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?היתולעמלכבתמלתשכאלדועיכרבדבשמיתםושןיא

?ןוילעהומטשואםיהתיעקרקםוהתארקנהזיא,םוהתינפלע(ד

מבישנןאכריכזמאוהךרוצהזיאל׳א׳םימהינפלעתםהרמםיהלאחורו(ה

תמלו?׳תיותאמולוכלכלרשאכלכהאלהסיהלאלותואסמימהמל׳ב?תורה

לעהאירבםושרכזנאלדועיכ?הזהמורההיההמ׳ג?מורהבקרתאזטרפ
יהיםיהלארמאיושוריפברמאאלהמלי?והאירבלעהפןווכתמאוהסאו,מורה

.הבישנלעהרומאוהש,אבשנמ׳דםדקןממורו״הפםגרמיםגרתמה׳ד?חור

םיהתא׳דךלויושוריפברמאנםשו״םיומסכךמורבתפשנ״רמאנשומכהקזמ

הרומש,ףפומהמיתונבלעםגרממ״<ןמרי״וילזוגלערשנכקוספבו״הזעמורב

ינפלע״׳ה?םגרתמההפומעטתאהנישעודמעגונוניאועגונהלקהפימר

כ״ג?םתאירבלעהפןווכמאוהסאו?וארבנןכיה,הלאהםימהםהימ״סימה

תורהבהלאהתודוסיהינשבכ״א(1םימיהיםהילארמאיושוריפברמולולהיה

,רבכמםיאצמנםירבדמומותיפלמישמכקריוויצוהאירבםושרכזנאלםימהבו

הוהתתשאהתאיצמיכונממדמכנאליכףא,םולכריכזמונניאשאהתואיצממו

ריכזהלךירצהיה,אוהתודוסיהישארהבראהמדמאתאזלכב,העונתהמכמ

?ותאירב

תורואמהואוההרואההיההמעדאוןמיימירואיהיםיהלארמאיו(ו

םאו?םינושארהםימימשולשבשמישרואהזיאכ״א?יעיברהםוידעוארבנאל

ומכ?ותוארתרוראדימזנגנאוהאלה?םיקידצלוזנגרשארואהאוהיכרמאמ

הזינגהיאדוובול״זממשרדיפכ,לדביובועיכרואהתאםיהלאאריורמאנש

?רואהיהןיאמםינושארהםימיההשולשבכ״א,יעיברהםויבהמיהאלתאזה

ןיבוךשומהמא־צמןיבמורההבישנריכזמהמלדועו
בוטבוטאלה?רואהמאירב

אבהמלו,רואיהיםיהלארמאיו,ךשומווהובווהוההמיהץראהורמולולהיה

?םיתניבמורה

אוה״ברע״הזיאלאיתעדיאלהפסג,דחאםוירקביהיוברעיהיו(ז

ברעאוההזהברעההנה,ןושארםויםדוקהיהשברעהלעותנווכםא,ןווכתמ

?ותדמונעדיאלןושארהמעלמעמכ״א?מילכמולןיאשברע,דואמםוצעובר

יהיו״רמאנשהמשובשמול״זע״בארהידימלהןכםגועטהזרובעביכהארנו

רפסמעודיכןושארםוירמאשברעהלעותנווכשובשת״דמאםוירקוביהיוברע

הלילהסמעדיפליכ,הזבוצראלדומלמהילעבונימכמךא״ס״במרהלהרגא״

ךא,רואהםדוקאוהךשותהיכ,אוהיעבטרבדותמאיאדוובו,םויהםדוקאוה
רמאיןכו,דמאסוירקוביהיוברעיהיורמואשדואמהשקאוהבותכהתוטשפיפל

ברעהןיבלןושארהברעהןיבשלדבההו,דמאןושלבלכהישילשהםויבוינשהםויב

האירבהםדוקשרמאתםאו,יתבתכשומכודואמברלדבה,םיאבהםימיהלש

םויהלשברעהתלמתהמ.הלימתההאירבהורואאלוךשומאלהמואמהיהאל

רמאיו״לכםרטברמולולהיהוהאירבהמדתאאוהךשומהםגכ״א,ןושארה

והערמדחאםוירכינהיהלדבההזיאבדועו?״רואיהי״כ״מאו״ךשומיהיםיהלא

יקרוז״אלהדנינ*אצמנןכ׳נ״סימיהי״יתרמאינארוקהיניעבהשקילאו(1

.דיוני,?נ״ג
*
1
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ברעיהיוםלכברמואאוהיכ?תורואמהוארנםרטבםינושארהםימיהתשולשב

!?רקובוהמוברעוהמונבנדיאלונמנאורקוביהיו

עיקרלתחתמרשאםימהןינלידבמיהיועיקריהיםיהלארמאיו(מ

ןיבו
?תורואמהתואיצמילבהארנהיהךיאעיןמהםג׳עיקרללעמרשאםימה

?בניקרללעממועיקרלתמתמםימהינימינשםהימו

ןתיוםילודגהתורואמהינשתאםיהלאשעיו(ט
םימשהעיקרבםתוא

ןיבלידבהל
רואה

היהתורואמהתאירבםדוקםגיכהארנהזמ׳ךשחהןיבו

ושמששל״זי״שרבתכשומכו,םהיניבלדבההיהאלשקר,אצמנךשותורואהזיא

תשולשהךשומלכהיהןכו,רואותצקמוךשומןמזתצקמהיהשרמולכאיבוברעב

היהשהארנהזמיכ?רקוביהיוברעיהיורמואהמלכ״א,םינושארהםימיה

םויהןיבלדבה
ןיבו

ךיתיאלת,יבוהאארוק,הכדע?תורואמהםדוקםגהלילה
תולאשוןיבמלםינוכנםלכיכהארירשילכשלכיתעדיפלרשאהלאהתורעהב

לעוהזהמתעדלהנימבןיעםושילבםהילערובעללכונאלרשאםהתולודג

רשאםוקמהלכבהאלהוהפמםגיתאאובוינממףרתלאידידיהתאו,הזהמ

תאזההרותהירבדלכיכךלתורוהל,תמאורואילמנירהנלעךליבואוךכילוא

תוישוקהלכו,רתיאלורסמאל,שקעולתפנםהבןיאו,המהתורוהטתורמא

ןייענשךירצלכםדוקךא.המואמדועךלהשקיאלו,ךיניעדגנמורוסיםלכ

הלמתוהיתמתאירבהןמזרמאושרדוורקמרשאםינומדקהםירקותהירבדבטעמ

שילמיהרומהו,ומצעארובכאיההמודקיכרמאיףוסולפהיכ,הלמתוהךיאו

יאהאירבהתתמשהןינעביכהרומהרמאיתאזלכבלבא,עדונכויתועד
תעדהן

וניברברהלבא,דעימלועדעהדמעמבהככדומעתשןכתילבא,תמשתשהטוכ

הלבלבתנותמאםעפהתיהלבא,הנושארההנניאהאירבהתאזשרמוארזגל״זיימב

םינשףלאוהנינבבדומעמםיפלאתששםלועלהיהתןכו,תינשהשדממנוישכעו

יאדעןכוהנברומבדומעת
ן

לכבהלכהאירבההתיהותעדיפלהתעו.ץק

היקלמושמשאלשתלבלובמהתיהשקר,תאזהתושדמתההםדוקםגהאצמנהיטרפ
כובשהשדמתנרשאכו,יוארכ

התמשההכ״א.ויתשומכןושארהומוקמלעדמאל
ןמזבשהאירבהעבטב׳תיארובהםשש׳יעבטרבלאוהתושדמתההומכתאזה

דמאלכלןמזהאובםויברמולכ,עבטבלכהו,שדממתרמאןמזבולבלבתתדמא

לכהש׳תיותוכהארנהזביכדואמהנוכנאיהתאזההעדהו,וילאמלכההשעי

רופסהםגו.השעתתמולרמאיימו,הלבמותוצרבושדממותוצרב,ודיב

תאזלכבלבא,אציעבטבלכהשהיהןכיכהזלעהרומתישארבהשעמלש

,דעימלועלגהנתתהככשהאירבהבעיבטהאוהיכ,השענלכהםשהתדוקפב

תאירבהשממפתונלממפהזהםכתהשןעי:רמואויתעדמינאףיסואתמאקרלבא

כל,תמאםעפדועהתיתשרשפאתאזה
ן

,התיהתמאםעפקראלשינארמוא

יאםימעפתובברלבא
ן

,םינמזהמכךשמעדויימהדמעותארבנהתיהרפסמ

ףלאו)הנברומבםינשףלא,יימבהרמאשומכהדמעו,הימיואביכ,עבטבהברמנו

םינשףלאיכררושמהרמאשומכואמזוגךרדבריכזמאוהשקראקודואלםינש

האירבהןינעלעיתעדיפלןווכמאוהםשםגשרובעייכלומתאםויכךיניעב

ןועמינודאםיהנאהשיאהשמלהלפת״רישהתלמתהמררושמוךלוהאוהשומכו
רמאתואכדדעשונאבשתץראללומתוודלויםירהםרטברודורודבונלתייהתתא

האירבהיכבושמיאלשםדאהןעמלאוההאירבהןברומשרמולכ,םדאינבובוש
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דועביכ,ובשממרשאםכיתובשמממוםכיכרדמימולכםדאינבובושרמאיןכלותימצנאיה

ןיניגנבםההמרמולכרובעייכלומתאםויכךיניעבםינשףלאיכתינששדמתתוטק

וישכעו(וניניעבלומתאסויכקרםהיכ?טנברומבהאירבהדומעתשםינשףלאה

היקלמולעפיאלשהלשעבטהימיםימיהואובירשאדעכ״גדומעתוהשדמתנ
םלוע״םדאהארקנןכלו,הנישהתעבשיאהומכ,המדרתבלופתוםהיתולועפ

׳תיונוצרבועבטבלכהוהתומדקלבושתכ״מאו,םהלתזראתוכיאהזביכ״ןטק

,הככגהנתתשותאירבתוכולהתעיבמהש׳תיונוצרקררתארבדהנניאעבטהיכ

כלםדוקדועהתיהיכ,שימשילבא,ןיאמשיהנניאתאזההאירבהכ״או
ן

ןכלו,

,העידייהבכ״גםימהוןיעודיןי״אהבץראהוםימשהרמאנשהמידמהשקאל

שוריפברמאנםיימהוםיממצהתאירבבקר,תודוסיהתאירבשוריפברכזנאלשהמו

ןזואהתארבקלקראוההזםגו,הימשפנץראהאצומ,םימהוצרשי,ץראהאשדת
ונניאאוהיכולשהרימאהאיהאיהו׳תיונוצרבלכההיהעבטההאיצוהשהמיכ

קראוהיכונתייארכונניא,םיהלאאריוותיארםגו,ונומכםיתפשרבדברמוא
״םיהלארמאיו״סלכברמאנשקרל״זהרומהברההזלכראיבשומכו,ונוצרהשענש

הלודגההניפהוהזו,הלילמתאזלכלעפ׳דאלווילאמהשעניכבושמנאלשןעמל

לכהיכףאןימאנש׳תיארובהתלוכיותאיצמוניבלבשירשהלתדהןתונץפמרשא

רבדאוהונתגשהןטוקיפלתמאבו.השענלכהונוצרבתאזלכבגהנתיעבטב

מעדלךירצםג.רשפאלכה׳תיוקמביכ?רבדלכ׳דמאלפיהךא,דואמאלפנ
תלמיכםילבוקמהורמאשומכו,עבטבךרבתיותלועפלעהרומםיהלאםשהיכ

יכ,ןיאמשיהאצוהלעהרומהנניא״ארב״תלמםג״םיהלא״ארטמיגב״עבטה״

ורמאש׳דארביהאירבםא״הרותההרמאשומכו.ארבתלמךייששימשילעםג

אובתרשאכשארובהרזגןכשקר,תישארבימיתששבארבנץראהיפשל״זמהילע

לעפלהאציוישכעשתאזההאירבהלכאיהןכו,האריזאלעפלאצתשתעה

ואצמרבכשהמתעדלםג.םדקמוזאמ׳תיארובההבעיבטהשהמ,השדמתנו

,ורבממרתויזועוףקוהבוהראתלוהמרבדםזגלירבעהץופמירשאכשםיקדקדמה

ריע,הילפאמ,היתבהלש,לאיזרא,לאילרהומכ,׳תיויתומשמתמאלאוהקבדי

.המודכו,םיהלא

אוההךרדהלעהתיהיכןכתי,האציעבמבהאירבהיכהארנרשאכהתעו

ךילשיםיהו,םיבלבקזממורררועמיתוברםימעפיכ,םיהידרויונלורפסשהמ

הארתיכ״מאו,םימהינפלעהלודגךשומולודגןנעוטיטבעורפעתומרעונטבמ

קרקרתיםיטעומםימיבו,םיהךותבלודגוךלוהאוהו,םיהינפלעהנטקהדוקנכ

כםגוהילעונמנארשאתאזהץראההנהו,תבשונץראלהיהואשדקריב
תוצראהל

,ריואבוטטושייכהארנו,םיבכוככוניניעלםיארנםתרשא׳תיארובהארברשא

םושהיהאלודמיהזבהזםיברועמו,רומגלובלבבםלכויהןברותהתעשבהלאלכ

,תודוסיהראשלכלעדואמדואמאוההתעברבגםימהדוסיהקר,םהיניבלדבה

ןעיו,והערתאמשיאולדבנזאתינשהאירבהשדמתתשמעההאברשאכקרו

תומלועםילבוקמהיפבוארקנןכל,ונישארללעממוניניעלוארנהלאהתומלועהש

כםשיםגהלאהתומלועהיאדוובו,םינוילע
ל

ץראהלעומכ,םיאצמנתודוסיה
ואצמנשםימהםג,םינוילעהתומלועהמהזהםלועהולדבנוודרפנרשאכו,ונלש

עיבטהש׳היותוכבריואבםיולמלכהו,תאזהץראבואצמנשםימהמולדבנכ״גםש

רשאבוכלהתיו,תבאושןבאכוהערתאשיאוכשמישךשמההמכםהבהיהישםהב
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עיקרלזומממרשאםימהןיברמאנהלאהםימהלעו,מלנלםידמיעסלכו,וכלי

וניניעלוארנשתומלועהבםיאצמנהםימהרמולכ,עיקרללעמרשאםימהןיבו

ךלתוארהלםיבומכהרואיבלאאובאהתעו,עיקרללעממםהש
,

םגש,ידידיארוק

:רבדתהכוהתיהנךיאהאירבהתאיציונלהזמרהשודקהונתרות
עבטהתקומי״פעמינשהאירבהתושלמתההעברמולכ״םיהלאארבתישארב״
י״שרםגשריפןכלו,םיהלאומשארקנהזיפלערשא׳תיארובההבעיבטהש

תאוםימשהתא״(1ןבהותושדזומההתעברמולכ,״םיהלאאורבתישארב״ל״ז

רמולכ,ץראהוםימשההנהןהורבכמםיאצמנויהשרמולכרבכמםיעודיה׳ךראה

רמואל״זע״בארהםגווניניעלוארנשתאזהץראהוםימשבואינשתומלועהלכ

תלימתמיכ,תאזההרותהתקומלככ,ללכךרדוהזו.״רבדיםיארנההלאלע״

בוזעת,הרובדבימרהלהנוצרונממישארבדהלאאבתרשאכו,ללכךרדברבדת

השפתןכל,ונלשץראהבהרובדבימרהלונוצרהתעו,טרפהתאקיזמתוללכהתא
ףארמולכ״והובווהותהמיהץראהו״רמאתוהירמאלימממהנממוץראההלמ

הילעורבעםיברםימישןעיתושדמתההתעבוישכעלבארבבמץראהמיהשי״פע

םגיכהמואמהילעהיהאלווהובווהוההתיה,םיברםימבתעקושמהתיהאיהו

לערמולכ״םוהתינפלעךשומו״,ארבנלכלעהלעןברותהיכ,ופסאםיהיגד

השענברןמזםימהתדימעמיכ,םיהתיעקרקמטשינכלעאל,לעממםימהינפ

ארונמוררמולכ״םיהלאמורו״זאו,םימהינפתאוסכסיברםידיאולודגןנע

רמולכאבשנמםגרתשםגרתמהתעדךיתיארהשומכו,םימהבלבררועתתקזמו

מורשהמדקהביתוריעהשומכ,םיהלאהלאוהכמסהזלוברמוכבבשנמורהיכ

ךשומוםידיאהורזפתנאוההקזמהמורהתבישנמו,הקזמהעונתלעהרומםיהלא

י״עשרמולכ״רואיהיםיהלארמאיו״והזו,המהראההארנורוסמוךולהךלה

השענש״רמאיו״והזו,טעמרואהארתיש׳תיארובהןוצרהשענמורהתבישנ
תעבהלמתוהאלהאירבהשרמאנהיפליכ,אוהתמארקובהוברעההארמו,ונוצר
כ״א,אוהה

אלברעיהיאמיס׳ררמא״ר״בבורמאשומכורבכמהיהןמזה

רמאנשברעיהיוכ״א,״ןכלםדוקםינמזרדסויהשדמלמ,ברעיהיואלא,רמאנ

ןושארהםויהאוהש,וירמאלשומוילךייששברעההיהאוהןושארםויינפל

היהאלהאירבהלכינפלעךשומהיהשתעבקר,ונלשתאירבהתושדמתההמ

רכינהיהםויהןמזביאלווב,המרוארכינתיהשוישכעלבא,ברעהמםויהרכינ

אל,וארנאלדועתורואמהיכ.הנפאךשומהיהש,הלילהןמזמרתוירואה

תאזלכברכינהיהרקובוברעלבא,םיבכוכהומריההלילבאלו,שמשה,םויב

רעוסוךלוההיהמורהו,םידאהרוזפומורהתבישני״עהשענשהנטקההראהמ

םויהדעעיקרהתירורעקןיעכריואהםורבהארנרשאדעו,םימהווקנרשאדע

זאו,םילודגהתורואמהוארנזאו,םיננעהלכוםידאהלכורזפתנזאש,יעיברה

םויהןיבשמומהלדבהההשענ
ןיבו

םישדמהוםימיהמרופשהלמתוהזאמו,הלילה

מריהשערמאנשומכםישדמהלעהרומאוהשםידעומלרמאנשומכםינשהו

זאמארובהםהבעיבונהשעבטההקומיפלעואציווארבנהלאלכו.םידעומל

״םימשוץראםיהלא׳דתושעםויב״רמאנהלכהאירבההמלשנרשאכןכלו,םדקמו

רשאץראהלכןודאמדוקפבתאזלכב,אציעבטבלכהשיפלעףא׳כתורוהל

־:ןיעזוןיה£־ח(1
ן

ןויק

4

.רוונוינרעדגנורע״נרערננדגנוופנוי£יויןעגוי!ןויו
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שירשהלהתאברשאהרותהתלמתהבאבהזהרופסהלכו.השענלכה׳דומש

יפכםהשי״פעא׳תיויתולועפלכיכןימאנש,תאזההבכרההתנומא(1וניבלב

הקדהנבהתמאבאיהו,אוהונוצרבלכהתאזלכב,יעבטךרדבלכההארנה
ינבתאמהשמשקבןכלודמיםתואביכרהלדואמהשקאוהםדאהלעו,דואמ

ןימאתשרמולכ״םיהלאאוה׳דיכךבבללאתובשהוםויהתעדיו״םהלרמאוורוד
ותיוהלעהרומ׳דןבםשהו,עבטהלעהרומםיהלאםשהיכ,אוהדמאלכהיכ

םגואוהדמאלכהיכונימאתשםהלרמאהזל,עבטהןמהלעמלאוהשומצעב

ןמהלעמלרבלאוהשםימהתאהכמילשאהשואררשאכלמרכהרהבוהילאב

הרכההלועיגהזאיכרמולכ״םיהלאאוה׳דםיהלאאוהיד״ורמאוודוהזא,עבטה

הנתנרשאכהשמלשורודבלבא,רשפאלכהה״בםשהמכבשתאזההלודגה

מכבונימאהאלו,םירצמיצוקשתמתםידבעושמויהםלכשםירצמיאצוילהרותה

האירבהיכםהלבתוכהיהרשאכו,הלעתיותכאלמקראיההלכעבטהשימיארובה

םהלראתלהשקהיהםהיניעביכ,םשהתאיצמבםישימכמויה,האציטבטב

כל,הבםילשכנויהו,תאזההבכרהה
״םיהלארמאיו״האירבהלכבהרותההבתכן

ונימאיש,׳דןבםשהואםיהלאדמאלכהםהיניעבש,״ארובה״ןומהיניעלאוהש

םימיהואובישהרותהתעדילבא,עבטהןמהלעמלואלפךרדלעארבנלכהיכ

לעהרומשי״פעאםיהלאםשהיכוניביותאזההרכההלאועיגיםדאהינבו

,השענ׳תיונוצרבלכהשונימאיוובוכליםיקידצתאזלכבלבא,תיעבטהלועפ

וארשל״זמםגו,לכהוניבישריהברואהיהיםהילעו,סומכהדוסהוניביזאו

כל,ךכללגוסמלכהןיאשסרמב
ן

יארמואורזג
ן

אלש,תישארבהשעמבןישרוד

;ארבנעבטבלכהשונימאישתאזההעטההלאועיגיאלש,רוקמלושורדלוקימעי

ןכלו,תאזההרכההלאםדאהינבועיגירשאםימיהואובישועדיםהםגלבא

תישארבהשעמלשרופסהתלמתבשקוספהלעותואוכמסוסנושלתצילמבורמא

שמתשהליאדכוניאשהאר,בוטיכרואהתאםיהלאאריו״ורמאו,הדימךרדב
וזנגו,איהשומכתיתמאההראההאוהתישארבהשעמלשרואהרמולכ,םיעשרוב

.לכהוניביםהוםיאבהםימיבדומעלםיאבהםיקידצלרמולכאבלדיתעלםיקידצל

אלאהרותהתאלימתהלךירצהיהאל״לייזי״שראיבהשרדמהתלאשיבדלעו

הנתינאלהרותהיכונתעידייפליכ,לאשהלודגתלאשתמאב״םכלהזהשדומהמ

ינינעבקרליחתהלהכירצהתיהאלכ״א,םיטפשמוםיקמלארשיינבלדמללקר

ןעילבא?תישארבתשעמלשהזהרופסהלכלונלהמלםיווצהותוצמהתדוקפ

,טרפבסראהתילכתרבדלעו,הלכהאירבהתילכתרבדלעבטיהרוקמנרשאכש

תאקיזמידמאתרשאתלשלשהיקזעכדמיםירשוקמוםיבלושמםהיתשיכאצמנ

רובעבקרהארבנאל,הארנרשאכהלכהאירבהיכ,ובשמידמאלםהינשוינשה

יכהרותהירופסמהארנרשאכו,וילגרתמתהתשלכבותכהרמאשומכ,סדאה

ילעבוםיממצהמויכרצלכעבטהולהנימזהשרמאףוסכלאלאארבנאלםדאה

אלםדאהו,עגרטעמכםייקמהאלםדעלברשאושפנתאםהבתוימהלםייסה

ידעלברשפאיאסדאהןימםויקו,המילשהלוהתופילהלכהאירבהרובעבקרארבנ

תואיצמןיאהתגשההתואיצמ׳לברשאםדאהינביכרדלכלעתיגשמארובהשןימאנש(ו

וניניעתואריפלשןעיו,םירקיעהרפסבאבומכתדהירקיעמתהאאיהו,הלוכהרותהל

ןכי״פעאוהאציעבעבהאירבהשומכשונלתוארהלהזהרופסהאבןכל,גהנתיעבעבלכה

.ודומע׳ונוצרבוםשהתונגשהתתתדימתידעימלועלםדא׳נבהשעמלכןכונוצרבלכה
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,תמאהרובתבוימיךיאםתואדמלירשאוםתואקיזמתרשאםיטפשמותד

קרו

,תדהלועתזרתםמכשתאוט*אלרשאםימעהלבא,הלמנלץראתקלמתהלאל

יא
לכתאהלימתבארבארובהיכהרותההרפסקל,ץראבהלמנוקלמםהלן

רשאכהתעו,ארבנלכהורובעבקריכתורוהלםדאהתאכ״מאו,םדאתיכרצ
מבשונץראםהלושקביותיטפשמוהרותהידוקפלכתאםימייקמהלארשיינבואובי

ורמאיהרותהיקמםהילעולבקאלרשאםימעהו,םתוימןעמלהילעובשירשא

םהלובישיםהףא,םתינבאלרשאתבשונץראתמקלםתאבשםתאםיטסלםהל

לעיכ,ארובהארברשאתאזהץראבתבשלתואיונלקריכ,ונמנאםיטסלאל

םכניאשםכידילעאל,ץראהתאירבבבשמרשאותבשממתאארובהאיצויונידי

יאתדילביכ,והובווהותץראהראשתםכידילעו,ויתוקמוויתוצמםימייקמ
הרבמן

יאהרבמילבו׳
כלרמולכומעלדיגתוישעממכשרדמהלעבאיבהשהזו,לבתן
ן

תתלויתוצמרמושהםדאהןעמלםשהארבלכהיכהאירבהרדסהרותהונלהרפס

תמדקהרותה״ל״זמורמאשוהזו,ויתוקמוויתוצמורמשיאלרשאםיוגתלמנםהל׳
תישארבהשעמלהמדקאיהםדאהןימלהרותהתניתנרמולכ,״תישארבהשעמל

יאתישארבתשעמםגהדעלביכ
ן

ולםויק
,

,הלימתהבשממבהשעמףוסד״עאוהו

ל״קו,בבוסמהםדוקדימתאיההביסהותישארבהשעמםויקלהביסהאיההרותהיכ
.

