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 רוד תונש וגיב םלוע תומי רוכז =
 : (נ'ג טיככד) ; רודו

 אשראוו

 קפל | עמרת | תש



 .דובבל

 ר'רהומ .םכחה רקיה יבא

 . ממאלבנעזאר קחצי

 תאמ =

 ודבכמו ובהוא ונב | =

 < | רבחמה

 ייח ךיטדב ךל רמאו
 ייח ךיטדב ךל רטאו

 ('6 "מ 36קוסי)



 , ארוקה לא רבדצ =
 , ואסכ לע בשי  וכלמ ,לשומ יוג חיה לארשי תע

 , םצראמ ללש תחקל ביואה םהילע םק םא םתרמשמ ורמש וירש
 ינב ומחל היוטנ עורזו הקזח דיב ,חמחלמ ירובג ויח המה םג
 ויה , הלא םתורוק ירופפ -- םתדלומ ץראו םמע דעב בקעי

 בא | -- .לבתה ימי .ירבדב ורפוסי רשא םעו םע לכ תורוקכ |
 רשא הרדהו התראפת .הדבא ןורשי תדע , הבהרמה התבש ירחא
 , ולפנ םיללת היכלמ ,לבת יוצק. לכב הצופנו , םדקמ הל ןיח
 אוהה םויה ןמ -- וכלה התא היתורוק םג , יבשב וכלה הירשז
 ןודבא ימי ירופפ קר םה לארשי ינכל םימיה ירבד האלהו

 : -- .הברחו |
 תחתמ םדימשה לבל םחיטבה יכ ,םרזעב 'ה דמע אלול

 תמכ וחכשנ התע יכ , ץחאה .ןמ הלב םתירכח לבלְו ., וימש
 -- .ודלונ םברקמו םנטבמ ואצי רשא םהינב ןורכזמ .םנ בלמ"
 רוא ונתנ רשא םילודנ :תורואמ וראשנ רודו רוד לכב לבא
 ךשוח תוביתנו העות . ךררב תאצל ךיא , םורוה -- םהיחאל
 םצפחב םש ישנא הלאה םישנאה הזבו -- שמשהו רואה םוקמל
 שדחמ ול ונתנו בקעי תיבל הנפ ןבא וחינה , שימלח ךוצב קזחה
 םימכ ושאר לע ורבע , תורצה ובר ירחא רשא , לזרב ידומע
 וילגרו , ץימא ראשנ הזח ןובנהו לגדגה יוגה דוע  ,םיסכמ םיָל
 | -- . ודעמ אל

 תיב ליצהל םורממ , וחלוש רשא הלאה םיכאלמה תורוק
 םע תורוק ןה ןה , ןודבאו לואש קמע אוה םיאפר קמעמ בקעי
 -- .םימכחה ויכלמו לארשי

 ןיאב הממש התיה ץיראהו תואבצ 'ה לכיח ףרשנ ירחא
 חורה אב רשאכו , םינשעה םילחגב ןטק בהל ראשנ רוע ,בשוי
 שא שדחמ האצי ,לארשי ינב תובלב בשנו הרוכגו המקנ חור
 םתשק וכרד דוע לארשי ינב , ביואב .תוברח התשעו דרמה
 םתעיגי התיח קירל לבא , םתוריה דעב םזועו םחכ לכב ומחלו
 האב אל העושתהו ץראל םימכ ךפש םמד יכ ,םעפה תאזב םנ"
 -- . דבוע יוגל ויהו ,הדבא םנוא תירחא

 גירַהל :-- תחא הרטמ קר ןורשי ןבל הראשנ תאז רחא
 תיבב ףדרומו אכודמ ותויהב יכ , הב עשעתשהלו ,ותרות ןרק
 ריעה ןואשמ קחרתה םא , הינכושו ץראה תלשמממ ץוחבו
 דמלו ,הרותה תנפב בשיו. , וראוצ לע האלה ווג לעמ ךילשהו
 יִכרד -
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 = , תועניח ויתומצעל החונמ , ושפנל גנוע הב אצמ ,יח לא יכרד

 תככ םרדהב ותדלומ ץראו וכלמו
 אר לעו , םירבעח ידלי ופפאתה
 הב -- רוד. רודמ הלכוקמה פ'עבש הרות םג --  ויקחו השמ

 - ויקלא ילכיה הארי - = . ,םיאבה םימיל חבוט הוקתו

 ןריעו ריע לכב ןכל -- .ה
 : תרות םודמלו , רודה ילודנצ

 - תוצראה לכב דומלתה ימכח י'ע ורמאנ רשא תוכלה ואצמנ
 ילארשי  ינבל םימכחה ווצ רשא תונקתה לכ םג ,וצופנ רשא
 -- םחילע םימעה תולשמממ אצי רשא תוריזגה ידי לע ןתושעל
 = תורוק ירופפ הנאו הנא וצופנ דומלתה ירפס לכב הז רובעבו
 -- . םחה םימיב ויה רשא רודו רוד לכ ינוכנ ייחו םידוהיה

 אוה ,א תפל ן ב יפוי 'ר אנתה םק ,םיאנתה ימיב דוע
 ,עגי , בקעי תיבל הזמ חומצל לכות רשא הלודגה תלעותה האר
 ותכאלמ םג ןורכזל וירחא ריאשחו , תורודח רדס בתכו , ףסאו
 ,םינואגה ימיב דחא דמע וירחא -- , הבר םלוע רדס ורפס הלודגה
 . לארשי ילודג םגו :םינואגנה -- . אטוז םלוע .רדס רפס רבחו
 הדש לע םתשרחמב ושרה לאנברבא רשהו ד"בארהו ם"במרה
 רודמ םהיתונשו םש ישנא תורוק ובתכ םהירחא ; וזלה המכחה
 ,הלבקה תלשלש ,ד"הס , ןיסחוי 'פ םירכחמה , םהייח ימי דע רוד
 < תרטמל אב הלאה םינורחאהמ דחאו דחא לכ . ד"צ , "הש
 ררבלו ראבל -- וזוע לכב לדתשה , ועיגה וידי המכ דעו , וצפח
 שפנ הבאת רשא שיאה יח יתמ , הרקמה היה יתמ ,,תעהו ןמזה
 ., ןמזה רבדב וקפס םלכ לבא . ואובמו ורוקמ תעדל  תילארשיה
 לע לארשי תנמ ויה םויו םוי לכב רשא תוערה תורזגה י'ע יכ
 ,וירכועב ויה סופדח ידי יכ ,םיתועט וילכ יאשונו דומלת ירפסב
 - . ןהיתורוקו ,םיתעב םירבחמה הלא ודגנתה ןכלו

 הרקיו הלודנ הכאלמ השע םחמ שיאו שיא לכ םלוא
 היא עדת אל עודמ ,השדקטו הצרא הדבא םא יכ בקעי תדעל
 = וריאשה רשא הכרבהו .םתבהא תרכזמ חונת היאו , וכלה הירובנ
 .דוע םהה תוירא לאה תולודגה תויחה תאז לכב -- . םחירחא

 = -- שידגב ראשנה תא םהירחא ץבקל תונטקה תולמנל וריאשה
 ינב תרקמ םע דחי םש ישנא תורוק בותכלו -- םיררט .תושעל
 ", טרפב רבד לכ .םהה םימיה ברקב םתוא הרק רשא לארשי

 ו / 7 | . וטוקטב



 וא םהירפס ורבח הלאה םיבתוכהמ דחא לכ יכ , יוארה ומוקמב |
 , דבל חרקמהו דבל םילודגה רדס וא רוציקב =

 ןהכה ןוירוג ןב ףסוי ונל בתכ םתורובגו םידוהיה תומחלמ
 םולש 'ר ץילמה ונל בתכ הלא ונימיב םנ - 'ה םעב אבצ רשח
 ראפל אוה רשא -- , תורודה ארוק ורפפ השודקה הפשב ןהכה |

 ,םלובג וביחרה אל הלאה םירפסה לבא -- ךזה ונושלב הלהתו
 פוטיט י'ע שדקמה תיב ןברוחה ימימ ונל הרק רשא תא יכ
 - .ונל ודיגח אל חשודקה וניתפשב הזה םויה ךע

 תורוק זנכשא ןושלב ונל ורבח ץערגו טסָאי םיליבשמה
 תופש יבתכו המכחה ירעש וחתפנ םהינפל יכ ,םויח דע םידוחיה
 , לארשי תורוקל תוכרצגה תועידי םראבמ ובאש רשא תוירכנ

 הזכ רוקממ םנמא םא ,המש עיגת אל ירבעה די רשא םוקמ <
 רוקחל לקנ תאז לכב , בזכא ימימ םג םיעבונ , לכנ דילימ בצחנה =

 תא" לבקו ,ערל בוט ןיב ןיחבהל , לארשי בצמ ונממ שורדלו
 רשא רבדה תא חאלה ךילשהלו תמאה קיחמ אצי רשא רבדה
 הלאה םירבהמה -- . תרחא חנומא ןב ותויהב בתוכה בתכ
 ואצמ רשא לאה תועידיה לכ תא לארשי ינבל ואיצמהו וטקל
 לארשי תורוקל םיעגונה  םירבדח לכ ופסאו הנפו רבע לבב
 םה םג לבא '. םתבאלמ הלדגו -- םיניעל הפי ןינב ודימעהו
 חוה התאר םניעו | . וכלה רוא אל ךרדב םימעפלו האורב ונש
 ולגו -- תורזח םהיתועדב תמאה ךרדמ וטנ יכ ,הנשוש תחת
 ולכי ןדעב םג רשא הנומאל םיענונה םינינעב םכל תומולעת
 םיענונ םניא רשא םירבד םהירפסב ובתכ םג .םידוהיה תורוק בותבל
 תרות רפסב והטמב עגנ קר רשא שיא לכו ,  לארשי תורוקל
 ומרכל ךלי. חרזאה לכו -- םירוב לע םתוא עדוי , דומלתו השמ
 . דירחמ ןיאב וירפמ לכאיו ,םימרוכה ול ועטנ רשא

 תועידי יתפסאו , םיקנע יבג לע סננה יכנא יתדמע ןבל

 : ךשא הלאכ דועו , הכרבל םתומש יתרכז רשא , םילודגח ירפסמ
 לכאמל בוטה ירפ תא יתלכא םג --ייתכאלמב םיניעל יל ויה
 ןעמל ,  ארוקה ינפל ויתאבחו , ורפסב ץערג םכחה איבה רשא
 יכ וב יתאצמ רשא רבדה תאו -- ויניע הנרואתו ,ונממ םעטי
 םא | - לעמ האלה יתכלשה בקעי תיבל ףגנ ןבא תויחל לכוי
 ךלח ש \ ו

 ה א
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 = .לובנמ םיאצויה םירבד יתבתכ אלו"-- ןימיל יתינפ לאמשל ךלה
 = רשא הרקמה קר בותכל יתלדתשה יכ ,םידוהיה תורוק ירופס
 .ישעמו םתרותב רתוי םיעדונה וימכחו בקעי  תיב תא הרק
 לפואה הטעמ רשא הלאה םירבדב םנ -- . לארשי תבוטל םהייח
 םריאהל ולרתשה לארשי תורוק םירקוחחו , םהילע חוני דוע
 בוטה ךרדה יל יתרחב ,שמשה ןיעל רתסממ םאיצוהל םתמכחכ
 תעידי תטכחב יתעד תווחל הפ יתאב אל יכ , יתבצחו יניעב
 םילודגה םוקמב בציתהלו , הנבה השק תוטוקמב לארשי תורוק
 הז .יכרד יכ ארוקה הארי םא ןכל -- ינתממ הבע םנטק רשא
 -- .רחא ךרד ול רחבי , ויניעב ןח אצמ אל

 \וניתפשב יתרבחמ ךינפל ןתונ יננח ! ארוקה התעו
 ינאו -- ינשה תיב ןברוח ןמ לארשי תיב תורוק -- השודקה
 = ירבד דוע ךינפל םישל ינפל רשא הכאלמה לגרל הלהנתא יטעל
 -- חלפ האיגש הב אצמת םאו -- םויה דע לארשי ינבל םימיה
 -- ןיבו יט תואינש יכ

 . ק'פל ט"כרת באב רשע השמח םוי אשראוו

 טטאלבנעזאר קחצי 'רב ןרהא לאומש



 ללוב

 םיאנתה ימי

 . םרפסמל 68. םלוע תאירבל ח"כתתת םיפלא 'נ תנשמ

 רע

 . םרפסמל 290, םלוע תאירבל "קתת םיפלא 'נ תנש

 , הנושאר תרבוה
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 .תירזע ןב רזעלא יברו לאילמג .ןבר ויה תחא םעפ בוש
 םיפוצ רהל ועינהש ןויכ .םילשוריל םילוע אביקע 'רו עשוהי 'רו
 אצוי היהש לעוש ואר תיבה רהל ועיגהש וויכ , םהידגב וערק
 = קחשמ אביקע 'רו םיכוב םה וליחתה םישדקה ישדק תיבמ
 "המ ינפמ םהל רמא ,קחשמ התא המ ינפמ ,אביקע ול ורמא
 % , תמוי ברקה רזהו וב בותכש 'םוקמ ול ורמא םיכוב םתא
 .ןכלה םילעש םמשש ןויצ רה לע וב םייקתנ וישבע
 : ול הדיעאו ביתכד קחשמ ינא ךכל םחל רמא , הכבנ אלו ,וב
 | יכו -- והיִכרבי ןב הירכז תאו ןהכה הירוא תא םינמאנ םידע
 . הירכזו ןושאר שדקמב 'ירוא אלהו , הירכז לצא "ורוא ןינע המ
 .'לש ותאובנב הירכז לש ותאובנ- בותכה הלת אלא ינש שדקמב
 ..םילשוריו שרחת הרש ןויצ םכללנב ןכל ביתכ 'ירואב -- הירוא
 :.ובשי  דוע בותכ .הירכזב רעי תומבל תיבה רהו היחת םייע
 . ןתאובנ המייקתנ אלש דע -- םילשורו תּובוחרב תונקזו םינקז
 = -- חירכז לש ותאובג םייקתת אל אמש ארייתמ יתייה 'ירוא לש
 לש ותאוכנש עודיב ,"ירוא .לש ותאוכנ המייקתנש ושכע
 . ,ונתמהנ אביקע ,ול ורמא הזה ןושלבו תמייקתמ הירכז
 -- ונתמחנ אביסע

 . ןמא ונטחני 'ה

 , תוכמ 'ט ףוס
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 , םירשי םיקחו הרותה ינדא לע היונבח ריעה םילשורי |
 ןואג תא ותחשו , התלחנ םיוג ואב , םירז תכפהמו הברחל התוה =

 ןכ יכ , םלוע לת ושע רדהו יפויב יונבה שדקמה תיב -- בקעי
 וינפ לעמ םשרגל ומעב 'ח סאמ אל תאז לכב :תואבצ 'ה רבד
 אמצה שפנל וקשה רשא עדמו המכח ישנא םכותב םיקה יכ הצנ
 תומצעל םייח ונתנו ,וב וכלי רשא ךרדה םהל םורוה , םייח םימ
 -- . חיח שפנל םושעיו הלאה תושביה

 ןכר םג היה איהה תעב םידירשה םילודגה תורואמה ןיב
 היה .אוהו ןקזה ללה י"ע םימ קצי אוח -- יאכז ןב ןנחוי
 לע דמע רשאכ שדקמה תיב ימיב .וידימלת םינומשמ ןטקה
 אירדחנסה ישנא ןיבו , לארשיב הרות הברה זלה םכחח , ונוכמ
 הדש לע ןוחצנב דמע רשא ןושארה היה אוה -- .ובשומ היה
 , ותמכח הטמב םהיניש תא הכיו םיקודצה דגנ הנומאה תמחלמ
 המחלמב -- ,לבה ינדא לע םידסוימה םתנומא ידומע תא לוחיו
 התיה ותמגמ לכ ,'ה לכיה תא הבירחה רשא הנורחאה הארונה |

 ושקי לבל רועה ישנא ינזאב ארק שפנו בל לכבו . םולשל קר
 יעירפמלו -- ביואה דגנ ודמעי לבלו םחכ קירל תולכל -- םפרע
 -- השדקמו ריעח תא םהישעמב ובירחי לבל ,רבד ריעה םולש
 , םעהו ריעח תבוטל ובל תוריקמ ודרי רשא הלאה וירבדל לבא
 רשאכ יהיו -- םוינ ירחא םוכילשיו תעמוש ןזוא וטה אל המה
 תא בוזעל רמוא רזג , ירפ ושע אל וירבד יכ  ,יאכז ןכ האר
 תנחמל רובעלו , ותרותו ודעב החונמ ול שקבלו םירועה תנחמ
 ,וצפח תרטמל אובל ויניעב היה השק יכ ןעי ךא -- .םיימורה
 ןטשל ודמעי לבל ריעח ינוירב ינפמ , קיצמה תמח ינפמ ארי יכ
 רשא ארקיס אבא םינוירבה ישארמ דחאל ובל ינופצמ הלנ -- ול
 וכ םג ,ןראב ןנחוי 'ר תא ומישיו -- ותוהא ןב חיה
 יכ , םינוירבה ונימאי ןעמל , ער וחיר רשא רשב תלבנ וחינה
 םינוירבה שאר דמע אלול ךא -- . הרעשה והוליבויו ,יאכז ןב תמ
 תמא םא תוארל ,ןוראה תא םירעושה וחתפ התע יכ , ותרזעל
 , לארשיב תאזכ הלבנ ושעי לבל , םב רענ אוה .ךא , רבדח
 וחתפנ ריעה ירעשו = . ולוקל ועמשיו םכר ןורא תא הותפל

 כונאי:אפזעוו הנחמל וינפ םשיו םולשב אצי ןנתוי =
 ול רמאיו , ותארקל חמש , וחאר רשאכ אוחו , ימורח אבצ רש |



 % פוי ?  ו ט

<- / . 2 
 ו

 הפו /

 חנבי יל ןת :ותאמ לאש ןנחוי 'רו .ךל השעאו המ ינממ לאש
 םא יכ ,ועדיב - לאי למנ ןבר אישנה תחפשמו . הימכחו
 < חטה רשהו -- .שדחמ ןנוכי םידוהיה בצמ הטילפל וראשי הלא
 . ובל לכ תא ול ןתיו , ותשקבל ונוצ

 י"ע , תינש בקעי תיב הנכנ הנממ יכ ,הֶנבי ריעהח םש
 שדחמ ומיקח הב -- ויתובשומב רוא הציפה רשא אירדהנסז
 , יפויב יונב , הארמל דמחנה רותה ןינב תא םילודגה סיקנעה
 ירפ השוע ץעו .תיז יליתש ובו ,םרכ ויביבפ ,המכחו עדמב
 םיקח וידימלתל תורוהל , תבשל יאכז ןב רמח חפ --  .רדח
 .,החונמ ןק האצמ אל ושפנ דוע תאז לכב . -- םירשי םיטפשמו
 = ,ץראב תומש המש תמקונה ביואה ברח רשא םחלה ימי לכבו
 68 ט'כתת תנש ,ריעה תמוח הלפנ יכ עמש רשאכו--עוגרמ ןיא ובלב
 ,וידימלתו אוה וידנב תא ערק ,רצ ידיב לפנ תואבצ 'ה לכיהו
 . 'ה ףרש רשא הפירשה לע ולבאתיו

 תנביב התיה רשא אירדהנסהו הלאה םירבדה רחא יהיו
 לע בשוי תויהל רחבנ יאכ ז ןב ןנחוי 'ר -- הדסיתנ שדחמ
 -- ןקזה ללה ידימלתמ ראשנה לודגה היה אוה יכ הנושארה אסכ
 תדרמ יאכז ןב וליצה רשא ןוע מש ןבר ןב לאילמנ 'ר יכ
 וגניאו , םימיל ריעצ דוע איהה תעב היה , ביוא ףכמ תחש
 -- ויתובא םוקמ אלמל רשכומ

 לוח רורב ריע התיה ודומל תיבו ן] ג חו י 'ר תחונמ םוקמ
 קוח לארשי ינבל םש םש -- הנבימ הקוחר אל , לוח ילב וא
 רה לא םאיביו , ונאצ תא הערה המשו , הדגאוהכלה ,טפשמו
 םתרות תראפת רשא ויח חשמה -- םיברח וידימלת ןיב . םיהלא
 ,לודגה רזעילא 'ר :םה הלאו ,לבת ילע אב רודב העיפוה
 ןועמש יבר ,ןהכה יפוי'ר ,איננה ןב עשוהי 'ר
 -- דיבכה ןורחאהו -- ךרע ןב רזעלא 'רו ,לאנתנ ןכ
 .ךרוע ןב רז ע לא 'רו, , ל"זכת רמאמכ , םלכמ לודנה היה אוה
 -- ."םלכ דגנ עירכמ הינש ףכב

 ונל םיעדונה םימכחה םינקזה הלא םג ויח םהה םימיב
 ! םה הלאו , איררהנסב טפשמה תואסכ לע ובשי רשא םשב
 וילע ארק 'ה רשא םידירשהמ היה אוה אסוד ןב אנינה 'ר
 .ערזמ אוחו .קודצ 'ר .ינב אנינה ליבשב ןוזינ םלועה לכ,
 .ובכשמ תתל והוסנאו , ימורל הבשנ תחא םעפ -- םינחכה

 החפשל
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 םיעברא שדקמה ןברוח לע םציו -- . אטחמ לצינו החפשל
 ןמזח ילודנלו םהה םימיב ותא יח רז עלא 'ר ונב םג -- םינש
 ו%%ףא רשא -הנקה ןב אינוחנ 'ר -- ידמה םוחנ--בשחנ
 ןב אפוד 'ו -- . האילפו ריהב הלבק 'ס רבח אוה יכ וילע
 הרותב 'ד וכרב ייכ , תונחלש ינשל הכז אוה - סוניכרוה
 םיפוצמ תואסכ לע ובשי ותיבב יכ , וילע ורמאו לודג רשועו
 - תינטב ןב לואש אבא -- .םימי ךיראהו -- רוחט בהז
 וקרוה ירחא הדמ ילכב תורתונה תא ףסאו , ןיי רחוס היה אוה
 : םילשוריב םורבזנח ינפל םאיבהו ןיי יברג תואמ שלש ץבקו
 הדמב לועמ הייקנ התיח ודיו ,הזח שיאה תקדצ הלדג ןכ
 יתאלמ יכנא : וימעל ףסאנ םרט ללהתה קדצב ןכל -- לקשמו
 --". יל ויה קדצ ןיהו קדצ תפיא יכ ,םייח םיקלא ירבד ירחא

 שדוקב ותכילה ךרדו ותדלומ םוקמ .וז םג שיא םוחנ
 הקוחר אל וזמג ריעב דלונ הזה םכחה : הזה םש תא ול ונתנ
 "הבוטל וז םג, ונושל לע ותלמ וחרק רשא לכ לעו -- אסיל ריעמ
 ויניע , םימיב אב רשאכ ךא , רשועו רשואב ויה וייח ימי לכ
 ואב רשאכ . הלהמ הלפנ ויתומצעבו , תוארל לוכי .אלו והכ
 הצפח שפנב אוה ךא -- ערה ודמעמ לע וכב , ורקבל וידימלת
 : ורמאב הלאה םיבואכמ תא אשנ הולא תומותנת וברקבו
 םעפ -- יעשפ לע ינרסי יכ אוה קידצו ,תאז יל התיה 'דמ,
 יתאב , רחומ ודעב םיאשונ םירומח יתאו ינתוחל יתכלה תחא
 תא תויחהל ןתמ ול תתל , ינשקביו , ןויבא שיא ינשגפיו , ךרדב
 ; תובוצרחח חתפאו אשמה קורפא דע תוכחל ויתיוצ יכנאו , ושפנ
 , וילא יתינפ םרט הזה ינעה יכ , יתעינו התיה .אושל לבא

 יתללק יכ דע יבל תא םיערה הזה הרקמה -- . תומיו ,ונניאו |
 רשא לע יתומצע שילחיו , יניע רועיו , 'ח ינטפשי יכ ישפנ תא
 רפוסי דוע הזמ בר ."םוי השק תרזעל יתשחו יתרהמ אל
 -- . ערתשהל עצמה רצקו , םוקמח הפ אל ךא , וייהו וישעממ

 ןיב רשא םירבדב םג ןנחוי 'ר ךלה הרותב ובר ךרדכ

 םע םג -- םדא לכ תא דבכמו בחוא היה אוה -- וחערל שיא =
 ונינה הלא וישעמ ןכל .קדצו רשיה השע תרחא הנומא ינב

 לארשי ינב ודרמ םירצמו ענעריקב םנמא םא יכ -- ומע ינב דעב
 תוכ?/=ב / /
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 = םיקשהל ולדתשה םהה םילשומהו , סוטיטו סונאיזאפזעוו :תוכלמב
 | ילכ םהילע וכפש אל  תאז לכב ,הזה דרמה שא תא תובכלו
 " .תורוק ירקח םינמאנ םידע ונל ודיעי , תאז לעו , םתולכל םמעז
 הדוקפה חאצי הנורהאה המחלמה התבש ירחא יכ . תונומדק
 תא תימהל זוע ושפנב בהרְו רשא שיא יכ ,הלשממה תאמ
 םולש , יא כז ן ב תגהנה תחת יכ , העדיב : ושארב ומד ידוהיק
 תאמ האצי םא ונל עדונ אל תמאבו -- . םימיה לכ היהי הולשו
 םימד שיא תוכלמה ימי דע הדוקפ לארשי תרע לע הלשממה
 םלשל לארשי ינב תא וצחל סונאיזאפזעוו ימיב -- . ןאיצימאד
 תיב יכרצל םדקמ ומלש רשא סמה אוה ,תלונלגל לקש יצח
 . ףסכה תבהא קר , םעה תאנש הבסה אל תאז לבא , שדקמה
 , םהימרכו םידוהי ידש תא ולזגו וחצר איהה תעב םנמא םא
 , תלשממה תדוקפב הז השענ םא רמוא רוזנל לכונ אל לבא
 זא ארקנ הזה חצרה -- .לארשי תיבל הערה האצי הקיחמו
 " לארשי תמדא יכ םתוארב אירדהנס ישנאו "ןוקירקיס, םשב
 ןינק רבדב םיבר םיקח ונתנ ,  םיזזובל בקעיו הסישמל היחת
 -- ,תודשה רכמו

 ךלמה  תוחא יכ | , לארשי ינבל תובוט הבסה תאז טנג
 תכומ תשא התיה איה , עיצנערעב , סודרוה תיבמ אפירגא
 השאל ול היהת יכ הב קשח סוטיט ךלמהו , ראות תפיו הארמ
 קירל ךא .,הבהא תועורזב הזחא םיבר םימי -- ונימיל תבצנ
 תאנש יכ ,התוא  בוזעל ןיחלנ רבשנ בלבו , ותלהות התיח
 , תזה רבדב ותרטמ גישהל ול הנטשל הדמע םידוהיה לע םיימורה
 השאב לשומה ןתחתי יכ םהיניעב התיה הצמשו הבעותל ןעי
 מק

 , ןוי ץרא , ימורב םהה םימיב םידוהיה  תורוק  תובקע
 העיפשה הנביב אירדחנסה םג , קפס ילבו ,ונל ועדונ אל םירצמו
 : = ואיבח ןילא -- םימ ולד םה םג אוהח ראבה 5 .חרואב םהילע
 "=  ינינעב םג , הרותה יקהו הנומאה ינינעב םהל השקה רבדה תא
 " 'ח רבדו , חרות האצי תאזה אירדהנסמ יכ , לארשי ידעומו ינח
 | . ץרא יוצק לכל הנָביִמ

 || עדונ אל ואכו ןב ןנח וי 'ר לש הזאישנה ימי רפסמ
 | שמחמ רתוי  וכרא אל יכ רמוא רוזגל לכונ תאז לכב ךא הטב
 . םרט 3 ןב =: ןאיצימאר רזכאה הכלממל ועיגה אלו םינש

 | תל .

