההםדאהיןבבור
ל

קוש

,

ןמזהילבהבםידורטםה,הזהםלועבםייחה׳י

עםבבלבתוגפילבמץראבםהירוגמימילב
ל

ףוםדעושארמ׳יהלאההשערשא׳שעמהלב

.(פ״נהמפ״זח)..,.*.
.יי׳

(םידחאםינשינפל)תפרצץראבםינשבךרשיאטיבהוהאררשאנ
םילודנהןיבבוטםשלוענלולתפקשנהוקתןיאיכןנובתיו,דיתעהתובוראב

בשההלו
—

אתיט

*
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*י

,ודובכדחילבםלהקבו,לבתהדופבילעםיקחשמהםיבושחהןיבבשחהלו

והשעמוומשךשחמבהםוכיאלקמלו;וייחרתיתאדפקלותעדברמנ

תאתטארבתכבםשר,ידומלתםלועמחכשיאלםיאבהםימיהרבכשבו

•.ותומםרטתונורחאהויתושגרה

עדטהלהצרפנתלעותאיבהל.—ויבתבכבבותכ—טפשמליתבשהיכנא,

לעינפלאנהניצאוהםנא,םדאהלעילחנהדאהתלועפתאעידוהלועדיל,

ןויםנהתפאלמיתכאלמתאלחאו,תועשהרומורנ,(עטיי׳יי)ת•ששעינחלש,

יננה,רשעדחאההעשלעעברתועשההרומינאריתעכ(ויייטולי־פוי^

םילחנה;(ןעקק־״ע־והןק):התחמהלערשאםילהנהתאענרהוזבקילדמ״

.טאלטאלתושחול,

1העשטונימםירשע, קפודםעפוטקושםעפ(טייפ)דיהקרוע:1

•.תיעבטהותצורמב,

רגה;רדההתאאלמיבעןשעתורמת:11העשטונימםישלש״

יניע,רחרחםיבל,דאמבאוכישאר,ץעדהלוהנכהלבשוחטעמכ״

ותצורמבבשוגלדמוץפקמדיהקרוע;רמילרמ:עפד־ילנאתופלוז,

.תיעבטיתלב,

ו■

יקרוע,תקלודהנדועתיששעה,ךעדנרנה:11העשטונימםיעברא״

ינכשמתהנשה,קתנהלהמהםיצפחומכו,הקזחבםיקפודוםיצאיתוקר״

.802תעכ(טייפ)דיהקרוע,דאפילתבאוכהבקה,היתועורזאב״

םיללוהםינוש.םינוימד;ינקנחפרדאה:.11העשטונימםישמח,

חורףואשללכואטאלטאלישארת*<ועיניוםיללונתמו,

וננהןייחבךיראאאל,דועראשארשאםיענרההמהםיטעמ,

המיתעדיאל,םולהםלוהכ,

1העש״ ;לחיאיכיהכהפבותכלדועלכואאלטעמכ:1

יתבשחאל.....הכעדנתיששעה.....תובוראבתואורהילוכשח!הה״

םייחהןמדרפהלהשקןכיכידועפ,

,10
״

םייחה,םרתפלםיחונםניאשםידחאםילמםיבותכדוע

.ץראהלעתמבכושלפונוזוואצמתרהמהםויבו,ונממוכעדנ,.

—הארונההעומשההאב,תודחאתועשרובעירחא
אפארטםאטןזק

—

,הקיחלאהבהאבישהאוהשרשאו—השפנכותבהארשא,ותבוהאינזאב

ילגיכבנלאשואיהתועורזבהוליבוההילעוקזחרשאתונושארהתושנרהה

״6111)רהנ
מהובחםיו,התיונתאואצמתרחמל(!
הבוהאלצאהחינהלםימהן

,םיאתשמוםיטיבמ,ביבםםמתלםיכלוההםישנאה,ודרפנאלםתומבםנרשא

עםהיתותפשבםיקרושוםיאלפתט
ולרשאו,םםודתבכושה,הפיההיונהל

,תועש

•■

.*
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•

המההפיא,םהנמדהאכהתיה—הטימההלפנםרט—תודחאתועש
הגוהמבעבטהוהראתרשאוראתלכםעוהנההפונההנה?םיםומכהםייהה

ידבמתוריהמהתועונתהומלופלתהנא?ותוצירח?ותלועפהפיאהיאלבא
?היניעיפעפעלדעבמופקשנרשאתונידעההיטבמהנההנא?םיפיההרוע

תרהצמולהמנרשאהייהל?םימולעהתנבלוםדואופלורבעךרדההז־יא
ופועיווזוננהנאריבאהבלהקפודתורהדתורהד,לוקהםעונםדהםדואוגלש
הריאשה.רשאתאזימ,ת?גהרוםתאותרומתריאשהםייההדום—?ומל

םיאורבינשםיתמםירנפלךופהתו,אלפנהונההנבמתארהמהכהבזעו
דעדאמלאיההנטק,ןיעהארמל,הבםה.—?םהישעמבםיצורההםיקזח
םירקמהינשבאיהתחאהבםה,הלודנההתלועפלעאלפתנבושנרשא
םתונשברהנהילנרוקו,םילחנהדא,םיעצמאהלדבהלעטבהילבמ

דוםימישפחתויהלםדהלעםבכעבו,ריואהבנוזמהאזאנהתאטעמףולח

_ימחמוץומח
יצומההדוםיהזםוכםבםתחתףואשלו׳—מיוונע>ח$ק

תאונהמקירהלםימכזחופהםייחהןפואתאודימעהםדבלהמה(10״׳י־י׳־)

הרהמנוהלקהרומתיצומההדוםיויתחתםישנהלו,ימחפהץומח
ןתתרשהןויםנהדילבא,הבןנובתהלהיואריתלבו,ןיעתואריפל

עדיאלימ,תאזההרומתהיוושךרעתאריקוהלוןיבהלםדאהבלבהניב
שיאושיאלכינפלעודיויולנ,ובםושנלונלאוהשורדוהרכומריואהיכ
אלםעהתלדינבםלוא;יקנוךזריואמללושמתויהל,דאמהשקיכ

,םהיניעתוארמחטאוהתיממםםגךנגיתלבהריואהיכןיבהלבלומישי
םישורדהםירבדהלכלעולתאשרתיריהבהריואההרכהיכ,םתובלליבשהמ

ריואתאשלוכייתלבהשיאלערמאלןומההיפבאלנרמו,תואירבהץפחל
יניעלבצהןעמלו....״יזנכשאכאוהבבלךרונונעיכ״:תחשמהםהירדח

עיצהליננה,הזכץוהנרבדבאוהעריכותעידיןורםהוותאינשתאןומהה
—יונשםירקיםיארוקםכינפל

—ערהןוםאה
אפ^רטםאטאק

הדקרשא—
רוטיקהתבכרמב

—
(£0מ<10ם(161.1.1)

אנילםוילופרעווילןיב.וכרדוזהאב—
ינשםעתאזההבכרמההעםג.1848תנשברעבמעצעדהריל2יששהםויב

—תוביתגיכלוהויהםבררשא,םיעםונתואמ
אצירעםה—ןעטגארנימע

םעהתאהינאהרשוציו,ההקרמכםיחיתרהללוחתמחורו,ץראהלע
ןופםהלעמתדרל

םיעםונהןועמליונבהיללכהרדחהלא—ק״יי״פ—
ןועמהב.7.ותמוק.11.ובחר,׳:׳*18רדחהךרוא,תישילשההנרדמב

וריאשהךא,דבלרצקררדחההיהולוםיעםונהופםאתההזהץוחלהורצה
תינאמדיקפלבא,ערלכםהלהנאאלזאיכ,הותפ(״:ק׳י)רהוצהתא

,רדחההתפרנםמלערונםלהוצןבה״ילבמםנורהוצהתארונםלהוצ
הגתשמיתלבה,הזהתחשמהחורהתאףואשלוחרכוהםיללמוא.לםיעםונה

זא,ותואתאשולכיאלוטקטעמדוע—שדחריואלתעלתעמףלחתמו
המשוארנ

—עידעגארטהתוזחמקחשי־תומבלעכתוארונותומויא^תוזחמ
זאובט-

*

<...
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לכתאדינהלוןיטםהלעטלמהלםהנמדחאלהחלצרשאכ,ץקהאבזאו

םיבר,םיתמםירנפובכששיאםינשוםינמש,הנהו,םדיקפלתואצו&ה

יכרחט,דחיוצוכנווצבקנםהיקרועוםהיבצע,תומהתועורזבובכשופלע

האצמתאזהי.הבוצעההזהטה,םד־ילגאומרוז,םהינזאוםהיריחנ,םהיניע

יכו,חצהריואהךרעלדגתאהינאהידיקפתעדודמלאלןעי,דיהפהל

ריואהאוהשורדשורד״וניבהוועדיאל,שונאשונאהיהיאלודעלב

רשאדיואהיכתעדמהמהיםירעבג,ץראהלעםדאהייהךיראהלחצה

,תינשותואףואשלדועהצריאל,תחאםעפוברקלאםדאהוהפאשי

—עננול—הארהךרדךלהרשאריואהיכ,נישהלםלכשדיהרצק

.בבםיריואהההשמ,תומופאשיותואםיפאושה,ובםומ,אוהתחשמ

כ׳לערשא,םינפהתרוחויפאושלדימת
יתבבםיבשויהינפוניבל׳ן

־תיבבתודחאתועשירחא,הופיעה,םעיתברםיאלמההלפתהושרדמזו.י

ןעי,אלה,ובריואהתחשמרשארדחורדחלבבוא,םינננפה־קהשפה
קר,ימהפהץומהדוםיתא—עננול—ותארמםדאהקיריהפשיכ

עםישנאהיניעתאריאיוהיהיךזהריואה
ל

הראנרשאכיכ,םייחהךרד

לעפי,רשאתוערהתולועפמהמואפשינרגאלזא,ךזהריואהםעהרבחל*

דפקרשאךרהשיאהלשרדחהתלדתאוהתפולו,תחשמהריואהוגילע

םימהתלובשמהמלעהתאוליצהולו,חצריואובוםינכהווייחרתיתא

ולוא,יקנריואבםושנלםיבוטםייעצסאזאהלונתניוםדוקםידהאםיענרב

עלילכןברקהלאהםיללמואהולעאלהתעיכ—הינאהרהוצתאורבש
ל

עםילועהולצנירשאכ,התומהחבזט
ל

,ער£כפםיקחשםהו,קחשי־תמב

םתיבשמירדחריואבהברהדועוהמהמתהולםינורחאההלאםניכ

ןוםאהתועתלמלףרטויהיולאלהמהםנובשהתעיכ,תחשםה.

—..פינושארהכ

םייחהיתיבדובכלכרשא,אוהןמאגדתיריהבוהצחורלחרכהה

,ץראהםכתולכםהךשחדועבםדקתונשבזאפתעדומתאזו,וילעיולת

עהלכשהה־תכלפךלמינפלו
תוראפתרקיו,ורקיךרעיוושלבא״לבתינפל

תירשפאתויהלהלחהקררשא,המותםהדיחהתיהםדאהללכלותלודג

))םכהההלנרשאתעמ,התוארותפל
©11611

*
וגפמרשא,אזאנהתודוםתא(1

—םזינאנרא—ונההנבמןיבווניברשאםוהיהו,ריואהבכרומ
םאףאו

עטבהילבמ,הזהםויהדעהלבהנדועהרתפנאלהדיחהלכ
למעלדגל

תובר,ונעדונתוברז״בב,םהיתוריקחקמועלעוםימםרופמהעבטה׳׳ימכח
קתשכו,ובש^ונילדמרמכיכםע,עבטה־ינופצמםונלועבנוופשהנ
אלוונמיאלרשאוהנדעורתפנאלרשאםירבד־לוט,המהםינזאמ

.בורמורפםי

ויחרשאעבטה־ימכחו,המואפהזמועדיאלםימודקתורוד
תאמב

*
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םהילעתונבלםינמאנ׳תודוםיוהנפינבאוריאלהרשעעכשו־ששתאפב

םכחהדםיםינושארהתודוםיה,קזחוןמאנןינבםינורחאהםירקוחהלמעב

—■דיפםהריואבאצמנהיצומחה,דוםייכהלנרשאכ(?1-18116])

אדעפםאמטא
יקרועב(*(¥6מ68)םדה־יקרוערימהלוךופהלודילאלשי—

**(^.!.16116)ה^יפךזד
תולנתההינופצמעבנ(1,\^1ג2נ6)עבטהםכח(

ייימאצמתערהיקמעמברפהורתחרשאאיהההרכבו,רתידועתאזה

1)םםרופמהםכהה,עימעכהתכאלמבהמישנהיללכלהשדחתעד
1^1)611)

1)זצ16)תופלעתההתריקחבתושדחתופקשהותועדףיםוה(1788)תנשב
1

(£8ק

םיקרועהםדזא,רדאהקירנרשאכיכ,הםנרשאתוברתונויםנמןנובתיי

עםודראשי
האריקפשילבזאו,ותצורמןפואהפריודמעבו־,ודמעל

עהכויולילעבתעדלהארה(818011״)םכתה,תומהאצמיו
תועיםניפל

םיקרועהתלועפו,םדהתצורמ,המישנהןיבקזחרשקוםוחישייכתותמא

עהזםילעופה
־ימדתוכפתשהיכתעדלתורשיתויארבהיכוהאוה;הזל

םנרוצעתןכירהאו,ותלועפמשארהחומתאעירפתותיבשת,םיקרועה

1)םכחה,בלהתלועפתא
עהפקשההתאביחרה(18§;111־ו1
ל

הלועפה

עםגערללועפל׳הדילאלשייכו,תאזה
ללנבםנמא—.בנההלל

ואוב,המישנהיקחבתעדלדאמתושורדהתושירדהו,תורקיהתוריקחה

-.׳םיבותכה״—םשבוירפםרשא(8ק3113מג112)םכחהלהבוטקיזחנו

דוטי,ור?*רמוחור&גחח
,.■״^-1ט.ווגוי׳!ט!!ו!ו■וג״ו׳גועש׳גישטףוט׳חדו

תומולאאיבהלו,םלמעריצקהמכחהידשמםפםאבוליניןבריצקבתחמשבו

.םהירפםישדקמבםהיתועידי

זוירונ.י.ח

.רעד0טו׳)ב(*

..5ננד!יג!5ים(**

״09*101***



שדקהיבתכבתורעה

םימיבםיליבהמה:(׳נ,ו״טתומש).ומש.׳ההמחלמשיא׳ה

םיאמורהלצאהמחלמהלילאאוה.(^31.8)זורכבכוכהיבונימאהםינושארה

1דיכהשמרמאכ״ע(המחלמךורערובנתינבתבןוירשתשובלתושובל)

.זורמאלוומש׳ה,רחאאלואוה,המהלמשיא

.(ח״י,ח׳יארקיו).׳וגורורצלחקתאלהתוחאלאהשאו

רשאכ,השאלותוחאתאולתחקלשיאלכלעבוחההיה,םירצמץראב

םירצמץראהשעמכ,הרותהונתואהריהזהכ״ע,םוםיואםיריזאהשע

תוצממתחאבףאינחורהםעטתעדלתורתםנבקםעונלןיאו,ושעתאל

.השודקההרותה

לדנה(01101״ת818*1״זט8).(׳ה,א״ירבדמב.םיחיטבאהתאו

.בורלאיזאבננב.

יברעב.(׳ח,א״ירבדמב).ןמשהדשל
י

דייצ:םשב,ןמשארקנ
ןמשהדשלתולמהיתשו,תישומשאיהדמלהו,דש׳תלמלאמבסבהמודו
.הנהתויחאיברעהוירבעה,ןושלה^יכ,ןהלתחאהארוה

דעמאה.(ב״כ,ו׳ירבדמב).רשבלכלתוחורהיהלאלא

לכלרשא,םדקי&יבונימאהרשאלו,ןענאמעדםשבללכבםילילאהתאהנכ

6מ1118)וייחימיירקמלעלשומה,דהוימהולאהורםדאינבמדחא
(6י

לא׳הלארק,הבלמתולכםהאדברשא,תאזהתבזוכההעדלתודננתהבו

רשבלכלתוחורהלעעמלשהודבלאוהש,תורוהל,רשבלבלתוחורהיהלא

.המודכו,םיהלא׳ה״יהלאןכו,םדאינבישעמלעטילשותלוזיןיאו

׳י.