הוצוםינקז׳עסנכשךלמהימלתמל״זמרופסאוהעודי׳םיהלאארבתישארב

״םיהלאארבתישארב״םוקמבוקיתעתו,תינויתרותהרפסתאולקיתעהלםהילע

אלהנושארהפקשהיפלו,סהתוישריתששרמאיאלש״תישארבארבםיתלא״

תישארבשורמאיאלשהנווכהםאיכ?הזהרבדבליעוהתמו,םהלהיההמונעדי

רמולרשפאיאהדעלבוהפרסמנתאתלמתאזההלמההנה?םיהלאתאארב

ל,ןועמשגרתןבואררמאנרומאםאקודקדהילעבלעדונשומכ,ןכ
א

ימעדונ

ימעדונזאךפיהלואןיעמשתאגרהןבואררמאיםאלבא?גרהנהימוגרוהה

יאכ״גןדידןדינבןכלו,אוה
א,םיהלאתאארבתישארבםא,ערכהן
םיהלאו

כל?תישארבתאארב
ן

תומדקההי״פעאוהורבדבתרמאתנווכשינארמוא

:םדוקמךלםידקאש

הזיאןוילעמכלכלמנומאוההולאו״הולא״ןמםיברהאוה״םיהלא״םשה(א

.היהיש

רומשיאלםשהםדוקלעפהאבירשאכשםירבעהםיקדקדמהללכאוהעודי(ב

לאאובנהתעו.םיברהמודכוםישנאיהיוומכ,רפסמהתאאלוןימהתאאל

םיהלאמורלזהדימ,תאזההאירבהתאםיהלאאורבזאמיכ,רמאנורואיבה

מכהזיאתאזההאירבהלשישןימאהלובושמלםתואריעהוםדאהינבבלבםעפל

,םבלבהבשייתהאלתאז,םיברואדמאאוהםאןכא,המייקמהוהאיצומהןוילע

כ,םיברבינשה,דימיבןימאהדמאה,ונימאהרשאכונימאהןכלו
ותעדיפלדמאל

םיהלאהוקמונתואלימנהלהשודקהונתרותהתאברשאכו,ובלתמכסהיפלו

זא,דמאלאבןימאנםאקררשפאיאהזו,םהבימוםדאההשעירשאויטפשמו

דמאבלבולכישונאהןימראשיזאו,ונתנונממקרכ״אתוצמהוהרותהיכעדנ

ונימאירשאכןכאל,ודיהטמתעבוקיזמהלווהערתאשיארוזעלתמאהבהאבו

כ,םיברםיהלאב
,םיוקיאלץובקהווהערתאשיאואנשיו,וכרדלהנפידמאל

כל
יכתורוהל״םיהלאארבתישארב״תירבדמתפבהבתכוהרותההמיכמהן

תלמםיברהלעהרומה״םיהלא״םשינפלהבתכו,הארבנדמאלאדימהאירבה
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תומוכהלעבאוהו׳אאוה,הפרמאנהםיהלאשתורוהל,דימיהלעפאוהש״ארב״

טפשמותמאהרותודמאלאקרונלןיאו,וישכעמץלטבםהתויהלאהיוברו,םלכ

דעהזהרבדהונילעונמנאונלבקןכו,ץראהלכיכפלעםדאהןימלכלדמא

םלכשתעיגיברשא,בקעיוקמציםהרבאינבונלתואיאוההזלכו,הזהםויה

ללכקפסםושילבדמאלאבןימאנש,ונלםגהתואושירוהו,תאזלכתאולעה

לכמעמשאלדשאואוהלארשיינבמאלרשאהזהךלמהאברשאכלבא,ללכו

,״םיהלאארבתישארב״ובתככהרותהרפסתאולוקיתעירשאכו,המואמהז

םגתאזההלמהרובעבו,ה״בארובהדומילעהרומ״ארב״תלמיכולעידוהל

ילואםבבלבורמאוםשפכלהלאהםימכמהוארי,דימיןושלבןבומאוה״םיתלא״

אלםשהםדוקלעפהאבירשאכש,קודקדהילעבלשללכהםגהזהךלמהלעדוכ

סשהינפלהפהאב״ארב״תלמיכרמאיותועטלאביהזרובעבורפסמהתארומשי
כל,םיברלע׳׳םיהלא״תויהללוכיהזיפלורפסמהרמושונניאו״םיהלא״

ן

ינפלםשהתאומידקהו״תישארבארבםיהלא״ובתכו,רדסהתאוכפהוומכמתה

ואצמנםיברתויהלא.יכורמאיאלשרמולכ,ןהתויושריתששורמאיאלש״ידכלעפה

.ועטיאלו

םלכה״בםשהלצארמאכהאריולכיכונעדייכףא,בוטיכטיהלאאריו

בותכהשדואמהשקיתוארקמהתוטשפיפללבא,עדונכםהןזואהתארבסלקר

ה״בקהעדיאלולאכה״בארובהלןיעתבטה.לעפלאצישרמאארבכלכבסמיימ

כל,ומלשהרמאהיהיךיאהשעירשארבדלכשםדוקמ
,ומנוכאוהןכשהארכן

המינפמהבקהתינשרפסתרופסהרמאו,המןינעהרותהרפסתםימעפליכ

אוההזרמאו,ברומרהמםידעתאלארשיינבולצנתיוומכ,הזהרבדההשענ

רבכשהנווכהו,ךילעמךידעדרוהםעהלארומאהשמלא׳דרמאיורפסמורזומ

ןכלודרוהםהלרמא
,הברהוהומכו,ולצנתיו

רפסמבותכהיכ,ןאכםגיתעדלןכו
עיקרהלעו,ץראלתמתמווקישםימהלעו,ריאישרואהלעהוצה״בקהיכונל

,ףנגףועוםישמרואיצוישםימהו,הימשפנאיצותשץראהלעו,םיקמשלעיקריש

הארזארבדהםלשנרשאכןכרמאשותנווכאל,בוטיכםיהלאאריורמאנםלוכבו

ךכהיהנןכלוךכוךכםשההוצןכלשאיההנווכהקר,םדוקמאלואוהבוטיכ

,יהיבוטןכיכםשההאררבכשרמולכ,אוהבוטיכםיהלאאריויכןעי,ךכו

כל
ן

וכעדנווי,ונכיןעדרעווטע:ך!}רפטררעהיעד:ומוגרתו,ךכוךכהשענ

יטגיויטוג£!טעטויד,טויהןעהע!עגרע]ייוו,טכיןדרויוו

.םלוכבןכו

ןגהרעש
ינשהרעשהאוהו

היההמ(אדואמםהםיהומתםירבדםלוכםיבורכהושמנהוםדאהאטמןינע

רמאשומכםויהותואבתומישושנעהיהסא(ב?ולכאלמרסאנהמלואוההץעה

ורמאשהמו?הנשםישולשותואמעשתימאוהו,תומתתומונממךלכאםויבבותכה

אישוקהונלהריאשהו,הזהרבדההרותההמילעההמל?הבושתהשעשל״זמ

רמאמוזמהלודגאישוקדוע(ג.?הלילמומייקתנאלםשהירבדשתאזההלודגה

2



ןגהרעש10
םכיניעומקפנושמנהרמאמו,םייקתנאל,תומתתומונממךלכאםויביכםשה

יתעדיאלתאזהםיניעהתמיקפ(ד,םהינשיניעהנמקפתורמאנןכיכ?םייקתנ

יא,לכשהיניעתמיקפלעהרומאוהסא,וציטהמ
ומכמתההמבםיאורונאן

םימורעיכוארשאלאםהבהמכמםושאצמנאליכ,םדוקמויהרשאמרתויכ״מא

השובםושושיגרהאלותומהבכויהשרמאתםאו?ויהםירועםדוקמיכה,ויה

אלובהןוצרהיהיכהדועו?הערלאלוהבוטלםהלהיהאטמההנה,םהימורעב

ומככ״גהימיםדאהשםשההצרסאו(ה?רעיותימוידשיתומהבכראשיםדאהש

הנאותיכת%שהתוצמלערובעישולישכהלאוההץעהתאארבהמלהמהבה

יםיימהץעתאארבךרוצהזיאל(ו״או.?שקבמאוה
תאענמהמלוארבםאו?

סאיכעשרהתומבץופמאץפמה,,אוהאלמארקמאלה?ימוונממלוכאלםדאה

1ימווכרדמובוזמ
״

אלםאשתמאבןימאניכה(מ?הלאהםיבורכהויההמ(ז

םא1וביטהמואוההשמנההיההמ(טי?םלועלימהיהתעדהץעמלכואהיה
ונמממקולםאו?םויהםגרבדמונניאעודמותואםיעדויונמנארשאשמנהאוה

הללקהיתעדלאוהו,םשהוללקשתוללקהראשךותבהזבתכנאלעודמ,רובדה
הזיאלםלוכמהשקהוהלודגההלאשהו(ד״וי?והללקשתוללקהראשלכמהשקרתויה

לכםעהזהרופסהבשיתוכיישהמוהרותהתמיתפבתאזלכתרפסמהרותהךרוצ

הזיאךלםידקהלינאמרכומהלאלכתאררבלילהארנרשאו?תאזההרותה

רשאכה״בארובהיכעדתעודי׳א:תמכונולכתאןיבתםדילערשאתומדקה
לעיכהלכהאירבהלכתילכתאוהרשאםדאהןימתאהשארבוהאירבהתאארב

,תבשונץראלרבדמםישיוםירעלבתינפאלמיאוהךאיכ,הלכםלתשתודי

,תמימצהלוהדילוהלהמדאהתאדובעיו,םיסדרפותונגםימרכעטיוםיהבהנבו

,והובווהותםלועהראשנהיהסדאהילבו,וישעמירפוםדאהתדובעידילעלכה

לכעבטהםהלהארבשםיימילעבראשכהנניאושפנעבטשןעיהזהםדאהו

דומעלוא,םנוזמגישהלועיגיםדילערשאםילכהןה,םמויקלםיכרצנהםילכה

רפעתוליממברעיבוהדשבוימיהלאהםיימהםג,ביואדמפמםשפנלעםהב
ופוגתאתוסכלקריכ,םיבורמםדאהיברצלבא,הרקבתוסכוהסכמןיאבםיפכו

רשפאיארשא,םיתבתיינבלוהמדאהתדובעלןכו,םינושםילכמםילכלאאוהךירצ

,מלשותמימיכםימיךיראיסאוליפאומצעידילעםתואןיכהלול
תרזעי״עקרו

,שיטפבהכמהזורפומהז,גרואהזורפותהז,םיברםיערתרובתבווימאתאשיא

,ץראילעסדלוהבעבטהםהמהרסמשהמלכןקתלולכוי,דמיספסאתהי״עו

יאםסרופמהו
ן

יבירתוהוידםינושארהםירקממהובתכהזלכמו,היארךירצ

תויהלמרכומורבדמבארפכידימיהימישולרשפאיאםדאהשךשמנהזהםדוקהמו

הלאהםישנאהשכ״גמרכומ,אוהןכםאו,וליגכםישנאםעתברהרבמבדימת

שיאווימאתאשיאוגהנתיםדילערשאםיקידצםיטפשמותדהזיאםהלהיהי

םישנאםיאצמנויהםדקמוזאמיאדוובו,םתרבמםייקתתשידכ,ובורקתא

,תמאהרובמבוגהנתהםדילערשאםיקמותותדםהלוקקמרשא,רודלכבםימכמ

לעםדאהינבובררשאכיכ,םיברםימיודמעאלהלאהתותדהיכהארנלבא

רבדלדמאההואתהםויהו,םהיתואתוסתיתובשממוםהיתועדםגוברןכץראה

רשאהזאוהימ:ובלברמאיכ,הזלשמאל,תדהתקמדגנהיהיכףאו,המ
םאו?השעהאלהזו,השעתהזתא:ילעתוצירשאו,ובלתקשמדעברודגי

תאותדהתאףרמלוללקלםוקי,תדהקומלערבערשאלעויעריהומילכה



ןגהרעש
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והערתאשיאוכהו,םההםישנאהןיבתובירמהותוטטקהוברתנז״יעו,ונתונ

ז״יעםגרשפאו,ץראההלקבהזמהזודרפנוורזפתנז״יעו,ןדבאוגרהברמתכמ

.לכבוהערתאמש־אםישרפומוםילדבומויהישידכ,םהישובלמוםנושלתאונש

יכ,הנוילעההנווכהדגנהיהלכהושערשאלכו,םהישעמלכבוםהיגהנמ

רשקבותמאהדוגאבישונאהןימהיהישותמגמלכו,וימורמבםולשהשעםיהלאה
שיאמוצרלסןולוריתהו,םיקבדהןיבמוירושעווישעמתאועירפההלאו,דמא

,תוארילברתסבתרתממבבונגלוא,ונינקוושוכרהקזמבונממתמקלווהערתא

אלו,וימאברקשתודעדיעה?דמפיימתאוארייימתאיכ,רקשלעעבשנםגן

תאברשאכהשודקהונתרותירבדמבטיההארנהזלכיכ,?תישעהמובבללרמ*
םהברשא,םירבדהתרשעהיההירבדתישארםיקידצםיטפשמוםיקומונלדמלל

ראשויתשומכ,הרותהתניתנםדוקרומגרתיהויההלאלכיכונתואתארה

כלםדוקםירתומםירוסיא
ן

דיעתאלאשתאלמצרתאלבונגתאלהרמאןכיכ,

,םישנאהילתאבםיטפשמוםיקמםיקהלהרותההלדתשההזביכ,המודכואושתודע

אוהדבכיכםשההארשןעילבא(1והערתאשיאםולשבותודמאבוימישידכ

םויבץראהייוגלכלטפשמוקומדמללו,ץראההצקבםירועהיניעריאהלדואמ

כל,דמא
םמצעמרשא,םינמאנתובאינבהרשכהמפשמותמאהמואברמבן

,תמאהוםולשהקראוה,ץראהינפלעםדאהתילגמשתאזההרכההלאועיגה

םעתלשממתממהקעומו,דואמהלדוהינעהתיהאיההתעבתאזהתמואהו
ינפל,ובמוררשאשיא,םיהלאהמלשתאזכהמואינפלו,םהלאלץראבירזכא

ץראלאםתואאיבתלםהלמיטבהלו,סתולבקתמתמםאיצוהל,בציתיםיכלמ
לאותיממהלאקרםמצעלכרשא,הלאכםישנאתמגמיפל,שבדובלמתבז

לכתאו,דובעשהישוקמישפמתויהלו,ץראהתומיענמסנטבעיבשהל,הלכלכה

,ולוקבעומשלו,העורזאלץראבוירמאתכללםבבלתאךישמהלידכסמיטבהתאז

ועמשיאלוםויגירמאוכילשיהוצמהתאוהרותהתאםג,הלאידעלביכ

עימשיזא,תורמלתודבעמםאיצוירשאאוההשיאבונימאירשאכזאקרו,םלוקב

הרובמבוימיךיאהנובתותעדםתואדמליו,ויתורותתאוםיהלאהיקומםהל

אלוולוזגיאל,ושמכיאלוובונגיאל,וילאבורקהונכשתאווהערתאשיאתמא

םגזאו,ושריירשאץראהלאםיבורקהםהינכשתאםגםולשבוימיו,ודוממי

םכמםעקריכועדיווריכיםהינכש
ןובנו

םיהלאתוקומביכוריכי,הזהיוגה

םיבורקהיוגלאיוגמוץראלץראמתאזההרכההטשפמתזאו.וכליםישנאו

רשאכהיהןכתמאבו,רואהיהו,ץראהלכלעעיפותתמאהשמשזאו,םיקומרהו

לעקר,ושדממנרשאםימעהיתדלכהאלהואוההםוימיכ,תדהןתונתוק

תוישעמהתוצמבורבקרו,ועבטהםהינדאםהילעו,ונעשנהשודקהונתרותתדינדא

אלהלאלכרשא,המודכותודעומהוונלתורוסאהתליכאכ,וניתדתאמםיללבנ

ןעילבא.תאזההרותהלכתרטמהתיהתאזקררשאינידמתץובקלאותימשי

בוזמץראהו,מטבלםצראלעובשירשאןמזלכיכ,ששומהיהתדהןתונםגש

סאלבא,תאזההרותהירבדלכתאורמשיםבבללכב,םנושלתמתשבדובלמבוז

מבשהורועינפללושכמת.ניתנוהאנואוליכרהכילהלעהרומההריהזהשהמןכ(1

תניתניעשהארנהלאלכמ.המודכוואשמהמתץוברייכואנושבםוקנלאלשוהדבא

.רומגרמיהויהםלאלכהנומה

*2



ןגהרעש!2
תעיזבוספכעיגיבקרו,םהמבזעתץראהו,היהישהבסהזיאללגלגהךפהתי

יכ,םרמעןבלוונלהמורמאיו,םתלואלובושיזא,ץמלםימורצםמלולכאיםפא

כל?ולוקבעומשלונלהמו,ונומכשיאהיהאוהםג
,תוארלםיהלאהןיעהמיכמהן

לעטיבמוהפוצאוהו,םלועלימאוהיכ,םלועיהלאסשבהיתוצמלכתאהתוצו

ךרדמוטירשאהעיספוהעיקפלכלע,םישנאטבשבםרסילםדאהינביכרדלכ
אוהו,וינפלעודיויולגלכה,ובכשמירדמבובבללעהלועהלכתאםגו,בוטה

א,תאזההרותהירבדלכתאעומשלהוצירשאוץופמירשאםיהלאהאוה
ו

זא

וידוקפלכתאורמשיזאוםשפנלודמפיהזהשנועהתארימיכהרותההבשמ

לעבשמרשאותבשממלכתאםשהאיצויזאו,םהלבוטלםתושעל
ישונאהןימ

הירבדםעונתאםהלעימשהלהרותההתאברשאכהתעו,ותוימןעמל,וללכב

םדאהשתישארההנומאהתאםבלבשירשהלהלימתבהמיכמה,םיבוטההיכרדו
המקלו,הנומאהותדהלועתמתומכשתאתוטהלו,תוצמהלוקבעומשלמרכומ
רשאדמאץעןיממלוכאלאלשםשהתאמהווצרשאינומדקהםדאהתאלשמל
םשהיוויצלערבעו,ותשאירבדלהתפנותותפתהלמונהיההזהםדאהו,וריהזה
תורירשבקרו,המדאהינפלעהימיתווצמהתעימשילבםגיכובלבבשוחהוהו

ליובל
ך

םוקמממלושיכ,היהשהמהיהו,הידמממלכמולבתהםעונמעובשל

,םדאהתאביואאוהיכ,ןעיהרותההרמבשמנהתאו,ופאתעיזלוכאלןדעה

כ,הכרדןכיכ,תותפלותותפתהלהשאהתאו,מידמותיסמל
לשמקרםלכהלאל

ולגרתיש,דמפוךרומםבלבשירשהל,םירוענהינבלתאזלכתאדמלל,אוהאמלעב

רשאכםהל.לקנהיהישידכהוצמהלאותדהלאםרוענימימםמכשתוטנלוןימאהל
.םימיהלכםהלבוטליםמעטוניביאלסאףאםיקמותוצמלוקבעומשלולדגי

הנה,הלאהםירבדהי״פעהתעו.ונכרצלוונתבוטןעמלקראיההרותהתניתניכ

יפכהזהךרדהלע)ארבנאלוהיהאלשמנהו,אוהלשמקרהזהרופסהלכ

,םימעהילשמראשכםניאהשודקהונתרותירבדשןעיתאזלכב(ןאכםשרנש

יארשא
יאומצעבלשמהלבא,ימינפהקרםכותבן
ן

הרותהירבדיכ,ובהנווכםוש

כל,קקוזמבהזכהמהתורוהטתורמא׳דתורמאםלכ,לשמנהולשמהםג
םגן

ךכזלםינמאנםימבאשנהנממרשאהיקנוהרוהטהנווכאצמללכונומצעלשמהב

הירסומוהילשמבונלביטיהלהרותההנווכהזלכלארשא,םדאהתודמתא

,םימיהילכונתבוטל
ןיבמלםימוכניכלשמהירבדםגךלעידואןכלו

קר,המה

הקלמרשאםילכאמה:איההלודגוהנטקתמאהמדקהךלםידקהלינאךירצ
םהשםהמשי,םינושםיניממםה,ושפנתאםהבתויתהלםדאהןימלעבטה

םשבוארקנהלאו,םדאהךימלדואמםיכרעה,םינמשוםינשד,שבדכםיקותמ

הלאו.םדאהךימלךכלכוברעיאלרשא,םירורמוםיצוממםהשםהמשיו״בוט״

היה,םילכאמהתבירעותגיזממעדיאלרשאינומדקהםדאהו.״ער״םשבוארקנ

הלאהםילכאמהו,ערבבוטואבוטבערתוגזמתהילבודבלדמאלכמםהמהנהנ

היהו,ופוגיקרועךותבבשוץרהיהםדהו,וברקבלולצםדודילוהםיטושפה

טעמכוילפשדמעמבסדאההיהאוההתעביכתמאב,לזרבליטמכםלואאירב

ערוזבשעלכמלכואהיהו,וימורעממתשובעדיאלרשא,םיימהילעבראשכ

מרוטולמעילבעבשיולכאיולסבםשיואוסלכאמץעסא,ץעירפלכמו,ערז

;רבדושפנלרסמאלו,תינשבערייכדעתרמשמלמינה,לסבראשנהו,בר

כ,אוההדמעמהבראשנהיהסאו,וינפלתאזהץראההתיתןדעןגכתמאב
ל
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רועישילבהמדאהלעםימיךיראמהיהו,ולהאבברקהיהאלהלממלכועננ

מינהלקפאתהלהלכיאלאיה,ץוברתשונאבלמתפלתואתהלבא,ךרעילבו

יקמעבלפואומב׳תורילהתימשמילכהניכהאיהו,תאזההמלצההיימבותוא
,דואמילפשדמעמבאוהיכותואהארהו,אוההךרדהבוזעלותואהתיסהו,ובל

ןוקיתבוילכאמןקתללימתהו,וברקבומורהררועתהזא,ומדנתומהבכלשמנו

ערןםינמשהםעםישומכה,םיקותמהםעםיצוממהםילכאמהבריעו,תוגזמתהה
םיענםעטדלונאוההתונזמתההמיכ,וכמלדואמוברעהלאו,ערבבוטו,בוטב

