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"ססלופמסןמיסזךישכלתחתיסיסלועלשונוטככססשילכלךיטוכלל
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םלועהארבנהברשאםיהלאתמכחל

םלכביתכויץראדסיהמכחבהרמאנש

'ישארבתלמבשתיבהםגיתישעהמכחב

תריברמאנשתיבארקנההמכחלתזמור

םיתשוםישלשלזמריהבצנתוביתנ

,הלודגאיהןכלעוהמכחהתוביתנ

ומכת*נב'יחתמהמינפמריהבהרפסבו

'המכחאלאהכרבןיאיכרבליחתמה

וילעהנקהןבאינוחניברתלפתבו

ההריפסהרדהבטילשהתאםולשה

הכרבתארקנההמכחאיהשהיינשה

ישארבבוךרבתמהרוקמהעפשמתקפסמ

'יצקועינשולשיתיבהמתיבבהמלהבר

םירמואוירוחאמיוחאווילעמדחא

הזהצקועבהארמאוהוךארבימתיבל

יכרובעבודחאםשהונארבהלעמלש

השעהברשאהמכחלתזמורת'בתוא

תלעופתאזהתואהאצמתןכלעלכה

אדוסבהרבחתהביכ,םלוכםירבדה

תודלותהלכלבאאיההתוליצאםשמש

אהןמהתוקיניבהתוליצאמםיוהתמה

'יהשןונואלעיפשהבווילערתכלזמורה

םשרנחתהבןבתדלויאתיב'פtהעצמאב

םשהסנכנורבקאיהזארקןיבהסנכהבו

חונמהלשקבלוהפונמהמשנהלילשהל

יפל,ץראהתאוםימשהתאםיהלאארב

רפסבםתנווכמהארנשהמולfרתעד

המכחלתרזמורתישארתלמיכרהוזה

תארקנוםיהtתמכחתארקנההנוילעה

האליעהמיתסאדחהדוקנרהוזהרפסב

ריפסהןמתלצאנההיינשההריפסהאיה

ראבנשעטהןמתישארתארקנונושארה

ריהבהרפסבלזוניתוברורמאןכוהנב

ומגרתןכלעוהמכחאלאתישארןיא

רמאנשאוהאתמכחבימלשוריםוגרתב

תאריןהביתכוםשהתאריהמכחתישאר

'מדקבגרתסולקנאםגהמכחאיהםשה

ןכלוהמכחתוביתנםיתשוםישלשלזמר

ישארבבלזראשהמויאתימדקב'גרתאל

תוכזבםלועהארבנירבד'גתוכזבהבר

לכשירוכיבתוכזבורשעמתוכזבהלח

השמתוכזברמאםגיתישארוארקנולא

ואצמהברהםירבדיולתישאראריו"נש

איהםגהמלשתמכחיכתישארוארקנש

םלועלתישארהתויהםעטמישארארקנ

והלחהןינעבזמרנרשאכםידרפנה

רמאשהמםנ"םירוכבהותורשעמהו

האירלקפסאיכזומר.'השמתוכזב

ונורחאתוריפסהשמחלתישארהריאמה

תזמורתישאריכהנההנווכהרקעםנמא
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תישארב

רמאנשהמדקשהרותלזמרהוהלקהלש

ירחאלאשתילואו"ןומאולצאהיהאו

נהמלהיינשההריפסהאיההמכחהש

האנמהמלריצירפסבןכותישארארקנ

םייחםיהלאחורתחאםרמאבהנושאר

הלעמלריקחהיכרובעבאיהבושתה'וכו

ךממאלפומבלזורמאשומכרוסאונממ

רבדהבגישהללוכיםדאןיאושורדתלא

*נמלתינשאיהיכףאתישארתארקנכע

תריפסלערהוזהרפסבלזרורמאןכו

עדייתאאלהדוקנאיההרתבהמכחה

האמדקמאמישארירקיאךכןיגבוללכ

חנושארבתלבקמהאיהיכועואלוכד

עפשאצמיהנממוךזהורוהטהעפשה

ךשמיכתוריפסהלכלתויחהוהכרבה

המכחבטשפתמ'תיףוסןיאמאבהכרבה

איהולאכמכחהארנןכלעקספהילב

תישארמולכתישאר'בזמרהוהנושארה

"תינשהאיה

תישארתיבתישארברהוזהרפס

אניינתהיאדןיגב

רתכאהדןיגבתישארירקיאזאנבשוחל

ל"עאדלעוהאמדקאיהארימטהאליע

באדןיגבתישאריוהאניינתאנבשוחב

לילכ"שארבדהלמיאהביסויראישארב

םלכבתכדוהבדיבעתאהיבאלוכואלוכ

יכזמרהוךיניינקראהאלמתישעמכחב

ןיאממכחהוגשרתכהןמתלצאנמכחה

תואיצמרמולכהניבוקמהזיאואצמת

אצומדו'הוףלאהןמוןיאהןמאיהמכחה

?ליצאםשמשחמכהלתזמורדוהיכ'גיבה

אהלודגדוסלתזמורןיאתלמהניבה

האולימבוךרבתיןוילערתכלתזמור

יתואהשארבאיהןכלעוםכtאירטמיגב

'םשארבהורמאנש

רפסי

תסנכנותלעופדועוךלמלכיהבסינכהל

לעיגהלתונורחאהתויתואיתשןיב

איהזאותושפנהתחונמןוילעהרואל

איהיכלועפלמותדלמהדמעיזאותבש

תרומשנהגונעתםשולודגהלבויהדוס

תארקנההיווההתאח'הםעונבתוזחל

םיארבנהלכהבויההתואיצמבהמכח

רמאמברבדלכםשמךשמהדעחכב

ןושארהםדאויהבמאתולאכולדחוימה

תאצלםידיתעהויתודלותלכוחכבויה

,החכבויוההלכויהתאזההיוהבןכונממ

םדאלמודת'גהמלריהבהרפס
לתסשמכחברצונש

וירחאמחותפאהווינפלמחותפודצלכמ

שיורתכהןמלבקלהחותפאיהיבלר

,הירחאלעיפשהלחתפהל

אתמכחדאתיבתיברהוזהרפס

'בהעדהיפלהזנהו-

התיהםאיכשומישהניאתישארבלש

אוההילאךרטצניכהארנהיהשומיש

םלשדוחיהיהאלוומלועתאירבב'תי

םנמאתישאראיהש'בהונשריפןכלע

ןיארהוזהרפסבלfרתעדהארנשהמ

ךרבתיאוהיכשומישאוהםאהומתל

ויתודמידילעהשועוישעמלכהלעתיו

וילכבןמואהו'פוגירביאבהמשנהומכ

היבוכוארבתישארברהוזהרפסברמא

בהיהיבןירוחנקיפאהיבאמלעארב

יתכאהלערמאהדוהייבראלוכלאליח

ןמדאחבשובבצוחהלעןזרגהראפתיה

דועןיהלאארביאהבךכאנמואדואל

המותסאיההארבתישארביאהבםש

םיהלאירקתיאדאלכיהלעדייתיאאלד

ישארבבוםיהלאארבתישארבאדאזרו

ותונמואלכיתייהינאתרמוארותההבר



גתישארב

הנושארלזמורףלאהיכםהלםיזמורה

ףלאלזמורדוילשוצקבוהיינשלדויהו

הלשיוהונעתדמאיהוהפופכאיהכעו

הנממלצאנה'פשהיפשהלהיתחתחתפ

הירעשםישמחבשהניבלתזמורשירהו

ןנובתהולעופהBחכהןמירבדההאיצומ

הדוקנהואההתוארקיעאיהיכהתרוצב

לארשיתסנכלתזמורהכותבשהנטקה

''יירהלאהלענווכלקוספבזומרהזו

לזוניתוברורמאשומכ'גתואבהזמרנםג

הטמלבנזהלשיהמינפמריהבהרפסב

הלעמלגלהלשישארםהלרמאלמיגל

הלעמלמבאושהזרונצהמרונצלהמודו

שארהךרדתבאוש'גףאהטמלמקירמו

אוהןינעהלמיגוהזובנזהךרדהקירמו

הטמלהצקועוהיינשהןמתלצאנאיהיכ

ןינבהלכלודסחהלאהקירמא"היכזמר

חותפחתפםהיכםירעשוארקנןכלעו

ןמרבדלכאיצוהלהמכחהעפשלבקל

םיקומעםיממאנשןינעכלעופהלאחכה

םנמא"הנלדי'נובתשיאושיאבלבהצע

אלביתנרמאנשםיסוכמםהתוביתנה

וראשנםלועתוביתנלוtשו,טיעועדי

לסילזמורהתבשתויתואתישארבתלממ

"תבשתארקנהםלוע

םינשברמאאבאיבררהוזהרפס

םילתשאןוותאירשעו

"שארבדהלמיאהבןימיתסוהלוכואלוכ

הארישעוהיאדדוידעןוותאלכלילכוא

ארישעיהיאדשירדעןוותאלכלילכדוי

ונייהווהייניבהלגלגתאלתשוראתשא

ארתכדאזראםדאודלותרפסהזביתכד

?שידקשדקןירתכראשלכלילכדאליע

אזרהילעדידתילוןירתאעדידתילד

יהוליבשידהמכחירקיאדשידקארתכד

אלוכמלשאלןיליבשןירתוןיתלתןיקפנ

שיר1iiiגא

ויתואהלכלשארואוריהבהרפס

םרוגאאלאדועאלו

המוחומהתומדאהוןמויקתויתואהלכל

ךכךיפחתופהתאהרכזהתאשכףלא

תילכתוףוסןיאלבשוחהתאשכבשחמה

יכהארתאלהתויתואהלכואציףלאמו

ןלאמייקוםשארבהורמאוםשארבאיה

הבהדחוימאהו'ואהדוותכשםשלכד

שדקהלכיהבשדקביאמושדקבדחוימו

ונייהובשחמברמואיוהדקהלכיההנאו

לכולםיכירצשךלמהבשחמיאמוףלא

יברבשי,'ינותחתוםינוילעםלועבשהמ

התיהאיהששארבאהמלשרדויאמוחר

הבורקתיבהמלוהרותליפאולכלםדוק

שיהמלוהליחתהתיהאיהשינפמהל

'התיהםוקמהזיאמתוארהלבנזהל

רשאכםיהלאתמכחלתרזמורדויה

"םשהתריזגבדחוימהםששוריפבשרפנ

ןונהוkרשיתראפתלתזמורהטושפןונה

וניתוברורמאשאוהkרשיתסנכלהפופכ

השקיםאו-טושפןמאנףופכןמאנלז

עדהטושפלהפופכהתמדוקהמלךיניעב

שדקהחורבתודמועתויתואהויהשכיכ

'קרשתדעתורדסמויה

רמאדיאהקחצידארהוזהרפס

:אוהרמאמתישארב

זמרהתורמאמראשלכלילכדרמאמ

הזיפלהנהו.לכהתללוכשהמכחל

הזבהזמרנאלהנושארההריפסהתעדה

שיםנמאונזמרשםעטהןמללכקוספה

ןכוהילאזמורתישארבבץקועיכשרפמ

הלמהומאשלfןבמרהתעדהיהשהארנ

'הילעהרומ'צקעב'בהיכ'ברתכברתכומ

שלשהוזמרנתישארתויתואביכאצמתו

'אהתויתואהנמתשכתונושארהתוריפס

ר'אלאצמתתוירישעהזוחאתוילימב

י"

ו

ו



תישארביי

ת"

םיכלוהילחנהלכ'מאנשהמלזמרןפוסו

עמשאומאנשהניכשלםשאיהוירמוגו

אתעשברהוזהרפסבויילארבדמתרא

לכלילכדהידהבהיגוזתבתקפנקפנד

יאהוגוזתבולוקםימשהתאיתכדןוותא

,וכוארתבהיהאוהיאםימשירקיאדלוק

םשלשהיינשהאההאיהאהךכרחאו

תאהיחמהתאורמאנשוהזהילאזמורה

אההדוסאיהלכלהיחמםשמיכםלוכ

זמרםימש"העוניבאםהרבאלהפסותנש

התאומאנשךכארקנהלארשיתראפתל

םהשיאסכםימשהביתכוםימשהעמשת

וניהלאןנירמאדוהזו,הבושתלאסכ

תוכלמלועוילעלבקלידכםימשבש

'םימש

שודקיוהםימשדלגמוריהבהרפס

התאוביתכדאוהךורב

ימשהאללפתממלשוטאםימשהעמשת
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'מכחבקוקחאבהםלועהוקמםשודובכה

ןושארהרואלםתגשהגישתשעידוהל

,רואהרותוהוצמרניכ'גשהמכחארקנש

רואקחציררמארהוזהרפס

בהבקהארבד

יפייסמרוהנקילסהוהישארבדאדבועבו

יאמזינגתאואמלעדיפייסלאמלעד

הינזמןונהתיאלדןיגבזינגתאאמעט

ןוהינינבןונהתיאלןימלעואמלעיבייח

עורזרואיתכדאקודםיקידצלרימטאוהו

אלוכאהיוןימלעןומסבתיןידכוקידצל

זינגאוהיתאדאמלעיתיידאמוידעודח

אפלגתאד'כושחונמקיפנרוהגוההרימטו

אוההמדדעאלוכדארימטדיופילקב

ארימטדחליבשבףילגתיאזיננתיאדרוהנ

ןאמהיבירשארוהנואתתלדאכושחל

ךשחלוהיבביתכדאוההאתתלד'כושח

הלגמביתכדיאמןנינתאדלעוהלילארק

ךשחמיארמואיסוייברךשחינמתוקומע

לכןוניאןירימטדןגיזחאהץילגתאםתס

והמתוקומעןנירקוןיאליעןירתכןוניא

אלןיאליעןירימטןוניאלכאלאהלנפ

אזרבוהיאדךשחוההוגמאלאןיילנתא

רואהיהודוסבדחאלוכאהיו'אילילד

אמוידעו'אהגרדמבהמחהרואכהנבלה

ףלאהדעיכרמארימטוזינגאוהיתייד

יכתישארבימידוסבםויארקנהיעיבשה

יי

י



,ר

"תישארבס

לעםגןידותויהלעךשחדחאהארקו

הלדבההןינעו'ןושארכריאמוניאש

לידבהוותלועפיפכוחכדחאלכלןתנש

,ותכשמהוותוטשפתהדחאלכל

ךכחיכרביבררמאהברתישארב

יבררודהילודגבושרד

ינשולויהשךלמללשמשיקלשירו'גחוי

.טלושדהאוםויבטלושדחאיגיטרטסיא

םויברמואהזםעהז'יגיידמויהוהלילב

יטלושינאםויברמואהזוטלושינא

אהיםויינולפולמאןושארלךלמהארק"

אהתהלילינולפול'מאינשלןכוךמוחת

רמאםוירואלםיהלאארקיוךכךמוחת

הלילארקךשחלו'ךמוחתאהיםויול

תדמלוזמריךמוחתאההלילולרמא

,ךשחרקנההלילתדמלורוארקנהםויה

רטסבארוהנקפנרהוזהרפס

ואכושחואנימי

אללכתאלרתבלןולשירפגואלמשטסב

ןיבורואהןיבםיהלאלדביודההאדבאד

אלאאלשממהלדבהאמיתיאוךשחה

אילילואנימיוהיאדארוהנדארטסמםוי

וקפנדכויאלמשוהיאדאכושחדארטסמ

ארטסמהוההלדבהוןולשירפאאדחכ

אדבאדקבדתאלוןיפאבןיפאאלכתסאל

הילירקוםויירקיאאוהדחאלוכיוהימל

ארקךשחלויתכדהלילאירקתאיהוםוי

והמםוירואלםיהtרקיויתכדהמכהליל

ךשחהיבדיחאדןיגבהלילארקךשחלו

םויםוידרטסמיהנתאדדערוהנהלתילו

אנמזדעריהנאאלהלילוהליללריהנ

"הרואכהכשחכריאיםויכהלילוביתכד

תלמ"'וגוםוירואלםיהלאארקיו

הכשמהןושלמאוהארקיו

תרדמךישמהקוספהשוריפןכוהנמזהו

רוגעבויפ-הליללהלילתדמוםוילםויה

יכ

ןיידעו"ופלקבתלמלעדאמררועתה

רואההזוונימלצבקוספבהנבראבתי

אליכזנגנזאמועבראםוידעשמיש

יכותוכזבורמובםייקתהלםלועהלכוי

ירואמלכלעםימעפ?הרואףיסומאוה

רואכםיתעבשהיהיהמחהרואושfרוא

,תישארבימירמולהצורםימיהז

םימיהתעבשרואכריהבהרפס

אkהיליעבימםימי

השעםימיתששיכןהבותכשםימיןתוא

יכביתכדמיתלבקןכוויריבחולורמאיי

הששרמאתאדהמכ"השעםימיתשש

'אוהךירבאשדוקהשעםיאנםילכ

לעוגבוטיכרואהתאםיהלאאריו

רמאנםיקידצלזונגהרואה

רהוזהרפסבו"בוטארקנאוהיכבוטיכ

,כתלמואתיעצמאדאדומעאדבוטיכ

תאוביטהבןושלמאוהיכוהושריפבוט

רמולהצורוהיתוקלדאבומוגרתכתורנה

?יוהלחכןתנורגמרניילדמכרואהקלדנ

ךידודםיבוטיכןכוךשמהלוטשפתהל

קלדנהריהבהואהיובירועפש'יהשןימ

רישברכזנהן"תלמודצלכלץצונתמהו

תיבלאינאיבהןכוהמכחלזמרםירישה

הןימךקשאוימךידודובוטהמןייה

זמרנעהמכחו'עאירטמיגבןייוחקרה

עדונגהוהמכחהןמםילצאנהתופשעל
יהנבםינקזערפסמבםזמראינאורקיע

אלעקילדאבוטיכרהוזהרפס

-
,רטסראשלכואתתו

ישארבשעמבבוטיכאצמתימעפהששו

זמררהוזהרפסבותווצקששלזמר

לאתזמורת'טה,לודגדוסבוטתויתואב

יעצמאהוקלואוהותיעישתההריפסה

ןיבורואהןיבםיהלאתמכחלתילהו

'הלעמלםירכזנהםירואהינשםהךשחה



חתישארב*

,הלילארקביתכדדויו"והינימערנורצוי

'ילתשאאתיעצמאדאדומעבדיחאאדוסי

היבתפסותא'ידכירטסלכלםלשדיבעו

אלכדהודחבירטסלכמואליעלמוריהנ

אדוסיקפגהודחדתפסותאוההמוהיב

אליחלכיקפנ'כהמףסומירקיאוימלעד

ל"אזרבןישידקןיתמשנוןיחורואתתל

: , תוחורהיהלאלאתואבצ

אלדחאםוירקביהיוברעיהיו

ןמליחתהקרןושארםוימא

ששהתרודחאלזמריששבםייסודחאה

תורואהשמחוזהשרפבורכזנתווצק

."תישארבימיתעבשלזמרםימיינשו

דחוימודיחירמולכדחארמאןכירחאו

יקבוברעריכזהשינפמאעןלוכבלשומה

םויריכזההלילתדמוםויתדמלןיזמורה

"םתודחאלזומרלדחא

ויתוילעמימשבנובהתורשרדמ

תוריפסעבשםה

ןלוכולודגהומשביקוקחתולודגתולעמ

םינוילעהםימשןהודחארמאמבןיולת

אלוןוהמעןיגוודזמשושודקתוצראעבשו

יהיוברעיהיורמאנשאדוריפןוהבתיא

ידחאםוירקב

ךשחםויקיפארוארהוזהרפס

'תבלאילילקיפא

ברעיהיוביתכדדחווהואדחכןולרבח

ןורקיאםויואילילדידחאםוירקביהיו

ןיבורואהןיבםיהללדביויתכדיאהודח

יאדוריפחכתשאדאתילגדןמזבךשחה

אכקונאכהורואבארוכדןאכדעקחצירא

ןרבחתמהירוהגמריהנדרתבלאכושחב

ןשרפתיאיאמב.'דחיוחמלאדחכ

ןשרפתיארוהנןיבוכושחןיבעדימתשאל

ארוהנתילאהדווהדחכוהייורתוןיגרד

יארוהנבאכושחואכושחבארוהנאלא

היחולש3עהלילבתלשומןידהתדמיכ

ןיקיזמהתטלשהםעטוהזוםלועבאצמנ

ןמזאוההלילבוםויבמרתויהלילב

יימעהרישהלילבורמאתאדהמכרישה

ןינעבאבתישומכןידהתדמלתזמוראיהו

םוירואלםיהלאארקיואע'הנבםייולה

לארשיתראפתלזמורהןושארהרואהןמ

דוסילזמורהםוילתוליצאונממךשמנ

ךשחהןמזלכהשועינארמאנשםלוע

'הלילתדמלתוליצאונממךשמנינופצה

'הלילארקךשחלווהזו

ןימזו'ארקיווהמרהוזהרפס

רואיאהמקפאל

והיאדוריהנדחתיעצמאבאמייקדםילש

והמוןימלעןימייקהילעדאמלעדאדוסי

טשפתאאתיעצמאדאדומעםילשרוא

'גימידארטסמםויוהיאדןימלעיחאדוסי

מ.קיפאוןימזוארקהלילארקךשחלז

אטלשדארהיסאבקונדחךשחדארטסמ

ץראהלכןודאאזרהלילירקיאואלילב

אתועצמאבדםילשאדומעוההבאנימילע

דעאליעלקילסואלאמשדאזרבלילכ

תלתדאליחןמתדיחאוליטנואמדקדוקנ

ארקיוביתכרואניכזנהוןכוחוקנ

ואורואבףיסוההנהוארקביתכךשחבו

דויהיכדוסהו'ךשחבםבתכאלודוי

יעצמאהוקלואוהוםיהtתמכחלתזמור

רפסברקנוןושארהרואבוללכנםהינשו

שיששדקהחורפסותתמחמףסומרהוזה

יתשונממורסחנהלילתדמבםנטאיוב

"תורכזנהתויתוא?

אזרהיבהוהףסומברהוזהרפס

אזרוהאליעאדוקנדי

ךכןיגבוןירטסלכבאתיעצמאהדומעד

ועירגאילילב'ןוותאןירתהבופסותיא

תלפתהיא'תכארקןוותאןירתןיליאהיב

ףאו-



תישארב"

יתעדירבכואבסלארשייהלאתחתרשא

איהביתכושאילחגכןהיארמויחהיכ

הניכשלזמרהותויחהןיבתכלהתמ

•םהילעתבכורה

תכלהתמאיהתולכיההעבשרפס

שידקחוראדאיחןאמויחהןיב

ביתכדןולריהנהיאוהנימוקפנדרתא

והזוקרבאצוישאהןמושאלהגונו

עיקרהיכרזעילאיבריקרפבלfררמאמ

רבכותויחהישארלעשעיקראוההזה

'"יכרמאנששאאיההניכשהשתעדי

תלכואשאלfרורמאוהלכואשאךיהלא

"הניכשדשאשא

תיאיסוייבררמארהוזהרפס

תועיצמבאמרק

אליעלאתתמקיספוהיאדשנרבד"ועימ

אדאנווגבאתתלביהיואליעמביאשו

ןוניאלעאמייקותועיצמבוהאהעיקר

יאלעןימןיבשירפוהיאואתתלדאתויח

דכירמאיאמדקווהךכאבאדאיאתתל

ימיכחדןוופשןשחרמרתאיאהלןטמווה

'ןושנעתאאלדלידבידימרמאאלו

בקנוןתשהבקנןיבםושהפילקכלזראו

שרפבאצמתלוספהזלהזבקנםאערזה

שאררכזנהעיקרהיכעיקרםימעפהוז-

םימעפהובשיםג'ונורחאהתוריפסהל

דדמימביתכדדיבשועבצאהדגנכםימ

תרכזהלםגקיפסיעטההזוםימולעשב

'ןכתתרזבםימשורמאנשעיקרה

עיקרביכזהוגועיקרהתאהלשעיו

ונרכזשםעטהןמהיישעןושל

הרמגנאליכבוטיכרמאנאלינשהויבו

חבהלשובוטתדמאיהשםימהתכאלמ

השביההארתוובמאנשישילשהםוידע

רבדלזמרלאומש'רבףסוייברםכחהו

"ודבלםדאהתויהבוטאלהזה

- פס" . - -

ןינווגבןשרפתיאדחןוניאדבגלעףאו

שמחדגנכתורואשמחוזהשרפבאצמת

דגנכימההיינשהשרפבוונוילעתוריפס

ןמתויוילכשורואהוונורחאוריפסשמח

ןתלועפונורחאהוינחורולווkיכףאימה

תלוכיןיאיכונושארהןמרתויינותחתב

'ועצוממודמבקרםהבגהנתהלינותחתב

עיקרהוגועיקריהיםיהלארמאיו

םימחרתדמלהמודהזה

ינותחתהימלינוילעהםימןיבתלדבמה

הטמלןיוצחוהלעמלןייצחםימחואצמנ

ורמאשוהזוזתאוזתופיקמויוההלכיכ

הניכשךכהלעמלהניכששםשכלfר

םהיכונשריפםינוילעהםימהוהטמל

םלועלםיקידצהוטושיםהבודסחהימימ

םהלהשועהבהלזרורמאשןינעבאבה

ינותחתהםימהוימהינפלעןיטשויפנכ

ימימהלעמלשלארשיתסנכימימםה

ןידהתדמינפמםיחולמהןוילעהםיה

םינוילעהםימהיכרובעבוםהברשא

ןילבקמםינותחתהוםינותחתלןיעיפשמ

ינוילעהםימהיולרארבבלזראכעןהמ

לאםוהת'נשוהזתובקנינותחתהוםירכז

םוהתהןמיכ'ךירונצלוקלארוקםוהת

'תורונצםיארקנהתויוההואבןוילעה

העבשואהדוהייבררהוזהרפס

אליעלןוניאןיעיקר

אמשוהאליעהשודקבימייקוהלוכז

אוהאעיקראדוללכתשאוהבאשידק

'אליעןיימןיבשירפאוהיאואימועיצמב

ןיאליעלןארקןיאתתןימוןיאתתןיימל

שירפמדאוהאדןולןתשעיקריאהמו

ןלילכה"באיימוהלוכדןיגבוהייניב

ןיבאשואתויחיאהלןולתיחנרתבלו

םימהןמבאושזגהעיקרהיכזמרןמתמ

היחהיהדקהתויחלעיפשמוםינוילעה



:שתישארב

דחירקיאדרתאלדחאםוקמלאישממ

דחאלםילשאוהיאאהדהאתתםייהיאו

ביתכדעמשמודחירקיאאלוהיאאלבו

לכאדכוהלוכאימושנכתאהיבדווקי

רמואאסיזיברםיהלאיכלוהםילחגה

היבביתכדרתאאוהאדדחאםוקמלא

ליטנוהיאאהדטומתאלימולשתרירבו

הצורהשביההארתויאמיבידשולכ

-לכהןמהלולכהניכשההיהתשרמול

ודלזמרבוטיכימעפינשהשרפברמאנו

יהלולכהתויהירחאןיפוצרפ

וקחרואכםימהווקירהוזהרפס

רשימחרואכיוהימל

קיפנהאמדקהדוקנאוההדאזרמאהד

אלכיהלשינכתאויטמדדעומיתסבאלוכ

'גרדראשלרשימוקבקפנןמתמוהאליע

באלוכשינכדדחרתאיאהליטמדדע

ןימלעיחוהיאןאמואבקונורכדללכב

'האליעהתאמאליעלמןירגנדםימה

דחוואדלעואריעזואדםימשהתחתמ

הארתוןידכםימשהתחתמדחוםימש

ראשלכוילגתאאדהאתתהאדהשביה

יהלאתמכחיכךיתעדוהרבכוייסכתיא

אוהאלכיהארקנהניבהודוקגתארקנ

הוםיעירכמהינשלםשמושדקהלכיה

'נושארהאההוימלועהיחרקנןורחאהו

תסנכלוהבושתלזמרריכזהש'נורחאהו

דחוימהםשהוריפבזמרנרשאכלארשי

םיעירכמהינשלזמרו'ותואבשןווינשו

יראובמלכההנהו

ירמוגוץראהשבילםיהלאארקיו

איהשהונשריפהאירקתלמ

אלשדועבץראההנהו,הנמזהןושל

האמצאיהיכהשב"תארקנתוריפהתשע

תארקנירפהתושעבםינוילעהםימל

יקספהיאמהבטשפתמהןוצרהלעץרא

.ינשבהוהתקולחמורהוזהרפס

לטבתאאלתקולחמורהוזהרפס

יאתילתםויאתאדדע-

היתכודבאלוכבשיתאותקולחמםיכסאו

בגלעףאאדתקולחמןיגבותואיאקדכ

בוטיכרמתיאאלאמלעדאמויקוהיאד

זמראדבועםייתסאוילתשיאאלדינשב

,םינותחתהוםינוילעהםימהתקולחל

תוריפהתשעאלתרכזנהץראהיכאע

קידצהחכמםההיתוריפוישילשםוידי

'בוטיכקידצורמארמאנשבוטארקנה

והייונבוטיכםתאאלורהוזהרפס

האתילתאמויבאהד

ביתכדקדציאהדאליחמןיביאתדבע
ארבשרואואיסוירםיחספבויירפץע

הייבכולןיאוארבתבשבינשבהלקה

האנבראו'הבכתאלםשאונשתימלוע

ינפמינשבבוטיכרמאנאלהמינפמ

•םניהגלשרואובארבנש

דםגיהנהוההיבדא

אוההלכואשא'נשקילדדארונוהניאד

'אבייחדןוהישירלעהארשאלןימזו

םשלוהיאדתקולחמלכאכהמרמא

קולחמאכהאהדאמייקתאלהפוסםימש

םייקתאיאהבםימשוםימשםשלוהיא

עיקרלםיהלאארקיוביתכדאדרתבל

יםימש

ןושל-וגוםימהווקיםיהלארמאיו

לעהטניוקוןיינבהלעלפונוק

ונרכזהשםינוילעהםימהש'מאםלשורי

דועולצאתיינוילעהםימשבתויהירחא

אעםלועדוסיקידצללרדחאםוקמלא

םילחנהלכהב'נשביכשהאוהאםוקמ
'םיהלאםיכלוהי

תחתמיתכהמיזחאתרהוזהרפס

םימשהתחתמםימשה

רפס2iאב



תישארב:

,אברודוךלוהרודביתכדםלועלאב

פךצבקאכרעממיאמואברבכשרוד

המלוברעמלדימתהטונשהדמהתואמ

ערזהלכרעתהםששינפמרעמירקיא

ולהיהשךלמןבלהמודרבדההמללשמ

'יבמחקולהיהוורדחבהעונצוהאנהלכ

לכהתחקולודימתהלאיבמורשועויבא

ימיףוסללכהתברעמודימתותואענצמו

יתכדונייהץבקהמוףסאהמוארלשקב

יתכדויבאתיבוהיניאמוךצבקארעממו

איבמחרזממשדמלמךערזאיבאחרזממ

המץבקמאוהךכרחאוברעמבערוזו

תראפתיכאוהרמאמההזתנווכיערזש

רוקמהןמקנוהרדשהטוחבזומרהרשי

ףאינוילעחכלכיכחומבזומרהןוילעה

םשמוהטמלהמגודאיצמהינחוראוהיכ

תירבבזומרהינשעירכמל'כרבהתוליצא

רכזנהתוליצאהןמתועפשנתומשנהו

הפיארמאנשהבושתבהמוקמהלחתבו

'הניבתעדיםאדגהץראידסיבתייה

ותכאלמבךלמהםעגשםתוליצאםשמו

גורמאנשךלמארקנהניבהוםשובשי

'ולשלתשמםשמוםניבתידשתמשנו

ןנערשורבכינארמאנשםלועדוסיל

ןתיבתנגלםשמו'אצמנךירפינממ

םלועבתושבלתמותואצויםשמוךלמה

תארכומהקרפבםרמאמוהזלפשה

םיימפתררעממאצויןדריאנתהגיפסה

הםילדרויואירבטלשהמיבךלהמו

רמאיוקוספבזמרנםגו.''וכולודגה

ךתדלוממוךצראמךלךלםרבאלאיי

הארתו'ךארארשאץראהkךיבאתיבמו

ךתדלומוךצראםירבדהשלשריכזהש

'ירכזנהתומוקמהשלשלזמרךיבאתיבו

ךארארשאץראהלאןכירחאוהלעמל
הזי

'השביירקיא'אמארהוזהרפס
ביתכדונייהקחצירא

םחלוהיאדןיגבויתכינעםחלינועםחל

םימלכהיוגבביאשוירקתיהשביינע

אדרתאדיוהדעהשביהיאואמלעד

ארקיומיויאמןיעיבנןידכוילמתי

tsףוסאוהשןוצרהךישמהץראהשביליה

היהתשידכתרכזנההשביהt:הבשחמה

'לזאירזעיברדיסחהשריפןכהלולכ

זמראימושינכתיבומוגרתכםימההוקמ

םלועועורזעפשולןימזהוןושארעירכמל

לארשילזמרלארשיהוקמרמאנשוהז

4אבס

לארשרמואיסוייבררהוזהרפס

הוקממאנשוהיאהוקמ

םלועדוסיאוהםימההוקמאעילארשי

הניכשלםשמותויווההלכוילאךישמהו

תארקנ'םיהלאיכלוהםילחנהלכאדכ

זמרןיחולמהימימיכםיםשבהניכשה

ברעמבוניכשהיכינפמדועוןידהתדמל
"םיתארקנהישי

אוהאדםימההוקמרהוזהרפס
אימתרושינכתריב

ןמתמוא"מלכןישנכתמןמתדאליעלד

הוקמא"חיבררמא"ןיקפנוןירגנ

םימההוקמלאטמדכדקידצאדםימה

ורמאביתכובוטיכםיהלאאריוביתכ

'בוטיכקידצ

לשוחרזמיוהיעיבשריהבהרפס

םערזאבםשמוםלוע

חומהןמךושמהרדשהטוחיכkרשילש

'יתכדערזהוהםשמוהמאלאבוםדאלש

םיבוטלארשישכוךערזאיבאחרזממ

ערזךלשדחתיוךערזאיבאוקמההזמ

רבכשערזהןמםיערלארשישכושדח



תישארב

ןירגנודחרתאבושנכתאדןיימןוגיאב

ןירימטהיונבןקפנוהמיתסארימטוג

יגבןוניאלכדןישידקןיליחוןיאליע

התונמיהדהנוקתבןולןנקתמהתונמיהמ

חימצמאדאזרוןוהירמדאנחלופאוחהב

ףלאלעהעיברדהמהבאדהמהבלריצח

ריצחוההאמוילכבהלןילדנמדןירוט

םופלןיטילשןישידקוןיכאלמןוניאו

אלכימלאמייקוינשבואירבתיאדאתעש

'אשאאלכאאשאתיאדןיגבהמהבאהד

ןינפואןיליאבשע"םדאהתדובעלבשעו

והינוקיתוגןנקתמוהלוכדןיבורכותויחו

אשנינבדאתעשבאנקתאלאימייקו

ןינברקבןוהירמדאנחלופלןיתא

בשעוםדאהדובעוהיאאדדאתולצבו

םדאהתדובעלרטעתאוןמדזאאד

"תואיאקדכהינוקיתבאנקתתאל

םדאהתדובעאוההבןנקתמןוניאדכו

אמלעליפרטוינוזמוקפנוהיינימרתבל

וחיאאדוץראהןמםחלאיצוהלביתכד

עירזמואלריצחאהדערזעירזמבשע

אשידקאשאדאלכימלןמדזאאלאוהיא

םחלאיצוהלאדלכואמלעדהינוקתל

אקדאשנינבדינוקתלכ'ץראהןמ

אנחלופבץראאיההבבשעיאהלןינקתמ

והיידילעאקפאלאלוכןוהירמלןוהלד

אמלעיאהלינוזמואפרטץראאוההמ

יאליעלדאתכרבמאשנינבואכרבתאלו

אנווגכאגרדלעאגרדירפהשועירפץע

אליחקיפאירפץעדהמכאבקונורכד

יחיאתקיפאאיההכזירפהשועץעד

תורומיתוןיבורכןוניאןיליאוניאןאמו

אננתבןיקלסדןוניאןיליאתורומיתיאמ

תורמיתןורקיאויאהבינקתתמואנברקד

תדובעבוחינוקיתבץמ"קוחלוכוןשע

תורשרדמבםנמא.לפשהםלועהז

ןיינעבםירכזנהתומוקמהשלשהוזמר

אדםרבאלאיירמאיוםשרמארחא

אדךצראמףוגלםדוחורלבאתמשנ

לשאמאןטבאדךתדלוממ'ןדעדאתנג

ךיבאיאתניכשאדתיבמו"םדורשב

אלאויבאןיא,אוהךורבשודקהאד

תסנכאלאומאןיאואוהךורבשודקה

םלועההזךארארשאץראהtילארשי

שדחערזהםיבוטלארשישכו"לפשה

םכברקבןתאהשדחחורורמאנשןינעכ

ראבתיאברבכשערזהןמואלםאי
הגבםובייהדוסבהזדוס

"רמוגוץראהאשדתםיהלארמאיו

הארבשםיבשעהלכשעד

תוחכםהלארבומלועבאוהךורבשודקה

דרוישכוםהלםיעיפשמההלעמלםיעודי

תוחכהןמםיאבםימשהןמשנהולטה

לטהןכלעוםינותחתלתוכרבםינוילעה

בשעלכחכומעדרוייכםלועלהפי

ןיקספנשכוםינוילעהתוחכהןמבשעו

דימהטמלעיפשהלהלעמלשתוחכה

םיבשעםישביךכיפלו,שביווהלעלובי

ונימלוהזוםירחאםיבשעםדוקהברה

לעו"ישארבהשעמבםירמאנהוהנימל

ץראהאשדתורמואבזומריתרמאהךרד

'עפשעיפשתולזמוחכןתתתרכזנהראהש

'םלוכתאהיחמהתאודוסבודלותהלכל

זומריהכרבלםנורכזוניתוברתעדיפלו

תימימץראההתקשוהשירחאיכדוע

התלעהותוריפהתשעםימחרוהבושת

'ישודקהםיכאלמההחכבולצאגוםיחמצ

ץראהאשדתתלמבזומרהזו

אתשה"ץראהאשדתרהוזהרפס

אליחאעראתסיפא

םדאה2iiבב



תישארבל

תישארבבורמאןכוינושארםימיהשלש

תישארבימיתששבתארבנשהרואהבר

ההכמשינפמהלוכיהניאםויבריאהל

ינפמהלוכיהניאהלילבהמחהלגלג

איהןכיהוםויבאלאריאהלארבנאלש

רמאנשאובלדיתעלםיקידצלהנקותמ

תעבש,'וגוהמחהרואכהנבלהרואהיהו

'מאדטניאכםההשלשאלהמתאםימיה

יתותשמדימויתעבשלדקפמאנאןכוןכ

וזנגהבוןושארהרואהקלתסהבןכלעו

הכרבהונממענמהבהשקןידהתדמזא

יממזאהאלמאיהוו'ואלבתראמארקנו

הלכהחכמםילצאנוםירראמהםירמה

וגטקלתולילבםיקיזמהתוחורהותוחכה

ןינעכ,םידיחיןהשכםילודגלםגוא

ותזחואהלילבידיחיןשיהלכלfרורמאש

הלילביאבהוחוריאולחתלכותיליל

יםיאבםשמ

לתכתראמתורואמיהירהוזהרפס

'רכסאירבתיאדו"ואלב

ירבתיאאמדקוריהנזנגתיאדרתבליברל

טשפתאהפילקאוההו,החומלפילק

אקלסקיפנדןויכרחואהפילקקיפאו

לתעבירטוזיפנאיבגלתרטמאתחנו

אלווהיווגבארבחתאלווהבהקבדתאל

הלקהלשירפאוהיינימאשרפתאלתעב

ןיגבםדאארבדכאתתלהלתיחנוןמתמ

הוחלאמחדןויכאמלעיאהבאנקתל

דוריפשבםדאדיורטסלאקבדתמאקד

,ןמתמאחרפ'ילשאנקוידתמחואליעלד

ירטוזיפנאבקבדתאלימדקלמדכתעבו

הבקהלףחדאליעלדןיערתירטנןוניא

דעןמתהבאתואמיילופישבהלליטנו

'ילקיפאדאטחדןויכויתתנאודאאטחד

ייברןוניאלכלעטלשומיילופישמהלק

יבוחבשנעאלוזחתאדשניגבירטוזיפגא

ןוהתהבא

אמייקאלדהמדאהתדובעבוהיינוקיתב

הנהביתכדלכימלדתעתאאהדריצח

רקבכריצחךמעיתישערשאתומהבאנ

אבקונורכדאנקוידירפהשועירפלכאי

ץובראוהשתומחברזעילאיבריקרפבו

ותיערמםירהףלםויוםוילכבףkיררהב

עגנאלולאכןהילאמםיצצםההלילבו

הנהו,ולואשיםירהלוברמאנשםב

אשדהולצאנהנוילעהץראהןמיכזמר

המלהמודאשדהערזעירזמהבשעהו

ןהיכןפרשוןהיניבועבצאןתנלזורמאש

ךיהtהיכזמרהזלילואוהניכשלןברק

תבסומהלכואתלימיכילואוהלכואשא

.תרמגודשאהתאתלכואההניכשהלע

בירקמלאכימשםיקידצלשםהיתושפנ

עירזמאשדברמאנאלןכלעוםוילכב

יבורכוםינפואותויחלזמרבשעהויערז

םמויקלעוהנוילעהץראהןמםילצאנה

שןכתיבתכלfברהויערזעירזמזמר

ךשמישןושארקוספב'כזנהץראבזומריש

ההחכמולצאנהנהוחימצמחכהנממ

ירפהשועירפץע,םהינימלתודוסיה

ביתכדכתוריפהשועםלועדוסיקידצ

'קידצלירפ

ירפץעיאמירפץערהוזהרפס

והיאדתעדהץעאד.

