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ח.דשיגברבעה M {הרבהכךלכסtכא <:1כ:פדהשינו Nלהקואר,דוע, , • •

לרנבו. nהרבסישמראוסםזהנגיד nמעלכבדדשהואלימחונתלא Kדירתו),

בגtשישנים-שלהשלדהינלר M(להמלךלנפיהמדברדרך uסמעדברשיביא

רארעיםמבושביזעננרומלביםרזחבארוךהימיםלכתממיניםוחיינו)אבצ

 4שרו,דעתיןכפידרנבו,רקים. n\רקרוביםמ.בקומותמצריםבדקמוניותבתיורים

w, לרהגנידבכודע'להרהבהכבידn. נר.ישoימסוי,הואונהךופובעrדםn עזתר

 .מחהשרת

גפ-ע mמק- mקכיד.ינוגימלעתהדויעו.שברעדתלהגסמוךןתיי

שנהשבכלועני'\נ,וא.ימה.פדחוסוניבוח-ה.מברובזרעםחאפזרלמnךשללןםן

תעני.כ.יםשםלנ.זרקדכילאשקלוןממצריםמשחלת-צבאתאצד:נא.יבלעת

 roהרשהנמאסים.הצלבניםנגדשםמצריםשלסרןחליזוקןהבתסיסיםןרצ,:חםי
משא.קלרןחרקולאוב.יעהדיעלזא~םימיהנכ,מימיםמכשפ.הטדשמ,תחליהאז

קרבנלפדעיהצדדיםשניבדבריםרנסכתסרכצל.כ.ביםרפשיםבגדחעכעח
רגםלחליםכמהמהםונפלוהתחתונהלעהמצריםדיוחיתההגדדויםבין

מצריים.יילים znכשה nהפרנקיםשבו

•ערףדדר.ארל,שיבחאו.ידהמלךוגחתבעהרבכלימההמשלחתו.חב,זור

 ,vצאבודי nכ,דיאיןכימילבתוגד-והלחותמא:נזtזרלדלייומםר.משvרללי
דלה.תה mבעפץ nןגזוהלאגiזולצבובהיזןתאוםלרפנקים. nגנרמ/ולח-הננלתאצ

ללמחמהויאצזתקףברובחילותיימעתהיגבירכילשיר.אהיןםכלצעומישלז.
גדוהלבבשקההמלך~ללבאונמנעהצרהוזדממחת .ףרדr.-זiלעתהפרבקיםלע

Kמצערך"ו

לכוע'ולחזרוהמדב.רזרןלציוןלמסעיuלצאתםדה Mדת,ן.ק,ד.זהמיות

ר'ורא,הוביםהידידיםבפיומ.רצערתההצעותתן mוכלחיעןצות nר sהע•תן

וכסהיהר:ח:'וסלהנהלברודםיחכליווסא-נוהואהונסעותשריפהכובת ) 1
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 ">:נאמו mראןר. ,,בפישעל,בפיומצערגנ,ידמעלת,בפי '>תנ.זור '>חלשן
m עדעהתלעתמסעוירו.חד.רביירחה :למאובכלאסבזריהרביו.n ערבר

