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אלרשא-םימיואבהנהנםינתשמםינמזה

םידוהיהיליכשמ-הזוחואיבנלכםהלהפצ

לעתודהיהרקצלכתאדימעהלוליחתה

ץראבאוהןכ.דוסה־תרותלשתודוסיה

ללכהשקמרבדהןיאו,וננמזלשזנכשא
םואתפטעמכרשא,ונלשםישדחהםירגה

תוקוניתה,,תודהיבשרואמהםהיניעלהלגנ

לצתחתתוסחלובשרשאהלאה"ובשנש

.תרחאתושעלולכיאל,לארשי־תניכשיפנכ

ושכעשיימלו,דומלתה־םיאוהקמעקמע

םג?םירידאהוימימבלולצלןוצרהוחכה

םיליכשמהלשםתגשהמוםחורמאוהקוחר
ברקתהלרציהתאהרגמאוהןיאו-םישדחה

םיימאלהםידוהיהןיאהז־ינפמו.וילא

רשלש,לםיקקזנשדחהספוטהןמםייברעמה

םיריאשמו"ןהבתשרדנהרותהשתודמהרשע

תוחנמותוכורכ"אברוייבאדתויוההתא

ידיחיליבשבןתלאגתעאובדע,תיוזןרקב

דיתעללארשי-ץראבשהטיסרבינואבהלגס

לאםידוהיהםיריעצהלשהבישה.אובל
דצהו,םיעודיםימוחתבהלבגמאיהירהתודהיה

התוחתפתהברקעלהיהשהז,תודהיהלשיתדה
אלןכ־לעו.ערפמלםהלרז,תירוטסיהה

רתהורוסאינידלןינעםהלןיאש,אלפי

םהתאז־לכבו,המודכותושיאתוכלהו

ידכ,תודהיביבויחןכתהזיאםהלםישקבמ

יתלבהםהיתופיאשתאודי־לעקידצהל
חרופהלדגמלדוסיותואםישלידכ,תורורב

תאובתוורלידכו,םהינפבריואבןידע
הקלתסנשהניכשל,"תירוקמהחור,לםנואמצ

םניאשןויכמו.םימדוקהתורודהתונועבםהמ
לשתירוטסיהההריפרופהתאריכהלםילוכי

םיאורםה,ןקזמהתלברבכשוז,תודהיה

תאםיררובםהםהמו,הלשםיערקהתא
,םיעבצ־תעפשבםהיניעלםיקירבמהםיקלחה

םישדחםיאלטידי־לעםתוארבחלידכ

תילטןיעמ–תציצמתילטוזיאלםישדחבש

ידכהבשירשא,םירשעההאמהלשןטק

םיליחתמםה.תינחורהםתבוחידיםאיצוהל

+םימכבלהתאםיכשומה,הדגאירבדב

לבא,תודהילםירתכםהמרשקלםישקבמו

הלאןיאיכ,םהםישיגרמהז־םעדחי
יפכ,תידוהיההמשנהתומלשםשלםיקיפסמ

לעהניבהלםיחרכמוהתואםיניבמםהש

לאםהינפתאםימשםה.םתיוהםצעיפ
תוביתנםיתשוםישלש,לא,הרותהירתס

םיכשמנו,תואלפנםשתוארלהווקתב,"המכח

זנכשאבהשדחההלבקה־תורפס

תודהיהלשןורחאהלודגהקקוחמה

חכרצעאלש,וראקףסוייבר,הנשיה

וימיבתטלשהדוסה־תעונתלקוחרמראשהל

ורפסבסמהלםלשותפצובשומריעב

י'ךורעןחלש,בוטפשמרזג,"םירשימדיגמ,

תמכחבקסעתהלםדאאוביאליכ,ולש

תרותבוסרכתאאלמירשאםדק"רתסנה
טפושונלימ.םיקסופבוס"שב,"הלגנה

לבאדחירתסנבוהלגנבותומכקהבומ



sc9זנכשאבהשדחההלבקה־תורפס
,וידימלתוקיזחה-ורחהרבבירחא.דוסה־תרות

,םיברבויתועדתאץיפהלורזערשא

התואנהרוצבוםכרד־יפלןתואםריבסהב

שדחה"שרדמה־תיב,דוחיב-,םתטילקןפאל

,עודיכ,אלמוללחלכש,הנשיהגארפק"קב

תפצןיעמ-תויטסימםתסוהלבקותודיסח

,םירשעההאמהלשיברעמחסונבתולגבש

תוריהמויוטבה־לוסלס,הבשחמה־תולקלכםע

םילבקמהיכ,ןבומ.הזחסונלשהביתכה
-םברקלאוגפסרשא,הלאהםישדחה
לכלשתויטסימהתא-ישילשוינשילכמ

,הברהםתנשמבדאמםידורטויה,םלועה

תורוקמהרקחמלםיתעעובקלולכיאלו

םירפסה,תימאלהדוסה־תרותלשםינושארה
וזתורפסיבגליכםג־המו,םיימראהוםירבעה
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אבתכןילהכאל,תניחבבלודגהםברב
דוסה־תרותתניכשתאומצמצהז־ינפמ."ארקמל