.(׳א,א׳כרבדמב).םישחנתארקלםעפבםעפכךלהאלו
)לילאשחנשי

רועשו.אקירפאבונכשמו(13803)21110611,־ג:ויו06עטט0גב0
מעפ־שעשומכ,ולוווזעישם׳שחנהתאשקבלךלהאלםעלב,בותכה

.כבל.העותשיאבהעתמ.ןמרבםעפב

ירקחמןיי/.(א״מ,נ״לרבדמב).ןנופבונחיוהנומלצמועםיו

ץרא
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*נ3§0)אגאהטראקריעהרשאאצמנו,ןהאזיוועלש׳רלץרא

;
חארקג(£<1ז1

.םינומדקהםימיבןוניפ

.(ה*,ו*פםירבד).םינשששךדבערי׳כשרכשהנשמינ

םהלעונפההיהשהארנו.(ד״י,ז״ט׳יעשי)ריבשינשכםינששלשבוגאצמ

עריכשהרוכשל
ל

.םינשששאוה,ריכשרכשהנשמו,םינששלשןמז

עלכהרשאךלעטתאל
,ו״יםש),רגוךיהלא׳החבזמלצאץ

עלכהרשארמאנשיפל.(א״כ
עהנניאהרשאיכהארנ,ץ
םשא״כ,עודיץ

ונימאהשירשואהתלילאאיההרשאיכ:רפאליתעדבהלועו,ץעליונכ

כ)םינומדקהםימעההב
ן

םאטיצילעפםשבהזכלילאהיהםימורהלצא

.(םוידולקןמזבףרשנאוההלכיההו,ימורבלכיהולהנבםוללוקולו)

אםיכלמ)םיברוז״לבםנונאצמו
׳

.םירשאותובצמותומב.(נ״כ,ד״י

.וזכהרשאתעטלהרותההרםאו

הארקנוהיריריעה*כםיראבמהורמארבכ.(׳א,׳בעשוהי).וחירי

המכורפםבללהמןוירונןבבתוכהו,םשובינימםשולדנשהירהש״עןכ

ואפרש״םאזלאב־אפ^,םשלעדונהםשובהבוהיריריעהתביבםתאםימעפ

.תונכוםמתולחמוב

חםיטפוש).םהילמגיראוצברשאםינורהשה
׳

למ..(איכ,

חריהלודבעשםעטהו,ימראבחריאדהםתלממםינורהשהוקיתעהםינקז

עחריתנומתולתוםונעפוא
.םהילמגיראוצל

.קיתעהלךירצ.(׳ט,ט״יא״ש.הארהםינפלארקיםויהאיבנל

צננם״הןול*1וננגענ,פטננולנרעפר0פ>עק6ר0ט״צרן!פלב־ן׳ויןנויאןער)
ו

רפד0טנןג^עהטעגולט

.

*ןא.(י־קומן)תדנהבזאהנומאהיפל״הארהיכנא״רמאלאומשו.(יאא״חא•
ילבהחראינמםתוטהל,,תיתמאההאובנהתולנתהבםותםהעדילאומשיכ

׳ז,ח״כ׳יעש׳)הארבונשןכו,איש
)

אציולוקורבדיאושלעקאראהיכ,

תאזהתבזוכההדנהההארקנו,המרעבםותםהתולנלוכותבאבהנןהכחט

ןעמלםינפינשתבהנעמתונעלדינמההפתואמחמוקלחיכ,קלחםםקמ
עםםוקארקייתעדלו,ותדנהמךפההאובבוינפבושחכ,הנעיאל

םםקםששל

עאוהו,ולוקתאתונשלויפב
ל

מרקובלקשמ
ן

.רקב

שארהרמאיו
׳

.יכנאבלכ

׳

ושקתהםיראבמה.(׳ח,׳גב״ש)
,ףוקליונבבלכשאריתעדלו.םיבלכהשאראוהשורמאו,בלכשאריונכב
בלכשארבףוקותארוהי(0>׳מ006ק^;11118)םינומדקהםימיבולוארקרשא

י״עהזהףוקהאלפנו),בלכלוינפבהמודו(?^1*111)ןאיוואפכ״ג*רקנו)

.?יכנאהזהףוקה:רנבארמאהזו(דאמארפאוהש

עןתיווםדיבללוהתיוםהיניעבומעטתאונשיו
תותלדל

רעשה*׳:
.

%.

.*.
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■

ם־־ויפופכיי!*),ורירדרויו.(ד״י,*״כא״ש).ונקזלאורירדרוררעשה

1*%י(1נץק001נ110<1״6)חורהילוחתאתזחואההלחמאיהו,(ם״״־ייטי*

(!
.ענתשפלוהובשחישידיןכהשעו(*1}816ז1*

^ג׳ל/ה׳אםיכלמ).םילבגהוםורדוינובוהטלשינובולםפיו
$זיו,רוצלעבענ,יברעבשריכזחאלו,ןבאיבצוחםילבנהשרי2קיררז;

״בג

1•
לאקזחי)ךקדביקיזחמךבויההימכחולבנינקזילואו,םירוציבצוחש

םיטיבהרקיהתיהריטאפלוקםהתבאלםו),ןבאינמוא,לבנינקז(ייל

.(םינומדקה

םימורחלצא,היוג.ןושלמיכ.(ד״כ/נ׳יעשי).יפויתחתיכ

(81נ^זמ3.)ארקנה,היוכי״עבננלוא,וינודאמחרובהדבעלןויזבתואהשענ

.יפויתחתןורבלתאזה,דיוכהםהלהיהתשאיבנהםחיכומו

ומכויתונמלאוראביו.(ביכ,נ״י׳יעשי).ויתונמלאבםייאהנעו
תריקע,ועתלנוטפשט.(יט,׳דבויא),ועתנםיריפכינשוןכו,ויתונפרא
םיםרפהוםיברעהןכו,ד״מלהרםחיו(עתלשרשק״דר),םתליפנותועתלמה

,ד״ויבש״ירהףלחתייניטאלבו,ןארעם,ןאלעצופכ,ש״ירכד״מלהופילחי

.אירומעי,אירומערומכ

.(נ״י,א״ב/יעשי.םינדדתוחראונילתברעברעיב.ברעבאשמ

ךפהבםימדיתעדלו,ןכדודינב.י״שרו,ןדדינבם•נדדשריפםונרתה
הנלההו,דדונומדקומחלבד״יקוםפששןבו,שבכ,בשכומכםידדנ

.(0גזג\ז1ן,ם86ז6ג)ארקנוםידעיבםייונבםיכובבםדקץראבהתדותוחראל

נחנםכ.(נ״י,ט״כ׳יעשי.ונממקחרובלוינודבכויתפשבוויפבן,,*

עקרםהיניעומישירשאםיעובצה
לכהשעמהברקבוםהישעממןוציחהדצל

.יניטאלב(0ק1נ08ק6ז3*ל111ת)ארק^הזו,ץארשומחור

׳ןושלבךלמארקי■האש־.(׳ו,ג״ל׳יעשי).עושרמאיאליליכלו
.ץפקלךלמהךרדמןיאו,*דפ׳

.(א״כ,נ״ל׳יעשי).ונרבעיאלרידא־יצוטיש־ינאובךלתלב

קרןק)וםינולאילוצשהשענה(׳הרסחבהינאומב),ינא,טיש־ינא
,פצ״זל

עאוהךכ•יכלע.,טושורועשטישו,(י״״־,שוקיעק
,טושלםימינפל

ויטשג•רק^יילאיצהאלוהלקהינאאלובךלהלב,ותצילמבאיבנהרמאיו

,

6גפ*

המחלמתושעלרידאיצהםוקמב־יהיאוהו,ונל׳הרידאםש׳כ,(מנט

.ונימיעשיתויובנב

עהבתכאבהתע
ח/ל׳יעשי).רניםתאחולל
םתאםהול.(׳

£ק1נ>>)
1

£נ1!8161136מםנ1̂£110:
1

י1
ג):(1
םטכפ}0ע

םנונהנרשא,(ן״יפפמם

עהבתכאב,ותצילמבאיבנהרמאיו־,הוללעשחיהרדםבותכלםינומדקה
ל

חול•,

;
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אוהירמםעיב,דחיםנםינבהלעוקובאהלע,םתארשאשחיהחול
.״םישחכםינ3

הנויןימואצמםיענטה.(א״י,ט״נםש).הגהנהגהםינויכו

תולבאלוקלהתנינגלוקהנשתהלשרכזהתומישכו(״׳זם*טלו0)תאךגגה

׳י,׳בלאקזחי)יהוהנהוםיניקומכהגהתלמה*היהיו,החנאו
).

.(יעצפ״ו)תרועש

(׳חםש)ןכו,(ננושייט,ןאיםםולליא).(ד״י,ד״י׳ימרי).םבלתימרתו

.תימרתבוקיזחה

מ,לבא,חזרמ.(׳יי,יז״ט׳ימרי).חחמתיבאבתלאו
־רמן

תומש)ןשחהחזיאלו,תירבעהלמהחזו,לבאהמוילעותעדהחזש,חזו
ה״ד)העבראברעמלרברפלומכ,תולמהרובחםישרודל׳יזכחו.(ה״כ,ה״כ

.רביפלכרמאדןאמכהלישרבהבררמא,רברפליאמ.(ו״כ,׳א

רובתללהתילאוותמכהבםנהללהתילא׳הרמאהכ
לכשהללהתמהללהתיתאזבא״כ.ורשעברישעללהתילאותרובגב

הלאביכץראבהקדצוטפשמדםההשוע׳היגאיכיתואעודיו

ט׳ימרי).׳הםאניתצפה
׳

ןיבהלבל-םושבליכשירשאארוקלכ.(נ״כ,

הנבהובאצמיאל,׳ונוללהתיתאזבא״כ,רתוםהרמאמהתאהזהארקמב

עתויתואו׳תולמותעדמףידעיוריםהיאלםאהנוכנ
ל

אלןכו,בותבהןושל

,דםחהשוע׳הינאיכםירמאנהתודמההשלשלאליכשיםאםלוא!השעי

ילבמיוארתומילשםיבותכהיקלחומלתשייכאצמיזא.תקדצו,טפשמ

יכ,ודחיגשומהםערמאמהתאםיאתהןעמלםירבדףיםוהלדועךרטצי
ןיבי,רישע,רובנ^םכח:םהו,םינושארהםיראתההשלשירדנתאוכיבהב

ערתוםהרמאמהתאםנ
ל

בוטהתאלידבהלהטבההרדניכאוהו.הלקנ

מ
מתמאה,ערהן
ן

יאיהו,ןוינהבעדונכ,הנונטהטהאנה,רקשה
.המרעהךפה

אוההרובגהרדג.ןידהתרושמםינפלםנבוטודםחתושע׳יהכ־דוהתלועפיכ

ךרדמיכ״טפשמ,:והארקנםשברשאאוהו,לועמרשוי,עישרמקדצהלדבה
,בצעמהחמשל1בה,רשועהרדנ.רההתאןידבבוקלוטפשמתושערובנה

^וקלחב,חמשהרישעוהזיאש״מכ
םיאכדנהתארוזעלרישעהעבטביחיכ״עו.

ארובהםעיבטהאלתודמההשלשהלאו.ודי־׳תתטבםחכשלוינועטםצלחלו

תמנמןיאתמאבםהברחבומהו,םבלתואתתאםהבתואלמןעמלוירוציב

עדלותרשאהלהתהלאוינפ
לא,ןושארהרמאמהקלחברמאתאזלו.םהידיל

עעשרללהיכרמאשומכעשרהתדממאיההלחתהלאהרטמהיכ*להתי
ל

ילעבלותויההרוטהיקהפ״עגהנתתילבמהטבחהדומליב.ושפנתואת

עהואתמאוהיכיתואתךינק
בוטהודםההתישעלאאלו.,הלהתהלאודיל

השעיאלםארובנהלצאהרובגהרומלםנןכו.המכחההרצונךכלרשא

׳

ט^שמ
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ועגמבוילעבלרישעהםנןכו.ויקשועדימקושעוודכבליצהלםיקושעטפשמ

םאו,׳האנשהלאלכרשא,ןויבאה׳והיחאםעהקדצתושעםוידיץפקורזע

,׳הבהאםתוא,ורצונםדעברשאתילכתהלאהלאהםינינקהילעבושמתשי

ותרובגברובנהללהתילאו,דםחתושעילבמותמכחבםכחללחתילאבותכהרועשו

ללהתיתאזבא״כ,הקדצותושעילבמורשעברישעללהתילאו,טפשמותושעילבמ

תונוכחהלעב׳הינארשא,יתואתעדןעמלליכשמאוהשיתואעודיולכשהללהתמה

,רובנהתרובנב,םכחהתמכחביתצפח,הקדצו,טפשמ,דםחםדילעהשועוהלאח

ם״כמרהיקרפהנמשלותמדקהבןובתןבאש״ררמאמםעדחאתמאוהו.רישעהרשועב

.ןבהו.האירבהללכביתילכתויצפחוהזיתצפחהלאביכל״הזבבתכש:ל״ז

׳ימרי),איהץראהלכתאו׳וגו׳הרמאהכוילארמאתהכ
י)ורועשו,ףלאהתפםוהביהוהנהוםיניקומכהפ,איה,(׳ד,ה״ם

צ8*1פוייי>1ו

.(ןפצנמיריוודנויו

,רעשהתחירקוהחרק.(׳ה,ז״מ,׳ימרי).הזעלאהחרקהאב

׳בםיכלמ)ןכו,םדקינביניעבהםאמנ.דתיהרעשהתהירקיכ״עיצעפאלא״

יב
)

התיההחירקהו,חרקהלע,חרקהלע,עשילאבםינטקםירענוםלקתהש.

עיחנויחרקומכ,תולבאתוא
.ךינונעתינבל

,רובנהבשומתיב״נרוב,ןתיאהוג.(ט״מ׳ימרי).ןתיאהונלא

.יניטאלב,(םודיפאםוראטםאק)

הזיאלוארקםינומדקה.(יו,׳בלאקזחי).6בשויהתאםיברקעלאו

ינשהזהילכלהיהו,(ןאיפראקש),ברקע,לבחלתיחשמילכ,המחלמילכ

עדחיורבחתנ,םיכרי
תאתםרהמההנוכמהקיזחהלותילכתהתיהו,לבחי״

ךילשההזהילכ־עינהששיאהשןבומו,הלעמלומירהלו(יעצ־יביפיו״)המוחה
.תומלושפנףרחל.יונוםיברקעלאו,הזו,דננמושפנ

.(א׳כ,א״ילאקזחי).ךלוהםבלםהיתובעותוםהיצוקשבללאו

םשמןיאיצומוהבלדננכהייחבהמהבה]יבקנמויהםילולגהידבועשעןדי

הזו.ש״עןיבמל*תורועכב״פםירדנהנשמבןכושרפו,ז״עלובירקהלםחבלה

.•הצילמהיופילםבלבללאו,ךלוהםבל,םהיצוקשבללא,ןבומה

רבאהךראםיפנכהלודגלודגהרשגה׳הדמאהכתרמאו

,ןבומוניא.המקרהולרשא.(׳ג,ז״יםש).המקרהולרשאהצוגהאלמ

עדונהםרודףועאוה.,(םאמעאפינ,רעיינטראב),ינןכזהדופצההזיתעדלו

רופצהןקזולנרהרשע״זעויפנכתשירפבחורבולשיוםינומדקהםיטיבםנ

.*קרהולרשא,הזו,הטקרהשעמםיעבצהתובר■תוצונמרבוחמהזה

^

לאקזחי).׳וגוהרטעהםירךותפגצמהריםהםיןולא-׳הרמאהכ
רובכתואלםשארוסכםרפיכלמשרפ&י.טאדארעה,.(אאי;א״כ

תפנצמב,.