יא,״ערובוט״םשבםיארקנהלאהםילכאמהו,דואמובןדעתיולכאמהב
,

יכ

י״עשןעי׳ב,הלעמליתבתכרשאכ,םמעטבםינושמםינימינשמוגזמתנ

השק,לכאישדועלכרשא,ךשומהמכםדאהב<קונ,םעטהתבירעותוגזמתהה

אצירשאדע:רמאורמאדועלוכאלץפמאוהו,אוההםיענהלכאמהמשורפלול

,םהילכואלרוכעםדםגודילוי,דחיםינושמהםינימהינשבוריעי״עו,ויפאמ

מרכומו,םיאירבםניאשםילכאממידילבדעםסירכואלמייכ,ומשאיוילכואלכו

םיארקנ׳ג,מרכהבםתתימתאובירקיו,םינמאנםיבואכמו,ערילומבולפישאוה
לעלבא,בוטםיארקנהאנההתמיענלעיכ,ערובוטםשבהלאהםילכאמה

הבהארשאכםימעטמולתושעלםגישירשאדעםדאהעגיירשאהברההעיגיה

ושפנןכסיתוברםימעפםג,ברמרוטולמעבולואובייכ,ערםיארקנ,הואתה

לשמנו־השומכראשיאלשהמדמהמכהוהואתהותואהתיסהםג.םגישהרובעב

לעאשנתיןעמל,יפויורדסב,םינקותמוםיאנםישובלמולהשעילבא,הדשותימכ

רשא,תורתומהךבסבאוההשיאהלפנהזבו,ויתוביבסשםיימה.ינימלכ

רסמידימתו,םלועלאלמונניאולשהואתהםייכ,תובואכמוסעכקרוימילכ

תרכוהואתהםילודיהדהרשאכדועו,תמשראבלותואבירקתרשאדע,המול

,הניבווניבדירפיתומהקר,ויימימילכהנממשורפלולהשק,תירבהתא

ןוזינהיה,ארבנרשאכםדאהיכ,השודקהונתרותלשרופסהוהזו
םילכאממ

םילשבמהתמכממעדיאלאוהיכ,ךלהעבטהתוקומבקרו,םייעבטםיטושפ

,תוגזמתהילב,ודבלדמאלכו,לכאירשאלכמלכאקר,םימבטהוםיחקרמהו

אוה,הואתהלבא,ויכרדלכבמילצמהימיהעמושלכרשאעבטהתדוקפוהזו

יכרדמתאצלותואהתיסהאיה,תומהךאלמאוה,ןטשהאוה,תיסמהאוה,שמנה

״םדאהלאםיהלארמאיו,,הרותההרמאשוהזו,ותגרדממהלעמלתולעלו,עבטה

עבטהרמולכ.םידקרעשביתבתכרבכרשאכ״עבטה״לאזמוראוה״םיהלא״
ןכלו,ודבלדמאלכמ,ןגברשאלכאמץעלכמרמולכןגהץעלכמ״וילעהתויצ

מילצתזאו,ךעבשךשפנכ״לכאתלוכא״ןגהיצעאלו,דימיןושלבןגהץערמא

סברעלוםנקתלםילכאמהתוגזמתהמלבארמולכ,ערובוטתעדהץעמו,ךיכרדלכב

תומונממךלכאםויביכ,ונממלכאתאל״ךשומהתואת״ופיסויוולידגישידכ

רבעו,עבטהתדיקפלעהרבגהואתהלבא,מרכתבהתימהךלךשמתיכ״,תומת

ולכאדוע,תורתומהמתונהלליממהרשאכיכ,הרקשתמולהרקו,היקמלע

הזיאשיגרהלולימתהדימ,םהםימורעיכועדיוםהיניעומקפיודימ,והיפב

ולשישהמבקפתסמהיכ,המואמםהלרסמאלהזםדוקו,םהלרסמירשאןורסמ
,

לשי
,תורתומהבושפנתאליגרתועבטהךרדמהטנרשאכו,לכןיאהואתמהלו,ברו

גלבושלודעבורצערשאםיבורכהםההלאו,םתואבוזעלולרשפאהיהאלבוש
ן

וותורודלכלעווילעהתסכהמדאהורסמוךולהךלהרשאדעובהיהרשאןדעה
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קרפרשאכינומדקהםדאלהרקשהמהשודקהונתרות*להרפסשוהזו.םלועדה
םידוקפלעומשילבישפמובליכרדבךלהולכשהתוצמלעומשלהבשקההלועונממ
,ןושארהםדאהבלבאמהוזהכילשהשמנהיכל״מנורמאשוהזו,תאזהמשרבלפנ

ורמאתינשו,תוצמהלועתקירפג*£ידלונהתורתומהלאהואתהאיהאמהוזהוהזו

םמכשתאוטנשהעשברמולכ(זןתמהוזהקספיניסרהלעודמעשלארשיל״זח

םההרותהירבדלכתמאביכ,אמהוזההקספ,תוצמהעומשלותדהלועלובסל

אל,ריצקבושירמב,המדאה׳תדמעמלארשיינבוימיש׳עבטהינדאלעםידסוימ

המדאהתדובעמקר,םולכהזהןינעמרכזנאלהרותהלכביכ,ןינקורמסממ

״בהזוףסכולהבריאלקר״התויצךלמהתאםגו,תויתיבהתומהבהלודיגמו

תירבהלעטרממהלולימתהולגעבואטמרשאכלבא,עבטהתדוקפםההלאלכו

,הידוקפלעומשילבתדהלועםהמקורפלולימתהו,ברומבםתאתרכרשא

יכםיאבנתמכורמאתאזלבא,הואתתילוליגלאתינשובשיכ,םתמהוזהרזמדימ

לצבתוימלטושיזאיכ,םהמםתמהוזקוספתתינשזאו,םימיהואובידיתעל

הלאבו,ןאציתשורקבתלגעשיאהימיאוההםויבאיבנהרמאשומכ,עבטה

,םיברםימיםדאהךיראידיתעליכ,אוההאיבנהמיטבהםגו,ושפנתאהימי

לעהרומלכה,תומיהנשהאמןברענהו,ימעימיץעהימיכיכרמאשומכ

םדאהומכתוקפתסהבוימיותואתהךרדמםדאהינבובושירשאהמלשההבושתה

ונתואקימרהלידכ,הרותהתמיתפבתאזלכתאונלהרפסהזלו,אטמהסדוק

,םדאהתודלותרפסהזהרותההרמאשומכו,םדאהןימתאביואהאוההשמנהמ

ממשהימיוירוענווידוליימיבהלימהביכ,ימרשאסדאלכלתרקיהלאכרמולכ
םילכלהואתמוניאו,םהבממשאוהופוגיכרצלהנהנאוהשהמלכוובלבוטו

לבאויניעבםיושלכהיכ,םינמשםילכאמלאלוםיראופמםישובלמלאלו,םיאנ

קרו.עישומןיאוהתשרבלופלהלהתפתיוומעהואתהלדגתןכלדגירשאכ
*.םלועלימולכאוהלאלכמלצנייזא,םמייקלםהלםכשתיטנבותוצמהתעימשב

)

לעוראותהלעהרומונניאםלצהיכל״זהרומהתעדיפל׳ונתומדכונמלצב

,ףוגהראותלעאל,שפנהראותלעותוכיאהלעוימינפהםצעהלעקר,תינבתה

י,ונתומדכ״רדו!ייווטעדןיבננג״,ונמלצבא״לבוקיתעהלןכתי
ךיןכהזי8)ו

.

וקתאועמשיו
ל

יםויהחורלקבךלהתמםיהלא׳ד

ןגבךלהתמותמו?ועמשהעומשהמ

םשהשרמאנסא?םויהמורלוהמו?

יכםתנווכוהזו,דוהאבלבםלוכרההדגנלארשיםש]סיולעל״זרורמאשומכ(1

והזיכדתאלדתאסבלוברקהנדימתדהלועםהילעלבקליניסרהינפלםתברקב

.שדהתילכמ

רמולכהגיזמברעומנווכ׳איכהזהשורדהירבדלכביכרהללכונברעתלמב(*

הזמרשא,קוסמב׳׳״רמורמבקותמערבבועובוטבערםילכאמההגיזמאוהובוברע

ידכמרמוילכאיוהלאכםילכאמלאהברהקושתרמולכונממךשמנהברעההוהתנ

םיטושפסילכאמבהימישועבעבארבנופוגיכ,ופוגתשלומולבבס׳רשא״ידעוכרצ

רשאדעעעמטעמשומיוהלתיסיברעהםילכאמהי״עו,םלואאירבהיהיוםייעבט
תומתתומךלכאםויבוהזו,וילעהסכתהמדאהוהליפאךשותברעיהיוותימשמשאבי

ימולכאו,עבטהאיח,םיהלאתוקוונבוככדזיםיפוגהיכ,םיתמה׳׳׳׳תיימההוקנדיתעלו

.םיבכםימיםלועל



ןגודרעש
5!

םיתלאתוכילהיכוריכההזמו,דואמלודגשערהשעהזהךוליההוןגבךלהתה

כל,םויהורורלוהמו?׳דשערבאל:רמאנרבכאלה,אוה
ן

ןעייכינארמוא

לבא,המואמופדיאלדועתודוסיהתכמו,ויהםויהותואידיליותשאוםדאהש

לכאיצממהזיאהיהישאוהזמכומיכעבטבםבלםהלדיגהןוילעמכתואיצממ

םגיכובשמו,םמלעתוהמכותואוראתו,רבדועדיאל,ותוהממלבא׳םיאצמנה

םהיפנעועוניוןגהיצעךותלודגמורררועתהםואתפו,םהומכינפוגםצעאוה

יכםבלבובשמו,הזהשערהוהמועדיאליכ,דואמולהבנו,לודגשערושעו

םתלוזרתאשיאמיכ,םשךלהתירשאאוהאוה,םוקיהלכתאארובהיאדווב

תאועמשיו:בותכהתנווכוהזו,דמאםגואראליכזאאצמנבהיהישועדיאל

וק
ל

,םויהמורל,ןגבךלהתמאוהםיהלאלוקשובשמרמולכ,ןגבךלהתמםיהלא׳ד

וקאוהשובשממורהלע
,םהימורעמבהאריאלש.ואבמתיווינפמולהבנו,םיהלאל

ןעטנהעווויין:ומוגרתו,ומעתא׳דדקפיכועמשיוומכ,ונימאיוומכועמשיותלמו

£יוירעד,ויידטעטטחגע^יטטויידשעטויד,מעגויטטעדדנרו£עדןויפ

.ט]עדנויווו£רעהןעטרויג

לא׳הרמאיו

יק
חתפלביטיתאלםאו,תאשביטיתםאאלהן

תאטח
!שרופמרמואאוהיאנתהתבושתליכ,רופסהןמרסמרקיעה.ץבור

?היהיהמשרופמונניאומצעביאנתהלבא,ץבורתאטממתפלביטיתאלםא

כל
ן

יאסאו,םתאטמאשתםא״קוספהומכהמדנהזהקוספהשינארמוא
ן

ינממ

תנווכהיכרמאנםשםגו,ונניאןושארהושרופמבתכנינשהיאנפהםשםגש,אנ

׳אוהךכ

׳דדבעהשמרמאןכו
,

,אוההםעהבלמעשולמעלכיכהאררשאכ

םעמסמאמורבלםדעבושכנןכתסהו,ירזכאךלמהערפלוכולהבושפנןכתסהש

,וילעולעשתועיגיהראשםגו,םינודזהםימםיהתאםריבעהו,ירזכאארונ

םירצמילוליגםהילעמריבעהלתורשיתודמבםמיכמהלםתבוטןעמלהשעלכהו

ןפגםהמתושעלהווקיכ,הבזכנותלמותלכיכהארהתעו,םתבולגרתהרשא

כל,םישואבושעיורומאובשםהו,הירופ
ן

ע״שבר:רמאוובבלבאכמארקוזגרתהב

יאםאוםתאטמאשתסא
ן

יכ,ךרפסמאנינממ,יניעבאיהתמאלכהרמולכ,

ןיקלרמאםשהיכןאכהנווכהןכו,ללוזמרקיאיצוהלרשפאיאשהאוריננה

,אלה:ולרמא,בוטלאלוערלתימשהלקרהטוכאוהיכובבלעורהאררשאכ

ןעגוירטעבןיידןעוו,ביטיתאלםאו,תאשביטיתםא,ךילרתאוו
רעדוי,טוג

ןייזטכעןט
יכךמצעבןימאתלארמולכ,קורתאטמממפלרע^יוי,דריוו

הטמלוהלעמלךשמנ״תאש״תלמו,םויהלכערקרךבבלרצייכךתירמאביטית

ץבורךמתפלתאטמהדימת,תאשביטיתאלסאותאשביטיתםאבתכנולאכו

.דואמרהזהןכלו,ךתומםוידעךמצעבןימאתלאו,ךלישכהל

רמאיו

יק
םקיוהדשבםתויהביהיו׳ויחאלכהלאן

םג,והגרהיו׳

,הזבילהארנשהמלבא?ולרמאהמבתכנאליכ,רפסהןמרקיעהלסמהפ

,הכראיההרימארמאנשםוקמלכשומיכסההרותהישרפמלכשאוהעודייכ

קרו,וימאתאגורהלובבלבםיכסהרשאזלהמצורההנהו,עדונכהשקאוהרובדו

דמפמדמפםתיבביכ,הדשבדדבלוימאואוהקרהיהישבבסללכויךיאלכנתה

,הערהומבשממתאאיצוהלוהמיניאל,וימאלעםוקיאוהשתארירשאכיכ,ויבא

כל
ן

יאולאכוימאינפלוויבאינפלומצעתאגהנתה
הריטנוהאנשםושובלבן
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רמאיו:והת,המואמרעשיאלש,ןמשכהכרהרימאבותארבדתעלכבו,וילע

ןיקךוירפטרויוול,וימאלבהלאןיק
יןדניירפרעו1^

ך

,רעדורב£>ענייןטי1*

ויד!ייוו,הדשבםתויהבלבא
.והגרהיוקרויוועדןעפ£־ויןייןןוי

לאםיהלאהינבואובירשאןכירחאםגו׳ץראבויהםיליפנה
יםירובגההמה׳םהלודליוםדאהתונב

םדאהינבויתםההםימיבסנשןכתי

הדובעםושודבעאלרשא,ץראידבכנו,םירשויהםהמ,תונושתותכלםיקלמנ

ילבםיהלאינבכוימיכ,״םיהלאינב;׳םשבןומההיפבםיארקנויהו,תיבבוהדשב

תמתועינכהםישלמהםהימאתאקרו,ונימיבשםירשהומכ,הדובעוהעיגיםוש
־

־ד]עפ,המדאינב״םדאינב״םשבוארקנהלאו,םתדובעלכתאדובעל,םעורז

יכ,םתרובגמכבםוילכבוקזמתהוורבגתהםינושארהיקעיוברעדזו,רעננע*1

םהלוריתההלאהםירשהו,רסמוךולהםוילכבושלמנהלאו,המואמולמעאל

ואלכ
ויהרשאכץראהישנאתונבתאםגו,ץפמםבלרשאלכושעו,המרמלכון

םירשהרמולכםהינשםגשןעיו,םתיבבופאניוונעםתדובעדובעלהדשבםישנאה

םיאירבויהםהינשםג,הברהדובעבךכלכולמעאלםהםגשןעי,םישנהםגו

״ע־זנעןןויפפיווי״רמעמהירבדכםיאלפנםירובגויההלאמודלונרשאםינבהוםיקזמו

רמולכ,הלאהםיהלאהינבואברשאןכירמאםגו.ץראבויהםיליפנהוהזו

םהלםג,םדאהתונבלעםג,םדאהתונבמוםיהלאהינבמודלונרשאםירזממה

רמולכודלונםיהלאהינבמיכססומיןומטבוםמוכןעשמלעו,מכירובגלכודלונ

םירמאישנתפיאנוסממלכולזגלכםתלוריתהז״יע״ועדוי£££,,םעהירשמ

לעוררתשיםירשהיכ,אוהערביכהארוםדאהרצויתאזהאררשאכו,המודכו

כל,יאדמרתויכ״גםיענכנםיענכנהו,יאדמרתויםהמםילפשה
ן

ארובהםיכסה

ראשיאוהקרוישעמלכבםימתשיאהמדאהשיאמנקר,סדאהןימלכתולכל

יכ״טייהכייןג״והערתאשיאיוושהבוהומאבמורןמאנרודםוקיויתודלותמו

וארבשםדאהןימלעותבשממתאםשהאיצוי,זאוםתובאכושנעיאלשוארימ

.ולערלםדאבםדאהדועטולשיאלו,םימיהלכותבוטלקר

יכ,תשקהןינעבםישרפמהלאיהתנשונהכובמ.ןנעביתתניתשקתא

סנרקומלשירשאשמשהיצוצינמקרהווהתיאלשיעבטרבדאוהתשקההארנהיפכ
לכבאלה?עבטהיאצוילםשהןתנשתואהאוההמכ״או,םיבוטרםידאלומלא

תשקההווהתיםיבוטרהםידאהבםיצוצינהושגפיוץראהלעםשגההיהירשאכןמז
םדוקםגהאירבהימיתששמהיהיאדווביעבטרבדאוהסאדועו,תואלהיהיךיאו
וישכעקרלובמהםדוקארבנהיהאלשרמאנסאו?ללכתואונניאכ״א,לובמה

רמאהמלכ״א,םימרכהםימעלךכהוהתיששמשהבמכהםשהןתנלובמהרמא

כל״?ןנעבןתונינאיתשקתא״רמולולהיה״יתתניתשקתא״
ן

יפלינארמוא

יעיבשהםויבתובשיורמאנרבכיכלובמהםדוקםגהיהיאדוובתשקהיכילכשטק

תואהקר.המואמשדמתנאלהאירבהימיתששרמאיכ,השערשאותכאלמלכמ

קספה׳ילבהלילוםויםיעבראריטמהרשאכלובמהימיביכ,ךרדההזלעהיה
הלאהםימיהלכבהארנהיהאלשמשהוםיבעבורדקתהםימשהינפלכיאדווב

אלשמשהתמירזילביכ,הארנהיהאלתשקםושםגיאדוובו,עגרטעמכוליפא

ץראהלעלובמדועאיבהלאלשהערהלע׳דסמינרשאכוישכעלבא,הארי

םימשהתמאהקלתוריטמתתמאהקלמץראמלעיםשגםימשהוריטמירשאכו

מיטבהשוהזו.הווהתישתשקהלםגרשפאזאורואמרזישמשהםגםשוורהטוי
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היהו׳ותימעבטרמולכ,ןנעב״(רבכ)״יתתנ״,(רשא)״יתשקתא״הביתהיאצויל

,םוקמהזיאבמרוזשמשהיאדוובזאשןנעבתשקההתארנוץראהלעןנעיננעב

יאלובמהימיביכ)היהילובמלאלהזהםשגהשתואלםכלהיהיהה
ן

רכזםוש

תואהו,םשגהירמאםיבעהובשוורהטויםימשהוהמןמזריטמיקר(שמשהתמירזל

יאןאכרמאנה
.ןבהול״זמירבדבןמיסומכושוריפקרתפומד״עותנווכן

?םשנעהיההמוסאטמהיההמעדנאלהגלפהרודןינעב.הגלפהרוד

״האראואנהדרא״םודסברמארשאכ״םתפשםשהלבנוהדרנ״רמאנתאזלכבו

יפכשאוהךופהנו,ירמתאטמםושהארנאלהפו,סממולזגהאלמריעהתיהש
לעץופנןפםימאבובשמהככ״גהלאוונוצרםישנאהתרובמבארובהשונתעידי

דועו?ושעהמכ״או.ודרפתיאלווידמיתבשלוצרםהםגכ״אץראהלכינפ

איצונתילכתהזיא?םהלהרקשהמהרותהונלתרפסמשהזהרופסהלכלונלהמל

לבהוקירלהירבדהברתאלהרותהיאדוביכ,תאזההרותהללכלהזהרופסהןמ

.דורברבדוהזותאזההרותהללכלואםדאהןימלעגונהןינעהזיאםבויהיאלש

כל
םיאלפנםיזמרהארנבטיהוניניעמקפנרשאכהזהרופסהבםגשינארמואן

יא:והזו.ונתבוטןעמללכהוהשודקהונתרותונלהזמרש
,

אלםתנווכשיכףא

ןיעירצקתאזלכבלבא,ץראהימילכתמאהדוגאבוראשישובשמיכהתיההערל
םהלתורשפאםושהיהיאלשדעךכלכוברתישםימיהואובייכואראליכויה

לכלאוצמלתונוזמךכלכםתלואוביןיאמיכתונוזמהטועימינפמ׳אידמיתבשל

ךיא,המדאהתאודבעיוץראהלכינפלעוטשפמייכורמאייכו?הזהםעה
ז״יעו׳ב?הנשהמיצממוליפאקרואממאהנשוהיבמהקומרותמדאמאדובעי

ונמממלצומאוהיכוילאבורקהונכשלהאריישאכוימאבשיאואנקישבבוסי

הרסיתלבתכמוהערתאשיאוכיותלזגוהבינגלואוביוונוזממםיבורמויתונוזמו
תמאבםדועבהזמהזםדירפהו׳תיארובהםיכמהןכלו,ץובקהתמשימרכהבו

בטומ״הרומוררוסןבלעורמאשומכו,וימאתאשיאהבהאתרבמבותמאהדוגאב

דמאםוקמבםישנאתובברובשיםאהלאידעלביכיביימתומיאלויאכזתומיש

םיברםיאולמתםגו.דובכותואתוהאנקבתקולממההברתתוהערלשיאבורקו

םויהדעונלםגוהלאהםישנאהל׳דביטהדואמדואמןכלוםהילעואוביםינמאנו

ראשמאלוהרמשלוהדבעלהתדובעדובעלץראהתופנכבזומאלהדירפהשהזה
הרובמבהיהירשאכתאשרתיבהימיםדאהםגו,הארבוהותלאליכהממשוהמש

?תאזלכתאהרומהונלהרפסהמלרופסהתילכתלבא,יתרמאשומכותמא

לכשםדאהינבעבטהרותתהעדייכ,ונתבוטןעמלאיהתאזםגשינארמוא

אלרשאוהערלזוביוותדלומרוקמלעהאגתיוויתובאםשלעסונימידמא

םדאהינבוארירשאכםגהמו.םוילכבתאזהארנשומכאוהויבאמיבתומפשממ

הלא,םרשברועבםגוםהיגהנמוםגזמבוםנושלבםינושמםירמאםדאינבינימ

,אקירפאםיישוכינבכ,םתורועםימדאמםיליאתורועהלאוםראומרומשמךשמ

םהלםגשםשפנבומדיםדאהינגשהרותההששמואקירעמאהשדמהץראינבו

רשאםהינבםגןכלורמאגוזהלאלוותשאהומוםדאתלאלוארבנםינושמתובא

ומטשייכהריתיהריטנוברדורפםהלםורגיהזו,והערמשיאםהםינושמודלי

םושםהיניבןיאוםהםירכניכורמאייכתופדוטהתוימהומכוימאתאשיא

כל,הומאותוותשה
ונלהרפסוממאוםולשהיכרדלכרשאהמימהההרותההתאבן

םגוממאהשאמודמאםדאמםידלונויהםלוכשוניתובאלהרקשהזההרקמהתא
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םדאהינבתאםיהלאתבהאמךאו,תאזהץראהלעדמאקלמבראשהלהיהסנוצרב

הזהרופסהאבו,םתביטןעמלץראהלכינפלעםשמםציפהוםהיניבדורפהשע

המדקהומכאוההזהרופסהוונלוכלדמאבאוונמנדמאבאינביכונלתורוהל
הומאהוםולשהקרהצפמלכרשאהרותהללכל