לעםירפסבםברבתכשםירבדבתידוהיה

"ט"שעבהתודגא,לע,"ןמחניברדתוישעמה

תא•שוחל,ידכםהלוקיפסההלאו,'וכו
רבדלוהפקה־לכבתודהיהלשתוידוסה

ץראבוגלומקהככו.תובגשנותומרהילע

ינשילכמםילבקמםירפוסזנכשאבוםהינ

תודהיהלעףסלפתהלוברהש,ישילשילכמו

ףונבצלרוסמלוטרפבתויטסימהלעוללכב

לע–חרכהבתויטסימה-םהיתופקשהתא

,תואלפנתוצילמבלכהו,דיתעבורבעבתודהיה

םיקרפלהתיהךכ־לכו.ן"ח־יעדויליוארכ

רשאדע,"ןיזרדןיזר,תפלעמםתביתכ
סדרפלסנכהלולכיםיטעומהילע־יגבקר

תובשחמהזוזעלכתאשוחלוםתמכח

םיאצמנהלא־ללכבםא,אוהקפסו,םהלש

.םמצעםירבחמהםגדימת

םידוהיהברקבדוסה־תרותלןואמצהםע

,טרפבזנכשאבו,ללכבברעמבםישדחה

,םימוםדקמ,םידחאםישדחםילבקמובדנתה

םיאמצהתאתוקשהלוהלודגהוצמםייקל

םליבשבםגרתל:רמאל,םיישארהתורוקמהמ

םתנבהיפכ,םינושארההלבקה־ירפסמםירבד

םילבקמהןיבדחוימהדחאה.םהבהברה

,לודגלבקמ,רתסנקידצתניחבבאוההלאה

תוצראבקרםסרפתנרודהןועברשא
.ומשןאמדייזוועקגאי,ברעמה

,םידעהאממרתוידיעמהזהשודקהםשה

השדקבויההזלבקמלשותדלוותרוהיכ
לבקיכ,הקזחו,חרזמהתוצראמתחאב

סופדלרסמאוה.ומצע"רוקמה.מהקיני

ץמשםנזאהחקלרשא,דוסה־תרותירחא
,םיהמתוםהבםיציצמ,חרזמהינב,ונא.הנממ

ונלהנופצםא,ונמצעלאשנרשאשיו

םהיניעוחטרשא,הלאהםיריעצהמהכרב

ופקהלכבירוטסיההתודהיה־ןינבתאתוארמ

ילפרעב,ובשלפאהרודמבאקודםיעותםהו

הדמה־הנקבםהילאתשגלןיאלבא.דוסה

די־רחאלכלטבלוונלהיוצרהתלעותהלש

רוסאיכןכש־לכמו,הזהחרכמהןויזחהתא
וליפא,הלאהםימימתהתנומאלגועללונל

דהאנואאלאהניאיכ,םיחוטבונאשהעשב

םהלהרסמנילואתיטסימההיטנה.תימצע

תורפסהלשםיעודיםיגוסמ,ץוחהןמ

ידילהאיבהירהלבא,השדחהתיפוריאה

תידוהיהתוימאלהתסיסת,הדחמהסיסת

החמשהותימאלהתוירחאהתשגרה,השדחה
דועתקזחתמתאזהתיטסימההיטנהו.הבש

תאיהבושב,.תודהיהלאהבישהללגב
הבושתהילעב-"םימלוחכונייהןויצתביש
,םתבושתלשלודגהאלפהלעםשפנבםיהות

לשםירימטהתוחכבודוסיתוארלםישקבמו
העונתבתוארלםיטונונאםגםא.תודהיה

תאתכרשמהתודלויינמסתאזהתיטסימה

רונצךרדיכ,חוכשלונילעןיא,היכרד

עפשךשמנומעדחיואתאזה"הלבקה

תמשגלאימאלץרמותימאלהנומאלש
קפסליטהלרשפא.זנכשאבידוהיהריעצה

תאהזחארשא,תימאלהתובדנתההתדמתהב

תובדנתהיכ,רמאלוליפאו,תאזההמשנה

היולתותיעראןינעהעבטיפלאיהוז

יכ,רבדהיולגלבא.הבסמהיאנתבוןמזב

שודקידילאיבהלהלולעתאזההעונתה
המשנהתאהרעגיכ,םישדחםייבויחםיכרע

,תווקלשיו-.םימדרנתוחכהכותבהריעהו

הלאצמתםגברעמבתימאלההבשחמהיכ

םלוהןורתפןיעמ,"תוחראםא,וזיא

תאשדחתילואהזבו,םיססותהתומולחל
.דיתעבתיברעמהתודהיהחור

ידוהיהליכשמההעש־יפל,היהישךיא

,דוסה־םלועללחבעוקשברעמבימאלה

ןיטרמוברירחאךורכאוההז־יגפמו
,השדחהתודהיהלשהזוהה־בשוחההז,רבג

ךשומךכ־לכ,תחאכונלרזוונלבורקה

,ןושארהושארהאוה,החודךכ־לכוונתוא

תודהילשיחהקכדהתאשיגרה,רשא

דיעהשומכ,"המדאלתחתמרשאתינחור

תאושכעץיברמה,ויצירעממדחאוילע



תיזנכשאבןתואחותמל,ידוסןכתתלעבתמאב

התואתתלו,המלשתרבחמידכ"זעהעורג
יכ,םלוע־יאבלכלתוארהלידכ,סופדל

יברלשודקהרהוזהרפס,בלודגןיבמוניא

:תררועתמתינשהלאשדועו?"יאחוי־ןבןועמש

םירפסה־תאצוהלשלודגההחמומההיהימ
,wele-verlag",תרבחמהלעץילמהרשא

רודהבסופדלהתואאיבהלתאזההמונצה

גהנמכ,שדקה־תמורתהנממשירפהלו,ינוציח

לעםיספדגםירלפמסכאהאמ,שדחהןמזה
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ר

םהבתוכזלידכ,ףלקבםיכרכמוחבשמ
םיששריחמב"םירדהמהןמםירדהמה,תא

,רקיהתפסותדבלמ,דחא־לכםייזנכשאקרמ

ןטשאצמנםנמאףאוהנידמהגהנמכ
גיצהוהזהדשחהתאאטברשא,גרטקמ

טרהרגומשו,תומוצעהתוישקהתא
רקבמה.(.DerJude",w.S.353-369)םלוש

ידוהיאקוד,ומשמהארנשיפכ,אוההזה

הלבקהתורפסבהנשוארקרשא,יזנכשא
םגרתמהימומתאאצמלידכדע,תירוקמה

הפירחוהכראתרקבבו,הלקנ־לעוגלש

יברעמהרקבמה.םימש־םשלאנקלאצידאמ

לבקמהלעהשקהונידתדמתאחתמהזה
הגשהםושולןיאיכ,הארהו,יחרזמה
איהש־לכהנבהאלםגותימראההפשב

םגו,"רהז,הןושללשםירידתהםיאטבמב

"תויעדמ.ה.ויתונקסמבותשלחתאהלג
דבלמו,האובנירבדאלאןניאש,לוכיבכ
הפשהטפשמלזג.תאונממעבתתאז

