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ילאפכףסוימ״כבקחצי
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ילאפכףסוימ״כביכדרמ׳ר

זזקהמלשר״מבב׳תהיכדרמ

ילאפבהחמשמ״כבןטקהרענהיכדרמ

ילאפכל״זםירפאמ״כב׳בהיכדרמ
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זיניאהחמשר״כב׳תהקחצי

כיריפלאמחרי׳ר•

לאקקביכדרמ.

ל״ז׳וריןטקההחטשונבםשלע׳וריהשמ

יבוננמהכרבמ״כבהשמ׳ר

ץארסדמלמההשמ׳ר

ס.ייבהמלשר״המכב׳תההשמ

זונארקהמלשר״כב׳תההשמ

יולל״זהמלשןכריבנהקודצ

׳ורייאבנקודצ

זיניאקודצ׳ד

זיניאהחמשמ״בב׳תהקודצ

חנארקהמלש׳ר

2:ן׳גאבבל״זםהרבאר״המכבלאומש׳ר

יבוננמהכרבמ״כבלאומש׳ר

זיניאהחמש
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ארקבקעי׳ר
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ינניסןזההםכחהקחצי׳ר

ץיווהפיקחצי׳ר

קטספיאבנקסצי׳ר

קטספיאבניכדרמ

אבאסאיכדרמ׳ר

זזק׳בהיכדרמ׳ר

לפוטיולהשמ׳ר

שבאיאבנ׳וריהמלש׳ר

ןמשישלאומש

קומו׳ג׳בהלאומש

אנא׳בהלאומש׳ר

ןייוותפיהחמש׳ר

הרומה)זזקל'זהילאר״כבםכחהוהילאר״המנ
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כיר־פוהילא׳ד

אמאלמקיאבנןבינב׳ר

כיריפ♦אבנךורב

אפלקךורב

יליייכיאבנהנרב

אפורל״זוהילאר״המכבהבנה׳ר

ץראבהדוהי׳ר

ןבשישףסוי

אפלקיבהףסוי׳ר
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ל״זהשמר״כבבקעיישא׳נוכל״ז׳וריתפיריבכיאבנןמינביאפיקל״זףסויר״כב

ןהכחנר״כבןזחהםכחדלאומשר״המכיזוסכואל״זםהרבאר״נכןרהאיקריא
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׳איןוםרכק״הקל־איבייאלוב־נק״הקל׳א♦אסםדואק״הקל׳איא״פכק׳הקל

:םתומשבםיררובמהל״נהםירבחהרכזלדי׳נימקאק״הקל׳אירואק״הקל

ילאפכל״זףסוימ״בבבקעי׳ר

כיריפיאבנקחצי׳ר

ולנוא׳רל״זלאומשר״כביאיבנן־נקחצי

לקקבהמלשמ״כבקחצי

כירפל״זקחצימ״כבקחצי׳ר

ילאפכל״זףסוימ״כבקחצי׳ר

יבאליצל״זקחצימ״כב׳תהקחצי

תסנואל״זבקעיר״כביאבניכדרמ

ילאפכל״זבקעיר״מכביכדרמ׳ר

זנרובומהנמ״כב׳תהיכדרמ

לי•יכדרמםינבריבנה׳ורייאבנהשמ׳ר

הרכההתפקמ׳בהםירפס׳גלשפש

אפלקל״זהדוהיר״ככהשמ׳ר

׳בחםירפס׳גילאפבהמלשר״מכביאנגהשמ

הרבההתפוקמ

צילאפבל״זהשמס״כבריבנההמלשר״המכ

שומונףסויס״כב׳תההמלש

ורוכהרזעמ״כב׳תהלאומש

כידיפקחצי9״ככ׳תה♦החמש

יספיטןזחהםנחהםהרבאר.המכ

(הרבההתפוקמ)כיריפל״זםהרבא

כיריפל״זקחצימ״בבםהרבא׳ר

ילאפכיכדרמר״כב׳תהןרהא

2אנאל״זלאומשמ״כבוהילא

זוסכואהדוהיר״נב׳בההילא׳ר

דפאקייאמל״זםהרבאר״כבךורב

כבנפל״זבקעימ״נכיאבנללה

אפלקל״זהחמשר״כב׳תהללה

ןוזואל״זהמלשמ״ככדמלמההדוהיר״המכ

ילפאכהמלשר״מכבהדוהי׳ר

ןופאכדודר״מכבהדוהי׳ר

ורוכל״זקחציר׳בכ׳תההדוהי

זונאנאטבקעירינב׳תההדוהי

לאקקבל״זוהילאמיכבףסוי׳ר

זנרובדודמ״כב׳תהףסוי

ילאפבל״זהשממ״בכיאבנבקעי

זונאנאטל״זוהילאמ״בבבקעי׳ר

יאנאכטל״זיכירפמ״בכדמלמהבקעי׳ר
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יצטעסריבנהבקעי׳ר

שא׳נוכהפיר״טכ1להקהתפוקמ
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ירצמהדוהי׳ר

ייגלכףסוים״כב׳תהטפשוהי

זאווייעןהכהףסוי

אפלקבקעימ״כבףסוי

ץלטרייל״זךורבמ״כב׳בהףסוי

יקסנטלסקחציר״מבבףסוי

ן׳נאבבםולשרשמ״כב׳בהףסוי

שמשתפיםהרבאר״המכבןטקהינהףסוי

שמשדמלמהוןזחהםכחהבקעיר״המב

3זאווייעץיווכורבןהכבקעי

ן׳נאבב׳וריהרזעמ״כבבקעי׳ר

יבוננמןמינבמ״כבןהכבקעי

זיניאקחצימ״כבבקעי

ורובלצל״זבקעי׳ר

יקסנטלםל״זיכדרמר״המבבקחציר״המב

שא׳נוכריבנהקחצי

זארייופל״זלאומשמ״כביאבנקחצי

ןאוודקחצי׳ר

ן׳נאבבםהרבאר״המכביאבנקחצי׳ר

ן׳נאבב׳וריארזעמ״כבקחצי׳ר

ןאבוצקחצי

זאווייעןהכיכדרממ״כבקחצי׳ר

ןצואיכדרמ

זאווייעיאבנןהכיכדרמ

שנימןהכדמלמהיכדרמ׳ר

י׳נאבאראיכדרמ

שא׳נוכןזחהםכחההשמר״המכביכדרמ׳ר

שמשתפיהשמר״מכביכדרמ

ףרמקחצימ״כב׳בהיכדרמ

10להקהתפוקמ

׳ורילאומשמ״כבםהרבא

זאווייעןהכםהרבא

ידצמלאומשמ״כבםהרבא׳ר

שמשבקעיר״המבבםהרבא

לאממהםהרבא

לושוכלאומשר״המכב׳תהםהרבא

ןייווללה׳וריהשממ״כבןרהא

ףולופנפלאומשר״מכב׳תהןרהא

שבבל״זבקעימ״כבוהילא

ןייוובבוהילא

קיטאקל״זבקעימ״כבדמלמההילא׳ר

ן׳נאבב׳וריהרזעמ״כב׳וריהילא

אצאקםיקהשממ״כב׳תהוהילא

רוננוטל״זומחנמ״כבןמינב

כאייוםקאקחצימ״כבןמינב

אצאקסיקהשממ״כב׳תהןמינכ

ושרוטףסוימ״כב׳תהןמינב

יבוננמןהכהכרב

2זונארקהכרב׳ר

ןמשיש*השממ״כבהכרכ׳ר

טיני׳גהילאר״מכב׳תההברב

ץיווללה׳וריהשממ״כבללה׳ר

לאממהםהרבאמ״כבללה

יאבנהירכז׳ר

ץיווקדיפ׳וריםהרבאמ״ככחרז

י׳גאבאדאלאומשמ״כבהיננח

זיניאל״ז׳וריהחמשר״המככ׳ורי♦יידוהי

יראס׳בההדוהי
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ןאוודל״זהילאט״כב׳בהלואש
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יאקאשל״זהילאט״בביתבש

ושרוטריבנההטלש

אצקסיקיאבנהטלש

יקופהטלש

ילאטרואהטלש׳ר

ולייובהטלש׳ר

לושוכןזחהםבחהליאוטשר״המכ

ןטאנףרמלאוטש׳ר

לאטטהל״זבקעימ״בביאבנלאוטש

ץיווללה׳וריהשמט״בבלאוטש

ץיווקריפחרזטיבבלאוטש׳ר

זארייופקחציט־בבלאומש׳ר

אצקםיקל״זקחצימ״כב׳בחלאדטש

;אקסוואסל״זףםויט״כבלאוטש

ושרוטל״זוהילאטיבבהחטש

זיניאהדוהיר״מבבןטקההחטש

׳וריבקעיטיבב׳תהיכדרמ

ץיווללה׳ורי©״גוזהריבנההשמ

ןטאנדמלטהםבההיאבנהשמר״המכ

תפימיהלאהתיבתדובעשמשמההשמ׳ר

יקצולר״שיןיבאמהרבאר״המבבהשמ׳ר

יבוננטהשמר״המכ

ילאפבל״זבקעיר״מבבדמלטה,ישמר״הטכ

אצקשיקל״זןטינבט״כבהשמ

ינניסל״זןרהאמ״כבהשמ׳ר

שא׳נובןפצלאר־כבהשמיד

לושובליזםהרבאט״כבל״זהשמ׳ר

זאוו״עןהב־בדרממ״בבהשמ׳ר

ילטדואל״זשהרבאר״המבבהשמ׳ר

ושיוטהשממ״בבןטקהומחנ

ןא׳נבב׳וריריבנהיאבנארזע

ןטייששהרבאטיבבלאונטע

יאקאש׳גחקודצ׳ר

ןא׳גאבב׳וריארזעט״בבלו^שר

ר•מבבהטלש׳ריבורקבידילעמיכטםומהידיטלתינשםש•םנהפרנזיבוטלעו

יתאמקלהםהשגוחקלרשאזונאנטקחציר״טבבבקעי׳רוייצזיקאמו״צידוד

:הפוסדעהבאדטההלהההטהזהרפסהתהנהביתעניויתחרטרשאיחרטב

קי׳גאהציל״ז־בדרמטיבבבקעי

זרייופףסוימ״כבתפיר״טכ

אפורינהקחצי

בירי©ל״זהשטטיבב4:חנט

אפוריכדרמ

אטלוכיבדרט

כיליאוטחנ

ביריפקהציט״כבהחטש

כיריפהשממ״כבההטש

ן־סרכ

כבנפדמלטהזךזההשבהחקחציד״הטכידילע

1׳וריל״זקחציט״כבריכנהםהרבא

ינעפל״זקחציר״הטכבסהרבא

זזקןמטו*הטלשט״כב׳תההילא

אפלקל״זהחטשע״טכב׳ההוהילא

־רפקייאמל״זטהרבאע״טבבהברב

ןאןנסווסיכדרט.ט״כבןמינב

לושוכל״זהשמע״טבבהכרב

םייב.ל״זקהציר״מכבדודר״מכ

יבוננמל״זםהרבאע״מכבהירכז׳ר

כלובל״זקחציע״מכבףסוי'ר

ט׳נוב.ל״זהשפ.ה״מכב.׳בהףסוי־׳ר

וואלסוניריטאבי

טיני׳גל׳זףסוימ״כביאבנהילא׳רידילע•

צלהקהתפיקמ

טיני׳גי־דףסוימ״כבהילא׳ר־

טיני׳גל״זףסויט״כבדוד׳ר•

ק׳נוקהיעשי

ינניסהשמ

יינטיסקמומהנ

קי^אטאומחנ׳ר

־יולהידביע

זוסבואל״זםירפאט״כבהט־לש

ןויוצ׳בהלאוטש׳ר

זונארק׳בהלאומש׳ר

טיני׳גל״זףסוימ״כבהחמש׳ר

אפייקהחטש׳ר

אטלאי

שישייאבנהדוהימ״בידילע־

ילאפבל״ז־כדרטט״כבסהרבא

כבנפןהכדוד•

ביליאל״זףסויט״כבדוד•

שישייאבגהדוהיי



םימותחהתומש

קפאסדמלמהםכחהףסויר״המב

יבוזיכוכל״זדודר״המכבףסוי׳ר

(אססידואב)ןטלסקאייאכניטףסויר״םכ

2זזקיאבנבקעי

אפלקןניסר״כבבקעי׳ר

אנרויבקעי

ןינאםהרבאמ״כבבקעי׳ר

אפלקל״זלאיתוקיר״המכבןזחה׳חהבקעיר״המכ

5ןהכםכחהריבנהקחציר״המכ

לושובקחצי

זונארקהשמ

רובמקהשמ

זזקיכדרמר״מכביאבנהמלש׳ר

יוללאומש

*אנאףסוימ״כבהחמש

אנאבקעימ״כבהחמש

זעווינרפ

ץיוויכדויל״זלאונמעד״המבבוהיכרבי

ץיוובנטה״יבעשמהופ״נוזהקחצימ״כביכדרמ

אגידםוק

דביצת״תיאבנהדוהיר״מכידילע

׳וריןהבוהילא

2יבוננמ.יאבנוהילא׳ר

יולה״יבעשמה׳וריוהילא׳ר

ינניסוהילא׳ר

תפיל״זיכדרמר״כבוהילא

יאכובוהילאר״המכ

ימירקל״זהדוהיויבאםשלימירק׳בהםירפא

4יבוננמריבנהךורב׳ר

2ימירקךורב

ןהכ׳בההברב

ינידסוקתפי׳בהןמינב׳ר

הדעהדיקפ׳ורידוד

שארהברהןהכקחציר״המכבןהכםייח׳ר

ל״ז•הדעהניהנמו

2תפיהדוהי׳ר

2ינידסוקתפי׳וריהדוהיר״המכ

3זבייע׳חהןהכהדוהיר״המכ

רביצת״תיאבנהדוהי׳ר

2׳ורייאבנהדוהי

2יאבנ־ל״זםהרבאר״כבהדוהי

יביננמ׳בההדוהי

זיגיאל״זהחמשר״המכבףסוי׳ר

ו״ציןהכףסוי

בקעל׳זארזעמ״כבבקעי

כבנפל״זבקעיר״מכבקהציר״המג

ךבאל״ז•השממ״כבןהכקחצי

אפלקףסוימ״כב׳בהבקעי'ד

2ןאקסוואכל״זףסוימ״בבתפי

בירפםולעבאע״מבביכדרב

אטובןהבהשמ

ןאקסוואסל״זףסוימ״כבהשמ׳ר

׳וריל״זםהרבאמ״כבקודצ

ןאקסוואסיכדרממ״כבלאומש

2אנאל״זרזעילאע״מכביאבנלאומש

יקופה״יבעשמהפ״נוזההירמש׳ד

כבנפל״זבקעיע״מבביאבנהמלש

גוצנמריכ

ןינ•ורודל״ז׳וריומהנר״־מכבקודצר״־מכידילע•

ןופאבןרהא

אפורל״זהחמשמ״כבהילא׳ר•

זוסכיאדוד

ן^נורודל״ז׳וריומהנר״מבבקחצי

'־א־במהקל־צי

ןינורודל״ז׳וריומחנר״מבבהשמ

4ן׳נורודל״ז׳וריומהנר״מכבקודצ

ץנורודל״ז׳וריומה;רימבבלאוצש•

אפב

ש׳נוכ;זההםכחהיכדרמר״המכידי1־ע

2להקההפוקמ.

10ימירקל״זריבנהיאבנ״־•,יבאר״המב־:ב

םי־בקהצ•׳ד

ל״זלאומשןכקחציריהמב

יאביכבקעי

שיניב־בדרמר״המב

ןמוכההמש'ד•

3׳וריריבנה־תבש•

ביייאלוכינ

ר״כבבקעיר״המכדמלמהןזחהםבההידילע:

אפלקל״זלאיתוקי

זדגאנמםהרבא׳ר

5יאבנןהכהילאד״המב

2.יצזיקאסיאבנןמינב

ש׳נוכהברב



םימותחה

ו״ציפ״נוזהתפיםולש

םילוחרוקבוםידסחתולימניאבנםולש

יבוננמהפלש׳ר

בוסארק

ץיוובבי״נדיננהל״זהילאמ״כבומהנר״מבי״ע

זכריצעשילא׳ר

ןמאנהכרב׳ר

ן׳נאבבבקעי׳ר

זכריציאבנףסוי

ןייוובבומחנ׳ר

2ינניסףסויי׳ר

יבוגנמבקעי׳ר

תפיל״זוהילאר״המכבקחצי

ימירקקחציר״המכ

ןאקשירט׳בהקחצי

יאבנ׳וריקחצי

שדלימיאקחצי

ל״זיאבנבלכ

(אוולזונלהקלשידקה)2ולוביותפיםחנמ

תפייאבנ׳ורילאכימ

יאבנ׳ורילאכימ

ןאקשירטהשמ׳ר

ינידסוקתפי׳ורילאונמע׳ר

יבוננמץ״שודמלמהיתבןן



ריאלאיצומהוהי;מחתמדקה

הוצרשאהבוטלםיתעההנשמורואינפמךשחללונהלארשייהלא׳הךורב

אנקמההאנקהלמסתרשאתאעדנלוריסהלהזהןמזבוהלאהםימיבי

םהיניבתדרפטהוהערטלשיאתאנקםיארקוםינברלארשישעיתבינשברקבהעוטנה

שורדלורוקחלםינברהוניחאברודהימכחמתצקבבלריעהו״דהיםנםיחאתבשמ

ןנובתהלו.םהירפסוסהימכחירובחבבלם־שלוםבצחמוסרוקמתעדלםיארקהתדלותב

הצרןכםנםיהלאהו,םהירפסמתצקוסיפדהםנוםהידעומיתבבוםהיתבבםהיתבבלע

ר״רהמכןורשיתוינומדקבלודנהרקוחהברהתאשיאםהינפלחלשיוםהישעמתא

ינפלאבואצויוהנההנשםישלשכהזו״י״נץיווקריפ׳וריםהרבא

;םתכילהבולשכילכלןכאמלקסלוהלסםהםהללוסלהלאםישרודוםימכחה

רשאםיארקהוםינברהימכחירובחמהברמלהדואלהליפאמאיצוהוורזעבהיה׳הז

יתבבתואצמנהתיקיתעהלכםעדחיבםדילעו׳םימיהבורבבלמתמכוחכשנ

םדקימיבםהיתודלותלעוארקמינבתורפסלעסנשדחרואעיפוהםינושקיתואילכיב

יםירתוסוםינוב.םילטבמוםימייקמ4םיקחומוםיבתוכוננמזברשאהלאבלימכחםהיפלעו

העשמוםוילאםוימםינתשמוםיכלוהוקזבההארמכבושואוצרךולהםיכלוהםהיתובשחמו

ןיאןכםאו׳םלכטתרדענתמאהיהתוקדצינזאמולקשמורסחדועהתעדעךאו,העשל.

רשאירחאונדננלרמרבדםתמקוכרדיואונלםולשורבדיםאהתעתעלששחונל

לארשיםעתדלותברתוידועוקימעיושדהרודםוקייכהיהותונתשהלםידמועםהירבד

.וכליוהלאםנםהירבדינפונשיזאהנהתעדופיסויודועוליכשיוטרפבםיאךנהוללכב

רוקחלוץפחירבדאוצמלהיוצרסחנוכדשאהלאבלירשילחבשלותודוהלונילעז״^ו

ונילעורבדיןכאלםימעפלרשאםהירבדלעםתואסופתלונליוארןיאו,ונבאצמנרבדשדש

םיאורונחנאןכלעו.ורבדיותוא'םהיפבתישפהההריקחהםישתרשאתאיכןעיונתדלעו

תמאהלאםתאנקמאלאהזןיא.וימכחודומלתהןמםנורבדיישפחס*םעפלםתוא

תטאהםשלםהישעמלכוונוובהנבוטרבדליכחבוטהםתולדתשהוםתוזירזלעויהיםיכורבו

ףרצמבשיוםירבדהונבלתיווררבתיםדילעיכונתירחאלהוקתשיו4(*ושדקתנםולשתו

בהזהוףסכהןמתרפועהולידבהתאלידבהותוארקהותונברהתדתאקקזוףסכרהטמו

ירבדו

הלאךא,הרושהולקלקיהאנשהוהבהאהוורבדיבלובלכרשאהלאלעתשבהו(*

קעזתריקמןואו׳הךרבאלערזםהיכםוריכיםהיאורלכוועדוילקנבןכםנ

♦טפשמבומוקיאלןכלעוםיעטוקמהםהירטאטבואםהירפסילתוכב

£0*80*6110\\*\1*ך\>0010^22.940י*)א*11866*9/1*.



רואלאיצומהוהיגמהתמדקה

ודיבכהוהשעמלוהכלהלועבקוהםימיהבורכרשאםייודבהםירבדהמסייהסיהלאירבדו

ןבוהוהלכיהלאתודחאהםנאובתזאויילכףרוצלאציו׳ףסויתיבלועתא

:לארשילכבבלתהמשלהתנוכמלעהחינוהו

םידודתעונילאעינהידעןכלעו<דעומלןוזחדועוםיתבתונבבורקבאלךא

איצוהלוהלכשההוהרותהידשבדובעלותוהוקפםיניעברמשמהלעדומעלונילעהלא

יקיתעהםינברוםיארקללכבלארשיימכחירפסתאסיפדהלוןידותדבהמכחתומולעתרואל

ךותמודבאיוחדנםהמהדילכלונחכלכבלדתשהלוםהינפלעתפפוחהנקזהרשאןימוי

:הלילחחצנללהקח

ינריעהםהינפתארדהמינאןקזתרדהבויניעבהלאםישישיהדובכלודנרשאמו

יתרמאהיהתלםיפצמהה״עונימכחלרשאדייבתכןומהןיבמוהוצמבקוסעלינאםניבבל

תוצמרפסאוהוןדעןנארקנההזהשודקהרפסהתאהרואלהליפאמםעפהאיצוהל

עדונהע״נהרותרתכוםייחץערפסלעב׳השודקןורחאהןרהאוניברללודנ

לעו)ןידותדבונינינעלכםיאבוםיאצויויפלעוהרותישרודישפותלכןיבהלהתלוםשל

ונימכחלתוצמהירפסלכבולינשןיאודחאאוהו(ע״ניציישבוהילאוניברלתרראהיפ.

תומלשבובואבםינידהלכוהלקוהחצןושלכהוצמוהוצמלכלעהבחרברבדירשאה״ע•

•:ובלכרסחיאלו

דימקינריעבהריצילםיששוםיפלאתשמחתנשבדלונה״עשודקהרבהמה

תארבחםשואנידסוקביחוואידומוקינהמשלעארקנוהנטקהאייזאב

היהשרתויהזןרהאונ־ברוהנשםיעבשןככהריצילט״בקחתנשבםש'תמווירפס

דחאהיהנומאהו•הרותהתועידי•יקלחהשלשבםירפסהשלשרבהוםעהתאתעדדמלםכח

הריצילו״ק׳התנשבורבהדאמרקיתיתדהאייפוסוליפבסייהץערפסאוה

תלוקשמלםיאיבנהירבדווקלהרותהוטפושללכשהתאולביצהויתושירדוויתוריקחלכבו

ןכלעוהרותהירבדתאריתוהלכשהינפלףאו.ולרמאיאצםהילובנמאצירשאלבו

ירחאםימעפלהעותךלוהכולהארניכןעיויניעבהכזאלל׳זם״במרהםגםימעפל

עבשךשמבספדנהזורפסו.וילענישהווטסיראינויהםעםירשוקבוהאצמםנוולכש

שטילעדץנארפירצונהםכחהידילע1841.תנשבניצפיילכספדנ׳אהםימעפיתשםינש

תדעידילעאוולזונבספדנ׳בהווהילעבלדובכתרמואהלכהמדקהוהברהתופסותםע

וניברברחלםייהלרואארקנהדאמרקיובחררואבםע184.7,תנשבו״ציארקמינב

ארקנההזהשודקהרפסהתארבהוירחאו-ע״נריעצםלועהנוכמהקהציחהמש•

.קמובוטויואררדסבןובנהטשפהיפלעתוצמהרואבבהריצילד״יקהתנשבןדעןג

-דבלהלכקהלעוכמסוטשפהרדנמואצירשאםוקמלכבהלבקהילעבלםנ

הרותהלעבחררואבאוהוהריצילב״בק׳התנשבהרותרתכורפסתארכהוירחאו

תומוקמבוונטמרתויהבחרבהאבונושלךאויתובקעבאציואמנודלרחבמהתאולביצהו

ונ^מםיאצמנדועהלאהשלשהםירפסהיתלוזו.םירחאםישרפמלעםנוילענישמהברה

דועוונדיברשאםירודסהבוספדנרבכםתצקוםילוקשםינונחתותוחילסוםיטויפהברמל

םנהוםיארקהןמורודימכחלםבתכרפסמבםירשעכםינושםינ־נעבםירישולםיאצטנ

אוהו,י״גץיווקריפ׳וריםהרבאלודנהרקוחהושישיהברהר״זמדאידיתתה

תאםגבורקבהרואלאיצואוירזעבהיהיםיהלאהםאהיהזידיבםרסמלובוטבינחיטבה

1ושארבהלאהםירישהתאםנסיפדאיזאהרותרתכורפס

לאםעלכקיתכרכויתדותבירקהל,ילעאיההלודנוילת־־אשנתחאדועהתעו•

םותחהלעםירקיהןויצינבמהברהםישנאואבורבדיפלעוו״ציארקמיכבתולהקלכ•י;פב

תתלוהזהשודקהרפסהתאס:פדהלניממזתאקיפהליתלוכיםתרזעביבםהסנ•ויהיםיבורבו

עדויאוהםיהלאהו4תוריאמתויתואבוהבושמוהפיסופדבספדנהכרבםויהםכינפלותו*?

רתנימ1דיתבלתכמךלההזה•*מדקהרפפהיכןעיותהנחבם*•יתעגיו•יתלפע.•זיממ

הלעולכןכלעוםירעובוםימכחםינושםיקיתעמידילעקתענוםינשתואמשמחמ.

•סיעשמק.



רואלאיצומהוהינמהתמדקה

תואחסוניתצבקויתפסאידעיתטקשאלויתחנאליבנאוםילורחוינפוסבוםינושמק

רשאתואחסונהלכךותבוהספדההרובעבדחאחסוניתררבויתחנהןהיפלעותונושתואחסונמ

םכחהברהקתעהאוהדחאה:דבלעבראההלאויהתונמאנלתוקזחומותונובנרתויהידיב

ה״טר׳התנשבוקיתעהתועבורמתויתואבףלקלעבותכע״נילורמהדוהיוניבר

לאיתלאשתבילק.וימיבהלורניחשאיווציפלעםירקיםימדבאנידסוקריעבהריציל

אנידסוקברשאםיארקהתדעלתסנכהתיבלושידקהלהבדנבהתואהבלאשנרשא#חמש

הזהקתעההי(*ל״זקיתעמהןמרפסהףוסבאבהרישהןמהכומב,המשתאריכזהל

אנידסוקמי״נץיווקריפ׳וריםהרבאר״רהומשישיהברהר״ומדא־לואיבה

(הספדההתכאלמםותדעהאולהתרוהבםשמוחקלרשאםדקהתוצראבויעסממובושב

וענמאלרשאאנידםוקתדעינבםגויהיםיכורבוהזכילאיצמהרשאןוילעלאלםרכאךורב

הריצילא״צר׳התנשבוקיתעהע״נונרטבלכוניברברהקתעהאוהינשהו.וילעבמבוטה

דקעתיבבויתאצמ4איינאמורב(ריטסינד)אלרוטרהנדילערשא(ןאמריבקא)הנבלריעב

וקיתעהע״ניעלקהבקעיר״המכביכדרמיברקתעהאוהישילשה.הפונתדעלרשאםירפסה

ןמוהלאהעבראהןיבםנדהוימהדחאהאוהיעיברהו.אעלקריעבהריצילו״סת׳התנשב

ע״גיקצולהריהמרפוסהקחציר״רהומס:ההברהקהעהאוהו.דבכניכההשלשה

יכדרמר״רהמכר״ומדאןובזעמאוהואקצולריעבהריצילז״יקת׳התנשבוקיתעה

ונבובינקינעהו״ע״ניקסנטלסתעדביטתוהוקתחתפרפסלעבןזחהםכחה

יההנהותואויתכמסהזהקתעההלע.י״ניקסנטלסןזחהםכחהקחציריחמכידידיויבוהא

תעבםנו4יתספדהונממוונריעבהפםיליבשבםירבהתרזעבתקיודמוהבוטההנהב

םוקמדע,תויעטותואינשמוליצהליתלדתשהיהכלכבויתלכאאלתולצעםחלהספדהה

ילרשביניעיכהשעאהמןהמהמהראשנדועתאזלנרחאםנילואו.תענמידיש

.דעברפכייהו4החילסהוסעבבלבוטהארוקהוינאסניתצרוקרמחמו

ןאקסוואסל״זקחציט״כבהדוהיןטקה

ע״נםכחהקיתעמהדובכלםיארוקהינפלתאזההרישהתאםנהזבןתוניננהו(*

םינבמבוטההמשרכזלתאזההדרחהלכתאהדרחרשאהרקיההשאהדובכלו

.ה״בצנתתונבמו

פירשיהויקחוויתוצמבבלונתלאיריחבםעןורשי*

םירקיםילמידבםיראובמםיבותכהזרפסבהמהאלה*

םירוזנויהילכללזרבטעבםיקוקחברהןרהאבלמו*

םיריהבשמשכולכשרוכבםיפורצסהקקוזמףסכתומד*

םירתסהןיבמוםכחלכוהזחיליכשמשונאלכםרדה*

םירמוליפשמזעבהזרובחבוירמאםיעדוי*לכל*ומר*דאמ*

פירדחמןתחכויפיתוזחוואיועמשיעמושןכלו



םירשוםינזורךותבתרשואמ

םירקוחלרנאוהרשאהזרפסל

םירענםעםינקזשיאלכיפב

םירואמהרצוילשדקתויה

םירורבםירתרודלבוטרכזל

םירכנובןייעללאלכיהו

םידזוםירכנתיבבושדקםוקמ

םירממכהלכתלואשבושפנו

םירעשחתפיתעבועשירואו

םירצוםיאנושדיבתולנרובב

הרקיםיעושתונבמהשאו

ןוההרזפתובידנבהקשחל

.יאורקלאיתלאשתבילקו

תוזירזבורםעהמשלעבתכנו

רשואמםשהירחאריאשהל

שדקמבדימתתויהלשדקנו

רימיוונפילחייכשיאה

המדאבללוקמופוניהי

׳הםענתוזחהכזיאלו

םינומארמושאוהשקידצימל

הריצילה—

ארונלאםוי

ארקנשדק

ארקמ

הרצב

ינבב

תות

״מר׳התנשב

וביעישתב

לאשדקמןיב

םיעדונה

—עלאבנשם

רפסההז

הנשישדח

אנידנסוק

בבלישנא

םהלבנשמ

םתחנבתכנ

שארןסינבו

ארקנריעךות

להקרפכב

היהיידש



בהטרקה

:ישפניתאשנךיילאיכךלאוזךרדינעידוהיינדמלךיתוחרואינעידוה׳הךיכרד

הנותנאיהתומשנייחדוםבהנמאנ׳התרות]רמא

הננחלאםינומאריצדיילעהרמאנטיהלאשדקרחב

הנומאהיכרדבםרישיהלויריחבלאישודקלארשיל

הניבוהמכחלכבםליכשהלתומשנייחיצעןנןדעב

הניבמהירמושוהיעדוילהממוהלעמדוסבןיבירוצו

הניכהםנהרקהותמכחבתומולעתןיכמועדויו

הנועמימשבתולעםלכומכמירשיהויקוחוויתוצמב

הניכשהויזתוזחלםאובבםילפשחורתויחהןעמל

הנולמלעםולשבהניכשהלהרקישפנתמאבהבישמ

הנמאבותאהתיהרשאכו׳הלאהינפחכונילא

:מומאלכינימימיכדימתידננל׳היתיושייבלביחרתיכץוראךיתוצמךדד

רויצבןייעלייהעדתבשחמוייתנוכיתמשםנמאלךוהילאןבללהארמא

יהמכחהרקחמברותליילכהימיכינדועיילכשיי

םייחהתומלשלאנישהליםייחבונדועםדאלבומשהמתעדליהמולעתרואלאיצוהל

לכאויםלענהםלועהייהץעירפמיתחקלודיחלשיו♦תחשינמושפנליצהליםייחצנה

ריעוידלחיבשוי•לכמיהריחבהוןוצרהתלעמביארבנורצונודבלאוהיב:םלועליהו

יויעברתעבראויעבטרשארמוחהרמונביעב־חמרנשמרצונרשאןעיידלויםדאארפ

ינושמיםיכפההמהםאויהבנשנםדאינבתועדמיהבכרמהתינכתכיויעבטתעבראל

םהיקושחויףכואורובחבםבורעםאו:שינוסגהמהןכלע-שינראנברעויתש♦םיברד

םהישעמיןפואהךותביןפואההיהירשאכיכיוקבודיםיבנרויוקשנםולשוקדצי.ךםב

יתכליביטמהמהויהיהמשיתכללחורההנפירשאלאו♦םינפואבהיחהחוריםינקותמ

שיאםאו:םידיחיהמהויםידיסחהתכםהולאיםתמועלםינפואהיםתכלכובשיאל

םיקרבכו♦וצוריערלםהילנריוכלהתי,הכשחבוניביאלוועדיאליוכליוינפרבעלא

הנתניםייחרוקמםכחתרותהנהו:םהבדכליאטוחויםהמלצנישונאירשאיוצצורי

יםתוהרואלקשליםתולקלקעםיטמהויסתביתנבסישקענהתארשיליםימשהןמ׳התאמ

יםקיהרתתומולואשמיםעינתקדצהותמאהלאויסענמתלועועשרמיםתולנעמםלפלו

יינזאיתיטההרותעומשלוייניעביהלאתרותתרקיכ♦ע.:מקיבדתםולשהוםייההלאו

ליצהליםעטבוטהיתוביתנלכויםעוניכרדהיכרדרשאיהתרקיםצועלוהתלעמלדונל

יהנובתהיחולבנויהנומאהתודוסיוקזחתההביכיםייחהרואברואלתחשינמישפנ

יםהיאצומלםהםייחיםיקידצםיטפשמויםיקחותוצמביהינופצמיזמרויהינינעירדסכ

ןוינהביהירתסןיבהליתקקותשמיתעדויתקשוחישפנןכלו:םהיבהואלברםולשו

יתוקולחםימכחהתועדיתוארינפמו:הרובעבישפנהתיהויהרצקיתנשהםאויהירמא

התכרהקולחהויתמלענתמאהיהתויתמאבתככמושרהיפליתוקדוצםהמותובזוכםהמ

ימיקוספהשוריפבהרותהלכקהשםרמאביהלכקהילעבןיבוארקמילעבןיביהלדנו

ותנוכץילמהיהישםאיכןקתהאלירבדמלרובדהתמאביכ:םיקודקדבועתיכ״עו

חרבהינפמםאיכהיהיאלהזויץילמלךירציץילמההיהיךיאוירבוסוןיכמלכל

אלאיםלעהורתסהםיכירצםניאשםירבדלכאיםילשמברבדיזאיםילעהלהצורשב

רבדיךיא־יםישנאלובייחתירשאיםישנעהינפמ:םלשוראובמרובדהתויהלןתונץרה

יהזוחואיבנלכירבדלעיהזמלודגרבדו:תאזכתושעחליוארןיאויתוזימרבבותכה

:׳וכוםכתאהוצמיכנארשארבדהלעופיסותאליחווצבותכהויחצנתהלכקהשםרמאכ

ילואיידכינניאשפ״עאויםירבחמהירבדבןייעליםימילםיריעצהןמינאיתאבןכלע

יםנושלחוצחצביםירפסבםירבחמהםהבורבדרשאיםירמאמהלקהליידשינרזעי

ירדסבםלואוןתוחצרבדלרהמתמינלעןושלויתוחוכנםהמהזחאויםנוינהםעטו

תועדףלא[ןדעןג]



המדקה

יהרטמכםהיהרותירבדיכיםימותסםינינעראבלםיקלוחהירבדאיבאיםימכחהתועד

םיהלאיכאלמויסילאמשמםהמויםינימימםהמיםירויהיצחכיםירבחמהתועדו

קרעדויאלזוזלכויהמכחותעדביהמצעבהדוקנהלעםירומםהמויםילועוםידרוי

,םלואו:רקוחוןיבמלכלעדונהזדשאכיךלשהןמתמאהתוארהלידכיתואותפומב

קיזחהליקדוצתפומברבדהקדצישכדחאהיהנומאבםיברדהשלשםהיהניחבהידע

ינשונחכישכישילשהוירתוסהלוטבב♦,רתסרבדאוהשרבדהקדצישכינשהויקדבה

ידכיםהירבדמאיבהלןינעהינחירכיכ״ע:םירקוחהתועדבתוקפסטועמהזיאליםירתוסה

:ידמעהיהיםיהלאו♦ידינישתדשאיפכיםהירמאתשלוחתורוהל

רשאכב״נהווצוילכשומבםלשותויהםעויהנורחאהותומלשבםלשארבנםדאהיב

םדאההווצשפ״עאוי׳וכורמאלםדאהלעםיהלא׳הוציוורמאבבותכהזימרמ״

וחולעדעדומלולנרהךירצארפריעכדלונהןכשלכיןדעןנמשרונווכרדףלסותלואב

לכשהורישייםהשנרההיטילשוילכשומהדוסישנרומהיבתמאויתומלשהתולעמב

ויהרשאםיטילשהרשעמםכחלזועתהמכחהםדאלכמםסחנהרמאמכונכשמבוניבשהל

םהלושקעםהיתוביתנ.לכשה.םירשימםהשםעו:יםיימינפהשמחוםיינוציחהשמחםהיריעב

לכשהםיכסיאלרשאתובזוכתונוימדותורעבנתועדירחאוטיושנרומהירחאךשמהל

עיפוהללארשילהדותהנתנערואמההזליבשבוישפנהיילחתובסםהולאיםהביתמאה

העבראולאפ״עוילועהריסהלורשירדסעידוהלואיתבזוכתעדלטבלויתמאהתעד

כ״עויתולכננשפנהיילחתובסןכלולכנומאוהשנרומלכיכתמאויהרותהוקבוסיםיברד

ידכהנשח״מתוםיפלאןמזףוסדעץראהלעםדאםיהלאאורבםוימןתנהלהרותההרחאתנ

יכםינימאמהשארה״עוניבאםהרבאןומהבאידילערמאנןביכיהלחמלכתבסלולכל

איהשהוצמתניתנהתיהילוחההרקמתבסיפלןמזוןמזלכבוי־הנהדעירומאהןועםלשאל

שארובאןמאנריצרמוחה7ה״עוניברהשמןמזדעאוההילוחהתאופרתחקרמתנקתמ

הרותרשבלתיהלאההמכחההנוכוידילעוישפנהיילחתובסללכלולכלםימכחהוםיאיבנה

הלעמהוזבלארשיוכזךיאםלואו:לאיריחבבקעיינבודבעםהרבאערזםהםינותחתל

םשונראברשאים״ייחהןייערפסבהלעההראבתנרבכזאויהרשאםלועהתומואללכמ

םויקתמיקתיתמאאיהה״עוניברהשמי״ע.הנתנרשאהרותהשונראבםשו•הנומאהירקע

קלחנםיקלחהינשמדחא.לכויתוירותתוצמו•תוילכשתוצמהללכונתרותםנמאו:יחצנ

םימאםהתוירותהתוצמיכורמארשאה״עונימכחוקדצויהשעתאלתוצמוהשעתוצמל

עבותםיפיתעדהתוצמיכםרמאבה״עונימכחרבדדבבנהמויתוילכשהתוצמלםילוהנו

יכןיביןיבמהויםימואלםתויהאוהםבויחדצו.יםיפילעבותםבויחהרותהתוצמויםבויחל•

שקבלןיאוהמצעלהוצמההיהתונמדקהשםיכרדהתעבראמדחאלתילכשההוצמהתויהב

תונקתםהשםהביתמאהלכשהםיכסהרשאתוילכשתוצמשיןכאיוניוטצנהמינפמ

תוידותהתוצמהםנמאיווטצנהמינפמשקבלךירצםהילעוילועריסהלוארשירדסתורוהל

הראבתוצמתצקבתומוקמתצקלויהמינפמשקבלךירצםלוכלעוםילוהנוםיטאםה

ונוציויללכרמאמבבותכההרוהרשאכברהלעשקהאהיטעמהוימטואלןפואהרותה

םשהתאהארילדמלתןעמלרמאנויוניהלא׳התאהארילהלאהםיקחחלכתואתושעל׳ה

דשאךרבתיםשהדוחייתמאדוהיןימאהלאוההאריהתתמאתילכתםלואויארונהודבבנה

קלסלותיתמאתומלשולבייחליךימיךראוךייחאוהיברמאנשםייחצנהשפנהייחאוה

לאךלוההיהילכההרותהבויחדצמתילכשההוצמבייחתהברבדףוס:ןורסחלכונממ

עיפוהלםהולאהנומאהירקעשןעיםלואו:ארונהודבכנהםשהתאהארילדחאםוקמ

בייוחמודוחיוךרבתילאהתואיצמבןימאהלויםלועהשודהתנומאבלאהתואיצמתנומא

ירהאיהלאןוצרבהווהלכהויהטמוהלעמ:יאצמנבהינשמאוהיכויםיימצעהםירופסב

תדובעתוהמלויהרותהתנומאויהאובנהתתמאויןידהפ״עשנועולומנשייכויהמכחה

םירקעהולאינפמאוההרותבהאבשהוצמלכוהשעמלכוהדנהלכהנהיהרקעמםיבכוכ

יולתםלועבז^זיוהלכיכםנימאהבםלועבהטשפירקהתנומאשןעיו:םתמאלידכונרדסש

תמואםהולאיהולאהאוהלנלנהשונימאהוילנלנהןמץוחםלכשרבעאלולנלנהתוחבב

ןמהלעמלאלויםימשבושארולדנמוריעונלהנבנהבהרמאנשלדגמהינובםהא״באצה

ירחאוכשמנשינפמהנומאהירקעלכבהלודגהריפכהאיבמתאזההנומאהויםימשה

שנרומה



גהמדקה

שנרומרבדהשןעיויהיסחילכםעהרקעמתעדהוזתוחמלהרותההתצרכ״ע־שנרומה

שרנדנממושמשתואובתדנממודעלהרותהרמאמולנלנהתוחכבםיוהתמהטמיאצטניב

העונתהירהאךשמנןמזהשעוריויץראבורמשמםישתםאםימשתיקחתעדיהיםיחרי

ןמזבםבובפפ״עםהיבכוכוםילנלנהתעונתבהלועפהתולתהיפלכ״עלגלגבהקבדחעונתהו

הכהיפלםינמזהםתואבהדובעדובעלוםינמזהשדקלא״באצהתומאונהניהעונתחהתואב

תחנשהקלסלהאיבמוירקהתנומאאיההנומאהתאזוןמזהותואבאיהההנוכתהפ״עהווהה

תוהמלהרותההלדתשהכ״עןורסחלכמהלעתיםשלשותואיצמלולשלוליפאךרבתילאה

םינינעאצביםהבןייעמהןמזבתויולתשהרותבואבשתוצמםלואויהרקעמתעדהתאז

תונשהםהרשאהנשהושדחהןינעבןייעלטחנאןיכירצשהמןכאיתומוצעתוזימרוםיהובנ

תירוהשיפכםינשוםישדחןינמילכרשפאיארשאיתורואמהפ״עםייולתםחשןמזת

:םימשהעיקרבתורואמיהירמאמבהשודקהונתרות

שדחהשודקןינע

ןושארקרפ

ןכאהשעיהדוקנהתואבובושדעהצריש

הלטלזמבשמשהסנכהתעמהלפנהמכסהה

יפלהיהישדחהויתועודיתולעלהיהיהזו

שדחהתלחתהםלואוחריהושמשהתניחב

ובושדעהלחתהתושעללכוישהרוצהזיאב

הזיאבתותדהוברןכלויהשעיםוקמותואלא

ה״עונימכחןכאישדחהתלחתההיהתהרוצ

םהמשדחהתלחתהבתותדעבשורפס

תעמםירמואםהמוץובקהתעשמםירמוא

תעבםירמואםהמושמשהמחריהדרפה

תעבםירמואםהמושמשהאובירחאהארתש

םהמוםירהצהרחאשמשהםעהארתש

תעמםירמואםהמווננאתאלמבםירמוא

םהמודועהארתאלוחרזמתאפבהארתש

תותדהולאלכויחרזמבברעתשתעמםירמוא

ןידמןובנאוהשהמורוהוה״עונימכחםולטב

חריהפ״עםישדחתועיבקתויהםלואויהרות

תורואמיהירמאמבוניהלאבתכמםעמונרזע

הלילהןיבוםויהןיבלידבהלםימשהעיקרב

אלוםינשוםימילוםידעומלותותואלויהו

יחרכהאוהשהמלעאלאבותכההנהרבד

תואישהמעידוהלמבותכהשירחהאלולדבהב

הלילהוםויהלדבהבהרוההגהוםתלעותמ

הרוהותיחרזמהשמשהתעונתביולתאוהו

שמשהתעונתיפלעםהשםינשהלדבהב

אלוחריבםישדחהלדבהשירחאויתיברעמה

קותשלרשפאיאשמשבאלורחאבכוכב

אלוםידעומלורמאשןויכויתורוהלמבותכה

רשפאיאורחארמאמבםישדחהלדבהלעזימרה

םידעומלורמאמשרמולונלשיתורוהלילכמ

הרומ

םייולתםירעושמםינינעונאצמש;ך£
יםויהיהעשה♦ענרהםהיןמזב"״

ילכויהויהטמשהיהנשהוישדחהיעובשה

רועשיפלןינמהרועשונאצמאלולאלכלעו

תפסותילכהדוקנדעהדוקנמהמלשהעונת

ונאצמויהנשהושדחהוםויהםאיכתערנמו

הנובתהימכחתעדיפלםיתשתועונתהש

איהוברעמלחרזממתחאהםינושארה

םילנלנהלכוןוילעהלנלנלתיללכההעונתה

ברעממתרחאהולכבקלחכותעונתבםיכשמנ

לנלנולנלגלכלתיטרפההעונתהאיהוחרזמל

פ״עיולתםויהםלואוןוילעהלנלגיתלוז

ךאתועשד״כאיהשתיחרזמההעונתה

רשאכתיברעמההעונתהיפלםההנשהושדחה

םיושםהוםיירודכםילנלנהשעודיויראבתי

יולתםויההנהויונשילכהירידתהעונתב

יולתשדחהותיחרזמהעינתיפלשמשב

היולתהנשהותיברעמההעונתיפלחריב

העונתהשעודיויתיברעמההתעונתיפלשמשב

תילכתאלוהלחתהאלהבריוצתאלתיבובסה

העונתהןכלוהלחתהולןיאירודכהרבדהש

תלחתהםלואוהלחתההלןיאובהקבדאיהש

רחארבדתניחבבהיהתהנשהושדחהוםויה

תעמהיהתםויהתלחתהיומצעתניחבבאל

ד״כםילשהדעץראהקצומדננכשמשהחורז

תעהנשהתלחתהותרחאהחירזלתועש

התואלרוזחתשדעהלטלזמבשמשהסנכתש

הארקנכ״עוהנשהאיהתינשםעפהדוקנה

תושעלהצורהותוינשםעטמהנשהנשה

לזמהזיאבשמשהסנכתשתעהזיאמהנש



יףןןשדחה שודקןינעןג

הזומבויתורואמיחיקרפמרובדהקולחמ

ןורתפברמאןנחויןכריכםינושארהורבד

םידעומלחריהשעבתורואמיהיםיהלארמאיו

אלכ׳אהמחלנלגאלאריאהלארבנאלרמאו

הבשדקלידכםידעומלאלאהנבלתארבנ

:םישדחישאר

ינשקרפ

ימכחלןעטשהמבארזעןכארמאשןך£

ידעומלרבדההיהולאוםיארקה

םאראשנלודגרבדהדועראובמ׳ה

םהשתולזמהלנלנהנבלהלנלגבוסדעשדחה

בושדעםאותולבגומתועשעבשוםימיז״כ

קצוממקוחרוקצומרשאאצויהלנלגהבונ

תעדכילתהלנלגבוסדעואאצמיץראה

תמאבהזךפהלודנהלנלגךלהמיכםימכח

חרילונחבהנובתהימכחשעדויםימתבו

.תהאוךרואהדצלעםיתשתועונתשלש

התפקהםילשתולאמתחאלכוכחורהדצלע

יפכרתיואתוחפתועשעבשוםויז״כב

שיאההןללודגהמיתויהלהושהךלהמה

םיכסיםאשדחהןינעתויהרייצדצהזיאב

קפתסנותופקההולאבחריביולתשדחהתויה

דצהזיאלעתופקההשלשמתחאבהיהיןפ

שדחהתויהלםהמהפקהלכבותעדבהלועהיה

הדוקנמרומשלךירצהנובהתאזיפליכיולת

תועשעבשוםויז״כםילשהלהדוקנדע

התויהךירצתולזמהלנלנמהדוקנההתואו

הנתשתאלששדחהתלהתבדימתתניועמ

לכאהרצקבםעפוהכוראבםעפאביאלש

ףיסויאללכנומדהארועשלעהיהידימת

אלשמשבהיולתהנשהשומכערניאלו

♦הדוקנההתואדעהדוקנמערניאלוףיסוי

לנלנמהדוקנההתוארומשיאלחריהךא

ןימימםימעפיכתינשםעפבתולזמה

דועויבחורהתעונתיפלליאמשממימעפו

היהתתולזמהלנלגתולעממהדוקנוזיאמ

םאםוקמהותואלובוש־דעשדההתלחתה

תדוקנלרוזחבהנבלהלנלנבןוצרההיהי

וזיאבוהדוקנוזיאבריכנאלוהתלחתה

ולאויהתלחתההיהתלזמהזיאבוהלעמ

יהלחתהההיהתדצהזיאבונרויהזבולונמלשה

אצויהלנלגהבוגבושדעםאורמאשהמו

*דויאצמיץראהקצוממקוחרוקצומרשא

ףקההלנלנבהפקההתמלשההיהתהרוצוזיאב

תדוקגןמסאתוביצחהתודוקניתשמתחאב

אוחשחרזמדצלעעונתהלליהתישתוביצחה

הבונ

חרילןיאיכחריבםישדחהלדבהלעהרומ

ארקשבותכההנהוישדחהיתלכלנסומןינע

ריעמררושמהרמאמוםיחריםשבםישדחה

םעטמןיבהלשיויםידעומלחריהשערוזעל

דעוממעטששדחהןינעברומאאוהשםשההז

דעותהתבסבשרובעבהזהיהודעוןושלמ

רבבששדחהשודקהיהישמשהםעחריה

םלואוהלחתהולןיאירודכהרבדהיבונראב

רובעבוהלחתהולריוצתרחארבדתניחבב

םינמיסםהשתורחאתולעותתורואמלשיש

ותישילשבןיבותיעיברבןיבםויהתועשיקלחב

יקלחביסנןכוםירהצהתעאוהשויצחבןיב

יפלםאיכםינינעהולאונחביאלויהלילה

וניאותותואלויהורמאכ״עתורואמהינמיס

םינמזתצקביונשםהלהשעישהמלעזימרמ

אלויץראבוםימשבםיתפומיתתנוךרדכ

רזוחויהותלמתויהלםולחםלוחירבדלעמשת

הלילהוםויהירהשםיכומסההלילהוםויהלא

תלמתויהליוארהיהוןושארםויבםרכזםדק

רמאקרתותואויהורמאאלוםויותואבויהו

םידעומלורמאוםיתעהינמיסלםהשתותואל

הרומשהמיתלוזםידעומלותלמהרומשהמו

עמשתאלוירובחהו״ובהאבכ״עתותואלתלמ

תותואלדמלוףסונו״והשםירמואהירבדל

׳הידעומלםידעומלתותואםעטהוףסונ

׳הידעומםישדקמויהישםעטהוםישדוקמה

ויהורמאמבוחרכהםהמשדעיחריהתייארכ

המהדנהותויהללכוסויווצותויהללכוסש

ימוםישוריפההלאכםוקמההזלכוסןיאש

םירזםישוריפעיצהלתאזהרצבונאיבה

ד״מלתואשומשםלואויתופסונתויתואב

םעטהד״מלוןינקהד״מלםינעמינשלשמשי

הנאותלהנאותלוץפחלהנעמהתויהרובעב

רומשלומכץפחהד״מלוישדקמלעמהקהרלומכ

ד״מלההזושריפונימכחויהדמעלותירבתא

ומכןתונןידהוץפחהד״מלתותואלתלמב

שמשיןכםידעומלותלמבד״מלהשמשיש

תורואמהתויהרשפאיאשומבותותואלתלמב

תותואתורואמהתויהרשפא־יאןכםידעומ

יכנאהנהומכתנשמלד״מלההיהתכ"א־

יםיתפומלותותואלםיהלאילןתנרשאםידליהו

ךרדכתותואלויהורמאמומדםימכחהםנמאו

לכשםעטהןיאשםישנלןהידודינבלויהו

טרפשהממדחאלכלהיהיתורואמהןמדחא

ונזמרהשומכיוארשהמבדחאלכבםעטהקר

היהיחריהוםינשוםימילהיהישמשהש

חריהיכע״נהעושי׳ררמאןידכויםישדחל•

אצויאוהאלאהיולגהוצמוילעהאבאל



דןדעיי^ שודקץנעק

תורוצשלשמתחאבןרבקההיהיהרוצוזיאב

:ונמדקהש

ישילשמרפ
וי

רמול.הצורתדהוזבםיכשמנהםנמא

הבמםירזענשםהלהארנוץובקב

יליעוהלאלורזעלאלואיבהשתויארהבותכה

ימכהורעשלולכויאליתמאהץובקהשדועו

דצמקרהנבלהתעונתתוריהמדצמהנוכתה

תועטההרקתהזבששמשהתוקלכאלותויקלח

היהיאלוקפואהיונשיפלהארמהיונשיפכ

ישנאותואואריךאדהאןמזבםוקמלכב

תוקלמךארחאםוקמישנאםדוקדחאםוקמ

הזוץובקלץובקמהנבלהתעונתונחבהנבלה

תועטההלפנהזבויעצמאהךלהמיפכהיהי

לככךלמן״ויטאמלאןיבהנוכתהימכחןיב

ןייועמץובקבךאךלמהימלתןיבוםכחה

תונמףיסוישדחאקרותעדללכויאליתמא

הנוכתהימכחוךלהמהיפכתונמערנישוא

ימלתןובשחבונישהימלתמםינורחאהםהש

שדחביתמאהשמשהךלהמברתויתוינש׳ח

ךלהמאיצויןובשחהשץובקלץובקמדחא

םיענר׳ותולעמט״כץובקלץובקמשמשה

ןמזכשמשליתמאהךולהאוהתוינשא״ל

ךכליהנ״כ׳וט״כובתכימלתוהנבלהשודח

תוחפהזוננובשחלעהמחהתנשןמזהיהי

לעםיכמוסהםלואויימלתריבנהשןמזהמ

רמאממהיארםיאיבמוץובקהםייקלםיבותכה

הרומדעוהודעוןושלמדעומןושלשםידעומלו

בישהלשירואהיתלכתורואמהץובקלע

תורואמהימרגדעותהבהרומוניאדעוההזיכ

קצומהדננכרואהםעדעותהבקררואהיתלכ

ריאהלםימשהעיקרבתורואמיהירמאןכיכ

ריאמוניאןוטקהץובקהתעשבוץראהלע

דננכקרדעורמאיאלהנהוקצומהדננכ

לעהזאלהזדצלעהזתויהלךירצוטבמה

םאיתלכודהיםינשוכליהרמואהנהזוזבנ

השערמואבותכהןכוודחיורעויוודעונ

האריזאיכואובמעדישמשםידעומלחרי

בותכהשומכשמשהתבירעירחאחריהרוא

יהאילכתולשממלםיבכוכוחריהתארמוא

ןינעכץובקהלעהרוישעדיתלממםיכמוסהו

ןולתאלהנהותשאהוחתאעדיםדאהו

אלהושמשהאובבםאיכהעידיהבותכה

שמשהאובתעשבהיהיאלתורואמהץובק

קוספמםיכמוסהויםויהיקלחלכבהרקםאיכ

הרוישונגחםוילהסכברפוששדחבועקת

ל?תיב

ליחתישתוביצחהתדוקנןמואףקהההבונ

ולאשףקההלפשאוהשברעמדצלעעונתהל

ילתהלנלנבםאוהפקההלנלנלתולחתהה

יויתולחתהולאשבנזבואשארבהלחתההתויה

ולאמדחאלבותכהןוצרןיאשהרומנהיארו

אצויהיפכהארנהיפלשינפמתופקהשלשה

ץיקהחריביולתשדחהתויהרובדהקולחמ

ילואוישדחההיהיהרוצוזיאלעןכםנ

יסרפההדוהילןעטשהמבחכששיאההז

םשמוהמחישדחםהםישדחהיבשריפרשא

הזיאלעליעוהשרובעבוירבדרתסשדח

רואשודחרובעבאוהושדחארקנםעט

הלחתתההיהתותנוביפלןכםאוהנבלה

ץראהקצומדננכהנבללרואהשדחתהתעמ

יולתשדחהתויהקפתסנוקשנהמבדועו

שלשמתחאלכוולאתופקהשלשמתחאב

תועש׳זוםויז״כבהתפקהןמזולאתופקה

םויםישלשמשדחההנומבותכהונאצמונחנאו

םישלשמםילועוהביתבחנהשעשןמזההנה

דועויםירחאםיבותכמוראבנרשאכםוי

תורבחתהתעדלעךומסנםאורמאשהמ

תרכהמתורבחמשלשהנהםנתורואמה

ןוילעהדננכתרבחמוהנוכיתםהילנלנב

ועדיאלוהזחמהיונשבתרבחמוהנומאכ

תרבחמהנהוהזואהזהםהינשמרשכיהזיא

ינשלשישיעצמאהךלהמאוההנוכיתה

פ״עאותולעמהרפסמבהלועשיפכתורואמה

םימעפוףיסוהלשיםימעפשיתמאץובקןיאש

לנלנמתודוקניתשדגנכתורואמהשעורנלשי

יעצמאהםצובקהיהיםימעפלותולזמה

ןכאובנזבואילתהשארביתמאהםצובקו

ינשץובקל״רןוילעהדננכאיהשתרבחמה

תולזמהלנלנמתחאהדוקנדננתורואמה

אלמלאשעודירבדהוהזהמיונשבתרבחמו

קצומהמקוחרושמשלבורקהנבלהלנלגהיה

לנלגקחרתהרובעבךאהזחמיונשהיהאל

קצומהמבורקאוהשושמשהלנלנמהנבלה

דננםהינשןיאתורואמלןרבקהארישפ״עאו

םצובקהאריךאתולזמהלגלנמתחאהדוקנ

ףקההםולשתכונעטשהמויהזחמיונשב

םכסהשהמכשדחםשמץובקהןינעלןידהאוה

ץובקהשדועושודהלהרויאלןרבקהיב

ותואמתויהלךירצוהלילהוםויהיקלחבלופי

יצחבץובקהלופיםאושדחהתלחתהקלהה

בירקנהנהםויהותואמהנמנםאהנהםויה

תרחממהנמנםאורבעששדחהןמזלעןכרקו

אבאלושדחהשארןמזרבעהנהםיהותוא

ראבלשוחנשדעץובקבשדחהתויהזמרה



ןףןןשדההשודקןינעןג

תייארבםדוקמםינהנהמויהאלשועטונןיאו

♦ונזמרהשיפכתוקולחתועדויהאלאהנבלה

והעונהרשאירודיהרבדהיכראבהנרבכשב

יונשקררחאיםעפוםעפרהמיאלהוש

ולןיאוקצומהדננכהיהיהארישהעונתה

תושעלםיכסמהםיכסיהרוצוזיאבהלחתה

םישועויהםהמיתושעלולשיהלחתהוב

ןכאהייארההעשמםהמודלומההעשמ

הללכרשאא״כאצההמואשונראבשירחא

העשבהלחתההושעיכרשפאםלועההא

רובעבןובשחבםהלהלועשיפכדלומה

לפשהםלועביונשהשעי.העההתואבש

םישועויהוקצומהדננכהנבללרואשודהב

םקהיפבתודובעא״כאצההמואהעההתואב

העשמהלהתההתויהרשפאיאיכםתדו

ךפההזוהנבלהרדקתזאיבהורואמהץובק

רשא:/דואהשדחתההעשמאלאסהעד

תפסוהרובעבןסינמםישדחההלחתהההיה

הלכקהילעברמאמהנהבותכליהיארירואה

ינפלהרירמאל״זותופרטולאקרפבורמאש

רתכבשמהשהלםיכלמהינשלרשפאה״בקה

וילאךשמנאוהחריהרואשיפלו׳ובודהא

רמולכרתכןושלכרואההנכךכיפלשמשהמ

חריהאוההץובקההעבשיפלדהא.רואב

םיכובסםימיהשלשיכעודירבדוףרשנ

חלהתהלםייוארםניאםעצמאבאוהוץובקל

ונוצךכיפלוננועהאלהוצרבכוהכאלמה

תוהדלידכשדחהשארבריעשןכרקבהתע

ךיהתעדלךלשיןאבמחריהתפרש־קזנ

ונהנתועדהולאבאצויכמוםימשירבוההעד

םשהתהנשהםיללושויהוא״כאצההמוא

ותואיצמורידעהשדעלפשהםלועמךרבהי

ךדשיויהולאהאוהלנלנהיבםירמואויהו

אלש׳הלתאטחלרמאמבושרדשהמבהעדל

אוהשןובלאלשזימרההאטחלכלןכרמא

תוהמלהנובוהרותההאבשכיכותלוזלברק

לטבלךרבהילאהןוצרהיהורקעמילוחההז

העדההתואיפלובםינהנהמויהשאוההקוחה

הריהסשדחבהלמהנבלהרואיוסכלע

חריהרואיוסכלעהרומאוהשםהירבדל

דועוהסכמרמאיאלחריהרוארדעהבו

ןמזומעטווננחםוילםעהקבדהסכבהלמש

םוילומעטשוהיבאוביאסכהםוילןכו

אובלהנאדןיאשקוחרןמזלאוהןמוזמ

לעבהנאדמףאונהםעהנוזהירב־
ולא

יע

יכקוחרמךרדבךלההרמארשאבהיבה

אוהאובישןמזההנהךרדהקוחררועשמ

םוילומעטאסכהםוילהרמאכ״ערעושמ

ןסינשדחלומעטןיאווהיבאוביןמוזמ

רשאוירבועמואטושפאוהסאעודיוניאש

היהיאלשדהרחמןהנוהירמאמבונעשנ

ןינעההיהללכמןובשחהיפלעקררורברבדה

שיהזבהבושתהיץובקהןובשחפ״עיולת

ונעשנרשאויאידעס׳רהונעטרעשבהראבל

ל״רםיהעלהניביעדוירכששיינבמורמאמב

ילכשוריפההזתורואמהץובקןובשחיעדוי

חרכהההמיכםהילעתושקהלןידוםעט

תורחאהילעלוןינעההזליבשבהנהריכזהל

תאצלהנהמהץובקרובעברובסליוארהלכא

תאצלתעבהנהנהוהצעםיכירצוהמחלמב

ינבמורמאכ״עהמחלמההכרעמבאבלתעו

יוארהיהרתויוםיהעלהניביעדוירכששי

לאהוצמד״עאוהוליאוהרבדהתולתהל

ףוס:הרותהירומםהשםיולהוםינהנה

עדונןנשחריכלדבנשדחהתויהלרמאמה

לעןכאתורואמיהיקרפמרובדהקולחמ

םידעומלותלטבבותכהזימרההרוצוזיא

דננכרואהייעשמשהםעחריהדעוההבש

חריבשדחהלדבההיהיטבמהדננכקצומה

םידעומלורמאןנרחאוהורואמיהירמאןנש

תויהבוהבהןובאלשןיבהלשישדהששמו

רואהשדחתהבאלאהריבשדחהלדבה

ירהשומצעתניחבבאלםיאורהדננכהנבלל

לכוירודכאוהודימהםייקאוהחריהשרנ

אובביתלוזליפאמויצחוריאמויצחםיםיה

ילתהשארבתורואמהינשךוהבץראהקצומ

ץובקההעמאלהנוכאלוהרוההאובםדוקםשלעאלאליפאמריאמההיהיזאובנזבו

ןכוהייארההעשמאלאדלומההעשמאלווררפהירחאשמשהןמהנבללרואהשודה

דאריע; הורואמיהירמאמברמאמהםידקה

המיפכהייארהתעשמשדחההלחתהתויה

העידיהךרבתיולהמדקרשאבונוריעהש

תומאהלכשןיבהלשישהמויהרקישהמב

היהשיפכחרזמלברעממםהיוחהשההתיה

הרותהוהולאהאוה'שמשהיכםתעדבהלוע

דננכהיוההשההםושבהבשחמההכפה

שדההןינעיולתהיהשבושחלשיןכברעמה

יפל•

וניאו

שדח

יבהרותה

שוחלשיזאמ

ןיבםילידבמויה

ץראהקצומדננב

אלש♦

תניתנםדו;

ענמנרבד

ןובשחבשדחל

קרהנשלהנשןיבםילידבמויהאלשומכ

קרעדוישןכתיאלהזוהלטלזמבשמשהאובב

הנשמהנשלדבהתויההרזנהרותהוןובשחב

הוצמוזולארשיןתאבאצמנהביבאהפ״ע

הנבלהימגיארברבדהימנןכהשדוחמ
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אושליכרורברבדהוםהינינעבםתוכזלו

םידחיתמםניאםהירהשםילצנתמםה

םיקלוחםהקרםתולצנתהיכרדבדחאןינעב

אליכתואלהזוםתוכזלםהיתולובהתב

תוקולחהתועדמיתיזההזויורכנהנומאל

םהאושליכעידוהלהרפסאוםהינורהאל

ופילחהתמאבלכאםתוכזלםילצנתמ

הלדתשהשהמבורזחוןודזבהרותהןוצר

רשאבםיבכוכתדובעםשורריסהלהרותה

אהפנקחצייכה״עונימכחםהילעורפס

אלותואהשעאליכרמאורובעההשע

ד״עהמואהץבקלאלאסיעכהלאלוןודזל

םהלהיהרשארבדהואררשאבויתחא

יכימותיפהאידעסרמאהכהפרחהןמ

םאיכהייארהלעםינהנהמויהאללארשי

םהשהמיפכתיבהןמזבדלומהןובשחב

יפלםימיינשםישועםתויהבםויהםישוע

אלשותעדיפלילהארנכוידלומהנהנמ

ןוכשדעםדוקםינהנתמויהשהממופילחה

לארשיויהךיהתוארקמהןמהיאראיבהל

םישדקמלתוישקאיבהלוןובשחבםינהנהמ

בותכשהמלכשיחכהוחריהתיארבשדחה

ויהלארשישהרוירשאמדומלתבוהנש־מב

ןכםהרבארבדויהייארהפ״עםינהנתמ

יכרמאשהמלעןואנהיכרמאשארזע

יכרמאןובשחבםינהנהמויהלארשי

חספהלפונשתויראכתויארדומלתבוהנשמב

ללכמתויחדהלעיונבןובשחהדוסיוו״דבב

שיאהללכמיהייארהיפלעםינהנתמויהש

םינהנתמויהרשאויתוברללתהאידעס׳ר

׳רועשוהי׳רולאילמנןברכחריההייארב

תדושפתםהשרמאוםהירבחואביקע

לאבישהלולהיהןידוהרותןידכאלש

ןובשחהשדחשימירבדמהנובתותעדובל

יתישעידובכלאלרמאשאחפנקחציאוה

סיעכהלאלוןודזלאלאבאהיבדובכלאלו

הצפךיאוהחאתעד־לעהמנאהץבקלאלא

תיבהןמזבלארשיהדהיההזיכרמאוויפ

וררועתנךיאלארשיתדהזהיהםאדועו

תדמהיהשהמולמבווירבחולאילמנןכר

ןידויםראוצמהרותהלועוקרפולארשי

רחאהזהלועהקורפהיהןמזהזיאמשפחל

ויהיכהלודגהאדוהשיינשתיבןמזבש

ןמזםיריכמונאשומכהייארהפ״עםישוע

ןובשחהלאהייארהןמלארשיוקתענש

ןובשחהןמוקתענןמזהזיאמןכםגתעדל

ןידהןמיוארהיהאלווירבדכהייארהלא

ותדישנאשןויכשיאההזירבדבןייעל

םילםבמ

האבשכודלומהיפלעוטשפשתועדהיפל

שיהזהתלממהזהשדחההרמאוהרותה

רחאהנבלהתייארפ״ערבדההלתשןיבהל

יולתשדלומהתעדלטבושמשהתבירע

הנבלהתייארהיהתדלומהדהאיכןובשחב

דצהזיאבראבאלושמשהתבירערחא

לעןעשנשרובעבטלחומרואבכובהרוצה

תייארבהרותהתניתנםדוקםינוהנויהשהמ

תניתנםדוקויהםישדחוםינשרבביכהנבלה

ךאהרותהתניתנרחאםהשומכהרותה

אוהשהמהנוכהרותהותמושתוקחלע

ורמאב־סורקםעלארשילטואילהדצלע

המבםעיסוםקזחח״רסבלדוזהשדחה

תחאבםלינסהםבלודמאבוםינוהנויהש

הנהוםדוקסינהנהמויהרשאיתותדהןמ

שמשםידעומלחריהשעררושמהרמאמדעל

ישארלןמיסתויהחריהשעל״רואובמיעדי

ןכוואובמעדישמשהשתעזל•םישדח

ואובמעדישמשכ״פעאםינושארהורמא

המחהעקשתשמאלאהנבללםינומץאש

ןמאנקחשבדעוםלועןוכיחריברמאנןכו

ןיעליולנותויהלעהרוידעתלמשהלם

דחאהפלארשילכורתסנהיהישאל

לארשישה״עחילשהתדמתלשלשמההקתעהב

ימכחוהייארהיפלעשדחהתאםישדקמויה

שודקבםינהנתמויהלארשישםידומ.הלכקה

םיטושפםהירבדדשאכהנבלההייאדבשדחה

ולנשרחאךאקפסןיאבדומלתבוהנשמב

םואלוםואללכבםהלאלץראבלארשי

בחורוךרואיפכףלחתתהארמהתשקו

אלרחאםוקמבודחאםוקמבהאריוםוקמה

ישנאםדוקוהואריברעמישנאוז•ארי־.

םישועםהמוםויהםישועםהמוחרזמ

ומקןכלעלארשיןיבףולחהלפנורחמל

שדחהשדקלהזןינעלושדחודומלתהימ:ה

הושוםלשןובשחההיהישידבדלומהןובשחב

תוהמלהרותההנובשהמדננכודמעהנהולכל

הרותהתוצמבורבעוםיבכוכתדובעםשור

יכנארשארבדהלעופיסוהאלהרמארשא

:ונממוערנתאלוםויהםכתאתוצמ

־יעיברקרפ

וארשינפמןיבהל םינברהינורחא!מ*׳י.**״ןשי

ףילחהלהרותירבדבתודרמהזרבדש

תעיסמהזבאצויכםייהםיהלאירבד

ובלמאדברשאשדחהטבנןכםעברי

תודרמהדשחםהילעמריסהלוםעינצהלוצר
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שדההלאאלםויהלארזוחינשהרמאמ

השקיםאוישדחהללכבהיהישדחהםשו

םעמהמשדחינשהםויההיהאלםאוהשקמ

שיךלמהםעלוכאלךלמהירשץבקהל

וגאצויכותרחמהחמשהםוישבישהל

ןויבושדחינשהםוישינפמאלהחמשב

רבכךלמהינפללוכאלשדחהםויבוצבקתנש

ךאאוהדוהמאליכדודתעינמלךלמה

ינפמבוכעולתויהלרשפאיאינשהםויב

♦דילאצויהיהשמשהברעהביכהאמטה

דודןוסןכוינשהםויבששחןכלעוהרהט

ברעהדעהדשביתרתסנוינתחלשודמאו

רבסשירחאיכתושקהלשיו:תישילשה

םויבדודבכעתנהאמטינפמילואלואש

האמטינפמכ״נרובסלולהיהןושארה

אלאלאינשהםויבםנבכעתהלרשפא

ינשהםויבלואשתעדבתאזהעינמהתלע

םויבךאםימלשהינפמןושארהםויבקר

ענמהלולןיאםימלשויהאלשןויכינשה

הנופ:לואשללואשששחכ״עוהאמטינפט

הנירההיכערהןטהןינעןטיתישילש

תייארבהרקיאלהזודהאםויבםהיאנושב

בישהלשיידחאםויבתומוקמהלכבחריה

ענכנוניאודהאךרדלעאצמישהמלעהיהש

ואתומוקמהלכבדחאכשדהשארתויהל

תונושתותדשישדחהןינעלעיכרמולשי

לופישהיהונובשחבךלמהתדלעווזמוז

השעמםלואויתומוקמהלכבדחאםוי

רתויהיהיאלםירופהימילרתסאויכדרמ

:שדההתועיבקבםתברקהיפלםידעומהןינעמ

ןמזביכרמאשהיננח׳רירבדיתיעיברהנופ

יכםרמאמורבועמלולאונאצמאלארזע

ירהשבישהלשיירמחןסינלאךומסהרדא

ויהינשתיבןמזבשדומלתהוהנשמהירבדמ

אלשןכתיךיאוהייארהיפלעםישדקמ

דיחירמאמהזוליאוהורבועמלולאאצמו

דיחיירבדשםירמואהמהאלהולטבאוה

ירשתשדחשארשירחארטולשידועויםילטב

דעםויהללהתישרשפאיאושדקארקמןטז

םישועויהוונקתןכלעהייארהידעאוב

ושעשהמהארנםאונמזבירשתןושאר

ינשםישועויההארנאלםאויושעהיה

אלרימחהלהזלכוירשתשדחשארםימי

ןכאןובשחהיפלעםישועויהשהרומהזש

שדחתנשרהאהיההזןסינלךומסהרדאלע

אנדתמדקמןובשחההיהאלמלאוןובשחה

םלועלרבועמרדאהיהאלרמולםהלהיה

*יעהזארזעןמזמלולאלעורמאשןויכןכא

הנקתה

ןידהןמהיהךאלכולכמוירבדםילטבמ

ונלהארנרשאםירחאםישנאתונעטבןייעל

רחאךאתטאהןמץוחתונעטהןתואש

הטבשיאההזירבדבונייעה״עונימכחש

ויתוברירבדךיאותוארקמהןמרזעהלהצרש

םיכשמנלסימעהשתוישקהוותעדםירתוס

ןייעלונלשיהלטבלידכהייארהירחא

:ץפחהםלשישידכםירבדהולאב

יוישובשוויתוישוקוויתונופםהץיאן

הנופבוהוסינכהרשאםירבדהםנמא

רחמןתנוהירמאממהנושארהנופיםהולא

אלאקפסאלכיתמארבדההיהיאלושדח

יקפוסמרבדההייארהפ״עסאשןובשחהפ״ע

הזבובישהםיארקהימכחרבכבישהלשי

הבורקהבושתבישהלשישהמןכאיתובושת

שדחהשארתעדלןובשחהןינעבשישומכיכ

םהשםיכרדהייארהתעדלעשיןכקפסאלכ

םהמשיותמאהךרדלעשדחהשארםירוס

לעהרומאוהשהמםלואותמאהלאבורקםירומ

׳לםויהיהםויהותואיכרובסלרשפאתמאה

היהקפסאלכא״לםויוח״רותואושעאלו

וארשואשדחרחמןתנוהירמאןכלעוח״ד

רהמלהיהישדחשאריכןידהוקספוחריהתא

יכןידהוקספוםירמחהשלשםהלךלהשוא

וקספוםיאלמ׳דםהלךלהשואאלמאוהפ״כע

חריהתריתסהמדקשוארסחהיהיהזיכ

:רחמלהיהישדחהיכםתעדבוברקוםימיינש

שדחהתרחממיהיורמאךיאתינשהנופ

םימיינששדחשארושעיכהרומהזוינשה

ןובשחבםינברהנהנמיפבםאיכהיהיאלהזו

בישהלשי:הייארהיפלעאלדלומה

דחאההרוישומכםיושםהשםירמאמהינשש

תויהלרשפאךיאיכרחאהתורוהלךירצ

חירבמןיאשכםנינעבםיקלחנוםתרוצבםיוש

םחלינשהםויבלכאאלורמואבותכההנה

ינשהשדחהתרחממיהיורמאהזםדוקו

תלמושדחהתלמלא•הכומסתרחממתלמ

רזוחהיהאלמלאשתרחמהלאראותינשה

היהיתרחמרמאמשאצמנשדחהתלמלא

בותכהאלהושדחלשישילשםוילארזוח

פ״כעוםהלינשהשדחהםויבלכאאלורמוא

תרחמרמאנוילעושדחלשינשםויאוה

אוהשדחלשינשםויוינשהשדחה

הארשכוסעכבורמןתנוהישתרחמארקנה

םויבובםחללכאאלודודלעויבאתעד

ומכושדחלשינשםויבהיההזו

שדחהלאאלותרחמהלארזוחינשההזש

םחלינשהשדחהםויבלכאאלורמאמןכ



ו
שירקזינעןג

!יע
שדחה

ףיסוהלשיויהברקההתעדלעתושעלםשה

ידילםיאמטהתאיציעודיביבהבושתההזב

אלוםיבעויהישתעבושמשהאובכהרהט

הברקההפ״עובןידלשישמשהתאיבעדות

הרקתשםאהזבהיולתהוצמעודיבשירחאו

יחריהתייארבןינעהןכםשהןוצרמהעינמ

הזותמאהלאאצויקפסההזשהנעטןיאו

תורחאתוקפסשייכתמאהלאאצויוניא

רככומכקפסהלעדומענותמאהלעןניאש

יתיששאישוק:רוהטלאמטןיבקפתסנשםחל

ןנעההיהורבדמבויהשכלארשילכלויטד״ע

בישהלשייחריהתוארלולכויךיאםהילעךסמ

שורפהיהןנעהיכהדונסאהמלשהךרדלע

הייארהתעשביכבישהלמענומההמםהילע

תחתמקוחרמךרדבםיאצויויהחריהןינעל

ןמהןינעלהנהיכחריהםיאורויהוןנעה

סחורמואםשלהנחמהתוביבסלפונהיהשכ

יפלהרותהתעדןיאשןכשלכסמנושמשה

הלעמלמםהילעשורפהיהאליכתועדתצק

תאוךרדכךסמלןנעשרפשוריפהיהיאלא

ויתונופתריתסןאכדעילהאהחתפךסמ

יכוירבדתיחשירשאו:וישובשוויתוישוקו

ןובשחהשינפמןובשחבםינהנתמויהלארשי

ארקמהןמונאצמונחנאותויחדהםעיונב

דומלתבוהנשמבונאצמםנוהיחדהתריתס

לעורוישםירבדםהבץמאתמאוהרשא

עובקלרובעהדוסישדועותויחדהתריתס

שאריכתואמלםיבותכבהנהוםימיינש

םישדחינשלעםרובדרדסודחאםוישדחה

תאלטבמרמאמההזשתבשהתאםיללחמ

לעםישדקמויהשהשעמהןמףאןובשחה

:וירבחולאילמנןכרןינעכהיארהיפ

ישימחקרפ

אלידלומהילעבונקתשתויחדהםהךלא

ו־דאאלתרצעז״הנאלחספו״דב

ד״כזאלרופכםויו״נאאלהנשהשאר

היהדהתריתסארקמבונאצמשהמיםירופ

הלעמהדוסיהיהאוהשה״עארזעןינעהנה

שדחלדחאביכרמאנשןושארהשדחלדחאב

תוארקמהרדסוילכבמהלעמהדוסיאוהןושארה

ןסינשדחשארשינפמו״דבבחספהלפנש

יכתבשםויותויהרשפאיאןמזהותואב

שדחלדחאביכרמאנשהעיסנהםויהיהוד״רב

רשפאיאולכבמהלעמהדוסיאוהןושארה

שדחהשארתויהרשפאיאותבשהתאללחל

שדחלדחאבורמאנשינפמעובשבדחאםוי

ישימחהלמי3

♦םירבעמויהןכלםדוקמאלאהנקתה

ורמאאלשןויכןסינלךומסהרדאלןכו

:םלועל

אלךיאתחאהיויתוישוקםהףלאו

שדקלהיולגהוצמהרותבהאב

ירחאיכבישהלשייחריהתייארבשדחה

םישדחהלדבהשתעדלךרדוליבשונלשיש

ןוצרמונמדקהשםיזמרהיפכחריהתייארב

שדחםשבוותאירברקעמהרותברבדמה

הרותהובהמיכסהשירחאבותכהורשאש

רמאמב־םולשהוילעוניברהשמידילע

הוצמבובחוצפלםעטהמהזהשדחה

רבדחריהתייארבשדחהןינעןיאשדועו

לכאהרותהתניתנםדוקובונהנאלש

ןכלםדוקובםינהנתמויהשרבד

תרעהבוילעונתדימעהוהרותההאבו

ןוצרהיהיםא.יתינשאישוק:רמאמההז

המלםישדחהןינעלםידעומלורמאמבבותכה

אשונהםידעומלורמאאלאםישדחלרמאאל

אוהשדחהםשןינעשבישהלשייםירבד

דננכרואהלכקלשמשהםעחריהדעותהםעט

הרוצהראבישםדוקושדחםעטהזוקצומה

םידעומלורמאכ״עוםשהוילעןקותיךיאוב

ךיאיתישילשאישוק:םישדחלורמאאלו

לכבהאריאלוחריהתייארבתווצלרובעי

ץראישנאוהוארייכדחאםויבתומוקמה

אישוקהתאזבהבושתהילכבישנאםדוקןענכ

ךיאיתיעיבראישוק:הזמהטמלראבתת

יכקפסבונלצאהיהירשארבדבונלהוצי

האריאלשרושקנוהאריאלוהארישרושקנ

יקפסבםתואהשענםישדחהבורוהאריו

הלתאלוניוטצנשהוצמלכלעיכבישהלשי

רורבהתעדלעהבשמתשנשבותכהםתוא

תעדבשמתשנשםיתעםהבשיךאדבל

הכזנאלםאשחריהןינעבןידהןכוהברקהה

הברקההתעדשירחאהעינמינפמחריהתוארל

אלשרשפאוהארישרשפארשפאהתלכוס

ונישעשהמהאריאליכונברקהםאהארי

ונקתענהארנםאוונתברקהיפליושעהיהי

ךרדהתאזמןיאורורבהתעדלאהברקההןמ

ראבלםוקמונל'שיםלואוהעינמוהיחד

יתישימחאישוק:קיפסמרואבהבושתהתאז

ומצעבאוהוחריהשקבלונלהוציךיא

יכונלםדקשהמבבישהלשייוהריתס*

תחאבתוצמבנהנתהלהוצמהןוצרמונלשי

הברקההתעדבורתבהתעדבתועדהיתשמ

תעדלעתושעלםשהןוצרהארישןמזב׳

ןוצרהעינמםושמהאריאלשןמזבורורבה



שדחהשודקןינע

יעיברןפוא:הייאדהקפסינפמהזוהנשה

םלועהארבנירשתבםרמאאוה,ריהדהןורבשל

םרמאאוההנשהשארו״דאאללרתוס.ךזו

דימעיםויהוםלועתרהםויההנשהשארב

קולההךותמואיצוהרבכוירוצילכטפשמב

תלהתאוהשןושארםויםאהנשהשאריכ

תורואמהוארבנובשיעיברםויםאהאירבה

הזוהווצמהםדאהארבנובשיששםויסא

אוהישימחהןפוא:ה״רו״דאאלןורבש

תבשמאלותבשלרופבמתוטמהןיעיצז;םרמא

:רופכםויו״נאאלרמאמלרתוסהזורופכל

תבשהיבלהשרבסלאעמשי׳ריששןפוא

יבלהוםירופכהםויבןיבירקמןיאורתונש

רבסאביקע׳רותבשבםיברקםירופכהםוי

םוילשאלוםירופבהםויבםיברקתבשלשאל

לאעמשי׳רלוליפאותבשבםיברקםירופכה

םינהכהותבשלםירופכהםוייאצומהילינאשד

םויבםיברק.תבשיבלחשםיעדויוםהןיזירז

:רופכםויו״נאאלתיחדרתוסהזורופכ

המויבתארקנהלנמםרמאאוהיעיבשןפוא

ןושארהםויהיהםאורמאירדאבד״יאוהרשא

ותדהיהינשהםויהיהםאווךכוךכותדהיה

רמאמלרתוסהזועובשהימילכללוכוךכוךכ

הומתלשיי(תוריתסהומת):רופד״כזאל

רשאםוקמלכביכרמארשאליהבמהירבדל

הפידרד״עאוהךכו.ךכתויהללחוימכחורמא

הזלכתמאבלופישאללפונהיהולאל״ר

םלואויאנדתמדקמהיהןובשתהיכםייקל

ולדתשההמבתויהלהרקיאלרשארבדב

תלעותאללםהירבדויהיתודוהלוןמלםימכחה

ורמאשהמלכתמאבלכארשפאיאהמ

תמאבאוהינולפםויבינולפםזילחםאורדסו

ןונכלחשהשעמךרדבורפסאלאדועאלו

ותלהתבתבשהתאהחודבלולםרמאבורפםש

םויבהנשהשארלופישהרויהזוופוסבהברעו

שארו״דאאלןורבשהזועובשבןושאר

תבשבהברעלחשהשעמרבדואיבהו♦הנשה

הברעלשיעיבשלחתחאםעפורמאשןונב

ברעמתולודנמינבאןיםותיבהילעוככותבשב

םורדנוואבוץראהימעםהבוריכהתבש

ד״כץאשיפלתבשבמינבאהתחתמםאיצוהו

הברעתבשהתאהחודהברעטובחשןידומ

דצמהזואיבהוליאוהוייניממהשמלהכלה

לכיכדמאשימותיפהירבדולטבהשעמה

דועיהפידרד״עומעטלהורמאישםוקמה

םירופכהםוילחהשעמהדצמרחאןינעואיבה

תויהללהברעבתוקלחתמתולחתבשבתויהל

ברעללכאנסירופכהםוילשריעשתבשברעב

סיילכבהו

שדהשארהיהסאשםילשורילאאבישימחה

אצמנתבשבבאח״רהיהיעובשל׳אםויב

רשפאיאןכוירשפאיאהזותבשהוללחש

ינפמישילשםויןמזהותואבןסינח״רתויה

שדחלב״יאוביח״רישילשםויחרקישאש

אוהארהנמהעםנורמואבותכהותבשםוי

םויהיהיםאויןושארהשדחלרשעםינשב

רשעםינשבתבשהוללחשאצמנ׳נמויח״רה

ועםנםהותבשםויותויהלאצישינפמשדחל

ןםינח״רתויהרשפאיאויאוהארהנמוב

םאיכינפמעובשלישימחםויןמזהותואב

באחירהיהיעובשל׳הםויןסינח״רהיהי

םילשורילואבבאח״רביכעודיו׳דםויב

לאאבישימחהשדחלדחאבורמאנש'

םשבשנוםילשוריאובנובותכוםילשורי

בהזהוףסכהלקשניעיברהםויבוהשלשםימי

םויהיהםתאיבל׳דםוייכהארנוםילכהו

ףםכהולקשתכשםויביכרשפאיאותבש

ןסינח״רותואיכחוכוההזחכמאצייבהזהו

׳נםויאלוןושארםויאלותבשםויהיהאל

איהתאזו״דבבלפנםאיכישימחםויאלו

יכדועויםיבותכהןמתויחדלהיולג.יריתמ

םימיינששדחהשארתושעלרוכעהדומי

רושעבןושארהשדחלדחאברמואבותכהו

רובעהדומילתיחשמהזושדחלמויד״יבשדחל

תריתססלואויםימיינשעובקלותבשחמיפל

טיסכחמורדםשיפכדומלתהוהנשמהמתויחדה

ליבשבהנשמבמרמאאוהרחאןפואיהיע

ו״ילחו״יבופרשיםידינהותומצעההשפה

רמאמלרתוסהזוז״יבופרשיתבשבתויחל

לחשתרצעםרמאאוה׳בןפוא:חשפוידבאל

:תרצעז״הנאלרמאמלרתוס.הזותבשב

העשתלהנומשללומנןוטקםרמאאוה׳נןפוא

אלותוחפאלרשעמינשלרשעדחאלהרשעל

ןונכאוההעשתלוהנומשלשרובדחכורתוי

קפםוינימשאוהשקפסותושמשהןיבדלונש

יעישתאוהשינימשבלומלץדיעישתאון־ש

דצהזיאבירישעביעיבשאוהשינימשבאלו

תבשינימשאוהשיעישתהתויהללחשןונכ

סויאוהשירישעבולומיתבשבהשעיאלקפסו

דעומםויןושארםויתויהללחיעובשלןושאר

לחידעומבהשעיאלקפסשינשסויכהשעי

חריההארנקפסהנשהשארןושארםויתויחל

השעיאלקפםוםימיינשושעיהארנאלקפס

כ״ימויאוחשישילשםויותואולומידעושב

ו״דאאללרתוסהזוזסתרבסיפכויותדילל

אלוהייארבסישועויהשהארמוהנשהשאר

שארםאיכםימיינשרחאדעומש־שועויה



ז
ןףן7שדחהשודקקנעק

החנמהדעאלאשדחהתודעםילכקמויהיאלש

ןידימהוןיפסומבירקהלםויבתוהשאהישידכ

החנמהןמםידעואבםאוםיברעהןיבלש

שדקרהמלולוהםויהותואםינהמהלעמלו

יאכזןבןנחויןברןיקתהשדקמהתיבברחשמ

םויהלכשדחהתודעםילכקמויהישונידתיבו

תעיקשלבורקםויהףוסבםידעואבוליפאוולכ

םישלשםויםישדקמוםתודעןילכקמהמחה

אידעסשיאההזםינינעהולאבןייעשכ♦דבל

ךאםישנאתצקלתדהיההזיכרמאימותיפה

יפלהריתסהייולנוירבדוהמואהללכלאל

המיפליכיעודיבתמאהשיחכמוהארנה

לועקורפהיהיתמתעדלהיהןידונראבש

ליאוהוהייארהירחאתוסנלםראוצמןובשחה

לערשאד״כינינעםהונרדסשםינינעהולאו

רמואאוהךיאהמואהלכהיולתהתיהםהיפ

ותוארבדועיםישנאתצקלתדהתיההזיכ

רמואורזוחדלומבובייחתישתוריתסותוישוק

אלהוןובשחבקרדלומביולתןינעהןיאיכ

לפנםאודלומהלופיםאםירמואםהירבדב

אלשיאההזירבדברמאמהףום:דלומה

ינששדחהשארםישועהמל•םעטתתליתאצמ

תצקםואמלתויחדהונקתהמלאלוםימי

שפתשרקעהיפלםתצקרוחבלועובשהימי

ידהזוויתובדירבדןיבהאליכעודיבהארנכו

הזחוכובריעהיולוניברםכחהםלואו:זל

ותנעטבולידימותיפההיהולורמאושיאה

םתצעבושעישםינקזלשייב1הלבקהוהקתעהב

הזכורמארשאכוארירשאכםינשהוםידעומל

לעתפסותבאוהו.םירבדה•תצקמברבדה

ןמוהעיניהוזמליצמהיהםנורסחוםישדחה

דבכלכאןכהשעאלוולכוזלעהבושתה

:םיקירםירבדבןועטישהצרורבדהונממדבכו

רשאליבהמההזירבדלוטבבקיפסמןאכדע

ןינעבןכאונטבםידקאלמיוחורתעדהנע

שיוילעםיכסהלןכתיאלךיאודמעהתייתס

ןימאמשימירבדלערערענשירחאראבלונל

לכאהייארהיפלעםינהנהמויהלארשייכ

ה״עוניברהשמןמםהלקתעומהיהדמעה

:תולנבובנהנתהל

יששקרפ

תולצנתההןינעבארזעןכםהרבאםנמא

היולנהוצמהרותבהאבאלשרמא

ד״בלרסמנןינעהןכאחריבשדחהשודקב

היהיהמכסהוהצעירחאוצרישדצהזיאב

שודקיכםיכסנשיפלעףאהזלעדעהוייושע

שדחה

םתעדשינפמיחאוהשכותואםילכואסיילכבהז

ויה־,'{**?־עינהלעהיאדרמאמההזוהפי׳

ד׳ועשור1קד״עולאשרמוללכויאלוםישוע

יךכוךכתויהללהרמאנשהמלכבןידהאוה

דומלתבוהנשמבםיבותכשםירבדםלואז

הייארהיפלעםינהנהמויהלארשייבםיארמש

תבשהתאןיללהמםישדחינשלעםרמאאוה

םיאצויםיחולשהםהבשירשתלעוןסינלע

היהשכותודעומהתאןינקתמםהבואירוסל

תנקתינפמםלכלעףאןיללחמםייקק״םהג

אלשן?בלילעבהארנשןיבורמאוייןכרקה

ן,ינעתבשהתאוילעןיללתמלילעבהארנ

ילכהיניעלףיקשמוםימשבםראוהשלילעב

לילעבהארנםארמואיסוי׳דםהיניבהקולחו

השעמורמאותבשהתאוילעןיללחמןיא

אביקע׳רןכבעונוזםיעבראמרתויורבעש

תאבכעמהתאםאלאילמנןכרולחלשדולכ

הזו.אובלדיתעלןלישכמתאצמנםיברה

ןיאשלילעבהארנםאיסוי׳רוברירבדקיזחמ

ורמאויהטמלראבתיהזו•תבשהתאןיללחמ

ןיביבדמתכלללוכימיאושדחהתאהארשימ

םהלהדוצםאוהטמבוליפאורומחהלעותוא

הסוחדךרדהתיהםאתולקמםדיבםיחקול

הלילוםויךלהמרועש.תונוזמםדיבםיחקול

שדחהתודעלםיאצויותבשהתאוילעןיללחמ

וארקתרשאשדקיארקמ׳הידעומהלארמאנש

איבוטבהשעמיסוי׳ררמאיםדעומבםתוא

ורבעומבואוהשדחהתאוארשאפויה

ולספו.ונבתאוםינחבהותואולכקררחושמה

ודבעתאוותואולכקד״כלואבשכוודבעתא

םילכקמויההנושארבורמאיונבתאולספו

םיסורוקיפאהולקלקשמוםדאלכמשדחהתודע

יםיריכמהןמאלאםילכקמויהיאלשוניקתה

תואושמןיאישמויההנושארבורמאדוע

ןיחולשויהישוניקתהסיסורוקיפאהולקלקשמו

םילשוריבהתיההלודגרצחורמאויןיאצוי

םידעהלכןישנכתמויהםשלחמשקזעיתיבו

תולודנתודועסוםשםתואןיקדובןידתיבו

וראבואובלןילינרויהישליבשבןישועויה

םילאושדציכושדחהתודעלרשכאוהשימ

ראשוהריקחבןושארנוזםהשםידעהתא

ישפניחפבואציאלשידכםירבדישארבםינוזח

לכשדחהתודעןילכקמויההנושארבתמא

דעאובלמםידעהוהתשנתחאםעפ׳לםוי

המועדיאלושדקמבולקלקתנוםיברעהןיב

אמשםיברעהןיבלשדימתהשעיםאושעי

םויהףסומובירקישרשפאיאוםידעהואובי

וניקתהוד״כודמעםיברעהןיבלשדימתרחא



ןדןןשי״יישויקזינעןג

יםהמתתאבהמיכסההרותהוויתורוצתוכיאב

הצראלוהזהשדחהרמאמבהינבזוכ״ע

נהנמהלעךמסיכהרוצהתאזימשראבל

הראבאלהרותהיכרמאויהטיחשהןינעכ

רוכשקעוצבותכתהנהםישדחוםינשתעיבק

םירבעמויהביבאהפ״עוביבאהשדחתא

ד״ביפלעיכרמואךיאוםיטשופואהנשה

רומשבותכהרמאמלםעטהמויולתרבדה

םישדחהתעיבקןינעבהנהויביבאהשדחתא

םינשהתעיבקבושדהרמאמבהרותההראב

ונאהמוביבאהשדהתארומשרמאמבהראב

איבהשהמויםירמאמהולאמרתויםיכירצ

ללכמךלמהץעויורמאנשוהיקזחהשעממעויס

הצעהןיאיכןכןינעהןיאיולתרבדהד״בפ״ע

אלאהנשהתעיבקלאלושדחהתעיבקלאל

אלהםהירבדיפלשינשתשדחבהספהתושעל

עויסאיבמךיאוולודוהאלוןסינבןסינרבע

ונחנאהמכ״פעאיולודוהאלשרבדמרבדל

אלולודוהאלשןיבוולורוהשןיבםיששוח

והיקזחתמאהיפל.יכדועויםייחונאםהיפמ

ןסינרבעאלוםינפםושברובעהשעאלה״ע

רבואטלחומרואבכירהשםירמואשיפכןסינב

ירחאהארנהןכאיינשהשדחבחספההשעש

הכפןידכוניאוהיקזחהשעשהמיכתמאה

תעבשתליכאוילעןיאינשחספןידיכינש

ימיתעבשתליכאאלאשדקארקמוהצמימי

ןכאןושארהשדחבםישועשדקארקמוהצמ

׳זתליכאושדקארקמינשהשדחבהשעוהיקזח

יפלעףאוםיבותכהיטשפמהארנכהצמימי

ושעאלןושארהשדחביכםימכחהורמאש

ימי׳זתליכאאלושדקארקמםילשורייבשוי

שדחלדחאבולחיורמואשהזלעדעהוהצמ

ימלשותולועולעהותרחמלוולכז״טםויבו

היהשרשפאךיאוןימחםחלםיכירצשהדות

החדנהנהוץמחרועבתושעלאלשחספםהל

יפליוארןיאויינשהשדחבאוהרשאבחספה

בותכהיכןסינבןסינרבערמולק״הבירבד

בותככאלכחספושעהנהוינששדחרמא

וצרשהמוד״בביולתהיהןינעהיכרובסלןיאו

ויהיתוצמהלכןכםאןכרבדהםאשושע

םהשדועורשפאיאהזוםפילחהלםנוצרב

שישהמךאיולודוהאלשםמצעבםידיעמ

םילשורייבשוייכה״עוהיקזחיהשעמברמול

ארקמושעוהצמםימי׳זולכאןושארהשדחב

החדנשםשכתורוהלרמאמאבאליכשדק

תאמטםושמהחדנחספהיכולאםנוחדנחספה

הצמםימי׳זתליכאושדקארקמלכאשדקמה

ינשתשדחבםנושעםאויוחדיןפואהזיאל

ארקמ

הרוצוזיאבהרותבראבתנאלחריבשדחה

הזוהייארבםאדלומבסאשדחהשודקהיהי

תערציעננכתורחאתוצמבםאשלורנרבד

הראבםיטעומםיקרפלודחוימםדאלםהש

שיששדחהשודקוקיפסמרואבםהבהרותה

םירופכהםוייונעוחספבץמחתליכאבתרכוילע

אלאהזןיארואבילכוחינהלארשילכלאוהו

תניועמךרדלוניאוד״כלרוסמרבדהשרובעב

אצויכיושעהיהיומיכסיהמכסהוזיאבאלא

שדקיארקמ׳הידעומהלאויתובררמאמב

אלאםתואירקתלאםתואוארקתרשא

היהיד״כלל״רםכלהזהשדחהימנןכוםתא

ןינעמהיאראיבהויםכבאצויכרוסמרבדה

יהנשהרבעהנקתותמכסהוהצעירחאשוהיקזח

םהיפלעהיהיםישדחוםינשתועיבקשללכמ

וארקתרשאורמאןכוומיכסישהרוצוזיאב

יןיננושוליפאןיסונאוליפאןיעטומוליפאםתא

׳ינהנתמויהתיבהןמזבששיאההזהדומםנמאו

ומיכסהתולנבםלואוםתמכסהיפכהייארב

ולכקךכורמואורובעהלעםינעשנויהיש

יונממבוטרתוירחארבדןיאוםיאיבנהימיב

הניעאלהרותהיכשיאההזתעדרמאמהףוס

םהלהארישיפכקרחריהיכרדללכמתחאךרד

רבדההיהיש׳היפמאוהשןכםאוםתעדירחא

ןיננושןיעטומןיסונאםעטהמםהיפלעיולת

הוצמבןיועמדוסיםהלשישרבדההארמלכא

ןיסונאןיעטומורמאיוהופילחיםאדוסיהותואו

וניברהשמיכארזעןכםהרבארמאויןיננוש

רקשםישדחוםינשעבקנ־ןיאהרותבשריפאל

תוכיאלעהרות־שדחתלמהנהיכדינה

יפכהנבללרואהשדחתהתעשמאוהשןינעה

קפסהםלואויהזבקפסןיארואבהונלםדקש

רקשוהייארהתעשמואדלומהתעשמאוהםא

םעפוםדקתיםעפאוהשדלומבבותכההצרש

אורקלרשפאךיאויעצמאהךלהמהיפכרחאתי

ונלהמדקרבכושדחוניאןיידעושדחבותכה

םלואודלומהןינעבבותכהםיכסהלמהעינמה

הייארתפ״עךאןכרחאמאובתדלומהתריתס

ןכו•שמשהתבירעירחאהארתשהרוצבאוה

תולשממלםיבכוכוחריהתארמואבותכה

רואהי״עםאיכותלשממןיא.הנהוהלילכ

אליכרמאויםהיניעתואריפלץראהירדל

ןינעבומכונינעבטלחומרואבבותכהראב

פ״עיולתשדחהתעיבקןידשללכמתערצה

הזיארכהזיאראלוןכרבדהןיאןידתיב

תניתנםדוקהעידיההבהמדקאלתערצהןידיכ

ראבלהצרכ״עוטרפאלוללכאלהרותה

העידיההבהמדקחריהןינעלךאקיפסמרואב



חןדעשדחה
שודקןינעק

 

היהירבדההזושדקוהארהזכולרמאוהנבלה

תושקהלןידויםכבאצויבלכלוםבילאיולת

הייארהפ״עתושעלםהילעהלכקבהיהםאש

ךממהלןירדהנסןיאשןמזבוןירדהנסשישןמז

םתעדלעהייארהןינעריעהשםשכןובשחהלע

ואןובשחהןינעריעהליוארהיהןכהרותב

ריכזהלוםהינשתאריכזהלואםהינשחינהל

ןפואהזיאלעדועויינולפןמזדעהייארןזןינעיכ

םשכיכוןובשחהלאםקיתעהלןוצרההיה

ןמוקממורקענשלארשיתוילגםינהנתמויהש

אלותולנהישנאנהנתהלהיהןידתיבהןמזב

ילכבישנאונהנתנשםשכוןובשחהלעונעשי

ןובשחהלעוששחאלוהיהתולגןמזיכעודיבו

תולנבםגהיהןידהייארהלעםינעשנויהאלא

אוהעודירבדויהייארהיפלענהנתהלןמזההז

לעםינעשנויהיאלתולנהןמואציםאלארשייכ

שישרפההמוראבתהליוארהזלכוןובשחה

םינהנתמויהלכבתולנביכתוילנהיתשןיב

יןובשחהלעםינהנתמויהיןמזההזבוהייארהלע

ירחאברןמזירחאאלאןובשחהןקתנאלדועו

דוכלתימכחוהנשמימכחותולנבלארשיתאצ

רכעאכ־קע׳רהנהוםיעבוקויההייארהלע

ןובשחבאלוץראלהצוחםישדחעבקוםינש

לערמאאוהןובשחהןקתשאהפנקחצייכדועו

אוהםאוסיעכהלאלוןודזלאלתולצנתההדצ

םירמאמהויאלםעמהמיניסמהשמלהכלה

םאו־בלתואירבםאיכהזןיאיכעדואצ

םויםישועלארשילכויהישידכהלעההתיה

םיאיבנםהיניבויהשלכבתולנבאלהדהא

לארשיתוילגדועוהלעהתאזליבשבוששחאל

הייארהלע־םינהנתמויהךכתיבהןמזבויהש

הזבשתולובחתןינעהארנלכאיםהלידהזו

לככםנהנמיפכאוהיניסמהשמלהכלהרמאל

התאךורברמולםירפוסירבדמהשדוחמהוצמ

ויתוצמבונשדקרשאםלועהךלמוניהלא׳ה

תוצמההתואבוניומצנאלםלועמוונוצו

םיווצמונאשירחא.הזבםתעדאלאהרותב

ןימילע.ורמאישוליפאורזנ־שהמלכבעומשל

יפכורזגישהמלכלאןימילאמשלעולאמש

ירקתייאךורוירשאהרותהיפלעםהירבד

לערומאבבותכהיכעודיויהפלעאלאיפלע

םכלמותואודבישרבדבהצורוניאהרותה־פ

רבדההזםלואוהרותהשרושמאוהשהמכאלא

רבדוהרותהתוצמכוהומשםבלמותואודבש

ןיאשהקתעהלכיכםיארקהימכחלכיפמקוספ

םירמואהםלואויהלמבאיהבותכהןמעויסהל

ןמעויסשישילכמדבלהקתעהכךומסלשיש

רמאמברמואע״נאיבומ׳רםכהההנהבותכה

קי2£תלד

רמולשיהצמםימיתעכשתליכאושדקארקמ

השעמכהעשתארוהה•היכוהיקזחהשעמב

הדוהיכםגןכומכםשהיפמוהילאוןועדג

תושעלדהאבלםהלתתלם־הלאהדיהתיה

ידיקיזחהלידכ׳הרבדבםירשהוך־מהתוצמ

ויבאזחאיכרדיכהעודיהלעהו.הנומאה

םלואהתותלדורנסםגרמאנוילעםיעורי

ירחאלארשיימכשןכוהרותהתוצמובזעו

והיקזחלחהשכובירחנסייעלארשי,־':ג־ש

רשעהששדעקרולכאל׳התיבתארהמל

והיקזהלותבבעשדקמהתאממהנהושדחל

ארקמושעןושארהשדחב•ןכאהספהתושעל

רבדהיהשרחאלכאהצמימיתעבשושדק

ראשוהשנמוםירפאמלארשייטבשןיבקלםשה

הכפהקתענוהרותהההבשנרבבוםיטבשה

םאווכלמאדברשאשדחהלאםעבריןמזמ

אלןושארהשדחבםישועויהאללא־שי;ב

םאושדקארקמאלוהצמםימיתעבשתליכא

םדקשילכינשהשדחבהשפהתושעלם־אבויה

ךיאשדקארקמוהצמםימיתעבשתליבאשחל

ושעשפיעאשלשוריישנאדועייוא״־יב״הה־ה

ש־מיתעבשתליכאוןושארהש־הבשדקאיקמ

שדחבהשפהדועתושעליוארהיחך־א,״מ

דבלםיאבהתויהלושיאבהשתואםעינשה

םעהצמש־מיתעבשתליכאוש־קאך:טש־שוע

רבדההארנאלדכלהספהדוהיישנאו״!ה

שדקארקמינשהשדחבשלכושעב״עבוט

ידיקיזחהלידבהצמםימיתעבשתליכאו

םיהלאהתוצמבםלינרהלוםכנחלידבוהנומאה

הזלכויםיהלאהדי.דתיההדוהיכשגרמאכ'־עו

אלהזלכםעובטיהראבחספהןיגעב־אבתי

דעםעהתא׳העגניורמאנששובותכבוהישע

ןכסאישח־■לעהנענווהיקזחיםהילעללפת,־ש

העשתארוהלהיהוהיקזחהשעמשןימאהלןיד

רמולונממהיארםיאיבמךיאוששהרבדב

רמאמההזןיאיולתרבדהןידתיב־פלע

:חורתוערולכהשאיכ

.יעיישקדפ

יכתמארמאע״נהשמ׳רסכהה£ל*אף

תומימהייארהפ״עםישועויהלארשי

לעוכמסזאמודומלתהימכחןמזזוסדעהשמ

יניסמהשמלהכלההזשרמאןכודלומהןובשח

הייארהיפכתושעלןירדהנסשישןמזלכש

היאראיבהוןובשחהפ״עךשמהלתולנהןמזבו

םישדחשארםבלהזהשדחהרומאכבותכהןמ

תרוצהשמלהאובנההארמבםשההארהש



ןךןןשדחה שודקץנעןג

;יבשחמשיפכדלומהןובשחיכאוהודלומה

יעצמאהךלהמפ״עםלשוריריעלעאוהותוא

.התיהוינשםויבהנבלההתארנםיתעלהנהו

ןכו׳נםויהתיההעיבקהוםלועהלכבתיארנ

םישדחהשלשלעריאיכארזעןכםהרבארמוא

ירשתבהעיבקההתיהםימעפםנןסינםדוק

רמואךכתבשלילכהנבלההתארנאלו׳הםויב

ורפסםיארקהיליכשמןמךאיארזעןב

חרזמברקבבהריההארנוןמזהרקהשםהירפסב

םוילשתורימזםיללפתמויהםינברהוןשיהל״ר

ךלמהוא״ישקלאןמזבאנידסוקבהיההזוהעורת

דהאןמזבךאיאנידסוקבםיזנכשאואבשןמזב

ושדקוהנבלההתארנשםינמאנםידעפ״ערפוס

חחרהמלהיהםינברהתעיבקםויוםיארקה

אנידסוקבסורדנםכלאאירמש׳ראבשןמזבהיה

םינברהןמםישנאשרפסןינעההזבתוכהו

הנהויםיארקהתוברעבץמחרועבושעווששח

הזכהרקהשורפסברפסע״נןרהאוניבר

דלומםינברלהיהומרפבמ״לתנשט״אכלוסב

וארהושמשהחורמרקבבהארנןשיהוירשת

ץנעההזכהרקההזוננמזבםניםינברלהתוא

םוישייכולשםינמזרפסבאיבהע״נהשמ׳רט

ואהייארהםויאוההיהיםימעפובםיעבוקש

םוייכרמואוםויבוירחאואםויבולםדוק

היהיאלכאוההייארלםדוקהיהישהעיבקה

תורבחתהפ״עהעיבקההיהתאלןינעהןכםאו

םויןמהייארהםדקתשרחאיתמאהתורואמה

וליפאוארזעןבםהרבארמאהככויהעיבקה

דלומבד״רטנתנשבהנהיכיעצמאהךלהמב

תיחדינפמ׳דםויבןישועןניאוןיחורירשת

דלומהםויל׳נםויאוהש׳הבןיעבוקוו״דא

הנהיכהלורנתועטתאזוייעצמאהךלהמב

תורבחתהביעצמאהךלהמבובהלעישרועשב

ימכחוקדקדשיפכיתמאהםצובקדעתורואמה

שמשהךלהמבהנמףיסוהלרתויהלכלהנוכתה

תולעמיתשלבורקיתמאהומוקמדעיעצמאה

חריחךלהממהנמעורנלולנלנהתולעמס״שמ

ץובקהןיבהיהיתולעמעבשירהתולעמשמח

ךלהממעורנלהזךפהיתמאהקבקליעצמאה

הרקיהזוחריהךלהמבףיסוהלושמשה

בורקהקחרמבשמשהשתעבהיהיץובקהשכ

קחרמבהיהיחריהתפקהלנלגזכרמוולנלנב

לנלגהבונבהיהיחריהואשונהלנלנמקוחרה

ףדתותולזמהלנלגדננעעונתירשאותפקה

:ןוילעהתעונתל

קוחנו

םלכשדיהרצקשינפמאלאהזןיאשקוספ

אוהםארמאמהףוסיהרותןידסחכאוצממ

הקתעההלטבתשכםירמואשיפבהקתעהב

םירואבוברהה״עונימכחויהזםנלטביהרקעמ

המתמאהאוהרשאכהרקעמהקתעההלטבל

םירמאמהםתואבריעהלהתעךרוצונלןיאש

ולאשרחאומצעדצמלטבןינעההזשרחאמ

שייםיקלוחםהםתולצנתהןינעבםישנאה

אלאיתמאםהמדחארובדןיאשןיבהלותעדל

הרבעהוהפרחהןמלובסלולכיאלרשאםתנאדמ

ןתנכ״עהרותירבדבתודרמהזהרבדהתויהב

ונוצריפכתולצנתהיכרדבדחאלכהלובחת

הלעאלורבדהבשילירכהזמהזםיקלוח

רשאליכשמלכלרורבועודיהזרשאכםדיב

חבש:תמאהלעלומחיוךרבתיםשהןמאריי

תוחישבראבלונדיבישנהתעמויךרבתילאל

:ונולשכודלומה

ינימשקרפ

תעיבקיכעוריידלומהתוחישבדחאךףף

דלומהודלומהיפלעםתעדיפלשדחהי

םאתורדגוילעונתנוםויהיקלחלכבלופי

םויבובהיהתהטמלותועשששמדלומהלופי

היהתהלעמלותועשששמםאוהעיבקה

דלומהאוההלעההיהתםאוותרחמלהעיבקה

םויבדלומההיהישםדוקעובקלרשפא.ךיא

יכרשפאיאהזתועשששמתוחפדלומהלופיש

ףאדלומהתלעילכןשיהןמזמהיהתהעיבקה

הלעמלותועשששמדלומהלפנרשאםויהלע

הלעהאוהדלומהםאוותרחמלהיהתהעיבקהו

ירחאולוחתועשששלבורקהלחתההחינהךיא

תועשששללופישהמירשפאיאהזעבקןכ

לופישהמוןקזדלומוהוארקחחדנוהלעמלו

והוארקהעיבקובםישועוהטמלותועשששמ

םירוחבינששיםנוקתיפללכארוחבדלומ

רובעתילד״רטנןמיסתנשבםינקזכםיחדנ

החדנשרובעיאצומט״פקתןמיסתנשבוהחדנש

יונבשדחהתויהלםלואויירשתדלומבםהינשו

הנבלהתייאריפלעקרתואיאלםימלשםימימ

בורהלעורובעלילכוהנמזבהנבלההארתשכ

םויתלחתהאוהושמשהברעהירחאהארנש

תויהלםקחיפלךירצי1באלדלומהםנמא

הרותהתנוכוםויהןקלחבאוהשדלומהתעשמ

תוחישבינשךרד:םויהתלחתהמאלאןכאל



טןדן?י*״1״״י״ייקחעןג

שמשהלנלנו׳הוזכרמוד״גב״אתולזמהלנלגהשעגןיעהתיארמבררבתישידכהרוצמןןף^ך

איצונואשונלשקוחדהקחרמבהפקההלנלגזכרמו׳מוזכרמוחריהלנלנו׳חוזכרמו׳

ץובקהיהיןוסכלאההזבוידגשארדעןטרמשארמתולזמהלנלנלםיזכרמהולאבד״בןוסכלא

לגלגזכרמתויהבותפקהלנלנהבונבחריהובורקהוקחרמבולנלנבשמשההיהישכתורואמה

ומוקמיפלדחאלכחריהושמשהןחבישכויעצמאהםכלהמיפלאשונלשקוחרהקחרמבהפקהה

יתטאהחריהםוקמוידגלזממ׳אקלחתוחפתולעמיתשבולגלנבשמשהםוקמאצמייתמאה

תשקלזממםיקלח׳דתוחפתולעמה״כאוהשםיקלח׳דותולעמהשמחביעצמאהץובקמתינרוחא

יעצמאהםצובקהיהי׳דהוקהנהובורקבידגלזממתישילשהלעמיצחבהיהייתסאהסצובקםלואו

:יתמאהםצובק׳גהוקויתמאהשמשהםוקמ׳מהוקויתמאהחריהםוקמ׳להוקו

הרוצהאיהתאה

 

עמד



ןףןישדחהשודקץנעןג

לפונהספהרבכםשפנבםילתהמםהוןומהה

יפלןכומכתועובשהגהו׳וםויועובשל׳אנב'

ירחאידלומהתוחישביעיברךרד:םתד

תויחדכ״נונקתוהעיבקםויםהלאצויוןיבשוהש

ןידבןכםתעדיפליתמאהץובקבשונפישדע

׳בםישועהבלו׳אםויםישועתויהליוארהיה

םהיתועדיפכםיקולהםהירבדאצמתהנהוםימי

אידעכירבדכויםתולצנתהןינעבומדקש

לעםהישדהתועיבקןיאיברמואשימותיפה

אלדלומהלעקרדלומהלעאלאהייארה

היאראיבמךאםימיהינשתעיבקלםעטיתנבה

ירבדמויינשהשדחהתרחממיהיולואשןינעמ,

דלומהןובשחלעיכרמאשארזעןכםהרבא׳ר

יעצמאהךלהמבאוהןובשחההזיכתואיךכש

םישועןיאהמלוםימיינש־םישועקפסהינפמו

יוילעיולתתרכרשאםימיינשםירופכהםוי

ךרדכרומפאוההלוחהםילוחהתנכסינפמםאו

דועויהנכסהינפמהלוחהלעתבשהןיללחמש

ןכוינפלתואישומכדלומהןובשחיפליכעודי

ומכוןיערנהותפסותהיפלוירחאלתואי

עובקלךירצןכדלומהםוימינשהםויםיעבוקש

ע״נםכחההשמ׳רךאידלומהםוימםדוקהםוי

םרקעמארזעןכםהרבאואידעסירבדרתס

ינפמאוהםימיינשחריהתיישעיכרומאב

׳אםויםישועויההייארהןמזביכרובעבנהנמ

םיעדויויהאלשתומוקמהךאלארשיןדאב

ויהאלשתומוקמהלכוםלשוריבושדקשםוי

םימיינשםישועויהןהילאםיעינמםיחולשה

התעשפ״עאםודקהםנהנמיפכוקפסהינפמ

וקתענאל׳אםויתויהליוארוןובשחבםיעבוק

םויםישועלארשיץראינבאלאנהנמהותואמ

י־נכםימיינשתוקוחרהתומוקמהוםנהנמיפכ׳א

רובעבהנשהשארבךאהייארהןמזבםנהנמ

ינפמםימיינשתושעלםלשוריבוליפאונהנש

יםימיינשלארשיץראינבהתעםגםישועקפסה

םינושארהירבדרהמךיאםכחההז•ירבדמהאר

ןייעליוארשהמךאיםרקעמונתנשתולעהיפל

ןמזברבכנהנמהינפכםאםכהההזירבדב

תיברעמהותעו־נתבםויבחריהךלהמש^ךיךיך

היהיהנהוםיקלחהרשעותולעמג״י*

בורקיתמאהץובקהדעיעצמאהץובקהןיב

לפניעצמאהךלהמבדלומהםאותועשד״יל

שמשהםוקמהיהיזאוירשתדלומבד״רטנב

ללכ•הנמולןיאויתמאהומוקמאוהיעצמאה

םויהחדיהמלותועשו״טםויהםילשהדועו

ארזעןכםהרבא׳רןכאיאוהרשאביעיברה

םירופכהםויתויהלךירצקפסהלעםאהזבהדוה

ןובשחהתוענהמלרמאןכוונתעיבקל'חםויב

הייחדהתאזשהדומאוהשללכמי׳אםוירובעב

ויהיאלםינמזהראשבשרובעבךאןידכאלש

םויבםיעבוקויהיןמזההזבויעיברםויבםיעבוק

וירבדמהארנויןמזההזבםגוהוחדכ״ע׳ד

לכלובמולקלוקמהזןובשחשפ״עארבוסאוהש

בוטרחארבדתושעלולכיאליכוילעודמע

םהוםיאיבנהימיבולכקןכורמואךכונ־ממ

אלאןובשחההזשדחתנאלשםידומםמצע

ןידהאוהאברוייבאןמזדומלתהימכחףוסמ

םויבםיחודותוצחבדלומהלפנרשאהיחדלכל

יפלעףאבורהלעםתואםינדאלאוירחאלש

העיבקהםויהיחדהםויתויהליוארוהרקיש

היהדםויוהעיבקםויושעשומכיכרובסליוארו

םישדחהראשבהרקיךכרדאוירשתבוןסינב

םידעומהינפמםישדחהולאבתויחדהונקתאלא

תורואמהץובקתעבהעיבקההיהתשרובעב

רובעברחמלהחדישםויהיצחבדלומהלופנבםג

ללכוניאהזוהובנהלנלגיצחבהנבלהתויה

שדקלףדורהלכןכלעבורהירחאאלאתמא

וניאשהעוטםינברהדלומירחאהייארםוי

יכרמואארזעןכהנהיכיתיתמאהברקה

ששהעיקשהתעלדלומהןיבהיהיםימעפל

תועודיתוקחלעךאהנבלההארתותועש

וליפאהארתאלותועש׳לםהיניבהיהיםעפו

םעהלנלגתאפמהנבלהתוכלהמיכתועבנב

בחורוךרואינפמםנותונתשמשמשהלנלג

ידלומהתוחישבישילשךרד:תונידמה

ימיםהשםימיההלאביכםעדיבלודגדרמ

ינעםויםילקמויהאלקפסהינפמםאהייארההתעוהייארהןמזבםישדקמויההיחדה

נהנכינפמםאןתונןידהןכוןושארםוימ

ינפכםאדועויןושארםוימינשםוילקהלאלש

דהאםויםינפםושבתושעליוארהיהאלנהנמ

םיאורונחנאוןובשחהיפכהתעשדהשאר

דהאםויןתואםישועשםישדהישארשיש

ישארלכנהנמהיפכיכנהנמינפמוניאללכמ

אלשתומוקמהןתואלכבהייארהןמזבםישדח

םימיינשםהואםישועויהםיעינמןיחולשהויה

םישנאהוצכתדההזשןיבהליואריאדובאלא

הדמולמ

היהיוםויהכהרקיהתעוירמנלםתואוכילשה

ולטבשםידומםהםאוותואםיללחמםהושדק

ץובקהרקיאלודלומהלעונעשנוהייארה

םימיההלאםיחודכ״עוםימיההלאביתמא

יכהזבונעשנאלםהירבדתוחישונראברבכ

היחדהםויתויהליוארוהרקיאלאבורהלעםא

םויליבשבאיתמינפמםרמאויהעיבקהםוי

ולאהנשהשארליבשבאיקריינפמוםירופבה

תעדםיהבבשילידכתוקוניתלםייוארםידבר



!יע

שודקןינעק
שדחה

םהלשיורחאשדהאוביוםיסיינשתחא

ורובעלילוונמזלילאוצמלינשהןמתונמל

ינשהןמתונמלולחיםאוםימיינשושעידועו

נהנמההזבךליסאהנהםימיינשושעידועו

ןושארםוימםיליחתמויהםאוןינעהלקלקתי

ישבושמרבדהדועורובעלילוונמזלילאוצמל

םויהםישועויהיםהמשםישקמשאישוקהו

יפלעהיהישדחהשודקוליאוהרחמלםהמו

שיאלהוללועמההיהיהלעהיפכהייארה

שמשהתבירעבאיהאמצהתרהמיברובסל

תועשבםוקמהיפכהנתשתשמשהתבירעו

ידילהאציוהשמשהברעשהדנהםתרבסיפכו

הניחבההיהתםאהלעבםעהשמשוהרהט

הזהנהםלשוריבהיהתששמשהתבירעיפכ

אלארשפאיאהזותרכבייחוהדנהםעבכוש

יונשםהלןיאשםימיקהםירבדבהרותהןתונ

ונדימעהםוקמהיפכיונטדדהאריאלאםמצעב

המצעתבשבהנהויםוקמוםוקמלכךרעיפכ

םדוקהעששילשוהעשבםישדקמויהםהמ

םהשאצמנורתויותוחפדהאםוקמישנא

יהקולחהיכרדמתינשךרד:ןינעהןכאלוןיללחמ

ד־בהייארהלעםישועויהשכםירמואםהש

םאןיכשחמןיניננטצאהשךרדכןיבשחמויה

לילכואונמזבחריההאריאלואחריההארי

הלעםאוהייארהלעןיששוחןיאורובע

אובלםויותואלכםיפצמהארייכםנובשחב

הארניכדיעהלםידעואבאלםאוםידע

לעאלאןישדקמןיאששדחהתאןירבעמ

לעןיששוהןיאורובעלילבלכאונמזבהייארה

וליפאהאריאליכםנובשחבהלעםאוהייארה

:םהלןיעמושןיאהארניכודיעהוםידעואבש

חריהתוארהלםנובשחבהלעאלוהיהשהשעמ

רמארפעבהרפעוינולפ׳רדמעהארנאוהו

תילעתאוךלםישרודונארחמלהפוצחיאהיל

ונובשחבונידשינפמםאשלודגהמיתהזוםויה

םאהארניבדיעהלםידעואבאלוהאריש

שדקלםהלןידםיבעינפמםאותונטקינפמ

יםהירבדכםאהייארהלעשיששחןכםאו

ולכויאלוםישדח׳ג׳בםיבעורקיםאךא

אלמשדחםיעבוקיכםירמואחריהתאתוארל

ןובשחהיפכאלמשדחורסחשדחוארסחשדחו

ואוהורבעםאשדחההנהוםישדקמםניאךא

הייארהינפמאלןובשחהינפמוהוטשפ

הארנכושודקםויאלוהעיבקםויותואםיארוק

העיבקהםויבןכרקםיבירקמויהאלםהירבדמ

המבאלאןכרקםיבירקמםניאשםנוצרםאו

ורמאםמצעםהורשפאיאהזרורבהיהיש

הייארהידעואבשפ״עאשדחהתאםירבעמש

ונמזב־אה

:תועדהולאמונקיחרילאההדמולמ

יעישתקרפ

םינברהןיבווניניבשישהקולחהיכרדםנמא

אלהנבלהשרובעבחריהתייארןינעב

תשקהנתשתשינפמםלועהלכלהושהארת

וניאשהארמיונשולשיותומוקמהיפלהייארה

רועשץראלןיארשאםיסיקהםיבכוכהןידכ

הלעישכוםימיקהםיבכוכהםתואלצאשנרומ

חריהךאולכםלועהלכלתחאתעבהארי

תשקהנתשתכ״עוץראהרועשמןוטקורועש

ברעמישנאוהואריכ״עוםוקמהיפלותייאר

םירמואםינברהימכחןכלוחרזמישנאםדוק

יפלםאיכהיהתאלםישדחהתעיבקיכ

םלשוריסםיקוחרהיבםירמואוסלשוריםוקמ

ויהקפסהינפמןהילאםיעינמןיהולשהןיאש

הזיאםיעדויויהאלשינפמםימיינשםישוע

ה״עםיארקהימכחויםלשוריבועבקםוי

תייארפ״עיולתשדחהשודקוליאוהםירמוא

יוארחריהתייארהיהתשסוקמלכבחריה

הנבלההארתהנהויאוההםוקמהיפבעובקל

ךיאולארשיץראישנאםדוקברעמישנאל

רבדהזםויבובשדחהעובקלאלשרשפא

ויהיםהמשהזבתושקהלןיאוירשפאי*>ש

ונתנתוצמהשרחמלםישועםהמוםויהםישוע

ולהארישיפבהשועהיהידחאלכותלוכיהיפל

הוצמחריהתייארבשדחהשורקןיאאלה

ריעהשיפכהיהםודקנהנמאלאתשדוחמ

הרותהןתונוםידעומלותותואלויהורמאמב

לנסהבהיהאלשנהנמהותואפ״עובונדימעה

תוצראהתוצקבםירזופמונחנאשבהזוםוקמ

רבכלארשיץראבםילכננלארשיתויהבךא

הזמהזדמלוםוקמהותואלכלהושהייארה

אלהרבדיםולשהםעוידחאםויבךםסהלןידו

תשדוחמהוצמאיהשביבאהןינעבהארת

ןינעבךאראבתירשאכלארשיץראכהלינמה

לכבתולגהנהויםדוקמהיהשיפבוחינהשדחה

םינשםהלויהאלהוםיאיכנםהיניבויהרשא

םאוםינהנתמויתחריהתייארפ״עזאוםישדחו

םלשוריכד״כועבקישפ״עםינעשנויהיבורמאי

לכולנוהזאאלהקפסמםימיינשםישועויהו

החינהשומכוםלשוריכד״בויחאלולארשי

לעםידומםהוםהומכגהנתהלונלןידןכםהל

הצוחבםישדחעבקוםינשרבעשאביקע׳ר

םישועםיקוחרהםאדועויםנובשחבאלץראל

ץחולשויהיאלהנהקפסהינפמםימיינש

םעפושעיוםוקמהקחרמדצמםהילאןיעינס



שויקןינעןג

היהשהשעמיםיאיבנהלכלשארובאה״ע

חריהתוארלולכיאלוםיבעהינפמתהאםעפ

חריההארנוןמדזנואלמרהאאלמושעשדע

דפסוהזרתבהתמםויבובושדחלז״בב

היהאלשיפלעףאלודנדפסהאישנההילע

ותואיכתוארהלהזלכוהדובכבבייוחמ

חריההארנשפ״עףאוהעיבקןמזוניאםויה

אלשןויכויולתרבדהד״כפ״עיכעידוהל

הארנםאושדוקמהיהאלןידתיבוהושדק

הנבלהןיאשרמאואישנהןעמןכלוחריה

תודייתשוהצחמוםויט״כמתוחפתשדחתמ

יבאתיבמלכוקמינאךכםיקלחנ״עוהעש

הארנשידכויעצמאהךלהמבותנוכואבא

ייושעהיההשענשהמםהלתוארהלז״כב

ט״כמתוחפשדחןיאשנהנמתונשלןיאדועו

אלרמאמההזרמאכ״עםישלשלערתויאלו

יברדמתישימחךרד:םינהנהמויהוילעש

תודעהבירצהריהתייאריכםירמואיהקולחה

םמצעד״כוהוארםאלכאד״בוהואראלשכ

םישדקמןיאשםישדקמןיידעםויהיהםא

ד״כוהוארשוליפאךשהםאלכאםויבאלא

ןיבישומםישלשםויבםישלשלילכםמצע

ןישדקמוישילשהינפבםינשהןידיעמוהשלש

אובלםיכירצד״בוהואראלםאוהשלשה

םידעינשהכירצחריהתודעוידיעהלםידע

םי־׳עינשבםימיקתמשםירבדהלכראשכ

:תודעהילוספןמויהיאלשךירצודיעהל

םירשבםיבורקהשםירמואםהמםיקלוחו

תודעןילכקמןיאשםירמואםהמוחריהתודעב

םיכלוהםיבורקהאלאםיבורקהןמשדחה

ףרטצילוספםהמדהאאצמיםאשדיעהל

םיבורקהרישכהיסוי׳רוידיעיורחאהםעדחאה

ודבעוונבואוהאיבוטבהשעמידיעהל

ורמאו־רואבהונלםדקשיפכ׳וכוררחושמה

וליפאודיעהלתבשהתאןיללחמםידעהש

ינפמםאותונוזמםהלםיחקולוםהלםיכזמה

דעההיהםאויןייזילכםיחקולךרדבברוא

בותכהשינפמרומחהלעותואןיביכרמהלוה

תלוזבאלוםדעומבםתואוארקתרשארמוא

שדחהתאןירבעמךרוצינפמךיאויםדעומ

הזותבשהלולהמףודעהיהיאוההךרוצהו

תנקתםינינעהולאלכורשפאיאשרבד

הקולחשיויםהבלתהתהרוההוםהימכח

םניאלילעבהארנםאםירמואםהמםהיניב

ירשפארבדאוהיכינפמתבשהתאםיללהמ

הארנוליפאםירמואםהמוםלועהלכלהאריש

םירמואדועווילעתבשהתאןיללחמלילעב

עדונוםהירחאםיאבםירחאוודיעהשםידע

םהל

רובעהנהוןתונןובשחהןיאוליאוהונמזב

ינפמךאהייארינפמהיהאלשדחהותוא

ינפמדועישודקםויותואושעיךיאוןובשח

דעאובלםידעהורחאתחאםעפשהשעמ

הזמהלועהנהוונרדסשומכהחנמהתעש

הנהיכהייארינפמאלשדחהתאןירבעמש

וניאןובשחהוםידעודיעהוונמזבוהוארםא

ןובשחהןמיסתברקהבןירבעמהארישןתונ

םידעואבאלותוארהלןתונןובשחה•םאךכ

תברקהינפמובשדקלךירצהארניבדיעהל

ונתדיפכהברקההינמיסםלואויןובשחהןמיס

תוירותתוצמיכיםראבנארקמינבונחנא

הברקהבתויולתןכרורבהתעדבתויולתשפ״עא

תעדבעדויםאךאםישועהברקהבםישועשכו

רודכה•תעדלאהברקההןמםירזוחרורבה

ןכאלםאשהתוצשהמלעהרותהןוצרוהז

יברדמתישילשךרד:לאהתוצמבדרמאוה

ךרוצהינפמםישדקמשםירמואםהיהקולחה

ףאויושעהיהיורבעלןיבונמזבתושעלןיב

והוארשורמאוםידעואבוורבעשיפלע

המהארנאלושדחהתאוטשפשואונמזב

׳רהנהויהרותהןידכאלשהזויושעושעש

הנוכנךרדהתאזולתיארנאלשינפמהשמ

תמכחבןויעהאוהררוצהםעטיכרמוא

ךרד:טשפלוארבעלךירצשיפכהנוכתה

שודקשםירטואיהקולחהיכרדמתיעיבר

וארשםידעוןידתיבבקריולתוניאשדהה

וניאשדוקמרמאלדיבוהושדקאלושדחהתא

יפלעאלאםישדקמויהאלד״כאלהושדוקמ

ה*יעחאיההנבלהתייארוהנבלהתייאר

ורמאוהלעלולעההיהיךיאושדחהשודקל

יולתשרבדבךיאשדקלדבלד״כביולתהזש

ד״כללנםומהיהישנרמהםלשםדאלכתלוכיב

םאםתנוכיפכיכתוצמהיאלפמוניאהזו

םאוד״כלךרוצהמרורבהתעדלעםישיע

תייארתעשבןנועמםויההיהיו•הרקישי;פמ

רורבהוברעךיאעובקלובושהלךירצוהנבלה

םהנוכןיאןידתיב6״עםילתוקפוסמהםע

פ״עאםנוצרלהיולתהוצמהתויהלאלאתזב

םירמואשםשכשדקלאלשושדקלרורבאוהש

הלודגתודרמאיהתאזוךרוצהינפמםירבעמש

םידעומהףילחהלםשהתוצמבהרסרובדו

׳הידעומהלאחווצבותכההנהוםנמזמ

אלוםדעומבםהואוארקתרשאשדקיארקמ

םתואתלמבםיששנמםהםאוםדעומתלוזב

ןורסחינפמדדקמהתרבחמהלמהףילחהל

ירבדןיפילחמעודיביכשורדיו׳האריו״יה

וניברהשמי״עהרובנהיפמםירמאנהםשה

 



איןדן;שדחה שודקןינעק

ונהנאדנומהרבדלודינההארשהמביכ

ןבהלועמשיהודינמהםצעלאלםינפםיאשונ.

םוקיאלבותכהרמאמיכןועטישןעוטלויןיאה

םוקיםידעםינשפ״ערמואושיאבדחאדע

י'אדעפ״עהריהתודעלכקלרשפאךיאורבד

שלשבועדויםיעדונהםירבדהיכבישהלשי

ם״םרופמהוש״נרומהל״כשומהםהולאותוניחב

תוניחבעבראירהםתשלשללובל״בוקמהו

תמאהתניחביפלהלעמבםיקלחנםהיכעודיו

הנושארהלעמבשנרומהולכשומהשרקשהו

הלעמבםסרופמהותמאולכשקלחהתמאהןמ

לכוקמהותמאובורשקלההתמאהןמהיינש

רקשהותמאהשתמאהןמתישילשההלעמב

לכוקמאוההלכוקמהתויהבךאיהושבוב

הלעמבהיהיהיוצרהדעמואיוצרשיאמ

דומעליוארןיאםלואותמאהןמהנושאר

נישמלכשומהיבלכשומהםוקמבלכוקמה

דהאכםיתעהלכבודחאבבורקהוקוחרה

רחאשיאמדחאשיאלתונפדעןיאוהושב

ולותואיםירקמהולאלביכשנרומהןכאלו

ראבןכשנרומהםוקמבדומעילכוקמהכ״ע

תייארןכאיתמאהאוהוע״נהעושי'רםכחה

לובנבסנכיכ״עשנרומהקלהמאוהחריה

השענוחריבונתלוזלאבושנשןכתיוילכוקמה

לעתושעללכונאלשתעבהברקהד״עםג

ונמדקהשתונאותהןמהנאותםושמיאדוהתעד

םינמיסהןמתדלונהיהתאיהההברקההו

הבםישמתשמשונאצמותויארכםיארקנה

תויהבתוצמהינינעבןיבםלועהנהנמבןיב

דעתודעויראבתירשאכתרדעניאדוהתעד

רבדוהברקההןמיסןמתלפונהיהתאל׳א

אלאםידעינשמףודעדהאדעאצמישעודי

אוהשפ״עאדהאדעםוקיאליכהראוהתנוב

ינשבהלנסהוהלכנהד״עהזםלואורתויבןמאנ

תושפנינידינינעלןיבשיאהיבויחלתומוקמ

ןינעברמואבותכהירהשתונוממינידבןיב

השלשפ״עואםידעםינשפ״עםיבכוכתדובע

ראששיקהלרשפאךיאותמהתמויםידע

אלרחאםוקמברמאוםיבכוכתדובעבםירבד

יולינסהשיאברמאשןויכושיאבדחאדעםוקי

ןיבתושפנינידבןיבםדאהשונעליכעודיו

ךירצועראוההלועפהםצעתונוממינידב

שנרומהזשינפמהרורבתודעבותושעל

ךירצוברקומהזולהשעיוליבשברשארבדהו

רוהטלאמטןיבלכאתודעהןינעבדהוירוריב

הארנםאשדחהשודקןינעלוארתהורוסאןיב

םהךאםטצעבםיערםניאשםירבדםהחריה

שישםירבדםהשינפמויהוצמבםיולתשםירבד

ול•י

תאןיללחמוםיאבדועםינושארהודיעהשםהל

היהשהשעמ:םהיניבהקולהודיעהלתבשה

אביקע׳רןככעוםידענוזםיעבראמרתויורבעו

םארמאאלאלאילמנןכרולהדוהאלודולכ

דיתעלןלישכמתאצמנםיברהתאבכעמהתא

םהשיהקולחהיכרדמתיששךרד:אובל

םויבםאיכהלילכןישדקמןיאשםירמוא

תאצםדוקוהושדקוט״כםויבוהוארםאש

אלוותרחמלשדוקמואלםאושדוקמםיבכוכה

חריהשערמואבותכהירהשהרותההנוכןכ

שודקהשזימרמשואובמעדישמשםידעומל

תארמואבותכהושמשהתבירעירחאהיהי

הארנהךאהלילכתולשממלםיבכוכוחריה

תולעפלכוןידתיבברבדהולתשינפמםתעדמ

:םויכץידתיב.

ירישעםרפ

תייאריפלעחריהשודקבונתדםליואו

וניליכשמונלורוהשיפכהנבלה

םימיינשומכתרתסנהנבלהשוהזה״עונימכחו

אוההזושמשהתבירעירחאהארתןכירחאו

רתויואתוחפהיהיםימעפלכאבורהירחא

יתשביכםירמואהנובתהימכחוידחאםויומכ

ידגשארוןטרסשארןהשןיכופההתודוקנ

יתשבךאדחאםויהריתסההיהתוהרקי

םינזאמשארוהלטשארםהשיוושהתודוקנ

ורמאכ״עםימי׳גומכהריתסההיהתוהרקי

כ״עהיארכאוהלכאהיארוניאהזשונימכה

םויט״כאוהשרסחשדהתושעליוארןיא

תושעלךאהייארבאלאםישלשםוישיקלו

םיששוחןיאא״לםוישדקלוםוי׳לאלמשדה

אלוט״כמרמחשדחךלןיאשהייארהלע

׳לברעבשדההתאוארםאיםי^לשלערתוי

לעךמוסוהאראלשימוםישלש=נויםישדקמ

לעםיכמוסדחאהיהםאוליפאוהארשימ

ץכשיאןיב־תעדהםלשהיהישדבלותייאר

דחאלכשינפמחריהתייארבםירשכהשא

ךומסיוםירשכתקזחבלארשילכוומצעלהוצמ

דבלונידתאריינפמוריבחתעדלעדחאה

תעדמשדחהשודקבותעדבקולחהיהיאלש

אלשוונמדקהשתועדהןמתחאיפלםיארקה

שקבמשואונידטועממתוצמבלקמהיהי

יעשרמאוהםאךאיחוצנהתלעמבררתשהל

תייארבבזכישא״איכוכרדמעדונתולארשי

ןועטלןיאויותייארלעךמסהלןתונןידהחריה

יכותואםידבכמהיהנורבדבעמשנסאש

ותואםידבכמונחנאןיאדינמהתדנהעומשב



ןדע
שדחהשודקןינעק

יהזכקפסןיאקפסבתודכלנתוצמהלכבןידה

יכונוצת״ישהשהרותןידמהלודנההיארהו

פ״עתושעלטפושהןמדורבהתעדרדעהב

היהיאלהזוםידינמהתדגהןמהברקהה

ןעשיאלשוריהזהירהשטפושהלצארוריבב

לעהיארהוהקזההברקההתויהלדחאדעפ״ע

ומדיםאירהשהברקהבםידעהתודעיכהז

תודעשללכמיםתודעלטבתםירחאםידעםהל

ןמתדלונאיהשןיידהלאהברקהבםידעה

היהתםידעהדירמאשרבדלהיארויםינמיסה

תויהלרבדהשינפמותימהלהנושארבוב

םידעהיפמהברקהבאוהןיידהלצאיתמא

הברקהמהברקהריבנהלהרותההתצרשכו

תומוקמלבותכההלינמהקזחומרבדהתויהל

ןויכוירואבהונלםדקשיפכםידעםינשפ״ע

יפלענהנתהלונלןידשהרותההכמונאצמש

תויהלהרוהההראבתומוקמלוהברקהה

רמאמהאבאלוםינשהתודעבתקזחומהברקהה

רבדלכללכמהלנסהוהלכנהד״עאלאללכד״ע

ונהנאןיאאוההרמאמהתלכנהמאצויש

תושעלץתונןידהוםינשהתודעובםיכירצ

תדלונההברקההךרדבםנודחאדעיפלע

עודיוירואבהונלםדקשיפכןמיסהןמ

שיוהריההאריוםיתעשייכחרכהב

לעותועינמינפמהאריאלוםיתע

שדקלםאםיקלחמרבדהאציאלםינפלכ

לכהתושעלואעונמרבדהוהייארבדימת

תעדלעהשענשרבדהראשנרשפאיאוםיאלמ

שדקלאלועובקלק״העברמאמםנמאיהברקה

יולהרבדההברקהךרדלםאויבלתואירבהז

רבדההשעישש״כןמיסבבירקמהבירקישיפכ

בוהבהיכונאצמשרחאדהאדעתודעב

יפלעץדץורחלשיץנעהזיאבלינסה

:םידעםינש

רשעדחאקרפ

יונמזבהריהתייארבםידעהישוכשםהןלא

םעפוןופצלהכונםעפחריהשעודי

היהםאיללכבחורולןיאםעפוםורדלהטונ

יכדיעהדעהוינופצבהורבחריהיכשנרומ

ותודעפ״עםישועםניאימורדבחורבוהאר

יכדיעהוימורדבהורבהיהםא'ןידהאוה

הושהוקלעאוהשואינופצבהורבוהאר

םיבחרהינשמדחאבותואהאריכדיעהו

יתודעהשובשבתינשךרד:תירקשותודע

הייאדהפ״עםירכהםישדחהשלשונלויהםאש

יעיברהשדהבחריההאריכדיעהודעאבו

ונמזב

וליפאשוחלשיכ״עוארובןיבווניבםדאלול

שיארמאאלמלאשהארתאלה׳אדעיפלע

ןעשהלשיאמטםחלההזוארשבההזש׳א

ןידהאוהםתליכאמרהזיודינמהותואיפלע

יורובדלעןעשהלשיחריההאריכרמאםא

האבאלחריהיכע״נהעושי׳רםכחהרבדו

רובדהקולחמאצויאוהאלאהיולגהוצמוילע

ונילעבותכהבייחאלותורואמיהיקרפמ

תעדהלעוילעתושעלהיולגהוצמבחריב

:תעדהתלוזמהברקההלעאלוהברקההתלוזמ

ןמותלוזםעותואןתנואשניכבוחאוהרשאו

תוצמהלכךרדכהברקהבותעדבתושעלתוצמה

שמתשהלהיוארותמייקהברקההתעדשינפמ

יתוצמהינינעבץבםלועהנהנמבןיבהב

תעדהשםלועהנהנמבונאצמשהמםלואו
ןיאשםוקמבהברקההתעדבנהנתהלתטפושיי

אוהותוצמהינינעבןכםנויאדוהתעדםש

ונימכחואיבהרשאויה״עחילשהתדמחוקלה

יםיכרדהשלשךותמםלועהנהנממןוימדה״ע

ונאשונתלוזימעטמםילכואונחנאשאוה׳אה

פ״עףאתיממתומהםסםהבןיאשםיבירקמ

המ׳בהויהווהןמזבהזוהרורבהעידיונלןיאש

תכללהצריםדאהשםלועהנהנמבונאצמש

יכרוריבבולעודיוניאהזוחיורהלםיהתנידמל

ותברקהיפלעהשעיוהברקההתעדיפלםא

תארנשיםאםדאהיבינהוידיתעןמזבהה

ועינהשםמולשרוצעיםוקמבונוממתאוונב

ולןיאשיפלעףאושפנחונתוםוקמהותואלא

ןמזלהזוםינמיסהקםאיכהרורבהעידי

נהנמבהזונאצמםאיכןעוטהםלואוירבע

ותנעטתוצמהינינעבהזהיהיאלםלועה

הזותוצמהינינעבםנותואונאצמהנהיכהלטב

לכאיםכחבזםויברמאשהממה״עותדמעודי

ללכמיתרחמלותליכאהלתשןויכותרחממו

ונממוניעהרמאלשרשפאךיאוהלילכןלש

השענךאאמטנשרשפאורוהטאוהשרשפאו

םירבדשיהנהו♦הרהטבאוהשהברקהךרדלע

הברקהד״עםהבהשענותוצמהינינעבםייולתש

היהישהמםהמורבועד״עהיחישהמםהמ

הצרנשןונכרבועד״עאוהשהמו♦בוחד״ע

םיבירקמונתויהםעונתלוזתטיחשמלוכאל

יכהרורבתעדבהיחיאלהזוןימאמאוהיכ

םאשרבועתעדלעהזוהברקההתעדלעםא

אוהשהמםנמאיבויחונלןיאולכאלהצרנאל

ןיבדלונהןונכהברקהתושעלבוחד״ע

םויותואוינימשבלומהלךירצותושמשה

אוהשרשפאויעיבשאוהשרשפאינימשה

אוההברקההיפלעתושעלבוחפ״כעויעישת



*וי שודקץנעק

חע

שדחה

ידכושמשהךלהמבהיולתהנשהתעיבקהנה

הלתהרקעמתעדהתאזהרותהחיכשהל

כ׳״אולארשיץראבביבאהתאיצמפ״עןינעה

לכןונבהברקההיפלעתושעלרבדהראשנ

ןהמתרדענרורבהתעדהיהתרשאתוצמה

תעדיכעודיויהברקההתעדפ״עתושעליוארו

תעדיכתמאוםינמיסהןמתדלונאיההברקהה

ענמנהובייוחמהיכרשפאהתולמנהברקהה

רשפאהךאםמצעלםיחרכומםהשלכשהםנידי

רבעםינמזהשלשולשיוםינפינשלבוס

השלשלקלחידיתעהרשפאוינוניבודיתעו

טעמהלערשפאובורהלערשפאםיקלח

ירשפארבדההיהישומכוהושברשפאו

ונתעידילצאירשפאהיהיןכומצעתניחבב

ינפמאלאונתעידילצאירשפאהיהיאלןכא

דמולהזךפהתיאלךאומצעבירשפאאוהש

ומצעבירשפאהיהיונתעידילצארשפאהיכ

ינפמונתעידילצאירשפאאוהשאצמייכ

דהאכומצעלחרכומאוהךאהעידיהרדעה

אובישםרבונרמאהזןוימדיםירשפאהינשמ

רשפאותיבבןכואראובישרשפאתיבבןכואר

תורשפאההרמתיבבןבואראבםאואוביאלש

ינשמדחאבחרכומראשנותיללכהאיהה

אוהםנונתעידילצארשפאהםלואויםירשפאה

הווההורבועהםהשםיקלחהשלשלקלחנ

רשפאוטעמהלערשפאובורהלערשפאאבהו

ןיבםינמיסהיפלעםאיבהיהיאלהזוהושב

חריהןינעהנהוהשלחבוקזוחבטעמלבר

לעהרכומאוהתועינמינפמהאריאלרשא

ותעונתשותוירודכיקלחמוילעדמועאוהשהמ

רוהימבהנתשתךאערנתאלוףיסותאלהוש

ונתעידירדעהינפמןכלוקצומהדננכרוחיאבו

תוקהתעדיהביתכדמרואבהונלםדקשיפב

םאונתעידילצאתורשפאההיהתםימש

ירהאךשמהלןידוהאריאלשםאהאריש

תדלונהיהתתאזההעידיהובורהלערשפאה

יתויאראלותויארכםיארקנהםהםינמיסהןמ

ןידכהברקהביולתשרבדהןיאיכםכחהראבו

ותעידיבחרכומהיהילכשומהיכלכשומה

ואןמיסריבנישןייעמלרשפאברקומהלכא

ריבנישרשפאןמיסיתלכוליפאוונשילהיש

הואתתרובנתינפמםאהלעלהיהיהזוהנוכ

ולאלכוךכבונוצרשינפמואחוצנינפמםא

יביטמלצארבדחראשישכןכאתונונמתודמ

רבדהוכילויתובסהןמתחאלהייטנילבןויעה

וניברםכחהויסינמיסהבורוילאוברתירשאלא
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התואבתודובעםישועאיבאצהתומאודרו

לידבהלהרותההקיתעהכ״עםימשהאבצלתעה

תדובעםשורתוהמלידבביבאהי״עהנשמהנש

ע״נבקעיובא׳רםכחההרוהןכויםיבכוכ

ריסהואבביבאהשדהתארומשקוספש

תאחקקוספאבשומכתותואלויהוקוספל

הנהוירוכבלכילשדקקוספלריסהוםיולה

שדחהרומאבםישדחלשארןסינהנתנהרותה

תוממשלשארירשתוםישדחשארםכלהזה

העירזהוךדשערזתםינשששרומאבםילכוילו

תאצבירשתשדחב'רמאנוירשתשדחסנכישמ

הנשםישמההתנשתאםתשדקורמאנוהנשה

הנביאלםלואויהעורתרפושתרבעהורמאנו

םאשןושארשדחתניחבבםאיכיעיבששדח

יכעדויאלןושארהויעיבשןיאןושארןיא

שדההותואבהלמלזמבשמשהאובבםא

ןיאללכמייעיבששדחהנבנשדחהותואמו

יפלהנששארותויהליעיבשהשדחבהניחב

לנלנתוירורכיקלחמקלחבשמשהךלהמ

הנשלתיתפאהלחתההיהתאלןכלעתולזמה

בותכהמאוןסינשדהםאיכןמזהתניחבב

העודיהנוכהירשתשדחכהנשהתאצברמוא

רמאנשובו״מדעקרירשתשדחשארבוניאש

תפיסאףוסאוהוהנשהתפוקתףיסאהנחו

שארירשתםשוהכ״עוהעירזלתישארוהאובתה

הנשהשאראוהןסינךאםילכוילותוממשל

יםלועהארבנןסינבשירחאןמזהתניחבב

ןמזהזיאבםימכחהתועדקולחיפכםלואו

הנשהשארבקולחההיהיםלועהתאירבהתיה

םהמיםינברהימכחלןיבוםיארקהימכחלןיב

הזלעדעהוםלועהארבנןסינביכםירמוא

רמאיורמאנשןסינמקרוניארואהתפסותש

יםלועהארבנןסינבשללכמרואיהיסיהלא

אשדץראהאצותורמואבותכהשתדהאהיארו

הזיאךאירפהשועירפןיעוערזעירזמבשע

תוריפאיצומןליאואשדץראהאיצומששדה

םלועהארבנירשתבשםירמואםהמויןסינוהז
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םיידנהינפמםהולאוןליאהתוריפוביבאהוהנשםילידבמהםיארקהתבונחנאישילשה

תולזונהינפמוטעמםהשואודלונאלןיידעשץראבהתעאוהשימםלואודבלביבאבהנשב

ימלואהייארלןייוצמויהישוהרפאלשביבאהלעםישועותאיצמבתנשמודיולארשי

הנשהםידמואדציכיףועהןכרקבבייחתנשםדיןיאולארשיןיראמםיקוחרםהשתולהקהו•

תוריפוביבאהוהפוקתהינפמרובעהכירצוזלהירוזחמהןובשחלעםיכמוסותאיצמבתנשמ

ודלונאלןיידעשםיידנהינפמףאוןליאהרשאםינברהיסבהםהןושארהקלחהםלואו

וארבעלרקעהםהשאלוהרפאלשםילזונהוהראבאלשםירהאםירבדביבאהםעורבח

אנהנאןיעדוהמלאילמנןכררמאירהשטשפלםירבדהשלשלעםרמאאוהםהולאהרותה

ןמזוןירקעדאירמאוןיכיכרדאילזונדןוכלהפוקתהלעוביבאהלעהנשהתאןירבעמ

ורמאשםינורחאהירבדכאלאטמאלאביבאתאןירבעמםהמםינשלעןליאהתוריפלעו

הנהוןשיהןמאיבישדחהןמרמעהעינהאלביבאהשןמזבוןירכעמןיאדהאלעוהנשה

עודיבםלואוייהורבדאלרשארבדבםימיכסמשהירבדהכמהארניםיחמשלכהםהינשמדהא

דבלביבאהלעםישועויהשםינושארהירבדמהפוקתהםינשהויהאלודבלביבאההיהםאש

הזיאביבאהשדהתארומשבותכהרמאמבןמזבוורמאשןויכיץרבעמןליאהתחיפו

שדחתארומשורמאוביבאוב♦שיששדחםידמועהנהוםיחמשלכהםהינשמ׳אביבאהש

שלשלעורמאוביבאלחספוחספלביבאביבאהםרמאבויביבאהשדחתארומשבותכהדננב

בננלעביבאבהנשהתאןירבעמתוצראביבאההיהאלםאהארנןירבעמןיאדהאבו

םינשלעלילגהלעוןדריהרבעלעוהדוהיןיאןליאהתורישוהפוקתהםינשהויהו

המדועויןירבעמןיאדהאלעוןירבעמםהמאלשןויבהפונתהרמועלעושעיךיאוןירבעמ

םינשט״יללכמםינשעבשרבעלבוהיכורמאשםינורהאהירבדבםלואויאצמנביבאההיה

לכו'ח״וני״זחבט״דאיםרובדבובייחרשאכםהירבדחכמאצוישדעןינעבלובלכאצמה

תויהבייחיתוטושפרוזחמהתונשמהלאתלוזהזודבלביבאהלעקרםישועויהאליכ

ושקביאלםויהכםהוותלוזלאלביבאלםשקבל״זינומימההשמ׳ררמאיםהירבדרופס

ט״דאןובשחבורמארשאסורהיהזוביבאהביבאהלעהנשהתאןירבעמםירבדהשלשלע

יראבתירשאכביבאהפ״עאוביבורהלעםלואותיבדציכיןליאהתוריפלעוהפוקתהלעו

רוכעהןובשחיכרמאימותיפהאידעם׳רןכאןסינתפוקתהיהתםאןיעדויוןיבש־מןיד

ןמזבלארשיםינהנתמויהוילעוםודקהיהןירבעמהזןמזרחאואןסינברשעהששב

ערונהודלומהןובשחלערמארשאבתיבהאהישידכינשרדאןסינותואושעיהנשהתוא

ינפמךאתושדחתונקתםהיכםהירבדמםירבעמוםיכמוכהזןמיסלעביבאהןמזבהכפה

ףילחהלהרותבדרמהזלכיכולהארנשתיבוארםאןכוירחאןמיסלםיששוחםניאו

םתואףילחהלקרפהלעןודזבדמעתוצמהלפאןיידעאלאביבאהעינהאלןיידעשןיד

ויהאליכםירומםהירבדבשישםירמאמהחומצלןכרדשןליאהתוריפוהמצאלואוה

ירואבהונלםדקשיפכןובשחהלעםינהנתמןירבעמוולאםינמיסינשלעןיבמוםהספהןמזב

ןושאררדאבתארקנהלגמהםירמואםההנהויןסינבז״טםדוקהפוקתהשיפלעףאהנשהתא

ינשרדאבארקתתרבועמהנשההיהתםאוינפמהפוקתהלעהורבעםאשוירבדמהארנ

ואהטושפהנשהםהלןובשחבהיהתםאוסאימנןכוביבאהתבסמקרהיהאלהרהאתנש

שודקורמאדועויקפתסהלםהלהמתרבועמםאיכהיהאלהפוקתההמדקשוליפאהורבע

׳רםכחהירבדהשלשבהנשהרובעושדחהרובעברקעהאוהביבאהשהארניביבאהינפמ

השלשבהנשהרובעםירמואםימכחור־אמהשלשלעורמאשםהירבדךפההזלכוהנשה

תויהלוהעבשבןירמונוהשמחבןינתונוןיאשונואיבהםלואו♦הנשהתאןירבעמםירבד

םיצורהןמוםהמדהאהבישיהשאראישנהךרוצהינפמםליבשבןירבעמשםירחאםירבד

דובעשעדואציןירבעמןיאאישנההצראלירובעברקעהםהשאלםירבדהעבשולעהו

עינהםירמואםההנהךובשהביולתוניאהנשהינפמםינקותמםניאשםיכרדהינפמםהולאו

חריההארנםאורבעאלורדאבםישלשםויינפמולגרבתולעלםילוכיםעהןיאוםימשנה

ןיאיכרבעלהתעמםילוכיםניאםישלשלילכודבאשםיחספירונתינפמווסרהנשםירשנה

םיכירצוהארנאלסאוןסינבןסינןידבעמןמוקממורקענשלארשיתוילגינפמוםימשנב

םויותואבהנשהתאןירבעמושדחהרבעלםירחאםירבדואיבהויםלשורילועינהאלו

יכהארשכויןובשחביולתוניאשהארנכהזוהפוקתהינפמתרבועמההנשלדעסםוארקש
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אוביהזברובדההפוקתהאיהשהלטלזמב

רמאשבוהבהרמאמדהאהןפואהיםינפואמ

ןיבלידבמומצעבחריהשםשכוםינשוםימילו

ןיעלהאריששמשלופרטצהבשדחלשדח

םויןיבלידבמששמשהימנןכוורתתסהירחא

הנשןיבלידבמשמשהןכקצומהדננכהלילל

םימילורמאכ״עוהלטלזמבודועיופ״עהנשל

םימילוםידעומלורמאבהצראלשומבוםינשו

שישנהנמהד״עעודיאוהשתעלתעמאוהש

הצרןכןמזהםצעבתונמוסמתולחתהםהל

ןמיסבהדוקנדעהדוקנמםינשוורמאב

הנשהיבהזבתפומהויתעבטומהלחתהמ

היהתהנשלכיבםעטהןיאוםישדחמהיונב

ינפמירשתןסינשדחרוזחייכשדחכ״ימ

םויא״יהנבלהתנשלעהרתיהמחהתנשש

יברשפאיאשדחכ״ילעםימיףיסוהלו

ונקתכ״עםימימאלוםישדחמהיונבהנשה

םירתיהםימיבםינמזהרועשיפכשדחףיסוהל

היהתםימעפוהנשוהנשלכמאוהשהמ

ליאוהוישדחג״יםימעפושדחב״יהנשה

אוהינששדחןושארשדחםירמואונחנאו

י״עקרעדויאלהזלכוהנשהתלחתהיהי

הנשלדבהשללכמהלטלזמבשמשהסנכה

דועויםינשורמאכ״עושמשבאוההנשמ

אוהקרערניאלוףיסויאלוכלהמבשמשהש

םדוקםינומדקהםינהנתמויהןכותחאד״ע

ונדימעהנהנמהותואלעוה״עוניברהשמןמז

שדחתארומשרמאשהמויה״עוניברהשמ

לעהנשמהנשלידבנשםעטהןיאביבאה

םעפוםדקתיםעפביבאהירהשביבאהידי

עבראהלשיהנשהשםעטהקררחאתי

עבראמתחאהפוקתעידוהלידכותופוקת

שדהתארומשרמאןכלעהנשהתופוקת

אוהביבאהןמזבאוהשהפוקתהםעטהביבאה

תוכוקמהלכבביבאהןיאשינפמוןסינשדח

םתאםויהודמאבהנובהשורמאהושבדחאכ

ץראלשביבאבםעטהביבאהשדחבםיאצוי

ובאצמנדשאשדחהתומדבהנובהםירצמ

אבוןסינתפוקתאוהוםירצמץראבביבאה

םישוריפהדחאכהערפתאתדלוהםויךרדכ

הדיליההנתשתאליכהזיארכהזיאראלו

ונאיבהימויןמזלכבאצמיביבאהלכאהערפל

הקזחשירחאםנמאוהזבהזתומדלוזהרצב

לעהנשמהנשלידבהלהרותהתנוכשםתעד

םיזימרמםיבותכהיטשפואצמוהפוקתהידי

ונתנביבאהידילעהנשמהנשלדבהיכ

יפלעםבשילםעמשממםאיצוהלתולובחת

לדבתםאתוקפסותוישוקואיבהוובשםתעד

הנש

יולתהיההזיכרמאםירבדינפמןירבעמסה

בותבהרקעומשוטשפלוארבעלםנוצרפ״ע

דחאךרעבםבלמודבשהמםעביבאהאוהש

הפוקתהוביבאהםהולאויםירבדז״טםולעהו

ינפמםימשנינפמםיברדינפמןליאהתוריפו

לארשיתוילנינפמםיחספירונתינפמםירשנ

ןיידעשםיאלמהוםיידנהינפמןמוקממורקענש

ןיאויהאמטהינפמתולהנהינפמודלונאל

אלותיעיבשבאלוןובערתנשבןירבעמ

ינפמונלשהינפמוהנצהינפמתיעיבשיאצומב

םהבםיקולחםמצעבםהויורקענאלשתוילג

םירבדהשלשלערוכעהרקעשורמאשיפביכ

ןליאהתוריפלעוהפוקתהלעוביבאהלע

ךרוצהינפמרבעלןתונןידהןיאשפ״עאו

ינפמםירשנהינפמםיחספירונתינפמןירבעמ

ןירבעמןיאורמאשהמותוילנהינפמםיכרדה

יאצומבאלותיעיבשבאלוןובערתנשב׳ובו

יתונרנהלאםיצרםעהלכשינפמתיעיבש

יןירבעמןיארבעלןתונןידהשפ״עאהארנבו

ןיאשהנובהםירמואםינורחאלהחינאלשכו

םידומםמצעםהוךרוצהינפמםהבןירבעמ

ינבינפמאלוםיאלטהינפמאלןירבעמןיאש

ינפמאלותרבועמההנשלדעסםהאלאהנוי

ןירבעמןיאףאורקענאלשתוילנונלשהוהנצה

ינפמםירבעמוםירמואשיפכהאמטהינפמ

םיקסופווהיקזחהשעממהדוהי׳רירבדהאמטה

האמטהינפמןירבעמןיאשםימכחירבדמ

לעהצחמ'ןיזודנןיטעומםיאמטהםאירהש

םירוהטהוםתאמטבםיאמטהםישועהצחמ

ןילכואםירוהטהןיטועטוםיאמטהוברםתרהטב

והיקזחיהשעממהיאראיבהלהמויהאמטבלכה

ןויכרבעלאלשוארבעלהיהד״כןוצרבש

רבעשלעוןסינבןסינרבעשלעולודוהאלש

ןסינרבעולודוהאלשולאיהאמטהינפמ

ולאויבהזהתותלדץצקןוחינימימםתסןסינב

ויבאתומצעררנתשחנהשחנתתכולודוהש

ןיאשפ״עאיתואופררפסזננםילכחלשהטמב

ודוהאלשןיבוולודוהשןיבםיששוחונחנא

ןיאיכתמאבויםייחונאםהיפמאליכול

דמועוניאיכליהבמההזירבדבןייעליואר

הצורשד״עןינעהרשילהצורשינפמהדלע

ונוכשהמתלוזבםהירבדבןינעהךפהמו

:ולידהזורשוימיתלכרבדהאצמיו

ישילשקרפ־

אוההנשמהנשלדבהיכםירמואהםנמא

שמשהסנבהבשמשהךלהמידילע
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נחורמאמליפיהזוירשתשדחבהשעיתובסה

הנובהןיאשעדואציהנשהתפוקתףיסאה

תאצברמאמכםאיברמאמההזםעטב

הפוקתהןמץוהירשתשדחלופיךיאויהנשה

וברשעהששבןסינתפוקתהיהתםאשינפמ

תונמלךירצוןסינהשעיורחאהשדחלהחדי

דעהלמשארמםינזאמתפוקתדעםויז״פק

שארדעןטרסשארמויצחוםויד״צןטרסשאר

םישדחהששמוז״פקירהיצחוםויכ״צםינזאמ

םימיהרשעורמחיהברקההד״עםויז״עק

םישדחהימירועשלעתופוקתהימירועשמ

םוירשעהששרבועמהשדהמונלשיהנהו

אצמנלולאלד״כבםינזאמתפוקתלופתהנה

יםינזאמתפוקתשדחבלופיאלתובסהנחש

ולאביבאהןינעלואיבהרשאתוקפסהםנמאו

תארזפת״ישהשורמאתחאהקפס:םה

׳הדעתבשוםהלרמאנותומאבלארשי

לעושעיםידעומהםאוולוקבתעמשוךיהלא

ןיראביבאהיהיאלםשלולארשיץראביבא

היהתאלהנהוםידעומהושעיאלולארשי

ונמלשהולאובישהלשייהמלשהבושתה

תלוכיהיפלונתנתוצמהיכרמולשיהזב

ושעיאלשוליפאוםהמלופתהבושתהו

תעדלעתוצמהיכרמולשישהמויםידעומה

ץראבאוהשימוהברקההתעדלעורורבה

ץראלםהרשאורורבהתעדלעהשועלארשי

ראבנרשאכהברקההתעדלעםישועקוחרמ

ביבאהיכםירמואתינשהקפס:הברקההינמיס

שמשהותולעינפמרחאתיםעפוםדקתיםעפ

רבדההיהישבוחודחאנהנמלעדימתאוה

נהנמלעדימתאוהששמשהךלהמלעיולת

תאיצמבהוצמההדרישןויכבישהלשיוידהא

ידילעשוהלןיאהנשמהנשלידבהלביבאה

בוחךרדמשביבאהרחאואםדוקהבסוזיא

האמטהרותההנהביבאהתאיצמבתושעל

וילעהאבךיאשוחלןיאותוביזהינפמבזה

ינפמואאשמינפמםאילוחינפמםאתוביזה

יתישילשהקפס:רחארבדינפמוארוהרה

וערזיאללכויהוהטמשהתנשביכםירמוא

בישהלשייוילעתושעלביבאהאצמיךיאו

הנהביבאאצמיחיפסהןמוערזיאלשוליפאיכ

רמאנוהיחיפסתאורצקתאלרמואבותכה

:סיחשתינשההנשבוחיפסהנשהלוכא

ןורמושבערכבערהיהיםאתיעיברהקפס

רבדאלבותכהיכבישהלשייהשעיךיא

ןורמושבהיהיאלםאדועוםולשיז״עקר

דודבערומכהיהיםאלכאהדוהיןיראבהיהי

;םוקמתלוזםוקמבביבאהאצמישרשפא

הקפסתיח

ימלןועטלשיויביבאהידילעהנשמהנש

שדחתארומשהרותההרמאכ״עיכרבוסש

שארהיהתהפוקתוזיאתורוהלידכביבאה

רבדהאציאלויהנשהתופוקתעבראמהנשה

הרותהןתנהםדוקהיהשםאםינינעינשמ

אלואהרותהןתנהרחארשאבםישדהוםינש

םישדחןכלםדוקםהלהיהאליכרקשוהיה

היהישןיועמשדחםהלהיהאליכרקשוםינשו

םארבדהאציאלויהנשהתלחתהלשאר

םאותרחאהפוקתואןסינתפוקתהתיהש

המםישדחהשארהמצעןסינתפוקתהתיה

שדחתארומשרמאמבדמללבותכהאב

תופוקתהראשמןסינתפוקתלידבהלביבאה

םדוקמםהלהתיהאלםאוםילינרויהשרבדב

תארומשרמאמשהארנבןסינתפוקתןכל

יםדוקמםינהנהמויהשהמלרתוסביבאהשדח

תפוקתמץוחתרחאהפוקתיכעדונאלםלואו

שארםאיכםישדחלשארהשדחהיהןסינ

רבדבדמללבותכהאבהמןכםאןסינשדה

שדחדעומלרומאבןעטרשאויםילינרויהש

ל״רוביבאהשדחלןיועמןמזומעטשביבאה

שדהלכברחאןמזןמדזיאלתמאבוהפוקתה

ביבאהשדחבלהשןמזהל׳רכ׳אוביבאה

ובתושעלרומשהיהיאוהםירצממואציש

תרמשורמאוילעוהפוקתהאיהתאזוהספה

ךירצוהמימיםימימהדעומלתאזההקחהתא

םדקומביבאהתויהםעןיועמןמזהתויהל

לאךמסיןמזהיכבישהלשישהמוירהאומו

ךמסישןמזןיאוןמזהלאביבאהאלוביבאה

םעאצמנביבאהיהיאלשהמביבאלא

לאןמזךמסישהרקיסאשאלאוההןמזה

אוההןינעהלאןמזהסחיתמהיהידימתןינע

יומעאצמנאוההןינעההיהיאלשוליפאו

הצורוניאוןמזבקרהיהיאלביבאוליאוהו

היהישןמזהאלאביבאהשדהדעומלרמאמב

ףיסאהנחורומאבןעטרשאויביבאהובאצמנ

סנכתשכבותכהראבוליאוההנשהתפוקת

תוצמהנחלןידהאוהםינזאמלזמבשמשה

לזמבשמשהסנכתשכןסינתפוקתבתויהל

הנשהתפוקתרמאמםאשבישהלשייהלמ

הזמוםינזאמלזמבשמשהסנבהתעלעזימדמ

תוושהלהיהןידןסינתפוקתבהלטלזמשקוי

יתשןיבלופתםאשעודיויתופוקתהיתשןיב

תוכסהנחדועהלעמלוםויםירשעמתופוקתה

יבןסינתפוקתןכאלוירשתשדחבהיהי

יעיבששדהירשתשינפמינששדחבהחדי

ןינמיפלהרקיוןסינשדחמותלהתוהנמנ

נחוירשתשדחכהפוקתהלופתאלוםישדחה



ז־יע לדבהןינעןג
הנשכהנש

ייעו'תותואלויהוקוספהרומשיפכשמשה

לכבוביבאהידילעןינעהקיתעהחילשה

תאהקקוספריסהשומבתותואלויהוקוספ

תעדתאזורוכבלכילשדקקוספלםיולה

המיכרמאנשואיע״נבקעי׳רובאםכהה

קוספליעויאלתותואלויהוקוספליעויש

הזלהזרתסאלכ״אוביבאהשדהתארומש

העושי׳רתעדתאזותמייקםהינשתלעותןכא

אוהושפנבלתהמהירבדבשוחלןיאיע״נ

ימכהליבשברמארשאימות־פההידעס

אצמנוטשפהלעםינעשנםהשןעיםיארקה

שדהיכםירמואהכהזיאמרמואוביבאהשדח

יכםשלעאלאביבאשדהארקנאלביבא

לתומכביבאםשהיהיאלביבאהרועשה

ביבאש•רחאיכוילעבישהלשייביבא

שיחרכההזיאבהזהשדהבאצמנהרועשה

אלוביבאלתומכביבאשדהםעמשקוספל

־בדועויביבאהרועשהםשלעםעטההיהי

וארקנאלויזחריםינתיאהחרילובהרי

הלאבתווההתולועפהםשלעקרתוטשהולאב

ויזחריוץראהלוביםשלעלובחרישםישדחה

שדהםינתיאהחריימנןכורואהשודהםשלע

ןסינשדהימנןכוףיסאהנחםשלעירשת

ןהכהרמאשהמויובאצמנהביבאהםשלע

ביבאהי״עהילשהאובםדוקיכע״נלהס׳ר

לעדינהה״עוניברהשמוםינשהםילידבמויה

םיאצויםתאםויחרומאבםינהנתמויהשהמ

תהאהיתוישוקשלשוילעשיוביבאהשדחב

הנשלידבהלםלועהלכלנהנמההיהםאש

הושהיהיאלביבאההנהביבאהי״עהנשמ

תוושויהיאלםינשהשאצמנוםלועהלכל

שדהתארומשהרותהרומאבוםלועהלכל

םוקמוםוקמלכיפלךשמהלךירצביבאה

שדחבםיקולחויהיוובאצמנהביבאהתרוצמ

הילשהםדוקםאש׳בהויאוההז־אןושארה

ויהורמאמלםעמהמביבאבםינהנתמויה

םינשההלתרמאמההזשםידעומלותותואל

בותכההרוהאלךאיה׳נהוישמשהךלהמב

יביבאבםינהנתמויהשה״עחילשהאובםדוק

םתאםויהרמאמשינפמןעוטןועטיםאו

הרומודינמהטפשמבביבאהשדהבםיאצוי

ןיבהלךירצןכלםדוקםינהנתמויהךכש

הזהשדההרמאמלםעטהמרבדהןכםאש

אציםאוהוצמד״עאוהוםישדחשארםכל

ךרדבביבאהשדחבםיאצויםתאםויהרמאמ

יהיהשהמבדינהשרמאהלןתונןידהךכהדנה

המאוההוצמהןידבאובליוארשהמןכא

רמאשדועוםישדחשארםכלהזהשדההרמאש

ד״ע

ביבאהריעהאליבםירמואתישימחהקפס

הלטברמועןיאשרחאורמועהליבשבקר

היהנאלביבאהיבבישהלשייביבאהתשקב

:הנשמהנשלדבהרובעבאלארמועהרובעב

ךיארבדמבלארשייכםירמואתיששהקפס

ביבאהיהאלםשלוביבאהשדחםישועויה

יהפוקתהלעםישועויהאלשרשפאיאפ״כעו

אלותובושתיתשהעושי׳רםכחהבישהו

שדהתארומשתוצמיכרחאהייניעבורשי

םתאיבלךומסםיעבראהתנשבהאבביבאה

ךלהמבםישועויהןכלםדוקמיכהארנהוץראל

םיאצויםתאםויהרמואבותכהאלהושמשה

תאזההקחהתאתרמשורמאנוביבאהשדחב

רשאכתינשההבושתהויהמימיםימימהדעומל

לאהדובעהםהמהלפנביבאהןמיסםהמלפנ

לופתןכםאשרשפאיאהזוםידעומהתיישע

ונלןיאיכםידעומהתיישעןכשונממ

רשפאיאהזוביבאהתאיצמלעתלוכי

:םיאבהםיקרפבראבתתהבושתהםלואו

יעיברםרפ

יולתהנשמהנשלדבהשםירמואהםנמא

רמאשהמבבותכהןמםירזענביבאב״

ךיתיוצרשארמאוביבאהשדחתארומש

תאציביבאהשדהביכביבאהשדחדעומל

ביבאהשדחבםיאצויםתאםויהםירצממ

רמאנוםישדחשארםכלהזהשדחהרמאו

הלועהזהשדחבתאזההדובעהתאתדבעו

בייחביבאהןמיסביכםיקוספהולאלכמ

קוספואצמשינפמךאיהנשמהנשלידבהל

הרוהשםינשוםימילוםידעומלותותואלויהו

יפכושמשביולתאוהשהנשמהנשלדבהש

ל״רםינעמהינשולאןינעבקולחהלובסיש

םאםימכחהתועדוקלחנביבאהושמשה

תותואלויהוקוספליעוהשןמזהיכרמאנש

שדהתא•רומשקוספ־ליעוהומצעכותוא

קלחההזןכאהזלהזרתוסוניאןכםאביבאה

חילשהןמזםדוקםינהנתמויהךכשםאקלחי

שמשהךלהמבםיכסמהביבאהפ״על״רה״ע

דינמהטפשמבובהרוהוה״עוניכרהשמאבו

תאזוביבאחשדחבםיאצויםתאםויהתמאכ

להס׳רתעדוינאסקרקחףסוי׳רתעדתעדה

ןכל•םדוקםינהנתמויהאלשואיא׳ריןהכה

רחאאלאשמשהךלהמב•םיכסמשביבאהפ״ע

תותואלויהורמאמלטבשאלהדותהאוב

ןמזםדוקיכרמאנואיע״ניולהתעדתאה

ךלהמפ״עהנשמהנשםילידבמויהחילשה



זט

ןף^*הנשמהנשלדבהןינע

תארומשרבאשבותכהירהאךשמנםאו

שדהרשעדהאמהנשההשענביבאהשדח

ונאצמאליכבישהלשיירשפאיאהזו

קפסהםנמאשדחרשעםינשמתוחפהנש

השענשםארשעהשלששדחבםאיכוניא

תארומשקוספמתרבועמואהטושפהנשה

אצנאלביבאהםדקנםאוביבאהשדח

ג״יאוהושדחרשעםינשףוסאוהששדהמ

הנשהישדהלםבלאוהןושאררמאןכיב

אלורשעםינשמתוחפןיאהנשהישדחו

תושקהלשישהמךאירשעהשלשלעםירתי

ונחנאוהפוקתהןמביבאהרחאתיםאיכ

תונקותמהםינשהךרדכנהנמהירחאךשמנ

איבנךיאוביבאהנישיאלהנהווירבדיפב

םאשדועויתבשהתרחמבהפונתהרמוע

חינהאלוםעטהמדחאכהפוקתהםעביבאה

םידעומלותותואלויהורמאמהלערבדה

העושיוניברםכחהויומוקמבביבאהןתנאלא

אלביבאהשדחתארומשקוספשרמאע״נ

ינשמדחאלכךאםינשוםימילוקוספריסה

תולעותהיתשוומצעינפבתלעותשיםיקוספה

הזלהזרתסאלםיקוספהינשכ״אתומייק

שמשהךלהמבהיולתםינשוםימילותלעותש

ביבאהשדחתארומשתלעותוםלועהנהנמל

אלכ״אםינמזהשודקבהדובעהןפואלהיולת

רמאמלםעטתתלהצרשכויהזלהזרתוסהיהי

דעהדוקנמאוהשרמאביבאהתלוזמםינשו

הנממליחתתשכלנלנהתולעמללכבהדוקנ

ולהחינאלשכויהלתינשםעפרוזחדע

תודוקניתשמתחאבהלחתההתויהםיכסהלמ

םינשהתלחתהשונמדקהשתולעהיפכיוושה

יולתוניאוהלטלזמבשמשהסנכהןמזמ

תלחתהתויהםילשהלהצראלםישדחהןינמל

שמשהסנכהבהפוקתהןפואלהיולתהנשה

ל״רםירחאםינפןתונאלאהלטלזמשארב

םאואהלילהוםויהרשיתהתעמןוצרהש

םעפוברוזחדעןמיסלםוקמבדתיונעקת

לידבהלונילעהוצמהאבאלשינפמתינש

אלהפוקתהתעשדועויהפוקתבהנשמהנש

הבוניווצולאוקודקדבהתואתעדללכונ

הכאלמהתאזילעבלאןייעלםיבייחונייה

ד״עםארורבהתעדד״עסאםרמאמבירקהל

ןינעהשדועויהבוניווצאלונהנאלכאהברקהה

ורוהרשאךרדהפ״עהפוקתהתעתעדלהשק

דועויתמאהלעאוביאלשהנוכתהימכחהב

לעםינשורמאמבןוצרההיהאלמלאשרמא

הלטתפוקתללינסהלםעטהמהפוקתה

הלטתפוקתרמאתםאשתופוקתהעבראמ

שי

הזןינעוביבאהשדהתארומש.הוצמד״ע

שדהבםיאצויםתאםויהרמאמלםדוקרמאמה

ע״נינאסקרקהףסויוניברםלואויביבאה

תותואלויהובותבהרמאשהמיברמארשא

ןיבלידבמהיהישמשהשהרומרמאמה־הח

רכזנרשאביבאהידילעובתעדהםינשה

ירחאךשמנביבאהשינפמה״עחילשהאובירהא

ץבלידבמחריהרשאכיכשמשהךלהמ

אוהשןובשחהצ״עאלןיעלותולנהבםישדחה

םינשהןיבלידבמהיהישמשהןכרתסנךרדב

ךשמנהביבאהפ״על״רןיעלהאריאוהשרבדב

בותכהיכבישהלשיוישמשהךלהמירחא

הלתנאריתותואלויהורמאמיכהרוהאל

יפלקולחביבאהשינפמדועוביבאהיפלע

םוקמלכבהנששארהיהיהנהותומוקמה

ביבאיפלהנשהתלחתההיהתםאוהנתשמ

ויבצמבשמשהםנהנתשיהנהםוקמוםוקמלכ

אלוהנשהשארלםוקמוםוקמלכתניחביפל

אליכינפמדהאבצמבהנשהשארהיהי

דחאםוקמתניחבבתותואלויהורמאמלנסוה

םוקמתניחבבשדועוידהאכםלועהלכלקר

שמשהבצממדחאתיוביבאהםדקתידהא

ביבאהשדחתארומשקוספהיהיךיאןכםאו

היהןכשרמואותותואלויהוקוספלםכסמ

םילידבמויהשה״עחילשהןמזםדוק;הנמה

וניברתעדםנמאויביבאבהנשלהנשןיב

שמשהפ״עיכתמארמארשאע״ניולהיול

חילשהאובםדוקהנשמהנשתלדבנהתיה

אוברחאןכאתותואלויהורמאמבה״ע

ביבאהפ״עהנשמהנשלדבההלתנהרותה

םיכסמאלאויהורמאמלרתוסרמאמההזןיא

הנשןיבשמשהלידבירשאןמזביכוילע

םינשהךרדכלארשיץראביבאהיהיובהנשל

ביבאהרחאתיואםדקתיםאותונקותמה

שמשהםוחוורוהיאורטמהרוכבתמרנהינפמ

םדקתיםאביבאהלאטיבנאלוןמזהתורירקו

םינשהךרדכאוהשהמלעאלארחאתיוא

הפוקתהםעךומסבביבאההיהיתונקותמה

ביבאהשדחתארומשרמאמהיהיאלןכםאו

יוילעםיכסמאלאתותואלויהורמאמלרתוס

הרומרמאמהרותבאבאלשתושקהלשיו

רמאאלאשמשהךלהמבםיכסמביבאהתויהל

רחאתיואםדקתיםאוביבאהשדחתארומש

שמשהךייחמכטיבהלונלןיאווילעהשענ

אלסאוביבאבקרןינעההלתאלבותכהש

םאויבותכהןמהאיציונלהיהתוילעהשענ

שדחשארבביבאהםדקיוןמזלוחייכןועטי

נ״יבלופישךרדכשדחרשעםינשאוהשרדא



ןך^ןהנשמהנשלדבהןינעק

קלחלכוםיקלהםיששהלעמלכותולעמשישהארנכויןטרמתפוקתרמולרמואלשי

שמשהםלואויםייעיברםיישילשםיינשםיששםימיךימסהוםינשוםימילורמאשןויכבישהל

ט״נםוילכבתיברעמהותעונתבעעונתיזימרהשןכתישמשהךלהממםהשםינשםע

ומילשישדעתייעצמאהעונתבםיינשוםיקלהסנכהתעאוהשםויהתפסותמהנשהתלחתהל

םלואוילנלנהתולעמס״שעיברוםויה״סשןתנרשאתולעהםלואויהלטלזמבשמשה

וזכרמןיאוזכרמאצוישמשהלנלנשינפמהנשהתלחתתעדלשישהעושי׳רםכחה

קוחרקחרמובורקקחרמולשיוםלועהזכרמואהלילהוםויהרשיתהתעמםירחאםינפואמ

העונתההנתשתכ״עםלועהזכרמתניחבבםעפוברוזחדעןמיסלםוקמבדתיונעקתםא

הנשהיעברתעבראתניחבברוחיאבורוהימביוושהתודוקניפלםיללועמםירבדולאתינש

לכשיפלעףאיכהנשהתופוקתעבראןהשדמלזכרמהתניחבבורשיתהולצהתייטנדצמו

שישהעונתההושתאלתולעמםיעשתעברתודוקניתשןיבהכלהמבשמשהתעונת

שארמשישהמבןטרסשארדעהלטתדוקנמתדוקנשןיבופההתודוקניתשלןיביוושה

דעהלטשארמיכםינזאמשארדעןטרמםרועשלוליפאוםימשהתוכיאלהעיפומזכרמה

דעןטרמשארמויצחוםויד״צןטרסשאררומאבויםללכידחאנוסםינינעהולאלכו

תורחאהתופוקתהויצחוםויכ״צםינזאמשארהתואעדנאלהפוקתהתעשיכהעושיוניבר

יפליכתעדלשיויולאתופדועשהמתורסחימכחיכארזעןכרמאירבדהתמאתמאד״ע

ןוכותייטנוורשיתהכשמשהתעונתתניחבימלתויהעששמוחםויהעיברלעופיסוהודוה

הנוכתהפ״עתועונתההניושתשהנוכתןוכמהתואמשלשמקלחרסחייכםירמואוירבחו

איאהושינרהוהתרוצבהנוכתההתואוארשאלהששוהאממקלחורמאוירחאםיאבהוםויב

ורמאןכלעהנוכתהורייצהעונתהתניחבינפמורמאםירחאוהרשעוהאממורמאםירחאו

וניאהזותיברעמהותיחרזמהתועונתיתשםינומשוהאממורמאםירחאוםישלשוהאממ

תהאהשןויכענמנהדצמהיהישדעשוחבףולחיבהפוקתבהנשמהנשלדבתאלהזינפמאלו

תונוכתןוכלרחאםכחאוביםאויתיחרכהשדחבוםויהולכסיאלהעשהועדיאלםא

הניושתשדבלהנוכתהתאזתלוזתורחאהנוכתהימכחו״םימיבאלהנשמהנשלדבת

ינורטבהנהויםילכוקמויהיוירבדתועונתהאיהתהאהתועונתיתשםימשלשייכוראב

הנוכתןוכותועונתיתשלנלנלןיאשרמאד״כבהתעונתתמלשמשהנוילעההעונת

םילנלנהלכשרמאותועונתההניו&תרשא*העונתההתואלםיכשמנםילנלנהלכותועש

ינשלנלגלכלןתנוברעמלחרזממםיעעונתמלנלנלכלשידועותיחרזמההעונתתארקנו

אלהושקוחרבןוילעהינדסיתלוזםינדסברעממעעונתמהבשומצעינפבהעונת

קוחריפכוןוילעהןדסלאקהרתיאלוברקתיהזותיחרכהתמדוקהוולתיעבטאיהוחרזמל

תולונעושעיןוילעהלנלנןדפמלנלנןדסוענענלוהפנתםאיכירודכהרבדבענמנוניא

ןוילעהלנלנןדסתולונעהןתואזכרמתונטקשוהכףולחהזןיאורוחאלרזוחהיהיםינפל

םהןכאןוילעהתעונתבםיעעונתמםהשכיולתיעבטתרחאהותיחרכהתחאהשינפמ

ןמרחאתיכ״עוומצעלנלנהתעונתבםיטקושםיחרהלעהלמנהךלהממע״נהעושי׳רןעטשו

נישהלהאלישינפטווינדסרוחיאבןוילעהשישינפמרשפארמאוםיחרהתעונתךפה

ם־שןמםויוםוילכרוחיאןוילעהתעונתתעבםיחרהדרפייכתוחונמתועונתהןיב

תאזועיברוםויה״םשבומלשילנלנהתולעמתוחונמשיויקלחתעונתיקלחןיבובוסיש

הלונעבוסישלנלנהןדסלהנשהתפוקתאיהםיקלחולןיאשןויכלנלנהתניחבבלכא

תעונתבטקושאוהשינפמןוילעהןדסביבסםשלןיאןוכשולןיאוםיהרבשומכםידרפנ

יפלןכםאוןוילעהתעונתבעעונתיוולנלגאלףוסוליפהיכתעדלשייתיכפההעונת

•אהתהלונעהםילשהדעתינרוחאןדסהבובסקלחאלרבדמהםנוהעונתמהעונתקלה

בכוכהתייטניפלוורשיתהובכוכהתייטנתינרוחארזוחםוילכבשינפמוהעונתמהעונת

ןדסהםילשיהושהוקלרוזחדעהושהוקמךפהומצעינפבהעונתולשישורזנכ״ע

םורדוןופצתויטנהיתשלעותהאהלונעםימייקהםיבכוכהלנלגםלואויתיללכההעונת

לגלגןדסדוהאותולונעיתשןדסהםילשיינפמועצמאבץראהשתולזמרשעםינשםהש

רמאתינרוחאהלונעהוזםילשירשאבכוכהםיבכוכהםתואלצאשנרומרועשןיראלןיאש

היהיאלהנהויתיברעמהעונתאיחשימלתהארמףולחםהלןיאועקושקלחחרוזקלחשכיכ

רשאלעתוידננתועונתיתשדחאםצעלםישלשלזמלכלתולעמס״שלקלחנלנלנהו

השקה
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יאמולנסומראותב ביבאארקנ

םימדומהםישוריפהינשלעוביבאהרועשה

יכאמעט

יו"

דצמואןכףוריצמבאארקישביישדהא

ארזעןכםהרבאשוריפלעויוצעבאוהש

לכלעיכןכהארנוניאוהכוהדבלםדוקה

בותכהוביבאהרועשהיכרמאהרועשהןימ

יפלךאילמרכשרנשאביולקביבארמוא

לנסומראותולשיתוביטרהליבשבונתנוכ

יכרמאדשאדצמשביבאארקיוליבשבש

וארקשדצמוהתרוצהמלששהאדגהרועשה

יושרשתוביטרבקבדןיידעאוהשהארנביבא

הלעפהםשלעביבאארקנשםישרפמשיו

בקונמילכאוהביבאוביבאבובתישענש

ובטולשישידכביבאבוהונתנק״העברמאמכ

ובהשעתרשאהרוצבירפהעינישכורואה

ןושלמםגוהואצמוביבאארקיהלעפהתאז

הלקישל״רהלעפהוזובהשעישכלאעמשי

וליפאיכתמאהוהביבאםשבוארקישאב

ביבאםשבארקיהלעפהוזובהשעתאלש

יולקביבארמאןכיכוילעםכסומםשאוהו

וארקהלעפהתאזובהשעתשםדוקשאב

שיהלעהוזכיכתושקהלשיויביבאםשב

הרועשהלעביבאםשלנסוההמלוןנדינימלכל

לכלתישארהרועשהשרובעבבישהלשיידבל

באתםדאהשדחהןמנישישהמוןנדיניס

אוההרועשהןמחבושמהוןשיהןמרתויוב

לעךרוצהינפמדועושא:5יולקהשעישחלה

רמואהנההרועשהלעביבאםשםכסהןכ

םיהלאהשיאלאביוהשילשלעבמאבשיאו

למרכוםירשעםירועשםהלםירשעםירוכבםחל

ינימלואםיטחלביבאםשהלתנאלוונולקצב

ימכחשע״ניולהיולוניבררמאןידכיתוינטק

איצוהלידכםיארקהימכחלםידוצםינברה

השעישימםהבשייכםירמואוהבדםהילע

בלתואידבהזוםישדעהלעולופהלעביבאה

רוצוםיארקהןיבעמשנאלתדההזיכםהמ

ונילעםלותההארתאלהיםבירבירילארשי

רבכוביבאלתומכביבאשדחתומדלוארש

תועובשהנהםאשדועויהבושתהונלהמדק

תישאראוהרמועההנהםיטחריצקירוכב

:םירועשאוהביבאהםנםירועשריצק

יששקרפ

חרכהמונראברבכביבאהתרוצברובדה

לעםכסהביבאםששםירמאמה

השלשבהבןייעלשיתוביטרהותוביטרה

תורוצשלששיםיכרדהשלשהיפלעויםיכרד

•ךירצותיט

יתאבשהלילההלילהויע״נהעושי׳רתשקה

לעיכליעוהלרובעבקרברהירבדלעקולהל.

דבלששהונלןיאםיעעונתמםההרוצוזיא

ךרעבםילתנהםיסתיהוהעונתהירועשאוצמב

האבכ״עםללכידהאנוסשהעונתהירועש

םשורמונמדקהשרקעהיפבםענמלהרותה

הנשלידבהלבותכההלתוםיבכובתדובע

םכלהזהשדההרמאכ״עוביבאהפ״עהנשמ

ואהעונתהםדקתםאשוהנאלוםישדחשאר

תארומשרמאבותכהיכביבאהמרחאתת

הנשמהנשלידבהלבותכההרוהוביבאהשדה

יכרמאשבקעי׳רםכחהקדצוביבאהיפלע

קוספלריסהביבאהשדחתארומשקוספ

:םינשוםימילו

ישימחקרפ

השמחבביבאהןינעבןייעלךירצשתעדלן*?י

ותוכיאבינשהוותוהמבדחאהםיכרד

יומוקמב׳תהוונמזביעיברהוותומכבישילשהו

הרועשהלעדחוימםשאוהביבאםשםנמא

ביבאהרועשהיכרמואבותכהונאצמןכו

ונינעוםירקעינשםהשפ״עאבאןינעמונינעו

הנקבשישתוביטרבולשהנקבירפהשדועב

ירפהםלשוישכןכארקיוירפהלאבאהומכ

אוהשכךאשביישדבלךירצאוהואלמיו

ןימלכןכםאוביבאארקיותיהולהלכדמוע

רמאןכלעוביבאהתרוצבנישיהרועשה

ביבאהרועשהיכהתכנהרועשהוהתשפהו

אליכתוביטרהמשביישליחתהדשאדצמש

םאורמאנוקזוהןכלערחארבדךירצהיה

שאביולק ביבא׳הלםירובבתחנמבירקת

אוהשדצמקרשאבהלקיאליכלמרכשרנ

קרדחוימוהונאצמאלביבאםשםלואויבוטר

נחבםיטחריצקירוכבםאשהרועשהלע

יכםירועשהןמרמועהריצקתישארתועובש

ריצקןיבלםירועשהריצקןיבםוים־שמח

ריצקוםירועשהריצקתולכדערמואוםיטחה

שיויםירועשריצקתלהתברמואוםיטחה

םעהרועשהשדועבביבאארקנשםישרפמ

ףטקיאלובאכונדועלחנהיבאבןינעמהצע

יבאבתויהלןוכנרתויולחנהיצעומעטש

ןנערובוטראוהשםשלעובאבונדועלחנה

באץעהשל״רבאתרזנמאוהששריפדועו

יהצעםעאוהשםשלעביבאארקיווירפל

ומעטשבאתרזנמושריפארזעןבםהיבא׳רו

רוכבוירהאאובישהמארקיכ״עםדוקה

וניאשהארנםישוריפהתשלשלעו־הרוכבםעטמ



ןך^*הנשמ.ינ•
לדבהןינעןג

םשליפנשונתאיצוהןתמואשמבהריקחה

ביבאםשםאוי״קתסיפתרוצלעביבאה

תמאהאוהיעצמאהתורוצשדשלעקפוסמ

ונחנאוקפסבוראשנתווצקהיתשוקפסאלכ

רשאםינמיסהתויהבשיכתמאהלעהשענ

ימרחאךשמנאלויעצמאהלעםירומונרדס

תוקפוסמןהתורוצשלשהוליאו-רמאש

ורמעיםינמיסהיכןהמתחאלכלעהשענ

תעדהונבירקישהמבהשענותויארהםוקמב

ונמזברבדהתושעלםיווצמונחנאשומכיכ

רובדהוונמזבאלשותושעלםירהזומונהנאןכ

דשאוירבועויווצןיבאלהרהזאויווצןיביולת

דבעלרמועהאיבהלעינישריצקהלעונעשנ

םילטבםהירבדביבאהתרוצוחינהוטשפלוא

יכהילעשורדלךירצוהשארבביבאהתוצמיכ

הטנןכלעוטשפלוארבעלךירצביבאהלע

:םינמיסהוילאוברתירשאלא

יעיבשקרפ

אליכתעדלשייביבאהתומכב*)^131

השירדבאלאבותכבורועשונאצמ"

הבורקךרדןיכהלשייהאצותהךרדמהריקחו

שדחביכביבאהשדהתארומשרמאבותכהיכ

םאםינפואמרובדהאציאלותאציביבאה

לכבביבאבהרועשהנישהלךירציכרמאנש

הקלהואדהאלובננישישואלארשיילובנ

ואהקלחהןמתחאהאפואלובנהןמתהא

תויהםלואויתחאתלובשבואםירזופמםילכש

ילובנלכבביבאבהרועשהנישתשןוצרה

דהאלובנורכבידהאלובנשרשפאיאלארשי

♦תחאתוכיאבםילובנהלכויהיאלורחאי

םגלובנהלכביבאבעינהשדחאלובנתויהלו

רכבישתעביבדובכבםעטהמיכרשפאיאהז

אצירכבאלרשאביבאעינהדעביבא

תרועשהצורוניאןכםאוביבאתרותמןושארה

׳אלובנתקלחבןוצרהןכאביבאבדהאלובנ

היהתאלשוללנברפועיאלשהלובחתילכ

לחתותוביטרהטעמתרשאהובנםוקמב

תויהש״בקיפסתאלהדשהןמהאפוביהצהל

תחאתלכשןכשלכרשפאיאםיטקולמםילכש

תויהר־שפאיאוריצקתישאררמועהםאש

רצוקופכאלמאלשרמואךכירהשטקולמ,

הרועשהתאתוכירכךרוכהיהישרמעמונצחו

ידקופסתויהרשפאיאויתחאתבברמעמו

הריצקתאםתרצקורמואירהשדהארמוע

ןהכהלאםבריצקתישאררמועתאםתאבהו

היהשהארנבוריצקהיתלכריצקהתישארו

רצקנ

תורוצ׳גלעםכסהביבאםשםאתעדלךירצו

ולאםיכרדהשלשהםנמאויתדהוימהרוצלעוא

ויהיאלוהרועשהירינרנאלמהירחאםה

רתויבבוטרהיהישואושביישקרםיכירצ

השקתישואבשעקריומכהיהתותרוצו

שבויהותוביטרההושהיהישטעמירפה

תומדולתויהלליחתישתעבהיהתותרוצו

שבויהרבנתישואי״קתסיפתומדאוהובהז

לעויבהזתומדהיהתותרוצותוביטרהןמ

׳אלעםאתעדלךירצחלאהתורוצהתשלש

םתשלששואביבאםשבארקנםתשלשמ

םיקפוסמונחנאשרובעכוביבאםשבםיארקנ

תעדלונבשןושלהילעבוהונקתהרוצוזיאב•

הנהויוירושאןמביבאםשלפונהרוצוזיאב

רמאשהממתחאהכימסתוכימסשלשונאצמ

וזיאמעדנרשאפולמרכשרנשאביולקביבא

עודיויוילעהשענבוטהלמרכהאוביהרוצ

תומדהןמםאיבאוביאלבוטהלמרכהיכ

חלותויהבשרובעבבהזהתרוצליחתתרשא

ותוביטרךלתשרואבףרשיהרוצהוזמרתויב

תוביטרהןמרתויוילערבונשבויהתויהלו

יבוטלמרכונממאוביאלבהזתומדבהיהישכ

התשפהודמאשהממתרחאההכימסהו

הבוטרהרועשההיהתםאוהתבנהרועשהו

ךאקוריתרוצבותויחבל'רטרפתאלרתויב

רתויובהזתרוצבואי״קתמיפתרוצבנישישכ

י״קתסיפתרוצבטרפתשמבהזתרוצבטרפת

סחיוביבאםשבארקתאלםוקמההזבךא

ןמהלעמלהלעשרובעבאלאהאבהההילא

רשאהושבוכשבויהותוביטרהתויהבקוריה

םעטהמהזמהלעמלהלעםאשהאבההלכקת

הרועשהורמואהיהאלאביבאםשבוראתל

םירינרנהשרובעבהניאהאירקהדועודבלהתבנ

רינרנהקזניתוביטרהדצמאלאדכלםיטרפ

רמועהלערמאשהממתדהאהכימסויתחשיו

יןהכהלאםכריצקתישאררמועתאםתאבהו

רשאשדחהתישארבהיהתרשאהרוצעדנשבו

התואלעהשענד״יםויבריצקהלאנישתהב

ךירצןיאבהזתרוצבאוהשהמםנמאויהרוצה

נישיהנופןיאביבנישיאלואנישירמול

תונושארהתורוציתשבהיהתהשירדהלכא

ריצקהתרוצלאנישיהרוצוזיאעדגשאו

איהוהרוצההתואלעונישערשעהעבראםויב

םאשדחהשארביכעודיויביבאתארקנה

תפנהםוידעיקתסיפתרוצבהרועשהעינת

עודירבדוםימיתועובשהשלשלבורקרמועה

רתויבבוטראוהשהמךאינישיפ״כעיכהז

הנהוינישיאלואנישיוילעהלפנהקפסה,



טי לדבהןינעןג
זיע

הנשמהנש

.לשביבאבךמסהליואריברמאשימשי

שדחבםיאצויםתאםויהורמאדצמםירצמ

רמאנשהכוהםירצמלשביבא.אלהוביבאה

תמסכהוהמחהורמאוהתכנהרועשהוהתשפהו

התכהשןמזמןמזרבעיבעודיויוכנאל

הבראהתכמהתיהןכירהאירהשהרועשה

ןכירהאוםימיהשלשךשחהתכמןכירחאו

רושעבלארשיינבתדעלכלאורבדםהלרמאנ

תויהלרשפאךיאםימיהרשעךותו׳וכושדחל

ןיבודרבהתכמןיביכעודיותוכמשלש

ירהשןמזרבעהמחהנישישדעהבראהתכמ

ןיתמהפ״כעווכנאלתמסכהו.המחהורמאנ

התואלכאישהמחהנישתשדעהבראהתכמ

דרבהריתוהרשאץעהירפלכתאוהבראה

ןמהלועויהכהרשאלאלאריתוהרמאיאליכ

ןכםאוירפהשעישדעןמזהרבעיכןינעה

םתאםויהרמאמהןמםדוקםירצמץראביבא

לעהזהיהישרשפאוביבאהשדחבםיאצוי

םתאםויהרמאןכלעןענכץראלשביבא

ןכלםדוקמרמאןכלעוביבאהשדחבםיאצוי

רמאןכרחאוםישדחשארםכלהזהשדחה

ורמאבןינעההלתןכויביבאהשדחאוהש

תאתדבעוינענכהץראלא׳הךאיבייבהיהו

תארומשרמאנוהזהשדהבתאזההדובעה

שדחההזרומשםעטהןיאוביבאהשדה

םדקירהשםירצמץראבביבאשדההיהיש

נחוףיסאהנהורמאוליאוהויוברואבהונל

הככלארשיץראבקרםיולתםניאוריצקה

םלואוילארשיץראבקריולתוניאביבאהשדח

םימכחהוקלחנשנועוןוהיסץראלעקפסה

איהיכתמאהואלםאתירבהץראמאוהםא

טרפיעסמהלאתשרפבירהשתירבהץראמ

יתירבהץראמאיהיכהארנוץראה.תולובנ

רמאדועוהלחנלםצראןתנורמאה״עדודו

לכלוןשבהךלמנועלוירומאהךלמןוחיסל

וניברהשמםאויהלהנםצראןתנוןענכתוכלממ

ירבדבםעטשיםולשתאירקםהלהשעה״ע

תתלחיטבהת״ישהתמאביכרמולשישהמו

םתאצבךאדיתעלהזוםיממעהרשעץראםהל

שיוםיממע•העבשץראלעםחיטבהםירצמה

ךינפמונשרנאטעמטעמרמאשרבדלםעט

יכרמאויץראהתאתלחנוהרפתרשאדע

הנוכבהיהשהמוךלובנתאךיהלא׳הביחרי

ךומסליוארהילעוהשדקנאיהםהלתתלהתע

רמאמוןדריהרבעבםלכםתויהלהצרהשמו

רמאמההזםכתזוחאץראהאמטםאךאו

יחבזמלרחבומםוקמההיהאלשרובעבםתרבסכ

סאיכםדוקנישמהיהיאלביבאהיכעודיו

רבעב

ילקוםהלורמאכ״עורמועהתלוזםגרצקנ

ולאלכוהזהםויהםצעדעולכאתאללמרכו

ירהאםירצוקויהןכםאוהשדחההרועשהןמ

עודירבדויםויהותואבדמועהריצקתישאר

רשאאוהריצקתישאראוהרשאיבאוה

ויהרמועהריצקןמזבוליאוהוביבאבעינה

ללכמבותכהזימרמשיפכהרועשהןמםירצוק

תלוזורמועהרועשל״רביבאבולעינמהיה

הקלהתויהלךירצשםימכההורמאכ״ערטועה

הלודגהיהתוןמדזתהקלחהיכעודיותחא

שיםוקמלכליכתמאהוהנטקהיהתוןמדזתו

ערזומכםיקלחםימרכהותודשהדודמלםוכס

רמוהערזביבאהתויהלדבועוםירועשרמוה

ןמזהךמסיושוחלןיארתויואתוחפםירועש

ביבאהשדהדעומלביבאהשדהורמאבוילע

יוילעןמזהךמסהליואררועשההזבאצויכיב

םיבנעהשדחונרמאכביבאהשדהונרמאהנהו

בותכהונאצמוהברהלאוטעמלאךמס־ש

וליפאוהתאמטבוזימילכהמאכהזבשמתשמ

שופחהשירחאויוילעןמזהךימסמאוהשהמב

תוכימסשינפמוילעונדמעבורקרועשכונאיצוה

םאי5ןושלהילעבןוקתמהניאןינעלאןינע

וניאןושלהילעבןוקתשתעדהילעבןוקתמ

לאןינעתוכימסלכאתודרפומתולממשאיכ

וננישהבכ״עתעדהילעבןוקתיפלאוהןינע•

ןינעלאןינעךימסמתעדהישנאלןוצרהדצ

ונתאיצוההריקחהוליאוהויוילעוהדימענ

םדקשיפכוילעדומענבורקרועשלאםינמיסב

דומעליוארהיהיהזלעוותומכברואבהונל

וניבקרפהיהיפ״כעהלובחתדצמהיהיםאש

םויהיהיןכאלםאשןכירחאנישישהמןיבו

היהתאלםאקרפילבברוךלוהםויירחא

ךירצזאוםיבעהתטלעדצמןמזהדצמהעינמ

םיבנעהןמזונרמאכותלהתמוילעןמזהךמסהל

םויברמאב״עוםיבנעהאצמהןמזמהיהיש

יכולכאתאללמרכוילקושחלורמועהתפנה

שביהיהנהתעשדחהשארבביבאהיהשהמ

ביבאהתרוצבהנישההרועשוםחלהיהיו

ילעבורמאשהמישאביולקלמרכתושעהל

ץראלעןירבעמתוצראשלשלעהלכקה

םהמםינשלעילילנהלעוןדריהרבעוהדוהי

יךרוצןיאןירבעמןיאםהמדהאלעוןירבעמ

היהיםוקמהזיאבשינייעמתויהלאיבמהרבהו:

:םדוקנישמ

ינימשקרפ

י3*באהתויהליוארםוקמהזיאמףןרףןך:



ןף^ןהנשמהנשלדבהןינעק

ןושארשדהביולתחםפהלכאיע״נינםאקרקה

קרןושאראוהשןחביאלשדחהשללכמ

םויברמואבותכהשרבדלהיארוותלחתמ

שדהתרכהתויהלךירצוןושארהשדחלדחא

ןושארבלאקזחיברמואןכוואובםדוקןושאר

ןיידעאצמנביבאההיהיאלםאושדהלדחאב

הארנרבדהןכםאוןושארשדחוריכיאל

םאוביבאבםילכתסמויהרדאשדהףוסביכ

שדהותואםישועויהשדחהשארבאצמנהיה

יכהנשהתאןירבעמויהואלםאוןושאר

אוהשהמלתמדוקהיארהתויהלךירצםלועל

ןושארשדהתשקבןיאיכךמסשימויוילעהיאר

חספהןמםדקיםאוחספהתושעלידכםאיכ

שדהתעידייכרשפאיאןושארותושעלךירצ

םויבנלדשימלכוהשארבהוצמןושאר

םויביכרמאשימןיבווניבלדבהןיאןושאר

היהיךיאוןושארשדחהשעיאצמיםאד״י

יתמוחספהתיישעבםיווצמלארשילכורבדה

יכרמואהתעדיפלחספהתושעלםילועויה

יםישועויהביבאהאצמנםארשעהעבראםויב

ןכומהיהחספהשםירמואהתעדיפלךא

ירבדולטבכ״עםירצמחספבשדחל1ושעב

ןושארםוימץוחביבאההיהיםאשםירמואה

םירמואםהמיןושארשדחתושעלד״יםוידע

לדבהןיאשדהל׳נבאצמישהמיכשדחל׳נב

העבשבםירמואםהמויישילשהןיבוןושארהןיב

ביבאהתשקבבהנוכהיכהזבםתעדושדחל

יונשושדחלד״יםוידעריצקהנישישידכ

תפקהבהיהיריצקהלאביבאהןמערזה

ישדהלהרשעןמםדוקאוהיכוםימיהעבש

הזבםתעדווברשעהעבראבםירמואםהמו

תפנהרובעבקרהיולתהניאביבאהתשקבש

ביבאהאוהשחלהןמרמועהתפנהורמועה

דהאםויבהספהןמביבאהםדקיםאןכםאו

תעבוקחספהתדובעןיאשראבתנרבכדךכיפסמ

הוצכןושארשדהתעידיקרןושארשדח

תדבעורמאןכלעוביבאהיפלעהשארב

םתאםויה־הזהשדחבתאזההדובעהתא

שארםכלהזהשדההביבאהשדהבםיאצוי

ינסאקרקהףסוי׳רםכחהקדקדהפיויםישדח

לאוכמסירשאהנשהושדחהוםויהיכע״נ

ותואאצמישתמאהירהאןתונןידהרבד

םאךאתמאהךרדוהזםרועשללכברבדה

וללכלךמסישןמזהותוארועשתצקבאצמי

לערבדיןושלהונאצמוירבעמךרדלעוהזו

ןכםגהרוהההרבדורבעמךורלעוהמאךרד

רבדישביכרמולונלשישהמךאיליבשההזב

לעאלארובדהוהואתהקליוארןיארבעמה

תמאה

אלוםורדתאפלךלוהשהמלכןדריהרבעב

לארשיץראלשביבאבסאיכיוארהיהי

יפכלארשיץראמאוהרמועהתאבהירהש

םכלןתונינארשאץראהלאואובתיכדמאש

תישאררמועתאםתאבהוהריצקתאםתרצקו

ביבאתויהלרשפאךיאוןהכהלאםכריצק

:לארשיץראמץוחיולתשאביולק

יעישתקרפ

יולתןושארשדחיכעודיונמזברובדה

ןושארהשדחביולתחספהוביבאב

וברשעהשמחםויבםאיכהיהיאלחספהו

ךירצביבאהשםאתעדלךירצרבדהןכםאו

רשעהעבראםוידעםאשדחשארמתויהל

רועשולשיןמזהיכתעדלשיוישדחל

המלוכמסיםינמזההלאוהנשושדחםויומכ

יהרותברבדמהןוצריפלםהינפלואםהבשיש

נחריצקהנהןונכםהינפלםיכמסנהםלואו

רדעהםאםהבשישהמלםיכסמנהותועובש

אוההןמזהיקלחמקלחבהיהיםויקאוהםאו

קלחבםהשםירופכהםויהעורתםויןונכ

יבוזםויןכוםהילעולכםויהךמסיוםויהמ

םויןונכאוההןמזהיקלחללכבהיהישרשפאו

םויהןמקלהואולכםויהתויהלכוסשרטמ

ןמזהךימסהלהזןינעאהיחירכמדצמןכא

תמאהיפללכאונממקלחבאצמנשהמב

יקלחלכבותויהךירצןינעלאןמזךמסה

הלתיאליכהיאראצמהבךאאוההןמזה

ידההיהיונממפלחבאצמישהמבןמזה
ץתונ

לעלופישדחםששעודיו׳וללכבאצמנהיהיש

רמאשומכתמאהוהזוחריהובשדחתנשםוי

רובעייתמתבשאלושדחאלשדהרהמ

םיארקנםויםישלששונאצמםאךאשדחה

םשששרפללוכיתומוקמהןתואלכבשדח

ונמלשהסאוןושארהםויהלעלופישדה

םאורבעמד״עאוהושדחםויםישלשוארקיש

תמאהשופתלךירצביבאהשדהורמאבןכ

ןוצרהםאשןושארהםויבאצמנביבאהתויה

שדחהימילכבןושארםוימץוחאצמיםא

הנהרבעמהןידיפכוילאשדההךמסיש

םוירשעהשמהמביבאהאצמיםאשרופמב

ויצחאציוליאוהווילאשדחהךמסישדחל

קלחבאצמישהמלשדחהךמסיאלללכב

קרהנוכהןיאןכםאוותלחתהמםאיכונממ

ןושארשדחןיאשעודירבדהוישדהל׳אםויב

המבהספהןמביבאהםדקםאוהספביולת

רמואשהמיפכןושארשדהההיהיםדקש
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רזננהיהיםשהשרמואהתעדיפללכאיאיהה

לעוהתירכןינעאוהשםעטהאהילעפהןמ

רבדהזיאןכםאוריצקםשהיהיהתירבהםש

םימהוערזרבאשןונבריצקארקיתרביש

שישפ״עאורוצקיולילכהדשבורצקםיצוקו

ורצקםיצוקורמאשהמיכםירהאםינעמםהל

ורמאבוסיטהוערזרמאשרובעבהתירכומעט

ולכאי.ןימחלילכןמומעטןיאורוצקיולילכ

הדשבםעטהוטיטבעומכתולמיתשאיהיכ

הנוכהוזיפלםעטהןכאורוצקיולשילכ

ארקיתרבישהרוצוזיאלעערזהתרכישכ

בוטרוחלאוהשוליפאושביןיבחלןיבריצק

םעטהמיכהזלעהשקיוביבאהתרוצב

תישאררמעתאםתאבהוהריצקתאםתרצקו

עינישכובהנעמהשהארנוןהכהלאםכריצק

:ותעבריצקה

וקלחנלארשיימכחיכתעדלשיה1ר$?מו

םהדחאהקלחהיםיקלחהשלשל*~

ךירצביבאהיכתמאורמאשםינברהימכח

רמועהתוצמןכאשדחשארמםדוקשקוביש

המיכםירמואשהמרובעבהלהןמאיבהל

איהםירוכבתחנמבירקתםאובותכהרמאש

ביבאםירובבתחנמברמאשינפמרמועהתחנמ

יחלהןמותויהלךירצולמרכשרנשאביולק

רמועהיכרמולםאיבהרשאחרכההםנמא

רמועהיכדהאןפואינפמםירוכבתחנמאוה

ןכאיהזרשפאיאוובהשעיהמראבתנאל

ןידההיהןכםחלהיתשןינעראבתנשומכ

יאוובהשעיהמהפונתהרמועראבתהל

רשפאכ״ערואבילכוחינהיכרמולרשפא

רבדלהיארו־םירוכבתחנמבאוהורואבשרמול

אלרמועהיתלוזהיהתםאםירוכבתחנמש

רמועהםדוקהאבאיהשםאםינינעינשמאצת

םדוקהאבהיהתשרשפאיאורמועהרחאוא

לעםבריצקתישאררמאבותכהשינפמרמעה

תרצקנםירוכבתחנמהיהתשרשפאךיאודמעה

תישאררמאבותכהשינפמרמועהםדוק

םדוקברקותםאשדועויןהכהלאםכריצק

םישדקשדקאוהשהמויללכאתשיואררמועה

רשפאיאיכלמרכוילקוםחלורמאבותכהו

םאויךאבהאציאליכללכהןמתאצויאיהש

יכםירוכבארקתאלרמועהירחאהאבאיה

הנובהתאזבורזעםלואוירמועהתאבההלםדק

לחהמרמאשןויכםירמואשתורחאתורבסב

רשאכחלאוהשדועבהארמהמקבשמרה

.תולילמתפטקוךערתמקבאובתיכרמא

אלהזוךערתמקלעףינתאלשמרחוךדיב

.שמרחרמאיאלשביהלעיכחלהלעקררמאנ

קידוי

לעחירכמדצמאלאתמאהןמאצנאלותמאה

וניארשירהאהתאמטבוזימילכרומאבןכ

ללכהאורהשאהתויהלנהנמהןמןיאיכ

ןיבושארבןיבותצקבאלאםויהיקלח

הרותההרבדשרמאנופוסבןיבותיעצמאב

םוירטמםויונרמאכנהנםהיפכרבעמהד״ע

העורתםויהרותהרומאבוותצקבהיהישנלש

ןיאביבאהשדחרומאבךאותצקבהיהיש

לעראשיכ״עותתמאמואיצוהלחירכמונל

שדחהשארבביבאההיהישךירצכ״עותמאה

אצמנביבאהתויהלםיעויסונלשישןכשלכ

רבכוירואבהונלםדקשיפכשדחהשארמ

תמכסהמוניארבדלארבדתכימסיכראבתנ

יפכתעדהילעבןוקתיפלםאיכןושלהילעב

.רבעמהןידכןינעלאןינעךימסהלםנוצר

ילעבןוקתלקרןושלהילעבןוקתמוניאש

יםינושםיכרדבתוכימסהףלחתתכ״עתעדה

;רישעקרפ

ביבאהןינעבתוקולחהתועדיפבתעדל

ןיראהלאואובתיכורמאבריצקהןינע

םתאבהוהריצקתאםתרצקוםכלןתונינארשא

יפלםאשיןהכהלאםכריצקתישאררמועתא

אצמנותויהלךירצביבאהיברמואהתעד

רשעהשמחמהיהירמועהתפנהושדחהשארמ

םאושדחלםירשעודחאהםוידעשדחל

נישיןמזהותואדעשדחהשארבביבאהנישי

קחודינפמהרוהשימשיכ״עריצקתרוצב

נישהלידבבהזהתרוצבביבאהתויהלריצקה

הרותבביבאהיכונשוריפיפלךאיריצקה

ריצקהנישישןכםנבהזהתרוצבליחתיש

הרוצלעערזהנישהבםכסומריצקםשהיהיו

ביבאהיבםירמואהתעדיפלםנמאיהעודי

ותושעלשדחלרשעהעבראםוידעשקובי

השמחםויבריצקהנישיךיאןושארשדח

ריצקםשיכורמאןכלערשפאיאהזורשע

התירבןינעהלמהןינעהיהיורחאהנעמלע

תורבלונינעשהריצקתאםתרצקוםעםמ

אציאלהלועפונממאבוליאוהיהיתותירכ

רזננהיהילעפהשםאםינפינשמרבדה

םאהנהוילעפהמרזננהיהיםשהשואםשהמ

ערזהשרמאנםשהמרזננלעפהשרמאנ

ורמאבריצקארקיהעדונהרוצב.נישישכ

ץיקהלכריצקרבעריצקלשביבלנמוחלש

םתרצקוורמאבהלעפונממאובתןכלעו

הלכתאלךדשבךריצקרוצקתיבהריצקתא

הרוצבערזההיהישםשלעךרצקבךדשתאפ
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תחנמאוהרמועהשןימאהלאיבמקולההיריצקלשביכלנמוהלשורמאכלנמרמאיקד

בוהבהלצעתנךיאיבבישהלשישהמו־םירובבהשעישהמםירועשהן״ממרחבומהיבש־מו

ואםירובבתחנמאוהשרמועהןינעבתורוהלםתצקלאםתצקותואוחלשישדעשאביולק

רמועהאיהשתורוהלםירובבתחנמןינעבלכאמאוהואוהתוחפשביהיבהחנמךרדלע

ינפמםאוהזבהזתומדהלדחאןינעםללכישןמרמועהתחנמתויהלךירצכ״עותומהבה

םירוכבתחנמהזוריצקתישאררמועהארקנשרמאשומכהדמאיהרמועתלמשדועוחלה

ארקאליכןיבהלשיםהיניבסחיהיהיואלשתרזנמוניאואוההפיאהתירישערמועהו

םשלעאלאהלחתתרכישש״ערוכברוכבהאלרמועאוהםאורמעמונצחורצוקופכאלמ

אציאלהנורחאבתרכישוליפאוהלחתנישישיפלדועויםירובבתחנמלקרזימרמהיהי

אלריצקתישארורמאבןכםאורובבםשמורמאבו.התירכןינעריצקםעטשםשוריפ

רוכבהלעזימרמהיהיםאשרוכבהלעהרויחלהוהנושארתרכנהלעהרויםכריצקתישאר

המובןוצרהשםאםינינעינשמא^יאלובישהםיארקהימכחוישביהןמםדוקתרבי

ןוצרהשואלארשיץראלכבהלחתרכובישיכתורוהלואיבהרשאתונעטהולאלעםהל

ןוצרהתויהלםלואודחאהדשריצקירוכבוברומאביכםרםאברמועהאיהםירוכבתחנמ

יאלארשיץראלכברכבירשא־רוכבהלע•תעתענבםעטההריצקתאםתרצקובותכה

וניאלארשיץראלכברבבישהמיכרשפאינפמריצקלשביכלנמוחלשורמאכריצקה

לכלעושדחהשארבאצמנהביבאהסאיכלשבתירשאערזהלעםכסומריצקםשיכ

םאושביהיהירשעהעבראםוידעםינפפ״עאשביהןמרמועהיכהארנושביתיו

אצמנהדחאשיאהדשרוכבהיהישןוצרהםוחהשרובעבבוטרוהורצקיהדוהיבננכש

המונעדיאלךרוצהיפלרמועהתפנהםויבריצקןכאלורינרנהטרפיןפםשל־רבנתמ

תעדהרתויריצקתישאררמאמןכםאוהרכההרמועהשרחאולטהורוקהאצמיםשליבםירהה

לעהנועהיהישרואבהונלםדקשיפכהטונךיאםלשהריצקהלאונ־שהבשביהןמאוה

לאעינההתעושדחהשארבאצמנהביבאהורמאבהבוטראיהשםירובבתהנמאוההיהי

הריצקתאםתרצקורמאכ״עוםלשהריצקהיכרמולשישהמוילמרכשרנשאביולקביבא

יפלרועויםבריצקתישאררמועתאםתאבהוזורוצבערזהנישישרובעבריצקארקנאל

תפנהםויבאצמהליוארהיהאלםתנוכתרבישיוארזאשש״עריצקארקנקרהעורי

אצמנשביהיהיםאשחלםאיכשבירמועהםתרצקוורמאכהלעפהםשלעריצקארקנכ״עו

ילקוםחלורמאבותכההנהורוכברמועהןיאלעופםעטכריצקתלמאובתוהריצקתא

ןמאלהשדחההרועשהןמאוהםחלהולמרכוןועטלןעוטלןיאויהמקריצקףוסאבורמאכ

יהנשיהאלרוסאבהיהתהשדחהיבהנשיהתולעהיכריצקםשבארקיתורכלכיברמולו

ריצקםיוקתרצקנםירובבתחנמתויהל.םלואווהוארקםשההז.ומכותומשלםתואואיצויאל

.שמרהלחהמרמאבותכהיכרשפאיארמועהםושמםדואםשומכרבנתמםשקודקדהימכח

ריצקירחאהברקותרצקנהתיהלכאהמקבםדאןכוםדואםודאלכארקיאלותומימדאה

הלםדקשפ״עארוכב.תרותמאציאלורמועה,הנוכה'תאז,יפלןכסאייפעםתרפועוהמדאמ

תישארבבייוחמלארשימשיאלכוירמועהריצק,רשפאיאושביתי־רשאערזהקרריצק'ארקיא£

תיבאיבתךתמדאירוכבתישארבותככרוכב.תע;אבאלןיידעחלהלעיכרתויההשיש•

ונהנמשהמוחלותויהלונהנמש,המ.ךיהלא׳הוקלחדשאקולחהחרכהםלואויוילעריצקה

בייוהמהיהילארשימדהאלכהנהושביותויהלתחנמאוהרמועזן$תורוהל•.הלכקה׳מכה.

רובברצוקהיהאלםלואו,יר•ובב,תישארב..יתלוז.ר^ועזןזץהאלמלג^.:םירמוא'םירוכב.

המ.ונממ״רמועהרוצקרחא:אלאםירועשה•תחנמש.םאםינינעינשמאצי•אלםירובבתחנמ•
שוקלמאוהשהמונממושביהיההרויאוהש•רמועהרחא.ואירמועףםדוקהת*ה'םירובב

תישארבקרןהבלתתלבייוחמהיהאלוחלהיה,רמועהןיאהנהדמועהםדוקהתיהםאו

אשניכרמאנירהש־םירובבהלכאלרוכב.םדוקברקתשרשפאיאדועויריצקתישאר

אוהוםירוכב..םחלעשילאלאםישנאהתצקמ,!ךחנמהשלכאהלברקותשםויבךירציכרמועה

ולאהכמהלערמאמה,ףוסיןהכהיהאל.•םחלו.רמאבותכהו:המויללכאתוםישדקשדק

זימרמוניאריצקתישארורמאביב.םינינעה.תברקנהתיהאלכ״אולכאתאללמרכוילקו

היהרמועהםאשרמולהשקיםאוירוכבהלעהיהתאלהנהרמועהרחאסאודמועהםדוק

ןמאיהוארהאתבםירובבתחנמךיאשביהןמחרכהןכםארמועההלםדקיכםירוכבתחנמ.

הלה
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הנשמהנש

ארקיותשרפבםיריהיהתונברקןיבהבתכנש

בירקייכםדאהלעמלרמאשהמלתכמסנו

יפלעףאהבדנהתונברקבאוהשןכרקםכמ

ןועטלןיאויםהמעםיללכנבוחהתונברקש

םאשביאוהשרמועהחקלנשהדשהןמיכ

רצקנהיהשהארנםירוכבתחנמםיאיבמזיה

ןברקתאבההרשכוהאליכרמועהםדוק

ימלןמדזנםארמועהרהאקרםירוכבתחנמ

עומשלהבאתאלויהבדנתחנמאיהוןמדזנש

ו*ה•םאהדשהותואמשרמאשימירבדל

ארקיאלרמועהםדוקםירובבתחנמםיחקול

נישהשירחארמועהםאיכריצקתישאראוה

ארקנהאוהטממחקלנההעודיהרוצבערזה

שמרחלחהמרמאבותכהיבדיצקתישאר

יחלאוהשהמרמאמההזמאצויוניאוהמקב

םירוכבתהנמאוהרמועהיבםתעדיפלםאדועו

היהיושביהיהפ״כעתורבועמהםינשב

םירוכבתהנמרמועההיהיךיאובוטרריצקה

םחלאוהםהלהולמרכוילקוםהלורומאבםג

עשוהיהשעממהנהישביהןמהיהיוםירועשה

חספהתרחממץראהרובעמולכאיורמאנרשא

ויהןשיהרבכיבןשיהיהאלויולקותוצמ

ןמהיהאלםאןבלםדוקמותואםילכוא

שאביולקביבאאוהויולקוםעטהמ.שדחה

רמועהםגםירועשהןמולכאםינפלכלעו

םהוחלרמועהתויהרשפאיאיבשביהיה

תישארורמאיולגלםידועשהןמםתלםילכוא

שדחהןמםימיהשלשליכרמאשימויםבריצק

שדחהיהיווילעשדחהךמהיביבאההאריסא

שדחלישילשבהארנהיבהזבותעדביבא

רמואהןכוישדחהשארבהארנהאוהולאכ

ביבאהובאצמיםאיברמואשדחלהעבשב

רשעהשמהםמדעריצקהאצמהלקיפסי•

קתעישדובעיםימלהעבשךותיכרמואוןסינב

שדחלהעבשבהיהיםאותוכיאלתוכיאמערזה

ונעמשדבבוריצקרשעהשמחבאצמיביבא

שדהתרבהיבףאנישיאלהזיכםימכחהןמ

תויארבשדההשארמהיהישךירצןושאר

שארןיבשישםימיהןכאלםאשונשדקהש

םהבןידנךיאביבאההארישדעשדחה

יהאבההנשהןמואהרבעשהנשהןמםיתעל

הארומהןמהיארהרהאתחיבהיאראיבמהו.

העידיה!־!רחאתנשומכםדקומאוהשפ״עא

אוהשפ״עאםלועהשודחתעידימת׳ישב

יוארשהמךאאמלעבםירבדולאוםדקומ

:שדהשארםעאצמישךירצביבאהשןימאהל

ביבאהאצמיסאיכרמואישילשההלחהו

ךמסיששדחלרשעהעבראדעי

שדחה

תומוקמהלכונישיאליכבישהלשייחלזד

תודשהתוצקורחאתישרשפאאלאדהאכ

רוכבחקליטממורמועהתפנהירחאנישהל

איביבדנתיםאםירובבהראשוןהכלןתנד

םידוכבתחנמסאורמאכ״עםירוכבתחנמ

רמועהןיאםאשהנעטןיאויבויחוניאש׳הל

ומכונינעראבתנאלךיאםירוכבתחנמאוה

שייכבישהלשייםחלהיתשןינעראבתנש

וניאשהמשיוראובמםנינעםיברקנהןמ

רוכבהןונבהאצותהןמםידמלםהוראובמ

יכורמאשהמויםהומכהזהיהיורשעמהו

שביהןמחלהאוחהרועשהןמרחבומה.

תויהליוארותומהבהלכאמאוהשביהש

חמקהתיהשהטושתחנמהנהחלהןמרמועה

לנסומאוהיבשמרחםשמקחחןיאויםירועש•

דהאילכיבשביהלעהיהילנמלכאחלהלע

תומשיתשולשיו,שביהוחלהובםירצוקש

טיארמועםשולחרוהשבכהשו;אצןונב

טקלתםירמעהןיבםנםעטבאוהיביידמ.