׳—139—

.הזהבותכבהרטעםעתפנצמליבקמהיהיו״אראיט״ארקנהתפנצמב

םינומדקה.(ו״ט,ז״כלאקזהי).ךרכשאובישהםינבהוןשתונרק
,ובתותשלעבטהמןקותמילכאוהןרקהיכ,םהיתשמתאתונרקבותש

ןשמושעו,ונממותשוללחובהשענשבהנשהןשמיושעהןשתונרקו
.ונממותששןרקהתומדבהיתשילכ

׳ג,ט״כלאקזחי).יניתישעינאורואייל
,םולינההזרואי(

רואיהתאודבכםהו,רואילאטבמבהמוד״*<נרא\,הזרהנלוארקםירצמהו

ץראהתאםייקמודילומהלותואובשחיכ,םהלרשאםילילאהילודנטדחאכ
ינאויתלשממתחתענכנאוהש,רואייל,רמאובלתואנבהערפו,האולמו

ל״זחתעדןכו׳,םולינהתעפשהחכמאלויתדההשענימצעמ,יניתישע

.לילאלומצעהערפהשעש

,ב״י,עשוה).והבזםירושלנלגבויהאושךאןואדעלנםא

יחבזלנלנישנאוחבזילואוםירושוברקנרעטיפוילרשאעודי.(ב״י

.רעטיפויליםירוש

לאוי).רואםויבץראליתנשההוםירהצבשששהיתאבהו
״60!פיי1ה?וי)םוירואבומכ,רואםויב.(׳ט,׳ח

)

.םירהצלליבקמ

,ינעיברעב.(ד״י/זםומע).םימקשםלובויכנארקוביכ

מץלופומכםלובו,יכנאינע,יכנארקוברשפאבו,(ריקאפ)
תישארב)לצפיון

.םימקשתולצפמםילכתושעלץ״רשםזוף״מובףולחב.(ז״ל,׳ל

עיזונויהרק
ימיבםנ.(ז״ט,׳אהכימ).ךינונעת!נבל

עשארהרעשלכזוזנלנהנמההיהםיאמורהוםינכירגה
ויהשכםיבורקהתתימל

.דפםמולבאתואלםהינפלםיחנומ

אהכימ).דרומבםירגומםימכ
׳׳

׳ל
)

יפט0׳ל״)׳

6י9ז:!גק)1ול6

,(טק

.(אטאלאווענעיםלצאםולינרואיהמטקאראטאקהעדונםינומדקהםימיב)

׳ו,׳נקוקבח).ולםלועתוכילה
)

ץוחרבןבו,תועיםפותוכילה.
,תחאםעפםלועהלכבןה.םיהלאתועיםפו,רועשהו(ט׳כבויא)הפחביכילה

׳י,׳דהירכז)ןכו
היניע(
תוכילהםיראבמשיו,ץראהלכבםיטטושמהמה׳

לןו),ולםלוע
,(׳א,ט״יקםילהת),׳התרותבםיכלוההומכ,(יוט׳יניעיגנמג

׳.םינהנתמה
*

׳

׳נ,׳טםילהת).׳וגוהכשאלרכזםתואםימדשרודיכ
ומכ.(

.׳הלראותםימדשרוד.(ח׳ילאקזחי)שורדאךדיבומדו.

1גוםיברםיבלכינובבם
.(ז״י.ב״כםילהת).ילגרוידייראכ׳

עבםומיראכ
תעלוילעםילפונשכיראהתאםיבבםמםיבלכהשומכ,םיבלכהל

הדיצה

׳1

׳,״**ג׳$.׳י
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,םדקימימעדנםיבלכבדוצלנהנמהו,ילתוידי,יאנושינובםק,הדיצה

דיצלםיברםיבלכםוריצךלמהלהיהטאדאדעהירבדיפלו),םישרפהלדוחיבו

••.(םתונוזמלהנידמבםילודגהםירע׳דתםנכתהקיפםהאלשדע
י

,

׳ו,ו״כםילהת).יגויפכן•ויקנבץחרא
,■זוקענעםםכההרמאןכו.(

מ011ז311מ811)
1ז38(16118זנ01בק161נ26838ן
1

ק
)

אלוםיפב!ויקנלהארייה״

.״םיאלמםיפכל

ולב.(ינ,ב״לםש).םויהלכיתגאשבימצעולביתשרחהיכ

עםנבםומימצע
,יתנאשםאויתשרחהםא,ורועשו,םויהלכיתנאשבל

.םויהלכימצעולב

״

ז״עליזהושרדו.(׳ט,ז״נםש).רחשהריעארונכולבנההרוע

עדונ,הזהדונבה,׳ובתינופצחורודודלשותטממהלעמליולתהיהרונב

א,=£רשל--1כוי0=):םשב
י

תורימזןתונה,םירתימברמזילכ,(יין־&נן״דניוו

.תנבומהצילמהו,חורהדננדמועאוהשכ

םש).ןינרתברעוךכביאצומךיתותואמתווצקיבשויוארייו

ברע•אצומןכשנהזו,(=׳0=ינינ:״יעיימהןוופב:ליד)תווצקיבשוי.(יט■,ה״ם

.ברעמוחרזמ,לבתהתוצקםהרקבו

׳,וח״םשש).תורשוכבםיריםאאיצומ
)

ב)
הז,(־00!י־0ג־ו>י״י8ע

לבהו,ושפחולןתנו,ונידביאכזאצמנש:)*ריםאהלםינתונשרורחשרטש.

.תאצלוברשכששדוחברשבןושלמתורשונב״נושרדל״זחו.םיששידיב

י,ח״םםש).םדאבתונתמתחקליבשתיבשםורמלתילע

ומכו,םורמלךאישהלעולודנלשומכהלעמבתןלע,םורמלתילע.(ט״י

.(ביכ,א״מ)המחלמההלעתוןכו,םירבגתמ׳יפ(ז״מ׳ימרי)םילועםימהנה
•

יינבךלונתנש,םדאבתונתמתחקל,תכלוהותרבנתמהתיההמחלמה

רמאנהזבאצויכו,הלעמיפלכהצילמד״עאוהו,םידבעלךלויהישםדא

.ןזאהתארבשל

׳נ,ב״יםש)ונאצמ.(ו״פשש).ךמשהאריליבבלדחי
)

בלב.

.ךמשתא-יתאריבדחאיבבלהיהישאנהשעללפתהו,ורבדיבלו

!!!■יןונטשעי016ל־!)לגר.(ב*י,ו״לשש).הואנלגרינאובתלא

עוילנרםשזןצנמהרשאשדקימיבעונמההיחיכ(טגי״!>יע
תואלחצונמהל

עשכילנרתאומיש.(ד״כ/יעשוהי)ןכו,ותענכה
םיכלמהיראוצל

.(׳ה,א״כב״מ),לארשילנרדינהלןמהפינדינתלאו,הלאה

״)
,(ןי־טשוייופקנ0

.המקנונעלךרד(דיכשש)םבהאורלכודדונהיקו

׳נ׳.ט״ששש).דמעמןיאוידלוצמןויביתעבט
)

פיקימיב.

ושע

$י.
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םויהןכו,לודנהץובבםרבעבםהילנרל,(ןפצי0ט6)ץעילגרםישנאהושע

,ןןילנרהנכיו,ןעיניטגאפץובבועננאטערבב
וללצןכו.דמעמ,הלאהץ

.הלצהןיאבהלילצהוהעיבטהש,תרפועכ

׳נ,טיפ).הנבי•דםחםלועיתרמא
תיבומכדשחהפ•תעדל.(

שיי׳״)/דמח
היהיתינברשאםלועהיכיתרמא.ורועש,(״״יקשימגנוט6יפט

ךתנומאןיכתםימשהזו,ךתנומאםהבקיזחהלרצואבםימשהו,דםהתיבל
םימשהו,דםחהבשומםוקמלץראהתאותושעבהבנשנהצילמאיהו,םהב

.ןבז1ו,הנומאהטלקפל

ףא■
הפרוכבתארוה.(ה״כ,טיפ).ןוילעוהנתארוכבינא

הלשממלטבשהלכשארהיהרוכבהרשאםדקימיבנהנמההיהיכ(טומןינפם)<

אוהוהלשממהודיבורוכבהאוהתומהולאכ,תומרוכב,בויאבןכי

.ורועידבלכאי

׳נ,ב״צםש).׳וגוהגשיןונבלבזראכ
יהןונבלברשאזראה.(

התעםנו)(רויביפטט•־פצ־ווי)םלועלתחשויאליכובשחםינומדקהו,דאמךו״ואןמז

עעבטהירקוחודיעי
ל

אוהשלנר436דעאוהויבערחרחפברשא(ויבן&ב)ץעה

.(הנשםיפלאהששתוחפליח

לוכאלהזרקשולחנםימורהםנ.(׳•׳״כ׳ו״ק).םיתמיחבזולכאיו

םהירחאםינאםרענהםנ(81)1061ח111111)הדועםהוארקותמהתרובקרחא

כ.אל),תמהדובכללאונמןחלשוכרע
ןדוראירבהלהארבןתדועם,ל״זהבן

.(הלילחרזתדובעםשלאלו,האכנהלבאה

ךיח),(ו״יקםש).בתכםדאהלכיזפחביתרמאינא
״־׳׳״**1*

צ00ב1שוגנוו״זמפביוירפכיופוו
ו

.(גנוטייטפנ״וטאה0נפ>1רפדטיןפגוי:

בקעכ,םלועהףוםדערמולכ(ב״יק,ט״יקםש).בקעםלועל
.רההלנרןכו,םדאהףונףוםאוהש

׳ו,א״כקםש).הלילבחריוהככיאלשמשהםמוי
םחיטבה.(

התונכוםמהתולחמהיתשמםרמשל
•ריש)שמשהתלועפמהלהמה:ן

ך•טיגגשג־ן:0י015

0ימשינעיפט)חריהתלועפמהלחמו

>0
עשמשהךתו,הנויבו,(8911ינ1
שארל

.ףלעתיוהנוי

׳נ,ב״כקםש).ודחיהלהרבוחשריעכהיונבהםילשורי
).

םשיכ(טפק^שןפפידייטעדשקנופטגנוגינ״ארפשןטז^גיינכררפ־טדוצטםויי־ז)א״לבםגרותי

יכ״:רומאכהנומאהתדוקנזכרמהתיהאיהותדהירקעיפיעםלכדחיורבחתנ

ינ,׳בהיעשי)׳״ונוהרותאצתןויצמ
).

ע
ל

ךירצ.(׳ב,ז״לקםש).וניתורונכונילתהכותבםיברע

עלדנאוהו,(?׳!בקד״״)קיתעהל■
פ)רהנל
י

ט8ש0י8
בי6ג)ותואוארקיםיברעהו(
)

•.י
■

׳.

ועזנ
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הזהץעמ)םהיתורונכולתםהילעו,ויפנעתאהברהביהרמאוהו׳ןטקועזנ

•;.(רעטעפלאזהןקותיוףרשי

׳נ,׳נילשמ).ךבלחוללעםבתכ
)

ועטריינהתאצמהםדוק•

ע
עלשתוחולל
הזו(דאוצהלעכ״נותואולתו)הועשםהילעהשמנרשאץ

עםדנע
ל

.ךיתורנרנ

הםש),שייבהואליחנהל
׳

,(םוהפנענייא,םוינימאד),שי(א״כ,

ולרשאשילכוושוריפ.(׳ד,ט״לתישארב)ודיבןתנול־שילכו,ןכו

.ףקמהוילעהרויו

חןבא
ילשט).ונטיץופחירשאלכלוילעביניעברחשהן

ן

הןבא.(יה,ן״י
יפוי!)ןבאהםבההןכהנכשתויהללכוי;

(ננויןה£ויוןויהפ0

ומעשרנלובהזונממתושעלתלוכיבשםינומדקהםימיבונימאהרשא

הטירשאדהשהוללישמהו,םייחהתאשדהלותולחמהישרשלכףונהמ

.ץופהירשאלכלובפדאהבל ינ■י

י

חןתיםיינעלוץיליאיהםיצללםא
הצלה.(ד״ל,׳נילשמ),ן

0א,בותכהרועשו(1.3221)יקלטיאתפשבןכ,לותהוקוהשירבדלהתנומ

תןתיםיונעלוזא,ץיליםיצלל(ת״ישה)
ן

תרבעבהשועץלהךרדמיכ,

ןמזהינינעלכלשנר-ילדהכםמצעםישועה,הורייאכנםיונעבלתהלןודז

םהל׳ןתית״ישהו.אושיטפושםיליואהיניעלהמלכםהינפוםכיםיצלהו

ה
.ויפטבשבשיאתלעמ״חורלשיארבניהצלהההכבאליכין

,ז״יילשמ).והערינפלהברעברועףכעקותבלרםחםדא

83,11842(1)0)ןאיטיוקהברע.(ח״י

בורעלרהמנהםדאהתאםכהההנכמו(

בורעליתלבלוהערתרצפה■תוהדלבלהקזוחולןיאיכ,בל־רםה,הברע

ופנ״ורישטפטשיי!שיהפש(,רפהן0ןנפד,רפדר!נ)א״לבבותכהקיתעהלךירצו,ורובע

שיאינוויקו*ו0פד:ויהךרודט1וי0נריבןפש0צ#נ
םיבותכהיתעדיפלויהיו,(ינ׳יפש

ךלדלויערהתבהאי״עו,ערהבהואתעלכב,ורהיםירבוהמהשלש

לבז״כע,םדאהלהצוהנתוערהיכףאםנמא,ךרזעלםוקיוהרצלהא

עשפבהאיתאזהשועלכיכ,ותבהאךננהיןעמלךערינפלהברעבורעת

אםדותפנםיחתפהויהש,רבששקבמ!התפהיבנמ,ורועשו,הצמו
י

וחתפהיבנמהשיאלהברעברועהתאהמדיו,הלעמלהטממלולההךראב

אביותלדהלופייכ,רבששקבמאוהםואתפלופילוהינמוהלעמל

עםואתפכ״חאבוחהלופיהברעברועהןכ,ןוםא
וחתפהיבנמו,ברועהל

.וחתפתלדהיבנמומכ

יכ,׳כילשמ).ךשחןושיאבורנךעדיומאוויבאללקמ
).

סילהת)יתביתנלרואוךרבדילנרלרנ,רחאםוקמבבותכשומכ:רועשה

ט״יק

י
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לאהנפיאלויתובאללקמהןבהו,המודכו(יכסיכבויא)ךשהךלאורואל(ט״יק

.ובלךרדןומישיבךשח;ושיאבהעתיוםדומלרנךעודאוה,םכונחוםרםוה

.(ב״י,׳כילשמ),םהינשםגהשע׳התעמוש,ןזאוהאורןיע

הכולמהינינעברבדךלמהש,וניבהלהשקה•הזהקוםפבהנופהיתעדל

טעטילאקםיפ—רתםהבםיעמושוםיאורהםינוממהנ*דמבתונמלחרכההמש
—

רומאכ,הלאכםיחינשמהשעומצעב׳הרמאו,עדונכ,הנידמהיניעוארקיש

.״םיבתכנרפםבךישעמלכותעמושןזאוהאורןיע״,תובאב

ומכ.ךתוקת.(׳ז,נ״כילשמ).תרכתאלךתוקתותירחאשייב

טוחתאגןוושה״ןעצראפ״יתשהםיזעכאלואודטאלקה^ךתועודיינשהטוחת$>ת

םכחהולחקלו,הזהטוחהתאתורכתםאפא־טאאיהתישילשהו;םייחה

בושבורההחמש׳רראבהז■ומכו,תרכתאלךתוקתוורמאב,הזהלשפה

.ש״ע,הוקתםפאבולביו׳פלעבויאל■יפב

יניזמללודנםכחרמאןכו(יטהיכילשמ).לגתלארחאדוםו
11161ע6ם161;) .דועונאצמיםשדוםהםשחינחשםוקמב(11131<ג©8ק08ט0ת1(;1

׳י,ו״כילשמ).םירבוערבושוליםכרכושולכללוחטבר
תנוכ(

המיאליטהלהצורה,ליהתלממ,לכללוחמ,לשומהשיאה,בר,בותכה

עהרתי
ילעב,הרבעתלממ,םירבוערוכשיו(יי&נוןה)ליםכרוכשי,וידבעל

עבםומרבע,יונורבעתמרבעןכו,םילבוחלקמבוךרפבודריש,םעכוהמח
ל

!?ה)רצח־ליםכםתיכבתונמלםינומדקהםנונהנשעודיו),המחשיאה
1ינ68

לל
)

י),ינדקומהרדנםכלאךלמלהלאכםזשנאויהןכו
יו

1ג0
ק0לי0״0וי0
0ו

י..וירחאוינבלו(שוטםוג׳יוו

׳ז,׳וילשמ).אלמתאלשפנהםגווהיפלםדאהלמעלכ
)

.