ןיב
יתבתכשומכוםישנאהילהא

.ךלמהןתיבתנגאוהוןגהרעשהםלשנהזבו.הזהרפסבהברההזמ

לומגהרעש
.ישילשהרעשהאוהו

םגו,הרותהלכבשוריפברכזנאלשאבהסלועבלומגהןינעבוכובנםיבר

תובאהתונתמתהירופס,והומככ״גהימתה
המכשלשנוהנשנובתכנןכשמהןינבו

הרותההמילעההזמםהילעןעשנלכהרשאתדהידוסיינשהלאו,הרותבםימעפ

,שוריפבוילעהרותההמיטבהשהזהםלועלשרכשהםגשדועו,רבדהעידוהאלו

וקעצםלוכםיאיבנהוםיקידצהוםימכתהםגשדעתוברתונולמאצמנוילעםג

לכו,ו״מררובמונניאהזהרכשהםגשהארנכ״א?תמלצםיעשרךרדעודמהרמ

כל!הלילמוניניעתארועלקרםלוכהרותהתומטבה
ן

הסנאיכונאםג,ינארמוא

בטיירשאםישנאו׳דינפלרבדרבדללכואילואו,הלאכםינינעביממתשלומתא

רשאכוינומדקהםדאהתאםיהלאאורבתישארביכ,רמואוירכשהזהיהוםהיניעב

ימ״ובלברמאוהילעבושמלובלבהלעדימתאזההאירבהזועוףקותלכתאהאר

האיצוהרשאןודאוררושהזיאאצמישמרכומיאדווביכותעדבםיכסהו״?הלאארב

ודובכםוקמהיאשקבלובושמלליממתהזרמאךא,ןורסמילבהככהגהנירשאו

םימשהלעיאדובובשומםוקמיכבשיתההזבםגו?ותוהמהמוהזהןודאהלש

ופוגתוהמו,ארברשאותאירבלעתעלכבףיקשתללכוירשאןעמלםיהובגה

לכבלבא,ונממרהטומוונפוגמהלענסשגמאוהשרשפאקרינפוגתוהמיאדווב

ה״בארובהשונמנאםיעדוישומכהלענוהובגםצעיכ,והומכאוהףוגתאז

יא,תמאב
ן

ולראתלרויצהזיאןפואםושבונלרשפאיאותוכיאותומכותוהמול
,

רשאכו.והומכימשגכ״גאוהשןימאהןכלוזלהינומדקהשיאהץבהאלתאז

ימשגםצעאוהוויכרדלכלעטיבמווללעממבשויארובהוארובשישובלבטילמה

תמרבדבהזכארובלברקתהלהיהבוטהמיכוינויערלעהלעבוש,והזמכ

,ודיבלכהיכ,ונתאביטיישידכ,המנמבוינפםידקהלוולאיבהלהרושמוהנוגמב

וילאתוברקתההםגשבשמ,ונומכימשגםצעאוההזהארומיכטילתהרשאכו

תוארהלתמנמוהרושתהזיאאיבהלודיבהלעו,הנשעיתםימשגםידבדי״עכ״ג

ץעהירפמודיבאבהןממקיו,בהארשאונוהוושוכרמרתויובהואאוהיכול
רשאןעמלשאבוהכילשיו,ותיבשפנוושפנלכלכלהתיבהףסארשאץראהערזמו

ונוזמרוזפוותודבעתשהולתוארהל,םיהלאה.םשרשאהמימשהבהלבהלעי

,וילעביניעבדתושהןמןבאיכ,והכרביווינפוילאאשיוולביטייןעמל,ורובעב

.ויהלאלוהבירקהווהיפמשירפהאוהיכ

,םימשהלאלברקוהרשאםינומדקהםישנאהילהאבןושארהןברקהשדממהןכ

,םישנאהעבטכ,ובאנקוונברקתאבירקתוהעריכינשהתאזהאררשאכלבא

תאאוהםגשעיואוהךליו,ונממרתויךרבתיוהעריכושפנלאריהיהיכ
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ןברקהמרקיאוההזהןברקהיכובלברמאיו,ןאצהןמבלמהלטהקיו,ונברק

ילבשיאלשיאןיבהאנקהוהאנשההלימתהדימו,ץראההרזמינכשבירקהש

ובירקייכ,אוההארובהלרתוידועוברקתיםהיכםירמאובשמהזרמאו,קפס

ולתוארהל,הואתלכאמלכמורמיו,םשפנתאונעיותינעתוםוצבםשפנתא

,בלירסתוםיאתפםילודגהםיעגושמהומקהזרמאו,םהיערמרתויםתוברקתה

םהיתונבתאופלשיו,םלועארובלרתוידועםמצעתאוברקיםהיכובשתו

,םהישעמרזםהישעמתאתושעלהלאהםיאתפהוברההלאכוהלאכו,שאבםהינבו

רתוידועוברהזמו״סמורלעהלערשאכקרםהילעודקפנאלוווצאלרשא

תאוברקתיהזביכובשתו,והערתאשיאוכהו,םהילהאבתובירמהותוטטקה
בירקיאלוותנומאכןימאיאלרשאשיאהתאתוכהלותאנקאנקלםארובלםמצע

,המפשממתמפשמווימאמשיאדודנוקימרהןכלו,והומכונברק
תונכשמםהלושקבו

ארובלברקתהלםמורלעהלועהםתדובעתאדובעלולכוירשאןעמלתוקומר

דועז״יעו,םיברםיהלאכונימאיותונומאהםגוברתנכ״מאו.םבבלםערשאכםלוע

דע,תימשמלץראהיהתוויהלאתאנקאנקדתאלכיכ,םברקבהרעבתההלדג
הריאהםיהלאתמכמ,עדמלכבםלשהשיאהתשמהזתאתמאלאונלמלשיכ

.דמאקראוהתמאהלאהיכונתואדמליו,תאזההרותהתאונלןתיו,והינפ

תודמאותמאודסממראיה,תאזהץראבותמגמלכםגו
ןיב

תילכתהוהזו,םישנאה

םירבדהתרשעםשהונעימשהרשאכ,תוארללכונרשאכ,הלוכהרותהלכלש

לעקר,ונריהזהתרמאתדובעםושלעאל,מבזוהלועירבדלעאלותבשןוכממ

הלאלע,אוההתעברומגרתיהלויהרשא׳נידמהץובקתאםית־משמהםירכדה

הלאלכו,דומממאל,הנעתאל׳ףאנתאל,מצרתאל,בונגתאל,ונתואהויצ

יאתודמאוהבהאבוהערתאשיאתימנשוניתמלצהלוונתבוטלםלוכםהתווצמה
ן

םילעופולרכשו,תאזההרותהתאונלןתנה״בארובהשבושמנשאללבא,ץק

יכ,אוהןכאל,ונרכשונלםלגלביוממאוהו,םידבעלולתויהלוותדובעדובעל

ונלמיטבהשתומטבההלכו,ונתבוטןעמלקר,תאזההרותהתאונלןתנאוה

תושעבשהחטבהקראוהיכ,אוהןכאל,ריכשלרכשתמטבהכהארנשותרותב

ומכוניתובאלבא,רכשולומגךרדלעאללבא,מרכהבבוטהונממךשמיבלטה

הימישמרכומםדאהיכדועוגישהאלםה,הרותהתלבקתעשבםההםימיבויהש

התארןכלו,המדאהינפלעםדאהןימםייקתיאלתאזידעלבוהרובמבותועירב

מיטבהלוא,יהלאהשנועבםתואםייאלוא,אוהמרכומהלאכםישנאליכהרותה

תמיתפבןכלו,ומייקירשאכינשהו,ומייקיאלרשאכןושארהתא,בוטרכשםהל

אליכ,אשתאל,ךיהלא׳דיכנא.תוצמהאוהימםעידוהללימתהםירבדהתרשע

הלימתהתובאדובכתוצמככ״מאו,ברשנועבםדימפהלוםהילעםייאללכה,תקני

תילכתהתיהתאזקררשאתישארההניפהלעיגהכ״מאו,םימיתוכיראבהמטבהה

,והערשמרדוממהוהבינגהוףואינהוהמיצרהלעריהזהו,ינידמהץובקהרטמה

םההםישנאהלהיהשהמהארנהלאהםייוצהמו,תאזהיהרותהלכתילכתוהזיכ
תמאבלבא,ךכלעםריהזהלמרכומהיהשדע,הרותהתניתנםדוקרומגרתיהכ

רכשהוקנשאל,וניתמלצהלווניתבוטלקרםהםלוכהלאהתורהזאה

,םרובע
,םהלמיטבהאבהםלועהרכשאלוהזהםלועהרכשאלןכלו

ךפיהלו,בוטרכשבולמגיהרותהתוצמלועמשירשאכשםמיטבהלבא

תמיטבהרשא,םאובאדובכלעיווצהמקנלשמלו,וילאמוכשמייכ,ערלומגב
*3
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םישנאהיכ,תועסמהיבהוכמאוהעודייכ,אוהןכתמאבו,םימיתוכיראםהל

תעלתובאהתאוםינקזהתאודבכיאלםה,ןעידניאודוהץראבםיארפה

*7ע,קוצמבורוצמבוימיתובאהו,םהלושומיאלםהינב,וניקזירשאכו,םתונקז

סגוניקזירשאכהלאהםינבהו,םהיתונשואלמיאלואמצבובערבותומירשא

תעלתובאהדובכבלבא,התפילמםויאבםרטותומיו,סתובאכסמתוכליסה

ץקאובדעםיברםימיוכיראי,םתוכרטצהלכבםקיזמהלוםליכאהל,םתונקז
הזו,ךימיןוכיראיןעמל,ךמאתאוךיבאתאדבכהרותההרמאןכלו,םהיימ

םהירוענימיביכ,םתונקזתעלקראוהתובאהדובכלשהוצמהיכ,תמאורורב

יאזא,סמותםצעבםדועב
ן

הבישוהנקזהימיבקר,םהינבלםיכרצנ

.ל״נכו
דסמתולימגוהקדצהתניתנבםימיהמיראוהכרבהרותהתמיטבהשהמןכו

תלממבו,םתמלצהתעבהבהאבוהערתאשיאוגהנתירשאכש,אוהראובמלכה

לדלעו,ורזכאתירשאכלבא,המדאהלעםימיוכיראיוםלוכוימי,םתרצתעב

ףיסלו,הזלרממוהזלהרקיםויהו,םתעאלבותומיהלאהנה/יממריאלםותיו

רשאלעםתערבויהםמצעבםהיכועדיזאו,אוהההלערתהסוכמםלוכותשי
.םולשהיתוביתנוםעוניכרדהיכרדלכרשאתאזההרותהירבדלעושמאל

ךלבישאהזלעםג?״םימיתכראהו״כ״גרמאנהמלןקהתמילשבינלאשתםאו

,היתוצמלכלעמשתזא,הרותהירבדלעומשלדמלתתרשאכקראיההנווכהיכ

ותיבישנאםעגהנתהלךיאםדאהתאורויםלוכרשאהיתוצמלכלעמשתסאו

הנינמהתדמבותורתומילבהימיותוקפתסההתדמבלגרתיודמלתיו,ובורקתאו

ללכקפסםושילבתמדאהלעםימיךיראייאדוב,ץמלנוהנענשיאלעהלממהו

יממרתוארללכונהזבםג,םינודזינפרדהלהרותההתויצשתמבןכו(1ללכו

רשא,םינקזלועמשיםירענהשונתואהצעיוקומרמהטיבהיכ,ונילעהרותה
,סתלבטיייאדווב,םינקזהתצעלועמשירשאכו,םרוענימימםהמרתויואר

תצעתאךילשהוםירענהתצעלעמששסעבמרדהשעמבדואמררבוהןינעםו

םימעתאבהו,םיטבשהןיבתבירמהוהכולמהתקולמוומעתאנשולםרגו,םינקזה

,מינרומאתולעמרשעהללכבהמואההדריהזבו,דמאקלמלרוזעלץראבםירכנ

עומשלוםינקזהמאדבכלורדהלהרותהירבדלעושמאלרשאןעיקרלכהו

,ץראהימעבןמממתלאלשו,תוירכנתודובעלעהרותהתריהזהשהמו.םתצעל

וניתבוטלקרםהםלוכלכלרשאכלכה,םיאלכוזנטעשינידוםהיתוקומבךלילאלו

תאאצמתםלוכביכ,םשהונלןתנרשאהמדאהלעוניתמלצהלוינפוגתואירבלו

,וילאמאבילכה,עמשנאלואעמשנסאתומהתאוםיימהתאערהתאובוטה

ילב
הבגשנהותמכמבךכןיקתההלעתיםשהיכ,םשהתאמרמארכשיוויק
כ״א,ערהערהו,הילאמעבטבומרכהבבוטבבסמהבוטהלועפלכש,ונלכשמ

לשלומגהםגיכ,ללכאישוקהנניאבה״ועהלומגהרוהבבתכנאלשאישוקה

תאהביימתהאלו,ונתואתמיטבהאלםגו,ונלתביוממהנניאהרותההזהםלוע
רשאכ,וכותברכשהןוכשיבוטההשעמלכבוהוצמלכבשהמיטבהקר,הזלעהמצע

.ץראהלעמםימשההובגכוניתוגשהלכמהלענהולכלעןוילעהרבכמותואןיכה

םג,לכהמימשיאלוהלממוהניגמבםדאהלגרמישאוהתאזההוצמהברקעה(1
ימבןסרםיש־קרלכהתק׳אלרופצןקאצמירשאכוותואתבךכלכלוהבהיהיאלש
.ץומלץורש׳אלורדגבומוקפמסהבלגרזו׳הככותדהלוקלעמשיזאסגוומואת
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המואהלכלאוההברהבוטהזבםג,הרימבהתיבלספסאתהוםילגרהתיילע

תודעומהו,הנידמהיקסעלעהבהאבםלוכוצעיתיודמיופסאתייכ,הללכב

אלהרותהתנווכשךליתרמארבכיכ,ינפוגתואירבלוונתבוטלםלוכםהםמצעב

םהלובריןעמלתוירכנתוצראלכתאובבוסיוץראירתוסויהילארשיינבשהתיה

דובעלםהלהקלמהמדאהמדובעקריכהארנהרותהירבדלכמקר,בהזו<ןסכ

תוצראמאל,םצראתואובתמונוזיו,םהלשםילקיאבוימיו,הדשבםתדובעלכהא

אלםדאהשפנרשאהקומרץראמםילכאמהסיברםיילמובריבורליכ,תוקומר

םיאולמתותוברתובואכמאיבהלולכויהקומרץראבריואהתביאשבםגו,םהבהלגרוה

ודני,םתמדאתדובעבקרוקסעתיאלרשאכלבא,םצראתאםהבואלמיוםיער

הלממיתורסהוםהבםיוקיהזבו,םיאירבוםיקזמ,םימיענבםתונשוםהימינזוגב

מומשלוטעמשפנהלשונאלאוהבוט,הדשבהדובעהתכירארתאםגו.ךברקמ

לכה,םכיגמבםתממשותודעומהלעהוצןכלו,שמשהתמתלמעשולמעלכב

הרותהתוצממהוצמלכבןכו,יתרמארשאכהללכבהמואהתבוטלוםתאירבןעמל

שיאלוא,הללכבהמואהלסאבוטהזיאאצמת,המוקפןיעבשקבת^סאםלוכב

קראוההרותבםימעפהמכרכזנששנועהורכשהכ״א,ךפיההךפיהלו,יטרפה

אוה,בוטארקנםהיניעברשאבוטהו,בוטהתאוניביאלרשאםידעובהןעמל

כל,ןיעבתאזהארישררובמלומגורכשקר
תוברםימעפהבתכוהרותההמיכמהן

יפלםימכמהוםלכשיפלוניביםיאתפה,תוצמהןמתוברבשנועםגרכשםג

בושמתאל,ידידיארוק,תאזלכבלבא.והרשאהרותרמושיכואריםהינשו,םלכש

,הרותברכזנאלאבהםלוערכששןעיו״מהזרובעב

יא
ן

ולתואיצמ
אוהןכאל,

םירומההרותירבדבתותכמסאוםיזמרםייתמאהםימכמהואצמשהמיאדווביכ

תויהללכויאוההרכשהםגיכ,םהםינוכנוםיתמאיאדווב,אוההרכשהלע

ךרדבהפגהנתתרשאכםדאהשפנתאןיכה׳תיארובהש,םייקעבטיפ״עבבוסמ
לכונאלהפונמנארשאהאנהבתונהילתולעמבהלעתתתומהרמאםגש,בוטה

אוההרכשהמהבתכאלהרותהו.התאראלןיעםיאיבנהורמארשאכ,הגישהל

ןינעמםגוו״מ״ותודעקימרירקשלהצורה״םיצאנמהורמאייכהארייכ,שרופמ

רבדונתואמיטבתאיהיכורמאיאלרשאןעמללכה,םולכהבתכאלתימתה

לרשארתסנ
א

כוהארנ
ל

,ואלואםיוקיםאונתומירמאםגעדויימו,ונימי

כל
תומוקמהרותההריאשהםיליכשמהלו,הזהםלועבהלגנהרכשהקרהבתכן

אלרשאחורבלכההימתהודיתעהרכשהתאםגואצמיבטיתושקבירשאכ,תובר

םישקבמהלאהםיאתפהשםימכמהואררשאכןכירמאלבא.םיליכשמהקרוהוניבי
םגשםתואוארהו,הלאהםיזמרהואצמרשאדעועגיוולמעאבהםלוערכשםג

םגהיתוצמירמושלבוטלומגלמהיניעתאהמילעהאלו,הרותההמכשאלהזמ

רובעבאלרמולכ,וניהלא׳דלתורתסנה״הרותההרמאשוריפבלבא,אבהםלועב

לןיעאיבנהרמאשומכ,וניהלא׳דלקראיהיכהרותהתאםייקנתורתסנה
א

הלגנהרכשהבתולגנתבונלידרמולכונינבלוונלתולגנהו,ךתלוזםיהלאהתאר

תשקבילב,תאזההרותהירבדלכתאתושעלםלועדעונינבוונמנאהארנרשא
,םלועדעונינבלוונלררובמוהלגנאוהרכשהיכ,ולעפהוקיריכשכרתארכש

יכ,ה״בםשהלעונידיבאיהבומרטשלאלתאזההרותהלכשאוהררובמהתעו

םלוכםהלבא,םהילערובענםאשרויאלףא,התואונמיקהברישעיאלאוה

.םלועדעוניתמלצהלוונהבוטל
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ונתבוטןעמלקראיהתאזההרותהלכסא,ידידיאלוק,ךלהשקיסאו

םשהשהרומש׳״דינא״היתוצמבורבהרמאהמלכ״א,וניפוגתואירבווניתמלצהו
רשאםוקמהןמךיניעאנאשיכ.ךלבישאהזלעםג,ורובעבתאזלכהוציה״ב
,םימיהויהךיאהארו,הרותהתלבקתעבזאויתשןמזהוםוקמהלאםשהתא

םהיניעבהיהלכהו,םירצמברשבהריסלעובשירשאאוההתעבםישנאהויהךיאו

הבנגהלעוהמיצרהלע,םהילעהרותההתויצשהמלכמהארנכרומגרתומ

ונלגרוהרבכשןעי,םהךרוצלאלשםלוכיכוישכעוניתעדיפלרשא,ףואינהו

םההםימיבלבא(הלאומכמתמאלערובעכאלשהינשעבטכונלהשענוסהב
קרםהילעורבעי,אלשםהלהוצמהיהסאו,םהילערובעלקרםיליגרויהםהש

הוצמלכבבותכלמרכומהיהכ״ע,םיעמושויהאליאדווב,םמצעהבוטןעמל

רתסיםאלבא,ובלתובשזומלכעדויושיאיאובממלכבהאורהרמולכ׳דינא

תאאיצותיכהרותההבשמזאוא.ונאראםשץראתומוהתתמתםירתסמב

,תאזהמעבישונאןימבצמלע,ידידי,ךיניעאנאשיכ,הזהםעהלעהתבשממ

הלאומכמ.ונתואקימרהלונלגרוהונירוענמםגו,ונלונתנמדוהרומרבכרשא

מאזלכבו,הלאומכלעשונעלםדיבןנפשמהוקהתאוזמאיהנידמהיטפשמםגו

האנואוהלזגוהבנגלעוימימרבעאליכ:רמאלראפתירשאיקנהאוהימ

ןוהתדממו,ליכרתכילהורקשרבדו
ףואינמםגרשפאו,תוברםישנתבהאו,עיר

ויהשםישנאהטרפבו,הלאומכמונמנאםייקנורמאירשאםהםיטעומ,ומצע

םלכםתואהוצמהיהאלםא,רומגרקפההיהלכהש,הרותההלבקמעבזא

םיעודירשאםיעגנהינינעבאנהאריכ?םהלםיעמוש׳ויהךיא,םשהתדוקפב

,םיאירבהלעםיעגונמהןמורבעיעגנהוילומהשםהםינכוסמיכליכשמלכל

תאאורקלהמירכה,הנממלץוממערוצמהתאקימרהלהרותההתויצרשאכו
ויהאלתאלומהתארימלבא,הנממוקתרישידכ,האמוטםשבתאזההלממה

לעםג?ומרהטםויבערוצמהבירקהשןברקהלעינלאשתםאו,ךכלכםיאריתמ

ךלבישאהז
,

האמוטןינעבםינימאמםישנאהויההרותההלבקםדוקסגיאדווביכ

לעו,םהלשןברקההיההמעדויימו,ןברקםיאיבמויהורהטנרשאכו,הרהטו

כל,והובירקהךרדהזיא
הנויושבכ׳דלןברקאיביערוצמהשהרותהההויצהתען

בירקי׳דשדקמלאקרו,סתאיצמבשיאןכהסיאלרשא,תויתיבהתומהברומוא

ותאטמרובעבתאזלכםאשובלבלבקיו,ותואפרתהלעידלהדויםשו,םתוא
בושתדועו.דואמןוכנרבדהזו,תושעלאלשתמדועהשעיאל,וילעהאב

הרותההתיהתובומרהוםיקוושהתרהטותויקנהלעםגיכהלאמתולודגהארת

ךלהתמךיהלא׳דיכהרמאשומכ,דבכנהםשהתאםהילעתתרהזאבריכזהלתמרכומ

םההרותמידוקפלכךיאךיניעבהאורךנההתעו.שודקךנממהיהוךנממברקב

לכבו.ונינעמלקרלכהו,ץובקהםויקלםהמ,ונתואירבםויקלםהמ,ונתבוטלקר

הומייקישהמזןנבהיהתשידכ,הוצמהםיהלאסשבלכההרותההבתכתאז
.