יברמועארקיאוהםילכשהתפיסאומעטש

היהיאלריצקהלאסחוימותויהברמועשש

1ןינעההזתלוזב

םירמואםיארקהימכחםהינשהקי־לחהו

שקובישךירצביבאהיבתמאיי

ונמדקהשתויארהיפכןושארהשדחלדחאסויב

רמאמהיולניפלשביהןמהיהישךירצרמועהו

תענבהנועשהדיצקתאםתדצקורמאש

תעדיפלםכסומריצקהםישוריצקהלאערזה

הרוצבנישישערזהלעע״נלהס׳רןהכה

תויהםכחההז•םיבסהכ״עורצקוישהעודי-

ו״טדעערזהנישישידכבהזתרוצבביבאה

סיכסהתפי׳רםכחהויםלשריצקשדחל

תויהלושדחהשארןמםדוקביבאהתויהל

הרוצבביבאהתויהםיבסהושביהןמרמועה

נישיאוהורואבהונלםדקשיפכבהזהליחתיש

היהישוליפאורשעהשמהםוידעריצקהלא

ךרוצלאוהיכטדחלןיאבוטרטעמרמועה

הדוהיבננבוהורצקיןימההזהנהיהעשה

אוהש•םילקםישדקמאוהוףנומאוהדמיעהו

םחלהיתשןידכתובקנלוםירכזללכאנוףנומ

רומחרמועההיהיאלוםילקםישדקםהש

טוקתראבתנאלשפ״עאויםחלה'יתשמ

ויהוןחטנהיהשהאצותהןמותואונעדי

איהויהשודקבותואןילכואויהוותואןיפוא

םישדקשדקאיהיבםידובכתחנמהניא

איהודיחיתחנסוהנוהכירכזלתלכאני

הברקאיהורוכבתישארהניאוהבדנתחנמ

תבדנודיחיתחנמאיהשדעהורמועהירחא



קע

לדבהןינעןג
הנשמהנש

תיעיברההנשבוהטושפהנשההיהתורדאב

היהתורשעהשלששדחשארבביבאהלופי

ןכםאותישימחההנשהרבענוהטושפהנשה

עשתרוזחמבןכוירדסהאצמיךכבורהלע

הרשעםיתשותורבועמעבשםינשהרשע

לעאלותורבועמיתשלעורוהאלותוטושפ

תוטושפיתשושעיםעפאלאתוטושפשלש

םינשהויהישהזלכותחאהטושפושעיםעפו

םוחאלורוקאלוםתעבסיטשנהוןוקתב

םינמזהיונשדצמהרקיםאךאיםינושמ

ךשמנתוטושפשלשותורבועמםיתשהנאובתו

חינשנאלוביבאהשדחתארומשיולנל

הנשההתיהוהרקהםאךאישמשהךלהמל

ירהאוםימשנהןמןמזהיונשינפמתרבועמ

םינשתלחתבביבאההארנוןמזהרשיתנןכ

קרהניחבהןיאיכתעדלשייהשענהמרשע

שדהשארכרחאתיםאןויעהונ״ישדחשארב

ןיאםדקםאלכאושארבאצמיםאואג״י

ל״רביבאהשדחתארומשרמאןכיכשוחל

ןועטיםאויביבאובשקובישךירצששדה

הנשהרובעבקראבאלשובשהיכןעוט

ביבאההארנשהמךאולהמדקשתרבועמה

חרכהההנהוןסינאוהוהיהונמזברדאה״רב

יבבישהלשייתוטושפשלשתויהלאיבמ

תואריפלתלוכיהרחאקרונתנאלתוצמה

הנשבםכחהרפסשומכהרקההזכויוניניע

ז״צשתנשלונממח״יתנשבורוזחמלתירישע

ךאתוטושפשלשויהשאריעזןרקןינמל

הורבערבכתישילשההטושפמתמדוקההנשב

רשעםינששדחשארבביבאהאצמנשרובעבו

הנשהיכורבםוםירופהולטבוחספובושע

יוארהיההנשהתאזמהמדקשתרבועמה

םלואויתומושמשלשןההנהוהטושפתויהל

שדהתארומשרמאממיולנהןמאצנאלונחנא

םידועידצכןמזהתלקלקתויהבךאביבאה

םינשהנהנמיפלהברקהד״עהשענםיער

תעדםוקמבדומעתהברקההתעדותונקותמה

הבושפלתרבועמןיבהקפכההלפנםאורורבה

תולנבונחנאםלואויתרבועמהירחאךלנ

.הוצמהתאזהלפנאלוביבאהתשקבבםיווצמ

ןמזבל״רותאיצמבתנשמודישימכ״עונילעמ

ךאביבאהיפלעםינמזהשדקלבייוחמתולנה

םיקוחרהל״רוהאיצמבתנשמםדיןיאםא

לכשינפמהברקהד״עםיכלוהלארשיןיראמ

הברקההתעדבורורבהתעדבתודמועתוצמה

תעדלעהשענרורבהתעדונלןיאשכהנהו

ינשלכוכורשפאהתעדאיההברקההוהברקהה

יכרדבךירצםינפהינשמדחאלתוטנלוםינפ

םינמיסה

קרביבאהשקוביאליכרבסשוילעשדחה

רשעהשמחמביבאהםדקםאורמועהרובעב

אבויוובחספההשעיוןושארשדחהיהישדחל

ינאסקרקהתעדתאזיכוניארשהמוירמועה

יכהעושיר״כבןרהא׳רםכחהרפסךאע״נ

ךאע״נהאורהףסויוניברתעדהתיהתעדהוז

היארבהרוהווימיתירחאבתעדהתאזמרזח

תעדמוישדחהשארבביבאהאצמישךירציכ

דעשקוביביבאהיבורוהרשאםימכחהולא

ןמאוהרמועהללכמשדחלרשעהעבראםוי

אוהרמועבםתעדשהארנורובבאוהוביבאה

׳רןהכהויםידובכתהנמםאורמאמבללכנ

הנשההיהתםאשהזבחירבהע״נלהס

שדחלז״טםויבהארנביבאהשינפטתרבועט

םיטישדחלבורקרובעיהספהןמזעינהדעו

איבהלרמועהתוצמםאויריצקהןמזלאנישיו

ינפמאלארוכבארקיאלרוכבההנהחלהןמ

ביבארמועההזהיהיךיאולכהןמםדקש

םדקהתעשבלתמשהמרבכוירוכבארקיו

ףנוהשהמןכםארובבהיהישביבאהתרוצב

תרכייכרמאיםאורוכבוניארמועהתע

רמועהןמזדערכשיורוכבאוהשהמםדוקה

♦המקבשמרהלחהמהנהרוכבהאוהארקיו

רמועהתוצמןיאיכםירמואהרכהההזינפמו

תישאראוהשביאוהשהמקררוכבהןמ

םדוקריצקהנישיםאשןועטלשיםאויריצק

היהוותואןירצוקויהןכםאחספהןמז

ירמועהתפונתםוידעריצקהתישאררמשנ

ףאםירצוקויהאליכםירמואםימכחהןמשי

ינפמןמזהעינהדעריצקהנישהשיפלע

םירחאמויהאלאהמקבשמרחלחהמורמא

אלוןינעכתחשנהיהאלסנךרדמוריצקה

:׳ובוךצראתאשיאדומחי

רשעדחאקרפ

תורבועמהותוטושפהםינשהןידםייןאך

תואצמנויהאלשאוהקוספןיד

לכלאלאתוטושפשלשאלותורבועמםיתש

הלעהונתנותהאתרבועמותוטושפיתשרתויה

לעשמשהךלהטלףדורוךלוהביבאהשךאיה

הנבלהתנשןמהרתיהמההתנשהנהובורה

ירהוןסינח״רםעביבאהאצמנםוירשעדחא

ןורסחותרחאהנשהאבהטושפהבלההנשה

רשעדחאבאצמהלךירצםוירשעדחאה

יתרבועמהיהתןכםאורשעהשלששדחל

תישילשההנשההאבםויםירשעונחקלהנה

םירשעבביבאהאצמיןסינשדהשארדע



בכןדן7ינשמהנש
לדבהןינעןג

יתועטההרקישט״יוז״יתנשבתרבועמההנשב

הנשביכונעמשט״סררוזחמבהזוננמזבהנהו

לולאשדחונלהיהשהמרוזחמהמתיעיבר

שדחביבאהישקבמלארשיץראישנאלהיה

תורבועמהט״יוז״יתנשלובלכמהיההזוירשת

ונחנאשהוצמהחיננאלףולחה.־ורקישינפמו

םיבירקמונחנאוונתברקהפ״עתושעלםיבייוחמ

יתלכתויהמרתוייתמארוזחמהרדסתויה

לארשיץראישנאשפ״עאווילעהשענורדוסמ

לכוסרבדהונחנאהשענשהמףולחבושעי

םישועונחנאורורבהתעדבםישועםהש

ינשתלכוסהברקההתעדוהברקההתעדב

יפלעהיהיהזואהזהרשכיהזיאוםיכרד

הוצמהלטבתאלףולהבאוביםאוןמיסה

היהיונתברקהיפלעהשענשהמאלאונילעמ

:םלענלכעדויהךורבויושע

יכע״ניברעמהלארשיוניברםכחהף£א

םינאתהןוקתאוהרוזחמהןוקת״

םהירחאוראשנרשאלכבילועמויהשתובוטה

רוזחמהונקתוודמערשאםהרודרחארוד

תברקהלתוטושפרשעםינשותורבועמעבשב

יוירחאךשמנןכלוםתעדיפלעביבאהןמז

תישארבקוספאוהתורבועמהעבשלןמיסהנהו

אוהשץראהתאוםימשהתאםיהלאארב

אוהתוטושפרשעםינשלןמיסויתולמעבש

לודנהארומהלכלוהקזחהדיהלכלוקוספ

םיתשאוהשלארשילכיניעלהשמהשערשא

:תולמהרשע

םימכחהורוהרשאםינמיסהםלואויםינמיסה

ךירציכםירמואטשפלוארבעלתולנבנהנתהל

תנוכתמוזיאלעאצמנאוהש.ץראהנהנמןייעל

לארשיץראלשביבאםעהושתץראהיחמצמ

ץראלשביבאלעןדהיהיחמצהותואתענבו

יונמזברטמהתויהוןמזהםוחורוקולארשי

הרקיותומוקמהיפכופלחתי'םינמיסהולאםלואו

היהירחאםוקמבו.לארשיץראבםוחתויהל

ורמאוילארשיץראלשביבאבןעשהלןיאורוק

הנשהתויהלהפוקתהןמ־סבןעשהלשיש

ונתענמהרותהשונעדירבבותרבועמואהטושפ

ריסהואבביבאהשדחתארומשרמאמשהזמ

יםינשוםימילוםידעומלותותואלויהוקוספל

םינברהרובעבןעשהלונלורוהונימכחםנמאו

הרשעםיתשהנשט״ירוזחמבתויהלונקתשיפכ

תאיצמפ״עםורעשותורבועמעבשותוטושפ

הפוקתהד״עםאשהפוקתהד״עאלביבאה

םויכ״כוריתוירוכעהתלחתמםינשיתשהנה

םוירשעהששמהלעמלהפוקתהלופתהנהו

רבעאלוהנשהרבעליוארהיהןידהןמושדחל

רובעהןוקתוהזויתיששהןכותישילשהאלא

לופישונימכחורמאךאיט״יז״יד״יא״יח״ונ

תויהלתוטושפהו״טבותיעיברההנשבשובשה

רחאתתהנשהתואבהפוקתהשינפמתורבועמ

םימכחהורוהוביבאהדחאתיוירשתשדחףוסב

יפלךשמהלתמאהוםישדחהינששופתל

אובישמטושפאובירתויביכןוקתהותוא

ע״נןרהאוניברםכחהרמאןכוירבועמ

ביבאהןינעוהנשמהנשלדבהןינעםת

ןעי אי



י—טן־יע
ןג

:בקעהנרצאוךיקהךרד׳הינרוהיבללכבהנרמשאוךתרוההרצאוינניבה

תבשתוצמברובדה

אל1דהאםוילאלהכאלמהוומכטפשמהו

ומכבלהןויערוסיניעהארמלתרבדנוםינשל

תנקותמוךלמהתכאלמתאהשעאוםוקאו

םנומכדיתעבורבעבןיעהובלההשעמב

דלונההשעמבתמכסומוותכאלמבהפרתמ

תאהשמלכיוורמאכםימדקנםירבדמ

שאהרועבותורנהתקלדההבסנכנשהכאלמה

יולכשםכחההזתעדיפלהארנכויהכזמהלע

ותעדיפליכשאהתובכירחאהיההכאלמ

רמאויהכאלמההתלכאלרעובשאהשדועב

ושעתאלהכאלמלכרמאמביכםכחההז

כוהבאוהש•המאציוםישעמהלכםיללכנ

ימנןכוהיארבןכרקהוהלימכתבשבתושעהל

תבשבתושעהלרתהבאוהרשאהיארבאצי

אלרשאוהתשמהולכאמהןינעבלוטלטהומכ

ראשנורתהלע1ותבוחלעהיארהדומעת

תעדלויושעתאלהכאלמלכרמאממרוסאב•

הרויהכאלמםששע״נהאורהףסויר׳רהםכחה

הכאלמםשבארקיןקותמהשעמלכוןוקתלע־

םדאינבןושלךשמהמהזבהיארחקלו

רפותואנרואהנעיוךתכאלמהמםירמואה

הלכקהילעבתעדיפלהזבךשמנשהארנו

םירמואוןושלהישנאלםיכמוסםהרשא

םירמואותהאתוחפ;תוכאלמתובאםיעברא

ןקותמהשעמהשועהלכוהכאלמיצההשועה

וניאלקלקמהוהכאלמהשועםשבוהוארקי

לעלקלקמהךאהכאלמהשועםושמבייח

הכאלמהשועםושמבייוהמןקתלתנמ

הארנהוירופתלתנמלעערוקהןונכ

שנועהןמלקלקמהורטפאליכםהירבדמ

םושמלכאהכאלמהשועוניאשםושמ

אוהתמאבלכאהלקלקהשועאוהש

המןיברכזנהםכחהויהכאלמהשוע

םאיבהלקלוקמאוהשהמןיבןקותמאוהש

תחתהלקלקהאיבמהקוהרד״עורוסאבדהאכ

הכאלמהשועאוהשםושמהרסאלןוקתה

הנהויןוקתהכירצתיבהתציתניכורמאב

ארקנןוקתולשישהשעמםכחההזתעדיפל

שודחלעהרויהשעמםששהכאלמםשב

ונוקתלעהרויהכאלמםשבותאירקולעפה

הנהו

הרותהותיירותהוצמתבשתוצמתויהןי*י

ונחנאםיכירצאטבמהתמכחיפלהיונבי*

תבשהןינעלתורמאנהתולמהןינעבןייעל

םלואויתבשהתוצמבןווכמהראבתיזאו

םהרשאתבשבםירבדרסאבותכהשונאצמ

רשאהשעמוהדובעהכאלמןושלכםיארקנ

תששורמאכהשעמהימיתששבםירתומםה

תובשתיעיבשהםויבוךישעמהשעתםימי

םויבוהכאלמהשעתםימיתששרמאו

דובעתםימיתששןותבשתבש•יעיבשה

םיכירצתולמשלשהולאויךתכאלמלכתישעו

םיפדרנהתומשמםהשםאתעדלונחנא

םישרופמםהשםאדהאןינעלורויםתשלשש,

םתויהלוידחוימןינעלהרותהלמוהלמלכש

דחאןינעלםתשלשתורוהלםיפדרנהתומשמ

דהאםוקמברמאהלםעטהמיכרשפא׳א'

תישעודובעתםימיתששרמא־רשאכדהאכ

םהםאו'יםישרופמםהןכםאוךתכאלמלכ

תושעלריהזהרשאכוםעטהמםישרופמ

אלהכאלמלכרומאבןכםנשינעהוהכאלמ

ומכרמאאלתמויהכאלמובהשועהלכושעת

יעיבשבםתואענמאלאהשעמוהדובעלעןכ

דובעתםימיתששרמארשאבתובשתלממ

השעת•םימיתששתובשתיעיבשהםויבו

רמאןכומכלותובשתיעיבשהםויבוךישעמ

םויבוהכאלמהשעתםימיתששהכאלמהלע

ראבנשירחאםלואויןותבשתבשיעיבשה

הדובעהכאלמרמולהצורתולמההלאימעט

אלךיאםימכחהתועדקולחראבנהשעמו

המוהשעמוהדובעבשנועוהרהזאוראבתנ

םעטבםנמאו.יםהירחארבזנהתובשםעט

תלמשל״זלהסוניבררמאהכהכאלמתלמ

ונאצמשדעהוםישעמהלכתללוכהכאלמ

תרמאנהונאצמיסינעמהעבשלארקמבהשומש

לכתאהשמאריורמאנשומבתוינמואינימל

ןוקתןינעלתרמאנוהתואושעהנהוהכאלמה

םימבהכאלמישועןונבםתכילהותוניפסה

םתאישנוםירבדהקתעהבתשמתשמוםיבר

הכאלמושעיוואובישיאלכ־ןונבםתחנהו

רובדהןינעלתפתתשמוךתכאלמןיוחבןכה:
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תנשןינע

תוישוקאיבהולאושהץפחתמנמיפלקר

הרומהכאלמםשתויהלבבלםימכחירבדמ

םימיתששרמאשהממןקותמהשעמלע

רתויהזברסאאלשורמאוךישעמהשעת

ןאכמוהכאלמלכהשעתאלורמאברמארשאמ

רמאשהממויםהדהאהכאלמוהשעמשונדמל

אלםינטקהוךנבוהתאהכאלמלכהשעתאל

תששרמאשהממויםינקותמםישעמושעי

דובעתורמאבךתכאלמלכתישעודובעתםימי

םויבוורמאבותוכאלמםניאשםישעמהללכ

הכאלמלכהשעתאלךיהלא׳הלתבשיעיבשה

אלורמאברסאשבייחתיוםינעמהינשללוכ

רכזנהםכחהויםישעמהללכהכאלמלכהשעת

לכשןימאמש־פ״עאתוישוקהולאשילחה

םכחהךאיהכאלמהשעמלכוהשעמהכאלמ

תונמואלעהכאלמםשלינםהע״נינאסקרקה

רשאכךישעמהשעתןמםרסאםישעמהראשו

השעמםשויאבהקרפבהנעדתיתנוכויראבתי

ורוישהכאלמםשםעםרבהשימשיהדובעו

השעמוהכאלמיכרמאשימשיודחאןינעל

םירבאהובלההשעמבםייולתםהשינפמדחא

דצלםירבאההשעמבתלנסומהדובעלכא

שישהארהע״נהעושיוניברםכחהויעניה

השעמבהכאלמחולתחלםימכחהןיבףולח

רשאכהדובעםעהשעמורבחשהרוהובלה

דובעלזוהשעמרזוהשעמתושעלבותכהדינה

רשאבולתנםהינשוותדובעהירכנותדובע

וילערבעמד״עהזיכרמאיםאוולעניןיא

ש״כעודנותפסותךירצרבעמהיבראברבכ

רמארשאכבלכהיולתהונאצמהדובעתלמש

יבלכאוההדובעהרקעוהאריב׳התאודבע

המדאהתדובעבהדובעםשלינםהליוארןיאו

םיקולחםינינעבתשמתשמהונאצמיכדבל

המדאהתדובעןינעבםינעמהשלשבאצמתו

תורשןינעבוםהלעבשיותמדאדבועומכ

ודבעםשהתדובעבודעומלהאבהדובעדובעל

השעמוהדובעםעטשעדונהנהוהאריב׳התא

דהאםוקמברמארשאכהזבעייסלשיוידחא

תששרחאםוקמברמאודובעתםימיתשש

השעמםעטשעדונהנהויךישעמהשעתםימי

ידלונהלעולחתומהלעלופיודהאהדובעו

ימשייכוילעשובשהאבהכאלמםשםלואו

׳רםכההתרבסיפלאוהודלונהלעוליפהש

השעמלעהלמהתאזלינסהרשאע״נףסוי

םאיכלהתומבהיהיאלןקותמההשעמוןקותמ

השעמאלאהרהזאהתחתאבאלןכםאודלונב

םישעמהרומאןקותמהתמרנהוןקותמה

הנעמבוםעטבםיערויהיהכאלמלםימדקנה

רוסא

שדחללוכיתויהלךירצהכאלמהשועההנהו

הכאלמלכןכםאוונקתלידכעדויולעופה

היהישכךאיהכאלמהשעמלכאלוהשעמ

לאשיורעושוארצונוארטונוארטוש

רצונוארעושבישיוךתכאלמהמהלאשב

דצמרמוארבדןקתמאלושדחמונ־אאוהו

תנקותמההכאלמהןונכףסכתרונאלאוהש

ךרדלעקרתמאבוניאוהכאלמםשבארקי

הלכקהילעבואיבהשהמימנןכוירבוע

איצומהתחאתוחפתוכאלמתובאםיעבראב

לעהז.היהיהכאלמהשועתושרלאתושרמ

השעממהשעמונלדבהשומכוירבעמהדצ

ןפואלםימודםהשפ״עאהכאלמםושמרוסאב

תושרמ'רבדהתאצוהונלדבהןכףסכתרונא

הכאלמםשבותושרלהאצוההמתושרלא

בחרתנשדצמורבעמהצ״עםינפהינשולאלכו

םדקנההשעמהויתמאהןידכונידרבעמההז

רוסאהיהיהכאלמוניאשפיעאהכאלמהןמ

שיויהכאלמהאובתהשעמהותואהכמשןעי

בותכליקבןמואלסומלוקהתשיפתיכרמול

יכרמאנז״כעןוקתהכירצ•תנקותמהביתב

וילעהשעתאלתוצמהאבאלשפ״עא

רוסאאוביהכאלמהרוסאבןינעהוםעטהןמ

התואיקלהטקלהלערבועהוהשעמהותוא

אלהבאלטהשועםושמבייוחטהיהיהכאלמה

הכאלטהםילשהאלםאשורמאשה״בתעדב

התושעברמאבותכהשינפמבייוהמהיהיאל

בותכהיבהנישעתאלרשא׳התוצממתחא

יקלחלעהרויוהנהמתחאמרחאםוקמברםא

תעדלעםיכסהאלהעושיוניברסכההךא

השעמהלעהרויהכאלמםששע״נףסויוניבר

יהכאלמםשבארקיהשעמלכאלאןקותמה

תשמתשמאיהשםושמהזבאישוקהאיבהו

ןיבןושלהשומשמןיבןוקתםבןיאשםינינעי

רמאשומכןושלהשומשמיםינושארהירבדמ

ויתחתאוביוםהבהכאלמהשעירשאילכלכ

צ״עהזיכןועטיםאויןיכסבתונדנמהתתירכ

קוחיכםכחהבישהומוקמתלוזברבעמה

ןורסחלאותפסותלאךרטצישכאוהרבעטה

היהישדעןורסחותפסותךירצוניאהזםוקמו

וניאשהמבושומשטועמורבעמהןידכוניד

אוהרשאוירבעטוהטישיאלןוקתהצ׳ע

הכאלטםשבולילכהשםינושארהירבדמ

ריעבמהומכןוקתםיכירצםניאשםירבד

ןועטיםאויתושרלתושרמאיצומהוהבכמהו•

נרואולבישהוךתכאלמהמלאושהירבדמיכ•

לכואאלוםינקותמםישעמםהשרפותוא•

הבושתההזבבישיאליבהזבבישהיהתושו
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הלכקהילעבשתעדלשיריישדקםויבךיצפח

םשהיהישאלאהבאלמהשועלובייחאל

ץפההיהיאלוןוקתהיהיםאשץפחוןוקת

רקענוהמהבנורהלןכאקרזםאשבייחוניא

םששקספע״נהעושיוניברךאיהכאלמרוסא

םישעמהיקלחללכבתשמתשמהכאלמ

תומשמםהםאשונמדקהשתוישוקהולאב

הרהזאההאבהמלדחאןינעלורויוםיפדרנה

לכחשןונכןוקתהיהיאלוץפחהיהישואןליאושעתאלהכאלמלכורמאבדבלהכאלמםשב

הזתאנורהלןוכתמהלכאהתחשהךרדהמהב

יותבשחמןימכהשענשםושמבייחהזתאנרהו

ןיפהובשישהשעמהשעיםאשונרמאללכהו

לפנשןיבהנוכבלפנשןיבהכאלמםשבארקי

שנבלפנםאאלאבייחתיאלךאהנוכאלב

לשומצעוץפהבהשעמלופיםאךאיהנוכב

עודיויהכאלמארקיאוהםגץפחובןיאןינע

וניאשקלחלעולפיהכאלמוהדובעתומשש

יהשעמארקיקלחהותואוםיקלחמבכרומ

םיטרפםיללוכשהשעמוהכאלמהדובעשיו

הכאלמםשבוארקיןכםגםיטרפהםתואו

היטרפןיבהיללכןיבהכאלמהשועהוהשעמו

לכשונשריפשהממהארנויהשעתאלכרבוע

לכוהדובעהכאלמלכןיאוהכאלמהדובע

רמאוךתכאלמלכתישעודובעתרמאתמלו

םהםאדועוידחאבקיפסהאלוםינעמהינש

םשבארקשומכןידהןמדחאהנעמבםידחוימ

ונאצמאלודבועארקישתמאןידהשוע

הירכנותדובעדובעלורמאשהמובותכב

:ןושלכטושפוהונאצמאלותדובע

ןושארקרפ

השעמביולתהובננוסהשעמשילהארנה

ןיביונעבהשעישןיבםירבאה

יןקותמוניאשןיבןקותמאוהשןיביונעאלכ

םשווטרפןיבוללכןיבדלונהולחתומהללוכו

דחאלכלוםישעמהירופסםההכאלמוהדובע

השעמכהכאלמהשעמלכןיאוהשעמהכאלמארקיראותהותואקולחיפכולנסומראותשי

הכאלמלכע״נהעושי׳רתעדיפלויענושמה

ףסויוניברתעדויהכאלמהשעמלכוהשעמ

וילעחקלישהמוןקותמהשעמלכע״נהאורה

תכאללוכהיהיכ״אוהכאלמםשבארקיףסכ

ינאסקרקהףסוי׳רתעדויותעדיפלרבעמו

רפותןונכתוינמואלעלפונהכאלמםששע״נ

יהרותהןמםשוניאםתשלשתעדיפלוגרואו

תולמהולאבשםינעמההלאונראבשירחאו

רוסאלהרוהבורכזנשתומוקמריעהלךירצ

העבראלעםתואונאצמויתבשבהכאלמה

םירבדהתרשעברמאנהזמהזםינושםיכרד

רמאנוךתכאלמלכתישעודובעתםימיתשש

ךישעמהשעהםימיתששםיטפשמההלאוב

׳פברמאנויחוניןעמלתובשתיעיבשהםויבו

רמאוהכאלמהשעיםימיתששאשתיכ

םויבודובעתםימיתששהשרפהתירחאב

:תובשתריצקבושירהבתובשתיעיבשה

ינשסרפ

השעמהםשןכםאויהדובעואהכאלמםשב

השעמהותואיכהדובעהוהכאלמהללוכ

םינינעהינשמדחאמלצניאלהשועהןמלופיש

דצלעהשעמהתושעהבהרויהדובעהםשש

םימיתששבםימכחהוקחדגכ״עוחרכהובויח

םהמויתובוחביולתאוהשורמאודובעת

חרכההדצלעםהינשוהמדאהתדובעבוהולת

יונעהשתמאבולודגםהביונעהשדצלעאל

אלךאחרכההדצלעאוהשהמלעהיהי

ירהשיונעהןפואללנסומהדובעהםשהיהי

דבעהארקנןכלעוהחמשב׳התאודבערמא

חרכומובייוחמאוהשהדובעהןפואלדבע

הנמאנתודעהזלעדיעישהמויהשעמב

דובעיאלשםעטהןיאודועדובעיאלהדובעו

ויהאתאתרשורמאירהשהדובעההתואבדוע

המלכבשפחתםאיבויחהדצלעהיהיאלשקר

הזבקרהנאצמתאלהלמהתאזהשמתשנש

השעמלכהמעטשהארנכהכאלמםשויהנעמה

ארקיץפחלהיהישהצורהןוצריפלעלופיש

וניאשןיבןקותמהיהישןיבהכאלמםשב

אלםדאההשעישהשעמלכהנהוןקותמ

ןוצרהדצלעואחרכההדצלעםאיכוהשעי

תישעודובעתורמאבםיראתהינשללככ״עו

וי

יפכםיקוספההלאשוריפבםימכחה]ךןמף

ולאהנעמשוריפבםהיתועדקולח״

לכתישעודובעתקוספבםישרפמשייתולמה

דהאןינעלםירמאמהינשהנעמשךתכאלמהמבקרונאצמתאלהכאלמםשוךתכאלמלכ

יכוקחדנשרובעבוידהאהשעמוהדובעתויהבתאהשעאוםוקאורמאןכלוןיפהולשיש

יכדהאןינעלםירמאמהינשתויהרשפאיאותכאלמלכמתבשוביכרמאנוךלמהתכאלמ

רחאהתצקמוםישעמתצקואבדובעתתחתןוצרםילשמאוהשןפואלךאלמךאלמהארקנו

רמאמלכשינפמאלךתכאלמלכתישעותחתתושעךלגרתבשמבישתםארמאנוחלושה

םהמ



דכ
ןינע

!יע
תכש

ש־רהבתובשהיעיבשהםויכודובעתםימי

אוהרשאבהרוהבותכהותובשתריצקבו

חרכומוניארשאבןכשלכםהילעחרכומ

ורמאכהיולתךישעמתלמשרבדלךמסו

ולםבהיסאוהדשהןמךישעמתאךפםאב

רבדמהרבדישןושלהךרדמוהזרתההתעשב

ינהגוםיחריחקורכאכםפוסשעםירבד

אוהשהמלעםאוונממלפונהלופייכחמק

יהשרומאוהשהמבןכשלכריהזההרכומ

קוספבןונשדובעתםימיתששרבדלהיארו

רמאנדהאהשךישעמהשעתםימיתשש

שוריפהזוהינשתירבבהזוהנושארת־רבב

ללוכךישעמהשעהיכשריפשיממרתויתואנ

תדובעכואבוהבהלתידובעתוםישעמהלכ

ךישעמהשעתרמאמבןוצרההיהיוהמדאה

ןכשפניוךרומחוךרושחונישםכותבאובי

דובעתתלמשרמואהרמאמםנירנהוךתמא

ןמו״וךוצקליוארוניאםישעמהלכתללוכ

תובשתלפכמעויסןיאוריצקבושירחב

שירחלינשהוםישעמהלכלרזוהןושארהש

ורמאנםישעמהראששרמוליוארהךאריצקו

םימיתששורכזבהנוכהםנמאיהעיבתהדצלע

תששליעיבשאוהשיעיבשהםויריכזהלידכ

ימיתששבםישעמהרתההארוהוםימיה

יעיבשהףדענהזביכיעיבשבםרסאלהשעמה

םיברםינפואםימכחהוברהוםימיהששהןמ

יטשפהישרפמךרדיפכםימ־הולאשוריפב

תבשהםויהארוכזרמאשרובעבורמאםהמ

תששבהריכזהובהלתהשםימיהששרמאכ״ע

הששרחאהבשהשחורוהלודמאםהמויםימי

תבשהםויתאדירפהלורמאםהמויםימי

ריכזהורמאםהמוילוההימיןיבוודובכלאוהש

הששברתומאוהשהמיכתורוהלםימיהששה

ןמעודיאוהשרמואםכחהוייעיבשברוסאאוה

םהמוירובהההזינפמאלהכאלמלכהשעתאל

ליחתהשהכאלמהםלשתאליכתורוהלורמא

לכהשעתאלםושמענמנהזסנותבשביששכ

תבשהםויםהילעלקישורמאםהמויהכאלמ

ורמאםהמויהשעמהימיתששםהלשייכ

הזםנוילכשהןמהיהרשארתההקיזחהל

הרותבהרהזאהןוימדכוהמדששולחרמאמ

םהמוילכשהןמתוערויהשתובעותהןמ

ןכהזהםלועבםליעומשומכריעהלורמא

לאםימיתששךרעבאבהםלועבםליעומ

םידליתמהריתהלורמאםהמוייעיבשה

ליחתיםאתצמהמהלושבוערזהתחימצב

ןמדחאהןימהיכתבשבהשעמהימיתששב

יובאצויכוםיתיזהתכירדברוסאבםידליתמה

?׳הקוכי

שוריפההזולכהתאלילכהלתואנוניאםהמ

דובעתרמאמיכורמאםהמויתואניתלכ

רבועבהלתיךתכאלמלכתישעותובוחבהלתי

רמארשאכךתדובעדובעתרמאאליכ

תונברקבהיולתהיהתה&ובעהוךתכאלמ

הכאלמהלעהדובעהםידקהוםיפסומוםירימת

הלתידובעתיכורמאםהמויםשהדובכל־

עבשיותמדאדבוערמאנשהמדאהתדובעב

תדמש.ורבאםהמויתולעלהמידקהוםהל

ךהכאלמלכתישעולהתומבהלתתדובעת

הלתתהכאלמיכםנוצרןפואלהזודלונבהלתת

יםילכתועצמאבהיהיןקותמלכשןקותמכ

הכאלמדלוהליששםוימליחתיאלשםעטהו

םהמויםיתיזהתכירדוהניחטהומכתבשב

הכאלמוהעובקתונמואאיההדובעיכורמא

ורמאםהמויךפהבורמאםירחאוהעובקהניא

ומצעבאוההשעירשאבהלתידובעתיכ

םהמויותלוזוהשעירשאבךתכאלמלכתישעו

קוזההףרטצהלרתהבתולמהןנשיכורמא

אלרמאמההזיכרמואהרמאשהמךאירוסאב

תלעמבםתואםשוםישעמהריתהלאלארמאנ

םנמאיםילטבוירבדתומהבהתטיחשרתה

האבשןונבקוחרטעמרבדהרתהלקוזהתויה

ןמעונמאוהשפ״עאערההשעמלעהרהזאה

תובוחבהלתידובעתיכרמארשאוילכשה

השעירשאלכהלמבללכךהבאלמלכהישעו

תששרמאמבאבווהלוזולהשעירשאואוה

םושמולהשעישהמלינסהוךישעמהשעהםימי

רמאאלןכלעוךרומחוךרושחוניןעמלורמא

האללכהכאלמהשעהרמאמבךאךישעמלכ

ךהכאלמלכהישעודובעחללוכשהמלכה

ולאהלוזויךהכאלמהשעהרסאאלןכלעו

ןיארשאמםירואבםימכחהוברהםישוריפה

אוהונוריעהשהמויםריכזהלךרוצונל

רמולונלשישהמךא־םימכההששהלעריעהל

דובעהרמאמיכתולמהשוריפבונשרשיפל

ךתכאלמלכתישעוחרכומאוהשהמביולת

דובעתםידקהכ״עהשרומאוהשהמביולת

תישעוורמאבולהכאלמהסחיוחרכההןפואל

ללוכהכאלמלכהשעתאלורמאבוךתכאלמלכ

רמאשהמךאיהכאלמהדובעלכשםינעמהינש

ר״רהםכחהרמאךישעמהשעתםימיתשש

ואוביהכאלמתלמבשע״נינאסקרקהףסוי

ראשךישעמרמאמבוםינקותמהםישעמ

אציתבשברתומאוהרשאוויתולעפ

השעתםימיתששבהצרנהיכיוארהויהיארב

ךרושחוניןעמלהלעהםששהממךישעמ

תששקוספבהצרנהאוהתויהלבייחתיךרומחו
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לכיורמאמןמתעדלךלשיויהמצעבדומעת

אלהשערשאותכאלמיעיבשהםויבםיהלא

םושמדבליעיבשהםויבתובשיולעקיפסה

בושלרשפאכ״עוהמצעבתדמועהלמהןיאיכ

תובשיוןכרהארמאכ״עווטרפלעווללכלע

ןכםאיהשערשאותכאלמלכמיעיבשהםויב

היהיאלאםדוקהיהיאלהתיבשתלמרואב

השעתםימיתששקוספבךרצוהכ״עורחאומ

ןיאשרמולתובשתיעיבשהםויבוךישעמ

השעתםימיתששרמאמלתרזוחתובשתתלמ

השעמשותנוביפלתחאהיתובסיתשלךישעמ

תלמתויהרשפאיאוהכאלמהןמרתויללוכ

םירתומםישעמשישינפמוילעתרזוחתובשת

דבעמתובשתתלמשתינשההבשהויתבשב

לאהכירצויווצהיולנשינפמוילעהשענאלו

תובשתשרמולךירצשרמאנםאוךכירחארואב

הלמתפסותל״ררבעמהזםנהנהךישעממ

רשפאיאהזורבעממרבעמםידמלהיהנהנהו

המלתובשתתלמרואבכןעשנשרמאנכ״ע

אלךיהלא׳הלתבשתלמרואבבשרפתנש

תלמבישהוץחלנשימויהכאלמלכהשעת

אוהיכהזיאראלחוניןעמלרמאמלתובשת

רמאמויתובשתתלמאיהוללועמךירצוהלע

רמאמלתרזוחתובשתתלמתויההעושיוניבר

ךותבויללכרמאמאוהשךישעמהשעת

ךרומחוךרושןכםגחוניםישעמהתתיבש

ונרמאשהמתמאהיפלךאיארבסךרדאוה

תששוךישעמהשעתםימיתששקוספיכ

תדובעבםידחוימדהאהנעמבדובעתםימי

תאךפםאברמאמבונזמרהשומכהמדאה

אוהשולאדחישםעטהןיאוהדשהןמךישעמ

תורחאהתוכאלמהלקהלרחאםעטלואקוזהל

וענמחרכומאוהשולאלעסאשםעטהאלא
יחרכהולןיארשאמענ־מהלןתונןידהבותכה

האבאלהוצמהתלחתביכרבדבשוחלשיו

יןוזמהךרוצלםהשתוכאלמהןמאלאהעינמה

התיבשתלמשע״נהעושיוניבררמאשהמו

םעטהשומעןידההנינעברואבלאהכירצהניא

רתסהויווצהבשיולנהשינפמאלוהמצעבעדונ

הממרואבלאהכירצהיהתהרהזאהכש

תיללכהלמהתיבשתלמשינפמןתונןידהתובשי

ךרדלעהנינעתחקלןתונןידהראביאלםאו

רתהבםהשםינינעשישינפמןינעהןכאלוללכ

היהתכ״עוהשפנבתדמועהניאכ״אתבשב

רואבהרצקמהיהיתומוקמלורואבלאהבירצ

ןוימדהורבדמהןוצרמעדונאהיץפחהו

תכמסנהלמהתויהלרשפאכ״עורחאםוקמב

אלהטמלשהמלאתרבוחמוהלעמלשהמלא

תעדכ

ורמאבםירתומהםישעמהקלחלורמאםהמו•

רמאתבשבםרסאלךתכאלמלכתישעודובעת

הצורהיהשםושמרמולרובעיויםימיתשש

םריכזהכ״ע׳ההשעםימיתששיכרמול

םריכזהו׳תיםשבםימדתמםהשלארשידובכל

םהמוםיבורקםהמםינפואהולאויןכלםדוק

:םניביליכשמהוםיקוחר

ישילשקרפ

תבשןונבתבשבתרכזנההתיבשהןינז?ב

םהשםירמואםהמיתובשתוןותבשי*

הרותבואוביאליכםושמהרותהןמםש

ויהםאשורמאםהמויםמעןורתפהאוביאלא

םהמויםישעמהלכרוסאליוארהיהןושלהןמ

יולנהיכםושמוילעהשעניולנןיאיכורמא

יםכלויחהומכהרהזאובשרתסהויווצובש

לכורסאנהתיכשםשביכורמאםהמו

ןושלהןמאוהםאהניחבןיארשאבםישעמה

תעדלשישהמםלואויהרותהןמאוהםא

וקדציאלהרותהןמםשאוהשםירמואהש

שוריפהומעאבשרובעבורמאשםתנעטו

איההתיבשתלמשהזבתפוטהוהנעטהנ־א

תדמועהתיהםאשהשפנבדומעתאלהלמ

אלזאוםישעמהללכרוסאליוארהיההשפנב

רוסאהשרובעבאלאןורתפלאהכירצהתיה

לאהכירצאיהכ״עםילנסומםינינעבאוה

יעיבשהםויבתובשיורמואבותכהירהשןורתפ

שדחלמתכשםאויהשערשאותכאלמלכמ

ךירצהיהיכ״עםימשהלנלנלמתבשאלרבד

הניאשרובעבןורתפהרוכזלהתיכשתלמרחא

הנעמהריכזיאלתומוקמלוהשפנבתדמוע

עדונהיהיץפחהושמתשנשהמלעחוטבב

ףסוי׳רםכחהתעדיפלךאירבדמהןוצרמ

יולנהשםושמכ״נהמצעבתדמועהניאשע״נ

לעהשענאלוהרהזאהכשרתסהויווצהלש

וזדצמרואבלאהבירצהיהתקרדבלהיולג

ראבשםכלויחהרמאממןוימדאיבהוהלעה

בכשמלשיאתעדויהשאלכוורמאבהנעמה

יולנהרשאהמשנלכהיחתאלןכוונורהרכז

לעונחינהאלויווצולשרתסהוהרהזאולש

יםמירחתםרחהורמאבהנעמהראבאלאויולג

ורמאבהנעמהראבשהתיבשתלמבןינעהןכ

הלמהתאזרואבןכםאהכאלמלכהשעתאל

אלןכלעהירחאםאיכהלםדוקאוביאל

רמאשהמלךיהלא׳הלתבשתלמרוזחת

אלרמאשהמלאייאךתכאלמלכתישעודובעת

אלהלמהתאזשםושמהכאלמלכהשעת:
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רמאנשהמימנןכותיללכהרהזאאיהםירבדה

עבותהטפשמבאוהםיטפשמההלאוב

יכתשרפףוסברמאנשהמותיללכההרהזאל

םיטפשמתשרפברמאנשהמלןונשאוהאשת

יכתשרפברמאנשהמךאיהיינשהתירבל

ןפואליולתאוהיתותבשתאךאקרפבאשת

םימיתששרמאןכ•לעוןכשמהתיישערוסא

הדובעתלמהשמתשנאליכהכאלמהשעי

ישועשהכאלמתלמםאיכןכשמההשעמב

ונלםדקשומכםיבדנתמםהןכשמהתכאלמ

יהשעמוהדובעהכאלמהנעמתמכסהבדואבה

ךאקרפןונשאוהלהקיותשרפברמאנשהמו

וניארםאוןכשמההשעמםושמיתותבשתא

אלשךותמםינינעבףולחםיקרפהינשןיב

הרמאשיתותבשתאךאתשרפהרכזניבוניאר

תשרפשבותכההרוהאלולארשילהשמ

יתששהנוכהונרבנהםשהמהרמאנלהקיו

שיםהייונשךותמךאתחאהאוצתוישרפה

ךאקרפבתרמאנהתלוזהשרפהתאזיברובסל

הטונתעדהרתויםוקמלכמךאיתותבשתא

ה״עוניברהשמותחאהאוצםהינששרמול

ןינעההכמאצויםינינעףיסוהוםינינערצק

ןושלכהכאלמהשעירמאורמאמההנששרחא

לעהרומרמאמהחכוהשעתרמאאלולעפנ

רוסאלבותכהןוכודלונהלעולחתומה

השמאבכ״עונתמרנהמםישענהםישעמה

תששרמאמרחאלהקיותשרפברמאוה״ע

אוהששאורעבתאלהכאלמהשעתםימי

כ״עזהכאלמהשעיםימיתששרמאמבללכנ

אוהשתורוהלרובחהו״ובורעבתאלורמאאל

תשרפבןכםנאבוםדוקהרמאמתחתללכנ

ךאיהכאלמהשעתםימיתששדוערמאורומא

השעתוהשעיןיבלידבהלםימכחהוראבשהמ

השעיתלמוןקותמהשעמתללוכהשעתתלמש

השעירמאשןעיןקותמוניאשהשעמםנתללוכ

יכהארנוניאהשעמהשעיומעטו,רכזןושל

הבקנןושלםוקמברכזןושלרבדלבותכהנהנמ

השעמוהכאלמשםושמהנובהשואיתומוקמב

ךרדכהשעמתלמלרזוחהשעירמאיםאדהא

תלמתויהלךאיולונבישתשמשהאובדע

רשאללוכאוהשהשעתןמללוכהשעת

השעתתלמוונלהשעירשאוונחנאהשענ

עודיויהארנרבדהונחנאהשענשהמללוכ

םינימינשםהםדאהןמולפישםישעמהיכ

תלוכיהרקעמלופישלחתומהידלונולחתומ

יעצמאי״עלופישדלונהותבשברוסאאוהו

היהישואםיקלהינשלקלחיהזוםייעצמאוא

אוהרשאליחתמהרובחי״ערמננדלונה

תמרנה

המלאתכמסנאיהשל׳זףסויוניברתעדכ

לאתרבוחמהיהתסאיכינפמדבלהטמלש

וטרפלאווללכלאזימרמהיהיהלעמלשזומ

עדונםעטהשולינסהלהיארלאךירצהיהיו

התיבשתלמטרפואללכםדוקההיהיסאש

דובעתרמאמיכרמואהויערנתאלוףיסותאל

לינסמתבשרמאמוללוכךתכאלמלכתישעו

תבשרמאמשןעטע״נהעושיוניברשיןכאל

אצירתההדצלעאוהשהמוללוכןכםנ

םדוקמהדחייחוצמהשרמאנונחנאויותיארב

יולנהשינפמהמצעהלמהףונמאלרואבכןכל

רואבההזמהלעהרהזאהבשרתסהויווצהבש

אלרמאמשףסויוניברתעדלעןעשנאלש

יכתבשתלמראבלהנועהכאלמלכהשעת.

תישעודובעתרמאשתמלאהבשתבשתלט

המויע״נהעושיוניברתעדיפכךתכאלמלכ

לכהשעתאלרמאמיכהעושי׳ררמאש

ךתבוךנבוהתארמאישרובעבורמאהכאלמ

ךיהלא׳הלתבשרחארבחליוארהיהאליב

יכרמולונלשישהמךאיךתבוךנבוהתא

השעבובייחלידכאלארמאמההזרמאאל

״הלתבשרמאכ״עיכרמאנואהשעתאלו

הוצמההנקתתבשתלמשרובעבךיהלא

׳הלתבשרמאןכלעםירבדמץוחהליבנהו

תלמרואבןיאויהוצמההליבנהשהמלךיהלא

רמאנההשעתאלאוההלשהנעמותתיכש

השעממתובשלהתיבשתלמםעטיבוירחא

תומוקמהלכבהרואבונאצמןכוולםדקש

השעממהרהזאההיהתשאוההשעתאלרמאמו

השעאלומכםדקאלשהמלאהיהתוםדקש

רואבהשעתאלרמאמהיהיךיאויונלכלןב

םיעוטשרואבההזלכמונלהלועיתבשרםאמל

:תובשםושמםירוסאםישעמשייכםירמואזו

יעיברקרפ

רוסאלידכהרותההרדסשהמבשוחלןעי

הכאלמהרתהךימסהותבשבהכאלמ

תרשעברמאיתומיקמהששכםימיהתששב

ךתכאלמלכתישעודובעתםימיתששםירבדה

םימיתששםיט£שמההלאתשרפברמאנו

תששאשתיבתשרפברמאוךישעמהשעת

תששהשרפהתירחאבוהכאלמהשעיםימי

םימיתששלהקיותשרפכרמאודובעתםימי

תששרמאנרומאתשרפבוהבאלמהשעת

השלשהיכשוחלשיויהכאלמהשעתםימי

הרוצבםירחאההשלשהותחאהרוצבםיקוספ

תרשעברמאנשזומיכרובסלשיו־תרחא



ןרע ןג

תבשןינע

השירחהיםהולאותחאתוחפתוכאלמתובארובחילכלפונדלונההיהישואולהמרת

הרירבהוהיירזההשידהורומעההריצקההעירזהל״רקלחההזםלואויולהמדנהאוהרשא

הז־זנההייפאהוהשילהוהדקרההוהניחטהוולהמרנהאוהרשאליחתמהרובחילכדלונה

סירינהתיישעוהיוטהוהעיבצהוץופנהןובלחלדבנןכרחאוהעיננבהמדנההיהתשםאיקלחי

הרישקהוהעיצבהוהניראהותוכסמהתכסנהוכ״עויללכהעיננילכהמרנההיהתשואונטמ

הריתסהוןינבהוהעירקהוהריפתהוהרתההותצקמורמאשע״נהאורהףסוי׳רםבחהרטא

הטשפההוהטיחשהוהדיצהושיטפבהאכההוהעבראלעהלתתהשעתאלתוצמשםימכחה

הביתכהובותחורועהתקיחמוהרבעההיחכהםוקמבהיהירשאתחאהיםיקלח

האצוההויובכהוהרעבההוהקיחמהוטוטרשהויכתישילשהויחכהםוקממדליתמהתינשהו

לכותוכאלמהולאלכיתושרלאתושרמותויהםעונירובעבויהםירבדןעמלשדחתי

תובאםיארקנהםהםנינעמאוהשונילא■ןמסייכתיעיברהויחכהםוקממלדבנ

םינמנםהדחאבאןינעבםהשלכותוכאלמדימעהאלרכזנהםכחהויוהוניוציברובעב

ןיירחהשועהרפוחהשרוחהןונכדחאבאינשלעאלאהריקחהךרדמהשעתאלתוצמ

תודלותותודלותתובאלשיוידחאבאםלכינשולאתניחביפלויםינושארהםיקלח

הדלותהןינעותומונהושמהןונכשרוחלשונקלחשיחרכההקולחיפלםיאצוישםיקלחה

באאוהשןחוטהןונכבאלהמדתמהאיהוניברםכחהםרדסשםישוערשעהנומשוללכנ

אוהשולשבלידכקריתרוכהותדלותוהכאלמהשעתאלתוצמרוסאבםהמשע״נהעושי

לכשונראבונחנאוםיקרפלוקלחמודחארבדרשאכהשעתאלתוצמרוסאבםניאםהמו

םרמאמלםעטןיאויהכאלמאוהיוצרהשעמ:םראבנ

ליחתמהדהאתובשםושמםירוסאםירבדשיש

השעמההיהישןיבהזבוננוצרוהמילשהאלי

אלשןיבהשארבהכאלמהכאלמהמקלחלהתומהםהשםינושארהםיקלחינשם3£א

קלחאוהךאהכאלמארקנקלחהותואהיהיללוכרובחידילעאוהשדלונהו

השארבהכאלמאוהשהמםנמאיהכאלמהןמתבשבהכאלמהשועהוהכאלמםשםתוא

קלחאוהםאורפעףרוצלשרוכאלממהןונכתרכבייחרתסבהשועהוהליקסבייחםידעב

אוהשהמויהשארבהכאלמאוההכאלמהןמהבהשועהלכיכתמויתומהיללחמרמאנש

ליחתמהןונכהכאלמונניאךאהכאלמהןמקלחיתאטחבייחהננשבםאוהתרכנוהכאלמ

םיקלחהינשויתואהםילשהאלובותכלאוהולפונהמלעהכאלמםשונראבונחנאו

ינשהלאמץוחויהשעתאלכםיאבהלאההיוטהניראןונכותיישעבץפחולשישהשעמלכ

ןונכהערלהמדקהאוהשםושמרסאיםיקלחההיהישהשעמלכויםהבאצויכוהריצקהשירח

ידכהכילהההיהתםאךלוההע״נםכחהרמאשןיאשפ״עאהאנהדצלהשועהןוצרמלפונ

תוליכרהןמקלההניאהכילההשליכרהיהישארקיאוהםגלעופםותכןינעלשומצעב

המדקהאיהשםושמהעראיההכאלמהניאםנורצונהורמושהורעושהןונכהכ*<למםשב

קלחבםאיכודוהאלהלכקהילעבויהערלהשעמםותכםנינעבןיאשפ״עאםהבאצויכו

הצורהןונכהכאלמהכאלמהקלההיהישכינאסקרקהףסויוניברתעדיפלאליהשועהבייח

קיפסמשדבלןכבתכאוהוןמינבבותכלללכותוינמואבהכאלמםשליבנהשע״נ

ןכוידבלןכלותנוכהתיהאלשפ״עאותארוהבךישעמהשעתםימיתששןמםרמאםישעמה

זאורועשהכאלמלכמהשועהיהישורמא■ע״נחקפהףסוי׳רתעדיפלאלויונראבשומכ

םיבייחםניאומילשהשםינשאלאבייחהיהיראשללכוןקותמכהכאלמםשליבנהש

םותסלדחאהקיפסיסאתיבכסנכנשיבצןובבדעותלוזורעושהןונכעדותמבםישעמה

לכאםיבייחםניאםינשוהומתסוופונברעשהאיהההלקלקהיכרמואוהלקלקהשועבץחלנש

םיבייחםינשהדחאהםותסללוכיוניאסאיהכאלמששבתללכנהיהתןוקתבהיהתשכ

׳התוצמלכמתחאהתושעבבוחכהרמאמכםאיכהיהיאלןקותמההשעמהיכראבו

תחאמחאהשעוורמאבמדגנכדמועבותכהואוהםנדלונהןמםדוקההשעמהמלואודלונב

וניבררמאןידכויהכאלמהתצקוהנעמוהלאמבתוכהלאסומלוקהתשיפתןונכןוקתךירצ

ריתהלאלהתימהמורטפלסנוצריכע״נהעושיוהחקיוהבאלטהלאנישמאוהשםושמרסאיוא

דחאןיבמםעיתחכותנתחאםעפיהשעמהםיעבראורמאהלכקהילעבויהשעתאלתוצמ

םאוהכאלמליחתמהדחאוהמילשמוהכאלמ
 



וב ןיעןג
תבשץנע

כ״אוהבאלמהשועארקיאלהזולקרבדבהכאלמהםילשהאלסאשוימכחורזנךיאםהמ

הכאלמלכהשעתאלתוצמןינעבאבוניאתמאבישהוץחלנאוהוטפשמבייחתיאלךיא

הקתעהבםהלהיהוושארבןינעאוהלכאהשועהארקיתבשללחמיכחירבמןינעהש

הארשכהימריןמזבוה׳עוהימריןמזדעןעיקרוזהקרפבבותכךכםנמאהכאלמתצק

השעתאלתוצמבונתנהזרבדבוצרפשת״ישהלכמתחאהתושעבואצמבברהיפמקרזנש

אשמואיצותאלורמארשאכהכאלמלכהמלשהכאלמתויהלךירציכרמאו׳התוצמ

יכהזלעהיארהויתבשהםויבםכיתבמוניאהוצמיצהברבועהיכרמואורזנכ׳ע

לכוכ״חארמארשאכהכאלמונניאאשמההזשםתנוכיכןוכאוהשוירבדמיתרבסויבייח

רובעבהזתלוזהזשעידוהושעתאלהכאלמרמאמההזבאצויכיההותהתנובךפהרמאמה

תלמבםישרפמהוקלהנוילכותלמלעו״ותואאיהההכאלמהוהכאלמהשועהלכורמא

ללכץוהונוצרשםירמואםהמיםכיתבמתנמלעהאשעםאאלאבייחוניאהלקלק

תבשומוניאשםוקמבםאיצוישל״רםיתבהןיבהכאלמהשועהלכשלטברמאמההזוןקתל

איצוישתבשומהםוקמבלכארומאהאוהורמאשהמיבייחהלקלקאוהשןיבןוקתאוהש

לעהיארהוולרתומוריבהתיבלותיבמםדאהשעוהכאלמתושעלןוכתמהיכהלכקהילעב

םהמויםלשוריירעשבםתאבהורמאשהזהתיהשהכאלמהןיממהתיהםאתרחאהכאלמ

תושרבאוהשתחארצחיתבהצורשםירמואהזתאנורהלןוכשןונכבייחותבשחמב

םכחהוירצחהןיבודיעהןיבלדבהשיותחאנורהלןכאקרזםאאלאבייחהזתאגרהו

שיאאצילארמאממורומאהקלע״נהעושי׳רבייחאוהשונתעדוירוטפןליארקעוהמהב

היהתומוקממהאיציהםאשןוצרהוומוקממןוכתמהלכורמאןכותבשללהלןוכשןויכ

ןמהאצוהההנידמהללוכםוקמהשהרוסאתוחפבבייחותנובלערתיבתישענותושעל

אשמבוננוצרןיאויהרוסאןכםנהיהתתיבהםירועשהינתונהלכקהילעבירוטפותנוכמ

וננוצרלכאהבאלמלכתחתלפוניכדבכהוברהותוכאלמברועשונתנךכסינינעהלכב

רוסאבהיהירפסרוזאחתפמןונבלקרבדב:םריכזהלםהבךרוצונלןיארשאמםירבד

האצוההשהארנילויונאשידצהזיאלע

התרכנוהכאלמהבהשועהלכרמאםאותמוי׳

ומעטשםבההראברבכרובחהו״ואלכאבוותואוללכתושרלאתושרמאיצומה*^א

ןינעבללכמתמויהכאלמהבהשועהלכיכותוכאלמתובאםיעבראבהלכקהילעבי"

הנהויתושרלאתושרמהאצוההסנכתלולחהיפכהקתעהבםהלהיהשפ״עאותחאתוחפ

הכרמאנותבשהתאםתרמשוקוספהתלהתהאצוההשבותכהןמהיארכ״נואיבהורדסש

אשמואשתלאוםכיתושפנבחמשה׳הרמאבותכהרמאשהממהכאלמאיהתושרלתושרמ

םכיתבמאשמואיצוהאלורמאנותבשהםויבשדקהתמורתלהכאלמדועושעילאהשאושיא

וליפאוושעתאלהכאלמלכותבשהםויבןוכנהטשפיפלואיבהמםעהאלכיורמואו

יהנושאראציהזרמאשהממרסאיתצקאיצוהלאתושרמואיצוהשדצמהכאלמארקנאלש

תושרמאיצומהלעםהירבדוברההלכקהילעבלכבהבדנםיאיבמויהשתנמלעאלאתושר

תושרמץפחהרוקעלךירצשונתהותושרלהכאלמדועושעילאהשאושיארמאכ״עוםוי

אלורקעלכאםיברהתושרכוחינהלדיחיהוניברםכחהןכאישדקהתמורתלרמאכלה

לעהזובייחוניארקעאלוחינהואחינהתושרלאתושרמהאצוההתויהןעשנףסוי

יפלעוהמלשהכאלמתושעלךירצשסנהנםתושרלתושרמאיצומהשה״כרמאמלעהכאלמ

חינהלאלורוקעלשיאלןוצרהשרמולשיתמאהןושלהישנאלאםיבורקויהםהשהכאלמהשוע

*בייוחמהיהיאלךיאורוקעלאלוחינהלשיוהשעמלעםכסומהכאלמםשותעדיפלשפ״עא

םושסבייחהיהיחינהאלורקעאלשפ״עאוהכאלמןקותמוניאשהשעמארקנשומבוןקותמ

לאותושרמץפחהטישומהואקרוזהןכואיצומלדבנףסכהתחיקלכווילעףסכתחיקלםושמ

איצוהלךירצשורמאשהמיבייחרחאתושרלאםוקממרבדתאישנןכהשעממהשעמ

לכאבייחהיהייזאוןיאיצומןיאיצומהשךרדכוניאתחאתושרתומוקמהינשויהיםאםוקמ

ןונכרוטפןיאיצומהךרדכאלשאיצוהםאתויושריתשויהיםאלכאהכאלמארקנ

וניאואיצוהוושארלערפסואןיכסםששרמאינאסקרקהףסויוניבריהכאלמארקנ

רסאיויפךותלואיצוהוליפאאלאןוכנרמאמוליפאהיהתתושרלאתושרמהאצותהיב

המ;י

תומהיללחמתלמבתללכנתושרלאתושרמ
 



חע

תבטי

תישענשםושמבייחעבראב;♦פחהלפנו

לפנועבראבןובהבשחמהילכבחבאלמרועש

ריהיהתושרבטישובהימנןכורוטפהנומשל

בייהעצמאבםיברהתושרוריהיהתושרל

יםיברהתושרריואמהלעמלטישוהוליפאו

היניורוקעישםוקמהתויהלךירצורמאדוע

העבראלעםיחפבהעבראשישםוקמיבנלעמ

יעבראלעעבראהבושהםדאלשודיוםיחפט

םושמבייחםוקמיבנלעמםימרקעורמאןכו

לעףצהיהשרבדרקעםוקמבםיחנםימהש

םוקמוארקיאלםימהשםושמרוטפםימהינפ

תושרםהותויושרעבראורמאדועירברל

ירוטפםוקמותילמרבדיחיהתושרוםיברה

תומוקמ־תובוהרוםיקושםירעיתורבדמר״הר

ריואבתומאהרשעששבחרתושלופמתואובמ

תושרירוטפםוקמארקיהרשעמהלעמלהרשע

םיחפטהרשעהבונףקהעבראלעעבראדיחיה

עבראתילמרכ•ידיחיהתושרעיקרהדעוריואו

הרשעמתוהפםיחפבהשלשהבונבעבראלע

תוחפרומפםוקמיםיחפטהשלשדעםיחפט

תוחפםיחפטהשלשהבונבעבראלעעבראמ

תושרם־דמואויץראכאוהםיחפטהשלשמ

וליפאםלכבלטלטלרתומרוטפםוקמודיחיה

םיברהתושרלכאיןילימהמבךרואהיה

עבראבאלאםהבןילטלטמןיאתילמרנהו

אוהשינפמתילמרכהרוסאשםירמואותומא

תושרלףלהתתאמשםיברהתושרלהמוד

םפוריצותומשהולאבםהירבדוברהויםיברה

תושרמודיחיהתושרמלוטלטבונהנתיךאיה

י״הרלםהמןכורוטפםוקמלואתילמרכלםיברה

דיחיתושרןיברוטפבוקמהיהםאןכוריהרלוא

םיברתושרלםיברתושרןיבואדיחיתושרל

היהםאןכודיחיתושרלםיברתיושרןיבו

סינינעהולאבאצויכלעםהיניבתילםרכ

וברהןיאצומהםירבדירועשוםהירועשבו

אלוםריכזהלךרוצונלןיאשהמםהירבד

תורזנההלאלכןיאשתורוהלאלאםהבונוריעה

רדנהםיצרופאברראאלאונתרותתנוביפל

רתומשהרותןידמונדמלשהמויתבשהללחל

הנהקוחרהמכהיהוליפאותיבבלטלטלםדאה

םבלוחינהףדועהלכתאורמואבותכה

םויהוהולכארמאורקבהדעתרמשמל

יוארןיאתיבהןמץוהולוטלטאיההליכאהו

והימרישריפןכלעתבשהלולחוהזשלטלטל

רמאשכותבשהםויבאשמואשת.לאורמאו

רצהינבשדמלמםלשוריירעשבםתאבהו

אלאהזתיבלהזתיבמלטלטלרתומתחא

ריעהבוחרלאלטלטלרוסאתחארצחיתבמ

לאו

הרשעמהטמליושמהתויהלךירצשורמאשהמ

הלעמלאוהשפ״עאופתכלעאיצומהלכא׳יחפט

תהקינבאשמסושמבייחםיחפטהרשעמ

יושמהיחשימורמאוואשיףתכברמאנש

ןיאיצומהךרדבודיבשפותהיהוושארלע

ןיבונתעדוירוטפודיבשפותהיהאלבייח

בייחעיקרהדעםיחפטהרשעריואמהלעמל

הלעמלורמאשםתעדכאלץראלדעהטמלו

םדארתומשוליבנהשהמיםיחפטהשלשמ

םדאלשורועשכתומאעבראךותבלטלטל

ובשרמאממםיברהתושרבוילגרווידיטושפב

דומעיוויתחתוהוהיניורמאנירחשויתחתשיא

לכורמאוהזמוביחרהשדעשימיאלימוקממ

עבראךותלהזעבראםירדוסמםישנאשדוע

יןילימהמכלוליפאןיפההןיאיצומוריבהלש

הז׳דףוסדעעבראהלחתמןיפהריבעמהלכא

ןעיורמאןכוירתומעבראךותבלכאללחמ

תומאשמהונוסכלאתומאעבראבעבורמהש

׳נותומאשמחךותלטלטמהםישמוח־שלשו

ירועשםהלןיאשםירבדההלארוטפןישמוה

עבראךותבץפחהלטלטמדחאהשורבאדוע

לטלטמדועוחנועבראךותבלטלטמדועוחנו

דועיןילימהמכדערשפאחנועברא•ךותב

תושרךותבהמורואהנקאצמשאשורבא

הצקהאשידועודחאההצקהאשישבםיברה

ורמאדועירשפאןילימהבבדעולגלגלרחאה

דעךלוהאוהוםויהשדקוו־לעיושמהיהסא

אלשרובעבב־יהוניאונהיניוהצרישםוקמ

דועיהינמורקועכהיהישדעתעםושבחנ

ךלוההיהווריבהלעוחינמוןיפהרקועהורבא'

הזונממרחאורקעךלהשהמךלהשירחאו•

ץפחהקרזשואחינהאלורקעשרוטפךלוחה

וטלקהינישםדוקורחאתושרלדהאתושרמ

יותנוכהמלשנאלשינפמרוטפףרשנואבלכ

ונכשמידועורושקאוהוןיפהקרוזהורמארוע

קרזשוארוטפהלכקוץרדועוקרזשוארוטפ־

הלכקושיאהקתענםאובייחרחאשיאלכקו

דיחיתושרמןיפחקרוזהורמאדועיבייהוניא

םארוטפעצמאבםיברהתושרודיחיתושרל

הטמללבארוטפןיהפטהשלשמהלעמלרבע

יפלעףאבייהאוהשהמבחנוןיחפטהשלשמ

יתרחאהדיחיהתושרבלפנוץפחהלגילנתנש

םיברהתושרלםיברהתושרמקרוזהימנןכו

תומאעבראריבעמהועצמאבדיחיהתושרו

היינשהםיברהתושרםעוזםיברהתושיב

םיברהתויושריתשבתומאעבראשינפמבייה

םהיניבשתושרבץפחההנאלשינפמםיפרטצמ

תומאהנומשקורזלןוכתמהקרוזהורמאןכו•
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תויהלםיתיזהלעלינעהלותבשבקלודתויהל

תאותורנהתאןיקילדמוךיקט׳טחתבשבםיבז

ןיהינמותבשבתקלודאיהוברעבכהרודמה

םילחנהלעורונתהלערשבואםילהנהלעהרדק

םיארקהימכהו♦תבשבםילכואוץלשבתמו

םישעמםתואםיארוקולאיכהזלכםירסוא

אלהכאלמלכללכבדלונההשעמוםידלונ

םיקלהינשלוקלהנםישעמהיכינפמושעת

ונממםיקלהינשלקלהידלונהודלונולחתומ.

דלוישהמונממוליחתמהרובחבדלוישהמ

יכתמאויונראברשאבליחתמהרובחילכ

להתומההשעמםאיבוניאתמאבהשועה

רובהילכדלונהםנמאליחתמהרובחבדלונהו

ןידוירבועד״עהכאלמהשועארקיליחתמה

טשפתנרשארבעמלכיכהזבםימכחה

תוצמבללכנהיהיתמאהשומשןידבשמתשנו

הזבע״נףסוי׳רםכחהאיבהויהשעתאל

רהסהריסהלולשתמאהרשאהורעיולנבןוימד

תביכשבושומשעדותנשןעיוהורעהלעמ

הזלעהשעתאלתוצמבושומשאבהשאה

:ךרדה

םעמשמכםייחםיהלאירבדשפהנןך^ןע£ך

אשתיכתשרפבבותכהיכאוהוי"י

לכיכ־תמויתומהיללחמייתותבשתאךאקרפב

רחאואיההשפנה'התרכנוהכאלמהבהשועה

רמאאלוהכאלמהשעיםימיתששרמואךכ

דובעתםימיתששרמאשךרדכהכאלמהשעה

־תבשהםויתארוכזקרפבךתכאלמלכתישעו

הזרבדהרקמ.ךרדביכרמולרשפאיאו

העושיוניברשריפשיפבהשעתוצפחורמאמה

השעירמאהמלרמאמבשוחלשילכאיע״נ

הניאולעפנןינבמהלמהוהשעתרמאאלו

כ״נתללוכלכאדבלונחנאהשענשהמתלנסמ

יהשעירמאכ״עוהילאמתישענההכאלמה

לילכהלןותבשתבשיעיבשהםויבורמאןכבו

ליחתנשהשעמוםויהםצעבליחתנשהשעמ

יוילאמתבשהםויבהשענהיהיאוהויששםוימ

םימיתששורמאברמאמההזבהצראליכו

אוהולוחהימיבהשעמהריתהלהכאלמהשעי

הרהזאבוהומדקםימכחה•תעדיפלקוזהד״ע

תששבהכאלמהרתהבוששהשדעערהלע

םפוסדעםימיהתששלכתויהלךירצוםימיה

םכחהרמאויתבשבשאהראשהשהארנכ״א

רובעיוהקוזה.לעהשעתאלתוצמחקניכ

הצראליכיששםויבתבשהםדוקשאהתובכל

ליאוהותבשבורסאלםאיכהזלכבבותכה

השענשהמללוכלעפנןינבמאוהשהשעיתלמו

םויבוורמאבןירהאוההילאמתישענהוונהנא

־יעיבשה

ליאוהםלשוריירעשברמאןכילעוקושהלאו

יהיקושלאוריעהבוחרלאםיתבהןמרסאו

לאתושרכאיצוהלרתומרצחהךותללכמ

פ״עאותבשומאוהשפ״עאריעהלכבאלתושד

׳יכירצשורמאהלכקהילעבשפ״עא־ףקומאוהש

םההזתושרלאהזתושרמלמלמלבוריע

רתומהרותןידמלכאםירפוסירבדמאוהשודוה

םהירבדןיאריעהלכבלכאבוריעילכלטלטל

ואםרבואםדרפואןנףיקהשימכ״עויתמא

לטלטלרוסאםימשהריואלחותפהדשוארת

ךימסהלןידירצחרועשלעאוהשדבלךותב

רצהלהכומסרצחויןכשמהרצהברצחהרועש

רתומהרידםשלעףקוהםאווזלוזמםילטלטמ

רועשמרתויהפקהההיהתאלויךותבלטלטל

בותכהריתהםאו־תורבדמיכלוהןונכהזורצחה

ויהיאלשםירבדבתויהלךירצתיבבלוטלטה

םדאהתאםיענימםירבדבאלותוכאלמהילכ

השאהתביכשויהחונמםויו־שפונםויתבשהש

םיארקהימכחלכורוהךכםויההזברוסאבאוה

עננהזוננועםושמהוריתההלכקהילעבלכא

המויםהיתויארוברהםיארקהימכהוננועאלו

תויהלונאצמשהמהבורקךר־׳ברמולונלשיש

בותכהוארקשהשאהתביכשןמישורפםדאה

השמוםתסרחמוםויהםתשדקורמאנשהשודק

ושנתלאםימיתשלשלםינוכנויהראבה״ע

רוכזרמואבותכהולוהשדקהךפההשאלא

תמויתומהיללחמרמאוושדקלתבשהםויתא

רמאנוושדקיתותבשתאולאקזחיברמאנןכו

םעטראבבותכהםאויאמוללהיתותבשתאו

ןיאהכאלמלכתושעטאוהשלולתהושודקה

ירהאהכאלמתארקנהביכשהתויהלמקוחר

וניאורבשתניתנביונקהרבדכועניועונענבהזש

יהזלעהרומהרוהאליכרתהבאצויהןיעב

ננועאוהשהמלכריתיננועןושלמםיאיבמהו

םאקוספמךמסםימכחהואיבהףאיא״אהזו

רמאממלנרארקתהורעהשךלגרתכשמבישת

תושעמותדבכורמאנוםהילגרימימתאתותשל

ונילעאובלץראבןיאשיאורמאנוךיכרד

ןיאםירחאםינפולכסישפ״עאץראהלכךרדב

:!ינעההזלעםנזימרהלמקוחר

יעיבשקרפ

ילכדלונההשעמישילטדדקלחהםלואו

הכאלמליחתמהןונב♦ליהתמהרובה

יתבשבהילאמהכאלכהתרמננויששםוימ

הננלםימחותפלןונ*הזוריתההלכקהילעבז

שאהקילדהלןכוןוהטלםיחרהלאסוסהרוסאלי
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תבשןינע

לוכאלמאיהוהכאלמהשעתםימיתששתחת

ורעבתאלורמאאלןכלעוהילאמתישענה

הבהשועהלכתחתללכנאוהשרובעבו״וב

השעתאלתוצמשונדמלןאכמיתמויהכאלמ

י״עםישענהןיכוונחנאהשענשהמןיבללוכ

יםהילאמםישענהןיבוונתושרבםהשימ

ונילאםיסחיתמהמהבידילעםישענהללכמ

אלהדבעהורושהתחנהבבותכהללעםאו

ונילערוסאוניאומצעלהבאלמותושעבדבעה

ימידילעםישענהםישעמרםאבותכהםאו

רוסאלעבותהםפשמבהיהיונתושרבםהש

יםהילאמםישענםהוונחנאליחתנשםישעמה

םישענהםישעמהלכהזבלילכנאליכתמאבו

תיישעמםתלעפרשאםהמשייכםהילאמ

בותכהןוצרותייעבמםתלעפרשאםהמשיו

תיישעמםתלעפרשאםאיברוסאלךירצוניא

םינצרחהלעוםיתיזהלעןכאםושלןונכ

ידילעםיחרןיכהלואתבשבםיקשמאיצוהל

בוריעאלןנהתוקשהלםימהןיכהלוחורה

אצויכונלשבדליהתכלשהאלוהרויבםינממסה

רועבוחומצלץראהלעערזהתכלשהבםהב

רובעבוילעקפסהלופיאלשרובעבשאה

ליחתמהלאוסחיןושלהשומשתיעבמותלעפש

העושיוניבררמאןכויתיעבמותלעפשפ״עא

ןיאועודיהןמונילעשאהרועברובחהיהייכ

רובחההזהיהישרובעיתמאבונינפלמרועכה

םיצעויוהירבדםיעורונתויהאוהוןפואלע

אוהורחאןפואלעלמביוהילעםיפיקשמוהילע

םימדקומהםינפואהןמרבדםשהיהיאלרשאכ

רבדלשוחלשיויונתלוזלאונממקתעתו

לככשאהרועבריכזהכ״עיכרמאשםכחה

התירכההכרובעתשרובעבןימההזבאצויכ

יפלעףאיכעייסמכרמאמההזוייששםוימ

שיויונילאתמהיתמאיהתיעבמשאהתלעפש

עדויהיהשרובעביכהעושיוניכרחמכברוזעל

כ״עהזתאהרמיימומעבםוקירשאת״ישה

ירהארמאשיפבןוימדאיבהוהרהזאכולינסה

ימלאוףסכיהלאיתאןושעתאלםירבדהתרשע

רתויוילנעההשעמבואמהיםהיכועדיבבהז

תולעפהולאסהייכרובעברובסלהטונתעדה

תוצמיכםירבוסונייהותמאהלעונילאוניא

בותכהריעהכ״עתמאהקרהקתאלהשעתאל

סוהיכםסוהיעדונרשאםינימהולאבאצויכ

םלואויהשעתאלתוצמכםיללכנודוישתמאה

רשפאהזבאצויכלכמרועכהרוסאבהרוהםא

שיז״כעהעושיוניברםכחהתרבסריבנהל

לעקרדבלכשאהדועבכםנוירמןיאיכשוחל

אצויכלכמונתנוכיפלןכאיןימה.ידכאצויכלכ

הזב

ונחנאהשענרשאללוכשןותבשתבשיעיבשה

םירמאמהולאשהארנבו־ילאמתישענהו

השועהלאדלונהולחתומהסחילןושלןוקת

תבשהםויבהכאלמהשועהלכינרמאןכבו

רמאמלרואבקוספההזולאכותמויתומ

הכאלמהבהשועהלכיכתמויתומהיללחמ

אלשונתורוהלהרותההלדתשההזלכויהתרבנו

םנאלאדבלתמאהלעהשעתאלתוצמחקנ

תוצמבאוביושומשעדותנרשארבעמהלע

הכאלמלכחספברמאבותכההנהוהשעתאל

רסאושפנלכללכאירשאךאםהבהשעיאל

שיויתבשבןכשלכםישעמהינימינשהזב

תששריכזהתומוקמהששבבותכהיבתעדל

לכזימרהלמםהמקוספםושבחינהאלוםימי

םוקמלכיכומצעםדאהןמהניאשהכאלמ

תישעודובעתורמאכהלעפהבותכההלותרשא

ךדבעוךתבוךנבוהתארמואךתכאלמלכ

רמאשהמוךתמהבלכוךרומחוךרושוךתמאו

חוניןעמלרמואךישעמהשעתםימיתשש

ורמאבהנשנקוספההזוךומכךרומחוךרוש

תובשתיעיבשהםויבודובעתםימיתשש

השעמלעםתשלשבותובשתריצקבושירחב

תומוקמבוונלהשעירשאוונחנאהשענרשא

םימיתששרמואהרוצהוזכאיבמוניארשא

לילכהלהבאלמהשעיואהכאלמהשעת

ונלהשעירשאוונחנאהשענרשאהכאלמה

דחאשקהשהילאמתישענהואםירחאידילע

אוהלהקיוהשרפברמאנהיכרמאנםאויםללכי

ארבסד״עהיהיהזויתותבשתאךאקרפןונש

יתותבשתאךאקרפבםירבדשישינפמיכ

תשרפבםירבדשיולהקיותשרפבורכזנאלו

רמאניתותבשתאךאקרפבורכזנאלולהקיו

תאךארמאנאלשינפמךאהזתלוזבהזיכ

הזשלהקיותשרפבריכזהאלולארשיליתותבש

רשאםירבדההלארמאקררמאנםשהיפמ

םאויאוהאוהיכרמאנםתואתושעל׳ההוצ

םוקמלאםיכלוהלכהםירבדףיסוהוםירבדרצק

רמאשרובעבהנהויםללכידהאםעמודהא

הכאלמהשעיםימיתששיתותבשתאךאקרפב

השעירשאוונחנאהשענשהמלילכהלותעסה

ונתושרבםהרשאיווצידילעםישענהןיבונל

םהילאםישקומםהשתבשבםהילאמםישענהו

םימיתששרמאושריפולהקיותשרפבאב

אלשרובעבויונרמאשומכללכוהכאלמהשעת

םהשימידילעםישענהאלאללכאליבןיבנ

ורמאבתומוקמשלשכשריפשומכונתושרב

הזדחארמאואבךתמהבלכוךרומחוךרושו

ללכנאוהששאורעבתאללהקיותשרפבקוספ.ך



חב ןיעןג
תבשןינע

ומכותוארחביףוסבלרשאותלוזלעידוהלןכלעשאהרועבבקרקפסהרבנתיאלהזב

יהנופצתוכלממתוחפשמלכלארוקיננהלנסומרחאםשאצמיאלשדועורואבבואיצוה

השעתאזהמומכהרזעהחינירשאכיעישתהותלחתמרעבםשכלכולכמדלונההשעמב

ינפליהלעבהךילשהבירישעהיונלםיהלאינפמראבתישומכתחאתוכיאבופוסדעו

רשעדחאהייראהינפלל״רםתואףורטיימתמאךרדלעויהישרשפאםינינעהראשש

היהיהזוהתשמולכאמשיאהןמענמירשאןעטשהמוירואבבהזאיצוהןכלערבועד״עו

השעמךומסישרשעםינשהיותומלהכסםישעמהרוסאלבאןינבהזתויהלרשפאיאיכ

הרישימומכוררפהרחאוהשועלאדלונהאלתוצמבםיאבםתויהותעדלכאםידלונה

הנהתמךכרחאווהכהודחאםדאלץחה:ונמדקהשםירבדהםיארנרתויהשעת

רשאםלואויונרהאוהשוילאהלועפהסחוית

לאךמסנדלונההשעמתויהלמלטבלוצרי3י£ש!5ל£

רשאשיאהםרמאאוהודרפהירחאוהשוע״י

הרומהתמשיאההכוישםדוקושיאלץחההריח״ירדסע״נהעושיוניברםכחה]רלןאך

יאהזםילעופםיתמהתויהרשפאיאוןיההםיאבשהרוהאלםללכמוםישוע

תמשוליפאותמאהירחאםנמאוירשפאאוהשהמדחאהיסהולאוהששהקררוסאב

ןעוטהירבדכאלהלעפהסחויתוילאהרומהישילשהוירובחבדלונאוהש!־מינשהו־לחתוס

סהיהיכתמהלאאליחהלאסחויילעפהיכדרפהתניחטומכרובחילכלפונההשעמה

לאןיבתמהלאןיבהושבדחאכםהינשלאיןמשאיצוהלםיתיזהתכירדביעיברהו־םימהו

ךמסישמאציאלשדחהרבדהיכינפמיחההיהישיששחיןנלםימהתחיתפכישימחה

םאםינפינשמרבדהאציאלולעופלאןיאישורחלושודלהמהבהלאשיאהתפקשהכ

םאותמהלאךמסישםאםשהלאךמסישלעופהלאסחיםהלשיורוםאבולאלכשקפס

ימלאךמסיםשהלאךמס'שרקשהיהיםהמותושראוהריסיסאךאליחתהרשא

ייהיהישןונבדחאהםהולאויעדונסחיהשועה

תבשהיכוריכזהה״עונימכחיכתעדלהנובהשתיבהתאהמלשןביוומביווצהצ״ע

םעטונתנותומוקמהרשעשלשבהרכזנינשהיהנוניוחבושיאוהשותלוזאוהיתמאה

הלעהםלואויהרכזנהמלםוקמוםוקמלכלםנותחצרהומכהצורהלאןינעהךמסיש

יכתשרפבתבשהתרהזאריכזהלונתנרשאזאומכהשעמהחינירשאכישילשהיתשרי

ןויכרמאנאלשןכשמהתדובערובעבאשתאלםנוהבורוצאלשל״רהמבהמלשהנבי

ךתכאלמלכתישעודובעתהרותןתמברמאשרשאכיעיברהיענמאלשרובעבאלאהצר

תבשבםירתומםימשיצפחוםירוסאוניצפחןידשןכעןינעבלארשיאטחןונכהריקחהחיני

םויבוהכאלמהשעיםימיתששרמאןכלעיםרחבםדאםושלעמםארוקחללארשילהיה

ןכשמהתכאלמרוסאלןותבשתבשיעיבשהתומהםסהקשיימלהנירההתכמסהישימחה

לחתומההשעמתללוכהשעי•תלמשרובעבוםכחהראברבכוינלשבושאבךילשהלוא

םיכירצויהרשאדלונהודלונההשעמווסוחיירמוארבעמאוהשפ״עאושומשיכ

•ויהשיפלשאהךרוצאוהןכשמההשעמבהלאבלדבהשיןכאיתמאהןמרתויבהארנ

כ״עתשחנהוףסכהובהזהךותהמםיכירצהיהיתיישעמותלעפהיהתרשאבםיסוחיה

השעתםימיתששרמאולהקיותשרפבאבשכתיעבטאיהותלעפרשאןכאיתמאסוחיוסוחי

היהתאלששאורעבתאלןכםגרמאהכאלמםירבדהראשןיבושאהןיבקרפהונירוהרבב

המלרואבהונלםדקשפ״עאושאהתראשנאלוןמזהךשמהבסותבההיהיםירבדהראשש

53ענמיאלתורחאתוכאלממשאהרועבטרפתוצמבחוקלשאהרועבהיהיושאהדועבןכ

ילעבסאויתועודיתורחאתולעלתויהלןכתרזעביששהירואיהונבחרהרשאבהשעתאל

ןמהאציחונלשאהתרעבהלעוקלחנהלכקהתפידהואהצעהתניתנבהנירהבותלוזל•שיאה

םירמואםהמוהאציואללםירמואםהמיללכהירבדההיהניתאמיכרמאשןונבתוררצ

האציקלחלםרמאנהזבםנוצרוהאציקלחלץפחאלרשאבונממהמרנהההיהתשיעיבשה

היהוהכאלמלכהשעתאלורמאינפמאוהינימשה♦ךיבאתיבשפנלכביתובסיכנאומב

הארנףי

 

:וילאסחוייש תחקולהשעתאלתוצמהיהתרחאלאוכימסיו

.םירחאהםישעמהםנמאיוילאוקתענשימל

לאססוחיןיאיבינפמהשעתאלתוצמבםניא



ןדע׳יכז?;ינעןג

המושהכםהשעודיבהקלדהןושלונשריפאלההאהננשכתוברתוכאלמותושעבהארנ

ינפמםאוירנהתקלדהוריתהוהרותבבותכשאיצוהןכלעתחאתאטחאלאבייההיהי

שאהרובהאוהונינערועבןושלשבשהשתחאותחאלכלעשדמללהילעבייחלהרעבהה

השעהאלתרהזאבאבאוהאלהוהלכואמבםרמאבלכאיתאטחהותנינשבבייחהיהי

ללכבהבכמהוריעבמהםרמאבהכאלמלכןונבתבשבשונעלאלשובםעטההאציואלל

ששהכ״עדמללבותכהאבהמוהבאלמהשועןידתיבתותימעבראמואתוקלמבייחשימ

יפלהארנכהנהויהדמשהןינעותואראבלרשפאיאוםלכלעשיקהלהפרשהןידאיצוהו

ףונמהוצמאוהתבשבשאהרועבשותעדהאציקלחלידכםאש♦תונובהיתשמתחא

םידומוימכהאלהוםתקתעהתמאלידכהרותההכאלמהבהשועהלכיכרמואבותכההנה

הלעינפמיככ״נעדונוםירפוסירבדמאוהשםיבייחשלכותחאהכאלמןוצרהוהתרכנו

ראפתיךיאורנהתקלדהל״רןינעההזושדחיםתעדיפכתאטחותננשבםיבייחתרכונודזב

ךפהלתותכהיתשלשיחכמאוהרשארבדבףרושהלכהנההאציואללםירמואהתעדיפלו

לעונידיבישנהתעמויםייחםיהלאירבדםירמואסהותוקלמבייחתבשבהפרשבייוהמל

בותכשהמלעהוצמףיסוהלםבלמםירובהאוהוהכאלמהשועללכבהבכמהוריעבמה

וראבדצהזיאברמאנורנהתקלדהל״רהרותבהונאצמרועבתלמיכתעדלשייתומבייוהמ

לעאוהםאהתבשבקלודרנהתויהורעשוומכתולסכןינעלהונאצמםינינעלתפתתשמ

בויחהיתלכיכעודיווהובייחםהורומפהתרוצהונאצמויםעבםירעובוניבעדאאלורעבינאו

הבאתםדאלשושפנשינפמהזמםדאענמיאלהדמשהןינעלויונריעבוונחנאתומהבןושל

ןכוםירתומםהשםירבדהשעייווציתלכוובהיתרנוהקלדהןינעלויךכרקמערהתרעבו

םאוםיניעלבוטורואהקותמורמואבותכהרעביאלעודמהפרשןינעלויברעבברעברעבל

םהלשישםירבדראשכאוההנהננועםושמכ׳־לאששאברעובהנסההנהורמאנירהש־הנסה

ושארבםהמדהאלכבייחתנאלשומכוננועהלמלכיכעודיץא״אהזוהזלרתוסהזשאצמנ

אוהשרובעברמולםנמאויהזביוארהיהךכתולמהןמםאיכהנינעעדויאלתפתתשמ

יכרשפאיאוהובייחךכלהרהזאהתחתאב.ונעדיוניברמאשהממהנהי•הלתוכומסה

הכאלמהשועללכבהבכמהוריעבמהורמאםהתרעבורמאשהממותולסכןינעםירעובתלמש

ירחאהתארתוסדהארמאמתויהלרשפאךיאוונדמלם״מוירחאאבשהממךכרקמערה

הבכמהוריעבמהםרמאבםתעדשהארנכןכאלכום״מאלכםנאצמישפ״עאהדמשהאוהש

איההרתוהבלכאהקלדההתלחתהבםהעדןינעאוהשעודיבשאתלמוירחאאבישרועב

ונלשיהתעמויוהובייחךכלרוטפהתרוצבאוהשרמאשהעותירבדמויהפרשואהקלדה

ןיבוהקלדההתלחהבןיביכראבלוקולהלהאבשדועווינפלם״מןיאהנההדמשהןושל

תההםיאבויהיןכלואיהתחאתוכיאהרתוהבהדמשהןינעאצמשינפמטאוישאתלמוינפל

תקלודהתויהבשאהיכוורעבתאלתרהזאםעבריתיבירחאיתרעבוומכם״םבהאבאלש

אלתוצמתחתאיההפוסדעוהתלחתהמתויהלאלארמאמהרוזנלאלשולהיהןידהןמ

:השעתינשמדהאלהטונהיהםאוהושבםינינעהינש

םינינעהינש.שופתלרשפאיאשינפמםינינעה

יףי^י?ןכאלאוהוהריחבךרדלעהיהששוחכהינפמ

*י־וניברחירכהןידכוירמאמהרזונאלאהמדי

איהשונוניבהשהמיפלרועבןינעם3£אוהקלי״"11ינעאוהשרמאמהרוזנלע״נהעושי

ןינעלוהקלדהןינעלתמכסומהלמ~ואיצוהלהיהןידהןמשדועוישאתלמינפמ

שאברעובהנסההנהורמאשהמיכהפרשרמאישמשאהוריאשתרמולהשעתרותב

רעובתלמהנהוהנסהרעביאלעודמרמאוובשרתסהוהרהזאולשיולנהתויהלותוא

ןינעהנסה־רעביאלעודמויהקלדההנינעךרדלעאוהםירמואונחנאשהמהנהוייווצ

םירבוסשפ״עאהריתסהמדתאלשינפמהפרשרוזנלןתונןידהורבעמהךרדבךלהאוהותמא

הנםהרעביאלעודמוהפרשןינערעובתויהלונחנאשןויבתמאהךרדלעאוהשרמאמה

היהדועלכאנהיהשפ״עאיכםעטהוןכומכךרדלעאוהשקוספלמבותכהחכמםירזענ

רעביורמאנשהמןכויהנסבםיקלחהףיסומןושלומושלהעותהרזעאליכילהארנו־רבעמה

המקדעושידנמרעביוכ״חאוםידיפלכשארבסשינפמםאיתובסיתשינפמאלאהדמשה

הפרשןיבשישלדבההוהפרשןינעאוהשםאשילהארנוונשוריפיפלאוהרועבןושלש

הקלדהו
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םרנומהיסאיםגושעתאלהכאלמלכרוסאמ

ונחנאהיהנםאיכיעיברהויהכאלמהתאזמ

םניארשאונתלוזהשעממםירהזומהטפשמב

לכהשעתאלרמאשןונכונילאםיסחוימ

׳דכוךתמאוךדבעוךתבוךנבוהתאהכאלמ

הלתנאוהוונתמרנהמהיהירשאןכשלכו

ידכשאהאיצוהלרוסאבהיהיןכלעוונל

םרטהתובכלבייחתילכאתבשבראשתש

םילתמםיזמרבותכבואבםלואויתבשה

ןושארהלעופהלאהרתוהתעבשאהתרעבה

לכאנוםיצוקהאצמושאאצתיכדמאשןונכ

הרעבהתאריעבמהםלשיםלשרמואושידג

שאהלוכאלריעבהאלשאהריעבמהיכ

סחיבותכהוםיצוקהלוכאלאלאהמקהושידנה

ריעבמהםלשיםלשורמאבוילאשידנהתרעבה

תאריעבמהיכןעוטןועטיםאויהרעבהתא

לעאלאשידנהתקלדהלערזוחוניאהרעבה

היהתםאשבישהלשייהנושארההקילדה

רושאהןיאוםיצוקהתפרשכשידנהתפרש

ריעבמהלאםהינשםיסחיהמויהיףלחתמ

אלאשנועבבייחתנאליכםעטהןיאודחאכ

טולשתאלשידכשאהרמשאלשרובעב

תאריעבמהיולנרמאמרמאשינפמשידנב

יןושארהלעופהלאשאהתלעפסחיוהרעבה

םידיפלכשארעביורמאשינפמתרחאהיארו

רעביורמאשהמושאהשודחלהרומאוהו

התשעשלעופהלאםעטההמקדעושידנמ

תלמריזחהלרשפאיאיבהרתוהתעשבשאה

לשומצעבםירכזנהיכןושמשתלוזלארעביו

תובנזוםידיפלהוםילעושההשמחםהןינע
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ריכשלארשיהיהיסאםילאוששיויהזמ

וניאהץחרמבשארעבללארשיוניאל

היחיךיאהתובכלהצריאלםאלארשי

הנממודיאשישךירציכהבושתהירבדה

ךםסתאלשידכותלוזידילעהנוקתבישיו

וניתבריכשנשרשכיהםילאוששיויוילא

תבשבשאהםבוקילדיםהוםילארשיםניאל

ונתושרמאציתיבהיכהזבהבושתהיאלםא

שמתשהלותושרבוןתנשרבשבונתלוזי״ע

הכאלמלכןידכאוהוהצוראוהשדצלעוב



חע ק

תבשןינע

איצוהלרשביאלוי׳וכוחוניןעמלרמאשםילכה

ובאצויכלכאלותעדרמבאלוןסרבהמהב

וענמהלכקהילעבויהנהנמיפכהמהבלכל

אלעידכהסנהמהבלארשיוניאלרוכמלוליפא

יםכסומרמאמוניאהזותבשבהכאלמהבהשעי

רוכאוףועבןידהאוהוהמהבבונרמאסאו

םמצעבושעישהמםלואויףועי״עבתכהולשל

תוערלםתואחלששוליפאוונילעבוחוניא

םהשםיניעמהןמםיתושוםיבשעםישלותו

םתואתתלרוסאויםיברהתושרללוהמםוקמ

תבשומםוקמבהיהתםתייערלכאהעורלא

ךירצןכאלםאשרידוםיתפרואלכמןונכ

ויהישרשפאוילולחידילאוביולוהנוהרימש

לארשיוםיוברינפמץוחבםישוטנונינאצ

לולההזןיאוויתוריפרמוששומכםתוארמוש

ןוימדולןיאשהמומצעתאהנהמוניאיכוב

ןתנבותכהויםיבננהינפמותיבלעונשומכהז

ריעהשרנמהזוריעלןדההדמבהמאםיפלא

לכלוםשוכרלוםתמהבלהיהירמואבותכהןכו

:םהבתכלללארשיל•רתומשומכםתיח

רשעהשלשקרפ

ןתנ׳היכוארקרפבבותכהרמאשןך£

םויבםכלןתונאוהןכלעתבשהםכל

םכחהרמאיויתחתשיאובשםימויםהל

הזבהיהירשאקפוסמרובדהשע״נףסוי

ואדבלרבדמהישנאםאםירבודמ

הזרהארמאשרובעבםלואויםתלוזוםה

הללכנויעיבשהםו־בםעהותבשיורמאמה

ןותבשתבשרמאשכוהתיבשםשבהאיציה

אלללוכשהמיכרחאוהאיציהםגהללכנ

ומכתבשםשללוכשהמאוההכאלמלכהשעת

יהכאלמלכתחתהכילהההיהתהנהיראבתנש

ויתחתשיאובשןונכתולמורמאנקרפההזבו

תלמל״רתולמהולאומוקממשיאאצילא

רבעמותמאםהלשיםוקמותחתוהבישי

דומעיוויתחתוהוחיניורמואבותכהרשאכ

רצהםוקמבתמאהלעאוהושימיאלומוקממ

רשאץראהורבעמהד״ערמאנוישפותאוהש

המוקמישנאתאלאשיולזרבךיתחת

ךירצויתמאהלעםניאוומוקמישנאוהואשני

ד״עםאתמאהךרדלעםתואהקנםאתעדל

שיאובשרמאמבל״דםירמאמהולאברבעמ

ןכתיאליכןוכנה־ומוקממשיאאצילאויתחת

ינפמםאםתתמאלעםירמאמהולאתהקל

ויבקנלתכללךירצםדאהיכםלועהנהנמהרכה

יותתמאלעויתחתשיאובשתויהרשפאיאו

םאו

יששה

וניבר

קרפה

ךרדלעולםתתלסאםחבאצויכונוראלוא

םתואהשעסאוליפאועובשהךותכחלושמ

ףותשהיהיםאךירצויהזמקזהץאתבשב

םהיניבאוהשרבדבלארשיוניאםעלארשי

תושעהלהלהתכלבבסיאלשתופתושברהזהל

וניאההשעםאו-הבתונהילתבשבהכאלמ

ירוסאםשןיאלארשילשותעדמאלשלארשי

אוהשרבדבלארשיוניאהםעתונתהליוארןיאו

וניאלהיהיתבשםוירכששתופתושבםהיניב

דננכלארשילהיהיןושארםוירכשולארשי

וניאהתושעלהזמוענמנהלכקהימכחו׳תבשה

ףונמוניאהזשורוהותבשבםתכאלמלארשי

אלשידכארמחדצלםירפוסירבדמקרהרותה

תתלוענמוומצעלםתושעללארשיללקהיהי

תושעלתבשברעלךומסלארשיוניאללארשי

וניאלונתנתעמתויהלךירצאלאהכאלמול

התואתושעלירכתבשברעתבשהדעלארשי

הכאלמהשעשלארשיוניאורמאןכויהכאלמ

יאצומבלארשיהבהנהיאללארשיליבשב

הכאלמהתואידכבהעשרובעתשאלאתבש

ומצעליבשבלארשיוניאהחאשעסאאלא

ונ־אללארשיןתנוליפאוומצעתבשבהבהנהנ

אוהוהכאלמהתושעלעובשהךותבלארשי

אלשהעינצבהיהישךירצתבשבהנשעי

ןידילארשיתכאלמתבשבתישענ׳כדשהי

ונלובנבהכאלמלארשיוניאההשעיאלשהרות

השועאוהםאךאךירעשברשאךרנורמאנש

יבהזמהעינמןיארתסבואיאשחבהכאלמ

יונכותביולגהיהישךירעשבבותכהרמאןכ

לכלעונתדובעדובעלרוסאהמאהודבעהךא

םיחרכומונאןיאםמצעלםתדובעלכאהנפודצ

ידבעויהאלהמלשידבעושעשהמויםענמל

וענמלחוניןעמלרמאשבותכהתלעןיאוןי:ק

ונתכאלממובהנוכהקרומצעתכאלמבוליפא

קוספההזהנהויתבהוןכהאיבהאלשדעהו

ןבהשהזיארכהזיאראלוםינימההשלשללוכ

דבעלשולכולכמםירוסאםהישעמויהיתבהו

תושעהלםירוסאויהיונלשםישעמההחפשו

םענמלםיבייוחמונאןיאםמצעלשוםהידילע

םירהזומונחנארנהויונלובנבהיהיאלשדבל

השעישכלכאונילובנביולנבהכאלמהןמוענמל

אלשדבלונלשהכאלמההיהתוליפאורתסב

לכאיתבשבתושעלולןתנשהעשבןייענ

אלוהכאלמהידילעתושעלרוסאהמהבה

וליפאוהכאלמהבתושעללארשיוניאלהתתל

הרותןידוהזהתוארוכשלואונתאנהלאלש

תלעבהניאשונתמהבתתיבשלהוצמהאוהש

תתיבשלוניווצאליכםילכהןכאלותעד



אלןדע
ןינעןג

יכושריפהלכקהילעבויע״נינאסקרקהםיבסה

אוהשםוקמהאוהותמאהלעויתחתרמאמ

ךותבלטלטלולריתהותומאידלעעבראשפות

ויתחתתויהלםתנמםאויעבראלעעברא

לעעבראאוהוופונשופתישהמבתמאהלע

חכהזיאמםילגרוםידיטושפתויהבעברא

אוהשעבראלעעבראעבורטןוסכלאשופתל

וניאאלהוהמאישמוחהשלשותומאשמח

וטוקמטשיאאצילארמאטבךאיתמאבויתחת

אוהםוהתההזויםוהתלץוחאציאלשאוה

הנחמשפותהיהשיפכליטרשעםינשלץוח

ונקתםהיסכחאלאליטרשעםינשלארשי

יחורלכבםיפלאריעלץוחאוהשהמאוהש

ותואןיכמםיפלאטץוחאציםאשםירטואךכו

ליטרשעםינשלץוחךלהםאאלאתודרטתכמ

םתעדךפהבותכהןוצריכעודירבדהויהקול

ץוחםיפלאאלאםוהתללובנבותכהןתנאלש

ןמץוהתושרםהלהיהאלםיולההנהויריעל

וטוקמטשיאאצילאםעטהמוהמאםיפלא

םירמואהןכאיםיפלאמהצוהשפותהיהיש

ןנעוניבררמאדחאהנעמבומוקמוויתחתש

ותושרםוקמאוהויתחתשיאובשיבע״נ

תיבומכולןכומאוהרשאלתכללולריתהו

יכויבקנלךירצאוהשהמותסנכהושרדמה

ןתנולזרבךיתחתרשאץראהוומכללוכויתחת

תחתאוהשהמלאתכללתושרולשישהדמח

ךא־רואבהונלםדקשומכהמאםיפלאותושר

תכללולםרסאומוקמטשיאאצילאורמאב

דעוילעתושרןיאשהמלאהדמהתאזב

האיציההיהתםאשםימכחהןכםגוקלחנש

הרשכהיהתםאואדבלתבשומהםוקמבהרשכ

םילארשיםניאהתויהלל״רללוהטהםוקמבםג

אליכרטולחרכוהרשאםלואויםיאצמנ

תבשוטהםוקמבםאיכתדתומהאיציההיהת

היהאלםאוהנחטלהצוחתאצלענטיכינפט

ירוסאה.הזלןפואהיהאלםוקמהלולהינפט

ריתהשתורוהלהלהתבךירצאוהםנמאו

םשהיהיאלשתנטלעלארשיהנחמבהכילהה

יבבייחשהמויהיאראצמתאלולארשיוניא

הביכשהוהליכאהוהבישיהסנרישכתהכילהה

׳רםכחהןעטתבשוטתויהלןכםנךירצו

תבשוטםוקטההיהיםאוליפאיכע״נהעושי

םישעטהולאכתושעלןכתיאלריעהךותל״ר

םלואויללוחטםוקמהתויהבריעלץוחמןכשלכ

ל״זםימכחהושריפרשאםישוריפהולאלכמ

יולוניברםכההשייניעבםהמדחארשיאל

דהאומוקמוויתחתםשרשאע״נתפיריב

להאהל״רבחרנהורצהיפלעםתואחקלו

הנידמהו

ןונכמטוקמטםתאצבםיבותכהתדנהינפמסאו

םיאצומהותואובירקיוהשמימיברמאנש

ןיבהלשיפ״כעויהשמלאםיצעששוקמותוא

ואאיבנהלאתכללםתבשםוקמטואציש

אלםויהוילאתכלוהתאעודמןכוידהאךרוצל

תדמונלעדונשהמינפטתבשאלושדח

לכוילאורבחתהרשאאוהוה״ע־ילשה

לעםירמאמהולאתויהרשפאיאיכלארשי

רמאע״נידנוואהןיטינב׳דכ״פעאיסתתמא

וילעהדוהןכותמאהלעויתחתתלטיב

ומוקמוויתחתרמאבותכהוע״נינאסקרקה

ןוכהזיאלעםירמאמהולאםעטתעדלךירצו

תחתיכםירמואםהטשיויבותכברבדמה

ויתחתוהוחיניוםעטבןינעידוהאסהםוקמו

יןינעיקולחםהשואשימיאלומוקממדומעיו

יכם־רמואםיקולחםהשםירמואסחשולאו

הנידמהאוהומוקמוותיבאוהויתחתםעט
לא־ובשתלמסהיוהנחמהולהאההיהשומכ

םלואויםוקמהןמאצילאתרהזאוויתחת

רמאיםירמאמהולאבםישוריפושריפםימכחה

לאובשתלמסחיםעטשע״נתפיוניבר

לטלטלל״רווהדנלאםדאה.ךרטצהלויתחת

אשמואיצותאלוזטרחוקלהיהיהזמויותיבב

עדונאצילארסאממותבשהםויבםביתכם

ילטלטלאלשהנידמהלאהאיציהתורשכ

ובשומכובשםעטשרמאע״נלהסוניברו

ראשנולאולהאהויתחתתלמבל״רוהפסכל

לאואתסנכהתיבלאהאיציההתיההזלע

אצילארמאבעאלארוסאבשרדמהתיב

תיבלאותאיציריתהלידכומוקממש־א

ויהאלאצילארמאמילולאהנהויתסנכה

ובשתיימילולאושרדמהתיבלתכללםיאשר

ןוצרויםידחאםירבדלוליפאתאצלםהלהיה

ויתחתמרתויללוכומוקמרמאמשסכחההז

ולונתנוומכתיבהלעםוקמהאצמנשפ״עא

ומכבוחרהלעםנאצמנוסמעבשיוםוקמ

רשאתויארהילולאויהמוקמישנאתא־יאשיו

וניברךאיהרשבהאיציההתיהאלונמדקה

תמאהלעויתחתרמאמבהצרידנוואהןימינב

חרבהלונממאציםלואוויתחתוהוחיניורמאממ

לארמאמוונמדקהשםיכרדהןמונרמאשיפב

היהאלןכסאשובשרמאמלרזוהוניאאצי

רמאמבריעהשןוצרהןכאיונממתאצליאשר

ידילאצילובנהזיאדעומוקממשיאאצילא

םעריעהאוהורתויונממתאצללכויאלוךרוצ

ץוחמםתודמורבדלךמסהמאבםיפלאשרנמה

היהיקוחרךארמאנוהמאבםיפלאריעל

שוריפההזבוהרמבהמאםיפלאכויניבוסביניב



קע

תבשןינע

ונוהירבהרשאתונאותהיכתמאבובחרנה

אלארצהלעוהודימעהאלתמאהןמםאיצוהל

רשפאיארבדהןכםאובהדנהלעוטשפתנ

לעםהמדחאבורצהלעםהמדהאכתויהל

דצהלעםאםהינשתויהלךירצלכאבחרנה

חרכהונאצמשןויכןתונןידהיבחרנהלעםאו

אצילארמאמל״רבחרנהלעםהמדחאב

ןידהאוהםהילהאוםהיתבמםיאצויויהש

ךירצרבדהןכםאוויתחתשיאובשרמאמב

ומוקמוויתחתל״רתולמהיתשולאביכראבל

יפכהשרנמםעהנידמהואהנחמהובהצור

אלםאשעודיהבישיתלמוירואבהונלםדקש

תלמבןידהאוהתמאהויתהתתלמבהצר

ןינעםבןוצרהאלאתמאההצראלשהבישי

דעהויוחיריבובשהזבונלובשומכהדמתה

םוקילארמואהיהתמאהובהצורהיהםאש

הצרשברהאםוקמבאבןכוומוקממשיא

ויחאתאשיאואראלרומאבתמאהבותכה

שישהמםלואויויתחתמשיאומקאלו

םעטהמויתחתשיאובשרמאשןויכתושקהל

םירומםהינששרחאומוקממשיאאצילארמול

ע״נהעושיוניברםכחהםלואוידחאןינעל

לעהנחמבדוקשלקוזההומעטיכהזבבישה

ובשורמארחאומוקממשיאאצילארמאןכ

היהיוברבועהשןוצרההיהישואויתחתשיא

יולתרכשהיכינפמהשעתאלוהשעברבוע

אצילארמאכ״עוהשעתאלכשנועהוהשעב

רישכהםאשםכחהרמאןידכויובשורמארחא

תנמלעהרישכהאלהנחמבהכילההבותכה

ןוצרהאלאהנממםיבכוכירבועהתמיפא

םילארשיםניאהתואיצמםעהכילההרוסאל

םיאבוה״עהימהנרמאמויהיארלאךרטצי

הבובשיםירוצהורמואוםירעשהםירמוש

ידכאלאםנוהבלארשיוניאאובלמעונמלןיא

רמאירהשהכאלמבןינקורכמי״עםללהלאלש

תותנםיכרודהדוהיביתיארםההםימיבםג

הכילהההנהויהכאלמלולחןינעלאוהותבשב

יההנההםעטמאצתאלשדעריעהלכבהרשכ

פ״עאותורצחבוםיתבבםיתבושונאשםשכו

םוקמולטביאלםילארשיםניאהואוביש

ונילובנבורבעיםאימנןכלוטלטמונתתיבש

תדובעביחרכהךרוצלובתכללמענמנאל

רמאמחיכוהרבכםיצפחראשללכאיםשה

תושעךלגרתבשמבישתםאהזבאיבנה

תרתומהכילההשפ״עאיכישדקםויבךיצפה

ןיפהאוהשןינעלכלהיהתאלהשרנמוריעב

לעואםוסהלעבוכרלדוסאילויטךרדלו

הלנעהלעואתושרולשישהמבתכללרומהה

ילוטלטהןינעבתחאהלעמבםהשוהנידמהו

לעויתחתתלמהיהתםאשרמאןידכו

חכהזיאמומוקמיטנןכובחרנהורצה

בחרנהלעומוקמורצהלעויתחתלינסהל

תוכיאבםהינשתויהלךירצדחאכםהוליאוה

ןידהאוהתיבבלטלטלרתהשיוליאוהותחא

יובשרמאמלשוריפלוטלטהםשוהנידמב

ריתהלהרומשובםעטהןיאובשתלמשעודיו

םדאהתבישילעהרומהתתמאיכלוטלטה

הטדועויהדמתהההרויהרבעמוומוקמב

יאיצוילאהמעטםאהאצילארמאמלםעט

ובשתלמתויהלאלפנע״נןנעוניבררמאמךא

שרדמהתיבלאותיבמהכילההרתההרומ

ןמהאיציהתעינמותושרולשישותלוזלאו

הזךרוצלהיהיאלשכאצילאורמאבתיבה

תחאהאיצישםיאנתהולאבהרוהאלבותכהש

♦הרוסאהיהתתנמלעותרתומהיהתתנמלע

ינאסקרקהוילעםיכסהשהמםעןימינב׳ררבדו

ז״כעויתמאהלעויתחתרמאמתויהליאראל

תויהלאצילארמאמשםיאנתתויהלךירצ

שיאובשרמאמבבותכההצרשהמלאשוריפ

אצויאוהשומכומוקממאציאלשל״רוויתחת

ןונכחרכהולשישהמלאותבישיםוקממ

יםירחאםירבדואסכהתיבלאתכללואלוכאל

ובשתלמשריפשל״זיולהתפיוניברשוריפםנ

ונהנאונשריפרבכותיבבלוטלטהר־תהל

רתהץנעלהרוטוניאהלטהתאזםעטש

ע״נונביולוניברץחלנשהממסנילוטלטה

ליאוהיכדחאוטוקמוויתחתםעטשריפו

םוקמתלטםנובחרנהורצהחקולויתחתש

לעםוקמורצהלעויתחתםישחלחכהזיאמ

ותיבמאלאומוקממאציאלשל״רובחרנה

יא״ריחילצמןכלהסוניברלהמצעהנעטהתאזו

תולמהולאיכהריקחהןידמהארנהסלואו

ויהישרשפאיאםוקמוויתהתל״רורכזנש

םהיכםתואונשריפרבכוםנינעבםיקולח

יבחרנהםוקמלואצמיורצהםוקמלםיאצמנ

לעםהמדחאתויהלהנההצראלשעודיבו

יתלכרמאמההזשבחרנהלעםהמדחאורצה

רצהלעםהינשםאתויהלךירצלכאםכוחמ

תויהלרשפאיאםאויבחרנהלעםהינשםאו

יפלתולמהיתשולאבתמאהלעהנהןוצרה

יאדובעדונהלעםאונמדקהשתונאותה

בותכהתדנהןמסאוהאיציבחרכומםדאהש

נהנמתויהלויונמדקהשיפכץובקהןמסאו

רבכתמאהתלוזתולמהולאברבדלבותכה

הקולחההיהתםנמאויעדונוףדהנושמושמ.אוה

לעםאורצהלעסאתולמהולאבהצרהמ



בלןדע״**ז*ןג

ומוקממשיאאצילארמאבותכהשהזוריתהחוניןעמלרמואבותכהוםייחילעכרעצםושמ

ךרדםשבארקנשפ״עאםוקמארקנוניאםיהותוזימרהיפכירכנלשוליפאוךרומחוךרוש

םוקמארקנוניאםנמאויךרדםיבןתונהןונכב־שתםארמאממזמרתחקלשיויונמדקהש

רתהובשיכ״עוםשורהשועוניאשםושמדועותרתומלנרבהכילההשךלנרתכשמ

איהםאוהניפסהשורמאשהמלכאיהכילההתבשהםויבאשמתאשיתלכלרמואבותכהש

הניפסהללכבלטלטלולשילארשיוניאלשךכונמצעתתיבשלעםיבייוחםונחנאשומנו

דחוימםוקמולהיהישךירצלכאיאראליתלכלהמהבהתתיבשלעםיבייוהמונחנא

ןניאוםמצעלתוברתוכאלמהכירצהניפסהשתבשבהרוסאהיהתהביכרההנהויאשמתאש

המךאילארשיידילעתושעהלןייוארילעבוחוניןעמלםושמרצחהךותוליפאו

רהנה'תביכרוריתהאלוםיהתביכרוריתהשתורכיאלשידכהלעםושמוהורסאהלכקה

ןיארמאע״נחקפהףסוי׳רויהזלםעטןיאתולעלרוסאויהמהבהתאהבניהנהלהרומז

השקיםיהתביברכשאלאהרתיהנעטםהלסאו♦שלותורקועאוהשםושמתבשבןליאכ

ןכאלשהמהשביהלאיששםויבתאצלםהלםאךאומוקממזוזלולןיאםוחתלץוחאצי

תבשברהנהתביכרורמאןכלעורהנהןמוצפחתושעללכויםאויבקנלתכללךרצוה

הזלאישוקאיבהםכההויסעטילכהנעטהתאזותושעלךרדבךלוהואלםאוהשועםוקמהותואב

יפכרהנהלאסנכיםיהןמרמארשאשייכיתיאריותיבלךלוהומוקמלסנכנויכרצ

םנרוסאליוארהיהןכםאתומוקמתכילהילעבירבדמשל״זהעושיוניברםכחהירבדמ

עירכהבוטביהזדצמתבשבםיהתכילהםוהתבתרתומהיהתאלהאיציהשהארתוכלה

ישנאלרובדאצילארמאמשע״נףסויוניברע״נןנעוניברירבדמויבורעהידילעםאיכ

יכתורודהישנאלללוכוניאשהארנכורבדמהינאיתיארןכויןכםהירבדמןיכהאלשהארנ

ןויכםכההרמאוילארשיינבלארבדרמאאללטלטלידכקרבורעםיכירצםניאשםהירבדמ

הללכנויעיבשהםויבםעהותבשיורמאשתויהלךירצןיאשוננידםלואויריעכורצחב

םויההזארקבותכהוהתיבשםשבהאיציהרישכהלוילעהרומהרוהאליכתבשומםוקמה

שיויהרוסאהאיציההיהתןכםנןותבשתכשןיבלכאתבשומהםוקמבאקודהאיציה

אצמנהיהישל״רתבשבםיהתביכריבתעדלהאיציהתבשומוניאשןיבוםוקמהתבשומ

אצילאםעטמםימכחהיניעבהשקההניפסב:הרשכ

הזהיהשודיעהםיבותכבונאצמשינפמךא

הניפסבאובלותאצלרשפאהלואשלשיירשכה^ברא[ללפ

בישהלשיויהיהתשהרוצוזיאי״עתבשבי*י

ןינעבהתרוצבהקולחהניפסהתביכרשןויכאיהשקפסןיאתבשבהניפסה{רביבל

םשכהרותההתנתהשיפכלובנהןמהאיציהםדוקהניפסהתביכרךאיהרוסא"י

השביהףרטצהלןיאיכבישהלשיראבתנשונאצמהניפסכאוהותבשהוילעאובלתבשה

תבשבתיצבהאובבישוקהןכאיהניפסהםעהמלשידבעןונכ•ה״עםיאיבנהתדנהירבדמ

םאהרוצההיהתךיאהשביהלאהכשמנוומבוךידבעםעידבעאנוכלירמאשה״ע

ךירציכבישהלשייויבקנלתאצלךרטציםיבייוחמונחנאןכונמצעבםיתבושונחנאש

בותכהשךומסהיהםאוומוקמלרוזחיךאתאצלהמלשידבעשונאצמוליאוהויונידבעתתיבשל

ךרדבתבשהוילעלחשימיךצפחאוצממרמאיוארהיהאלרוסאבהיהולוהניפסבובכר

דעאצויווכותבלטלטמותבושוהציחמליבנמםינייעמויהםהיכרמואלויהניפסבםהבוכרל

הרותהרועשאוהשהמאםיפלאםוחתףוסלזרבהיליטמבלמנלאתדרליששםוילכב

הצקבסנכנוךרדבהיהשימיהוצמןינעללעיולתרבדהןיאםיהיכלוהיכרשפאיאהז

ברעבותבשבךלהתהלתושרולשישםוחתהךלהמבאובייכלמנלאיששםויבתדרלםנוצר

סנכנשתחאריעםוחת♦ותיבלךלוהתבשהיכרמאישןעוטלויםימיהרשעדחאםוי

ףוסדעאלאךליאלתרחאריעםוחתךותבםודאלכיהיוומכםאיכויהאלולאהםידבעה

'•שיאאצילארמאנשריעההתואםוחתהנהיתוינאבתכללרשככ״עודודלםידבע

התיהוליפאריעהויםיפלאםהשומוקממאלשילולאהניפסהלעבכרואיבנהיהשהנוי

םיפלאללכבבשחנוניאהונינכהלורנהיהשרמאלויבכורהיהאלרתהברבדההיה

התלסמוריעלהצוחתויהלךירצםיפלאהשוניאהזתבשהםויאובםדוקתאצלהוקמ

:הנחמהואהלכקהילעבםלואויתעדהלוקשירחאהארנ

ימזט
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ךאהלכקהילעביסכהורוהךכוומצעלשבמה

ימכחוירההבאוהקררוסאונ־אםירמואותלוזל

אוהוירמתשהלבומהוורומאבוארםיארקה

:לארשיי״עתבשבתישענההכאלמלכלןידה

רשעהששקרפ

ןיממוהרמאשהמהרמאהרוההשןיבהל

תבשבםישענםהשונאצמםירוסאהםתוא

ךירצותושרהדצלעםהמובוההדצייעםהמ

םיאצויוהרותהתרהזאתחתםהשםאתעדל

תחתםתואהללכאלהרותהשואםהיתויארב

םימכההתועדקולהונשריפונחנאויהרהזאה

הכאלמםשוליבנהםהמשיהרותהתרהזאב

לכתללוכהשעמתלמומשוםילנסומםינינעב

השעתםימיתששורמאמםדאהישומש

ירבדבאצויכהזותובשתיעיבשהםויבוךישעמ

םהמתבשבםירוסאמירבדשישהלכקהילעב

וניאשהמהנהותובשםושמםהמוהכאלמםושמ

תעדיפלךאיותיארבאציתבשברוסא

המכתחאלעדהאהשעמוהכאלמיבםירמואה

אצויתבשברוסאוניאשהמהיהישהמבו

תורהזאהעמשמדצמםימכחהתצקמו♦דתיארב

רמאשימכתבשבםירבדריתהלזמרוחקל

ןידהאוהשךתכאלמלכתישעורמאמיכ

יכתורוהלהכאלמלכהשעתאלורמאב

ומבורתחבםימשתכאלמוהרופאונתכאלמ

תורוהלםכיתובשומלכבשאורעבתאלרמאש

רמאשומכורתהבאוהוניתובשומתלוזבש

זימרמשומוקממשיאאצילאויתחתשיאובש

הבמעדונוניאהזמלואויונמוקמבךולהל

רובעבאלאהזונרתהאליכרמאמהמצע

ומבורחאהרומדצמותתמאמוהונאצוהש

אשמואיצותאלוורמאבאיבנההרוהש

לומלמהרתההרוהותבשהמויבםכיתבמ

יהרותההכןידמטיפוניארתהההזםנוםיתבב

תבשבםינינערתהבדומעליוארןיאןייעמלו

יוארשהמלכאיתוקפוסמהתוזימרהולאב

לעמאתבשבםישענהםינינעהלכיבןימאהל

השלשדצמתושרהדצלעםאבוחהדצ

ןמםאושקההןמםאובותכהןמסאםיברד

רשאאוהוה״עחילשהתדמעדונהץובקה

לכונעדיםאםלואוילארשילכוילעורבחתה

היהראשנהלכהרותןידמרוסאאוהשהמ

ראשנהלכרתומאוהשהמלכונעדיםאורתומ

תרדענהעידיהתאזשדהאלכארופאבהיה

ונעדיהזלכםעותללוכהלמבהרבדהרוההו

השירדההבייחתנתבשבםירתומסירבד־שייב

הריקחהו.

רשעהשמחקרפ

תונהילרוסאתבשבהכאלמהשעורבעשי£

קפסילכומצעתבשבהכאלמהתואמ

וליפאודיזמבהיהישןיבגנושבה־הישןיב

•הכאלמרוסאןיאשלארשיוניאהכאלמההשעש

רשכיהתבשהרובערחאאבקפסהןכאיוילע

יכרורבבעדונהויאלואםהמלארשיתונהיל

רתומאוהתבשבלארשיוניאהןקתישהמ

המהיהיאלשדבלתבשהרובערחאלארשיל

לארשיןוצרמתבשבלארשיוניאההשעיש

השעשלארשילכאיתבשהםצעמותושעל

לכאתבשבתונהילרוסאננושבתבשבהכאלמ

והשעםאךאתונהילרתומתבשהרובערחא

רחאהכאלמההתואבתונהילרוסאדיזמב

השועהתונהילרוסאהיהישםאקפסהו־תבשה

םנרוסאהיה־שואתימלועודבלהכאלמה

םהמוקלחםימכחהויתימלועתונהילותלוזל

ותליכאוהשעמרסאנשרבדלכיכםירמוא

לושבהזלעדעהווהשעמןמרומהורוסארתוי

ונעטםימכחויהליכאההרסאנוומאבלהבידנה

אלווהשעמרסאנבכרומהירפההנהיכםהילע

אלשןימתומהבהעוברןכוותליכאהרסאנ

דעהוותביכרהרסאנאלווהשעמרסאנוונימב

ןפרמאמבסרכהיאלכבותכהטרפשהזלע

ובישהויירמנלרוסאאוהשהאלמהשדקת

לעוערוזהלעקרןכםגרוסאוניאהזיבםהילע

ןיאללכמיןהכלשדקהםהשןוצרהשואעטונה

בלחבידנהלושבבןכאיותאנהרסואוהשעמ

רוסאלטןוצרהשונעדילשבתאלורמאבומא

׳ליכאהורמאמהיולנברסאילושבההנהוי׳ליכאה

רוסאויהאנהברוסאורבדמהןוצרמעדונהיפכ

רוסאהמדיאלוהאנהברסאתתבשבהכאלמה

תבשבהכאלמהרוסאכומאבלחבלושבה

תבשבהכאלמהשעםאלארשיוניאהשינפמ

מאלכאתבשהרובערחאלארשיהבהנהנ

ינפמידוהיהלערוסאומאבלחבידנהלשב

הליכאהרוסאללושבהרוסאהמדבותכהש

השעתאלתוצמתבשבלושבהרוסאלכא

יוארןיאכ׳יאיהליכאהרוסאןמאלהשארב

הרוסאותאנהוהשעמרסאנשרבדלכיכרמול•

ותוארמאמבםגיוארוניאשקההויוהשעמןמ

הרסאנשדחאםויבוטחשת,אלונבהאו

הליכאההרסאנאליכהליכאהרסאתוהטיחשה

ליאוהוהליכאהתרשבמהטיחשהשינפמאלא

שיכ״ע•הליכאההרסאכהטיחשההלספנו

תבשבדיזמבלושבתכאלמהשועהיכקיספל

לעימלוערוסאתבשהדוחאובתונהילרוסא



גלןדע״״ז*ןג

*ונילהשןיעכותדמתהוןמזהןינמבולאןיאיכ

ןינמולאלכאןמזהףונבאוהונמדקהשהמיכ

בחרומבוחולאיכדועויןמזהףונמןיוהןמזה

אבהןמזלהשעיןמזהותואבהשעיאלםאש

ןמזהרכעםאשםיפסומהןכאלוןכירחא

שדחתלועתאזרמואבותכהוןכרקהלטב

םיפסומהשדועויומויבםוירבדושדחב

דיחיןברקוםידיחיתונברקולאורובצהבויחמ

ןברקמשישדועויהחדנוניארובצןכרקוהחדנ

חספהליבשבןכאיובהנחישקלחןהכלדיחי

תונברקומכשקויםאשםימכחהתועדוקלחנ

ובשייכינפמהחדישואתבשבהשעיורובצה

לכללכאישושאבתולצלהרתיהכאלמקסע

היהיםאחספהןינעכוברבדנונחנאוישיא

שוחלשיהלימהןינעבןכאיונרזעבלאה

םימכחהתועדואלםאתבשבהשעתםא

םהמותבשבתושעהלםיריתמםהמיתוקלחנ

לכורמאיולנלםיכשמנםירסואהויםירסוא

רוסאמוהכאלמאיההלימהוושעתאלהכאלמ

רתהכהיהישהזבותכהאיצוהאליללכה

רמאמהראשנשרחאויתבשבתושעהל

רבדבןייעלךירצהזלרתוסהזותורשפאב

הזיאתוארלםירבדהינשלוקשלהריקחהןידב

♦לקהתאבוזעלורומחהתושעלםהינשמרומח

רמאניכתוצמהיתשוושוהדחאדצמשעודיו

םכרשבביתירבהתיהותירבתלמוזהוצמלע

תאתושעלרמאנשתירבתבשהלערמאנו

תבשתוצמםלואםלועתירבםתורודלתבשה

תוצמוהליקסורבועהלעתרכשנעהילעאב

לעדבלתרכםאיכהילעאבאלהלימה

טפשמאבאלםימיתנומשןכללכאדנובה

יבםירמואםימכחהויותואלומיאלשימלע

םימכחההזלכםעתובדנהלעםהםיווצה

ירבדתאםיקיאלרשארורארמאממורימחה

דועוינלפומרמאמאוהשפ״עאתאזההרותה

תוצמוהשעתאלוהשעבהאבתבשתוצמש

תבשתוצמשהארנכ״אודבלהשעבהלימה

הלימהשוניארדועויהלימהתוצממהרומה

ץאויולמאלשרבדמהרודןונכהנמזמתיהדנ

םהשםירחאםירבדלהלימהשיקהליואר

ןכשלכרמולותושרבםהותבשבםירתומ

ואציםהשינפמבוחבאיהשהלימההשעתש

יכהלימהתייחדןינעבבישהליוארויםתיארב

תיחדנשומכתושפנתנכסינפמתיחדנהלימה

הלימההחדתאללכאשפנתנכסינפמתבשה

תבשבהלימהתושעלואררשאויתבשהינפמ

וניבאםהרבאןמזמתמדוקהוצמאיהשינפמ

רשבתאםתלמנורמאנשהדימתהוה״ע

םבתלרע

תיללכהרהזאהרבדהרותהשינפמהריקחהו

יותיארבאצירשאדבלמהבקיזחהלבייחתיו

בותכהלעהשעימםהמםימכחהוקלהתנז

לעהשעימםהמויץובקהלעושקההלעו

לעהשעימםהמוישקההלעוץובקו

יםתשלשלעתושעלתמאהוץובקהלעוכותב״ה

תונברקןונכתבשבםישענםחשתובוחהםלואז

םנמאיחספהוהלימהושפנהתנכסוםיפסומה

תשרפבםיעבראהתנשכורדסרכזנתכשןכרק

לכרמאמתויהוריבעהאלםיסבההויסהניפ

ץוחתוכאלמהלכרסואושעתאלהכאלמ

לכתישעורמאממושריפשיפכתבשןכרקמ

ללכאוהםאוירואבהונלםדקרשאכךתכאלמ

רתוסתבשהםויבורמאמתויהרשפאיא

וריכעהאלםנוושעתאלהכאלמלכרמאמל

אלורואבהרחיאוטרפללכהןמאיצומתויה

לכאבוכעהוהריתסהךרבתיםשהלעוריבעה

רמאנתבשהםויבורמאמיכןימאהליוארה

אצויהיאנתהןידכושעתאלהכאלמלכדהא

הביתכהרחיאםלואויוירחאאוהשללכהןמ

ירובדבםדקומהביתכברהאומאיהםאו

רמאבותכהשרמאושריפשימירבדםיארנו

ואובירקתרמאאלוםישבכינשתבשהםויבו

םיזירזמינהכהויהיךכלכשזימרהלםתכיקהו

םאשתבשתשודקינפמהעינצבןכרקהתושעל

םנמאויענמנהיהאלוילאמתושעהללוכיהיה

תושעהלםישבכהששה״עלאקזחירדסש.המ

וזימרהה״עוניברהשמיכרמאניברשפאתבשב

תיידצמעדונוותבשבתבשתלוערמאמב

דיתעלה״עלאקזחירדסשהמה״עהילשה

ךרדמםהרבכםידעומהיפסומבםנמאיאובל

לערמואבותכהירהשתבשבתושעהלבוח

הרוהאלבותכהויוכסנוהשעידימתהתלוע

ףסומהשעישרפסןכאתבשבדימתהתושעהל

ושארברמאמאבאלודימתהתלועלעתבש

רחאשרובעבותבשבדימתהתיישעבהרויש

תלועלעריכזהכ״עתבשהףסומהשעידימתה

תבשבושעיםיפסומהראששללכמידימתה

ןידהןיאוליאוהוםידעומהושדחהתלועןונב

רמאממתבשבדימתהתיישעבויהתויהלןתונ

רחאןינעתויהלךירצאלאדימתהתלועלע

לוחבותבשבםימיהלכבדימתהדימתמוהכמש

ןמוזמהרבדלכיכרמולאלאהכונלןיאו

רחאותבשבתושעהליוארןמזהףונןינמב

ןמזהןינמבםינמוזמםהםידעומהיפסומלכש

םאויתבשבתושעהלךירצהוצמךרדלע

תמאמטיוטחוערוצמהחולנבםנןעוטןועטי

בישהלשייתורוכבתניתנויעיבשבוישילשב



ןףן?תבש
ןג

הנהיכ־וארוניאאוהםנהיארץובקהתויהלו

׳רויתבשבןילמןניאשתולהקליבשבדנוה

האראלוםכחונמזבהיהיכרמאע״ניול

ינאסקרקהףסוי׳ררדסןכויתבשבלומחל

ךומסלומהלרמאא״ריןנעוניברויע״נ

ילוהבהאופרההיהתשידכתבשיאצומל

תוצמשינפמתבשבהלימהובייחהלכקהילעבו

תאההודהשעוהשעתאלתבשהוהשעהלימ

ההודוניאהשעשםירמואםהאלהוהשעתאל

השעבהאבתבשתוצמוהשעוהשעתאלתא

תוצמיכונמדקהשהמתמאהויהשעתאלו

לכבתישענהתיהותמדוקהוצמאיההלימה

הנעמןיאו־הלטבאלתבשתרהזאועובשהימי

ינפמםנהחדתשרבדמהרודבתיחדנשינפמ

שפנתנכסינפמהחדנהזשתבשתוצמ

אוהשרמולויתבשהתאההודשפנתנכסו

ןיחודוןמזןינמבןינמוזמןהשןיפסומלשקומ

ןיאןיפסומהשיתמאשקהוניאתבשהתא

החדתםאהלימהאלאןריהאהלןיאוןמידקהל

אוהשהמםנמאוייעישתבהשעהינימשב

םישענםיפסומהשירחאיבאוהםלששקה

לעןידהאוהרובצתוצמםהשינפמתבשב

לומהרמאנשרובצתוצמאיהשהלימתוצמ

שקההזותבשבתישענהיהתורכזלכםכל

ןיאתבשבהשעתהלימהםאםלואויםלש

םהלשישרהאתבשבםירתומהלימהירישכמ

אלםארעתןונבתבשהםדוקםתושעלךרד

ךרדואיבהלרחאםוקמבהיהשואאצמנ

ויהאלשואדעומבימנןכוםיברהתושר

אלשידכםדצמתיחדנהלימההאופרהינממס

ינפמלומנשירחאלכאישפנתנכסהיהת

אלםאוינממסבתבשהתאןיחודשפנתנכס

תושמשהןיבדלונהויםתלוזבתויהלןינעהיהי

ןיהודלוחבדלונשקפסתבשבדלונשקפס

תבשבהשענקפסןיאשינפמהלימהתא

אלשינשםויבלומנדעומןושארםויהיהםאו

םכחהקספךכידעומבאלותבשבקפסהשעי

וניברתעדשפ״עאע״נדבועהאיבוטוניבר

הרהמידילתאצלהציחרהויתרהאהעושי

שישתמאמטתוזהלימנןכוהרוסאתבשב

הרבעהיהתאלוהדחמהלטבתאלוםתוחדל

:הוצמב

רשעהעבשקרפ

ימכאוהויתבשהתאהחודשפנ]ך^י0

אלםאשעודירבדהוםיבעבטש

ךירצותומיוקעזיותולעהלםדאונשפתי

ללחל.

ה״עהשמןמזבויתירבתואלהתיהוםכתלרע

ןמזביכעודירבדהותבשתוצמהשדחתנ

הלימהתוצמהבייחתנשה״עוניבאםהרבא

יעיבשהםויבהלימהתוצמתישעניהתיה

יאתבשהתוצמהאבשכותבשהאוהש

תוצמל״דבוחהתאתיבשהלהאבשרשפא

אלמלאשיכתבשבתישענהיהתאלשהלימה

ורסאללנסומרמאמבאובליוארהיהןכ

ראשנןכבותכההשעאלשןויכותבשב

אוהותמדוק.הוצמאיהשינפמובויחברבדה

תושקהלשיויתמדוקהוצמאיהשחספבןידה

תכאלמרתחםנתמדוקחספהתוצמשןויכ

חספלשיעיבשהםויבוןושארהםויבלכוא

לכללכאירשאךאורמאבםודקןינעאוה

תושעהליוארהיהיוםבלהשעיודבלאוהשפנ

יהשרומבבוחהתומדליוארןיאיכתבשב

תמדוקהלימהתוצמשינפמהשקישהשקמהו

תבשתוצמהנהתבשהתאהחודהיהת

יםיפסומהתאהחודהיהתוןיפסומהןמתמדוק

רובדברקעהמידקהונמשאליכבישהלשי

תישענהתיההלימהשינפמולעופבלכא

הלטבשרשפאיאבוחבןכלםדוקתבשהםויב

לכאיןמזירחאהאברשאתבשתוצמ

ויהאלוןמזרבעאלהמדקםאתבשתוצמ

םיפסומהובייחתנןמזירחאוםיפסומהםישענ

לכאתבשבםישענםתויהלרשפאיאו

םיפסומהןמזרבעאלתבשתוצמתיוטצנשמ

וארםירחאויםיפסומהובייחתנדימאלא

רתוסרחאומהשינפמתבשבהלימהבויחב

םירמואותמדוקהתעדהתיארךפהןושארל

רשאתארתסותבשתוצמהמדקשרחא

תנומשןכוה״עוניבאםהרבאידילערמאנ

וניברהשמדועאברכזלכםכללומיםימי

ותלרערשבלומיינימשהםויבורמאוה״ע

יכןועטלשיויושעתאלהכאלמלכלרתסו

יעיבשבערוצמהחולגריכזהדמעמהותואב

יותאמטליעיבשבוישילשבתמאמטתאזהו

רבועבבוחהתומדליוארןיאיכבישהלשי

תלעילכםרחאיםאוליפאםינינעהולאש

אלשהמהעינמולןיארבוערבדהתבשה

םגיכרמולשישהמלכאהלימהתוצמןכ

ויהםאורומאתשרפבהרחאתנתבשתוצמ

תויהבוחורובדבהרחאתנרבכדחאדמעמב

ןעוטהםלואויןושארלרתוסןורחאהדוע

תושעהלבוחוםימשתכאלמהלימהתוצמש

לכאבוטההשועהיהיהתואהשועהותבשב

יקסעןמובשיובאצויכוערוצמהחולנ

ירודסהןמןפואאוהותבשברוסאאוהוםלועה



דלןדע׳יבש
זינעןג

יוארןיאוביבלופיש׳םתנבסברורבבעודי

תבשבהלפנשהקילדזבאצויביתבשהללהל

יתבשהתאןיללהמןכתסישםדאםששיםא

ינפמאלושפנתנכסינפמתבשהתאןיללז־ובו

תנכסינפמהעבנןירפימנןכויןומסדספה

שאשפנהתאליצהלתבשהתאןיללחמשפנ

דעתבשהתאןיללהמםייחובשייכהארנ

דעותואןיחינמתמוהואצמםאווהואיצויש

תעכתרתומאיהתבשבהמחלמהויךישחיש

םהמלצנהלרשפאיאוםיטסלםהילעואוביש

םאשןיזילכבתבשבםשפנלעדומעלןיד

םהילעםדילארשיואשיאליכםיטסלהוריכי

דמעשיתשלפהתילנהנהויעודיבםתואונכסי

םאלארשיתוכרעמדננכםויםיעבראםהילע

ןיזילכבםשפנלעלארשיםידמועויהאל

ולכוישדצהזיאבהזלכםעיירבדההיהךיא

ולכויאלםאןכאלדתשהלשיללהלמרמשהל

:תבשבםחלהלתושרשיהמחלממלצנהל

רשעהנומשקרפ

לוטלטהןונכתבשכםירתומםהשםירבדה

תאצלוהיהשהוהליכאהתיכב

םהךיאתעדלךירצויושובלמבםיברהתושרב

הרהזאהםתואהללכאלשינפמםאירתהב

םלואו׳םהיתויארבואציוםתואהללכשוא

ןתונןידהוךאבםאיצוהשבותכהונאצמאל

םניאשינפמאלוהרהזאהםתואהללכאלש

ינפמאלאהרהזאהתחתמםיאצויםניאםישעמ

רמאשןונכםרתהבהרוהריהזישםדוקיכ

תיידצמוי׳הלםויהתבשיכםויהוהולכא

ןונכתבשהםויברתומאוהשונדמלאיבנה

ענמשהמוםויהוהולכארמאשהממלוטלטה

תושעהלהרוהשהמאוהתבשבתושעהלמ

רשאתאוופאופאתרשאתאורמאביששב

ןיבולושבהוהייפאהןיבויולשבולשבת

ןמהקרההןונכםילוטלטינינעשיהליכאה

םבאצויכוילכהןמתונועהתקתעהורורפה

םיכירצהםילכבהאישנוהמשההוןחלשהרודסמ

־רשפאיאותיבהןמםתאצוחיתשוהליכאב

'השמלאםיאישנהואבשכהנהשובלילכ

ןכוהשמלודינהוששוקמהתאםיאצומהו

אלושדחאלםויהוילאתכלוהתאעודמרמאנ

םירבדהולאםאהנעטהםוקמםנמאויתבש

יבעודיויאלםאיששםוימהנכהםיכירצ

•יששהםויבהיהורמאמבוכמסשםהמםימכחה

םירבדראשלוילעושיקהוןמברמאנהוניכהו

ףלאבםימכחהתועדרדסלונחנאםיכירצןכלעו

םירמאמהץ

שפנהתאליצהלידכתבשהםויוילעללחל

פ״כעיכעודירבדהשהזבאצויבלכןכו

שפנתלצהשתכשחתאוילעןיללחמןכתסי

ורמאהלכקהילעבםאויאיההרומההוצמ

לערובעילאוםדאגרהיםירבדהשלשלע

תוכיפשלעותוירעיולגלעוםיבכוכתדובע

הוצמתרבעביכםירמואםימכחהןומהוםימד

יהארנרבדהןיארובעילאוגרהישךירצהלק

חירכמדצמהלקהחולמהתרבעבןוכםאןכא

תדובעבןכשלכגרהיםיבכוכתדובעדצל

ורסמוירבחוה״עלאינדירהשהמצעםיבכוכ

יםיבכוכתדובעודבעיאלשהתימלםשפנ

תוירעיולגהלכקהילעבורבחשהמלכא

השרואמהלותבהרענןינעונאצמירהש

םימדתוכיפשהילעבותכהןדאלוהסנאנש

השעתאלהרענלוורמאבהתואהכזאילא

ורמאוולכלכתנהלכקהילעבהזכשדעירבד

והערלעשיאםוקירשאכיכרמאמיכ

אבהזשםרמאבהזהרבדהןכשפנוחצרו

אצויוחצרותלמבל״רודמלאצמנודמלל

והערלעשיאםוקישובםעטהישילש־י

הצרתיאלוגרהישפנהתאנורהלונחירכיו

תמהיהותואתקזוחמהמעבכששהזימנןכו

אוהןידהותוירעברובעיאלותומישולןיד

בותכהםימדתוכיפשלעהנהויונרמאשהם

ןיאתמוהכוהובננהאצמיתרתחמבםארמוא

ימנורהלריתהבותכהשהארנוםימדול

הנכסבשהזבתפומהויותואנורהלןוכש

עודיאוהשהמב־תבשהתאןיללהמתושפנ

תדלויבתדלימההשעמיאדותעדוניניכ

אלשידכדליהיכרצלכורובטהתתירכו

לעםאשרברלערבדאישהליוארו;בת0י

תנכסבןידהאוהתבשהתאןיחודדלוה

הנכסההתואבקפוסמרבדהתויהבךאתושפנ

׳רםכחהקספךכיתבשההילעןיללחמןיא

תבשבהכילההורמארשאכע״נהאורהףסוי

אצישרובעייכרובעבדחפרובעבהרוסא

לופייכואציאלשרובעיוותואלוכאלהירא

םארכנרשאכתומיאוהיכרבנםי־ב

םישעמהדליבתדלימההשעתאל

יםייחהודמעיאלובםתואהשעתהתדמש

רבדמבבשיימלעדחפהזלעןיארמאנ

םיבלופיימלעדחפהןמקזחותחרואךלתו

רשאמהלוחלתואופרהינינעןכלעוייולגהזו

ןיאויתבשהתאהחודוניאתושפנקפסאוה

יבנלורמאשהלכקהילעבירבדלעומשליואר

םירבדהלכללוחכאוהירההנכסובשישהלוח

וניאקפוסמרבדהזשינפמםתלךירצאוהש
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לשרבועליבשבלושבהוהייפאהלעורמועה

ראשבאצויביששםוילשרמועיכתבש

ולמשזמרנכלשובמונממויופאונממוםימיה

הנוכהםנמאוי׳ונוםיחרבונחטווטקלוםעה

לשרמועליבשבופאופאתרשאתארמאמב

הדידמהוהטיקלהרסאשומביכינפמתבש

לושבהוהייפאהםהלרסאןכתבשבהאבההו

םהלהלגאלהלחהביכינפמםתוארחיאו

הנשמםהליששםויבוטקליןפואהמלדוסה

םהלהרוהודוסהםהלהלגיששםויאובבו

תושעהלרוסאאוהשהמיששםויבתושעל

תאוופאופאתרשאתאלפכםעטויתבשב

תופאלםכלשישהמומעטולשבולשבתרשא

םכלשישהמויששםויבותואופאתתבשב

ללכמיששםויבותואולשבתתבשבלשבל

ונדמלהנהיתבשבםירוסאלושבהוהייפאהש

תבשהםדוקךירצוניאתבשבךרטצישהמ

רוסאאוהשהמםאיכתבשהרובעבתושעל

ןכומהיהיאלםאםעטהשאלתבשבתושעהל

ובשמתשהלואתבשבלכאהלרוסאהיהי

ופאתרשאתארמאממיכןיבהלשיויתבשב

לעלושבהוארונתבםהלהחינהלרסאיופא

התבכםאוליפאולושבבםיתכירשאדקומה

ןידהאוהתבשבלושבההרסאהרותהושאה

שבוכהןונכתבשבלושברבדלכרסאהל

ואחלמבל״רםלושבםושמתבשבםישובכ

ןמםמחתהלםנמאשמשבלשבתהלוכרדש

םלואויתושעהלרבועלכאמהןנצלךפהשמשה

תבשבןימטהלרסאיוירבוע'לכאהלידכחלומה

םדוקןיבומצעתבשבןיבףיסומהרבדב

תומימחהרוצעלךאתבשבתויהלתבשה

רוסאליוארהיהןידהןמםלואוירבועייבדה

םימכחהבורורימחהשיפכלכולמהנמטהה

רתויםאשינפמה*רבדבןיצרופשינפמ

רבדבםגםירבועףיסומוניאשרבדבןימטהל

םוימלושבהחינהלוריתהשםינברהויףיסומה

ךאומצעתבשבלשבתמושאהיבנלעישש

.ןונכףיסומהרבדבוהורסאומצעתבשבומושל

ץנוזואלוחודיסוחלמולכזתפזןונבושאה

וליפאוםיחלםהשלששןמזבםיבשעוןיכומוא

יףיסומהרבדםיארקנהםהולאםמצעתמהמ

ראשילישבתהםהבןמטםאשםירבדשיו

אלאלושבולםיפיסומםניאודבלותומימחב

םיבשעוןינוזןיכומןונכןנםצהלמותואןיענומ

תרוענוהנוייפנכוהוריפו־:תומבזםישבי

תורוע■רמולהצור)ןיהלשדםישרהתדמו

תאטישפהוםונדה־-יכןיטשפנההמהבלש

(םימהוחלששיאםעטןכוחלשיוהלועה

יזנו

םירמואםהמשםתעדקולחםלואו־םירמאמה

םויבםיכירצשהמלכשהמעטהנכההםעטיכ

ינינעלכמיששםויבןכומתויהלתבשה

אוהוניבהושוריפשםירמואםהמוילוטלטה

ולשבולשבתרשאתאוופאופאתרשאתא

ןכומתויהלתבשבםיכירצשהמבונינעןיאו

ןונבתבשבתורוסאתוכאלמולאשינפמאלא

לעטקללהאיציהרסאשןויכהייפאהולושבה

יכםירמואםהמוייששםויבושעישריעהןכ

הטיקלהלעםאיבהנועוניאוניכהוםעט

:הדידמהו

יםעמשמכםייחםיהלאירבדשפחנה^ךזמ

ןכתתתונורחאהתועדיתשהנהוי

רמאמהחכהתואלכוסשינפמהכישמהםהב

הירחאךשמנשהמאיהתמדוקהתעדהםנמא

חכהתואלבוסוניאוא״ריירפובאןהכהםכחה

םאוניכהותלמבםעטהתויהלןכאירמאמה

ונוצרשםארמועהינשדודמלוטוקללונוצרש

תויהלןוכנרתויוופאתרשאתארואבכ

לעהנועהיחישמותדידמוןמהתטיקללהנוע

רמאשינפמדחאהיםינפואמלושבהוהייפאה

רמאב״חאוומויבםוירבדוטקלוןכלםדוקמ

ןוצרההיהשומכווניכהו׳ששהםויבהיהו

וניכהורמאמבןיפההןכהטיקלהלעןכלםדוק

לעוניכהותלמבןוצרהםאשדועויהטיקלהלע

היהוכ״חארמולםעטהמלושבהוהייפאה

היהןידהןמשםויםויוטקלירשאלעהנשמ

וטקלירשאלעהנשמהיהוםדוקרמוליואר

תארמאמןיאיכוניכהחרמולכ״האוםויםוי

רמועביכףםונהרמועהלעקרופאופאתרשא

ןיאועובשהימיראשןידכובןידהיששםויב

ינשאצמנווהורדפואיבהשירחאיכםעטה

יששהםויביהיוםעטהמיכדחאלרמועה

דועוידחאלרמועהינשהנשמםחלוטקל

ופאופאתדשאתאוניכהושוריפהיהםאש

ודיניוהדעהיאישנלכואוביורמולםעטהמ

׳הרבדרשאאוהםהלרמאכ״האוהשמל

ופאתרשאתארחמ׳הלשדקתבשןותבש

ונלםדקאלהוולשבולשבתרשאתאוופא

תונשלםעטהמוםתנוכיפלוניבהורמאמב.

ופאופאתרשאתארמאמןיאללכמיןינעה

וחלשואצמנשפ״עאווניבהורמאמלרואב

לשובמולןיאשימלםעטהוולןוכנןיאלתונמ

העושיוניברםילשהשהמודלןיאלרמאאליב

ינשמרשפאיאםינעמהינשללובותויהלע״נ

האבההםרטהדידמהוהטיקלהיכיםינפ

היהיםאדועויהאבההרהאלושבהוהייפאהו

ינשלםעטההיהיהדידמהוהטיקלהלעונינע,
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תבשבתויהליששבת״ישהונמזןמהשומכ

תויהלךירצתבשבךרטצישרבדלכלןידהאוה

ןמוזמהיהאלהרשנהירפההזוהליכאלןמוזמ

ךירצסימהןכויהרשנאלשדועבהליכאל

אלויששםויב.םוידועבמםישולתםתויהל

תהקלןיעמואורצחבראבולשיםאןכתי

תבשבודרישםימשנימימאלוםיעבונםהש

רוסאויותיבלאץוחבמםירנומויהישש״כ

דבהתיבמתבשבםיבזשתוריפההקשמתהקל

תרוכמשבדתודרלרוסאוךרודאוהשתומדכ

לכאמרבדלתוריעימימטוחשלרתומוולש

ידכןילכתיבוריעולכואםעלכואברעלרתומו

לובטלחלמוןמשםימסינכהלןונכוםלכאל

םיכירצםניאהריכמלםהשתוריפירתומ

תעלכבםינמוזמםהשםוידועבמהנמזה

םידקשםיזונאתבשבעוצפלרתומוהליכאל

םייוארםהשםירבדיםלכאלידכםינטבו

האופרןינעלםהשהמךאלכאהלךירצהליכאל

האופרבםיליעומםהשםירבדויה־לכאהלרוסא

סלכאלרתומםיאירבהלכאמלםההזלכםעו

רתומיהאופרלםתואךירצאוהשימוליפא

רהסלולכאמהךרוצלםהשםילכתבשבלטלטל

לכשםעינצהלהליכאהירחאוםילכוןהלשה

ןיבולושבהוהייפאהןיבםיכירצשםינינעולא

ילכךאיםרוסאבהרומאבאלוהליכאה

רוסאלכאמךרוצלםניאשםירבדותוכאלמ

אצויכוטייחילכנרואילכרננילכןונכםלטלטל

ןכאלטלטלולרתומלכאמךרוצלךאיםהב

ןיכסוהחנההםעטמאציאלשדעזונאעוצפל

תוסוכותורעקעינצמולכאמרבדךותחלידכ

ילעבןוזמלטלטלרתומויתיתשוהליכאךרוצל•

םיכירצםהשהמבתופועותומהבןונכםייח

רוסאתמהמםירוסאםהשםילכיםקיפסהל

םירבדואתבשבהכאלמםהבתישענשןונכ

םדאלטלטמיתישבםלטלטלרוסאםיסואמ

וידיוינפץחורוולדנסוושובלממאוהשהמב

ירבדידילעץוחותאצבומצעתאעינצמו

אוהשהממץוחתבשבןוקתםושןקתלרוסאו

תעבשובלמהןוקתוהקשמולכאמןוקתמ

םמידקהלרשפאיאדשאשבלישתעבולכאיש

יתבשבהטמהתאעיצמוניאוונוריעהשיפכ

ןונכתבשבןיזילכשובללםדאלרוסאו

יושובלמןוקתמאוהשהמאלאעבוכוןידש

,אלועונצשובלתבשבשבולתויהלךירצו

השאהויםויה.לולחהזשתוכאלמהשובלמ

םהבתואנתהל;נהנמכשםיידעוםידנבתשבול

.יםינורהשוםיסבעותעבטוםיאלהוםילינעןונכ

אלשותבשבתוארמב.תוארלולוחכלרוסאו

וע,בצי

וניאשרבדםיארקנולאםירבדורמצימד

וליפאףיסומהרבדיןימטהלורמאלכאיף־פומ

חתרתאמשהרזנשאהןונכתבשהםדיק

הונתשדעהתולנלךרטציותבשבהרדקה

ןמוטאצמנותבשבהסכיוהתחיתרמהרדקה

תבשבןיבוננידבלבאיתבשבףיסומהרבדי

ינינעמתושקהלןיאוירוסאתבשהםדוקןיכ

םילשבתמוםדוקםתואזיהלומשםישובכה

יקיפסמרואבבםהיניבונלדבהרבבשתבשב

םירבדבןימטהלורסאשםהמשיה״עוניםבהז

הכיממהןונכתבשבלוטלטםיכירצשיש־

אצמנוונממרבדרבשישרשפאשינפמןבתבש•

רמאע״נהעושיוניברםכחהויתבשליהמ

היהירשאדעןכתבותעיננעורםייקתנאל

אלשונמדקהרשאכבוההלכאענומהאוה

אלשהיהישרבדהזיאףיסומהרבדבןימטהל

תאוופאופאתרשאתארמאמלרתוסהיהי

םילשכנוניתונועבונחנאו־ולשבולשבתרשא

הליחתההריבערודהזיאמעדוייניאוהזלבב

םיחינמשהזרבדבםיצרופוהריבעהתאז

םימישמשףאעובעבבחתורורונתבםילימעמ

ןיסינכמשאלאדועאלוומצעתבשבותוא

ששהןיאםלואוםילשבתמוומצעתבשבץיבת

לכלשבתישהבשקההיהתםאןכאיחלמב

ףסותישאלתומימחהךושחלןוצרהאהיוברצ

וסכרקרידוליפאורבועלושבםושול

פ״עאהזמהעינמןיאםמחתהללישבתופיטה

םימכחולכולכמהנמטההורמאשטימבחשיןב

יונרדמשיפכןינעההיהישןתונןידהוהמיתה

הרשנשדנבהבננלורסאלושבהתשקהמםלואו

:רונתהי״עםימב

רשעהעשתקרפ

ןונכתבשבורסאנוןמבויהשםירדך

ץוחמהאבההוהדידמהוהטיקלה

ושיקהויתבשבורסאנווניבהותחתואיבה

טוקללאלשתבשבלכונהירפובםימכחה

ןמהתטיקלהרסאנאליברמואהםלואויותוא

שיאוישורמאבץוחמהאבההקרתבשב

;ימינבוניברןינבומוקממשיאאצילאויתחת

ורצחבתבשבלכונהירפתטיקלריתהידנוואת

יכרמואהךאים־ברהתושרבלובישהמרשאו

תהתהאבהאיהשהרסאנהמצעבהטיקלה

לופישהמוליפאטוקללרסאווניבהורמאמ

תבשבורשנשתוריפיכתמאהויורצחךותב

ינפמאלווניבהו.רמאמ.ינפמ.םירוסאשיא

יב.ריבנהליוארהלכאתבשב.הרוסא־טיקלהש
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ךותתסנכהתיבלהכילההןונכרתהבאוהשהשאלוריתההלכקהילעבויםהינפועבצי

ההשמולכאמםוקמלאושרדמהלאוםוחתהתעבטבשיאלוםתוחהבןיאשתעבטכ
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ונלכשדירצקתגשהיפלתבשתוצמרואבםלשנ

ידאמךתוצמהבחרץקיתיארהלכתלכלרמואבותכהו

ךירוז
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ורבשה״עםייתמאהונימכחווהיקזחיתליכאןמזמאוהו•ץמחהתליכאתרהזאהיהת

וטלמנםשהרבדלאםידרחהןכאיויתועתלמיהיוורמאבבותכהיולנהזלעהיארהוחספה

תתיבשושעאלןושארהשדחביכרמולהזבולכיאלוםדא־שפנלםיאמטויהרשאםישנא

ההדיםאשהרותןידמונירוהשהמו♦ץמחאלארחארבדהרוהאלוחספהתושעל

תעבשתליכאושדקארקמוחדיאלחספהיכשיאשיארמאשחספהתיישעמהעינמה

והיקזהיהשעממהיאראיבהלןיאויהצמםימיחספהשעוהקוחרךרדבואשפנלאמטהיהי

ירמנל׳התיבבהדובעההתבששעודיביכםצעורקבדעונטמוריאשיאלורמאו׳ונו׳הל

תותלדורנסםנרמאנוילעויבאזחאימיבארקמבבייחתישהרוהאלוובורבשיאל

וריטקהאלתרטקותורנהתאובכיוםלואהםתואושעיכהצמימיתעבשתליכאושדק

רחאולארשייהלאלשדקבולעהאלהלועובייחתהלזמרשיןאכמיןושארהשדחב

רהטלהוצןסינשדחשארמוהיקזהיךלמשאלשפ״עאולאוליאוהתולנבםידעוסה

הששדעאלארהטלולכיאלו׳התיבתאשדקארקמםהמלפנאלחספןכרקוביךכה

חספהתושעלמוענמנהזמוןסינשדחלרשעפ״עאןידהאוההצמםימיתעבשחליבאו

אלשרשפאיאעודיבוישדקמהתאמטינפמלופתאלתונברקהתיישעבםילוכיונאןיאש

רמאנכ״עוונמזםדוקחספהליבשבוששחתליכאו.ותתיבשושדקארקמתר־משונטמ

תורנאוהדוהיולארשילכלעוהיקזחיחלשיושדחלבייחמש♦מםלואויהצמםימיתעבש

תושעל׳התיבלאובלהשנמוםירפאלעבתכאמטלהצמםימי׳זתליכאושדקארקמינשה

ןמזםדוקןושארהשדהבהיההזלכוחספהםבייחיאלשהארנכהקוחרךרדבאוהשימלו

קיפסהאלשכוהזיתלוזרשפאיאחספהאמטהיהיםאהנהויןושארהשדחבול

תושעמוענמנחספהןמזב׳התיבתארהטלאלשוןימחלוכאלולרתומןושארהשדחב

בותכההרוהרשאכןושארהשדחבחספהלארשיןכאוהשינפמןכאישדקארקמהשעי

םינהכהיכאיההתעבחספהתושעלולכיאלוםאץמחלוכאלוםידעומהללחלרשפאיאו

יםלשורילופסאנאלםעהוידמלושדקתהאלילארשילכןידכאוהךשמיאצמנהיהיאל

םלשוריבלהקהלכווירשוךלמהץעויוןכלעךרדבאוהשימךאירותוךרדמולאןכשא

רהאהיההזוינשהשדחבחספהתושעלוצחלנשדערבדהזלכמולבייחתיאלהקוחר

םיצרההלשזאוןושארהחספהןמזרבעשהייחדםהלןיאיכורמאותולגהישנאליבשב

הרוהאלווירשוךלמהתורנאבתינשםעפשדחבםלכושעיוחספבםיבייוחמםניאשפיעא

תליכאוןושארבשדקארקמהשעאלשבותכהירבדולאלכוהצמםימיתעבשתליכאןושארה

רמואלארשיוצבקנשרחאוהצמםימיתעבשיכוהיקזחיהשעממהיארםיאיבמהויחור

ינשהשדחלרשעהעבראבהספהתאוטחשיותעבשתליכאושדקארקמינשהשדחבושע

חספהתושעלםאיכאובלהתיהאלהשקבהורזעלאלןושארהשדחבושעאלוהצמםימי

םילינרויהאלשןעיםיפסאנה•ךאידבלושעיכבותכהןמהארנשפ״עאוליעוהלאלו

ימיתעבשושדקארקמרבעשןמזבתושעלתליכאםימיתעבשושדקארקמינשהשדחב

יוארהיהךיאםיעודיםהיכרדשינפמהצמהרוהאלןושארהשדחביכדועויהצמ

ןושארהשדהבםהלםדקאלודבלחספהתושעלשדקארקמושעישחספושעאלםאבותכה

ןכלעהצמםימיתעבשתליכאושדקארקמהארנאברדאאלאיהצמםימיתעבשתליכאו

ינשהשדחבתוצמהנחתאתושעלםתנוכבןעיורמארשאכןימחולכאשבותכהןמ

םהלתתלםיהלאהדיהתיההדוהיבםנרמואוושונ׳הלםכדיסתאלםהתערמאיווהיקזחי

׳הרבדבםירשהוךלמהתוצמתושעלדחאבלישילשםויבהיההזותודותוםיחבזואיבהו

־לכואכ



ןדעחספ חנעןג

הנינהומעםיאיבמוותליכאבללהןועטו

בוראצמיסאהאמטבכ״נאוביש־רשפאו

הצמוץמהינשהספלכאיתמתאמטלהקה

ןינועמותבשהתאןיהודןהינשודחאתיבב

הצמלעדהאתיבבילצלכאנוןתיישעבללה

םהבןירבושןיאוםהמןיריתומןיאורורצו

:תמאהאוהונראברשאויםצע

ינימשקרפ

חספלםירצמחספןיבשיםיברםילדבה

הקפסההלפנםתצקבןכאתורוד

יואלםאםירצמהספלתורודחספחושיםא

אוהשםירצמחספבראבתנטחשנהףונהנהו

רמאנשרובעבויםיזעהשוםישבכהש

ןאצךיהלא׳הלחספתחבזוהרותהנשמב

ףלוחמםירצמהספשרמואשימשירקבו

דבלןאצםירצמחספשהזבתורודחספמ

המונראבונחנאורקבוןאצתורודהספו

םאהקפסהןכטהלפנויתמאהאוהש

תעבשושדקארקמםירצמחספלבייחתנ

יכםידמואםהמיאלואהצמתליכאםימי

ובירהששדקארקמםירצמחספבושעאל

־אליכדמלמהזויתואשמואשנוואציםויב

אלןכוהכאלמהתיבשאוהששדקארקמושע

הצמםימיתעבשתליכאםהילעבויחבהיה

־,ימחיםרטבוקצבתאםעהאשדרמאשינפמ

םירצממואיצוהרשאקצבהתאופאיורמאנו

םירצממושרוניכןימחאליכתוצמתטע

ויהאלמלאשדמלמהזוהמהמתהלולכיאלו

םהמויץמחותואםילכואויהםתואןיחינמ

המךאםהילעבויחבשדקארקמיכםירמוא

היההזלכתואשמואשנוואציוושעש

׳ונוותואולכאתהככוומבםהילעהוצמב

םירצממואיצוהרשאקצבההאופאיוםעטו

םירצממושרטיכומעטץמחאליכתוצמתונע

ויהאלםאםעטהןיאהמהמתהלולכיאלו

םאשץמחותואםיפואויהםתואםישרנמ

יץמחותואתופאליוארהיהואצישירהאןכ

ולב״אלוםירצממושרטשפ״עאומעטלכא

ואצישירחאדועהימ־ותואתופאלהמהמתהל

אשיורמאמוהצמותואופאוולדתשהךכלכ

היהשרובעבהזלכץמהיםרטוקצבתאםעה

יםהילעהיההוצמבשהארנכאלאהוצמכםהל

הרקמבםהילעהיהאלמלאשםכחהרמאןידכו

םויבםלכאובלםעהלכשפנבאובלרשפאיא

םעהאשיוןכםאויהרקמךרדלעץהרמבינש

ואשנאליכובםעטהןימהיםרטוקצבהא

תוצמהךונחכלארשיתאלינרהלידכהזלכו

תעבשושדקארקמינשהשדחכושעןכלע

לארשיינבושעיורמואןכלעוהצמימי

תעבשתוצמהנהתאםלשוריבםיאצמנה

פ״עאיכרבדההארניהלורנהחמשבםימי

ינשהשדחבתושעהליוארהיהאלש

יבשויםהמעןכםגוכשמנוותושעלובייחתנ

םישנאםהיניבויהשרובעבךאםלשורי

םתעדהחנאלוםיהלאתוצמבעדמיניכמ

ינשהשדחבתושעלובייחתנאליכהזב

ןושארהשדחבתושעלולכיאלשהמאלא

ארקמלכאהספהאוהושדקמהתאמטינפמ

ןידכושעהצמתליכאםימיתעבשושדק

ינשהשדהבםתושעלםהלהחינאלוהרות

והיקזחירבדיורמאןכלעהדותןידכאלש

׳הלבוטלכשםיליכשמהםיולהלכבללע

ידעומהיחבזומעטודעומהתאולכאיו

ושעשל״רםימלשיחבזםיחבזמםימיתעבש

םהלהארנהיההמיכםימיתעכשנחה

ויהאלהרותהירומםאשםיאבהםתואל

תאריינפמקרהשענאלהזלכוםישוע

ןינעההזבהניבשההמיכסהןכלעוםיהלא

.הל•םי־חתמורמואםיולהלעהזלכםעו

חספהימיבהיהאליודוהיכםהיתובאיהלא

יהרוהןידכאלשושעשםהלהארנשינפמאי״א

ואיבהוושנרמאשרובעבןעוטהםלואו

ןושארהשדחלרשעהעבשבתודותוםיחבז

ראובמרמאמאבאליכיוארשןמזבהנובה

ןמזרובערחאאוהשרובסליוארהלכא

חספלןושארחספןיבןיאיהצמימיתעבש

חספהןונכתושעללכויאלשהמאלאינש

ךפהאצמנהיהיץמחהוטחשנאוההנהו

ןימחלעטחשתאלרטאנשןושארההספה

לכוארשאהכשלהשרשפאלכאיחבזםד

ומעןיאוץמחרועבםשלתויהלרשפא

יהצמםימיתעבשתליכאאלושדקארקמ

ינשחספכםישענחספהיאנתראשלכא

וריאשיאלורמאבסיאנתהבייחבותכהו

רחאוובורבשיאלםצעורקבדעטממ

ושעיחספהתקחלככורמאבלכהללכךכ

אלאללכבןיאורמאהלכקהילעבויותוא

היהןידםהירבדיפלהיהםאוטרפבשהמ

ירהאאלאטרפהב״חאוםדוקללכהתויהל

ללוכללכהיבהארנללכןכירהאוטרפש

ורמאהלכקהילעבךאיםירבדהראש

יינשחספלןושארחספןיבשרפהשיש

וניאוהארילכואצמילכברוסאןושארה

הרובחלקהונממןיאיצומןיאוץמחלעטחשנ



׳נםןדעחספ !ינעןג

תורודחספ.ךלוהמםירבד׳יביכהלעהוםירצמ

םידצמחספדחאהיהושד״יבוםירצמחספמ

ןכומהיהםירצמחספשתורודחספמףלוהמ

ינשהיתורודחספהככןיאושדחלרושעב

׳השלעוףוקשמהלעםירצמחספלשומדןתמ

יחבזמהלעךפשנהיהתורודחספםדותוזוזמה

ולהיההמונעדיאלםירצמהספבלהישילשה

ורהזוהאליכלכאנהיהיכהארנטשפהירחאו

•ףרשנהיהתורודחספבלהובלחהתליכאלע

לכאנהיהםירצמחספשיעיברה♦חבזמב

םתלכאו׳ונוותואולכאתהבכורמאנשןוזפחב

טקשהבלכאנהיהתורודחספו׳ונוןוזפחבותוא

םירוהטלםירצמחספשישימחהיהחטבבו

דבלםירוהטללכאנתורודהספוםיאמטלו

היהאלךרדבורוהטאוהרשאשיאהורמאנש

םישנאללכאנהיהםירצמחספיששהי׳וכו

׳וכותושפנתסכמברמאנשבויחבםישנלו

רמאנשהבוהבםירכזללכאנהיהתורודחספו

׳הינפלתלכאותלשבורמאנוךרוכזלכהארי

ומעהיהאלםירצמהספיעיבשהיךיהלא

רמאנשרישומעהיהתורודחספורישוללח־

ינימשהינהשדקתהלילבםכלהיהירישה

חספושדקארקמומעהיהאלםידגמ•חספ.

חספיעישתהישדקארקמומעהיהתורוד

הצמםימיתעבשתליכאומעהיהאלםירצמ

ץמחוילעלכאתאלתורודחספבבותכשומכ

ונחנאוינועםהלתוצמוילעלכאתםימיתעבש

טחשנםירצמחספירישעהיונתעדונראב

לכוהאלבותכתורודחספלעולוהםוקמב

העבראבו:ךירעשתחאבחספהתאחובזל

יתורודחספוםירצמחספוושהםירבדרשע

םיזעהןמוםישבכהןמהיהםירצמחספדהאה

בותכשהמותורודהספהככורקבהןמאלו

והישאיראברקבוןאצךיהלא׳הלחספתחבזו

םימתהיהםירצמחספינשהיםימלשלרקבהש

הספישילשהיתורודחספהככוםומילכל״ר

*יתורודחספהככוהבקנאלורכזהיהםירצמ

חספהככוהנשןכהיהםירצמחספיעיברה

היהיהנשןכרכזםימחהשרמאנשתורוד

תלוזויטפשמלככוויתוקחלככרמאנוםכל

אלשםירצמחספישימחהיהיארבאצירשא

יששהיתורודחספהככולשובמואנלכאי

תורודחספהככוילצלכאנהיהםירצמחספ

בותכוויטפשמלככוויתוקחלככרמאנש

םישדקהוטפשמכשאבחספהתאולשביו

חספיעיבשהיתוריסבולשבםימלשהםהש

חספהככוםירורמותוצמלעלכאנהיהםירצמ

םירורמותוצמלעינשחספבבותכותורור

והולכאי־

יקמחידילאבהיהאלשהמאלאקצבהןמ

םוחינהאלשובםעטהשורמאהלכקהילעבו

תאופאיוםעטהמוןימחהץימחישרועש

םויההיהוקוספוי׳וכוןימהאליכ׳ונוקצבה

אליכעויסלוהואיבהםהמןורבזלםבלהזה

תליכאושדקארקמםירצממםתאצתעבושע

רמאשרובעבךליאוזאמאלאהצמםימיתעבש

תעבשדמאוירחאוןורכזלםבלהזהםויההיהו

חספושעאלזאללכמיולכאתתוצמםימי

ןורכזןותבשםבלהיהירמאממםהילעהנעטהו

תעבושעיכעויסלוהואיבהםהמויהעורה

ןכלעוהצמםימיתעבשושדקארקמםתאצ

תעדהרתויויןורכזלםכלהזהםויההיהורמא

שדקארקמםירצמתאיציבובייחתנשהטונ

יווצהםדקשןויכיכהצמםימיתעבשתליכאו

אבשתעמןורבזלםכלהזהםויההיהורמאמב

רבדאליכןעוטהויםתושעלובייחתניווצה

דעומהןינעמוחקווכשמקרפבלארשיל

םתאיציירחאיכהצמםימיתעבשתליכאו

בותכהםרצקםנמאםהלראביכרמולשי

הרהולאוחספהןינעמםינינעהבוררצקרשאנ

אלאהוצמהםידקהליוארהיהאלםתעדיפל

ל״רהוציןכירחאוהרקמההרקישהיהץד

ב״חאוץםסםימיתעבשלכאיאלשת־^יש

רבדויווצהםדקשירחאאלאיתורורלזנרדדי

המהצמהםעחספהלוכאלווטצנששרופמ

םימיתעבשהצמהלוכאלרוצהאובמענומה

ןימהאליכקצבהתאופאיוריכזההזןפואלו

ץומחידילאביןפםקצבתאואיצוהשינפמ

תועדהולאיפלעויןינעהעידוהןכלע

יםיקלחלםימכחהתועדיתאצמתוקולחה

םירצמיאצויובייהתנאליכםירמואםהמ

יהצמםיזעתעבשתליכאוהכאלמתתיבשב

ובייחתנאליכ־רמאע״נןרהאוניברםכחהו

םימיתעבשתליכאם#..יבהכאלמתתיבשב

יכרמאע״נינאסקרקהףסוי׳ד•סבסהויהצמ

תתיבשל״רםהינשבובייחתנםירצמיאצגי

ותנכהבויהצמםימיתעבשתליכאוהכאלמ

חספההיהישםירמואםתמשיוקלחנןכסנ

אלאובייחתנאלהזבושדחלרושעבןכומ

והזותורודחספבנהונוניאוםירצמיאצוי

יאצוילהלנסםאיכרובדהאבאליכתמאה

דצלעםירומשםירבדואברשאכםירצמ

ותואולכאתהככורמאשומכרוהמהוץוחנה

:׳ונוםכילנרבםכילענםירונחםכינתם

םירבדהמכבראבינתוחהשמ׳רםכחה*

םירצמחספלתורודחספהוש"*

חספלתורורחספהושוניאםירבדהמכבו



ןדע״ס* ץנעןג

ואיצוהןכלעםצראבםהרבאךלהשםיכלמה

היהאלוןענכהצראתכללםידשכרואמםשה

םלועבםהרבאתנומאטשפתתשרשפאהןמ

רמאמהארתאלהיורודבדיחיותויהםע

ץראהתאשרייוםהרבאהיהדחאםיננופתמה

םהרבאתולדתשההארתאלהיםיברונחנאו

׳תיםשהתאותבהאמוקקותשהוה״עוניבא

לכל'ורודישנאלארוקהיהותנומאטשפל

םדארקיורמארשאכםשהתאדחילםלועה

ושערשאשפנהתאורמואוםלועלא׳הםשב

תבהאלאיהערזוירחאריאשהלותשקבוןרחב

׳תיםשלשודוחיםהלרוסמלידכםשהדוחי

תאזההנומאהטשפתהללכוקמכולכשומב

דיעהשהמהארתאלהיהחמתאלוםלועב

תאהוצירשאןעמלויתעדייכבותכהוילע

יבהואםהרבאערזרמאנווירחאותיבתאווינב

רובעבםאיכערזולתויהשקבאלשזימרמ

ארקיקחציביכרמאנוםשהדוהילותבהא

תוארהלןינעהרחיאתובסיתשלוערזךל

לשוערזהברישדעתחאהםלועבםשהתרובנ

דעירומאהןועםלשאליכתינשהוםהרבא

םירצמלארשידריולנלג׳תיםשההנהו♦הנה

יכתודזמהתמכחבםיראפתמויהרשאםעלא

־םלועהלכלקיפסתםהילעהנעטהקיפסתשכ

םהלרוסמהיהשהמורמשאלשןעילארשיו

רשאכןויעהיכרדבלארשיוקחציםהרבאמ

םהילארמואולאקזהיידילעםליבשברמאנ

םירצמילולנבווכילשהויניעיצוקששיא

םהילעיתכחךופשלרמואוואמטתלא

ןכלעוםירצמץראבםביפאתולכל

והנאיורמאןכודובעשויונעובייחתנ

הרוהאלווקעזיוהדובעהןמלארשיינב

תובאהתוכזןעמל׳תיםשהויוקעזימל

ודוחיםוסרפבםהילעומשארקישידכ

םיקולויהוםיתפומותותואידילעםלאנ

׳תיםשהוםתעדדגנכדמועהיהשהמב

דצלעהיהשהמבםירצממלארשיתאיצינהנ

תאיתחלשהתעיכרמואהנהודוחילטואילה

ןמדחכתורבדבךמעתאוךתואךאוידי

רובעבךיתדמעהתאזרובעבםלואוץראה

ץראהלכבימשרפסןעמלויחכתאךתוארה

םניארשאתואלפנהתיישעידילערמולהצור

חכהלעהרומהזוםלועהעבטיפלםישענ

תאניהנמינאיחכביכילשישהרובנהו

ינאשהרוצוזיאלעותונשלינוצרבוםלועה

םיהלאןיאואוהינאינאיכעדתזאוהצור

לכבימשרפסןעמלוורמאהזוידמע

תיישעידילעםתנובלטבשירחאויץראה

תואלפמ

אלתורודחספוםירצמחספינימשהיוהולכאי

רמאנשהצוחהרובחהתיבמרשבאצויהיה

יעישתהיהצוחרשבהןמתיבהןמאיצותאל

הככוובורבשתאלםצעובותכםירצמחספב

ורבשיאלםצעוינשחספבבותכותורודחספ

וריתותאלובותכםירצמהספבירישעהיוב

רקבלןיליאלותורודחספבבותכורקבדעונממ

היהתורודחספרשעדחאהיחספהנחחבז

ץמחרועבבםירצמחספוןימחרועבבטחשנ

חספרשעםינשהיל״זונימכחבורתעדלע

םאולרעלםילכאנויהאלתורודחספוםירצמ

ושעיווכליוםירצמחספבבותכולארשיאוה

רמאוהשמתא׳ההוצרשאכלארשיינב

ךימדבךלרמואוייחךימדבךלרמואולאקזחי

רשעהשלשה♦חספםדוהלימםדםהייח

לכאיאלרכנןכלכתורודחספוםירצמהספ

תאזבותכןכשלאעמשיומכלומנוליפאווב

העבראהיובלכאיאלרבנןכלכחספהתקה

רשעהעבראבטחשנהיהםירצמחספרשע

יתורודהספהככוםיברעהןיבשדחלםוי

:רואבהובונבחרהונחנאו

יעישתקרפ.

תאהללכותירקשההנומאהטשפשןמי

אבצלםינימאמהתנומאאיהםלועה"י

םישועויהוםיעירמהוםיביטמהםהשםימשה

תלשממרועשיפכםאללכךרדלעתודובעםהל

םהלשישונוכאלובכוכהואאוההלזמה

דעוילעםהשהמלעםדחיוסנוכשארוב

תאדחיוה״עוניבאםהרבאזוננהרואחרזש

רמארשאכתיתמאהנומאןימאהו׳תיםשה

ץראוםימשהנוקןוילעלאלםרכאךורב

ןיאוםתעדדגנכדמעוורודישנאםעקלהו

אלשםלועהןמורכזתוחמלושקבםהשקפס

המדקשרובעבי״שהויתירקשהםתעדלטבתתי

ינבונברשאלדנמהוריעהןינבבהעידיהול

תחאתדםהלתויהלםשםהלתושעלםדאה

הנתשיוהמדאהינפלעוצופיןפתחאקוחו

םנושלםשהלכלכםתדלטבתתואוההקוחה

האנשההתברשדעוהערתפששיאןיבהאלו

יםהייונבםתוצראלוקלחנוםהיניבהטטקהו

דוחיןימאהלררועתמררועתיםאשםעטה

אלשרשפאיאםתעדדננכדומעלםשה

ךליאוהםאוםלועהןמורקעלודגנכודמעי

םעםירנתמהםירחאםישנאםערחאםילקאל

ךיאהארתאלהילצניםהמאצישםתוא

םעםצראמםהרבאאצישםיכלמהומחלנ



דמןדע'חספקנעןג

ןרהאוניברםכחהךאיתמדוקההנובהףולחבארובולשיאצמנההזלכיכהרוהותואלפנה

הזותחאהנוכתוכיאבתועדהיתשללכע״נומצעםייקווילעאוהש־מלעושדחווארב

דננכקלחןתעדלהנובה.התיהםאוירשפאיאהתוחפהםתעדלזלזדחוימהומשבודוחיו

םירוכבבףננהלנסהליוארהיהאלקלחםיטפשהשעאםירצמיהלאלכבורמאנרשאכ

הארנהיפדןכאיותליכאבלכהבייחתהלדועושקחןוירמבהלכסהםתעדלטבלהצרו׳הינא

היהםיירצמהנהנמשרובעבהיהחספהבויחשתמאבאוהשחספהתיישעובייחברעוכמה

ייחהןמאצויהלכאלויחהלוכאלאלששלשועמשנהזבםלואויםיירצמהקוחך&ד

ויהךכורשבםילכואםניאודוהישנאםויהוהזהמחספהתיישעבויחליבשבל״רתועד

הזשרובעבויןמזהותואבםיירצמהםינהנהמםהלשקוחההזיכםירמואםהמיהזהמלעו

םתנומאשרשיפלםהילאםסרופמהקוחה׳ררמארשאכהלטלזמלםידבועויהשהיה

קוחהדננכדומעל׳תיםשההוצכ״עהרעבנהםצראשםיבשוחויהםיירצמהשע״נהעושי

קוחהדננכהדימעההיהתשכוםסרופמכאוההאלוהולאלםהלהיהןכלעוהלטלזמבתדמוע

היהןכלעםתנומאדננכהדימעהאהתאוההתאחבזנןהרמאמוישבכרשבםילכואויה

תוזוזמהיתשלעוףוקשמהלעםדהןתנה״עוניברהשמרמאמםהיניעלםירצמתבעות

םדהךופשלאלשםתנומאשרששתוארהלםהלהיהשןויכיכןכרמאנאלםיירצמלךא

ףוקשמהלעםיהתתלהוצןכלעויחהביאכהלינפמםיזעידנרשבםילכואויהאלםגהולאל

ןיבמהוחמצהןימאוהשבוזאתדונאידילעתאדועוחבזיאלוזמרהדועואיידגלמ

יתבתוניבםיירצמהיתבתויהליבשבויןיביםיריעשןוימדםידשהשםיריעשלםהיחבז

חירהתאצלילצחספהתויהלהוצלארשיהשעמכםישוריפהתצקיפלרמאנוליבשבו

ותווצבהארתאלהתולדתשהבהשענהיהישוןכלעושעהאלהבםתבשירשאםירצמןרא

םעותוריהמבהשעישהזלכהצמםעלכאהלליבשבוןאצהעורלכםירצמתבעותיברמאנ

דובעשבםהלהתיהשתורירמהרובעבםירורמיסיכםתרבסבוירשבםילכואויהאלהז

הצוחרשבהןמתיבהןמאיצויאלשויםירצמאלשימותומהןמלצניקוחההזרומשיש

יתולדתשהןינעהזלכתיבלאתיבןמקתעהלהוצםתעדלכסל׳תיםשהויתומיונרסשי

וקבדעונממוריאשיאלשוםצעורבשיאלשוןתנהלהספהלעםיזעהשוםישבכהשטוחשל

ותואולכאתהככורמאנו־רתויבוהמהמתיאלשוםיתבהלעתוזוזמהיתשלעוףוקשמהלעומד

תאצלידכםכילגרבםכילענםירונחםכינתמהזבםמצעםיירצמהושינרישובתעדהו

תאשבםירומחהנוהנלםכדיבםכלקמוץוחנבידכילצולכאלהוצויםדהשהוארבהשעמה

:םיירצמהלשםתזבשישפ״עאםיירצמהשינרהלילצהחירןתנהל

ןינעההלתוןסינשדחבלארשיתאצבן^איתשלרבדהתויהללוכיתוריהמהתלעלרמול

סנכהתנמבאלוביבאהתאיצמיפלעיףננותיהשהתיחשמהשרובעבהנהויתובס

יובםעטהונלםדקרבכהלטלזמבשמשהלארשיירוכבוקוחהותואירמושםירצמירוכב

סנכהלביבאהשדחבבורקותויהליבשבוובושעשןוירמהוקוחהותואולטבשפ״עאולצנ

הזבלארשיואציןכלעהלטלזמבשמשההרעבנהםהצעוהלכסהםתעדמםיירצמהושוב

אוהשהלטלזמובטלושהיהשןמזשדחהונובםהמויהזילוחמלארשיםעןומהואפריו

אברדאםהלרזועוםיירצמלשםחטבמוםחכתעדהלעםינעוטשתרחאהלעלחספהתיישע

יכאלמתחלשמהרצוםעזוהרבעבובוקלהליכאמםיירצמהםיענמנויהולאשתמדוקה

ןידמםהלהיהשקוחהםירמושםתויהםעםיערהמהולאלםהלהיההלטלזמשליבשברשב

םתויהםעלארשיו•םהלשםיבכוכהדובעתניתנשדועוירקברשבםילכואםניאשםעט

םדיתחתמואציוועשונאוההקוחהםילטבמירהשתוארהלידכהיהאלףוקשמהלעםדה

ומישיםתרובנלכמושוביוםירצמהוארישידכםיאצמנםיתבהרשארצחהחתפלעןתנאל

התשע׳הדייכוניביוועדיזאוהפלעדיךותברשאםיתבהלעןתנהיהךאהכותב

ןינעההיהיאלשויהארבלארשישודקותאז׳תיםשההצרשרובעבהתיההבסהוירצחה

רשאהלטלזמבשמשהסנכהתעשביולתירוכבליצהלהצרםיירצמהירוכבףונמ

היהיאלשוהלילהןמםויהל״ררואהףסותייקלחרננבקלחחחלםהלהוצולארשי

•חריהלערואהףסותהבןסינשדחשארביותתיותהוןינעכףוקשמהלעםדהתניתנו

:תוזימרולאלכידסחהלליחתישתעבקרדעכקלהונתנביללכהןימהתעדלידכהזלבו

אבצבםינימאמהתעדדננכדומעיתומוצעהנונחתאזהנהויןימאיאלוישודקב׳כקי־ח

םימשהבכ•־



זיע
חספןינע

אלאןינעההזהכשיאלשםישנענורימחהו

קוההוהואתושעלםיבייהויהיןמזלכב

תאיציםיאורונהנאןמזלכבולאכקהוהש

רשאכםיאצויהונחנאולאכווניניעבםירצמ

יךנבןכוךנבינזאברפכתןעמלורמואבותכה

ץראמךתאצםויתארובזתןעמלרמאו

תויהרובעבויךייחימילכםירצמ

קהוהילוחהותואמשפנההלחתשבורקןינע

ורקעמילוחהותואריםהלתורורלקוחהותוא

:ותרותמתואלפנונרוהשךורב

תויולתתודובעםהלויהוהולאהםהשםימשה

תחלצהשובשחיאלשידכםינמזהשתואב

םאיצוהןכלעתזרזמההבבהיולתלארשי

תויהלויןסינברשעהשמהםויל״רתעהוזב

עבמשםוידעםתאצתעמשםימיתעבש

םימיהעבשורבעףוסםיתעירקבהערפ

חריהףקהלםלשרפסמסתו־הלםנםתאצל

תובשחמהלעפהלטשפתהלורבדהתולנהל

יתירקשההנומאדננכדומעלתועדהקזחתהלו

תודודלןינעההזדימתהוימחרבורבםשהו

חספוניתובאיתבלערשאךורבחספדגחןינערואבםלשנ

תוצמוםיקחונלןגחרשאםשבתוצמהתרדסליחתג

תוצמה

נח•ארקנהדרןמזהםצעיברמולרשפאיאו

םירחאםינמזשייבינפמןושלהןוקתמ

םויןונכנחםשבסיארקנםניאוםישדוקמ

יכןכרקהםש־לעאלותרצעינימשוהעורת

־נחםשבארקירשאםימלשאוה•ברקהןכרקה

אצינחםשבםיארקנםימלשהלכןיאאלהו

לעהלעפהםש־לעא״בםעטהוןינעהןיאש־עדו

נחםשבןברקהןכונחםשבםויהארקיןכ.

אוהשםשלענחםשבחספהםגארקנןכלעו

הספהנחחבזרמארשאכםימלשהןידכ

םלואו-רקבדעינחבלחןיליאלו•רמאו.

םירמואםהמיםישרפמהוקלהנהנינעםעטב

הזוהנינחהאיהששדקמהלאהבילחההמעטש

♦םיננוחוםיתושוםילכואםעטחמיכןכתיאל

ןושלמהפקהובובםןינעוהושריפה״עונימכחו

ןינעבהלפנהקולחהןכאיתמאהוחמנוח,

םאםלשוריביבסםאהיהירבדהזיאלבובס־

םלכמתמאהו-חבזמהביבסואשדקמהביבס.

ךחבזמתאהבבוסאו•תמנודחבזמהביבסאוהש•

חבזמב,םיבבוסויהשבובסההזםעטלו•-׳ח

םעטלםאיכהיהאלהזלכוןכרקילכהיהאל

-נח•םשבומצעבןכךלהארקנןכלעוהחמש

סנו

תץבע

נחויםימעפשלשהנשבנוחל.ךךיןןין

השלשמדחאהצמימיתעבש"י

ילנוחתםילנדשלשבותכהרמאשסינה

לכהאריהנשבםימעפשלשרמאנויהנשב

תעדלץרצויהנינחוןויארבםיבייחוךרוכז

םקירינפואריאלורמאשןויארהםעטהמ

לעאוהןויארהםלואויהנינחהםעטהמו

םיבייחשהםירנובהםירכזהוהלועןכרק'ידי

תולעלסהםיכירצוךרוכזלכהארירמאנש

יהנשכילנוהתםילגרשלשרמאנשםהילגרב

ץנעמהכילהבבובסהנינעהנינחןושלםלואו

םלואוירוכשכועוניוונוחיךלהתיםימשנוחו

ןמזהםשארקנשםינינעלהפותשונאצמ

ארקנוםידעומבו•םינחברמאנשנחומצע

םיתובעב.גת.ורסארמאנשנחהבזהםש

״נחןאצםיפיסומשםירמואשישפ״עא

םיתושוםילכואגנוח.ןומההלעפהןינעלרמאנו

תעדלךירצפ״כעויונוחתסתונהוםיננוחו

ףותשחירומנמםיקלחההשלשלםשההזשםא

םשהםכסומדחאקלחלעשםאהמכסהבוא

לעשהשואןושלהדצמהלאשהבםהראשהו

ייירותםשתויהלהרותכרבדמהןוקתיפ.



המןדעק

אוהשללכמנההבזהארקנשדחאיכתזטאותהיהתם־קלהההשלשלינהומצעבןמזהןכעז

םיטחושויהאלשרמאנםאונההיאנתמפ״עאהרותברבדמהןוקהמנהפשבהאירקה

םהודעומהםדוקםיטחשנויהאלאדעומביןושלהןוקתמאוהוהלעפהןינעלאוהרקעתש

איהתאזודהאהלילוםימיינשלםילכאנהרותברבדמהןוקתמקרוניאםשהתאירקו

דעומהםדוקתויהלהרקהםאהנההנינחההיהישרבדהזיאלבבוסלכםשארקנאליב

דבאיםאוידעןמבהנינהההיהתךיאתבשיכםימלשהחבזאוהןברקהםלואויננוה

יפלתועובשנההנהבורהלעבותכהרבדשםיתושוםילכואתזיההחמשההיהתשב

ויהאלםאורידתןושארםויבלפונשונתדהנינחהםעטבורמאהלבקהילעבויםיננוחו

יאדעומהםדוקדועודעומבהנינהםיטחושתויהלהטונתעדהויץהפטמוןידקרמומעטש

תישעוםעטהמןכםאתבשםויאוהשרשפאההמשןפואלהזלכשבובסידילעהבילה

רמולךירצןכלעךיהלא׳הלתועובשנחרמאנהזךפהךנחבתחמשורמאנרשאב

תועובשנחימלשומכהוצמד״עהנינההשהנההשושמלכיתבשהולכאלםכינחיתכפהו

דעומבטוחשלרתההזמץאודעומבתישענואוהנחההנהויהדעומלכוהתבשוהשדה

בויחהדצלעאוהשהממשיקהלרשפאיאוןכאנחארקתאלהלועהיכףסומהיתלוז

רמואבותכהותושרהדצלעאוהשהמלםישענםתויהלךירצונחםיארקנהסהםימלשה

:דעומהיחבזתאומעמודעומהתאולכאיונוהתםימיתעבשרמאנןכיכם־םיהתעבשב

לעהלנסברמאנוםימיתעבשנההורמאנו

זו^אר1ורכז^םכלהזחםייההיהוןושארהסויה

ייןורחאהםויהלערמאנו׳הלנחותואםתוגהו

רואשתומשהשלשונאצמיןימחברוב1*דנהיעיבשהםויבותוצמלכאתםימיתעבש

םיקולחםתשלשותצמחמןימההעבשהלכבהנינחםישועתויהלךירצוייחל

זניאשרבדלםכםומאוהרואשםששםנינעבהנינחהיכםירמואהתעדיפלאלבויחבסיצי

לעהסיעההאובןיצימחמאלאהליכאליוארםייוארםימיהראשלכאןושארהםויבבויח

הליכאל'וילעריהזהשבותכבאצמתאלןכןיאויןושארהםוילןימולשתםהוהנינחלסה

רבדאוהןימחםשויהליכאליוארוניאיכםוילןימולשתםימיהתששלכשןובנםרמאמ

םשתצמחמויןימהםהלומכהליכאלנהונשהנינחהםימיהמדהאלכלאלאןושארה

אצויכוידמהרכשןונכץמחתבורעתלרמאנ׳הלנוחתםימיתעבשרמאנשולתבייוזומ

העבראבהרהזאההאבויראותםשאוהםנוובימיםימיהתעבשבםירמואםהשאלאדועאלו

רואשםימיתעבשרמאנשאצמילכבםיכרדןכםנוןושארלןימולשתםימיתששלכשהנב

אלורמאנשהארילכבויםכיתבבאצמיאלינהינימשהםנארקנאלהמלןכםאויניסש

לכברואשךלהאריאלוןימחךלהאריתועובשהנחרחאםימיהששבםירמוא;:ו

אלתצמחמלכרמאנשלכאיאלשויךלובנתעבשבםהירבדכנהבותכהםארקאלהמלו

וילעלכאתאלרמאנשןימהלכאנאלשויולכאתץאשהאורינאויהכסימיתעבשוהצמיכי

לכברהזוהץמחהורואשהםלואוי׳ונוץמחםאיכנחהןינעבתוקולחםיארקהיסבהתועד

♦ולכאתאלכתצכהמוןימחהואצמילכבוהאריהנינחהםאוידעומבהטיחשהסירסואשינפמ

אלאןוקתחהזבבותכהרבדאליכןיבהלשיוירהשדעומבםיטחושויהשאצמנהחיבזאיה

רבדהםאשתורהזאהלכבהזלהזמשיקהלנחימלשליבשבםיארקלםינעוטםיקלוחה

שיקהלןידהאוההארילכבץמחורואשבהושהןמןכשלכדעומבהטיחשהריתהלתועובש

רבדהו♦ילכאתאלכרואשהואצמ.ילכבץמהההכילההאיההנינחהיכםירמואןכלעהנינחה

ןידהאוהלכאתאלכתצמהמוץמחןיבהושה.דעומבלולחהשעיאלשרובעבושדקמהלא

שיויהארילכבואצמילככתצמתמהלעןידלםהמוידעומהליבשבלוחבנוהלםעטהאהי

םימיתעבשבותכהרמאשדהאיכתושקהללעחבזמבואשדקמבבובםהומעטשםירמוא

רואשךלהאריאלוםעט.המאצמיאלרואשץיוארםינינעחולאותוחבשתוםירישידי

תעדלםיבסנםאויהאריאלאצמנהיהיאלםאשרובעברמאנתשםירטואםהמוידעומב

ךלובנלכבומכםכיתבב.ורמאםעטיכרמואההלועאוהדעומהףסומיכןכתיאלהזוףסומה

ךתיבבךלהיהיאלומכםכיתבבםעטאבואוהשנחחספהארקנשונאצמונחנאותאטחו

רמולשייהלנסהךרדלעוניאש•הפיאוהפיאהלועהתויהלןכתיץאוםימלשלהמוד

ו&ייחלידכאצמיאלוהאריאלרמאןכלעיכשיויםימלשאיההכינחהןכםאותאטחהו:

יגמ



תזוצטה
יזינעןג

 

לאהאיבהוהכילההםאיכויולגלעוניאו

םילוכיונחנאןיאשאצמיאלרמאמןכושדקמה

אלאונאיצמהאלונינעהיהישדעהאצמההלע

ותבוונבריבעמךבאצמיאלומכומעטהיהי

ןימבהיהיןכםאותואיצמהרידעהלל״רשאב

םהלשרתסהוהרהזאםהלשיולנהשםירמאמה

ןכויגורהומעטשהמשנלכהיהתאלומכיווצ

םניאהענמנםעטהשריבעמךכאצמיאלםעט

ימנןכוונכותבםינינעהולאכאצמהלםילארשי

ונילובנבןימהאיבהלםילארשיםניאהענמנ

רעבנשומכלארשיוניאהןימחרעבנהזלעו

םילארשיםניאלםיסמוחהיהנאלוונלשןימה

(תיבהןמזבלארשיץראבאלאנהונןידההזו)

ןימהומכםילארשיםניאלשץמחףורשנםא

אלומכהמודהיהיוהאריאלואצמיאלשונלש

־םלםעטןיאויינפלעםירחאםיהלאךלהיהי

םוקממעדונםיבכוכתדובערועבששריפש

תומוקמהלכתאןודבאתדבארמאנשרחא

םימיהתעבשלכיהשעתאלוהשעאבהזלש

לארשיוניאלשוצמחלכקלרוסאוירעבלבייח

לצאוצמחלארשידיקפהלואןודקפךרדלע

םימיהרחאותחקלרוזחלותעדולארשיוניא

אצמיאלםעטוםימירעמוםינברהםישועשומכ

ותייפאברהמנאלאקצבהץימחנאלשלכוס

והוארעבנאלאהכשנםאןימחריאשנאלו

רואשםימיתעבשרמאשהמויהעבשהךותב

.ונרכשהשןיבונלשםהשןיבםכיתבבאצמיאל

םתואונחקלשןיבםילארשיםניאהןמותוא

וניאהרכששלארשיתיבאלאיהלאשךרדלע

ונממץמחהרועבבםיבייחונאןיאלארשי

שפהלהרוחןידמויוילע'ונלכקישתעמאוהו

ואיצוהלקודבלםירוחבותואובחמבןימחהרחא

ןימהרועבוילוכיאוהשהמלכבולובנלכמ

רמאשימלםעטןיאוישאבופרשליתמאה

אלוהאריאלםעטהמיכובלמונלטביש

םניאשםירבדינשורמאווצחלנשדעאצמי

םהולאכבותכהןאשעוםדאלשותושרב

ןדנתוםיברהתושרברובםהולאויותושרב

תלוכיהתחתוניאשהמוהלעמלותועשששב

יוילעבייחיאלבותכההאריאלשואצמיאלש

ןמהווההאוההרותהוילעהריהזהשץמחה

המיכםכההרמאןידכויםירועשוםיטח

השעישהממוץמחהשעיהצמונממהשעיש

ףסויוניברםכחהוהצמהשעיונממןימח

השמחורמאםינברהיכרמאע״נ׳נאסקדקה

!המחםהולאויןימהםהמהשעישןנדינימ

־ןידכו־ןופישולעושתלובשוהרועשותמסכו

ןימהםהמתושעהלונחביםאשסכההרמא

השעי

הללכנלארשיץראאוהלובנהוןיואלינשב

םאויונתושרבאוהשםוקמהחקולתולנבו

ריהזהשרמאנלובנהןמקולחתיבהשרמאנ

לובנהלעוהלננןיברתסנןיבוניתבבאצמהל

ןומטהיהישהזמרובעיןכסאויהאריאלש

האריאלורמאשינפמהארנהיהיאלולובנב

תויהלרובעילובנהתלוזבוךלובנלכברואשךל

תחקלהעבשהרובערחאיכהזמרובעיוהארנ

רשכיאליכע״נףסויוניברםכחהרמאויותוא

ותואהשענשבוטאוהרומחהיכותואחקנש

ןוכאליכרמולשישהמוילקלעהשעבאלו

אצמהלרובעיאללכאתורבסהולאבבותכת

לעותיבבאלשןיבתיבבןיבםוקמלכברואש

דחאהםינימינשלףעתסמםכיתבבורמאןכ

לעתורוהלינשהושממתיבונוצר־היהיש

תיבבאוהשהמןיבללובהיהיוותושרבאוהש

םלששקהוניאםלואוילובנבאוהשהמןיב

אלרואשרמאנותיבבאצמיאלרואשרמאנש

אלרמאנותיבבהאריאלרמאנלובנבאצמי

הזלרומאהיהיהזלרומאשהמלובנבהארי

האריאלואצמיאלתיבבהאריאלואצמיאל

ללוכאצמיאלשםלששקהוניאהמלוילובנב

אלתאללוכהאריאלןיאוהאדיאלתא

ינפמלובנבהאריאלהרהזאהלכאאצמי

ורודיםאתוצמםהילעםיבייחתמםירנהש

םלואוחספבןימחהאריאלשםללכמוונכותב

םהיתבבאצמנןימחההיהיאלשםינמאנםניא

םלואוי׳ונורואשךל.יאריאלורמאנןכלעו

םאואאצמיםאםילארשיםניאלשןימח

ילעביאלםארוסאהתחתאבהיהיההארי

האריאלובותכהרמאשהמיבורמאהלכקה

לכאהאורהתאןיאךלשךלרמאשןויכךל

ןמושיקהוהאורהתאםירחאלשושדקהלש

רמאנהרואשהושהרזנמאצמיאללהאריאל

ךפהתמאהוילובנברמאנהרואשתיבב

ןימחתלמםעךלתלמורבחםתשםתנוכ

םכחהויהאריתלמםעתרבוחמאיהשתמאהו

יכרמאוןושלהקוידמםעטאיצוהע״נףסוי׳ר

אלהאריאלואצמיאלבותכהרמאשהמ

וילעבושנשיולנולןיאיכיולנהלעהשענ

השעתאלתוצמוהשעתוצמוילעאובתשדע

םעטהשהכאלמלכהשעתאלרמאשומכ

אלורמאןיבוהכאלמהשעורמאןיבעדונ

ינשולאמרמאמלכוהכאלמלכהשעת

לכרמאמקיפסיכ״עומצעלקיפסמםירמאמה

רמאמלכאושעתאלםוקמבהשעיאלהכאלמ

לעםתואשופתנאלהאריאלואצמיאל

ךרוכזלכהאדיונאצמהאריאלורמאמשסיולג.
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תוצמהנחןינע

בותכהותושרבוניאשפ״עאיכםירמואםהש

םרואויםילטבםירבדולאוותושרבוהשע

אוהשהינינעיפותשבהונאצמאלהתיבשה

ןרהאוניברםכחההנהויבלהלוטבבהרומ

םינינעהמכבהתיבשתלמףותשראבע״נ

םוקמברבדהתקתעהןינעלתאצמניהפתתשנ

ןינעהרדעהבויםיסוסהתאתבשיוומכםוקמל

יםכיתבמרואשותיבשתןושארהםויבךאירמנל

יעיבשהםויבווהלעפיאלשרבדמותדימעו

תשלשותבשיוורובדמשיאהתקיתשבויתובשת

םישנאהולאתעדיפלסגמאו•םישנאה
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בויחהדצלעהזףאבויחהדצלעהזהמ

ךיתיוצרשאבתוצמלכאתםימיתעבשרמאנו

♦הליכאהץנעלעתורוהליווצהןינעיולנמו

הואתרשבלעאבשיווצןושלמןעוטהו

ךיתיוצרשאבתלכאותהבזוןונברתהלהרגיו

ובישהיהרתהאיהרשאהליכאהלעבושיו

קררזוהוניא7תיוצהנעמשהלםימכחה

ל״יו♦רעשהתלוזבאלורעשבותליכאלע

רשבהלוכאלל״רותחבזורמאמלערזוחש

ורמאבלארשיתטיחשאיחשהחיבזהידילע

ע׳ינהאורהףסויוניברםלואויתלכאוחבזת

תמאירמאטשוקהרוהוולכשןויעבקדקד

תליכאבויחלעהריקחהןידמןמאנתפומב

יווצלכיכרמאשחספהימיתעבשבתוצמה

לכןכאיבויחלעהרומןושלהעמשממ

ינשמאציאלבויחלהרויאלרשאיווצןושל

אלתוצמלםדוקהיהישינפמםאםינינע

המהרומריהזהלהצורשינפמואהשעת

סיהלא׳הוציוןונביווצןושלכרתומאוהש

לכאתלוכאןנהץעלכמרמאלםדאהלע

ןונכוונממלבאתאלערובוטתעדה.ץעמו

ךתכאלמלכתישעודובעתםימיתששרמאש

אוהו׳ונוךיהלא׳הלתבשיעיבשהםויו

אוביאלןכםאויהשעהאלתוצמלםדקתמ

ךירצשרובעבאלארתההלעיווצההנעם

היהיויווצ;ושלאיבישינשהםעמהויריהזהל
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תדהוימהוצמהאבתוצמהתליכאלעםלואו

המיפכתוצמולכאתברעברמאנשוילע

הוצמהאבאלרורמהתליכאלעלכאיונראבש

חספהתליכאיאנתלעובויחלכאוילעתדחוימ

ינשחספבימנןכווהולכאיםירורמותוצמלע

הרותהןמותליכאבויחלפנחס־פןיאשכו

שישינפמותליכאובייחםישרויהלכסמלכא

תאםיירצמהודרמשינפמתדחוימהלעול

יולתשןינערורמהםצעבןיאוםירצמבוניתובא

הצוחאוהשרבדלעיולתאוהאלאץראב

:תולנהןמזבותליכאובייחןכלעונממ

םירצמתאיציתדנהןיד־קולארשיין^ך^

שידצמתאיצילרכזרשעהשמחלילכ

רובעברמאלאוההםויבךנבלתדנהורמאנש

הצמשהעשבםירצממיתאצביל׳ההשעהז

ובםויהותוארוכזלהוצמויםירודסרורמו

םתאצירשאםויהתארוכזרמאנשםויכ

לילרמאנשתפסונהוצמהלילכוםירצממ

אוהםירצמןדאמםאיצוהל׳הלאוהםירומש

לארשיינבלכלםחומש׳הלהזההלילה

רוכזלתורודלהרימשהדימתהויםתורודל

איצוהםהידילערשאםימוצעהויסנווישעמ

ומשראפלוחבשלתודוהלםירצממלארשיתא

האיציתלעלורכזנתורימשעבראוילורנה

שדהתארומשרמאנשםירצממלארשי

רמאנותוצמהתאםתרמשורמאנוביבאה

רמאנוםירצממםתאצירשאםויהתארוכז

:׳הלאוהםחומשליל.

..,יעיברקרפ..־

םויהוןושארהםויההצמימיתעבשמ

תיישעמבותכהריהזהיעיבשה

םויבושדקארקמןושארהםויבורמאנשהכאלמ

אלהכאלמלכמכלהיהישדקארקמיעיבשה

אדהשפנלכללכאירשאךאםהבהשעי

חםאכתבשבריהזהשומכוםכלהשעיודבל

המודעומברסאןכושעתאלהכאלמלכ

ןידהאוהונראבשהמלכבתבשברוסאש

ביתכההריתהשלכואתכאלממץוחדעומב

אוהשפנלכללכאירשאךאחמאבדעומב

זימדהלםיכחהבותכהוםכלהשעיודבל

הכאלמלכורמאבםויהרוסאןינעבשקובמה

ונהנאהשענרשאזימרהלםהבהשעיאל

הכאלמלכרמאאלןכלעויונלהשעירשאו

רוסאזימרהתבשבשתבשבומכושעתאל

רמאממונלהשעירשאוונחנאהשענרשא

תבשיעיבשהםויבוהכאלמהשעהםימיתשש

ןותבש

רמאממןושארההלילכוהובייחק״העבםאו

דחאהםוידערמואאלהתוצמולכאתברעב

הזהכמברעבובויחוברעבשדחלםירשעו

םירשעודחאהםוידערמאמםערשקנקוספה

ךכברעבבויחהיהישםשכויברעבשדחל

שדחלםירשעודחאהםוידעבויחהיהל

דחאהסוידערמואהיהאלםאשברעב

ברעברמואהיהוברעבשדחלםירשעו

אוהשןויכםירמואונייהדבלתוצמולכאת

ברעבובייחלםעמהמםימיהתעבשלכבבויח

רחאאלאתוצמולכאתברעברמאלןושארהםוי

ץאשדחלםירשעודחאהםוידע.רמאש

ראבשםשכוהעבשהלכבובייחלאלאהנובה

לכיכורמאבץמחהרועבבתווצקהיתש

םוימלארשימאיההשפנההתרכנוץמחלכוא

בויחבאבןכומכיעיבשהםוידעןושארה

דעתוצמולכאתברעברמאותוצמהתליכא

יתשריכזהוברעבשדחלםירשעודחאהםוי

בויחתוצמהתליכאםאששרפלשיויתוצקה

לכבלוכאלבחרומבוהאוההעבשהללכב

ולאבלכאםויהןמתעהזיאמתוצמםוי

:רצובויחהיהיםיתעהינש

רוסאוניאםימיהעבשהולאבס1צהו

רחאתוצמהתליכאבויחםושמ

םהשםושמםלואוברעדעברעמםוצהןיאש

רמואתולנהןמזבלכאירוסאבהיהיהחמשימי

לכוהתבשוהשדחהנההשושמלכיתבשהו

ונחימבהשןויכךאילכאלםכינחיתכפהוהדעומ

אלםהיביואץראבםתויהבתאזםנףאורמאמב

תאריהלא׳הבשודמאנוםיתלענאלוםיתסאמ

םייקלטהנאםיכירצןכלעךמחרוךתובש

ןמהלעמלותלוכיהיפכהרותהתוצמ

ילעומוצורמאשיכדרמםוצויתלוכיה

םויוהלילםימיתשלשותשתלאוולכאתלאו

ןיאוהצמימיתעבשךותבאוהשהארנרשא

חספהןמזרובערחאאוהשםיכסהלהירכמ

תעבשתוצמהתליכאבבולח.שישירחא

לארשייכורמארשאםימכחהןמשיויםימיה

אובלץוחנהיהרבדהוהלורנהרצבויהזא

איהשהוצמבורבעןכלעוךלמהלארתסא

בותכהשונאצמויתושפנתנכסדננכהלק

רשאכהספהתלעלתוצמהתליכאןמזדחי

שאילצהזההלילכרשבהתאולכאורמא

רובעבאיהווהולכאיםירורמלעתוצמו

ןושארההלילכדחוימןמזולשיהספהתליכאש

התעיםחחמותוצמםעהספהתליכאבייחו

הצמהלוכאלובייחתנחספןיאשכתולנהןמזב

יחספץאשפ־עאןושארההלילכרורמהםע
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תוצפהנחןינע

רטאנהומצעאוהוםהבהשעיאלחבאלמלכונחנאהשענרשארשאשומכהנחויןותבש

׳הלתרצעיעיבשהםויבוורמאבתרצעיעיבשבהמלכואהשעמבר־תהןכונלהשעירשאו

ורמאםהמויהכאלמהשעתאלךיהלאאוהורמאבונלהשע;רשאוונחנאהשענש

הבשישהכאלמלעםכסומהדובעתכאלמשלכרמאםמצעםימיהולאבויסכלהשעיורבל

איצוהיכוארשרובעבהזלכוףקבתחיקליעיבשהםויכורמאנוושעתאלהדובעתכאלמ

סיכתאנההבןיאש•המרבואתכאלמבותכהולאלעוהבאלמהשעתאלךיהלא׳היתרצע

;קויוניברםכחהויהלכקהילעבםירמואךכאלוילכואתכאלמאיצותאלםירמאמהינש

רובעב♦הנבםדאהרופתיןכםאורמואע״נינינעשרמאנשסאםינפהשלשמהזאצי

םאשםתעדיפכותסכתהיקללעהשועוניאשלכןמרתויםיללובםניאהדובעתבאלפ

רבאכיכןורמחיםהלןיארשאתוכאלמההיהישםאןושלהתמכסהןידמךאהכאלמ

יהיאראלכתנעמוזוותלוזןכשלכבותכהםאותלוזמוהנעמעדוישםאושפנבעדדי

קוזחהדובעתבאלפרצאמשורמאםהמואוהשפ״עאיכתיירותהמכסהוזשרמאנש

לעובישהלשיויהעיניםהבשישתוכאלמבבותכהושעתאלהבאלמלכללוברםאמ

יסרוסאןינמהעיניםהבשיאלשתוכאלמלעשינפמךאיהכאלמלכומכוהושה

ןותבשםשמותכאלמלכרמאממבישיסאורמאנוךאהכאלמלכרמאנרשאםויה

רכזנאלשתועובשגהבםרוסאאוביןינמרשפאיאשינפמוהדובעתכאלמלכןכםנ

דמוערמאמוניאןכםאוובהכאלמוןו״ובשרמאמשרמאנםשהירבדבתריתפרדבעל

שאןושלהןוקתמהיהישןכתיאלסנויושפנבהכאלמלכתקוציבקוציתדובעתכאלמלכ

רמארשאכיכינפמותלוזבעדונהיתיוהנעמוזב•ונלהמוןעומןועמיםאויךא

תבאלמלכםויהותואברסאוךאהבאלפלכןווכמהךאהכאלמלכליעוהוליאוהתפערה

יעיבשהםייבורסאוסצעיעיבשהםויבהדובעתנוכתתפותדובעתכאלמלכרמולםעמהמ

רבכויתכאלמתשעתאלךיהלא׳הלתרצעתיהשינפמהבושתהאהתיהפבםההוזי

יתקזחמלכתלמשתכאלמונרמא•ןיבותכאלמתכאלמןונכתובאלמםתבריתהלותוכאלמ

וסכהדובעתבאלםלכיכונרסאשוסכהנהותכאלמלכרמאמבםהבליעוהלכא־למא

והנעמעדונןושלהןוקתמהיהיוחבאלמלכסוקמלכורואבהרצקלירבובןוובמההדובע

יתרצעיעיבשהםויבורסאמבןידהאוהותלוזביברסאנשםאויעדונןוצרהאהיות־תבזיש

רשפאיאהזוהבאלםהשעתאלךיתלא׳הללכןמתוחפוניאהדובעתכאלמלכרמאמ

רסאפתויהלינשהקלחהםלואוייןושלהןידסרמאמבלכואתכאלמאיצוהשהמןכאהכאלמ

הושישהרותבהוצמהןוקתמהדובעתבאלפרסאבבןוצרהתויהל•ןידהאוהתכאלמלכ

יךאתכאלמלכומכתדובעתכאלמלכרמאמאלשידברשאךארמולתדובעתכאלמלב

ןכרמולןידתאותסשתירבדבתריתסאובמיבותכתורצקו׳תיםשתירבדבתרי/וסדובעת

יתרצעברמאנשהכאלמהשעהאלרפאמבלכרסאפןינעמשתרמואתתעדיפל.םנמאו

תויחלאוהתיירותההמכסהןידשונעדיאלהותבאלממץוחובןוצרהש־עדויתדובעתכאידב

תכאלמלכרמאמשרמאנםאהנהויליעומםששייתונושלהראשכושפנבעודיהיהישלכוא

ראשלליעוהלםכסוההרותהןמםכסומהדובעומעטהדובעתכאלמןינעןוצרששריפש*מ

השעממץוח•הכאלמדוסאםהבשישםידעומהכאלמהכמסנןכלעועניתכשיש•מבאלפ

ליעוההמהכאלמהשעתאלרמאמלכאלכואהכומסאובתתכאלמתלמ.צהדובעלא

םשתכאלמלכרמאמתויהלרשפאיאןכלעותאהשעאוםוקאויתחאהרוצבתתרבוסו

תויהלישילשהקלחהןכאיהרותהןוקתמיתתרפומתכאלמבסיולהוהכומסךלמהתכאלמ

םכההתעד5$לםירמאמהלכבהאנתהתרישקםעטשתמאבראבתיאלשהנעטה.עלואו

ןיבלדבהןיאיכהארנרבדתע״נתעושיוניפררואבהונבחרהרשאכעניהלעהרומתדובע

חדובעתכאלמלכונרמאןיבוהבאלמלכונרמאעניובשילכואהשעמשדועויתכשןינעג

הסאבםעטהןיאוהאנתהתרישקךירצלבבותוכאלמשיהנחויהדובעתכאלממאציךיאו

כ'האורמאהלחתכשהשעיאלהבאלמלכאוביןינמודעומכםירוסאמחועניםתבץאש

ךאשפנלכללכאירשאךארמאמבריתתתדובעתכאלמץנעסאשיתרותןידמםרימא

םעטתהשעיאלתכאלמ•לכרמאמבתנובתלכנים־אותשתמאלתועניולשישתמכלנסומ'

רמאןכלעויתמת•אובמולבואהשעממץיחרמאמג״ללכנאוהתדמעתכאלמ•לכדסאמג

 
לדבהןיאשלכשתןידמתעדי םהברוסאלםידעומרוכזלהצורבותכי
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תוצמהגהץנע

אוהולשבולשבתרשאתאוופאופאתרשא

םכלהשעיורבלאוהרמאמבריתהלהצרש

דועויםויהתחמשינפמדעומהםויםצעב

ץבהאלשימלעליעמוניארםאמההזש

לכאירשאךאורמאבויללוב•קרםוידועבמ

םייחילעבםגסינכהלםעטהן־אשפנלכל

רוסאויםכלהשעיודבלאוהרמאשרובעב

םכלרמאשינפמלארשיוניאליבשבןיכהל

ונסמלארשיוניאהלכואומצעלןיכהםאאלא

ךירצלכאמהןוקתשעודיויןמדזנםא

ןינעהאשישהארנאלןכלעםיברםינינעל

שוללןוחמלשודלורוצקלךרוצהיפלביחרהל

מוחשלםנוםויהםצעבושעיםלכותופאלו

אלםאשאהאיצוהלולשבלוחתנלוטישפהלו

שיויםבאצויכוםיצערבשלותאצמנהיהת

הירחארשאהכאלמהדבלתושעהלרצקשימ

1יכללבאירשאךארמולךרצוההזבוהליכאה

לכיכעודיויםבלהשעיודבלאוהשפנ

יםיאנתלךירצטרפללכהןמאיצומהרמאמ

ךאםאיכןונכיאנתהתולממובהיהישדחאה

תומוקמלאבסאויקרידעלכויתלוזיתלכ

םויבו•ןונכבותכוניאויאנתהתולממךירצש

אצישםימימתהנשינבםישבכינשתבשה

בישהלשייושעתאלהבאלמלכרוסאללכמ

ושעתאלהכאלמלכתחתללכנוניאחזש

לכתישעודובעתםימיתששורמאינפמ

םשהיהיאלשוירחאהיהישינשהו־ךתכאלמ

ומכהברהמטעמהיהישישילשהוירואבהרוחא

ילארשילכממטרפשוילאבורקהוראשלםאיב

םימכחהושריפןכלעיוניממהיהישיעיברהו

אלרשבלרעובללרערכנןבלכרמאשקוספב

ינבךותברשארינןכלכלישדקמלאאובי

שיאלכאלוושריפשםיולהםאיכלארשי

םיללכנםניאםיולהשינפמסיולהםאיכרחא

:רשבלרעובללרעללכבי־

אללכאמהךרוצתבחרהבךשמנםאןך^ןךף

ןמטרפללכהןמאצויהןידכהיהי

ךרוצבתוכאלמבורשישרובעבהכאלמלכ

םאושפנלכללכאירשאךאםעטחמולכאמה

הכאלמהרצקללובסישהמבןוצרההיהיןכ

ךארמאםביוצרההיהיאוהלכאמהךרוצב

סינינעינשמהזאציאלוישפנלכללכאירשא

הליכאההירחארשאהכאלמהןמנלדיםאש

לכדתושעלןידתורהאתוכאלמןכםנתושעל

ךארמאשרובעבהזרשפאיאםאוךירצשהמ

הכאלמהןמנלדלןיאשפנלכללכאירשא

לעדומעלהיארןיאיכהליכאההירהארשא

לכללכאי.רשאךארמאמבןוצרהלכאלובנ

שפנ

שרמאבןידהאוהוישפנלכללכאירשאךא

ץוחרוסאההזבונוצרשהדובעתבאלסל

יאנתהרשקבוהבהרצקולכואהשעממ

אלהכאלמלכרמאמכםדקשהמלעחטבש

ונרמאוישפנלכללכאירשאךאטרבהשעי

קרפיכינפמםשהירבדבהריתסאובמהז

שדההקרפקוזהשדקיארקמ׳הידעומהלא

רשארמאמבםשורתוארהלאוהןידהוהזה

לכרמאוףילחהןכלעוהאנתהרושקךירצ

הרוצברמאמההיהםאשהרובעתכאלמ

םילידבמונייחךיאהכאלמלכדמאלתחא

לכואהשעמרתהםהבשישםידעומהןיב

יכתעדההעטתאלשוירופכותבשןיבו

ושפנבליעומהדובעתכאלמלכרמאמשרשפא

רמאןכלעלכואתכאלממץוחתוכאלמהללכ

חבאלמהשעתאלךיהלא׳הלתרצעיעיבשב

:האנתהרשקןורסחבובןוצרהשריעהל

ישימחקרפ

לכאירשאךארמאמשםירבוסשי.ן^יא

חספהלעקרזימרמוניאשפנלכלי

ינפמרשעהשמחברעבלכאהלבייחתנש

חספבאלהותושפנתסכמברמאנחספבש

לכאיתושפנהלכללכאהלובייחתנםירצמ

דבלםירנובהםירכזובייחתנתורודחספב

בייחלאבאלשדועוישפנלכלרמואךיחו

תליכאלעדחילאבאלשדועו;ריתהלאלא

אלשדועויוללכבםויהתליכאלעאלאהלילה

ויהאלאדבלחספבלכואהשעמקסעחיה

בותכוהישאיחספבהנהםימלשםילשבמןכסנ

יכהלאלכמלודנויתוריסבולשבםישדקהו

ןושארםוילשהלילכקרבייחתנאלחספה

אלהכאלמלכורמאבםימיהינשללוכהנהו

ודבלאוהשפנלכללכאירשאךאםהבהשעי

הזאבאליכרמואשימשיויםכלהשעי

ומכהליכאהרההבתורוהלםאיכרמאמה

אלהוםויהוהולכאתבשברמאשהליכאהש

דועוםכלהשעיודבלאוהרמואבותכה

רתהלעזימרמוניאםזיהוהולכארמאמש

ליבשבםאיכרמאמההזאבאליבהליכאה

אלםויהםהלרמאישידבןמחןינעלםתלאש

אוהרמאמיכרבסשימשיויהדשבוהואצמת

יכלוכאלולשבלםעטהןיאםכלהשעיורבל

ץמוחומבםלכאישםינינעבוריעקתיששא

ןקתאלשימלעקרזימרמוניאהזוןמשו

הארנהלכאיןכתיאלהזולושבםוידועבמ

תארמאמביששבןיבהלתבשבהרוהשהם

־
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םהדעומהםצעבםיםחשנויהתועובשגח

תושרהתטיחשלםהמשיקהלןיאוהומכימלש

הירחארשאהכאלמהאלאריתהאלבותכהש

םדוקהטיחשהםלואוילושבהאיהוהליכאה

טושפלטוחשלןונכהברהתוכאלמשילושבה

ודבלאוהבותכהרמאשהמיחתנלורקנל

המהייפאהולושבהםעטלאוהםכלהשעי

תאורמאביששםויבתושעהלתבשבהרוהש

יולשבולשבהרשאתאוופאופאתרשא

וליפאולוהבלכאישהמדעומבןקתלרוסאו

השעיאלהכאלמלכרמאבותכהשתבשב

תלמושפנלכללכאירשאךארמאוםהכ

לכללכאירשאךארמאמלתטשפתמםהב

רהומריתוהוומצעדעומהתאנהללשבישפנ

תמילכאהלרוסאהלהתכלהשעלוחבולכאל

תבשברוסאשהמלכהלכקהילעבורמאש

ןיבהכאלמלהמודאוהשןיבדעומברוסא

סושמאוהשןיבהכאלמידילאיבמאוהש

יתובשםושמםירוסאםירבדשישודחיותובש

אלםהבתובשםשרכזנאלשתוצמהנחבהנה

םושמםאוורסאיןיאמןותבשאלותבש

וארקנדעומהילוחאלהשדקארקמוארקנש

:ראבתירשאכשדקיארקמ

ץלכתקוחשלרוסאוחמקהדקרלףן$א

רתוהאלודוצלרוסאוטוחשלרוסאו

אללושבהיכוירישכמבלושבהאלאדעומב

הרכזנאלשפ״עאושאהידילעאלאןקותי

אלאןכתיאללישבהשןויכרורבבשאהרתה

ישאהתרעבההרתוהפ״כעשאהידילע

השעיאלהכאלמלכרמאשבותכהןמזמרשיו

ונחנאהשענרשאללוכרמאמההזשםהב

ךא״€אמבןידהאוההילאמהשעירשאו

יםכלהשעיודבלאוהשפנלכללכאירשא

איהרשאלכאמהןינעליולתאוהשהמו

םלואוישאהתרעבהאוההזהילאמתישענ

ילכבתללכנהניאשאהתרעבהיכןעוטה

השארבהילעהרהזאהאבתבשבוהכאלמ

םלואוהכאלמאיההרעבההיכםילטבוירבד

יעדונםעטלהאציהשארבתבשבהאציםא

ךרוצלאלשדעומבדנהקילדהלןכתיההלאשהו

תכאלמריתהשרחאיכבישהלשיוילכאמה

שאהידילעקרהיהתאללכואתכאלמולכוא

תקלדהידילעקרהיהיאלדימתהלשאהםויקו

ונחנאןיארנהרואבלעותנםאוליפאורנה

תקלורשאהתויהםעםלואויהזבםירבוע

יאיכלכאמהןקתלרנהתקלדהלןכטךירצ

רחאךרוצלרנהקיתעהלםנמאיךשחברשפא

ובץארשאתיבבקילדהלואלכאמהןמץוח

ךרוצ

ןכםאוהליכאההירחארשאהכאלמהשפנ

לעוםכלהשעיודבלאוהדוערמולםעט.דג

׳ררמאויהזבםעטתתלםימכחהוכרצוהןכ

ללכהןמטרפתאיצייכל״זתפיר״הבדל

רהאתיםימעפורואבהוירחאהיהיםימעפ

הנשינבםישבכינשתבשהםויבוומכרואבה

אלללכןמאציוםיעבראהתנשכרמאנאוהש

הנושארההנשברמאנההכאלמלכהשעמ

האריןפםכלהשעיודבלאוהרמאןכלעז

אלאהתעואיצוהאלורחאטרפתאיצירשפאש

ןמהווצמהזוזלרשפאיאיכרואבהבכע

תתלולשיםיצפחהלכעדיאוהואלאדמעמה

יכרמאויםכלהשעיודבלאוהרמאמבםעט

האבולכשהוילעהרוהרשאלככוברובדה

החיצרהותונרפכהומכהרותהתוצמםנ־0

םעטההיהישואידבלקוזהלאוהשובםעטהו

המלכרתויאלשליעוהלודבלאוהרמאמבש

רשאהכאלמהאלאלכואתכאלמבךירצש

ודבלאוהרמאןכלעודבלהליכאההידהא

תוכאלמהללכמלכואהשעמלידבהךאתלמע

אלשליעוהודבלאוהרמאמוםינימהכאלמהש

הכאלמהאלאהכאלמךירצשהמלכריתהי

הלכקהילעבןכלעיהליכאההירחאדשא

הניאשתושרלאתושרמהאצוההוריתהש

ידאלוןידכאלשושעלכואהשעמבהיודח

ןכמנאלאלכואהשעמתלעלהוריההש

רמאבותכהולכואהשעמתלעלאלשהוריתה

ורמאםמצעםהושפנלכללכאירשאךא

יתוכאלמתובאמתושרלתושרמהאצותהש

דעומברסאנאליכהלכקהילעבורמאשהמ

הכאלמאלאלכואהשעמכתויולתהתוכאלממ

דעומבדספההלןיאברעבמהאשעםארשא

שיבדעבמהאשעםארשאלכואתכאלמלכא

הזמוידעומבותושעלרתומדעומבדספההל

הטיחשהיבםירמואוםלכשלעםתואתדיהרבנ

ידספההלשידעומהםויברעבהשעתםא

םבןיאיכונעדיונחנאשןילכתתקיחשןכו

הכאלמהאלאבותכהריתהאלורבדדספה

חמקהדקרלרוסאבהנהוהליכאההירחארשא

תרתומהטיחשהשםהירבדכםאוךילכתקוחשלו

תומהבבהטיחשבהשקוהםינדבהפיסאהחנה

םאםהלאצמומהלטהשירקבוןאצהרמאנש

סאוםהלאצמוםהלףסאיםיהינדלכתא

יתרתומהיהתהפיסאהםנתרתומהטיחשה

םעםיטחשנויהשהנינחימלשמהנעטןיאד

ןאצךיהלא׳הלחספתחבזורמאנשחספת

העבראםויבםיטחשנויהםיטלשהשרקכז

ימלשותחאהלילוסיסיינשלםילכאנורשע
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הטיקלהלעזימרמהזשואיבידשאתאוניכהו

הנכההוואיבירשאהארמאןכיכהדידמהו

לעזימרמתויהלןכהיאלו־ואיבהשיהמלכהללוכ

בותכהיכםישנאורבסרשאכהייפאהולושבה

ולשבהרשאהאוופאופאתרשאהארמא

דעתרמשמלסכלוחינהףדועהלכהאוולשב

תויוולןכהיךיאולשבהנאללכהשללכמידקבה

רפאופאהרשאהאןינעלהזמרמוניכהוהלמ

וניברםימהןכוילכההאתללוכהנכההו

תארמאמלתדהוימוניכהותלמןיאשע״נהעושי

ותיבסורחארבדלתזמרמאלאופאופאתרשא

ןובנןיאלרמאמסלואויוירבדיארוקלהעורי

אלשהמולכאירשאךארמאמןמובזמרהול

ילעבשהארניןוכנוניאשלתנאלותרכנ

אלובוטםויבהצקומהורסאהזחבמהלכקה

הרוחסלתודמועהתוריפןונבתבשבוהורסא

הליכאלםדהייאלסאדעומבורתהכתבשב

ולןוכנץאלרמאמשונתעדפ״עו'יהצקומןה

לאהנכה•ולהיחתשרבדםהלהיהאלש

הורימהלעבשםתעדיפלהארנההנהוילושבה

רוסאוירוסאהסנכה־היבןומלבאמךרוצ

הכאלמאיהשדעומבשאהואךנהתובבבל־

התובכלאיבמש־ןי־נעתושעלאלוהשארב

ליתפהשארךוהחל־ואןמשה־ריסחהלןונכ

הכרדהככששוחלןיאהבבוקילדהלאבסאו

היההאלשכ'הנובהןכאיקילדהלהנובהש

איצוהלןכהיההנממקילדהלהיוצמשא

יאיכםינעוט.שיו־יןיאיצומשךרדכשאה

הרחאשאמקילדהלםנמאשאהאיצוהלרשפא

יהשארבהכאלמשאההאצוהשןעיהיוצמ

הבשהידחאדעומהלופיסאןועטלשיםלואו

אלןועטיסאורבדההיהיךיאונתדיפל

יבורהירחארבדבותכהםנמאודעומבלשבנ

רידתלפונונתדיפלשתועובש.נחבהנעטהו

ובשיונראבשיפכעודיבותבשהירחא

היוצמשאההיחתאלתבשבולכואהשעמ:

שיויםימכחהוחרכוהןכלעורבדהה;היךיאו

ויההנממושךק8בהיוצמהתיהשאהיב־ם*נעוט

םימלשיחבזךרוצלחבזמהןמואשאהםיחקול

ויהסאהמלשההםעויםויבובובייחתנש'

םהיכןינקהדצלעלכאיולאשירחאולכאיאלריעבקרהיהיאלהזהכזמהןמשאהםיחקול

םניאהלובחתכודעומבןינקהוהריכמהוריתה

אצויכלכלעוןכירחאערופאלאםימדםיריכזמ

ונאמהמרמבחמרמךותבךתבשרמאנהזב

פידעוטחללכ־כתעדלשיוי׳הםאניתואתעד

גחויעיבשהוןושארהחספהימיינשםהש

יהרצעינימשותוכסהנחוהעורתםויותועובש

תתיבשבתחאהרוצבםלכםימיהששולא

פימכחהכ״פעא.ילכואהשעמרתהוהכאלמ

ץאלרמאשהעורתםויבואצמשרובעבוקלחנ

לכוא•השעמתושעלרתההיהאלמלאולןוכנ

ץאל•רמואהיחאלוולהיהשימהשועהיה

דמעמהונמוחלשורמאמהיהולאיכולןוכנ

רמאשןויכאלאולןיאלרמוליוארהיחםיינעל

לשב־אלשימלזימרמאוהללכמולןוכנןיאל

רהההיהאלמלאיכםוידועבמהפאאלו

ןוכנןיאלרמאמלםעמהמלשבלםויהותדאב

היהשינפמהיהבוכעהשוראבםלואויול

ונמזבחריחהארישורעשםהמושדחשאר

אלואלמלולאתושעלורעשסהמוןיכהו

־יהנכה•ילכוראשנונמזבחריההארנשכווניכה

הייפאהלעהנכההםעמשולאהעדיפלו

ויה•םירוסאהייפאהולושבהשללבמ♦לושבהו

איצוהלםהלרההההיהןכאהעורהםויב

יחונמוחלשורמאשןויבהןשרלאהושימ

הרוהההכמהז•לכלתורוהלםימכחהולאולפלפו

תכאלמלכ•רמאנתוצמהגחבידהשורמאו

ףאהכאלמלכ•ומכאוהש•ושעת•אלהדובע

רמאנו

םאיכוניאלכואהשעמרתהאלהו־םלשורי

איצוהלרשבישקוספלשיכ״עלארשיללכב

לעהיהתאלהתאצוהםלואוידעומבשאח

ןונכדעומהלולחםהבהיהיךשאםיךבדידי

ילכידילעךאיובאצויבו;באה•לזרבבתובהל

דננכהתואחינהלםימהאלמתיכוכחהשקךז׳

ילעביןתשפהקילדיורוזחישדעשמשה'•ןיע

תונאותהולאלכמהנאותםהלןיאהלכקה

םהרככתבשהרחאדעומהלופיסאוליפא1

איצוהלורסאןכלעתבשבשאהםניאשמ'

היוצמשאמשאהריעבהל•אלאדעומבןעא6

רשאכתבשהרחאתועובשנחיב;הדיבו

בותכהחכמונדמלםאשתושקהלשייראבתי

הליכאההירחאךשאהכאלמהאלאריתהאלש

ןינקהןונכהליכאהןהירחאש,תוכאלמשיהנה

הליכאליואראוהשץראהןמרבדשולתישימו

בישהלשיויןפנהןמםיבנע.תוועמאוהשצ

ודבלאוהורמאב.תושעלרישכהאלבותכהש

ךאורמאבלכאישןכומהלעאלאםכלהשעי

היהיאל•לכאהלןכומהושפנלכללכאיךשא•

לושבהאוהולכאמלורישכהלאלאךסח
ןיאלתונמוחלשוורמאבזימדמ״־זלאו.זלןפאחו

רתוהרשארבדל.תמדוקהנבתהש•ול'!וכנ
ץוחבןכה־ןינעכהייפאהו'לוש־בהאוהש

♦ךתיבתינבוירחאךלהדשבתדתעוךתבאלמ

איביוהנקישל״יילןוכנןיאלורמאביטנ:ןכו

יששהםויבהיהורמאשזזם.ןכו־•לשנל•ידג,



נןדעתומינחץנעיק

יתועובשנחןכוןותבשםשבןורחאהוןושארההדובעתכאלמלכהעורתםויבהזבןכסנרמאנו

ארקנאלןכלעיכרמאשיסרכדלםעטןיאוואצמשןויכוירזותבלכואתכאלמהיהתשןידו

תבשהירחאאוהשםושמןוהבשתועובשהנחהייפאהרוכאהארמהזשןובנןיאלרמאמ

לדבהןיאשומכויהכאלממהתיכשובןיאונהשםירמואוסתלעסבם־מיהוקלחלושבהו

ץאןכושעתאלהכאלמלכןיבותבשןיברתהןפואלןותבשםשבארקנאלךכלתוצמ

אלהדובעתכאלמלכןיבוןותבשןיבלדבהאלאןותבשהעורתםויארקנאלולכואהשעמ

:ושעתימיינששללכמלכואהשעמרוסאןפואל

שדקיארקמםשבוארקנדעומלשילוחןות::שםהברכזנא<לשתועובשנהוחספה

וארקתרשא׳הידעוסהלארמאנשתושרמהאצוההולכואהשעמרתהםהבש

הלוע׳הלהשאבירקהלשדקיארקמםתואתוכסנחוהעורהםוילכארוסאבתושרל

ןושארהםויהםעדעוסהילוחוליאוהויההנמולכואהשעמןותבשוארקנשתרצעינימשו

םלכללכבדהאכתונברקהתברקהבןורחאהוירתחבתושרלתושרמהאצוההלכארוסאב

סייניהינשםאושדקיארקמםשבםיללכנםיאיבנירבדסהיארוחקלךיאהזכהיסתינאו

אדקסןושארהםויבורמאבשדקיארקמםשבהרותירבדלעתורוהלםישוריפםילכוסש

לינסהושדקארקסיעיבשהםויבושדקהרוסןותבשםששהרותןידסחבהזיאמו

הכאלמהתתיבשבשדקאדקסםשבםתאירקםשאוהןותבשםשאלהולכואהשעמרוסאל

הכאלמהתתיבשבןכםנהונאצמהשודקםששרמאנרשאכוסעהרהישךירצורואבוהרוהלש

תושעיתלכלתבשהםויתאשדקלוורמאבאיבהוץראלהיהיןותבשתנשהטמשהתנשב

ראבע״נףסויוניברםכחהו♦הכאלסלכובתושרלתושרמהאצוההשדועויוסעורואב

דעומהילוחםיארוקםניאהלכקהילעביכלכרמאמבתללכנאיהורתהבהיהתןינמ

םהלשקסופהירבדיתיארינאושדקארקמתללכנהניאאיהיכרמאיםאויהכאלמ

ישדקארקמםשבםתואםיארוקיכראברשאתבשבהרוסאאלאהכאלמלכרסאמב

לעםתלפתבםיארוקשתולהקשיםיארקהןסואלןכםאוויתחתשיאובשרמאממ

םהמושדקיארקמ׳הידעומהלאןינעהתואיאלןכוםירופכהםויבהרוסאהיהה

םניאשינפמאלילהארנויםיארוקםניאהרוסאהיהתאלשרשפאיאןכרבדהסאו

ירהששדקיארקמםיארקנםהיכםיסיבסמהכאלסלכהכמאוהרוסאןכםארופכםויב

וארקתרשא׳הידעומהלאקוספםירמואםההיהןידדעוסבתרתוסאיהםאוושעתאל

הלאקוספםירמואשאלאשדקיארקמםתואיםהבהשעיאלהכאלמלכללכמהאיצוהל

ןושארהםימיהינשבשדקיארקמ׳הידעומולןוכנןיאלרמאמשקוספליוארשהמםלואו

רוסאבםימכחהורוהויהלדנהלאוהוןורחאהודעומהםדוקןוסזהוהנכההןינעלזיסרמאוח

דצלעדעומהילוחבתופורתהתוכאלמיפבהלעההתיהודעוסבלשבלותופאלידכ

ילהארנובותכהןמתחכונהיארבאלוהרמהההמוניכהאלושדחשארהיהשדצמונרפסש

הלאהםימיהדחייהוצמהשןויבוזהנובברוזעלוחלשורמאמו־לשבלותופאלדעומבםהלהיהיש

׳הידעומהלאורמאבתונברקהתדובעבתחארצחינבתבשבשונינעתעדירבבתונכ

בירקהלשדקיארקמםתואוארקתרשאתונמוחלשורמאכ״עותיבלתיבמםיקיתעכ

קוסעלונילעיוארןיאללכמ׳הלהשאאלשהלעהםלואוילולחההרקיאלשהמב

םהבהרוסאהכאלמהשאלתונמואתכאלמבןותבשםשבןורחאהוןושארההספימיוארקנ

ראשבםיקסועשךרדכתוינמואבקסעהאלאהרקישהמ׳תיעדויותויהבתועובשגתק

:רוסאבאוהלוההימיחספהימיוארקנאלןכלעתבשהתרחסןינעב

תוצעבוטבםיקדןתונךורבתוצמהגחרדסםלשנ

תועשומללאונללאהתועובשנחרדסלחנ

רובדה
הב



ןדעתועובשהגחץנעיןג

עודיהזרשאכןושלה•ןמוניאוהרותלש

יתלוזדהאםויבםדאהתובשיםאיכ

אלתבש׳תיפשהוארקשעודיהםויה

םשבהרותההארקשהמלכאתבשארקי

םויתאירקותישארבתבשםויןונכתבש

ולאתבשהטמשהתנשתאירקורופכ

םדבשמתשנאלשהרותהתומשםה

שיהרוההןמםשותויהםעויןושלהךרד

לכהלעהזשזניאוןושלהןמקלהול

תבשהשותלעלקולחדהאלכאלאדהאכ

יכרמאנש׳היםשהתתיבשל•תבשתארקנ

ןכלעוונתתיבשוותכאלמלכמתבשוב

רופכםויויורומשתיתותבשתארמאנ

ברעדעברעמוברמאנכ״עודבלונההיבשל

תתיבשלהטמשהתנשו־םכתבשותבשת

םאו׳הלתבשץראההתבשורמאנשץראה

םכסוישםוקמהזיאלכבהרותהןמםשןב

תאירקןיאוליאוהויםידחוימםיאנתולשי

דצמקרהלעהוזדצמןושלהןמםשה

סש־יירותהםשםכבוישםוקמבהנההרותה.

ץוחהלעה•ןבת־אלוונממקתעיאלוהנחי•

יבפשהתאדירטהלםשהאשונשותואמ.

םיטפשמללכאתומשלםתואואיצויאלתולעה,

רשפאךיאהלעביונשהיהישכןכשלבםיתכי

תפומרמאמההן^יםשהתאוילעדירטהל

שיקהלרשפאייאיבהזבהרוהלכשה

דהאדצמהמודהרוההםששהרותהםשלע•

ליעומהזשומכיכןושלהןמתמאהםשל

םששומבויותמכסהבליעומהזןכותמכסהב

םשןכעורנותפסותךירצוניאתמאה

יעורנותפסותךירצוניאהרותהןמםכסומה

יכןושלהןמלאשומהםשלהמודדהאדצמו

ןמלאשומהםשלעשיקהלרשפאיאשומב.

היהיאלו,רבעמלרבעממךלישינפמןושלה

יהרותהםשלעשיקהלרשפאיאןכדמעמול

תבשדעומהארקהליוארןיארבדהןכםאז

תנשןמשקהבאלותבשהןמשקהבאל•

׳הלושעתהלאורמאבבותכהוהטמשה•

ללכמ׳התותבשדבלמרמואםכידעומב

רמולרשפאיאו•יתותבשואהקי•אלםידעומהע•

ןושלהןמלאשומאוהדעומבתבשםשיב

רמאיןושלהןמםכסומםש•היהישכיכיהמלי

ןושלהןמםכסומןיאשכלכאלאשומונממ:

לאשומהלעיכדועוילאשומונממהשעיךיא,

א״ההאבשרהאווילעהעידיהא״האובתאל

םדוקארקנשתבשםוילהרומוילעהעידיה

איהתבשרומאבהרוהההמכסהבתבשןכל

׳הל

׳כתעדלשי־תבשההרהמבףןרףןף

םיארקהיםכהןיב־תברהקולחה"״

תרהמםירמואונחנאשםינברהימכחןיבו

יבוטםויתרחמםירמואםהותישארבתכש

תאהזםירתוסשםירבדינששראבתנםנמאו

דחאבאלאםהינשמדהאקדציאלהז

םהמדחאלאובישינפמםאםיכרדהשלשמ

אוביאלשואילטברחאהראשיזתפוםה

דחאהקדציםנמאתפומהםהמדהאל

אוביאלשואיתפומבורתוסלוטבינפמ

יולוטבבאלוומויקבאלםהמדחאלתפומה

תוקפסטועמהיהיםהמהזיאלןייענסנטא

ונחנאשןינעהםלואויקדוצהאוההיהי

תפומאבאלשפ״עאתבשתרהמל״רוב.