אל•

עםנבםומאלמת
,והיפלקרםדאהלומעישהמלכ,רועשהו,וינפלשהמל

ןוזלםדאהלומעיםא,שפנהןכו,לומעלמדועלדחירשאאלמיאלהפהו
.אלמתאלתולכשומבשפנהתא

.(ביכ,׳נבויא).רבקואצמייכושישילינילאםיחמשה
דדומה׳מנברדומהןיבןיאקרפבוןידיעמןיא׳מנבתומבידארתבקרפב

ךורעה׳יפו,ולינינבבויבריבדאתירושיעבורקבלםנכנורבחמהאנה
ילאםיחמשה,לינילאםיחמשמוןכו,לאעמשיןושלבןכו,ורוד,וליג

לאלארשיחמשתלאבותכהתנוכילואו,ומלרבקואצמייכושישי,רוד

א,יטעשוה)םימעכלינ
(׳

■םהינבבורבוחמששםינומדקהםימעהךרדכ

םכחחרמאו,םתדלוילםירממודםומוהכרדהאלבואושילבהםירמשמויהש

.קידציבאלינילינרמאו.׳ונו•באחמשיםכחןב

עותומי.(איכ.׳דםש)המכחבאלוותומי
המכחהוריקוהאלשל

נהנתהל



_!44—י,
הילעבתאהיחתהמכחהונאצמו,םייחהימיךיראהלהי^חי״פענהנתהל

,(ב״י,׳זתלהק)

א,׳בריש).ןורשהתלצבח
י־6ייט)הז,ןורשהילוא(׳
)

אקיופאקלחב

.הלהתלםיעדונההברהםינשושולדניםשרשא

ע;ירעציצרמאןכ\ב״י,׳זתלהק).הילעבתאהיחתהמכחה
ל

ימיבותרבחאיהוהילעהימיבםדאהתאתננעמאיהאיפוםוליפהתמכח

■.ותמוחנתאיההדיריהימיבו,הדימעה

עךתתהצרחנוהלכדעוםמושמםיצוקשףנכלעו
.םמושל

ושרפששיו,םיראבמהןכובנםיצוקשףנכלעורואבכ.(ז״כ,׳טלאינד)

לילאהףנכיתעדלו,רואבכןייעםיזרנרהבואשעשהנויתומדלזמרהזש

ודבעשלילא־שחנהיהאוהו)םינומדקהםיטפינעהלצאירתםמלילא(£116קן1)

לאינדאבנמו(לכאיצמה.תודוםיהלכדוםיאוהשםתולכםבונימאהוול

עץורחןוילכעיניש
ראבי״שרןכו,ותואםידבועהלעוהזהלילאהל

.וידבועלעוםיבכוכז^זובע

.ריעהקסנימבאירול.ד

י

$



םיבותכהטשפתלפשברשאםימקשה

םירצמתאיציתמקש

בערה־ינשבטעמיתמבהמירצמוניתובאתדרד״עהרותהידופםב
ד״עו.,םדמעמעורו,הערפלםדובעשד״ע,ףםויובקעיימיבויהרשא

תולעלבר־ברעוףטמדבלםירבנהילנרףלאתואמששרפםמבםירצממםתאצ

תוקפםהוישוקהםה.הלא,םהינפמהיבשוישירוהלםהיתובאירינמץראלא
.םיבותכהטשפיקמעבתורוצגירחארוקחלינוריעהרשא

הזחאםהלןתדויחאתאוויבאתאףםויבשויורפםשירחא(א
.(ב׳יםש)ויחאתאוויבאתאףםוילכלכיו.(א״י,ז״מת׳שארב)׳ונו
םירצמץראבלארשיבשיוא״כ,ונלרפםלךרוצהיהאלהארנהיפל

ךשמהאוהש,ןינעהרתיו(ח״כ)׳ונובקעייחיו(ז״כםש)׳ונוןשוגץראב
השחהרותהשםיאורונחנאו.םהירקמתולשלתשהווניתובאתודלותרופם

הפקשהבהארנהיפלש,המב,וצראו.םירצמםעלשערוא-הונלרפםל
דמעמףםויהנשבערהתבםבךיאה;וניתובאינינעלאענונוניאהנושאר

ידבעלםתואהנקישפחהםדמעממש,םכלמלאםשחיתהתניחבבםי־צמםע

תויהלהבשםהיתובאתורודמםהלםלועתזחאהתיהשםתמדאו,הערפלםלוע

הערפלתתלוהדבעלתנמלע,הערפידימןודקפכשדחמםהידילהרוםמ

דחאםעטקרםיאצומונניאל״זחישרדמןיבםנו.התאובתלכשמוח

.ףםויחבשהזבעידוהש(א׳כםש)םירעלותואריבעהםעהתאו:בותכל
אלהזליבשבלבא.םתאםילונםיירצמהםהלורמאיאלשויחאלנאדש

קר:הזהבותכהירחארמאנהלכטרפבורופםהלכתוברהביאדכהיה
ןויכשירקעהןינעהתאעידוהשירחאיכ.(ו״כ,ב״כ)׳ונוםינהכהתמדא

ףםוילהזהחבשהםנו.רופםהרתייטרפבתלעותדועולהיההמ,וילא
,חרכהבםירעלםעהתאףםויריבעהיכ,ףםונןינעאוהםהירבדבאבש
,מהיתובאתזחאלעתוכזלכדועםהלןיאשועדיןעמל,ןינעהךרוציפל

תבוטלו,םתודבעבףםויםהלקלחרשא,השדחהתוכזהםאיכםהלןיאיכוי

יבשוילבלבלילבט,רחאםוקמלאדחיריעלכיבשויריבעהלרמשםעה
ןעמל,םוקמלםוקממםתואוריבעהתעבתורחאםירעיבשויןיבתחאריע

אדוי
׳

אל



146—

שיאלבינינעותובאהיתביפוחיוםהינינעוםיצובקהםולשהזבתבשיאל

ץראהישנאםוחפקיאלשבקעיינבלחיטבהלקופםידהזבןיאםנ.םהמ

הזלכב,התוערלאתחאריעמולנםלכשףאיכ.םתאםילונרמאל

םכותלאואברשאםהםירנםירבעהוםלועמץראהיחרזאםההנה

.בורקפהז

שףפונוהטחלמהנארקתיכהיהוהבריןפולהמכחתנהבה(ב

׳י,׳אתומש)ץראהןמהלעורנווניאנושלעאוה
מהלעותולמ.(
ץראהן

לכו,הכותמואציוץראהתאובזעישםאיכ,םטושפיפלתובשיתמןניא

ןיקתוטושפבהיהולאו,שרדהךרדאוההלשממהלאםתנוכוטהשהמ

ערמולוצראלשםירצמןושל
רתוי,ץראהןמונילעו:םשפנל

־ןשמישהמלערבדלילבמ,ונבםחלנותולמבדומעלםהלןוכנהיה

מךשמישהמלכהנה,ץראהךותבםעבםעםחלהביכ,המחלמה
ן

ידילאוביאלשנואדלרבדהיאדכו;ללכבחאלדאמעראוההמחלמה

םירצמתארילכםאו.חצנלחוטבהםעהלםנ,ץראבםיהרזאתמחלמ

פהתיה
עופפותילארשיינבתוברבן
ןעמלםחבומחליוץראהיביואל

הלודנהבוטםירצמבלארשיינבתבשהחיהשהזמהארנהנה,הנממואצי

עהדבכו,הדבאלונאדשדעםיירצמל
השרדםתלעותשדעלארשיינבל

המבו,םכותבלארשיינבתבשמםירצמתבוטהתיההמו.הנממםתאצ

עהדבב
?םיםמירשםהילעםמושםרטלארשיינבל

םיםמ.(א״יםש),םתולכםבותונעקמלםיםמירשוילעומישיו(נ

מיוברהאוה
אוהיונעהרקעשףאםיםמוילעומישיורמאאלהנהו,סמן

ונהנהזיפלו,םיםמהתובנלםינוממםירש,םיםמירשקר,םמהישוק

,דתיהםירשהתמישתילכתו,םידחוימםירשהזלתויהילבמרבכמםיםמה

םיכלמהינפלםנהדובעבםמלארשיינבמובנפאו.םתולכםבותונעןעמל

הדובעבלארשיץראירנמםמונבהמלשודוד,רבנרשאכ,ףםויתאועדיש

ודיבכיןעמלםירשהםששדחהךלמהוךרפבםהבתודרלילבמוםתונעלילבם

תבםבותכהונלרפםהנה.ובריאלשםהייחררמלוםתונעלדאמםלבם

מיבותכהונועידוהרשאכומצעדובעשהתבםונעידוהאלהמלו,םירשה

,׳אםיטפוש;ז״כ,׳טעשוהי)םהיכלמולארשיללארשיץרא.ירנדובעשתלחת

עלארשיןוחצנוהמחלמההתיההנהו;(ה״לנ״ל,׳ל;ח״ב
ץראהיבשויל

דעובשיםולשבוואבםולשלםירצמיאבלבאםהלםדובעשתבםםינושארה

?םירצמבלארשיינבדובעשתבםהתיההמו,ונממהרותההרפםששדחהךלמה

והוכילשתהדואיחדוליהןבהלכדטאלומעלכלהערפרציו(ד

מךפההאוהןויחתלעפה(ב״ב,׳אתומש).ןויחתתבהלכו
לעפהן

וחינת:אוהונממךפההש,והוכילשתהרואיהןמאלו,ןותיטח

קיחב
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ותואןתמהואוהןבםא:התפ•יפאתוירבעהתודלימלו.המאקיזמ
דוליההיהםאיכו,והוכילשתהרואיהאקודהמלו(ז״ס)היחואיהתבםאו

ותואתאשלםכלמתונטבםיבייהםיירצמהויה,רואיהןמתואםרפוזיאקוחר

?אוהדשאבותואםתימהבםתבוחידיםיאצויויהאלוובוהכילשהלורואיהדע

יעוחנאיוםירצמךלמתמיוםההםיברהםימיביהיו(ה
,הדובעהןמםיהלאהלאםתעושלעתווקעזיוהדובעהןמלארשי

ברה.(״ז״כ,ניכ,׳בםש)׳ונורוכזיוםזקאנתאםיהלאעמשד

וניתובאהורתאשורדלדאפליכשהתראפתהירישרקיהורפםבו״הגר

פבלהיהש,ךרפבםהבודבערשא,םיכלמהןמןושארהךלמהימיבםירצפב

תערפתושעלעישרמושפנבאוהשומדיכ,ותומבםתרצמלצנהלהוקתאלפ

כל.ומעןיבווניבתמכםומהצעהתיהשועדיאלוופצע
ן

,אוההךלפהתומב

,סירצמתולבםתחתםינועפתויהמויתחתדמערשאינשהינפלםנורםאלםהו

לאוקעזיווחנאיו,םלוע■ימילכםינעתדמתהמדחפםבללאומשזאךא

תקפוןפההוקתהםנמא/םהיתובאיהלא
ןושארהךלמהתומבםתערמלצנהל

םחריילוא,וייחימיךשמבםהיתובאיהלאלאקועזלמםענמלהלכיאל

ךלמההיהישםהלחיטבהימו,אוההךלמהתאמםנםהילעדםחהטהולז

ודיבכהאלוינפלויהשםיכלמהשףאו;ונמפבוטויתהתדומעירשאינשה

ךרטציאלה,ךרפבםתואתודרלךלמההזלחהירחאלבא,םהילעםלוע
תלוזיכ.וינפלהיהרשאמםהילעפלועהלקישתודיםהבנלפומךלמלרבדה

הבוטלהכלממהידבעןידהנשיששדהךלממתווקלןיאתנלפומתודיםח

ודיבכהבעישרהןושארההערפםאו,וינפלויהשםיכלמהתאמקחוהרשאפ

מיזחהלולכויםבלםותוםשפנתקדצלכבוירחאםיאבהאלה,םהילעולוע

לאוקעזיו:בותכהרמאאלעודמו,ותונשלילבמואצמשןפואבןינעה
לעתורמאלןכרתאףיםומו,דבלוקעזיורמאאוהו׳מועמשיוםיהלאה
ןוצרבםתעושהלבקתהשתאזההצילמהתנוכםאו.םיהלאהלאםתעוש

הינפל
׳

.׳ונוםיהלאעמשיו•ומאלבשךרוצהזיאלכ״א,

עדיולארשיינבתאםיהלאאריובותכהםתנוכיהתהמ(ן
עידוהםרטותירבתאורכזירחאעדיהמוםיהלאהארהמ.(היכ).םיהלא

*?השמלונוצר

םזןרעצתאוםירצמברשאימעינעתאיתיארהאר׳הרמאיו(ז

׳ז,נילםש)■׳ונו.יתעמש
מותולעהלוםירצמדימוליצהלדראו.(
ן

ץראה
ינענכהםוקמלאשבדובלחתבזץראלאהבחרוהבוטץראלאאיהה

תילכתוודובכתולנתהתבםהשמלת״ישהעידוההלאהםיבותכהינשב.(יח).,ונו

ךהלשאוהכלהתעו:ותוחילשדעילםאיכהארנהיפלראשנאלוותנוכ
פירמאמבותורחאתולמברפםלבשהתעווחתפירחאהמלו.(יי).׳ונוהערפלא

םירצקבי
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יתיארםנוילאהאבלארשיינבתקעצהגד.עידוהרבכרשאתאםירצק
?[ט).׳ונו

דועיםילשהאלהמלו.(׳י),םירצממלארשיינבימעתאיתאצוהו(ח

,דשמםילשהאלהנורהאלשףאו?ץראהלאםתואלעהוותוחילש

השמלרמאלענמנאלהזלכבאלה.ןדריהתאםעהתאריבעהאליכ,ותוחילש

,ךליתרבדרשאלאםעהתאהחנךלהתעו:םירצממלארשיתאצירחא

םש)׳ונוץראהלאיונוהזמהלעךלדועולרבדו,(ד״ל,ב״לםש)

ורפםבהלחתמרמאש,הלצהרכזאלהשמתוחילשדועיבשדועו.(יא,ני׳ל

ותולעהלוהנושארברמאהזתרומתואצוהוםאיברמאאלו.ונוצרוותנוכ.
ןיאאצוהותלמו.ןענכץראלאםירצממהרבעההלעדימתתרמאנהילעהו

לאהרבעהתלוזהלמנלץוחמלאאיההץראהןמתונפהםאיבהתארוה

,םינינעהעבראבותכההנומא־יאותשרפבהנהו.הנממההובנתרחאץרא

תונושלעבראאורקלונירוענמונתואודמלשהמלארשילתושעלה״בקהדחיש

יתלצהו(ב.םירצמתולבםתחתמםכתאיתאצוהו(א,הלואנלמ
ו).׳ונוםכתאיתלאנו(נ.םתדובעמםכתא

׳

םכתאיתחסלוח.(ר,

.׳ונוץראהלאםכתאיתאבהוףיםומאוההלאלכירחאקרו.(׳ז).׳ונויל

םירצמתדובעמהלצההםנו,ללכבםירצממלארשיתלואנםנשהזמו.(יח)

דעהשמתוחילשדועייבדאמת״ישהרצקהנהו.םירצממהאצוההללכבןניא

עהתעםשאלש
.׳ונואצוהודבלהאצוההםאיכומכשל

ט
ךיתחלשיכנאיכתואהךלהזוךמעהיהאיכרמאיו(

עםיהלאהתאןודבעתםירצממםעהתאךאיצוהב
.הזהרההל

נ)
תואדיתערבדהזיאלתתלןוכנאליכושינרההרותהיראבמלכ.(ב״י,׳

אל,םירצממלארשיתאהשמאיצוישירחאו,אוההרבדהרהאאובישהמב

עתואלדועךרטצי
ןינעבהמצעהחלצההיכ,ןכתושעלוהלשת״ישהשהמל

;ךרטצההתע,תואלהשמךרטצהשאו.וחלש׳השתואלהיהתהזהלודנה

.אובלדתועמחרברההתעתעלולוקיפםיךיאו.ותוחילשלחהאלדועלכ

עיריחבהשעממתואההפםשוהךיאאלפהלףיםומיננהינאו
ל

יםנןינע

םךפהב
עבויהתואלדימתחקוייםנןינעךפהביכ,נהנפה;
השעמהזיאל

אוהשםירצממלארשיינבתאצחקולהיהולארבדההיהןוכנהפםנ,יריחב

עםיהלאהתאודבעישבויחתואליםנןינע,
םדבעחקוישאללבא,יניםרהל

התא
׳

עתואלרההלע
םיהלאהתאםתדובעהתיהולאםנ,םירצממואצישל

םתוצרבםעהויריהבהשעמאיההדובעהיכ,םירצממם־אצלןמזבתמדוק

השעמההקויךיאו,םשמואציןעמלולכוישהכלכושעםירצממתאצל

ןויכשתואהתאושקבםיראבמהו.יםנךרדבאובלדיתעשהמלעתואל׳ריחבה
היכהשמהארישהמבואבותכהוילא

׳

,חילצמ׳ההשועאוהרשאלכוומע

וריאשהךכךותבו.לכואונניאורעובההנםההארמבוא,וחילש׳השהיארםנו

םהירחא
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,ןינעבםוחיוךשמהלכילבמ׳ונוםעהתאךאיצוהברמאמהתאםהירחא

תאודבעיםירצםטםתאצירחאשהפועידוהךרוצילבמורושקלכילבולאכ

ינקזלתאזעידוישללכהוצאלםירבדהךשמהבשדע,יניםרהלעםיהלאה
םירצממתאצלמתנוכתילכתלכולאבהערפינפלןכורמאישהוצקר,לארשי