יכ.ונממםירתסנםימעטהזיאאצמנםמצעהוצמהבםגשןכתיתאזלכבלבא

ונויצשלשמלו,םיברםימעטויהיוירבדלכבש׳תיארובהירבדבםירשפאהלאלכ

רמוללכונןלוכבש,המודכוגמבםינימהעבראתמקלו,תיציצשובללוןיליפתמינהל

ידכ,דמאןמזבו,דמאןימבתוישעמתוצמבהמואהתאלמאלידכםיאבםלוכש

םימעפלהרקישרשפאםינימתעבראהתמיקלבומכ,םולשבתותאהרשקקזמתמש

ותאמשקבלוהערלתכללמרכומהזהיהיו,יאצמיאלרתאלוואצמידמאהליכ
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ורבדנודמיואוביז״יעו,הנמזבהוצמהאוהםגםייקיש,תוריכשבואהלאשךרדב

תאזההרותהתילכתלכהזרשאםברקבםולשהתדוגאהברתתווהערלאשיא

אלוםינימהעבראההלאבקרהרותההרמבשןעיתאזלכבלבא,יתבתכשומכ

,וירמארוקמלונלןיאשהמ,רתסנםעטהזיאםגהזבאצמישןכתי,םירמאב

הלאב,תובאהדובכתוצמוורבמלםדאןיבשתוצמהבלבא.שורדתלאךממאלפומב

יא
,םהוניתבוטלםלוכיכ,לילעבםיארנםהיכ,הברהריקמלםיכירצונאן

,ורומשמיתותבשתאוואריתויבאוומאשיארמאנתובאהדובכלצאםגתאזלכבו

הינאךיהלאמתאריוםשרמאנואיהוניתבוטליכלכןיעלתלגנאיהתאזםגש
ארומודובכלערשא,םההםישנאהאוההתעבדומעלוקמעהמכהארנ.הזמ

אלשםשהתאריבםתואדימפהלםגו,םימיתוכיראסמיטבהלךירצהיהםתובא
!תאזההוצמתלעורבעי

,ובשמילומגכםניאהרותהתומטבהשהארנהלאלכמיכ,ירבדשלשאוהנשאדוע

.רבכיתבתכשומכובוטהתיישעמףעתסיבוטתשאדירגהמטבהלבא

יתבשהוץראבםולשוםתעבםימשגהרותההמיטבהשהמךיניעבהשקיסאו

תוצמהםויקהזיאמהלאבהארנאלהטוהרהפקשהיפלרשא,ץראהןמהערהימ

םושךלריאשאאלוךלבישאהזלעםגןכא?מרכהבועבטבהלאםגוכשמוי

קירירבדבוקסעתיאלוהוצמהוהרותהךרדבםלוכוגהנתיםאיכ,םהבקפס
וידמיוצעיתייאדוובזא,השודקההרותהןוצריפכרומגתודמאבםלוכויתיולבהו

דמיםלוכו,בוטלוהוצעייוורוזעיוימאתאשיאו,םהישעמלעוםהיתולועפלע

ץראהםגיאדווב,םיכרצנהםינפואהלכבו,םתעבהריצקהוהשירתהןמזורמשי

יועשיאלו,םייוצמםימשגהשתעלויהישםעלכבםתדובעוכרעיןכיכהלוביןתת

הרותהיפ״עכ״גוגהנתירשאכו.לכולכמםתדובעתארמאללבהורקשירבדב

הרותההתויצוילעםגםהילעדומעירשאךלמהםגו,בררשוערמאףודרלאלש

וארייכ,םימעהראשםהינכשסבואנקיאלרשאןעמללכה,ףסכולהבריאלש

תורצואוםינומטמרובצלהנוצרןיאו,תוקפתסהבתוימלקרהמצעלכתאזההמואהש

ישנאוםכמםעקרורמאו,סהמעםירגהםעםגרשויבוםותבםיגהנתמו,בהז

המיכו,םצראתאודממיאלוםואנשיאלוםהבואנקיאל,תאזההמואהדסמ

ארשאהמדאידבועםעמודוממי
ההיטבההזלו?לכואאוהרשאםמלהסאיכולןי

,דואמטושפאוהו,ךיהלא׳דינפתוארלךתולעבךצראתאשיאדוממיאלוהרותה

המואםעהממלמתושעלםלועלםבבללעהלעיאלו,םובהאיםלוכםימעהםגו

רשאכושוריפו.םכצראברובעתאלברמוץראבםולשיתתנוםייקתיבטיהו,תאזכ
םולשותודמאהיהיוהרותהתקומיפ״עוגהנתירשאכרמולכ,ץראבםולשהיהי

וניתובאןיבםולשהיהשןמזלכתמאבו.סצראברובעתאלברמוםגזא,םהיניב

כואב,עבשראבדעוןדמלםהילעךלמדמאךלמו,םצראב
ל

םיבורקהץראיכלמ

רשאכלבא,המלשימיבעודיכ,םהלישוליבוהוםהילאםולשלושרדיוםיקומרהו
וכלהןכו,הרקשהמםהלהרקתוכלממיתשלוקלורנוםהיניבםולשהקומורבע

.הזהםויהדעאוההבצמהלאובשאלוםהלאלץראלולגרשאדערוסמוךולה

,ךרדההזלעו,הרותהתרימשמןכםגךשמתתץראהןמהערהימתתבשהסגו
וצבקתיו,והואנשיאלווהערתאשיאואנקיאלרמולכ,הרותהתאורמשירשאכיכ

זאו,דמיתותכתותכולעישםילגרהתיילעימיבטרפבו,תמאהפיסאבםלט

םיכרדהןוקיתלעוידמיוצעיתיו,הנידמהינינעמוהערתאשיאורבדייאדווב
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רשאהיתהלכםירמהלוףודרלברקילכותותשקוניכיו,וררואירבועםולשלעו
לעו,?ראהןמהערהימיתבשהותאזההמטבההסנםייקתתזאו.ובמאיםימדל

תאז,ךילעםישאאלםירצמביתמשרשאהלממהלכתמטבה
ןיבי

יכ,ליכשמלכ

רשבולכאתברעב,תורתומהףודרלאלשהרותהתקומיפלעוגהנתירשאכ

,תערצהעגנבםמצעתאורמשיו,ץראהתאובתמקרוימיו,סמלועבשתרקובבו

.יתבתכרבכרשאכךברקמהלממיתוריסהוםיוקייאדווב,םצראבטשפמתאלש

תאזםג,תטמשהתנשינפלהתכרבהוצתיכהרותהתמיטבהשהכרבהיוויצלעו

הטמשהתנשביכועדיםהוהלעמליתבתכרשאלככוגהנתירשאכיכאיההקומראל
ורוצקיאלוונמזיאללבויהו

םהימסאאלמלתומדוקהםינשבסתוכלכבוצמאתי,
ןתתוהזרתאהתוכףיסות,תמאהנשםינשעבשלכבתבשתרשאכץראהו,רב

רשאאיהםשהתרזגבלכהיכ;יתכרבתאיתיוצוםיוקיזאו.ריבכמללכוא
הטמשהןינעמהברהבוטעיגתהללכבתמואהלםגו.הככגהנתתשהאירבהלביכרה

וזמאיםירישעהוםהיסכנמםיברודריאלש,תותימצלץראהרכמתאלרשאןעמל

םיפסכתטמשםגו,םיינעהוברתיאלווימידמאכםלוכקר,הלמנלץראהלכתא
ומלשיםת,םישנםלשלתגשמםדירשאםיולהיכ,המואהללכלהערהנניא

יארשאםיינעהו,םיאבהס־מיבםהישונלצאםינמאנויהישידכהטמשהםדוק
ן

רשאכוםלשלמהמהםישובמיכועדייכםהיישונמושוביאל,םלשלםדילאל

םמוכלכבוצמאתי,םהלשבומהומלשאלשןעי,האוולהבדועולבקיאליכועדי

,םירישעהתאמוולישהאוולההלעדועומטביאלו,םפכעיגיבםנוזמשקבל

יאדמרתויהזהשורדתביתכראהעמשנלכהרבדףוס,איההברהבוטתאזםגו

ןינעבימעינביניעתאריאהלידכלכה,םימעפהמכדמארבדיתשלשויתינשו

םלכיכהרותהיכרדוםשהיכרדתוארהלו,וילעובראיתוברתיישוקרשאלומגה

ומיכסהל״זונימכמםגיכךתוארתלו.תעדיאצומלםירשיוםהןיבמלםימוכנ

זורמאשהמהנתונתאנהןעמלאלוונתבוטןעמלקרהתיהאלהרותהתניתנש

אלשףא,הרותהירבדומייקיזאיכהזבוארה״ורמשיתרותוובזעיתואיאולה״

׳דםשלהנווכב
,

רשאןעמלםנעמלקראוהומצעלכיכויניעבבטייתאזלכב

.םהינפלםתלועפוםתאםרכשהיהיזאוםתואםתושעבםהלביטיי

םינינפהרעש
.יעיברהרעשהאוהו

וצמלנםישרפמהלכ.(ג״י׳כתישארב)׳םיהלאיתואועתהרשאכיהיו

לאהדומיבםינימאמהיבאושארםהרבאיכהארנאוהשהזהקוספהבשיל

םהרבאיכדואמטושפהארניללבא?םיברןושלבםיהלאםשברבדיאוהש׳תי

קרהיהץראבותוכלהתהלכשי״פעאםהרבאו,זארבדס״וכעךלמךלמיבאםע
ידםשבסרבאםשארקיורמאנשומכ,יתיומשרובעב

,

םערבדרשאכתאזלכב

תאקימרהלקראוהויתועיסנבותמגמלכיכולתוארהלהצראל,אוההךלמה

רשאהלאהםישנאהש,שיאלכלעדונכדואמאריהיהיכ,םהיתודובעמםעה
,המצעתוכלמהינפלטרפבו,המוצעהנכסבםה:השדמתדשדמלץראבוכלהתי
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םערבדרשאכםהרבאםגןכלו,רבדהריתסהלאוההשיאה!אוררכומיאדוב

רשאכ״ולרמאוותנומאינבמדמאכותארבד,םו״כידבועמהיהשאוההךלמה
.לצניוותדינבמאוהשבושמישםיברןושלב״0יהלאיתואועתה

ד״כםש)יל.רבדרשאו

יז
לויללכל״זי״שרשריפ(
ו

לצאםיכומסהיוכו

יאכ״א״ילעיל,,כ״גרמאאוהימאילירמאקוספבו,לעןושלבםישרופמרובד.
ן

,רובדלהרימאןיבקולימ

כל
ד״מלהתרימאלצאיכאוהןכוותנווכבשילילהארנן

.לעאוהדימתרובדלצאלבא,לאןושלבםימעפולעןושלבםימעפשרופת

הזהקוספב,םיניעתוסכךלאוההנה,ךיחאלףשכףלאיתתנהנה

כוסנ
ל

םדיבהלעסאעדויימו,תיתמאהותנווכאיצוהלםמכתאהרותהישרפמ

וענמנאלתאזלכבלבא,רתאיניעברשייאלהזיניעברשיישהמיכ,אלוא

כל,םינושםישוריפמםישוריפםוילכבשדמלםימלשןכוםיבר
ינאםנהשמאאלן

םיניעתוסכתולמשרפנהלימתבלבא,איהןכיתעדו,שירממכוילערובעאאלו

גירשאםיניעהןגמאוהםיניעתוסכטושפהיפליכ,רמואוםתנווכוהמ
םהילען

רקיהוהלענהוברהאוה,ןיעהרמולכהזהרבאההנהו,רבדםושבםביאכתלאלש
אוהאמוסהיכדואמברוקזנוףרוניטממלשודומבקריכ,םדאבשםירביאהלכמ

,עדונכתמכבושמ

כל
ן

לילשאכ
אלשאריירשאםוקמהזיאבהלילןושיאבםדאהך

(ןגני
.עררבדלכמורמשיןעמל,ויניעמכונלוידיתופכתאםישיזא,תואראלב

קר,ולגרואודיתאהסכיאלזאםגעלקינבאוילאקורזייכהארירשאכןכו
,ידוסיתימשמלכמדמפתלועבטבקראוהשומכו,םלוכמםירקיהםהיכםיניעה

רשאכיכ,המילכהותשובהןכשמוביכ,יישפנתימשמלכמלעפתיםגאיהןכ

דירומושייבתנוםלכנאוהדימ,הברהריבעהזיאלערבעשומצעבםדאהעדי

ולאכו,ויניעןושיאבוהערטיביאלשידכשיאתאשוגפירשאכהטמלויניעתובג

,המרבדמשייבתירשאכ״ןיעאשאךיא״ירבעהרמאישומכו,םהיבגהלאריתמ

כו
,םינפהרקיעםהשםיניעהלעכ״גותנווכ״םוממךינפאשתזא״רמאין

כל,המילכהינבאמהרייאלשדמפייכ,ויניעתאאשיאלסייבתמהיכ
אוהן

ידוסירבדהזיאמםדאהדמפירשאכשומכו,האורונניאולאכומצעתאהשוע

ןגהלםהילעוידיתופכםישירשאכו,םהלעיגיאלשיויניעתארוגסיו

א,סדעב
,םדעבתסכיכםמתפיז

תמהו,ותאםיבירמתםעמכותירשאכןכ

ןיוזמאוהםאלבא,והודשמירשאוהשעמלעהמילכוהפרמינבאוילאועלקי

לשיםאםגהמו,ובלתייקנב
ארייאלזא,ותואםיגעלמהתאתושימכמהתונעטו

יכ,ולןגמותסכמומכםה,ודיבואצמנשתומכוההותונעטהו,םהמדמפיאלו

אוההזו,םדאםושמשייבתיאליכ,דועויניעתאםיצעיאלזאו׳סדגנדומעי

ולשישתומכוההש״םיניפתוסכ״ארקנ
,

םתואמותפללכוישויניעלעוכוסיווסכי

אותשוילעהרמאשיהשיאתיבמתמקלנהתיהשהרשונמארבדבהנהו־שייבתיאלו

תשייבתמאיהשהארךא,הבעגנאלו,השיאאוהשךלמהלעדוותנרשאכו,היתא

ףסכףלאךלמהמקל,ךלמהלצאהנלשועדילכהיכהינפהתסכהמילכודואמ

,ךימאלהלאהףסכףלאיתתנהנה:הלרמאו,הדעוםעלהקלכינפבהשיאלןתנו

יתתנףסכתיכ,ךתפרתריסהלםגוהזו.ךימאאוהשוילעתרמאשךלעבלרמולכ

דעבןגהלרמולכםיניעתוסכלךלהיהיאוהוותואיתרעיצשרובעבותסייפלול

יתייהסאיכ.םולכךליתביימתנאליכ,רבדךליתתנאלשוארלכהשךתפרמ

ןנתאוהדנהיכ,ןתנהליוארהיהךלךא,ףסכהןתוניתייהךלעבלאלךבעגונ

4
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ומכו,אוההףסכהבותאנקררקתתאלשיאהיכ,השאהלקרשיאהלןתויאלהנוז

יכהבאיאלורפוכלכינפאשיאל,רבגתממתאנקיכ(ד״לו״אוילשמ)רמאש

רמולכ,תמכונולכתאוךתארשאלכלםיניעתוסכלךלהיהיהזו.דמושהברמ

גנוגי־זייהונרעפםיניעתוסכךלהיהיםירבדמוכוובםינדמילעבםעיאובתרשאכ

.םלועהלכינפב

אסכהלעבשויהיכ,הדהודיםעדמאאוהש;יתעדלהארניילנרםודה

םודההכ״א,המשעיגהלםתואטישומאוה,םודההלעםמינהלוילגרערתשמו

ומכאיהם״מהו״הדהןושלמ״״םודה״ארקנןכלוםילגרהתטשוהלהביסהאוה

.םנמ,םקיר

הברהיכהדקעהןינעבתעדוםעטבוטינאריימםירמואםיבר,הדקעה

עמשיםאםשההיהקפתסמיכה?הזהןויסנההיההמל(א:רבדבתולאש
עמשייאדווביכםדוקמעדיאליכה?רבדלכונממאלפיה(ב?אלסאויתוצמל

בוטהםיהלאה,אוהירזכאןויסנ,אוהשיפכומצעבהזהןויסנה(ג?,ויתולמל

היא,ודימיונבתאטומשלויפבוהוציםדאהתאתוסנרובעב,יתמאהביטימהו

רבדהךשמיכאכהטרפבו,העשיפלןויסנלקראיהםאףא?וזמהלודגתוירזכא

םהרבאתבהאכונבתאבהאירשאבאהיכתעדהלעהלעיה?םימיהשולש

לי,ושפנכבהאהתואםגרשאתרבגהותשאמודיחיןבקמציל
ך

בלבהזהךרדב

המ(ה?אלםא,ודקעהדעותאהשענרשאלכתאקמציעדיה(ד?ממש

יכהארנהזמ?ינבהלועל,השהולהאריםיהלאלעושרדישל״זונימכמלהיה

לכבעודמ(ו?םשהתשקבתואלמלךלהובללכבאליכםהרבאלעוטפש

ולרמארשא,הסנסיהלאהו?םיהלאםשהקררכזנאלהדקעהלשרופסה

קרו.םיהלאהולרמארשאםוקמהלאואוביו.תשהולהאריםיהלא.םיהלאה

א,תלכאמהתאמקלוודיתאמלשרשאכ
ז

,םימשהןמ׳דךאלמוילאארקיו

יתעדיהתעולרמאו,םיהלאםשב׳דםשהתאתינשףילמהדימינשהקוספבו

לע,הארי׳דאוההםוקמלארקםהרבא(ז?׳דארירמאאלו,התאםיהלאארייכ

תוארהלםשהדיתעםששדיתעהםשלעאוהםא?הזהםשהדסונערואמהזיא

םיהלא״רמאאלהמלדועו?לעפנבו,האריאלוהארי׳דוארקלולהיה,וינבל

המלוירענלאםהרבאבשיו(מ?ךרדבקמצילבישהרשאכרמאשומכ״הארי

המדקהךלםידקאתאזלכתאךלררבאםרטןכא?םולכקמצימריכזמונניא

אוהעודי,רמואוהלאהתורתסנהלכתאןיבהלהוקאהדילערשאהנטק

לשיהאובנהש
לכומיכסהשתמיפלו,הלשלבקמהלעיגתךיאתוברתוגרדמה

כל,הלתוימרכהתויעבטתונכהםגשםירקממהילודג
ן

שיאלכלהאבאליאדווב

יכ,דחאךרדלעתעלכבהאבאלומצעבדמאאיבנלםגו,דמאךרדלעאיבנ

םימעפלתאבהאובנהו,תאובנתלבקןכ,אוההתעבאיבנהשפנתרהוניפל
,ןוימדבםימעפלו,םולמבםימעפל,ןוזמבםימעפל,הלילבםימעפלוםויב

כל,איההתעבהתיתשאיבנהשפנעבטיפללכה
ן

רשאםינושארהםיאיבנה
םילימתמכקרויהםהו,הרורבהתאובנהתלבקלךכלכםשפנתככדזהאלדוע

כל,תאזההמכמהב
ן

לצא(ב.םולמבבורלוהלילבקרהאובנהםהילאתאבאל

םידקרעשבהזלעיתוריעהרבכרשאכםיהלאםשהקררמאנהלאהתואובנה
ןינעקרםולמהיכ,עבטבםשהתולועפלעהרומ״םיהלא״םשהשןגהרעשב!

רשאכלבא,תויעבונתונכהםיכירצהרורבהתאובנהלםגשי״פעא!אוהייענו*
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ז2

םולמבהאובנהםהלהאברשאכהלאהםיאיבנהןכלו,תיעבו:קראיה,םולמבהאב
רמאנשומכ,ואלואהבונימאיםאהילעםיקפוסמויהםמצעבםה,הלילה
׳דבםהרבאןימאהאליכה״הנשריאיכעדאהמבםיהלא׳דרמאמו״םהרבאב

הצומהותואאצויו,הזממבוילאהיה׳דרבדיכ,וינפלרמאנהמלבא,הלילמ
,אובלשמשהיהיו:רמאנהזרמאםגו,םיבכוכהרופסוהמימשהאנטבהולרמאיו

כל,ןוימדוהלילםולמתומדכתאזההאובנההארנהזלכמ
ן

איבנהקפתסמהיה

םשבהאובנהולהמדקשהלימהלעהוטצנרשאכןכו,ואלואהלןימאיםאובלב
קמציווינפלעםהרבאלופיו,וינוקזלןבולדלתהרשיכותואהמיטבהו״םיהלא״
תלוכיבןימאמהיהאלםהרבאיכןימאתיכה״דלויהנשהאמןבלה״ובלברמאיו

״םיהלא״םשבקרולהאבהאובנהיכ,יתרבדרשארבדהאוהלבא,הלילמםשה
תומדכ

ןכו.אלוארבדהאצי׳דמסאובלבקפתסמכהיהןכלו,וינויערןוימד

כויה
ל

םיהלאםשבקרלבא,םהילאהעיגההאובנהםלוכ,םההםימיבםיאיבנה

תובאבםגןכו,םעלבבוןבלבוךלמיבאברמאנשומכ,םולמבואןוזמב,הלילבו

הנתורמאנםשםגו־הצראבצומםלוסהנהוםולמיובקעיברמאנשומכםמצע

רמאיווילעבצנ׳דהנהוכ״מארמאנשי״פעאו,ובםילרויוםילוע״םיהלא,,יכאלמ

ץיקהרשאכו,הננתאךלהילעבכושהתארשאץראה,םהרבאיהלא׳דינא
,רבדבקפתסמכלכה,ךרדבינרמשוידמעםיהלאהיהיםארמאיוובלגפיוותנשמ

םיקקוזמםלוכויתונוכתלכוופוגירביאלכוויתובשממלכרשא׳דדבעתשמןכאל

הכזוהריהבהאובנההאבוילאקר,ונממקימרהתוימשגתויטנלכו,ףורצףסככ

,תבורעתםושילבמלודבהןיעכ
ולהיהיאדוובתישוכההשאהמקלרשאכןכלו

ודשמ,תאזוניבהאלרשאםירמוןרהאלבא,רבדבתיהלאהנווכוןוכנםעט

וינופצמלכעדירשאםשהלבא,ובורבדןכלו,איהתימשגהנווכקריכותוא

רשאתשמבידבעברבדלםכבלםתברעךיאםהלרמאו,ויפטבשבםתואחיכוה
לאשיארבדירשאכםירורבםלוכהמהויתואובנלכו,וברבדאהפלאהפ

ויתואובנלכשהשמלא׳דרבדםויבלעורמאשומכו,הלילבאלוםויבקרו,והער

לכיאדווביכליכשהלוןיבהלםכלהיההזמןכלו,שמשכםירורב,ויהםויב

םתארשא,םבתבכרומתימשגהיובנוהנווכםושןיאו,םירורבוםירשיכ״גוישעמ
רשאכהתעו?השמבידבעברבדלםתאריאלעודמןכלו,תתואםיניבמםכניא

ןכ׳%יתעדיפלרמואו,היההמהדקעהןינעברוקמנובושנ,הכדעיונעגה

לכבלדתשהאוהםג׳ירבעהםהרבאאוהןושארההזהןימאמהשןכתי:היה

,יחיוילאברקתהלקרויהויתובשהמלכוםויהלכ׳דתאריבקרקבדתלומוכ

םגשולרמאיםא׳תיםשהרו5עבשוברקבוינויערולעתוברםימעפשרשפאו

אביקע׳רלעל״זמורמאשומכו,בירקי,תלועלולבירקיושפנכולבותאהונבתא
םולמבולתמדנתתאםעפו,ונמייקיוושפנתריסמלשהזהןויסגהאובייתמרמאש

רקיהונבתאתמקלהזהרבדהתושעלךרבתיותאמיוויצהולהאבשהלילה
םכשיו,הירתאביתכןכיכ,תתיההלילבתאזההאובנהשדעהו.הלועלותולעהלו

םולמקר׳תיםשהתאמיוויצההתיהאללבא,ורוממתאשובמיורקובבםהרבא

סשהלתוארהלוק£חבורמלבא,םיהלאםשהקרהשעמהלכברמאנןכלו,שממ

תיתימאהאובנאיהםאובלבבשייתהאלו,עגרטעמכהמהמתהאל,ושפנת.ריסמ

ארונהרבדבקוסעללימתהדימותנשמרוענרשאכףכיתקר,הלילןויזמקרוא

ךלהןכו,הנאעדיאלו,ךלהרשאבךליו,ונבקחציתאוהלועיצעמקלו,אוהה
*4
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קמצייכ,םיכלוהםההנאונבותואלאשרשאכו,דמעמן