תפומהאבהנההישארבתבשאוהשיתמא

אוהודעומההרהמוניאשל׳־דורתוסלוטבב

דעומהארקנשבוהבהלכבונאג־מאליכ

תבשהתרחמיכרמולןכתיךיאכ״אותבש

םידעומתצקםלואוידעומהתרהמאוה

וארקנשונאצמלכואהשעמרתהםהבש־ש

תבשןיבשילודגשרפהותבשאלויןותבש

ומכותבשןינעבראבתנרשאכןותבשןיבו

יברמאנךיאןכםאוראבלםיריתעונאש

וצהלנשדעיבוט•םויתרהמאוהתבשתדהמ

דעומהארקנשהיאראיבהלהי־בקהילעב

בותכהןמםיכרדינשמהיארהואיבהלזתבש

אוהשקההןמוחקלשהמושקההןמו

ינמדדוהושהרזנןידמדחאהיםיכרד׳נשם

הושהרזנןידמואיבהש•המוירמוחולקןידמ

אלאהבשארקנאל•תבשהשםרמאאוה

דעומבשיש־ירהאזהבאלמתתיבשםושמ

דעומהאדקהלץדהאד!דהנאלמתתיבש

הפודעתבשהשונעדוהרבכ1יתבש£שב

לכאהשעמרתהובש<דעומהשדעומה;מ

הרזנהקלתשדשפאיאורוסאבאוהתבשבו

לקןידמוחקלשהמוידעומלתבשמהוש

תבשםשבתארקנשהטמשה•ת&^רמוהו־

תבשהתיהו׳הלהבשןדאההתבשודמאנש

התוהפהטמשהתנשסאשםירמואןיראה

תבשםש1תארבנו,.דהיב״יבדעץעוןמ,

ףוהעאוהש•תבשםשבדעומהארקהלןידה

תתיכשז?בישהל•שיויהכאלמתתיבשב

הניחבבקרועוניהבבהניאהט6שהתנש:

יפב׳הל•תבשץראההתבשורמאנשןדאה

ינש•ןיבשיקהלרשפאךיאוהלשםיאנתה

לקבדחאןימההתםיללכנםניאשםירבד

סשאוהתכשםשי3רמואללכוירמוהו:



אנןדע.

תועובשהנחןינע

ןושארקרפ

ןוצרהשתורוהלואיבהשתויארהםלואויבוזהםוקמונלשיםלואויםכיתובשומלכב׳הל

קוחשחיוארםתצקלבוטםויתרחמובתוירעברובדהלעהרותהתומשקולהבדחוימ

הכרדסנורוכזנםוקמלכמןכאיםהילעןמהיארואיבהשהמםלואויםראבנםשו

ואיבהשם׳ינפואהזיםהילעשוחליוארשרמאנשהמתבשםשבדעומהארקשבותכה

תרהמ.תבשחתרחמשעידוהלםהמרזעהלואהלועהבדנאישנההשעייכולאקזחיב

:רתוסהלוטבבתורוהלםהמובוטןוירעשהתאךרדולחתפו'הלהבדנםימלש

תאוותלועתאםינחבהושעוםידקהנופה

דשפאיאדתבשהםויבהשעירשאכוימלש

ןוימדהיכינפמתישארבתכשהזהיהיש•

תבשהתרחמשורוהרשאםיברדהםהן־י^ךיכעודיוםימלשוהלועתיישעבםאיכוניא:

ורמאדחאןפואיבוטםויתרחמאוהידעומםויאוהללכמותבשבושעיאלםימלש

בותכוולכאתתוצמםימיתעבשרמאבותסהשןמםשאוהתבשםשוליאוהבישהלשיו

ףולחותוצמלכאתםימיתששרמוארחאםתואהללכתוירותהתומשתמכסהוהרוהה

הששוןשיהןמהעבששהרומרמאמההזהרוהבונלתוארהלהלהתבךירצהרותה

םירפיםויהרשעהששבשללכמשדחהןמםלואותבשםשבדעומהארקנםוקמהזיאב.

םחשונשריפרבכויבוטםויתרחמאוהזיברמואודבהזיאמהמלשההםעויאצמיאל

ונממהלעואיצוהודהאשוריפובושריפושעיאלםימלשהשינפמםאדעומןוצרת

רבדםרמאבתושר.תוצמהתליכאשאלודעומבםנושעיאלםימלשההנהתבשב.

לעדמללאציאלללכהןמאציו:ללכבהיהשימלשםאיבםימלשתושעלהרותההרזג

ונשריפונחנאוולכללכהלעדמללאלאומצעןכםאםישבכינשםהשתועובש•נהב.יוצמ.

תוצמלכאתםימיתששרמולובהנובההמימלשםהשרחאןוימדההיהירבדהז•אד

יכינש•ןפואיובריענ,דועוםדקשהמב•דעומבושעיאלהבדנורדנימלשו.הבדנירדג

היהייכוהנורחאבתבשוהלחהבתבשדבזתוכיאתולועהוםימלשהשדועוילכה♦יברל

דעומוהלחתתויהלבוחדעומןינמההירחא•ושעירשאברמולםעטהמוםתיישעבההא

ומצעבותירחאיביתמאשקהוניא.הזז•השרפההתוארדסבתוארהלןידוידעומהםויב.

אלאדעומומצעבוניאןינמהתישארודעומאלהנהויוילאןוימדהבושישךירצשהמב.

בותכהיכורמאישילשןפואידעומהרחאליבשבאלאןכלםדוקמבוהבהריכזהשונאצמ

םויתויהלהרקידשאכתותבשעבשדמאדשאהלועהורמאנשתבשבהלועההיישע

היהירשאבםויםישמהרמאותבשדעומה:תויהלרשפאויהבשהםויב׳הלאישנהבירקי

׳המאקולחוניאהזםנועובשהיצחבדעומהתיישעלרההתבשהםויבהשעירשאכרמאמ

םויםישמהםנובשחבםניאתותבשעבשיבשקהליבשבשמזהשיםאודבלהלועה

חושישיוארהיהוםויהעשתזםיעבראםאיב•ודכלשתאוותלועתאהשעורמאשהיישעה

ינשמדחאלכלםירמאמהינשמדהאלב•ומכדבלהליעבוילאןוימדהדחוימהיהיו

וירמאמךותמשדועוןבוניאהזוםיקלחה•ב״חאוםביהבחםכ־תולועהמשםתאבהו1

בותכהיכיעיברןפואיתישארב•תבשהארניהלועהלערזדהוניאדםשםתלכאורמוא

רפסמההזוםויםישמחורפסתךלרפסתרמאזהשעירשאברמאמרוזתלןכתישהמםנמאו•

לשתועובשהןינמבאלןיד•תיבביולתהממרעשהתהיתפלעאוההבשהסויכ

יכבישהלשי-ינומהןינמאוהיבהאירבשדחהםויבוההפיתבשהםויבוםדוקמרמאש

יפלםויםישמהןינמםנתועובשהעבשןינמתבדנןיבהזבלדבהןיאשהזבדעהוהתפי•

ןינמתויהלםעהוםלועהנהנמכוניאהאירבהתחיתנבקרלוההימיבםעהתבדנןיבואישנה

רמאבותכהש•םרמאישימחןפואיינומהדשאכרמאמרדזהי•ןכלעוםידקהרעשה.

תרצעשדקוםימיהנמישדהישדקוםימיהנמיבדועוירעשההחיתפב.תבשהםויבהשעי•

עודיםויב.תרצע•ךכזעודיםויבשדחש•וסמ!םימלשתויהןבלםדוקמ.הרוהאלבותכה:

םויחץאשדחהשתלקלוקמהשקהוז־םנו־םויבהשעידשאברוזחישדעדעומבםישענ־

חריהתייאדיפלעםא•יכקמה•דצמעודי־ארקשםתנעטהלטבןיםאווילעתבשה

לכאאלמהיהיםעפורסחהיהיםעפירהש•־ממלשהולאוםוקמההזמתבש־דעומה

ןינמה•תעיבתבשדהב•עודיםויההיהיתרצעהבהזיאמןיבהל•שיתבשארקידעומהש

עקוהךיאוגומםויתרחמאוהשםתדיפל•םני•תרהמתבשהתרחמבןוצרהש.םירזענ;

הז.
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סאואלברייאוןויסבהששבתויהבםוי

הנבישכביואויןויסבהעבשבהיהירסחרייא

הרקיוהייארהיפלעםישועהיהנוונשדקתיב

♦ןויסנהשמחבלפונהיהיאלמרייאתויהל

תלכהאבשרובעבםירמואינימש;פוא

אוהשהרומו״אוכאלמהלועםתברקהו

יבתוקוניתליוארךמסההזוןויסבהששב

הזותמרונהבסילכםירסחוםיאלמהמכ

הקתעההןמרזעהלונעטשהמויםהבאצויכ

רמואללהתיבתבשבהלהשתרצעםרמאב

םוירמואיאמשתיבוהירחאלחובטםוי

ד־,םלעתרצעז״הנאלםירמואויהמויבחובט

הקתעהםתקתעהןיאיכעודירבדהורוכעה

מידיעמםהירהוםיקלחנםהרבכיכהמלש

םייקלאלשורבארשאכםישעמושרחש

תבשהרחאתרצעםירמואשןיסותיבהירבד

םהואנדתמדקמםיקולהלארשישללכמ

דהאןקזוםתצקמלםתצקמםיקולהםמצע

תבשתרהמתבשתרחמשרמואהיהםהמ

ינפמרמואהיהוריאיןכסחניפאוהתישארב

םויהדעוםוירחאםויוחונישםשההצרש

םינעוטהתצקמשדעהזבםיקפוסמםהמשי

דהאבותכשםירמואםהיתונעטבםיארקהלע

תויהלהרקירשאכתותבשעבשרמוא

םישמחורמתרמוארחאבותכותבשדעומה

יעובשהימיךותדעומההיהירשאכםוי

ימכחמהזוננמזבהיהםכחדחאשיאהנהו

הדומהיהויטנופורניאהאירמש׳רםינברה

תיעיבשהתבשהתרחממדעתרכזנהתבשהש

רובעבםירזםינפלעתישארבתבשאיה

יכרמואהיהותרהממתלמבששומשהם״מ

תרמעמשמבללכנעובשהימימםוילכ

ןייעלןיאושומשהם״מרובעבתבשהתרחמ

:התעוירבדב

לעםהירפסךותמחוכותדנהרדסאו

ןיבוםיאיקהןיבשישהקולחה

תוכזבהאורירזוכהךלמההיהשהמםינברה

אלשרמאורזוכחךלמלןכרהןעטוםיארקה

ונילעםינעוטםהשהמבםיארקהםעקולהל

סוימאוהשתבשהתרחממתלממןכומהןמ

םינהכהןמדחאשרמאנךכרחאוןושאר

תעדםעןייוצרהםיכלמהואםיטפושהוא

ןמהנובהיכהארסימבחהלכוןירדהנסה

ןיבםויםישמחםושלאוהאוההרפסמה

םיטחריצקירוכבןיבוםירועשהריצקירוכב

תותבשעבשםהשתותבשעבשתרימשו

עובשהמםויתלחתבןוימדטלןתנותומימת

ןושארםוימהמקבשמרחלחהמהיהיםארמול

ועינה

אלבותכהיבורמאיששןפוא*הזמהז

ובשישםויבאלאינולפםויתרחמךימסה

םויתרחמאוהתבשהתרחמןכםאהשעמ

שולחרמאמהזוןברקהונברקהשבוט

םידחוימםימיהעבשהללכיכעודירבדהש

ןושארלםויהלנסויךיאודחאןכרקבםילכ

םשבארקנןושארהשינפמםאוםללכמ

רובחהותבשםשבארקניעיבשהםנתבש

ןתמיכםירמואיעיבשןפואיוקידצמ

אלשרשפאיאוישילשהשדחבהיההרות

הזושדחהמעודיםויבםויההזומכהיהי

תרחמתבשתרהמשרופישכםאיכהיהיאל

םויבהלתיאלהזשבישהלשיידעומ

םויתרחמתבשתרהמםאשדחהןמעודי

םינומדקהאלאירובעהנהנמלעאלאבוט

םישדחהחריהתייאריפלעםישועויה

ךיאוםירסחואוביםעפםיאלמואוביםעפ

רובדההזושדחהןמעודיםויבתויהלןוכי

הרותןתמםוייכדחאהיםינפואמתחשומ

רמואבותכהירהשןויסבהששבהיהאל

ץראמלארשיינבתאצלישילשהשדחב

רמואדימויניסרבדמואבהזהםויבםירצמ

היהשבירקמןינעהוםיהלאהלאהלעהשמו

תשלשלםינוכנויהרמאםויבובושדחשאר

םויביכרמאנוהשאלאושנתלאםימי

יניסרהלעםעהלכיניעל׳הדריישילשה

היהשהארנבותכהיפלהרותןתמןכםא

םימיהשלשםיפיסומךיאוןויסבהשלשב

יבבישהלשידועויןויםבהששבםירמואו

רבדובהשענרשאםוילכשונלעדונאל

תואלפנהמכאלהודעומםויהיהיאלפ

םיבוטםימיושענאלוםיעודיםימיבושענ

הרותהולכקשדעםירצממםתאיביכדועו

ישימחםוישםירמוא5הירהשךכהלועוניא

כוהכהשםהלשהיארהוםירצממלארשיואצי

ינבתדעלכואוביוםילאמועסיורמוא

יניסןיבוםילאןיברשאןיסרבדמלארשי

םויבובוינשהשדחלםוירשעהשמהב

ולכאתברעבםהלרמאםשהוהנולתההתיה

יששהםויבהיהוםחלועבשתרקבבורשב

יששוןמהתדיריליששםויאוהווניכהו

היהרייאשדחשארםויןכםאהאירבל

היהשהלעיןסינשדחשארםויותבשםוי

םויהיהותרחמםויןכםאוישימחםויב

ןתמהיהתבשםוישםירמואסהוישש

ושדקלתבשהםויתארוכזרמאנשהרות

םויהתארוכזרמאשןונכםויבובהיהז

בישמהודהאהלועהגהוםירצממםתאצירשא
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ןכלעוהמקבשמרהלחהמרמאמללטבמונממשיקהלןושארהםוידערפסמבועינת

ושריפויבוטםויתרהמאוהיכרמולרשפאםוידעעיננינשםוימהלחתההיהתםאש

םויאוהשעשוהיברומאהחספהתרחממהארנשתעלכבונילאחנומשמרחלחהוינש

הרהמשעידומבותכהשפ״עאורשעהששוהועבקווברופסנוובליחתניואראוהש

ועסיובותככרשעהשמהםויאוההספההזבהיהיאלוחספלשינשםויהיהיש

םוירשעהשמחבןושארהשדהבססםערמהרותלונלולכקלונבייחתהוהרוהלהריתס

םהם־הספינשורמאיחספהתרהממשדהלםע׳הרחבירשאםוקמהןמאוהשינפמ

אוהלארשיחספלארשיחספוםשההספהאובנבהזהיהאמשוונרכזהשםיאנתה

השמחםויאוהםשההספורשעהעבראםויםייקנהיהנותויהללוכיו׳תיארובהתאמ

םימעפחספםששהלמבהנוכתאזורשעירבדרדסןאכדעםילכלכמהלובלכמ

לועפהלאסהיתיםימעפולעופהלאסחיתיוחרטאושליכוירבדמהארנילצנתמה

רובעמרמאמיכורמאדועוידהאהספאוהו.תבשתרחמשבותכהןמרזעהלםיחרוטה

רובעברובעארקנוןשיהןמאוהץראהולאויוננינעלרוזחנובוטםויתרהמאוה•

תארקנרשאכהרבעשהנשהןמאוהשונראברבבוםהמורזענרשאתויארהםה

האבההנשהןמאוהשינפמהאובתהאובתהיורתוסלוטבבורזענרשאםלואויםתריתס'

יולקותוצמרמאבותכהשלטברמאמהזושרופישיוארהיהשורמאשהמדהאןפוא

רובעםששדועויןשיהןמהשעיאליולקוןושארהדעומהןיבהיהישרובעבלכאת!ש

שדחהלעדימתרומאהןנדםשלעםגרותמםעפתועובשהנהןיבותוצמהנהןמ

אוהשכרובערומאאוהשןושלהשומשמוהששוםישמהדעהלועםעפוםויםישמה

יהלכיותרפעטבשורבדלזמרוילכשבןיידעורתפןכלעדכלםויםישמהרמואבותכהו'

שוריפהובראבתילחתלחהמרמאממןעוטהוןוצרמראבתנאלםלואויבוטםויותוא

לטבלרזענשהמישילשןפוא♦ןכרחאויהיםויםישמההולאתלחתשבותכה

ינפמתישארבתבשתכשתרחמתויהלתונעטהלכויהראבתנולאוןושארהדעוממ

תותבשללכמהצרהזיאלעתבשהקולחשטפשמבאוהרשאלטבלרשפאךיאותולטב

היהתשםארמאויםיקלחהשמהםהוהנשהירשפאיאהזעדונוניאשהמםעעדונה

הזויווצההבאברשאהנושארהתבשההששבהיהשהרותןתמבורוהשינפמםאו

הנושארהתבשהואןיסרבדמבינשהשדהבךותמראבהנאלשינפמלטברבדהדועןויסב

ץראלםאוברחאהנושארהתבשהואהנשבאלאןויסבהששבהיההרותןתמשהרותה

הספבהבורקאיהרשאהנושארהתבשהואתלקלוקמתעדוזשוכפהראבתנאברדא

רוצקלוצפחישתעבהנושארהתבשהואםויםישמחודהאאוהשונראבשהמיפכ

:דעומהובןוצרהןכםארמאולכהלטבורשאכםתעדיפכםירצממםתאצתעמ

אלאןויסבהששבאוביאליכדועויונראב

י3שןלרפםישועויהשי0י£ללכארוכעהי£לע

יםימעפוףיסויםימעפחריהתייארבםינומדקה

הצראלשראבלונחנאםיכירצםנמא־אלמרייאוןסינהיהישכףיסויהנהערני

תישארבתבשםאיכםוקמההזב״תואיןכיברסהןסינתויהלהרקישכרסחיו־

ללכמהצרתבשוזיאםייקלרוזחנןכירחאורזעהלהרנמהינשןפואיהייארהיפלע'

קלוחהקלהשקולחהיברדמהנשהתותבש.רובעמולכאיורמאשרובעבעשוהיןינעמ

תרהממםבלםתרפסובותכהרומאביכרמאנוםיארקהתדיפכויחספהתרחממץראה

תישארבתבשםאיכהזבהצראלתבשהתבשתרחמאוהרשאהיהןושארםויש

תומימתתותבשעבשבותכהרמאשינפמולכאיובותכהיולנבולכאוורפסותישארב

ורפסתתיעיבשהתבשהתרחממדעהנייהתרמואבותכהוחספהתרחממץראהרוכעמ

ןידדעומןושארההיהאלמלאוםויםישמהםויהםצעדעולכאתאללמרכוילקוםחלו

תיעיבשהתבשהוםידעומהעבשתויהלהיהבותכהודעומהיהםויבובןכםאוהזה

םידעומהעבשונאצמאלונהנאודעומןכסנרופסלליחתישםויבוברמועהרוצקלבייח

תישארבתבשםהשתותבשםתויהבאלאיפלאלהו׳ובוהמקבשמרחלחהמרמאנש

םלכתויהלםירמאמהתשלשבןינעההושיםויבןכםנודעומברוצקלרוסאםיארקהתעד

ושריפשםתעדיפללכא׳.תישארבתבשהזויששסויכםירצוקויהשהארנותבשה

ןושארהי£
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תועובשהנחןינע

ב״חאודחאסויךלחמוכלהוליפאאלאפתאצ

הזכוי?תאצםויבתרפסנהיהתהינחהונח

שלשהנייהתותורפסנתותבשההנייהתשור־פה

יאהתעדתאזםימיתועובשתותבשתוריפס

םעטיכרסאע״נלהסוניברןהכהךאיע״נ

רמאםןידשרובעבתועובשתותבשעבש

םכאיבהםוימרמאמםעקבדתותבשעבש

סאוםימיותועובשםיתשתוריפסהשרמאו

לכםילשתשתנמלעתותבשתועובשהארק

ימילכתנשמתבשהותישארבתבשעובש

תרהממםכלםתרפסורמאשרואבכעובשה

אלהפונתהרמועתאםכאיבהםוימתבשה

ילעבתעדכתבשוארקיסימיהעבשלכש

תותבשעבשימיךלויהוהזלעדעהוהלכקה

יתבשתארקנשהטמשהתנשרובעבםינשה

לילכהלתומימתרמאןכלעםכחההזתעד,יפלו•

םהשתונברקהימיכםישמהםוילשורקב

ורמאשהלכקהילעבתעדךפהרקבדערקבמ

יתומימתרמאןכלעםהיתולילםעתויהל

ריכזהאלשהשרפהוזרדסמםכחההזרזענו

תורחאתומוקמבותותבשםאיכתועובשםש

ולאותותבשריכזהאלותועובשהםשריכזה

םרכזלהיהןידתועובשהיתלוזתותבשהויה

דמלמםריכזהאלוליאוהלכאהנהםשארב

הלעהםלואויתועובשהןמןדהתותבשהןיאש

תותבשהשרובעבתבשםשבהנהםאיצוהרשא

יפלרוזעלילהארנהויתועובשהתומילשמ

ונואיבהשלשמהןוימדכתחאהע״ניולהתעד

ימיםינישמותישארבתבשםהתותבשהש

יכםכאיבהםוימרמאשרואבכסהמעלוהה

העשתויהיתותבשעבשורפסבהאבההםוימ

לכשאלתועובשהעבשסיהירהוםויםיעבראו.

רמאנאליכהזלעדעהותכשארקיהעבש

לעומםשההזשתבשתרהמקרעובשתרחמ

עבשרמאןכלוףורצולתוא״רשאדהאםויל•

רמאממםהמעלוההימיםינישמשתותבש

דערמולהצורהיהשרובעבםכאיבהםוימ

רמוליוארהיהאלותיעיבשהתבשהתרחממ

תותבשעבשרמואהיהאלםא•תיעיבשתבש

יתועובשםידחאהושריפווצחלנדעומןושארה

הושירשאשוריפכרתויהטונתעדהאלהו

תיירותהותמכסהיפלתומוקמההשלשלםשה

אצמהילכמדעומןושארהושריפשםתנוכמ

רשאכתבשדעומהארקהלבותכהןוצרמ

תותבשתועובשהארקהלוירואבהונלםדק

לכתבשעובשהארקהלבותכהןמרזעןיאמ

האירבהעובשםתעדיפלהזבןוצרהןיאשןכש

ךפהבבותכהןוצרוםוילאםוימעובשםא׳כ

עובשןיבוהאירבהעובשןיבלדבהש־ש

םוקמלכיכןושלהתמנסהמםוילאםוימ

םוילאוכימסמםוילאםוימעובשהצריש

אלהנהוםימיםיעובשהשלשרמאנשומכ

לאוכמסהילכמתועובשהעבשאלארמא

תלממןועטלןיאויהאירבלשםהללנטםימי

האמטותלמוךומסאוהיכתאזעובשאיימ

לעהעבשתרזנמתויהליואר.היהסיעובש

םימיתעבשהאמטורמאוםדקשהטיפ

ונינעשםימיתועובשנחלקשממאוהךא

בותכהונאצמאלהזלכםעוםימיתעכש

הלתישםוקמבךאתבשעובשהארקש

תבשהשינפמםעטהתבשםשכעובשה

יאצויםעתבשהיאבומבעובשהתילכת

עבשורמאבןכועובשונינעשאלתבשה

לעותועובשהימולשתםהשונינעשתותבש

םעתותבשהל״רהנייהתתומימתרמאןכ

דמאשרובעברזעהלןיאויתועובשהתומי

רמארחאמוקמבותותבשעבשדחאםוקמב

יבתועובשהםהתותבשהשתועובשהעבש

תיעיבשהתבשהתרהממדערמאבותכה

לעאלוהנשלעאללופיאלתרחמםשו•

אוהששממתבשאלאעובשלעאלושדה

בותכהיכונעמשהמויתואיובתרחמהוםוי

עבשתבשהתרחממםבלםתרפסורמא

תבשהריפסהתלחתתויהלךירצותותבש

עובשהיכרמולשיןכלערשפאיאהווי

סבלםתרפסוםעטיכסימכההוראבתבש

תרחממדערמאמדעטשפתמתבשהתרחממ

רמאמוםויםישמחורפסתתיעיבשהתבשה

םויףיסוהלהצורהיהשרובעבתומימתרמאוויהיםימיהולאךותבשוהנעמתותבשעבש

דערמארשאבםישמחהםויאוהשדחא.

םויסישמחורפסתתיעיבשההבשחתרחממ:

אלשתומימתרומאביכורמאםהמשדע

תעדהרתויוירפפמהןמדחאתבשרסחת

תבשעובשהותבש•דעומהארקהםעהמג*

םירמאנהתבשתומש־ויח♦אלשהמלשההשעי

ברחרכהמאייאןושללע•לפיטןושלהז•ןינעג

לכאידחאןיגעבםמיאלולכלךיח־היהיאלשג

היהתשכ

םתהעו,םעטיברמולשיויתותבשעבש

תותבשהתויהלךירצותותבשעבשםעקבד

םעקבהתותבשעבשרמאמןיאותורפסנ

תבשארקנ.עובשההיהישדעםכאיבהםוימ

המאיבהויקרפתמהתומבןיממאוהלכא

רמאתשןונכםדאינבןושלשימשמןוימד

םילשורילםאובדעוםירצממםתאצתעמ

תעבהקבדהיהתאלהינחהותוינחעגש•

ו



ןיע
ק

חוןןוכשהנחןינע

םלואויהמקבשמרחלחהמםבריצקתישאר

ייצקהלאוחספהלאתבשהתרחמרוזחל

תעבשןכלםדוקמרמאשרובעבלכוסרמאמה

רמאקרפההזירחאוולכאתתוצמםימי

רמאמתויהלובסיותבשהתרחממםכלםתרפסו

רומאואהצמימיתעבשבאוהשתבשהתרחמ

רבאוץראהלאואובתיכרמאשרובעב

תישאררמועתאםתאבהוהריצקתאםתרצקו

לאזימרמתבשהתרחמיבןהכהלאםכריצק

ףסויוניברםכחהשרובעבהזוריצקהןמז

תלמבהאברשאהעידיהא״הבקדקדע״נ

♦העידיהיקלחמהרותןינעהזיאלהתעידיתבשה

םאםיכרדהשמחלםההעידיהיקלחיכרמאו

ץראהוםימשהומכעדונהלערבדמהיהיש

תיארמבםיעודיםחשרבדמבותכהעדונהלעש

ונימבדחאםהמדחאלכתויהבםעטהוןיעה

ןיאשןויכץראהוםימשהוחריהושמשהומב

ןינעלםכסומאוהקרםיברםירבדללוכםשה

םשבאוהונימבדהאאוהשפ״עאודחא

שיויהעידיהא״הוילעאובתןכלעוןימה

ואולכןימהעוקשלהעידיהא״ההיהירשא

אמטהףועהןיבץראבבריףועהוומכובור

דחאלהעידיהא״הליעותאלםאוירוהטל

ואעדונהלערבדלל״רםינימהינשולאמ

לאואםדוקמרוכזלאבושתןימהעוקשל

םדוקמרוכזלאבושתרשאורחאומרוכז

םדקירשאויהנעמבואהלמבהתריכזהיהת

בויאץועץראבהיה־שיאומבהלמבורכז

םתאוההשיאההיהוןכירחארמאשומש

שיארמאשהמלתרזוחא״ההתעידישרשיו

תמידקהיהתאלרשאשיויץועץראבהיה

ינבורבעיוןונבהנעמבהיהיוהלטבורכז

השביחבונוצרשהשביבםיהךותבלארשי

אוההנעמבםדוקמרוכזלאהבשהתעידיו

ונינעשוהעקבוםיהלעךדיהטנרמאשהמ

לאהבשהתעידיהיהתאלםאויהשבילוהעקבו

דשאוירחאומרוכזלאהבשהיהתםדוקמרוכז

סאםינפואלאובתרחאומהתעידיהיהת

םויתארוכזןונכהמצעהלמהוירחאאובתש

יעיבשהםויוןכירחארמאשושדקלתבשה

רשאתלמוירחאאובתשםאךיהלא׳הלתבש

םיעשרתצעבךלהאלרשאשיאהירשאומב

שיאהימןונבא״התואוירחאאובתשוא

וארשאתאמהיהתאלםאובבלהךרואריה

ןומםירמאמהיונשךותמאצתא״התוא

הפואהוםירצמךלמהקשמואטחדמאש

םהינודאלרמאשןויכםירצמךלמלםהינודאל

םלואויםירצמךלמלדוערמאשםעטהמ

רמאמ

דחאןינעבםתואלולכלךרדונלהיהתשכ

ובייחתירשאןינעיקולחםתואתושעלונלהמ

ונאצמאלשןכשלכתוישקסינינעהםתואב

תורחאתומוקמבםינינעהםתואלרומאםשההז

תוקפוסמםהםהמרזעהלתומוקמואיבהסאו

הנוכירחאךשמהלןתונןידהוונראברשאכ

הנובהןובתודחאןינעלתומשהללכוושירשא

רמואאשתיכתשרפבבותכההנההריתסייב

תששרמואןכירחאורומשתתוצמה•נחתא

תובשתיעיבשהםויבוךישעמהשעהםימי

תועובשנהשתורוהלתועובש.נחרמואכ׳־חא

:תישארבתבשירחא

ישילשקרפ

רמאמההזבהצורוניאיכראבתנשץ,יב

ןהכהונפיניתבשהתרחממורמאבי

ימותיפהאידעס׳ריבוטסויתרהמאוהש

תרחמשםייקלויתויארתשלחהאררשאב

לוטבברזעהלהצרבוטםויתרחמתבשה

תישארבתבשובץפההןיאשלטבלל״ררתוסה

אלתישארבתבשובןוצרההיהולאשרמאו

לטבלהצרוםיקלחהשמחמרתוירובדהאצי

והזותקדוצותבשחמראשתשדעםלכתא

תישארבתבשובןוצרההיהולאשרמאש

םיקלחהשמחמאציאלתבשהתרחמורמאמ

הנושארהתבשובןוצרהסאיונרדסש־פב

ואץראלםתאיבלהנושארהתבשהואהנשל

ואתבשןינעליווצהאובתעמהנושארהתכש

ואחספבהאילתהלשירשאתכשובןוצרהש

תאתיחשהשותרבסבוריצקבהאילתהלשיש

הנושארתבשובןוצרהןיאיבתמאו־םלכ

רשעהשמחבחספהשחיכוירובחהשהנשלש

תרחמרדסאלהוחספהןמתמדוקתבששיו

תלחתתבשתויהלויחספהןמרהאומתבשה

קדיהןמולעםעהשחיכוירובחהםתאיב

תעמוחספההיהירשעהשמחבושדחלרושעב

תויהלהרקיוםימיהעבראהספהןמזדעסאוב

הבווטצנשתבשאוהשרמאלויתבשםהב

רמאנשרייאבסינשוםירשעבאוהאלההלחת

לאלארשיינבתדעלכואוביוםילאמועטיו

ינשהשדחביניסןיבוםילאןיברשאןיסרבדמ.

רמאנוונולידדימושדחלםוירשעהשמחכ.

רמאנוםחלועבשתרקבבורשבולכאתברעב.

ןוצרמונוניבהשיפלויוניכהויששהסויכהיהו

ןסינשדחתלחתבביבאהתשקבשבותכח

ינשלבורקתבשבלארשיזיטצגשןמזדעו

םעטחטוןמזההזמםדוק.ריצקהןמזוםישדח



תועובשה
נחןינעןג

 

תעבשךותבאוהוליאוההנעטןיאוהצמימי

יבולהבושתהיםהירחאורחאהסלהצמימי

יעיבשהםוישרחאהזתלוזברדסהתואיאל

תעדיפלןכאיונתעדכ.ומנההםויהיהיומצע

אלוןסינברשעהששבםירמואשהלכקהילעב

יכוננעטשהמםלואויאישוקהתואתזוזי

רבואבוהבההנההריצקהעובשלאבושיאל

ומרחלחהמרמואוןהכהלאםבריצקתישאר

בישהלשייתועובשהעבשרופסללהתהמקב

.נישישעודיכביבאהלעהלתנחספהשןויביכ

םימעפלורמועהןפואלהספהימיברוצקל

ונראבשיפבריצקהנישישןמזמחספהרחאתי

אלשהמקבשמרהלחהמםעטהיהיןכםאו

ולחהםעטכהיהיאלאותתמאלעחקלי

תוהכ.ולחהויניעוםעטכודוסילתומרעה

רמאםאויתיתמאהלחתהלעהרומוניאש

ויהםירצוקויהשכםעטהםכריצקתישאר

תרהמאוהשןמזהותואלריצקתישארםינמזמ

למרכוילקוםהלורמיאבותכההנהויתבש

וניברםכחהב״פעאשדחהןמםלכוולכאתאל

ם־ניתממויהסנךרדלעיכרמאע״נףסוי

שיאדומחיאלוךרדכערזהתחשנהיהאלו

העידיםעטהנהןעוטןועטיםאויךצראתא

לשםימיהתעבשבאיהתבשהשהרומא״הה

דחאברשעהשמהםויהיהיוהרקיהנהוהצמ

םאםירבדינשןיבונחנאןכםאועובשב

סינכנשואתרחמהאיצונותבשהסינכנש

תעידיתארוהלטביהזותבשהאיצונותרחמה

איצונשםאהעבשההנעמבאוהשהרוהשא״הה

לכתדףולהבהזותבשהסינכנותרחמה

תרהמבהיולתהדובעשינפמבישמהוילארשי

תרהמהסינכהלךירצרמועהתפנהאוהש

ש־לההע״נףסוי׳רםכחהיתבשהאיצונו

תבשהתלמבשא״ההחכטשןויכהנובהתאז

הצמימיתעבשבאוהשותעידיהנעמבהרוה

בייהמתרחמבשהדובעהםשורהיהיךיא

ןידהןמותבשהאיצוהלותרחמהסינכהל

תבשהזיאתורוהלקיפסמהיההנעמהםשור

:תשקובמהאיה

.יעיברקרפ

תרחמהתויהלקיזחהע״נףסוי׳ר5בןךך

הזקיזחהוץוחבתבשהוסינפב

הזשרמאכ״פעאתלשלשמההקתעההןמ

הרוהשא״ההקודקדמונלםדקשהמישילהמ

הצבימיתעבשךותבשתבשההנעמתעידי

ללכהןמאצויהלכןידכהיהיהזשרמאו

הרוהש

תלמוואטחתלמבהרושקםירצמךלמלרמאמ

רשאםעטהוהפואהותעידיל'הרומםהינודאל

העדיוהקשמתלמךימסהשומכו,םהינודאל

עדיןכםירצמךלמהקשמורמאבהתוכימסנ

םימעפויםהינודאלתלמםעהפואהותלמב

יתיבלאאבהורמאכבקעתלעותבהרוי

תרהממרמאמבהעידיהא״הםלואויוגדבבא

לאהבשהניאהתעידיןהכהונפיניתבשה

הרוהאלוהנימבתחאהניאיכינפמעדונה

תותבשהללכהצורוניאיבינפמןימהעוקשל

םינמיסהמדהאכרהאומרוכזלאבושתאלז

לאבושתהתעידייברמאנשבוחוונמדקהש

רוכזהיהיהלמברוכזהיהיאלםאוםדוקמרוכז

רובעבםוקמההזבהנעמהםעטםנמאויהנעמב

ולכאתתוצמםימיתעבשםדוקהקרפבםידקהש

הבשותעידיהיהתדרפומקרפאוהשפ״עאו

תעבשבשישתבשהרובעבהצמימיתעכשלא;

העידיהא״הבושתשראשנאלויהצמ,ימי

יהריצקתאםתרצקורמאשהמלאלאהנעמב

ןהכהונפיניתבשהתרהממורמאבהארנבו

ןמזבהאוצמהתבשהתרחממרמולונוצר

רבדהאציאלוירבדבשוחלשיכ״עריצקה

דחאבחספהוריצקהןמזשםאםינינעינשמ

סאהספהתלוזבריצקהםאו־הזתלוזבהזוא

תויהלויהספהרחא־אהספהםדוקחיהיש

הנשהדובעשינפמרשפאחספהםדוקריצקה

ביבאהאצמישהטושפ•הנשןידוביבאביולת

רומאוןי־טעמאצמיאלםאוןסינשרחשארב

שאררחאאלאותלהתבביבאהאצמנאלםא

ןמזאובדעיצהושדהךליהנהוןירכעמשדה

ןכםאוחספהןמםדוקריצקהשעודיבוחספה

יבחיכוירובחהוםדוקתבשהתרהמםגהיהי

ךיאוחספהןמרדסברחאומרמועהתפנהםוי

המקבשמרהלחהמרמאמשדועויהזרשפא

תלחתהםאותרחמהםצעבאלאהנועוניא

ןמזהיהיאלתבשההנהומצעהיהתריצקה

הנעמלהבשתבשהתעידיהיהתךיאוריצק

םימכחהירפסברפוסרבבויהריצקתאםתרצקו

ךימסהלותדהזהיהן״אתכבומשדחאשיאש

־טרפהחצונללכהוהספהןמץוחריצקהלא

רובחההרומשיפבחספהמרחאומתויהלםלואו

תאםתרצקורמאבותכהירהשרשפאיא

ריצקהשדחהשארבאצמנביבאהםאוהריצק

'ןמרחאומהיהיךיאווברשעהשמחדענישי

תעידישםיכסהלאיבמחרכההןכלע•חספה

תוצמםימיתעבשהנעמבהנועתבשהתרהמ

הספהרהאאוהשהרוירובחהםאוולכאת

תעבשךותבאיהשתבשבהרומאיההתעידי



דנןד$/תועובשהנחןינ*ק

ללכאוהוהחנמוהלוע׳הלהשאבירקהלשדקרמאקרפההלחתבשאוהוא״ההוילעהרוהש

רמועההפנהםויריכזהשירחאוללכוטרפוסיברעהןיבשדחלםוירשעהעבראבןושארב

ושארבוארקלהיהןידושדקארקמאוהםכותבחספהתטיחששרשפאיאשעודיו׳הלחספ

ךותבאוהללכמוארקאלוליאוהשדקארקמליאוהורשעהעבראםו־מקלהשפותוניא

שדקיארקמוארקנםהוללכנהצמימיתעבשאצויא״הההנהרכזנרשעהעבראםויו

ישארבוארקאלןכלעוםהמעללכנוםשארבהשמחםויבהספהתויהםעוהנעמתארוהמ

ןכםהרבא׳רתנעטלטבתהזבוישדקארקמתורומהתוהכהיתשתורוהליתיארןכאירשע

ישאררומאתשרפבריכזהאלשרובעבארזעיהצמימיתעבשךותברמועהתפנהחויה

ןועטיסאוישדקיארקמםניאםהשםישדחיבע״נהעושיוניברםכחהרמאתחאהיאר

שדק♦ארקמםיארקנםניאדעומהילוחשןעוטתשרפבםירכזנהםהםידעומרשעהנומש

׳הידעומהלארמואבותכההנהיכדינהרקשינפבםוירמועהתפנהםויהיהולאוסחניפ

השאבירקהלשדקיארקמםתואוארקתרשאורכזליוארהיההצמימיתעבשמץוחומצע

ינאסקרקהףסוי׳רםכחהיראבתנרשאכ׳הלתעבשםהוםוירשעהעשתויהוושארבי

תעבשךותברמועהתפנהשוזהנוכברזעע״נםירופכםויוהעורתםויותועובשנחוהצמימי

ריכזהרשאכאשתיכתשרפבשהצמימיאלשרחאאלאתרצעינימשוהכסימיתעבשו

איבתךתמדאירוכבתישאררמאוירחאחספהיהצמימיתעבשךותבאוהללכמוריכזה

הצמימיתעבשךותברמועהתפנהיכ!ימרחליכתחאהתובושתיתשהזבארזעןכבישהו

רובבארקתאיהשרמועהתחנמבותעדשיפלישארחינהןכרמועהתפנההנהחינהשומכ

היארםיאיבמשתישילשהיאריךרוצןיאוןיאןכםאוםינהכהלארומאתשרפבםישדח

רשעהשמהםויברפסה״עעשוהישהשעמהןמאוהללכמוריכזהאלווחינהשינפמהיאר

ינפמתרחמהסינכהותבשהאיצוהוומצעהלטבהבושתהתאזויהצמימיתעבשךותב

הספהתרהטמץראהרוכעמולכאיורמאשלוחהיטיםנרכזהנהוללכסחניפתשרפב־כ

אלוטצערשעהשמחםויאוהחספהתרחמוםהשםימיהקרריכזהאלרומאתשרפבלכא

הספםהםיחספינששרמאשהעוטהירבדכיכהרומנהיארוידבלשדקיארקמםיארקנ

רשאכדחאחספאוהלכאלארשיהספוםשהםהינשריכזמןיאתונברקיתשובשישםוילכ

השמחבןושארהשדהבסםמערמועסיוראבתנדהאםוקמבדחאהריכזמאלאדחארדסב

;בםאחספהתרחממןושארהשדחלרשעףסומובשישםוילכלכארהאםוקמברהאהו

שדחהןמרשעהשמחםויבולכאשהארנכהשעמהזלעדעהוסחניפתשרפבוריכזמדחא

יולקויולקותוצמץראהרובעמולכאיוורמאכיתשןכרקותומירחאתשרפבםירופבהםוי

רמואבותכהושדחהןמםאיכןשיהןמוניאתפנהןכרקבןידהאוהורומאתשרפבםהלה

םויהםצעדעולכאתאללמרכוילקוםחלוהיהוהצמימיתעבשבאוהשרובעברמועה

תפנהאוהוםכיהלאןכרקתאםכאיבהדעהזהםהילעףסונרטועהןכרקוומצעינפבןכרקםהל

רשעהשמהםויתויהלךירצפ״כעורטועהןכרקשםשכדועוירומאתשרפבוריכזהןכלע

ןשיהןמשןעוטהויתישארבתבשתרהממןכדהאןכרקובשישםוילעםחלהיתש

ארזעןבןעטרשאויולהנעטיולקותלטהיהידחאןכרקובשישםוילערטועהןכרק

וניאיולקשילקןיבויולקןיבלדבהשייכתפנהםויהיהולאיברמאתינשההבושתהו

לטרכוילקוםחלורטואבותכהששדההןטרטוליוארהיההצמימיתעבשךותרמועה

ראותאוהשאביולקביבארמאמיכרמואויכהלטבהבושתהתאזםנורטועהןכרקדבלמ

םילכואויהןכלםדוקמשדועויםישולחוירבדרמאאלותבשםימיתעבשלכבשישםשכ

דועביכהדצםכלוניכהדעהוןשיהןמהצמימי׳זךותרמאאלןכתבשהתלועדבלמ

דועויןדריהתאםירבועםתאםימיתשלשהברקרמועהתלועיכדועורמועהתלועדבלמ

םעהורמאנששדחלרושעבםרבעירחאשתלועדבלמרמואהיהךיהודעומהןכרקרהא

השמחםוידעשדחלרושעבןדריהןמולעתונברקיתשתועיבשנהביכדועוירמועה

ןשיהןמולכאיאלשענומההיההמרשעדבלטרטאאלוםחלהיתשןכרקוםויהןכרק

היהיכןשיואצמאלםרבעביבהארנכלכאתינשהיארירצקםבותכהשאלאוניאהזו

םיאשרויהאלשדחהןמותוריעברוצאםהשהמאלאללכאלרומאתשרפבבותכהש

זאווריתהלרמועבירקהלןמזתענדעלוכאל׳הידעומהלאליחתהרשאכשדקיארקמ

הארנכתורבסהולאיפלןכםאויןמהתבשיארקמםתואוארקתרשא׳הידעומהלאםתחו

אוהשץכ



תועובשה נהןיננזןג
 

ךרדלעוניאוונראברשאכתוהכולחהויניעו

םירבד־ששורמאהלכקהילעבאלהויתסא

םהלוהכאלהשלשלעוחיריישנאושע

והמאלשולאיםהלוהמהשלשלעוםימבהה

ןיכרוכוםויהלכםילקדןיביכרמםימכחהםהל

רמועהינפלמןישדונוןירצוקועמשתאירקתא

ןיריתמםדיבוהמשולאויםהלוהמאלו

לש(ןליאהביבסםילועהםיחרפ׳יפ)תויזמונ

םינתונותבשבםירשנהתחתמםילכואושדקה

תוחנמבןנתיםימכחהםדיבוחמוקרילהאפ

ינפלםירצוקוהיריישנאלאעמשי׳רקרפב

ןוצרכאלשןישדונוםימכחהןוצרכדמעה

תוחנמבןלאמיקקרפיםדיבוהמאלוםימכחה

התאיאשםוקממםבריצקתישארנ״עףד

איהםיקמעלשוהיריתאובתורצוקהתאאיבמ

ויהאלוםרדנלוליפאתוחנמלהרשבהניאו

ןכירשאליאהילוכדםימכחהםהלםיריתמ

לתהמרמאמדמעהתעמידמעהינפלשידנהל

יכהריצקהתלהתלעזמורוניאהמקבשמרח

תאובתשםושמםרמאוהמקבםתמרמאבותכה

המבאלהותוהנמלהרשבהתיהאלוחירי

שיורמעבירקהעשוהישםימכההםיקלוחש

אלשינפמהקולחהןיאובירקהאלשםירמוא

ושבכאלשינפמאלאתוחנמלהיוארהתיה

יהקולחהתבסונראבדבכוץראלןיידע

םויהרקיםאשבותכה;מזמרוהקלםימכחה

םדוקהריצקהשעובשלדחאברשעהשמה

רומשתתוצמהנחתארמאשדהאהנהיתבשה

יעיבשהםויבוךישעמהשעתםימיתששרמאו

ריכזהב״חאותובשתריצקבושירחבתובשת

תישארבתבשסינכהוךישעמירוכבריצקהנחו־.

אלתועובשנהשעידוהלםידעומהינשןיב

רמאןכלעותישארבתבשרחאאלאהיהי

היהיאלשתורוהלתובשתריצקבושירחב

דחאבהספהלופנבללכמתבשברצקנרמועה

לההמםעטןכםאוםדוקרמועהריצקעובשל

תויהלתואיםאורבעמהדצלעהמקבשמרח•

יכהזלעדעהוהזמהייחדןיאתמאהדצלע

רמאאלאםויםישמהרופסללחתרמאאל

ריצקהםדקיםאששהןיאותועובש•העבש

םימכחתמהןמשייםימיהשלשוםימוד.םויב.

תיעיבשהתבשהתרהממדעושריפשהזוננמזב

ם״םבתרחממרמאשרובעבתישארבתבש־

תרהמדערמוליואר•היהןידהןמו־שומשה

תואוןינעתלכנהותילכתלהרותדע־תלמש

םהום״מודערמאהנהויהלהתהלהרומם״מ

םהינשלםעטתתלשרפל•ששהכ״עוכפהורבד

תואםנמאיהלכנהתילכתלהרוהדעתלמש

םימ

הלכקהילעבשיתישארבתבשתרחמאוהש

םהמורמועובירקהםירמואםהמםיקלוח

רובעבםתקולחורמועובירקהאלםירמוא

הנתהאלבותכהאלהוץראלןיידעושבכאלש

ומבןיראהלאואובתיכרמאנשםתאיבבאלא

יבהיהוורמאכןיראלםתאיבבהספההלתש

ירחאחספהושעשומבוךיהלא׳הךאיבי

םאויםאובירחאדמעהובירקהןכםאוב

בותכהוםירחאלשריצקהזשןעוטןועטי

לאםכריצקתישאררטעתאםתאבהורמוא

הריצקתאםתרצקורמואבותכההנהןהכה

םירחאלשריצקןיבוונלשריצקןיבןכסאו

לעריצקםששרפנשןכשלכרמעהלעיואר

ןיבששהןיאורבנתמםשתויהלהתירכה

ונילאוסהיתיםהינשיכםירחאלשןיבונלש

תובשיוהנעממרומאויונחנאוהרצקנשירחא

העבראםויבדרויהיהשדמלמתרהממןסה

השעמרחאאלאהתיבשרמאיאליכרשע

םויתלועפמונוצרשיעיבשהםויבתובשיוומב

רשעהעבראםוישונתעדיפלהזןכ׳ששה

םוישםתעדיפלוליפאובישהלשייתבש

םויתרחמההיהסאוןמהדרויהיהאלדעומ

לכאוילעתדמועאישוקהדוערשעהשש

ינשםויאוהזדרויהיהשונהנממתבשהנובה.

♦תרחממןמהתובשיוורמאבהרומוילעועובשל

השמהברעבחספהונתעדיפלשןועטלןיאו

ותרחמרשעהשמחםויםעבשחנאוהורשע

םויהאוהתרחמההלילהרכזהבראבתנרבביכ

םויהלכםעהםקיושרופמכהלילהירחאאבה

תרחמהללכמתרחמהםוילכוהלילהלכואוהה

אוהשרופמארקמוהלילהירחאאבהםויהאוה

לארשיינבועסיוורמאבונראבשומכהרותב

םוירשעהשמחבןושארהשדחבססמערמ

ארזעןכםהרבא׳רויחספהתרחממשדחל

ויתוברירבדקזחזהמורבהיהשלודנםכחלןעט

עשוהיןינעמרשעהששברמועהתפנהש

רשעהששםויאוהחספהתרחמיבבשהש

♦אוהושפנביכעדיאלורמאוןסינשדהל

רשעהשמחםויהדקיסאיכםינעוטשהמו

דעומםויאוהו.רופסלךירצועובשלדחאב

תבשלומתהדועו•רוצקלרוסאוהכאלמתתיכש

ישש•םוימרצקנהיהיןכסאורוצקלרוסאו

שמרח.לחהמרמאבותכהיכרשפאיאהזו

:.תועובשהעבשרופסללחההמקב

םילשהע״נדבועהאיבוטיברםכחהיכז^ןףי

ןכאלודעומהםויברצקנדמעהתויהי

הנעטןיאויםהמעןידהומימכחהללכתעד

דוסילתומרעהולחהוהומכיכלחהמתלממ:



הנןדע׳ייעיבש
ונחןינעק

יתמיאוינשםויבאיביורופסללוביהלכקה

י־־ובקבשמרהלההמרמולדומלתרוצקלהצריש

םהוהריפסהםויבאלאשמרחלההליאשרךניא

איבהלרמועהתוצמתוחנמתכסמבורמאםמצע

םיאיבמבורקהרכבאלםלשורילבורקהןמ

ורמאשהמדועילארשיץראמםוקמלכמ

יתמיאורופסיורוצקילוכיהמקבשמרהלחהמ

םוימואםכאיבהםוימרמולדומלתאיביהצרי

דומלתםויבאיביורופסירוצקילוכיםכאיבה

התאיתמיאתומימתתותבשעבשרמול

אהברעבמןינומםתאשןמזבתומימתאצומ

םאויםויבהאבהוהלילכהריפסוהריצקדציכ

םעםימיהתויהלהרומתומימתתלמהיהת

אובל;יאאלורמאמבהיהיהמםהיתוליל

הלילהלעהרומוניאתומימתההחםימתםויכ

קמעבהריורמאממהנעטןיאויםויהלעאלא

־םהלהנעמאובלןיאאלורמאמיכ;וליא

בותבהירהשהלילבהריפסהתויהלורמאשהמו

םויבאלאהלילכהריפסהתויהלרמאאל

תבשהתרהממםבלםתרפסורמאממהיארהו

יתלוזשיהלעתלפונדימתתרהמתלמש

אלוםויבהריפסהשהרומנהיארוזוהלילה

דעהורקבדערקבמתומוקהימישהלילכ

שבכהחאורקבבהשעהדחאשבכהחא

םישבברמאוםדקוםיברעהןיבהשעתינשה

תרחמתלמשהיארהוםוילםינשהנשינב

רמאנשהפמהלילהיתלוז•םויהלעתלפונ

ומעטשםתרחמלברעהדעוףשנהמדודםביו

םתרחמלףשנהאובדעוולכברעהרעוףשנהמ

תרהמ,תלמשללכמ*םיפשנינשתההמל״ר

ץראהלעשמשהתויהןמזלעדימתהנוע

התאבהתעבוםכאיבהםוימרמואבותסהו

הריפסהםנרקבבהאבההוהריפסההיהת

ומעטונשריפשתומימתתלמןכאירקבב

;םהיתומיםעחוחבש

ישימחקרפ

ןינעבונראברמבברקנהיהשףןיוז״ך

םירועשהןמאוהרמועהשביבאה״

ימכחןיבוםיארקהימבחץבל״רתותכהיתשו:

ריצקםדוקהלחתביבהזבםידומםינברה

םירועשהריצקתולכדערמאנשםירועשה.

םיארקהימכחלשיתקולחמךא•י•םיטחהריצקו

תוצמורמאהלכקהילעבשםינברהימכחןיב.

םיארקהימכחמתצקו•חלהןמאיבהלרמועה

אלםיארקהימכחבורךאיםהירחאוטנ

הריצקתאםתרצקורמאמ.ושריפוםהלודוה

תענב

תישארבתבשאוהתבשםששרובעבם־מ 

םירפוסשםתעדיפלעודיבוןושארםויתרהמהו

ןכלעעובשהימילכברדתסמודעומהתרהממ

לופישכותרהמדעאוהןושארםויבהרקדמ

ם״מתואשימשהכמותואיעובשה־פיראשב

יפלהנהויתרהמהירחאםהשל״רתרהממ

לכאיםכחבזםויברמאמבושעיהמםתעד

לעףרשישאבישילשהםזיבירהשתרהממו

דעתלמשינפמףסונם־מהשםימכהושריפןכ

יאיכןנואתיםאויהלכנההתילכתלעהרומ

ואצמנשפ־עאםעטהילכמתואתפסותרשפא

לקלקתתןכאלםאשתואמלתופסונתויתוא

םעטתתלשיהזלכםעןמייבםישוריפההרויש

ורפסתרמאשרובעבתרהממרמאןכלעיכ

שיולכנומאוהרפסמלכםלועלוםויםישמה

היהתתווצקהיתשמתהאלכותווצקיתשול

היהירפסישםוילכןכלעתרחאלהלהתהוףוס

םויהרופסלוננהנמרשאכםויםישמחמעורנ

רמאןכלעוםויםישמהתריפסמםימיהמכ

םישמהורפםהתיעיבשהתבשהתרהממדע

ןמלקוחרמלדעךרדכ׳הלהשאםתברקהוםוי

הצקמלוץראהלעם־זאםיהלאארברשאםויה

יקודקדהןויעיפלםימשההצקדעוםימשה

דעקוספשוריפבהלכקהילעיוצחלנןכלעו

םויםישמחורפסתתיעיבשהתבשהתרהממ

ותורבחםויםישמהרמאמ׳הל•השאםתברקהו

אלםאשורפםתתלמבוקיספהוםתברקהוםע

ידבלםישמההםוידפסהלהארנהיהיןכ

דעל׳לוסרוסמארקמוהושעטשפהיפלםנמאו

ךאיורפסתםויםישמהאוהשתבשהתרחממ

היארהואוהשיפכשוריפבתואיונתנוכיפל

רסאשוסכםויםישמהםתרפסורסאאליכ־

םכלםתרפסורסאקרםיסיתעבישהלהרפסו

רופסיםויוםוילכשהארמהמתבשהתרהמפ

רובעבתרחפמולכאיםכהבזםדיברסאפלןכו

תושרתרהמהוהבוחותליכאןושארהםויש

וטעמשםהלכורשבברתונהורסאז״עש

לידבהלתרחממורמאןכלעורתונהריתוהםא

םכחבזםויברמואהיהםאיכתושרלהבוחןיב

ינשולכאלבויחשהארנהיהתרהמולכאי

הטמלרשקנהיהישתרחממודמאןכלעוםימי

יפלהארנכםלואוילכאיונממרתונהורמאמב

ונפיניתבשהתההממרמאמששרפמההזתעד

אצויהיהיןכסאותישארכתבשאוהשןהכה

ונחנאוידימתהצמימיתעבשמץוחתבשה.

השמחםוילופישתעבהרקיונתנוכיפל

םדקיתאזהתעבועובשלדחאכרשע

ילעבודמאשהמייששםויברמועהריצק



ןד}?תועובשה נחןינעןג

ליגינולותועובשהנחלשחומימלשינשו

אוהשםשאהםעףנומאוהשרובעבערוצמ

היהשםירמואםיארקהיסבחויםישדקשדק

שדקםשאהיכהקירזםדוקףנומםשאה

נולהםעףנוהםאואוההקירזרהאםישדק

ןיידעהיהאלשומדקרזישםדוקאוה

שדקוניאנולהטןכםאוםישדקשדק

רמועהשםירמואםיארקהימכחךאיםישדק

ריצקהלאתענבותרוצורמעמונצחוןמ

םירבעהראשמלודגהיהרמועהותואו

ךומסהרמועוי׳תיםשהינפלותברקרובעב

ףנומהיהשכויעודיהזוהדמוניאריצקלא

בותכהראבאלותובקנלוםירכזללכאנהיה

ויהשרשפאוורצקםנמאונוקתהיהיךאיה

השודקבותואןילכואוןישלוותואןינחומ

דשאכהאצותהןמונוקתדומללראשנו

ראשנורשעמהורוכבהןוקתרואבהנוה

לוכאלריכזהבותכהוהאצותהמםנוקתדומלל

רמאנשרמועהןברקאיבהדעשדחהןמ

םויהםצעדעולכאתאללמרכוילקוםחלו

תקהסכיהלאןכרקתאםכאיבהדעהזה

רסאנשסאםימכחהןיבהקולחויםלוע

דבלםיטחהוםירועשהםחללוכאלאלש

םישדעולופןונכםינוערזהינימראשםנמא

םירמואםהמשיהנהוירתהבםבאצויכו

ילערמאנילק'םששילקורמאממםתוא

יליזרבןינעבםישדעולופלעוםירועשוםיטח

ילקוחמקוםירועשוםיטחוורמאבדודםע

יםישדעולופןמינשהילקילקוםישדעולופו

איארסאאליבתמאהשמירמואםירחאו

דועויןכרקםהמברקנשםירועשוםיטחלש

קרריתמוניארמועהשםירמואםהמוקלחנ

םחלהיתשואצמשרובעבםירועשהשחל

םיכרקנויהיאלפ״כעורמאותועובשנחב

יאהזוםיטחםחלריתהלאלאםחלהיתש

הליכאייםיריתמםחלהיתשויהםאשרשפא

םחלהיתשםדוקורוםאתורוהלהיהןיד

תמאהלכאהזמרבדהרוהאלבותכהו

םירועשןיבהליכאלשדחהריתמרמועהש

ןכרקתברקהלןיריתמשחלהיתשוםיטחןיב

םירועשהריתמהיהרמועהךאישדקמב

ןמברקנהיהומצערמועהירהשהברקהל

רמועהירחאמירוכבתחנמאוהומירועשה

יכםירמואשםינברהימכחךאיונתעדיפל

םיךמואמירוכבתחנמאיהרמועהתחנמ

ןמברקנהיהאלרמועהןכרקירחאיכ

ךפההזותואנקתחנמוליפאוםירועשה

םירועשהןמאוהוברקנהיהרמועהםאותמאה

ךיא

רזננלעופאוהוהעודיהנוכתבריצקהתענב

ןמרזננששוהושעהלכקהילעבויםשהמ

םתארוהרובעבהתירבןינעוהושריפולעופה

םירוכבתחנמאוהשורמאשדעהלהןמאוהש

ןויכםרמאאוהיארקיותשרפבתרמאנה

ןסינברשעהשמהלשבוטםויהכשחש

ןיהולורמאשמשהאבהנוממהםהלרמא

הפוקןיהולורמאוזלנממימעפ.־שלשןיהןיה

רוצקרוצקמירמואםהורוצקאןיהולורמאוז

לכורבדורבדלכלעמימעפשלשרוצק

ןיאמירמואויהשןיסותיבהינפמהמלךכ

יאצומבאלאבוטםוייאצומברמועהתריצק

היהלוחדחאותבשדחאויתישארבתבש

ןמוניאםתעדיפלרמועםשורמועהרצקנ

אבהיהוהדמילכאוהךארמעמונצחו

תולנמשלשוםדאינבהשלשוןיאסהשלשמ

תיביחולשםישועויהדציכיתופוקשלשו

םתואםישועובוטםויברעבמםיאצויויהןיד

רצקנהיהישידכעקרקלרבוחמבתוכרכ

והואיבהותופוקבוהונתנווהורצקלודגקסעב

תישאררמועתאםתאבהורמאנשהרזעל

ויהםימכחהירבדלויןהכהלאםכריצק

ןיח־קולוןיררובוןירוזוהלחתותואםיטבוח

תוצמובםייקלידברואבותואןיבהבהמויהו

רמאנשםירוכבתחנמאוהשםתעדכיולק

היהביבאוביבאבוהונתנישאביולקביבא

והוחטשולכבטלושרואהאהישידכבקונמ

לשםיוורבוהונתנובתבשנמחורהוהרזעב

ואיצוהולמרכשרנרמאנששורנהיהותוסורנ

הפנהרשעשלשבהפונמאוהשןורשעונממ

ראשהואוההפיאהתירישערמועהורמאנש

ןתונוןורשעולאביםדאלכללכאנוהדפנ

קציןמשהילעתתנורמאנשותנובלוונמש

רמאנשריטקהוןיטקושינהוףינהוחלמללכו

הזלכבלודנההמיתהוירמועהתאףינהו

רמועהןיאשהרותןידמתויראכתויארורודסה

ירחאופדרבארזעןכהנהויםירוכבתהנט

םכילשהוויתוברירבדדננכדמועהאוהטשפה

םהוםירוכבתחנמאוהרמועהןיאשהצרא

ינפמםרמאבםהירבדתשלחבםיךומה•םמצע

םישדקשדקרמועהשםתעדיפכוןיסותיבה

אוהשורמאארקמילעבויהנוהכירכזללכאנו

םיפנומהלכיכףנומאוהשןויכםילקםישדקמ

םנתמתמורתךלהזוהיארהםילקםישדק

סהםישדקישדקוילארשיינבתופונתלכל

יםשאותאטהותוחנמהוםינפהםחלהעברא

העבראיפיסוהוהנומשורמאהלכקהילעבו

םחלה♦תשוהפונתהרמועםהולאוםירחא



ונןד^/תועובשה נחןינעק

יעתוריפסשלשםירפוסםהמותועדה

:רואבהונלםדקש

יששקרפ

יפלתובייחתמהתוקפסראבלי/ךיאר

תבשהתרהמןינעבםינברהתעד

םכלםתרפסוםעטשתחאהקפסיןההלאו

$וט•םויאוהשורמארשאתבשהתרחממ

ונחנאואבטאמוירתבמןמנרותהרומאב

בותכהןמאלתבשדעומהארקנשונאצמאל

תינשהקפס:ונראבשומכשקההןמאלו

אלותועובשהעבשתותבשעבשםירמואש

השקיהזוםוילאםוימםהשאלאדוע

תבשארקיאלהתיבשובשישםויםאש

אורקלןכשלכהרותבהוצמהוהארקיאלםא

היההמלשההיפלעותבשםשבהשעמהימי

תישילשהקפסיתבשםמולשתתויהליואר

םשןונכהנעמהקולחאוהודהאםשתויהב'

עובשהנעמבודעומהנעמבשרפתנשתבש

דהאןינעבםהינעמתוושלךרדשישםע

:תישארבתבשתויהברבדבהריתסהיהתאלו

תועובשהעבשרמאמבורמאשתיעיברהקפס

היהןידהןמוםוילאםוימתועובשםהש

םיעובשתשלשומכםימיתועובשרמוליואר

תישימחהקפסיבותכהנהנמיפכםימי

םירמואותיעיבשהתבשהתרהממדערמאש

יפכיעיבשהעובשהתרהממדעונוצרש

יאתעיבשאעובשרתבמםנרתמהםגרתש

םהיתמתרהממורמאשןושלהןידמעודיו

:הנשלאלושדחלאלועובשלאלדבלםוילא

לפונרידתשםירמואםהשןויכתישש־קפס

המכבהרותההראבאלהמלןויסבהששב

םאויםידעומהראשבהשעשומכשדחל

רמאאלשתרצעינימשםויהנהןעוטןועטי

אלאםידעומהראשבהשעשומכשדחלהמכב

יאראלשבישהלשייהבסהימילוכימסה

םויודחאשדהתניחבבהזשהזיארכהז

תועובשהנחןכאלהבסהימילףרוצמינימש

אוהשןויכשדחלהמכבראבלןידההיהו

םויבלפונשונתעדיפללכאדחאשדחב

ךיאושדחלרשעדהאםוידעשדחלישימח

אלשתיעיבשהקפסישדחלהמכבראכי

היהיםאאלאןויסבהששבתויהלתואי

יפלאלאהיהיאלהזורסהרייאואלמןסינ

םהינשםימעפהייארהיפלעורוכעהדוס

יןרדסכםימעפםירסחםהינשםימעפוםיאלמ

ןויסבהעבשבלופיםיאלמםהינשתויהבהנהו

תויהבוןף^

יםירועשהןמןכירחאברקנהיהאלךיא

ןמבירקהלןיריתמויהםחלהיתשםנמא

הלועלשבכברקנהיהרמועהםעויהטחה

האובתהתלעלהזוהלופכותחנמו

ידכלופכהיהונמשםנשרשפאו

ךםנהלכאהקיפסהלהחנמהתאלולכל

לארשיןיראמאוהרמועהויורועשכהיה

וננתיובדנתידהאםאווילערובצהבויחו

לארשיץראבנישהאלםאוילכהורטפנ

ץראלהכומסאיהשםיתשלפץראמונקיש

ןיבולארשיוערזשןיבלדבהןיאיבלארשי

ץראמבירקהשעשוהידעהוםיונהוערזש

המילארשיהתואוערזאלשפ״עאןענכ

ולכאתאללמרכוילקוםהלובותכהרמאש

רמאשהמבםכאיבהדעהזהםויהםצעדע

אלוליפאיכ.זימרמהזהםויהםצעדע

עריאשןונכהעינמדצמרמועובירקה

רמועובירקהאלותרוצבתנשואןופדש

םוילשןברקהיהיןכרקהוריתמהיהיםויה

וליפאתולנהןמזבןכלערמועלשןכרקאל

דעהוריתמהיהיםויהןברקבירקנאלש

לכבםכיתורודלםלועתקהרמאשהזלע

רמועהתאבהליולתוניאהזוםכיתובשומ

יהזהםויהםצעדעהליכאהתעינמלאלא

רמועהבירקנאלשוליפארופסלונלבויהו

תבשהתרהממםכלםתרפסורמאןכיב.

לעהריפסההנתהאלוםכאיבהםוימרמאו

אלאיאנתהתלמהנהןיאיכהאבההיאנת

םוירמולונוצרורדצמאוהוםכאיבהדמא

בייחתיןכלערמועהתברקהלבשוחמה

תועובשנחתושעלורופסלתולנבהתע

תברקהאלורמועהתפנההתעןיאשפ״עאו

ורפסתורמאבתרמאנההריפסהוישחלהיתש

תועובשהעבשםבלםתרפכוםויםישמה

הלהרפסוןיבוםניבלדבהןיאךלרפסת

רובעבםנמאירמאמהעמשמיפכםימיתעכש

םדהימיךותבהארתסאהבזהימיתריפכש

רשפאיאןכלעםימדוקהםימיהתרתום

יםתדיפסבהדנהימיםעםימיהולאוושיש

יכםהיניבלדבהשילארשיץובקמדועו
בלכ־רבועםימיתעבשהלהרפםורמאמ

תריפסלכארובדבשרופמןינמילכוליפאו

יפכםויוםוילכבתונמלךירצםימיהולא

ילארשיץובקמעדונהזלכולארשיונהנש

םהמהלפתהירחאורפםיםהיבםהמעודיהו

סהתותבשהשםירמואהתוריפסיתש.ורפסי

תועובשהיתלוזתותבשהשםירמואהותועובש

ןמתחאיפלתודימיתשםייפוסםהזנ



ק}?תועובשהנהןינעןג

םויהתרימשלופתאלאוההרבדהרדעהב

ורמאכחספהתלעליולתתוצמהנחשןונכ

םירופבהםויןכוןימחוילעלכאתאל

ורמאכףיסאהנחוש־רופכהםויהשעמרובעב

אלולאשומכוךכקימוךנרנמךפסאב

הככםהבםילתנםהשםירבדהרדעהבולטבי

םירבדביולתוהונאצמםויההזהנהויםויההז

נחםירוכבהםויתועובשהנחרמאנשןונב

םיסהיתמהםימיהלכראשףולחבהזוריצקהה

תוכסהנחתוצמהנחןונכםירחאםירבדל

לכאםימיהםצעבםהתובסהותוצמהש

לכאנחהםצעבתועובשהןיאתועובשהנה

םימכחךאיםהילאסחיתמוונממהצוח

נחיכרומאברבדהרשילוןקתלוצחלנ

רקבדערקבמתונברקהימישןעיתועובשה

ורקבדעםימיםיעבראוהעשהםולשתרשא

ולילםישמההםוישאצמנםישמחהםוילש

לעתועיבשהעבשםולשתהאירבהימיכוסע

םכיתועובשברמאנןכלעותועובשנחארקנןכ

דפסהלךירציכאמלעבםירבדולאוואיבת

המלכאיםישמחהירחאאבהםוילשרמב

םינפואינשלכוסהזשםימכחהוראבש

םעמבאצמיוםצעבאצמית״יבהשדחאה

רדצמהםעאוביהזוםרטםעשכאצמיורחא

םחלמםכלכאבךמוקבוךככשבומבםשהםעו

םכיתועובשבתייבוםבלכאםרטוטעמשץראה

ומכבורקםעטכאצמיוםכיתועובשרחאומעט

בורקומעטשוחיריבעשוהיתויהביהיו

לאנחהךמסניכרמאנתינשהויוחיריל

םנמאיםהבעדונאוהשרובעבתועובשה

יכםעטהןיאריצקהנחוםירובבהנחורמאב

הארנכאלארצקנהיההזהםויה•םצעב

ובאצמנהיהאלשרבדהלאםויהךמסנש

הטוניתעדרתויויףיסאהנהרמאנשןונכ

לעאלאםירוכבהנחוריצקהנחאיקנאלש

יכםויההזבםירוכבהםחלברקנהיהשתנמ

נחורמאיתלוזריצקהנחורמאבםעטהןיא

ןכיכםירוכבהריצקתנמלעאלאםירוכבה

םימחריצקירוכבךלהשעתתועובשגחורמאנ

אלאםויהותואברצקנהיהשתנמלעאל

םדוקמרצקנהיהםנמאברקנהיהשתנמלע

ילעבויובירקהלםויההזלדתועמהיהוןכל

הרותהתרזנןידבאלשתרצעוהוארקהלכקה

ןכסנםעהןומהותרצעז״הנאלםרמאב

אליכתמאהןכאלוהאירקהוזבוכשמנ

נחלשתרצעיעיבשאלאתרצעארקנ

בייחושדקארקמארקנותרצעינימשותוצמה

םויהםצעבםתארקורמאנשושארבותאירק

הזה

יןויסבהשמחבליפיםירסחשחינשתויחבו

ולכאיורמאשעשוהיהשעמתינימש!־קפס

תרחמויולקותוצמחספהתרחממץראהרובעמ

ורמאבוומצערשעהשמחסויאוהחספה

ישדחהןמולכאשחשדינהיולקותוצמ

שינעשנשחשהמצעהקתעההתיעישת.־־פס

תבשםירמואםהמשהקולחהחבחלפנהילע

ראבתנרשאכבוטםויםירמואםהמותישארב

ורותההנתנןויסבהששבשםתקתעהו

ונלםדקשיפכםהירבדבהריתסתאצמנ

:רואבה

יזיי עיבשקרפ

םאםישנאתצקלקפתסנתועובשה

ינפמבייחתיאלואתולנבבייחתי

רמועהתפנהאוהוהלעלותואהלתבותכהש•

תבשהתרחממםכלםתרפסוראבתנרשאב

תותבשעבשהפונתהרמועתאםכאיבהסוימ

תבשהתרחממדערמואויהנייהתתומימת

תפנהוליאוהוםויםישמהורפסתתיעיבשה

לארשיןיראבסאיבתבייחתמהניארמעה

נחתיישעלופתןכלעםייקשדקמהתיבשכ

תובושתובישהתמאהימכחויתולנבתועובש

תרחממםכלשתרפסורמואבותכהשתוחוכנ

ונפיניתבשהתרהממרמאןכלםדוקותבשה

םתרפסורמאכ״עועדונהיהןמזהשללכמןהכה

םוימרמואןכירחאותבשהתרחממםבל

הריפסהםששאלרושאךרדלעאוהוםכאיבה

תולמהנהןיאשינפמהאבההיאנתבבייחתמ

םירופבהםוירשאשומכםאויכיאנתה

היהשהמבמירופכהםויבתונברקהתיישעב

לופישרשפאיאויםייקשדקמהתיבשכיולת

לפנשפ״עאתולנהישנאממירופבהםוי

אלןכתולנהישנאמםירופכהםויהשעמ

רמועהתפנההלפנשפ״עאהריפסהבויחלופי

סאויאנתהתולמהנהריכזהאלשינפמ

הנהיתועובשהנחבייחתיהריפסהבייחתת

דעולכאתאללסרכוילקוםחלורמואבוהבה

סכיהלאןכרקתאםכאיבהדעהזהםויהםצע

הליכאלשדחהריתמהיהיאוהםויהיכדסלל

הריפסהוםכיתורודלםלועתקחרמאןכלע

ןכרקתברקהילכוליפאותבייוחמאיה

רמועהתברקהיאנתבובייחאליברמועה

הריפסהידילעיולתתועובשנחוליאוהו

רמאנותולנבתועובשהנחסנבייחתי

אצמנםאויהלאהםיקחהתאתישעותרמשו

ץראבםייולתםהשםירבדביולתםויההזש



זנתוןוכשהנ ןינעןג

תקולחוםישבכהעבשודהאליאוםינש

יהזתלוזבהזואדהאכםהינשסאםימכחה

אלשרובעבאוהדחאכםהינשיכורמארשאו

ומכךכוךכדבלמתומוקמהדחאבריכזה

רמאאלדועוםירופכהתאטחדבלמרמאש

םתעדוי׳הלהשאםתברקהוםויהףסומליבשב

ליאוםירפינשובירקישםאאוהןוצרהיפליכ

םילאודהארפואםישבכהעבשםעדהא

יכרשפאיאהזוםישבכהעבשםעםינש

קרריכזמוניאתומוקמהינשמדחאלכב

רכזנשהמיכורמאםהמויםישארהרשע

שעיודעהוהיהןמזהיפלרומאתשרפב

םיעדויויהשרובעביכורזענשדעןרהא

תבשםויאוהוהעיבקהםוילופיםויהזיא

הוצןכלעתבשתועובשנההרקיאלו

תמאבויםימלשחבזלםישבכינשםנבירקהל

םינהכהלארומאןכרקתונברקינשולאיב

םתברקהורמאנןכלעםחלהיתשןכרקאוה

לעםילכאנויהםימלשםישבכינשוםחלהלע

סהניפתשרפברומאהןכרקהוהפונתהםחל

דבלמרמאאלשרובעבםאוםויהףסומאוה

ליבשבתוצמהנחבריכזהאלשומכהיהי

ןכלעםלואויתכשןברקדבלמתבשםוי

הזיאםידקמהיהןכלעיכםימכחורמא

יםחלהיתשןכרקםאםויהףסומםאםהינשמ

רובעבםחלהיתשןברקבירקהלורמאםהמו

םכבירקהבםירוכבהםויבוסחניפ׳פברמאנש

וארקוליאוהוםכיתועובשב׳הלהשדחהחנמ

ןכרקללכמףסומהריכזישםדוקםירוכבםוי

רזואםכבירקהבת״יבםעטוםדוקהשדההחנמ

יכעייסמתונברקהתרכזהרדסוםכבירקה

ןכירחאוםהייהיתשןכרקריכזהןכלםדוק

רמועההנהיבהנעטתאזןיאוףסומהריכזה

יכתמאהויהברקהברהאומורכזבםדוק

תשרפברמאאלכ״ערחאומםחלהיתשןכרק

רמאאלםאוםהלהיתשןכרקדבלמסחניפ

ריכזהאלשרובעבאוהדבלמרומאתשרפב

םהמיםימעטםימכחהוראבוםויהןכרקןיידע

ומצעםוילםדוקםויהזקומשינפמורמא

יםויהףסומןמםדוקםירופכהםויהשעמאלהו

םחלהיתשןכרקבשינפמדהאםעטורמאו

ףסומןכרקבוםילקםישדקםהוםימלששי

יםדוקהיהישיוארוםישדקישדקםלכםויה

׳הלתועובשנחתישעובותכהרמאשהמו

תבדנתסמרמאותועובשנחבומעמךיהלא

תסנמםעטהשםישרפמשיןתהרשאךדי

תרזנמרמולשיודיתמרהומעטוסנתרזנמ

סמומכבדנתנשרחאובבייחתנשרבדסמ

רעושמ

יןותבשםשבארקנאלושדקארקמהזה

רחאאוהשרובעביכםימכחהתצקמורמאו

אלןכלעהכאלממהתיבשוניאותבשה

ינפמרמולבוטרתויוןותבשםשבארקנ

ןמתרהמםשבהרקישהמת״ישהעדיש

םשבםויההזארקנאלןכלעהקולחה

:ןותבש

ינימשקרפ

ףסוממץוחןכרקאיבהלבייחתנםויההץ^}

המאוהםחלהיתשןכרקאוהוםויה

םיתשהפונתםחלואיבתםכיתובשוממרמאש

ץמחהנייהתתלםםינורשעינשרמאו

יתשתאבהבייחוי׳הלםירוכבהניפאת

םכיתובשוממרמאנשלארשיץראמםחלה

םידתעמויהשםיטחריצקרובבאוהוואיבת

הברקהבשדחהריתהלידכםויההזלותוא

תלםדמאנשתלסלשרחבומהןמאוהו

יתשלףולהשיהזכויהניפאתןימחהנייהת

אבהיהאלרמעהיכדמעהןמםהלה

לכוםינקותמםיאבויהםחלהיתשוןקותמ

םחלשםינפהםחלמףלוהמהזוןורשעדחא

םחלהיתשוםינורשעינשהלחההתיהםינפה

רועששורמאהלכקהילעבויןורשעדחאלכ

םיחפטהעבשהבראםחלהיתשמדתא

םיחפטהעבראהבחרותועבצאעבראהחבנו

םיחפטהרשעוסינורשעינשהיהםינפהםחלו

אלבותכהוהצמםינפהםחלשםושמילוא

קפתסנויץמחהפונתהםהלורבדהזמדמל

יוארהוהצמוא[ימחםינפהםהלשםימכחל

ימישרובעבאוהוהצמאוהיכןימאהל

יכדועויחספבץמחאצמהליוארןיאחספת

רמאנשםחםשומהיהםינפהםחלשרובעב

הנובלהתנתנ־תיחווחקלהםויבםחםחלםושל

חבזמלתנתנהתיהאיהותיסמנהתיהפ״כעווב

םהלהןמהבםיקבדנויהאלשרשפאיאו

לכיכרמואבותכההנהןימחהיהאלמלאו

םהלםלואויוריטקתאלשבדלכורואש

םחלוםירכזללכאנםישדקשדקאוהםינפת

תובקנלוםירכזלםילכאנםילקםישדקהפונתה

יתשןכרקאוהרומאתשרפכבותכהןכרקו

ףסומאוהסחניפתשרפברכזנשהמוםחלה

תשרפבריכזהאליכהזלעדעהוםויה

םתברקהוקדרבדםידעומהיפסומןמרומא

םריכזהםידעומהיפסומלכאדכל׳הל.השא

תועובשהנחףסומםנשהארנסחניפתשרפב

רקבינבםירפרמאנםשוסחניפתשרפברבזג



תועובשה
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העגשתויהלוחספהימיךותבשתבשתרחמ

רהטלהיהבותכהןוצרשזימרמהיהיתועובש

לעהרומחההאמטהןמתטלחומהרהטםתוא

לאםימיתשלשלםינוכנויהףוסברמאןכ

םויבםכידנבםתסבבורמאנוהשאלאושנת

ןידכתועובשהעבששהארנכוםתרהטוישילשה

הרהטידילואצישהרוסההאמטימיתעבש

:הרוההולכקםישמההםויבו

נהשורוהאלשהלכקהילעבמםינייעמ£?ין

יכהרוהןתמתלעלהיהנתועובש

דעםירצממואצישתעמורבעשםימיההנה

םויםישמחודחאםילועהרותהולכקיש

לארשיואציישימחםויבשםתנוכיפלש

ויהיהנההרותההנתנתבשהםויבוםירצממ

ןהכלוניאתועובשנהשללכמםויםישמחודחא

םויםישמחבםעטתתלורקהןכא♦הרות

תכליבכוכהעבשתועונתללכשרובעבורמאו

תעדלטבלידכתועונתעשתוםיעברא

םהבהיולתםלועהתנהנהןיאשםימשירבוה

הלעמלהלעשםויםישמחורפסתרמאןכלע

העבשהמלםעטתתלשיוט״מןמ

רובעבםירמואהתעדלטבלידכתועובש

הנומשוםיעבראבםירושקהטמיאצמנש

רובעבוהנוילעהתכרעמאיהשלמנהתורוצ

תואיצמהתילכתםינמזהםתואבםינימאמויהש

שישםינימאמויהאלותורוצהןתואדע

הלעמלרבעןכלערחאאצמנםהמהלעמל

תועובשהעבשסהשט״מדעח״מןמ

הלעמלל״ראצמנםהמהלעמלשישתורוהל

ולתילכתןיארשאאצמנתורוצח״מןמ

תינשמהאוהואצמנההזלכםייקתמוחכמש

רשוקהאוהוהטמוהלעמיאצמנלכלניהנמו

ולאבולאםי־קתהלםינוילעבםינותחתה

♦םלועהאלמוחבשךורב׳תיונוצרבוותנוכב

תועובשהעבשרמאןכלעיכםעטםינתונשיו

העבשהרפסמלעםירזוחםינינעהלכשתורוהל

העבשםירפוסןכלעויתוכרעמעבשדננכ

העבשותועובשהעבשותבשיעיבשהשםימי

םינשעבשוםיבוטםימיובורהעבשהשםישדח

םילנלנתמםלכוםילכויעבשותוטמשעבשו

םימיהשומכיכזמרשיהזמויתוברעמעבשב

םייולתתועובשהךכהאירבהרדסלםייולת

תוישממןכלםדוקמיבםירמואוהאירבהרדסל

תעמךא.דחארדסןיקתלעהתיהםיבכוכה

תדהאךרדבםרדסםירצממלארשיואציש

יהעבשהרפסמלעתרזוחםתלשממהיהתש

םירצממלארשיואצישןמזביכםירמואו

ויתולכויעבשמיתבש•בכוכתולכויוליהתה

עבשבו

יכדעומהרהאםאיבהלבייחתנורעושמ

לכאריכזנשתונברקהבירקמומצעדעומב

:םויהירחאןויארבתובדנוםירדנ

יעישתקרפ־־

תוברתוצמוםמעטהרותההראבשתוצמ£*י

הנהו״םעטהרואבילכןתואהחינה

םעטההרותההראבםתצקלםינמזהשודקב

םויתארוכזתןעמלירמאבתוצמהנחןונב

ורמאבתובסהנהבוםירצמןיראמךתאצ

םלואוילארשיינבתאיתבשוהתובסביכ

ובםעטההרותההראבאלתועובשנחב

םיקחהתאתישעותרמשוהזנחברמאןכלע

םלכשןויעבולפלפםימכחהםלואויהלאה

׳רםכחההנהיהריפסהןינעבםעטונתנו

שיםימיהולאיכרמאע״נהאורהףסויי

רשאלעונתואןייקיםרפסמוערזהלעדחפ

הזיכותויהלראשנרשאלעוםהמךלה

םאיצויוםימחרה׳המלואשלונתואךושמי

יכרובעבונתבוטוונתאובתבונילעמםולשב

׳התאאנארינםבבלכורמאאלורמאאוה

ריצקתוקחתועובשורמאדעוניהלא

יריטמיאלשתעוריטמישתעונלרומשי

ןתמםויההזתויהרובעבורמאהלכקהילעבו

םויההזדעםירצממלארשיתאצןמזמוההות

םימיהםירפיסתויהלהוצןכלעוםויםישמה

םיאורונחנאויהרותהובהנתנשםויהבבחל

הלועוניאדמעמהםוייבבותכהטשפמ

שדחלהשלשבטשפהירחאיבןובשחההזב

םוילכןיאיכדועוונראבשיפכדמעמההיה

יפכךאישדקםויתושעהלסנובהשענש

תולפתהרדסמונתמואתמכסהםיאורונחנאש

שיהרותןתמץנעלהזםויבםיללפתמש

שריפע״נהעושי׳רםכחהעודיב־כריעהל

ןיראמלארשיינבתאצלישילשהשדחב

רמאמשיניסרבדמואבהזהםויבםירצמ

שדהשארםוילעזימרמוניאישילשהשדחב

םתאצםוימםיחריהשלשתויהליוארהיהיכ

זימרמוניאהזהםויבורםאמךאיםירצממ

בושתשרשפאהעידיהלכאשדחשאראוהש

ואבםויבובםידיפרמועסנשםוילע

םויבהיהשהארנכםתאיבןכםאויניסרבדמ

שישפ״עאהיהשהזיאשדחהןמדחא

םויהזיאבבותכהראבאלהמליבןועטל

נחתויהלרבועםוקמלכמהיהשדחהןמ

היהישםויההזיאהרותןתמםויתועובשה

םישמחהתלחתהתויה•תנמלעשדחהןמ



חנ
ק}?תועובטהנחןינעק

לארשיואצישומכהיהןידהןמוטרפלהנש

יהתעםגתאצלויתולכויתלחתבםירצממ

לעתולנבונחנאוויתונשורבעהתעהנהו

הלואנהיכונתרותתנומאלםירזוחונחנאןכ

לעונחיטבהרשאכהבושתהיפלעהיולת

תבשורמאנשםולשהוילעוניברהשמידי

ךיהלא׳הבשוולוקבתעמשוךיהלא׳הדע

ונינעש׳ונוךצבקובשוךמחרוךתובשתא

ץראבםדועבםיבשנלההונמאיצמיש

םאיצוהלךצבקובשורמאןכירחאוםתולג

םייקלוינפלמןוצריהיםנמאויתולנהןמ

ודוחילאונבלריעהלהלודנההחטבההונל

םיענומהריסהבהבושתהיכרדבונרישיהל

רמאנוךכבלתאךיהלא׳הלמורמארשאכ

םכליתתנוםכרשבמןכאהבלתאיתוריסהו

־ונתלואנןמזוונתודפשיחיזאורשבבל

תוטטשבהרעההיכרמולונלשישהמךא

תולנהןינעלהיילתםהלשישםילכויו

םיעבשםותבתיבהברחנשדעהוהלואנהו

לערמאנדועוהנשםיעבשושעותוטמש

ךמעלעךתחנםיעבשםיעובשלאינדידי

ןכםנהלואנהןכםאויךשדקריעלעו

ןיבהםיהלאוולאםינינעיפלעהיולתהיהת

:םכרד

תוכרעמעבשהםירזוחדועויתולכויעבשבו

אוהיתבשלדועיולתןושארהלכויהנהו

תועובשהלעןידהאוההטמשהלעןידה

תועובשהעבשויההנהויםישדחהלעו

דעיתבשבכוכתלונםבתולנמםתאצתעמ

הבוטלעהרומבכוכההזוהרותןתמםוי

הלעמלעתורוהלויתובוטםנמאיהערלעו

לעותמאהתדלעהרומהל־ורנוהבוט

תכרעמהליחתהשכהנהויתיהלאההמבה

םיירצמהלעהלחותתחשהיתבשבכוכ

לארשיולכקןכלעולארשילעולחויתובוטו

לארשיואציובכוכהתלשממתלחתבהרותה

רמואבותכהןכיכהלילחםירזוחןכוםירצממ

םינשעבשםינשתותבשעבשךלתרפסו

עבשםינשעבשרמאןכלעיכםימעפעבש

יםימעפעבשעבשהםילנלנתמתויהלםימעפ

םיבכוכהעבשהםילשהביכםירמואןכלע

יתבשבכוכרוזחידועוויתולכוידחאלכ

תולנהמלארשיתלואנאהתויתולכויליחתהל

ובשהנהויםירצממלארשיולאננשומב

תואמעבראםיפלאינשםיבכוכהלכתולכוי

תולכויוסנכנוםלכורזחהתעוהנשםישםחו

דעהנשהרשעששוםיתאמורבעויתבשבכוכ

הרשעעבראוהאמםיפלאתשמחתנשהזוננמז

תועשומללאונללאהתרזעבתועובשהתרדסםלשנ

העושיליליהיוהיתרמזויזעיבהעורתםוירדסליחתנו

העורת

לעיללוכהנינעשללכמעמושיכנאתונע

יחוננםאהנינעשהלכקהילעבוקפתסנשהמןכ

םהשםירבשהשלשוילוליילוליםאיחוננ

וילעוהחמשלםויההזדחיבותכהאלהויחוננ

םויהשודקיכוכבתלאוולכאתתלארמא

העורתהתאזשזימרהאלבותכהשעודיבו

תומוקמלכביכונעדירבכורפושהלוקאיה

לוקםעוהרצוצחםעהעורתבותכהריכזהש

ינפלועירהרפושלוקותורצוצחבןונכרפושה

רפושלוקב׳ההעורתבםיהלאהלע׳הךלמה

לוכיטכ

ויןינע

ארקנרשא•יעיבשהשדחלשןושאר£ןץ

ןינעתעדלונחנאםיכירצהעורתםוי

רמאנווילאםויהךמסנרשאהעורתםש

תמרהתרבהלערמאנוהונאצמהעורתןינעש

ןינעלאוהשלוקתמרהללוכוהונאצמולוק

הלודגהעורתםיעירמםעהלכוןונכהחמש

רמאשהמךפהוהחמשןינעלאוהשללהב

עמשיורמאהנהיעריעירתהמלהתע

לוקןיארמאיוהערבםעהלוקתאעשותי

לוקהשולחתונעלוקןיאוהרובגתונע



העורת
ז־נעןג

 

םירמואםהמוקלחנןכסנולאויהלכקהילעב

ליבשבהעורתהתיההרצוצחבהעיקתהיכ

םכתחמשםויבורמאשהמויםויהיפסומ

תורצוצחבםתעקתוםכישדהישארבו׳כידעומבו

התעתופסומהלעםידעומהראשבויהשהמו

דימתהתלועבונישהוליפאוםיעירמויה

לעורמאבלינםהאליכינפמדעומלש

לינסהודבלףסומהתלועבםאיכםסיתולוע

ןויכתולבבהתעוהחמשוןוששןפואלהז

ךדדלעםאשדועויאנתהרסףסומהןיאש

ךפהנרישהוהחמשלכהברעהתעהחמש

העורתםוירמואדחאבותכןכלעוהניקל

רחאבותכותיבהןמזבאוהשםכלהיהי

םהמויתולנהןמזבאוהוהעורתןורכזרמוא

ררועלאלאהתיהאלהעורתהתאזיכורמא

ןפואלהבושתהימיואבשםדאינבתובל

תודותהלובלתאדהאלכןיכהלרופכםוי

לכבהארנכהלעהתאזיפלןכםאויויתונועב

ץבתיבהןמזבןיבתבייוחמ.ךבושתהןמז

ררועלידכעירהלםיבייחתמתולנהןמזב

:הבושתה

ובייחםישנאשםימכחהירפסבדנוהףר^ו

ןמזותואםישועויהוםשפנלעהז

םהמויוהורסאןכירחאוןמזםהלךשמנו

לעאלאםילכבהעורתהתאזןיאיכורמא

השודקבםישנאהועירירשאכללהורישידי

ועקתיוהלודנהעורתםעהעריורמאשומכ

תעיקתתלוזהעורתהשהרוהשתורפושב

העורהועירהםעהלכובותכןכותורפושה

אלאםילכבעירהלןכתיאלוללהבהלודג

תאזהתיהשהארנויתרדענהיארהוהיארב

ההיהשתורצוצחהתעיקתםעתרבוחמהעורתה

ירעלכביכרובעיםנוםיפסומהםעהזהםויב

ללהורישבםיעירמוםיצבקתמויהלארשי

ריעהלםויההזבהתיההעורתהתאזיכברקיו

ןכלעוהבושתהיכרדבםדאהינבתובל

לירהעורתןורכזןותבשםכלהיהירמאנ

םתוערהורבדלןוימדםשהינפלורכזיש

רמאנוםכיהלא׳הינפלםתרכזנותורצוצחב

ךינפרואב׳ההעורתיעדויםעהירשא

ידילעןיבוינפלןורכזההלתבותכהוןוכלהי

רשאכהרצוצחתעיקתידילעןיבהעורת

׳הינפלםתרכזנותורצוצחבםתוערהורמאנ

ינפלןורכזלםכלויהורמאנוםכיהלא

:םכיהלא

םוידעוהנשהשארמלארשילכן^ך^ף

םימקוםימיהרשעםהשםירופכה

אוצמלתונחתוםייודוינינעםיללפתמותולילכ

החילס

םירמאמהולאבאצויכלכלעחירכהללוכי

איהאלארפושהלוקאיההעורתהתאזשןיא

ואהרצוצחםעתרבוחמהפהלוקתעורת

ונאצמתומוקמהברהבהזלעדעהורפוש

הרמזורישתמרהלעתדחוימהעורתןושל

רוצלהעירנ׳הלהננרנוכלרמאשןונב

עירנתורימזבהדותבוינפהמדקנונעשי

ורמזווננרוחצפץראהלכםיהלאלועירהול

ץראהתויתחתועירה׳ההשעיכםימשונר

יבקעייהלאלועירהונזועםיהלאלונינרה

וארפושםעתרבוחמהעורתונאצמשהמו

רפושהואהרצוצחלוקשםעטהןיאהרצוצח

איהרפושהואהרצוצחלוקיכהעורתאיה

תרבוחמלוקתמרהאיההעורתהלכאהעיקת

בותכהרמאשהמיבתעדלשיויהעיקתהםע

לכךילאודעונוןהבועקתותורצוצחהןינעב

םיאישנהךילאורעונוועקתיתחאבםאוהדעה

םינוחהתונחמהועסנותינשהעורתםתעקתו

ועקתתלהקהתאליהקהבורמאנוהמדק

תרבחמץוחהעורתהשללכמועירתאלו

םויהלכקהילעבושיקהשהמלויהרצוצחה

לכויהתנשאיהשרופכםויםעהעורת

שדחבהעורתרפושתרבעהובותכהרמאמב

העורתהוזהמורמאושדחלרושעביעיבשה

ןכסארפושלשהעורתהוזףארפושלש

ונחנאוירפושבאיהןכםגהעורתהםוי

םעתרבוחמלוקתמרהאוהשםעמהונראב

דפושלוקיכרמואבותכהןכורפושהלוק

םויבהנהויהמחלמתעורתישפנתעמש

ללהורישבלוקתמרהקרהצורוניאהעורה

שיקהלונלהמוירפושרכזםשלןיאיכ

הממהנשוהנשלכבבויחבאוהשרבד

תנשאיהש•הנששישמהבתהאםעפבייחתנש

םיאנתוביחרהשאלאהזבידאלולכויה

ותרבחשםידומםמצעסהורפושהןוקתב

הנהויאיהךיאועדיאלוםהלהקפתסנ

תבשבהעיקתהוריתהםינפלכלעםה

בותכיכםירמואוהורסאםינפלכלעו

רמוארחאבותכוהעורתםוירמואדהא

העורתםוילפנםאםנוצרוהעורתןודכז

העורתםוילפנםאוהעורתםויאוהלוחב

הוריתהםהאלהויהעורתןורכזאוהתבשב

ן״באויםשוריפלםעמהמומינפלכלע

ונלדבהאלהלכקהילולרמואארזע

שדהשארלןמ־נשדחשארןיבבותכהןמ•

םהמוקלהנה״עונימכחםלואויירשה

אלוםילכידילעהעורתהתאזיכםירמוא

ולידבהשומבהרצוצחלדפוש;יבולידבה'



טנ !יע ןנ

העורתםויןינע

גותכהאלהוםמעתמאהןיארוצילכארבנ

שארבהנשהשארןיאשטלחומרמאמהרומ

תפוקתףיסאהנהורמואבותכהירהששדחה

הנשהתאצכרמאותוכסהנחאוהוהנשה

תרבעהובותכוהדשהןמךישעמתאךפסאב

שדחלרושעביעיבשהשדחבהעורתרפוש

זורכהתויהבהנהויםדוקהיהיזורכהםלועלו

נחמהנשהשאריכהארנםימיהשמהםדוק

ןיידעורורדהתנשאובלרשפאיאיכתוכסה

יכרמולשישפ״עאםידבעהוררחתשנאל

רמאנשומכהנשהשארארקיוללככשדחה

הנשהישדהלםכלאוהןושארןסינשדהל

דבלתוכסהנהלהנשהתאיציהסהיתנשפ״עא

םלואו־ירשתשדהשארלהנשהשארדחיתיו

ינשהנשלשייכןימאהלךירצשהמתמאהירחא

ישארןינמלוםישדחלשארןסינהנשישאר

תטמשהלו׳ילכוילותוממשלשארירשתוםינשה

תועקרקה־תטמשהלוםידבעהרורדלוםיפסכ

ירשתמםינינעהולאתלחתתויהלתואיךכו

ונממםדוקןיאהנהםלועהארבנןסינבםאש

תתיבשלםלועהארבנשירחאאלאןינעםוש

יעיבשהתמדוקםתלעפרשאםינינעהולא

אוהשהלכקהילעבורמאהזםויישדקהיהי

םדאלכישעמםירכזנהזםויוםלועתרה

בתכנםיבורמויתויכזשימויתונועוויתויכז

בשאלםאםיבורמויתונועשימוםלועייהל

הצהמלעהצחמויתויכזשימםונהינלבתכנ

םאוםלועייחלבתכנרופכםוידעבשםא

הזםאשלודגהמיתיםונהינלבתכנבשאל

ותויהלהוצהרותהןתונךיאןידםויםויה.

לארמאנםויההזבושדקארקמוההמשםוי

ונינודאלםויהשודקיכוכבתלאוולכאתת

הענכהינינעךירצןידםויאוהםאאברדאו

א״כאצהתמואשןיבהלשישהמויתולפשו

םהדספההוהיוההשםינימאמויהרשא

םויולכץיקהיכעודיוךשחהורואהעוצמב

בושחהנשבםויןכלע•הלילולכףרוחהו

תודוקניתשםינמזהינשולאתלחתהויהנש

םינזאמלזמשארוהלטלזמשארםהשיוושה

סנכהבזםויהףדועהלטלזמבשמשהסנכהבו

היוההוהלילהףדועםינזאמלזמבשמשה

״ירחאךשמנדספההורואהירחאתכשמנ

ויהרואהףסותמהיהשןמזהןכלעךשהה

םשוולטבבותכהוהחמש•םויותואםישוע

רואהרסחהםויבוםישדחישארראשכותוא

בותכהוהלליזהחנאםויותואםישועויה

ריסהלאיההתעדהדמכדומעלהצורהיהשכ

םויתויהלהוצאברדאורקעמילוחהותוא

החטש

ךירצםינסזהלכבשפ״עאוםהיתונועלהחילס

רתויבםימיהולאהבושתבתויהלםדאה

תויהלרשפאיאיכוישעמבשפשפמםדאה

יארישיו♦ודיבאבחהוהבושתברזוח

תונהנהולאלכוםימיהלכםינעתמואטח

רשארופכםויאובישידכתובומ

םינכומויהיותונועהתרפכללנסה

הרפכוהחילסאוצמללכההמלשהבושתב

הזהםויביכבותכרשאכואטהשהמלכב

אוהשםויההזוי׳וכוםכתארהטלםכילערפכי

אלושדקארקמוןותבשארקנהעורתםוי

הדובעתכאלמרוסאובשיונהםשבארקנ

אוביךיאתוצמהנחןינעבראבתנרבכו

ילכואהשעמרתההדובעתכאלמלכרמאמב

ןיאלתונמוחלשוארזעברמאשהמיכונראבו

תכאלמרוסאברמאמההזהרויאלשולןובנ

ירהשולןיאלרמאנאלשינפמדעומבלכוא

קדהרומוניאהנכההתאזםעטיכראבתנ

ץוחבןכהםעטכץוחמהאבההוןינקהןינעל

וניכהאלךיא.תונאותהונראברבכוךתכאלמ

ןכלעוםהלקפתסנושדחשארהיהשינפמ

ורמאברמאמההזיכוהנבהילכםתצקוראשנ

רתהלהרומוניאולןוכנןיאלתונמוחלשו

תבשבהרוסאאיהשתושרלאתושרמהאצוהה

שאראוהושדקארקמאוהשםויה.רזשןעי

םימשההיהישכקפתסיוהרקיםימעפלשדה

האריאלשרשפאוהארישרשפאוןנועמ

הרקיםאוםימיינשםישועוהרקיםימעפלו

לילבהריההאריוקפסמןושארהםויהושדקיו

התעיכוכרדמוורועשמחריהדיעיוינשםוי

ןיידעםאוינשהםויהםירמושהארישונמז

םאוינשבןיכהלותואןיללחמןושארהשפות

העינמדצמינשםוילילכןכםנהארנאל

לודגםויהדועבחריההארנינשבוינשהורמשו

ןיללהמםימיינשןכאוהשורועשמהארנהיהו

רבכירקעהאוהןושארהםויהוםויהתאוילע

םהילעשםינמיסהותויארהיכרדונראבונחנא

תייארןינעיקרפבשדחהשודקבךמסהליואר

תרימשתוכיאוןינעהלכןנובתיםשמוחריה

סיסכההירבדבתוקולחהתועדיפכםימיהינש

םויההזייאדווירחאךשמהליואראוהשהמו

אלשהמהנששארםימכחהתצקוהוארק

והוארקהלכקהילעבובותכהןמוהונאצמ

הקולהםהיניבוםלועהארבנירשתבםרסאבןכ

ירשתבםאוםלועהארבנןסינבםאונראבש־פג

תוהצונתויארבונירוהונחנאוםלועהארבנ

המךאיןסינבםלועהתאירבתויהל

ובשםלועתרההזםוישםינברהםיללפתמש•
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6ויאוהםנותוכיאלתוכיאמןמזהקתענ

ינשהעבורמהיצחבןינעהםשןכלעןיד

שדחהשילשאוהשתחאתוכיאתועצמאב

ףוטעיוינפלמחוריכשדקהיהיירישעהו

תונועהיודוןמזתויהלעבקםויהותואו

לודנהומשאשנתיוהלעתייתונודזתרפכו

ויאורבלודסחלידנהוימחרבורכרשא

עבקתעלכבתבייוהמהבושתהשפ״עאש

ןורזועשפלכמםרהטלםיטואילידילעןמז

יכבותככאבהםלועהייחתשרלתאטחו

י׳וכוםכתארהטלםכילערפכיהזהםויב

םירופכהםוידעהזםוימולארשיונהנןכלע

ימיםהוםימחרימיתרשעםתואםיארוק

םייודוםיללפתמותולילכםימקוהבושת

סהיתונועלהרפכוהחילסשקבלתונחתו

:םירופכהםויבהליחמייוארםתויהל

תודוקניתשתויהרובעבושדקאלקמוהחמש

הפוקתוהפוקתלכבותופוקתיתשיוושה

ןידןמזאוהותוכיאלתוכיאמןמזהקתענ

תוכיאלןמזהקתענהיהןסינתפוקתבןכלע

תוכיאלקתענהיהירשתתפוקתבוהי״והה

הרקעמתעדהתאזריסהלידכודספהה

בותכה•דמעעריאלוביטייאלןמזהש

יהחמשםויוהשעוםהלשאוההקוחהדננכ

הענכההתויהרובעביכהרבסרובסלשיו

הדמהתיהותונועהיודוירקעתולפשהו

קתעהןכלעהתיבשהלרשפאיאוהכומ

ןמזההז:ןולחבאוהרשארחאןמזלןינעה

לעיולתןינעההזשןוכלאיההתעדהלטבל

בצוחהלעןזרנהראפתיהורחאלעופידי

תודוסיהםנשעבורמבותואםשאלווב

עברהסנכהבהנהושדחהיעיברבתולנלנתמ

העושיהולרשאהוהיךורבהעורתםוירדסםלשנ

םירוציהלכלעחיגשמהםשבםירופכהםויןינעליחתנו

םירופכה

םשלראבתנרשאכהלעלהאיצוהרואבב

אלהכאלמלכהגהבותכהרמאשןויכו

ןכאירוסאבשאהרועבםגהגהושעת

םכחהחרכהונראבםשלםוחתלץוחהאיציה

םאויתחתשיאובשרמאמבע״גףסוי׳ר

םהלוארבדמהרודישנאלדחוימאוהש

רמאנרמאמההזבשםכחהראבוםתלוזלו

הללכנשןויכויעיבשהםויבםעהותבשיו

התיבשםשבםוחתהןמהאיציהתעינמ

ןמץוחהאיציהםגןותבשתבשהזברמאנו

םשלוהתיבשתלמבתללכנהיהתםוחתה

המתללוכאיהשהתיבשהןינעבונראב

םשלונקדקדשיפכהכאלמלכרמאמללוכש

שאהרועבשרמוארוזננןכלעוקיפסמו

הבאלמלכרמאמברוסאםוחתהןמהאיציהו

ןכםא׳וכוןותבשתבשרמאמוושעתאל

ירושעהםויברוסאתבשברוסאשהמלכ

אוהשיונעהתוצסבםויההזבהאבתפסות

ללכנ

םויןינע

בותכהוארקיעיבשהשדחלרושעהםוי

ארקנאלוןותבשתבשושדקארקמ

ןידכושעתאלהכאלמלכוברמאנונח

םויברוסאתבשברוסאשהמלכןכלעותבשה

טפשמבאלאלדבהםהיניבןיארושעה

תרכוהליקסבייח.דיזמבתבשברבועהש

השועהלכיכתמויתומהיללחמרמאנש

בייחםויההזברבועהוהתרכנוהבאלמהב

השעתרשאשפנהלכורמאנשדבלתרכ

םלואויהתרכנוהזהםויהםצעבהכאלמלכ

רמאממץוחטרפבתבשבורסאנשםירבד.

רסאשןונכםהברבדההיהיךיאהכאלמלכ

שאורעבתאלרמאמבשאהרועבבותכה

רמאמבםוחתלץוחהאיציהוםכיתובשומלכב

ןינמומוקממשיאאצילאויתחתשיאובש

ןינעבםשםלואויםויההזבםרוסאאובי

סנכנשאהרועבשונראבוונררבהתיבשה

בותכההאיצוהםאוושעתאלהכאלמלכתחת
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םירופכהסויןינע

רל־ןבלהיהיהזשדועותרבוילעאבשינפמןותבשתבשורםאבהתיבשהתחתללכנ

םינעמשלארשיץובקמונהנאןכאיתונועהמלכשםכיתושפנתאםתינעוםכלאיה

־תורנבידילועינהאלשוליפאוםהינבתאןינעמםויההזברוסא־יהיהליכאביולתש

לכהשעתאלרמאשתבשהןמשקהתויהלוימעה־הליכאהךרוצלםהשםילכהילוטלט

שקהחהיהיךכךתבוךנבוהתאהכאלמלכאמהתעינמאוהםויההזברמאנש

ללעש£''עאוהכאלמתעינמברופכםויבםוצהןינעלאוהשפנבקבדדנעלכשהתשמהו

םחיאוהשהושמרופכםוילהכאלמהתיישעהנענשפנורמאנוישפנםוצביתינערמאנש

תלוזאוהשימללולכתאלהלעהתאזוםירופכיונעההיהיםאוקפתמגרשאשיויעיבשת

ךירצהזבךאשפניונעבןידההיהיךכרנובלכהיהםאורמאשםוצהאוהששפנבקבד

הנבסידילואובי.אלשקרפבםינטקהתויהליוארהיהאלםוצהאוהשפנבקבדיונע

־םנחלידכוכירדהלךירצלכוסשהמבלכארמואהיהםאשישפנםוצביתינערמול

לע•תיהיהזיכורמאבםכחהקדצויתוצמבינפמםוצאוהשקיפסמהיהישפני״הינע

יונעהןמנישירשאבטואילהוןוקתהדצהנניאתאזויםוצאוהשפנבקבדיונעלכש

יםתואונתוארבוניתושפנרבשתוונינבלותנלפהלורמאמההבהרהלהזיכהנעט

סעינכמלארשיויההרצהיתעביכדועותלנסהלהרותאלתולמהולאתארוהשפ״עאו

םידמועהדוהילעורמאנשםהמעםפטוםהינבןינעהזיאלכלעןוצרהשהארנאלאםוצה

רמאוםהינבוםהישנםפטםג׳הינפלםשלכבותכהרמאשהמדעהושפנחהנעתתש

ופסאםינקזוצבק•הרצעוארקםוצושדקךאישפנתונעלרסאתעובשלכורדג

יונעההזבבותכהבייחוםידשיקנויוםיללועלעלנסומאלאוהונאצמאלןושלהשומשב

םויהתוצקיתשמלוההןמםיקלהתהקלונינעהיאראלוונמצהמלרמארשאכםוצה

העשתבםכיתושפנתאםתינעורמארשאכונשפנונינעוונמצהנהועדתאלוונשפנ

םכתבשותבשתברעדעברעמברעבשדחלםכמוצםויבןהרמאשדעהורמאמלפכ

םירהאסיקיפלאצמישפניונעשןפואלקיפסמשושנונתםכיבצעלכוןיפחואצמת

תלחהבםילכואשםויהיקלחבתומוצראשביתינערמאממהנעטןיאוםירמאמהינשלע

תבייוחמיונעהתוצמל״ר.הוצמהתאזויהלילהעודיהיהשםוצםויבומעטשישפנםוצב

םהםאשרעשירנלאלוקדצירנלולארשילונאצמאלהנהויתודעלת״יבהתוחחפוםהל

םיענמנםניאונלובנבהכאלמתנשעמםיענמנהתשמהולכאמהתעינמבםאיכשפניונע

תרפכןפואלםירופכהםויארקנםויהןףץיונעתלמואצמשהמלכבםכיתושפנתא

רפכיהזהםויביכרמאנשתונועהיםיקדוצםניאתשמתשמשפנףורצילכדבל

׳הינפלםכיתאטהלכמםכתארהטלםכילעתשיבלוהביכשהתעינמוהביסהםהולאו

ימכחולאששתולאשןאכבשיויורהטתןיאיכולידבהםמצעםהאלהץוחרלולדנםה

םויההזלימהוליאוהי־םהולאוזחשומודבלהייתשהלעוהליכאהלעאלאתדכבייח

םויההזבםישענשםישעמהותונועהתרפכלהנעמשןינעלכבנהנתהלךירצםוקמלכמןכא

ודבלרפכמםירופכהםויהשעמשונינעהיהיהולאיבםויהלולחובהיהיאלשדבלשפנה

־םויההזבאיהשהבושתהםעהשעמהואיתונועהרופכהיהיהבשהבושתהיטואילםה

הזבאיהשהבושתהםעהשעמהשןוצרהםאובותכהןוצריפלתולמהולאעמשמדקעךא

הרפכמהדבלהבושתהוליאוהורפכמםויהימלכןכלעהתשמהולכאמהתעינמבאוה

הבושחהשרחאדועויהשעמהךרוצלםעטהמרמאשיפבתרכבייחוזהוצמלערבעש

לינםהלםעטהמאטחהןמינשהתעבבייחתתםצעבהנועתאלרשאשפנהלכיכבותכה

טואילאוהוהשעמוםויההזםאויםויה.הזובלןוכלךירצויהימעמהתרכנוהזהםויה

תונפיעםויההזהבושתלהיהיההבושתהלעאלבלהתנוסילכםוציםאשושפניונעב

םויההזלהיהיםאוםירחאםימיתבושתמשפנהלעיונעהסחיןכלעוולליעוי

םעםויהואודבלםויההיהיהתונפדעעמשמיולנמתימשנהאנהלכמושפ•נרוצעיש

סעםויהםאויטואילהתתמאובשהשעמהסירנולהלעבייחתתהוצ&דתאזשבותכה

:ונלובנבהליכאהלע עמשמתויהלםלואויבותכבםסרופמהיפב

ךאענומןיאהזיתלוזבםנהרומתולמהולא

ילעבוביחרהשהמךאיונלראבתנאל

ונעתרמאממםירחאםירבדרוסאלהלכקה
ןושאר
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תקפסמהבושתהוליאוהםירופבהםויהשעמב

םיטאםישעמהולאיבםיםבחהורמאןבלע

ןקתתאלםתלכיכהבושתהןינעלםילוהנו

םירשימוםינקתמםינינעהולאאלאהבושתה

הארשיפבהתתמאיפלע.הבושתהתא

ומלענםאוהנקתהוטאה♦פלע׳תיותמכחב

אפורהאוהשעודיבונלכשןיעממתודוס

עדנאלשפ״עאושפנהיילהריסמיתמאה

םימכחהתועדיתיאריאיהההאופרהןוקת

םויהשעמםהשםינינעהולאבתוקולה

תועדהתויהרובעבםירמואשחמשייםירופכה

היהותולכסתונומאםינימאמתומדוקההזבה־

והזוםייחילעבינימבירקהלםנהנמוםתנומאמ

ולםידבועםהשימלאברקתהלםתנומאמ

אלתיתמאההנומאהתורוהלהרותההאבשכו

שישינפמאלירמנלןההתודובעהיברדענמ

ינפמאלאתודובעהןתואלתנווכמתילכת

ויהשנהנמותואמםקיתעהלהשקהיהש

השקההנובהתאזםעטויוברקתיוביכםינוכמ

םקיתעהלהשקךכלכהיהאליכינפמיניעב

םתנומאמםקיתעהרשאכהרעבנהםתצעמ

תוכיאראבלהלחהבהיהןידדועויהלכסה

.כ;י♦זתורוהלתודובעהולאםידבועהתעד

תורוכבמאיבהלכההנהותבזוכהםתבשחמ

חוחינהחירתא׳החריובותכהנלוונאצ

יתובזוכהתונומאמהיהשהמםסרפתהםדוק

םיזעהשוםיבשכהשרושםיברקנהתויהו

דננכםיבשכהשתויהבתולעהיטרפןתנ

וחבזיאלודננכםיזעהשוהלמלזמידבוע

דושהןמםנוםיריעשלםהיחבז־תאדוע

תבסאוהשינפמרושהתאםילירנמםתויהל

ןכלערושהבבתואובתברוםדאהתסנרפ

םתיחפהלוםתוזבלומעתונועליבשבםתואםש

היהשותואיכהנונמהאיההתעדהדננכדומעל

ליבשבםתואםשםתנומאבחבושמוהלועמ

דומעלםתיחפהלוםתוזבלומעתונועתרפב

ירקוחההזןויעעינהןאכדעאיההתעדהדננב

תונברקהינינעלכיכרחארקוחירבדמו.

םירושקהטמיאצמנלכתויהרובעבםתילכת

היהיםדאהדלומיפלעוהנוילעההברעמב

ינימםיבירקמדהןכלעוערלואבוטלולזמ

שפנחחהשפנרפוכההבםחבזלםייחילעב

הכרעמהיפלעשישקלחהותואלצנישידב

הזעעתאלאתחשתתכרעמהש•אלערלודועי

תילכתהתיהתאזוחבזנהותואבהכרד

הרדסשהמלכבןימאמךכתונברקהתברקה

הזתנוכמהארנויהונברקהינינעמהרותה

בירקהבתנווכמתילכתההיהתאזשרקוחה

תונברקת.

השעמשרחאטואילה־תמא׳ירופנהשדהשעמ

הקירזלתונייועמתומוקמשיםירופכהםוי

ןוראההיהאלשכינשתיכבריעשורפ•־םד

היהיאלשכתולנבםלואוירבדההיהך־א

םנמאוירבדההיהיך־אםירופכהםויהשעמ

ואתוננשהםאםויההזברפכתמןועהזיא

םהשתונועהםאודחיםהינשואתונודזה

שדקמבתויולתםחשהמםאשדקמבתויולת.

םחשתונועלעםנרפכמםאוישדקמהתלוזו

ןיבוםשהןיבםהשהמויהיהשדקמהתלוזב

דחאםדאינבןיבשישהמואםדאינב

הזבהשעישהשעמהתויהלםלואויורבחל

רשפאיאהבושתהיתלכרפכמהאוהשדה

םכחהראברשאכהבושתהאוהרקעה״כ

יםינפואינשלע״נלודנהרואמהשסדוניבר

הרוצבןועהתליחמשירחאיכדחאהןפיאה

דצלעאטוחהןועלוחמלרשפאורוטפה

התושעלהוצמהוציש•שפאיאדסחה

ךרעהיהישויתונועתרפכליבשבהווצמה

זאיכתונועהלומנךרעלעירכמ.חוצמהרנש

ליאוההזבהווצמהלאהאירק•היהי.אל•

ךירצןכלערוטפהחרוצלעתונועההליחמו

ללכליפתרשאךרעבאיהההוצמההיהתש

לומנאוהשרכשהבייחתיז״בעותונועה

תלודגהבושתהאיההנהאיהוזיאובוט

הנוקתכהתיישעברשאךרעהתרקיהלעמה

ןכםגהבבייחתיותונועהלכלומנליפת

בייחתירשאהשעתוצמאיהשינפמרכשה

ךיהלא׳הדעתבשורמאשןונכרכשההב

שישםימכחהורמאןכלעיולוקבתעמשו

תאפשבויחתאפובוחתאפםינפינשהל

בוחתאפוערהלומנהליפהבאוהבויחה

יאירקהבוקזחתיןכלעזרכשה־נבייחתיש

לומנבתוכזלוערהלומנמלצנהלםיווצמה

בייחתיןברקההזסאשינשהןפואהויבוטה

אלשתולודנהןמתונועואצמיהנהבררנשוב.

ןכרקהתיישעבבייחתירשארבשהךרעהרשי

רשפאיאןבלעןועהלדונשנוע•ךרעב

רקעהאלאןועהללכליפמהאדוןכרק־תימהל•

התיישעברשאהבושתה.איה.השעמה.לכל

הבותאטחוןדעועשפלכלתערכמאיה:

ןמהבייחתנאיהיכורבשהןכםנבייחתי

דמלכשהןמהבויח;דצ.הרותהןמוהעדה

התויהל•איהההבוהתאפו•הרוההןמהתכוה

שפנהדנעשמההזבבייחשהזבדעהוטואיל^

רמאדשאכהבושתהתושעהלרקעאוהרשא,

םכבבללכבידעובוש׳הםאנהתעםנו.

םעטהמרבדהןכםאודפסמבויבבבוםיצגו!



אס ןדע
םירופכהםויןינעןג

ורתיחקיורמואהנהו.יץראבםביהלאלוהבז

נישהאלןיידעיכםיהלאלםיחבזוהלוע

יכיתעדיהתערמואשפ״עאודחוימהםשה

הרותההנוכשבןכלעםיהלאהלכמ׳הלודג

אלןרקעמתופייוזמהתועדהולאתוחמל

דהוימהםשלםאיכתונבדקהםחישאצמת

םלואוי׳הלתאטח׳הלהלוע׳הלהשאורמאב

םניאתונברקהינינעשורוההאובנהירבד

תולועכ׳הלןיפההרמארשאכתשקובמה.תילכת

חקאאלרמאנו׳הלוקבעומשכםיחבזו

םדוםיריבארשבלכואהרמאנורפךתיבמ

תאיתרבדאלרמאנוהתשאםידותע

חבזזהלועירבדלעםיתיוצאלוםכיתובא

ןמשילחנתובברבםילא.יפלאב׳ההצריה

םהשםימדוקהתעדיפלהנוכהןיא־ןכםאו

םילשתשתינשהתעדהיפלאלוםידשהןוזמ

המיפבהנוכהאלאהתלועפתכרעמה

:רפסאש

ינשקרפ

המהורשיםדאהתאםשהרצירשאירחא

ותויהבהנהםיברתונובשחושקב

ירחאםנמאתונברקהינינעבךרטציאלרשי

תונברקההלאויהירשויהךרדמותוטנ

ונלשיןכלעותמדקלבושלותואםינקתמ

םילוהנוםיטאםהתונברקהינינעשרמול•

טואילהיכרדםלואויהבושתה־תוררועתהל

םדאהןיאיכעודירבדתונברקהינינעבשיש

שפנןהשתושפנהיתשדצמםאיבאטוח

חמוצהמןוזנםדאהותינויחהשפנותחמוצה

הנהוקנהעבטבבושיןוזמהוםלאהיחהמו

תויהרובעבו-רפכתיוהלאמאיביואטחתעשב

יזוהבורקהםנוסבםיללכנםלאהיחהוםדאה

ללכוובלחדומתףרשנהבלחהיכובללאןתי

ושפנעינכיווירבאתחתהמהבהירבא•

רואברואלהנוילעהושפנרישיהלתימהבה

רשאכהניכשלןועמאכדהבלחיכםייהה

לפשואכדתאוןוכשאשודקוםורמרמא

בלהרבשנחזרםיהלאיחבזרמאנוחוד

ילהארנויהזבתאל•םיהלאהכדנו•רבשנ

ןכםנרומאבארזען״באןמהזלעש

םירבדינשרובעבתחאהוצמתויהלןכתי

תעדהתועדהיתשהזבןוכוהלועהתוצמכ

םיברקנהםינימהןכאיתעדהתאזםנותמדוקה.

אלפומ.ץנעהו.תולקבםאצמהלרוהטהןיממ

הארת•ןכלעושנרההיתוחפםינימםתויהב

־יבורבחמבושהרתויםהמשיםינימההלאמ

־הנה.

תברקהומשותועדתצקולכבםנמאיתונברקה

ויהשהמןונכתרהאתילכתדצלתונברקה

םינוכמויהוםיחבוזויהרשאםיירצמהםישוע

םיעידומויהוםדהלוכאלםיצבקתמםידשה♦ב

הששםהלשיםידשהשםרמאבתודיתעםהל

יכאלמכהשלשוםדאינבבהשלשםירבד

םדאינבבםיברוםירפשםדאינבביתרשה

ינבכםיהמוםדאינבבםיתושוםילכואו.

תעדבוהסיטבםיפנכבםיכאלמכהשלשויםרא

שאתודוםיינשמולאיכםירמואוידיתעה.

תודיתעלכקלריואבהלעמלןיסט;בלעו־ורו

תונוימדוחורירבדולאויתולזמהירשמ

דצלכאהקזחתואיצמםהלןיאותובזוכ.

הארנוםתעדתאםירדושםישועשהק־רמה

ויהשכלארשיויםתואםינישמםהשםהל

תדובעטיטמםנטבהאלמתנךבלכםירצמב.

האבןכבוםהיסומינודמלוםירצמלשם־בניכ

יצוקששיאםהילארמואוםהילעהחכותה

ואמטתלאםירצמילולנבווכילשהויניע

םיריעשלםהיחבזתאדועוחבזיאלורמאנו

חבוזרמאנהזלוהולאאלםידשלוחבזירמאנו

הזתנוכמוודבל׳הליתלכםרהיםיהלאל

יתונברקהתבסתילכתבולכסיכרקו־־

התיהאלשםהבותעדונראברבכסגמא

תויהלושפנתחתשפנתתבסאיכהנובה

וארבדבונענפיןפםעטוהזושפנרפוכ

ריכזהלםעטוטלחוטרמאמאוההנהויברהב.

בושתהניכשהיכתוצמהלכםדוקתונברקה

ןכוהלועהתרותורמשיאלםאהמוקמ1־א

אוהןכוהלועלךרטצהלהלילההלילחויהיה

לכתיליכךלרמואאלבעראםארמוא

תאזחכמהלועהוידוסולשיקרהאולמו.

הזבותעדשםיניבמהןמםלעיאלתעדה

יפלערזננשהמתכרעמההשעתאלםא־כ

תתלתונברקהושעיאלםאורשפאיאהבובפ

תיתמאהחנשההיהתאלזאקלחתחתקלה

תאזיפלםלואו-הניכשהרוסבםעטוהזו

המוםוניביםיליכשמהותונעטובייחתיתעדה

לכביבריעהלשישהמךאיךיראהלונל

םאיכםיהלאלהשא.ונאצמאלברקנהןכרק

חבוזרמואבותכהודהוימהםשה׳הלהשא

ונלשיןכלעודבל׳הליתלכםרהיםיהלאל

תיתמאהתעדהםיירצמהולכסשומכיברמול

חובזלולאולעןבםידשלםהיחבזוחבזו

םילשת•תכרעמהיכ'סתנוכיפלםהיחבז

קלחתחתקלחתתבםיחבזהםתואבהתלועפ:

םרהיםיהלאל•חבוזהרותההרמאןכלעו

ובל•רמאהערפוהעידיב.ודבל׳הליתלכ;
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ןושלמלזאזעובוקדקדששיוביקרמה

אלפהלשיויךלהזעומעטווליהבבולזא

ןכירחאותואטחהבירקההלהתכשהזב

ירחאתואיךכשונזמרהשרקעהיפלהלועה

תויהלוהניכשהינפתוארלותנחצריסהש

םעהלשוליאוןהבלשוליאםיליאהלועה

הנוילעההמשנהאטחליבשבןינעהתויהל

ךרדיכרמוחהתוציחמרובעבהלעמלהלועה

חבזמלעהפרשנהלכהלועהןכלעלכלתהא

רמאנןכלעודעומלהאהתפאוהשהלועה

המשנהרהטלתוררועתהאוהשחוחינחירוב

ףרשנףונההזשומכרבדהןוימדרמחהיניסמ

תוכיאוירמחהתוציחמןכללוררבלךירצךכ

ןייערפסבםונראברבכהינינעוהבושתה

:ידוםיידדה

ישילשקרפ־

םהשםישעמהולאםעהבושתהןדאן

םוילנסההמלתרפכמהלםיטואיל

הבושתהיכןכשלכוונימיהללכמרושעה

ונתנרבכאטחהןמינשהתעכבייחתת

תייחמםויההזתויהרובעבםעטםימכחה

־םירמואשיפכתודמהרשעשלשתאירקבלנעה

םיעבראהמכםימכחהןיבהקולחשיהנהו

השלשהשעשםירמואםהמשרהבהשמהשע

םיעבראינשםירמואםהמורהבםיעברא

ירהאשםימכחהתועדהאורינאכ״פעאו

המהנהוםיעבראינשהשעשהארנטשפה

תמאבו׳הלאהלעאהתעורמאמבושעי

׳הינפללפנתאובקעתשרפבזימרמוילעש

תמאבוהלילםיעבראוםויםיעבראהנושארכ

תמאהןכםאודרויוהלועהיהולאלעש

הנובהתאזיפיוהשמהנעתנםויםינומשש

םימיבדהביתדמעיכנאורמאמקדצי

ןובשההןכאידרויוהלועהיהאלשםינושארה

תוחולהןתמםירופכהםויבהיהשהלעיאל

םהשםהיניבו•וניניבםימיהשלשיכתוינשה

ונחנאוהרותההנהנןוימבהששבםירמוא

בותכה'ןמהיארבןויסבהשלשבםירמוא

השאלאושנתלאםימיתשלשלםינוכנויה

לכיניעל׳הדריישילשהםויביבבותכו

תוינשהתוחולהןתמשאצמניניסרהלעםעה

םעטהןתנשימשיוישדחלרושעבהיהאל

שדחלרשע.השמחבתסנכנהנששרובעב

דמאנוהנשהתפוקתףיסאהנחורמאנרשאכ

םויםידקה•ןכלעהנשהתאצבףיסאהנהו

םייקנויהישידב'םימיהשמחבםירופבה

תלחתהב

ןשםישבכהוםישבכהןמהבושמרקבההנה

ןכלערתוישנרההידחםהםיזעהוםיזעה

תברקנאהתהלועהשתונברקבםיקולחםאצמת

אטחהתותיחפלםישבכהןיממודושהןיממ

יפכםיבדקגםאצמתןכלעותאטחלןכשגד

בויחךרדבזעהויאטחהיפכוםיבירקמה

יהלועלהשעיהבדנךרדלעךאתאטחלדחוימ

הניאםתננששחישמהורובצהתננשבהנהנ

רפאיבהלבייחתימהבההואתתורבנתהמ

אישנהלכאישנרההתוחפותויהלתאטח

םיזעתריעשואהשבכץראהםעוריעש

ידחמאיבהלבייחםעבטתורכנתהטסתננשש

םאויריעשאיביותלעמלאישנהושנרהה

זמרהאצמיתונברקהיטרפבבטיהלכתשת

ועינכהלורטוחהאכדלתייוותההנובהשולכ

ורדסנוורמאנאליבתודחהםלועהתואתמ

הרומתהינינעמןיביןיבמהוהרקמךרדלע

רישעהותלכייפכאיבהלינעאוהסאש

רמוחהאכדלתילכתהוורותבלדהוורושב

:הבושתהיכרדבררועתישועינכהלו

רפםדכםירופכהםויהשעמןינעבןךעך

יםיאטוחהקולחיפכתאטחלריעשו

תאטחלריעשלהקהורפןהכהבירקהלםנמא

הנהוונמדקהשזמרהיפלםיאטוחהקולחיפכ

לדוניפלץוחבםיפרשנםהוםינפלןנרזנםמד

תרבדמהלזאזעלחלתשמהריעשהויםאטח

רשפאיאשובקלחןהכלןיאולארשילדחוימ

תואבהתולורנתונועלערפכמאוהשינפמ

וילעהדותהורמאנרשאכרמההדודהעורמ

םהיעשפלכתאולארשיינבתונועלכתא

החיבזלאלהצרנאלהזינפמוםתאטחלכל

הרתיהקחרהוקיחרהאלאהפרשלאלו

בושיהבןיאשהרזנץראבךלשויוהלודנו

ימרסוישךירצןידההזבשתוכיתחךתהיו

אשנובותככרפכמאוהשתואטחכאטחש

הרזנץראלאםתונועלכתאוילעריעשה

אטחהלדוניפלולאבתונועהולאשנועל״ר

הזיאלחקלאלןכלעוהניכשינפהקליאל

לזאזעלדמאולרונהיפלעקרןמדזנשריעש

ומכםדקנולזאזערבדמלומעטהרבדמה

דחשאוהשםיעותהירבדלויםוקמהאייפסכב

אלורמואבותכההנהםידשהשארלאמסל

אברדאאלאםיריעשלםהיחבזתאדועוחבזי

חובזלהזםנהנמהיהשינפמיכרמולשי

תאדועוחבזיאלורמאנרשאכםיריעשל

רשאםהלןוועהותואלזלזלהתעוםהיחבז

ליבשבםיריעשהונתנםיזעומבםימדמםה

םשלעזעןמםשלזאזעתויהלו־םתאטחוסנוע
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!יע

ר5כיהזהםויביבורסאבםויההזבאטוחה

׳הינפלםכיתאטהלכמםכתארהטלםכילע

הפודעםויההזבהבושתהשהארנכויורהטת

יבשהתבושתרתעתפ״כעיבםימיהללכמ

היוארהיהתהבושתהםאשהזבאישוקשיו

ןתונןידהםינפלכלעםויההזתלוזבםנ

ונלשייםימימםויהמןכםאלוהמל

םימיהללכמםויההזלינסהשןעירמול

הזבהבושתבובייחתיםלכשתפסונהוצמב

םכילערפכיהזהםויביכרמאמהיהיםויה

ןויכםהילערפכיםשהיכהדנהךרדלע

טואילהיכרדהשעיאלשימלעשנועשיש

תבושתןיבלדבהןיאתמאהלכאיהבושתל

יפןכלערחאםויתבושתלםויההז

:םינוכנוירבדןיארפכמםויהיכרמואש

יעיברקרפ

דבלתועשהלעשןיבהלשי.דת>מו

לעואםויההזבהרפכהיהת**

ןויכלכשהןידמויתונודזהלעותוננשה

תושעהבתונועהללכתרפכמהבושתהש

הננשןיבלידבהלןיאםויההזבהבושתה

לכלורמאבהזבהתרוההרותהשדועוןודזל

לעלנםומאוהעשפהוםתאטחלכלוםהיעשפ

הזתרפכבהלנםהשיהןכרבדהםאוןודזה

לכלרפכמאוהשואתונועהןפןימבםויה

ריעהבותכהיתיארהנהויתונועהינימ

םייולתםהשתונועתונועהןיממקלחב

תאמטלעןודזבןיבהמשבןיבשדקמב

רפכורמאנשםיברוקמהתולספלעושדקמה

םהיעשפמולארשיינבתואמטמשדקהלע

תואמטמושדקוורהטורמאנוםתאטחלכל

רמאנתונועדאשלעןכאלארשיינב

ילארשיינבתונועלכתאוילעהדותהו

תונועלערפכמםינפבהשענהריעשהנהו

ץוחבחלתשמהריעשושדקמבתויולתש

הלכקהילעבןכלעיתונועהראשלערפכמ

האמטהתועידיורמאוהאמטהתועידיוקלחש

שארבהעידיולהיהיעבראןהשםיתש

שארבהעידיולהיהיםיתניבםלעהוףוסבו

העידיולהיהאליףוסבהעידיולהיהאלו

העידיולהיהאליףוסבהעידיולהיהושארב

ולהיהשימםירמואךכוףוסבאלושארבאל

רפכתמםיתניבםלעהוףוסבושארבהעידי

שארבהעידיולהיהידרויוהלועןכרקב

םינפבהשענהריעשףוסבהעידיולהיהאלו

י״אטחולעדגישדעובהלותםירופכהםויו

איביואל

תאטחוןועועשפלכטהנשהתלחתהב

ןיידעןכאיםהידיהשעמכהכרבםהלתויהל

המבןיבהלךירצוהרשעבםעטיתתלךירצ

שארןמזעבקהאליכםדקשהממונמרהש

שמשהסנכהתלחתאוהרשאירשתשדח

ךלהמיפלהברקהךרדלעםינזאמלזמב

תוכיאמןמזהתקתעהזאהיהויעצמאה

דספההתוכיאלהיוההתוכיאמל״רתוכיאל

ןמזמרואהןמזטעמתהלרוקהוםוחהםהש

ןמזביבונזמרהשיפכויוושהתדוקנמךשחה

םישועא״כאצהתומאויהרואהתפסות

רואהןמזלעךשחהףסותהןסזבןכתוחפש

םהלתודובעינינעםישועויהוםינעתמויה

הנוכבהמימתההרותהוא״כאצהתומוא

הנומאהשרשםיבכוכתדובעםשורתוחמל

לכתויהבםלצאןווכמהיהשהממאיהה

תוחכבםיולתלפשהםלועבםיווההםינ־נעה

םינמזהםירמושויהוםתעונתיפלתוילנלנה

תויהםעוםייונשהםתואבםינמזמםהשםהה

התבסברשאםסרופמהיפלתיארנהנהנהה

הבושתהדצלעםתויהתושפנההנלעפ״־רה

אוהה!ינעהריאשהדרפהלהשקהיהו

תנווכמהתילכתהוריתסישםינפלעוקיתעהו

שארםוישפ״עארמואארזעןכהנהויםהל

ארזעותונעתהלרוסאןידםויאוההנשה

יונעהןינעקיתעההרותהןקתמוחיכוי

ףוסתאצבתויהלוםויההזתלוזבויאצאצו

ןווכמהןמאצויהיהאלןיייעעבורמה

הנשהשומכיכםתעדדננכדומעלםהלש

לכבותופוקתעבראשדחהןכתופוקתעברא

ףדהותוכיאלתוכיאמהקתעהשיהפוקת

ןינעההלתןכלעםימיהעבשבאוהםלש

יידננןינעבוניאשתחאתוכיאתועצמאב

ןינעההלתואיהההבשחמהםשורתוחמלידב

תרבחמתכרעמהףוסאוהששלושמהףוסב

פ״עאיכתעדונהלעלהזהיהידועו־ןטקה

ןכםגדהיתעלכבתבייוחמהבושתהש

הבושתבםדאררועתישטואילהדצלעןמז

בייוחמאוהשפ״עאיכתפסונהוצמדצלע

היהיאלדועןמזדהיתיאלםאתעלכב

הנשהללכבהבושתהלאםדאהברקתמ

הרוהשןוקתהללכםעםויההזודחיןכלע

דיחילהושהיהיםויההזוטואילהדצלע

ירחאןכאיהבושתהןינעלםררועתהבםיברלו

בותכהדועויתעלכבתבייוחמהבושתהש

הזתבושתלשיההבושתבםויההזלינםה

םימכחהוםירחאםימיתבושתמתונפדעםויה

אטחלערפכלחיטבה׳תיםשהשהזבורוה



ןף^*זארופבה
פייןינעןג

איהשערשאויתוקדצלכרמאנרשאכ

הבלשביאלעשרהתעשרורמאנוולהנרכזת

הבושתההבושתהשעתםאויובושםויב

אלםאותויכזהוראשיותונועהללכליפת

המביקיפסתהבושתהתוכזתויכזולויהי

היהתאליכהבושתהתודאשוחלשיש

היאנתללכםעהשעתשכאלאתלכוקמ

םירופכהםויהשעמשונעדירבכו־היטואילו

לודגןהכוםייקשדקמהתויהבמיאנתולשי

תרופכהלעריעשורפםדתייזהךירצשןוראהו

ןוראההיהיאלשכםלואויתרופכהינפלו

תבושהיהאלםירופכהםויהשעמותחונמב

ינפמןוראהםוקמלאהתיההיזההלכא

ורמאבםירופכהםויהשעמדימתהבותכהש

יעיבשהשדחבםלועתקחל•םכלתאזהתיהו

השעמתבשאלןינעההזיפלושדחלרושעב

היהאלשפ״עאינשתיבבמירופכהםוי

חישמהתאטחהנהיכהזלעדעהוןוראה

ינפלהזומהיהו.מינפלברקומסמדהדעהו

םנןוראההיהאלשכהנהוישדקהתכורפ.

ונאצמינשתיבבאלהותכורפההיהאל

שמדשןידה.ןמותאטחלהקהובירקהש

הזותכורפםשהיהאלשפ״עאםינפלברקוה,

פ״עאםישועויהםירופכהםויהשעמשדמלמ.

אלאתכורפהםעתודעהןוראששהיהאלש

ןמזבשלואויןוראהינפלהזומםדההיה:

ומכםתיישעםוקמבדומעיוניפןוינהתולגה

׳הלאםושוםירבדסכמעוהקרמאנש

שיש־המו:־־וניתפשמירפהמלשנורמאנו

שיםויההזבהבושתהיטואילכיברמול

םייקשדקמהתיבשןמזבםליולת•םהשםינינע

תולנהישנאותיבהישנאללוכ.רשאשיו:

תאורותהורמאנשיונעהזיורוהםהולאו

ינבתונועלכ.תאוילעהדותהו•רמאנו•םנוע

םלועתקהלםכלהאזהתיהו•רמאולארשי

תאונעתשדחלרושעביעיבשהסדהב

ןכלעושעתאלהכאלמלכוםכיתושפנ.

ןמזלכתלבוקמוהיוארהיהתהבושתה

תלוכיהיפלהבושתהיטואילמהתושעללכונש

לעםילוביונחנאשןויבתולנהןמזבןכלעו•,

םנמא־תלכיקמהבושתההיהתיודוהויונעה

וניתפשיאוטבשמיאיבנהתדנהמונאצמ.

רמאשןויבןכרקהתברקהמוקמבדומעי

תרטקיתלפתןוכתוניתפשמירפהמלשנו•

:.ברעתחנמיפבתאשמךינפל•

םהורופכםוידעשדהשארמלארשיף^ך}

םיללפתמותולילכםימקומימיהרשע

רקבהרואדעהחילס•םישקבמותונחתוסייודו

םישפשפמו

העידיולןיאידרויוהלועןכרקאיביו

ריעשףוסבהעידיול־שילכאשארב

רמאנשרפכמםירופכהםויוןיוחבהשענה

רפכמהזשהמלעםירופכהתאטחדכ1־ם.

שישהמלערפכמימינפההמרפכמהז

לעאלארפכמוניאןוציחהףאהעידי•דל

אלהעידיולהיהאליהעידיולשישזוג

םירפכמםילנריריעשףוסבאלושארב.

׳רוהדוהי׳רירבדםישדח♦שאריריעשו

המלעוםירפכמםילנריריעשרמואןועמש

לכאשרוהטלעסירפנמםישדח.ישאריריעש

השענהריעשןיאבותכהטשפויאמטהתא

וילעהדותהו•רמאנשתונועהלעאלאןדהב.

ריעשהאשנוןכולארשיינבתונועלכתא

השעמו-הרזנץראלאםתונועלכתאוילע

תונועןיבםיליפמהבושתהשעםירומהםוי

שישהמןיבוםשהןיכוםדאינכןיכש־ש

שיש־המןכאיוריבחלדחאםדאינכןיב

הבושתהקיפסתאלרשאתוריבעשי־כשוחל

בישהלתנמלעךירצאלאהליחמהלאהדבל

ןכרקהתברקהולזנהבישהלבייחתנשהמ

ובושביכרמולשיןכלעיודוהתיישעו

בייחתישהמבישהלומצעלעברעיוםויההזב

ינבןיבשישהמלכאיותבושתלכוקת

ינפמהקיפסמהבושתהםשהןיבושיא

תמאו-רוטפהתרוצלעןועהתליחמש

המאוהלומנהז,יאולומנהתלפמהבושתהש

יולתאוהשהמלכאםימשידיבאוהש

-סיערפנסהובושישוליפאוןידתיכב

ןונבתוריכעשיתונועהוקלחהלכקהילעב

דעזז:ונניאבשםאהשעתוצמלערבועה

ןיאשהשעתאלתוצמלערכעולןילחומש

םויוהלותהבושתההבושתהשעותרכהב

שיישהשעתאל•תוצמלערבעירפכמםירופכה

םירומחםויוהבושתדיבתתימותרכהב

ואוביש•דעתרפכתמהניאוןירפכמןירוסיוןילוה

השעשפ־עאששהתאללח-םירוסיוילע

ותבושתבאוהזםירומהםויעינהוהבושת

דעהרומנהרפכרפכתמ.וניאןירוסיוידעואבו

םירוסיוםירומהםויוהבושתאלאתומיש

ןיעהרפוכיסארמאנשתרפכמהתימוםילות

הבושתהשונתדפ״עוןותומתדעשכלהזה

יולתהיהיאלשיתלוזלומנהתלפמותרפכמ

ללכתלפמהבושתהשתעדלשיוידכב

לוקשתונועותויכזםדאלויה*סאו•תונועה

הרותהןידמולכשהןידמבייחתנםינזאמה

לוקשןיאוש״ייחהץ״ערפסבראבתנשומי

ןועהלדוניפבאלאטעמבוברכ?ינזאמה:



גס

;יןינעק

ןיע

םידופכהםו־

ולאבאלאהיאנתלכםעהבושתהדחיל

היהתולארשילתורצםהבועריאשםימיה

כ'עלהשהמםהללחםאטחדצמיבהנובה

לעתודותהלותונעתהלםימיהולאודחי

ולאםאשןייעליוארשהמםלואויםהיתונוע

ירחאןושארתיבןכרחדצמועבקהתומוצה

ןכתיהםלשוריהתנבנוינשתיבהנבנש

ימקפתסנהנהותומוצהןתואדועדימתהל

ינשתיבהנבנשןמזבאטחאריהיהש

סנרורצארשלאתיבחלשיורמאנרשאכ

ישימחהשדחבהככאהרמאווישנאוךלמ

שיויםינשהמכהזיתישערשאכרזנה

םינעתמויהתומוצהעבראוליאוההזבתושקהל

הבושתההאבהמלדועויישימחהטרפהמל

דופסוםתמציכרומאביעיבשבוישימחב

ןכירחאוהנשםיעבשהזויעיבשבוישימהב

םוצויעיברהםוצורמאבתומוצעבראב

םנוירישעהםוצויעיבשהםוצוישימחה

יםוצלאלשואםוצלהלאשההאבשכ

םתואדימתהוהאבךרדהזיאבהבושתה

םימילםדעיוירמנלםלטבואתומוצהל״ר

תיבלויהירמאנרשאכהחמשימיוםיבוט

רובעבולאשםנמאיהחמשלוןוששלהדוהי

לנסומישימחהםוצשרובעבישימחהםוצ

יכוששחהתנעשכושדקמהתרימשלע

םלשנווילעלכאתהלהתעמיוארןיאילוא

אתיבאיצשורמאנשתיששהנשבונינב

יששתנשאיהרדאהרילאתלתםוידעאנד

רובעבםנמאיתומוצהללכליבשבםתעדו

דועוםתלאשלעהלעהיהתיבהןינבש

הלאשהםלכמלודנחאוהישימחהםוצש

האבשכווילעולאשםלכלקיפסתוילע

הנובהשריעהליעיבשהוילערבחהבושתה

יכיעיברהרכזאלםלואו♦תחאםלכלע

אוהשיעיבשהשפתוישימחהםדוקאוה

םתעברארכזוהמיתחהןינעבאבןכלעוירחא

םאוומוציםאהתיההלאשהשתמאוירדסכ

לכויאלשתנלפומהאבהבושתהוומוציאל

וא,םדימתהשםאהמלשהנבהןיבהלןיכמה

רמאשםירמאמכןייעלךירצםלואויםלטכ

םוצהיעיבשבוישימחבדופסוםתמציב

אלהותשתיכוולכאתיכוינאינותמצ

םוצהרמאמויםיתושהםתאוםילכואהםתא

ןוצרהשםאםינעמינשלובסיינאינותמצ

יתיוצינאל״רינאינותמצםוצההמאב

ינממםישקבמםתאהתעוםוצלםכתא

שוריפתהזלםעטןיאוםלטבלואםמייקל

םתאאלהותשתיבוולכאתיכוםעטהמ־כ

םילכואה

ערהשעמלכבוזעלםהישעמבםישפשפמו

הבושתידילעםתויהלםהידימלזנהאיצוהלו

םוימםינעתמאטחיאריהצקויםימיהולאב

םיללפתמםתויהלבוטנהנמוירופכםוידעינש

םיבכוכהתאצדערקבהמםויהלכרופכםויב

לכלעהחילסאוצמלםיננחתמוםירותמ

ןמזבםויהלכםיקסועויהשינפמםהיתונוע

:םירופכהםויהשעמבשדקמהתיבתויה

ישימחקרפ

תעלכבלארשיונעתישבותכהןמ.דוצמ

המחלמואובתיכורמאנשהרצ

םתוערהוםכתאררוצהרצהלעםכצראב

יונעילכמרשפאיאוםתרכזנותורצוצחב

הרצלכיהבושתהיאנתמיוארשהמתושעלו

אלןועינפמקרלוחתאללארשיל.לוחתש

הרקמונבהעננודיאליכםיעותהירבדכ

וכלתםאובותכהזימרמןכוונלהיהאוה

ףיסוהלירקבםכמעינאףאיתכלהוירקימע

זימרמבותכהונאצמןכוםתכמלעהכמ

ורמאבהרצןמרזעהלהבושתהתתמאב

ןכלעויןינעהלכוהרצעוארקםוצושדק

םיברלןיבדיחילןיבהרצלארשילעאובב

לעתודותהלו׳תיםשהינפלתונעתהליואר

רתסאויכדרמןינעמוניארשהמהנהויאטח

ותשתלאוולכאתלאוילעומוצורמאשהמ

רמאנלואשתנירהןינעבסנםימיתשלש

יםימיתעבשומוציודעלגשביישנאייע

ברעדעברעמםניאתומוצהולאשעודיבד•

ולכאתלאםעטהמיכםירופבהםויןידכ

אלמלאםויוהלילםימיתשלשותשתלאו

תעבשומוציורמאשהמדועויךכןוקתההיה

יהלילכםילכואויהאלשרשפאיאםימי

ונקתולארשיורזענבותכהתרעהמהנהו

רשאכהירכזרפסבםירכזנהםהתומוצהעברא

יעיבשהםוצוישימחהםוצויעיברהםוצרמאנ

םנועתאודותהורמאשינפמירישעהםוצו

ףאויבולעמרשאםלעמבםתוכאןועתאו

איהיודוהרקעוירקבימעוכלהרשא

םהולאהנהו♦היאנתלכםעהבושתה

םויםהולארשילתורצםהבועריאשםינמזה

העבשםויוזומתבהעשתםויותבטבהרשע

םירשעוהשלשםויובאבהרשעםויוכאב

בותכהזימרהרשאונאצמולאירשתב

רמאשןויבוילארשילתורצםהבועריאש

םנועלעודותילארשילהרצאובבשבותכה

יוארןיא,הנהוסהיתונועלהליהמאוצמל•



ץף^םירומהםויןינעק■

רככיכןושאיתיבןכרחלומוציאלשוקספםוצהוהושריפששיויםיתושהםתאוםילכואה

םיארקהימכהויתיבההנבנשירחאםולטבםויוהרחבאםוצהיהיהזכהל״רינאינותמצ

םדימתהאברדאאלאולטבתנאליכםירמואושארןומנאכףוכלהושפנםדאתונע

יוארשהמהבושתהוייתאבהונלםדקשומבחתפוהרחבאםוצהזאלהןוצרהןכא

יםמייקדהאכואםלמבדחאכיכרובסלחלשוהטומתודונארתהעשרתובוצרח

םוצםאיכינשתיבליבשבןיאהנהוהזםנויוקתנתהטומלכוסישפחםיצוצר

אוהשםירמואשהמיעיברהםוצלכאישימחהןכאישרפלולהיהיכתואניתלכשוריפה

תוחולהובורבתשנשזומתברשעהעבשםוצהורמאבםעטהשהטונתעדהרתוי

גרהנשיעיבשהשדחלםירשעוהשלשםויוםכמוצבהנעתמהינאל״רינאינתותמצ

לעלכבךלמךמסשירישעהםוצוהילדנובאלאםכיתותשבוםכלכאבהנהנהינאוא

תומודקתולעלתומוצהשלשההנהוםלשורילכאםינהנהםתאוםינעתמהםתאיאדוב

ראשהולפונןושארהתיבהברחנשםויןיאואלםתאםכלכאבוקזהיננישיאלםכמוצב

ירישעהםוצהיהישומכדועויםימייקויהייכרדמאוהםוצהוליאוהםעטהוהאנהיננישת

םוישרחאםלשורילעלכבךלמךמסשינפמיםוצלמענמהליוארןיאהבושתהיטואיל

אוההנבנשרחאלפנשדקמהתיבתפרשורמאבםוצההיהיןוקתהזיאלעריעהןכא

התנבנשןויכלופישירישעהםוצןידהתולמהיתשולאוובהאםולשהותמאהו

תיבברחנהזםויבשירחאםנמאיםלשוריורמאבה״עאיבנההיעשירדסלכםיללוכ

םהינשינשהברחנםויהותואשירחאןושארעשרתובצרהחתפוהרחבאםוצהזאלה

ובומיכסהרשאשופחלןתונןידהודחאכאלהרמאשהמותמאהתלמללוכשהמרכו

ילעבתעדיפלףסונףולחןיאוםיאיבניםולשהללוכשהמ׳וכוךמחלבערלסורפ

העשתבףרשנינשהתיבהשאלאהלכקההמלכיכינפמםדימתההמליכהנוכתו

וב,רישעבויעיבשבןושארהובאשדחלענמהליוארןיאהבושתהיטואילמאוהש

הנתשנשםיכסהלןיאןכלעטעמובףולההוםיוקמתויהלךירצורחבםמצעבםהוליאוהו

ירחאיכדעהוילפנואהיהשהממרבדאובלהדיתעההרושבההמייקתנאלןיידעיכ

היהאלשינשההנבנוןושארהתיבהברחנשץראושרייםלועלםיקידצםלכךמעוורמאכ

המםאיכונינבבןוחטבהתילכתםהלםכרשבמןכאהבלתאיתוריסהורמאנו

םוילזבימיכרמאשהמאובלדיתעלהנבישאלאהיהתאלהבושתהורשבבלםכליתתנו

תיבכתוערואמועריאשליבשבםאויתונטקךרוצהמםיקידצםלכתויהבלכאןועינפמ

המכאלהתורחאתונקתףיסוהלשיינשהרזנשהממץוחהבושתהיטואילבףיסוהל

לעודימתהאלולארשילעורבעתורצהאובנהרמאמבםחיטבהןכלעהרותה

יעישתאוהיעיברהםוצהנהויםוצםנמזיעיבשהוישימחהויעיברהםוצןמזאוביש

העשתביעיברהשדחברמאנשזומתשדחלןוששלהדוהיתיבלהיהיירישעהםוצו

םעלםהלהיהאלוריעבבערהקזחיושדחלרמאמןכאיםיבוטםידעומלוהחמשלו

אוהשםירמואםינברהויריעהעקבתוןדאהלכאיווצאו^ושהנועובהאםולשהותמאהו

יתוחולהורבתשנובשזומתברשעהעבשאוהםיבוטםידעומלוהחמשלוןוששלתויה

שדחברמאנשבאשדהאוהישימחהםוצהוךרדאוהשירחאיכתמאהוידיתעלהדנה

הרשעעשתתנשאיהשדחלהעבשבישימחהאלשיוארהיהןמזהותואמהיהולאהדנה

ומצעהזשדחבורצמכובנךלמלהנשלעקרדיניאלדינמהיבובףולההיהי

יעיבשביכהארנוישדחלרושעבורמאנםתואםישועונחנאןיאוליאוהותמאךרד

וליחתהירישעהםויווביבסרשאבוליחתהידיתעלהדנהאוהשללכמהחמשםויםויה

דמואםירמאמהינשירחאיכומצעתיבבונעתנשןמזההזירחאונאצמונחנאשדועו

םוצלךירצהנהוי׳התיבתאףורשיואוהשיעיבשהשדחלהעבראוםירשעםויב

םויבםימצםינברהןכאםימיהינשהלאידיתעלהדנהאוהשללכמיעיבשהםוצה

תיבברחנובשישימחהשדחביעישתהישימחהםוצויעיברהםוצםתסרמואבותכהו

תיבלשםוצהלפנםאםהעדיפלעוינשיעיבשהשדחהנהיכולכשדחההצורוניאו

יפכהחמשימיתויהלךירצןושארהםויומצןכאשדחהלכםימצויהאלש

םאםירבדינשמואציאליכידעישוקלחנשהמבןכלעישדחלהעבראוםירשע

ימיםניאםאוההמשימיואםוצימיםהשהלכקהילעבשםינברהוםיארקהימכח

םיצ



דס ויע1•י
םירופנהםויןינע

־יבאתהתןוששןמשרפאתחתראפםתל

םילכקמשאטחיארילארשימשיי׳ונו

לכלםיעובקםניאשםימיםינעתמוםיננחתמו

םינעתמשןונכהבדנךרדלעאלאהמואה

הרשעדעזומתבהעשתםוימםויםישלש

םהמוובםימיהרשעדעשדהשארמםהמובאב

םדבצימנןכויובהרשעדעהעבשמ

םתרבסבםירופבםוידעלולאשדהשארמ

רופכםויבורהבהשמהשעשםויםיעברא

םימצםהמויתודמהרשעשלשתאירקההיה

בוחבשהמןכאירופכםוידעםימיהעשת

םערזלעוםשפנלעומייקרשאכוהלנמב

שיתומוצההלאוםתקעזותומוצהירבד

הרשעשלשןמםויםיעבשםימצשםהמ

שדההןמהשלשוםירשעםוידעןסינשדחל

דעןמהבתכשתונושארהתורזנהןמישילשה

לכשינפמךפהבםירפסדיכדרמבתכשתורזנה

רמאנשהלודגהרצבלארשיויהםימיהםתוא

ך־ימהרבדרשאםוקמהנידמוהנידמלכבו

יכבוםוצוםידוהיללודגלכאעינמותדו

אלםלואוםיברלעצירפאוקשדפסמו

הרומשהמןכאידהאכתוריעהלכלהיה

ומוצורתסאהרמאשןינעלאוהתומוצהירבד

םימיתשלשותשתלאוולכאתלאוילע

בותכהרשאכןסינשדחבהזהיהוםויוהליל

תומוצהירבדורמאבהנוכהןיאןכםאוירמוא

ןסינבםוצלרשפאךיאיכתורודלםדימתהש

וצחלנשדעםירופהתודאםידעומהךותב

תאםייקלל״רורזשוריפבקוכפהושריפו

םייקרשאכםהינמזבהלאהםירופהימי

רשאכוהכלמהרתסאוידוהיהיכדרמםהילע

תומוצהירבדםערזלעוםשפנלעומייק

ידוהיהיכדרמםמייקםימיהולאשל״רםתקעזו

ירבדוהחמשוהתשמימיהכלמהרתסאו

תומוצהירבדשאלןמזהותואבםתקעזותומוצ

קוספהשוריפבהנובהןכאיתורודלודמתה

רשאכםהינמזבהלאהםירופהימיתאםייקל

הכלמהרהמאוידוהיהיכדרמםהילעםייק

הרצהליבשבהקעזותומוצםהלהיהשדומת

ןכלעוולצונוועשונהתעםהילאהאבש

ההמשוהתשמימיםירופהימיםהילעומייק

הבשתתלותודוהלםשהידסחםהבריכזהל

ונממקזחמינעליצמרשאלודנהומשל

♦םהילאעינההמוהככלעוארהמוןינעכ

לעתומוצהומייקרשאבושוריפבןוצרהשוא

ומייקןכולצונוהרצםהילעהאבשםיתע

תאבשםשהתעושירובעבהחמשימיהלא

מהולאתומוצהירבדבובהנובהו.םהילע

השמחהדל

יםהמעןכאלןינעהוהחמשימיתויהלןידהםוצ

באשדחלירישעויעיבשםויבולארשיונהנ

ץראהלעםיבשויותולכאנהנמםינהנתמ

םיצחורםניאוץראהלעםיבבושאטחיאריו

שדהשארמםהידנבםיצחוראלוםיבסאלו

םניאותומוקמונהנזומתבהעשתןמויבא

ברעבוןייםיתושםניאםהמורשבםילכוא

חלמבהברהתפםילכואבאבירישעויעיבש

םיננוקמוםיללפתמוןוממשבוהנאדבםימו

לכשדקמהתיבןכרחוםילשוריוןויצרכשב

תובותכהתוחכותהינינעמםיארוקוםויה

הרותירבדלםיארוקםניאוםיאיבנהירפסב

רוסמןכויםיחנאנוםיודםילטבםיבשויו

םימיהולאבהכאלמהשועהלכשונדיב

םוצםלואויוידיהשעמבהכרבהאורוניא

םויבורמאנשאלאבותכבונאצמאליעיבשה

לארשיינבופסאנשדחלהעבראוםירשע

ועבקערואמהזיאלראבתנאלוםיקשבוםוצב

םוצאוהשורמאהלכקהילעבוייעיבשהםוצ

ונאצמאלוירשהישדחלהשלשבהילדג

םעטםימכחהונתנןבאיבותכבראובמ

דעםידעומהתתירכלאוהשיעיבשהםוצל

םירשעםויביוארהיהןידהןמיכורמאש

לעתבשםויהיהשינפמילואורבסוהשילשו

תעדיפלם־רשעוהעבראםוידענלדןכ

יוארשתמאהויתבשבומוציאליבםירמואה

הילדגתנירהליבשביעיבשהםוצתויהל

התיההזיכםצראמלארשילגרתרבנוגרהנש

ןינעהויםצראמלארשילהלודגהדמשה

ןינעלרדוסמאוהםויההזבללפתהלונקתש

שדחהןמםויהזיאלראובמבאבאלםאוהז

שדחהןמםויהזיאבהיהשפ״עארמולשי

לכשינפמםירשעוהעבראםויבוהונקת

־םידעומהתאיציירחאוהונקתוםידעומשדחה

תיעישתההנשביהיורמאנשירישעהםוצהו

אבשדחלרושעבירישעהשדחבוכלמל

םלואויםילשורילעוליחלכורצאנדבובנ

שדחלרושעבהמחנםילכקמולארשיונהנ

ישילשתיבןינבבהחטבההשינפמישימחה

איבנהלאקזחיתאובנברמאנשםויבובהתיזו

שארבונתולנלהנששמחוםירשעבה׳■ע

רחאהנשהרשעעבראבשדחלרושעבהנשה

הנשהרשעעבראולאויריעההתכוהרשא

םויהםצעברמאנוהדוקנדעהדוקנמתומלש

האבהרושבהןכםא׳הדיילע.התיההזה

ישימחהשדהלירישעאוהשומצעםויבוב

יהייהזהםויבהמחנםילכקמונחנאןכלע

תתלןזיצילכאלםושלרמאנהםיקתיוןוצר



!רע ןיי

םירופכהםויןינע

ולאמלופישהמםנמאיםהבאצויכהז

םימכחהתועדוקלחנתבשכתומוצה

אלשסוענמםהמותבשבםובייחםהמ

וענמרשאויוריבעהםהמותבשבושעי

םויתבשהםויארקבותכהשםירמואםתוא

דעומשדועוייונעובהיהיאלשךירצונגוע

ונינודאלםויהשודקיכוברמאנהעורתםוי

ולכאוכלרמאנווכבתלאוולכאתתלא

רשכיאלןכלעוםיקתממותשוםינמשמ

אוהוהובייחרשאוידעומבותבשבםוצל

רמאנולכאלםכינהיתכפהורמאנשרובעב

לכוהתבשוהשדחהנחהשושמלכיתבשהו

תותכהיתשתונעטמוהירכהםהמויהדעומ

יםוצלאלשואםוצלוריבעהןכלעוהושב

רופכםויוםיכוזתבשבםוצלוריבעהרשאו

יםוצלבויהתבשבלפנסאשתואל

הופיקהשריע.התיהורמאהלכקהילעבו

םיבתפרטנההניפסוארהנואםיביוא

חורינפמוםיטסלינפמףרטנהדיחיוליפא

םיקעוזותבשבםהילעםינעתמהער

םוצלוריתהולא.לעםאותולפתבםיננחהמו

רבשלעותיבהןכרח•לעןכשלכתבשב

תינעתרוזנליוארןיאלכאיםלשוריוןויצ

אלוםישדחישארבאלוםיבוטםימיב

:םירופב

ולאשחיטבהםשהםלואויתומוצהשמחה

החמשלוןוששלהדוהיתיבלויהיתומוצה

ימיןכאחישמהתאיבכםיבוטםידעומלו

םידוהיהולכקוומייקרשאנולטביאלםירופה

םערזמףוסיאלםרנזורמאוםערזלעוםהיילע

רתסאתלנמבאורקללארשילכלעבוחאלא.

החמשוהתשמימיםתואתושעלוםימיהולאב

םינויבאלתונתמווהערלשיאתונמחולשמו

םתויהלדהאהיםירבדהעבראםהבובייחתיש

ינשה־שיאםהבםוציאלשהתשמימי

ישיאםהבהכביאלשהחמשימיםתויהל

יעיברהיוהערלשיאתונמחולשמוישילשה

םימיהינשתושעלםיבייחויםינויבאלתונ־מו

טרהםיזרפהיבשוירדאשדחלרשע•השלשב־ב

ישנאווברשעהעבראבחונוםהיביואל

העבראםויו•רשעהשלשםויבונרהןשוש

ךיייאוזאמןכלעוברשעהשמחבחונורשע

םיזרפהיבשויןיבןשושישנאןיבובייהתנ

ימירשעהשמחורשעהעבראםויתושעל

היההזשןעיונילעונלכקוונבייחתנוםירופ

:םיאיבנובומיכסהוםיאיבנןמזב־

ונלכקאלםינברהםירמואש•הכונחהי^א

םיאיבנןמזהותואבויהאלשןעיונילע׳

ןמזבוליפאוןמזוןמזלכבושענםיסנהמכו

היהיו•החמשימיםתואועבקאלוםיאיבנ

םירבועלחלוסולחומלאלחבשםירופסהםוירדסםלשנ

תובסהגחןינע

הר*וןידמהכהזיאמדחאהרובדהיםירובדהעבשלםימכחהוהוקלההכסהןינעברובדה

יהשעתיתמישילשהרובדהיהשעתרבדהזיאמינשהרובדה♦הכסתושעל~

יהבבשיימיששהרובדהיהתיישעםוקמבישימחהרובדהיהבסההשעיימיעיברהרובדה

;התבישיתוכיאביעיבשהרובדה

ןושארקרפ

הבישיהםאזםימיתעבשובשתתוכסבהזיאמתעדלשיםנמאןושארהרובדה

התיישעבויחונלשיהיישעהבויחלעהרותיהכסתושעלהרותהןמחכ~

־!.עירפןושארהםויבסכלםתחקלורמאמשןמהכסהתיישעיכראבע״נףסוי׳רםכחה

הכסההיישעלערמאמהיולגהרויאלרדהבותכהרמאשהממרובדבאלוןינעכבותכה.

ינפמ



ןןסןדע״בסה
נחןינען;

יוארהיהןכהיהולאוןמשהשועוניאש

ייפמללאלאינד׳רשדועויםירמהתופכורמול

תויהלתואנרתזירדהןיעירפשרמאע״נ

ךתמוקתאזרמאשהזןוימדםירמהתופכב

אוהשורמאםדההןינעבםלואוירמהלהתמד

הלוצמברשאםיםדההןיברמאנולהניברע

יכרמאע״נןמינב׳רויםיברעםתויהלתואיו

רמאשינפמארזעבלהניברערמאאלןכלע

רשאואיבדורההםתאולעומעטורההואצ

לעהנהולחניברעאיבנונהנאורהבאצמנ

םלואוידהאכםירמאמהינשוושהקחודהדצ

ינשתויהלרשפאיאשםהילעםיקלוחה

םתחקלורמאמשםירמואדהאכםירמאמה

ןיעירפןושלשינפמהכסהתושעלהרומוניא

ערנוףיסוהשדועוהכמהתיישעבתואיהמ

ץעילעותיזילעםילעינימהשלשףיסוהש

ןיאשללכמלהניברעערנוםדהילעוןמש

תושעלרמאפפןעוטהוידחאכםירסאמהינש

הרימשאיההיישעהתאזםעטבותככתוכס

רמאמשואתבשהםויתאתושעלומכ

תלמלאלתוכסתלמםצעלדחהבותבב

אציאלשרבדבשוחלשיםלואויתושעל

הושיםתחקלורמאמשםאםינפינשמהז

הושאוהםאוהושוניאוארההואצרמאמל

ונחנאועורנותפסותילכהיהישךירצול

אלויולהושוניאללכמערנוףיסוהשםיאור

היהרמאמהשםאםינפינשכרבדהאצי

אלהצרישןימהזיאללכמהכסתושעל

ריעהםלואולגסהבםינימהולאמהיהיש

ה״עחילשהתיידצמלארשיהזועדיותצקב

רמאמשרמאנשואערנוףיסוהוארזעאבו

אוהםנמאהכמהתיישעבוניאםתחקלו

דמולןינעההשקיםלואו♦םירחאםינעפל

דצלעוהלנסהדצלעהיהאלרמאמהש

הזשהארנןכםאוהערנפותפסותילכהדצמה

אבםאוהכםהתושעלהנועוניארמאמה

ולאמתצקתוכסתושעלרמאוארזערפסב

םיושםירמאמהינששהזהרויאלםינימה

רמאהבסהןינעלארזעבךירצהיהשןפואליב

היהאלשרובעבהרותבלכאךכוךכילעו

ךכוךכילערמאאלךובסהןפואלהצור

יברעותובעץעףנעוםירמתתופכ־ימאאלא

ובושריפםכלםתחקלורמאמבהנהוילחנ

רדהץעירפתהקלובןוצרהשונימכחןמ

םירמתתופכבםהלוזוןיהופהוןינורתאןונכ

יברעותובעץעףנעות״יבתפסותךירצש

תליכאב:םהבחומשלתודונאםתואתושעללחנ

•*התחמשוםתחקלורמאשולוטלטבוירפה

ילעב!.

אלאהכסושעתווהקתרמאאליכינפמ

{בירחאוןושארהםויבםכלםתחקלורבא

םימיתעבשםביהלא׳הינפלםתחמשורמא

רמאמשםאםישרפמההועדוקלהנןכלע

הכסםהמתושעהלידכרמאנםכלםתחקלו

ואםימיתעבשובשתתובסבםעטוהזו

ןושארהםויבםכלםתחקלוורמאבןוצרהש

חקלתהבסההיישעןכאירחאםעפלאוה

תעבשובשתתוכסברמאנשהתבישיבויז־פ

רמאמלעהנובהריבנמשימםלואוים־ש

אוההכמהתיישעליבשבאוהשםכלםתחקלו

רשפאיאוהתיישעבהרוהאלבותכהשדטא

בוהבהיולנבהתיישעבהוצמאובתאד־:י

יהתיישעלעהרומבותכההזיברמולןד

ארזעברמאוליאוהתאזהנובברוזעלשיו

רמאוןפנילעותיזילעואיבהורההואצ

הרוה•הרותבשללכמבותככתוכסתושעל

רמאמבשסיניסהולאוליאוהיהכמהתיישעב

רמאמבארזעבםינימםהמורכזנםתחקלו

םתחקלוקוספבהרוהאלשפ״עאוואיבהוואצ

תנכהאוההחיקלהוזבםעטההיהיהיישעה

תיבלהששיאםהלוהקיוומכהייעעה

םתחקלורמאמהיהיםאויתיבלהשתובא

רדהןיעירפםעטהמהבסהתיישעןוקתל

שעתוםעטמוהושריפוםהמוכרצוהןכייע

ינליאללוכשירפהשועץעןוימדתוראפ

ץעמומעטשושריפםירחאויקרסינליאוירפ

דמאןכלעןושארהשוריפהיפלעורדהירפ•

ותלוזהיהאלמלאשו״ואלכםירמתתיפכ

שוריפהיפלםנמאיתופכורמוליוארהיה

ירפןיעמונוצרשץעירפריכזהןכלעינשה

ריכזהןכלעקרסינליאריכזהלהצורשרובעב

ובהנוכהםאוים־רמהתופכןינעלץעירפ

ךירצהבסהתיישעןינעלםתחקלוקוספש

אוהרההואצקוספבארזעברכזנהלכתויהל

םישוריפועיצהםימכחויםתחקלוקוספברבזנה

רכזנהלכיכדחאכםירמאמהינשבשיל

םנמאוירחאהקוספברכזנהאוהדחאהקוספב

להניברעיכאוהםהיניבונאצמשקולחה

ילעוארזעבםירכזנםניאהרוהבםירכזנש

ארזעבםירכזנשםדהילעוןמשןיעילעותיז

םירמאמהינשםאוהרותבםירכזנםניא

וקחדנןכלעםהינשתאתוושהלךירצדהאכ

תיזהללוכרדהץעירפיבורמאוםימכחה

דוהוודוהתיזכיהיוואצמשינפמןמשץעו

ץעילעמתיזילעקולהםלואוידחאכרדהז

תיזיצעמםהינששע״נןנעוניבררמאןמש•

תיזוןמשהשועשתיזםינימינשתיזה.םנמא



!יע ןג

תובסהנח:ינע

תוצמה־כורמאולכשבהאילתםהלןיארשא

םתושעלרובעיינשבהאילתםהלשירשא

תוצמהוהקעמתיישע;ונבלארשיוניאהםג

םתואהשעיאללכשבהאילתםהלןיארשא

תיציצהוהבסהתיישעןונכלארשיםאיכ

ידילעאלאושעיאלםילכהתפיטשו

ישימחהרובדהויהארנרבדהוןימאמ

םיקמכוהולינסהםישנאםאשיהתיישעםוקמב

הנינחהוהנינחהםעהבייחיכינפמרהבומ

םירבדונאצמשונראברבכוןיראבהיולת

םייולתולאךאהנינההםעםייולתםירחא

תלוזבםגםונבייהםלואויהנינחהיאנתלע

הזותומוקמהמכבראבתנרשאכהנינחה

ןמזבכתולנבובייחתיןכלעוםהבאצויכ

;.ראביולתשיאנתןורסחםהלןיאותיבה

יכםכיתורודועדיןעמלהזברמאיכףאו

ללכללכולארשיינבתאיתבשוהתובסב

:תולנהישנאןיבתיבהישנאןיבתורודה

דחאודחאלכלבייהתיהיששהרובדהו

תבייחהבישיהםאשעודירבד♦לארשימ

לכלתבייחהיישעהםגלארשימדחאודחאלכל

דהאםדקםאםלואולארשימדחאודהא

תוצמהןמאיהםגיכלכהורטפנהאשעו

דהאלכשהבישיהןכאלוידכתושענה

לעהבייחבותכהויהבתבשלבייוחמדחאו

חרזאהלכרמאנשםירנהלעאלוםיחרזאה

בייחתנהספההנהויתובסבובשילארשיב

םימבההונתנוהבסהןכאלוםירנהלעםג

לעםירצמחספבןננורתסםשהיכםעט

הנהמלךסמהיהןנעהלכאתדבםירשכהלכ

ובםיאבויהםירנהםלואודבללארשי

רבועךרדלעהבסבםירנהתאיבןכלע

יברמואשימתעדלעבויחךרדלעאלו

היהשןנעהתלעלםאיבהניאהנסהתיישע

ימתעדלעלכאירבדמבלארשילךסמ

ןנעהתלעלהכסהתיישעיכםיכסמוניאש

םירצממםתאצבתובסבובשישינפמאלא

ינפמםיחרזאהולנסוההמלםעטהןתונ

אבהיההמוהבסבםיבשוידימתםירנהש

רובעבםעטהתתלשיויבייהלבוהבה

ובייחתנתובסהותלוכיהיפלונהנתוצמהש

רמאנרשאבהלהנםוקמםהלשירשאל

ןיארנהלכאויתורצחבוונגלעשיאארזעב

:בותכהובייחמהיהךיאוהלהנםוקמול

תאזיהתבישיתוכיאביעיבשהרובדהו

סהיתויהלךירצוהיולגלעהניאהבישיה

תובסביברמאשליאוההלולעלהלעןיב

ץראמםתואיאיצוהבלארשיינבתאיתבשוה

םירצמ

דיבאיההחיקלהתאזיבורמאהלכקהילעבו

ץעירפורמאםינימהעבראםהםירכזנהו

♦ונליאברדהובושרדונורתאאוהרדה

ףנעוןיבלולולאתופכוו״וךירצתופברמאמו

שלושמאוהשןפואלםדהאוהתובעץע

ילערמאארזעבהנהיכתועטוזוויפנעב

יםינימינשםהשללכמתובעץעילעוסדה

ןינעלהרומהזתובעתויהלרשפאיאדועו

הרוירשאון״יעהץמקבהזשינפמשולשה

אוהוא״ושבאוהתובעהשעמשולשהלע

הרוהאלוםירבדםהבורבדוירואשלקשב

םויבםכלםתחקלורמאבותכהשאוהובותכת

וללכםהוהחיקלכןושארהםויהדחיוןושארה

םשהובלולהתוצמןינעבםימיהעבשהלכ

:תמאהעדויאוהודבלהלעתי

ינשקרפ

תושעהלךירצםוקמלכמןכאינשהרובדה

רשאםינימההלאומבבהבסה

רההואצארזעברמאשומכהשעמבורכזנ

לכמתושעהלןוצרהןיאיכםכוחמרמאמהו

השעיהצרישהמלכמןוצרהלכאםינימהולא

ולאריכזהוערוחירהיהיאלשדבלהכס

המהפהויםוקמהוןמזהיפלםיאצמנה

ץעילעיתלוזןמשןיעילעארזעברדסש

םירחאוםיזונאילעאוהששריפשימשיתיז

םלואוונמשךותמקילדמשןיעוהושריפ

רמאשומבזראןימאוהשורמאתובעןיעב

ורמאםירחאוותרמצהתיהםיתובעןיב

ורמאבזימרמהזלאוםינטבהןליאאוהש

םשלעתושעהלךירצוהתובעהלאתהת

יהרשכןכלםדוקמהיושעהתיהוליפאוהבס

םיכמוסהיהתיישעתעבישילשהרובדהו

םויבסכלםתחקלורמאמןמהתיישעב

אלהוםויהםצעבהרוירמאמההזןושארה

רשפאיאודעומהלולחאוההבסהןוקת

בותכהשדועודעומהיאבומםעתושעהל

הלאוםימיתעבשובשתתובסברומאב

םתירחאבםימלשוםתישארבםימלשםימיה

ידעומהאובםדוקתנבומהבסהתויהלךירצו

תושעלהרומםתחקלורמאמשםיבסנםאו

ןונבסינעמלת״יבהונאצמשןויכהבסה

בורקהת״יבאוהווהיריבעשוהיתויהביהיו

ת״יבןושארהםויברמאמןכםנהיהי

רובדהויןושארהםוילבורקומעטשבורקה

ולידבהםימכחהיהתואהשעיימביעיברה

ןיבולכשבהאילתםהלשירשאתוצמה'ןיב



וסןדעחיפסהנחןי*ןג

ס2טההזנםתאצלבורקרנדההיהםאשתבשלםעטההבישיהוזכהנובהדשאםירצה

ורבאוייעיבשהשדההדערבדהרחאשללפתהלואורקלותותשלולובאלובבשלו

סנכההלחתמהיהשינפמיםינפואםימכחההשעיאלןבאיותיבבהשעיש.המלכ

ג3'רחאתישךירצהיהחספהןסינשדחהוצםהרקילךירציכתותוחפ.תוכאלמהב

תובבלהושאיתישיעיבשהשדחהדעתוכסההיהתוםימשהתחתהשעתשךירצויהראפלו

יהרתיהבהבתובסהנחלכקלהספהנחמלעךרוצץאוהזוזמבוהתפכתיבתמוקב

שאראוהשןסינבהספההיהשרובעבוץעילתוכואןכאילתוכויהי־סאתונפדה

ירשתבתוכסהנהתויהליוארהיהםישדחבכשלותבשלםדאשמתשישרועשכהיהתו

םירחאויםילכוילותוממשלשאראוהשרבעילכוישהמבףיסוהללכאתוחפאל

םינשד.זאתונליאהילעשינפמורמאהשעואםימיהתלחתהבהכסהשעאלו

שיויןמזההזדעורהאןכלעוםיננערוםויבוליפאוםימ־העצמאבהשעיהלפנו

קרתובסהושעאללארשישינפמרמולםיכמוסהויתבשלוהבסתושעלבייחתיןורחאה

תוכסהםיכירצויהאלשינפמירשתןמזדעןפואלןושארהםויבםכלםתחקלורמאמןמ

רמממוםרזמהסהמתויהלףרוחהםנכהבקרתויהלךירצהיישעהיכםירמואהתיישע

יירשתןמזאוהרוקהוףרוחהסנכההלחתוהבישיהבייחבוהבהיכתמאבויהלהתב

א״באצהתומאתויהרובעבםעטףיסוהלשיובויחינפמהתיישעבויהוהעבשהלכב

תולעפהםיסחימויהוםימשהאבצלםינימאמתעלכבהתיישעבייחתתןכלעוהתבישי

הבידילעםהשלפשהםלועבתווהההארנוהבישיהבויחםייקלידכהעבשה;מ

םיהמצהידילעתולננהםהיתולועפותורואמהםאשהכסהתיישעבהרוהאלןכלעיכ

תואובתדנממובותכהרמאמדינהרשאכהיישעהןמזהרומהיההתיישעהרומהיה

םיאורםתויהבהנהויםיהרישרנדנממושמשבייחתתדבלתעההתואביכהארנהיהו

סנכהתעמםיחמצבלועפלמםתוהכתשלחבויחמהתיישעבויחהלתיןכלעהתיישע

ויהשונרבדרשאאוהםינזאמלזמבשמשה:התושעלולשיהעבשהןמזלכשהתבישי

ןכלעוןסינבםתחמשךפההחנאוןוניב

הכסחהזהןמזבתושעהלהרוהההנוכיםיילט׳*|לר£י

המדאהיהמצבננעתהלוןדעתהלוהומשליי״

דשאםינליאמתהקלותרותביהוצאלוהנסהתיישעבםעטההראב|ך*ךך^ך."ך

םידמועםהילערשאאלאםילכונםהילעיכםכיתורודועדיןעמלרומאב

תורואמההכשלחהבלובנלושלהיאלרשאוקלחנוילארשיינבתאיתבשוהתוכסב

םתעדדננכדומעלהזלכויהייטנהיפכתוכסביכםעטשםירמואםהמםימכהה

ותחנשהבםידמועלכהשתוארהבתרעוכמהםהלךסמהיהשןנעהלעזימרמיתבשוה

ידילעתולועפתווהתמשםיארנםאו׳תיםירחאויךסמלןנעשרפזמרנכרבדמב

:ובבצוחהדיבןזדנכםהםייעצמאשרפםעטםנמאךסמהיהאליכםירמוא

וניאותוכסהנהםצעמוניאתרצעינימשןבויוםהלהרומהיהשןנעהלעזימרמךסמלןנע

ושריפתרצעםעטותרצעקרנהארקנןנעוהלילריאהלשאורמארשאכךרדה

תרצעןושלמהלהקןינעונינעשםימכחהובםישרפמהתעדכםיננעהעבשאלהיהדחא

רצעהלהריצעןושלמאוהשתמאהוםידנובןנעשרפרמאשהמויםיננעהשלשאלו

םנמאויםידעומהראשבמרתוי׳התיבבםהילעהיהאוהשהרמוניאךסמהשךסמל

ויהםידעומהלכביכםימכההושריפארקנשומבםהינפלהיהאוהשלובסילכא

םשההזבםויההזדהיתנאלאםירצענןוראהינפלהיהאוהוךסמהתכורפתכורפה

לעוובסהיתהלרחאןינעובןיאשרובעבלעךסמהתכורפארקיאליכוילעאלז

יכבישהלשיויתרצעםשבסחיתנןכורמאןכאיןוראהלעהיהשדכלשעסנתע

תרצעםשבארקנתוצמלשיעיבשהנהםירצממםתאצביכיתבשוהתוכסבםעטיב

הרצעםימיהולאבםישועויהשינפמהארנכוומצעלהכסדהאלכושעתוכסבונחשכ

םנמאויםידעומהיפוסויהשינפמהרתיהבייחתנןכלעוכרוהמלצתויהלתבשל•

אוהשדעומההזבבייחתנהמלםעט.תתלשוחלשישהמםנמאירכזלהבסהתיישע



ןדעתיכפהנחץ*ןג

ובהנבלהרואטועמינפמןורחאהףקההורובעבאוהשדחלםירשעוםינשםוי

ןכלעםיבוטםימיוהחמשםישועויהאלדעהדוקנמםויםירשעוהנומששדחהש

בוגםויףקהההזשארתושעלהרותההתוציפכתוחפויעצמאהךלהמךרדלעהדוקנ

:תרצעינימשםויזהת.תופוקתעבראםהשדחהימיהנהויאוהש

תרצעינימשםויותובסהגחרדסםלשנוםת

ו

לבויוהטמשןינע

ומצעןמזהןוקהבםהבןייעלךירצויןמזבתויולתשתוצמהןמםה*י^ויוהטמש

ילכויוהטמשתונמלוליחתהןמזהזיאמוםתולהתהשדההזיאמו״

העירזבםהמועקרקהתדובעבםהמיםהבםייולתשםירבדהויאלםאתולנבובייחתנםאו:

תדמשהבוםיפסכהתבכשהבלכויוהטמשיאנתמםדאינבב.יולתשהמםהמויהעיטנו

םידבעהרורדלותועקיקה

ץשאר

הארנכאלאוערזאלםאונתאובתתא

רוצקלולכיאלוןסינשדהסנכנשכווערזש•

תאזויונתאובתתאףוסאנאלורמאןכלעו

תמדוקהאובתהתפיסאםאשהשולחהיאר

יערזנאלןהןכלםדוקרמאישםעטהמ

היהךיאןסינמםתלחתה.התיהםאשדועו

הנעטהוירוצקללכויאליכועדיבםדאערוז

ןהרמאשרובעבאוהונתאובתרמאשהממ

אלןהל״רונתאובתרמאןכלעערזנאל•

ונתאובתתאףוסאנאלםנערזנאלשכוערזנ

ידודהדוהי׳רםכחהויונלשאיהשהאובת

םהמשםימכחהןיבשהקולחהאיבהע״ניברו•

םהמולכויוהטסש•תלחתהירשתמשםירמוא•

םידבואהתעדיפלםיבסהאוהוןסינמםירמוא•

יפכהרותהחבמתויאדהמכאיבהוירשתמ.

ןסינמםתלחתה.התיהולאשרמאשונמדקהש

רוצבהאלךמרכורוצקתאלךדשרמואהיה

רוצבלולחילולאבורוצקלולחיןסינבש

רומזלולחיתבטבועורזלולחיןושהרמבו

הנורחאבדמולןוכנהיהןבםאוםימרכה

רדסיפברומזתאלךמרכוערזתאלךדש

התיהולאשהדהאההיארהויהמדאהתדובע

התלחתה

קרפ

םינשששדמאשאוהןמזהןיקתםלךאן.

רומזתםינשששוךדשערזת

ששוששולאויהתאובתתאתפסאוךמרכ

יבאוםהרבאיבאחרתךרדכסהםידחא.

ערזשןיבוזבוזתוקבדםינשהולאורוהנ

תיעיבשההנשהוירדסבםילועערזאלשןיב

הנשהורמאנשהטמש•תארקנהאיהששהמ

הנשבורמאנו•התשמנוהנטמשתתיעיבשה

׳הלתבשץראלהיהיןותבשתבשתיעיבשה

ירומזתאלךמרכוערזתאלךדשךיהלא•

העירזהנהנמלעירשתמ•םינשהולאתלהתו

ןמזמהעירזהוךדש־ערזתםינשששרמאנש

שדהבהעורתרפוש•תרבעהורמא•דועוי•ירשה.

תעיקתשהארנו•שדחלרושעב.יעיבשה

רשפאיאיכ.הנשהתלחתהב:איהרפושה

נההנהולכויהתנש•יצחרובע•רחאהז•תויה

תאצבםשרבאשדועו•הנשהתפוקתףיסאה

םהמשישםימכחהןיבשיתקולחמויהנשה

םתיארוןסינמ•םינשהולאתלהתשםירמוא

אלןהתיעיבשההנשב.לכאנהמורמאתיכו•

אלםאויונתאובתתאףוסאנאלו־ערזנ.

ףוסאנאלובעבהמןסינמ.םתלחתההמזה.



זס
ןג•

חע

לכויוהטמשןינע

♦ורצקהאלווערזתאלרמואלכויהתנשב1

םעםימכחהםובשיקחודהדצלעםלואו

יכםירמואשירשתמםינשהולאהלחתתויה

לכויהליבשבקרההיהאלהלאשהםעט

רתוילואשלהיהןידהטמשהליבשבםאש

רמולוהזבהרוהאלבותכהולכויהלע.רתויו

הבושתההאבוהטמשהרובעבולאשיכ

הנהוירשפאיאהזולכויהוהטמשהליבשב

הנשבלכאנהמורמאתיכוורמאבהנובה

הנשבםעקבדלכאנהמרמאמןיאתיעיבשה

םאתינימשבלכאנהמםעטהלכאתיעיבשה

ונתאובתתאףוסאנאלוערזנאלתיעיבשב

הנשבםכליתכרבתאיתיוצורמאןכלע

םינשהשלשלהאובתהתאתשעותיששה

הנשיצחמםהולאהםינשהשלשבםעטה

תויהרובעבהאירבהתונשןינמיפכתישש

הטמשתיעיבשההנשהוזאמהאירבהתלחתה

הנשהתלהתמולכויהאיהשתינימשההנשהו

ןמזאוהשהנשהיצהדעווערזיתיעישתה

םעטאוההזוורצקיתיעישתהנשיצחמוןסינ

ולאהנהויןשיולכאתהתאובתאובדע

אוהוהאירבהןוקתיפלעםהםינששלשה

יכהתעראבתניתיששהנשריצקתלהתמ

שארירשתוםידעומלוםישדחלשארןסינ

יעיבשהשדחבןייעלךירצויםילכוילותוטמשל

שדחהימימםויהזיאבירשתשדחאוהש

ןומהיוקלחנםימכחהוהטמשהתנשםנכת

שדחלדחאאוהשהעורתםויםיארוקםעה

רשעהשמחמהרותהתנוכוהנשהשארירשת

רמאנןכ.יכתוכסןמזאוהשירשתשדחל

תאצברמאנוהנשהתפוקתףיסאהנחו

רמאנוהדשהןמךישעמתאךפסאבהנשה

רושעביעיבשהשדחבהעורתרפושתרבעהו

שארםדקשרשפאיאוםירופבהםויבשדחל

םנמאיםידבעהוררחתשנאלןיידעו.הנשה

שארמםימיהשמהםדוקזורכהשרמולתואי

תובסהנחבהטמשהתנשדעומברמאנוהנשה

:לארשילכאובב

לארשיוליחתהןמזהזיאמרובדהםלוא!

תעמאוהוםילכויותוטמשתטמל

ץראהלאואובתיברמאנשץראלםסנבה

׳הלתבשץראההתבשוםכלןתונינארשא

יכץראלםסנכהתעמאלםינשהתלחתהו•

םינשששרמאנשוקלחוושבכשןמזמםא

תפסאוךמרכרומזתםינשששוךדשערזת

ויהווקלחשןמזמאוהיכהארנוהתאובתתא

ימכחןיבשיהקולהו♦םימרכותודשםהל

הלבקהילעבשיםינברהימכח.ןיבוםיארקה

ורמא

םאוםדוקמםיערזנויהרככןסינמהתלחת־ד

רוצקתאלךריצקחיפסתאםעטהמןכ

ןמאוהאלאערזנהדשמוניאהיפסהש

וראשיוריצקהתעכ(יראכםילפונהםירנרנה

םהילאמוחמציוהחימצהןמזאובדעםש

חיפסהךימסהןכלעוהעירזוהשירח♦לכט

חיפסל״רךריצקחיפסורמאבריצקהלא

ריצקהןמהאובתההטההירנרנמאציש

ךדשרמולולהיהתוערזנתודשהויהולאו

ויהםאוחיפסריכזמהיהאלורוצקתאל

םכליתכרבתאיתיוצוםעטהמהריצקילכ

ויההממםירצוקויהאלםאותיששההנשב

קוספמהלודנההיארהויםינשהשלשכםינוזנ

נחבהטמשהתנשדעומבםינשעבשץקמ.

הקולחילכונעדיתוכסהנחכריכזהכתוכסה

רחאורמאויירשתמהנשהתלחתהשקפסו

םיכירצשםיקוספהינשוראשנהזלכיראכ

שוריפםישרפמהןמדהאליתיאראלורואב

הנשבלכאנהמורמאתיכוםהוסברשי

הנשהתאםתערזוינשהקוספהותיעיבשה

ירשתמםתלהתשםירמואהתעדלויתינימשה

יכתינימשההנשבלכאנהמרמוליוארהיה

תיששההנשבוערזשהמולכאיתיעיבשב.

תיעיבשההנשבלכאנהמםעט־מןכםא

תאםתערזורמואשינשהקוספכןכוםבלו

איהלכויהתנשאלהותינימשההנשה

לכויריהזמבותכהוהטמשהתנשלתינימש

אלווערזתאלהנשםישמחהתנשאיה

אלהקפסהתאזוהיחיפסתאורצקת

ולאמםירזענהנהויםישרפמהןמדהא־ראב

ןסינמםינשהולאתלהתשםירמואהםיקוספה

יכוםעטהמירשתמהיהולאםירמואש•

היהםאיכתיעיבשההנשבלכאנהמורמאת

ולכאיתיששבורצקישהמהנהירשתמ

םתלחתהתיהשרובעבםעטהאייאתיעיבשב

אלתיששהןמעורזהיהשהמהנהןסינמ

המורמאתיכורמאןכלעותיעיבשבורצקי

תאףוסאנאלורמאותיעיבשההנשבלכאנ

רמאשהמויתיששבוערזשהמל׳רהתאובת

תשעותיששההנשבםכליתכרכתאיתיוצו

סנכהבומעטםינשהשלשלהאובתהתא

הנהוהכרבהתאהוציאיהההנשבןסינ

תינימשהותיעיבשהותיששההנשלקיפםי

דערמאותינימשההנשהתאםתערזורמאו•

םעטההיהולאוןשיולכאתהתאובתאוב

האובתהתאתשעוםעטהזולכויהליבשב•.

הנשהתאםתערזוםעטתמםינשהשלשל

לכויאיהתינימשההנשהאלהותינימש־•



ןך^לכויוהטמשץנעק'י

ילארשיםושבכשלארשיץראמץוחםהשיסבהווקלחשעבשוושבכשעבשורמא

םנתנהונץר&בתנהונהטמשהשםשכתמאהוםתיארווקלחשוושבכשעבשםירמואםיארקה

םושבכשלארשיןיראמץוחםהשתוריעהלכבחולשביכנאהנשםיעבראןכבלכרמאממ

רמאיץראהלאואובתיכרמאןכיכלארשיהתעו׳וכוענרבשדקמיתוא׳הדבעהשמ

יםכתושרבאוהשלכלומעטץראההתבשוינדועהנשםינומשושמהןכםויהיכנאהנה

־ארנוניאתולנבהטמשנהנתתםאםלואוזאיהככהשמיתואהולשםויברשאכקזהםויה

ןתונינארשארמאבותכהיכבותכההכמהנהויאובלותאצלוהמחלמלהתעיהככו

:םתושרבםתויהלובםעטהסכלםתאצלתינשההנשבוחלתשנםילנרמה

הנשםיעבראןכבלכזאהיהוםירצממ

(לר£הנומשהנההנשםישלשוהנומשןכםנורבעו

י״תעשבעשוהיםערבדשתעבוהנשםיעבשו

תבשץראההתבשוהרותההרמאשןף£הנהיהנשםיששושמחןכהיהזאקולחה

ךדשןכירהאשריפשהמאוה׳הלרבדשדעםסנכהתעמםהםינשעבששהארנכ

הרוסאשהדובעוירומזתאלךמרכוערזתאלוליחתהתינימשההנשביכםימכחהורמאויכלכ

המאוהלובזלושורחלןונבץראבתושעהלתלחתיכתושקהלשיםלואויהטמשתונמל

איהשהרוסאהשירחהוהעיטנוהעירזבךירצשןעטשהמבלכןעטןכלעוהדוהיללפנלרונה

ןינעליולתוניאשהמלכאעורזלתנמלערמאבותכהוזאלארשילכקלחשרשפא.יאו

תוראבהתריפחןונכרתהבאוההאובתרמאמווקלחאלרשאלארשיינבבורתויו

שיקהלןידויםהבאצויכלכוםינבאהבצהמושיכ״פעאםיפרתמםתאהנאדעעשו״יי

אצויכותוקריתוינטקינימתאהתיבשבוליחתהדימלרונהתלחתלופנביברמול

אצויכבוםימושוםילצבוםיחיטבאוםיאושקמךדשערזתםינשששרמואבותכהותונמל

הממוערזתאלךדשרמאשהממשקהבםהבםאםלואויםלכוקלחישדעיאנתהןיאו

לכוילעשיקהלרומזתאלךמרכורמאשקודקדבהזונעדיאלןמזקולחהךשמההיה

תדובעבהיולתשהלועפלכוןליאתעיטנילעבויםינשעבשמתוחפהזהיהםלואו

לכוללכםרכםשמםימכחהםאויןליאהעבשווסיכבשעבשםרסאבזמרהוחקלהלכקה

םהמשיתיזםרבדעורמאשהממםינליאהונתולנלהנששמחוםירשעכרמאממוקלחש

תיזוםרכדעווסעטשוידןורסחבושריפשהרשעעבראבשדחלרושעבהנשהשארב

םדוקץראהןקתלרוסאישקהבראשהועבראהולאוריעההתכהרשאירחאהנסי

יתיעיבשבאוההןוקתהליעוהלתיעיבשקולחהושובכהינשויהשסההנשהרשע

ךומסתיששההנשבורמאםינברהיסבהוכ״עולכויהםילשהלתיבהברחשירחאופסונו

חיננאלויהמדאהתאדובעלרוסאתיעיבשליעיבשהשדחהאוהשהנשהשארבקוספהרמוא

רמאנסיתיעיבשההנשבעורזללארשיוניאהםהמויםירופכהםויאוהששדחלרושעב

יותבשתרמאאלש׳הלתבשץראההתבשואוהושדחלרושעאוההנשהשארשורמא

האבשוליפאותיעיבשםדוקוירפםלשנשהמזמרההזמולכויתלהתותיעיבשיאצומ•היה

םית־זהטובהןונכלעבהתושרבאוהתיעיבשונימכחויוקלהשעבשוושבכשעבשורמא

תיעיבשבץראהאיצותשהמלכאיובאצויכוםההרשעעבראברסאשןויכושריפזויע

רבעשהמןידהאוהלעבלדחיתהלרוסאאיהשארברמאןכלעויתעלאתעמתוצלשע׳גש

סיינעלאוהשתינימשההנשהלאהטמשהןמםויבובישימחהשדחלרושעגאוהוהנשה

היפכארקנהאוההמצעמץראהאיצותשהמםירמואןכלעוהמהנההאכתיבהברהש

יבנעתאורמאנשםיריזנוארקנןפנהיבנעו:םויבוכהמהנהונחנא

תרכ׳אלשריזנהןידכרמזיאלשםעטהךריזנץראלםילנסומלכויוהטמסיםאןיבהלךיךי$

ל''רתושירפןינעוהושריפםירחאוורעשלארטייושבכשתוריעסנואהשודקהי

דהאכינעהורישעהותיעיבשהנשלושרפנשבותכהיולנויתנהונהטמשההיהתץראיהצוה

יהבדהאכקוהרהובורקהוינודאכדבעכוב•ינארשאץראהלאואובתיכרמואאוה

ץראהתבש־התיהורמאנשםלאהיהכרבדמהרבעמץוחוליפא.ןיראההתבשוםכלןתונ

רשאהיהיו'ךתמהבלורמאנו׳ונוהלכאלםכלרמאשןויכרמואע״נןרהא׳רסכההויןדריה

תודיפילוכאלהתאובתלכהיהתךצראבינועוןוה־סץראםגללוכםכלןתונינארשא

התיהורמאנשהיתשלוהליכאלםהתיעיבשתוריע־סגלולכלהארל׳זתפיר־־הביולירו־

תבש
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:רחאםוקמבראבתי

רמאנשתותימצלתרכמנהניאלארשיץףא
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זומולןיאםאאלאםולכותזוחאמםדא
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אלורוחסלוארבדתונקלידכרוכמיאלו

רמאנשותזהאמקלחאלאותזחאלכרוכמי

תואובתרפסמברוכמירוכמיםאויותזחאמ
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דל
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ונחנאותיעיבשמץוחתיעיבשתוריפ
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דהאלכחקולאלאתורטמבתיעיבשבחיפס

לכואוהדשהןמהנשהלכלשוקופסיד

:התאובתתאולכאתהדשהןמרמאנש

השמטימשהלהטמשבתפסונ.הוצמ£יי

רבדהזורמאנשויחאבשיאלכ

תאורמאוודיהשמלעבלכטוטשהטמשה

הזלכו׳הלהטמשארקיכשונהאלךיחא

םדאלהלעוהאובתאלוליאוההרותההסח

הרותההבייחןכלעהמדאהתדובעמ.

םינשעבשץקמרמאנויבוחהתטמשה

ילעבוהואשעץקההזוהטמשהשעת
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הזףאעבשרחאאוהוהטמשהתנשדעומב

תיעיבשךותבהולמהםירמואועבשרחא

לילכהמחהעקשתשכוהנשהלכובוחהבונ

יבוחהרבעתיעיבשיאצומלשהנשהשאר

לכויוהפוסבתטמשמהטמששםירמיאו
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רמואוץקיתיארהלכתלכלןונבהלחתמ

דילכאשמותיעיבשההנשהתאשוטנו

יתיעיבשיאצומבאלתיעיבשהםצעבאוהו

תטמשהםגעקרקתטמשהלנהונלכוישןמזבו

ןוכשמהלעחולמהיתיעיבשבנהונםיפסכ
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תטמשמתיעיבשהולמבןידתעיבתלכו

תטמשמתיעיבשהולמתרותבאוהשהמו

יתטטשמוניאףתושורמושתעיבתלכא

טימשתאלשותאולהתעשבהנתמהלכו

המלעהנתמהלכשלטבואנתתיעיבש

תיעיבשהרבעשכ־לטבואנתהרותבבותכש
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השעיאלהמוחריעשהתיהריעתותנעש

ריעןידכהשעיאלשרנמהושרנמהץדכ

ירעותומוקמהיפלאלאוניאןידהוהמוה

אלריעהסרהנםאוםתזחאירעיתבםיולה

השעיאלשרנמהףקוהםאושרנמהשעי

יולרוכמיאלשהרותןידמוהמוהריעןידכ

סיולהןמלאנירשאורמאנשיוללאלא

רמולשיוהלואנששב.םתיינקאיצוהוליאוה

ותואלאנולארשיליולרבמסאומעטש

ןושארהיוללבושידוערבומלשולאוניול

לארשיליולןיבשםינינעהולאינידוילכויב

תירבבהנתנשדבללארשיןיראבםייולתסה

תומוקמראשוםיטבשלהקלחתנוםהרבאל

ונחנאשוזהנשידחאיול'ןידולארשיןיד

האמםיפלאתשמחתנשאיהשהבםידמוע

תישימהתנשאיההריצילהנשהרשעעבראו.

ג״נלכויאוהשלכויהןמתישילשהטמשל

ןינעב.

םידעומהרדסםתחנובולבויוהטמש.ןינעםת



טס.ןדע;.הלפתץנעק

הלפתהץנערואבבותכלליחתאהלהתהואנולרשאםשב:

לאינדברמאנותמוילארשייהלא׳הלשורדי

אתלתןינמזוורמאבהנכסלושפנרסמש

תביזעבשנועשישילולאוהתועבאעבאמויב

תמאהויהנכסלומצערסומהיהאלהלפתה

רובעבהיהאלהנכסלומצערממםאיכ

םייקלןוצרההיהשרובעבאלאשנועהתארי

ומצערסמןכלעהלפתהידילעתדהשרוש

בייחתיןפהלפתהבויחרובעבאלוהנכסל

ןיאוהשעתוצמאיההלפתהץנעיכשנועכ

לעראבתיהבויחןכאשנועהשעתוצמלע

הלפתהץנעםלואויםירחאהםיאנתידי

רמאנשץעבהאדוההשהאדוההןינעיתלוז

םלואוודסחםלועליכבוטיכ׳הלודוה

הלשיאלאתעלכבבייחתתאלהאדוהה

םישעמהיונשתעבםכחהרמארשאכםיתע

תומיענוםיאלפומהםישעמהתייארתעבו

החלצההוןועמהלצההוהייתשהוהליכאהתעבו

םלואויתואדוהאלאתולפתולאוארקיאלו

ילומנתוקתלוקזנתארילהיהתהלפתה.

האריב׳התאודבערמאשומבקזנתאריל

׳התא.ורבערמאשומכלומנתוקהלו.

:החמשב

םוילכבתולפתהםה.המכינשהףובדה

דהאבותביסיאיבנהירבדתרעהמ

׳הלללהלותודוהלרקבברקבבדומעלורמוא

ךתנומאוךדסחרקבבדינהלרמאנוברעלןכו:

החישאםירהצורקבוברערמאנדועותולילכ

םוקאהלילתוצחרמאנוילוקעמשיוהמהאו

רמאנוךכהנהאתורומשאברמאנוךלתודוהל

םיקוספברמאנהלכלויךיתללהםויבעבש

רמאמבלכאןייועמןמזעידוהםינושארה

יןייועמןמזהרוהאלךיתללהםויבעבש

רקבו•ברעםהולאעבשהשוראבםימכחו•

םויהתופוקתעבראסההלילתוצהוםירהצו

םהולאךכהנהאתורומשאברמאשהמו

תרומשאהשארבותכהרמאממתורומשאשלש

עבשהללפתהלבייחתמשימשיוהנוכיתה

הלילתוצחורמאבעבראבבייחתמשימשיו

רקבוברע־ורמאבשלשבבייחתמשימשיו

רמאנשףשנתלפתונאצמהנהויםירהצו

יתמדק.

םינפואהרשעםימכחהוראבהלפתהןיג>י

שייהבויחבןושארהרובדה:םהולאו^

תעדהתאפמהכויחבןפואהיבתעדל

תעדהתאפמהכויחםנמאויעמשמהתאפמו

בייחתישםיענמהתאדוהבויהינפמאוה

לכונלםידקישימלחבשלותודוהלונילע

לודנהומשחבתשיו׳תיםשהוליאוהוהבוט

לכשונלןנחוונמייקווניחהוספאמונאיצמה

לכבוידילעםייולתונתמשנוטייחוהניבו

ונרמשלודיבוענרלכבוהעשלככותע

ונחנאןכלעהבוטלכונלןוהלוערענפלכמ

לכב׳תילאלחבשלוללהלתודוהלםיביוחמ

ונמייקווניחהשןעיענרלכבוהעשלכבוםוי

ונרמשלוהבוטלכונלןוהלונמייקמווניחםו

אצמנהאוה׳תילאהיכקזנוערענפלכמ•

איצמהרשאלכו.תודיסחהתילכתבדיסחה

.ירחאםנוירומנהדסחהדצלעואיצמה

ושקבהמהורשיםדאהתארצירשא

רשאץראבקידצםדאןיאוםיברתונובשח

לעערהלומנבייחתיואטחיאלובוטהשעי

דצלעןועהשנועוליאוהםיערהוישעמ

תביזעבקזהוהנישיאלרשאירהארוטפה

ובויחאלאלומנהותושעבתלעותולומנה

םויקבןוצרהתילכתרשאהנהנההרשילידכ

לודנהוברהודסחבאיצמהרשאתואיצמה

ריבעהבוניניבורשכוההנחתהוהשקבהשןויכ

הדותישכחכתשיו׳תילאלןידהאוהלומנה

השקבההמלשהבושתובושבויתונועלעםדא

ונאצמשהמםלואוילומנהוריבעיהנחתהו

ןידמםיבותכהןמאוהעמשמהתאפמהכויח

תאםתדבעורמאוושרדתונכשלרמאשהרות

ודבעלורמאוהלפתהאיההדובעהוםכיהלא׳ה

ה״עךלמההמלשרמאוםכשפנלכבוםכבבללכב

םמויהזהתיבהלאתוחותפךיניעתויהל

רמאוהלפתהלאוהנרהלאעומשלהלילו

םצראךרדךילאוללפתהותולנהישנאליבשב

ילאםתללפתהוםתכלהויתואםתארקורמאנו

םיללפתמויהשםידיסחהו•םיאיבנהונאצמןכו

תמחמהלפתהבויחוחקלםהמוםהםיעודיו

אלרשאלכואסאכרמאשהממשנועה.



ןדע״ל**״!ינעןג

:ח־יומשאוףשנםירהצןונכםנמזעדונ

הזהלגבותכהיהמוקמביעיברהףן^ךה

רמאוושרדתונכשלורמאב"״

אוביותולועבךתיבאובאויתונכשמלהאובנ

הלפתתיביתיביכרמאנווחתשיו׳התיב

הארהבותכהונאצמןכאיםימעהלכלארקי

הצוחוליפאושדקמהתיבתלוזבםנהלפתה

׳התאםשמםתשקבורמארשאכץראל

םתכלהויתואםתארקורמאותאצמוךיהלא

וללפתהוה״עהמלשרמאוילאםתללפתהו

שדקמלםהליהאורמאנוםצראךרדךילא

החנשהםהכילשיתולנבוליפאיכטעמ

םכההםאויילאםארקתעבםתלפתעומשל

יתבליבשבטעמשדקמלרמאמתויהלקיחרה

יכקוחרוניאדועתולנבםהלשישתויסנכ

יבתמאבוירבדמתיבהןינברובעבוליאוה

תדמתהתנמלעםאיכשדקמוניאתיבה

ללפתמלכתלפתעומשלםשלותחנשה

ןכםימיהלכםשיבלויניעויהורמארשאכ

להקהלוסנכהללארשיודחישםוקמלכ־ימנ

טועמלטעמוארקוטעמשדקמאוהםשל

תולהקמברמאויהעודיהלעהוובהחנשהה

םעמוהזו׳הךרבאםילהקמבםיהלאוכרב

ודחישםוקמותואתויז1לךירצויהסינכה

לייאנוףונטלכמרוהטללפתהללארש*

ךיהלאםעתכלענצהובותכהנהויהאטטו

ךירחאמבשורבדתורעךכהאריאלורמאו

:םכיתולמשופילחהוורהטהורמאו

ללפתמהתלכקהבישימחהלובדה

היהרשאכברעמהדננכשדקמב

תאפמהיהרעשהוברעמדצלשדקמבןוראה

דצלשמשלהמדקםיוההשמויהונממוחרזמ

ה״עוניבאםהרבאוםימשהאבצלםנימאה

ברעמדצלותיוההשהדחיםתעדלטבלידכ

רהאוםיוהתשמךלםימשהאבצורמאנןכו

הננויה״עהשמודסיךכןכשמההנבנש

המדקםתיוהתשההתיהשימלבותבה

רמאותורזתועדלםנימאהדצלשמשל

רהלווחתשהושדקמהןמםיקוחרהליבשב

שדקמהתיבברעמבאוהשימוליפאוושדק

יהרזמבשדקמהדגנכותיוהתשהקוחרםוקמב

ךרדךילאוללפתהותולנבםהרשאלרמאו

היהלעבהילןהיתפןיוכולאינדברמאוםצרא

תושעלהסינכלכהכירצןכלעיםלשורידננ

אצמנאלושדקמהדננכתונווכמתונולח

דעוהשהמיתלוזהזלעקלוחלארשילכמ

היהשםוקמלכבשירבכעהיושמליבשב

אוהםאוליפאוברעמהדננכותלכקהללפתמ

ברעמב

יהעבשמרתויםהוהעושאוףשנביתמדק

ןינעםויבעבשרמאמושריפששיןכלעו

םקוקידצלופיעבשיכרמאנשןיעכיובר

יםכיתאטחכעבשהעבשהדליהיקעדע

םהשרקבוברעםהונממהטטלןיאשטועמהו

תידוהלרקבברקבבדומעלורמאנשןכרקהיתע

תברקהןמזיתעםהשינפמברעלןכו׳הלללהלו

םיללפתמויהףסומןכרקלכבןכאיןכרקה

רישלחההלועהלההתעבורמארשאכ

הנההלועהתולכלדעתורצוצחהו״ה

רישהםתולכדעםיפרשנהלועהירבאשדועב

םויהןמקלחןיחקולויההנהו♦ררושמהיה

יכהארנהויהלועהתפרשדעהלילהןמקלהו

לעראשהותובוחהםהרקבוברעתולפת

רקבוברעה״עהדודרמאםאויהבדנךרד

אמויבאתלתןינמזולאינדברמאנםגםירהצו

םויקינפמבוחהדימתהשםשכהתועבאעב

המיהבדנהלעןידהאוהומצעןכסותדה

ללפתהליוארןיאשהלכקהילעבודמאש

ןיבירקמןיאשינפמהבדנתלפתתבשברעב

הבדנהתברקהתעשביכעודיבהבדנתבשב

תבשלילכםאהנהויהלפתהםיללפתמויה

ראשבםנהבדנתונברקםיבירקמויהאל

יכהבדנתונברקםיבירקמויהאלתולילה

םיבירקמויהאלרקבןכןרלברעןכרקןיב

חבזמהלעהדקומלעהלועהאיהרמאנשרבד

הוציםמוירמואבותכהורקבהדעהלילהלכ

ומצעתבשבוימעורישהלילכוודסח׳ה

ךדסחרקבבדינהלרמאנשרישהןקתנ

:תולילכךתנומאו

בורקהיברעורקביתעבישילשהרובדה

הנונהליחתהתעמרקבהתעיכ

ברעוירקבןכרקתולעתעאוהשמשלש

םימכחהורמאםלואוישמשהברעהתעמאוה

ןכרקהתולערועשכהיהיהלפתהתערועשש

רשאבוחרהינפלובארקיוארזעבאצמנםאו

םויהתיצחמדערואהןמםימהרעשינפל

םעהלכינזאוםיניבמהוםישנהוםישנאהדגנ

םויהתלחתמה־היכהארנכוהרותהרפסלא

שדחהףסומםיפסומינשובירקהםהיבו

ןמזאלאהיהישרשפאיאודעומהףסומו

םיקסועויהםתצקמיכרמולרשפאויבהרנ

קסעבםיקסועויהםתצקמוהאירקהןינעב

םיטחושםהמשחספהןמזבהיהרשאכןכרקה

רבכוחספהםינקתמםהמוםיללהמםהמו

םהוםיבכוכהתאצדערחשהתולעמרמאנ

הוצמבקסועהותולפתהיתשמםירטפנויה

הבדנתלפתיתעםלואויהוצמהןמרוטפ



עןדע׳ילעו!ינעןג

ולכםלועהארובםיכלמהיבלמךלמינפל:לארשיץראברעמב

לכםיכירצןכלעויםיהלאםדאעבקיהיבוהלפתבבייחאוהשימביששהףן^ך^ך

ריסהלרודלכבםיאצמנהםימבהידימלתהשאןיבשיאןיברנובהאוה

רבדאליבתאזההכאלממןייואהימעםירוביהלפתבםלינרהלוםכנחלידכםינטקהו

םתויהלויםיניבמליולתןינעההזואוהקירבייחתתםאאמטהלעםימכחהןיבהקולחהו

םתויהלויאוביףנהוינפלאליכםירוהטםיקלחינשלעאמטהםנויהלפתהוילע

יהמשנאלכףונכהנוכאלכהלפתיכםינוכמרבדתמחמואומצעתמהמאמטהיהישםא

לכאלרובצחילשלהככלארשירבלכלםאואמטאוהשימיכםימכחהםינדוירחא

השוערוראחווצבותכהןכאלםאוןכשהיהיאוההלקהאמטבוליפאומצעתאמט

:הימד׳התכאלמרהארבדתמחמאמטנשיממרתויענמנ

ךירציללפתמהןוקתביעיבשהר״0דהזכלעייתמיי**012וונכהרומחהאמטי!?י£א

רמאנשושובלןוקתבעונצהיהושדעללפתישירקלעבתאםיענומשתולהקשי

םהשדקורמאנוםכיתולמשופילחהוורהטהויושמשבירעהאלםאששהןיאוץחריש

הצורשכךירצויםהולמשוסבכודהמוםויהלכולכמאמטהןמהלפתהםיענומםהמשיו

וצחרורמאנשםילנרוםידיתציהרללפתהלןברקהןיאשומכוןכרקהומכהלפתהםינדש

סהילנרתאוםהידיתאונממוינבוןרהאללפתהליוארןיאןכאמטובירקהליואר

קצירשארמאנויפבןויקנבץהרארמאנוןידכוירפרושמ׳הלבטיתורמואבותכהו

הדובעהרומתהלפתהויוהילאידילעםימהתשודקינפמוניאןוימדההזשםכחהבישה

אלרשארמאנשהורעההסוכמהיהישךירצויכרבדףוסיוהומכרפכמאוהשןפואלקד

העידילעבהיהישךירצווילעךתורעהלנתומצעתמחמןיבהאמטבךלכולמאוהשימ

אוההמלורשאמאוהשימלעדויהיהישהרוסאהלפתההיהתרחארבדתמחמןיב

השלשלםיקלחנ׳תיםשהירושאשינפמרשאמהאמטהןטףונטבףנוטמאוהםאףאוונממ

שפנלאלםהמוהלעלםהמושפנלםהמםיקלהרבדתורעךכהאריאלוהז}הרוהבותכהו

ירופםלשפנהירופסךופהיאלשהלעלאלוהאמטהןמותוקנהירחאלכאךירחאמבשו

הנומאםהבהיהתאלשךפהלןבוהלעהליאוהתעדלשיויהלפתהונממרשבת

היהיןכאלםאשתרדענהעידיאלותבזוכםהתולנבלארשיותולנב.התרשכהונאצמו

וילאהנופהדובעהיכבושחיוותלוזדבועכןמםנרשכיםהמהיואראיההלפתהוםיאמט

ותלוזםשהםעףתשמשןיידתיאלהזששוחלשיז״כעיהאירקהלעןידהאוהאמטה

המףולחבונישמשאלוותנשהברצקמשאלולארשיםאושרפהשיהאמטמהאמטיב

ןורסהלכמ׳תיותואיצמרידעמאלאאוהשלכאיללכחרכהדצמאוהםיאמטתולנב

ינפמתאזמהלעמלםיבכוכתדובעךלןיאורהזהלשוהלןידיטרפחרכהמרבדההיהישכ

יתיעצמאהבשהיםיבכוכתדובעדבועלכשרומתאוהותילכתןינעההזיכהלפתהמ

ותעידיבםלשהיהישללפתמהךירצןכלהרהטןוקתורשבהידילעאוהרשאןכרקה

המןכאלםאשהנוכולהיהתשךירצז״כעולכרשאוניתפשםירפהמלשנובותכהתעד

רקוחשימינפלדמועאוהוותלפתולליעותדומתאוהםשהתדובעללארשיודחישםוקמ

םדורשבךלמינפלםאותוילכןחובותובבלטדליהאורמאנהזליבשבוהשודקההדובעה

הרהיןכאלסאשהנובבוירבדתויהלךירצםיאנתלולכתהלפתהןכלע♦טעמשדקמל

ןכלעויםיכלמהיכלמךלמינפלןכשלכולןיבמותעדרבללפתמההיהישןונכםיבר

ןונכותואןיזפוחשמירבדלכמקחרישךירצהלפתהישרשבבויחהךרדמאוהשהמלכב

הנובכיונפובלהיהישןונכורוכשהיהישיהרותהידוסימםהינפואכםיאלפומםינינעהש

ובלהיהיוויבקנלךירצהיהישואתרחאהקחדותולנבולפנלארשישרובעבםנמא

הנוכבתויהלךירצלכאהזבאצויכלכודורטוניתונועבוניניבמהרותהדבאולכהתאהעש

יכהשרובצחילשאוהשימןכשלכוהמלשימעוםירובהלפתבםידמועואיבמחרכהה

תסינכלכןכלעיותעדיפלםינעשנםהיפמאצויףועהףוצפצומבדבלוץראה

שתעדרשאםימכחידימלתהבןיאשהלפתכתנווכמתילכתאלםיללפתמשהמ

תעידיהסינכהלכתעדתויהלהמלשתזבםיקיזחמהםידכלנהזבוםירמאמבאלו

תרותעומשמונזאםטואבותכהנהתיללכינפלםאשםוצעאטהתשרבתוהפהנהנםה

:הבעותותלפתםגןכשלכםירבדןוכמדימעהלםיכירצטילש

רובדההל



הלפתןינע

ויהישקרשחלכהלפהתושעלולשידיחיה

םירבדםניאבלכשםירבדיביםיכתוחמוירבד

:תובשחמקר

יוארןושלהזיאביעישתהףן^ךך

םימכתהןמשייללפתמהללפתהל״

שדקהןושלכםאיכללפתהלורישבהאלש

הרורבהפשוננושלוליאוהלינרהלךירצהזבו

קרםינונמהםירבדלםימכסומתומשהבןיאש

בותכהוםהבשתולעפהיפבם־רזננתומששלכ

הרורבהפשםימעלאךופהאזאיכרמוא

ארקנה•אוה׳הםשו׳הםשבםלכאורקל

ןושלכללפתהליוארןכלעשדקהןושלכ

ה״עלאינדואצמשינפמםימכחוישדקה

לכבללפתהלורישכהימראןושלכללפתהש

אלאלאינדללפתהאליכםינעוטשיויןושל

ןועטלשיילואויםירשכהוניבישךרוצל

םאןכלעושדקהןושללהבורקתימראןושלש

ונממהיארןיאתימראןושלכלאינדללפתה

ןושלכללפתהליוארהלכאןושללכבללפתהל

םנושלםירבדמויהשארזעןמזבירהששיקה

בותכהםתואהנגתידודשאןושלמתברועמ

ןכשלכאוההןמזבםידיסחהםהילעוסעכו

:הלפתהןינעב

ץנעיהלפת*ןינעבירישעהרובלה

יודוהאדוהוחבשאוההלפתה

ןונבהאירקוהקעצףיסוהלשיוהנהתוהשקב

חבשהויארקא׳הךילאהקעצאוםיהלאלאילוק

םירקיהויחבשבךרבתיםשלחבשלאוה

תאאיצמהשםילודנהוידסחבולתודוהלו

ולשיןכירחאוודסחטוחבודימעמוםלועה

יפבהלאשלואשלואויתונועלעתודותהל

לכלהושןידוהזהנהתוהשקבדצ'לעוברצ

ירבדמונדמלןכויותבוחידיתאצלםדא

ת״עלאינדןונכםללפתהבה״עםיאיבנה

ארונהורובנהלודנהלאה׳האנאורמאב

ונאטחרמאשתונועהיודובנישהןכירחאו

המרמאןכירחאו׳ונוזנדרמוונעשרהוניועו

םידשהוןידהקידצהוםהיתונוע.דצמםהללחש

םיללטםירומזמשיויתואדוהינינעבהנחתב

םירומזמשיוהשמלהלפתןונכםתשלש

ומלשנהנהדעיםינינעהדחאלםידחוימ.

:םיאנתהרשעה.

ןושארקרפ

תנומאבהלפתהןינעקזהשרושולודגףן^זן

הנהו♦ןתחנשהםויקו׳תילאהתעידי

ינינעבםינוקתםהלויהרודורודלכב

םהיתולפת

הדימעההלפתהיאנתבינימשה*ןן^^ךיך

הד־קוהעירכוהכירבוהיוחתשההו"

האושהוםיפכתשירפוםידיתא־שנוהליפנהו

הלפתהלוקתמרהוםיניעתאישנוםילגר

שחלכהלפתשנוהקעצוהאירקוחבשהו

הנחכרמאנןכיכולוקעמשיאלשוליפאו

תלפתתאזועמשיאלהלוקותוענהיתפשקר

וכרבומוקרמאשןונכהדימעהםלואו.-דיחי

ךרדכרקבברקבבדומעלוםביהלא׳התא.

האריבהדחתשההוי׳הינפלדמועונדוע•

ויתונכשמלהאובנרמאנשששלע,המיאבו

♦•םיוהתשמלהקהלכווילנרםודהלהוחתשנ

רמאנןכיכשארהחוחשהיוחתשההתאזו

לכוךלמהוערכתולעהלתולככוןכירחא

היוחתשההיכהארהוווחתשיוותאםיאצמנה

וילנרםורחלווחתשהורמאנוהעירכהיתלוז

יהערכנוהוחתשנואובושדקרהלווחתשהו

איהתאזםיכרבבםיערכהקיבדהלהעירכהו

םיאצמנהלכוךלמהוערכרמאנןכבוהעירכה

׳הינפלהכרבנורםאבהכירבהןכירחאו

לעךרביוהמלשךלמהלערמאנוונשוע

ייהוברבלעךירכאוהולאינדלערמאנוויכרב

ויפאלעהליפנהויץראבודקדקמושלהריקחו

״םהינפלעולפיוונוריוםעהלכאריוןונב

׳היאיבנמהיהישסאםינפינשלעהיהיהזו

םעטהםתלוזמהיהיסאוהשקבשקבלםעטה

יתשביהלאןינעבתשכהןוימדדצלע

ולאלכיךילאינפיהלאםירהליתמלכנו

עידוהלןודאהינפלהענכהותולפשםירומ

טשקתמהיהיאלשןץזאהתומלשלצאונורסח

םייחילעבמהבףדענרשאהפוקזהותמוקב

םהלןיאשםייהילעבכומצעתוארהלאלא•

םכידיואשןינעכדיהתאישנםלואויהלעמ

חבשהתואיוליב*ימרחלןוימדשדק

ויפכשרפורמאשןונכםיפבתשירפויללחמהו

ףרטוןוצרלאוששןוימדהזהתיבהלא

תאיתאשנךי(;אןונכמיניעתאישנו־ורצוימ

ןונכךילעםייולתיתוקתויתלחותולאכיניע

יניעכםהינודאדילאםידבעיניעכהנהרמאנש

וניהלא׳הלאוניניעןכהתרבנדילאהחפש

דמאנשןונב.לוקההמרהםלואויוננחישדע

קעזא׳הלאילוקהקעצאוםיהלאלאילוק

פ״עאו׳תיםשהלאםנוצרעימשהלןוימד

ירחאהאררובדילכלאושהןוצרעדויאוהש

דצלעהזלכולוקתמרהבהיהישןוקתה:

דחאכורובדוותבשחמהיהתשטואילה

רמאנשןונכותלהתףקותרחאלדחאעימשהל

לכאי׳התאוכרבומוקלודגלוקבוקעזוז:



אעןדעהל*תקעןג

,ןכרקהםירמואונבלשושמתבששהתעלכא

םתוארמולולכויאליב־רישהןכירחאו

םהמהלפתה!ינעבוקלחנםלואויתחאתעב

.רכמהמםהילאיוצרהיפבםיטויפללפתהלואר

םאיכללפתהלואראלםהמוםנושל

יםיטויפללפתהלואראלוםיאיבנירבדמ

םההנהיכםינורחאלםינעוטםינושארהו

פ״עאושוירדוראצנדכובנירבדמםיללפתמ

םמורמוחבשמומכםיאיבנירבדםניאש

ןיברברהמכיהותאןונכואימשךלמלרדהמו

יןיהמתוןיהאדיבעוליצמוביזשמןטבו

הנהםיטויפללפתהלןכתיאליכםירמואהו

וניהלא׳הךינפלונהנאםירותמםירמואםה

;ונילעוניתאטהוונעשפיכםתרמאןכ

םינימהינשמללפתהליוארשרמאמהתן[י

תמאויתועטוגנשילכהיהישדבלי

ןושלהןוקהרישכהע״גהעושיוניברםכחהש

םיתפומבהאובנירבדםניאםאו׳תילאל

ןיבןושלהןוקהבתילכתהרשארחאםינמאנ

דבלץפחהתעדוההתלוזמןיבהאובנירבדמ

יכעדוורמאב׳תילאלתומשהןוקתרישכהו

אוה׳תיותלוזלםשתושעלונבילוישהנעמה

ולןקתלםיכירצונאיכונרמאולאוובםייק

אלשינפמרשכהיהותלוזמרתויתומש

ןוקתהתויהלךירצז״בעוהמרההובםתת

נישיאלשתיתמאהעידיוהמלשהנבהןמ.

ונלםדקרשאב׳תילאלהרסרובדוןורסח.

ינוצרןכא♦םדוקהקרפב.ןינעההזןורכז.

םימרכםילכחמ.םינטקםילעושלעלתהל־

ףוצפצתוברעםנזאלםעימשהברדנהםיצרופ

ןיאשהמבםהיטויפבםהיפםיחלושוםנושל

םוצעאטחתשרבםידכלנוהעידיוהנשהםהב

טועמוםתנשהרצוקמןודזהלועםתננשו:

ליואםגיב.ליבשמויתפשךשוחוםתנבה

ןכאיןובנויתפשםטואבשחיםכהשירחמ.

ירבדמ׳תילאלתומשהתאירקבםינעשנה

הלכקהילעבירבדמהנהדבלםיאיבנה

רמאואנינח׳רדהימקאוההתיהנרורמארשא

יואריהקזחהרידאהארונהורובנהלודנהלאה.

היתהבשותלהיתמלשיכואנינה׳רל״אוזוזעהו

אלמלאןנירמאדאתיימקיכהןנאאתשהךרמד,

תסנכישנאותאוה״עוניברהשמיהונרמאד

ןנליכיהוחאלןגאהלפתב:יהונקתוהלודנה

לשמתלזאויאהילוכ.תרמאתאויהונרממל

ןיפלאףלאולויהשךלמלהמודרבדההמל

יאנגאלהוףסכלשבותואןיסלקמובהזירניד.

הזבבישהע״נהעושי׳רםכחהויולאוה

ןב.ומצעלתומשארק׳תיםשהשירחא.יכ.

תואל

ןמזמוה״עהשמןמז.דעםדאןמזמםהיתולפת•

תורמשמהןקתדודויה״עדודןמזדעהשפ

רשאהלאובותכרשאכתולהתרפסרבהו

הנזשהמהנזןכלערישידילעדודדימעה

לארשיאסכלעםילשומדימתוערזמתויהל

וערזםויקבה״עוניבאםהרבאהכזשוסכ

׳תילאהתנומאםסרפשרובעב׳הזעםהש

םהשתולחתהדס־שרובעבהזןכםלועב

ןהוהשןההויתיישיאהההנשההם־מייק־נ

םצועלהרופומצעאוהםילשומוערזפתויהל

ולאה״עדודדסישירהאויתייש־אההחנשהה

םיררושמויהםהב'תוארוההותולחתה

רשאכללפתהלךירצהיחשימלכסיללפתמו

המלכיכהזוחהףסאודודירבדברמא

ינינעלןיבשקבמלכךרוציפכםיקתןקחש

זועתליחמלהשקכןינעלןיב.האדוהוהבש

לארשיל׳תיםשהלמנשםידסחותובוטלעןיב

םויקבןיב׳ואיצמהינינעמאיצמהשהמןיבוסע

החנשהבדרוסלכתעדלטבלןיב׳תיותחנשה

םתךצוםרעצמתולנחןינעפהרקחשהמןיב

המוםשהםלאניךיאוםהילעלהשהמ

דילישיסלכןיבםהירצוםהיביואבהשעיש

דודםנקתהלאלכיונליצי׳תיםשהורעצב

תוריסזםיענובקעייהלאהישמה״עךלמה

לכךרוציפכםינמוזפוםירבוחמלאדשי

ואבםיהלארומזמהנההזלעדעהושקבמ

ןכותולנהישנאלרומאאוהשךתלחנבםיונ

ורמאיאלםאויהזבאצויכםיברםירומזמ.

יאהזורבהמהםרבחאושלתולנהישנאםתוא

ללפתמלכתלפתהתיהתאזהנהוירשפא

הלעישהמוארבהשהממרישרמאישםא

יותשקבוותלאשלהעשהךרוציפכובלכ

םהלאלץראכ.לארשיולנרשארחאןכא

לכאיצוהלולכיאלשדעםנושלוהנשו

םנושלהרצקשינפמםנושלכ•םהלשקובמה

ראשוםודאוןויוסרפולאעמשיבםברעה־ב

הלכלכתנוםינבינבוםינבםהלודלונותומואה

תברועמםהמדחאלכתפשיהתיהוםנושל

היההזינפמוםעוםעןושלכתורחאתונושלמ

ואויצפחלואשלונושלכרצוקמדחאלכ

תמאהימכחודמע׳תיםשלשויחבשדינהל,

םיריכזמתולפתונקתותובוטהםיגאתהםה

םייודותואדוההינינעוהלעתיםשלשויחבש

ודמללכהיפבהבורעאיהותושקבותולאש•

תלפתכונושלכרצקמהתלפתהיהתוהתוא

ףסומהוןכרקהתלפתםגופיסוהויןושלהחצ

שדקמהתיבתויהתעביכהלפתהךותבונמזכ

םיררושמויהןברקהםילעמ.ויהשכםייק



הלפת ןינעןג
 

ונממהלועמולודגתואיצמהיקלחתשלשמ

רשאלקרהלודנבחבושמהחבתשיאליכ

יעיברוישילשאוהרשאלאלוירחאאוה

תתאלודג׳הךומכןיאמרמאנןכוהלעמב

ולןוימדהלולשלםעטההרובנבךמשלודנו

וראתןכירהאווינפלםידמוערשאמ׳תי

ראותישךירצןכוילנלנהתניחבברובנה
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לעונוצרשאלםילגלנהןודאוםיכאלמה

חכתשישהבשוני*אהזשםיליספהוםילילאה

םימעפהמכוישדבבאתוםיצעהןוראאוהש

רהאוייתמאדוחיתורוהלודבלמדועןיאהנש

לאלתוינשןימאהלרשפאהםירמאש־ולאלכ

ולהלילח׳תיותלוזבהלפתה•הנפתשו׳תי

הרמאבדוהיהןימאהלהדותבהוצמהאבשדע

לשוירופסיבידהא׳הוניהלא׳הלארשיעמש

רשפאיארשאמהמשיםיקלחנהלעתיםש•

םשהתואיצמןונבאיבנהרמאמבםהבןעשהל

תואיצמתעידישינפמעדויולוכירופסיע׳תי

לכאאיבנהתנומאמחרכהבתמדוק••ת״ישה

ורוהיתעידיםישלחרכהןיא׳תיודוחיתנומאב

חרכהשפ״עא;כלעאיבנהתנומאםדוק׳תי

ןידמ׳תיותואיצמתאעדנשומכהרומןו־עה

ילכשהןידמודוחיעדנתפומההרכהבןכלכשה

לכשהןדעמותואעדיאלשלשרתמהדוע

ןכאלשהמאיבנהרמאמבןעשהלולשי

מהרכומותואיצמתעידייכותואיצמתעידיב

לעודוהיתעידיןכאלוא־בנהתנומאםדוק

עמשרמאמבהרוהב•דוהיהתוצמהאבןכ

תעדמיתמדקהרשאוזהבסמוי׳ובולארשי

לעםהיתולהתוםהיתולפתדוסמהלכקהילעב

הרוהץדמדוהיהשרושהלחתרדסמהדסיןכ

רשאכלכשהןידמךכדחאוןייעמולכסללוכש

לעולארשיעמשרמאמבהתפןכלעראבתי

ונמאתוםביהלא׳הבונימאהולךימסהןכ

ךרדלערמאמההזשוחילצהוויאיבנבונימאה

ןמתבייוחמהלפתהןינעשיפלתיירותהוצמ

׳הוניהלא׳הרמאןכלעועמשמהןמותעדה

ביוחמאוהשהדומןושארהםשהשדהא

לכאיצמהאוהשינשהוודבלתואיצמה

רצוישםירמואשםימדוקהתעדכאלאצמנה

ולךומסןכלעוהבורקההבסהאוהתישארב

יפכרורורודלךרכז׳הםלועלךמש׳ה

רודלירכזהזוםלועלימשהזהרוהברמאנש

דצמשהארמםלועלימשהזודמאשרוד

בייוחמאוהשןויעהבייחיםלועה־שודה

רודלידבזהזוורמאבוומצעלתואיצמה

דימעמואצמנהלכאיצממאוהשהארמרוד

ןכלעודספהוהיוההדצלעלפשהםלועה

תואיצמה,יקלחתשלשרהסלהצרולךומש



געןרעהל* וינעןג

שדקמהתיבתונבלו׳ילשוריתובשבישהליולעי

׳תךורכםתוהוהתנוכמלעהדובעהבושל

״רומזמליחתמודמועכ״חאויןמאוןמאםלועל

םילאינב׳הלובהרומזמאוהשהלואנהןינעל

ןינבמראבמאוהשזועודובכ׳הלובה

ומעלזוע׳הםתוחודובכהתאיבושדקמה

•תעבשרובעבויםולשבומעתאךרבי׳הןתי

*ויכדמארשאכשדהרישלאלורישיהלואנה

•םירמואהדוהיץראבהזהרישה.רשויאוהה

הבשלםאללפתמהןוצריפלתואנשהמ,רומזמ

םתוחוךפהלםאהחמשלםאהשקבלםא

השמלהלפתרומזמרמואןכירחאוי׳הךורב

לארשיבםשהרהבךיאללוכרומזמההזרשא

הבושתהןינעלםריעמךיאוםהלןועמאוהו

הממריכזהוםדאינבובושרמאתוורמאב

ךפאבונילכיכורמאבתולנהןינעמםהללהש

םשהמשקבמוךתרבעבונפונימילכיכ

םלאנלםהילעאיבהשהערהמםהנהלהחילס

לאהארירמאנרשאכהעושיהץקןמזאוהו

וניהלאינדאםעוניהיורמואוךלעפךידבע

כ״האו־ןמאוןמאםלועל׳הךורבםתוחוונילע

לאןונכהשקבןינעל•םירומםיקוספאיבמ

ךדובכאסכלכנתלאךמשןעמלץאנת

זימרמוםהבאצויכוונלהיההמ׳הרוכז

םחרלךלשיוונלאונהתאוךדילעופונאש

דיברמוחכהנהווניבאהתאיכורמאכונילע

רוכזרבהמלכאשיםאו־ךדיבונאןכרצויה

םעטלייהחוריכרוכזינתישערמוחכיכאנ

י׳תיונוצריפלםייולתםהשדספההוהיוהה

שדקמהתיבןכרחותולנהןינעמריכזמו

ויהךעדקירעורמאבםלשוריוןויצרבשו

איצויששקבמויונתראפתוונשדקתיברבדמ

ומשלולהוומעתאנקרובעבתולנהמומע

לעהרמואושדקמהתיבלולהוותרותלולהו

החילסתשקבבםתוחו׳הקפאתתהלא

ןעמלבושךפאןורחמבושורמאבהליחמו

ןמאםלועל׳הךורבךילא׳הונבישהךידבע

ןברקהתברקהםילשהשרחאהנהויןמאו

הדובעההקספשרובעביודוהןינעליחתהו

בינשהרוהווניתונועדצמשדקמהןכרחב

רוזחלדיתעשייכוןכרקהרומתהצריוניתפש

תודוהלםוקלהרוהוהתנוכמלעהדובעה

רובעבהבושתהןינעבריעהוהלואנהןינעב

םיקוספרדסוהלואנהאובתהבושתהידילעש

ושדקמלולהווהרותלולהוומשלולהליבשב

לכיםתוחולארשיתאלאניוםליבשבאנקיש

שמהרדסמןכירחאויהזבהזרשקנרדסה

*ובםעטהוהרותישמוההשמהדננכתושודק

יכ

המלכש♦היתסאהאדוהאוהשודסח.םליעל

התיהוומייקמוואיצמהרומנהדסחבאיצמהש

האדוהתתלןפואלרומזמההזריכזהבהבסה

ריכזהלםגאיצמהשהמלכב'תיםשל

ימילכהרכזלבותכהבייחרשאםירצמתאיצי

ךתאצםויתארוכזתןעמלרמארשאבונייה

םירצמתאיצייכוךייחימילכסירצמוייאמ

םעהרבהןכלעםלועהתאירבומכ.אוה

םירבדהברפסמשרובעבויםלועהתאירב

הרומאוהיגוםירצמתאיציכםיישעמ

ותריחבבישנרהתפומבתיתמאהחנשה

ןמאםלועל׳הךורבבםתוחולארשיתמואל

האדוההויללכההבשהןינעמםתחשרהאוךסאו

השעמ?ןוהשםויהתאירבבליחתהתיללכה

תיתמאההחנשההתורוהלםויוםוייכ_

בויחהתועצמאברשאהאובנהתתמאמש

תריחבלהרומאוהשרומזמריכזמוןכרקה

איהםהילעותדובעבויחולארשיללאה

רומזמרמואוןכרקהידילעלאהתדובע

׳התאודבעץראהלכ׳הלועירההדותל

שארליחתמורומזמהלכרמואו־חמשב.