.רבדמבםיהלאחתאדובעןעמלקר־איה

םכיתובא״הלא׳הםהילאתרטאולארשיינקזתאתפםאוךל(י

נ)ילאהארנ
אםירצמינעמםכתאהלעארמואו.(ז״ט,׳
ל

ץרא
אלארשיינקזוהתאתאבוךלוקלועמשו.(ז״י).׳ונוינענכה

ל

ךלמ
הכלנהתעוונילעהרקנםיירבעהיהלא׳הוילאםתרמאוםירצמ■

!םימשיא.(ח׳•).וניהלא׳הלהחבזנורבדמבםימיתשלשךרדאנ

שיאלכו,רקשתללכמהניאתמאהתבלעהשףאו?םיהלאהיפבהמרמה

הבשמתשייכ,קזנידילונאיביותלוזלובבלבשתמאהתעדוהיכותוארב

דצמ,לכשהדצמולרתומ,ותלוזתערלואורמואתערלואאוההתלוזה

תאםילעהל,תדולאההרותהדצמו,לכשבםידםוימה,םייםומנהםיקחה

תעדבוננלהיודבהנאותףורצבתמאהתמלעהלבא,ובלרתםבתטאה

התבעות,איההמרמ,והערקזנבושפנתבוטלותלוז
אלו,רשויישנאו׳

תונקלתלכירםחו,תוקשעמעצבבהוא,םינומארםחםאיכהבשמתשי
חנושארהפקשהבהארנהתאלובםנךיאו.תימרתהידעלבמדיקזוחבוצפח

הםיהלאלאיכ,הרותהירופםמ
,המזמונמפרצביאלו,לוכילכאוהרשא׳

ויניעבהבעותתימרתהורקשהרשאו,בזכיואוהשיאאלרשא,תטאלא
׳יותצעםירשיה׳היכרדלםיכםתךיאו?הזההזבנהילכבשמתשה,ויאורבמ

?רקשירבדבוהחדמבםיבננתמכומעתאאיצוהלוהערפתאתומרל,תאז

ערמואאוהשדועו
זהיוטנעורזב,הקזחריב,המרדיבהזןפואבםתאצל

הדיהרצקרוצקה
?תמאהתעדוהםעהקזחדיבםירצממומעתאתורפלמ׳

םאיצוהלרמא,םהיתובאלעבשנרשאכ,הזחאלןענכץראתאםהלתתןעמלש

׳תיוינפלהיהיולנשתומדללכונאלו?השמלעידוהרשאלככ,םירצממ

בצקרשארשעהתוכמהוקיפםיאלוםפרעתאומעוהערפהשקיהזכןפואבש

רתויםישנועולבםישבייחתיו,לארשיינבתאוחלשידעםעינכהל,םהל

עוימחרמו,׳הינפפםענכהדעהלאמתולתנתוכמוםישק
רמאםירצמל

אליכ,הצנןדבאלםירצמץראלכתחשתאלןעמל,רקשירבדבםתונוהל

הרבשתשאהתמלעהסעםנשידחא,םירצמלוימחרוליעוה
׳

זועןואג

ץראהךותברבדבוישילשרחבמוהערפליחתאהכהולאו,ףוםיםיבםירצמ
הזקיפםיאלםנו?תאצלמםהילעבכעמהיהימםירצממלארשיתאצינפל

,הםרמבשמתשיםימעפלםאו.הלעתיוקהבתימרתהתאובזכהתאקידצהל

תאריבואהחדמבהנטבירפתאהשאההמרתרשאכ,המורמהתבוטלרשיםדא

ל.בוטהתאהתאמלובםלובלטיןעמל,לבה
ו

טבשבותוטהלהצרתתאלו,

הרבע
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תאותגהנהבהלאהםישעמכוניהלאלםהילמיונלהלילה;וילעהתלמהמהרבע

,םםווהוהבנגהתבעותלהנורהאגתנלפומהמרמההתיהשטרפבו,ומלוע

תרגמוהתנכשמהשאהלאשוםקירוכלתאלןוכלתיכהיהו:רמאש
םתמשו(׳הנחםוילתואירשאכ)תולמשובהזילכוףםכילכהתיב

*ןאיכ.(ב״כ,א״כ).םירצמתאםתלצנוםכיתונבלעוםכינבלע

רשאםהילכוםהיתבתוהוטבלעלארשיינבלםשוכרתאתוירצמהוליאשהש

יצפחויהולאו.התיבתרגמוהתנכשמרמאלקדקדןכלו,ץראבובזע

ינבואיצוהשםיירצמהיצפתמלודנרתויריחממםירצממובזערשאםירבעה

תיבהלשיהנכשהיכ,םמהתויהלמרבדהטלמנאלהזלכב,םדיבלארשי

םימיכםמהדמעמוהינינעןיארהאשיאתיבתרנו,ץפחהלןיאינשתיבבו

רשאדעו,ןהיתולמשבוןהילכבתוצפהןלכוהמצעלתיבתלעבאהתש

ץראהןמםתאצירהאהנוקםהלהיהיאלרשאםיברהםירבעהיתבובושי

ידיבןימולשתףםכלתויהלךרדההרוטבםיוש>ויהאלרשאםיםנהםהילכו

ףםכהננשתרשאכו,ןהידמחמלכתורםחןהוןהישארוניבליתוירצמה

מילכאוההףםכבןהמתחאלכלןתיימהעיניולמעבורבןהימולשת

חשמורמשנשןימאהלונלוכיולאםנו?תוירבעהלהליאשהרשאםילגהכ

לעוריבעהאלו,רקשהרבדםהיפמאיצוהלמלארשיינקזוןרהאו

הערפשקר,רבדמבםיהלאהתאםדבעירתאהםירצמובושישםהיתותפש

תשלשךרדםהירבדללכמאלימםבייהתמהןינעכןכבושחלועטוידבעו
אלו,האנואהותעדהתבננללכמאצוירבדההיהאל.דוע.׳ונוםימי

ןמרמשהלתורשפאלכהפהיהאללבא,ןבקעבאבהםמחהתאוקידצי

,םיעננהרשעלוםיתפומלותותואלךרצוהשהזכדבכולודנןינעיכ,רקשה

ןרהאוהשמןיבוםהיניב,וידבעןיבווניבםירצמךלמרצהברבדנךיא

םאםעהתאהלשלםא,םישרהוזיאךשמבתוברםימעפלארשיינקזו

ךרדהטהבההנקמוףטהוםישנהםנואדבלםירכנהוכליםא,ןיא

,יאנתהםלשנאלו,םהיתובאיהלא׳הלםשחובזלרבדמבםימיתשלש

לטבלםנחרבדמבסחאתיאלוץראלובושי׳התאםדבעירהאףכיתש

םויה,רבדמב׳התאםדבעןמזךשמלעםנהנתוהאלו,םתכאלממ

וליאשהשהמדנךיאו,םימישדחואםיעובשואעובש,םימויוא

דועיתעדלילבמןהיתולמשוםבהזילכוםפםכילכתוירבעהתאתוירצמה

תארומשלתולאושהתאתוליאשמהוריהזהאליכה,םתרזחתעלןוכנ

ימיבםשימשתךשמבדםפההוףונטהןמךרדבהבעהוהדבאהןמןהילכ

םירבדהלכשונשפנבןיבנאלךיאלבא,הירופשבהרצקהרותה?נחה

.רפםמןיאםימעפונשנוורבדנןהיטרפיטרפוםהיטרפוהלאןז

ןואםומהלוהערפתאתומרלםיהלאה׳היניעבלקנהדועיהיו(אי

םושלוקהמיו,תודוטההםהיתולמשבוםבהזבםפםכבומעתאםיננוחמה
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ובכר,וישילשרחבמתא.$ערפתאאיצוהל,םירצמייחלבהעתטןםר

׳ונחיוובושיולארשיינבלארבד:םיתלוצטבםעיקשהלווישרפו

םיכובנלארשיינבלהערפרמאו.(׳ב,ד״י).׳ונותוריחהיפינפל
איההזהבותכבץ־יאםשהתארוה.(,ג).רבדמהםהילערנםץראבםה

רבדמהש,ובלבהערפבושחישבותכהתנוכו.רבדמםשהןמךפההלע

ילבמו,ארונהרבדמההארממםהםיאריש,ונוצר,ךרדהתאלארשילערגמ

יבםמבתבשונהץראהךותבםיכובנםנה,וכותלאנילפהלםשפנבזועאוצמ

דיעמרופםהךשמהבםאהלא׳הירבדומייקתהיתמו,הנהוהנהרבדמה

םאו.(׳ה).םעהחרביכםירצמךלמלדנויוןינעהףולהלעבותכה

ונשרשאב,לארשיחרביכהערפלדנוהשםרנתוריחהיפינפלדעםעמנ
,הערפםעונתהרשאכ,רבדמהלאתאצלורהמאלוםכרדהרואתא

בשחלבא,רבדמבנילפהלםיאריוםהםיכובנשהערפהמדאלפ׳כעאלה

ומעוהערפתאטחהתיההמהתעו,םהיהלאלנוחלםיאצויאלוםיחרובםהש

,טפשמכורשויכקרושעאלאלה,םתדובעלםבישהללארשיירחאםפדרב

׳הלהמרמהתאםחילהערפלוכיולאו,היולנהמרמהתאזאוארשיפל
§

.תארימםהידהאףודרלמענמנהיהילוא,םעהתאחלשלוילעודיהשקהרככרשא

לעופאוהשםיהלאה׳התאדושהללוכיאלהערפלבא;וינפמענכנרשאידש

חרכוהו,היוטנהועורזתאוהקזההודיתאותוארירהא,המרמההשועולועה

אלואיבנולעןןאללאיכ,תודוהל,וילערשא׳הדובכתארימהזיפל

,םהיהלאןוצרדננ,םתבושמחורל,ודבלםעהללארשיתםונמםהייו,בזכי

ולנוחלםונתישםאיכ,םהמשרדאלשהיארהו,םירצמלםדובעשלעםיכםמה

*עודמכ׳או,םדובעשויניעבערשותעדהלנאלו,רבדמבםיטעמםימי
יריציוידיישעמלעלמחאלךיא.הלוצמבוהםכיותחשלםיהלאודירוה

םהידבעלעםתוכזםדיבםייקןעמל,םפכבםשפגואשגרשא,םייקנהומלצ

אליכה!םירבעהיהלאםגהילעםיכםהםתעדיפלרשאתוכזה,םהידדוש

יונהתאםנווחיטבהש,ה״עוניבאםהרבאלותבוחידיאצוי׳ההיה
(ר״י,ו״טתישארב).לתנשוכרבואציןכירחאויכנאןדודובעירשא

רשאשוכרבו,םירצמבםיירצמהלעאיבהרשא,תוינערופהוםינידהלכב

םיבםירצמליחעיבטהלחרכוהשדע,םשמואיצוה
׳

ואיצוהירהא,ףום

.?םעהתא

בותכהדוע,ךרוצלאלשורשויכאלשהזלכהיההארנהיפלשףא(בי

יכםירצמועדיווליחלכבוהערפבהדבכאו:חצרההשעמלערמוא
ובכרבהערפבהדבכאו:ןכירחאלפוכו.(ד,־!״יתומש).דזינא

.׳ונוידבכהב׳הינאיכםירצמועדיו:שלשמו(אםש).וישרפבו

םקנתמה״בקהשכ:בתכשהמבקפתםהו,רואבלךרוצהזבשינרהל״זי״שרו,(זא)

םדבורבדבותאיתטפשנודמואאוהןכו,דבכתמולדגתמומשםיעשרב

יגו
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דמואו.(נ״כ,ב״כ,ח״ללאקזחי).יתשדקתהויתלי?נתדוכ״חאו.׳ונו

׳ב,ו״עםילחת).םיהלאהדוהיבעדונכ״חאו.׳ונורבשהמש
)

רמואו,

דחאםיקמםנאיבהאלו.ל״כע,(א,׳טםש).השעטפשמ׳ה,עדונ

עדובכהןינעוברכזנש
ל

הטמלרשאננונתשרפבשףא,םיעשרבהמקנה

םעהלכינפלעורמאנהנהו.(נ״י,ט״ללאקזחי)ידבבהםויןינעב
ארקיו).ידבכא

׳נ,׳י
)

ןינעןיאשהזמו,םיאטיחשנועברבדמאוהשכ,
םיעדויונחנאו.דוחיבםיעשרבהמקנהתנוכלת׳ישהלאםחיברסא;רובכה

ינבתניחבבחנהו,ת׳ישהלאםהיבםגםדאינבןושלכהרותהרבדש
המרעתנכושהמכחו.(ה״ל,׳נילשמ).ולהניםימכהדובכ:ונאצמםדא

.יתאדובכורשע:רמאתח,טפשמתוביתנךותבהקדצהראבתכלהתמו

דובכינפלו.(ח״י,ג״י),דבוכיתהכותרמוש:ונאצמםנ.(ח״י,׳ח)
דובכוהקדצםייהאצמידשהוהקדצ!ףדורםנ..(נ״ל,ו״מ).הונע

4

שמשלןוכנהזיפל.(ג״כ,מ״כ).דובכךומתיהורלפשו.(א״כ,א״כ)

עת״ישהלאךרעבדובכתלמב
ל

תויונמהתוינחורהתורמהותנהנהבהלנתהתע
עבותכב

ל

עהפםינדונהנאו.םדאינבןושלבדובכהןינע
המהזהדובכהל

לבתאו,םנויוםמריוםירצמבללעתהךיא,םיונהלכואריםא,ומפשמהיהי

חלשלוינפמוענכיוםגזאומהשירחא,לועאללעבירחיודבאםנומהוםליח

סאיכ,םפדרלובשאלו,םהמשרדנרשאכרבדמבםהיהלאלנוחלםעהתא

:בותכהירבדמאלהמיתהלידנמינאןיאו?םהיהלאץפחתלוזםעההרברשאכ

יכםיתשלפץראךרדםיהלאםהנאלוםעהתאהערפהלשביהיו

פםיהלארמאיכאוהבורק
ובשוהמהלמםתוארבםעהםהנין

,נ״יתומש).ףוםםירבדמהךרדםעהתאםיהלאבםיו:המירצמ,

םחורקזחיכ,לארשיינבב׳ההארולאיכ,ונממחיכוהל.(ז״ט,ו״ט

הוצשףאםיתשלפץראךרדםכילומהיה,המחלמהתארקלןיכנםבלו
לנםימיתשלשךרדהערפםעתונתהל

עאלפתהלו,רבדמבך
עמשנהל

.׳היברדבםיענומהמרמהובזכהןיאוםיבכעמקדצהותמאהןיאולאכ,ונממ

,ןינעהתלהתלםיםחיתמםחנאלובותכהירבדשתויהללוכייכ,ותנהנהבו

ךרוצהיהאלולאו,תחאהלועפבתוברתוילכתדחילוניהלא.׳חכימו
היהאל,ףנםםירבדמךרדםתואבםהללארשיינבחורדמעמיפליחרכה

דובעלםימיתשלשךרדהרבדםהתכללהערפםעתונתהלהוצמהלחתמ

מםתאצתבםלדהאןינעאיצממהיהו,םיהלאהתאםש
ן

הצראתכללץראה

רבדמךרדבעהבםבתנו^מהתינשהתילכתהונלהלנבותכהשקר.םיתשלפ
איהותאזהתינשהתילכתהש׳פל׳,םירצממםתאצורפםירחא,ףוםםי

םחילבהלןיא,המירצמובשוהמחלמםתוארבםחנהלםעהרהמיאלש

מנו.וידבעותערפ:;ינפלםירצמץראבןרהאוהשמלהיהשןתמהואשמהלא
.רנו׳הקזחיו.(ד,ד״י).הערפבלתאיתקזתוםיבותכהירבדמאל

מםיברשףאו.(ז״י).׳ונוקזהמיננהינאו.(׳ח)
ן

מירקוחהוםיראבמה.
םייהלאה
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םתריקחוהיבנהוקדקדלוברהתראפתהלעבבנשנהררושמהשנוםייהלאה

בלהקוזחיתעדליכ;םירצמוהערפבל.תאוקזחבת״ישהיכרדקידצהל

לעופלםחוימרופםהלכךשמהבםירצמוהערפתניחבברשאנש,ותואדבכהו

,׳תיותאמ..תדחו•מהנוכואןוצרוהלועפלכידעלבןיבהלשי,םיהלאה

יפלעתישפחהותריחבלעףםונושפנבהערפתאאלפד״עחירכהרשא

היתוחכי״פעושפנתריחב־שאתעב,לארשיבדועקיזחיןעמל,וינינע

לכירחאםנ.ךרבתי׳וקחבלועתמאבהיהשהמ,םתואבוזעלהתטנ

שפנהיאנתשעםיבשמרבדהןיאהזתלדו,תורשיהתוריקחהוםיקודקדה

תוינחורריוצתאלםהידעלבושפנהרדנמםההריחבהושפוחהיכ.הרדנו
,חורלכרצוישאו.תוטשפתהודבוכתלוזששנריוציאלרשאכ,תושפנה

לולשלתלוכיבראותישןוכנ,אלדוע,לכולכמםדאלכשפנתירכהלודיג

םויקתורשפארייצנםאו.התירנהלילבמתישפחההתריחבתאשפנהןמ
תולודנהתואלפנהלכובושיאלה,ערהובוטהןיברוחבלשפוחילבמשפנה