 ו



 יי ו ו לי

 יי

 םיממותשמ יכ זואר רשאכ -- ורקבל וידימלת ופנכנ םורמל חלע
 םחילא ארקיו = ,םיער וינפ יכ  ,וחארמ לע ויחא לא שיא םה
 תמח ינפמ .יכנא אריו , ינתתעב תוצלפ יכ ונימאת לֶא ,רמאיו
 יכ יעדיב .חמיא הגהי יבלו , ישפנל יתארי יכ -- אל -- תומה
 ,וינפל דומעל לכוי ימו ,טפשמל בציתא םימלועח ןודא ךלמ ינפל
 -- אוח עצב אנוש יכ ,דחוש חקי אל , קדצה ינזאמ ודיב אלה
 וילא ושגיו , יתומ םרט יתכרב תא םכל ןתאו הנה ואוב התעו
 רשב ארומכ םימש 'ארומ םכילע יהיו 'ה םכל ןתי, : םכרביו
 , הטמה לא וילגר ףסאיו ,םהילא רבדל הלכ רחא :?היו ."םדו
 וכביו (78 גילתת תנש) , םינש םירשעו האמ ןב םימי עבש עוגיו
 . המכהו חרותה רוא הבכנ יכ ,םיבר םימו וידימלת וולע

 וישרש רשא ., ןמאנ עזג ראשנ דוע , עדגנח ןונכל זראהמ
 םיבר םלצ תחתו ,הוהנ חיר ונתנו וחרפ , הלעמ הלעמ ולע
 . םשפנל עונומ ואצמ

 ובציתיו , וידימלת ופסאתה -- ןנחוי 'ר תומ ירחא היו
 יכ םלוק ונתנ םיבר ,.אירדהנפח תבישי  םוקמ /תודוא וודחי
 ילודג .וזחאתה הפ :ןעי הנביב .המוקמ לע :אירדהנפה האשת
 בוזעל רמוא רזג דחא אוה ךרע ןב רז עלא 'ר קר -- תעח
 הנבי ןמ ןילמ השלש סונמע ריעב תבשלו ןירדהנסה ריע תא
 ךליו .םקיו ,םימח םיניעמו חצ חורב איה תכרוּבמ רוע יכ
 םימכח האלמה , ריעה םדאמ קחרה דדב בשי המש -- הסונמע
 התשנ יכ רבנתמה ןיעמ תויהל :לדח , ודומל הכשיו , םינובנו
 . 'ותרובג
 ןבר ,םיטכהה הלא .םתרות תרדהב לבת ילע ולע חתע |
 םיאנתהמ םילודגה םחו ,רזעילא 'רו ,עשוהי ר,לאי למנ +

 אירדהנפה תבישי םנמא םאו -- .םהה םימיב ויח רשא םירחאה
 הלאה םילודגהמ דחאו דהא לכ תאז לכב , םדקמכ הנביב :התוה
 ידומל םהידימלתל .תורוחלו הרותח לצב תכשל .םוקמ םחל ורחב
 -ר . דולב רז עול א 'רו ןיעיקפב .היח עשו הי הש ₪

 ןועמש ןכר ןב ישי עזגמ רטוח היה .אוה ל אילמנ ןבר

 ןושארח אוהו) .ותרותו ויקלא .דןבכל .דודש \ לפג/ \רשא
 לארשי .לַע דיגנל א תויהל , הרשמה התאי ולו -- (תוכלמ פורח =

 רחא | ו
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 ונוכז רשאכ לבא , הזמ ןב הזמ אוה יכ , שדקמח ןברוח רחא
 לע תחקל רשכומ היה אלו תורחבה ימיב דוע היה אוה הלעמל
 < התע -- ,יאכז ןבל תואישנה הנהנ ןכל -- .תאזה הנהכה ומכש
 אסכ לע לאיִלמג ןבר תא ולעה , אוהה לודגח תמ רשאכ
 תעב ותא ויח רשא םימכחה לכמ תאש רתי ול יכ -- תואישנח
 הבירמה תא טיקשהל וייח ימי לכ התיח וינפ תמגמ לכ איהה
 םינידב יאמשו לל ה ידימלת תוקלחמה יתש ןיב התיח רשא
 תיהת ,הנביב אירדהנסה יכ :אישנה עני תאז םנ . תוכלהו
 -- .'דרבדל םיקקותשמה םידימלתה לכ ושרדי וילא רשא סנה
 םע טופשת איהו ,רוסיאו רתיה , אמטו רוהט ןיב רוזגת איה
 אצי םרט הכלהו ןיד רזנ לכו -- .הלאה םיקלוחהמ קדצה ימ
 = ןיע תחת ,ןירדהנפד אקפשונב רשוא םלוע תקחל לארשי ינבל
 , הזח רבדב וצפח נישהל ול חיה השק םלוא . ותחגשהו אישנה
 לש םידימלתה ןיב תחקלתמ שא הלדגו הכלה םויו םוי לכב יכ
 תכלה םירמוא וללח , וקלחנ םינש שלשו ,יאמשו ללה
 תב האצי םנמא םא -- ונתומכ הכלח םירמוא וללהו , ונתומכ
 -- ללה תיבכ הכלהו םייח םיקלא ירבד ולאו ולא הרמאו לוק
 תבירמ רסה ןעמל ןכל -- .הזה לוקהל ןזוא וטה םלכ.אל ךא
 ישנא םילודג לע םג יודינ וא אתמש שנוע ןתנ לארשימ תאו
 יבר ותוחא לעב תא םג תודנל , ץימא חור הארח םכותבו ,םש
 ירעשב ויה רשא תוביר ירבד לע סוגקרוה ןב רזעילא
 רז עי לא 'ר הארה םויה ותואב יכ -- יאנכע רונת רבדב הכלה
 לכב אוה טילש יכ ,'ה תרותב הקזחהו הלודנח ודי תא לודגה
 לומ ווחתשה ,האירבה ידלי םנ , ותדוקפ לוקלו -- הנפו רבע
 ןמ םגו -- םה קדצב יכ ויטפשמ לע ודיעהו , ךזה ולכש תרדה
 ותומכ הכלהש א"ר לצא םכל המ הרמאו לוק תב האצי םימשה
 אל ,רמאו ,ודננ עשוהי 'ר דמע תאז לכב ,םוקמ לכב
 חרותב בתכנ רבפ יכ לוק תבב ןיחינשמ ונא ןיאו איה םימשב
 חמחלמ רובג 'ה םנ אוהה םויב ןכש -- . תוטהל םיבר ירחא
 -- לארשי רבגו , וינב והוחצנ יכ , םחל הדשמ ןוחצנב בש אל
 , םלכ ונמנו .םופרשו רז עי לא 'ר רהיטש תורהט לכ ואיביו
 רשא אביקע 'ר תאו .והוכרבו לאי לט נ ןבר םשאר לעו
 עידוהל תאז תוכאלמב תכלל ורחב םיאיבנ ינב לכחב תעכ הנמנ
 0 -=  ,םימכח תדע ךותמ לדכנ יכ לודנהל

 ןגוו
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 היחת אל יכ ,םולשה ןעמל תאז השע לאילמנ ןברו
 אב היה לאי למג ןבר ףאו , ל"זח רמאמכ , לארשיב חבירמ
 הז ןיאש יל המודמכ רמא ,ועבטל לושחנ וילע דמע הניפסב *
 , וילגר לע מע ,םונקרוה ןב רזעילא 'ר ליבשב אלא

 דוככל אלו יתישע ידובכל אלש ךינפל .עודיו יולג ! ע"שבר רמאו
 . לארשיב תוקולחט וברי אלש ךדוככל אלא אבא תיב

 ותמח סוכ תא אישנה ךפש עשוהי 'ר לודגה לע םנ |.
 . ולקמב 'וילא אובל והוציו שדוחה רוביע רבדב ודגנ ודמעב
 'רו = -- ונובשח יפכ  םירופיכה םוי תויהל לחש םויב ופסכו
 חקיו הוצמה לוקל עמשיו לובסל ומכש םש חור לפש עשוהי
 לחש םויב הנביל לאי למ ג 'רל אביו ,ודיב ףסכה רורצו ולקמ
 וקשנו דמע , אישנה וחאר רשאכ יהיו -- ונובשהכ ה"י תויהל
 --ידימלתו יבר םולשב אוב 'ה ךורב אוב , ול רמאו ,ושאר לע
 -- - ירבד תא תמויקש ידימלתו המכחב יבר

 לע ונרק ץיפחל התע לחה רשא הזה םולשה רוא םלוא
 תודדק שבל שדחמ חתע שמשהו -- ףלחו רבע הרהמ ץראה

 םידימלתהמ דחא שיאו  ,םויה יחיו -- אבחתה עיקר יננעבו *
 בישה אוהו , תיברע תלפת רבדב הלאש עשו הי 'ר תא לאש
 תינש אביו ,העש אל וירבדל דומלתה ךא , ותלאש לע הנעמ ול
 ל איל מ ג ןברו . רבדה הז תודוא והלאשיו לא ילמ ג ןבר ינפל
 התיה יכ ,ויניעב ןח האצמ אלו עשוהי 'ר תבושת תא ערו
 םעה ןומהו םידימלתה לכ יניעל ע שו הי 'רל ארקיו ,ותעד דגנ
 םעפ הפ וכרד הז  ,"ךלגר לע דומע, 'ה רבד עומשל ואב רשא
 ע שוחי 'רל חוצ תורוכבב קו ד צ יברד השעמב םג יכ , תישילש
 אישנח -- וילגר לע דומעל ןיסירת ילעב לכ יניעב , וינפל ענכנה

 רשא םעה ונוליו -- וילגר לע דמע ע שו הי 'רו -- שרדו בשי |
 הז יכ ,אישנה לאי למ ג  ןבר לע רעב םפא ןורחו , הנחמב
 והמש םימעפ שלש אישנהו ,רודה לודג אוה עשוהי 'ר
 אישנה תא דירוחל וידחי וצעיתיו . םעה לכ דגנ זובו הפרחל
 רז עילאא 'ר תא ורחביו --ואסכ לע רחא שיא בישוהלו ,ותלודגמ
 ,רישעו םכחו , רפוסה ארזעל דכנו ןינ היה אוח יכ הירזע ןב
 . הככש םעה תמחו -- ויתחת והומישיו

 לאילמג ןבר בישוח רשא חתפה רמוש תא וריפה םויה הָזָב
 ותוצו
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 < -- ד"מהבל סנכי לא ורבכ וכות וניאש םכח דימלת לכ ,והוצו
 . אובי , 'ה רבדל קקותשמה לכ יכ , םידומלתל ןוישרה ןתנ חתע
 . רשא שיא לכו -- ,וברתה םידימלתחו -- . ןיטשמ ןיאב עמשיו
 ובל תש אל אישנה םלוא -- . סנכנ , הרות רבד עומשל הוא
 = -- שרדמה תיבמ וידעצמ ענמ אלו , ושפנ תא וביאדה יכ תאול
 . 'ר תאמ הרפכ שקבל ךליו םקיו -- ושיבלה קדצ תונע חורו
 , ירוק תא אריו ,ותרוק לצ תחת אב רשאכ יהיו -- עשוהי
  :עשוהי 'רל אישנה רמאיו , םראת רוחשמ וכשח יכ תיבה
 אלה ,ול בישח עשוהי 'רו התא ימחפש רכינ  ךתיב ילתוכמ
 .םימכחה לבח לע הרשמה הנתנ ךל רשא לבוחה בר אוה התא
 םה המב , םתפנרפ השק המכ, ,םהילבחמ עדוי התא ןיאו
 : יואו ,  וסנרפ התאש רודל ול יוא . "םינוזינ םה הממו , םיקסוע
 . ,  אישנח התע .המע רבשנ בלב -- התינרבק התאש הנופסל הל
 = ןמאח ינפל , הלודגהו תואישנה יכרב לע לדג עלות ילע ןומא שיא
 : -- ודובכ ןויזב לע ול חלסי יכ , ונטמ שקבל ןליאה שארב דמועה
 -- , "אבא דובכ ליבשב ּהשע יליבשב אל םא, .ול רמא ךכו
 ותירב תא ול ןתיו , וינפלמ ענכנ יכ ותוארב עשוהי רו
 תרטע בשותו , ואסכ לע ובישוהל רזעל ול היה דועו -- . םולש
 -- + הלעבל

 " תא תינש שבל לאילמג ןברו , הלאה םירבדה רחא היו
 \ , ותלודגמ דרי אל הירזע ןב רזעילא 'ר םנו -- תואישנה שובל
 =. .ינפל שרד לאילמג ןבר יכ קוחל השענו -- שדוקב ןידירומ ןיא יכ
 -- .תחא תבש רזעילא 'רו תותבש יתש םעה

 . אפרמ רשא הקדצ שמשו , לפרעו , םיננעה וצופנ חתע
 . ןיב חולשו םולשה רוא שיפחל הלחהו ,התראפתב האצי היפנכב
 =. -- החונמ היתוביבס -- התבש הרותה תמחלמ -- םימכח ידימלת
 רזעילא 'ר םגו -- דירחמ ןיאו םולשב ואסכ לע בשי לאילמג ןבר
 --- םידומלתל ולוק תא תישילש תבש לכב וקוחכ עימשה הירזע ןב
 . ןיא עשוהי 'ר וולע רמא יכ דע ורשועמ ותרות דובכ היה לודנו
 = רהזעילא 'ר תמשמו -- וכותב הירזע ןב רזעילא יברש םותי רוד
 ,/ -- . םרשוע םימכח תרטעש םימכח תרטע הלטב

 = תיב קשמ ןב לודנה שיאה סונקרוה ןב רזעילא 'ר םג
 "  חחמצ םילעה ןיבמו - ץע יפנע ןיבמ זראכ םק , ךרותה
 | - . הנשושה
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 המדא דבוע היה םינשב ךר דוע היח רשאכ רזעילא
 ירפמ רענה חקיו םויה יהיו -- סונקרוה ויבא הדשב ויחא תא
 תא אשיו -- ערל בוט ןיב ןיחבהל ויניע הנחקפתו תעדה ץע-
 הרות דומלל 'ה תיבל ךליו ,ותיב תאו ויבא תא בוזעיו , וילגר-
 לע דקש הצפת שפנו בלב חמש -- . יאכז ןב ןנחוי 'ר לצא
 ןנחוי ןב", . הלעמ הלעמ הלע יכ דע הלילו םמוי הרותה תותלד
 : ולדג ךאתל וילע רמאו , והבשח םילודנח וידימלת ןיבו , ובהא
 , חפיט דבאמ וניאש דיס רוב אוה יכ

 ךלה וגב יכ סונקרוה האר רשאכ ,םיבר םימי ירחא יהיו
 םוקמ המילשורי תכלל רמוא רזנ -- אוה היא עדונ אלו ונממ
 ופא הרח יכ -- ותלחנמ רזעילא ונב תא ריבעהל ,טפשמה
 עדונ רשאכ יהיו -- ול היח המ עדי אלו ובזע רשא לע וילע

 -- ונב לע ץעי רשא תא ,סונקרוה ןוצר יאכז .ןב ןנחוי 'רל <
 םעה ינפל שורד שורדי יכ רזעילא 'ר ודימלתל תווצל לכש
 .'ה רבד עומשל סונקרוה םג אב אוהה םויה םצעב -- וימכחו
 / תאזה האלפנה חארמה לע טיבה רשאכ והזחא החמשו ליג דעד
 היה התע ,ויבא ידשב שרח רשא ונב הז יכ ,םמותשמ ובלו
 רבשמו םירה רקוע ולכשב קר , ופא תעיזב אלו ,םישרח םכחל
 , ויתפשב קצוה ןח חור יכ האר רשאכ ןנחוי 'ר םגו -- םיעלפ
 -- . הדעו םע לכ ינפב ותלהת ול ןתנ אוה םג

 רזעילא יכ האר רשאכ סונקרוה -- בא חמשי םכח ןב
 תא תתל הצר חדות ישגר וברקבו החמש בלב -- אוה 'ה דבע
 ךא .ותלחנמ ויחא תא קיחרהלו , רזעילא 'ר ונבל ודואמ לכ
 ןאמיו ,ויחא .תלועב רשעתהל ,הזכ רקיב ץיפה אל רזעילא 'ר
 , תחקל

 אב שיאה הז יכ , לארשי ימכח ןיב לדגו ךלה ועמשו
 הז . 'ח תיב ןמאנ וצלחמ אציו יפוד וב ןיא רשא רוהט רוקממ =

 תא ול ןתיו -- וב ןתחתיו אישנה והדבכיו .ח'ע וניבר השמ
 -- . חשאל םולש אמיא ותוהא .

 ןב ובר תומ רחא רזעילא 'ר דסו הלעמל ונרכז רשאכ
 המכ לארשיב הרות ץיפה רשא דולב ושרדמ תיב תא יאכז
 םיטהרל םינפל דעוימה םוקמה היה ודומל םוקמו .םינש תואמ
 לכ תשתו םיבר םימ ואצי ונממו , ןכא לע בשי המש ,(ןהאכנער)
 יניפ רהה 'אוה ןבאה יכ , וילע ולשמ אשנ עשוהי 'רו . הדעה

 רשא י
. /" 
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 תרותה לצב הפ בשי הארנ רשאכו . תירבה ןורא חיני וילע רשא
 -- ובר יפמ עמש רשא תוכלה וידימלתל דמלו םיבר םימי
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 .ךליו ,וימעפ ךרדל םש ,  ותחונמ זיגריו םרחה אב רשאכ ךא
 .'בשי  וייח ימי ץקבו | -- ושפנל החונמ אצמ אלו , הנאו הנא
 . ןירסיקב

 . לע ןוילכו הער הריזג םימורה תלשממ תאמ האצי וימיב
 רפיקח תוכלמ ימיב תאז התיה ילואו . ירצונ תדב םינימאמה
 (* וכלח 'הל םיאטחו םיער םישנאו (96, ו'גתת תנשב) ןָאיצימָאר
 < תונימל שפתנ לודגה רזעילא 'ר יכ הלשממה ןזוא תא ולנו ליכר
 = -- חנומאה ינינע לע התיח ותרמשמ רשא רטושהל והואיביי
 < םעו ,הלאה םישנאה יפב רקש יכ ריכה ותא רבד רשאכ רשהו
 אוה תואבצ 'ה ךאלמכ רשא הזכ שיא יכ , היה ןכ אל ובל
 ךרדב תכלל וכרדמ ריִסי אל והיפמ לארשי ינב ושקבי הרותו
 םכותבו ,ומחנל וידימלת ואב הז רהא -- ישפח והאיצויו , העות
 'ה תאמ יכ ורמאב , םימוחנת םהמ לבקל ןאמיו ,אביקע 'ר םנ
 ךכרד הילעמ קחרה ותרותב בתכנה לע יתרבע .יכ תאז יל התוח
 . התיב חתפ לא ברקת לאו

 לכב , הרות ימכח ויה וינבו ,רשואו רשועב ויה וייח ימי = =
 קוחרו , דדב בשי יכ הרמ ושפנו םימיענב וילבח ולפנ אל תאז
 - . םימכחה ילבחמ

 ותמכהב רשא לודגה חלמה היה היננח ןב עשוהי 'ר םנ
 האר אוה -- .םימי בלב הינאה תא ךילוהל טושמה תא שפת
 : ולוק דוה תא עימשהו ,ותראפתו ורדהב 'ה תיב תא דוע
 רשאכו -- .םורמ בשוי רוצה דוככל םיררושמה םיולה תקהלב
 ירחא יהיו .ןנחוי 'ר ובר םע הרבחל חרא םילשורי ריעה הברחנ
 ,ןיעיקפב ודומל תיב עשוהי 'ר דסי המימשה חקלו ותאמ דרפה
 השקו הריבכ הכאלממ ותיבל ןתנ ףרטו , ומחל לכא ופא תעיזב
 ..תממחמש הכאלטה הלודנו -- ןיטחמ תיישעו לזרב .תשירחמ
 . המכחה לא איה הבלושמ םא הילעב

 עשוהיו

 , !"פ סכז סדוכע *פ ןייע (*
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 תמכחב הליסמ ול ללפ 'ה םעב אבצ רשח עשוחיו
 . םהיאבצו םימשה יבכוכ ךלהמ תעדל תולזמו תופוקת ןובשחח
 עבטה תועידיו תורחא תומכחב םג -- עיקרד יליבש ול יריחנו
 תא לאש רשא רסיקה תולאש םימעפ המכ אצמנו ,ול חבר דו
 . הלאה םינינעב עשוהי 'ר

 -- הניפסל עשוהי 'ר םע  לאילמג ןבר דרי תחא םעפ
 'רלו , וילכמ לזא ךרדל לאילמנ ןבר ול ןיכה רשא הדצ םחלו
 הלוע הנש םיעבש לכב יכ ועדיב , ומחלמ רתונ דוע עשוחי
 והכילויו וכרדמ לבוחה בר תא תועתהל לכוי אוהו דחא בכוכ
 לע המחמתי ילוא , םיבר םימי לע ןוזמ ול ןיכה ןכל .ללוש
 ינופצמ ול ולגניכ ותמכח לע דאמ אלפתה אישנהו -- .הינאה
 | -- .. הנוכתה