.ןיעוןשבומוגרתמהאצירשא,תיזנכשאה

תונוכנ,תוברתויארברקבמהקזחוירבדתא

וירבדללכמאיצונםאוליפאו,תוקיפסמו

םגרתמהםעקדקדםהברשאםיטרפהתא
םיכפלעטפשמבומעאבוהרעשהרטוחכ

,ונולקבדבכתהלהפיאשבוהזעהמחב,םינטק

סומנהרדגמםיאצויהםיאטבמהתאםגו

רשא,ץראה־םעורוביראתתוברל,יתורפסה

לבקמהיפלכ"ןיטישהןיבושורפבקרז
,הלודגהירוגטקדועהראשנהנה–ונלש

רשא,םעטלשםירבדהברההבשיש

,ונלשלבקמהלשושארלעםערכהלגלגתה

לבא;"רבדופרוחבישהל,חרכהיכדע
,םיללכבאלוםיטרפב,תונעטהתצקמבקר

לבקרקעב.המשאהירבדתאךורפלהסנ

,ל"ר,"תרסמילב,ידוהיאוהש,רקבמהלע

תויתואהןמולשדוסה־תרותתאלבק

,םייחהםימכחהיפמ-אלוםירפסהלשתותמה

רפסןמ,:המשושיא־ףככהנטקתרבחמ

.(1"יאחוי־ןבןועמשיברלשודקהרהוזה

םיניע־תוריאמתויתואברואלהאציתרבחמה

ךכ־לכרקיה,ריינהלעוסחאלםיאיצומהו
ריאשהלוינוציחרודהבהסיפדהלידכ,וננמזב

הברמהבשןבלהשדע–"םיקלחםידומע,

,שדחהןמזהגהנמכלכה,רוחשהלעטעמכ

לעתרבחמהתאדימעהלםדיבהלעהזבו

.סופד־תונוילגהעבראידכלודגההפקה

רסמידמלםירצקםיעטקהנומש

אמצהארוקליזנכשאםוגרתבלבקמהןאכ
יכ,ותעדתאהלגהרתיהונעבו,'הרבדל

ר
ןתנ"אלפנהרפסהינרקמרוחהגנ,ק

םגרתמהשיגרה,וירבד־יפל,ותרבחמםעונל

,דבלב"רהז,הןכותתאאלרוסמלךרוצהתא

דיכ,תוארהלווחורתאםגםאיכ

החיר,לכתא,וילעהבוטהתוזנכשאה

רשאתימראה־תירבעהלש"דחוימההעבצו
הבוחהאר-וזהשגרהךותמ.שודקהרפסב

םימותסהתומוקמהתאריאשהלומצעל

,ל"ר,םוגרתבםגםימותחוםימותס–רוקמב

הכזיאלרשא,תיזנכשאןושלבשמתשהל

,ןבומ.התנוכתדעעיגהלהשא־דוליםוש

דאמםיבחרםיקפאהחתפתאזההשגרההיכ

םימותחוםימותסתומוקמהמכ.םגרתמל

תומוקמהמכו,תודוס־אלמושודקרפסב

ןיאשכ,םימותסרותבשרדהלםילוכיםיטושפ

םגרתמהידיבתושרהו,םהבתשפותהנבהה

םותהרפסאוה"רהז,היכ,הנקסמידילאובל

רוסמליוארןכ־לעו,ויתדעףלאמולכ

תמאבו.וניבהלךרצןיאש,קמעזעלבותוא

־יפכמרתוי"ותבוחידי,שדחהלבקמהאצי
"םותסל,ומצעלתושרלטנוהדמה

,םיהותפםיקוספהברהיזנכשאהםוגרתב

,ובדשחלםיגרטקמלהפ־ןוחתפןתנהזבו

,םילבקמהלשןדעהדגבאלכיה־ינבמוניאיכ

ןושלתאןיבמוניא–היקנןושלבוא

וניאתאזדבלמו,ונכתתאאלםגו"רהז.ה

הרשיהאצות.תיזנכשאהביתכבלודגןעדי

תוישרפהנומשתחקלוילעהיההמל:הזמ

איהןהמתחאקרש,"רהז,הרפסמתונטק

,rםAus dem helligen Buche So h(1

Eine Auswahl zusammengesteTIt und tdber
tragen von 1 a nRew Se1 dm a n m.

Berlin (Welt-Verlag), 1920



sinזנכשאבהשדחההלבקה־תורפס
תודיסחידילותואהאיבמהניא"רהז,הרפסל

רבד-לעםירבדונלרפסמאוהןיאהנשמ
ןמהניאש,לוכיבכתיטויפתובהלתהב"רהזה

ארוקהברקבררועלהלולעה,"ןידהאמלע
.תיעבטהותנכהלהמאתהבשפנ־לעגואקוחש

עינצמותחנבוירבדעימשמרלימר"דה

תישארב.ירבעהןירותסמלותבהאםעתכלל

לעתיללכהריקסונלןתונאוהתרבחמה
,ותקולחוונכתלע,ותחימצו"רהז,הרפס

גו
ם

תרחאמהותמדוקההלבקה־תורפסלע
,תודחאתואיגשואצמנוזהריקסב.ןמזבול

רבחמהלשתוירוטסיההויתועידייכ,תודיעמה

יכ,בתוכאוההככ.ןכרצ־לכתוקיודמןניא

יברירפסבהנושארלרכזה"רהזהרפס

ונמז־ןבדועהיהש,היפאלובאסורדוט

ןקזהיהתמאב)ןואילידהשמיברלש

דועםסרפתנאלוימיבו,ןואילידמהברה

,(וירובחבוריכזהללוכיאלאליממו"רהז,ה

ןיסחויה־רפסרבחמאתוכזםהרבאיבריכו

•נטסנוקבהרשע־שמחההאמהתישארביח

ףויזרבד-לעםירבדהתאבתכו,לופוניט

לצאאצמשיפכ,ינשילכמ"רהז,הרפס

היהש)וכעןמדקחצייברםדאהזיא

יבריכוא,(םילגקמהילודגמדחאתמאב

רודבשלודגהםכחההיהןמחנ־ןבהשמ

.(םדוקהרודלךישאוהתמאבו)אוהה

יכ,רחאםוקמבונלהלגמאוהםגןכו

יברלשונתוחהיהריאי־ןבסחניפיבר

םגשי.(ונתחאלו)יאחוי־ןבןועמש

ירבד–,לשמל,םירהמנםיירוטסיהםיטפשמ

יברולוריבג־ןבהמלשיבריכ,רבחמה

תילבקהפקשהילעב,ויהארזע־ןבאםהרבא

.ללכםינוכנםניא,"יעצמא־יתלבןפאב

איהתויטסימלכאליכ,חכשרבחמה

בתכםאוליפאו,הנבומבוהנכתבהלבק
רפסלשורפ.וליפאוםינושתודוסע"בארה

ועיפשהלוריבג־ןבהמלשיברואוהו,הריצי

הקלחבתרחאמההלבקהלעעודיףקהב
פייניפאהםיוקהבראקודהנה,ינויעה

ינפמו,ירמגלםהלםירזויההלבקהלש

ילודגינשתארטעלדוסיםושןיאהז

םגןכ־ומכו.הלבקה־תובארתכבהלאדרפס

םימסרפמההלבקה־ימכחיכ,רבחמהתרבס
ד4בארהויהתימורדהתפרצבםינושארה

קחצייברונבו("תוגשה,הלעב)
ונעמשתמאב.הצחמלקרהקדצ,רוהג־יגס

בתכותוהלאהתודוסבקסעש,ןבהלע

דמלרשא,יחרזמהלבקמה,אוההשעשומכ

הלבקה־תלשלשהכשמניאדובו)תרוסמהןמ
,(יאחוי־ןבןועמשיברדערודרחארודולש

דועב:ורקבמןיבלוניבלודגהלדבהההזבו

ירחאדאמךורכתרסמה־לדחרקבמהרשא

,"רהזהתרסמביח,לבקמה,אוה,םיגולמה
חתפמהןושלה־שוחולאבוזהציחממו

ךרצהיהיאדוב–ךכוךכםגרתםאו,ולש
ללכב!וילעךומסלאוהיאדכו,רבדב

הבשיו,דאמהשולקאיהולשתולצנתהה

רשפא.האדוהלהמודההקיתשהמהברה

ורקבממלבקרשא"הפיההנמה,יכ,תווקל-

םילבקמהראשתאוותואדמלתסופדב

רסמיתלבלוםהירבדברתוירהזהלוירבחו

םהילעלכה־לעו–ןקתמוניאשילכסופדל

םירמאמלש"ידוסהףויזה,ןמענמהל
;תודוסלשבוטרוקםנכתבןיאש,םיטושפ

.םימימתהםיארוקהיניעתאזחאלידכא

m

ארוקהלעהשועירמגלרחאםשר

טסנראר"דלש"ותרותורהזה,תרבחמה"