תאוא.וותסאוןיקר\בלחליה,פן,ב.כחסהאזילך t'םרבתת-שיגעייצפהדב,עהת

גד,לחאחריותל'9ירןחןהצלבניםגתמרתואדהרכיםןנשיבושחבורתובני

טםלמא~רים,עלאמריםשוםוהרובייני'•אהליכםה'תאנתסרןאלווכתיב

כפיוהציעוזר, mרחמפיםנהגי\.ןופ.יןר-לבודברימצופיםtגנחרתתרmנ

בבתיןכחתמוiח nהלרביץגדולת:כהונתלרביuלתתלאב:םכנדריה,שה.צייע

מונחדבחורים.גדלוהחלבורתהחריםסכיזןריםהאגעררךמזר,ש

לחכמיםענחפמעיםשע·ה.לאעצתם1יאלשהעכ'לשיחםשyמורבר.נ

גנהזו.םרגס.ןררמ.ש<רביםחד Q!לואום ..חעחמםתמזזי vrבגשאופעמיםחבכמםת

פתאזח.~בדיהר'.,דראחשצןזאםשלעםםיוקצןזעמליםוראבהסאה,דרגשידה

 :בקיצורוהעבידחה
כחמים,עזח nנפיכמנרג.הגנידראלרמיןדח,מובהשבר~תחגמב:ואצי

חלפןרורביי.רו;חוררונ.בחולין.בשיחתג nאסרו-ל-שמתחשמ!\כיליםמשרוידם

-מחםnלילב,זסקוואתי ')גזנ'יליוסףאתאותרגשר.לדחו!בריאותבקרהור,אל

זלןזיעסמונעניז:נסב.ךז muשףבעלביזמעניושם.וישבנובו~יננwויעכבונר

זמםנחנ mדג,ירגדירבפלנ:וית. uהtזעםנות··והמעדוא.מר~םהדבירם·ורם

בנימויסןובנראתרדרעלדיבורוכ.לאכןוסכנו.תסארנרתעלסחראלזנדני

ל'בם.ככלארתרןהכnצירעםהוסבםתרבקיל,רםיז

לפעמיםגפשנרהרפרח,,תאעובידהראדםו n נilו'ז.צזי.סביםביןשםוהנ;ן

בלמכותמכרגבההוגבדההיבדרו.משוררלמיץצאלםזה~החכמיםבמר.שב

משולכלים,למשקליו.יר nחררמאצנרמשיריוכמהקנארואונושורר.הואשהיר

אךlבובניזם,י~שיפהחצובים,מאבן•פלסליםבזרמהרמש:זחביםיםשיםבאל

 IR'קtכנזtדרניטולאבבבןףןחליזrל,הקירלנד, ,wברםבהם.ין tcורגשרוח

בפנייימרירותוגונרנרתכעיזבגאזרךעלתםיןאריחיישברםנכגדו.גדולה

\היל'ולניקוזמתראפיםדלכ.והארבמושב,וכערשבזזמ.ןלכ ,ברבנרמקאנתו

דMזס,כז·תאחקרההוןזתאלעדעתיי Mנאלאןש.יח,קסמי

דבריםלאדמםעיuלעדבר\דכ.לעתג, nאםרו·י'מלמושבואבתואבל

לעכמגןלרפננל!lיםבסלסוליםלאםוש.לרנועובדהיר'ש.לחרר. ,3ייvן.להםאשין

רויקים,קליםדשי~םידקים.עוצקיםעםרפיםדיביירדבאל;בהילt.יים,רבנזדובם

 :בקחב i;האוכדבריםשמ~אירגכת
ישטפזחלכלסנכערמתאצ n;ירו,רבילעכךכליבכריושארוcתמדה.

םפניבעדתוהרבהשוקלעצומדאר,רי mלעולת.יעפיללבללפניזשיחם

~ 

במרםאסס.דסזר.תוייפכל.רתוcנםךובב•תריהוהדבר•וסלדב,דרליד•דרהךא ) 2

בתmר,ל 1ו~דמובהקרהרוcרב,יבדלשמזכירו ) 3

רשונררר. Kחםלכםנדרהי, Kבהוחשיהרב ) 4
יהוהד.ת•לשיירתשנםםח:ב~תהס, ,,,,ברבןבחור ) 5
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ז.כא,:נתרהציחשכן . nל~ריחפזלאנארה, ,לופיכךהזתקלותהפדחים , nכנו .oד

והיתכןהר-.צן.בנפיהעו.מדדברלךאין :באמרםמכבר,ריואצקםהיהדברב

ובהחלטהזwווקה mעבהסונעעלידבראליונשארלצרן,לריחמדוכמרוו.שאיש

 :שנינואוולם ?מסוכנה nהנסהעיעלומתינותזהירותידברצעמר,אלנוסהב

סיבהואעמו,אחרתדוחעתהאפשרלמן.קמו.שבתיעדעחבךרתאתדןוא':י

עבצרת'לברעללו,כבירל.נראל ,עדתימיעוטלפי ,לפיכך .לטעמו mנתס

ר,ג,חצבעלהאו,הןזנזתנהרלמחשבהלעצו,זקרקכv.נדז.אישאלמאורים,

וילע.עמואהלירה'עמדרצונואםעשול.יצב.רכללעונתרסידר uלחסוובת.והנ,

לואםשויגר.,שיחועלכמ11ורלנןניםהמסוכיםכלןו r;לדג.רוא.ישכיהלןא

דובנ.חמדאישרי, nסחייםרביבחיבנרקלושמענודיבורלררייגעיונסרם

קליהל.מלה-שיגידמחילהשואלמובהק,

 lזi"א'\הואמיההז,מnופאלוא.ישעלדבריםמכהבזאכלהקריםלתי

 \נl'יב· nדנוואר.הלצטרףואמדרמגולרבנוגזוהל~זזב,נקשרזתיךא ,אrוl'ר

למעoנן.