 ראות היה רוהש ןכ 'ה תרותב והארמ התיה חואנ רשאכ
 יניעב ונח תא ונתנ םימיענה וישעמו ותמכח רדה לבא . וינפ
 ינפלו םירש ילכיה והואיבה םג .והובחא הזע הבהאיכ דע םעה
 הרות , עשוהי 'רל תחא םעפ הרמא רסיקה תב בציתח םיכלמ
 שונא בבל חמשמה ןייח ,הל בישה אוחו ,רעוכמ ילכב חראופמ
 וחור לפשו ובל תונע םנ -- .שרח ילכב קר אלה ותרמשמ היא
 שרוש וכה הלא ויערז -- אישנה לאילמג ןברד השעממ עדונ
 , ותכאלמ תיבמ והוחקל הארנ רשאכ ןכלו ,לארשי ינב ויחא בלב
 רפוסי רשאכ לאילמג ןבר, תומ ירחא ןיד תיב שארל?וחוכילמיו
 -- . חאלה ונממ

 ינפלו לבתה  ינפ לע ורתסממ אצי  חרובהבש יראה םנ
 ותישאר .ףסוי ןכ אביקע 'ר הז ,םירח ידסומ וזגר ותרענ לוק
 אבא היה ונממ רפוסי רשאכ .דאמ הנשי ותירחאו רעצמ היח
 ללח לפנ רשא ןענכ אבצ רש ארסיסמ ושרשו קדצ רג םסוי
 ואצי הנעלו שאר שרושמו , קותמ אצי זעמ לבא -- .לעי ידיב
 לצא דבע הנש םיעברא ןב ותויהב אביקע 'ר -- שאר םימשב
 ןתב הקשח הנהו .םילשורי ירישע ןיב זא עדונה עובש אבלכ
 בוזעי םא יאנתה הזב קר -- התבחא תירב ול ןתתו אביקע 'רב
 רזג אביקע 'רו .'ה תרותב ליכשהלו דומלל ךליו היבא תיב .תא
 חרותה יכרד ןיבהל 'ה תיב ךליו םקיו , חיואמ תושעל רמוא
 ןומהב יכ ,םשלש לומתמ ול ועדונ אלו ;ויניעב ויה. םירז יכ
 יכ רבדח ול  עדונ רשאכ -- עובש אבלכו = .בשחג .ץראה םע
 יתב ו
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 הרושק השפנו , השאל ול תויהל ודבע אביקע 'רב הרחב ותב
 ,  רדנ רודיו ,ומע ינב יניעב .זובלו הפרחל ול תאז יהתו ,ושפנב
 -- .ותיבמ הלכ השרגיו -- ודואמב הלחנו קלח הל תתל לבל

 : .. גנוע אלמה היבא תיבמ הקוהר הבשי הכרו הגונעה תבה
 ,ןוניו בער הביבסו , התיב תיחמ הל תתל הנופ ןיאו .'ח תכרבו
 הנרב העמדב הערז רשא םיערזח יכ 'הל תולחימ היניע קר
 | םיקחרממ אביקע "'רל חולשל הצמאתה חהכ לכבו .רוצקת
 .השא .וכרוצ לכ ול קיפסהל השאר תרעש הרכמ יכ דע ,ומחל
 -ללשו אביקע 'ר הב חטב ןכל -- ,ללחתת איה תאזכ 'ה תארי
 םירשע הרותה לצב בשי ,הניבל םיעברא ןב ,רסח אל הרותה
 'ר לצא םג -- רזעילא 'ר לודגח ברה לצא דמלו ,םינש עבראו
 יכ דע לדנו ךלה םויו םוי לכבו -- וזמנ שיא םוהנו -- עשוחי
 םימכח ינוע ריאהו , הרותל תודסומ דסי אוה ,רודה ראפל היה
 רמאמ -וילע רמאנש הרותב והכ לדג הטכו -- תונוש תוכלהב
 "לא הפ וילא רבד "ה רשא םיאיבנה ןודא,, ל'זח ירבד ןיב בנשנ
 ואצמ םורמל הלע רשאכ ונממ הרתסנ אל המולעתו זר" לכו הפ

 וי ייל .

 , .עישבר וינפל  רמא ,  תויתואל .םירתכ רשוקו - בשויש ה'בקהל
 ףוסב תויהל דיתעש שי דחא םדא , ולרמא , ךדי לע בכעמ ימ
 .ץוק לכילע 'שורדל דיתעש ומש פסוי ןב אביקעו תורוד המכ

 = ע"שבר ' ונפל רמא , ול והארהו , תוכלה לש םילית ילית ץוקו
 -- ? ידו לע הרות ןתונ התאו הזכ םדא ךל שי

 : תונשנה תוכלהב םירדס השעו הבר העיגיעני אביקע 'ר
 < תנשמ ארקנ הזה רדסהו , םידימלתה ןורכזב הנראות ןעמל פ"עב
 = "ןיא דע םיבר םידימלת וילא וורהניו -- .אתליכמ וא אביקע 'רד
 .םירשע ופלח ירחא יהיו . -- ץרא יוצק לכב ךלה ועמש יכ רפסמ
 רשא הנוני דעב החמשל ותיער תא אביקע 'ר/רכז םינש עבראו
 ": תבל חול לעתורח היה ונורכז םג יכ -- םיבר םימי הז הל היה
 = "ולהקיו ,אב והנה םימכחה  לודג יכ לוקח אצי  רשאכ יחיו
 = "ותשא םג הזה ןומהןיב -- . וינפ תא תוארל ףטו םישנ םישנא
 . והקשנתו וילגרל לופתו וחתאר רשאכ יהיו -- ותארקל חאצי

 ' ןכאה יכ ותוארב עובש אבלכ 'ונתוח םג , איה הלשמ םכלשו
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 ! \ילש-יכ , חל ופרה םיהלאה שיא רמאיו , הפדהל וידימלת ושגיו
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 . , וילגרל אוה .םג לופיו , הנפ שארל היה התע ,וב םאמ ךשא
 ""ןחשקביו
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 תשרגל ותב רבדב רדנ רשא .ורדנ תא ול .ריפהל  ןהשקביו
 ליה תשא תרכשמ התע יהתו ., ורשוע יצח תא ול ןתיו ; ותלחנמ
 | - .,'ח-תאמ ;המולש |

 הנמנתאז לכב ,קרב ינבב ושרדמ תיב .דסָי:אביקע !ר
 הכלהב ותעד רזגו ובשומ דקפנ אלו , הלודג אירדהנפה ילעב .ןיב |

 התיה הלודגו -- ההוטש םלוע .תקחל לארשיל :האצי ./רשא
 פה אל הז רובעבו -- .הברמל רע חלדג-ותונע םגו ., ותמכה
 לאילמג ןבר אישנה ייחב ןכלו . תונברה תא אנו; תולודנב .תכלל
 .םתומ רחא קר ,םעה תגהנה ינינעב ודי:חלש אל עשוהי 'רו
 ימיב- ארונה דרמח שא האצי ותגהנה תחתו-, ההעה שארל היה
 -- . אבכוכ רב, םשכ אָרקְנה אביזוכ ב

 -ועשילא ןב לאעמשי 'ר ודגנ רובגכ דמע הרותה תמחלמב
 "אנתה -- .םשחנ םילודגה ןיבו ,םחח םימיב יח רשא לודג ןהכ
 םירופאה תיבלו ,ימורה ביואה ידיב לפנ ותודלי .ימיב זלח
 יכ .עמשיו אמור הָריבה :ריעל אב היננח ןב עשוהי 'רו -- וחמש
 .:אלכה תיבב-רנפא :יאור בוטו : םיניע הפי םירבעה ינבמ  רענ
 חתפה לע .הומעיו  ,,ּתופאה;תיבל. תשגל זוע  ושפנב ביהריו
 םיקמעממ .."םיזזובל.- לארשיו. .בקעו הסישמל ןתנ ימ, +ארקיו
 ךולה .ויכרדב ובא אלו ..ול .ונאטה הז 'ה אלה דלוה ול בישה
 ירדח ודריו בלה ןמ ואצי הלאה םירבדה ,"ותרותב ועמש :אלו
 , תותפשאב לפנ חלודב .ןבא יכ עשוהי 'ר האר רשאכ -- ובבל
 = - יבשמ ונדפי רשא דע וכרדל ךלי אל יב לארשי .יהלאב עבשיו
 רשאכ אלמ ףסכב תחש רובמ ושפנ תא הדפיו -- יחיו רזג אוה
 -- .וילע תשוח

 ותמכחו רוהטה ובלב םימש םור דע הלע תויתהת רובמ
 םע רסחו הקדצ ישעמ השע 'ה וכרב רשא ודואמ לכב :הלודגה
 חלודנה אירדהנס חתלגה רשאכו . תומותיו תוינעה לארשי תונב
 היה אוח םנ הנידמה בצמב תונוש תוכפה תבפכ אשואל הנבימ
 ןיב ותרותו 'ח שודיק לע רצ ידיב ללח לפנ לאעמשי 'ר . הלונב
 ותמשנ דוע אביקע 'רו .האלה רפוסי רשאכ תוכלמ יגורח הרשע
 ןמ קידצ תמ :יכ וילע הנק ואשנ לארשי תונב םנ ,והדפס'וב-

1 
 ימיב יכ , ותבו ונב תא םג חרק -- וחרק רשא חרקמה

 < ושנפיו סויה יחיו ,םינודא ינש ידיב הלא ובשנ ןאירדאה חצרה
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 "; רעחת תפי חלותב היבשב יתיבש : ול רמאיו , והער תא שיא
 " םאישנו אוב , הארמ בוט רענ היבשהמ שי יל םג ינשח והנעוו
 ", דחא רדחל םואיביו . םנמכ ירפ ללש ונניב קלחנו -- וזל הז
 ..השאל הרורא אשי יכ וניע עמרת עומדו ודבל דדב בשי הז
 'ח ךרב ערז ןהכ תב יכ םימ תודרוי היניעו , הדבל הבשי תאזו
 ,רוא רקובהו .רחשה תולע דע הלילה לכ וכב ןכ .דבעל אשנת
 דחא בא ינב יכ תאז תא הז עלות ילע םינומאה םינבח וריכיו
 תאצי רשא דע וכביו םהינפ לע ולפיו -- ואצי תחא ןטבמו המה
 [([ -- . םויחב םקלח יכ , ודרפנ אל םתומבו -- םשפנ

 המכ דע שיאו שיא לכו , םיבר םימכח ויח םהה םימיב
 < רתוי םיערונה ןיבו , לארשי תיבל ביטהל ץמאתה העינה ורי
 * .וכר אוח םא ויתודוא תועדה ובר רשא ןופרט יבר .םה םתמכחב
 .רזעילא 'ר -- ,לודנ רישע חיהו ,וריבח וא אביקע 'ר לש
 = ולו ילילנה יסוי 'ר -- . אבכוכ רב י'ע רתיבב נרהנה יעדומה
 -- לאעמשי 'רו אנינח 'ר רזעילא 'ר הרות ילודנ םינב השלש
 -- אבב ןב הדוהי 'ר ןמגרותמ תיפצוח 'ר -- רפוסה בבושי 'ר
 ןב רזעילא 'ר -- ןוידרת ןב איננח 'ר. -- אמית ןב הדוהי 'ר
 = -- תוכלמ ינורה הרשעמ ויה םינורתאה הששה הלא ןהכה עומש
 -- אמסח רזעילא 'ר -- הקורב ןב ןנחוי 'ר -- ירג ןב ןנחוי 'ר
 רועישב םנ הברה םתמכתב םיעדונה אדגדוג ןב ןנחוי 'רו
 קרצה רסי םש עשרה םוקמב .שרח ןב איתמ 'ר . הנוכתו
 = םינב שלש ולו . םידימלתל ותבישי עבק , ימורֶב , טפשמהו
 = -- רזעלא 'רו ןנחוי 'רו עשוהי 'ר .'ה תרותב דיו םש םחל רשא
 = -- תונממ ינידב קנעח אוהו סננ ןב ןועמש 'ר , םינועמש השלש
 .ןתח היה םא םיבתוכה וקפתסנו הרותב ושפנ הקשח יאזע ןב
 השענ רשא בקעי ןב רזעילא 'ר -- אמוז ןב אל וא אביקע 'ר
 .םימי יחו ,ןוביצנמ אריתב ןב הדוהי 'רו -- תּודמ 'סמ פ'ע
 -- .אתפלח 'רו , יאעלא 'ר , םיבר

 = .המכחה סדרפל העברא וסנכנ , הלא לארשי ימכח תזוחאמ
 = ,המימשה עינמ ושארו חצףא בצמה םלפ לע םשו , תיהלאה
 -- ןנה ךותב רשא תעדה ץעמ וחקיו םישנאה העברא הלא ולע
 תתאר רקיו דובָּכ לכו ,םולשב אציו סנכנ םלכמ לודגה דחא קר
 ושקב ותוא םג םנמא םא -- . התשיו לכאיו םיהלא הזח וניע
 "| שה | יכ ורטעממ ופדחל םלוע ,לש ומורב םידמועח תרשה יכאלט



= 

 רשא ךלמה ינפל דבעכ אוה לבא ,יח לכ יניעמ ורתסנ 'ח יכרד
 העמש רשאכ ָךוחא וגוסנ הלא םג ןכל ,ןיטשמ ןיאו וירדח אובי
 -- . ידובכב שמתשהל יוארש הז ןקזל וחינה : הוצמה לוק םנזא
 , יחו םדאה והארי אל יכ , תמו , וילע בצנ 'ה יכ האר ינשה
 -- .הלעמ יכאלמ וב וענפ יכ ותעד לע דמע אל ישילשה
 ,תועיטנב ץציקו ,ר חא שיאל היה יעיברה הז היובא ןב עשילא
 ריאמ 'ר קר םלובגמ והקיחריו ותרותו ותוא וסאמ םילודגהמ םיבר
 הרות עמש אוה ,םיאבה םימיב םילודנה ןיב דמע רשא אנתה
 תאז לכב -- .(קרז ותפילק לכא וכות .הימופב אלגרמ יכ ויפמ
 דכנ יכ .לארשי תיבמ הלכ תרכנ אלו חרות ינב ואצי ויצלחמ
 ומשב וירבד ורמאנ םנ -- .ומש אנתה בקעיו ,ותבמ ול היה
 -- + (* םילודנה םיאנתה ירבד ןיב

 םימרוכה ךא -- תישו רימש םג חלע תואבצ 'ה םרכב
 עטנו .  ונממ האלה וכילשה דטאו חוח לכו והולקסו והוקזע
 וברתנ םהה םימיב -- . הלחתבכ ירפ השעו ,לבנ אל םיעושעש
 . בקעי תיבל ףגנ ןבאל ויהו םיהלא ןג תחשל ולחה רשא םינימה
 -- ונהדלי אלו , תא ימא אל : הל ורמאו ,םתרוה םאב ושחכ
 . רוצעמ ןיא חור תוערו לבה ירבדל יכ ץק ןיא םירפס ובתכיו
 םירבח .לארשי לכ ודמע הפ .ץראה רפעכ םאבצ תוברחל ובאיו
 לבל וארי יכ םפרוע ונפ אלו עשר ינפ ואשנ אל .שימלח רוצכ
 םזוע לכב וצמאתה .היוטנ עורזו דחא בלבו -- םלופרכ דעמי
 יכ , שודק יוגו םינהכ תכלממ תנחממ םיאמט ואצ :םהל רמאל

 םהירפס לע,  רמא :ןופרט 'רו -- . ונרצל קר םתא ונל אל
 תאו ןתוא ףורשא ידיל ואוביש ינב תא חפקא ,םחינוילנו
 ץר שחנו וגרוהל וירחא ףדור םדא וליפאש ןהבש תורכזאה
 -- ."ולא לש םהיתבל סנכנ ןיאו , ם"וכע תיבל סנכנ ושיכהל

 רזופמ היה לארשי םנמא םא -- וברתנ םירנח םנ לבא ]
 דרופמו

 . קוכ6 סכסמב (*

 ה
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 := הלכיח = . חעור הל ןיא רשא חחדנ השכ םימעה | (יב דרופמו
 < .היתויחא לכ .הכלטמ ןיאו הרטע ןיא ,הממש הצרא ,ףרשנ
  תאזלכב .הלשממב הלחנו קלח הל ןיא יכ ,הנממ קחרה ובשי
 = .ונתנ םימכחו ,רדהו ראפ הל הנתנ , הל חתיה רשא הנומאה
 = יניעב םג תראפתל ויה רשא םיקידצ םיטפשמו ,םירשי םיקח הל
 = םידבואה ואב אוהה םויב ןכל -- . םביבס ונכש רשא ם מעה
 = תאלמ תא ןויצ : תאזה הינעה םאל ורמאו , תורחא תוצראמ
 = .ונל ינת ; ןקוזמ התלב אלו , השדח ךתלמש דוע , טפשמו הקדצ
 < הפיה םלוא -- .ךל תקקותשמה ונשפנ היחתו ןשונ ןשיה ךניימ
 < תוורל חילא ברקה לכ הבהא תועורזב קבחת אל וזלח םישנב
 = תובר ; הרכמ םינינפמ קוחרו שקובת םיתמטמכ קר םידוד
 "= .תמא םא בטיה השרדו הרקח דע ,הישקבמ תא קיחרת םימעפ
 = ןמאנ רוקממ הבצחנו , הכחאה האצי, ובל תוריקמו רבדה ןוכנ
 = אל ןדעלב רשא תובר תוצמ שי יכ -- וימימ ובזכי אל רשא
 יפנכ תחת תופחל , לארשי םשב ארקהל ודי תא שיא םירי
 ' קיחמ ואצי אל םירגה -- .םחרבא תירבב אובלו , הניכשה
 ןש ,לכיהמ ואציו םיונה ,יליצאמ ויה הלא תולדו תולפשה
 אל בקעי תלחנ ואב רשאפ הלא רכנ ינב --. ,םיכלמ תונמראו
 = --ץרא תמב לע םביכרה אוהו . 'ה לע וגנעתה , תויתחתב ודמע
 -- .. שבדב תיחיפצ ימעטמכ קתמ םכיחלו ,לכואמ ומעט יכ

 < רוא ואר יכ , ודחיתה ץראה םעמ םיבר םג איהה תעב
 :םא , דומלתב תולאש ונאצמ הז רובעבו , לארשי ינב תובשומב
 "ןמ םירג םילכקמ םאו -- באומו ןומע ינב 'ה להקב איבהל
 < בתוכה ירבד יפכ יכ איה תאלפנו -- .םידומרתו םייודרקה
 ', הלשממו ןוחצנב הלודגה אמור ריעב , ימורה סוטיצאט לודגה
 ולמ , תבשה םוי תא ותבש , םתנומא תא ובזע הינכוש םיבר
 <. ןכרו .םהיתוקח  לכב לארשי תיבב וקבדו , םרשב תלרע תא
 < םיאבה םימיב יח רשא ןאיצימאד רסיקה תאז האר יכ דע םרפסמ
 . < | -- . םהח םירגח לע תוער תודוקפ ןתנו

 ירבדב לאילמג ןכרל תולאש הלאש רשא תרויגח אירולב
 ."איה איה ילואו .הל התיה רשא שפנה לכ םע הדהיתה ,הרות
 "הלא םיתורח הילעו -- אמורב התרובק ןבא תבצמ ואצמ רשא
 :.חתיחו םישדח הששו םינש ששו םינומש התיח יכ, : םיזורחה

 | *  תָנומאב
2 
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 םא התיה איח ,הרש םשב תארקנו ,םינש ז"ט לארשי תנומאב |
 -- . םהידומע חתנב יכ  ,אינמולאוו סויפמאקמ הלפתה יתב |

 לודנ סנעמעלק סאיוואלפ רפיקה סוטיט יבורקמ דחא
 ולבק אלליצימאד איוואלפ ותשא םע םימורב רשו חלשממה
 , םישק םיוניעב םשפנ תא ונע הז רובעבו , םידוהיה תנומא
 ירג ויח לארשי ילודנ םג . םיאבה םימיה תורוקב רפוסי רשאכ

 : -- ןוי תולילגב רשא וטניפ יאמ רגה (* םוליקע םכותבו ,קדצ <
 ובלו ןאירדאה רסיקה תוחא ןבו םילילא תדובעל רמוכ היה אוהו

 תנומאב רחבו ותנומא ווינ ירחא ךילשהו , וארוב תא ריכהו ,ךפהנ |
 ונבישוהל ודוד רסיקה וילא חלש דחיתה רשאכ יחף  .לארשי
 םימעפ רחאו העש אל םהירבדל אוה ךא , רחב רשא ותנומאמ
 וגהנמ : םהל רמאיו הזוזמה לע ודי םש ,וילא ואב רשאכ תובר
 , ץוחבמ ותוא םירמוש וידבעו םינפבמ בשוי ךלמ םלוע לש
 : רמאנש ץוחב םתוא רמוש אוהו םינפל וידבע , ה"בקה לבא
 ןושלב תינש חרותה תא םגרת אוח -- . ךאובו ךתאצ רומשי 'ה
 ואר עשוהי 'רו רזעילא 'רו -- םינקז םיעבש תקתעה רחא ןוי
 -- .וחוללהיו ודי השעמ

 אל דוע לבא (84, ר'מתח תנש) -- סוטיט רסוקה תמ התע |
 . הלערתה סוכ תא םידוהיה ותש םויו םוי לכב חצרח ימי ולכ
 --.. רזכאה ביוא ידוב הסישמל ויהו

 לע בשיו , סוטיט יחא ןאיצימאד רסיקה םק איהה הנשב
 ילכו ,םיחא ינש הלא ואצי תחא ןטבמ .אמורב תוכלמה אסכ
 הקזחב םידוהיה תא ושגנ הזה ךלמה ימיב -- .םהיתורכמ פמח
 ינבמ שיא םא ןכל . תלוגלגל ףסכ לקש ךלמה רצואל סמ םלשל
 , אוחה םידוהיה ערזמ-אל יכ ,ורמאב סמה תא םלש אל לארשו

 םא 0% הפרהו ןויזב ךרדב ותיוגב סג , ויתודוא ושרדו ורקח
 וטנ

 :סוסוק ולפסכ ץעלנו 15 ס"מ קרפ סלוע יפי סיניע רופמ ןייע '(*
 םסולקנול קודו  פלודגס .סמסלמס קס ספרק ספטו 16. 17. וקולעסכ סידוקיס
 , למסכת ךגיעכ כועסו = . סועידיס וכלס סקמ לק .סילוקמס סנו סוניקעו

9 
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 = יב ולידבח אל םנ יכ , םדא ינבל איה תולז ..ותלחע רשב לומנ
 < ינכמ הזה שיאה יכ אצמנו רבדח שקובי םאו .דליו בש ,ןקזו רענ
 . ןכלו -- ךלמה רצואל ונוח תא וחקל -- רבד רקשו , אוה לארשי
 רשא םישנא ואצמנ לארשי ינב ךותב יכ חבסה תאזה הקוצמה
 -- ,ורכנתי ןעמל :םתלרע וכשמ

 רסיקה ךפש םידוהיה תנומא ולכק .רשא םירגה לע םג
 איה אמורב םידוהיה תנומא תלבק תרטמ :יכ-ובשחב , ומעז :תוא
 לדתשה לשומהו . הנואג .תא רובשלו חכלממה :תא/סורהל ץח
 :שרג םיפיסוליפה םג ןכל , סמוי רוא רואי לב ךשוחה םוקמב כ
 עננ יכ , רבדה עדונו -- רקחנ רשא:שיאה לכ -- :םצראמ הלכ
 םוקמ ינפל .בעתנ רצנכ בחסנ ,לארשי :תנומאב וחטמב .קר
 , ול התשענ הלא שלשמ :תחאו ,חפשמה :םש רשא טפשמה
 .תומ טפשמ ול ונתנ וא , והוחלש הלוגפ :וא ,וגוה לכ תא ודחש