רשא'קידצאדירפהשועןיריפדיבע

ואוהערזמולהצורוהריתיואוהובוערזי

'םולשהערזיכאדכרשיתראפתאוהש

'היליעבימובערזובוערזרהוזהרפס

אוהיכהץראהלעובו'וערזוערזיאמ

אעראלעידשאאערזאוההאחדיאדו

אקפאלשנרבלושרתילדןכימאקייד

'הלטבלהינימאערז

עדרמוגותורואמיהיםיהלארמאיו
קרשמישאלןושארהרואהיכי



אי תישארב

הנהזמרהו"םימחרתדמלזמרואוהיכ

היחולשזאוהלילבתלשומהןידהתדמל

הליליהיוךשחתשת'נשםלועביאצםנ

?רואמיהיאע"רעיותיחלכשומרתוב

רמאווזועתניכשלוtארשיתראפתלזמר

םהינשבהייוההיכזומרלויהימאאלויהי

,ויוהןורסחםעטחזודחא

'עמלשהרואתלבונהברתישארב

תלבונהמחלגלג

אוההלעמלשהרואהרות'עמלשהמכח

אוהולשתלבוגהיכרמאוזונגהרוא
רמאו,החכמםויהתדמיכהמחלגלג

הריאמ'גיאשירלקפסארואיכהלעמלש

תמכחאיההלעמלשהמכחהגממהטמל

תלבונותישארבתלמבתזמרנהםיהלא

הצורהמאשןינעכתכבשהרותאיההלש

יומלתדשאונימימבתכוםירדיםיכחהל

הטמלמלשתמכחיכהלעמלשמכחמאו

תרכזנהרואהיכזומריימשהעיקרב'נממ

םימשהעיקרבתרבוחמוהיולתהלעמל

,ןינבהרדסןכיכ

תראממאהיקזחיבררהוזהרפס

אפקותהיבאירשד

אדםימשהעיקרביאנידדאעליקאנידד

'טנדןיגבוהלוכדאללכוהיאדעיקראוה

אלדארוהניאהלריהנאוהוןירוהנלכ

רמוארזעkיבר"היבאילתאיהואריהנ

אמרגמרהנאלדאירלקפסיאתראמיהי

יסוי'רריהנוארוהנאטקנדתיששעכאל

עיקרבאילתדורואמהייכהמאהוהבס

לידבהל,היבאילתדארהיסאדוםימשה

הלדבההןינעיפרבכהלילהןיבוויהןיב

'הזרחאלשוספבדוסובזומרנדועועמל

'וגותורואמהינשתאםיהלאשעיו
תורואהםהולאהתורואמה

םתוליצאתליחתבוואיהיוספבורכזוהש

אמלעבאטטשמואלזאהיאוןוהתהבא

םיבורכתמחואעראדןדעןגיבגלתבירק

וההיבגלןמתאבתיוןדעןגדאערתירטנ

'אהרטסמתקפנאהדןיגבברחהטהל

'טטשמותקרעךיפהתאטהלאוההדןויכו

אשנעתאלןוזחתאדיברחכשאואמלעב

ועירגבוהיאאדוןוהלתלטקוןוהב'כייחו

תרראמאדו'ארוהנתריעזאדארהיסד

קבדתאלהלכיאלןיקדיליתאדכרסחי

הדילואוהידהבתקבדתארתבל,היב

ןינשןיתלתוהאמםדאןיסנגןיחור

'המענתרתאדדעןיבקנןיחורבשמתשא

הרתבאםיהtנהינבועטהלידוריפשונמוי

וטשפתאהנימווהיינימדילואוkfעואfע

אלזאהיאו'אמלעבןישיבןיחורוןידש

ןכייחואמלעבאלזאותולילבאטטשמו

אכיהלכו,ןידשןוהלןידבעואשנינבב

אתיבבןיאדיחיןימיינאשנינבןחכשאד

והבןקבדתמוןוהלודיחאווהיילעןראש

ותווהיינימודילואותבואידוהיינימילטנו

ועירגבאדלכועודיאלוןיערמביבץעננ

אארהיסתפקתתיאדכתראמארהיסד

לעאוהןגמ'פורצ"תרמאןוותאכפהתא

יטטשמדןיריטסקוןישיבןיחורןוניאלכ

ןדחאדןנגיאלכדהלידאתועירגבאמלע

דכאכלמהמלש'הלקדאתונמיהבהיב

זוגאתניג:ביתכדאזוגאדאקמיעבתיחנ

לכבלכתסאואזונאדאפילקליטניתדרי

ןיקונפתוןיגוניעלכדעדיוןיפילקןוניא

אkוהיאואלאזוגאדןיפילקןיחורןוניאד

'יתכדןולהאטסאלואשנינבבקבדתאל

יגונעמתרודשוהדשםדאהינבתוגונעתו

יקפנאלילבאתנישביגנעתמדםדאה

הבקךרטצאאלכותודשוהדשוהיינימ

'והבאמלעאנקתתאלואמלעבירבמל

ואורסחתראמבתכנתעדההזיפלהנהו

םארק2iiiגב-



תישארבי

ןאצהיבקעבךליאצביתכדאתתלאשיר

ןמתמוךימצעתרזעזאויליזהבקהלרמא

אתימדקבאהדאשמשמרברוהנהלתיל

המרגריעזארתבלאלוקישבאבתיאדחכ

אשיריהיאד:עאהלידןיגרדןוניאלכב

רבאתבואיתבאתתיאתילאהדוהיילע

רואמה'ילודגהרואמהיאדחכהלעבמ

הבשחמדאפוסןיגרדלכףוסיהלןטקה

ןוותאבאליעלהיאםישרתאאתימדקב

רתבלהילידהאעיברתאאשידקאמשד

םעו"יהלדאמשבירקתאלהמרגתריעזא

תאבאליעלןירטיסלכבאקלסאדלכ

רתבלשידקאמשדןוותאדארוביחבאה

אדארטסמואדארטיסמןיגרדוטשפתא

ןורקיאאליעלדארטסמוטשפתאדןיגרד

ארטסמוטשפתאדןיגרדםויהתלשממ

תאו,הלילהתלשממןורקיאאתתלד

ןולתילדןיירשמוןילוחראשםיבכוכה

םימשעיקראוההבןיילתוהלוכואנבשוח

עיקרבםיהלםתואןתיוביתכדןימלעיח

אללכוהיאדאעיקראוהאד,םימשה

ריהנאוהוןירוהנלכלטנדןיגבוהלוכד

•היבאילתאיהוריהנאלדארוהניאהל

לר'וכוםימהוצרשםיהלארמאיו

ךרדינוילעהםימהולצאתי-

תונוילעהתורוצלםשמוהניכשלדוסיה

דילוהלוהלעמלמלבקלםתוארביווהז

הצור'ץראהלעףפועיףועו'הטמל

םיעירכמלםלועתועורזעיפשישרמול

ףפועיוהזוץראתארקנההניכשלםשמו

תראפתהלעוחכוותוליצאליצאירמולכ

הכרבל'נורכזיתוברלשידועהרטעהו

רפסב.'םיכאלמהלעןינעהזהקוספב

ץראהלעףפועיףועוםנושלהזורהוזה

אשנינבלןוזחתיאדאמלעיחולשןיליא

ץראהלעףפוע"יתכדמשמשנרבוזיחכ

ןינג

דחאכםהינשויהיכהושבםילודגםארק

ירחאוהמחהרואכ"נבלהרואהושביקנוי

וניתוברמאוןטקהנבלהרואארקנןכ

םיכלמבלרשפאהלקהינפלהרמאיכלל

יכלהנההלרמאדחארתכבושמתשיש

תשרודהתיהינבלהיכךמצעתאטעמו

היהישחאבידהבושתלהרמאוהמצעל

.ךלמהt:האבהניאשהטעימהבהולעופ

אלההושהוקהתועצמאבקרהלחתבכ

הקרהמצעינפברואהלןיאיכהארת

טועימוהזושמשהןמהילאהילאעיגמה

הנבלהרואהיהוותכהםייקתישדעלודג

רתכבםיכלמהינשושמתשיהמחהרואכ

שיו,הזןבהודחאומשוייהיהידחא

שארויהלךמצעתאיטעמויכלםישרפמ

דוסובשידוע,הטמידודגלםילעושל

קוספמוהניבתובתכליאשריניאאלפומ

הניכשהלערמאנהךלמללבותומקרל

טעמתיבההתבשהזתולכיהרפסמםנ

"ןיביליכשמהוהזןבהו

םילודגהתורואמינשרהוזהרפס

אדחרטסב'תימדקב

םיהt"אדחכםילש'שידקאמשאזראד

חרואבאלאאיילגתאבוהיאואלדבגעא

אדבאדאמשבוברתאדםילודגה"םיתס

ןיtץפצמץפצמאלוכדאזרוהבירקחאו

הימחרדןליכמירסילתדןיאליעןהמש

אליעלןיקלסוןאיברתאןtןילמילודגה

ןיקלסדהאליעאזרמןיאליעןוניאדןינב

אנווגבןימלעוהבאמייקתיאלאתלעותל

וקילסאדחכוהיורתתורואמהינשאד

יבגלארהיסבשייתאואלאדחאיוברב

הכיאתרמארהיסהימקמףיסכאדאשמש

אריעזאגרשםירהצבץיברתהכיאהערת

היטועכהיהאהמלשירהצבריהזיןידכיא

יוהימלהמרגריעזאןידכאפוסיכבןידכא



בי תישארב

ובכעתיאדןוניאומילגתיאומלעדןריואב

אמלעיאהדידוסיבןשבלתמאמלעיאהב

והיירתאלאבתאלואחרפלןליכיאלו

ובכעתאןימויעבשדןויכאכהןיבכעתמו

תנווכןמתורדהאאלאדרתבאדאכה

ףאהרוצםישבולםיכאלמהיכאיהלזר

ורמאשומכהלעמלםישמשמםתויהב

.תמאהןכוהנבלשאתוסכםיפטעתמו

םילודגהינינתהתאםיהלאארביו

םהםילודגהםיניגתה,ונו

לבקמםהמדחאלכוהניכשונחמעברא

םהילעאנשןינעכתודמהןמתחאמעפש

יכאלמםויקםשמיכןוכשיםימשהףוע

"ףפועיםיתשבורמאתאדהמכתרשה

אוהןכלעדסחהןמלבקמהןימימtכימ

לאירבג•ןווערפוכידסחביכלודגןהכ

חיכומומשוהרובגהןמלבקמהולאמשמ

ורמאןכלעואבצרשאוהןכלעוילע

םיתשבלאירבגתרחאבלאכימתוכרבב

םשמשםימחרהןמלבקמוינפללאירוא

רמאנשוהזחרזממרמולצורהאצויהרוא

tפר,טירוארמולהצור'ואריאלינפו

תאפרלידכהניכשהןמלבקמברעמב

ישארבןמגראובכרמזמרהוירפארבש

לאכימ"לאירבגלאפרלאירוא"תובית

ןינעבו."הניכשהתבכרמםהילאירונ"

ךאלמלכםשו,הגבהזראבתיםילגדה.

המלכריהנהרפסבו,ותלועפיפל

ביתכדונינעמומשומלועבהבקהארבש

אוההיחשפנםדאהולארקירשאלכו

אמשדןלגמויךכיוהופוגולכומש

םשוהכרבלקידצרכזביתכדיוהאפוג

-ופוגאלאבקריומשוטאבקריםיעשר

חורהוהזתרשמורההיחהשפנלכתאו

אוהשהלעמלמםהלךשמנהימינפה

םהםימהוצרשרשא"םיכאלמלםויק

אלאןוזחתאאלדןיגרחואתיאדןינב

אשנינבדאנתלבוסםופלשממאחורב

ןוניאכוהנימלןיליאבביתכאלךכןיגבו

והנימלףנכףועלכתאווהביתכדינרחא

ןימלעלוהייניממןיגשמאלןיליאדןיגב

יאווהנימלוהבביתכאלדינירחאינהכ

יאדואדןמאדן"נשמדוהבתיאאמית

ןיגבוןליאמןיליאןינשמדוהבתיאאהד

יכאלמהוארהיכזמרדרפיםשמיתכךכ

שממןיעהתייארבדחאהםינינעינשב

אריו'שרפבראבתירשאכהרוצישבוליכ

והנימלםהבביתכאלתונתשהלעו'הגב

הירכזןינעכהאובנההארמבאיהדחאהו

,והנימלרמאנאיהההגשההלעו

וארבניתמיאהברתישארב

יברםיכאלמה

אוההדהיכאלמהוארבנינשבמאןנחוי

ביתכוימוגוויתוילעםימבהרקמהביתכד

ישמחבמאהנינחרתוחורויכאלמהשוע

םיתשבויתכוףפועיףועורמאנשוארבנ

תאירביכםהינשירבדליכןבהוףפוע"

ינשבםימהתלועפםויבהתיהםיכאלמה

ביתכישמחבוםימהךותבעיקריהיביתכ

םינתשמםימהשעודיו"םימהוצרשי

'נשםהלהארמםדאשןווגלכלתיארמב

םיכאלמבןינעהןכםינפלםינפהםימכ

'מאמבדחייארבנהיכםדאינבלןימדנה

הכאלמבשרופמכהזלהזןימודןושאר

"םויוםוילכ

'מואיאנידבאמסקרתורשרדמ

ויכאלמהשועביתכ

יכאלמחריאטהולשאויתררשמתוחור

אשאמןוניאדיכאלמתיאויחורמןוניאד

אמלשתיאדןיגברבחלהילידמביהיאד

ןירתןוניאמןיתחנדןוניאאדלעווהייניב

ריתיןשבלתמיתחנדכוןיתחנןיאידוסי

םימה2iiiiדב



תישארב

יככתשמאלואתרישירמזוירעיותיח

ימדלאהתאםיריכזמהביתכןיליאלעו

דשפנאדתשמורההיחהשפנםכל

היחהיאןאמותשמורהיאדהיחאיההד

רשא,הלילאדרמואיוהתשמוריהיאד

יתאדכדןוהלןילדגמןיימדםימהוצרש

*רטסלכלןידגנואימןארשםורדדרטסמ

םשאדאמכןירבעוןילזאאמייכראו

"ובקחשלתרציהזןתיולןוכלהתוינא

אוההכרבןושלוגויהלםתואךרביו

רמולהצורוםימתכירבןושלמ

דוסבו,הטמלהלעמלמרוקמהתכשמה

שוריפלו,הנביניבמלידזומראולפתה

םיכאלמהלעקוספהשריפשןושארה

ןמוחכדחאלכלעיפשמשאיהםתכרב

'תלועפלועפלולכוישידכונוילעוחכה

היהינשהשוריפלוןידלןהםימחרלןה

םירדחתעדבו,ןוילערוקמהןמםתכרב

שריפלץראבבריףועהוירמוגוןואלמי

ןמאיהםיכאלמהתייאריכזמרןושארה

ןכלעוםתוליצאםשמיכ'גוילעהץראה

ךאלמהתיארםהבבותכשתומוקמהבורב

שאתבלןינעכןידלזמורשןינעובשי

שוריפלוןהבאצויכוודיבהפולשוברחו

'אנשץראבתולצאנהתוחכלזומריינשה

'םיהלאםיכלוהםילחנהלכ

'ווגוץראהאיצותםיהtרמאיו

יבררמאהברתישארב

'ןושארהםדאלשחורהזהיחשפנרזעל

נאדהיחשפנוהיאןאמרהוזהרפסבו

שפנלםדאהיהיואדכהאמדקםדאדשפנ

שתומשנלאיהםתנווכהנהו'היח

ץראהןמםאצומשםלועההזבושבלתמש

הזיתזמררבכו,הנהתרכזנההנוילעה

לכלתוחורהיהלאלאקוספבו,הלעמל

ץראותיחו'הזןבהוהז.ןינעזמרנרשב

ןכתי

'אנשןינבלשארםהיכםינוילעהםימה

תוסנרפתמהתרוחכהוהנבידסחםלוע

עפשתחאותחאלכלבקלתוכירצםשמ

והנימלףנכףועלכתאו,התלועפיפל

ירבדדיגיםיפנכלעבואדכ

והלוכרמואיסוייבררהוזהרפס

מאלוןיפדגתישמ

והנימלביתכךכןיגבוןימלעלןיינתשמ

ואיוושןיליאואליעלדאנזלוהנימליאמ

ינבדידבועןייזחותישבאמלעבןסאטו

ביתכאדלעואליעלןולקילסואשנ

יפנכלעבולוקהתאךילויימשהףועיכ

םהםילודגהםינינתהאע,רבדדיגי

תיארבוןתנויגרתןכו,וגוזתבוןתיול

יזמורהיגוזרבוןתיולתיאיברבראינינת

ןתיולןושלווזועתניכשלוkרשיראפתל

.ךשארלםהןחתיוליכ'גשרוביחןושל

ורמאוהבהבkרשיתסנכרוביחלזמרהו

החלמובקנהתאןניצוכזהתאסריסלזר

רכזהסוריסבזמרהו,אבלדיתעליקידצל

םלועבובןישמתשמןיאשרואהתזינגלע

ןידהיכהניכשלזמרהבקנהןניצו"הזה

דיתעלםיקידצלחלמוהשקאלוהפר

רמאשהמוםלועחלמתירבדוסמןיבת

םהלזומרהוהאבלדיתעליקידצלאיהש

קידצלכשארבהרטעתויהלהדיתעש

"רמוגויבצ'רטעלייהיהירמאנשקידצו

תשמורהמאתשמורההיחהשפנלכתאו

תשתאדכהלילתדמלזמראשמרןושלמ

ירעיותיחלכשומרתובהליליהיוךשח

תשמורהמואהיקזח'ררהוזהרפס

אלהיליעבימתצרושה

שומרתובאדלעואילילשמרןנירמאדכ

דאתעשבןטלשןוהלוכדרעיותיחלכ

"רטסתלתבאתרישיחתפואטלשיהיאד

לכשומרתובאדלעואלילבדןווגלפ



גי -תישארב

רעתיאןופצוןופצלףיקתאחרזמיחרזמב

ברקימלרעמלאיגסליחבירקוטשפתאו

ןופצבקלסברעמןידכהידהבטשפתאלו

דיחאואיתאםורדרתבלהיברשקתאו

ירדגדאזרםורדוןופצהלירחסוברעמב

.ברעמוברעמלבירקחרזמןידכאתניג

השענרמאווהלוכמאעבוהודחבאירש

אדאנוגכיוהידוניתומדכונמלצבםדא

קבדתאחרמואתתואליעוןירטסעבראב

האתתדאןגינתאדלעוהילקיפאורעמב

ץופחתםאוקפנאשדקומתיבדרתאמ

תווצקהןמהזהדבכנהרמאמהןיבהל

התאךירצוזבוזםדוחיירדסוריכזהש

אלהנופהתאשתונופלכםרמאמתעדל

חבזמהתפקהןינעבוןימיךרדאלאוהי

השענתלמונראיבשהנה,הגבראבתי

רפסבל?וניתוברוררועתנםדאתלמו

רשאכהנושארלתזמורףלאהיכרהוזה

יתברתלדהאיהיכ'ניכשלתלדה"תעדי

תרזמוריכורמאהמותסםמהדחאבש

ילואהרשמההברמלתלמבשמותסםמל

ידבעדודותכשהמלזומרלהתיהםתנוו

םדאמתוביתישארוםלועלםהל'שנ

'הזדוסךועידויחישמדודםדא

קילסדאדאמשדאזררהוזהרפס

האליעאמיתסאזרמדא

אליעללילכםדאאהדןוותאדאזרםדא

איהדאמותסםימאליעלףלאתתללילכו

ברעמבאמיתסדהאתתתלדהרשמהברמ

אליעלןקתתאאתתואליעלדאללכאדו

אתתלןתחנדכןוותאןיtאתתלןקתתאו

ודכדחכתשאאתומלשאבאדחכאלוכ

ויתויתואבזמורםדאםשיכזמראבקונו

אגשםהינשלםשאוהיכהבקנלורכזל

וניתומדבונמלצבםדאםמשתאארקיו

'משנהלעתומדוםלצובמאנטשפהיפל

.ןושארעירכמלזומריווהשןכתי

'וגוונמלצבםדאהשענםיהtרמאיו

םישוריפהובוברהשענתלמב

אילמפבךלמניכורמאשלזוניתוברמשי

לשםהיתושפנבורמאששיוהלעמלש

ךלמנובלבורמאדועו'ךלמנםיקידצ

לכרדאידילעירטלפהנבשךלמללשמ

לולשיימלעולהברעאלוהתואהאר

בצעתיוךכ'המתאלכרדאלעאלערתהל

רובידולעופלכיכתעדלךלשי,ובלוא

ויתודמידילעלכההלעתיארובבמאנה

יאבתעדלונלשיוהלעמלונזמרשומכ

רשאכאיהההלועפהתישענהדמוז

יכףוגהירביאבהמשנהתולועפוראבתי

שפנהיתלוזףוגלהלועפןיאיכונעדי

םיאצויהשפנהתולועפוותואעינמה

הזרבאבםהםימעפףוגהירביאבלעופל

'רפלהארנןכלעהזרבאבםהםימעפו

תואיצמהםינקתמהםירבדבךלמניכ

יהשעמלרבדלכאציםתועצמאברשא

השענמאמיכלזרתנווכמהארנהםנמא

םרמאו"תירישעההדמהרמאמהיהםדא

הילערשאודמלזמרהלעמלשאילמפב

תרודמלזמרםיקידצלשםהיתושפנבןכו

זמריכםישרפמשיויתובאלתודחוימה

הניכשהאוהשתומשנהםויקםוקמלע

תזמורבלתלמיכךלמגובלברמאמוהזו

kבצעתיוקוספבראבנרשאכהיkיובל

רמאוםקןועמשיבררהוזהרפס

אעבדכדאניוהלכתסמ

ועזעדזאםדאירבימלאוהךירבאשדוק

קילסהוההאתיתשאמויוןיאתיתוזיאליע

ריהנוהאליעתוערקלסדדעיונרדב

חרזמדאערתחתפוירוהנלכדאתנריש

תימחאםורדוקיפנארוהנןמתמאהד

ןקתתאואשירמתירידארוהנדהיפקות

תלכשמה



תישארביי
.ש"

שירמאתתוהאליעאנווגיאהכאמלע

ןיגרדלכד'פוסדעהאליערוהנדאזר

אדןמוגלאדואדןמוגלאדוהיאאלוכ

יאהליאהויאהלפלקיאהדחכתשאדדע

תילדהאמינפוריחנאוההאמדקדוקנ

'ויקנווקיקדווכיכזעדנימלארועישהיל

'וההוהינימוטישפטשפתאדדעהיליד

אלכיהדחדיבעתאדוקנאוההדאתוטישפ

'אינסלעידיאלדהדוקנאיההאשבלאל

אשובלוהיאאדאלכיה'הילידאתוכז

תילדוריהנוהיאהאמיתסהדוקנאוההל

ךיכזוקיקדואלאדלכםעוארועישהיל

זינגורימטהאמדקהדוקנאוההכאוה

רואאוההדוטישפטשפתאאלכיהאוהה

חאמדקרואאוההדוטישפאוההוהאמדק

וריהנוהיאדאלכיה'וההלאשובלוהיא

אלהלוןכימריתיאמינפךיכזוקיקד

דעאדבאדשבלתאואדבאדטשפתא

אדאדלאדואדלאשובלאדחכתשאד

אשובלמדבגלעףאהפילקאדואחומ

אלוכורהואאגרדלאחומוהיאדיבעתא

םלצבדדעאתתליכהדיבעתאאד'נוונכ

הפילקואחומאמלעיאהבשנרבוהיאאד

'אמלעדאנוקיתוהיאאלכואפוגואחור

םיניינעךלהלגייכדאמרמאמההזןבהו

םיתזמרוקיפסהמכךממריסיוםיאלפנ

השלשהנהריכזהיכןבהו'רחאםוקמב

היתחתרשאלהמשנהנוילעהשםירבד

'דוקנןהוהילערשאלשובלמהנותחתהו

םהבזמרהוהאמדקרואואלכיהוהאמדק

ןכוזונגהרואלוהניבלוםיהלאתמכחל

ךלשיהזלכלעו,הזןבהוויוההלכ

יכהתעךלהלגאשהמבןנובתהלועדל

םלצבהשענםדאהשרותבאצמתאל

ןכלעוםיהלאםלצבקראהדו'בואידש

.הלמםיהלאיכהלבקהימכחתצקורמא

תפתושמ

ילעבאשלןכןיאשהמובשישתלכשמה

הלעמלונבתכשרמאמהיפלםנמאםייח

עבראבאדאנווגכיוהידרהוזהרפסמ

לולכםדאהיכזומריאתתואליעוןירטס

םלועתועורזלןיזמורוידיםינוילעהןמ

טוחםגםיעירכמהדגנכתירבהוןושלה

דגנכםיקושהןושארעירכמלהרדשה

תבואלודגהםיהדגנכבלהםיפנעה

יגוילעהןוימדלזיושעינמיסםהוbווגוז
"העביחיו'רפב"רפארשאכ

שיושודקתורוצעבשריהבהרפס

ןלוכוהבשודקהלול

ארבםיהלאםלצברמאנשםדאבןדגנכ

קושןהולאוםתואארבהבקנורכזותוא

ירהתירבוףוגשמשוןימידיטמשוןימי

ותשאביוההעבשעבשתרמאאהוישש

"דחארשבלויהוותשאבקבדוביתכד

בהלעשךלמלהמודרבדההמללשמ

םלוכויהוירכזינליאטונגבעטילובלב

רשפאיאאןימםלוכויהישכרמאילקד

אוהוםהיניבגורתאעטנהשעהמייקתהל

ירכזויהלובלבהלעשהעשתהןתואמא

ירפביתכדונייהוהבקניוהיאמגורתאו

ארקנםעטההזמוירמתתופכורדהץע

ןמלולכותויהרובעבןטקםלועםדאה

לןמיסוןוימדםהוירביאלכיכלכה

הזחאירשבמורמאתאדהמכםינוילעל

אוההבקהיכונראיברבכאעיהולא

םתוליצאוםתויחונממוויתודמלהמשנ

ירביאבהמשנהתמגודהידילעותלועפו

ףאותואצמנהלכיכןנובתהו,הפוג

תחאלכוהזןינעכםהתונוילעהתויוהה

םלוכלהנוילעהמשנהדעתרבחלהמשנ

"ךרבתיוהלעתיתומשנלהמשנתארקנה

המכוונלאחומאלוכורהוזהרפס

עלכואחומלןיפילק



די תישארב

ןליאלובזמרהשיכחלקותמוירפו'צמנ

'ארקנהומשנהוחרופםשמשלכארקנה

וניתוברורמאו'םיהלאםלצבםהוםדא

מםלשוריתונבמהבהאףוצרוכותלל

'ומואהושפנמkרשיתושפנןהתושרפומ

תושפנבתוברעתמםיקידצהתושפנויאט

ארבדתמגודכתורשרדמויםיעשרה

אשפנוחורארבךכאשדקדאשפנוחור

ריכזהיכמיוידהזבשיואuמשדארטסמ

'כזהשתודמבםהשינינעבלתומדוםלצ

,ןידהתדמחכמהשאהוימחרתדמחכמ

,וגוומלצבםדאהתאםיהלאארביו

רמאוחתפאבאיבררהוזהרפס

יזחאתומלצבםדאהתאםיהלאארביו

אנקוידבילדבעםדאלהבקארבדתעשב

הוהואלוכמלילכהוהויאתתויאלעד

יפיייסדעואמלעדיפייסמריהנהירוהנ

לעףאוהלוכהינימןילחדווהואמלעד

בהיבאלכתסאלתיאהומקואיאהדבג

םדאהתאהtארביומאדןויכארקיאהב

ןיגרדץרתיאדואkיהלםלצביאמומלצב

הבקנלדחורכזלדחהבקנורכזןלילכד

ארקדאפיסויאדוםיפוצרפוידךכינינבו

לילכוםתואארבהבקנורכזביתכהחכוא

•יורטסלכמהוה

הוהישיניאבארבהלקתורשרדמ

הליד'שידקאמשאוהד-

מוםדאתארקנאדו'תמשנל'תמשנדוי

ןמיולתוהוץרוהנטבהירוהנןטשפתמו

תארקנ'הדוריפילבמארואאוהו"

*רוהנהמכלטשפתאו*םעגוודזאוהמשנ

'רביואדלעואדוריפילבאהדו"דחאוהו

םיהלאםלצבומלצבםדאהתאםיהלא

ו'ו'םתואארבהבקנורכזותואארב

אשפנירקתאאהדויןבירקתאוחוררקנ

אורותבוןבםאובאאדלעותבירקתאו

לאמגודאוהה"םשוה'ולאמתפתושמ

המגודאוהלאםשוףוגלהעינמההרוצל

קןיאשומכוהחכמעעונתמהףוגל

קלתסהבךכעינמהרוצהיתלבףוגלםויק

ימואדוסהזםלאראשיםיהלאפהזםש

יתמkנןינעכהרותירתסדוסבםלאםושי

בוטהרדעהביכבוטמיתישחההימוד

תמאןתתדוסהזתמגודםלאראשיזונגה

היהאדוסבאיהשףצהקלתסהביכבקעיל

אמצבםנושלדוסבתמראשיתמאתלמ

השענםדאהשירחאוהזןבהוהתשנ

תנווכיפליכתעדלךלשיםשההזומדב

'יהלאםלצבהשענהםדאםשל?וניתובר

יכהחורסהפטמאבהףונהלערמאנאל

רפסבורמאןכו"םדארשבארקנףוגה

םדאדאשובלירקיאשיניאדאפוגרהוזה

שובלהריזחהרשבהאמוטהוחכבףאןכו

חורמאבהותרוצורשבארקנםהלש

קוספהרמואןכוריזחתארקנהאמוטה

רועףוגהירביאבהמשנהתרושבלתהב

ינככוסתםידינותומצעבוינשיבלתרשבו

לעםדאלשורלמאוהבשבהורועהםאז

אלוםדאארקנהאוהימינפהחורהןכ

.רשבהורועה

לילכתיאדארויצלכרהוזהרפס

ירקתאאדוטישפתאב

ראשוםדאםתאםתאםדאביתכדםדא

השדקרטסדאחורםדאןוניאואלןימע

לעוםדאדהשובלהילידפונםדאירקיא

םדאדשובלארשבינשיבלתרשבורועאד

וגלםדאםדארשבביתכרתאלכבווהיא

יכרואיבבךלהנהםדאדהשובלארשב

רמוחהלעאלהרוצהלעלפונםדאםש

יכםדאןייורקםלועהומואןיאןכלעו

לארשיםנמא"האמוטהחורמםתמשנ

ךירפיגממרמאנשושדקחורמםתפשנש

הלודג



תישארב

הז,ילןינהאלןוחתיילןינהןידרמא

ןושלברהוזהרפסבוהואיבהותחרמאמה

וכלמרשאםיכלמההtאותשרפבוירחא

לעהרוישהלילחוןיבמלידזומראודאב

יששהםוי,לזםבמרהירבדכתומדקה

המתחיפלהבארבנהזהםלועהשיפל

ותלועפםויסרחאשןמואכןינעהףוסב

היינשאההאיהוומתוחבהתואםתוח

ףוסבםתחאעיתויתוא'דןבםשלש

,תויתואעבראןבםשתישארבהשעמ

,םימשה"ולכיו"יששהםוי"

'מאהילליאשיסוייבררהוזהרפס

תישארבימיתששיאה

יתכדונייההילמאןוניאןאמןנינתאקד

ןיזראןיליאדהמכעטנרשאןונבליזרא

ןימואתישןוגיאימניכהןונבלמןיקפנ

שירפארקאתישןיאותישארבןמןיקפנ

ירמוגוהרובגהוהלודגה"ךלביתכדןול

תארקנההמכחהןמםתוליצאיכזמר

.ועיטנבץצקןינעכועיטניארקנותישאר

הבקהלשויתוירבלכונדמל"שרדמ

הניבהווניבהןמהוולהמכחהוזמוזתוול'

תאיתוחאהמכחלרומאאנשהמכחהןמ

ןמהוולדסחה"ארקתהניבלעדומו

ףדור'גשדסחהןמהוולהקדצהוהקדצה

ץראהוץראהןמןיוולימשה'דסחוהקדצ

,םימשהןמהוול

ףוסבזמרנוניאראהוםימשהולכיו
תוביתישארבוהוםשתישארב

-מ"ו"ואורסחאוהיכבעאירטמיגבולכיו

'יארקנהווצקולזמרהוםילכושענולכיו

רסחבתכנהדעו'ץראוםימשתכאלמ

ומכולכהןמהלולכההלכושלמאוהיכ

-הכלמהתבשתארקלאצנוואבלזראש

וגרתכםגרתלכיותלמ.וגוםיהkלכיו

םגופסכנןושלמדימחוימלשורי

התלכ

טשפתאודאירקתאאהואואהדוילודג

זיוהנןיעבראואשמחלהלידה"רוהנ

אהדו"ןובשחוהמםדאןובשחאוהאדו

םתואארבהבקנורכזהוהיהמאהואו

רמאנשףוגהרציןכרתבוםמשתאארקיו

המדאהןמרפעםדאהתאםיהלא"רציו

םדאארקנ"ירהםדאלםדאןיבתיאהמ

אלאיאהליאהןיבהמםדאארקנאפוגו

םדאהתאםיהלאארביוירקיאדרתאב

ומלצבירקיאאלדרתאבוייאוהומלצב

ללוכאוהיכולכמאמההזןבהףוגהאוה

'הלעמלשקוספבונבתכשהמלכ

'וגוהשערשאלכתאםיהלאאריו

האירבהתלחתביכהנהזמר

הלעמלינוילעותיוהבעמלשןינבההיה

םינפבהרהטהתוחכהטמלםינותחתו

האמוטהתוחכווילעהחומהןמםיקנוי

דאמבוטהנהולזרורמאשהמוהזוץוחב

מאהתויאולהימלועימלועהנקהרמא

תילעהשךרדכהעשלכבינפלןחתלעמ

השערשאלכ-העשהתואבינפלןח

םלועדוסילזמרהוילכהשועוזינאאדכ

"בוטאנשבוטוירחאריכזהולכארקנה

יכזמרבוטיכקידצורמאביתכוילכל

'תוריפסליעישתאוהקידצה

אקידצבלילכתאבוטרהוזהרפס

ורמאביתכדאמלעד

אלילכהאלעוריהגדןינבבוטיכקידצ

ריהנדדחאמוילכל'ייבוטביתכדהיב

אוהיכהלבקהימכחורמאדאמאלוכל

"ותלחתבופוסץוענןינעכוהמכחלזמר

רמאדרבבלזרורמארקביהיוברעיהיו

ביתכןיאברעיהיןומיסיברבהדוהייבר

םדוקםינמזרדסהיהשןכימיהיואלןאכ

הלקההיהשןכימוהבאיבררמאןכל

'ולאתאארבשדעןבירחמותומלועהגוב



וש תישארב

םיבשויםיקידצורמאשוהזערהרצי

תורטעהיכלרםהישארבםהיתורטעו

ףפוחהריהבהרואהןמביבסןהלןייהת

םיאטחומתירמאנשוהזהמשנהרואלע

"ערהרצילוטברמולהצוריץראהןמ

ותואשדקיוריפלfרקייברבהדוהייברו

,הברשודקםעטאוהוןבהוןישודיקןושל

.,םימכחידימלתתנועלזמרהו

ןבןועמש'ריגתהברתישארב

תבשרמאיאחוי

תתנאלילוגוזןבתתגםלוכלהלהינפל

יהתלארשיתסנכהבקההלרמאיגוזןב

יניסרהינפלרשיודמעשןויכוךגוזתב

רבדהותואלםירוכזווההלקהםהלרמא

תבאהתלארשיתסנכתבשליתרמאש

תבשושדקלתבשהםויתארוכז-ךגוז

ידוקוומשנהדוסיאוהשםלועדוסילזמור

ישמתשמיכלמהינשויהשהנבלהטועימ

לבקלתבשלגוזןבהיהאלדחארתכב

חריההטעמתנשדעתויווהראשכונממ

תבלהלעמלשטרשיתסנכולןתינזאו

תויולשיארעמכוקבודויחאבשיאגוז

"ולשהיולבהרועמהשיאכ

עירכמהלימתירבריהבהרפס

וגוזןבאוהשותשאו

ןכלעתומשנהדוסיאוהתבשיכרובעבו

הריתישפנםדאלולשישל?יתוברמא

תבשיעיבשהויבוריהנהרפסתבשב

יעיבשהםוישדמלמשפניו'אמשפניו

ישפניורמאנשןלוכתומשנהלכםייקמ

רמאנשתומשנהלכתוחרופםשמשאד

תששביכעדיותכאלמבשוביכ"שפניו

תורכזנהתודמהששולעפתישארבימי

לעופהkחכהןמואיצוהוםהיתולועפלכ

יעיבשהםויתסנכהלשתושמשהןיבדע

לעפוןלוכותבשיעיבשהםויסנכנשמו

יעיבשהםויבשורוהלאלשישפנהתלכו

הברתישארבבםנמא-רבדובהשענ

הרייסהפוחהשעשךלמלןירמאןנבר

הלכריסחהפוחהתיההמהרייצוהרייכו

תבש'סחםלועההיההמךכ'כותבנכיתש

,לכהןמהלולכההלכלהגהםגוזמר

אע,הדמהתואביעיבשהםויבשוריפו

הוקבללכיעיבשהםויבםיהלאלכיו

ימינפהיעיבשההצקהאוהשיעצמאה

הצורווצקירמאותווצקששלכינחורהו

אע'ןליאהןמםיטשפתמהםיפנערמול

יוהינשיפtאתישלז"יתובררמאמלזמור-

ייחלהחונמםויאוהיכבורחדחואמלע

אצומהתאןכולזרורמאןכו,םימלועה

רבכוםלועהיפtבעראםויוםויןינעיפל

,לזןבמרהךרואבהזראיב

ימוגויעיבשהםויתאםיהלאךרביו

איהוזתרכרבהברתישארב

םויתאםיהtךרביו'גשתבשההזרישעת

מאיהיכ'יתכרבתבשלארקיעיבשה

רמאןכלעהנוילעההכירבהןמתלבקמ

ןינעכםלועלתעפושהאיהיכישעתאיה

בהזןופצממאנשןיפצרשעתהלהצורה

םאודובכורשועהtiמשבביתכויהתא"