םלועלאאובמןיעמאיהש,(1רלימ

הרצקהותמדקהב.דוסה־תרותלשהבשחמה
ירפאוההזורפסיכ,רבחמהונלררבמ

ןוכמאוהןיאו,"רהז,הרפסבהכשממהאירק
המלשהפקשהםיארוקלרוסמלהזאובמב

יכ,ףוסולןיאטעמכש,אשונהלעתפקמו

לטנםוקמ־לכמ;ויתוחכמהלענאוההזרבד

רשא,תרבחמהתאבותכלומצעלתושר
בל־תמישתאריעהלידכהבהיהיתוחפל

הלבקהלשםיבושחהתונויערהלעםיארוקה
ויצירעמלעהנמנרלימר"דה.תידוהיה

,ןירותסמהירחאםיטונהלעורבגןיטרמלש

תדרחב"רהז,הרפסתאירקלאשגנהז־ינפמוז
רותבהלבקה־סדרפמםולשבאציםגו,שדק

דוסה־תפקשהלשלודגץירעמובבוח

־תרות"רהז,הרפסבאצומאוה.תידוהיה

טלחמינויעןויבצ,לודגףקהתלעבתואלפנ

תירוטסיהההתעפשהש,ריבכימינפחכםגו-

רבחמהלשותבוחלבא,דאמהרידאהתיה-,

Der So h a r und.11תeםErnstM(1
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.התנקלגהדעםיירוגתיפהוםינמהרבהימימו

.הנומאבוהיפוסוליפב,םלועהרקחמבהקזחהל

תרותלעןדינשהקרפה.תורודהלכלש
ירפסלשהיגולופורטנאהוז,םדאה

.תונויערהברהשיוזהרותבםג."רהז,ה

דוחיב,יללכהרקחמהןמונלםיעודיה

ןבא,(סומסוקורקימה)"ןטקה־םלועהתפקשה

"רהז,הרפסאצמ,ןבומכ.הלבקהרקחמבהנפ

,םירפסמההרותהיקוספבוזהפקשהלםיכומס

.ותומדבוםיהולאהםלצבםדאהארבנש,ונל

םדאוםדאלכש,איהתאזההפקשההתנקסמ

תוריפסהתאהעודיהניחבבוברקבללוכ

השוע"רהז,הרפסרשאשיו,תוהלאהלש

תוריפסלםיזמורהםדאהירבאןיבהקולח

תוידוסיהתולאשהמ.'וכוןהייולגלותועודי

המשנה־תרותלארבחמהרבועהלאה

המשנהתקולח,"רהז,הרפסבש(היגולוכיספה)

לאןכ־ירחאו,(דחאםהשתוחכהשלשל)
,הלבקהתמכחיפ־לעישונאהרסומה־דוסי

לפטמישילשהקרפה–.ולגיטסימאוהש
."רההלשתימאלההפקשהב,"לארשיתירב,ב
רפסבתוישונאהזכרמאוהש,הזלארשי

למס,יונכאוהםאזושורפהמ,"רהז,ה

עודיה,"חורבלארשי,ןיעמ,ללכבתוישונאל

רא,סולואפלשתירצונההפקשההמונל
.תאתשרודשיפכ,תואיצמהלשלארשי

וזהלאשזונלשתימואלההגשההרבדה

לדתשמאוהש,רבחמהיניעבדאמהבושח

תרגסמב"רהז,הרפסתפקשהתאונלראבל

,תימלועדוס־תרותרותב,תיללכתישונא

רשפא-יאיכ,תודוהלחרכומאוההז־לכדעו

"לארשי,תמאב:קידמןורתפוזהלאשלתתל

הנקסמ)דחאכתואיצמולמסאוה"רהוזהרפסב

הדועתה־ןויערידילאיבהלהלולעוז
רבחמהרבדמתאז־ירחא.(תיטסימתרגסמב

,"רהז,הלש4:תירוטסיהההיפוסוליפה,לעטעמ

ךרעלערבדמ,המלשהרותתמאבאיהש

תמכחבדחוימהןדיקפתותווצמהוהרותה
תותכהלכש,תבשהךרעלעדוחיבו,דוסה

.ןירותסמהזכרמבהתואומשתויטסימה

דץקתרותבםגרבחמהעגונקרפהףוסב

.הדיתעההלאגהתרות,(היגולוטכסא)םימיה

רבחמה."הקיטפילקופא,םשבהלארוקאוהש

לע,יעיברהקרפברפסהףוגתאםתוח
.תאונלררבמאוהובש,"םייחהורפסה,

לשםייחהיכרעלא"רהז.הרפסתוסחיתה
לעותעפשהתאםגו"רבעהןמזמתודהי,

תעבראלעותוריפסהרשעלעםירפס

(ד"בארה)באהדיקפתלבא,תומלועה

יינבולכיכ,לודגקפסבלטומדוסה־תרותב

םילבקמהלשתוחרופתועומשדוסילע

ד"בארהירפסלכברשאדועב–,םירחאמה
תורמללבא.הלבקהתרותלרכזןיאםיברה

רבחמהלשהריקסהןיאתורכזנהתואיגשה

הרצקבתרסומאיהוהעורגרפסהשארב

ביבסמתורסנמהתולאשהמםיקרפ־ישאר

ןיאיכ,וילאמןבומ."רהז,הרפסרקחמל

,רלימלש"רהז,האובמברקעהוזהריקס

ןושארהקרפה.הירחאםיאבהםיקרפהםא־יכ

השעמ,תאךרוכו"םיהלאהשעמלשדקמ

םילבקמהלש"הבכרמהשעמו"תישארב
רפסבעובקלאוההשקתמאביכ,דחאכ

היגוגומסוקהליבשבםידחוימםימוחת"רהזה

רבחמה.ללכבהיפוסואיתהוהיגולומסוקהו

דיא,גשמחתרבסהןויסנבקרפהתאחתופ

השקש,םילבקמהלשהשקהזוגאההז,"ףוס
וסחילעויפוסוליפהודוסילעדומעל

רבחמהעיגמףוס־ןיאהןמ.הנוילעההריפסל
לכלשתודוסיה־דוסיהז,תוריפסה־תרותלא

לשםישרדמלהאנרתויהרמחהוהלבקה

הרבסהבהתוארסומ,םישדחההלבקה־ירקוח

ןמ."תוריפסה־ןליא,ףורצבהקיפסמוהאנ

"תומלועהתעברא.,לארבועאוהתוריפסה

םיכאלמהותומשהתרותלאןכ־ירחאו(ע"יבא)