,ללכךרוצלאלש,לא־ש׳־•,דואלעש־רצשלוהערפל׳ההשערשאתוארונהו

תלחתמולאהיהתואנרתויו,ארקשלאםינריבעאלאוהךירבאשדוקו

תאוידבעמוהערפמללש,םירצממלארשיינבתאאיצוהלהשמתאוחלש

ףכיתםעהתאחלשלודבעהשמלוקבעומשלאלפד״עםהירכמוששפנש$וח
לבתבםינוהנהויטפשבץראהלכתאקדצבטפושהו.בוכעלכילבמדימו

םצראירנלוערהרשארבדלעםהומכםיטפשבםירצמתאםנןודללוכי

םיתפומהותותואהלכואבשרמואה•רמאיםאו.םמולשישנאבורמעתיו

ירחאשולבישנ,לארשיינבומעטרפבוםיונהלכוהוארייןעמלהלאה

,היהתת״ישהדיב׳התארי:נ,שפנהןמשפוחהתלילשתורשפאתחנה

הנהו.םימשתארימץוהם•משיידיבלכה,ל״זחי״פמרמאנהןמךפיה

יקחוהבןנובתהלםיהילצמונחנאשהמלכתיטרפהוםלועבתיללכההנהנהה
םידיעמםלכםיהלאהתרותבואברשאתוחנההלכםנוםייםומנהץראהלכ

קוזחםחיבותכהלבא,תישפחההתריחבבםלועלראשתשפנהשםכםהב
#םירקמהוםינינעהבצמי״פע,ושפנתוחכי״פעולבייחתמתמאבהיהש,הערפבל

יפל,םיהלאלעופלא,םדאהשפנבהריחבהלעםילעופה,תורבםהותועדה

שפנהביבםרשאםינינעה,תצובקוןהיםוחיוםדאלכשפנתוחכתעבטהש

םיהלאהתאמובםנםלכ,הבתולשומהתורבםהותועדהו
תועצמא^

תובם

,תלבנומשפנו;רשבןיעילעבונינפלהבצקןיאלו־פםמןיאלדעתובבוםמו

םתדמבהתנוכתוהנושארההבםהןוצרבםילולכםיעודיוםייולנםלכךא

בלקזחיו.וידבעואוהובלדבכיואוטחלףםויוהיארהו,םלקשמבו

וקזחובלהדבוכםחי.(ה״לד״ל,׳ט).לארשיינבתאחלשאלוהערפ
רמאיו:הזלוכמםו.אוטהלףיםוהיכםמצעוידבעוהערפתריהבלא
.וידבעבלתאוובלתאיתדבכהינאיכהערפלאאבהשמלא׳ה

י)
א,׳
השועשיאונתוארבןכ.ת״•שהלאומצעהזה)ינעהשחילבש.(י

עי
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,ערבל,קזחבללעבאוהשק,רבדהתבםברפאללכונונברקבער

וישעםתאםחיניכ,ובלתא׳הקזחשקו,הערהריחבלעב,בלהדבכ

ןורחאהםחיהלבא,הנושארההבםלםעפו,הבורקרתויההבםלםעפםיערה

הריקחהוםיקיתעםירבדה.ןידהןמוהרטפיאלואטוחהתאקידציאלהזה
:לואשלףיםואתאזךא.םיבותכהתנבהתבכעמהניאוהקומעוהבחרםהב

גי
ןיבהילבלםיעועחורםברקב׳הךםמםא,וידבעוהערפולאונה(

םימיתשלשךריתכללםרמאאוההחרמיכ,ןרהאוהשמירבדתישארמ

לצנהלתיתמאהםתנוכםבחבוריתםייכו,םיהלאהתאםשדובעלרבדמב

םלועםדיבכהםרטבםנונממםיירצמודחפשהמאוהו,המרמבםירצממ

מהלעו:םהילע
ן

פעןתנוהערפאשנםינינעהךשמהבשףאו.ץראה

ח).ץראבםכיהלאלוחבזוכל:ןרהאוהשמ
׳

השעמלעםיכםה(א״כ,

עבכעוהדובעה
מםתאצל
אלו,םתדובעמםלוטבןמזהבריש,ץראהן

עהלע
,םכינפדעהעריכואר:ורמאבםנו,םהיפבהמרמילואובלל

.םישקבמ■םתאהתאיכ׳התאודבעוםירבגהאנוכלןכאל

י)
יכ,םפטםנ>הרבדמהםתאצבהערםהלתדתועמשןויכםא(א״י,׳י,׳

םהינפדננומשםהשןויכשוא,ףטהתאותימיםיילחהורבדמבתוחורה

?הנורחאבותבשחמרואקיזעקשנךיאההיהישךיאהיהי,דונבלהערהרטמ

?םהילעמםירצמלועקורפלםבללאומשתמאבאלםאןוהבלשחאלו

פ,שחאלךיאתוחפהלכל
,׳התאודבעירחאורבדמהלאםאובירחאן

םהלמירמושה,ינועהוץחלהץרכזטםעהושעונתירורדהתאםהירהב

לעמםהינודאוםכלמלועוקרפו,ךרפהתדובעלאובושתעלםירצמב

תדתועמההערהלכמתחאםעפבלצנהןעמל,םשפנלוםוניו,םראוצ

?םיהלאהתדובעתלוזתרחאהנוכוהעדםבלבדועןיאהתעשףא,םהל

,רופםהךשמהבהארנהיפכו,ןימאהלדאמבורקרבדההיהישכ״עו

תונתהלובלםשאלךיאו.םעהחרביכולדנוהרשאכהערפןימאה

עםתוכזםיירצמלהיטבהלוםייולנוםירורבםירבדבהלחתמ
ל

אצויהםעה

עםאו,הרבדמהםברקמ
ינקזוןרהאוהשמםערבדנ־הלאהםירבדהלכל

התנומאבוהוחיטבהםהו,םהמעהנתהולארשי
לכהיהיאליכםהיהלא׳

םימירפםמבםהיהלאנהתאםמילשהירחאיכו,םבבלתאירמרבד

תימרתההזיפלטשפתתהנה,םירבחדחאשיאכ,המירצמובושיםיבוצק

.רקשתעובשתנרדמלדעםיבותכהירופםמהפקשההתלחתבהארנה

יחולשםא.(׳ה,ד״י).םעהחרביכםירצמךלמלדגויו(די

שינהלורהמםתיאיבשויוא,רבדהולודיניוובש(ןירוטקוא)הערפ

תמכםמיתלבהרעשה,רקשתרושבולהרםמנךיאםכלמאםכינפלהרושבה

עקרתדםוימו,ןינעהםע
ןיבלארבדמהךרדמםעהתוטנבוארשהמל

דשפאךיאו,יתמאההרקמהתרומתןופצ־לעבינפלאםיהןיבולמנמ

ורמאש

/
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ןתנךיאו?תמאבהרקרשאהרקמהולורפםאלו,םעההרגולורמאש
יזועםלאהזהןורחאהםעםמבוברקתהאלהו,לארשיםנשטילחהלרבדה

םחינפלמוםיהןיבוףום־םיןושלינפלאהפוצהםירצמלמנמןיבלא,םירצמ

קוחרםתיאברשארבדמהךרדו,םירצמירצבמןופצלעבותוריחהי•
יפינפללארשיוהששהזיפלשדועו?םיםנהושעיןכה,םהירהאמדאמ

םםמערמתועםמינשבםתיאלועםנירהש,םימיהעבראמתוהפאלתוריחה

תכלל:בותכהירבדכהלילוםמויוכלהםהו,םתיאלתוכוםמו,תוכוםל

םתיא•יבשוילואהערפיחולשלידהיהשהיננ,(א״כ,נ״י),הלילוםמוי

םימיינשבףומלוכלהוםהיעםמבוילאלארשיינבוכרצוהשןמזהןמיצחב

.םימיהעבראםתיאלםםמערמםכרדבלארשיינבוהששהמזןרומת

והששןמזהןמיצהלםאיכםעםמבוכרצוהאלוליהוהערפםנשדועחיננ

יכהערפלהרושבההחלשנעפארנעלעטהידילעאליכ,אוההךרדבלארשי
כ״פעאו.לארשיינבירז^אהערפףדרלזרב־תלםמלעאלו.םעהחרב

ןמזלךרצוה
תוריחהיפלאתכלל?םתיאמלארשיינבתאצתעמםימיהעברא•

לע^ארשיתונהםוקמלאןוםכלאךרדבוא.׳ךנזויןווליחוהערפעינהדע

יפינפללארשיוהשאוההןמזהלכבו.םתיאךרדרובעלילבמ,םיח
הלנאלםא?המלךכלכו,םהירחאעםונהערפתאםתוארדעתוריחה

הערפבהדבכאוםתיאבםדועבוילעעיפוהרשא׳הרבדלארשיינבלהשמ
םלוכלארשיינבועדיולאשיפל,רופםהךשמהמהארנהיפכ.1ליחלכבו

ףודריןעמלהניכבהיהתוריחהיפינפללאםתיאמםעםנשהלחתמ׳התצע
ואריאלאלה,ונומהבווב׳הדבכיםשוםש■םנישיוםהירחאהערפ

םתאצתעמופציו■וילעוניתמהשרבד,םהירחאעםונםירצמתאםתוארב

תוטהלםיהלאההוצהערפםששישיןעמלהנוכביכתעדלילבמו.םתאמ

,םיהלעםימיתעבראןמזלארשיינבובשיךיאדאמהשק,םכרדחרואמ

.םירצמיזועמןיבםשםתבשםעטושרדאלו

ונישעתאזהמורמאיוםעהלאוידבעוהערפבבלךפהיו(וט
ואישפנהכתוכפהתההרומתירםומהניחבבךפהלעפה.(יה,ד״י).׳וגו

אוהשכו■.(ו״ט,׳ההכיא).ונלוחמלבאלךפהנ:שפנהדמעמיונש

אונשלםבלךפה:ךפהבואהאנשלהבהאמיונשההרומבלהלאםהיתמ
םשהםעךפהלעפהתא׳רשקלאבולאו.(היכ,ה״קםילהת).ומע

םבלךפהרמאל׳מתואבותוארשוקהיהם״לכבתויתואמתואי״עומע

ורשוקהיהאלו,אונשהרבדהןמבלהתקחרהאוההאנשהרויציכ,ומעמ
הפו.לאתלמי״עורשיקהיהאלשקשלכמותוברקהרומה׳לתואב

הניחבבהפםנרמאנםאלאתלמבבלהלאםחוימהךפהלעפהרשקנשיפל

<תירםומ
הבהאמו;םואנשרבכשירהאלארשיתאבוהאלוידבעוהערפבדהנה

?רבדמבםתימהלואךרפתדובעלאםבישהלםהירחאופדר

ורמאיו
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.ונדבעמלארשיתאונחלשיכונישעתאזהמורמאיו(זט

םעהחרביכהערפלורינהשהמהיהרבדהתבםםא,(יה,ד״יתומש)

לעטרחתהלובשהמל,תוריחהיפינפללאםת•אמםעםנבקעב■י

םימתכםנחםשפנםישאהלו,םהירוכבתכמלילבלארשיינבתאםחלש

יאדכאלה,תונושארהלע
י

,רבעהלעהטרחהידעלבמםהירחאףודרלהיה

.םלועלםירצממלצנהלםבלתומולעתהלנרשאמתםונמתבםל

לארשיינבלהערפרמאו:השמלרמאנשהמיפלםא(זי
יג,ד״י).׳ונוםהםיכובנ

ףודרישדעבלהקוזחלךירצהערפהיה(
יקחי״פעיאדכהיהונפיהנאתעדלילבמםיכובגםתויהיכ,םהירחא

ירבדכךשמנשהמיפללבא,ובלקזחאלולא,הערפדצמרזעלקדצה

הפידרהבוחלתקפםמהבםהיההנה.םעהחרביכהערפלורינהשבותכה

הערפבלתא׳הקזהיובותכהרפםןינעהזיאלו,בלהקוזחתלוזםנ

?׳וגוףודריוםירצמךלמ

.המרדיבםיאצוילארשיינבולארשיינבירחאףודריו(חי••

ינבונחרבכףדורהתאצתעבהנההלעמלשןובשחהיפלו.(יח,ד״י)
עלארשי

ערמואאוהךיאו,ביואהאובדעםיפצמוםיבשויםיהל
ל

תעה

?םיאצוילארשיינבואיהה

םורם(׳ט׳ד״י)..םתואוגישיוםהירחאםירצמופדריו(טי

וישרפוהערפבכרםוםלכםהירחאםירצמופדריו:ורדםביוארו
עםינוחםתואוגישיווליחו

עםיהל
לעבינפלתוריחהיפל

רמאנאלםארתוימכהארגאוהםנשהזהרופםהירחא.(יט).ןופצ

לכבורמשרשא,וישרפוובכרויםוםםירצמליחש,ובבותכהונלעידוהש

,ףוממוכלהמךרדבובכרתואמששווישילשרחבמםעהערפאובםוקמ

רםחןינעההיהאלפ״כע,ףודרלומעםהםנואציווילנדתהתלאופםאג

המלו,׳ונו,םהיניעתאלארשיינבואשיו:רמאלםאיכדוע

.(׳י),בירקההערפוםידקה

ונתחקלםירצמבםירבקןיאילבמההשמלאורמאיו(כ
:רחאםוקמב,בותכבתאזההצילמכונאצמשיפל,(א״י),׳ונורבדמבתומל

בובזלעבבשורדלםיכלוהםתאלארשיבטיהלאןיאילבמה

׳נ,׳א,׳בםיכלמ),ןורקעיהלא
איצוהלונירוענמונלנרוהןכל,(

מןבומךפהםהינשב
אלה,יולנךפההםששששכו,דחאןפואבהימתהן

,לארשיבטיהלאשייכבובזלעבבשורדלםיכלוהםתא׳הרבדלשכתאנשמ

מןבומךפהםיאיצומוננהןכ
ונתחקלונתואךתאנשמאלה:הפםגהימתהן

לדבההתאונבללאונמשאלו,םירצמבשיםירבקיכ,רבדמבתומל

רשא
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לארשיינביפכתאזההצילמההרשיםאתוארל,םמצעםינינעהברשא

םהירחאעםונםירצמהגהוםתוארב,השמלעםערתהל,םירצממםיאצויה

לאםהינפלבושלורהמיאלםא,ענרכדחיםתימהל,וליחלכוובכרויםומ

,והיזחאיכאלמינפלעחיכוהלאיבנהוהילאיפבהרפשרשאכ,םמוקמ

,ןורקעיהלאבובזלעבבםכלמייהלעשורדלתכללםהיהלא׳התאםבזע

בוהלתוירשפאתונםיתשךאםש.דאמםיפלחתמםינינעהינשחרואינ

רבדתאםתאנשמוא,לארשיבםיהלאןיאמוא,בובזלעבבשורדלתכלל

ןבומכתולנהדעוילעהמתיוןושארהןינעהןכוהילאלחהןכל,׳ה
םינינעההפלבא.ואיבנתאו׳הרבדתאםהםיאנושש,יתמאהןינעהוילאמ

גםה,םירצממלארשיינבתאהשמאיצוישבבםלםירשפאויהשםיפלחתמה

אלוהשמתאודשחםאו,ךרפתדובעמוינועמםתלואנ(ב,׳התוחילש(א

,קפתםהלםהלירשפאהיהםאיצוהםלאנןעמליכווחלש׳היכונימאה

םעהלוכיאלתמאבשףא,הרהמנותצעיכואםאיצוהםתואותאנשבןפ(נ

תאותותואהתאהקזחהדיהתאםאורירחא,הלאלכבהשפתאדושחל

םירבקשיםא,םירבקהןורםחלבא.םהיניעלםירצמב.השערשאםיתפומה
הרבדמהםתואהשמתחקתבשלםושלובללעהלועהיהםהמימ,םירצמב

לכבללעהלעיאלרשא,ורקעמלטברבדאוהו,םירצמבםירבקןורםח

תומלונתחקלםירצמבםימןיאוםחלןיאילבמה:רשאלבורקרתויו,81יא

ןורםחתבםבםירצממםתואאיצוהילוארזחורןויערםהלדילוההמו;רבדמב

םירבקןיאילבמה:םלחהדע,הרובקואצמורבדמבותומיןעמל,םירבק
ןינעהזיאהפאציךיאו?םאיצוהםתואותאנשםשרואלאיצוהלוהמתיו

םירשפאהםינינעהלכתלוזרזןינעםאיכהימתבאבאלשירחארואל

?הרבדמהםתואהשמתחקתבםלתונמהל

תעושיתאוארוובציתהואריתלאםעהלאהשמרמאיו(אב
ופיםותאלםויהםירצמתאםתיאררשאיבםויהםכלהשעירשא׳ה

לעםהיטבהלהשמעדישףא.(נ״י,ד״יתומש).םלועדעדועםתוארל

ףדרוהערפבלתאיתקזחו:ושדקרבדתארכזיכ,׳התעושי
םרשבלעדיןיאמהזלכב,׳ונווליחלכבוהערפבהדבכאוםהירחא

םימיוזיאדועוכשמיןפו;םלועדעםירצמתאדועתוארלופיםויאלש

וזיאדועלארשיםוארישובייחיםינינעהךשמהו,הערפליחלכןדבאדע

,םישרפובכרדועחולשלםירצמבושתןפו;אוההםויהתלוזשםימעפ

םנ?םיאבהםימיבםהירחאמואילארשיינפדנגםירצמואובירחאךרדבוא

.לודגץחלבובשיילקחדוהזבשינרהל״זי״שרו,הפיהלועבותכהןושלןיא

תאריהזההמל.(ד״י).ןושירחתםתאוםכלםחלי׳ה(בכ

פהםנומחליאלהמלו,׳התמחלמלעקרוניתמיוושירחישלארשי

תעושתבןכירחאלארשיינבושערשאתומחלמהלככ
י

לבא,ת״ישה

אל



—158—

*וגוהדבכאורמאםחתניכהתיחאלשעדיןיאמו?םתועצמאילבאל

׳־?םירצמדננםתמחלמבלארשיןוחצני״ע

:יפא,םירצממלארשיינבתאצורפשבי$םמהלאתשרפב(גכ.