אוהשיעיבשהףאהלעיעיבשהםוירפנ

ףלאביכךרביושוריפהיהיאבהםלועה

רורצבתורורצתומשנהלכויהייעיבשה

ששדקהחורתפסותםשהיהייכםייחה

ךרביושרדמבלזרורמאןכוובונדעתיש

תאהלקהךריביעיבשהםויתאםיהלא

.יעיבשהףלאבליחתמשאבהםלועה

.שדקיופנונאו,Hרשילונמזותואשדקיו

לכמתוארהלהמשנהחכתפסותשותוא

זמרותואשדקיואע."םירבדהראש

דגנכאוהשיעיבשהףלאותואלכיכ

ןיאוןטשןיאשדקהיהייעיבשההצקה

אוה



תישארב

אוהשינפמאלוברבנשינפמאלולןודא

םלוכולעפולהרוסמההלועפובלעופ

יעיבשהםויאבםהישעמומייקוםתלועפ

אלו'הבהףאםלכוחמשותלועפלעפו

-יעיבשהויבויתכדתמשנהלדגשאלדוע

תששיכןיבתהזץבתשכושפניותבש

תרששאלא'בתוארסחיאליהשעםימי

ר-ץראוםימשהשעהתועצמאבוהשעםימי

םילטבויהאלתועצמאיתלבהארבואיכ

תומילשהתילכתבםלשאוהיכםלועל

,ותמלשהמרסחלעופונממאציאלו

השעםימיתששיכריהבהרפס

תששברמאאלויז

ושעלתלמבווחבולשיםוילכשדמלמ

ראיבשומכםלועהתומידוסדועזמרנ

דיתעוייארבדןתנויםגרתוילfןבמרה

יכהלעמלונשריפשומכץנעהודבעימל

םיארבנהלכוארבנתישארבימיתששב

ויהשםתואיפאולעופבםהמוחכבםהמ

שןתבסואצמנשירחאוארבנירהחכב

המןהיליאמתושעלתושרםהלןתנש

ימיתעבשדוסמותושעלוילעונמתנש

ינשםויםעטהמןיבתוגרכזשתישארב

תונעתהלוגהנהמינפמוידםויישמחו

דוההוהרובגהתריפסלןהבזמרהיכןהב

."הזןבהו

םיהלאי'וגוםימשהתודלותהלא

תדמםעםימחרתדמ'פתתשנ

השעמלכבלודגהםשהריכזחאלוןידה

לfרורמאשומכןינבהמלשהדעישארב

םשהיכאלמםלועלעאלמםשריכזה

'וריפסרשעלדויהןינבהתמלשהלזמור

זמרםיתנבו"והואהדגנכאהןיההינש

הרשעובשיואולימבםגתווצקששל

אהו'ואהדווריפסרשעהדגנכתויתוא

אההםיהtתמכחלזמרדו'הרקיעואע

הנושארה-

םלועהרסחשהמםילשהוותלועפאוה

ובןתנוהכאלממםלועהתתיבשאיהוזו

ןבהותבשיעיבשהםויארקנךכלהחונמ

רשאלהתיבשתמרוגהדמלכיכבטיה

היינשלישילשהו'נושארלהיינשהינפל

לתבשאוהשיעיבשהףוסדעםלכןכו

התלועפהנושארההמילשהביכםלוכל

לאחכהןמהאיצוהלהילעתינמתנש

רואההאיצוהבלעופבתתבושלעופה

'ימיהששתלועפירחאןיאולעופבזונגה

kתדמועוםהבהזונגהתיהאלשהלועפו

ולגתהלונמזאובדעןושארהויהןמחכב

הבקהולרמאלfרורמאולעופבםלועל

ונוברוינפלרמאהשוטלךלגמuירבגל

ימיששמתדמועואיההשוטלםלועלש

גדההיההנוממןופרטדאדוע'תישארב

הנויתאעולבלתישארבימיתששמ

תישארבימיתששמרזגנלכהיכםעטהז

תישעהתאולשהוילעוהימרי'מאשומכ

לכךממאלפיאלץראהתאוםימשהתא

אלץראהוימשהתיישעתעמיכלררבד

קרוניארבדהאובבורבדלכךממאלפי

'ושעל'יהkארברשאוהזוהיהשהמיולנ

אובבירפתושעלןיינבהתמלשהרמולכ

שדחלכןיאשיפללעופבתולגתהלונמז

רוקממאבהוכרבהעפשקרשמשהתחת

לכבירבדהלכךרבמהןייעמהןמוםייחה

היהאלקסופהיהוליאשעגרלכבוןמז

םוילכבשדחמובוטווהזםייקתמםלועה

ךשמאוהובוטיפתישארבהשעמדימת

ילבףוסןיאמובוטתדמאיהשהכרבה

'קספה

תרבשהלקהשינפמריהבהרפס

הדמההתואבתבשב

םימשהתאוזהשעםימיתששיכביתכד

אוהשמאמולשיםויוםוילכשדמלמוגז



וי .תישארב

\

יבדאתדגאבםשורמארהוזהרפסבלזר

העיטנאRדויבןילולכדויאטאןגינתבר

העיטנירקיאיאתגינירקאדואתנינד

ירקיאךכןיגבודהיאדרחואאתניגתיאו

אלוכדאתורישןהבאלבאאלוכלבא

אמויסותורישיאהימאלכדאתיבירקיא

הירתאבתישעהמכחבםלכיתכדאלכד

אמיאב'בחתאדמעדיתאאלואילגתאאל

אלכדאללכהמיאךכןינבואמאבזימרא

אלכדאמויסואתורישזימרתאועדיתא

ללכאלוכללכםיתסהיבדירקיאהמכח

.אד'ההמכחיאהבלילכיאשידקאמש

ןירטעתמדןינבןירתולהוניבןנירקומיא

אלוכמלילכתאהניבדןנינתאהואמיאמ

חגיבוניהוןבזיקפמואמיאבארבחתמוי

הנובתירקיאאתשהוהיוגבןבהםאובא

הוןוגיאתבוןבןוותאןילאבלילכאלוכד

אתדגאב'הנובתונייהואללכאדחאלכו

אלאהניבוהמינתיכהאבסאבייבריבד

תרבעתאאהבדויאדבאדרבחתיאדכ

הןבהניבךכןיגבוודילואוןבתקיפאו

ןבוןרבחתמדוהייורתחכתשאאתומילש

וחכתשאוהיינוקיתבאלכדאללכוהיווגב

ןילימתבוןבםאובאאלכדאתומילש

-םינוילעישודקלרבובהיתאאלןיליא

המלכובזמרניכרמאמההזבלכתסהו

אהאיהםארבהדהתואיכןבהוונזמרש

והזוםשלשהנורחאאהלזמרהואריעז

םנמאיאהבארבנהזהםלועהשםרמאמ

לשדוילזמרהודויבארבנאבהםלועה

אהאיהתאזולמגתלילהאהםנמא'םש

'הניבלזמרהואתבר

ץראבהיהיםרטהדשהחישלכו

םרטהדשהבשעלכו

ץראהלעםיהלאייריטמהאליכחמצי

ךלשיהמדאהתאדובעלןיאםדאו

אוההזםשהנההבושתלזמרהנושארה

רהוזהרפסבםאובארקנוןושארהגוויזה
םיארקנןורחאהםשהיצחאוהשהוםשו

ראפתלתזמורווהוםלועועורזלתבוןב

ורמאןכלעווזועתרניכשלאההולארשי

ןושלבלודגהםשהתויתואלעתוררדמב

םדאוארקנתושודקתויתואעבראהז

םדאהתאםיהtארביוהבקהרמאםהילעו

ינודאהןודאלארירעתיאדויהןמומלצב

רעתיאאהןמוונממאריתמםדאהיהיש

הרות:רעתאו"ןמושיאלהבושת

רתסנהםשהוהזוםיבוטםישעמאהןמו

הזאוהךכומלועברתסנהלקהשםשכ

רמאלfרורמאדועו-םדאברתסנםשה

הארמהיהשימלכהנושארבאנינחיבר

הוישכעוגרהנדימךלמלשןינוקיא

תאןיארמורפסהתיבלןיכלוהתוקוניתה

אתיאדכוהםשהרקיעועבצאבהרכזאה

ילשהלאההוניפסותינףאהריצירפסב

דוהבוללכנדויתואביכןבהוןינכה

יכתעדיווהיכןיפוצרפוידלםהבזמרהו

tארשיתסנכלתלדהוימחרתדמלתזמור

תזמרנההמכחהתוליצאמיכאוהןינעהו

תרניכשלהנקהלעפשהעפשגדויתואב

המכחהתארקנןכלעודובםיזמרנהוזוע

המכחבםלכ'נשלכהוליצאםשמיכבא

בקרתולגנהיתולועפןיאםנמאתישע

הצעםיקומעםיממאנשהניבהתועצמאב

האיצומהאיהונלדי'נובתשיאושיאבלב

ארקנהאיהולעופהלאחכהןמםירבדה

אבאההודויהןמהנהואהבתזמרנהםא

הניבדוסוהזוזועתניכשלוהלהלוליצא

אההםעדויהתורבחתהביכהןבלר

ודוסונובתתארקנםימעפלו,ןבהלצאנ

םשלשהנורחאאההוויוהיכהותבוןב

תגוכהתיהןכוונזמררשאכתבוןבםה

ררועתהל



תישארב-."
*

אליעלןקתתאאלןעכדעדיגנואליעל

יתכדחכוארקוןיפאביפאואירבתאאל

ךכןיגבוץראהלעםיהkייריטמהאליכ

דעדאדאזרוינוקיתכהוהאלדןיאםדאו

בגלעףאואתשרפבךמסתריאאלאכה

רזעאדורזעאדךמסלבאורמאאיירבחד

רכדןיפאבןיפאאליעלדהתאדאליעלד

איאדואדליבקלאדךימתסאאבקונו

רשיותמאבםייושעםלועלדעלםיכומס

"אדחכםיכומסהבקנורכזאדםיכומס

אליעלדםלועבהאתתםלועםיכומסאד

םלועקתתאאלתתדםלועקתאאלדכד

םיהלא"ריטמהאליכרמאקדאליעלד

אדםלועוךימסאדבאדאהדץראהלע

ןיפאבןיפארדהתאוןקתתואדכהאתת

תמדקמאהדאליעלךמסכתשאונקתיאו

חישאע'הינוקיתבאמלעהוהאלאנד

הדשלובזמרהשהדשבחושלומכדשה

היהאלרכזנההדשהיכרמאויחופתלש

םשמיכתעדירבכו"ןיידע'נוילעהץראב

ןיידעריטמהאליכםעטהוהתלבקרקיע

הזםדאןיאםדאו'תומילשבהתיהאל

םדאילעופערירמאנשלארשיתראפת

המכחהואדכןיאםדאהארמכיתכובר

דובעלירזעאבןיאמיתכואצמתןיאמ

הכירציכרמשלודבעלאדכהמדאהתא

ןידהתדמהיהתאלשהאקשהוהדובע

.'המדאןושלוהזוהמודאוהשק

זמרירמוגוץראהןמהלעיךיאו

הנוילעהץראהתוקקותשהל

אדמכזונגהרואלתולעתהלהוואתמה

תאקשהוךכרחאווהיפתוקישנמינקשי

ומכתואיצמהלכלזמרהמדאהינפלכ

:''עראדהלעבארטמלזרורמאש

ץראהןלהלעידיאורהוזהרפס

אבקונדתנואתאד.י*

יבגל

לכיכרבכךיתררועשהמלעררועתהל

םלועבהלגנןתולגהבםינוילעהםירבדה

השעגהתוררועתהיפכוםתמגודלפשה

םלועהןכלעוהלעמלהשענךכהטמל

ןותחתהםלועתומילשלךירצןוילעה

ומילשבםניאםינותחתהםולשוסחםאו

הלועההליסמבהלועאוההםגפההנה

הבכרמבםגםגופוההבגיולאתיבחכונ

אלשדועלכשוספההזבזמרו"הנוילעה

ורבחתנאלוהטמלודגנכרזעםדאלהיה

תרומילשתיארנאלוםינפבםינפםתרוצ

הטמלהיהרשאכיכהלעמלהבכרמה

הזוספבזמרנדוסההזוהלעמלהיהךכ

םהשןונבלזראלזמרםהדשהחישלכו

םרטרמאו'הגבזמרנרשאכתווצקשש

תומילשתיארנאלרמולכץראבהיהי

איהץראהוהנוקיתכהנוילעהבכרמה

אליכםעטה'ריפורבכונזמרשהנוילעה

ינשרמולכץראהלעםיהלאייריטמה

וידלםהלזמרהשםיהt:'ייםהשתומשה

והזןתכלהכוםנוקיתכוגקתנאלןיפוצרפ

אלןוילעהםדאהתרוצרמולכןיאםדאו

המודאההמדאהתדובעםשמשהמלשנ

'ןידהתדממ

חישלכוןועמשרארהוזהרפס

ינליאןילאהדשה

את,ןיריעזווהורתבלןיעוטנדןיברבר

ואירבתאאדדארטסבאדהוחוםדאיזח

'יתכדןיפאבןיפאואירבתאאלמעטיאמ

אגוזוץראהלעםיהלאייריטמהאליכ

דכויתואאקדכהינוקיתכחכתשאאל

ןיפאבןיפאורדהאואתתלדאהןקתתא

ביתכדןכשממןלגמאליעלחכתשאןידכ

םקותיארחואןכשמדיפלןכשמהםקוה

םקותיאאלאתתלקותיאאלדעוהימיע

ןקתתאאתתלקתתאדכאכהףואאליעל



;יתישארב

.יא***

ראפתהלידיהשעמיעטמרצנ'יתכד

,ינרחאוהבולדתשאאלדאקיידידי'שעמ

ןיפוצרפוידלןידו'הינשבזמרשרובעבו

תוימינפבוםהלןיזמורהםיהלאיריכזה

ןינעכהבםלענהtזמררצייותלמבןינעה

תאהזןבהותישארבקוספבונזמרש

ללוכםדאםשיכונזמררבכםדאה

.ומשגלמשנהאוהםייחתמשנ'בקנורכז

םייחןינבלעיפשהשךרבתיוהלעתי

הלעזומרלויפאברמאו'עפשוהכרבו

םהשהיחשפנלזנהםדאהיהיוידוחייה

רבכוףוסהוהלחתההןינבהלכללכ

איהאנשהניכשלתזמורהיהיכתעדי

"'וגויתיאררשאהיחה

'וכםיהלא"רציוביתכרהוזהרפס

'ילשאןידויןירתברצייו

אזרהמלן'דוןירתיאנוקיתוגאנוקית

המרציי'ןיפאריעזדאזרושידקקיתעד

רצייואוהאדוהרוצוגבהרוצרצדרצ

ןורקיאדןהמשןירתרוצונבהרוצוהמו

ןירתדאזראוהאדוםיהלא"אלמםש

אמשדאנוקיתהרוצוגהרוצרצדןידוי

אנקוידבולילכתאהמבוםיהלאייםילש

רכדלילכדםדאירקיאדאדהאליע

קיפנדאוויזיגסמלואקפאלתאאבקונו

המדאהןמרפעיאבקונורכדמהינימ

המלאדלכוונבוגאקנפשוגדאקדבט

םיתסהיבאליעלואפלתשאלןינב

חפיודההןימיתסלכדאפוסדעיאמיתסז

ןיאליעדאתמשגםייחתמשנויפאב

ןמייקתמואתמשנאוההמןיילתןיאתתו

אקרתאלהיחשפנלםדאהיהיו'היב

אפלשאלואדאנוגבהינוקיתבאליעלו

אפוסדעאגרדלאגרדמאתמשנאוההמ

חכתשמתמשנאוההיוהדןיגביגרדלכד

אוהיוהימלואלוכבאטשפתמואלוכב

הלעידאולfרורמאדוע.ארובדיבגל

'ירבגתמדובכיננעויהשדמלמץראהןמ

תיחנהוהארקיןנעויתךכו,ןילועו

דועורמאןילוחבו'ארקייסרוכתוחתמ

שודקהשדמלמץראהןמהלעידאולזר

אע-םיקידצלשןתליפתלהואתמהב

ןיכירצםינוילעהםירבדהלכיכרובעב

ןכלעוגזמררשאכםינותחתלםמויקב

ןינעלכליכץראהןמהלעידאורמא

םימשבכוראדכהלחתהטמללעופךירצ

לשתוררועתההיפכוישממךרזעבךרזעב

הקשהוךכרחאוהלעמלהשענךכהטמ

בויחלדוגןיבתןאכמומדאהינפלכתא

'תוישעמהתוצמ

ץראהןמהלעידאורהוזהרפס

האתתאדבועןמ

קילסאננתיזחאתאליעלאדבוערעתא

אלכורעתיאאננעואתימדקבאעראמ

אננתאדאנוגכאדבאדרתבלרבחתיא

אליעלומילשדיבעואתתדרעתיאנברקד

אנוונבםילתשיאואדבאדאלוכרבחתאו

רתבלואתתמירשתורעתיאאליעלאד

לארשיתסנכדאלמלאואלוכםילתשיא

רעתיאאלתימדקבאתורעתבאירש

אתתדאתבואיתבאליעלדאיההאלבקל

יאלוכםילתשיא

רפעםדאהתאםיהלאיירעייו

ויפאבחפיוהמדאהןמ

'היחשפנלםדאהיהיוםייחתמשנ

רצייותלמבשןידו'הינשבלורוררועתה

'בקנלתחאורכזלתחאתוריציינשושרדו

זמרהווארבנןיפוצרפוידשדפלפורמאו

רכזםיארקנהןידהתדמלוםימחרתדמל

"לבקמועיפשמתמגודהבקנו

םדאדןלנמאבאדארהוזהרפס

ווהןיעיטנהוחו

יודוחלב2iאג



תישארב

וניתוברורמאשןיניעכןונבליזראוועיטנ

םהשםיקידצההירשאםיליתשרדמבלז

'רצוילרוצהתאוהעטונלועיטנהןימדמ

םשמיכהזןבהוןיאהןמאוהןתריקעו

םשמולצאנתודוסיעבראהולכהלצאנ

ריואהןמחורהאצומףסכלשייכרמאנש

שאהוםינוילעהםימהןמםימהוןומדקה

םהוםימהתוריכעמרפעהוםיממשאהןמ

ןכיהמםימשםרמאמוהזותומאהשלש

ךלמהולהשעןוירפאהזלזמרהו,וארבנ

ןוירפארהוזהפסבוןונבלהיצעמהמלש

מלעדאנוקיתאדןוירפא,'וכוולהשע

הבקארבאלדעדהאליעאמלעמהאתת

אלודחיוגבםיתסהימשואוההוהאמלע

הבשחמדאתוערבילסדדעהלמאמייק

אמלעירבימלרטמסדןוטמבאלוכמ"קל

דחבףטעאדדעמ"קאלוינבוםישרהוהו

''ימשארבוהאליעהנימירהוזד'פוטיע

וריהזייליכשמהווגוארבישארבאדאזרו

ןיאליעןיכמסוןימייקןוניאעיקרהרהוזכ

"רטצאדהמלכבונתלכוסבןלכתסמוניאד

אדכאדרתסוהיבדןיכמסוןוירפאאוהה

וריהזיאליאדוריהזי,לדtליכשמירשא

אלכתסאלואנ"עלןילכיאלןיריהנאלו

רהוזכךירטצאדהמלכבןוירפאאוההב

יליכשמןוניאיבגלעהמייקדוההעיקרה

ןיעכעיקריחהישארלעומדוהיבביתכד

יתיירואלריהנאוההדרהוזארונהחרקה

ןוניאוהחוההדישארןוניאלריהזדרהוז

רידתןירהנוןירהזדןיליכשמןוגיאישאר

קיפנדוריהגוההלעיקראוההלילכתסמו

רידת"הגדתיירואדוריהנוהיאאדוןמתמ

תונליאהץובקאוהןגהןדעבןגקיספאלו

"'וכוהרובגהוהלודגהםהש

ןונבליזראןוניאןאמרהוזהרפס

יאליעןימויתישןוגיא

ןרמאקד

ןאמכאמלעמיאהקיספדןאמויודוחלב

.אתמשנתיאדיזחתמותמשניאהקיספד

ארפעמדאהןמרפעתיויאהמרברחוא

יפלוהזיתזמררבכואשדקמתיברתאמ

שפנהתלעמלעויפאבחפיוזמרטשפה

איהואלמםשהבריכזהיכהדוסוהדוסי

יכהנובתותעדויפמלודגהםשהחוד

והזובןתיותמשנמרחאיפאבהפוגה

לעהניבהדוסמאיהיכםניבתידשמשנו

"הנומאותמאךרד

חנהוגוןדעבןגםיהלא"עטיו

ויהםדאלשואטחםדוק

'האירבהםויכןדעןגבימלשויתורוצ

ותבשחמבתועיטנבץצקשרחאלםנמא

הדמדגנכהדמויתועיטנוצצוקחערה

דימיכזהאלוןדעןגהינעהנהרדסןכלעו

ודבלםדאהתויהבוטאלםיהלאיירמאיי

דוריפרחאהיההשעמבואטחיכףאו

אטחולופכהיהואטחםוקמלכמתורוצה

הדמהיהושנעוןכלםדוקהיהבשחמה

קרחמציורמאאלעטיו,הדמדגנכ

והזהעיטנךירצעטונהםינפלכלעעטיו

יזראיזיצעועבשידההרלבלזרורמאש

ינרקכאנינח'ררמא"עטנרשאןונבל

ארקןדעןגבןלתשוהלהןרקעוויהםיבגח

ןתאירבוריקעןתכשפהותויוההתוליצא

ועבשלזראךכלהעיטנןמוקמבןתלידגו

לכיכןתעטמועבשיהימימועבשיםהייח

'ייחהנממהלעמלש'בסהןמתלבקמהבס

ןמעיטנהויחהןמםימהורוקמהןמבאוש

"הנממהלעמלשלהפוצתחאלכםימה

"עיטנוהלוכיזחאתרהוזהרפס

ןיקיקדןימישרווה

ארחוארתאבןולליתשוהבקהןרקעתבל

יכלזוניתוברתנווכהנה,ומייקתאו

תוארקנהתויוההםהוליאהתועיטנה
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ויתחתןיגלפתמתישארבימימלכםרמאמ

היחתמכחהורמאנשלכהתלבקםשמיכ

תועורזלעפשהקלחנהניבהןמוהילעב

,לודגהםיהדעויתחתןיגלפתמוהזוםלוע

עירכמלזמורשםתנווכמארנתעדהץעו

רומגהדסחהתואעדויוקנוישלעוןושאר

תעדה'גמא'תעדהץעארקנהשקהןידהו

"הלבקהימכחבורתעדןושארה

םייחהץעדןנינתאהרהוזהרפס

לכואוהנשקתךלהמ

ץעוותוחתןיגלפתמתישארבדיומימ

*שארבדיומימלכליטנאוהוועיצמבייחה

דיגנדרהנוהיאאהדותוחתןיגלפתמו

הבל"עואתנגאיחההילעאירשקיפנו

ליטנוןירטסהמכלאימןיגלפתמןמתמו

ילחנהמכלהינימקיפנתבלואמיאלוכ

יקפנדהמכידשותיחלכוקשיאדכתתל

ןירוטןוגיאליקשאוהאליעמלעאוההל

ןטמדכרתבלאיכדאנומסרפאדןיאליע

רטסלכליותוחתןיגלפתמםייחהץעל

ןיגבערובוטתעדהץעו'היחרואםופכ

קינידהמכןולעדיוןירטסןירתמאקניד

עדיוןירטסןירתמאקנידןינבורירמוקתמ

לכלו,יכהירקיאוהיוגבאירשוןול

ולאהתונליאהיכשרפלךירצםישוריפה

םהיפנעביושםהיכףאהטמלדחאשרש

'הינשלעאתןכלעוועיטנבץצקלאלש

תונליאינשלרשפאיאואתניגתועיצמב

פםהןכםאאלאעצמאבםהינשויהיש

•דחאשרשבםידחוימוהזבהזםיבכרומ

רהנשוריפ'וגוןדעמאצוירהנו

תכשמנהניברוהנןושלמ

אצוירמאוןדעהאיהשגוילעההמכחהןמ

ךזהעפשהורואהיכקסופוניאשיפל

ןגבםהשתודמבטשפתמדימתרוהטה

ורואעיפשהלןגהתאתוקשהלוהזרכזנה

זמורןדעב"עטנרשאןונבליזראןרמאקד

תועיטנהםוקמיכרמאוםיהלאתמכחל

םעטוםתלבקםשמיכןדאהאוהולאה

ךינמיסו'נושארההיווההןמרמולכםדקמ

רשאדאהתאםשםשיו'ראפתהלזיעטמ

לארשיראפתלזמורןוילעהםדאהרצי

סנכלזמראוהןגהירכזנהןגהצמאבאוה

ךירציכהלכיתוחאלוענןג'מאנשkרשי

רמשלודבעלאדכהדובעוהאקשהורדג

םהייחמצהםיבורכהםההניכשהירדגןכ

הנהמקפתסמלכהוהיכלמותומואהירש

וחמשיויגלפרהנוילע'מאנשןדעמ'צויה

"וברקבימשיכ'גשןינעכוכותבדאהווגו

ריכזהשרחא,וגוםיהלאייחמציו

'יהלעטיוהלעמלשקוספב

ןכלעווימינפהתודמהלעםהבזמרו

ךכרחארמאהעיטנןושלםהבריכזה

לשןדעןגלעהמדאהןמםיהל"חמציו

'יכזהאלוהמדאהןמוברמאןכלעוהטמ

לוכאלאלשוהוצוהעיטנאלוןדעאלוב

ןמקנויוחכבאוששיפלאוההץעהןמ

עירכמלזמור"חהץע"ןדעברשאעיטנה

ןושלוינשעירכמלזמורעדהץע'ןושאר

אדכ,הנקלעדיוםדאעדיוןושלמתעד

רסאוהזןבהו"םאנדעועדויהיכנאו

ןמבוטםלועתועורזמקנוייכערובוט

מולכתעדהץעמ'ו'רובגהןמערודסחה

הנובתוהמכחיפתעדירבכותעדלשץע

שוריפלהניכשהאיהתעדהץעירפתעדו

עצמאבאוהםייחהץעיכזמרןושארה

סולקגאםגרתךכלוןנבםהשתונליאה

אוהיכזמרינשהוריפלו"אתגיגתועיצמב

ימימונקשיושאבשביהןגהלאעיפשמ

לfרתעדמרנשהממו"םימחרהוהבושתה

הבושתלזמורםייחהץעיכרהוזהרפסב

והזותישארתארקנהמכחהןמתלבקמה

ותכרבו3iiבג



תישארב

יוהוהליקשאוהבל"עהוהרהנואתתא

'דוריפווהאתתלוןמתמאהדדחהלוכ

הנוילעהמכחה'רקנדרפיםשמוביתכד

רוקמ'ולכרוקמןושלאוהןדעיכןדעםשב

ןירוקברעןושלבו.'רתכהמעבונה

ירחאהרשהרמאןכלעוןדעמתורוקמל

םימדהרוקמולכהנדעילהתיהיתולב

רהנהוןדעההנהו,הנממוקספשבלחהו

יגנעתבשלתארקו'נשוהזגנעתרןגהו

הוצ'נמזהוהכשמהןושלתארקותלמו

תלמבםיזמרנהודועס'גתבשלךישמהל

זמרהלילבהנושארההדועסההנהוגנע

לעוםוידובכלהיינשה,הלילתדמל

תעלתישילשההלילהדובכלםדוקןכ

"הלעמלהטמלמגנועןמיסהיהיוןוצר

ילעאנדהסאשררמארהוזהרפס

אהדאכהדןיליאלכל

אתדועסתלתןיליאאנליטבאלימוןמ

תבשבאתינעתלאנכירטציאאלןוהינינבו

'תבשבשכ'גכירציאאלארחואמויביפאו

אתמילשאתונמיהמליכזוהביכזדןאמד

'אתדועסדחאתינורטמדאתדועסדח

אמיתסאשידקאקיתעדתדועסדח'כלמד

תודועס'גםייקמהירשאןימיתסלכד

לבקיותוריפסתששהלכבהכרבםרוגה

וכרבתיורובעבוהכרבתפסותיעיבשה

תלמדרפיםשמו-םימיהתששלכ

םשתארקנהלארשיתסנכלתזמורםש

אוהםשמיכזמרוםשומעבציתיורמאנש

דחוימאוהלכהםשדעיכידרפנהםלוע

םהישארעבראלהיהוללכדוריפילב

םתלבקיכונזמררבכוהניכשונחמ'ד

ורהנהתומשבםיזומרםהוהבכרמהןמ

הרובגהוהלודגהדוסםהונינפלירכזנה

יתוכלמהותראפתהו

אוהןושיפתלמ'ןושיפדחאה

ןושלמ-

סש

ונוצרהשעישידכתודמבודובכוותכרבו

ןמןליאהדירפהלןיאןכלוםהידילע

יתועיטנבץצקלאלשעבונהןייעמה

ירקיאדאדתורישיזחאתרהוזהרפס

אילתדדויבלילכתאבא

ןוותאלכממיתסךכןינבואשידקאלוממ

אשירדויןרחאןוותאלילכדויןרחא

קיפנודיגנדרהנאוההואלוכדאפיסו

אלותנגלרידתיתאדיתאדאמלעירקא

יאהלהאכזלאיקידצדגוניעיאהו"קספ

הילעקספאלואתנגלרידתיתאדאמלע

,וימימובזכיאלרשאםימאצומכוביתכ

רהנודההדובירביאיתאדמלעאוההו

ןדעאוהןאמןגהתאתוקשהלןדעמאצוי

ןגהתאתוקשהלדויאדוהאליעתמכחאד

העבראלהיהודרפיםשמוואוהאד

יניגבודויבאלוכלילכו'דאוהאדישאר

הזיפלהנהו-אלוכלירקיאבאךכ

הניבלרהנהוהמכחלזמורןדעהרמאמה

תלדלןישארעבראהוןושארעירכמלןגהו

"לארשיתסנכלתזמורהרחאבשיתבד

םשמגיבלהמכחהןמהעפשההרדסהזו

זומרהזוניכשלםשמוןושארעירכמל

רהנואעיהזיתזמררבכודויתויתואב

והזוםולשרהנכאדכזונגהרואהאוה

אוהשבקעיהז'ינגןייעמלfוניתוברמאמ

םילזונוקחציהזםייחםימראבןגלןייעמ

ןמקפתסמלכהו-םהרבאהזןונבלןמ

וזןנהתאתוקשהלהמכחהןמןונבל

אהתאלשהאקשההכירצשלארשיתסנכ

,השקןידהתדמ

אדרהנאצוירהנורהוזהרפס

קמועמאלכשינכ

'וקשהלימלעליומימקספאלואליע

היבאלכתסיאלוהילאמייקלואקשאל

אדןגהתאתוקשהלךירטצאדהמלכ



שיתישארב

יאמםשורמאדוע'השובלבהזוצבשממ

.ןידהאצויונממשבהז

ןוחיג.וגוןוחיגינשהרהנהםשו

לעךלוההשחנלזמראוה

בבוסההזהינשהרהנהןמלבקמהןוחג

םישרפמשיו'היtעיפשמוימחרתדמל

חינייכחטביןטבמיחונהתאיכןושלמ

,הכשמהןושלאוהווהיפלאןדרי

לקדחלקדחישילשהרהנהםשו

ןושלמלארשיראפתלזמור

איהההדמהיכהבקנורכזמלולכהלקד

יתועירוםולש

אלדרמתיהואכרהוזהרפס

רכראלאאקלס-

'מאאלרושאתמדקךלוההאוהאבקונו

הבכרמהדוסעדויהוךלוההאלאבבוסה

ךלוהחוהרהנהיכםאוהזדוססדוי'גוילעה

תרטעמהורשאמהלארשיתסנכחרזמל

ןיברוןירפהימימשהניכשלזמרתרפ

אוהיכ'כילהובובסהזהרהנבריכזהאלו

לכאדכקסופןייעמהםשוןלוכמבבוסמ

םילחנהגלזמרםיהלאםיכלוהםילחנה

זמריעיברהוישילשהרהנהלעםירכזנה

ישביוברחירהנוםיינמםימולזאותכה

זמררהנהוהניכשהתולגןמזלעזמרו

בללעםששיאןיאודבאקידצהאנשהמל

חירפיינוילעהםימחירמעודיהבללזמר

םינויבאהוםיינעהרמאתאדהמכ"'וגו

םינעתווצקששארקןיאוםימםישקבמ

ןיאהוםימהישקבמיכרמאותולגהןמזב*

"ירזעאבןיאמרמאתאדהמכ

והחיניוםדאהתאםיהלאייחקיו

אוהראובמ'וגוןדעןגב

יכהרמשלוהדבעלרמאוונמדקשהממ

םדאהןמהאקשהוהדובעהכירצאיה

ןותחתהדאב'בדמהשפהיפלףאוןוילעה

םינוילעהםימלזמרונסוושופןושלמ

רמאנשהלחתרכזוהוןינבליעיפשמה

זמראיוחןושלמהליוה"הנבידסחםלוע

יכרמאוןופצהןמאבהינומדקהשחנל

'ןינבהרדסוהזותואףיקמןושארהרהנה

'התאיבהזןופצמומכבהזהםשרשאמאו

דסחלעבשדסחהתדמלתזמורןי'זהבהז

שאהאיהאהה,דצלכלוינפךפוה

תזמוראיהתיבה-סחלאסכיהשהלודגה

:לכהתוליצאםשמשהמכחל

ףסכהילביתכדיאמריהבהרפס

המללשמבהזהילו

תורצואינשולויהשךלמלהמודרבדה

ףסכלשםשבהזלשדחאוףסכלשדחא

מיהיהזרמאולאמשבבהזלשוונימיב

תחנבוירבדהשועוהאצוהללקוןמוזמ

תחנבגיהנמויינעהםעקבדהיהיאוהו

םאוחכבירדאגייךנימימאדאוהאדה

ץעדתויךנימיואלםאובוטוקלחבחמש

ולרמאיביואץערתייךנימייאמיביוא

המלו"בהזהילוףסכהיל'גשבהזההז

רכזתרודמשלשתולולכובשבהזארקג

המשגלתומשהשמחוהאוהוהמשנזאוהו

יאמ*שפנהמשנ"היהי'היח'חור

הובגיכיתכד?ל'האיהאסכהיתדיבע

תאדהמכאמויקאוה'בו'רמושהובגלעמ

לשמאכההיתדיביעיאמותישארברמא

תבולהתיהשךלמלהמודרבדההמל

ןבלהאישהוהמילשוהמיענוהאגהבוט

םעולהנתנושיבלהוהטשיקורטעוךלמ

מץוחתאצלהזךלמלרשפאברןוממ

םויהלכתבשלולרשפאאלתרמאותיבמ

ןולחםשדציכאהאלתרמאהמעדימת

היבאלתבההכירצשהעשלכוניבלוניב

אדהןולחבדחיןירבחתמותבלבאהוא

ימינפךלמתבהדובכלכןנירמאדאוה

ןמה3iiiגג



תישארב-*.

יוליגבדושחאהיאלדהלעבםעאלא-

איאהבדקפתאאלוכבאדלעותוירע-

אהדרבעאלוכבהינימלכאדןויכאנלא

אלוכרמואהדוהייבר'היבדיחאאלוכ"

באתתאםעאדחיתאלרוסאואוהיכה

יכףאוהמעהלעבןכםאאלאאהדוחלב

חנינבווטצנתוצמעבשיכאוהתמאה

יכרכזגהדוסהםהבזמרנןכיפלעףא

תועיטנבץצקלאלשהרזהדובעתרהזא

ץצקמהיכןכםגםימדתוכיפשתרהזאו

םגםימדךפושירהןיינבהןמהתוא-

המעדחיתיאלשתוירעיוליגתררהזא

לךירצקרןורטטמברחאןיינעכהדבל

דירפמןגרנכהיהיאלשףוסןיאבדחייל

לזוגהיהיאלשלזגהתרהזאףולא

ןיינעכלארשיתסנכואוהךורבשודקה

עשפןיארמואוומאוויבאלזוגרמאנש

יחהןמרבארוסיאםג.'םעבריכרמוגו

זמורשמאשרמאלתלמוהזלכןבהו

תרמאתאוקוספמןיבתתוירעיוליגל

ותרמאעצבביתכו'וצאנלארשישודק

הרותהלכבמאלתלמ'וריפןיבתןאכמו

ןגהץעלכמהניכשהלעהבזמרהש

שלכהדוחייברמולהצורלכאתלוכא

ילגרויהשדודובקעיוקחציהרבאירהש

אלוןדעןגירפמלכאדחאלכהבכרמה

.לכהדוחייבםולכאיכםהינישוהק

תלוכאןגהץעלכמרהוזהרפס

הילאירשולכאת

'הרבאןניזחאהדאדוחייבוהלוכדאלוכ

לבאויחוולכאוהלוכבקעיוקחצילכא

ןאמהיבאירשאתומדאנליאאדאנליא

אמסאהדתריאמיודוחלבהילליטנד

ונממךלכאםויביכאדלעוליטנאתומד

הצורןעיטנשירפאקדןיגבתומתתומ

לכאאלשקרהרהזאהתיהאליכרמול

ונממ

הםדאהתלועפלהכירצאיהיכזמר

.הדובעהכירצההנותחתהראבןותחתה

'ונברקהולהרמשלוחדבעלהברישארב

"הזהרההלעםיהtהתאןודבעתרמאנש

ילבירקהלורמשתןנירמאדאוהאדה

'ניכשהיכהזאבת'ונברקהדוסבודעומב

ולעירמאנשתונברקהןמהלחתתלבקמ

רומשומכהרימשןושלויחבזמןוצרלע

הדבעלרחאןיינעהזןבהותבשהםויתא

ץוחבמהרמשלוםינפבהדבעלהרמשלו

תאדהמכהאמוטהתוחכמקניתאלש

"ןבהוהנוזןנתאאיבתאלרמא

הברתישארברמוגוםיהלא'"ועיו

,תוצמהעבשלעוהוציול'ררמא

ליאוהיכמאתאדהמכהרזדובעוזוציו

המכםשהתכרבוזיייוצירחאךלה

ולאםיהלא'ייםשבקונורמאתאד

לע,ללקתאלםיהלארמאנשןיניידה

םדךפוש'מאנשםימדתוכיפשהזםדאה

רמאנשתוירעיוליגהזרמאל'םדאה

ץעלכמותשאתאשיאחלשיןהרמאל

ןמרבאאלולכאתלוכאלזגהלעןגה

•יחה-

ןניגתדאהיסוי'ררמארהוזהרפס

אשדוקהילדיקפד

ינבהמכיכוהרזהדובעלעאוהךורב

אkאדךירטציאוהיאדאמלעבווהאשנ

היבדןיגבאנליאיאהלעאלוכיאדו

דיבעודוחלבהילליטנדןאמדןדיחא

אתתלדןיסולכואבהילליטנוושירפ

וירעיוליגהרזהדובעליטנוהיבןדיחאד

ןברברןוניאכהרזהדובע"םימדוכיפשו

ןיולתאגליאיאהבםימדתוכיפשןנממ

אליעלדהרובגודיחאדאתתרובגוהיאד

השאתוירעיוליג,אדלעדקפתאטמסו

אהדוחלבאתתיאלהנמזלרוסאואיה



כתישארב

תיתאויורטסמתשרפתאדדעארוכדד

ןרבחתמדכויפאביפאהימיעארבחתאל

דכד'נפילוא'כהמושממ'פוגדחןייזחתא

אבקונךכופוגגלפיזחתיאודוחלברכד

שממאפוגדחאלוכימדןרבחתמדכו

אבקונברבחתארכדדכאכהףואוהיכהו

ודחבוהלוכןימלעואפוגדחאוהאלוכ

אתינורטמאהדםילשאפוגמוהלוכאהד

לעואפוגדחחכתשאואכלמבתקבדתא

ןאמ'כהמואמוייאהבןחכתשמןאכרבןכ

אפוגגלפירקיא'בקונורכדחכתשאאלד

הלמבהרסחהלמבאירשאתכרבתילו

אלוילשהלמבםילשרתאבאלאאמיגפ

?יקתאאלהלמתוגלפבויהלמתוגלפב

ךנהוןימלעלאכרבתאאלוןימלעל

ירישערמאמבהיההוחתאירביכהאור

'ןינבלתירישעאיהיכ

םדאהתויהבוטאלהברתישארב

ימלכינאתודבל

רזעאלבהבוטאלביורשהשאולןיאש

אלבהרפכאלבהכרבאלבהחמשאלב

רמאנשרזעאלב"בוטאלרמאנשבוט

רמאנשהחמשאלב'רזעולהשעא

'מאנשהכרבאלב'ךיתיבוהתאתחמשו

'גשהרפכאלב'ךיתיבלאהכרבחינהל

ןינכסדעשוהייברותיבדעבוודעברפכו

רמאנשםייחאלבףארמאיוליברםשב

ירמגרבאייחיבר'השאהםעםייחהאר

ךרביורמאנשםלשםדאוניאףארמא

טעממףאא"וםדאםמשתאארקיוםתוא

המםיהלאםלצביכרמאנשתומדהתא

ןיקרפבו"וברוורפםתאווירחאביתכ

דובכאלבהמוחאלבהבםייסמיסוייברד

אלבןוצראלבהרטעאלברשועאלב

אלבירבגבבוסתהבקנרמאנשהמוח

הבחטבאצמיימליחתשארמאנשרשוע

-תועיטנבץצקיאלשאלאודבלונממ

ונממלכאתאלערובוטתעדהץעמו

םנורכזוניתוברתעדיפל,'וגו

יכםלועלתמאלאטחשאלמkהכרבל

ךרבתיוהלעתיםשהמובהחפונשהמשנה

רשאיהלאהץפחהודעלםייחולתנתונ

םייקיודימתובקבדהיההריציהתעבוב

תרצעירחאהטנרשאכםנמאדעלותוא

רחאהנהוהתימוילעסנקנתיסמהתחנה

התיהשריציהתנווכובהמלשנאלאטחה

םלועהתאירבאהלעתיוךרבתיארובל

'נווכהםינפלכלעוואטחשאטחהינפמ

םייקתתשךירצולטבלעופלהתיהאל

שרפלדיתעינאשומכםיתמהתייחתב

זאיכהנבםדאהתאשרגיווספבונינפל

םלועהבושיותיסמהשחנהתמהוזהלכת

תייחתלודגםעטוהזוהאירבהתנווכל

דוסהךרדלעםנמא"דאמהזןדהוםיתמה

ונממלכאיאלשהרהזאהונשריפרבכ

ןידהתדמיכתומתתומרמאןכלעוודבל

יכןינבהןמהדירפהשרובעבובעגפת

"הרזהתויהלאלדוחייבהציפח

אתומדאנליאדומתומרהוזהרפס

יתכדמאקדכהיבאירש

דועזמריכרשפאו'תומתודרויהילגר

'הזןבהואניינתאתומלומתתומוריכזהב

םדאהתויהבוטאלםיהלא"רמאיו

יכונשריפרבכ"רמוגוודבלי

'ועורזמלולכהtארשיתראפתלזמורםדא

ןכלעוהניכשהאיהודגנכרזע,םלוע

,ודגנכהכזאלרזעהכזל?וניתוברורמא

תרדמףאוארובינפליאכזםדאהשכיכ

הזחאקדצבינארמאנשותעייסמןידה

,ךפהלעשראוהשכוירמוגוךינפ

הרטסב'בקונתטשפתארהוזהרפס

ידארטסנתקבדתאו

הלעבבל2iiiiדב



:תישארב.