עגונרבחמה.רוצקבהילערבדמאוהרשא

הלבקהלשתימסוקההקולחבםג.הזהקרפב

רפסמ)הרשע:םישודקםירפסמדוסילע

םינש,(תומלועהרפסמ)העברא,(תוריפסה

ארטסואלאמשדארטסוןימידארטס)
תרבועה,שולשהתקולחבדוחיבו,(ארחא

רפסמהדוסילע"רהז,הלכבינשה־טוחכ

רקוחתאהאיבהםינשלהקולחה.השלששודקה
ואצמניכ,הרעשהידילקנרפידוהיה"רהז,ה

תרותמואציש,דאמםינומדקםיקלח"רהז,ב

־תקולח.(הרטסותרז)תשדרזלשתוינשה

רבד־לעהבשחמוזיאתררועמשולשה

.תידוהיהדוסה־תרותלעתוירצונהתעפשה

רבד־לעבגא-ךרדרבדמאוהש,רבחמה

:בוטרתוי)תוירוגתיפהתועדהתעפשה

תודוסוםירפסמהתשדקלע(תוירוגתיפואיגה

וניא,תידוהיההלבקהלשםיפורצהותויתואה

לערשיןפואבהעיפשהתוירצונהיכ,םיכסמ

תרותיכ,הטונותעד.םילבקמהלששולשה
,תוירצונהןמםימילהברההקיתעאיהשולשה
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םירואנםידיחילשםתלחנתויהלהלוכי