םדצמו.םירצמלכיניעלהמרדיבלארשיינבואציחספהתרחממ

הכהרשאתאםירבקמםירצמו(ורדסביוארוםורם).׳ונוםירבקמ
׳י׳נ,נ״לרבדמב).םיטפש׳ההשעםהיהלאבורוכבלכטרב׳ה

).

קפתםיימהנהו,לארשיתאצתעבםידצמישעמונלרפםךרוצהזיאלו

׳ההשערשאםיטפשהםנ?םורבקשונעידוהלשחשדע,םירוכבהתרובקב

םימפשהשעאםירצמיהלאלכבוהלחתמםמוקמבונעמשםהיהלאב
אל,פירוכבחתכמרופםבהנורחאבו,(ב״י,ב״יתומש).׳הינא

לתועםמהץנעבהזהרופםהלאםיטפשהוםחיתיךיאו,המואמםהמריכזה

(אוביךשמהה)

.ןירבאקםןנילענצרכהשמהדוהי

־►**מ8*€<>-

יתרמאאלךשהץראםוקמביתרבדרתסבאל

קדצרבוד,הוהיינאינושקבוהתבקעיערזל
.(ט״י,הימהיעשי).םירשימדינמ

מןורחאהקלחהתעדףוםלאודריאלהבחרהםתעדבםיראבמה
ן

הינא:בותכה
ןושארהקלחהםעומיאתהלםירשימדינמקדצרבוד׳

םיבותכההלאבינאםניעדהוחאהרצקהיתניבמחורביכנאו,תואיכ

רחבתארוקההתאו,וברדנתהלםוקמארקמבםיניבמהילוחינהילואיכ

ןויםנה.יתעדלשתישתןבלוםימכחירבדעמשוךנזאטה,ינאאלו
וירבדרבדלשוביאלהנומאבשוחובלוקדצברבודהשיאהיכ,ונרוי

שקניאליכחוטבאוהולנרלרנהשערשאתמאבו,םיברתברעשב
הימודמלאייכ,םירקשרבודהונסטלדבנ,ונושלבלשכיאלווירבדב

,ותרמאחשירפעמו,ורתםךשחתשי,ויפחתפיאלרעשבו,להקב

והתוןומישילליב,עעורתיםיברעםעו,םירהןיבדדובהזכתומזמלעב

ת״ישהו,וינפבושחכתונעלשונאלנרוב,ךורדיאלםוקמוירמאףיטי
תרשעתאורבדבוי•לעמיאלטפשמבו,קדצותמאוירבדלכרשא

םירבדה
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■

לוקברחבנהרההשארלעלארשילכיניעלבציתהלהקהםויבםירבדה
וטעלארבדמםייהםיהלאלוקםלכועמשיןעמלהלענדאמקזחרפוש
בותכהרועשו,םישדחםיהלאםהלרוחבלהלםכלובושילאוותדשאב

יתיארה״ךשחץראםוקמבאלו,םכיתובאתא״יתרבדרתםםוקמבאל,

יכןעי״ינושקבוהתםוקמבבקעיערזליתרמאאל״םהמערבדלםהינפל
קדצרבוד׳הינא״לבא,הדעוםעלבקירבדרתםהןעמלילמרקשאל

.״םירשימדינמ

אזייטרעג.י
-־**801**0~

לדחירמאמימותםירואב

הכלהרבד
הרותרפםזחואהלכ:ןנחוי׳רדטאךנרפדרמא

םורעאלא?ךתעדאקלמםורע.מורערבקנ,םורע

מורעאלא?ךתעדאקלםתוצמהןם.תוצמהןמ

.הוצמהתואמ

.(ב״לףדהלגמ,ד״יףדתבש)

אלה״ערמיכו,.אמעטאלבאתלמאוההזהרמאמההנח(א

אלםאהשודקבשרבדלאוהיאננשאלאדועאלו?וידיבתוהולהתאזהא

,יארישבהידיךירכדאנהכיאהלולהתלעהמהארואצ?שממונידיבונזחאנ

ם״שחשםנמאםאו.(ח״נףדד״פםיחםפ)!אמלעיאהבחיםפרטמלליקשד

התואנהנוכלותואבםהו,אתעיםלהזהרטאמהאיבטתבשבומצע

םצעבןנחוי׳רןויכז״עשחרורבחיארדועןיאז״כב,העיננהרוםיאב
םימעפ׳בדועאבומהזה,רמאמהאלה?תאזההרזנהידעלבהנושארו
!אוהרבדאלה,ומעוקומנוומעטשרופאלודומלתב

:הלנמ׳םמבםינטשפהשארל״זי״שרש״מהארנושארהנתנ(ב

העשבש״קתורקלהנושארה;הפקשהבו.ת״םהביבםתחפטטאלב,םורע

בששראבןכל(תרופןב׳םבאבומכרעיליאמ״רןואנהד״כו)םורעאוהש
לא.
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׳יע)רווםהלעיאקשינפמאוה,המורערמאאלשהמו,הרותה׳םלא
יאידהיהשוטלפאלןידעלבא.(הרותהדפםתאהוקלקוםפםיבצניישר

זחואהלאבשאלשןיעדויונאאליממו,אדירנתהפטמאלב:רמול

קדקדמהי^רל״ת?םביבם,רתיתפשהואנאלו,תחפטמהילינהאהמד
ךורכלירשנאלד*ת״םביבם,ףיםוהלחרכוהדהארנךכיפלו,ויתולמבדימת

:שריפוהנשתבש׳םמבהזעודמו,רפםבעוננלודיהביבםתחפטמ

?ירשהיהביבםףאשל״רדאלותותחפטמידילעאלש,םורע

,הוצמ.התואאלבםורע:ם״שהץוריתלע׳םותהושקהקדצב(ג

אטוחאהישד״םיכו,םימכחירבדלערבעאלההברדא?אכיאהומכיאמ

האירקהרכשולןיאוזאללנשואארקשיריימד,¥ןןוודבוצרתו?רכשנ
,דיםפיהמדאששחאכילהאירקאלבדשדחןידאצי?פלדדבלמו,הלילנהו

ז״טהלעאמיתהו)?נולפאלהדידאמעטלדזיבשדארמנהדננאוהו

םידומעבד׳ת״םביבם״תולמבטעמל.הצרי״שרדבתכשא״קםז״מקע״שב

התואמ״תולמםנלבא(קלחלאנעדיאלםשדם״שהםעטלתמאבו,ירש
םשוריפתולבוםןניאןאכתזמורמפ״כעואהיאובמהוצמהשתורומה״הוצמ

—?םורעונזחאיאלוללונהואת״םבארוקה:ורמאאלדמ

רמאשהתנוכלא־שיתהלותוקפםהןמתאצלילהזחאיכנארשאו

רשאמהלעבופ״עבדאם־נבתורמשנתוכלההויההלחתבשםםרופמהןמ:אוה

הרבגשוארשכו.בתכבםרבאליאשרהתאיאד,־פםלעוירבדבתכאל

עידיהןמו.׳הלתושעלתעםושמוריתהתוכלוהותוברתמתערצהוהחכשה
אלןנברכךנהו,םהימיבהלדלדתנק״הלתעדשדוע

*׳
אטאטמיאמועדי

פ״עבשיתבתשחכמה.תכליבשבילואו.(הכוראבט״עהשרפר״בב׳יעו)הנהכו

ארקמבל״ר,ק״הלבןוינההןמוענמנ(ק״דל)םהימיבטשפתהל,הלחהרבכש
םילולבוהדגהבםתדוםיויטויפיבורשהמבדילקהלעוצילמהשומכיאדמרתוי

םיקקוזמהםיארקהיטו׳פמםלידבהלםינויצוםירביהתושעלידבבימראןושלב
.עדונכ,אקודק״הלתרהטלעםיבתכנהו

תוארוההעשתולשי(ןפט׳י׳.ה)לעש׳לשמל,זגכשאןושלבשןנובתהו

קיזחמה(ב,שממםיד׳בהזיחא(א,הלאשלשםללכבו,רמאמבתונוש
רבדלכוותמאוודבע<ותושרבואותיבבהזרבד

׳

וניאשי״פעא,ץפר
אוהשרבוסשתמאלותעדק׳ז־מו,ותעדבבשוחה(נ,שממודיבםזחוא

לעו,זחואה.רמאיןושארהלעש;׳בהו׳אהןיבלידביירבעהו,ןכיאדו
.המודכוקיזחמהינשה

י,

וא׳ו־־ימזי״ןושלב,לש£ל,ןנחוי׳רמעמשךנרפ׳רשןכתיו

קיתאלבםו־עת״םותיבבקיזחהלםדאלרוםאשותנוכהתיהוהזבאצויכ
(אנדיאתנוהנכו;ןיט׳ש-תבוםיאנם׳אר׳שב,הכרכלהוצמשיפל,תחפטמו

׳רו
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,םידיבהזיחאהלעהנובהשבשחותיתמאהותנוכןיבהאלשוא■ךנרפידו

אלשםפא,ותנוכןיבהועדישוא,זחואהןושלבתכרפםבהבתכשכןכלו

ץאםלועמלבא.םיפדרנםילעפינשלםבשחוקיזחמהלזחואהןיבןיחבה
...םורעאוהשכתיםבעוננלרוםיאחיר.םנ

בינןויכשהלנמבל״זיישרירבדבטיהקדהץרתלהזבונחורהו
ךירצשםישהתנוכשךלזומרל״ת״םביבם,תולם׳בףיםוהךכיפלו,הא

םעטמו(תיםהלעשירפקאלדמ)ביבםתלשמעםשמדכהלכת״םהתוםכל

ראבלהזקחודוחרכהלםישהתטשוהתאיבהתבש׳םמבכיאשמ,ונרמאש

הרם׳םותהתישוקםנו.וירבדשתםדכ.דיהביבםךירכתוקםפהןיאבםורע

.ןמקלנישםכןיאנן•ארישברפםהתשבלתמהנובחיחלצומיכ,התעט

שוריפלאצויהםוצעהלוקלקהוהלתנההלשכמהרעבנאלהזיבלעו

ךרבלםתילעבת״םהקשנלןיצורשכונהנהעיננהרוםיאתמחמיכםיקםופה
,הנהכובהזוףםכיטוחבתטקורמבורהי״פעאיהשהתחפטמי״עהבשמשמל

תיבלהרותןיאיבמתויתואהתקיחמי״עו,הביתכה.תאןיררונהםירבד

םידומעבםנענילרוםאשקירלםנהמו!םימשםשללוהיםימעפו,לוםפה

,לופנלרפםהחונזאו,םחילעשתילטהי״עהיבנהלרפםהתאןיחקולו
והבהנשמדןאמאכילוידבועהמכאניזהאנאו,לקנבםדימויח

.ךבידילםיאבונייהאלו,ןוהלאששחםושאכילןדידאשוריפלולאד
*

(ויט•*ובלח׳נקרפ)םירפום׳םמבד,אוההזונשוריפלעןמאנהדעהו
*ובוהאנוידבוםיאנםיפלקלעת״םולבותכלםדאבייח״םשורמאשרחא

תוצמבוינפלהאנתה,והונאוילאהזדמאנש,םיאנםיארישבהכרכלו

פ,ההמתוטרפבםשראבמוךלוהו,תואנתהלהברהרמואלאעמשי׳ר

יהלישדעדבכתהלםייוארוהרותרפם5הבתוםכלרתומשםירבדה

וניניעירה,׳וכוםורעהרותרפםזחואהלכ:הזהרמאמבםתוחו,קרפה
ץריחנםירבדהו,דחאםוקמלאךלוהודחאןינעלבהשאידהלתואור

.ונבתכשומכןירורבו

תוליבחילעאיבתובבנתיכ,רקירקבמואביבחארוקיתעדי

יאשונותבשדם״שהתינוםבתיארשהממםירבדיטופטפותונעמותונעט

ברהלאךחלשאו■הכללבא,ןילמךבישהלילךיראיםנמא,םהילכ

,׳בתרבחמ)ורצואתיבלאךאיבאךנחנא,ל״זןחאזניוועלב״ירםכחח
רברבחתואנהוהאלפנהותרעשההזחתהתאו,(281דצםיאולמינבא

יפמםישהירבדמרתויורתויוילעןועטלשישך״פצנמתויתואתפםוה

,ןיבמלידובשישהמבאוהלצנתהרבכו,נ״כוהנובה,תארקנהלנמ

ןכותהםכחחו,לידשר,נ״אר,םשה־ישנאןויעיתמוכרדאלההזהחרואבו

.לםלוםמחת״שדורפםב,פיצמ.׳ח.אתיירואדןירותםמברקחקימעמחו

םאואאי
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ש״מךינפלגיצהלוךתעדםייפליננה7לעםםהמדועךבבלםאו

הנינעהזיהאתלמ;אוהו,ילבבתדנהלעהצילמולשמירואבב
אוהשתומכםורעת״םהשרבוםשימהנובהו,הלעמלונרכזש׳נההארוההמ

וניניעשהמאלאונלןיאשיפל,הפלעבשהרותהוכותבהללכנאלו
ןויםנהאלהל״ר?ד״םםורעךירפו.םורערבקנ,שוריפבהבתואור
זתואהותצילמבשממאיהםורע.רבקנתצילמשינשמו?תאזשיחכיימויה

רמואושיחכמשיפל,תוצמאלברבקנ,תוצמאלבהנוכהש,םורעתים

וליפאעמשמד,יללכןושלבתוצמאלברמאשיפלו,הרובנהיפמםניאש

םשהשד״םךירפוהמתמקו,ולןיאןהבקזחוהשתובותכהתוצמהרכש

,הוצמיהתואאלבינשמו?ורכשחפקי
י

פ״עבשהוצמהתואמקררמולכ

דעחגומאהיראשהו,קלחולןיאדבלבהבוםורערבקנהברפכש

.בוטולכשםלועבורכשלעאוביש

.רעקלדנאמהמלש

.ל״כעענצומןומאיונוןומאולצאהיהאו:הברתישארבשארב

ינווי■נפיב000פיד):לפםןיועי,תירצמןושלבפאיכרוקמאיהההארוהלןיא

וי״בןומא00ויד0הטפנ60ך&גטקרפ0פבךרו)טו16־ונווי,(211עט״:2דנויג)םו00יב00םרפו

פנפגר0ברע£רפדןרפטםיגויןפד
שלושמהטוח:יתרבחמםנןיועיו.ל״כע(טפט״דפב

יכנא:תלמרוקמיכ,םטפשממו,תירצמןושלבל״זחתעידימ(10דצ)
.ל.דעיו:*0נ0ר6הפתטש^ן—מירצמןרשלבאיההשודקהוננושלבהאצמנה

)

.םדבכמוםריקומוהמזמוהישותירחושלכלך?ןז.

.ןנאמפיירבקעי



םידחאםירבד
#><^*^ו^^״

.הרעה

רמאאנידלקיפנהוהיכאנוהברדאהיכ.(ב״ע׳ז׳דןירדהנם)(א

רשאב׳וכו״אנידדינאמ״הינהא״שרהמה,יוכו״אתונח״ינאמילוקיפאאכח

.׳וכוטוקליב׳ינהאוהןכ

קרשרפיטוקליהיכ,המואמהאהיארהנניאטוקליהמיתעדל

הנשיה׳ינהדאמהנוכניכהזבילהארנרשאתאםלואו,עדונכהנוכה

.א״עא״מ׳דןמקלדכי,המשםיבשויםיניידהשםוקמלעםתנוכו,׳אתונח״

ןכו,תויונהבהלהבשיוןירדהנםזותלנ
התלנןדננכו.א״לה״רבאוהי

ש״ועי.םילשורילתויונהמו,תויונחלתיזנהתכשלמ׳וכוהלודנןירדהנם

ןיועיו—טפשמהםוקמלשםידנב׳תויונהה״ידנבהנוכההפןכו,(*י״שר
,יתערלטושפאוהו.ב״עתידם״וכע,׳וכםדינםוקמהשדמלמה״דותבטיה

**הינהםנחלםרה.כ״חמבא״שרהמה׳ינו
)

.