תנד mמנחארפלוסטאםידלג.עינרהלשישיביום : mה-כךדע-ובראוגואפ

ונבכדיעדהובעליותרהבעלירבנו,נפירלק,בילהאביםרבןכvכרובירובים,

צבלקרהמ,טבבןאישסחרי,חייםרביההילאביםהארשרניםרביןעהרר"

וביקרבכבודרבנולפניקרבוחלפוןרביזלקנה.ששיםכןבנעיהמ,דמות

סורפיפסרWרב,בלביגךלןבקיסתרי,חייםרבייקירנו,אשינרהאו :ארמו

עביר,דאמוהאישירושלים.אישהואיעזנפליםכפליצאלנורהאובנכדבדדז.א

בגפיו.שרחבמקצתאאלראדבאויני

עלותהnוההילימינוהרש-יבריחשליםילידש.ור.ארבנו,מששמע

Jהאניםפנימבקלוהיהקנקרm סחחייםרוביעדמ.שביחהומשתעשב.יתד

ריצאב•רשירלים .. ,,א"רתהדבישיבתבכהדרתומעייןתמלידשה-הילרנבר

נפילתלפני , mרג-זלפנידחשיםכמהשמפתחי·בעניניש.בה,ייסכבןונלצרים,

עדתלכגבי1למשפתתר,,לכדד,רירג~ספורמסתמאהעלרים.ידיכירלשוים

העבוהד.ועלהחורהעלשיב-באםןהשתעקמזאהצורר.הצדבייד ,שילאר

כלדאו.יא:מרכןעמרב«,סבוףאונכיבמזרחלבי ..בשירו,רבנומאברואבל

יכסףוכןלי-ולתולחקיתינוקכסכוףביושי1לים.ןלביב.מצירםאני :הימים

לחום.בדאזאמזהיוםכלדג,יגיוציון .מולזvר:sזליר

בניומלספרלציןר uמסעלהמלךיחםירבידושרקד mשאלmזוד

עתעדוכרנעםהשעהלדוארהכ ,vאששארככללר.סחרבנוד .חבורנתו

ההצרים.

האו :אמרבשבחיו.לרבנוהרבהוספרחלפרןרביחזראהישובלהשך

יחרבשממער,בכל mרשופלמטבערתשקןררו,אכ.uרהו •.בינינו•חידצאלנו

בצמצר.םפרנסתוהימים.כלרתלמןדועצמועםוהאוובמתיםבז.נאתהכבודמנפי
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עירוביםנשאוים,כלוםבנותייושליזr,בניר(ש.נילביות.ונחסרדרדידקיבקשרK'ל