!ררמאאלו,י׳השהולהאריםיהלא״,ולרמא,השענרשאלכמהמואמעדיאל

יכ,וילאבירקהםירההדמאתאהאררשאכו,היההלילםולמיכושפנבעדייכ

,ונבתאדקעוזובזמהתאהנבםשו,םירההדמאלאךלישםולמבולהמדנןכ

ונעמלהשעיהזהרבדהתאםגיכזאמבשמרשאובבלםותתאתוארהןעמללכה

הארשהזהםולמהרובעקרשהארו,והשעמלכתאתארדבכנהםשהלבא,׳תי

ןמ׳דךאלמוילאארקזא,ותושעלמענמנאלאוהוונוימדב
וילאתאבזא,םימשה

ליכרענהלאךדימלשתלאולתארקוםויהםצעבהרורבההאובנה
א

(1יבלמ

א,תאזךילעהוויצאוה,ןוימדההזממקריכ,הזהרבדההיה
ז

וירומאלץפק

רשאכו,ובוהאונבתאםברשקרשאתותובעהתאריתהו,רבדהרומגלמדומעיו

דמפתלדוגתמממקמציו.הלועהטפשמכוהשעיווהמקיורהמיוליאהתאהאר

,וילעלפנש

י

,וילגרווידי־רשקושאהלעוםיצעהלעוהמשיכויבאתאהארש

הארהיכ,ןויסנהרבדהיההזו.םשמולךליואוההםוקמהןמסנומבזמהלעמץפק

תאךשמאלולעפתנםולמההארממףאש,יתיולותבהאלדוגתאהזבםהרבא

לוקבעומשלאלורומאגוסנללוכיהיהיכףא,׳דלהלועובירקהלמודימיונב
,םולמה

רמאשוהזו,ותושעמענמנאלתאזלכבאוהלבא,רבדהאצי׳דתאמאלילואיכ

תלעפתניעבטןויזממםגרמולכ״התאםיהלאארייכיתעדיהתע״׳דךאלמוילא

םהרבאו.ינממךדימיתאךנבתאתכשמאלוונממרי״־פהלתשקבאלוידובכןעמל

ןעמללכהוקפסהלעםגןו־סנבדמעשדצמןה,וילעהאברשאהממשהלדוגמ

לאששונבתלאשתארכזנרשאכו,ימונדועובוהאונבתאזלכבשתינשו,םשה

האובנהרמולכ״השהולהאריםיהלא״ולבישהאוהו?השההיא:ךרדבותוא

,הלילביבללעולעשםויהתובשממקרםהילואו,יעבטךרדבילעהאבשתאזה

םיעדויםה,םולמהואהאובנהקר,רבדהםלענינממרמולכהשהולהאריאוה

ואלמנוירבלשהזהערואמהש״עו,ל״זמורמאשומכו,ינבךתואוא,השבירקאםא

םישבכתשוינפלהרקההרקמהתמאביכ,אבינהמעדויוניאואבינכרבדשהמ

הממ״הארי׳ד״אוההםוקמלארקהזהערואמהלעו־,וינרקבךבסבזמאנליא

האובנדועולאבתאלשרמולכ״הארי׳ד״רמאהתעו״האריםיהלא״ךרדברמאש

לבא,םנמלעוהרעצלאלשדבכנהםשהתאמהרורבהארמקרתאזכתקפוסמ׳

תזומשתלכאמתארוותדקעבלבסשהזהדמפהמו,םימיבאבוןיקזהרשאכקמצי

ורמאז״עו,ויניערואמוהכותונקזתעלשדעךכלכשערנ,ויניעדגנלתפפועמ

,מבזמהבגלעדוקעקמציתאוארשתעבןויכבירמרשאםיכאלמהתעמדמש

אוהןכתמאהלבא,םכרדכלשמוהדימךרדוהזיו,ויניעוהכהלאהתועמדהמו

ינבלווינבלםגו,אוההתעבשיגרהשהדרמתודמפהתמממויניעירואמושלמנש

לכו׳דבןימאמהיהךכלכויבאש,ויבאתיבבולעריאשערואמתדימתרפיסותיב

כי
ך

סולמתןוימדמקרו,טומשלהצרותואםגשדע,יהיורובעבולרשאלכתארסמ

,אוההתעבשיגרמהיהשדמפהלדוגםהלרפיסםגו,אוה׳דתאמילואדמפשןעי׳

ךלהאוהםגרשאבקעיונבטרפבווינבםגולגרוה,דואמלודגרבדאוהשןעיו
מיטבהשרבדהזיאתמאלתצרשםעפלכ,םשהתבתאבויבאךרדבו,ונקזיבאךרדב

רבדתשומכרמולכ,קמציויבאלשדמפהותמטבהבריכזמהיה,הומייקייאדוובש

׳זהימרייבללעהז>לעאלויתיוצאלרשאקוספלעל״ז־״0ררמאןכו(1

.טומישיפיבללטהזולעאל,םהרבאלדורבדשכנל״ח.א״ל
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דמפלסיבאו,דבכנהםשהרובעביבאתאטומשלהצרינקזיבאשאוהתמאהזה

ילול:בללבקעירמאהזלו.יתמטבהםייקאיאדוובןכ,אוההתעבלודגארומו

תאסשדע,ידבךכלכןימאהשםהיבאלשותוכזאלולרמולכםהרבאיבאיהלא

קמצייבאלבסשדמפהרמולכ,קמצידמפו,דעהו,ורובעבירקהלהצרודימיונב
רובעייתלבלןבללעבשנרשאכו.ינתמלשסקירהתעיכ,הלאאלול,אוההתעב

ולהערללגהתמ
׳

ומכוירבדתמאייאדובשולןימאישקמציויבאדמפבכ״געבשנ

.אוהתמאקמצידמפש

ארקםהרבאששריפאוהםגשהרותהרואיבביתאצמהזהרמאמהיבתכירמא
םגו,לודגהתעדליתנווכשיתממשדואמו״האריםיהלא״רובעתארי׳ד:םוקמהתא

תוארלםשהילרזעיהכיכ,ירפסלעטלעאאלשהזרובעביתכשמאלינא

ירפסארוקלכתאמשקבאןכו,םהינויערידילייכ!השודקהותרותמתואלפנ

,ו״מילהאביתנמטו׳תבנגיכינדשמיאלשירפסבוהומכאצמתאצמתדועסאש

.!ינפדריםנמיכםיהלאתימ

,תוצמתימעטבל״זהרומהברה׳כשתמאוהעודיתונברקהןינעביתונברקה

םהלבא,הרותןתמםדוקסגתונברקתברקהבםילגרומויתשרובעבקראוהש

םיבירקמויהסגו,םדוצבםשפנתאםינכסמויהותופרוטהתוימהןמםיבירקמו־ה
,םימשהאבצוםילילאל

,הרימבהתיבבקרידלםנברקתאובירקישהרותההתויצןכלו

םיריבארשבלכואהררושמהרמאשומכוםהינברקלךרצנה״בםשהשאללבא

יפללבא,תומלענותוברתודוסתונברקהבואריםילבוקמהו?התשאםידותעםדוי

תצפמהשודקהונתרותשןעיןכתי:רמואויקלמינאףאהנעאהשולקהיתעד.

רכויהזבו,ימיםשהרובעבםנוהתריסמוםתודבעתשההארתשהיתוצמילבקממ

המואהשהתצרהרותהיכרבכמונעדישיפכשןעיו,ויתוצמלכעומשלםבלקובד

םרצואלכיהיהתתאזו,וקסעתיתויתיבהתומהבלודיגבוהמדאהתדובעבקרתאזה

ממקתמאהפיאו,ןבהיהיאלםומלכוםימתתששיאמקישהרותהתתויצןכל׳
ונשעתאלעיו,ויהלאלכיהבהלאלכתאהנאיבתוידיורמבומהןמלכה,תלוס

תופועתותומהבהןמלכה,לזוגוארותוארקבהינבןמואםיזעהןמוא׳דל

,דואמויניעבענמאוהו,והקשיוידימולכאיותפמותאולדוגרשאתויתיבה

,ינוצרהשענויתרמאש:ורמאשומכ,מומינמירלהיהיהזוידלהבדנשירפיהלאמו׳

ןיקדהשעממהלימתב,תונברקההשעמלעזמרלהלימתההרותהתלמתהמןכלו

איההרוהטאלרשאהמהבהלכמוימהלכמםשהוילעהויצשמנןמכ״מאו,לבהו

רותטהףועהןמוהרוהטההמהבהןמו,ותאתוימהלהביתהלאלכמםינשקרמקי

תאבירקהוהלאממקלהביתהןמאצירשאכו,ותשאושיאהעבשהעבשמקי

האררשאכםשהיניעבבטוהדואמיכתורוהל,מומינהמירתא׳דמריו,ונברק
יאודיבוהביתהןמאצירשאכש.ה״בםוקמלומורתודבעתשהוובבל־םותתא

ן

וסנימהראשלכיכ,ו*ואוראשנרשאתורוהטהתופועהותומהבהטעמקר,לכ

לע׳דלתודותלםתממקלתאזלכבו,ויניעבולאורקיתמכו,תברעבורבדמב
היהה״בםשהשאל,ידלמומינמירלהיההזהתשעמה,ידלתשאסריטקיוותלצה

ובירקהםהםגשהרותההרפיסשתובאבכ״גתיההזו,ויריבארשבלוסדלבער
תוארהלתונברקהלעווטצייכ,אובישתמלזמרוהמדקהומכלכה,םנברקתא

.״יעבאדבוע״רפושהרמאמברהוזהרמאשומכו,השעמידילע׳דבםתוקבד

עב״ארה(ט״יט״יתימש)יךשפנתאם־שקגמהםישנאהלכותמיכ



םינינפהרעשג0
יכשרדהתעשבךלהי״שרלודגהרשנהךא,שממוהמיכלמיומיכשהם״בשרהו

,המכבושמינעהוןהיסכנמודרישותמהמו,םיימםדועכ״א,םריבאוןתדהמה

הרותה?םיימלהתוממהרותהירבדתאךופהלונימכמלהיההמיתעדיאליכנאו

הרותהירבדבבטיהןייענסאןכא?םהםיימיכורמאיםהוותמשוריפבהרמא

םימכמהוקדצדואמשהארנתולמהיקודקדבוןויגההתלפבהירבדלכהלקשךיא

רבעלעפהנניא״םישקבמה״תלמשאוהעודייכ,שקעולתפנםהבןיאו,הלאה

היה,שממותמויהסאיכ,ההעםגםישקבמםהשןבומונממו,אוההוהלבא

,םישקבמה:רמאירשאכו,ךשפנתא״ושקב״רשאםישנאהלכותמיכרמולךירצ

הרותהאלא?םישקבמדועווהמםהשןכתיךיאו,התעםגםישקבמםהשהארנ

,סיתמכםיבושמםהיכ,םהמאריתאללבא,םישקבמםתש,תומצךרדבהזהרמא

.םהםיימםיהלאירבדםימכמהירבדו,םהיסכנמודרייכ

בל״רומ״ראבמהרמא,תלכתוססוכרוח
בלםוגרתון
ן

ורפסבלאוי׳רודוימ

תוירמןושלהדוהיירומהזמו,רבעלרבעמהארישבוקנאוהשרמאלארשיתורימז

םילודגהםירשהםיארקנןכלשיתעדיפלו,אוהדמאלכהו,םתסנורוסאןמךפיה

ןיאבהכזוהריהבאוההרשהשפנש,ריהברמולכינכיולכרודםשב:זנכשאןושלב

.המתוריכעםוש

,לצלצה
בעכוץראהןיעתאהסכירשאדואמדבכהבראןימאוהשןכתי

ומכוריואהםולבורבעבץראהלעלצהשועשלצןמ״לצלצ״ארקנןכלו,תנפועמ

.םיפככלצלצץרא

הלאתשרפבורכזנאלתומשההלאלכראבמהרמאיבהזידותורצחוןבלו

?תורצמבונמיו:מכשיכה—יעסמ

יבמכבםירופסהמכואצמנשםירקממהירבדוידמיוקדצתמאםא.הנויתאובנ

י7וקה
רמאשומכ,האובנההארמבקרתאזלכבםהו,תושמומתוישעמומכש

,םינונזמשאואשנבאיבנהעשוהןינעו,םהרבאםעםיכאלמהןינעלעהרומה

איבנהו׳הלאמדמאכהיההנויןינעםגשןכמי,המודכולאקזמידתומצעהתיימתו

אביכרמולכותואמלשה״בםשהיכ,אוההתומילשהןינעבולהרקשהמרפסמ

םימימשולשדועבשהדימפהלוהלודגהריעהלאמכללותואהויצו׳דמורוילע

הערלמילשהאוההיהישדואמךרהיהאוההאיבנהלשעבטהו,תכפהנהונינו

סונישולבוטו,תומילשהרבדבםיכסמונניאשהאובנההארמבולהמדנו,מאזכ

,תאזהיוויצהוהאובנהוילעאובתאלשמרמאץראבאבממיואוההםוקמהןמ

אוהםגו,מכללסנשורפלמדמועההינאאצמםשו,םיהףומדעמרבשולהמדנו

,רבשהלהבשההינאהו,םיבלבקזממורררועתהםואתפו,הבדריוהרכשןמנ

,תולילהשולשוםימיהשלשםשבשיו,והעלבלודגןינתו,הברסוהתוהמכילשהו

רבדבהמיכסהאלושפנשלעוהרעצלידכונוימדהארמב׳דתאמהמיהמאזלכו

הוקתםושןיאוגדהיעמבהלודגהנכסבאוהיכולהמדנשתעשביאדוובו.׳ד
לצנידועסאשובלברמאו,וממירבלעדואמומממהזאיאדווב,םשמלצניש

המדנוןוזתהמץיקהזאו,והאלמיקר,םשהיוויצממרביאלדוע,תאזההככסהמ

,עגרטעמכהמהממיאלשוילעלבקדימו,השביהלאותואאיקהןינמהיכול

ןכוותומילשתואלמלךלישקר
אלשתורוהלולהרקשהמתאזלכרפיסןכא,השע

חרכומיכקר,םיברםישנאוהלודגכיעלעתאזכהעררשבלשפנהממש*ךלמ
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םיהלא׳דא־בנהרמאשומכו,אוהדקמץפמיכםתבוטללכהו,םשהתדוקפבהיה

.?אבניאלימרבד

ץמאתהאוהש,ותוזוילשבכ״גולהרקשהמםיאיבנהןודאהשמונינודארפיסןכו
ךא,הזבהאגתמאוהשורמאיאלשןומהלתוארהל,הערפלךלילאלשזועלכב
?ונמיקיאלימוהויצםשהלבא,תאזהתומילשהדגנןעטתונעטהמכםהלהארה

שקביודוהשגפיוןולמבךרדביהיו
,ותימה

,תרכתורוצהרפצהקתו

הזהןינעהךלראבאםרטיתולומלםימדןתה׳ילהתאםימדןתהרמאתו

יא:תונטקתומדקהיתשךעידואשךירצ
,

היהםההםימיבש!ארוקהעדתעודי

ומכ.ןתמ:םשבדימתונתומתיבבבשויוהשאאשנרשאשיאהלאורקלגהנמה

׳ב,טולדויתונבימקולוינתמ
,

ורתיתבהרופצתאהשמאשנשהעשבורמאל״זמ

,םילילאלונתומתנומאבדמאו׳דלדמא,תודלובוקלמישומעהנתת,םילילאןהכ

ותירבבוסינכהלהשמותואלמהיהיאדוובןושארהןבהתאהרופצהדלירשאכו

יכףאו,ונבימדךפושודיבאוהשותיבישנאתאזואררשאכו,וניבאםהרבאלש

ךפושורזכאשיאכםהיניעבהיהתאזלכב,ויהקדצבויכרדלכיכ,דואמוהבהא
האררשאכו,דואמםההםישנאהיניעבהדריודובכו,םימדןתמוהוארקו,םימד

לעםהיניעבהצמשלאוהוםילילאידבועתיבבבשויאוהיכ,אוהערביכהשמ

דיתמתכ״גםידבעושמוםיענכנוימאשובללעהלערשאכדועו,ויתובאתנומא

םירבדתלעהרוהטהושפנתבידאוורעצהיהלודגהמכ,רכניהלאידבועםירצמ

!הלאה

וימאתאאיצוירשאדעשפניאלומוניאליכותעדבםיכסהןכלו

לכו,םהמעשופמיומצעתאםגו,הלאהםירוראהידימסשיפמהלידכסתולבסמ

לכשןעייכולעידוהוםיכלמהיכלמךלמוילעהלגנשדעושפנבתוצעקימעהךכ

יאןכלע,ובללעהלעתאז
ן

בשמרשאותבשממתאאיצויוךלישונממןוכנשיא
ךרדכהמילכבואבמהבםהיהולאדועודבעיאלרשאןעמל,יוגברקמיוגתודפל
ולרמאשוהזו,ללכוללכהמומןיאבהמרדיבםהיהולאתאןודבעיךא,םירגה

םיהלאתאןודבעתהזהםעהתאךאיצומךיתמלשיכנאיכתואהךלהזו״םשה

תאזהתומילשמךלהרשאכהתעו.הנטשןיאברורדו׳שפומב״הזהרההלע

הנומאהתעבגלעםתולעהלו,ץוןושהוהאמוטהרוכמוימאתאתודפל׳דתוכאלמב

תלשממתתתונדועדמאהונביכהאררשאכו,בקעיוקמציםהרבאםתובאתנומאב
ערילמבבכשמללפנרשאדעךכלכוהקיצההזהןויערה,רשבלרעוםילילאה
רשאכו(תנכוסמילומבלפנש׳דוהשגפיוע״בארהרמארשאכו),ושפנתומלעיגהו

וניבדועעשפכקריכותשאהתאד
ןיבו

ראשתיכהברקבהבלרבשנאיהםג,תומה

םיכרםירבדבוילאהתאב,הלולץראבוהקומרךרדבהידליינשואיההשיאמ

ילאנהדיגהךילאהמוישיאךלהמותואתלאשוםינמאנו
,

!ךעישואלכואילוא

אוהויהלא׳דממשממהוןויערהרמולכועגפ׳דיכובללכתאהשמהלהלגזא

העמשרשאכדימו,ויהלאתירמונבתאסינכהאלוובלעמשןעיותימהלשקבמ
ידכ,הנבתלרעתאהדיבהתרכו,תוברמרוצהדיבאבהןמרהממקתו,תאז

ךרדכךא,ותלמממאפריילוא,ךכלכרעטציאלשונובצעמויבאתאמינהל
,םנוצרדגנהמרבדתושעלומרכוירשאכםירבדבקפאתהלןולכויאליכםישנה

ךלאה,םימדןתמךלאה:התממבארקתו,וילגרלעגתוהנבתלרעתאךלשתו

לגדתמתמתורימאציונביכהאררשאכתמאבו,ךתקיצהךכלכרשאךתנומא

<קיווהזו,ולמורווילאומורבשיו,תמאםיהלאיפנכתמתסנכנוםילילאה
.ונממ
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ילהתאםימדןתמהלימתהרשאהירבדהמילשהוהפאקעכבהלמאזא
,

םימדןממ

.הרותבאובתרשאתלימתוצמרובעבתאזלכרפיסהשמו!תולומל

םישרפמהלכ.הימרידםינבאלעהכאלמהשועוריבמו!םינבאלעםתיארו

,התוטושפמתאצויתנניאתאזההלמהיכטושפהארנילותאזההלמהשוריפבוצמלנ

יכיגוזהד״עאבןכלוהיהבכרומתומודםינבאיתשמיאדווברצויתלשילכהיכ

.םלשנדמיםהימשהשיגפבווהשעמלילכאיצוהללוכיהיהאלדבלממאי״ע
ןכו

ובשמשומכםמרהלעוארבשמהלעאללבאמדלימהלשםינבאהםגיתעדל

וארכזלהדלוההילכםששםוקמהלאדלוהלאוארישותנווכלבא,םישרפמה

רצויהלשילכהו,וידמיתומוקמהיתשמשיגפיתלבןכתיאלגגויזהיכ,תבקנל

הארקםייקנוםירוהטהירבדלכשהשודקההרותהו,םההםימיבעדונתיהליעלד

.תויקנךרדבורצויתלשומכםינבאכ״גאוההםוקמהל

אלירפסלעםגרשאארקיורפסלראבמהירבדםתםיעודיהכזהיליו

םגראשירכזןבתראשהבקרשאיהתמאהלבא,םהבישפנהלמביכםקיתעא

.הילעהלעבתמפשמםשיכ,תבהתראשהבאלותמדאהינפלעורכזובאהםש

.םלועדעותמפשמםשובאהרכזראשיוביכרכזןבהארקנןכלו

םיהלאתללקיכאוההםויבונרבקתרבקיכץעהלעותלבנןילתאל
תללקיכותמ׳אתושקהלשיהזהקוספהביךתמדאתאאמטתאלו,יולת
?האמוטהוהמךתמדאתאאמטתאלו׳ב?םיתלאלהמלוהללקהוהמ,יולתםיהלא

רובעבקרונלהנתנאלהלוכהרותתיכךליתרמארבכשהמהארנהפםגןכא

היהנשףוגהתאירבבןהו,וימאלשיאןיבהנידמהםולשבןה,ונתמלצהוונתבוט

רשאכשאוהעודי:רמואודחאודמאלכלערוקמנהתעו,ונפוגבםימלשוםיאירב
םיבורקםהשוא,םישנאהזיאואצמיאלשענמיאל,תמוהותומטפשמשיאלעאצי

טפשמלעזעלאיצויםתמדמאלכו,םיטפושהיאנושםהשוא,גרהנהתמפשממ
אלרשאתלתנהינפלורבעירשאתעלכבו,וטפשקדצבאליכורמאיוםיטפושה

םרלוקבואיאשמבןהםתואוללקיוםיטפושהלוקעםבללעהלעי,והורבקי

יאהזמרשאירבועלכיניעלםמשתאופרמיו
ן

,הרבמהבהברהעראצתשקפס

הבירמהיתתו,םהתםישנאתתאמסתמקנושקביסףנפושהלרבדהעדווירשאכיכ

ידכומאזהריעהבהבר
רובעבהטמהטמדרהםיטפושהדובכםגו,ףצקוןויזב

רשאהרומההמויצלארשיבתאזההלשכמהאצמאלרשאןעמלןכלו.תקולממה

רשאו,ומשרכזיאלןעמל,ץעהלעהלתנהתאוניליאלש,םולשהיתוביתנלכ

יכםיטפושהתללקונייה,יולמםיהלאתללקיכהרותההרמאשוהזו,רבערבע

.ללקמאלםיהלאומכ,םיטפושההמהןהםיהלאו,הזהרבדהרובעבללוקמםדנבכ

וניכהרשאץעהלעהל״נ״ר^ש׳אלשינשםעטדועהרותהתרמאשתינשו

,איההמתאמוטהןינעלערוקמנהלימתמו,ךתמדאתאאמטתאלשןעי,ול

תניתנסדוקםגשיאלכלתשרופמותעדונזאמתתיההאמוטהיכ,רמואו

לעונריהזהלהשודקהונתרומהתאברשאכו,םלוכםירמשנויההנממו,הרותה

רובעבושעירשאהזואהזםההםישנאהלהוצמסאשתתארו,תואירבהמרימש

עגונרשאהזכןינעלכלעןכלו,הלםיעמושויהאליאדווב,םפוגתואירב

תשאהאוהןושארה,הנממוקמרתיןעמלהאמוטהרותההארקףוגההואירבל
םיעגונהלכערילמבלופלולכויונממובואכמוילמןינעאוהיכ,תתודמדנב

לעריהזהו,בואכמוילומאוהש״םירצמיודמומכאוהו״התוד״רמאשדעתו,תב
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ערוצמהאוהינשה.הרהטימידעםישנאראשמתלדבומותשרפומהיהתשהז

ןכלו,ונממלדבהלםיעדויויהאלאוההתעבלבא,לכןיעלהארנבואכמאוהו

,אמטאמטותואוארקו,רהטירשאדעהנתמלץוממדדבבשישהרותהתתוצ

דעהילעהריהזהשתמהתאמוטישילשהו.םדאהינבתאונממקימרתרשאןעמל
םיפאושהלכלםורגללכויו,וביבסריואהתאםגשפעישפעתמהתמהיכ,דואמ
,םתעאלבותומישםגרשפאוא,םינמאנוםיברםיאולמתאוההריואהתא

ןכלו

רשאלעו,דואמונממוקמרתיןעמלרבקבואםצעבוליפאותעיגנלעהריהמו
.םו״כעיתמלעאלולארשייתמלעקראוהשלהואבתומייכםדאל״זמורמא

עבטיפלרשפא,םשפנתיממבוםלכאמבהלאמהלאםילדבנםהשןעירשפא
אלשומכו,תורמאתונוזממונוזירשאתלאברבדאוההמירההשעיאלשתואירבה

תעיגנתאמוטלעו,ושפעתישרובעבכ״גתולבנבקרטומשימהתמעגמהרסא

אלשהרותההרזגלארשייתמתאמוטבו,םלכאלואוביאלשרובעב,םיצרשה
לכתדובעוילערשאןהכהשהריהזהןכלו,אמטיאביסאותמהלהואבאבי