רדסמוהרותההתמאלהרומאוהשתמאךרכד

תאוצרמאלהשמלא׳הרבדיוןכרקהןינע

ימהלינברקתאםהילאתרמאולארשיינב

תורנהתולעהותרוטקהתרטקהו;ברקהאוהש

רקבבדומעלוריכזמוישדקמהתודובעםהיש•

רמואויברעלןכו׳הלללהלותודוהלרקבב

תעבםיררושמויהשרישהםוקמרומזמ

דודלהלהתרומזמליחתמוןכרקהתברקה

הששרפסהףוסדעךלמהיתלאךממורא

םוילכבהשעמהימיתששלםירדוסמםירומזמ

ןמאםלועל׳הךורבםתוחודחארומזמםויו

ןינעכהדותמווינפלעלפונןכירחאויןמאו

המהתעוהניקהדצלערמואווינפלעליפיו

שדקמהתיבברהשינפמוניהלא.רמאנ

לעונבלשושמתכשרמואו־הדובעההתבשו

רמואוםמששןויצרהלעונבלהודהיההז

החילסוהליהמישקבמוםלשוריךחכשאםא

ךורבםתוחושדקמהןכרהוויתונועלעהרפכו

׳הרומזמרמואןכרחאויןמאוןמאםלועל׳ה

תשראיכ•ריעמאוהשילהשוחךיתארק

ןונכותברקהםיקמהיהתןברקהןינעלוניתפש

יפכתאשמךינפלתרטקיתלפתןובתרמאש

הכומנחורשםירומםיקוספרמואוברעהחנמ

חורםיהלאיחבזרמאשןונכחבזהםוקמ

יהזבהאלםיהלאהכדנורבשנבלהרבשנ

תומוההנבתןויצתאךנוצרבהביטיהשקבמו

זאלילגוהלועקדציחבזץופחתזאסלשורי



ןדע !ג

הלפתןינע

*והורבדיורפסליבשבתיעיברההשודקהו

'תנובשרובעבויומוקממ׳הדובכךורבקוספ

:םיטבשרשעםינשםהשלארשיןינמברפסה

םלועלםימודלארשישםילנדהעבראםתויהל

םהשהבגומהינפהעבראלםימדתמןוילעה

רפסמלםימעתנלובנ•בציתולזמרשעםינש

הבכרמהתויחעבראהנהוילארשיינב

סיטבשהשלשיבזמרהתהאלםינפעבראו

יכדהאלםינפהעבראהנהדחאלנדםהש

ןרהאוהשמשםישארהעבראלןקלחניולינב

;הנהוידהאלםינפהעבראהגהוחרזמבוינבו

ןכשמהוםילנדהינינעוהשרפהתאזללכירדס

ינינעלםימדתמובןכוששדובכהוןוראהו

קוספההזשרובעבויסוניביםיליכשמהוהבכרמה

.ןינעבוהורמאןכלעהבכרמהןינעלרומא

ומוקממ׳הדובכךורברמאןכלעורפסההז

השודקהויבכורהלעהרומשהבכרמהןוימד

םירבדההלארפסאיהישימחהרפסלתישימחה

קוספההזרדסמהרהבוילארשיעמשקוספאוהו

הצרהרותהנשמאוהרפסההזשרובעב

ינימלכמיונשםושולןיאשםשהתאדחיל

אלאןוצריונשאלותעדיונשאלםייונשה

הזבלכשהתפומביתמאדוהידהוימאוה

ןינעבונמכסהרשאבאיבנרמאמבאלרדסה

איבנרמאמיפלעםשלתויהלובסישדוהיה

♦ונמאתוםכיהלא׳הבונימאהולךמסןכלעו

בוהבהדננכדומעלהנהןוצרההיהשינפמלכא.

־תויהלקוספההזקדציןכלעלכשהיתפומב

ל״רהלמהןוכתןכלעוילכשהרומיפלעהנה

תויהדוהיהרדסבתונובהיתשיפלעעמשתלמ

הנינעהשודקהרדסבוהלכקןינעהנינע

יומצעקוספהתויההזברזעשהמוהנבהןינע

השודקוהשודקלכבהנהוירפסהםצעמ

ביקוספםימידקמ

ןוצרהוןמזה

לעללפתמהןיפהיפכם

לוספהםתואבםתוחךא

רמואשןוימדםיבלשהןיברבחלהשודקהןיעמ

חושאוינוימדהימלאולאןיימדתימלאו

שודקךלאונוןכושודקהתאושודקרמאי

רדסההזבאצויכתואבצ׳הונלאונלארשי

דהאהאדוהרמואתושודקהירהאותושודקה

םלועלומשארונושודקונינודאילודגוניהלא

דהאלאוניהלא׳התואדוהעברארדסמוידעו

חיפתההיבושדקמותמאהמימתהותרותותמא

ויתודעוויתוקחוויתוצמותמאויאיבנותמא

אוהתמאםיהלא׳הותמאוירבדלכוויטפשמו

דעתמארבדיפמלצתלאויוכוםייחםיהלא

ךידיסחוךישעמלכ׳הךודוירמואו׳ונודאמ

'הההאךורבםימשתובלמרמואויחכוברבי

יהלא

חבשלוךרבלליחתהרשאכהלפתהתלחתביכ

אוהשחבשההזבהתיההנובה׳תיםשהתא

תומשנהןמקוחרוםיאצמנהלכמלדבנ

־לכשןויכףונהיכרצלכותומשנה־ג־שממו

בויחבלדבנודבלאוהותואיצמהירשפאולא

הזלכודחארדגםללכישרשפא־אהאיצמה

אוהשוהונבייחוויתולועפןויעךותמונ:בה

יתמאדוהיודוחיותומלשהתילכתבםלש

׳תיםשלחבשליוארשיתמאהחבשהוהזש

תנומאןכםגהתמאתנהנומאהתאזירחאו

ינבןושלכהרבדהרותהויהמלשהנומאהרוהה

המדגנכםידמועםהשהינינעםיארנוםדא

לכמ׳תיותומלשתתמאמלכשההרוהש

תונברקהינינעהרדסיכןכשלכוןורסח

רדסמההצרהלפתברומאהןברקורדסרובעבו

לדבההתילכתלדבנ׳תיםשהשתורוהל

ינפמנשהוהנישיאלתוימשנהתואנתמ

הרותההרדסרשאםינינעהולאלכאלא

יםיעמושהןיבהלידכאוהתוימשנהתונשהמ

אבןכלעלפשהךרוצםהתונברקהרדסלכו

השמהדננכתושודקשמחרדסלרדסמה

הנינעהרוההשודקוהשודקלכהרותישמוה

תישארברפסליבשבהנהיאוההרפסהןיעמ

ונינעשלארשיתולחהבשוישודקהתאורמוא.

לעהרותשודקתלמשיחצנלדבנהתא

הדמתההלעהרוהבשויתלמוהלדבהוהשרפה

רשאבשדוחמםלועהםאשםעטהתוחצנהו

׳תיםשהםיהלאארבתישארברמאמבהרוה

קוספהשוריפו־םיאצמנהלכמלדבניחצנןומדק

התאםלועלבשוישודקהתאששודקהתאו

הלאורפסלתינשההשודקהו.ילארשיתולהת

תאיציליבשברפסהןינעשרובעבתומש

׳הונלאונקוספהשודקבםירמואםירצממלארשי

לארשיללאונונינעשלארשישודקומשתואבצ

לארשיתואבצליבשבתואבצ׳הוהנכו

וראתוימעתאיתואבצתאיתאצוהורמאנש

השודקהויהשרפהוהלדבהלעשודקםשב

רפסההזבשרובעבארקיורפסלתישילשה

אוהששודקשולשרמיאתונברקהינינערדסמ

תורוהלתואבצ׳השודקשודקשודקקוספ

יכרצלכמהשרפההוהלדבההתילכתלע

םשהתאנהלםניאםיברקנהולאלכשףונה

ךרוצלםהולאלכלכאןורסחלכמ׳תי

לפשהםלועבחינשמאוהשרובעבוילפשה

ויאורבילוהנויטאעדויותיטרפהחנשה

ילואנמםרהטוםלהנומטיאלהםאטחתעשב

אלתונברקהןוקחתילכתאיהתאזורמוחה

יןורסחלכמהלעתיםשהתאנהלםיש



דעןדע״**י

 

וכרכויאבצלכ׳הוכרב־כירוכנויכאלמ׳ה
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ףסומהןכרקבהדובעההתבששרובעברמול

ישדקמהברחנותולגובייחהנשינפמהזהיהו

םידעומהלכבויהלואנהןינעלרשבמדועו

םושמחצנלתהנזםיהלאהמלרומזמםירמוא

ידעומלכופרשךידעומברקבךיררוצטאש

לעדעומוניאשדחשארםויויץראבלא

ךתלחנבםיונואבםיהלארומזמםירמואןכ

םירומזמרדסמןכירחאויונינעלהמודאוהש

ברעבםיבותכהתורואמהןינעלםיזימרמ

רומזמםע׳ונוםירפסמםימשהרומזמו

האראיכרובעבךמשרידאהמונינודא׳ה

םיקוספרבחמתושודקבוהשודקרמואויךימש

תאתבהאוקרפרדסמושדחהןינעלםיזיסרמ

רמולןידשהארנכוםויהתלעמלךיהלא׳ה

רשאברקבוברעקרפההזםימיהלכב

יכרבוסינאלכאיתורהאתולהקםינהנהמ

ילעבובונוכשהמןפואלוהורצקהלעינפמ

ןיבמהואיהההבשחמהקיחרהלוצרהלכקה.

תישימחהאדוהותואדוהעברארמואויןיבי

ללההרדסמויתמאחריהתייארבוישדחישארז

לכשינפמורדסכ׳ובוםיונלכ׳התאוללה

ןמזבףסומןברקתיבהישנאובייהתגשםוי

תולנהישנאםויהותואובייחתנשדקמה

םירפהמלשנוךרדלעחבשוללהףסומב

הלפתהםימתוחוללההרמואווניתפש

:תנמכ

יעיברקרפ

דועבתבשברעביתבשברעתלפתףךס

תסנכהתיבלאםיאביששבםויה

שדקלעלוהמףיסוהלהעירכוהיוחתשהב

ךרואחלשהמדקהםיליחתמויתבשלהרימש

תודידיהמרומזמרמואו׳וכוינוחניהמהךתמאו

שדקמבדעותהלויהםילינרשינפמךיתונכשמ

רומזמההזרמואךכלםימיהראשמתבשב

םשלללפתהלהבחוהבהאתוקקותשהלע

םייוארםיקוספבםינינעישארדוחיהרמואו־׳תי

םלועלךמש׳הליחתמולארשיעמשרמואו

השועוהתאלודניכרמואו׳הךומכןיאמדע

ןינעלרבחמודסחברודוהיהםילשמותיאלפנ

םאבצלכוץראהוםימשהולכיותבשהשודק



ןדעהלפת ןינעןג

רצבבשיוקוספבדעישהמבזמרהךדסהכ

יםהלאצמיווהושקביולארשי־הלא׳הדעול

הלואנהאיבהלןועאשונב׳תיסשלרשאמו

תאךרבוךמעתאהעישוהרמואולארשיל

ורפסייתלהתיליתרציוזםערמואויךתלחנ

םירפסמהנהםלאנוםהללחמשירחאיכ

לאםאיבהותולנהןמםאיצוהשירחאותלהת

׳הםשןויצברפסלרמארשאכםצרא

ינאיכרומזמרמואודמועויםילשוריבותלהתו

לארשיהלואנלהרומאוהש׳הלודגיביהעדי

ונראברשאכאשאישפנ׳הךילארומזמםע

תצקרדסמהצורםאןכירחאויםתוחוונינע

םהםיעשונהיכךרדימימתירשאםיקרפה

קתענוףסומהרדסלהצורשרובעבויםיקידצ

םילשוריךיתומוחלעליחתמקרפלאקרפמ

ומכהלפההירדסשולאכםירמושיתדקפה

רשאלםיקרפהןינעויםיקרפהןכומכותומוחה

הדיתעההלואנבועשונוםהללהמנוורותה

םנרמואוךרדימימתירשאםרשאמןכלעו

וניהלא׳הונעישוהםתוחותולעמהירישןכ

םוילכבםיקרפהםיקולהירדסמהסנקתרשאכ

יםהלשתולעמהירישםעעובשהימימםויו

אשאישפנ׳הךילארומזמליחתמןכירחא

םעהצריםאיעשיוירוא׳הרומזמםע

ומכדוחיההבשרומחאוהוםהיתומדקה

םאוייבללכבךדואהאדוהרמואויונזמרהש

םגירוצארקא׳הךילארומזמרמואהצרי

םהלשישהקעצאוםיהלאלאילוקרומזמ

יםהיתומדקהםעהצריסאהרישהןינעלרוכה

הרישהםימילשמו׳העשויותרישליחתמו

ירשארומזמםירבחמויונראבשךרוצהיפכ

יפכ׳הבםיקידצוננררומזמועשפיושנ

ןינעאוהשהרישהןינעמרדסההזלכיונרכזש

ונוריעהשהמיפכהחנשההתמאליישעמ

לכשוניהלא׳הונעישוהםתוחויהרוהההמאל

לעםנזימרמוהעושיןינעלאוהרדסשהמ

ליחתמוילארשילאובלהדיתעההעושיה

ליחתמויוכרדםימהלאההרוההרושאב

רמואויתבשהלעהרהזאהינינעמןינעה

ליחתמוי׳וכוםישבכינשתבשהםויבוףסומה

רהלעורומאבתבשהתלעמחבשמורשאמ

הזהםלועבבררכששייכויתדרייניס

שונאירשארמארשאכהימייקמוהירמושל

ורכשהנהיהבקיזחיםדאןכותאזהשעי

זאורמאבאבהםלועבםוצעוהזהםלועבבר

רומזמרמואוהזןינעםילשמוי׳הלעננעחח

הלועהלחהתעבורמואןכיכתבשהםוילריש

םיעקותויהאלםלואותורצוצחהו׳הרישלהה

תורצוצח

ףיסומויונארובוניהלא׳הליחתמולארשי

לעתורוהלםייוארשדוהיהןינעלםיקוספ

רבחמוהאדוההרמואודוחיהםייסמודוחיה

יושדקלתבשהםויתארוכזםויהשודקל

ןכרקהןינערבחל׳הלתודוהלבוטרמואו

וינפלעלפונויםימעוזנריךלמ׳הרומזמםע

םייוארהםיקוספתפסותבלודגיודורמואו

יךפאןורחמבושםתוחותיללכהחכותל

׳ההניזאהירמאםירומזמהרבחמןכירחאו

םאךנזא׳ההטהרומזמוםיקוספהר־סםע

ינעלהלפתרומזמםניםהיתומדקהםעהצרי

תליהמלהנחהוהשקבאוהםנשףוטעייכ

יתשוביהלאלודגיודודועםירמואויםהיתונוע

רומזמ׳תיםשלהאדוהובםירבחמויתמלכנו

♦׳התורובנללמיימ׳הםשתאוללההיוללה

רמואודמועו׳ובוךמעןוצרב׳הינרכזרמואו

לכךיתואלפנוליכשהאלםירצמבוניתובא

לחשהמבאוהןושארהיודוהוירומזמה

ןברחותולנהינינעמםהיתונועדצמםהילע

לוטבוהדובעהתתיכשרובעבשדקמה

לכהרוירשאכםלשוריוןויצרבשודימתה

השקבםהשםירומזמרבהמהנהוירדסה

ורודסרשאיודעוהזרבהמןכירחאוהנחהו

בורדצמםינפתאשלםהלןיאשהרוי

םשלהאדוהםינתונויםתמשאלדוגוםהיתונוע

םילשמוילהןידכםהילעלחשהמלכיכ׳תי

יבהרומווליכשהאלםירצמבוניתובארומזמ

םבל.ישוקוםנוירמבאלאלחאלםהללחשהמ

תוחכוהםערומזמהםימילשמשכוילרעה

םיברםימיהילארמואורובהםירבהמתורחא

ןונכדיתעלהרקישהממהרומשיליבשת

יליבשתםיברםימיהילארמואורמאש

םיברםימיורמאוישיאלייהתאלוינזתאל

םהיכהרוהו׳וכותמאיהלאאלללארשיל

דעולרצבבשיוורמאכהבושהידילעולעי

רבחמויםהלאצמיווהושקביולארשייהלא׳ה

רוצעםהלןיאשלארשיינעינפמיכרדסה

רבהמויםחנתיוידבעלעוומע׳הןידיבוזעו

םהשלארשילאובלתודיתעהתורושבה

ךומכלאימ׳תיםשלרשאמותונמאנתורושב

ותלחנתיראשלעשפלערבועוןועאשונ

יתייבתאיתרכזוורמאכתובאהתוכזרובעב

רשאכהימלועהרומנהלואנםלאנל׳ונובקעי

בשויוםתוהו׳ונוםדקתינקךתדערוכזרמוא

׳האנאלודגיודודועליחתמווינפלעלפונו

תאדוהביודוההזרדסו׳וכוםיברהךימחרב

ינפמאטחהלעהליהמהתשקביכאטחה

םיהלאיננהרומזמלהמדקההזלכוםימחרה



ועןדע׳ילפת
ןינעןג

םשבוננוחטבשןוצרהינתחנזהמליזעמיהלא

ינפמל״רךיכרדמ׳הונעתתהמלרמואוי׳תי

םעשרלעםיעשרהשונעלקפאתמהתאש

בושרמאןכלעתינוילעהחנשהןיאשהארנ

תואלפנבותולודנברפסמויךידבעןעמל

הברהותחנשהמלארשיל׳תיםשההשעש

קדצהשועוששתאתענפרמואוםהילע

תייהשכךורכזיךיכרדבןרהאוהשמליבשב

ויהםהוונאטחשינפמתפצקהתאןהףצוק

ארוקןיאהתעםנמאךינפלץרפבםידמוע

ורמאכןועינפמהזוךכקיזחהלררועתמךמשב

וננועדיבוננומתוונממךינפתרתסהיכ

ישעמונחנאשינפמונילעסוחלךלשיםנמא

ירעיכדאמדע׳הףוצקתלאןכלעךידי

ונתראפתוונשדקתיברבדמ'ויהךשדק

ומשלולחתאנקריכזמוי׳הקפאתתהלאלעה

תפרחתאנקוושדקמלולהתאנקוותרותלולחו

ועישומלארשיהוקמריכזמולארשיתיבומע

המלךילעםינעשנונחנאוליאוההרצתעב

היהתהמלןוללהטנחרואכוץראברנכהיהת

התאועישוהללכויאלרובנכםהדגשיאכ

♦ונחינתלאארקנונילעךמשו׳הונברקב

הצנינחכשת׳ההנאדערומזמרבחמו

רמאיןפורמאבםיביואתהמשינפמהבסהןתנ

רבחמותושודקהליחתמויםתוחוויתלכייביוא

םאללפתמהןוצריפלםיקוספהשודקלכב

ואחבשןינעלואםויהתשרפןינעלםיענונ

רמואותושודקהםתוחוהצוראוהשהמןינעל

עברארמואויךיהלא׳התאתבהאולארשיעמש

תושדוקמהויתותבשותישימההאדוהותואדוה

החמשבקעילונד׳הרמאהכיכרמואויתמא

םשהמהעושישקבלםיונהשארבולהצו

םימשתוכלמרמואויךמעתא׳העשוהורמאב

שקבמויךיקהבםימתיבליהיןנחתמוגשויו

יךמעתאתאצוהרשאוניהלא׳ההתעו

ךיתוקדצלככ׳הורמאב׳תיםשהןידקידצמו

בושםילשמוי׳וכוךתמחוךפאאנבושי

ךילא׳הונבישהךידבעןעמלבושךפאןורחמ

המוקרמואןכירחאושחלכהלפתרמואו

יםתוחוהרדסכהלפתהםילשמויונלהתרזע

םימקןכירחאותינששחלכהלפתרמואו

והערלשיאםולשםינתונו׳תיםשלםיוחתשמו

יפלכםיבשויוהבתהינפלשםינקזהםירזוחו

היהיםאויםינקזהדננםהינפםעהוםעה

הלפתהםילשהלןתונןידהתבשבשדחשאר

רדסרמואןכירחאוילארשיהעוררומזמדע

רמולדימתהןכרקרחאןכתיאליכשדחה

סירדסמהםונקתאלםייודוהיכשדחשארןכרק

קיחל

םויבורמולרדסמהבייחאלןכלעתורצוצח

לחההלועהלחהתעבורמאמןכאםכתחמש

רובעבאלורישהרובעבםעטה׳הריש

רמואווינפלעלפונובשויןכירחאויתורצוצח

הטהתעויודוהרמואוהלועהלחהתעבו

םידועירדסמוונעשר׳הונעדיוניהלארמאנ

תבשתוצמונרפהשינפמונילעולחרשאםיער

ירומםהשםינהכהםיננסהוםירוחהדישרפסמו

ורמאכתבשהללהלהזהלעמבהתיההרותה

לוחלשדקןיבישדקוללחיויתרותוסמההינהכ

ועידוהאלרוהטלאטטהןיבוולידבהאל

םייסטוםכותבלחאוםהיניעומילעהיתותבשמו

ךפאןורחמבושהליחמתשקבביודוהלכ

הנחתתשקבםהשםירומזמהליחתמויםתוחו

׳הלאילוקרומזמןונכםהיתונועלעלוחמל

םתוחויתלפתעמש׳הרומזמםעקעזא

רמואויהלואנהןינעלךמעתאהעישוה

רומזמלךתלחנןאצךטבשבךמעהערהמדקה

התיהויףסויןאצכנהונהניזאהלארשיהעור

םיאיבנהתוחכותברדסשרובעבהנובה

הרותהירומולארשייעורםהרשאםינהכהו

היהישהשקבהדצלערומזמההזרמאנולאכ

ינאוינאצהעראינאבותככםהלןמאנהעור

ואבשתונערופהלערדסמשדועויםצ'ברא

לאםררועיאוהיכוםהיתונועדצמלארשיל

והזחישמהתאיבבהלואנהימיברקלהבושתה

ךצרא׳התיצרולךומסרומזמהלכםעט

רבהמןכירחאויהלואנהתתמאהרומאוהש

תלעמלוה״עוניברהשמתלעמחבשלםיקוספ

רפוכיתמאודסחברדסבורדסרשאכותאובנ

יהשמלהלפתרומזמריכזהלרובעבןרע

אוהשרומזמההזםעטברואבהונמדקהרבכו

אוהוונילעותחנשהו׳תיםשלשוהבשריכזמ

םידועיןידמלצנהלהבושתהלאונררועט

ונלאנלםימחרבונילאבושלונממשקבלםיערה

ךילעפךידבעלאהארירומאכםלועתלואנ

רבהמןכירחאו♦ונילעוניהלאינדאםעוניהיו

םשהימחרומהישידכהשקבךרדלעםיקוספ

ןעמלץאנתלאורמאכתירבהרוכזלונילע

ונתוינעדצמונילעלומחלויתירבלטבהךמש

ליבשבותאנקלו♦םלכנךדבושילאןונכ

יךכירהבירםיהלאהמוקרמאשןונכוניביוא

רשאםתפרחרוכזישויךיררוצלוקחכשתלא

יךידבעתפרח׳הרוכזרמאשןונכוהופרח

רמואשןונכונילעורבעשםירוסיחרוכזישו

ינפמונליבשבותאנקלויונלהיההמ׳הרוכז

ירצויהדיברמוחכךידיהשעמונחנאש

התאיכינתחכשהמליעלסלאלהרמוארדסמו



זיע ןג
הלפתןינע

רבחמויליח׳הםיהלאליחתמירדסהאוההזו

האדוהרמואןכירחאויחספלםיוארהםיקוספ

רומזמובבללכב׳ההדואהיוללהרומזמןונכ

רומזמרמואןכירחאויבוטיכ׳הלודוה

רמואוץראהלעבערארקיוהשעמהןינעל

ללכלעםיקוספרבחמוהייללעמרוכזא

לארשיתאיציותוכמרשערדסמויהשעמה

םשהתחנשהוםתלעמןינעלםאםירצממ

תוכמרשעלםיזימרמםיטויפורבחו♦םהילע

םתלעמןינעבןכםגםירצממלארשיתאיציו

תואלפריכזאטויפרמואויםהילעםשהתחנשהו

םשהתחנשהןינעלו־ןושארמםורמםויאםעלא

ידודמךדודהמטויפםהבשוםלהנךיאםהילע

ןינעלוירעיבלוהנשיינאטויפתולגןינעלו

יודסחבלאונההדופהלאךורבטויפםתלואנ

ליחתמןכירחאויםצבקאוםהלהקרשאםתוחו

םשלהאדוהוחבשןתונווניהלאםימעוכרב

רשאוניהלאךורבליחתמוםלהנוםלאנךיא׳תי

השעשםיסנבקרפהלכתורובנוםיסנהשע

ןכליחתמןכירחאיהרותהתאונלןתנוונמע

קרפהלכרדסמווניהלא׳הינפלמןוצריהי

י׳הבלינתישפנוםתוחותולנהמםאיצוישידכ

ןויצתבדאמילינקרפבחישמהתאיבליחתמו

תועושילידנמםתוחויתיוההזחקרפללכב

היוללהרומזמםעיויבירמותחי׳היוכלמ

יחמשוינרליחתמןכירחאוי׳הידבעוללה

לארשיץובקרובעבאביננהיכןויצתב

קרפהללכםיקוספרבחמוהשודקהץראב

אוהךיהלא׳היכתעדיודעלארשיןיובקב

רדסוהזירדסהראשוןמאנהלאהםיהלאה

:לודנהתבשבלודנהללהה

ישימחקרפ

ברעביחספהםהלהתםידעומהינמזםלואו

הוהתשמןזההתסנכהלאםיאבשכ

ךתיבןועמיתבהא׳ההמדקהליחתמולפנתמו

םתאיבןפואלךיתונכשמתודידיהמרומזמםע

לאהארירמואושדקמהלאםיבוטםימיל

האדוהודוהיהרמואודמועויןויצבםיהלא

ןינעבהשקבויודודימתהוהאירבהרדסו

ליחתמויההנוכמלעהדובעהבושלהלואנה'

לארשיתלואנוגונמוגונתלפשהל׳ובוןואשלוק

יםילאינב׳הלובהרומזמלהמדקהאוהש

ליחתמוהרותההבשלודנןויצב׳הרמואו

ןכרכזםימההשרמואוי׳וכוןושארהשדהב

רומזמרמואויחספהליבשבןינעהםילשמוהנש־

םכלהיהירישהרובעבומשבוארק׳הלודוה

לילכ

דימחהןכרקבהנהויתונברקהינינעיפלקר

קרפוםיקוספורבחוילעוןושארהיודוהרדס

לאינדינאיתיארויהדומעאיתרמשמלע

יצק׳הינעידוהםגדימתהרסוהתעמורובעב

הלותבכילארמאמםגידימתהץקתודא

רמולוםהיניבקיספהלרשפאךיאויקשתרונח

:תבשלשףסומ

תותבששיותותבשעבשתלפת

הנשהירדסב^

םיפיסומשןונכןמזהןינעיפלתופסותםהלשיש

׳ירטואשתועובשנחדעחספמשיש׳ותבשהלע

ל־בשבהדומעאיתרמשמלעןושארהיודוהלע

םגהריפסהתותבשעבשםהשןפואלץקה

םע׳התורובנללמיימרומזמםיפיסומ

םגהילארמואוקרפוםירצמבוניתובא

תודבואןאצקרפמםיפיסומינשהיודוירחא

־רומזמתמיתחםגיונלםקהוניהלאימעויה

יהלונערמחםרכאוההםויבלארשיהעור

הרשעדעזומתבהעשתןמםהשתותבשבםג

העבשרדסבםיללפתמשתולפתםיפיסומבאב

ןכאיםירדוסמםהרשאכבאלשרושעבו

םיאיצומהלפתהםותהרחאםיבשוישכתבשב

לעבבושחםדאוהשרפהםיארוקוהרותה

השרפהליחתמוהרותהרושאבליחתמהרות

אלאיהרותהדובכינפמארוקהאוהולאכו

רוחבדמועןושארהקוספהאורקירחאוונהנ

רבהמםילשמשכוהשרפהארוקוןונהדחא

הרטפההםיארוקויםתוחוהרותהלעםירושא

אובישהמשרודשורדלהצריםאויתרדוסמה

םאהחמשלםאםויהןינעיפכוןשרדהבלכ

םירשאמומילשמשכוםויהןינעלואךפהל

המכחהורבדרשפעדויימוםכחהכימותוא

םישועןכירחאויםהבאצויבואצמתןיאמ

םירמאודודלהלהתרומזמםעםירהצתלפת

עמשתאירקםירמואוהשרפהרובעבהשודק

לארשיתכרבבהלפתהםילשמוסימשתוכלמו

יםתוחולארשיומעלהחונמןתנרשא׳הךורב•

שדקמהלחתבוידועסלםהיתבלםיכלוהוםיאצויו

׳יצומההשועוןייהלעךרבמוןייהלעתבשהתא

רבחמוןוזמהתכרבםיכרבמףוסבוםילכואו

:םתוחותבשןינעמ

תבשתויהבולחתללההתבש

הכומסהלודנה

רושעביכםעטהוילודנהללהםירמואחספל

שדחלרושעבדמאנשהספההנמנהיהשדחל

תיבלהשתובאתיבלהששיאםהלוחקיוהזה

וזתבשבלודנהללהםירמואוונהנןכיעו

םירצממלארשיתאיציתודא•חספלהכומסה



זע ןדע!ג

הלפתןינע

יךוסנלאימקרפדעםיאיבמוםיבשויולאוללההיוללהרומזמםענחשדקתהלילכ

ברעבןכאיאשאישפנ׳הךילאםירמואורכזלהאדוהרמואןכירחאוי׳וכוושדקב

לכלעיכללכההזויגונתלואנדבלםיריכזמקרפויבבללכב׳ההדואהיוללהויתואלפנ

איהשנוגתמחלמריכזהלשיהלפתהירדסהחכותךרדלעלארשישודקךלאונ׳הרמאהכ

ףיסומךיראהלהצורשכךאהמלשההלואנהתחמשוהדובעההתבשווקלםנועדצמיכםעטה

ישיניבמלעודיהזרשאכתולנהתלואנזימרמוהנחהשושמלכיתבשהורמארשאכםידעומה

פעאשנוםררמאהכיכקרפרמואובשויכ״חאוםיפילחמהןפואלוהדעומלכוהתבשוהשדח

יתשביהלאיודולהמדקהיינעלחלפתרומזמרמואויחריהתייארבםינמזהשודקםיריממהו

לכרדסמתבשבונרכזהשםעטהיפכיתמלכנוכ״חאוי׳וכורדונתמםירפאיתעמשעומשיודו

ייתעדיינאיכרומזמרמואודמועויםייודוהיךתרותהרצאוינניבהךכרד׳הינרוהרמוא

ימיללכלםיקרפהרדסלאוהבוטנהנמושיויקפסבאוהםישדקמונחנאשהמםנש

םיקוספרבחע״נןרהאוניברםניעובשה׳הלתורתסנהםוקמההזברמולםירומםירודס

םירומזמהרמואויםויוםוייקרפלכלםיתואנשודקשןפואלןיביימתואינשיטיהלא

דעהיתופםותםעהרישהוםהיתומדקהםעקפוסמןינעהוחריהתייאריפלעיולתםינמזה

ןינעלאוהשךלאונ׳הרמאהבקרפבאוברושארדסמויהייארהיפלעםיתעהבורל

רוסיארמואוייתעמשעומשיודוםעהחכות♦ןינעהרמואוךיקחךרד׳הינרוההרותה

יקוספרבחמוןכרקהםעםויהןינעוהרותהלכהארירובעבןויצירעש׳הבהוארומזמו

י׳הרישלחההלועהלההתעבוןוימדהרישםיקוספהניקךרדלעיודוהרמואובשויוךרובז

יןינעלתואנדאמללוהמו׳הלודגרומזמרמואו♦םילגרילועתתיבשוםינחהתתיבשלעםירומיש

םידועיוםילגרהתתיבשליודורמואובשויורמואודמועויךפאןורחמבושהליחמשקבמו

יתואאלוקרפאיבמויםהילעואבשםיערהונאשרובעבחצנלתחנזםיהלאהמלרומזמ

הרוערמואויןברקהלוטבינפמבקעיתארקךלונידוהרומזמםג♦ךידעומברקבךיררוצ

תחנזטיהלאהמלרומזמריכזהל׳הןשיתהמלרומזמו♦דעומחקאיכרובעבונידוהסיהלא

יונרכזהשםעטלםיהלאךלונידוהוירחאו♦חצנלרמואו♦םילנרילוערובעבילםירמואביתחמש

האובנהםירמואוומשבוארק׳הלודוהרומזמוהאדוהםנתואדוהעבראועמשתאירקוהשודק

ונינעולטהלאךירצןמזההזשלטהםירמואודמועוי׳התאישפניכרברומזמי

יהנהתוהשקבוהשעמוהאדוהוחבשמרדוסמיפלםיקוספףיסומותבשברכזנשדוהיהרמואו

תנומאתאדוהבתואדוהשמחוהשודקהםירמואוםגרצויהןינעבםיקוספףיסומוםויהןינע

םירמואםימשתוכלמרומאםדוקויםויהעבשםילשהלדערדסמהאדוההרדשב

ןינעלענונםירצממלארשיתאצבןמללהההאירבהרדסםעהאדוההםילשמותויוהתשה

דועסלםהיתבלםיכלוהוהלפתהםימתוחוםויהדימתהוהאירבהםעטלםיזימרמםיקוספםע

לעםיכרבמוםויהשודקלהלחתבםיכרבמורומזמויתבשברכזנשומכיודוחרמואובשויו

ןינעמםיאיבמוםיכרבמןכירחאוםידעוסוןייהםיקוספףיסומוותמדקהםע׳ההניזאהירמא

םידעומהללכירדסהככ♦םימתוחוםויהרמארובעבריעשמארוקילאהמודאשמןונב

:םהינינעיפכםהיפולחוהבושתהןינעלריעמשרקבאתארמוש

הרוההםיאיצומתרצעיעיבשב״״ך^ןךןרמואויותמדקהםעיננעךנזא׳ההטהיומזמו

ןפואלהשמרישיזאתרישבםיארוקוםיזיסרמשםיקוספףיסומושדחריש׳הלוריש

רשתוםיריטפמוםויבובהיהשףוסםיתעירק♦םילאינב׳הלובהרומזמםעגונתלפשהל

יהרותהתאירקינפמהשודקםירמואויהרובדףיסומויהרצםויביסונמויזעמויזוע׳הרמואו

:םירישהרישםיארוקשמשהתוטנירחאורההיהיןובנםימיהתירחאבהיהותיבהןינבל

רמואדעומהתשודקרזוארמועהןינעבוהלואנהאיהתאזויםירההשארב׳התיב

רומזמויחבשהאולמוץראה׳הלרומזמברעהתואםיריכזמ.דימתוהמלשה

תובוטהסינאתתודוא׳התאארישיאירשאםיזימרמהלפתהךראבךא♦רקבו

בתכבםושרהיפלעודמערשאםלועידוסירשאכתולנהןסותאיציולארשיתלואג

יבלטתלארבחמוהרותהרושארמואויתמאיתיארןכלויךומכלאימקרפבםיזיסרמ

בתכבםושרהבותכהירתוסיאננעררבדלורדסב׳הלובהרומזמםיריכזמרקבבשתולהק

םילשמויגונמוגונתלפשהלתזמרמאיהש

יהניפךרדלעונבלשושמתכשרמואוהלפתה

:תמאחספהנחותישימח

פעהיוארהמדקהבהלפתהרדסמ*
 

תמא



ןדע״ל״י!ינעןג

דיתעלהיהישהמהירכזתאובנמרבחמשדחתרחמןינעבםינברהתקולחמליבשבתמא

תיחפהלםוילכבןכרקהרדסויתוכסהנחןמזבםישיחכמובומםויתרחמםירמואםהשתבשה

םילשהלםוילכבךירצדחארפהלועהןכרקמרמואויתישארבתבשתרחמונוצרשבותכה

:והעדוםירפהעבשביעיבשהםויהםיהלאהלחתהימודךלרומזמוןכרקהוןינעה

רדסבללפתמונחוניאתרצעינימשןב1יוםירבישבלרומאבהאובתהןינעלתואנןויצב

יכהימודךלרומזמםעןכרקהדעיורישיףאועעורתירבופטעיםיקמעוןאצה

העורתםוייודוכםויההזלשויורוינחוניאבערהןינעבהחכותהדצלעיודורמואובשויו

ינפמםשנהםירמואהשודקהןינעבעינמשכובערהתובסםהשץראהשבויורטמהתעינמב

רדסויםשנםיכירצוהעירזהתלחתןמזההזשרמואודמועויםהיתונועדצמבערהאוברופסו

םיהלארומזמריכזהלךירצשרובעבםשנהןינערבחמויךתלחנבםיונואבסיהלארומזמ

רטמהןינעברפסמאוהוןתךלמלךיטפשמהשודקרמואויומעלרמאיו׳הןעיוהרושבה־

תחיתפםידקמןכלעזנלערטמכדריורמאכ:םתוחו

רובעבויחישמהתאיבאוהשןויצתבדאמילגנחדעתותבשעבשבוםירדסמהןעית

לכרבחמלארשיץובקהיהיחישמהידילעשהלפתבתפסותשישםשכתועובש׳

ונכרביווננחיםיהלארומזמםעיוארכרדסהונקתהלכקהילעבןיבווניניבשףולחהדצמ

יןתךלמלךיטפשמםיהלארומזמבםתוחו:םיקרפהםיארוקםויהתוטנירחאו

תאהכרבא׳תיםשלחבשלליחתמןכירחאותודבואןאצרדסםירמואתועובשג1"0ל

וחכביולתשרטמהתדיריןינערבחמו׳השישףולחוהקולחתודואימעויה

תניתנלהחטבההינינעבםיקוספרדסמו׳תיהנהו♦תבשהתרחמןינעלםינברהןיבווניניב

םיקוספלכהכרבהתעפשהוותעבםשנהבותכהופילחהוםיעורויהםהשםיעורההננמ

לכוםתוחוהזלעםיזימרמארקמבואצמנשםיערהםיעורהיכוחישמהתאיבברשבמו

תולודגהשועליחתמויהנננומתתתועבנההמחלמוילעושדקוםהיפלעןתיאלרשא

רטמהתואלפנמריכזמאוהשבויאברכזנהםויהןכרקםויההזבשישהמויועוניותרכי

ירהאיביכשיימםיסשילכנוםתוחוותיוהבםדקישםימכחהוקספהשדחהחנמןכרקו

וניהלאהנחתוהשקבידילעיודוהריכזמןכדואבהונלםדקרשאכיוארהאוהוםויהןינע

ונלתתלךפאבונחיכותלאוניתובאיהלאויודוםיריכזמהשדחהחנמןינעבויונינעב

בוטיכהיוללהרומזמבםתוחותוכרבימשנהעוררמואודמועו♦בערהןינעיפליוארה

תתורטמהתיוהבזיטרמהוניהלאהרמזםכתאירהטםויבקרפרמואויהניזאהלארשי

הלפתהםתוחוהשודקרמואויהירפץראהאלשעבשהןינעבהרושבאיהשםכיתונועלכמ

ןיאיצומןכירחאויללההותואדוההרדסב♦םחלהיתשןכרקתוראבערתפרחםהלןתי

ןיריטפטוםידעומהרדסבםיארוקוהרותהםיסילשמויהרותןתמןינעלתושודקהרבחמו

רובעבהשודקםירמואוםיסיהתאולכיותרשעבםיארוקוהרותהםיאיצוסוהלפתה

:םימתוחוהשרפההרותהרושאלםיקוספםירבחמוםירבדה

רדסהוהזםיסחרימיתרשעבםנ£אא!7היות1תמרובעבאצמתןיאמהמכחהו
תסנכבםיכלוהוהלילכםימקש״ןתמשןפואלאלאםויההזבהיההרותןתמש

ןזחהןוקתב׳התאהכרבארוסזפםיליחתמוהלפתםיריטפםויםויההזלבורקהיההרות

דוחיהםירמואוםידמועויקוספםעהוקוספתאירקרובעבהשודקםירמואואיבנהקוקבחל

ףיקשהםימשמ׳הדעםייוארהםיקוספםיפיסומורדסםיארוקםויהתומנירחאויםימתוחוהרותה

יןתונתעהןיאיכבירעמורצוירדסילכןןמזהןינעיפכתור

ורבעשתורצליבשברדסרדסמןכירחאוםירמואוהלפתהםירדסמןךמץן^ן01*01

םעישויוםליצי׳תיםשהולא־1שיםעלעןכירחאוישדחהןינע״

רדסאיבמוניאויודבלמדועןיאיכףכועקתםימעהלכרומזמםעדעומהןינע

אלאםההםינינעבםירמאנהםיקוספהיורוןינעלתואנהנרלוקבםיהלאלועירה

לכףילחמןכלעםירחאםיקוספבזימרמןמוניאםויההזיכנחהןינעלזימרמוניאש

םענאשיןויצמ׳הוקרפיקרפוקרפתנומאתאדוהבתואדוהשמחרדסמויםינהה

יהרצםויביסונמויזעמויזע׳הקרפ:ללההםענהנמכםתוחוםויה

׳הקרפמוייתאריךעמשיתעמש׳הקרפמודוחיהןינעמנהנמכללפתמתוכסהרדסב£3

יגונמוגונתדבאןינעלזימרמהמחלמשיאריש׳הלורישרדסבאלארדסהלכויורו

היהו



חע !יעןג

ןינע
הלפת

רמואוונאטחיכוניבאונלהלבליחהמינש

תוזעביכונלאניוא•יודויהבושתיקוספ

רמואוייתמלכנויתשוביהלאםוקמבונחצמ

יכרמואודמועוייולהוהחילסוןונחתיודו

רבחמויםכתארהטלםכילערפכיהזהםויב

׳האנאםוקמבואצמהב׳הושרדםיקוספ

יולהוהחילסוןונחתרדסמוי׳ונוםיברהךימחרב

ליההמויהרצםויב׳הךנעירומזמבםתוחו

:.הלפתהםתוחוהשודקרמואוהשמלהלפת

יודובףיסומויהלפתהליחתמך?ד^^ו

ןיאיכלעאלהטויפןושארהי

ןינעבםיענונןוראספאטויפויברקביהלא

רומזמבוייודוהביהרהלידכםנוםירופכהםוי

יהלאהתאטויפרדסמךדסחכםיהלאיננה

החומאוהיכנא.יכנאםתוחוךדבלםלוערצוי

הבושתיקוספרמואודמועויינעמלךיעשפ.

יםירופסהםויהשעמבענונ׳הםדקאהמב.

וניברםכחהרפסשיפכויונאטחםירמואו

רדכלםירומםינושארהםירודכהשע״נןרהא

רבדנהמינשבוןושארה.יולהבםיטויפ

ולהארנאלודאמונשובוניהלאישילשבו

ההעוםוקמב.רבדנהמןושארברמולןקתלכא

דאמונשובוניהלא.רמאישינשבורמאנהמ

־׳הרמאישישילשבויתשוביהלאםוקמב

ךימחרב׳האנאםוקמביתואתלכךדננ

ילודגןהכהשעממרשירדסרדסמוםיברה

דיתעהלעםירומםייודוהשלשהולאהנהו

הרפכאוצמלאטהשהמבשיאלכתניחבב

רבדנהמיודוברדסמןושארבהנהויויתונועל

יאובלדיתעלויתונועלעולולוחישתומקנהןמ

ונלהלסרדסםידקמדאמונשובוניהלאיודובו

יךכודרמיוורמיורדסוונאטחיכוניבא

ךינפלונאטחורמאכםירבאהאטחרדסמו

רמואודאמונשובוגיהלארדסמדועושארב

רמואוהבושתיקוספרדסמישילשבוייולח.

תרשעאטחוונחצמתוזעביכונלאניוא

רמואווניתואתלכךדננ׳היודוםעםירבדה

םכילערפכיהזהםויביכרמואודמועוייולח

רמואוםירופכהםויןינעלתואנןונחתרמואו

םורמרהבישדקרהביכרמואובשויוייולח

השענהיהשםירופכהםויהשעמתודואלארשי

אבלודנהןהכההיהרשאשדקמהתיבןמזב

ןיארוקוהרותהןיאיצומויהדובעהםוקמב

אוהרשאכדחאןהכםירופכהםויהשעמב

םיהלאהלהתהימודךלרומזמרמואוירדוסמ

ןאצרמואהצריםאוייודורמואו•בשויויןויצב

הניזאהלארשיהעוררומזמוימעויהתודבוא

ליבשבהשודקםירמואויךצרא׳התיצררומזמו

השעמ£ל

דוחיהיהיזאיכץראהלכלעךלמל׳ההיהו

׳האוההתאםתוחורוציהלכיפביתמא

רמואודמוע•ןכירחאו׳וינפלעלפונוךדבל

םיהלא׳הךורבםתוחוםייוארההבושתיקוספ

וניהלא׳הלליחתמןכירחאוילארשייהלא•

םיקוספרדסמוופונדרמיכתוחילסהוםימחרה

יכוונידימולפנשןועהלעוירמהלעםידומ

לעןעשהלונלשיפנמאקידצהאוהםשה

םיטויפםירדסמוונהנויחולסלהברייכוימחר

יפלדחאלכהחילסוןונהתיודוהחכותונאטח

םירמואןכירחאויוילעארקנהםשהוןינעה

שקברשאה״עוניברהשמיולחבהחילס

ניהנמםהבשויכרד•רדסועידוהוהניכשהמ

תעשבוךיכרדתאאנינעידוהורמאכיםלועה

םשהוהאירקהוזבםדעבלאלאףוקםאטח

םוחרלא׳ה׳הםהולאוויארוקלהנעי׳תי

םימתוחוורדסשןוקתהיפלרדסהלכ'ןונהו

:׳וכותוחילסהוםימחרהוניהלא•׳הליקוספב

ירשאתאירקםימידקמרופכםוי^ףז*דן

רובעברובחהראשםעעשפיושנ*

יבשלםירשאמהבושתי״עתויהםינמוזמםהש

םשלםיללהמוםלשבלכםתבושתתויהעשפ

יהלאךממורארומזממםירומזמההששםע׳תי

י׳יוללההיללהתהמשנהלכרפכהףוסדעךלמה

עשפיבשללכקמאוהשםימשתוכלמםירמואו

םדפיוןויצעישויםיהלאיכהרושבבםתוחו

ילארשיתאםיהלאהדפורמאבתולנהמ

ללפתמוהלפתהליחתמויךמעתאהעישוה

בשויודימתהוהאירבהרדסוהאדוהודוחיה

רומזמהםילשמוךיתארק׳הרומזמויודוהדמואו

ןינעלררועמעררבדליבלטתלארובחב

ןמשינחיכויודסחקידצינמלהיורמאבהבושתה

אובימעךלליחתמתאזההלעלוישאר

ךתחתםדאןתאוםילשמשרובעבךירדחב

תאץראההתלנודמואהנהויךשפנתחת׳ימואלו

ליחתמוניאוהינורהלעדועהסכתאלוהימד

הזלכשםידעומהראשכשדהריש׳הלוריש

ובהרומזמרמואויהבושתהלאתוררועתה

ונלםולשתופשת׳הקרפםעםילאינב׳הל

בותכוםלשםולשהיהיגונתמחלמירחאיכ

ןינעהםעהלפתהרדסמויםולשהונביטעבשיו

המלרומזמויונינועבורבויודוהרמואורדסכ

יםיהלאךלונידוהםעחצנלתמגזםיהלא

ןושארהיולהה♦םייולההשלשרדסמןכירחאו

םיטויפויונבונעונינועםעהבושת•יקוספםע

ייאהרמואוהחילסוןונחתיודוהחכותונאטח

יודוהיםייודוההשלשדגנכםהשהארנכסנמאו

יולחבויוניהלארמאנהמהתעוםוקמבןושארה



!דע

הלפתןינע

:םינושארה

םהילעלארשיולכקשתומוצעבראבו

םוילכבתויוארהתולפתונקת*

ירישעהםוצבהנהויהרקהשהרקמהיפל

ירחאםירמואןכלעםלשורילעלכבךלמךמס

ירבשלעיליואםילאינב׳הלובהרומזמ

׳תיםשלםיקידצמןכירחאויתוניקיקוספ

היהוםויהןינעםירמואוולעפםימתרוצה

תואנהיפלתוברתוערותואןאצמתיכ

ןכהתאוןינעםיפיסומרקבבוירוצמהןינעב

תואנרובחרבחמוםיכרדםינשךלס־שםדא

:רוצמהוביואהתאיבלע

ךיראמםלשוריהדכלנשכיעיברהםוצב£3

ןיזאיםכבימיקוספב תוניקה ינינעב

ינבל׳הרוכזרומזמםעברחמםיטלפתאז

רוצהןידהקודצוירבשלעיליואםודא

תודואןויזחאינאשמןינעהוולעפםימת

יקוספרבחמוךלמהתדיכלוםלשוריתדיכל

ייתעושייהלא׳הרומזמרמוארקבבויהניק

ןינערמואויקיחרהילעמיחאהניקיקוספו

םדאןכהתאוןינעףיסומםנןויזהאינאשמ

תוכיאלשמבראבמאוהשהלטילכךלהשע

םעהניקיקוספוךלמהוםלשוריתדיכל

םוצההזמויךתלחנבסיטואבםיהלארומזמ

תפסותשיבאבהרשעדעשישתותבשה

סניםירדוסמםהרשאכהלפתבהניקינינעל

םירמואםויהתומנירחאתבשלכבתוניקה

םירמואויםיאיבנהןמהחכותווניזאהתריש

:רדוסמהרדסכהניק

שדחלהעבשבםיללפתמישימחה£]וצו

ןינעהםירמואוייעיברהםוצנהנמכ

שדקמהתפרשןינעראבמשוניתובאולעמיכ

חצנלתחנזםיהלאהמלרומזמוילארשיתולנו

דובכהתעיסנרובעבוישדקמהתפרשתודוא

םכיתובאקרפרמואוליחתמשדקמהןכרחו

ונינזאבםיהלארמואודמועויהבישיבםההיא

ובייחתנךיאולארשיתלעמרפסמשונעמש

דולבאסכקרפםגיםהיתונועדצמתולג

תניכשושדקמהתלעמראבמשןושארמםורמ

תאיתבזעקרפרדסמשדעברחנךיאודובכה

ימוקמלאהבושאךלארדסרבחמםנייתיב

םיבשויוהלפתהםימיסמודובכהתעיסנאוהש

תוניקווניזאהתרישםירמואותסנכבםויהלכ

:תולנהןינעלתויוארהתוחכותו

אלאןכומכםיללפתמשדחלירישעב£)1

ולעמיכקרפבףילחמםויההזבש

לעששדחלרושעבישימחהשדחבווניתובא

ףיסומרקבבוישדחלהעבשברמואםדוקה

קרפ

ייולחבהלפתהםתוחוסירופכהםויהשעמ

היהורחאהשודקםירמואםויההזבוונקתו

ושעאלשהמדימתהתודואםימיהתירחאב

הארנויתבשבןכומכוםירחאםידעומבןכ

ןינעמםירחאםינינעלקתענםויההזבשינפמ

השודקםירמואכ״עתונועיודואטחתאדוה

ךאיםינינעהברהבםיכיראמםויההזבשדועו

רדסלךירצןכרקלכביכםעטההמשוחלשי

םירמואןיאףסומהיהישכהמלוהשודק

ףסומהשינפמרמולשיוידימתהלעהשודק

תלועלערמאנשדימדימתהירחארבוחמ

וזםעליחתמןכירחאויובסנוהשעידימתה

דעומהרדסלכרדסמודעומהתלפתיליתרצי

היהישתולעמהירישלכםעםיקרפהלכרדסמו

יהלפתהךיראהלידכסנואטחילכרוהט

היהםויהלכשןפואלםויהלכםיללפתמהנהו

יתונברקהתדובעהשעמבקסועלודגןהב

׳הלודגרומזמוןינעהםעהדובעהםילשמו

םילשמוםויההזליוצרהיודוםעדאמללוהמו

וירחאוללהרמואודעומהךרדכהלפתה

תולפתונקתםירדסמהםלואויםתוחויולח

םהינעמבוםירקיהםהירבדבהלפתבוכיראהו

רובעבויםירהצתלפתםגורדסוםירשיה

וקיפסייאולהםתואםיללפתמונאןיאםויהש

תתלמםיתחנהןכלעונרדסשהמללפתהל

יבםעטהרצביאלםוקמלכמןכאםעטה

הנהויונזמרהאלשהמעדויונזמדהשהממ

םימחררמולהלפתהתמיתחירחאמורדס

םהלחלסנוובששירחאיכסהםיעודיו

רשאכהלודנהחילסםירמואויםימחרםישקבמ

יתמאהדוחיהתאדוהולנעההשעמבתרדוסמ

המוקרועשותונומתבוהוראתרשאלללקמו

דוחילארשיעמשםירמואויסינשהינימאמו

הזבויולחהםילשמויףולחויונשאלכיתמא

יהדצםויב׳הךנעירומזמבהלפתהםילשמ

העבשוהלילכםייולחהשלשורדסהנהו

תרשעדננכםייולחהרשעירהםויבםייולח

רחשהתולעמהלפתהליחתמהנהויםימחרימי

הרקיםאםלואויסיבבובהתאצדעםילשמו

אורקלרדסמהרמואתבשברופכםויתויהל

םכחהודעומהתלפתםילשהירחאהשרפה

ינפמרשפאיאשםעטןתנע״נןרהאוניבר

םירופכהםויהשעמארוקןכלםדוקמש

םידקמהיהיהנההשרפהארקיםאןכירחאו

הדותהרדסיפלםדקומהריחאמורחאומה

םיליחתמשונלשקוחהיפלהזווירבדםיארנו

תורחאתולהקקוחיפללכאןסינמהרותה

ורדסשיפכהיהיירשתמהרותהםיליחתמש



טע

הלו•;ינע
ןיע

חבשםירמואוםימקןכירחאוקלמעערזמ

ינעליצמאוהשםייוארםיקוספםע׳תיםשל

לשותכרבםישלשמוםינושוונממקזחמ

רתסאויכדרמםיקידצהרכזםני׳תיםשה

ותשאשרזו•ןמהםיעשרהרכזויהכרבל

וניהלא׳ההתאךורבחבשבםתוחויהללקל

חבשהוהזו׳וכוונבירתאברהםלועהךלמ

םתאולארשילכתכרבבםילשמוייתמאה

:׳וכו׳הםעשודקהלהק

לאםיהלאןונכםירומזמףיסומףמבבו

׳התומקנלארומזמויךלימד'♦

םיללפתמןכו♦חבשהרדסוהלנמהארוקו

יהלארומזמףיסומותאזההרוצכינשםויב

:שרהתלאיתלהת

םיחבשמוםיכרבמהלהתבהלימהיי^ז^^ן

.חוצמהשרבאהןיעמ׳תיםשלי״

יךירבדילנרלרנםיליחתמוובהיולת

םשלשוחבשבביחרמויילנרהזחאורושאב

ירבדמומאןטבברכועהתרוצתודוא׳תי

תוכיאבבויאירבדמםנה״עךלמהדוד

לארשיתיב׳תיםשהחבשבםילשמ"ותריצי

קוספבםילשמויךרביונרכז׳הי׳התאוכרב

יןורושילאכןיאדחימויופסאנםימעיבידנ

םתוחותוצמוםיקחבלארשיםעדוחיו

ירחאויוניהלאהרמזבוטיכהיוללהרומזמב

רענהבאואיבמםאוירענהםיאיבמןכ

ךתשארובעב׳הארילכירשאןזחהרמוא

רומזמרמוארהאואיבמםאו׳ונוהירופןפנכ

ץראהלכבךמשרידאהמונינודא׳ה

יזועתדסיםיקנויוםיללועיפמרובעב

התאךורברמואהלימהתושעלליחתמשכו

ויתוצמבונשדקרשאםלועהךלמוניהלא׳ה

תאזיכןיבהלשיוי׳וכוינימשבלומהלונוצו

תעדיויםינפלאלשוםינפלתבכרומהכרבה

הבורקהבסהתויהתודואהלכקהילעבתעד

תודואהתאךורבםינפלםירמואוהקוחרו

אלשונשדקרשארמואוהבורקההבסה

תאזםירמואוהקוחרההבסהלעםינפל

םינפלאלשוםינפלהכרבהתנומאשהנובה

דוסוהזויהקוחרוהבורקהבסתויהרובעב

ארקנויתורוצהונתנוידילעדשאןורטטמ

ודילעשלעופהלכשםיפוסוליפהיפב

זימרמםעטההזלעוםיאיבנהלכםיאבנתמ

ןכאיםהירפסבורוה.רשאהכרבהתאזדוס

יעצמאןיאשויתמאדוחיבםינימאמהונחנא

המימתהותרותתניתנב׳תיוניבווניניב

יתיארדועו♦םתנוככונתנוכןיאהנמאנהו

הכרבהתאזורדסשונתמואימכחמםימכחה

ןונב

ןושארהןינעםעהרתיתאוםעהתולדמוקרפ

םימיסמוהימריבבותכחחםינושארבבותכ

םירדסמןכירחאויונרדסשנהנםכהלפתה

םויהתירחאבויתוחכותותוניקוהרישה

דמועועמשנםייפשלעלוק*הניקםירמוא

סואמהםתוחוונלהיההמ׳הרוכזרמואו

תומחנהליחתמובשויוהדוהיתאתסאמ

ימעומחנומחניבתפנאיכ׳הךדוא

האבהזהםויהםצעבשםכיהלארמאי

שארברמארשאכשדקמהןינבכהמחנה

רחאהנשהרשעעבראבשדחלרושעבהנשה

ץובקבםלכתומהנהרדפויריעההתכוהרשא

ונוכמלעשדקמהוריעהןינבוולכלארשי

םוצויעיברהםוצתואבצ׳הרמאהכםילשמו

היהיירישעהםוצויעיבשהםוצוישימחה

:׳וכוהחמשלוןוששלהדוהיתיבל

םירדסמהורדסשםינינעהיעיבשהםוצבךא

םנןפנכוללועיללוע׳הדמאהכןינעכ*

םהילעלחשהמקרזימרמוניארקבהןינעב

תיראשוםקיחאןכהילדנתנירהןינעמ

פ״עאהינתנןכלאעמשיידילעםיראשנהתולנ

הזיאלעםוצההזשתמאבםיעדויונאןיאש

הזבהילדנתנירהשרובעבךאןקתנןינע

םויראבמוניאבותכהויעיבשהשדחה

יעיבשהשדחבל״רהזבונינערדסונקתןיועמ

:תרחאהלעלואהלעהוזלםוצההיה

לארשילהתיהשהלואנהרובעבםירופהי£ין

ימיםתואתושעלובייחתנלארשייכו

יןינעהיפלהיוארהתלפתונקתהחמש

םילאינב׳הלובהרומזמירחאברעביב

חבשלםהשךדואוהתאילאםיקוספםירמוא

םימיענמויהרצמ׳תיםשהםליצמשהאדוהלו

התעולאכלומנהרענהתחמשכברעלוקב

םירמואויהרצההתואמועשונשרובעבודלונ

רכזםושמבבללכב׳ההדואהיוללהרומזמ

תאארישיאירשארומזמויויתואלפנלהשע

לכסוויהלאבןימאהאוהשיכדרמתודוא׳ה

ריפה׳הקוספםירמואויוליצה׳תיםשהו

תצערובעברפותוהצעוצועםיונתצע

תודואאתדמהןכןמהיכןינערדסמויןמה

םירומזמרדסמןכירחאויחדקוהשהמ

יוידבעתלואנוםיעשרהתלפשהלםיוארה

יבללכב׳ההדוארומזמםנדודלןוינשןונכ

׳ההמלרומזמםנךיתאלפנלכהרפסא

ןכירחאויהלפתהםילשמוקוחרבדומעת

רשאכהיתומדקהבהלנמהםיארוקוםיבשו♦

ישדקםכידיואשםימילשמותרדוסמאיה

ןמהשקלמעןינעתודואםיארוקןכירחאו
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הלפח

חנוכזימרהדועוידחושתחיקלכאלוםינפהדוהי׳רםכחהוע״נןרהא.׳דםכחהןונכ

וניאורתוומוניאשםדאלרשפאיכתרחאהלכקהילעבתעדאיבהאוהרשאל״זלכאה

אלודחושתחיקלכןידהתועיאלודחושחקולרדס•דועויםתועטהרוהוהכרבהתאזב

ונממקזחרחאשישינפמךאםינפתאישנבןושלהןוקתמתאצוישהמאוההכרבהתאז

ודהילאבןכלעתמאןידותושעלמוענומםלואו•יםינפלאלשוםינפלתבכרומאיהש

יבתולעהותונאותהללכקלסליתמאדוחיםעטתויהלהכרבהתאזםעטבונלכקשהמ

לודנ׳הךומכןיאמרמואויךלהיוינפלקדצימשנרבדלכיכתומשנהתקחרמהכרבהתאז

•םיתואנםיקוספרבחמוהרובנבךמשולודנוהתאולתויהלרשפאןכלעודחאםוקמבדמוע

וידילעםייולתםירבדהלכשןינעלםירומשוניאםשנוניאשהמןכאםידחוימםינפ

ונידקידצהלהצרןינעהזיאבריעמןכירחאום:נ־£וילערבדלקדציןכלעוםוקמבאצמנ

רמאכ״עןידהתדמןינעבאוהו׳תיםשלשליחתמוילובנוהפיקיאליכםינפלאלשו

׳יטוידמעםיהלאןיאואוהינאינאיכהתעוארהדימעיוםתוחוי׳ונוומשבוארק׳הלודוה

םילשמשירחאוןינעלםיתואנםיקוספרבחמורחאויםלועתירבלארשילקוחלבקעיל

אוהםאתמהויהניקיקוספליחתמקרפהןינעלםירומםיקוספאיבמתירבהומילשה

י׳התאארישיאירשארמואדבכנםדאתרוכיכנאהנהרמאיוןונכתירבהתתירכ

ןיאמהמכחהוהרותהרושאמםיקוספרבחמויןורצבלובושיךתירבםדבתאםגיתירב

׳הרמאהכרמואהעונצהשאםאויאצמתתרוכ׳ההתאךורבםתוחויךילערובעאו

רמוארוחבאוהםאויוארקווננובתהתואבצתואפררמואויםשרענלארוקותירבה

ןוננילכב״חאםיכימסמוייוארהיפלרבחמרענלךרכמורזוחוילארשיבתוהמשהניברת

ןינעלכש׳ונויחלכשפנודיברשאהניקוניכזשכםתוחו׳ונוהרותבלדניןטקהינולפ.

♦ןוטקןיבלודגןיב׳תיםשהידיביולתםיכילומוותפוחלוותרותלהכזנותלימל

תוסהאריאלוהיחירבנימרבהמןכירחאותודאורמאנשםיקוספארוקובשויוירענת

התימהןידמלוצנםדאםושןיאשזימרמתירבליבשבהשקברמואודמועויהלימה

תרזננאיהשהתימהלעםירומםיקוספרבחמוטבהיךמשןעמלץאנתלאןונכהלימ

רשאבקרפרמואןכירחאויעבטבםדאהןימבםאורמאבםלשוריוןויצרבשריכזמויתירבל

ירחאיבולהמודהלכוןוטלשךלמרבדיךפא•ןורחמ•בושרמואויםלשוריךחכשא

לעתרזננהתיסהשינפמודיביחלכשפנשיהדליאלהרקעינרתומחנליחתמובשויו

יןידהירחאהשעיץופהירשאלכםדאההידליותדלויןינעלםיריעפהמהניקוספרדסמו

םילודגרתויםינינעשםירומשםיקוספאיבמוהמודהלכולארשי•תסנכןינעללשמםהש

לכירחאו♦םדאהןכשלכםשהידיבםייולת:םתוחוהמהנהןינעל

יתעדייכםדאהרובעבםילשמהעצההתאז•הלחתבשרשירדסורדסןידהקודצ

תושייכםירומםיקוספרכחמוינבישתתומןידונידשךורב׳תילאלםיקידצמ•י*־

רכועלצכוימיולכהוכרעוןיאםדאהרוצהליחתמויתמאטפשמוטפשמותמא

דצמז״כעטפשמהתועיאל׳תיםשהםנמאולםימודהםיקוספהלכםע׳ונוולעפםימת

׳תיונידקידצהלליחתמויםדאהלשותותיחפינפמקדצבןדאוה•ךאיה•ראבמןכירחאו

ןעוטוםדאהלחוזשדע׳וכותמאהןיידךורבןדאלאןידהירחא•יוארשהממרתוומוניאש•

רתוומוניאשןויכלאםוקייכהשעאהמואוהתמאםיהלאיהורמאןבלעתטא•ן•יד•

רחאןיאודחושהקולאלוםינפאשונוניאודועוידומעייטומעזינפלםייהםיהדא

ליחתמוטפשמתושעלמוענמלולףתושוניאוםינפאשונוניאשינפמתרחאהכסןתונ

וכילוהלתמהםיאשונויךהורמךלאהנארמואויכרמארשאכתמאןידןד•אלאדחושלכקמ

ורמאברבקהםוקמזימרמוירבקהלאינודאזסיהלאהיהלאאוהסכיהלא׳ה

ןכירחאויולהמודכו.ךנהלואשהעיצאוהיהיאלשםדאלםנרשפאיביםינודאה

תיחשיאלוןוערפכיםוחדאוהוליחתמטפשמתוטהלרשפאדחוש•ינפמךארתוומ

םדאחשינפמאטוחהןועחולסלולוחמלןפואהחקיאלוסינפאשיאלרשארמאןכלע

םרונוךסכוסמרמוחהוהרוצורמוחמבכרומתייטההיהיולאהתוכסהיתשמיכדחוש

םדאןיאויונרציעדיאוהיכורמאכתונועהתאישנבאלללכןיההתועיאל׳תיםשהוןידה

יוארמוארענאוהםאוייחישירמםויהםג

דהאלכלייבואכמלעןוני׳המסייכילאנ

האדוהןתונו־ויתומצעליוקשווררשלאהת
 

קידצ



פ

ןינע

!יע
הלפת

חאובתינימלעויץעהירפארובךורבןליאהיאטחיאלובוטהשעירשאןיראבקידצ

יפלרבדלכלעיהאובתינימארובךורבורמאכףונהןמשפנהלדבהלעזימרמו

יפבשיאלמירוממםינינעהולאלכויונינעםיסינכמשכויהיהשכץראהלערפעהבושיו

לכבקדקדלןיאותאזהנהנהבנהנתהלשיאלכואוהטשלודנוןוטקרמוארובבותוא

הנהישםרטךרבלבייוהמםינפלכלעיכתאזשפנהדרפהירחאוותתימלךומסולהרקיש

תואיצמםייקמתאזותכרבביכןינעלכביתלהקרפסבשישןינעהלכרבקבואובוונממ

חבושמאוהשהמיפכםדאינבל׳תיםשהת״ישהינפלטפשמוןידתתלולשישםתוחו

השעממהנהיןכירחאותומלשהתילכתבטפשמבאיביםיהלאההשעמלכתאיכורמאב

תמאהותוכרבבורונמהלכקהילעביוידיאריםיהלאהתאעםשנלכהרבדףוס׳ונו

ותאצב׳תיםשלהבשלםדאהבייוחמיכהמחנםינתונלכאתושעלםיאבשכוי׳ונו

םירקבלםישדחרמאויומוקבוובכשבואובבובלםחנלוםיתמהתיהתבורשבלהמחנהןינעו

אוהווהעדךיכרדלכברמאוךתנומאהברתשרפמהתימהןינעבםיליחתמויםילכאה

:ןמאוןמאםלועל׳הךורביךיתוחרוארשיייהלאווניהלאליחתמןינעהםילשםשבויתלהק

םתוחוםימחרבםלשורילאבושוניתובא

׳והרעניךיהףסאנהןורכזאיבמןכירהאו

לארבדרמואבוהכהיתיציצהםיתמהתיהתבותנשמוהרדועיוורפעמםשה

ושעוםהילאתרמאולארשיינבתאםחניוםיקידצהםעולרונווקלהןתיו

ונהנוםתורודלםהידנביפנכלעתיציצםהלםילכאהםימעוטוןייהלעךדבטויםילכאהבל

תיציצןינעויתלכתליתפףנכהתיציצלעראשבךאילכאהימיתעבשבהשעיהכ

םיטוחהובןוצרהוישארתיציצבינהקיוומכבושוניתובאיהלאווניהלאליחתמםימיה

שארהרעשןיעכהניראהףוסבםיראשנהםיארוקתבשבןכאיםימחרבםילשורילא

ויהישןיבודנבהףונמויהישןיבלדבהןיאולכאםישועםניאךאבויארפסמלכאהינפל

תיציצםהלושעורמאןכלעווילעםיקבדגי׳היאריורבדגזאבויאןינעבםיליחתמו

אלוץוחבמפ״כעןתנהיהישונתנורמאאלוןמשמםשבוטםירמואבושחםדאאוהסאו

ויתונרקונממרמאנשןיעכויהיונממרמאידוסיםהםאשלכאהבלםחנלידכבוט

ויהשןיבץוחבמוילאושענשןיבתורוהלבוטותונועידוסיםהםאוורכשהבריהבהא

ףנכהתיציצלעונהנורמאוידחאאוהונממ:דאמול

םיטוחהןינמבותכההרוהאלותלכתליתפהמלכב׳תיםשלחבשלםדאלכבייוחמ

םכותבטוחאוהתלכתהשןכםגהרוהאלוהנהישירחאוהנהישםדוקהנהיש

טוהוניאליתפהותלכתליתפרמאבותכהיכורמאבםדוקךרבלךירצשוילעונאצמןכיב

ןונכתוחפלםיטוחהשלשמלותפאיהקריםיאורקהולכאיןכירחאוחבזהךרביאוהיכ

ייתוחאםעיתלתפנםיהלאילותפנרמאנשתכרבותעבשותלכאורמואהליכאהירחאו

םפוסםשלעםיטוחםיליתפץצקורמאטוהארמומצעדצמןינעלכשיךיהלא׳התא

וילעתויהבותכההרוהאלויםיליתפוארקיתתלםדאהבייוחמןכלעלעופהתלודג

ןינמוםיטוחןינמךאםירשקןינמאלוםירשקךישעמלכ׳הךודויבותככ׳תיומשלחבש

יפכהקתעהבהלכקהילעבםועדיםירשקידובכלוימשבארקנהלכ♦הכוכרביךידיסחו

םיקלוחםהתאזהלבקבשדועויםירמואשחירתאנהןינעלכוהקשמולכאממיויתארב

טירשקהשמחוםיטוחהנוטשםידמואםהשםמשבךרבמםחלהלעוןייהלעהנהויהארמו

יםירשקםינשוםיטוחהשלשב׳ירטואללהתיבויודובכלארבלכהשךורבםינינעהראשלעו

היהורמאשןויכתיציצלםכלהיהוורמאבוםחלאיצומהרמואםחלהלעוןייהלעםלואו

רמאשדעהוליתפהלעהנועויהורמאאלושיםלואוישונאבבלחמשיןייוץראהןמ

היהוםעטןיאשנישמהד״מלםעתיציצלהזיאלעללהתיבןיבויאמשתיבןיבהקולח

ךומסאוהשליתפהלעאלאתיציצהלערזוחוילעשןייהלענהנמהו♦הלחתךרביםהמ

אוהםגהיהיליתפהשםעטהשואתיציצלדועויםישנאוםיהלאוחמשייברשארמאנ

םיכרחהןמץיצמןושלמתיציצןושלותיציצלבבלםחלוהנורחאבותילכתרמואםחלהלע

ורמאשהלכקהילעבתעדכאליהייארןושלינימלעותוינטקינימלעוידעסישונא

ןבלהןיאוןכלהתאבכעמתלכתהןיאשהיהוירפלעויהמדאהירפארובךורבךרבמםינוערז

 
יהמחניקוספאיבמוםלשוריוןויצתמהנב

בכעמ
םמ



ןדע׳־ולפת ןינעןג,

אוהשהמאלאתוסכארקתאלוהבהסכת

לעקרתופנכעבראשיאלולכהןמהלעמל

ומכתולנהישנאלבייחתיםלואויתילמה

ינבלארבדהנהתיבהישנאלבייחתיש

םחלושעורמאשהמוילכהתאחקוללארשי

יםהילעבייחתיוםתורודלםהידנביפנכלעתיציצ

ליתפבתיציצהתיישעבותכההלתשןויכםלואו

םגראשיהתלכתהליתפלעהקפסשיותלכת

ראבע״נףסויוניברםכההויתיציצהתיישע

בותכהרמאותיציצהבייחלהשרפהעמשממ

םהידנביפנכלעתיציצםהלושעורמוא

רמואןכירחאויהמצעבהוצמאיהוםתורודל

הוצמאיהותלכתליתפףנכהתיציצלעונתנו

תלמתיציצלםכלהיהורמאןכירחאויתרחא

וליפאותלכתהלעאלתיציצהלעתרזוההיהו

תלכתהםגתללוכאיהתיציצהיכרמאנםא

יתלכתיציצםשדחישןויכתיציצארקת

דמאשרחאתיציצםהלושעוורמאבתלכתה

םדקומהתיציצהלארזוחתיציצלםכלהיהו

טשפהחכמןכהארנוניאשונראברבכויורכז

םשךאומכתובקנםשאוהתיציצםשיכ

ןכורכזןושלאוההיהורמאמותילילהעינרה

לערזוחתויהלךירצוותואםתיארורמאשהמ

תיציצארקנוניאאוהותלכתליתפןושל

ליתפהיכהרומתיציצלתלמבנישמהדמלו

וניאןוצרהיכונדמלןאכמתיציצהלאךומס

םנשןוצרההיהיואתלכתליתפהלעםאיכ

ראבשהממויתיציצלאוהסנהיהיליתפה

ותואםתיארוורמאבהוצמהתאזתנקתתילכת

הייארהןוקתיכהארנו׳התוצמלכתאםתרכזו

בויחשהארנותיציצהלעתלכתליתפתויה

םכחהץחלנשכהרוצהוזבהוצמהתאזתושעל

תיציצהתושעלהיהיתוחפךרדלערמאוהזב

םיארנרתויויהבדנךרדלעתלכתליתפילכ

הבוחאיהתיציצהתיישעיכרמאשוירבד

היהתאלםאוהבוחאיהםנתלכתהתיישעו

תילכתוהתואעדנבורקךרדלערורבבהעודי

ואששותויהןיבלדבהןיאועבצהלעהנוכה

זנטעשרוסא,היהיאלשדבלרמצואישמ

רורבבעודיאוהשםירמואםימכחשישפ״עאו

יבורקךרדבאוהשונרמאהמלשההדצלע

םינהנהמונחנאשתומוקמהמכבראבתנרבכו

םוקמבובורקךרדלעותעדךרדלעתוצמב

םישועונחנאתעדךרדלעתושעללכונאלש

היהישדעהוצמהתאזתנקתןיאויבורקךרדלע

פ״עארשכתהתנקתלכאדבלכתעדךרדמ

וםישנאלתבייחהוצמרתאזויהברקהךרדבאוהש

יםיטושלאלוםינטקלאלוםישנלאלוםירנוב

אמוסהו

זמרבותכההזרקעירחאשתלכתהתאבכעמ

תיציצהשםידומםלובותלכתהאוהרקעהש

םאםירמואהלכקהילעבכ״פעאןכלאוה

היהיאלשדבלרשכיתועיבצראשמהיהי

ונתעדויתלכתההארמלבורקוהארמשרוחש

ליתפהדחישןויכןכלהארמתויהלהבורק

םכיאטחויהיםאךנמיסותלכתהארמבףסונה

הארמכתלכתהשתמאויוניבלינלשכםינשכ

תלכתהשהלכקהילעבורמאשהמויעיקרה

ןוזלחנדםדבעובצרמצאוההרותבהרומאה

םיעוריםינממסבותעיבצהיהתךאיהוראבו

יםתלכקבםימיכסמםהשיפכםיעודיהזלכו

אוהתלכתהשםירמואאלאהזלכםהלידאלו

ןמםהירבדוכימסהוםיתשפהםעןתנרמצ

ודחיםיתשפורמצזנטעששבלתאלרשק

רמצמםילידגתושעלל״רךלהשעתםילידג

אצויהלכןידכךאבאצישיוארהיהוםיתשפו

רשפאיאשםירמואםמצעםהוטרפללכהןמ

תיציצהבויחשינפמםיתשפורמצןמתושעל

דכלנאצמנוהלילכףטעתיילואוםויבאוה

הלעיאלזנטעשםיאלכדנבוםושמ'רוסארבדב

חכמעדונוניארמצתלכתהתויהלויךילע

היארתומדכה״עונימכחואיבהשהמויבותכה

םיליתפץצקוםעטהמיכרמצוניאתלכתהש

יאונלהיהיאלבהזהשתלכתהךותבתושעל

המלעששחהוששהורמצהךותבהשעיםא

הרומאהתלכתורמאםהיכהרותבבותכש

ירבדמםהירבדרותסלואיבהשהמויהרותב

השילאייאמןמנראותלכתןונכםיאיבנה

הימתינאויךרוצןיאשילהארנכרוחותלכת

ןוקתבוכשמנךיאםיארקהתכמםהשונירבחל

םהשןינעלכרשאםינברהןוקתרחאתיציצה

םיקלוחונארשאהלכקהדצלעאוהםינקתמ

ג״ירתתיציצןינטבםירשקוםיטוחןינמבהילע

יהזןינעבתמכסמונתעדןיארשאתוצמ

ברעתהבןכשלכד״ויהרסחתציצתלמשדוע

רוסאאוהשהרותהןמרוסאתאזהנקתב

המיפלהרותהחכמהארנהןכאיזנטעש

םהתיציצהןוקתיכע״נףסויר״רהשריפש

םהלןיאוהניראהףוסמםיראשנהםימוהה

ויהישןיבווילעונתנישןיבלדבהןיאורועש

ליתפםיטוחהםתואלעןתנהלהניראהףונמ

רתהבאוהלארשיוניאהוהשעיםאויתלכת

לארשיידילעתויהלךירצליתפהתניתנלכא

דבלהייארהךרוצלאוהיבהשודקךירצוניאו

אוהותילטהאוהרכזנהדנבהתויהלךירצו

הרותהנשמבונינעראבתנשרואבהתוצממ

רשאךתוסכתופנכעבראלעךלהשעתםילידג



אפ ןדע

הלפתןינע

םדאהןימאצמילכאהושגזמבםרבחתהב

םהיתונוכתבןורסחוןורתיאצמהבוישיאבקולח

רחאשיאמדחאשיאעבטרבנתהיפל

תוכשמנתוישפנהתונוכתוםהיעבטתעבראל

םיקולחואצמיוםיעבמהתורכנתהעבמיפכ

ףאהזלהזםיידננםהשטעמכםהיתודמב

רמחבןכאלשהמדחאןימםללכישיפלע

אוהוומצעבךפהודננולןיארשאיימימשה

ןתונהוצןכלעדספהילכיחצנדימתמ

דננכתוסכבתויציצעבראתיישעהרותה

םדאהףונםהמבכרוהשםיעבמההעברא

ראותאוהשדחאלכםעתלכתליתפרבחתהו

זימרהליימימשהרמוחהלעזימרמשעיקרה

ןכאלוםיכפהמבכרומםדאהףונםאש

ןיאךפהומצעבןיאשדצמשיימימשהרמחה

לתפהארישכםדאלולשיהנהייונשוב

ךפהולןיאשםימשהףונלעזימרמשתלכת

העבראהםהלפשהרמחהךפהאוהשיונשו

רוכזלםדאהףונםהמבכרוהרשאםיעבט

רשיללארשילונתנרשא׳התוצמלכתא

םתויהלםתולנעמבםיזולנוםתוחרואבםישקענה

ךומסןכלעףולחויונשילכדחאשיאכ

םביניעירחאוםכבבלירחאורותתאלוול

ורכזתןעמלםהירחאםינוזםתארשא

םישודקםתייהויתוצמלכתאםתישעו

םלועל׳הךורביםכיהלא׳הינאםכיהלאל

:ןמאוןמא

ןויכתיציצהתשיבלןמרוטפוניאאמוסהו

הייארהררועמשםעטהשותואםתיארורמאש

הממהלילכאלוםויבבויחאוהוםירחאלצא

:םתיארורמאש

הלפתהתעשבתילטהשובלללארשי^ה^מו

ושבללךירצשטשפהןידמהארנכו

ויקסעינינעבוקושבהניתנהוהאישנהתעשב

תוצמלכתאםתרכזוותואםתיארורסאןכיכ

םכבבלירחאורותתאלוםתואםתישעו׳ה

ןושלאצמתתשמתשמהייארןושלםלואו♦׳ונו

תייארותעדוהמכחהברההאריבלוהנכה

תייארהצורשםוקמלכיכלידבהםכחהויןיע

רואהתאםיהלאאריוןונכרבדהראתיבלה

ןיעתייאראוהרבדהראותיאלשכובוטיכ

בותכהוןיעתייאראוההנהוראתאלהנהו

ירחאורותתאלוורמאבםהינשתאללכ

תנוכמהאורינאיםכיניעירחאוםכבבל

הרותהןתונהתואהוצתיציצהתאזשהרותה

םתיארורמארשאכטואילולוהנדצלעתויה

הראבאלו׳התוצמלכתאםתרכזוותוא

תברקהמןכפ״עאהטואילוהלוהנדצהרותה

אלוהטואילוהלוהנינפואריענונתעד

וילעןינעהאישנאלאהרזנךרדבםמישא

ךירצותקדוצהבשחמובושחןינעאוהשןעי

ףונשרובעבי׳הישקבמקדציפדורבלכ

וכשמנרשאםיעבטהעבראמבכרומםדאת

םיושםניאותויכאיתשדחאלכרחא

הלחתוהכרבלכלעםמורמםשבהלפתהןינערדסםלשנ

ךורכ



ןדעהטיחשןינעןג

הטיחשןינעבותבללחאז

ךתרותמתואלפנ

ואהלעלהיהיהזודימונוצרןכויאלש

הרוישהממץוחהצרנהרחארבדהיהיש

לשוקמועדצמלשמארקנהאוהורובדה

אובישרובדהןכאיוריתסהלהצורשואלשמנ

אוההרובדהתויהלךירצריהזמואהוצמןמ

ונוצרןכוישולשןוצרהיפלעססוהמוןקותמ

תווצמהןמוצפחץתונהיהיורובדרצקיסאש

תהתיווצוהרהזאלכפ״כעורהזומהןמוא

וראבלותלכיבןיאםאשוראבלרבדמהתלוכי

אוההרובדהתויהבןכשלכריהזיוהוציאושל

ראבתיאלםאשהווצמהלאשנועוהארתהב

רשפאיאהחשינעמהיהיאושלורובדבונוצר

הללכשהמלכבןימאהלונלשיןכלע

ךשמהלךירצתורהזאותוצממהשודקהונתדות

יפלהרהזאבואיווצבורובדהרוישהמירחא

דצמוניאהזיכונראברבכשבותכלשויולג

ונוצרהיהיםאדועויראבתיאלשענמנה

דועווצפחץתונהיהיורובדהרוישהממץוח

רמולהווצמהלוכישןידהןמאוביאלשנועה

היהישרשפאויינתיוצרשאלככיתישע

עמושהםנמאםכוחמרובדברבדמרבדמה

החרבדמהםהבהצראלשםינפלעונחקי

ע״נהעושי׳ררמאןכויםינפואלהיהיאטחה

ףולחראשיאלםייקתירשאכרקעההזיכ

שיףולחהינפואתבסםנמאויתואפמאלא

ךירצשיפכתוירערפסבםראבלםוקמונל

תוירערפסברכזנהםכחהריעהרשאכריעהל

בוחהלכארמאהזלכםעתומשהתרשכהב

תמאהרואבוהריקחהולופלפהושופההונילע

המאוההשוריפההיהישכךאילטבהןמ

ןכשלכתודרמוהזבוהבהעמשמלובסיאלש

יהלננבבותכהתריתסאוההשוריפהתויהב

והוליכיאלרמאמההזחצנתהלכקהםרמאו

רבדמלחירכמההיהימויםיליכשמהתובל

קיפסמרואבונוצרראבלותלכיבשיוליאוה

לעונוצרוםירחאםינפהרוישרובדרבדל

לכתעדוהלכםיאלשהמהזםירחאםינפ

עודיבבותכהלעופיסוהשהמויליכשמ

בותכהש

קודכםיקחשרשאםשב

הטיבאויניעלג

ותרותמתואלפנונרוהרשאםשהף1רב

תטאךרדבונתוחנלונתלסמרשיוי

םכחתןעמלודוחילאונלכשיניעריאהל

רשאבארונהודבכנהםשבהקבדלהמשנה

המכחהשפנשינפמויםדאהלכףוסאוה

לכויאלףונהוףונהידילעקרםלשתאל

ףונהילכידילעתוישפנהתוחכבקרדומעל

ונחוהןכלעוילעדומעלךירצשהמיפכ

התיהאלשינפמויתוישפנהתוחכהולאול

סאיכןתילכתתוחכהולאאוצמלהנוכה

יכהמכחהשפנהםלשתשידכףונהדימעהל

ןכלעהתילכתאוצמלתנווכמהוהיוארהאיה

תוחכלכלרדנתתלםיקוחותוצמבהרותההאב

ןתואתתאלמלתולדתשהההיהתאלששפנה

תוארלןיעעבשתאליכןהילאשקובמהלכל

דבלךרוצהיפלאלאעומשמ•ןזואאלמתאלו

המכחההנוכשהמיפלאהיךירצשהמוליפאו

חכםללכמוטואילהדצלעאוהשתיהלאה

יםלאהיחהטוחמוצהמםדאהןוזמשןזה

רוסאוילעשישםלאהיחבהתעוננויעו

הרוההתרזניפלעיולתהזלכורתהו

הרותהתוצמיכתעדבהאילתםהלןיאש

תוצמותוילכשתוצמםינימינשלתוקלחנ

םינשלקלחנםינימהינשמדחאלכותוירות

רשאןינעההזשירחאוהשעתאלוהשע

ךירצתוירותהתוצמהןיממאוהובונחנא

יכעודיויהרותהלעןעשנשהנפודצלכלע

תמכחפ״עהאובנהתועצמאבהיונבאיההרותה

עודיו׳תילאהןוצרונלעידוהלידכאטבמה

שיאןיבןיילמהאוהרובדהיבליכשמלכל

רובדהתויהבורבחץפחםדאהתעדלשיאל

רבדמהורבדמהןוצריפלעםכוחמוןקותמ

זאוונוצריפלעורובדןוכ־שךירצאוהה

ונוצריפלעורובדהיהיאלםאשונוצרןכוי

ןוצרהיהיםימעפםנמאיוצפחץתונהיהי

הנבההרצקתאלשםוקמבורובדרצקלרבדמה

עידוהלםאיכהניארובדהתילכתיכ

ורובדרצקלרבדמהןוצרהיהיםימעפויץפחה



בפןד$/׳יטייש !ינעןג

רמאש•המויחהןמרבאלכהיפבארקנהאוהו

אלהלכאלהיהיםכליחאוהרשאשמרלכ

רשבךארמולידכאלארמאמההזרמא

בשעקריכרמאירהשולכאתאלומדושפנב

אליכרבעלהרויאוהולכתאםכליתתנ

קוספברמאםאויןתוניננהואןתארמא

ןיראהתיחלכלעהיהיםכתחוםכארומוםדוקה

קחריאלונתנםכדיבםיהינדלכבוםתהו

הנתויהרובעבשוריפלכוסקוספההזתויה

ריעהותויחהובוטלשיאלשורודבידיחי

לכבורמאןכלעולןוזמםתויהןפואלעןכםנ

לינסהלידכורבעשלהרומוונתנםכדיבםיהינד

שמרלכרמאהטיחשידילעיחהתליכאתויה

הזרמאאליכרמאנשןכתיואיהאוהרשא
חנלןכלםדוקמרמאשרובעבאלא־רמאמה

רשאשמרלכהתערמאןכלעךתאתויחהל

דיבהעדונהכאלמאיההטיחשהוי׳ונויהאוה

־לעםידמועלארשייכהשוריהלכסמהמואה

ץובקהלעושקההלעובותכהלעםירבדהשלש

אלהה״עךלמההמלשרמאוונמדקהשומכ

לכםעותעדותוצעומבםישילשךליתבתכ

היהתאלשץובקהןמעדוישהמלצניאלהז

ידילעםנמאויהרותהדצמםנהעידיוב

לוכאןינעההזךשמנהיהוהטיחשההאבהנ

הרותהתניתנאובדעהטיחשידילעיחה

לעהנהוםינייסותורדנהנתנהרותההאבשבו

ןייעלשיהרוהההנתנשםינייסהותורדנהיפ

םיכרדהשמהםהםלואותאזההכאלמב

עבטהתמכחבראבתנרבכשינפמחרכהב

םהותובסעבראךירצלעפתישהמלכש

רובעבותילכתהולעופהוהרוצהורמוחה

ידילעקרםשנהלעפיאלוימשנלעופהזש

ןינעלםיכרדהשמחבןייעלךירצןכלעילכ

ךיאוטחשנהוהמדחאהךרדהיהטיחשה

תרוצאיההמינשהךרדהויותרוצהיהת

תרוצהיהתךיאישילשהךרדהויהטיחשה

הטיחשהלופתילכהזיאביעיברהךרדהו־טהושה

הזתילכתישימחהךרדהויותרוצאיההמו

וננוצרםנמאויהליכאהאיהשטחשנה

םילוחהתטיחשלםיכרדהשמחהולארואבב

תטיחשליכםישדקהתטיחשלאללכא

השלשבםירחאםינפםהבשיםישדקה

לעופהורטוחהםהוהשמחהולאמםיכרד

ילכהוהטיחשהתרוצבךאתילכתהו

תפסותםהלשיודהאכלכהםיללכנ

וננוצרןכאיםוקמהוןמזהםיכרדינש

תשמחבונרדסשםיכרדהשמחההלאראבל

יםירעש

עודיא£

בותככעורנלאלוףיסוהלאלשריהזהבותכהש

םכתאיהוצמיכנארשארבדהלעופיסותאל

לכרשארבדהאוהוונממוערנתאלוםויה

םבלמםידובשהמךאוילעםידומלארשי

םנהנמהזיניסמהשמלהכלההזשםירמואו

בלכהמיאליטהלובישחהלוםרמאטלידנהל

השמםכהכיאלשחרכהההיההמוםיעמושה

בושלונלשיןכלעהלכקבםרסמלאלאהרותב

לעוהרותבבותכשהמלעךמסהלוהרותהלא

רורבהשקהבשקההןמהנממדלוישהמ

תיידצמעדונהלעושופחהןמאצויהשקהבו

לארשילכוילאורבחתהרשאאוהוה״עחילשה

לכסארקנהאוהובותכההכמןכםנםירזענו

הצרשכםהמדחאןשרפליתיאריהשוריה

םינושארהםירפסהינשכיכרמאהדותחשרפל

יפלעבותכההרוישהמיפכראבלילשי

הנתהםירפסההשלשבךארמאמהלכוסש

ונלשיןאכמויתוברושריפשהממהטיאלש

םישרפטןיאשםידומםמצעםהיכתעדל

הלעישהמיפכקרבותכהןוצריפלתוצמת

:ךלנוזךרדבונרויונעמלםשהוםחורב

ןושארקרפ

יחהןמוחמוצהןמםדאהןוזמשתעדל

ןוזמהםעןוזנהתויהלךירציכםלאה

דצלעםבדינהבותכהוחרכהבדהא'נוסתחת

םכליתתנהנהחמוצהלערמאשומכהעדוה

יפכרתהוניאו׳ונוערזערוזבשעלכתא

ץראהתיחלכלורמאשינפמםישנאורבסש

ךירצהיהישתעדלעבוניאםלאהיחו׳ונו

םדאהשעגרמארבדמהיחהלעורתה

דעהו׳ונוםיהתנדבודריוונתומדכונמלצב

ורמאבםדאהאורבםדוקםהבדינהשהזלע

רשבהרתוהחנידילעאלוםיהתנדבודריו

הלכאלהיהיםכליחאוהרשאשמרלכורמאמ

ותשאלוםדאלםיהלא׳השעיורמאנירהש

אוהםגאיבהלכהורמאנויםשיבליורועתונתב

םדוקמרמאחנלוןהיבלחמוונאצתורוכבמ

העבשהעבשךלחקתהרוהטההמהבהןמןכל

אלםאו׳ונוהרוהטהנניארשאהמהבהןמו

יםירמאמהולאלםעטהמרשבםילכואויה

ויהשדצוזיאלערשבםילכואויהםנמאו

ןמזאבשכךאהטיחשידילעאלםיצור

ונוריעהרשאכונמזבהתיהשהריבעהרובעבחנ

המרבדמהיחלםינפאושנמם״ייחהץ״ערפסב

ידילעלכאהלהוצטואילהדצלעהיהש

ולכאתאלומדושפנברשבךארמאוהטיחש



ןיע

הטיחשןינע

וניאשוהדתיעבצאוףלקנונבקרקוקפז

תויהליוארהיהןכהיהולאולכואוהרוד

ונחנאורדעהםהמוםימויקםהמולאוםימויק

אלרדעההיהישהרהטןמיסונאצמאל

רוהטהןמוחקלםהמשדועו♦נדבאלוהמהבב

ןמוחקלםהמוהנויינבוםירותהמםרמאב

םהירבדולכלכדועורשנהמםרמאבאמטה

לכולויהוםרורףועההיהיםאורמאו

חיהוסרודהיהאלםאורוסאבאוהםינמיסה

יכחורירבדולאורוהטאוהדחאןמיסול

םילננםאיכםירתסנםינמיסהנתנאלהרותה

ןמיסההארישדעטחשייתמונרבוהמהבב

שיויהלטבלהטיחשההיהתןמיסהןיאםאו

םימהףאושתויהבםירחאםינמיסונתנשםהמ

םירותהןמןוימדוחקלוויחורפאליכאמו

םינתונהירבדלעמשתאלםלואויםינויהו

הללכהרותהתעדיכרתומהןימהתעדלםינמיס

ןיאתולנבהתעוננושלהרצקשינפמוםתעד

ראשנשהמןכארוהטהןימהםיריכמונחנא

לכסמעדונשהמובותכהןמתומשתצקתעידי

ארוקהוולשהוםירותהוםינויהןונבהשוריה

ונלכקךכשםיזוואהוםילוננרתהוםירוברבו

רתהבםהוםהיתבבםילדנתמםהששיאמשיא

םימכחהוראבירוסאבאוהקפוסישהמךא

רוסאבוחםיכרדהשלשלםיקלחנםירבדהש

םינדרבועורוסאןיבקפוסישרבדהורבועו

תוירעהירוסאןונכרוסאהתדמחלותוא

וארוסאאוהםאקפתסנשתולכאמירוסאו

ברעתיםאוירוסאהתהמחלותואםינדרבוע

ןונכבוחהתדמחלותואםינדרבועובוח

ברעתיםאוילכהושדקנרדעךותבאבשרוכב

ןונכבוחהתדמחלותואםינדןיאבוחורוסא

תאנורהלרשארדעךותבחננרושברעתנש

םתליכאאלאבוחחננרושתנירהשפ״עאלכה

ןכםאורבועלערוסאלחשינפמרוסאבהיהת

בוחרוהטוניאוארוהטאוהםאקפתסנשףוע

ונעדישםשלכהנהויותליכאמדומעל

םירוסאהולארדסברכזנאלווננושלתמכסהמ

עדנםאןכלור״־?ובהיהיתומשבוראבתנש

אוהיכרמאנוננושלןמםכסומםשלוננרתיכ

:םירוסאהולאךותבומשרכזנאלשןעירתהב

ןמדבלםיטחשנונרדסשולאהםינימהלכו

דשאהיחהתאזרמאנשססונהוהלוחהוהכומה

לעותהקללוכיףתתשמיחםששירחאוולכאת

הרומרמאמההזןכסאוףוהשהיקלחלכ

הטיחשידילעקריחהלוכאריתהאלםשהש

בותכהשותומלתרחאהכסהיהתאלש

תיממהועברנהןמץוחותלכאוחבזתרמאךכ

םדא

ינשקרפ

לכרמאמבראבתנחנידילעשזןךףי

הלכאלהיהיםכליחאוהרשאשמר״

יהאירבהתישארבןכוהשיפכיחהלכללכו

לכאירשאלינסהה״עוניברחשמידילעו

םהוםינמיסידילעהרוהטההמהבהןיממ

ורמאבהעוסשהסרפוהרנהלעמםינמיסםינש

תוסרפיתשעסשתעסושוהסרפתסרפמלכ

םינשתויהויולכאתהתואהמהבבהרנתלעמ

האמטרפסבוהראבנהשלשאלוםינמיס

םירחאםינמיסורמאשהלכקהילעבויהרהטו

ברעויתשובלחוורשבוהלעמלםינשולןיאש

הלכנהןיאןכסאודורעהןמץוחםירמוא

תויהםירוהטבלנסהונאצמםלואויתיתמא

ןיאשינפמךאונטבירירשבונואוםינרקול

הארתשרפבראבתנו♦םריכזהאלםלכב

תויחעבשוםייתיבהשלשםינימהרשעםהש

םיזעהשוםיבשכהשרושםהולאוארב

שיוירמזוואתוןושידווקאורומחיויבצוליא

וראבתנאלוםינמיסבםירוהטםירחאםינימ

המהבלכוורמאביללכרמאמבךאתומשב

ןכפ״עא׳ונועסשתעסושוהסרפתסרפמ

ולאמץוחרחאןימןיאשוראבםימכחה

המלרואבאוהשףסונו״והםישרפמוהרשעה

הדותההרמאשהמףועהןמוהלעמלרמאש

םינמיסןתנאלורתהבםהםירחאהוםראב

תתלםבלםאלמרשאויתומהבבןתנשומב

םדמאבאיהםתואהחירכהרשאהלעהםינמיס

דחאןינעברוהטןימלכףתתשיאלשרשפאיא

הבושתםכחהאיבהוידחאןינעבאמטהןימו

תוירעהןידבודחאןימאוהםדאהיכסתלעקלסל

תרחאהלעואיבהוירתהבםהמורוסאבםהמ

םיקולחםישיאלולכיןימהוונימלרמאנשינפמ

המןכאלםאיכאוההםשבםיארקנםניא

ןימבהצראליכבישהלשיויונימלםעט

םהשפ״עאאוההםשבםיארקנשהמאלא

תורחאתומשבןכםגםיארקנוםיקולחםישיא

דעהוהשימנןכוזעושבכללוכשןאצםשכ

תשרפבותופועםירשעינימשתשרפבריכזהש

היאםשבהידההללכנודחאוםירשעהאר

היאהתאוהארתשרפבוינימשתשרפב

םיפלאתשלשןאצולוומכאבוהנימלהידהו

ורמאביכםירמואםהמשיויםיזעףלאו

ירוסאבויהיוונינעבלכהומדישונימל

רשנהלערמאהליוארהיהשםימכחהובישהו

םהמהעבראלןימהאלהווילאלכהומדיודכל

םהשםינמיסינימהעבראדננכרמאיובישיםאו



גפהטיחש
חעןג

רמאוחורהיציבאיצוהלםיצבואםיחורפא

ןתונהרמאנשםיבןידהאוהץעלכבךרדב

:הביתנםיזעםימבוךרדםיב

ישילשקרפ

דהאםויבחרפהםערקעהטוחשליףןסא

ונבתאוותואהשוארושורמאנש

ןיבןמזלכבוםוקמלכבדחאםויבוטחשתאל

גרהנשןיבטחשנשןיבםילוחבןיבםישדקב

בייחןורחאהםאוליפאוטחשיאלינשהדחאה

באהוםאהללוכותואתלמוילקסיאלהליקס

דהאסחיאוהןכהוהבקנורכזללוכןכהשומב

באהעדויאלםאוןודאודבעומכםאלובאל

עדנשהמבונוצ׳תיםשהשםאהעדוישומכ

ללוכשרמאשיתפרצההמלש׳רתעדיפלאל

טחשנשרחאחרפהטחושהויבאהאלוםאה

ןושארהלכאבייחהאוהךפהלןכורקעה

לעינשהוןושארהטחשדהאטחושםאוירוטפ

וטחששםינשןכויבייחינשהלעורוטפןושארה

יםיבייחםהינשחרפהדחאורקעהדחאדחאכ

דחאךלהורקעהואחרפהטוחשלדחאהצר

רוטפינשהובייחהאוההלחתכלדחאהטחשו

ןושארהטחשנשינשהטחושהעדיאלםא

םאהליכאהתרשבמהאיההטיחשהשרחאו

יהבעתנהליכאהםגהבעתנהטיחשההיהת

והשעמרסאנרשארבדלכיכםימכחלוראבו

ירפםדננכדמועווהשעממרומחרתויותליכא

יותליכאהרסאנאלווהשעמרסאנשבכרומה

היהיאלתבשבלשבתנשלושביכםירמואו

ןיאיכהיארהותבשהרובערחאלכאהלרוסא

רומהרתויותליכאוהשעמרסאנשרבדלכ

רוסאראבלהצורהיהישםוקמביכוהשעממ

רמאשומכראבלמבותכהשירחהאלהליכאה

רמאןכירחאורקבדעונממוריתותאלו

ערזתאלופורשתשאברקבדעונממרתונהו

רסאיןפל״רהאלמהשדקתןפםיאלכךמרכ

וריתהשםהמשיהנהוישדקהרוסאכךילע

איבהוםהינשתארמאשימםהמוםהינשתא

רמאנשונבובאלהתבו.השאתורעןוימד

תינשהתורעיולנביבךיבאתשאתבתורע

פ״עאיכהזבהמיתהויהנושארההרסאנ

אלםהמינשהתטיחשרוסאבםידומלכהש

הנושארהלעןכשלכהתליכארוסאבואר

הימודהוהתטיחשרוסאבתוקולחתועדהןיאש

הינשההחקלנשירחאיכיאראלואיבהרשא

לכאןכירחאהביכשבהנושארההרסאנ

רשכהבהינשהתאישנםדוקהמדקשהביכשה

־י־המו

תמהבוהליקסםיבייוחמולאשחננרושכםדא

יביוחמםהשםרחבלעומהמהבותחדנהריע

םיהלאלחבוזתמהבוהאנהבםירוסאוהפרש

ללכבאוהשםימכחהתצקתעדיפלםרחי

םשלשםיטפושתשרפבהנעטהו״סרחה

הדובעהוםירחאםיהלאדובעיוךליורמוא

רמואםשלוהוחתשהואריטקהואחבזשאיה

יםתמהבאלוהשאהתאואשיאהתאתאצוהו

הטיחשהכירצהניאשהפורעהלנערחאןימו

לשרופצוחלתשמהריעשוהאנהבהרוסאו

חלתשמהריעשכאוהויחחלושמהערוצמ

רומאבורמאשהלכקהילעבתעדףולחב

תחלשמריתהלולכאתהרוהטרופצלכהרותה

תבורקתםלאהיחהןמהיהישהמוערוצמלש

תעמאוהוטחשהלרוסאםיבכוכתדובעל

הנהםיבכוכתדובעםשלהשעמובושעיש

יכרמואוהבעותלכלכאתאלרמואבותכה

ןויכוםהיהלאלושעאנשרשא׳התכעות

רחאןימשיויותטיחשהרסאנותליכאהרסאנש

ןמזרסחאוהשהמןונכהטיחשכרוסאאוהש

רמאממהדילהםוימםימיתעבשבורלוהתעמ

תעבשהיהודלוייכזעואבשכוארוש

הצריהאלהוינימשהםוימוומאתחתםימי•

ךנאצלךרושלהשעתןכרמאנו׳הלהשאןכרקל•

ונתתינימשהםויבומאםעהיהיםימיתעבש

הזשפ״עאויתעלאתעמםימיהעבשהןיאויל

םעהיהירמאמםעטמןכרקןינעלרמאמה

לוחהיהישןיבשדקהיהישןיבלדבהןיאומא

אוהוםימיתעבשבטחשהלרוסאאוהןכסאו

םימיהתעבשבהטיחשלהרוסאשומאלעןידה

ולידבהםאוומאתחתרמאנשהדילהםוימ

ונלרוסאומאהתמואולידבהשימומאמ

רמאממותוראשהבהרוהבותכהשוטחשל

הלמחהןפואלהלעללעלונלשיםאויהיחי

ורסאנדבלםינימהשלששפ״עאםימחרהז

שיקהלןידהאוהזעואבשכוארושורמאב

תלערובעבאלאולאריכזהאלותומהבהללכ

וררפהרשכהעדונףועהןימלךאןכךכה

םינבהתאוםאהתאחלשתחלשרמאנשוסאמ

עדונאלהעבשהךותטחשהלןכאךלחקת

יכםינבהתאבוזעלוםאהתחקלרוסאויורשכה

תאחולשלוםינבהתחקלךאםהואיהותחשי

הניאשןיבםהילעתפפועמאיהשןיבםאה

הווהברבדתצבוררמאבותכהםאותפפועמ

ןמוזמוניאשהמןיבןמוזמבןיבדחאןידו

ארקייכרמאשפ״עאםילונגרתוםיזוואןונכ

ריבמוניאשהמבבותכהרבדיכרופצק

רמאוטרפםהבשבותכהרבדרוהטהןימבו
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רשאהלעהםלואויושידברושםוסהתאל

בותכשהממבותכוניאשהמשיקהלונחירכת

םריכזהשהמבהשורושריכזהשירחאיכ

וריכזהרשאןפואלוריכזהןכומכףועהו

םלכשללכמלכולכמםריכזהאלארבתויחו

ולאחכמונלהלועןכסאויהזמהז־םישקומ

םעחרפהתופועבטוחשלרוסאשםירבדה

אלשםאהןיבובאהןיבדחאםויברקעה

םויותואבדבלםאהחולשלעאלאורטפ

:םינבהחקלש

יעיברקרפ

םושמטחשתאלשהרוסאאיהםגהרהה

םעהקקזנשתעמונבתאוותוא

הנתנהמהרבהאבשתעמאיהההפטהרכזה

רמאןכיכיחתקזחבאוהוםחרהםדלהרוצ

םדוקהשאהלכאהנימלהיחשפנץראהאצות

תאמטהאמטהשאהןיאהרוצערזהןותנ

תפטהרהתשתעמהמהבהןכםאוהדיל

לכאץראהאצוהרמאממהמהבארקתאיהה

׳הרצייורמאןכשהרוצהםילשהרחאםדאה

ןכםאהמדאהןמרפעםדאהתאםיהלא

ונבתאוותואםושמטחשתאלהרהההמהבה

רמאנשןכארקנומאיעמברבועהיכ

םינבילדועהרמואוהברקבםינבהוצצורתיו

לעארקנהזשהנעטןעוטהתנעטןיאויעמב

רבדהיכטישפתםימורעידנבוומכופוסםש

ללכותאירקבאצמנוניאופוסםשלעארקנה

ואצמהיפלראותישךירצאצמנהיהישכלכא

יעמבםיאצמנםהוםינבוארקנשןויכןכםאו

םשהלכאםפוסםשלעםיארקנםניאםמא

ותואתחתללכנאוהןכסאוםהילעםכסומ

רבועהווטחשתאלרמאשפ״עאונבתאו

לעונללכהונחנארבכיתמקרטחשנוניא

יכםהינשרוסאבייחיודספישדצהזיאלכ

השרהאלבותכהשדועויםללכהתחאהלועפ

הזינפמהזהיהנשדצלעאלאיחהדיספהל

הלכגאוההנההטיחשילכרבועהתומיםאו

ומאתאאמטמאוהשדועולכאהלרוסאו

םירמואההלכקהילעבלכאילכאהלרוסאו

־ץאהמהבהירבאמ•דהארבארבועהיכ

דלוהתוברלםהינשםנותמורמאמבורמא

םילשכנםהשדועויםימצעינשםהשללכמ

םשוותרהטמומאתטיחשםרמאבםנושלכ

םהויןכהלשישללכמףוריצהםשםא

םחשהםדוקרבועהתמשוליפאםירמוא

הירבאמרבאאוהשרחארשכיהמהבה

הטחשנשמ

המהבהתטיחשןכאלולספיאלדילוהשהמו

הנושארהתטיחשלןיאיכהנושארה

הטיחשהלכאהינשהתטיחשירחאלעופ

התליכאהיהתןכלעורשכהבאיההמדקש

יהנושארהתליכארוסאלןפואןיאותרתומ

המיתעדיאלהנורחאהתאםיריתמהםנמא

רסאנשרבדואצמשינפמםאוהזלםאיבה

בכרומהירפכותליכאהרסאנאלווהשעמ

שיושעתאלםכצראבוורמאכסרוסמהו

קררתוהאלרתוהםאבכרומהירפשבישהל

רסאשירחאיכבותכהןמהיארבשקההךרדמ.

פ״כעהאלמהשדקתןפרמאמבםרכהיאלכ

הזמשירחמהיהולאשרתהבויהיראשה

אלורמאמושקההחכמרוסאבויהלכה

רקבדעונממרתונהורמאכ״חאווריתות

רמאמההזילוליכהנוכהןיאופורשתשאב

הלנסוהותליכארבכשבותואםילכואויה

תאולכאורמאשומכהלילכדהארמאמב

ולהרוהרתונהלעםנמאיהזההלילכרשבה

רתונהורמאןכלעוולהשעיהמהנקת

בישהלשידועויופורשתשאברקבדעונממ

הבעתנשןויכוהליכאהתרשבמהטיחשהיכ

ןכאלוהבעתנהיהתהליכאהםגהטיחשה

םימתמוהשעמיכסרוסמהובכרומהירפה

רישכמהםעםימתמההמדיאלורישכמוניאו

בלחב.ידגלשבתאלרמאמלהזהמדיאלו

והשעמרסאנשינפמאלוהליכאהוחכשומא

םעטכלשבתאלםעטאלאהליכאההרסאנ

ואתבשםויבלשבשימןכלעולכאתאל

אלאתבשהרובערחארסאיאלרופכםויב

המןכםאולכאהלרוסאתבשבטחשםא

םאוהרוסאןורחאהתליכאיכקוספליוארש

םהינשתליכאאהתדחאכםהינשוטחש

היהתהלחתכלןושארהטחשנםאוהרוסא

טהשנהובייחורבועטחושהשאלרוסאבותליכא

םדוקרקעהטחששןיבלדבהןיאוירתהבאהי

רקעהוםדוקחרפהטחששואןכירחאחרפהו

ונבתאוותואהשוארושורמואבותכהוכ״חא

ארבתויהלןידהאוהוידהאםויבוטחשתאל

ל״ררחאןינעבףועהלידבהלהצרשכירהש

ורטפלידכםאהתאחלשתחלשרמאמב

ומאתחתהיהיםימיתעבשרמאממ

דהאםויבטחשישורטפאלןכא

ףועהתארטפשןויכונדמלןאכמ

חכמרסאיןפהארנכסאהתאהלשל

השורושלםישקומףועוהיחשללכמשקהה

חקתאלרמאנשןיעכהלמחהדצלהנוכהיכ

ודחירומחבורושבשורחתאלםינבהלעםאה
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םעולכאהלאוהרתומהמהבההטחשנשמ

םנהיהיאלהמלוומאתטיחשובליעותרשבולדלודמהרבאומכהזהיהיהמלשהה

יהירבאמרבאאוהשליאוההפרטאוהלכאהלםירוסאםהשסרוסמהיציבולדלודמה

וקחררשאה״עונימכחםתובכשמלעוחוניומאדועברבועהימנןכוםתטיחשירחא

םושרהלעודמעוםהבאצויכוםירבדהולאמםהבשיםהםאשלכאהלרוסאהיהיםייחב

לעקפסןיאוהרההתאורסאותמאבתכבאוהשןכשלכוורסאנהזלכםעוםייחתצק

רמאמבללכנהתויהמהלשרבועאוהשהמהתואהמהבברמאממלילשהוריתהויתמ

הפמתאצמנםאםנמאיונבתאוותואאלשהמהמהבהךותבש־שהמל״רולכאת

ונבתאוותוארמאמבןודנהיהיםאםחרבאצמנוליפאורמאןכוןושלהתוהמןכהרוי

ערזהתלכקתעמיכהזלעונירוהרבכןכשהליכאברתומרומחואסוסהב

הלכקהילעבורמאןכוהמהבללכבאוהאמטהןמורוהטרוהטהןמאצויהלכורפא

םיעבראלורמאוותרוצהרמנניתמםדאהלע:אמט

ןינמלעודמעאלהמהבהלעלכאםויםיפלאתשמחתנשבהרקהשןינעזן^ען

הפמהליפהשכהמהבהורמאדועויםימיה׳רברהרפסשיפכהריצילט״צ*

וקדצהנהויהרוכבהןמהירחאאבלהרטפםישנאינששרבחשרובחבע״נינתוחהשמ

םאוערזהתליפנתעמאוהשהזבונימכחדודןכהשמינשהםשואפפאדוידחאהםש

בורהלעהרבדוטחשתאלהרמאהרותההתואטחשותחאהשבכונקםינברהינבמ

איהשהמהבוהטיחשידילעיחהדספהבוהוריתהוריזחהברקבאצמנוללהריבןתנ"ו

םאךאהטיחשלהרוסאןוירהלהדושחרוהטהןמאצויהלכםהיתוברןידיפכוהולכאו

לכאהלרתהבאיההרוהטתאצמנוהטחשנהזתאךאוכמסהזמויאממאמטהןמורוהט

ריבנישהממהרההניאשהרבנהבשחמהיכל״רהסרפהיסירפממוהרנהילעממולכאתאל

תאריוונוהמלעסחםדאהשהרהאיהשיסירפממאוהששבכריזחהןטבבאצמנםא

םעהטחשלןוכטאךא♦הלננבאטחההזםהלןינמולכאיאלשהדנהילעממוהסרפה

ותטיחשהרוהטתאצמנוהרהאיהשותבשחמהנועושוריפשעודיביכרהמנהורזהשוריפה

ונרמאשןידכהלכנתקזחבאיהוהבעתניסירפממד״ויהיהיוםירוסאהלעהיהיש'םא

המהבההטהשנםאךאיתבשבטחששימליסירפממןימלכלעזימרמהיהישואףסונ

דספנםאהנידהיהיךיאיחרבועהאציוטיפאיצוהוהרנהילעממןימלכלעוהסרפה

הטיחשההשעמיכהמהבההרמאנםויבובדועויולכאתאלהזתאךאתלמבללכהןמ

וטחשתאלרמואבותכהוםהינשתאדיספהרתהבאוההמהבהךותבאצמישהמלכסא

רמואע״נאישנההמלש׳רמכחהלכאי׳אםויבהמהבלעזימרמהעוסשהרמאמבוראבהמל

ירחאוומאתטיחשינפמתויחלענמנאוהשןידוניאוהרוסאאיהשתורדשיתשתלעב

הטחשלרוסאותומלהבסאיהומאתטיחששהסרפהתלמלתרזוחהעוסשהתלמאהתש

םאאוהשדועויונבתאוותוארמאממםאותוסרפיתשעסשתעםושוונאצמשףאו

רוסאוומאתאאמממוהלכנאוהתומיםאלמנהתאורמוליוארהיהםהירבדיפב

יחהתאתיחשהלהרוהאלבותכהולכאהלורמאדועויםימדוקהםירמאמלללכנהיהיאל

ה״עונימכחויהזינפמהזהיהנשדצלעאלאאוהרוהטןימאוהשוליפאףועהבאצמנםא

םירוסאםירבדהששטובקהתליכאביכורמארבועהישדחומלשםאורמאדועוירוסא

ותואוהשנהדינוםדוהלכנובלחםהולאואלםאורוסאובלחלכאהטיחשךירצוניא

הלעהאליכםינמיסהומלשי•אלוונבתאורוסאהשנהדינורתומובלחוישדחומלש

ןכאוהןיאןורחאהרעשההזשורמאוהרנתלעבתחאהמהבתויהלונעמשאלםלועמו

םויבותטיחשריתה׳תיאוהיכרובעבלעךלוהאוהודלונםאויהשנהירינהעברא

יהרנהלעהאליחאוהםאוותדיללינימשורמאםהמוהטיחשוהוכירצהםהמץראה

הזלעםישקומארבתויחשונראברבכויהטיחשךירצוניאהדשבשרוחאוהוליפא

ףועבאללכאטחשתאלהיחוהמהבבהרחהוןיברבועהדחארבאאיצוהםאורמאדועו

רבדהציבהיכיהףועהןטבבןיאיכאוהדלונשירחאוריזחהאלשןיבוריזחה

ונרטאויוטחשתאלהרמאהרותהואפקנונממאבהבלחהויחהןפרבאםושמרוסאב

היחוהמהבבעדונונבתאוותוארוסאשורמאדועויםירבאהלכמאבשםושמרוסאב

ונימכחוהשורושורמאמבטרפשפ״עאףועבוןכרבועהםאהפרטאיהוהמהבהטחשנ
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הטיחשןינ*

דמאשומכולךומסרחארמאממונינעב

ינינעעיפוהלהנההדשבסעטיכהדשב

תדשהתיחמתפרטנהתארוסאלומעטש

זרמאלכתשהוהדשבאיהבורהלעותואיצמו

איהתפרטנשןויכיכהמהבורמאאלורשבו

ןוצרהשרשבורמולקדצכ״עהמהבהניאורשב

לכאתרשאשפנלכורמאנןכשףועוהיחוב

ינפואףועבןיאוירנבוחרזאבהפרטוהלכנ

רובעבהרותהןתטוםבלמםידובשהפרטה

רמאןכלעםיפיסומהןמהרקישהמעדיש

ישנאוורמאמוהפרטהןינעעיפוהלהדשב

תויחילואנןמקחרתהלילןויהתשדק

טיישלהשרהאלבותכהשתמאויתופרוטה

רשאהיחהתאזרמאנשאירבאוהרשאאלא

םכליחאוהרשאשמרלכחני״ערמאנוולכאת

יחודמאבבותכהןוצרשפ״עאוהלכאלהיהי

ותואירבלעהרומותויהלובסישינרמאוהש

היהיןכםאוהנהתויחיכןמכותקזחלעו

ידילעקרהזןחביאלםלואוהלוחהרשא

עדויאלרשאםלענרבדבאלהקשמולכאמ

רישכהאלהרומהוהטיחשהירחאקר

ותליכארסאתםאולכאהלקרהטיחשה

חטיחשהרשכההיהיאושלהטיחשהירחא

הליכאהקיבדהותלכאוחבזתרמאבותכהו

םאוירחארבדתועצמאילכהטיחשהירחא

רמאיוהטיחשהלספתשרשפאיבןעומןועטי

קררבדיאלבותכהיכהנעטהניאטחשנה

ירחאךירצוניאשהטיחשהרשבהירחא

חבזתרמאנשרחארשכההטיחשהתומימת

וליפאהפרטהלכאהלרסאבותכהותלכאו

7רעשברשארנלרמאנשהלכנהומבאלרנל

בלכלרמאהפרטהלעלכאהלכאוהננתת

ונימכחםתובכשמלעוחונייותואןוכילשת

בתכבםושרהביתנבםיכלוההםולשהםהילע

:תמא

יששקרפ

הלילכןיבםויבןיבםיטחשנםינימה^

םהבהרמאנרשאםימיהיתלוז

בויחהדצלע•אבשהממץוההכאלמה

ןיטהושןיאושדקמהןמזבתונברקהתברקהמ

יתלוזדעומהןיבותבשהןיבןיאיכדעומב

רשא7*בותכהןמהיארבלכואתכאלמ

אלשםכלהשעיודבלאוהשפנלכללכאי

יהליכאההירחארשאהכאלמהאלאהרתוה

ארקמינבלהנעטשיש*רזעןיבאןעטשהמו

נחבבותכהןמדעומבהטיחשהריתהל

תועובש

תושקהלןיאויהווהבבוהבהרבדשורמא

ינשלככנהונןידהןיאשםיתשפורמצלע

םיאלכרנבורמאםישודקתשרפביכםיניס

םינימינשלכללכוךילעהלעיאלזנטעש

בוחוםיתשפורמצרמאוטרפואבהנהו

תויהלםימחרדצןיאשדועויהזלעדומעל

יםלאהיחלשישומכלכלהושתחאהלע

אוהךכיוארושענפתיכרמאבותכההנה

ואךיחארומחתאהארתאלילכהלעןידה

וארושהמשלפנולכהלעןידהאוהוורוש

:לכהלעןידהאוהורומה

ישימחקרפ'.,

ןיבהמהבןיבהפרטהתאטוחשלףן^א

הדשברשבורמאנשףועןיבהיח

אלאהטיחשההרתוהאלוולכאתאלהפרט

הרמאנהליכאההרסאנשןויבוהליכאהליבשב

לכורמאנוףועוהיחמהסורדהאיהוהטיחשה

רנבוחרזאבהפרטוהלכנלכאתרשאשפנ

הרשעהנומשםירמואשהלכקהילעבתעדבאל

איההסורדהשםידומםמצעבםהיכתופרט

אלולנרחאלודיהתסורדאיהובותכהחבמ

רמאשןונבןשבהפרטתאצמנאלהוןשה

המבףועוהיחתפרטםירמואוהיפבףרט

ףועןיבהמהבןיבףורטלונהנמכשיש

ייניסמהשמלהכלהםירמואתופרטראשבו

לכהתאאיצוהלםיצורםהשסימכחתמהךא

ילוחאוהשהפרטןינעםישרפמובותבחחכמ

ולשיבלולשיםאונאפריוףרטאוהיכןושלמ

רמאשרובעבאלאףרטרמאאלשןיבהל

ריפככוםירפאללחשביבנאיכהלעמל

ףורטאךלאואשאינאינאהדוהיתיבל

רמאןכלעוףרטרמאכ״עליצמןיאו

לעןידהאוהובורבתווההלערבדוהדשב

רמאןכלעליבהמהירבדבאלריעכתפרטנה

דצמהדשבשרוחאוהוליפאל״רהדשב

הזעמשמליכיאליכלכאהלרוסאהיהיילוח

םיעדויונחנאורהמנהורזהשוריפההזקוספח

אלהפרטהדשברשבול״ררמאמההזכש

ירהשהמהבתפרטוףועהתפרטללכולכאת

הלכנרמאמבםהינשתאהצורשנועהןינעל

רמאקרפהתישארבשולגאת•אלהפרטו

הרהזאבשללכמףועואהיחדיצדוצירשא

רמאמששרפמההזרמאךיאוםהינשתאללכ

ללכאלללכמהדשבשרוחוליפאל״רהדשב

המכסההיולנרמאמההזתויהםעוי*ןועה

רזעףזתשהיקלחלכמקוהרןינעהדחוים
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ןינע
ןיע

ירקבהןמןאצהםידקהןכלעוולכאתאל

:דעוסכטוהשלרוסארמאמהףוס

־.־ייעיבשקרפ

•תועושייםוקמלכבטוחשלתושרשי£א

יתגידילעיכונעדירבכותוקולח

•רמאנשהטיחשידילערשכלכאהלהשרה

•רמאוהלכאלהיהיסכליחאוהרשאשמרלנ

ןתונאבשכוולכאת•אלומדושפנברשבךא

סילנסוסםינימהרותהילכקמלדחיהרותה

רתוירבדהרוהאלוםרכזונלםדקשיפכ

היהשומכרבדהראשנאלאםתטיחשלע

ךאיםוקמלכבטוחשלתושרתויהןכלםדוק

םינימהשלשדחירבדמבלארשיתויהב

םוקמבטחשהלםדעהשוםיבשכהשרוש

שיאשיארמאנשםישדקלכאהללנסומ

ואבשכוארושטחשירשאלארשיתיבמ

הנחמלץוחמטחשירשאואהנחמבזע

קוספההזוואיבהאלדעומלהאחתפלאו

ץוחםינימהשלשהולאמטוחשלרוסאשהרוה

יפכוראשנםינימהראשלכאדעומלהאמ

תויהןמזכויןכלםדוקמםינוהנויהש

הנחמהיהזאיכטחשהלולאורסאנהנהמה

לכחקלשןכתיהנהמלץוחוהנחמלץוחו

הנהויוטלקמריעלובנלץוחמךרדכםלועה

ולהיהאללכבבהיהשימרבדמהןמזב

הרומץוחמעמשמםאוםילוחטוחשלתושר

לכלהרומןינעהעמשמהנחמהןמבורקםוקמל

ואיבירשאןעמלרמאממיכרמאשימויםלועה

לכבכםילוחזאטחששימלרסאנלארשיינב

ץוחמליבנהשםשכיכתואנרמאמוניא

רשאןעמלרמאמליבנהליוארןכהנהמל

אוהשץוחמרמאמרבדאלםלואוואיבי

לארשילכשרובעבאלאהנחמהבורקבהרומ

םהשדעבליעוישרמאמרבדוויהםשל

תעדיפלאלבורקבל״רהנחמלץוחוהנחמב

רמאמבםלועהלכהצורטיאיכדמואשימ

םלועהלכללוכרמאמרמאולאוץוחמ

ןיאשירחאיכתלעותיתלכרמאמההיה

הרויןינעהלכארוסאלאבהמ.לארשיםשל

יכורמאבםוקמהקחרהברבדשדעהוהז

אלםוקמהקחרהבללכמםוקמהךממקחרי

יכןיביןיבמהוםילוחטוחשלתושרהיה

םהיחבזתאדועוחבזיאלוהעודיהלעה

ליבשבורקעמילוחההזתוחמלוםיריעשל

הוצחבזמלץוחםיטחשנויהשףועוהיח

תויהבםינימהשלשהולאפדיכםמדתוסכל

^'..תונברק

םימלשהחבזלהנשינבםישבכינשותועובש

הארירהשהוצמימלשולאיכבישהלשי

ויהישדקורמאוינשורמאוהנשינבורמא

ןהכלםאיכםילכאנויהאלשןהכל׳הל

ותשקהןיאשדועויםילוחהריתהלשיןינמו

תועובשנחלחורמאויתובררבביכהנובנ

שיקהלולשיםאורובציטלשוטחשיתבשב

ולשיןילוחתטיחשרובצימלשתטיחשמ

יאשהמהזו.תבשבןילוחהתטיחשריתהל

ךיהלא׳הלחספתחבזובותכשהמוירשפא

םירצמחספשםימכחהתצקושריפרקבוןאצ

ןאצתורורחספוםיזעהןמוםישבכהןמ

ןיאה״עונימכחבודתעדלםנמארקבו

והזותורודחספןיבוםירצמחספןיבשרפת

רקבוםיחספלןאצךכבוןאצושריפותמאה

ולשכםישדקהווהישאיחספדעהוםימלשל

ה״עונימכחתעדתעדירבבויתוריסב

םאורשעהשמחברעבטחשנהיהחספהש

ידעומבטוחשלרתהולשיןינעההזיפבןכ

היהשרשפאיכתובושתהזבבישהלרשפאו

נחלשהוצמימלשןידכהוצמביולתהז

הלילכםירטקנויהםימלשהיבלחותועובשה

ינחבלחןיליאלובותכשםושמחספהיבלחב

רחאורקבהדעםינלויהשרמואהוירקבדע

רמאנשםיבלחהםיריטקמויהרקבהתלוע

רמאמההזםימלשהיבלחהילעריטקהו

םרטלכאנםימלשהרשבןיאירהששולח

ינבןמהנובהתעדישומכםיבלחהרטקה

ויהםימלשהשהנוכנההבושתהןכאיילע

בותכהםידקהשהמוחספהםדוקםיטחשנ

ותטיחשןמזלאלוותלעמלםימלשהןמחספה

תאוםיסשהתאיתישעיכנאומכאבו

םדאהםידקהוהמהבהתאוםדאהתאץראה

ונרמאוותאירבןמזלאלוותלעמלהמהבהןמ

הלילכםיטחשנויהאלםימלשהשרובעכהז

לעהלועהאיההלועהתרותתאזרמאנש

ךאירקבהדעהלילהלכחבזמהלעהדקומ

היהישםימכחהתעדההנךיאהימתינא

תנינחאלהוםימלשלרקבוםיחספלןאצ

בוטרתויודבלרקבאלורקבוןאצחספה

ךאחםפהתנינהרכזנהרקבוןאצהיהיש

ריזםיטתהשרכזנשהמפעדונהיהחספה

חספהתאולשביורסאנהזןינעבוהנשןכ

רתויותוריסבולשבםישדקהוטפשמכשאב

םיחספלףעתסמןאצרסאמתויהבגמ

רושבלחלבךרדכ.םימלשלרקבהוםימלשלו

אלוהשורושמהרוסאאיהבלחהייטוזעו

םדלכורמאנשלכולכמםדהוארבתויהמ
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הטיחשןינע

הרומותויהןיבהטיחשידילערשבהלובאלהתיהשןויבוחבזמבךפשנהיהתונברק

השרפבךאיםימלשאלוםילוחונלבאישלעםינימהשלשהולאםדהאריאלשהנקת

רשאלככןושעתאלהלעמלרמאתמדוקהןכלעוםישדקםלכלכאהלרבדמבםדחיןכ

ויניעברשיהלכשיאםויההפםישועונחנאיוסכבךרטציאלשידכםילוחלכאהלרסא

בירקהלרבדמבבויחםהלהיהאלשזימרמוטוחשלרוסאהיהןכשמהןמץוחללכמםמד

ומכץראלםאובירחאםאיכתונברקינפמקוחרבןיבבורקבןיבמינימההשלש

טחשירשאלארשיתיבמשיאשיאזימרמשונכפשתץראהלערמאנשךפשנהיהםמדש

רשאואהנחמבזעואבשכוארושץוחוהנחמבםיטחושויהףועוהיחויסימכ

דעומלהאחתפלאוהנחמלץוחמטחשיירחאהנחמבטחשנהיהשולשהדעהוהנחמל

תצרםאתושרבהיהשדמלמואיבהאלהרזעהךותטחשנהיהאלוןכשמהםקוהש

אליכהמלוהשעיויניעברשיהלכשיאוהזולכאנהיהאלהרזעהךותטחשנהיהשףועו

זאשהלחנהלאוהחונמהלאהתעדעםתאבהלכקהילעבירבדלםעטןיאויףרשנאלא

רחבירשאםוקמחהיהוורמאכבויחבהיהירמאשינפמרבדמבותכהןישדקוסבורמאש

יכנארשאלכתאואיבתהמשרמואו׳הורסאנאלשםתעדיפלהארנכוןכרקבירקהל

ויהיזאשםכיחבזוםכיתולועםכתאהוצמתיבמשיאשיארמאמסארבדמבםילוחה

רחאםוקמבםובירקיאלשריהזהובויחבאלהוןישדקומברומא׳ונוטחשירשאלארשי

לכבךיתולועהלעתןפךלדמשהורמאבןכסאוםילוחהורסאנשםירמואםמצעסה

לכבקררמאןכירחאוהארתרשאםוקמלעןכאיןישדקומברומאהזרמאמןיא

ריתהלהתעאברשבתלכאוחבזתךשפנתוארמאתםהילאוןונכרחארמאמשיןישדקומה

חתפלאוורמאכרבדמברמאשםילוחרשברטירשארנהןמולארשיתיבמשיאשיא

רמאוןכרקבירקהלואיבהאלדעומלהאורמאשהמוחבזואהלועהלעירשאםכותב

ךלןתנרשאךיהלא׳התברבכרשבתלכאואלארבדמבהרמאנןילוחלהטיחשהיכדוע

אמטהרמאולארשיירעםהךירעשלכבםהירבדיפלעעודיבןילכואוץרחונויח

םושמליאכויבצכונלכאיודחירוהטהוהמהבהשפנתאצביכהלכנהםילכואויהש

היהאלוםימלשותואםילכואויהרבדמבשהיהםדהשדועוהלכנאיההטיחש*לכ

םילוחיחבזהתעלכאיולכאלאמטהיאשררמואבותכהוהריחנידילעםירבאבעלכנ

וילעשישליאויבצומכולכאלאמטהיאשרקזחקררמואו׳ונוומדושפנברשבךא

תרותבהיהיאלשרוהטהואמטהולכאלתושרירחאיכתעדלשיויםדהלוכאיתלכל

תברקהבויחבםעטהןהנשומכויםישדקםלובנביחרהוהשודקהןדאללארשיואבש

הלחנהלאוהחונמהלאםאוברובעבתונברקהרשאכךלובנתאךיהלא׳הביחרייכרמאנש

םילוחרשבריתההמלםעטתתלהצרןכתרמאוםיממעהעבשלובנאוהךלרבד

רשאכךלובנתאךיהלא׳הביחרייכורמאברשבלוכאלךשפנהואתיכרשב)־ולכוא

קחרייכםעטהןתנורשבהלכואתרמאוךלרבדםילוחרשבל״ררשבלכאתךשפנתואלכב

ראבוךירעשבתלכאוךיתיוצרשאכךל׳הןתנךנאצמוךרקבמתחבזודמאםימלשלוכאל

סוקסהקחרהבקרהואתרשבריתהאליכתלכאוךיתיוצרשאכךל׳הןתנרשא

ולשיםלשורימקוחרהיהישימללכמךיתיוצרשאכעמשמוךשפנתואלכבךירעשב

ךמסוילעונאצמקוחרהוםילוהרשבטוהשלחבזתךשפנתואלכבקררמאמלזימרמ

המאםיפלאכוניבוםכיניבהיהיקוחרךארשבהתליכאאלהוי׳התכרבברשבתלכאו

♦םלשורילבורקםילוחטחשוהינודאוהדמבהזשאלאבויחאוהיווצןושלותושראיה

אלאונלכאתךירעשבורמאבםעטהןיאולעונלכאישרזוחהיהישםאםישוריפלכוס

ומכהריחבהםוקמבםילוחהרוסאלידכךירעשבתלכאוחבזתרמאשהמלהטיחשידי

בירקהלונאיביאללהאחתפלאורמאשרעשבםילוחונלכאישושוריפהיהישוא

םילוההרסאןכרקבירקהלורמאביכןכרקעמשמיפלבורקהוהזוהריהבהתיבבאלו

ךירעשברמאןכלעהריחבהתיבבתואלכבקררמאשהמלרזוחובותכה

םילוחהרתהיץרעשבןוצרהונלכאהתוישרפהיתשזרשבתלכאוחבזתךשפנ

םישדקהרסאשומכיכרחבומהםוקמבאלוץנעבהדומךיתיוצירמאמןיאותחאב

׳ונוךישדקקרורמאברחבומהםוקממץוחותויהןיברעשבםילוחהתליכאלינסיש

 
לכותאלוםוקמהךממקחרייכםעטההרוהו



ופןד$/׳יטיח*
נעןג•

ביחרייכרמאמותונידמבוםידעשבותרתה

ונהנאולובנםיארקנשתודשבותרתההרומ

םשכירהשדהאכםירמאמהינששונראברבכ

חנהרמאןכונלכאהךירעשבהנהרמאש

רשבהיכרמאלונלהלועךירעשבתלכאו

לנסההיהאלוהטיחשידילעחנןמזמרתוה

וניברהשמאבשבוםילוחלןיבןכרקלןיבםוקמ

םבייחוהנחמתויהבםילוחהורסאנה״ע

ואבשכוםישדקםלכאלדחוימםוקמבטוחשל

דחוימםוקמבםישדקהםהלבייחןיראל

בורקשהמברחבומהםוקמבםילוחהורסאנו

:םלועהלכלרתוהוול

ינימשקרפ

םירכזנהםירמאמהךותמה״עםימכחהן^א

ורמאםהמונרדסשתוישרפהולאבי

ולאלוולאלשיווריתהםהמותולנבטוחשל

יפלונרזעםירמאמהרשקיפכונחנאותויאר

*ונחנאונחכוהשיפכתמאהאוהוםיריתמהתעד

ץוחמתויהןיביכע״נהמלש׳רירבדמןכומהו

םלועהלכללוכותויהןיבוהנהמלבורקהנחמל

לכללוכהיהיאלשכיכתושרהחבזורמאמןיא

םאוקחרהםוקמהךירצוהיהיתושרהמםלועה

היהישכקרללוכהיהיאלםלועהלכללוכהיהי

אלוןוציחוימינפלטבהנחמןיאשכוהנחמ

רשברוסאהיהיאלורדענרבדלץוחרמאי

םאןכלםדוקמהיהשומכםלועהלכלםילוח

ךרקבמתחבזורמאמןיאךכןיבוךכןיבןכ

רמאמורחבומהםוקמבורסאלידכאלאתושר

דבלרעשבולכאלבויחוניאךירעשבתלכאו

אוהלבאםלשוריירעשברסאהלידכאלא

ןרהא׳רםכחהויםלועהלכללכאהלרתומ

וריתהורבדמבןילוחרשברסאנרבכרמואע״נ

ךממקחרייכהלעהןתנוץראבואובישכל

המוךנאצמוךרקבמתחבזורמאוםוקמה

היהיאלשםעטהןיאךירעשבתלכאורמאש

אלרמולידכאלארחבומהםוקמבולכאלרתה

ךלויהירשאךישדקקרךירעשבלוכאללכות

תלכאורמאמםימכחהינשתעדיפלהנהו

רוקחלןתונןידהויועמשממאצויךירעשב

תלכאורמאמתאצלחירבהןינעהזיאתעדלו

יתשמתעדהזיאתעדלוועמשממךי״יעשב

ורמאלהנוכההיהתשםאתקדוצתועדה

אלרמולידכןוצרההיהישוארחבומהםוקמב

הארנהוי׳טוךישדקקרךרעשבלוכאללכות

םינהנתמלארשיויהישןקתרשאןוקתהיב

ינכ־'ואיבידוגאןעמלרמאשהממרבדמכ

לארשי

ורמאברחבומהםוקמבםילוחהרסאק

יכםלשורירעשאיצוהוונלכאתךירעשב

רעשאיהוםיטבשלהקלחנאלסלשורי•

םיהלאריע♦וניהלאריעברמאנש׳ה

םימכחהורמאןכויןוילעינכשמשודק

םהרבאןמזמוםיטבשלהקלחנאלםלשורי

זמרנכםידיחילםוקמהעדונהיהה״עוניבא

םעטהןיאוי׳התיבתאתונבלהמלשלחיו

לארשיירעשתלוזורעשברתוהםילוחרשבש

ראבתישומברוסאבםלועהלכלהיהי

ומכוםולשךרדלעקררבדיאלבותכהש

טהשירשאלארשיתיבמשיאשיארמאש

םוקמלהרומהנחמלץוחמרמאשפ״עאו׳וכו

ז״כעוםלועהלכהצורוניאוהנחמלבורק

רבדאלאןמזהותואבםלועהלכלרוסאאוה

זאהיהאליכרבדלךירצשהמבבותכה

רמאןכםללכישדעתוקוהרתומוקמבלארשי

ןמץוהלולכישרמאמרמאאלוךידעשבהנח

היהולאכןכרמואהיהםאיכלארשיירעש

לארשיירעשןיבלכאהלקלקםהלרשבמ

רתהכםילוחתטיחשלארשיירעשמץוחןיב

חהיבזהןיאשומכותחבזוקחרייכרמאןביב

יכרעשבלנסההליכאהןיאןכרעשבלנסה

לובנהתבחרהיאנתלעההיבזהויוריתהםא

היהאלשונירוהרבכשףאלובנבלנסהאל

תיבבורסאלאלאונלכאתךירעשברמאמ

לכללארשיירעשמץוהורסאלאלהריהבה

ךירעשברמאמבםדוקהריחבהתיביכםלועה

ךישדקקרורמאבםתחובוםלועהלכאלו

תוישרפהיתשהנהוי׳ונוךלויהירשא

רחבומהםוקמבםילוחרוסאלוזבוזתורשקנ

ןבאיהריהבהתיבמץוחםישדקרוסאלו

אלרמאמוראברשאהלכקהילעבתעדיפל

הדנהךרדםישועונחנארשאלככןושעת

קולחהושובכהינשבץראהיאבלרומא

לככםישועויהתאלותומבהםהלורתוהש

בירקהלרשכחבזמהשםישועונחנארשא

שיאםישועויהתאלאתואטחותומשא

הזהרומםיקוספהרשקןיאויניעברשיהלכ

רשאםוקמהלאםאיכרמאןכלםדוקמירהש

רמאןכירחאוםכיטבשלכמםביהלא׳הרחבי

לעהדנההזהיהיךיאו׳ונולככןושעתאל

יונראבשומכהרהזאאוהקרץראלהאיבהןמז

ךשפנתואלכבקררמאמיכורמאשהמדועו

םהבלפנשםישדקלעאלארומאוניאהבזת

אוהשל״רןינעהרשקונירוהרבכונחנאוםומ

קדרמאמקלחשדמלמהתעדבאלםילוחרשב

הרומהזשרמאוביחרייכןמךשפנתואלגב



ןיע
ק

הטיחשןינע

תויהרשפאךיאיתולספםושמםלועהלכלו

הזתומוקמהינשלורמאלקיפסמדחארמאמ

תומוקמהינשמדחאלכבךירצלכארשפאיא

אלאםילוהובהשעיאלשלנסומרמאמ

תלוזרחארמאמונאצמאלוליאוהוםירעשב

ונלןידהריחבהתיבבםרמאלרמאמההז

םילוחהרוסאללנסומרמאמההזשרמאנש

לכאיםלועהלכלםרסאלאלרחבומהםוקמב

הרומרמאמרמאאלהמליכתושקהלונלשי

היהסאלארשיירעשתלוזםלועהלכלורסאל

לארשיירעשתלוזםלועהלכלורסאלהצור

ןמץוחלכאנהוטהשנהיכהיארההדמעאלו

רמולונלשיןכלעהלכנאוהרעשהולובנה

ךירעשבתלכאורמאמוביחרייכרמאמש

םניאיכדבלרעשבולובנבוריתהליאנתםניא

םרמאלידכונזמרהרשאכאלאםשארבםידמוע

לכללוכרוסאןיאשתעבורחבומהםוקמב

היחהתאזרמאמברתהבאוהשראשנםלועה

ותחבאוהשםודקהנהנמהלעולכאתרשא

רהאדתהלךירצוניאוםוקמלכבוןמזלכב

יכםעטהןיאםישדקהךותבםילוחהורכזנסאו

אלאםילוחהרתההיהיםישדקהתויהןמזב

םאויםישדקהםוקמבםילוחהרוסאלידכ

לכלולכישרמאמרמאאלהמלוןעוטןועטי

ךירעשברמאאלאםילוחהרתהבםלועה

יפלהטונתעדהרתויויהלעהונראברבכונלכאת

רמאמההזרמאנשע״נאישנההמלש׳רתרבס

זאהיהירוסאהיכרחבומהםוקמבורסאל

רמאשע״נןרהאוניבררמאממרבדלשומצעב

ךישדקקררמולידכךירעשבתלכאוםעטיכ

ןכתיאלהזוומצעתלוזבזאהיהירוסאהיכ

עדונאוהומצעתלוזאוהשהמיכינפמ

השעתאלו׳ונוואיבתהמשורמאבהשעב

רמאמלךרוצהמו׳ונולוכאללכותאלרמאש

םלשוריבורסאלידכאלאונלכאתךירעשב

םילוחטוחשלרסאשומכו׳הרעשאוהש

ןכםנרסאןכקחרייכרמאמבםלשוריב

שיהזמויונלכאתךירעשבורמאבלכאהל

ויהאלשאוההקחורהרועשביכןיבהל

ויהאלםישדקאלוםילוחטוחשלםיאשר

ןכלעםימלשל״רםישדקקרםילוחםילכוא

רוסאאוהשונלכאתךירעשבדמולךרצוה

םיטחושויהףועוהיחךאםלשוריבסלכאל

הנוכההיהתאלןכםאוםלשוריבםילכואו

ירעשמץוחםרסאלונלכאתךירעשגרמאמב

יכןימאהליוארןכלעםלועהלכללארשי

שיוילוכאלוםילוהטוחשלתושרונלשיתולמ

תולמןאצורקברשבתליכאלעהיאר

לכ

םיריעשלםהיחבזתאדועוחבזיאלולארשי

לעאלויאנתלעהרדסאלהשרפההתואללכ

רשאלככןושעתאלרמאמילולםנמאוןמז

ןינעתונשלםילוביונייהאל׳ונוםישועונחנא

ע״נןרהאוניבררמאמקדצןכלערדסשהממ

ךנאצמוךרקבמתחבזורמאמל״ררתהאוהש

אוהשרמאשע״נאישנההמלשוניברתרבסמ

ךאיהריחבהםוקמבםילוחתחיבזרוסאלידכ

סנםילוחהריתהשע״נקהא׳רתעדיפל

קרוניארתההיבתואנרמאמוניאסלשוריב

םוקמהךממקחרייכרמאנשםוקמהקחרחב

ריתהלךרצוהורחארדסרדסלךירצהיהןכלע

ודשהמתומדקהבייחלורמאשהמםילוחה

יבורםאבם־לוחהתטיחשללובנןתנותושרב

והונזמרהקחורהרועשוםוקמהךממקחרי

תלוזבםישדקהרסאשומכויםילוחטוחשל

תיבלבורקשהמבםילוחהרסאןכהריחבהתיב

אוההקחורהרועשכהארנהןכםאוהריחבה

םישדקהשםילוחאלוםישדקםיטחושויהאל

קחורהרועשץוחםילוחהוהריחבהתיבבויה

ואיצוהלךירעשבתלכאורםאסבךאאוז־ה

רעשהתעדלשיויהרומלאךירצועמשממ

הנועהיהישואתיבותיבלכרעשתויהלןכתי

לערמאנרעשרמאמאצמנוריעהרעשל

תחאבךכרקבאצמייכרמאנשהנידמה

תויהלםנםאיךירעתחאבעמשתיכיךירעש

רשפאיאריעהרעשבואתיבהרעשבהנובה

השעממרעשהתלוזבדינהבותכהונאצמ־כ

׳רחנרהשיפכםילוחוטחששחונמוןועדג

ןכיקתרותבםואשעאליכה״עאישנההמלש

תחאבןינעבךירעשבורמאבןוצרההיהיןכשא

בותכלשויולנםנמאולארשיירעםהוךירעש

ןכםאולארשיירעשתלוזבלכאיאלשהרומ

רוכזישםוקמלכבשינפמתולמרוסאהיהי

תמאןמןעוטהולארשיץראאוהךירעש

ץראתלוזאוהוסכירעשבוטפשםולשטפשמז

רשאםינהבלרומאהזשדמלמהרמאלארשי

לארשיץראלזמרםכירעשבהיהיו׳התיבב

םיריהאוםוצהרובעבאוההלונהינבםנמא

לדבהןיאוטפשמהרעשלזימרמהזשםירמוא

יםתעדיפלהתלוזןיבולארשיץראץב

םעמשמכסייחםיהלאירבדשפחנ|ך{ך^ן

ובייחלןוצרההיהיסארמאנוי

תלוזםלועהלכתויהליוארהיהדבלםירעשב

םילוחרשבהיהישדחאקלחלארשיירעש

לארשיירעשתלוזונאצמונחנאורוסאב

םלועהלכראשוהריחבהתיבםיקלחינש

השודקסושמרוסאהיהיהרדמותיבכהנהו



זפןדע׳יטיח* ןינעןג

הגזמהעמןביוךרדכוחילצישהדותךרדלע

!יינוכוזםנולואשוהשעהמחלמהרחאאלהו

חבזמ.־יהזשםירמואםימכחהןמשיויהלטב

ומחששרובעבוןבאהאוהוםילוחרובעב

םעההנהרמאןכלעחבזמילכןכלםדוקמ

אלשוריפהזומשוםדהלעלוכאל׳הלםיאטוח

המיכםהירבדלאישוקשיויםדהלעולכאת

ןמהיהםאחבזמתונבללחהותואםעט

ןמאלהוונשךיאםילינרויהשרבדבוהוצמה

הבזמםיכירצםילוחהשרזעואצמאלקוספה

רומאאוהאלהךפשיךיחבזםדוקוספמםאו

ןיאםדהלעולכאתאלרמאמוםימלשהלע

ילבםילכאנהםילוחלל״רהזלעהרומשהיאר

ץובקהןמאלובוהבהןמאלעודיוניאוחבזמ

םאהקולחהלובסילואשןינעושקההןמאלו

לנבוישדעחבזמםיכירצםילוחהויהישלטבןכ

היהיורעשהןמץוהרמאהלרעשבותויה

יכרמולונלשישהמןכא♦תולנברוסא

הריהזהשהמלכללוכםדהלעולכאתאלרמאמ

רמאשהמהאראלהוטחשהלאלשהרותה

ךפשםדאוההשיאלבשהיםדרבדמבטחושל

וטחשתאלונבתאוותואהריהזההרותההנהו

לכואאוהלכואוטחושורבועהודחאשיב

ללשהלאםעהטעיורמאןינעההזבוםדהלע

לעורבעוךרבינבורקבוןאצוטחשיורמאו

ןכלעודהאםויבוטחשתאלונבתאוותוא

אלאהרקוהאלהזוםיאטוחםעההנהרמאנ

ןכאילאולטדמאןכלעוםיצופנויהשרובעב

ויהוםוקמבלנסהתושעלהזבםתטחשורמאו

רמאועודיבאטחידילעודכליאלשםינייעמ

תאזווהיששיאוורוששיאבירקהלםעבוצופ

ךכלכםינושויהאליכהיואררתויהנובה

וחבזוםילוחחובזליוארהיהאלםאלארשי

ושעאלוחבזמםיכירצויהםאואםילוה

וראבןכלעוהריבעהתאזלעונשןכא

אטחההיההזשרקבינבורקברואבכ

וראבשהמלכוראבמהיהרחארבדהיהולאו

תושקהלשישהמןכאיתורבסםהםימכחה

וניאםאוחבזמתונבללההותוארמאמאוה

אלוהנבשהרוהאלןבאילאולטלערזוח

יוארהלכארשפאיאהזורבדהלעהשהרוה

חבזמארקיהטיחשלדחוימםוקמלכיכרמול

רובעבוםישדקןיבוםילוהןיבלדבהןיאו

ודכליאלשידכטוחשלםוקמלואשדחיש

לעקרהוצמהןמוניאהזוחבזמוארקאטחב

המחלמבםיכלוהויהשםוקמלכוהצעךרד

כ״עוםוקמםידהימויההרקמההזםהלהרקוהו

אלשל״ר׳הלחבזמחטבללחהותוארמא

ורבעי

םכיתובשומלכבולכאתאלםדלכובלחלכ

ףאםלועהלכלללוכסכיתובשומשרנלוחרזאל

ץראבלנסומםכיתובשומתלמונאצמשפ״ע

םכלהלאויהוואעתםכיתובשוממומכ

יםכיתובשומלכבםכיתורודלטפשמתקחל

דבלץראבהיולתהניאםדהתרהזא

לעץראלהצוחםיטחושויהףועוהיחרבבש

ןימאנונחנאםדהינפמשירחאוילכהתעד

רבחוץראלהצוחוץראהללוכםכיתובשומש

השורושמרוסאאוהבלחהוסדהםעבלחה

םירתומהשורוששללכמץראלהצוחבורסאש

רתומןאצורקברשבשללכמץראלהצוחב

יפכחבזמהכירצםילוחתטיחשןיאויתולגב

חבזמלעךפשיךיחבזםדוןמהיארםיאיבמש

םילוהתטיחשלינסהלוקחדוההזמוךיהלא׳ה

ךאםימלשהןינעלרומאקוספההזיכץראב

ךיאוםימכונכפשתץראהלערמאםילוחהלע

םדאוהיכםירמואהויחבזמךירצהיהי

הטיחשםדאוהוךפשיךיחבזםדוהנההפיטש

לואשןינעמהיארםיאיבמהויהפיטשםדטיאז

םדהלעלוכאל׳הלםיאטוחםעההנהדמאנש

תונבללההותוארמאוןכאילאולטרמאז

לעולכאתאלרמאמלרואבהזןתנוחבזמ

רבדהעדויךיאיכהשולחהיארתאזםדה

הממחבזמםיכירצםילוהתויהל״רםלענה

הזיכלואשהשעמל״רונממםלענאוהש

יכםידמואםהמיםישוריפלובסירמאמה

היהאלוםשלןוראההיהשינפמםהלשאטחה

הנהרמאןכלעוטחשסהוםילוהטוחשליואר

םדךרדכםדהלעלוכאל׳הלםיאטוחםעה

ולטרמאןכלעוךפשםדאוההשיאלבשחי

ורוששיאבירקהלםעבוצופרמאוןבאילא

תאזיפלעוהזבםתטחשורמאווהיששיאז

םירמואםהמיםישרפמהתועדץנלחנהנובה

רמאןכלעוםימלשבירקהלחבזמהשענהזש

יכתוישוקיתשהנהשיויהבזמתונבללחהותוא

םיאמטויהשרשפאוהמחלמהןמאבהיהםעה

הלילהיהשדועוםימלשלוכאלרשפאךיאו

חבזמהלעהדקומלעהלועהאיהרמואבותכהו

יבלחןיריטקמויהרקבהתלועלעוהלילהלכ

לההותוארמולםעטהמדועוםימלשה

התיהאלןבאההתואןכםאוחבזמתונבי

הציחמוהשעםירמואםהמויםימלשלחבזמ

םוקמהךממקחרייכךרדכםילוחטוחשל

םעטהמןכםאוחבזמוניאהציחמאוהסאו

יתשהזבורמאוחבזמתונבללחהותוא

חובזלןכאהןמםינפבהנביבתחאה♦תונוב

םירמואםהמויוהטלטבדבכוםירוהטהםימלש
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םויקשרובעבשפנםדהארקנוולכאתאלתומבהוי׳הלרמאןכלעוםשהתוצמבורבעי

ובשישרוקמהיכרובעבםדהידילעשפנהםישדקהלעאלאםילוחהתטיחשלויהאל

תינויחהחורובשבובנרחארוקמשיויתחתםדתיבההנבישדעהמבבבירקהלרתומהיהו

דהאםוקמברמאנוםדה•רוקמתחתתכלהתמןועבנברשאהמבלהמלשידילעחיכוהרשאכ

אהתאיהההלועפהידילעושפנהאוהםדהיכיכרמאואיהההמבבהלעיתולועףלארמאו

םאיכהניאםדהתיצמתוםדהתכיפשתיצמתהנבנרשארחאללכמ׳הםשלתיבהנבנאל

איהןודנבתישענהאיהההלועפהוןורנהןמהיההחכותךרדלעותומבהורמאנתיבה

ינשוטשו־הנקםהשראוצהינמיסתתירכ:תומבבםירטקמוםיחבזמםעהדוערמוא

אההםינמיסהעבראההלאידילעשםידירוהליבנהשהמלכברבועהלכרמאמהתףס

תורכלךירצויםדתכיפשויחהייחתרסהאוהםילוחמןיבםישדקמןיבהרותהי

ךאורמאביכהטיחש,תארקנהאיהוםתעבראןמץוחםישדקטחושההנהםדהלעלכוא

ומדתכיפשויחהייחתרסהטעימרשברמאשימןונכךפשםדשולבשחנשדקמה

תורכבהטיחשהאיהודחאכהלק.־1הלועפבאיהםילוחםשלהטחשוהלועםשלתאז

דבלטשוהנקתטיהשבשםינמיסהעבראהולאםאורמאשןונכרובדבהשידקהשהרוסא

םידירוהתתירכבימנןכותומלהמהבהרעטצתםישדקהלכןכו׳הלשיאשידקיותזוחאהדשמ

עבראהתתירכבךאהמהבהרעטצתדבלחספלואםשאלואתאטחלתאזרמאשןונכ

הרמאנללכמיהמהבהרעטצתאלדחאכםינמיסוילעבשםושמלכנומןמזחספלשישפ״עא

יכםינברהימכחורמאשדוקעהוהריהנהםושמהרוסאותליכאהצרישתעלכבושירפמ

חנןמזמזאמוםילכואוםירהונויהרבדמבםישדקלשיושדקמהתיבשישןמזבהשודק

רמאנורודורודלכב•הטיחשהתנהונהתיהןיבהריחבהתיבבםשלתועודיתולעמ

תאטוחשלתלכאמהתאחקיוםהרבאבהזיוארןיאוםתליכאוםמדתקירזלןיבםתטיחשל

וירבדתאדימעהוה״עוניברהשמאבוונבונתנוכןוצרמוניאהזלכוהזלהזבהמתונשל

לארשיתדעלהקלכותואוטחשוהספהומכםדהלעלכואאוהותנוכמלעשדקמה

תמכסהמהעודיחלמהתאזווינפלהתואטחשושדקמהברחנשירחאתוברחהיבשוילחיכותש

ירבאמרבאלכבתישענההתירכהיכןושלהולכאתםדהלערמאותונברקםיבירקמויהש

התירכהןונכהמצעינפכםשהלשייחהתיבהברחנשירחאללכמ׳טוואשתםכיניעו

הלימתארקנהרטעהתאהפוחהרועבתישענההזהןמזבהתעוםלאהיחבתעוונהשודקןיא

םהבאצויכוץוצקעצפהרובחהפירעןונכוםילוחלוכאלוטוחשלרוסאתולנהןמזבל״ר

יםינמיסההעבראתורכאיההנינעהמיחשהךכםיהלאןוילעינכשמשודקםיהלאריעםלשוריב

לעלכאהלריתמהןוצרןיאשהזברוזעלשיו:ןמאהלסםלועדעהננוכי

ומכהעבראהולאתתירכאלאהטיחשידי

המולאמרתויתורכלףיסוהםאשונראבשיז^י^^ך

הטיחשהללכמטחשנהלספיךרוצוילאןיאש¥

תוצמיכעודיויםלכהעבראהולאבתלכננשייהטיחשהתרוצתוביאלערובדה

דחאהךרדהיםיכרדהשלשלעהרותבהשעאוהיחהלוכארישכמהיכתעדל

ימתייזהןונכללכןכלםדוקמיהתיהאלשאלאלכאהלאלשריהזהחנידילעוהטיחשה

ןכלםדוקמתישענהתיהשינשהךרדהיתאטחיחאוהרשאשמרלכורמאבהטיחשידילע

יהלועהןינכםיאנתוילעהפיסוההרותהאלאיכתמאלויחאוהשהרוהוהלכאלהיהיםכל

תוצמתליכאןונכןמזעבקשישילשהךרדהםעטהמויחאוהשהרוהשמרלכרמאשרחא

הרקמךרדלעהצמםילכואויהרבכויםימי׳זןכירחאוךכלןוכאלםאיחאוהרשארמול

הניאהטיחשהוןמזליבנההתעלכאןכלםדוקמושפנברשבךארמאויחהלכאיךיאהרוה

ןכלםדוקמתישענההיהאלשדחאהקלחהמל״רלכאיאליחאוהשכומעטולכאתאלומד

קלחהמאלוםיאנתףיסוהשינשהקלחהמאלוומדושפנברשבךארמאןכלעומעושפנשכ

תתיהשומכראשנאלאןמזעבקישישילשהאלאיחהןמרבאלכהיפבארקנהאוהו

המיחשהלכקהילעבורמאויןכלםדוקמםנוומצעתתימתמהרסאויושפנתאצירחא

םידיריוטשוהנקתורכלןזאלאןזאמהרשכתאצבותליכארישכהפ״כעיחאוהשכורסא

לארשישלארשידיבקתעומהתמאהוהזוומדושפנבראברשאכהלועפידילעושפנ

וטחשורמאוןכל

 
ןיאשןמזברחבומהםוקמבטחוששיטויוראבל

םידמוע
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יצחםירנהםאאלאהרשכהטיחשהשילשלעובהבהלעםירבדהשלשלעםידמוע

הטיחשההלפנסאשונתעדוהלוספאיהןמיסההטיחשהןינעויהשוריהלכסלעושקהה

הלוספהטיחשהאוהשהמבהלודנהתעבטביפלעהרותהונתרישיהשםירבדהראשכ

תיבבטשובזאהיהתהטיחשהיכןעמלוישדההשודקו.השאהןינקומבנהנמה

םוקמהאוהטשוהץברתארקנהאוההעילכהםצעמהטיחשהםוקמואיצוההלכקהילעבו

היהתטשובולכאמהעולבתעבץבקמשםוקמורמאוםינשלהלמהותרכשהלמה

העילכהתיבוהטמלוהעילכהתיבמהטיחשהןושלמושארףפוכשםוקמרמולכוהטהחשש

♦תינוניבהמהבבתועבצאיתשתשיפתומכוהמחחששםוקמםירמואםהמויםדאחשיו

דיתשיפתומכאוהשורמאהלבקהילעבוחישואתרזנמרובדהאיצומשםוקמרמולכ

תועבצאעבראתשיפתומכורמאםהמורושבכזשםוקמםירמואהחיכוהלעויךרותוץראל

דעהיוארהטיחשהוונטקוולדגיפללכהוהלימהןיאשומכיכאמלעבםירבדולאווהטה

ילעבויהאירהףנכשאירמץוחדגנכהטמלהרותהךאתאזןכהלמהםצעמהנינעתעידי

םוקמדעטשוהץברתמםירמואהלכקהתאךפשוהרמאבהטיחשהםוקמםשורהראב

לכאמהתויהלליחתישםוקמאוהוריעשישינשבןורנהןמםאיכהניאםדהתכיפשוומד

ונרמאשהמאוהתמאהוסרכבםיצרפםיצרפןינעמהיארןיאוםהבהיולתשפנהשםירוקמה

תאזהטמלךיחהמבורקשארהחושישםוקמללומורמאשופרעלוממושארתאקלמו

לופתםאהזלכםעהרשכההטיחשהאיההטיחשהובלופתשראוצהינפאוהףרועה

שארמץוחדעהלודנהתעבטףוסמהטיחשההקילמהיכםולכורמאאלוהקילמהובהיהתו

טשוהלעןכוטחשנהלספיאלהאירהףנכתלמשדעהוראוצבאלוףרועהףוסבאיה

םוקמהותואדעהעילכהתיבףוסמבשויאוהודעהוהזתאהזהאורלתרמאנלומ

לספיאלידירובןידהאוההנקהרשכהשםהיניבךיותמהיהיאלשלנלנהלומילוממ

םוקמהותואדעהטיחשהלופתיתמוטהשנהירוחאבהקילמהשראבוליאוהז״כערבד

ןזואמהלעמלםינמיסהתאטחושהךושמבינפבאיההטיחשהפ״כעףרועהאוהשראוצה

אלוהרובהאיהרתויבהטמלםאשןזואלאי״עיחהלוכאבעייסואבהרותההרומוראוצה

םידירוינשוטשוהנקתורכלךירצוהטיחשתלכאוחבזתךשפנתואלכבקררמאמבהטיחש

תכישמל״רןיכסהתאבוהותכלוהבםתותירכוםעויךיתיוצרשאכרשבתלכאותחבזורמאו

ןיהומכהכישמאיההטיחשןושלשןיכסהתויהללוכיםינפואתלכוסךיתיוצתלמחזיה

ךושמומעטשטוהשבהזןכוםנושלטוחשחבזתרמאשהמבהטיחשי״עיחהלוכאםעטה

ךשמנולאכוכוכרדצמחבושמהבהזהשהתוכיאוהטיחשהןינעשריפאלןכאיתלכאו

׳רוהאבוהבואהכלוהבהיהיןיכסהךשמהוהמיפלהתמכסהיפלתכשמנהלמהםאשינפמ

ינשהיהיטועמרמאע״נאישנההמלשראבלםעטהמןושלהילעבמםהלעדונהיהש

ינשתורכישדעהאבוהוהכלוהםימעפתמכסומהלמלעראבלחרכהןיאשומכהנינע

הכישמביכתמאהוםירדצהינשמםידירוההטיחשהםוקמשםימכחהוראבויהנינעב

הטיחשההמלשנשןויערהקזחתיםאתחאםהמויטעמהנממהטמלדעהלודנהתעבטמ

קוזהיפכםיתשהלעףיסוהלךאקיפסמעניאלשדבלכהאירהףנכץוחדעםירמוא

ךילוהלהטיחשהתכאלמםילשהלןויערההלודנהתעבטבאלוהטיחשהםוקמאוההאירב

הזירהךושמלףיסוהםאותינשםעפאיבהלויהלוספהיהתהבהטיחשההלפנםאשהמצע

םאתולעיתשמהיהיהזשטוחשהתאלכנמראשכץירחהלןיאשאיההלודנהתעבטו

תלכאמהןיאשינפמואטחושהדיןויפרמתוכיאודחאםצעהיתוביבסםאלאהנקהתועבט

תוחפיאלםירמואםינברהימכחויהדחהבהלפנםאשורמאהלכקהילעבויתחא

הכלוהבטחשותחפםאוםימעפהשלשמםיטוחינשתעבטהיפבוהרשכהטיחשה

ךילוהלףיסוהםאןכוהרשבהטיחשההאבוהבודבלהרשכםיטוחבהטיחשההלפנוליפאו

ההשיאלשדבלםויהלכוליפאאיבהלוטוחהאלמכםיטוחהןמהלעמלריישםא

:ונקספשיפכרשפאיאהזוותטיחשורישכהתעבטמחינהוהטמלועבוכיופשמטחשירהש

תעבראהתורכלךירצהרשכהןךטי1דש1דםירנהוםישילשינשטחשםאורמאדועו

ירישע
 

רשבהאוהעבוכיופשוהלובינפלעהלודנה

ריישאלסאוהנקהיפתאהלעמלםתוסש

יהמרנהתארקנהאיהוהלוספםיטוחהןמהלעמל

םינמיס

דמ



ץןןןהטיחש !ינעןג

ונידמלמתעדיפלהזוונטקוולדנרועשכ

קיפסהע״נאישנההמלשוניברןכאה״ע

םיארנוןמיסהבורתתירכלעהטיחשה

םיטונהטיחשבורקישםירבדהולאיוירבד

תאםילסופםניאז״כעוהטיחשהרשוימ

תוועבםינמיסהתאטחששןונכהטיחשה

םינמיסהותדכנםאורשידחארוטלעאל

תאטחושהשפתשןונבויהרשכהטיחשהפ״כע

ראוצהינפבואיבהוראוצהתאפבשרועה

חינהשכוםכרדכםינמיסהוטחשנווילעטחשו

םעראוצהתאפברועהךותחהארנודועה

רועהלתפנשןונכו׳הרשכהטיחשההזלכ

רועבםירוהינשויהנוםינמיסהתאטחשו

ןונכו׳הרשכהטיחשהךותהילכלתפנ־םוקמו

לובנמאציאלםאסומלוקבהטיחשהטחשש

:הרשכהטיחשהםינמיסבונלכנהש

רשעדחאסרפ

תומכבהטיחשהתאםידיספמהםירבדה

םירבדהרשעםהיהנאותוכיאו"״

םינמיסהתאטחששןונכדחאהיסהולאו

•הנקםהשםינמיסהעבראמדחאןמיסראשנו

ותטיחשהראבהנאלשםידירוינשוטשו

איהההטיחשהירמנלוחינהשרמולךירצןיאו

הטיחשהרואבבויהלכנתקזחבטחשנהוהלוספ

ןמדהאלכמרוחחתפישםירמואםימבה

ןמיסהלכתאטוהשיאלשפ"ע$סינמ־םה

ע״נאישנההמלשוניברו,יהרשכהטיחשה

►ךאןמיסהלכבאיההיוארההטיחשהשותעד

יןמיסהבורתטיחשבההונוהעדןכיפלע

אלאןמיסהתטיחשורישכהאלהלכקהילעכו

השלשבוליפאןמיסהתטיהשורישכהוובורב

ידבדהאןמיסבךתחשםינשואםיכוהה

לעםיכותחהויהישדבלןמיסהבורבםפרצל

ורישכהשהמךאיןמיסהףקהבהושוק

וחינהוטשוהנקםהשםינמיסינשבהטיחשה

ה״עחילשהתדמעדונשהמךפהםידירוה

םדקשיפכומדתכיפשבהמהבהתטיחשש

ףולהםהיניבשירמאמההזלעורואבהונל

םידירוהתטיחשילכטחשנרשאםירסואו

המהבבםינשוףועב׳אבורבםירמואשהמךא

שובשונלםדקדבבךיתיוצרשאכרמאממ

טוהשלטחושהליחתהשכינשה:רמאמההז

רחיאהטיחשהךותאלאהטיחשהרמנאלו

רועשכבחרנןמזהמהבהראוצלעתלכאבה

הכיהשהםילשהכ״חאוהמילשהםיוקהטיחש

ליחתהשרחאאוהשלכבודיהיבנהשוא

וליפא

ראשנםאוםידירוינשוטשוהנקםהשםינמיס•

לכאהלוספהטיחשההתירכילכםהמדחא

טשוהנקטוחשלךירצםירמואהלכקהילעב

׳הקולהםהיניבשיוםידירוהלעםיששוחםניאו

םהמוםתעבראטוחשלךירצםירמואםהמש

׳ירמואוםיקסופךכודבלטשוהנקםינשה׳ירמוא

והלוצשףועבקרהיהיאלםידירוהתטיהשיכ

אצויחלמהםעווהתנמהשהלכאאוהרשאכ

םתעבראתויוכלךירצשםירמואהםעןידהויםדה

;יוקבדרוהבקנמהיהשםירמואשתעדלעאל

רקעשעודיוטחשנאלםאםדהתאךופשל

אוהפדהתוכיפשוםדהתאךופשלהטיחשה

תטיהשלעםיקסופשןויכוםידירוהתאטוחשב

םתטיחשםהלהלפטםידירוהתטיחשוטשוהנק

םאהטיחשהשלכשהןידמתעדירבכויהלוספ

וניאםהילעףיסוהלטשוהנקתטיחשכקיפסת

ונתרישיההרותהתעדשלכשהןידמהארנ

הרעששהמלעדומעלבוחובאכהלעלקהל

רועשהותואלעףיסונםאותיהלאההרותה

אלרמואבותכהוטוחשהתאםילכנמהיהנ

ףועהלעאלאדועאלוהלכנילכולכאת

םרסאבדבלדהאןמיסבורבותטיחשורישכה

הרשכוהשהמהבהןיבףועהליטהבותכהש

ןמרטפנשנדהןיבוםינמיסהינשתטיחשב

והולעהוהמהבהןמוהותהפהנחיהטיחשה

דהאןמיסתטיחשבותואורישכהונדהןט

לעהלמהתמכסהיכןימאנןכאלונחנאו

העבראףועבןכםנטוחשלךירצודחאבלכה

!ותמאיכונרמאשהממתושקהלןיאויםינמיס

ירמנלםלכםינמיסהתאתורבלאיההטיחשה

רבדראשיורבדדהאלכמתרכיםאדועו

תורכברבדההיהיןכהטיחשהלעקיפסמ

♦הטיחשהלעקיפסהלןמיסחינהבוןמיס

לופתסאשוראבםימכחהשבישהלשי

ולהיהתוםינמ־סהןמדהאלבבהטיחשה

לכתורכנאלשפ״עאתראובמתילננהתירב

המהזבןיאוהטיחשהלעקיפסמןמיסה

םתצקראשיוםינמיסהתצקתורכבונחרבוהש

רחאביולתםהמדחאןיאםינמיסהיכינפמ

רחאהלעקיפסמהיהיאלםהמדחאהורבבו

תורכבדחאהןמיסהלכאתרכנאלשפ״עא

יהרשכהטיחשהוולוכלעקיפסמותצק

םינשוףועבדחאבורלובנונתנהלכקהילעבו

ךמסוהומכםהמדחאלשובורוהמהבב

ונחנאוךיהיוצרשאכרמאממםהירבדל

תראובמתילננהתירכתויהברובדהונדמעה

הטיחשהתראובמתילננהתירכחןיאשכלכא

היהיןוטקהלעולודנהלעהתירכהוהלוספ



טפ ןיעןג

הטיחשןינע

דילחהםאםתעדיפלםנמאיהלוספהטיחשה

קפסבותואונדםהמוהורישכהטועמב

םאשהנעטםתנעטןיאםנמאוורימחהו

ןיבמועמהלעוהרשכהטיחשהטעמהראשנ

ונהנאויובששהןיאדילחישןיבההשיש

הורישבהשפ״עאןורהאטועמבההשםאונקספ

תפסותרובעבהלוספהטיחשהןמיסהבורב

תישענשדילההםאןידהאוהוהמהבהלעדעצ

רבדיכהיוארההמיחשהןמהלועפיונש

רחארבדובתושעלרוסאהטיחשברשכוהש

יתלכשפ״עאוהטיחשהתעשבהטיחשהיתלוז

תעשבהנהוהטיחשההרשכהטועמהתטיחש

המודורחארבדבאלרשכוההטיחשבהטיחשה

ךרוצלרועהתתירככןמיסהטועמתטיחש

םינמיסהוטמשנשיעיברה:םינמיסהתטיחש

יחלהרקעמןיבםרוכהםוקממםהמדהאוא

הטיחשהמטהששפ״עאוראוצבםרובחבןיב

הלכקהידעבמשיוירוקעארקנהוהזוהלוספ

אוהןכאלוהרנרנהתקיספרוקעםירמואש

ןונבישימחה:רוקעאלוקתנאירקנאוהאלא

ןונצהתתירככםהמדהאואםינמיסהתרכש

איההטיחשןושלוהאבוהילכוהכלוהילכ

:הסרדארקנהאוהוהאבוהוהכלוהבךשמה

הטיחשהםוקממהלעמלטהששןונביששח

הלוספאיהההטיחשההלודנהתעבטבל״ר

המרנהןושלוהנקהתניחבבהמדנהארקתו

הנוילעהתעבטבל״רותולעמהםרנןושלמ

הטיחשםוקמוניאאוהשינפמתועבטבש

יחושישםוקמראוצהינפבאוההטיחשםוקמו

תעבטבטחשםאםירמואהלכקהילעבו

הלכינפלעהלעמלטוחאולמריישוהלודנה

יופשמהטמלטחשירהשהרשבהטיחשה

םישילשינשטחשםאדועורמאויעבוכ

ןיבדהיםיקלחהינשויהישןיבשילשםירנהו

ירהשהרשכהטיחשהםהיניבםרנומהיהש

ינשםירנהםאאלארשכהבןמיסהבורטהש

םיקלחהינשויהישןיבשילשטחשוםישילש

הלוספהטיחשהםהיניבטוחשההיהשןיבדחי

הטיחשההיהתםידנהםאשםיקסופשםהמשיו

ללכהטיחשהלופתאלשונתעדכוהלוספ

ירהשטשובהמרנהןיאוהלודנהתעבטב

:טשוהץברהמהטמלהרשכההטיחשה

ארקנהאוההעילכהתיבבטחששןונביעיבשה

דיתשיפתכהעילכהתיברועשוטשוהץברת

אלאהלוספהטיחשהובהטיחשההלפנםאו

רועשוהרשכהטיחשההטמלוהעילכהתיבמ

ילעבוונטקוולדגיפללכהוהסנהמהבלדי

םהמותועבצאעבראידבםירמואהלכקה

ורמא

ןיבסנואבןיבדיזמבןיברועהתתירכבוליפא

אוההםוקמבןיבטחשורזחןכירחאוגנושב

רחאןיבאוהןיבתורחאתומוקמבןיב

ליחתהשכןכשלכהלוספאיהההטיחשה

אלשהייהשתארקנהאיהתאזוםינמיסב

יהנורחאהםעהנושארההתירכהףרטצת

היבנתשהייהשרועשםירמואהלכקהילעבו

ולדגיפללכהוונציברתוהשארהמהבה

ידכדועורמאוףועןיבהמהבןיבונטקו

טשובאלאהייהשםירמואםניאוהטיהש

ללכהייהשןיאהנקבלכאבורהטחשישדע

ןיבטחושורזוחההשווטועמטחשםאאלא

קספנשהנקירהשרחאםוקמבןיבאוההםוקמב

םאהרשכהטיחשהאוהשהמבףיסוהוויצח

רחאללכהנקבהייהשןיאףועההטיחשלעןב

לעקיפסתותטיחשדהאןמיסהטיחשבש

ההשוהנקהבורטחששתמהבבךאיףועה

הלסופהייהשהטשוהטחשךכרחאוטועמב

ןיכסבטחששןונבהרשכהייהשאיההזיאו

איבמוךילומוליפאהמינפובןיאודחוניאש

ןכוההשיאלשדבלהרשכותטיחשםויהלכ

ערןיכסבהנקהטועמבטחושהיהםאימג

טשוהליחתישדעברןמזאיבמוךילומהיהו:

האבוההוהכלוההיבהייהשארקנהאוה

ואדיבהנשעישןונכהנקהטועטבאיהה

םאךאהטיחשהןינעלליעומוניאשןויכלגרב

ההשטועמבותהשאלודהאכםבורטחש

םהמכ״פעאותטיחשורישכההנקבוטשוב

ונלספרבכונחנאוקפסבאוההרבדהודימעה

םדוקןיבהייהשהירהאהיהתשהתירכלכ

הטיחשהקיפסתשרחאןיבהטיחשהקיפסהש

םילשהםדוקםאשושפנאצתאלשדועב

יחהתומבתולועפיתשויהנההשהטיחשה

ונחנאוהנורחאהםעהנושארהףרטצתאלו

ילכךשמההרשקהטיחשהתלועפבםיצור

הנורחאההתירכהוהטיחשהםעטוהזקספה

יחהלעבאכףיסוהלהטיחשההמלשנשירחא

הטיחשהבאכבאלאיחהלוכארישכהאלרבב

תקדתלכאמבטחששןונכישילשה:דבל

הרקמםושמתלכאמהשארסנבנושארה

תכלכרמצהךכוסינפמןיבםינמיסהךות

הטיחשהםינמיסהןיבורועהןיבבקנותלכאמה

איהשונראבהטיחשהםעטשהלוספאיהה

הלכקהילעבוהדלחתארקנתאזוהכישמ

תחתוארבצהתחהדילחהוליפאםירמוא

המךאילוספרושקראוצההיהשתילטמה

שארהתקדתלכאמהתויהבונחנארמאנש

היהתזאדילחהאלשןויערהקזחיאלז

 



ץןןןהטיחש וי*ןג

הזליבשבויופרעלוממושארתאקלמו

הקילמהןינעכםימכחהתועדוקלהנרמאמה

ורתפוהטיחשהאיההקילמהשםירמואםהמ

ומכלטברבדההזוראוצהינפףרועהלוממ

תעדונהלמברבדלהיהבוטרתויוראבתנש

יבדועו♦קלמורמאישמטחשורמולהנינעמ

תאטחוףועתלועבקרקלמוןושלונאצמאל

קלמורמאשומכהקילמבותכהריכזהשףוע

ןמץוחףועבאלוהמהבבאלושארתא

ןמץוחהקילמהשםירמואםהמויבדקומה

םאםיקלחינשלוקלחנולאםנוהטיחשה

קיפסתאלואהטיחשהיתלוזקיפסתהקילמהש

ןינעבקולחםהלשיןכםאוהטיחשהיתלוז

יכםירמואהםנמאיראבתישומכהקילמה

וקלחנהטיחשהיתלוזקיפסתאלהקילמה

התיההקילמהיכםירמואםהמיםיקלחינשל

רשאהלכקהילעבםהוהטיחשהםדוקתישענ

ףוסףרועבונרפצבךתוחהיהןהכהשורמא

םינמיסהדערשבבוראלכקרפמוהרדשה

בורואדחאתאטחבםינמיסהטחושךכרחאו

ואםינשהלועבולידביאלרמאשינפמדחא

קלומןהכהתויהוילידבמהיהשםינשבור

רמולםעטהשןהכהקלמורמאשינפמונרפצב

יטותיפהתעדוזןהכלשומצעבל״רןהכל

ולטבה״עונימכחויויתוברתעדיפלראבש

סרמהקילמבתמהיהףועהיכתעדהתאז

תאטחשישםעטהמותלכאמבונטחשיש

ילעבירבדבוקדקדה״עונימכחכ״פעאתמה

ויהםינמיסהוליפאםתעדשוארוהלכקה

הקילמהםעטוהזוןהכלשונרפצבםיכתחנ

הקילמהשםירמואהןכאיימותיפהירבדכאל

ל״רםיארקהימכחתצקתעדכהטיחשהירחא

בותכהןיאוהטיחשהירחאשארהתורכיש

ונדועבהקילמההשעתשסאהזןינעלעהרומ

ושפנתאצרחאואטחשישרחאאלאיח

לוטמושארתאקלמורמאנתאטחבאלהו

ריכזהאלבותכהשדועולידביאלוופרע

♦רשפאיאהזוהטיחשהתלועפםינפםושבםהב

הטיחשהדומתהקילמהשםירמואהתעדיפלךא

תאקלמוורמאבראבהנהםיברקומהולאב

איהותפתתשמלומתלממוופרעלוממושאר

רשאךרדכףרועהתאפבל״רוהאיפןינעמ•

תאוןענכץראלומלאדגינבוןכוארינבונב

לוממהמדקתינמיהתיבהףתכמןתנםדה

איהותלשלשהתדרפהיכובןוצרהויבננ

תורככהקילמהאיהןיכסידילעהרדשהףוס

יראוצהינפלעשרועהדעעיניוםינמיסה

ןינעבונראברשאתעדהתאזיפלהנהו

הקילמה

םאינימשה:תועבצאיתשתשיפתידכורמא

לעהטיחשההלפנוהלעמלםינמיסהךשמ

אלשוטחשנםינטיסהאלאהטוקמברועה

רשבהונראבהנהויהלוספהטיחשהםמוקמב

ןידהאוהוהאירהףנכשארמץוחהטיחשה

ףנכשארטץוחדננכאוהשםוקמטשוב

הטיחשההטמלםוקמהותואמץוחוהאירה

דעטשובםירמואהלכקהילעבויהלוספ

תויהלליחתישםוקמהאוהוריעשישםוקמ

איבהוךילוהשןונכיעישתה:םיצרפלכאמה

יהלוספהטיחשהחוטהדעעינהותלכאמה

ךפהשארהתאזיתהםארמולךירצןיאו

שארהתאזיתהםאשורמאשהלכקהילעבתעד

ךרואהיהישדבלכוהרשכותטיחשתחאתבב

:טחשנהראוצמםינשרועשכתלכאמה

אלאונמדקהשםירמאמהשלשמוניאירישעה

הלוספםהבהטיחשהםינמיסבהרקישהרקמ

דרוואטשובקנואהנקקספנשןונכ

םכתחשירחאיטנןכויהלוספםהבהטיחשה

תלכאמהךתחילכםהילאטוקתנותלכאמב

תקזחינפטהיהיהזוהלוספאיהההטיחשה

הטיחשהתלעפתעשבוהשארהתטנשהמהבה

ילכםהילאמהטיחשהםוקמבםינמיסהוקתנ

הלכקהילעברמאמםנמאיתלכאמהךתח

אוהשהמבףיסוהוויצחקספנשהנקורמאש

רמאמההזהארנוניאהרשכאיהההטיחשה

תרנרנהתקיספבוייחמותומןמאיאליכ

הטיחשהוליספהתרנרנהבורתקיספבךא

אוהשהמבבקנהיהורמאטשובךאוב

שלופמבקנהיהיכםירמואוהלוספהטיחשה

יטינפםודאןוציחטשובשיתופילקיתשש

אלשהזםיבקנינשםהינשבויהואןבל

:לכאהלרוסאהזדננכ

רשעםינשקרפ

ןאצורקברשבלוכאונבייחתנשתעדל

רמואבותכההנההטיחשידילע

היחוךיתיוצ.רשאכךנאצמוךרקבמתחבזו

רשאכךארמאשהממהמהבהלאתשקומ

ףועויונלכאתןכליאהתאויבצהתאלכאי

היחדיצדוצירשארמאשהממהיחלשקוה

והסכוומדתאךפשולכאירשאףועוא

ידילעםדתכיפששונעדיהנהוירפעב

רמאנשהממףועבהטיחשונאצמו♦הטיחש

ןונכתלכאנהניאשפ״עאדופצה.תאטחשו

ףועתלועבונאצמהזלכםעהמודאהרפ

רמאשןונכהקילמבותכהריכזהשףועתאטחו



צןדעהטיהע ןינעןג

הרשכזאוהמונפהנניאתוקלחבןרופצבאובתו

יכונראברבכשיחלעברעציאליכטוחשל

באכהלקהבאלאיחהתאטוחשלהשרהאל

הטיחשהבאכטץוחבאבףיסוירשאןינעלכו

דבאיןכלעטחשנהלספיתולקבתישענה

ןינעבונאצמןכויהמונפתלכאמבטיחשל

ךל#השערמאנורוצהרופצחקתוהלימה

תאחקיוהטיחשןינעלבותכוםירוצתוברה

א״הבתלכאמהרמאוונבתאטוחשלתלכאמה

הטיחשהתכאלמלתלנסומאיהיכהעידיה

תלנכומטחושהתלכאמתויהליוארךכו

תלכאמהתויהליוארוידבלתאזההכאלמל

היהתותוזופלהטיחשהםיקמבחורלפכהכורא

וטכהיפלעהיוטנהיהתאלשהרשיןכםג

וקמאצויהיפהיהיוהבנלעהיוטנאלולנמה

היהישדעהירדצמתרנואהיהתאלורשויה

היהתאלובחורהדצלעתלכאמהיפךרוא

הרקיאמשדופישומכרצתלכאמההצק

ארקתאלוטהשנבהדלחהיהתובוקניו

ראבתנשהמיפבהטיחשאיהההטיחשה

המהבהתלכאמוהטיחשהתרוצבינשהרובדב

ינבווילשכתופועהתטיחשלהיוארהניאהסנה

טהשנהרמאיושארהתאזיתיאמשיכהנוי

תלכאמהתויהבונרסאשהמםנמאוילכאיאלו

טחשתשתלכאמבוטוהשיאלששארהתקד

םאהנובהןיאףועהטחשיאלשהסנהמהב

הרשכ׳טיחשהשוליפאטחשנהלספיםהבטחשי

לכאטחשנהלספיאלהרשכהטיחשהסאלכא

םורקבאלןיטחושןיאויןכתושעליוארןיא

אלושרחבאלוהיהןשבאלוםצעבאלוהנקה

תכתמבםאיכתוכתמראשבאלותיכוכזב

ןיטהושןיאוםנפיאלשרשפאיאיבלזרבלש

ךוראןיכסההיהיורמולשיוהמונפתלכאמב

רשוקטחשנהראוצלעיניאלשוהצקבםנפהו

פ״עאהדחהניאשתלכאמהויטחושוםנפה

רעצינפמהטיחשלאיההלוספהמונפהניאש

ןיכסהלכקהילעבורמאשומכאלוםייחילעב

םנפהבןיאוליאוההדחהניאוקלחהיפש

רואבןיכסהתאןבלדועורמאויהבןיטהוש

ינשטחושהויהרשכותטיחשהבטחשו

םינשןכויהרשכותטיחשתחאתבבםישאר

םתטיחשוטחשווירדצינשמןיכסהוזחאש

ינשבדהאשארוטחששםינשלכא♦הרשב

קדבאלשטחושהיהלוספםתטיחשםיניכס

תלכאמהקדבןכירחאוטחשותלכאמה

עונמלךירצוהלוספותטיחשהמונפתאצמנו

לעןמאנוניאיבטוחשלמאוההטחושה

ירחאוטחשוהמונפהתיהאלוקדביהטיחשה

.ןכהמ

יהטיחשהרומתןכרקבהשעתשהקילמה

ףועבתועדשלשלםיארקהימכחוקלחנ

׳רתעדאיהתחאהתעיהישדקמבלכאיש

השעתשהמןיבלדבהןיאיכרמואע״נןנע

הקילמבאוהשדקמהןמץוחןיבושדקמב

תחאהדופצהתאטחשורמואבותכהאלהו

הקילמבףועהלכאישהרומםושהרוהאלו

םעורבהףועהשואצמשכוהזמוחרכהשדע

ףועואהיהדיצדוצירשארמאוהיחה

היחדיצךכהקילמבףועהשםשכורמא

אלשרבדמהיארםיאיבמםנהוהקילמב

הזתוחישונראברבכוהיארהוילעהדמע

ל״רהזלהיהאלרשאבוקרפהשארברמאמה

לאובשע״נןנע׳רידימלתבותכברקעוזתעדל

וניאקפסהתחתםהמרמשנשימוהטיחשה

תינשהתעדהויטוהשאלוקולמאללכוא

ונאצמיכרמאשע״נידנוואהןימינב׳רתעד

הזיאוהטיחשוהקילמףועהלעתולעפיתש

הקילמןיבהטיחשןיבםהינשמהשעיץופהי

הטיחשהוןברקבקר־ונאצמאלהקילמהאלהו

רבדףילחהליואר;יאשומכוןברקהתלוזב

הטיחשהתושעלוהקילמהחינהלןכרקבבותכה

הטיחשהחינהלןכרקוניאשהמביוארוניאןכ

יפכישילשהקלחהןכאיהקילמהתושעלו

ןברקהיתלוזאוהשהמיכםינהנתמונחנאש

לעהומתלשיויהטיחשידילעלכאנהיהיש

תאךפשורמאמלעוקלחרשאםימכחתעד

םיתרוכויהיכםירמואשהטיחשהןמץוחומד

םדוקםאוםדהךפשנהיהוךריהידינינש

תושעהלןכבותכההרוהאלהטיחשה

וייהונמאיאליכהטיחשהםדוקיחבהלועפ

ושפנתאצםדוקםאהטיחשרחאדועוותוממ

ןמרורבהרומיתלכםייחילעברעצאוה

השעמבאוהושפנתאצרחאםאובותכה

רמאמההזעמשמהרומבותכהןיאוהחיתנה

םדלעהונאצמהכיפשהשאלאדועאלו

רמאנוךפשיךיחבזםדורמאשומכהחיכשו

ונכפשתץראהלעולכאתאלםדהקר

ךרקבמתחבזורמאשהמלעזימרמוםימכ

:ךנאצמו

רשעהשלשקרפ

טחשיהברשאילכהתוכיאברובדה

תלכאמהל״רילכהיטחשנה

הדחהיהתשןידהןמטחשנהטחשיהברשא

הלחתבטוחשלהצורשכוהמינפילכהפירחו

ךלתםאוטחושההנקדביךכרחאוהנזיחשי



ןדע ןג

הטיחש.ןינע

ינפוא׳תיונממלולשלדחאהיםירקעינשב

בוטםאעודילככעדויאוהשינשהוךרוצה

ינשולאויןינעםושבלכסיאלוערםאו

שרשהורקעהםהדוהיהירקעמםישרשה

אלש׳תיםשהלשויתורזנוויתולועפקידצהל

ןיאוהנומאלאאוהוסמהםושונממלופי

ןויעירחאתפומבקדציש״ךירצהזלכולוע

יתפומחרכהבןידהונקספוליאוהולכשה

ראשנפ״כעסמהםושונממלופיאלשלכשה

םיפיהםינפהעבראמדחאלבאכההזהיהיש

אוההזיאתעדלךירצויסמחותויהמתאצל

םינפהינשםלואויםיפיהםינפהעבראמ

ורבעיאלבאכתייחדוהעינםהםהשםיפיה

ינפואונממונקלסשתפומהןפואביכ׳תיוילע

דצלעויתולועפתויהלקיחרנומצעבובךרוצה

תופילראשנאלםלואויבאכתייחדוהעינמה

םהשםיפיהםינפינשמדחאבקרבאכההז

םירחאהםינפינשרשפאיאיכבוחהוהלעוהה

וניאיחהתטיחשיכומצעיחהתניחבבוליפא

וענמלאלוןטקבאכבלודנבאכתייחד

םהשםינפהינשםנמאויותלוזביאכהלמ

ןויעירהאםימכחהונחבהלעוההובוחה

לעאלוהלעוההדצלעוהורישיהוםלכש

בוחהןינעהנהרשכיאליכינפמבוחהדצ

בייחתתשדעהתלוזיחהמהבההביאכהאליכ

היהשהביחרכההקולחהםאיבהןכלעבאכה

הלעוההךרדוהלעוההןפואבייחלםינפהללכ

דספההירחאותויהלל״רדומתולתתלאוה

ותויהמוהואיצוהםאוהחונמולאיצמהלו

דיספהשהממףידעיאלשרחארומתבםמה

אוהשורמאןכלעואושהתרותבהיהיהנה

יחלבאכהריתהשיממאורילםיווצמלטואיל

ם״ייחהץ״ערפסברואבהונבחרהונהנארבכו

ןיוהאוהשךלמתרזנינפמוהופיםהמש

רעשמוהומשםהמוםיפיהםינפהעבראמ

ןינעלכמוהורטפםהמוםירזםינפבבוהה

ליכשמהיחםעותוושהלאלשידכוהופיש

ליכשמהיחםעהושיאלשותלעוהוטעמםהמו

ןימכותלעוהומשוהרתיותלעוהרשא

ךלשיוירומתהןינעוהזהזהםלועהתלעות

תחאבהרוהאלתועדההלאלכיכתעדל

הרוהלכשהתפומאלואיבנרמאמםהמ

הרזנקידצהלחרכהמאלאןינעההזלעומצע

הכברמואהזסמההדצלעהיהתאלשלאה

דחאלכלהארנשומבהכברמואהזו

ודוהה״עונימכהתיברמויותעדתובשיתהמ

ורמאובאכההזתופילידכוהונימאהורומהב

ותטיחשרומתהןינעבןימאיאלשימיכ

הלכנ

הטיחשהלעיכשוחלשיתמונפאצמנוקדכןכ

ירחאוטחשוקדביהלוספהטיחשהוהמנפנ

קדבןכרחאורחארבדבןיכסהשמתשנןכ

ןיכסבהמינפהיבהרשכהטיחשהסונפאצמנו

ילואנמלאנתנשןיכסהוירחארבדבהתיהילוא

לאנתנרשאויהבטוחשלרוסאםילארשיםניא

טוחשלרוסאהלכנתנרשאהמהבתטיחסב

:הב

רשעהעבראקרפ

יותרוצהמוטחושהאוהימ*ןין^יןןך

ברקישיוארהאוהימתעדלךירצ

הכאלמהיכתעדלשיויתאזההכאלמהלא

שיםהמדהאלכלוןוקתוהנומאהכירצתאזה

השעמהוהעידיהתוכיאלעוהשעמוהעידי

וכשמיחבשהויאננהיפלעוחבשויאננשי

לעקרםייוארםניאולאושנועהולוטנה

קוספלשיןכלעיותעדהמלשרשאיונוכה

וניאשיממלופתשיוארןיאהכאלמהתאזיכ

תוצמתויולתתאזההכאלמבשירחאיכדנוב

רנובאוהשימלקרבייחתתאלהוצמהו

רשפאיאןכלעושנועהולומנהלכקירשא

הלכקהילעברמאמךפהרנובהןמקרלופתש

םירחאווטחששןטקוהטוששרהורמאש

אליכהרשכםתטיחשןנוהכוטחששםיאור

רישכהבאלוותלוזרושאבלעופהתלועפהלתת

םלואויומצעלעופהתניחבבקרותלוז

השעמוהעידיהלשישונרכזרשאהנומאה

לוכאל׳תירישכהךיאתעדלאיההעידיה

םימכחהתועדןכאיהטיחשהידילעיחה

ךרוציפלתאזההעידיהתוכיאכוקלחג

יחלבאכאיההטיחשהיכםירמואשהטיחשה

אלםאסמחאוהערלכועראוהבאכ־לכו

םהשםיפיהםינפהעבראמדחאלעהיהי

ויהןכלעויהעינמובאכתייחדבוחהלעוה

אצויהלכויחהלוכאםלועהתומאמתצק׳יענמנ

ויהאלשינפמםיידוההוםיירצמהומכיחהןמ

הטיחשההשענאלםלואוהאובנבםינימאמ
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יכתוסכלמרוטפהארנםדהםשורןיאוותטיחשסירהאוארוטחשםאוטחשי

ןיאםאווהסכורמאבותכהיכהסכיהמחורותזחאשימוילכאתהרשבהתיהש

אוההטיחשהםדויהסכיהמהארנםדהוטחשיאלותעדהלכלכתנשימורובשהוהער

אלוטחשנהראוצלעשםדאלותוסעוליוארההכאלמהתאזשםושמםתעדבשיתתשדע

ירתונוהטיחשבךפשירשאאלאהציחרםדאלשםשהתרזנרישיהלבלההשעמלהכירצ

םדאלוומדתאךפשורמאךכיכםדהליכשהל.םירבאההשעמלויאושהךרדבהיהת

יואררחאםדףוטיאלםאאלאתלכאמבשילעבתעדבאלהטיחשהתכאלמבוידיתא

והסכוטחשםאןכותלכאמהםדתוסכלהכירצהניאםילוהתטיחששורמאשהלכקה

דהאשיאוהסכםאןכותוסכלמרוטפהורהךרדואקסעתמכטחשםאוליפאאלאהנוב

לכאייוסכהתוצמרכשןמטחושהענמנהטחשולתוכבהצענלןיבםקרזשואקוחש

בייחוניאלכאהאלשותטיחשהלספנםאהרועשוהמוקמבהטיחשהוליאוההתכלהכ

ןכיכגרהנהםדכומדיכםדהתאתוסכלטחושההצרישכםנמאיהרשכוזירה

ומדתאךפשולכאירשאבותכהרמאודיבותלכאמהתינמיהודיבשופתיטוהשל

חברהםישארטחשםאםלואוירפעבוהסכוטשוהנקםהשהיחהראוצינמיסתילאמשה

ןיאשדהאםלכםדתוסכליוארדהאלספנוזאוםלשוריתאפלאוינפוםידירוינשו

לספנהםדתוסכליוארםדהסכמלשנוע:הכרבהאיהתאזוויפבוובלכםשהתאךרבי

שישהבשחמהרקעיפלותטיחשברשאםלועהךלמוניהלא׳ההתאךורב

אלולוחבאלהסכיאלהסכמהויםדהיוסכבהמהבטוחשלונלריתהוויתוצמבונשדק

ומכםירבדהראשבאלוהמקבאלודיסבםעטוירוהטףועואהרוהטהיחואהרוהט

ואןתשפיצעכואךינרזכואשרחירבשילשדקםעטכונשירפהרשאונשדקרשא

םאיכםדאהסכיאלרבדףוסיםיצעתרוסנבםימעהןמםכתאלידבאורמאנשרוכבלכ

קדדשאדערמאנשבהזהקיחשבורפעבךאולכאתרשאהיחהתאזרמאויילתויהל

רפעל
רמ



ןףןןהטיחש ןי#ןג

תנומאבןמאנוניאשימתטיחשןכםא

דמלשתנומאוהאובנהתתמאו׳תילאהדוחי

ךלמההמלשוהלכנותטיחשהרותהתנומאב

וניאאממהויהבעותםיעשרחבזרמאה״ע

אמטואוהונלכאיםאםילוחהטוחשלמענמנ

תחבזורמאמירחארמאןכיכוהומכותלוז

עודיויונלכאיודחירוהטהואממהךרקבמ

פ״עארבדיםלשהםעתלכאוחבזתרמאמש

לארשילכרובדבהמונמלארשימדהאלכש

לצאםלשוניאשימםנמאויםירשכתקזחב

ולשיויניעתואריפלולהארנאלאםירחא

הטמלשימוומצעבאוהלוכאלוטוחשל

יונורמחריכמשימםשלןיאשםוקמבונממ

ונורסחריכמשימםשלשישרועבלכא

ולוליפארסאתותטיחשוןודזהלועותעש

רמאמההזונרמאאלויסירחאלןכשלכומצעל

טוחשלתושרולשישהיהישימלכלחלושמ

יהוצמהתולתהלןימאישימבונתנוכלכא

:וידילע

רשעהעבשקרפ

יטחשנהףונהתילכתהמישימחהף״ןבדה

טחשנהףונהתילכתתשקבב~

רשכהידילעלכאהלרתוהיחהשונראברבכ

יחההטיחשהרשכהתלוזבךאהטיחשה

יציבורסאנןכליחאוהשכלכאהלרוסא

ןמאצויהךאיחהןמרבאםושמסרוסמה

רפסשבותכהונאצמבלחהוהציבהןונכיחה

רופצןקארקייכרמואהציבהלעםרתהב

בלחהלעוםיציבואםיחורפאךרדבךינפל

םניאשבדובלחושבדובלהתבזןירארמוא

רמננאלוליפאויחהןמרבאםושמםירוסא

םדאצמנםאהציבולכאהלרתומלפנוץיבה

תויולצםיציבוילכאהלרוסאערזהרשקלע

ךאילכאהלתורוסאלארשיוניאידילע

םושםבהשעיאלוליפארואבםכילשהםא

ולשבתנשםיציבותורתומםניאתרחאהלועפ

-לכאהלתורוסאםהסנםיאמטםיציבםע

איהשדועבהרמננםאהרוסאהפרטהתציבו

םירוסאאמטהיחהבלחותציבךאהפרמ

ורמאוולכאתאלםרשבמרמאבותכהש

ךאיםהייחבםהמאצויהלכה״עםימכחה

אמטהףועהתציברוסאבורוההלכקהילעב

ףועהתציבלעדהאםוקממאממהיחהבלחו

בלחהרוסאבוהנעיהתבתאורמאממאמטה

ךאאמלעבםירבדולאולמנהתאורמאממ

תורוהלבוטרתויולכאתאלםרשבמרמאממ

םרוסאב

רמאנשןכסנרפאבוולבהזתורפעורפעל

ינפמקדתויהלךירצותאטחהתפרשרפעמ

ץראכךפשישךירצוקודלעהרויורפערמאש

והתכפשאלווהתמשעלסחיחצלערמאגש

רמאנשהסכיומצעאוהטחושהויץראהלע

תוסכלךירצורפעבז־סכוומדתאךפשו

ידכולגרבאלודיבשישתלכאמבואודיב

םדהיוסכתכרבךרביויהוצמבדובכנוהניש

רשאםלועהךלמוניהלאךורברמאיו

היחהםדיוסכלעונוצוויתוצמבונשדק

יהסכיךכרחאוטחשנהףועהואתטחשנה

ןכתיאלןכלעותוסכלבייחחלנתנםאו

תרחאהופכבהסכיוםדאהףכלעטחשהל

רשאטחושהויהתארפעיכאצמנשרובעב

התויהםעששחןיאםלשורידננוינפןתנאל

הטיחשהטחשוךרבאלםאאלאהבוטהימ

טחשנהרמאיאלםדההסכאלםאןכוהלוספ

לקמהםנמאיהשארבהוצמהתאזיכםושמ

רשאודואבהונלםדקרשאכהרותהתוצמב

השמונוצרשאתחאהרותבךמוסוניא

ךיהלא׳הלוקבעמשתיכרמאוה״עוניבר

הרותהרפסבהבותכהויתוקחוויתוצמרומשל

אלשןמאנוניאיכהפהתרותבאלוהזה

ליפהשפ״עאוהשעמבןיבהבשחמבןיבלקלק

ותבשחמןובאלוליאוההיוארותטיחש

הטיחשהתכאלמהרשכוהשיפלעוהשעמו

הרותבםינפחלנמהלכאיהלוספותטיחש

ותטיחשוףדנמאוהםשהתאהיתוצמהזבמהו

ללכבאוהורואבהונלםדקשומכהלכנ־

־ואמטיוילכואלכםינואשחלכםהיחבזרמאנה

רבועלכואהוהלכנםיבכוכידבועתטיחשו

יוחבזמתלכאוךלארקורמאנשהשעתאלכ

איהשהטיחשלכיכרמאמהונקספםלואו

יפלעותנומאןיאואוההטחושהןמת^פונ

הנומאהךרדמןיבהרותההרישיהוהרישכהש

םיקרפבונרדםשיפבהטיחשהןוקתךרדמןיב

איההרועשבוהמוקמבהתויהםעםימדוקה

לכהלכנלכולכאתאלרמואבותכהוהלכג

לטבמוהרותבםינפהלנמשימתטיחשןכש

בייחאוהשהמבלשרתמהןכשלכתוצמה

ירקעמרקעברפובשימתטיחשןכשלב

םיבכוכידבועתטיחשןכשלכהנומאה

הטיחשהבותכהרישכהאלשהארתאלה

ומצעלארשילאלאלוכאלולרתוהשהמב

תלכאוחבזתךשפנתואלכבקררמאנש

ךירעשבתלכאוךנאצמוךרקבמתחבזורשב

םיבכובידבועהןמהרותבםהמעאבשימלו

יטחשירשאלארשיברנהרנהןמודמאנשי



גצןדעהטיהש ןינעןג

ינפמךאהדאתהיאנתביולתתושרהןיארשכ

הואתיכרמאהואתההכבהיולתהליכאהש

לכאהלתנמלעאלאיחהטחשיאלשונוצרו

רשאכםדךפושכןודנהיהיןכאלםאש

בשחיםדרבדמבהנחמבטחששימלרמאנ

לעהרותההרזנשיפכךשמיאלשימלכיכ

םנמאויםדךפושאוהולאכםלאהיחה

הצוראוהשהרוצוזיאבטחשנהלוכאלולשי

ואותולצלםאונלכאיורשבהשבילםא

ומכחולמהירחאתולועפהולאלכוולשבל

ולהשעישילכרשבאוהשכלכאראבתיש

ךאםושמלכאהלרוסאתולעפהולאמתהא

הרסאטחשנהףונהמו•י׳וכוושפנברשב

בלחבידנוהשנהדינובלחהוםדההרותה

םתצקמםירוסאםהמוםללכמםירוסאםהמומא

:םראבלליחתנו

רשעהנומשקרפ

תעדלךירצויהרותבאברבכםדהרוסא

ידילעורשברשכוהשיחהםדםא

הלכקהילעבתעדכרוסאבהיהידבלהטיחש

ןכםנהיהישואתופועותויחתומהבםדןונב

ידילעםרשכהןיארשאםינדוםיכנהםד

עבראבאבםדהרוסאיכתעדלךירצויהטיחש

ארקיותשרפבדחאהיןיואלהנומשבתוישרפ

יולכאתאלםדלכובלהלכרמאשןונב

ולכאתאלםדלכורמאשוצתשרפבינשה

ירחאתשרפבישילשהיםכיתובשומלכב

יעיברהיםדלכאתאלםכמשפנלכתומ

ינבלרמואוךומסבתאזהשרפבדוערמאנש

ישימחהיולכאתאלרשבלכםדלארשי

לעולכאתאלםדהקרהארתשרפברמאנש

דוערמאשיששהיםימכונכפשתץראה

יםדהלוכאיתלכלקזחקרתאזהשרפב

ןדאהלעונלכאתאלדוערמאנשיעיבשה

ונלכאהאלדועדמאנשינימשה♦םימכונבפשת

ארקיותשרפברמאנשהמןכא׳ךלבטייןעמל

ונלהארנהיהולכאתאלםדלכובלהלכ

הזיאבטרפאלשרובעבםדלכרסאשעודיב

וצתשרפבאבשירחאוירוסאםדההיהיןימ

לכורמאוםדהםהמרסאישםינימהראבו

המהבלוףועלםכיתובשומלכבולכאתאלםד

לכורמאמשללכמלכואלשנועןכשריכזהו

םעטהמוםייחילעבלכםדללוכוניאםד

לכלולכלהצורשםירמואונייהולכתלמל

הטיחשםדםירבאםדןונכיחהןמאצוישםד

םדרםאיאליכםירבוסונייהוהציחרםדז

רחא

4

אמטהיזוהןמאצויהרמאנשןויכוםרוסאב

ןכלעורתחבאוהרוהטהןמאצויהללכמ

אמטהןמאצויהשבדהלכאיבותכהםהברפס

שבדהןיאשעודיברתהבאוהםירובדהל״ר

יםיבשעהןמץבקמשהממקרםפונתיצמתמ

ךארמאממורתהבהלכקהילעבורוהשהמו

עמשמןיאףועהץרשלכמולכאתהזתא

הערצהשבדורסאשדועוהזהרומבותכה

שישהמךאיאמטםשכארקנשםושמ

םירבדהולארתהבהעדיהמואהשרמולונל

המואהםתואוקיתעהוה״עחילשהתיידצמ

יםרתהברפסבותכהשיכורודרחארת

אלשםירובדהןמשבדהםילידבמשכךירצו

לארמאממהחיתרוםומחידילעולידבי

ךולכלתאצינפמםכיתושפנתאוצקשת

ישבדהלכאהלרשכיזאושבדהלעץקשה

רמאממהרותהןמהרהזאהלכנהתרהזאו

הבאתאלויהפרטוהלכנלכ*זתרשאשפנהו

תליכאםיריתמשהלכקהילעבירבדלעומשל

םירחאוונימבןימלעםיששמדחאבהלכנה

רשבל״רונימבןימלעאוהשהמבהורסא

ונימבןימוניאשכורוהטרשבלעאמט

םהמשישםהיניבהקולחוםעטןתונב

קדציךיאוםיששמדהאאוהםנש־םירמוא

םירבדהולאלכשםיקלוחםהוליאוהםרמאמ

םהלןיאוהלכקירבדםהשםידומסמצעםה

אתכמסאואיבהשהמו♦בותכהןמעויס

יריקםירועכםיששנמהלשבעורזהרמאממ

לכאתיזרועשכהלכנהתליכאורמאדועו

הלכנלכאתרשאשפנהובותכהרמאשרהא

המבוליפאהלכנלכולכאתאל׳ובוהפרטו

ברעתנשהמלכבברעתנםאוליפאואוהש

הרוהטהמהבתלכנויהרותןידמרוסאלכה

יכורמאנשהמצעתתימתומתרשאאיה

יהלכאלםכלאיהרשאהמהבהןמתומי•

רשאשפנלכורמואתומירחאתשרפבו

תלכנללוכורנבוחרזאבהפרטוהלכנלכאת

ןמהטיחשבולספנרשאוףועתלכנוהמהב

רהזהלךירצותולכנלכהונראברשאםיכרדה

'הטיחשברשכוהשהמםנמאםתליכאמ

ןמרשבתרובהוילכאהליוארהאוההרשכ

יחהןמרבאלכואכושפנתאצםדוקטחשנה

המלכא♦ראבתנשומברוסאומצעטחשנהו

ושפנתאצירהאאוהטהשנבתושעלולשיש

ינינעמהרותההבייחשהטלעוננוצרןיאו

ןכאהוצמןפואליולתשהמותונברקה

דצלעאוהולכאהלותילכתשהמבוננוצר

לוכאלךשפנהואתיכרמאשומכתושרה



ןדע

!דטיחשןינעק•

טייחילעבםדללוכםדלכלכאתרשא

תשרפכרמאשןידהאוההליכאכםירתומה

םנללוכוולכאתאלםדלכוכלחלכארקיו

היהתאלםאשהציבהךותכאצמישםדןכ

הציבהלכואוםדהףלוקץיבהךותכהנורא

ןומלחהואןובלחהרשקלעםדהאצמיםאו

הרוסאהציבהורכזלשערזהרשקאוה

בייחבותכהורצונחורפאהשינפמלכאהל

רשבהןמותרסהבלדתשהלםירהזומהיהנש

לכאישדועבםדבהליכאהרמאנךכליכ

םעשפנהלכאתאלורמאוחלמילכרשבה

הצמישדעטוחשהחינהלהלהתבךירצורשבה

רשבהרוקנהשעיןכירחאובוטבומד

ונלשישומכםדהםחבשתורוקמהאיצוהל

אלשחלמברשבההלמיךכרחאויהקתעהב

תאצלםדהסמישדעבעאלוקדאלהיהי

דימדאמקדהיהיםאיכרשבהךותןמ

יםדהסמיש*ושבהךותרובעיאלוסמי

לעואבוקנילכבתויהלוהחלמישכךירצו

ונממאיצוהלהילצתעשידכםילכיטושפבנ

היהיןכאלםאשרשבהןמהצמירשאםדה

םימההיהיאלורשכבעלכנדועםדה

רשכהםעראשנוםדבלוהמונממאצויש

ונצהריכ״חאוילכהרוחןמאצויהיהיאלא

ואונלשביכ״חאוךזםימהאצוישדעבטיה

ךירצםנמאויונלכאיווהשבייואונלצי

תליכאבבטיהרהזנהלכונלשבישכרהזיש

ךילשיןכירחאוםימהחיתריןכלםדוקםדה

יכבטיההחתרהבףצקהאצויוםימברשבה

רוסאברמארשאכםייבזנהםדיתלוזרחא

ולכאתאלזעושבכורושכלחלכבלחה

יתלוזבלחרסאיאלושנועהןכסנריכזהו

רוסאבםגהצרןכתורכזנהתומהבהולאבלח

ללכמהמהבלוףועלםירכזנהולאלעםדה

ינימלכלעהנועולכאתאלםדלכוורמאג

תשרפבריכזהשהמוייחהןמםיאצויהםדה

רובעביכקפסןיאתומוקמינשבהאר

היהיאלשראבלהצרוהואתרשבריכזהש

ורמאבותליכאבריהזהחבזמהלעקרזנםדה

ץראהלערמולידכולכאתאלםדהקר

םדהלוכאיתלכלקזחקרםימכונכפשת

םדהרוסאבםירמאמהולאבהרוהאלשהארנו

תומירחאתשרפבךאיהואתרשבםדקר

רנהרנהןמולארשיתיבמשיאשיאורמא

ינפיתתנוםדלכלכאירשאםכותב

םוקמההזביכתעדלשיויתלכואהשפנב

ריהזהאלסאשינעיאלבותכהושנועריכזה

לכובלחלכקוספבתמדוקהרהזאהןכםא

ולכאתאלםדלכוורמאבוולכאתאלםד

ףועלטרפםששרחאוםכיתובשומלכב

המהבהוףועהםדלעהנועהזסנהמהבלו

לילכהלידכםינפואלהנהרמאמההנשםלואו

םדוהסוכישםדםיקלחינשלםדהקלחלורנה

רוסאבתולעיתשלילכהלידכוהסוכיאלש

ורמאבחבזמלסיברקנםהמשםינימהםדםדה

ןכשמםדהשינפמחבזמהלעםכלויתתנינאו

יכורמאבורוסאבהלעדועריכזהלושפנה

אוהםדהשרמאלואיהםדברשבהשפנ

לעףצאוהדימוואיצוהלוכותמבאושםוחהשנועןכםנריכזהתולעהולאינפמוישפנה

םירקםימכרשבהןתיםאךאיםימהינפםלואותרכיוילכואלכורמאבםדהלכוא

ץוחבמטעמטעמרשבהלשבהמםירשופואידכהלעינפמאיהםדברשבהשפניכורמא

םדהבאוששאהילצהךאםינפבםדהרצענוחבזמלםיברקנםניאשםייחילעבםדרוסאל

באוששהמלכקל.רבדויתחתםישיאלורשבלכשפנשהלעהותתברמולונלשיו

רוסאוםדוןמושתכורעהאוהשונממשאה

ךכלכהרותההריהזההציחרםדלעואוה

לעלקייכםדהלוכאיתלכלקזהקרהרמאב

חיטבהןכלעווזהוצמבלשרתהלםדאה

רשאשפנהורמאשתומוקמשלשבשנועה.

יתתנורמאנו׳ונושפנההתרבנוםדלכלכאת

תרכיוילכיאלכרמאנותלכואהשפנבינפ

הטיחשםדםירבאהםדדננכשרפלשיו

לארשיוניאהתאליכאהלרוסאויהציחרםד

ושפנברשבךארמאנשחנינבתרהזאמםדה

רכשבםגבוהבהחיטבהוולכאתאלומד

ליבשבויךלבטייןעמלונלכאתאלורמאב

םיבחרםהשןפואלשארלשתורוקמהרוקנ

ילכםדהאיצוהלדבלחלמהםהבקיפסה

רוקנ

יאושפנהאוהםדהיברמאואיהםדב

תימהבהשפנהאיהוהנימשפנהלוכאלרשפא

ושפנםויקשיחלכבהושהלעהוליאוהו

ןאכמויאוההםדהלכאהלרוסאב.אהיומדב

םריכזהאלשפ״עאוםיבנחוםינדםדרמאנ

ךאהטיחשבאצויםמדןיאשינפמסמשכ

םדברשבלכשפניכרמאוםרשבתליכאב

רשבילןיאמרמאנשסהרשבםינדהואיה

םאםהלאצמוםהלטחשירקבוןאצהרמאו

םהםיכנחויםהלףסאיםיהינדלכתא

ולכאתאלםדלכוקוספללכמףועהןייש

פ״עאוחולמבאצויםמדוםיבנחוםינדללוכ

רקעהםהשםריכזההמהבלוףועלריכזהש

שפנלכרמאשדעהוםיטחשנםהשיפל



דצןדע׳י2־״״ !ינעןג

כוהכהרמאאליבם־רמואםדמיבלחהןינעב

םילוהבלהשםילוהיכלהאלםישדקבלחקר

םיכשמנהוירבכעהיושמתדוהזורתהבאוה

השלשםהםיבלההשםירמואםהמויוירחא

לעהסכמהבלחהםהשםילוחהןמםירוסא

תעדוהזותוילכהבלהוברקהלערשאוברקה

ןמםירוסאהםיבלההשםירמואםהמויםינברה

ןמהששוזעהורקבהןמהשמהםהםילוחה

יוארהלהתבםלואויםיארקהתעדוהזושבכה

ןכירחאוטשפהעמשמיפלםיבותכבןייעל

םילוחבלחריתמשירבכעהיושמםעקולחל

דבלהשלשהםירסואהםעונידיבישנכ״האו

תשרפברמאבותכהשרמאנויםינברהםהש

זעהןברקבםימלשהתשרפתמיתחבארקיו

בלההתא׳הלהשאונברקונממבירקהו

לערשאבלההלכתאוברקהתאהסכמה

רשאבלחהתאותוילכהיתשתאוברקה

לעתרתויהתאוםילסבהלערשאןהילע

ןהכהםרימקהורמאוהנריסיתוילכהלעדבכה

׳הלבלהלכחוחינחירלהשאםהלההבזמה

לעאוהשעודיב׳הלבלהלכללוכרמאמההזו

םכיתורודלםלועתקהרמאכ׳יחאםישדקבלה

ולכאתאלםדלכובלחלכםכיתובשומלכב

םאיכםישדקבלחלעהנועוניארמאמההזו

רמאמבהרוהםישדקבלחביכםילוהבלחלע

םדלכובלהלכרמאמבךא׳הלבלהלכ

ינפמםילוהבלהרסאוםילוהבלהרוסאבאוה

ןכלעוחבזמלןתנבלחהםניממברקנהיב

ןתנםדהםנשינפמםדהרוסאלןכםנששח

ורמאבבלחהלעהרוהוםיברקנהןמחבזמל

ולכאתאלזעובשכו.רושבלהלכוצתשרפב

רשאהמהבהןמבלהלכואלכיכרמאו

םדהלעהרוהוי׳הלהשאהנממובירקי

םכלויתתנינאוורמאבתומירחאתשרפב

אוהםדהיבםכיתושפנלערפכלהכזמהלע

ןכלעהלעהאיהתאזוליאוהורפכישפנב

הרוהשירהאםישדקהלצאםרוסאריכזה

םרוסאןכםגהרוהחבזמהלעםינתנםהש

לכרמאמבלכאןינעהןכןיאםאוךומסב

םעטהמםישדקבלחלעקרהנועוניאבלה

ןתנאוהשירהאםתליכארוסאבתורוהל

רבארוסאלששהאלשומכוחבזמל

ןכחבזמלםינהנםהשרובעבהלועהירבאמ

?לחהתליכארוסאבתורוהליוארהיהאל

ןכירחאאלאדועאלוףרשנאוהשירחא

יפכורנלוחרזאלולכאתאלםדלכורמא

םישדקהלעןכםצםדהרוסאהנועהיהוירבד

אצירוסאבםילוחהםדםגשעודיבוודבל

עייזמ

ירוקמולולהאוהשןפואלףועהךאידוקנ

םירקנמםניאחלמידילעםדהםיקירמםדה

םימכחהםירמואלוחטהודבכהםנמאיםתוא

רהאלכאישאילצאלאלשבתיאלשה״ע

ירמאוםהבםדהעובמשינפמםחולםושחותנ

ריסהלךירצןיאולשבתיהצריםאהלציש

םיקירמםיבחרםהשירחאיכ.דבכהירוקמ

םיקירמםיכתהנשכםיקדהסירוקמהוםדה

םבתהמםתואהלצישבוחולמידילעםדה

ילעבתעדכאלםדהתאבאושםוההו

דבכהןמםדהשורפיםאיכורמאשהלכקה

דבכבודועבאלאםדהםושמרוסאהיהי

סאוהוריתהדועוםדםושמרוסאוניא

וניאשינפמתולמילכןימוהכשאבלשבתי

אלדרבדהזווהוריתהוכותבשםדוטלופ

היהיונממםדהשורפיאלםאיכרשפא

םאבלהורוסאבהיהישורפיםאורתהב

לכאהלרוסאומדאיצוהלערקישםדוקלשבתנ

ירהאיכםירמואשהלכקהילעבתעדכאל

בלהשינפמלכאנוומדאיצומווערוקלשבתנש

ינפמיכתעדלשיויוטלופךכועלובשכקלח

רשבהלוכאלםעיפשהבורמלקנתויה

ידילעלפונרבדהוםדהאיצוהלםלצעתהו

בותכההברהםישנוםישנאםינטקוםילודג

ןיאשהמרבשבןכםנחיטבהוםישנעוןיואל

םדאינבתויהלהרותבשן.יואלראשבןכ

םתבוטוםערזתדמתהלםחיטבהוהכרהםיריהז

:ךינבלוךלבטייןעמלש״מכ

רשעהעשתקרפ

הרותהיכהזוננינעתחיתפבונוריעה־ף^כ

תמכהיפלהאובנהתועצמאבהיונב

ןוצרעדונאהירובדהתניחביפלואטבמה

ןובנאוההרובדהעמושהיהישךירצורבדמה

רבדמהומצעאוהולאכותצילמןיבהלשחל

דמועהיהיהבשחמוזיאבואוההרובדה

תויהרשפאםאויאוההרובדהואיצוהב

ילכרשפאיאםיברםינינעלהושידחארובד

לאאוההרובדהתניחביפלתערנמותפסות

לכקלשפנןכושןייעמהתויהלךירצותמאה

תחאלהיטנילכאוההרובדלהיוארהנוכוזיא

ןמיתמאהןינעהןחביזאותועטמהתוכסה

בותכבורוסאאבבלחהיכעוריוילטבה

םלועתקחארקיותשרפבתומוקמינשב

םדלכובלחלכםכיתובשומלכבםכיתורודל

בשכורושבלהלכוצתשרפבוולכאתאל

תועדשלשלוקלחנלארשיויולכאתאלזעו

•*
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הטיחמ״ןינע

סושמלכאהלרתהבוניאשןויכהלכנבלחש

טושמרבועהיהיהלכנבלחלכואההלכנ

לכואםושמתרכבייחהיהיאלוהלכנלכוא

ךאתרכבולילכהלידכוריכתןכלעבלח

אללוכאוהכאלמלכלהשעירמאשהמב

להשינפמוילערימחנאלשידכוהולכאת

הליכאברוסאהיהישומכרמאנורוסאלערוסא

ןכלעיכרובסלרשפאוהכאלמברוסאהיהי

ןויכןובנאלשידכהכאלמלכלהשעירמא

שוחלשיויהאנהברוסאהיהיהליכאברסאנש

םילוחבלהבהנובהשונתאיצוההריקחהשירחא

םילוחבלחרוסאםוקמההזבריכזהלםעטהמ

ותמכסהרקעבלחהשרובעבםעטהתתלשיו

לערשאוהסכמהעודיאוהשיפכןכלהןמושל

הלעהשונירוהרבבותוילכהלעשבלחוברקה

חבזמלםיברקםהשינפמםיבלחהרוסאב

רתיםהמדהאןיאשםיברקהלכלהושהרזנו

םהשםירחאההשלשהוליאוהוותלוזמףודעו

דמגבלחוארקיאלהילאהותרתויהותוילכה

תומשהמיכסהשונעדיהרותהןמןכאןושלה

ןושלהרקעןוקתיפלםניארשאםירבדל

אצויכוםיאולמוםימלשוםשאותאטחומכ

וסכםיבלחהשלשהולאתאםנארקוםהב

ץקהןקתולאכםינברהתעדתערבהבראבנש

בלחםשבםארקסטרפשירחאיכןושל

ראבנשהמבעדתרבכו׳הלבלחלכורמאכ

ןמתומכסומהתומשהיכתוירעהשוריפב

ןושלהדצמתומכסומהתומשהלאומדיהרותה

ירהאןושל*תומשוליעוישומכדהאןינעב

ירחאחרותהתומשוליעויןכםתמכסה

םודמלכוםצפחםירחאלעידוהלםתמכסה

תמכסהמהששהלעםכסוהשירחאבלחרמאיש

השבחושבכהןמהששללוכהיהיהרותה

ןעומהאצמיאלשךאיזעהורקבהןמ

סככוהםאבלחםשיכרמולוקולחלםוקמ

היהתדבלםישדקהלעהשלשהתלוזלע

רוסאריכזהןכלעןכאלםילוחבלכאהמכסהה

התיהשהמבםישדקהלאךומסבםילוחבלח

םשבםמרפשםישדקהיבלחארקהלהמכסהה

יכולכאתאלםדלכובלחלכורמאבבלה

ארקהלםישדקהלעהמכסהההיחהשומכ

לכבכביתורודלםלועתקהרמאבלחםשב

ןכולכאתאלםדלכובלהלכםכיתובשומ

.בלהםשבארקהלםילוחהלעהמכסהההיהת

לעןישיקמןיאיכהזמשקומהזהיהישאל

רמאווצתשרפבאבשכןכלעהרותהתומש

ילואיכקפתסנאלשזעובשכורושבלחלכ

לכואלכיכדוערמאהששחללוכהיהיאל

בלח

ןמןיבםישדקהןמןיברוסאםדהשומכעדו

ןיבםישדקהןמןיברוסאבלחהןכםילוהה

ןכ•ירחארמאשאלאדועאלוםילוחהןמ

בלהוםכיתובשומלכבםכיתורודלםלועתקח

שדקמברחבומהםוקמבםאיכוניאםישדקה

וניאשדמיימםכיתובשומלכבםעטהמו

תיבשהלידכו♦םילוחבלחלעקרזימרמ

בלהלכןכלםדוקרמאאלןעוטלכתנעט

םכיתורודלםלועתקחרמאישןכירחאוםדלכו

םכיתובשומלכבשרסאלםוקמןעוטהאוצמל

םלועתקחרמאשדועוםדהלעהנוע

ןמזןיבללוכרמאמההזלכוםכיתורודל

תונברקןיאתולנהןמזבותולנהןמזןיבתיבה

םירמאמהולאבןוכשהמוםישדקבלחרוסאל

לכבלחהליבשברמאוראבווצתשרפבאב

רוסאוניאבלחהשהרוהוזעובשבורושבלח

םינימהולאמשינפמםינימהשלשהולאמקד

לכיכרמארשאבחבזמבםיבלחהסיברקנ

השאהנממובירקירשאהמהבהןמבלחלכוא

ובירקירשאורמאבןוצרהיןיאוהתרכנו,הל

םיבירקמשהמצעהמהבהןמ׳הלןכרקהנממ

ינפמלכאהלרוסאבלחההיהיןכרקהנםמ

ןיאיכהנוכהתאזיפלםכוחמרובדוניאש

חבזמלןתנבלחהןיאשןכרקלהברקהמהבךל

בלחהאצמיהנאןכרקןתנבלחהשןויכו

בלחהןתנישהמהבןכרקאצמישולכאהל

רשבהובלחהןתנישואאצמנרשבהןתניאלו

אצמנאלבלחהיתלוזדחארבדןתנישלכא

ןמבלחלכואלכיכורמאברמאמהןוכיןיאו

הארנ׳הלהשאהנממובירקירשאהמהבה

לכואהוןכרקהמהבהןמןתנהיהרחארבדש

רמאמהנועהיהםאיכתרבבייחהיהיהבלח

היההמהבהןמברקהבלחהלעוב־רקידשא

ונבירקידשאבלחלכואלכיכרמוי■יוצר

ןמבלחלכואלכיכרמאישאל׳הלןכרק

:׳הלןברקהנממובירקירשאהמהבה

יכרמוליוארהיהבוטרתוירמאמההי©

אלהתרכנוברקהבלחלכואלכי

רטאישאלוזעושבכורושבלחלכרסאיש

אהיברקהבלחםאו׳ובובלחלכואלכיב

הפרטבלחוהלכנבלחוםעטהמדבלרוסאב

הפרטהוהלכנהשירחאיכהכאלמלכלהשעי

דמללבותכהאבהמורוסאבםבלחסנריסאב

בלחשןידנאלשרתהבםילוהבלחשינפמסאו

הנוכהתאזורמאלאבןכלערזוחבהלכנ

ךאיבשעלכואלהמוורשימקרהנכשהיאל

בלהשרובעביכןינעהבשילשיונתנו:יפל

בושחנאלשתרכבייחלכואתגרושאבשילוא
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וול׳ןיא.רשאהמהבהןמןחגבלחהיתלוז

ךירצוהרקמבירקיתלמיכומצעבלחה

םצעהםדקשןויכוהברקהההרקמאשונםצעל

הברקהההרקמאישהליוארהיהבלחהל״ר

אלםאוראותאיהםנהשאתלמ•יכוילא

ראותהלעאושנהרקמההיהםצעהריכזמהיה

הלועפההרקמךירצםצעהריכזהשןויכאלא

רסאשןויכוםצעהלעםיאושנויהישראותהו

הנממובירקירשארמאדועוהמהבהןמ

תויהןינעהלובכיאלוםימצעינשלהרוהו

רמוליוארהלכאדחאםצעלםיבשםהינש

הצורהמהבהןמבלחלכואלכיכרמאמש

ןמורקעוןמהמהבהןמרמאשןונכןימה

רוסאליוארהיהאליכונלםדקרבכוןאצה

:הלועהןסרבדרוסאיאלשוסכברקהבלח

הלכנבלהורמאבותכהשייושמלתרהאהקפס

ותלוזבלחרתהבייחיהזו׳ובוהפרטבלהו

יכהלטבהיארתאזוהפרטאלוהלכנטיאש

בלחודמאאלאלמלאווילעתושקהלשי

בלחלוכאלרתהבונלהיהחכהזיאמהלכנ

ףונראשכותואםירסואונייהאלההלכנה

ןפואהזיאללכאהלכנאוהבלחהםנשהלכנה

שוריפהונלםדקרבכרוסאאוהשןויכוריכזה

םעטהמרוסאלוצפחהיהםאשדועויוב

תרחאהקפסןהכאלמלכלהשעירמאמ

ריכזההואתרשבריתהשכםושמייושמל

היהאולוובלחריכזהאלודכלםדהרוסא

הבושתהויורוסאריכזמהיהרוסאבלחה

תוישרפהולאבבלחהרוסאריכזהרבכשב

ריכזהםנמאוצתשרפבוארקיותשרפב

לארשייכרובעבדבלםדהרוסאהארתשרפב

ויהוםילוחלוכאלמםירהזנרבדמבויה

םדהךפשיאלשידכםימלשםהיחבזםילכוא

ריתהוץראללארשיואבשכוחבזמבקרץוחב

ךפשיומדשריכזהלהצרוםילוחלוכאלםהל

תכיפשריכזהלידכךרוצההיהשרובעבוץוחב

ךרצוהחבזמךירצוניאשץראהלעםדה

רוסאריכזהןכלעוורוסאןכםנ.ריכזהל

לעולכאתאלםדהקרודמאבודבלםדה

ריכזהלךרצוהאלןכלעוםימכונכפשתץראה

תוישרפבורוסאריכזהרבכשבבלחהרוסא

ארזען״כארזעשהמבםלואויוצוארקיו

םילוחבלחריתהלירבכעהיושמירחאןכדה

בלחהרוסאריכזהשןויכרומאבהרותןידמ

רוסאוניאבלחהשללכמםישדקהתוישרפב

הלעהונרכזהונחנארבכיםישדקהןמקר

ךותבםילוהבלחרוסאריכזהלהחירכהרשא

המםילוחבלחאוהחרכהבשונראבוםישדקה

ןיאש

׳הלהשאהנממובירקירשאהמהבהןמבלח

םהשםישדקיבלחומכםילוחיבלחשראבל

םינימהתומשטרפןכלעוהשמחהוהששה

:םיבלחהרוסאבםיושםניאשינפמ

םירשעקרפ

ירבכעהיושמקפתסנשהמןר^רא

שלשמאוהםילוחיבלחריתהו"

לכיכבותכהרמאשינפמתחאהיתוקפס

השאהנממובירקירשאהמהבהןמבלהלכוא

אלארמאמההזבותכהרבדאליכרמאו׳הל

וניברלטבוידבלםישדקהיבלחרוסאלידב

ןמורמאביכרמאמההזע״נינאסקרקהףסוי

המהבהןמאלהמהבהןיממומעטהמהבה

רשאהמהבםאובותכהרמאשוהומכהמצע

ונממןתירשאלכ׳הלןברקהנממוביר־*

וקדקדוהמהבהןיממםעטהושדקהיהי׳־ל

ללכבהמהבםששירחאיכהזבםימבהה

סאוללכבםאהלונכתיתונובהיתשטרפבו

יתשמתחאלינסהלהיארשישיתלוזטרפב

םאורמאמהלינסהרשאהיארהילולותונוכח

ונייה׳הלןכרקהנממובירקירשאהמהב

םיחקולונייהשומכטרפהלעותואםיחקול

רמה•םאורמאשירחאאלאללכהלעותוא

ללבהלעונינעיכהרוההמהבבהמהבר־םי

בלחלכואלכיכקוספבםנמאוטרפהלעאלז

ללכהלובסיןכטרפהלובסישומכהמהבהןמ

םדוקמרמאשינפמללכהלעולינסהלסנמא

םילוחלללוכאוהוזעובשכורושבלחלכ;בל

תמאןועטישןעוטלשיןכא♦םישדקלז

היהיוללכזעובשבורושבלחלכרמאטש

יכרמאמלכאואלכרבועםילוהבלחלכואה

הנממובירקירשאהמהבהןמבלהלכואלכ.