,םיברהתלחנאללבא,םצמצמרפסמב

תוחתפתהבוללכהייחבךכ־לכרכנהמושרןיאו

התואקרהלבקלהתיהולא.תירוטסיהה

,הזהרפסברבחמההלןתנש,דבלבהנוכתה

וננמזלשתונינעתהההתיהאלזאיכ

תופקשהבתונינעתההמרתויהבהלודג

יברלשולוריבג־ןבהמלשיברלשםלועה

ןפואבתויטסימויהןהםגש,יולההדוהי

אוהשאלא,דחוימיפיבוניטצהוקהבומ

לשהזכ.דבלבהלגס-ידיחילקרןבומ
תרותדבלמש,הזבתמאבאצמנדוסה־תרות

ךישמהלדיחיהתאתדמלמאיהתוריפסה

איהתוהלאה־תפקשהלעףסונו,ןהמעפש

םינוקתהוםידוחיהיכרדתאדיחילתנתונ

תושעהלוחכביכ,ותואההיטבמו,'וכו'וכו

םירבדהתאאלמיםא,תישארב־השעמבףתש

הלאהםירבדהלכ.הנוכנההנוכבםינמנה
יוכו*תוצוצינ,התרותותומשהוםיפורצהו

רטפשוא,רבחמהיניעברתוומלובשחנ"וכו

המכיכ,רמאלרשפאו.די־רחאלכםתוא

םירזוראשי"רהזהרפסבםיידוסיםיגשמ

הנקשויתועידיםעוילאשגישימלירמגל
הגשהםושולהיהתאלללכבו,הזרפסבול

ריכזההמשתאקרש,"תישעמההלבקה.מ

.הרבעה־ךרדבהתואלטבתחאםעפורבחמה

ובןיאשהמברפסהתוערגמ,ןבומכ

־לעו,ובשישתולעמהתאתולקלקמןניא

קסעיכ,רבחמלהדותהתאיםינפ־לב

םיליכשמהםיארוקלרסמושאר־דבכבותדובעב

/gןפאבםהלריבסמה,האירקלחונרפס

."רהז,ברשאתויזכרמהתולאשהקלחהפיו

תרושרבחמהונלןתנרפסהףוגירחא

טעמכ)"רהז,הלשםיעודיםיעטקמםימוגרת

םיטעמלקרו,םיידגאםהםיעטקהלכ

ברה־לע,(דוסה־תרותלשםעט־ןתונשי

,םיצצופמםיבינםושילבהנבומוהלקןושלב

םשוהפםגםא,םימגרתמהרתיהשעמכ

־תוברתואיגשהןיא,תצקמברבחמהשקונ

,אלפנ)סומלוקןהילעריבעהלרשפאוךרעה

לעב,גשמהלשקידמהםוגרתה,לשמל
-תיזנכשאברזךכ־לכאוהש-"הבושת

ינפבחפטמאוההמכ־דעו.'וכו64י'ע

תומדק,לשירמגלקידמ־יתלבהםוגרתה
הזללכמאצוי.(הרעהב6דומעב"רהזהרפס

רומזמתישארל"רהז,השורפ)לוקשהרומזמה

םגרתלרלימהארהמ.(77דומע,םילהתבט"י

,אוהורבדףוסדיתעלהלאהםייחהיכרע

הקוקזתודהיהלשהמלשהתושדחתההיכ

.הידעלבמןונכתאלו,ונלשדוסה־תורפסל

ןיטרמלעומצעךמוסאוההלאוירבדב

ל"ר,םירפוס־ןורשכבהבתכנתרבחמה–.רבג
קיזחמהטעומאיהו,יוטבגהאנםוצמצב

תניחבבאוהרבחמהיכףא.הברמהתא
,הלבקה־סדרפלאסנכנלומתקרש,חרוא

םיליבשהןיבךרדהזיאולעוקבלחילצה

ובתכנשםירפסהתרזעב,םילתפנהוםיעתמה

ותלכשהו,הזעוצקמבםימדוקהידי־לע

תארדסלולהדמעתיתטישהתיפוסוליפה

לעדומעלוהאנןפאבתובושחהתולאשה
ינש.תחאותחאלכלשהדוסוהדוסיש

ינשמרתויםיללכשמםינושארהםיקרפה
םיפוטחםיארנםהש,םינורחאהםיקרפא

ןכתהיכ,ונאםיריכמ.תצקמבםיעוטקונ

היהרשפאש,םינושארהםיקרפהלשימלועה

תוישונאה־תבשחמתרגסמלאותואסינכה%

ראשוןוטלפאתועדםעותואתוושהל,תיללצ

םיפוסוליפהוליפאוםירצונהםיקיטסימה,םינוויה

םישדחהו(לגה,גנילש,הטכיפ,טנק)םישדחה

ר"דהבלתארתויחקל,(ןוסגרב)םישדחבש

ולרשא,"רהז,בשימאלהןכתהמרלימ

רכבמללכב.םינורחאהויקרפתאשידקה
לעדוסה־תרותתבשח'מתארבחמה

ןיבונלהלגשומכ)הבשהשגרהה

הז־ינפמו,(ןורחאהקרפהףוסבתורושה

.םלש"רהז.הרפסלולשאובמהאציאל
ונתוא-עידוהורפסתמדקהבםנמא

תרבחמבתומלשלללכןווכמוניאיכ,ערפמל
ר"דכםדאלעהומתלונלתושרלבא-,וז

סחיולשייכהארהרבכמהזרשא,רלימ

לשןוגהקלחומגרתב,הרישבשםירבדל

טעמכרבדאליכ–,תיזנכשאקילאיביריש

םצמצויטויפהוכרעו"רהז,הןונגסלעםולכ

וחכשבהלבקהלשהמבורקחמלכתא

יטסימרבדלכבירהו;הלשךיאהתא

םיקרפלו,דאמלודגךרעתוכיאלשי

רפסלהתיהםאו.תוהמהךרעמלודגדוע

הנתמרבדהןיא,תורודלהעפשה"רהז,ה
,ולשהיפוסואיתהלשינויעהןכתבךכ-לכ

רתויבבחרהןבומב–הרוצההתואבםא־יכ

,ונלהמדנ;ויוטבתאהזהןכתהאצמהבש

לשדבכה־תדקנתארלימר"דהקיתעהיכ
הלבקהלאךרצהיפכמרתוי"רהז,הו
תינויעתיטסימהטיש.הרוהטהתינויעה



,רסומלרבחמהעיגהשןויכמ.רסומהחורל

קריכ,הלגמו,הזןינעברבדלליחתה
םדאהותמשנתילעלשםיטעומםיעגרב

לבא,תומלשבתירסומההינומרההתאאלממ

םיגהנמוםיקחבהתואןגאמאוהברה־לע
.הנומאהלאבושרזוחרבחמה,םיסומ'גו

.השגרהאיההנומאהיכ,ותעדתאהלגמו

יכ–הלעפבםשגתהלהנתנאלש,תיביספ
היפוסוליפהתא).המצע־תאתרתוסאיההזב

יאדובונלשרבחמהבאשתאזההקמעה

םישנאלצאקר(!תירצונהתונרקחהרוקממ

קדהלבפההז,הנומאהתנונתמךרד־יעות

גהנמה:חור-תרצקהלעפידילדע,קדהןמ
,איבנהוהימריויתשרומההכימםגיאדוב)

לשהלודגהתוישעמהתאואררשא
יעותללכבםה,םיהלאה־תעדזכרמברסומה

העשב,םהלוונרבחמלהמלבא;הלאהךרדה
רכזנאוהףוס־ףוסו(.האנשודחולןמדזמש

ומחלנרשא,(?)והיעשיוהכימםיאיבנב

תאוושיתאחבשלריכזמו,םיחבזהתדובעב

תכללדועוקיחרהרשא,יסרטהלואש

רסומהןיבשדורפבוקחהלוטבבהלאמ

,ררבמרחאםוקמב!הנומאהאלורסומה)

םיהלאה־תדובעןיבל("ךהוניה,ןאכןיאש
תושעלואילפהםהמרתוידועו,הנוציחה

4(!)ןויחאייחהימחנ,יבצ־יתבש

תולפתהםגשןויכמו.(!!)קנרפבקעיו
,הנוציחהםיהלאה־תדובעגוסלאתוסנכנ

ירחא.תורתוימןהםגש,בייחמלכשהירה
רבדש,הלילחרזוחוךופהורשיךראלופלפ

תאתרכזמה)תינואגתויתטישברבחמהוב
ונממלודגה,וצרא־ןבלשהעודיהתויתטישה

םהרבא,הסורסינפאבותודהיהתועידיב
.הזעוצקמברפסבתכאוהםגש,למכורק

תודמועהתולאשהלע("הלפתןויע,םשב

רקחמתדוצמבהלעה,הנומאה־םלועםורב
.ללכתולפתבהנומאלךרצןיאיכ,ולכש
החטבבונלעידוהוםתוח־רמחכךפהתהףכתו
,הלפתהילבהנומאלרשפא־יאיכ,הלודג

(!)תיביספה,תשגרמההלפתהדוחיב

רבחמהליחתההככ,רשכהאצמלהלוכי

,ןבומכ;החבשבםייסותידוהיההלפתהתונגב

בשילשי,ו"לבא,ו"םנמא,הברהףורצב

קרפהלארבעהזבו.'וכו"ק"וד,ו"קחדב
תידוהיההלפתהתוהמלערבדל,ינשה

תורוצנותושדחםנמא.הביטלעונדימעהלו

הלגותצילמחכבלבא,ןאכונלהלגאל

לכםערישתרוצבאקודןאכםירבדהתא

?ןכתה־תנבהלעליפאמהרישה־חרכה

היגולוטנאהאיההנימבהדחמהירב

(1רניוריאמידיהשעמהלבקה־תרישלש
.

להקתאהכזרשא,הזהבגשנהררושמה

,ולש"חישמה,תרישבתיזנכשאםיארוקה

םירפסה־תאצוהלש"דמלמהידוהילהשענ

לכלעדיקפלוטיול.רתיזנכשאה־תידוהיה
בותכלומצעלעלבקו,תיתדההרישהינמכמ

לשהקירילהיגוסלכמםימוגרתתרוש
ןושארהךרכה.םיכרכהשולשבהלפתה

וילאמןבומו,הפיהאצוהבונינפלחנמרבכ

הזרבדיכ,הלבקהתרישלשדקמאוהש

אוהרפסה.שפנ־חוקפןיעמ,העש־חרכהאוה

:םישדחההלבקה־ירפסראשלסחיבתומכה־בר

םיקירהםיללחהוםיקלחהםידומעהלכםע

רשע־דחאמרתויףיקמאוהןידכותדכ

שידקהתונוילגהשלשלבורק.סופד־תונוילג
אשיוברשא,אובמלונלשררושמה

םירקחמב,דאמםיבגשנםינינעלעויתורבדמ

ןונגסבםיקדהןמםיקדוםיקמעוםיאלפנ

תוצראבוצצרשא,ונלשםישדחהםיפוסוליפה

תאםיאלממםהוםשגהירחאתוירטפכברעמה
תואלמה,םהלשתורדהנה"תוסמ,בםינוחריהלכ

םהיפמםיאיצומוםירבדמםהש,המכח־ימגתפ

תומשנלהדחמהתעדה-תבחרהב,הרובגהיפמכ
לשןושארהקרפב.הילעה־ינבלשתורישעה

־תדובעתודוסבתוקמעהלגמאוהאובמה
םירבדבחתופאוה.הנומאהוהלפתה,םיהלאה

םיגהנמהלעוהנוציחהםיהלאה־תדובעלע

לעןברברללממםופברפסמו,הבםירושקה
הינומרההתאשפתלהצורהםדאהירוסיי

ןויכמו,היוטבינפאבהעותאוהוהנומאהלש

,חורלסחיבוחכתוסיפאלכתאשחאוהש

דםולחןורתפתאופוגהשעמבהאורוהירה

םהש,םיגהנמהתישאראיהתאז.ויעוגעג

םישענוםדאה־חורףועמתאךכ־רחאםירצוע

לאויניעתאשלףאושאוהשהעשבוללושכמל
םידגנתמ,םיירסומ־יתלבםהםיגהנמה.םיהלאה

1) Merr Wiener. Die Lyr 1k der

Rabbalah . Wien-Berlin (R. L6wit Wer
lag), 1920.