ההגה

הזהשרדה)היהותלרעבךשומרמאקתצי׳ר:(היל׳דןירדהגם)(ב

בוםי
—י״שריפןירדהנםביכןייעלשיו(*

יומשןכוםילשוריבהיהםוקמתונחב״

םשונניאיכללכמיםשובשיותיבהרהבםהלושעתויונח,׳יפםשה״רבו

.ד״דא.םוק■

**
שיושייכ,ארוקהןזואתאריעהלאוהןוכנלא״שרהמהבירבדידמו(

ורכיכ.ויפידאמנודל,הרשמהתאונורכזודחהולכשריבעהשםיברתומוקמ

עתאזיאקו)והוזשחשיונוינדכללהמוש
םניכבתכו.א״אמ(איבנההימריל

םיושםהינשהימריוהשמשהזבשרפלשי.יוכקלחבאתיאדכא״אמוהודשחה״עש

ןידשחנויההזלו,ידמעדומעהפהתאו״השמ־ש״מכםהיתושנמשורפלוכרצוהויוכ

יכהשמלהימריתאםדוקמתוושהלןושלא״שרהמההכךיראהעודמעדאאל,יוכ

רבדיהיו,ז״םהימרי,שרופמבותכ,בותכהימריבאלה?הימשרכדןאמהשמ

ה
והודשחשחנבתאזלו,הזהםוקמבםינבדילותאלוהשאךלחקתאל:רמאלילא׳

עתוברתורעהםיבותכבילצאשיושי.ןוכנושושפאוהו.רודהינציל
דובכל

—ליזא״שרהמה
איכןעיו

המהו—תרחאתעלםבזעאךיראהלםוקמההפןי

>ד״דאםוקליבידמעםיבותכב
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בוסי
י

—ש״ייעח״כז״מרהרותטוקליב׳יע—ר״הדאלע
אנהביתכ•(

יתירבתא,ז״יר״ב,םתהביתכו,תירבורבע(*םדאכהמהו,׳ועשוה

תירבורבע,ט״כםירבד,אבהביתכ,היהרקיעברפוכא״נר,רפה

יהלא׳התירבתאובזערשאלע׳רמואו,(רפהיתירבתא)םתהביתכו

(דפהיתירבתא)יפהתאניררמאמבקחוטארמנבל״שר.כ״ע.םתובא
אבתועטללכלאבשןויכו,םיפדמהתועטללכטאבהזו.ןכםנטאו

לינהקוםפטיכ,הנההזהקוםפהךיישאלתכאביכ,תורובללכלכינ

,הינימליעלקחצי׳רונממקיידרשאכ,הלימתירבןינעלקרעמשט

כיגל״צתאזלו,ןאכלונינעןיאןכל,תוהלאתידבןינעליריימהפו
יהלא׳התירבתאובזערשאלעורמאו,ט״יביכהימרי,םתהביתכו

יתירבתאו)׳פטיכהעטרשאבו,םודבעיוםירחאםיהלאלווחתשיוםתובא

הימרידבותכהתלחתאוהו׳ורמאו;ז״חאבותכהיהו,עמשטכינ(רפה

׳ורמאו,ןמ,ןיפילחשרדו,תויתואהךפהוינשדעאוה•כהמדו,ל״נח

ןיאו,עדונכייחאהזםיקוםפאיבמשכדומלתבבורלאתיאשומכ׳רמואו,
ז״כו,ןדעןקתנוניאםשםניכהכדאיכ,ןייעלאנליוום״שתעכ

.ןקתלהיגמו,הרומנתורוב

פ״ע׳יתקיכםירקיהוירבדלןטאנדעםויהולאיבאיכנאו

—.רורבאוהויכו.;ן^יקלעורבעיאמדקאירדכןוניאו..4הז

ןאוביךשמהה)

.קמניפמץיוועזבוד.ד.א

יוארהיהר״הדאלעתמאבינ,םיברםישוריפוברםדאכהלמהד״ע(*

ןומהןיבהנהו.ע״מהאטםלהעידיהאהןידכהצומקף״כהםךו$תויהל

יירלודגהרקבמהםכמהברהנ״ידירואנםגהנמנהילעובררשאםירואב

םלואו.וילע)ירערעמויהויתירבורכעםודםכתויהליואריכ,הימיןנאמפייר

רשאירמאמביתכראהרשאכ.ןיםלמממךימםהו׳אהיכ,אוהקותראליתעדל

םינגםאוביום״ע34רמונתישילשהנשלמרכהביתבתכןכו,ידמעםיבותכבםנה

יתוריעהשהמש״ועי—סיםםמרירמחומכוהזללבנומוםובי״ויוארה,רממומכ

נ״גאיהו,המדאםשמרצקתנםדאכיכ,הזביתעדםגיהתהרזאלילואו—ייתמ

.םודםלשםירע׳דהמתמא

ליזמתדגאלםאלםנהורואנבקםניםממיקצאשא״מרםכמהרקיהידידיהנהו

,רז׳סדאדילמךןןןןתארוהיכאיבהו,דאמהמשךיראמ,היהןימר״הדאהדגאהלע

—םינושארהםישנאלעאיכ



ימלשוריבדחארמאמרואב

(ז״י׳ילשמ)ותאםילשיויביואםגשיאיכרד׳התוצרבביתכ

י

.שחנההזרמואל״ביר,בלכההזרמואריאמ׳ר

,תולמהרואביפכךאהזבםהירבדתנובהיהתשהעדהלעלבוקיאל

,הפקשההתלחהבתפקשניתלבה,םתצילמיהוממתחתהנופםתרחאהנוכילבמ

םיביואהםבשהלשהנובלכבורהבשהמוניניעבאלפירשאדבליכ

,ברעבאז,רמנ,יראומכ,דלחברשאתופרוטתויחןומהלכמםדאל

:אלפתנבושנדוע.המודכו,הנבלהדרפןדורע,תויהץירפ,לוכשבוד

(ויי״יט)ןמאנותוברתךבאוהיכאוהךופהנו,םדאלקיזמוביואונניאבלכהאלה

דחאםנןיאיכוילעובתכיכדע,עבטהידופםבםםרופמכ,וילעבםע

.בלכהימכונודאתבוטבריכיועדירשאםהינימלםיקנויהתוחפשמלכב
י

ןכו
׳םמ).יוכוונוקתאריכמבלכההמינפמ,צ״רבאירתאוידימלתולאש

חור־ןמאנאוהיכבלכהתודואלעםיב>ןירופםואברבכו,(נ״יתוירוה
ךרדבו,ןוםאוענפמלכמוטלמלו,יהקוצוהרצלכמוילעבייחתארומשל

תואן•קליהםשיו.(ב״ק׳פר״ב)שרדמבש״מהארו(*הםהמוןנמולהיהי

.-,*•-י}■גיהשבהארו״אבאיבר,םרונאוהון״במרבהמייע]ולרםמבלכרמאבר

ןינעלכןיבהלהצורהלכרבדףום.ג״השאוכ״מבש״ע[אבאךרעא״ח
ודבלתולמהלעןעשהלןאמי,ל״זונימכחלשםדובכבץפחהו,ורושאל

—.םתצילמתפטעמתחתומבאצמנרבדשרשלעתוקחתהלילבמ

ל״זםהלוניצבהנה,הזלהיטרפהרמאמהתמועליכ!תאזאלתאז

ןיאורמאשיללכרמאמ
י

׳פתבש)המהבכולהמדנשדעםדאבתטלושהיח

ונמלצאוהשתא,(יח׳פר״ב)שרדמבםרמאמןיעכוהזו.(א״ניקףדלאוש

םשתבש׳םמב)ל״זםרמאהארתןכומכו.ש״עיוכודריוונתומדו

ןירמשמןיאיהומויןבקוניתדמואא״בשרןכו,(ב״ל׳פר״בשרדמבו
ותואהאורירא,ויניעתאורקניאלש,שהנהינפמוהרלוחהינפמותוא

י

חרוב

ורכ־נהלאהםילנדהשידגנןועטלןטוטהלשייכינממכלענאל•םנמאה(*

,תונרה־קאוהאלהףוםףיכלבה.להאשיאלאנלכא,וינודאלווילעבלךא

כיפרוטראשבכ״אשמ,ךכלכהנכםהןמוב;יאו,כדאינבןיבררוגתמו

.רעיותיחו
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תויחהלכלעיללכרמאמוניניעלירה;׳וכחרובותואהאורשחנ,חרוב

םאםנויחאוהךאםאםדאלכלעםנוסרעבשחנובלכלעאלוללכב

,אכהדרמאמהלשיטרפכאלו,והנהקונית

ילהארנ,םהירבדבהנופםההנוכנההנמהלעהכוםנההכםמהתאעלבלו

ביואהתאראבלומלתודיההצילמהזבוםפתל״בירםנמ״רםניכ:״ומאל

ץובקבעורגותתשמרתויהוםדאלקיזמועררתויהאוהימ,ארקיאהברכזנה

תאטותאסילשיויכרדהצרירשאשיאהש,םכחהךלמהרמאוילערשא,הרבחה

םילשמלשממלעודיהריאמ׳רםפתו—.ישונאהןימבהזהעורנהביואח

רשאתודמהערשיא,הזבונוצרויבלכה,תא(ט״לףדןירדהנם׳םמבאתיאדכ)
זעאוהשהמתניהבב,והכרד״בלכ,ךרדיכ,וכותחשמותולקלוקמויתונוכת

רתויהאוהבלכהעבראלעיכלוהביכעבטהידופסבעדונכ,יבלככ,ףוצחוםינפ

׳וכתויחבבלכיוכןהןיזע׳נ(ןידצןיאקרפהציב׳םמב)ורמאו׳ףוצחוזע,

ז״בחרלשודימלתי״ר(אברדםטוקליבכ״נאבוהו)הרישקרפברמאו

טזי(וינהיעשי)שפניזעםיבלכהוםהברמאנשםיבלכ,רמאויוכהנעתה
ןולםוביאכמץוקכםדאלאוה,תאזכהעורנוהתתשנ׳הדמלעבביואו,יוכ

יזעמונליצתש(ארוקהיה׳פתוכרב)היתולצרתביברללפתהז״עו,ריאממ

ךלוהלכתא.ל״זהונכיןכיכוניצמדוע,(םשי״שרע),םינפתוזעמוםינפ
םרמאהאר,״בלכ,םשבכינהימרןושלורקשתפשבהבדאיצומוליכר

רפםבןייעונ״השאב׳יע׳וכןיחכנמאיבלכלוקעמשו(ט״נ•יפריב)שרדמב

יתאי״ר,ןבהואצרוקרואבליכשמהןיביז״דבו].הזישימורפםבאבייבר

בלככומהיברעלובושי,בותכהד״עוהת[הזןכהו׳וכהילכימלהילע

ואריוד״פהשרפר״בבהארו](טינםילהת)׳וכםהיפבןועיביהנהיוכ

ינפמהדמדננכהרמוהזוםיבלכהתאובהםשנוואובורמא,קוהרמותוא

ןידושח(אתשרפיאהבליעלש״מכ)םהיבאלאהערםתבדתאאיבהש

םנודםחבהנהשיאיכרד׳ה׳תוצרביכמ״ררמאשוהזו[ןבהו׳וכךינבןה

.ולקיזיאלוותאםילשיהזכביאכמותיחשמביוא

םילשמלשממהיהאוהםניכ,לשמךרדוכרדאוהםנל״בירזחאו

רםאו.אכהכשחנבבינולשמולאצמתו.א״פהברםירבד)שרדמבהארו

,ומחלשחנםהלרשאלכונשיאלעותעדו,שחנההז,הצילםךרדב

.(ניכאמויש״מכ)■ובוחבהמטשמשבוכובלבהאנשרטונוהומכתויהל

הביארטונשחנהשי״שרש״סכו,׳וכשחנכרטונוםקונונ״אשח״תלכ

,היבלבהילרטנדםלועלםשאדומלתדאמויםכו.א׳׳שרבש״עו,ש״עובלב

ל״ביררמאו.׳ובןםקנאוהשחנהשםשכשחנןדיהי).םשאישרע

עדיאליכןעי,ןושארהמקיזהללולעועורנרתוידועאוההזכביואיכ

קרפא״רדפייע)וילכנבולםירעיםורעיכתאפמונממרהזהלםדאה

אניטהתאויתפשלדלעאיצויאלו,שחנכ(שחנההזץמוחלאושןקז,נ״י

,םישקוםולתישיוברקבוול•וכניויתפשב.,והערלעובבלברשא

רתםו
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,ופאהמחבולערהלתעולאוצמלויבקעתארומשיוםישיםינונרתםו

יבונינפלשבותבהבוירבדתאםדאלכמםכחהרמאובאצויכבדאלעו

תאןיכהלשיאלאלו,ונממרמשהלוכרדםדאלאלו,הלולעוהבורקותנכם

׳התוצרבקרו,הרתםלולהיהיאל׳הםא,ותרמכמבלשכהיתלבלוידעצ

.הזכביואםנותאםילשיזאויכרד

רמאמה״תנוכראבללדהילבשבנשאדעב.ההכהיניעהתארהכןה
טישפטושפו,האילפהלבםוילעמיתוריםהיתעדיפלרשא,ונינפלש

.ובארוקלכהתעארק

קסניפ.יקסוועשרעשןהכהיבצ
.

םירפםתרמב .
.ד:..ד

׳.

ז)׳יעשירפםלםינשיםיריואבב
,׳

א״תםעאנליומםפדנה(ח״י

הקורשיאוההםויבהיהו:אוההקוםפהשוריפאיבמ.רואבו
רשאבובזל׳

.יפטאבבוד׳ררקיהםשב,רושאץראכרשאהרובדלוםירצמירואיהצקב

,םילודנרתויהםיקיזמהםהרושאץראבשהרובדוםירצמבובזיכ,קםניממ

םירצמבשבובז,תבשבןינרהנהשמה.(א״ק,תבש)ל״זהורמארשאכ

ויליבשורפםב־ןאלבןושמשר״רהוהמדקרבכתמאבו.הונינבשהערצו

ב״עט״יףדלההנהבאקירפאקלחםלוע
׳

׳^׳.אשראווםופד
ד״באנרובנעלקעמיבצבקעי׳רןואנהלהלבקהובתכה׳םב

ע,(ט׳נ,ו״כםהנפרדם)ןעםיירפבנרעבםנינאקד
ל

םרמעתשאםשוקוםפ

יולתשאיכשרפלהצר,םירצמביוללהתואהדלירשאיולתבדבכוי

ארזע.׳א,׳אםימיהירבדבאצמנהיתועםשכה^ואםשבתארקנהתיה

יזאלאומז״ר׳נהלא״ות׳םבהזהשוריפהרכזנרבכתמאבו.ש״ע,׳ח
ן

אםכחרשאןורחאםרטנוקב
׳

הפקשהבי,ל״נהןואנהינפלהז׳יפהצרה
אוה.יכהארענרכםלוא,׳יפההזונממלבקלל״נהןואנההצרהנושאר

קיפמבהבותכהתואתלמו,קיפמאלבאיההדליתלמשיפלתמאאל.
צ״ירןואנהו.ש״ע,ךפהבתויהלךירצותשאםשהתואתלמהתיהםאו

.ע״צו,הזמוניעםילעהקודקדהישרשלכולננוינפלרשאב״מ

רפםב

314.
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׳וניביתודלותםשוםפדנ.הנושארתרבחמןופציחרפרפםב

ןושארטשוהיתתט׳רםכחהברהאוההרבחמוהדוקלפןבצוטםש■

המכםההטרפיכלעל״נהםכחהםשהמתשקבמהורפםלועינהבו,אנליוומ

ורפםמש״והרשאיישקבמ,אוהםופדהטרפיכ,םופדהטרפלרחואמ

ורפםמשתקחלטרפהיאלוזאףםויםייח׳ר׳נהתמכםהבו.ב״לקתהלוע
י

חילקתאוהםופדהטרפםניכ,הזבהעטתמאבו.ש״ע?ה״לקתהלוע

םופדבםשרנהרפםמהיפלשודקהםשהתאהנומאוהשרובעבאיהותועטו

אלםאואולמבהיוהםשתאוםיפדיאלםיםיפדמהשיפל,ןידויינשב
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