תרבבייחהיהישםישדקהבלחלזימרמהיה♦

ונרמאונחנאשרובעבןעוטהקדציאלןכא

תחקלבוחותותמאיתשלכוסרמאמההזש־

לינסהלהיאראצמתאלשדועבןתיתשתא

המבםשהתרזעבז״כעתותמאהיתשמתחא

ןוכאליכןינעתהארנםישוריפהןמונמדקהש

יפכןילוחלסאיבםוקמההזבבותכה

םאיכונראבירהשקוספהםצעמהארנש

ולהיהדבלםישדקהבלהרוסאלונוצרהיה

יכרמאישואברקהבלחלכואלכיכרמול

השאונבירקירשאהמהבהןמבלחלבואלכ

ןוכיךיאי♦ישאןתנומצעבלההיכ׳הל

רשאהמהבהןמבלהלכואלכיברמאמה

רחארבדשהארנכ׳הלהשאהנממובירקי
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הטיחש ןינע

הארנכםכיתורודלםלועתקהרמאשןויכהזבהמםנמאיםירמאמהתונשלךרוצונלןיאש

רמאוארזעןכבישהיתולנברוסאהיהישיכרמואשליאכויבצכרמאנשהמבשריפש

רמאמשןעטוםישדקבלחרוסאלקבדאוהשאלאליאכויבצכםילוחרשבבותכההמדאל

ןיאשכתולנהןמזללוכשהיארןיאםלועתקהםילוחהתויהלרתומםבלחליאויבצש•רובעב

אללמרכוילקוםהלוןמןוימדאיבהוםישדקוהמדאליכןיבהלולהיהןידורתומםבלח

תאםכאיבהדעהזהםויהםצעדעולכאתרמאשרובעבאלאליאכויבצכבותכה

לכבםכיתורודלםלועתקהםכיהלאןברקרבדמבשרובעבונלנאיודחירוהטהואמטה

תולנהןמזללוכוניאהזשרמואוםכיתובשומרשבםאיכםילוהרשבםהלריתהאל

יוארהיהאלתולנהןמזללוכהיהולאיכירחאהתעאמטונלכאיאלשריהזהוםימלש

היהןידוירמועונברקהאליבםהללוכאלאמטשראבל־קצההואתרשבריתהש

הנעטמכיתובשומלכברמאמשןייעלולאמטלהעינמהיהתאלשונלכאיודחירוהטו

לעקרםישדקבלהלעהצורוניאשהלודנאמטללכאנליאויבצרשבשומכלוכאלמ

לכבאצמנוניאםישדקבלהיכםילוחבלחהזאלהווינינע'לכבהושןו־מדהןיאורוהטלו

לכבאצמנהאוהםילוחבלח.קרתובשומהרמאיםאוץראהלעךפשנהזוהסוכמומד

לעםלועתקחרמאמברמאשהמויתובשומההמודהיהיוינינעראשבלכאראבתנהזש

לעאלותיבהןמזלעאוהשרמועבבותכה•םייחלהועורזהתניתנ•הבייההרותהרבכ

קבדםלוע.תקחשהנוכנרבדאלתולנהןמזםיבייחםניאוהרוהטההמהבהןמהביקהו

בותכהוןכרקהתאבהבאלהליכאהתעינמבשרחכוירבדשולידאלוליאויבצןמםתתל

דעורמאבתובסיתשלהליכאהתעינמהלתדהאיארקםעקלהשללהתהאלארבשנה

ןמזהןתנוםכאיבהדערמאוהזהםויהםצעויתפשוצפויארקהותוארזחשדעוחצנו

ןמזהבויחבהיהתיבהןמזב.יכןכרקהותעהןמהלכקהילעבירבדבךמסהלהעובש

הנהוידבלןמזהבייחיתולנהןמזבוןכרקהותבושתוהלאשהןינעלריעהלךירצו♦איתה

ןמםהללכאנאלודימתמםלועתקההיהיהרוסאהילאההלאשהאיהתאזוישיאההז

ילקוםחלורמאנשהריפסהןמזדעשדההארזען״כארמאיוןעיויאלםאהרותהןמ

אוההזהםויהםצעדעולכאתאללמרכוויתוברלכאבלחםשבארקתהילאהיכתמא

יארקההנעןכירחאיבלחהרוסאבןידהבלחהשהזבותעדבלחלכורסאוהוריתה

בלהללוכזעובשכורושבלהלכבותכהשויתובריכרומנרקשהזוהלכקירבדמרוסא

ןמבלחלכואלכיכדעהוםימלשהחבזבלחלכואלכיכרמאממבלחהרוסאםינהכתרותב

ברקוניאשרשבלכבלהאיצוהל׳ונוהמהבהבלחאלאילןיאובירקירשאהמהבהןמבלח

םהשויתוברירבדרתסהנהוםימלשלןימומילעבבלחברקילםייוארהםימימת

לילכמאוהוםילוחבלהמדכלהשלשהםיללוכבלחאלאילןיאוהמהבהןמרמולדומלתןינמ

הלכנבלחואיבהוםימלשהיבלחבםלכלכיכרמולדומלתןינמםילוחבלחםישדק

יבצכהואתרשבבבותכשהמוהפרטבלחוובירקירשארמאנהמלןכםאבלחלכוא

יטראבשומכתוכופהויתויארלכוליאכויתרסאברקילרשכותומכשבלהאקודשדמלל

וצפוויניעתאיקודצהחקפזארמאףוסבוהמיכהארנתונפדהלעשבלחאציךל

שוריפבותעדלעךמסיאלשהעובשויתפשרמאוהרותהחכמקרוהורסאאלסהורסאש

יםישוריפהתקתעהלעןעשיקרתוצמהויתובר.ירבדלטבובלהארקתחילאהיב

ינפמרזהךיאיארקהותואלינאהימתודועויבלחארקתהילאהיכםימיכסמםניאש

ילעבשוריפלאלוהותלעםייונבםהשםירבדיפבאלאהקתעההןמהוריתהאלםהש

דננכדמעםאשארקמילעבשוריפלאל*הלכקהבותכהרומאבורמארשאכהרותהחנמםתעד

ויתוברתעדלםיכסהאלדועםיארקהתעדהושאוהשרבדזעובשכורושבלחלכ

אלאםתעדיפלהרותןידמושריפשהמבדבלשבכהןמהרוסאאיההילאהוםתשלשל

םילשהךיאוםהישוריפרתסוםתעדףילחהםישנאהולאלעבשהשהמיכהארנו

הכזאלשםילטבםירבדבןכרתויהליארקהיארקההנעזאיםהירבדךפהולכותנעטב

ןידוחרכההזיאמוחכהזיאמוותקולחבםתואלכרמאנשהרותהןמרוסאבלחלכאלהרמאו

ירחאירבכעהיושמתעדיפלתכללולהיהרמאשהז,לעהיארהוולכאתאלסדלכובלח

תעכתעדךפההלכקהילעבירבדשהדותשותעדוםכיתובשומלכבםכיתורויזלםלועת^ח

 

םרמאכהרותה'ןמקרוהורסאאלורסאשהמ

־רותה



וצןדעי־וטיחש ןינעןג

ליאוהובלחששבםיארקנויהידבכהתרתויו

לכהרמאהרותהובלהששבםיארקנהםהו

םלכתאללוכולכאתאלזעובשכורושבלה

הדותהןמםהרשאוןושלהןמםהרעא

יכלהלללוכהרותלשםשםנשהרוהשיפכ

םכיתורודלםלועתקהקוספבונראבשיפכןילוח

תאזריכזהוולכאתאלםדלכובלחלכ

תמכסההיהתשידכםישדקהלצאהרהזאה

טיקמלכבוםילוהיבלחלםנתטשופהרותה

־השמחהוהששהללובהיהיבלחהרוסאלאוביש

זעובשכורועבלהלכרמאובותכהאבשככ״עו

ידבוהרותלשןיבןושללשןיבםלכתאללכ

הזרסאאליכרמולםוקמקלוחהאצמיאלש

רמאןושלהרקעכםהשהמאלארמאמה

יפכאוהםשההזשריעהלידכובירקירשא

לע.םישדקיבלחבםיברקנהםתואכםכסוהש

ולאהתונעטהתקזחהלכקהילעבםתוארבןכ

חכונלשירשאלככשדננבדומעלוצר

בלהםשבהשלשהולאוארקנשהרותירבדמ

םיארקנםניאיבלכההתולובחתבראבל

םיארקנםהםאםהיניעבהשקישבלהםשב

ובירקירשארמאבותכהשדועויבלחםשב

רערעמלרערעלונלשיויםתואםיריתמםהו

ימותיפהאידעסאוהםיקלוחהשארו.ה״זעב

ונימכחוםיארקהתעדדננכקולחלדמערשא

ןייעלונלשיןכאיויתועתלמורבשרבכה״ע

ולאורכזנרשאתומוקמהםלואוםירבדב

דבכהתרתויוהילאהל״רבלחםשבהשלשה

המימתהילאהובלחורמאאוהתוילכהו

ריטקהוונברקזעםאוםיזעהןינעברמאו

בלחלכהוהינחירלהשאםחלהחבזמהןהכה

תאטחכרמאוהלעמלטרפשהמלבשאוהו׳הל

םיריתאטחהרפבלחלכתאוחישמןהכ

םירמאמההלאטרפןכירחאוללכהוהזונממ

יכורויםריכזהלךרוצונלןיארשאמםתלוזו

השלשהלעןוצרהןיאוםיבלחוארקיםלכ

ומישיורמאוןושלהרקעבםהלםשהשדבל

ויהאלאלמלאותוזחהלעםיבלחהתא

תוצמהלסמורמאהמלםיבלחולאםיארקנ

םחלתלחותחאהצמתלחחקל׳הינפלרשא

לעוםיבלחהלעםשיודחאקיקרותחאןמש

בלחםשבםיארקנויהאלולאוןימיהקוש

טורפליוארהיהןימיהקושלעורמאשומכ

םמשבבלחםשבםיארקנםניאשםתואםג

איצוהלהצרןיחלההזהארשכויםתעדיפכ

אלשועמשממבותכהאיצוהלתונאותותולע

הלחתבויודיבהלעאלוםירסואהםהבוכזי

ולאאיצוהלהארהמיכומעקולחליואר

םיבותכה|ך£

ונילעהבוטהוניהלאדיבונחנאוהרותה

םיכלוההלכויושמירבדונלטבוונרתס

והותיכוליעויאלםהירבדלכיכוירחא

יהמה

םירשעודהאקרפ

קרהרסאאלהרותהיכםירמואהםנמא

תאהסכמהםהשםיבלחהשלש~

תוילכהלערשאוברקהלערשאוברקה

רבכהילאהודבכהתרתויותוילכהוריתהו

יפכהרותהןוצרשינפמהרותהתרזנמואצי

םישדקהלצאבלחהרוסאריכזהאלשונראבש

בלהןידכברקהלכםילוחהןמרוסאלאלא

ןושלהרקעבאוהשהמיכרמואורזנךיאו

םהשאלאדועאלוידבלרוסאבהיהיאוה

הנממובירקירשאבותכהדמאאליכםירמוא

אציברקותומכשבלחריסאלאלא׳הלהשא

ללכמבלחלהמודאוהשתונפךהלעשבלח

רשארמאממולידבהבלחלהמודוניארשא

םיאורקםניאםהובלחרמאשינפמםנוובירקי

תומוקמהמבבבותכהאלהוןושלהןמבלח

המיכםירמואםמצעםהובלהםשבםארק

תאטחהרפבלחלכתאוהרותההרמאש

םשמםאודבכהתרתויותוילכהיתשלתוברל

תרתויוהילאהל״רהשלשהולאורטפנבלח

ןמהילאהן/ותבוכרצוהךיאתוילכהודבכה

רבדזעושבכורושבלחלכרמאממשבכה

ןמקרהברקהניאהילאהוםתשלשלהושה

ויהיתוילכהיתשותרתויהםתנוכיפכושבכה

ןכםאוםתשלשלםיושהםירבדםהשםירוסא

ךכלשרמואינאויבלחםשבדועורזח

ולכאתאלזעובשכורושבלחלכרמואוטרפ

םהיבלחרוסאבםתשלשםיושםניאשןפואל

ובירקירשארמאממהיחממטרפלידכםאש

םתסבלחרמואהיהםאשהזםידמולונייה

חוצנהםוקמקלוחהאצומהיההתעאברדא

םשמללכמיםראבךכלהזבןוכהרותהןתונו

םשוניאשבותכהראבוםירוסאןכםגבלח•

הרותההמיכסהשןוקתהירחאםאיכןושללש

ובירקירשארמאממרואכהונלםדקשיפכ

םתומשראברבכהיחממטרפלידכםאש

בלחםשבםיללכנשהזבקיפסהאלבותכהו

ומכבלחםשבםהמדחאלטרפןכםגאלא

הילאהוליאוהוהמימתהילאהובלחרמאש

ירהשןושלהןוקתמבלחםשבארקתאל

שןלקגאוהוהקדהפילקולשישותרוצבלהה

תוילכהיתשסנובלחםשבארקנאוהותולקב



ןףןןהטיחש וינעןג

לכאושדקמתאובלחלכמשוריתבלהרהצי

.האפמהמכסהאוהבלחםשבהילאהארקתש

רוכזישםוקמלכורואבהונלםדקשומכתרחא

םשבהילאהםגתללכנהיהתחלושמבלהםש

םיריובלחלכתאוקוספבהשעיהמובלח

תללכנהילאהובלחהתאוהילאהתאונםמ

רחאוונםמםיריובלחלכתאותלמתחת

היהתבלחםשתחתםוקמההזבתללכנאיהש

זעובשכודושבלהלכרמאמבןכסנתללכנ

ולאיכהילאהובלחהרמאממהנעטןיאו

בלחםשבםהלשימצעהםשהםהמםירוסאה

בלחםשבםיארקנדועותורחאתומשבםהמו

והארקיםעפהרותההוצמןכלעהרותןידמ

.ותארקיםעפומטרפישכולשימצעהםשב

הילאהשינפמדועויםללכישכהרותהםשב

בלהםשבהללכנשפ״עףאשבכהןמהרוסא

הזןוימדבאבשומכומשבותואשריפדוע

םשבללכנהדוהישפ״עףאלארשיוהדוהי

תשלשןאצולוןכוומשבוריכזהדועלארשי

היההמלשההםעדועויםיזעףלאוםיפלא

תורוהלמןושלהרצקיאלשתומוקמהלכביואר

השקהדועיבלחםשבארקתאלהילאהיכ

תרתויותוילכהללוכבלחםשסאשרמאו

םגרותיךיאםירחאהםיבלחהםעהילאהודבכה

םשריכזהשומכיכולבישהלשיויזעלכ

םשלוהארקתשומכםללוכוםישדקבבלה

לשםשםשההזשדועו♦הנהוהארקת

סחיהזיאבןושלינלעלאםגרותיךיאוהרות

לעםיאולמוםשאותאטחםגרותיאלשומכ

המדועיהזםגןכןושלינלעתמכסהךרד

םיבלחהתאובותכהרפסשהמבולהשקהש

תוילכהוהסכמהוהילאהליאהןמורושהןמ

ומישיורמאולכהץבקןכירחאדבכהתרתויו

סיארקנםהשהארנכותוזחהלעםיבלחהתא

ץאשדועבתולובחתןתנהזובלחםשב

ינשרבחתהביכרמאוהרותןידמולחירכמ

טעמהוברהרכוזטעמינשהוברדחאהםירבד

תרתויותוילכהםאהנהןכויברהםעללכג

׳םהשינפמאלבלחםשבםיללכנהילאהודבכה

םהשםיכלההםעוללכנקרבלחםשבםיארקנ

רמאשומכבותכהןמתונוימדאיבהוםיברה

סנאצורמאןכירחאוןאציעורםישנאהו

אוהןאצהשינפמןאציעוררמאוםרקבו

לכוייכםולכחיורהאלהזמםנובורה

תרתויותוילכהוללכנשםשכיכבישהלןעוטה

םיללכנויהיןכםישדקןינעבבלחםשבדבכה

יכרמאיםאויזעובשכורושבלחלכרמאמב

ןכםיללכנםהשרמאנחרכהבוסטרפםשל

רמאנ

אצישרבדלכפ״כעיכםעמשממםיבותכה

ינפמםאתולעיתשינפמהיהיועמשמ•

ןמשישינפמואלכשהדגנכדמועאוהש

ונעדירבכויונממקזהרתויולרתוסבותכה

בותכהןמדועולכשהדננכדמועוניאהזיכ

ןעשיםאויםירמאמהולאלהריתסונאצמאל

סעםשמםםיקוספהולאאיצוהלותקתעהבאוה

הקתעההלעוכמסאלםמצעםהיכעודיב

קוספהקוידמקררוסאבויהידבלהשלש־ש

בירקירשאהמהבהןמבלחלכואלכיכרמאש

ונילערוסאהיכונלליעוהש׳הלןכרקהנממ

ולאבותכהלינסהבלהםשמוברקנהומכהיהי

בותכהאיצוהלדמעךיאוםתלוזאלהשלשה

םעדועוי.חירכמםושןיאשדועבועמשממ

ןימאמשימםעקולחלולהיההמלשהה

הקתעההןמםילוחבלחשותעדיפכהקתעהה

קולחלץמאנאלשרבדבםיששוחהמונאלכא

השלשהולאשותנוכהנהויתונעטהולאבונמע

רמאהמימתהילאהובלחאצמשכובלחוארקי

תחתסנכיאלשדעהילאהוובלחונוצרש

תונוימדאיבהוזעובשכורושבלחלכתרהזא

םתלוזושונאתשםדאומכו״וןורמחבתורחא

חירכמחכהזיאביכולםלשוי־אלהזוםיבר

בלהםשבהילאהארקתאלשדעו״והףיסוי

בלחםשבתארקנהילאהתויהןוצרהןיאםאש

הילאהובלחהואותילאוובלחרמוליוארהיה

בותכהטשפבןעשיםאתועינמולשישןויכו

רמאממןועטלןיאויתאזהרצבוהאיבהימ

םעטהשוימימורמאאלשםימהוחלששיא

הנועובלהןיאםאדועויםימהלאוחלש

ובלחרמאיכהעבשויהיםיברקנההילאהלע

ןכירחאוהילאהרמאווירחאשהמללוכוניאו

תלמביכרמאיסאויהעבשירההשמהטרפ

דועוהילאהרמאןכירחאוהשמחהללוכוכיח

הילאהירחארמוליוארהיההשמחהטרפורזח

הסכמהבלחהתאורמאיאלשהסכמהבלחהתא

תויהילכמהנובהתאזבותעדהחנאלשכו

רמאנהובלחםשיכראבהילאהלערזוחובלח

אלשרהציבלחלכומכובוטומעטהילאהלע

רוסאהןבלןמושאוהשבלחםשםעטכהיהי

תונושליתשבדחאםשהיהיוותעדיפללכאהל

לכםשבללכנהיהיאלוםיתורומחרומהומב

רמאשכותעדיפכויזעושבכורושבלח

הילאהןיאסאשבשבהבלחרסוירשאב

רמוליוארהיהםירחאהםעבלחםשבתללכנ

לכשריפשדועוובלחובשכהבלחרסוידשאכ

רבועךרדלעראותיבוטלכובוטומעטבלה

בלחרמאשומביוולבןכםנהיהיובלהששב

*



זצ !ג

ןייע חמיחעןיננ?

.יריבצלעאבהשיתןבגרוסאהיהיובלחהשאהנמטובירקירשארמאהנהסנשדמאנ

הסוכמומדורוסאאהיובלחהנממדלונהיבלהסשבללכנהיהיהשאהנסמברקנהלכו

וכלההיחקפסהמהבקפסיוכוסשארקנשורחאוללוכאוהשןויכבישהלשישהמןכא

ירמחוילעתתלךירצוהסוכמומדורוסאטרפבאוהשהמלהיהיללכהםשוטרופןכ

ולידבההלכקהילעבויהיחירמחוהמהבםידקהליוארהיהםיבלחהםשריכזהשןויכ

לכורמאשיפכםינמיסבהיחוהמהבןיבהלועמהאוהשםהלימצעהאוהבלהםשרשא

היחהלעוקפתסנוהיחאיהתולצופמוינרקשןמםיבלחהתאודמואבותכהווירבדיפל

יכםירמואולודנהםארכתולצופמוינרקןיאשןמהילאהםידקהוהילאהליאהןמורושה

טרפאלבותכהםלואוירוסאהיהיובלחבלההתאותוילכהיתשתאורמואוראשה

םיבשכהשרושםהשדבלםיניסהשלשאלאהלכנבלחורמאמבהשקהדועויןהילערשא

יפכהרותלשםשןקתוהולאלעוםיזעהשולכלהשעירמאבותכהשרמאוהפרטבלחז

הרותלשםשלעשיקהלרשפאיאוטרדסשהמבלחםשבםיללכנתוילכהסאוהכאלמ

הרדסשהשלשהולאמיתלוזהיחבלחרוסאלהילאההנהותישקיפלוםהבהשעיהכאלמ

1*111

םירחאםירבדםהמעברעתהלרשפאיאועודיויםירחאםינפלובסיאלשןויכקדציורתוס

ואםיעמינבבשישןמושהןונכ־רוסאהתחתדחאבקדצישהבזאלאידעס׳רשיאההזיב

רשאבלחהתרוצכותרוצרשאםירדצהלעשה״עונימכהוקדצםנמאיקודצהינפואינשמ

רמואבותכהוהרהמבףלקנוהקדהפילקולשיבותכהחכמתוארקמהרדסבונחבוהשיפב

קדבלחאוהשברקהתא!•כמהבלחהלאלחבשתועטמהתובסהתחאלחיטנילכ

רשאורמאוימצעקובדקבדןיאוהסכמשליאויבצבלחבםנמאיתמאהתאדוהב׳תי

םיעודיוימצעקובדקבדהאוהוברקהלערסאבותכהשירחאורוסאבןידלרשפאיא

רוסאםנמשןיאשםיעמינבלטרפללכטיםהןונבןושלהדקעטבלחםשכםיארקנהיתלוז

תוילכהבלחוברקםשכםיללכנםניאשינפמםשבוארקנאלותוילכהודבכהתרתויוהילאה

ןסיסבהילאהןכומכוםיעדונםמצעתוילכהושיקהלרשפאךיאוהרותןידסאלאבלח

הצעהתמועלהמימתהילאהרמאויהקרפםילוחהיכרמאיםאוםישדקהתוסהבבתויחה

םיבלחהלכשןפואלהמימתורמאבהנריסירמאשומבותויחהושקויןכיםישדקבושקוה

איההילאהלכאםהרשאכםילכננוםינמוסמתשרפבאבוולכאתאלםדלכוםדהרוסאב

אלשהמימתרמולךרצוהןכלעתרבוחמםינדהונשקהז״כעוהמהבלוףועלראבווצ

יהצעהתמעלןמיסהןתנוערניאלוףיסוילכורמאבבלחהרמאשןויכןכףועהץרשו

הצעהתלמבושריפשםישרפמהןמשיובלחלכשריפואבוולכאתאלםדלכובלח

ןכתיאלהזוהרדשהתוילוחףוסאוהשארבתויחבלחםנשיקהלשיזעובשבורוש

וניאהצעהתלמשהרומתמעלתלמיכםישדקבםילוחהושקוהאליכבישהלשי

יוארהלכאהרדשהתוילוחףוסהנועהמכסההאלאהרותןידמבלחםמשתאירקב

אוהותמעלאוהשהממףוסתורוהלראבתנשיפכםילוחיבלחלםנהטשפתיירותה

ארקנוסצעהרדשהףוסאלהצעהארקנהתויחבלחשיקהליוארןיאןכלויןכלםדוקמ

הצעושריפשהלכקהילעבךאיהצעםשבשיקהלןתונןידהןיאיכהמהבבלחב

רמולהצורותוילכבהצעהשהצעתרזנמןוקתירחאאוהםדהליבשבלכאהרותה

תוילכהתמעלאוהשםוקממהילאהריסיןויכובאצויכלכלוילעשיקהלךירצוןושלה

םשבךאתמעלתלמרובעבוקדקדהפיוטרפשפ״עאםדלכוורמאבתיללכהלמהש

לעהרומתויהלוהעונתהףילחהלהצעםיטחשנםהשינפמהנוכהןיאהמהבלוףועל

הארנשהמךאיהזיאדאלתוילכהרמאירהשרוסאבדבלםיטחשנה•םדאהי

רבדהאוההילאםשבןושלהתטבסהיכללכוםדלכלכאתרשאשפנלכיכןכירחא

זניאשרבדהאליחהירוחאסףדועהזעהןמאבהיבצךאיורמאלםדומששלב

םירוסאהםהבותכהטרפשםיכלהה

םהיתומוקמראברשאכםיעודיםהו״

 

:הרותה
ולאויהכאלמלהשעתאיהשבלחםשבארקת

לכרמאמהףוסיתוקוניתלתויוארתוישק

אלשירחאיכוהותלעתויונבויתויאר

םיבותכהאיצויחירכמהזיאבותעדהקזחתנ

םינפינשמקזחתירבדהיכתמאויסעמשסמ

לוטבבואתפומבקדציומצעבאוהשםא

ףדוע



ןיע !ג
הטיחשןינע

1ךריהףכלערשאהשנהדינתאלארשי

ותויהללובסיתוצמהרדסבבתכנאלשליבשב

הזתרוצשםושמיווצותויהללובסיוהדנה

לכאתאלםינעמהינשלעוהונאצמרמאמה

אלוךיניעלחובטךרושיווצהבעותלכ

לובסיהדנההיהיםאויהדנהונטמלכאת

היהיותמאהללוכלארשיינבעמשמאהיש

הזהםויהדעהנעממרבעמהןכםגללוכ

לארשיינבויהאלשהשמןמזברכזנש

יווצהיהיםאךאיםייחבזאםייתמאה

ללוכלארשיינבעמשמאהיהשמרמאממ

הדנהותויהללכוסותויהרובעבודבלרבעמה

וברהזהלה״עוניטבחונובייחןכלעיווצו

קספהלהרומהזהםויהדעעמשמשפ״עא

םויהןמותואושריפששייאוההןמזהדע

היהישבוטרתויויתמדאלעיתויהדעומכ

לעןורכזלםהילעהזלארשיינבולבקשהדנה

רשיובותככה״עוניבאבקעיהסונשןויסנה

רבעמהותמאהללוכהיהיולכויוךאלמלא

רמאמהאיצונשמהזהםויהדעהנעממ

*ןמםוקמבדעהיהיויווצותויהלועמשממ

ןיאוהשעמהםוקמבקוספברכזנשדעהו

הזתרוציכקספהלהרומםויהדערמאמ

רבדוהדמתהלתומוקמהברהברמאנרמאמה

ןבאיובםירהזנשהמואהדיבהלכקהז

המהבןמהשנהדינאיצונםאהלפנהקפסה

רמואבותכהשינפמדבלהמהבןמואףועו

ולשישהמבוהולינסהוךריהףכלערשא

והורסאאלוףכםהלןיאתופועהךאףכ

רשאףועלכיכורמאהלכקהילעבויםהמ

םיארקהימכהו♦־רוסאבונממאהיףכולשי

ףועהןמאלודבלהמהבהןמוהורסאםהמ

ףכןושלשינפמהמהבבףכהלנסהשינפמ

ךריהףכלערשאורמאבויקמועלהרוי

ףכעקתוורמאבוובךריהשףכובןוצרה

םהמויךריהןמףכהתרמהל״רבקעיךרי

ןסותומהבהןמל״רםינימהינשמותורסא

לעהרומוניאףכםששםירמואותופועה

הזיפלוףכארקנךריהןמםוקמאלוקמוע

שיםלכבשםינימהללכמרוסאאהיןפואה

יתלוזףכהוךרישיסלכבשתמאהוךרי

אלוהרסהאיהשהיארעקתותלמוךריה

ינפמףכהלעקרךריהלעהרסהההרמאנ

עניורמאנשךריבאלףכבהתיההענההש

רמאע״נהעושיוניברםכחהויוכריףכב

•ףכוארקףועהלעוליפאובךריהשםוקמה

תוחישהרויאלףכהתונטקיברמואו

תעדכאלךאורוסאברוזעלשיויתוצמה

םכחה

םוקמדעןוצרה•יהיהי'ןכפאךיאוףדוע

ונראבשיפכןוצרהןכאיתוילכהדננכש

רמאמבףוסהםוקמהרוהוהרדשהףוסאוהש

תרזנמהצעהתלמשרובסליוארוהצעהתמעל

תמעלל״רהמיתסןינעאוהשויניעהצוע

םשבארקנואצומהיפאוהוםתוסשםוקמ

ןושלכןיאיכירבעהןושלךרדכותלועפ

םלכסאיכהנונמרבדלעםכסומםשירבעה

וננושלתארקנןכלעוםהיתולועפיפכםירזננ

תועדדבכהתרתוילעםנטא•ישדקהןושל

הלכקהילעבויאיההזיאתוקלחנםימכחה

הקבדוהיוטנדבכהרקעבשהעיריהאיהורמא

ומכאוהםירמואםיארקהימכחויםירדצהלא

ומצעאוהוהרמהלאךומסדבכבקבד'ןושל

םנמאידבכהלעףסונכהארנלכאדבכ

תרתויהתאורמואדחאםוקמבוהונאצמבותכה

ןמתרתויהתאורמוארחאםוקמבודבכהלע

אליכןושלהתתמאבןייעלךירצודבכה

וניממאוהשהמלסאיכרתונןושלרמאי

תויהלרשפאךיאווניממוניאשהמלאל

קבדנודכבהרקעמיוטנאוהשהמלהנוע

בותכהשדועודבכהןיטמוניאיכםירדצהלא

הזליבשבודבכהןמתרתויהתאורמוא

רתיקלחןכםנהיהישהלכקהילעבוכרצוה

תויהלותאזהרצבונאיבהימודבכהןמ

דבכהלערתיקלחומכאוהשןושלהליבשב

תעדירבכדבכהלערמאשהמובוטרתוי

ותוא'אהידכולהךרדבוםלאהיחךלהמ

ןכלעקפסילכדבכהלעהלעטלןושלה

רמוארחאבותכודבבהןטרטואדחאבותכ

יעמןטושוםיעמהןמושלןכאידבכהלע

לעימנןכוםרוסאלהרומןיאשרפהאיצומש

בלחורמאהלכקהילעבויםירדצהבלח

בלהןכארוסאוניאותואהפוחרשבהש

ינפמרוסאבאוהםילסבהלאךומסםינתמה

הפוהרשבהןיאשהארנהכולהתעבהמהבהש

תולהקיתיארםירדצהבלחלעןכא♦ותוא

בלחלכרמאבותכהשינפמורוסאבםינהונ

םלואוירוסאבובםינהונםניאשתולהקוםתס

ןיאוירימחמהירשאוהעודיהרותהתעד

אלשדועברשבהםעבלחהתויהבןיששוח

ימנןכוובברעלרוסאדרפישרחאןכאדרפי

:הכרבוילעאובתרימחמהורשבהםעםדה

םירשעוהשלשקרפ

ורוסארבזנרשא־השנהדינןףןךוא

ינבולכאיאלןכלעקוספבהרותב



חצ

הטיחשןינע

ןיע

יפכרבדבותכהךאיףכארקנוניאשןיבו

הרקםיפכלכהןידלןתונןידהואשונה

רמואותאצוההשקתםאויהעילצה

יפכונתנתוצמהיכע״נהעושיוניבר

םיכתוחשירודינככיתיארשהמותלוכיה

םיאצוישםהלהארנוףיעהןמטעמונממ

רקעמךתחישךירצשתמאהוםתבוחידי

ובאצמנרשאלושבהלוכאלרוסאוףכה

:השנהדינ

םימכחהןמענמנהיהאליכרכזנהםכחה

ןכאיףכםשבותונטקםושמוארקלאלש

ותאירקםושמרוסאהןיאיכרמולשישהמ

רמאנןכיכהעילצהןפואלאלאףכםשב

ןכלערמאוהלעהןתנווכרילעעלוצאוהו

׳ובוהשגהדינתאלארשיינבולכאיאל

ותואםשורמאובתיחלכלהעילצהשןעיו

אלרוסאהאוהדינהורוסאבאוהוםוקמה

ףכארקנותויהןיבששחןיאוומצעףכה

הטנקודבםימשרשאםשבהטיחשתובלהןינעםלשנ

הדרטוהאמטןינע

טומאלכינימימיכדימתידננל׳היתיוש

בללכבהנרמשאוךתרותהרצאוינניבה

לעשקהאהיטעמהותוילכשהתוצמלונל

תוצמבתומוקמלונתעדרצקתםאוברה

ונלםיטואלםהדצהזיאבנישנאלותוירותה

רבדאליכהוצמהתמכחבןעשהלונלשי

הלוחלןוימדי׳הםיאתפרמושוונממאוהקיר

ותלחמתבסוותלחמתוכיאעדויוניארשא

ותאפרלהלחמהיפכתחקרמולןתנאפורהו

מהזיאבותחקרמהתוכיאעדויוניאאוהו

אפרתיפ״כעאוהותחקרמהןמהלחמהאפרת

ונלםימואלםהשתוצמהונרמשבונחנאןכ

הוצמבטואלהתוכיאהרותהראבבש״כ

ןינעמראבלוננוכרשאןינעבםנמאויתנייועמ

השודקהשפנהיכתעדלךלשיהרהטוהאממ

ףונםילשהליהלאןוצרבחרכהמהיהרשא

ףונהשןויכתוימשנהתמחמםלשתשויעבט

גזמבהבכרהההושתשכסיידננםירבדמבכרומ

דחארבנתהבךאיחונמשפנהאצמתזאהוש

תוציחמםהשתונונסתודמהנאובתרחאהלע

המשנלטמ

תרותהרקיהמעןילאמתחארמא

רשאטיהלאיי

ץעךרדבונרישיהלםיקחותוצמהרעש

םייחהץעירפמתחקלונדיחולשלםייחה

תומשנהייחדוסבםלועלתויחלידכלוכאל

אשנתיו׳תיליכשמלהלעמלםייחחרואיכ

הלחמלכתבסהללכותמכחרשאומש

הלחתףונהילחינפמוףונההלחירשא

תוחקרמינימלכבתואופררפסןקתוהמשנה

ףונהאפרהלהלחמוהלחמלכתוכיאיפל

אוצמלונתינת׳החוריכתונונמהתודממ

תוארללכשהיבנשאבףיקשהלחונמשפנה

ץ״ערפסבונראברבכויםייחהץראבהי

םילוהנוםיטאםהתוירותהתוצמיכם״ייחה

תרשיהלףונהןוקתןהשןיבתוילכשהתוצמל

הרישיהלשפנהןוקתןהשןיבהנהנהה

תומוקמתצקלהרותהויתויתםאתונומאב

םימואלםהדצהזיאבתוירותחתוצמבהראב



ק}?•הרהטו
האמטןינען3

בותכהוושפנתאאמטמהאמטבלאנהמהלכו

תושירפהויםכיתושפנתאואמטתאלורמוא

ידילהאיבמרמוההתאמטאיהשהאמטהמ

תונונמהתודממוםיערהםישעממתושירפ

תודממתושירפהורמוחהןורתיינפמתואבה

תועדהןמשפנהתשודקידילהאיבמתונונמה

םשהמקלסלהאיבמשפנהתשודקותוערה

איהוזותומשנהינישמלכותומשנה׳תי

םתשדקתהובותכהרמאןכלעםשהתשודק

:םכיהלא׳הינאשודקיכםישודקםתייהו

ןושארקרפ

יתולעמשמחלחריהלנלנתחתמאצמנה

ירבדמהויחהחמוצהםמודהתודוסיה

יחהואמטמואמטולשתמהרבדמההנהו

םלאהיחהויותלוזמאמטיוומצעמאמטיולש

יוארכטוחשהיתלוזאמטמואמטולשתמה

יחהוותלוזמאמטיטוחשהוהרפהרפאמץוח

ריעשיתלוזותלוזמאלוומצעמאמטיאלולש

יטשובהשעישכלכאנהחמוצהויחלתשמה

ותלוזמאמטיאלאומצעמאמטיאלותאירבמ

םנמאיהאמטלכקיאלותאירבבאוהשהמו

האמטהולכקיםילכושעירשאםמודהוחמוצה

יהאמטהלכקיאלםילכםהמהשעיאלשהמו

םהךאהאמטםילכקמםניאסהתודוסיהןכא

רקעהוסיטהושאהןונכםיאמטהתאםירהטמ

םיבכוכתדובעהשעישהמולאל־כמוםימה

םההאמטהתוניעיכאצמנאמטמואמטאוה

אוהשםיבכוכתדובעמץוחרבדמהויחהןמ

העבראלםהינימל.תואמטהואצמנוםללכמ

ןמםלאהיחהןמתמהדחאהיםינימרשע

הנמשןמץוחםיצרשהןמונדהןמוףועה

ישילשהיהיחוהמהבןמתמהינשחיםיצרש

ןמיסילעבןמהמהבינימתעבראןמתמה

יהרפהרפאיעיברהיםיצרשהנמשודהא

ןמ•תמהיששהיחלתשמהריעשישימחה

יבזהינימשהיערוצמהיעיבשהיםדאה

רדעדחאהיהבזהירישעהיהדנהיעישתה

השלשהירהוטימדרשעםינשהיתדלויה

תדובערשעהעבראהיערזתבכשרשע

םיאמטמוהאמטהתוניעםהולאיםיבכוכ

יהעיננהליכאידילעםירבדהעבשבםהלוזל

תוניעהמשייסחיווילעוךותהליהאהאישנ

לעואםינשידילעואדהאידילעםיאמטמ

ראבתיש•ומכהעבראידילעואהשלשידי

יםה•ולאהאמטהילכקמויומוקמבדחאלכ

םיקלחנולאויםיקשמוםילכואםילכוםדא

שי

ידילאצתשמהתואםיענומוהנוילעההמשנל

תאהאמטמשףונהתאמטאיהתאזולעופ

דצמאיההאמטלכהנהויהשודקהשפנה

שפנהשדועביכןיבהלונלשיורטוחהןורתי

אצמנהמלשהיהתזארמוחהילואנמהשודק

תילכתבםלשאוהרשא׳תיםשהשהזמ

תומשנהןמלדבנודרפנהיהיתומלשה

םתשדקתהוםעטוהזותומשנהינישממו

ונטואלוהזו׳הינאשודקיכםישודקםתייהו

םנמאיהאמטהןמקחרתהל׳תיונוצרשא

ינפמהניכשלןועמאוהשפ״עארבדמהיחה

ותומירחאןכשלכאמטמואמטוינודתי

יהאמטהיבאבאאוהוהאמטבףודעאצמנ

וניברהשמהנמאנתודעהזלעדיעישהמו

דיעמהותבכרהיוושמרמחהךזאוהשה״ע

הכזיאלרשאהלעמבהכזוויתודמתאושהל

והרובקתאשיאעדיאלןכלעהשאדולי

םדאהםעללכנםלאהיחהתויהרובעבו

אמטמבורקהםרמהיפלדחאנוסתחת

ולןיאשינפמוייחבאלוהלקהאמטותומב

וניאודחאעבטולכקרונימבםיעבטןורתי

הארתויןורתיהולאצמירשאםדאהומב

ולאכויתודמברחאםדאמףלוחמדחאםדא

האמטההנהודחאןימתחתומעללכנוניא

םלאהיחהןכאיןורתיהדצמובהרומחה

ןכלערמחאוהרשאמאלאאמטמוניא

תותיחפתוארהלאבהזלכוהלקותאמט

האמטשהמלכבןיאשרשפאיאורמחה

רסאשהמוריתהשהמבלכאמוענממהרותה

ללכךרדמונעדישירחאךאתומוצעתוזימר

ונתויהלהאמטהןמקחרתנשהרותהןוצרש

רמאנרשאכשודקםשהשינפמםישודק

׳הינאשודקיכס־שודקםתייהוםתשדקתהו

האמטהןמקהרתהלםיכייוחמונחנאשאצמנ

לכאשאמטלעבותכהשנעשינפמןינעהןיאו

ללכמשדקמלסנכנשאמטושדקהתא

איההאמטהלכאיהזתלוזברתהבהאמטהש

התקחרהוהקחרההנינעוהמעטשרוסאב

קחרתהלונחנאםיכירצ;כלעוייללכרוסא

םילאנתמתולמונחנאשפ״עאהאמטהןמ

הרכההדצלעאוהשהמבהאמטהילואנב

םכתאיתעשוהוורמאבונחיטבהבותכהירהש

אוהרשאמאלאהעושתןיאוםכיתואמטלכמ

רהזהלםדאהבייוהמןכלעחרכההדצלע

םעטהמיכתאנבאוהשפ״עאודאמלכב

ךיאדועוירתהבאיההאמטהםאשהעושתה

מאיכדיזמבאמטהמאוהםאעשונהיהי

בותכהזימרהרשאכהרכהךרדמאובים־המ
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.םדאהלעהציחרןידהאוהשםידנבהלעסובכםיאצויםניאששיוהרהטידילםיאצוי.םהששי

ואמטתהלאלוקרפםישרפמהםאצמרובעבוםדאהםההרהטידילםיאצויהיהרהטידיל

אשונהועסושוניאוםירפמהןימלערמאשקשהאוהשםיזעהשעמודנבםהוםילכהו

תאאשונהורמאויפכלעךלוהלעוםתלכנמםניאשהמויתוכתמהילכוןיעילכורועילכו

.םירפמהןמיכםירמואםהמיוקלחנםתלכנילכושרהילכםילכהמהרהטידילםיאצוי

הלכנהןמקלחאשונהואמטיהלכנבעניש־מןילכואוםיריכורונתוהמדאילכותיכוכז

.הלכנבעניש.ימויפכלעךלוהאלאאמטיםיקשמוםילכואבהאמטהירישכמוןיקשמו

בותכהיכתמאויאמטיהלכנהלכאשישימוחלמםימםהו)יא״מטממידילעהאמטהלכקל

'רשאכויפכלעךלוההןמםירפמהרימחהןמםיאמטנהםירבדהו(שאתלכאמהניחט

־שישםהבעננאלשםינימהעבראלערימחה,ידילםיאצויותוניעהילעבןמוהאמטהתוניע

קוספשרמאארזען״באויהרהטינמיסםהבםהמשיוםויתאמטםיאמטנםהמשיהרהט

ריכזהשםינימהעבראלערזוחואמטתהלאלותוניעןמאמטנהויהעבשתאמטםיאמטנ

לכקוספלכאיםתעיננבריהזהוןכלםדוקמןושארםדוםדאתממאמטנהןונכהאמטה

׳יללכנויהיויפכלעךלוהלכוקוספוהסרפ׳סרפמןטכתוניעהילעבןמאמטנהויתדלויוהדנלש

םינפמתואיאלןכוםתלכנתאאשונהורמאמבהדנוהבזובזידנבובכשמובשומובכרמ

'ואמטתהלאלורכאמםישחלםעטהמיכםיברםלכהאמטהןיעערוצמהוערוצמלשותדלויז

דועוהלעמלרכוחמהיהםאומצעינפבקרפ'ןכאםימכחהתעדיפלהעבשתאמטש־אשט

ירובחהו״ובהסרפתסרפמלכורמוליוארהיהידילעהרהטידילםיאצויהוראבלונלשי

תלעמםינשםהםימכחהתעדיפלםינמיסהושאהידילעתוכתמהוישמשהברעהוםימה

השלשםידמואםהמויהעוסשהסרפוהרנתרהטלעוהרפהרפאךירצתמתאמטלעו

םינשםהשתמאהויעוסשוהסרפוהרנתלעמתוניעהילעבןמןיאו־םימהלערופצםדערוצמ

היהןמיסעוסשהןמץוחהסרפההיהולאיכהרומחםתאמטםלכךאירקלעבקרםויאמט

העבראהםתואםעדבייםירפמהאיבהליוארילעבןמסיאמטתמההלאויםהיקולחיפכ

ןמיסההיהאלשרובעבךאםתעיננבריהזהשבזהזערוצמההרהטידילםיאצוישתוניעה

תצקהיהשינפמדועוםהמעואיבהאלםלש:תדלויהוחבזהוהדנהז

יבראבוויפכלעךלוהןמוילערימחהןמיס

לעךלוהלעלכאאמטיהלכנהיקלחאשוני^ש£יף£

םהמויאמטיהלכנהלכאשונהורמאויפכי"

ונדמלוזמוזתורמלתוישרפהיתשורמארבדשבותכהונאצמיהיחוהמהב]ףל^ב

אשונהשואמטתהלאלוןמויפבלעךלוהל♦םיקרפהעבראהמהבתלכנב"י

ךלוההמואמטתהלאלוונדז^ואמטיותצקןמיסםהלשישםינימהעבראקרפדחאה

ןכתיאלהזואמטיהלכנהלכאשונשויפכלעםהילעוריזחתבנראןפשלמנןטבהרהשינמיסמ

אשונהןכשלכאמטהיהייטרפהאשונםאשאלםתלכנבוולכאתאלםרשבמבותכהרמא

המיתהוהחיתפןידכםניאשדועויוללכינפמהאמטהטפשמענונלהרוהאלווענת

המיתחהןמוהמיתחלהחיתפהןמדומללואמטתהלאלוינשקרפו♦העיננהלעריהזהש

םעטתראבמהמצעהחיתפהיכהחיתפלדרפהורומחהוסוסהםהוהסרפס־רפמלכםהז

אמטהיהיהלכנהתצקאשונםאשהמיתחהםתלכנמאשונהואמטיםתלכנבענונהרמאי

דועויהמיתחלםעטהמוללכהאשונןבשלכישילשקרפויםתרהטתוכיאהרוהאלואמטי

.םניאהמיתהוהחיתפםעטכםתואארקשהמםבאצויכובלכוהיראםהוויפבלעךלוהלכז

דעתומהבהותויחהםהשעצמאבשהמלרואבםתלכנתאאשונהואמטיםתלכנבענונהרמאו

םיראבמםהלכאהמיתהוהחיתפןידכויהישקרפויםתרהטתוכיאןכםגהרוהאלואמטי

׳ירמאמהינשתוושהלהצורהוםהמאמטישימלהרממהמהבתמהמהבהןמתומייכויעיבר

םתלכנמתהאםתלכנמאשונהוקוספבשריפאמטיהתלכנתאאשונהוהתלכנבענונהש

יהלכנםשבםימכחהתועדקולחראבלונלןידויםתרהטתוכיאהרוהאלולכואהוברעהדע

רשאכהלכנהיכע״נןנעוניברםבחהתעדםימבהציחראיהשהלכנלכואהטפשמונדמלו

וארקיאלהיקלחוהלכנארקתהנינבבאיההפרטוהלכנלכאתרשאשפנלכורמאנש

ואציוםייחהןינבבאוהשהמ.יבהלכנםשבאשונהוענונהשיקנשללכמםימבהציחראוהש

ענונהלעשריפוהלכנארקתאיהםייחהבייחבותכהוםימבהציחראוהשלכואהןמ

התלכנב



קע ק

הרהטוהאמטןינע

אי?וב•ענונהוןינבההחשנשרובעבהלכנאשונהלעשריפוםלשףונהיהישההלבנב

תרביםאיבןושלהילעבךרדןבןיאאמטיורמאהלכקהילעבויהמהבהןמקלחםתלכנמ

רבכהלכנםשבארקיןיידעולנרואודי

ויקלחווללכתמארקנםדאתמשונאצמ

יםדאםצעבוארמאשומכהעיננבואמטי

ןידהרומחהאמוטתמהאמטיכרמאיסאו

תוצמאיהש.הוצמהיכלכשהןידמאוהקוספ

השעתאלתוצמאיההיללכלהשעתאל

לכאתאלוריבחלםדאריהזהםאויהיטרפל

אציוםיתפהשענרבכהותואווזםחלרככ

לערבועםיתפהןמלכאשימרבכםשמ

ונראבשןכשלכהזןכרבכהתליכאתרהזא

יהלכנםשבוארקיםיקלחהשהרורבהיאר

םוקמברמולםעטהמשוחלשישהמךא

אשונהורחאםוקמבוםחלכנתאאשונהודחא

רימחהשע״נןנעוניברתעדיפלויםתלכנמ

תעדיפלךאיתצקמהלעלקהותצקמהלע

טרפלוללכלהאמטהיכםיכסמשע״נףסוי׳ר

ואמטתהלאלוקרפיכרמואוםעטהטדחאכ

תארמואתירחאבוםתלכנמרמואהלחתב

ללככםיאמטמשרחאלדחאמדמללםתלכנ

רמוהולקטרפהרוכזביכםעטןיאטרפבו

ןידלאוהןידאשונהלע.ןדםאדועויללכל

הלכנםששםירמואהויןידההזבענונהלע

פ״עאוםהלכנמרמולםעטהמטרפבוללכב

םתלכנמההאומעטשםירמואםישרפמשיש

הארנויםעטיתאצמאלובותכההנשהמל

םתלכנמלכואהבותכהרמאשומכרמוליל

לעבותכהרבדוםתלכנתאלכואהורמאאלו

תבבהלכנהללכלכאהלרשפאיאיכהווהה

הזבשינפמםתלכנמאשונהורמאןכתחא

תאתאשלרשפאיאורומחהוסוסההצור

לעהווההרבדבבותכהרמאןכלעףונהלכ

היהיתומהבהולאןיממתמהשנהנמהיפ

ןוטקהיהיויפכלעךלוההלכאףונהלודג

םתלכגתאאשונהורמאןכלעלודנוףונה

הלכנןכסנארקיואמטיתצקאשונהשפ״עא

ןעוטהוירשפאשהמבטרפהןמללכהםדוקו

אלןידממואיבהשתורועשהלכקהילעבןמ

םיבכוכידבועתטיחשויהשפ״עאםיאמטויה

ןשאסכויויהלארשילשמיכבישהלשי

יףונהןמשרופהרבאהארקתהלכניכ

רמאנהלכנםששורמאוסהיתויארבוקלחנו

ןיאשרבאהוףולחהלןיאשםושמףונהלכל

סצעתצבוקהאיהוהלכגארקיףולחול

וניאףולהולשישרשבהאציםידינורשבו

איבהאביקע׳רוייסוי׳ררבדהזואמטמ

םשלפונרבדהזיאלעהדנההןמהיאר

ראשנאליכהיראההלכאשהלכנהןונכהלכנ

יהלכגםשבארקתחולחלודינורשבוםצעפד

המהמהבםשמהיארחקלשודקההדוהי׳רו

רבאהףאםידינורשבוםצעתצבוקהמהב

ורמאםמצעםהוםידינורשבוםצעללוכש

אלהוותואתרהטמותדובערועהליבשב

ותדובעשךרוצהמוהעיננבאמטמוניאדועה

ןמרשכתיזכורמאוובשו׳ותואתרהטט

םשהלכנהיבורמאםהמואמטמהלכנה

ןונכללכלהמהבהיקלחלרמאתוללכלרמאי

יקלחלעוץעהלעותלכנןילתאלרמאנש

רשאשפנהוהלכנלכולכאתאלרמאנהלכנה

ללכאלאדבלללכהצורוניאשהלכנלכאת

התלכנמלכואהוורמאברשפאיאשטרפו

הלכנלכאתרשאשפנהוןמקולחהיהיש

הלכנהחלכגמלכואהוורמאבןוצרהוהפרטו

רמאשהמענונהןכהמהבהןמקלהאיהש

ארקיהטרפלןיבהללכלןיבהתלכנבענמהו

התלכנמרמאישןיבלדבהןיאוהלכנםשכ

וניאשרבדלכןידמוהתלכנברמאישןיבו

ירפההנההלכנארקיותומלשיפלעלפונ

יחהיקלחןכ^םונארקיותומלשלעינהאלש

םילכונוארקיםייחהורוסיםאםי־חםהבשיש

רשאורמאבוטרפהןיבוללכהןיבלדבהןיאו

תצקהליכאהשהצרתצקמלעהלכנלכאת

יםצעאלורועאלרשבאיהשדועותצקרחא

לעםהתומשהשרמואע״נףסויוניברסכחהו

טרפבוללכברמאנהיהישםששיםיקלחינש

רמאנזוניאוללכברמאנםששיובהזםשכ

סאהלכנםשהנהויןומכרדםשכטרפב

ע״נןנע׳ררמאמקדוצןומכרדםשכהיהי

אליללכםשהיהיםאשהלכקהילעברמאממ

111*1י
אלשבהנשןשונניאה״עךלמההמלשהשעשלכלתויהלןידללכהןמדריםאויטרפהיהי

רמאשומכשישןמהיהשרשפאקראמטמהיה

ישישינבאמםייונבםיהכהוןשהיתבלכתאו

ןמשרופהדבלרשבהואמטהלכקהילעבו

אמטמרשבהןמהדבםרמאבהעיננבהמה

בותכהואצמשינפמאמטמוניאבלחהלכא

חנוכהןיאו׳ובוהפרטבלחוהלכנבלחורמוא

וניאש

רשבאוהשהמאורקלםעטהמוללכהיקלח

ודבלרשכהסנארקיאלוהלכגםידינוםצעו

רחאךלהע״נינאסקרקהףסוי׳רויהלכנ

םיארקהתעדןמףילחהוהלבקהילעבתעד.

רמאשהמע״נןנע׳רךאיתחכונתמאהו

ףונהארקיאלודיתרכיםאףונהיכ



!יע ןג

הרהטוהאמטןינע

הטצעמהתטשוטבהאמטאיההלוספ

לעראבויהליכאבוענטבואשמבםיאטטטו

ענונהיתלוזטידנבסובבלכואהלעואשונה

טיאטטטויםיאבהםיקרפבהזלעראבלשיו

לכואהריכזהוםיקשבוםילכואםילכוסרא

לכיכהרוהטהטהבתלכנבענונהואשונה

אשונהריכזהוהרוהטהמהבלםיירשפאולא

הליכאלרהזומאוהשואמטההלאלענונהו

ןויכדחאןמיסילעבללכאדצלכלעםהב

אשונהריכזהאלםהבעננאלשריהזהש

ענמבהאמטהןינעלםיושםלכלכאענונהו

ןודזבענונהיכתמאבויהליכאבואשמבו

רבועוןכרקבייחהננשבותוקלמבייחריזחב

הקחרההרוישסכלםהםיאמטורטאבהשעב

רמאוואמטתהלאלוקרפבאבוהעיננהןט

יהשעברבועםהבענונהשסבלהטהםיאטט

ןושלהןוקתהזשע״נ*קויוניברתעדיפכאל

רמאמלןושלןוקתמכלהטהםיאמטרטאטל״ר

טיאטטרמאישםיקמלכווענתאלםתלכנבו

הזעדתהעיננהלעהרהזאהיהיסכלהמה

תאמטלהיהתאלהעיננהתרהזאיכתפומב

ורמאכענונהתאמטלקרובענישרבדה

יכיתמאתפומוניאהזוענתאלשדקלכב

ובאצויכטפשמבבייחלידכאלאריהזהאל

שדקהלאועניאלודיובענתאלתמאב

רבאאלהטהבהןמתוטייכוקרפבלכא

םהבתאטטהלהשדהירהשסכלהטהםיאטט

יכרטואהויהפרטבלחוהלכנבלחוורטאב

טהבתאמטהלהשרהואטטתהלאלוורטאב

עניסאשדינהאלאןכתיאלהזשנרהינפם

םחלםינואםחלכםהיחבזורבאכאטטיםהב

:ואטטיוילכואלכ

אוההכאלטלרתוהסאשאטטטוניאש

ואטטתהלאלורמואבותכההנהואטטט

ןכבלחבתענלהשרהשומכיכתעדלךירצו

איצוהללכויאליכהלכנבתענלהשרה

אמטישוטכוהלכנבותעינגידילעאלאבלחה

:בלחבאטטיןכהלכנב

יעיברקרפ

םכלהזוקרפביםיצרשהנוטשברובדה

יתאצמץרושהץרשבאמטה~

ץאיכורמאטהטיטהבוקלחנטיטבחהש

טורסאטהטויתוטשבקרטהביאנתרוסאה

תועבצאוףכםהלשישאוהןמיסהוןמיסךותמ

לכוקוספלאטטהםכלהמקוספוכיטסהו

יכםהירבדבתושקהלשיויויפכלעךלוה

קוספבםיללכנםהוליאוהםתוסשראבהטל

תואיצמשינפטונעטוויפכלעךלוהלכלו

הלאיכורמאםהמוירתויםיתבבהלא

םרמאוףכילעבץראהיצרשללכמהנומשה

אמטהםכלהזוקוספרובחבןמיסהינפמ

ןבתומשסנריכזהוויפכלעךלוהלכוקוספל

וטנק

ישילשקרפ

לכ

םניאשולאויתואמטטהלכנהתוביטר

טיפלטהוםינרקההלכנהןמםיאמטט

טבענונלםיאמטמהלכנבםיקבדםתויהב

םעולדביסאאלאםיאמטמםניאםלדבהבו

היארהוםיאמטטםדםיאיצוסםהשםהירקע

רמואבזהלעבותכהונאצמירהשהזלע

טהלןיאשהמלטרפובזהרשבבענונהו

וניאיחהןטשרופהרבאויםייחתשנרה

לעאמטטורטאהלכקהילעבואטטט

ורועשהיהיוםירינורשבוםצעהיהיסאתנמ

תיזסתוחפוליפאםלשדבאהיהיסאותיזכ

לכאתמהןמןיביחהןמןיבותואונדהזו

ייחהןמאלתיזכתמהןמאמטמרשב

מדאהתמשןויכונלשהיארהמנמא

מדאהסצעאיבהוהרומחהאמטאיה

ורמאבתמלשאוהשלינסהואסממאוהש

ואיבהשרבקבואםדאםצעבואתמבוא

וניאיחהםצעשללכמרבקהןיבותמהןיב

דועושביהןיבוחלהןיבליכהןיאואמממ

המהבהןמתומייכורמואהרוהמהמהבלעש

םתומבםהבענונהלכרמואםיצרשהלעו

ןועטיםאויאמטמוניאיחהןמרבאהשללכמ

תלמוהתלכנתאאשונהורטואבותכהיכ

רבדלתסחויטאיהשהארנויונכבהתלכנ

הנהללכהלאסחויטקלחהיהישדעותלוז

רשאכללכההצורוץעהלעותלכנןילתאל

תוביטרובלחןונכאטטאטטהןמאצויהויאוה

םרשבמרמאןכיכהעיננבאלהליכאבםהלש

אצויהלכל״רוענתאלםתלכנבוולכאתאל

רובדהונאצמוףועהתציבשקוההזמוםרשבמ

ירהשרחאהןמדחאלשיקנוםיקרפלהלכנב

תבנראןפשולמנםהממינימהעבראאיבה

רומחהוסוסהואמטתהלאלוקרפבאיבהוריזחו

ךלוהלכלובלכהוהיראהויפכלעךלוהלכלו

המהבהןמתומייכבו♦םיבהנשעבראלע

םיתמץבלדבהןיאוהרוהטהיחוהמהב

ןיבםיקונחןיבםינורהןיבםםצעתתיט

םארוהטהןיטהתלוזםיטוחשןיבתופרט

הטיחשטחשנלכאהרשכהטיחשטחשג
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הרהטוהאמטןינע

תעשכהצורשםתומבתלממהנעטןיאויןכ

ןתנוהיולואשהזלעהיארהוםתתימ

ודרפנאלםתומבוםהייחבםימיענהוםיבהאנה

ללוכאלאםשפנתאצתעשבהצורוניאש

וניאוהעיננבאמטמוםתומירהאםיתעהםנ

םתלכנתאאשונהורמאאליבאשמבאמטמ

תחתללכנאוהשרמאשימרבדלטבמהזו

ץרשהתאאשונהשתמאויויפכלעךלוהלכו

םהמוילעלופירשאלכורמאשהממאממ

םידנבסובכןועטוניאאלאאמטיםתומב

ורמאהלכקהילעבויהמהבתלכנבאשונומכ

םירינוםצעורשבהשדעכאמטמץרשתלכנ

ןיאואמטמהשדעמתוחפםלשרבאאוהםאו

רמאויץרשהןמאמטמאוהשלכבלכאץווצ

ץירעוונרהנםאוותמםאהזבהרוהםתומב

ונממםייהתוקתןיאשירהאסכרפמאוה

תסכרפמןיידעשהטוהשהמהבןוימדאמטמ

םאדצהזיאבאמטנאמטהובעננםאו

תוקתולןיאשךותבתרכנואושארזתוה

המהבהןימלעהנהויהנטקהעשבםייח

ורמאבדהאןמיסילעבלכלהלכנםשרמאנ

עכושוניאוסירפמלעויולכאתאלםרשבמ

המהבתלכנלעויםתלכנמאשונהלכוורמאב

יהתלכנמלכואהוהמהבהןמתומייכוהרוהט

לעויםתלכנמלופייבוםיצרשהנומשלעו

ףועיצרשלעויוצקשתםתלכנתאוםינדה

ילכאיאלאוהץקשףועהץרשלכורמוא

ףועתלבנכויהלכנלכולכאתאלרמואךומס

בותכהרמאשהמלעםימכחהורמארוהט

תלכנללוכשהפרטוהלכנלכאתרשאשפנהו

היהדיצדוצירשאהלעמלרמאשףועוהמהב

דמלמסוככוהציחרבבותכהובייחוףועוא

סובכןועטהליכאברסאנשהמלכש

ענמבואשמבאמטמוניאשפ״עאהציחרו

דילהליכאברסאנהלכלשידהאשקהו

שיקהלשידהאןידוןיקשםשבםיארקנםלכש

:הציחרוסובכןועטהליכאברסאנשהמלכש

ישימחקרפ

הליכאבבותכהםרסאשםירחאםינימשיו

רוהטהףועהתלכנואמטהףועהןונב

נרהתלכנוריתהשהמץוחףועהץרשו

לעןירושהץרשהוםיהתויחוםיהישמרו

לכהמדאהישמרום־צרשהנומשיתלוזץראה

ךלוההוםילנרהברמלכדעעבראלעךלוה

דחאוםירשעאמטהףועהםנמאויןוחנלע

תלאתאורמאשהמםהיתומשבורכזנש

וצקשת

יכהנעטהויתורוהטהתומהבבהשעשומכ

לשםהשינפמהלעלהמהבהתומשריכזה

דועוםיצרשבןכןיאשהמרבדמלשובושי

תמשנתכםייקוניאםיצרשבונתנשןמיסהיכ

רכזנאלרשאןמיסבךםסהליוארץאו

ושארבדמועאמטהםבלהזוקרפיכהרותב

הנעטןיאויםרוםאבתומשבךמסהליוארו

םניאוינימיקלחשוהנימלבצהורמאממ

יברוסאנךיאןמיסילולובצםשבםיארקנ

םשכבצםשבוארקיוינימיקלחשרשפא

ןכתומשבףועההרסאהרותהשםשבוברוע

םיצרשהרוסאבויתומשבורסאנםיצרשה

יכוילעתמכסמהמאהונאצמשהמבןעשנ

רמאמכתופועבומכתקולחמםהבהעמשנאל

םיצרשההנומשןיבהקפסןיאוע״נףסוי׳ר

םניבלםניבףולההלכאםרוםאבםתלוזןיבו

םירורבםהשםהמשיוםהיתומשתאירקב

םהמבצודלוחהורבכעהומכםהיתומשב

איהשברעןושלןמםהמווננושל;מםיעודי

חבוהקנאבהלפנהקפסהויוננושללהבורק

ונכשמנשומכתמכסמהמאהשהמבךמסנו

לכסמהקתעההךשמהלעםיברםירבדב

ןיאותקולחמובהעמשנאליכםישרויה

וננעשנשומכוהרותבבותכשהמלעהריתס

ומכאיבנתדעומםיאמטמםניאשםינימלע

תעדוהבךומסנןכברקעוש״ורנילקושיבכע

תדנהונאצמשומכםיצרשהנומשהולא

תעדםהלהתיה־יכהקולהןיאשהמהמאה

טרפבהננשההלפנוטרפהתעדוללכה

הקנאוחכעדנאלםאוללכהתעדהראשנו

ולאםיאשונהםימצעהףולחמםילפונהמלע

רבכעהםיצרשהנומשםהולאויתומשה

ברעןושלמםיעודיבצודלוהווננושלמעודי

תמשנתהוללוכאוהבצהוכ״וצלאוד״לוכי־א

סההאטלוחכוהקנאוה״ציפיניאהעודי

רמאוין״ידידרפוקכש״קרקואכן״יטיממשוט

ץראהלעץרושהץרשבאמטהםכלהזו

םינדהךימסהשךרדכץראהלאהזךימסהו

ץראהלאהזךימסהןכףועה•ןידשוסימהלא

ןונכץראהלעץורשיאלשהמריתהלאל

ונממםינימינשבצהשםינברהימכחורמאש

ריואהונניט.יסאושאהלעונממוץראהלע

םיאמטההלארמאשהזלעהיארהותומי

ץראהלאוכימסהאלוץרשהלכבםכל

ץורשליאנתההיהילמלאוילכולכמורסאל

לעץורשיאלשהמווריכזמהיהץראהלע

אצתשדצהזיאלעוהאמטואמטץראה

ירחאןיבושפנתאצתעשבןיבאמטמושפנ
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םיארקנםלכםתרוצבםיקולהםהשפ״עא

תומשבםילכסונחנאשינפמךאיברועםשב

רההבונלהיהיהשוריהלכסמונלעדונשהמ

תלכנורוסאהתחתםהםהבקפתסנשהמו

ןמותאצבורשכהשםימכחהוראברוהטהנדה

היהישדצהזיאלעותומהיהיוליפאויחםימה

םהלףסאיםיהינדלכתאםארמאשומכ

יהטיחשבתומהבהורשכהםשוםהלאצמו

וייחתיבאוהשםימבותומהיהיםאלכא

וננרהיםאשםעטןיאוהלכנארקיאוה

ןודנאוהקרהלכנםשבארקיםיבכוכדבועה

רמאמבקפתסמשימשייםילכואתאמטןידכ

דחאולהיהישתשקשקוריפנסולרשאלכ

ולןיארשאלכוהזךפהםירמואוםינמיסהמ

וניאוםינמיסהינשמדחאתשקשקוריפמ

ינשהקוספהל״רךפההזהיהישןכהארנ

ינשהובויחןושארהשינפמןושארהךפה

םירבדינשויהיםאהלילשהלעוהלילש

ןיההלעלכאםהמדחאבןוצרהתויהלןכתי

תאזיפלןכתיאלןכלעוםינשהתויהלבייחי

ןושארהךפהינשהקוספהתויהלהנוכה

רמאנשהמלאשונאוהינשהקוספהשםושמו

םימברשאהיחהשפנלכמוםימהץרשלכמ

וליפאוםינמיסהןמדהאםהבןיאשובהצורו

ןיאםינמיסהןמדהאינשהקוספבהנובהםא

םאוםיאושנהקולחינפמןושארהךפהינשה

ינשבאוהשהמריתמןושארהקוספהןכ

אוהןינמדהאןמיסבאוהשהמוםינמיס

יואלונדמלןיההןמיכבישהלשיירוסאב

רמאשע״נףסוי׳רםכחהתעדיפלךא

םהלשייכםושמהדהכהוםויקוניאיכ

ירחאיכבישהלשיייעיברוישילשקלה

םינמיסהינשבויחביונברובדהיכונראבש

םהלןיאוםינמיסהינשתויהרדעהבותדחכה

ןמיסבאוהרשאללכמיעיברוישילשקלה

םרסאע״נףסוי׳רםכחהוירוסאבאוהדהא

היהיאלשםשכרמאיכקפסהדצלע

לכולכאתאלתחתםיבתומירשאתונמאנב

ןמיסבאוהרשאלונתרבעההיהתןכהלכנ

יץובקהןמםורסאשםימכחהןמשיודהא

דהאןמיסבאוהרשארוסאבורמאםיסבחו

תשקשקוריפנסולרשארמאבותכהיכ

ריפנסולשישומכתואיצמבהיהולאו

היהיאלותשקשקולהיהישתשקשקולןיאו

ונייהיכקפוסמרבדההיהידועריפנסול

ורסאנרשאתומהבהומכםתואםישיקמ

אצמיאלשןכשלכדחאןמיסבםהרשא

יריפנסבאלותשקשקבהיהירשאםינדב

דןעו

ןיבאוהשתמשנתהיתלוזףועהןמוצקשת

ףועהץרשויענמבאמטמוץרשהןיבוףועה

םבאצויכוםירובדוםישותיוםיבובזומב

ףועהץרשלכרמאשהמאוהםיפעםהש

יץראהלעץרושהץרשהועבראלעךלוהה

רמאשהמאוהרשאםיצרשהנומשמץוח

םהשץראהלעץרושהץרשבאמטהםבלהזז

םתעידיבהמאההמיכסהשםיצרשהנומש

ם־אמטמםניאשלכאמבםרוסאראשנראשהו

לארמואםהילעהליכאבקראשמבוע;מב

נדהויץרשהלכבםכיתושפנתאזצקשת

ןמיסקרםינמיסיינשולץאשהמאמטה

ריפנסולשירשאלכרמאשינפמדהא

ולכאתםתואםילחנבוםימיבםימכתשקשקו

המוםירוסאםהדהאןמיסבסהרשאללכמ

רמאשהמםינימינשםינמיסהןמרחאן־אש

לכמורמאבתשקשקוריפנסולןיארשאלכו

הימנהומבםיהתויהובהצורםימהץרש

♦ץוחבםיעורוםימהןמםיאצוישהסמהו

אוהןיקשםימברשאהיחהשפנלבורמאבו

ןונכהמדאהישמרוםיהישמרראשןונבםבל

אוהןיקשץראהלעץרושהץרשהלכורמאגש

ומבןוחנלעךלוהלכםירמאגהסהלכאיאל

לעםיצרוששןיבלדבהןיאוסיעלזהום־שרנ

לערמאשינפמםיצרושםניאשןיבוץראה

םכיתושפנתאוצקשתלארמאירהשץראה

יתוריפיעלותראשהללובודבלץרשהלכב

דעםיברקעוםילמנןונבעב־אלעךלוהלכו

שישןונבםיעודיםינימםהםילנרהברמלכ

םניאולאלכובנזדעוושארמםילגרול

הליכאבםירוסאםהקראשמבוענמבםיאמטמ

המךאיראבלונלשיהליכאבםיאמטמםאו

ץרשתלכנורוהטהףועההלכנבקפתסנש

עדנךיארוהטהנדהתלכנכורוהטהףועה

ףועהרשכוהשירהאיברןיאנו־םרסאלםתוא

םאהטיחשידילעותרשכהולכאהלרוהטה

אוהתומישדצהזיאלעתומיוטהשיאל

הלתשרוהטהףועהלעקפתסנשימשיויהלכנ

ולשישורמאשםינברהומבןמיסבורתה

םרודוניאשוהרתיעבצאוףלקנונבקרקוקפז

ןנעברויםירותהמרשנהמורמאבלכואו

ליכאמוםימהףאוששרמאע״נאישנה

תמאהויםריכזהלךרוצילןיאשהמויחורפא

ןעוטהותומשבםרתההלתשבותכהןוצריב

אלןימהיקלהווהנימלםהצקמברמאיכ

םשבסרתההלתיךיאוםשהותואבוארקי

יקלהארקישבותכהןוצריכורמאמלעויסןיא

ןימהיקלחשברועםשומבדהאםשבןימה
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לכואהורמאהרוהטהמהבתלכנבהאראלהו

הזיאלולכלכתנםימכההווידנבסבכיהתלכנמ

הזוהכברמואהזהלכנהתליכאהיהתדצ

לעהרבדהרותהשתחכונ.תמאהוהכברמוא

םאתרתומההרוהטההמהבהשןויכננושה

היהשרבדבלכאיוםדאהעטישרשפאהלכנתנ

לכךאיהתלככמלכואהורמואןכלעולינר

לכלכאהאלרמאמבתוללכנתולכנהראש

לעהלכנלכולכאתאלרמואףוסבוהבעות

ונרדסשתולכנהולאמלכואהטפשמהארהןכ

ןידכתולכנהלכמלכואהלכהלכנןידךא

םימכחהוכבסהרוהטהמהבתלכנלכואה

לערמואבותכהשןויכהאמטהתאזטפשמב

לכבםכיתושפנתאוצקשתלאץראהץרש

סתממנוםהבואמטתאלורמואוץרושהץרשה

תאזוםכיתושפנתאואמטתאלורטואוםב

האמטשםיצרשהויהרהטהכירצהאממה

ץרושהץרשהלכוקוספבדבלהליכאבהרוהה

ץורשישןיבלכאיאלאוהץקשוץראהלע

ינפמץראהלעץורשיאלשןיבץראהלע

יץרושהץרשהלכבםתסרמאהטמלש

ץראהלעץרושהרמאהלעמליכןעוטהו

םכיתושפנתאואמטתלארמאהטמלםאו

לערמאאלוץרושהץרשהלכב

לעבותכהחטביכםינברהםירמואו

ירוסאבירפהיצרשןיאוהנושארברמאש

ץרושהבותכהרמאאליכןיבהלולשי

ץרוששהמסנללוכוץראהלעקרץראב

ץראבהתיהשתושקורמאםהוץראהתלוז

ןיבשיקרפהמוםירוסאםיעלותההעילתהו

רמאשןויכירפהתעלותןיבותושקהתעלות

:דבלץרושהץרשהלכב

יששקרפ

הטיחשידילעהרשכההרוהטהןךןרןךבה

תתימתומתםאאלאףועהןכו"

הלוחהוססונהוהלכנאיהנרהתואהמצע

ולכאתרשאהיחהתאזרמאנשתומלהכומהו

םהולאלכוטחשנםאוהאירבהיהתש

רשאשיויהלכנותטיחשהלספנרשאותולכנ

אלשהמןונכהלכנאיהותולספילכהטחשנ

בשכוארושרמאנשםימיתעבשולומלש

ומאתחתםימיתעבשהיהודלוייכזעוא

ומאתההרמאןכיכםאהלעןידהאוהו

חרפהורקעהטחשישימוייחדלוהשדועב

איההטיחשהשןויכהנורחאבטחשישהמ

איהןורחאהלעהלוספאיהוהרישכמה

הלכנ

ץראה

המ

לינסהוםימברשאלכרמאבותכהשדועד

לדבהןיאללכמםינמיסהינשבאוהרשאמ

ולהיהיאלשואדחאןמיסבאוהשהמ

איבוט׳רםכחהו־ירוסאבםהשדחאןמיס

ינשולרשאריתהבותכהיכרמואע״נ

רשאלעדמועדחאןמ־סולרשאוםינמיס

םדקשרתההיבךרוצןיאורוסאהלעתעדב

ףועהןידשויתעדהםוקמבםינדהלכלע

ונתישםתליכארשכהבםימכחהוקספשידחא

םימהןמאצוישנדהלעשקהםימבםתוא

ינאויםימהלאריואהןמהבראהריואהלא

ומכוהוראיצוישדצהזיאלכלערמוא

םינינעבשלקהלעונדונימכחוינרבונרמאש

ומצעתתימתומישהמלכאםימחםימאוהו

לכולכאתאלתחתאוהוהלכנארקיאוה

ףועהץרשויהלכנומשארקישהמלכהלכנ

ן־ירשלכרמאנשדחאהםיקלחהעבראלאוה

ףעוניאוךלוהאוהשעבראלעךלוההףועה

ףעאוהשהמויובאצויכוש״ורנילקןונב

המויםישוהיוהערצוםיבובזומכךלוהוניאו

םיקלחינשלוקלחבותכהוםיערכולשיש

המשיורתהבאוהוםיערכולשישהמ

ויהאלמלאיכרוסאבאוהוםיערכולשיש

ראבליוארהיהאלהרהטןמיסםיערכה

הזתאךארמאשןויכאלאםירוהטהתומש

עבראלעךלוההףועהץרשלכמולכאת

ולכאתםהמהלאתארמאוםיערכולרשא

אוהוםיערכלעבשיללכמינולפוינולפמ

םינתונשםינברהויםתומשראבןכלעורוסאב

םילוסרקוםיפנכעבראבןמיסדועםעט

ןמיסובורתאתופחויפנכוםילנרעבראו

ונלכסנשןויכונחנאויואבנרקשהרהטה

םירמואהוירוסאבונלצאםלכתומשב

םעפשדמלמואלירקוביתכםיערכולרשא

ןמזאוהוםיערכולןיאםעפוםיערכולשי

רשכהןמיסםיערכהויה־•ולארתומןמזורוסא

הליכאבםיאמטמולאלכויןוכנםרמאמהיה

המלרמוארמאיסאוענמבאלואשמבאל

םתלכנמלכואהוםהמדהאלכברמאאל

םדאהךירציכבישהלשייוידנבסבכי

איבישסוקמלכלעיכרובדהתוצילמבןייעל

ירהאיכהוצמלעחוצמאובתאלואלתוצמ

לכואהלעןדהיהךיאהליכאהןמםרסאש

רסאשםינימהעבראלעהנההאמטהטפשמב

אלוענתאלםתלכנבורומאבםהבהעיננה

וניאענונהיכרשפאהוהאמטבענונהלעןד

אלאתואמטתומהבראשבענונהומכאמט

יבייחישקההוותאמוטטפשמראבאלבותכה
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חרהטו,יאממןינע
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יאמטיורמאיוםינהנהונעיואמטיההלא

ןכינוניבבהשודקבהלאשההתיהרשאבו

התיהאלםאשינוניבבהאמטבהלאשההתיה

ורוההנהויהלאשהםעטהמתהאבהלאשה

אלכהיהתהשודקהוינוניבבהתיההאמטהיכ

שדקהלאועניאלורמאהזלעוינוניב

לכבםלואוינוניבאלכהעיננהשדמלמותמו

הנהויראבלךירצדבלתטאההצורשםוקמ

אלכשדקבהעיננה׳בונעדיאיבנההיירצמ

תוטומבםפהבבןוראהיאשונלרומאבינוניב

ךמאוירחאותאשלתהקינבואוביןכירחאו

אלכהעיננהשדמלמותמושדקהלאועניאלו

ענונהידנבתאמטלבייחתיןכםאוינוניב

םאויאשונהידנבאמטשוטכינוניבםושמ

םידנבםובבבותכהראבאלהמלןעוטןועטי

ינפמבישהלשייאשונלראבשומבענונל

ןכאלשהמםילכהםיסנכנענונתלטבש

וניאשימתעדיפלאלאדועאלואשונב

רמאיםאואשונבםאטטהמלינוניבברטוא

ענונבןידהאוהוילאםיסחוימםהשינפמ

בותכהאמטשבזהןינעבהנהוסחיהדצמ

םעטהמוןעוטןועטיםאויענונהידנב

עגונינוניבבאשונלכשןויכאשונהריכזהל

סובבבאשונלתונפדעןיאוליאוהינוניבב

האפמענונלאשונןיבבישהלשייםידנב

ינוניבבהאמטהנישמהיהיענונהיכתרחא

אלכוליפאיכאשונבןכאלו־אמטלכקמ

יהאמטהםינישמויהיהאמטםילכקמםינוניב

ינוניבןיבשילדבהחטיכןעוטןועטיםאו

ירבעמהדצלעענונארקיהזוהזשןויכינוניבל

ללוכענונתלמשונירוהשירחאבישהלשי

אוהששדקהלעונלנסהורבעמהותמאה

איבנהתיידצמונעדישהמלינוניבאלכהעיננ

ינוניבבהצורהאמטהלעשןיבהלשיןכה״ע

ונאצמשוטכאיבנהתיידצמהאמטלכקמ

םתויהדצמבזלענונהידנבבותכהאממש

תעדיפכילכהךותבשהמויוילאםיסהוימ

ריבנהלשיווריואמאמטמאוהשרמאשימ

זימרהאלוינוניבבענונאוהשינפמהבשחמה

אוההווהבבותכהרבדשאלאילכבךות

ןויכרמוארמאיםאוץוהמענגםאןידה

בותכהרמאשםעטהמינוניבבאוהענונהש

יללחבענונלכושפנגרוהלכתמתאמטב

ענונהםאשתוישקיתשקוספההזבשיו

אוהושפנגרוהלכרמולםעטהמינוניבב

גרוההלעשתעדלעהלעייכוינוניבבענונ

ללכבגרוהשרחאןכםאורבדמבותכהץחב

דועאלורואבבבותכהואיצוההמלענונ

אלאאנ

טוחשלהלחתבלהשעשיממהארניהלכנ

םאםהמדחאטחשישםדוקחרפהורקעה

הרההןכויתולכנםהינשךכלותנוכהוויה

םושמהלכנאיההרשכהטיחשהטחשנםא

ול־פאיכוריםההםימבההויונבתאוותוא

הטיחשהותימהלןובשןויביחרבועהאציש

איההטיחשהשןויבהלכנטחשנהוהבעתנ

יהלכנהיהיטחשנההבעתנאיהוהר־שבטה

תאוהרותההרמאשהטעברנהועבורהו

איהוהתנירהאיההתטיחששונורהתהמהבה

יהלבנאיההליכאלהרשכהאלשןויכהלבנ

הרישכהאלהט״הש~,שתהדנהריעתטהבז

תדובעלטחשנהוהננרושוהלכנאיהוהליכאל

ףועהלעם־דטועםיאנתהולאלכוםיבכוב

םויםדוקםתטיחשוהציבהןמןוירההןמץוח

םאהתאחלשתחלשרמאנןכיכיעיבשה

:םתטיחשמענמאלוךלחקתםינבהתאז

יע•בש

סרפ

ויהיןינעהזיאלעתעדלונחנאםיבירצ

העינניםהולאוםתלוזלםיאמטמ

הששולאביהליכאוךותוילעוסחיוהאישנו

וקלהנהעיננבםלואויהאמטהםינישמםיכרד

יינוניבאלכואינוניבבאוהםאםימבחה

ינוניבההיהישךירצםאינוניבבהיהםאו

דחאיינוניבההיהישךירצםאוהאמטלכקמ

א־הםאהעיננהםנמאידחאמרתויוא

העיננהלעתומוקמבבותכהונאצמינוניבב

טלכאינוניבב

י*.

המהזינוניבאלכאוהש.המל.

אשיןהדהאםוקמברמאנריכזהלךירצןיאש

ינוניבבאוהוופנכבעננושדקרשבשיא

ויהועשילאתומצעבעניושיאהךליורמאנו

רמאנשהמותמהיכירכתל״רםהיניבםיינוניב

הצקבענגאוהורשבבעניוךאלמהלע

ולאלעןתונשימשישפ״עאותנעשמה

אלכהעינגםתואושעישתוצילמתומוקמה

העיננהשתמאבלכאיםהלםלשויאלינוניב

ינוניבהשפ״עאינוניבאלכוינוניבבאצמת

תמאהללוכענונהורמאברבעמהדצלעאוה

תמאהןידכרבעמהשמתשישדהאדבעמהו

לדבהןיאינולפלינולפענגשיאהרומאביכ

ןכשלכינוניבאלכןיבינוניבבובעננשןיב

הרותםינהכהתאאנלאשינחןינעבונאצמש

עננוודנבףנבבשדקרשבשיאאשיןהרמאל

לאוןייהלאודיזגהלאוםחלהלאופנכב

םינהכהונעיושדקיהלכאמלכלאוןמש

לכבשפנאמטעניםארמאואלורמאיו
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לכורמאממםנמאונמדקהשםישרשהיפל

אשונהאמטיםתומכםהמוילעלופירשא

אלםידנבםובבןועטהיהיווידעתחתאוהש

שישינפמוילעתמהמאלאאשונתמהמ

םאשדמלמהזויוילעהכמאמטוניאשאשונ

םלכהאמטםילכקמםירבדץרשתחתויהי

םניאשםירבדםניבלםניבויהםיאמט

ןידהאוהוםיתניבץצוחוניאהאמטםילכקמ

םלכהאממילכקמץרשהלעויהאשונב

םהיניבהיהםאאלאענונםושמםיאמט

יסיתניבץצוחהאמטלכקמוניאשרבד

ןאמטאלאשונהידנביכןייעישןייעמלו

אייאוילאםיסחוימםהשםושמאלאבותכה

םיאמטםהינוניבבהעיננדצמענונהידנב

לכשהזמונדמליוילאםיסחוימםהשדצמו

שרופאלשכהאמטבענונהענישהמ

תחתשהמימנןכואמטוניאאוהויאממממ

רבדאמטמוניאוילעתמחמאמטנהץרשה

תרחאךרדונדמלו־ויאמטממשרופאלשכרחא

לכילכךותבץרשיופישבהאמטהרעשב

זתואשינפמסנואמטיילכהךותברשא

ילכבענונאוהשםושמאמטיילכהךותבש

םאשתורוהלאבאלאענונותלממדמלהז

וניאשרבדילכהןיבווניבילכהךותבהיהי

אמטאוהילכהךותבץרשהוהאמטלכקמ

,ןועמאוהילכהוילכהךותבאוהשםושמ

ליתפדימציכע״נףסוי׳ררמאןכו*יול

אמטאוהוכותבץרשהלפנשילכהךותבש

ארמוחאמטיוכותברשאלכרמאשםושמ

םאוליתפדימצכליצמשתמהתליהאןמ

ם־שמאמט״אוהילכהדצבענונרבדהיהי

תליהאדצמאמטנהתעיננבילכהאמטנש

יואמטמוניארבדבעננוץוחבףידעהםאיילכה

וניאשילכהךותכהיהישרבדלעץרשהלפנ

וכותבשהמלכוילכהאמטמהאמטלכקמ

ילכויאמטוניאץוחבמילכהענונשהמאלא

אמטנהינפמאמטמוניאךותולןיאש

ולאהאמטהינישמשונדמלהנהיךותםושמ

תלכנהתליבאויךותווילעואשונהוענונהםה

וניאוםידנבסובכןועטולכואלהאמטמ

םתויהדצמםיאמטוידנבאלארבדאמטמ

תליכאםושמאמטמוניאווילאםיסחוימ

רחאשהעילכהתיבךותבאובישכאלא

הרהמידילאציונטבבונדועונטבבאבש

,אוהשכאמטוניאוהציחרידילעברעב

וזוזעלכישכקרלכואםושמויפךותב

:הליכאהץנע

גותען

םילכקמםניאשםירבדבונרהםאשאלא

בישהלשיי־אמטהםינישמםהךיאוהא2ז4

ללכבאלאענונללכבוניאגרוהשןיבמל

תמתאמטבריכזהאלשהזלעדעהואשט

לכקמפ״כעאמטתמהתאאשונהואשמ

אשונבאמטמאוהלהאבםאששקהתאמט

ןכלעואשונללככגרוההםאוירטוחולק

הנהוהאמטלכקמוניאשינוניבבאמטתמ

לכקמינוניבבהאמטהתויהלךירצענונהלע

םייעצסאויהיםאוליפאורובחידילעהאמט

הנהתאמטילכקמויהישדבלויהישהמ

ךלתהנהוללחבענונלכורמואבותכה

ענונהתאאמטמללתהשהשלשדעהאמטה

לעוםידנבהתאאמטמענונהוינוניבב

ןיבשידחאטפשמהלכשתאמטוםויתאמט

שידחאטפשמענונהינוניבאלכןיבינוניבב

םינברהויגנושלוהדוצלןטקלןיבלודנלןיב

ע״נןנעוניברותאמטהלמןטקהתאורטפ

םיללכנםלכתמאהיפלעוהנושהתארטפ

אלענונהתלמבשהעידיהא״ההזלעהיארהו

בריףועהוא״חבןימהעוקשלקרליעוי

ג־ץראב

ינימשןניפ

המצעהלכנהאשונןיבלדבהןיאאשונה

הנהיכינוניברבדבאשנשןיב

ואשנורמאשהממינוניבבוהונאצמאשונה

רמואבותכהותוטומבןוראהואשנשםיתהקה

ינוניבההיהישןיבותמושדקהלאועניאלו

ןיבהאממלכקמוניאשןיבהאמטלכקמ

היהיאלשוליפאווידיבןיבויפתכבאשיש

םשבםלכלקמבואלכחבונאשישןונבוילע

ורמאןכוהאישנםשבהענהההנהואשונ

העיננהןיאיכםידומרשאםינברהימכח

רבדדינהשבזהםירמואינוניבאלכאילא

יהאישנללכבסאיכוניאהזוואמטלקמב

השועוניאענונהיכע״נתפי׳ררמאןכו

ענונדחאלכאלאובענישהמבהלעפ

הלועפהשועאשונהיכאשונהןכאלוורבחל

היהיאשונללככרבדענענמהןכלעואושנב

םינזאמףבבהלכנהודחאםינזאמףכברוהטה

אמטהיהיהלכנהתארוהטהעירכהורחאה

ןיבהיה4םידנבסובכןועטאוהאשונלכו

םילכקסויהאלשםייעצמאהלכנהןיבואשונה

לאךירצענונהשענונהךפהאמטאוההאטט

אשמבאמטמוניאץרשהויהאמטלכקמינוניג



ןדע

הרהטוהאממןינןק

אוהשפ״עאהפרמריכזהויונטבבףועוהמהב

הלגנהרכוחהלשישסושמהלכנללכב

הננתהךירעשברשארנלרמואהלכנבש

בלכלרמואהפרטלוירכנלרוכמואהלכאו

וניאיכםירמואהתעדלויותואןוכילשת

השעיהמרוהטףועתלכנאלאהנההצור

םכיתושפנתאואמטתאלובותכהרמאמב

אוהשםבםהמבנוםהבואמטתאלורמואו

םיאמטמםניאשםתואלהליכאהתאמטל

ילעבוהמבהרהטה.הרוהאלבותכהענמב

אמטמףועהתלכגןמתיזכורמאםירועשה

קרמהוליפאיכעמשתאלוהבאתאלהליכאב

קרמורמאםתואבותכההננשכהנהאמטמ

לכקמננושןיבריזמןיבלכואהוםהילכםילונפ

רבכוהרהזאבאוהיכהנעטןיאויהאמטה

רבעשינפמביוהמשורבעשפ״עאיבראבהנ

סובכהוהציחרהןינעביוחמהשעתאלתוצמב

ינישמשונראבהנהילכהלעדחאןידו

האישנהוהעיננהםיכרדהששםההאמטה

םילכקמשםירבדהויסהיהוהליכאהוךותווילעו

םילכואםילכוםדאםינימהעבראםההאמטה

העיננידילעהאמטהלכקיםדאהיםיקשמו

םילכהיהליכאהוהאישנהתחתוילעוהאישנו

םדאהידנבויךותווילעוהעיננבהאמטהולכקי

לכאמהילכואואשונאוהשכסחיהדצמ

:ךותווילעוהעיננבואמטיהקשמהו

ירישעקרפ

לכקיםילכהןמהזיאראבלהצרבותכה

וילעלופירשאלכורמאוהאמט

ואדנבואץעילכלכמאמטיםתומבםהמ

םהבהכאלמהשעירשאילכלכקשוארוע

דנבהלכאץעהלעלנסומילכםשןיאו

יבשברמאשתואהוילכםשבוארקירועהו

ונוצרורועוארמאהנהוירועילכלכוןידמ

.ללכילכלכמורמאבהנהורועילכאוהש

ןכירחאוקשוארועואדנבואץעוטרפו

יםהבהכאלמהשעירשאילכלכרמא

רואבתויהלםיפיעסינשלףעתמירמאמההזז

אלשםירחאםינינעןכםגלולכלוהלעמל

ורמאבןידמיבשתשרפבאלאהנהמטרפ

המיתשחנהתאוףסכהתאבהזהתאךא

ושעיששיתוכתמהולאמיכראבלאבשינפמ

ןונכהאמטולכקיאלוושמושיאלוםילכ

לכ.רמאןכלעםילבבהזהירבכעוארקנש

ושעישםילכל״רםהבהכאלמהשעירשאילכ

♦האמטולכקיםהושמושיותוכתמהולאמ

יא

יעישתקרפ

ןיבהלכגלכלכואןיבהושהבותעד

ענמבואשמבתאמטמשהלכנ

ןינעבםהיניבהושהותאמטמהניאשןיבז

רשאשפנלכיכקוספבונראבשומכהליכאה

תלכנרמאמההזבללכוהפרטוהלכנלכאה

קרפהתישארברמאנשףועתלכנוהמקב.

המהבתלכנכויףועואהיחדיצדוצירשא

יהאמטוהרוהטהיחוהרוהטהמהבתלכנללוכ

תופועתלכנכויאשמבוענמבאמטמשץרשו

םיאמטוםירוהטםינדתלבנםיאמטוםירוהט

יאשמבוענמבםיאמטמםניאשםיצרשתלכנו

קוספההזשםירמואשהלכקהילעבתעדבאל

רומנטשפוניאהזשרוהטףועתלכנבלנסומ

ינשמוףועוהמהבדבזםידקהשירחאיב

אלהמלהלכנששבםהיתמוארקיםינימה

אלאדועאלוםהינשתאללוכהלכנםשהיהי

לכואהורמאהמהבהןמתומייכוקרפב

הזשורמאוםהירבדבוצצולתהשדעהתלבנמ

תלכנלכואשינפמףועהתלכנלכואלרמאמה

ץרשתלכנבושעיהמאשונבללכנהמהב

לכאםאאשמבאמטמוניאשםתעדישל

וניאםנוהעיננםינפתע־ננןיאשירחאונממ

ורמאוועירכהשינפמאמטמלכואדצמ

לכואהודוערמולםעטהמוענינאוהלכואהש

םהירבדבאלהוףועתלכנלעוהולינסהןכלעו

הניאםינפתעיננשינפמענונוניאולכואשיש

וריבחלשותעילכךותבוסינכהשןטבהעיננ.

הזלןיאשפ״עאףועתלכנבאמטמשםוקמ

רמאהזינפמשרמולרמואהלוכיהנעמ.

אשונםושמאמטהיהירמאיסאולכוא׳הו

ילכואהורמולםעטהמאשונהורמאשרחאו

םאשינפמלכואהורמאךכלבישהלשי

ברעבאציוברקבהלכנהתוביתהןיידעולכא

ןכבולכואהורמולךרצוהןכלעהרהטידיל

תינשנוהפרטוהלכנלכאתרשאשפנלכורמא

סבכיאלםאורמולידכהלכנלכואתאמט

תעדיפלדועויונועאשנוץחריאלורשבו

ענמבהאמטמהניאהפרטהשהלכקהילעב

אוהיכרמוללכויהףועוהמהבתללוכא־הו

המהמהבתלכנלכואההנהויףועבלנסומ

התליגאתעשבאשמבוענמבתאמטמש

תאמטןידכוענונהתאמטטפשמכהאמטמ

אוהאמטףועתלכנלכואהךאיאשונה

םהינשתאללכךיארמאתםאוידבלוידנבו.

םרבחיכרמולשייםיקולחסינינעםהלשד•

תלכנשפ״עאברעבהרהטלותאצןפואל



ןיע ןג

הרהטוהאמטןינע

אלשןיבהכאלמתעשבןיבוישמשישמש

םירבדויהיהאממםילכקמהכאלמתעשב

סהשגםילכבורבחתנוהאמטהםילכקמםניאש

ןינבכםייונבםהשםילכויהיהאמטםילכקמ

םניאםייונבםהשלכהאמטםילכקמםניא

םלוסהםימכחהואמטןכלעהאמטםילכקמ

ירכשירמוסמהםלוסהואמטאלוקתענה

האמטהולכקשרחאהאממילכקמםהשילכה

הנהיכילכםשמולטבשפ״עאםיאמטםה

♦םיאמטםהןיידעויצהנץתונמהתיבה

םילכקמשהרוהכורכזנםירבדרשעהעברא

רועודנבוץעילכותוכתמינימהששהאמט

יםיקשמוםילכואושרהילכוםדעהשעמוקשו•

ילכוםינבאמםישענהםילכיכתעדלךלשיו

םיהינליאוםיפלטוםינרקותומצעותיכוכז

דגבהומצעונדהומצעוףועהתורועו

םילכקמםלכףועהרמצוםיהרמצמהשענה

קרהאמטהתלכקהלתאלבותכהשהאמט

ילבלכמבותכהרומאבהנהויםשהתאירקב

ומכולאלכוללכנםהבהכאלמהשעירשא

ומכרמוארמאיםאויתוכתמהוללכנש

סנהנהטורפליוארהיהןידמיבשבטרפש

אלאטרפיאלבותכהשבישהלשייולאל

ןידמיבשבאלאבורהיפלב־רבאצמישהמל

ונאצמהנהוילכהואמטיתמהתליהאל

םיארקהימכחתועדמםיקלחנהלכקהילעבש

םילכקמםהשהרותההריכזהשםירבדהולאב

הרצקךרדבטרפבםראבלונלןידוהאמט

תוכתמיניטהששלעםנמאיהקולחהםוקמ

האממםילכקמםהשםהבהקולהוקפסןיא

הכאלמםהבהשעישתנמלעםילכםהשכ

ןידכאמטיםדאלידעךרדלעאוהשהמו

לינעתעבטדיטצוהדעצאןונכשובלה

ללוכץעילכוץעילכלכרמאויםבאצויכו

ןליאהילעוםיפנעהןמוץעהןמהשעישהמ

םיהינליאוהנקהואמונהוןליאהתופילקו

הכאלטםהבתושעהלם•לכו־הישלרוקןונכ

תולנעהותוניפסהומכלכאהאמטםילכקמ

אלוםילכוארקיאלהכאלמםהבושעישפ״עא

לעאמנילככורמאמןמהנעטץאויהאטטולכקי

ותונטקינפמאלאילכרמאנאליכםימהינפ

ןיאוירהמלידכילכומכהמאבאוהותולקו

תיבםהלןיאשןיבלובקתיבםהלשישןיב־לדבה

םהבהשעישדבלהאמטםילכקמםהשלובק

היהיאלשןיבלטלממהיהישןיבהכאלמ

הזלכוןינבליונבהיהיאלשיתלוזלטלטמ

ילכםשבוהוארקיםאןושלהילעבליולת

הזודנבוארמאואמטיהכאלמובהשעיו

הרוי

םילכושעיאלוטרפבורמאנשםימדוקהךא

ילכלכרמאמןכםנהיהיוושמיש״שאלא

רמאשהמלרואבםהבהכאלמהשעירשא

לידבהלו״ותואבאבןכלעוץעילכלכמ

םהבהכאלמהשעירשאילכלכרמאמב

ארקישהאמטהתלכקבםיאנתינשםשו

אבשאלהכאלטוכהשעישוילכםשכ

רשארמאמוראבשםישרפמשיוילינסהל

ארקירשאלובנורואבםהבהכאלמהשעי

הכאלמלהשעתתלדההנהיכןכתיאלהזוילכ

םנויהאמטלכקתשדעילכםשבארקתאלו

שישללכמהלנסהאוהםאשהלנסהוניא

ארקישןכהיאלוהכאלטסבהשעיאלםילכ

הזלכויהכאלמובהשעיאלשרבדילכ

ריבעכםהבהכאלמהשעירשארמאמסלכלכ

םילכסהשדועבזיטרמבותכהםהלהארנש

ןכאםילכושעישםדוקםהירמחלעאל

ת״יבתואםהבהכאלמהשעירשארמאמ

רזעהת״יבואילכהת״יבתויהםוקמההזבלכומ

ילכלכןמואמםאלשםינברהתעדלטבטהזו

בותכהשהארנכולובקתיבולשישהמאלאץע

ןיבולובקתיבולשישןיבתחאתוכיאבםללוכ

העבראלוקלהי׳ינינעהםנמאו־לובקתיבולןיאש

סבהשעיאלוםילכוארקיאלששיםיקלחי

יהכאלמםבהשעיוםילכוארקיששיויהכאלמ

יםילכוארקיאלוהכאלמםבהשעיששיו

׳הכאלמםבהשעיאלוםילכוארקיששיו

האממהתלכקבבותכההצראלולאללכמו

םאויהכאלמובהשעיוילכארקישהמאלא

ילכארקיאלוהכאלמובהשעישרבדאצמנ

רבדאצמנםאותלדהומכוהאמטנאל

ירבכעומבהכאלמובהשעיאלוילכארקיש

רחאבוהבהבשןכלעוהאמטנאלבהזה

השעירשאילכלכרמאוןיעילכלכמרמאש

ימירבדלעומשלהבאתאלויםהבהכאלמ

הכאלמהשעירשארמאןכלעיכרמאש

יכתוכיתחיתשמרבוחמהילכלילכהלםהב

רשאורמאבולכתלמלתרזוחםהבתלמ

השענםאשםעטהןיאםהבהכאלמהשעי

םעטהקרהאממלבקמהיהיזאהכאלמוב

יתמיאמוהכאלמתושעהליוארהיהישתעמ

ילכהםלשוישרחאהאמטהלכקליוארהיהי

היהיוםלשיתלכאוהשכוילכהםלשויאלםאו

האמטהלכקיתרחאהבאלםןייעליוארדוע

הרעקתומדכולשעקרקהרשאריסדציכ

רכשנםאןידהאוההרעקםושמאמט.היהי

האמטלכקמאוההכאלמהןייעליוארןיידעו

ויהישןיבוישמשמויהישןיבםההםילכהו



ךלןיע׳־ורהטוח..םמןינעק

הנובהקר•וריואמםיקשמוםילכוא.אמטמאלדבלאוהשןיכנודאאוהשןיבהרוי.

־נישמהשלשידילעםילככהאמטהיאנתשךאהוטמיתלכותויהבאלוחיטמותויהב

העיננריכזהוי.ךותווילעוהעיננבהאמטהרמאשןונכדנבארקירופתיתלכותויהב

ם־שםירבדלהאמטהינישמךרעיפכוילעוילעבלעמשתאלויןמנראדנכוילעושרפו

שרהילכלןידהאוהוהרהטידילואצישלשלעתועבצאשלשכאוהש.םירועשה

םיאאייהןיבלידבהלבותכההצרשכוםילכואוךומןמםיתשפמהיהישןיבדנבהותועבצא

הדהכידילםיאצויםניאשןיבוהרהטידיללכקיםהמהשעישדנבסובנקוישמןמו

ילכלוריכזהוךותהאוהשדהאיאנתחינהתעדךפהםיהרמצמהשעישהמוהאמט

ם־דמלםיקוספהולאוםילכואהםעשרההמםתחשרחאויוהואמטיאלשהלכקהילעכ

םיאצוישהמלריכזהשהמויםתצקמםתצקיחהןמהשעישהמרמאחמוצהןמהשעיש

םיאצויםניאשהמלןידהאוההרהטידילאלשהמוילכהשעישהמדהארועוארמאו

ןינעבירהשהזלעהרומנההיארהוהרהטידילםוקמברמאשןונבשמושיםאילכובהשעי

דינסהאלןיעילכושרהילכריכזהשכבזהאוהורועתכאלמלכבוארועבוארחא

ןינעבםלילכהאלאדהוימיאנתבםהמדחא־רעשהםערועואודבלרועהיהישהמ

רשאשרהילכוורםאבהעיננהרעשבדהאויתומצעויחהינרקמהשעישהמןידהאוה

ם־מבףטשיןיעילכלכורבשיבזהובעניםצעמורועמוףועהםצעמורועמןידהאוה

רמולונלשיןכלעדחאהנעמבםתואללכולכאיהאמטלכקמםהמהשעישילכלכנדה

שרחילכהנהו*וזמוזתודמלתוישרפהולאשתטיהשרשכהבילכ־־יהיאלשוליפאוםצעה

ןכוובנמןיבוכותמןיבוילעוהעיננכאמטנעומשלהבאתאלויהאמטלכקמהמהבה

וכותבץרשלופנבתוכתמילכוןיעילכהשעמלכוורמאביכהלכקהילעברמאמל

הקשמלכורמואןכווכותברשאלכאמטמזעהינרקמםישענהםילכלזיסרמאוהםיזע

שרחילכלכואמטיילכלכבהתשירשאואיצוהוהמהבלכלןידהאוהוויתומצעמו

ילכהריואבןירשיההיהיםאםירהאםילכותציבוהינזעהףנכמץוחףועהונדהתומצע

בותכהשוכותבשהמלכאלוילכהאמטנאלונימכחןידיפלאוהלכאןכוניאותימענה

הליפנווכותלאםהמלופירשארמואזימרמשקדצהותמאהימכחה״עןוילעישודק

המלכלעןידהאוהובותוכימסלעהרותהזהםוקמברמאשםוקמבאוהוםיזערמצל

וריואביולתאוהשהמלעוניאשוכותבשןיבםיארקהימכחןיבםימכחהשללכמיקשוא

רמאמןיאןכלעובםיכומסםהשאלאומוקמבורמצדנבלעומיכסהםינברהימכח

ךירצשרהילכךותבשילכהיכןוכנרמואהאוהשללכמםיזעהשעמלכוןידמיבשברמא

אמטהיהיזאוונממהוכנשרהילכהיהישאלאהצראלקשורמאבהנהויםיזערמצלע

היהישןיבלכאאמטוניאוכותבשהמו.חוטמוארמצאוהשהמודבלהונוראה

ןמהוכנימינפהןיבימינפהןמהוכנןוציחהףועהרעשלןידהאוההאמטלכקמוניא

ןיבימינפבץרשהשןיבאמטלכהןוציחהןולמוניפאוהשםיהרעשוהמהבהרעשו

וניאוכותכליתפדימצהיהוליפאוןוציחבעומשלהבאתאלויהאמטםילכקמלכה

רשאלכרומאבושארברמאמההזיכליצמןמרשארועהואיבדרשאםינברהירבדל

רמוהולקםינברהתעדיפלאליאמטיוכותבללכמםתואתרהטמםתלעפשםרמאבהלכנה

ליצישליתפדימצבליצמשתמהתליהאןמאלהזוהדובעהרובעברשכהוםצעהרהטי

עניסאיכהזבםימכחןידוץרשהןמםגןידמיבשברמאנשלעורמאשהמויןכתי

וכותבשהמלכאמטילכהתאץוחמץרשהלארשילשםאיכןידמלשםניארועילכלכו

הנהויאשונהידנבבסחיהדצלךשמנהזואוהותרהטוהאמטהלכקמטשפוהשכאוהו

יכינהנמהיפלאוהוכותבותכהריכזהםאטהשנשרחאיכהליכאלאלשומשלוילכםשל

םאןידהאוהווכותלאאלאץרשהלופיאלןיכהאמטםילכקמשרח.ילכיהאמטלרשכה

אלאהרומוניאבותכהעמשמוודצבעננןיאויךותםהלןיאשןיבךותםהלשיש

םנמא.ילכהךותבלכאמהםעץרשההיהישרשאשרחילכובותכהרמאשהממהנעט

לברמאוירמשהלןידהוהזבורימחהםימכחהידכאלאהזדמאאליכוכותלאםהמלופי

האמטלכקמהרבדלכאמטיוכותברשאורובשתותואואמטיוכותברשאלכרמאיש

קר'הצורוניאיכהזבורוהםימכחהכ״פעאימכחורבסשכותאמטביאנתךותהןיאו

לכמהזרחארמאשרובעכםיקשמוםילכואאוהוובנמאלווכותמאמטתמשםינברה

לכיאהי;



חע
ןג

הרהטו;־אמטץנ*

■ניאםהםנשםילכואהאיבההרהטידילהצורוניאיכורמאשדעלכאידשאלכואה

ידילעהאמטהםלכקבהרהטידילםיאצויאמטיזאו!ימבבוטרהיהירשאקרלכואב

לכאירשאלכואהלכמרומאבםימהרשבהולאשןכתיאלההתוביטרהעלכיש־לכהןמ

רשאלכאירשארטאוםימוילעאובירשאלכרמוליוארהיהאלהזבותכהןוצרהיה

םימוילעאוביאלםאשהרוהולכאהליוארלכקמרבדלכהצרואמטיוכותברשא

ןיהואלןמןידמלונאוהאמטלכקמוניאלכאירשאלכואהלכמרמולדועוהאשמ

לכאמהםירישכמהםימהיאנתמיואלןיהמולכואהלכמאמטיוכותברשארטולאלא

שלתנוניאםאושלתנאוהשכהאמטלכקלאמטיוכותברשאלכרמאשרחאאלא

וילעןתיוורובחמךירצהי׳ייאליר״ניםארשאיאבלהצריהאמטלכקמרבדלכ־הצרו

ערזלעםימןתוייכווהזהאמטלכקיםימלכקמ•אוהםנשלכאהאוהוראבתנאל

ורישכמוניארטמהדצמאובישהמלכאןפואלםימוילעאובירשאריכזהוהאמט

האמטבורישכמשלתנשירחאךאהאמטביתוביטרהןינעלאלהאמטהתלכקבורשכה

הבשחמבןיבםימוילעאובירשארמאןכלערואבםתואולצאלשרמוחילכלדחאןידו

םירמואהלכקהימכחויהבשחמבאלשןיבםהשתיכוכזילכוםיללגילכוםינבאילכו

לכקלםילכואהםירישכמםהםיקשמהעבששרבדושרהילכןידכםלכלוחהןמםייושע

שבדהובלחהוןייהוםימהיםהולאוהאמטםידיבורונתירהששרהילכבהווהבבותכה

היתשןושלואצמםלכבשןמשהולטהוםדהובותכהםאמטםינבאמורמוחמםישענםהש

לכהתמאהוםירישכמםניאתוריפימלכאשמתשנשילכהדהאיםילכהלעןידהאוהו

םיארקהימכחיתיארףאיכהאמטלםירישכמםילכקמםלכשמתשנאלשילכהדחאו

תוריפימבםנידשםינברהליבשבורפסיכריהזהויהזברהזהלךירצוהרותןידמ־אמט

קספהיתיארינאוןיאמטטןניאוןיאמטתמשםיהירבשוםתואוכרטציאלשםתריכשבבותכה

יתוריפימןיאמטתמםניאיבםירמואוםהלשםדימעהבותכהיכרחאילכלםיכירצםניא

ןיאםימוילעאובירשארמאשבותכהרמאמאלאםתרהטסתריבששהרוהאלורכשהלע

ץכץוהבםםהילעסימהואבשןיבלדבהםירצוילכנרבשכהרבשוןוימדכאוה

סימהללכבחלמהולכאמהףונמואצישךילשהלבותכההרוהאלויהזבודימעהו

תאיציםימכחהואצמשרובעבוםהילעםיאבהתוענונםהםינבאןידכאמטםוקטלאםירבשה

םיתיזהוםיבנעהןונכהטיחשידילעםהימימהוצןכלעהרומחהאמטםהלשיםינבאהש

תאיציןימשמושהןונכהניהטידילעו:אטטםוקמלאםכילשהל

תטיחשןונכהטיחשידילעוםהלשןמשה

רובעבויםהמעברעתמותומימחהןנעתולעבלכאירשאלכאהלכמבותכהרמאמכםימ

םימהאוהשהאמטהרשכהלתובסולאתויהדמאשהמלרשקנאוהומימוילעאובירשא

האכטהירישכמה״עונימכחםוארקןכלעוכותלאםהמלופירשאשרהילכוהלעמל

רשכהלםייעצמאםהשקרןכוניאתמאבויאנתלכאהלכמןיאואמטיוכותברשאדכ

חלמהוםימהםהולאוםימהאוהשהאמטהתוביטרהןמעלובשםושמשרחילכתאמטב

ולאויהטיחשהוהניחטהותלכאמהושאהוםוקמההזתלוזבהרוהבותכה♦באמט־ו

ץראהילודגלעםהםימהידילעםירישכמהוניאולכאמתועצמאילכשרחילכתאמט

רשכהוהזווטחשישתעמםייחילעבלעםנמאךותבאוהשםושמלכאמהתאמטביאנת

םוקמםתפיסאליאוהםינדהויםילכאמהוילעוהעיננבאמטילכאמהירהששרחילב

אלהאמטםילכקמותומישירהאםתטיחשיךותתבסמףסוניאנתבהרוהאלאךותו

סהסאםתפיסאירהאיבםתפיסאירחאהזמ.הזםידמלםיקוספהולאשונראבדבבו

וניארשהמ.יויחיםימהלאובושיוםייחקיתעהךכרחאווילעוהעיננבהרוהשןויכו

האמטילכקמםינינעלערדסשהאובנהרמאמוכותברשאלכרמאושרחילכבךותיאנת

ןונכמתאירבםיונשםהלשישהמםלכסהוהאמטםילכקמםהשםירבדהללכללכזאבמי

איצומשאהותופועהותומהבהםייחילעב

ורמאןכוםימהאוהםהמהלועהןנעהוםימה

סימהסיטלעםימקציםאשהלכקהילעב

םירקהםימהםעאמטתטהקיציהדוטע

 

וילעוהעיננבהאמטםילכקמםילכואה

םהילעאובישתנמלעךותו

םחלהלאופנכבעננותמאמטלערמאש

לאו

םיאצויםניאשםירבדלהלחתהקוספההזהיהו



׳דל
ןינע

ןדע
הרחטו

אלשותאירבבערזאוהשהסיכהרוהועורז

הניהטבןיבשאבןיביונשםושובהשענ

החשיואשפעתישןיבףלקיישןיבחולמבןיב

הכלכאיוילעסיסתניתנבאלאאמטיאל

םימהניתנבוויסימתאיציבאמטיהנתשיש

ערזםשבאללכאמארקיזאיכדבלוילע

תניתנבקראמטיאלםלשאוהשהמלכא

םיקלחינשםהעורזערזרמאשהסויוילעסימ

ןושלהדלניפלםירועשהוםיטחהםהערז

םילופהםהעורזוהדשהאיצותברערז

רמאמוםיעורזהןמונלונתיוןבומכםינופאהו

ןתניםאוסהרהטבםהלשרושאערזירשא

ץוחהאמטולכקיםימלשםהשכםימםהילע

פ״עאןתפילקבןהשכםידקשהוםיזונאהןמ

תענבאלאהאמטולכקיאלםימםהילעןהניש

ערזרמואבותכהןכיכםהלשירפבםימח

ןתוישכאלערזירשאול״רערזירשאעורז

ןונכםהלשירפהךתהיםאאלאהפילקהלע

הנהויםהימימבואמטנוזחכישכםיחופתה

ערזהשערזלעםימןתוייכוורמאבונדמל

תניתנבאלאאמטיאלותומלשבאוהשכ

ערזתרותמאצישפעתיםאלכאוילעםימ

יוילעסימןתנאליכהאמטלכקיאלםנו

בותכלשויולניפליכקפסהזשילהארנו

השקוךוןיבלדבהןיאותפרוצמהפילקה

תונזחבקררמושההיהיםאקוספליוארו

לבקמוניאואלםאוהאמטלכקמהיהילכאמ

לכקלערזהתאםירישכמםימהןיאיהאמט

יכונראבויערזהשלתוישירחאאלאהאמט

עקרקהןמהנהנוניאשתוכיאבעינהםא

ןיבהאמטלכקמאוה.שלתנהומכאוהש

ןוצרבאלשןיבןוצרבםימוילעןתניש

לעםימשנודריםאךאןתוירמאןכלעו

רשארמא•ןכלעשםירישכמםניאהמקה

:ערזישתוכיאבעינהשערזי

רשעםינשקרפ

בלחוןייןונכהאמטםילכקמםיקשמה

םינומרימןונבתוריפימושבדוןמשו

התשירשאהקשמלכוורמאבםהבאצויבו

םירמואהירבדלעמשהאלויאמטיילכלכב

בלחןמשןייםימדבלםיקשמהעבשםהש

יכהיהשןושלכואצישרובעבלמשבדםד

הרהטהןינעבונדמללהאובנהרבדאבאל

דמואאלהוהיהשןושלכולאואציךכל

ילבקמתודיפימלכןכםאינוסרסיסעמ

דעריעםשינומרתויהלןכתיאלו;

היהיש

לכאמלכלאוןייהלאוןמשהלאודיזנהלאז

ץראהילודנלעךאיאמטיורמאיואמטיה

ללכבחלמהוץלעסימהתאבההרוהןיד

יוימימתאצוהבונראבשומכשאהוסימה

יבםרמאברחאןפואבוהומיקהםימכחהךא

ןידהאוההאמטהםירישכמוםירהטמסהסימה

האמטהןכםגרישכמורהטמאוהששאהלע

הנהוהרהטהתתמאשאהןיאשראבנונחנאו

ךאיהאמטםילכקמסלכתוילקינינעלכ

ןונכםימההאצוהיתלכהיהתאלהטיחסה

הטיחשהלעושאהלעהנהויםיתיזהוםיבנעה

ןכלעםימהתאצוהיתלכויהישרשפאיא

םירבדשיהניחטהךאיםהבהקולהן'א

ןימשמושהתניחטןונכםהימימםיאצויוידילעש

םיחיטבאהתתירכוסיזונאוםידקשהולדרחהו

חמקהןיאשםימכחהורוההטההתניחטךא

םיאיצומםניאותניהטבשינפסהאמטלכקמ

לכקיהלקיואםימוילעןתניסאךאסימ

ןחטויוולאמדחאובהיהיאלםאוהאממ

ומכותואונדםימכחהויחאמטלכקיאד

אלאתרשבמהניהטהןיאשהזמהארנרפע

םניאשםיטחהואציםימהאיבמשינפג

םילופהןמהזבאישוקשיויםימםיאיבמ

הניחטהןיאחמקתויהלונחטוישבםינופאהו

בותבהרבבלכאמאוהשןעוטהויסימהאיבמ

ידילעקרהאמטהתלבקבלכאמרישכהאל

לופייבובותכהרמאשהמןידהאוהסימה

ןהוייכו♦רמאכ״חאועורזערזלכלעםתלבנמ

היהןידיבהזבםימכחהושיקהערזלעסימ

רמאיאלשערזלעםימןתוייכוםדוקדמול

ובישהו♦הזמונדמלהמאלאםתלכנמלופייכז

יולקהאמטישערזירשאורמאבהזמונדמלש

רמאשילולאוםימוילעןתנאלשפ״עאחולמהו

הנהיכהזבאישוקשיו♦ונעדיאלןב

והלצויאלופלקויםאםידקשהוסיזונאה

היהיךיאדערזתרותמואצישעודיבוהעירזל

אלםימו•האמטהולכקישסאוילערבדה.

אלםהוהאמטהולכקיאלשסאםהילעןתזנ

םשמואציונהטוישבםיטחהךאהעירזלוחלצי♦

יוארשישהמוילכאמםשבוסנכנוערז

רמאשהמיבםירמאמהולאיונשלעקוספל

הנתשירשאןינעהאוהלכאירשאלכואהלכמ

אובירשארמאןכלעולכאמתויהלותאירבמ

ןתנישןיבלכאמהםצעמאובישןיבסימוילע

ינפואוהאמטלכקמוניאשחמקהאציוילע

ונוניבההממויסונמדקהוימימתאצות

ותאירבמהנתשנשהמללכואהלכמרמאמש

ערזלכלעםתלכנמלופייבורמאשרובעב



ןך^הרהטוז־ אמטןינע,

ילכךותואמטנשץקשמהתמחמאמטתמ

תבחמאלושארבאמטתמילכהםגאלאשרח

דבאיששפחמלויהלכקהילעבהעדכןיקשמה

היעמלרםאשןויכילכלכבורמאבהצריכ

שרחילכשהלגםהובהיהיאלששרהילכו

לכברמאןכלערחאילכאלווכותמאמטתמ

ךיאוהאמטהינישמרשקונראברבכויילכ

בותכהוהזמהזםידמלםיקוספהובותכהםקלח

האמטםילכקמשםירבדרדסלאבשןויכ

אמטרמאםלכיוהרהטידילםיאצויםניאו

אמטיוילעםתלכנמלופירשאלכורמאדוע

םילכואהןיאיםיעודיםהוןיתויםיריכורונת

םאאלאםירחאםירבדםיאמטמםיקשמהו

שרחילכהיהיךלכולמהרמאישךולכלהיהןכ

ןסותואןירהטמןיעילכהיהואמטעלכש

יותאמטבראשנתאצללוכיוניאםאךולכלה

הציבבלכואהרועשהלכקהילעברמאמ

יצחוהציבו6ידיוהקשמורחאלכואאמטמש

ילכואלאמטמשםרפיצחותואםיארוקש

םייבוהקשמולכואאמטמאוהשלכבהקשמו

ירועשםהלןיאשםירבדהולאיהיתושו

הממםילכאמטמהקשמהשואיבהשהיארהו

אכטיילכלכבהתשירשאהקשמלכורמאש

ילכהלעאלוהקשמהלעתרזוחאמטיתלמ

יהרהט.ידילאצויוניאשאמטירמאןכלעו

אמטיוכותברשאלכ;מאמטנילכהםנמא

:םימהואמטנשתמהמאל

רשעהשלשקרפ

םיקשמוםילכואושרהילכםילשהשףןךא

רמאהרהטידילואציאלוואמטנש

אלהואמטיוילעםתלכנמלופירשאלכודוע

רובעבאלאןושלההזברמאןכלםדוקמ

יךותהתאמטאיבהושרהילכןינעאיבהש

ןיאשםיריכורונתהאמטאיבהלהצרדועו

לזפירשאלכודוערמאןכלעךותתאמטםהל

ילכוםדוקמרמאואמטיםתומבםהמוילע

ילכבןישמתשמןיאוךותםהלשיששרח

והשעיובשיוזמרנכילכארקנשפ״עארמה

םהרמהילכבןישמתשמשהמךאידהאילכ

רזחןכלעךותםהלןיאולאוםידיבורונת

אמטיםתומבםהמוילעלופירשאלכרמאו

בותכהורונתהםצעמוניאםהלשעקרקיב

האמטלכקירונתהןקותישרהאוהווהברבד

אוהםשהיבשמשיאלשןיבשמשישןיב

,ימנןכורמחמהשענהאוהוהאמטלרישכמה

אוהשהמךאילושבהדקומאוהשםיריבה

יונכ

לכוךרוצןיאשפ״עאןייהלעסיסעהיהיש

האמטהםירישכמוהאמטםילכקמםיקשמה

וניאוהאמטהתארישכמשםימהןמץוח

םירמואהירבדלעמשתאלויהאמטהלכקמ

לכאהרשבההקשמהאמטנשינפמ•ורמאש

רבחתהאלשכלכאההיהשומכאלאהאמטל

םשכשםימהןמהאמטלכקמילכםימהםע

םילכקמםניאםהאירבבםהשכםירבדהלכש

עמשתאלויסתאירצבםהשכםימחןכהאמט

ושלתוישבםיטהםירמואההלכקהילעבירבדל

םאאלאלכאמהתאםיאמטטוםיאמטםה

םירישכמםניאושלתו־אלשםימללכאמהןתוי

האמטלםירישכממאוהתמאביכהאמטל

ללוכוניאהתשירשאהקשמלכורמאמו

לכורמאמבםיללכנםימהויהיםאשםימה

ילכבושלתוישכםיאמטםימהשםשכהקשמ

רמאשםושמםיקשמהלכםגשיקהליואר

יכעודיויאמטיילכלכבהתשירשאהקשמלכו

םתואתושהםאשקרפסיקשמהוםיסהןיב

ויהיךיאוילכהתלוזבםושהאלילכב

םילכקמםימה־םאשדועוידהיםיללכג

ונעטםאויהאמטהורהטיךיאהאמט

ןישולתםימבאמטהרהטיאליכהלכקהילעב

יכראבנאמטלםיטחתרהטבדבדנשתעב

םאדועויאמטהןירהטמןישולתהםימה

היהןידלכאמהאמטנםיטהואמטנשינפמ

ריכזיןכירהאוםימהתאמטןכלםדוקרוכזל

הרמאשוהזסיטבאמטנרשאלכואהתאמט

רוהטהיהיםימהוקמרובוןיעמךאהרותה

האבןכלעםימהאמטשינפמחנוכהןיא

היהןכםאשתובסיתשמהזהרמאוהרותה

לכוקוספירחאןיעמךאקוספתויהליואר

ךאקיספןיאשדועוי•התשירשאהקשמ

ואצישדעהקשמלכותחתללכנרובוץעמ

רשאהקשמלכובותכהרמאשהמויךאב

לעבותכהרבדוההשישיוארהומעטהתשי

לכברמאשתמולכאירשארמאשומכהוותה

לאטרמלופירשאשרחיייבורמאשינפמילכ

לכמךימסהואמטיובותכרשאלכוכות

ל״רשרהילכךותבשחשהקשמלכולכואה

הקשמהואלכאמהוץרשהשרהילכליהאמ

ילכהיהיאליכילכלכבהקשמהלערמאו

תויהבאלאהקשמהוץרשהליהאמשרח

םאששרהילכךותהיהיאוהוילכבהקשמה

ןכםאודחיהקשמהםעןירשההיהיןכאל

שרחילכשהנובהןיאוידמללבותכהאבהמ

ירהשםילכאלוןיקשמוןילכואוריואמאמטמ

וניאילכהוהיהישילכהזיאילכ••לכברמא
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הרהטוהאמטןינע

םילכקמםניאשסירבדאיבהןכירחאויךותהארקנהאוההאמטלכקיאלםינבאמיונב

ידילעםהמהאמטהתלכקקיחרהוהאמטשרהילכלערמאשומכץתוירמאוןורוש

ןיעכךארומאבךותהטפשמכהאמטהינ־שמםכלויהיםיאמטוםהםיאמטרמאוהריבש

אמטיםתלכנבענונורוהטהיהיםימהוקמרובורמארשאכםייונבםהשכםהםיאמטל׳ר

יבורומאבוילעטפשמאיבהוונשריפשומכרמאשואמטיםתומבםהמוילעלופירשאלבו

טפשמבךאיעורזערזלכלעםתלכנמלופיאוהםהלשםירבשל״רסכלויהיםיאמטו

ינפמרוהטתויהלרשפאיאיכשירהההעיננה:ונשריפשומכשרהילכירבשלעןידה

םינינעהנ־לפהוקדצהרומהשעהזלכוךולכלה

ורבחמדחאםידמלויהישתאזההרוצבל!^/ה>*^לאסל£

ןיעמךאקוםפבאמטיםתלכנבענונורמאמו״יי

אלםכלאוהאמטוילעםתלכנמלפנורמאמוםימהוקמרובוןיעמךארמא^ן^ך^ןך

ומכתועודיתולעלםאיכןכירחאורבזנםהבענונהלכהלעמלרמארבכו

ריכזהםיקלההשלשהולאיפלויונשריפשרשאןיבםירבדהללכללכויאמטיםתומב

ינשהקלההויןימההזבאצויכונזמרהרבבורובוןיעמךאדוערמאקזוהדצלעאלא

ןונכהרהטידילואציאלו־אמטהולכקישםימהסהןיעמהוירוהטהיהיםימהוקמ

םהשםיריכורונתושרהילכוםיקשמוםילכואאצי׳התיבמןיעמורמאשןונבםיכשמנה

האמטהולכקישישילשהקלחהוירמחילכהזברהבוהעקבבםיאצויתומוהתותוניע

םדאהרותההראבשומכהרהטידילואצילכאךאםיכלוהםהשינפמםימתרהטהצר

םירבדהיקשורועודנבותוכתמילכוץעילכוםידמועהםימההצרםימהוקמרובוורמאב

ןונכהרהמידילואציאלוהאמטהולכקישרובהל״רםימהובשישם־יקםהןכםגרהטו

יונהןטברמהילכושרחילכוםיקשמוםילכואןויכץרשבםיאמטנםימהיכסימהאל

ואהאמטהןיעמםיאמטנםהשןיבםיריכוםהמואמטיילואםידמועאלאםיכלוהםניאש

בשומובברכוםדאןונבהרומחהאמטמהאמטהולכקיאלםהאלאובולכלינפמ

םניאוםיאמטםהםתלוזםיאמטמשבכשמוענונורמאויךולכלהינפמםיאמטויהילכא

ןושארםדמואמטנםאיתלוזםתלוזםיאמטמ•לכקמוניאשםשבהזבהצראמטיםתלכנב

בשומובבשמןהשכשרהילכותממוהדנלשםאאלאךותתלעלליהאמוניאךכהאמט

םיאמטנהךאיםתלוזםיאמטמםהשבכרמואמטירהארבדםעםימהךותבץרשהאצמי

ןיאםויתאמטתואמטמשתואמטהןמרובבותכהרבדשרובעבובענישתנמלע

אלםתלוזםיאמטמהקשמהולכואהותואםניאשםירחאםירבדלעךאיךותולש♦6?

יתלוזהקשמאלולכואאלוםילכאלוםדאיבורמאךותתלעםהבןיאוהאמטםילכקמ

ואשרהילכויםהמהקשמולכואךלכלתנםאםתאירככםהשעורזערזלכלעםתלכנמלופי

הקשמהואמטהלכואהןמעלכשץעילכונראבונחנאויךלכלתנרשארסאישדבל

לוביוניאשץעילכויםיאמטםהאמטהאוההמוםיקוספההלאשוריפבתיאישהמ

וניאששרהילככאוהםנעלכשהמטולפלהאטטםילכקמשםינינעהלכויםהמןווכמה

םיקשמהוםילכואהתאמטויהרהטידילאצויינפמםיצרשבקרבותכהםראבאלןהיקולחב

אלםשומשרוסאםילכהוםתליכארוסאתואמטהורקיוםיתבבבורבםיאצמנםתש

אמטארקנלכואההנהםיאמטמםהשדצמהזמוהאמטהסינישמשםיקלחהלכבסתבסמ

אמטףועהץרשארקנשןונכותליכארוסאלהזבויתואמטהלכבשקהההיהירואבה

רוסאאוההנהוםתליכארוסאלולכאיאלהאמטהםילכקמשםירבדהראבהלחתברדסה

םיאמטמויהישתנמלעאלםירוהטללכאהלהאמטהינישממאיבהוהרהטידילםיאצויו

שמתשהלםירוסאםהשםילכהשומשבןכומכםילכקמשםתואאיבהןכירחאווילעוהעיננ

םיקזחתמםאצמתןכלעוםיאמטמםהשאלטפשמבהרהטידילםיאצויםניאוהאסשה
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הרהטוהאמטןינע

לכיכםימכחהוקספשהמללכההזיםהמואלכואוארמחילכואשרחילכאטטהלמ

רוסאאוההאמטהןיעמאמטנאוהשהמהמרוסאהןפואלהיהאלילמלאשוהקשמ

ךאיתוראובמהאמטהתוניעורוהטלואמטלםיאמטמםניאסהואמטסשבארקהלםעט

האמטהןיעוניאשאמטמאמטןמאמטנהותלוזאמטמוניאםויאמטלכיכםתלוז

רומחהםיאמטלרתומוםירוהטלרוסאאוהורובשתותואושרחילכלערמולםעטהמו

בזהלכאיאלשרומאותולקבלקהוותרמחבםעטהמשדקמהתאמטלםעטההיהסאש

םירוהטלךאהרותןידוהזערוצמהםעןודנהיההטלשההסעויורובשתותואורמול

תריבשהרוהשבותכההנהוירוסאבאוהיפלשםיקשמוםילכואןונבתואמטהראשב

ינפמםאשבזהואץרשהובעננשילכהןישמתשמויהוםירוהטללכאהלםירתומםתעד

שדקהעניאלשריהזמהנהשדקהתאמטתאמטבםילכוטםהשומבםירוהטהםהב

רוסאלידכאלאותריבשבםעטהמואמטבשרחילכתאמטמןירהטתמויההקשמולכוא

ילכקרםיקשמוםילכואבןידהאוהושומשםיאמטמויהםהוםיאמטתמםהויהםא

ידילםיאצוישםהולאוםתרהטבהרוהףטשםדאהתאםיאמטמויהםהוהקשמהולכואה

תרובנתבהלכקהילעבםיקזחתמשהמךאהרומההאמטאמטאוהשוליפאומצעאמטה

םיאמטהתאלוכאלריתהלםתואתיןידוהזץרשהןמאמטנשהמלוכאלרוסא

׳,עייתסמוהרותהתנוכךפהםיאמטבשמתשהלואמטמוניאםויתאמטאמטתמהלכיבהרות

והזוםייחםיהלאירבדםכפהבהרותירבדבאוהםאושדקהתאלסופאלארהארבד

םיבותכהןמרזעהלםתוצרבםהלשןולשבהסאוהתשהלולכאהלרוסאהקשמואלכוא

םירמואםההנהי׳הורבדאלרשארמאמןמאמטםדאןיאיובשמתשהלרוסאילכאוה

ץוחהלעבלהשועהדנהלעבלהשועהשאשלכורמאשומכןיקשמוןילכואאמטמםוי

יהאיבהרוסאינפמםהםנוםירבדהשלשמאלויןיקשמוןילכואאמטמאוהשםינברה

וסוכנוזמתאלשוורנקילדתאלשםהולאוןילכואןיאמטמםויתאמטםיאמטםילכ

ןמוחלשיורמואבותכהוותטמעיצתאלשוןילכואםדאןיאמטמןילכואאלויןיקשמו

ידכשפנלאמטלכובזלכועורצלכהנחמהןילכואםדאןיאמטמןיקשמאלויןיקשמו

ינפמםאשםיכוהטהםעושמתשיאלשםהוהלכקהילעבורדסשיפבםילכוןיקשמו

שדקמלאמטאוהשםויאמטהנהשדקמהםירפוסירבדמולאלכשםמצעייעםידיעמ

אמטדהאשדקמהתואמטבואצויהיהאלהיארהוילכואהתאאמטמשילכהןמ;יוה

םירמואםהשהזמרתויוהעבשאמטדחאוםוירשאלכורסאבשרחילכורטאממס־לש

רוהטהואמטההואתרשבברמאנשהמלעונראברבכו׳וכולכואהלכמאמטיוכותב

םילכואשםירמואוליאכויבצכונלכאיודחיאוהחנהוךותתלעלאלאאמטנאללכוא־ש

רובעבאלאבותכהןוצרןכאלותחאהרעקבםילכבםדאהושיקהוינשוניאוהאמטלןושאר

וריתהוםימלשרשבאמטהלעבותכהרסאשלכאמהתאמטבהצראליבתהכונתמאהו

רתהבאוהשהואתרשבברמארוהטהלעאלדהאילכבץרשהםעדחוימותויהבאלא

תרכאמטהלעןיאואמטהלעורוהטהלעםירוסאשומכויץרשהןמילכהשרופישידחא

ולכאבתרכולשירשאכהואתרשבולכאבאלשםיאמטהלעםירוסאןכםירוהטהלע

יהזתלוזאלבותכהןוצרוהזםימלשרשבמבותכהוץרשהןמאמטנשלכאמאמטהלכאי־

אלםתלכנבורמאמבורמאשאלאדועאלוינפמםדאתאמטבםילכואתאמטריכזהאל

וזןינעבלנרהןורבזהנאודבלכלנרבוענתהמיבומצעאמטהלעםתוארוסאיאלש

ואלההזבהקולוניאשורמאשדעהרהזאהלכאיווהאמטיווהענירבכאמטהלכאיש

יפכוןדאלראשלהזואלןיבשילדבההטוארקיךכליכםירוהטלרוסאאוהךאותוא

לכזיהטפשמההזבלכואהםנהיהיםהירבדםעטההמאמטמוניאשרחאיכאמט

ולכאתאלםרשבמןיבלדבהשישרמולםירוהטלרוסאהןפואלאלאאמטותאירקל

יתלוזיכרמולךירצווענתאלםתלכנבוןיבוםירומהויהיאלםמצעםיאמטהוענישהמךא

הענלולרתומשומכלוכאלולרתומלתהתואצויהתוביטרוסיקשמל־דםמצעהאמטס

;םירוהטהםתואוכרטצישהרחט

 
ילכלכאםכרצרשכהלאלאםיאמטמס.הש

הנהו♦םתריכשביהוצןכלעוןכאלשרה

 

יתלוז



זק

הרהמוהאמםןינע

ןדע

הדנהדצלעהזולינסמהיהןכםאשהצקממ

םיהלאםשםהדבעוךרדכםהלהרקישהמ

ןיסאההופקתכורמלאקזחיאיבנהךאיםירחא

׳־צסאתמויהיךיהםידיסחהתוררועתהתוארהל

היהי׳תיםשהוהאמטהמלצנהלםחכלכב

םירמאמהולאטשפמהארנכויםעייסמ

וליואוהרותןידמהרהזאבתואמטהתליכאש

הרותהתוצמיכתעדירבכויריתהלדיזישימ

ונטואלמאוהיכעדנשהמוםילוהנץםיטא

ונטואלתתמאוהזוונהכלכברהזהלונלןיד

לכורמחהףונטדצמאוההאמטלואנלכיכ

והאיבירמחהףונטמשורפהיהישלדתשמה

תשודקידילוהאיביתושירפהותושירפידיל

ןכוםייחהרואברואלהכזהוהרוהטהשפנה

םישודקםתייהוםתשדקתהוונריעמבותכה

לדבנה׳תיםשבתומדהל׳הינאשודקיכ

בותכהוףונבחכאלוףונוניאורמוהלכמ

האמטהלואנבםיחרכומונחנאשהמבונחיטבמ

/םכיתואמטלכמםכתאיתעשוהוורמאב
יראשבהאמטהלקהל•תמתאמטמםישיקמהו

םדאתמבאמטהלםדאהרתוהשתואמטה

תואמטראשברמוהולקהרומההאמטאיהש

ןישיקמןיאותונלפומתוצמהשןיבהלםהלשי

תרובקשדועוירימחהלןישיקמאלאלקהל

ונרבקתרובקיכרמאנשהשארבהוצמתמה

רהזוהךיאןיבהלםהלשיויאוההםויב

ריזנהולודגןהכותבבאמטהלמןהכה

ימתארקנשהרפהרפאבןיבמהוםהיראשב

:רבדןיביתאטח

רשעהעבשקרפ

השלשלםיקלחנםירבדהללכשונראבףר^

םילכקמםניאםהשםירבדיםיקלה—

םינבאהותוכחמהוםיצעהותומהבהםהוהאמט

לכסובנקוןפנרמצוינשהוהתשפהורמצהו

םהמויהאמטםילכקמםניאונראנאלשןמז

םהוהרהטידילםיאצויםניאוהאמטםילכקמש

םינבאילכוםידיבורונתרמוחילכושרחילכ

םילכואהורמחילכלםישקומתיכוכזילכו

לכמרמאנשםתאירבבםניארשאםיקשמהו

לכוםימוילעאובירשאלכאירשאלכאה

םהמויאמטיילכלכבהתשירשאהקשמ

הרהטידילםיאצויוהאמטםילכקמשםירבד

אוהדנביםינימהשמחםהוםילכהוםדאהםהו

דבלהידנבסובנקוךומזןתשפוישממנוראה

ילכללוכרועוארמצדנבללוכדנבםשו

םילסהללוכןיעילכוםיפלטהוםצעהוסינרקה

םינקהו

םמצעםהוי׳הורבדאלרשאהזולנרהיהלוז

רוסאבםהיקולשוםהיחולמוסהילושבםירמוא

השעמןמרסומתהקלםהלןידויוריתהוובשז

לאשימהיננהלאינדהנהםינושארהםידיסחה

ךלכלתהלמהנכסלםמצעורסמשה״עהירזעו

תלעלהיהאלהזאלהוסיככוכידבועילואנב

תוחכותןמהארתאלהוישדקושדקמהתאמט

ןידםירבועםתויה־דצלעלארשילםיאיבנה

ךלחקהתאולאקזחילםשהרמאשהמהרות

םימסוכוןחודוםישדעולופוםירועשוםיטח

יםהיניעלהנינועתםדאהתאציללנברמואו

האמטטאלישפנהנהקעוצאיבנההנה*

הנהיתלכאאלהפרטוהלכנורמאןכירהאז

תובזוםיבזתאמטמאוההאמטמאלורמאב

יתלכאאלהפרטוהלכנורמאןכלעותודנו

רקבהיעיפצתאןתנןכירחאולידבהלו׳וב

םמהלתאלארשיינבולכאיהככאיבנלרמאז

ינשלףעתסיאיבנהרמאמהנהיםיונבאמט

המהאמטמאלישפנהנהורמאבםינעמ

הלכנוורמאבוםדאינבתאמטמהרקיש

םייחילעבתאמטלזמוריתלכאאלהפרטו

תאציללנםהוםדאינבתאמטמוענמת״ישהו.

לקהשהארנכרקבהיעיפצתאולןתנוםדאה

יחרכהבהיהישבותכהזימרמהזוהאמטהןמ

םילאנתמהםהםדאהתאציללנבםילאנתמהךא

המדשהמךאיהאמטלכםיריתמוןוצרב

םילדתשמהםיארקהתדעםהרקבהיעיפצב

לעאוהולאנתישהמבו־רהמוהאמטןינעב

רשפאיאואיבנהחרכוהשומבחרכההדצ

לדתשישםדאלוליוארןכלעוהזיתלוז

חרכהשומכהאמטהןמלצנישוהכלכב

שישימוםוצעזמראיבנהןיבידאיבנה

הפרתמאוהוהאמטהילואנמלצנהלוחכב

חרכויםאםדאלוליוארןיאויונועבשררי

ובאצויכבשיקהללאנהיותואמטהתצקב

רהזהלולןידותלכיבשישהמךאונריתיז

לארשיינבולכאיהככרמואבותכההנהז

לעבותכהזימרמוניאוםיונבאמטםמהל־א

רבדםמהלרמאקרהאמטהבאאוהשסצע

םילוחהשהארמהזוהאמטלכקמאוהשלכוא

ירהשלכאהלםירוסאהאמטהולכקרשא

שדקמתאמטמר־זהלםהלן־אהלונבלארשי

םהלהיהשןויכולנרתיילעםהלןיאווישדקו

וזםעטהמואמטנשםילוח•תליכארתיב

םירהזומלארשישיאדובהארנכאלאהחכותה

ורמאבאיבנהםחיכוהןכוהאמטהינינעמ

ומשארקישרבדלכללוכוולכאיאמטרושאבו

ןרהתצקמלהצורוניאוללכםשאוהואמט



ןףןןודוהמוהא&טןינעק

וילעושמשהוילעברעיוועצהריןכירחאואמונהוןליאהילעוץעהתפילקוםינקהו

וריבעתשאבאובירשארבדלכרמואבותכהולאשונראברבכויתוכתמילכובשעלכילכו

לכולזרבותשהנבהזוףסכןונכרהמושאבםיאצויולאלכוםיטרפונראבוםיללכםה

לידבהןונבםימבוריבעתשאבאוביאלרשאםילכהלעישמשהברעהוםימבהרהטידיל

יכםעהםינהונשהמיתיארךאיתופועהום־םכחהלכו♦ברעהדעאמטואבויםימברמוא

שאבםתואן־פרושואמטנשתשחנהילכןמתמדוקהציחרההלקהאמטביבהזבודוה

וליפאבהזוףסכילכוםתעשלםבןישמשמוברעהדעאמטורמואהציחרהירחאיכברעה

ןידךפההזוםירוהטהםהבןישמתשמועננשםעהקבדהציחרהשהרומחהאמטןידכוניאו

ילכלכיללכרמאמרמאןכבותכהיכ•הרותהזלבםעוראבתישומבשמשהברעה

אמטואבויםימבםהבהכאלמהשעירשאהזונדמלןיאמברעלהכומסהיהתהציחרה

בותכהרמאשהממהנעטןיאויברעהדעערזתבבשונממאצויהלעיכירקהאורןמ

יטותשהנהתאףסכהתאובהזהתאךאברעהדעאמטום־מבץחרורמואןוצרב

שאבאובירשארבדלכרמאןכירחאוקפסילכירקהאורוהיידצבבכושלללוכו

רמאמההזבםעטהשרהטושאבוריבעתתונפלהיהוירקהאורלרמואהרותהנשמב

לכויאלםאיכשאהידילעךולכלהאיצוישךותלאאובישמשהאובבוםימבץחריברע

לבויאלהרפועהולידבהירהשםימהידילעברעלךומסברעתונפיכרורברבדויהנחמה

טולפלםייחםימבםצהרדשאבםאיבהלדעאמטוםימבץחרורמאשהמלרואבאוהו

ברעהםעסובכםיכירצםלכךאךולכלהברעהתלחתדעברעתונפשפ״עאוברעה

ריסהלךירצהלחתבשהזלעדעהושמשהדערמאיכברעבהציחרהתויהליוארןיאי

סבכורמואהנהיולכטלןכירחאוךולכלהןמזתויהלךירצוהציחרהתעמאוהוברעה

הארנכואבויםימבללכבאוהדנבהווידנבתעמדעםעטןיאשברעהןיבוהציחרהןיב

לדבהןיאוולכוטןכירחאווסבכמהלהתבשתעמץוחאוהקרראבתישומכהציחרה

קצוישןיבםימבונסינכישןיבםימהתרהטבונדמלןאכמבותכהעמשמהדומךכהציחרה

וננ־שיאלשםוקמראשיאלשדבלםימהוילעםימבץחרוהאמטבבותכהרמאישםוקמלכ

םדכויהישךירצםהבלכטישםימהויםימהברעתונפבהרותהציחרהברעהדעאמטו

קרפבראבתירשאכםיקותמםימםהשםייחאוהשמשהתאיבןמםדוקתחאתעבאוהו

רבכשרקואםחותויהןיבלדבהןיאויבזההמבהרותןידוהזםילכהלכתרהטלןידה

רזוהםוחהוועבטמהנתשמוניאאוהשונראבןיאיברעהדעאמטואבוי־םימבהרמאש

אלאהאמטםימהולכקיאלוועבטלרקהציחרהרחאןיבהציחרהםדוקןיבלדבה

ךירצהרהטהןכלעיותיארממהנתשישכתרשבמהציחרהשאלאשמשהברעהדע

ואםהיארממונתשנאלשםייהםימבתויהלרחאעננםאוברעבהרהטידילתאצל

רקןיבוםהןיבלדבהןיאווחירואומעטךירציהציחרלךרטצידועהאמטבהציחרה

וילעםימקצוישואםימבאוהאובישןיבץצוחםילכןיבםדאןיבלכוטלהיהיאלש

אוהוםימבורשבץחרוםדאהלערמאנוננודותפזןונכםימהובונישיאלשםיתניב

אבויםימבילכברמאנווילעםימהקצוישסאאלאי״קינורווומכהחישמוארמחוא

םימבהרהטהוהזמהזשקויוהליבטהלעזמורוענומוניאילכהםצעמץצוחהותואהיהי

ראבתירשאכרתוייוארהאוהוםיפטושלכקיןכהאמטהלכקרשאכיבהציחרה

תונתהלשייםימהרואבהמשיבבזהקרפבעלוברתסהםוקמהיהיאלשדבלהרהטה

איצוהלאבויםימברמאמבלכשהשקהמעינישןכתיאלותאצללוכיוניאשתונמשמ

םהשםילכןונכהאממולכקיאלשםירבדהלעתאליכעיניאלותצקלוםימהותצקל

בותכהשהאמטםילכקמםניאםירמוסמןינבללוכיםאתונמשמעלכשילכלכיהציחרול

ואמטםיארקהימכחןכלעאבויםיסברמאלוכיוניאםאוהרהטידילאצויהאיצוהל

וניאשרמוסמהםלוסהואמטאלוקתענהםלוסההרהטידילאצויוניאהאלחההתואאיצוהל

ילכאוהםאשןוכנהויםימבאובישלוכיתפיטשידילעלוביוניאםאתוכתמילכךא

םנוהרהמלכקיואממיהכאלמובהשעיואובירשארבדלכבותככשאבאצויםימה

ותחשירשאםרמצםעםהשרועהידנבורהטרמואבותכהןכורהטושאבוריבעתשאב־־

רשארבדלכרמואבותכהוםימבםאובבהרחוםחתןעמלהקירהילחנלעהדימעהו

אלרשאלכורהטושאבוריבעתשאבאוביהתאלהםותתהתאמטהכותבהכתנוהתשחנ

אובי



קע
ןנ

הרהטוהאממץנע

רמאסתמאויהנובהיפלעתויהלךירצו

אבויםימבהרותהרמאמיברמאשםכחה

סיריבורונתורובשתותואוףטשיץעילכלכו

היהיםדאלקריווצםניאוהעדוהםהץתוי

ורשבוסבכיאלםאורמואבותכההנהיווצה

םישדקבעניםאונועאשנוץחריאל

תאמטלהשרפהתלחתבדיעמשםשכ

הציחרהתויהלרשפאךיאווישדקושדקמ

׳וכואבויםימברמואבותכהוהנוכילכ

דצלעםתויהלהרויםימבורשכץחרו

:הנוכה

רמאמההזבןוצרהםימבוריכעתשאבאובי

רמאןכלעיכדספיאלשותוכיאבראשיש

לעדשפישרבדלכללכמשאבאובירשא

ךירציהאמטלכקמוניאםימהואשאהידי

הרהטןינעלהנוכההיהתשםימהתציחרב

הרקמהדצלעאלאחנוכבוניאםאלכא

האמטהולהאביכרמואהוהרהמולהלעתאל

אמטורמאיכהרהטההיהתןכוהנוכילכ

וניאהזודחאךרדלעםהינשירהטורמאו

הרהטהוטפשמאיההאמטהיכינטנןוכנ

דחאכםהינשתוושהלרשפאץאוטפשטהניא

םירבדמםניאשםייחהתאממןינערואבםלשנ

םירבדמהםייחהתאמטןינערואבבותכלהתעמלחנו

אלאחבזןיאשהבזהןכירחאוהדנהםידקהו

םירבדמהםייחילעבתאמטםתחויהדנירחא

יהאטטםעבכשידשאשיאלויללכהרמאמב

ןרהאינבינשתומירחאתשרפליחתהו

יתמהתאמטרכזהםזיותואבשהארנ
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רמאמבהריפסהימיםיללכנויהיךיאיםיסי

םילשמבותכהשבישהלשייהבוזימילכ

םאהנהורחאןינ*ליחתמדועודחאןינע

םימיהטפשממריכזהאל

וטכיכויתחתבזההיהירשאבל״רויתחת

וילעשהטאטטןכבזהתחתשהטאטטש

ענונהלכורמאישיוארהיהיכהשקמהו

רובדהיכבישהלשיוילעהיהירשאלכב

המובזהוילעשהמל״רובזהלאסחוימ

יבזהךדעבתחתווילעבזהויתחתש

םישוריפהינשלףעתסמוהושריפהלכקהילעבו

דחוימויתחתהיהירשאלכברמאמהיהיש

בותכהסלחובכרמהלע
ןיאןכירהאקרםימיהטפשטריכזהאלבבשמהתעיננבותכהקלחובברטהלע

סיאממנהםינינעםילשהלבותכההצריכששחסוככןועטהיהיבכשמהלעשבכרמהתעיננמ

םימיהטפשמראבלןכירחאוהבזהתמחמ

אלוידיובזהובענירשאלכורמאמהנה

רחאריכזהליוארהיהןידהןמם־םבףטש

תעבשולרפסוובוזסבזהרהטייכורמאמ

ריכזהלבותכההצרשאלא׳וכוותרהטלםיטי

חכמהארנז״כעומידקהכ״עוהעיננהןיד

םעתוביזהאורהלילכהאלבותכהשטשפה

בותכהריכזהירהשדחארעשברפוסה

ריכזהןכירחאובזהתטחמםיאמטנהםירבד

ןיאוםידנבסובכוהציחרבובייחורפוסה

ןכשלכתוביזהאורםעותוושהלהזהרומ

הארנוובוזמבזהרהטייכובותכהרטאש

םשיקההבזהיטיוהאורהןמתוחפרפוסהש

סיללכגויהישרשפאיאוהדנהימיכבותכה

יםתואלקהבותכהשרחאהריפסהימיםג

בשומובבשמהשועתרפוסהןיאשהארנו

וילעבכשתרשאבכשמהלכרמואןכיכ

ליחתישכוי׳וכוהתדגבכשמכהבוזימילכ

ןדדריאלשתעלכיכהציחר7רצרופסל

אסטנהוהעיננבאמטטאוהתוביזהןט

ףטשטאשהזמהלועםידנבסובכבייחתי

אלוהציחרבייחתיענישימלםימבוידי

םיכירצווידנבתאאמטמשומכםידנבסובכ

םיאמטםהשוכשומוובכשמלןידהאוהסובכ

םירבדבותכהראבשומכםיאמטמםניאו

רשבובשומובכשמבזהתמחמםיאמטה

רמאמבוענונהםדאהטרפםלכלובכרמוקורו

ללסויתחתהיהירשאלכבענונהלכו

לכורםואומצעבזהלעןכםירחאםירבד

ןכירחאםדאהלערזוחובזהובענירשא

ידילםיאצויםהשםירבדםירחאםירבדטרפ

רבשיששרחילכוףטשישץעילכמהרהט

רבכשבםירבדישארהנהירכזהםירבדהולאו

ינפמאלאץרשהתאמטןינעבוראבתנסה

תושקהלשיויםראבדועהאמטהףולח

וסכיכבזהרשבבענונהורמאמבהנשהמל

רוהטבענונאמטהןכאמטבענונרוהטהש

בזהענייכובותכהרמאהטלוךפהךרדמ

רוהטב

סובכןועט־היהיאלבכרטהלעוםידנב

היהירשאלכבשוריפדועהיהיוםידנב

והוארקובזהןמהלעטלשחטלרזוחויתחת

אמטהיהי1בענונהבזהיבנלעשל״רףדוט

וילעשהטוקלחוםידנבסובכןועטהיהיאלו

דלוםלכוילעשהטםיקלחינשלויתחתו

המוובענישיסאמטתטןיאשהאטטה

םירוהטםלכבזהםהבענגאלוהטטלהיהיש

בכשמוהאמטלןושאראוהשםדאהןמץוח

רשאלכבענונהלכורמאמ.יפבכרמובשומו

אלשהמוטרפשהטללוכאוהויתחתהיהי

אשונהוהזרחארמאשהמהזלעדעהוטרפ

אשונהריכזהאלןאכדעווידנבסבכיםתוא

״הזלםדוקמטרפשהטללוכאוהןכשאו

לע•ןיאןכקולח־אישנהלעןיאשוטבו

בכרטהובשומהובכשמהללוכוקולחהעיננה

אלאקולחןיאובזהלעובזהתחתשהמו

םידנבסובכריכזהאלשהמבםידנבסובבב

יםידנבסובכםלכבשישונרבעהונחנאו

יאמטטוניאואטטאוהבזהענישהטךא

בכשמרפוסלשיםאה״עםיטכחהוקדקד

טירפוסלןיאיכטירטואסהטויבכרטובשומו

לערמואבותכהשינפמבשומובכרמבכשמ

ימילכוילעבכשתרשאבכשמהלכהכזה

בבשמהלןיאבוזהלןיאשןמזבוהכוז

ינשהבזהשםהלובישהםימכחובשומו

המדבוזבוזייכהשאורמאשומכםיקלח

לעכוזתיכואהתדגתעאלכםיברםימי

םיברםימיהלןיאינשהקלחהויהתדג

ימילכקוספבתאבומאיהודחאםויקר

הזחכןכאירקשרבדיאלבותכהוהכוז

ינ2טהאמטבםייולתשםימיל״ררמאמה

ימיבתאמטטהיהתאלןכאלסאשבוזה

רשאלכורטואוקעוצבותכהאלהוהריפס

אוהשסיטבףטשאלוידיובזהובעני

קוספההזחכוםידנבסובכןועטואטט

ןכשלכהריפסהיטימץוחםהשםימיל

הריפסהימיםילשהבדועוהריפסהימיב



יק הרהמוהאמטןינע
ןדע

ןהנורמאשדועוםיפטושםניאראברמאש

םיאורקםילכבםדועבילכלאםייהםימוילע

המלעהרותםייחהלמיבהיארהויםייח

תודואבותבהרמאשהמהייהשלםייוארםהש

חלמהםילואובב׳החיבמאצויהןיעמה

ויהאצבלכאוקחמישל״ריחוואפריורמואו

ונדמלןאכמונהנחלמלואפריאלויאבנו

ולידבהןכלעוםיאמטמהלכלדחאשקה

יםיחולמםימבוצחרישםוייאמטלםימבחה

םוייאמטלןיברישכהאלע״נףסוי׳רךא

םיקוחמםימבץוחרלאלאהעבשיאמטלןיב

האמטאיהשהמאמטברמאשןויכרמאיכ

ץחרורמאוםיקוחמםימבהיהיפ״כעוהרומח

הלקהאמטלעבלרמאוברעברהטוםימב

םיקוחמםימבהזםנהיהיםימבורשבץחרו

יכהליבטהציחרההאזתויהלרשפאךיאו

איהשעודיהציחרהםעטולכטורמאאל

םירמואםינברהימכחויםימההקיציןינעב

תלוזהוקמברהטנהרומההאמטלעבלכש

ולאןיאשונראברבכויןיעמבאוהשבזה

ורבדשהמךאבותכהחכ9םילועםירמאמה

הרויאלשהמבתורוהלסנהנםכםירועשב

םייחםימרמאךכליכםירמואחובותכה

ךממחקיאלוךרדכםימחםניאשהורוהל

יואררמאמההזןיאיחםאיכלשובמרשב

ז״כעןושארהםעבטלםיבשםהשןויכ

רמאתשהמלעוללכלערובדההחקליואר

םיאמטההאיציונעדיללכךרדמוייחהלמ

לכלהנהיכשמשההבירעבאוהשהרהטל

הלנםבוברעהדעאמטורמאםויאמט

ץחריברעתונפלהיהורמאירקלעבל

הנהמהךוהלאאובישמשהאובכוםימב

ךירצשהרומחהאמטילעבלרמוחולקו

ונאצמוישמשההאיבהעךומסהויהל

רהמוםייחםימבורשבץחרורמואהמאמטב

תעלךאםיאמטמהלכלדחאןידויברעב

קרקיפסמרואבובונאצמאלהציחרה

אמטוםימבץחרובוהכהרמואםויאמטבש

תאיבדעהציחרההעמשהארמוברעהדע

ימבותכהחכמהארנכויתעשישמשה

ץוחהשועשמשהתאיבדעותציחרקיבדהש

ךומסהציחרהתויהלךירצז״כעהרותןידמ

םימבץחריברעחונפלהיהורמאןכיבברעל

ןמזלהרומובורעלםויההנפיכבוחבו

ןמזאוהורקבהונפלהזךפהברעלךומס

תרומשאביהיורמואןכיכרקבלךומסה

כוהכההנהיכםוייאמטלכלדחאןידוירקבה

ץחרוערזהבכשונממאצישימלרמוא

םימב.ףג

ראבלבותבהאבשםימכחהושריפרוהטב

בזהרהטיאלשםימילכיכרחארבדב

ענישיטלאמטטהיהיוהריפסםדוקםימב

םאךאיונראבשומכםידנבסובכבייחתיו

סובכאלוהציחרובענישימבייחתיץחרי

םאםידיןומילכופטהרהטבוהכהאיצוהו

ופונאיצוהשינפטואםידיבהרהטהשינפט

יץמואףיסויםידירהטווטבםידיןושלכ

ןמהעיננןאצמשןויכורטאהלכקהילעבו

ילכהעיננהיכםירמואואמטהלארוהטה

ידילעעננםאורשכברשבאלאךיוהט

םתעדהחנאלואמטמוניאשורמאיעצמא

לכקמהיהיאלשיעצמאידילעועינהםאש

וילעודבכתחלםיארקההעדיפכהאמט

טשהוהוארקוהאמטהןינעלותואוריסחה

תמחמואשונתמחמבותכהןמוהואיצוהו

האמטההאטישהשרוהטהןכלעענונ

אמטהןטהעיננהואצמשןויכווהואמט

היהישרוהטההאבזהטשהלונדבזברוהטל

הלוזוירבחובזלןידההזונדואטטרוהטה

ירוהטבבזהענייכורמאןכלעותואמטהלכ

יתבלטרפסיטבףטשאלוידיוורטאבו

טישהשבזהןכלםייולגוידישומכםירתסה

ותואאמטמוניאםירתסהיתבברוהטהתא

:תדלויהוהבזהוהדגהבזלושיקהו

ישילשקרפ

ובוזטבזהרהטייכוהדותההרמאש^0

היהישסאםינפ.ימערמאמההזלובסי

הרהטןושלכואיצוהובזהןמבוזהתדכישכ

ואיהרהטןושלכואיצוהשערוצמהתאופרכ

ונממבוזהקספישכהציחרולשישונינעש

בוזהימיןיבשילדבהיכןכתיאלחח

תשרפבראבתירשאכהריפסהימיןיבו

ותרהטלםימיהעבשולרפסורמאויתדלוי

ונינעהיהישסאםינפינשלובסיהזםג

הזובוזהןמותרהטרחאהריפסההיחהש

סאותרהטטרטולולהיהיבןכתיאל

ידילתאצלדיתעשותרהטלושוריפהיהיש

וידנבסבכורמואוםייקנםימיהעבשףוסבהרהמ

שבלשןיבהרהמידילםיאצויוידנבשםימב

רמואוותאמטיטיןיבואותאטטתלחהט

ל״רםייחםיטורהטוםייחםימבורשבץחרו

םשואצמיודמואבותבההנהיכםיקוחמה

הייתשלםייוארהםימל״רםייחםימראב

ינפמםיעבונםימומעמחויהרשפאיא

הממדועוידמללאבהמועבטראבלכש



ןיע ןג
הרהטוהאמטןינע

ןידמןכז1לועוניאשונירוה־רככתוליבט

רתטוםימבורשבץחרורמואךכיכהרות

רמאמרתויותרחמהםעהציחרהקיבדהש

תלחתמלכוטשירקלעבלורמאשהנונ'מ

תונפלהיהורמאנ*שמשהברעהדעהלילה

היהוםעטונירוהרבכוםימבץחריברע

תונפלתומדכםויהףוסאוהשברעתונפל

ןכתיאלהזוהלילהתלחתוהומשםהורקב

:ראבתירשאכי

יעיברקרפ

ןידהאוהבזהתאמטטפשממונראבשןך£

ראבלונלשיו.יתדלויוהבזהדנב

יהרותהובהנוכשהמולאמדחאלכןינע

עדותאליכהבזהןמהדנהםידקהבותכה

בותכההמידקהןכלעוהדנהירחאאלאהבזה

חבוזהיהיםדהכזהיהתיכהשאורמא

םהבםתאמטטפשמבותכהםשוהרשבב

השאהוןכולבאמטתמשיאהיכשיאה.ךפה

חבוזהיהיםדורמאכםדואבתאמטתמ

ומיכסהשהממ־אוהעודיםדהו'הרשבב

דינמבותכהןכוםודאאוהשןושלהישנא

השאההארהשהמויםדכםימודאורמאבוילע

ףרשנםדאוהשורמאשםימכחהואמטרוחש

ואקומעםדהןיעהיהישןיבשרפהןיאו

.םודאהיהיםאוליפאותונבלהלאהטונהיהי

הארתםאלכאהאממבונידאוהשהמב

ןיאשהמקוריואירמנל;בלןיעהשאה

אליכוהורהטםימכחהטח?אלאהטונוניע

השאההארתשהמלכ"לעהרותההלילכה

ולהראבלכאאמטהיהישםוקמהותואמ

הארתםאוםדהןיעאוהותנייועמהרוצ

בשת'םד'וניאואםדאוהםאקפתסתו

ךכםיאמטהןמוםירוהטהןמלדבהוקפסמ

הלכקהילעבודבשהמלכא♦םימכחהונד

השאהתאתואמטמשןהתוארמהשמחרמאל

ימימכוםוכרכהורוחשהוםודאהיםהולאו

תונוימדהולאםנוליבנהונוזמהןייבוהמדא

ףיסויםאשערניאלוףיסויאלשרועשכ

ןונבאמטהיהיאלערניסאואמטהיהי

אצויההזקההםדכאוהםודאהשורמאש

תילטמהובףיקמו,סוכבותואןתונוןושאר

ןמךליםדאוהיםרובדיכראבףסוי׳רו

רוחבעבצאבהיהיןושארףננדעינשףננ

ועבצאבהתואעננאלוהשאולןיא

ישביהוידהןיעכאוהשרוחשהוהנטקה

שטבחלהםוברכהאיבמשאוהםוכרכהלעו

רפע

יאוברעהדעאמטוורשבלכתאםימב

ןויכוהזבללכנירקלעבןיאיברשפא

רואבהונלםדקשהמירקלעבלעשריפש

ערזתבכש,ונממאצישימלכלןידהאוה

ללכבהיהשרבדלכםינברהרמאמלהמודהזו

אלאאציומצעלעדמללאלללכהןמאציו

אמטלכלללכמיאציולכללכהלעדמלל

ברעהדעאמטוםימבץחרודעבותבשםוי

יראבתירשאכברעלךומסתויהלךירצ

ונאצמאלהדומחהאמטבאמטלםנמא

הדנלחבזלובזלהציחרהןמזראבשבותכה

רמאשהמתמאמטבונאצמךאיתדלוילו

רמאאלוברעברהטוםימבץחרובותכה

םעהציחרהקיבדהאלאברעהדעאמטו

הצקדעהציחרהשללכמברעבהרהטה

הרומחהאמטבאמטלכלונדמלןאבמברעה

הבזהובזהןונכברעבהקבדותציחרתויה

בשומובבשמשהארניתדלויהוהדנהו

םהשןויכםויתאמטםתאמטשפ״עאבכרמו

םויאמטבונרןמשןידכםנידןיאםיאמטמ

רשפאיאוםתרהטריכזהאלבותכההנה־כ

שיקהלונלשילכאהרהטםהלןיאיכרמול

בותכהוילערמאשןויכבזהידנבבםתוא

וראבוויתחתהיהירשאלכבענונהלכו

ויתהתבזההיהישהמברומאאוהשםימכחה

הלעיאלזנטעשםיאלכדנבוךפהוידנבלזמור

וידמשראבואבוםתסאמטירמאוךילע

ובכשמלןידהאוהומעורהטיוואמטי

וידנבסבכובותכהרמאשומכובכרמלו

וידנבסובכקיבדהורהטוםימבורשבץחרו

תציחריכונראברבכוופונתציחרםע

וידנבושקהךרדמברעההצקדעאוהופט

ןידהאוהתעהותואבםתציחרהיהתןכםנ

םתציחרהיהתשבכרמובשומובכשמלע

הלכקהילעביהרהטידילםתאיציתעב

תוליבטיבייחלכשםירמואםינושםירבדורבד

ןתליכטשתדלויוהדנמץוחםויבםילכוט

ראשמםולידבההמלםעטיתעדיאלויהלילכ

תעבשרמאשינפמילהארנותוליבטיב״יה

תדנימיכתדלויברמואוהתדנבהיהתםימי

האמטבםתירחאבםימלשתויהלאמטתהתוי

רבבוהלילכסתליבטשהארנהציחרילכמ

הרוהט־תויהל״ךירצגרעהתלחתבשונראב

םימיתעבשרמאיכרקשרבדיאלתנותכהש

ץוחןמזהלךשמיםתעדיפכוהתדנבהיהת

התציחרשללכמןכתיאלהזוהעבשהןמ

יהרהטידילתאצלברעהתלמםעהקבד

יכייהראשםעהכזהובזהורבהשהמו



איק הרהטוהאמטןינע

חע

םדןיבלדבהןיאשםירמואםימכחשיו

םדתוארתעשמשפ?עאינשםדלןושאר

האורלןוימדםימיתעבשהאמטהיהתןושאר

.םויכערזתבכשהארודחאםויבערזתבכש

םלכאלאינשהלעןושארהףיסוהאלרהא

קוספבםלואוםהירבדלחכןיאודחאטפשמ

םדהןמהנהויםעטהראבנ•וילעהתדניהתו

ינשהםדהלכאםימיתעבשאממתןושארה

ןושארהוםויתאמטאמטיובענונהישילשהו

וראבםימכחהויהעבשתאמטאמטיובעבונה

המזנהיהישםאםישוריפהשלשהתדנתלמב

תאמטהאמטהיהתוליבשבל״רוםדהםש

ינשולשיםדהשרובעבםעטהשואהעבש

ימילכבהארתשםדלכטפשמםיטפשמ

הבזהלכאהעבשהלעתפסומהניאהעבשה

לעםייקנםימיתעבשתרפוסםדהקספישם

הלןיאהחדנכהיהתםימיתעבשרמאןכ

םשהחדנשוריפהיהיוםייקנהעבש.רופסל

ואיהעבשהךותהארתשםדלכלללוכ

ןושלמהקחרהןינעהתדנבםעטההיהי

םיקולחהםישוריפהינשיפלווהודינילכתמו

היהיםאאמטיהבענונהלכורשקהיהי

היהתםימיתעבשללכמםדהלעםשהתדנ

ענונהלכורמאןכלעהלשטפשמהתדנב

הקחרהומעטהיהיםאלכאייוולהו״וב

התדנבהיהתםימיתעבשרמאאליכףסונו״וה

לכתאמטלידכאלאהקוחרהיהתליר

תאמטאמטמןושארהםדהןכםאוהבענונה

אוההםתכההשאהדיבעתאלשדעוהעבש

ישילשהוינשהוענונלהעבשאמטמאוה

ירחאהרהטבתאצויירהשםויתאמטאמטמ

ענונהש.רשפאךיאוןושארהםדמהעבשה

יהעבשתאמטאמטהיהיישילשבוינשב

םדלןושארםדןיבולידבהאלםינברהו

םאהתעיםויתאמטאמטמולכשינש

האמטאיהזאמהרוקמבםדההשאהשינרת

הארתםאוהרשבבהכוזהיהיםדרמאנש

תורהטמלכןכלםדוקמשינרתאלוהשאה

בירקתשתעמתואמטהארתשםדוקמהעננםא

רבכהטפשמהיהידציכוהאמטניכהשפנב

הארתשעודיקחתחאותחאלכלםישנלשי

המצעתקדובהתודנןמזלבורקוהתורנםד

היהתהשינרהאלוםדהארתםאוךומב

אמשהדיקפהןמזמהעננשתורוהטהתאמטמ

הדקפאלםאותאמטנהמצעהדקפשרחא

יתוארלהוקמאיהשםויהשופתת.המצע

תעמוהדיקפלהדיקפמורמאהלכקהילעבו

אלוהדקפשומצעםויבהזבםתעדתעל

התאר

הנקהולשרורבהןמלטונווילעשרפןז

השלשמהנקןוימדולכשהנקבשיעצמאה

הלעלםדהובףיקמוםילע!־שלשםינק

השלשמןכויובהארוהנקבשיעצמאה

הלעלםדהובףיקמוםילעהשלשםינק

המדאימימןכוובהארוהנקבשיעצמאה

דעםימהילעןתונזהמדאהעקבמלטונ

סושהתפילקכרפעהלעםימההלעיש

ןהשכותעשלםתברעשמוילכבורבעמז

ןייבןכוירבעמורזוחוללצםאוןידוכע

לארשיץראלשןייהןמ־דחאקלחנוזמה

היהםאוםימםיקלחינשושדחויחינורשה

ירהונממתהכואונממקומעםדההארמ

ןכו♦דבלכנוזמכהיהישדערוהטאוה

םדההיהםאורמאתונושארהתוארמעבראל

תומדתמהתוניעה•ראשוהזקההםדהארמב

ירוהטואלםאואמטהנהןהמקומעוא

אוהתוניעיתשןיבבכרומהיהיסאךא

התיההשאהיכםירמואויאמט-וניאורוהט

רהטמואמטמהיהאוהוןהכהלאםדההארמ

ןהכרמאמביולתהיהיםאשןתונןידהו

יןהככיולתהיהרהטלואמטלונוצררחא

ןהככיולתהיהןינידהיאלפמהיהםאוא

םלשרובוליפאוםישנרומםינינעולאלכא

היהםאואמטלורהטלריכהללכוישנדהה

היהןידןהכביולתשתערצהעננכהז

םדןיברמאמיכרמאיםאויהרותבראבתהל

הרומבותכההזעמשמןיאהזלעהרויםדל

ךירעשבתוביר.ירבדםתוחךכליכהזל

והזוביוחםדןיבויאכזםדןיבומעטו

תמקורמארעשיבשוילןינעההשקישכ

אלפייכרמואןכיכםוקמהלאתילעו

לכליולתהיהיךיאוטפשמלרבדךסמ

תוימודביולתהזשירחאויןחבתיניעהארמ

ונעשיךיאוםינידהיאלפמוניאהשנרההלא

ךיאןהכביולתרבדהסאדועוקפוסמרבדב

יםההםימיבהיהירשאטפושהלאוארמוא

תלחתבתילננתעדבהיולגםתריתסםירבדולאיו

הרשבבהבוזהיהיםדרמואבותכהשחבשהמ

ורשבמבזברמאשומכהרשבמרמאאלו

הרשבברומאביכםימכחהורזגןכלעוכוז

השאחשינרתםאשדמלמהרשבמרמאאלו

האמטהיהתץוחלאציאלשוליפאוהרוקמב

היהתטימיתעבשרמאוהשנרהה.תעמ

הרשבבהכוזהיהיםדרמאשןויכ.יתינב

וללנברשאןושארהשדהקדהצורוניאש

א־ץ:גןושארהםדהוםימיתעבשאממת

יהתדנבהיהתםימיתעבשרמאןכלעהתדג



.זיע

־הרה*ו.״ואמטןינע

אלאונוצרהיהאלשרובעבךאענונלענונתשפותהתארותינשהדקפומצעםויבהתאר

רבדהרצקענונהלעבשויובבושתוושהלםינשורבעםאאלאהנושארהדיקפמערפמל

לעירהשברעהדעאמטיובועננברמאותועשד״כערפמלתשפותםימיהשלשוא

בשויהוובכשמבענירשאשיאורמאבזהןתעשןידםישנעבראורמאויתעלתעמ

אוהתלמבוידהאלדחאמתוושהלילכהלעיהנקהתקנימותרבועמהלותביןהולאו

רמאמההזםדוקוורכזםדקשרתסנםששיהכירצהתדנבתלקלקמאיהשהשאהךא

בכשמוהשאהוםדהםהוורבזנשתומשונאצמלארשיבשתועונצהויהמצעתעלכבקורבל

וברןכלעוןמזהווידנבוענונהוילכהותוקדובתלקלקמןניאשןיבתולקלקמןיב

ע״נאישנהדוד׳רויקוספההזבםישוריפההאמטהינפמששההןיאשבוטהוהזוןמצע

הזבםישוריפרשעהעבשורמאניכרמאאטחשהילאהלעבברקיאלשאלאדבל

היהישקוספההזשוריפביוארהךאקוספהבייחותננשבותרכבייחונורזבשהזםוצע

זימרהלןכתיאליכבורקאוהשענונהלעזימרמםההילעבותכהבייחשםימיתעבשויתאטח

םדקרשאונזמרהשתומשהללכמרחארבדלהטפשמוםתירחאבםימלשוםתישארבםירסח

ןכאיםתריתסריכזהלתוינפונלןיאוםרכזבותכהשירחהןכלעובזהטפשמכהתאמטב

זימרמהיהישהזבםיכסהע״נףסוי׳דםכחהםירבדישאררמאז״כעבזבטרפשומכטרפאלו

תלוזםירחאםישוריפובשריפוענונהלערשפאיאיכהזלעדעהווילאהתואשיקהל

דהארמאמהיהיםאיכרמאםנויונשוריפתאמטבהושהבותכהוהבזלבזןיבקרפתויה

תהקלןידתושהכנןניאותותמאיתשלכוסהתאממבוזימילכרמאנשהבזהםעהדנה

שורדלורוקחליוארתושחכנןהםאוםללכהמןכלעואיההאמטהיהתהתדנימיכ

ןימאהלרשפאיאיכםללכמתמאהאוההזיאלעןידהאוהויתוביטרווקורמבזבונרמאש

דהארמאמברחאלדחאםישיחכמםירבדינש:התדנבוילעבשתרשאלכבדמאוהדנה

ובועננברמאכ״עיכרמולןכתיאלוירמאןידכו

דומלנאלהאממהןידיכבותכהינפמאמטי

אלאתאמטלהצורהיהאליתמובותכהןמקרהתדנבוילעבכשתרשאלכובותכהך£א

בותכהוילעשירחמהיהענונאוהשימאלו׳וכווילעבשתרשאלכואמטי

ריכזמהיהאלוילכבובכשמבענונהרמאממהמבתורוהלהבשירשאהבכשרשארמא

רמאמאוהשובעננובכשמהלעהלעשימןכתיאלהזו.־ובשומלוהבכשמלדחוימאוהש

ימונתנוכבתולעלידכאלארומחרתויאלאהוצמהתאזןושלכרבדלתואיךכיכ

רוהטהיהישובענגאלובכשמהלעהלעשלכקמאוהרשאמבשתרשאובכשתרשא

דשאלעראשנהיהיכךרוצונלןיאהזבווילעהבכששהמןיביכאמוטמהיהיהאממ

הנובהןיאשעדואציהרהטבתעדבהיהאוהסחוימהלדחוימהיהשץבותעהיפל

ןמרתויוילערימחנאלשידכאלאךכברמאבזהלעוהבשומוהבכשמאוהשהילא

בייחאוהשענונהםעוהוושהןכלעוענונהלעבשויהורמאוובכשמבענירשאשיאו

ריכזהאלשפ״עאוברעהדעוהציחרוסובכבשויובכושןיבלדבהןיאששיקהלידכילכה

לדבהןיאשעודיבירהשהציחרוסובכוילערמאנשהמבהדנהלעשהזלעדעהוענונל

הצורוניאורמאהלכקהילעבויענונלענונןיבלכוהדנהלערמאילכהלעבשויהובזהלע

לעויהוליפאאלאאמטהובענישכבכשמהלעבכושהשללכמרמאנאלשידכוילכלכבענונה

ץבהאמטםילכקמןיבםירבדבכשמהולשיהדגלשילכהלעבשויהובכשמהלע

םיינוניבףלאוליפאהאמטםילכקמםניאשםתוושהלאבןכלעענונהןמרומחטפשמ

תאאמטמבכשמהןיאןכוהאמטלכקמבכשמהילכהלעואאוהבכשמהלעםאורמאמב

דליפאאלאובענישדעוילעבכושהרוהטהלעבכושלעהרומלערמואשןויכתמאבש

בותכהשהאממלכקמאוהסיינוניבףלאםהלהדוהאלוילכהלעבשויובכשמה

תאלפהבןייעליוארויילכהלעבשויהורמואובועננבורמאבהעיננהלערתויטפשמ

םהשינפמובועננברמואךיארמאמההזרשאכתעדלעהלעייכויברעהדעאמטי

המאמטהיהיהעיננהינפמםאשתולעיתשדבלהציחרולשיברעהדעאמטירמא

העיננהםעטהמלעינפמםאולעתלעםעטטפשןכלםדוקמאלהוםידנבסובכולןיאו

לעוהעיננהתלעש;רובסליוארשהמאלאןיבשיילדבההמוםידנבסובכבענונהלע

היהיאלובענגאלובכשמהלעהיהםאש
 

וריכזה



ביק
הרהטוהאמטןינע

ןיע

הרכזםדקשהשאלזימרמההואשיא

טפשמןיאוהשאוםשלרזוהאלאןכאל

לדבהןיאוםדהלעאלאהביכשהלעהאממ

םאןיכוןושארםדכ.השאהםעבכושןיב

נהנמךאיהביכשתלוזןושארהםדהעננ

לעאצמישהמבהרוצהוזברבדלבותכה

חשאםעבכושלהשאלרמאשןונכבורה

המעבכששןיבלדבהןיאשערזתככש

ילכערזתבכשבהעננשןיבערזתבכשב

ןושארםדבלאנתמהרבדלכהנהוהביכש

םדמהקנישתעמםימיתעבשאמטאוה

וליהתיאלהקניאלשןמזלכיכןושארה

לעןושארםדמהקנישתעמקרםימיתעכש

הידנבוהמצעהקנתםדהאורשהשאהןכ

יםימיתעבשאמטיכ״חאוןושארםדמהבכשמו

תולהקלינאיתיארערנהנמוהלודגתוצירפ

לכהבכשמבםדהארתשכהשאהשהאינםור

תרהממהידנבוהבכשמוכלכלתיאלשדוע

םתויהלהידנבתטשופוהבכשממתדרויו

יניאוהרותהתוצמבהרבעתאזוםירוהט

לכאיהנהנההתאזהאבניהנמהזיאמעדוי

םיאמטםלכתויהלםדההארתשתעמיוארה

ומכרהזהלונהנתהלהשאההכירצוםיאמטטו

הלכקהילעבינהנתהליוארךיאונמדקהש

יכורמאוינשםדלןושארםדןיבולידבה

םימדהלכלודחאםויאמטיםהבענונה

הדגןיבלידבמשילכאענונלדחאטפשמ

תוניעהילעבםהשןטפשמיפכתדלויוהבזל

אמטתדלויוהבזלואהדנללעובהיכםירמואו

ןיבהימיתלחתבהילעאבשןיבהעבש

הזוונחנאונרדסשהמךפההימיתירחאב

ךיאהבזהלעאבההנהיכרשפאיאשהמ

םימיהנומשהלשיתוחפלאיהשונידהיהי

ענונהקרריכזהאלהדנבובזבוריכזהלעו

בזבשרחאלדחאמדמללבזלהדנההשקהו

ןיאוובענונלהדנבוילכהלעבשוילןד

הצרםנמאאלאהרתיתפסותםיכירצונחנא

ןכלערימחהלןידהןתונשהמבלקהלבותכה

היהתאללעהלעיכדציכובועננברמא

ידילעאוההעיננהשינפמהעיננהןמהרומה

ינוניבידילעוליפאוהאמטלכקמינוניב

יתשריכזהלאבןכלעהאממלכקמוניאש

יטפשמהףיסוהלןיאשהעיננולעל״רתולעה

אלוברעהדעאמטירמאךיאורמאתסאו

םירבדלילכהלרמולשיםידנבסובבהרוה

ןיעילכןונכםדאהןסץוהםהשםירחא

ןיאיכםדקשהמלעןעשנואבזבורכזהרשאכ

:ענטלענונןיבלדבה

יששקרפ

התואשיאבכשיבוכשםאובותכה

השאהלעזימרמוילעהתדגיהתו

הרשבבהבוזהיהיםדורמאבהרכזםדקנה

התדגיהתורמאןכלעוהמעבכושהךלכלתנז

ןכלעוהתדנארקנהןושארהםדהאוהוילע

ןושארהםדהתכסמשםימיתעכשאמטורמא

בותכההצראליכםימיתעכשהאמטאיה

הרהזאבאוהירחשהתדניטיךותבהילעאבהלע

ןוימדיטפשמוילעןידיךיאותרכבייחו

םתעיננבריהזהשלמנוריזחתלכנבונואיבהש

ךיאדועיענונהלעללכטפשמהרוהאלו

התדגימיתעכשךותבהילעאבהלעןכתי

ידילתאצויאיהוםימיתעבשאמטותויהל

בייחתיאלודחאםויבואםימיינשבהרהט

ליבשבקדהביכשהליבשבהעבשתאמטב

הלשיוהבקנתדלויהדועויהעבשויהיולועננוליפאוענונהןידכבכושהלכאיםדה

ךיאוהעבשאמטהילעאבהוםיטיםיעובשםדהלעהתדנםשוןושארהםדהתלוזםדב

בותכהלעיוארהיהןידהןמוןינעההיהי

האמטהתוניעילעבינמזףולחרובעבראבל

טרפאלבותכהותחאותחאלכלאבהלע

העבשובייחוהדנהלעאבלאלארבדםוש

םדיתלוזםנמאיןושארםדבוכלכלתהרובעב

םאשקרענונלבבושןיבלדבהןיאןושאר

הננשבאבםאוהרכבייחהיהיןודזבאב

הדנבומדתנםלבשרובעבויתאטחבייח

תדלויהלעוהיהתהתדניטיכהבזהלערמא

םאתדלויהלעויאמטתהתודתדניטיכ

שיהתדילםדבענונההעבשתאמטאטטי

ע״נחקפהףסוי׳רשיתיארםנםאיראבלונל

ןושארםדןיבוושהע״נאישנהדודידו

סילונ

תעבשרמואשןונכהאמטהלעאלןושארה

יטיכהתדגימירמואוהתדנבהיהתםימי

רשאלכורמואבותכהשרמאתסאוהתדג

ללוכשהתאמטבל״רהתדנבוילעבשת

ךיאיכהתדגימיבובםעטהסיטיתעבשה

םעטהמוהאמטהןמזהתדגתויהרשפא

תלוזךומסלכםלועלוךומסאוהוהתדגימיכ

התדגיהתותלמןיאןכםאוךמסנהםצע

התואשיאבכשיבוכשםאורמאמלהבושת

לכאיהתדגימיויהיורמואהיהןכסאש

םאל״רוםימיתעכשאמטואיההבושתה

אמטיןושארהםדהל״רוילעהתדגהיהת

בוכשסאורסאש.רחאהשקההויסיטיתעבש
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המוהתדגתעאלכתחתעורנהותפסותה

יבוארמאשםעמהמדועוםיברםימיםעמ

סדתואורםישניתשדועויהתדנלעבוזת

היהתתרחאהוהדנהיהתתחאהדהאםויב

תרחאהוהנמזיפלהארתתחאהשהבז

תחאהשדחארועשתחתןהוהנמזףולחב

יןכתיאלהזוהבזהיהתתחאהוהדנהיהת

רשאתעהאוההתדנתעיכםירמואםהמו

אלארקיתעהוזירחאוןושארםדהארת

אבהןמזהשפ״עאוהתדנלעוהזורנתע

אלאהצראלהתדנלעוהתהנתעולרמאי

תיהתיהשאהןכאלםאשקבדאוהשהמב

דימתהבזהיהתןכירחאודחאןמזהדנ

אוהוהחדנלעאוהשםדהארתשןמזלכ

היההםאןיבשילדבההמיכהתדגתעאל

תבזהיהתוהתדנןמזאוביוקספהאלכהאור

אלשהתארןכירחאוהנממקספשןיבו

היארההמקבדהןמונאיצויםאשהבזהיהת

דומעלוחרכהןכלעלובנלעדומעל

ת״אראוההתדנתעיכורמאשןויכוקבדה

תעיכםירמואםהמיוקלחנןושארזזםדה

הארתםאוולכןושארהםזיהאוההתדנ

׳ימהםויהאוההתד1תעאלאוהינשהםויב

הנושארההייאדהתערחאאוהרשאתעהאלו

ודמאהתדנלעוםיברםימירמאמבןכפ״עא

התדנלערמאמבםיברםימירמאןכלעיכ

ןידאוההזירחאהארתשםדלכיכרובסל

־כהשאוןוצרהשרהאומוםדקומאוהודהא

ואםיברםימיהתדנתעאלבהמדבוזבוזי

ימדבלידבתאלשל״דוהתדנלעבוזתיכ

סויםדןיבהדנבתלדבמשומכםיברםימי

אלכרמאמןויכורמאםהמויינשוןושאר

בוזתיכואםעמהמוירבדפ״עוהתדנתע

הצורהתדנלעיכםירמואוהתדגלע

המו.הנושארההייארהירחאדבלהייארה

ןמשפותהתדגתעאלכםיברםימירמאש

תאזבתושממןחוביניאינאויינשהםויה

תעההדנלעורמאברמאוליאוהתעדה

תעהחקיאלוולהמהתדג■תעןמתינשה

םעטהמוההדנלעםלכויעיברהוישילשה

דועויותלוזםויאלוםויהיתעליבנהל

םויהןמהתדגתעאלכםיברםימירמואש

שרופיךיאדבלינשהםויבסאוהאלהוינשה

שרופיךיאדועויהורירבדולאוםיברםימי

יכעודירבדוםדהתייארןמזלהתיגתע

!ןמזךאןושארהםדהלעאוההתדגםש

םימיהתעבשםאיבוניאםדהלעיןמסיש

ימע.התדנבהיהתםימיתעבשרמאשומכ

ייחתהנ

רמאויונקספוונראבשהמתמאהוינשםדל

אמטיוילעבכשירשאבכשמהלכהדנלעובל

םיארקהימכחויענונלאמטמאוהשהרוהאלו

ובשומתאמטמשירחהשומכוהדנלוהושיקה

דחאןידלכאובענונהתאמטמשירחהךכ

ובכרמוויתוביטרןמהתואלעובלוהדנלשי

רמאשרהאורמאהלכקהימכחויובשומו

לכרמאאלושירחהולאוילעהתדגיהתו

אוהשןדיתייהאמטיוילעבכשירשאבכשמה

ןויכלכאיובענונלאמטמאוהשבכשמכ

ללכמאמטטאוהשהרוהאלואמטיוילערמאש

אמטאוהשהלקהאמטלהרומחהאמטמוקתנ

ריכזהשכיכינפמרבדההארנויאמטמוניאו

תורוהלמשירחהאלהכזלו•הדנלבשומובבשמ

אצהדנבוהמדשפ״עאאמטמואמטאוהש

אמטאוהאלאאמטמוניאובבשמשעדו

וליבנההלכקהילעביעגונשםילכראשכ

האמטםויתבשוהטאהאמטןינעלרועשונתנו

םויושלשתבותוביזברשעתבותודנב

םזיןכשיאהוהלעובתאהאמטמדחא

אמטהמדחאםויועשתןכותוביזכאמטתמ

ןיאשרחאםירמואונחנאויהדנהתאיבב

ןושארהםדהאלאהאמטהתלעהביכשה

רועשלטלהמוענונהןידכםימדהראשבלכא

:תלעבנהולעובהינמז

יעיבשקרפ

בוזייכהשאוקוספברכזנהבזה

ושריפוםיברםימיהמדבוז~

בוזייכהשאוהבבותכהליחתהיכםימבהה

המדבוזבוזייכורמואהיהםאשהמדבוז

רובעבויהדנהןמתקלחנהניאיכהארנהיה

ףאהשאורמאןכלהמצעינפבסשהבזהש

המדבוזבוזירמאוהדנהידהאהבזהש־פלע

הבזהיהתיכהשאורמאשהמלארכוחמ

תאמטתמהדנהתאמטתמשםדתרוצבשדמלל

ונינעבםישרפמהוקלחנקוספההזבוהכזה

הזלובסישקולחבוקלחלונאםיכירצןכלע

תוארהלוםימכחהובוקלחנרשאקוספה

השאורמאבותכהשרמאנויונחנאהטנהזיאב

התדגתעאלכםיברםימיהמדבוזבוזייב

וילעורמאתהמלעהתדגתלמןיבהליוארו

התדנשםירמואשםישרפמהןמשייהנבנ

ןמזהשאלשישבותכהןוצרוןושארםדאוה

ותואבהארתאלםאוהתדגהארתובבוצק

ףיסותרשאשייכןכתיאלהזוהבזארקתןבזה

תויהלרשפאךיאובוצקהןמזבערנתרשאשיו
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*ה*ודגמעבאלוהתרנהעאלברמאמב

ילכהת״יבשילכהת״יכאוהת״יכתואו

־יוארשרמאשהמויןמזהוארבדהםוקמהרומ

אצמאלשרובעבאוהולכ,עמשהתויהל

תלחתמםעפאלאםויהתלחתמהאמטהןמז

יםויהףוסמםעפוםויהעצמאמםעפוםויה

ההינאלשרובעבע״נלהס׳רתעדםנמא

התדנתעאלכרמאמבםיברםימיתויהול

ןיבללוכהתדנלעבוזתיכוארמאמיכ

ותויהןיבהתדנרחאדחאתעבותויה

לערמאמבללכנהתדנרחאםיברםימי

־קחםיברםימיתויהןכתיךיאןכסאהתדנ

יוארהיהןידהןמדועויהתדנתעםוימ

וניאהתדנתעורמאבןכםאוהיהתהתדנ

התדנתעאלכורמאבוהעבשהןמזםאיכ

יתשלםימכחהוקלחנוהעבשהןמזתלוזאוה

ת״יבאוהשםאת״יבתואלובסישיפכתועד

ילכהת״יבאוהשםירמואהוירזעהת״יכואילכה

ויהישע״ניול׳רונבוע״ניולהתפי׳רןונב

חקישםעטהוהתדנתעאלכלל:בםיברםימי

בוזתיכואורמאבוםתלוזויעישתהוינימשה

םאשדבלינימשהםוילעזימרמהתדנלע

אלכהיהיוהבזתנודנהיהתםדובהארת

םיקלחהינשללוכהיהישםדקומהתדנתע

םכחההזשפתךיאוהתדנלעוםיברםימי•

תעאלכשןויכהבזתנודנאהתובוינימשהםוי

םימירמאמלעהתדנלערמאמםידקהלםאשופתלולהיהוינימשהםוימץוח.ללוב

יותעדיפלברהלעטעמהםידקהלל״רםיברהמלורתויםיתעואהעבשהירחאדחאתע

תודנןמזאוביןפששחיכדועןעטשהמוןינעליכםכחההזרמואדחאםויליבגי•

לעהדנהתואןינדונייהו.השאהתסויפלהנומהתאןיאוהנומהתאםימיהאמטה

הניאהבזאיהשםיברםי#רמאמבהרוהןכםוישרחאםדאוילעהשקישאויתועש

דעהולכהחקיהתדנלערמאמיכהנעטםימיםעטהמתוביזבסיתכמהאוהיניסשה

'רובסליוארשהמםנמאיהכוזמהרהטסאו

היהתךיאאלאראבלבותכההצראליכ

ןתנשומכםינמיסינשהלןתנוהתלהתבהבז

הבזבןכתוביזהתוכיאבםיתחהוררבזב

השאהלעתוביזהתאמטשןמזהתוכיאראב

ןכירחאאובישהמבןוכאלוןמזביולת

רמאויהבוזמהרהטםאורמאמביולתאוהיכ

יכהשאורמאורזעהת״יבתעאלכת״יבש

אוהשינפמבוזייבורמאאלוהמדבוזבוזי

סאשל״רוהבזהיהתיכהשאלאורבחמ

םימיהמדבוזבוזיותודנםדהשאההארת

ינימשהתלחתל״רהתדנתעאלםעםיבר

ןפרמאשומכתעהוזםעםיברםימיוארקנו

םאשאלהברהכמהלאלעותוכהלףיסוי

םעטהלכאהברהכמאיההלעמלתחאוהכה

ןכוהברהכמויהיםיעבראהםתואםע

תעלעםכחהןובאליבםיברםימיורמאב

העבשהימיסעקרםיברםימיאוהשינימשה

תלחתדעהתדנתלהתמהיהתהנובהןכםאו

םאשהתדנלעבוזתיכוארמאוינימשה

המויינימשהתלחתבשדחתנדועוםדהקספ

םאשינימשהתלחתבםדהתויהלומיכסהש

יכהבזהיהתאל'הליבטהןמזמהרוהטהתלע

ולןיאתעהותואמאצויםאשינפמהדנםא

הלכטשרשפאךיארמאולובנלע.דומעל

התארןכירהאוםישדקבהעננוהרוהטהתלעו

ויהיהעננשםירבדהוהבזהיהתךיאםד

תויההאורוניאםכחההזרבדףוסי'םירוהט

ףסוי׳רםכחהו!הבזלהדנןיבהרהטןמז

רמא

םימירמאןכלעיכםכחההזבישהיםיבר

ןיידעוהתדגתסוהלאובישוליפאםיבד

םימייבהבזתנודנהיהתםדהקספאל

ושקהדועויהתומשוידעוליפאללוכםיבר

הדנידחאהבזתויהבותכההרוהךכיבול

ךיאוםהיניכהרהמןמזהיהיאלשךירצו

םירוהטבענתוהתדגןמרהמתשןכתי

רמואאוהוהכזהיהתןכירחאוםישדקבז

רמאתםאשהרהמשסושמסירוהטויהי

הנההבזאלוהדנאיההרהטהירחאםלועל

רשאהשאהןונכהאמטרחאהדנונאצמשנ

םינומשףוסבורכזלםיעבראףוסכםדהארת

דחאוםיעבראםויתלחתבןיבהבקנל

הדנהיהתשומכוםפוסבןיב•ימיאוםינוסש

רחאהבזהיהתןכהרהטרחאוהאמטרחא

.תלחתבןיבלדבהןיאוהרהטרהאוהאממ

האמטהתייאריכופוסבןיבינימשהםוי

דועיולכםויההנמנינימשהםויףוסב

הזוהתדנלערמאבותכהשרמאוהשקה

רובחסאםינפהשלשמאציאלריבדה

ןמזרובחואןמזבםדרוכחואםדבםד

ינפמןכתיאלםדבםדרובהםנמאויןמזב

ארקנוניאיעיבשבהתארשםדךנוצרםאש

ןמזבםדרובחויןושארהםדהקרהתדנ

יעיבשהשןמזבןמזרובחקרןושלכתואיאל

השקיז״כעתוביזןמזינימשהותורנק*

ןמץוחינימשהחקלהמליכםכחההזל

םכהההזץחלנשהמךאיהיאראלכיעישתה

םילכננםיברםימיתויההצרשרובעכאוה



האמטןינעץין

סיסיינשואןושארםויםאוןכרקוםייקנ

ידילתאצויותלכוטודחאםויתרמוש

םירזםישוריפבןברקהכירצהניאוהרהט

הכמוניאוםירםואשיעכםהלהקתעהבוהזו

יםדננכדמועבותכהאברדאאלאבותכה

תמאםרמאמהיהולאורמאה״עונימכחו

לבאונחנאםנםישועונייהםוירשעדחאל

הריתסשישדועותיתמאםתקתעהןיאשרחא

תכמתואישהמלעונבשןכלעבותכב

זדוזנשהממובשםמצעםינברהויבותכה

לכומשוהקתעהבםהלשישהממוהרותה

טימיהעבשתורפוסשתובז;ןלזחבםישנה

דונמקהלקהבזאלוהדנאלםהלןיאוםייקנ

ופיסותאלרמאמלעםירבועםהוםתדיפכ

אלוםכתאהוצמיכנארשארבדהלע

םיארקהימכחתעדיפלךאיונממוערנת

רשאתונובהלכמבותכהטשפרחאםיכשמנה

רשאםירבדהינשלעבורקהרמאמהונראב

התדגתע•אלכםיברםימיהרותההתנתה

בוזתיכוארמאמשהתדנלעבוזתיכוא

ךאיהתדנתעאלכאוהםנהתדנלע

םדהםדהןיבוםיברםימיבוזתשץכונראב

דחאטפשמבאוההתדנלעבוזתשןושארה

תדנהןידכהנידןיאששירפהלבותכהאבו

םייקנםימיהעבשתרפוסהנושארהייארמש

תייארלעןושארםויתייארןיבלדבהןיאו

העבשתרפוסםדהקספישמיכםיברםימי

הלהרפסוהכוזמהרהטםאורמאנשםייקנ

םנמאיםירבדינשהרותההרמאןכלע׳וכו

ל♦רדחאןינעבהתלחתהבתוביזהטפשמ

םימכחהתקולחךאיינימשהםויהאוהש

ענונשינימשהתלחתהבהייארההיהישןיב

םנמאיולכינימשהםויהיהישןיביעיבשב

ימדתויהןיבינימשהתלחתבהתארשהמ

תויהןיביעיבשהימדםעםיכומסינימשה

ןיאינימשהןמזםעםיכומסיעיבשהימד

הקולחהןכאיהבזאיהשםימכחהןיבהקולחה

לכהארתשהמינימשהתלחתרובערחאיכ

ונראברבכוהדנואהבזאיהינימשהםוי

ךרוצונלןיאותותכהיתשןיבתוערכהה

ץדראבלונלשישהמןכאיםהבתונשל

קובדהיהישיואררתויע״נלהס׳רןהכה

הארתשהמיכםניבשלדבההויעיבשהםדב

אוהשןהכהןידינימשהתלחתרובערחא

הדנאיהוהעבשאמטובענונהותודנםד

יכרמואיולהויםייקנהעבשתרפוסהניאו

ענונהוהבזאיהינימשהםוילכהארתשהמ

יםייקנהעבשתדעוהאיהוסויאמטהיהיזב

יתיארו

עננימלעופלחתהאלםיארקהלכיכרשא

לעהבזאיהלכאיעיבשבוינימשבהמד

לכאהתדנלעבוזתיכוארמאממיולנה

יעיבשבהמדתרכנשרחאינימשבהארתשא

רשאלאךלנשםאשופחהוהצעהתחתאוה

רימחהלקזוחברבדהחקנשואשופההונאיצוי

ופלחתנשפ״עאהתדנתעאלכרמאמבךא

אצמאלותואנםעטאצמאליבסימבחה

יהחדנלעבוזתיכוארמאמלעףסוניאנת

ונייהאלשןינעבותכההרוהשהארנילו

קשומכאוהוריכזהאלאלמלאסיניבמ

ינשההלוזאוהשןושארההדנםדבבותכה

םינדונייההתדנבהיהתםימיתעבשרמאו

ילואהעבשהתלוזםדהשאההארתםאשנ

רמאןכלעינשהןמןושארלתונפדעהיהי

ץבןושארהןיבדחאןידבולכשםיברםישי

קרםיברםימי־טאןכלעוישילשהןיבינשה

וארמאןכלעהבזהיהתאלדבלינימשהםוי

ןיבהתדנרחאדחאםויבןיבהתדנלעבוזתיכ

ומכע״נףסוי׳ררמאויהבזאיהםיברםימיב

תעאלכאיהודחאיאנתםיארקהוכילשהש

יכואאוהודחאיאנה.םינברהוכילשהןכהתדנ

רשעדחאםידמואםהשינפמהתדנלעבוזת

יניסמהשמלהכלההדנתלחתלהדנןיבםוי

דעבותכהתיארבהזבורוהאלשרובעב

םיברםינשםימיםירמואוםירזםירבדורבדש

םיפוצרםימיהשלשההלאבהארתםאוהשלש

ןכרקוםייקנהעבשתבייחוהלודנהבזאיה

איהםימיינשואדחאםויהארתםאלכא

התארידבלכדחאםויתרמושוהנטקהבז•

ינימשבהתאריעישתבתרמושינימשב

ינימשבהתארירישעבתרמושיעישתבו

םייקנםימיהעבשתרפוסירישעבויעישתבו

םימיסהולאיכורמאשדעןכרקתבייחו

יהתדנתעאלאוהשתודנהתערחאםיבר

םימיםהולאירישעביעישתבינימשברומא

םימיהעבשתרפוסוהלודנהבזאיהוםיבר

דחאבהתאדיהדנלהכומסההבזוזוםייקנ

בוזתיכואורמאךא♦הדנתלחתאיהרשע

התדנליעישתבהתארשכאוההתדגלע

דחאורמאןכלעדחאםויהתדנםתנלפומו

ןיאםירבדולאויהדנלהדנןיבםוירשע

רמאמהףוסיםינפסושבהרומבותכהעמשמ

דחאלעאוההתדנתעאלכרמאמבםתעד

תוביזןמזאוהשהדנלהדנןיבשםוירשע

תלחת*יהרשעםינשםויבהתארםאוהזו

םימיהשלשםימיהולאבהארתםאוהדנ

ס״סיהעבשתכייחוהלודגהבזאיהםיפוצר



ייק הרהטוהאמטןינע

קע

הדליירימהמהירשאודהאםויתדייימהויהיכרגסשע״נקיתעמהאיכום׳רליתיארו

ןמזםילשהירהאהלןיאהדנאיהשדועבןהכהתעדויולהתעדלעונמזדעםינהנתמ

טפשממהקתענירהשתוביזןמזהתודנ׳רליתיארויהיואררתויולתיארנהתיה

רכזלהעבשירהאותדלויהטפשמלהדנהרפכםנמאיולתיארניולחתעדשע״נןרהא

רהוטימדבבותכהםתואןדהבקנלסיעוכשויתשיתלוזנהנמבםיגהנתמויהםעהיכ

םויבםדהקספאלםאותוביזןמזהלןיאווליפאהשאהלובטתאלשדועלכיכתועדה

7רצדהאוםינומשםויבודחאוםיעבראהזוהבזהיהתםדהתארויעישתםוידע

םיעבראםויבהתארשםדהוהדנאיהשןידלןיבתלדבמהליבטהןיאיכהרותןידוניא

ןושארםדאוהדחאוםינומשםויבודהאולעאלאהתיהאלןהכהתעדלוהבזלהדנ

אל•םאןידהאוההעבשתאמטאמטמויעיבשהםויףיסאוהוהליבטהכירצשתעה

םיעבראםויבהתארוהדילהםדוקםדהתארתעהרובערחאהלכטאלשןיבהלכטשןיב

יכהדנאיהדחאוםינומשםויבודחאוקוספליוארשהמויהבזאלוהדנאיהאיהה

ירחאאלהדנהרחאקרהיהתאלתוביזההדנירמההילעתתלקפוסמרבדהוליאוה

םדהקספוהדליהביזבםאאלאירהוטימדתצחורינימשהםוילכהארתשהמהבזירמחו

םייקנםימיהעבשתרפוסוהתדיליןמזךותןמזלכיכינימשבהארתשןושארהםדהןמ

םינומשורכזלםיעבראההדיליןמזםילשהבוחעיננהתעשמהאמטהיהתונממןיחרתאלש

הזויתואמטהיתשמתרהטנותלכוטהבקנלםימיהעבשתריפסהילעתתלוהעבשתאממ

דהאודחאוםינומשוםיעבראםדוקהייקנהךכארמהברבדהתחקלהבזהןידכםייקנ

יתשהאיבמותואמטהיתשמתרהטנותלכוטע״נהאורהףסוי׳רויתפיןכיולןדשיתיאר

קספאלתדלויןברקוהבזןכרקתונברקהתאמטבוזימילכרמאוירימחמהירשאורמא

םינומשםוידעודחאוםיעבראםוידעםדהתרפוסהוליאוהאיההאמטהיהתהתדנימיכ

הרוצובשישלפנתלפמהיהבזאיהדחאוהאממהרמוחבהנוימדםייקנםימיהעבשהלשי

תלפמהאלאהדילתאמטהאמטאיהתישונאבכרמובשומובבשמתאמטמשל״רםימיבאל

הרוצםושבנראנאלורשבתכיתחאוהשלפנםימיהעבשהכירצוםירחאםיאמטמםהו

תועדםלואויהעבשתאמטאלאאמטתאלםייחםימבהתוהמורהטתרחאוםייקנ

יכםירמואםהמםיכרדינשלעםימכחההרומההאמטלכלדחאשקהובזהטפשמכ

אמטתרשבתכיתחאוהשוליפאלפנתלפמההתרהטןינעבהבזהןמקתששומכיב

הארתשתעמםירמואםהמויהדילתאממלעשירחהןכבזהלעראבתנשהמבןעשנו

רשבתכיתהאוהשוליפאםירמואהויהרץצוב:בזהלעהילעשיקהלןעשנוהדנה

רשפאיאהזוארמהלהבקנתקזחבותואםינד

הבקנהדליורכזהדליורמאבותכהיכ.ינימש12"^

.רשפאךיאותישונאהרוצובתויהלזימדמו**

ןכאיהדילתאמטרשבתכיתחלעןידלתאמטטפשמבבותכההלילכה^ןףלוייה

המהזהרוצובהארתשתעמםירמואההתודתדנימיכרמאנשהדנה

סאוליפאובותכלשויולניפלקולחלןיאשםעהאורשםדהינפמהתאמטןיאואממת

רכזןיבלדביאלוםדאתרוצובהאריודלויבותכההאמטירהשהדילהינפמקרהדנה

םאו־הבקנהטפשמבותואםינדהבקנלהשאהאמטתוהרקירשאוהבקנלםיעובש

םאויםויםינומשאממתהבקנורכזדלתהעבשהתלחתוםימויוםויבהדילהםדוק

הבקנהדלתןכירחאוםימיבםדוקרכזהדלתיםדהתארשתעמאלהדילהתעמםיעובשהו

הרעצדלתםאוהנורחאההדיליהןמליחתתםדילכמתדלויונאצמאליכרמואשימו

םאורכזמפשמברכזםאותואםינדתרחאינפמוםדהינפמהאמטהיהתשרשפאו

רכזהדליודמאןכיכהבקנטפשמבהבקנ־דועורמאמההזתוחישוניארהרבכהדילה

:םדאתרוצלנסהלרטאאלודלתהבקנםאולעןיאשיטקרודתחפשמלערפוסרבכ

ייתדליטהאטטתהעבשאמממןושארםד

אמטתהתודתדנימיכהרותההרמאשןף£םדוקםדהארתאלשדועלכהעבשתאממ

 

יהדיל־םדוהדנםדוםילותבםדםישנה

יכרמואשימתעדלעקוספליוארשהמו

השקההןיאהתדנכםיעובשהאמטו

םימיב

זנ

אמטתהדילהםדוקםדהארתםאאלאהדילה



ץף^*הוהטו.יאמטןינעק

ןיבדחאהאמטהרעשכאיהשםירמואהוהאמטורמאירהשהאמטהרמחבאלאםימיב

רמאנשינפמהשלשוםישלשבןיבהעבשבימיכהבזהלערמאדועויהתדנכםיעוכש

איהוהדנברמאנוהימדרוקממהרהטותאזבהשיקהשדמלמאיההאמטהיהתהתדנ

ימדבבשתרמאנוהימדרוקמתאהתלנבשומובבשמהאמטמאיהשהאמטהרמחב

יםירוהטהןמהעיננהבוכעאיההבישיהוהרהטירחאויהאמטהבאםתואהשועובכרמו

םהשםעטהןיאהרהטימדברמאנשהמוהעבשהןמםימיהשלשוםישלשבותכהנילפהש

התואםיקנמשהימדםעטהאלאםירוהטםתויהרשפאיאםיעובשןמהששוםיששו

רוקממהרהטורמאנוהרהטידילתאצלרמולםעטהמ־יכדחאהאמטהרעשב

הנטבבורנסנשםימדםירמואםימכחויהימדיאמטתהתודתדנימיכםימיהעבשלע

הרהטימדרמאכ״עוהרוהטהתיהוהרההדועבםישלשל״רםימיההלאבותכהנילפהשרובעבו

אלשדקלכברמאנשהמויןוכנםרמאמןיאותולמהרותהרבדוהששוםיששוהשלשו

תואמטהתלחתתאזשינפמורמאםהמענההעבשהורימחהםהמיםימכחהוקלחנתוקפוסמ

תואנרמאמוניאהזושדקהןמריהזהןכלעורימחהםהמויהשרשוםישלשהולקהו

השלשוםישלשכאוהשהמלאלאריהזהאליכוושהםהמויהעבשהולקהוהשלשוסישלשה

דועויםיעובשהוהעבשהךותאיהשאלםתואורימחהרשאוי־אמטהרעשבםתוא

םירהזומםהוהלכנהתאענונואשונםדוקליאוהורמאווכמסהשלשוםישלשהןמהעבשה

ודמאםהמוישדקמהתאיבמושדקהתענמרמאוהשלשו׳ישלשהןמהעבשהבותכהנילפהו

הצוחאוהשרשעמהלעאוהשדקהםעטשרמחבהשיקהלאמטתהתודתדגימיכםהב

תיבהןמשדקהיתרעברמאנשהנחמהןמשדקלכבהשלשום•שלשהלערמאוהאמטה

םירבדולאולארשיהנחמאוהשדקמהוהתיהסאשהנחמבהאבתאזשדמלמענתאל

םעמהמדועויםיקפוסמםירבדםהותורבסענתאלשדקלכבםעטהמהנחמלןדה

העבשהוםישלשוהשלשהןמהעבשהנילפהלדועויהנחמבהאבתאזשדמלמאלא

ימדםארקהשלשוםישלשהוהדנהימדכםמדםתואלקהשדמלמרהוטימדםארקבותכהש

םלכלתויהלךירצתעדהתאזיפלוירהוטרהוטימדםארקרשאוהנושארההאמטהןמ

ענתאלשדקלכברמולדועודחארושאהאמטהךרעבאלאםירוהטםהשהצראל

רהוטימיםהשםימיהשלשוםישלשלעלנסההתאמטתוכיאהרותההראבאלךאהנושארה

האמטבאיהשםירמואהוהעבשהןמץוחירתויואתוחפואירקלעבתאמטכאיהםא

ינפמהעבשהןמרתויהשלשוםישלשכהרומחהאורינאויבזרפוסל.חושיקהםימכחהךא

רוהטלכבומעטענתאלשדקלכברמאמשתאזוליאוהםירבדהםיארנשבותכההכמ'

ומעטששדקםירענהילכויהיוהנעמןמבותכהתחיפאלשרשפא♦אהנחמבתסנכנ'

םירוהטבתענלהרוסאאיההנהויםירוהטדחאהאמטהרעשבאיהםאשהתואמטמ

אייהשרהאיכלארשיהנהמאוהשדקמהוךירצםהינחמתאואמטיאלורמאבותכהו

אלשדקמהלאוםעטהמהנחמלהצוחיכלתאזויתאזםגהנחמבסנכתאלש

ךותבשדקמהוהנחמלהצוחאיהואובתלקהללכמהנחמבתסנכנואיבהשהיארה

הקוחררתויוהשולחתעדתאזוהנחמהושיקהםימכהויהנושארההאמטהןמהתוא

םינברהימכחםנמאויתונושארהתועדהמבשיווילעדמאנשרהטמהערוצמבהתוא

םדתכפושוליפאהלעבלהוריתהוהורהטהאמטהתלקיכםימיתעבשולהאלקחמ

אלהמורתלשדבכבלפנםאםדהורהנכםירוהטהןמתדרפנהיהתוהנהמבסנכהלאיה

לוכאלרוסאשםוילובטכאוהירהוואמטרמאנרשארחאםתואתאמטמאיהשםושמ

ןמלוכאלושמשבירעישדעהמורתהןמץוחותבשברהטמהירהשהרהטימדבבשת

הלובייחאלוהתרפכאיבתשדעשדקהולקהםהמויוידנבתאאמטמותיבמ

הרישכמןמזהאלארהוטימיףוסבהליבטהציחרבםיאמטמהבשומוהבבשמשהתאמט'

הקולחוישדקהןמלוכאלוהתרפכאיבהלםניאוםיאמטנשםירמואםהמויסובכבאל•

:תקלדהןמענמהלהדנכהואמטםהמשםהיניברהטמהלעורמאםינברהימכחויםיאמטמ

הזלכוסוכהתניזמוהטמהתעצהורנהםהךאאמטמשבשומובכשמולןיאש

וקספרשאויהטמהשימשתןמענמתשהיארתהקלןיאוםיאמטוידנבירהשםיאמט

םינורחאלההינאלהנושארההנוכהיפלובשומוובכישמשללכמוידנבאמטוליאוה

ליאוהרהוטימיףוסבהליבטהובייחשדעיןתונןידהםיאמטםתויהלךאםיאמטמ

תאמטמוי



'טק ןיע!נ

הרהטוהאמטןינע

הניאללכמשדקהתעיננמהרהזאהשרובעכ

שדקלעהנוכהלכאיםירוהטהתאמטמ

תאמטמאיהשתמאבלכאבייוחמוואלכרבוע

הלאובייהתנאלשילהארנםירוהטהתא

הנחמבםיאבםהש•ינפמאלאהרפכהעבראה

הנחמלץוחאיהשהדנהןכאלוםיאמטםהו

איבהלבותכההבייחאלתדלויהשדועו

רובעבאלרהוטימירובעבאלאהרפכ

תאלמבובותכהרמואןכשםיעובשהוהעבשה

םיאמטהעבראהולאשןתונןידההרהטימי

ימכחםיאורןכודחאמדחאשקוישיואר

ןידוהריקחושופחירחאםיקסופההישותה

ליאוהקוזחהואדמוחהדצלעםהמענהנתהל

םאובבךאיםיקפוסמםירבדהרותההרבדו

ןמשקההציחרםהלשישהארנהנחמהלא

ובוזמבזהרהטייכובזהלערמאנוערוצמה

בישהלשיתדלויבראבתנאליכרמאתםאו

ימנןכוהרהטימדברמאןכלעילואיכ

ומכהציזורהלריכזהאלהרהטימיףוסב

רמאנשהמיהרהטימישארבריכזהאלש

הרהטימדלעהבקנבוהרהטימדברכזהלע

אלשרשפאםיטעומםימירכזהלעשרובעב

קספיוםימיבורהבקנהלעאלאםדהקספי

הבקנהלעוימדברכזהלערמאןכלעםדה

םעטהןיאהרהטימדורמאבוימדלערמא

ךומסהןושלהןידירחאיכםירוהטםימד

לעילכינבךרדכוניאוךמסנהםצעמץוח

ל״רוונוקתיפלתואנשוריפולשישירחא

איהשהרהטידילהתואםיאיצומשםימד

תלמשינפמןוירהמוןטבמהדילמהקנת

לעראותוניאוהלףרטצמהרקמםשהרהט

ןמשייהימדרוקממהרהטורמאנןכוימד

רמאךכל*כארבסךרדלעורמאשםימכחה

העבשבהתואהמדשינפמענתאלשדקלכב

שיהדנהירחאואמטתהתודתדנימיכםימי

הבזאיהשתעדלעהלעיאלשידכהבז

םייקנםימיתעבשרופסתוהעבשהירחא

רמאןכלעשדקמהלאאובלןכרקתבייחו

בותכהרמאשרובעבויענתאלשדקלכב

תועדיתששיהבקנלםינומשורכזלםיעברא

ןכלעוועבטבשבירכזהשינפמתחאה

העבטבהחילהבקנהובורקבהחילהקספת

החילהוםדהקספהלםימיהוכראיןכלעו

םויםינומשורכזלםויםיעבראםשןכלע

תרוצשינפמתרמואתינשהתעדהויהבקנל

הבקנהוםוידחאוםיעבראבתרמננרכזהי

האמטההיהתןכלעםוידחאוםינומשב

:הרוצהםולשחןמזיפכ

אל

םנידיפכםיאורונחנאושדקהתאתאמטטו

תליכאלתרחאהליבטךירצוניאיםוילובטש

תרשכהלןיאושמשהברעהאלאהמורתה

הרפכבייוהמהיהםאהרפכתאבהקרשדקה

הבייחוליאוהוהליבטבייוחמוניאאלא

הליבטןיארהומימיףוסבהליבטהרותה

וניאםילוחהתעיננלרשכומהיכהאמטמקר

שיוישדקהתעיננלםתעדיפלהליבטךירצ

םהלןיאוהאמטאיהללכמשרבדבשוחל

יםיקלוחםהוליאוהםנידבהתרהטלהחוכנהיאר

תרסוחמתאזשרחארמולונלשישהמןכא

העבראוהרפכירסוחמלכןידכאיההרפכ

םיושםתויהלךירצוהרפכירסוחמסה

תדלויההבזהובזהםהולאויםנידב

האמטבםינימינשםהמדחאלכערוצמהו

רהטמוערוצמתרפוסוהבזרפוסובזשיש

ןידונאצמרשאכוירהוטימדותדלויהנה

האבאיהששרופמתרפוסורפוסבהרות

הריקחההתאמטתוכיאלעלכאהנחמב

ומכבשומובכשמתאמטמאיהשונתאיצוה

םירחאםיאמטמםניאםהוםידנבםיאמטמש

אוהששרופמבותכאבשונאצמרהטמהלעו

וידנבאמטמשותאמטתוכיאראבוהנחמב

אלשדקלכברמאמבץיקהרהוטימדלעו

הרותההראבאלוהנחמבהאבאיהשענת

שיקהלהריקחהןידמונלןידוחתאמטתוביא

ןיבןיאשקוספליוארשהמוידחאמדחא

תאיבאלאהינשהאמטלהנושארהאמט

אלורמאהנושארהאמטלעשיהנחמה

ואמטיאלוהנעמןיאוםהינחמתאואמטי

םירוהטהתאםיענונםהשםושמסהינהםתא

הינשהאמוטבאלאהאיבבםיאמטמשאלא

בכשמםישועןיאשדועו♦םיאמטמםניא

דבלםיאמטםהשאלאהאמטהבאבשומו

האמטלהאמטןיבלדבההוהזוסהידנבלשקה

בשיורהטמהלערמאשבותכהרמאממו־

תאיברוסאונדמלםימיתעבשול־אלץוהט

הרוהטםעאמטבכשיאלשל״רהשאה

הזהרומוהרהטימדבבשתתדלויברמאנו

הילערמאנושיאתאיבמהתעינמרמאמה

איהוהדנהלערמאנוהימדרוקממהרהטז

ונדמלתולמהיוושןמוהימדרוקמתאהתלג

התאיבלהרהטורמאמןיאוהאיבהרוסא

הציחרהיכםישדקהתליכאלקרשיאב

םימיהראתהנהושיאבהתאיבלהרישכה

האיבלהרישכההציחרהוםימדרוקמב

אלשדקלכברמאושדקהתליכאלהרפכהו

הנובהןיאוהנחמבהאבאיהשרובעבענת



ןףןןהרהטוהאמטןינעק

יוארםויהלכשםירמואשםינברההעדיפלירישעןלרפ

שמשהברעהדעהלילהתלחתבהליבטל״י

יהלילהתלחהברעתונוגלהיהוושריפשינפמךימבהאמטהתוניעילעבמונאצמאל

ותוארבעוליפאוםהלעומשלהבאתאלימקרהלקותאמטהיהתשםדאה

יברעתונפלדועהיהישרהאםויבךירצתעהשיאורמאנשערזתבכשונממאציש

הנשמבהצראלשםירמואשםימכחהןמשיורשבץחרוערזתבבשונממאצתרשא

לעבשבישהלשיויירקלעבלאלאהרוהבבשמהשועוניאוברעהדעאמטוםימב

ונממאצהרשאשיאוק־ספברכזהירקןכאידהארבדאמטמוניאובכרמובשומו

רכזהןוצרבאוהשימירהשערזתבכשהאצוישימתאמטכאמטערזתבכשבענונה

תבכשההואשיאבכשירשאהשאוקוספבהיארהוהחילאיהשדועבהאמטמאיהוונממ

דעואמטוםימבוצהרוהזלרמאנוערזיכרמאאלואצתיכבותכהרמאשהממ

ורשבלכתאץחרוןושארלרמאנוברעהאמטםשבהראתאלוערזתבכשבעני

הציזדרתלמבםיושםהינששליאוהעדואציאוהאמטובוזורשבמבזהלערמאנשןיעכ

ץחריברעתונפלהיהורמאנםהמדחאלוהיהירשארועלכודנבלכורמאנשדועו

תאזויברעתונפלםהינששללכמםימבקרהאמטמהניאערזתבכששללכמוילע

הנהכלאיכרמאשימתנעטליפתהבושתהדנבהןמרובעיאלרשאםתכהיןכלךולכלכ

תרהאהבושתשיויברעתונפךירצןוטקאלוץחרורמאיכותרהטמדנבהבכעמוניא

אלאהציחרךירצוניאירקלעבשהזלעהמוידנבהתערצלערמאנשומכערקורמא

ךירצןוטקהנחמלעםאושדקמהרובעבערזתבבשונטמאצתרשאבותכהרמאש

ךירצה־היאלהמלשדקמהלאברעתונפורמאבוונוצריתלכונממאצתרשאל״ר

ןמףודעןוטקהנחמאצמנוברעתונפערזתבכשהתואשיאבכשירשאהשאו

תעהזיאבץחרשימאלאדועאלושדקמהינשםהוןוצרבונממאצירשאדמלמ

הנהמלאןמדזנוברעתונפבאלןמדזנשרשאדבלתוביטרתאצוישהפטהיםינימ

♦ברעתונפבץחרישדעהנחמבסנכיאלןטקהנממדלוםתישחפטוהנממדלוםתיאל

איהערזתבכשהתואשיאהככששהשאהאוהשערזתבבשתלמבםיללכנםהינשו

לפנשדנבהםאשבייחישקההאלהוהאמטביכשיימםימשילכנוןושלמתוכיפשץנע

תשאלןידהאוהאמטאוהוילעערזתבכשיןתשהםעתאצוישתוביטרהצורוניאו

שיאםעהשמששהשאהבותכהדמלאלאץחרורמאאלוורשבלכתאץחרורמאו

השרפשפ״עאיכהאמטאיהערזתבכשהיהורבאבהציחרהקיפסתאלשדמלמורשב

יכץהכהרוהשםושמהכלכלתנאלוונממהציחרהאלאדבלערזתבכשונממתאצויש

איהאלאהעינגהניאםירהסהתיבתעינגברעבאיההרהטהםנמאויורשבלכלהיהת

ה״עונימכהןכפ״עאשומשהםושמהאממיהמבוהבההרוהאלהציחרהןמזלכא

דצמללכמךולכלילכרשפאיאורמאאיהשהרוההרוחהנשמבוםויהללכמהיהת

ולאתמאהירחאןכאיהאמטאיהךולכלהברעלךומסןמזאוהברעתונפוברעתונפל

תכמהלועךכהאכטאיההכלכלחנאלתרומשאביהיורמואםשלרקבתונפלהזדננכ

םניאערזתבכשילכושמשםאובותכהרמואובורעלםויההנפיכרמאו־רקבה

:םיאמטאליהנחמהךותלאאובישמשהאובכו

ךללעבותדלויוהבזוהדנבזבהרהטוהאמטינידומלשנ

ירוצהדדיךורב

תעדםדאלןנוההםשבתערציעננינידבותכללחאו

תרהבותאשרשבורועלשתרהבתחפסונתרותבוראבתנתערציענניטפשמ

לשתאשוןיהשלשתרהבותאשחוכמלשךירצהרוצוזיאבהשודקה

הרותהוןקזהושארלשקתנהו'תחבנותחרקונאצמםדאהלעהנהוירהטלואמטלןהכה

לכלאממהיהיהרוצהזיאבםינמיסהראבתאשיםהולאוםיקלחהעבשלתערצהיעננ

דחא



זטק ןג
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הרהטוהאמטןינע

חמצםאךאאמטהיהיהרהטהרחאחשפי

ןעשהשרוהטהיהיןושארעובשמרוחשרעש

הלכקהילעביםיקתנבהרהטןמיסרוהשה

תאשהתהפםותרהבםיעננתוארמעבראורמא

אלאתרבזנתחאתחפסאלהויהתחפסו

איהשהרוהוהלפטתחפסםעטשוקדקד

תאשלתחפסשישללכםתרהבלשתחפס

תרהבתומשהשלשאלאורבזנאלהרותבו

תערצעננלהיהורמאמבושרדיתאשותחפס

קרהרותבורבזנאלאלהותיעיבראיהש

היהולאותרהבותחפסתאשםיקרפהשלש

רוכזליוארהיהוושארבתערצעננלרמאמ

רזוחתערצעננלהיהורמאמקרולשקרפה

עבראורמאיכףאהשלשהולאמתחאלכל

תאזמההכינלשכהזעתרהבםיענגתוארמ

דיסכתאזמההכיתאשהאיהןכלהרמצכ

תאזמההכיתרהבהתחפסאיהלכיהה

תהפסאיההפילקהתחתאיהשהציבםורקכ

םהירבדלובלבעדיבמיהןייעמהויתאשה

דעתדרייתרהבהןמשופתליוארהיהיכ

בותכההשעהמאלאךפהלואהציבהםורק

ןבלהרמצכאיהשתינשההארמהןמשפת

איהשתישילשהןכירחאותאשהאיהש

לענלדןכירהאתחפסהאיהשלכיההדיסכ

תרהבהאיהשנלשכהזעאיהשהנושארה

תישילשאיהןכבותכבתישילשאיהשומכו

הלעמלןיאשאיההנבלרמולדומלתהארמל

תותיחפדצמרמולשיאברדאוהנמיה

רזהןכירחאוןכולכםדאתןכלעהארמה

רמאמבהציבםורקכאיהשתיעיברהלאדוע

םורקמהטמלםירמואותערצעננלהיהו

ינמיסיכורמאדועיקהבהאוההציבה

ןוישפוהיהמוןבלרעשהשלשהאמטה

קרפלדחאלכםינמיסהשלשהראבבותכהוהנבלתויההוכמהתרהבותאשידבלדהא

תהפסהלעןוישפתרהבהלעןכלרעשדחארעשהבהיהאלןכלרעשוקמועבתמדמדא

ולאמדהאלכםירמואםהותאשהלעהיחמעובשהרנסהךירצתהכאיהוקמועוןכל

ןהכהרובדבהיהיז״כעוםיקלחהולאמרחא

ןכולההשלשתרהבהינמיסיראבתישוסכ

קמועןכולהםעהיהישכיןכלרעשוקמועהו

היהישכאלאדימוטילהמןבלרעשוא

הנושארהותחפסאיהוזוורינסמודבלןכולה

תאןהבההארוהילערמאנהאוהתרהב

קומעוהארמוןכלךפהעננברעשועננה
םאורמאממתרהבוזשהיארהוירועהןמ־

רועהןמהארמןיאקומעוהנבלתרהב

ללשאליכהנבלתרהבאיהשנשדמלמ

איהתחפסהויןכלרעשוקמועהאלאהגסמ

רעשילכהנבלתרהבםאורמאמבתרכזנה

התשפסאודחאעובשרנסההכירצוןבולו

ןירטופהתהכוהתשפםאוותואןיטילזומ

ויניעבדמעז״כעוהתשפאלםאאלאיותוא

השפםאוינשעובשרנסהולןינתונעגנה

תהכםאותהכאלםאואותואןיטילחמ

בשסאוותואןירהטםהשפאלשירחא

אי־ארנסהךירצוניאהרהטהידחאהשפו

קוספבתרכזנהאיהתאשהויותואןיטילזוס

ןהכהלאאבוהוםדאבהיהתיכתערצעננ

הרושאורועבהנבלתאשהנהוןהכההארו

רשבהרועמהאושנתויהלןכלרעשוןכולכ

ךאתאשביחרשבתיחמבהתאמטןמיסו

רשבובןיאוףונהלכבתערצהההמצםא

אמטייהרשבובתוארהםויבורוהטיח

יאוה'רוהטדועןכלליחהרשבהבשפאו

לשתרהבןיבןיהשלשתרהבותאש

תאזשרשברועלשתרהבןיבוןיחש

קמועבהארמבהאמטהןמיסותמדמדא

רעשוקמועןיאםאךאןבלרעשו

םאוהרנסהךירצההכהארמהוןכל

עובשהרעההורוהטהשפאלאטטהשפ

עבראמתהאלכלהאמטןטיסהיהיםינסיסה

דהאלכלאלאבותכהןוצרןכאלותוארט

יותלוזלןיאשהטלנסומןמיססיעננהןמ

לצהןמהמחהקמועכקמועהיכורמאדוע

אלאהיהיאלקמועהוהריפחןינעוניאו

הציבהםורקכםנידיפלאלהותינונבלדצמ

לעףאקזחןבולוניאאוהוקומעהיהי

והארמורמואהנבלתחפסאיהשתרהבה

המיכורמאדועירועהןמקומעונניא

תרהבהלעתמדמדאהנבלהרותההרמאש

הזוךותפארקנהאוההוכמלשוןיחשלש

השפאלםאואמטאוההשפםאודחא

ןכיבתחבנותחרקלשתאשוירוהטהיהי

לדבההיתמדמדאהנבלתויההתאמטןטיס

האושנאיהתאשהתרהבותחפסותאשןיב

תחפסהורועהקהקומעתרהבהורועהןמ

וינמיסןקזושארלשקתנהוירועהםעהוש

ולאולןיאםאוקסועוקדובוהצרעשב

ףוסבהארםאויעובשהרנסהךירצסינםיסה

קמועאלולןיאוקתנההשפאלועובשה

רנסהוקתנהתוביבסחולגךירצבוהצרעשו

עובשהףוסבהאריסאודחאעובשינש

לרעשותוארמעבראןמתחאלכלהיהיםאורוהטהיהיקמועולןיאוהשפאלוינשה

לגלחנ



חע
ןג

הרהטוהאמטןינע

וטפשמהרוהאלםהמדהארדעהבהנהאמטםהםדואהןיעמתוארמעבראמתהאלכל

םהינשמדהאןמיסשללימרשפאיאהזוךוחפבלהסובבםדןיפיטהעבראםירמוא

רמוליוארהיהורמוארמאיםאויאמטמהארמלשןיפיטהשמהוהנושארהארמלש

וארועהןמקומעונניאוהארמורמאמתישילשההארמלשןיפיטרשעםינשוהינש

היהםאשרמולשיקומעונניאוהארמיתיעיברההארמלשןיפיטרשעחששו

דהאןמיסבסאשןדיתייהוהארמוארמואונהנו־רותההרבדאלשהמםירבדורבדו

ולהיהישךירצםינמיסינשבאמטהיהיששאוהשסירנכאוהשתערצהעננלרועש

״ימנןכווהארמורמאןכלעורתיטפשמהזמתוחפבחורתורועשששוךרואתורועש

ונניאוהארמורמאשםינמיסהינשתלילשבהיחמהרועשבםירבדורבדויתערצהיהיאל

רמאאלוןכלךפהאלהרעשורועהןמקומעהמםירועשהןינעבעודיםנהנמורעשהו

רמואיתייהשינפמןכלךפהאלהרעשואםהירבדבקוסעלונלןיאוהרותההזמראלש

יפכונחנאורמהךירצהיהדחאןמיסביברועשריעהלאוהונזמרהשהמךאירתוי

ינפמהרבהבהזוטלחומאמטאוהונראבשונחנאךאהרותההרזנשהטמםתאיצי.

םהינשרדעהבוטילחהםהינשאצמהבםאשיעננבהרותןידתורוהלטשפהרחאךשמנ

השלשמאציאלסהמדהארדעהבורימה:תערצה

ירוטפוארמומואטלחומאוהםאםינפ

סהמדחארדעהבורמהלודעיםינמיסהינשיי

בוהבהיכרשפאיארמומותויהלורוטפהיהילאוהשמלא׳הרבדיורמא^יןןך^יןך

םינמיסהינשרדעהבאלארמהלדעיאליולתתערצהעננשרובעבןרהא״

םאודחאןמיסבטלחומאמטאוהשללכמרובדהלילבהןכלעןהכהיניעהארמלכל

רמחלודעיודבלןכולהקרםהינשמדחאןיאורשברועבהיהייכםדארמאוןרהאםע

איההנבלתרהבםאורמאנשםימיתעבשםיאמטתמםהשהשאושיאלילכהלםדארמאו

ךפהאלהרעשורועהןמהארמןיאקומעותרהבואתחפסואתאשרמאוםיעננב

יםימיתעבשעננהתאןהכהרימהוןכלינפמםידחימהתלוזללוכקרפההזןיאו

קמועהשורמארשאהלכקהילעבלינאהימהבייחוןהכההארמבתערצהןינעהלתש

לכשורמאוורזחדועוהאמטןמיסוניאריכזהודהימהלעיולתהזלכולכלןכרקה

בותכהועננןודנוניאקמועולןיאשעננרזוהתערצעננלהיהותרהבתחפסתאש

יעיבשבוהארםאוקומעונניאוהארמורמואתאשםעטו♦םיעננההשלשמדחאלכל

ומעטויניעבדמעוההבאלוהשפאלואלהניאשתחפסורשבהרועמהאושנאיהש

אלרמאירהשםבההכאלוןושלמורועשכהקומעאיהשתרהבוהקומעאלוהאושג

רואבאוהאלאהשפאלורמאאלוהשפהממתרהבבבותכהלחהוירשבהרועמ

והארמבםעטהןיאוויניעבדמערמאשהמללאאבוהורמאובותכהנהנמכםילשהש

איהוםעטהיהיוהארמבהזהיהיסאשינפמןויכמינהכהוינכמדחאלאואןהכהןרז־א

לעדמעשינפממעטהיהיווהארמבההכסינהכהשללכמויתחתדומעירשארמאאיש

ינפבוינשעובשהרמהךירצהיהיןכרמאויתערצהיעננבןידלםייוארםינשמה

ללכמרוהטהיהיהשפאלשרחאינשבההכשאבויונוצרבאוביאלםאשןרהאלאאבוהו

היהיהוטפשמהמינשבויניעבדמעסארשבהרועבעננהתאןהכההארווחרכלעב

ונאצמאלאלהודחאעובשרנסהךירציהנבלתרהבסאורמאןכיכתרהבאיהש

ראבאלבותכהותועובשיתשמרתוירמהםאורמאשןויבתהבאיהשםידמואשיו

סאאלווטפשמהמינשבויניעבדמעםאאיהשהלכקהילעברמאמךפההנבלתרהב

לכםירמואםימכחוומפשמהמןושארבההבסאהנבלאיהסנשרמולטייזגלשבהזע

תמאהוירמהךירצוהארמבדמועאוהשןמזרעשורמאמןמהזונעדיבוהבהראבאל

ירחאיבראבנשהמאוהםירמאמהזובמךפהעננברעשורמאשהמויןכלךפהענ:ב

םאורהטלןידהאוהינשבההבםאורהטמאלןבללךפהנורעשובהיהשדמלמןכל

והארמבינשבדמעסאךאיןושארבההברועהןמקומעעננההארמוהתעחמצש

טלחומהיהיינשברמהלורעיןושארבסאינשמדהאתויהבםעטהוהריפחםעטב

הלכקהילעביםיתבתערצבשרפנשומכהיהיםהינשתויהבםאשאמטהיהיםינמיסה

רדעהביכינפמרשפאיארוטפותויהלו
 

ודמא



זיק האמטןינע

ןיע
הרהטו

אהיןכלרעשהכפהאיהורמאמןכםאדכלוהארמבזבםעטהההכאיהורמאמשורמא

היחמה*אצמהאלשםוקמהראתשןוצרההריקחהןידמןכהארנונניאםהירבדיפבז

ןיאוןבללרעשהךפהירשאןבולכאלאהציבהםורקמהטמליוהכההזהיהיםאש

ןמיסהיהולאשהאמטןמיסרעשהתונכלאיהוםעטהמורוהטאוההשפםאוליפא

תרהבכדמאשומכהנהדמואהיההאמטהזעהחיהשובםעטהםאוהשפאלוההכ

רעשההיהישוליפאהנהוןכלךפהאלהרעשוםהירבדבירהשהציבהםורקבתישענונלשכ

ולכרמאןכיכאמטוניאהיחמיתלוזןכלעבראמדהאלהתויהבאלוהארמהתוזען״א

ואובןוצרהשרמואהויאוהרוהטןכלךפהןוישפהורעשהאלאהאמטןמיסתוארמ

ךירצהנהוהנוכנרבדאליחרשבתיחמםהמדחאןשרפליתיארןכפ״עאוהיחמהו

תיחמורמואןבשתאשהךותביחרשבתויהלדמועםאדחאהורמאבםהירבדתארתסש

ןיאשורמאהלכקהילעבויתאשביחרשבטשפהיפלויאמטהיהיהשפואוהארמב

ןכלרעשהכפהאיהוורמאבבותכהןוצרהיהיינשעובשרנסהבההכוהשפאלםאי

לעהיחמודעשתויהלתאשביחרשבתיחמואיהתחפסמןהכהורהטורמואןכשרוהט

האמטןמיסאהיאלשןוצרהשקרתאשהאוהוםידנבסובכבודעירהטווידנבסבכו

רשבתיחמוהיחמורעשםוקמהליכישדעהרהטהתאזוירנסנשןויכםילכוםדאאמטמ

הידיבאהמיידןושלמוניאושודהםעטכיחבייוהמוניאוישדקושדקלהמלשהרהטאיה

ינפמתנשונתארקנהטלו♦םישרפמתעדכערוצמהתרותהיהתתאזקוספבשרפתנשהמל

חהילהיחהרשבהתילעבוםדקןכולהשירהארועבתחפסמההשפתהשפסאורמואו

הלננולאויחהרשבהתחתהרתסנתנבלמהתעדלעהיארוזוותרהטלןהכהלאותוארה

ןמתערצהילוהאצייכרוהטהיהיןכולהאלואמטמדבלןוישפהיכרמואשימ

אמטנןכלערתסנשינפמךאיעורצהוהארמלבשוארמאאלירהשוהארמתדימע

הרתסנשהחילהםושמאמטאוהיכהארנוםעטהןיאןהכהלאתינשהארנורמאו

ינפמאלתנשונתערצארקנהזןפואלוםעפהיהישדעהרזומהירהאתינשרמאמב

ינפמךאאירברבדאוהיכיחהרשבהםעפהארנשהרחמהםדוקםעטהקרתישילש

אמטיכונרינסיאלרמואוהחילההרתסנשונאמטיןכירחאהתשפםאורהטנותינש

םאורמואויןוישפלאךירצוניאל״ראוהןושלמתחפסמהארקויטלהומערוצמןהנה

תושירפןושלוזהחירפתערצהחרפתחורפץובקהוהפיסאהזנינעבקעיתיבלעוחפסנו

ןכםגהסכוןכולהזאטשפתנסאל״ראיהירהשהשפאלותהכאיהורמאשןויב

רועלכתארמאןכלעתאשביחהרשבההנבלתרהבםאורמאנשתרהבםשבתללכנ

רשבומעטקרםדאהרשבלכםעטהןיאעננהםיקחשבאוהריהבןושלמתרהבןושלויאיה

ענצהדוערמואןכיכתאשבהיהישיחהןכלעיבןכולוניאוהארמיונש{ינעאיחש

עננהשארמומעטוילגרדעוושארמרמאואלןכלעוןכולכהראתוהנבלתרהברמא

רומאבוילגרדעוםדאהשארמאלופוסדעו;השארבקרפהתואסש

תאשהשןויבל״רןהכהיניעהארמלכל

יניעהארמאיהתאשהלעוהיחמבהאמטנמל£י

םאוהיחמהבאצמתםאהתואאמטלןהכהי׳

הארמלכלןבולהל״רתערצההרפתהורפעננרמאוושארבקרפתאשהןיד■ןץןך

היחמבשהיחמהםוקמלעל״רןהכהיניעתאשםעטוםדאבהיהתיכתערצ

אצמנאלוןבלולכךפהשןויבונרהטיואמטשתערצעננהארקורועהןמאושנןכולאיהש

ןייעיאלןהכהיכהיחמאיהההארמהלכבאיהוהנבלתאשהנהווירבחכאבוהורמאו.