 :תוישינאה  תובוחל םנ:ובל תש :אל :ותלשממ ימי ץקב
 .ןק ואצמי םדא-לכ בלב רשא תוימינפה ושגרו ,םדא אוה רשאב
 טפשמ איצוח:םהה :םימיב ,יכ -- ומל ופלהו ,ופלח ונממ ,םהל
 :םא -- רכזנה סנעמעלק סאיוואלפ רגח ויבורקמ דחא לע תומ
 , םירש שארב היה יכ ,הבגשנ הלעמב דמע זולה רשח םנמא
 -- סונאיצימאד תומ רחא ךלמל תויהל ןכוה וינכמ דחא רשא
 / ותרמכמב ולפנו ויתותיחשב ותשאו הזה רשח ודכלנ תאז לכב
 , ותשאו אוה םיקלא ךרב יכ והדועיו לעילב .ינב ,בושוה יכ
 ותשאו , תומ ירעש הלע סנעמעלק -- לארשי תנומאל ורבחתהו
 . אטניפ ואל הלוגב הכלה

 הדוקפה הנכוה ןאיצימאד רסיקה תוצמב יכ רפוסי םנ
 ודמשי םימי חרי ךשמב יכ הלשממה יצעוי ישאר תאמ תאצל
 העבראו -- ימור תוצראב םינכושה ןקז .דעו רענמ .םידוהיה לב
 'ר ינשהו ,אישנה לאילמג ןבר אדוהיב .םיבשויח .לארשי ימכח
 .םנזא העמש רשאכ אביקע 'רו עשוהי 'ר םתאו ,הירזע ןב רזעילא
 ריסהל ,אמור הריבה ריעל וכליו םהילגר תא ואשנ רבד ץמש
 םנזאו אמורל בורק ואב רשאכ יהיו -- בקעי תיבמ תאזה הערה
 ןדירוה , םהיקלא תדובע תיבמ אצויה ןואשה לוק תא העמש
 = .לוק םינפל רשא םילשורי ריעב יכ ,ונאטח 'הל + ורמאיו העמד
 = הממד לוק םג התע , תעמוש ןזואל םענ לכיחה תדוּבעב רישה

 הקד



 ו

 -- וב םיכלוח םילעושו הממשו היאש ויביבס , עמשי אל הקד
 לא םהל ארק , הוקתו תומוחנת ,אלמ בלב אביקע 'ר לבא

 םג המ -- הזכ רקיו דובכ 'ה קלח ונוצר .ירבועל םא , ונאדת |
 יכ ,הירוענ רשנכ שדחתו ןויצ תב םוקת דוע -- ונוצר ישועל
 -- .'ה הבזע חצנל אל

 םיצעויהמ דחאל םהימעפ ומש אמורל ואב רשאכ
 םש .יהי , םולש רב אעיטק ארקנה תוכלמב הנושאר םיבשויה
 , התבוט שרד ושפנ לכב יכ. לארשי תדעב ךרובמ. םירשי
 ונימיל תבצנח ותשאו , םידוהיה רבדב תושעל המ ותא וצעיתיו
 תעב היה גהנמו -- לארשי םע תא הבל לכב .הבהא איה םג
 הלשממה יצעוי ישארמ דחא םא .(גהני ןוענשב יכ) , אוהה
 , התושעל םעל םהיִפמ הדוקפה .האצי םרט םימיה ךשמב תמ
 תומה םפ התשי הלעב יכ הצעה איה הנתנ ןכל הדוקפה הלטב
 ליח רובגהו . םידוהיה תבוטל תומה חבזמ לע ושפנ תא בירקיו
 למ ,תמיו עונ םרט ךא .ותשא תצע רחא תכלל רמוא רזג זלה
 ןפואב דוע רפוסיו -- ,ןורשו להקב בשחי ןעמל ותלרע רשב
 תובוט ורבדב םולש רב אעיטק תומ טפשמ ץרח רפיקה יכ רחא
 ונוה לכ, תא תתל הוצ ומעל ףסאנ סרטו -- לארשי ינב לע
 -- < וירבחו אביקע 'רל

 םמז רשאו ,ותרטמ גישה אל ("8 = ח'נחת 'ג תנש) רסיקהו
 אל יכ ,לארשיל ןיכה רשא תחשב לופיו ,השע אל תושעל
 % ךפוש ומדו | , גרהנ רזכאה -- ויתובשחמכ 'ה תובשחמ

 א הבש הערה הדוקפהו םינש שמחו םיעברא ןב : ותויחב
 . הרעת

 ןיא בקע תיב רמא רשא חצרהו דושה ימי הלאה םימיהו
 םורממו| , םינע תא האר 'ה ,םניאו ורבע התע ,םהב ץיפח ול
 סויה םוחב חצ חורכ יכ , הכרא אל םלוא -- הכורא םהל חלש

 . הלחתב רשאכ ער םהיארמו -- . הלאה םימיה רהמ ופלח ןכ

 ,'אמורב תוכלמה אסכ לע אוורענ רסיקח הלע איהה חנשב

 חורב 'ה והירה יכ אב אל ףנח וינפל , םולשו רשוי ויביבס

 -- . ךלה אל וינפל וכלמ רשא םיכלמה ךרדכו , טפשמו קדצ
 -- דירחמ ןיאו םהיניב םינואש קדצ ירגו םידוהיה ובשי ןימיב

 תנומא לבקל וצפח רשא שיאו שיא לכ : רמאל הוצ אוה וכ
 םידוהיה

6% 



2 

 < ןברתנ לאה תובוצרחה חתפ רשאכ יחיו . ודיב ןוישרה םידוהיה
 . רורד ןתיו , ישפח םיצוצר חלש זלה רסיקה --  שדחמ םירגה
 - וגנעתיו םתלחנל ובושי יכ תונוש תוצראל ושרג רשא הלאל
 . קר תלונלנה ףסכ תא םלשל םעה תא ושננ אל םג .םבוממ
 = איהה תעב האצי חלאה םיטיה ןורכזל .וכלה םתא םעונ יכרדב
 < רסיקה תנומת התורה התיח דחאה דצמ רשא עבטמ אמורב
 "-- 1 םירבדה הלא ויתחתו רמת ינשה דצמו | אוורענ  דיסחה
 .-- ןיטשמ ןיאו ןנאשו ץיש בשוי ןורשימ שיא לכ יכ ןורכז תואל

, 

 7 ושל

 < הלפאו ךשוחח -- ךתחמש ימי ומלש  התע ! ןויצ תבה
 = קידצה יכ * האב הנח הירורעשהו . בקעי ךיתונכשמל ורס תינש
 ךרדב ךלה אוורענ ,  (100 פ'תת תנש) ןכלמל םיתש תנשב דבא
 .רסיקהו ,םינש עשתו'םישש ןב םימי עבשו ןקז ץראה לכ
 --  ,ודיב תוכלמה טבש הקל וירחא אב רשא סונאיארט

 . ותולעב היה םינש עבראו םיעברא ןב סונאיארט רסיקה
 = תבשל הבאיו ,שבל ןוחצנה חורו ,אמורב תובלמח אסכ לע
 םשיו -- הקזחה ודיו ולדג תא לבת ינפל תוארהלו , תרק ימורמ
 םינכושה םיטעה םג וילגר תחת םישחלו ,ןעיזאל וינפ תמנמ
 .םינכושה םדקט ליח ירובג םידוהיהו -- סורגיטו טארפוע ירחנ ןיב
 :וחכש אל דוע םה -- םימורה דגנ םוחלל ודמע לאח תוביבסב
 שאר, קר םשארו ,ןיא םלכיהו םכלמ יכ ורכז , םבלמ תמה תא
 "הרתונ חדבל איחו ,םילשורי ינב חלוגב וכלה יכ ארקו "הלוגה
 < לארשי ינב תא חריעה תאז הבהא תרכזמ -- .םרכב הנולמכ
 = -- .הלחה המחלמהו -- ביואה דגנ דומעל ליח ורזאו , םתנשמ
 הבצנ םיבר םימי לארשיב םאו ריע ,לכה ץיראב ןיביצנ רועה
 " רהנ. לע ענעבאידא םוקמב םנ -- ימורה דגנ ףרוע השקב
 םהילע ולבק םינש האמ בורקו םירג ויה הילשומ רשא סירניט
 -- .וניקלא ירעו ונירע דעב ומחל םה םג ,םידוחיה תנומא תא .
 םילשורי עשי ימי יב -- תאזה המחלמה חתיה 'דמ אל לבא
 היחת ךצרא דוע, רמא לארשי .שודק הלאוגו ,ואב אל דוע
 רובעי דע םידחא םימי דוע יבח . הב יצפח אל דועו ,הבוזע
 ינפל ףגנ לארשי שיאו -- "יתמח סוכ תא םהילע יתכפשו , םעז
 תושעל ווצ אמורב טאנעסה ינקז . םהינפל וסנויו , ימור ישנא
 סונאיארט רסיקהו -- . םידוחיה לע ןותצנה ןורכזל ףפכ עבטמ

 .ונדוע
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 הרובנה לע .ונמ הכלה אל החמשהו ,ויניש ןיב .רשבח ונדוע =
 תוצרא ינכוש םג עינכהלו ,חאלה תכלל הגהי ובלו , השע רשא
 -- ונושל עמש אל םלועמ רשא יוג = ,הפש יקמע םע ברע
 לארשי ינבו ,סרפ תוצרא וב ודרמ יכ ונזאל האב העומשהו
 יאה לעו ענעריצ ,םירצמ ,לבבב םג הלאה תוצראב םינכושה
 ולבק דחא הפב םלכ -- .הזח ארונה דרמהב קלח וחקל סארפיצ
 -- .םהיראוצ לעמ םימורה לוע רובשל םהילע

 תולבסב המש ונע לארשי ינב רשא עשרה םוקמ םירצמ =
 לע ךורדת אל ידוהי לגר ףכ רשא -- ץרא -- .השק הדובעו
 הלוצמ ןוי טיטמ ואיצוה רשא ועשי רוצ הוצ ןכ יכ ,התמדא
 ירבד ורכז אלו ,בקעי ינב ובש חמש ."התוארל דוע ףיסות אל,
 -- "םירצמב ינרבקת אנ לא, :רמאו ,ובצוח ונממ רשא רוצ |

 תא םתילעהו, ץראה אישנ םהיבא ףסוי ירבדל םבל ותש אלו
 הלודג ריע אירדנאסקעלאבו -- ץראב וזחאיו -- "הזמ יתומצע
 הלפתה תיב ודימעחהו -- .תובברו םיפלאל םידוחיה ובשי םיקלאל
 ינינב ידמחמ ןיב ורדהו .וופאב עיפוה רשא לארשי םע לכל
 םינפל ויטכ חתיה הלודג יקליסב ןימכ, :(* וראות הזו ריעה
 םיעבשו ,םירצמ יאצויכ םילפכ חב ויה םימעפו , ויטסמ
 דגנכ תוילגרמו תובוט םינבא תועבוקט םש ויה בהז תּואירדתק
 ירנד אובר ה"כב תדמוע התיח תחאו תחא לכו , םינקז םיעבש
 דמע -- הילע דמוע תסנכה ןזחו עצמאב ץע לש המיבו ,בהז
 םינוע םהו ןירדוסב ףינמ הנוממה היה הרותב אורקל םהמ דחא
 לכ אלא םיברועמ םיבשוי םניא ןכ יפ לע ףא -- ןמא וירחא
 ינבב .קבדתמ ,אהי יאנסכא אובי םאש המצע ינפב תונמוא
 לכא ןורשי םעו -- ."חאצוי ותסנרפ התיח המשו ותונמוא
 םע תויהלו םחל םוחלל םג ואתיו , טעביו ןמשיו ץראה בוטמ
 1 17 ז'עתת תנש ---. לשומ

 וא סאיקול םאבצ רש תחת ענעריצב היה דרמח שארו |
 אל םבבלו . , םימשח בל דע תחקלתמה שא הלע הפ סאיערדנא
 רשא םיקעוצה םיחא לוק עמשנ דוע םא , חצרה ימי ינפמ סמנ
 דרמהו כ וסנ יכ ,לכיהה תמחלמב .ץראל םימכ ּּפָש םמד

 ךלה

 , לינסס קכפ סכוס ימנטוקי ןויע (*



 ו | 4

 . , םביבס םינכושח םינויה םחיאנוש תא ברח יפל וסיו ,לדגו ךלה
 אבצ רשו -- ,טעמ יתמב המש םיאצמנה םימורה םכותבו
 ,לארשי הנחמ וב עגפיו הרעבתה תא תובכל חלש רשאכ םימורה
 = גרהה , םיאישנח ינש הלא לושמל ולחה התע .םהינפל ףרוע ןפיו
 = ,הלובג תא הביחרה תאז תאזל תאז םומעה תאנש יכ , ןדבאו
 < יאב םג -- , וירצל םקנ בישח לארשיו םדב ולאוגנ  תוצוחה
 = ,תימלוש הריבח ריע וברח ןאימעטרַא םאבצ רש תחת סארפיצ
 .רפסמ ןוא דע ןוי ישנא ונרהו
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 ו .
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 - .שערב אל ךא --. םיעלס רבשמו , םירח קרפמ הזה שערהו
 . רסיקהו -- . וביוא ינפל דודש לארשי לפנ הפ םנ יכ ,.'ד
 תוצלפ ,םואתפ החמצ רשא הערה תא ותוארב םסונאיארמ
 = , המקהו שידגה ריעבי לבל דרמה שא לע הנאהמו , והתזהא
 יחש ישארמ ליח ירוכג ינש רחביו םישאר השלשל והנחמ קלח
 רשא אוה ינשהו סּוטקיווק סויצולו אברומ סויצראמ ואבצ
 ליח םדיב ןתיו , וירחא ימור םע לע דיננל תויחל רסיקה וב רחב
 תירכהלו דימשהל השביו םיב תכלל סויצראמל וציו -- דאמ לודנ
 תוצראב רמושה םויצול רשח תאו --ץראה ןמ הלכ םידרומה תא
 = וחוצו , והנחמו סונאיארט איהה תעב םש הנח רשא לבב

 --,םיטרפה דגנ וליח תא גהנ ודבל אוהו , המש םירדס תושעל
 ענעריצו , םירצמל , דרמה תומוקמל אב רשאב סויצראמו

 םהינחמב הכה טאל טאל קר ,הלודג המחלמ םתא םחל אל
 נישה רשא דע הטחלמה ימי ובר תאז לכב -- . םחכ שילחה דע
 --לזרב בכרב םדגנ .בציתה םנמא םא , דרמה תא טיקשהל ותרטמ
 , ומל םירדס ןיאו , רפסמ יתמו םילגר דגנ אב הדיבכ הנחמבו
 תשפחו רורדה חורו -- לטק הדש לע הלע המקנ חור הפ ןעי
 .  תררוש םברקב

 . םוקמ לכבו , םדמ ויצח ריכשהו םקנ ידגב שבל סויצראמ
 יבשב ולפנ רשא הלא -- ץראב תומש םש ולגר ףכ הכרד רשא
 ריעהו ונע םישנ ,ברח יפל וכה ןקזו רענ , רזכא ךרדב וגרוה
 .ונינבב ראופמה הלפתה תיבב םג -- (*הברחל התיה אירדנסקלא

 חלש

 לכדכ ?לכסי  תוכוק תוינומדקכ סירקוסס וקמכס וכפכ רט6 ₪5 יזס קופ (*
 = סיסלנ רט .סיטכדעו דומלסס .םומוקמ לכד ?ע פירדנפסלקע)5 ריעס ןכלומ
 ןתמדקסכ לכ ןייע , ?5סטי םכפס םיכו ריעס בירסמ סיס ימ , סז 6 סז סירתוסכ
 -- 7" 'פ סניכ ירמ5 ןכמסמב סיניע רוסמ 'ס סג ., סיכלמל
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 ףטש םיכומה םד . םלוע לת והשעיו , תמקונה ודי .ביואה חלש
 סארפיצ יאה לעו אקירפאב םג --. סארפיצ יא דע = , לחנכ
 האנשה הלדג דועו .הלערתה תעבק סוכ תא ןורשי םעח התש
 ידוהי ףכ יכ םלוע .קוחל היח אוחה םויחמ יכ , לארשי ינב לע
 תדרמ ושפנ תא ליצחל םג םא סארפיצ יא תמדא לע ךורדת אל
 ראשנה סויצול םג -- .םיה ילגרב רבשת רשא הינאמ תחש
 ןיא דע ןקזו רענ ףטו .םישנ  הכיו הרעתמ ברחה ףלש לבבב
 תא סויצולל בישה רסיקה סונאיארטו .לארשי תא חצניו רפסמ
 -- ושארל הרטע ול ריזחה'אוה יכ ,ול השע וידי השעמכו ,ולומג
 . לארשי ץרא לע .דיקפל וחמש אוה םנז

 התיה אושל ,םיתרפה תא 'סונאיארט םחל רשאכ יהיו |
 הפרחב תופר םידיב בש םיבר םימי םהילע רצ ירחא ; ותעיני +

 'ה והתקיצה הער חורו -- ויתוילכ ובש ותפשא ינבו -- זובו
 ויתומצעב הלפנ הלחמו , ותלהת םשל תושעל בשח רשא תא ריפה
 -- ןעיליציצב תמיו איראיטנאל והואיביו

 ןב רזעילא 'ר םידוחיה לודנ תומל הלח םחה םימיב
 קוחרמ ויגפל ובשיו ,ורקבל וילא וסנכנ רודה ימכחו .סונקרוה
 , םאר רשאכ יהיו .םהיניב חלידבה אתמשה יכ , תומא עברא
 הרות עומשל ורמא -- ?םתאב המל התע םיהלא הנחמל רמאיו
 ויתובושת םהל בישה אוהו תונוש תוכלה ,והולאש םהו -- ךיפמ
 "רוהט, הנורהאה ותבושת התיח תחא הלאש לעו ,ךזה ולכשב
 ןורא חקלנ יכ האר רשאכ עשוהי 'רו . המימשח התלע ושפנו
 , אתמשה הרתוה ,רדנה רתוה רמאו וילגר לע דמע , םיהלא
 יאצומלו , הדוהי תיבמ דובכ הלנ רשא םויה הז היח תבש ברעו
 דולל ןירסק ריעמ לארשי ימכח לודג דובכב והוליבוה תבש
 -- םולשו דובכ ותחונמ התיהו םש ורבקל ותבישי םוקמ

 , םרעסמ וטקש אלו ,ורבע אל םיה ירבשמ התע דוע
 יכ ,שערה אוה ארונו םויא -- עמשי קחרממ םג םנואש לוקו
 רזעל רומעיו ופעזמ חנ אלו ,תבש אל דוע םירה קרפמה חורה
 הלודגה הינאה התע הדמע הלא םימי בלב -- לודגה םיחל
 םימעה לכ ,סונאיארט ךלמה תמ השאפ -- .רבשהל הבשחו
 ךא 7 לע תוכלמ דוה ונתנו ,וינפל ךרּב וערפ רשא םלפ

 א 5
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 < ךלמ קדצב אל ןעי -- רעוב שאה םברקב יכ , םלש בבלב אל
 = ,הטומ קתנל דחאכ ודמע שפנו בלב .םלכ התע -- תוקשעמב קר
 < - תונוש תוצרא ומק המחלמ ףורגאבו -- עשר תובוצרח חתפלו
 קמעל וידחי וצבקנ .לארשי ץראב םינכושה םידוהיה םגםכותבו
 ינשהו סונאילא דחאה םש םישאר ינש םהל ומשו ,לאערזי
 דרמב .ץראב םימורה דיקפ סויצול דגנ המחלמ וכרעיו סופפ
 חתיה הארנה יפכו , תעה ילודג לארשי ימכח םג וברעתה הזה
 < דיקפה םלוא ,אבצה ישנא רובע ןוזמה רצוא תיב הנבי ריעה
 תוברח השע םג ,םעינכיו ,וילע םימקה דגנ וליחב בציתה זלה
 | לבא -- .וינפל יבשב וכלה לארשי אבצ ירש ינשו ,הנבי ריעב
 ארונה דרמהל ץק ןתנ םרט יכ התלכ אל המחלמה דוע הזב
 סויצול תא עדי אל רשא , ימור ץרא לע שדח ךלמ םק , הזה
 0 | -- : םונאירדאה הז -- סוטעיווק

 תוקוצמה תא האר רשאכ זלה רפיקה (120 פ"תה תנש)
 = רמוא רזג ,ותא לב הרוכנ חורו ויראוצ לע ולע וגרתשה רשא
 = םולשל טיו .וינפל וכלמ רשא םיכלמהכ תולודנב תבל לבל
 . ,ויואמ תא הדוהי תיבלו , םצפח תא הלאה םימעהל תתל .וכרד
 ץרועה תא ונכמ דירוהלו ,הליחתבכ ונוכמ לע לכיהה תא תונבל
 ול שרפ רשא ותשרמ עדי אל דוע זלה דיקפהו -- .סוטעיווק
 == םונאילוי לארשי ישאר ינשב ותמקנ תא םוקנל רמא -- רסיקה
 ,חצרה םוקמ תויהל דעי דול ריעו -- תומ ירעש םליבוהל סופפו
 ! םהל רמאיו געל ירבדב םהילע ארק ,ודי םב חלש םרט ךא
 ליציו םכיהלא אובי םתא הירזעו לאשימ היננה לש ומעמ םא,
 : הנעמ ול ונתנ קזח .הורו ץימא בלב םה ךא -- "ידימ םכתא
 < .תושעל ויה  םיוארו ויה םירומג םיקידצ הירזעו לאשימ היננח,
 " ודי לע סנ תושעל יוארו היה ןוגה ךלמ רצנדכובנו , םנ םהל
 . . (* טוידה התאו

 /  ףוח רשא עשר ירבדו ,םתקעצ עמש לארשי שודק
 .רשא ךרדב ובישהו ,ויתפשב גתמ םשיו ,םייח םיחלא תוכרעמ
 רשא חפב לפנ יקנ םד ךפש םרט אוהה םויה םצעב יכ הב אב
 " תזה םויהו -- (* ןכלמ ידיב ללח לפנ םשו אמורל ארקנו , ןמט

 היה

 6 סע לע ינו , םונפילופ .פלקנ סזס רטס יכ מכ קינעס תכסמכ (*
. + 
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 החמש םויל םידוהיה וזולבקו רדא שדוחל רשע םינשב היה
 -- .סונאירוט םוי,, ארקנו

 םימורה םע םולש תירב םידוהיה ותרכ ירחא ,הארנח יפכ
 םחלמ ותבשו םיתאל םתוברח ותתכ ,סונאירדאה רפיקה תחת
 ונוכמ לע שדקמה תיב םיקהל ןוישר (* זלה רפיקה םהל ןתנ
 . יח רשא רגח סוליקע ובורק ןיע תחת םילשורי תוברח תונבלו
 יכ םעשי תע לע םידוהיה וחמש בר ללש אצומכו לארשי ברקב
 אבצ ירש ינשו .הידע שובלל בישח לארשי תב יכ -- חאב
 התע ליח ורזא סויצול ידימ תוממ וטלמנ רשא סופפו סונאילוי
 תסכה תא ףילההל םינפלח ודימעה .םילשוריו שדקמה ןינבב
 ןינבל תורחא תוצראכ םירגה לארשי ינב בל תבדנב חלש רשא

 . ץראה עבטמ לע -- תיבה <
 תא 'ה בש יכ ןימאה םימעה ןיב דרופמו רזופמח לארשיו

 םשפנב ומד רשאכ אל םלוא -- םהר ויתונכשמו , בקעי תובש
 ןכ , ףועי םולחכו ,לכאל החמשה הכפהנ םואתפ יכ | ,היה ןכ
 תישארב רזכאה רסיקה תמגמ ןעי . הלאה ןוששה ימי ופע
 , ותכלממ סכ ןיכהל קר , םידוהיה תבוטל חתיה אל ותוכלמ
 ימע וילע ובר יכ ותוארב ,שרשי לבל ןמאנ עטנ ול עוטנל
 לופי ןפ ושפנל אריו ,שיבכע ירוק לע חונת ותלשממו , ץראה
 ,ובלב רמא ,וכרדמ הזח לושכמה םרח ןעמל ןכל .ותוכלמו אוה
 שרוד יכ , יב ונימאי ןטמל ,בקעי תיב תא ךילמא העות ךרדב

 , םירחא םימע דגנ רזעל קר הקופל יל ויהי אלו , ינא םתבוט
 וביבס םולש יכ האר ירחא התע לבא -- .ידגנ ברח ואשי םא

 ןתחטבה בקעי תיבל תת לבל רמוא רזג ,ותמעל הפ הצופ ןיאו
 ינבל םירפס חלשיו -- .םנרק רפעמ םירהל םהל חיטבה רשא
 ולת לע שדקמה תיב ונבי לבל אוה וצפח יכ םעידויו לארשי
 . הלחתבכ ותנוכתמכ אל ותושעל וא .רחא םוקמב קר

 םהילע התלכ יכ ואר הלאה תושדח ועמש רשאכ םידוהיה | '
 ירחא םכילשהלו ,וירכד תא ללחל וצפחו ,ךלמה תאמ הערה
 לע ו שיא תינש לאערזי קמעל םעה לכ וצבקתיו ,1ו

 . .ןירזיגכ וסומ ₪5 ועלפו ימורמ ילפלד כס וכו ,וכנמ :
 . סונפיפכמ רסיקס יפמ פני םדקמס קיכ ןינכ ןויטרק "ו (* \

. 