לבינהשמהגעינדםמ).מותרכיאכבiויםיושריםסרניםרחםעצמם,בדשות

ר nרהוביראב:בית·דין.צאלנויששמהדנהשניםרמזהזיזביתחבר~ררתמניגר

עובטים-שKלתראיישביןשכןרלכ-לחברואדםנ:יןלשרםמשכיוימירלכ

עומצ.בפניחטיבהעצמרלכ , l'רבכללחשבים.ארלבבלהגיטיודינובביתמאד

עצמו,ברתןןרתבלבדר,ילךמoרמיתר, Kלאבל,ב.לן~שדיהלןרעמנרכאן

בעיני,דאמדר,-לחפוןרביאמר-שכלעצמיאוני,עמו,•כרןסרתדברוכמו

ומאארעכיןwרשרנים,מדרדרתתלמיחדםככאזחדרחר,ריקותתלמדווערצםכפי

ןסופעתתוותרשאבמתכפישני,ביתבימיהס.גהדריולנעלידחאואירושלמי,

ש-מים.בירתאזמלפגרהאירמיםמסעיז

ביקרים.היקרזואישזהייבסוחבידבריםלפוו nרביהגדילוכזאתכזתא

סרחערביםעלתחס.ריחיםירבישרבאלינואביןםר nראלומחרת

גנירעםבכירתדבריםלקחהירםאותןכלהליהלאותרכל :אלמולרבנר

(רבניו uלסמעאירשתוהארשיצטףראובררוגמרמשפחותבניןכלרננותיו

 .מעצוראיו-ןשאותהאובאלדרכבז) 'זiיצליחםאאחרינויא:וברובבותיו

ונברילךרבאשרבציןר.שלכוןיזכועד•מסיוןמעמודימנעםמכשולאריז

מעזeחןככיזן,,"גיעדדעמןתוליהל,אר,הטובמןלרגבויגיעושארעמוילך

ליttרן ~מניומאנםד·ברנ.חאכריתחאוריותרבונבחייחייוקשודיים·קשרדים

K בדברירמצסחזחיםמתחדדיםעוכבסאובדובזחיושנידם,ישבראלכמעסיוםין

דועה.תוהר

ו.ל-הגישביקשחיים,רביהאו,היההנגי,דבביתאסרוח-גלילואבותו

ורבכעםיוררm nבונעדא,ישאתח'מיםבמרוצתמ,דעתינאי..י,המוסכים,אבזניבידר

לפניךררר,דים,דבריועיקירבלילהבדבפנקסיושרמתידעתינתתי ,שיחו

וג.מראמן ,רבותינומדבריאמריםוכמהמסהוקשרפתחבתחילהבדיוקם.

מדרכים,חנדמיםעריונרתלפנייבווחישדישראלאברץהיישזזiבכשנ.חוהמדרשים,

 :אומרעברוזmדהמסוכים.לזאניהרבהנעמו
דברים.מריבתדירע-צמיאמנעעמדוישייזעתוניכפי ,כרתירדמררי

עו:זידב, ,,דברילשונעהיפעם,תאrאוולםתעובה.כדברומריהבמהזצשאנא

רבילנראלמוהיאןהרבהתמידנ.ימעיתן.אתרכיח ,rהוכח Iשאקייםאניחייב

כדרר,יחידהןיהוהדן;סיאושגר.עטרתידז.הדרבולעעדתולהלקבדהי 1ע

עפותלו.בקדצתלבכירבשירתוצyרםבVוורת,זזארגדלוור, Kנר;ןגיבנסברתין

מזאניםבףכישארלפזרירכליההדו.ובנרבנשמתכרהלד~רמהפשמתשורשהד

ואבהמדnא.דוהאוכבהדrסמדרהשקערהה,כרלדא,ומהכלעיוכשניד"וך.אר,חאת

תפ:זררתסל , uכולאנוהמכילצית.ראשוןהמשברהארבעהד.להעתירקם

 .ם~עמוסישהויסמרכיבאדים.שוחלן/(עלשלגובניםשם,הןשtםוישרלא

הבלוךכמכשופיםכלעבה.מרהבגלותהסכבו·שקענרשבהושבעיםאלףזה
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איגמnחאהמתלפיברםופועלים,שומעיםרואים,ענ:מנרונדמיםתבל, n.דאבנ:ר

חיצוניתריאיהלאאבבלותריאיתונאידיעזוכשולים,חי!שרםא.ט,יטמוירםמרכי

דדינחכואיבוניםנפשנוחשהעינינו, mס-נפשיתג.פימית,לריאהיואילו

נמד. m'ב

 1אנהעד ?מתיעד :דוורדורבכל·שלאוגדךליםדכןרכיםאמנם

שיריובטעםבלדבלא !הנהעד ,די :ומארקםה~רוירחדר.,ונברבאל

הגלוח.שב'רחהיאהאלהאחת,דג,הלרדהאמתירדנו~נבפשובגדפוכיותחנוניו

מעסים,היוםבופלע,מחדבהכ,היוםהגלדת,חומתרפדץקםחי,כמרפתגcד.דר

לכויעקבבית :בפסוקהפכלללשוןהכוהב.ן:ןן , D•גדדריגדדויםמחרדדובםי,

הצמב•ם.בכרנלךנ•ם, mהבכובלןהדרכ'ם,כבונלך,ונהבר

עינינוךתדמעלבונידבאאבלבגבולנד;ךפ mזדבבווארדזכינוונאו
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