,םימחרלכהשטולתא:.

הצוררפונותמשםדאהארקיו
תורוצהרוביחםדוקיכרמולא

לודגהםדאההיהאלםינפבםינפ

.תומילשב

.רמוגוהמדרתםיהלא".לפיו

תוליצאדוסהזקוספבזמרנ

•הניכשה*

ארפסדאתועינצבגאתרהוזהרפס

מןיחכתשמדןיגידלכ

לכדפיסבןיחיינואשירבןיפיקתארוכדמ

ואשירבןיח"גאבקונמןיחכתשמדןיגיד

אדהכודיבעתאאלמלאואפיסבןיפיקתו

יקיתעדקיתעדדעלבסמלימלעןלכיאל

ןולרבחואדןמאדשירפאלוכדאמיתס

דליפאןולשריפדכואדחכאמסבתאל

ירוחאמבקונלשירפוןיפאריעזלטימרוד

אמוילאענצאואהנוקיתלכןיקתאויורטס

םיהtאיילפיודההארוכדלאבתמלהיליד

יאהןשייווהמןשייוםדאהלעהמדרת

תחאחקיו"ןשיתהמלהרועהיבביתכד

אקלסואבקונאיהאדתחאוהמויתועלצמ

דההדסחוימחרעיקשארתאבתנקתתאו

תאיתוריסהוביתכו,הנתחתרשברוגסיו

רשבבלםכליתתנוםכרשבמןבאהבל

ירבהדוהאתבשלעימליעבדכאתעשבו

דעןולםייסאלדעוןימלעוןידשוןיחור

הימקתביתיוונוקיתבתינורטמתיתאד

זמרהו'ומילתשאאלוןירבןוניאלחנא

ןונבלמיתאהלכןונבלמיתאהזןינעל

תניכשלאוהךורבשודקהירבדםהיאבת

ותומותסהתויוההךותבתייהיתאוזוע

יתאןונבלבתזמרנההמכחבתוקומעהו

ןינעכהינשולצאנםשמיכיאבתןונבלמ

הרוביתנתריבהנורחאהמכחלערמאנש

וניאםלועהיכרמאמההזבזמרנ"הבצנ

םייקתמ

הדטעאלבירסחיאלללשוהלעבבל

אלבהלעבתרטעליחתשארמאנש

י"מןוצרקפיובוטאצמהשאאצמןוצר

תלממהרפכוהכרבוהחמשלהיאראיבה

ןמאניתיבלכבאנשלאתיבאיהיכתיב

ןוצראלבוהרטעאלבורמואןבהואוה

תאטעממורמאשהממו'ךכהמשש

הנוילעההבכרמהחכשילחמלרתומדה

ץראהןמהלעידאוקוספביתזמרשומכ

המכותשאבםדאהגווזדוסןיבתןאכמו

,השודקבוםימשםשלאוהשכאוהלודג

יתלבודבלםדאהשכיכהזוספבזמרנדוע

םדהאלמ'יילברחהערתעאיהיזאגוויז

האלמאיהוירמונוותשארחאלןחטת

•האמוטהתוחכמ

תיחלכהמדאהןמםיהלאיירציו

'דשלהיחהךמס"רמוגוהדשה

הדשמאיהתרכזנההיחהתלבקרקעיכ

ימשהףועולבהובגרהנשםיחופתלש

'ףפועיםיתשבוםהילע'נשםיכאלמהםה

רכזנהםדאהשלרולארקיהמתוארל

האירקושלונשריפרבכוםהלעיפשי

ומשאוה'הנמזהוהכשמהןושלאוהש

םימחרלחלתשמהותלועפרדסאוהןכ

יכשאמאוהןידלחלתשמהםיממאוה

םהמדחאןיאותוחילשאוהךכםדוסייפכ

רשאםיכאלמהיכתויחילשיתשהשוע

םימחריכאלמםהןימידצמןתבסוןחכ-

ןינוממםיכאלמםהלאמשדצמםהרשאו

דחאךאלמהיהישןכתיאלךכלוןידהלע

םימחרהלעהנוממהיכןידוימחרהשוע

ןידתושעלםלועלןכתיאלוחכמאבהו

לעםלועלאבאללאמשדצמאבהןכו

לשםירבדינשלדחאךאלמךאםימחרה

ורכזוניתוברורמאןכוןידלשואםימחר

ליצהוהרשתארשיבלאכימשהכרבל

יה



אכ תישארב

עומשלאלאיתאבאלוליארמאושאר

ויתועלצמתחאחקיוי"דךיפמהזרבד
זמרהויתמתיתנויאיהתחאאדכתחא

,הניכשל

אלאיתמתירקיתלארהוזהרפס

ורמאדועוייתמואת

יתוחאיליחתפהכרבלםנורכזוניתובר

שםירצמביתוחאיתמתיתנוייתייער

םדוחספםדבתוצמינשבילווחאתנש

'"ורמאוילוערתנשםיביתייערהלימ

הדשביתנוידועו"דעוםלועלךולמי

יניסביתמתתוצמבהנויכילונייטצנש

'שעניירבדרשאלכורמאוילומאתנש

ינאאליתיימותרמואיאנייבר'עמשנו

יברינממהלודגאיהאלוהנממלודג

המיתיימותרמאיוליברםשבעשוהי

וריבחושארןהמאששחוללהםימואתה

יכנאומעאוהךורבשודקהםאךכשיגרמ

?רכזוניתוברוררועתנעלצתלמבוהרצב

רבלאומשיברהברתישארבבהכרבל

ןכשמהעלצלואדכיורטסמרמאינמחנ

ןיבמתחאאעליערמאלאומשותינשה

ןכשמהעלצללאומשזמרתועלצהיתש

ןיבמרמאלאומשוהילאזמורןכשמהיכ

ןבהותונוילעהתועלצלזמרתועלציתש

יכנאובותכהזמרתוליצאההזלעו,הז

ביתכהלכתמאערזהלוכקרושךיתעטנ

ערזאיהשלכהןמהלולכההלכלזמר

'בקעילתמאןתתרמאתאדהמכתמא

תוצמוהלכוןתחגוויזדוסןיבתןאכמו

רבדאצוממלכשתועדתוהיברוהירפ

כתויולושיארעמכםהתויוההלכיכ

םלועהוולשהיולבהרועמהשיאכ

אוהןוילעהםלועהלצאוהשןותחתה

רמאריהבהרפסבלfרורמאשומכךכ

אוהךורבשודקהארבשהמלכאביקע'ר

"םדעלבםייקתמ

'ודקהלובלולרמאריהבהרפס

ידודהכלאוהךורב

םוקמבדימתבשאלאולייטלהדשהאצנ

יתשוםישלשאוהואוהבלובליאמודחא

יאמוםלועהארבנםהבוםימותסויהו

םיתשוםישלשולורמאםיתשוםישלש

םירדחירדחבהיהשךלמללשמתוביתנ

'רדחהלכםיתשוםישלשםירדחהןיינמו

סנכילהזךלמלהאנביתנדחאלכלשי

אלתרמאתוביתנךרדלעוירדחבלכה

ויתוצבשמווינינפתולגלאלשולהאנ

עגנהשעהמאלתרמאויתודומחוויזנגו

הישובמלבותוביתנהלכהבללכותבב

האשנוהנהסנכיםינפבסנכהל'צורהו

ארוקםימעפלהנתמבולהנתנםגךלמל

ויהאםוקממיכיתוחאהבותבהאבהתוא

'מעפלאיהותביכיתבהתואארוק'מעפל

זמרבליכהזלעזמרהזימאהתואארוק

תוביתנםיתשוישלשמהלולכההניכשל

זמרםירדחירדחבךלמהםעהתויהו

התואארוקןכלעותוליצאהםדוקל

םימעפלוולצאנדחאםוקממיכיתוחא

וילעוניבאםהרבאלשותבאיהותב

"םולשה

ןבןועמשיברלאשתיזחשרדמ

רזעלאיברתאיאחוי

והמךיבאמתעמששרשפאיסוייבררב

ךלמללשמולמאומאולהרטעשרטעב

יאדמרתויהבבחמהיהודיחיתבולתיהש

דעהבבחמזזאלותבהתואארוקהיה

שודקהבבחהלחתבךכיתוחאהארקש

אדהותבהארקולארשיתאאוהךורב

אלךנזאיטהויארותביעמשירמאדאוה

ימאלורמאנשימאהארקשדעהבבחמזז

לעוקשנויאחויןבשרדמעיוניזאהילא

ומלועב



תישארב

זומרלופוגמרתויהדבכמוופוגכהבהוא

לעוהלעתיוךרבתיןוילעהםדאגוזתבל

ירישעהאיהיכיסכנרושיעשאלונקתןכ

הלילהתוצחאיההנועהתעשוןינבבש

'לודגה'זעיt'רתשאםולשאמאדהשעמכ

אשדקתאליעבדןאמיזחאתהוזהרפסבו

'וגלפמאלשימתשילאלהירמדאתוערב

איההבאהדאילילוגלפבואךליאואיליל

שידקוןדעדתנגבאוהךירבשדוקאתעש

אשדקתאלאוהתעשןידכויערתאהאליע

אילילתוגלפבחתיאשנינבראשליאה

אתיירואביעלימלבתימלןוהלדאתעש

אכלמלאחנשללארשיתסנכבאגוודזאל

אלוכדאתוערדאתבשדאלילבואשידק

אתעשיההבןוהלדאגוויזאיההחכתשיא

תסנכואוהךירבאשדוקדאועראקפאל

םכיהk?ילםתאםינבמתיאדהמכtארשי

ויהתישודקביתכדןישידקןורקיאןיליאו

ידימלתלשןתנועורמאולזררמאמוהז

תעדירבכיתבשברעלתבשברעמימכח

זאולכהןמהלולכההלכהאיהתבשהיכ

"הזןבהוהתנועןמזאיה

תבתי'תינורטמדןויכרהוזהרפס

ורבחתאואכלמםע

ןאמוהייניבליעדאוהןאמןיפאבןיפא

הלמדאמתסךכינינבוהייניבברקידאוה

ןנדןיזרןיעדידםימכחידימלתלשןתנוע

אמויאדבאדומסבתאךכותבשלתבשמ

ןינידומסבתאךכןיגבויבומסבתאאלוכד

לעו'ןיאתתוןיאליעונקתתאואדבאד

'ימיהירבדבותכהזמרהזהרוהטהגוויזה

הרטעהמשותרחאהשאאשנלאמחריו

ורטעמהבשהרטעתארקנודאמהזןבהו

לעוםלכמלולכוהינפלרשאולעמהלכ

ללכהסכלולעמששךלמה'מלשישעןכ

תאדמכהיניבץצקלאלודחירבחלאוה
רמא

הזתאםגרמאנשהזדגנכהזארבומלועב

רכומהקרפבו'םיהלאההשעהזתמועל

המלכבר'מאהדוהיבררמאהניפסהתא

'םארבהבקנורכזומלועבהלקהארבש

ואבצדוהוהצנייתראפתרהוזהרפסבו

לכדאמויסארוכדדאמאואבצ"ךכןיגבו

ססבמדאגרדאוהאוהודוסיירקיאואפוג

אבקוניבגלארוכדדתבואיתלכואבקונל

ןויצירקאדרתאלבקונלליעדוסייאהב

תיבכבקונדאתוסכרתאםתהדםלשוריו

ויצביירחביכ"תכךכןיגבואתתאלםחר

אתינורטמאשרפתאדכולבשומלהוא

אתבשילעמבןיפאבזיפאכלמברבחתאו

וןכרבתאןימלעלכואפוגדחדיבעתא

השאהיכובעבו'כעאתוודחבוחכתשאו

וריקואלזרורמאןכלעתוכלמהדגנכ

בהזןופצמרמאנשןינעכורתעתאווכיישנ

תרוטקלםישדחלזרורמאשןינעכוהתא"

'תרשעמהתיהיכוסיפהוואב

ןברזעלאיברשרדהברתישארב

'טבמשימלכירזע

םימדךפושולאכוילעןילעמהיברוהירפ

וtכמואאביקעיבר'תומדהתאלטבמו

םרוגםירמואםירחאתומדהתאטעממ

תויהלמאנשלארשימקלתסתשהניכשל

ךערזשןמזבךירחאךערזלוםיהלאלךל

לעךירחאךערזןיאהרושהניכשךירחא

זמרינבאלעוםיצעלעהרושהניכשהמ

היוצמהטמלעפשהשןמזביכמאמההזב

הניכשהילגרקחודוךפהךפהבוהלעמל

הרותבםיליתשרדמבוהתומדטעממו

ומשדחימהבקהשוניצמיבותכבויאיבנב

ירבדהאציימגשןינמהרותבגוויזהלע

יימןוצרקפיובוטאצמהשאאצמיבותכב

ועדיאלומאוויבאוןושמשב'נשםיאיבנב

לזיתוברורמאןכלעו,רבדההיהימיכ



בכ- תישארב

אוהםימחרלזמורהבאהערזוןידהדצמ

לכןכוויבאמאוהשארבשחומהוןבל

חומםינפלכלעיכוינפלשתודלותה

ןימכאוהחומהובאהחוממךשמנןבה

חומבאביםאיכהניבהוהמכחהובודוי

ובוותעדבלבלובמםדאהדימדספהםוש

ודרפיםשמוםדאהודלותלכחכבידמוע

לקדהתילכתבתוקדתומישרןימכובםהו

רכזהמשנופנהןוצרמהאבהואתהפכעו

ךכלו'הבהתמשנמוקנויהבקנהתמשנו

םימעפליכיוגינאשעאלשרמולוניקתה

תורקעהאבהזםעטמותומשנהתופלחתמ

יפלשפנבשפנהתקבדנהואתהידילעו

'ברישארבבורמאדאהודלותלכחומבש

הפטהוויתויערזםדוומדךיחאימדלוק

טשפתמוחומהןמ'כשמנ'גממצונדלוהש

ךליאוךליאםידיגלםשמוהרדשהטוחב

ןבההתעוהשאהתלבקםשמותירבהדע

'נוילעבכרמבאוהשממותמגודיכחבשה

הנושארההייוההןמךשמנתוליצאהיכ

תראפתלזמורהרדשהטוחלחומבזמרנה

ןבהותירבהאוהשקידצלםשמולארשי

יפלהעידיבכשמותכהארקןכלעוהזלכ

ירשא'העידהםוקממהאבהפטהש

דלוהירשאושימשתתעשבומצעשדקמה

הבשחמהיפכיכאיהההפטהןמרצונה

דאמרונאלפולוכןינעההזורבועההיהי

אלדןאמרמואהדוהייבררהוזהרפסבו

ארשכדאשפנףילשיךיההישפנלעסח

בילדתשמדאיקידצןוניאיאכזהירבל

ךירבאשדוקדיוחרואןיעדיואתיירואב

אכלמדאשודיקבוהיימרגישדקמואוה

ךכןיגבו..אלוכבןישידקוחכתשיאו

והינבואליעלמאשדקדאחוראפלתשמ

ןינבאכלמינבןורקיאוטושקיאכזוהלוכ

ןיפיצחוהלוכדא"עישרלןוהליוו"שידק

ישבלירועירוע"יתכו,לכלדחאחורומא

ריעלשוריךתראפתידגבישבלןויצךזוע

רואיבאצמתהזקוספבןנובתתשכושדקה

תדמבימחרתדממולהצורםלשוריבןויצ

תראפתבהלעמלשםלשורידוחייוןידה

הלעמלהטממדחיישאצמנילארשי

אבאאינתתוכרב'כסמב'הטמלהלעממו

רעטצמיתייהםירבדינשלערמואןימינב

ןופצןיבהנותנאהתשיתטמלעימילכ

ותטמןתונהלכקחצייבררמאוםורדל

'אנשםירכזםינבולןיוהםורדלןופצןיב

ןופצדוסתעדירבכםנטבאלמתךנופצו

רואלםשחרזמו'םלוע'ועורזםהשםורדו

איהולשםולשהשךלמלשותטמוזונגה

לאוילגרףוסאיורמאתאדהמכברעמב

תניתנבשילודגדוסהמכןנובתההטמה

,םורדלןופצןיבהטמה

שדוקנפילואאדאזרורהוזהרפס

ותטמביהיאוהךירב

לעויאהלויאהלתדיחאוםורדלןופצןיב

ןיבםתטמיבהידאשנינבלאוהאזראד

ןייווהואבאילףילואיכהוםורדלןופצ

אתונמיהיפלכןווכאאהדירכזםינבוהל

אשדוקיבגלאלוכדאתומילשבהאליע

כיבגלוםורדוןופצןיבוהיאדאוהךירב

ואדוםורדלןופצןיבהיאדלארשיתסנכ

האזחאליעבאלוכבוירכזםינבוהלןייוה

אתתלדבועואיזחאדהמכואליעלדדבוע

הזןבההמוקואואליעלרעתיאיאדויכה

לתרשענההלועפהיפכיכדאמרמאמה

הבקההמדןכלעוהלעמלשענךכהטמל

לעןתחשושמוגשהלכוןתחלbרשיתא

תרטעתייהוביתכוךיהלךילעשישיהלכ

שיןיפתושהשלשהדנסמבונותראפת

תערזמומאוןבולעירזמויבאוכוםדאבוב

איהיכםודאםאהערזרמולהצורםדוא

והיידבועו



תישארב

וכזאלםהיניבהניכשוכזאביקע'רשרד

אפידעהשאדואבררמא"ןתלכואשא

-•ףרצמאליאהוףרצמיאהשיאדמ

השאארקיתאזלהתרהוזהרפס

ינברחאלאלותאזל

באשאבאדחאתאדיהיא'התאזבאד

שאיאהרעתיאדכוהירקיאאלתרחא

שאבאדחאתאלהתילדןינבארחאיאה

השאירקיאאלוהרזשאירקיאאדלעו

ארקיתאזל.ןמתחכתשאאלאהאהד

הזיארחאלאלואהדומילשבהשא

ןרהאיגבאטחבןיבמלידחמרארמאמה

ומאתאוויבאתאשיאבוזעיןכלע'הגב

אדכשיא,דחארשבלויהוותשאבקבדו

ןיבמלידזומרנומוקמבוהמחלמשיא"

ותשאבקבדוםלועועורזלומאוויבאהנב

ותנווכיכ'ובעבולכהןמהלולכההניכשה

לכהוהביזעןושלבותכהטמלעיפשהל

ירפוכהלוכשאארקנהםלשתודחאאוה

דיחאאבאדארטסמרהוזהרפס

האליעדסחאילתו

אדאנווגכהרובגאילתאמאדארטסמ

"אדבאדאלוכדיחא

יפל,'וגוםימורעםהינשויהיו

ויהאטחהםדוקיכוטושפ

םירביאהלכאשכלגשמהירביאםהיניעב

ךרדלעוםהבטלושערהרציהיהאליכ

יוליגלםישובויהאלאטחהםדוקתמאה

םוקמהותואבואטחשרחאללבאןתורע

תוארהלםישובויהשרפנרשאכשממ

יהנבוניגפלראבתיהזוםאטחםוקמ

שחנתלמ'וגוםורעהיהשחנהו

מרזגנאוהשילהארנ

אוהיכאוהללכהוושחנתאלןושלמ

םשמיכןופצהןמאבהאמוטהחורלזמר

ירוערהתובשחמהןיעפשנםשמוותקיני

תואמשמה

מאפיצהוהינביתריךכןיגבוהיידבועו

םתאמטנוביתכדהמכהבאסמדארטסמ

הכירצםגהילןיבאסמבאתסאלאתאםב

האיהיכתוכרבעבשבךרבתהלהשאה

'הכרבועפשווצקששמתלבקמויעיבשה

ןכרבתממלעישנלכורהוזהרפס

אדלעולארשיתסנכב

תרוכרבעבשבאכרבתמאתתלדאתתא

תורשרדמבויטרשיתסנכבהבתדיחאו

ריכזהלןיאארברשאתכרבביכםירמוא

הליגהחמשוןוששםהוםירבדהרשעקר

.ועירוולשהוחאובהאהודחוהצידהנירו

לכשירפהנינחיברתורשרדמ

דחןוששמויקלעדח

יעבראהלכתלתןתחןירתהחמש

'רשעתועירוולשהוחאהבהאהצידהליג

'םלועהארבנןהבשתורמאמהרשעדגנכ

ימצעמםצעםעפהתאזדאהרמאיו

השארקיתאזלירשבמרשבו

תרזמורתאזתלמ'תאזהחקולשיאמיכ

ביתכותאזהתיהייתאמאדכהניכשל

הצועיההצעהתאזיתכויחטובינאתאזב

רשבוםצעיכזהודיהתאזוץראהלכלע

החקולשיאמהנהו-שלחורובגתינבת

םעמתאזםגתאזהתיהייתאמומכתאז

ההכרבהיזנגתאזבשיוהאציתואבציי

הזארקנקידצהוויתדעףלאמםיזומרה

התיהתאזיפןיבתןאכמוילאהזןינעכ

ןינעכדודלהדחיתנתאזההדמהיכיל

תאזביתכווגוןתךלמלךיטפשמםיהלא

יעיברהלגרהאוהיכיבתצפחיכיתעדי

והזרושימבהדמעילגר'נשהבכרמהןמ

אבתאזבקוספבותיוצטפשמילאהרועו

השאארקיתאזל.tהתריזגברתויראבנ

יינשהאיהאההושאןושלמאוהשאתלמ

הטוסתכסמבותויתואעבראןבםשלש



גכ תישארב

אמלעלןיטוללאמסיתיאמכחביאדו

אמלעבהבקהארבדהאמדקאגליאלבחו

'נליאתאדדעtiמסלעילתהוהאדהלמו

ןכרבלטגובקעיוהיאדאשידקארחא

אהדאתתלושעואליעלךירבתאאוהד

הירפושוהוהןושארהםדאדאמגודבקעי

,הוהןושארהםדאדהירפושבקעיד

אנליאמןאכרבלאמסענמדהמכאדלעו

אנליאוהיאדבקעיענמימניכההאמדק

אתיתלאליעמuמסמןאכרבדאדאמגוד

קבאיואדלעואלכבטקנהידידבקעיו

ערהרציאדםורעהיהשחנהוומעשיא

תומהךאלמוהיאדןיגבתומהךאלמאד

ביתכדאזראוהאדואמלעלכלאתומםרג

לכדאצקאוהאדינפלאברשבלכץק

ירקיאוארשבלכדאתמשנליטנדרשב

םיטחתמרעמחכלבקמםורעהיהיכה

תוכרב'כסמבאישהלחכולהיהןכלעו

ןיבבשויובובזלהמודערהרציבררמא

הטחןימכרמאלאומשבלהיחתפמ'ב

הזשרשפאו'ץבורתאטחחתפלרמאנש

הרמתהןיערגו'ןורקעיהלבובזלעבןינע

ריהבהרפסמהזןבהוהטחהןיערגלהמוד

םיחופתלשהדשאיההדשהתיחלכמ

השאהלארמאיו'תשמורההיחהםשש

תרתסנההשאהלאקרםדאהשרבדאל

•וירחא

הבקנהןמהבקנהתמשנריהבהרפס

רכזהןמרכזהתרמשנ

ליאוהמאהוחדהרתבשחנליזאדונייהו

יאמוהרהמבהנתיסאןופצהןמהתמשנו

ןינע-הילעאבדםושמהיבהוההתסה

ילהאריו'הנבונינפלראבתיתומשנה

ונזמררשאכןילופכינינעהשיפלעףאש

ןינעכהבהשעשממהליעבןכיפלעףא

השעינאישהשחנהלזוניתוברורמאש

הט

..."

רמאנשםדאהתראתוחידמותואמטמה

'הערהחתפתןופצמ-"י

אעורדוהיאשחניאהרהוזהרפס

אבאסמחורהלאמש

חוררזעילאיברדןיקרפב'היבדיחא

םשוםלועלאצויךשחםשמןופצהתנפ

םידשלותוחורלתועוזלוןיקיזלרודמ

האצויהערםשמ,םימערלוםיקרבל

,הערהחתפתןופצמרמאנשםלועל

ירקיאדןינבהערבשחמרהוזהרפס

והיאדאגרדהעריהיא

ימייקאכההערבשחמירקיאךכןיגבוער

לכוןישיבןירוהרהלכוןישיבןיתוערלכ

לכאמייקהיאואמלעדןישיבלכוןיתונז

יאהבאלשוהבשנרבאתסאדוליאיתוער

הלוכוןיבאסמיגרדהמכימ"קערבשחמ

ןוניאבןיתוערשנרבלהילאבאסלןימיק

רבבאתסאןידכוהערהבשחמדןירוהרה

הדמהןמוארטסאוההבקבדתאווהבשנ

לשורשלאמסעפשלבקמתאזההאמטה

שחנהלעבכריכורמאןכלעו,ושע

הקקדזנאלוהנוילעהרוצבםגפליטהו

'ראבנרשאכןכשמהתמקהדע

אתונכסמבאייחיברמארהוזהרפס

רבעדאמוימאמלעהוה

וחנאתאדדעהלקדא"דוקפלעםדא

יבררמא,אמלעבשייתאוןברקבירקאו

אעראתקפנאלואמלעבשיתאאליסוי

ארוטלערשיימייקדדעשחנהתמהוזמ

"ייחדאנליאבודיחאתיאויניסד

מאקחצייבר"שחנהורהוזהרפס

הדוהייברערהרציאד

רמאשרדהימקלותאיאדושחנרמוא

שחנלעיזחתיאלאמסודחאלוכיאדוןול

וטמוהינימןיקרעוןיירבלכןזחהימלצו

אמלעלהתימומירגוןילימבאתתאיבגל



תישארב

דההובועגתאלוהברתישארבןינמיסשיםויהדועוןיאושינהשעמהב

תבזכנוךבחיכויןפ

רתירדנהתאהשעתאלשאייחיברינת

ףאתועיטנהץצקיולופיאלשקיעהלע

הפיסוהשלעהרומהזהרמאמהטשפיכ

ובזמרנהליכאה'וסיאלעהעיגנהרוסיא

הץצקיווהזורקיעורדגבםאטחדוס

יתועיטנה

שרדמבלזרארמוגוםיהלאעדוייכ

הזהץעהןמשחנההלרמאםילית

ותואןילכואםתאםאוםלועהארבולכא

םתייהו'נשותומכ'לועהורבלםתאןילוכי

'ותונמואינבאנושןמואלכאkםיהשכ

אדאנליאבהלרמארהוזהרפס

.יאדואמלעהבקארב

וחיאאהדערובוטעדויםיהלאכםתייהו

אדלעוערובוטעדויהאוהויוהיכה

אלדהדוהייבררמא'וכוםיהלאכםתייהו

הבקארבאדאנליאברמאיאדיכהרמא

אלארמאאללבארמאהוהתואיאמלע

ןידכואוהךירבאשדוקלכאאדאנליאמ

ולוכאהירבחלינס'גמואלכואמלעארב

יכאדלעוימלעןארבןוהתותאוהינימ

ןיגבוונממםכלכאםויביכםיהלאעדוי

ךבלםיש,הילעוכלדיקפאדעדיוהיאד

אוהתמאיכרמאהדוהייברירבדןיבהל

יכםלועהתאהלקהארבאוההןליאביכ

ונממלכאאללבאתועצמאבהשענלכה

יכלfרורמאשהמותיסמהשחנהירבדכ

םלועהארבשכהבקהשבלםישובלרשע

'הזןנהוהזלזמר

יכולכאמלץעהבוטיכהשאהארתו

ץעהדמחנויניעלאוההואת

םגןתתולכאתווירפמחקתוליכשהל

"לכאיוהמעהשיאל

אוההחצירא"תמחהמרהוזהרפס
אנליא

אמהוזהיכםימכחהתצקורמאוהזמ

תוחורבראלהקלחנהוחבשחנליטהש

הדמחחורתונזחורתוטשחורהאמוטה

ושארוהאמוטהבאןדגנכתאטחחורהער

שחנהםעלאמסדחיתהבוישילשוינשו

תובאיבאאוהזאוהלכירשבדעושפנמ

תוואתתוכשמנםשמותמהאוהוהאמוטה

יכףא"םלועההזבאטוחדאהשאטחה

יףאבליחתהוירבדתלחתםיהלארמא

ףיסוההזרבדןגהץעלכמולכאתאל

"ותעדמ

יברםיהלארמאיכףארהוזהרפס
ףאבוחתפףאבמואיסוי

אלוכבקחצייבררמא"אמלעבליטנ

ואלוםיהkמאיכףאביתכדארקשולילמ

ילכאתלוכאןגהץעלכמיתכאהדיכה

ירמוגוןגהךותברשאץעהירפמו

'אנשץעהןמהתיההרהזאה

רשא'ירפההפיסוהאיהותעדהץעמו

רבכורכזגהץעהלעבסומןגהךותב

'הניכשלזמרץעהירפיכיתשריפ

אתתאאדץעהירפמורהוזהרפס

ןינבונממולכאתאל

אריפ'והיאהבותומתודרויהילגר'יתכד

יברדיקרפבויאריפ'והאלארחאבאהד

רשאץעהירפמואריעזיברינתרעילא

רמאנשםדאאלאהזהץעהןיאןגהךותב

ןיאןגהךותברשא'הדשהץעםדאהיכ

השאהךותברשאהייקנןושלאלאןנה

ןדעןגלהלשמנשהשאהאלאוזןגןיאו

הנגהתאזו'הלכיתוחאלוענןגרמאנש

השאהןכהאיצומותחמוצערזנשהמלכ

"הלעבמתדלויוהרההערזנשהמלכ

ץעהיכוהונזמררבכהזהרמאמהתנווכ

ילארשיתסנכלןגהוקידצלזמר



דכ תישארב

יאהלכאתווירפקתורהוזהרפס
בהיויבנעאטחסןניגת

אנליאאהדאמלעלכלאתומםרגוהיל

דאנליאאוהואתומאירשהיבאד

ינבלכאטלשיהיאדכואילילבאטלשד

יגבןוניאאלאתומדאמעטימעטאמלע

והיישפנהיליבהיוימדקמהתונמיהמ

ורדהתאהנודקפבוהיאדןיגבואנודקפב

ךתנומאוביתכאדלעווהיירתאבןישפנ

,תולילב

בלחון"ריחמאלבוריהבהרפס

ןינעהמבלחוןיייאמ

דחפאוהןיישדמלמאלאהזלצאהז

חלחתן"ריכזההמינפמודסחאוהבלחו

בלחוןיירתויונילאבורקאוהשינפמ

יבלחוןייומדאמיאאלךתעדאקלס

למואהתוחכיכךסנןייוסאדוסןיבתןאכמ

.שועםעגמכיפלאוההןיבקלחםהלןיא

'הירכנןפגהירוסמאוהםג"יכךסנןיי

םישנאוםיהלאחמשמהאוהןייההזלבא

התיהשםוקמלהלעתמוהתושםדאשכו

יולגלהבסאוהןכלעוותלעותתלחת

התפתמהלכלזרורמאשןינעכתורתסנה

ינפמוהזןבהוונוקתעדמובשיוניב

פגכךתשאאנשןפגלהלשמנהשאהש

ערכזנהןייהאצויהזהןפגהןמוהירופ

רחבומהןייהלעןיאושנתכרבונקתןכ

ץנעכדואתערזמששאהערזכםודאאוה

יושובלןייבסבכ'ןימיניעילילכח'נש

'דאתייכןייארתtירמחהתשתבניעםדז

זמרךושישחנכותירחאהירתבביתכו

"ינומדקהשחנל

חקתוביתכהמרהוזהרפס

לכאתווירפמ

תקבדתא'היאוונממחקתביתכאלו

?רמירגואתומדרתאבאמלעלכלהתימ

הדשחירכאדכןיחירקילסהוהאנליא

קילסהוהדחיראוההןיגבו"וכרברשא

ארתורחאןינע'הינימלכימלהילתדמח

לכשאמםיבנעהטחסשכיכםדהתאר

רפסיהדמדגנכהדמהבעריארפוכה

,איההייאריסוייברהשאהארתו"רהוזה

,םהינשיניענחקפתוהדוהייברהילמא

אנליאדארועישבהייאריאההילרמא

'אקוודהשאהארתוביתכדהילתטקנ

ךאלמלאמסתיאתתאתמחוםגרתןתנויו

ץעהלאבוטיכךמסץעהבוטיכ'אתומד

"בוטיכקידצורמאאדכ

'בוטיכהשאהארתורהוזהרפס

בשייתאאלווטיכתאמח

םיניעלאוההואתיכורמאןבהו'היב

תונזהזםכניעירחאולזוניתובררמאממ

וירפמחקתו'הנבומוקמבשרפנשומכ

השעשירפבהיההשאהאטחהנהלכאתו

לכהתכשמהיתלבומצעינפבחכונממ

רבבהרמאמוהזו,ןורטטימברחאינעכ

םדאלולהאיבהוםיבנעהטחסהשאה

ימיבהשאהתאמוטןיבתןאכמוןושארה

הדירפהיכהדמדגנכהדמאיהיכהתודנ

תישארבימיתששמויבנעברמושמהןייה

עשוהייברהתאראלןיעלזרורמאשןינעכ

תששמויבנעברמושמהןייהזרמאיולןב

עשוהיר"ןדעהזרמאלרןגהזישארבימי

'תאראלשהטמלשןידהדמלזמררמוא

'ודחאןליאהםערבוחמאיהוםלועמןיע

ונווגבםודאאוהשןיילהלישמהוםלש

לררמושמןושלוונוונבןידהתדמלזמר

"ףוגבבלומכירפהךותברבוחמאוהש

ןיי:הצורותרמשמןושלמםישרפמשיו

תלמלעהמתתלאוויבנעךותביקנוךז

ועמשיברוהייארתארקנהנשהלכיכןיע

'ןדעהזרמאוונממינפלסנכגשיקלןב
תשירפאו
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וללהתולוכשאיומלתורורמתולכומא

רזעילאיבריקריפבםלועלתורורמואיבה

.יבררמא"ןדעןגמהשריגשןפגחנאצמ

ךורבשודקהולרמאיאכזיבררמאאביקע

םדאמדומללךלהיהאלהנחנלאוה

ורמאשומכןייאלאולםרגאלשןושארה

ןפגןושארהםדאונממלכאשןליאותוא

ןליאותוארמואריאמיבראינתדהיה

ףאוהיהןפגןושארהםדאונממלכאש

התיההטחורמאשלזרמתצקאצמתיכ

היהשחנהוקוספבהטחהדוסתעדירבכ

ורמאדחארבדלונווכתנםלוכוםורע

יוהאלךכהתיההטחרמואריאמיברםש

אתפארבגוההליכאאליאהעדשנרבב

קחציבררבלאומשבריומוןמןיטיחד

ביתכאהוהילרמאאריזיברדהימקאעב

'ןונבלזראכויהתורמתמהילרמאץע

ארתודהההיהגורתארמאוכעדאבאיבר

הארואצהבררמא'ץעהבוטיכהשאה

חתאיאווירפכלכאנוצעשןליאוהזיא

,הברתישארבב5עגורתאאלאאצומ

חגבבלולהדוסבוהעדתגורתאהדוסו

ולולאשדחאםוקמלאךלוהלכהו

רמאהוהיכיהאדבועןלאמיאוידימלת

תואבצלכםערשקעשרהלאמסןהל

תגדבודרוהבקמאדםושמוברלעהלעמ

ושרגלוואיטחהללכואךאיהרמאםיה

'ראבולשקבוויתולייחלכםעדריינפלמ

למגתומדולהיהשחנאצמווהומכרבח

ףאהלרמאהשאהלאולךלהווילעבכר

,ןגהץעלכמולכאתאלםיהלארמאיכ

איהערגתשידכףיסואורתוישקבארמא

רשאתעדהץעמאלונענמאלולהרמא

אלוונממולכאתאלהרמא'ןגהךותב

םירבדינשהפיסוה'ןותומתןפובועגת

ץעמאלאםהלמאאלוץעהירפמהרמא

הרמאו

םרגאדאבוחבואתומןמםייחתשירפאו

אלרובדמלוקאהדאשרפתאלאתושירפ

רובדמלוקירפמדןאמוןימלעלןישרפתמ

עיקתשאדןויכאללמללוכיאלוילאתא

יכרמאארפעלביהיתאאלולמהינימ

תבסבויםימחרתדממידהתדמהדירפה

םהמעחניכשולגשםוקמלכמאהזהןועה

ןבהואשרפתאלאתושירפםרגורמאוהזו

היההשאהאטחיכונראיבשהנה,הז

קידצבהיהםדאהאטחםנמא'תוכלמב

םדאכרמאנשתירבארקנהםלועדוסי

'תירבורבע

חלשיוכופהתשיאהברתישארב

ךפהששחנהזןודמ

לעםירבדןגרשןגרנוארובלעםירבד

ףוגדירפמןותומתתומאלרמאשוארוב

קידצלזמרהםלועלשופולאדירפהש

הירוענףולאתבזועהרמאנשםלועדוסי

וניתוברורמא'החכשהיהלאתירבתאו

אוהההיהלאתירבןאמהכרבלםנודכז
דאכהמהורמאמוהזתירבירקתאדרתא

הכרבלםנורכזיתוברורמאותירבורבע

"הוהותלרעךשומןושארהםדא

רלליאשהדוהייבררהוזהרפס

םדאןגינתדאהןועמש

מאהוהיאמהוהותלרעךשומןושארה

בקבשוהירתאמשדקתירבשירפדהיל

ןינעישחנדהילימבהתפתאושדקתירב

טעומןיבקולחשייכתעדלךלשיץוצקה

רשעהןמתחאושעלאוהונינעוהבורמל

תושרקלחמוםצעינפבתושרתוריפס

.ויושריתשבןימאמאוהירהו"תשלדחא

ןליאותואוהמוהברתישארב

םדאונממלכאש

יאעלאיבררבהדוהייברהוחוןושארה

שוריבנעומיבנעאנשויהםיבגערמא

י
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אהדאייחיבררמארהוזהרפס

ןישיבעדנמלוחקפתאו

יעדידןויכאתשהדעועדיאלדהממלעד

עאהדועדיןידכשיבעדנמלוחקפתאו

יפחהוהדהאליעארוהזודבאדםהימורע

םימורעוראתשאווהיינימקלתסאווהילע

'יפחתאלוקבדתאנאתהלעורפתיוהינימ

ןורקיאדלכאד'גליאוההדןימלוצןוניאב

יסוייברתורוגחםהלושעיויאנליאיפרט

תיבוקבדתאואמלעיאהמעדידןויכרמא

ןיפרטןוגיאלערבדתמאמלעיאהדןמח

היבאפקתתאלאפקותןולודבעואנליאד

בןישרחינייזלכועדיןידכואמלעיאהב

יפרטוניאבוהבןינייזרגחימל"עבומלעב

רמאמההזוהיילעאנגאלןיגבאנליא

ושעיובמאשהמןבהוונירבדךותמראובמ

לעהרמאנהרוגחתלמיכתורוגחםהל

"רובגךרילעךברחרוגחרמאנשברחה

םילעםהשהאמוטחורבוקבדניכלרו

תוחכםהשןוילעהןליאהןמחרופילקו

חומהוחינהםלועלםיעיפשמההאמוטה

חהזבםחכבגהנתהלופילקבוקבדנו

ינייזלכועדיןידכורמאןכלעו,םלועה

םיפשכוםידשהשעמלכיכ,'וכוןישרח

םכינתמשוריפןיבתןאכמוםשמןיעפשנ

"םירוגח

ידמעתתנרשאהשאהםדאהרמאיו

ילכואוץעהןמילהנתנאיה

השאבהמגפהטמלשהשאהםגפהנה

החלוש'כיעשפבומאתאדהמכהלעמלש

ףכבישפנתודידיתאיתתנביתכוםכמא

ןבןועמש'ראינתלזררמאשוהזהיביוא

ולגשםוקמלכשארשיןיביבח'מואיאחוי

"'וכוםהמע'ניכשלבבלולגםהמעהניכש

תארכזאלםדאותורשרדמ

.וההןכסמהשיאה

השעהמ"ןותומתןפובועגתאלוהרמאו

ןליאההיהוןליאבעגנוךלהעשרהלמס

'עשרדיוהואגלגרינאובתלארמואוחווצ

רמאוךלהובעגתלאעשרינדינתלא

תאףאיתמאלוןליאביתעגנירההשאל

העגנוהשאההגלהתומתאלווביענ

הרמאהדגנכאבתומהךאלמהתארןליאב

השאולהשועהבקהוהתמינאושכעילוא

לכאישולתמרוגינירהדאל'נתונותרחא

היחנהיחנםאווניגשתומנתומנםאימע

םדאלהנתנוןליאהתוריפמהחקלונינש

'מאוינישוהקוםהינשיניעוחקפתנהלעב

ינשוהקךכינשוהקשינתלכאהשהזוהמ

תבשיאנשתמאןידבולבשייתוירבהלכ

ולרמאםדאלארק"קדצטפושאסכל

יתעמשךלוקתארמאינפמתחרבהמל

יכנאםוריעיכאריאויתומצעודערוןנב

יכנאםוריעילעפמיכנאםוריעיאבחאו

המ.אבחאוישעממיכנאםוריעייווצמ

וריסהןרופצלשרועדאלשושובלהיה

ךלדיגהיממאנשםורעומצעהארוילעמ

ונוברהבהינפלםדארמאהתאםוריעיכ

ךליתאטחאמשידבליתייהשכםלועלש

מינתחידהאיהידמעתתנשהשאהאלא

."ידמעתתנרשאהשאהרמאנשךירבדמ

תאטחשךיידאלאוהךורבודקההלרמא

ונוברוינפלהרמאםדאתאתיטחהשאלא

ךינפלאוטחלינאישהשחנהםלועלש

ליפהוןידתוריזגןהילערזגוןתשלשאיבה

ימשהןמותשורקםוקממולשתכהולאמס

והיהלכמורראושחנלשוילגרץצקו

תחאורועטישפמאהישוילעדקפומהבו

"םינשעבשל

:םהינש:יעהנחקפתו
ורפתיוםהםימורע

=תורוגחםהלושעיוהנאתילע

םדא4iאיז
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ורמאלארשיתסנכארקיאהרכעניבאכו

הילרבדמלוקדןיגבטמאתולגבהיאד

שרפתאלוקאתולגבהיאדןויכרובידל

יתמלאנאדלעועמתשאאלהלמוהינימ

ליחאאלובוטמיתשחהדןיגבטמהימוד

הלהתהימודךלירמאkרשיוהידהבלוק

יהיאדדודלהלהתאדהלהתהימודןאמ

ןינעהולוקאלבקיתשואתולגבאימוד

ץראבהטמלשלארשיתסנכתויהביכ

טפשמכתושעלהרושכםיגהונהרוהטה

םהיניבשדקהחורבהניכשההתיהרותכו

הרטעוהפוחדובכלכלעוהרודהוהאנ

?יביתכוץראהלכבתאזתעדומרמאנש

םייחהץראלזמרהשץראהלגתךלמ

תאצויוהנקןמתדדונופצכאיההזךפהבו

באדדשמרמאנשןינעכהנולממוהתיבמ

ץראברגכהיהתהמלביתכוםאחירבי

ןינעכיתמלאנזמרוהזוןוללהטנחרואכז

תעדירבכו,המלאנהיזזוגינפללחרכו

יכהינבלעהכבמלחרןינעבלחרדוס

זאלוקארקנהבוטתדמהנממקלתסהב

אוהרמאנשןינעכהימודאיההלהתה

שרדמבללזרורמאוהזןבהוךתלהת

.ךשומהיההלילהלילבהכבתהכבהכיא

לעאנשוהזלילתדמלזמרהוהניקהמע

'יכובינאהtלעביתכוהליbוהדפסאתאז

ינאותאזארקנלארשיתסנכיכתעדירבכ

,ךאפור"ינאיכביתכוואנוינארוחשאדכ

הtלעאדכאמוטהחורלזמורהtתלמו

והילאיבדנתבלזרורמאןכווניניעוכשח

.tחוראkלחרירקתלינבלעהכבמלחר

יאמהיכובינאהtלערהוזהרפס

בהיתאדןיגבאמעט

ולארשילעהאטלשלאדרתאלושר

ושרןולבהיתאדןינבואשדקמאברחלו

אזרהיכובינאהלאלעביתכהאטלשל

תלמד

למנהלעביכרלמסאבשמןושארהםדא

ששיאהתארכזאלאטחשותואבבסו

שחנהשןועההזלעהיהיאתונכסמבש

לאמסוןושארהםדאללאמסוהוחלבבס

אבשדעםדאלךופהידאחכהיבהוהאל

ובלהכפההוחוהוחדאבלךפהושחנ

רשאהשאהרמאאדלעוםהינשואטחו

'ילךופהידושרלהאללמסשדמעתתנ.