...זנכשאבהשדחה הלבקה־תורפס

וורשפאהתאתתלןוכמםא־יכ,(!םעפ

לשושפנ-ךלהלכתאשיגרהלארוקל
תאםגרתמהקזחרשאירחא."ררושמה

םעפהרגותולעהב,ולש"םיפיצנירפ,ה
ולהיופצהנכסוזיאיכ,רכזנאוה,םימעפו

,ש"מיםירקבמה–"ןיפיצחדןיבלכינה.מ

ימוטפלכיכ,וירחאזועללהלאואוביאמש

קידצהלאלאואבאלוזהחיתפבםילמה

ומצעלונלשררושמהריתהשרבדהתא

ךותבהשועהםדאכםינומדקהתרישבתושעל

ריתלבהתומוקמהמרטפהלרקעבו,ולש

ןנחמררושמלךרצתמאבםולכו)םינבומ
,(?הנממםגרתמאוהשהפשהתאתעדל

־תליחמבש,:וילעורמאיילוא,עדויימו

ןכ-לע?"ללכרוקמהתאןיבהאלודובכ

ערפמלהלאהםינדרטהיפתאםתוסאוה

"םיקדקדמ,םשבזוב־געלבםתואלטבמו

שקבמה,"קדקדמ,לו,:בתוכו"םיגולוליפ,וא

שארתאהיגולוליפהלשתוינע־יקודקדב
רתויהשקיכ,רמואינא,המכחהיררה

,הנוכנהתירישההלמהתאאצמלהברה

.יגולוליפןבומבתמאתמההלמהתארשאמ

יכ,הזהקדקדמהינפבהעדומרסומינאו

"הנוכנ,ההלמהתאשרגלרתויהברהיתחרט

עיצמאוה."התואשקבלרשאמ,ויניעב

לכםוגרתתאהלחתבארקלרקבמהינפל

רחאו-ומצעלעעיפשהלולתתל,וריש

יכ,חכויזאו,רוקמהתאארקלוילעךכ

לכ־לעו,רוקמהלשהגג־תבםוגרתבשי

השיפתה)תנבהלעייסלידכובשיםינפ

,ונאםיאור."רוקמהתונוכ(ז"עלבתימינפה

לעםשרהשע"קדקדמ.הינפמדחפהיכ
ותחיתפףוסברשאדע,ונלשםגרתמה

.טעומבקפתסהלליאוה

יכ,רבדלםרוגההזהדחפההיהילוא

ונלורסמירחא)ץבקהתאםגרתמהליחתה

"ריש,ב(לאיזרריסמםירישינשםוגרת

רבחמהובהאורש,"ךנימיתלדגחכבאנא,
אצמנירהו,םיעיזמהדגנכ"שחל,הזיא

תארסמםגרתמה."ןטשערק,שורפבוב
תונבתורושעבשתללוכה,תאזההלפתה

אוה)ב"מלששרפמהםשדגנכ,תובתשש

םירבדכבתכתאזתמעלו,תאזעדיאל

כבאנא,:רחאמהיוקחהלעהלאה
ח

תיזג
אצמשינפמיאדוב,"םירצטהלתךנימי

ב"מלשםשהדגנןוכמאוהיכ,ושארב

תורוששלשילעבםינשמםיתבב,(תויתוא

ירישכמלכבתונשיתותמאבםישדחםינפ

אובמהלשןורחאהקרפב.השדחהתונשרדה

לשהתלדגתשרפתארבחמהונלרפס

יכ,ונמויקדוסזונגהבקר,הבש,הלבקה

תולודגהתואלתהלכבונילעהנגהאיהאלה

םויהדעדרפסתולגמונתואואצמרשא

וירבדלםיכומסשקבמאוההזקרפב.הזה

לבא;םתעיסוןגוגלא,טסוי,ץנוצירפסב

םירבדהתאאיבהלןנחמררושמלהאנאל

"ולגדלעשיאווהנחמלעשיא,םילואשה

השעןכ־לעו,טושפםדו־רשבהשעמכ

םוקמתאןייצאלושביהעדמבתומקנ

םיברהםירקחמהירחא.רפסבםירבדה

ןינעהףוגברבחמהרכזנהלאהםילודגהו

.הלבקה־תרישלשהיגולוטנאהלארבעו

הברהונדמלמאוההיגולוטנואהתחיתפב

ררושמהךרדכ,וכפהורבדרבד,םירבד

יכ,ונלהלגמאוההלחתב.שדקבונלש

הטושפההלמהםוקמב)תאזההרישהןכתאל

(בגשנאטבמב,ןבומכ,שמתשמאוה"ןכת,

אמש.הלשיוטבה־חכאלא,ולצארקעאוה
תארוסמליוארהזדוסילעיכ,רמאת

יפכ,הלמבהלמקודמםוגרתבםירישה
־חכלעונדימעהלידכ,תורשפאהתדמ

אל!אלואל?ררושמהלשירוקמהיוטבה

ןכתהאלא,רקעהאיהתירוקמההרוצה

.(םדוקהדומעבלפטלבשחנשהז)ירוקמה

םהםהש,םירקעינשונלשיירה,ןכבו

.יוטבה־חכוןכתה,םילפטינשםגםמצע

ןכתהתארוסמלונתואחיטבמםגרתמהו

יכ,יוטבה־חכלתנווכמההרוצההתואב

לשהמשנה־ייחלאונסינכהלאוהונוצר

דאמלקוהירההזהרבדה–ויתדהררושמה

יקבואוהלבקמאלהיכ,ונלשררושמל

־לע!שיאושיאלכלשהמשנהשרשביטב

ומוגרתבהלודגתורחוללטונאוהןכ

םיבכעמה,םירתיהםירבדהלכתאקיחרמו

תמשנורישה־רבחמתמשנןיבהקישנהתא
לדתשמ.םגרתמה,אוהיכףא,ארוקה

תולפתב,.הלמבהלמקיודמןפאבםגרתל

חכש,הארנכ)רמואאוה–םילבקמה
וניא–(הלבק־תרישללוכץבקהלכיכ,ןאכ

לשםיילמסהםיכרעהתארוסמלללכהצור

ךשמלםא־יכ,(!תיצמתה־םדהז)דוסה־תרות
;ארוקהתמשנלאיוארהעפשהתאםהמ

הלמבהלמקידמהםוגרתהתורמל,ללכב
דוע)תובתהםוגרתבקדקדמוניא,(בוש)