הארמלכלרמאששרפמהךאיעננהםוקמקרןבלםוקמההיהשינפמל״רןבלרעשהכפה

יוארןהכהןיאשתומוקמטרפשןהכהיניעםוקמלטרפוןבולהבהיהשרעשהםנךפהנ

השאלשותשהוםדאהתורעןונבםתוארלשארותועבצאהישארןונכרעשובןיאש

תיבלטרפשורמאהלכקהילעבויןכומכרעשםהבןיאתומוקמולאשףכהוהורעה

סנוטרפוםתוארלקקזנןהכהןיאישםירתסהרשאןבולהיהסארעישםשןיאשםוקמבו

ןיעהךותםיעננבואמטיאלשתומוקמןכןמיסלהרומהיהיןכללרעשהךפחיותומדב

יכםירמואםימכחויםהבאצויבוןזואהךותוםעטהןיאיחרשבתיחמודמאהאמטה

סאןהכהותוארליוארןיאשםוקמהיהםא

תתיה

היחמכקראמטהיהיהיחמבוןבלהרעשבש
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בישהלשיאיההוכמהתאשהוכמהתשרפב

הפרשומעטקרעננהםשתאשתלמןיאש

תפרשתייארשרמולשיוידודםאשיוןושלמ

*־אכןושלסאיהןיחשהתברצןינעכהוכמה

ןיהשהתברצורמאהלכקהילעבויתברצ

ןניאשדמללבותכהוקלחוהוכמהתברצכ
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היהיקתנהשרמאמההנשןכלעקתנה

דבלשארהלעהשאבוןקזבושארכשיאל

סירסהןכורשברועתערצללככןקזהםנמא
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קלטנ



ןיע ןג

הרהטוהאמטןינע

לכהאירקהוזןיאוואסטתיאלשםדאינכ

ותאצבקרםיאנתהראשומכומולחימי

ובשומהנהמלץיחמ'בשידדברמאוידבל

ינפמםאשןוניהוןובצעהךרדאוהםנ

אלאםירהאסיאממםעבשויהיההאממ

דדבךדיינפמךרדכ'ןובצעהדצלעאוה
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יהתולכשהיניערועלםיעבטהורבנתיםאו

םדצמרשאןכאלםתרובנוהערםתצורמ

הכבשיתאמהוןועעשיועשפלכהיהי

תערצהעננבועננלעבטהתונשלםשה
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עננכרמאולאורשברועתערצהארמכ

אמטהיהישםיניכמונייהרשברועתערצ

רמאשדהאאלארשכרועתערצעננכםינמ־סב

רשברועודבלהארמכבותכההלתוהארמכ

תערצהארמכרמאןכלעוהארמכאממהיהי

ןודנוניאשועננושארברמאוירשברוע

ןכםאורעשובןיאשרחאקתנהעננכ

הנוערשברועתערצהארמכםעטהיהיאל

עננונאצמאלירהשתמדמדאהנבללע

אלאםדמדאןכלהארמבאמטנשרשברוע

םעטהיהיןכםאוחוכמוןיחשתרהכלע

רשברועשומכרשברועתערצהארמכ

התאמטתחכנותחרקןכהארמבאמטנ

וינמיסרשאקתנםשבארקיאלו♦הארמב

דצמטרמנשרעשםוקמבאוהוםיעודי

היהשןעיתאשםשבארקיהזאלאןכולה

ןכלםדוקמטרמנשתחבנותחרקםוקמב

רמאאלןכלעוהחילהשבויינפמרעשה

ראשמהנושמאוהשןהכהותואאמטו

אמטנדבלהארמבשןוישפבוניאשםיעננה

לעאושנאמטורמאמהיהאלולאיב

תייאריכאמטםאורמוליוארהיההארמה

יוארןיאורוטפלואטילחהלםאאוהןהכה

אמטורמאאלךכ־פלואמטורמאמבקוס-נל

יכןהכהונאמטיאמטאוהאמטרמאאלא

טפשמולשיךכיפלואוהשארהתערצ

הצורוניאעננהוברשאעורצהורמאוירחא

םימורפויהיוידנב♦טלחומלשאיברנםוטל

שבולוניאשהמושבולשהמוידנבלכאל

תוריפתלכןכםנאלושבולשהמסאיב

עורפהיהיושארויםילכאהךרדכאלארנכה

אלערפוןמרעשהלדנלןוצרההיהישםא

םכישארךרדכתולכאךרדולאלכווחלשי

םפשלעויומורפתלאםכידנבווערפתלא

ךרדאוהשםפשלעהטעהאלוךרדכהטעי

ותאצבדבלהיהיהזארקיאמטאמטויתולכא

ונממוקחרתישידכזירכמשהנחמלןההתכלל



טיק הרהטותאמטץנע
ןדע

תערצהעננאפרניכרמואירהשהאופרןינע

ותרהטםויתלהתבקררבעאוהועורצהןמ

הנעמויהדננכהלקלהרומההאמטמאצויש

חילשידילעורובדאבויןהכהלאאבוהו

השמחתהקלרכזויןהכהאציורמואירהש

.זראןיעותורוהטתויחםירפציתשםירבד

יםייחםימבשרחילכובוזאותעלותינשו

תויהםעטהןיאותויחםירפציתשרמאו

ומעמןיאוטחשורמאירהשתותמאלו

תאחלשורמאירהשתולוחאלותואירב

ומעטםנמאהדשהינפלעהיחהרופצה

דופצהתאהלשורמאןכשתוירבדמהנייהתש

ןיממתויהליוארןיאותורוהטרמאויתחאה

יוארהיהיבהמודאהרפךרדכברקומה

ומכהנויינבינשואםירותיתשרמול

חקלוןהכההוצורמואוינעןכרקבראבש

ןכורהטמהליבשבחקיהיהישהזיארהטמל

טחושהוחקולהשדמלמטחשוןהכההוצו

היהי׳טוהיחהדופצהתארמאמוןהכתלוז

שיאידילעתויהלךרצהשביכןהכהלעופ

םימםהםייחםימו׳םימעפהוצורמאדהא

הזיאתטחשנםירפצהיתשמתחאויםיקותמ

ןהיתשמהרורבהואהרקמבםהיתשמהצריש

ינשךרדכלרונבאוהשםירמואםימכחבורו

היהןכהיהולאורופכםוילשםיריעש

לעםדההצומוםימהלעתחאטחושויראבמ

םעזראהךרוכוםינימהשלשהחקולוםימה

םירמואשיויתעלותינשםעםדשוקובוזאה

רופצהשתמאהויםלכוטודופצהםנרשוקש

תאוםתואלכטורמואןבשסהמערשקנטיא

םהמעתרשקנהניאאיהשדמלמהיההדופצה

םייחםימבםלכוטהנהוחלשישךירצדועו

לעהזמותחאםעפבהטוחשהדופצהםדבו

ןכירחאוםימעפעבשתערצהןמרהטמה

םאוהדשהינפלעהיחהרופצהתאחלשמ

ןוימדרוזחיאלוחלשישדעהלשמדוערזח

אוהשהרזנץראלאחלששהלתשמהריעש

הזךכולךלוהולארשיינבתונועאשונ

יולךלוהותערצהעננהקולולאכדופצה

השענהמבותכההדוהאלהטוחשהלעםנמא

תאטחםשלתלכאנאיהשרמוליוארןיאוהב

יכםילוהםשלאלוחבזמבהמדהזוהאליכ

יכםימכחהםירמואלכאיהמדהסכתנאל

התיהואהתואםירבוקוץראבםירפוחויה

רשאהזורמאמורמאהלכקהילעביתפרשנ

יםיעודיםהישוריפוהנועהזלעולכאתאל

תוביבסץחלנמשךרדכוחלנמהזוישירחאו

סנכנוץחורווידנבסבכמותומוקמראשוןקזה

הנהמל

ערוצמהילכולכמאפרישדעותאמטבאוה

בשומובכשמאמטמשבזהטפשמכו־אמטב

אמטמאוהוםירחאםיאמטמםהשבכרמו

ערוצמבשיהרתיארמחויהאמטהינישמלכב

אבלאמטמשתיבהןמשקההאיבבאמטמש

האמטאיהערוצמההבבשוישהרידהשוילא

:ובשומהנחמלץוחמרמאנש

ישימחקרפ

רמאנשהרותהןמהוצמערוצמהתלחמ

הוצמשםשכיןהכהלאאבוהו

הצוחבןיבץראבןיבורהטלהוצמןכואמטל

שדקמביולתאוהרשאןינעלכתלוזץראל

יוארהיהישדקמבהאילתולןיארשאלכא:

ןיבץראלהצוחבןיבץראבןיבתושעהל

שדקמהתיבןיאשכןיכםייקשדקמהתיבשכ

ומכראבמהיהץראביולתהיהולאשםייק

לאואובתיכורמאבםיתביענ:בראבש

האמטשיםאהסנכנהקפסהוי׳ונוץראה

הליבשברשאהלעהויתולנכערוצמלהרהטו

ערוצמהתאמטשינפמאיההקפסההסנבנ

לכביכהזלעהיארהןהכבהיולתותרהטז

ןהכהלעיולתערוצמהתאמטןידברבדוץנע•

אמטןהכהאמטוןהכההארועדונהזרשאב

תערצהתאמטיכןועטלץאויןחבהונאמטי

םאשןהכביולתהיהיךיאוםינמ־סבקרהניא

םאהנההרהטוהאטטינינעעדויאוהשינפמ

האמטבןידלןכתיהלארשימםכההיהי

קוספליוארשהמלכאיןכתיאלהזהרהטו:

האמטהיהתאלםינמיסבהאמטהשפ״עא♦ב

ינמיסעדויוניאשןהכוןהכהרמאמבקד

עידויעדוילארשימםכהו..הרהטו־אמט

לכשהיארהוירהטיואאמטיןהכהוןהכל•

לעהנהןהכהרמאמבהדלתתערצתאמט

תאונפוןהכההוצורמואםיתבהתערצ

ללכמתיבברשאלכאמטיאלרמואותיבח

ש'יולתהיהיהאמטהתלעןמיסהשפ״עא

ןהבץאשןויכתולנבהתעוי;הכהרמאמב

ינשתיבןמזבירהשןרהאינבמאוהשעודי

אלוסחיתמהםבהכושקבשבםינהכויהשכ

ןמזבהיהתחהנהכהןמולאוניואצמנ

יונתולנבהתעןכשלכםייקשדקמהתיבש

התעסחוימןהבהיהיםאהארנהיפלךא

תרותהיהתתאזרמאורהמלואמטלולשי

ינפמערוצמהתרותתאזרמאאלוערוצמה

ותרהטםויברמאוונברקתראבמותרותש

אוהשובוזמבזהרהטייכוומנומעטןיאו
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הרהטוהאמטןינע

.תראמןושלמתראממוארקהשפםאשהנהמלהאיבבאמטסוניאולורנהנחמל

השפאלםאוירקעיקולחםהוןוילכםעטנאליכםימכחהתצקורמאשומנםיאמט

וניאשןויכתתהפוארקויניעבדמעאלאהנחמלואובירחאמוהנחמםיאמטהוארקנ

/ןלכקהילעביותחבנבואותחרקברמאוהשופיעיבשהםויבוםימיתעבשולהאלץוחמבשוי

םהולאתהבנםיקחשהםהולאתחרקורמאתחלנתבבותכהטרפשהמורעשלבתאחלנמ

חבנהשןכתיאלהזוורעשהיבנמשםישדעה

שיויוינפמורעשטרמיש♦מאוה

ינפותהבנדנבהירוחאותחרקםישרפמ

ההכםאוישארהירחאחרקהשןונבדנבה

ףרשיודנבהןמערקיסבכשירחאותיארממ

ןושארבההבםאןידהאוהערקהותוא

םוקמדנבהןמערקישבייחתיסבכאלשפ״עא

סאורהטיוסבכיעננהולךלהםאאלאעננה

שאברמואערקהירחאדנבבדועהארת

לעזימרמוניאועננהוברשאתאונפרשת

לעולובנםעעננהםוקמלעאלאדנבהללכ

סבכםאאלאעננהוברשאתארמאןכ

בותכהוירהטותינשסבובו.עננהםהמרסו

דנבמהוםיאמטנהןמםירבדהשמהריכזה

וניאוברעואיתשואםיתשפדנבוארמצ

לכהיהישקרנוראאוהשכברעויתשהצור

זנטגזשרוסאןיביןיבמהוומצעינפבדחא

היהיםינימהינשולאלעשםיתשפורמצב

המוליפאחלניורעשלכתאוםתוחוהינש

הינשםעפוידנבסכנמוםירתסהיתבבאוהש

איבמינימשהםויבורהטוםימבורשבןיחורו

םינושארהםימיהעבשויבותכבשרופמהןכרק

סינורהאהוםתירחאבםירסחוםתישארבםימלש

הנהויםתירחאבםימלשוםתישארבםירמח

אמטיאלשהנחמבסנכהלהנושארהרהט

ירהשםילכוםדאאמטמאוהלכאהאיבב

םירוהטבשמתשהלהינשהרהטווירנבאמטמ

:םישדקו

יששקרפ

תערצםעדנבהתערצבותכהךימסה

תחרקתערצשינפמתחבנותחרק

רמאודנבהתערצימנןכוהארמבתחבנו

וארמצדנבבתערצעננובהיהייכדנבהו

יבותכהםדחיםינימהינשולאםיתשפדנבב

דנבהדספיאלשידכותערצההארמףרטצמינפמישמוסובנקוךומדנבשיקהלןיאו

ולארמאןכלעוברעםעויתשףרטצהבםירחאהםישיקמונייהדחאןימרמאםאש

רמאויףרטציאלרהאןיממקרםינימהינש־ינשטרפשרחאאלאהקוחרךרדבןכפ״עאו

לכבואורמאוןיידעןקתנאלשכרועבואינשולאמץוחרחארבדשיקהלןיאםינימה

עננההיהםאיתסכורכומכרועתכאלמ

ןו־שפהשןוישפוניאםדמדאהשפוקרקרי

ףרטצמוניאונימתלוזשוניממהיהישךירצ

םוקמוכותבהיהשוכותבעננההשפשןיבו

רזחודנבהסבכוהירחאולהצוחואיקנ

השופובשןודנאוהרחאםוקמבעננה

ולכהשפםאשרמואהרבדלםעטןיאיחרופו

ואקרקריולכבששואםדמדאואקרקרי

עננהובשישדנבהיאמטוניאםדמדא

ינישמללכידילעאמטמשהאמטהןיעאוה

:להאבאמטטשהלונסבוהאמטה

יעיבשקרפ

ץראלםתאיבבבותכהןאלתםיתב.יז?^

רמאוץראהלאואובתיכרמאנש*

דמלמםכתזחאץראתיבבתערצענניתתנו

רוסיהדצלעםשהןוצרבלוחיעננהש

ינפמהצורבותכהדנבביברמולןיאוםינימה

תומדמדאואתוקרקריםהשהארמהעבצ

המורועילכלכבוארועבוארמואירהש

רועההיהישדעםעטהןיאוילכלכבםעט

רועבואםעטהטיכאטטתמוניאילכ

ןויכתורוהטהתומהבהמהיהישךירצרועהו

ירמצהלעןידהאוהוהרהטידילאצויאוהש

היהיסאוםינבלויהישםעטהןיאהנהו

יךכבהמקרקריבםדמדאואםדמדאבקרקרי

םדמדאעננההיהישםוראדנבההיהיסאו

ואקרקרירמאןכלעוםודאהןמקומע

ןמקומעפדמדאהשתויתואהלפכבםדמדא

יעננבונאצמאליקוריןמקרקריוםודא

רחאאלאותלחתמטלהוטהיחישםידנב

םאםיכרדהשלשלעהאמטהינמיסוהרנסה

אלאהשפאלםאוףרשיןושארעובשבהשפ

ההכשואעננהםוקמערקידבלתהכםא

הנשאלםאוינשעובשרנסיוסבכיהשפו

הניאלארשיץראשינפמץראברבדההלתוההכוהשפשואהשפאלשפ״עאותיאדממ

םכתאאיקתאלוזמרנכערהישועלתלכקמןוישפבדמעםאוףרשיינשיוהכוןוישפ

ץראאיהסכמזחאץראתיבכרמאוץראהתותיחפןושלהתחפרמאו'י־ערקיןושארהיוהכו

ןענכ״•־
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חרפועננהבושיםאויתיבהתאחטוחקירטאשפ״עאנועוןוחיסץראםגללוכוןענכ

ןושלמוניאוהחימצןושלוזהחירפתיבכיעננןידהיהיאלשבותכהדמלואובמיכ

הרפתחורפםאון־נעכ*וטשפתהוןו־שפולרשאאבוץראלםאובירחאאלאםיתב

השפהנחוהארוןהכהאבורועבתערצהקוספיאלתיבבילהארנעננכרמאותיבה

ןוילכולוכאןושלתראממתערצתיבבעננהקפוסמרמאמרמאיאלאעננאוהש♦רבדה

ןינעאלאתושירפןושלוניאהזהשפןושלויןהכהרמאמבאלאעננארקיאליכענגכ

קררמאמההזעמשמץאיכיולנוהחימצהרומקוספההז־תיבהתאונפוןהכה־.וצו

תאןיתנורמאןכלעתיבהתאחוטהירחאאלאאמטיאלאמממעננהיהשפ״עאיכ

דמלכקוספההזווינבאתאוויצעתאתיבהונפוןהכההוצורמאןכלעןהנהןידירחא

יונבאוהשתיבבאלאתילננתערצהןיאשאמטיאלשתונמחרךרדלעםאשתיבהתא••

השרפולכלכהלכקהילעביםינבאוםיצעמלעוהזהמרעהיהתיבהלעבתיבבש־שהמלכ

םישוריפבתיבהעננבהרומאאיהשוזאמטםאקפוסמרבדהיכרשכיאלבוחךרד

םירמואשהשפןושלםלכלכרשאוםילקלוקמרמאישדעיכבוהבהןמהארנוירוהטםאו

םישועםניאשהשפהנהוןהכההארוקוספבאצ־ורמואירהשאמטמוניארינסהלןהכה

קוספהעמשמהיהישדעהחימצןושלותואהאמטבןדשפ״עאללכמתיבההתפלאןהכה

תויההזבםיצוראלאתיבהתאחוטהירהארמאהמלןכםאואמטוניארמאישדע

הז.קוספותוהיטשותושירפהלמהעמשמולהיהונפוהוצוןהכהאובםדוקיבבותכה

ללכמינשעובשףוסברומאהיהישךירצדמלמאלאתונפלתווצלתיבבודועברמול

ןירינסמןושארעובשףוסבויניעבדמועהרמואולאכהארישרחאתונפל.חוצי־םאש

ומכחטוהצוקוץלוחינשעובשףוסבוותואעננהתאהארויתיבבשהמאמטיואמטאוהש

ישילשעיבשולןתונוןושארבהשפםאתוקרקריתורורעקשתיבהתוריקבעננההנהו

הנהוירוהטרזהאלםאוץתונרזהםאוולןיאותורושוםיוקומעטתומדמדאוא

דמועהל״רהרותההראבאלשיאנתופיסוהאוהםאתורוהשומעטשרפטהויהמוד

תהפכמלשתרהבבויניעבדמועהאלהוויניעברמוליוארהיהוראותמהםדקישךירצראות

ותדימעןיאשםירמואהרותההתנתהשומעטשםירמואההלכקהילעבויתוקרקריוא

ןמיסוניאותוהכוהאמטןמיסויניעבהמוראותמהםדקישךירצתורידתועקוש

הראבאלשהזיאנתופיסוההנהוהרהטריקהןמלפשןהיארמודוערמאישםעט

חוניאנתההזםייקלוצרסאוהרותההלפשורמואולךומסרועהןמקומעולהמוד

דנבהעננמוהואןישיקמויהםאםהללאתיבהןמןהכהאציורועהןמהנניא

ףילחהלמםיארקהימכחןמתצקושעשומכןיאשדמלמתיבהתארינסהותיבהחתפ

ןושלםלכלכםאויתוארקמהרדסלכלכלואמטאוהשןהכהרמאישדעאמטתיבה

לערומאאוהשתושירפןינעאוהשהשפואהשפיםאעננבקרתיבבהרינסהןיאו

רומאאוהשחרפוןושלםלכלכ•שןידרנסומהלכתיבהלאאבהורמואירהשהשפיאל

לעהונאצמהחירפןושלותמאברזוחהלעתערצןיטילחמןיאהנהויותוארינסהימי

חרפתהורפםאוורמאבתושירפןושלתאשהםידנבתערצכהרנסהירהאקרהתלחתמתיבה

הזבהחימצןושלחרפוןושלשומכותערצהםאועובשולןתונורינסמםיתבתערצלעו־

יהחימצןושלהזםוקמבהשפןושלךכםוקמהיעיבשהםויברזהםאוחטוהצוקוןילוההשפ

םוקמבעננההלננםאשםירמואםהשדועוםינבאהתאוצלחוןהכההוצוהשפהנהווהארו

:השופרמאיאמטםוקמלאםכילשהלעננהםהברשא

רדסונקתךיאםתעדיפלראבנןך!""!}/^1ושימעיצקיתיבהתאויםתואוכרטציאלש

אבורמאמשםירמואיתוארקמהיעוצקמןושלמוניאוהפילקהריסישתועיצק

האיבןישיקמשינשעובשףוסבאוהןהכהםינבאוחקלויםהלשהצקהחקישומעטקר

המיעיבשהםויבןהכהבשורמואשהבישמרחארפעוםינבאהתחהלאואיבהותורחא

עובשולןתונוחטוהצוקוץלוחשףוסבהבישסאשהזדמלדיחיןושלהזרמאחטוחקי

הצוקוןילוחשעובשףוסכוזהאיבלךכםהיניבדחאריקםהלוםיתבםינשויה

יוארהיהאלהזקוספועובשולןתונוחטוםיבייחםהינשתהאהאפמתעדצ/זהתארנו

אלאץתונןיאשץתנוקוספאלאהנהבתכהלהיהירפעבהחיטהםנמאיתונבלוץולחל

״טוחהלערומאטיאןהכהאבוקוספורזוחהרחארפעורמאנשעננהוברשאתיבהלעבל

אלא

 



ןיע ןג

הרהטוהאמטןינע

♦םדאהתרהטבילכלאםייחםימותעלות

לעתערציעננתודחמתוברעבונאצמהנהו

יהרפכוהאזהךירצםדאהשיםיקלההשלש

םיכירצםידנבהוידבלהאזהךירצתיבהי

עובשףוסבויניעבדמועלשוחלשייסובכ

וניחשרפתנאלהרותבוהשפאלםאןושאר

הרוצבהיהיתיבהעננשםירמואםימכחו

ןושארעובשףוסביבהרותבהראבתנש

הרותההראבאלןכלעוהשפיםינפלכלע

הזןיאוהשפיאלםאוויניעבדמועהתא

טלחומהיהםינפלכלעיכהארנשוריפה

םעמיכרנסהלאךירצהיהאלוותלחהמ

ואלםאוןיהםאןוישפהדצלעהרנסהה

ןדשרחאוהשפיאלםאוהשפיםאל״ר

לעראבלולהיהןידןוישפהלעבותכה

םירמואשםימכחשיויהשפאלווהארמבדמועה

איהשפיאלםאווהארמבדמועלןידלשיש

םידנביעננמשקהאלאהלכקהילעבשוריפכ

הזוםדמדאקרקריהזשםידנביעננשןויכ

בותכהיכוהזמהזשיקהלשייםדמדאואקרקרי

תיבלודנבהתערצלוורמאבדחארמאמבםרבח

לעםינינעהשלשםידנביעננבשריפבותכהו

ךיאוהארמבדמועלוונידהיהיךיאןוישפה

ןויכוונידהיהיךיאההכםאוונידהיהי

ןוישפהל״רםיתביעננבדחאךרדשרפתנש

םידנביענגןוישפמונידבשיףולחהמ

עובשהףוסבהשפםאוורינסמהלחתבש

והארמבדמועאלאהשפאלוותואףרוש

ךירצןיאוהשפוההכואינשעובשףוסב

ותואףרושהשפווהארמבדמועשדמול

ותואףרושועננהםוקמערוקההכםאו

הרהטידילאצויותינשםעפוסבכמדנבהו

ערוקשןושארבדבלההבםאןידהאוה

אלאהרנסהךירצוניארזחםארהטמוסבכמו

הפרשדנבהלעןישהמהנהויףרשידימ

רזה•םאוההיטוהציקוהצילהתיבהלעןד

תיבהעננטפשמבותכהףילהההנהויץתני

םיטפשמהראשלןידהאוהםידנביעננל

שקהההרוהבוראבתנאלםאוףולחההזכ

ורינכמענגותיבבהארנםאדציכבייחי

הצוקוץלוחעובשףוסבהשפסאועובש

והארמבדמעץתונדזהםאוורהטמוחטו

דמעםאוינשעובשורינסמןושארעובשב

סאוחטוהצוקוץלוחינשעובשבוהארמב

ינשבואןושארבעננהההכיןיהונרזח

ךלהםאאיאעננהובשןכאהותואץלוח

סאהארנ"ירבדהוהצילחיןירצוניאעננה

םאוםירפצכהרהטךירצעננהןיאההכ

ההב

רמאמבויינשבהשופוןושארבדמועלאלא

השפאלהנהוהארוןהכהאוביאובשאו

תארהטותיבהתאחוטהירהאתיכבעננה

וניאהזעמשמםירמואעננהאפרניכתיבה

ת־בבחרפועננהבושיסאורמאמלרזוח

חוטהירחאםאשםינבאהתאץלחרחא

הזעמשמאלאהשפאלהנהורמאיךיא

אלוינשוןושארעובשבדמועלרומאקוספה

ץתונרזחםאוינשעובשולןתונוחטוהשפ

םאוקוספהשוריפןכםנוירוהטרזחאלםאו

אלהנהוהארוינשעובשףוסבאוביאוב

הוטהירחאוחטוויניעבדמועאלאהשפ

עננהאפרניכתיבהתארהטורזהאלםא

ואיצוההנהיץתונרזהםאוהחיטוהצילחב

םעמשממםיקוספהולאשוריפלכולכמ

ירחאעננההשפאלהנהורמואבוהכהש

ןושלונוצרוהחיטהירחאןוישפרמואחוטה

ןהכהאבורמאשדננונשריפשומכההימצ

םיאורונחנאשיפבויעננההשפהנהוהארו

ינשבהשופוןושארבדמועהיכבותכהעמשמ

ןושארבדמועהןכוונידהרותבשרפתנאל

הרותבשרפתנאלישילשבהשופוינשבו

השרפהתאזעמשממונלהארנהןכאיוניד

עובשהףוסבוורינסמעננההארנשכיב

רזחאלםאוחטוהצוקוץלוחהשפםאוהאור

תיבבחרפועננהבושיםאויאמטרזחםאורוהט

רחאםוקמבןיבםוקמותואבןיבחמצומעט

הנהוהארוןהכהאבוםעטאוההבישרמאי

רזוההלערומאקוספההזוחמצומעטהשפ

ןויכותיבהתאץתנורמאנשץתונדימ

תיבהלאאבהורבואהאמטןינעלהרוהש

ןושארעובשהאוהוותוארינסהימילכ

םידנבסובכולבייחאלוברעהדעאמטי

םידנבסובכבייחבכושהלעולכואהלעו

לכאמטיאלורמאמןמםיאמטנוידנבאלהו

אוהשםידנבבהצורוניאכ״אתיבברשא

שבלוותאצירהאאלאתיבבודועבשבול

ןכאלוםתואאמטמהיהיםירחאםידנב

ורמאהלכקהילעבויהרותןידוהזאבה

רועשכבכושההיהישלכואםעבבושריכזה

תקזחבבשחיאלשתרעושמהליכאלכוא

ןהכהאוביאובםאורמאןכירחאואבהו

תארהטוהוטהירחאהשפאלהנהוהארו

אבוךפההחיטוהצילחבאפרניכתיבהתא

רמאמההזחבמאלהוהשפהנהוהארוןהכה

םידמולונייהרזחסאותאממבהרומש

תיבהתרהטךימסהלאלארזחאלסא־הרהט

ינשובוזאוזראץעיםירפצינשבהאזהב



אכקןדעה־מטתנמטןי*ק

רמאמברמולשישהמךאיקתנהןמםמידקהירהשםירפצכהרהמךירצינשעובשבההב

ינשםדאהיעננשרובעבתערצהעננלכלאלשפ״עאןושארבוהארמתדימעבאמטג

ןקזהושארהודחאקלחףונהללכשםיקלחןכאהןילוחאלאחטוהצוקוניאזטלחוה

עננלכלרמאמבתוללכנתחגנותחרקתערצוומכתיבהץתונרזחםאועננהוברשא

תיבלודנבהתערצלורמאןכירחאויתערצהוברזחםאודנבהןמההכשדנבהעננערוקש

ראבלבשןבירחאותערצהיקלחםילשהוהארנרתוישקההךרדבתעדהתאזויופרוש•

תערצהעננלכלורמאמבללכשהמטורפלויללכרמאמתערציעננבםתחףוסכנייתעדב

השלשולאבותרהבלותחפסלותאשלורמאוקתנלותערצהעננלכלהרותהתאזקוספב

ןיחשתערצורשברועתערצתוללכנתומשרובעבקתנללוכוניאתערצהעננלכלרמאמו

תאשהםידקהותחבנותחרקתערצוהוכמוללכנוניאםאוללכנוניאשללכמו״ובאבש

יפכתרהבהןכירחאותחפסהןכירחאולכראבמשירחאתערצהעננלכלםעטהמ

ריכזהשהמךפהללכהרמאמםהבםידקהשאלשהמיכםירמואםימכחשיז-דחאודחא

הנידבהשקתאשהשםימכחהםירמואוםנידבתערצהעננלכלרמאמבםיללכנטרפבודאבתג

םמידקהןכלעותרהבהמתחפסהןבותחפסהמדעהחבנותחרקוהוכמוןיחשתערצםהו

המםידקהמטפשמרדסשכךאללכהרדסבלכלרמאמרחאקתנלוריכזהורמאקחורמש

תחפסהןכירחאותרהבהאוהשונידבלקאוהשרחאקתנהטפשמראבתנשומבתערצהעננ

ךאיתאשהןכירחאותרהבהחרפאיהשלכלרמאמשורמאאלהוהובמוןיהשטפשמ

:המיתחבםרדס;כהלחתהבללכהרדסשיפכךיאותחבנותחרקלשםגללוכתערצהעגג

תעדםדאלןנתךתבותערציעגנקנעםלשנ

תמאוקדצטפושםשבתמהתאמטרדבליחתנו

האצישהזאמטמשתמהישקההחכמ

רשאםדאהשפנברמאנשירמנלותמשג

ושפנחרפתשדעססונאוהשוליפאותומי

וליפאללחהךאיהרותןידאוההזותמשנו

אוההרוצהזיאבאמטמאוהסכרפמאוהש

וילעםיתנבוהועמשואושארתרכנשןונב

הדשהינפלעענירשאלכורמוא.בותכה

החרפשללחםינימינשללחהויברחללחב

ותמשנהאציאלןיידעונרהנשללחוותמשנ

המישנהאיצומשללהתוקאנקאנורמואו

ירמנלתמשימלעםאשהבישהללוכיוניאו

המתעדלעהלעייבותמבוארמואירהש

תמשימלעתמבענונהבותכהרמואש

ןוצראלאנרהנשימלעאלזתיעבטהתימ

דחאולארשיתמדחאויונרמאשומכבותכה

ינישמללכבאמטמלארשיוניאהתמ-

םתאורמאשהממהזלעהיארההאמטה

ענונלכושפנגרוהלכהנחמלץוהמונח

אליןידמישנאתנירהלערמאנשללחב

םיבכוכדבועםירמואשהלכקהילעבתעדכ

היארואיבהולהאבאלוענמבאמטמתמש

ענמכש

רשאהאמטהינישמללכבאמטמ£"ן£ןך

להאבןכםנאמטמוםתואונראב״

העיננהקרתמהתאמטבוראבתנאל1

יתמבענונהרמאנשומכהעיננהילהאהו

תומייכםדאהרותהתאזרמאנשלהאהו

תאמטלםישקומהאמטהינישמללכולהאב

םנמאויסחיווילעוךותואשמומכתמה

דחאהןפואהיםינפינשבהשקהה;פוא

םויתאממתאמטמאיהשהלכנהסאש

אוהשתמהוהאמטהינישמלייבבהאמטמז

ןפואהויןכשלכלהעבשתאמטאמטכ

סחיאוהשלהאבאמטמתמתםאשינשה

אשמבאמטמהיהישןכשלכלאשמהקוחר

עודיבהנהשיקהלונלשישהדומנההיארהו

אלאתמהתאמטטפשמבראבאלש

תאאמטןידמיבשרופסבוילהאהוהעינגה

ירהשענונתמחמאמטגרוההןיאוגרוהה

להאתמחמאלוללהבענונלכורמוא

חכמהלועגרוההתאמט.היהתשןתמןידהו

ונראברבכוגחנאויתמהתאמטתשרפ

הלועאוהשתמאבואשונללכבנרוההש



ןדע ןג

הרהטוהאמטןינע

םיעבראבהמשנהובאובלותרוצתמלשהב

יםוי''דחאוםינומשבהבקנהודבזלםוידחאו
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םיתבינשןיבשןולחהתאםתוסרבדהיהתמהועופשלתוכשיםאאלאהאמטםשי

ןיבובםותסלנהנמהשהמהבוראהתאואםירוהטהםירבדלהאמטהאיבמויתחת

האמטלכקמוניאשןיבהאמטלכקמאוהשחותפםוקמהלוהרקתהתיהםאיויתחתש

ענונלבותכהאמטאלירהשלידבמאוהלכדבלחותפהםוקמהדננכןווכמתמהו

תאממאלאהעבשתאמטתמהובשלהאבהמבהיהםאאלאםירוהטהרקתהתחתש

לכאיהאמטהתאענומהיהיאלךיאוםויהרקתהתחתשהמהרקתהתחתאוהש

נהנמהןיאשםילכואואםילכויהיםארוהטרבדוהרקתהתחתתמההיהיםיאמט

ומכהאמטהתאםיענומםניאםהבםותסלאוההרקתהןמחותפהםוקמהדננכןווכמ

ורמאשהמיחותפילכלכוקוספבראבנשתחתרוהטהרבדהןמאוהשהמבהיהרוהט

לעהפבללהובהיהישהמהלכקהילעבתמהובשלהאבהיהיאמטאוההרקתה

איבמהיהיולהאארקנהזחפטםורבחפטםירבדותחאהאפבתמהלתוכרומאהציחמ

םיזעתועיריירהשתמאוניאהאמטהתאלתוכהשםירוהטםהתרחא.האפבםירוהט

םעםיקבדסהוןכשמהלעלהאםיארקנואיבמאוההותפןולהלתוכבהיהילידבב

תועירי.

 



נבק

הרהטוהאמטןינע
ןיע

.יפלםיאולמהימיתעבשבןרהאלהשענהעופשבורמאויקשמהשחשרזשמששתועידי

ןוציחהחבזמבומדקרזנשםימבהתעדהיהיאלשחפוטללחםשהיהיאלרשאלהאה

.קרזנהתאטחהשונדמלאלהנהוףרשנותעקובהלועו•תעקובהאמטלכאלהאבאמטמ

תאטחלכוקוספןמלכאתשץוחבהמדחכילהאבתומייכםדארמאמלטבהזותדרויו

.התואאטחמהןהכהןמקרהמדמאבוירשאהיהישםאםיכרדהשלשלעוהוקדקדרמאמההז

ודמליאלרשאהנוכהתאזילעבויהנלכאיואםדאהלעלהאתמהואתמהלעלחאםדאזז

יקוספההזשוריפבוקלחנםויקרועבהןמאוהןורחאההזוידהאלהאתחתתמהוםדאה

לאומכקוזחרמאמההזשםירמואםחמןידחכמםיאצויםינושארהךאהרותןיד

אוהלדתלוזביכואוהלדיבלדלוזנתםדאןיבלהאהלאאבהלכרמאויהרוה

ריצקבושירחבןכוקוזחאוהאלארתהבלעויחהלעהונאצמהאיבהשםילכןיב

אלאהכאלמלכבללכנאוהאלהותובשתלעוהבקנורכזםיאבהויחהלעאפקנה.

ילכלכורמאמיכקוזההזםנוקוזחהזשריקבתואבוםימהחמשואביבאפקנה

לכורמאמאלאלהאברשאלכורמאמבללכנאבשןיבולכאבשןיבדחאןידוילכיהה

רמאע״ניאוניברםכחהויקוזחאוהחותפילכהזןמהזונדמלועבצאסינכהוליפאותצק

םאהיארוילעהיהםארשאבןכתנהיההזשיודיבישמכיהיורמאירזוש״הנושאדאצי•

לדלומתלאומכהרותהןמםאלכשהןמסחוימרבדסנכנםאוליפאהזבןידלהארג

םוקמןמהיארוילעןיארשאויאוהלדיכהעיננהןידכודנבתצקסנכנםאןונכוילא

היהיווילעתורכנשהתירכהסנכתוילערחאתחתאבהואוהאמטנחנבעננםאש

לעותואחקנשללכברובדהומכוברובדהיאמטתיבהחתפמהצוחףדענההפוקסאה

׳ררמאויהיארברבדונממאציאלסאולכלכורמאלהאהלאאבהלכרמאשרחאו

קוזחוניארמאמההזשרחאשוריפףסוידחאהםירבדינשהזמונדמלולהאברשא

ולןיאוננובשישלהאלעהדומלכאםיניבמונייהלהאברשאלכורמאממיכ

םדאורמאביבהזבהרוהותורפתמתוריקרמאןכלעואמטהיהיאלותצקאבםאש

ננולשישלהאלעהרומלהאבתומייכםדארמאשכיכינשהוילהאהלאאבהלב

תוריקילכננהיהיםאיכםיניבמונייהותוריקולהאבתמשבןיבנאלשלהאבתומייב

ילכלכורמאןכלעואמטמהיהיאלילואלעאמטמוניאץוחמאבהלכאאמטהיהי•

ולןיאוננולשישלהאתאתואמטלחותפלהאברשאלכולהאהלאאבהלכרמאןב

יכןוכנשוריפההזןיאשילהארנו♦תוריקימותיבבתמשימלילכהל־זלהזמשיקהל•

אלאהרוהאללהאבתומייבםדארמאמבסינכהםדאהותיבבתמחשב♦דחאץוחמאכש

.לעהרוהילכלכורמאמבווכותבשהמתאמטבאמטץוחבובענונהאמטנותיבבותצק

הנהווכותבשישהמלעאלדבלילכהתאמטתלשלתשמהאמטלהאהןיאשםויתאמט

ינשתויהלןכתיךיאוםירמאמהינשוושיאל:תלשלתשמאיהשהעיננהןידכ

םירמואהתעדלעוילהאהלעםירמאנםירמאמה

ונדמלונחנאהנהםויקרועבהןמתעדלרשפאשיעיבלעל©

ןמוםויקרועכהןמתחקלשישהרותהחבט״

וצראבתייהרניבירצמבעתתאלאוהיםיקלחינשלתוקולחםימכחהי

אוביישילשרודםהלודלוירשאםינברמאורשאלכורמאשירחאיכםירמואםתמ

ינשרודוןושאררודללכמ׳הלהקבםהלדמולםעטהמםימיתעבשאמטילהאב

רועכהןמדומללשישונדמלןאכמיאוביאלךותבשהמרהטלםעטהןיאוחותפילכלכז

ןמןועטלןיאויםוקמההזבןידהאוהוםויקדומלנאליבםירמואםהשינפמםותסהילב

ןרהאלהשענהתאטחרפויןרהאלףרשנהלנעירחשרועבםויקהןמאלוםויקרועכהןמ

םהשםימכחתעדלעםיאולמהימיתעבשבלאהמדמאבוירשאתאטחלכוקוספב

ןעטויהרומיפלעךפההיכהעשתארוהאלמלאףרשתשאבלכאתאלהמינפשדקה

יוארשיםאהמלשההםעיכףסויוניבריוארהיהםויקרועכהןמםידמולונייה

לכוסוניאםוקמההזםויקדועבהןמתעדלהנהולכאתשםינפלהמדאבויאלםאש

םויקהוומצעילכהלעקרוניארועבהיכינימשםויכןרהאלףרשנהלנעונאצמ

היהיוכותבשהמןכםאוהיהיוילעןכומכתאטחרפוםינפלומדברקוהאלוסיאולטל

ךיחאיכימודאבעתתאלרמאמןמרועבםויקה תועדיתאצמ

 

אמט



ןדע !ג
הרהטוהאטטןינע

תאליצמהיהיאליוסכהשהראבהרותהווניאהזולהאברשאלכורמאטןטאטט

טאיכהראבהרותהוילכלכורטאטברוהטהםושמרוהטהיהיילכהםאיבקזחרמאמ

האמטהתאענומהיהיאלשהסוכמתסההיהיוכותבשהמלעןידהאוההסבסאוהש

ליהאמהואובענונהשרבקההזלעדעהוותנעטויםויקרועכהןמדמלההכבאוהש

ימירבדונוכיךיאיכהומתלשייאמטהיהיןידותרהטבתורוהלהצורהיהסאיבןעמש

הטתצקמלקוזחילכלכורמאמשרמאשדימצוילעשירשאםותסילכלכורמולהיה

ןוצרההמולהאברשאלכורמאמבללכנשאלןכלעיביול׳רןעטויאוהרוהטליתפ

שקובמןוצרשישילולוחותפתלוזוחותפבםותסהילכהיכםושמםותסילכלכורםא

ונלשישהמוירמאטההזרטאנהיהאלאוהושויתאממאטטהיהישונממשי

תואמטהלגמהפורעתמהתאמטשרובעברמולרוהטהיהיונממוףלעבענונילכההיהישכ

ינישמבהפדענוהאמטהיבאבאתמהיכווניאשרבדףלעהןיבוילכהןיבהיהישכ

הזהבוהבהאבלהאהתאמטבהאמטהיםותסילכלכורמאאלןכלעוהאמטלכקמ

המיכלהאברשאלכורמארשאכתורוהלןושלחותפילכלכוקוספהשוריפםלואו

תאמטאמטהיהילהאהריואלהלונמהיהשםינעמינשלירבעהןושלכהונאצמהחיתפ

ונישמהיהי$לוהסוכמאוהשהמלכאתמוחתפברחומכיולגןושלדחאההנעמה

היהיאלשדבלאמטהיהיאללהאהריואוילעליתפדימצרמאשהזלעדעהוםיעשר

המםינפלכלעשהאממלכקמילכיוסכהדימצותורפתמתופקךותבםהשםילכל״רו

היהיילכהךותבשהמואמטהיהיוכותבשיםיליתפןושלםליתפותדמצמברחןושלמ

אםטתמהשבותכההזהרוהוילכהםעבשחנןויכשרהילכהזשםירמואםישבהשיו

העיננהןידבהאמטהלשלשמוניאלהאהדצמתאזוותרהטבהרוהאלואוהאמטרטאש

ךזחבלהאהיהיםאןכליהאמטהתלשלשמשלאאבהלכרמאשומכיכהנעטהניא

תאליצמוכותבשלהאהתמהובשלהאםימיתעבשאמטילהאברשא•לכולהאה

היהתםאיטנןכורונסאוהסאםירוהטהךאיוילעןעשנהאטטהןמזהרוהשןויכ

םילכוכותבותיבהךותבןכתואםיטחתטרעאטטתטשרחילכהזשורמאםינברהימכח

היהייובכהךותבשילכהוםירוהטםילכאמולעהיהןידובנמאמטתמןיאווריואמ

לבקמאוהשיוס־כבקבדהיהיאלשכרוהטםיצרשבירהששרהילכאוהשראבלבותכה

ךא■םויתאמטאמטהיהיזאיכהאמטההרוהאלוןכומכבזכושרהילכםשבוראב

וניאשרבדילכהןיבויוסבהןיבהיהיםאיםשהםתסךיאהנהווריואמתואמטהלםגוב

ונשריפשםירקעהיפכרוהטהיהיהאטטלכקמדועוהותפילכלכורמאשאלאדועאלו

שיקוספההזחכמיהאממהינישמרעשבןושללןינמוליתפדימצתורזתונושלרמאש

תאןיליצממירבדהשלשאיצוהלונלדישצארקישומהםלטיטויפלעשישירבעה

האמטמתאםיענומםניאךאםירוהטהחכביכהזבקוספליוארשהטןכאיליתפ

ךותבלהאהיהישןונכרבקהתאממתמהמןעמשהמויםויקרועבהןמדומללשיבותכה

םירוהטםירבדויהיםאהמובשישלהאהיהיםארוהטהיהיילכהםאשע״נףסוי׳ר

התיהסאוהאמטהןטןיליצטימינפולהאבהטורועכהםויקהיהיוילעשםושםםותס

ויהיןוציחהתיבבשהמימינפהתיבבהאמטהרמאמןמאמטהיהישיוארילכהךותבאוהש

להאךותבםילהאינשויהםאאלאםיאמטםאשםושמתואנרמאמוניאלהאברשאלכו

ובשהמדחאהלהאךותבהיהיתמהודחאלעןידהאוההסכמהיהיםארוהטהיהיילכה

דחאהלהאבשתמוםיאממןוציחהלהאבו־ירוהטהיהיוהמכטאוהשילכהךותבשישהמ

ןוציהבהאמטהההיהיםירוהטלודנהךותבשםותבילכלכורמוליוארהיהיכןעוטהו

דימצבאוהשהטוםירוהטםהינשבשהמעודיבהנעטהניאוילעליתפדיטצשירשא

סאךאתטתאטטםןילוצנוכותבשהטליתפאמטהיהיובענונהואמטהיהיומצעיוסכה

םאוםויתאמטםיאמטיוסבבםיקבדםהיםותסילכלכורמואהיהךיחוםויתאמט

וניאשרבד'םהיניבשישואםיקבדםניארוהטהתאליצמאוהשוטכרמולשיקמהךא

תמרעךותבעולכרבדהיהיתיבבשהמהאממהןינעשןוכנורמאמןיארוהטהיהי

אצויכוארפעואהנכלואןבתואםיטחהרותהןטםאיכעדונוניאיכהנפודצלכט

וכותבהיהםאךאיםירוהטםההאמטלכקט

 

תטהיכדמאוהאמטהתאענוטהיהיךכ

תיכבשהטהסכמבתיבהךותבהסוכירשא



רבקןדע !ג
הרהטוהאמטןינע

ילעכתעדכאלענמכאמצמאוהוהריזחהל

יחהןמרבאלערמאמההזשורמאשהלכקה

ידילעובעננשינפמיכברחהותטלפש

רמואירהשבותכהןוצרןכוניאאמטנברה

לכרמואוללהבענינלכושפנגרוהלכ

םההנהוירבקבואתמבואללהבענונה

םילכהונדוהושריפשיפכרמאמההזהכמ

תאממאמטםבענונהשתמכתמבועננש

ןונכהרותןידםניאםירבדורמאוהעבש

םהםילכבםדאותמבעננשםדאורמאש

םויבםכידנבםתסבבורמאנש׳זתאמטםיאמט

םידנבהלעזמורוניאאלהוםתרהטויעיבשה

םויבוליפאאלאםתאמטתלחתמםהועננש

םתאמטהיהתךיאםהבםיענונםהיעיבשה

ועננשםילכורמאןכויםתעיננתעשמהעבש

םיאמטםלכםדאבםילכוםילכבםדאותמב

ברחללחתאמטןמוכימסהוהעבשתאמט

אוהותמבעננשברהבעננםדאשינפמ

הזבבותכהןוצרונראבונחנאוםידנבאמטמ

העיננהשהזבהנובהלכאתמכןודגברחהןיאו

ןידיפכויאמטממשריפאלשכתלשלתשמ

בותכהשינפמוהעיננהןינעבונשריפש

לעםידנבסובבברהללחבעננשימלךירצה

התיהםאורוהטאוההאמטלכקמוניאשוב

עולכההיהםאאלאענומוניאהאמטםכותב

יאמטאוהיוסכוניאשהאמטלכקמרבדב

המורמארשאהלכקהילעבתעדכאל

ושריפםהשינפמלוצנוניאהנבלהךותבש

יתעדישומבםירחאםינפלעליתפדימצ

יחםושואהיהואבלכעלכםאאלא

אמטמוניאלהאהךותבסנכנותמהןמרבד

והיפבלכהףכאסאורמאז״כעלהאבשהמ

תמםאהארנירוהטהתאאמטןליאהתחת

ונלכעישםדוקאמצהתאלכאשיההותוא

ימכחוילהאבשהמאמטמלהאבסנכנו

םימיהשלשבלכהלוכעלרועשונתנםינברה

םצעעלכםאשהארנדחאםוייחהראשבו

וילעןיאשאמטמיערהתיבךרדואיצוהו

האמטהתאןיענומןיעולכהשןינמוייונש

הפרטוהלכנלכאתרשאשפנהורמואהנה

דעאמטוםימבץהרווידנבסבבודנבוחרזאב

ןיידעוויעמךותב.הלכנהםאוליפאוברעה

עולכהשדמלמהרהטידילאצויאוהלכועאל

תמשהרהןכלעהאמטהתאענומיחב

אלוהעיננבאלהאמטמהניאהיעמבהרבוע

תארקנשפ״עאהרוהטאיהלכאהליהאב

םילכבםדאותמבועננשםילכורמאןכירבקימאיליהתורמאנשןונכרבקםשג

 

רבכוהעבשתאמטםיאמטםלכםדאבםילכו

ןידמץוחםירמאמהולאלכוובןוצרהונראב

תמהתעיננשבותכהןוצרלכאהרות

וליפאויאמממסשריפאלשכתלשלתשמ

דבלתמתעיננהבושחאיהםיינוניבהמבב

ויאמטממשריפםאךאיהאמטילכקמויהיש

ןידםויתאמטאלאובענונלאמטמוניא

ענירשאלכורמאמבשרפנשומכהרות

דעאמטתתענונהשפנהואמטיאמטהוב

ימבהעבש;ואמטוכירצהםהךאיברעה

והוכירצהוהעבשתאמטביוחמוניאש

ימלםנויהרותןידוניאוהיזהימב

ונראבשומכוהורטפהעבשתאמטביוחמש

רדסכתמבוארמאוהאמטבהעיננהלושלשב

רמואותמהיהיןכירחאוללחהיהיםדוקיכ

וארמאוהלעמלוהונראברבכוםצעבוא

;ראבתנאוהסנורבקכ

םחרההתפנםאאלארבעמךרדלעאוא
םאולהאבאמטמאוהרבדיונממהלננו

האמטובהעננוהדיתאהיחההסינכה

קפסתאמטלהאבאמטמוהעבשתאמוט

:המחרמתיבבשריואביולגילכרשפאיאיכ

ישימחקרפ

הדשהיגפלעענירשאלכובותכהרמא

תלוזביכוינפלערמולםעטההמ

רבדהןיאואמטהיהיאלובענונההדשהינפ

םצעהורבקהוללחהשרובעבאלאןכ

בותכהוהדשבםאיכוניאםתואיצמבור

רמאמההזחבמויאצמנהכוריפלרבדי

להאבאמטמתיבבתמהיכםידמולונהנא

יולגאוהשהדשהינפלערמאןכלעו

רבועהאיצוהלםירמואשיויםלועהריואב

לערמאןכלעואמטמוניאשומאיעמב

יתלכיכהעיגנהליעותאללהאביכינפ

קרליעותאלהעיננהיכאמטאוההעיננה

השרפהתאזחנמתעדלונחנא£]יכילצברח^1י3י2*"להאה!םחחאוהשהמל

תאמטהנהוהאמטהינישמללכוהונראכרבכללחהוחמורללחבןידהאוה

להאבתומיי5םדארמאממשרופמלהארמאנירהשםייחהתיצמתבןיידעאוהש

*נפלעענירשאלכורמאממענמתאמטולוביוניאוהמישנהאיצומשללהתץכאנקאנו

הדשה^0

יששקרפ
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לעומילכהלעולהאהלעהזהורמאוילהאה

לודנוןטקללוכוםשויהרשאתושפנהלכ

העיננבתמהןמאמטנשםדאהויהדוצוהנוש

ויאמטממשריפאלשכהאמטהתאלשלשמ

ובענישימלאמטמהיהישריפשירהאלכא

אמטהובענירשאלכורמאנשםויתאמט

יברעהדעאמבתתענונהשפנהואמטי

םאוליפאאשונתמחמואלהאבםאלכא

ימלםויתאמטאמטמויאמטממשריפאל

אמטמשורמאשןוכנרמאמוניאויובעניש

יעיבשהםויבםכידנבםתשבכורמאמןמםילכ

עדונ*רמאמההזיכויאמטממשריפשירחא

וילאםיסחוימםהשדצמםיאמטםידנבהש

תמחמםיאמטנשכהעבשתאמטםיאמטםילכה

לכורמאנשןידמיבשבושרפתנרבבותמה

ץעילכלכוםיזעהשעמלכורועילכלכודנב

הלעמלםונשריפרבכולאלכוואטחתת

םירחאםילכםיאטטמםניאוץרשהתאמטב

םדאאלוהלכקהילעברמאמכהעבשתאמט

היארהיהעבשתאמטםילכאוהאמטיש

ינפלעענירשאלכורמאמןמואיבהש

םדאהותמבעננשברחהשברחללחבהדשה

ושעוהעבשתאממאמטנוברחבעננש

ירהשהאמטהיבאבאאוהשתמכברחה

לבאיבותכהןוצריפלןווכמהונשריפונחנא

שריפשירחאילכההרותהתנוכיפלתמאה

ותזו•םויתאמטקראמטמוניאויאמטממ

ובענונלאממטובתמהשלהאהיהרותןיד

הניאתמלהאתאמטשונראבירהשםויתאמט

אמטהיהיאוהובאבהלכאתלשלתשמ

לאאבהלכלהאבתוטייכםדארמאנש

םימיתעבשאמטילהאברשאלכולהאה

םתמיןושלההזעמשמיפלםימכחהוקלחנ

וכותבשהמאמטמונ:אלהאהיכורמא

ונלםדקשומכתמהתומישהעשבאלא

יכבותכהןוצרןכץאיכונראבורואבה

ןושלה•הזיתלוזרבדלןושלכהלובחתןיא

וילעתמתומייכורמואריזנהלעאלהו

אלוילעתמךילשיםאיכוםואתפעתפב

םתומבםהמוילעלופירשאלכןכולספי

תעשבוניאהזןכםתתימתעשבםעט!ךיאש

יבםדארמאשרחאאלאדועאלויותומ

דעלהאהלאאבהלכרמאלהאבתומי

להאהאמטמהיהייכםימכחוכמסהזמש

ךיאוונממתמה:קתענשפ״עאםדאובתמש

הנוכוזםנוותתימתעשברשקנותויהלןכתי

לעולהאהלעהזהורמואבותכהיכתשבושמ

הרומוםשויהרשאתושפנהלעוםילכה

לע

ךאשרופטבהרבזנאלאשמהאמטוהדשה

חכמוהתיאונדמללהאתאמטמרמוחולקמ

לברמאמבונשריפשהמהנהםיקוספהקויד

ונאצמשדועויאמטנאשונתמחמשפנגרוה

רבקהתאמטןונכהלועותעקובתמהתאמט

ךפהאמטטעיקרלדעןויצההנבנוליפא־כ

רשאלכורטאשץרשההאמטויהלכנה

תדרויםתאמטאמטיםתומכםהמוילעלופי

ןמהלועאיהםאתמהתאמטוהלועהניאו

ילעבורמאשהמןכלעתדרויהיהתשןידה

תדרויותעקובהלועותעקובהאמטשהלכקה

רבקהתאמטרטוחמןידההצוצרהאמטבןידה

ללחהחפטתותיחפרועשכורמאשהמךא

יהעיננהןידכםירדצהןמויתמארטאטוניא

ןידכויתוביבסמאמטמרבקהתאמטךא

טפשמרבקהשהלועותעקובשקרהעיננה

וילעןדתמהלעשרז־אמוולשיומצעינפב

ןידהםיקוחרםיסחיבהאמטהתנשהבבותכה

האילפההאמטהינשמללכוילעשיקהל

ללכטתורתיתוקזורהבתמהתאמטבהרותה

םיטאתורותהללכשתעדירבבויהאמטה

תשירדשרובעבויתמאהאוהשיפכםילוחנו

בוהבהרמאשומבתובעותעשתמתמה

םיבשויהםיתמהלאשרודוינועדיובואלאושו

ויהלאלאםעאלהוניליםירוצנבוםירבקב

הנוכהרותהוםיתמהלאםייחהדעבשורדי

הפידעהןכלעהקחרההתילכתקיחרהל

רשאםשהךורבירבקבולהאבהאמטהינישמב

:ותנוכתתמאנ־שזומתועדההנרצקת

יןזיבשקרפ

םילכוםדאתמהמםיאמטנה£3יףיףןך

רמאנשםיקשמוםילכואלהאו•"י

תושפנהלכלעוםילכהלעולהאהלעהזהו

םילכואשרחילכאיצוהוםשויהרשא

לערמואהרהטידילםיאצויםניאשםיקשמו

וניאוםדאהשפנלכלתמבענונה־םדאה

תדישנאורמארשאבננושהןמץוחהצורה

ובהשועהלכומכוהומדשינפמע״נןנע

הנושהןמץוחהרוצבלנסומאוהשתמויהכאלמ

הנושהךאיןימהעוקשמהשועהתלמיכינפמ

לעאלאןכתיאלטפשמהשינפמהיארבאצי

וניאאמטי•תלמוהנושהןטץוחהרוצה

אוהלבאהדוצבלנםומהיהישדעטפשט

םיאפקנהםירבדהיללוכאוהירהשרושא

לכקמןטקהשדועוםהבאצויכהנושההיהיו

לאאבהלכרמאממהרוצוניאאוהוהאממ
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הרהטוהאמטןינע

פרבהורועילכלכודנכלכורמואויעיבשה

בוהבהרמאשהמייעיבשבוישילשבהאזהב

לעזימרמישילשהםויכוכאטחתיאוה

תעבשאמטווילערמאנשורכזםדקנהענונה

םויבוישילשהםויבובאטחתיאוהרמואוםימי

השרפהלאוהםימיתעבששירחאויעיבשה

יעיבשהוישילשהלעןידהאוהתמהןמ

אלםאורמאשהמםנותמהןמהשרפהל

אליעיבשהםויבוישילשהםויבאטחתי

רהטיאלםעטהןיאוהשרפהלםהםנרהטי

דבעשימויאטהתישדעםעטהאלאםלועל

םימיתעבשרופסיהשרפההתעמןמזוילע

ןידמיבשמדעהויעיבשבוישילשבהזויו

רמואו׳ונוהנחמלץוחמונחםתאורמאש

הזהיהויעיבשהםויבוישילשהםויבואטחתת

השרפההתעמאלהמחלמהןמםבושירחא

הזלכהרותההראבאלךיאורמאתסאו

בישהלשי'יהרותהתקחתאזתשרפב

אוהואצמנהבורלעקררבדיאלבותכהש

ונדמלןידמיבשתשרפחבמוהשרפההתעמ

יעיבשוישילשהזוישדעומעטרהטיאלרמאמש

הרותהתקהתאזתשרפחבמהזםנןכםאו

יבשבראברמאמהףעתסמהיהשרובעבאלא

ותואביוצרהאוהוםיפיעסהינשמדחאןידמ

םעהיהםאורבאהלכקהילעבוירמאמה

םימיהעבששירפמןמזוילערבעוץראה

םימיהשלשוילערבעשדועלכםכחהיהםאו

העברארפוסואטחתמהיהישןמזהזיאלכלכא

יהרהטידילאציואטחתמוויוטחתעשמםימי

אטחתיאלםאורמאמןונשבושריפםימכחו

ענמנםאשםיניבמונייהקוספההזילולאש

הרהטידילאצויתואזהיתשמתהאהאזהב

סושמיעיבשהואישילשהרבעםאלכא

אצויתחאהאזהבהאזהילכדעומואתבש

יןכוניאואמלעבםירבדולאוהרהטידיל

דשאלכרמאמןוימדכבותכלשויולנלכא

לכורמאןכירחאותשקשקוריפנסולשי

ןורסחבוליפאותשקשקוריפנסולןיארשא

ןונשבןוצרהםנמאיאמטהיהידחאןמיס

אלשיניעבקוזההדצלעאוהרמאמההז

הרומחהאמטאמטתוחמשבשוחבושחי

אלוישילשהרבעםאויעיבשבאלאהניא

לקמוניאוהרהטידילאצויוניאשןויכהזוה

ןמזאוהיעיבשהשרזואששהץאותאמט

ןכלעהרהטידילתאצלהליבטןמזוהיזה

יפלתויהליוארןיאיכהיארהורמאמהןנש

השלשדימתתויהלךירצשבותכלשויולנ

היהיםאירהשהרהטידילאצויוהשרפהל

תבש

םאוליפאוהמהובהיהש־עשבויהשלןז

אלאןכירחאוילאקתענאלאובתמהתמאל

שרחילכםנמאיבורהלעהוהכבותכהרבד

לעוהרהטידילםיאצויםניאםיקשמוםילכוא

תמהתמחמםיאמטנהםיקשמוםילכואללוב

םירוסאםהשםירבדראששהחונםימכחתעד

יכונקספךכיביתמאמטלוליפאלכאהד

לכאיאלהאמטהןיעמאמטנשלכואלכ

ידילאציםדאהשםושמאמטהלעוליפא

ןועטלןיאויהרהטלםיאצויםניאםהוהרהמ

יהלעהםעלולעההושיאליבולכאממ

תובאםהםילכוםדאתמהתמחמאמטנה

םהמאמטמודבלהעיננבםיאמטמוהאמטה

ינישממרחארבדשריפאלוםויתאמטאמט

ירבדינחירבדבושרפתנרבכווילע.־יאמטה

ןהרמאנשתמתאמטמםיאמטנהםילכוא

אמטענייכורמאנו׳ונושדקרשבשיאאשי

:אמטיורמאיואמטיההלאלכבשפנ

ינימשקרפ

ינישממדחאבתמהתמחמא£יטנה

ידילתאצלבותכהוכירצההאמטה

תמבענונהרמאנשתאטח'ימידילעהר־ט

רמאנוובאטחתיאוהתומירשאםדאהשפ:ב

רשאתושפנהלעוםילכהלעולהאהלעהזהז

דהאללחבואםצעבענונהלעוםשויה

ישילשבהאזהםיכירצשםילכהדחאוםדאה

תלמותמבענונהרמואבותכההנהיעיבשבו

םילכהוםדאהללוכוןימהעקושמענונה

שפנבתמבענונהלכוןכירחארסאשפ״עאז

התרכנואמט׳הןכשמתאאטחהיאלוםדאה

לעלנסומאוהשהארנוהימעמאיההשפנה

םדאהןיבםילכהןיביכהנעטהניאםדא

היהיוילעורבועהאוהוםילתנםדאהלע

תושפנהלעודמואבותכהרתויהלכלותרנה

אמהתיאלםאוןטקהללוכוששויהרשא

םינטקהומכםילכהויהיותרככייהוניאןטקה

לעהזהורמאשדועואטהתיאוהרמאמב

םשויהרשאתושפנה.לעוםילכהלעולהאה

ןידהאוהיעיבשבוישילשכתושפנהשםשבז

ירחאוםללכידהארמאמיכםילכהלע

♦שילשהםויבאמטהלערוהטההזהורמואןכ

סבכויעיבשהםויבואטחויעיבשהםויבו

הזהיהי.םאוברעברהטוםיטכץחרווידנב

האזההשהרומםושהרוהאלוםדאהלעלנסימ

ונחםתאוןידמיבשברמואוידבלםילכהלע

םויבוישילשהםויברמואוהנחמלץוהמ
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יעישתקרפ

שפנבתמבענונהלכובותכהרמאשןף£

♦הןכשמתאאטחתיאלוםדאה

אטחתיאלםאשםעטהןיאהתרכנואמט

דעהרבעהיזהההנהדעוסיעיברםויותבש

אלאםימיהעברארופסיזאמוישימחםוי

אלהנושארההאזההןפרתויןמזרבעסא

תאזהללכוטאלאהנושארההאזההלופת

העברארובערהאהצרישןמזהזיאיעיבש
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לכליכובותאמטדוערמאמוהיהיאמט

םיבייחשםנידריכזההליבטילכםיאמטה

רובעבתפהתאמט'לעלכא•דיזמבתרכ
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יובוהאפטדועהיהיאמטרמאןכלע
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יניעלףרושההתואףרושןכירהאויןוצרה

התיהו־ויניעלהרפהתאףרשורמאנשןחבה
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םתשלשתכלשהרחאקר,תאמטמהניאו

רהטלהרפהתאז•הנתנסאשהנובהריעהל

האמטאיהשאטחהףונמנ־סמרמוחהריצי

הנהםלאהיהברבדמהיחהתרפכיכהרוטה

אוהשםלאהיחלכןידכםירוהטהתאמטמאיה

אמטיףרושהשןפואלויםויתאמטאטטמ

ירוהטשיא.־,סאו,רמאןכלעברעהדע

טחושהןונכםיאמטהרפבןיקסועהלכןיא

םאשהלכקהילעבורמאשומכהמדהזמהו

אממאיהתחאהכאלמקסעלרמואהיה

לכהתאןישיקמונייההקוחרךרדבילוא

דמלמדהאמרתויליאבשרחאמאלא

האמטבביוחמהאוהראבשהמלכיכ

ורמא•ךיא•הלכקהילעבמינאהימהיסובבו

הרוהבותכהוםויילובטףסואהוףרושהש

התואהינחוראבשוטבהרהטהכירצאיהש

דועאלורוהטםוקמלאהנחמל!♦והמלא

ןכתיךיאורוהטשיאףסאורמאשאלא

אמטםוילובטלארקבותכהוםוילובטהיהיש

אלוברעהדעאמטוסיטבץחרורמאנש

היהיךיאורוהטםשבארקנשבותכבונאצמ

לובטלרוהטשיאףסאוורמאבהנההצור

ישמשויהישהרותהןמהוצמןיאאלהוםוי

ויהשכםירמואםהוםויילובטהילכוהרכה

הישמשםיאמממויההרפףורשלםיצור

תאםישועןכירחאוםילכוטויהוץרשב
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ןינע

לארשיינבלהתיהורמאנשהרפהרפא

רבאוהמבענונהרמאןכירחאו׳ובורנלו

ירהאוהקוחה•ראבהלהתבש.אטחתיאוה

יכוהקהבהיולת.•הרותהשללכמהרותהןכ

היארתאזהרומהרוסתשבוחהקההשומת

תמההאמטשעודיבםירמואדועויתחא

העבשהףוסבהתרהטשירחאוםימיהעבש

הרפהרפאןיאשןמזבהרפהרפאידילע

תעבשבותכהרבדאושלולובנהאמטלןיא

דועויתולנבתמתאמטןיאשללכמםימי

םתושעלונחנאםיבייחשםירבדשישםירמוא

שיאןמולפישםייוארםניאוחרכהבתולנב

ןיאשעודיבותולנבהאמטההיהתםאואמט

היולתהתוהמשינפמהנממהרהטונל

הרפהרפאבתלוכיונלןיאוהרפהרפאב

הלפתהןונכהאמטהינפמםהמראשנ

ינפמםהמראשנשושדקהירפסבהאירקהו

הלפתהבייחבותכהשרשפאיאהאמטה

םתכלהויתואםתארקורמאשומכתולנב

ונחנאוםתואםישועהיהנשוילאםתללפתהו

יאםירבדםהשינפמרשפאיאםיאמט

אלשןתונןידהויהאמטבושעישרשפא

םיבייחםאשתולנבתמתאמטהיהת

האמטבתושעהלאלשהנובהתולנבתושעהל

אלוהאמטבדכלנםאםינפלכלעונחנאו

הזולטבונוצרהיהיהנממלצנהללכונ

תאמטןיאשןימאהליוארןכלערשפאיא

הלפנשפ״עאםירמואםהמויתולנבתמה

האמטביכהלפנאלהאמטהתולנבהרהטה

ןימהעקוששתמבענונהיללכרמאמרמא

תיבהישנאןיבננושןיבהדוצןיבללוכו

תאצמנהרהטהםאותולנהישנאןיב

םוקמבוהאמטהלנסותשיוארןיאתלנסומ

םאשהאמטהלילכתהרזומהלילכתאלש

♦האמטהלנסהשהיארלאךירצןכאל

התיהורמאנשהמדקהרזומהיכדמאהםאו

תמבענונהרמאןכירחאולארשיינבל

יהאמטההליבנההרהטההליבנהשהמו

המדקתמתאמטשעודיביכבישהלשי

בזלכועורצלכהנחמהןמוהלשיורמאמב

המודאהרפתוצממםדוקרמאמההמ

ןכשמההנבנשרשפאיאשהמלחרכהב

תאואמטיאלורמאןכשהנחמבםיאמטהו

תיוטצנשםיאולמלינימשםויבויםהינחמ

רזעלאלאהתואםתתנורמאנשהרפה

לעתערצהןידשןעוטןזעטיסאויןהכה

ןרהאןיידעהנמתנאלםאווינבוןרהאיפ

וחלשיורמאמבתערצה.ןידםיעדויויהךאיה

וחקלורמאןכשםיתשתוחפלהרפהרפא

ערוצמןונכ.תאטחהתפרשרפעמאמטל

יעיבשבוישילשבהזוישכןושאר•חולנב

תאצלורישכמאלאזתאמטלקמזניא

ידילשמשהברעהםעהציחרידילע

תמאמטהיהוהדגואבזהיהי.־רהט

הרהטידילתאצלהאזהבולןירישכמ

אמטלוחקלורמאןכיכתמהתאמטמ

תמהתמחמאמטלאלאתוזהלןיבירצןיא

ואמטשהלכקהילעבךאיהעבשתאממ

םילכןונכהרותןידמאלשהעבשתאמט

ןונכתמבואמטנשםילכבועננשםדאוא

םיענונהםילכואתמהומכותואושעשברחה

ריזנהןיאשורמאםמצעירהשתמכתמב

םהבעננשימתאטחימיוילעחלגמ

םידנבסובכרמאאלוברעהדעאממי

לנסומהזמהךאםילכוםדאללוכשינפמ

דחאוםידנבסובכוכירצהןכלעוםדאב

יםידנבסובבב'הזמהואםדאהןמענונה

ןתוצמושעישםדוקתאטחימתמאבו

ןכוןיאמטמןניאוזוהשרחאלכאןיאמטמ

םהשהמקרןיאמממןניאולספנםאיםנ

תעדכאלהזמורמאיכהאזהלץרשב

אממוניאהזמהשורמאשהלכקהילעב

אלאאממוניאתוזהלםבקסועהלכל״רו

היהיהאזהידבאשונהל״רהזמורמאשהמ

וניאשהמבוליפאענונהוםידנבאמטמ

יםידנבאמטמהיהיאלואמטהיהיהאזהידכ

הזמורמאמשורוהבותכהןמחבהזיאמיב

אלהוהרזהפשוהירכנןושלתאזאשונהלע

:אמטהיהיאלהזמוחקולהואמטףפואה

רשעםינשקרפ'•

ךירצהרפהרפאןוקתשונראבשףחא

ונאןיאתולנבוןהכורחבומםוקמ

תוקולחםימכחהתועדםנקתלםילוכי

םירמואםהמיתמהתאמטבםיקלחהשלשל

ןנעתדילעבםהותולנבתמתאממןיאש

רפאבהיולתתמאמטתרהטשינפמע״נ

םויבאטחתיאלםאורמאשומכהרפת

שישןמזבורהטיאליעיבשהםויבוישילשה

יכדועותמ/ואטמהיהתזאהרפהרפא

הרותהתקח"תאזורמאבבותכהםרבחןכ

סכלתאזהתיהורמאנשהרפהאיההקחהו

תמהתאממאיההרותהו♦םלועתקחל

להאבתומייכםדאהרותהתאזרמאנש

•תואיצמבאלאתמתאמטברסאלבותכהו
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הרהטוהאממןינע

היהתהאמטהךאיתרבהטפשמרובעבאלאםדוקרמאמהזשבישהלשייהנחסהןס

רשאכיכורמאםהסויןכשמהתלוזבםגוחלשיולארשיינבלארבדהזלעדעהו

הרהמההיהתךבתולנבהאמטההיהתןסםשתערצהיבעורצלכהנחסהןס

יםיקיחהשלשלעםהוהדניסילכתולנבינידלכאעורצהוהמםיעדויויהוןושלה

יסתשרפארקיוםיסבלכטישםירמואםהםרוטפלןיבטילחהלןיברינסהלןיבעורצה

םירמואםהסויםעמילכרמאמההזוהדגעורצלכרמאןכלעוןהכידילעויה

רשאלעוישדקושדקמלרהטיהדגימיכתערצהינידוראבתנאלןיידעיכבזלכו

קרוזאלהדגימיכאמט׳השדקמתארמאוראבתנתערצהינידאלאןכאלםאש

הציחרבאוהשדקמהתלוזלהרהסהלכאיוילעינידבאלההנחטהןמוחלשיורמאמםדוק

דהמוםימבןיהדווידנבסבכורמאשןונכהנהמלקחמבשירדברמאנתערצה

םושמשדקמהתלוזלהרהטהתאזוברעבללכמוחלשיורמאמלםעטהמווכשומ

תולנבהאמטשישםנימאהםעםיחרכומםהשהרפןינעלםדוקהנחסהןסוחלשיורמאמש

םירבדרובעבהיהטשישןימאהלם־חרנסלאתרבוהמהאמטהשורמאשהמויהמודא

האירקהוהלפתהןונבםהילעםיביוהמםהשהנההאססהלופתהרהטהלופנבהרהטה

הדניסיכםירמואןכלעשדקהירפסבחספהלפנםאותוצמהםערבוזוםחספה

תלוזבךאשדקמהרובעבבותכהםכירצהינפמרמאתםאויתוצמהבויחלפנאל

ונראברבבויםימבהרחמההיהתשדקמהרבדהתרסהבוהרפהרפאבהיולתזואמטהש

רובעבאלאשדקמבהאממהלינסהאליכהרפהרפארוסברםולהצורובהלתנהרוסי

שדקמהרובעבהאמטהשרובעבאלתרבהתאמטסנרוסתתסהתאסמובתילתנש

םאיבהרשאהרכההיכונראבןכםנודבלהיולתאסמהתרהטשןוימדאיבמהויתמה

האירקהיכהרכהוניאתולנבהרהטבייחלותאטטרוסתסיטואצמיאלשכוסיסב

ןאבדעיאמטהןמםיענמנםניאהלפתהורפאןיאשפ״עאןידהאוהןכתיאלהזו

רקעלעונדמעאלתוקולחהתועדהולאמינפמםאויתסהתאמטלופתאלהרפה

יפלאוהוקוספליוארשהמךאירבדהילכךליהזוהעבשדעהלכנההאמטהש

המבע״נלודנהרואמהףסוי׳רםכחהתרבסהדנימתושעלתלוכיבןיאשרחאלובנ

תלמסתוינבהיהתהאמסהיכרמאוראבששייתולנבתמתאמטהיהתאלןכםאו

בייחואפמורמאוןימהעקוששענונהונמזלובנמאציואמטאצמייכבישהל

רזוחאמההיאוהרמאמוןימהלכלהאמטהלובנמאצישימלכאלאסמהיהידועו

ךאןימהלכחקולוניאותסכענונהרמאסלםירבדשישינפמםאוירהטנרבכונמז

םדוהדנימלעלוכיהלארזוחאוההלפתהוהאירקהןונכתולנבםהבבייחתנש

אלשימלעתרבהבייחירהשתיבהישנאאלשןויכםתואהשעיאלאמטהיהיםאו

םדאהשפנב.תמבענונהלכוורמאבאטחתיאלשוםבייחאושלןכםאוהרהטידילאצי

התרכנואממ׳הןכשמתאאטחתיאלואליכרמולןתונןידהאושהוילעבייחנ

דוערמארשאכהאמטהדימתההזלותמתאמטןיאשתנמלעאלאםבייח

רשאהלונהילעבללוכוניאהזוובותאסטםניאםירבדהולאיכבישהלשייתולנב

ץראישנאלעאלאהדניסבםינישמםניאותאסמבתמאמטראשנואמטהלעםירוסא

ישנאלאטחתיאוהרמאמהיהיןכלארשיבותכהוהרהטידילתאצללוכיוניאשרחא

אטחתיאלםאורמאמןכםאולארשיץרא׳וכואטחתיאלםאוורםאבהאמטהדימתה

וניארהמיאליעיבשהםויבוישילשהםויבהדנימיברמואוובותאמטדוערמואו

ומבאלאאטחתיאוהרמאמןמרתויללוכםירמואםהמויאוהאמטוילעקרוזאל

ןכלארשיץראישנאללנסומרמאמההזשרובעבשדקמבקרהיהתאלהאמטהיכ

דעהולארשיןידאישנאללנסומרמאמההזשדקמןיאשכואמט׳הןכשמתאיכרמאש

ואאטחתיאלימורמא,אליכהזלעתעדהתאזלעבישהלשיויהאממןיא

רמאמללובשהמללוכואטחתיאלרשאותאםתרזחותואמטהראשבדמאהנהיכ

תולנהילעבוראשנןכסאואטחתיאוהסתאטמבותומיאלומתאמטמלארשיינב

תשקומםתרהטואמטותמבענונהרמאמתחתהנלופתןכשמןיאשןויכוינכשמתאםאמטב

ומכהבזובזןונכהעבשיאמטראשמהאמטהןיאיכןכתיאלהזותואמטהלכ
 

המלשהבהדנההשקוהש
ןכשמבר1*מהדח^אלודבלשיקמכהיולת
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שדקמהליבשבםדאינבתועדלרמאמההז

הרויואובידערבדהראשיתרכוילעשיש

אוהותשודקבברהנםאושדקמהיכקדצ

ךאיםכישדקמתאיתומשהורמאנשדמוע

ונתאיצוהשהמברהטהלםיכירצונחנא

רמאממםימבתמהתאמטמהריקחה

רהטוםימבץחרווידנבשבכובותכה

שודקהולודנהומשןעמל׳תיםשהויברעב

קדצהרומחלשיוונתלואנןמזברקי

רמאלותרותבונינויערלעמהוסמריסהל

םאונונילעםייקיויובוכלךרדההז

םימםכילעיתקרחואיבנידילעםאננה

:םתרהטוםירוהט

ברעברהטוםימבורשבץחרווידנבסבכי

אוהשאמטהלערוהטההזהורמאמלרשקנ

רמאנסאאלאלארשיץראילעבלרשקנ

ושעתאלהדובעתכאלמלכןוימדכהזיכ

ללוכתכאלמלכרמאמש׳הלהשאםתברקהו

רמאמותולנהילעבלולארשיץראילעבל

ילארשיץראילעבללנסומ׳הל.השאםתברקהו

תולנברהמנהיכםכחההזתעדמהאדנו

היהשדקהתלעמבאוהשהמםויהכהיהםא

שדקמהןמענמנאוהשימיכובתענלול

שדקהתלוזבאוהשהמבענמנןכםגהיהי

שדקהתלוזבתענלתושרולשישימלכו

קפוסיםאוישדקבתענלתושרולהיהתש

ארבתישארברשאתישהםשבהרהטוהאמטרדסםלשנ

תוירעירוסארדסליחתנתויולתוילארוצילכיניערשארזעבו

המלשל
דס



ןדעתוירעץנעןג

ךלמןכלךתקדצוןתךלמלךיטפשמםיהלאהמלשל

ורמשנדאמהמיבבלךותלא

ורבנמוילםויטעמבוילכש

ורשקנרשאלםיקוקחדימת

ורחברשאתאהעמשבליבשה

ורסמנרשאכהעושיברה

ורנסנאלהיבלרונסחול

ורקיםהוןתארשאלכלע

ורצענםשוילכשרוכבואב

ודרפאלוםולשתירבימע

•ורוסיילכמהניבולכש

וראוברשאםהידוסיבותכל

וריאיאלהיחצמלעודימת

ורהנתמאבוילאודימת

תמאבהנומאהידוסיםנמא*

ילעוקקחנויבלךותבואבוה*

תויהםולשתירבימעתורבוצר*

הפסכנםנמאוהקשחאלהישפנ*

ןוזחבתיהלאהרותינינעןיב*

ילעםהתוירעהתודוסייכבנ*

ריהמהתאלמלםתואתונקיתצא*

ידעיבלימדבםיתינקןכל*

תושעלםישקבמיכםיתאצמןעי*

ידבםשם־״ךרקהויבבלףיקשה*

תמאביבבלינריעהןכבו*

ןךךאבלילעםהםיקוקחתויהל

'םירועריאהליחלאדובכויזמ

חריהלנלגתחתמץראברשאלכלהכירצאיה

ומצעתאםדאהנישהבשתמאבויהפונםויקל

אוהןכםאחריהלנלגתהתמאצמנהלכתאנישי

החלשת״ישהםאהנהויץראברשאלכלךירצ

רומשתשוייצראהףונהתאםילשהלםייקתהל

רמוחהילואנבךלכלתתשיתלכהמצע

המוקסלאבושל׳תיותעידיבומילשהל

הכלכלתנאלאהמצעהרמשאלםאשפנה

תשרונמוהפוזנהיהתהנהרמההילואנב

שפנההתרכנוםעטוהזוהבצוהשםוקממ

הרויאלוןליאהןמתרכנשףיעסהתומדב

אלוהיחהמצעבשפנהיכדספהלתרבה

יתומתאלםתעלותיכםעטוהזותומת

רהבה״עוניבאםהרבאתאת״ישהתבהאמו

ינשוליחנהלורובבונבוארקווירחאוערזב

חינשהואבהםלועהוהזהםלועהםימלועה

תרעושמהרותםהלןתנוםהיתושפנתעושתב

םהלריתהודועשלכמהלענהרועשב

רתהםייצראהםירבדבננעתהלוחינשהל

אלשייצראהףונהםילשהלקיפסמהרעושמ

םהימימתלובשבםייפונהםינונעתהופטשי

עישוהלקיפסמהרעושמרוסאהלרסאו

תמחמ׳תיותעידיבהמצעםילשהלשפנה

יהאלחולואנילכהמוקמלאבושלתוימשנה

תוצמותוילכשתוצמהללכונתרותהנהו

םשהדוחיםויקשפנהםויקםהשתוירות

רועשבתוישעמתוצמויותחנשהםויקו

ביתנתויהללפשהםלועההזניהנהלרעושמ

לכשהתויהןעיעךילאלב;להאדיא

אוהשישונאה1י

ירדהמבצוהרשאינוילעקלהםדאהתמשנ

רמונםילשהלירמחןומראךותבאובלשדק

יאצמנלכמהלועמהודבבנהאוהשרמוהה

המצעםילשהלוםלשנהיהאלהתלכוהטמ

תעדתויהלתוימשנהתמהמ׳תיותעידיב

םלועהאולמ׳הדובכתויהלץראבםיהלא

םלועב׳תיותעידיתטשפתמודילעש

הלמעהךותבתיעצמאהדוקנאיהשלפשה

אוהדעללכשהןכשמוםדאהןטבתומדב

הלעמלשהמךפהףונהעצמאבאוהשבלה

לכמםבחנהה״עךלמההמלשרמאןכלע

ןטבירדחלכשפוחםדאתמשנ׳הרנםדא

ובש׳הרנאוהםדאהתמשנשל״ר

םלועהינינעשופהותריקחבותעידיתטשפתמ

השלשלקלחנוללכבםלועהשעודיוילפשה

ידספההוהיוההםלועוילנלנוילכשםיקלה

ןוילעהםעםאיכלפשהםייקתיאלשומבו

לכיכלפשבםאיכןוילעהםייקתיאלןכ

ותצקבותצקרשקנדחאש־אבולכאצמנה

החנשהבםאיכםייקתיאללפשהשןויכו

החנשהבםימייקםהשםינוילעההבכתיהלא

איבהוישעמםשהאילפהרשאכויתיהלא

ומילשהלירמהןומראךותבינוילעקלה

תוימשנהתמחמ׳תיותעידיבהמצעםילשתשו

תרבחבםאיבםלשנהיהאלהזלכיב

ףונהםעשפנהתרבחמהנהוףונהםעשפנה



טכקןדע״יי ןינעןג

תוירעהירוסאיכהזבןייעלןידשיוילארשי

וללכנםלכוןידתיבתותימיבייחםהמשי

וניאשימלתרכבייחלרשפאיאותרכב

תרכבייחאוהשימרוטפלואתרכבייח

םיאשונשינפמרשפאיאשהמהזותרכהןמ

׳הו׳הרמאהכםירמואיכאושל׳הםש

הנתומתאלרשאתושפנתימהלרבדאל

ושקונוהניבולכשילכםיתפשרבדבךא

ברעתאאלינאויודז׳הלאיכודכלנו

רמאמהרכהוהקולחהןינעבסנכהלימצעל

ןיבלידבהלםירבדהףותשבאובישהמדבל

ירקערדסלינוצרויצפחךאירמאמלרמאמ

יפלםירוסאהםיפונוםירקעהתויארורוסאה

העושיוניברםכחהתעדיפלעםירקעהםתוא

קיתעמכהיהאוליאמשהלאלוןימיהלילכע״נ

ידמלממויתוברמיתלכקשדומלהיפכםירבדה

םיהלאוידינישתרשיאיפכעלבםהיניםשה

הוקאםשהלאוליחתאהנהמוידמעהיהי

:ליהואו

ןושארקרפ

ןינעבוקלחנלארשיימכחיבתעדל

םהדחאהקלחהיםיקלהינשלתוירעה

ימכחםהינשהקלחהויםינברהימכח

לעוכרדםינברהימכהםנמאיםיארקה

םהשפ״עאתוירעבושיקהאלודבלבותכה

ירבדמתורוסאןהתוירעלתוינשםירמוא

ולאושקההןמאלובותכהןמאלםירפוס

עידוהלםתואראבאוםישנםירשעםה

הלעמלדעומאםאתחאיםרמאמרועש

ידבלכומאיבאםאותינשיקספהילכ

וליפאקספהילכוזםנויבאםאותישילש

יהרוסאןושארהםדאדעויבאםאםאםאםא

תשאותישימחידבלכויבאיבאםאותיעיבר

תיששיהלעמלקספההלןיאתאזוויבאיבא

יחאתשאותיעיבשידבלכומאיבאתשאו

תינימשיבאהןמןיבםאהןמןיבםאה

תלכותיעישתיםאהןמבאהיחאתשאו

תלכותירישעיהטמלקספההלןיאוזוונב

ידבלכונבתבתבוהרשעתחאידבלכותב

הרשעשלשידבלכונבןכתבוהרשעםיתש

ןכתבוהרשעעבראידבלכותבתבתבו

ותשאןכןכתבוהרשעשמחידבלכותב

ידבלכותשאתבתבתבוהרשעששידבלכ

ידבלכותשאםאםאםאוהרשעעבש

ידבלכותשאיבאםאםאוהרשעהנומש

♦דבלכותשאםאבאםאוהרשעעשת

םירשע

ריסהלהילנעמזוחאלוהיליבשךורדלרשוי

תוארלונממרובעתדעהינויערלעמהוסמ

הלעמלאיהםייחהראיכםייההץראבהי

הרותהתוצמיכתעדלשיויליכשמל

תוצמותעדהתוצמםיקלהינשלתוקלחנ

החיצרהוהבננהןונבתעדהתוצמיהרותה

תבשהןונכהרותהתוצמויםירוהדובכו

ינשולאמדחאלכויתוידעיולנוהלימהו

השעתוצמםיקלהינשלדועקלחנםיקלחה

תוצמיכםימכההורמאו־השעתאלתוצמו

תורהזאהותוילכשהתוצמלםימואלהרותה

לשהשעתאלתוצמלתותחשהתוירותה

הרהזאואהוצמלכיכתמאהזויתעד

המינפמםהילעלואשלרשפאיאתילכשה

ןמצעלתוערואתובוטןהיכינפמווטצנ

ןהילעיכהיתורהזאוהרותהתוצמןכאלו

רבדלהיארויווטצנהמינפמשקבלךירצ

ןתתאלךהבםבןתחתתאלובותכהרמאמ

ריסייבורמאבהתחשהראובמבאוהשונבל

אוהשתוירותההשעתוצמויירחאמךנבתא

ינפלתלכאוראובמכהרותהרמאמבטואיל

ןעמלרמאורחבירשאםוקמבךיהלא׳ה

תושקהלשיו״ךיהלא׳התאהארילדמלת

המללכשבםרקעתוילכשתוצמשירחאהזב

האבשרובעבבישהלשייהרותבובתכנ

ןתונהצרהרותהתוצמבתוגו־להרותה

םינימהינשמהמלשהרותהתויהלהרותה

ירחאדועויהרותהתוצמותעדהתוצממל״ר

אלםאתעדהתוצמלםיטואילהרותהתוצמש

עדונהיהןינמהרותהםתואתללוכהת♦ה

ילכשהתוצמלםיטואילהדותהתוצמש

שונעלבותכהאבשירחאיכתרחאהבושתו

היהאלםאתוילכשהתוצמברבועשימל

יכתרחאהבושחוישינעמהיהך־אריהזט

םרקעםהיטרפוםהיללכתעדהתוצמשפ״עא

דצמםיאצויםיטרפםהלשיןכפ״עאלכשב

ןכלעםהבתעדההרותאלשהמהרותה

הרוההתוצמםנמאיםהבהרותההתוצ

םהלןיאהרותהףונמםהםהיטיפוםהיללכ

ינפמםהבהקולחההברתתןכלעולכשכרקע

םינפלובסידחאהרמאמהיבתעדירבכש

הרטמכרמאמהותואראשנוםיקולחםיבר

םהמםירויהיצחכרמאמהותואישרפמתועדז

הדוקנהלא׳ירומםהמו׳יליאמשמםהמו׳ינימימ

יםימכחהןיבהקולחההברתתןכלעוהמצעב

רוסאשןימההזמאוהתוירעירוסאןינעו

אובמםהלןיאוהרותהףונמאוהתוירעה

ימכחןיבהקולחהםהבהתברןכלעלכשב



ןדע.•״וירע!ינעק;־

תאטחםהננשלעותרבםנודזלעםיבייחוואצמנידבלכותשאבאבאשאוםירשעה

םיבייחשםישנלכברמוחולקהתרצרסאודעשלשהיעבראקספהןהלןיאשתוינשהמ־

רוסאלתאמחןתמשלעותרכןנודז.לעולאמ•שישעודיו♦הטמלדעתחאהוהלעמל

אלרורצאלרורצלתלמבושרדויןהיתורצשקהבהרותןידמתורוסאןהשתוינשה

תורצתורוסאןהיתורצהנהויהתרצאלואיהשקהםימכחהיפבארקנהאוהו'הושהרזנ

ןתויהוירורצלשירלפכןמןלנמןהיתורצסוגסונתנךיאםהייבדסהומתלשיויךרעה

תורצוןהיתורצתורמופםישנהרשעשמחתבהשדועו־ילשלתשהלןתונןידהותוינשב

ןפםושרדםוביהןמוהצילההןפןהיתורצהושהרזנשקהמאלא־ורסאאלהמצע

החקלוהילעאוביהמביןיקיפמןיההשולשהלהינשהתלכהיהתךיאוהבותכהניאו

םהלןיאשםירבדולאויהמכיוהשאלולרקעותבתוסביתרמנבורמאשפצעםהו

שקהןפהמדיהזיכםהמהמיתהוירועשןמהורסאךיאראבנרשאכאיתאאשרדס

ילהארנכורמוחולקפוהומשםהוךרעההלקהושהרזניהתלאורסאז״כעשרדמה

הרוסאהשאהתאזשרובעברמוחולקורסאשונדסלאלו־ופונפתחאותבירהשךיניעב

םישנהלכוהתוחאתוסכהרוטפוהתוחאייחבםהםנהנהויאיתאהושהרזנבאלאבותכה

הוסתלשיו♦תוסבןיבםייחבןיבתורוסאןהתבהשינפםראבנרשאכתוירעבםישןיפ

התרצודבלהתוחאייחבהרוסאאיהשןכםנהרזנןידסהורסאובותכבתרכזנהניאהמצע

איהושלועהיסילכתורוסאהתרצתרצוךיאםירפוסירבדסתבההיהתםאשתוש

חאינפלהלפנשכהתוחאייחבהרוסאתכהסאדועויהלהיינשהתלכהיהת

רורצלחקתאלרמאךכיכסוביבהלעבאלהוןידבהוסינכהךיאשקההחבשתאצוי

הנהרסאולאכהייחבהילעהתורעתולנלל״רןידהןפאבלןינדןיאשסירמואסה

המכיוידהיםיחאובשייכרמאנוהילעןעיםהירבדביתיארךאישקההחבשאצויל

םיקוספהינשןיבוושההילעתלמפהילעאוביבותכההככאוההושהרזנפתאצויאיהש

ריתהותשאייחברסאשהילעתלממולאכםידמואםהשינפשהושהרזנמהורסאךיאו

קוספההזולאכוהתוסירחאהילעתלמבךתבתבואךנבתבתורערמואבותכהש

םיחאינשלרוסאהתוחאלאהשאורמולכסנרסאנוהנהךתודעיכןתורעהלנתאל

הלפנוםהפעחאהתמותויהאיתשואשנשהנבתבתאהלנתאלהתבו!ישאתורעןכ

בותכהולרמואוםוביברחאהלצאותשאהראשהתודעתולנלחקתאלהתבתבתאו

הרוטפאיהאלאהנאשתלאםייחבךתשאםאהפתרמאנההנהתלפהמאיההמזהנה

רועשהזיאדעהארםוביהןםוהצילחהןפתרכזנההנהתלמימנךכהמצעתכהרםאו

המבתוירעבשקההוסייקוםהירבדונילפהאלרסאויךתבתבואךנבתבתורעקוספב

ינפמהורמאתוסההתרצשדעושיחכהשרסאהלבוחוהנהךתודעיכןתודעהלנת

רשאהיארהויסהירבדלהזידוןיעהתיארפרצמטפשמבהוסינכהשדעהמצעתבה

היהולאוורסאתוירעבשק־הלטבלואיבההשאתורערמאבותכהשסרםאבשקהה

באהיחארסאשןויכתוירעבסייקשקההןינעברסאותורודשלשןאכריכזהוהתבו

היהסאהיחארוסאםידסולונחנאשקהמוהמאתאוהשאתאחקירשאשיאוםיטפשמה

רוסאמקותשלבאהתוחארסאשןויכןידהןפןאכבהמהמזןלהלוהמזןלהלרמאנאיההמז

שקההךרדסהרוסאםידמולונייהוםאהתוחארחאמותורודשלשדעןאכףאתורודשלשדע

לקפבאהיהאתשארסאשןויכיסנןכותורעקוספםעחקירשאשיאוקוספוושהש

תיהוחאהתשארוסאםידסולונייהרמוחוקיספןכםגוושהוהמזתלמפהתבוהשא

רחאיסנןכוהרוסאפקותשליוארבותכהלעךנבתבתורעקוספ־סעהתבוהשאתורע

ויבאתשאתבשיאהןכלעבותכהרסאשךתודעיכןתורעהלגתאלךתבתבוא

יוארהיהךיבאתשאתבתורעורסאבחקירשאשיאוקיספהיהיהנהתלממיהנה

לקפאבהיהיכוסצעלותשאתבלעקותשלתורעקוספםעהושהסאתאוהשאתא

אלהתבוהשאתורערמאאלארמוחוהמזפושיקהןכסאוךתבתבואךנבתב

אצמידחאןינעשםהילעהבושתהויהלנתורסאויטפשמבורוסאבהנהלהנהמוהמזל

האצמנשחיכויתבשהותומוקפהמכבורוסאקוספבסרמאבתורצהןינעברחאשקהןכםנ

ןכםגשיתוסוקפרשעהשלשבהרהזאההמורמאורורצלחקתאלהתוחאלאהשאו

שיודחאןפואמסירוסאשיםירוסאתוירעבךתשאתוחאאיהוךיחאתשאאיהשוזהשא
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הבירקימנןכוליבשביתנלולסמחרוא

דחאםשהיהישםיפתתשמהיהעיננהשיננ

הנומשלםיקלהנולאוםיברםינינעללוכ

םימכסומםהמוףותשה־רומנםהמיםיקלה

םשהםהמום־לאשומםהמוםיקפיסמםהמו

םהמוםייסחיםהמוטרפבוללכברמאנה

םהשתומשהםנמאיםירזננם:מום־קתעומ

בכוכהלערומאהדגששןונכףותשהירוטנ

בשעהלעובקעיןכלעוןחלשרנלםיכרועה

לכשןכלדגערזכאוהואתרכסוכארקנה

ףותשםהלןיאוורבחםצעמקולחדחאודחא

םשןינעבוםשבםימכסומהוידבלםשכקר

ןינעהותואוםצעהםייקמןינעלהרומהיהיש

םיברםינינעלאצמנהיהיםצעהםייקסה

המכסהברמאנהאוההםשההיהיזאםיקולח

םשהתאירקבורבחלדחאםדוקןיאוםלכל

לעוףועהלעוםדאהלערומאהיחםשןונב

ןימהלעועסהלערמאנהיהיםשההזונדה

םימכסומםהוונוסםשבארקיןימהשהמכסהב

דחאשיאארקנאהיימנןכולובנבוםשב

סוסהוםדאהםשומכהמכסהבונימםשב

המדיוסוסדחאהלעוסוסללכהלערמאיש

םימצעללוכםשאוהשראשםשתלמהזל

יראשםשבםימצעהמדחאלכלרמאיוםיבר

לערמאישםדאםשןונכסיקפיסםםהמו

אוהשלתוכברייוצמהלעותמהלעו♦ההינולפ

םכסוהשםכסומלהמודורומנהףתושמלהמוד

ינשובורחיתנשםינינעינפמםשהםהילע

הורעםשויתידאתהתירקמהרו־צינפמ



תוירע
1־׳>

לש.רומו?שייםיקלחהשלשלםילכננםללכהזורמאדועויהזקוספמהרוסאהתויהל

ירובגםהוןושלהןמקלהםהלןיאשהרותלעובורקהלעתמאראשהםשיכרמואה

תומשםהמשיויםייסחיהוםיקתעומהוףוהשההרותהךרדןמסוהיהלאבושייממקוחרה

םהוןושלהןמקלהםהלשישהרוהלשןישלהתמכסהבהזראשםשםהינשלערמאו

׳־ללכנםהשפעא׳,קפוסמהו׳ירזננהו׳ילאשומההרוהלשתומששיויתיירותהמכסהבהזו

םתמשיוים־קפוסמהליוףותשהירומגםעםשןונבןושלהןמםכסומהךרדלעםהו

דצמהרוההתומשהנהויהרוההןמוןושלהןמןמארקנןכםגהיהיותגירעברמאנהראש

דצמו•ןושלהןמםכסומהםשלםימודדהאםשהותואשרמאנותיירותהלעדצמהרותה

ם:מ3יןושלהןמלאשומהםשלםימודרהאןושלהןמאוהשרמאנאלוהרותהןמהיהי

אוהןושלהןמםכסומהםשלםימודםהשדצהיתשינפמןושלהןמםכסומאוהש#פ'עא

בלךלישורבזהבןושללשםשליעוישומכראשםששםונאצמשינפמ־חאהיתוכס

םהוהרוההןמםכסוהשהמלאעמושההלאנראשהנוהבראשראבתישומכםיקלחל

םימודרהאדצמוונחישםוקמלאםידימתמןושללשםשהיהולאוהורעראשהלחנראש

♦כםינושארהםיקלחהינשל״רלאשומהםשלוילעםשהתמכסהשהמלולכליוארהיה

לאלאשומןמתכללתושרךלןיאשסשכתיירותההלעינפמלנסומאוהוליאוהו

לעשיקהלתכללתושדךלןיאןכלאשומןונכבורקהריתהותיירותהלעאוהרוסאהש

ונחיםשםשההנחישםוקמאלאהרותהםשבאהתשאתבןונכקוחרהרסאודודהתב

ןכםאויובצממקתעיאלםשהוםירוסאהראשםשדועוייירוהאוהםשהשאצמנ

ונממדומלנשדעהרותהםשלע.שיקנךיאאוהשהמוןושלהןמאוהשהמללוכוהונאצמ

םכסומאוהשןורחאהקלחה;מםנמאירוסאיפמדחאםשאצישרשפאיאוהרוההןמ

ומכונממשיקהלשיהרוההןמוןושלהןמןמותצקמהנעמהקולחהיהיוהרותהןתונ

םשכםיארקהימבהתוירעבשקההומייקשדצלכמאלאןושלהןמותצקמוהרותה

רוסאהשהנפודצלכבעדונןכםאיראשםהמשיוייירותםשהותואהיהישיואר

לאשיאשיאורמאבראשרקעבאוהתוירעבתורעםשכקופסהךרדלעהרותלשםש

םימרפהוהובננוסאוהוורשבראשלכרמאשומכשיאלהורעיהשאהתארקנש

ראשאיהךיבאראשורמאבוילאםיכשמנאיהךיבאתורעהלנתאלךיבאתשאתורע

א־שנההמלשוניברםכחהםראבוםדסישומכןמהלאשההדצלעםהשםיירוהתומש

אוהוךרעהשקהארקידחאהךרדהיל״זהלועשדצמהלועתארקנשהלועםשכןושלה

רבאשןונכהושהרזנםימכחהיפבךשמנהםשןכוםיירוהםיאנתםהלשיוהובנלהלכ

אלךיבאיהאתורעורמאבבאהיחאבותכהרוקמלעםכסומםשאוהשרמאנםאהורע

יבאה־הארובאונדמלהושהרזנךרדמוהלנהןמהפונללכלעוןושלהתמכסהבהשאה

בותכהרבאשןונכרבוהולקשקהינשהךרדהייאננסושמרתסההכירצשםושמהרותה

תורעורבאבהמצעתבהרמוהולקתבהתבםשךרדלעאוהשהרותלשםשש־ו

רמוחולקו;תורעהלנהאלךחבתבואךנבתבתוהאותדלומםשומכןושלהןמקתעומ

הבותכהלעמשקהישילשהךרדהיתבהאוהשהרוהלשםששיויבאהתשאתבל

הנבתבתאהלנהאלהתבוהשאתורעןונכיהאתשאלהדודםשכיסח־הםשומכ

איההכזהנההראשווקתאלהתבתבתאואוהשהרוהלשםששיויהדודהארקמיבאה

תלעהנהוראשתלעךותבןרוםאשעידוהויהרעההרוקמתאיכןמהורעסשכרזננ

דומלהתערכוזינאךאיהבותכראשהםהמתוכרעמלהרותהתומשונאצמהנהו

ףסוי׳ריברוירומברהינפלקסועיתייהשכםהמשיוםימכסומםהמשיוףוהשהירימנ

וניברלשתוירעהרפסבע״נלאכימר״כבה״כנםיקתעומםהמשיוםילאשומםהמשיוםיקפוסמ

הלעךרדוהבותכהלעךרדילרממל״זהעושיםנמאיםירזננםהש־שיוסייסה־םהמשיו

 

:איההמזהנההראשאיהךמא לשםשאוהשיאהלאתסחוימהורעהתויהבו

השאהאלאומצעתורעהצורוניאשהרות

לעוותורעהתורעואשיאלהורעארקת

רומנהףתושמלהמודדחאדצמםיכרדהינש

רבדדצמםכסומהםשלהמודרחאדצמו

שיויראבתישומכרתסההאוהשירקמ

האצומ



בלקןדע״ייעח*ןג

ונרמאשןונברובדהעמשמל״ריוחפלאארקיוהמןונבהכותבהלעךרדיברמאו־אצומ

הלגהאלאיהךמאורמאמתומאהתומאהלנתאלךמאתוחאתורעבותכהרמאש

ורב־לערוסאהיביעישתהךרדהו♦התודעןונבהאצומהלעךרדויאיהךמאראש•יכ

תודעםאשל״רתעדךרדמוילער־םאאוהםנאיהךיבאראשהלנתאלץבאתוהאתורע

לעםיראשינשךותמהרוסאבאהתשאתבהארקיבתלמםדוקהקוספבריכזהשרובעב

דהאםיקמכתמייקהיהתהלעהוםיראשינשריבזהאלשרובעבינשהקוספבוהבותכהלע

םוקמבהלעההתואאצמתסארוסאן־נעלרמולךירצהיהוהאצומהלע:ארקיכתלמ

:רוסאבאוהםגתויהלבוחרחאוניברסבההתעדןכויאיהץבאראשיכ

הבותכהלעהנהךתורעיבורמאבןרהא

ישימ1דותשאלאהלנתאלךיבאיחאתורע•ירמאבו

"יהאצומהלעאוהשרמאאיהךתדודברקתאל

רובדהיבםכחהרמאםיברדהולא־ימרפסביתנייעשכינאויאיהךתדודיכונוצרש

רשאד־אהיםינפהשלשלתוירעב״תובותכהתולעהךרדואיבהבע״נהעושיוניבר

ןבםאהיארהיולגןעמלורוסאלעתורכיםיתוניבהוירמאמרדסבתואצומהתולעהו

אוהוןיובקהןמםאושקההןמםאבותכהרופסבדהארובדרמאהלנסבותדהאךרדב

םאינשהוילארשילכוילעורבחתהרשאהשאתורערמאבותכהשרמאוםימכחהירבד

ודאמהיארהתאישנןעמלורתהלעתורכיונייההזלעונראשנולאוהלנתאלהתבו

לעתעדבהיהרשאלעראשנוםינפההשלשל״רהאצומהלעךרדמורוסארקעבםיכמוס

ובףודעהורתיההיהישהמישילשהוירזוחהראשןתויהךותמהתבו.השאםירסואונייה

רתההאוהובףודעהורת־הורוסאהאוןזאלהתבתבתאוהנבתבתארמאשךותמו

היהתהכישמהותחבונהיארלאבושיאלולעונכמסהנהיאיההמזהנההראשחקה

שישפ״עאהקולחההברתהקלהההזבווילאןורסהבוליפאוהראשתלמאיהוהבותכההלעה

םימכחהישוריפמםינושארהםיקלחהלעםגתנוכןיאןכםאהכותבהלעהארקיבתלמ

ויולגוהאשיאלשהמובוהבהלעאשישהמןיבהבותכהתו־הןיכיכתלמליבשבםכחה

היההתונברמהורוסאביוושההיהיווטושפולשתרנאבלכתשמהויהבותכהיהתאלש

היארךותמורוסאאיבמהזשהיארהלעןיביןרהא׳רלרנששה״עאישנההמלש׳ר

תרחאהיארךותמורוסאאיבמהזוההאי;איתרמאשהמיפלםימכחהינשתעדש

יפלםניאשםינפלעקוספהשרפמשואיטזמרהשכהאצומהלעמעדונהובותכםשו

רשאישילשהקלחהיפלםנמאיתמאהינתוחויברםכחהךאיהיתורבחוהנוזבליעל

ובףודעהורתיהורתההובףודעהורתיהיכתלמליבשבתדהאךרדרמאה'עהשמ'ד

׳רםכחהתעדהקלחנרקעההזיפלרומאההיהתאלשכוהכותבהלעתבתבנהתויהןיב

םינינעהרפסנוףסויוניברתעדמע״נהעושייכתלמתמאבשהבותכהניאשהלעתבתכנ

םהולאוע״נהעושי׳רתעדהקלחנרשאיעיברהךרדהויומעתמאהוהלעהתררבמ

רכזרוסאבםידומףסוי׳רוהעושי׳רםכחהשתורעבותכהרמאשןונבהאצומהלעמשקה

יחאתורעקוספמותשאלערעצישרכזלעהלעהזמונאצוהוהלנתאלךיבאתשאתב

הרוהוברקתאלותשאלאהלנתאלךיבאחרפורקעםהשךותמםירוסאםהשונרמאו

לאבושיודודלעשיאהרוסאיכבותכהמיראשינשםההרפהורקעהוחרפורקעלע

אלךיבאתשאתורעקוספמימנןכוותשאתויהךוחמםרוסאבהלעהשונרמאןכסאו

םישנעבראןהולאויאיהךיבאתורעהלנתתאזוסיראשינשלעםירוסאםיראשינש

באהתשאיןהישנאבןתיילתסושמתורוסאהינשלכרוסאהז־לעונשקהוהאצומהלע

ונשקהוחאהתשאובאהיחאתשאוןכהתשאואוהישימחהךרדהויםיראשינשלעםיראש

יותשאלעדעציששיאלעשיארוסאלכשולאמיבותכבראובמםרוסאאבשהמל״רבותכה

השארוסאםנשרמאע״נהעושי׳רםכחהםנמאחילשהתדמעדונאוהשהמיששהךרדהו

ףסוי׳רהדוהאלשהמהלעבלעדעציהשאלעןונכלארשילכוילעורבחתהרשאאוהוה״ע

לעאלךרדההזבךרדודבלהעושיוניברויע״ניתבהותוחאהוםאהןונכםיראשהששהרוסא

רוסאבםירמואםהשינפמםיבכרמהךרדהרבנהךרדמרוסאאוהשהמיעיבשהךרדהו

יתחאשפנתלעמבהשאהושיאהםמושבהזהרבנהברוסאאוהשרבעמהבאהיחאןונכ

שקההזשרמאיכהזמהטנףסוי׳רםנמארובדהחכמעדונהינימשהךרדהו♦ראבנשומכ

לעוס



ןףןתוירע !ינעןג

ףונהיכוירבדבהריתסשישהארנוותסיפא

וריתההבקנלעהבקנשנבהךותמרבארשא

לעבשינפבתוננובתהפע.עדוישוסבןכאלו

לעתבהלערוסאהיהיםאבאהתשאתב

אלםאש•קהא׳ררבסוירתהבאוהןכה

אלםנןכהלעבאהתשאתבלעברסאי

וירבדץתנשרמאןכלעותבהלערמאי

ןבהלעהעושי׳רתנוכשםבההןובאלו

רמאאלורמאבתבהלעאלורתהבהיהי

תבלרסאאלוןכלבאהתשאתבלעב

וניברירבדבהריתפןיאתמאהיפלןכסאו

ןבל•הרוסאהיהתבאהתשאתב־בהעושי

סושפ•הלעברסאיתבללכאהמצעאיה

יהלעבלעדעציהשאלעהשארוסאש

ןבהלעבאהתשאתבלעברסאיןינמלכא

תשאתבתרצאיהשותשארסאתשדע

ינש•ןיאשםייקלהזבםבהההרבהויבאה

ןיאשינפמדהאףונלםירוסאםי־יואשםיחא

םכחהשהארנכוסוהיהלאבשהראשתלעוב

םאןויכשרפכאשהמהנוכביכרהןרהא׳ר

בוהתבלרוסאבאהתשאתבלעבהיהי

בוחןכלרוסאהיהיםאוןכלרוסאהיהיש

באהתשאתבתרצאיהשותשארסאהל

רבבשתעדכבוכרלאבוכרןפךלההנהו

הלששתרנאבתושרדהרפסלעבןרתא׳ר

םוקמולראבאישנהוע״נאישנההמלש׳רל

םגסאויתרנאבראובפאוהרשאכתועטה

היהתבאהתשאתבשהעושי׳רםכחהתנוכ

דמועהבקנלערכזרוסאשםושבןבלהרוסא

ןהילעבלעךלוההבקנלעהבקנרוסאוםהילע

הנהויםהישנלאךלירכזלערכזרוסאו

ודדםאתבלהרוסאבאהתשאתכהיהתסא

תשאלעהשארובאםושמןהילעבלךלי

תשאתבלעברמאנםאוןהילעבלךלוהש

ךלישדעןכהלערסאיןינמתבלריסאבאה

באהתשאתבתרצרסאתוותשאלאורוסא

לובלכההזבויריעההזאלוךרדההזאלןכל

העושי׳רזרמאותומחהתרצבולהרקה

רובעבוםאלהרצבאהתשאיכרמא

תשאהיהתשבוחרוסאב•םאלהתופתתשה

תומההתרצבוירבדרתסוהרוםאםאהלעב

תרצשומכןרהא׳ררובסכיוירבדףרותהז

םושמןכהלעהרוסאדהאשיאמםאה

לעהרוסאהיהתךכםאהםעהתופתתשה

הלעב•לעדעציהשאלעהשארוסאותבה

ינפמתומחהתרצןתההלערמאתהנהו

תעדשונעדירבכוותשאלעהריסאאיהש

םושמבאהתשאתגאבהעוש־׳רבכזוה

התויה

שקהובותכלעםינהנתמונחנאושקהלע

רוסאשיאלעשיארוסאיכרמאודבל

רמאנםאדועויבותכהלעאוהשקהותשא

שקהתלעבלעדעציהשאלעהשארוסאיכ

לעדעציששיאלעשיארוםאלעאוה

ונחנאושקהלעשקהאוההנהותשא

׳רםכההוידבלשקהובותכלעםינהנתמ

רוסאןכתיאליכרסאווירחארזעןרתא

רסאוהלעבלעדעצישהשאלעהשא

ךילעורפאויורצהתחתתוללכנ;ניאתובקנהש

הבקנהולעופוהרעפרכזהיכתמאתרוחבל

רערעשדעיהזןכהותלעופהניאותלעפנ

רמאוהעושי׳רםכההירבדבהריתסאוצפל

רוסא־כרסאהעוסיי׳רםכחהשע״נןרהא•ר

תבלערסאיוהיבאתשאתבלעבתשאל

ןרהאוניבררסאוהסאלעבבאהתשא

וירבדךותברחארוםארוסאלאאציאל

תשאתבלערםאיורסאמבםכחהןיבהש

לעבתבלעברסאאלותמאלעבבאה

תבלרוסאלהעושיוניברהצראלויהסא

ורצקןכלוהסאלעבתבלעבבאהתשא

רוסאשרסאהעושי׳רםכחהשולהארנוי־אכ

תוסוקמבהלעבלעדעצישהבקנלעהבקנ

רשפאשילהארנאלקקוחהינאויונממיזוה

תנוביפלעןרהא'רירדסשרטאטהתויהל

רוסאילכרוצקההזלעהעושי׳רםכחה

המאלעבתבלעבבאהתשאתבלערםאיו

םוקפטע״גהעושי׳ררפסביתנייעשדע

רסאיוךכיתאצמוןושלההזןרהא׳רחקלש

קפתסנוהמאלעבתבלעבבאהתשאתבלע

ןייעליתרבסשדעםכההרפאמבןינעהיל

ןרהאוניברובךמוסהיהשתוירעהרפכב

רוסאילכןרהא׳רובתכשוסכןכויתיארו

׳רקםועהיהומצערפסהותואבויתבלעב

הנהותבלעבץוחבהינהוע״נינתוההשפ

םכההיבע״נןרהא׳ררבשרפםהתועטינפמ

םנמאיןינעהןכאלווירבדלכלכהעושי׳ר

לעבתרצריתהיכןיבמהוןרהא׳ררםאש.־כ•

רוסאהןיאשוירבדץהנןכלבאהתשאתב

ךירצשהארנכהבקנלאהבקנןמלשלתשמ

ןכלבאהתשאתבלעבתשאריתהיברממ

יםירסאמהינשךותמתביתכבלובלבהיהנו

העושי׳רשןרהא׳רםכההרמאשהמשנפא

באהתשאתבתרצריתהשןעיוירבדןיתנ

לעבדסאןכלםרוקפשהציהנהשעמוהזוןכל

העושי׳ררמואהתעו♦תבלבאהתשאתב

אבהיהןכלבאהתשאתבלעברסאנאריו

סןותוארוןאגךיאוותשא־יבאו:ממ



גלק ו'יעןג

תוירעןינע

יפכהלעבתבוהשאןכאלוהלעבןכתשאו

ןרהא׳רםכחהרמאשהמויליעלראבתנש

תלעפנהבקנהולעופוהרעמרכזהשםושמ

תובקנהסינכהוראבע״נהעושי׳רםכחהרבכ

טפשמבםאורמאויווצהתחתםירכזהםע

רשאתעדהןמםאדהיתותכהיתשללילכה

ןעיהזבוירבדהכוודחיםהינשבוארוריבב

ל״רטפשמהתחתםיללכנםירכזהותובקנהש

פ״כעןהתאוותואופרשישאבודמאבשנועב

יכהרהזאהתחתםיללכנםהינשויהישרשפא

ונאצמשדועוריהזישילכשינעישרשפאיא

הסחיישומכהבקנהלאהלעפהסחייבותכה

תאחקירשאשיאורמארשאכרכזהלא

התודע־תאהארוומאתבואויבאתבותוהא

ףאוהקזחהיארתאזוותודעתאהארהאיהו

ןהורמאבהבקנהלאהלועפהסחיישונאצמש

תעדהןמםארמאויבאתאשמאיתבכש

לאהואתהרשאכובתעדהרוריבברשא

לא'הואתשיןכהבקנהםערבחתהלרכזה

הרהזאהןכםאודבזהםערבחתהלהבקנה

ורמאוהואתהחכוילעקזחתישיםלהיהת

המויםירכזנהלארזוחודחיםהינשבוא

שקה•לעשקההזיבףסוי׳רםכחהרמאש

שקהלעשקהוניאהזשהעושי׳רםכחהראב

ךכבותכהךנעמםישקומםירכזהשרחא

תוללכנןהיכבותכהרקעמתושקומתובקנה

ןושלכואיצומבותכהוםירכזהםעהרהזאב

ומכהבקנהלערבונרכזהשרובעבםירכז

ונאצמשפ״עאויהלאללקייכשיאשיא

איצוהרמאנהשמבקהאוםירמרבדתו

רקעהתיהאיהשרובעבהבקנןושלכבותכה

תישארבבותכהתנמיכרמולשיויהשעמה

הבקנןושלכוארכזןושלכאציתירחאבוא

ןרהאוםירמרבדתוומכםהילאךמסנהיפכ

ונאצמשפ״עאינובשחתרזליתוהמאויתיבירנ

רבדושוריפשלמרכהןמלינוהחמשףסאנו

ןיוחתשתוןהידליוהנהתוחפשהןשנתויהחמש

בותכהנהנמרבדףוסירקעהויהןהש

בותכהאיצומיודצהתחתהבקנורכזלילכהב

ידםכחהתעדיפלןכםאורכזןושלכיווצה

דמוערוסאההבקנםערכזשנפהבהעושי

לעךלוהרוסאהדבזלערכזשנפהבוןהילע

ךלוהריסאההבקנלעהבקנשנפהבויםהישנ

הבקנרוסאבורוהשםימכחשיויןהילעבלע

ורמאיכהתבוהשאתורעקוספמהבקנלע

לעםיראשינשתויהדצמןרוסאשפ״עא

תבהשדצמרמולוהלעאיצוהלשידחאףונ•

ךלוההבקנלעהבקנרוסאוהמאלעהרוסא

לע

הרוסארקעשרובעבאוהםאלהרצהתויה

ורמאבבאבתילתנהתויהשושמבותכב

יאיהךיבאתורעהלנהאלךיבאתשאתורע

ךותמהרוסאאיצוהללכונשסכההרמאו

ךאיהםאל.הרצהתויהםושמאוהורהאןפוא

ףונלעורסאיוםיראשינשומאםעןכהש

היהיויבאלתאשנםאההיהתםאהנהודהא

ףונלעםיראשינשםושמוילערוסאהנב

הרצאיהשותשאלאךליוילע.ורוסאודהא

רחאלעבלםאהתאשנםאןידהאוהויסאל

הרוסאהיהתומאתרצאיהשותשאויבאמץוה

אלןכלהרוסאהיהתהרצהתאזהנהויוילע

תרצרסאתוהלעבלרוסאה'ךלישדעתכל

תורוהלןוימדההזבםכחהואיבהותומחה

לעבהותואלעבלסאהתאשנסאשםשכ

םושמםהישנלארוסאהךליוןבלריסאהיהי

םאןכותשאלאךלירכזלע־רכזרוסאש

הרוסאוהילעהרוסאומאהיהתזושא;בהאשנ

לעהשארוסאשםושמהלעבלאךליהילע

םושמםכחהללעןכלעוהלעבלעדעציהשא

לאהבקנמלשלתשמרוסאהשתרצהתויה

ולאכהרצהתויהםושמורמאבולאכוהבקנ

לעדעציוהשאלע.חשארוסאשנפיןפרמא

ןכהתשאל״רדהאלעבלורסאיןכסאוהלעב

ורסאיםאהתרצאיהשסאהלעבתשאו

דעצישהבקנלעהבקנתשינפמדהאלעבל

םאהלעבתשארסאתןכהלעהנהויןהילעבל

לעבלעןכהתשארסאתןכו.ומאתרצא־הש

הבקנלעהבקנרוסאםושמןכהלשסאה

יכדחאלעבלאשנהלהנרסאתןכסנןכז

םדאםושאשישןמזלכוןהילעבלדעציןרוסא

ל״רךפהלןכותרחאהלערסאיןהמתחא

רבדהןכאלוסאהלעבתשאהרוסאאיהןתהל

דהאלעבלואשנוליאוהודתהבאיהאלא

הרצתלמבללעןכלעןכלהרוסאהרצההיהת

הרוסאהיהתאלןכלהרוסאהיהתהרצהסאו

המאלעבלהרוסאהיהתתבהסאשינפמתבל

רוסאהדהאףונלעםיראשינשרוסאינפמ

רוסאאוהשםושמםמצעכםהילעדמועהיהי

לעבתשאהלרמאתשןינמוהבקנלערכז•

רמאתוןהילעבלארוסאהךלישדעהמא

ןכומכויוירבדרתסאלןכםאותומחהתרצ

ינשםושמהיבאתשאהלרסאתהבקנהלא

היבאתשאלהרוסאודהאףונלעםיראש

רוסאההיהיןכהלעםנמאהלעבלאךלי

רגסאאוהשינפמדבלויבאתשאלעדמוע

לערכאהאלןכההשאלכאיהבקנלערכז:

השאאנדנהרההבהיהיןבלעויבאהשא:



ןדע
תוירעןינע

בותכוויהםיננועמןענכץואישנאויוננועת

םתואםישרויםתארשאהלא-סימהיכ

ןוכנהוי׳ובוועמשיםימסוקלאוםיננועמלא

םערשקנןענכ'ןיראהשעמכורמאמהיהיש

םיקבדויהםינענכהשםושמתוירעהתשרפ

היארהוםהיתובויקםיאשונויהשל״רםידאשכ

יארמאתוירעהןמםשירפהשירחאהזב

סדנהואמכנהיאלכביכהלאלכבואמטת

ץראהאמבתוםכינפמחלשמינארשא

יהיבשויתאץראהאיקתוהילעהנועדוקפאו

תוירעהץנעלהקבדהשרפהללכשרמולשיו

השאאשונהיהןקזהשםירמבהשעמהיההזו

ארקנהודזהילעאובלרענר־בשמהיהוהנטק

שדקהיהיאלהרותההריהזהשהמהזושדק

םהיחום־דפנרעונבתומתהזלעהיארהו

ם־דפנרשאבםישדקדננכרעונהשםישדקב

תויהו♦ץראבהיהשדקםנובותכוםתיחדננכ

רבדלךבבתוירעהןינעבםיפתתשמםיירצמה

ם־קבדויהםינענכהום־ישנליפלעהבנעתו

היבקהילעבםנמאיונראבשומכםיראשב

היהםירצבבשםירצמץראהשעמכורמא

חשאןענכץראהשעמבושיאאשונשיא

הזהשעבוןידודההשעמלהשאלתאשונ

אלרכזתאו;משקהבה״עונימכחוהורסא

ורמאןכיכורמאויהשאיבכשמבכשת

תדמווזבוזתולכלסמהםישנםינברה

םהיכםירפסהלכבאיהתועטתולםלסםה

תוישרפהלכיכרמוליוארהויורמאתוללכמה

השעמםהקרפההזמתונורחאהותומדוקה

ןכםאויןענכןיראהשעמוםירצמץרא

איהרשאבתרשקנתאזההשרפההיהת

ןכלעוהטמלאיהרשאבתרשקנוהלעמל

ושעתיטפשמתאויתוקהתאםתרמשורמא

הינאםהביהוםדאהםתואהשעירשא

אלויטפשמםירצמהתוקחאלויתוקהל׳ל

רועשההזםדאהתושעביכםירצמהיטפשמ

םהשאבהםלועהייהשרייהרותההרעשש

הרומהםשריכזהןכלעוםיידימתהםייחה

שפנההיההשל״ר׳הינארמאוםויקהלע

שיאשיארמאוירחאוםייקינאשומבתמייק

ויהיהממראבללההורשבראשלכ״לא

:אבהםלועהייחתשרלםיקוחר

יעיבשקרפ

אלורשבראשלכלאשיאשיארמא

ושריפי׳הינאהורעתולנלוברקת״

ותואשיאשיארמאישםוקמלכיבםימכחה

ן•־>׳י

תבהלעםאהלעבל״רהלעברסאנהלעבלע

תעדןכםגהלדבנויהשולחהיארהתאזו

םירחאםינינעבףסוי׳רתעדמהעושי׳ר

:םינפלםאצמתרשאכ

יששקרפ

םיקוספרשעדחאהראבלסנכנהת>מ

דצלעתוירעהןינעבםהשי

רוסאירקעלכראבלוקוספרחאקוספטשפה

יםהיתויארתוחכוםיחקלנםיקמהזיאמתוירעה

ראשלכלאשיאשיאקוספמלחנשםדוקו

רבדיורמאאלקרפהתלחתמשרמאנורשב

ורשבראשלכלאשיאשיאהשמלא׳ה

השמלא׳הרבדיורמאקרפההזםדוקאלא

הבםתבשירשאםירצמןיראהשעמכרמאל

איבמינארשאןענכץראהשעמכוושעתאל

יוכלתאלםהיתוקחבוושעתאלהמשםבהא

תוירעהתשרפלהלחתה׳פהתאזשרמולןכתיו

השרפלתרשקנהשרפהתאזהיהתשרשפאו

יתוירעהתשרפלהטמלכ״גתרשקנותמדיקה

אוהתמדוקההשרפלתרשקנהיהתםאםנמא

םיקרפהויםירצמץראהשעמכרמאשהמ

לארשיתיבמשיאשיאםהונממםימדוקה

הנהמבזעואבשכוארושטחשירשא

להאחתפלאוהנחמלץוחמטחשירשאוא

םדאוההשיאלבשחיםדואיבהאלדעומ

ןכירחאויוימעמאוההשיאהתרכנוךפש

לארשיתיבמשיאשיאםדהרובעבריכזמ

ואהיחדיצדוצירשאלארשיברנהרנהןמו

רפעבוהסכוומדתאךפשולכאירשאףוע

רמאנוםירצמץראהשעמכרמואןכירחאו

םערבוחמםירצמץראהשעמכרמאמ•יכ

וניתובאיכעודירמאנויםימדוקהםיקרפה

ויהםיבכוכתדובעידבועםירצמבםתויהב

ויניעיצוקששיאםהילארמואורמאנש

םגויהוואמטתלאםירצמילולנבווכילשה

ונדרשאהדשהינפלעםידשלםיחבוזןכ

רמאנשםיריעשתומדכםהשםיטושהםתוא

תלמשםיריעשלםהיחבזתאדועוחבזיאלו

רמאשוהזםדקמםישוע.ויהןכשהרומדוע

ןבםנהיהישרשפאויםירצמץראהשעמכ

םיטחושםינענכהויהשןענכץראהשעמכ

םילכואוםדהלעםיבשויויהוץראהלע

ולאכםדהםילכואםידשהשםיבשוחורשבה

בורמודהאןחלשלעתחאהרובחבםהוםה

ןכלעתודיתעהםהלםידינמםהיניבהוהאה

אלוושחנתאלםדהלעולכאתאלבותכ



דלסןדע״רעוי*ןג

ונרמאוהאיבבתוירעהירוסאבםירחאםיאושניבשיאשיאומכיארקאהלעהיהיןינעה

הרותהירוסאדננכדמועןינקהןיאשהאיבבםירחאו־ויהלאללקייבשיאשיאבזהיהי

רוסאהענפםינושארלהרקיויראבתישומכרכזהםיללוכתוירעהירוסאיכםושמורמא

הרקשםושמםימייוקמםיאושנה•ויהיאלשונאצמאלהושיאשיארמאןכלעהבקנהו

עויסבותכהדצמונלשיוירוסאהענפםהללעלנסומאוהובזהיהייבשיאשיא

תאוהשאתאהקירשאשיאורמארשאכתוירעהירוסאשםושמורמאםירחאוים־רכזה

ןהתאוותואופרשישאבאיההמזהמאבשהראשואראשהראשוראשםינימינש

איהוןהמתחאתאותויהליוארןידהןמששיארמאןכלעקובדהראשושוהיהלא

םושמןהיתשללכאלאהרבעבהחקולרשאןמםיריסאש־פונשישינפמרםולשיוישיא

אלאהנושארההרמפנאלותינשהחקלםאשרמאןכלעשקההןממירוםאשיובותכה

םנהיהתהנושארהםערבחתנןכירחאםנינפמורשבראשלכלארסאוישיאשיא

יןהתאורמאןכלעוהפרשבתבי־האיהיתמאראשאוהשראשםינימינשראשהש

הורעתלמוהורעתולנלוברקתאלרמאוהזשראבתישומכראשהראשאוהשראשו

םשאוהוהרעההרוקמתאיכןמרזננםשאוהשרפהווירחאשהמללוכנישאוהקוספה

רבדלהרותהלמהןינעוףרותהםוקמלמכםומןידבללכהןידוםינימהינשוירחאראבש

ןינעלכלהזמלאשהורתסהךירצשהנונמרפעתמ־אומכורשבראשדםאויטרפה

ץראהתורעיכרמאשומכרתסהךירצשדחאםוקמברמאיבדחאםהרשבוראשש

ץראהישנאתשלהונוצרשתוארלםתאבןיכישארמארחאמוקמבומהלןתארשב

תרתסנהיהתאלאהתשלההלנתאלשיוארשותשאאוהורשבורמאםירחאויוסעלראש

הנינעהורעתלמשונדמלהלנתתלממשרשפאוהזודחארשבלויהורמאנשורשבתארקנש

רובעבויהתאהלנתאלךיבאיולגל״רויולגשוהיה־אשמקובדהראשםידקהלןכתיאל

םשבארקנרתסהךירצהלונמהנונמןינעלכשראשהשרובעבורשיבראשרמאשרמולשיו

הזיפלורתסהךירצותויהלהנונםהרבדההורעהזסיקולחשלכוםיכרדהעבראלוהונאצמ

םינינעהלכלרמאנהורעםשהיהיןפואההלואנראשהלהנראשהנוהבראשיהזמ

אוביאוהוהזמלאשומהזהיהיאלוהמכסהבלכבןכלעהרותלשםשהזו.הורעראש

רמאויראבתישומכהרותלשםשתומוקמלהיהולאשובץפחההמראבמוריכזמשםוקמ

לכשםיהלאםשילכדבלםויקהםש׳הינאהמיפברואכהחינמהיהןושללשםש

היהיאלוםשבקבדהיהיתוירעהןמשרופהשרשלכהויהדועויןושלהילעבלםבסוהש

רמאשדעליניסרהדסעמוןיידהןידבךירצרובעבםוקמההזבוהזמהזמיקולחויהאלו

אוהשרמאנשרשפאוהשאלאושנתלאורשבראשרמאהורעראשבהצורהיהש

ןמשורפהיהיאלשימל״רוםויאםעטכיורשבראשמהלואנראשבונאצמשפ״עא

תורערמאוונממערפאש׳הינאתוירעהאוהשורשבורמאבונוצרשמירמואשד

אלאיהךמאהלנתאלךמאתורעוךיבארמאווראשראשאוהורשבראשווראש

םיראשהלכמבורקהראשלחהיהתודעהלנתהבירקהיכ•ונעדיו.הורעתולנלוברקתאל

ותשאובןוצרהבאתורעובאתורעאוהוןמםדוקיולנהונאצמויולתןמתמדיק

ץפחההיהירכזהלאהכמסהבהורעםשיכהלנתאלךיבאיחאתורעורמאבהבירקה

הכמשהבוינשהקוספבראבתישומכותשאובדבליולגונאצמויברקתאלותשאלא

תורעבויהמצעובןוצרההיהיהבקנהלאהבירקונאצמויהלנתאלךיבאתורעורמאב

תורעורמאשרובעבבאהתשאהצורוניאבאללכמברקתאלהדנהשאלאוורמאבדבל.

הלעמבבאהאשנשהשאלכוסאהיכךמארםאנוהשעמהלעיונכםהשדחאםנינעש

לעתשקומתחאןיאובאהחבמתחאיונכיולנהוןידודההשעמבהרותהבירקהיכ

הצרבאתורעבשרמאנםאדועויתרחאהתולנלעררמאע״נהעושי׳רויהב־כשה

לעקוחרהםידקההנהםאהיתלוזבאהתשאהלחתהוהערלהמדקהאיהשםושמהורעה

יכרמולשיןכפ״עארשפאיאהזובורקהאלתלמבחתפןכלעיכרמאנשרשפאויהל

יאויהנוזמהאיהובאתורעהניאשםאשידבייניוונמותעשבאצמנשימלכיבוברקת

ורמאשימכימצעבאההצורהיהישרשפאלעףאוותשאלאברקאלתוירעהירוסאב

שממויבאךיבאתורעורמאבהלכקהילעבהרומהזורשכהבויאושנויהןכלםדוקמשיפ

אבשםושמבייחויבאלעאבשימורמאשדעויהיןכירחאורשכהבםיאושנויהיםאשונל

לעזס



ןדע'ייי
זינעןג

חקייכבותכןכיכהלעננשימלקרטנ

בותכה*ינמםדיבתועטהלעבוהשאשיא

הווהבבותבהרידשאלאהלעבורמאאל

דהאקררבדהורעותשאלפדאאצמיאליכ

הלעבאלםאאלאהילאאוביוהנאשיש

הזלעהיארונלשיויטנןהנהלךירצ

יכמנהכירצהלעננאלשוליפאהיונקהש

דהאשיאלההיהוהכלהווהיכמהאציורסא

שוראההצורהו״ההלמותויההלמרמאו

היהייכרמאנששוראהלעהויהונאצמיכ

האנשורמאושיאלהשרואמהלותכהרענ

הנהתוהירכרפסהלבהכוןורחאהשיאה

םאשןעוטהויטנההניהנןינקהלעאצמנ

רבדההזםנטנןהניאלרטשהבהכנאל

ןינקההעבהלםייקחנתושיאהםשיבלטב

אלרטשהשדועוירטשהבהכנשמאל

יכומצעטנהןמקרבותבהןמותואונעדי

בהבבהסנכהההיההןכבהבבחולשהשומכ

םעבותכההכןמאצוישהמהושיךיאו

ירהאושיאלהשאתינזםאהנהויבוהבה

רחאההזהשרנואתמורהאלתאשנןכ

ךרדמךאהרוההחכמןושארלהרוסאהניא

כ״חאוהאושנהתיהםאיטנןכויהרבנה

הרוההחכמןושארלהרוסאהיהתאלתינז

רשאירחאבותכהרסאפפהרבנהךרדמךא

המפהאממהארקנהביכשהשדיאמטוה

חטאהויםתוחאהנידתאאממרשארמאגש

יהרוההןידסןינקהרובעבתוזוההאמטהש

והשאתינזשןורחאההזלעםימבחהורפאו

הברצלעבהןמולעובלולעבלהרוסאויתחת

רשאתודואלכלעיכאראורבדלךמסטנ

תאןתאוהיתהלשלארשיהבושמהפאנ

ףאדודישנמדעהויהילאהיתותירכרפס

םשלעתובשוידיהןהילאםולשבאאבשפ״ע

ירהאודחאלעתינזסאשרמאנןכודוד

ןידמןושארלהרוסאהניארחאלתינזןכ

יארמוההךרדמולאלכרוסאאלאהרות

השדקורחאאבוהשאםדאשדקםאאלא

ןושארלהרוסאהניאוןישפוהינשהישודקןיא

הרוסאהיחהןורחאההמעבכשםאאלא

ןושארהךירצויונראבשומכינשלוןושארל

השאהו♦הרותןידמאלינשהוטנתתל

ןינקןינקההיהתזאהנוצרלתאשנהיההשב

יהיפתאהלאשנוהרענלארקנהזלעדעהו

ךלתסאאיההלאשהתאזיכםינעוטשיו

ןינקהןתנןכלםדוקמרבכיכדבעחםע

סירהאויבהחףסכילכדבעהאצויורכזנכ

היבאןוצרכןינעההלהנהנטקהיהתשכירמא

ירחאו

אלםהורכזםערכזבבושסושמוויבאלע

המברמאיהורעםשיכוניבהאלוועדי

תאוורמאכותשארקירוחאהוםינפלאוהש

םשותשהםוקמלעהצרבכשתאלרכז

האיבהןוכתאלרשאםוקמלרמאיחורע

ןכירחאוהלגהאלךמאתורעורמאויוילע

תמהוימההורעתלמבהצורהמראבלבש

לאתסחוימה.הורעתלמבהצורהמוםאהלא

המצעהצורשםאהתורעלערסאובאה

ם;סאיהתודעהלגהאלאיהךמאורמאב

ותשאובןוצרהשרסאוראבךיבאתורעב

ונדסלקוספההזמויךיבאתשאתורעורסאב

םירכזהלערוסאהוויראשלערוסאשיאהש

יןפצעבןכתובקנהלעוםהישנלעבושי

המאלולהיונקהל״רךיבאתשאורמאבו

ארקתאלאיהיכתונזךרדהילעאבש

ץובקובןועטללכויאלשהמהזוותשא

תנוזמוריתהםינברהירהשהקתעהאלו

ארקתאלשבותכהןמונרזענויןכלבאה

השרואמהונאצמירהשהיונקהקרשיאתשא

רשארבדלעורמאבשיאתשאתארקנש

שיאתשאארקתאלווהערתשאתאהנע

ירהשהביכשהינפמאלןינקהינפמקר

הנרהמירוהמהביכשהירחאהתופמכרמאנ

השאלןתנהרהומהאוהןינקהויהשאלול

ורהמרחאןושלמרושקןושלרהומהןינעו

השאהויויהיוילעםידעהוהיהיוילעבתכהו

םיכירצשםינקנהםירבדלהמדהדחאדצמ

השאהןינקבהעובשהליעותאלותודעובתכ

המםנמאיאיהולשתינקנשירחא־כ

תרמושבםכחההושדבלהעובשבהיהתש

אלאםביתרמושתרוצןיאוורמאבשבי

רסאיאלהילעאבהשהעבשנשהשאתרוצב

החקלאלסאסנסאש־אתשאבאבשוילע

לכמהרוטפאיהוותעובשכונועבשרדיאוה

הלעפלןיאהעובשהליעותהמןכסאולכו

םיארקה♦סבהתדעונהנשהמםנסאיהנממ

׳וכוברוהרה־קהבויניסרההירכבםירמואו

םהמםיחקולהשאשיאהאשונשכובהערה

וכמסיאלוםיארקההדבםידמועויהישהעיבש

תארומשלבוהכרטשבאלהוהלכקהלע

תאיצמבוחריהתייארכםישדוקמה׳הידעימ

יתעדוע״נןרהא׳רשכחהראבךכביבאה

ימלקדןתניאלטנהויכישנרדסבהנעדת

ךירצוניאחתפמהירהשןינקלולאיהש

חתפמהתאשנסאשדועויטגתניתנל

רסאתאלהשרנוארחאהוהואתמורחאל

ןתניאליכםינעוטהויהרותהחיפ]ישארל

 



הלק ןדעןג

תוירעןינע

םושמל״רתולעיתשמהרוסאהיהתוהב

ןינקהםושמםנמאיהכיבמהםושמוןינקה

יכהביכשהםושמאלושיאתשאארקת

םיטפשמללכאתומשלםתואואיצויאלתולעה

לעתמייקהביכשהתלעוליאוהויםיתכי

ןהםגןייהתהסונאהוהשופתהוהנוזמה

שיאוקוספמןרוסאבוארםישנאוןבלתורוסא

רמאע״נףסוי׳רויהרענהלאוכליויבאו

רסומעורפלעותונזהבורלעהרומהזיכ

ןועהיהשלעהרומהזשל״יכ״פעאםהלהיהש

ירהאםוקמבםסרפרבכתונזהבורלעיכלודג

הקיאלקוספמןרוסאבוארשםימכחשיםנמא

ויבאףנכהלניאלוויבאתשאתאשיא

יףנכתלמבתוסנכגחתופמהוהמונאהוהנוזמהש

אלףנכתלמשרמאע״נהעושיוניברםכחהו

לעתרזוחףנכתלמשינפמןרומאבהרות

רמואדחאבותכטאצמשםושמבאהתשא

ויבאףנכהלגיכויבאתשאםעבכושרורא

עמשמהיהיהשופתהלעזמורףנבהיהיםאו

הלגיכויבאתשאםעבכושרוראקוספה

כ״פעאיןקותמרמאמוניאהזותרחא.הורע

העושיוניבריכרמאע״גאישנההמלשוניבר

ראבאצתיכתשרפבולשהרותהשוריפב

יהשופתהלעוהתופמהלעזמורףנכתלמיכ

דועףנכיאלוןושלמףנכןינעשרמואינאו

ךפנכתשרפוןכורתסיאלוושוריפשךירומ

רתסהלעהרומףנכתלמהנהויךתמאלע

ךירצשיולגלעהרותאיהשהורעתלמומכ

היונקהיהשאלעלופיהורעםששומכוירתסה

ארקתאלהשאהשדועויףנכתלמימנןכ

זמרנכותשאלףנכשיאהאלאשיאלףנכ

רובדהתנוכתהיהתו♦ךתמאלעךפנכתשרפו

ויבאףנכהלניאלוויבאתשאתאשיאחקיאל

באהתשארומאמויהילעמויבאףנכהלניאל׳יפ

הלעהעושי׳רםכחהאיצוהםאלהרצאיהש

רמאניכבאהתלוזדהאשיאמםאהתרצרומאב

שיבאהםושמבאהתשאהרמאנשירחא

איהשםושמהרמאנאיהשרמולוהלעאיצוהל

ףטלםיראשינשרוסאהזמאוביוםאלהרצ

םירוסאוםיראשינשהנבוהשאהדציכדחא

אוהומאלעבויבאשןויבודחאףונלאשנהל

רוסאוומאלעבאוהשסושמויבאלערוסא

תשאאיהשותשארוסאשונירכזלערכז

תאשנולאיטנןכויומאתרצאיהשויבא

לעבהותואןכהיבאתלוזרחאלעבלםאה

לעדעצירכזלערכזרוסאוןבהלערמאי

לעסאהלעבתשארםאההנהו♦ותשא

ןיכאתלוזרחאשיאמומאתרצאיהשןכה

ןיבםירמואםירהאויהנוצרלהיהירונבתשירחאו

ומכהיבאלעןוצרהתרנובןיבהנטק

יכויסנןכותרנובהותבירדנרפמבאהש

התופמבשדועויהמאלותבתאשיארוכמי

הלתוולהתתלהיבאןאמיןאמםאובותכ

ירחאהשאהיכתמאהויהיבאלעןוצרה

יהנוצרלםגםייולתהיאושנויהידונבתש

ךרעשוונוכנםידשבותככרבזנתורנבהןמח

השלשבםייקתמןינקהתתמאהנהויחמצ

בותכןכשםידעהוןוצרהורהומהםירבד

םשוםידעםעהלכוםינקזהלאזעוברמאיו

והזןולחמתשאהיבאומהתורתאםנובותכ

רהומבהלכקהילעברמאמויןינקהתתמא

ויהישדבלדחאלכבשיקמהאיבבובתכב
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וראשארקתו.השאםדאאשישונעמשאלו

רסאההזמהנהויודודתבהתיהםאיתלוז

ראשלכלאשיאש־אקוספמשיאלדודהתב

האצומדודהתבשיאנתהילולךאיורשב

יאנהההזוהרוסאהתיהרתהברוסאהךותמ

םירבחתמםהוםלכלארשיןיבעדונהאוה

הדודהתבןכותרתומדודהתביכוילע

ינבלןייההובותכהרופסמםנתורוסאןניאו

תורוהלד״ויילכןהדודרמאאלוםישנלןהידוד

יתויחאיתשםיחאינשאושנלרוסאבש

תניתנםדוקםהיהאשיקינבםואשיורמאמו

ונבהיהיכונקתלשישפ״עאהיההרותה

היארוישיקלםינבוארקנורהאלשונבןכו

בוהבהרמאממרתהבאיהדודהתבשתרחא

בוהבהשירחהאלוהלגחאלךיבאיחאתורע

דודהןכםירמואונייהשירחמהיהסאשהזב

ויבאל.הורעארקישיאהןכשהורעתלממ

לארמאוראבאלאהנהךהורעיכרמאממ

רוסאהיבתורוהלו״זאלבב־קהאלותשא

לעדבלותשאאיהךיבא־האהורעןמךילע

םירבעמהבאהיהארוסא״ובהצרךיבאיחא

רבעמחאאוהשבאה♦חאתשאןכאוהשכ

דמעשע־נףבויוניברסכחהתעדךפהבאל

הזמאיצוהורוסאוניאיכרמאוורוסאמ

םיראשינשלעוראשראשוףונרסאוהלע

.השאלעוראשראשוףונויבאבאושיאהש

הנבהשאהתאבאהיבאאשנסאשהנבו

יחאתורעורמאבבאלרבעמחאהיהנ

העושי׳רסבחהןמהרבנהברקעההזוךיבא

םושמוריסאבעייסלורמולשי•דועויעינ

בותבהרמאממראשאוהראשהראשש

אלךמאתוהאתורעוךיבאתוחאתורע

וראשרסאשןויכהרעהוראשתאיכהלנה

ארקנהנהורהזומהלאבושיםראשרמאאלו

אביכרמולשישפ״עאראשראשהראש

דהאלכלבושישחטביריפככםיקידצוךרדב

באהתוחאשוגרכנהשיר־אויוירקעןמדחאו

וראשתאיכורמאמהיחאןכלראשתארקנ

תומדכראשהראשושיאההיהיהנההרעה

ינשלעםירוסאםיראשינשלכוםיראשינש

תורעקוספמונאצוהשהאצומההלעמםיראש

לעסיראשינשלכונרסאוךיבאתשאתב

באהיחארוסאיכעידוהויםיראשינש

ךלירכזלערכזרוסאשסושמותשאלאךלי

לכשעידוהלהדודהארקויותשאלא

םהמויתיתמאהוהדו־זבותבידקכהבברקה

ל״רוןושלהןמרבעמפשאוהשורמא

רבעמהךרדיפכךהדודכרמולתואתפסותב

שיאוונאצמשינפמןכתיאלרמאמההזו

תארמוליוארןיאוותדודתאבכשירשא

הדודהארק,יכורמאםירחאויותדודב

הדודןמרמאישהמהנממרוסאלידכ

הדוד;מרתוישהמהנממריתהלותיתמאה

ינבורתהבדודהינגשרובעבתיתמאה

אלרמאמההזורוסאבויהיךיאדודהתשא

דועויריסאדומלנאלםשהןמיכןכתי

ןידהןמהיהותוחאתארקנבאהתשאתבש

תיתמאהתוחאןמרסאישהמהנממרוסאל

תרצוהרוסאת־תמאהתוחאתרצ.אלהו

רמאמויהכונשומכתרתומתרבעמהתוחא

דהארסאאלבותכהיכהעושיוניכר

וילעןישיקמונייהודודהתשאיראש*

היראשמדחארסאאלוליאוהוהיראשללכ

וניארמאמההזורתהבהיראשלדכוראשנ

תבבותבהרסאשומכיכתמאהירהאהארנ

ראשרוסאלהלעהנממונאצוהו.דאהתשא

ראשבקבדהראש־•כונרסאוראשבקבדה

תבןיבשיאהיראשהששלכבדהארבדהו



זלקןדע״ייע ןינעןג

דחאףונלםירוסאתויהלוראשראשוףונ

םירכזהלעוןמצעבןכתוכקנהלערוסאה

תבוהשאןיבלדבהן־אויםהישנלאךלי

ראשןהשדצמהתוחאתבוהשאןיבהתב

תלמואיההמזהנההראשרמאוראשה

יכחקתאלורמאבהחיקלהלאבושתאיה

:םילעפהחכבתומשה

ינימשקרפ

רוסאהירקעראבלליהתנהת^מ

רוסאןושארהרקעהיםהיתו־ארבי

ומאוויבאםהוהששםהשויראשלעשיאה

תורעבותכהרמאממותבוונבוותוחאוויחאו

ךתוחאתורעהלנתאלךמאתורעוךיבא

אלתבהוךתלכתורעךיחאתשאתורע

תבבותכהרסאשרמוחולקמתאצויוהרכזנ

ותשאתבםאויהרוסאתבהרמוחולקתבה

הלנתאלהתבוהשאתורערומאבולהרוסא

תאצויהמצעתבהןכפי״עאותברמוהולק

לעךלוהםירכזהלערוסאהיהלמבהנממ

ירקעההזחכמןמצעבןכתובקנהלעוםהישנ

םירוסאםיראשהולאלכשתרחאהיארו

היארויורשבראשלכלאשיאשיאקוספמ

היהיראשהראשםאשרמוהולקמתרחא

תוחאתורעורמאבראשהרמוחולקרוסא

ךיבאראשרמאוךמאתוחאתורעוךיבא

היארויראשהרמוחולקאיהךמאראש

ורמאברוסאהיהיראשבקבדהםאשתרחא

היארויראשהרמוחולקךיבאתשא־תורע

ראשבקבדהראשםאשרמוהולקמתרחא

תדמעדונהויראשהרמוחולקרוסאהיהי

לכוילעורבחתהרשאאוהוה״עחילשה

ןיאוםירוסאםהםיראשהששהיכלארשי

ונאצמשירחאיכרמואשימןינעבשוחלםדאל

תויאראיבהלונלהמהרותהדצמהקזחהיאר

ידכתעדתופירחוהזשבישהלשייתושולח

ךרדמםיתפומהוהקליךאיהלכשהדדחל

רוסאינשהרקעהישקההדצלעשופחה

תורעוךיבאתוחאתורעורמאבראשהראש

ךמאדאשאיהךיבאראשרמאוךמאתוהא

ונדרטהוךתבתבואךנבתבתורעאיה

ונרמאוראשהראשלכלעתאזההלעה

רוסאהוןמצעבןכתובקנהלערוסאהותוא

בותכהרמאממםהישנלאדעציםירכזהלע

ברקתאלותשאלארמאוךיבאיחאתורע

תרחאהיארויותשאלאבוגייודוסא♦בדארה

רמוחולקרוסאהיהיי£בדראשיאשסאש

ראש

לאורמאאלוברקתאלותשאלאדמאןכ

רתהבםהדודהינכש•ירזראובי־תאלותשא

רקעההזהנהויןכשלכלדודהתשאינב

רוסאאוההרבנהבתעושי׳רסכחתא־צ־חש

ינשלעםירוסאויחישתאשראשוףונ

יםיפנכהתלוזםיחרפבוס־רקעכאוהםיראש

םיראשינשלםירוסאםנ־אודודושיאהירז־ש

םניאותבוונבםהשדודהיראשהגחיכ

תורערמאויוקבדידאשןבשלכםירופא

הלנתאלאיהךנבתשאהלנהאלךתלכ

םושמותשאאוהןכהרוסאשהרוההתודע

רוסאותויהבשיאהםנמארכזלערכזרופא

וילערפאיךיאוהילעדמוערוסאהתכהלע

וניבררמאויותשאלורוסאךלישדעונתח

ונתחךכוילעהרוסאותלכשםשכע״נןר־א

ןכפ״עאותשאלאורופאךליווילערוסא

ירחאיבע״נןרתאוניבררבדרובסלשי

ךנבתורערמאאלוךתלכתורערמאולהתש

קבדאיתשםושמהרוסאהיהישרמולשי

דצההזמוהלנתאלךתלכתורעורמאבוראש

ףונלעםירוסאםיראשינשויחיוןתחתרמא♦

ללעדועויותשאלאךליןתחהדיסאודחא

איהשםושמהרוסארמאוהלכהריסאבתלע

ךליורוסאוןכהלערוסאבאתוןכהתשא

הלנתאלךיחאתשאתורערמאויותשאלא

ןכהתשאבונשריפשהמואיהךיחאתורע

תלכקהימכחויתאהתשאבןידהאוה
באהיחאתשאיבותכהרסאשןויכםירמוא

הבושתהוירמוהולקמאוביחאהתשארופא

ומכםיברםירדצמאובידחארוסאיכםתילע

תאזושירפהשהמויםאהרוסאבונראבש

יאנתבתוירעתיריבאםישנהללנמתשאה

לכהשתמאהובאהערזחאהתשאתויה

רמאוייאנתלעםייולתםניאותחאךרדב

תאוהנבתבתאהלנתאלהתבוהשאתורע

הנההראשהתודעתולנלחקתאלתתבתב

םיראשינשרוסאלבותכההצרואיההמז

ינשםתויהתתבוהשאוידחאףונלע

םירוסאםיראשינשלכותאצומהלעםי״אש

התוחאוהשאהתבוהשאהמידהאףטל

השאהיחאו.השאהיבאוהשאהמאותשא

לעוןהילעדמועתובקנהלערוסאההנבו

תארמאןכירחאויםהישנלאךלוהםירכזה

הראשראשאיהוהתבתבתאוהגבתב

הבותכהלעא־הוהראשתלעבבותכהןצבקו

רוסאהנהויראשארקנראשהראשןכסאו

חרפורקעוא־־.דפו•רקעתאשלשיאה1־ע

לככןידהאוהווראעראשוףונאוהשוחרפ



ןדעתוירעןינעק

הרבנהבוראשראשוףונלעםיראשינשאלהתבוהשאתורעורמאבוראשראש

בותבהרמאממע״נהעושי׳רםכחהריבנהשהיארויהתבתבתאוהנבתבתאחלנת

םיהאוסינכהבהלנתאלךיבאיחאתורעתורעורמאבראשארקנראשהראששתרחא

רובעבךיבא♦חאהלמבבאלשםירבעמהיכהלנהאלךמאתוחאתורעוךיבאתוחא

תדהאבריכזהשומבראשתלמריכזהאלשימנןכוירהזומהלאבושיוהרעהוראשתא

יללכחאםשןכםאובאהתוחאוםאהתאתלנתאלהתכוהשאתורערמאשהמ

אירבעמהללוכהיהיפאורבעמהויהמאההראשרמאוהקתאלהתבתבתאוהנבתב

דומינאלםשהןמיכחאםשמורוסאאוביראשוףונןיבבותכהןיבקויאיההמזהנה

ודכזהברכנהיהישוילעםשהןוקהךארוסאארקנראשהראששרחאוראשםשבראשה

ןכלםדוקמתטאההחבותנרשאבהאםשבראשלכלאשיאשיאןמאציורוסאראש

הזברוסאהלכאריסאדומלנאלםשהןמשינשלעשיאהרוסאישילשהרקעהיורשכ

וראשראשוףונתויהךותמאוביםוקמההשאתורערמאשבותכהרמאממסיראיש

םירוסאונבןכושיאהשםיראשינשלםירוסאםיראשינשהתבוהשאחשהלנתאלהתבו

אוהןכההזשהנכו.חשאלואהתבו־שאלאיההמזהנההראשבותבהללערשאב

המצעבהכהבקנהלערוסאהובאלרכעמחאהתבוהשאהמדחאףונלאשנהלםירוסאו

לארמאןכלעוהשאלאךלוהרכזהלעוהיבאוהשאהמאוהשאהתוחאוהשאהמ

יםיראשהששלכבןידהןכוברקתאלותשאתובקנהלערוסאההנבוהשאהיחאוהשא

ש־אשםושמתרהאהיארמסרוסאתחקלשיוןכםנויםהישנלעדעציםירכזהלעוןמצעבןכ

בותכהרמאממםיראשינשםיארקנוראשראשוחאהתשאובאהתשאורסאנשםישנהשלש

הנבתבתאהלנהאלהחבוהשאתורעתורוסאןהשרמולשישפ״עאןכהתשאו

איההמזהנההראשחקתאלהתבתבתאוןרוסאשרמולשיןהילעבבתויולתןהשךותמ

ראשםשבוראשראשוףונבותכהארקוידחאףונלםירוסאםיראשינשתויהךותמ

סיראשינשלכןכםאוהנההראשורמאבףונ•םאשרמוחולקמםרוסאתהקלשיו

קרפבראבתנשומכםיראשינשלעםירוסאבותכהרמאממדחאףונלםירוסאוראשראשו

םיחרפבוםירקעכהיהירקעההזויםדוקהםיראשינשרמוחולקהתבוהשאתורע

השאירהשוראשראשוףונל״רם־פנבהתלוזרוסאיעיברהרקעהידחאףונלםירוסא

הזהיהוםיראשינשלתונתומהתיחאתבובותכהרמאממוראשראשוףונלעשיאה

דודהינכשינפמרוסאהרותמאצוי־תאוהנבתבתאהלנתאלהת5והשאתורע

ללעואיההמזהנההראשהקתאלהתבתב

ראשוףונלכןכסאוראשתלמבבותכה

היארתחקלשיוידחאףונלםירוסאוראש

ותשאלאהלנתאלךיבאיחאתורעקוספמ

הרסאנותשאשרמולשיןכפ״עאברקתאל

דצמרמולשיהלעבבתילתנאיהשסושמ

הנהודחאףונלםירוסאוראשראשוףונתויה

יהתוחאתבוהשאהמהתבתבוהשאהמ

ינשלעםיראשינשרוסאישימחהרקעה

יךיבאתשאתבתורעבותכהרמאממםיראש

שיאלתורוסאםיראשינשהתבוהשאהנהו

רקעהיחרפורקעלעחרפודקעםהשונבו

דצמםרוסארקעהנהוםיראשינשחרפהו

םיראשינשלעםירוסאםיראשינשתויה

יםיראשינשלעםירוסאםיראשינש'ל־בו

ונבושיאלתורוסאהתבוהשאהנהו

השאהנבוהשאהמהתבוהשאחמ

השאהיבאוהשאהיחאוהשאחתוהאו

לעוןמצעבןכתובקנהלע־ריסאההמאו

רוסאיששהרקעהיםהישנלעךלוהםירכזה

 

םירקעהומה♦רושאבויהיךיאדודהתשאינבו

:הששה

יעישתקרפ

יאבנםהיתויארבםירקעהונראבשרחאמ

ךרדלעדחאףונלםירוסאהםיפונה*״

ראכלםיקרפבםיללכהס״שנןכירחאוללכ

:ולשטרפהללכוללכלכב

ויבאסהוויראשהששלעשיאהרוסא(א)

יותבוונבווהוחאוויחאוומאו

לערוסאהויראשלערוסאשיאהשםושמ

לעדעציםירכזהלעוןהבדמועתובקנה

:םהישנ

ריסאםושמוידאשיקבדלעשיאהרוסא(ב)

תובקנהלעדהאףונלעםיראשינש

םהישנלעדעציםירכזהלעורוסאהןמצעבןכ

הרצותבהתרצוםאהתרצתורצהורסאיו

:תוחאה

םושכוידאשיקבדיראשלעשיאהרוסא(ג)



חלק ןיע!ג

תוירעןינע

השאלעהשארוסאוםיפנבהתלוזםיחרפבו

:הלעבלעדעצי

יראשיראשיקבדיראשלעשיאהרוסא(וט)

םושכםירכמותלוזתובקנהוקבד

םירקעבםיראשינשלעוראשראשוףונרוסא
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השאלעהשארוסאודחאףוגלעםיראשינש

:הלעבלעדעצי

וקבדקבדיראשיראשלעשיאהרוסא(זי)

רוסאםושמםירכזהתלוזתובקנה
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ןושארקרפ

שיאהרוסאיויראשהששל>שיאהףוסא

ויבאתשאוותבוותוחאוומאתהקל

רוסאשיאהשםושמיונבתשאוויחאתשאו

לעורוסאהןמצעבתובקנהלעויראשלע

קרפההזללכיםהישנלעדעציםירכזה

:םיפונהשש

ינשקרפ

רוסא׳ויראשיקבדלעשיאהףוסא

תשאויויבאתשאתהקלשיאה

י.ותוחאלעבתשאויויחאתשאויומאלעב

ינשתויהםושמיותבלעבתשאויונבתשאו

רכזלערכזרוסאודחאףונלםירוסאםיראש

:םיפונהששקרפההזללכיותשאלאבושי

ישילשקרפ

יוידאשיקבדיראש^יעשיאהףוסא

תשאבאתשאתהקלשיאהרוסא

תשאןכתשאויויבאתשאחאתשאויויבא

ינשתויהםושמ.התבוהתוחאוהמאויויבא

תובקנהרוסאםיראשינשלעםירוסאםיראש

יםהישנלעבושיםירכזהרוסאודמועןמצעב

:םיפונהששקרפההזללכ

יויחאתשאבאתשאתחקלשיאהלערוסא

תשאו£0

תובקנהלעםיראשינשלעםיראשינשרוסא

:םהישנלעךלוהםירכזהלעוןמצעבןכ

וידאשיקבד•קבדיראשלעשיאהרוסא(ד)

םושמםירכזהןמקחתובקנה

:םיראשינשלעםיראשינשרוסא

םושמויראשיראשלעשיאהרוסא(ה)

רוסאהוראשראשלערוסאשיאהש

ןבתובקנהלעוםהישנלעדעציםירכזהלע

:ןמצעב

םושמויראשיראשיקבדלעשיאהרוסא(ו)

דחאףונלעוראשראשוףונרוסא

דעציםירכזהלעוןמצעבןכתובקנהלערוסאה

♦םאהםאתרצתורצהורסאיויםהישנלע

תבתרצויחאהתבתרצויבאהםאתרצו

:תבהתב•תרצויןכהתבתרצויתוחאה

וידאשיראשיקבדיראשלעשיאהרוסא(ז)

לעוראשראשוףונרוסאםושמ

םיפנבהתלוזםיחרפבוםירקעבםיראשינש

םירכזהלעוןמצעבדמועתובקנהלערוסאה

:םהישנלעךלוה

יראש־יקבדיקבדיראשלעשיאהרוסא(ח)

םושמםירכזהתלוזתובקנהויראש

םירקעבםיראשינשלעוראשראשוףונרוסא

:םיפנבהתלוזםיחרפבו

וידאשיקבדיראשיראשלעשיאהרוסא(ט)

לעוראשראשוףונרוסאםושמ

םיפנכהתלוזםיחרפבוםירקעבםיראשינש

ךלוהםירכזהלעוןמצעבןכתובקנהלערוסאה

:םהישנלע

יקבדיקבדיראשיראשלעשיאהרוסא(י)

םושמםירכזהתלוזתובקנהוידאש

םירקעבםיראשינשלעוראשראשוףונרוסא

:םיפנכהתלוזםיחרפבו

רוסאםושמוקבדיראשלעשיאהרוסא(אי)

רוסאהדהאףונלעםיראשינש

לעךלוהםירכזהלעוןמצעבןכתובגנהלע

:םהישנ

םושמוקבדיראשיראשלעשיאהרוסא(בי)

דחאףונלעוראשראשוףונרוסא

םירכזהלעוןהילעדמועתובקנהלערוסאה

:םהישנלעךלוה

וקבדיראשיקבדיראשלעשיאהרוסא(ני)

רוסאםושמםירכזהתלוזתובקנה

לעהשארוסאוםיראשינשלעםיראשינש

:הלעבלעדעציהשא

יראשיקבדיראשיראשלעשיאהרוסא(די)

םושמםירכזהתלוזתובקנהוקבד

םירקעבםיראשינשלעוראשראשוףונרוסא
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השאלעהשארוסאוםיראשינשלעםירוסא

:םיפונהשלשקרפההזללכיהלעכלעדעצי

יותוחאלעבתשאםאתהקלשיאהלערוסא

םיראשינשתויהםושמיהתכוהתוחאו

השאלעהשארוסאוםיראשינשלעםירוסא

:םיפונהשלשקרפההזללכיהלעבלעדעצי

יותבלעבתשאםאתחקלשיאהלערוסא

סיראשינשתויהםושמיהתכוהתוחאו

השאלעהשארוסאוםיראשינשלעםירוסא

:םיפונהשלשקרפההזללכיהלעבלעדעצי

•ישימחקרפ

רוסאיוידאשיראשלעשיאהףישא

יבאתשאויויבאםאתהקלשיאה

תויהםושמיומאיבאתשאויומאםאויויבא

תובקנהלערוסאהוראשראשלערוסאשיאה

יסהישנלעךלוהםירכזהלעודמועןמצעב

:םיפונהעבראקרפההזללכ

יחאתשאו־ויבאתוחאתחקלש־אהלערוסא

םושמיומאיחאתשאויומאתוחאו־ויבא־

ןכתובקנהלעוראשראשלערוסאשיאהתויה

♦םהישנלעדעציםירכזהלעורוסאה;םצעב

:םיפונהעבראקרפהה>ללכ

יויהאןכתשאויויהאתכתהקלש-אהלערוסא

תויהםושמדתוהאןכתשאויותוהאתכו

ןבתובקנהלעוראשראשלערוסאשיאה

הזללכיםהישנלעדעציםירכזהלעוןמצעב

:םיפונהעבראקרפה

תבויונבןכתשאויונבתבתהקלשיאהרוסא

שיאהתויהםושמיותבןכתשאויותכ

לעוןמצעבןכתובקנהלעוראשראשלערוסא

קרפההזללכיםהישנלעדעציםירכזה

:םיפונהעברא

יששקרפ

רוםאיוידאשיראשיקבדלעשיאהףי©א

יויבאיבאתשאתהקלשיאהלע

תשאויומאיבאתשאויויבאסאלעבתשאו

וראשראשוףטתויהםושמיומאםאלעב

דעצישיאלעשיארוסאודחאףונלעםירוסא

:םיפונהעבראקרפההזללכיותשאלע

תשאויויבאיחאתשאתהקלשיאהלערוסא

תשאויומאיחאתשאויויבאתוחאלעב

וראשראשוףונתויהםושמיומאתוחאלעב

דעצישיאלעשיארוסאודהאףונלםיר־סא

:םיפונהעבראקרפההזללכיותשאלע

רוסא

יויחאתשאןכתשאויויחאתשאהאתשאו

םיראשינשתויהםושמיהתבוהתוחאוהמאו

ןכתובקנהרוסאיםיראשינשלעםירוסא

הזללכיםהישנלאבושיםירכזהלעוןמצעב

:םיפונהששקרפה

יונבתשאבאתשאתחקלשיאהלערוסא

תשאןכתשאויונבתשאחאתשאו

ינשתויהסושמיהתבוהתוחאוהמאויונב

תובקנהרוסאםיראשינשלעםירוסאםיראש

ללכיםהישנלאבושיםירכזהלעוןמצעבןכ

:םיפונהששקרפההז

יומאלעבבאתשאתחקלשיאהלערוסא

יומאלעבןבתשאויומאלעבחאתשאו

םיראשינשתויהםושמיותבוותוחאוומאו

ןכתיבקנהלערוסאהםיראשינשלעםירוסא

הזללכיםהישנלעדעציםירכזהלעוןמצעב

:םיפונהששקרפה

♦ותוחאלעבבאתשאתחקלשיאהלערוםא

לעבןבתשאויותוחאלעבחאתשאו

ינשתויהםושמיותבוותוחאוומאויותוחא

לערוסאהםיראשינשלעםירוסאםיראש

יםהישנלעדעציםירכזהלעוןמצעבןכתובקנה

:םיפונהששקרפההזללכ

יותבלעבכאתשאתהקלשיאהלערוםא

לעבןכתשאויותבלעבהאתשאו

םיראשינשתויהםושמ׳ותבויתוחאוומאויותב

ןבתובקנהלערוםאהםיראשי;שלעםירוםא

הזללכיםהישנלעדעציםירכזהלעוןמצעב

:ם־פינהששקרפה

יעיברקרפ

וידאשיקבדיקבדיראשלעשיאהף*£א

לערוסאיםירכזהתלוזתובקנה

יותבוותוחאויויבאתשאלעכםאתחקלשיאה

םיראשינשלעםירוסאשידאשינשתויהםושמ

הזללכיותשאלעדעצירכזלערכזרוסאו

:םיפונהשלשקרפה

♦ונבתשאלעבםאתרקלש־אהלערוסא

םיראשינשתויהםושמיותבוותוחאו

דבזלערכזרוסאוךיראשינשלעםיריסא

:םיפונהשלשקרפההזללכיותשאלעדעצי

יויהאתשאלעבםאתהקלשיאהלערוסא

םיראשינשתויהםושמיותבוותוחאו

דעצירכזלערכזרוסאוםיראשינשלעםיריסא

:םיפונהשלשקרפההזללכיותשאלע

יומאלעבתשאםאתהקלשיאהלעריסא

סיראשינשתויהםושמיהתבוהתוחאו
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:םיפונהששקרפההז

♦ונבתבלעבבאתשאתהקלשאהלערוסא

לעבןכתשאויונבתבלעבחאתשאו

תויהםושמיהתבוהתוחאוהמאויונבתב

םירקעבםיראשינשלע׳ירוסאוראשראשוףונ

ןבתובקנהלערוסאהםיפנבהתלוזםיחרפבו

הזללכיםהישנלעדעציםירכזהלעוןמצעב

:םיפונהששקרפה

יותבןכתשאבאתשאתחקלשיאהלערוסא

תישאןבתשאויותבןבתשאחאתשאו

ףונתויהםושמיהתבוהתוחאוהמאויותבןכ

םירקעבםיראשינשלעםירוסאוראשראשו

ןבתובקנהלערוסאהםיפנכהתלוזםיחרפבו

הזללכיםהישנלעךלוהםירכזהלעוןמצעב

:םיפונהששקרפה

יוהבתבלעבבאתשאתהקלשיאהלערוסא

לעבןבתשאויותבתבלעבחאתשאו

ףונתויהםושמיהתבוהתוחאוהמאויותבתב

םירקעבםיראשינשלםירוסאוראשראשו

ןבתובקנהלערוסאהםיפנכהתלוזםיחרפבו

הזללכיםהישנלעךלוהםירכזהלעוןמצעב

:םיפונהששקרפה

ינימשקרפ

יראשיקבדיקבדידאשלעשיאהףוסא

םאתהקלשיאהלערוסאיוידאש

רוסאםושמיותבוותוחאויויבאבאתשאלעב

םירקעבםיראשינשלעוראשראשוףט

רכזלערכזרוסאוםיפנכהתלוזםיחרפבו

:םיפונהשלשקרפההזללכיותשאלעדעצי

♦ויבאםאלעבתשאםאתהקלשיאהלערוסא

ראשוףונתויהסושמיהתבוהתוחאו

םיחרפבוםירקעבםיראשינשלםירוסאוראש

לעדעציהשאלעהשארוסאוםיפנכהתלוז

:םיפונהשלשקרפההזללכיהלעב

יומאבאתשאלעבםאתחקלשיאהלערוסא

ראש4ףונתויהםושמיותבוותוחאו

םיחרפבוםירקעבםיראשינשלעםירוסאוראש

לעדעציהשאלעהשארוסאוםיפנבהתלוז

:םיפונהשלשקרפההזללכיהלעב

יומאםאלעבתשאםאתחקלשיאהלערוסא

ראשוףונתויהםושמ♦התבוהתוחאו

םירקעבםיראשינשלעםירוסאוראש

.־שאלעהשארוסאוםיפנכהתלוזםיחרפבו

:םיפונהשלשקרפההזללכיהלעבלדעצי

יונבןכתשאלעבםאתהקלשיאהלערוסא

ראשוףונתויהםושמיותבוותוחא\

וראש

תשאויויחאןכתשאתהקלש־אהלערוסא

תשאויותוחאןכתשאויויחאתבלעב

וראשראשוףונתויהםושמיותוחאתבלעב

דעצישיאיעשיארוסאודהאףונלעםיריסא

:םיפונהעבראקרפההזללכיותשאלע

תשאויונבןכתשאתהקלשיאהלערוסא

לעבתשאו־ותבןכתשאו־ונבתבלעב

םירוסאוראשראשוףונתויהםושמיותבתב

:ותשאלעדעצישיאלעשיארוסאודחאףונל

:םיפונהעבראקרפההזללכ

יעיבשקרפ

יויראשיראשיקבדיראשלעשיאהף1£א

באתשאתחקלשיאהלערוסא

יויבאיבאתט־אחאתשאויויכאיבאתשא

יהתבוהתוחאוהמאויויבאיבאתשאןכתשאו

םיראשינשלעוראשראשוףינרוסאבישמ

תובקנהלעםיפנכהתלוזםיחרפוםירקעב

הזללכיםהישנלעדעציםירכזהלעוןמצעב;ב

:םיפונהששקרפה

םאלעבבאתשאתהקלשיאהלעריסא

ןבתשאויויבאםאלעבחאתשאוריכא

רוסאםושמיותבוותוחאוומאויויבאםאלעב

םירקעבםיראשינשלעוראשיאשוףונ

ןמצעבןכתובקנהרוםאםיפנכהתלוזםיחרפכו

קרפההזללכיםהישנלעדעציםירכזהלעו

:םיפונהשש

באתשאבאתשאתחקלשיאהלערושא

ןבתשאויומאבאתשאחאתשאויומא

םושמיהתבוהתוחאוהמאוי־מאכאתשא

םיראשינשלעםירוסאוראשראשוףונתויה

לערוסאהםיפנכהתלוזםיחרפבוםירקעב

יםהישנלעדעציםירכזהלעוןמצעבןכתובקנה

:םיפונהששקרפההזללכ..

יומאסאלעבבאתשאתחקלשיאהלערוסא

לעבןכתשאויומאםאלעבחאתשאו

ףונתויהםושמיהתבוהתוחאוחמאו־ומאםא

םירקעבםיראשינשלעםירוסאוראשיאשו

ןבתובקנהלערוסאהםיפנבהתלוזםיחרפבו

הזללכיםהישנלעדעציםירכזהלעוןמצעב

:םיפונהששקרפה

יונבןכתשאבאתשאתחקלשיאהלערוסא

תשאןכתשאויונבןכתשאחאתשאו

ףונתויהםושמיהתכוהתוחאוהמאויונבןב

םירקעבםיראשינשלעםירוסאוראשראשו

תובקנהלעריסאהםיפנכהתלוזםיחרפכד

ללכיםהישנלעדעציםירכזהלעוןמצעבןב
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לעכבאבא.השאההקלשיאהלערוסא

באתשאויותוהאלעבבאםאויותוחא

תשאויותוחאלעבםאםאויוחוהאלעבםא

תשאויותוחאלעבןכתבויותוחאלעב;בןכ

םושמיותוחאלעבתבתבויותוהאלעבתבןכ

םיראשינשלעםירוסאוראשראשוףונתויה

ןכתובקנהלעםיפנכהתלוזםיחרפבוםרקעב

יםהישנלעךלוהםירכזהלעור־סאהןמצעב

:םיפונינומשקרפההזללכ

יונבתשאבאבאתשאתהקלשיאהלערוסא

תשאםאבאתשאויונבתשאבאםאו

יונבתשא;בןכתשאויונבתשאםאםאויונב

תבויונבתשאתבןכתשאויונבתשאןכתבו

םיפנבהתלוזםיחרפבוםירקעביונבתשאתב

ינשלעםירוסאוראשראשוףונתויהם־שמ

׳ירכזהלעוןמצעבןכתובקנהלערוסאהםיראש

:םיפונהנומשקרפההזללכיםהישנלעדעצי

יוהבלעבבאבאתשאתהקלשיאהלערוסא

לעבםאכאתשאויותבלעבבאםאו

יותבלעבןכןכתשאויותבלעבםאםאויותב

תבויותבלעבתבןכתשאויותבלעבןבתבו

וראשראשוףונתויהםושמיותבלעבתב

םיחרפבום־רקעבםיראשינשלעםירוסא

לעוןמצעבןכתובקנהלערוסאהםיפנכהתלוז

קרפההזללכיםהישנלעדעציםירכזה

:םיפונהנומש

ירישעקרפ

יקבדיקבדיראשיראשלעשיאהרוסא

םאתהקלשיאהלערוסאיוידאש

יויבאתשאלעבםאםאויויבאתשאלעבבא

יויבאתשאלעבתבתבויויבאתשאלעבןכתבו

ינשלעםירוסאוראשראשוףונתויהםושמ

רוסאוםיפנכהתלוזםיחרפבוםירקעבםיראש

קרפההזללכיהלעבלעדעציהשאלעהשא

:םיפונהעברא

תשאלעבבאםאתהקלשיאהלערוסא

תבויויהאתשאלעבםאםאויויחא

יויחאתשאלעבתבתבויויחאתשאלעבןכ

ינשלםירוסאוראשראשוףונתויהםושמ

רוסאוםיפנכהתלוזםיחרפבוםירקעבםיראש

קרפההזללכיהלעבלעדעציהשאלעהשא

:םיפונהעברא

יונבתשאלעבבאםאתחקלשיאהלערוסא

לעבןכתבויונבתשאלעבםאםאו

•םושמיונבתשאלעבתבתבויונבתשא

םיראשינשלםירוסאוראשראשוףונתויה

םירקעב

םיחרפבוםירקעבטיראשינשלםירוסאוראש

לעדעצירכזלערכזרוסאוםיפנבהתלוז

:םיפונהשלשקרפההזללכיותשא

יונבתבלעבתשאםאתחקלשיאלערוסא

ראשוףונתויהםושמיהתבוהתוחאו

םיחרפבוםירקעבםיראשינשלםירוסאוראש

לעדעציהשאלעהשארוסאוםיפנבהתלוז

:םיפונהשלשקרפההזללכיתלעב

♦והבןכהשאלעבםאתחקלשיאהלערוסא

ראשוףונתויהםושמיותבוותוחאו

םיחרפבוםירקעבםיראשינשלעםירוסאוראש

לעדעצירכזלערכזריסאוםיפנכהתלוז

:םיפונהשלשקרפההזללכ♦ותשא

יותבתבלעבתשאםאתחקלשיאהלערוסא

ראשוףונתויהםושמיתתבוהתוחאו

םיחרפבוםירקעבםיראשינשלםירוסאוראש

לעדעציהשאלעהשארוסאוםיפנכהתלוז

:םיפטהשלשקרפההזללכיהלעב

יעישתקרפ

יוידאשיקבדיראשיראשלעשיאהףיסא

באבאתשאתחקלשיאהלערוסא

םאבאתשאויויבאתשאבאםאויויבאתשא

ןבןכתשאויויבאתשאםאםאויויבאתשא

תבןכתשאויויבאתשאןכתבויויבאתשא

תויהםושמיויבאתשאתבתבויויבאתשא

םירקעבםיראשלעםירוסאוראשראשוףונ

ןבתובקנהלערוסאהםיפנכהתלוזםיחרפבו

תזללכיםהישנלעךלוהםירכזהלעוןמצעב

:םיפונהנומשקרפה

יומאלעבבאבאתשאתחקלשיאהלעריסא

לעבםאבאתשאויומאלעבבאםאו

יומאלעבןכןכתשאויומאלעבםאםאויומא

תבויומאלעבתבןכתשאו־ומאלעבןכתבו

וראשראשוףונתויהםושמיומאלעבתב

תלוזםיחרפבוםירקעבםיראשינשלעםירוסא

׳ירכזהלעורוסאהןמצעבןבתובקנהלעם*פנבה

:םיפונהנוםשקרפההזללכיםהישנלדעצי

יויחאתשאבאכאתשאתחקלשיאהלערוסא

תשאםאבאתשאו־ויהאתשאבאםאו

תשאןכןכתשאויויחאתשאםאםאויויחא

תשאתכןכתשאויויחאתשאןכתבזיויחא

ףונתויחםושמיויחאתשאתבתבויויחא

םירקעבםיראשינשלםירוסאוראשראשו

ןכרוסאהתובקנהלעםיפנכהתלוזםיחרפבו

הזללכיםהישנלעדעציםירכזהלעוןמצעב

:םיפונהנוםשקרפה
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:םיפונהעבראקרפה

יותשאיחאןכתשאתהקלשיאהלערוסא

יותשאתוחאןכתשאויותשא♦חאתבו

ראשוףונתויהםושמיותשאתוחא,תבו

ןבתובקנהלערוסאהדחאףונלם־רוסאוראש

הזללכיםהישנלעדעציםירכזהלעוןמצעב

:םיעונהעבראקרפה

תבו־ותשאןכןכתשאתהקלשיאהלערוסא

תבתבו־ותשאתבןכתשאודתשאןכ

םירוסאוראשראשוףונתויהםושמיותשא

לעוןמצעבןכתובקנהלערוסאהדחאףונל

העבראקרפההזללכיםהישנלדעציםירכזה

:םיפונ

רשעהשלשקרפ

יוקבדיראשיקבדיראשלעשיאהף״ן£א

באתשאםאתהקלשיאהלערוסא

םיראשינשתויהםושמ־התכוהתוחאו-ותשא

השאלעהשארוסאוםיראשינשלםירוסא

השלשקרפההזללכיהלעבלעדעצי

:םיפונ

יותשאחאתשאםאתהקלשיאהלערוסא

םיראשינשתויהםושמיהתבוהתוחאו

השאלעהשארוסאוםיראשינשלםירוסא

:םיפונהשלשקרפההזללכיהלעבלדעצי

•יותשאןכתשאםאתהקלשיאהלערוסא

םיראשינשתויהםושמיהתבוהתוחאו

השאלעהשארוסאוםיראשינשלםירוסא

:םיפונהשלשקרפההזללכיהלעבלדעצי

יותשאםאלעבםאתחקלשיאהלערוסא

םיראשינשתויהםושמיותבוותוחאו

השאלעהשארוסאוםיראשינשלםירוסא

:םיפונהשלשקרפההזללכיהלעבלעדעצי

יותשאתוחאלעבםאתהקלשיאהלערוסא

םיראשינשתויהםושמיותבוותוחאו

דעציהשאלעהשארוסאוםיראשינשלםירוסא

:םיפונהשלשקרפההזללכיהלעבלע

יותשאתבלעבסאתחקלשיאהלערוסא

םיראשינשתויחםושמיותבוותוחאו

השאלעהשארוסאוםיראשינשלםירוסא

:םיפונהשלשקרפההזללכיהלעבלעדעצי

•רשעהעבראקרפ

יראשיקבדיראשיראשלעשיאהףןסא

םאתהקלשיאהלערוסאיוקבד

יותשאבאתשאםאםאויותשאבאתשאבא

תבוןייע

רכזרוסאוםימסהתלוזםיחרפבוםירקעב

קרפההזללכיותשאלעדעצירכזלע

.:םיפונהעברא

לעבתשאבאםאתחקלשיאהלערוסא

ןכתבויומאלעבתשאםאםאויומא

יומאלעבתשאתבתבויומאלעבתשא

ינשלעםירוסאוראשראשוףונתויהםושמ

רוסאוםיפנכהתלוזםיחרפבוםירקעבםיראש

הזללכיהלעבלעדעציהשאלעהשא

:םיפונהעבראקרפה

לעבתשאבאםאתהקלשיאהלערוס*

תבויותוחאלעבתשאםאםאויותוחא

לעבתשאתבתבויותוחאלעבתשא;4

םירוסאוראשראשוףונתויהםושמיותוה**

םיפנבהתלוזםיחרפבוםירקעכםיראשינשלע

ללכיהלעבלעדעציהשאלעהשארוסאו

:םיפונהעבראקרפההז

יותבלעבתשאבאםאתחקלשיאהלערוסאי

תשאןכתבויותבלעבתשאםאםאו

תויהםושמיותבלעבתשאתבתבויותבלעב

םירקעבםיראשינשלםירוסאוראשראשוףונ

השאלעהשארוסאוםיפנעותלוזםיחרפבו

העבראקרפההזללכיהלעבלעדעצי

:םיפונ

רשעדחאקרפ

שיאהרוסאיוקבדיראשלעשיאהרי£א

חאתשאויותשאבאתשאתהקל

יהתבוהתוחאוהמאויותשאןכתשאויותשא

לעדהאףונלעםירוסאםיראשינשתויהםושמ

לעדעציםירכזהלעורוסאהןמצעבןבתובקנה

:םיפונהששקרפההזללכיםהישנ

.•רשעםינשקרפ־־

רוסאיוקבדיראשיראשלעשיאהףוסא

באבאתשאתהקלשיאהלע

יותשאםאבאתשאויותשאבאםאויותשא

וראשראשוףונתודנםושמ;ותשאםאםאו

ןמצעבןכתובקנהלערוסאהדהאףונלםירוסא

קרפההזללכיםהישנלדעציםירכזהלעו

:םיפונהעברא

יותשאבאיחאתשאתחקלשיאהלערוסא

יותשאםאיחאתשאויותשאבאתוחאו

ראשוףונתויהםושמיותשאםאתוחאו

ןמצעבןכתובקנהלעדחאףונלםירוסאוראש

הזללכיםהישנלעדעציםירכזהלעורוסאה
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םירקעבםיראשינשלעםירוסאוראשראשו

השאלעהשארוסאוםיסנכהתלוזםיחרפבו

:םיפונהשלשקרפההזללכיהלעבלעדעצי

*ותשאבאלעבםאםאתחקלשיאהלערוסא

ראשוףטתויהםושמיותבוותוחאו

לעהשארוסאוםיראשינשלםירוסאוראש

השלשקרפההזללכיהלעבלעדעציהשא

•..:םיפונ

ט*באתשאםאתהקלשיאהלערוסא

ףונתויהםושמיהתבוהתוחאויותשא

רוסאוםיראשינשלםירוסאוראשראשו

קרפההזללכיהלעבלדעציהשאלעהשא

:סיפמהשלש

♦ותשאםאםאלעבסאתהקלשיאהלערוסא

ראשוףונתויהםושמיותבוותוחאו

תשארוסאוםיראשינשלעםירוסאוראש

קרפההזללכיהלעבלעדעציהשאלע

.:םיפונהשלש

יותשאןכןכתשאםאתחקלשיאהלערוסא

ראשוףונתויהםושמיהתבוהתוחאו

לעהשארוסאוםיראשינשלםירוסאוראש

השלשקרפההזללכיהלעבלעדעציהשא

:םיפונ

יותשאןכתבלעבסאתחקלשיאהלערוסא

ראשוףונתויהםושמיותבוותוחאו

תשארוסאוםיראשינשלעםירוסאוראש

השלשקרפההזללכיהלעבלדעציהשאלע

.:םיפונ

תבןכתשא.םאתהקלשיאהלערוסא

ףונתויהםושמיהתבוהתוחאויותשא

רוסאוסיראשינשלםירוסאוראשראשו

הזלייביהלעבלעדעציהשאלעהשא

:םיפונהשלשקרפה

יותשאתבתבלעבםאתחקלשיאהלערוסא

ראשוףטתויהםושמיותבוותוחאו

תשארוסאוםיראשינשלעםירוסאוראש

קרפההזללכיהלעבלעדעציהשאלע

:םיפטהשלש

רשעהששקרפ

יוקבדקבדיראשלעשיאהר1סא

לעבםאתחקלשיאהלערוסא

םיראשינשתויהםושמיותבוותוחאויותשא

לעהשארוסאודחאףטלעםירוסא

קרפההזללכיהלעבלעדעציהשא

:םיפונהשלש

רוסא

באתשאתבתבויותשאבאתשאןכתבו

םירוסאוראשראשוףטתויהםושמיותשא

תלוזםיחרפבוםירקעבםיראשינשלע

יהלעבלעדעציחשאלעהשארוסאוםיפנכה

:םיפונהעבראקרפההזללכ

יותשאחאתשאבאםאתהקלשיאהלערוסא

תשאןכתבויותשאחאתשאסאםאו

םושמיותשאחאתשאתבתבויותשאחא

סיראשינשלםירוסאוראשראשוףטתויה

השארוסאוםיפנעותלוזםיחרפבוםירקעב

קרפההזללכיהלעבלעדעציהשאלע

:םיפונהעברא

יותשאןכתשאבאםאתחקלשיאהלעריסא

תשאןבתבויותשאןכתשאםאםאו

תויהםושמיותשאןכתשאתבתבו־ותשאןב

םיראשינשלםירוסאוראשראשוףונ

השארוסאוםיפנכהתלוזםיחרפבוםירקעב

העבראקרפההזללכיהלעבלדעציהשאלע

:םיפונ

יותשאםאלעבבאסאתחקלשיאהלערוסא

לעבןכתבויותשאםאלעבםאםאו

סושמיותשאםאלעבתבתבויותשאםא

םיראשינשלםירוסאוראשראשוףטתויה

השארוסאוםיפנבהתלוזםיחרפבוםירקעב

קרפההזללכיהלעבלעדעציהשאיע

:םיפונהעברא

תוחאלעבבאםאתחקלשיאהלערוסא

תבויותשאתוחאלעבםאםאויותשא

תוחאלעבתבתבויותשאתוחאלעבןכ

םירוסאוראשראשוףונתויהםושמיותשא

םיפנבהתלוזםיחרפבוםירקעבםיראשינשלע

הזללכיהלעבלעדעציהשאלעהשארוסאו

:םיפונהעבראקרפה

יותשאתבלעבבאםאתחקלשיאהלערוסא

לעבןכתבויותשאתבלעבםאםאו

תויהםושמיותשאתבלעבתבתבויותשאתב

סיראשינשלעםירוסאוראשראשוףונ

השארוסאוםיפנבהתלוזםיחרפבוםירקעב

קרפההזללכיהלעב•לעדעצי.השאלע

:םיפונהעברא

רשעהשמהקרפ

יראשיראשיקבדיראשלעשיאהרוסא

תלוזםיחרפבוםירקעבוקבד

באתשאםאתחקלשיאהלערוסאיםיפנבה

ףטתויהםושמיהתבוהתוחאויותשאבא



אמק

תוירעןינעק

הע

תנומשקרפההז

שיו

ללכיהלעבלעדעצי

:םיפינ

וננלדשםוקמלכביבתעדלךל

םיחרפבןיבםירקעבןיבראשהראשל

הלעמהלעמתולעלךלשייםיפנכבןיב

דומעלךלןיארוסאהןינעלהטמהטמתדרלו

רואבההזבונחנאונלכנהשהמםנמאלובנלע

ראשהראשדעךלהשבותכהונאצמשאוה

:דבל

חתפמתויהלויתבתכרפס

חורינובנלכםורסאםהב

חותפתויהםותסלכבליכשי

חותפלולכויאלרשאםהםב

חתופןיאורנוסרשאםינפב(
חנעפתנפצלכידעלכוסי

רשעהעבשקרפ

רוסאיוקבדקבדיראשיראשלעשיאהף*£א

םאויותשאלעבבאםאתחקלשיאהלע

תוחאויותשאלעבבאתוחאויותשאלעבםא

תוחאתבויותשאלעביחאתבויותשאלעבםא

תבתבויותשאלעבןכתבויותשאלעב
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הבוזהאיההאשנשירחאיכערםשאיצומ

ןועטיםאויארקמילעבלכתעדיפלהרהומב

יהמאלותבתאשיארוכמייכוןמןעוט

ןיבוהפורההחפשןיבלדבההוהזהבושתה

יבורמאםימכחהיבןכשלכויתירבתשא

ינפמאלאהימדבהכוזהיבאןיאתרכמנה

הקיותועמחקיוהנרכמיינעשיאהיבאש

רוםאיבהרתומרתוליוארןיאויםבםיסכנ

אהתיכרהומילכהלעבםעהשאהדומעל

תוקולחהתועדהיפבויתונזתליעבותליעב

תולהקשיארקמינבתולהקלםינהנמיונששי

לעונממרזפמוהלכרהומהבאהחקולש

תולהקשיויבאהלעראשהוהלשאינודנה

יהלשאינודנבםיאיצומורהומהלעםיפיסומש

םנהנמםיעדונא״ינמורהולהקןונבתולהקשיו

םאןינקהלעהכוזבאהשתועדהיתשיפל

ןכירחאמהלןתנישהמלכאבאההנאישי

רדינבאהותבלאוהרהומהעויסדצלע

ינפמויטושפהםנהנמראבתישומכהתינודינב

רהומהןמןתונשנהנמונהנםוקמהתוינע

ובהכוזשאוהורוסאהםייקתישדעתצק

ינבואוההלףיסומןכירחאובאה

רהומארקנהאוההדיבןתנישהמוותחפשמ

:םדקומ

ךירצ

רכזנאלהזלכוקקוזמףורצףסביזוזה״כהב

יהרותהןמרהומהןיאשורמאןכלעוהרותב

םירמואהרותהןמאוהשאתיירואדמםירמואהו

רהומכורמאבהרותברכזנרועשהםנש

ןמא״חורהומכןמףיכוחקלותולותבה

ףסביזוזה״כלעזימרמה״כםהשתולותבה

םירמואיכתולותבהרהומאוהשקקוזמףורצ

םימבהוישורדלאלאתויתואהופסונאליכ

תואירטסינהןמדומלנאלםירמואםילכוקמ

לעףורצףסביזוזה״כאוהשוכמסאלא

ונקתשתעבהיהשעבטמהיפכםיתאמ

םהשרהומ׳רלעךמסש״ירתויהותואירטמינה

לשעלסםישמהלעשקהוףסביזוזםיתאמ

הלותבלשוףורצףסכהסונאלשקרהסונא

לוקשיףסבלעושריפשהמךאיהנידמףסכ

הסופתהשנועלעזימרמאוהתולותבהרהומכ

לדבהןיאוקקוזמףסבעלסםישמחאוהש

ערופסנואהשאלאהתופמהןיבוהסונאהןיב

רמאמונקתםאםלואויאיצוישכלהתפמהודימ

ושריפחרכהבהקוחרךרדבתולותבהרהומב

הלבותכיוהנאשישהנרהמידוהמרמאמלע

םיבתוכםהשםהירבדבשילובלכויהבותכ

םישרפמדועוםילותברהומאוהשםהירטשב

ויניעבהלקאהתאלשידכרהומהלםשוהש

ילכהשאאשונהיכאלאדועאלוהשינל

אוהשסירמואךיאותונזךרדלעותאיברהומ

ארקמילעבתעדיפלךאיםירפיסירב־מ

ינששםירמואשהקחמהלערשוימהזלכ

רהאומרהומוםדקומרהומםהםירהזמ

אלשידכינשהוםילותברהומאוהןושארה

םיארוקשןושארהויהשרנלויניעבהלקאהת

רמאנהשאהובתינקנשףסבהלכקהילעב

לוקשיףסכרמאנוילעו^,שאלולהנרהמידוהמ

ינפמהסונאהסנקהילעןיאותולותבהרהומכ

םירמואםימכחשפ״עאויהתופמאיהש

ןורחאהוןושארהאבתולותבהרהומברמאמבש

ןפואלאלאןורחאהםשוהאליכןכוניא

אליבםושמרומשהכירצהניאתאזורומש

סימבחהוהוחקלינשהויולהתתלהיבאןיפהי

רהומהאוהשףסבןיאסנההאציורמאמןמ

לאםימכההתנקתאוהשעמושהודהאימה

לכאוהונקתסימבההוהרותברכזנאלשרובשי

ויהשהמאוהםדקומהרהומהשומבהזבהנובה

הרותההאבוהרותהאובםדוקםינוהנ

לארשיויהרהאומהרהומהןכוילעונתדימעהו

הרותההאבוהרותהאובם־ףרםינהנתמ

הרותחונתדימעהשינפמךאיוילעונתדימעהו

ןושארהלעסיבבההוקדקדםישדחסינפיאלע

 



גמקןדעםישנ
יי0ןג

הלןיכהובהנמלאאיהםאוןתאהליוארב

יוארכהרוהברומאכרהאןוקתויהדובכרהומ

יןתאהליוארכוןוקתדועשיויןתאהל

רומאהורמאבןושארהןוקתהתארוהמנמא

לכיפרמאמההזןתאהליוארכהרוהב

רקעשתורוהללכוסוהרוהברהומהרקעתורוהל

האבוונרכזהשומכםודקהנהנמהלערהומה

ןפואהלעדומעליוארויוילעהדמעוהרותה

הרוהברהומהרקעונאצמאליכינפמינשה

רוהמורמאבבוהבהוילעדינהשונאצמלכא

םערשקנרומאהרמאמוהשאלולהנרהמי

רועשהלערמארשאלכאהילותברהומ

רומאהרמאמםערשקנוניאןתאהליוארכ

יפלאוהשהרותברכזנאליכינפמהרותב

תולותבהרהומברמאמאברדאאלאיוארה

ינפמאלארכזנאלשפ״עאובצקלעהרומ

ןינעןונכדרויוהלועשבותכהתדנהואצמש

וטושפמהאיצירמאמההזלעונתנןכלעלכימ

איהשינפמתוהפהבצקהלעוהונדמעהונחנאו

רמאמלכאיהסונאהשנועןמשקההתופמ

יפכטושפהנהנמהיפלוהנעמןתאהליוארכ

ונרמאןינעויםיבותכהתדנהמעדונאוהש

יוילעהרותההמיכסהשל״רהרותברומאה

הליוארכהרותברומאכרמאמןוקתםנמא

רומאכתלמלעתרשקניוארכתלמןתא

ורקעורועשורהומהשרמאמההזהכמהארנו

אצמהבורהומהלעאושנרועשהשהרותב

ונראבונחנאואשונהםנאצמיהדותבאושנה

ורועשורהומהןיאשםיבותכהחכמהלועשהמ

רומאכרמאמןוקתםנמאיהרותבורקע

רועשהו״ותואבלדבוהןתאהליוארכוהרותב

םערשקנרומאכרמאמןכםאורהומהןמ

דועיוארכורמאמוונתנוכיפבהילותברהומ

תואיאלךארועשהלעונהנוכיפכראשנ

ונרמאביכינפמהנוכנההנוכיפלןושלהרשק

רהומה־^עשהארנכןוימדהף״כברומאכ

דועויהרותבורקעןיאשונראבונחנאוהרותב

רמואהלעמלאלהורמאמהלידבמו״ותוא

לערבדמויתמייקויתבצקויתינתהשרהומהו

תואביוארכתלמלידבהלרשפאיאורועשה

רטשבדבזנהרהומההזיכעודיו♦ו״ו

רהומארקנהאוהיכםדקומהרהומהאוה

•:םילותב

יעיברקרפ

סנואוחירבמילכןוצרבןינקהתויהלךיףצ

הנוצרבהיהיאלםאשתרנובאיהשכי

איה

ישילשקרפ

ותושרתחתוולשמןינקהתויהלךירצ

הדבאוקושעולוזנואבוננהיהיאלשי

ןיבדיזמבןיבםבהנקםאוולשםניאסהיכ

םהבםיכוזםהילעבשהיהאלכונינקננדשב

לעשמוחוהבננהלעןימולשתש־שפ״עא

יםבהכוזוניאהרותןידםלשישםדוקלזנה

השעמכאיהולעבהברכנאלשהדבאהםנשא

לעבשיאלםאלזנהוהבננהםנמאירתומה

ןיאשתולנהןמזבותיבהןמזבןהכלובושי

שואיבולונקנףסוי׳רהעדיפלעודיןהכ

הארנוןינקונינקםבהנקםאוולםירתוסםהו

ךירצויהכשלהןמםינוזנהםהבםיכוזשיל

האנהבםירוסאםהשםירבדמונינקאהיאלש

םירבדמאלולקסנהרושוחספבןימה,ןננכ

תושדקהןונכהשודקהמחמםירוסאש־ש

םאולטבונינקדיזמבםבהנקםאשתיבלש

איבמושמוחוןרקםלשמוסייקונינקננדשב

יםלשישדקהןמאמחרשאתאורמאנשםשא

סבשדקלדחאשיאלםירוסאשתושדקהשיו

ןושאררשעמבשדקמיולירחאשיאלםירתימו

השוריבובלפנשדבלובשיקמלארשיןיאו

ןמרשעמבוהמורתבשדקמןהבו־ומא♦באמ

ולפנםאוילארשיויולאלוםירוכבבורשעמה

ימלםרבמלשחלשישםישדקמ.השוריבםהב

הליבאבודחיתנשםירבדבאלוולםייוארשתש

ינשרשעמוםילק'םישדקוםישדקישדקןונב

אלולארשילהיתשוהליבאבדחיתנשלארשיל

דעהוהולמבשדקליוארו♦םיכרצראשב

ןבלןוצרהיהאלולחרליבשבדבעשבקעימ

הנהויהאלתינקנובוודיב־ולמבראשג

וניאדועיה•תעשבהמאלותכתארכומה

התנקמףסכיאנתבןינקהקרםולכןתילךירצ•

ינארמואכתוריבשימדידילעשדקליוארז

שדחהואםויהיתדובערכשבתאזתאהנוק

לעלחריאושנומדקשבקעיונאצמשומכ

הדובעבתאזתאםנךלהנתנורמאנשותדובע

:ידמעדובעתרשא

השאהוהשאללעבהתונולכסחולשלןיןיך^

תונולכסלעבהחלשסאלעבל

ורימחהוןיששוחןינקןתנאלשפ״עאהשאל

חולשלונהנשןיבןינקתקזחבןהשןהילע

ןכאלוןינקהרחאןיבןינקהםדוקתונולכפ

רהומהןינעבוילעבלהשאההחלששתונולכסה

ןוקתהיםינוקתהשלשיתאצמבותכהרטשב

יתמיקויתבצקויתינתהשרהומהורשיאדחאה

הדותברומאההילוחכרהומישפנלעהל



ןדעםישנ
ריסןג

ילחרןוצרםגה־השפ״עאולחרבןינקןינקה

בקעיןוצרהיהיאלוליאוהןעוטןועטישאו

םדקשןויכבישהלשייןינקהרשקך־א

ובכראשנלחרבןכלןוצרהיהאלורהומה

בקעיהצרתנוהאלחאאיבהשרהאוהאדלה

ר־ומהידילעהיאושנרישבהאוההןוצרה

םימכחהתמבםהויהאולהדצלעןכללהיהש

םאתבהןוצרםגתויהלהנאישיםאשהלפנ

םאשערןיבובוטןיבתנחבמתעדתבהיהת

לדבהןיאויסמההדצמהיהיזאהצרתאל

הממבאהןוצרלעהיהתשתרנובלהנטקןיב

אלוהמאלוהבתאשיארובמייבורמאש

ןינעבהנהיכתרנובלהנטקןיבלידבה

תרנובאיהשיאדובהירדנתרפהבםירדנה

לאבוהבהםכימסהוםירדנהלןיאהנטקהש

הנמיאהיהתםאיתלוזהירדנתרפהבבאה

אלויןהילערבוע^אהתושרןיאשהשורנו

תושרבהנטקהשםירמואההלכקהילעבתעדכ

השועאלאבאהתושרבתרנובהןיאובאה

וליפאוהשורנואהנמלאהתיהיהנוצרל

שיויבאהתושרבהיולתהניאהנטקאיהש

היהתשםאיםהולאוםיקלהקלחלונל

ןיאואבאהלשיםאתרנובואהנטקתבה

םאםרולאוםיקלחהעבראםהירהבאהל

היההשםאיבאהלשיוהנטקתבההיהתש

ץאותרנובהיהתשואיבאהלןיאוהנטק

םנמאיבאהלשיותרנובהיהתש'ואבאהל

ידילעןוצרהבאהלש־והנטקתבהתויהב

השרנללעבההצרםאולעבלהאישהלבאה

דעהישורנלכקמהיבאהנטקאיהשדועב

םדוקהאישהשירחאבאהתטםאורונבתש

רינבתשדעהלןיתממהתונטקבאיהודונבתש

ןתנו׳ותירביפסהיבתכורמאנןכיכהטנלכקל

'ןמזרחאשיאלהתיהוהכלהווהיבמהאציוהדיב

ישרנההליואררהאשיאלתויהל•היואראיהש

היבאהאישהשירהאהשאהרונבתםאםנמא

ןכםאוהישורנתלכקמאיהיההיבאשדועב

איהשדועבהישורינלכקמהיבאשירחא

ירחארחאלעבלהאישהל־ולשיהנטק

ילעבתעדכאלישרנתתואןמלאתתש

ןכיכןואימלהדועיאיהשורמאשהלכקה

שיאלהתיהוהבלהוותיבמהאציורמואבותכה

ןיבהאצישרחאהיוההתיוהשהארנורתא

ןיאשןויבויהיבאידילעןיבהמצעידילע

שיאלהתיוהךכהמצעידילעהנטקהישורנ

ירהאהישודקללכביהמצעידילעהניארחא

הישורנרמאיםאשיהיבאידילעהשרנהנש

רונבהשדעללכהדחהלןיאוהיבאידילע

המ

ולורמואאוההסונאהלעוהסונאתקזחבאיה

לכאהתצרםאהסנאשירחאהשאלהיהת

תשאהניאהילעאבשוליפא.יתצראלםא

תרנובןיבהנטקןיבבאהלהיהיםאויש־א

ארקנןמהיארםיאיבמהויבאליולתןוצרה

רבכיכהיארהניאה־פתאהלאשנוהרענל

לכאיךלוהקךינפלהקברהנהורמאםה

דבעהםעתכללהצרתםאהללואשלןוצרה

ירושעואםימיםתאתבשלהצרתםאואדימ

לבקתםאשומכיכשיאהלערמולךירצןיאו

םנןכהיהאלכאוההנוצראלכןינקההשאה

ןינקתתלותואהירכמחירבהשאששיאהלע

הזלכיכהיהאלכאוהונוצריתלכהשאל

הלכקהילעברםאמךפהסמההדצמאוה

יוהרב־לעבשיאהוהנוצרלתשדקתמהשאהש

'הזשהשאלהיהתולורמאממהנעטןיאו

רחאהרותן־דמשנועהוהנקתהדצלע

אברדאהנחקיאלםאוחרכהבהמששיאבהש

קרתירבארקתאלתירבהוסמחהדצמאוה

השאהדנבןכארמאנוםהינשןוצרתמבסהב

םנמאיתירבתרפהבאצמתהדינבהוהערמ

ומצעלקררחאידילעיולתןוצרהןיאשיאה

ונינקנווזהשעשןטקלכאירנובתויהלךירצו

םימבההןיבשיהקולחהשאהויהיהאלכ

השאהידילעיולתןוצרה־בםירמואםהמ

לעיולתןוצרהיכםירמואםהמוהרנבםא

ןמהיארהאיבהתינשהתעדהויהיבאידי

הלהשולההתלהיבאןאמיןאמםאוקוספ

לעןועטלרשפאובאהתושרבןוצרהבותבה

המשתאשיאבהשרחאיכןעוטהיארהתאז

כלכבאכאבואיהחתופמוליאוההנוצרב

הלתןכלעוובלמבאכהףודהלבוהוהיבא

איבהובאהידילעןוצרהםוקמההזבבוהבה

תושרבתבהשבותכהתדנהבאבשהמבהיאר

שיארוכמייכורמאשהממהרכמלוליפאבאה

הלתשםירדגתשרפבדועויהמאלותבתא

אבשהמםנמאיבאהתושרבתבהרדנתרפה

השאליהבהסבעתאוליתתנובלכרופסב

היהשרמואהרמוללוכיותבברמללואשןכו

רבדבהתצרשלכימהנהוהנוציברבדה

ינפמרמוללוכיהדיביולתהיהןוצרהש

הצורחיהשדעהווילעלואשןוצריכהעדיש

לכמו•.יאיהםגהמיבסהןכלעברמבותוא

יתשמתחאןוצרעירכהלןיאםירופסהולא

באהל״רסהינשןוצרתויהללוכילכאתואפה

הנהבאהןוצרלעיולתןינקהשדעהויתבהו

לחרליבשבותנוכלחרבדבעשהמוניבאבקעי

היהאלהאלכקרןכלןוצרהיהאלשרובעבו



דטקןדע־.םיש:ריסןג

תהירביתבההצרתאלםאשםעטהןיאבאהסאויהת־הוהבלהוותיבמהאציוםעטהמ

חתופמרבכשבהנוצרםעהיהישלכאבאההשורנהואהנמלאהירדנירהשןעוטןועטי

סנהיבאןוצרלעהנמזשםבחהעייסואיהבישהלשייבאהתושרבםייולתםניא

הנוצרלשיהשורנלעשינפמהנוצרםעאלאבאהידילעןוצרהונילתאלונהנאש

סנמאיהנוצרילכהנווזהיהיךיאוםותכהרנבםאלכאהישורנלכקלדונבתשםדוק

חדיבתושרהבאהלןיאותרנובתבהתויהבידילעהתשירנירהאיסנןכותלכקמהאיה

תויהלאוהוינמיסותורנבהןמזושיאלנוודזהללכאבאהתושרבהיולתרונבתשםדוקהיבא

ומכםינוכנםידשוחמוצעודיהםיקמלרעשהנוצרלאיההתשירנןמזברונבתשירהא

תעךתעהנהוךאראוךילערובעאורמאעהלתויהןמזבהילערבועבאהתושרןיאו

יהמצךרעשוונוכנםידשרמאמאוהםידודהאציהשורנואהנמלאאיהשתעלכםירדנ

ואבאהלןיאוהנטקתבהתויהבםנמאללוכהשורנוהנמלארדנוקוספויבאהתושרמ

הנסקאיהשדועבהיבאנווזמהנמלאתנשתורנבהןמזבהשרנתנואהנמלאתנשהשאל

טנהכירצהניאונווזהנווזןיאהיבאתמוקוספההזללוכותרנובלקרוניארדנה'ירהש

תודעיהלכקהילעבויהיהאלכהנווזוןכירהאוהנמלאתנואהשרנתנשהתואל

תשמשמוליפאתאצו־ותנאממאיהשןואימלהתויהבםנמאיהרדנותורנבידיל־אצי

תנהכמוליפאששתבדעהורעשווינפלןוצרלעיולתרבדהבאהלשיותדנוב

רשעתבדעששתבמויןואימהכירצהניאקרתרנובלהנטקןיבלדבהןיאוםהינש

דונבתשדערשעתבכותנאממתנחבמםאילכיכהנוצרםעתויהלךירצתרנובהש

ינפמקולחההזותנאממתנחבמאלותנחבמירדנונאצמהנהויסמחהדצלעאוההנוצר

יפלוםהירבדכןואימלשטנךירצןואימהשאיהשתמאבובאהתושרלעםייולתתבה

אלםארונבהשםדוקהאדוהךירצונתעדיהיבאתושרלעיולתהנווזךכתרנוב

וניאאוהוויבורקבהרוסאהניאוובהתצרלעבאהתושרוריבעהאלהלכקהילעבו

נווזהמעהשעםאךאיהיתובורקברוסאירדנלעשורמאהמלרבדהןכםאותרנובה

הנווזבהצוראיהוהרנבוהנטקאיהשדועבםתנוכםאויםיריפמבאהולעבההשרואמה

♦ןכתושעליוארןיאודהאןינקהכירצהניאןוצרלעםייולתהישודקשהרענאיהשדועב

דונבתשירחאמנווזהתושעהליוארןכלוהרענלהנטקןיבולידבהםהשינפמהיבא

יפכתורנבהןמזאוהוהנווזבהצורתויהלהרשעםיתשתבדעיבתרנובלהרענןיבו

דועבהיחאואהמאהנווזםאויונראבשדהאםויוהרשעםיתשתבמוהנטקתארקנ

יהרותןידמנווזהנווזןיאהנטקאיהשאיבהשכהרענתארקנםישדחחששדע

לכקלםידיקפושעשואהשאהואבאהחילשםישדחהששוהרשעםיתשתכמוםינמיס

ואבאהורזחאלאןינקםגינקןינקהםידעבונאצמאלונחנאותרנובארקתםימלש

ןינקהדיקפהואחילשהלכקםדוקיהשאהרמואבותכהותרנובלהרענןיבלדבה

ןינקהתאםילשמשןוצרהיםנינקלטבםידעבתארקנהנמלאהוהירוענכהיבאתיבלאהבשו

ןינקונינקוברזהםאורובדידכתויהלךירצרמאמויתאזההרענהןמרמאנשהרענ

איההאיבהוהאיבבו.השאהןינקב׳ירמואשוהזוהבלכלפנוולהתתלהיבאץפהולוםכחה

תירבבאובאורמאשומבןוצרהתמכסהןינעלאלהרמאוהמעובכשדהאהאנשרבד

איהשםירמואשהלכקהילעבתעדכאלךתואיכהתואםיחירבמונייהאלותואץופחא

:הביכשהחבץאיבוחבאכתייחדובאכהיהיהז

היהאוהמאהנטקהתאאישהללארשיין^ףנ״ייהאלכאוהבאהנווזיבםכחחרמאמ

דצלעםלשןינקםנינקןיאשפ״עאואלםאשהיההנוצרבהנווזהמלשההםעיכ

ילהארנירקפהלתומותיהויהיאלשהנקתדועוהסונאתומדכאיהוהמעבכשךיאןכ

היתובורקמדהאאשנםאהנטקאיהשדועברמאשומכהמעובכשרחאהאנשהתליפנש

היתובורקמתחאאשנםאויבורקמדחאואחכוהנוצרבהיההנווזשללכמיםכהה

דועבהילאאבהוהלךלתוונממאצתתאזטנבשרנתהלתוכזהלשישםכחהרמאמ

ישיאתשאבאבשןודגהיהיאלהנטקאיהשתעדשילחהלרבדההזדמאוהצרתסא

ןידהאוהוץנקונינקןיאןינקהשעשןטקןאמיןאמםאוקוספמהיאראיבהשםכחה

:הטושלחקפנווזיטנןכוהטושבידילעןוצרהבותכההלתשולהתתלהיבא

שיאהדמ



ןדע
ייסןג

םיבתוכודימותואםימלשמוונהנהולהקו

השאלאוהרהומהשינפמאינודנאצומבותוא

נולזבבייחירשאןפואהויראבתנשומכ

ס־רבדהיכםכחהראבשיפכבתכההשאה

ןינקהורכמהאוהדבלכןוצרכםזימםינקנ

מהשבהזוףסכושובלמוהקשמולכאמב

תודשהותועקרקהוםינינבהלכאיםילמלממ

ןינעמונעדירשאכםיבתכןוצרהםעםיכירצ

רמאשומכלאמנחהדשןינקבה״עאיבנההימרי

ןכירחאולאמנחתאמהדשהתאהנקאו

םייקתיאלויםידעדעאורפכבבותכאובותכ

יםידעובתכתלוזבםיתכהותודשההנקמ

בותכי.ונקיףסכבתודשאובלדיתעלרכזןכו

הניאהשאהויםידעדעהוםותהורפסב

הברההרתיאיהלכאתודשהןמהתוחפ

היהתשלכנומולנסומןמזלהנחקיאליהזב

ימלועןינקאיהלכאםילםלממהםירבדכ

םידעובורטשהילעבייחתיותירבתשאל

ירהומהןינעבנהנמהןמהזהקלישרמאנו

םינשיפלערמואבותכההנהםידעברובדהו

רבדםוקיםידעהשלשיפלעואםידע

הרשעהקלשזעובהשעןכוםהמדהאנווזהו

אוהשפ״עאוםויהםתאםידערמאוםישנא

יכהיבאומהתורתאםנורמאהלואנהלע

הנעמללהקץבקלהשאשיאשראישתעב

הלתירשאנווזהאיסהרפבתויהלאוהו

יוארםידעהויונמדקהשרקעהיפכנווזב

תיתמאההנהנההמויתירבינבםירשכםתויהל

ןינעלכבןיבמהרותלעבלצאנווזהתויהל

יריסאץנעלכמליצנרשכנווזההיהישרוסא

אוהןישוראהןינעיכונידיבהלעהנה

ינשהרהומהדחאהיםירבדהשלשבאוה

וניברםכחהויבתכוםידעישילשהוןוצרה

רוכשידילעהיהישנווזיכ•שריפףסוי

ילוןינקהורכמהומכהיהאלכאוההטושו

םייקתיםאךאקפסמטנךירציכהארנ

:דהאןינקךירצ

יששקרפ

רשאםינושארהםימכחהיתאצמם3מא

חשאהתינקנםירבדהמבבוראב

ידנוואהןמינב׳רשיהזמהזםיקולחםהירבדב

םידברהשמחבתינקנחשאהשימואע״נ

איבהוםידעבותירבברהומבהחיקלכהשיראב

אישנהוהישאיידויבותכהןמםלכלהיאר

רתומביםהולאוםירבדהששאיבהע״נ

יץנקבוןישודקבוהאיבבובתכבוםידעבו

׳רז

ישימחקרפ

היבאםעואהשאהםענווזהשעש£*יא.ד

ראשכרטשבוםידעבתויהלךירצ

בותכויםידעורטשםיכירצוםינקנהםירבד

השאהנווזוםידעדעאוםותחאורפסבבותכאו

ןידבאוהתודעםשהיהתאלםאשרתויב

הזבםינקתמהםתואושעלודגנייסוהתופמה

יפלתודעבםוסרפבנווזהותואתויהלן־נעה

הקיובותכורפסהתלחתבונראבשםישרשמ

םימכ־ןמשירטשהםנמאיםישנאהרשעזעוב

שרנמהשםשכורמאוםישורנהןמוהושיקהש

םיקזחםהירבדןיאובתכבהנוקהךכבתכב

הלכקהילעבירבדמוהוחקליכילהארנשינפמ

םירבדהשלשבתינקנהשאהשוראבשהמ

םירמואשבתכהוהאיבבובתכברהומב

בתכהשהזבםתעדוןישורינהןמוהושיקה

ונחנאויהנוקומצעבתכהךכשרנמומצע

רקעאוהרהומהונתעדיפלשונתעדהזןיא

היהיוילעבתכהוויהיוילעםידעהוןיגקה

שקומותויהלןכתיךיאויומצעבקיפסישאל

םוקמיכורמאםתצקמשדעןישורנהןמ

ןונבטנהבירצהניארטשהבתכנאלש

שקומבתכהיכלקועמטפשמהזוהשרואמה

רקעהלאשקומהןמונידיךיאוטנהןמ

-ראבתישומכטנאיההכירציכתמאבו

אוהשםתעדןיאורטשהםיבתוכהלכקהילעבו

המהאיבבובתכברהומברמאנהבתכה

ותואםיארוקךאםתעדיפלובםיצורש

רהומהובםיבתוכשינפמהבותכםשב

םיארוקונהנארשאותשאללעבהבייחת־ש

הבותכארקירהומהןינעלורחאוטרהומותוא

בתוכאלאותעשלותואםלשמוניאשינפמ

רמאנהרטשההזבםיצורםניאווילעותוא

תוכיאונראברבכוהאיבבבתכברהומב

בתכרטשהםיארוקונחנאםנמאיובןינעה

םידעוןוצרורהומבהיהנווזהשררבמאוהיכ

הבותכםשךאיהבותכאלובתכארקיו

השאלשיאהבייחתיש־םלקרםכסומוניא

היבאתיבמסינכתש!דשאהינדנורהומהןמ

ןפואלותואםיבתוכותוירחאבלעבהםלכקיש

ילעבויראבתישומכהבותכםשכארקיהז

ותליעבהיהתהבותכיתלכורמאהלכקה

ירחאומהרהומהלעםנוצרותונזתל־עב

תליעבותליעבהבותכיתלכםירמואונחנאסנו

לדבההויםדקומהרהומהלעוננוצרותונז

תולהקשיויראבתנםירמאמהינשןיב

ירתאוזנח*תלוזםדקומהןמבותכלינהנ



המקןדעםישנ
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לארשיונהנרשאהעובשהליבשבםעט

העובשהםעטיכרמאוןינקהתעשבםישועו

םינברוםיארקלארשיוקלהנשרובעבאוה

תיארקןכרואתינבריארקהקישרשפאו

ןינקםהמםיחקולםתדוהיניאלשרובעב

רטשבבותכשומכםיארקהתדבדומעל

תירבבםבלרהבמבםהינשונתהווצרדועו

תאזבומעןידהו׳וכוברוהרהיקהבויניסרה

תעשבםישועשהעובשהלעןכאיהעובשה

ןעוטןועטיםאוירבדםושרמאאלןינקה

רשפאיארטשבתרכזנהאיההעובשהתאזיכ

דבלונטמןינקהתעשבםישועשהעובשהיכ

יניסרהתירבבםירמואשכהעובשהםיחקול

שראמינולפןבינולפינאברוחרהיקהבו

ילתויהינולפתבתינולפתאשדקמו

בתכברהומבהשודקוהרהטלעהשאל

יםישודקהוםירוהטהלארשיוהשמתדכהאיבבו

ינפמןינקהקוזחלקרונממהעובשהןיאהנהו

תורעהלהאצמבוידילעהיולתהתשירנש

ונממםיחקולןכלעוראבתישומברבד

ןיאםינקנהםירבדראשכהשאהיכהעובש

ראשלעםחנתמאוהשומכותפסותםב

השאהןינקלעםחנתיאוהשרשפאםירבדה

רטשבלכאיקוזהלהעובשההשועןכבו

דועורמואשומכםהינשןמהעובשהםיחקול

רהתירבבםבלרחבמבםהינשונתהווצר

רומשלאוהשםעטןתונוברוחרהיקחבויניס

העובשהתאזשדועויםישדוקמה׳הידעומתא

םיארקקלחהןמזמםיארקהימכההושדח

םיחקולשתמדוקההעובשהםנמאםינברו

םימכחהירבדמהארנהןינקהתעשבונממ

םיחקולויהשםודקהלארשינהנמהיהןכש

לארשיתדמעדונהיההזוהעובשןתחהןמ

ע״נדבועהאיבוטוניברהנהוירהומהןיעכ

ןכורמאארקיותשרפבדמחנהרצוארפסב

התמותירבההרפהאיהיכהטושברמאנ

תלוזבנווזםלשויאליכהעובשאיהוהתוא

הלכקאיהשינפמןוצרהותירבוהעובש

ליאוהוהשודקוהרהטלעהתויההעובשב

הלועךכלעמלועמתוהלרמאנהתטשו

םישודקתשרפברמאויםכחהרמאמזובמ

העבראלעאיהשתמאהלעהעובשהןינעב

נוודזירשאאוהובוחהאוהםהמדחאםינפ

ע״נהעושי׳רויתיובוהעובשילכרובעיאל

אשתאלקוספבםירבדהתרשערפסברמא

ןמרשאיאנתהויאושלךיהלא׳הםשתא

בייחתתרשאהטושהתעובשבאיההרותה

יןיאושנהולאבנשוהרבכוהלשיאנתהםע

רמאו

רמוארפוכהלובשאלעבלכאההדוהי׳די־

םידעבובתכבושוראורהומבם־רבדהששב

אובאוךלעבשאורמאנשהאיבותירבו

ולאמרמאמםישןיאשהארנ־ךתואתירבג

המלרתוסםימכחהירבדמונראבשםירדסה

תינקנהשאהםירבדהשלשבשונמדקהש

יהביכשהןינעלרמואהדוהי׳רהאיבהךא

רבכהשלשהמרתויוריתוהםימכההםאו

אוהשןינקהלעקרונרבדאלונחנאשתעדי

יברוסאונינעשודאםשושידאהתתמא

ך״ססון״ישוותלוזשיאלכלהרסאןינקב

םימכההךאיבשבשבכומכאוהוןישמתשם

רתויורדסוהעובשהוןיאושנהופיסוה

ןמינב׳רםנמאיהעודיתמאהוהשלשהמ

ותעדןיאהשיראברמאשהמידנוואה

ולידבהןכלעורהומהםצעמץוחןינקהט

החיקלהםנמאיםינברהתעדכומצעינפב

רהומהוראבתישומכןיאושנהלעהרוהאיה

ןוצרהלעהרומתירבהושוראהומצעאוה

חכםהינשיכבתכההכבםידעהאיבהו

הששאישנהוהישאי׳ררדסשהמךאידהא

םהוםירבדינשבתכהוםידעההשעם־רבד

תאיבאיההאיבבורמאשהמוידהארבד

ונראבשיפכןוצרהתתמאאוהשתירבה

ונינעשודקהשןיאושנהןינעלםהן־שודקהו

ראבתישומכלהקץובקידילעדוחיוהשרפה

ןינקהוישוראהםצעםויקלהרומוניאש

םויקלהרומוניאשהעובשהלעהרומאוה

אצמניראבנשומכקוזחלקרנווזהםצע

רהומבםירבדהשלשבםיקתמאוהשוראהש

םיכירצןיאושנהךאיבתכהםעםידעוןוצרו

םנמאיןישודקהםעטוהזוהשרפהודוחי•

ראובמהזרשאכדבלקוזהלאיההעובשה

דבלתינקנהשאהןיאךאיםימכחהירבדב.