הינימאגליכאדילהמרגוהוחהאבשדע

'וקמלכבותשנעתאדאיהאתתיאאדלעו

?דמהןמדחארמאאלוהמעהניכשולגש

אבוחבוורמארהוזהרפסבםגו,םירכז

והונאבהרבכושרפתאלתושירפםרגאד

הלועםדאהאטחיכאוהןינעהוהלעמל

הנוילערוצבםגופוtתיבהלועההלסמב"

"הבקההזקידצףסכבםרכמלעןינעכ

וללהםימואתההמיתמתיתנויורמאדועו

ךכשיגרמוריבחושארםהמדחאששח

ראבנןיידעוהרצביכנאומעהבקהרמא

תולגלעלזוניתוברלםגאעהנבהז

ביתכדםלועלתעפושהאיהיכהניכשה

שרדמילעבלושעבהזוהליתברהףסכו

bרשילףוגהוהניכשלתלשמנשפנהתור

םהמעהלוגהניכשההמלואטחשלארשי

דאמדובכורשועםהלןתנשהמלעאלא

לעוואטחםהווצרישהמלכןוהלבהיו

התלגאדלעוטעביוןורושיןמשיומאאד

"ףוגהלעהלועהעלותוהמרהמןוהמע

לאעמשיוושעינבםיערלארשישהעשב

ףוגהוהילעטלושהעלותוהמרוארקנש

וילעורשבךאאדלעוארשייגרוהועקבנ

תביסמיהיאןידכובאתוילעושפנובאכי

ןיבתןאכמוימענירקמדהנוילעההמשנל

יהילעהנועדוקפאושוריפ

יתמלאנןועמשררמארהוזהרפס

בוטמיתישחההימוד-



אוכ תישארב-

עשוונוקידצ'נשונמעומשוונתואעישויש

ןינעהלכוםידיבעמםדיבקנחוהזואה

תומשינשםהוהוינאיכרקעואע'אוהה

םעטהוויתואבעלשםשמהניכשלשיש

תולגזמרנםהבשינפמומשהוtאריכזהל

אוהוהלוגהךותבינאורמאנשהניכשה

הלעתיוינפלמוניתשקבוםיקיזברוסא

רמאתראדהמכלודגהומשתאעישויש

:ךמשןעמלהשעוהזךמשדובכרבדלע

לאהיהרשארבדההכיאשרדמ

אוהורמוגווהימרי

תוחיאהילרמארבדהמוםיקיזברוסא

אכהרבוסתאואאכחרבוסמאנאוןוהמע

תיחנאנאםארמאןוהמעתיחנאנאו

ןוהירבוחיאלןוהלינהמאנאהמןוהמע

םכנעמלדההןוהלינהמוהלינסוןוהמע

ןידהlמוהימרירחשןיינמהלבביתחלוש

י"תאמוהימרילאהיהרשארבדההירק

ןמםיחבטברןדארזובנותואחולשירחא

'םיקיזברוסאאוהוותואותחקבהמרה

ינאוהיתווכדואוהולוכיבכאחאיברמא

זמרוהוינארחאןינע-הלוגהךותב

תארקנהוזועתניכשלואוהארקנההבהל

וזועיבשלןתיוקוספהלעדסייתנוינא

תודמהראשףאיכעדוירצדיבותראפתו

המכתולגהןמזבןורסחבםההינפלרשא
םימישקבמםינויבאהוםיינעהרמאתאד

שקבלוףרטלםיגאושיריפכהביתכוןיאו

.תווצקששלםהבזמרהשםלכאלאמ

ברחשרחאללזוניתוברמאמכהניכשהו

"הלעמלשאילמפהטעמתנשדקמהתיב

דעםיהלאךתקדצקוספבדוערמאו

הקדצםיכירצםינותחתהשםשכםורמ

הקדצםיכירצםינוילעהךכולאמולא-

םלועדוסיקידצלזמרהשדבאקידצהןכו

היההזלעביתכו'ילאהזאדכהזארקנה

ביהיתאדאבאסמדרטסאדהtלעהלמיז

אחוראדהיכובינא,האטלשלושרןול

הtלעהכיאשרדמבוינאירקיאדאשידק

לערמאינמחנרבלאומשיברהיכובינא

לארשיךיהלאהלארמאנשהרזהדובע

רמולכינאםגךינבחכשארמאנשוהז

הילעינאתארקנההניכשהחכשאםג

וכליליחביכךלשחנכהלוקותכהזמר

'הזןבהויצעיבטוחכךלואבתומודרקבו

הצורהתאתורפסידונבותכהרמאשוהז

לזוניתוברורמאו'ךתולגםעיתולגרמול

ינארקירמאתאדהמכרצאלםתרצלכב

'עשבהבקהרמא"רצביכנאומעוהנעאז

יתואםישקבמםהולארשילהרצתעגמש

םתואהנועינאהמעדובכןיפתשמויהיו

רמאהרצביכנאומעוהנעאויגארקאנש

התיהשהשאלהמודרבדההמלןדוייבר

התלעוהמאםעסעכהלהיהוהרבוע

תחווצהתיההתדילתעבוהלעמלהמא

הלעמלהלוקתעמושהמאהתיהוחטמל

היתוניכשויהודגנכאיהףאתחווצהתיהו

תאיכותקעוצתאשךביטהמהלתורמוא

רעצבתדלוייתבןהלהרמאהמעתדלוי

לובסלהלוכייניאהילעיתסעכשיפעאו

התרציכוהמעתחווציגירהאלאהתחווצ

המוצנואלפומזמרהוילשהניאיתבלש

'יתוברורמאותאזלעםיהלאמהשקבנו

רובסהתאםלועלשונוברדודרמאלז

ץקהתאברקתשךילעםיקחודונאש

תרנכשוממךנימייתמדעאלאונליבשב

ךנימיהעישוהךידידיןוצלחיןעמלאנש

תולגיכזהלונקיתהזהןינעהלעווננעו

תעשוהכונרמואבוניתולגםעהניכשה

איההת'בףלאהלכוךמעדולבםילא

יכנאומעוהנעאוינארק"ביתכדםושמ

'מולכאנעישוהוחוינאונרמאוהזוחרצב

הוד4iiבד*
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ימשמךילשהקר"ינקבחתונימיוישארל

"לארשיתראפתץרא

'ץראםימשמךילשהריהבהרפס

התיהשךלמלדהלמ

האנתלימוושארלעהאנהרטעול

ךילשההערהעומשולהאבוויפיתכב

המד'ויפיתכמתלמהוושארמהרטעה

הלעברטעליחתשאאדכהרטעלהתוא

התואשךדמללריהבהרפסבןנירמאדכ

עמשמיאמוהלעמלדעהלועאגאת

תללכומאיההרקיןבאאגאתהתואש

התיהםינובהוסאמןבאביתכדתרטועמו

ובצחנרשאםוקמהדעהלועוהנפשארל

והזלארשיןבאהעורםשמביתכדונממ

tרשיתראפתץראימשמךילשהרמאנש

ץראהךילשהרשיתראפתיכרמולהצור

תראפתיכמ'ו'ימשהןמהדירפהונוילעה

ךילשהרמולהצורךלשומהאוהלארשי

•ץראםימשמלארשיתא

ץראםימשמךילשההכיאשרדמ

'ר,לארשיתראפת

ינבללשמרמאיול'רםשבןינכסדעשוהי

לבקווהוטינקהךלמלרטעושעשהנידמ

יגבםולכרמאוילעלבקווהוטינקהוילע

הרטעהליבשבאליתואןיטינקמהנידמה

אלקלקמאהישארלעהנותנאיהשתאזה

לארשיםולכהבקהרמאךכ,ןוהיפאל

לשןינוקיאליבשבאלאיתואןיסיעכמ

אהיאסכבהקוקחאיהשםהיבאבקעי

םימשמךילשהדההןוהיפאלאלקלקמ

התואלאושהבהזאו,טרשיתראפתץרא

יחמשוינררמאנשאיהותביכיתבתאימ

אתולגבאנהנתמתאךאיהלכןויצתב

ךתמאתוריכנאהרמאוהבישהאיהו

תשרפותולגהורעצהןמהוורמרמולכ

-קספמןיבתףנכתלמךתמאלעךיפנכ

ףנכמ

ורעורעתיבהןברחבמאנשוהזונבלהוד

'םלועדוסיקידצמולהצורהבדוסיהדע

ןמזלכדבאקידצהתורשרדמ

דבאעפשהאביאלש

הכרבהתעבושביוברחירהנומאנוילעו

'ידצשארלוכרבוודצךרבתהתאיכמאנ

ןמדחאדומעאנתריהבהרפס

עיקרלדעץראה.*

לארשישכוםיקידצהםשלעומשקידצו

אוהושלחתמואלםאורבגתמםיקידצ

םלועדוסיקידצביתכדםלועהלכלבוס

,םלועהםייקתהללכויאלשלחםאו

רשאעיקרהוץראהןמאליכהזלכןבה

ונתראפתוונשדקתיב'נשוהזרבדונילע

ןיאיכרמולהצוררמוגושאתפירשלויה

שאלולשמנשהאמוטהתוחכקרםימםש

הארקנוולשרהנכהילאהטוניננהךפה

םלועלהיהאלשהמתמאהריעםלשורי

קדצאדכדצהריעקרארקנאלזאדעיכ

הניארתךיניעםייקתיזאםנמאהבןילי

,םלשךלמקדציכלמוןנאשהונםלשורי

תשרפבוזמרנשםיזמרךלררבליתיאר

המיפכהזןינעלזמורההלילהיצחביהיו

שרדמבהכרבלםנורכזוניתוברוזמרש

,ךרואהינפמםנושלאיבאאלםנמאתור

ורמשמהשלשלזרורמאשהמתעדירבכ

בשוירמשמורמשמלכלעוהלילהיוה

י"רמאנשיראכגאושאוהךורבשודקה

גואשולוקןתיושדקןועממוגאשיםורממ

יכהכרבלםנורכזוניתוברורמאוירמוגו

דחייתמאוהךורבשודקההיינשהרמשמב

יהיורמואתולגבאיהשכווזועתניכשםע

שיאה,תפליושיאהדרחיוהלילהיצחב

תפליוהמחלמשיא"רמאנשהנקההז

תבכושהשאהנהו"כרדוחראותפליאדכ

תחתולאמשךפההגיכשהאיהויתולגרמ



זכתישארב

שממאללתוגלפבורהוזהרפס

םדקלמכאצמשרעתיא

תחבשמאיהוןיחיראקלסאשידקאדרוו

הישארואירשואקלסןידכואלקתמיראו

הללבקמאלאמשואלאמשבאליעל

ורונכלעלfוניתובררמאמןיבתןאכמו

.ינפמהלילהיצחבןגנמהיהשדודלש

היהזאו,ובתבשנמהתיהשתינופצחור

'וצחרמאנשוחכריבגהלותטממדודםק

המערבחתהלידכךלודוהלםוקאהליל

ןאמאוההאכזרמאמההזברמאשומכ

ןמזיכםירמואשיו,הילאגווזלרעתיאד

לעאנשהלילהףוסבאוהםימחרתשקב

ורמאואצמתעלךיtיסחלכללפתיתאז

רמולהצורהשאוזאצמתעללזוניתובר

םעתרפסמהשאשתישילשהרמשמב

יאדכיניאינאשפעאוהזןבהוהלעב

הלילהתוצחביכתמאהאוהועירכאינא

שקבלולארשיתסנכםעףתתשהליואר

השועאיהשןינעכהינבלעוהילעימחר

ךתמאלעךיפנכתשרפורמאנשהלעמל

תוצחרמאנשןינעכןידהתדממאריהוא

ךקדצטפשמלעךלודוהלםוקאהליל

ויכרצתרשקבםנמאןידהתדמלזמורה

ומאידשמקנויקוניתשהלילהףוסב

הכירצוזהשקבוהגבהזראבאןידעו

דועראבנרשאכםיפאתליפנבתויהל

יבררמארהוזהרפסבןניסרגיכההנב

ףשגדכאת"מקאתעשתלחתברזעלא

ןנממדןחתפמדהיראמשמשל"עואממי

ןחיתפדןיערתרסילתבלעאשמשלע

"ערתןונאלכןוהלכבלעדרתבאממיב

םאקאזורכלירשוםיאקאזורכןימיתס

רתבןחיתפמןוניאלדיחאוםאקדןאמ

אמלעירטנןוניאלכאזורכםייסד

ארטיכחתפדןאמתילןיקלסוןישנכתמ

אלוכ4iiiגד

יא

דוסהוראהתופנכבזוחאלץראהףנכמ

ןינעהוןמיתלויפנכשורפיקוספבןומר

והשכובקעיריבארקנדוסיהתדמיכאוה

הניארשגהיזאהלעמלוהניבהןמבאוש

התלעחרופכאיהקרהילעתלבוגורשונ

הניבהןמהבויאלהבהרמאןכלעו,הצנ

שורפיוהצונועפשבקעיריבאאלמךלש

םשמבאושדודידסחירהשןמיתלויפנכ

ןגמםירמואונאןכוןמיתבאוהשהרבאמ

דודידסחםהרבאלדסחדודןגמםהרבא

ולאמשתוכלמהתאקבחליאבב'כיפל

ויפנכשורפיינקבחתונימיוישארלתחת

הולאביתכוינקבחתונימיווהזןמיתל

רמולכתורתארקנרחאןיינעאביןמיתמ

תוחבשותותורישבךתואהוורמיתייהש

הרמא,הלילביתניגנהרכזאינירמאדכ

תרכוזווהךורבשודקהינפלרשיתסנכ

תולילבךינפלרמואיתייהשתורישינא

תריש'ונייחימילכןגנניתוניגנואדכ

הלילבואדכהלילבאיהלארשיתסנכ

תזמורהאהבביתכהריש,ימעהריש

ורמאו,ירונכלבאליהיווהזהניכשל

םרמאמוהזודודלשורונכהזלזוניתובר

עומשלץפחהבהוללפתמהבקהשןיינמ

ירמוגוךלוקתאיניעימשהאדכהלוק

התלצבחינאקוספבלזוניתוברורמאו

ימלהרשאיהשאלאןורשןיאןורשה

חוחינימלכרעבלןינעהוםלועהארבש

דוסוהזRרשילהלסמהןקתלוםינושמקו

"רמוגוךביואהנהיכךלימדלאםיהלא

יחבשביתכוירמוגוךלימדינתתלא

הלעמלשםלשורילעו'זיתאםלשורי

אלודובכךרםזיןעמלבותכובותכהרבד

ןכלעלר'ךדואםלועלהלא"םודי

יכםודיאלובכהםגשידכםלועלךדוא

'הלעמלךכהטמליושעהיפב

-
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ירקיאיכההבקאהדיכהמאהכקלויאדו

חכתשאאוהךירבאשדוקשממהלילוצח

וליעדאתעשאוהןידכוהילידאתעיסו

אתימקאתעשאעשעתשאלןדעדאתנגל

ןילזאוץרעתמאתתלדןינידלכאילילד

הנקשממאיליל'וגלפב'אמלעבןיטאשו

אלאתתלדןיגידוןדעדאתננברעתיא

אלאלילבאליעדןיסומינלכןחכתשמ

םהרבאמןלנמאילילוגלפבאלןחכתשא

יצחכםירצמבהלילםהילעקלחיוביתכד

איכהאתירואבןיאינסןירתאבוהלילה

עדיהוהאכיהמועדיחוהדודוחכתשא

יאהבהילידאתוכלמדאבאםאיכהאלא

רמאואתעשאוההבםיאקאדלעואילת

םוקאהלילתוצחחבקהיירקיכהואתריש

אכהמןיילתןינידלכאהדוגוךלתודוהל

איההבו"ןיחכתשמאכהמאתוכלמדןיניד

'אתרישרמאודודהיבריטקתאאתעש

רעתיאאימשדאתוכלמאילילתוגלפבו

רתאלכבואיהתוכלמדאנידאיליליאה

אקנידןיגבתוצחרמאדיאהואוהאניד

אתנולפיאדודסחבואנידבינווגירתב

אריהנארחאאתגולפאהדאוהאנידד

תרוצחאדלעודסחדארטיסבאהפנא

'נובתהורהוזהרפסבןאכדעביתכהליל

דודתויהםעטןיבתובטיהרמאמההזלע

ינפלןגנמותויהבדוסןיבתםגוןגנלעדוי

תודמלכיכהערהחורוילעמהרסולואש

ןמזבובטיההזלכןבחוומתופסןידה

הלרמאלארשיתסנכלעסעוכהבקהש

וילעםהשללכמךירישןומהילעמרסה

ךמשןעמלץאגתשהבישמאיהואשמכ

הכרבלםנורכזוניתוברורמאןכורמוגו

אוהךורבודקהינפללארשיתסנכהרמא

יךדובכאסכלבנתלאםלועלשונובר

אוהךורבשודקהבישהונירבדלרוזחנו

תניכשל-----

אתתלדןינידןידכןיפתתשמאלוכ

ארהיסואמלעבןיטאשוןילזאוןירעתמ

ןילליימוןיעקתאבבידיראמורהנאלירש

ואתארישןירעתמןידכתוניינתןיעקת

ןיסירתיראמהמכןוהירמהימקןירמזמו

אמלעדןינידץרעתמווהייפויקבימ"ק

דחסאותקפנ'תמשנוןימינאשנינבןידכ
אוהךירבשדוקונידבתבייחתאותודהס

הרתאלהבאתתמשנושנרבבדסחדיבע

ארטיסץרעתמןירופיצדכאיליל'וגלפב

שוה"מויקבםיאקאחורברעתיאןופצד

אחוראוההבשטבוםורדרטסדאטיברש

יסומינבאוהרעתיאהלקןידכםסבתאו

ןדעדאתניגבדא"קידצםעעשעתשאל

שגרבדחיקלוחהאכזאתעשאוההב

הבקאהדאתיירואבאעשעתשאלםיאקד

הילקלןיתייצןדעדאתנגדאיקידצלכו

'ךלוקליבישקמירבחםינגבתבשויהדהה

אטוחדחהילעךישמהבקדאלאדועאלו

ןיאלעאהדאמלעבריטניוהימלדסחד

ודסחיהוציםמוידהההילןירטנןיאתתו

ןאמלכהיקזחררמאיימעהרישהלילבו

אקלוחהילתיאיאדויאהבלדתשאד

אמעטיאמיסוירמאייתאדאמלעברידת

אילילתוגלפלכדאנפילואיכהלארידת

ןוניאלכןדעדאתנגלרעתיאהבאשדוק

ירקאדאלחנוההמריתין"קתשאןועיטנ

לוכיבכימלעלקספאלדינדעלחנימודק

'וההוליאכאתיירואבלדתשאויאקדוהה

ןיגבהיליקשאוהישירלעקרתאאלחנ

ליאוהיסוייבררמאאתננבדןיעיטנןוגיא

ןייושאקלוחחילןיתייצא"קידצוהלוכו

הילתיאדחכתשאאלחגדויקשוההבהיל

תוצחביתכיתאדאמלעברידתהיקלוח

והיאדאמחאקיאמךלודוהלםוקאהליל

הלילתוצחאלתוצחבמאאלותוצחרמא



חכ תישארב

קידצהזעובירבדםהולאויהלואגה

לאוגשירמואהאוהוותירבתארמשש

לאוגהאוהרכזגהבוטהיכינממבורק

גורעתליאכרומזמבאצמתהזלובורקה

המליעלסלאלהרמאתולגהלערמאנה

הבוטהלאוגהלאובזמרהשיגתחכש

התאיכרמאוירחאלשרומזמבוירכזנה

דבכנהםשהלאובזמרו•יזועמיהלא

ארקנןושארהםנמאזועמוהתאארקנה

רמאיוונלראיויילארמאתאדהמכלא

זחאתוהביזחאוךילערשאתחפטמהיבה

אבתוהילעתשיוםירועשששדמיוהב

רכזנהקולחהאוהתחפטמה"ריעה

חירוקוספמדאמהזןבהותולכיהיקרפב

אדכםירועשששןונבלחירכךיתומלש

הגוסרמאנשתווצקששלזמרהוםירועיש

רבדרשארבועלאוגההנהו,םינשושב

ינומלאינולפהפהבשהרוסרמאיוזעוב

וארקו'בוטהלאוגלקידצהירבדםהולא

וארקםגיזונגהרואהאוהיכינולפ

ומשןינעכהניכשהתולגםוימינומלא

'הנורטמיתלבךלמהותאזלעםימש

תאתיחשאןפלואגללכואאלותבושתו

הנושארבלואגללכואאלרמולכיתלחנ

תועורזמיתלחנםהשעפשהוהכרבהיכ

הגושארבלואגלמיתואםיעגומםלוע

ירחאוךממםדוקלבקלהכירצגיכשהיכ

ןבחישמאבםדוקןכלעוינממןכ

םרכמלערמאנשקידצהדצמאוהשףסוי

ימאנשדודןבחישמןכירחאוקידצףסכב

ןכואתליכמבו'ךרואאביכירואימוק

לוכיבכןידבעתשמלארשישכאצומהתא

רשארמואאוהןכותדבעתשמהגיכשה

.ויהלאויוגםירצממךלתידפ

ןונבלמיתאםירישהריששרדמ

כהלכ

תבטהיתבילתאהכורבוזועתניכשל

רבכירמוגוןושארהןמןורחאהךדסח

וכלמההתיההעךלמהדודתדמיכונראב

יכתעדלךלשיםגילהתיהתאזמאנש

'ודקהלשויתודממתחאבקבדקידצהשכ

ןינעכתוכזוילעתדמלמאיהההדמההב

עשבלזםרמאהעךלמההמלשבוניצמש

יכלמ'גמדודןבהמלשתאתונמלושקבש

ילשמדדמבווכוהבהינפלהניכשהרמא

דועהלודקהינפלןידהתדמהרמאורמא

ורמאדוע.הינפלחטתשנודודאבורמא

לכהםהילספסבהכחלוימשהןמשאאב

'מכחןתנייו'נשךלמההמלשתדמלזמר

תרמכחהלבקהילעבלהארקנההמלשל

ילהדמעיתמכחףארמאנשוהזהמלש

יתוכזלעהדמליכ

'המלשלםכחןתנייוריהבהרפס

שךלמלדהללשמ

י'וכוהנתמבולהנתנוונבלותבאישחש

-תקתששומכהבשודקההלרמאןכלע

''ירוחבמוהשארגןביעמשיפודגתלבסו

ירחאתכליתלבלוהזולגהרעצתלבסןכ

דכובנוסוטיטלזמררישעולד,םירוחבה

רעשלכעדוייכיארתלאיתבתעו,רצנ

רטעליחתשאאדכתאליחתשאיכימע

ירמוגואצמיימליחתשאביתכויהלעב

tג"בוטךלאגיםאקבבהיהוהלילהיגיל

לשמנשתולגהןמזבהלילביניללירוגז

תובהליליהיוךשחתשתאדכהלילל

תוחכלזמרהש'רעיותיחלכשומרת

םאהלואגהןמזברקבבהיהו,תומואה

לאגהלהיוארייהתםארמולכבוטךלאגי

ילאגיtארשיושעישםיבוטםישעמתמחמ

ינעמלאדכייחיכנאךיתלאנוואלםאו

אע,םכנעמלאלביתכוהשעאיגעמל

טפשמולוזונגהרואהאוהרכזנהבוטה

יתלגהשכ4iiiiוד



תישארב
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.הזןבהורופצכובקחשתהוילע

רמאויסוי'רחתפרהוזהרפס

תרבךלוקילהצ
רמתיאלארשיסנכלעארקיאה"םילג

תבהומקואיכהםהרבאדהיתרבםילגתב
ןירהנןוניא'ילג-לוענןגאדכםילג

הלןילמוהווגליליעוילזאוזישגכתמד

יבישקה,םינומירסררפךיחלשביתכד

רכדשילףרטילבמבואשילאדכהשיל

םושמיאשילירקתאיאמאאבקונהשיל

ביתכדםושמואהמהבברובגשיל"תכד

ביתכדםושמאלאףרטילבמדבואשיל

ןיקלתסמןילחנוניאדתעשבףרטילבמ

ילבמדיבאוהשילץדכהווגלןילייעאלו

ינבוףרטילבמדבואשילביתכדףרט

.ודרפתיאיבל

ינחכשתחצנלהמלהכיאשרדמ

אסכאלבבישישי

שיהלכאלבןתחשי'גורטמאלבךלמשי

שיהרטעאלבךלמשיהפוחאלבהלכ

.הזלכןבהוןיטלפאלבךלמ

'ךתעושיבהלינאםילתשרדמ

הזוהבאיבררמא

לשןתעושישםישקהתוארקמשמחמחא

אוהךורבשודקהלשותעושילארשי

רמאךתעושיאלאןאכביתכןיאוניתעושי

יבררמא"ךתעושיאיהוניתעושירוד

:אוהעשונוקידצביתכהמןהכההיכרב

ידיתעשכועשונאןאכבותכןיאעישומ

רמאנשםהמעתרזוחאיההניכשרוזחל

אלאןאכבותכןיאבישהודיהלאיבשו
יזומרונבתכשםינינעהולאיכלנובשו

ידלתבצעבדהההשאהושיאהתללקב

"םכיהלאילםתאםינבאדכםינב

'וחכתשתהולכישתךדלירוצביתכו

דוחייבהצפחאיהיכךתקושתךשיאלאו

תקקותשמו

,"

יתלגהשדקמהתיבמהניכשהיתלגהשכ

,המע'ירזוחםתארוזחתשכהמעםכתא

יתכלהתכלהךרדהליסמלךבליתיש

.'המעאוהוכיבכישדקתאוללחיוןכויתכ

והדשביתנכשוהירקמיאצתהתעיכוהז

הוגינפמישפניכבתםירתסמבלזרורמאו

,םימשוכלמלשותואגינפמ

תועסמרשעיבגהכיאשרדמ

'הניכשהעסנש-

אצויהיהשךלמללשמאחאיבררמא

רזוחהיהאצויוהשכוסעכבולשןיטלפמ

ידומעבוולשיטלפילתכבקשנמוףפומו

פתיבםולשיוהרמואוהכובוןיטלפ

יוהיתוכלמתיבםולשיוהילשןיטלפ

האצוי'ניכשהתיהשמךכרקיתיבםולש

תקשנמופפגמותרזוחתיהשדקמהתיבמ

שדקמהתיבידומעבודקמהתיבילתכב

יוהשדקמתיבםולשיוהתרמואוהכובי
,ירקיתיבםולשיוהיתוכלמתיבםולש

יבישומביתכדיאמםיחספיברעקיפכ

ינפללארשיתסנכהרמא'תיבהתרקע

ינואשעםלועלשונובראוהורבשודקה
,םיתבירקעבהרדשוזהדלוחכינב

"םלשוריירענתההברתישארב

אחאיבררמא

,אמטקןמאמרגהרענמדאלוגנרתדהכ

הבררמאהיחללעהתעמדוקלחקרפבו

לעבלעהכובשהשאכןנחוייבררמא

הלותבכילארמאנשעודילשמההירוענ

היחיימיוא,הירוענלעבלעקשתרוגח

התואליואןנחוייבררמא,לאומושמ

ןוידפהשועהלקהשהעשבאצמתשהמוא-

איבללאיבלןיבתוסכליטמימוינבל

יברםכחהבתכהזלהזןיקקזנשהעשב

הנהוםותחדוסהואלפנלשמהארזע

ביתכוובקחשלתרציהזןתיולםעטכאוה
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לשתוללק'דגנכהרשעהרדשהטוחב

תאתיסמהשחנהדגנכאוהטוחהיכשחנ

שחנןימכאוהשותרדשףפכאלשםדאה

ותרדשלזוניתוברורמאןכלעונוקלצא

שחנהשענהנשםיעבשרחאםדאלש

הרשעונימילידומבערכאלדילימינהו

הרשעלאמשלןימיבארבנשםדאדגנכ

ונטבב'לאמשבתארבנשהשאהדגנכ

קעשתבהללקתנשץראהדגנכעשת

תורשרדמבו,ןטבהומכאיהיכתוללק

ןושארהםדאלאוהךורבשודקהרבשכ

שדקמהתיברפעמואנבשדקמהתיבמ

לעדמעוותואארבשןויכותואארבולטנ

המולתווחתשהלתוירבהלכואבוילנר

ןדעןגלוסינכהוםשמולטנהבההשע

תופוחרשעתמגודכתופוחרשעולהשעו

ןדעןגבםיקידצלתושעלהלהדיתעש

ןידרויויהתרשהיכאלמואבלדיתעל

הנוילעהמכחולןתנוינפלהחמשןישועו

ותלעמהארםורמימשמלאמסדרישכו

וינפלןישמשמתרשהיכאלמוםדאלש

שחנלטנהשעהמוינפלעריזותפוחב

דעותואהתפודריווילע'כרולמגןימכ-

רמאירדנסכלאיברורצוירמאמרבעש

רמאאקדחיבר'וכותבסנכנםינונזחור

ןויכורצוירמאמרבעובוהוההאמוטחור

ןדעןגמושריגוהבהוילעהלגנרבעש

תורזנרשעהוחלעותורזגרשעוילערוגו

רשעהמדאהלעווריזגרשעשחנהלעו

תחארסחםיעבראאצמנתחארסח

-ןידתיבבעשרהבייחתמש

איהיכהוחותשאםשםדא

םדאהייחלכםאהתיהארקיו

אדכםאיחלכםאורמאןבהועודיותשאו

התיהתבאדכלכ"הניזאהילאימאלו

רכזנהלכהיכ'חהמשלכבוםהרבאל

תישארב

לאותללקיכןבהוהלעבלתקקותשמו

'דירפהאיההדמדגנכדמךתקושתךשיא

םעטוידוחיילקקותשמןכלעותבשהמב

ןידהתוחכלזמרךלחימצתרדרדוץוקו

הומתלןיאוךאטחתבסבךלעיפשתש

םתחנובתכנעודמהוחוםדאאטחלע

ותואביכוירחאויתרודלךלמהתעבטב

לכהםלשנןושארהםדאובארבנשםויה

ונממיכוללכוןינבהתומילשאוההנהו

לכאוהאטחרשאכו-םלועהתתשנ

'אשהמונלבסויתונועואטחולכםלועה

שרדמבוההגהוירחאוערזאטחבןכ

ומשארקנרבכהיהשהמאמוחנתיבר

ןושארהםדאשדעםדאאוהרשאעדונו

לכאוהךורבשודקהולהארהםלוגלטומ

ורעשביולתשיוערזמדמועקידצוקידצ

,וירביאראשבשיזוראוצבשיושארבשי

חכוותהלבויאשקבשעשבשךלעדת

אוהאצמאויתעדיןתיימרמאוארובםע

תייהאפיאובישה"טפשמו"נפלכרעא

הפיאביתכהפיאלררמא"ץראידסיב

בוראוצבהיולתןושארהםדאכךלש

הז"רבאהזיאבויניעבורעשבושארב

דבלוערזאלורשבמרשבונחנאשהרומ

היהלכהלפשהםלועבאוהשהמלכו

'ישארבימיתששברוצהתישענוהלעמל

והזתואיצמהםינקתמהםירבדהידילע

רושיכודלוייכזעואבשכוארוש'מאנש

רבכהיהשהממאנשוהזרושיורקומויןב

תורודהארוקרסואאיהןכוומשארקנ

וניתוברורמאוןאכדע-שארמ

fטליכלזלודגהרזעילאיבריקרפבל

ושחנוהוחוםדאוללקתנתוללק

חורוילערבערשאאטוחהכעוהמדאהו

רסחםיעבראהקולאיהההמהוזהתאמוט

ךירצתוקלמהיכימלשוריבורמאו,תחא

אוה



תישארב-39

:
י

:

:

םימעפהמכודיעהרבכוברחהטהלו

םלוכוברחהטהלקרבבופרשנשםישנא

וטנרשאהמודקאיפוסוליפהילעבווה

םנורכזוניתוברירבדרחאםהירבדבורב

וטסראואבוולטבתנזאמו,הכרבל

הרותהךרדמוטנוםיעשרהוידימלתו

תארקנהםהיתפומוםתרבסרחאירמגל

םוקמהו,םיניעתזיחאהלבקהילעבל

לפשהםלועהתומוקמלכמדבכנאוהה

םלועמושארלערשאקצומהינפמ

רתויםיהלאתוארמובואריכעוןוילעה

הזורמאתאדהמכץראהתומוקמראשמ

םינכושהשןדעןגינכוששכםימשהרעש

תודוסלכםירבדהירויצבםידמלםש

אוההדומילבתילעתמםשפנוםינוילעה

ז-המלכגישמוםיהלאתוארמהאורו

ורמאו,ןיבהלותעדלארבנהלוכיש

ךלמהינאיבההכרבלםנורכזוניתובר

רמאןאכמ'ןדעןגירדחולאוירדח

תמאהו"ןדעןגהשעמןכעיקרההשעמכ

הטמלשןגביכלזרירבדבאצמתיכאוה

לעףאוםיקידצהתושפנלגנועורכששי

םיכאלמהתרגרדמבםהוףוגםניאשיפ

הכרבלםנורכזימכחלתועידהזביתיארו

הזמםיאצוישכתרושפנהיכםירמואשי

דעדימתולעלןילוכיםניאםלועה

,'רואותואבוןירויצןתואבםמצעוליגריש

אללודגרואבלכתסיםאךשחבליגרהיכ

טעמטעמומצעליגרישדעולבוסללכוי

'סנכנןכלעו,לודגהרואבלכתסיכחאו

ירויצמםירויצובשישהטמלשןדעןגב

םשמוןוילעהםלועהרויצמוהזהםלועה

דועו,םייחהרורצללודגהרואלהלעת

הנווכהתאזלערואיבלזןבמרהףיסוה

חכןיידעשדחרשעםינשלכיכרמאו

חישעמלותעדלהטונהמשנהוםייקףוגה
רשאכ

הוחתלמיכילואו,םימלועהיחאוה

'הבעפשנהשחנהעפשלתזמור

ותשאלוםדאלםיהלאייש

•םשיבליורועתונחכ

ןולשיבלארתבלרהוזהרפס

אשובלבהבאשדוק

רועתוגתכדההוהיינימינהתיאאכשמד

היבןישמשמווהדרואתונתכאשירב

ווהיאליע,יכאלמדןיגבאליעדןיאלע

והרסחתודההרוהנוההמ"ונהתאלןייתא

רועתונתכובחדאתשהו'םיהלאמטעמ

'תנויויאשפנאלוהינימינהתיארועד

היתתנאלוםדאלםיהלאידבעוםגרת

הינימחלשאדאיוחךשמןמרקידןישובל

יברדיקרפבורמאןכוןוהירשבךשמלע

רועמרמוארזעילאיברלזלודגהרזעילא

תונתכהבקההשעשחנהתאטישפהש

"ורזעלוםדאלדובכ

ןגלדקמןכשיוםדאהתאשרגיו

תאוםיבורכהתאןדע-"