 כ "ב

 בתכמה םהינפל ארקנ המשו , םקנ תמחלמל ןכה םידמוע וסרי
 .הלודג היכב םעה ךביו -- תיבח ןינב תודוא רסיקה בתכ רשא
 , תזה חצר השעמ לע יוד בלבו הרמ שפנב המחלמל ובציתיו
 לשמל םנ הצמשל היה בקעי .תיב יכ- , ביוא תועורז רבשל
 . םביבס םונכושה םימעה לכב הנינשו

 איננח ןב עשוהי 'ר םנ קמעל םיאבה ןוחשי לחק ישאר ןיב
 ונועמש , : םהל רמאיו ,ולשמ תא אשיו , םעה תא סהיו אב
 , וחלכאיו ףרט ףרט היראה חנה ,םיחלא םכילא עמשיו !יחא
 לבל ואריב יהיו .ונורגב םצע ול ראשנ יכ , םולשב אל ךא
 רציממ ונאיצוי רשא שיאו -- תוממ וליצהל רעי ותיחל ארק קנחי
 ילעבמ דחא וילא שניו , ותאמ המילש היהת ותרוכשמ החורל
 .רחא .וראוצמ םרנה תא איצויו ,ויפב ושאר תא םשיו .ףנכ
 ..תא יכ הדות ןת ,חיראה וחנעיו .ותרכשמ ותאמ לאש תאז
 = בוטה לע 'דל הדונ ונחנא םג ןכ -- יניש ןיבמ תלצה ךשאר
 .םהינישל ףרט וננתנ אלו םיריפכ תועתלממ ונאצי יכ ונלמנ רשא
 ' . חזמ תולודג דוענ לואשל אלו ונשפנב ונטלמנ יכ ונל בוטו
 . "םילשורי תומוהו לכיהה תונבל

 לכב ץמאתהו , תמאו םולש ירבד םתא רבד הלאכו הלאכ ְי
 וירבדו ; םולשה תלפמב םתוחנלו המחלמ יכרדמ םתוטהל ובל
 ןיב אוה רשו לודנ יכ , לארשי ינב תובלב שרוש וכח הלא
 רשאכ יכ -- .םיחלא רבדב לאושכ םהח םימיב ותצעו םידוהיה
 תעבו ,(* רזעילא 'ר ייחב אישנה לאילמנ ןבר דוע תמ הארנ
 תא גהנל וירחא דמע עשוהי 'רו --ותיח םייחב התיה אל איהה
 ללכ ינינע ושענ ויפ לעו ןיד תיב בא ארקנו , לארשי ינב ןאצ
 | -- . הדעה

 הנקת השע ץראה לכ ךרדב ךלה םרט (** לאילמג ןבר
 דו יכ. רקיו דובכ ידנב תמח תא ושיבלי אל יכ לארשיב הלודנ
 ידנב ותומ ירחא ונשיבלי יכ הוצו . הזל תנשמ הנניא ינעה
 םימכחה וניקתה ודובכלו -- םעה לכ ושע וירחאו -- ןתשפ

 תותשל

 \ /י . מ"ג ףד סעינמ סככ סכסמ ןייע (*
 = פככ סידימנס ינטכ ןקז ₪28 יכ ןקזס לםילמג \ 'ר םסז ןקק ינופ (**

 | -- .לסס ילטכו .בסכנ דקל סוקמכ .ימ:טוכיו
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 הנפ קידצ הנפ -- .לבאה תיב תדועסב םימוחנת סוכ תותשל
 אירדהנס ריע תויהל חתבשו ,הנבי ראפ םג ךלה ותא , ריעה רדה
 הברחנ סוטעיווק דיקפה ימיב המחלמה התיה ירחא יכ ,הלודנ
 אירדהנפה יכ -- תודעה וב רשא םיהלא ןורא םשמ חקלנו ריעה
 איננח ןב עשוהי 'ר םג , ןוילעח לילגב ריע אשואל התלנה
 .ףסאנ ,ומע הרש לע םולש ערז ץיפה רשא לארשיב לודגה
 רפוסי רשא אככוכ ןב ימיב הארונה הכיפהה הצרפ םרט , וימעל
 ,החמימשה הקול העורה -- ץראה הטקש ויתחת -- ,חאלח הנממ
 . םידדוש ללשל ויחו שטנ ןאצה טעמ תאו

 ןק חל התשע רשא האנשה -- לכָא ונניאו רעוב הנפה
 ירבד -- התבש אל דוע , םימורה לע לארשי ינב תובל יקמעמב
 אלו , עצפ לע הפורתו רוזָמל קר םידחא םימי ויה עשוהי 'ר
 ןיאו -- יוד בבל לכו ילחל שאר לכ יכ ,םיכומה יונל אפרמל
 'ר תומ ירחא יהיו . הלא בל ירבש תואפרל דעלנב םג ירצ
 . יה םעכ רשל דומעיו ץרא יתמב לע חלע אביקע 'רו , עשוהי
 לכל עימשיו , ליח רובג שיא אביזוכ ןב דמע (* םהה םימיב םג
 וינב תא איצוהל חלש , בקעי יחלא הישמ אוה יכ לארשי תדע
 'יה םכותב יכ , וב ונימאיו וירבדל ןזוא וטה הדעה לכ .רגטממ

 : ורמאב אבכוכ רב םשב וחארק רשא םימכחה לודג אביקע 'ר םנ <
 הרתסנ םנמא םא -- .חישמח ךלמה אוחו בקעימ בכוכ ךרד
 ויה רשא ויתואלפנ תעכ דוע ואר אלו , לארשי ינב יניעמ וכרד
 חלש תמאב יכ תותוא םהל תוארהל , שמשה יניעל תושעל ול
 -- ישי עזנמ רטוחה אוה אוהו בל ירבשנל שובחל םורממ
 המכח חור 'ה חור וילע החנ םא , בטיה וילע שורדלו רוקחל
 , םהילע ךלמל וחוכילמיו ויביבס וצבקתה םלכ תאז לכב + הרובגו
 ורבעי וילע וירבשמ לכו ,םימי בבלב הלוצמב שיא לופי םא יכ
 -- לואש ןטבמ ושפנ תא לצה ןעמל ודי חלשי תויפיפ ברחב םנ
 ועמש רשא אביקע 'ר םג -- .לארשי תדע הדמע הזח בצמ לע
 הקל אוה םג אבכוכ רב ןימיל דמע , ופוס דע םלועה ףוסמ ךלה
 --חמימשה דיפלה הלע עגרכו םעה ןיב םשיו שא ילחג תותחמ

 יכ .

 יכסוכנ חטב עדונ 6) ותכלממ ימי וכלס סמכו סככוכ רב דמע יסמ (*

 . לפרקי סולק
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 . ןפי ילא ד'ל ימ ארקו ,תוצראה לכב רבע אוה יכ
 ורת> הרובגהו הרותה : יעורזל . םידוטעה חלא ינשל ןכל

 תגהנה תהת , לארשי תמחלמ םוחלל הנפו רבע לכמ םיבר םישנא
 שיערהל התיה וצפח תרטמ רשא אבכוכ רב ליח רובג שיא
 בישהלו -- ויחא יראוצ לעמ סלע תוטומ רבשלו ימור תכלממ
 םנ -- .םדקמ הל ויה רשאכ הרדהו התראפת תא םילשוריל
 -- םתרמשמ ורמש -- זאמ לארשי תדעל םיביוא םינורמושה
 םבל ךא) םיבהואל וכפהנ , תאז המחלמ תעורת ועמש רשאכ
 יכ םכמע הכלנ ורמאו .הז חישמה ףכב וזחאו ואבי (םתא לכ
 יכ ,םתיב ךות לא םופסא לארשי ינבו .םכיניב םיהלא ונעמש
 םינינצל ויהי יכ ועדי אלו , בבלל הארי אלו ,םיניעל הארי םדאה
 ליח ,הדבכ הנחמ וינפל האר םידחא םימיב ימורהו . םהידצב
 םימחולה רפסמ הלע רפוסי רשאכו .וינפ דגנ הער ךאו ארונו לודנ
 רב ףסא אל בבל ךרו אריה לכ .ברח יפלוש ףלא תואמ שש רע
 ובכרב םא :תאז הסמב והסנ רשאכ קר והנחמ ךותל אבכוכ
 רבד המחלמה הלחה םרטו -- וישרשמ ץע שירשי סוסה לע
 ! אנ העישוה !'ה אנא, ,םירבדה הלא תואבצ 'ה ינפל רוכנה
 .הארא, ינאו ,ורזעב היהת לב אנ --אל םאו , ביואה דימ
 = רובג 'ה לבא -- הקזחה ודיו וליח בור לע חטב ןכ ."יאנושב
 רצקת אלו ,טעמב םג עישוהל לוכי ץופחי 'אוה םא , המחלמ
 לכ יכ ,חמה חכ ישולח םישנאה םג םא ביואה דימשהל ודי
 2 .ודגנ ןיאכ המחלמ ירובנ

 וליחב יכ טיבה רשאכ סופור סוגיט אדוהיב ימורה דיקפ
 הנחמה . םהינפל ופרוע ןפיו , םעה דגנ דומעל לכוי אל טעמה
 תוצרא לכ חקתו .הלעמ הלעמ םויו םוי לכב התלע תילארשי
 אצמנ אל לאה תוצרא לכבו , םימורה דימ לילגו ןורמוש אדוהי
 -- חמרח דע םותכיו םוכיו ,לארשי ינפל ברחב לפג יכ אמור שיא
 < לארשיב התשענ רשא הכיפהה האר רשאכ סונאירדאה רסיקהו
 = .ולפנםג , וערכ םלפ ךא -- דרמה םוקמל ואבצ ירש ילודג חלש
 רבגו ,אמור ץראל ובש תולשוכ םיכרבבו הטחלמה הדש לע
 - ותוכלמו ומש לידגי ןעמל אבכוכ רבו -- אוהה םויב לארש'
 . עבטמ, -- "אביזוכ ןב תועמ, םשב תועבטמ תושעל הוצ ץראב
 . "דרמ לש

 == לופנבו , םימחרו דפחה ינדא לע הדסונ בקעי תיב תלשממ
 הביוא |



 ל

 ולפנ רשא םיובשנ יכ ,םימד תמקנ ונממ םוקת לב הביוא
 יחיו -- ,םביבס ונכש רשא םיונהכ חצר השעמ ושע אל םהידיב
 , לארשי ינב ינפל ףגנ יכ סונאירדאה רפיקה האר רשאכ
 --תוקלהמ המכל הקלחנ יכ ,היתועורז ץמאת םוי לכב המחלמהו
 תדרוי ארקנה ןטק לחנו -- ןירסק ריעמ ןילימ עברא רתיב ריעב
 ריעמ קוחר אל ןומלצ רהמ ואוכמ וימימ םש ץיפה ןומלצה
 לדגמ -- ןיחיש רצבמה ריעב .-- וכעל בורק לובכ ריעב -- םכש
 . (* םידי תעקב וא ןומר קמע ךלמה רה וא אכלמרוט -- םיעיבצ
 םש ול רשא ,סאיוורעפ סוילוי ואבצ ירש ריחב תא רסיקה חקיו
 . תדיבכ הנחמב לארשי ץראל והחלשיו , המחלמה הדש לע הלהת
 , בכקעיב .חרובג שי יכ ףיקשה איוורעס חמש אב רשאכ יהיו
 לארשי דגנ המחלמל תאצ לבל רמוא רזנ ,אוה םינוא ברו
 < ינפו --ומלכ המה המחלמ ירובנ יכ ,הכרעמ לומ הכרעמב
 רבע לכמ םבבסל , בערב םתולכל ץמאתה קר . םהינפ םיבהל
 תושעל םזי רשאכו -- םשפנל היחמ םהל איבהל תת לבל הנפו
 רבש ןיא יכ תומ ירבשמ םופפא , וצפח תרטמל אבו . השע ןכ
 קר אלו ,וליחו ךלמ לופי יבשב וא ברחב קר אל יכ .ץראב-
 הצני תולובחתב םנ יכ , ושאר לע ןוחצנ לשומה חקי.המחלטב
 ולגר םודה בזע רשאכ 'הו .ץעוי בורב העושתו ,המחלמ שיא
 -- םירובג תרובג התשנו םינובנ תמכח םג הדבא םילשוריו ןויצ
 ראתל לכונ אלו , תויללכ תועידי קר , בואשל לכונ םימיה ירבדמ
 תואמ שלש ךלמהרהל וסנכנ דומלתה ירבד יפכ , טרפב רבד לכ
 םימי השלש םידוהיב ונרחו םדיב הפולש םברחו םיימור ףלא
 ידי לע לארשי ירצבמ .ביואה תחש רשאכ יכ , תוליל השלשו
 -- ןויצ ירצבמ תומוח ודיב ורגסנ , והנחמב חלש רשא בערה
 רתיב ריעב וליחל סונמ שקביו , רוצמב אב אככוכ רב רובגחו
 םימורח אבצ םש לבא , ביוא תועורז תוכחלו ותשק םש שורפל
 ואצי אל הפ םג ,הילע רציו , תאזה ריעה לע םג הללוס ךפש
 םע ומחל ןואמצו בערה קר , הלא לומ הלא המחלמל םירובגח
 , וצרא ינב תרצב ודי חלש ןומלצה תדרוי לחנה םנ .לארשי ינב
 . םידחאל ויהו רבחתה לעילב ילחנלו ,וימימ ותשנ יכ

 ץרא

  ספס)מס קומוקמ ויס ס95 לכ (*
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 . םקנתמו ביואה דגנ םיבר םימי דומעל הלכי לארשי ץרא
 הדיצו ןוזמ המש ךרד ואיבה רשא המש ויה תובר תורעמ יכ

 .. ערי לבל , ביואה יניעמ הרתסנ התיח ול םכרדו , םימחולה דעב
 , וצראל םלוע ןוארדו הפרחב ימורה בש התע יכ , םתאצו םאובמ
 < לארשי תיבל ףגנ ןבאל ויה םה ,םרכז רורא םינורמושה קר
 וגרה םפאבו ,רתיב וכרח םהיפב : רתסב ונישלח יכ .םויה םנ
 יכ : םדי לע ללח לפנ רשא יעדומה רזעילא 'ר אנתה הז , שיא
 לופת .לבל רתיב ריע לע ללפתהו ,רפאו קשב בשי זלח אנתה
 < יכ והחיטבהו סונאירדאהל אב ינורמוש דחא שיאו . ביואה דיב

 --יעדומה רזעילא 'ראוח ,ריעה ןנמ ליפי םא ,ודיב ריעה- תא ןתי
 < ריעל תחא חרעמ ךרד ךליו וירבדכ שעיו . רוזע לפנו רזוע לשכו |

 = , אנתהו רתסב ותא רבד ןעמל ,רזעילא 'ר תיבל אביו ,ירתיב
 , ותיבל אב ינורמושה רשא ענרב יכ , האר אל וינפ תא םנ
 . בקעי תיבל העושת חלשי ,.יח לאל ללפיו , הלפתב אוה דמע
 יעדומהל ול רתס רבד יכ ינורמושה יפמ ועמש רשאכ ,תיב ישנא
 = אבכוכרבו .אוה לגרמ יכ ,אבכוכ רב ינפל והודימעחו וחושפת

 , ינורמושה ול רמאיו , תושעל בשח המ ול ריגהל ויפ תא לאש
 םריתסא םאו . ינודא יננרהי יכ לכוא אל יבל ינופצמ ךל תולגל
 אל יבלב רתסנה תאו ,ךדיב אנ לופא : התא ינתימת ,ךינפמ
 . דהא די יכאבכוכ רב בושחי ןעמל , ינורמושה שחכ .ךל דינא
 תשע , ינורמושה לעילב ןב בל תובשחמכ .רזעילא 'ר םע ול
 תודוא והלאשיו , וינפל אביו רזעילא 'רל ארקיו ,אבכוכ רב
 יכ . חאר אל וינפ תא יכ ול בישה אוהו . וחיש לעו הזח שיאה
 רבו .והאר אל יכ ,אוה ימ ,םושלש לומתמ ועדי אל תמאב
 . וילגרב :וחחדיו ,וינפל בזכו .ודמע םילתה יכ ןימאח אבכוכ
 ותא םנ .ונממ האצי הרוהטה ותמשנו , תמ הצרא לפנ ןקזהו
 -ולג םינורמושה םג -- תומלצ איגל םירוכנו רתיב ריע הכלה
 ויה רשא םירתסמו תורעמהמ והועידויו , ביואה ינפל תומולעת
 םימורה ורכס ,הלא םינופצמ ועבנ רשאכ יחיו -- לארשי ינבל
 < םויו .ץראב בערה קזחיו , לארשי ןרק עדגנו ,םייחה ינייעמ לכ
 : , ערל ןכומ יכ ,הנשה ימיב דחי לא ,אוב בא חריב יעישתה
 = =ףיעה תומו חו -- שרחנ הדש ןויצ םג וב יכ -- םוי יררא והבקי

 ביואהו . םהמ | וינפ ריתסהו בקעי תיב תא 'חה חנז -- וחתפנ

 : ויפ רעפ , חצר םדל ףאושה
 טילש

 = תויחל אב .הינכושו ריע> עולב
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 . תוצוחב וגרהנ םיללועו םישנ איבנו ןהכ , תיחשמה וברחב טילש
 שימלח ירוצ םג םתאו ,ופטש וילא םד ילחנ יכ ,םדאתה םיה
 לבא תיבבו , ברחה הלכש תוצוחב .וכלהו םמוקממ ורקענ
 הדש לע םג -- שיא ףלא תואמ שמח דע הלע רפסמהו , תומח
 םג לבא -- .דודש לפנו ערכ אבכוכ רב םירובגה שאר תומה
 ירמ וכה ותוא םנ , םינתמ ןורבשב תאז המהלמב בש ביואה
 המחלמה ומחל םשפנו םכל לכב יכ ,בטיה ודקדק לע הלא שפנ
 ולכא ברע יבאזכ -- אוהה םויה היה ארונו םויא , הנורחאה
 . ותש םיללח םד םה םגו , ביוא רשב

 .הממדל ךפחנ אל שערהו , ופעזמ םיה דמע אל דוע ךא | =
 יכ ,םיקחרממ הארנ ברח תחבאו ,המחלמה לוק עמשנ דוע יב
 בל ירמ ורבחתה רשא , תוחרא ולדה אל הזה בר גרהה רחא
 סנוא תירחאב ומחליו , תועבנו םירה לע חנאו חנא םיצופנה
 יכ , םכרד החלצ םימעפ תוברו -- . םיחא ינש תדוקפ תחת
 ךא ,אבכוכ רב תחת םכילמחל וצרו ,שדחמ םימורה תא וחצנ
 דימעה ביואהו .רצ ידיב ולפנו ,םתאמ םתחלצה הרס םואתפ
 טלטנה . לארשי ערז לכ דבאלו גורהל תורמשמ ץרא יתכרי לכב
 םודפ תכפהמכ . והבו והת התיח ץראהו ,הז דיב לפנ הזמ
 םיראשנהו .  ברח ינעוטמ תוצוחב ובחסנ ןויצ ינב .הרומעו

 םירצמל םג -- תונוש תוצראב תוחפשו םידבעל ורכמנ 'םייחב =
 רשא הלא .םימי תולוצמב וא בערב םרבק ואצמ המשו םושרג
 םרוע ורמכנ םיעלסה יקיקנבו תורעמב ואבחנו תוממ וטלמנ
 ושא תומ ירגפ ןיב לכוא שקבל ואציו . בער תופעלז ינפמ

 .םהיבא יוג םינבו םנטב ירפ ולכא םישנ , תוצוח ינפ לע ובכש <
 ךרבש םיכ לודג . םיוג ללשל ךשטנו ךבזע 'ח !בקעי .תוב
 הרעמב ובשי רשא םיללמואה .ץרא יקמעמל תלפנ םורממו
 . םהיפל ףרט איבהלו םרתפממ תאצל סברקמ שיא םהל ורחב
 , תמ ונב עגפיו דיצ איבהל הדשה ינפ לע דחא אציו םויה יהיו
 הרעמל בשיו , ויבא ינפ הזב ריכה יכ ושאר תורעש הנרמסתו
 והאיביו תמ ונ יאצמיו ינשח ךליו , שפנ ןובאד קר חמואמ ודיבו

 ול עדונ יכ והתזחא העוזו ,ןבה םג םכותבו . וידחי והולכאיו |
 . הבערה ושפנ טקשה ןעמל ויבא רשב לכא יכ רבדה

 לע םג ברא חצורה ביואה יכ  חחונמ ואצמ אל הפ םג
 הטי יכ הנחמב לוק ריבעהו -- לארשי םד ךופשל םירתפמה

 . דסח
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 - , ותוכלמ  ולבקיו אלא וריסי םבל .בוטב רשא הלא לע דסח
 .ורקדנ יכ םתרכשמ ולבקו רקש רבוד הפל. ונימאח םיבר
 , וזחאתהו ברעו לבב תוצראל וחרב םיבר הפמ -- .. ברח תורקדמב
 .םידוהיה לע םג .האלה םהיתורוקב רפוסי רשאכ הזה םויה דע
 ..םשפנ תא ונע יכ ערה לרוגה הלע ימור תוצראב ונכש רשא
 . תא ולכא ןכ !ההא -- ,ותוא תאש ולכי אל רשא סמ תמולשב
 .'ןכל ,ואצי ךעממ ךיבירחמ :ןויצ תבח .ומשה וחונ תאו בקעי
 ,. ,ךכותל ךינב ץבקת רשא תעה אובי -- ואובי ךברקמ ךינוב םג
 . םלועל אל יכ ,ךימי םדקכ שדחל ךידע הלככ הדעת דועו
 / , 'ה ףוצקי

 .ושפנ עיבשה אלו ,הככש אל דוע רזבאה ךלמה תמח
 "טיבה ,בטיה הצמ אל דוע יכ ,התש רשא לארשי םדב הקקושה
 - דוע שפנח לבא , המדאה ינפ לע םמוד ןבאכ בכוש וגה יכ
 . תושביה תומצע תא תויחהל לכוי רשא םייח חור ראשנו .היח
 ., ץרא יוצק לכב וצופנ םג םא ,זע אל םע םידוחיה יכ , הלאה
 - הנפ ןבא םה ,לא תרות תוצמ םויקו שדוקה ריע םש ןורכז דוע
 < םורכחי םה , לארשימ שיאו שיא לכ םהב יחו --- בקעי תיבל
  רשנכ שדחי םידהא םימי רחאו , דחא יוגל םושעיו שדחמ
 = -- ץראל וחוליפיו וינרק ורבשי רשא ידגנ םיליח ומיקיו וורוענ
 . וינדאו תיבה תא רוקעל רמוא רזנ זגרה ובל טקשח ןעמל ןכל

 = לארשי ינב לע תוער תוריזגו תודוקפ ןתיו -- עבטה םהילע רשא
 - .דיקפה סופור סויניט עשרה תאו -- םיק ולכי אל םהיתחת רשא
 / . וירבד תואלמלו וצפה םילשהל