רמאשומכויםימכחהוראברשאבהעובשב

אלאםביתרמושתרוצןיאוהעושי׳רםכחה

עבשנםנושיאלאשנהלהעבשנהשאתרוצב

ןיאשהזבןוצרהוהשאלולהתויהאוה

אוהעבשנסאשהעובשהידילערסאםוש

היהישאיההעבשנוותשאתינולפהיהתש

תשאהניאוהזברסאםושןיאהשיאינולפ

לעאבשתקזחבוניאהילאאבהושיא

ולהתואתהקלעבשנהאלאישיאתשא•

הרוטפאיהשוראהיאנתהשעאלוהשאל

ןכאיותעובשבשרדיאוהושיאלכלאשנהל

ליבשבריכזהשע״נןרהאזניברםכההליתיאר

ןתנםנמא♦םתעדתאהננושוראהתותמא



ייםןג

 

םייקתיאליאנתהםייקתיאלםאהשעמלםדוק

♦איבהזרבדבםימכחהוששהיןינקה

יאנתילכרשפאיאוןינקההיהישרשפא

לטביאלםאוהבותכיאנתבונהנשהמיפב

הזרבדבןיצורפויהייאנתהלוטבבןינקה

לעוורבהתאדהאתומרלתושעליוארןיאו

םימשהנוקןינקב.הנתמלןיעיבשמוונהנןכ

יךבלביוחמהיהיוואנתלעדומעלץראו

ותואןיהירבמם־שלהצורוניאוולשיםאו

וניאוויסכנמדריוןמזהאיבהיותעובשםייקל

ולןיאווחרבלעהנאשיואנתםלשללובי

אלאשרנלהרותההתשרהאליכשרנלתובז

:רבדתורעינפמ

ינימשקלפ

טנהכירצהניאותוירעבשפותןינקהןיא

ומכןינקהתניתנירחאאיהאלאי

ןינמםימכחהוקדקדויןינקהתניתנםדוק

תוירעבשפותןינקההיהיאלשהרותןידמונל

ןושלונאצמשירחאמםימכחהתצקמוראבו

תבתארמאשומבתוירעהתרהזאבהחיקל

לעהרותאיהוחקתאלהתבתבתאוהנב

עמשמהיהיילחקהתוארמאנשומכןינקה

וילעהיהיאלשפותןינקההיהיאלשןינעה

שנועתוירעהיטפשמבונאצמונחנאוישנוע

ןיאשהמבבותכהשינעיךיאוהחיקלהלע

יהרותןידמהונאצמהחיקלהשדועוםותכול

רשאשיאהימובותכהרומאבהאושנהלע

לכשבוטרתויויהחקלאלוהשאשרא

יןיאושנהלעאיהתוירעבהרומאהההיקל

היהישתוירעבןורחאהקוספברמאנךכבו

לכושפותוניאןינקהםנמאילכהלעשקה

ןיאוםולבהשעאלתוירעהןמתחאהנוקה

הזלעהיארהםנמאיהרותןידמשנועוילע

ללכבונאצמשהמשפוהןינקהןיאשל״ר

תשאלאוורמאבשיאתשאתוירעהתרהזא

ןינקהןיאויערזלךתבכשןתתאלךתימע

האציובותכהןמהיארבשיאתשאבשפות

אצתשכלרחאשיאלהתיהוהכלהוותיבמ

אצמנירחאשיאלהיהתךכרחאותושרמ

שפותרחאןינקןיאשיאתשאאיהשןמזלכ

תעשבשעודיבשהדנהןמץוחתוירעב

ןינקההיהיאלםנושיאתשאאיההרהזאה

שקהובותכלעדמועתוירעהןידויהבשפות

רבכויבותכהןידכרורבהשקהבאוהשהמו

ירקעתוירעהלעיתנקתרשארפסביתראב

שקהבובותכהןמםהשהמתוירעהירוסא

רורבה

י

התיהאליכורמאותושדקמהתוגאשברמאו

ךרדלעאלא.השאוחקיאלש.חוצמםהילע

תעדהךרדלעםתאישנהתיהאלאהאישנ

רבכויםישודקוהעובשהבייחתיאלתעדבו

אלרחאומהרהומהשוראבםימכחהשתעדי

ויניעבהלקאהתאלש־ידכאלאהלםשוה

םויקלנייסושעשהנובהתילכתהנההשרנל

:ןוממשנעסןיבשפנהשנעמןיבןינקה

יעיבשקרפ

םדקומןיבןינקהלעדמועיאנתםושןיא

תנמלערמואהדציכירחאומןיבי

הצרישתנמלעןהכאצמנאלוןהכינאש

ןינקהזיאביםייקונינקויבאהצראלויבא

ינאוישכעמרמואהלכיםייקיאנתהןיא

אלסאאלאךכתנמלעתינולפתאהנרק

ינאיבאהצריםארמאאלאוישכעמרמא

יןינקהםיקתייאנתהםייקתישכתאזתאהנוק

ןינקהתאםימכחהושיקהטנהןידמשקהב

רפסבותכהרמאשהממיאנתובןיאש

רבדאוהשתותירכרפסארקנהזלותותירכ

אלשתותירבהםעטוהזוהניבלוניבתרוכה

תשרונמתאורמאכיאנתםושטנהלעהיהי

וניאשינולפמץוחםלועהלכלהרוטפוינממ

תעדכאליתותירכרפסארקיאלהזשרשכטנ

אלשתותירכןושלםעטשהלכקהילעב

לעושיקהןידההזבוירבוחמבבותכי

יאנתסושןיאןישורנההמןישורנהןמןינקה

דמועיאנתסושןיאןינקהךכוילעדמוע

ילעבתעדלעןעשהליוארןיאויוילע

ותעטהםאםדקומיאנתלעורמאשהלכקה

רמארחאומיאנתלעםאוילטבןינקההיהי

ןינקהםייקתייאנתהםייקתישכוישכעמהל

םייקתישםדוקודמאםמצעסהוערפמל

ישודקויהיהשדקורחאאבםאיאנתה

םאשעירכהליוארויקפסמםישפותםהינש

םאההטפשמהמיאנתהםייקתנשםדוקתינז

הישודקויחיויאנתהםייקתישדעוניתמי

תנודנהיחתתינזשירחאואגרהתוןירומג

ןיינזעיאנתהםייקתנאלשןויכהרוטפכ

היהישםיאנתהעבראולויהישךירציאנתהו

ןיחסידקישורשפאהןמהיהישוהשעמלםדוק

יאנתבראבתהשיפכואנתליפכישוואללע

השעמחירהוישכעמרמואחלכו♦דנינב

השעמההיהישכונרמאהזלויאנתלםדוק

םייקתיאלשכיאנתםהלשיוןינקהל״רםדוק

יאנתהסאלכא״ןינקהלטכיאליאנתה



ומקןדע

םישנרדס
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ילעבירבדלעמשתאלויומשאתאאיבהו

לשהעוצרכהקול•איהשורמארשאהלכקה

תאורסאויהיהתתרוקברמאשמרקב

סעםידבעהתושהבותכהשםושמהחפשה

דומחהםעהפםכלובשורמאבםירומחה

אלאדועאלוירועשםהלןיאשםירבדולאש

שרבאבהחפשהתאיבברזממהתאורהמש

הנמכאבהדלוההחפשהתאאשנשרזממה

ףסכהורמאהזלורשבהיהיררחתשתשרחא

רמולונל־וארשהמוים־רזממהתארהממ

ינפמאלאםשאבהילעאבהבייחתנאלש

הבשפותןינקהןיאשהרוסאהורע.לעאבש

םישנואשנשינשתיבישנאובייהתנךכלו

ןהבשפותןינקההיהאלשינפמתוירבנ

לעןאצליאםימשאורמאשומבםשאב

תינענכהלעאבהשקוהשןויכויםתמשא

שפותןינקהןיאשםשכהפורחהחפשםשאב

אלשהארנוהחפשבשפותוניאךכתינענכב

םישנהלכאיצוהלרמאשומכמנןהלונתנ

ןתוינענכבןהןיידעיכ׳התצעבןהמדלונהו

ולדבנאללארשיםעהיכרמואבותכהו

לאתבלעבורמואאיבנהויתוצראהימעמ

ןיאוינענכאוהת־נענכהןמדלונהורכנ

ירהשתינענכללארשיערזאציךיאאלפהל

ךלומלריבעהלןתתאלךערזמורמואבותכה

׳הברמואוירחאמךנבתאריסייכרמואו

ןהמדלונהורמואןכלעוודליסירזםינביכודנב

םישנשיויםיריינתמהןידכםהשל״ר׳התצעב

שרנמוןהבשפותןינקהוואלירומאבתורוסאש

הללחוהנוזהשורנלודגןהכל׳נמלאןהולאומנב

לארשיןבלתרזממטוידהןהכלולודגןהבל

לארשיתבלינומעויבאומולארשיתבלרזממו

דחאוםירבז״דחאלארשיןכליבאומוינומעתבו

אלוינומע"הלכקהילעבתעדכאלתובקנ

יראבתישומכתיבאומאלויבאומתינומע

תשירנוהכפשתורכואכדעוצפללארשיתבו

רחאשיאלהשרואשירחאהשיאלשיאה

םישנהולאלעויץולחתשםדוקהמביהו

אבאלשינפמהמלטנךירצושפותןינקה

רמאשינפמןיאושנהלעאלאןהילערוסא

ןיאושנבאיההאיבהשדעהואוביאלוחקיאל

ימיואלמיכיתשאתאהבהבקעירמאממ

יהביכשהןינעלקררשפאיאיכהילאהאובאו

תורכואכדעוצפאוביאלרמאשהמדועו

בותכהאבהמוהביכשלםייוארםניאשהכפש

ןינקהלערוסאםושאבאלןכםאורוסאל

רוסאבםהןיאושנהםאשרמוארמאיםאש

הבושתהישפותהיהיךיאןינקהאוהשורקע

שרגתת^

יםי-קעהששםהוהרבנהךרדבםהשהמורורבה

יויראשהשששיאהלערוסאןושארהרקעה

יםיראשינשלעשיאהרוסאינשהרקעה

יוראשראשלעש־אהרוסאישילשהרקעה

ראשוףונלעשיאהרוסאיעיברהרקעה

ינשלעםיראשיגשרוסאיש־מחהרקעהיוראש

לעםיראשינשרדסאיששה•רקעהיםיראש

יםיפנכהתלוזםיחרפבוםירקעבויאשראשוףונ

ןסובותכהןמםהםירקע•השמחהםנמא

רעציששיאלעשיארוסאו••רורבהשקהה

־ישפותןינקהןיאולאלכלעו־ותשאלע

אוהשהרבנההךרדמאוה♦ששהרקעהםנמא

םירקעבוראשראשוףונלעסיראשינשרוסא

השאלעהשארוסאויםיפגנהתלוזםיחרפבו

בוהבהןמשחשםירקעהשמחהלעהרקיש

יששהרקעברמולךירצןיאורורבהשקהןמו

ןכאיהרבנהךרדמהעושי׳ררסאשהמאוה

ימומבטנסיבירצרשאתוירעבםירדסאשי

םאהתבהלאאבב״חאוסאהתאאשנש

יפכרשבהבויההיאושנשםושמטנהכירצ

ןויכהילעאובלרוסאשתוירעהרפסבונראבש

ראשאשנשימןכוירוסאהענפהבענפש

טנךירצורשבהבםדקשןינקהויראשקבד

םירוסאהםנמאירוסאהענפובענפשירחא

םהירבדהבמאצויהלכובוברהילעבורמאש

עודיהורפסבהעושיר״רהםתואלטבדשא

תונאושןהשתורורבתויארבתוירעהרפסאוה

םלשןהבןינקהש.ןהבשושחלןיאתויראכ•

יםלשטנךירצשרנמהלכוןייוארןיאושנו

ןיאשםישנעבראשיתוירעהןמןיוהו

השאושיאתשאןהויןהב־ןישפותןישוךדה

ולאםנשתינענכורורצםושמהתוחאלא

שיאתשאלכאיהחפשהותותירכיביוחמ

לאהשאויהבןישפותןישודקןיאשראבתנ

תינענכהלעויונראבשומכשקהבהתוהא

חקתאלותבוונבלןתתאלךתברמוא

רמאנשתוירעהןידללכבאיהירהוךנבל

וראבשיפכךלומלריבעהלןתחאלךערזמו

תירבתשאלךירצןינקהשתמאוימיסבחה

אוהוהבשפותןינקהןיאהחפשהשונדמלו

הפורהההפשבהנהיכלארשיתבלדבעבןידה

רחאמאשנהלןמזדעדובעלהלןתנשםימדה

וניאההפשאיהשדועביכררהתשתשכןכ

ותמויאלהיהתתרוקברמואירהששפות

איהשינפמאלאהזןיאויהשפהאליכ

הילעאבהוהבשפותןינקהןיאהחפש

שיאבהילתהלשישםושמםשאבבייחתי

רמואבותכהוטפשמןכסנהלהיהןכםאש
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ימךאיןידבתויהא;השורמאןכלעושממ

יברמאשבכתויהאןהשםיארקהןמךשמנש

ירתהאלויווצאלרוסאההזמונדמלאל

רורצבהנתהבותבהשהשקמהשקיםאו

יברמואירתהבהתומירחאשללכמהייחבו

ןמהתומירחאובוהבהןמהרוסאהייחב

תויחאןהשםירמואםינברהיםבהוישקהה

סרוסאאבאליכםירמואשםושמשממ

לעםירמואושקהבםירמואםניאיבהרוהב

נווזלעוירתהנורדובו״הנווזהרהזאהתאז

רמאמל״רבותבהעמשמיבםירמואבויח

יכםיחאינשלערומאההוהאיאהשאו

תשאהלפנוםהמדהאתמותויחאיתשואשנ

בותכהוותשאתוחאאיהשםובילדחאה

רמאוהילעאוביהמבירמאשהמבריהזה

הייהבהילעהתודעתולנלרורצלחקתאלהנה

רפסבונראבשומכהילעלהילעמושיקהו

אלדורצלחקתאללעםירמואו־יתו־רע

רורצםישועוהתרצאלואיהאלל״ררורצ

רורצלש״ירלפכמהתרצתרצורסאשדעםש

יפלהיהוירועשםהלןיאשםירבדולאו

חקתתלמשדועוןתודעתולגלרמולםהירבד

רובעבהניארורצלתלמשללכמקספומןימקב

םיארקהימכחתעדמןווכמהםנמאיהרצה

ןידבתויחאןהשהמלרמאנהזשןימאהל

ןידמשקהבתורוסאתויתמאהרשאדהא

ןידונאצמאליכיאנתתלמהנהןיאוהורע

•ןוצרהותומבוםייחבדהאאלאתוירעהדוסא

התוחאלאהשאתאשלשיאהלערוסאשהזב

רבדהתרוצראבלךירצהזיפלורורצןפואל

נלפומאוהיבקיספהחבמתואישהמ

םיקולהםישוריפםימבההורמאויושוריפב

ןוכמהוירצקלהנובהיכםרדסלןוצרהןיאו

תאשלרוסאלהצרבותכהשיתמאןייערהא

ירורצםשהיהישתעבםישנםיתששיא

הנושארההצורהיהתאלםאשהנובהןיאו

רישעורבבשהינשהתאשלרוםאהיהי

תרהאםאורמאבםישניתשתאישנבותכה

לעאלאםישניתששיאלןייההיבולחקי

אוהוהנועותוסכראשערניאלשתנמ

תולנלרורצלחקתאלהנהורמאבןוצרה

לעוהקחהנממערנישאוהרמצהשהתודע

םוידעתורורצןייההוןינעכהייחברמאןכ

קולחרבדדורצהןיאויתויחתונמלאןתומ

רורצהלהיהיןוצרהאלאהורעהיולגןמ

הקחהנממענמישכתרחאהורעיולנב

דורצהןינעלהנובההיהתםאויהתנועו

השאתאישנםדוקןיבדבלהקחתעינמב

תינש

ןיאשראבואבהמביהלעךאטנבשרנתת

תשאהיהתאלרמאשומכשפותןינקה

לעתרמאנהיוההורזשיאלהצוחהתמה

.התיהוהכלהוותיבמהאציורמאנשןינקה

הזבוקדקדםינברהימכחוירחאשיאל

ויהיאלהדנהדצלעהיהיםאשרמאמה

ויהיהרהזאאוהםאוהבןישפותןישודקמ

ירבדביתשפהינאויהבןישפותןישודקה

לעטלפמיתאצמאלוםיארקהתדעימכח

ןינקההיהיאלהזיאלעושפותןינקההזיא

אבשהשאלכםירמואללכךרדמךאשפות

ראבלאבשימוישפותןינקהןיאהרותבהרוסא

הלכקהילעבושירפהשהממאציאלטרפב

ןינקהםאםהילעקפתסנשהמביהיתלוז

ימכחויונראבשומכשפותוניאואשפות

:שפותןינקהןיאשוקספםיארקה

יעישתקרפ

ולאתרוצתוכיאראבלונהנא^ידיףין;

ןיוהםרוסאונרדסרשאםישנה

התוהאלאהשאורמואבוהבההנהויתוירעהןמ

הזביכהזבםימכחהוקיקרורורצלחקתאל

המתוירעהןמולידבהלו״ותואבלחהקוספה

הזבבותכההצראלשתוירעבןכהשעאלש

אוהשראבהלחתביכתוירעהןמבורקראש

המראבולחההתעויאנתילכימלוערוסא

יהורעתלמבלחהאלןכלעוםיקרפלאוהש

םירמואםהמי׳ישוריפ־וברהתוחאהלמבםנמא

יתולואשםירמואםהמויתויתמאתויחאםהש

תבוהשאואהחוהאתבוהשאםירמואםהמו

םירמואםהמו־םיחאינשתונב׳ירמואםהמויהיחא

יןידבתויחאםירמואםהמוהקיניבתויחא

ןהשםאתונובהולאללכםשוהלשישהמו

תויחאהיבןידבתויחאואשממתויחא

ןתריתסראבתתתוננובתהטעמבתורחאה

םירמואםיארקהימכחםנמאירצקלוננוצרו

שקההןידמבותכהיכשממתויחאןניאיכ

הושהרזנרמוהולקוחושהרזנבןתוארסא

לעםיראשינשרוסאהתכוהשאתורעןמ

הרוסאיבאבאתבםאשרמוהולקודהאףט

היהולאדועויהרוסאהיהתאליבאתב

תוהאתורערמואהיהשממתוחאבהצור

יבהתבוהשאתורעןמןועמלןיאויךתשא

דחאםשבהתרכהלתפרטצמתחאלכולא

ריכזהאליכדועויתבהםעםארןכאלו

רואבכםישודקתשרפבןהילאאבהטפשמ

תויחאןניאשדמלמרואבכהנהןריכזהשימב

,־



זםקןדעםישנ
ייסןג

תינקנוקפסבןושארישודקויהיהבשפות

ןינקבהנוקינשהוטנבשרנמןושארהינשל

ןיבקוהרמךרדבהלעבךלהשהשאהידהא

האבוןיאושנבהיהשןיבשוראבהיהש

ךכרהאורהאלתאשנאיהותמיבהעומש

ןינקןורחאההמעבבשאלםאשיאהאב

אביןושארההלעבלתרזוהולטבינשה

ימלוערוסאינשלוןושארלהרוסאינשההילא

תצקוירחאלאשנתוםהינשמטנבאצתו

ועמשממדודהשעמואיצוהאלשםימכחה

יינשלאשנהוןושארהןמטנבאצתםירמוא

םושמםהינשל־הרוסאאיהשוקספםימכחו

תנוזמשרודשהךרדלערמואורזנרבבש

הרוסאאיהשרחאלהשדקתנםאשיאה

אבשהלועבהןכםאויןושארההלעובל

שפותןושארהןינקןיידעורחאשיאהילע

וילעהרוסאהיהתכ״אינשהתאיברחאו

תונזךרדהשאלעאבשימ♦הרותןידמ

רטפתשדערהאשיאלהרוסאהניאהשאה

ובייחאלשהתופמהןידהנהטנבונממ

ירפסלכבויהביכשתאנהימדקרבותכה

הנבייחישימיתאצמאלויתשפהםימכחה

הרבנהבהוסינכההורעירוסאןינעבךאטנב

ואהשאההתשעיע״נהעושי׳רתעדיפכ

אובישםדוקושיאלהשדקלהלכקחילשבאה

ןינעהעדונאלורחאלהשדקתנהדיבןינקה

האשונדחאוטנןתונדהאהנושארהנקהזיא

הלכקיהאשנליאדוהםדוקקפוסמויאדוהיה

םידושחההשדקתנימלעדונאלוןינקהשאה

יטנםינתונראשהורתוידושחהםדוקןינעב

הרוסאםישנאתדשוחהניאוןינקההלכק

דהאונרמאשםוקמלכיםלועהלכלאיה

אלשכטנםינתונראשהואשונדחאוןתונ

יטנםינתונםלוכזאשהורעיראשםהויהי

ךלהששיאיקפסמטנךירצקפסמןינקלכ

תמאלותעומשהאבאלוםיהואךרדהתנידמל

תמיכתקפוסמהעומשהעמשנואיחאלו

אלםאורורבבעדוישדעךכתבשויאיה

דמתשנשימיהחומםוידעתבשויעדוי

אוהשרחאשיאלאשנהלהרוטפותשא

יתומיולעבבםשאיודמאנשתמכבשחנ

ןכםאוטנבאלאהורטפאלהלכקהילעבו

השדחתבותככהוכידצהךיארוזחיםארבדה

תוצמברבעםאלכארקעברופכישכאוהו

וחשאןיידעולארשייעשרמאוהתולורנ

ןינקהשאיההרובסןינקהאיההלכקיאיה

רדאינולפמאוהשרמזאןינקהרמומהוינולפל

שפותןינקהןיאהתעדלעםידעודיעהםא

םאו

לכאירוסאבאוההתאישנרהאןיבתינש

הנושארההיהתשן־בהקחהנמסענמיאלסא

הצורהיהתאלשןיבתינשהתאישנבהצור

תעינמבאוהרורצהןפואיכרורצהזןיא

הנוצרלעיולתרורצהןינעהיהישאלז־קה

קוחרהרבדבבותכהרבדלתואיאלןכיכ

נווזבהצורהשאההיהתיתמיכתואיצמב

רבדלשומצעדועותינשהשאהלעב

הנוצרבשוחלןיאוהצורהיהתםאורובא

םירוסאהויהשרובעבויבותכהתנובירחא

הנההנתהןכלעתומבוםייחבםינושארה

הייהברמאיכהשקמההשקיםאויםייחב

ךיאםייחבאיהןיידעוהשודנהיהתםאו

יהרוסאתינשהשאתאישנהיהתהןינעההיהי

אוהתינשהתחיקלרוסאןפואיבבישהלש♦

יולנבהקההנושארהןמעונמלהיהידשאב

ןיאהשודנהיהתםאלכאתינשהתורע

ירוסאםשהיהיאלהנממקוהתעינמ

שפותןינקהןיאהלהתכלהאשנםאשהארנ

שפתורורצילכהרותהיאנחלעהחקלםאו

יטמשרנייאנתהלטבןכירהאוןינקה

דחאהםירבדינשבבותכההילעהנתהו

םעטהוםייחבינשהוהורעהיולנברורצ

תרחאהורעיולנבהנושארלרורצהיהיאלש

התומברורצהלהיהיםאשהארנוהייחב

ירחאדורצהלהיהיךיאוישוחלןיא

ירשפאיאהזהייחברמולךרצוהשדעהתוס

הייחברמולךרצוההזינפמאלשרמולשי

היההייחברמואהיהאלאלמלאשינפמךא

היהאלרורצתלמויימלוערוסאאוהשהלוע

הנורחאהםשלעאלאהנושארהלעלפונ

אלתוצמקמןעוטהויהתרצהתסעכוןינעב

ןפואלכלערוסאההיהיוקספומאוהשחקת

הורעהיולנבלינסהונישמהד״מלכרורצלהנה

לערוסאתויהלהלהרצאיהשםשלעאל

:ןפואלכ

ירישעקרפ

.השרואמתחאשיאתשאבשפותןינקהןיא•

יכרסאבותכהשהממהלועבתחאו׳

רפסהלבתכורמאוהלעבוהשאשיאחקי

ןותיחוהכלהוותיבמהאציורמאותותירכ

שוראהלעהרומהוויהוורמאבורחאשיאל

היההיכהשאודמואבותכהונאצמןכיב

שיאההאנשורמואהילעושיאלהשרואמ

דמלמןורהאהשיאהתומייבואןורחאה

רחאןינקןיאהשרואמדאהלועבאיהשדועב



ןדעםישנ
יימןג

ערזאוהורבנלאתבלעבובהארשא׳ה

אנינהלהיוארדיינתהםאם;מאישדקה

המבהיובשההנהדעהולארשיתבןידכ

ראותתפיתשאהיבשבתיארורטיאבותכהש

ןינעמתורנהןינעלהטפשמראבמשירהאיכ

היתולמשתרסהוהינרפצןוקתיהרעשחולג

דמלמהתלעבוה־לאאובתןכירחאורמוא

תייזחוהציחרהןינעויןכהטפשמתרוינלכש

בותכהרמאוםכיבשוםתאןמחוקלהדנימ

הלאירחאהיהיהשאלולהאשנלהצריםא

תינבכאיההילאאוביוהנאשישרחאוםיאנתה

רמעתהיתלכלורוכמיתלכלריהזהולארשי

ירהאאלאהילאאבאלרבכשותאיבירחא

יהתינעדשאתחהבותכהרמואוהררחשש

ודמארנאמההזחכמשםימכחלקפתסנו

ןיאולעכתלועבהניאוהלותבאיהשםימכח

רשפאיבלעבתלועבהניאשהזמהיארםהל

יונעהיכןכרמואשימשיויהשרואמאיהש

תולותבונעןויצבםישנביהכדמהלועבבאצמי

לעאצמייונעהשבישהללוכיויהדוהיירעב

חרכהבהילעאבשכהלועבהלעםנמאהלותבה

ןיאדועוהלותבאיהשהיארןיאהשאהתאזו

ןכםאהשדקשירחאהרכהבהילעאבשהיאר

ןכלעהתינערשאתחתעמשמםעטהמ

רעשההולגלערזוהאוהשםימכחהוקספ

קפכהראשנויותונעלוהונרסאודמואשומכ

רמעהיאלורוכמיאלשוקספאלםימכחהיצ

בותכהתיעםעטהמוותאיבירחאקרהב

רעשההולגלערזוחשחתינערשאתחת

הזוםיאנתההתשעשרחאללכמהינינעראשו

יהאצמאלוהטפשמהיהיהמהאשנלהצראל

הצרששיאהיכילהארנהןכאיהזלםעט

הרהטהיטפשמהלתושעבהררחשלהאשנל

םהשדועבההפשהודבעההרהטןיאשינפמ

ליאוהויתולהנההידבעםהאלאהחפשודבע

הררחשללכמהליבטהלהצורוהאשנלהצרש

אלרוכמוהשפנלהתחלשורמואןכלעו

ןידכאיהןיאושנהירחאםאשףסכבהנרכמת

םעטהקרדמללבותכהאבהמולארשיתונב

הילעםהנוהרהטהןידלכקלהררחששירחא

הההלשורמואוהבתצפחאלםאהיהוורמאב

תודבעהןמהרוטפהיהתשובםעטההשפנל

יכשיאלאשנהלטנהלתתלובםעטהשאל

תרהמןיאשרבדלהיארויהשפנלםעטהמ

׳יררהושמה׳ירנהתרהטטפשמבהחפשהודבעה

ושריפםימכחהשירבעדבעלתנתנההחפשה

תשאולןתיוינודאםארמואוקדצרנאוהש

תשאהרמואותינענכהתויהלא״אאיה.פ״כעו

הידליו.

טנהבירצאיההתעדלעודיעהאלםאו

התטנכ״האורבדבהתצרהלהתבאמשקפסמ

♦רחאןינקבהיהיובהתצרםאוונממהתעד

ונתנרסומהו.השאהנקששיאהימנןכו

ןהיתשותעדכםידעודיעהםאתרחאל

חארנום״דעינפבןינקןתנששיא♦תורוטפ

רמואאוהוןינקהןתנםלשןוצרבשםירעל

ןינקהתושעלאלהרבעהביתתנהלחתכל

ןינקןתונתאשלהצורםאוטנתתלךירצ

רסומההשאלורסמלןינקןתנשש־אירחא

ןיאתודעבתועטהיהנוןינקהףילחהםא

םאוףלחתנשםידעודיעהסאשפותןינקה

קפתסנותשאהנקשיטיטנךירצםידען־א

טנןתונחנקתבהתאואהנקםאהתאםא

יתשלןינעההרקהםאיטנןכויןהיתשל

יןהיתשםהנקוזיאקפתסנשתויחא

ינשלואונבושיאלהרקהםאיסנןכו

ךירצתוירע♦ירוסאויאלכשפ״עאםיחא

הרוסאלארשיוניאהתשאיטנןתנחל

רמאה״עףסוילונאצמהנהיבתושיאפושמ

יתאטחותאזההלודנההערההשעאךיאו

:ותשאתארשאברמואוםיהלאל

רשעדחאקרפ

בותכהשתינענכהלעשפותןינקהןיא

רמאממםימכחתצקתרבסיפכענמי

יךלומלריכעהלןתתאלךערזמובותכה

אלךתבםבןתהתתאלרמאתומאהתצקלו

ריסייכרמאוךנבלחקתאלותבוונבלןתת

תחאתירבנלכבהלעהוירחאמךנבתא

םיבורקויהשינפמאלאולאלינסהאלו

ואשנולאלכרטואוםהמעברעתהללארשיל

םינבומישיוםישנםהבשיותוירכנםישנ

ןתוינענכבןיידעויהשאלאתוירכנןארקאל־

רמואןכלעןהבשפותןינקההיהאלהנהו

בותכהרמאשרבדלהיארםישנהלכאיצוהל

שקוהאלויםתמשאלעןאצליאםימשאו

בייחשהפורההחפשלעיבמאלאןברקההז

המצעהחפשהוםשאל־אלעובהלעבותכה

תועמשפ״עאררחתשהשדעהיונקהיהתאל

תרוקבבותכהרמואחאנקהלוהדובעלונתנש

תאושהןידמוהשפהאליכותמויאלהיהת

ןכהחפשהלעשפותןינקהןיאשומכןכרקה

ןידונראברככויתינענכהלעשפותוניא

וניאשהחפשהןכובאצויכהנממאבחדלוח

תוירעהןינעבןכאיתררחושמהןכןידכ

שדקהדוהיללהיכרמואוםיתכיםיטפשמל

.י



חמק !יעןג
רדס

םישנ

תאשיארוכמייכורמאמבםירמואםהויתולהנתהידבעמאיהשהינודאלהיהתהידליו

פ־עארבדמבותכההנמקבהמאלותבראשתשרמאשימירבדלעומשליהכאתאלו

תרנובהוהנמקהללוכרמאמההזשונתעדשעמשמןיאאלהוהנמזםילשתשדעול

תאצכאצתאללעםירמואויונראבשומכ:הזהרומבותכה

דבעשתמאהויםירבאישארבםידבעה

רשאהינודאיניעבהערםארמואולארשייי

םדוקויניעבערוהםאל״רהיפהוהדעיולרבדלהיארהחפשבשפותןינקוןיא

שקביהנדפיומעהמייקלר־סאשהדועיןמזאובשארוכמייבובותכהרמאשהממי

רוזחתשןיבהדעוותלמוהתנקמףסבונממשיאוםישודקתשרפברמאוהמאלותבתא

המדועויםדננכדמועןודאלהיהישןיבבאלתפדהנהזופשאיהוהשאתאבכשירשא

יתאצויו׳ידפנתאזםאםינשששךדבעולעםעמאלהשפהואהתדפנאלהדשהורמאושיאל

הלהשעיאלהלאשלשםאורמאמבםירמואותועמהתניתנהמדקשפ״עאהארנוהלןתנ

הנאשיאלוהנדפיאלואוההנאש♦אלשהחפשאיהשדועבםישפותםניאדועול

העינהםאםתעדיפלםעמהםנההאציויונבדבעבקרהחפשבשפותןינקהןיאשדמלמ

םנההאציותורנבידילששבהנמזםדוקדבעימנןכוהשאולןהיוינודאשאבותככ

םינשששםוכסןודאההתונקלרשפאךיאוונאצמויישפותןינקהןיאםיריחתבל

םדוקרונבתאיהוויניעבערתםאיכועדיבתונבמאיהתחאהימיקלחהשלשלתוחפשה

ךדבעורמאמבבותכהוויתועמדיספיוהנמזאיהותולחנתהתוחפשםהשםיבשותה

יתרנובלהנמקןיבלידבמןיאםינשששתינשהויהשאולןתיו־נודאסאתרמאנה

ןיידעהנמזםילשהשכורמא:ןסבןיארמאמבוהמאלותבתאשיארוכמייבותרמאנהאיה

קולחרמאמההזמןיאטשפהיפלוהרענאיהשהילעאבהשהנינעראבתנםישודקתשרפבו

האציוןוצרההיהישםיפונקולהאלוןמזשפוחידילאצתשםדוקואהדפתשםדוק

ששףוסבףסכןיאתורנבהלעששםדוקםנחתרמאנהאיהתישילשהויתומבייהוניא

תאבכשירשאשיאוקוספבויהרענהלעהירבעהואירבעהךיחאךלרבמייכב

תינענכהחפשאיהורמאערזתבבשהשאתשרפבירבעדבעןידבהרכזנאלתאזםנמא

רמאמןמןירוחתבהיצחוהחפשהיצחתרכזנהאיהשרמולשיוימימפשמההלאו

תליבמהלכמשםעמהויהתדפנאלהיפהואיהםגותשאשאוההשאלעבםארמאמב

דבעלתנתנותולהנתהידבעמאיהותוחפשהבנגינפבואתוינעינפמסאומעתרכמנ

דועבןיידעהררחתשנאלשכהילאאבהירבעםאשומעותשאהאציורמול־ץיצעוןכלע

הקלתאיהוםשאבייחירבעדבעלאיהשותשאהאציוםעטהמתרכמנותשאןיא

בויחםשןיאירבעדבעלהיהתאלםאאלאתויהלהריכזהןכלערמואהויומע

החפשודבעישודקןיאשהשפחאלשןויכעמשמןיאןודאהלעתויולתהיתונוזמ

זמרנהאוהקוספה•הזשתמאויןישודקרמאשרובעבהריכזהםאויהזהרומקיספה

אבלתורוהלהנההריכזהורוכמייכוקרפבהאציוםעטהמחשאולןתיוינודאסא

בותכהאבהמןכאלםאשדועיהםדוקהילאראשהשתעדלעהתלעיבויומעותשא

םאתולחנתהידבעמאיהשהחפשלעדמללןכלעולתנתנההחפשהומכןודאלותשא

םארמואבותכהותררחושמואהיודפאיהתרכמנשדמלמאלאומעותשאהאציורמא

תאיתבהארמואאוהוהשאולןתיוינודאתוינעינפמםאהבננינפמםא.השאהןכםנ

תפרהנורמאבדועוייתשאתאינודאילעבוילעבילכהמצעלאיהשכןידהאוהו

אלהילאאבהךיאוירבעדבעאוהששיאלרוכמייכוקוספבתרכזנהאיהורמאהלכקה

םיארקהימכחויםשאםלשיאלאתמויתאזשינפמרשפאךיאוהמאלותבתאשיא

שיארוכמייכורמאמבןוצרהיכםירמואךלרכמייכרמואםשלוםיאנתלעהיולת

רבדמבותכהתרנובוהנטקבהמאלותבתאםינשששךדבעוהירבעהואירבעהךיחא

ונראבשרקעהיפלויהשורנבאלוהנמלאבאלןינעלןכהשעהךתמאלףאורמואףוסבו

היולתדונבתשםדוקהשודנהוהנמלאהירבדןיביהימריןינעבןייעמהודבל־הקנעה

רבדההתריכמבלכאהיאושנבבאהתושרבתרנובלהנטקןיבלידבמוניאבותכהשדועו

םידבעהתאצכאצתאלרמאמבורמאויקפוסמהירבעהואירבעהךיחאךל׳•רכמייכרמאמכ

ןידכלארשידבעולנרוןשבאצויינענכ
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יהלןתנאלהשפהוא.־.הדפנאלזירפהו

סינינעהינשללובהשפהאליבורמאבו

בוהבהונלדמלושפוהןושלמבור;:ןוידפהש

שפוההםדוקואןוידפהםדוקהילאאבהש

רקביאלןמהיהתהרוקברמאוימשאבבייחתי

השפהואתידפנםאששפהלןידהשןהבה

םשאהבויהשילהארנויתומבייההיהי

הזלעדעהוהאיבירוסאמאיהשינפמ

רשאלעארזעבבותכשהמלעונדמלש

ליאםימשאוורמאבתוירכנש־שנובישוה

ןהלשיותוינענכןהשינפמםתמשאלעןאצו

הרסאאלהילעאבהיבתמאבוהאיברוסא

איההתפםאשםירמואםימכחהויהינודאל

הםונאהןידבאיההסנאםאוהתופמהןידכ

ילעבתעדויהיבאלשנועהוהררהשלךירצו

ןירוחןכישודקןיאשומכוהונראבהלכקה

ןישפותדבעישודקןיאךכהחפשבןישפוה

ןינעבםימכחהתועדיתאצמויןירוהתכב

ילעכתעדיתועדשלשלםיקלחנםידבעה

םיקלהינשלארקמילעבתעדותחאהלכקה

םירמואשהלכקהילעכתעדיתועדשלשירה

אוהדהאהיםיקלחהשלשלםהםידבעהיכ

הנקתיכרכזנהאוהוותבננברכמנורמאנה

ששדעדבועולארשילרכמנוירבעדבע

היהיתאצלהצריאלםאואצייתיעיבשבו

קולחהנהשתמאבוילכויהדעדבועועצרנ

ןיביששדעאוהשהשאולש־שן־כשי

ותאצבוהשאולןתונוינודאוהשאולןיאש

הצריאלםאוהינודאלהיהתהידליוהשאה

תשרפבךאילכויהדעדבועועצרנדבעה

ןיאשןיבוהשאולשישןיבקלחאלהאר

החפשהו•עצרנהיהישהצריםאהשאול

תרכזנהאיההירבעהואהארתשרפבתרכזנה

והבתאשיארוכמייבוםימפשמתשרפב

רכמנהאוהינשהויתעצרנהניאתאזוהמאל

השאולןהונוינודאןיאולכויהדעומצעמ

אוהובשותרנלרכמנוהקנעהךירצןיאו

אוהישילשהוייניסרהבתשרפברכזנה

יהחפשהותודבעםשללכומהתולחנתהידבעמ

העבראלםידבעהוקלחשםיארקהימכהתעדו

םיטפשמתשרפברכזנהאוהדחאהיםיקלה

יקדצרנאוהשםירמואוירבעדבעהנקתיכ

תנתנההשאהינפמהזכרמולםכשמרשאו

איהשהינודאלהיהתהידליוהשאהורמאבול

היהתאלרמואבותכהוהשדקושדקןידכ

ינכמשדקהיהיאלולארשיתונבמהשדק

־מאבוקדצרנאוהשםירמואןכלעלארשי

לכאהשדקושדקןידירבעדבעלתאזןיאיכ

ןינע

רכמתואשנתשתנמלערכמהדבמתםאקר

לארשיינבתלוזאיהשהחפשלכאילארשיל

הנמלאהיהתשןיב.השפנרוכמתשרשכי

רבסתוהלותבהיהתשןיבהשורנהיהתשןיב

תרכמנהניאשושריפםירחאוידבלכתורשל

ןכירחאווצר•שןמזהזיאדעקרששדע

ומעמםידבעהתאצכאצתאלרםאמויאשנת

הלשילכאםידבעתדובעבדבעתשתאל

יאשנהלהדיתעשליאוהדובכהןמקלה

הדעיולרשאהינודאיניעכהערםארמאו

הוריזחההדפהותלמשםישרפמשיהדפהו

םעלםעמהמודועיהםדוקםעטהובאהלא

םאויתבלבאהןמשיהדינבהמיבירכנ

אצוי*היהיםעטהןודאהלארזיחהיהי

םאהנהוהתנקמףםכשקבלל״רישילשל

הרכמללושמיאלםעט־מןיאושנויהיאל

רמאיאלןיאושנויהיאלםאיכהבודנבב

םאםעטהמדועיהרחאןוצרהםאויהדינב

ומצעלהדעישרהאהינודאיניעבהער

רמאהמלוהתנקמףסבשקביאלוהנדפי

הדובעשןמזבהדעישרובעבןוידפןושל

לושמיאלרמוא♦ןכלעשפוההןמזתענםדוק

רובעבהשרנלהצורשבהבודנבבהרכשל

הזכויריהזהןכלעתועמב־אילתולשיש

הדעישירחאשע״נןרהאוניבררמואשוריפה

תוצמלתמדוקדועיהתוצמשדועואיההיודפ

הזשאלאדמללבותכהאבהמוהנוידפ

רסאבותכההנהוידועילרופסןוידפה

רשאדועיהאלוהנמזאיכםדוקאוהשדועיה

דונבלאלשריכזהלידכהנמזאיברחא

באהשירכנשיאלירכנםעלםעטו־רכמל

רובעבןודאהאלותוהפשלתוחפשמרכומ

םאורמואןכלעוהיאושנןמזםדוקהאדפש

ל״רהלהשעיתונכהטפשמבהנרעייונבל

םאשדובעשהתואילתהלשייכרמאיאלש

ןכירחאותונבהןידכהלהשעיהנמזאב

התנועוהתוסבהראשולהקיתרהאסאורמוא

אלהלאשלשסאורמואןכירחאוערנ־אל

רמואזהנועותוסכראשלעהנועהלהשעי

הלהשעיאלםאל״רףסכןיאסנההאציו

רהומהלןיאשרנתהלהצורוהלאשייש

ןוצרההיהישרשפארמאתפיןבוירהאוס

ןיאםנח־אציוורמאבל״רהלאלוהילעןיא

הלאלףסכןיאורמאבוהתנקמףסכמהילע

יונשינפמשריפהפיורהאומהרהומןמ

הדפנרשאלעיולתקרפההזלכו־רמאמה

יתאשנוליאוהתוכזולןיאשהנמזםדוק

ורמאבםינמזהינשללוכםישודקתשרפבו.
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םישנרדס

תאזםאשרמוארמאיםאויששבהוששוסכרהאםעטולשיהשדקושדקןינע

והורכמשןיבומצעמרכמנהןיבתללוכהשרפההדוהיהאריוהדוהיהשעמבשרפתנש

השאולןיאשימלקרלידבהאלוןידתיבאיההשדקההיארמיאוהנוזלהבשחיו

דבועועצרנהאוהויהשאולןתונוינודאוישדקארקנהילעאבהוךרדהלעםניעב

ךיהיניסרהבתשרפברכזנהאוהולכויהדעשדקןידכהזםימכחהונדאליכילהארנו

יךלרכמנוךיחאךומייכוםשלרמואםנרתמהירבדואצמשינפמאלאהשדקו

ששרחאהריכמהתאזשרמולשיהבושתהדבעהתאיבאיההשדקהושדקהשתימרא

ומצעמרכמנהואןידתיבברכמנלדחאןידוםירוחןבויצחודבעויצחשימדבעההחפשהו

שרואןפובותכוךיחאךומייכובםיללכנשתבהיצחוהחפשהיצחשהחפשבימנןכד

ןישפותםהךיאדבעישודקםנמאייתבננוןיאשורמאדבלולאלעםתעדיפלעוםירוה

:םיאבהםיקרפבןכירחאמראבנהחפשבתיבוהורכמשדבעינשהויןישפותןישודק

הממהב•שפותןינקהןיאןךן>^ייךידבעמאוהיעיברהוילכויהדעימצע

תשאהיהתאלרמואבותכהש״םיארקהימכחתעדמתינשהתעדהויתולהנהה

הרומתויהתלמורזשיאלהצוחהתמהינשלםידבעהקלהשע״נןרהא׳רתעדאיה

קפתסנשםירמואהלכקהימכהויןינקהלעםיטפשמתשרפברכזנהיכיתמאהאוהוםיקדה

ןישודקןיאואהבןישפותןישודקםאםהלתיבוהורכמשןיבומצעמרכמנשימןיבללוכ

אלרמאמהיהיםאשםעטונתנוהבןישפותךלרכמייכרמאשהארתשרפבדעהוןיד

ןישפותןישודקןיאהדנהתמהתשאהיהתםינשששךדבעוהירבעהואירבעהך־ז־א

ןישודקויהיהרהזאךרדהיהיםאוהבתעדיפכןידתיבוהורכמשימללנסנוניאו

יונראבשונדוסייפלתמאהאוהוהבןישפות,םהוהירבעהואםעטהמיכהלכקהילעב

תשאאיהשםירמואםינברהימכחהמביהתאזובותכהשהתבננבתרכמנהשאןיאםירמוא

םירמואשםיארקהימכחמןכםנשיויתמאההאםהשפ״עאתחאתוכיאבהשאהושיאהללוב

ןמינבכםירחאםינפלע־תמאההאתשאאיהשיכתרחאתוכיאבשיאהןמהשאהםיקלוח

האהתשוראאיהשרמואשע״נידנוואהשיארוכמייבותרכזנהאיההירבעהםירמוא:

תשאתורעתרהזאןיאותעדיפליכיתבאהתעדכקדצרנללנםגוניאוהמאלותבתא

ינםאקרקהףסוי׳רויהאושנהלעקרךיחאורבחלדועוךיחאםעטהמיבארקמילעב

דלוילכהילעהלעבתמשאיהרמאא״ריםבדובעיתלכלבותכהימריבוהיישעהםע

יכםהילעןועטלשישהמויםינברהתעדכבותכהקלהאלהנהוישיאוהיהאידיחיב

ןיבהשרואמןיבתוירעבהרסאנחאתשאןיאשימןיבוהשאולשישימןיבםא־ב

יאנתבוניאותוירעבדמועיאנתןיאוהלועבןתונוינודאהשאולןיאשימ־כהשא►־6

יאןידבתוחאתויהלויטרפללכהןמאצויהעצרנששמרתוידומעלהצורסאו!־שאול•

הצוחהתמהתשאהיהתאלםעטהמיכרשפאיוינבואוהאצוילכויבולכויהדעדבועז

חאאוהשםימכחהוקספןכלעירזשיאלהידליו.השאהרמאשינפמוינבורמולששהז

רמואוודחיםיחאובשייכרמואשןונכהחפשמרכזנהאוהומעוינבואוהרמולםעמהמיב

הלחנבבושיאוהשותלחנלעתמהםשםיקהלהזןינעתלהתריכזהאלויניסרהבתשרפב.

יתולנבםוביהלטבןכלעוץראהתלחנאוהשהיהאלשינפמיניסרהבתשרפבדבעה

אוהשדמלמרזשיאלרמאמןמיכםירמואהורורדללכויהתטמשהןינעלםאיכןוצרה.

חאאוהשהרומרזתלמאברדאשממחאראבהארוםימפשמתוישרפבשינפמםידבעה

שיאלםעטהמישממחאהיהםאשהחפשמורמאבתירחאבםנינעםתסוםנינעתלחת

םיחאביולתןינעההיההרותהאובםדוקורזןינעשריפיניסרהבתשרפבוםלועלודבעו

יחאביולתןינעההיההרותהאוברחאושממןיאולארשילוקדצרנלדחאןידויםתסשהמ

םובירכזאלםאודעלתורןינעוהחפשמתיבברכמנשןיבומצערכמשןיבשרפה•

אלםישנשישםינברהימכחתעדלויהצילחוהממרתויבונניסאיכןעוטןועטיםאויןיד•

תומבימותוצלוחשיותומביתמאלותוצלוחאלשאוההרותןידשהבושתהיששבהושש

אלותומבימשדתומבימאלותוצלוחשיוהממרתויבננשפ״עאששמרתוירכמי

רשעהשלשקרפ

תדמכרכמנותבננברכמנובננשינפמןיד

אוהישילשהויקדצרנןיבלארשיןיבבננש

רכומשילארשייניסרהבתשרפברכזנהדבעה

תוצלוח



זיע ןג

םישניודפ

תורעןמאבהאוהרזממהשללכמירזממאובי

ןישודקק£םןונכקפסמדלונהםגיהרוסא

שישהמויקפוסמרזממהיהיהשרנתנש,לפסו

רזממדלונהםימכחהןיבקפסתורערוסאב

והזיאוירזממקפסיפוסאויקותשוקפסמ

ויבאןיאשיפומאהו־עודיויבאןיאשיקותש

ירישערודדעשוראבםימכחויםיעודיומאו

רבאשומכםלועלוברמאאלשינפמםירוסא

פ״עאםלועלאוהשתמאהויבאומוינומעל

ומכראבמהיהןכאלםאשןכרמאאלש

ימירבדלםעטןיאויירצמוימודאבראבש

אכדעוצפםנמאיהמואםשאוהשרמאש

ישימשתהילכתוחישינפמתכפשתורכו

דלונהוץחכהרומוניאשימןידהאוהו

זוינוליאלןידהאוהוםוטמוטהותחאהציבב

באומוןומעםיריינתמהןמויךפהךרדמ

ןינקהותוכקנדחאוםירכזדהאםלועלםירוסא

הלכקהילעברמאמויטנבשרנלךירצושפות

הנהתינומעאלוינומעתיבאומאלויבאומ

םירכזדהאירצמוימודאלעםירמואםה

וניברםכחהאיבהשהמןכאיתובקנדחאו

םההםימיבסגארזעברמאשהממע״נןרהא

םישנובישוהרשאםידוהיהתאיתיאר

ןיאיכרמואותויבאומתוינומעתוידודשא

ןושליבשדקהןושלוחינהשרובעבתוננה

תוינומעריכזהשהמלכאריכזהדבלתידודשא

ןתאיברוסאינפמקרןריכזהאלתויבאומ

וזל׳הרמארשאםיונהןמרמואבותכהו

תמאבויםהבואובתאלםתאוםכבואובי

אוביא?ינפמאלוןושלהינפמהנובהןיאיכ

ןכיכןתוינענכבןהשינפמקריבאומוינומע

תמוריינהנםאשתוירכנםישנובישוהרמא

ןתוארוסאלםעטהמותוירבנןארקלםעט

היובשההנהותויבאומתוינומעיתלוזויהש

תמלשהשעממןינעההזרבהםלואויחיכות

תוינדצתויבאומתוינומעבותכםשלות״עךלמה

ינומעאוביאלםושמהנובהםאויתויתה

אל׳הרמארשאםיונהןמרמאיבאומו

וריינתנסאתויתהתוינדצםעמהמסכבואובי

רשאםיונהןמורמאברמאמה־זבםעטהקר

אלהרותבבותכשהמאוה׳ונו׳הרמא

זזקתאלותבוונבלןתחאלךתבםבןתחתת

דריובותכוירחאמךנבתאריסייבךנבל

לכויובבלתאוטהוישנהמלשתנקזתעל

ןיידעןהשכקרהתיהאלהרהזאהתאז

־תיחאליכתוירכנןארקןכלעוןתוינענכב

ריכזהשתעביכהארתאלהיהמלשןתורינ

יבאומוינומעאוביאלרשאבותכואצמיוארזעב

אל

ונעשנשתמויןכהנתתאלבותכהותוצלוח־

ןורתפילכםולחהתוחאלא.חשאורמאמב

רהאושרניםאסוביירחאאלאהרוטפהניאו

םדוקהילעאבהוטנהכירצהניאהצילח

יואלםושמאלאהרוסאהניאץולחתש

ירחאוןישודקשדקיםבילהצורםאסב־הו

:הנאשיןכ

רשעהעבראקרפ

רחאונממתשרנתנשותשאןךנוןלה

שפות;ינקתןיארחאלתאשנשי

לכויאלרמאנשטנבשרניאלאהנאשיאלו

ירחאהתחקלבושלהחלשרשאןושארההלעב

רקעוןיאושנבהרסאשדמלמהאמטוהרשא

ורסאםיטכההזלכםעןיאושנביולתהאמטה

דהאלהשרואוונממ.־!שרנתנש.השאהשיאל

בותכהתיארמתילעינשהאבאלשפ״עא

שיאלהתיהותכלהוותיבמהאציורמאש

ומכשוראהלעהרומתויהןושלשרחא

תשרואמהלותבתרענהיהתיכרמואבותכהש

רמואשידנוואהןמינב׳רתעדכאלישיאל

לעןיביכרבדמבותכההלועבהלעיכ

ןינקהינשהלעבהלעןיבןושארהלעבה

לעהרויהאמטוהרשאירחארמאמובכעמ

איההשרנשירחאותשאתינזםאויהקחרה

האמטהרקעשהרבנהךרדמוילעהרוסא

והערתאשיאודמאנשהביכשהלעוהונאצמ

איהשןיבותננושלהסונאןיבלדבהןיאויאמט

יםתוחאהנידתאאמטרשאדעהוןוצרב

בויחליבשבקרםהיניבבותכהלידבהאלו

ןידכאיהשתננושלןידהאוהוהתימה

ןהיכדודישנלעןועטלןיאויהסונאה

בירקהלשיוןתרהטלעתרחאלתחאודיעה

םילמעםהוהתיההמחלמהתעשיכתעדב

אובלוזכהעשברשפאךיאוטלמהלםיחרוב

רומשלחינהשדודישנלעדעהוי.השאלע

תונמלאןתומםוידעתורורצויהשתיבה

ןמהיארםיאיבמהויאבאלןהילאותויח

תלעבלתרתומהסונאהשהשפתנאלאיהו

שיאלרסאהלתרבנהךרדמויןובנטשפוניא

תינזןכירהאותונזךרדהמעבבששתשא

רזממהיןושארלהרוסאהיהתתאשנואדהאל

דהאתרזממללארלנייןכולארשיתבלרוסא

שרנלךירצושפותןינקהותובקנדחאוםירכז

תורעירוסאמדלונהרזממאוההזיאויטנב

אלרבדלהיארהדנהןמץוחתותירביבייחב

אלרמואוירחאוויבאתשאתאשיאהקי



גק

םישנרדס

ןדע

בבשםאןהכלתורוסאהםישנהורמאהלכקה

לעבשהנמלאןונכתוללחושענןהכהןהמע

ןהכלהרוסאוהללחתישענלודנןהכהתוא

וימעשוימעבוערזללהיאלורמאנשטוידה

אללעובהשןוכנטשפוניאוותשאאיה

המלכאיהללההיהתתלעבנהוללההיהי

המצעהללחמשאיההללחשןימאהליוארש

לשןיואלירוסאמתדלונהותובוחרבוםיקושב

רמאנהוימעבוערזללהיאלורמאנשןהכ

תנוזלכויטוידהןהכלןידהאוהולודגןהכל

הרוסאהשודנהויהנוזהללהלכאלוהללה

יוארש־ממהשיאמהשורנהשאורומאבןהכל

תשאמהשורגאיהשימאיצוהלוהשיאתויהל

תחאהוםובילולפנשםישניתשןונכתרחא

רמואןכלעםירמואשיויהתרכהלתרטופ

שחלוומבאבוותשורנרדהמןהכהשהשיאמ

הרוסאאיהאלאןכאלוילכאתאלםישנא

רמאממשיאמשיאלינסהלםעטןיאיכוילע

היהישןיבומצעןהכהיהישןיבהשיאמ

לסופטנחירורמאהלכקהילעבויותלוז

הרוטפתאשךטנהזרמאשןונבהנוהכב

ירשכטנוניאשינולפמץוחםלועהלכל

הנמלארמאנשלודגןהכלהרוסאהנמלאהו

תרתומוחקיאלהלאתאהנוזהללחוהשורנו

תנמלאולהרוסאהיהתדיתעלוטוידהןהבל

הנמלאהיהתיכהנטלאהורמאנשלארשי

שיוירבעשלהיהןכםירמואשיוחקיןהכמ

םאיכרמאנשלודנןהכלתויולתהשעתוצמ

הלותבהיהתשיהשאחקיוימעמהלותב

הרוחבהיהתשוהיובשותרוינהיהתאלשו

אלשחקיהילותבבהשאאוהורמאנשהנמזל

ןיעתכומוהלשםילותבהוכלהשהשאחקי

תורוסאהנמלאהןמץוחםיתשהולאויולהרוסא

ןישודקהשןיואלירוסאללכלויהשעחבמ

ילעכורמאיואשנםאטנבשרנלךירצוןישפות

שיאלןייהתיכרמאנשםשלתואונשולאהלכקה

ורמאהאונשתחאהוהבוהאתחאהםישניתש

ירוסאןהולאאלאםשלהאונשוהבוהאשייכו

יהלעביניעבהאונשוהבוהאהשןוכנהוןיואל

םונפםהמדלונההיהיןיואלירוסאולאםנמא

ינומעםאהיהישהמאוההרוסאהןיעכהיהיו

ללחםארזממרזממםאיבאומיבאומםאינומע

:םלועבהנוזאוהדילומוניאשימויללח

רשעהששקרפ

יבאלשיאהןינקםינתונולארשיץןןין}

ואםידעיפלעהחולשלואהשאה

ןיאשהאורינארמאמההי©

נ;יבםירמאמהולאללכמי

השאל

ולדבנשהרוהקרםישנהןמלדבהלהרוהאל

:דחאדעובהיהיאלשברעלכמ

קוזחםוש

בותכשהממן-

תרוינרוסאלהמלשכבותכשהממןיכארזעב

אלהרותהרמאמןכאיתיבאומותינומע

ןיאושנהןינעלרוסאאוהיבאומוינומעאובי

אלםה׳הרמארשאםיונהןמרמאשומכ

עוצפאוביאלורמאכםנו׳ונוםכבואובי

אלרמאשומכתובקנדחאוםירכזדהאאכד

דחאוםירכזדחאאלהש׳הלהקברזממאובי

הלעהתויבאומוחקלשןוילכוןולחמויתובקנ

זעוברובעבםאויםמוקממץוחויהשהעודי

השעתוצמסוביההלכקהילעבירבד♦פכ

ךרוצונלןיאשפ״עאהשעתאלתאהחודו

ןיכודשקרןתואושדקאלשםירמואםהו

תורירבדיכרמולונלשישהמךאיויה

ימעניכ׳ובותומאיתומתרשאבםיעודי

יהבהקבדתורוהחכלכבןתואתחרמהתיה

םידוליהןמינשרודוןושאררודירצמוימודאו

רודםהלודלוירשאםינברמאנשםירוסא

ךירצושפותןינקהו׳הלהקבםהלאוביישילש

ואלהזויתובקנדחאוםירכזדהאטנבשרנל

ןמםיסבההםירמואשהשעללכמאבהאוה

ורסאנשילהארנםינועבנהןכאירועיבםויקה

יבטוחויהישעשוהירמאשהממתודבעינפמ

דודםתואןתיובותכוםימיבאושוםיצע

סייתובהויםיניתנוארקנןכלעוםיולהתדובעל

:לארשיבאובלםירוסאוםיבכוכירכועםה

.רשעהשמחקרפ

השאיןהכלתורוסאתורחאםישנ£*ין

הנמלאהםנוהשורנוהללחוהנוז

יטנבשרנלךירצושפותןינקהולודגןהכל

הלכקהילעבויחתופמהוהשומחהאיההנוזהו

אלתושיאםשלאלשהיונפהלעאבהורמא

אלשותבתארמומהלכאהנוזהאשע

רשפאיאשןוצרהויהנוזהאשעןישודקםשל

ןהשונמדקהשםירוסאהןונכןישודקתויהל

ןיבןישפותןישודקהשןיבהאיבירוסא

ימכחמשיויהדנהןסץוחןישפותןניאש

ונמדקהשהמתמאהוהזבודוהשםיארקה

יונתוחאתאהשעיהנוזכהרמואבותכהו

תובוחרבוםיקוושבהמצעהללחשאיההללחהו

הללחהשםירמואשיויתתרשמהוןינקורכמב

רמאשהממןהכלשןיואלירוסאמ.הדלונשאיה

ילעבויהיובשהווימעבוערזללחיאלו

ידע



ןך^ש־שנ
ייפזג

תוכרבעבשילכהפהלהסינכםישיעוא״ינםור

הדילעהלןתונוןישודקםיארקנהםהולאו

קובפרמואוהדילודימרהומדןמתצק

םירמואהנמלאאיהםאויםלועלילךיתשראו

איהםאוי׳טוישובתאליכיאריתלאקוספ

♦הבוזעדועךלרמאיאלםירמואהשודנ

םישועוהלותבהסנכנשהשאהרהתםאו

הילותבלעללהלדלתשםדוקתוכרבעבש

ןיאשפ״עאוהלודגהמינפםהלהארניכ

המלעהרויערזהתליפנתעשיכךרוצ

תעודלוישדעומאיעמברבועלהרקיש

םיצורןכלעוייהימיןמזלעהרוידלו־ש

עבשתוכרבהתויהוידלתשםדוקךרבל

תוכרבעבשןמהרותהןמםימכההםוהקל

םכתא,האצוהוןמיאראותשרפבתובותכה

סבתאיתחקלוםכתאיתלאנוםבהאיתלצהו

יםכלהתואיתתנוםכתאיתאכה:םבליתי-הו

ךדואודעתוכרבעבשיתוקהבםאהשרפבו

יתוכרבהנומשוםירשעםהשתויממוקםבהא

הממהנהןיאושנבתוכרברמולונלןינמו

תאונתוחאםרמאבהלהקבריבורקוברבש

בקעילקחציךרבשהמויהבבריפלאלייה

יךתואךרביידשלאוהשאתהקלותכלכ

ץרפתיבכךתיביהיוזעובלרמאנשהמןכו

ןיאותוכרבעבשתושעלםיצורשכוי׳ונו

הסינכהךותןתחהתאןיכילומןישודקםשל

ןיעמושלכהוםיאנההרמואודחאדמועו

םישועוהלבהלצאןתחהתאןיכילומןכירהאו

םלועלילךיתשראוקוספםערהומבץשודק

תוחירבהיתשלזמורקוספההזתוינשוי׳ונו

םיטפשמההלאוהשרפבהבותכהתירב

ירבדהלאזימרההילעיניסרהבתשרפבו

ואיבהלותיבמןתחהןיחקולשכןכאיתירבה

םיאיבמותילטבףטועמותואןיהקולהסנכב

םיכלוהויחישמןינעלםייוארםירומזמבותוא

אצמיימליחתשאקרפבהלכהתאםיאיבמו

ןידימעמויבוטאצמהשאאצמןומזפםע

ארוקודחאדמועוהיניבשושםעהלכהתא

םעהלכורדוסמאוהשהמיפכרטשהתא

םלועהתאירבןינמלבותכרטשהוםיעמוש

ויבאםשוןתחהםשוםוקמהוןמזההרומו

יהרותהיאנהינינעלכבהיבאםשוהלכהםשו

רטשהתאהלכהיבורקםיחקולןכירחאו

םימתוחוונהנותומוקמשיויםינקזהםימתוחו

ונהנותומוקמשיויםינקזהןמםישנאהרשע

ארקיואוהבוטנהנמוהיתוינודנםיבתוכ

אלאםיבהוכןיאוונהנותומיקמשיויהכותב

ירחאויםהיאנתןמועמששהמלעםינעשנ

ארקנהוהזוןכתושעליוארןיאוהמצעהשאל

רוסאשוראםעטשונרמארבבויץשורא

ונתונשבויםלועהלכלהרוסאהזבןינעהש

יונתונותיבהרהדננכהוהתשמודמוע

בותכהרמואהזלעתירבהאיהםתמכסהו

רשאךירוענהשאןיבוךניבדיעה׳היכלע

םהןישוראהשרבדלהיאריהבהדנבהתא

יתשרארשאדודרמאממרבדתניתנ♦דילע

רהומהםוקמםהשםיתשלפתולרעהאמביל

יברהומבךלמלןיפחןיאלואשרמאהזלע

רהומהםוקמםהשםיתשלפתולרעהאמבםא

תניתנתעשמוירהומהידילעןינקהללכמ

בוהבההילעהרומנשיאתשאאיהןינקה

רהאויוהערתשאהאהנערשארבדלערמוא

ןמםיחקולשהעובשםישועוונהנןישורא-

רהומהןמתצקהלכהידילעןינתונוןתחה

םירוהמהלארשיינבכןישוראהיאנתבדומעל

םיחקולהעובשהתושעםדוקויםישודקהו

רודישהמלהדיקפןמואהרענהיבאןמ

ונהנשהעובשהאיהתאזויהינדנןמ־ל

:ןישועו

ינאברוחרהיקחבויניסרה{■ץל^ב

שדקמושראמינולפןכינולפ-"י

לעהשאל'ילתויהינולפתבתינולפתא

תדכהאיבבובתכברהומבהשודקוהרהט

ונהנויםישודקהוםירוהטהלארשיוהשמ

עבשאורבדלךמסיניסרהתירבבעבשהל

ייהתוםיהלא׳הםאנךתואתירבבאובאוךל

ןישוראבאיהשכהילעאובליוארןיאוייל

רמואבותכההזלעןיאושנהשעישםדוק

דעהחקלאלוהשאשרארשאשיאהימו

ותשוראלעאבשימויהפוחלהסינכהשעיש

הרשעץובקבאיההפוחהתסינכיםונפאוה

חקלשזעובןמרבדלהיארםינונהםישנא

ינקזמםישנאהרשעהקיורמאנשםישנאהרשע

רמואםשלהלואנהלעהנועשפ״עאויריעה

יתינקןולחמתשאהיבאומהתורתאםנו

:השאליל

םישועהפההתסינכתעשבולארשין^ף^

ןיאוןיברבמהלהתבותוכרבעבש

יהפהלהסינכהאלאןיאושנהםהתוכרבה

הסינכקרםישועםניאשהנמלאהלעדעהו

ושעיםאויתוכרבעבשושעיאלוהפחל

םשלןיאהפחלהסינכושעיאלותוכרבעבש

ןיאןכלעהפחלהסינכהשעישדעןיאושנ

םאויהדנאיהשדועבןיאושנתושעליואר

דעןירומנןיאושנ;ניאתוכרבעבשושע

תולהקונהנןכלעיהפחלהסינכושעיש



אנקןדע
יימ•ןג

יהבםיכלוהלהורוהילעםעלהמשנןתונ

יונתומדכונמלצבםדאהשענםיהלארמאיו

םתוחויהוחתריצירובעבתיעיברהכרבבו

יםדאהרצויםלועהךלמוניהלא׳ההתאךורב

תאארקיובותכןכיכםדאהרצונםימתוחשיו

םיקוספםיאיבמויםארבהםויבםדאםמש

יםיררובמםהשיפכהוהתריצילעםירוס

וניהלא׳ההתאךורבםתוחתישימחהכרבבו

ליאוהיהינבבןויצחמשמהםלועהךלמ

דילוהלתילכתהוהבקנורכזוארבנםידילומהו

אוהםדאהןימבןווכמהוןימהםויקלתודלו

ימשבארקנהלכרמואבותכהרשאכלארשי

ץראהימעלכוארורמואוויתארבידובכלו

לינסהןכלעךממואריוךילעארקנ׳הםשיכ

םיאיבמו׳הםעםויקבםדאהןימםויק

יםירדוסמםררשאכהזלעםיזימרמםיקוספ

וניהלא׳ההתאךורבםתוחתיששההכרבבו

םתוארבחתהלהלכוןתהחמשמםלועהךלמ

םדאכםדאהןימםויקלעהבקנורכזתודלוה

ןתהתחמשלעםירומםיקוספםיאיבמו.הוהו

ןכםנםתוחתיעיבשההכרבבויתיללכהלכו

ןתחהחמשמםלועהךלמוניהלא׳ההתאךורב

םיקוספםיאיבמויםיטרפההלאלהלכהםע

םימיעטמוהלכהםעןתחהתחמשלעםירומ

םיקוספםירמואוהכרבהןמהלגהוןתחה

םיבהאתליאךדבלךלויהיךרובמםימהתש

יבוטלכשוןהאצמובוטאצמיהשאאצמ

םישמוםלשוריוןויצרבשהלעמןכירהאו

םלשוריךחכשאםאורמאבםשארלערפא

רמואןכירחאויםלשוריתאהלעאאלםא

ןויצתמהנבןויצלאיתבש׳הרמאהב

תא׳הבושבתולעמהרישבםתוחוםלשוריו

םיכילומוהלכהוןתההםיכרבמויןויצתביש

אוהרשאכתומיענתורימזבהלכהוןתחה

ןכירהאויהפהבםתואםיסינכמורדוסמ

ויבוהאוויערויחאןתחהםעםיחמשוםיבשוי

םימיתעבשהיתויערוהיתויחאהלכהםעןכו

אוהשתבשבויתאזעובשאלמרמאנש

םיאיצומותסנכבןתחהםיכילומהעבשהךותב

יםימיבאבןקזםהרבאוןינעבםיארוקוהרותה

תאישנמםיעונצלארשיויהישאוהבוטנהנמו

:תוירכנםישנ

ארקמילעבתולהקליתיארבוט^"1.30

הסינכתעשבםיניבשושםינקתמש

הרענהילותבלעםהילעםידיקפםהוהפחל

ערםשאיצוהלאלשהלמשהתאאיצוהל

ושרפויהבילותבהלאובותכהרותבוהילע

:אוהבוטנהנמוםיניבשושהםהולאהלמשה

ונהנ

רטשהתאוןתחההאהקולוךרבמהדמועןכ

לכדננהלכהידילןתונוהרהומןפתצקםע

קוספםעתובזלוהיארלהדיבתויהלארשי

לעזיסרמהוהזוונמדקהשומכילךיתשיאו

לההםדוקךרבמהלהמויתינשהתירבה

הלכהתאוןתחהתאךרבמותוכרבעבש

םימשהלטמםיהלאהךלןוריוםייוארהם-קוספב

םינקזהורעשברשאםעהלכורמאיוי׳ונו

ךתיבלאהאבההשאהתא׳הןתיםידע

י׳וכוץרפתיבכךתיביהיו׳וכוהאלכולחרב

ליחתפוןייהלעךרבמוןייסוכחקולךכרהאז

ךורבןייהלעךרכמוי׳וכויבלכהחמשתתנ

קןפנחימצמהםלועהךלמוניהלא׳הההא

םלועהךלמוניהלא׳ההתאךורביץראה

ןפנהידפארובוהחמשוןוששונלןתונה

תלחתאוהשחמוצהלעךרבהנהויןפא

ינפמחמוצהןימפחבושמהריכזהותויותה

םויקחמוצהו'יםישנאוםיהלאחמשמאוהש

אוהםישרוילכסמויתואיצמבםדוקויחה

ךכיחהןפםדוקחמוצהתויהוןייהלעךרבל

םדקוסןכלעוהישארבהשעמברדוספאוה

ונוזפויחהאצמהרשפאךיאיכהכרבב

סיברבםןייהתכרבפעויאצמנהיהיאלןיידע

תארבלכהשלעךרבפךכרהאויתוכרבעבש

אוהשנווזהםעטלתוכרבהרדסלכוךדובכל•

הכרבלכלה״עוניטכחורדסויהיוההםויק

יהכרבהןינעלםיעיפוסוםייוארהםיקוספ

׳ההתאךורבורסאבהכרבהתאזביוצרהו

ךדובכלתארבלכהשםלועהךלמוניהלא

ויללכמולכםלועהתאאיצמהשלעובהצור־

םויקךשמהןכוםתאירבתלההבויטרפדע

םהמוואצמנרשאכםידימתפםהפםתואיצמ

הזלעםיזימרמםיקוספוא־בהוםידספנוםיווה

הילעםדאוץראיתישעיכנאקוספןונב

ץראהדסיידיףאםיסשוטנידיינאיתארב

לכםלועהתאירבבהרוהשירחאוי׳ונו,

רשאכדימתמאוהשהמלעהרוהאצמנה

יודחיודסעיםהילאינאארוקורסאבאצמנ

דספההוהיוההידילעדימתמאוהשהמלו•

ךרצויוךלאונ׳הרמאהברסאשקוספרמוא

םידילומהראב^הצורןבירחאוי׳ונוןטבמ

הכרבבםתוחוםתאירבתלהתהת־הךיא

םלועהךלמוניהלאלזהתאךורבתישילשה

לעהמשנהתחיפנזימרמהזבו-םדאהרצוי

רמאהבהזבםיזיסרמםיקוספאיבהוםדאה

אלי׳ובוםיהלאהאוהםיסשהארוב׳הלאה

׳הרמאהכרמואויהרציהבשלהארבוהות

היאצאצוץראהעקורסהיטונוםימשהארוב



ןףןןםישנ
יי*ןג

ש0״־*תאלש*צמנןכאלםאש•ותוול

:ללב

ונאצמרשאכותבתאאישהלםדאהביי11

הרןתיובוהבהרופסמונהנמהןמ

םיחאהלשיובאהתמיוהכיפכונומממ

םתוחאלריתפלהיבאםוקמבםידמועהיחא

ןבוילאותבוןבלןעיובותכהקברבהנה

.״דושהוםהיחאוםהיבאואובייבהיהוורמאב

לעוששחבקעיינבשונאצמויםיחאהובאה

השעיהנוזכהודמאשהנידיהאןכוםתוחא

גדמיונכלהוונתבתאונחקלויונתוחאתא

ךכרחאוהבהאשנתתבוןוממחינהובאה

אלאשנהלהליוארהיפכהיאושנוןכהשריי

םאוירתויביוארהןמהטמלאלוידמרתוי

אשנהתבהאשנתשהמבאלאןוממהיהיאל

יםיחתפהלעלאושוליפאךכחאהראשיואיה

ק-פכמחאלןוממהיהםאתבלקיפסמהיהאל

ויהיותוחאלריתסלולבוחווסיכמותוחאל

הראשנהיבאייחבתאשנתחאהשתויחאיתש

רתויןוממשיםאהיבאתומירחאתינשה

םאוןהיתשלקלחיראשהותאשנהיונפהיאדמ

ילכהתאתחקולהלקיפסישהמבקרהיהאל

התכזשיפכהילעאיצוהלןועמלהינשלהלןיא

יוארשהמאלאהמאואהיבאייחבהנושארה

וחירביןידתיבןכההצראליקלחיראשהו

:ותוחאלריתסלןכלוחירכיותכלקלחוליצאיו

הנהיבייוהמרתויבורקהחאהלהיהאל

ואודורואונלאניויהאמדהארמואבותכה

ידכאלאהשוריהןמקלחתבלןיאוודודןב

תוקלוחהברהתונבוראשנםאןכוירתסהל

יהנטקלהלודנמהמידקןידםשלןיאהושב

ןיידעוהלעבלבייחתנוןהמתהאלבאהרדנ

תוקלוחךכרהאורדומהתאתלטונתאשנאל

תלטונתבהשודמאהלכקהילעבויתוראשנה

:ונרמאשהמבוטהוםיסכנרושע

רשעהנומשקרפ

?שאלםשוהרהאומהרהומהשונראבף
הלקאהתאלשידברומשדצלע״

ןמזבקופסהלתויהלויהאיצוהלוהשרנלויניעב

ונדמלהרותןידמיהתונמלאןמזבוהתשירנ

ףסכןיאםנחהאציורמאמןמרחאומהרהומה

לעדועויהמכהתנקתהזשםימכחהוראבו

ףסכהאמבותכהובייחשערםשאיצומה

לוכאלהצריכלפכםלשמכננןידכונידש

ןושארהיכהלבייוחמאוהשרהאומההרהומ

ןיאתפרחנהוהיובשהםנמאיהדילהנישה

,יעיבלםויבהפחלהסינכתושעל

םיאצויישיסהםוילשםכשהרקבב

יששםויבהסינכתושעליוארןיאו♦ןידתיבל

תאשליוארןיאויתבשבהאיבהרוסארובעב

ידלוה(תנבסא״נ)תבסינפמהרההתא

שנליפתארקנאיהררחתשתשכהחפשהו

יןיאושנאלכהילעאבשאיהשנליפהו

שידהאטפשמויהנינעראבתנרבבהיובשהו

הינרפצתתירכורעשחולנןמתרוינלכל

היובשהןינעלבותכהןדשומכהלמשהתרסהו

יםכיבשוםתאןמהדנימתאזהוהתרהטב

םירכזנהםתואיבםירמואםימכחשישפ״עא

םואמלידכאלאהרהטןינעלםניאהיובשב

לאהשאהנווזלכאיןוכנטשפוניאוהתוא

לכארקעלכרהומהלאךרטציאלדבעה

יםהיכרצבדומעיןודאהונווזבתכבתבהלךירצ

החפשאיהוהנשרניתאצלדבעהרחביםאו

תיבידיליהידליוהלחתב.התיהרשאכ

:הינודאל

רשעהעבשקרפ

דצלעותשאםענהנתהלםדאהךירצ

ליטיאלוהנינחהוםימחרהוםולשהי

דצלעהטענהנתיאלוהילערתויבותטיא

שיאושפנלםונרמואבותכההנהיתוירזכא

ורובחהיהיאלאיירזכאוראשרכועודסח

ורדסהנהויהבהוהבהאוהחמשךותמהמע

שיאהנהנתהלךירצךיארטשבה״עוניטכה

ששוחהיהישהלעבםעהשאהוותשאםע

תויוזבתוכאלםבהנכלכליאלורתויבהדובכל

המענהנתאורמאמבוחכיפכתנשמודיםא

ויהוןינעבע״נהעושיוניברםכחהוי׳וכו

תמאבדחארשבוניאשרחארמאדהארשבל

אוהשדחאדלוושעישלעםנזימרמוניאו

םהרמוסחםדאההיהישזימרמהנהדחארשב

רתויוודובכבהדובכלשושחיווטצעכותשאל

והוכשמילכשהיאירקםאוהליוארהיפל

םאועייסובותכהםנאבהילעסחהיהיש

יאירקדצמחרכומהיהילכשהיאירקושלחי

דובכלכבתנהונהיהתהשאהןכויהרותה

ךלמכודובכלתששוחהיהתוהלעבלתובישחו

לעהירדנוהצרישתעלכבולתעמשנורשו

סועכליוארןיאיויפתאהרמתאלוונוצריפ

הארתהידכאלאיאדמרתויותשאלעםדאה

םילכהאמטואתיבילכמםילכהרבשםא

םאוהתעדמאלשהתדנימיבלכאמןימוא

ולשיתיבהםולשינפמןידהןמהזןיא



בנק !יעזג

םישנרדס

ישוריתוותעבינתיתחקלובושאןכל

הצורהניאוהלעבלתדרומהתיהיודעומב

הילאותאיבלתדרומואומעםייקתהל

םלשמוניאוהשרנמתירתהאלםאוהלןירתמ

חקולהילעאיצוהשהאצוהלכוללכרהומ

לבאהשפתהשפתשהמהיתוינודנןמוםתוא

ביוהכאוהשהמונממאיצוהלהלוכיהניא

םלשמהבדרומאוהםאויתוירחאבהל

איהווילעהאיצוהשהמהלעמוהטורפמ

יהרהומםלשמוהילעאוהאיצוהשהמתלכוא

הלבייחתיהשורנהיכמושפהנהנממהארנ

תעשמהנמלאהושוראהתעשמרהומה

ירומשהדצלעאוהשאוהבוטנהנמוהסנכהה

רועשולשישונראברבכםדקומהרהומהלעו

שיבותכישתעבושקההןמונממתדרלןיא

ימוהתובישחיפכוהיתוינודניפכםיפיסומש

דועשםיליפכמוונהנהנאותסושילכשרניש

דצלע•םינינעהולאלכויוילעשישרהומה

ישרנלמרמתשהלתעדהובהרומשהנקת

רחאומההרהומבהכוזיהשאהןמלאתתשתעמ

הכוזאיההלעבירחאדימהשאההתמסא

יבובםיכוזםניאהישרוייכןועטלןיאויוב

ןיאוהתרובקלוםיכירכתתאצוהלהכירצאיה

דחאכותמילודגןוממהלהיהוליפאטיבהל

סא.וירחאסאונממםדוקסאעודיןיאו

וילעהתאצוהוהתתימתעשבארקתהלועב

לעבהההשםאוירהומההלבייחתיהנטלאםאו

םינשרשעדעןיתממדילוהאלוותשאםע

םהרבאבהנהדילוהלהשאחקולןכירחאו

םאויםרכאתבשלםינשרשעןיקמיהיובותכ

סאויהרהומתחקולותשרנתמלעבהןמבובעה

:ןורחאההרהומבהכוזהניאהנממבוכעה

דוסאאנקםאוותשאבתאנקלםדאהבייח

יהטושימבהנרהטישדעהמעבכשלול

תלטונושרנמהטושימןיאשהזהןמזבו

הלתאליבהרהטלהתואןיעיבשמןיאוהתבותכ

הלאתעובשי״עוהעובשי״עהתרהטבותכה

תרתומהניאהסונאהיהטושימידילעקרדבל

חאמטתארקנהלעבתלוזבהביכשהשהלעבל

רשארמאנשהאמוטתארקנםנואבהביכשהו

איהוןמהיארסיאיבמהויסתוחאהנידתאאמט

רמאמשרשפאיאהלעבלהריתהלהשפתנאל

הלעבידילעהשפתנאלשועמשמהשפתנאל

:זורהומתלטונשרנתתםאוהבכשיכ

רשעהעשתקרפ

רהומהוםדקומהרהוסןידונראבףבכ

רחאוסהןןי

רהומהבותכלתומיקמונהנידחאומרהומהל

תומוקמוהבותכארקנהאוהרטשברחאומה

רהומבשיאהבייחתיאלובותכלונהנאל

ונהנשםוקמיבותכישירחאאלארחאומה

דהאאלאבותכלונהנאלשתומיקמובותכל

רהאומהרהומרועשבו־פחל.־סינכהשע־ש

רהומבונראבשהמןידכולשתפסותהו

רהומלם־׳קוסהרהומןיבשילדבהיםדקומה

רהומהוהדילנישמםדקומהרהדםהשרחאומה

שירחאלדבהויהלותואבתוכרהאומה

לעוובםיכוזםישרויםדקומהרהומלעש

אליכינפמובםיכוזםניארחאומהרהומה

יהלרומשדצלעאלארחאומהרהומםשוה

םדקומהרהומםלשלהכזאלםאהארנ

ובםיכוזםישרויהווילעבוחותואבתכוולכ

רהוסבהכוזהשאהיתמוילעבהןמועבתל

שייהתשירנןמזבואהתונמלאןמזברחאומ

םישנןהורהאומרהומבתוכוזןניאשםישנ

אלןתואשרנלןתונןידהוןיואלירוםאמטיש

טועמהלשישהשאוירהומןהילעבייחתי

תללחמןונכהרותהתוצמלעתרבועשןיד

תואמטהותולכנהתלכאמשןונכודעומותבש

ןמזבהתאמטמתרהטנהניאשוהלעבל

הכירצשהתדנבהתטמתשמשמוהתודנ

רהומילכתאצויהרהזוהאלםאוהרהזא

לארשיתונבכהעונצהניאשהשאוירחאומ

םתואתללקמווידלויתאהזבמותורשכה

הזבשםיצירפהםעתקחשמותוצירפבתכלוהו

תאצויהארתהלכקהאלםאוהארתההכירצ

הלדלונםאס־סהלשישהשאוירהומילכ

וניאםאוהמייקמהצורםאהנאשישירחא

היהםאלכאיהרהומםלשמשרנמשכהצור

המייקמהעידיובולהתיהםאםדוקםומה

לכאיהרהומםלשמשרנלהצרםאווחרכלע

םייקמהצרסאהעידיובולהתיהאלםא

השאוירחאוסרהומילכשרנמהצראלםאו

הלותבאיהשולורמאותודעבהבוכשהתיהש

תינזםארמולךירצןיאוהלותבהאצמאלו

התיהסאוידחאומרהומילכשרנמויתחת

ירהומילכשרנמונממםלענוםדיקסהטוש

םלשרהוטםלשמהאשנשדחאתיטתשנםאו

םיארמשםישעמהשועשזושאוישרניםא

הניאתינזשהרורבהיארןיאוהתנזאיהש

שרנמאנקאלסאואנקסאלאהארתההביר*

ולןיאותינזשולהלננםאויהרהומםלשמו

הרהומםלשמושרנמומעהמייקלרוסאתודע

וליפאוםלשמוניאתינזשתודעולשיםאלכא

רמואבותכההנהיהיתוינזיגמרבדסוש



ןדע
ייסןג

ינעכינעהיהיםאשהרומתשיתוסכהלעו

רישעםאותוהפתוסכותוח•ןוזבותוינע

שיךאחרופהןיאהנועלעויורשעיפכ

ןונכהיוארותנועןיאםאויוהכיפכטעמל

יוארןיאוישרנלולשיןמימהרויוניאש♦מ

הגההקהמעונישתרחאהשאהילעתהקל

התוסכהראשולהקיתרהאםארמואבותבה

קוה־מדויבךלהשימויערנ־אלהתנועו

תיכומוויסכנלתדרויתונוזמותשאלהינהאלו

קיפסהלםדאהךירציהקיפסיפכתשבולוהנזו

שיישמשלהשאההכירצשתיביכרצמותיבל

תצקהלןיאםאהתנכשמלאשתשהשאלהל

הלשיוהלעבלחורתהנתושעלםילכהןמ

ןיראךרדינפמהיתונכשלליאשתשןכםנ

ןכולאשתאלוליאשתאלשהלהנויאלו

שייערםשהילעאציאלשרמשתאיה

לעבההילעביוהמשולאמרהולהשאל

רבואבותכההנההצרתםאתוסכראש

ךמשארקיקרשבלנונתלמשולכאנונטהל

ןמןיאשוזימרהאלהנועהן'נעבויונילע

שיוהוריכזהאלןכלעהנועהראבליוארה

ןהשונילעךמשארקיקררמאמןמרמול

ולורתושהארנויפנכתחתרתסהלושקב

וניאוהרעצמאלאהתוכרבאלםאויהנועה

םאורמואםשלשרנלולשיהלקיפסמ

ףסכןיאםנחהאציוהלהשעיאלהלאשלש

תנשהבןיאשהמונממשקבתאלשדבלכו

הדעהשהכירצאיהשןמזבהשאהיודי

תואנההלשובלמוידעןמהירושקוהילכ

בוהכהשהממהכוזהלעבינפלתופיתהלו

טפשבתלמשהלהשעיתונבהטפשמכרמוא

המרמואשןונבשובלהלעהצורשהונאצמ

ןיפההשםכתארקלהלערשאשיאהטפשמ

הבושתהןמווראתהמוושובלמהמוב

רוערוזאורעשלעבשיאורמאןמונדמל

ןוממאיצוהוליפאהאפרמהתלחםאי׳ונו

ההואהדופתיבשנםאןכויהילעהברה

תויובשהראשמהוששהממרתויאללכא

היוארההאצוההילעאיצומוהכיפכהרבקלו

הדבכליוארודהארשבםהיכהדבכמו

תלהקרפסברפסה״עךלמההמלשיוטצעכ

הזמהזםירזענםהךיאותשאושיאהןינעמ

יכרמואודחאהןמםינשהםיבוטרמואםשל

ילוהבםהמדחאלופיםאל״רולופיםא

וליאורמואוורבחתאםיקידחאהרמוא

סנרמואוומיקהלינשןיאולופישדחאה

לעבההכוזיםהלשחוםינשוככשיםא

היסכנבשמתשהלוהידיהשעמכוהתאיצמב

תונהילו

םדאהבייחתישראבלונלשיוירהאומה

הרותןידמםהמםירחאםירבדבותשאב

םהשםההלאיה״עהילשהתדמםהמו

התונמלאןמזבוהנועותוסכראשהרותןידמ

שיםאויסכנמתינוזנוותיבבתבשויהיהתש

שיאלםאואיההצורםאונממערזהל

דשהינפמםישדחהשלשבשתשערזהל

התאפרלה״עהילשהתדמםהרשאויערזה

םאהרבקלתיבשנםאהתודפלהתלחםא

לעבהיסכנמתינוזנהנמלאהתויהיהתמ

איהשינפמאלאונממערזהלןיאשוליפאו

נהנמההזללכבואוהכוטנהנמוהטמתרמוש

לעבההכוזשהמויהתבותכעבתתאלשדע

תונהילוהתאיצמבוהידיישעמבהכוזותשאב

ואהשוריכהלולפנםאאלאיהיתוינוינמ

יהנוצרכהשועהיתוינודנמןיוהןוממהלה־ה

הנועותוסכראשבותשאכבייחתישיאה

התנועוהתוסכהראשתפרהנברמאנשהממ

תויהויתירבתשאברמוחולקערניאל

הממערזהלשיםאהתונמלאןמזבתינוזנ

הנמלאהיהתיבןהכתבורמואבותכהמי

היבאתיבלאהבשוהלןיאערזוהשודגו

שיםאללכמלכאתהיבאםהלמהירוענב

שיאלםאויהלעביסכנמלכאתערזהל

עדותאלהרחהוהרהםושמםיששוחערזהל

יהיורבדלךמסםישדחהשלשדעקר

םוביבהיולתאיהםאויםישדח•שולששכ

הבהנתהבותכההנהיקלחתש•דעתינוזנ

תיבלאהבשוהלןיאערזוםירבדינשב

היהיוראותאוהוערלמחבשותלמשהיבא

היהתםאוערזהלןיאםאל״רינשיאנת

ליעלמהיהיםאשהמביהלעזימרמהכש

יכשרפלשיוייאנתהיהיאלובישתוומעט

םאשראותאיהוליאוההבשותלמבהצור

היבאתיבלאבושלהתבותכהשאהעבתתאל

הראשהנעמויהלעביסכנמתיניזנהיהת

התוסכיומעלראשןיכיםאןינעכהנוזמ

התבשוהלוחימיבםויתוסכהשובלמל״ר

התדנןמזלהכירצאיהשהמוהלילתוסכו

התביכשהנעמלאוההתנועויוכבשתשתיבו

חשירהןושלאיהשפתונועימשלםרסאבןינעב

ייתלנעבםתשרחילולןינעבהביכשןושלאיה־ש

ילולתלמבהנובהןיאשםישרפמםימכחשיו

ןינעלםעטהלכאהביכשןינעלםתשרח

הביכשהןינעלהתנועוםעטןכאירעצ

אוהוודינישתםאשודיתנשהיפכלכהו

ושפנלמונרמואביתכהיכיוארןיאהלהנוי

ראשהלעיירזכאוראשרכועודסחשיא

 



חע ק

םישנ
רדס

אצוירהומהויםהשכםתואהבטםייולכילשמרפסברפסימנןכויםהמתונהילו

הללעבהבותכישהמהיתוינודנאצומבהנהתשהמלכבוהידיהשעמבלעבההבוזש

ארקנהשאהסינכתשהמוהבותכארקנהבחטבורמאבאצמיימליהתשאקרפב

שיהייעבלהשאהסינכהשהמיאינודנהשרד׳וכועראלובוטוהתלמנ׳ונוהלעבבל

ילעבלתוירחאבםלכםיבתוכוונהנתומוקמיקרפהותואברפסשהמלכםיתשפורמצ

בהזהותועמהםיבתוכוונהנתומוקמשיותויהלהכאלמהשועהשאהתויהלךירצ

םיבתוכםניאשםהמשיולעבהלעתוירחאבלודנןוממולהיהוליפאוהלעבלהאנה

םידנבוםילטלטמומכלעבהלעתוירחאבהנהירכיאליתונזידילהאיבמתונלטבהש

םאוילעתוירחאבלעבהלכקשהמעצמוהמאלאהיוארהניאשהכאלמתושעל

.םאוולתחפתחפםאוולחיבשהחיבשההיוארהכאלמבהדמעמבהבאצעבלכתושועש

תוירחאבבתכנאלשהמויערופלעבהדספנתמקורואתנרואתנרואםאהווטהווטםא

םאוהלכיוהלכירשאמדבל.הבונאצמנוילערתויאלתלכוסשיפכהרעצותרפותוא

שייהלחיורחתימהםאוהלדספנדספנהכאלמהשועתויהרישעהיהםאשיאדמ

םאתוירחאבבתכנשהמםניברמולאוההנהנהידיהשעממםאולויטךרדלע

םייקאוהםאאלאךרענשיפבםלשמדספנםאןורחאההרהומבהבוחיהיסכנמןידה

ללכמאוהשכותואהבונהלכאוהשוליפאשיאההכזישהמילכויהודועבתומה

א״ינמורתולהקבונהניולחיבשהחיבשהםאוניאיה״עחילשהתדמעודיאוהותשאב

ףסכוילעןתונשהמתוירחאב.וילעבתוכוסאותדמועהחצר.םאתוסכלוןוזללובי

הלילתוסכוםויתוסכםידנבהלכאיבהזו;•וילעבוחהתבותכותאצויואל

לכיוילעתוירחאבםניאותבל.באהןתונש

'םניאוותבלבאהןתונשהלילתוסכונהנש~~־"יי""״

לעבההכוזוםהינשלהנתמאוהתוירחאברמאשומכותבלםיסכנוןוממןתונ2א;ך

ולאבעייסמבותכהונאצמאלויותשאובותכהויהלהשעיתונבהטפשמכ

רהומותםיאלשיאהתתלונאצמקרתונהנומהתולגותב!־סכעלןתנבלכהנההזרפס

לעבהלכקשהמלעבלהשאהסינכתשהמוםיחולשהנתיוביתכותויתחתתולמתוילע

הבונלכקאלשהמולכקוילעתוירחאבםיסכנהיהזבאצויכשיוהמלשתשאותבד

ונאצמשהמלכאיהלכיוהלכירשאמדבלםיעונמונאצמהלעבל♦השאהתסנכמש

השאללעבהואלעבלהנתמהשאהתנתונשדחאהלעןיפיסומשתומוקמשייםיפלוהמ

פ״עאהריתסןיאהזבו.נהנמהלעהזלכשיוינהנמהיפכעיברואיצהודהא

הדנונתיתונוזלכלרמואודינמבותכהשןיבירעמששיוי.דושבםתואםיכירעמש

תירבתשאלרהומהםוקמבהנוזלהדנהוםוקמביהוששהממהטמלתוחפבםתוא

םשלותירבתשאלןתמםוקמבהנוזלןנתאוהוששהמאלאחבונהניאףיסוהלטהנש

יהתוךלןתנאלןנתאוןנתאךתתברמואםוקמבויופיסוהשהמסנףיסוהליוארןיאו

הפחהתסינכתעדעשנהנמונאצמיךפהלאוהשכאצמנסאתוחפבךירעהלונהנש

הנתמבובהבזןתהלתבהיבאןתנשהמרחארבדבופילחהוויבמסאוותואהבט

וילעבתכנרשאמץוחוישרויובובזואלארכמנאלסאורכמנשיפכותואהבונ

תעדעהשאללעבהןתנשהמויתוירחאביוילעבתבנווהוכירעהשתמבהכונדספג

םבוכזוהשאהסבהתכזהפחלהתסינכרכמנשיפכםימייקתועמהורכמנםאךא

המלכאי־ושובלמוהינדנוהרהוממהישרויהבונתועמה־ורספנםאךאםתואהבט

חבוזהניאהפחהתסינכרחאהלהשענשיבארדטשתומוקמשייוהוכידעהשיפב

:התומידחאםבםיכוזהישרויאלוםבבהזתועמהיצחרדונוןתיהמכתעז

לעבהלכקשהממםיבתוכותולהקן^יתועמהיצחוהוששהממתוהפבםכירעהל

ןתנשהמםינדנוהתבותכמתוירחאברדונטיאשתומוקמשיויםהשכהושב

המםנםיבתוכואיההסינכהשהמולעבהסידנבםןתונבדנתישהמהבירעהתעשבאלא

לעבהלכקאלוונממהלבק־ואהסינכהשתוירחאבםתואםיבתוכובחתםילטלטמו

םימערהורפסויאוהבוטנחנמווילעתוירחאתילעולכיוולכיםאועדופודספיםאויוילע

רהאומהרהומהיכםיבתוכויהתורטשביכואצמנערופוניא.תוירחאבשדשוליפא

שיו♦,המכסההיפכםהונרדסשםירבדהולא
 



חע ק

םישנרדס

הישרויהלעבינפבהתמשהשאהיהלכקה

תוירחאבלעבהלעבתכנשהמלכלעםיכוז

ובתכנאלוהיבאתיבמהלונתנשםינדנו

הנתמךרדלעהלעבתיבמהלןתנשןיב

הנתמבולןתנשהמץוחםידנבוסילמלטם

רתוותשהמבלעבההכוזיםדוקםדוקהלכו

בותכןכיבתצקהרתוםאהתבותכמול

ולהנתנםאשותלחנמהנתמאישנהןתייכו

לכנהנמיפכתומכסהשייהכוזוניאלכה

וניאהזיאוןתמךרדלעןתנהזיאהנידמ

םינעשנותנמהיפכלכהוןתמךרדלעןתנ

תסינכתעשמלעבההשעשםיסכניוילע

ביוחמלעבהוםישרויהםיכוזםניאהפהל

בישהלביוחמוניאותשוראהתמיהרבקל

:תוירחאבוידילעןהנשהמקר

־•דחאוםירשעקרפ

המבישהלבייוהמרבדתורעינפמהשרג

םיסכנותוירחאבוילעבתכנש

סהםאתוירחאבוילעובתכנאלוהסינכהש

לכלערהאומהרהומההלםלשמוםימייק

הדובכיפלרהאומההרהומווילעבתכנשהמ

ינפמאלהשרניוהונראברבכוהיתוינודניפלו

המלכםלשמהבדנבאלארבדתורע

לכלעהכוזוהלעמלוהסודפמוילעהאיצוהש

רחאומההרהומהלםלשמוהילעאיצוהשהמ

תחקולותוירחאבוילעבתכנשהמלכםע

סאשנהנמשיילכולכמהסינכהשהמלכ

םאוולןיעמושןיאהלעלאלהלדונבלהצור

לפכםלשלוילעןיסימעמםייקתהלםילוכיןיא

השרנתנםאןידהאוהןורחאהתרהוסלע

תוירחאבולןהנשהמהלםלשמןישוראהןמ

המהלעאלכהשרנירחאומהרהומהסלשמו

המלכלעהכוזוםתואסלשמוילעהאיצוהש

ילפכברהאומהרהומםלשמוהילעאיצוהש

המלכלעהכוזהשחאאיהסאהנמלאהו

ירחארבדאלתוירחאבוידילעןתנש

בתכנשהמהלעביסכנמתערפנזופחלהסנכנ

תחקולוןורחאהוםדקומההרהומותוירחאב

וילעםתואהבתכאלוהסינכהשהמםיסכנ

תלמונויהנתמבולהנתנשהמץוחתוירחאב

המץוחתודעבהנתמבהלעבמהלןתנש•המ

ודובכלהפחלהסנכנשןמזמהלעבהלהשעש

ןמהקפסידחלשיסאולעבהישרוילסהש

םאהלהסחיוהתוסכרמאןכיכהלשםהתוסכה

הסורעאצתאליכרתומהןמץוחהלשםהןכ

תנטישפאןפהילערמאנשימכהניאשותיבמ

הבורע

ילעברובעבהזלכויובםישרויוכזיאל

יותשאתשוריבלעבהםיכזמשהלכקה

רחאומהרהומבקרלעבההכזיאלשושריפ

תאשרוילעבהןיאווינפבותשאתומתשכ

םירמואהלכקהילעבל׳דםמצעסהוותשא

ירבדמקרותשאתאשרוילעבהןיאש

לעבהןיאסאויהרותהןמאלוםירפוס

התבותכבהינבתאוכזךיאותשאתאשרוי

יתרחאהשאמםהשםהיחאמםקלחלערתי

ידנוואהןמינכירבדלעומשלהבאתאלו

ילעבירהשותשאתאשרוילעבהשרמאש

ירבדמאלאותוכזאלוהוכזםאהלכקה

אלוקוספמבותבהןמןעשנהזוםירפוס

לעבהשדמלמהטמלהטממהלחנבוסת

םמצעהלכקהילעבאלהויותשאתאשרוי

ךארבדמבותכהןכהתבסביכםירמוא

לעבהתבסברומאאוהשוריבנההנשנשינפמ

שרוילעבהשהיארהלכקהילעבואיבהסאו

ותלחנתאםתרבעהוקשפןמותשאתא

התואשריוותחפשממוילאבורקהוראשל

םהשדעןתיךיאוחקולראשהטשפהיפלעש

יקוספאפירחאניכסורמאוהזבוחרכה

סנוצריפכבותכהבשיילוצרוייארקא

ורמאוץשרודוןיערונוןיפיסומםירמיאו

יולוראשתלחנתאםתתנוובןוצרהש

עומשלהלוכיליבשמןזואןיאשםירבדולאו

אוהשרבדהוקספשןויכםהילעןנולתהלןיאו

הזבהצילמתופילוצרךאםירפוסירבדמ

רמואורזנארקמילעבימכחויבותכהןמ

דהאןיאדליהךלהוונממהתנבוליפאש

יסכנבלעבהאלוריבחיסכנבהכוזםהמ

תפיןכויהלעביסבנבהשאהאלוותשא

םיארקהימכחוליפהןינעההזיכרמוא

הכוזהלכשהשוריהיאנתמדחאיאנת

אליכרמואויותשוריבסיכוזוישרויהשוריכ

םלשויאלשידכאלאםיארקהימכחהזושע

ןינעההזיפלאלהויותשאשרוילעבהתויה

השאהךכותשאתאשרוילעבהשומכ

לכבךרוצונלןיאשפ״עאהלעכתאתשרוי

שריתשןכםניוארתעדהתאזיפלהנהויהז

ותשאתאלעבהשריישומכהלעכתאהשאה

תחאהלעהיכאוההדלוהתימכל״רדלוילכ

תעדהתאזותואיאלןכותואפהיתשל

וכזאלהלכקהילעבהנהו♦הרזוהקוהר

םאיכיוארכותשאתשוריבלעבהתא

ארקמילעבימכחםימילשמויהסאוקזחומב

הנהתמשדלוהינפמותשאתאלעבתתשרל

ילעבתעדךפההזוקזחומבכיוארכהכזי



ינק !יעזג

םישנרדס

םירש>רםינשהרפעיזי271~^שיועי׳ילשיאלםאויהמייע

*י"יהשלשהלעביסכנמתינדזנהיהתשבויחהןמ

םהיתובאבוררבתישןינוודזמליךאףיויסכנמתינוזנותבשויערזהלשיםאוםישדח

תלוכיהיפכוםתנרדמבוםתהפשמבותבשויערזדשהאלוערזהלשיאלםאו

יךפהלןכוהתוחפסחוימאשיאלשל״רחכהוותממתרמושאיהשינפמויסכנמתינוזנו

בותכהרפסשיפכןינעההזומכםדקרבבהגהלארשינהנמוהזהתבותכעבתתאלשדע

תונבתאםיהלאהינבואריוהרקחשהממשיהתבותכבלומתשאובתםאו־מושפה

םיתוחפהתונבתאםיבושהינבל״רםדאהתלטונןכירחאוהעיבשהלםישרוילתושר

ישנאםלועמרשאםיררבנההמהםהלודליותעשבםהמדחאתומירחאודלוהלשיםאו

יןכאלםתרובנוהערםתצורמיהתוםשהוליפאורחאהתאלחונראשנשימדלוהתומ

לכםדאהרוכמיםלועלםינושארהםירמואתובוחילעבואצמניליחנמולהונומויןכ

ם־אלולשייםכהדימלתתבאשיוולשישהמאצמירשאהתבותכהשאהםגתעבותוםיעבות

רמואשהמהרותהיזמרמץראךרדתחקלםימכחהונדףלחתנאלובוחהותואןיעמןיעב

תוחאבדנימעתבעבשילאתודואןרהאלרחארבדבףלחתנוליפאווילעבותואלטונש

הנוהכלהינבובזואישנתוחאאיהשןושהנונדבורעהשענםאלכאיויניעברטועו

תונבמולחקלרשארמוארזעלאליהלודנןיקלוח.השאהםעתובוחילעבשםיטכהה

יסחניפהנטפאציוהכזשרובעבלאיטופהמידקןידהנהןיאויובוחיפכדחאלכדחאכ

אלשםינשבםינזומפםינוודזטהויהישםייוארןידןיאשילהארנהלחתםדקשבוחערפיש

םימכההושרדיהנקזרוחבאלוהרוהבןקזאשיבתכאצישיטקרןיבוחילעבבהטידק

אלשהתונזהלךתבתאללהתלארמאבבןיסדיקבייוהטהיסכנלכויהישודיתחתס

האנןנווזתויהליוארלכאןקזלהנאישיאוהםדוקהיהיוובוחתחתןירהאןירחאוטו

התנתהםיאנתירחאלדהאהנויאלוחבושמולעביסכנלוטילהכוזוניאלכאלוטילםדוקה

השרואמביהאושנבןיבהשרואמבןיבהרותהםהםאבייוחמהידילעםהשרחאבוח

סאשרמואהשאשרארשאשיאהיטורמואפיטכחשיויןהיפולחוליפאוןיעבסידמוע

בותככהטהלמהתכרעממבושלאבצבאציינפמןיבוהילעבןפרתויהכוזהשאהשורוה

ןיבוהלותבןיבלידבהאלוותיבלבושיוךליותשאתבותכבםשהינפלהלכקהשועאוהש

יהשורנואהנמלאהתויהןיבהלותבתלוזדיספיהזתעובשינפמשרשיןידוניאהזו

השדההשאשיאהקייכרמואהאושנבבוההילעבןיבןיאוויתועמבוחלעב

אלשתושרהלשיואבצבאציאלשוליפאהיהתהזיאביהמידקןידהשאהתבותכןיבו

השדחהשאורמאבוקוחרמךרדבתכללוחינהללכקשהמןיבוחילעבםעקולחלהכוזהשאה

התיהשוליפאוןיידעתאשנאלשהזבזמורבשחנוניארחאומהרהומהותוירחאבלעבה

השאאיההשרנתנואהנמלאתנוהשרואמ.אלירהשתלטונריתוהסאאלאןובשחב

ותשאתאחטשורטואבותכהןכיכהשדחהלחתבהטצעהשאהוהזבםולכולהנתנ

האושנבםאיכהניאהחטשהוחקלרשאןכירחאותוירחאבולהנתנשהטתלטונ

ץעתכוטאיהשל״רהלותבהניאשוליפאוהטקיפסהלאצמנאלירהוטהתלטונ

השורנואהנטלאלכאיהלודנוליפאואבשחיאצמנשהטרהוטהויתוירחאבבתכנש

םאו׳השדחהשאארקתאלןיאושנהןטיראשירהוטהותוירחאבולןתנשהמלע

חומשליוארהנשרחאהנשהשאאשנאוהםלשלהטולןיאוינעאוהותטשיט

יקנרוסאבתעלאתעפהמלשהנשתחאלכביפלולתושעליוארשהמוויכירכת

חרוטלכמיקנהיהיותחאהנשותיבלהיהיראשיםאבוחהילעבלכלןיםדוקודובכ

ירבדלכבותיבלערובעיאלוהמחלמהוםעהיםהלםיכלוהבוחהילעבןיבוהשאהץב

היהיוקזחורישעהיהיםאשםימכחהוראבולןיאוהשאחותונבוםינטקםינבחינה

תורתהלךירציקנותויהלהנשלכבאשונהתבותכתלטונהשאההתבותכלערתוי

הנשבאלאויחאלועמרוטפהיהיאלשוילעיםיחתפהלעםירזוחתונבהוםינבהו

אסאהבוחתמחלמבךאתחקלךירצשיפכתחארמואבותכהוןיבוחילעבויהםאןכו

דשאותשאתאחמשורמאשהמוייקנןיארמא
 

:ידליינשתאתחקלא5השונהו



ןדעסי*

ץבקפסאוהרשאיכוניאכ;באיתוירעכ

:מנןהנהליוארורוכאבםימכחה

 

םאשרנתתטנבשרנתתרשא;ךשאה

השערוסאוואלרוסאאוהשינפמ

קיפכמוניאוהבדנבשינפבוא.הורעקפסיא

רבדתורעהבאצמשינפסואהתונזבהל

אלולכסללכויאלרשאאוהרבדתורעו

הה־דקהוליפאורמאשהלכקהילעבתעדכ

אלאהנממהאנרתויאצמוליפאולישבת

קלהיםומהותואולודגסומאוהרבדתורע

ש־שינפמםומההיהישםאיםיקלההשלשל

םלועהירבדבםומההיהישואיןידטועמהל

ארקנהאוהוםהינשבםומההיהישואיהזה

םאםיקלהינשלקלחיןושארהויערםש

תבשהללההשןונבהמצעלהנידטועמהיהיש

ואיטחהלהנידטועמהיהישםא♦ותלדוא

הניאותואמטותולכנותואהליכאמשןונכ

יהתדנןמזבוהתאמטןמזבהאמוטבתרהזנ

קלהיהזהםלועהירבדבהיהירשאםומהו

ינפמאוההםומההיהישםאים־קלההטילשל

המצעתללהמושארתולקבתכלוהאיהש

תועינצבתכלוההניאוםירוחבהםעתקחשמו

סינינעהולאלכמואיסהרפבשימשתההשקבמו

עדונשיפכתועונצהלארשיתונבתוקוחר

הזבמאיהשםוכההיהישסאיה״עהילשהתדמ

תורעהיהישםאיםתואתללקמווידלויתא

הלהיהישםאקלהיםומהויםומאוהרבד

םאויתאשנשרהאשדהתנואתאשנשםדיק

העידיובולהתיהשואהאשנשםדוקהיה

ובולהתיהםאויהעידיובולהתיהאלוא

ירהומילכשרגללוביוניאןכלםדיקמהעידי

שרנלהצורםאהעידיובולהתיהאלםאו

שהםימומהויונראבשומכרהומילכשרני

ףאהוהפהחירןונכוילורנןהככםיבוהבה

סאויןוענשותוטשתעדןורסחןונכו

לוכיוניאשתסוהלשיוהתאמטבהלקלקתנ

ןיאשילוחהתלחםאימנןכושרנמלובסל

םנידהאשנשירחאהלדלונםאויולהאופר

העידיםבול.התיהוהלומדקשםימומהןידב

ןכיברהומהןהיוהנאיצויהנאנשיםאש

ןכםגרמואוחלשאנשיברמואבותכה

ןושארהלעבהלעירהשןורחאהשיאההאנשו

הלהיהשדמ1*רבדתורעהבאצמורמוא

ירהאאלאהעידיובולהתיהאלשםומ

העידיולההיהשעודיבןורחאהלעבההאשנש

המומב

רמאנשהתשמבולכאמבאיההחמשהחקל

רמאוםתחמשוםכיהלא׳הינפלםשםתלכאו

:ךירוענתשאמהמשוךורבךרוקמיהי

םירשעוהשלשקרפ

השרואמהאיהשגהכירצש.דשאה

תארקנהשרואטהשהלועבהו

תאהנערשארבדלערמאנששיאתשא

׳רולכאההדוהי׳רתעדכאליוהערתשא

הניאהשרואמהיכורמאשידנוואהןמינב

בהכבסנכתרשאיכורמאשינפמטנהכירצ

רבכ־בבתכהלןיאהשרואמהובתכבאצה

לעבתכםישועהיבהיארהתאזלוטבונראב

שקומהןמונידיךיאוםנחןמוהוחקלהשאר

ונחנאשןכשלכונממוהושיקהשהמל

םיאיבמהויטנהןמדמלוניאבותכהיכונראב

הרוהשהלעבוהשאשיאהקייכןמהיאר

הכירצהניאהשרואמהשללכמהאושנהלע•

הלתאלבותכהשינפמוירבדלקזוהןיאטג

אצמיאלורבדתורעכאלאםיקמההזבשורנה

רבדוהנאשישבאלאותשאברבדתורעש־א

השרואמהשןיאמהיארהםנמאיהווהבבותכה

ותיבמהאציורמואבוהבההנהטנהכירצ

לעוהונאצמתויהתורחאשיאלהתיהוהבלהו

שיאלהשרואמהלוהבהרענהיחהיכהשרואמה

רמואבותכההילעותויהםשבלפנשוראהו

תותירכרפסהלבתכוןורחאהשיאההאנשו

םיאיבמהםנמאיטנהכירצהשרואמהשללכמ

ונממהיארןיאהשפנלהתחלשוןמהיאר

רשאתחתרמאמיכטנהכירצהשרואמהיב

האושנללכמה.יבשהלעהיהיסאהתינע

הנהרעשהחולגלערזוחהיהיםאויאיה

םעטהםאויונשרפרשאכשוראהםדוקאוה

השאלךלתחקלוןכלםדוקרמאשרובעב

ןיאושנהלעאיההחיקלהשונראביבכ

הרהטהינוקתהתושעירחאםהןיאושנהו

עבשראבמבקעיאציוךרדכןינעח•היהיו

ןתישילכהשאלעאבשימויהנרהךליו

חתופמהוהתופמאיהתונזךרדלעןינקהל

שיאלאשנהלהרוטפוטגהלתתלךירצוניא

שיאאוביםאויםלשןינקונינקורחא

אבשלעובלהיםאנהנקיםאואהילעדהא

תוירעירומאןינעבויהרבנהבתונזךרדלע

ואבשהורעירוסאםימכחהונדהרבנהב

ךירצןיאתוירעירוסאמאשנשיימיהנממ

תוירעבשפותןינקהןיאשרחאטנןתנהל

שפותןינקהןיאח5הזיאמומאכרככו



הנקןדעי*י״

ייס.ןג

יהנוצרלאלשתשרונמוהנוצרלתשדקתמ

ןיפוכשםישנאשישורמאםמצעבםהירהש

םהםיחרכומללכמםהישנתאשרנלסהוא

רזונשהממומצעתאחירכהאוהשםירמואו

ישנונידילעםתואןיחירכמוליפאוןידה

ללכמיורמאןידכוטנתתלםילארשיםניא

הנוצרלאלעוהנוצרלתשרנתמהשאהש

ףסכןיאםנחהאציוהרותהןמאלמארקמו

והושריפהלכקה.ילעבךאישורנהוהזש

קפסהויטשפהלכוסןיאשםירחאםינפלע

שרנמוניאאוהושרנלןידהןתטששיאלע

יןינעההיהיךיאותואףוכלםילוכיםניאו

םירטופןידתיבםירמואשה״עונימכחןמשי

ונממטנךרטצתאלוםהיניבולידביוהתוא

הזשתמאו♦השקרעשהזשםכחהרמואו

פ״עאוידימאיצוהלךירצאלאהשקרעש

יולשןינקאיהשינפמםלשובלןיאש

רהוטהוידימםיאיצומהסונאהןינעבהנה

הנההמעלכובלשפ״עאהתואשדקמו

החלשללכויאלהשאלהיהתולורמואבותכה

:וימילכ

םירשעוהשמחקרפ

תותירכרפסהלבתכוהרותברומאשןךץ

תעדבבתוכהומצעאוההיהישךירצ

ובאצויכבותכלרחאלתושרןתישוא

הטוששדחהיהיאלשתושרולןתנש

דבעולארשיוניאותעדינבםניאשןטקו

ןושלכוירבעבתכבהיהיותירבןכןיאש

דהאשיאםשלטנההיהישךירציירבע

םישניתשםישרנמםישנאינשםשלאל

וישניתשלדחאטנאלובתכורמאנש

אוהשןמזבבתבישךירצ.הלבתכורמאנש

דעומאלותבשאלבותכלרשכישהשרנמ

אוהשהמלכללוכבתכהובתכורמאנש

טלובתורחהורפסתלוזורפסלעבותכוידב

וניאותוחולהלעבותכאורמאנשעקושו

רפסלעבותכאוהשהמאלאהנההצור

וידוידברפסהלעבתוכינאובותכווידב

רמאנשאיהאלובתוכהאוהוירכנומושרש

בתכנתויהלהצרהלבתכוורמאבובתכו

תשרונמההשאהםשלעושיאהםשלע

לטבהיהיןכאלםאשהלבתכורמאנש

השאושיאםשלעבתכנשומכדצהזיאב

םהיתומששתרהאהשאושיאםשלעקתענו

.תודמלתהדצלעבתכנשואלטבאוהםיםוד

דחיתנדועוהמשלעבתכנשוא־תעןמדזנו

המע

ןור־אהשיאההאנשורמואהילעוהמוצכ

אוהשהשלשהםנמאויא־צויאנשםאללכמ

הזהםלועהירבדבתרכועאיהשערשש

השוע.התואםיאורשןונכןידטועמובהלשיו

טועממהזשהרבעהשועאיהשןיארמםירבד

הילעהרותההריהזהשהממתרהזנהניאשןיד

הלעבןיבוהניבהלהיהשתירבהרפהשו

ילכתשרונמתאזוהשודקוהרהטלעתויהל

ובייחבותכהויומעהמייקלריסאורהומ

הזבלכאםייקשדקמהתיבשןמזבתאנקל

התואתרהטמהעובשהןיאוטנבשרניןמזה

לעהארמבוהכהונאצמאליכומעהמייקל

ויתחתתינזיהטושימידילעקרהתרהט

השרנמנרהתשהיוארהתודעןיאוולעדונו

ותשאהרסאנרשאשיאהיהרהומערופו

ןיבסנואבן־בןוצרבןיבתינזשינפמוילע

יכהרותןידמטנהןמהרטפ:אלהננשב

רשאולשןינקאיהןיידעוילעהרסאנםא

הנדאלןינקהוותשאתארקנוליבשב

רמואתפיןכויטנבאלארטפהלהרותה

םשכיטנהכירצהניאוילעהרמאנשןויב

השאהךכשרנלשיאהלעשישונרמאש

הלאשלששאורמאשהממשרנתהלהכוז

ולאויףסכןיאםנחהאציוהל.חשעיאל

דנבםאשרנתהלהתואםיכזמשמירבדהםה

תרחאלךלהוהחינהשאיההדינבהויהב.

רמואםשלדונבילאךירוענתשאבורמאנש

לעבובהארשא׳השדקהדוהיללחיב

הבייחשהממיאנהרסהםאוירכנלאתב

בותכהשהנועותוסכראשהילעהרותהול

ותלכיבשיסאףסכןיאשנה־אציורמוא

םאויומעדומעלבוטהתוינעינפמסאו

תושעליוארןיאו.המעןידהתאצלהתצר

תדמועדומעלהצורםאהלחםאויןכ

תאצלהצורםאובוטהאוהוילוההךרואב

ןידההאופרולןיאשילוחהךרואינפמ

הכוזונממהבסהורקעאצמנםאויהדיב

שיאההרקעהשאהםאששרנתהלהשאה

הניאהשאהוהצורםאתרחאהשאאשונ

שישונרכזהרבכושרנתהלהכוזוהלוכי

םימומולואצמניםינשרשעהלןיתמהל״

מטוחהוהפהחירןונבלובסלהלוכיהניאש

העטקנןונכקזהםהמהלןיאשםירבדמאל

יהמע־היתויכזםאוניעתיססנואולגר

אלשוונוצרבשרנמשיאהשהזמהלוע

תשרנתמוהנוצרבתשרנתמהשאהןכוונוצרב

ורמאשהלכקהילעבתעדכאלי״רכלעב

תשאהוונוצרבשרנמווהרכלעבשדקמשיאה



ןדע
ק

םיש:
רדס

דספנסאוהשרנתנאלהדילטנהעינישםדוקתותירכרפסהלבתכורמאנשיוארוניאהטע

ישיאתשאאיהןיידעהדילואובדעבתכניתותירבהםעתרשקנהביתכההיהתש

ידבוברזחוליפאותשרומנאיההדילעינהשיאהםשוםוקסהוןמזהסוקסחינהוסנה

הלכקחילשדיבהטנתענתעבןכוירובדסאםבתוסשהוןמזהבתכנשתעס־שאהו

םדיקוטנהתאלעבהחלשיתשרונםאיהובתכםאויםדוקאללכאלטבדחיתנ

עינהסאוילטבטנהםידעבולטבהדיבתענךירציובשרניאללטבהיהיולטבו

יתשרונמהניאולטבשירחאהדיבטנההשאהסשוויבאסשושיאהסשבותכל

םאותשרונמאיהולטבשםדוקטנהעינה:םוקמהוןמזהבותכלךירצוהיבאםשד

הלןתונשכ♦רחאןינקןתונדועהמייקלהצורתיבןכרחןמזמהתעןמזהבותכלן;הנ1

רטשהערקישדעןינקהתחקלךירצוניאטנהתעבראןמזבהיהשינשהשדקסה

רכושרטשןידכלכהתאלטבמהאוהטנהשןכרחמכ״קעתוחפםלועהתאירבלםיפלא

תשרונמהיהתזאו.השאהונלכקתשךירצוועמשמהיהשתותירברפסרמאויןברחל

הלכקהוהשרנהנאלןיידעותלכקאלםאשהיהיאלשהניבלוניבתרוכאוההבתכהש

ההושרתחתאוהשהמלקרזנםאשאיהוזיבויחםושוילעהלאלוהבהאילתםוש

יתשרונמאיההקתשושיאןיבםוקמןיבהזבןיאהתבותכמבוחוילעשיסאאלא

ךירצותשרונמקפסהושבוניבלהניבהיהםדשהיהיאלשהרומהתירכןינעויהעינס

ךירצהלכקחילשהתשעשהשאהידהאטנובבותכהיהיאלשטנהתניתנביאנת

חילשהדילסנהעינהשהעשמםידעבתויהלתאבתכסאשייאנתהתולסםהלססוש

דעשיאהרמוליוארןיאיתשרונמהתויהלץוהםלועהלכלתרתומייהתוינממתשרונמ

ייהתךליאוזאמויתחתיתשאאהתינולפןמזתנמלעינסמתשרטמתאואינולפמ

תשאםדאלתויהליוארןיאיכתשרונמוניאהזךכוךכינתתשואינבלישמתשתש

תרמואשהשאהיהשרנלותעדודקיחבהבבושתותירכרפסארקנךכליכתדתירכרפס

הידיתחתמאצדיטנתויהלךירצינאישורנוילעאלותושרסושהילעונממהיהיאלש

םידיעמםידעתויהלךירצטנהןיאםאוובבוחכהיהיאלםאשהילאבויחםוש

םידיעמםידעשפ״עאןבלעהדילטנהעינהשילעביתותירכרפסאוהזאיאנתתלס

ןימתהנהשםידעבןהנהלךירצךכטנבםיבותכטנהתביתכבתוברתורדגורדגהלכקה

הניתנידעוותואןירישכמוטנהתאןיטייקמלעהשקישהזלכוןתביתככתויתואהןינעב

רהאוהלבתכורמאשהממההשירנבםידיעמהשקרתויהזןיאוותשאתאחלשלשיאה

ןמזןיבןמזרכעוליפאשדמלמהדיבןתנוךכאלוםבחורבםתרמשנובותכהבויחןמ

ירהשובתשרנתמהניתנהןמזןיבוהביתכהרהאומהרהומןמןוממשנועויורונבה

ןתנישדעהשורנהיהתאלהלובתוכשתעברבדתורעבקרהנאיצויאלשהעובשהבויחו

ותיבמהחלשוהרותההרמאשהמיהדיבםירשכםידעתמיתחבםידעבותכלךירצו

תיבםאוומכותושרתחתמהחולשל״רהמירבדםוקיםידעםינשיפלערמאנש

הדילטנהןתנשפ״עאשדמלמהרדנהשיאטנהעינישונינעהדיבןתנובותכהרמאש

השרנלותושרהיהישדעהשורנהיהתאלהלוחלששןיבהלוקרזשןיבונממהל

ותיבמהחלשוןכירחאוהדיבןתנורמאנשהניתנהתחתםהשדחאלכהשיאידילע

ןמזדעהלרמאוהדיבטנהןתיםאשדמלמתאהקיוומכהתושראוהשל״רהדיבורמאו

תינולפהלאשילינתתשדעוישרנתתשינולפעינהשןיבאיההתושרוודימוצראלכ

אוהתויהלךירצותיבמהחלשוורמאמןיבולכקלהתשעשהחולשדילואהדיל

ירהשהשאהאלוחלשלךירצשיאהשחלשמהותואםששןיבשדקמכוסושלהתשרהש

השאהותרחאהשאתאשליאשרשיאהאוהלכההקתשוהתושרתחתאוהשםיקמל

תחתמטנילכאשנתשתאצלהלוכיהניאךכרחאורטשתקזחבהדיבונתניהדיכ

ותיבמאצתשותיבמהחלשוםעמןיאוהדיחדיבאוהוובהמיכסהסאטגאוהשהתאר

:הישורנומלשהדילטנעינהשרחאמאלאהתיהיתשרונמהניאוהכילשהסאותשרונמ

שדחלםיסיךכבעובשלינולפס1יב

ינולפ

:טנהחסונוהזו

הנטקחתיחיהישורגתאלבקמהיבאהנטק

איהשדועבהמדתיהתיחנוהיבאהאישהש

ןתניהישורנלכקתולדנתשדעןיתטיהנטק

האכהחילשואהכלוהחילשייילעטנח



ונקןדעםישג
ריפןג

שיאהויהרוםאהורעםעבכשיאלשדע

ונרדסשםינינעהולאבותשאתאהארירשא

ינפמםאהטושימבהתואקודביאלו

אדוהארירשאףושכינינעבותואהלקלקל

ותלמחינפמואותבהאםצועינפמואאנקי

אלבותכהוהמהבהןמתוחפהזבאצויכהכ

שרנלבייחתיאנקותנמלעאלאאיבהורמא

היהיהזווהוהירכיןידתיבוהרהומעורפלו

תיבשרנלבייחתירשאהטושהשאבאצויכ

ונרדסשםינינעהולאכאצו־בנהנתתםאןיד

ורמאביכןטקאוזדשברמולךירצןיאו

ינפמןטקהתאללוכוניאשיאהאיבהו

תושעליואדןיאויןינקוניאןטקהןינקש

רובעתשילכהתואקודבלותשאבשיאה

זזיכהתר־טבחוטבובלוהאנקחורוילע

דלרתוהאלרעצההזותשובוהשאלרעצ

רובעתםאיאנתבאלאאנקישילכותושעל

בורקלםדאלולרוסאויהאנקחורוילע

רבעםאויקודבישדעאנקישתעמהילא

םלשמוונממןיאיצומוהתואןיקשמןיאאבו

האושנהתחאוהשוראהתחאהרהומוהתבותכ

קודבלךירצותארקנשיאתשאאיהםנש

השרואמברובדהוי'אנקםאהטושימב

הלותבהתקידבשינפמהלותבהתיהאלשכ

חוררוסלןכתיםילותבהתקידבביכהילותבב

היהיםילותבהתודעלקלקתתםאוהאנקה

םשאיצומבבותכהןדשןונבנרההלהטפשמ

םילותבהתקידבבםהיניבןינעהקפוסיםאער

ומאבשיאהאנקיאליהטושימבהוקדבי

תאאנקורמאנשותבבאלוותוחאבאלו

איהשהמבאלוותמביבאלוותשאברתשא

רהאיכןעוטןועטיםאו•יתוירעירוסאמ

ךיאוהמעבכשלרוסאהאנקחורוילערבעש

םימכחהונדךכשהבושתהיםילותבבקודבי

התאבהםדוקהאנקהריסהלןכתירשאלכיכ

בייחתישהלימהןוימדתושעהלבייחתי

ורמאשהמויםילכהןמ.לקרבדבתושעהל

תשאהטשתרשאורמאןמהלכקהילעב

רמוליוארהיההשרואמלטרפשהשיאתחת

שיאןתיוורמאמןכםגורמאויהשיאתחתמ

םדקתשךירצשךשיאידעלכמותבכשתאךכ

האיביזאףאונהתביכשןמלעבהתביכש

האיביאלואיצויותביכשהמדקאלםאלכא

יראבתישומכןכבותכהעמשמןיאהתוקשהל

אנקשתודעבויונקהיהישךירצאנקמהלכו

איבהללוכיוניאואנקמשיואיבישךירצו

הנטקותשאשימויונקהרחאלעבשימןונכ

התואאיבהורמאנשערוצמואבזאוהשימו

לאחע

ריעבינשתיבןכרחלךכוךכתנשינולפ

יתחלשויתשרנינולפןכינולפינאתינולפ

התדררשאינולפתבתינולפתאיתבזעו

התעוירבדתורעהביתאצמיכיתשא

הזתותירכרפסידילעהיתחלשוהיתשרנ

השיאאליכנאויתשאהניאאיההזהסויהמ

איהויהבלשומינאאלוהתקושתילאאלו

אשנהיהרוטפוינממתחלושמותשרונמ

שיאוםלועהלכלץופחתרשאשיאלכל

הזוהאלהוהזהםויהמימשמהדיב־חמיאל

תרנאותותירכרפסוןירוטפטנינממהלהיהי

:לארשיוהשמתדכןיקובש

יתשאהניאאיהיכטנהלעבותכשןךץ

חלוששומעטןיאהשיאאליכנאו

ומעטאלאתרחאלאשנהלהנממומצע

יכיהלבייחאוהשהממומצערוטפיש

תרתומוורמאבראבדועהשיאאלורמאב

רשפאהשודנהויםדאלכלאשנהלאיה

רומשהדצלעןיתמהלהלשיוהרההיהתש

אלםאוידלתשדעאשנתאלשןכהרעשב

יכורעשישדעןיתמהלהלשיהרההיהת

הרהאיהםאויונשריפשומכהרההניא

לעבהלעבייחתיםינטקםינבהלשיוא

םאוינבלדנתודלתשדעהיתונוזמתתל

ריזחהלהצריםאשיאהויםלדנלאיההצרת

אלםאיתלוזרחאןינקבהריזהמותשורנ

רחאםעהבכשואדחאלהשרואואתאשנ

םדוקןיבגנושבןיבסנואבןיבןוצרבןיב

הזלכונראברבכוהשרנשרחאןיבהשרנש

:קיפסמרואבםימדוקהםיקרפב

םירשעוהששקרפ•

דבעורמאנשותשאבתאנקלםדאה^ייח

ותשאתאאנקוהאנקחורוילע

שיאההקנורמאנשתושרךרדלעוניאו

ותשאבםדאהאנקידצהזיאלעיןועמ

ותעדוברקיםישעמהשועשהתואהארישכ

ףואנהםצעהצורוניאותפאנמאיהש

סאןידהאוהוהשיאיניעמםלענורמאנש

יתינזשותעדתאוברקירשאםירבדהעמש

עדונששיאםעחישתהתואתארישםאי

םיקושבתכלוהוהמצעהללחשואתונזב

ואהדשחושיאםעה־־חיתנשואתובוחרבו

שיאםעהנישהשואהלילכהדיחיהאצויש

תוברקמותוארמולאתולועפשקשונוקבחמ

בייחםהבאצויכוםינינעהולאביהבכשש

הנקדבישהרוהטחורבתאנקלםדאה



ןדע״מ ייםןג

-ירהוטהלשבושרמלכאהארהזוהשיא

רבכיכיהסנאנהשערנדמאמבןוצרהןיאו

רשקוהלעמוהטשתרבאכבהסונאהטרפ

יתיארשהמלכמיניעבתואנהזהשוריפה

ריכזהלןתונןידהןיאיכםישרפמהושריפש

רבכהנידיכםידעידילעתינזרשאהנה

הבשתרשארבאמבהסונאהתאטרפוראבתנ

סדשםיאנתינשבהלהנתהלכאיהלעמו

םיאנתהולאןינעראבדועויהרתסנוםלענ

תוקשהלותאנקלךירצהרוצהזיאבםהמןדובבה

וידיבהשפתנאלשדועלכהבלעההםעטש

וברקשםירבדהארםאאלאהשעמהםצעב

אלשינפבונמבםלענףואנהוהפאנשותעד

תאנקלבייחהשעמהםצעבודיבהשפה

הארבוניאשוריפההזבהיהיאלםאש

רמאנשתאנקלםדאהביוחמהזיאבבותכה

אוהשותשאתאאנקוהאנקהורוילערבעו

ורבאבןבוןועמשיאההקנורמאממבויח

הבןיאדעורבאוהאמבנאיהוהרתסנו

דעהריבעהםאלכאהאמטהםצעבל״ר

יתאנקלךירצלעבלדנוהוהאמטהתיהש

דעהדיעהווידיבלעבההשפתםאלכא

ןיאי־רחובהעורפלושרנלךירצהאמטנש

הזלהאובםדוקתינזשהשאלןיקדובםימה

ידעלכמ־ותבבשתאךכשיאןתיורמאנשלעבה

האמטנםאוהלעבתחתתינזשלטרפךשיא

ןיאאנקורהאלתאשנותמודהאלעבל

אלאיהולעבהאנקםאךאיןיקדובםימה

ןיקדוברחאםוקמבקראוההםוקמבהאמטנ

ןבאלפכבהלבקהילעבורמאןכויםימה

איהשדועבןמאהשוראאיהשדועבןמא

אלבויהבאיבהלךירצאנקשימויהלועב

רורארמואןכיכאיבהורמאנששרניש

♦תאזההרותהירבדתאשיאםיקיאלרשא

אלותאנקלךירצשםישעמהתשעםאלכא

יהלאנקישכקרהנתהאליבאוביאלאנק

הלןיאהשאהלכאתוקשהלביוהמשיאה

יןמאןבארמולהתאבהירחאיתלוזהזבבויח

םידעהאמבהיפתינזשהדותםאהשאהו

תויהםעאובלןאמתםאהשאהונרהתו

יאובללעבההתואחירכמאובלןתונןידה

אלשןיכהדשחהלהיהישןיכאובלהנאמ

תינזולאכהמצעלעהלעמהדשחהלהיהי

לעהדומאיהסאאלארהומילכאצתו

אברדאהבללעםירבדמתינזאליב־המצע

הנממהדשחהאשנתשוהמצעתאתוקנל

ש־בכחחונדהדחהוינרהתואדםאוהתוש

ילכשפננורהנאליכינפמהוקשיאלש

תרזג

שדקמהלאאיבהללוביוניאהזוןהכהלא

ואהדנהיהתשכהשאהןכויותאמטינפמ

ידילתאצלםילוכיםניאותערוצמוא.הבז

ןונכהתוקשהלםיענומשםירבדשיויהרהט

לארמאורמאבותכהשתשרחהתיהש

יןטאןמארמולהלוכיהניאשתמלאויהשאה

לעןתנורמואבותכהשתמדנאיהשהמו

ימויהדימעהורמאבותכהשתרנהוהיפכ

ןיאשהתוא;יקשמןיאתונזבהלעבעדונש

לעדוקפא־אלרמאנשהלןיקדובהטושיט

יהנפאנתיכםכיתולכלעוהנינזתיכםכיתונב

יוארשםוקמבתולנהןמזביכונראברבבו

הניאהעובשהויהרהוטםלשמושרנמאנקל

התטששאיההטושהיהלעבל•התואתרתט

דועבהלעבמץוהרחאשיאלהבבשוהלעבמ

הטשתדשארמאנשלעבתלועבאיהש

תאךכשיאןתיורמאוהשיאתחתהשא

ךירצהביכשהויךשיאידעלכבוהנבש

וליפאועודיהםוקמבערזתבבשתויהל

יהטושימהלןיקדובערזםשהיהאלוהכבש

הכרדבאלשהילעאבשהתואןיקדובןיאו

התוא!יקדובויםירבאךרדהילעאבשוא

בכשורמואבותכהשפ״עאוןטקההילעאבש

יברמאנשיאארקנאלןטקהוהתואשיא

תאיבשתמאבאלאבורהלעבותכהרבד

תאמטניכורמואבותכהוהאמטןטקה

רמאנשהמהבהילעאבשהשאבןיקדובןיאו

הטושימןיקדובןיאויהתואשיאבבשו

תננושהוהסונאהוהרובשהוהטושהתא

ותשאהטשתיבשיאשיארמאבותכהש

ירהשדדננמןושלוניאןויטשהולעמובהלעפו

הלעמוורמאבאלארובעוויל;•מהטשרמאנ

תמאהךרדמןוימשאוהשראבלעמוב

התואשיאבכשוורמאבהליעמהןינעראבו

דמלמהשיאיניעמםלענוורבאבוערזתבבש

וניאושרנםהפואנבהעידיולהתיהםאש

ורמאבויןיקדובסימהןיאהקשהםאשהקשב

ןוצרהץאוםירחאיניעמובםעטההרתסנו

הלשישתפאונהשםידעהלןיאשהנה

הריבזהלךרוצהמוהטפשמראבתנםידע

תאזשהריתסהוהםלעההןינעראבןכלעהנה

רמאנשדחאדעהלהיהאלםאהריתעה

תאמטנשדחאדעהארםאשהבןיאדעו

שרנלהנידלכאהתושהניאותנרהנהניא

ישוחלשיהורעהריסאבשהרהומםלשלו

לעהשפתנאלאיהשהמלעתה.םעטראבו

ץאשןויכתמהנהניאןוצרהשהלעבידי

יניעמ״םלענורבאבוזובהש•המושהניאותודע



זנקןדע**נ ייפ.ןג.

יניעמםלענוורמאביכםירחאמהרתסנל״ר

םצעותומדקהמהארומצעבאוהשהשיא

איהורמאןכלעטממםלענהשעמה

םילשהשהממויהשעמהםצעלעהאמטנ

ןיאוןכהבורשהשרפהתאזךרדבלחה

הרתסנשורמאשהלכקהילעבתעדבםעטה

יאונקידעהכירצשםירמואוהאיברועשכ

ירהשיתוקשהליוארזאוהריתסידעו

ןמאןמאןמארמאמבושרדםמצעםה

ןיאדעורמאוירהאשיאמןמאהזשיאמ

האמטנהירהשתודעורמולךירצןיאהב

דעורמאמבהצוראלאהנידראבתנתודעב

הניאדחאדעהתואהארםאשהבןיא

שרנתתאלאתוקשהליואראלותומתבייח

השפתנאלאיהורמאוהבןיאדעורמאןכלע

םאשהשעמהםצעבלעבהידילעןוצרה

ןכלעויהנקשיאלהשעמהםצעבהשפתנ

השפתנאלאיהוהבןיאדעורמולךרצוה

ןהירחאשתומדקהבתאנקלךירצךכלכש

ןיאויהשעמהינפמםהשםינינעבוהשעמה

ןושלהשפתנאליכרמואהרמאמלםעט

הטשתרמאמןמתאצויהסינאהיכהסינא

וילערבעורכזנהסינאהןידשדועוהלעמו

יניעמםלענורמאישרמואלויהאנקחוד

הרתסנוורמאבושרחהתשאלאיבהלהשיא

וילערבעוורמאבואמוסהתשאאיבהל

ןידתיבוהטושתשאלטרפהאנקחור

ומאבאלותשאתאאנקורמאויולידבי

אלוותמביבאלוותבבאלוותוחאבאלו

ותשאתאשיאהאיבהויהורעירוסאב

הילעאבםאהחרבלעבהאיבהלביוחמ

םלשמושרנמאלאאיבמוניאאנקשרחא

אנקשרחאהילעהנברקתאאיבהותרתומ

רמאותחאתעבהשאהםעאיבהלביוחמ

.םירועשהיבםירועשחמקהפיאהתירישע

ילעבויהנונמהשעמהשיפלתלשחמםיתוחפ

איבתהמהבהשעמהתשעורמאהלכקה

םשהןמהרעהתויהליוארו♦המהבלכאמ

קוציאלרמאוהאציהמח׳התהעסהנה

הלעהעידוהוהנובלהילעןתיאלוןמשהילע

הערלןורכזתחנמתואנקתחנמאיהש

רמאוהתמיקנברהמלןועתרכזמהמקנלו

רמאושיאהבלמהאנקהריסהלתואנק

אמטלהאמטנאלוהאמטנשלעיוברל

התיה.םאוילעבהוםשהתאנקוארהטלו

בירקמותלוזיכונרמאשפ״עאןהב.הלעב

פ״עאןימוקה!עואומצעאוהבירקהםא

רמאנשוליבשבהבירקהאליבוסיכמאוהש

לכז

אלשרהאוילכשהןמעונמאוהשהרותהתרזג

התוקשהלרוסאהניעב־רהההרותההראב

ןיאוהתבותכהדיספהדימתומתםאהמושהו

הלעבינפבהתמהיכרהומהרמולךירצ

ליחתהבדימוהשאהתאהקשהירהומהלןיא

השאהתומהשםדוקהלעבתמךריהלופנל

םאלכאאינודנבםנרהומבםנהכוזהניא

יהשרנםאםולכהדיספהאלהזירחאהתיה

לעבןהכאוההטושהתאעיבשמהןהנהו

ילעבבאלולורנןהננלנסומוניאשרמשמה

תשא־התיהיןכרקהתברקהינפמן־םומ

רמאשרחאלכאהבירקמומצעןהכהןהכ

ךשיאתחתתיטשאלםארמואןהנהש

היהישבייחתיךשיאידעלכמדמאשדועו

הנאיביאלןהבםאהתיהיהשיאתלוז

ישנאמלנסומןהכליולתוניאיכהנבל

הבירקמומצעהיבאןהכתכהתיהירמשמה

לספיהרוזמהלנישתעמיכםימנההונדו

תאתונזללחתיכןהכתבורמאשהיבא

ילעבויףרשתשאבתללהמאיההיבא

ךכהתדקופהמקנהשםשכורמאהלכקה

:ףאונלותדקופ

םירשעוהעבשקרפ

ותשאהטשתיבשיאשיאבותבהףן״״יא

וילערבעורמאשהמלע,לפכה

רמאוהאמטנאיהוותשאהאאנקוהאנק

איהורשפאיאוהאנקחורוילערבעוא

הרומותשאהטשתיכרמואוהאמטנאל

ותעדםיברקמסינטמםירבדבהתואהאורש

תונזהלעהרומהטשתתלמשאלתינזש

יךכלהיכרדלאטשילארמאשומבאלא

רמאנרבכיביאננלעהלמההרותאלו

עדויןינעהךותמאלארובעווילעמהמש

םישעמהםתואלעויאננלםאחבשלםא

תננושהוהסונאהטרפויהטושאיקתםינונמה

האללכותשאורמאבויהרובשהוהמושה

יתוירעירוסאמטרפוהלועבהוהשרואמה

הרפהשףואנהןינעלאוהלעמובהלעמורמאז

הטושלטרפוהניבלטיבהתיהשתירבה

תבכשהתואשיאבכשורמאוראבןכלע

יהאמטההיהתהביכשהלעשהרוהוערז

ערזתבכשרמאו־המהבאלושיארסאו

יםירבאךרדהילאאבלטרפעודיהםוקמל

התוקשהלבייחהשיאיניעמםלענורמאז

וניאהעידיולההיהםאשויניעמםלענשא

הרתסנורמאז♦שרניאלאהתוקשהלביוהמ



־ןיע
ןג

פישנ
רדס

הטועפהתילכתלןווכמהשזימרמדושהההזמרמאנשהליכשכלכא׳ונוןהכתחנמלבו

רמאויהמדקההןינעבלופתתיטשתלמיכתעדרשפאיאויהילעהנברקתאאיבהו

דושהוניאששיאותבבשתאךכשיאןתיוהתשתאלשדעהבן־מייאמויהםירמואה

סנואבהילעאבשןיבןוצרבהילעאבשןיבתאצויוהתבותכתרבושתידוהםאוהדותש

*יהשןעיתלעומתאזםנשינפמתידוהאלוונתעדיפלויהתושהטושםושהתיהאליכ

הסונאהתויהבלכאתידוהאלוולהאמטירבדבהלןירתמויהךאיהגרהתהדותםאש

רחאםוקמבהטפשמראבתנתמסרופמתאזשינפמךאתמותפ*בעאיהודחפוםויא

ךשיאידעלכמרמאוירבדהשעתאלהרענלוויההשאהתעדיפלהתימהמהרתיהמקנה

תינזםאיכהזללעבתלועבאיהשדועבםורנתאלשדחפוםויאירבדבהלןירהמ

רחאלעבתהתתינזשואלעבההזםדוקהתושהתיהאלתידוהםאודבכנהםשהקחמהל

ןהכהעיבשהורמאויהלאהתאזמץוחאיההנדימעישהשאהלעהנועהתואבירקהורמאו

הלאלךתוא׳הןתירמאשהשאהתאלידבהלרויכהןמ׳ישודקםימרמאוםישנתרזעב

ןטבתובצלרמאשהמאוההלאהוהעובשלוותדבעאלרשאלםיהלאתדבועתשאןיכ

םישנההנרמאתשהעובשהויךריליפנלוהלעבןיבוהניבהלהיהשתירבההרפהו

רמאויתינולפלהשעשומכיל׳ההשעירפעהןמיערוצמתרהטןידבשרחילכברמאו

דמאןכירחאוךריהםידקההעובשהןינעבסימהלאןתנוירפעןיהקולוהסכמהןיאישמ

תובצלךיעמבהלאהםירראמהסימהואבוןנשדימעהורמאויסימהרובעישדערועש

ןמהאקשההךרדכתונערופתתלחתהןטבןתנויהשארתולקינפמערפורמאישידכ

שיאמןמאןמאןמאהשאההרמאויןטבהוקבחשםידיהלעזמרהחנמההיפכלע

ךריהוןטבהןונשלעוארחאשיאמןמאהזילכבםירמהימויהיןהכהדיבוףאונל

תויקנהלעןמאואהעובשהוהלא/זלעואתורירמהלעםפוסםשלעםירמוארקנושרח

תאבותכיןכירחאויתונערופהלעןמאיםירמלםירראמהרמאןכלעהלושדחיש

ינפמריינבאלוףלקברפסבהלאהתולאההאמטהלעןיכהרוהטהלעןיבםירמוארקנו

היהיוםירמהימבהחמישהחמורמאיכהאמטהוהמצעהללחשלעדרמתתהרוהטהש

הלכקהילעבויםשורהשועוניאשוידביהלכקשערזהדננכסימהוהרוזמתולנהלע

הצראלסאשדקהםשהחמישםדוקורמאעיבשהורמאוםימעפןהכהעיבשהורמאו

התבותכןתונואיצומוהאקשההןמ•הרוטפראבועיבשיהמלעראבללחהוןושארה

החרבלעבהתואןיקשמהחמנשרהאםאועיבשהורמאדועויותבכשתאךכשיאןתיו

תרבושהאמטנשתידוההחמנשרחאםאוהלאהןינעאוהוםירבדהתוכיראינפמ

יבונתעדונראבונחנאויתאצויוהתבותכרמאוהעובשלוהלאלךתוא׳הןתיהתלחתו

יתומתכייחתידוהשןיכהעמשאלשןיבתיטשאלסאוךתואשיאבכשאלםא

התבותכתרבושהעמשאלסאבוטהםלואוןינעהיהיויםינעמינשךשיאתחתהאמט

םתירחאו׳הןתיןמתולאהתלחתויתאצויורחאשיאמהבבושאלסאבבשאלסא

תאהקשהורמואבותכהךריליפנלודעשיאלהאמטתיטשאלםאוידושהוניאש

ןהכהחקלורמואןכירחאוםימהתאהשאהאלסאףסוי׳רסכההתעדיפלאלדושחה

םדוקורסאהלכקהילעבויהחנמהתאלעתיטשאלסאוהשוראהלעבבש

רמואבוהבהאלהוףינמןכירחאוהקשמיםיקוחררתויםהוםירחאםינפרמאויהלועבה

תאהשאהתאהקשירחאוהפנההרחאאלםאשע״נןרהא׳רםכחההעדיפלאלו

רמאיכע״נףסוי׳ררמאןכלעםימההזתידוהאלוסנואבבכשאללעבכש

סימהתלעפםילשהלהצרוהקשהוהלחתביןוצרבתיטשאלשאוםכוחמרובדוניא

הקשהחבזמהקלהןתנוףינהשרחאאלאןכלעויוצרהויוארהאוהונרמאשהמלכא

החנמההחמיובהכיוארקישדעיבהתואםאוםדוקךתואשיאבכשאלסארמא

ץמוקהןתונוהחנמהחקולןכירחאוהדיבדימהתטששירחאיבהאמטתיטשאל

םילקםישדקתקזחבתלכאנראשהוחבזמליקנהרמאוםדוקהבכוששרשפאלכאהאיבה

סרכהוסימהתאהשאהתאהקשיןכירחאוםילשהשהממדועוהיקנייהתל״רםידסהיממ

דננכהאמטנסאהתיהורמאוהייתשרועש•תאמטניכורסאותיטשיכתאורמאולחה

 

יבךר♦הםידקהותלפונךכריתא׳התתכ

ןכלעוךריהתליפנבהלודנהתונערופה

חנומהיהםוקמןכשמהעקרקבהיהירשא

ויהךרוצהתעשבוהסוכמהלחתכלעקרקב



חנקןדעםישנ
ריסןג

התופמל;יסונאןיבלדבהשיןכלעוהאיבב

תעדיפלףארתויבהנטקאיהםאלכא

התופמןיבןחבתךיאםינששלשתבםינברה

לכיכרמולונלשישהמךאי־םונאל

יהתיותפתבאיהשהתעדבןחבהאלשדוע

תלעבנהלכהסונאהןידותסונאתקזחבהינודנ

ןידויןוצרבאיהשםידעואובישדעהדשב

םידעואובישדעריעבתלעבנהלכ־תופמה

איהךאקועצלהעדיאלוהסונאאיהש

ואיבההלכקהילעבויההכלכבתמהלנ

י;ה־ולאוסנקהןמןתואורטפשםישנרשע

תינוליאהותשרנתמהותנאממהותרנובה

תררהושמהוהיובשהותרוינהותשרחהוהטושהו

הארנויהתודליבערםשהילעאצויהו

ןהלןיאתינול־אהותרנובהשרובעכםתעדש

אלהויהרענםשבהנארקתאלשינפמסנק

הרענםשבארקתאלשהנטקהואיבה

תרוינהתשרונמהתנאממהןונבתורחאהו

היהןתודעיולנשןויכתררחושמהוהיובשהו

תרוינהאלאיםנקןהלןיארחאתושרתחת

הררחתשנוהריינתנשתררחושמהוהיובשה

הלשישלשךוהבלכאםינששלשרחא

יהלעבנאלולאכשלשךותבהלעבנםאיכסנק

הסנאנשןישוראהןמתשרונמהואיבהםהו

אצוישימותשרחהוהטושהיסנקהתחת

ןהיניעבלקנןתודעיולנשערםשהילע

הנהוסנקבהתופמהוללכםהשירחאו

התודעיולנשינפמאלאהתתפתנאלהתופמה

תרזנלעדומעלונלשילכאיהיניעבלקנ

בייחהסונאהלעוהתופמלהסונאןיבהרותה

הסונאהלעורהומהתופמהלעורהומושנוע

יהצריםאהתופמהלעווחרכלעבסונכי

התוממןיבוהסונאלהסונאןיבלידבהאלו

יכהרענהיבאלןהנישנעהויהתופםל

אלשטשפהןמהארניהיבאםשתאשיאבה

לעורהומהיתלוזהתופמהלעבותכהבייח

ילעבופיסוהשהמוישנועהורהומההסונאה

השלשרהומהיתלוזהתופמהלעהלכקה

םהוהעבראהסונאהלעויםנפותשובוסנק

לשףסכםישמחהולאיכרעצהוםירכזנה

לעודימערופהסונאהלעוסנקםההסונא

םנפותשבלכאהנאשיאלשכהתופמה

ערופהסונאלרעצוםגפותשובוהתופמל

ביוחמשםישנולידבהולאלעםנוידימ

חכמוררועחגאלשםירבדולאויןהב

הילעאבשימהנחקישרחאיכבוהכה

םובייחאלשםישנהףאםלשיםנפוהשובהמ

תנאממהותרנובהןונכולאלעםובייחסנקב

םאטזל

אלסאודננכלעמלועטתובכשאלסא

ךריכהכריהלפנוהנטבהתבצויתיטש

דושחההזמץוחהאמטנאלםאויהאקשהה

הערזנוהתקנודושחההזמאיההרוהטו

היהתיליאיכהחטבהאלוהדנהאוהערז

דננכתואנקהתרותתאזרמאויםימיבהאב

דננכואנקוהשיאתחתהשאהטשתרשא

איקו־אנקחורוילערכערשאשיאוא

הקנורמאויהאמטנאלאיהוותשאהא

אבםאשאיביאנקישכיכןועמשיאה

השאהוןיקדובםימהןיאאנקשרחאהילא

:אבהםלועהתמקנמהנועתאאשתאיהה

םירשעוהנומשקרפ־

הלותבש־אהתפייכובותכהרמאש;ך^

המעבכשוהשרואאלרשא״

הלוהב.שיאאצמייכרמאהרותהנשמבו

לעהרוהההרזניהשפחוהשרואאלרשא

יכןאמי;אמםאוהשאלולהנרהמיש.התפמה

אלואתיחפשיאאוהודבכנםדאהיבאילוא

רהומכלוקשיףסבבותכהרמואהבאוההצרי

הנאשיהםונאהויהביכשתאנהימדתולותבה

רמואוהשאלהיהתולורמאנשוחרבלעב

שנועהםהשףסכםישמחהרענהיבאלןתנו

הט־אלהיהתולורמאמבבייחהנרהומהו

ירהומהבייחתיול־תתלהיבאהצריאלםאו

יתלוזרבדתורעבהחלשלכויאלשנועהו

היהתולורמאנשתוירעירוסאמהתיהםא

הלכקהילעבויולהיוארההשאהשאל

תבמרועשומשוהלוהבהרענתאזיכורמא

הרשעםיתשתבתרנובהשעתשדעשלש

אבההרנבםאלכאםישדחהששוהנש

םתעדונראברבכושנועבייחתיאלהילע

לעשורמאאלאםהיתשלעשנועהבייחתיש

אלשכלהתופמהלעודימערופהסונאה

ולהתתלהיבאןאמיןאמםאוורמאבאשי

רמאשהמאוהוהנרהמירוחמורמאבלכא

יםהירבדרבשונראבםשלותולותבהרהומכ

אלאהסונאהוהתופמהןמזרועשודחיאלו

יפלעודיוהלותבהרענרמאשרובעב

םישדחהששךותאיההרענהשםהירבד

ונחנאשדועויהנטקהםגואיבהךיאו

ןמהרענהנמלאהארוקשבוחכהןמונאצמ

יכונחנארמאנשהמלכאיהאזההרענה

ןיבהנטקןיבשיאהילעאבשהשאלכ

קדרבדאלבותכהותוללכנןלכתרנוב

היוארהלעאצמנהבוריפלהוותהרבדכ



ןדעפד?: ייםןג

םאךכהליוארה־רהומםלשמהלוהבה

יוארההרהומםלשמהבוכשההאסנאוהתפ

ןעיהסונאלככהושהסונאהשנועויהל

שנעכהסונאהןמהתופמהבוהבהלידבהש

הלותבהתביכשתאנהלשנועהןיאללכמ

תביכשתאנהינפמםאשסנאשינפמאלא

יהסונאלהתופמןיכתוושהלהיההלותבה

אוההבוכשלהלותבןיבשישלדבההלכא

םישנהולאלעונרבדשהמירהומביולת

אלהרותהירבדבתעדהתרבנהדמואכאוה

ןכותונזלהכצעתנמזמהלכאיבותכהפ״ע

שדקםושמרוסאאוהתונזלותכןמזשבאה

ךתבתאללהתלארמואבותכהןכוהשדקו

אלארהומאלוםנקהילעןיאוהתונזהל

סנואהוהתפמהםימכחהםירמואיןיקולםהינש

ונרהיופיסויםאשםהלןירהמויהםהינשל

תוצירפההברתורבדהערקיןכאלםאש

:ולןירתכויהשבננהלעורכאןכולארשיב

םירשעוהעשתקרפ

אבוהשאאשנשהזערםשאיצומ

איהוהלותבהאצמאלוהילא

ילעבתעדכאליהלותבתקזחבתאשנ

לעאלארבדאלבותכהשורכאשהלכקה

םישדחהששךותםתעדיפלהרענהוהרענ

סנקהםלשסוהקולהילעוםתעדונראבשומכ

סנקותוקלסבבייחתיאלתרנובהלעלכא

לכהרענארקתהבוכשהםנשונירוהירהש

ןמרבאנשןונכתרנובאיהשהלותבהןכש

התפמהוסנואהלעהמיתהויתאזההרענה

דעםינשהשלשתכלשהןמסנקהובייח

ינשבוםישדחהששךותתאזודונבתש

בותכההנהויהרענםשבתארקנתומוקמה

האנשוהילאאבוהשאשיאהקייכורמוא

תאזההשאהתארכאלםירבדתולילעהלםשו

םילותבהליתאצמאלוהילאברקאויתחקל

אוהלארשיגהנמויהביכשליונכאוהש

םידיקפהםהםיניבשושההלותכאשנתשכ

יבאערםשהילעאיצוהלעבהםאויםהילע

תאןידתיבינפלםירמואהיבורקואהרענה

הנהוהאנשיוהשאלהזהשיאליתתניתב

יתאצמאלרבאלםירבדתאילעהלםשאוה

םידעהל״ריתבילותבהלאוםילותבךתבל

הלכשהושרפורבואןכלעוהלכשהםהידיבש

רבאאלםאטשפהיפלתמאהיפלעו

הכינכהשעישכותבככומוקםויבלעבה

ולןיעכושןיאםילותבואצמנאליבהפחל

ןיאו

תשרחהו־טושהלעוהשישהםלשכסנאםא

ןיאותפתנםאךאוסנאנםאדבלדעצ

בותכהףיסוהשהכונתעדיפלויםולכםהל

ןיבוהניבהיהשהכושנועהאוההסונאהלע

הארנהוחכונשומבבותכהוהרוההתופמה

אלשהפסוהאלוםהיניברחארבדסושןיא

דימסנקהערופהסונאהלעלכאירכזנ

השעשישירהארהומהלןיאוםתעדיפל

םשוהאלרהומהיכשרניאלשהשעתאלו

הוצמהזוויניעבהלקאהתאלשידכאלא

אלוהתמםאוריזחישרנםאושרניאלש

אלםאהתופמהלעונתעדיפלויהקולריזחה

רהומכרכאמכםדקומההרהומםלשמהנאשי

רהומיכרחאומהרהומובןיאותולותבה

הלקאההאלשידכאלאםשוהאלרהאומד

ךיאהנאשיאלשירחאהזוהאיצוהלויניעב

םדקומבםהינשבבייחתיהנאשיםאוםלשי

סנקהרתויםלשכהסונאהלעו♦רחאומבו

םדקומרהומהלןתונוףסכםישמהשחש

שרניאלשהווצמאוהשירחאהארנהיפלו

הנמלאהשינפמךאירהאומרהומולןיא

רהומהלתויהלךירצרהאומרהומבהכוז

הנמלאואהשורנאיהשהלותבהורחאומ

םימכחהתיברמהבוכשהניאשיפלעףא

תשאבאבהןידכןהילאאבהןתואונד

היארואיבהותומבייוהמאוהששיא

שיאתשאתאבכשירשאשיאוקוספןמ

תארמאשהככוהערתשאתאבכשירשא

•לכאתעהיפלולהתיהשדמלכוהערתשא

ואתמהתשאאיהשיאתשאתאורבאב

הילאאבהרוטפלדועוירשפאיאהזושרנמה

ןידלשיתעדהדמואכלכארשפאיאלבולככ

הסונאהסונאםאהתופמהתופמםאןתוא

הסונאהלעוהתופמהלערמואבותכהשפ״עאו

יכדכולונלשישהכויהשרואאלרשא

הלושיןידהובורבאצמישהמלבותכהרבד

הלבקהילעבויהנמלאהותשרונמהלעםנ

שיןישוראהןמתשרונמההסנאנםאורמא

היבאלשנועהשהרותההראברבכויסנקהל

היהישנועהבאהלןיאסאותשבחרומה

ימלעריכזהלבותכהונאצמאלםנוהל

איהיכרומאהבוכשהתאהתפואסנאש

ונלשיקוידךרדמךאהנמלאואהשורנ

תאנהימדםההלותבהרהומשדהאיכדכיל

תולותבהרהומכלוקשיףסכורבאכהביכש

אלכלאשרהומתובוכשהלעםגשיללכמ

רמוליוארהיהאלרהומתובוכשלהיהאל

תאסנאוהתפםאשללכמתולותבהרהומכ



טנק ןיע!ג

םישנרדס

דועויהצוחהתמהתשאהיהתאלורמאב

שממםיחאבהרכזנרשאםוכיתלמורמאב

:הדוהיינבןינעב

רמאנםשהתויהביכרבדהתמאבישהלן^י

לאהמאהןמאציאלרבעמותמאלע

הלודגהיארונלןיאויהיארבאלארבעמה

תורעןיבםירמאמהינשןיבהריתסתויהמ

רשפאיאוםיחאובשייכןיבוךיחאתשא

חרבהטלשיןכלעםשהירבדבהריתסרובעל

דבעמהלעדמאנםיחאובשייכקוספשרמול

רבעמוהמאםהבשידשאתומששישןכשלכ

ןמרתויןושלהילעבןיברבעמהשמתשמו

אברדאתמאהלאלינסהלףרטצהבותמאה

חאםשבוברטצהבהנהויהיארלאךרטצי

ךמאןכךיחאךתיסייכרמואתמאהלע

רבעמהלעםיבותכבחאםששמתשנשינפמ

הריתמהזןיאיכןועטיםאויתמאהןמרתוי

היהךיחאתשאתורעביווצתעשביכינפמ

־ןינעברבדבאצויכםוביהןינעמץוחןוצרה

ירחאוושעתאלהכאלמלכוורמאבתבשה

:םישבכינשתבשהםויבורמואןכ

יכעודירבכךאירבדהתמאבישהל

ןידוץפחהןינעבץילמה*אוהרובדה

ןכאלםאשהלנסהבהצוראוהשזימרהלשי

תששרמאתבשןינעבהנהויהריתסהמדי

יעיבשהםויוךתכאלמלכתישעודובעתםימי

םירוסאונישעמשהרוההזבו׳וכותבש

הנהןיאןכםאםירתומםימשהשעמו

ןיאךיחאתשאתורע.,קוספבךאיהריתס

וללכלעותואתחקלבוחוהלנסהלזמרוב

איהךיחאתשאתויעימאמ,ימאבןכבו

יםשהירבדבהריתסאובלןכתיאלוהריתס

רבדהתמכחבראבתנשהמתעדירבבו

העבשםהוםיאנתבקרקדצתאלהריתסהש

יאנתהיתיתמאהריתסהיהתזאוםיאנת

ינשלאףתושמםשההיהיאלשןושארה

הריתסההיהתאלזאיבםצעהיקולחםירבד

טהשיאלהלטהטחשיהלטהךרמאבהריתס

ןכהריתסםשלןיאוםירמאמהינשוקדציו

ןיאוםכסומהןידבשמתשמרבעמהשהנה

ובשייבןיבוךיחאתשאתורעןיבהריתס

ינשהותמאהלעאוהןושארהשודחיםיחא

םילדתשמהןמהמיתהו״רבעמהלעאוה

חאאוהשורהיםיחאובשייכקוספברזעהל

אובלמליכשמלכחורבלךירצהזמושממ

ושינרהאלבלירועולאוהריתסהתחת

קוספביכהריתסהןינעבאובמענמבותכהש

תלמבתמאה.לעולינסהךיחאתשאתורע

ראש

םאבותכהוילעןדוםילותבתנעטולןיאו

לפכףסכהאמשנועותוקלמברקשמאוה

ןידכןודנהזשסנואהלעבייחשםישמחה

אוהשרחאומהרהומכםלשיםינשבננ

ביוחמורומנשנועהזןכפ״עאהלבייח

רועשןוימדדצלעשנועהאלארהומהםג

איצויאלוירשאלהיהתולורועשכריתומה

ותואןדאלויהקולריזחהאלואיצויםאו

יבאלףסכהובירלעבהזשםמוזדעבבותכה

יהלשםהבאהלןיאסאוותשבףלחהרענה

תלותבלעבותכשפיעאהלותבלכלדחאןידו

בותכהרמאובורהלערבדבותכהשלארשי

םילותבואצמנאלהזהרבדההיהתמאםאו

ילואיכםינבאבהלקסלבותכהןדהרענל

איבתשדעהבכשהשרואמאיהשדועב

יהמעבכשןישוראהםדוקיכהירבדלהיאר

תינזןישוראהםדוקיכהיאראיבתםאו

ןמרבדההריתסהוןיעתכומהתיהשוא

רוטפלוריבתושרהאלאנרהתאלהלעב

תסורדתקזהבאיהירהתודעאצמתאלםאו

היבאתיבחתפלקסתוהשראתנשמשיא

לעבותכהרבדוםלודנםידילומהתוארל

:בורה

םישלשקרפ

םימכחהתוניבהקולחההתבריכי^ךיאר

ריעהלילהארנוםוביהןינעב

תוירעהתרהזאבבותכהואצמשינפמםהירבדב

ןינעיכעודיו״הלנתאלךיחאתשאתורע

ןכלםדוקמויהשםירוסארוסאלאבתוירעה

הנהירתהבהיהשהמרוסאלםנורוסאב

םאמובאמתוחאהרוסאותבהוםאהרוסא

הרותהםגהאבורוסאבןכלםדוקמויה

רתהבהרותהאובםדוקהיהשהמםגהרסאו

םוביברמולשיןכויתויחאיתשוהדודהןטב

האבשכוםייתמאםיהאינשלרתהבהיהש

הלנהאלךיחאתשאתורעהרמאוהרותה

ךיחאתשאתורעקוספשינפמותואםנהרסא

הזשומבו♦ךיבאתשאתורעקוספםעהוש

קוספההזךכימלוערוסאולולכלעקוספה

ואצמשינפמךאיימלוערוסאולולכלע

יםימכחהוקלחנודחיםיחאובשייכקוספ

םיארקהימכחמתצקוםינברהימכחללכ

םשהיבינפמשממםיחאלעאוהיכםירמוא

והאיצטאלרבעמותמאלערמאנותויהב

ןכשלכהיארבאלארבעמהלאתמאהןמ

תמאהלעאוהםשההזשהתומתולמרבזהב



ןיע
רדס

םישנ

הוריתהותוירעהירוסאמחאהתשארוםאשםיחאובשייכקוסענןכהשעאלשהמראש

הרשעשבחואיצוההמלבותכההזיפלעתשאהיהתאלקוספמרזענלרזעןיאויודחי

דוסאבותורוסא,ןהשןהיתורצתורטופםישנחארמאמההיהישדערזשיאלהצוחהתמה

הרשעשמהרוסאבו1ודיפקהאלחאהתשאחאשראבלתולמהולאואבאליבשממ

השאהשאלולוחקלורמאממוששחםישנקוחרלרמאירזתלמונאצמיכאוהשממ

המבילשן״יהההשלשמואיצוהוולהיוארהרמאנשומכבורקהלערזרמאייכבורקלו

ואיצוהשדעקיפמכואבשהמביוהחקלותחתסחניפשרמאנולכאיאלרזוסיאולמב

חקתאלהתוחאלא.השאורמאממןהיתורצברקיאלרזוטבשברזרמאנורזתלמ

תויחאיתשלהרומקוספההזוירורצליםייולהדננכלארשילערזרמאיוםכ־לא

תוחאהשדועבולינסהוםיחאינשלואשנשלינסירשאדננכאלארזרמאיאלןכםא

םהיתשםאויחאהתמשהעשבםייחבתלמבבותכהןוצרהמעדויםאובותכה

תוחאהלפנןכאלכןהמדהאתמוםייחברואבאוהוודננכרזתלמהיהתםיחא

יותשאייחבהתואםבילהרסאווינפלותשאהדוהיןינעמהיאראיבמהויהצוחהתלמל

הנודזלעןיבייהשתאזהשאהמורמאוהתואםביוךיחאתשאלאאוברמאש

לקהתרצורסאותאטחההננשלעותרכיכבישהלשיישממםיחאלעהיהש

תרכןנודזלעןיבייהשםישנלכברמוהוחאהתשאהתיהאלהרוההאובםדוק

ורמאויןהיתורצרוסאלתאטחןתננשלעוהרוטפהתיהלכאןפואלכלעהרנסא

לירםשהושעשרורצלתלממתורצרוסאבבויחהיהדבלתושרהדצלעאשנהל

התרצתרצוהתרצאלואיהאלרורצאלתשאהרמאוהרותההאבשכויםיביב

תורצוןהיתורצורסאוירורצלש״ירלפכמןפואלכלעהרסאיכרמאנחאה

ןכועייתסנותורודהלכףוסדעןהיתורצתושרםהלשישהחפשמיחאבםוביההלתו

תיבשויהאתיבתאהנביאלרשארמאמומכהזהיהיום^ביבםבייחוהזלהזאשנהל

ןמהרוטפוהרוסאהיהתהתרצםנהרוסאהרותהאבשכושממםיחאבםוביההרותה

םהלןיאשםירבדהולאוהצילחהןמוםוביהאוהשרשפאיאיכהחפשמיחאבותואהלת

שיםיקלההעבראלםוקלחךיאוירועשאיבמהויתושרהדצלעהיהישתרכביולת

םימבימאלוםיצלוחאלשיוםיסבימוםיצלוחיעמבםינבילדועהימענרמאממהיאר

םיצלוחשיוםיצלוחאלוםימבימשיוםוזנהדצלערמאמההזםישנאלםבלויהו

ןיואלירוסאלוהוסינכהשדעםימבימאלולעאוהשרמולכיעשפירוכבןתאהךרדכ

ינפמתומביתמאלותוצלוחןהששייהשעוםירטופםינברהימכחשדועויענמנהדצ

תינשהאיבבאצמנו.הוצמבהנושארהאיבשיםאהןמאוהשחאלוומלועבהיהאלשחאל

אלרמאיךיחהבהצוראוהםאויאלתחתרמאנותואאצמשםוביםשמהיאראיבמהו

יימביןאמרמאתאיהוהתחקליתצפהאובורמאבהדוהיןינעבשממםיחאלע

הרותבשתורןינעבשוחלונלשישהמרתויוהלעבחאלהתואםביוךיחאתשאלא

בותכתורבולארשיבםשויחאלםיקהלרמאניתשויהשךתמביהבשהנהתורברמאנו

בותכהרותבוותלחנלעתמהםשםיקהלןיאבישהלשייםייתמאםיחאינשישנ

בותכתורבןכולארשימומשההמיאלוהלעבלשהחפשמחאארקיאלשעונמל

רעשמוויחאםעמתמהםשהחמיאלוומכלעבהתברקדצלרבעמהדצלעםבי

םיהאובשייכהרותההרמאשןונכומוקמימביהבאאלרמאורבעמםשבחאארקנש

שישהמויהלחנבםידחוימהםיהאודחי:לעבהתברקדצמםתאישנתוארהלהמביו

ןינעבםוביתלמריכזהאליכשוחלונל

האיצוהןכלעהדשהםעתורתאללכשי

לעהלואנונאצמאלשדועויהלואנםשב׳רוהלכקהילעבירבדב.חירכהל

יםוביהןינעלאוהןכםאוהרותבםישנההשרואמהלעיכרמאשידנוואהןמינב

ושריפוםתנובלכוסבותכהטשפןיאשינפמואלהשרואמהותעדיפלשרבדמבותכה

םיהאובשייבקיספבורמאיבםיקזםישוריפףסוי׳רתעדויתוירעהירוסאבסנכת

אלשהאל•טרפםיהאובשייכורמאבויחיירחאיכםינברהתעדבךלהשע״נ־נסאקרקה

הורעהםאשתיביצהאלוהנובהתאםלש אובםדוקהיהןכיהשדקושדקרוסא

ינפמבישהלשיו״הלואנתלמקרתור

 



שקןדעםיש: ייפןג

נאהנקזהתיהםאויהמביוחשאלול

אלשרזואםוביהמשהיהיאלתינולימ

השאלולהחקלוםעטוןינבםשהיהי

יפיםאשיותירבתשאהיהתוהנשדקיש

ךירצשממהאאוהיברמואשימתעד

איהשהנממלדביןכירהאוערזםייקישדע

ערזםיקהלאלאולהרתוהאלוהרוסא

אוביאלשןיואלירוםאלםהאלהודבל

אלותוצלוחןהשםירמואהינשהאיב

ל״רדלתרשארוכבההיהורמאויתומבימ

בוהבהרבדותמהםשלעםוקיוינבבלודנה

♦אהנהרוכבהשףארוכבהלע.הוההלע

רטפרוככאלוןואריכבאלוניאשרשפא

הלכקהילעבויםדוקהאוהשאלאםחר

םבילםיחאבשרוכבהלעיולתרבדהורמא

טשפוניאודלתרשארוכבההיחוורמאןמ

אוהשורמאםהמווהובייחםהמשדעןוכנ

אלתמהויחאםשלעםיקיוימאבויתושר

םשכארקנאלדבועיכומשבארקיש

יותלחנבוותנרדמבהכוזהיהיוןולחמ

לארשיבםשויחאלםיקהלרמאשותנרדמב

יותלחנלעתמהםשםיקהלרמאשותלחנבו

דילוהםאוהבקנהאלורכזההזבבייחתיו

רכזדילוישדעיולתהיהירבדההבקנ

הזורמאישלארשימומשהחמיאלורמאו

סהיתיאליכךרדלעאלתמהינולפןכ

םשוילעךמסילכאודילוהרשאויבאלא

תהקלשיאהץופחיאלםאורמאויתמה

הזלכםעוהנאותולןיאשותמביתא

התלעורמואהתואתהקלעמושוניא

םאשהארנויםינקזהלאהרעשהותמבי

תחאלםבילהצורוניאוםישנבורולויה

ורטפנוץולחלתבייחןיאושנבתמדוקהןהמ

הינשההיהתהורעתאפמהרוסאםאולכה

ויחאלםיקהלימביןאמתרמואאיהוהל

אוההלכקהילעבורמאוילארשיבםש

רמאתךיאוץלוחהצורהניאאיהוהצור

ילארשיבםשויחאלםיקהלימביןאמ

הצעולורבדווריעינקזולוארקוורמאו

יהתחקליתצפהאלרמואאוהוולהנונהה

ץמבימאלוןיצלוחשיםירמואהתעדיפכו

רמאיאוהוימביןאמאיהרמאתךאיה

רקשרבדמאלהרותהוהתחקליתצפחאל

ץולחלבותכהובייחםבילץופחיאלםאו

הצלחוםינקזהיניעלוילאותמביהשננורמאו

הרטפנשזמרלענתפילשוולגרלעמולענ

ויחאלערזםיקהלהרותההבייחשוותאיבמ

רמאשהמויתינמיהולגרלשאוהלענהו

הקריו£
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הבישיתלמיכןכת*אלהזויומלועבהיה

םאשםי־חבםהשימלאלאהונאצמאל

ןכתיךיאברעמברחאהוחרזמכדחאה

שישהמךאיודחיהבישיםהלרמאהל

ל'רודחיםיחאובשייכקוספברמולונל

ןכלעהלחנבםידחוימםהשההפשמיחא

הנההצורוניאויודחיוהבישיתלמברמא

חאלהצורוניאוירוסאהינפמתמאחא

םהש.ודחיהבישיבהצורשינפמןידב

ותחפשמחאל.מרפןכלעוהלחנבםידחוימ

תמהתשאהיהתאלדמאןכלויומאמ

החפשמהןמהצוחל״ררזשיאלהצוחה

ןיאשרתויבורקהםדוקיכרזשיאלרמאו

הצרולאיכתעדלשיויהתערוםאול

רמאשןויכךירצהיהאלתמאהחאששב

וקיתעהשרובעכאלארזשיאלהצוחה

ךרצוהןכלעהחפשמיחאלשממםיחאמ

התעאצמנירזשיאלהצוחהרמאשןויכ

הלחנבדוהיתבישיונלןיאשןויכתולנב

ורמאבללעבותכהיכםוביהבויחונלןיא

החפשמכםדוקהלכויודחיםיחאובשייכ

רוםאולהיהיאלםאםביליוארהיהי

הנאותותנאיתהיהתםאוהנאותואהורע

םהמדהאתמורמאויוירחאאבהבייחתי

ילעבויהבקנדחאורכזדהאולןיאןכו

םיבכוכתדובעדבועורזממהורמאהלכקה

ולאורטופדבעהץאוהמביהתארטופ

תמהתשאהיהתאלרמאויאמלעבםירבד

השוראתחאהרשבתושיאאיהשהצוחה

תחאהשאברומאאוהוהלועבתחאו

יםביהרחבישהתואםישנבורולויהםאו

ןמץוחהיהיאלובץיפחירזשיאלדמאו

המבירמאויויבאתחפשמםהשםישרויה

רוסאוניאיכדודהןכאוהוהילעאובי

הורערוסאםשהרקיםאויהורעהתאפמ

תמלבורקאוהש•וירחאאוהש־מהיהי

ואריםיחאבורויהםאוירוםאולןיאש

בוטםדקשןונכולהובייהיוםדוקהימ

רמאשומכהנאותולהיהתםאויזעובןמ

לאקתענויתלחנתאתיחשאןפבוט

לעלארש־בםינפלתאזורמואםשלזעוב

ףלשרבדלכםייקלהרומתהלעוהלואנה

יואראוהשימוהערלןחנוולענשיא

יהעודיהנאותינפמותלוזלרבדהקתעיו

ואדילומוניאשןקזוארקעהיהיסאו

השרנלבייחתיוהיתויבזבדומעללוכיוניאש

הנאותולןיאשימלאלאול.הובייהיאל

החקלורמאןכלעוולהובייח*םדוקה;מ



םישנרדס
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ךדסהתבטהתורלרבאשזעבאלהםוביל

םירוחבהירחאתכליתלכלןושארהןמןורחאה

ללכמיכנאלאטיכםנמאיכהתעורמאו

לפנוהיוארהניאהתיהתכלוההתיהסא

ירומאבןודנהילאאבהוסוביהבויחהנממ

תשאהיהתאלרמואבותכהירהוןיואל

אלרזשיאלהיהתםאלכאהצוההתמה

:המביהילעאובי

אוהשיאלהשעיהככהרמאווינפבהקריו

ומשארקיוןידתיבינפלהפרהוןויזבדצל

'דסחההזלמנאלשרובעבלענהץולחתיב

לעאוהםאודסהאוהתמאבשתמהלע

ינשןיבהריהבהךרדלעאוהיווצהדצ

תלוזלהמביההשרוא־הנוניןכלוסירבדה

היהתאלרמאנששפותןינקהןיאהמבי

הלספשיאההילאאביהצוחהתמהתשא

םישרהםיטשארובתרזעבםישנרדסםלשנ

הלילעארונםשבהלימהתוצמרואבבוירחאליחתנו

הלימ

יאנתלעלרעאוהוותעדהמלשוה״עוניבא

דרישרומשתיתירבתאהתאורמאמבןימאיש

הקדצותאובנוה״עוניבאםהרבאידילע

אלאיבנהיכינפמורודישנאלתפומותואב

ורודישנאלתפומותואבאלאותאובנבקדצי

ידילעונמאנםהרבאירבדשןכתיאלשינפמ

רשפאיאהשמןמזםדוקיבה״עוניברהשמ

ינפמוירבדבה״עםהרבארודונימאהאלש

אלםאונחנאויויפלעושענשתפומותוא

ללכךרדלעותואונעדיטרפבתואהעדנ

איבנהיהיבה״עוניברהשמדינהשירחא

השמשןכשלכתואבאלאקדציאלאיבנהיכו

ונמזבושענרשאתותואלעדינהה״עוניבר

תכיפהוךלמיבאתחכותוהערפיעננןונכ

יאוהאיבניכרמאנוילעוהרומעוםודס

תודנההולאעדיוםהרבאלשוערזמאוהשימו

לעהלימהבויחעדיה״עוניברהשמתדנהב

םהרבאתותוארורבבעדיאלםאויומצע

היהנה״עהשמידילעושענשתותואההנה

אלה״עםהרבאתותואבותעידיםויקהז

לכאםהרבאתואאוההשמתואיכינפמ

וליפאוונרכזשםהותונמאנלעוארהשתותוא

תותואהרורבהקתעהונילאוקתענאלסא

יכןכשלכיםהרבאתותואתקתעהםוקמהשמ

העידיה

*ירי♦

1ג>

העושיוניברםכחהקלחהלימהתוצמב

ולאוםינפהשמחלרובדהע״נ"

יהלימבהווצמהאוהימדחאהיםה

ישילשהיהלימההשוערושאהמינשה

יהלימהובהשעתשבייחתמהרושאהמ

ישימחהיהלימהובהשעתשילכביעיברה

קלחנוירבדחבמונחנאויהלימהתיישעןמז

לכשןעייםהולאוםיקלההעבשלרובדה

לעפתישכתובסעבראולשייעבטרבד

♦תילכתהולעופהוהרוצהורמוחהםהולאו

יתוכאלמינוצרלעופאוההלימהתוצמשליאוהו

אוההןוצרבביוחמהאוהימןיבהלךירצ

רבדלךירצןמזדהיוליאוהוובהשעישילכהו

העבשלקולחהונאיצויהנהוןמזהןינעב

ינשהויהווצמהאוהימדחאהיםיכרד

השעתשימראוהישילשהויהשועהראות

ישימחהויובהשעתשילכהיעיברהויוב

יעיבשהויהתיישעןמזיששהויהלימהתרוצ

:הוצמהתאזתילכת

ןושארקרפ

ייםכחהרמאיהלימבהווצמהאוהיןר

םהרבאערזמאוהשימהלימבהווצמה



אפקןדע

הלימןינע
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תישענההלימהוהנומשןכלתישענההלימה

תרפהרפהתירבתארמאשןויכוותלוזב

הוצמהיכהזמהארנויאנגהתולממאיהתירב

המה״עהשמתרעהוהנומשןכלהבוח

רוזעלריעמ׳וכוןולמבךרדביהיורמאש

יבתמאויהבוחךרדבהנומשןכתלימש

תוצמוהשעתוצמםינימינשהרותהתוצמ

שנועהוהשעתוצמבאוהרכשהוהשעתאל

דהאםוקמבראבתנרשאכהשעתאלתוצמב

השעתוצמםהשחספהוהלימהתוצמדבל

שיאהורמאנחספהלעישנועםהילעאבו

תושעללדהוהיהאלךרדבורוהטאוהרשא

רכזלרעורמאנלרעהלעויהתרכנוחספה

יהתרכנוותלרערשבתאלומיאלרשא

טפשמוילעןיאינימשבלומיאלשימןכא

ןכאותואלומיאלשימלעאלותרכ

לעוולשרכשהדיספהוהשעתוצמלטבמ

ביוחמהאוהימםלואוייאננהבייחתיןכ

םימיתנומשןכורמאשרחאףטהתוצמב

אלוהברםכלתלםבורכזלכםכללומי

בייחשומכבאהלעלנםהאוהשהארנ

רהמךנבךלאשייכרומאבםירחאתומוקמב

הלימתוצמבםיביוחמלכהשהארנירמאל

דחאםדקידכתושענהתוצמהןמאיהו

ןודאהובאהיכהארנהוילכהורטפנהאשעו

ונבתאלומלבאהלעהוצמבםירתיםה

באההיהיאלםאוודבעתאלומלןודאהו

וירהאבורקאוהשימבייחתידומעלןודאהו

רובצהםיבייחתמבורקאוהשימספאהבו

תנקמוךתיבדילילומילומהרמאבותכהש

לומליוארןיאוןודאהלעזימרמוךפסכ

לומלענמנםאאלאותעדמאלשותוא

דיספהליוארןיאובויחבםדוקהאוהיכותוא

הוצמהןמדזתשכבאהבייחתמןכלעורכש

ורמאשהמיהמילשהלהוצמבקוסעלודילע

אלרנהשילהארנרנהלעהלימהבויחב

תלחתוןידבסנכישתעבקרתוצמבבייהתי

הלימהםירבדהשלשידילעאוהןידבוסנכה

בייחתיאלסנכישםדוקוןכרקהתאצרהו׳ציהרהו

:הלימהתוצמבבדנתמכאוהןכםאותוצמב

ינשקרפ

ךירצהלימההשועיהלימההשוערושא

הדומוהרותבןימאמדחימתויהל

ילארשיץובקמעדונהזוהוצמהיפויב

וניאהלומליוארןיאשורמאהלכקהילעבו

לארשי

תיאדוהנומאםהרבאתנומאתותואבהעידיה

םהרבאתנומאעדישימויתלשלשמהקתעהב•

יהוצמהתאזבהווצמהאוהוערזמאוהו

ינפמרנובאוהשימלאיההוצמהיכהארנו

לומיאלרשארכזלרעורמאנששנועהבויזז

תויהןכתיאליכהתרכנוותלרערשבתא

רמאנוילעשרחאדנובהלעאלאןטקהלעהז

אוהשימלזימרטוניאוירפהיתירבתא

ןויכשנועהוילעןכתיאליכהנומש.ןב

יאויתירברפמארקיאלותעדןכוניאש

אליכרענהיבאלרזוחשנועההיהישרשפא

באהלארזוחהיהיםאיכלדבהןיאורבזג

בורקאוהשימלרוזחלבאההיהיאלםא

אוהוילעשנועהןכתיאלרשאכובאהירחא

לערזוחשנועהתויהלויבאהלעןידה

יתירבתארמאשינפמןכתיאלהזדליה

הנהיתירברפמרשואיאלאוהורפה

רכזלרעורמאמתויהלןכתיאליכראבתנ

יםימיתנומשןכורמאשהמליולת׳ובו

םכחהןעוטשירהאינימשבלומנהלעםלואו

םימיתנומשןכוורמאבהוצמךרדלעאוהש

םייווצהיכם־רמואוישנועוילעאבאלשןויב

♦תרחאהאפמובויחתורוהלךירצתובדנהלע

שיאהרורארמאממובויחבםירומםימכחשיו•

תאזההרותהירבדתאםיקיאלרשא

יתוצמהללכובייחתנהזמוהבויחלעתורוהל

האפמהבויחתורוהלךרצוהםכחהםלואז

שיאהרורארמאמםייקתיאלםאתדהא

לעתורוהלהרותהירבדתאםיקיאלרשא

תורוהלךירצהבוחאיהשםייקתתסאוהבויח

יםימיתנומשןכתלימבבייחתמהאוהימ

החינהםאתהאהחפשמיבםכחההארהו

ולטבשינפמםיזבנויההלימאלכהינב

שנועהזלעןיאיכתמאויהשעתוצמ

לרעהלעםאיבתרבהבייחתנאליכהרותב

ונבתאלמאלשימןכאהוצמןכאוהש

יכרבדמהרודמןעוטהויולןויזבהיואד

השמימיבויהםהיכוםילרעםהוולמאל

אלוולמםהיכםינברההזבופלחתהשפ״עא

יפלהלימהובזעםארמאמהףוסיוערפ

שיויבותכהםתואהננאלךיאונתעד

דבלהנומשןכתלימההנוהאליכבישהל

אוהשןויכןידהןמודנובהתוצמםגאלא

שיןכלעורבדההיהיךיאשנועבביוחמ

אלאהלימיתלכרבדמבוראשנאליכןועטל

יוראשנןכלעהנבסינפמךרדבויהשינפמ

ללוכתירבםששתירבתלממסבחהשישהו



ןדעהלימןינעןג

היהיויפירוצעיאלאוהורבשההקיםאשלומיםימיתנומשןגוימאןכיבלארשי

ליעויאלשרבדבסמהברבשההקולהקזחבורמאוםידה־מהלאהנופרובדהורבזלכםבל

ידסההשועוניאולאברבשהקיאלםאוםעפלומליוארןיאלארשיוניאהלסורבעיכ

ובולאוביאלשרבדולהשעותרבסכיכםכחהרפסךאיםיארקהימבחוקספןכותינש

םירבדביכהלימהלערתוירבדוהלעוהוניאהלמסאםהנוכשע״נןנעתדישנאל־בשב

ויהיאלםנםיבוטויהיאלםאםימדקומהלכאהלימלארשיונ־אהתלימןיאלארשי

הל־מהלכאיםישרומהםירבדמםהאלאםיעריכורמאשדעלארשיותואלומלךירצ

ןווכיאלםאובאכהתסנכהבתפסותהבשיויהשינפמאלאולמרבברבדמהרודישנא

האתנתלעותולשיבאכהדומתיכלמהלמןכלעוהרשכםתלימיהתיהאלםיעוה

יתשמערהיהיןכםאוסמההדצלעאוהשהלימהםעמיכרמאםכחהועשוהישתוא

אוהשוליעויאלשרבדהשועאוהשדצמתואפהתירכהוהלרעההתרכנםאוהלרעהתורכל

אוהשימלומהלחוטצנשרשפאיאויסמהתלימבורמאןכויעצפאיהתיהאה

ירבדמאלולוספהירבדמהלימהתוצמבןימאמלמשינפמאלאהיהלומנשםהרבא

ןימאמדחימלמהתויהליוארןכלעהשמלומלהוטצנןכלעועשרהיהוחרתותוא

וקספויהוצמהתאזיפוירצועוהשמתרותבלאעמשיתלימיכןועמלשיויומצעתא

אוהולארשימאוהשימוליפאיכםימכההםלואויתינשנךיאוםהרבאידילעז־תיה

ותנהנהרשויוותמכחוםשהדוהיבלכסתמידקלםנימאהבהזלםכשמיכםכחהרפס

יפויוהוצמהתילכתהמוותרותתנומאוהוצמםשהשדהלםהיניעבהשקשהרותה

ותעדבריבעיאלשוילומלרוסאהלימהתוצמריעהלונלשיויןוצריונשהארנכהזש

רובעיו׳היולשןינקוםידבעונחנאשינפמ:רחאםוקמבםינינעהולאב

שישילולועורמאציאלערהיבונביאכהלתוירותהתוצמיברמולשירמאמההי©

תומהבהתטיחשכםימכחההזומדויפויינפולםאוליפאותוצמינינעשייתוקלחני

לומיירשכתשיאהספאהבויטחושהירושאבתיישעכהתושעלהפיאיהדועהוצמהאשנה

חקתורמאנשהרופצהשעממהיארהוהשאההשעיםאוליפאוריזנהוערוצמההולנוהבסה

קיזהמהזוהנבתלרעתאתורכתורוצהרופצינינעךאיהרשכםתיישען־מאמהתלוזשתוא

יכדחימהתלוזהלימהתושעלרשפאיאיכיאוטחןונכתעדבהאילתמהלןיאשתוצמ

תאלומלשיאתשקבמהרופצהת־ההזילולןויכטיאמטהומידנבההרהטותמאמט

ךירצויילוחהקמועבדכלנהשמהיהשכהנבםתושעלערהיהיתעדהםרישכתאלש

באכהטעמלהלימהתיישעביקבלמהתויהללכקירלםתלעפבשחייכןימאמהתלוז

:הנוקהיפלעהתואהשעישולומנבהלנסהתוצמתצקמבתירוה־רותהשןכש

אמטהלערוהטההזהוהרמאשהממדחימל

ישילש1כל£הרהטויהאמטםשיביארשיא|?ארוהטזיאי

ירפוכהולארשילתולנסומהרותהתימשמ

ראבתנרבכיהלימביוארהאוהןךייארמולשישפ״עאאמטאייורוהטארקיאל

ערזמאוהשימלתבייחתמהלימהשןיאיכםכחהראבותמה;מרוהטאוהיכ

ינשלותואונקלחהלימבבייחתמהויםהרבאםכחהםלואויםינינעראשבהזמשיקהל

בייחתיולרעאוהולודנאוהשימםיקלחתוצמלל״רןימאמהתלוזםתושעלענמ

הנומשןכאוהשינשהויומצעתאלומלהזלכםעתעדבהאילתםהלשישתוירותה

ויבאהיהיאלםאוויבאוהליסבבייחתישןכאיידורשכהיהיוהשעמההשעיםא

דהאההואהשעלארשיללכםיביוחמןונשהלרשפאיאשןויכהלימהתיישעב

ערזמהיהישךירצדלוההזוילכהורטפניכיושעהשעשהמרפוכהןמהלפנםאו

תאהתאורומאבבותכהבייחרשאבםהרבאןינקהוהריכמהומכןונשהסבןכתירשא

לעםלואויךירחאךערזוההארומשתיתירבםהלןיאהטושורוכשמולפיםאשנווזהו

אוהשןפואלעםכחהרישכהאלונתלוזדלוהריכמהתינשםעפתושעהלךירצלכאדמעמ

לעקרבטויאלבאכהודלוהלעבאכאיבמתושעלמענומהםלואויהלימהןכאלונווזהו

ובאכדומתולתתל׳תיםשהולברעשהמהשועהןמיוארשינפמרפוכאוהשימהלימה

ערזכאלוםהרבאערזבאלאהזברעאלווהשעישןיבובלכהשעמההזיפוירוצעל

הזוהניכשהיפנכתחתסנכנאלשימותלוזידסהךרדלעוהשעישןיברבשההקיוונל

היהי



בסקןדע׳יליטןינעק

הלימילכוראשנהנבסינפמשרבדמהרודתלוזדלולעוהשענםאשמחהדצלעהיהי

ךרדברבדמבםידוליהםעהלכורמאשומבאוהש־0יכמבחההרוהןכוימהרבאערז

אלרבדמבמידלונהלעיבהנובהן־אוולמאלבייחתמאוהןכאונתרותברפובומהרבאערזמ

לינמהלכאתומוקמבורהארבכיכולמתרותמאלרקשהאיבנתרותמהל־מהתוצמכ

דינהםאשםבםומרמאמוךרדבהי־שהמבומהיכהמלולהתושעליוארןיאהשמ

רישכהיעישתבתומיםאדלוהלעאיבנהתנומאיפלעאוההלימהלעםשהברעש

אמשקפוסמרבדה•םאלכאינימשבלומהלותלוזירבדיפלעהשעיםאוהשמתרות

ונממהוקהןיאםאךאריבעהלשיהיהילעבאכהראשנובוטהותואמםורעאוה.

סאיבשנההראב־הלימ־תירבלכקלךירצלעהזבייחמשהשןויכןכאישמההדצ

הרנכההכירצאיהותערצ־לרעהלעהיחהונחנאהרותבןימאמוניאשוליפאומהרבאערז

אוביורמאארמנהילעבירבדההיהיךיאאלשי-יבו~לישיהובתושעלםיבייחתם.

רמשהרמאשהמהשעתאלתאהחדיוהשעיכינפמםהלהלימהתיישעלערכשהקנ

ןמיסיכםירמואארקמילעבויהערצהענ;במינפלעהניאםתעדרוצעיפלםהבתלפונה

אלםיקמההזורעשהאוההערצהתאמטתניתנבתלעותםהלןיאהנהוהרוהההנוכש

ןודנאוהשןבולהלעךארעשלעבהיהירכשהתחיקלהרוסאונממהיהיורכשה

בוהבהיולנבלומהלמבההבייהרככיאמטהמדויוהנ•תנכתלעותמהלן־אשדהא

ילומהלרעשובהיהולארועשךרדלעוןויבלשפהתיישעבףסכהתניתנבהזסבחה

תרכותערצובהתיהםאשסבההןדןכולספהתיישעבםהלןיאיכםיריבמונחנאש

תאלמלךירצמלואועורצםשמאציהתואתח־קלרישכההמבהתיישעבןכאיתלעות

קרבייחתיאלןכרקהבויחוהאמטהיטיהעותאוהלכאובןוכשלולשייכףסכה

דלונשימויתערצהןמעורצהאפרנםאםאןכאיונדיעויאלשרבדבודחיוושפנב

ירפסברפוסוילומהלבייההיאלהלרעילכתלימוירוכאבאוהםילילאהתנוכשלהנובה

וננמזבםנוםירצמבהזכדלוייכמימבההךתיבדילילומילומהרמאנשבויחבםידבעה

ובייההלכקהילעב;באאנידסוקבהרקההזומעממייקלרוסאשהארנויךפםבתנקמו

אליכרמואםכחהויםדונממףיטהלןכונבתלימבבייחשומכאלאהלימילכ

ןיאשןויכוהלרעבאלאהלימההבייההנונתנהלכקהילעבויודבעתלימבבייחאוה'

םימכחהולאשויהלימהךרוצהמהלרעםאושדהרשעםינשדעןיתמהלרועש

תלוזרכזהשאהדלתםאיברועשךרדלעםנמאיונרכמיואלםאווטעשייקתיליטי

יכםכההראבולומהלבייחתיהםדאתרוצלומלומיכשהםינברהימכחתמהתלימלע

הרויאלועמשמלכאהזבייחבוהבהטשפותואםילמינ־משהםויםדיקתמםאוליפאו

׳וכולארשיינבלארבדרמארשאלוילערובעבאוההזבםכשמרשאיכםבההרמאו

:תומהבבאלםדאינבבץפחהות־ההתעבומוקישבםילרעויהיאלש

תמהלעוחירבהאלםיארקהימכחויםיהמה

ימיבףהרפיייי׳יהב־,יחאליכייטהלינימשהםדוק

*ייהכוהאיהתמהתרובקוינימשבקרלומחל

יהלימהובהשעתרשאילכבףןרךןךולטבןכלעינימשהדעןיתמהלרשפאךיאו

בוחיברמאע״נןנע׳רםכחה"״הארנבינימשבתמהלעןכאיםרמאמ

רמאנשרובעבםירפסמבהלימההשעתשםכרשבביתירבהתיהורמאממהזבומיכשהש

הלמהתיהולאוםיברןושלםירוצתוברחלומליוארללכמוביאנתםייחההנתהאלו

רמאאלאקדוצורובדהיהתוינשלעהרומשאיבנהדינהםאיברמאשדעתמהתא

לומלםיברםילכויהיכלובסיוםיברןושלותואלומלךירציעישתבדלוהתומיש

ונאצמשןכשלכםיברויהיכםעהתאלעהוצמהבויחיכילהארנהויינימשב

הרופצחקתורומאבדיחיןושלתאזהלעפבומצעברנובהלעהוצמהודלוהלעורנובח

יושעהילבהלעהרוטרוצתלטו׳וכורוציתירבהתיהורמאמובאהלעדלוהלעו

ירוצמקזחרימשברמאשוטכהלועמלזרבמרשפאיאשםשבוםהינשתאחקולםכרשבב

יבאכהטעטלרתויכדחילכהתויהלךירצוןידהאוהתמאוהשכלוטהלדנובההווציש

תולדתשהההיהתאלשםכההרמאןידכוילואוהלוחאוהםאדלוהלעןכאידלוהלע

ךלהשעתוצמךרדלעאבובאכהטעמלקרישנאירהשןיתמהלשיהליטהדצמןכתסי

תו$רחא£



ןדע־יל- ןינעןג

הלרעההרמאלהנההסוכמןיידעהרטעה

הלרעהםעהלימהםשפה־תהלםעטהמו

םירמוא•הכןכלעיהלרעההרמאלןיידעו

העירפוהליכתולועפיתשהלכקהילעב

הלרעהלאהלימהסהיתהביבםדיבתועט

רשאההאהלועפאיהוהעירפהםצעאיה

אלרשאלומנהןכםאויהלימםשבהנוכת

לוכל־ירצוהיוארהלימהניאותלרעהתרכנ

הלרעיתלכדלונהןכאיתינשםעפותוא

ונרסארבכוםיככההונדךכהלימךירצוניא

רוסאלומנשלארשיוניאםימסחהוראבויהז

היוארותלימהיהתםאלאעמשייאוהשימ

ילעבתעדכאלהלימךירצוניאריינתיו-

םיינשולאמףיטהלךירציכורמאשהלכקה

עשרותואלמשימיכםייננעהתעדםנ♦םד

םהירבדןיאןימאמדהימידילעהלימךירצש

רובעבקרהבייההנאלהלימהיכס־ארנ

סאיכהלימארקתאלהלרעןיאשכוהלרעה

דמאנשרבדמהרודרובעבוצחלנשדעעצפ

לארשיינבתאלומבושועשוהיידילע

םיעשרידילעםתלימהתדישרובעביכתינש

םהלוב־שהםימכחהויעשוהיידילעתינשנ

♦כהלכקהילעבתעדלויתוחוכנתובושת

יפלהנהויתינשרמאןכלעווערפאלוולמ

הלרעהתורכבקרהלימארקתאלולאתעד

םתואלמאלשללכמהעירפםיכירצםהםאו

יהלרעהתורכבאיההעירפהיבןכלםדוקמ

עצפאיההינשםעפםייננעהתעדיפלםאו

ידהארבדשדחלראשנאליבהלימאל

םיעשרםלכויהישהשמןמזברשפאיארועו

רבדמהישנאתלימוהרשכהםירצמיאצויתלימו

ארבנהילעבהעדיפלךא♦הרשכהתיהאל

ינפמםאוערפאלשםעמההכוערפאלוולמ

ןמזברשפאיאהזוןודזבהוחינהשואונשש

אלשהיהןידךרדהרעצינפמםאוהשמ

איההעירפהןמהעינמהיבםינפםושבלומי

םנמאיךרדהרעצינפמהלימהןמהעינמה

אלשךרדהרעצינפמוענמנשונתנוכיפל

רבדמבויהשינפכהלעההרוהוונכתסי

ויהשכרבדכבםידלונהוליפאללכמךרדב

תלמלםעטוכרטציםאוםילוטנויהםינוח

ינבתאלוטבושוורטאבתינשתלכלובושו

בושותלמשםעטהןקתלשיתינשלארשי

לארשילאתוחילשבםידקהשינפמרשפא

תאלומבושורמאןכלעתינשםעפתאזו

תלמלתרזוחתינשתלמותינשלארשיינב

תלמלםעכונתנשםימכחשיןכפ״עאבושו

םינימינשלהלימהתוצמשרובעבתינש

תלימ

רשכיי$נהזיאידילעוםירוצתוברה

יםירפסמבהיהישוליפארשפאובאכהטעמל

רחבומהןמלומלהוצמורמאארמנהילעבו

ךאיםירפסמבןיבןיכסבןיבלזרבהןמ

ורמאורעתבואןיכסבלומלונהנלארשי

רבדלכבותיכוכזבורוצבוליפאוןילמלכב

:הנכסהינפמהנקלשתימורקבאלותרוכש

ישימחקרפ

רמואבותכהיהלימהתרוצבףן^דה

יםכתלרערשבתאםתלמנו

םעטוהלימםשםעטראבלונחנאםיכירצו

התירכןינעהלימןינעםלואויהלרעםש

ךרדלעהנינעףתתשיוןינעמןינעריסהב

תאךיהלא׳הלמורמאשומכהלאשה

ריסהבםעטהוםכבבלתלרעתאםתלמוךכבל

בלתלרעםיארקנהםהתוערהתובשחמה

םתרסההנבתיתטאהבלהתנבהםיסכמש

המיתסלעהרויהלרעןושלויהלימןושלכ

דשבםשוםכתלרערשברמאןכלעויוסכו

יירשבלימצעהקבדש״מכדועהלעאצמי

הפהתשנשםוקמלכביכיוסכהרשבםעטהו

דבוכןושלבהנכהמיתסהנינעהלמהתאז

ותרומתהמיתסןינעםנזאהלרערמאשהמ

ןכאיהפדבכםיתפשלרעןכוונזאהדבכ

ותלרעםתלרעורמאמבןושלהביהרהשהמ

תורככירפהתורכלושריפםהמיוירפתא•

התירכהתלאשהדצמופותשהיהיהנהוהלרעה

ונינעםתלרעורמאשהמויתיירותהמכסהב

ךשרשוךרדכהחצהלמהיהתוהלרעהוריסה

יוארהיהאלןכהיהאלמלאויםייחץראמ

ןויכםילרעתונליאהאורקלםילרערמול

ותלרעתויהבלרעארקירשאוהלרעהתרוכש

ירפהוילעבוזעייכהארנהויוילעתראשנ

הלרעםשבארקנרשאםעטהותדכיאלש

רדמסההתפוכפהםוטאוםותסירפהתויהב

רועשץפחהותלרעםתלרעורמאןכלעו

אלשלשובמיתלכםותסאוהשכאוההירפה

ןכלעוומצעבםותסהיהיהנהולשבתי

והנכוילעםדאהתלעפוהלרעםשבוארק

םנמאויותלרעםתלרעוורמאכהלרעםשב

הפילקהרועומעטושוריפבונחנאשהמלע

הנהוהלרעםשבארקנהרטעהתאהפוהה

׳רתמכויופחהויוסכהםשלעהלרעםעט

אלהכובסוהבולהןפואלןכארקנשע״נףסוי

תעירפהיהתהלרעהריסהבהנהוייאר

םאשהליטהןינעהתסאאיהתאזוהרטעה



גסקןדעז*י
וינעןג

היהובוםדקשתעהבויחבויתותעלכו

תעןמגלדמהיהיםאיכהארנהלימהבויח

רבדההיהיךיאוהדצמברבועהיהיתעלא

בויהבןורחאהתעהיכרמולרשפאיאש

רמאמיכהבדנךרדלעאוהםדקשהמו

יבויחהךרדבםויהיתעללכחקלוםללכםויבו

שיםיכרדינשולשיבוחהיכבישהלשי

םולשכאוהרצבוהובחרומבוחשיורצבוח

דומעלתעהןמרובעלרשפאיאשןודקפה

ןוישתםולשכבחרומבוחויומוקמברחארבד

הלימהבויחןכוףסכתחתףסכףילחהלשיש

רחאבוחומוקמבדומעלשישןושארהתעב

ןיבהלךירצויישילשהוינשהתעהלאהחדיו

תיישעתחתןושארהתעבדמועבוחהזיא

םכההרמואויינשהתעבתיחדנוהלימה

הלימהתיישעתחתןושארהתעבןורשקהיכ

ןונכהוצמתחת.הוצמשישראבתנהרותבו

ןכרקוהנויינבינשואםירותיתשןכרק

יהרוהבראבתנףולהההזודרויוהלוע

ןמאצויהלימהתחתדמועשןורשקהםלואו

ךיאתושמשהןיבדלוהדלונםאשופהה

דחאלשיםאבישהלשיירבדההיהי

לומלשירהאהלעםיקפוסמהםימיהינשמ

יינימשםויאוהיכבירקמובתעדהשםויב

ינימשבלומלךירצהברקהבדחאכםהינשםאו

יעיבשאוהשינימשבאלויעישתאוהש

אלוינימשהןמהלעמלהונאצמהלימהיכ

השעע״נףסוי׳רםכחהויינימשהןמהטמל

שירשאכודחאםויכהלימלילכםימיהינש

ינשהתעהלאןושארהתעהןמריבעהל

ינשהםויהלאןושארהםויהןמריבעהלשיןכ

ןושארהםויהלעתונפדעינשהםוילשישאל

המתבשםוילויששםוילתושמשהןיבדלונהו

ינימשבלומנןטקהלכקהילעבואיבהש

אלותוחפאלרשעדחאבירישעביעישתב

תבשבהשעיאלקפסשםשכםירמואוירתוי

עירכהםכחהויבוטםויבהשעיאלהככ

שיםתקתעהלטבלעירכנאלשפ״עאיכ

יוארשריעהלהשירדהוהריקחהרעשמונל

אוהשפ״עאםינפואינשמחבשבלומהל

ינשונתנשןויכדחאהןפואהיקפסכ

ונפדעהוהושבהלימלילכהקפסבםהשםימיה

םאולומנהיהיאלהמלןושארהןמינשה

ןויבשינשהןפואהלעויתבשםויהיהי

הושבהלימלילכםימיהינשיכונרמאש

רובעיאליששהםויןושארההיהיםאו

רשאכהיתחתדמועהרוהרההןמוהלימהןמ

בויחאוהיששהםויההזבהבויחויראבתנ

בחרומ•

לערתיאוהשימתלימוהנומשןכתלימ

בותכהויתוצמיתשםההנהוםימיהנומש

תינשההוצמברובדהאבעשוהיידילע

יתינשלארשיינבתאלומבושרמאןכלעו

תוצמליבשבםירצמיאצוייכרובסלשיו

רובעאוזמרנכהלימהתוצמבווטצנחספה

ךימדבךלרמואוךימדבתססובתמךאראוךילע

הלימםדאוהשייהךימדבךלרמואוייה

תיישעליבשבעשוהיידילעהתעוחספםדו

לעוהלימהתוצמבלארשיווטצנדועהספה

:תינשלארשיינבתאלומבושורמאןכ

יששקרפ

בותכהיולנמהארנההלימהתיישעןן^רץ

ןכורמאנשינימשהםויבהבייחשי

םישרפמשיוירכזלכםכללומיםימיתנומש

םתישארבםימלשםימיהולאשםירמואש

םארומאיתעלאתעמםתירחאבםימלשו

יעישההםוייצחבלומנהיהיםויהיצחבדלוי

םוילאםוימאוהששדהןכםרמאבוהדילל

םימיתנומשןבוורבאברשפאשרחאאלא

ורמאכםויכבשחנםויהתצקתויהלובסיש

םויבורמאמאבוהתדנבהיהתםימיתעבש

רמאמהעמשמראבוותלרערשבלומיינימשה

תעהןמהלימבםייוארינימשהםויהיתעלכיב

הנעמההזבונדמעןורחאהתעהדעןושארח

םירסחוםתישארבםירמהםימיהולאתויה

ליכיםימיתנומשןכוהנעמשרהאםתיר־אב

ןכוהנעמלעיכרמאנאלוהנעמההז

רמואשלאםעטיםוחינההיהנםימיתנומש

ינימשהםויבורמאמיכרמאנאלוםכחד

םעטהםימיתנומשןבורמאמלאךמסנ

הזהיהיומוקמברחארבדןתנוופילחהש

רמאוםימיתעבשהאמטורמאשהרכהמ

םימעטםימכחהונתנםנמאויינימשהםויבו

וניברהשמידילע.חוצמהתאזתינשנהמל

ידילעתוצמהללכתויהלידכורמאה״ע

יכורמאמבתללכנהיהתשידכורמאוהשמ

םאשהלאהתוצמהלכתאושעתאלוונשת

ונשתיכורמאמיבעודיוילמאלוהנש

לכיכרחאםעטורמאויקולחרמאמאוה

וניאתוביזהותודנהןונבןמזבהיולתהוצמ

תבירעדעראשנהקלחהאלאםויותואהנומ

סנארקינימשהםויבורמאמבלכאשמשה

אלוםויבלומלהדצמויםויןושארהקלהה

רשבלומיינימשהםויבודמאנשהלילכ

הלימלרשכםויהלכםאלואשלשייותלרע



ןדעהלימ ןינעןג

יתבשבושעיאלערוצמההולנוסיאממה

שייכתבשב.ושעיאלםידיחיהתונברקו

השעתוםלועהיקסעמהכיאהלימהוקלה;הבל

רפאבתמאממיומחברמאיהמותבשב

וניבררפסויםלועהיקסעמוניאאוהוהרפה

סימכהשייכרמאםירואהרפסלעביכיול

היהלודגםנהויתבשבהלימהורישכיאל

םנמאיתבשבלומישהאראלויול׳רןמזב

האפןמתבשבהלימהובייחהלכקהילעב

השעהאלתאההודהשעלכורמאשתדהא

אלתאהחודהשעןיאשורמאםהאלהו

אלוהשעבהאבתבשתוצמוהשעוהשעת

יתמדוקהוצמאיהשינפמםתעדםלואוהשעת

תרהאהאפמהל־מהבייחתנשיוארהםלואו

לעתדמוערובצלאיהשהוצמלכרמאנו

םידעומלשםיפכומהודימתהתלועבהדמעמ

תלועלערמאשדעהותבשבושעיםלכ

ריבצהתוצמ•לכןכסאהבסנוהשעידימתה

םההמפהוהלימהויםנמזןמורבעיאל

ןרהא׳רקספןכותבשבושעיורובצהתוצממ

ם-הבפהיכלהותבשהתאהחודחספהשע״נ

חוינוםידיחיהתונברקלכאיתבשבופרשי

םיאמטהתרהמוערוצמהתרהמוערוצמה

םהשםושמתבשבושעיאלתמאממיוטהו

ונשריפשהממםגריעהלשיתמאהויםידיחיל

הוצמהלימהתוצמתויהינפמתבששוריפב

תרהזאיעובשהימילכבתישענהתיהותמדוק

יבןמזבהנידעמאיהשרהאהלמבאלתבש

אירבועהתאתיבשהלהאבתבשתרהזא

השעתהלימהםאשונראבובוחהתאלטבל

תבשבםישענהלימהירישכמןיאתבשב

ישנאויתבשהםדוקםתושעלםהלשישרחא

רובעבםויהתירחאבלומהלוארה״עןנעתד

עונמרבדהזשילהארנבוהאופרהרבד

הלימבתיחדנתבשהשומבלכאהעשהרעשל

רמאמבל״רתאזהוצמביהתאופרבתיחדנךכ

השלשללכרכזלכסבללומיםימיתנומשןכו

יףסכתנקמותיבדילירכזלכורמאבםינימ

לבםבללומיורמאבםהלדלונהללכהנהו

תיבדיליוףסכתנקמותיבדילירמאורכז

ןידהאוהוינימשבותואלימלברהביוחמ

ינימשהםדוקותואהנקםאשףסכתנקמל

יותואלומלזאוינימשהאובדעןיתמהל

לומנתיבדילישורמאארמנהילעבךא

וניאבותכהיולנוומוילףסכתנקמוינימשב

ללכנוינימשבלומנאוהםגלכאןכהרומ

םההזלכםעיםימיתנומשןכורמאמב

שיוינימשבלומנאוהשתיבדילישישורמא

לומנ

רצבויהתבשכאוהשינשבובחרומ

ןבםאודהאםויבם־מיהינשונישעשירחא

לומנןטקורמארשארמאמלהנעטןיא

א־כוט׳רוירשעדהאכ•ירישעכיעישתב

םלואויתבשבהשעיאלקפסשקספדבועה

םימכחהםישקמתבשבהלימהתושעהל

שיהשעתוצמאיהשהלימתוצמבשרחא

אלוהשעהבשישתבשתוצמבורכש

רמארשאכשנועשיהשעתאללעוהשעת

םימייקמונחנאהמלתמויתדמהיללחמ

יתבשבםילמוהשעתאלתאםילטבמוהשע

הליטהבייחלתועדוברהה״עונימכחשעודיו

ןושארלרתוכרהאוטהשםירטואםהטתבשב

הכאלמלכהשעתאלתבשברמאשונאצמו

ותלרערשבלומיינימשהםויבורמאהלימבו

דבאנוהזלעאישוקשיויןהכהרמאמהז

ותלרערשבלומיינימשהםויבורמאשןמזב

תמאמטיאוטהוערוצמההולנרמאזא

תמאמטלאטחנןכםאיעיבשבוישילשב

יהזבםימבההודויאלוערוצמהחיננו

תורומחהדירפנותוצמהלוקשנורמאם־רחאו

רחאוהרומההינפמהלקההחדנותולקהןמ

הלימהתבשתוצמןמהלימהתוצמםידקהש

בותכאלהםהלאישוקשיויהרומחהאיה

םהורודלתבשהתאתושעלתירבםהינשב

םכרשבביתירבהתיהורמאנוםלועתירב

המתבשבהרהזאשייכדועויםלועתירכל

יולנבתבשתוצמברבועהוהלימבןכןיאש

התימןיאותרכבייחרתסבסאוהתימבייח

רמאמוינימשבלומיאלש־מלעתרכאלו

ותלרערשבתאלומיאל.רשארכזלרעו

ןיאיכעדונהנהדנובהלעאוההתרבנו

המלשההםעדועויתבשהןמהפורעהלימה

אלרעתריזנבבותכאלהםיושויהיםא

תערצהעננהיהיםאוושארלערובעי

הלניאלקתנהתאוחלנתהוובבותכושארב

ןכםארהאההחדנוםהינשמריבנגהזיאו

ריבנישימשיודחאהריבנישימשיקפסשי

הלימהבייחלהצרםבההםנמאירחאה

תארקנתבשהשעודירמאותרהאהאפמ

חיפיילולאשהפיאיההלימהתוצמושדק

אלסאוהתיישעבת״ישההוצמהיהאל

אליכערהתאםישועונחנאהפיההשענ

תבשהםויכוומכאיהרשא׳התדובעונישע

רמאישהמןועטלשיוי׳וכוםישבכינש

ןכלעםיפיםהסניכםידיחיהתונכרקב

־כרמאל״זיולהויםתיישעבארובההוצ

תציחרוסכםלועהיקסעמ>אוהשרכדלכ



דםקןדעילי־ ןינעןג

תוילכשתוצמהללכהשודקהונתרותש

רשאםהתוילכשהתוצמוי•תוירותתוצמו

םדאהלוכאירחאםהבישונאהלכשהםיכסה

ןימםויקלןדעןנמשרונותעדהןיעמ

יתמאהלכשהוחילצהשימהיהוישונאה

םידירשהםהןוילעהקלחהםויקכררועת־שכ

תאםשהרצירשארתאםלואו־ארוק׳הרשא

דצמוםיברתונובשחושקבהמהורשיםדאה

ןימדספהלםימרונםיאלחודלונתויסנהןתוא

םייחהןיעךרדבםירעשלוענלוישונאה

רשאלסיהלאתוארמוארנוםימשהוחתפנ

תואיבנהעפשבוחורתאםיהיאהריעה

אפרהלתואופרימסבתוהקרמםתורוהל

תוירותהתוצמהםהולאםההםיאלהה

םרעשלוםנישהלישונאהלכשדירצקתרשא

המכסההןידבתיהלאההמכחההמיכסהשיפכ

השודקהונתרותיכונראברבכויתיירותה

שפנההלחתרשאהלחמלכתבסהללכ

ונימכחרמאמקדצןכלעהתאופרהע־פוהו

םבויחלעבותםיפיתעדהתוצמשה״ע

הנהויםיפילעבותםבויחהרותהתוצמו

ןכלעתולעותםמצעב־םהתוילכשהתוצמ

יכתוירותהתוצמןכאלוםבויחלעבותםיפי

םתויהדצמאלאתולעותםמצעםהןיא

לעהילהמתלכשמהשפנההאופרלםיבייחתמ

םאוםילוהנוםיסאםהשםעטוהזוופיה־ןכ

י־םיפיםהשפנהתאפרלובייחתישדצמןכ

םיליעזמםהש.תוילכשהתוצמיפויםלואו

ןכלעיישונאהןימםויקבתינידמההנהנהל

ויפילהשועהוהשעיוישונאהלכשהםללכי

תלעותוילעלכקיאלשוליפאשפנתבוטמ

ןידבהחלצהאיהשרובעבתוירותהתו־צמןכא

ןימאהלךירצוישונאהלכשוהללכיאל

ןובותמכחברשאןמאנ.העורמונהנםהש

.םשפנליצהלםדאינב,ולהנתידצהז;אלע

יאהנהויםייחהרואב.רואלתחשינמ

תעידיותעדםדוק.הוצמהלבקלהווצמלרשפא

רשיוקידצןמאנםכחאוהשיכו׳הויהוצמה

הזלכםעוטפשמבוקדצבםהשויכרדלכב

.החלצהםהתוירותהתוצמה.•יכןיבהלךירצ

לכהתולעפמםהשהאריהזילוליבןידב'

תוירותהתוצמליחרכהקולחקלחםכחהרבכש

םדצמשםיכרדהשלשרמאוונתנדצהזיאל

דחאהיםימואלתוירותהתוצמתויהעדוי

תוצמוהשעתוצמתוקלחנתוירותהתוצמש

לכלעהשעהאלתוצמיכרמאוהשעתאל

ונלהיהןידהןמוהעראיההתיישעםינפ

םינישמונחנאןיאוהבעורהךרדהעדל

רבדרה

לומנוהנומשללומנףסכתנקמןכוומויללומנ

הנקותרכועמהחפשחקלדצהזיאב♦ומויל

האנקשירחאהדליםאומצע•ינפברבועהםנ

חקליףסכהנקמאוהשפ״עאינ־משללוטנ

לעהליבטהלאלשתנמלעתרכועמהחפש

ומויללומנהדליםאלארשיתודבעסש

יולנהוהיבדיליוניאוףסכתנקמאוהוילאכ

י•ותדיללינימשבלומהליולת^בהשביתכהןמ

ותואלומלךירצוהנקוינימשהםוירבע

רוחיאהשבוהבהיולנםהארנהויוהנקישיחא

רוהרההםעחספהןמז־דעהיהירתויב

ונחנארמאנרשאבהתיישעלעהבשחמהו

הלהשרחאאלאיתובדנהלעםייוויצהיב

תנמלעהיולתחספהתי־שעיכבותכה

ףסכתנקמותיבדילירכזלכונללומהל

ספהשע־ו.רנךתארונייבורמאנרשאב

ותושעלברקיזאורכזלכוללומה׳הל

תיישעמותואתבכעמוידבעווינבתלימש

תא'השעיאלשימלעתרכש־וחספה

וניאודבעהניקההלכקהילעבורמאיחספה

רשעםינשדעוריבעמהלימהלכקלהצור

ומייקמוניאואלםאולכקלכקסאושיח

לכקישםימכחהתצקורמאריינתמהויומע

יןכהארנוניאוןידבותאיבלינימשבהלימה

לדתשהלךירצהבסללרעףאשישימםנמא

אלתרבבייחןודזברבועהיכהלימה4יבקל

בייהוניאיבורמאשהלכקהילעבהעדב

לשרהמאוהשימויתומישדעאלאתרכ

הארנוניאשפ״עאתעלאתעמריבעמו

הוצמהלכקלמולושרןודזבהשועש

יתירבההיהותוצמלטבטשןודזהלוע

ארקנאוהשיאננהתחתראשנוםכרשבב

אצויאוהשימליאננהתומשמהזםשולרע

ריצההשמתדוותדוםהרבאתרותתחתמ

ךלוהההאןושמשבימאנהנהיה״עןמאנה

ינברמאמויםילרעהםיתשלפמהשאתחקל

הלרעולרשאשיאלונתוחאתאתתלבקעי

בצמלאןתנוהיירבדויונלאיההפרהיכ

בייההירופסההזבאוהשימוהלאהםילרעה

ןמיקנאוהשימטפשמבוילעןידלוותוננל

תרכהטפשמבייחתיוילעוונידוםשהתרית

לומנהבויחיכא־ההשפנההתרכנוורמאב

'ירפסבראבתנרשאכיאננהבויחרחאךשמנ

:ה״עםימכחה

יעיבשקרפ

תמאיהוצמהתאזתילכתףיאבב



ןדעיל־=
זינעןג

יהפיתתןכלעושפנהתלעותלתבייחתמ

סשההבייחשינפמהיפיבןימאהליוארןיאו

ןיאוהשעתלעיתופיתוצמהןיאיכ׳תי

ןיאםנוהשעתאלתלעיתוערתורהזאה

היהןכםאשרבשתניתנינפמתופיתוצמה

רכשהתניתנינפמסמחהורקשהתופיליואר

ןויעהביטהלךירצויתואיאלןכויווצהלא

םיברמהרדסםלעניכהבשחמהתאזרויצב

רקחמהימכחויםתנבהקוחירוהנויעתוקדל

איהשינפמהלימהתוצמברואבהוביהרה

םתולדתשהםלואויתוירותהתוצמהתישאר

הוצמההפיתתודצמשבויחדצהבשישראבל

ונראבונחנאוהמואלדצוראבאלןכא

הדוסונראבוהמואלדצםייחהןי״ערפסב

דצןיבהלהלימההשועליוארויןיכיןיבמהו

תעדווליכשהבוטבםכחהינויערויהבויח

ושעיתוילכשהתוצמיכוללמרורבויתפש

םלואויםבויחלושעיהרותהתוצמוםיפיל

יוארהרותבתוילכשהתוצמוללכנשירחא

תוצמובייחתישהרותהתוצמובייחתישהמב

הנהוםבויחדצלםהםנושעיותוילכשה

תוצמלובויחדצםהבשיתוירותהתוצמל

חירכהויבויחדצויפוידצשיתוילכשה

דצתוילכשהתוצמבשישרחאיכםכחה

איההיהוצמההשעתשרשפאהבויחדצויפוי

ותושעלךירצשואבויחדצלואיפוידצל

סאשםכחהירבדמהארנהויםינפהינשל

והשעיםאןכאקיפסמויפידצלוהשעי

היהיךרדבהעותהליכשהלל״רויפידצל

היהיובויחלוהשעיסאוותלוזתלעותל

לעןכפ״עאוהחלצהותויהלומצעתלעותל

ותושעלםלואוירכשלכקיםישעמהינש

הזםכהההמדוםדוקןינעהומצעתלעותל

לצבוהילעןוכשלהיילעהשעישימןוימדה

רבדההשעשפ״עאוףעיהןוכשיהיילעה

ןיממםלואו♦ותלוזלףדעיורשעומצעתלעותל

אוהםבויחלושעירשאתוירותהתוצמה

ףטהםדאהתלימןכאיומצעבםדאהתלימ

רשאתוילכשהתוצמהןוימדבםימכחהוהומד

והשעיאלהשועהןכאםתלוזתלעותלושעי

פ״עאויולהחלצהאוהשדצמובויחלאלא

בויחתאפויפויתאפהלשיהוצמהתאזש

אליכרובעבובויחלאלאויפילהשעיאל

ינפמאלאובאכלעדומתלוטנהלכקי

אוהבויחההנהוובויחלהשועהוהשעיש

לעיכונדמלןאכמוייפויהלאשרושורקע

החלצהםהשפ״עארכששיתוירותהתוצמה

החלצההתויהםעיכהליטהתוצמטשקה

שיו

ריבענשהרבעההלעןעשנשםלואויבד

ןיבנאליכרשפאיאהעראיהילואיכ

ובשישריבענשינפםםלועבבוטסוש

תדחכהבקרןחביאלבוטהועורדצ

ךיאעורהיכרדןיבנאלםאועורהיכרד

השעתאלתוצמיכראשנןכסאוםדיחכנ

רחארבדלתוחישאיהשינפמהעראיה

ןמבוההםנןכםאועורומצעבשישאל

ירחארבדלטואלותויהינפטאוההרותה

ונחנאשינפטבוחהדצמהניחבהינשהךרדהו

בוחוניאשרבדוב־חאוהשרבדםיאור

ודצמרשאףסונרבדבוחלשיםינפלכלעו

בייחתנשםיכרדהשלשלםכחהוקלהובייחתנ

הווצמהינפםסא.הוצמהינפמסאאוההבוחה

דצמהיהישםלואויומצעהשעמהינפמסא

דחאכםיתעהלכבהשעמהשפנאלההשעמה

ומכתעתלוזתעבבוחהיההמלוהושב

הלימהותעתלוזתעבהיהיאלשןורקפהםולש

הדנהימיאוטהימנןכותעתלוזתעבאיה

יאויםיתעהןמותלוזבאלויעיבשבוישילשב

דבעוארבנושדהותויההשועהדצמרשפא

דחאסחיםישעמהלכאלהו־זתלוזוהווצמו

יאלםתצקוםתצקוגייזותנהמלוסהידאולשי

תויהיתלוזםידהאםיקלהוראשנאלםלואו

ונתחתרשאץראהוונשארלערשאםימשה

השועותויהאלאהשועהדצמראשנאלו

םצעבןיאשפ״עארחארבדבולליעוהלהשעמ

ךרדהאיהתאזםלואוייפויתאפהשעמה

בייחתיורחאןינעינפמהשעמהפיתישישילשה

רבדהותואבייחתישכותושעבהשעמהותוא

וניניבהיההזוליאוהויוילאךרדאוהרשא

תוירותהתוצמהינינעבןידהאוהםלועהירבדב

םהבליכשנאלשכהרהזאבןיבבויחבןיב

םהיכרמאנעורתאפויפויתאפםמצעדצמ

ןידבהחלצהתובוחהתויהדצמוכייהתנ

רמאןכויןידבתוחישםתויהדצמתור־זאהו

(הרותהא"נ)הלימהתוצמב׳יכירצונאןיאםבחה

ןידבההלצהאיהיכונעידוישהתלוזבו

בוחרבדלכשעדנונתעדםולשמונהנאיכי

ונעידיתאלסאוןידבהחלצהאוההרותהןמ

תוצמתצקבהראבהרותהםלואויהרותה

יללכרמאמבןידבהחלצהםהךיאתוירות

׳וכוהלאהםיקחהלכתאתושעל׳הונוציו

םרחהיכהמשנלכהיחתאלתוצמיטרפבו

םכתאודמליאלדשאןעמל׳וכוםמירחת

תיירותההוצמהשועךירצויםהבאצויכו

האריןכאלםאשהבויחדצהבןוכל

איהךיאןיבהלהכויחדצולכהתלעפ



השקןדעהלימוי*0

החיצרהתזירזבאתבסבםדאהץמתרימשלבאכהובהשעיאלףטהתעדילעבםיליכשמל

תנקמותיבדילידבעתלימבויחבןידהאוהתיירותהוצמאיהוליאוהותלעותלכקלאלא

ה״עטיבאםהרבאלשוערזתרימשלףסכתוצמהלכלןידהאוהתלעותהילעשיו

הזלודנאטחשינפמתוירעהןינעבףדטצהמהזדצמדסחהרותהארקתןכלעותוירותה

אלורמאנןינעההזלערשאםוצעירמויהבייחתהדצמבוחארקתוותלעותבןפואה

ייונהתאהאקדשאכץראהםכתאאיקתונראברשאןפואהיכדמולונלשיםלואו

ישנאושעלאהתובעותהלכתאיכרמאוןיבםילורנןיבללוכןינעהיהיהטואלןינעב

ובייחתהשבותכההרוהויםבץיקאוץראהיבםתעדםלשתשתעבולהנתישםינטק

תאריהזהשפ״עאןכלעירמההזדצמתולנילכשלעבלםאיכטואלהיהיאלטואלה

הנקתםהלהשעוםידקהדועאטחההזמלארשיאוהףסכתנקמותיבדיליתלימבויחןכא

סטואלמהיהשהמםיקוחדםיסחיידילעוליפאודבבוסיזוצמלטואלותויהדצמןכםג

:ותרותמתואלפנטרוחשךורביםלוהנוהטיחשידילעיחהלוכאתבסונוריעה

הלהתהואנולדשאהלעתיםשהםשלחבשהלימהןינעםלשנ

הלשמלבבותוכלמו

(־תושוריהינידבותכללחנתושדחדינמרזעבוםשב

השודייניד

הלשממהיקחיפללעופבחכםושוללהתונידמבםהלןיאורבחלםדאןיבשםינידה(*

״אנידאתוכלמדאנידקרוה״רי

ידחאןכאיאוההעונמהיטרפתצקןיבהל

הראבאלוהשוריהןידהראבהרותהאוב

וראבתנאלשםיטרפוחנוהאלאטרפבותוא

יכרדובותכהןמשקהבםהלןידלךירצו

הככרמואהחהכבדמואהזםיקולחשקהה

ילארשיימכחןיבהקולחההתברןכלו

ולןיאןבותומייבשיאדמאבותכהש

םאקפסהסנכנויותבלותלחנתאםתרבעהו

ןבהשואהשוריבתבהןמםדוקהיהיןכהש

דמאאלשינפמהזשכדחאכושרייתבהו

םלואוונבלותלחנתאםתתנותומייבשיא

אלהמלםעטתתלשיוודכזהאלםירקעה

הקולחההלפנויהתואבייחישקההךאורכזה

באהשואםאהיתלוזהלחנבהכוזבאהשםא

ירחאשריתםאהשואהלחנבםדשםאהו

באה

ןתונמשדחתנשןינעטיאהשוריהןיך

נהונזויהשןינעאוהאלא־רותהי

טנידידשאןינעאוהשינפמהרותהאובםדוק

תינידמההנהנההתמלשהמישונאהלכשה

היהתשרשפאםלועהןסורבעירחאםדאהש

אוהימתעדלךירצוןוממוםיסכנתוראשהול

האורהףסוי׳דזיםתואתחקלםהבהכוזה

לכשבהילתולשיהשוריהןידשרמאע״נ

יולשדלוהתלעוהזתלעוהלערחביםדאהו

םיחרפתולעמהשלשלםהםדאהיבורקםלואו

אלאתחאהלעמבםתשלשןיאזםיפנכוםירקע

ונלןיאוונממקוחרהןמהכוזבורקהלכש

הרותהאובםדוקנהנמההיהךאיההעידי

השוריהןידשללכךרדמטיעדויונחנאשפ״עא

שיבותכהעמשמןמןכלםדוקמנהונהיה



חע ק

השורייניד

ליעוהןאבמםירכזהםינטקלוםילודנלםירכנל

ןינעהו(החפשמהוא״נ)באהקלהלטונןכהש

ןכלעוץראהתלחנליבשבסאיכהיהאל

תומייכשיארכאאלובותכהשירחה

היהרבכש•המונבלותלהנתאםתרבעהו

ריבזהאלובאהריכזהושירחהןכלעועדונ

ךאיהלהנבםישנהובזאלשינפמםאה

אלורמאהלהנבדהפלצתונבוכזשינפמ

ןבהתבסברחאהטמלהטממהלחנבישת

תאבאהתשוריבריכזהאלושירההןכלעו

ןבהלאבאהןמתכלוההלחנהשינפמןכה

אלוומאמויה*ריכזהלןידהןמןיאןכלעו

אלםיסכנבהשוריהןידהארנכויומאיהא

םנהרוהאלוםהבנהנתנךיאבותכההרוה

ןבאיהרותהאובםדוקנהנםההיהךיאןכ-

ןינעבםיזמרונלשיהלהנהןידלופלפמ

:םיסכנתשוריןיד•••

ןושארקרפ

ולןיאןכותומייכשיארמאבותכה

יותבלותלחנתאםתרבעהו**"

םישרויתבהוןכהשםאםימכחלקפתסנו

בותכהיולנבןכהירחאתבהשואדחאכ

ספאדבהארנבש׳ובוולןיאןכותומייבשיא

ושרייתבהוןכהשםירמואהותבהשריתןכה

חקפהףסוי׳רםבהההנהיהישבדהאכ

רשאכןיהואלמוואלןיהןמדמלוניאשע״נ

היאראיבהרשאבותעדהזתלוזבונירוה

שץקהןמוםויקרועכהןמדומלנאלשלטבו

ינימשםויבןרהאלףרשנהלנעןמרועב

למבויםיאולמה•םוילשתאטחוםיאולמל

המדמאבוירשאתאטחלכורמאמןיאש

םויקרועכהןמדומללונידהמינפשדקהלא

ולןיאןכותומייבשיאורמאמימנןכו

םפאהבתבהתשוריבהרומרמאמההזש׳וכו

אלדהיםיאצמנםהינשתויהבלכאןכה

ןעוטלןעטויורבלןכהשריישבותכההרוה

ותלהנתאםתתנותבולןיאםאוקוספיב

•יבםימודםיקוספהינשהארמש־ויחאל

־אוהתבהאצמהבהאהשרייאלשםשכ

אלםאשןכהאצמהבתבהשריתאלשןידה

ןידהאוה;בהאצמהבהבהשריהשםשבןכ

דועויןכתיאלהזותבהאצמהבחאהשרייש

6תתנותבוןכולןיאסאורמוליוארהיהש

תבולןיאסאורמאישאלויחאלותלחנתא

ןעטויהלהנבםדשתבהוןבהויהםאדבל

לכאהמצעלהלהנהדהיתבהלעיכףסוי׳ר

לע

םתתנותבולן״אםאורמאןכירחאויבאה

סאהקולחהןכםגהלפנוויחאלותלחנתא

ןהשואויחאםעהושבתושרויויתויהאש

השלשולשיםדאלו־םיחאהירחאתושרוי

ואהלחנב.הושבםתשלשםאוםיהאינימ

ומאמויחאלויבאמויחאןיבלדבהשיש

ןכוומאמויהאאלוםישרויויבאמויחאש

ןינעבשוחלשישהמןכאיויבאיחאל

תנעטתיידצמהארנהיפכיכהערפהתאז

רבדמבתמוניבאמרמאבדהפלצתונב

׳הלעםידעונההדעהךותבהיהאלאוהו

םאללכמיולויהאלםינבותמואטחביכ

ויהאלוןהיבאקלהןילטונויהםינבולויה

לוטיאליכתעדלךירצוילואשלתוכוזןה

םאשתומייכשיאקוספמבאהקלחןכה

תונ־בתלאשמדמללבותכהאבהמןכאל

םינבהיכ־ןחלהיה•עדונהארנבאלאדהפלצ

חכהזיאמתעדלךירצויםהיבאקלהולטי

נהנמהמואעמשמהחכמםאןהלעדונהיה

לכקלןהלהיהןידעמשמהןמהיהםאו

םאןהלקפתסנםלואויהרזנשהמבהרותןיד

ןיבהלךירצוינהנמהיפלךשמנעמשמהןיד

ןינעבהרותהתניתנםדוקמהיהנהנמהיכ

הנהיהזןורכזונלםדקרשאכהשוריה

ןכהנהוערזתתנאלילןהרמאםהרבא

היהערזולהיהםאללכמיתואשרוייתיב

נהנמההיהךיהןיבהלךירצוישרויהאוה

ואהלחנבםיושםהשסאתבהוןכהתודוא

ןיבהלשיוירכזהספאהבתלטונהבקנהש

םיושויהיתבהו•ןכהשהארנןינעהןיאש

האבשןויבהלחנבםיושויהםאשהלחנב

ןתונןידההיהתבהאלוןכההריכזהוהרותה

היהאלדועוהרמשהמבהרותהתרזנלכקל

הכמשולויה•אל•םינבותונבהרמוליואר

קלהןהולטי-ןכהספאהביכהלועםרמאמ

הארנאלאנהנמהךפהאוהרשאקלהרחא

.ןכהירחאתבהלוטתשהיהםודקהנהנטש

תלהנהלתבותכהיבתונבהוארשןויכו

ןכד•פפאהבשתונבהוששחםירכזבץראה

•בותכהלצעתנוםודקהנהנמחיפלהיהיילוא

ןכלעוןמזחותואבותואיצמטועמלוראבל

תונבהושינרהשחמ•םלואויתונבהולאש

באהתלחנלטונןבהיכהרותהןתונמ

הלאלבותכהרמאולארשיורפםנשרובעב

רמאשםיטבשל•וב•ןוצרהוץראהקלחת

טכשהתלחנוולהניםתובאתומנתומשל

םתלהנתהורמואבותכהותוחפשמלהקלחנ

הקלחנהחפשמהוםכיתוחפשמללרונבץראהתא

 



וסה
חעק

השור♦יניד

םכיתובאתוטמתומשלרמואדהאבותכש

תאםתלחנתהורמוארחאבותכוולחנתת

רמוארחאבותכוםכיתוחפשמללרונכץראה

בותכהנהוותלחנןתויוידוקפיפלשיא

ץראההקלחנםאשרחאהתארתוסדחא

וכזןכלעוםילודנוםינטקוחקלהנהםיטבשל

םידוקפלהקלחנבאשלואשלדהפלצתונב

םינעוטהוידחפלצתונבתלאשלםעטהמ

אלההלחנךרדבאלווחקלהנתמךרדב•־כ

ךרדבתהקלדהפלצתונבתלאשההיהאל

ישרופמהזרשאכהלחנךרדבםאיכהנתמ

ץראההנתנםירצמיאצויליכהיארםיאיבמו

ורמאשדעהשרומםכלהתואיתתנורמאנש

השלשולטנדחפלצתונביכהלכקהילעב

וקלהוםירצמיאצוימהיהשךחפלצקלהטיקלח

םינשיפלטנרוכבהיהשורפחקלהיסכנמ

ןותנרמאןכלעוןהיבאיהאךותברמאנש

ולטניכםירמואםהמשדערמאמלפכןתה

קלחתהלאלרמאמםייקלםיקלההעברא

ץראהיאבוםירצמיאצויהבוכזשץראה

ינבלהששהרשעהשנמילכחולפיורמואו

דהפלצקלהדהפלצתונבלהעבראוהשנמ

היהשורפהיסכנבוקלחוםירצמיאצוימהיהש

יאבויהשהיבאיחאוםינשיפלטנרובב

םיקלחהעבראירהםהמקלהול&נץראה

ךיאודהפלצינשהםשורמואבותכהאלא

הזוינשרודומעטשושרדשדערוכבהיה

רוכבהןיאשםירמואםהשדועויםעטילכ

לכברמאנשקזחומבכיוארבםינשיפלטונ

םיטכחויהיוארץראהתלחנוולאצמירשא

אוהםאןיראהקלחתהלאלשוריפבוקלחנ

םתובאתוטטתומשלרמאנשםיטבשלרזוח

יותלחנןתויוידוקפיפלשיאםעטהמוולהני

םעמהמוהקלחנםידוקפלםירמואםהמו

םתלחנתהוםעטהמדועוםתובאתוטמתוטשל

םעטהמדועוםכיתוחפשמללרונבץראהתא

ינשבשילוצרםהמוידחפלצתונבתלאשל

אוהץראהקלחתהלאלרמאמםירמאמה

הקלחנל״רוידוקפיפלשיארמאמוםיטבשל

ןיבטבשוטבשלכידוקפלרמולכםידוקפל

טבשהלאהבשםידוקפהתלחנוטעטלבר

םילודנוםינטקואבותוחפשמלץראההקלחנו

ינשובשייהנהודחפלצתונבולאשןכלעו

ע״נןרהאוניבדםכחהוידחאכםירמאמה

לעקרםידוקפהלעוניאוידוקפיפלשריפ

היהאלוםהלםידוקפהוסהיתנשתוחפשמה

שיארמאנשםירכזלםאיכבותכהןוצר

תונבהולארשיינבוקבדיויתובאהטמתלחנכ

תואצוי;5

ןמדומלנוודבלולהלהנהדהיאלןכהלע

יךרדהתאזרתסרבכשפ״עאםויקרועכה

יתייהיברמאוהנובהתאזףסוי׳ראילפהו

לכאתדההזביתדרפנידבלינאיברבוס

שייברפסשאישנהזעובןכדוד׳רלית־אר

עידוהאללכאםתדהזהיהםיברם־שנא

אבבבבותבשהמהנהרמאתמאוםהים

ןכהםעשריתתבז ״יירמואהל ארתב

הזיכולןיעמושץאלארשיבאישנוליפא

יאכזןכןנחויןמזביכורפסויםיקודצהןיד

הנהיקודצהרמואהיהוומעיקודצהקלה

ןכהתבהיהתךיאןכתבותבחינהששיא

היהתיהכהכמהאבהותבהןמתמדוק

יאכזןכןנחויויחכמהאבהןבתמדוק

בותכההנהיבןכארקיןבהןביכבישה

לכושוןטולירוההריעשינבהלאורמוא

ןועבצלשונבהיההנעוהנעוןועבצו

בותכהוהנעוהיאוןועבצינבהלאורבאנש

לכוסשפ״עאהיארהזאיבהוריעשינבוסחי

םשבהנעוארקוןכדילוהןועבציכרמול

איהולאכונבתבותעדיפלהזלעוויחא

ןבתמדוקונבתבהיהתךרדההזמוותב

התאך:ליכוןנחויליקודצהרבאךבלוותב

איבהשדעוירבדלכקאלשהרוהינרטיפ

ןהיבא♦באיסכנבושרישדהפלצתונבטהיאר

תונבושריאלורבאאליכןהיבאיחאםע

ןיאוןהיבאתויחאךותברטאאליברפה

היהןידההזשםהירבדללהממוךרוצ

ירבדולטבשינפבוטבשלםירשעוהעבראב

םידומויההמשםויוהושעםויהותואיקודצה

ןכפ״עאםיקודצהתכבויהםילודגםינהבש

יתיארםלואויןינעההזבןנהויןכרןכישה

שמששלודג;הכןנחויליבשבהינהםהיסבהש

השענףוסבלוהנשםינומשהלודגהנוהכב

:יקודצ

ולאוהבצעלעדיעת־תמאהרבד2ךד0

תמאהדננכודמעילכתיבשוילכי

ףסותתאלהורזעיםאדועוהתתמאשלהתאל

ירחאונפדרברמולונלשישהמךכלהתתבא

תבוניבאתונבהרבאמשםיבותכהיטשפ

ההםאללכבולויהאלםינבו׳וכורכדמב

רבכשומכדבלןכהשריישעודיבםינבול

םאוירבאמההזתונבהונעטךכלהרוהבותכה

ןינעהונזטרהרבכהזתונבהועדיןיאטרמאת

ל״רשהלחנבץראהקלחתהלאלבותכהדומאב

החפשמהותוחפשבלקלחנטבשהוםיטבשל

הלאלרמאמבוקלחנםיטכחהויםירכנלתקלחנ

ינפבסידוקפלסאםיטבשלםאץראהקלחת
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השורייניד