ךרדתארומשלתכפהתמהברחהטהל

"םייחהץע

לעברחהטהלהברתישארב

שאויתרשמםש

ישנאימעפיכפהתמןהש'כפהתמהטהול

םיכאלמםימעפתוחורםימעפםישנימעפ

תומשהואבםעטהמןיבתהזןיבתשכו

הבקנןושלבםימעפרכזןושלבםימעפ

אוהזמרהיכםכילאהארנ'ייםויהיכומכ

תלבקמתלעפנאיהשלעןידהתדמל

השועתאהככםאןכו,התלוזמתוליצא

'ימעפלשןידהתדמלזמר'כפהתמהאעיל

יכןבהועדוםימחרתדמלתכפהתמ

ךרדלעהלוכהשרפהלכונשריפשפעא

יציותמאטשפמםגםוקמלכמדיסה

םיבורכהותויוזוגהוע"הWעוםייחהץעב



לתישארב

ןכוםתרוצבםשרוגלםיקידצהתוחור

ןדעואתנגבלוענןגוספבםגרתמהםגרת

ןהליאהוונללעימלרבגלושרתילד

ידילעןוהתשפגןמתןחלתשמדאיקידצ

הלעמלתוחרופםשמו,'וכואייכאלמ

דחאלכתיתימאהגשהןיגישמוןיריהזמו

הטמלשןדעןגבםתויהבוותלעמיפל

םהלשדחמהשובלמהדוסןישבול

אוההשובלהןותנוןדעןגריואםחירהב

היהשתומדוהרוצהתואבחורוחורלכל

לאומשיכרבדלןמיסשממםלועההזב

בואתלעבלותוארהבםולשהוילעיבנה

'ניכשהרואםהלךשמנוליעמהטועומא

ןגיבגלעשעיקרהתונולחךרדהלעפמ

אוההרואהדגנםיוחתשפםיקידצהוןדע

ןיגוזינשןמהדוסוחשאוההרואבןיגוזינו

וניתוברורמאשומכתרשהיכאלמונממ

"ןינוזינןהןכיהמטהולשאויתרשמלל

הניכשהויזמקחצייברםשבןדוייבר

ימאיגחיבר,םייחךלמינפרואבביתכד

ןלוכלהיחמהתאםלוכתאהיחמהתאו

הרטעןהישארלעהניכשהויזו'וכו

ןיטשופזאהלעמלשןדעןגבןיחרופשכו

היילעהאיהואוההשובלמהןהילעמ

םיכאלמםשיתיארךונחרמאוידיריהו

שרדמבו'וכוקקקןינועוילודגםינוממ

ךליוןנעהלכתרמאבויאלהבהרמאבוא

השעולרמאיורייצהינפלםדאךליםא

ינארהולמוארייצההמאבאלשותרוציל

ותושעללכואאלואלםאוולשןינוקיא

לעינוקיאבאלשושארהדא'תארבינאו

ויזעיקרבדחאלכשיתמההמכוהמכתחא

רמאתורשרדמבוינפלםהלשןינוקיא

הזליתילעשכםיאיגןבילחסאיגוחניבר

הלגנרעשההזלהלעמלדע'וכועיקרה

ויתוביבסםירעשהרשעוודנרעשינפל

תרורייטצהבותאהנמאבהתיהרשאכ

ל?וניתובררמאמוהזותוימשגתובשחמ

ותמשנוםייקופוגשדחרשעםינשלכ

ופוגשדחרשעםינשרחאלתדרויוהלוע

יכתדרויהניאבושוהלועותמשנולטב

הלועשיפלעףאשדחרשעםינשךות

'ינעלאיהתדרויתומשנהםלועתעידיל

השבלשדחרשעינשרחאלרבכהתיהש

רטעתנווימשגתועדמתילעתנותוכאלמ

הווהחהגשההןמויאבהםלועלשרטעב

תוקבדלתילעתמאוההםוקמבשפנהלא

והזוינחורהגנועהתגשהוןוילעהםלוע

יקידצבלזוניתוברירבדבאצמתשהמ

היילעה"אעיקרדתביתמליתחנוקלסד

םינוילעבהתוקיבדושפנהתגשהאיה

תלוגסלועיגהשהמתנשהלאיהדיריהו

הנוגהוהבוטוזהנווכו'חייהבםינותחתה

לזםתנווכיפלירמגלתקפסמהניאךא

תובאהםשםיריכזמהםהירבדבאצמתיכ

םאוי'תלעמבםלכםידיסחראשוםלכ

וליגרישדעואשדחבזךותאיההנווכה

ועסנםינשהמכמירהןוילעהרואבםמצע

הירבדיפלשדחחוראלאםשןיאוםשמ

יהלבקלונאןיכירצכעסנכנהזואצויהז

רצחומשששיםוקמלfרירבדביתאצמו

לחנ'דשהינפלוהדשצחהינפלותומ

עמשנןלוקןיאוורבדמןרמשמחמודו

ביתכועמשנןלוקןיאותותושותולכוא

דעוהלאניערהנינחבורמאוםעריתומ

ימכחתצקליתיארו,'וכו'ומויימלשמד

רפסבואצמיכובתכשםינורחאההלבקה

ובבותכםיהלותואחקלשכדריןבךונח

.רבכו'תואלפומתודוסראשםעהזדוס

רפסבאוחהרפסהלזוניתוברוריכזה

ןגיכעדאוההרפסהירבדיפלו'רהוזה

וארבנשםוימןכומאוההטמלשןדע
יתלאש---
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האצוי'ךאובםולשםוקמונפרמואו

ןגירעשלינשהחתפהלאןושארחתפמ

ברחהטהלתאויבורכהתאהאצומוןדע

םשואלםאוולשלסנכנהתכז'כפהתסה

,םיבורכהטהלבטפשתוהשנעלבקת

היהשהעשבושדקמביבורכהויהןדגנכו

'ולשב'נכנהיההכזירופכהםויבגכ'נכנ

אצויבהלםיבורכה'בןיבמהכזאל

וkםינווכמויחותמוםינפבמותואףרושו

למשנהףורצלןדעןגרעשברשאוtדגנכ

'סנכנסנכילןמיססדרפהלןינתונהתכז

ןנעלשאאדומעוץראברשאןדעןגל

רמאנשויביבסןשעוהזבהזברועמהגונו

'והו"רמוגוויצרהןוכמלכלעייארבו

הלועתולעל'תכזהלעמלהטמלמץוענ

אלהלעמלשםלשורידעדומעותואב

רבדלעםנמא.'וכוםשתראשנהתכז

גונעתותואבםהשירחאקדקדלשידחא

ןוערגליתמהתייחתלובושיהמללודגה

יכתעדהבושיךירצהזבתמאבו."ףוגה

םדאןיאשינפמל'אוהםנחלעאל

בישיוצמהוהרותהתלעמבםלשםלועב

רצילוטיבבהלחתמכזהעבהלקהסתוא

םקוחומילשיותוכוראםינשובויחיוערה

.ןכלםדוקומייקאלשהמוישכעומייקיו

סנכילבאתהיהיכהעיברהשממהיארו

לכהבתוגהונהתוצמםייקלידכץראל

הבוטוזבושתו,םדאינבראשלןכש

המכחהדוסךרדלעםנמאםעהןומהל

רבכיכאוהואלפנןינעובשיתימינפה

תמהוזדוסובךשמנהזהםלועהיכתעדי

איההאמהוזהתבסבוהוחלעאבששחנה

םשהותוארביכוערזוםדאלהתימהסנקנ-

םלועבתטשפתמההאמוטהךשמהלעתי

ינפמוהחכשיתהלותולכלותנווכדימת

םויקםהלןיאוםידספנוםילכםיפוגהךכ

הלכתשכו

ילןיאהזהרעשהילרמאוילעיתלאש

םישדחישארבאלאחתפיאלוילעתושר

סנכנשכןמזותואבםיבוטםימיותותבשו

ץצופתמלוקדעומואשדחשארואתבש

ינפמםירעשוחתפרמואוןיעיקרינהלכב

עובשהימילכןדעןגבשתוחורהלכש

ןמזותואבווכותבתולייטמוםשתודמוע

ץראבשןדעןגיבגלעשעיקראוההב

תויתוא'דבםימושרתונולחעבראוחתפנ

םימורמיזנגבדחוימהשרופמהםשלש

רקישובלבתושבלתמתוחורהםתואלכו

ויהשםלועהותואתרומדכןדעןגותואב

'החורסהפיטמרשבשובלמבתודמוע

ןיטשופןלוכתוחתפנתונולחהשהעשבו

ונולחןתואבהלעמלןיחרופוןהישובלמ

םיפנכילעבהששוהזהםוקמלתולועו

רעשהןהמעיחתופםהמעםינוממהמכו

תוסנכנתוחורהוהרשעהולאלכבהזה

עיקרלכבןכוהלעמלולועוהודחבםשל

תולועוחורהולאשהעשבהז'עכעיקרו

םייחובףסותנשתודרויתורחאתוחור

ותואבתודרויולאוולועולאםלועותואב

ורחאהתונוחםשםשמולאודרישםוקמ

'עשבתבשיאצומביונפראשנםוקמןיאו

ןתואו,'וכוםעוניהיורמואלארשיש

םהמתולועתבשבןהלודרישתוחורה

ןמוקמלתולועולתודרויולוולועולא

'כונןאכמוןאכדעהזןינעכדימתןכו

וניתוברוריכזהשישנועהןמתצקןיבהל

שנועלםהםגתומודהיעשרהושפנללל

יתאצמדועבטיההזלכןבהוינפוג

תושפנלםיחתפעבשאנתל?וניתוברל

לעוןתלעמםוקמדעסנכהלםיקידצה

הסנכנאהחתפהםירמושחתפוחתפלכ

'דאוןדעןגלךומסאיהשהלפכמהרעמב

זירכמאוההתכזוילערמושןושארה
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שרשמיכאדכגרוההשענןכלעו,וב

תעפושןידהתדמיכרמוגועפצאצישחנ

םדאוהעלאיזועןבןתנויםגרתןכווילע

ןמארבעתמאיהדהיתתיאהוחתאעדי

,הוהוןיקתיתדיליותאידעואכאלמלמס

יתינקהרמאויאתתלאלויאליעלימד

רזעיליבריקרפבויידאכאלמתייארבג

םדאלהמודרבדההמללשמל?לודגה

השועאוהשםישעמלכהערחורולשיש

אלאהשועוניארבדמאוהשםירבדהלכו

לכשחנהךכ,וילעשישהערחורתעדמ

רבידאלרבידשירבדלכוהשעשםישעמ

רמואבותכהוילעלאמסלשותעדמאלא

לעבכורהילאאב,עשרהחדיותערב

הילאאבךכרחאוןיקתאהרבעושחנ

רפאמההזמו,'וכולבהתאהרביעוםדא

אבנל?וניתוברירבדבאצמתשהמןיבת

"םיתפשלהתורכתירבואבנהמעדיאלו

tעמשירמולהצורןטשלויפםדאחתפי

הרקיםימעפליכךיפבןטשהרבדיאלש

רבדםישמןטשואבוטךאלמשםדאל

ילעבראשבםגו'שיגרמוניאאוהוויפב

,דיגיםיפנכלעבורמאנשהזוניצמםייח

•רבד

הלמהדאנמיזאההבתורשרדמ
'ירישהרישילגמלש

'דאבליטאדהאמדקשחנאוההדמהוז

'קפנדכדןינבאמלעמקלתסאהוחבו

אמהוזאוההמהוחוםדאמ"מלעלןידלות

ועמשןוניאויתוברמאנעמשןיכהדוקפנ

ביתכדיאמיכהרמאדוהילאדאמופדע

אדםדאהו'רמוגוהוחתאעדיםדאהו

ליטאהוחלעשחנאתאדכדאמדקםדא

אוההדארטסאוההמןיקו-אמהוזהב

תרימהלוגורהלוכרדשחנהמקפנשחנ

יכאדכגרוההשענןיקדימימניכה

רובעתהאמוטהחורואמהוזההלכתשכו

ומלועשדחיהלעתיםשההנה.ץראהןמ

רפעינכושץיקיותרחאאמהוזיתלב

חמשיוןוילעיתרשמםישודקותבסווחכב
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.ןינבהןמהדירפהשהערהותבשחמכאל

טושמןטשברמאנשןינעכדנוענרמאו

?ריפהיהיוא,הזןבהוהבךלהתהמוראב

ודמלתולגםיחצורהשנועיכיווצדנוענ

"הבושתךרד

רהוזהרפסירמוגויתואתשרגןה

ןיקבחדאתעשברזעלאיבררמא

ןיירשמינייזהמכאמחדןיגביפתסימהוה

ברדהדכוהילאלטקלןיתאוןינייזמ

יאמרתסאךיגפמורמאקיאמאתבויתב

.הילידאניינבמריתסאלארתסאךיגפמו

לעוונממוינפרתסיואדכרמאאבאיבר

:היאךלידםינפןוניאמרתסאךינפמואד

לכהיהואדלעויבןוחגשיאלדרתסנ

קיפנבאיאהוןהכאלבאהוהתאירקואו

ןיאמהמכחהוביתכדאשידקאקיתעמ

יזחאתיעדומתשאאלךכןיגבואצמת

לבאשממהכרדןיבההכרדןיבהםיהלא

ןכשלכושממהמוקמהמוקמתאעדיוהו

היבאמיתסדהמכחאוההןכשלכוהכרד

תוקולחתונווכהאורךנהאשידקאקיתעב

תלמשומכיכםהינשבשיילינארמואו

הצורםהינשלתפתושמםשאיההמכח

םשךכהמלשתמכחוםיהkתמכחרמול

9התא

ורמארמוגוויחאלבהkןיקרמאיו

תרימאיכהלבקהילעבתצק

וב'אנשתיציצתשרפבהתיהלבהםעןיק

תיציצהםעטבוהזורמאםנחלאלורמאיו

ותקולחמןיבתשכהזלעףסומהגבאבתי

תילטבהתיהשהעיברהשמםעחרקלש

ךלראבתילזרורמאשומכתלכתהלוכש

לשןידהתדמלתזמורהדשתלמובטיה

םיחופתלשהדשלfרלתארקנההלעמ

היהתאלשםינוילעהיממהאקשהךירצה

"השקןידהתדמ

יהיוביתכהמחתרהוזהרפס

הדשבםתויהב

הדשירקיאדהדשבאליעלעדומתשאד

ביתכדיאמהדוהייבררמאםוחופתלש

אתתיאאדהדשיאמהדשבםתויהביהיו

תיריאדרטסמאהדהיתילטקוםקאדלעו

לכלאתומםירגדלמסדארטסמאלטקל

'ררמא'היבקונלעלכהלןיקינקואמלע

ולפיודאמןיקלרחיויתכדןניזחאהאייח

יכהלאהיגברקלבקתאאלדלעוינפ

רזעיkריקרפבהלבקלהוהאלכואוה

האנשהסנכגרמואקודציברלזלודגה

תחנמתיצרתנשלעןיקלשובלבהלודג

הפיותמואתהתיהשאלאדועאלולבה
יאצומ3iאה
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רמאםולש'רהירחאןיעוטםלועהלכו
ח

הארהוזהרפפבויהתיהםידשלשהמא

דעץבקנןיחורבשמישןיגשןיתלתוהאמ

ינבועטהלידוריפשוגמוהמענתחאד

תרדילואולא?עוא#עהרתבאםיהלא

ןישיבןיחורןידשוטשפתאהינימווהיינימ

.הלעמלרמאמההזונאבהרבכואמלעב

'רמוגוותשאהוחתאדועםדאעדיו

םיירפדמשנלבהוןיקהנה-

בשייתנאליכתרחתמםהישרשולעממ

הוחוםדאשירחאםנמאיםערזמםלועה

'הילעמ"אוצהידגבהוריסהוהבושתבובש

?ליצאמתונוילעוצלחממםמצעושיבלהו

תשהזהלעמלירפושעזאינוילעוינחור

תבורעתילבשדקהערזבםלועהיקתנו

הפיטהתובישחיפכיכעדויללכאמהוז

המשנהנקהאנמונממרצונדלוהרשא
םהרבאתאהנקההכזשוהזוהלהיוארה

יכתובאהראשןכודסחהתדמלהעוניבא

קרובוצחדחאבצחממאלםלכתומשנה

הזוולעמהלכלהכוזובהעטנשףוגהיפכ

הדנתכסמב'ךובארואיבךירצלודגדוס

בקעירפעהנמימביתכדיאמאברשרד

דמלמtעמשיראלארשיעבורתארפסמו

tרשילשןהיתויעיבררמשמוהנהבשויש

"הנמיהרצונקידצהשחפטאבתיתממואו

ןיברםדארמאלזלודגהרזעילאריקרפב

ילעמיתאטחחראאנרבעהםימלועהלכ

שישתורודהלכודמליויתבושתתאלבק

ולבקוונימידיטשפהבההשעהמבושת

רשאןימידיתארקנהדסחהתדמלזמרה

"ןוערפוכיהב

ןמהבקנהתמשנריהבהרפס

תרמשנהבקנה

הרתבשחנליזאדונייהרכזהןמרכזה

הנתיסאןופצהןמתמשנוליאוהמאהוחד

הרהמ

היהי,על:יברתעדלע,ינגרהייאצומ

ןינבהמסרהנה:וישהריתסושלמרתסא

איההשפנההתרכנוםעטכהלעמלש

לשושנעיכזמראבארתעדלעו"ינפלמ

תדמזאוםינפתרתסהבאלאוניאאטוח

לוחתוונממערפילהתלועפלועפתןידה

היהוםהמינפיתרתסהורמאנשוהזוילע

דרויעררבדןיאלז'יתוברורמאולוכאל

ךשחהיריאמהינפתרתסהבקרהלעמלמ

םנורכזוניתוברורמאשומכץראהסכי

ולןידדומהבדדומםדאשהדמבהכרבל

"םתלועפםילעופהתודמהלאוזמר

הבקהלשישדמלמריהבהרפס

המששתרחאהדמ

ןופצמביתכדהבקהלונופצלאיהוהער

הדמיהיניאמוהאבאיהופצמערהחתפת

םלוכםמשוברהיחולשהלודיתרוצאיה

םיבייחמםהולודגוןטקםהבשיךאער

אkוהתןיאוןופצדצלוחתיכועהינבתא

עורזלזמורהםדאינבתאאהתמהערה

םירביאשישומכו,םלועתועורזמיטמשה

םידסחינימשיךכםינטקוםילודגםדאב

קחרתמרשאכיכהזמלודגהזןינידו

'ךלוהוטעמתמימינפהחורהןמםתקיני

יתזמררבכירמוגולבוויחאםשו

אדכןידלתזמורהרישהיכךל

לעםהםיולהןכלעו,ימעהרישהלילבו

אציןכלעו,הלבראבתירשאכרישה

ןכירחאורמאוהזוןיקתדלותמרישה

לעואדכלזרבותשחנשרוהלכשטול

איההמענןיקלבותתוחאוהיחתךברח

ודלונםשמשיאדמשאםאןורמושתשא

תעבשהבדימתהוריכזירשאכםידשה

=םידשה

הדוהידאהימחנדאתורשרדמ

ןמזוההבהמענהתיה



דל תישארב

רניאהו,םדאתמשנםיהלארנביתכד

אליעלדאתיירואוגבדיחאתאדאתעשב

אזרו"אעגרוליפאהילעארוהנךיכשאל

'יריכזמהאדאנונבךלימדלאםיהלאאד

ארוהנןוהלךיכשאלםכלימדלאיתא

אוהההליתפוגאדחאתאדןויכאגרשד

אענענתמאלאןימלעלךיכשאלארוהנ

לארשיאדאנווגכןאכלוןאכלארוהנ

ןויכאגרשדארוהנאוההוגמוהיתמשג

ןילכיאלאתיירואדילימבאדחאתמה

ביתכםדאתמשנ'ירנאהדאככתשאל

למשנהיכתעדירבכוםימעראשאלודא

רמאנשןינעכתישארבימיתששמוארבנ

המכוםיברךימירפסמודלותזאיכתעדי

שומכאוהןינעהאלאהזמהזודרפתי

רמאשבותכהןושלבןנובתהוונראיבש

,לבהתחתרחאערזםיהלאילתשיכ

לתכהטשפבםג"דאדוסמהשמדוסןיבתו

רוביעהדוסימכחרמאמןיבנןקוגרחיכ

'נושארבולרזגנהונמזילשהאלשלעיכ

יגורהןינעלהשקהזןיאווזהדמלךרצוה

תשתלמםקוחומילשהרבכיכתוכלמ

דודהרכשעשבןושלמםלועדוסילזמור

ורמאשומכםלועהתתשנונממוןיתיש

רשעינשלעםירמואירחאהגיגחבלזר

'ימעתולובגבצי'גשדמועםלועהםידומע

הבצח'נשהעבשא'ו'לארשיינברפסמל

רמואעומשןברזעלא'רהעבשהידומע

קידצורמאנשומשקידצודחאדומעלע

ףוסבםהתשתויתואןכלעו"םלועדוסי

.אתיבאפלאה

רפס'רמוגוםדאתודלותרפסהז

ביתכדיאהליאשיסוייבררהוזה

הבקנורכז,רמוגוםדאתודלותרפסהז

האליעאזראבאיברהילרמא'רמוגו

שארבןיחיתפןירפסתלתןנינתאהאוה

אבדםושמהבהוההתסהיאמלהרהמ

הזביכיאורהיניעלרכינהזרבדו,הילע

ומשנםגישנהןמםישנאהתועידודרפתי

ולצאנשםוקמהןמתולצאנןניאםיעשרה

ורמארהוזהרפסבםיקידצהתושפנםשמ

ןוהתמשנןיתחגאפוגיאהמןיקןינעלע

וניאיאכזיאחוריפיקתאיבייחא"עישרד

אפוגיאהמןוהתמשניפלתשמדאיקידצ

רתאאלוכלילכדםדאירקיאדאשידק

ןרבחתמןישידקןירתכוןישידקןירטעד

ךלהשקיילואויאלוכתיאדארודצבןמת

יכעדקולחלןידלעבלהפןוחתפשייכ

היהיךאםהמלטבתיאלתורשפאהחכ

בשיותשרפבו"וריבחמישוקרתויםדאל

לארשילשןתמשנםגהנברתויזומרא

הזיתזמררבכוםלועהתומואמןיקולח

"םדאהשענקוספב

דטסדחורםתאםדארהוזהרפס

הידידאפוגאשדוק

ןימעראשלטשפתאדאחורםדאדשובל

םדאוהיאואלוובאסמדארטסמאקפנ

איצממינוילעחכלכיכלודגדוסןינעהו

שדקהתלעממהנהו-הטמלותמגוד

םנמאםיקידצלשןהיתוחורלכןיכשמנ

ערהרציתכשמהםשמשרחאהגרדמשי

חכךשומלכמטמההאמוטהרוקממאבה

יאהיאמרהוזהרפסבורמאו"דצהותואמ

לארשיאלאןידבעאלאמלעדןימעלכד

ןענענתמאתיירואבןאעלדכדוהיידוחלב

האליעהלמןתרכדאילרמאאכהואכה

העשביתןחגשמאלוןיעדיאלדאינבד

ןילזאדאשנינבליוואמלעליוומאואכב

אדהלמבונתלכוסאלבאלקחיריעבכ

ןוהתמשנןישידקדןעדומתשאודוחלב

ןוהתמשנןמעראשדןוהתמשנמלארשיד

אשידקקילדדאג'ציבוגמרזגתאטרשיד

הנשה5iiבה



תישארב

א
-

/

םדאתרוצלתזמורןותחתהדאהתרוציכ

ימשגהיכהזהקוספבדועזמרנז"ןוילעה

'לועלןיאבוהבקנורכזתוגוזתוגוזוארבנ

םדאםיארקנןרוביחבוותשאושיאלפשה

שנועןיבתןאכמו"םארבהבקנורכזאנש

גוויזהדירפמוקסופיכשיאתשאלעאבה

"תישארבידדסהנשמוןוילעהדוחייהו

'וגוהנשתאמוםישלשםדאיחיו

ומלצבותומדכתשברמא

תומדוםלצבויהאלםינושארבדללכמ

'ישלשוהאמןתואלכןיבוריעבןנירמאדכ

ןיחורדילוהףוזנןושארהםדא"השהנש

םדאףוצרפללכלואבאלוןילילוןידש

"הנבהזראבאדועודומחה

האורךנהוגוםדאימילכיהיו

'דאלורסחהנשםיעבשיכ

ןבהודודלונתנוףלאהםולשתלושארה

םדארמאלזלודגהרזעיtיברקרפבהז

ינארהוןדעןגלינסינכהוהלקהינחמיש

מעבראינארהוםיקידצהתניכשםוקמ

ישיןבתאינארהוןדבאוןלשמתויכלמ

יעבשיתונשמיתחקלואבלדיתעללשומ

לעםימירמאנשוימילעיתפסוהוהנש

ןמשביתולברמאנשוהזףסותךלמימי

יתתניתבישויתולבמרמולהצורןנער

"ןנערןמשבחשמנשדודל

מ"קתאלהוהואןנינתתורשררמ

האממלעבאכלמדוד

ןינשהאמןוניאםייקתאאלמלאדןינש

אלדףקת'גוקיתאניצובלןקתמהוהוהיא

אלשדקמיבברחתאאלוןימלעלידעתא

'ומייקתאאלוןינשןוניאועירגהמכ

םדאוההןכסמהשיאהתארכזאלםדאו

ינשעןוניאיונשמהילבהידכושארה

רכדאאלמtאדאתימדקבהינימרכדאאל

תמכונשמהילוריאשיןינשקהינימ

ןוזחתיאה

רפס,'וכוםירומגםיקידצדדההנשה

'ינימקיפנאלוכהינימקיפנאהדהאליע

אתתואליעלאללכאוהדרפסהביתכ

םדאתכבשהרותדאזרןירטסלכלדיחאו

יאמוםדאתודלותירקיאדרפסהאמדק

אדורפסהזדההירומגםיקידצדוהינ

שלשהשבגלעףאתודלותדיבעדקידצ

לעהנשהשארבלfרוריכזהשםירפס

השלשלםהבזמרההלבקהימכחתעד

הנהרמאמההזמהארנהםינוילעהתובא

קידצלוkרשי"ראפתלוהבושתלזמרהיכ

הז'רקנהקידצהאוההנהזומרהרפסהו

"תודלותרפסהזדההתודלותהשועוהו

יכרמא"'וגוםארבהבקנורכז

'מגודבקנורכזויהתויוהה

ןמהכרבהםהלעיפשהולבקמועיפשמ

םדאםמשתאארקיו,הנוילעההכירבה

םדאםמשארקנהזבהזןילולכםהשכ

םדאלכתומביתכסמבלfרורמאשומכ

הבקנורכזמאנשםדאוניאהשאולןיאש

"םדאםמשתאארקיוםארב

אסכהתומדלעורהוזהרפס
םדאהארמכומד

הארמכ'ןיגוימדלכלילכדםדאהארמכ

,יבדםדאהארמכןהמשלכלילכדםדא

הארמכ"'יאתתוןיאליעימלעלכימיתס

ונקתתיאוורמאתאדןיזרלכלילכדםדא

אלדבגלעףאואמלעירביאאלדעד

ומייקתא

ךערלתבהאוהברתישארב

ללכהזךומכ

רפסהזיאזעןבולרמאהרותבלודג

הז,ותואהשעםיהtתומדבםדאתודלות

יתללקתנוליאוהרמאתאלשהזמללכה

םאאמוחנתיבררמאימעירבחללקתי

אוהללכה,הזבמהתאימלעדןכתישע



הלתישארב"

לוקוהפוסוהרעסהורתוחרפמיתוביבסו

הזלאמגודירחאמוינפלמשערנשער

הבקהםיקידצלאבהםלועבלfרורמא

םימהינפלעםיטשוםיפנכםהלהשוע

תוכאלמשפנהתשיבלםיפנכהשוריפ

לוטיבכולטבתיאלוףוגהלכתמגודםע

טשפתנךונחיכאיהםתנווכותודוסיה

רשוקהינחורדוסיבשבלתנוינפוגדוסימ

ורטעותוליצאחכמוורשקינחוררשק

,ואלפונחמבהשועהרבתיוהלעתיםשה

םדקאטשוקבךונחחלפולאיזועןביתו

םוראאערארוידםעהותילאהויי

י"םדקןמרמימבעיקרלקילסודיננתא

ףלאלו-אברארפסןורטטמהימשרקו

שודקהוהלעהשרמואאביקעיברדתיב

''כרבלונורכזוהילאכהרעסחורבהב

חורבאירטמיגבםיהלאותואחקליכ

."והלעההרעס

תאךונחךלהתיותורשרדמ

אמלעונמםיהt:ה

דעריעזריעזךונחךשמתאאשנינבדאד

היתכודבירשודיבעתאדהמדיבעתאד

היפגאדאגממ'ברברןורטטמתואאקדכ

''יאליעישמשוןיטילשןעזעדזאהינימד

ךפהנהרשןורטטמףיקתטייפהדסייו

תורודליעיבשההיהכעווכושבמשאל

יעיבשהתורודבל?וניתוברורמאשומכ

ךלהתיוךונח'וכושונאתשםדאבושח

תיעיבשההדמהןמלבקמהאוהוךונח

וסאמשןבאהןורטטימאיהםגתארקנה

התיהאיהוהנימולישמההתואםינובה

םייתוברוםיפליפלאףkלעהנפשארל

קיפיהב,םיניעהעבשתחאןבאלע

םשמ,לאושלכותלפתדחיימותלאש

איההיוטנהדיהאיה,לארשיןבאהעור

םלועהתתשנ'גממרשא,הייתשהןבאה

ןקתיומלעב'פקתתאלןינבהילןוזחתיאד

רבהינימרכדאאלאלא'ניצובדהינוקית

ווהןינשןיתלתדריתיאלוןיגשםיעבש

ןהנמואנעבןהנמארבדמבליזאהוהד

ןכסמהמכחואגמיזאוההבויומחימק

לואשימקןיעמשנםניאוירבדוהיוזב

רסחמאלאהיבוראתשאאלדיאהאכלמ

הימקמקירעהוהאדחאתשאהדדח

דעאגרשדאנוקיתאתחנךכןיגבוהירב

ימקמאדלכותומהןיבווניבעשפכהוהד

אפוסואלתימדקבהינימרכדאאלדדאד

אמלשאלאתתלןינשןיתלתוניאהיל

ןינשןיתלתןוניאומנפתאוןיגשהאמל

הייוזבותמכחהוהדםיעבשןוניאפאתתל

•םיעמשנםניאוירבדו

ונניאוםיהלאהתאךונחךלהתיו

'םיהלאותואחקליכ-

יתרמאלאעמשייבררמאתולכיהרפסב

ךנוקםשבארקנהתאהמינפמןורטטמל

םירשהלכמלודגהתאותומשםיעבשב

'יתרשמהלכמביבחויכאלמהלכמהובגו

םירידאהלכמברוםיאבצהלכמדבכנו

ילרמאובישה"דובכבוהכולמבוהלודנב

רודואטחשכדריןבךונחינאשינפמ

רוסלאלורמאיוםהישעמבוחרסולובמה

היניבמינלטנהבשודקההשעהמונממ

יאבלכלםורמימשבםהילעדעתויהל

תאשמשלהבקהינחקלשןויכו,םלועה

לכתאוהבכרמהילגלגתאודובכהאסכ

ילאירשבךפהנדימהניכשהיכרצ

ילחגליתומצעוישאלידיגותבהלשל

ילגלגוםיקרברהוזליפעפערואוימתר

טהללישארתורעשו,שאידיפלליניע

יתורעובשאיפנכלירביאלכו'הבהלו

ובהליבצוחינימימודקוישאליתמוקףוגו

'שאידיפלרעובילאמשמוישא

ו
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אחאיבררמאאנמיקואאהוירענירקיא

היבוןושארהםדאלהילותחניאדורפס

אטמאדארפסוהאליעאתמכחעדיהוה

ארפסוהיבןיעדיוהיבןיחגשמוןיהאינבל

ןחילשתלתוןיזרדהירמהילתחגאד

אתנגמםדאקפנדאתעשבוהימקןנממ

סאטקפנדכארפסאוההבדיחאןדעד

והירמהימקאכבוילצעיקרלהינימ

ישגתיאלדןיגבןימדקלמכהילוביתאו

הוהרפסןנינתןכואשנינבמאתמכח

ודלותדארפסדתאמרפסאדוךונחלהיל

ןאהדהתמכחדאזראוהיאהוהוהםדא

ותואחקליכונניאוביתכדליטנאעראמ

"רענלךונחאדכרענהאוהוםיהלא-

ריסמאדוהידיבןרסמתאאמלעיזנגלכו

ןיחתפמףלאואתוחילשדיבעביהיו

רישקואמוילכבליטנהידיבןורסמתיא

הלקהלליטנאמלעמהירמלםירשק

ןמוםיהלאותואחקליכדהההישמשל

ירקיאדארפסירקתאוארפסרסמתאאד

הבקהיבדיחאדאתעשבךונחדארפס

אהילימחאןיאליעיזנגלכהילימחא

יהופרטואתניגתועיצמוגבייחדאנליא

ןוניאןיאכזהירפסבןנימחאלוכוויהופנעו

והלילגתאהאליעאתמכחדמלעידיסח

תראדהמכןימלעלוהיינימישנתיאאלו

"ויאריל'יידוסרמא

םדאהתונבתאםיהלאהינבואריו

ושרדשהמתעדירבכירמוגו

רזעילא'ריקרפבהכרבלםנורכזוניתובר

'ןתשודקםוקממולפנשםיכאלמהלע

'וקממולפנשםיכאלמהרמוארםשורמא

ויתורודתונבואר'םימשהןמןתשודק

הורערשבתומורעתוכלהמויהשןיקלש

וחקלוןהירחאועתוגוזכהיניעתולחכמו

יברםיהלאהינבואריומאנשםישנלןהמ

עשוהי

איההשודחבהנבלהדוסאיה,לפשה

אלפומההזהןינעהלעוהשארהןבאה

תרוסמרשאםינומדקהםימכחורמא

'היתוברוםהינקזיפמםדיבתומושרילעב

ףוסבםשםדאןיוכישוברמתלאקוספב

ורפסביאמחיברבתכהזןושלבוותלפת
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ןיוכישהלילחוונושלבעהלפתהתעבוב

אלא,םלועארובלקרארבנרבדלםדאה

'בקמשהדמהםשכומשיכאוהןינעהדוס

מאןכוןורטטימתארקנאיהםגיכםשמ

ותלפתבםולשהוילעהנקהןבאינוחנ'ר

איהשהנורחאהריפסבךאשנאהעודיה

ומששרמאמוהזןורטטימתארקנותוכלמ

רמשהקוספבלזרורמאןכו,וברםשכ

וינפמרמשההשמהשמלהבהרמאויגפמ

מילכיהחתפלויתמשתרשמהזדבכנ

הלעמלשאילמפלכבןידושעלץוחבמ

שייכאוהםעטה"הטמלשאילמפלכבו

השאכלארשיתראפתיפלכםינפול

ומכוגיהנהלםלועהדגנכםינפוהלעבל

ןבאאיהיכהנומאבוהשעמלכורמאנש

אוהןורטטימןושלולכהתמלשמןינבב

יתרטמתרומשאבםוגרתכהרימשןושלמ

ארקנהאוהיכאתינורטמלזרןושלבו

ןנחוייבררמאורמאשומכלארשירמוש

רישבוילארשירמושונלבקהדובעה

הששאצמתםירההtאיניעאשאתולעמל

הגוסאיהשםשלעהרימשןושלםימעפ

תארקנםגתווצקששמהלולכוםינשושב

לכבתשדחתמההנבלההכםשלערענ

יפלערענלךונחמאנשוהזושדחושדח

•וכרד

אקנילשידקארהיסורהוזהרפס

היתתודחלתשודקב

אחרילכבאשדחתמדןיגבותואיאקדכ
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וברעתאדןוניאומילגתאואמלעדןריואב

אמלעיאהדידוסיבןשבלתמאמלעיאהב

והיירתאלאבתאלואחרפלוליכיאלו

ובכעתאןימויעבשדןויכאכהיבכעתמו

אדלעוןמתורדהאאלאדרתבאדאכה

'ובוטיכםדאהתונבתאםיהtאהינבואריו

ריהנהוהדהנהתובוטיכיאמ.'הנה

ודילואדןויכהאליעוריהנכןוהלדוריפש

ארוטבןולליעאוהלקןולליטנןיגב

ןולליפכוםדקיררהןורקיאדאכושחד

ןיאלשלשמןוניאואלזרפדתואלשלשב

יפלואןמתואבראמוהתוגדעןיעקשמ

ליטנןמתמםלב,אשנינבלןישרח

דההןירוטןוניאדוהיינימףילואוושרח

יררהמבאומךלמקלבינחניםראןמ

אמלעיעדוילכורטעתאןמתו.יםדק

דעואתימדקבןוהירמדיגרטקווהדוגמו

המכןוהירמלןוניאןיגרטקמאמויןעכ

אליעלדאילמפןישיחכמדןישרחןוניאד

אמוהתיעקשמדואלשלשןוניאאלמלאו

אמלעישטשטמאיגסוסיפתבןוהבןדיחאו

ןוגיאבןמתולבסומלליכיאלאמלעווה

אהדןופצדארטסמיקניךשחדןירוט

ןידגנתמןינייזןוניאלכארטסאוההמ

רמאאביקעיברדהלדבהבו.'אמלעב

ןוהתיבקנוןילגןוהירמדיזרלאזעואfע

דלבקירוטבןוהתיאלתוןוהיריחנןמ

לעאבשנאלאחורוןייזחאלאשמשד

וניתוברורמאוהעשלכוןמזלכןוהיפא

השמלשותמשנהרמאהכרבלםנורכז

םלועלשונובראוהךורבשודקהינפל

uזעואfעיכאלמינשודריךתניכשלצאמ

םכרדתאותיחשהוץראהתונבודמחו

ץראהןיבםתואתילתשדעץראהלע

יעיקרל

תישארב

טהולשאיכאלמהרמואהחרקןבעשוהי

העשמאל'טהולשאויתרשמרמאנשםה

השענםימשהןמןתשודקםוקממולפנש

חפעףוגושבלוםדאינבכןמויקוןהכ

"רפעשוגוהמרירשבשבלרמאנש

אזעקחצייבררמארהוזהרפס

רתאמולפנדכלאfעו

אשנינבתרנבןאמחאליעמוהייתשודק

יתכדוליפנויהןיליאוןינבודילואוואטחז

יווהןיקדיונבמאאייחר"ץראבויהוליפנה

ליטאהוחלעשחנאתאדכדיהלאהינב

וזיחוץקלתרדיליותרבעתאואמהוזהב

לכואשנינבראשכימדהוהאלהיליד

ןורקיאאלהילידארטסמן"תאדןוניא

'יפאורמואהדוהייברםיהלאהינבאלא

'ןורקיאיכהןיליפנהינבןוניא

ואריוחתפאנינחיברתורשרדמ

לאfעואזעםיהkהינב

ליפאוןוהירמלוגרטקדווהןיכאלמןירת

ןוהתשודקרתאמאוהךירבאשדוקןול

ואריואבומילגתאותחנדכואליעמ

ןוניאלכבךלתילואשנינבכודיבעתאה

אשנינבוגאברעתאלומילשאדןיכאלמ

ןורקיאדןוגיאכוםישיאןורקיאדןוגיאכ

ומילנאהלקןולליפאדןויכםיהלאינב

בן'שבלתמאשנינבדידוסיןוניאלכמ

ןינימזןוגיאותחנדכןיכאלמראשןוהב

ואריואבומילנאוהייתכודלאבתאל

יברוהייתכודלןרדהאוהינימיטשפתמו

ויכאלמהשועביתכרמאיאניררבאמסק

יכאלמתיא'טהולשאויתרשמתוחור

אשאמןוניאדיכאלמתיאואחורמןוניאד

תיאדןיגבהירבחלהילידמביהיאד

ןירתמיתחנדןוניאאדלעווהייניבאמלש

רית"ןשבלתמיתחנדכויתחנןיליאידוסי
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םהמעהיורשהניכשיבוטויקידצןהשכ

'רפמוהבקהלשוקיחבןהישעמבהיורשו

רוצקלזמרדחאןינעןתואהברמוןתוא

"םלועלזמרהזוםדאהימי

וכישמדרשבאוהםגשברהוזהרפס

אנמיזאשנינבבאתורד

'כשמתאלרשביוהימלרדהתאוחיאאבר

תושרדלfוניתוברושרדדועהפוגרתב

רהשמלזמריכםגשבתלמלעתורחא

םגשבירטמיגבאוהשולשהוילעונינד

"הנשםירשעוהאמוימיויהווהזו

לשוחרזמיוהיעיבשריהבהרפס

םערזאבםשמוםלוע

ןמךושמהרדשהטוחיכלארשילש

אוהםשמוהמאלאבוםדאלשחומה-

כרבכוךערזאיבאחרזממביתכדערזה

י-"הלעמלוהונבתכ

ירמונויחורןודיאלרהוזהרפס

אוההברמאאחאיבר-

קיפאקיפנודיגנארוהנאוהההוהאנמיז

אגליאבקיראוייווד'נליאמהאליעאחור

והייוגבןיחורוכשמתאואתומהיבאירשד

ןישיבוקלסדדעןיאינסןינמזאשנינבד

עאחורקלתסאןידכחתפלודתעתאו

אחרפדאתעשבאנליאאוההמהאליע

אלביתכדאדוגיהאשנינבדןוהתמושנ

אתעשבהלועלבתימלראב'חורןודי

יכרמא''אשניגבדןוהתמשנןחרפד

תדמלםימחרתדממתדרויהתיהעפשהה

אתומדאנליאוייחדאנליאארקנהןידה

רשאכוההוליצאהךותועפשנומשנהו

"ומשנהורדענעפשההקלתסהבוונזמר

יחורתדיאלונדמלישרדמ
שירםאםדאב

ארוביניאאוהךורבשודקהרמאשיקל

דוע

םלועלםדאניחורןודיאל"רמאיו

יכהלעמליתזמררבכירמוגו

םוקמלשונוצרןישועםדאינבשןמזב

תויוההלכבןיאחתסיפאמהכרבןמרונ

תוכוזתומשנהזאתטשפתמהכרבהשכל

ךכלצאנהתוליצאיפכוםלועבולגתהל

הלעתיוחורמימעפולצאנהומשנהםח

םדאינבשןמזבו,האמוטהחורמימעפו

העפשההןיאםוקמלשונוצרןישועןיא

והאמוטהתוחכבקרהניכשבהיוצמ

'יתוברורמאשינעכםשמתואבומשנהו

'רצענימשגהןיאתינעתדאמקקרפבלל

ילכרשילשהיאנושוכייחתנשיבשבאט

לואשגלשימימולזגיםוחםגהיצאנש

תזמרנהןידהתדמשכיכוזמר'ואטח

דסחהתדמלעתרבגתמםוחבושאב

םיאטחהתבסאוהגלשימימבהזמרנה

'ימשגהןיאםשדוע"ואטחלואשרמאנש

רמאנשםינפיזעליבשבאלאםירצענ

השאחצמוהיהאלשוקלמויביברוענמיו

אלביתכהזלעוירמוגוךלהיההנוז

תזמוריחורתלמםלועלםדאביחורןודי

וברחבשיוומכןודיתרלמותומשנהלא

תומשנהוענמניכרמאו'הנדנלא

םגשבםעטהיפוםלועלאובלתושדחה

רשבתויהלבשרכזנהחורהיכרשבאוה

יינפוגחוררמולהצור

חבהלשויתוחכלכריהבהרפס

ןחוהזבגלעהז

םימהידילעהזןליאהמןליאלןימוד

ידילעאוהךורבודקהףאתוריפאצומ

םימוהיגיאמוןליאהתוריפאיצומימה

יקידצהומשנונייהוהמכחונייההנהלש

חלועולודגהרונצהלן"עמהןמיחרופש

לארשי'עחרופהמ'עוןליאבקבדו



זלתישארב

רקנשםוקמהןמןקיניולהירונגהיכ

•הניכשלזמרהוםלוע

אדםלועמקחצידארהוזהרפס

המלשלשותטמאוה

אחאיבר'הלביבסםירובגםיששביתכד

תארקנ'ןויקאםיהלאהינבןוהלכרמא

הטמאיהיכהמלשלשותטמהניכשה

אסכתארקנהולשםולשהשךלמלעצומ

תדממועפשנהתוחכהםהםשהישנאי"