 ./םילשוהי ,(136 ו'צתת תנש) בא חריל יעישתה םויב הנהו
 . לבל שרחנ הדשל ,דמע שדוקה לכיה רשא םוקמ תיבה רחו
 = .,םילשוריב המוח ינינב תונכל לשומה הוצ םג . הלאמ ןורכז ראשי
 ,.ישנאו ,ואבצה תדובעמ ישפח ואצי רשא וישנא םהב בישוהו
 =, םהיבצע תדובעל תומב ונב העבגו ךח לכ לע : אירוסו רוצ
 . לכיה ודימעה תיבה רה לע יכ ,לארשי ישדק םהילולגב ואמטו
 = הנפו רבע לכב .. סונאירדאה תנומת םנ , לאטיפאק תדוָבעל
 . ףיעה םש תא םג -- תולזמו םיבכוכ תודובעמ םיצוקיש ומיקה
 = חול לע תורהו :לארשי תדעב רקי ןורכזל ראשנ רשא םילשורי

 | | םכל



 0% ו ,

0 

 ריעהל ארקיו , םירעה תומש ברקמ ותירכחל רסיקה חוצ ,םבל
 תדובע םשו ומש לע אנילאטאפאק אילע שדח םש השודקה
 ריזח שאר וילעו דומע ודימעה םילשורי ירעשמ דחא לע ..ויהלא
 האצי םג -- .םהיהלא תדובעל לכיה ודימעה םיזירנ רה לע
 ברקי לבל לארשימ שיאו " שיא לכ לע ךלמה תאמ הער הרזג

 שנעי שונעו -- חילא ברקח לכ תמוי תומו , םילשורי תמוחל |
 , תבשה םוי תובשי וא ,ונב תא לומי רשא שיאה םישק םיוניעב
 תיב תנהנהו טרפב הנומא ינינע לכ לעו השמ תרות דומלי וא
 םאו .םתוא ושעי לבל םהל ןיטשהל וניע ביואה םש לארש'
 ואר רשאכ לא ימכחו . תימהל ותד תחא ,'ה תוצממ תחא השע
 ופפאתה , בקעיב התע הלודנ הרצ וכ .'הל תושעל תע יב
 תחא לע קר יכ לודנ ללכ ורמאו דולב הזחנ תיילעב םהמ םידחא
 דובעל סנאי םא , דגנמ ושפנ תא ידוהיה ךילשי הלא שלשמ

 .- תוירע יולינו ,םימד תכיפשל , הרז הדובע |
 םירתסמב אבחנ ,ובלב העננ םיהלא תארי רשא ידוהיהו

 סופור סויניט ךא -- . חיתוצמ תושעלו חשמ תרות ירבד תואלמל
 רוקחל םירטוש הנמ ,לארשי תנומאב םיעגונה םיטרפה לכמ עדי

 ילבחמ םינטקה םילעושה םנ -- .הזח רבדה לע בטיה שורדלו |
 םהל ויהו לארשי ברקמ וטק רשא םירכזנה םינימח המה םרכה
 ועצבל רשא םהמ שיא לכו , םימורה ןימיל התע ודמע -- םידצל
 הלאה םיעשרה לבחב -- ומכש לע תאזח הרשמה חקל והצקמ
 תוכאלמב ודי חלש אוה םגו ,רחא ה היובא ןב עשילא םג היה
 םסו ,ףגנ ינבא עלק םייח םימ ונממ כאש רשא ראבהלו ,תאז
 לכ םהל ראבל רזעל םימורל היה התחשנה ותמכחב יכ , תומה
 תוערפ עירפהל ךיא ועדי ןעמל לארשי יטפשמו יקחב רבד
 | . לארשיב

 ךילשי לבל ץעה שרשל וזוע לכב ןאירדאה קזחתה םג
 ודמלי לעבל הרותח ימכח לע וחינשה יכ ,האלה ויתוראפ

 עדי ןעי , השודקל םכנחל םהילע םהידי וכמסי אלו , םהידימלתל |

 אל תיבה םג הלא וידומע רקעי םאו דסיתנ בקעי תיב הזב יכ
 אלו הרטמה ויצחב תוריל ךיא עדי -- סרהיו , ונוכט לע דומעי
 ריעו , גרהי ךטסנה לכו ,גוהי ךמופה לכ -- רזג ןכו -- אטחי
 לארשי לבא -- . ורקעיוב ןיכמוסש ןימוחתו ברחת וב ןיכטוסש
 תא ךילשהל .רמוא ורזנ םימכחה ילודנ ןכלו ,אוה ףרוע השק םע

 םשפנ |



 . ידומל םהידימלתל ושרד םהילהא רתסבו , ופפאתיו ,דננמ םשפנ
 -,םהה םימיב ןכל -- םערז יפמ הרותה חכשת . וארי יכ ,'ה
 < חמה , םיצירע תדע התחש רשא ותראפתו לארשי רזנ לפנ
 . --תבהלש הלפנ םיזראבו תוכלמ יגורה םשב םיעדונה ןוילע ישודק
 תומב הנושארב ונרה ותוא לודנ ןחכ עשילא ןב לאעמשי 'ר
 = יכ .אמורל .והוחלשו וינפ רוע תא וטשפ ותומ רחאו , ירזכא
 " -- דאמ ראות הפי שיא ותויהב ותוארל רסיקה תב הקשח
 . .ישימחב -- םימכחהריבא ףסוי ןב אביקע 'ר המימשה ךלה וירחא
 < יהיו .םיברב הרות דמל רשא לע רופאה תיבל והומש ירשתב
 =" יכ ,םשפנל עוגרמ ואצמ אל םיאיבנה ינב ,םתאמ חקל רשאכ
 ." , אלכה תיבל שרח וילא וחלשיו ,המכחו .הרותה ינייעמ וברחנ
 < .ירמושל הוצ סופור פויניט ךא .תונוש תולאש לע םבישי יכ
 = וחואיצוה ותע העינה רשאכו . וילא אובל ונתי לבל רופאה תיב
 . רשא סופור תוצמב יכ ,חצורה שבל דושו יקנ .תומ ירעשל
 ' , לזרב לש תוקרשמב ורשב תא וקרש ובל לכב ותוא אנש
 == ,ללחתי אוה הזכ םירשי תומ -- דחא ב האצי הרוהטה ותמשנו
 = ארונה תומה תא וילע לבק ויהלאל תודות וברקבו טקש בלב יכ
 < ינייעמ ומתסנו הרותה תועורז ורבשנ ותומבו -- הבהאב הזה
 . "ישילשה (*ורכזו ומש שרי וירחא ראשנה עשוהי 'רונבו .המכהה
 ערה לבחה ,אבב ןב אדוהי 'ר היה איהה תעב תוכלמ יגורהמ
 -, םידיסלת השמח ךמס ןעי . והופפא תומ ילבחו -- וילע םג לפנ
 =. רזעילא רו ,יסוי 'ר ,ןועמש 'ר , אדוהי 'ר ,ריאט 'ר םהו םינקזל
 = , קוחרמ תאז ואר םירטושהו . םערפשל אשוא ןיב עומש ןב
 =" םתילע הוצ ןכ יכ םשפנב וטלמנ םידימלתה , םדבאל ושקביו
 "= םיחצורח והורקדו ,םהינפל ודבל ראשנ אדוהי 'ר קר -- םכר
 , ןוידרת ןב איננח 'ר היה -- יעיברה ,תותינח תואמ שלשב
 .רזגנו -- וקיחב ול הנומ הרות רפסו ,הרותב קסעו בשי אוה
 .' רמצ לש ןינופסו  ,והופרשיו והואיצויו .הפירשל ןיד רזג וילע
 .  דמע רשא ורינטסילקו .הרהמ ותמשנ אצת אלש ובל לע חינה

 < וילע

 = ןכ .עטוסי .'כ פוס .כ"ק סיס ס"נשכו שנ סומוככ י"טכ פ'ע (*
 = .ן"'ק קכס סט סיקספכ קופסוסס 226 . יפוע ןכ יפמ סרק סרקנ ויכל יכ ססלק
 , | . רסכי לוקסו . סו סידגנְסמ
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 , הזה תומה ילבה לע וימחר ורמכנו ,ובואכמ תא חאר וילע
 -- . ותומ ול לקהל ובלמ ריסח רמצחו , תבחלשה וילע חבריו
 -- דחי ותא ףרשנו שא תרודמל ךילשה ,ושפנ תא םג הז רחא
 רפופה בבשי 'ר ישישחו .ןמנרותמה תיפצוח 'ר היה ישימחה
 והוכילשהו , תינעתב ותבשבו ,עמש תשרפ  וארקב גרהנו
 . 2 .לארשי רבקל אב אלו םיבלכל

 םימימ םינש ויה תוכלמ יגורה הרשעמ חעברא דוע =
 ןגס איננח 'רו ,ןקזה לאילמג ןבר ןב ןועמש ןבר םימדוקה
 םינשו . תיבה ןברוח ינפל דוע ןויס ח"כב וגרהנ רשא םינחכה
 ' גרהנה ןהכה עוטמש ןב רזעילא 'ר ,אביקע 'ר ימי רחא ויה
 רזעילא 'ר וא אמית ןב אדוהי 'רו -- םויה שודיקב תבש לילב
 ורפמ רשא להקב אבו תוכלמ יגורהמ ירישעה אוהו אמד ןב
 ו .'ה תשודק לע םשפנ

 םעזב תבזע ,ץראב דחא יוג לארשי ךמעכ ימ !ןוילע רוצ |
 ןיב םתוציפחו ךינפמ םתשרג היוטנה ךעורזב . בקעי תדע ךפא
 םג ךבזעי אל אוה .םדקמ ךעושעש דלי הדוהי לבא .םימעה
 תחא יכ ,וניניע דגנמ שומי אל ךרכז ,והותעבי תומ ירבשמ םא
 םג םא -- ."ה םואנ ונמחרא םחר דוע, ונבישת אלו תרמא
 ירבדל םא : לאשיו המתי ןטב דולי ,'ה ישעמ לע שונא אלפתי
 ועריו , ןזוא ומה וירמאלו ,ןוילע יכאלמ הלא ובישקה :ותרות
 םקלח םג םא -- םתרוכשמ הכ עודמ ,רוא תוביתנכ :ונאצ תא
 לכ ךרדכ אלו -- לעילב ינב תומכ םידודש ולפנ המל חצנ ייחב
 אובי ,וב וחטב רשא םהיהלא היא םיוגח ורמאי המל -- ץראה
 , ויפ ומל די םשיו םדא ןבה קותשי לבא : .ונידימ םעישויו אנ
 ךכו םדאה יכרדמ ויכרד והכנו ,רשב יניעמ 'ה ךרד חרתסנ יכ
 . וינפל הבשחמב חלע

 , שובחי םג הכי ,םימחרו דפחב ומלוע גהני םורמ .בשוי
 םייחו ופאב עגר קר יכ . הבחא תועורזב םימוי ץבקיו םוי .בוזעי
 וא ,ערל והטי ץופהי רשאכ ,'ה ריב וצפחו ךלמ בל םג ונוצרב
 פמרמל היה רשא לארשי םג ןכל .דסחל וא ,טבשל ,בוטל
 ןילי ברעב , ברחה לכאת חצנל אל יכ בוטל וקי ,.ץראל לפנו
 לע ותמה סוכ תא ךפש רזכאה סונאירדאה ---חנה רקובלו יכב

 לארשי 8
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 תלחנב חפתסהל ולכי אל הרות ינב ןכל ,םשרגו םניע 1 0
 ננעתה ולכי אל םורממ שיא םהל קלח רשא השרומבו ,םתו

 העיגח םלוא . תחש תדרמ םשפנ תא ליצהל םיקחרמל וחרב יכ '
 סב אוביו , םינומא ירמושל טפשמו .קרצ ירעש וחתפנ רשא תעה
 הזה רזכאה .וכרא אל ןאירדאה םימד שיא ימי יכ <

 ,שדח בל ול היח רשא (140 ק'פה תנש) ךלמ םק ויתהה8תב >>
 וחנאיו .(דיסחה) סויפ סוינינאטנא ומשו רשב בל קר ןבא בל אל
 :התלע יכ .הכ דע םהילע ונתנ רשא תוערה תודוקפמ לארשי ינב
 . ,םולש ףדורו חור רקי שיא חיה זלה רסיקהו .המימשה םתעוש

 רשא אישנה אדוהי 'ר תא םג בהא םכותבו םימכחה תא'בחו
 : לע ןומא ןב היה זלה רסיקה םנמא םא (* האלה ונממ רפוסי
 האר ויניעבו , סונאירדאה ילכיהב לדג יכ העשרו דושח יכרב
 תאז לכב , בקעי תדעל השענ רשא חצר השעמ תא םויו םוי לכ
 . רשוי תוביתנב ךלח קר ,וכרד תא חועה אל

 םידוהיל ןוישר ןתנ הכולמה אסכ לע הלע רשאכ יהיו
 בישחל וציו ,ץראה ינפ לע ןמודכ ובכש רשא םהיתמ תא רובקל
 לע סונאירדאה רסיקח תאמ ואצי רשא תוערה תורזנה לכ תא
 ..ידוהי לגר ףכ ךורדת לבל הדיקפה תא ריאשה דוע קר ,םידוהיה
 לע ותאנשב אל תאז השע ילואו , םילשורי ריע תמדא לע
 - אל ןעמל -- וימיב םולש היהי יכ ואסכ תבוטל קר  ,םידוהיה
 < ריע התיה איה יכ ורכזי המש , םילשוריל לארשי ינב ופסאתי
 ..יכ תרדהו התראפת וכלה התעו , שודקה םוקמו לארשיב םאו
 "די  ונתיו הילע םהימחר ורמכיו ,םימורה הותיחשהו הוביעתה
 . . ותוכלמ אסכב דורמל דחא

 =, לבבל :ותרבו ץרא יוצק לכב וצופנ רשא םיאנתהו
 = תדע רסיקח םחר יכ םנזא העמש רשאכ -- ןיביצנו אעדרהנל
 .התע ובש" ,רירחמ ןיאב םתובשומכ זחאתהל ולכויו בקעי
 אירדהנפה בשומ ןכוה רשא םוקמ אשוא ריעל ואוביו ..םלובגל

 הלודגה

 = סויניכפטנפ לוס סוס יכ סימודסס ןמ סירוע 'כ סכסס סנ סעד ןכ (*
 סרק יקכסכו , יפינפ יכרדל יכנסו -- ימולכ | ז"פ רסיקס .5ןסו יכר כסוס
 "96 )0 , 1" רסיקס ומקס םונינלטנל סע סכס5 רטקכ יס סוס יכ יכר ימיכ
 ה ה א . םיפלמס יס קל ודככי לג עודמו ,ספכמ יבסופ ויס סיכומס ינט
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 ינב לכ תא ועמשיו -- אבכוכ רב ימיב דרמה ינפל הלודנה
 ינינעב .םירדס תושעל ךיא , וידחי ץעיתהלו ץבקתהל הרות
 ידי לע עורפ םעה יכ , הרותה יקח פ'ע םעה תגחנהו הנומא
 ריעל לארשי ימכח ופסאתיו .םהה םימיב ויה רשא תוכובמה
 , תואישנה תרטע תא לאילמג ןבר ןב ןועמש ןברל ונתיו אשוא

 ריאמ 'ר תא ונמו .םיאישנה עזנמ דירש ,ותויהב ,חתאי ול יכ <
 הנבנ התע .ד"ב באל ילבבה וא רלבלה ןתנ 'ר תאו ד'ב םכחל =

 ודסיתנ ויתוישאו -- םירשי םיטפשמ לע שדחמ חרותה תיב
 המש ודסי רשא םש ישנא וראשנ לבבב םגו -- הדוהי ץראב |

 יחא ןב איננח 'ר דמע םשאר לעו .'ה ידומל דומלל הרותה תיב
 קקוחמ תויהל לארשי תא גהנל אירדהנס דסי רשא עשוחי 'ר
 ,האלח רפוסי רשאכ ךא ,םישדח עבקו םינש רבע , בקעי תיבל
 רשא לארשי ימכח יניעב חור  תרומל התיה וזלה אירדהנסה
 לבל ,תונחמ ינשל קלחי םא ,םעה שלחי לבל וארי יכ , ץראב
 הנחמה ראשתו , והכהו תחאה הנחמל תיחשמה ביואה אובו
 אוה קוחו . הרותה חכשתו לבחה דרפתי , רזע ילב תינשה
 אצמי יזא יכ , דחא סנ תחת תויהל ;זמימי םימימ לארשיל
 . וילוסרק ודעמי אל םוי ירורמכ והותעבי םג םאו , ןמאנ ןק םעה

 ריאמ 'ר ויה איהה תעב ולשמ רשא םילודגה תורואמה ןיב
 . םשב םיעדונ רתוי ,יאחוי ןב ןועמש 'רו

 אל ורודב יכ , ותרותב לארשי ינבל ריאה אוח -- ריאמ 'ר
 אל ויריבחו .הכלה יקמעב ןלו דרי ךזה ולכשבו ,וחומכ םק.
 ימו  אוה .קומע קומע יכ  וילע ורמאו , ותעד ףוס לע ודמע |
 , יארוהנ 'ר וא ריאמ 'ר םשה יכ ,אצמנ ומש תודוא .וננישי
 < , המכחו הרותב ולדג רובעב , ראותל קר לארשי ימכח ול ונתנ |

 'ר וא הימחנ 'ר היה ימצעה ומשו .םתובשומב רוא ץיפה ןעי
 וימולע ימיב -- "ומש ךרע ןב רזעלא 'ר יכ םירמוא שיו, השאימ
 לצא דמל ותרות בור לבא ,ןופרמ 'רו לאעמשי יר לצא דמל
 . םימכחה ןיב ורכזו ומוקמ תואלמל וירחא ראשנו , אביקע 'ר
 יכ האר תורחבה ימיב דוע" ותויחב ,ותא דמל רשאכ הזה ברח
 ,טפשמו קדצב לארשי תא טופשי אוהו ,היהי לודנ הזה ןטקח |
 ןתיו -- שיאל והכמסיו ..דוסימ דוסי לארשי תיב אצמי ותרותבו
 לע תבשל והנימ אל דוע ךא .וידימלת ראש לע תאש רתי ול
 םינקזה ןיבו ,והנימו אב אבב ןב אדוהי 'ר קר ,הארוח אסכ
 יבשוי / ,
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 | . ונרכז רשאכ .ובשומ םש ןידמ לע יבשוי
 ןמו -- רסיקה ןורינ לש וינכ ינבמ קדצ רג היה ריאמ 'ר

 -- םישנאו םיהלא החמש השוריתב רשא ,ןפגה החרפ חוחח
 ,תמכחו הרות ריאמ 'ר דמל רחא ארקנה היובא ןב עשילאמ םג
 ,לאמשל ןימימ ,תמאה ךרדמ הטנ ובר יכ , תאזל ובל תש אלו
 , תעדל חוא רשא תא ונממ דמל קר -- םירהצב ששמ רועכו
 , דחי ותא ותויה ימי לכבו -- ךירצ אוה דומללו , איה.חרות יכ
 תא חכשי לבל ,.ותרוה תכרבל ובישהל ,וזוע לכב ץמאתה
 ,\תעיגי התיה קירל לבא -- הירכנ קיח קבחי לבו , הצנל והשוע
 תא עדי ,םיערה וישעמב לארשי יהלא תא םיעכה רחא יכ
 'םינכ ובוש, רמואו רשכמ לוקה וילעו ,וב דורמל ןווכו , ונובר
 , בוטה תא קר ונממ ריאמ 'ר לבק ןכל ."רחאמ ץוח םיבכוש
 שונא יפמ הרות שקב םג םאו ,וונ ירחא ךילשה ערה תאו
 ןב יפוי 'ר וילע רמא ןכל , ערה וכרדמ ונממ דמל אל הזח
 . תאז לכב אוה עונצו שודק ,לודג םדא ריאמ 'ר, ,אתפלח
 . םיבר םירמאמ יכ (* הלחנל ומש תא ודימלתל הזח ברה ריאשח
 ...(* * םירמוא םירחא םשב רומלתב ובתכנ ,םרמא ריאמ 'ר רשא

 = ריאמ 'ר יח םחה םימיב ויה .רשא םימעה ימכחה םע-םג
 | הזח לודגה שיאב יכ , םשפנ לכב והובהא םהו ,הפהא רשקב
 | תחאו תחא לכו ,התוחא לא השא תובלושמ המכחו הרותה ואר
 , תולאשה שרדמו דומלתב שי םימעפ תוברו -- ןמאנ ןק וב האצמ
 ! אוה םנ יכ , ריאמ 'ר תא ידרגה סומינבא ףיסוליפה לאש רשא
 \.,דאמ חרותה תא בהאו ,םהה םימיב םימעה ןיב לודג םכה היה
 | לכ רטאו ,איפוסוליפה הבנשנה המכהל דוסיו תישארל הבשה יב
 . םתעידי םינושארה םיפיסוליפה לכ והקל הרוקממ

 . תכאלמב ריהמ היה לכ ומחל תא ריאמ 'ר לכא ויפכ עינימ
 , ינע םחל .קר םכחל לבא . ותיבל היחמ הגתנ איהו . הביתכה
 ועצבל אלו דיטת הגוה הבו ,וימי לכ הנופ הרותה ךרדל ןעי
 םהמ םינש ,עובשל םילקש השלש קר ותיבל איבה ןכל : והצקמ
 -- לארשי יינעל ובל תבדנב ןתנ ישילשה לקשהו , היהמ לע ןתנ

 םלשו

 . ןוגיקמ ןוטמט 'כ כרס כסכ ןכ (*
 . ד"י קוילוס קכסמ ןייע (**
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 וז , המכח השא אצמ ריאמ 'ר יכ , וקדצ תונ היח םלשו
 התמכחב העדונו , ויתועלצמ תחא התיח וזלה ליח תשא , אירורב
 איננח 'ר תב התיה יכ , ןמאָנ רוקממ הבצחנו ,לארשי ינובנ ןיב-
 . תוכלמ ינורה ןיב גרחנ רשא ןוידרת ןב

 ריעל תכלל ותשא וב הריצפה לבבמ בש רשאכ ריאמ 'ר
 'הובישוח המש יכ ,תונוזה תיבמ התוחא תא איצוהלו ,אמור
 לוקל עמש ריאמ 'רו ,איננח 'ר חהיבא תא וגרה ירחא םיימורה
 רמאיו ,רכנתי ןעמל ,שרפ ידגב שבליוופכב ושפנ םשיו ,ותשא
 , חמעו םיהלא תבהאב הנמאנ דוע םא שורדאו רוקחא ,ובלב
 וימעפ םשיו ודיב הקל ףסכה רורצו , תומלצ אינמ הנדפא יזא
 אובא אנ חבה ,הל רמאיו הילא רפ המש אב רשאכ -- אמורל
 היבא ימ הרכז ,לא תירב החכש אל דוע קידצ תב ךא -- ךילא
 , חרענה ,וילא רמאתו ,עשפו אטח לכמ התיה היקנו , חתרוהו
 הכחא הל רמאיו ,יל םישנ ךרד יכ ,ךתלאש תואלמל לכוא אל
 םישנ ריעב שי אלח ,ול בשתו ,ךילא אובאו תעה רובעי דע
 , ריאמ 'ר האר רשאכ יהיו -- םהילא ךל , ידעלב הארמ תופי
 ,הזה ןודבא תיבמ האיצוהל רמוא רזג , הלבנ התשע אל דוע יב
 תוצוח לכב והושפת םידחא םימי רחא לבא , וצפה תרטמ גישהו
 תרקיב אירורב ותשא םג -- ,ושפנב טלמנו , ותימהל אמור
 ,התיב חתנב םישנ תומכח ןיבו ,ץראב זא העדונ התמכחו החור
 םירעשב הירבד ללה עשוהי 'רו :הרות ירבדב התעד הדינה יכ
 ותמ םואתפו -- תבשה םוי --םויה יחיו -- הכלהב םיניוצמה
 תבשב בשי יכ ,הזה ערה הרקמהמ עדי אל ריאמ 'רו ,חינב ינש
 ינש תא השאה חקתו -- וידימלתל 'ה רבד עימשהו , ינומכהת
 חורב ותוא הלאש ,ותיבל ריאמ 'ר אב רשאכ . םנפצתו הינב
 התעו ,רבד שיאמ יתיול ינדמל רקיח ילעב , קזח בלו ,ץיטא
 ; יבישח , ילאשת המ , הל רמאיו ? ול ונבישאה , ידימ ותחקל אב
 והקשתו . םשרע לע םיתמ םיבכוש וינב ינש תא והארתו והזחאתו
 ,ינממ םחקלו 'ה יל ןתנרשא םח ינב :ול הרמאב םימוחנת סוכ
 -- חקל אוהו ןתנ אוה יכ , ךרובמ ומש יהי