דועע״ארומשיאוהשהרותההריהזה,םהיפמושקביהרותורמאנשומכ,םעה

םימיהעבשוימאמלדבומתויהלךרצנהיהיאלשןעי,לארשיראשןמרתוי

לארשיתיבלכועגנלכובירלכהיהיויפלערשאוימאמלודגהןהכהו,ותרהטל

ראשיאלשהלתנהלעהריהזהשוהזו,אביאלתמתושפנלכלעהרזג,וילעיולת

תאשפעיאלש,ךתמדאתאאמטתאלוהזו.ריואהשפעיאלשידכץעהלע
.ל״נכותובואכמוסעכםורגיאלו,וביבסרראה

הרותהישרפמהמהלארשיינבובירירשאהבירמימהמה.הבירמימ

םישודקהןועואטמהיההמדמאתהלוימורמבםולשושעאלדועי.הזהםויהדע
,והוכהםהוןבאהלארבדלווטצנםהיכהאכההבםאטמהלותל״זי״שר.הלאה

יאיכרמאווילעןעטן״במרהו
ן

היהםאטמלבא,האכההןמרתוירובדהבסנה

,םימםכלאיצויורמאאלו,םדעבםירבדמכ,םימסכלאיצונורמאשלעותעדל

תעדיפלןכא,םעהינפמומרבוודמפנשלעהיהםאטמשרמאן״מבמרהו.םשה

אוהשאטמהשמסאהשקיל״זי״שרתעדיפליכ,תולאשהמכוראשנדועםלוכ

םתנמאהאלאוההמהשקיל״זן״במרהשוריפלו?ןרהאאטמהמעלסהתאהכה

הלאהםישודקהלעןימאהלדואמהשקאיהש,איהםלוכמהלודגהאישוקהו?יב

כל,׳דתוצמלעהרעשהטומכוליפאורבעיש
ן

לעקרהיהםאטמשינארמוא

וכלישםרטוימימןתישעלסהלאדימתווצלםתעדלעודמעאלוולהבנרשא

ןימאהלםהלהיהלהקהלשהפיסאהתאואררשאכיכ,האובנהלבקללהואהלא
ןעמלעלסהןמםימהאיצויוםהירבדיפלעתואלפנהשעייכוילעמוטבלו׳דב

האברשאדעו,םהמומרבולהקהינפמולהבנםהו,םכותבםימשםששדקי

׳דבוםשהימולשבםתנומאבלארשיינבולשרתנךכןיבוךכןיבםשהתאמיווצה

איצוישהכוירשאכרוצהעבטמהיהיאדוובברומברוצביכםבלבורמאו,ומצע

רומאםיגוסנהלאהתפומילעבהןכל,ךכועבטבןיאשהזהעלסהלבא,וימימ

םגובםגלארשיינבונימאישץפמהיהה״בקהו,םתואלפנתוארהלםדילאלןיאו

,היהיו,םלועלונימאיךבםגוךמעירבדבםעהעמשירובעברמאשומכוימולשב

ונבויהןערויןרעפרי^ולןעיורונול*וידרהיויןייוויבםתנמאהאלןעישוריפ

םתארשאהלאכתובסואובידועיכ,םוידלויהמעדויימיכ,ואיבתאלןכל

הלודגההנכסההאררשאכעשוהיבומכ,ינשידקהליבומטבתוווצתםכימצעב

5
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המיהתאזו.לאשירשאדעהכמאלוםודיו״םודןועבגבשמש״:ולוקלדוגבארק

סגהלאהםישנאהלדוגיפלו.יבםתנמאהאלןעיםהלרמארשאםתאטמלכ

.עדונכדואמםיקדקדמםיקידצהםעיכבשמיןועלהז

רוקמלוםעטלואשלםדאההשרוירשאכשםדהןתונהארשןעי.הנסה
סגלאשיאוהךא,הווצירשאלעקרלאשיאלזא,הרותבםיבותכהםיקומהלכלע

רשאכו,הוציםעטהזיאלו,הוציימדילעוהוצמהלע
י־

הלאבםדאהקסעתי

תוצממהוצמםושםייקלםלועלעיגיאלוויימימילכ~ורבעיתושידדהו״תוריקמה

רשאינידמהץובקילבדדובארפכםייתהןימראשיו,הלוכתדהלטבתוהרותה
ולמרכהאוה

,

כל,הלוכתדהלכתילכמאוההזשרבכמיתרמאשומכ
ן

המיכתה

ןעמל,םההםימיבושענרשאםיהומתםירבדותואלפנתמכונלהרפיסוהרותה
גישהלתגשמולכשדיןיאשרבדבףאןימאהלוירוענימימםדאהלגרתירשא

,ומעט
היהםדאהשןעיתוארהלשמנהוןושארהםדאלשרופסהאוהןכו

היהןכו,שנענןכל,אלםאץעהןמלכאירשאכתומיסאארובהיוויצבקפתסמ

הרוסארמאיו,לכואונניאושאברעובהנסהאראוהיכ,השמםעהנסההארמב
רמאןימאוהשרשפאוא,ממוצהנסתמאבאוהסאתוארלהצריכ,האראו

א,םמודמ
א,אושהזממויניעלהארנו
בירקהםרטדועלבא,שאונניאשאהשו

וקהנהו,הנסהםשרשאםוקמהלא
ל

ךאישילארמולכ,םולהברקתלא:וילא

דמועםתארשאהזהםוקמהיכ,קומרמדומעקר,ץופמתרשאגישהלךבל

האורהתארשארבדהלעתעכבושמתתתארשאתאזההבשממהרמולכ,וילע

בוריקוהריקמילבןימאתקר.וגישהלאוהלדבומושדוקתמדא,וגישהלךדיבןיאו

םעהתאךאיצוהבךיתמלשיכונאיכתואהךלהזו״ורמאבולזמרהזלו,וילא

םעהלתושרהיהיאלזאםגרמולכ״הזהרההלעםיהלאהתאןודבעתהזה

לבא,ןשבכהןשעכונשעלעיושאבולוכרעבירההםשםגיכתוארלברקתהל

לאוהםג
א

היהןכתמאבו,וילאברקתהלתושרןיאוימימשקרידוסישאהיהי

.אוההםוקמהלאועגנאלוקומרמםעהודמעיו

שרושיכ,לדתשמהסכתהרמאהפי.האמצהתאהורהתופסןעמל

ותנווכלכךלםיעטהלןכא,רובמוקובדלעהרומאוהשמפסםאףדרנהפס

הפיסכהלעהרומהאמצתלמו,הואתהיולמלעהרומהורתלמיכינארמוא

תופיסכהזיאובלבהלעתסאףאולשישהמבקפתסמהםדאתהנהו,הואתהל

רשאכהרקמהלאותואריאשיךא,וגישהלףכיתךכלכרהמיאל,המרבדל

םיגונעתבתוימלקראוהותמגמלכו,ובלתורירשבךלוההלבא.אביאבי

הואתהזיאובלבהלעתרשאכ,םדאהלכלשםיתימשמהילכהנהןהרשאתורתומבו

םושהיהיאלש,הגישהל׳שורדיובושמיםויהיכקר,עגרטעמכהמהמתיאל

הואתהתלמתהןיבתויר
בלהיכךלאיבלתורירשביכרמאשהזו.התגשהןיבו

יולמאיההורהקבדאורבמאןעמלרמולכ,האמצהתאהורהתופסןעמלדמומ

־הבאיאלהזכשיאליאדווב,הואתהאיההאמצהםערמולכהאמצהתאהואתה

תוערהתוואתהיכ,הזההרותהרפסבהבוהכההלאהלכובהצברו.ולמולס׳ד

ןגהרעשרמאמבהלעמליתבתכשומכו,הכמלכוילמלכןהירמאוכשמיםה

.אוהדמאלכהיכםשמונשרדת,הומוםדאןינעב

רמוא״רמא״שרושתנווכמתאצלאלש.ךרימאהידו׳תרמאהידתא

דמאבומוהעיבתונלשיונינש,ומעלארשיינבונמנאוהלעתיםשהשןעי,ינא



35םינינפהרעש

,םידבעההיבמםירצמץראמלארשיינבתאאיצוהה״בםשהשןעייכ,דחאהלע

ובוננמאהרשאומעונמנאו,ויתוצמרומשלולבומילעבכונתואאיבההזב

ותואםגונישעהזב,העורזאלץראברבדמבוירתאונכלהותבשונץראונבזעו

שרושןמליעפההתרמאההיהיו,ויתומטבהלכונלתואלמלונלבומלעבכלוכיבכ

ולתויהלךממשקבלרמאללכוי׳דשתלעפההתא,תרמאההתארמולכ,רמא

אלרשאקאלזובשונץראמךאיצוהשרובעבךרימאה׳הו,ויתוצמלעומשלםעל

עובתלורמוללכותהתאםגשךלםרגוךתואהשע,ובתכמאההתאושיאהברבע

הזלםיכסיכ״גא״לבימוגרתו,עררבדלכמךרמשלםעלולךתואקיזמישונממ

גיכירפוננויךידרעבדוטטויגןעכיידטטויזו*ודמרמאה׳דתאונמגרתכש

תקזמ,ורבמלעדתאלךחפועוישייכיןיד!לקז׳?מו£ל,קהיזו,ט־וי״עג
.העיבתו

ןמתערצ,תואצומהבתויתואהףולימבונבויםהינש.תברצ׳תערצ

,רמא<ןוגלףוגמרובעתשואףוגהלכבערתשתתאזהעגכהשןעי,ערתשה

.גנודנילטנעומוגרתכותפרשןמתברצו׳ננדנוויוועטכהעדענמ־וויענייוי:ומוגרתו

הנומאלאטפשמויכרדלכיכולעפםימתרוצה
ושיוקידצלועןיאו

,לתלתפושקערוד׳םמומוינבאלולתהש,אוה

יא
ן

קוספבםישרפמהתאאצמרשאהאלתהוץמלהלכתאעידוהלךרוצהןמ
ולםאהרמולכ,םשהלעבסומולתלמשםלוכתעליפלו.״ולתמש״לשהזה

אציןיאמיתעדיאלו.ולאלוםהלותמשםהש׳סמומוינביכ,אל?תמש׳תי

םימשהוניזאה(א?םימדוקהםיקוספבםולכרכזנאלשםעהלעתמשסזוילםהל

,ולעפםימתרוצה(ד,ארקא׳דםשיכ(ג,יתקלרטמכףורעי(ב,הרבדאו

כל?םעהלעהזםשהפרכזכהיאו,ול.המש(ה
ן

״המש״תלמשינארמוא

,״שקערוד״אוהשוירמאלשלא״ול״הלמו.םשהאוהשוינפלשהמלעבןכומ

רפקוהלעמיםשהיראומב׳־׳לימתההזהיהלאהררושמהיכאיהןכוהנווכו
וישעמלכשרמולכ,ולעפםימתרוצהרמאשוהזו,םיררושמהלכךרדכויתולעמ

תוכמבץממיםאףארמולכ,טפשמויכרדלכיכ,שקעולמפנםהבןיאוםימימת

סאו,אוהרשיוקידצ,לועןיאוהנומאלאאוהיכ,ואבטכשמביאדוובתונמאכ

?םמומוינבאל,ויתוצמלעמש׳יאלרשאערהרודהלרמולכולתמש

י

אוהאל

יאיכהרמולכוינבלשסמומ
?לתלתפושקערודםהיכ?הזבםיביימםמצעבםהן

רעטויה:ומוגרתו,ירבדםינכיכהאריךשמההםעטןיבהלךימולשירשאו

טעט!יזו,ןערויווטעגולןעברעדרננפןכהיוי
י

רענעגייארעדניקרענייןטכינ

?רע)העפ

השודקהונמרומהרפסשםיתפומהותותואהןינעב.םיתפומהותותואה
׳,יתעדיפלהארנ

תואלפנעומשלםידמולמויהרשאןומההןעמלקרהמהיכ

,רמאימלעבלואמרופףועלרבדמהתאוכפהועבטהודדששםיוגהיבצעמ

ןוכנתמאםגו׳עיגוין׳ןהטי״הירופיסברכזנכלכה*,הדשהינבאלוםמודלםגוא

,םתולובממבםישנאהיניעתאורועהאצמהואהמכמהזיאידילעשרבדההיה

םדאהתאךילוהלויהלכהםהידוקפוםתורומלכיכ,םוקלתימרכההמיהתאז
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ובלתאוטה,הלאהםילבההותולובמתהרזעידילעקרו,ךרדאלוהותב

יתרכזשומכו,הישועלםיימהלוכאיהשהשודקהונתרותןכאל,םתוצמלעומשל

,םירשואמםיימבתמדאהלעונתוימןעמלקרונלהנתנאלאיהיכםימעפהמכ

יאונל
ן

םידעםמצעבםהיכ,תוצמהתרימשלעתואותפומםושלךרוצונל

/תאירבבהלמנוקלמםושןיאםהל,םיוגהיבצעלכיכדועו.םהלעומשלםינמאנ

כל,םאבצלכוץראהוםימשה
ן

ךופהבועבטהדודשבםתרובגתוארהלולדתשת
ןיאמתאזההאירבהלכתאארברשאץראהלכןודאונינודאלבא,תואיצמה
,טלמומה

לעהלעיךיא,רובעיאלוןתנקחתמייקעבטבגהנתהלהתואןיכהו

תואלפנאיהאיה,המצעבגהנתתרשאכעבטהו?וידיהשעמתימשיאוהשתעדה

םיאלפנ״ררושמהרמאשומכו,תורמאתואלפנלךרוצונלןיאו,דבכנהםשה

ז״כע.םירמאלךרוצונלןיאו,דואמםיאלפנםהםמצעבםישעמהיכ,״ךישעמ

ןימאהלונליוארו,םהםינמאנוםייתמאםלוכהרותבורכזנשםיתפומהותותואה
הרומהברהםגשדעהו,הוצמהוהרותהלבקנםרובעבאללבא,וניבללכבםהב

יאיכ,םכוהבהנמאלםיתפומהתא,תדהירקיעהרשעשלשהנמרשאכל״ז
ן

קרלבא,םתואהרפסהרותהו,םדעלבתמא׳דתרותיכ,םהבךרוצונל

ןעיו,הרובגואהמכמםושהבםיאורםניאוםהלהליגרעבטהרשא,ןומההל

ןתוירשאכו,רבכמםיבצעהתואלפנמעומשלליגרןומהההיהש

הרותהיקומול

יכ,ולוקלעמשנרשאתפומהותואההמדימלאשי,ונעמשנוילאהזולורמאיו

כל,תוכרעמהידודשוםיתפומתאיצמילבהולאםושולראתללכויאלןומהה
ן

םהלהבתכו,לכשהיכומנןעמלו,הבלכרסממאלרשאןעמלהרותההמיכמה

רפעהוםדלםימהושמנלהטמהךופיהבםשהמולשהשערשאםיתפומותותוא

.היפץפקתתלואוהפןומתפםושםהלהיהיאלרשאןעמלהמודכוםינכל

.בגשנוקידצןימיוג׳הםשזועלודגמ

ולבוטועשרוולערוקידצ:תלאשןינעב
,

םיבר,ותשיםיברוותשםיבר

המוקמבהנדועאיהותאזההלאשהרבדבונתואעיגרהלוונבלתאבישהלובולמע
כל,תדמוע

ריסהללכואילואידיםצועוימוכתאיכונאםגתסנאיתרמאן

ילשיתובושתהשולשויהזהםויכלושכמלוהקופלונלהיהתאלןעמלהתכובמ

איה,שיאלכלעורבעירשאםיברםיערםירקמהלערתהסוליכ(א:רבדב

הרקמלכלרשאכלכהיכ,ודבעאללםיהלאדבועןיב,עשרלקידצןיבררבתאל
ואכודירשאםיעשרשיםגובוטבםהימיולביםיקידצהםג,קידצלועשרלדמא

יכרמאתסאו(ב.ללכהלאשהנניאהלאשהכ״א.םיערםתומילכושעינפל

תעלכבםיעשרהורסויאלעודמיכ,ומלועגיהנמהקמבלקועמטפשמאוה
םלשהברההדהודירבכהזלעהנה?ויתורותלעוםשהיקומלעורבעירשא
קראוהיכ*,פנמוםעטבוטברמאול״זןומיימרבהשמונינודאאוהעדמלכב
כדיבתישפמהרימבההיהתשןעמל

ושעירשאתעלכבםיעשרהסאיכ,םדאל
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ודיתאמלשיכןעיו,ויהלאלךרביווידגמירפלכמלכאיוןגבךלהתהםיהלאה

—.והללמתווילעתפנהךברת,והארמלאדממרשאץעהןמםגמקיו
אלםיהלאינפותינרומאוכליוץראבםדאהינבובררשאכןכירתאםגו

!יוה,והנימלימהלכםגוןקזדעורענמםדימשהלםיהלארמאיו,וניביאלוואר

שיאוןקז,הלותבורומבםירענרשבוםיללועדדמזאם*הלאךלהשעלודגהתשמ

םותתאתמדאהשיאמנתאךא,םימעטמךלשעתוךמבזמלעולעםלוכתביש

ערהרודהלכתאותימשהםיברםימ,ויניעמלמערתסיוםלועיתלאהארובבל
!םימתבלברקבתוממשעבושוברהמ.ומראץראוטלמנוינבואוהו,אוהה

אללואשתדרתמודועארייאלתומדמפמיכ,וברקבובלתומונבמומצעהמ

עודמ,ונריגסהלתומידיבוונתימהלםיתלאץפמםא,ובלברמאיכ,דמפי

לכבורמובלתממשמ,וניימהלעהלואשירעשמו,ונשפנהדפםימתומוהתמ

לוכאץראהלעוכרדתאםדאהתאהרוה,םיבנעשעיוןמשןבסרכעטנ

לעוכסנכןייהוםינמשהתשמתשערוהטהףועלכמוימהלכמו,ולרמאיהתשו

קמצל,מבשידגנמ,תומ,תתאךא,וימימובלובצעאלותשיולכאיו,הלעונמלש
תועושיסוכו,ונפגילאצהממבשידוע,וירבדלעוויתומולמלעךלמישעקומצוב

סוכתאו,ודימתלפתםיבנעהסוכתא,ותצפצפתווילעתלפנביואכ,ודיב

׳יי.דבואידעלואשדריו,והקשתוונעמלתכסמםירמה
,־?.י

ינבלכיבאהיהאוה,ירבע^,םרבאאוה,םהרכא
י

,הנומאוןמוא

,םדקינבלכהנממעיבשהל,העבשהידומעםשעטנעבשראבבותמכמלשאו

יארלאולהארנםימשמ,םהיללועלםרתיוריתוהוםהילכבומשסנוועבשוולכא

לכתא,יניעבןממאצמיכ,יננהיננה,משקברשאךיהלאיכונאולרמאיו

רמאיו.ךירמאךערזושרימסתוא״הנדבליתבצהלארשיינברפסמללאהתוצראה

תומבוארכדבו—תומידוליהןבהלכרבדרשאהערהלעםיהלאםמינובלב

יחורוישפנו,היהייצקםגינפלרשאםדאהלכתומכסאיכ,ינעגפיאלדוע

תממשהתמנתוקלמבךא?ילןתיתמםימואללמעוםיוגןומה.ףוסאיוילא
ןנערמרזאכןקז,והתתומתותיריוילא,תוניכהולםגםינונשךיצמ,ובלב
.םיתמהץראבוינבותואורבקיו,דרירוביתכרי

ומדלומזארשבל,ודלוהבקמציויבאבלוומאלדימי,ודימיןבהימתתש

המרבלוק,ושפנברממתודפלו,ומעוישודקלכואות,דריםימשמםיהלא

תמיאמו,ורשכרמסאלתומךדמפמאוהםג,ךדיףרהםרבאלרמאיועמשנ
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ךא,והמיקיםלוהסנלןורמארודלוהימיםלועדערמאיכ,ובבלדמפאלךברמ
םיכשממבו,ודעבתכשתהרואירואמתא,םימעפהזונממםגתמקלךתמקנהתא,־

.ןענכץראברבקיותמיו,תפסאךילאושפנוומורתאםגו,םלועיתמכוהתבשוה

ולילינויזממ,ולגרלארקיקדצויכרדלכבו,והשעמלכבםימתשיאבקעי

ויניעדגנל׳דתאתושאוה.םויהלכוינפתמגמוניארהארותמונתתונומתמו

,ושפנתקבדםיהלאבךאםמוי.ולעועוצילעםיהלאיכאלמהלילבו,דימת

,תומתאריאלןוילעינפהאוריכרמאאוהםג,וילעבצנ׳דהנהוהלילבו

,םימעפהזותימהלתלבנתהומואםגךא,דריאללואשירעשםימשירעשמו

,המרעבוגרהלוילעםמנתהו,ובלבךתמקנתמשהרצלמא,ונממךפאתבשאלו

םיהלאמלשםורממ,הלסםיימץראמוהשרשלינעקלדיהשוטנברמבימראהו

יהלאוהליצהויביואלכףכמ,מטברובעיוויכרדלכבורמשל,םינממלאיכאלמ

ותואוכביו,לפנולאלץראב,והרמשאלויהלאלאםגתומךברממךא,ודסמ

•—.םויםיעבש

וילאםגתמשויבאלרענונדוע,ןיעילעמרופןב,תודוממשיאףסוי

רצמדעוהופדריווהומטשיוהתצהךתאנקשאוימאבלב,ויימלואשדירוהלךבל

ושפנתאוליציווארתמה,לאםעדרדועהדוהיו,לארשירוכבןבואר,תימה

תמק3וינודאדיבוריגסהלהתסהולםינונזתשאתודיפלתשאתאםג,תוממ
,אציךולמלםירוסאתיבמו,טלמנירזכאתמממויתלאתלממבךא,ונממותמקנ

דיבר,לחבתוקותרוינועילבכםוקמו,שריםיכלמתונמראריסארובתמת

ונוריוףכועקתםימעהלכםירצמץראלעותאצב,םשוהוראוצתקלמלעבהזה

תומךתאשמודומעיםימשימיכואסכיכובלברמאאוהםג,הצראוינפלולפיו

םשייולבוהתמשלאוהםג,תיטנךדיורזנשארלעםגךא,ורשברמסאל

.םירצמבןוראב

יכותואואריוומאםמרמותאצב,תיתלאהשיאהשמ,שיאההשמהזםג

אלויניעיתלדדוע.ךדיבוליפהלאוצמתעלתמטשךמרמונעמלםג,אוהבוט

דוליהןבהלכ:ותרמאעצבירכנםעלךלמ,תמתפויתמתלואשירעש,וממפנ

םימינפלעאוהלקונעמלאמוגתביתהתנבםישנתמכמומא.נהויןככיתומוהת

,והתדכלאל,תשרפולךתשרו,טלמנהערפברממםג,ושפניתוממליצהל

טעמכוולןטשלתאציךרדבםשםג,ירזכאארונםעמיוגתודפלוכלהבףא

,ומצמלעםיימויתתומהידיבבלתמכמהשאהפםג,ללשלךלהתיתץושפנ

,הכפשהנבתלרעימדןשדהךפשלעו,הנמלשתתולומלהדי,ךדימותואהליצהו

ושפנתומךדימו,אברשבלכץקכוצקםגךא,תאמציקנםדלךשפנעיבשהל

.ץראהךשמתו,תבכםיהלארנרועפתיבלומאיגב,ליצהאל
—

דועךתשקוךילת,מצנתואושמלתלפהםלכדמילבתינבלכהלאכוהלאכ

יתנמאה,תאזלכבךא,ךפאמאצירשאדערשבלכאתךברמו,תעבשהאל

ךדיממקלו,יתיתשרשאיתממסוכרובעמךילעםגו,םויאובידוע,רבדאיכ
תא,םיימהץראבתותמדועןתתאלוהברםוהתתעקתיו,השקהךברמתא

תאאיצוהוץראהלעושענרשאםיקושעהתעמדריסהלםיהלאמלשיוכאלמ

—.ךתאדקפתרשאןודקפהתאואהלזגהתאבישתו,ךינשןיבמךפרט

*13
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,המכשנהרבעןושלרפעמםיקמו׳דתוקדלררושמםלשהםכמהליתבתכרשא

ובכוכריאיםיהלאןרעונשי״רבםמגמברה׳דהכאלמלעליכשמהאוה

!ןמאםירההלעשורפרתשכ

(.הזהרוגחהמהתאהדוגאוילא׳תלמהעב)

ורזופםיטעברבעינבםויימ
.ד־*דVי־־:.