"םשארקנהןידה

ןיקפנןוהנמשהישנארהוזהרפס

אמלעלןינידוןיחור

שהישנאחאןינעא"עישרבאקבדתאל

ארקנההאמוטבםשרמולהצורשממםש

,אנאסמחורהכרבלםנורכזוניתוברל

יאמ'םשהישנאתורשרדמ

ןוניאדםשהישנא

הלמלכבםשאמלעבופילואןיליפנ

וריפןיבתןאכמווהישרחאמלשאלהלמו

היכהאמוטבםשםהלרסמשדמלמ

הדמהןמםיעפשנידשההשעמוםיפשכה

ןיבתןאכמו'אבאסמחורתארקנהאיהה

'ירכזנהתורזהתולמהשוריפבלודגםעט

םנורכזוניתוברירבדבםירכזנהםישחלב

םהלןיאםההירבדהשיפלעףאהכרבל

"אזימרבאמיכחלוןמצעולמבאלשוריפ

"הנבתויראבגהיחתאלהפשכמקוספבו

ץראבםדאהתערהבריכ"אריו

עיגהאוההםגפהיכרמאמוגו

,הנוילעהץראהדע

רפס'וגוםדאהתעהשעיכ"םחניו

ריעזבאה'ייםחניורהוזה

ךליתרמאשהממהזןבהורמתיאןיפא

אנימיןיילתאהבורהוזהרפסרחאוקמב

לכואנידוימחר'כושחוארוהנאלאמשו

אנידוימחראכושחוארוהנאנמשואגימז

ולעישכרמאןנחוייבר"םדאלשפנדוע

'מאנשןהלןריזחמיניאילצאןהיתושפנ

ןנחוייברתעדןבההגדגלאוברחבשיו

שירתעדואחאיבררמאמלזמוראוהיכ

דוסבותכלדיתעינאשהמלזומרישיקל

שדחערזםהלןתיאליכזמריכרוביעה

תעדיפלז'אברבכשערזהןמקר

םעטמםינורחאהםילבוקמהןמתצק

אלוחנינבליחהןמרבארסאנלודנ

'זאדעךרצוהאליכןושארהדאלרסאנ

"הזןבחוםדאביחורןודיאלוהזו

םגרתרמוגוץראבויהםיליפנה

ןוגיאלאזעזיזחמשןתנוי

'ןוגיאהאימויבאעראבווהאימשןמולפנ

"דאבניהןתשודקמולפנשיכאלמהיכמא

•ץראבויהאלשהלעמלשןתואאיצוהל

ץראבויהיםיליפנהרהוזהרפס

'גרחואןיליאאקפאל

ינבץראבויחלאזעזאזעאעראבווהאלד

אלכואוהאזרוץראבווהאלםיהלאה

'ירובגםיששאדכםירובגההמה'רמתיא

הרובגהןמםתקינייכירובגמאוהלביבס

תווצקששמהצקוהצקלכבהרשעסםהו

המכולשםולשהשךלמלשותטמיבבוסו

"הטמהלאוילגרףוסאיורמאתאד

ןיתשםירובגההמהרהוזהרפס

ןבשוחכאעראבווה-

ביתכוםירובגההמהאכהביתכאליעלד

יסוייברהלביבסםירובגםיששםתה

שממםלועמרשאםירובגההמהרמוא

"אקידםלועמ

'מאהדוהייברויסוי'רתורשרדמ

םאששרמאתאדהמכ

אוההמםלועמרשא,הלביבסםירובנ

תששלזמרלועימיןנינתדכםלועירקאד

זמרםלועמרשארחאןיגעתישארבימי

יאהב



תישארביי

י
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ולכותאלםהלרמאיונמאהנאול

לכבאהתהכורבורמאהתעהתוארל

ללכמומוקממביתכדיאמואיהשםוקמ

'תינורטמללשמומוקמתאעדידאכילד

תראבןכיהמועדיאלוקוחרוקממהאבש

הנוגהוהאנליחתשאאיהשועדישדע

רואהדצמיאדותאזורמאיהישעמלכב

ולאשםלועהריאתהישעמביכהחקלנ

ורמאימוקממןהלהרמאתאןיאמהתוא

ייהתהכורבךמוקמישנאםילודגכא

תרחא"דובכןיאיכוךמוקמךרובמו

אלאהלםיכרבמיאמאערגאלויתואבצמ

ולהיהשךלמלהמודרבדההמללשמ

הדשתכיתחונממבורקבןגלץוחוהאנ

וכלהויתויקשתלחתבןנהתאהקשהםאו

הכיתחהתואךאןנהלכלעםימהםהל

לכהשפעףאהקבדהניאאיהשהדשלש

הקשהוםוקמהלחתפךכיפלאוהדחא

קרראובמכאוהרמאמההזוהדבלהתוא

ינפמןתנשםעטהלעךררועלךירצינא

ועבקותירישעהתאזההדמהיכרבמהמ

תודמהראשמרתויהמצעינפבהכרבהל

הנושארההבסהןמוכרבתמםלכשירחא

ךלמללשמלישמהו'ךרבתיוהלעתי

דאמלודגדוסאוהןינעהווכוןגולהיהש

םעהתוקיבדותלבקןיאתרכזנההדמהיכ

ןינעכהינפלשתרודמהראשכןינבה

'וינימובלולהםעדנאנוניאשגורתאה

ןימולשתאוהשתרצעינימשןינעכו

תוליצאאוהיכומצעינפבלגרוןושארד

הכירצןכלןהלשודחאכונניאוינושארה

'נשןינעכןינבהםעדחיתתשידכהכרבל

,'ושפנברושקושפנועודיהרענהלע

םאנשןינעכןינבהףוסבאיהשינפמדועו

ןכלעוצצקהבתועיטנהיצצקמבורו

בטיהןנהוהמצעינפבהכרבהלךישמה

המ

'דאמהזןנהואקיתעבאלואילתאהב

םדאאיצוהלץראבםדאהתאהשערשא

הארמכמאנשץראבהיהאלשהלעמלש

ובללאבצעתיו'הזןבהווילעםדא

עפשהענמניכםהמעהקלובללוכיבכ

תאובצעוורמהמהוןינעכוילאאובלמ

"ושדקחור

יאמוחריבררמאריהבהרפס

דחאןהבלודובכי

בלוהלעמםשלעארקנדובכהשאלא

דובכונייהוהטמתלועפםשלעירקיא

תארקנםימשהבלונייהוםימשה

איהיכבלםשב'ידובכאיהשהניכשה

ןופצדצבהטונבלהותוביתנבלמהלולכ

לזוניתוברםגו'ותלבקרקיעםשמיכ

בלבםירביאהששתולהאתכסמבונמ

לולכאוהיכזמרםירביאחמרםשהנמש

הזבליאמוריהבהרפס,תווצקששמ

םילולכובוםימשהבלדעביתכדונייה

תעדירבכו,המכחתואלפתוביתנבל

יכןבהולארשיתראפתלםשםימשהיכ

ויתואהבושמשישתואתויתואהלכבןיא

קרהלעתילודגהםשהדוסםהשוהי

ובהביבולהלילךרמאבבלתויתוא

יכדבכנהםשבארקנודגהםשהיכזמר

"וברקבימש

אלמוהיניאמריהבהרפס

ודובכץראהלכ

ןושארםויבתארבנשץראהתואלכאלא

האלמלארשיץראדגנכהלעמלאיהש

דובכיתכדםימכחוהיניאמוםשהדובכמ

יוהיאמוימ'כבביתכויולחניםימכח

ךלמלהמודרבדההמל"הז"דובכ

וילייחלכשורדחבתינורטמולהתיהש

לכםיאבוםינבםהלויהוהבןיעשעתשמ

ורמאותואיכרבמוךלמהינפתוארלויה



חל תישארב

.רבחמאיהיכעשתאלורשערמאהזלו

אלורשערמאדועולכהתמלשמוןינבב

ףוסןיאמןתוליצאשפעאיכהרשעתחא

הלעתיומצעדצמןינמברדגנוניאהלעתי

המלכןיבתרמאמההזןיבתשכו'ןאכדע

ךותראבתנהגהןיבליכשמהוונבתכש

זמרהודובכהךלמוהזו"דובכיפונירבד

אוהתואבצ"רמאנשלארשיתראפתל

"יערהדובכהט'נשוהוהלסדובכהךלמ

אדכיערהדובכהלארהוזהרפס

'נובתיימויתורובגערו-

אעהינימאקפנוהרובנמאיתאדרטסאד

השענרמאמיכובלuבצעתיודאמארונ

יבלארקנההדמהרמאמהיהםדא

ובלבמאימאיברהברתישארב

הנבשךלמלךלמנ

אלוהתואהארלכרדאדילעןיריטלפ

לעאלםערתהליוארימלעולהברע

יובללאבצעתיוךכאהמתאלכרדא

השעיכ"םחניורהוזהרפס

ץראבםדאהתא

,ץראבהוהאלדאליעלדםדאיקופאל

אלארמאנאלבצעיוובללאבצעתיו

אתלימאילתהיבדבצעתאוהיאדבצעתיו

לאבצעתיובצעתאאלדןאמאקפאל

ןאמכובללאאלאביתכאלובלבובל

אבילליאהיזחאדהירמללבקמובצעתמד

-ןיבללכד

רשאםדאהתאהחמא"רמאיו

המדאהינפלעמיתארב

םימשהףועדעושמרדעהמהבדעםדאמ

לשםדאאיצוהלםיתישעיכיתמחניכ

"המדאבהיהאלשהלעמ

יכונזמררבכוזיניעבןחאצמחנו

*נוילעהםגוכיבכיגותחתהטבתהב

יכירמגלולטבתגאליכזמרכעןילטבתמ

ארושיקרהוזהרפסבהזןינעלעלזראש

יחוהיאאכהדעהאליעמלעדאדוחיד

האליעמלערשקתאוםייתסאןמתןימלע

'דחאוקמרקיאךכןיגבוהילידדוחייב

םוקמלאםימשהתחתמםימהווקביתכד

ןמתןישנכתמןיפישלכויגרדלכדחא

תילוללכדוריפאלבדחהיבוהלוכיווהו

ייאהאלאדחאדוחייבןדחייתאדאגרד

'תבויתבםיתסחרואבוהלוכןיסכתאהיבו

ןינעביתכרהוזהרפסברחאםוקמבודח

הנושארהשדחוימהםשלשןיהההינש

ורמא,לארשיתסנכלתינשהוהניבלזמר

אנוקיתאכלמהמלשןושלההזבםש

יאהמיתייערהפיךנהרמאוילגדהאמדק

ירקיאדהלכירקאניינתאנוקיתוהוה

הלכירקיאאלהאמדקהאתתלדאבקונ

ןיעידיןינמיזלהלכירקיאהארתב'ה

ןוניאיאיגסןינמיזאהדןיאיגסןינמזל

'הנימקלתסאוהמערבחתמאלארוכדד

'תאמוטדנבהשאאוביתכ'גמיזאוההלעו

יעברוכדואבקונהאכדתאד'תעשבונו

הלכ'הלכירקיאןידכהמעארבחתאל

אתוערקיספאאלאמיאיאהלבאשממ

ןיירשדחבוןיקפנדחבןימלעלוהייורתד

אדןמאדקלתסאאלואדןמאדקיספאל

אלויאדואצוידעמאצוירהנו.יתכךכןיגבו

ובזכיאלרשאםימאצומכויתכו"קיספא

הוחאבתוערביתייעריתכךכןיגבווימימ

הלכיאהאכהלבאתמילשתודחאביירש

הלכאיההמעארבחתאלארוכדיתאדכ

רפסלעבןויכהזליכילהארנוןאכדע

תוריפסרשעורמאבדבכנהורפסבהריצי

תחאאלורשעעשתאלורשעהמילב

אוהןוילעהדוחייהשפעאיכ'וכוהרשע

הלכהדירפהלואיצוהלןיאםלועדוסידע

'האציתואבצ'ויםעמתאזםגיכןינבהןמ

תונ



תישארב

המשנלטונותושרלטונןינעכרשבלכ

'וכוםיעשרהןמערפילתנוממאיהו

ןינעכושריתלבתלעופהניאיכרובעבו

הצורשחלאלבשחנהךושיםארמאנש

רמאכעהלעמלמולןישחולשדערמול

לעםדימשהלתרושרלוטילינפלאב

טשפאביבנגודוסוהזםיערהםהישעמ

'בטיהקוספהלכןבהוץוחבדודג

ןיאיזפןבאנינחיבררמאאברתישארב

.ביתכהוןוביתאהלעמלמדרויעררבד

חורםהלרמאירוטיקוגלשדרבושא

ץראההאלמיכ'ורבדשועשאיההרעס

תדמהתיהשגורטקהןמאוההזלכסמח

ץראהאלמתנםאטחביכתגרטקמןידה

תוחכתחתהאמוטהתוחכמהקניוסמח

.-הרהטהוהשודקה

תבקהףאיזחאתרהוזהרפס

לכץקחנלרמא

ץקוהיאאדוהיאיאמינפלאברשב

ינפלאבאתיירבדןוהיפאךישחאד

חילןימידקמומלעיבייח'נפילואןאכמ

: ןולאכושחאלוהיילעהילןאכשמו

יטנאלוןיתמשנליטנושר'ליבהיד

ינפלאב"תכאדלעו,ושרהיליבהידדע

אמלעינבדוהייפא'כשחאלושרלוטיל

*-ץראהתאםתוחשמיגנהוךכןיגבו

ירמוגורפגיצעתבתךלהשע

תרדמינפמרתסהלוהוצ

,םעזרובעידעעגרטעמכיבחאדכןידה

ינעכו"דחפינפמרפעבןמטהורוצבאב

רקנדעותיבחתפמשיאואצתאלםתאו

וניאלבחללבחמלתושרןתינשןויכיכ

קולחלירציכםגעשרלקידצןיבןיחבמ

יהגבדועראבתיהזודובכהל

אתומדאנמזבןגינתרהוזהרפס

אמלעבואאתמבתיא

אל

ןימלכמןכוםדאהןימםויקלראשנחנ

רפסיץראהלכינפלעערזתויחהלןימז

רשאםדאהתאהחמאיירםאיורהוזה

םדאאקפאלהמדאהינפלעמיתארב

יודוחלבאתתלדםדאמיתיאויאליעלד

אדםיאקאלדםושמללכאקפאלואל

-אלכדאמיתסאתמכחאלמלאויאדאלב

המכחינאדההאשירמכןקתתואאלכ
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•יזיניעב

חנתודלות

ינפלץראהתחשתו

אלמתויהלה

'סמחץראה
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'נווכהוךמעתחשיכןכו"תיחשמשיאל
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?שמחםעטהזוהביתבהזומרההבושתל
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דוסמןיבתהלילםיעבראוםויםיעברא

הנשלםויםויםיעבראדוסמוונכיםיעברא
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'תכךתאיתירבתאיתומיקהוםעטו,הז

איהםלועמתירבההדעולודנהברה
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יכהירקיאוהיאואנפוטוגבליזאאלבחמו
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הוהאלבחמדןויכאמעטיאמ'רקבדע
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שיאאדכדוסדועובזמרנועודיוטשפ

,הילעןידהתדמטולשתאלשושפנרפכ
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אלשחגלעבשנוודיטשפהבקההשעהמ
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שונאאב'הדירוהותשאבםינותחתה
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תוריפסרשעבםלשדוחיילכהדחיילו
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ירמוגוחוחינהחירתאוזחריו

םשכ

איההלעתיםשהתחגשהיכלעקוספה

םיאבהיכתומהבהותויחהיטרפבוליפא

וחמנראשהלכןימהםויקלויההביתב

תיטרפןהבהתיההחגשההןכלעולובמב

,םלועההיהומאשושדקרבדתארכזיכ

הלעםלועהתאירבבולרשאןוצרהו

רשאםינימבםלועהםויקבהצרווינפל

אלשםאיצוהלהתעהארהנהו,ובארב

יכץרשהוףועהריכזהאלוהביתבולכז

,וערוילעדיגיוןהמעהושהיחחריכז

וררועתנויהנבהזראבאןקהחולישבו

אבלובמהשינפמרוכזיותלמלעללו

היהשדועבוונשריפרשאכןידהתדמחכב

היהאלוביתבהיהחנםלועההלכמ

רכזנהתלועפהתושעירחאוינפלןורכזל

לכביכםיהלארוכזיוביתכןכלעו'חנ

'םעטהשרפנרשאכםיהtרכזוהלובמה

םיתסהוהחגדןיגברהוזהרפס

דרתבלאניעמ

אזגורחנואמלעיצישואנידדיבעתיאד

דכאהדחנתאםיהלארוכזיוביתכהמ

אניעמםיתסדרכדאאלאמלעיצישהוה

איילגוםיתסהבקאנפילואאדאזרוהוה

רתאאוהםיתס.אנידיבאוהאדאיילג

לכךכןיגבוןמתמןיקפנןאכרבלכד

ירשןאכרבומיתסבןוניאדשנרבדיולימ

רתאאוההאילגתאבןוניאדלכווהיילע

רתאוהיאדןינבולעא"רשאנידיבד

אנווגכהאליעאזרבהוהאלוכויילגתאב

"אליעלד

ונברקירמוגויילחבזמחנןביו

תןברקהיהאוהםגחגלש

רזעילאיבריקרפבלזרורמאשומכהדות

ימןמינליצההבהרמאושרדוחנבשי

בייחינאהזהרגסמהןמינאיצוהולובמה

ןמחקלחנהשעהמ'ןברקולבירקהל



מחנ

היחדועבהורכאיותויחחופרטיוהמהבב

ולהיהייכותמהבשפנקידצעדויזמרהו

הלבקםאוהירבדחלאיושנועתעבעידי

זומרישןכתייךפשיומדדאבסעטוילבקנ

וניתוברורמאשהממהזןבהוןוילעהדאל

יתויוגאלמםיוגבןידיוספבלז

'זמורינאתלמ"וגוםיקמיננה

לעורבכונזמררשאכניכשל

ילובמהתאיבמיננהינאוהלעמלמאןכ

י'גיפרתוידיוץחמיהלילשהוז'דמבתעו

tרבכוגוירבהתואתאזםיה
'זומרהיהתאזתלמוריפתעדירמאיו

תשקובכרמהיעדוירמאשןינעכתשקב

דוסיאוהתירבהתואוויפיתכןיבהניכש

רשאכתרירבארקנותואארקנהםלוע

"ןתונהאוהינאו'ראבנ

תשקהדוס"וגוןנעביתתניתשקתא

ישוקןושלמונושלודאמארונ

שלשמלולכההלעמלשדובכלזמרוהו

תלכתוודאוןבלינווגהשלשבשמאתומא

'ומדארמאוה'וגותשקההארמכ'נשוהז

ןנובתהוימחרוידודסדמלולכה'ידובכ

םדואהוןימיבןבולהיכתשקהתוארמב

ובכמרזגנאוהיכעצמאבתלכתהואמשב

םדמאוהזו,דאמהזןבהוהלעמלש

?ראןנעביתתניתשקתאהברתישארבב

ןכרשפאיילשקומאוהשרבד,יתושק

יא"ריפדןישקאלא

דובכתומדאומתשקרהוזהרפס

ןייזחתאדןינווגןוניאוי

אוהקוריוקמוסורוויחתרומדאוההב

יאדרטסבלאכימ,'ידובכתומדהארמ

ארטסבלאפר'אדארטסבלאירבג

לכתסהלםימכחורסאןכלעו,אד

לאטיבהמיאר"יכביתכדםושמתשקב

"םיהלאה

ינאו

םידחוימםדאבםירכיאשישםשכ

ךכ,םהבאצויכותוארלזיעהםתלועפל

םתואביארקנהלעמלתויו.ולאתוחכשי

לודגדוסהזוםתרועפלעםינושמתומשה

."הנביחיותשרפבראבת"-

ןיבקנןירתבאגאתרהוזהרפס

'בקונדחבמטוחד

'מוהתבאבקונבעקתשמוטיהלאננתקפנ

דיקואדאשאקיפנהבקונדחמואבר

ףלאהאמעבראבאטהלתמויבוהלשב

אברקלירגדןאמואלאמשרטסבדןימלע

ריקואואלכאדאשאיידאשאירקיאיאהב

אלםסבתאאלאשאיאהוןישאראשלכ

קיפנדאננתיאהויאנברקדאשאב

אננתבאלאםסבתאאלארחאאכקונמ

אמטוחבןילתאלוכואחבדמדאנברקד

"חוחינהחירתאיחריוביתכךכןיגבו

רוסרסהלשמךיתעדוהרבכובלuרמאיו

קוספבםגםלועהתאירבבלכרדאהו

ןברקהתבסבהתעהנהו"ובללאבצעתיו

וזועתרניכשולארשיתראפתודחייתנ

דועללקלףיסואאלרמאובלתארקנה

םדאהאטחרובעבהנוילעההמדאהתא

לכןיבוריעבלזוניתוברורמאשומכ

,הזןבהוונוקתעדמובשיונ"בהתפתמה

ןנעבשקהתואתנאכונרכזשודמהינשבו

'רהזאאיהומדושפנברשבךאםעטו

ששדוסבודוסיתזמררבכויחהןמרבא

רבועהלכיכושארהםדאהוטצנשוצמ

רבאץצקמוערוגאוהתוצמהןמתחאלע

יחהןמרבאוהזוהנוילעההככרמהןמ

דוסןימאנםאהזלעףסומ'הזןבהו

וליאכיחהןמרבאלכואהומהבהלוגלג

'מאו"הזיבהווריבחירביאמהארבאלכוא

לערבועהיכםינורחאהלבוקמהןמצק

לגלגתיהבושתהשעאלויעכהלוזהוצמ
רפס
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קבדתישאלךאהזהםרכהשקביו

ינימינשובשיםרכההזביכויתופילקב
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ורמאשןינעכ.תצקמבןושארהםדא

.לודגהרזעילאיבריקרפבלזוניתובר

ולרמאןדעןגמהשרוגשןפגחנאצמ

דומללךלהיהאלחנאוהךורבשודקה

'וכוז"אלאולםרגאלשןושארהםדאמ

םיטעמםרכההזבןיסנכנהיכאצמתהזלו

רבכוםולשבואציוםולשבןיסנכנהויהי

ןחמסדרפלוסנכנהעבראדוסבתעדי

רחאעשילאו'ורמשנאלןהמוותמ

קלחוהרזיתפשהגפוטתתפניכהארשכ

ןמשמ

רבלילריסאיחאתרהוזהרפס

תשקבאלכתסאלשנ

ריסאוהאליעאנקוידדוזיחוהיאדןיגב

ינהכדתעבצאבאלכתסאלשנרבלהיל

וזיחוהיאדןיגבןוהידייסרפדאתעשב

הלבקהימכח'גמא"האליעאכלמדארקי

הדמתואבלכתסהלאוהרוסיאהשושריפ

אטחכ,םלועהגהנמ'יהשינפמדבל

'םלועלאבאלשוליוארכעוןושארהדא

ותומדםודאוחצידודםירישהריששרדמ

לשותומדךכןבלמוקורימרוחשמםדואמ

תנווכהנהו"'וכותשקההארמכהנה

הנותנהןידהתדמאיהשיתשקתאקוספה

היהותירבהתואלהיהתןידהתעבןנעב

וינפ"ריאיאלשץראהלעןנעיננעב

ןידהתדמהתארנוהיבשויתאטחמהילא

םימחרהתרוכזבתירבהתארוכזאוןנעב

תואההנהויץראברשאףטהלעלוסחאו

הבשירבהוהלימהתואאוהתירבהוהזה

תלסודיבשישימללזוניתוברורמאשוהזו

ודבעלעונתנוונבלעונתילשקבוחתור

-הזלכןבהו

תישארב'וגוןנעבתשקההתיהו

תדמוזםיהלאןיבהבר

לכבהיחשפנלכןיבו,הלעמלשןידה

לשןידהתדמוזיראהלערשארשב

ןידהדמוהשקהלעמלשןידהתדמהטמ

ןינעתעדדבכוןאכדעהפרהטמלש

אלוץראהלעורמאוהזוולאהתודמהב

"ץראברמא

וטשפוגוהמדאהשיאחנחיו

לודגדוסהזבזמרנועודי

'הירתסוהרותהיקמעבוסנכנשםימכחל

'מאנשםרכתארקנהניכשהיכתעדירבכ

ןמותואבצ'"םרכהמלשלהיהםרכ

ויבגעברמושמהןייהאצויאוההםרכה



.אמ חנ

-

רשאתוינפוגתוואתהינייעמלכולפשה

'נשןינעכהנממוכשמנםלכהזהםלועב

רמאנההיתורענלקחוהתיבלףרטןתתו

םחלאציהנממץראיתכו,ליחתשאלע

ץראלזמרהש,שאומכךפהנהיתחתו

םלועההזבהתואקזחלונויכהנוילעה

התואןיכהלןישועויהשהשעמהחכב

דיבענוםגרתלאיזועןבןתנויוהדעסלו

'הידיבאברחיושנוהישירבודינסאנל

םהיכ"הדמדגנכהדמהיהןשנעהנהו

ושנענןכלעו,ןינבהןמהדירפהלוצר

,"תוצראבותונושלבןינבהןמםדירפהל

ידקמםעסונביהיוורמואבוזמרדוסההזו

ברעמבוקבדוחרזממועסנאקודםדקמ

רמואבותכהםהילעילכהתכשמהיתלב

זאיכ"םהימיוצחיאלהמרמוםימדישנא

'םתיצחמלםדאהתונשוקלחנ

ריכזהמוגוריעהתאתוארלי"

הנהדחוימהםשבהדיריתלמ

'האראואנהדרארמאנםודסןינעבו

'ויתשריפרבכוובלt"רמאיוךרדכאוהו

'היבאאטחלהמודםאטחיכזמרדאהינב

ינבאיירמחינבאמינהמ,םדאהינברב

'האמדקלודגםדאדיהונבאלא"אילמג

יכהתעמןיבתםהמרצביאלהתעוםעטו

םימדישנאאנשםתבשחמיפכושגעגןכ

לכבהנהוירמוגוםהימיוצחיאלהמרמו

ןינעבוןאכויהלאםשריכזהלובמהןינע

ונודינלובמביכדחוימהםשריכזהםודס

םשהשץראהתתחשהלעהלמחילב

היבשויתאטחבהנממוינפריתסהלודגה

ץראבהלעמלןכוונלהארנהןנעהאוהו

הילעמחכהרדעהבוינפהרתסהבו,'ייחה

םימחראלבהנממאבלובמהתרקחרתהו

איהההדמבונודגאלןאכלבא,הלמחו

רודכםהואטחאלשיפללכהתאהלכמה

דריו

התבסוהנינעותלשממהארוהכחןמשמ

ארקנןכלעויונועאשנוםשאורמשנאל

םדאהגהוירחאלאבוקבדהתבסברחא

הרבאםנמאהזהןייהןמורמשנאלחנו

והז"םולשבאציוםולשבסנכנהעוניבא

''רצממםרבאלעיומירצמםרבאדריודוס

שבדםהילערמאנולשכנשםתואםנמא

היהחנהנהו'רמוגוךיידלוכאתאצמ

ותורעמשייבתהלןייההזמותותשביואר

ןושארהםדאכאלאוההםוקמבוקבדהו

ויבאתורעתאהארםחויותלרעבךשמש

האורה'ןומדאירבדתאינאהאורןושלמ

םשםנמאללקתנוערזכעוירמוגוהתא

תינרוחאוכלהקרואראלהיבאורעתפיו

וכרבתנןכלעוייתומתודרויהילגריכ

ירמונותפילםיהלאתפיבותככ

לדגמוריעונלהנבנהבהורמאיו

איהרכזנהריעהירמוגו

הנטקהםשורמאתאדהמכהנטקריע

''ייםשזועלדגמאוהלדגמהו,לחר

'םינוילעהימשלזמרםימשבושארווהזו

ריכיםששוריפעדויה,םשונלהשענו

הניכשהדירפהלוצריכהערהםתבשחמ

האמוטהתוחכויההדרפהבוןינבהןמ

הפרשגווהזושחנהתמהוזמהבןיעפוש

היהונתראפתוונשדקתיבדוסב'הפרטל

'השדקמתאיכדוסבו,שאתפרשל

ךלעדויןבאלהנבלהםהליהתואמט

לוכייניאוהמוקרועישדוסבהזדוס

ויהוהשארהןבאהאיהןבאהושרפל

ושעישחאוברדגנכטעומרועישןינתונ

םהלתושעלורמאםתרוצכלדגמהוריעה

גיהנמדיבונתניאלשתאזבגהנתהלםש

אייחיבררמא"םשונלהשענודב"רחא

םתועטתכסו'הרזהדובעאלאםשןיא

םלועהתגהנמאיהיכםתוארבהתיה

ילובמה6iאז
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רשהילעןיאשלארשיץראוצראהןמו

יכדוסוהזךרבתיוהלעתישהקרלשומו

זמרהזלוךמעלעוךריעלעארקנךמש

הקלחנשץראההגלפנוימיביכבותכה

םוגרתבו"םהילעינוממהיכאלמעבשל

ןיעבשלימאהדרנהבהםגרתימלשורי

ייץפיו-'וכויהומדקןימיקדאיכאלמ

אתרקדיוליעיידארמימאילגתאוירמוגו

םיעבשלבקלכא"כאלמןיעבשהימיעו

םשורוהימעןשילדחודחלכואיממע

םאםנמא'ןמתמןונירדבוהילידהיבתכ

הנוילעהץראהלעץראהשרפלהצרנ

יכםלענובגשנץראההגלפנשוריפהיהי-

רבכוהזןבהוןינבהןמהיתועיטנוצצק

"הלעמלוהונזמר

'יקידצהירמוגוהנשיעבשחרתיחיו

םההנקהלשויתודמבםיקבדה

םהםהובאהלזרורמאשןינעכהבכרמה

לופכאוהרמאמההזיכףאו."הבכרמה

הבכרמםהשםינוילעהתובאלובזמרהש

הטמלשתובאהםגםוקמלכמהבושתל

יכהבכרמהםהםלועהםייקתנםתוכזבש

ודחייתנשתרודמ'גהןמתולצאנםתושפנ

היההעוניבאהרבאלשועבטכעו'םהל

ןאנסכאלשארהיהודסחללגסומוןכומ

ראבבלשאעטיו'נשהחוורלחותפותיבו

הדמביכןינבלשארתויהלהכזבעיעבש

תדמלהכזויולןידדומהבדדומםדאש

"םהרבאלדסחרמאנשדסחה

קחצילוםהרבאלריהבהרפס

'וחכונתנבקעילו

דחאלכךלהשהדמבוחאודחאלכלדחא

דסחלמנםהרבאולןתיגהתמגודדחאו

ירבועוםלועיאבלכלןימזמהיהשםלועב

"םתארקלאצויודסחלמוגוןוזמםיכרד

וחתשיודועוםתארקלץריואריוביתכו

הצרא

םשהםהילעאיבהאלןכלעולובמה

היהלודגהםשהםגאלאלובמהדבכנה

והזהלכהשועםימחרהןיאואוההןידב

"םשרכזנאלשלר'בשילובמליידוס

ייוביתכדאנשיאמורהוזהרפס

לעוםודסלעריטמה

?הלאביתכדאנפוטבאנשיאמו"הרומע

אוהיוןנינתדרתאלכבאלא,רתאלכב

יודוחלבאנידםתסםיהלא,ונידתיבו

ימלעאצישלאלואנידדיבעתיאםודסב

לבא.אנידידהבוהיאברעתאךכןיגבו

וחכתשאדוניאלכויצישמלעילוכ'נפוטב

םיתסאההימיעדוחנאמיתיאואמלעב

המאדלכםעויזחתיאאלדהוהאניעמ

אדלעוהיליצישאמלעבחכתשאד

םיתסםיהtגאלוכיצישאלואיילגתאב'י

אדלעויצישאלוכאהדארמטסאליעבו

לובמלייאדאזרו'הוהיודוחלבםיהלא

אנליכיאליתכדארקאלמלבשייאמבשי

אנידםעאתאאלדודוחלבבשירמול

ביבשידדבםתהביתכובשיאכהביתכ

דחוימהםשהרכזוהשםעטהאעיודוחלב

המויתועיטנוצצקיכהגלפבוםודסב

יהזןבהולובמבןכןיאש

קוספב'וגוםיוגה"אודרפנהלאמ

ןתנהגלפהרודביכזמרנהז

דחארשוץראהןמהקלחהמואלכל

םהוםיעבשםלוכןיבוהילעהלעמל

םיעבשןוילעהןליאהןמםיפנעםיעבש

'יארקנהםהודובכהאסכםיבבוסהםירש

יכריעביבבוסהםירמושהםירישהרישב

םהוהלעמלשתוריזגהםיאבםהידילע

יותמואלעדחאלכםיצילמוםירמוש

יכ'גשתומואהןמיקלחלארשיראשנו

יקלחיתכוהולרחבבקעייכומע"קלח

יולהלחגלרחבםעהישפגהרמא"י
י



כמ חנ

אחורהבהאלכיהליטנאליעלאנימי

אדבאדארשקתאלהבהאירקיאד

הנהינמיסודחיוהימלאדבאדקבחתאלו

וריפשויתאהארמתפיהשאיכיתעדיאנ

ומוקמבראבנהזוםידשןוניאבאתתאד

ורצילערבדשקחצידלונןכירחא,הנב

הרובגהחכולןתנוהמימתהלועברקתהל

דקענשירחאילהיהקחצידחפורמאנש

היהןכלוףרשנוליאכותכהוילעהלעמ

ודקעשהדיקעהילוליכןויסנותואליואר

דחפבםייקתמםלועההיהאלםהרבא

חצוחאציאלושדקהיהןכלו,ותרובג

ןנירמאדכימהןמאצישאהשומכו,ץראל

ודליוורהימהרמאו,'יממשאריצירפסב

ונממתאצליוארהיהםהרבאמןכיהליפא
לקחצי

וחיאדקחציתולכיההעבשרפס
ליטנאלמש

ןירעתימןינידלכדאנידיבדאלכיהוהה

"ןמתמ

וחכשקבקחציאבריהבהרפס

אלוולהתואונתנו

ונייהדהרובגהדמלטנוהכזהבהצר

?ויבאדחפבבקעזעבשיוביתכדדחפה

םהלהיהאלקחצילוהרבאלהנהוקחצי

אציםהמדחאלכמיכםערזבתומילשחכ

םהרבאלהאמוטהתוחכלשהזיחאםוקמ

ודידוסוהז'ךיתעמשלאעמשילורמאנ

ןתגשםהרבאמאציוחכיכובלכדיולכב

"ןימימרשאהאמוטהתוחכלהזיחאםוקמ

יוגחבינכושאנשושעלשוחכאציקחציו

האמוטהתוחכלחכןתנוהזןבהועלס

היהשהעוניבאבקעיאבןכירחאkמשמש

תדמשפתרדנשורדנםייקויתמאשיא

ליפ"בקעילתמאןתתנשוקלחלתמאה
יגוקיאהשדוסוהזתראפתםימשאתמא

המילשםידסחתולימגהתיהתאזהצרא

דסחהתדמולןתנוותדמכולדדמהנקהו

םהרבאלדסחבקעילתמאןתתרמאנש

היהאלםאשדמלמםדקימימיאמימוגו

אלדסחהתדמלהכוזודסחלמוגםהרבא

הכזשליבשבותמאדמלהכוזבקעיהיה

דחפתדמלקחציהכזדסחתדמלםהרבא

ליאוה"קחציויבאדחפבבקעיעבשיו'נש

תרדמלבקעיהכזדחפהתדמלקחציהכזו

הבקהולדדמוםולשתרדמאיהשתמא

תישארב."םתשיאבקעיוביתכדותדמכ

"םידסחתולימניתונמואינאהבהלאהבר

דוע'ישובלמשבלואביתונמואתשפת

תרמואותחווצהתיההקדצןבוארדאםש

השעישימןיאיתאהשועםהרבאןיאםא

יולגרלוהארקיקדצרמאנשיתוא

דסחהתדמהרמאךכריהבהרפס

םהרבאתויהימילכ

יתכאלמתושעלינאיתכרצוהאלםלועב

ורמשוימוקמבםשדמעםהרבאירהש

'כזמינאשיתכאלמאיהתאזינאויתרמשמ

'םתואהכזמינאובייחתנ"יפאוםלועהתא

'היבאןוצרושעלםבלבאיבמובישמדועו

ראבבלשאעטיויתכדהרבאהשעהזלכו

וימימוומחלרדסייםשבםשארקיועבש

רבדמוםתואהכזמהיהוםלועיאבלכל

יהt"תאודבעידבועםתאימלםבללע

ויהשדעםהלשרודהיהוץראהוםימשה

הכזמהיהםיבייחהףאדןלנמוםיבש

והכזאאלא'םהרבאמינאהסכמהביתכד

הרבאאבםימחרהילעשקבישיתעדיש

.וזהרקיןבאולונתנולתתלחכשקב

דסחלשותדמחקלוהכזהתואהצראלו

יוגוינימילבשוילענשוהזהרבאלסחנש

: תולכיההעבשרפס
הי

ולש6iiבו
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ןישידקןיתישואוהיוהימלהילינמושידק