 ובר לצא ותרות דמל -- יאחוי ןב ןועמש 'ֶר לודנה אנתה
 ויה וייח ימי -- אבב ןב אדוהי 'ר י'ע ןקזל ךמסנו , אביקע 'ר
 שיאיכ ,ץראל האכד ותוא םגומע ףדורה ביואה תאנשו ,.םיער
 ;אב אל וינפל ףנחו ,ויפב ללמ ובלב ןומט רשא תא , זה תמא
 כל ,ורבשב ומע תאו ותרבע טבשב ימורה האר הזה רכגה
 בסה תאזו ותלהת עומש הלכי אל ונזאו ,ובלב רמש ותאנש
 אב רממו ,בוט ול אצי הז ערמ לבא ,ינועו רצימב יח יכ ,ול
 'ר םיאנתה ןיער תזוחאב ןועמש 'ר בשי תחא םעפ -- קותמ
 אדוהי 'ר ,םילשומו הנידמה יגהנמ ינינעב ורבדו ,יסוי 'רו אדוהי
 יפוי יר ,"וז המוא לש םהישעמ םיאנ המכ, רמאו הישעמ חבש
 ךרוצל אלא ונקת אל ונקתש המ לכ, רמא ןועמש 'רו ,קתש
 תיבב עמשנ הזה ףרחמה לוקהו .הערה םשפנ תואתל "ןמצע
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 לע הלבנ רבד ןעי ,תמוי יכ ןועמש 'ר לע אצי ןיד רזגו ,ךלמה
 ושפנל סונמ שקב , תאז עמש רשאכ ןועמש 'רו . הלשממה
 לכל , םירתסמב קר 'ה לע גנעתה ולצבו , הרותה תיבב בש
 . םוי לכב הדיצו ןוזמ ול האיבה ותשאו -- תוכלמל רבדה עדוי
 ,בא דבכי סכח ןב -- רזעילא 'ר ונבו -- ושפנ תא תויחהל םויו
 .והבזע אלו , ןתא הרבחל חרא אוה םג , ויבא תקוצמ האר רשאכ
 וננה יכ ךלמל רבדה עדוי ילוא ,ונבל באה רמאיו ,םויה יהיו
 ואציו -- ישפנל רתס םוקמ שקבאו רהמ אצא ןכל ,ינגרהיו חפ
 םהל ןתיו םלכלכ 'חו ,חמש ובשיו , תורעמה תחאב ואוביו םשמ
 , הימוה ריע ןואשמ קחרה הפ -- תותשל םימו לוכאל םחל
 , םניעו , םינשה הלא רדב ןבשי , חידמחמו לבתה ינָינעמ םידרפנ
 לכא -- םחור .רקיו םשפנל גנוע ואצמ םב ,ותרותלו 'הל םבלו
 עימשמו בוט רשבמה שיאו ,החורל רציממ תאצל םנ תעה העיגה
 תמ ךשפנ תא שקבמה שיאה הנה : יאחוי ןבל דגיו ,אב העושי
 ,םינש רשע םינש וב בשי רשא ,ואבהממ אציןועמש 'רו ,ונניאו
 עיפוהל ץרא ילע חתע אצי םדא ינב יניעמ רתסנה הזה רואו
 יכ ,הקזחה ודיו .ולדנ תא הארה לארשי ינב לכלו -- ורחוזב
 . ותרותו ,לא יכרד תועידי יקמעל דרי תרדוחה וניעב

 חכשנו -- םיריבכ אל םימי ופלח הלאה םירבדה רחא יהיו
 רחכנו -- תימורח חלשממה יניעב ןח אצמו -- ןועמש 'ר ןוע
 רשא הילעמ הער הרזנ ריסחל , הל ץילמל תויהל לארשי תדעמ
 . האלה רפוסי רשאכ ,הלשממח תאמ האצי

 רהוזה רפס תא בקעי תלחקל .חשרומ ריאשה זלה אנתה
 וירמאמ ץובק אוהו ,ישישה ףלא תלחתב לבת ילע אצי רשא
 , ןיפמ וידימלת ועמש רשא

 , םימָכחה ילודנ ןיב בשחנ אוה םג רלבלה וא ילבבה ןהנ 'ר
 םימכחה ונתנ .לארשי ץראב םג ןכל ,לבבב הלוגה שאר היה ויבא
 ןועמש ןבר לצא ןיח תיב באל השענ יכ ,ומכש לע שדוק תרשמ
 רד תוכא ארקנה רפסו תוינשמ רבח אוה -- לאילמג ןבר ןב
 יהופיצמ אתפלח ןב יסוי 'ר , םיאנתה הלא םג ויח ורודב -- ןתנ
 ערז אצי ונממ -- תורוע דבעמ היהו .םלוע רדס 'פ רבח רשא
 --םיאנתה ןיב הלחת םשב םיעדונ ול ויה םינב הנומש יכ "ה ךרב
 '* .םירבדמה שארו דיסח ארקנה אוהו יאעליא ןב אדוהי 'ר
 . .יסוי 'ר ןכ ךזעילא 'ר .ונוא שיא איננח 'ר . יאניכה ןב איננח
 םימיבו -- רלדנסה ןנחוי 'ר . הרותל תודמ ב"ל השע רשא .ילילגה
 עַבשו ןקז היחו -- ןיביצנמ אריתב ןב אדוהי 'ר דוע וה םהה
 | | .םינש נ'ק בורק יח יכ םימי

 לע םקוח רשא רכנה אוח לאילמנ ןבר ןב ןועמש ןבר
 ןכ ותויהב ,הכולמה טפשמ ול יכ , תואישנה אסב לע תבשל
 אוה .ןיאמ ורוקמ עדיו , אישנה לאילמנ 'ר יכרב לע לגו דלוי
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 אל תוכלמה טבש רשא ,לארשי תורימז םיענ ךלמה ערזמ אכ
 -- םעהו םידימלתה ןומהב רקיו הלודגה התאי ולו :ונממ רוסי
 תיבל הנפ ןבא אוהו ,הרותח דובכ אוה אישנה דובכ יכ האר אוה
 דחי סעכ ןהככ .םא ,ץרא דימעי טפשמב ךלמ יזא יב , בקעי
 אישנ היה אוה םלוא -- ומשל דובכ ונתיו , הוצמה ולוקל ועמשי
 ויביבסו ,ותרות יעדוי 'ח יאיבנ ולוכרשא ,םע שאר -- חי יטבש
 -- ןנבר יכלמ ןאמו -- שודק יוגו םינהכ תכלממ ירובנ ודמע

 הרק רשא תאו ,םיעורה ןיבו וניב הבירמ התיה וימיב םג ןכל |
 ילבבה ןתנ 'ר היח הלעמל ונבתברשאכ יכ . ותוא םג הרק ויבאל
 רשאכ נהנמה היה לארשיב םינפלו : ד"ב םכהו באה ריאמ 'רו
 הוצ רשא דע וינפל ודמע םעה לכ , שרדמה תיבל אישנה סנכנ
 םויה יהיו -- םכחו ד"באל םג ונתנ הזה דובכה תא -- ובש םהל
 םדובכמ ודובכ לידבהל םעל הוצ אישנה לאילמנ ןב ןועמש רו
 אוהה םויהמ קוחה דסי ,םכחו ד"באו אישנה לדוג יב וריכי ןעמלו
 . דבל אישנה ינפל קר םהילנר לע ודומעי םעה לכ .יכ האלהו
 דקפיו , שרדמה תיבל הזה םויב ואב אל ןתנ 'רו ריאמ 'רו
 ואר ,ואב רשאכ ינשה םויב . השענה רבדהמ ועדי אלו , םבשומ
 -- םהינפל םק אל יכ ,םושלש לומתכ םתא ןיא םעה ינפ יכ
 דקפ ןכ יכ ,םהל רבדח עדויו , תאז המ לע ולאשיו , והמתיי
 . אישנח םהילע

 םימיב הכלהה תעבג שאר לע דמע רשא ,םכחה ריאמ 'ר
 אל בקעי תדעב :ורמאב , ותרות דובכל הצמש הזב אצמ ,םחה
 , םירשי היתוביתנ רשא , המכחהו הרותה קר טבשה לושמי
 והממורת איה ,המכח שאר לע הרטע ןתת איה , םולש יכרד היכרדו
 זע רתיו תאש רתי ןל יכ ובלב עדי ריאמ 'רו , והדבכת איהו
 ,וב רעב ופא ןורה ןכל . המכחב ונממ לודגו ., אישנה לע הרותב
 תויהל ודי ול ןתנ ילבבה ןתנ 'ר םגו , םימשה בל דע הלע דיפלחו
 ירבד תא תואלמל ירחא אוב ןתנ 'רל ריאמ 'ר רמאיו .רזעל ול
 ןיביו , הילע הנעמ עדי אל רשא הכלה רבד אישנה תא לאשנו
 התאו ינאו . ותרמשממ והוריסיו הרותה; יקהכ ודי הרצק יכ םעה
 עימשהל לוכי רשא הז קר 'ה תורובג ללמי ימ יכ .ומוקמ אלמנ
 ומזי רשא תא -- הקספה שאר לע תולעל לכויו .רתלהת לכ
 ,.יאשרוק ןב בקעי 'ר ןיזאה םהיניב .ורבד רשא .תאו , תושעל
 ןפ .םעה יניעב הצמשל אישנה היהי לבל ארי יכ המכחב שעיו
 עמשי ןעמל הזה ןינעה דומליו בשיו , תאז הכלה ךרדב לשכו
 רשאכ יהיו . יאשרוק ןב תאז חשע ורובכל יכ ןיבה אוהו . אישנה
 ופלש םירובגה ינש הלא ןתנ 'רו ריאמ 'רו , שרדמה תיבל אב
 אוהו ,ןיצקוע תוכלה וניכר ונדמלי אישנהל ורמאיו הרעתמ .ברחה
 בטיהולכ ןינעה תא םהל ראביו םעה ינפל דומעיו ,םלוקל עמש

 שימלה רוצמ העגפ יכ ,םד הכפש אל הדח ברחו ..ךזה ולבש
 ; םהל רמאיו ןתנ 'רו ריאמ'רל ארק , רבדל אישנה הלכ רשאכ יחיו
 סכשיבלא יכנא םג ןכל םעה יניעב יחיר תא שיאבהל םתבשח ןה

 תשוב

 שש
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 ילודנו ןינפ לעמ םשרגלו , וילעמ םאיצוהל וציו , המילכו תשוב
 השעמ לע באד הלאה םימכח בל לבא -- םיפוחד ואצי םעה
 הנבה השק תוכלה לע לואשל שרדמה תיבל תורגא וחלשיו , הזה
 רשאכ יסוי 'רו .הרותב םלדג םעל תוארהל ,םתמכחב םורוהו
 םימויו םוי ונניאו , הרותה תיבמ םייח םימ רוקמ ךלה יכ האר
 הלוק ןתת ץוחב הרותה, :ורמאב .םבישהל אישנה תא שקב
 דיגחל קוחל .השע ךא . ותשקבל אישנה רתעיו ."הפ ונחנאו
 ןתנ 'ר יפמו , םירמוא םירחא םשב ריאמ 'ר יפמ הרמאנה הכלה
 םולש תירב תרכ , בירהמ הז רהא רס ןתנ 'ר ,םירמוא שי םשב
 ול חלס אל ריאמ 'ר םלוא --לובסל ומכש טיו ,אישנה םע
 יראכ דמע וייח ימי לכו ,םעה יניעב הפרחל ןתנ יכ , ודובכ ןויזב
 ימכח ןיב ,םולשה עירפמ ותויהב , ותודנל הצר אישנה , ודגנ
 רוא חיה אוה יכ , וצפחל ובל תש אל ריאמ 'ר ךא , לארשי
 . ותראפתו לארשי

 , לארשי ימכח ומק לכב .ץרא איה רכנ םע תמדא לע םג
 יקח תורוהל אירדהנס םהל וננוכו , םיקקוחמ תפיסא המש ודסיו
 עשוהי 'ר יחא ןכ אנינח 'ר היה םידסימה ישאר .םעה יגהנמו 'ה
 רשא לארשי ימכח יניעב ןח האצמ אל תאז -- היחאו ,יולח
 ןברוח רהא לבת יוצקל לארשי תדע הצופנ רשאכ יכ , ץראב
 ץרא תבחאב הנמאנ הראשנו ,םיהלא תירב החכש אל תיבה
 ןויצמ ואצי רשא , םיטפשמהו םיקהה לכ ץעתו התדלומ
 םהיניע ינפ םלכ קר ,לאמשו ןימי םהמ הרס אל -- םילשוריו
 שדוק ירע וברחנ רשאכ הז רחאו , ושדקמ םוקמלו ,'הל םבלו
 םידירשה תובל לַע תורח היה הבהא ןורכז דוע ,םלוע לת ושענו
 ןירדהנסה תווצמל , םיאבח םימיב םג ןכל . הטילפל וראשנ רשא
 יכ . ןהירחא וטהו , םנזא העמש הנביב התיה רשא הלודגה
 אוהו ןורשי תיב הנכנ וילע רשא קזה דומע אוה תודחאה רשק
 , דחא יוגל לבת תוצרא לכב םירזופמה לארשי ינב השעי

 אנינח 'ר יכ האישנו אשואב אירדהנפה האר רשאכ התע
 םישדח עבקו םינש רבעו רוקפ ךהנב לבבְב אירדהנס ,ול דסי
 הרותהו , תונחמ יתשל םעה קלחי לבל םשפנל וארי , ץראל ץוחב
 יכ , לארשי םע ןיב השעי לודנ דוריפו , תורות יתשל תחאה
 , ותכאלמ תא דובעי אדוהיב שיאו גחה .תא גוחי לבבב שיא
 הנעי חדוהיב , ץמח אדוהיבו ,תוצמ לכאי לבבב -- אוהה םויב
 חמשי לבבבו ,ירישעה םוצ םויב ושאר ןומגאכ םוכיו ושפנ תא
 הרטמל ול חקלו אישנה קזחתה תאזל -- ויה הזב התשיו לכאי
 םישנא ינש המש חלשיו -- לארשי ברקמ הזה לושכמה ריסהל
 אירדהנסה לוקל ועמשיו םכרדמ ובושי יכ , םכל לע רבדל םימכח
 : . דחא יונל ורבחתיו , אשואב

 םכיחאמ ! םכל םולש -- םהל ורמאיו . הלוגל ואב םיכלמהו
 וריסת יכ םכתא שקבל , ונאב השודקה ץראב םינכשה םירבעה
 וגתאו , םויה דע סכלצא הנומא ינינעב השענרשא תא םכברקמ

 ןרכתתת
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 תא ,רחל ולע -- אל םאו ,בוט ונירבדל ועמשת םא .ורבחתת
 םהל ןיא ורמאיו , םלכ ורפכיו ,רונכב ןגני איננח ,חבזמ הנבי
 םתערי אלה , בקעי תדעמ ולדבת המל יכ ,לארשי יהלאב קלח
 'ה רבדו הרות אצת ןויצמ קר יכ, ,'ה יאיבנ ירבדב רמאנ רשא
 תא םתבזע יכ , ועד הזב ונוצר ושעת אל םא ןכל -- "םילשורימ
 אנינח 'רו -- רכנ יהלא ירחא שתכלהו , לארשי תוכרעמ יהלא
 יכ םתעדיה ;םהל רמאיו , םדגנ דומעיו ,םהירבדל ובל תש אל
 ץוחב םישדח עבקו םינש רבע ףסוי ןב אביקע 'ר לודגה םַג
 ץראב ותומכ חינה אלש אביקע ירל חנה :ול ובישח םהו ,ץראל
 ןראב יתומכ .יתחנה אל יכנא םג ,אנינח 'ר םהל ןעיו ,לארשי
 לעב םישיית ושענ תחנהש םיידנ , םיכאלמה ול ןרמאיו , לארשי
 ןב אדוהי 'ר םרזעב היה אלולו -- ךילא ינוחלש םהו םינרק

 רשאכ ךא , םתעיגי התיה קירל התע יכ ןיביצנב רשא ארי
 --חתבש לבבב אירדהנסהו -- אנינח 'ר השע ןכ אדוהי 'ר ול ץעי
 םכח רוא וציפה רשא הרות ילודג תאזה ץראב וראשנ דוע לבא
 וצבקתה ופנ תחת רשא הלוגה שאר דמע םחילעו ,,לארשיב
 השמ תֶרות עומשל תונוש תוצראב םיצופנה לארשי ינב .ורהנו
 קר םינפל רשא הזה םוקמב , םיאבח םימיב יכ דע -- ויפמ
 בוט ברו הכרב ערז הז רחא ונממ אצי ,וילע ולע רדרדו חוה
 י . בקעי תדעל

 לע הקזחתנ אשואב אירדהנסהו -- הלאה םירבדה .רחא
 הרעשו השאר לע הרבע הרעס חורו ,םימיה וכרא אל ךא הנוכמ
 השודקה ץראב םינכושה םידוהיה ודרמ איהה תעב יכ ,המוקממ
 , הרהמב רעסח תא .טיקשה אדוהיב ימורה דיקפהו .םימורב
 ואצי תוער תורזגו , לארשי ברקב תושדח.  תוער הבסה תאזו
 ישנא ,ולדח לארשיב טפשמ יכרד , תאש ולכי אל רשא םהילע

 , וכלהו ודנ הילודג , 149 ט'קתת תנש) הנאו הנא וצופנ אירדהנסה |
 אשואמ אירדהנסה התלגה איהה תעבו , התבש םימכח תפיסאו
 היתוכילהתו המש התלע רשא הישעמ ךא הדוהיב םערפשל
 .ונל תועדונ אל שדוקב

 םנו , םערפשל ךלהו הרצב היה התע ןועמש 'ר אישנה םג
 .(*164 ג"כקתת תנצב)יראה לכ ךרדב ךליו,ומכש לע הרשמה התיה םש

 רמאמכ וברתנ תורצהו , ןועמש ןבר אישנה תומ ירחא יהיו
 ,(163 ג'כקתת תיש) תמ סויפ 'סונינאטנא רפיקה םג יכ .,ל"זח
 . וידחי ימורב וכלמיו ויתונב יחקול וינתח ינש ושרי ואסכ תאו
 היה דחאה , סורעוו  ינשהו סונינאטנא סוקראמ דחאה םש'

 ףוסוליפ :

 קמטמ ספוס ףוס ל'זכמ כמלמכ 168 ת"כקסק נטכ סיטנס סמ ילופו (*
 / ץכסס ןיע 95 .ססכו , סכמפס סלע סיסס סנסכ יכ עדונו -- יפכוג תנע ג"כטב

 . סדטס קופוכק לכ לכסו =



 ה

 סונינאטנא רסיקח וגתוח יכרדב ךלהו ,םימכה בהואו , ףיסוליפ
 אוה -- םרל ףאושו ודועמ המחלמ שיא היה ינשה לבא , דיסחה
 וברעתה תאזה המחלמב וטבש תחת םעינכיו םיתרפה דגנ םחל
 תוריזגהו ,  הלערת םוכ ותשיו ,לבב ץרא יבשוי םידוהיה םג
 תא רורצל ואציו ושדחתנ סונאירדאה ימיב ואצי רשא תוערה
 .תבשה םוי תא ורמשי לבל םהילע רוסא ורסא םימורה , םידוהיה
 . תודנ ולעביו ,םהינב ולומי לבל . הדובעו הכאלמב והוללחי קר

 חורב ידוהי שיא ילבורטסיאןב ןבואר יבר יח םהה םימיב
 ךרדכ ושאר תא חלגו ,זוע ושפנב ביחרה אוח -- ןוכנ בלו ץימא
 םשיו ,אוה םידוהיה ערזמ יכ , הלא וב וריכי אל ןעמל ,םימוהה
 םידוהיה תאנש םא : םחל .רמאיו , הלשממח ,יצעוי ןיב ותבש
 לבל םהילע ווצ ,םהל ערהל םכשפנבו ,םכבלב שרוש האצמ
 לדיו ,ותדובעמ םעה תא ועירפתו תבשח םויב הכאלמ ושעי
 יקנוי םהינב ולומי , םהכ תא שילההל םכצפח םאו -- לארשי
 אל , לארשי םע הברי אלו הרפי אל יכ םכנוצר םאו -- םידש
 , .ואר םיצעויה יניעב ןח ואצמ חלאה םירבדה -- תודנ ולעבי
 תוערה תורגאה תא בישהל ווציו ,הזה ץעויה יפב קדצה יכ
 יכ אצמנו רבדה רקחנ רשאכ ךא -- םידוהיה רבדב ואצי רשו
 : תא תינשנ ואיצויו לארשי  תיב דולימ האצי הצועיה הצעה
 < 7 ..ףוגיטקל ךפהנ רוגינס רבדו . םהילע הלאה תודוקפה

 תאמ הערה םהילע .התלכ יכ ואר רשאכ םידוהיהו
 רזעילא 'רו יאחוי ןב ןועמש 'ר תא םברקמ ורחביו ,הלשממה
 תאמ םימחר שקבל אמורל חריבה ריעל םוחלשיו יסוי 'ר ןב
 יכ , בקעי תיבל האב םימשמ העושתהו -- ומע םחרל רפיקה
 שיאו : התתעב הער חורו רפיקה תב ,תומצעב הלחמ הלפנ
 'חמ יכ אפרמו הכורא הל איבהו הדעב ללפתה יאחוי ןב םיהלא
 תדפ יכ ,יאחוי ןכל .הדות ישגר אלמ רסיקה בלו -- תאז התית
 לכ תא לטביו ,ולומגת ומעלו ול םלשיו , תחש רובמ ותב תא
 . לארשי ינב לע ואצי רשא תוערה תורזנה

 . המימשח ךלה ,ביוא ףכמ ויחא תא ליצח ירחא יאהוי ןבו
 ראשנ וירחאו ,םימי עבשו ןקז שיא הניכשה יפנכ לצב תוסחל
 רמא ג'בשרו ,הרעמב דחי ותא בשי רשא (* רזעילא 'ר ונב
 ןועמש 'ר ויבא ול ןתנ ,'ח ידומלב :"ירא ןב ירא אוה יב, וילע
 | .בשחתי לארשי ימכח ןיב ןכלו , ונוא תישאר

 . דרמ סויסאק סוידיווא הלאה םיטיב | (180 מ'קתה תנש)
 הריבה ריעב הכובמ התשענו פוקראמ סּונינאטנא ימורה רסיקהב
 ימי הלאב ,לארשי ךותמ ומק לעילב ינבו ,אדוהי תוצראבו
 לעו ריעב חצרו דוש ישעמ ושעו חרוא ירבנע לכ ורדשיו , הכיפה

 "0 ףקהה |

 סלו -- לודגס ןטיפס רילקס רזעיפפ 'כ סוס ט"פכסו תופסוסס ילכ (*
 . ןכסכ קר .גסונס גסמ דקל סוי פע קר סיטוילס דסי ןכ) סטודקס ןלס ינכמ פוס
 , . . טז ןינעכ ., ןיסקויו ד'5 סג ןייע

, 
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 יח =

 קירטושו םידיקפ דקפתו ,התלוכי לכ התשע הלשממהו -- ךרדה
 לודגה שיאה םגו -- חליל ידדושו םיבנגה הלא םעח ברקמ רעבל
 רטושל הלשממה יפמ ארקנ יאחזי ןב ןועמש 'ר ןב רזעילא 'ר
 ,הזה ךרדב תכלל לארשי ימכח וסנ אל םנמא םא ,הזה רבד לע
 ותדוקפ ןתי ךלמה םא לבא , םמכש לע תאזכ היוזב הרשמ תחקל |

 תא רזעילא 'ר רמש ןכל -- לעפת המ ול רמאל , ןדגנ דומעי ימ
 יסוי 'ר ןב לאעטשי יר ףאו -- הלשממה תוצמ אלמו ,ותרמשמ
 , לארשי םרכב ויבא יפוי 'ר עטנ רשא םיזרא השמחמ דחאה
 הלאה םיערה םישנאה םוקמ שורדלו רוקחל רזעילא 'ר רתא אלמ
 . םהידיל םורסמיו ,הלשממה תאמ ושקב רשא

 םיכאלמב ןכל ,ןורשי תדע יניעב ןח אצמ אל הזה רבדה
 עשוהי 'ר -- הערל םהילא עמשנ ןומה לוקו ,הלחת המש הלא
 . ןיי ןב ץמוח, הפרח םשב והארקיו , רזעילא 'ר דגנ דמע החרק ב
 ןוא ןיא יכ ,ול בישה רזעילא 'רו "תומל לא תדע רסומ התא הטל
 עשוהי 'ר ןל ןעיו "תואבצ 'ה םרכמ םיצוק רעבמ יננה, ופכב
 יסוי 'ר ןב לאעמשי 'רל םג -- ויצוק תא הלכיו םרכה לעב אובי,
 בישח אוהו , תאזה הרשמה לבק המל , תאזה הלאשה הלאשנ
 לכוי ימו ,הזח רבדב טפושו רשל .ינמש ךלמה םא ,השעא המ,
 תא ,איסאל קרע ךיבא, הנעמ גישה תאז לע ךא . ודגנ בציתהל
 הלוגב ךלה תוכלמה תורזג פ"ע יסוי 'ר ךיבא יכ -- "איקדולל קרע
 . הזכ סאמנ רטשמ רומשת לבו ,איקדולל ךל ךרב ןכל ,ירופיצל

 םימכח בל םגו ,הער וילע בשוח םעה בל יכ עדי רזעילא 'רו
 רחא ןויזב השעמ םימכחה ול ושעו לבל ושפנל אריו , ותאמ קחר
 ובכשמ ומישי קר , לארשי ירבקב והורבקי אל יכ ותיבל וציו , ותומ
 , ותלאש התשע ותשא וימעל ףסאנ רשאכ יהיו -- ותיילעב
 ריע ינבו ,םינש רשע .הנומש המש בכשו , ותיילעב והחינתו
 בכש רשא חלאה םימיה לכב יכ םרמאב , ורבקל ונתנ אל אירבכע
 ואב אל יכ רעי ותיחמ םליצהו , םהילע ןנג םךיעב רזעילא 'ַר
 ויה רשא םימכחה יניעב היח לודנ ותרות דובכ לבא -- םנועמל

 םירופיכה םוי ברעבו ,םולש תחונמ ול תתל וצכקתהו , איהה תעב +
 ןב ויבא תומצע לצא ויתומצע תא וחיניו , יריב רפכה ינב ואב
 ןבר ןב אדוהי יבר שיקב ותומ רחאו -- ורבק תרעמב יאחוי
 וב הנאמ איהו ,השאל ול הנמלאה ותשא תא תחקל ןועמש
 ? לוח וב שמתשי שדוק וב שמתשנש ילכ : הרמאב

 ןונבל יזרא .ןיב לודג זרא אשנתה השודקה ןיראב הנה |
 יה דוע ןורשי ךלמ ישי ןב -- לארשי שדקמ הנבנ ונממ םג רשא

 רשא ןש ילכיהב םיכלמ , הדוהי .יאישנ ודמע ינינמ יכ ,םיקו <
 דועו ,הלעבל השא רהט ןעמל ,אילשו ריפש םדב ולאוגנ םחיפב
 יבר חז ,ותיב ידילי ךותמ לדה אל קקוחמו הדוהימ טבש רס אל
 -- אישנה אוהו , שודקו יבר ארקנה אוח , ןועמש ןכר ןב הדוהי
 הרותה .וכלה די יבולשו ,ורבחתה רשועו .המְכח הרותה וכ
 המש המכחה , לארשיב רוא .יציפמ ןיב ,םימוחמב  וחדימעה
 , ןהוקבח הבהא תועורזב יכ דע ,םינזורו םיכלמ ןיב ובשומ.