ורזגנהיאיבנבקעיןוישלסנ

.רוידרוידמםיאלפדרתו

יבדע
בכויבקחלןימ

זןרד

ויטי8ייברחשבריאהו
ץחן

םיהילא׳רמאיו
—

.רויאיהיו
*:־V:יVי־

סממיתיאריכ,יתומצעבשארעבהיגיגהבו,ינתלכאימעןושלהאנק
ןושל,תמאתפש,םיהלאריעבבירו

ץראהייוגלכ!זובלהתיהךיא,תודומת
תאשיאורבדיהב,םידמאםירבדותמאהפשהמפשמויוגלכל,םתומפשמל

יקמעמבבושמירשאותבשממלכוימאתאשיאועידויתב,םינפלאםינפוהער
הצקבותארבדיו,וירמאםישירפסב,והעדיאלווילאבורקאלםאו,ובבל

ןוכתםתפשו,םלועתירבלונושלתאשיאשיאםיוגהייאלכורמשיןכ,ץר&ה

ילהא.דעוםלועלםמע

וי
םג,םירגהינבוזנכשא,קלמעינב,םילאעמשיון

ןןראבםנושלתאומכשאלםהםג,רדקילהאמתוברעבםיבשויהןענכושוכינב

ונמנאךא,ירבעהםהרבאערזונמנאךא.ומעןושלכרבדישיאשיאוםתלאל

סנושל,ר!םעלוניפכשורפנוונמכשוננושל,ונדרידוריהמדאהתומפשמלכוו

לעורבעםיפלאהונש,ונלוגעליוניביואו,ונללבתתואםגו,ונתאאוהבונג

םהרבאיהלאברשאיפאהרמימעינבבםג!בללעםששיאןיאואונישאר

תא׳דדוקפיסא?הדוקפםוילושעיתמ,לאוגםו־לםיפצמהוםויהלכוללהת־
,םתובאץראבדמאיוגםתואהשעו,םדקימיכםתמדאלעםבישוהלבקעית־ראש

יאםנושלו
םידרםיהלאירבדתאדועעומשלווקיךיא,ורבדי.אלוםהלהפ,םתאן

יכה?וניביאלושדקןושלתאםהו,והערלאשיארבדירשאכםמערבדירשא

יתבשיהכםיברםימי?הזהםעהלארבדי.תרמאןושלבוהמרגותוזנכשאןישלב

לי־ויו?הזהםעלתושעלהל)יתבשמו
ך

ואריוםהיניעומקפי?םבללארבדלונל

.ובושיילוא—םהישעמרזתא

יכ,ילוקבעמשםיהלאו!והיתיוקשםויההזךא,יבלדידי,םויההזךא

רמשכ.ינומכמתתבשבבשויינודאתאאראו,יניעדגנלםימשהומתפנםואתפ

ןרב,ולאמשלוונימילודמעיםתולסמבםיבכוכהםימשהאבצלכו,ואצומןוכנ
שדוקירישבםימצנמהלא,םדקימיכםתפשוםנושלבועיריורקוביבכוכדמ־

ואבנתיוםיבהאבוסלעתיעבטההמיענהותבתאתלאו,ונתיןוילעלאלתולהתו

,ךתונמלאידגביכילשהרפעמירענתהוננושלליתרמאויבלששויתיאר,ופסיאלו

מוררשאשיאיכ,הבוזעדועארקתאל,ךתאךלבאםמנמואבךלאוגהנהיכ

.םלועלךינפלעמךתעמדהממו,ךתפרמריסיאוה,וב

ללהלתולהמיפאלמלעגיאלבההזהמלו,ישפנדידי.,ךלרבדאהמךא

בלליה
סיהלאתילעפמוזמוכל!ובךלמהעורתוווקאציץראהלכברשא,רמשן
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ריקוה׳,ירכנםעלךלמיסמבהואךלמו,ושדקתכאלמותואהרונעשהרטעז

.׳ומליזמהדובכאסכורומעבהזולכובבללעםתומכעילאדעמםשיו,זפבושפנ

,וערזיפממכשתאל*רשא,ומעןושלץפמה,אוהםיהלאעבצאםאיכתאזןיא

!ךורבהריכמיהי,בורקלאוגהלםיקההינבמו

׳ילככהמכשנוהשודקהוננושלליתאנקאנקיכונאםנ!ןוילעדידי,התעו

,מרוזףאושומוקמלאלארשיינבמשיאשיארשאתאזהץראבו,ובץפמןיא

עדיאלונושלו,וימורעמתוסכלהרקםויבדגבו,ביבסויפלםימעטמולןיכהל

ץומבהתודתדנבהשאכוננושלו,םעוםעןושלכוארבדיויתובאןושלבאוהסא
הלתיבהנבאיכנאוהילעסמתיניעיתרמאו,המיבההתואףסאמןיאודומעת

.

ףוסיאלרשא,םימיהרטממוםרזמהתואתוסמלקר,םרכבהכסכ,ביבס
יתינבויבבלקשמיתאלמויתמלצהיכהבוטלהולאילהרכז,הינבינבמהרכז

.מצנלהימתזאו,רוארקובההילאםגריאירשאדע,הנולמתיבהל

דועו,תיבהתכאלמהכאלמהיתילכרשאםוימורבעילעםיברםימיהזךא

ואצמיילואיתארייכ,הצומתובומרב־והמיקהלםמוירואלואיצוהליבלינאלמאל

יתייהוקומציפתמשםירבועהלכוילעובימריו,עררבדלכץמש,תוערגמוב

יתיארויתרוקלצבםירקיהךירפסועיגהרשאםויההזךא,ץראהלכבהצמשל

,והיפקומשאלמיאלוכרעמךמלו,ונושללעלגראלשרלגועללוהומכשיאיכ

רוזאתמאוקדצקרוצפמהרטמלכרשאשיאל,ולהלארשאשיאליתדמאןכל

הזו,עיגאוידיליתיבתוריקמתמאאבמהבוירבדתאמלשאהזהשיאל,ויצלמ

טקםישיויבכוכןיבו,ויתורצמתוריטןיבומיקהלויניעברשייסאתואלילהיהי
אוההםוי,ירדגתונבלתעאליכ,רמאי.הכסאךא,יתיגשאליכ,עדאיזא

ךא,והיתמלשוילארשאךרדבילאוהבישיוילאיתמלשרשאתאו,קומקמרי

אצמלעכממשאוובבלםערשאכרבדינב־שיווקדצתונעוובוינדובכתאאנינארי

.ברללש

תכרבואשי,הלביבסםירהץרא,םיקמרמץראמארוקהירבדםההלא

.רעלקניוובילהדוהיודבעתאמ,וימאריזנדוקדקלוםעריהבלםולשו

.ורפסייתלהתיליתרציוזםע

הארווצראירעשוינפלומתפנםויבו,תאזהץראהלאםדאהאובתישארב

וללעממושמשהתמתםישענהםישעמהתא
,

ךלהתתאיהילאתוכילההלכלבתה
אםויאל,היתולגעמלכםירשימב

ו

ואףלאאלףא,םיתנשואהנשאל,םימוי

ומעמא4ורושימיכרדהיכרדרומשמאיהםימלועתונשתובברסאיכ,םיפלא

ןימיתכללתתומרוא
ארקיקדצמרזממו,ץראהלעאצישמשהרקובב,לאמשו

תבכשלעתוברעבו,ברעהדערקובהןמבבוסתוניתונמןכשמלביבסו,הלגרל

םנניעבלעוגמםימשה,ולאמשמוונימימוהובבוסירואיבנוכלכו,ךלוהרקימריה

עבשהנממאיצוהל,הפיעץראתוורלםתעבםימשגורטמונתיץראהלעןנע

ןמאנהמיבלכבםדאה,לכואלםמלוהתעבהכוביןתתהמדאה,הכרבוןוצר

.הנשתירמאדעהנשהתישארמהתדובעלכואוביויפלעוואציויפלע,אוה

?הלכלבתהארבימ,התדלומלוהלהלאלכתאהאורהשיאהלאשילואש

תעלתולהוילעתונכי,האבאיההנההנושארהםנמא?התירמאלתילכמהמו
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ןוכנרמשכהנובתו
בי

ןי
םמרו,וידמיהלאלכואציאלןיאהןוממיכהאצומ

ספאההימיךיאו?היהאלןדעאוהו,ןיאהדילויךיאיכ,סדילוהאלספאה

כל?הימאלושפנתאדועאוהו,ותיבתושפנ
ן

הארי,ןמביויניעברשאשיאלכ

ודמעיתמשו,ואיצומלאםהיתממהמדאהלעולעממםימשבאצמנרשאלכיפ

.בלירקמלכ

הדובעההמ,רמאלוהערתאמשיאלאשילואשםאיכתינשהתאזןכא

הבבוסיביבסביבסבהזרזהלהשעו,הילעונמנארשאהמדאהדובעתרשאתאזה

תמלהלכהאירבהאבצלכםג?דעימלועדעשדומלשדוממוםוילםוימדימת

תולעלץראירקממלכוליפעתהזהרההלע?ובאצמירבדץפמהמו,ואיצוה

רשאהפיעשפנטיקשהלואיבהאלהמואמו,ובשמורבוולעתורב,םתמכמתורב

ונדעסיןויצמושדוקמורזעםיהלאונלמלשיכדע,המהעדילבומעדלשורדת

תאתלגאוה,תאזהץראבהפונילעורבעידמהזומהץומאןבןמאנהודבעדיב

:רמאלונינזא

י

םימתתבשממינופצמונלריאהאוה.ורפסייתייהתיליתרציוזםע

כיכםיעד
,המדאהתומפשמלכותואועדיווריכיןעמל,תמשעודיהלאל

.רודרודמומשרפסןעמלו
י

ויהלאתולהתרשבלובללאןתירשאתמדאהינבלכמאוהימוימךא

(ממוצ)ץעמסיפכוא?׳דתולהתקעזתריקמ(םמוד)ןבאיכה?ץראתהצקב

כל?׳דתוקדצונתיידשזיזוץרא(ימ)תומהבלכוא?הננעי
ן

(רבדמ)!םדאיהי

,שמשהתממיתישעשילמעלכבטלשירשאידגנכרזעילהשעא,םיהלארמא

בלןתאץראהו,ונממלדגאיאסכםימשםימשה
יכונא,ינומכהשעארשאםדאהן

ינריכיויתישערשאלכלעשורדיורופמיאוהו,וברקבתלאיתואלפנלכתשעא

.ץראתלכלעוהנתאןוילעינאףא,תאזהתמפשמהלכלבאל

ותרטקמילכואבםדאתו,םימשגומלעבשוייפמאציאציךארבדהי
תיבשהלותכאלמתישאריתתו,׳דלתומינמירלויפכתנובתונממריטקתלודיב

אלו,םתידליוצבריםתנועמלאוץסוניתמשהברעברבדמב,ץראהןמהערהימ

סינה,ובוראיםימדלאלרשאהיתוהמהבהלכו.והשעממםדאהתאועירפי

לכותיבואוהעבשיםבלממוסמיםזגמ,ותדובעלכתאדובעלויהו,התיבת

ברעלו,תדשבותדובעלכתאוידמירוממבורושבשורחיםויהלכןת.םימיה

לע,ותיבלהיהייקנרושהלעבו,דומעמץומבותמתבשפנלןבתואופסמקלמי

.רבערשאלומתאםויכותדובעלבשו,רקובהרואדעתולילבובכשמ

,ורשבלערעשתרדאורמצרמצמהוטמואיביםתו,ונאציזזוגלערובעי

השעו,םרעשלכתאמלגיומקיםיזעתיידגתורועתאו,הלילבמרקמודעבןגתל

—.םירהצדושיבטקמורועתקלמלעםשיבליורועתונתכול

,םרכבקרושוהעטי,אוהלכאמץעםא,רעיהיצעלכלאודימלשיןה

.וידגמירפלכמלכאועטנרשאםיהלאןגבו

,םימגאבותורהנבןונבלבםילזונוראבימלכתאשדוקהלקשבלוקשיאות

תלממריסהל,דבכילוממהתעיכוא,וברקלאואובירשאםימהולקהתוארל

.והרשבמ

.וילענמתשומנולזרבבוצמיםשמו,םירההלאוינפםישי
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!אוההםוקמהארוכהמ,ץראתומוהמדרי,םיפנורפעירומרותמי

.רוהטבהזאיצוי,שיבגלאינבאושימלמירוצךוממו

.מדקאינבאורקיינינפוידיתאאלמיסשו,והוסכיתומוהתםימיקמעמדרי

ןתיאתורהנלעםיהובגהםיזראהליפיו,ומודרקץעךבסבןונבלבשערי

.םימיתומראםברובעיו,רידאיצוטישינאולהשעי

תולקמולוסיןעמל,אשניאיגלכו,םלועתועבגומש,םימרתםירההליפשי

.ץראתהצקדעםירשמבךלהתהל,םבבלב

,והסכ׳הזמוהזמ,דמילזרבבלזרב,ולהשעילחבתוביתנותולסמהפציוא

ףיעתה,ףובנלרורדכהדקרמהבכרמהןשבכהמיפמורבו,שאיסוסובכרהכהו

.הנניאוהבךיניע

סושמותפזבורפוכבוהרממיביבסביבסולתיבכויתולעמםימשבהנבי

ואשכהבו,׳דמוראלמוכותו,ונפציץוממותיבמסדמדאואקרקרי,רששב

.תוריפככלעךלהתיוותמועלאוהםגאשניץראהלעמ

םיעושעשוינפלהיהוץראיתמבלעוהדיקריוםייאשופתיברואבוד

.םויםוי

םימי,רומאלמו־תואדיגי,היגיאלמריהו,ליהאיאלוסרתלרמאיאוה

.איטמיאלו,ץראהךשממםרטםיבר

תומוקמלכבץראהלכלעךלמןפצרשא,ותרובגוופקתהשעמלכו

,תאזהץראהלכתאבבוסהלודגהרואמהדע,לבתתורפעשארקבאמ,ותלשממ

ותרובגתאשיאעדיאלודעלבו,ותמנמינומטינופשמנעפיאוההזהםדאהךא

.הזהםויהדע

וטיו,תולקלקעתומראוכלהםהםגץראהלעובררשאכםדאהינבםגךא

אוהימועדיאלוןוילעםיהלאתאוריכהאל,םימלוערוצהוקרשאךרדהןמ

.ועמשיולוקברשאםיהלאההז

יכ,םיהלאאוהךא,היבשויוץראלריאמהלודגהרואמהךא:רמאיהזיכ

גנודכסמנושמשהסתו,ץראהלעהיהייכרופכורוקםג,רואהארנורואב

תאהימיאוה,היתהשפנלכבוםיזעבוםיבשכב(עומוןוו)םומלכו,שאהינפמ
יארוקומרקבווילעב

ן

םיריסו,שבייצעלכוטקליוםעהוטש,ופאבהמשנ

הדקומלעטהולשאוריעביו,ןוילעמורתאורמהוופיצקההרעבתבו,םיכובס
ריטקהלשאבםתואוריבעהו,וממריאלםנטבירפתאוםהינבתאםגוםויהלכ
םשרשאםוקמהדעהמימשהשאבהלבלעיסאםבלבורמאיו,םהיהולאלהשא
.םלועימילכןוכשיהמשווהובבוסיטהולשאויתרשמ,םיתלא

סאיכ,םיברםימבוניבשו,בשילובמלםיהלאורמאווגשםימבהלאםגו

כ,ושבייםימיקיפאלכוץראהלעברומארקי
ל

םנו,עוגיוילגרברשאםוקיה

כל,ופסאיםיהיגד
ן

שמשהטהלמהמומםהלםימהו,ןוששבםימוב־אשהותימשה

הז:ורמאיוץראלתמממםימברשאהגדלכתינבתסהלושעיו,ףפועמוףרש

!והונאוילא

ץראברשאלכמהובגומכשלעוושארלעמוראשיהלאלכיכ:רמאיהזו
מוררשאלכבלשומהאוהיכ,תורבטילשןיאו,םימהלעתפמרממורהו,םימשבו

ןראברשאלכו,ותומישםיעדויםיימה,וילאותמשנוותור<ץסאיסאו,ופאבםיימ
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כל,עוגי
,זוורבףועמרשאףככלכרופצלכתינבמםהלושעיו,ונעשהורורלען

זולוניוקהזוניהלאהנהזורמאיו,ונימלברועלכוסרפהורשנה

יא:ורמאיו,וכמליץרארפעהלאו
רפעמלכהיכ,לעממםימשבםיהלאן

ושעיווכליו.ןופסאיהמששמשהתממםיכלהתמהלכו,ןובוש׳םרפעלאואצי

הלילוםמויתמשןוכשלץראןערבקורפעתוליממםהילהאתוביבסורפתיוםהסנ

תנומתםינווכונממתושעלץראההנתנםדבלםהלהיהרמתהו,םהיהולאבהקבדל

המש,םשמונאצירשאץראה:ורמאיוםיפלטעלותורפרפמלהמדאבשמורלכ
!תדמועםלועל.ץראה,רשבלכיהלאאיה,בושנ

קומילבלתונושםהיתדו,ץראהברקבהינאוהינאתוברההלאכוהלאכ

ואילעופלכודרפתיןעמלו,רשומו
המבזנ:רמאלםדאימבוז,וגהילמעון

ייותשיויללמםדרשאוניהלאל
.תימשמלץראהיהתו—םכיסנן

אריו,םימשהןמושדקןועממתמאםיהלארוענ,וניימןנורתמרובגכ

יא,םירדסאלוץרא,התמשנהנהו,ץראהלכתא
ן

יא,טפשמןיאודסמ
ן

קדצ

הברקבתותימשמתודמישנאהישנאלכו,הילעבשויהםעהעורפיכ,תמאןיאו
וא?הבונתירפוםיבנעירוכבתושעלדמאםויבץראלמויהךא.הילעלוממיו

כל?ץראהברקבהקדצוטפשמתושעלתמאםעפץראייוגלכודלויםא
הארן

הז:ולרמאיורושיממרואבוהקזמיווהדמליו,ץראבדמאיוגולתמקלםיתלא

,סתובשומלםתומפשמלץראהייוגלכןיבובושוורבע,הבוכלתרשאךרדה

!ילאידלימ,ושעיןכוואריםכמ,םתואםתדמלו

,ירבעהםהרבאאוה,וב.םיהלאתוררשאשיאברמביוולתישאראריו

מותפל,םלועלאםשבםשארקיוולוקםירהרפושכו,םשוהוראוצלעןמובןבא

םגםיהלאהאוה׳דיכםהלתוארהלו,תורועםיניע
השקמצי,ולןתנדכנוןינ

רשאשיא,שיאההשמהזו,והשעמכושעיוםהםגוכליו,םתשיאבקעיוםימת

לכתאםיקהאוה,תושעלולמהרשאלכתאהלכאוה,וברבדםיהלאמור

תנומאכאליכםהלתורוהל,םירועהיניעריאהאוה,ונוכמלעםיהלאתיב

ולשמיםיברםיתלאאליכםהלדיגהאוה.לארשיינבונימאיץראהייוגלכ

םתרמאוםכבלששוםתיאררשאםימשהאבצלכאלומריהושמשהאל,ץראהברקב

הנעמשתשיאינזאו,ודובכוארירשביניערשאםיתלאהאוהאל,המהםיהלאיפ

יכ,ונשומתאלרשבלכדיו,ונרושתאלןיעלכרשאםיהלאהאנהידךא,ולוק

לכלעךלמאוהיכליכשהלוןיבהל,תעדוהמכמןתנבלםכמלכבבלבםא

.םלועלודבעו,ץראה

םימעהלכתאתוארהלתזלימההמא,בקעיתיבאנהעמש,לארשיהתעו

,ץראהלעעילשהולשומהאוה,ךינפלךלוההאוהךיהלא׳דיכםימשהתממ

דמאיוגלולתויהלהמדאהתומפשמלכמהיולרמבךבקריכתעדלתארתהתא

םיהלאיניעבבוטתתאםהםגושעו,םימעהלכלסנלהיתמןעמל,ץראב

יכוארווריכה,ךדמשהדעךופדרהרובעברשאתאזההרותהלכתא,סדאו

.הזהםויכהמדאהלעתבשלונוכיאלהדעלבו,האציןוילעיפמ

׳דבעתיבזכועשרתימרת,רכנהיתלאתאוריסהלארשיתיבתתעו
,

וקימרה
כיכ,ממצתץראמתמאו,ןודבאהתרעמלאהתואורבק,םכילהאמ

יהולאהלאל

,וידעומבדדובשיאשיאתבשל!ושדקלהלעםיתלאההלגנםרטויהרשאםימעה
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שיאתבהאלםאיכ,ךיתובאיהלאוךיהלאךמשןכאל,ויזראלעמשיאודרפיו

תמאו,םיהלאיניעבבוטההשעירשאהמפשמואשיאלכו.ובהקבדלווימאתא

,אוהלארשיינבמאלסאףא,אוהונרשבוניתא,ורוגיובלבםולשטפשמו

.וירמאוערת

,התמדקםדקימיםינושארםימילאנלאש,בקעיתיב,ךיניעאנאש
,םתובאץראמלארשיתאלב

ןיבו
זמזאכבשומכ,םירפאללובתמהלאהםימעה

יתובשותורג!׳דדבעהשמונתואהוצרשאלככ,םתוניבהיממונלונתנץראה

כל.ונומכםהםגושעיו,ךמע
ן

לכבםתוא־תבהאלםכבבלתאםתאםגוניכה

ןראהרזעלםכדיתמורתומירה.׳דהוצרשאהכאלמהלאםתואתברקלםכשפנ

רשאץר^בהקדצושפשמןנוכלםמכשלעהרשמהטבשרשא,תברקבהיכיסנו
,ונינבלואוהונלםגאלה,םהמע׳דביטיירשאבוטהלכהיהו,הבםיבשויםתא

וארקו,םבלתממשותבוטםויבםתאושיש,םימיהלכתערדמפמןנאשתבשל
םכבבלוכפשוםתלרצתעבןוצרםויוארקםוצושדק,הלפתהלאוהנרהלא

,םצראךרדוללפתיםתיכףאו,ותאנושדימםעישוהלץראהלכןודאינפל

,לארשיתיבהקופלםכלתאזהיהתאל,ותלפתליפיוןנמתיומעןושלכשיאשיאו

ןיביאוה,םימשהלכתמתהמפשמויוגלכלו,המדאהלעםדאלהפםשימיכ

,ונתאונתפשרובגכלארשיתיבונסנאםגו,והצקדעוץראההצקמםתונושלל

תראפתלודובכלםאיכ,ונמאתנקזיכשובנאלו,וניאצאציפמווניפממכשתאלו

.םלועהדעונלהיהת

לככךיהלא׳דתאדובעמםלכתאלו,לארשיתיבשובתאלואריתאלהתעו

ינבוקבדיויתובאןושלבשיאשיא,אוהךינבקמוךקמיכ,ךיתובאךורוהרשא

,ץראהייוגלכונימא(1לעדמאםכשונ־הלא׳דתאהדבענואנהכלנ.לארשי

הכלנ,םכותבםיבשויונמנארשאםיוגהלכםע,בליקובדודייזומאאנהכלנ

רשאורבדתא׳דסקיןעמל,והצקדעוץראההצקמוניהלאםשהרפסנואנ
!ורפסייתלהתיליתרציוזסע:םיהלאהשיאואיבנדיברבד

.ינשןיאוןושאר,הולארזעבינשהאתהםלשנהזבו

.ישילשהאתה
־.ינומדקהלשמ

א״׳ו

חורוהא&ףןיוגמרע.וםןץייטכ

,ן־ןישי!רגתוילכלהרויזהיני?ו

חיפיאושיינזאלשמלהטיליואןכ ־יד:ד:דדד:¥~ימI־

ייבנלקי
ן

.וריהז:בויתמאתויצבשמ
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