שיםאובאהיסכנמדהאכלכהםינוזנ

תוראשהןיאסאוןכםנהנאשנתותוראשה

אישהלוםכנרפלםהילעש־לודגםיהאשיובאל

שיםאתיבהןמזבוישחכיפכתונבהתא

הלהיהתהלהנההםבשלתאשנוהלחנתבל

לאונלהלהנהתרכשנרהאשבשלתאשנםאו

םאתונכוםיסבנוראשניתכלםימדהובורק

ה־מעשיפלתבהתאןיאישמןיבורכםיסכנה

םיבבנהוריתוהסאורתויבאלותוחפבאל

תונבוסינטקםינבוראשניםיהאהםישרוי

םינטקהםינוזנןיבורמםיהכנהויהםאתולודג

וראשניןהידיישעשמתומנרפתמתונבהו

ןיאםאוםיככנהםיקלוחםילודנוםינמקםינב

םיקיפסבשקלחבםינשקלתונוזםבקיפסהל

םאוישפנרפליוארשןמזדעםהלםילודנה

לעןיאאיצוהשהמםילודגולעןהיבאא־צוה

םהילעאיצוהםהיבאיכרבדןועטלשינשקה

וקו־חילכאהושכתהקלםהלהתעןיאורתוי

ייחכואשנשתולודנהתונכהןכויהושב

אשנהלשקלחקיפסיםאתונטקהןהיבא

יכתולודנהלעןועטל;הלןיאוהושבוקולהי

אשנהלןהםנתוכירצוןהיבאייחבואשנןה

םיפעושםיסכנהסאיטנןכווקולהיןכירחאו

ומכאינזדנכהנטקהתאאישהליוארןיא

רבדראשייאלשןהיבאייחבתולודנהוחקלש

תפסותבוהקלחבהמותיהןידכתאשנאלא

אלארתויןיאסאוהיתויחאיקלחשהקלה

יתויחאההנראשתואיהאשנתאשנתשהםב

פ״עאוהנהנההתרשיאיההשודקהונתרותש

הרותהרואבשםיחקלנםינינעהולאןיאש

ינידבנהונהנהנמהיפלהבשמנהרותהוליאוה

רבדכתעדבהאילתםהלשישינפשתושוריה

הםבםימכחהוהונדהרותההזימרהאלש

:רשויהדצלעשהלהארנש

ינשקרפ

שירומהשןמזיםיתשהשוריהי]ךז^

ךומסאוהשןמזואוהותואירבב״

תאוליחנהםויבהיהורםאןכלעוותומל

השאלאותלוזלעדהאףידעהלולןיאוינג

הבוזוניאשימלוליפאוהנהשךרדלעןתיש

ףידעהלהשוריךרדלענמבותכהשהשוריב

ןכתארכבללכויאלרמאנשרחאהלעדהא

םלואוירוכבההאונשהןבינפלעהבוהאה

הנתמךרדלעתתלםראלולשישונאצמ

הרותהןידויהנתמאישנהןהייבורמאנש

קתענןוממהסאותומלךוספיכעירכמ

םישרויל

הלהנתושרויןהםאויןםבשמץוחתואצוי

וארוטבשלטבשמהלהנהלקלקתהלהארנ

קלהלוטילןהלהיהאלהאותויונפןהשתונבה

קלהלוטילתוכוזהןפןהוןהיבאד־פלצ

ולאשןכלעוהאןהלןיאשירחאדחפלצ

תכהשינפמהאןהלשישתורחאאלוהנה

יןכהספאהבאלאןכהאצמהבלומתאל

אצשהבבותכהונלעידוהשםשכםנמאו

הדוהאלוהלהנהתאןכהלוטישתבהוןכה

רבדכושפשםההיהיךיאןכהספאהבשנ

הארנכהלאשההתיהובבותכההרוהאלש

תבהלומתשןכהספאהביכהיהנהנמהש

ןכלעובהרוהאלובותכהשירחהשינפשו

לואשלםעטהשןכאלםאשתונכהולאש

ןתעדוןכהאצשהבולאשאלוןכהספאהב

הרותהןתונשוארשינפשלואשלהקזחהתיה

רבדהחינהיבורבסותושוריינינערדסאל

סינינערדסבונרכזהרשאכנהנםהיפל

יויבזהרשאבויאןינעששיחלשיויםירחא

יכהארנוןהיהאךותכהלחנויתונבלןתניכ

הארנםינינעהולאךותשךכעונמההיהאל

המיכסה'ןכלעוןכהידחאתלםונתבהש

דהפדצתונבןכורםאבתונבהרםאשלהנינשה

ינבלאורמאו;הלןתתןותניםאותורבוד

ןיאןכו5וםי•יכשיארמאלרבדתלארשי

ןיבבאללדבהןיאתעדהןידמשפ״עאוול

בותכהובאלערזםהינששתבהןיבוןכה

לדבהןיאשערזתתנאלילןהרםיא

תבהלעןכהםידקהךאתבהןיבוןכהןיב

תינידשההנהנהךרדלרושפוהשכסהדצלעהז

םיעירכשהןששייוילעהםיכסההרותיו

תונבההנהןכהאצםהבלושתאלתבהםאש

לכהתא;בההקיובאהתומיםאהנראשת

לעורשעםהםשדעלארשיןידוניאהזו

שמשתהבהולכהתאשרויןכהורמאוקרפה

הלהנהתישילשושירוהשחםויסנרפתתו

דעםדשםניאםיברעהוםיכרעהןמשקה

הלונתנםינברהויהוששקהםהמאוביש

מיסבנהןיאםאשוקספןכוסיסבנרושע

יםיחתפהלעורזהיםינבהוונזזיתונבהןיבורמ

האהלעבוחיכוראבה״עוניםבהןכא

תוראשההלןיאםאויבאוםבוהוהאלריתסהל

דמועהאהיכםיבותכהןפונעדיויהיבאמ

לאותבוןכלןעיורמאשןונכבאהםיקשב

ןוקתןםוונכלהוונתבתאונחקלורםאנו׳וכו

יותבלויסכנשןתונבאהשתינידמההנהנה

יסכנמתבהתאןיאישמהיחאבאהתשםאו

תונטקתונביםינטקםינבוראשניהיבא



זסקןדע״שייי

םושולןיאםאוליפאווליוארהיפכםדא

לארשילכםיבייחןיבוהולשילכארבד

ףידעהבותכהיוליוארכויברצלכלורככל

םאשויחאןמףסונקלהתהקלןוארוכבל

השלשויהםאוהשלשובשהיםינשויה

תהקלםיקלחהעבראוקלחיהעבראובשחי

יכרמאנשםיחאהראשמםינשיפרוכבה

יפולתתלריכיהאונשהןכרוכבהתא

דננכםיקלהינשרוכבההקישאלםינש

ףכוימדעהודחאקלחםיחאהלכוםיחאהלכ

םיחאהללכמףקונקלחלטנוהרוכבהלטנש

רוכבהיןועמשוןכוארכםירפאוהשנמויהש

יפלטונוניאובאהיסכנבםינשיפלטונ

רוכבארקישיארוכבשםאהיסכנבםינש

רטפרוכבוםחררטפארקיהשאהרוכבוןוא

ימכהמשייהשודקלקדיוארוניאםהר

םינשיפרוכבהתאםישירומשםיארקה

יכשיארכאמיכםירמואשינפמםאהיסכנב

.ןעוטלויהשאהדחאושיאהדחאתומי

חוקלוניאםינשיפרוכבהלוטישןועטיש

יכרמאמןמםאיכתומייכשיארמאמןמ

אלושיאהדהימוםישניתששיאל[ייהת

בוטרמאמההזיכהנעטהנעטההשאה

אוהיברמאשדועוהבקנהאלורכזהדחיל

לעהשאלןואתישארהיהיולוונואתישאר

אלובאהיסבנבםינשיפשריישיוארןכ

רמאשהממהזבורזעהלכקהילעבויםאה

ושרדוהלרמאאלוולאצמירשאלכב

הקולהוהלאלוהרוכבהטפשמולרמאמב

ןבהתויהםירמואםיקלוחהןמשייםהיניב

רמאשהממתבהןמשקהםאהתאלהונ

ללכמ׳וכותוטממהלהנתשרויתבלכו

טבשמהיבארומאתוטמיתשתלחונאיהש

שקומןכההנהוןועמשטבשמהמאוןכואר

ורבהתנםהינששינפמםאהתשוריבתכהלע

ןבהל״רםהינשוכזישיוארןכבאהתשוריב

כאהתשוריבםנידיפבוםאהתשוריבתבהו

תשוריבשםנידהיהיךבםינשיפלטונןכה

אוהשןויכוםינשיפלטונהיהיןבהםאה

םשכהושבדהאכםאהלעובאהלעשקומ

היהיךכבאהיסכנבםינשיפלטונרוכבהש

ץאיבתמאו♦םאהיסכנבםינשיפלטונ

הלהנתשרויתבלכורמאמבבותכהןוצר

םלואו♦תוטמיתשתבהתלחונשתוטממ

•םימכחהתעדיפלומאתאלחונןבהתויה

דחאזלןיאןבותומייבישיארמאממאוה

ילולתוצמהלכןידכהשאהדחאושיאה

םלואוידואבהזנלםדקרשאבהלנםהשיש

שי

הנתמונממתתלתוכזשירומלןיאוםישרויל

שידקישהמואןתישהמיברבדשידקהלוא

היהתאלתוכזהושרוילשאלאולשםניא

תנתמשרמולונלשיןכלעשרוילאלא

בוטההשעירשאםשהתנתמכהניאםדאה

רבדבאוהויפילהשעירשאבוטהוויפיל

אלותומלךומסםדאהםלואויהשרומה•

אוהלכאולהשרומוניאיבויפילבוטההשעי

אוהשדועבםלואויםישרויהתוכזלקתענ

ינפמהננתיילואהנתמןתיםאותואירבב

ולהמדקשםושמואומצעלתלעותהתוקת
ערמביכש־תאווצןכאםדאםושמתלעות

המדקשימלאלאהיוארהנתמההיהתאל

אטחםושבדכלנםאואונממתלעותול

םהרבדשידקמוושפנלהרפכתושעלהצורו

רזפליאשרוניאהזיתלוזלכאבוחהדצלע

םישרויהוקולחיםאןכאישרויהתלוזל

ףידעהלואםתלוזלהנתמתתלשירומלדוכב

לכאירבוערבדהותלוזמדהאלטעומרבד

ןכתיאלקוחרהינולפינשריישירומהרמול

אלןרפכהיכרפוכשרויההיהישסאיתלוז

ןכשרייאלרמואבותכההנהןימאמלשריי•

םאורמאנויקחציםעינבםעתאזההמאה

קדצרנאוהשמימכחהורמאולאונשיאלןיא

השעיאלוןימאמלשרייאלןרפכהשללכמ

תמוניבאדחפלצתונברמאמויךפהבהז־

מידעונההדעהךותבהיהאלאוהורבדמג

ינבירהשיןתעדיפלתמואטהכיכ׳הלע

לכורצאהלכקהילעביושרילנעהידבוע

שרוילריישאלוהנתמךרדלעויסכנןתונה

הנתמותנתמריישסאלכא־נהמותנתמןיא

המאלאשרוישרויהץאיהעודיתמאהו

ילעבתובוחאויהסאלכאשירומלשיש

בוחהילעבןיאימישדויהןמןימדוקץכוה

דשאבםהלרמולםישרויהןמלואשלםיכוז

עויפלםיבייחםתאהככתהקלםיכוזםתא

םיצורםאםהיכאבוחליבשבםינבהאלא

םיערופםהיבאדובכלםיבייוחמםהשינפמ

בייהשחקולאוהשסושמהיהיםאהנהיב

ונשרייאלאןכולהיהיאלסאעורפלאוה

רמאשהמיבוההעורפלבייהתיהודורןב

ידליינשתאתחקלאבהשונהובותכה

ויהםהשואויהתוברעבםימכחהורמא

רמאשהזלעדעהוובייחתנזוהולכאוםיוולה

ישיאךדבעהרמאשהמוךישנתאימלשו

ויהםא♦ורובעבהילעורסההטישידכתט

יכירכתשםימכההורזנתמוץבוהילעבול

לכלתושעלבוחהירבדלכלןימדוקתמה



ןיע
ק

השורייניד

ילולהלחנבהיואראיהתבהלכאאוהשכ

הירחאאבלתבכעמהיהתאלךיאיןכאיצמה

לכלונואתישארארקיאליכהרוכבהןמ

יפלמונרוכבהןכהיאמיקינבונממםיאצויה

ינשחקישאלםיחאהללכמףפונקלחםינש

אוהוונשריפרשאכםיחאהלכדננכםיקלה

יפלאלםינשיפלובישקזהומבויוארבהכוז

אלקזהומכםינשיפלטונשםירמואהתעד

יוארהוולאצמירשאלכברמאשינפמיוארב

אבהלכלרמאמההזןינעשולאצמנוניא

הרוהכןינעלתועמןתנדצהזיאביוהכמ

הכוזויוארארקנשוהזותומירחאוהיורהו

ותואמותרוכבקלהתהקלרוכבהןכהםנ

קלהףסוילטנשלארשיץראהנהיכהוירה

תונבשורמאםמצעהלכקהילעבויהרוכב

יהאךותבןהיבאמהרוכבקלהולטנדהפלצ

קלהוןהיבאקלהוןההןותנרמאנשןהיבא

יאצוימהיהשןהיבאקלחןהיבאיבארפה

ךדהברמאנשרפהיסכנבןהיבאקלחוםירצמ

יםינשיפולמנרוכבהיהשוןהיבאיחא

לכונרוכבהשםירמואםהמםהיניבהקולהו

יונרדסשםירמאמהולאחבמקזהומכיוארב

הרובכקלחולטנאלשםירמואםהלםיקלוחהו

ואיבההמלוםילהואתודתיבןילטלטמבקר

םהאלהוןילטלטמראשמםילהואתודתי

פ״עאשתורוהלקרעקרקכםינודנוםיצוענ

תקזחבםהעקרקכםינודנוםיצוענםהש

הרשעהשנמילכהולפיובותכאלהוןילמלטמ

קלהוםילכחבהקלחנשלארשיץראלהרומהזו

העבראולטנשםירמואהתעדיפלםהבהרוכב

והרבהשדערואבהונלםדקרשאכםיקלח

ודמאדועויאיהתקזחומלארשיץראורמאו

האונשהןכרוכבהתאיכבותכהרמאשינפמ

םאשוריכהלםייחבויבאהיהישדמלמריכי

הדלישהשאןטכויבאתמשרהארוכבהדלונ

ירהאודליוםישניתשולויהשואםימואת

תרוכבקלחבהכוזוניארוכבאוהשימותומ

יאצמנהבוריפלרבדבותכהוהכוזשתמאהו

תאוליחנהםויבהיהורמואבותכההנהו

דלונןכירחאובאהתמםאלדבהןיאווינב

תוארלומאיעמבאוהםאויולתוקלחשןבה

רמאנשןכארקיאוהםנשרבדההיהיךיא

ייחברוכבהתמםאיהברקבםינבהוצצורתיו

יםינשיפלוטילומוקמבםידמועוינבויבא

םידמועתובקנןיבםירכזןיברוכבהיחרפ

שירומושרויתמהשינפמאלםהיבאםוקמב

ותלהנתאםתרבעהורמואבותכהשינפמ

7אתמהאצמנוניאםאוותלחנתאםתתנו

ותמאתי

ללוכרמאמההזשדהאםוקממעויסונלשי

הלחנתשרויתבלכורסאשהממ♦ישאושיא

תבסבשהטמלהטממהלחנכוסתאלורמאו

הרומרמאמההזהנהורבדמבותכהןכה

ןינעהתוהממהארנןיאוומאתאלחונןכהש

אלשרשפאיאורמאמההזב.הוצמהרקעש

םוקמונאצמאלונחנאויוב.הוצמההמדק

רמולשיןכלעתושוריהןינעבהרומשרחא

.השאהדהאושיאהדחאתומייכשיארמאמש

תבהןמשקומןכהןיאשןויכותוצמהלכןידכ

יהנממםינשיפלטונהיהיךיאםאהתשוריב

ינפב.הוצמםישניתששיאלןייהתיכרמאמו

יכינפטרוכבהתאבכעמלפנהןיאיהמצע

הצורוניאונואתישאראוהיכבותכהרמאמ

תאזיפליכהאיבהתישאראוהשהמוב

רבדיאלבותכהוםירוכבהםהןיטעמהנוכה

וניאםאוהרוכבהטפשמולורמאבהמרמ

לפנהעודיבהאיבהתישאראוהשימלהצור

יכרוכבהתאבכעמוניאאמיקןכוניארשא

המןיכםימכחהולידבהויאמיקןכארקיאל

לכאותרוצהמלשנשןיבוותרוצהמלשנאלש

ןכיכוראבהלכקהימכחויןמזרסוחמאוה

הנומשןכותמושאראצישםישדחהעשת

םהירחאאבלםיבכעמםניאיחושאראציש

העשתןכלכאיןהכלאלוהלחנלהרוכבהןמ

רוכבוניאוירחאאבהיחושאראצישםישדח

תאיכרמארשאכיכםיארקהימכהוקספןכו

ייהותויהלבייחיריכיהאונשהןכרוכבה

ןכאוהוםישדחהעבשןכדלונסאםלואו

םאךאיהרוכבהןמוירחאאבלבכעמאמיק

ןבוניאשןעייחאוהשוליפאהנומשןכדלונ

ןכויהרוכבהןמוירחאאבלבכעמוניאאמיק

פ״עאםחררטפארקיאליכםימכחהוקספ

פ״עאןיארוכבוניאוהנוירהתלחתאוהש

שיםנמאישיאהןמןוירההתלחתאוהש

ירחאאבהןכהיכםירמואשםיארקהימכחמ

ןמהושיקהוןואתישאראוהורוככאוהתבה

יהרוכבהןמוירחאאבלבכעמוניאשלפנה

ןבוהזרבדבםינהנתמתולהקהבורבהנהו

יולהיולוע״נלהס׳רוע״ניולהתפי׳רוקספ

ונואתישאראוהיכרסאמבושרפשדעע״נ

תרזעבדמועהאוהוינבילכמלודנהןבהל״ר

יונואתישאראוהיכסעטוהזורזעלבאה

י;אהחכמםינבהלכשטשפהיפלהארנו

לעואמיקןכותויהלהנושאראציהזלכא

תבהשיקהלילהארנכויןואתישארארקנןכ

הרוכבהןמוירחאאבלבכעמוניאשלפנהןמ

הלהנביוארוניאלפנהשןעיםלששקהוניא



חפק .ןדע!נ
השורייניד

יקזחומבויוארבוישרוילליחנמתמסאןידמונדמלןכאיםירמאמהולאותמאתי

םעתבואןכהתנבשתשאהיכםירמואותשרלומוקמבםידמועםדאהיחרפשהרות

ומאתלחנביואראוהרבכתמםאהלעבדחפלצתונבהנהויםהיבאליוארהיהישהמ

בייחתיךכיכםכחההזרמאוויבאלליחנהלדחאוןהיבאיחאךותבןהיבאקלהולטנש

הזמ:חרבםידמלמהבורלכאיהרותהחכמהמצעתבהשתושקהלןיאותבהדחאוןכה

הלכקהילעבתעדלומילשיאלשהזבהלעהווהזשתשרויהיהתןכהתבותשרויהיהתאל

ירבדלהימתינאויותשאתאשרוילעבהשךיהבהיבאקלחתלטונתבהשהרותןיד

הלעהדזלםידמלמהוחרכהםאיבםכחההזםינשיפתלטונרוכבהיהםאוהיבא־הא

הנבשדועביכוראבאלוםהלהיההמתועדוקלחנרקעההזיפלוהיבאיבאיסכנב

תבכבדליהתמםאהתואשרויהיהיהמעליחנמולחונתמהשםירמואםהמשםימכחה

הנשרייאלהמעהנביאלשדועבודלוהםאיהשוריבהכוזשימלכלהזמושיקהו

אלהויותשאתאשרוילעבהןיאשאצמנוןיבותשורילטונהיהישוחכמאבהלכתמ

תולהקשישהזוננמזבםויהיתיאררשאכאליבהארנטשמחנמסאויחאןיבןכ•

הלכקהילעבאלהוינהנמההזבתונהנתמםתרבעהוולןיאןכוורמאבבותכההרוה

ותשאתאשרוילעבהיכםירמואשםמצעןכהןכתסיפאלהצורשותבלותלחנתא

ומאתאשרויתמהןכהןיאיכםירמואסההנהידבלומצעןכהתסיפאבאלאןכהתבו

ותשאתאלעבהשרויןיאשםשכהתומירחאןתתןותנורמאבדהפלצןינעמונדמלבותכה

וניאומאהתמשירחאתמשןבהל״ריוארבורמאבוןהיבאיחאךותבהלחנתזחאםתל

סאויויבאמויחאלליחנהלומאתאשרוידסיהנעמההזלעתורבודדחפלצתונבןכ

תאלהונןכההזןיאשןידההזבונדונימכחיכשיארמאלרבדתלארשיינבלאורמאמ

הנובההיהתךיאויבאמויחאלליחנהלומאןבהרמאמההזבהצורשולןיאןכותומי

לעותשאתאשרוילעבההיהיאלשינפמירבעמהותמאהתללוכןכתלמשינפמןכהןכו

ליחנמולחונדחאםויןכויןידההזבונד;כםהןכהתבוןבהןכשהנובהתאזיפלו

ילעבויונשריפרשאכאמיקןכהיהישדבלןכהןכיכרמאמההזחבמתבהןמםיסרוק

הרוכבהקלחבטעממסויןכורמאהלכקהיכליחנמולחונתמהשינפמאלןכארקנ

קלחבטעממוניאבאהתמשירחאדלונםאובותכהושרויתמהארקיאלתעדךרדמ

רבדההלתשםינבולודליורמאנשהרוכבהוילאבורקהוראשלותלסנתאםתתנורמוא

אבהןכהםאםקולחכובםקולחוולןיאןכוהבשחמהתאזחבמהלועוליחנמולחונתמהש

ילטונוניאואתמהתשורילטונסוביהןמומאתאשרויומאייחבתמרשאןכהש

יתועדשלשלםוביהןינעבםיארקהימכחתועדויויבאמויחאתאליחנהלומאתומירחא

ינאסקרקהףסוי׳רוע״נידנוואהןסינב׳רתעדתמהרשואישןכתיאלשןעיתעדךרדמו

םיחאובשייכקוספברמאנהחאהשע״נתעדהוזמםיליכשמהבורוטנשרויאוהיכ

יבדמאע״נלהס׳רוייתמאחאאוהורחייוארבושריישםישרויהלכלורישכהאלו

יכרמאע״נדלחתפי׳רויתדבחאאוהםירחאםינפלעםירקעבוםיחרפבאלאקזחוסכ

וניאשלהס׳רתעדןכאיהחפשמחאאוהןבשךרדמאלאליחנמולחונתמהשךרדמאי

תמהתשורילוטילםוביהןסאבהןכלהכזטםלואוירקעבאוהרקעה״רקעוןכבןודנןבה

תרוהןכויםישרויהלאבושתהשוריהךאםהיבאחבסאלובותכהןךבמםישרויבאה♦חא

״תוחאבםיקולחםהשפ״עאע״נןרהא׳ריולוניברליתיארוישירומושרוישתמה

סוביהןמאבהןכהשםימכחהראשתועדןכאלכיבבייחהרותהקוידחבמיבע״ניולה

יחאבותואהלתןכלעותמהתשורילטונליחנמולחונתמהשפ״עאהשוריביוארה

סשםיקהלרמארשאכהלחנהסושמהחפשמדחאהםינשתולחנהןינעבהרותה￼ייקעש

יתלחנבםידהויסויהישכאוהוותלח;לעתמהשרויהשיאהשינשהוהבקנהלערבזהםידקחל

ןמאבהןכהםאםימכחהתועדןהלחג

תומייכשיאקוספבללכנםוביהי

:וייהבהדילהלע

 

ותויהלובםעטהשהתואשריוותחפשממ

םימכחהתעדהקלחנרקעההזיפלוייח

ושעשינפמליחנמולחונתמהשםידמואםהמש

קזהומבםישרויויהישםישרויהלכלזרשהרזנ

אלודהפלצתונבןמונדמלרשאבויוארבו

םיכסהלתנמלעאלאתעדהתאזמייקתת

לי

 

דונ



זיע !ג

השורייניד

והואהרבסותעדויהאיה♦םענשהנובהןיאו

הזוהאהדשןידכלכויברוזחלןתונןידהיכ

םויבםעטהמדועוילכויברזוהורכמנה

תורתאמוימענדימהדשהתאךתונק

טעמהמתשרויהימענהתיהםאשהיבאומה

ת״רויהתיה(אלא״נ)תוראלהותורתאמו

הזבאישוקהןכא־תקפסמןינעההזבהקולחהו

םויבדכולםעמהמהשוריךרדלעהיהםאש

ימענהרבמןכםגרמאו׳ובוהדשהתאךתונק

בישהלשיויריהמתהלךירצןינקהורכמהו

תושרהוהלשממה;פואליכיןינקםשמיכ

היבאומהתורתאםנורמאשהזלעדעהו

ןינקהורכמהיכילהארנהויהשאליליתינק

ידהןינעהוליאוהיבריחמבאוהשתמאב

היהאוהדלונהרוכבהשסוביהןפואל־ולת

תשורישרויהאובםדוקםינפלכלעושרויה

היההיבשבהיהשהמוהיולתהתיהתמה

חנקאלאשרויהזעובהיהאלושרויליולת

תואיבהרפסמיכבותכרשאכר־המב־ותוא

םשםיקהלשרויהאובדעךלרכומאוה

לעשרוילאוהחיבשהשהמוותלחנלעתמה

:ןינקודכמןושלרמאנןכ

יעיברקרפ

סיפנבהריכזהבותכהםיחרפהךן־^ןךד

ויחאלותלחנתאםתתנוורמאב

המלום;פנבהןמםיבורקםהםירקעהשונעדיו

יכעודיוםיפנכהריכזהוםירקעהחינה

יםירקעהתועצמאידילעקריכזאלםיפנבה

םימדוקהםהםירקעהשתמאבבישהלשי

אצכהבםיפנכהושרייאלוםיפנבהןמ

םירקעהריכזהלהצראלבוהבהןכאםירקעה

םהשפ״עארואבבםיפנבהםדוקהשוריב

הללקלהמודהיההזשינפמרמיהולקמםיחקלנ

ןכהינפלךלוהבאהםליע-עבטמש•ינפמ

אצמנןכהתאשרייבאהשרמואהיהםאו

בותכההצראלקלעובאהינפלךלוהןכהש

תולהנהןידשדועויםירקעהתלחנבתורוהל

לכשבהילתםהלשישרואבהונלםדקרבכ

ןתישמוירקעלולשישהמתתלסהםדאהו

הזהםוקמבהלחנהשדועו♦ויפנכלותוא

לארקעהןמתכלוההלהנהוץראהתלחנב

ןכאיםירקעהריכזהאלםינפהמכמוחרפה

םילחונםירקעהשבותכההכמםידמולונחנא

המלםעטוננתנוםינטבהםדוקםיחרפהתא

המהזבהרומהבוהבהחכןכאםריכזהאל

םאויבורקהוראשלותלחנתאםתתנורמאש

לע

שיוץראבלארשישכםיביהבייחתנןכלעו

ע״נדבועהאיבוט׳רקספןכויהלחנםהל

תמהתשורילטונםוביהןמאבהןבהש

םשםיקהלרמאבותכהשינפמוישרוייתלוז

רוכבההיהורמואדועויותלחנלעתמה

ןינעהותמהויחאםשלעםוקידלתרשא

ארקישאלודובכיפלוילעומשארקיש

ןבהלומישהנובההיהתאלםאשומשב

םשםיקהלםעטחמ׳תמהתשורידלונה

קוספבםימכחהוקלחנןכלעוותלחנלעתמה

ע״נלהס׳רשולןיאןכוםהמדחאתמי

שיאומכהמודוניאשתבןיבןכןיבושריפ

שר־פתפי׳רךאולןיאןכותומי׳כ

וליפאןכלעורכזןכםעטהשולהמודאוהש

םשםיקהלםושבםבילךירצתבולהת־הש

אלהורכזדילוהלךירצויותלחנלעתמה

ותלחנתאםתתנוןכולןיאםאורמואביתכה

ןידהזשןימאהליוארשהמלכאיותבל

ןיאםאתנמלעאייאםוביבהרוהאלוהרוה

ריבכה;בההיהורמאויתבוא;בואערזול

תאתבכעמהניאתבהדליםאודלתרשא

םאלכאתמהתשורילטונודבלהזורובבה

׳רויםיכוזםניאהנממםירחאםינבדילוה

ובץאורבועליפתםא׳ברמואע״נאיבוט

םוביהרוכבןמוירחאאבלבבעמוניאהרוצ

אבלבכעמתישונאהרוצובשיםאלכא

יפלהיוארתעדהתאזוםוביהרובבןמוירחא

ןוארוכבוניאםיביריכבםששינפמיתעד

ויהשרשפאיכינפמםחררטפריבבאלו

איה־הדלישרשפאןכםנוםירחאםינבול

יכרעהויותלוזמןיבונממןיבותמוםינב

יכםירחאהדננכםינשיפתשרלרשפא־א

היהיםדוקהןכהובןוצרהלכאולשלכה

ןיאריכבוניאשוליפאותמחתשורילטונ

תבכעמהניאתבהןכלעוםחררטפרוכבאלו

דלונהאלאיחרוצולןיאשלפנהאלוותוא

וירחאאבהתמוםובירוכביוארהיהםא

רוכבהה־הורמאןכיכהשוריהלטונוניא

בותכהרמאשןעיזעובןינעבו׳וכודלתרשא

לכתאו•ץמיחאלדשאלכתאימענהרכמ

שריאישםירמואשייןוילכוןולחמלרשא

םלשןינקהנקאלאטוביחןפואלזעוב

אלשםושמלואנלםישרויהלכמאוהםדקו

תיחשאןפרמאשבוטומבהנאותולהתיה

רמאשהמו♦שרייכםירמואשיוייתלחנתא

םאששוריפובשרפלשיימענהרכמבותכה

שריוםיביהדצמובהכזשהנובההתיהאל

בוטומבםידרויההתואושריישיוארהדד



טסק♦ןדע״״י
ינייןג

םאהלכאםהמםדוקבאהשןידהםישרויבאה

דובכבםהינשוושהשינפמרמאיםאויןיאמ

םינעוטשיויהשוריבםתוושהלךירצהאריבו

םינינעשישינפמהזבהזשיקהלרשפאיאיכ

הלואנראשבשומכםאהןמבאהלדבנש

ריתמבאהשדועויהבקנהןמרכזהלנסומ

ןפואורמאםלואויןכאלםאהו.תבהירדנ

באהיחאכרמוחולקמשקוהבאהסאשרהא

םתתנוורמאבםתסםיחאריכזהבותכההנה

יויבאמםהשםלינסהאלוויחאלותלחנתא

םאויומאמויחאוויבאמויחאללולכללובסיו

ןמ.הבורקבאהםישרויויהיומאמויחא

ובישהויתשרויםאהתויהלךירצוםיחאה

ןידהאוהבאהיחאלינסהשרחאיכהזלע

ידבלומאמםיחאאלוויבאמםהשויחאל

רשאכבאהמםהוםתסםיחאונאצמדועו

ויבאלוומאלוילאבורקהוראשלםאיכרמא

תלהנמםאהםאםלואו•יויחאלוותבלוונבלו

רומאביכרמואורזנםימכחהןכהתא

יבורבהבקנורכזללוכשתומייכשיאבותכה

הבקנהורכזהלילכהבבותכהתנמותוצמה

ללקייכשיאשיאומכרכזןושלכואיצומ

ואיצומשןערורשבראשלכלאשיאשיא׳וכו

שיויםירכזהלעולינםהליוארןיא.רכזןושלכ

תלהנמםאהשורוהםינברהימכחשעירכהלונל

'ובותוממכהלהנתשרויתבלכו.רמאממ

ןועמשתבל״רתוטמיתשתלחונתבהק־ל״ר

תלחונםהמהאבהתבהוןכוארןכלתאשנ

התבתאתלהנמםאהשללכמיםאהובאה

רואבבתבהוןכהוהתבתאתלחנמםאהםאו

לוחנלןידהאוהבאהןמםילהונשבותכה

ומאתאלהונןכהשאצמנוםאהןמםהינש

ויבאןמלהונאוהשךרדכוהוליחנהךכו

לוחנלםתצקועירכהשדעתבהןמםדוקןכהש

והומידקהרשאכםאהיסכנבםינשיפןכה

באהתלהנהמשקהבתבהןמבאהיסכנב

המדקרשאבםינשיפבושיקהלןידהאוה

וריעהםיארקהיסבהםלואו♦הערכההונל

הטממהלחנבוסתאלוקוספמםאהתלהנהב

וריעהרשאכןכהתבסברומאקוספההזישהטמל

בומתאלוםימעפיתשרמאנשארמנהילעבכ״נ

יפכןכהתבסבדחאולעבהתבסבדחאהלחנ

תויהלןכאיותשאתאשרוילעבהשםתעד

הארנוניאםאהיסכנבםינשיפלטונרוכבה

לטונרוכבהןיאשרואבהונלםדקרשאביל

שיקנשדעתומייכשיארמאממםינשיפ

שיאלןייההיכקוספמאלאבאהןמסאה

תישאראוהיבורמאבהלעללעבותבהו׳ובו

ונוא־

בורקהלעןידלזימרהבאהיחאמםיקוחרהלע

םהשהמוםירכזנהללכלעןידהאוהבורקב

תבולןיאםאורמארשאכםירכזנההכב

םיחרפהשאצמנויויחאלותלחנתאםתתנו

םירקעהושרייןכלעוםיפנכהןמםיבורק

םדוקםירקעהושרייאלהמלוםיפנכהםדוק

יםירקעהןמםימדוקםיחרפהשינפמםיחרפה

חרפהםידקהלתו־ארואיבהארמנהיטבהו

ונבלהדעילולשיהמאההנהיכרקעהןמ

ןיאןכולשיםאםוביהןינעבויויבאלאלו

רקעההיהיאלןכלעםוביב־יולתותשא

ןיבהלפנהקולההןכאיחרפהןמםדוק

♦.שריתאלואסאהשריתםאםימכחה

איהששריתא^םאהיכורמאחלכקהילעבו

.םהמ,.םיארקהימכחויתלחונאלותלחנמ

םאהןיאשהלכקהילעבתעדירהאוטנ

עירכהרשאתפיןכיולתעדהנהיתלחונ

וראבתנ.םירקעינששונעדירבכשרמאו

םדוקרכזהשדחאהרקעהיתושוריהןינעב

ינביב'ינשהרקעהויהשוריבהבקנהןמ

יוארבתמהתשוריבםיכוזוישרויואתמה

אציאלשריתםאהיכדמאנ•םאויקזחומבו

םעשריתאיהיכרמאנסא♦םינפהשלשמ

באהירחאשרית.איהיברמאנואהושבבאה

רמאנשואבאהאצמהבאלבאהיחרפםדיק

יבאהןמשרוי.לכדהכהבםאהשריתש

באהושריישרשפאיאןושארהקרחהםלואו

הבקנהשתושוריהרקעשינפמהושבםאהו

איהיברמאנשרשפאיאוירכזהירהאתלחונ

רקעשינפמויחרפםדוק.באהירהאשרית

יוארבותשוריבםיבוזתמהישרוישתושור־ה

שריתאיהיברמולרשפאיאויקזהומבו

ראשישרשפאיאהזשבאהמשרוילכבפאהב

ןכויחרפובובזישומכיכשרויאלכבאה

דקשלאצמנו־ויחרפירחאוירקעוברבזי

םאאצמתאלוסאהשריתשבותבההרומ

םאה'יבןידהוקספןכלערקעלכשריתש

םאהתאםיליחנמהןכאירקעלכשריתאל

ושירוישםשבורמאד!־,אןפואיתויארואיבה

תאםיחרפהץשירויןכםיחרפהתאםירקעה

תויהלךירציכהזבםיבישמשריםירקעה

ןמםירקעהושקויםאשויקלחלכבהוששקהה

ןמםדוקדבזהםיחרפבשםשכךירצםיחרפה

.הזוהבקנהןמםדוקרכזהרקעהתויהלהבקנה

רשאכיבורמארחאןפואויתזהישלאךילוי

ליאוהםאהתאשירונןכבאהתאשירונ•

באהיכבישהלשיירכזנםהמדחאץאז

יחאםאשבאהיחאמעודיברמוהולקמעדוי



ןיע
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תשורי יניד

ונלחנהבאהיהאהכמיכוירבדלחבהיהאלןואתישאראוהיכרבלבאלטרמוונוא

םדוקבאהתאםיליחנמונחנאאלאבאהתארמאיםאללכאבאלםאיבםאלרמאי

להונוליחנמבאהשםשבןכםאםיחאהיהשודקןינעברחאןידולשיוםחררטפ

דבואבותבהוהלהונותלחנמםאההבכתאןבהתשוריבהוצמהרקעשדמאנאלו

ותחפשממוילאבורקהוראשלותלחנתאםתתנוףסויינברבבשבוסתאלורמאממאוהומא

באהיהאמםיקוחרהלעםאויהתואשריובוסתאלורמאמאובםדוקהזבוששח

אוהבורקבבורקהלעהלהנהבותכההלתינביטבשתוחפשממדחאלויהוםרמאב

הבו־יקםאהוםירכזנההכמםיאבהלעןידהןיאשומאתאלחונןכהשןעדיבלארשי

תלהונהיהתןכתלהנמרשאכוםיהאהןמתעדהםחלהמדקסאוילעבהתבסבסתנוכ

םירקעהריכזהאלהמלהבסהונראברבכוךרעולןיאשעודיבומאתאלהונןכהש

הלהנהןינעיכונראברבבויםילחונםתויהלללכמתומייבשיאקוספמקרתושוריב

םינינעהריכזהבותכהולכשבהאילתולשיסאהןיבובאה,ןיבללובקוספההזרקעש

תוחפשמלהקלחנץראהיכונעדיויגהנמהיפלהשרישימענןינעבוכמסנרשאוים־ליהנםש

תונבשונראבויץראהתלז^לולטנםירכזהולובסישינפמהשולחהכימסהינבתאאיה

לעלחשץראהןמקלחולטנםאדחפלצהרכמרמולםעטהמםירמואשםהמיםינפוא

אלשהנקתהןתנבותכהונהנםהטועמךרדרמולןכירחאוךלמילאלרשאלכתאימענ

הבקנהקבדתשהטמלאהטממהלחנכוסתוצריתשדעןוילכוןולחמלרשאלכתאו

ההיהותלחונהתיהםאשעודיבויהטבשלןוצרההיהישדעךימילאלהיהרשאםחמ

תרכומהתיהפ״כערחאטבשבקבדתשהצורהיהשורמאםהמויןוילכוןולחמלהשריש

ןידהאוהיבורקהלאונהלאהמכשלהלחנהךלמילאלהיהשהממורהומימענלךלמילאבייח

םאהנבתאתלחונהתיהסאשסאהלעותצקמוהרהומלעותשאהלטנותצקמ

הלחנהתרזוח'התיהאלרחאטבשמהתיהרהומןולחמלעתורלהיהסנווינבושרי

הלהנהרבסהלהתיהןתנקתאלאהטבשלימענדימהדשהתאךתונקםויברמאןכלעו

שיויבורקהלאונהלאהנבלשטבשהותואלתאוותואםישרפמשיויהיבאומהתורתאמו

בוסלאזעוברמארשאכימענןינעברובסלדמועהיההזיכילהארנהויהיבאומהתור

ךלמילאלוניחאלרשאהדשהתאימענהרכמתמהתלחנשרואבהונלםדקרבכויםוביל

הדינהלאנתאלסאולאנלאנתםארמאואוביהמוארישדעדמועדלואלכךלוהה

טדוקלאנאיכנארמאיוךירחאינאוילםוקלדלוהאובדעחיבשהשהמוםוביהןמ

דימתורןינעלרמאשכויתורןינעלעומשרבמהלךירצודלוהלעאוהתמהםשלע

תדשלזעובהנקויתלחנתאתיחשאןפרמאןושלהרמאנןכלעדלולתויהלהנהישהמ

םאהשןינעההארנוןולחמתשאתורלוימענשהרויהרומןיאוןינקןושלוהריבמ

ן״ואהתזוחאהתיהםאוהנבתאתלחנמילהארנהרמאמהףוסיהינבתאהשרי

דמאןכלעםיבורקהםילאונלתרכמנהתיהאלותלהנמםאהשהרותבונאצמאלונחנאש

שישפ״עאהיבאומהתורתאמוימענדימינבהנהויףסויתלאשםדוקרורבבתלחונ

בותכההכמוננבחשירחאויתורתאוםישרפמתלחנתאתתל׳הבהווצינודאוורמאףסוי

♦שריתןמזהזיאבתעדלךירצתלחונםאהשינבמדחאלויהורמואוויתונבלוניחאדחפלצ

תישילשהשירוהיסמקלאלאינדר״דהםלואותלחנמןתלחנהערננוםישנללארשיינביטבש

תישילשהשירוהרשאתבהןמשקהבהלהנההנייהתרשאהטמהתלחנלעףסונווניתובא

םיכרעהשונעדיונחנאוםיכרעהןירמהלחנהתלחנמםאהשדמלויערניונתלחנלרונמוםהל

םאהשריתיתמםלואוידהאןידבסניאקרפא״כתולחנהןורכזבםוקמונלןיאוהנבתא

יונראבשומכםיכרדהשלשלונאיצויקולחהבותכההכמהארנו׳ובוולןיאןכותומייכשיא

שריתםאהשואדחיושרייבאהוםאהשםאתוצמהראשכהבקנהורכזהללוכרמאמההזש

דחכהירחאשריתשואויחרפםדוקבאהירחארואבהונלםדקרשאכתובקנוםירכזםיללוכש

לאהשוריהךלתשומכיכונממשרוילכאוהלחונוליחנמבאהשחרומבותכהחכםאו

םיחרפהףסאהבוירקעלאךלתןכויחרפאליכןעוטןועטיסאויםאהלעןידה

תשרויםאאצמתאלהנהויקזהומבויוארברמאשהמחכמאלאלחונבאהשונדמל

תזתשרויבאהירחארמאנםאורקעלכבישהלשייויבאיחאלותלחנתאםתתנו

?9*ז..1.._
ראבתנאלשהממלטבניבבותכהרקעלצבמ

בותכב

תמהיחארחאבאהתאםיליחנמונייהםאש



עקןדעה״יייינייק

ותואהלדנאיהשהתוכזבהארוליאוהראבבותכהשבותכבראבתנשהמבותכב

םאהתאתוכזלהצורשדעורובעבהרעטצנויקזהומבויוארבומוקמבםישרויתמהינבש

ףידעהלותעדןיאםוקמלכמבאהןמרתויראבתנאלשהמבראבתנשהמלטבנךיאו

לאותעדאלאבאהןמםאהתאדצםושבםידמועהויחרפובאהירחאסאהשריתךיאו

ןמהרתיאיהםאהתשוריבתעבותהתעדהןרהא׳רתעדשהארנהויושרייאלומוקמב

ותעדןכאבאהתשוריבתעבותהתעדהאיבהרשאכבאהירחאשריתשםיבסההזב

ותעדתויהלםלואויהלחנבםתואהושהשבאהוםאהשםירמואהםיארקהימכחתועד

םנבתמוםאהראשהובאהתומיםאשיךפהליתעדורמאאוהוהושבדחאכושריי

באהתשוריבהכוזהראשיולכהתאשריתשאלהותבהוןכהךרדכסלכשרמאדועו

םכחההזאלהויוירמאמהכמןכעדונוניאהיהיאלהמלותבהןמםדוקןכהןכשותעד

רבהשתושוריהקרפבוירמאמהברהע״נומצעבאוהשדועוםאהןמםדוקבאהןכ

יהרפשקיזחהלבלםכחלכירבדמאיבהוללוכשויחאלותלחנתאםתתנורמאמברמוא

קזחומבויוארבושריישומוקמבםידמועתמהםישרויםהןכםאוומאמויחאוויבאמויחא

םאההראשנובאהתמםאשקסופהיהךיאוםאהובאההכמםיאבהיכךיאוהושב

םיכוזהבאהיחרפולכהתאתלחונהיהתםאהןמםדוקהיהיבאהו.הושבםישרוי

הממהזוראשיקזהומבויוארבותשוריב׳רםכחהתעדםנמאוירשפאילכרבדהו

רמאמבשריפרכזנהשנההוירשפאיאשבאהשרמואורזנלהס׳רתעדוע״נתפי

ויחאםהשהמללוכשויחאלותלחנתאםתתנוינשמדחאתומיםאויהושבםישרויםאהו

םאודבלויבאמאלוומאמויחאוויבאמדמועדהאלכתשוריבהכוזהלכםירקעה

הושבםהםירקעהםנהושבםהםיחרפהףנכמןיברקעמןיבחרפמןיבלטונוומוקמב

תעדלשיםלואויםמוקמבםידמועםהיחרפוםימכחהולאתעדהמיכסהךכהזמזוזלןיא

ונחנאשהארנכהושבםתואליחננםאשהבקנהןיבורכזהןיבוושהםתעדיפלשפ״עא

רכזהשתושוריבראבתנשדחארקעםיליפמםדוקרכזהשםיחרפבראבתנשרקעהךפה

םאהליחננםאםלואו,יהבקנהןמםדוקשיקהליוארןיאיכהנעטהוהבקנהןמ

דהארקעםיליפמונחנאשהארנכבאהירחאאצמתשןכאיךרדההזמםיחרפבםירקעה

םידמועתמהיחרפשתושוריבראבתנשבאהםירקעהינשאצמהב•יכתרמואתעד

אלשרשפאיאשחרכההןמהנהויומוקמבהושבםישרויםנבתומבדחיושריישסאהו

יתועדהיתשמתחאלכבדחארקעליפהלתאתשרויהיהתםאההראשנובאהתמםאו

םירקעהינשלטבלואתעדריבנהלםנמאומוקמבםידמועהבאהיחרפווירחאלכה

םנמאויליכשמלכתעדברשפאיאהזבאהשריישםאהתומבךפהלןכווראשי

ודחימאהובאהשתעדריבנהלילהארנםנבתומבדחיםאצמהבל״דלכהתא

שיקהלרשפאיאיכתואנרתויוקולחיראשנוםהמדחאתומבוהושבםישרוי

תויהלרקעההזיפלםיחרפהןמםירקעהתאאצמנהדחאהשרייםנבתומבדחאה

םימכחשישןכשלכלהבקנהןמםדוקרכזההיתיאראלוהעמשנאלתעדהתאזלכה

ריבנהלןכא.ידחאכושרייתבהוןכהשםידומםתואשירומהלכיכםימכחהןמדחאל

הזומוקמבםידמועויהיאלתמהיחרפשהכוזהםהמדחאתמםאשםיכסמפ״כעהושב

יתושוריהירקעבהרותהחבוהזשרשפאיאיכםיכסמשימויומוקמבדמועותשוריב

םהמשיםאהתשוריבםיקלוחהלבקהילעבםיכסמוניאלכהתאשרייםהינשמראשנה

הינבתאתלחונותלחנמםאהשםירמואםידקהאלאוקולחיודחיםאהובאהאצמהבש

הלהנתשרויתבלכורמאבותכהשןעיםאצמהבשםיכסמהלכאיהבקנהןמרכזה

תבהשםשוריפיפכוילארשיינכתוטממתמודחאהראשהבדועווקולחידחיםהינש

תמאתאתלחונשללכסתוטמינשתשרויםלואויתלקלוקמךרדוזלכהתאחקישםנב

חסבאהחטמלסאהה$סשיקמחנהוהבשחמהתאזבוכרדשםיתיארוננמזישנא

ליחנמםאהחטמףאלחונוליחנמבאהחטמתעדהתאזיפלםהידיבואבשםינידוקספו

תוטממתלמכ^!0תואכוקדקדוילחונוסיעיתסמםלואויםתעדביתידוהאלינאו

חניאותלחנמתוטםחולאמתצקםיכחמשהזוע״נלודנהרואמהףסוי׳רתעדתאזש

תלחונהניאותלהנמשםאהאיהוזותלחונהלחנבםאהסינכהאוהתמאביכרשפאיא

ןשריפשהמוםיעודיסהםהישוריפיכרדובאהםעהושבוזועדיפבהליחנהלהארו

*יההפ
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השורייניד

סאוהטבשלהאושנתחאלכהיהתשהלהנ

הלהנהרבסהלןתונןידהרהאטבשלאשנת

בורקלאונאוהש♦טלכלהתחפשמישנאל

םיאורונחנאהזוננטזבםלואויהלחנבענונ

םיליהנמשדהאשקהלעוניאשהלהנהןיד

יטלהונםהמדהאתומבוהושבםאהובאה

םירקעהספאהבאלאםהינשמראשיש

ןמןיבבאהןמןיבםיחאהתאםיליחנמ

תהפשכלתכלוההלחנהםיהאןיאםאוםאה

דעעוקתבהכובניתעדויבאהיחאלבאה

ולאיפלעבייחתמהויקדצהרויואובי

קלההקירשאשייכרמולהלועתועדה

דצהזיאב.תוחפקלההקירשאשיוהוש

ואהשלשבאמםיחאולשישתרמאולאכ

העבראהולטישהמדהאהאסאמוהעברא

םאויםאמהיהשדחאהלוטיבאמויהש

באמויחאםעלטונםאמובאמחאולהיה

םאבהאולהיהאלםאויםאמזיהאםעו

היהאלםאולכהתאלטונודבלאוהםאיכ

ו־באמויהאםעומאיבאלטונםאמחאול

יולנוךפהלןכויצחהומאיבאויצההולא

ךירצוויחאלותלחנתאםתתנוורמאבבותכה

ושעםינברהימכחוייהושבדהאכםלכקלחל

ןילהונשיורמאהשור־הןינעבתודמעברא

ןיליחנמשיוןיליהנמאלוןילהונשיון־ליחנמו

יןילהונאלוןיליהנמאלשיוןילהונאלו

ליחנמשםינבהתאבאהליחנמולהונשימ

תאםינבהוישרדמהןמלהונובותכהןמ

♦בותכהןמןילהונושרדמהןמםיליחנמשבאה

שרדמהןמבאהתאםיליחנמשםינבהךיהו

וילאבורקהוראשלותלחנתאםתתנורמאש

בורקהוראשלםאיכונאצמויותחפשממ

םעטהורמאויויבאלוומאלותחפשממוילא

ויבאןמםדוקונבאלאויחאןמבורקה

ותחפשממרמאשהממםאהאלובאהולינסהו

החפשמהאורקןכםנםאהתהפישמאלהו

הדוהיםהלתיבמשיאיהיורמאשהממ

טשפוניאדועוייולאוהוהדוהיתחפשממ

יראשלותלחנתאםתתנורמאמתויהלןובנ

ךאיהןכאיטרפשהממםדוקוילאבורקה

חבםרואבהונלםדק•באה•תאליחנמןבה

אלוןילחונשיורמאשיהמ:ןכאיהיארה

ינבוםאהתאליחנמ.ןבהםירמואןיליחנמ

תאןכהיותשאתאלעבהוןמאיחאלתויחא

םתעדיפלםדוקזנראבשרואבהחבמדמא

היארהוותשאתאלעבהםנמאיונתעדיפלד

וילאבורקהוראשלותלהנתאםתתנוםהלש

בותכהרמאשהממותשאוזוראשםירמואו

קבדד

ללבנהאוה

ישימחקרפ

םירקעהריכזהאלובותכהקתששא

ולןיאםאורומאבםיפנכהריכזה

ללוכחאםשויויהאלותלחנתאםתתנותב־

חאיםאהןמובאהןמחאםיחאינימהשלש

אלוםאהןמהאיםאהןמאלובאהןמ

ןיאבאהןמאוהשחאהםנמאיבאהןמ

שקההןמןיבבותבהיולנןמןיבקפס

ותלחנתאםתתנוםיחאולןיאםאוורמאב

יויבאמםהשויחאלןכשלכויבא♦האל

אלוםאהןמםהשויחאלהלפנ־קפסהןכא

יםילחונםניאואםילחונםהםאבאהןמ

הלהנה;מםאהתאאיצוהש♦מיכעודיבו

יהלחנהןמםאהןמםיחאהתאאיצוה

םליחנמשםאהתאםיליחנמהןמשיןכא

םינורחאהםימכחויםאהןמםיחאהתאםנ

ןויבםאהןמםיחאהתא.ליחנהלומיכסה

באהןמםהםאטריפאלוםתסו־חאלרמאש•

ןמם־חאהתאםנללכםאהןמסהםא

ויחאלרמאשהממזמרתחקלשיויםאה

ומכדיחיןושלוי/ואלרמאאלויוברןושל

ינימללכלולכלידכדיחיןושלותבל•רמאש

סאהןמםאה;מאלובאהןמםהשםיחא

םאובותכהרמאשהמךאיבאהןמאלו

ויבאיהאלותלחנתאםתתנוםיחאולןיא

יכשיאןוימדב•אוהומאיחאלרמאאלו

אוה־השאהדחאושיאהדחאןוצרהשתומי

רמאמהאיצומבותכהוםוקמההזבהנהןידה

םשכויהבקנהלע•רבונאוהשרכזןושלכ

יבאךכםיחאהןמםימדוקםאהובאהש

ןכהךרדכםלכוםאהיחאןמםדוקבאה

ךלנםאויתוחאהןמםדוקחאהשתבהו

יולתןינעהשהלעהריבננובותכהיולברחא

תכלוההיהתהלחנההנהץראהתלחנב

אלהנוכהתאזיפלןכלויבאה־תחפשמל

ירחאןכאיםאהאלוםאהןמםיחאהושריי

הילתםהלשיהשוריהינינעיכונראבש

השוריהןידהיההרותהןתנהםדוקולכשב

ןכהנהוערזתתנאלילןהרמאנרשאב

םאיכהזךשרייאלדמואויתואשרוייתיב

האבשכויךשרייאוהךיעממאצירשא

הלחנההלתוץראהתלחנןינעבהרותה

תונבהוששחןכלעםירכזלבאה־•תחפשמל

אצתאלשדעהנקתםהלןתנוולאשו

םהלןתמןותנרמאנרשאבטבשהןמהלחנה



אעק !ג
חע

השורייניד

•

־שעמןיעמואצמשרובעבילהארנוילעבה

רזעלאורבאנשןונבהלחנההבסוהרבכש

ונבסחניפתעבנבותואורבקיותמןרהאןכ

בונשימנןכויםירפארהבולןתנרשא

השנמינבךותבהלחנחקלרשאריאיןכ

יכםירמואהזךותמהדוהיינבמהיהאוהו

לעבהתבסבהיהאלהזוהלחנההבסוה

יהלהנההבסוהוטבשלטבשמהשאהתאשנש

אלאהיהאלהלחנבוסת!אלורמאמללכמ

םהירבדלךמסואיצוהודבלרודהותואישנאל

הזרמאשםוקמלכבורבדההזרמאשהממ

יטחושמןוימדתורודל.הוצמוניארבדה

תקהרמואודימתהלהצרםאלכאץוח

הוצמ.אוהםאויםירדנתשרפומכםלוע

בוסהאלוםימעפרמולםעטהמרודהותואל

רומארחאולעבהתבסבדומאדחאאלא

רמולונלשישרחאםלואויןכהתבסב

רומאדחאהודהפלצתונבלרומאדחאהש

הלהנתשרויתבלכורמאשןונבתורודל

םשוריפלהימתינאוילארשיינבתוטממ

אלאלהןכזיתבסברומאהזםאשלקלוקמה

רבכשיממהאבהתבלאלאריהזהלאב

תבלכורמאמיכםרמאבהלחנההבסוה

תוטמינשתשרויל״רשתוטממהלחנתשרוי

ןבלןועמשתבאשנהבהלחנההבסוהללכמ

בותכההילעהוצםהמהאבהתבהןבואר

יווצבהיהםאוירחאטבשלאשנתאלש

ירחאטבשלהאשנךיאהמאתבהוזלע

תאצמנרשארודהותואבםתנוכשהארנו

תשרוישהתביהלהנתשרויאיהוהאושנ

ונעדיאלויהיבאהטמלהאושנהיהתהתלחנ

לארשיינבוקבדישהיהןוצרהשבותכהןוצרמ

הנובהלכאדבלרודהותואבםתובאהטמל

הטמלהטממהלחנבומתאלשתורורלןכסנ

ירבדמבותכדןבהתבסבוהוצמךרדלעאוהו

רחאהוןכהתבסבדחאקוספשםירמואםהו

לעבהםאןכהתבסבךיאוילעבהתבסב

ןכהלשישםאהתומתםאשינפמשרוי

לטונהתומירחאהיבאמהכוזשהשוריה

אלאותשאתאשרויוניאלעבהשינפמ.הנב

דמאנשהממךמסואיבהויוארבאלקזווומב

ותשאבקבדו
ראשורשבודחארשבלויהו

ומעלראשןיכיםאבותכשהממדחאםעט

םשאלהורשבברעבסכל׳התתברמאנו

ימצעךאהשאהתלוזבלאשומוהונאצמרשב

תאםתתנובותכהטשפדועויהתאירשבז

יחאספאהבתמהםדאלשובןוצרהותלחנ

ןוכנהטשפבשדועויןוכנהטשפוהזבאה

םמצעםהוצחלנשדעןתיךיאוחקולראשה

ורמארשאבםדננכדמועשטשפהםוסרפמ

ןקתלוצרויארקאיקוספאפירהאניבם

ןיערונוןיפיסומםירמואוםנוצריפכםיבותכה

יוארותויתואהברבותכהשםירמואשןישרודו•

ד״מלוותלחנןמו״וובםעטהוףיסוהלועורנל

דעולוראשתלחנובםעטהווראשלןמ

רמולדומלתונשריתאיהףאלוכיועירכהש

אלאיהלכאהשאהלאובישהשהתואשריז

תרזוההתואתלמשןוכנהטשפבויונשרית

ולאויותלהנתאםתתנורמאשהלחנהלא

ךירצשםוקמיכרועשםהלןיאשםירבד

רובעבאוהריהאהלוםידקהלףיסוהלועורנל

אוהשכאוהמארקמהןקתלתלוכיןיאש

םידקהלעורנלוףיסוהלםאיבמהרכההו

הנובהרוצערובעבהנהלכאריחאהלו

םעםייחםיהלאירבדם־כפהמתשבושמה

הזתוארקמהרדסיפכםיבשיתמםתויה

לאעמשי׳רהנהוירשפא•ילכרבדה

היארהאיבמ.ול'אחינאלשכםהימכחמ

תשרויתבלכורמאנשהממרחאםיקממ

הטמלהטממהלחנבוסתאלורמאנוהלחנ

םינעוטשיוירבדמבותכהלעבהתבסבש

אבהןכהשינפמרבדמבותכהןכהתבסבש

םיבישמויץבאטבשלסחיתמהלהיהנממ

יתשבוסתאלורמאהמלןכרבדהםאז

דחאהשללכמקיפסמהיהדחאהוםימעפ

ןכוןבהתבסבדחאהולעבהתבסברומא

אלורמאממע״נידנוואהןמינבןכםנהדוה

לעבהשהטמלאהטמלהטממהלחנבוסה

יתשרמאנשינפמםאו♦ותשאתאשרוי•

רבכלעבהתבסבדחאהשורמאםימעפ

דחאהשםימעפיתשדמאנשםימכחהושריפ

ןהיניעבבוטלורמאבדחפלצתונבלהיהי

תעבנבותואורבקיותמןרהא,ןכ•רזעלאו•ןהיבא״הטמתחפשמלךאםישנלןייהת

םירמואםירפארהבולןתנרשאונבסחניפ

תרזוחשהנקמהתויהרשפאיאהעבנהוזש

הדשבדיבןקידצהותואהיהישדעלכויב

דעותשאתשורימאוהןכםאו♦םירחא

אלאותשאתשורימוניאיכועירכהםהמש

רזוחוניארשאםימרחהדשהיהשרשפאאוה

לכויב

רמאנרחאהוהלחנבוסתאלורמולדומלת

♦הלחנתשרויתבלכוורמאכתואבהתורודל

ביסהאלותינשםעפורמאבםעטההיהיוא

תתלשישתמו*הרומחהוהריכמהןפואל

ךיאבוסתאלוםימעפיהשרמאנהמלםעט

תבסבדחאהוןכהתבסבדחאהשןוצרההיהי



ןדע
השורייניד

ידעלנהץראבםירעשלשוםירשעוליהיו

שרוילעבהשםתנעטלכולכסהלטבהנהו

םניאוןילהונשתויחאינבויותשאתא

יהיחאתאתלחונתוחאשינפמןיליהנמ

ותוחאסאוחאהלאלורקעולןיאםא

םידמועהינבהנההתסםאותואתלחונ

םניאוםיליחנםםהשיסםלואויהמוקמב

ונשריפשהמםןבהתאםאהןונבםילחונ

תוטסםהלהנתשרויתבלכורוסאבםהירבד

שירוסהקלחלעהרוהתוטססרמאשןויכ

תלעבתאהשאהויםאהאיהוזושרויוניאו

ותשאתאשרוילעבהםרמאבתלחונהניאו

שריורמולדוסלתונשריתאיהףאלוכי

ונשריתאלאיהלכאהשרויאוההתוא

םהישוריפוהשאלהתואתלסוריזחהש

תרזוחהתואתלםשתסאהיפלעויםיעודי

תאםתתנוורמאבהרכזםדקשהלחנהלא

באהיחאויוילאבורקהוראשלותלחנ

ינבתלהניכתסאבםילחונםניאוםיליחנםש

ןסתחאבןהיבאתחפשסלאתקתענתויחא

אלוןילהונאלםאהןסםיהאויתועדה

תרזוחדהאלכתלחניכםתעדיפלןיליחנם

םאהתהפשסלןיליחנםןניאשויבאתחפשמל

ןכםנתלחונםאהשונתעדיפלאלאללכ

היאןיליחנםוןילחונםינםאנםיחאההינב

ותלחנתאםתתנובותכהרמאשהמיהלאל

באהיחאסקוחרהל״רוילאבורקהוראשל

רמאסםורבעסותסאברמאיראשםשיכ

הבקנורכזחינהותסשיסיקוחרשיבורק

סוטסוטהםיסכחהונדסונינורדנאוםוטטוטו

פוטסומהןחבישםירמואשיויהבקנהןידכ

תחאעלצרמחדצאצסיםאויעלצתניחבב

ויתועלצמתחאחקיורמאנשרכזאוה

םינברהיסכחו♦הנתשהבןחביסונינורדנאו

ערקנםאויוניאשיסכסוטסוטהםירמוא

תרוכבקלהלטונוניארכזאצסנוסוטסוטה

:טושפקלחלטונלכאהרוכבקלחבטעססוניאו

תעבנברוסאםעטחסווקדקדשדעילכויב

אלאונבאוהשונעדיאליכוונבסחניפ

ומאתלחנםולאבשינפסונברמאךכל

ינפסרזעלאהכזאלוהיבאייחבהתסש

לעויוארבותשאתאשרויוניאלעבהש

תעבנברסאנןכלווסאתלחנסחניפשריןכ

וניסכחויםירפארהבולןתנרשאונבסחנ־פ

תחאהיםתנובתאלטבלתובושתהזבובישה

אלוםירפארהבולןתנרשארמארשא

רמאשןויכתרחאהבושתוישרירשארמא

ונתנםיטבשהיכינפסרשפאולןתנרשא

העבתוזםלואויתבשלםירעיולינבל

הבושתויםירפאדהכהלנסהבסחניפלהנתנ

תשרויתבשהרותהןסהוצסיכתרהא

הבושתוירחאטבשלאשנתאלשהלחנ

םיסרחהדשהתיההעבנהילואיכתרחא

ןכלעוסחניפלהנהנוהילעבלתרזוחהניאש

ןינעסואיבהשהמויונבסחנפתעבנברמאנ

ריאיתאדילוהבונשורמאשבונשןבריאי

ידעלנהץראבםירעשלשוםיךשעוליהיו

בונשלולהיהאלשריאילולןיאמםירמואו

התואשריוהתסוהשאאשנשדמלסאלא

ןורצחןבבונשובונשןכריאייכםתוארב

ןורצחאברחאורמואויהדוהיטבשמהיה

אוהוהחקלאוהודעלניבאריכסתבלא

בונשובונשתאולדלתוהנשםיששןכ

ריעסינשוםירשעוליהיוריאיתאדילוה

יכה״עוניסכחושריפרככידעלנהץראב

םתואהנקשריעםיששםהואמםירעההלא

ןכריכמםהבהכזןכלעבערהןסזבףסוי

םילאושהןסהשנםטבשהיהאלירהשהשנט

ריכטינבוכזףסויןינקהיהשרובעבאלא

ולאולןתנריכסתכלןורצחחקלשןסזבו

ריאיהיהןסזההזבוותבתבותכבםירעה

וליהיורמאנןכלעאוהםחקלובונשןכ

בונשסיכתמאבו׳וכוםירעשלשוםירשע

רמאנןכלעןככאוהןכהןכשאלאהכז

השרומבקעיתלהקלהרותןתנרשאםשבהשוריהןינעסת

השקבוהלפתעמוש

תערמ



בעקןדעםירדנ ינידןנ

הצורתלכשדמללתוכמהישארהנהריכזהל

הצעםינתונםהורודהימכהכץעיתמרודנל

סיחינשמםישארהויהישרובעבוא*ולהנות

אלשוומייקלרדנרדנשימלכלםיפיקשמו

שיאתלמורודייכ.שיארמאויהעובשהרפי

ירדנורדנשתעדןכאוהשדנובהלעתלפונ

םירמואםהמםימכחהוקלחנתורנבהןמיסבו

ןבתויהבאוהוםינשהאוהתורנבהןמיסש

הרשעםיתשתבהשאהוםינשרשעםינש

םישנבורעשהאוהןמיסהשורמאםהמוהנש

ונוכנםידשרמאנשםידשהורעשהןמיס

םיארוקשםונרתןושלרנובןושלויהמצךרעשו

תייאריכורמאםירחאויהדנכריעששיאל

ןמיסאוהשיאלערזתבכשוהשאלםדה

וניאתוצמהבויחיכורמאםירחאויהורנבה

תומלשןכםאותעדובשיששיאלםאיכ

ןתנשימשיןכלעוהורנבהןמיסאוהתעדה

תויהביכתמאהויםולחהתוארתעמןמיסה

הזוהנשהרשעםיתשןכאוהתעדןכשיאה

תאבהתניחבןכלעורעשהתאבהבאוהןמזה

םוקמבונראברבכויהורנבהןמיסאוהרעשה

רדנרודייברמאויהלכקהילעבתעדרחא

םירבדהשהשרומהרבדבאוהרדנהםעמו

ירומפורוסאבוחיםלכרדהשלשלעוקלחי

בוחשיולכשהןמבוחונממשיקלחיבוחהו

ונממשיקלחירוסאהןכםנויהרותהןמ

קלחהויהרותהןמרוסאשיולכשהןמריסא

ונממשיקלחירוטפהורוטפהאוהישילשה

ונממשיוהנוניאלוהבזועוהבושיוהשועהש

ןינעויהנוניאלתבזועוחבושיאלוהשועהש

רמאנרשאכישילשהקלחהןמאוהרדנה

רדנהויאטחךכהיהיאלרודנללדחתיכו

רדנןיבלדבהשיוי׳הםשלאוהיתימאה

אוהרדנהיבםימכחהורמאויהבדנןיבו

אוהויפמונאיצויאלשכוויפמונאיצוישכ

תישעורומשתךיתפשאצומרמאנשהבדנ

יךיפבתרבדרשאהבדנךיהלא׳הלתרדנרשאכ

ילעילכורדנילערומאבורמאהלכקהילעבו

לעותוירחאבבייחםירדנהלעוהכדנאוה

חסיכובםעטהתוירחאבבייחוניאהבדנה

בייחוניאדספנשןויכורדנוינפלאצמנש

םאיאנתלעהיהירדנהשםירמואשיוירבד

סאומכאוהםדקומהירחאומםאםדקומ

תאיתמרחהוידיבהזהםעהתאןתהןוהנ

רהאומהויידמעםיהלאהיהיםאןונכוםהירע

ןן׳רעלעהלעאסאיתי3להאכאובאםאומכ

יונשהבונאצמםירדנ£ף£^£2

רכזנאלשתורחאתוישרפמ

השמלא׳הרבדיוהשמלאםשהרובדהזב

הזםתוחולארשילהשמרובדריכזהאלא

םעטתתלשיויהשמתא׳ההוצרשארבדה

ושעת.הלאתמדוקההשרפבםתחשרובעכ

יםכיתובדנוםכירדנמדבלסכידעומכ׳הל

השמרבדיוםתוהוםירדנהירדסורדסנהנהו

רבחןכלעולארשיינבלא׳הידעומתא

לארשיינבלתוטמהישארלאהשמרבדיו

רמאנשהמב׳ההוצרשארבדההזרמאל

תוצמהםלואויםכירדנמדכלרמאמכול

ךריהיםיברדהשלשלעםתה־סמונאצמ

רבדמהשמוהשמםעםשהרבדמךיאדחאה

רבדרמאלהשמלא׳ה־רבדיוןונגלארשיל

השמרבדשריכזמוניאולארשיינ־בלא

השמלםשהרבדמשונאצמינשהוילארשיל

אוהרשאבלארשילתוחילשהריכזמוניאו

מירמאמבעלכנרובדהותואעמשמאלא

תאיניסרהבולרמאנרשאכםירחא

להקיותשרפבונינערדסנוורומשתיתותבש

ריכזמשישילשהויםירבדהםתואתרוצבאל

לארשילםרמואשריכזמוהשמלםשהםרבדיכ

תאהשמרבדיורמאנוםידעומתשרפןונכ•

קלחהזשהארנוילארשיינכלא׳הידעומ

ריכזהאלולארשילםרמאשריכזהיכיעיבר

רמאנוםשהיפמולרמאנשדהאםוקמב

ראברמאמההזבםבירדנםדבלרמאשכיכ

לאהשמרבדיוךמסןכלוםירדנתשרפול

ןיקתהארההנהולארשיינבלתוטמהישאר

רמארשאכתוצמהלכלבאןינבאוהודחא

םירמואשיויתוטמהישארלאהשמרבדיו

לארשיינבירובעבתוטמהישארלארבדש

םירמואשיוילארשיינבלםהינבלורמאיש

וקלחנהנהוילארשיינבלוםעטהוו״וףיסוהל

רמואהיההשמשםירמואשיםישרפמה

ואילארשילםירמואםהוהדעהישארל

תוטמהישארלארמואהיהןכלםדוקשרמאנ

םהלרדסמולארשילארוקהיהןכירחאו

םירמואשיויתוטמהישארםיעמושויהדועו

םיאישנלןכירחאוןרהאלרדסמהיההלחתבש

םיאישנהוןרהאםשלויהולארשילכלןכירחאו

םימעפהעבראעמושןרהאשאצמניםינקזהו

םהילאארקיורמאנשהשמיפמםיעמושםלכו

יהדעבםיאישנהלכוןרהאוילאובושיוהשמ

םעטהמלכהתאללוכישארלאהנהורםאבו



ןףן7םירינ ינייןג

המיתביש♦הכוההבכהתבישישיפלע

הוצמהלעלוחתאלהעובשהלכאוילעהרומא

אלוינילרהמהעובשבתמייקהוצמהשינעמ

רשואעבשנהשיפלהעובשלעהעובשלוחת

רבדהרמוארדונהועבשנשרבדהלעומצע

עבשומוניארבדהותואוומצעלעריהנה

יבה״עונימכחםינדןכאלויניסרהמדמועו

ןיאןכהוצמהלסבלעבשהליוארןיאשומכ

רדנהשורמאדועיהוצמהלטבלרודנליואר

ןונבהעובשהןכאלושממובשישרבדלע

דהאןידשתמאהויךילערוסאירובדרמאש

םיקתישהמביכהעובשהלעורדנהלעשי

רשכהאלשהמבוהעובשהםיקתתרדנה

רודייכרמאןכיכרדנהרשביאלהעובשה

אצויהלכברפאוהעובשעבשהוא׳הלרדנ

ידהאכבויהבםהינשתאללכוהשעיויפמ

לעלהרדנןיאהנדוםיקלחנטפשמבךא

םאובלהתבשחמאוהרובדברדנהוירדנ

וניאוילעםיבסמוכלןיאשרבדויפמאיצוה

לארשיתיבתאשופתןעמלרמואבותכהורדנ

םאשםדשויפםעובלתויהל7רצוםבלכ

ש־רבדיכםולכןיאויפמאיצוהאלוובלכןוכ

סייפתמרדנבסייפתמהויםירבדםניאבלכש

עמשוךכוךכעבשנינארמואהןונכהעובשב

יבהעובשיאוטבאוהךומכינאורמאורחא

ובייחתנוםינועבנהןינעבועבשנםיאישנההנה

הוצמלמבלרודנליוארןיאילארשילכ

ורדנהוצמלטבמורדנבורדנוחבשוליפאו

שלכיאבהירדנהננשירדנחרבהירדנילטב

הטבההמםונרתתוטשיאבהןושלוםירתומ

רדונהדחאיןיטתשמהמשםיאבהםתארשא

םדאהןיאיםיכסהוותלוזורידהואומצע

לכןכלרתומהרוסאלאייארוסאהריתהלרדונ

ליעוהאללטבהיהירודאשרדנלכרמואה

לערדונהירסארוסאלרמאןכ•יכורובד

יאנתההיהיאלםאיאנתלעעבשנהואיאנת

עבשנובננודבעשעמששימןונבלטברדנה

לעשונרכמיאלבנגוניאשאצמנוורכמל

םישנאהאריובאצויבלכןכועבשניאנת

עבשנוםירזםהשרבסוויתוריפםילכואםהש

ותעובשהרתוהויחאואונבאצמנםשינעהל

יםירזטרשתנמלעאלאהתיהאלותעדש

םירזהללכבוויתוריפםילכואםתואהארשוא

הארשכוםשינעהלעבשנאוהוונבםנהיה

אלמלאושינעהלונוצרהיהאלוונבםשהיהש

רדונהיםירוסאראשהורתומאוהועדויהיה

לכרוסאליוארןיאםהמהנהיאלשםירבדב

שיומצעינפבדחאלכלשינפמםהמאצויה

ול

־אנהלעיולתוניא־.םדאהרודישהמוייעוצי

ןמישילשהקלחהאוהוהבדנארקנהאוה

םויוינשםויםוצישםדאהרודישומכרדנה

ירוטפהתרוצמאוהורהארבדואישימח

השועהרדנהשהבדנןיבורדנןיבלדבהשיו

חבושיוהשועההבדנהוהנוניבזועהוהבושי

הזשתמאהיפלהארנהויהנוניאלוהבזועו

אוהשוליפאםדאהובבייחתיןורחאהןיסה

תמאהוייא:נהבייההיוהבזעיםאויאנתאלכ

ויפכוהרמאיאיישןיבויפכוהרמאישןיביב

םאיאנתילכהיה־שןיביאנתלעהיהישןיב

תמלשהלעוהחינילכאומצעלעוהבייחיאל

יכרמאשירחאויהכד:ארקנהאוהועבט

תמראבלךירצוהעובשעבשהוארמארודי

ונניאהזוהעובשהםעטהמורדנהםעט

אוהשהמבהעובשונאצמשומביכהנעט

ןכהמיקאויתעבשנורמאבבוחהךרדלע

העובשבםנבייחתמרדנבבי־התמאוהשפ״עא

יבקעיריבאלרדנ׳הלעבשנרשארמאנש

העובשהןידמורדנהןידמערפנהיהירבועהו

תאאיטחלךיפתאןתח,־ארמאנרשאכ

הנההנובהשךאהעובשהןידמויךרשב

המלערזוהוניאהעובשעבשהואורמאב

םשלדחימאוהשרדנרודייכשיארמאש

רזוחוניאהעובשעבשהוארומאבךא׳ה

ךאי׳הםשלרדנהדחיןכלערדנהליבשב

אלשעבשישומבדהארבדבהיהתהעובשה

,ואןייההזהתשיאלשואלכאמההזלכאי

עבשהוארמאןכלעוינולפםערבדיאלש

רמאאלןכלעוושפנלערסארוסאלהעיבש

רוסאלוהשרהשבוהבההרוההנהוי׳הםשל

תויהלךירצוירוסאהתאריתהלאלורתומה

שמשבדמועהיהאיבעבשיאלשרשפאהןמ

העבשלכואאלשואםוההןמזבםויהלכ

לערסארוסאלרמאןכיבםיפוצרםימי

ןיאהנהושפנאיצוהלרבדבהנתיםאוושפנ

הלכקהילעבויושפנל£רוסאיהמוומעושפנ

םיברההעבראבהעובשןיבורדנןיבולידבה

העובשלעהלההעובשןיאיאוטכתעובשש

סאןכרקילערמואהןונברדנלעלחרדנהו

בייחהזלכואםאןכרקילעהזרבבלכוא

רוטפהעובשבסייפתמהיתונברקיתש

אלששיארדנשןונבבייחרדנבסייפתמהו

ןכווהומכינאורמאורהאעמשורשבלבאי

ןיבורדונהןיבדהארבדוסייפהמהרבדלכ

תושדהרבדכהוצמרבדלעלחרדנהידודנה

אלשרדנשןונכדבלתושרהלעהעובשהו

ףאהבסבבשיאלשוהספברעבהצמלכאי



געקןדעםיייי ינייןג

הומייקוםינועבנללארשייאישנועבשנרשאו

לכהיחתאלאיהוהשעתאלתוצמולטבו

םאשיאנתלעהיההזיכםימכחהושריפהמשנ

יםכתאודמליאלורמארשאכםתדבואובי

עמשאלןתנויורמארבכןתנוהיןינעבםלואו

םעהורפיובותכםאויםעהתאויבאעיבשהב

טפשמוהובייחאלשםתנעטבןתנוהיתא

דיעתאיהודילעהתיהרשאהחלצההירהש

עודיביכןכתיאלשוריפההזואטחאליב

השעשהמןתנוהיהשעשרובעב׳הוהנעאלש

עדיאלןתנוייכעידוהבותכהשאישוקדועו

יכהזלעדונשירחאיכרמולשישהמךא

ויבארדנשהמהעובשהןינעבהוצמהלקה

תעדלשיןאכמיהרקהשהמהרקהןכלעו

ינפליוצרוניאםירוסאבוםירדנכלשרתמהיכ

תאםעהודפיורמאשירחאןכא♦םשה

לעףיסותםעהתעובשיכםכחהרמואןתנוהי

לטבלעבשהליוארהזןיאוךלמהתעובש

ןודזאלהעובשתננשהזיכתמאהוהעובש

ןכלעודרויוהלועןברקבבייחתמוהעובש

יןועמרפכההלואטחעדוישדעםשהריעה

םעטונתנשןתנוהיתאםעהודפיורמאשהמו

לעהעושתההאבירהשדיזמוניאשרבדל

האבהעושתההתיהאלדיזמהיהולאווידי

ותלוזלעםדאהעבשהלורודנלשיויוידילע

הרדנשהמןונכותלשממתחתוותושרבאוהש

םעהלאםעהישארוותבלחתפיוהנבלהנה

רוסאלרומאבםעטהןיאוארזעולואשןונכ

רמאןכלעלכאיותלוזלעאלוושפנלערסא

רשאכשפנהםינעמשםירבדבהצורשושפנ

ישפנתונעלרסאתעובשלכורדגלכרמא

שיאהעבשיוארורישהמםילשהשרהאו

רמאוותלוזתעובשורדנבראבלהצרומצעב

תרנובהלעהזו׳הלרדגרודתיבהשאו

תעדסאורדנוניאםינטקהרדנשרדנהרדנש

איהאלוהנטקאיהאלורמאשארמנהילעב

שיארמואבותכהשהזבינאהימתיתרנוב

יכהשאורמאמבךיאורנובהלעאוהורודייכ

ןמתוחפללכאתרנובבהצורהיהיאלרודת

הזיאדעןמיסןתנאלבותכהשדועויתרנובה

ונדמלאלאאשנתשםדוקבאהרפסהיהיןמז

יבאהתושרבאיהאשנתאלשדעיבבותכהןמ

יהירדנרישכהשירחאתרנובאיהשתמאהו

םעטהןיאהיבאתיבהירוענבבותכהרמאםאז

רמאמשםישדחהששךותהרענאיהשדועב

תאזההרענהןמרמאנשתרנובהלערומאהרענ

הלכקהילעבתעדיפכאליהבוכשאיהז

ךיאויהרענאיהןיידעותאשנאליבורמאש

ןכתי

התושםיבנעלכאיאלשרדנשןונכםשול

יךפהלןכוןמשהלכואםיתיזלכאיאלשןייה

ואשדחואדהאםויבלכאיאלשרדונהלב

םוירמאיסאהכאלמהשעיאלשואהנש

ראשנאלוליפאםעטההיהיוזהנשהזשדההז

טעמאלאהנשהןמואשדחהןמואםויהןמ

ורמאבלכאיטעמהןמזהותואבורוםאהיזח

ןוצרההיהיתהאהנשדחאשדחדחאסוי

ושוריפורבדלחיאלרמאויםוילאםוימ

רובעבח״תפבאבשסאולולחןושלמללחי

םעהתאםיהלאבסיוןונבסישונדהןמאוהש

אלןכות״יחהלעןיאלמםןיאוליעפהןינכמ

שונדהןינבמאוהשםיקדקדמהתנובןיאולחא

רמולרשפאואיע״נקהא׳ררבסרשאכ

לחייכץכוסניבלידבהלח״תפבואבש

יהלחתהןושלאוהשלארשיתאעישוהל

ומלשלדחאתאלםעטכיוכהןושלושרפמהז

יכקודקדההבאאלםדאינבללחייאלותרזנמ

ד״ויםעורבחתהבלעפהא״פד״ויסלעיאל

א״ושהןיכשהלוילעו״וסנכהבאלאתודיתעה

ודיםלשורילעורמאממןועטלשישפ״עאו

להיאלםעטןכםאוקפוסמקודקדאוהלרוג

יתפשאצומויתירבללחאאלןוימדללחיאל

וניאאוהורמאהלכקהילעבךאיהנשאאל

םמצעםהוולןילחימםידחאלכאלחומ

רקעולןיאתועובשוםירדגרתהםירמוא

םירדגרתהורמאןכלעובתכבשהרותב

יפמברםירמואאלאריואבםיחרופתועוכשז

ירבדןיפילחמךיאוה״עוניברהשמדעבר

השעיויפמאצויהלככרמאויםייחםיהלא

ומצעלערהלובםעמוביטהלןיבערהלץכ

אוהשהמלכהתשמולכאממומצעלהנעיש

גנושלטרפאצויהלככרמאושפניונעל

ילכויפמאצויהלככורמאבוימלאושרחל

תונעתהלרדנשןונכףולהאלועורנותפסות

ייונעהןמראשאומיינעלהקדצןתארמאיו

חכשםאוןמזולןייעםאונמזבןייעלךירצז

והוהמבואוההןמזהירחאומייקלולשי

שופתלךירצולחבשנםאויזתומכוותוכיאו

ויפמאצויהלככורמאבובלכריבנישרומחה

תואישהמןושללכתמכסהיפבךשמהלךירצ

רמואהןונכבלהתמכסההיהתשדבלורובדמ

םוקאאלןאצוךכברשבתעדהורשבלכואאל

לכהנהויךרוצאוביאלשכדבליםוקמב
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םיקורדגזלטבו&תהרותבהנתמהלכיב
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ירחאםרפהואהלעבםטיקוםירדנהרדנו

אלשהתושרלאהלעבתושרמהאציש

ןמזבהרדנשםירדנאלאידועסמייקת

האצישומכיברובסתאלשדבלהתונמלא

רפמלעבהלעבהתושרלאבאהתושרמ

תכשןויכרמאתאלשבאהםייקשפ״עא
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ןויכןידהאוהלעכהרפילעבהתושרל

ילעבהרפילעבהתושרלאהתושרמהאציש

׳רתעדיפלתואתהנעטהתאזשהארנכו
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וירבדךאורפוהאלוומקוהאלשםירדנלע
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אלש

אוהששיאלהיהתויהםאורמאמשןכםגןכתי
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תורנבהןמזבהרדנשרמולךירצןיאורפהל

ןיאתאשנוםאובאושראמהלהיהשדועב
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:הרדנהשיאתיבסאוםעט
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דחאםוקיהשפנלעהרמארשאלכהשורנו

ןיאהנמלאתנשירחאהלועבדחאוהשורא

תיבםאורמאןכירחאו♦רפהלבאלתושר

דצהזיאלעןיבהלךירצויהרדנהשיא

אוהשהארנכוהנמלארדנורמאשרחאזימרמ
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ךירצוירפהלםהלשיוריגהשתעבוהרפה

הלטבךרדנרפומהלרמולבאהואלעגה

אלשוליפאדבליבלכםלטבישאלךתעובש

ןתנאוהורשבלבאתאלשהרדנאלארמאי

לעבלתושרןיאיהרדנלטבלוגאלרשבהל

העובשלגו,רדתשרדנלכרמולבאלוא

םויברמאבותכהיכםילטבויהי,עבשתש

רבעוליפאורפיךיאועטשםדוקוועמש

הרפהועמשישתעברפמברןמזרדנהןמזמ

ן־״־־״~״ לעןיבהיהת

חילשידילע

׳בבתכידילעןיבומצעידי

םייקוותצקמרפהורדנהרדני

רמאים;יקםייקשהמורפומרפהשהמותצקמ

הש־אואהיבאהלשירחישרחהםאובותכה

באהדמעםאשבותבההרוה׳ונוםוילאםוימ

יםימ־קהירדנויהיםויבוברפהאלולעבהוא

ועמשירחאםתוארפירפהםאורמאו

תאאשנורמאוועמשםויירחאםעטה

רשאםיקהההלארמאויהשנעםעטההנוע

ןינערדנהןינעשרובעב׳ונוהשמתא׳ההוצ

ונאצמישאבהרותהאובםדוקרשגויואר

ח״עוניבאםהרבאוה״עוניבאבקעיןינעט

היולתאיהשןויבורפוהאלוומקוהאלש

הזיבתורוהלבותבהאבןכלעבאהתושרב

ילידבהלבותכהאבהמותעדכהלועהיהאל

ןובנהשוריפב♦גרמאע״נןרהאוניברםבההו

הרדנהשיאתיבםאורמאמשרמוליוארןיא

יבשריפוינשלעבבהנמלאהאשנתשהנוגה

אלשהרדנהשיאתיבםאורומאבובהנובה

רדנלכותשאלותומתעשבשיאהרמאי

םירפומויהייתטמתרמושתאשדעירדתש

ימנןכוירפיותיבבתרדנשםירדנהאלא

ועמשםויכרמאשינפמםיהתנידמלךלוהה

שוריפההזיפליכטשפהירחאןכהארנוניאו

רחארבדבדמללרמאמההזרמאשהארנכ

רדנורמאשרובעבהנוגהןגאיןגתיאלהזו

יםוקיהשפנלעהרבארשאלגהשודנוהנמלא

תלועבאיהשדועבחרדנםאשהארנהיהו

בותכההרוההתונמלאןמזברדנהלפנולעב

יפכהיהיהשיאתיבבהרדנשרדנהותיאש

לפונשפ״עארפהםאוםייקםאהלעבתושר

םאורמולששהןכלעוהתונמלאןמזברדנה

ירחאןובנהשוריפהוהזוהרדנהשיאתיב

םשןכלעוהלאהםיאנתהיפלעויהיאללכאתחאהםיקלההעבראלםהםישנהויטשפה

ןמורקעשפ״עאהרותלשםשאוהרדנ

יהרותןידמולופםונשםיאנתהרובעבןושלה

םיברתומוקמברדנהןינעהרישכההרותהו

הבדנרמאויהבדנבוארדנאלפלהרמארשאכ

ושעתהלארמאויהצריאלרדנלוותואהשעת

תיעיברהוהלועבתישילשההמותיתינשההיונפ

אלורפהלולשיבאההנהוהשודנוהנמלא

תעובשלכורדנלכבותכהדמאיםאה

רמאמההזרבחשרובעבשפנתונעלרסא

רפישםירדנןיבולידבהלעבהתרפהלצא

םירדנןיבוםתעדיפלהנמלאהאשנשלעבה

יולתשהמלכאלארפיאללעבתיבבאהרפיש

ללכשתמאהויותלוזוםוצןטבשפנהיונעב

יכדחאןידםלכלוופוסמדמלרמאמההז

תושרולשישפניונעולשישהמלכל

בותכהרומאבורמאהלכקהילעבוירפהל
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איטהלךיפתאןתתלארמאנירפהולעבהואבאהעמשוהרדנידחיסלכ

םכיתובדנוםכירדנמדבלסגידעומב׳הל

המםיאנתהפיסוהוהרותההאבשרובעבו

הלארמאןכלעםהבתעדהםיכסתאלש

שיאןיבהשמתא׳ההוצרשאםיקחה

ותבלבאןיבלחהםילשהשהממותשאל

:היבאתיבהירוענברמאו

איטהלךיפתאןתת

רודתאלרשאבוטרמאנוךרשבתא
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:רדנ
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ךירצרדנהותואיבועדיאלואםיריפמ

םירמוליפשמםשבםירדנהןינעםלשנ

תרהזא
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וחיריתאהנבוםיקירשא׳הינפלשיאה

ףיםויהכוםיהלאילהשעיהכןונכינשהו

הרותההנהויהעובשהרסחארקיהזסנו

העובשההרישכהןכהעובשהןמהענמשומב
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לעוהעובשהןסענמנןימהזיאלעתדרוהל
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בייוהמיםיקלחהשלשלםיקלחנםירבדהש

העובשהלעסחישןכםנונאצמוירשפאענמנ

בזכןיבלדבהשיוננושלןידמוירקשואוש

לאןונכהשועוניאוהיטבמבזכהשאושןיבו

סאוימימובזכיאלרשאךתחפשבבזכה

אושהויתויהלרשפאשרבדלעהרומאיהןכ

אושרמאןכלעותויהלרשפאיאשהמב

העובשהןכםאוינממקחרהבזכרבדו

םלואויבוהכהסרסאסיקייההינשהלאב

ובןיאשהמבותואיצמבחיכומהלעעבשנה
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וניאשהמבובאצויכלכלעוועלצלהדש

אלולכאיאלוןשייאלשןינכלוכי

ףולחובןיאשהמברורבהלעעבשנהוההשי
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והננאלונהנמההזומכםיאיבנהירבדבהמייאןכלעהפשיאוטבאוהשהעובשה

םא׳היהה״עךלמהדודרומאבבותבהתאאשירשאתא׳ההקניאליבהרותה

ריקבןיתשמרקבהרואדעלכנלריאשא■ימיכםימכחהירפסבראבתנויאושלומש

יכותעדברבסאלשתעדלעאלאעבשנאלורחאוהעודיהרוציפלערבדלעעבשנש

םימדבאוביתלכמוענמלולצאתכלוהליניבאףסונואהרוצההתואמרבדההנתשנךב

תעניתלכלהעובשהןמותואהענמואיההאבורזוחםאןינעונממערננואןינעוב
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המלערזוחוילעעבשנוותעדברבסשהמלעדכלנוניאוותעובשמרזוחיונשםושרבדה

:ןועואטחוילעןיאוהלהתבהיהשהזכוארשינפמאלאןועואטחידילע

העושיהולרשא׳הםשבהעובשהןידץנעסלשג

ריזנה

םלועהתואתמשרפנשןעיםעטהרזנןושלמ

אוהשךלמהומכושארלעשירזנורתכולאכ

ריזנהןכושארלערשארתכבןומההןמלדבנ

יזנןושלמאוהשרשפאוםעהראשמלדבנ
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הלאהםיאנתהיפלעהצורהרותלשםשאוהש

יםיאנתהשלשםהשקרפתהזבריזנבםירכזנה

תמבהאמטהינשהורעשהתהלנתדחאה

ראבןכלעו*ןייהתותשמרזנהלישילשהו

םניאםיאנתהולאיכע״נףסוי׳רםכחה

אוהותדהאהרוצלעדיזנארקנלכאןושמשב

ונניאובםייקתנשהמיביירותדחאןוקת

אלשוןייהתותשמומאהרהזנשהמריזנב

רשאוןייהןפנמאצוישהמזמורהאמוטלכאת

וברמאנשהמיכינפמובםניאדיזנבםירכזנ

ונדמלאל'הזרבדוםלועלתחלנתהאוה

יומצעינפבןינעאוהאלאוזהשרפמותוא

ריזנםהםיריזנינששורמאהלכקהילעבו

םלועלריזנהםלואוםלועלריזנובוצקןמזל

דיזנןיבלדבהשיוהלכקהןמעודיאוה

רכזנהריזנהויםלועלריזנןיבובוצקןמזל
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ריזנה

ח

הנהנההתרשיהשודקהונתרותשיףןף^

רמאנרשאכןורסחותפסותילכ

תחקרמאיהששפנתבישמהמימת׳התרות

דמוחהדצמםיאבהשפנהיילחלכלליעות

נישהלהונמהלאוצמלףונהלובסישהמב

בייחלםדאההצרישכןכלעיהת•לכתל

לעאוההרותההרסאשהממרתויםירוםא

דיזנהתשרפהרותההלחהןכלעאלפךרד
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םשאלפתלמתויהינפמןבאיריזנרדנ
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תואלפנןונכרתסןינעאצמיויםידצמןיב׳ה

ובמישרפמהושריפןכ.לעעדאאלוינממ

הריתסןינעוהושריפםהמיםישוריפ

ריתסיורדנילערמאישרוריםעטהו

יריזנרדנהיהיאוהורדנןינעהזיא

ינפסובםעטהוהשרפהןושלוהושריפםהמז

רדנוםיברעירדנםתסתללוכרדנתלמש

רדנלשירפירדנילערמאישכןכלעריזג

דיזנםשו♦ונשריפשהמאוהתמאהותורדג

ריזנרדנרמאנןכיבהרותלשםשאוה

אוההקלההוןושלהןמקלחולשיו׳הלריזחל

ינבישיקמזדזניזןושלמהשרפהןושלאוה

ןוצרהשואיםלועהתואתמלדבנאוהשלארשי
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ןיאוורזנימיתאלמבויתונברקבירקהלשדקמה
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ץראלתולעלותואןימכויהץראלהצוחב

־תומישדעםשתוריזנכנהונהיהולארשי

•ויתונברקבירקיושדקמההנכיש.דע.וא
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ןייהןפנמהשעירשאלכמרמאוםיקומצה

יםיחלהםיבבשהוםילעהרסובהללוכהז□
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תפילקםהםינצרהגזדעוםינצרחמרמאו
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.־דהישודקרמאורוסאברעשהןירשמשםירבד

•ובםעטה•־לדגןושלושאררעשערפלדג
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ויבאלרומאבלודגןהכומכאוהלכאריזנל

ינפמתבהוןכהריכזהאלויאמטיאלומאלו

רמאנשומכםירוהבסהתוריזנרדנםירדונהש

םיריזנלםכירוחבמוםיאיבנלםכינבמםיקאו

תמקרללכבןיאורמאשהמלמבמהזו

רמאויםיתמבאממיאלששודקהיהיוטרפבש

לנסומהזוםואתפעתפבוילעתמתומיי־צו

שואתפעתפבורבאבוותלוזתבבאלםדאתמב

פ״נושארהםימיהולספירמאויהעידייתלכאוהש

ןויכ

תילכתבייחמהורזנימיתאלמםויבדיזנה

ריזנאוההגהרבזנוניאשהמלכארדנהימי

ןיבלדבהשיהלכקהילעבורמאויםלועל

ןמזלריזנהשבוצקןמזלריזנןיבוםלועלריזנ

אלרעתרמאנשורזנימילכחלנלרוסאבוצק

דיבכהסאםלועלריזנלגאושארלערובעי

נ״ילשדחכ״ימרעתבלקמורעשמושאר

רמאנותומהבהשלשויתונברקאיבמושדח

םולשבאוםימילםימיןיקמיהיוםולשבאב

הזירהאמטנאוהסאםלועריזנושלוערדנ

ומבהאמטתחלנתחלנמוהאמטןכיקאיבמ

אממ״לרתומםלועלריזנאלאיגוצקןמזלריזנ

היהוהיהםלועריזנןושמשתוריזנוםיתמל

חלנמהיהאלאלאתחלנתהןמוןייהןמריזנ

היהאלוםלועיריזנראשגשדחרשעםינשל

ונימכחמשיןגפ״עאיםיתמבאמטילרהזנ

תאזהשרפברבזנםלועריזניבורמאשה״ע

שישהרוהאלוריזירגשוןיימרמארשאל

רמאע״נףסוי׳רםכחהןכאיכוצקןמזדע

רכזנהלאהזימרריזנהתרותתאזוורמאביב

ימיתאלמדעהלחהבןכםגרמאוהלחתב

ילטברדנמלועלורזנתויהלורדנברדונהוורזנ

היהוהתעלהוצמהתיהןושמשתוריזנלכא

ונדמלןכאיורעשחלנלאלואמטילרתומ

טעומןמזתוריזנרדנרודנליוארןיאיכ

היהיאלהזוושאררעשערפלדנרמארשאמ

תוחפןיאורבאהלכקהילעבויטעומןמזל

לודגאלהוה״יהישודקןינמכםויםישלשמ

תויהליוארודחאשדחבהיהיאלרעשה

םישנהויםולשבאןינעמזמרשיוהנשתוחפל

השאואשיארמארשאברדנההזבתורשכ

רדנהתורשכבהרפסשאיהתאזואילפייכ

עמשרשאוהמותיהוהשורנהוהנמלאהאיה

ןיאתוריזנרדנויהלשירחהוהשיאוהיבא

םיאנתוילעשיש*נפמתולנהןמזברודנליואר

תניתנוןכךלהתברקהמשדקמהלאםיכירצש

רחאויםימלשהםילשבמששאהתחתרעשה

ריזנהןיאריזנהתרותתאזובותכהרמאש

סאםימגחהםילאושויותרותםעאלאריזנ

ברהןמזהךותבוןמזדעתוריזנרדנרדנ

רבדה.היהיךי*ןכיןיבירקהלולןיאושדקמה

לטביסאלטביאנתהאלהוורדנםילשיה

היהרדנהרקעשהזבםכחהבישמויורדנ
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נהונתוריזנורמאהלכקהילעבויתורשכב

תוריזנברדגמאותיבחרחאלותיבהינפב

תיב•ונלןיאשםלועריזנהזירההזהןמזב
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בייההיםאהננשבורדנךוהבורעשהלגוא:ובתמכסמ

בותכהתבההעיננלעבייחהנשומבוילערעשערפלדגרבאבותכהשםילאוש^

ינפבושיקהםימבחהךאהזבהרוהאלןינעההיהיךיאח־יקהיהיםאוושאר
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ירעשההולנלעוןייהתייתשלעבייהתהלתרוצםאשםימבההונדוהאמטהתעינטוןייה

םינשתוהפלולפיםינושארהםיטיחוורבאותייתשבענטהלהאופרדצלעהיהישרדונה

הבלעבייההיאלדהאםוירבעםאלכא:רשביתוריזנרדנרעשההולגןסוןייה

ןיידעוונברקןבזםלשםאויבותבהרדסשחלנלהוצמולשיותערצוילעהלחשףייץג

םיאנתההשלשהולאבילרוסאאיבבוניאףסויוניבררבאןינעההיהיךיא

ורעשתתלחלנלוילעהוצמוונברקאיבישדעלעריזנאוהשערוצמהחולנשיקהלבוחיכ

ריזנההלנורבאנשםימלשהחבזתחתשאבםינושארהםימיהורבאשהמבתבתאמט

רבאשהמבןייםנתותשלודעוסלהאחתפהזרבדשרבאוירעשהחלנלבייחתיוולפי

ריזנהלעבייחתישהמויןייריזנהההשירחאודעריזנהבוהכריבנישימשייבקפוסב

תרותתאזוקרפבשרופבורדנםילשישרהאבוחכריבנישיסשיוהלנתיוורדנםילשיש

רשאהלכקהילעבהעדיפכהיהולאויריזנהלעלופישהסלואשלישייהלנתיוערוצמה

שפנהלעאמחרשאלערמאמיכורמאןכרקבבייחתיהורזנשאראמטוהננשךרד

יוארהיהאלןייהןטושפנרעצשלעבותכהןכרקהןכםנולבייחתיואובבותכה

ומילשהבםנםאויאטחשהמלערוזחלובייחלםכחהויהעובקתאטחאיהשארקיותשרפב

רשאבבדנתהלולשירכזנרשאדבלםורדנלכאיןכרקהוהואםנובייחע״נףסוי׳ר

רודירשאורדניפכודינישתרשאדבלמדמאןכרקההזםאיכולובייחאלהלכקהילעב

רודישובתעדהיורזנתרותלעהשעיןכאלאהעובקתאטחםיביוחטןיאשםתעדיפל

םושולעראיאלשםולשבורדנאיצוהלבייחחמוהקולדיזמאוהםאותותירכיבייחל

:לושכמןברקהןינעבךאיםינושארהםימיהולפיש

תומשנרשאךרבתילאלהלהתרדתןינעםלשנ

ריזחהלדיתעםיתמםירגפל

םיקידצםיטפשמוםינידבותכלםיקיזנהינינעבליחתנו

זעיחפ



ןדעםיקדנץנעןג

(דדציתאלרמאמברובדה

יהזהןמזבלעופבהבםושםהלןיאוללהםינידהלכ(*

וירחאושוריפוללנאוהאלאהיחלכדימורמול

לעאוהשהמלעאלאריהזיאלבותכהו

ןוצרההצרתאלרמאמןכלעהא־צמהבור

ומצעתערםדאההצריאליכםירחאלוב

לכשהןידמותרהזאיכושריפוירהזישדע

העושי׳רםכחהךאיאבהםלועבושנעו

גרוהלהרומרמאמההזשקספושריפע״נ

והומכהנהו״וןורסחבאבםאוומצעתא

ימויויחאשיאדימםדאהדימוודצב

היהיםאוהרהזאהתחהאוהומצעןכסיש

יהשקבולןיאלצנייכושפנבריבנמדתקזחב

הממרתויומצעהנעמהלכוןכתסנסאו

תאןתחלארמאנשהשקבוילעשילכוסש

דימורמאשהממויךרשבתאאימהלךיפ

שיוילקסידושהםעטכונשרדאהיחלכ

נרהישלעזימרמשושריפשהלכקהילעבמ

היהתאלשדעהיחידילעםדאה

םדאהדימורמאויםדאבקרהיחבהשירדה

שיאדימרמאןכלעויחאהיהישוליפאו

אלהרמאבהחיצרבהריהזההרותהיויחא

שלשלבותכהםקלחםיחצורהויחצרת

.רו^אשפנהתאחצרשהצורשייתולעמ

הזוותימהאוהוותימהלונוצרמהיהאל

יהננשבשפנהכמרמאנשהננשבהצורארקי

סאשחצורההזןינעבנילפהבוהבהךא

ןכתיאלרשארבדבוהכהודבלותוכהלןוכ

יהננשבחצורארקיהזתמאוהוובתומל

הזתמוובתומישרבדבוהבהסאךא

אלשדיזמםעטשדדמחצורתקזחבהנמג

חצורשיויתומיאלואובתומיםאקדב

הזיאבהניהבןיאנרהיםאונורהלןוברשא

אלותובהלןוכאלרשאחצורשיויגרהירבד

וניאתעדילכבשפנהתאגרהסאונורהל

וראבתנםירקעהשלשהולאויהומביוחמ

ןושארהרקעהלעיםיטפשמההלאותשרפב

לעויתמויתומתמושיאהכמרומאהאוח

והעדלעשיאדיזייכורמואאוהינשה

םרפשהלכקהילעבורמאהזבוהמרעבונרהל

ודימלתתאהדורהברהוונבתאהכמהבאל

ורמאבו״ןידתיבחילשוהלוחהתאאפורהו

םניאשןטקלוהמושלטרפשיאדיזייבז

ןיםירעמ

ארבנתוירבהלכםתוחםדאהתויהןז*י

והרמחתובותככותומדבוסיהלאםלצבי

אוהוהרטעתרדהודובכוםיהלאמטעמ

לפשהםלועבטילשותויהישונאהלכשה

תחתהתשלכךידיישעמבוהלישמתורבאב

םשהתחנשהטשפתתםדאהידילעשוילגר

ץראבסיהלאתעדתויהללפשהםלועב

יץראהלכבךמשרידאהמונינודא׳הורמאכ

ריסמסלועהןמםדאהתאריסמהלכןכלע

אוהםנדספישונידוםלועהןמםשהתחנשה

ךפושרמאןכלעהימדננכהימםלועה;מ

םיהלאםלצביכךפשיומדמדאבםדאהםד

תילכתבותכהםשאליםדאהתאהשע

אוהוערבאכהובאכוהנישישינפסהבכה

ינפמתיתילכתתיירז*הגסרמאאלאססה

חצורהןידןכלעטיהלאשלצבארבנאוהש

ינפמויולהשעיןכהשערשאבושנעהיהי

םדאהןימתויהלעונמדקהרשא־הבסהוז

ץנעבסנםינייסותורדגהרותההנתנדשפג

ומדושפנברשבךאדמארשאכיתהתטיחש

םדאהןימתרימשלטואילהדצלעולכאתאל

תורדנהנתנםנירואבהונלםדקרשאב

הריקחוןויעירהאםילתנהתורוהלם־גייסו

לצנישידבנרהישגרוהאצמיאלפךרדלעש

בייחשימוגרהישונידןיאשגרוההותיא

שרופמארקמהנהןידבבייחתיאלונרתהל

שישורדאםכיתושפנלםכמד־תאךאו

תאגרוהלרומארמאמההזשםירמואםישרפמ

השלשללוכקוספההזיכורמאויומצע

היחידילענרהנהוומצעתאגרוההםינינע

יהשירדשיסתשלשלוםדאידילענרהנהו

רמולשיגרוההםדאהלעוהיחהלעיכתםאכו

םירחאידילעולאותומיובבסיםשהיב

ודימומדשורדי7אימצעתאגרוההלכא

השקבשיםינשםישנועהיניסורמאןכלע

דעשפנהןידבתומהרחאהשקבשיוםייחב

נרהםאותלוזגרוחהיכןכסנורמאש

לעודחאבהנירההבייחתיהשלשואםינש

םימכחויתומהירחאבייחתיםירחאה

םכיתושפנלםכמדתאךאורמאמןיאסייסוא

יוארהיהןכהיהולאשומצענרוהלשורדא



זעקןדע■7*
ינייןג

רתויויותשאתחקלואונוממתחקלידכ

ןכלעוניבווניב.הביאשיםאהזמיולנ

לולשלאבשכויהזרחאהזםתוארבח

םילשההביאבלחהםילשהשהממםתוא

תביאאלכעתפבםאוורמאבלחההכיאבו

לכוילעךילשהואדמאןכירחאויופדה

ןכירהאויחידמםאודננכהידצאלכילכ

תואראלכהבתומירשאדיןבאבואדמא

תמיבונלהרוישידכהאנשבםאודננכ

דבאנשהמןכלעיהזלרומאהזלרומאש

אלכעתפבםאורמאנונפדהיהאנשבםאו

ןיבהדעהוטפשוםתחןכלעופדההביא

:הלאהםיטפשמהלעםדהלאונןיבוהכמה

הלננואנושואביואחצורההיהיםא.ךעךן

תעדילכבואהננשבנרהיכתודעב

ררבתיאלשפ״עאולאנושהיהשןויכנרהי

אלםאוינורההתנירהבהדוצהיהאליכ

היהםאתודעהשקובתשךירצאנושהיהי

יהננשתקזחבןודנאוהואלםאואנוש

סאחצורארקיאליכםינפואלאוהחצורה

והכהםאשאלאשפנהתאומצעבאוהנרה

תאןכסירשאוחצוראוהינוניבידילע

ההשמולכאמתעינמבואםסידילעםדאה

תפרשבוםוחבונלשבוםיהתעיבטבוקנחבוא

אצויכוהיחהלאותחלשהו־םרההתחתושאה

םדאהוהשעיםאדחאויםירבדההלאב

וליצהללוכיםאויויווצידילעואומצעב

םיחוקללצהרמאנשחצוראוהונליציאלו

רמואםשלויךושהתםאגרהלםיטמותדמל

תובלןכותאלההזונעדיאלןהרמאתיכ

:׳וכוןיכיאוה

תאתימהתוליכרהךותמוליכרךקןןךןךן

אלרמאנשבייוחמאוהשפנהי

לעדומעתאלרמאוירחאוךמעבליכרךלת

ןעמלךכויהליכרישנארמאנוךערםד

חצורארקםדאתנירהבהצורהויםדךופש

רשאכתטתיםנותחצרהרמאנשבאחאןונכ

שפנהתאנורהלהצעןתונהויענםאלושירחה

נרהנששיאלכאיןונמאבבדנויהשעמכ

אוההשיאהבייחתיאלרחאשיאתבסב

םינהכהריעבוננרהנרשאדודהשעסכ

שפנלכביתובסיכנארמאנסשלותבסב

;תאנורהלרקשתודעדיעמהוי•ץבאתיב

:לכבחצרתאלרמאמםיללוכולאלכוישפנה

ינידדחאותושפנינידדחאםישנעהולא

םדאגרהוהמהבנורהלןוכתמהןכאיןוממ

נדהנושיאלעודיעהשםידעהיהתיממרוטפ

גרהנאלםאותומיבייחםהסמחאללע

•טניא

תעדילכבאוהרשאישילשהויןימירעמ

םירקעהשלשהוהדצאלרשאורומאהאוה

השלשמרקעלכיעסמהלאתשרפבוראבתנ

הננשבוהערנרוההלעבותכהרמאיםיפנע

ותבסךותמווהעדתאתוכהלןוכשימאוה

יוארןיאובוהכהשרבדההיהסאתמ

שפנהכמארקיהזנרהנוםדאובנרההל

לחבילכבםאורמאורבחןכלעוהננשב

רבדבוהכהשליאוהיכ׳וכותומיווהכה

אוהשבותכהוילעהלעהםדאובתומיש

רשאדיןבאברמאשהמןכוידיזמחצור

תומישםירבדדיץעילכברמאוהבתומי

אלדיזמחצוראוהתמםאםהבםדא

ףסונו״והיכרמאשע״נןרהאוניברתעדב

טחמבוליפאיכדילזרבילכברמאאלו

רבדןייעלךירצהנהויםדאתימהללוכי

יכנרהנהיפכוובוהכהשםוקמוובוהכהש

ןיחבהליוארןיאויהבתומירשארמאןכ

הכמרמאןכיכןטקןיבלורנץבגרהמ

ללוכשםדאשפנלכהכייכשיאושפנ

ןוכתמבחצורהראבןכירהאילודנוןטק

וקלחוונפדהיהאנשבםאודמאשהממ

יהידצבוהביאכוהאנשבםיקלההשלשל

ינפמאלשיאהותואלבלכאיההאנשהש

אלםירוטנקינינעבהביאהוירחארבד

הידצהויהאנשהתללוכורחארבדינפמ

ידכאלאהאנשינפמאלונרהלהצרשאוה

ופדהשםאתולעמהשלשלםמשויונוממתחקל

והכהשואונפדהיהאנשבסאותמאכופונב

היהיוודיבוהכההביאבוארמאנשודיב

לכוילעךילשהשואודיבשהמבובסעטה

ץחבהלןיאןוכתמבהיהרבדהוליאוהילב

םדאובתומליוארשןיבובוהכהשרבדג

חצוראוהתמוליאוהאלאתומיאלוא

ראבלאבןכירחאיותימהליוארוהידצב

אלכעתפבםאודמאשתעדילכבחצורל

תובהלאלהנוכולהתיהאלשל״רהביא

׳וכועתפבסאורמאןכלעותימהלאלו

לחבילכבהכמלטרפהמשבגרוהלבותכהז

רבדלכשיקהלןידהודיןבאבודיץעבי

ןימיםירקעהשלשראבאלאובתומיש

אוהםמודהןיממןכאהוחסדצץמתכתמ

תאןהבתימישתוריפכוףסכבובהזבןידה

אוהןוכסחוןוכתמהראבןכירחאישפנה

יהביאהוהירצהוהאנשהםיברדהשלשךותמ

אנשתאלורמאבבלכהיולתהאנשהשןעיד

לאךירצוםלענרבדאוהוךכבלכך♦חאייא

תימהלןוכתמאוהםאהזמיולנרהודהריקח



ןדעםיקדב

ק

יניד

 

טעמתוכמידילעהתימהיהתאלשונתימי

רמאנשונתימידימאלאוננרהיןכירהאוטעמ

אוהובוענפבחצורהתאתימיאוהםדהלאונ

םסנרמאמןמורמאהלכקהילעבויונתימי

אלהותירבשקנתמקונברחןמשקהםקני

זדמקנאורמאנשםירחאםינינעבתאצמנהמקנה

תנירהוניאוםיתשלפמיניעיתשמתחאםקנ

דעדדמלגנושןיבלידבהאלבותכהיףייס

רמאנןכשלאונהונרהםאטלקמריעלאוביש

תכמבותכהרמאשןויכונישהוובבלםחייכ

טפשמרמאןכלעבשותורנולארשיללוכשפנ

לליכשפנורמאבויחרזאכרנכםכלהיהידהא

לעםלועהרואלןיידעאציאלשרבועהתא

ואציוהרההשאופננוםישנאוצנייכרמאןכ

אלוםידלילובםעטהשןוסאהיהיאלוהידלי

םהירבדלםעטןיאוהלכקהילעכתעדכהשאל

<ליכרבועליבשבםדאגרהיךיאיכ
רמאאל

בותכה

אלןיידעוונידקספנשוליפאוםיבייחסניא

שפנרמאנשםומיזהו.״םירחאואבוגרהנ

תעמקרןידהרמננשתעמאלםעטהושפנב

םהגרהנאלורמאהלכקהילעבויגרהנש

םתישעורמאנשפינרהנםניאגרהנםינרהנ

יהשערשאבאלותושעלםמזרשאכול

ובםעטהאלהוהמרעבונרהלרמאנשדועו

ובםעטהשהיבאתיבתונזלוהומכוונרהש

ןכהדוהילהשעמםהלהרקהשדעיהחמו

גרהנשםדוקםמוזדעתאגרהשיאבט

ורמאשםיקודצלשןכלמאיצוהלידכדעומה
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לידבהאלוותושראוהשעודיכוךתיבבםימד

:ותלוזשיאלותיבינבןיכ

ורטפלגנושלורמאנרשאםירמאמה

ןמורטפלםכפהושפתהתימהמי

רמואהוהזדיזסלטרפהננשבורמאכתולנה

ונרהלאבשימלגרוההיכתמאהוירתומ

תעדילככורמאויתולגהמוהתימהמרוטפ

לכוהזוםדאגרהוהמהבנורהלןוכתמלטרפ

הזתאנורהלןובשימלכורמאשהממןכש

מאויתולנהמוהתימהמוהורטפוהזתאגרהו

אנושלטרפהביאאלכיתיוזןרקלטרפעתפב

ןונכהלונוניאשאניששיוהלונאנוששיש

ומדהיהלונוניאטטשנחלונקספנורמאש

ךרדאיהשהדידיאיבהלךילשהואופינב

םיתשקורזיןוכתמלטרפהידצאלכהיילע

המרעיכוהערתאאובירשאויעכראקרזו
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חיהלאהמבסההתיהוםיאיבנהןמזבהיההזשרכזאלומטרמאוםישנאםהמהבאוםללקאו

;הזבנחנתהלונלןידוהארנוהזהןמזבןכשלכואיההתעבהנירה

םיקיזנהןינעםת

(♦םימומיניד

הזהןמזבהבםהלץאורבחלםדאןיבשםינידבןאכםירמאנהולאה6יי3והלכ(*

יה״דיהלשממהיקחימבםיבלוחהמהיכ

ובייחוורילהנאםיהלאהזהדצאלרשאו

אלאנורהלןוכאלהזשונשריפרבכותולנ

לע•ךאיתומובייחגרהשןויכותוכהל

והערלעשיאדיזייכורמאנורהלןוכתמה

תבייבודטאןכירחאו׳ובוהמרעבונרחל

תומיאלוףורנאבואןכאבוהערתאשיא

*זבמלרבדמוניאהזפ״בעזבבשמללפנו

הנתהוףורגאבואדמאשדובעבגנושב

לכקיךאםשוראהשעאלםאשבותבה

םוקםאבותבההנתהזחלחתבבושלהאופר

קרהכמההקנוותנעשמלעץוחבךלהתהו

ןכירחאתומיםאואפריאפרוןתיותבש

הכמהתבסמאלתדהאהבסמהיהישרשפא

הללכשפנהתנירהבךיארבדבשוחלשיו

ץנעבוי־חזמלננושץבלדבהודיזמהוננושה

ובייחלידבדיזמלעושץבללכאלהאבהה

הקנורמאםאודיזמלטרפאלאץמדלשתב

דיזמאוהםאהתימהןמובםעטההכמה

התימהןפואלאוהעושאוהםאתאנהןםו

היהיןכלעותוכהלאלאתימהלהצראליכ

תאשיאהכהוםישנאןובירייכוקוספ

שיאהבסקוספםעףורגאבואןבאבוהעד

לעזימדמ.קוספההזיכונראברשאתמו

גרהסאונודהלןובאלותינוצרהאכההכמה

♦לכבנדהםאידיזמלננושןיבבותכהשריפ

ותלדבםאודיץעבואדיןבאבואלזרב

ןימולשתהןמדוטפאוהזאוננושגרוהארקי

הבסהוזבותינוצרהבסהכמאוהאלא

ואןכאבוהעדתאשיאהכהורמאתינוצרה

ולץאעושבהכמהשללכמ׳ונוףורנאב

םוקמלכיבהדומלכשהןידויץמולשת

רשא

הרותההרמאשהמםימומינידבסנמא

ןשבןשןיעבןיעשפנבשפנ

ןוצרשםירמואםהמשי*םימכחהוקלח1

בותכהואצמשןעיןתילעדפוכהחקלבותכה

שידחהותושפנהלעדפובתהקלמריהזמ

םירמואורפוכתחקלאלשםימוסהלעשרפלמ

יםיסוסהלערפוכתהקלבותכהןוצרשללכמ

ץעשפנבשפנבותכהרמאשםירמואשיז

ףלחץאןכשפנהלעףלחץאשסשכןיעב

ועירבהםינושארהויהארנרבדהוםיסוסהלע•

איצ־שוםאשודמאםהמסידבדבםינורחאל

ןשיכןקזןשאיצוהלרשפאךיארענןשןקזה

היהםאשואיףלחולןיאןקזלשוףלחשירעג

איצונךיאורבחןיעאמסותחאהוניעאמוט

המסיניעולויהאלסאשואיתחאהוניןז

ואיןיעתחתןיעבותכהרומאבהשענ

וניערואתיעיברואתישילשתיהשהםאש

ףיסויאלשדעקיזמהןיעבובהשענךאיה

קזנהותואבוילעהשענםארזעוערניאלז

םידמואםינעוטהוירבדההיהיךיאןכתסיו

אתיחשנןיעוריבחןיעקיזמלץאםאש

ןכוססםוקמהיכארינםאותרחאהשנרה

שישרערעמלורערעורחאםוקמבותואהשעג

ולאוהשעיהמינעאוהםאםיסוסבץמולשת

רמאממרזענםאויחוצנהךרדלעתורבסה

שממובןתניןבותימעבסוסןתירשאכיב

השעיןכהשערשאברמואדחאבותכהנה

סוחתאלרמאמוץמולשתובןזצרהוול

אוהםאןוימדבובםעטהץמולשתוילעךניע

הלאותשרפברמאבוהבה♦כתמאהויינע

רמאותמויתומתמושיאהבמםיטפשמה
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םימומיניד

רשאכרמולולהיהןידיכ.חשאלאוהיריהי

לעברמאישאלםידליהיבאוילעתישי

ררמאשםהירבדלהנעטוגראברבבויהשאה

;בוהבהיכרבועליבשבשיאתומיךיאיכ

•הזמוישמשוזהלכתשאלפנריכזהאל

־םישנעהןמםירוטפתותימיבייחיכונדמל

ירהארואבהונלםדקרשאכרבדהןכםאו

לעןיאשןידהאוהןימולשתשפנהלעןיאש

נרויהלבייחתיןכםאויןימולשתןימומה

•ךיאיכננושהלעאלדדמהלערבדמ

:םעטלעךאיםימומבגנושהבייחתישרשפא

רפננוםישנאוצנייכרמאשבותכהרמאמ

*ןלשהקיחדןושלובםעטהשהרההשא

יולנהשפ״עאונימכחושריפןכלעהנוכב

ךאהרקמךרדב.השאההתרקניכהארנ

יכרובעבובייהתנהנרהלםיצנהודצאל

םירבועמלצניאלרשאםיברהתושרךרדבוצנ

ינפמאלוהנרהלםהודצשינפמאלםיבשו

דוושדבהיהשרובעבאלאםהיניבהאבאיהש

יובייחהנןכלערמשהלםהלהיהןידוםיברה

מהינשבהזיאםהמדהאםעטהוופננורמאו

םימבהוידיחיןושלשנעישונערמאןכלע

בייחתנןכלעםיצנהןמדהאתשאאיהשורמא

ובירלעבהפננוהלעבתאליצהלהאבש

יכרמולשירבדףוסיבייחתנןכלעדיזמב

םינפםושבבויחולןיאםימומבגנושה

ןיעבןיעאלאןימולשתןיאןכםגדיזמבו

םירמואםהמןיקלוחהלכקהילעבוישממ

ןיבדיזמבןיבםימומהלעןימולשתשייכ

תתלןיבתנוליאוהרמוארזעילא׳רוגנושב

ובןהניןכאלאןוממםלשמוניאםומוב

םיכומשרופמטרפההמןיעתחתןיעשממ

אצויכףאןובתמויולנבמירבאישארוםיעובק

ןוכתמוניאםאלכאןוממםלשמןיאןהב

ונהנאויונשימדוניעימדןוממםלשמ

לעןיאוםולכבייחוניאגנושהשםירמוא

לעקר•.ןימולשתםיאפרתמםניאשםימומה

ןימולשתשיםשורםישועםניאוםיאפרתמה

אפרוןתיותבשקררמאןכלעדיזמבויהשכ

•רבדרמאינומימההשמ׳רהנהויאפרי

רשאכרבארסוהירבאדסהשהממוטלחומ

אלורמאוובןתניןכםדאבםומןתי

ןוממבהנהםישנועונתויהבךתעדדירטת

ירבדתבסאלםיקוספהתבסתתלהנובהיכ

םכחההזירבדמונדמלהנהיל״כעדומלתה

♦םימומהלעשונעלבותכהןמהכםהלןיאש

ונלשיהנהנההתרשיונתרותשינפמםדואו

ונרהםאהנהיתרותירבדתוצילמבןייעל

םינש

היהישןוצרהלעופהלאהלועפהסחידשא

אוהגנושהראבלותוצרבםלואוהנוכב

חצורהוןכרקבגנושהןונכטפשמובייחלידכ

ידדמוננושללוכאוההרמאמהשאלתולנב

לעארמנהילעבןמוקלחנארקמילעבךא

םהיניבלדבהוהכמבואםימומבגנושהבויח

היארהןימולשת.ןימומלובייחהלכקהילעבש

תחתןיערומאתשרפברמואבותכהשםהלש

יקזנשיקנהנמלשיהמהבהכמורמאוןיע

ןימולשתבהמהביקזנהמםדאיקזנלהמהב

הכמורמאמיכןימולשתבםדאיקזנףא

המהבהתתימבשםימומבובםעטההמהב

םהרבא׳רןכפ״עאויהמהבשפנהכמרמוא

המהבשפנהכמדמאאליכרמאארזעןכ

הכמןיבלולכלאלאהמהבהכמרמאדועו

הכישןיבובהיולתשפנהשםוקמבהמהבהתא

יפלךאיובהיולתשפנהןיאשםוקמב

המהביקזנמושיקהוםימומבםעטהשםרמאמ

םוקמההזבהתעןימולשתבםדאיקזנל

יכורמאוםיטפשמההלאותשרפבראבשכ

הידליואציוהרההשאופננוםישנאוצני

ןוסאםאורמואושנעישונעןוסאהיהיאלו

ן־יעתחתןיעשפנתחתשפנתתנוהיהי

שפנהףאןימולשתבןימומההמורמ£ו

דיזמלגנושןיבלידבהאלהנהוןימולשתב

ינשםשםתעדיפלןכםאויןימולשתב

שנעישונערמאםידליהתאיציבםישנע

שפנתחתשפנתתנורמאהשאהתתימבו

םהמשםהיניבתקולחמויהשנעלידנהל

רוטפהזתאגרהוהזתאנורהלןוכתמהםירמוא

םירמואםהילעםיקלוחהךאישנעבוהובייחו

בייחהזתאגרהוהזתאנורהלןוכתמהיכ

השאהנורהלל״רותכשחמןיממהשעשינפמ

תחתשפנתתנורמאןכלעתומבייחהיהיו

שילדבההמיכשנועהזהיהיךיאיכשפנ

אלשםעטהמדועודליהןיבוחשאהןיב

תהתשפנרמאאלאשנועאוהיכראבל

שפנתהתשפנירההתואגרהוםעטהושפנ

־לעןידהאוהןימולשהשנועהלעןיאםאו

תמאבויןימולשתםהילעןיאשםימומה

םידליהלעןינןוסאהיהיאלוורמאבןוצרהש

השאלרעצבבסישינפמךאהשאחלעןיב

־;דשאהלעבוילעתישירשאברמאןכלע

ואציוורמאביכהשאהרעצינפמםעטהש

ןוסאהיהיסאךאיםימלשוגשעטההידלי

תהתשפגתתנורמואחשאלןיבםידלילןיב

שונעורמאביכהליקהילעבתעדבאלשפנ

ןוסאסאויםידליהשגועובשעמהשנעי
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הבמורמאבשןינעההנשןכלעיבארזעןכ

הכזכוורבאבוהנכסםוקמבוהכהםאשפנלכ

׳רויןכוסמוניאשםוקמבוהכהםאםדא

רובעבןינעההנשןכלעיכרמאןרהא

הכמורמאןכרובעבוחרזאכרנברמאיש

טפשמםידבעהלעשיםימומבשרובעבםדא

ולהשעישילכוריבחתאהכמההנהוידהא

קרבותככיופרותבשבבותכהובייהםשור

ורמאהלכקהילעבויאפריאפרוןתיותבש

ולובייחשלכוהשיוהשמהבייחשלכוהשי

תשובויופרותבשהשמחהםהולאויהעברא

יםיטפשמתשרפבורבזנהשלשהוקזנורעצו

ותבשקרקוספבורכזנשיפכיופרהותבשה

תחתןיערמאשיפכקזנהואפריאפרוןתי

התינערשאתחתרמאשהממרעצהוןיע

הקיזחהוןמתשובהורעצמלכלןידוהזו

ןרהא׳ררמאוישייבמלכןידוהזווישובמב

ןיעתחתןיעורמאבבוהבהטרפךכליכע״נ

היוכלגרתחתלגרדיתחתדיןשתחתןש

הרובחתחההרובהעצפההתעצפהיוכתחת

בייחתישימוהשמחבבייחתישימשישינפמ

בייחתישימוהשלשבבייחתישימוהעבראב

יכילהארנהוידהאכבייחתישימוםינשב

שישםירמואהתעדיפלהיהתהנובהתאז

ןיאשונתעדיפללכא}ימולשתןימומב

בייחתיאלבייחתישכהנהםימומבןימולשת

ןונכולןתיאלרעצימדוליפאודהארבד

דעצימדןתנהזולזרבבודיתאהזלכהש

רמאבותכהשםסידילעודיךותחלידכ

םומןתירשאכרמאוולהשעיןכהשערשאכ

היהישןכתיהכמהםלואויובןתניןכותימעב

רשפאורעצותשובויופרותבשבהעבראבבייח

ןונכדחאברשפאוםינשברשפאוהשלשב

תשובויופרותבשםלשמתבצוולגרבוהכהש

השלשםלשמתבצוושארלעוהכהוירעצו

יופרםינשםלשמובנבוהכהירעצותשוביופר

תשובםלשמרעצובןיאשםוקמבוהכהירעצו

ולגרךתחםאאלאונקזשלתשןונכדבלכ

ל״דרחארבדאלדבלקזנקרלכקמוניא

תבשהכמהלעשישראבוידבלולגרךתחיש

אפריאפרוןתיותבשקררמארשאביופרו

לעץוחבךלהתהוםוקיםאךכבבייחתייתמו

ורמאהלכקהילעבויחרכהילכותנעשמ

יופרותבשולןתניזאןכאלוומצעתנעשמב

ןבןיבלידבהבותכהוהכמההקנורמאנו

יקדצרנוניאדבעההזודבעהןיבוםירוה

ולמשםידבעהםהולאורמאהלכקהילעבו

םאהנהויןכאלםיארקהימכחתעדוולכטו

תמקידצ

תאגרהדהאםאוםיבייחםהינשםינש

ןיערמאנויגרהיוולשיתחאשפנםהינש

ןימיםעטהןיעבןיערמאשהמוןיעתחת

המןיעלןששיקמןשתחתןשםאוןימיב

בשוניאשןשהלעןידהאוהבשוניאשןיע

הממוים־מדןתירענלשןקזהאיצוה

םוקמבהכמהםאשהרומןיעבןיערמאשי

אלאקיזהשרועשכונקיזיאלרשאןכוסמ

לכוחהןכהסיןפםימדתתלןידהרתויקזני

וניעלכהםאןכויןכסישהממרתוי

בוהבהורתויואתוחפואורואת־שילשב

יובןתניןכותימעבםומןתירשאכרמא

ןיעואםיניעוריבחןיעלכוחלןיאםאו

ןיאשם־רבאישארבןידהוירפוכןהי־חא

ןינכםשורהשעישהמבןכוףולחםהל

הפרשןושלאיההיובחויעצפהרובההיוב

תריבש•עצפישאבוארמסמב;הווכשןונכ

ללכםאוירועבםיבקנהרובהויםצעה

ןיעןונכםירבאישארםעתורובחהותויטה

הארנהויםשורםישועשםעטהלגרודי

אלשחצורלריכזהשןויכבותכהןוצריפל

הנוכהןיאןכםימומלריכזהאלורפובחקלי

לכבריכזהרשאביכרפוכםימומלשייכ

הנהראבליוארהיהןבןימולשתךירצש

אלשהנובהלכאןימולשתןהילעשיש

הרקישרשפאיכןימולשתתחקלמריהזה

םיאורךאיהויונמדקהשםינפואהלעןינעה

הישהמכקושברכמנדבעולאבןימולשתה

םעהושדספההמבווניעדספהילכאוה

הנמבהכמהריכזהםאבותכהווניעדשפה

קרפבםימומהוםישנאןובירייכוקרפבומצע

יוזמוזתודמלתוישרפהםישנאוצנייבז

ןובירייבוקרפבםימומהריכזמהיהםאו

םתואםישיקמונייהאלילואםישנא

םימומהריכזהויםישנאוצנייבוקרפל

ורכזנוחרזאו:רנברמאישידכרומאתשרפב

הנהויםמוזהדעהליבשבםיטפושתשרפב

האופרלכקתאלאםשורהשעתאלשהכמב

תומבויחונאצמאלויופרותבשבייח

הכמורמאנשםאהובאהתכמבאלאהכמב

ורמאהלכקהילעבויתמויתומומאוויבא

תמויםדאהכמוהנםלשיהמהבהכמוקוספב

לכהכייכשיאודמאקרפהתלהתבשינפמ

תמויםדאהכמורמאןכירחאוםדאשפנ

.ותנירהלעזימרמשפנלכורמאבפ״כעו

תמויםדאהכמוורמאבלכאישפנהתא

התימבויחךלןיאוהתימילכהכמםעט^ז

רמאויםאהובאהתכמלעאלאהכמהלע



ןדז?שדפומ
ינייןג

אצמיוסירהאןוממדיספיווינודאמ

:םלשמ

ןובירייכוקרפכבותכהלחהשירהאןך^ך

ותערלשיאהכישהמהרוהוםישנא

ובייחאלאםימומבואשפנבותואןכסיאלו

םישנאוצנייכוקרפבהרוהויתבשויופרב

ןויבהנובאלכהיהשפ״עאםתלוזבוכישהמ

םיכרדירבוענהנמסששישר״הרבהיהש

הרהאיהשריכזהו.השאריכזהןכלעורובעל

התוהפהכמבהיהשוליפארבדלכשיקהל

ונכהסאוקזנהךרעכ.שנועבהכמהבייחהיהי

ואשפנבביוהמהיהיםימומבואשפנב

דצמאבהקזנהםלואויןימולשתבאלםימומב

ולהשעיןכםימומבןיבשפנבןיבויתומרנה

בותכהריכזהותחיצרלעשרפוכןהיואלםאו

תהיצרלעאלוחצורשפנלרפוכוחקתאלו

דושהרמאורושתהיצרלעהנהויויתומרנה

תשוירפוכסארמאויתמויוילעבםנולקסי

יוילעתשוירשאלככושפנןוידפןתנווילע

ןידהאוהוסיקיזנתובאעבראהריכזההרותהו

רפוכןתיםהמדחאבשפנגרהנסאשםלכל

דושהקזנבשפנתנכסריכזהבותכהסאו

לכרדסנויראבתירשאכעודיםעטלאוה

תובאהםהולאויםהיתודלותותובאםהמדחא

ירעבההורועכהרובהורשה

אלשרעבההוהעבמהורמאהלכקהילעבו

העבמהרועכהוארקוןושללעןושלהמדי

העבהםימןמלוכאןושלהרוישןשהאוהו

העבמורמאויועינווהיכורמאםירהאז-שא

םתעבראריכזהלששחבותכהוםדאהוהז

לעדהאהשקוישרשפאיאוהזמהזםינושש•

ולןיאוומוקממזזוניאוקיזמןינעשישרחאה

דצמהשעישקזנשיוירובהוהזוללבלעופ

יהקתעההלשיששאהקזנאוהותיעבטהלעפ•

קלחתוםייחלעבתלועפדצמהיהישקזנשיו

קזנםהוותאנהלהשעישונממםיקלחינשל

אלשותואהשעיש•קזנשיוילנרהוןשה

באולאמדהאלכוןרקהקזנאוהוותאנהל

;יניסבאצויב.לכלתודלותולשיוםיקזנב

רושהקגןיד

אלשיהלעבמאובירשאקזנהסעכא

חנייכובותכהרמאשהמהאנהל"י

רושורמאב־.תמוהשאתא•ואשיאתארוש.

תאואדיאתארמאו*רקפהלשאלשיא

השאהךלתשנהנמןיאיכןועט:אלשהישא

*והרב,־

תומישל״רסקניםוקנודיתחתדבעהתמ

םויסאךאיוישעמלכלעוימחריכוויתחת

סאויאוהופסכיבםקויאלדומעיםימויוא

םישוריפהזבורמאם־מויםעטהמםוירמא

םידעםינשיפלעומבםויןמתוחפםיטויש

םויםירמואשיוירבדםוקיםידעהשלשוא

רמואהיהסאשתעלאתעמםימויבאוהש

ןיאויםלשםוייניאשםידמואונייהדבלםוי

התוחפהמקנההיהתדומעיםויסאשםעטה

תחתתמורמאשהמםלואויםקוי.אלםימויו

ןמתוהפבםאשםויהםלשישדעשפותוד*

אוהופסכיבהנעממויודיתחתרמאיםויה

םיסויואםוידמעוותלוזותימהסאיכדמל

ןמוהורטפהלכקהילעבויתיממהתמויתמו

יותימהלןיכאליכןימולשתהןמוהתימה

איצוהשםירבאיישארבוינודאונכססאסלואו

םאויוניעתחתונחלשי־שפחלרמואוניע

תחאהלעשארבסךרדמשיויניעיתשאיצוה

ןכווינודאןיעואיצויהדהאהלעוישפחאצי

אצידחאהלעשסינט־י:שאיצוהסאןידה

ריכזהויןודאהןשואיצויינשהלעוישפח

שיקהלשיוןשהוןיעתםירבאישארללכמ

השנרהלוטבםהשםירבאיישארראשםהילע

לעוןטקאוהסאףולחובשיןשלורבאלוטבו

ןיאשןיעהמןיעבןששיקהלתורוהלךירצן5

ןשאוהםאו-ףולחובןיאןשףאףולהוב

אמסםאםלואויוליבשבישפהלאציאלעוער•

ןתישאלובןתניןכוינודאתלוזדבעהן־ע

הזרתווםאש־שפחלאציווינודאלומומרפוכ

יכורמאשהמיודבעאוהשינפמאוהןודאל•

ותמאןיעתאואודבעןיעתאשיאהכי;

ישפחאציוהרואתיחפישםעטהןיאהתחשוי

םניאםירכזנהםידבעהיירמנלונדיספישאלא

ןידהאוהוינודאכדבעכלארשיביבלארשימ

ןוצרהסאשםלועידבעןוצרהלכאקדצרנב•

איצוהתיששהנשבםאששברכמנהדבעב•

הלכקהילעבורמאיןודאלשיטפשמהטוניע

םירחאסוקיזהרשאשיאתשאודבעיקזנ

ןימלשמןיאםירחאלוקיזהשסהלכאןימלשמ

ואהשאהןמלאתתשירחאוםירוטפםהלכא

ונרהסאוןימלשמדבעהררחתשיושרנתת

י•םימומלןימולשתשישםתעדיפלהזזןינרהנ־

רשאכןיקזנהלעארקמילעכתעדיפללכא

דיספהןודאהדיספהסאוםהלהשעי.ןכושע־

לעבהערפיש•ןידוניאןימולשתשישהמבלכא־

ןמלאתתואהשאהשרנההסאאלאןודאהוא•

יקזנבדבעחיקזנשיקהלןיאוידבעהררחתשיו:

ובגלערישרשפאותעדולשידבעהיכרושע



אפק !יעןג ח
דושהקזנ

רתויםלשמאצמנורתויהושוניעדספהב

רפוכלםובםןתנוליאוהלכאיותתיממוניעב

םירבאישארברועשההזיפלהיהיושט

ודספהןיבושפנהדספהןיבהיהישךרעכ

ןודאלהיהיתוחפהוםירוחןכןיבודבעןיבםומב

וינודאאיצוהםאירהשדבעלרעצהוקזנהו

רפוכחקלםאהתעוישפחדבעהאציוניע

דהאהיהיהזוקזנהליעוההמוילעבםומה

שיארושףונייכורמאויתודעהםדוקאלתודעה

שישרושל״רשיארושרמאווהעררושתא

יהטושאלוןטקאלליכשמהיהישלעבול

אלאלארשיוניארושרשפאווהעררושרמאו

קיזהוםתרושהיהםאשהווהכבותכהרבד

ובןוצרהיחהדושהתאורכמובותכהןד

ןוצהיתמההאםנוופסכתאוצהוהטיחשל

חקלותוחפקזנההיהםאןידהרשוייפלו

קזנהאצמנקדמהלשמתועמהיצחוילעב

המןויושיפלהנובהאלארשפאיאהזוחיורמ

יהותויהמתהיפשהמתמהיצחןמדיספהש

קזנהיצהוקזניצהםלשמםהןרקיקזנןכםאו

רמאןכלעוקזנהןויושיפלהיהיונראבשיפכ

םעהיצחןמכרתויותוחפהיהשםיאצחןושל

תאורכמורמאוירמעירחאיצההוינבתירחא

ירושלשובנמןוערפההיהישהרוהיחהדושה

דושהתההרושםלשקזנםלשמדעומהיהםאו

אוהשםירמואולהיהיתמהוורושןויושיפל

םאוייחהןמתחפשתוחפהולןתונוקזנל

אוהםאהתחפההיצהםלשמםומובהשע

סאו׳התחפההללכםלשידעוהםאוםת

לכל•לעבהםלשיםירושבורהמהבההקיזה

תיחלכשיקהלןידויבותכהןדשןידדהא

תנמלעךאחננרושבסרודףועלכותפרוטה

הננשרושהויקיזמהתושרכקזנהסנכיאלש

םירמואותימהאלודעוהשידחאשיאתא

רמשנאלשןפואלעותואןירסימםימכחה

ןשיקזנהלכקהילעבורמאיןיתיממןיאךא

לכארבדםימלשמםניאםיברהתושרבלנרו

תורורצמץוהםלשקזנןיסלשמקזנהתושרב

םאןיקזניצחןימלשמשהמהבהילנרמןיזתנה

ירחאםלכמרוטפקיזמהתושרבקזנהסנכנ

ילעביונרמארשאכהלחתמדעומאוהש

הצוחמהכננםלשקזנללכורמאדומלתח

אלאוניאםנקרתויואתוחפקזנלכוץראל

רושםירמואיהלמהןיאהרות•ןידמוץראל

ופונמקזניצהםלשמ.םתםאםדאבלכחש

יופרותבשלכאםלשקזנםלשמדעומםאו

התאנהלהשעישלכיםדאלכוהחשבאוהרעצו

ןיבה&״עבןיב•הלכאןיברוטפםיברהתושרב

ריעי:

רמאיאלשהניתבואהניןבוארמאויבוחרב

סנכנשןיבהושןידויםרמשלולהיהיב

תושרבקזנהסנכנשןיבקזנהתושרבקיזמה

קיזהלדושהנהנמבןיאשינפמבייחקיזמה

דושההאנהלאלשקיזהוליאוהוהאנהלאלש

ןמיקנרושהלעבוורשבתאלכאיאלולקסי

יקנורמאארמנהילעבוירפוכהןמותומה

םושלשלומתמדעוהםאךאיורשבמוורועמ

ידילעוילעבינפבתודעהוזואוהחננרושיב

ומכבורקלוקוחרלרמאיםושלשלומתויםידע

ורמאהלכקהילעבויםושלשמםנלומתמםנ

ונרמשיאלורמאויםיפוצרםימיהשלש•דעו;־ש

םנולקסידושהחשאואשיאתימהווילעב

םדילאונןמוילעתשוירפוכםאיתמויוילעב

תעדכםימשידיבהתימוניאוושפנןוידפןתנו

ידעומלםתרושןיבלדבההוהזהלכקהילעב

ןיאםושלשלומתמאוהחננרושםאוורמאבד

שיאהננםאששיאהלחתמחננשובםעטה

תימהאלוחננשםעטהאלאתומןכאוה

ונרמשיאלושיאחניםאשוילעבבדעוהו

םויהותואבתודעההתיהוליפאווילעבתמוי

הזםיפוצרםימיהשלשדעוהשומעטשאל

יראןונכתפרוטהיחלכלןידהאוהיהזדהא

םהיכתודעםיכירצםניאולאובודובאזו

הרימשםיכירצןכלעוםתלחתמםידעומ

סנכיאלשקזנהךירצווקיזיאלשםהילעבמ

יותאנהלקיזיקיזיסאאוהיכקיזמהתושרב

קזנהסנכהליוארןיאדעוהשירחארושהלכא

דעומהדושהםומהשעםאויקיזמהתושרכ

:םומהלערפוכתתלךירצ

ןהשהלכקהילעבורמאןרקהתוילוחו

יהציברהטיעבהחיננהכישנ

תודלותןההציברוהטיעבהוהבישנהשפ״עאז

האנהלאלשושענםאהתאנהלםהולגרהוןשה

תימהםאוןרקהתודלותןהקוניתהסמרשןינכ

לעבלףסכםילקשםישלשתתלבותכהןדדבע•

אוהוותמהבקיזיאלשרומשישידכדבעה

ורמאהלכקהילעבויםידבעהלכלהושךרע

םיתוחפבשדבעדהארימחהלולקהלשיוילעש•

םינטקוםילורנדחאךרעםיבושחבשדבעדחאו

םיארקהימכחמשישפ״עאהמאודבע

תוחפהךרעהזשםירמואםהמשיהזבםיקלוח.

ךרעהזשםירמואםהמויוילעףיסיהלשילבא

יכםירמואםהמויעורנלוףיסוהלשיוינוניב

םלואויםיכסהליוארהוהזולכלהושךרעאוה

המבותכהשריפאלםירבאישארכונכסםא:

דבעהרטפיו•וינודאל־יפוסןהידמאנסאווניד

רשפאדבעהוףסבםישלשבייחותתימבהנה.
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דושההזניניד

4י|^איקז יםלשקזנםלשלבןי^ידאיקזנבםירמואםה

יםמעןידהוואשמו>ון?חורמאםיארקהיסבחו

אוהשןיכותושיבאוהשןיברובהלעברמאו

־לכקהילעבו♦וילאסחיהמוםיברהתושרב

בייחובםנוהושרבאוהשרובלעםיקלוח

♦וילאוסחיורובהלעברמאנשאביקע׳רהעדכ

יוילאסהיחיםינפהמכלעםימכחהוראבו

אוהשםושבואחתופוארפוהאוהשםושמ

וילעבאוהשואוהואהנקשםושמואוהזהאב

הלאשךרדלעולהיהישואתוריכשךרדלע

שיאחתפיםאהנהויתופתושבהיהישוא

ןושארהונהיניורחאלארובהקתעיורוב

וליפאובייחתיינשהינשהונסכיאלוחותפ

יבייחתיןורחאההזלהזמקתעיוהרשעויה

יברמולהרוכלהנעטןיאוונסכיאלורמאו

ותואהסכמיתייהךיאוןיידעויתמלשהאל

השעירשאכהנקהתושעלולשישינפמ

זורכייכוארמאאלןכלערובהביבסהקעמ

רמאאלאונסכיאלםאוונםכיורובשיא

וליפאהרכאוהשדועבדמלמוונסכיאלו

םלשמלופישהמונסכישהנוכתלענישהאלש

חותפרובהחינהםאהנהוירובהלעבותוא

לפנוורמאכויבייהדיזמבןיבעושכןיב

םאלכאוכולהךרדלפנשרומחוארושהמש

יבייחוניאהירחאלהלפנוהמהבההתעבנ

ןכלעואשמורומחםיארקהימכחםרמאו

תחתרושרמאאלויוילעבלבישיףסכרמא

היהיאלשדבלאשמהימדלילכהלרושה

ילכלפנםאהנהויתעדינבידילעילכה

יכתמאהזוםלשלבייחדספנורובברקי

־ולשישרושוא.רומחותעדרבהיהישםדא

ץאולפנותעדרבידיבאוהש־ילכוניהנמ

לפנוהקפאוהשרושוירבדבייחרובהלעב

דאןיכסהינמהרובהתודלותירוטפתמו

תודלותהוקיזהוםימוהיהישהמלכאשמ

:תובאכ

רעבההקזנץד

ואהדששיארעבייכבותכהרמאש.ךמ

טינליאוםינפנללוכסרכהוםרכ

תוננלןידהאוהותיזםרכדעורמאנש

תרזנמהריעבןושלויםיתונההלעשתוריפו

תושיבקיזמהסנכישןוצרהוונריעבוונחנא

הדשברעבוהריעבתאהלשורמאנשקזנה

רשאףועואהמהבלכלןידהאוהורהא

,קיזישהמלכאירחאשיאהדשבהערי

הצברשלגרוהלכאשןשקזנותלוזלותושרב

הטעבו

הזולכחשםירזשינשירחארבדןיבךובח

םאויורבחלקזניצחםלשמדחאלכהזתא

םתלקזניצחןיבשחמשןידהאוהםתלדעומ

אוהםתםאםדאגרותהויםלשקזנדעומלו

ירפוכבבייחדעומורפוכהןמרוטפוילעב

וילעבתושרבסנכנשאוהחננרושםאו

ילעבירפוכהןמרוטפלעבהולקסנדושה

חננאוהשדעומהשםינושםירבדורמאהלכקה

הנוכאלכרפוכבםיבייחםילעבהולקסנהנובכ

רוטפרושהםדאגרהוהמהבנורהלןובשןונכ

אלכתימהםאורפוכבםיבייחםילעבהו־תיממ

םירוטפםילעבהוהתיממרוטפאוההנוכ

:רפוכמ

רובהקזנןיד

יכוארובשיאחתפייכובותכהרמא

החיתפהםידקההמלורובשיאהרכי

ץראלוסנכנשכלארשייכהארנוחירבתןמ

םיבוצחתורובורמאנשםיבוצחתורובואצמ

יהחיתפהםידקהןכלעותבצחאלרשא

לקבייחהחיתפהלעםאורסאהלכקהילעבו

יכוארמאןכלעאלאהיירכהלערמוהו

הרכייכוארמאויןידהןסןינדןיאשהרכי

הרכאלסאדחארחאדחאהרכםאורוכשיא

דספהההמהבהקזנתרשארועשבןושארה

רועשבםגהמהבהדספתםאאלאןורחאלהיהי

ילעביםהינשלדספהההיהיןושארההרכש

ורמאוםיהפטהרשערועשברובהורמאהלכקה

םילשהוםיהפטהעשהרועשכןושארההרבםא

אלהויבייההיהיןורחאהחפטההאןורחאה

בייחםיחפטהרשעמתוחפאוהםאורמאםה

יפכהיהירשארועשבןוכנהויהמהביקזנב

קזנתשרובהרועשהיהישרשפאיכקזנהךרע

רמאויהלודגהמהבקזנהאלוהנטקהמהב

שולחיוסכוהסכםאאלאקזהיוסכונסכיאלו

המשלפנורמאויםלשמאוההמהבהלופהםא

המהבלכדושהלעשיקהלדוסחוארוש

האמטהמהבלכשיקהלרומחהלעוהרוהט

אלואמטףועלעורוהטףועלעןידהאוהו

לפנםאותעדןכאוהרשאבםדאןכריכזה

לעבןיאיבישקהלולהיהיבוניד

ואןטקרענהיהםאאלאיבדבייחרובה

וחתפשואלודנהלפנושולחיוסכההיהש

םלשלבייחהעידיולהתיהאלהלילכווחינהו

םלשלבייחהקעמאלכאוהשגנהןמשקה

ילעכורמאשהמוידושהתחיננןמרפוכ

אלהםילכאלורומחםדאאלורושהלכקה



בפקןדע

שאהקזנוריעבהקזניניד

יבוריכזההזלכםעורוצעמןיאשאהלע

ןיאשפ״עאוםלשלולשישאהקזהלע

ךותבקילדהםאשאההנהויורצעלתלוכי

עונמשהמםלשמורבהלשבךלהוולשהדשה

ךותבסינכהםאיבאיםשחינהלסל.ועה

ןטקאצמנםאווכותבשהמלכםלשמורבחלש

שילודנהיהםאלכאירפוכםלשמףרשנו

שינרהאלושאהוהתבבסםאוחורבלול

ורמאךכוירפוכםלשלולשיחורבללכויש

ידנוךומסבדבעושידגהיההלכקה ילעב

לכוידבעהשדבלשידגםלשלבייחתופב

ךומסידנותופכדבעושידגהיהיחורבל

לוכיוניאשךומסידנותופכדבעםלשלבייח

שידנהתאקילדמבםהימכחוקלחנויחורבל

רמואהדוהי׳רוקלחנויוקלדנוםילכויהו

שידנאלאבייחוניאםירמואםימכחובייח

ישידנבםילכחינהלםדאינבךרדןיאשדבל

המדנוהעושי׳ררמאםדאשפנלעלכא

ךליוהננשבהצורבותואשיקנשםאוטפשמ

והדשבטימבותואשיקנשואוטלקמריעלא

דושהןמשקהרפוכםלשמאוהיכתמאהו

שיאהםעהיהשהמושיאתאחננשדעומה

לאךרוצלולהיהשהמלכסנםלשלבייח

רדגץרפשימןונכשאהתודלותויהדשה

יםירבדדיספהואםיערזרקעוךלהוסימה

יוצמחורסנכנוםיחותפתונולחחינהשימןכו

לפנויולתןיכסעינהואםרבשוםילכעינהו

היהםאוירפוכםלשלבייחשפנהתאגרהו

.םלשמדחאהןיאוןוממבןישלשמתופתושלש

ונתנאלםאיכהארנהויםלשקזנימד

דהאלכאלאןיקזנבןישלשמןיאקזנימולשת

הלכקהילעבורמאןכויםלשקזנבייח

:תוכמבןישלשמןיאוןוממבןישלשמ

הדשבלכאיהמהבהתאנהלםהרשאהטעבו

קוניתהסמרותכלוההמהבההתיהוליפארחא

לערפוכןתונוהדשהקזנםלשמהכולחב

םולכםלשמוניאםיברהתושרבלכאשפנה

אלשהקיזהםאלכאידסשהלולהיהלידיכ

קזניצחםלשמוןרקהתודלותסההתאנהל

רמאויםלשקזנםלשמדעומםאוםתאוהסא

ןיאוסרבבטיטורהאלשומעטוהדשבטימ

פ״עאויקזנלשםאיכקיזמלשםעטה

ןיאשיארעבייכרמאוומרכווהדשרמאש

רחאאלארכזנהשיאלרזוחומרכווהדשיונכ

רחאשיאהדשבםעטהשרחאהדשברמאש

םעטהןיאווילארזוחומרכווהדשיונכהיהי

קזחהןויושםעטהלכאםרכוהדששלשיש

תיחפישקזוהוליאוהתוחפבולערפיאלש

םלשמשםתרושןידכקזהההוששהממ

םאשהלכקהילעבתעדכאליקזניצח

חבושמהולןתישתוחפהדשולדיספה

תידעהןמערופקיזמהורמאשדעויתודשבש

תירובזבהשאתבותכותינוניבבבוחלעבו

:תוחפבל״ד

שאהקזנןיד

סיצוקהאצמושאאצתיבבותכהף£א

הדשהואהמקהואשידגלכאנו~

יכורמאבויהרעבהתאריעבמהםלשיםלש

שאהסינכההדשהלעבשובתעדהאצת

הלכאוהאצישאהוויצוקלוכאלוהדשב

ערזהשדועבםעטההמקהואשיאלששידג

ל״רהדשהואורמאבויהריצקאלכדמוע

תלוזשאהריכזההמלויהפרשבהדשהקיזהש

לכאןסרבורסאלרשפאריעבהשינפמריעבה

ץקזנתובאהעבראןיינעםת

תוקלמהןיד

ןידתיבתותימעבראןידםלואויתרכו

תרכשנועםנותועדונתורהזאבראבתנ

ונידעדונאלתוקלמהןכאיתועודיתורהזאב

בותכהונאצמןכאיתוניועמתורהזאב

הרומוררוסןבבורמאברוסיןושלכואיצוהש

ורמיואצ

אלתוצמירבועלקרוניאתוקלמהץך

תוצמבשינעהאלבותכהשהשעתי

תרכשנועבהלימוחספתוצמבסאיכהשע

תוצמלעסההרותבונאצמשסישנעלכלכא

תוקלמוןידתיבתותימעבראןידהשעתאל



דע ןג

תוקילמהןיד

רמאממהארנבויםהילאעמשיאלוותוא

ונכיםיעברארבאשירהאותעשרידבוהכהו

יםיעבראדעאיההלודנההכמהשףיסויאל

לעשהארמותעשרידכוהכהורמאמםנמא

ןועהלדוניפכףידעהלטפושהןוצריפ

ףיסויאלםנמאןועהתותיחפיפכתיחפהלו

ידכרמאמבןוצרההיהיואיםיעבראלע

רפסמבםלכותונטקואתולודגתוכמבותעשר

יהכומהלובסירפסמההזדעוםיעברא

לובסירשאלכנומרפכמונאצמםיעבראהו

םויםיעבראםצשה״עוניברהשמהנהוייחה

דעלובמהןמזץקוםיעבראדעךפההלהונינו

יונשולשייעיבשלכיכהארנהויםיעברא

שייעיבשהעובשהותויעיבשששלםיעבראהו

בייחתיותוצמהבורלערבעםאויונשול

ןמזלכוסאוהשיפכהקליתויקלםבורב

ףיסויןפותוכהלףיסויאלרמאויןמזרחא

תחאהכמוליפאהברהכמהלאלעותוכהל

הכמשאלהברהכמםהשהלאלעםעטהו

חבמלהרהזאןאכמוהברהבמארקתתהא

יערבךיניעלךיחאהלקנורמאויורבחתא

הכמוהכהשרובעבםירסואשיויןתשבוא

;והלקהולאכםשהןוצרכאלשהבר

רמאנויןכומכערםשאיצומכוותואורסיו

שיקהלןידוירפסמכותעשרידכוהכהו

תיבתתימבויחהילעןיאשהרהזאלכםהילע

הלכקהילעבויןימולשתבויהוןיקזנבויחוןיד

יבייחותוקלמללכבןנשיתותירכיבייחורמא

ושיקהותוקלמיבייחןניאןידתיבתותימ

וליפהורמאשהממתוקלמבתורהזאהללכ

איהוזךיתוכמתא׳האלפהוקוספלטפושה

אלתוצמבולינסהוהאלפהאיהוזאלפה

תושעלרומשתאלםאהיהורמאנשהשעת

ורמאויהרהזאהלעאיההרימשתלמש

ואללטרפתושעלורמאביכםירחאםיאנת

השעלקתנוניאשואלהיהישוהשעמוכןיאש

השעלקתנוניאשהמיסהדואלךימםדםושמ

יבייהןיקזניבייחתותימיבייחמהיהיאלשו

םושמרפסמבותעשרידכרמאנשןימולשת

ובייחמהתאןיאוובייחמהתאתחאהעשר

ןידשתותירכיבייחמץוהתויעשריתשםושמ

יןילהומןיאהטמלשןידןילהומהלעמלש

תוקלמהםלואויןיקלוהתוללכבשואללעו

בותכההרוהוהוצמתריבעבהרותההבייה

ותואורסיורמאנרשאכתוריבעתצקבדוסיה

ורסיורמאנורפסמבותעשרידכוהכהורמאנו

תוקלמה
ןיד

םת

םירמושהעבראץד

םדאןתישםאןושארקולהייהרכהקולחסקולחוהרותבראבתנםירמושהעבראהולאץיך.

ולאמדהאלכויורמשלךירצורחאשיאידימרבדלאשישואיורמשלשיאידילרבדי

וארכשרמושיםהולאורכשאלכוארכשבהיהישםאיםיקלהינשלקלחידועםיקלחהינש

:רבשאלכוארכשכלאושםנחרמוש

(*םנחרמושןיד

יכהזהןמזבזובםהלןיאורבהלםדאןיבשםינידבןאכםירמאנהוללהםירבדהלכ(*

♦ה״ריהלשממהיקחיפכםיכלוההמה

והערלאשיאןתייכורמאבוישיאהתיבמןזוייכבותכהרמאםנהרמושלעם3מא

רומשלרמאו.ותדישנאמובוהאאוהשהרוהםילכואףסבוהערלאשיא״

רכשהלרשפאשהמבהלועמהרימשובהצרןיאולאלעיכהייבבותכהרבדרומשל

םירבדהקולחיפבהרגשבקולהשייכהמלכלןידהאוהוםתרימשברכשתניתנ

רבדהןידכורמשאלםאשהארניםירמשנהבגונורמאויראבתירשאכרכשןתויאלש

רמשנה

ו



גפקןדע*יטו* העגראןידןג

ירהאוםלששוליפאורמאםירחאויםולשה

־יןודקפהלעבלאוהלפכהבננהאצמנןכ

איבוט׳רקספךכרמושלאוהיכתסאהו

םדוקםלששןיבהלכקהילעבודוהךכוע״נ

םאאלאיעבשנשרחאםלששןיבעבשנש

אלאלכברמושההכזיאלרשאםיאנתומש

םאואןודקפהלעבורמושההצחמלעהצחמ

וינבורמאותמוםלשללכקםאןונכשפת

רטושלעובתלקיפסהאלואןימלשמונאןיא

יםינבלםינבהומלשישואםינבהומלשי

ואםלשםאשתמאהולאושלםיאנתשיןכו

רטושליאשהםאןכוילפכבהכזיםלשללכק

םקלחלםירחאהםיכוזדחאלםלשיןיפתוש

הכוזהלעבלםלשיהשאלליאשה♦לפכב

בננהאצמנםאהעובשהםדוקהנהיהשאה

בננהןטםיעבותםנחרטושודכשרטוש

בננהאצמנןכידחארכשרטושעבשנ

ןודקפהםולשבוידמועוניאהצרדמועהצר

הלאשהתעשבורקויןו^קפהתעבהיהםא

םימכחהיךפהלןכורבדההיהיךיאלזוה

תמאהוהכברטואהזוהכברטואהזוקלחנ

תעשבןרקהםלשמבננהודיספהובנננםאש

םלשםאויןידבהדיטעהתעשבלפכהוהבננה

םאוהלאשהתעשבךרעהיפכםלשמרמושה

םאךרעכםלשיםלשלםחנךכרחאושחכ

יםהנשדעשחכשתעמרקויהתעבהושהיה

תתלבייחתיתומלרמושהימיוברקיםאו

תונמאנבעדונרשאןמאנשיאלןורקפה

לשרתנםאויןושארהומכינשהבייחתיו

שרויהוהקלואדספנםאונוממםעוחינהו

♦השוריהןמותוירחאבבייחתיובשמתשיו

ילכוילעבלןורקפהחלשלרמושההצרםאו

רטושלתוירחאהךרדבהרקהשהמותושר

ימידספנוןנוהכחילשהותוארטשאלםא

וריזחהלןידלעבהותואלאשוןודקפולצאשיש

תוירחאהדספנווריזחהאלוענמנםאוותעשב

ותעשלוריזחהאלותבשםויהיהיוילע

תעביכינפמדספנםאתוירחאוילעץא

םויבותואבישיאלשתעדלעןורקפתלכקש

לעבאב״יאנתברכזנאלשוליפאותבש

םאיברמושהעדיוןורקפהשקבוןורקפה

ללושהואןוטלשהונחקיושקבשתעבונעז״

וריקפתורמשליכוננתיאלשוילעבייחתי

ןיאדספנווידיבראשנסאודספיאלשוידיב

םעןורקפהרמושהבברע♦תוירחאוילע

סינודקפינשויה-תוירחאבבייחתנונוממ

ריכמםידיקפמהןמדחאץאו.וברעתנו

רמושהז►הנשבש^לחלםימכחהונדונודקפ

בננש•

רטשסאאלאםלשלוילעדספנורמשנה

םארשאכדספנהזלכםעוהלועמ•הריטש

יפלעבננהאצמנםאשיאהתיבמבנגנ

אלסאוןודקפהלעבלםינשםלשיםידע

הלפנובנננשתודעאצמתאלוב:נהאצמנ

לעבברקנורמוארטושלןורקפהלעבמהדשה

ינשלףעתסמרמאמההזוים־הלאהלאתיבה

אצמנאלובנננשםידעודיעהוליפאשםינעמ

רמשנאלילואיכרמושלרערעלשיבננה

הלועמהרימשםירמשנהםירבדהןידכבוטב

םוקמהףילחהאוהוורמושלםוקמדחישוא

םאואןודקפהותואבשמתשנוודיחלששוא

םלשלבייחבנננראשהותצקמחקלודיחלש

חקלשהמיכםירמואהתעדבאלילכהתא

דספנושומשינפמילואיכריזחיםתוא

שינרהאלםאושינרהשואבננהוהארש

אלאיהנעטהןמלצניאלהזםדאוליפא

ורמשלםיללושינפמואהננסינפמולטלטםא

האצוהוילעאיצוהוליפאותוירחאוילעןיא

ןודקפהלעבלשידספנהזלכםעוורמשל

םאתמאהויםימכחהונדךכהאצוההשלשל

בויחוילעשיותלצהבשוחלמרמושהלצעתנ;

אצמנאלסנתולילעהולאלכמלצנתגסא*.

אליכהעובשבבייחתיובויחלתודעוילע

תכאלמבודיחלשאלםאאוההזיאוהותחקל

בייחתייאנתבהיהאלםאהזלכווהער

לעבתושרבהיולתהעובשההנהויהעובשב

בייחתיואלםאורתוומהצרםאןורקפה

ןעטםאםירמואםיסבחשייעבשהלרמושה

ינאודספיינממרבדהדספנסאשרמושה

רמאשןויכהעובשבבייחתאאלוךלערופ

חקלול״רםלשיאלווילעבחקלורכשרמושב

עבשיאלםאשםלשיאלוהעובשהתאוילעב.

העובשהובייחלןודקפהלעבלשיאלוםלשי

ינוממוךלשמתהקלץופחאאלרמולוחרסלע•

אצמיםאיכינפמינממרטפהועבשהדשפג

העובשהלעשמוחהולפכיטולשתחקאבננה,

םיאצויהןטםישנאדשחםארטושהםלואז

דשחםאויםעיבשהלולשיותיבבםיאבו

םעיבשהלולשיםישנאלהקלןזי

בייחתיאלםלשיםאשתמאהויהלאתעובש

ותרימשברטושהלשרםאירהשהעובשג

םידמואשיו-דבלןרקהותואםלשלבייחתי

הקולחהםלואויןורקפהלעבןוצרליולתהזשי

אצמנםאערפישירחאואעבשנשירחא•

-היהייטללפכהלפכימולשתבבייחתיובננה

היהילפכהרמושה'עבשנםאשרמאשיסשי•

ןמ.לצונהעובשהןמשאלאקאלורמושל•



זיע
םירמושהעבראןד

םדד^אןועישרירשארמאכ״עדעהרמאמאוהעבשהלהצראלוומצעכאוהןורקפהבננש•

תושעלםמזרשאכיכוהערלםינשםלשיאצמנןכירחאוןורקפהלעבלןוממערפו

ויתוברירבדרתסויולהשעיןכויחאלןכיכלפכימולשתולשיובנניכתודעה

הדומלאוההזאוהיכרמאמיכורמאשלערומחלערושלעעשפרבדלכלערמאנ

דומחוהערלאשיאןתייכבותכהף£איכשריפע״נהעושיוניברויעשפרבדלכלע

רומשלהמהבלכוהשוארושואוימיבומכתושרלאתושרמאצ־שאוהעשפ

הווהברבדתוישרפהיתשולאמתחאלכלורבדלכלעהנהויהדוהידיתחתמםודאעשפ

ץנתונןיאםילכהוףסכהלעיכבורהלעןיבבנננשןיבוילעבתושרמאצישרבדעשפ

ןינ״חונשאצמיךאיבורהלעהזוהרימשרכשהמללוכעשפרמאמשרמולשיו♦דבאש

תרימשלעןינתונןיאטועמהלעןכוירכשםילעבהתעדיונשןודקפברמושההשעיש

רכשרמושבתינשההשרפבוירכשתומהבהףסכריכזהשפ״עאיותושר*לכאוהתמאבש

וארושוארומהורמאכבורהלעאצמישהמהעובשהבויחרובעכהדבאהרבהוםילכוא

וליצהללכויאלרשאםירבדבורקיםאהשל״רהזאוהיכ־יםאירשארמאושוהכב

תומהןמוליצהללכויאלרשאתמםאןונכוילעשהכשרחאוהערדיברבדההארש

םלשיאלולנררבשנםאיכרבשנוארמאושיךאתמאהוהזוותשחבשאוההזיכרמאו

*ונממםיקזחויהםיטסלהיכהבשנםאןכוהזוארמושהרבדהזאוהיכרמאירשאשרפמ

וניאתודעהתיהםאשהאורןיארמאוההארשאהזיכרמאירשאהדבאהאצומ

ןיבהיהת׳התעובשרמאויהעובשבביוחמרבדאוביםיהלאהדערמואילשאוהשקבמ

יכוהערתכאלמבודיחלשאלםאםהינשרמואוןורקפהלעבורמושהרבדל״רםהינש

ולשמהשנשםושמהנכסהולהתרקהילואיוהערלםינשםלשיםיהלאןועישרירשא

רמארשאכעבתנהלעאיההעובשהויוכרצלםיהלאהלאתיבהלעבברקנורמאמבהנהו

ןודקפהלעבםעמהםלשיאלווילעבהקלויהעובשברמושהרטפישהעובשהןפואלאוה

העובששיםלואויעבתנהםלשיאלוהעובשהםהינשרבדאביםיהלאהדערמאמבלכא

יבקיאלוליפאוראבתירשאכעבותהלעםעטהםיהלאןועישרירשאורמאבןוצרהראב

עבותהןמורטפלולשיןידההעובשהעבותהאוהיכרמאירשארמאירהשםידעהתודעב

לעםלשלובייחומעמבנניםאאלאהעובשבםעטהןיאםיהלאןועישרירשאורמאבהעוויהו

ינפמהלועמהרימשורמשםאוןפואלכרמושהוןודקפהלעבל״רםיביריהינשמדחא

איברלךירצףרטיםאןכוירכשרטושאוהשרומחןורקפה•לעבטפשמאצמנןכםאש

תמצעהמהבהןמןמיסאיבישםאהפרטהדעםעםינשםלשירמושהיכרמושהטפשממ

עירכאםהשןזואלדבואםיערכיתשורמאכהזאוהיכרמאירשאורמאבדשחנשהמ

דעאיבישואחרכהבהפרטנשםיארמםילננןכלעוסיכמםינשםלשיןודקפהלעבםנמא

היההןמוליצהללוכיאלוףרטניכהארשרזוחםיהלאןועישרירשארמאמיכרמולשי

פהשתוישרפהיתשהושמשימשיויהערהרמושהל״רםרכזםדקשםישנאינשלע

רבתעדהבותכהםלידבהםאוםנחרמושכרבדהרכזוהןכירחאוושחבשרשפאיכבננהו

טרבורקיתומהבולאותיבבםילכהוףסכהשןועישרירשארמאןכלעםידעידילע

דבייחבאוםהמורטפלהצרוםירחאםיעריאמםהינשמדקפומהרבדהלצניאליכםיהלא

יכרובעבאוהםהמורטפוובנננםאולאבלעוארמושהידילעאוהםאדספנשרחא

בוננםארמאןכלעוומעאצמתהמהבהןיעמאוההדבאלכלערמאמובננהידי

ורכשאליכםלשלבייחתיןכלעוומעמכננירמאמיכונימכחורמאשהמךאיןודקפה

יכתמאהורכשרמושהיהשינפמאלבוטבוניאדבלעבתנהלערזוחםיהלאןועישרירשא

בייחתיוליצהלבננהירחאףדראלולשריתפרצההמלש׳רךאיטשפהחכןכ

תחאבתעדהןיאיכונמדקהונהנאויםלשלםעדעהםהינשרבדאביסיהלאהדעשריפ

ובייחסאשותרימשבלשרשתוריכשהיתשמהזאוהיכרמאירשארמאשהמלעיכעבתנה

הזןיאיכהרוהוהעובשבבייחתישתצקמב

:טשפהחכ

רכשרמושןיד

ךרדםלכשתורוהלםירחאםירבדטרפוהש

רבחוםילכואףסכריכזהשפ״עאםהלתחא

ורמאוישוחכבהעובשהבויחרובעבהדבאה

םיהלאהלאתיבהלעבברקנויכםימכחהתצק

וירחארמאןכלעםיניידהינפלאיההעובש



דפקןדעםירמ:ש ועבראןידק

הצרת;ךכלוולליעוהלאלאונממלאש

אללאושהונכסשילכסתמםאוילאשנה

תודעהםייקתתםאשתושקהלשיויםלשי

וילעבןיאשדועבהמהבהחנבתסנאל♦ב

רטפנוומעוילעבדועבןבתסתשומבומע

יבץדתלשיוירבדההיהיךיאלאושה

אוהשךרדבםילשמהיהיוילעבשדועב

ןיאםאיבאםלשיאלןכלעךלוה

םישרפמשיויםלשיםלשםילשהלומעוילעב

יבךרוצןיאוהלאשהתעשבומעןיאוילעב

:שור־פהתואיאל

דבשלאושןיד

ורבשבאבאוהריכשםאבותכהף)בא

ןיאםאוםעטהורבשבלאושהו

ואיםלשלולןיארכשבאבוומעוילעב

רכשהםוקמבשנועהאבאוהריכשםאםעטה

תרבסכהשמשהאבומכורכשבךלהםעטהןיאו

רבדתחאהלמבאצמיאליכע״נתפיוניכר

:יונכךרדאוהםאיתלוזוכפהו

לעבושחלסנשיולושרינפמהבננהוזלע

רשפאךיאיורטפהמל1ולושרינפמףרטנה

רמאנדחאהלעדחאכםירמאמהינשתויה

לשרםאשתמאהולשראלדחאהלעולשר

בייחתיהמהבהקיזהלרפסשהמלכב

:םלשל

םנחלאושץד

והערםעמשיאלאשייכובותכהףןיא

וארבשנורמאוםנחבלאושלעהז״

םלשיםלשומעןיאוילעבםיאנתינשםשתמ

תהקלןכתיאלויםלשיאלומעוילעבםא

סאשולולכלעםירמאמהינשולאמדהאלכ

קזוהוובשמתשנאוהוומעוילעבהיהאל

וחקלסאלכאםלשלולןידקזהינימלכב

תמוכילומהיהשכוובשמתשנאלןיידעו

לכאןימולשתהןמרוטפאוהאלאםלשיאל

ןכתסנוומעוילעבםאויבייחםירחאםיסנואב

קזוהאליכלאשנהשינרישםעטהםלשיאל

אליכםעטהםלשיאלזאתמולאושהןמ

הבנגה

בייחתישרשפאויטפשמבותכהרכזאל

ןכארבדםלשמוניאשבננהםושמרוסי

ודיבעהםאולפכבבייחתישפותשהמוושובלמ

ורכמורמאשירודאויותדובערכשולםלשי

הזוודיבאצמנואםישרפמשיודיבאצמנו

יתומבייחתיאלוהרכמיאלםאיכןכתיאל

אוהוורכמודיבשאצמנםאשםעטהןיאו

הנובהםלואוידבלותושרלכאובננאל

רובעבתמויודיבאצמנשוליפאורכמשירחא

ןכירחאוורכמואוחבטורמאהמהבתבננבש

םאוליפאוהבננהודיבאצמתאצמהםארמא

רמעתהורמאהרותהנשמבוםלשיםינשורכמ

ןושלשתומודתונושלהיתשוורכמווב

שיוהרמהןושלרמעתהויףסכבורכמו

םאידבעלןודאהתוממורןושלםישרפמ

רפוכםהלןיאתומיבייחםלכםיברוהורכמ

רמאויןידתיבתתימיבייחראשכהזיכ

החיבטההושוורכמואוחבטוהמהבבנונב

ץב•וחבטשירחאודחאטפשמבהריכמהו

רקבהשמחרמאוידחאכורכמאלשןיבורכמ

םלשיבצ

ץד

תרשעבבוננהאלרמאבותכההבננהץף

אלבותכםישודקתשרפבוםירבדה׳

םימכחהורכזהרהזאהןונשבםלואויובננה

ושדקתיהמבתורוהלאוהןנשםאשםינפוא

תתמאויוירזועבננהםעלילכהלידכוא

ולשונניאשהמםדאההקישאוההבננה

טפשמהבויחכםלואותללוכהרהזאהורתסב

םדאהלערסאניהבננהיטפשמיפלהקולה

הזותמויתומודיבאצמנוורכמושיאבנונו

בנונשיאאצמייכרמאנשלארשיאוהש־אה

הזשםישרפמשיילארשיינבמויחאמשפנ

ללוכשיאבנונולכאלארשיינבלהלנסח

ןידיבןכתיאלהזולארשיוניאולארשי

ןכלעיכרמאשימוירמוהולקמלארשי

לילכהלויחאמשפנבנונשיאאצמייכרמא

םירכזהלעהלגסהשיאבנונוקוספבשהשאה

םנללוכשיאהרוכזביכםינוכנוירבדןיא

תאלולכלתינשנהוצמאיהלכאהבקנה

ורכמשתנמלעוריבאצמנוורכמורמאורנה

והרכמיאלםאםלואויהתימכנונהבייחתי



היבאוהבנניניד

!ג

ןמדהאובננםאשרמאשימרמאמרשבי

ןושארהבננהרנמואהבטינשהבננהובננה

ימולשתןושארליגשהולפכימולשתפלשי

יןושארהבננההנהנאצמנוהשמהוהעברא

ינשהובינשםלשיןושארהיכרמאש־מרבדשנו

רמאןכלעוןושארלםלכהשמהואהעברא

לינסהאלבותכהיכםיתעבשםלשיאצמנו

םלשמןורחאהשתמאה•׳לכאירזשתבנגהנה

ימולשתןיבלפכימולשתןיברבדהלעבל

םישלשמובננשםירכהויהשמהוהעברא

ריכזהאלודבלהשורושרמואבותכהוןוממב
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הנעךיפרמאנשםידעהאמבויפתאדוהיכ

יסכנמתובנלהולמהדיבהקזחוירמאלךכ

ןמערפנכוהלעבןיאשהרותןידמ♦הולה

שיאהודומעתץוחברמואטובעבירהשתילעה

רטשםהיניבהיהאלי׳ונוובהשונהתאדשא

הולמהאבשכודכלןוצרכאלאםידעאלו

העובשהולהתאןיעיבשמהולהרפכועובתל

ולערפווהולהשואוהולהאלשםאהרותלש

ןישרויהןמערפנבוהלעבתמיבוהההזב

ולהיהאלועובתלאבםאויןהיבאיםכנמ

עבשישחולמהתאןיעיבשמםידעאלורטש

העובשהןיבייחמןיאשערפנאלווהולהש

םוקמלכ־לכאיהרתיוילאהעידיהשימלאי־א

לוביוניאוןיעיבשמןיאםידעוארטששיש

ההיהסאאלאבהבהואםידעהףייזלהולה

רטשהתאוםידעהתאלטבלהרתיהקזחול

דעןישרויהןמןיערפנבוחילעבןיאךכיפל

םידעורטשבעובתלאבשהולמהיולדניש

ורמאוילוטיועבשישולשיהולהינפבאלש

ירטשהםייקלתויארשלשךירצשהלכקהילעב

לעיתמאאוהשרטשהתנומאםייקלתחאהיאר

תינשהיאריולבייחאוהשובבותכשהמ

דומעלהנהוניאותרחאהנידמבבוהלעבש

ךירצשםיסכנהשתישילשהיאריןידבומצע

ןוכשמהיהםאוהוללשסהםאםהמערפהל

ידיבילשיןוכשמרמאואבוחולמהדיב

לעהולמהשינפמןידתיבידילעורכומ

ינןעטםאויםידעובתכילכהולמןוכשמה

ןיבלדבהןיאיכותואדושהלןיאןוכשמאוה

ונימאהלשיוייונקרמאישןיכוןוכשמרמאיש

היהםאלכאיןובשמאוהשרמאוליאוה

הולההמכעבשנוידיבשיןובשמשעדונ

םאשחולמהלעןוכשמהתוי־והאיערפנוו־לע

הרימשורמשאליכסנואאלכדספנואבנננ

וילעיתיולהשהמודספנהולםהןעטוהלועמ

ונממדספנשעבשנחולמהידכלהושהיה

עבשיהושהיההמעדויהיהאלםאהולהו

היההמכהולהעדויהיהישאלכאתולמה

םהינשמדחאעדויוניאםאויהויהעבשיהוש

הרימשורמשםאןכוםולכאלכהזמהזרטפי

העידיהתיהיונונשמכובוחךליהלועמ



פפק
ק

ןיע

םירבדהטיקןיד

םיסכנהיסנןכויובוחלםידבעשמםהש

םאאלאונממהולשירחאהיורהואהנקש

שהמערפהלותאולהתעשבםיםכנןייע

ןיאירהשםירחאםיסבנמהבונודספנו

היבואדבעודבעשםאיוילעםהוירהא

תיבהשיךקהלואדבעהררחשליאשרוניא

ולןיאםירחאםיסכנמהבונהשעורבע

ןידופשכשדקההודבעושמדבעהשירחאםיסכנ

לעבקפהסישתנמלעתוחפבונתונותוא

ןידילוהךרדלעונממאצישכונממבוח

בוהןועמשלןכוארבייחהיהמימכחהורמאש

יצחבורכמןוכשמהןוכשמולןכשמועודי

םאהוללרמאוהנוקהאבםאהנוקלבוחה

םאקלהסהואלםאוךכוחללכבונלכקהצרת

ללכשקבלהנוקהיאשרןיאולכקלהצר

בוחולהיהשימ־ןכוארבייחהיהשבוחה

םתואונקוסימוהיודמעםיסכנחינהוהמו

רניאםהיבאןומממןוערפההיהשפ״עאונממ

הולהןייעשרבדידועםהואףרוםורזוח

ואיצומרכמנוליפאהורעבונממהולמהערפיש

ןידומעןיאשהולמהרתווםאוהנוקהדימ

רכמשהזוןושארחקולורכמשפ״עאםירבדו

ןמםתואףרוםורזוחבוחלעב.ןיאינשל

ילעבואבוהברהתובוחולשישםדאיינשה

רחאהןמדהאלהמידקןיאתוכנלוכוה

ובוחתובנליאנתבןייועמרבדהיהםאדבל

ןיועמוניאסאאלאהמידקןידולשיונממ

ותואלףולחהשענאלםאדבלהושלכהדי

ובהשענםאאלאיבוהלעבלןתנשרבד

ויסכנראשכןודנאוהבוחלעבידילעיונש

ןיאףרמודהאםדקיםהבהושלכהדיו

ןיקלוהדהאכסלכואבםאאלאוידימןיאיצומ

הלכקהילעבויובוחיפכחקולדהאלכהושב

אצויותוהפהקלחבןויושבןיקלוהשורמא

ןיקלוחובוהבדהאתוחפראשנםאדועו

ולהיהשימראשיםאואצויוובוחרועשכ

תמאהויםידיספמםולכראשנאלודהיבוח

תמםאאלאובוחיפכחקידחאלכש

אלאףורטלדהאםושלתוכזןיאבוחלעב

לכ(ןיקלוחוונוממלכןימשא״נ)ןימש

הלכקהילעביןיקלוחוובוחךסמדחא

תועקרקבבוחלעבלשיהמידקןידורמא

םלכשתמאהוהכזףורטישימןילטלטסבאלא

ודבעשוונוממלכהולהבתכםאוידהאןיד

המוםדוקםדוקהךכרחאלםנהשעוהולמל

ןושארלבתכםאוי.דושלכהדיןכתחאהנקש

ץרחאהףרטםאולדבעתשיהנקישהמיכ

ןבוארהמידקהןירכהלכקהילעבורמאיהבז

שיש

תוחפולא.םימדבולןיאשהולמהעבשיש

ומייקללוכיוניאסאויצחהולערפיוםיצהמ

יתערפרמאיםאהולהיולךליוהולהעבשי

ותמואםוקמבםניאםידעהוםידעינפבךל

ינפבהיהישיאנתההיהםאאלארטפיועבשי

ערפשןעטאלאםהינפכערפאלוינולפוינולפ

ןמאנוניאםיאצמנמנ־אםהוםירחאינפב

םאחולמהו.הולהיןמאנםיאצמנםאאלא

אלחולמהרמאישןמזלכםידעינפבונתה

ולערפםאוליפאןמאנןמאנההיהישילערפ

אלאהעובשאלכערופילערפאלרמואאוהז

הנתהםאהולהןכוערופוניאםידעאיבהם*

לכאיןמאנךליתערפרמאיםאןמאנהיהיש

העובשאלכערפנהיהישחולמההנתהםא:

ןמםנמאהעובשאלכבוחהלעבןמערפנ.

תובנלומעהנתהיעבשהלךירצוישרויןמ

רחאבוחלעבםשהיהיהבונהבושמהןמ

עינהשדעםירחאבוחינפמלטבואנת

תוירחאהוחולשידילואהולהידילהאולהה

דיבאוהוליפאוונתהסאאלאהולהלע

לעתוירחאהחלושהידילנישישדעחילש־

הולהןמןיבמוישרויותמשהולמיתולה

אלשםישרויהןיעבשנערפשהולהןעטסא

הולהתמםאויערופערפנשותאווצברמא

העובשבהולהישרויןמ.ןישרויהןיבונןכסנ

ןיאחולמהןכירחאוהלחתתולהתמיוז

הולהתמשתעבשםולכםילטונחולמהישרוי

ץדמשהםאוהעובשבייחתישהולפלהיה

ןיאשעורקלאלותוכנלםילוכיםניאסיטייק

עבשהלםיבירחמחולמהו ♦נב

לעתוכזאצמתילואיכעורקלאלאהעיבת

ברעהיהסאוליפאוםבוהואיצויוןידידי

ברעהדועןכםאשברעהןמםיערפנםניא

רטשבהנתהםאחולמהויןישדויהןמערפנ

הבונהעובשאלכוישרויןמוליפאהכניש

ייהיולאלואיתערפוינבלהולהרמאוליפאו

חנומרבושםנוילעאצירטשאצמשןטקה

ירבושבףודאצמיילואיכלדנישדערטשה.

הבונ^תכנשהרומשםוקמהיפבאצויהרטש

ףסכןמהולהןעטםאוםוקמהותואתועממ

עבשיהולמהלאוששהממבותכהאוהתוחפ

םוקמעדונאלוףסכבותכהיה♦לוטיוחולמה

חולמהיהצרישהמלכמהזלהערופבתכנש

ובוחתאובוחלעביסכנלכשתוכנלהכוז

קיפסהאלהולשתעבולויהשםיסכנלכמ

הקולהנחמךרדלעויסכנמןתנסאערפהל

אלאהולשדהאהנתמםתואןתנסאםתוא

פ״עאהנוקהדימףורטללוביוניארבמםא



ןיע ןג

םירבדהםויקןיד

זובשהיצהמדיספהשהמוהאצוההערופוברשעהשמחבןועמשוןסינברטשולשיש

חבשהיצהםלועליכרכוסהןמהבונהמכסהםישועםהינשמםדוקהזיאעדויאלו

לעכלהנליואריותאצוהבחיבשהשחקוללרתוידחאלהיהסאזיהושבםחינשןיחקולו

ימעתאהולהףסכםארמאנרשאכבוח.ובוחםלתשמבוחלעבלשיםארחאהלע׳

שאוהשונכולהיהתאלךמעינעהתאםויהבותבליוארןבלעודיספמןיאםאו

ןידתיבידילעןוכשמונטמחקולוריבעמדהאבוה.לעבלוהדשדבעשמהיהעשהו־

ץנהונןידתיבוריבעמאלאערופוניאםאושיאלורכמורזחוסירגידםיתאמבייחהיהש

תהקלולןיאיערפהלןוכשמהרבמהלתושרהנוקהדימ.החקלובוחלעברזההאמברחאי

ולןימש'ןישועךכועקרקהןמןירכומןוכשמהתעוהאמהישהיהשהנוקההחיבשהסאו

עקרקהרכמנערפאלוןמזהןמרבעםאוןמזהחיבשהותאצוהתמהמםאםיתאמהוש

ולהיהשהמשפהמעקרקולןיאיערפנולכאיצומרקוחשומצעמםאזחבשהןיקלוח

דלןיאםאוונממהכונורחאלרכמנודבעושמליאוהורכומהןמערפנורזוחהנוקהוהבשה•

שיאלהולדבערמאנשערופורכמנרבדחבשהןיבוהילעבינשכחולמהוהנוקההיהנו

ןינתונועבותלןיריבעמהלכקהילעבויהולמיםבוחיפכםינשהןיערפנןינקהירחאחיבשהש•

ץבתובםישלשהומלשםויםישלשדעןמזול

ףייוזמהזרטששןעוטהיהםאואתכרדא

איבאינארמו£וופייזלםידעאיבהאלו

ינשולקיתממאבאלוןמזולונתנוםידע

ההתפולץבתוכאיבהאלוינשוישימחו

םינושארםישלשיםויםיעשתותואןידנמ־ןכלעהבונוניא'םידבעושמויהםאו•ןירוח

רוכמלחרומאמשםייעצמאתווללהרוטאטשםויהרטשבבותכהיהישםימכחהורסא

יתועמאיבהלהרוטחקולהאטשםינורחאלכשדוהאהוהמידקהםושמןמזהוהעשהו

ןיבתוכויודנןיריחמאבאלוםיעשתהומלשלעבשבוחהלעבעורפלאובישכםדוקםדוקה

היהםאאלאםיעשתהורהיאאלאתברדאאוהורקבבויתורוחסואויתועמןתנשבוחה

לעבלחבשהחיבשהםאהנהמהנתנסאו

לכאוילעתוירחאןתונהלכקאלשהנתמה

ןמףרטהסאחקולהןטתוירחאלכקרכומה־

םאחבששחבשההנוקהםלואויבוחלעב

ןכיסכנמרכומהןמותואהבונבוחלעבופרט

תיבלאביניאדימירמאםאאלאיטמשנ

סאויסכנמתוכנלדימאתכרדאהןיבתוכןיד

ןיבתוכןירוחינביסכנןיאיןירוחינביסכנמ

םאםידבעשמויהםאתוחוקלהלעאתברדא

הפרמ־רטשןיבתוכואתכרדאהןילטבטאצמ

הושהמהמושםישועףרטשירחאוףורטל

קיפסהלהבשהןמוןרקהןמהבונוףרמשהמ

המושםישועשרחאויםדקשיפכובוח

תולכההתואלטונוהדרוהולץבתוכ

ןיאיצומעורפלהולההכזסאשמתשמו

ואהנתמםנתנסאאלאולןינתונוחולמהדימ

לעבלהנתנםאאלאתרזוחהניאהשירוהש

:ונממםנםיאיצומהולהתעדמאלשבוה

הנתנשהזמרקבבהנתישהזםדוקברעבםנתנ

ךירצוהמידקבןיקדקדמוזהבסמוברעב

עשתמתהאהבסוזוירטשבבותכותויהל

יםלועהישנאונקתשרטשבתונהונהתובסה

םימותיוחבששחבשה־םירמואיםימכהו

לעבןעטסאויהבונבוחלעבןיאםתואצוהב

היאראיבהלםימותיהלעחבשןהיבאשבוח

ןידיחבשהםנהבונןמצעלוחבשםאאלא

ורכמובוחלעבליקיתופאהדשהיהסאינדש

יצחהיהםאחיבשהו.האצוההשעוחקולל

יצהמרתוישהמהאצוההלערתיחיבשהש

רכומהןמבוחלעכהבונהאצוההלעחבשה

חבשהיצחלעהרתיהאצוההחתיהשאו

ר־גש



צקןדערטשהןידןג״

ןידתיבערקערקנסאלכאוב;־בונערקנרטשאוהםוקמהוןמזהולשיש

רטשהוובוחלסופ־ערופהוילוספברעויתשאלשותואןילסופהםירבדוםיוקמ'•'

ערפמלוןוערפהןמזמרבושולבתוכדבאהעטואקחמםאויתועטואקחמובאצמי

רבושהבותכי'אליבאעורפאלשבוחלכ.ץאשןידהןמירשכהטמלוהרוהורפומה

דספיילואיכרטשהולןיאיכעבשישדעםאובתכהןמםיקחורמםידעהתויהליואר

תורטשיתשאיצוהיםייקרטשההיהיורבושהםוכסואןמזהקחמאמשלוספאוההרוהאל

ןמזבםהשוליפאודהאםתיזשעליוארןיאירטשהףיידזיובשןינעלכורכמהואהאולהה

ירטשירבושדחאהלעבותכאמשדהאתעשמןמזהריהאהואםידקהובתוכה•העט

םדימונקשירחאןינקורכמירטשותובוחלעהלכקהילעבורמארכמהואהאולהה

םירמשהראשלכאיםהינפבאלשםיבתוכןיבונםירמואדועויןילוספן־מדקומההאולהה

עורפלהולהלעיםהינשתעדמםתויהלךירצןמזהתמידקלעתולספהללכמןירוחינבמןהב

רבושהרכשעורפלחקולהלעורטשהרבשראשוהאולההםצעלומצערטשהלעאל

עורפלןתחהלעוהטנרכשעורפלהשאהלעוהמלוירטשהתאןימייקמםידעהירהשויאנת

לעלכאיןיאושנהוןישוראהלשרטשהרכשןידכ.אלשםדוקףורטיאמשןימדקומהו־ספ

הנתמלכקמהויןינתונםהינשןידהתרירבבתכהבותכלךירצוםורישבהםירחואמהלכא

ןתונםדאתאדוהבתוכהורטשהרבשןתונומתחישםידעינפבוחולמהוהולהיפלע

יהאדוההתאךירצאוהשימרפוסהרכשםידע'יניעברפוסלםצפחונתנםאוםהינפב

תויהלךירציתתלוילעןידקספבתוכהויהביתכהןמזמרטשהםיבתוכותביתבורחאו

םידעהוםידעלםירכנרטשבןיבתכנהתומשהלכקהילעבודמארכממוהקמרטשלע

ירטשורכממוחקמירטשוןחומשבןירבנרכומהאוביילואיכןילוספןכםנןירחאומהש

םירשכןמזאלכוםוקמאלכוליפאהאולהרוזחיוחקולהןמונהקיובותכהןמזהםדוק

קדקדלםימכחהוראבי•םידעבויהישדבלבוחהןמזוערפישבוחלעבואורטשבונהקיו

ת״־חןיבוו״ולן״ייזןיבויתולמבוויתויתואבעבתישלוכיוםדוקבתכנרבושהורחאומבותכ

השעיןפעבראושלשכרטשהףוסבוא״הלןמזבותכיאלשךירצלכארטשהותואבדוע

ךותבוריזחהלןמדזנסאוםיעבראוםישלשבותכלרוסאירבושרכושההיהיזאורבושב

רחאםיכלוהתומוד־תונושליתשובתכהריזחיוונרכמיילואיכחקוללרכמירטשינש

רבדבאיצוהלךירצורבחמאיצומהשתוחפהאלשףורטיו,רטשהאיצויןמזרחאלורטשה

םיכלוהתומודתונושלהן־אםאוקפסובןיאשםימייקםידעהוורמשדבאשימןכלעןירכ

תוכזןיאירתויןיבתוחפןיבןותחתהרחארבדםושובהבניאלשבתכבתכהלורוה

ולערפורכמולהולמהרכמםאבוהלעבלרטשלכאיחקולהדיבחוקלהדיטעהלאלא

בוחהרטשאיצוההזורכמהרטשאיצוהולכאירחאולןיבהובןיאבנננואףרשנשכוח

ןמערפנתייהךלבייחיתייהולארמולתיבלוכילומויולכדצמקהמהלדמועשרטש•

נחנמההיהםאתנמלערכמהןמיתתנשתועמהםתודעברטשהןינעןידיטעמןידתיבוןיד

:ןיבתובךכרחאורכמהלעןיערופשםאורשכרבנומושרשרטשויובהבונו

ברעהןיד
•־

הלחתברעלעבתיאלברעולהיהיודימהאולהה:תעשבםידעבדבעתשמברעה

לכאברעלרזוחהולהערפאלםאוחוללאלאיתובנלאבשכןידתיבינפבוא*.

םהינשמהצרישהזיאיאנתהןמהיהםאתונקלםיכירצםיתעהינשולאיתלוז.לכ*<

ןלכקהשןלכקןיבוברעןיבשרפהשייעבותרמאוופיזנהואונממלאששהעבןונכודימ

ןלבקוהזםיבוהזהןתאינאוילןזוולרמואונקאלםאברעקזחוהםאברעינאוונהינה

תולמהוהצ



קע
זג

ברעהןיד

רטשאלכחולמהויהולהעבשישדעברעל

ברעהןמהולמהעבותוךלההולהוםידעו

יךערפאלשהיאראיבההולמלברעהרמוא

תולהןמהבונורזוההולמלערפוםידקהשברע

איאםלשברעלהולהרמאםאוישרויןמוא

םלשלאלשהוללהכשיםלשרמאאלםא

ורבהתעדאלכורבהרטשערופהויםולכול

סייפםהיהילואיכםלשלבייחהולהןיא

םאערפאלשעדונוהולהתמםאוילחומו

אלא•םישרויהןמערפנערפוברעהםידקה

דיםפםאוהערפאמשערפאלשעדונאלםא

ברעהןמערפישקזחומהולמהםאוןוערפה

עידוהאלוהולהתמשרהאערפוברעהךלהו

ילואיכםירמואשינפמדיספמהאוהןישרויל

םהםיבייחםהלעידוהםאאלאםהיבאולערפ

ואהיאראיבהלךירצערפשברעויםלשל

ברעהןיבשישתועיבתלכוערפיועבשהל

:עבשהלואהיאראיבהלךירצהולםהוהולהו

דבעהוולשואוברעששיאתשאוךב>

־ויערופשרנמהשכהשאהוררההשישכ•

השאהוויתועמדיספהןטקהתיברעבהולמהו

סישלתבייחהאשנרחאוהכרעשואהתולש

םירטשהויהישםימכחהורוהיתאשנםאו

רמאנששדקבתכבושדקהןושלכןיבתכנ

ךירצויםידעדעאוםותחאורפסבבותכאו

האולהירטשבםלואולארשימםידעהתויהל

וניאלשבתכהיהםארכממוהקמ

בונלארשיוידעולארשיןוקתכהיהיש

ןימתוהלארשיוניאולארשילכא

םניאלשתואכרעבםינודנוםולשיכרד

:םילארשי

 

רמאםאלכאהלחתונממערפנחולמהו

ןמזלכהולהןמהלחתערפנברעינאווהולה

ןלכקואברעלכיכתמאוםיסכנולשיש

יהברעאלוהלכקהניאולאביאנתלעםהש

ןיבוןלכקןיברהאלדבהשישםימבההורמא

היהיברעהלכאתועמהלעהיהיןלכקהשברע

םינשהלכקהילעבורמאיברועמהשפנל

ןכודהאחקמוחקלשואדהארטשבוולש

תופתושלהקלשואםהמדהאהולשןיפתושה

םינשוישריפאלשפ״עאהזלהזןיכרעםה

ןמהזיאמבוחלעבערפנדחאוברעש

דהאיינשהלארזוחקיפסהאלםאוםינשה

אלםאברעהןמערפנבוהלעבוםינשברעש

יונממערפיוערפאלהזיאעידויקיפסה

ובדבעתשמובוהלעבוברעלברעשיו

עדויוניאשרבדברעשימחולמהןונכ

לכאולעידוהלךירצלכאברעוניאולאכ

ימיריבעמולאכעדויוניאשרבדבברעסא

ןוממערופוניאהוללשופונבברעאוהש

הווהרבדהתימהיכבייחוניאתמסאו

תנמלעודילונרסמישהנתהםאויםלועב

םאחרבםאוהנתהאלשוליפאותומיאלש

דעליחויואלםאוםלשלוילעןמזדעהנתה

וניאהולהןמערפהלאבשהולמיונאצמיש

הלחתונממלאושאלאןלכקהלאותואהחוד

חולמלןיאהולהדימתועמהןלכקהלכקםאו

הוללןיתממשםשכיהולהםעםירבדוןיד

בותכההשרהשפ״עאברעלןיתמהלשיןכ

ךאירזברעיכודנבחקורמאבובלובחל

עבותקוחרמלךרדבךלהשואהולהתמםא

ךלוהוניאולןיאיכןעוטשהולויברעהןמ

שחבטחו־

ו

עבותהרמאשוהזוילתיולהזוזםישמהאלא

אלהועבשנראשהלעוםתואערופוהזאוהיכ

ושוריפןכאטשפהירחאתואנוניארמאמההז

שיויעבותינאשוהזרמאועבותהושפתש

ןמוהושריפךכואוהדעהרמאמשםישרפמ

דחאדעוילעםוקישימלםירמואוםהימכח

דהאדעםוקיאלרמאנשהעובשבבייחתיש

רשאאטחלכבתאטחלטלוןועלכלשיאב

םקהעובשללכאםקוניאתודעליאטחי

הנעיאלדחאדעותושפנינידברמאשינפס

שפנכ

יבוחרןיד

לעמהלעמואטחתיכשפנבותכהף£א

ואןודקפבותימעבשחכו׳הב

ואותימעתאקשעואלזנבואדיתמושתב

דמלמרקשלעעבשנוהבשחכוהדבאאצמ

ןיבהיהת׳התעובשרמאנשהעובשבבייחתמש

בותכהבייחהעיבתוהעיבתלכלעהנהוםהינש

סההשלשורמאהלכקהילעבויהעובש

רשארמאממתצקמבהדומההעובשיבייוחס

ונמסלאששרמולחצורהזאוהיכרמאי

אלרמואאוהוךליתיולחשזוזחאמהנת



אצקןדע !ג

שחכמהועבותהןיד

 

עבשיהנעסזיךמהדוהוליאוהרמואןומדא

הנעמהןיממהאדוהןיאםירמואםימכחו

ןומדאירבדתאינאהאורלאילמנןכררמא

ירקשלוילעעבשירשאלכרמואבותכהו

ךטקוהטוששרחתנעטלעהעובשןיבייחמןיא

תושעלןידתיבליוארהלודגהריקחשינפמ

העובשהןמרוטפלםירבדהמכלונלנב

.םושעבתנהןעטםאויןיעיבשמןכירחאו

םידעואצמנוןידתיבבהעיבתהןפואלהנעט

ערופורקשמהשענהנעטהותואברקשש

־רמאועבותהאבשךרדהזיאבעבשנוניאד

רמאוםלשוךיתיולהםירנידןידתיבבעבתנל

םידעעבותהאיבהוםלועמםירבדויהאל

•רמאורזחשפ״עאםירנידונממהולתמאבש

־וניאוםלשמןרפכהשעניתערפויתדלתמא•

•ןרפכהשענשהזבאצויכלכןכועבשנ

דוניאשרבדברקשםאאלאהעיבתהםצעב

;אלאםלשלןרפכהשעגוניאהנעטהםצעב

־יתדקפהםירנידוילעןעטסאוירטפנועבשנ

.אוהוינולפםערבדמתייהשתעבךדיב

.איבהוינולפםעיתרבדאלםלועמןעוט

־ןדפבהשענוניאינולפםערבדשםידע

-הזבאצויכלכןכורטפיועבשיאלאםלשל

תמארמאוןעטוךליתיולהםירנידולרמא

־ואבינולפוינולפינפבךלםיתערפלכא

םלועמםירבדויהאלורמאוינולפוינולפ

־לשויפתאדוהוויפבהדוהשםלשלבייח

תנעךיפרמאנשםינםאנםידעינשכםדא

עבתנהינפבעבותהתודעםייקמהלכויךכ

אלאןיהרמואויתדקפהואוליתיולהרנידש

עבתוןידתיבלואיבהםהינפבדיקפהאלש

עבותהאיבהםלועמםירבדויהאלרמאו

יתרבדתעדבאלשרמוללוכיםידע

םידעהורטפנועבשנווידימונקאלםא

רמולוינפבתויהלךירצרקשמהזהשעיש

יעבתנהקותשיועבותהרמאישואידעםתא

.דחאשיאםישנאוארםאםימכחהורוה

תועמההלאימלותואולאשותועמהנומ

סאינולפשיאמיתיולשתועמההלארמאו

איבהוןידתיבבונממעבתוינולפותואאב

ערופוניאמהינפבהדוהשסישנאהולא

ילעווהרמולםתואדיעהאלשדעםולכ

םהינפבדיעהשםידעידילעךירצאלאםידע

חקולוןוכדעחינמהםימכחהורוהיםלשל

םהיניבעדויםדאץאוורבחמםיפסכהאמ

רמואוחולמלןעוטןוכדעהלעבאבןכירחאו

ןוברעהזירבחלצאילשישןידתיבינפל

*יפסכהרשעהםתואהנהוסיטנבהרשעב

ידכאלאתונוממינידבןכשלכתדמלשפנב

הארואדעאוהורמאנדועוהעובשבייהל

סנורסאויהזהרומבותכהןיאועדיוא

תעובשרמאנשהעובשבייחרמושהשןב

לכרמואבותכהאלהוםהינשןיבהיהת׳ה

העיבתלכללכורקשלוילעעבשירשא

תמושתבואןודקפבותימעבשחכו.רמאנש

הרותהוהעובשבייחתיהעיבתלכלעשדי

תעובשרמאנשעבתנלקרהעובשההבייחאל

תכאלמבודיחלשאלסאםהינשץבהיהת׳ה

לעאליאדותנעטלעקדןיעיבשמןיאויוהעד

היהוזהבוטהנקתויולצאקפסכאוהרשא

•םנהבועיבשמהלעהלחתעבשנהםירחהל״

וליפאוהעובשבדושחהתאןיעיבשמןיא

לכואושתעובשלעבאוהשכעבותההצד•

תוצמהןילקמםהשןידיטועמזםיניירבעה

וילעדיעהלךירצוהעובשהלעןידושה

ילואיבומצעיפמאלהעובשהלעדשהיי*

תנעטלעוליאוהוהעובשהןמלצנהלהשע

לעדושהעבתנהסאהעובשהםיכייחמיאדו;

עבותההיהיעבותהתאןיעיבשמהעובשה.

היהןידהוהעובשהןמעבתנהדמפנדושה

עבתנהעבשנסאוורבזאםימחמהלעםירחהל

העובשהלעדושהאוהשוילעודיעהןכירחאו:

תנקתכלטונועבשנועבותוןידלעברזוח•

ןילכקמתורשכלבשודושחהיהסאויסיסבה•

תעמותואןילכקמהלכקהילעכורמאויותלא

ואבןכירחאועבשניןידתיבבהקליש

ףיסומוםהיפלעערופעבשנרקשבשסידע־

רשאכהעובשהלעןכרקבייחתמושמוח;

ןיאשםירבדואיצוהארמנהילעביראבתי•

דעהיהואתצקמבהדוהוליפאםהילעןיעיבשמ:

תועקרקהוםידבעהסהולאוירמושואדהא

ןמםתעדיפכסואיצוהזתושדקתהוסירטשה*

לאשיאןתייכרסאמיכורםאשבזה:ה

תועקרקלטרפםילכואףסכשדקהלטרפוהער

ןיאשתורטשהותועקרקלושקוהםידבעהו:

לעקררבדמוניאבותכהאלהוןוממןפונ.

ןידהאוהוהוהברבדו•רמשהלרשפאשהב

תסהתעובשלמובייחהזלכםעוסלכלע

תצקמהתארוהבותושדקההןמץוחםהירבךם•

הלקשמהטורפהאדוהההיהתשטירועשונת*

ןיעמינשהריפכהויקנףסכלשהרועשיצה

םאוףסכתורועשםישלשוםיתשםלקשמ

תויהלךירצורמאשדעעבשנוניאדאל

םדאןיאורמאשוסכהנעטהןיממהאדוהה

ורמאכתצקמבהדוישדעהעובשבבייה

םינקנקבולהדוהוןמשידבורבחתאןעוטה



ןיע
ק

שחכמהועבותהןד

השעיהמםיפסכהאמ

ן,וברע

ודקפיו

ילצאהזירבחלןיאש

הקי

עבשי

םידמועשםילכויהםאלכאיוימדלמונועבשנןוכדעבתדדוהלאריורבחוינוברעןתיוהקי•

עבותהםתואעבהםאהרנשהבוהלאשהב

עבשנוידיבילכהקזחתהלעבתנלהנעמןיאו

ילכהתאעבותההארשתנמלעלמונועבותה

אוהוךליתרכשהרמאלכאהאראלםאלכא

ליאוהרמפנועבשנילותרכמאלאאלרמוא

אלשכו־יםלועמםירבדויהאלרמוללוביו

רמואלכאויהלאשהואויתרבשהןעומןעמםאילשרמואהחילשרמואהזהיהיש

ריזחיןכהשעיאלםאוםיפסב;

ולהדוהשהמהולהזמחסיוחולל

אמש

רולםה

־רשעבש

ןוברעה

ורוהשןידיופסכראשלעעבשיךכרחאו
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ודיבהמצעמתכלהמאיהשולהקזחםדאהםאןידתיבמאצישםדוקהושיחכיוםידע

וידיבהתאיצמהרומשוהרוסמהתיהםאדבללכאתרחאהנעטלקתענוירבדלאלתמאןתנ

ץדקפםילעבהורמאםאךכיפלולאוההקזהיןועמלורוזחללוביוניאןידתיבמאציםא
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וניאשעקרקריכשמהלכיהטונותעדשהמב
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ןכואראיבהאלשןמזלכלטונועבשנוומע

ובשמתשיאלשדבלולהרוכמאיהשהיאר
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תוילגישארוםיסנואהוםדימםיאיצומםהמ

שרחיסישומשינשםשלהיארןיאםינלזנהו

אלאםהלהיארשלשםתליכאןיאןטקוהטוש

תומשהולאמואציםאאלאםילעבלרזוח



ןדע־•תפקרקהץיןג

אלשרבדלכלעוןיפהתטיקנהבןיאוא׳תיםשלשויתומשברנזםשתויהלןיד

תעובשובייהשהעדיפלהעובשהרותההבייה׳הםשבהעובשהיהתשןיבםייונבהןמיונב

תסהתסהתעובשלכאיהלאתעובשהיהתשןיב

םעבהוולחלסנורמאנםשלורקשלעעבשנו

אבהשהמלע*וריזחהלשישפ״עאהלאהמ

♦שנו;־בייהשהעובשהתריפכבםנשוחבהמ

הלאהועודיהלעהעובשהיבושריפםימסהו

ןכה־םנירבדההארנועודיונ־אשהמלע

אוטבהעובשהשועהצרהדיהבהיפלאוהיכ
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תעובישועיבשמהצריםאםירמואךבםתצקמ

שיויהלאתעובשועיבשמהצריםאואוטב

הלאהעובשןידתיבתעובששוקספשונימכחמ

רמאנשןו־קפבשהכמה;סהיארואיבהו



•גצקןדע׳יעיבשה
בויחןידק

קשועהןכאהרכהבלזננהדימוהקללזנהיכ

רמאנשוקשעוודיבזובהלשרבדאצמנש

וליצהורמאבותכהםאויריכשרכש,קשועבו

לזונדימלוזנוליצהוומעטקשועדימלוזנ

שהכוהדבאאצמוארמאויקשועדימקושעו

יהבשהכוהדבאאצמיכםסרפתישומעטהב

אוטחלםדאההשעירשאלכמתחאלערמאו

חקלרשאותוחילשהוהאולההרבדללכוהנחב

רזוחשרמאנואיולןמןועמשליבשבןכואר

בייחתנםלכלעוהלעמלריכזהשהמלכלע

רמאוםשאואטהייכהיהורמאויהעובש

רשאקשועהתאואלזנרשאהלזנהתאבישהו

אלויותאדקפהרשאןורקפהתאואקשע

פ״עאןורקפהקלחמאוהיכדיתמושתריכזה

ותוארמשאלשכותוירחאבביוחמוניאש

לעאלאוניאםוחינהםלואויהלועמהרימש

ובייחווילעעבשנוסימחהשהמבישישלזנה

רקשלעבשנשרובעבםשאושמוחבותכה

יעיבר•קלהשמוחההנהוןרקהלעבלשמוחה

הדוילכאתודעוילעןיאשכהזלכוןרקהןמ

ומצעמהדוהםאעבשישםדוקאוהוומצעמ

םדוקםידעוילעודיעהםאוידבלןרקהםלשמ

םידעוילעודיעהםאולפכםלשמוניאשהכיש

היהישדבלבננתקזחבהשענשחבשירחא

ואצמנאלםאוילפכםלשמוןידתיבבשוחכה

םהנםאוםהנעבשנשירחאועבשנוולםידע

ודיעהםאויםשאהושמוחו;רקםלשמהדוהו

בננןיעכלפכםלשמעבשנשירחאםידעוילע

םחנםאהנהויהעובשהלולחלעןידלכקמו

שמוחההיהנשמוחהבייחתנוהדוהוומצעמ

ישמוחהשמוחםלשמתינששחכובשןרקכ

תוינעינפמםלשלולןיאוםחנשימםלואו

יכרוצעיםאבלהרוצעיכםימכחהוראב

יתלכוקמותבושתערפיוידיבנישישתעב

רשפאוושארבותואבישהורמאבותכהםלואו

יוימדתתלבייחתיוושארברבדהאצמיאלש

וחקלשתעבהושששיםידרויוםילועויושימדו

שיויןתואריזחהשתעבהוששהממרתוי

תעבהוששהממוחקלשתעבתוחפהושש

יפלעןידלםימכחהובייחוותואריזחהש

דעתוירחאבבייחתיוהשקבהתעבהיהש

קוחרםוקמבוילעבהיהשוליפאוידיבוננישיש

יוישרוילותתלבותכהבייהרבדהלעבתמםאו

ןהכלןתנישלאונשיאלןיאםאשבותכהרמאו

בישהללאונשיאלןיאםאורמאנשרנהוהזו

בייחתנוןהכל׳הלבשומהםשאהוילאםשאה

'התדובעדבועאוהשליבשבקובלותתל

ורמאםינהכבהדובעןיאשכתולתןמזבםנמא

םימכחה

םמצעםההנהיכהנעטהנעטהןיאשיל

דהאדעוילעדיעהש־מלעורמושהלעםידומ

וילעםיבייחמתצקמבהדוהאלשפ״עא

ןתואמיכןועטליוארשהמךאיהעובט♦•

הדומלהעובשהבייחלזמרהוחקלרשאתוהכה

המידהאדעוילעדיעהשימלואתצקמב

רשארמאממתצקמבהדומלהיארואיבהש־

בותכהתנוכלתואנוניאהזאוהיכרמאי

םהוהזאוהיכקטנחרמאמוניאש־

םנידעהרמאמאוהשםירמואוםידומםמצע•

הממדחאדעתורעלעהעובשבובויחלע־

דעיפלעתמוי,אלןידתיבינורהלערמאנש־

שיאבדהאדעםוקיאלרמאדועוירחא:

אטהירשאאטחלכבתאטחלכלוןועלכל•

חכמונניאהזםנוםקהעובשללכאובםעטה:

םמצעםהויומוקמבראבתירשאנטשפה.

דהאדעותועמינולפלהולהשםדא־כםירמי•א־

וניאוםלשמאוההעובשביוחמשפ״עאודיעמ.

םאיכוניאהעובשהבויחשאצמנעבשהללובי

םהבשהנעטהיקלחבותכהררסוישוחכהלע

בותכההנהיתודעןיאשכהעובשהבייחתת׳

דיתמושתבואןורקפבותימעבשחכורמ־•א:

הדבאאצמואותימעתאקשעואלזנבוא:

רכזנןודקפההנהוירקשלעעבשנו.־בשחכי

השלשלעותנעטוםיטפשמההלאותשרפב

לאשיאןתייכקרפבםשלרכזנשהמםיקלה,

שיאהתיבמבנינורומשלםילכואףסכוז־עד

יובננשבננאצמיוןורקפהלעןעטנההדימש•

בננהאצמיאלמנמאץדקפבהדומשינשהו:

הנהרכזנשןורקפהוי־רטפיורמושהעבשיו:

יםלועמםירבדויהאלןתקפבןעטנהשחנש־

םושמתוצמשלשברבועהזברבועההנהו:

ימשבועבשתאלוורקשתאלוושחכתאלי

תמושתבוארמאויעבשנושחכולזנשיקשלי

יומעטהמסישוריפהובררמאמההזבדי•

רמאנשףכתעיקתתירבאוהשורמאםהמ.

ואתופתושבואהשאנווזבואודיןתנחנה

שוריפההזווכשחנווהעדלאןתירבדב

־ושארבותואםלשוםעטהמיכתואניתלב

לכאשמורמאנשהאולהאוהשםירמואשיו

יןועמשמןבוארדיבנישהשרבדםעטהואדי

ןורקפהןידבוניאהזשתונובהלכמתיאנהךא•

ונהקיואובישדעהעשלשיאלצאומשאלא•

שיאהקירשאאוהלזנבוארמאשהמוידשפנו:

תינחהתאלוזניודמאנשומבותרכלעכורבחמ:

המותימעתאקשעוארמאויירצמהדימ

האולהבןי־ברכמבןיבו;יבלוניבןובשחהיהיש

קשועהןיבולזנהןיבלדבההנהויתופתושבןיב



**י•י

ק

העובשהבויחןיד־

יםולבמרוטפולרבזנןכירהאועבשנוןורקפה

בייחתנםאונמטהלענאלאעדויהיהיםאךא

*<ליבייחמוניאואןכרקהעובשהתריבעלע

*יאהעובשהלעבייחוניאוןברקוןמרטפי

וליפאויתפשבאטבלרמאנשויפמאיצוהשדע

תויהלךירציוטברחארבדויפבוובלכהיה

אלןיידעוובלכרטנםאוםיושו־פםעובל

וניאןידהמםלואיבייחוניאויפמאיצוה

אלאתאזההעובשהתריבעבןכרקביוחמ

בייחתנשתודעהתעובשבימנןכוי!ונודזב

ימלענוםשרמאנאלשדרויוהלועןכרקב

ביוחמהיהיומצעמהדותהםאשבותכההרוהו

אוהשעודיבוולודיעהםאלכאירכזנהןכרקה

שרחירשאםרחייכרמאנרככהלאלוקבלעמ

תעובשבןכאיתמויתומהדפיאלםדאהןמ

דבאנשהמשהלעדרויוהלוע;ברקבבייחאוטב

יןידתיבבבייוהמהנודזלעךאונממםלענו

ואדבעואעקרקעבותההלכקהילעבחמא

םושמבייחוניארקשלעעבתנהעבשנורטש

רקישתעובשסושמאלאאוטבתעובש

א־טבתעובשוםשאבביוחמןודקפהתעובשש

ןודקפברמאבותכהשינפמדרויוהלוע;ברקב

תועקרקואציםילטלטמבאוהודיתמושתבוא

ןפונןיאשתורטשםהידעםישקומשםידבעו

תעובשףאשמוח־בויחןיארפוכלוןוממ

ןכרקבאלותוקלמבייחוניאםהילעתודעה

:ןוממתודעןיאשדרויוהלוע

ותתליוארשזומאםהמ'-תועדשלשםימכחה

הולמרמאנו׳הםשלבשומאוהשינפמםיינעל

בייחבותכהשןויכורמאםירחאוילדןנוח׳ה

ובייחןכלעשדקהלאוהשללכמןהכלזתתל

ישדקידפסתונקלותסנכהתיבקדבלותתל

ןהכלותתלבייהבותכהשןויבורמאםירהאז

רבדהראשנללכמןהכלותתליוארןיאהתעד

ומצעבלזונההנהזםדוקההבזולעבולןיאש

אטוחונאצמהנהםימכחםינעוטוםדוקהאוה

הרפבהטואללוילעףסונשמוחההנהורנשנ

יברמאףסוי׳רםכחהויןרקהםנלכאיךיאו

ןיאשןויכלכאלומנהוליפהלקיפסתהבושתה

רבדכולראשנשמוחהםעןרקהבישהללעב

ןויכתמאהו♦ונאובתםדוקהדישהשרומה

הכוזה׳הלבשומאוהווללאונאצמיאלש

ןכאיםהמהנהיאוההכשלהןמתונהיל

רבדכראשנלאונהלאצמיאלשןויכהדבאה

ארקיותשרפברבזנןינעההתהבהכזוהשרומה

יודובייחתישתורוהלידכאושנתשרפבהנשנו

שנועילאונשיאלןיאםאוריכזהלוןכרקהםע

ערפיאלםאהליחמולןיאשלודגהעובשה

אשירשאתא׳ההקניאליכרמואהנהוניד

׳הםאנהיתאצוהרמואהנהיאושלומשתא

ימשבעבשנהתיבלאובננהתיבלאהאבו

לדבהןיאיוינבאתאוויצעתאוותלכורקשל

גנושןיבהעובשהתריבעלעןכרקהבויחכ

ןינעבהנשםאשורמאארמנהילעבוידדמל

העובשהבויחןידםת

(*םידעהןיד

יכהזהןבזכהבםהלןיאורבחלםדאןיבשםינידבןאכםירמאנהוללהםירבדהלכ(*

יה״ריהלשממהיקחיפבםיכלוההטה

תודמםהלןיאשםהנומאבםיעודיוםינםאנ

יפלעהיולתםתודעשפ״עאירהשתונונמ

ענמיםידעהתאןיעיבשמןיאשהריקחה

־•לארמאנשסמהדעתויהלעשרםערבחתהל

ןויכסמחדעתויהלעשרםעךדיתשת

דעהתאהיהתשאצמנלכוקיאלעשרהש

.דיהתשןוצרהםאשךתודעלכוקתאלשסמח

יירבועהנהויעשרבאצויבאוהסמחבדיעמ

•הריבע

דהאדעיפלעןודלהריהזההרותה

שיאבדחאדעםוקיאלרמאנש

ינשבתמייקתודעהתויהלהרותההבייחאלא

השלשואםידעםינשיפלערמאנשםידע

סאדיעהלםהילעהבוחורבדםוקיםידע

םאעדיואהארוארמאנשןידתיבועבתי

ךירצדשאמידעהויונועאשנודיני*ל

םתויה*?ךירצםהירבדלעטפושהןעשהל



דצק

ןיי

חע

םידעה

שדחהזיאבהנשוזיאבהטבשוזיאבתוריקהעשרארקנשיטדיעהלםייוארןיאשהריבע

הזיאבהעשוזיאבםויהזיאבשדחלהמבבןכםאהיהורמאנשתוקלשן־דבייחתנשכ

םתאםירחאםינינעבםירקוחדועויםוקמרשארמאנשתותימ♦בייחןכועשרהתובה

ןיאשםירבדבותואןיקדובו,ותואםיריכמדעוםינסמחהום־בננהויתומלעשראוה

גרהנהשפנלהיהישהמםהבהיולתתודעהת־עיבשירחוסוםיעורהותיבירבחולמהוםמוז

ןיבשילדבהיםיבכוכתדובעדבועהואעדיותודעונממושקבשימואיביקבקחשמו

תאדחאהשחבםאשהריקחליהקידבלחריקהורוזהיםאםלואויתויעבדשחנאוהםילעהו

דחאהשחכםאהקידבל־חלמבםתודעדחאהיםתודעלכקלךירצםיערהםהישעממולא

הרישכההמליהלטבםתודעןיאדהאהתארעשבקיזיאלםג׳בעדוםכחהרבאןכו

ינפמדהאדעהרישכהאלוםידעינשהרותההבעותהשערבכםתצקמהיהישתודעה

לכוידהאדעוהריקחבתתמאתמתודעהשתושעל״םויאלוהבושתבהנממבושיוהלורנ

אצמהאלשרקשםהשפעאוירבדבשילהזוניתושפנלעבייחנםאיכםושמהומכ

םיסינכמשםישועויהןכויוירבדבהריתסירמאןידכואיבנה;מאלאלכקנאלשךילוי

ותואןיקדובוןירקוהוןילאושודחאדהאםעמהמןכאלםאשהלכקהילעבוקספןכו

ירבדל״רםהירבדוושםאורחאהינפבאלשםיביואוםיאנושתודעויהשירדתוהריקחה

םתודעואלםאותיתמאםתודעירהםהינשיתודעבתולספינימהרשעוריכזהןכאיהלמב

ווהרמולםיכירצםיביריהשםידעשייהלטבןושלםידעםינשיפלעםושמתולוספםישנה

ראשוןינקורכמותואולהינינעבםידעונילעןושלכונאיצויןושללכ־כהכהזמןיאורכז.

ינינעכםידעשיויםתמכסהבםהשםירבדע״ניולוניברויתובקנהללוכשפ״עארכז

םידעונילעויהורמאיאלוליפאשםיקיזנםישנארמאאלוםידערמאשהממרמא

הארואדעאוהורמואבותכההנהםידיעמהכןיאשפ״עאתודעבתואבםישנהשללכמ

םיכירצויונועאשנודיניאלםאעדיואובייחתנםישנהשינפמםעטהךאיהזרמאמל

תיבינפלםיעדויםהשהמדיעהלםידעההאמטוהרהטבןתודעבתורשכןהותוצמ

ואהארוארמאנשןידתיבועבתיםאןידהנובהשתודעבתורשכןהשהארמהזללכמ

דיעהלךירצרבדבןיירבעםדאהארשכויעדיהיהתשםוקמלכבוםשהיאריםידעהתויחל

םיאצומהותואואיביו־ששוקמהרבדהנהוילעםילוספםידבעהםנמאיהרשכתודעההאריה

חכוהרמאנוהשמלאםיצעששוקמותואתושעלםמזרשאכולםתישעורמאשהממ

הנהויאטחוילעאשתאלוךתימעתאחיכוההממתודעבלוספןמקהוידבעלטרפויחאל

דעורמאנשדהאדעלכקלמריהזהבותכהןטקהותושעלםמזרשאכולםתישעובותכש

אלרמאנדועותומלשפנבהנעיאלדהאהממםימומהו,םישרחהןכויטפשמולןיא

תאטחלכלוןועלכלשיאבדהאדעםוקיתודעבםיענונהויעדיואהארוארמאש

ינידתלוזבריהזהשאטחירשאאטחלכביהרשכותודעוברזהםאהזוםיעשרה

צוהכהםלואויתושפנינידברמוחולקתושפנורמאותודעבםילוספםהשורמאםיבורקהו

דחאדעתודעלכוקתאלשםהינשתאראבאלורמאשדעםיעננהתאהאורבורקןיאיכ

ונייהדבלתונוממינידלערמואהיהםאשתובאותמויאלל״רשםינבלעתובאותמוי

שוחלשיורומחןידתושפנינידשםירמואקרהרותהטשפהזןיאוםהינבתודעב

ונייהדבלתושפנינידברמואהיהםאואלהוםינבהןועבתובאותמויאלהנובה

יוארואוהןוממדספהתונוממןידשםירמואאלםיכמהינבתאוהיצמארבדבהזשרפתנ

לקרבדאוהשינפמדהאדעתודעבשוחללעתובאותמויאלהרותבבותכבתימה

השקהןמןידליוארןיאושפנדספהדננכובושפתוהרומוררוסןכבונאצמאלהוםינב

הלכקהילעבויםהינשבוראבןכלעלקהלאםידיעמ׳יבורקהשונימכחורמאןידכו־ומאוויבא

לכאדחאדעםוקיאלרמאשהמיבורמאימוקושבלכואהורמאויתוכזלאלוהבוחל

ינידןועלכלםתעדיפלהנובהשםקהעובשלךירצםידעהשפ״עאואיסהרפבהקדצלכקמש

אטחלאלותונברקתאטהלכלותושפנםידעהויםתודערקחתשךירצםירשכםתויהל

ןכלעוןיעיבשמןי.\יתושפנינידבויתוכמםהירבדתריקחבקרהעובשבםיביוחמםניא.

לכלשיאבדהאדעםוקיאלרמאשכ,בטיהתלאשותרקחותשרדורמאנשומכ

וניאןיעיבשמןיאשןועלתאטחלכלוןועתעמשוךלדנוהובטיהםיטפושהישרדורמאנו

ונחנאוןיעיבשמשהמלםקאוהלכאםקעבשארמנהילעבושרדןאכמובטיהתשרדו

טראכ



ןיךטםידעה ןיי•ןג

םידעלבייחתישנועההזהנהויןימולשתב

םזעאיצוממהזלדעהובירהלעבלאלןיממוז

סיהיאןועישרירשארמאמבהיארןיאוער

יבב־רתלעבלרזוחשוהערלםינשםלשי

השרפכהלכקהילעבורמאיונינעראבהנרבב

הרענהיבאוםילותבךהבל,האצמאלתדמואה

וזהשרפבורמאיהבילותבהלאורמוא

םאהנהויןיממוזיממוזוןיממוזםייעונדמל

וממזשהמםהלהשעיןיממוזםידעהואצמנ

הל־קסבםאתושעלםמזרשאנרמאתושעל

ןילקסנםיממוזהלכיתוכמבםאהפרשבםא

ןוממברבאדהאלכםיעבראןלקולון־נרהנוא

ודמלויהאלתושעלרמאשהממו־ןישלשמ

פעאםזוהותינזשןהכתבלעדיעמהיכ

ללובהץדכןודנאוההפרשתבייחאיהש

םאםתעדקולהיפכהליקםםאקנהםא

ותמאדועויקנההלועבםאוהל־קכחשרואמ

םמצעתאומיזישדעןיממוזםישענןיא

ינולפםויבינולפתאוניארורמאשןונכ

סירהאואבינולפםוקמבינולפתאגרהש

ינולפםוקמבונמעםתייהםתאאלהוורבאו

םדיהכהםאלכאיןימכוזולאירהםויהלכ

םוקמבונמעהיהגרהשםתרמאשותואיב

יןיממוזםניאותשחכומתודע־וזינולפ

םתודעהזתאהזםישיהבמשתעבםידעהו

זדיע-םאיןיממוזםישענםניאוהלטב

רשאבולםתישעורמואבותכהורזממאוהש

בותכהשץדהותושעהלרשפאיאהזוםמז

ורבאהלכקהילעבורשפאשהמברבד

ארבנהילעבורמאןכויםיעבראהתאנפוםש

רבננשרהאאלאןינרהנןיממוזהםידעהןיא

ימכתויןינרהנןניאונרהןינרהנגרהאלןירה

ןיאםירמואםהוןכשלכלםירמואםיארקה

תיתבאהתבהאלהויןידהןבאבלןינד

ןידשםילצנתבשפ״עאשקהבהנידוחקל

שקהוהזאברדאושקהוניאהושהרזנ

האמבויפושפנלעדיעהשםדאייהבאה

הנעךיפיקלבעלדודרבאמהנהםידע

לעקזניאהארםאומצעןיידהויךכ

דעומעהיהםאוםידעךירצלכאותייאר

תויהתנמלע•ומעףרטצמוניאדהא

ץאוידיעמורחאןיידןינממאלאןייד

אלאהזתאהזןיאורםידעהתויהלתלעות

דחאוהזןולחמהאורדחאההיהוליפא

הזתאהזןיאורויהאלוהזןולהטהאוד

ץפרטצט

םילטלטמה

ואצמשינפמםימבהשייונהעדונראב

ללכמעדיואהארואדעאוהותומוקמב

הנהורמואוידהאדעליעומשתומוקמשי

דעורמואויויחאבהנערקשדעהרקשדע

תודעובםעטהשםישרפמושריפוהבןיא

ךירצוניארשאםוקמלכיכהרקמםש

םירמואםירחאוידחאדערמואהרקמםש

םעטהעדיואהארואדעאוהוםעטש

םתואלעושריפםירחאודהאדעאצמהב

הבחבבואטלאתלכנברומאבםירכזנה

עדיואהאר:אדעאוהויבאםהילע־אמט

םהםידעינששדהאדעתודערשכהםהילעו

לכאורבחלדהאםדאינבןיבשיש־בב

רשבידחאדעוארובןיבווניבשישהמב

ןינעבויאטחירשאאטחלכבבותכאלהו

תודערשכהךיאהנובהונראבחריהתייאר

ליעוידהאדעשארבנהילעבורבאידז־א־ע

דמאנשםירמהיםהוקשיאלשהטושהשאב

רובעבהפורעהלנעהשעהאלשוהבןיאדעו•

יאמלעבםירבדולאוואראלוניניעודבאנש

םעטהמםידעםינש־פלערמאשירחאםליאו

תצקורבאםידעהשלשיפלעוארמול

דומעיםימויואםויםאךאךרדכהזשםימכה

ימנןכוםוי;בםיתוחפםיטוישםעטהש

רובעבםינשהןמםיתוחפםידעהשלשה

םינשהתודע♦לכקמחשיישהןמםינשהש

םעטהמוםיעמושהראשכולאשןוכנוניאהזו

וברהויותימהלהנושארבובהיהתםידעהדי•

תמאהויםריכזהלךרוצןיאםירחאםינפואכ״נ

רמאתאלשםידעהשלשוארמאןכלע׳כ•

םתודעותודעבםיקיפסמםינשהדחאהלספנסא

ילעבורמאןכויהלטבםתודעאלאתב״קי

תושפנינידבלוספואבורקדהאההיההי־בקה

םימכחהבורותודעהםייקתתתונוממינידב־א•

•תונוממינידדחאותושפנינידדחאיקספ

השלשוהשלשהדגנכםינשהשורמאדוע•

םינשהתאןימיזמהשלששםשכםינשהדננכ

תפסותןיאוהשלשהתאןימיזמםינשףא

ןיאשםשכויהאמויהוליפאוליעומיחאה

ויאןכםהינשומזויש־עםינרהנםינש

ויהוליפאוםתשלשומזוישדעםינרהנהשלש

ומכתורטשהתודעיםידעורמאמהאמ

ולםתישעובותכהרמאםתודעהרקחנש

ואבוםידעודיעהיויחאלתושעלםמזרשאכ

וממזשהמםהלתושעלןידםולטבוםירחא

שאתוכמבסאהתימבסאדעומלתושעלי



הצקןדעיןינקהורכמהןידןג

•יעקרקהןידכדבעהןידויולאבאצויבו

הנוקהדילםיקתענהםירבדרמאמהףוס

םיכירצםניאוקתענוףסכהןתנשןויכ

ףככהןתנשןויכםתקתעהםדוקובתכ

יולםקוףסכהןתנורמאנשןינקהםק

םינתונוונהנווברוזחלםהמדהאלוכיןיאו

םיקתענםניאשםירבדךאיקיפסמוןוכדע

ןיעכאיההקזהוןינקוסיסתהלרטשםיכירצ

.תדמתמהקזחהןיאשןויכךאהקתעהה

םינפללארשיבםודקנהנמודמשהםייקתנ

לעוהוואנהלעלארשיבםינפלתאזורמאנש

ןתנוולענשיאףלשרבדלכםייקלהרומתה

רבדלעןוצרהלארשיבהדועתהתאזווהערל

רבדהותואםוקמבולענףלושהשיפתובןיאש

:ןינקהםייקיוהערלונתונו

דיבםינקנהםירבדיכהארנרמאמההן£

אלאתודעורמשךירצוניאהנוקהי

הקזהבםהבונדוידיבאובלםילוביםניאש

הנוקהדיבתדמתמהניאהקזחהוליאוהו

ןיאשהמאויתודעברטשהםהבבייההנ

םיעבותאלאןינקהםצעהקזחהורטשה

יםהמדהאסהיאלןינקןיאםאשןינקב

היהישדבלרחארבדבםאףסכבםאןינקהו

ךירצויםהמדהאוברוזחלןכתיאלוןוצרב

בוננהיהיולשאוהשרבדרוכמלרכומה

דבעושמואהדבאואלוזנואקושעוא

ורכמיותואףורטלתמדוקםילעבהדיבוחב

רכומלןועטלהנוקלןיאהנוקהתעידיברכומה

רשאןייועמרבדרכומההארהםארבד

הנוקלןיאוילעבלאחקלנםאבוננהיה

אלארבמנהרבדרכומהןמעובתלתוכז

םתסרבדרכמםאאלאולךלוהווימדלטונ

דימףרטנבוננהובוננרבדולןתנןכירחאו

ולרכמשרבדרכומהןמעבוההנוקהוילעב

:רקוהןכירחאולוזבורכמשתעבהיהאמש

ןוצרבוףסכבםינקנםילטלטמה

םיתכהותועקרקהו

יןינקבוהקזחבורטשבוףסבבםינקנםידבעהו

ינריכשתףסכבלכוארמאשןונכףסכב

ונקיףסכבתודשתועקרקהלעוייתלכאו

ץראה.־שבכנוהקזחבוימותחורפסבבותכו■

יוהערלןתנוולענשיאףלשןינקבויםכינפל

רבדלכלםייקףסכהןתנדצהזיאבףככב

רטשןיאשוליפאוםידעםשןיאשוליפאו

הלכקהילעביוברוזחללוכיםהמדחאןיאו..

ונקתםהאלאתונוקתועמהרותירבדורמא

םירבדבהרותןידמוניאשההבנהתושעל

ןונבההבנהיוארןיאםאותהבנהיוארש•

תושעללוכיןיאםאוהכישמםישועהמהבה

הניפסהןונבהריסמםישועהניפסןונכהב־צמ

תונוקתועמשפ״עאתועקרקהןכאיתיבהז;

המלויםהירבדיפלהקזחורטשםיכירצ:

לשרתמתועמההנוקהןהנשכיבהכישמונקת־

ונקתןכלעויונקהרבדהתרימשמרכומה

רכומהתומחבאוהךושמיאלדעשהבישמה

רמאיםאונתנשתועמהוושקהשמצעשחו־.

לכויאלהילעבךיתועמופרשנחקוללרכומ

רמושבאלאםהלאלהיהיוליפאיכןכרבדל

עקרקבאלאהרימשםהלןיאםיפסבםנ.־ז

תועמםהינשךרטצישדעןקתלוצראלו•

הדותרבדןינקנתועקרקהןכאיהכיממו

אוהףסכהשילהארניהקזחבובהכבףסכב

קתענרבדוניאשקיןכאןינקהםימתמה

תויהלםידעהםערטשהונקתהנוקהדיל

בתכבבוהבהשןוצרהןיאויןינקהעידומ

היהיהובווידיבזנתונוךלרוכמהדשש

ןכאהשאהןינקבםישועשןזנבךלרוכמ:

הקזחבויןורהאםוילןינקהעידומרטשה

הקזחבהנוקההנקותיברכמשןטבםינוק.

חתפובהתפואץרפואהנבש;ונב

האנוהה

תאשיאונותאלווח*זםוקמברמאנש

לעבהיהשןונכםירבדתאנוהבאוהותימע

ולאשואםינושארהוישעמלעופרחו•הבושת

המב•

ןיד

'יכורמאנשןינקו:רכמבהרכזנהאנוהה

הנקואךתימעלרכממורכמת

המויויחאתאשיאונותלאךתימעדיט



האנוהה
ןג

 

היהיהאנואוניאלכלהושקדתויחבלכא

וניאשתקזחבורכומוםומובהיהורבדרכומ

ןתנוןייולרנסןונבהאנואוהזםומלעב

הטמולןתנוהפיהטחולרנמץמוחול

המהבולן.־ינוהאירבהמהבולרבמהשואב

רבדברבמבלכונהלכויסומלעבואהלוח

הקולהדימרכומהומילעהותחפולשיש

ןכו.דוערבומאוהשכהקולהלעןידהאוה

הרשמהןכוובאצויבוןייבסימםינבמה

לכםהבאצויבוםישבירבסהלםנידשםירבד

רבדבורבחהמרש־מןכויהעדהבננאוהש

תאשיאונוהאלורמאויתוחפבוההקלו

א־יארההברבדהותימעתלוזביבוותימע

וזהרהזאללכביויוננבורלבוהבהרבד

הדכבטפשזצבלועושעהאלהרהזאהליבנ

ןכאוןבאולשישימוהרושמבולקשמב

רמשמלודנבתונקלןיהוןיההפיאוהפיא

דצבם־רוסאסיסמההינימולאלכןמקב

אצויבלכוםילקשמהותומאהוהודמהוהנאוהה

הננרבבויהנידמהישנאהמכסהיפלםהב

רבא*ורסאבנהנמההנשמלבוהבה

תבשהורבסיהריכשנושדההרובעייהמ

לקשלידנהלוהפיאן־טקהלרבהחתפנו

ויניעבץרוקהלכויהמרמינזאמתועלו

לבבבייחמויתועבצאבהרומוילנרבללומ

דבעהוריבשהלכאיורבחלקיזישהמ

וניאםהינשבדהאייב־שפתנשהסב

יהאנוא

תוריבשה

ומויברמואוילעםויהיקלהבהשועריבש

וילעםויהלכהשועריכששיוורכשןהה

רקבדעךתאריכשהלעפןילהאלרמאנ

ולעפוזמרנכהלעפםשבתוריבשהתארקנו

ןמקלהריאשיאלש.רמולשיויולןתיאל

ולערפיאלשידברהמלדעתויהלהלעפה

לכהכאלמתושעלרכשנהיםויהותואכ

ולשיםאםויהיצהבהכאלמההמלשנוםויה

ולערופואלםאוהשועהרחאהכאלמ

־רבעשיהכנמריכשהםילשי•אלםאוםלושמ

ערופאצמאלותוהילשםוקמל$0ללוריכשה

בנננשןיסנואבבייחרכשרמושויורכשול

וא

ואומומבוהננשואעדויוניאשהמב

וניאשךיהלאמתאריורמאנןכלעותותיהפב

יכזןוממבהאנוההןכאיןוממשנועלהנוע

רועשויויהאתאש־אונותלארכממורכמת

תותשאוהשארמנהילעבושריפהאנוהה
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