רשודקסוניטסוגואןיבולףלחתנ)"שבדכ

,תונומתןההלאלכ.(י"ראהןיבוםירצונה

ירבדתאהנשמןפאבםגרתמהןהבסרסש
לעו.תצלפמלםירישהוכפהניכדערוקמה

ןהםגש,תודדובםילמישורפבתואיגשה

הצוריניא,ןבומהתאתוסרסמודאמתוסג

,םיימראהםירישבקראללבא-.ןאכרבדל

רעוטתירבעההפשבתולפתבוםירישבםג

.דאמתוסגתויועטםגרתמה

הלבק־ירישהרשעכובשיש,הזהץבקה

םייוויוותולפתםתסלשםיסמרפסמו

ףסאמליכ,דיעמ,רתויבםיעורגהמםייאזורפ
לשהרישהתורפסמהגשהםושהתיהאל

ןבו,תיתדההרישהתורפסמםגןכו,הלבקה

םינושה"םיררושמהלעויטפשמםג

סינכהיכ,אופאאלפןיא.קוחצםיררועמ

י"הלהתםירשיל.מעטקהלבקהתרישלא

ריש,(ל"חמרהלשהלבקה־יבתכןמאלו)

לבקמיאדובהיהש,וטצולםירפאלש
לודגהאנושה,ל49דשלשוליפאו,לודג

*תוסוכעבראמ,םיעטק,רתסנה־תרותלש

םגו,(!תהאכהלבקוהרישיאדובאוהוז)

הלאשהו.םיארקהלשםייתדהםירישהמ

הלהבמההפסאה:תדמועהמוקמבהלודגה

עודמו.,האבאיההמלתאזהוהבורוהתלש

"הלבקה־תריש,םשברקשבהארקנאיה

םירבדה?הדעונימלו,םיניעהתאזחאל

וליפאםוגרתה,תירובזםהםימגרתמה

לעםמורתמוניארתויבםיבוטהתומוקמב
םיררושמהמ,ינוניברפס־תיבדימלתתביתכ

,ינמיתהיזבשלאםולשיברכ-םילבקמה

יברומכ–םילקמהלשתולפתהיבתוכמו

וליפאאיבהלףסאמהחכש,ןהכהילתפנ

חרזמהןמאבשםדאליד,הארנכ.דחארבד

תאםירהלוםיררושמ־רזושארלעםושל

ולו,"הלבק,אלפנהםשהוילעבותכשלגדה

םחו,רואלםיאיצומאצמןעמל,אושלםג

םיארוקהלעםתעפשהבדועםינימאמ

ןסרדנאתדגאתאהריכזמוזםיניע־תזיחא

לכיניעתאזחארשא,םרעהךלמהלע

וזהמאהבולעהמכלבא.םעה
,

אלש
םירבדהמכלרואל־םיאיצומהבואצמנ

טוטרמסלכלו,תיוזןרקבםיחנמה,םיבושח
עירמועקותהלאוגאצמנםיטוטרמסבש

לשםירישכמהלכב,לודגרפושבוילע

!הזהםשבכאבאליכ,המלקירה

יל
,

.07.ג

ןכתתאהנש,"העפשההתאקזחלידכ
ירחא.רומגטופטפודיבהלעהו,רישה
ינימלכימוגרתואבהזהראפמהםוגרתה

אלוהרישלסחיםושןהלןיאש,תונחת

"ןמחרהבאשפנדידי,רישהםג.הלבקל

,דירומוניאוהלעמוניאש,םוגרתלהכז

לשתינימשבשתינימשוליפאובןיאלבא

וארקלויתיסניכ,שובאאלוהדוא).הריש

.(העפשהלכיתלבקאלותוברםימעפ
םהתאזההיגולוטנאהלשתרתוכהתל

ארקמל.י"ראהלש״תבש-ינוקת,ימוגרת

הארהמ,ףכתםיניבמונאהלאהםימוגרתה
העבשהבותחיתפבאובלונלשדבכנהםגרתמה

ללכמאוהםא,עדוייניא."םיקדקדמ.הלע
ןיבמוניאיאדוובתימראלבא,תרשה-יכאלמ

לעתפצילבקמלשהנשמהתימראתאו

רשפאךיא,תאז־לכבו!המכוהמכתחא

לשםינוקתהתשלשלעהקיתשברובעל
הלבקה־ירישטעמכםהאלה,י"ראה

־תרישלשדקמהץבקהלכבםידיחיה
לפנתהשואירחאלהאבההרובגב?הלבקה

תורימזלםתואךפהוםהילעםגרתמה

,םיעגשמה־תיבמוטלמנשםילוחוא,םירוכש

םהבעדיש,םיקלחהתאטימשהשהז־ידי־לע
ןפאבםגרתללדתשהו,םתואןיבמוניאיכ

ןויכמו,םינבומהתומוקמהתא"קידמ

םיעודיםיקלחןיבמאוהיכ,בשחלהעטש

רותפכ,ודיבהלעה,םטימשהלזרדזהאלו

תולגסלכלעדומעלהפונאבולא."חרפו
ונייהאל,הלאהםירישהתשלשלשםוגרתה

.תודחאתואמגודאיבהלידלבא,םיקיפסמ

,ןינוקתודיבע,ןיניבשושובירק,:זורחהתא

וברק)"ןישחרםעןינונוןיניזאשפאל

םינימתוברהלםינוקתושע,םיניבשושה

אוה(תופועםעםיגדו(םינושתוניי)

איצוהלוננוכתהוםיניבשושהוברק,:םגרתמ

."םינינתהוםישמרהידודגדגנקשנהילכתא

אוה"ןישיטבשיטבאהיןימויקיתעםרב

ותועינצברב)אוה,תמאביכ:םגרתמ

רדסא,."דאמעוצפ(אשונהלעגלד

אמהנםעןחלשואמיתסדאתרגמאמורדל
םורדדצל,:םגרתמאוה"ןישראאנופצב

ןופצדצל,היובחההרונמה,ינחלש
ודח,.(!!!אס־ע=ןישרא)"יתטומדומעת

הלמוללמואלקבורובדבאלקחידצח

לוקבוחמש,:םגרת"אשבודכאקיתמב

תוקותמהםילמחירונתוהדשהיחרפ

ufa"-KwartainIR 11terackl tw.(VIII) wydanie
drugieאHat.
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