 רשועהו
. . 
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 ילודג לכ ופסאתה ויביבס -- תרק ימורמ יפג לע ובישוח רשועהו
 [ יגהנמ תוזחלו ,ויפמ הרות עומשל ,םהה םימיב לארשי
 עו םכותב יכ ,'ה יארי ויתרשמו ,בל ימכח ויה וירש -- ולכהו
 תלודגב חה וננח רשא זלה שיאה -- םיחלא אישנ דמע םשאר
 לבת תרקי גנוע ירעש םיחותפ וינפלו , תלשומ לכב ודי , תאזכ
 רמאו הלאל ובל תש אלו וינפ לעמ םקיחרה אוהו , הידמחמו
 עבצאב 'יפא יתינהנ אל ייחב, תומולעת לכ עדויח לכ ןודא ינפל
 . ארקנ "שודק, קדצב הזכ שיא ."הנטק

 דלונ רשָא אישנח ,אדוהי יבר הז -- אב רואו ךלה רוא
 והלדג יכ ,,חצנ ייחל םג והאיבה ויבא -- אביקע 'ר תמש םויב
 רזעילא 'ר לצא םג . וידימלת ןיב דמלו , המכחו הרותב ויכרב לע
 -- יח לא תרות אישנה דמל יאשרוק ןב בקעָי 'רו עומש ןב

 רחא יכ , ונעדי תאז קר , עדונ אל תואישנהדגב שבל יתמ
 א בקעי תונב היה םולש וימיב -- אסכה לע אוה הלע נ"בשר ויבא
 הסכו , תמ רבכ ,רבג דמע אל ותמח ינפב רשא ,סורעוו רסיקה
 תא בהא הזה רסיקה -- ודבל םונינאטנא דיב ראשנ הכולמח
 ושפנו .אישנה םע  הבהא רשקב יח ןכל , הילעב תאו המכחה
 ינש הלא דחי ויח םיריבכ אל םימי קר לבא .ושפנב הרושק
 סונינאטנא יכ --(188 ג'מקתת תנש) דרפנ לבחהו םינמאנ םיבהוא
 . ודבל ראשנ אישנהו תמ

 ייהירוהא, ארמגח רמאמכ ונל עדונ יברל היה רשא רשועה
 יסוס תורא לע הנוממה רשה יכ --"אכלמ רובשמ ריתע יברד
 יזנגמ ויאריל 'ה קלה - יסרפ ךלמ רובשמ רישע היה .אישנה
 - תא חתפ ובל תבדנב אישנהו : בהזהו ףסכה ול רשא וימורמ
 בערה ואב וימיב -- רזעו דועסמ ןתנ ומע יינעלו , בוטה ורצוא
 דננ בידנה דומעיו ,היבשויו .לבתה םפא ןורחב עולבל רבדהו
 'ה יאריל ןוישר ןתיו ומחל בערל סרפ ,ווהרצעיו תיחשמה ךאלמה
 ןובער רובשלו ,םתיבל היחמ ויתורצואמ תחקל ותרות ידמוללו
 הבעותל יכ ,ץראה םעל ובוטמ תת לבל קוחל השע קר . םשפנ
 םויה יהיו -- ויקחו יח תרותב סאמ רשא שיאה הז היה ויניעב
 אב םרמע ןב ןתנוי 'ר םג ףסכ אלב לכוא .רובשל םיאבה ןיבו
 -- אל ול רמא ,תירק ןל רמא -- ינסנרפ יבר : אישנהל רמאיו
 ךסנרפא המב ןכ םא ,ול רמא -- אל ול רמא -- תינש ול ךמא
 :יכ עמש רשאכ .אדוהי 'רו ברועכ ינסנרפ , בלככ ינסנרפ ל"א
 . והלכלכל וציו וילע וימחר ורמכנ , וילא ןנחתה

 , ןועמש 'ר ונב וינפל דמע  אישנה ינפ תאמ אצי רשאכ
 תונהל הצר אל רשא ךדימלת םרמע ןב ןתנוי אוח ילוא רמאו
 אוה יכ ואצמיו , הזה רבדה תא רוקחל יבר וציו -- חרותה דובכמ
 ץפח ןעי ,אוה הרות ינבמ יכ דיגה אל אוהו -- ןידימלתמ דחא
 ורצעב השוע אישנה רשא רבדה בוט אל יכ , ובל ינופצמ תוונל
 .וימחר רשא ,'ה יכרדב ךלי קידצ  יכ ,ץראה םעל היהמ תתל
 אישנה רמא חז רחא -- ןוצר יח לכל עיבשמו , וישעמ לכ לע
 .הרצו 5 תתל ותדוקפ תא ןתיו , םירהא ןוצר ינפט ונוצר לטבל

 כ
 צ

. 
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 . םחל לאשיו ודי חתפי רשא שיאו שיא לכל
 לכוא חל תתל ,והשקבתו , יבר ינפל האב רחא תב םנ

 ' ימ תב יל אנ ידיגה -- חיפ תא לאשיו -- השפנ תא תויחהלו
 רשאכ אישנהו .יכנא .היובא ןכ עשילא תב ול רמאתו ?תא
 ול ןינ אל ביתכ אלהו ,לבתב וערזמ ראשנ דוע, רמא תאז עמש

 רוכז , ול הבישה איה ךא -- "וירונמב דירש ןיאו ומעב דכנ אלו =
 הכסכסו םימשה ןמ דרי שא הנהו -- וישעמ רוכזת לאו ותרותל |

 הרותה ןתת , הזכ דובכ םא ,רמאיו אישנה ךביו (* ואסכ
 הירבד םיראפמה הלא תא דוע םמורתו דבכת המ /חב םיסאומל
 \ . הנוצר םישועו

 תא הלח יכ .םימיענה וייח וררמו , תובואכמ ואב וילע םג
 תא אפר ןעמלו ,  הלחמה תא אשנ םינש הרשע שלשו וילה
 -- וילכיהו ודומל 'תיב חיה המש רשא םירעש תיבמ עסנ ושפנ
 סייח הנתנו , המיענו החצ התיה תאזה ריעה חור יכ -- ירופיצל
 , המש תֶבשל אישנה הוא ןכל .רהה שאר לע הדמעב היבשויל
 תמכהב הלודג התיה ודי רשא ,וידימלתמ דחא האניחרי לאומשו
 םג סנמא םא -- ותלחמל הכורא ןתנו ,אישנה תא אפר האופרה
 יכ ,רזע ונממ שקב תאז לכב , וזלה המכהה תעידי עדי אישנה
 הלחמה --תושעל אילפמו , רשב לכ אפורה םהה םימיב חיה אוה
 ושפנ ןובאד ונממ ריסהלו -- אישנה .חור תא הביאדה תאזה
 השלש חלא ,,ארפק רב ןועמש 'רו יולו אייה 'ר ויביבס ודמע
 , תולוחמב וינפל ודקרו וקחש , יולו אייח 'ר . 'ה תרותב םירובנה
 ריש קוחש ירבדב והחמש ארפק רבו , תאול הדמולמ םלגר יכ
 . .ךלמח לכיהב :גהנמכ ,.הצילמו

 דובכ ודובכו , לארשי אישנ היהו לע םקוח רשא הזה רבגה
 הסח ןכ ,ףחרי וילזוג לע רשא רשנכו ,וינב תא םהר יבאכ , ךלמ
 ,ותמחמ וארי אל הלאו -- ויפנכ תחת ונכש רשא וידימלת לע
 יהיו -- ואסכו ודובכב םיעגונה םירבדב םג , םכל ינופצמ ולנו
 ימכח ובשי , ולכיהב התיה רשא דימת תחורא ותוהראבו -- םויה
 ,:ודימלת .אייח 'ר ינב ינש םג םהיניבו .ונחלשל ביבס רודה
 דע אב דוד ןב ןיא, ורמאיו , ןייב םבל בוטכ יהיו ,היקזחו אדוהי
 ףגנ ןבאלו שדקמל היהו רמאנש "לארשימ תובא יתב ינש ולכיש
 אישנהו ,לבבב הלוגה שאר הז , לארשי יתב ינש לושכמ רוצלו
 רמא קר ,םהילע סעכ אל , םהירבד עמש רשאכ יברו -- י"א
 -- .אייח 'ר ל"א -- "יניעב יל םיליטמ םתא םיצוק + ינב, םהל
 םיעבש דוסו ,םיעבש ורפסמ ןיי ,.תאז ךיניעב ערי לא !יבר
 . דוס אצי ןיי סנכנ

 יברו ,לב5ב הלוגה שאר אנוה 'ר היה אדוהי 'ר ימיב םג
 ונבישואו יאסכמ דרא אנוה 'ר הנה אובי םא רמאו , דואמ ודבכ
 ןיב - ה טבשמ רטוח ותויהב הכולמה התאו ול יכ וילע

 ח
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 , \"ע .סגינסכ פרעגס ילכד (*
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 רשאכ יהיו .ריעצה ןימינב טבשמ יכנאו , אשנתה יראכ ויחא
 ינפל הוצ רשאכ לארשי ץראל תמ ונוראב והואיבהו , אנוה 'ר תמ <

 ןיבה יברו .. 'ץוחב אנוה 'ר, :רמאו ,יברל אייה 'ר סנכנ ,ותומ
 'רו ותיבמ תאצל ול הוצ קר , ושנע אלו , ודימלת וב לתה יכ
 אציו , םושלש לומתכ וילא ונניא יכ אישנה ינפ תא האר אייח
 . םוי םישלש דע אב אלו ,ותיבמ

 ולדגרשא םימכח ינפל ענכנו , חור לפשו וינע היה אישנה
 (* ןתח היה רשא ריאי ןב סהנפ 'ר -- תועינצב וא הרותב וגממ
 ל"זח יפמ ללוהי רשאכ , ותגהנהו וכרדב ןדועמ עונצו ןועמש 'ר
 לע דמעש םויטו , ולש הניאש הסורפ לע עצב אל וימימ יכ
 אישנה הב בשי רשא ריִעל אב -- ויבא תדועסמ הנחנ אל ותער
 לצ תחת וחאיביו ותארקל אצי ,,אב קידצ יִכ, עמש רשאכ אוהו
 רס ריאי ןכו .םחל ותא לוכאלו ובל דעסל וב רצפיו .ותרוק
 ךא -- דאמ יבר חמשיו , ךרבדכ השעא , ול רמאיו , ותעמשמל
 תדרפה ויתווראב יכ טיבהו , אישנה תיבמ סחנפ 'ר אצי רשאכ
 הפ לכוא אל רמאיו .ךליו וילגר תא אשיו דאמ ול רחיו , תדמוע
 , תאז אישנה עמש רשאכ יהיו .אישנה תיבב תומה ךאלמ יכ
 | . וכרדל ךליו ןאמיו ,ותיבל בישי יכ וחשקביו וילא אצו

 דנב ונממ ריסי יתמ , תעה עדי ,םדא לכמ וינעה הז לבא
 .ותלשממו ויבא אסכ לע םימקה תא יכ , השיבלי אלו ,הונעה
 , םייח נא םהיפמ רשא לארשי ילודג ויה םנ םא ,ובל לכב אנש
 םע דמל תחא םעפ יכ ; וטרכב םג עטנ תאזה המטשמה תאו
 רשאכ ונבו "םירמוא םירחא, םשב .תחא הכלה ןועמש יר ונב
 םראבמ רשא הלא םה ימ , ויבא תא לאשיו אלפתה ,תאז עמש
 ינכ, , יבר ול רמא ? םיריכזמ ונא ןיא םתומשו , םימ םיתוש ונא
 'ר ול רמאיו -- "ךיבא תיב רובכו ךדובכ רוקעל ושקבש םדא
 אישנה ול רמא , הדבא רבכ םתאנקו םתאנש םתבהא , ןועמש
 , ונבל יבר דטל תאז רחא . 'חצנל  תוברח לבא ,ומת ביואה,
 התיה תאז לכב לבא ."ריאמ 'ר םשב ורמא,, תאז הכלהה תינש
 . (* רמוא ריאמ 'ר, רמא אל ייכ וצפתמ בש אלו היוטנ ודי דוע

 םש ול הנתנ ךשא הרקי הלחנ לארשי ינבל ליחנה אישנה
 ודיב יכ ,וינפל וכלמ רשא ,םיאישנה לכמ רתוי םהיניב .דובכ
 יונב לכיה .דימעהו , וינדאו שדקמה ישרק לכ ודבל רבח הלודגה
 , השע הלודנ הכאלמו -- ןורחא רוד דע דומעל רדהו 'יפויב
 יפמ םירמאנה םירבדה לכ ,ותואישנ ימי דע יכ -- הזה ןמואה
 רשא שיאו שיא לכ ןורכזב ורמשנ ותיב ןמאנ השמ ידי לע 'ה
 לע םיטפשמהו םיקחה תא םשיו ותרותב הלהנו קלָח 'ה ןל ןתנ
 הדמל ץרא יוצק לכב ופפאתה רשא םימכחה תדוגאו . ובל חול
 םירבדהו . דע ידע ןורכזב הנראשת ןעמל הפ לא הפ קר 'ה תוצמ

 הלאה 22

 , יפלו ןכ ןסומ ןפ ןקס סיס סוס ספ תורודס לדס יכחוכ וקפתסנ (*
 0 5 ן , ד" קויכוסכ קלעגס ירכד ןכ (*
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 תדע הצופנ יכ ןתוארב אישנחו -- בתכב בתכהל ּגנתנ אל הלאה
 פ"עבש .הרותהו ,םש ריעז ,םש ריעז , תונוש תוצראל לארשי
 הוחכשיו םיאבה םימיב דבאת בקעי תרטעב הרקי ןבא איה רשא
 רבדה תא ול חקיו -- 'הל איה תושעל תע רמא , בלמ תמכ םינב
 . ודעמי אל ןעמל .הרותה תיבל הנפ ןבא דסיל ,והייח תרטמל הזה
 ורמאנו ועמשנ רשא םינירו תוכלה לכ תא ףוסאיו . חצנל וילופרק
 םיבלושמ תויהל םהב םירדס שעיו , וייחיימי רע םינמזה ימכה יפמ
 ומוקמ לע דימעה רבד לכ ,(188 ח'מקחת תנש) ןיחא לא שיא
 , הזה םויה דע הנשמה רובח אוהו ,םירדס הששב םבתכו יוארה
 לככ תושעל םהילע ולבקו ומיק לבבבו אדוהיב םינכושח לארשיו
 ה"מקתת תנש) -- יניס רה לע השממ הנתנה הרותכ ה

)2 
 אל , תומל אישנה יִמי וברקו ןקוזה תע האב רשאבכ יהיו

 שלחתו הפר ותיוג ךא ,רמנ אל דוע הרותב וחירו ,  וחל-סנ
 ימכחלו וינבל ארקיו -- םיבר םימי הז .והובבס רשא תובואכממ
 םכמא דובכב ורהְזה , יִנָב .: םהל רמאיו ותיב לע םוציו לארשי
 אהי ןחלש -- ומוקמב קולד היהי רנ -- איה םכיבא תשא יכ
 ןועמשו ינפח ףסוי ,המוקמב תעצומ אחת הטמ ומוקמב ךורע
 ארק לארשי ימכחלו . יתומב ינותרשי םהו ייחב ינתרש יתרפא
 רחא ושעת רשא תא , ינוצר םכל הדינאו ופסאה , םהל רמאיו
 םוי םישלש רהאל הבישי ובישוהו תוריעב ינודפסת לא, .יתומ
 שארב בשי אמח רב אניִנח ,אישנ ינב לאילמגו , םכח ינב ןועמש
 ירדס ול רסמו , תינש ארק המכחב ןקזו ריעצח ןנב ןועמש 'רלו

 רסמו לאילמג 'ר רוכבה ונבל ארק ,ותא רבדל הַלְכ רחאו , המכ
 הרמ קורזו םימרב ךתאישנ ;גהנ + ולרמא ךכו . תואישנ ירדס ו
 . םידימלתב

 אישנה יכ לוקח םש עינה רשא םוקמ לארשי ירע לכבו. =
 וקעזיו ,םוצ ושדק ,וחהותעכי תומ ילבחו , יוד שרע לע בכוש
 ,םרט שודקהו ..םאישנל אפרמו םייח םורממ חלשי יִכ 'הלא
 רמאיו המימשח ויפכ .אשנ ; 199 3 ג ב'נקתת תנש ןימעל ףסאב.
 הרותב יתועבצא רשעב יתעניש ךינפל עודיו יולנ םימלועה ןובר
 םולש אהיש ךינפלמ ןוצר יהי ןטק עבצאב וליפא יתינהנ אלו
 םימורמל אישנה חקל יִכ האר רשאכ ארפק רבו , -- "יתהונמב
 רמאו .םכלמ תמו סבר עונ יכ , םימכחל עידוהל ותיבמ אצי
 תא םילארא וחצנ , שדוקה ןוראב וזחא םיקוצמו םילארא,
 . שדוקה ןורא חבשנו םיקוצמה

 לע םק - לאילמנ ןברו ,אושנה הדוהי 'ר תומ ירחא יחיו
 כ

 יקמו .סנטמס לוכמ סיס יהמ .קזס לכדפ וקלק מוזס ילודגו סינופגס (* |
 . ס"עקקמ סנטכ ל"יו ם"פקקס םנסכ ל" ,םודקק וניככ רטענ |
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 םויפמעטפעס םימורה םירסקה ןיב המחלמ התיה וימיב ויבא אסכ
 םינכושה בל תוטה ןעמל הזה רסיקהו -- םורעגינו סורעוועס
 םיקח םהל תתל םחיטבה .,ותדובעו ןתוכלמל חרזמ תוצראב
 לע חטב רשאכ יהיו . ותלשממ ימי לכ םהל ביטהלו ,םירשי
 ינפמ דרח אלו ,דעמי אל ואסכ יכ בשחו , הקזחח ודיו וליח
 לקהל ויתפש אצומ רומשי יכ ושקבל ואב םידוהיו ,וביוא
 <, םימדוקח םיכלמה םחילע וסימעה רשא , םיסמה לוע םהילעמ
 יסממ תישפח םכתמדא תושעל םכנוצר, :סורעגונ םהל בישה
 םיפאוש םִתא, רשא םכחור לע םִג סמ םישחל יתקושתו , הנידמה
 : ינפל ללח לפנו ,םימיה וכרא אל לבא י -- (198  ח'נקתת תנש) "הפ
 אל הזה רסיקה תלשממ תחת םג -- סויפמעטפעס רסיקה וביוא
 , רענינ וביוא תא חצנ רשאכ יכ ,ץראה בוטמ םידוהיה ולכא
 .. ,וביואל די ןנתנ יכ םהילע בשח רשא הלאב םג ותמקנ תא םקנ
 .ץרא ינכוש לע השק שנוע ןתיו . תאזה המחלמב רזעל ול ויהו
 . + לארשי ינב לע םג םכותבו ,השודקה

 תאמ ונתנ רשא תודוקפה תא , ומתוחב רשאו םייק אוה
 הוצו ,לארשי תנומא םהילע ולבק רשא םירגח לע ימור יכלמ
 םירג ולבקי רשא הלאה םישנאה תא םישכ םיוניעב שונעל
 רסיקח תלשממ ימיב םינומדקה םימיב דוע -- לארשי תנומאל
 תנשב תת לבל ,םידוהיה תבוטל קוחה אצי ,ראזעצ ,סוילוי
 איה ןותבש תבש יכ ,ךלמה רצואל הנשה תאובתמ הטימש
 ,סורעוועס רסיקה ולטב התע -- לארשיב ריצקו ערז ןיאו ,ץראל
 -- ץראה תאובתמ הלשממל ,תאזה הנשב םג תתל ותדוקפ ןתיו
 תנשב הרותה קוח תא רומשל לארשי ינב ולכי אל תאז רובעבו
 . .  ךלמה תאמ תדה האצי יכ תיעיבשה

 למ רשא סוינינאטנא ונבו זלח רסיקה ימיב םנמא םא
 ולכוי .יכ ,ןוישרה הבו , הדוקפה חאצי וירחא (920 פ'קתת תנש)
 יי" יחרזאמ ולדבי אלו , הנידמח ינינעב םידיקפ תויחל םידוהיה

 התיה בקעי תדע בצמ ביטהל אל לבא -- הלשממה תונהכ יקחב =
 תרשמ ,איהה תעב התיה הבוט אל יכ , תאזה הקחה תרטמ
 תלשממה דצמ תונוש תוקוצמו תובר תואצוה הובבס ןעי  ,הנידמה
 לארשי ינב םה םישפח יכ רסיקה חוצ תאז לכב םלוא , םעהו
 . םתנומאל תודגנתמה לאה תונחכמ

 , יול איעשוא 'ר אייח 'ר ,םילודגה הלא דוע ןיח איהה תעב
 ןנחוי 'ר יול ןב עשוהי 'ר ספא 'ר אנינח 'ך , לאומש בר , ארפקרב
 םימעפ וארקנו אישנה אדוחי יבר ידימלתמ ויח רשא אליש 'ר
 םינושארה םיארומאל ונמנ רדפהב לבא ,םיאגת םשב םגנ דומלתב
 םיארומאה ייחו ,הנשמה תמיתח רחא לארשי ינבל םתרות ודמל יכ
 -לארשי ינב לע ורבע רשא םיתעהו , םתוא תורוקה לכ תאו , םחה
 ' . האלה רפוסי , םהימיב

 םיאנתה רדס הלכ