ורחסאדןוניאלארשידסופורטפאןיאלע

אחישמדודללעימלהילינמורקיהיסרוכ

'נקתאלואליעלדםלשורייערתללעימל

לעדהה"האליעאביכראתהבאםעהיל

לעוודבעדודליהשערשאהבוטהלכ

'נשותדמדגנכםיליתתושעלדודהכזןכ

ומחלמדודםחולהיהכעו'ברעךלוקיכ

איהשtארשיחצנלזמרחצנמלמואוםשה

ארקנולמשהעירכהלתדמועהןימיהדוס

דסחהחכבתומחלמהחצנמשיפלחצנ

דחייתנןכלעוחצנךנימיבומיעגרמאנש

המןתעבראמדחאלכםעהבקהלשומש

דיסחהו''תלוזוהשמיהלארמולןיאש

םותחלגהונהיהלfברהןבלזקחצירה

"םלשוריהנובודודיחלאןוזמהתכרבב

תויהל'כזוותדובעלםשהוברקשירחאיכ

הלפתברכזוהאלובכרמהןמיעיברלגר

לזמורהןוזמהתכרבבותואןיריכזמונא

ךרבאינאדודמאשומכדודתיבתוכלמל

אשאתועושיסוכרמאנשךרבלהאנילו

ןודהתדמרושימבהדמעילגר'נשוהזוגו

ירשימבךלהתיוחרכלעםדאהתרשיימה

ינימשלעםרמאבלfרונווכהזליכילואו

השלשהיכאוהומצעינפבלגרתרצע

יעיברהלגרהותובאהשלשלםהםילגר

'הללעיו'גשהזותרצעינימשוהודודלוה

אלקחציבםנמאבקעיבןכוםהרבאלעמ

'תובאהןמהיחיכףאהזכןושלוניצמ

וילעהדחיתנןידהתדמיכרובעבםעטהו

ותוכזליבשבוןידלאלאוילעותבישיןיא

בשויוןידהאסכמדמועהלקהקחצילש

וינפלחנומורפאיכרשילעימחראסכב

וינבלעםחרמקחציוכזבוחבזמהיבגלע

תאזםגףאורמאנשןידהתדמבוליפא

קידצוקידצלכיכרשפאוירמוגוםתויהב

קבדיש

"wי

'דובכהסכבםיקוקחולשםינוקיאהש

הלעתניכי"ראיתמבלעוהביכרידוסוהז

דעקרועיגהאלקחציוהרבאיכםלכלע

'תכהתזיחאדעבקעילבאםלועועורז

ולבארמתלהתמדךתמוקתאזדוסוהז

'הרבאתכרבבךכיפלותולוכשאלךידשו

תכרבבןכןיאשהמ,םירצמאצמתקחציו

םוקמלןילועהאמוטהתוחכןיאשבקעי

בקעילשוערזלןיאןכאלמליאשיוליע

י

סילאעמשיוושעןיבאמייק

העוניבאבקעיאבריהבהרפס

הונתנאלוהבערו

תקחציוהלעמלםהרבאוליאוהרמאול

ןתשלשלוטתוןעצמאבהיהתהתאויתחת

ןתתביתכהו'םולשונייהיעצמאיאמו

אדכיוהדחםולשותמא'בקעילתמא

חיהיתמאוםולשיכ"תמאוםולשירבד

תלחנךיתלכאהוביתכדונייהו"ימיב

והלתיאדרומגהלחנונייה"ךיבאבקעי

•םולשהותמאהודחפהדסחה

קחציואנימימםהרבארהוזהרפס

דיחאבקעיאלאמשמ

רואוךעורחךנימייכאנשוהזןיפאבןיפא

ךעורזוםהרבאלךנימי'םתיצריכךינפ

םרמאמוהזובקעילינפהרואו'קחציל

אלתובאןירוקןיאובכרמהןהןהתובאה

םנמא"דודאוהיעיברהלגרהו,השלשל

תיבהןינבבקרוייחבאיההלעמלהכזאל

רמאןכו"םולשהוילעונבהמלשהנבש

אשדקימתיבינבתיאדאמויבהוזהרפסב

רתבדכלמדודםעאינסוביטהבקהדיבע

לחמדבגלעףאאנוחאוהההילןמדזאד

אלאמלעיאהמהלקפנדכהבקההל

'לשורייערתכעימלאליעיכאלמוהוקבש

ינבתיאדאמויבויארבאיתיהוהואליעלד

האברברלאכימלהנקהארקהשדקמ
ו--יי

ו



גמ.ךלךל

ךלךלםרבאלאלירמאיו
ךתדלוממוךצראמא

רבכ,ךארארשאץראהלאךיבאתיבמו

תויהרובעבוהלעמלובאהדוסדיתעדוה

'אנשרהנהרבעבדלונהעוניבאםהרבא

ירמוגוםלועמםכיתובאובשירהנהרבעב

ולתשוותעיטנוקממהרבאתאהבהרקע

ולוחיםשיכלארשיץראבימינפםוקמב

תעדירבכדוסהךרדלעותוכרבהוילע

אוההזהקוספהוהעוניבאםהרבאתדמ

'ץראלאדסחהתדממהעפשההלאזמר

םינוילעהםימהןמהתוקשהלהנוילעה

ךצראמיפו,השקןידהתדמהיהתאלש

תויוהלךתדלומודסחהתדמלםשאוה

ףוסןיאלזמראוהךיבאתיבותונושארה

"ךרבתיוהלעתי

הלדגאוךכרבאולודגיוגלךשעאו

זמר"הכרבהיהוךמש

םימתכירבומכהכרבומצעאוההיהיש

םהרבאהברתישארב'םיאמטהתרהטמה

לכךבוכרבנורמאנשלכהתאךרבמהיה

שודקההרבאךרבמימוהמדאהוחפשמ

"לכבםהרבאתאךרביואנשאוהךורב

תראתרהטמוזהכירבהמהכרבהיהו

זמרםיקוחרהתאברקמהתאףאםיאמטה

םשתעגונהאמוטןיאשדסחהתדמל

םירוהטהםינוילעהםימהםשיכ,ללכ

יבאםהוהאמוטלתולעמויכםירהטמה

באולינש'תמהאוהוהאמוטהתובא

"האמוטלןושאר"ץרשהאוהוהאמוטה

יעיברוהמורתבישילשוןילוחבינשו

"האמוטםשןיאיעיבשההצקבושדוקב

רמולכהניכשהלעזמרההכרבהיהואע

'כירבהדוסאיהשהניכשההרשמינאךב

'הינפלשתואירלקפסאהעשתמכרבתמה

םהרבאךרבתנתוכרבעבשיכהאורךנהו

,אמלעאדלכםעו

םשבארקנהבקהלשויתודמבקבדיש

תאךלוהרמאנשהבקבדאוהשהדמה

•םכחיםימכח

'לתשיאאלהאתתרהוזהרפס

םהרבאאתאדדעהימויקבהדוהאלו

םהרבאדילתשאאללבאאמלעםייקתאו

אנימיבהילדיחאואמלעבהיבחכתשא

אתאליפנדןאמלאדיבדיחאדןאמכ

'ריתיםייקתאואלאמשבהיבדיחאוקחצי

היהאלואמלעםייקתאבקעיאתאדןויכ

'ינשבקעימודלוניכהאורךנהוטטומתמ

רשעינשלזמרשפניעבשוםיטבשרשע

הריצירפסבםירכזנהןיגוסכלאילובג

םיעבשםהשפנםיעבשו'ריהבהרפסבו

.לכהומילשצמנהזבוןוילעהןליאיפנע

אלאדלכםערהוזהרפס

אמלעליתשיא

ןיטבשרשעןירתדילואדדעושרושב

ריהבהרפס"אמלעליתשיאושפנןיעבשו

ןינוסכללובגבובוהצהלולשיחאןליא

ןיביחרמ,'וכותימורדתיחרזמלובג

םלועתועורזןהןהודעידעדעןיכלוהו

ןינוסכtהולאלכוןליאהאוהןהמינפב

ולאלכמוכבםהוןידיקפןדגנכשי

רשאםירופסהלכיכתעדללכותינינעה

הלעמלםתויהבו,הלעמלםרקיעהרותב

ותמגודהטמלירפםידילומםינפלכלע

ןכלעושמשהןמאצויהרואהתמגוד

םטשפברשאםיברםינינעהרותבאצמת

םנינעךתולעהבו-םירתוימםינינעןיארנ

:תכדכוריאוהגוילעההרונמהינפלומ5

יךיתרותמתואלפנהטיבאויניעלג

ךלךל
וניבא6iiiגו



ךלךל

העושתץחוילהעושתץחרמאיורויו

םיהלאהשיאוילעףצקיוביתכו,ירמוגו

ךכיפלוםימעפששואשמחוכהלמאיו

ץראבהרבאתאאוהךורבשודקהקיזחה

תושעהלדיתעהלכבתונוימדולהשעו

'ץראבזאינענכהוםעטוהזןבהווערזב

הזיתשריפרבכוהלעמלשורשלזומרל

"הגלפהדוסב

ןתאךערזלרמאיוםרבאלא"אריו

חבזמםשןביותאזהץראהתא

תאזתארקנהץראהוילאהארנהיל

"וילאהארנהייל,לארשילתדחוימאיה

"הלעתילודגהםשלזמרילורמאב

תיארנה'ניכשלזמרויtהארנהורמואבו

."רשיתראפתלןברקהדוסאצמנםיאיבנל

'יתוברתנוכמארנהםנמאוזועתניכשלו-

םשהtזמרקוספההזביכהכרבלםנורכז

,הלחתתונברקהןמלבקמהדבכנה

יכןכבתכאלהזרחאאבהקוספבםנמא

תכשמהבםלועלועתילודגהםשלואנב

י"לכה

ןביומאןועמשרחתפרהוזהרפס

הארנהיילחבזמםש

אלאילחבזמםשןביוביתכו,וילא

אנבןיחבדמןירתםשןביואתמכחדאזר

איסכתאבדחואילגתאבדחםהרבא

"וילאהארנהילחבזמםשןביוביתכד

איסכתאבדחוהילילגיתאד'גרדאוההל

עדיאכהילחבזמםשןביוביתכד

תמדקמעדיאלדהמאתמכחדאזרהרבא

אגרדרתבאגרדםהרבארטעתאויאנד

'היליזחתיאדאגרדאוההלקילסדדע

יבררמא"חבזמםשןביוהברתישארב

ל'וכוהנבתוחבזמהשלשרזעלא

תיברםדקמהרההםשמ
םימtגתובהלהאטיולאקתעיו

יעהו

,תווצקהעבשלזמרםולשהוילעוניבא

ךירבהןושלמםישרפמשיוכרבנותלמו

יכהכרבלםנורכזוניתוברירבדברכזנה

ומכקחציוםהרבאבזחאנתומואםיעבש

קחציוםהרבאאלמלאשהלעמלונזמרש

םיעבשדוסוהזוהבכרמבהזיחאםהלןיא

•גחהירפ

ךליו"וילארבדרשאכםרבאדליו

םינששמחןבםרבאוטולותא

םרבאתכלבןרחמותאצבהנשםיעבשו

טולומעךלההנוילעהץראלעיפשהל

טולןושלוםהינשמאיהץראהתלבקיכ

ןורחןושלןרחמותאצבוהזוןיטוולןושלמ

הנשםיעבשוםינששמחןברמאוףא

.םינהכבתלסופהנקזהןיאיכתעדיו

םכשםוקמדעץראבםרבארבעיו

זאינענכהוהרומןולאדע

הכרבלונורכזלודגהברהבתכ,ץראב

תוישרפהלכבותואןיבתללכךלרמוא

והוזמרלודגןינעאוהוובאהןינעבתואבה

,הרצקןושלבהכרבלםנורכזוניתובר

,םינבלןמיסתובאלעריאשהמלכרמא

תועסמהרופיסבםיבותכהוכיראיןכלו

בושחיוםירקמהראשותוראבהתריפחו

םהבןיאןירתוימםירבדןהוליאכןהב

יכדיתעהלעדמללןיאבןלוכו,תלעות

ובאההשלשמדחאלהרקמהאברשאכ

יוערזלעאבלרזגנהרבדהנממןנובתי

חכמאצתרשאכןיריעתריזגלכיכעדו

הריזגההיהתןוימדלעופלאהריזגה

יאיבנהושעיןכלוםינפלכלעמ"קתמ

הוצשוהימרירמאמכתואובנבהשעמ

רפסהתאאורקלךתולכבהיהוךורבל

ךותלאותכלשהוןבאוילערושקתהזה

ןינעבןכוילבבעקשתהככתרמאותרפ

הרימאיותשקהלעועורזוחינהבעשילא



דמךלךל

ןידהתדמהתיהםולשהוילעוניבאהרבא

ביתכוילעהבגנהוהזו,השביוהבוגנ

"ינימילבשינודאלייםאנ

המירצמםרבאדריוץראבבעריהיו

"ץראבבערהדבכיכםשרוגל

.זמרנהכרבלונורכזלודגהברהבתכ

רובעבםירצמלודריויגביכהזקוספב

םהלועריםירצמהוץראברוגלבערה

תבהלכורמאנשומכםישנהםהמוחקיו

םתמקנםוקניאוהךורבשודקהו'ןויחת

בהזוףסכבםאיצוישדעםילודגםיעגנב

•ראהןמםחלשלםהבוקיזחיורקבוןאצז

היהנאלשבאהערואמלכמרבדלפנאל

הכרבלםנורכזוניתוברורמאןכוםינבב

שובכואצ'הרבאלאוהךורבשודקהרמא

המלכאצומהתא'ךינבינפלץראהתא

ילזלבעוכווינבבבותכםהרבאבבותכש

יכתעדלךלשיהלבקהךרדלעםנמא

תארקנההנוילעהץראבבערהתויהב

ברעמבאיהשהניכשהדצמאיהשםירצמ

ולשהוילעוניבא'הרבאםשדרילךרצוה

דסחוהבושתימימהתוקשהלוימימםע

הקנויבהשקןידהתדמהיהתאלשימחרו

•האמוטהתוחכמ

בעריהיוביתכהמרהוזהרפס

םרבאדריוץראב

חחייתאיגרדןוניאלכעדנימלהמירצמ

עינהשכבערבלדןיגרדוהלוכדאתתל

רקיעהניכשהיכ'ותשאהחקלנםש

שיאםהרבאלגוזתבהרובגהןמהתלבק

תראfותשאורמאורמאנשהמוהזודסחה

וגרהו'תאזהתיה'זתאמרמאתאדהמכ

תושבילזמרהגירהה'ויחיךתואויתוא

זמרהויהשביוהבוגנאיהשכלודגה

'ויחיךתואוהטמלעיפשמוניאשכ

ורמאוהזוהתלבקםשמיכויחיהנממיכ

םשבארקיו"לחבזמםשןביוםדקמיעהו

םירהרמאנשםימרוקמאוההרההי'זי

םימהןיעבונהזהרההןמו'"ינפמולזנ

ידקמ,ימחרהודסחהימימםששינוילעה

םשמוחרזמתארקנםויתדמלאתיבל

לאהתיבאיהbתיביםלועלהאצויחרוא

ןמאניתיבלכברמאתראדהמכןמאנה

דוסהזו,וברקבימשיכומכןינעהואוה

תראפתלזמורדמלהיכםוקמלכבלא

ףלאהןמךשומהראוצתוכישמבלארשי

ןבהוףלאהדוסמםיניגפמהמכחךשמ

רשאכיכבטיהקוספההזמהעפשההרדס

•אהבהלהאטיורמאלאתיבלעיגה

ןבםשלשהיינשהההלהארמולהצור

זמרהרההרחאןינע'תויתואעברא

םימהדסחהרונצבםשעיפשהו'הניבל

ןיאהאוהשםלועלשונומדקמםינוילעה

םנורכזיתוברתעדהארנןכו,לאתיבדע

ףוסבשאההוהניבלזמרהרהיכהכרבל

םשלשהנושארהאההאוההרההתלמ

זמר,םימלאתיב'תויתואעבראןב

הטנשירחאוםיארקנהברעמבגיכשהש

'הלעתילודגהtהםשלחבזמהנבולהא

יכדוחייהדוסלזמר''ייםשבארקיו

םשהםשןימזהוםשתארקגהניכשה

"וברקבימשיכרמאתאדהמכדחוימה

זמרהבגנהעוסנוךולהםרבאעסיו

תרדמבקבדתמהיהםהרבאיכ

לכןכלעוםלועלשהמורדאוהשדסחה

ויהםולשהוילעוניבאםהרבאלשויעסמ

"םורדדצל

עוסנוךולהםרבאעסיורהוזהרפס

אדהבגנהיאמ"הבגנה

עוסנוךולהםהרבאדהיקלוחאוהוםורד

ןמתוםורדלקילסדדעאגרדרתבאגרא

לשוימימאלמלאותואאקדכרשקתז

ו

יכ6iiiiדו



ךלךל*-

י

ל

ל
''

=םלועתועורזל

לfברהבתכירמוגולפרמאימיביהיו

תורוהלםהרבאלעריאהזההשעמ

םלועבלושמלהנדומעתתויכלמ'דיכ

םלוכולפיוןהילעוינבורבגתיףוסבלו

היהו"םשוכרוםתובשלכובישיוםדיב

ביתכדכדיתעהןכיכלבבךלמןושארה

רסלאילואואבהדידאשיראוהתנא

ריעהאיהםליעויסרפבואידמבריעםש

גםשמוןושארהןויךלמהבךלמוהרשא

ורמאןכושוירדחצנשכותוכלמטשפתנ

וכלמםינשששהכרבלםנורכזוניתובר

לכבםתוכלמהטשפתנךכרחאו,םלועב

*נושםימעלעךלמוהםיוגךלמוםלועה

זמר'ןיצקלושארלםהילעוהומשרשא

מתצבוקמריעלעךלמוהשימורךלמל

לעדתולזוניתוברורמאןכוםיברםימעמ

תבתכמאיהשהעשרהוכלמוזםיוגךלמ

יל?לכעםלועהלכבאיינוריט

ירמוגוטפשמןיעלאואביוובושיו

שיילואטפשמןיעלאםעט

םגרתשוילעינריעהםוגרתהו,דוסוב

'ויתנבהאלוטושפיפלו'אנידגוליפ

תארקנההטמלשןידהתדמלזמרילואו

ינוריעהל?'יתוברויטפשמהןיעאיהוךכ

תודוהלםוקאהלילתוצחקוספבהזלע

אתעשרהוזהרפסבורמא,רמוגוךל

"רעתימאתתלדןינידלכאלילדתיימק

אלילתוגלפבאמלעבןיטשוןילזאו

דאתגיגברעתיאאוהךירבאשדוקשממ

לכוןחכתשמאלאתתלדןינידוןדעד

?גלפבאלאוחכתשאאלאליעלדןיסומינ

אוההלילםהילעקלחיוביתכדאיליל

דעדיהוהדודוהלילהתוצחבוידבעו

"יאקאדלעואילתיאהבהילידאתוכלמד

תוצחביתכדאתרישרמאואתעשאיההב

הליל

תעפושהאיהיכתאהארמתפיהשאיכ

בהזןופצמרמאנשבהזהורשועהםלועל

"בהזהתלזמהתינופצחורוזהתאז

'ןיפצירשעתהלהצורהלזםרמאמוהזו

רפסבהכרבלםנורכזוניתוברםרמאוהזו

יכיתעדיאנהנה"תולכיההעבש

אתתיאדוריפשו,תאהארמתפיהשא

םהיכםידשה:יפויהראותםידשןוניאב

יתוחאהארקןכלעוםיקינמהוםיעיפשמ

תועורזיכ'תאיתוחאאנירמאורמואב

בט"ןעמלרמאויתוחאוחאםהםלוע

יכישפנהתיחורמאוהעפשהלזמריל

דועויהזןבהותוחכהלכלעיפשישפנה

הגלפהרודתועטולאםיקוספבזמרנ

יתלבהרזהשאבוקבדשםהלןימודהו

יתוחאאנירמאורמאוהזו"לכהדוחיי

יוחיאלזמרהו'הנטקונלתוחאאדכתא

ינבבהקובדאיהשרמולהצורירדנסכלא

חקותוםעטודוריפבאלודוחייבהצפחו

האמוטהתוחכמקנילהערפתיבהשאה

הןיבהנשושכרמאנשהיתוכיבסרשא

'זוגהךותבםלשוריתאזביתכו"םיחוחה

הרשהחקלנימעפיתשיכןבהוהיתמש

ינשלזמרךלמיבאמתחאוהערפמתחא

"תיבהברחנשםימעפ

בהזבוףסכבהנקמבדאמדבכסרבאו

םדוקףסכהריכזמםהרבאב

ףסכלהזמרנהדסחהתדמלזמרבהזה

בהזלףסכידקמהלעתיארובהןכו"ןבלה

רדסאוהןכיכבהזהילוףסכהילמאנש

םימעפלםנמא"הטמלהלעמלמןינבה

ונילאבורקאוהשינפמהלחתבהזההנומ

ריחמאלבוריהבהרפסברמאדכ,רתוי

ינפמהלחתןייריכזההמינפמ"בלחוןיי

אקלסבלחוןיירתויונילאבורקאוהש

לןמרבלחוןייתומדאמיאאלאךתעד



המ ךלךל

קלחיורמאנשםהינחמתאוםיכלמהתא

"הלילםהילע

ירמוגוםלשךלמקדצ

הזהםוקמההברתישארב

'קדצינודא"קדציכלמויבשויתאקידצמ

'הבןיליקדצאנשקדצםלשוריתארקנ

'נשהניכשלזמורקדצתלמיכאיהתנווכ

'וקאהלילתוצחביתכו'ףודרתקדצקדצ

ולהצורךקדצטפשמלעךלתודוהל

התויהבוהלילהוצחבםהשהמטפשמ

יזאלודגהםשבתדחאתמולכהןמהלולכ

האמוטהוחכמהקניאלשםלשךלמרקנ

רמאתאדהמכןייוםחלאיצוהןכלעו

ירמוגוהתיבלףרטןתתו

טפשמיאהמקדצרהוזהרפס

ירקינמזלוןזתיא

ןירעתימדכוםלשךלמקדציכלמהל

ומילשבוהלוכימחרוהלוכטפשממןיניד

ןינקתתימןינידוקדציאהלםסבמיאהד

ימחרבומילשבאמלעלןיתחנוהלוכו

והלוכאמלעלכואבקונורכדרבחתמד

דיתעלרמאנשוהז"אתוודחבוימחרב

ארקנםגותמאהריעםלשוריתארקנו

- • המשוז

חכתשאיתאדאנמזלורהוזהרפס

ימהרדדהאניעהב

םימחרבודההןיקיתעדאקיתעדאניע

והמםימחרברמאדןויכ'ךצבקאםילודג

ןוניאיקיתעדקיתעדימחראלאםילודג

ןורקיאןיפאריעזדימחר'םילודגןורקיא

תארקנזאדעיכןינעהדוסוםתסימחר

שושמףונהפירמאנשוהזוקדצהריע

ךלמתירקופציתכריןויצרהץראהלכ

םשמיכןופציתכריבאוהיכרמאיבר

ומכברךלמתירקאוהו,התלבקרקיע

תיבוילוהז"הזןבהוברםדאילעופערז

א

יכלמו

לכאהד,'וגוךלתודוהלםוקאהליל

ריטקתאאתעשאיההבואכהמןיילתןיניד

הירבילרמא,אתרישרמאוםקודודהיב

רמתיאאההלילתוצחביתכיאמאיכהיא

רעתיאאימשדאתוכלמאילילתוגלפד

אנידאיליליאהדאנעמשאנאהילרמא

ןיגבתוצחרמאדיאהואיהאתוכלמד

'תגולפיאדודסחבונידבינווגירתבאקניד

אריהנארחאאתגולפאהידאוה'גידד

הלילתוצחאדלעוסחדארטסבקפנו

הישירלעהידייושואבאיברםקיביתכ

אוההזיפלאנידגולפהנהו,'וכוהיכרבו

הלולכה'ניכשלזמרהשהלילתוצחומכ

"ןידודסחמ

'וגוויחאהבשניכםרבאעמשיו

ויחאןבהיהטולשפעא

ידיל"ונזמרשוונרכזשעטהןמויחאוארק

ןבהוןכתחכומקריותלמוותשאוזותב

יתביכהמלזמרה,ןדדעףודריו'הז

והזויתומחלמתמחולהתיהןכלעוהתיה

וידבעואוההלילםהילעקלחיורמאנש

'קשמדלשמשמרשאהבוחדעפדריוםכיז

זאדעיכהלילהיצחביהיואדכקלחיו

תורימזןתונביתכוןידהתדמתלשממ

תדמלזמרהבוחדעספדריווהזהלילב

לשוtiמשאיהשםדאהתאתבייחמהןידה

אדכקשמדללאמשמרמאנשהבקה

רזעילאיבריקרפב'הערהחתפתןופצמ

לאומשהלילםהילעקלחיולזלודגה

היהשהלילהםהילעקלחנםשמואןטקה

אוההלילםהילעקלחיורמאנשםדוקמ

אוה-םירצממלארשיובואצישהלילה

אוה,םירצמירוכבובהכהשהלילה

תנשהדדנאוהההלילבובאנשהלילה

וכלמתנשהדדנלזוניתוברורמא,ךלמה

םהרבאובהכהשהלילהאוה,םלועלש



ךלךל

"לכמשעמולןתיורהוזהרפס

יבררמאלכמיאמ

ןגינתאהדםוקמלשותניכשאההדוהי
תאךרבייוביתכדיאמהיכרביבררמא

"וילעותניכשהרשהשילכבםהרבא

ןתםרבאלאםודסךלמרמאיו

טשפירמוגושפנהיל

יהזהושלבלfרליתאצמועודייקוספה

ינפלדמועםנהיגלשורשלא"סדיננאנת

םיעשרהלעוללפתיאלשיקידצהתמשנ

םדירוישותושרבונתנישוהבקהינפל

םרבאk'ודסךלמרמאיורההתחשראבל

איהתאטוחהשפנעמשמיוגושפנהילןת

תואטחבהואתמהשפנהילןתולכתומת

הנחקתאלותעשריפכתנודינאהתשידכ

ובששםתואךלחקשוכרהו'ךינונחתב

לשהנידמםליצהלךלחקהערהםכרדמ

העשהתואבהדוהייבררמא"םניהג

לאםרבארמאיותרמואאיההממשנה

ללפתאאלשהעובשב'וגוםודסךלמ

זירכמיתייהשםיעשרהםתואחקאאלו

רוזחלםיתחכוהוםלועהותואבםהינפל

םניהגיטפשמלכםהליתשריפוהבושתב

'ךלרשאלכמחקאםאו,ילועמשאלו

רשאקרידעלבםהךתושרבוםהךלש

הרותםירומהםתואמץוחםירענהולכא

רמאדלופכןרכששתוקוניתלוםירחאל

ותרידוקוניתלהרותדמלמהלכקחצי'ר

ידכועמשיבררמאדונייהו,הניכשהםע

התהבריבדאיימלועיסחימליתאהוה

קלחוהניכשיפאימחימלתילזארמא

םלועהותואביתאוכלהרשא'ישנאה

ףאוךדיבםנתאאלוםהבקיזחאשעדת

ןועטלשיךכלכשנעילןייוארםהשפע

תשאוהשםודסךלמםעםיקידצהתמשנל

לוכשארנעיעשרהלעלשומהגיהגלש

ארממו

ךלמשדקמיכאננהלדועףיסותאללא

'אוההכלממתיבואוה

ואתועינצבאנתרהוזהרפס

ךיניעוהמארפסד

םלשורייכוןנאשהונםלשוריהניארת

יהבןיליקדצביתכאהואוהןנאשהונ

ןנאשאלוטוקשאלאניד'כתשאדרתאבו

היהאינאוהילעבתכןכלעו,'וכואוה

ירמוגוביבסשאתמוחייםאנהל

בורביכעד'וגוןוילעלאךורבו

זמורלאתלמתומוקמה

"ינתבזעהמליtbיתכדםימחרהתדמל

"לודגהרואמהאוהיכונלראיויילא

הביתלקובדוהשכןנובתהלךלשיםנמא

הניכשלואדוסילרבוחמאוהשכיכרהא

ארקנהניבהןמךשומשכידשלאארקנ

םיבוטידסחלמוגןוילעלאוהזוןוילעלא

ךשממםירבדהאיצממהבושתהשיפל

םהבשישיפלוםידסחלמוגוארקדסחה

ךלמלאןכו,םיבוטםיארקנםימחרחכ

.הדוהייבררבייחלאןכוךלמהאוהיכ

רמואיארוהנררביסוירםשבןופיסררב

םלועבודיתשלשולכאהכרבהתואחכמ

'יוביתכםהרבאבבקעיוקחציםהרבא

רשעמולןתיותוכזבלכבהרבאתאךרב

ןתיווכזבלכמלכואו'יתכקחציבלכמ

ילכילשייכויתכבקעיבלכמרשעמול

םלועוסילזמרהלכמרשעמולןתיווכזב

איהוהנעמלוילעפלכאדכילכרקנה

לכמששולשהוילעוניבאהרבאלשותב

ילכהןמתקנויירישעהיכלכמשעמוהזו

יתעטנשכיתאימריהבהרפס

יתעטנשהזןליא

לכומשיתארקוםלועהלכובעשעתשהל

לכהוונממאצוילכהווביולתלכהש

"ןיפצמולוןיפוצובוולןיכירצ



ומךלךל

חמהתעוייהלאינדאהנעתהתא'יתואת

יננח,יתשרדינדאיתרצויביינדאיתיוק

"םהבצויכו,'ויהלכארקאךילאיכינדא

תישארבי'וגוהצוחהותואאצויו

ןאכביתכןיאםימשההבר

kינירהםלועהיתארבהזאהבהמימשהא

יבר'הברוהרפהתאוךמשלעופיסומ

'חמרככרבאןינמךיתויתואוהירמואןדוי

לטבןכלעםלועהארבנהתואבשינפמ

רזגאוהורמאיאלש,'התואבלזמהחכ

לאעמשידילוהשיפלעףאו,לטברחאו

ידכלזמהוטיבלךרצוהרבאומששדועב

ירשםשיונישלךרצוהוהרשמדילוהל

דילוהלהלוכיהתיהאלירשיכןכםג

יירשהמשדועבהרבאמאלוםרבאמאל

יונישבידהיהיכילצאבשוימוניאןיידעו

רגהמדילוהשומכיכ,דבלירשםש

,הרשמדילומהיהךכםרבאומשדועב

לשןיההינשתפסותםעטןיאיכהארנו

,לזמההכלטבלידכהרשוםהרבא

םהרבאבההבהףיסוההמלריהבהרפסבו

לכוכזישאלא,תויתואהלכמרתוי

לוכיבכ,אבהםלועהייחלדאלשוירביא

םיהלאםלצביכביתכדכןינבהםלשנוב

אההיכתמאהךרדלעוםדאהתאהשע

'דןבםשלשהיגשהאחהאיהתאזה

אלהדעלביכתפסותהםעטותויתוא

דחוימאוהיכותבאיהודילומהיה

ורמואבזמרהזו,הלודגהדסחהתדמל

"הכתארקנהאיהיכ'ךערזהיההכ

אההךכיפלוהגבראבתיםינהכתכרבבו

הרמא,"םוקמלכבהבקנלןמיסאיה

ומערכזהלעהרומואוהלבא,הלכא

'ורבשודקהשלfרורמאוןהבאצויכוותא

דג'ההעוניבאםהרבאבהזםשםתחאוה

יומשבאההוותירבב

-םקלחוחקיםהובאהםהשארממו

רמא,'וגוהלאהםירבדהרחא

וילאהארמבומכהזחמב-

תלחתבמאתאדהמכיירבדוהזועדותא

שארךלהשקיאלורבדאציךינונחת

םנמאישארתלמןיבתשכתמאךרבד

ןיידעוהריאמהאירלקפסאבאבנתנהשמ

היהיבתכלfלודגהברהו"הנבהזראבא

םרבאהתעהכזהזחמבםרבאלאוירבד

הליחתמיכםויבהזחמביירבדולתויהל

היחםעטוהלילהתוארמבותאובנהתיה

םעהלכוםעטכהזחמבםרבאלאוירבד

דעןהםיעדוילםדוסותולוקהתאםיאור

ןגמהיכתעדי"ךלןגמיכנאונושלןאכ

,ונערופהינפלסירתכ'תונערופהבכעמ

יקרפב"וילאהנותנהדסחהתדמלזמרהו

רמא,ךלןגמיכנאלfלודגהרזעילא'ר

לכבךלתנגמינימי,אריתלאהבהול

•ונערופהינפלסירתכךלוההתאשוקמ

ןאמלהיקלוחהאכזרהוזהרפס

אנימיאכלמסירפד

בותכןכלעו,הינימתוחתהלליבקו

ןינעיהזןבהודאמהברהךרכשוירחא

לעהרותןגמתלמיכןישרפמשירחא

ןגמהךרדןכיכהפרההטמלשןידהתדמ

דודרמאשהממהיארוילאמשבתויהל

'דודןגמיאבךעשיןנמילןתתוהעךלפה

ויתומחלממחולוותבהתיהשיפל'נווכהו

קדציפתעדיו"קדצחרזממריעהימיתכדכ

ומכילןתתהמיהל"וירחאותכןכלעו

העךלמהדודיכובעבו'וליחהתאוהאי

"ויתומחלממחולהאיהווכלמהשריהנממ

ינדאךילאיהילאויהוינונחתבורןכלע

לאינדאשרחתלאינדאתיאריארקא

הילאו'יבירלינדאויהt,ינממקחרת

לכךדגנינדאורמואכ"ותקושתהתיה

ןימאהו



." ךלךל

ארעובשאדיפלוכותבוולוכןשערונת

אוהןשעהוחקלתמשאולודגןנעןיגעכ

דיפלוהרותןתמברכזנהלפרעהוןנעה

וירבדוםשרומאהטאהאוהוכותבשאה

דוכבהארמוביתכו"שאהךותמתעמש

הנהורמוגורההשארבתלכואשאכי"

תרירבהאוהוםירתבהןיבהרבעהניכשה

'יתרכםעטםזוםלועמותאהתיהרשא

ומצעבהבקהיכרמאלתירבםרבאתא

דעןיבליכשמהוירתבהןיבתירבריבעה

יכילהארנו,לזלודגהברהןושלןאכ

'ירצמתולגלעתאזההארמהתויהרובעב

ףקותזאיכהחנמהתעבהתואהארןכלע

- ןידהתדמ,

'ומשרמוגוינפלךלהתהידשלאינא

היפלםינתשמהלעתיארובה

םדאהולועפונתשירשאכוצמהוולועפה

הזוירמשנהחכבלכהיכףאוירביאב

הלימתירבבזומרהקידצלובזמרהםשה

•ידםלועלרמאשםשלעןכארקנו

'גמיקואאהידשלאחתרהוזהרפס

היבדאמלעדאקידצב

ידםלועלרמאוהיאו'אמלעדאקופיס

תלמריכזהאלודבלידשריכזמשכםנמא

הנממיכtארשיסנכלהבזמרהיומעלא

יכיאבידשמדושכוהזו,לכהםיקנוי

הדודשאיהיזאידשמדויההקספנשכ

ארקנזאםינוציחהתוחכהןמתאלמתמו

,דדושןושלמ'דשאע"םדהאלמילברח

'םימשהתוכרעמחצנמודדשמתולכ

םיסנההשעיוביכהתעוריכזהלםעטהו

םיסנהרמולהצור'םיקידצלםירתסנה

עבטךרדבםהיכםהילעמוללוכיםדאש

לשוגהנמיונישםהבשישםיסנהםנמא

ישענםהיםהימודוףוסםיתעירקכםלוע

וילעוניברהשמלהלגתנשדחוימהםשב

םולשה

לודגהברהבתכ,רמוגויבןימאהו

הזהוכזההמןיבמיניאולל

איבנהאוהוןמאיהלבןימאאלהמליכ

ןימאהשימובזכיולאשיאאלוומצעב

אלךיאתונויסנהראשוודיחיונבטוחשל

יכיניעבןוכנהוהבוטהרושבבןימא

ותקדצביכבשחוםשהבןימאהשרמאי

לכלעערזולןתיאוהךורבשודקהלש

לעףאורכשבוםהרבאתקדצבאלוינפ

ולאלכודאמהברהךרכשולרמאשיפ

לעוטשפהיפלםהםינוכנולfברהירבד

'ודגדוסןאכבזמריכילהאריתמאהךרד

ומשבהנומאמשוםשהבןימאהיכרמא

'גמאושליבםתנמאהאלהזךפהולודגה

רוביחיכ,הקדצולהבשחיווהזו"ימשב

שרפאשומכהקדצתארקנקידצבקדצ

'הזןבהוהגביכנאהארתשרפב

יכעדאהמבםיהלעינדארמאיו

המלךיתוריעהרבכהנשריא

ריכזהלאריהיהיכתילדףלאבםשהרכז

?"רמאשהמו,ףוריצבקרלודגהםשה

ריכזיבקעיודיתעהשדקמםוקמלעהארי

םולשהוילעוניברהשמויידשלאדימת

נרשאכאראותשרפמלודגהםשהריכזי

דאורמאתוכרבבוהנבומוקמבראבנ

תאהבקהארבשםוימיאחויןבזיעמש

ןודאהלקהלוארקשםדאהיהאלומלוע

המבדוהיינדארמאנשםהרבאאבשדע

הנענאללאינדףאו,הנשריאיכעדא

,י"ןעמלרמאנשםהרבאליבשבאלא

ןעמלאבררמאאלאיהיליעבימךנעמל

תמאהךרדלעו,ןודאךארקשםהרבא

שדקמהתיבהנבקוספהשוריפהיהי

ארקנהדבכנהםשללכיהואסכאוהש

=ינדא

וליאכהאר'רמוגוהאבשמשהיהיו



זמ.ךלךל

רישעהיהובהואולהיהשךלמללשמ

יבהואלןתאהמךלמהרמאיאדמרתוי

ורגוחינירהאלאהברהולשיבהזוףסכ

רשעאוהךורבודקהארבהדגאבו'ינייז

םילגרועבצארשעוהלעמלםידיתועבצא

הרטעולהשעוםהיניברבאהארבוהטמל

וירחאךמסןכלעוםהילעךלומתויהל

ךרבלונקיתויתשריפרבכועידוהלותירבו

ויבנעבמושמהןייהדגנכןייהלעוזהכרב

יתירבגתאווירחאמאורכזנהידצליוארה

?דצהיכדאמדאמבךתוא'בראוךניבויניב

?דלותרפסהזןינעכתודלוחהשוערכזנה

אצמתשהרותבםוקמלכבןכלעוםדא

'תודלותהיובירלערמאנםשההזבותכ

'ךבריוךרפיוךתואךרביידשלאואדכ

הארנידשלא'הברוהרפידשלאינא

קחצימיכרובעבו,ךרפמיננהזולבילא

.םהרבאמומכהברהתודלותואציאל

רמאהלעתיםשהשאצמתאלכעבקעיו

עדויבקעיוםהרבאבומכידשלאינאול

םולשהוילעוניבאםהרבאארקנאליכ

יכםימתהיהורמאנשלומינשדעםלש

."םימתהיהאלהתעדע

דויאילגתאדןויכרהוזהרפס

אאמאדהימופ

אוהדסחאמאיאהוהאליעדסהאילגתא

אלואמאדאמופיאהבילתוירקיאד

'אמאםופדדויאילגתאדדעדסחירקיא

יאהבםלשםהרבאירקיאאליזחאתו

ןויכו'אמא-םופדדויאילגתאדדעדסח

ךלחתהדהה,םלשירקאדויאלנתאד

היהאויתכו'שממםימתםימתהיהוינפל

ירימאקיאמיינועמהרמתשאוולםימת

'מתשאודוייאהילגדלכאלאפיסבאשיר

ילש'והילארחאתושרבדוילאליעאלד

'ייחדארורצברירציוהילויתאדאמלעב

העוניבאםהרבאלרמאןכלעוםולשה

ולזמלערבגישחצנמהףיקתהאוהיכ

םלועלוערזןיבווניבתירבהיהיודילויו

,בכוכואלזמתלשממתחתויהיאלו

לאוירקיעילהארנ.ושארהתעדה'גמא

ןושלמ'דשתלמשוריפתויהדועקיחרת

לכלהקיניהועפשהאבםשמיכםידש

תאםיקינמהםידשהןינעכםיאצמנה

םינותחתבהיוצמהכרבהןיאשכוקוניתה

.הלןיאםידשוהגטקוגלתוחאביתכזא

םדוקםולשהוילעוניבאםהרבאהנהו

ךרדחציונממתאצליוארהיהאלולומה

ורמאשלזוניתוברלדועיתאצמוהלרעה

ובותלרעדועבהרשבהרבאשמישאלש

דצמהפיטתקדצההתואהלבקאליכ

לכמהאמטוהסואמהלרעהיכהלרעה

םהרבאתויהבהנהו,םלועבשתואמט

עדויוהרותהרקיעעדויולשהוילעוניבא

אלדילוהללוכיהיהאלשתונינגטצאב

אוהורבשודקהו'הלטבלוערזאיצוה

,הלרעבברקתתאלשתקדצ'תואלןימזה

תזמורההלרעהונממריבעהולומגשןויכ

ויצלחמשדקערזאציזאהאמוטהתוחכל

יכ,הלרעהךרדתאצליוארהיהאליכ

חורהםגםשמוכשמנהופטהותוחכהלכ

תארקנההאמוטהחורמאבברקבךשמנה

תוחורתוחרופםשמרשאםוקמההלרע

םהייחבםיאמטםהםיונהךכיפל"תוער

זמורתירבהיכרובעבוהנגראבנרשאכ

וגקיתןכלע,ונזמררשאכםלועדוסיל

תרירבתרואבםתחרשאהלימהתכרבב

"ונדמל"שרדמבל?רורמאשוהז"שדק

בותכהרמאשוהזךניבויניביתירבהנתאו

שודקהלשודוסוהזיאוויאיריל"דוס

'ירותסמהבההלנאלשהלימוזאוהךורב

,ונוקלהושדבעלוידםהרבאלאלהלש
י

יאמ



ךלךל

."םכבבלתלרעתאתלמווהזהאמוטה

הלעמלאוהיכתבשהתאהחודהלימהו

ינימשבהשענןכלעוהלולכההלכהןמ

הנמשןיאיכתבשההילערובעתשידכ

לאןרהאאביתאזבביתכויתבשאלב

תחתםימיתעבשהיהוהברארקיו"שדקה

יברהצריהאלהוינימשהםוימוומא

לשמרמאיוליברםשבןינכסדעשוהי

רמאוזורכאיצוהוהנידמלסנכנשךלמל

וארישדעינפואריאלריעבשישיאנסכא

ךורבשודקהרמאךכהלחתהנורטמינפ

דעןברקינפלואיבתאלינבtארשילאוה

אלבעבשןיאשתבשהתאוילערובעתש

קחציררמאתבשאלבהלימןיאותבש

םדאטפשמיהמהבטפשמוםדאטפשמ

"ותלרערשבלומיינימשהםויבורמאנש

•הצריהאלהוינימשהםוימהמהבטפשמו

יכחיכומריהבהרפסבסנמא

ילוההדגנכימיחהםעט

ינפמינימשרמאשוהיניאמוםשרמא

הנמשהומלשנובוהנמשהולחתנובש

יאמויעיבשיוההלועפבאוהךאןובשחל

תרירבדםימיהנמשולחתנשהנמשוהינ

יאמו'העבשאלאםניאםה'נמשוהלימ

ינפמהנמשאוהךורבשודקהרמאאמעט

ןימידיוהיניאמוםדאבתווצקנמשםהש

תירבוףוגושארלאמשוןימילגרולאמשו

ביתכדוגוזתבאיהשותשאועירכמהלימ

'הנמשירהדחארשבלויהוותשאבקבדו

אלןיליאאינמתוםדגנכהלימהימיולאו

'עבשירהיוהדחתירבוףוגדעבשאkווה

'התכלהכהזומרהלימהתוצמתנווכהנה

יכעדו'ןמאותרותמתואלפנונאריםשהו

תכרבבםירמואונאכעקוחארקנדוסיה

זמרתקחםנמאםשוראשבקחוהלימה

קשלקחיכךכוארקנו,לארשיתסנכל

וגג

לאתבלעבוביתכדארחאאתושרביאמ

'ויכוולםימתהיהאויתכךכןינבוירכנ

'ינועמהרמתשאודודייוליגבימתתיוהד

רובגרטסטשפתאאדאמאטשפתאד'ויכו

עקתשאובקונדאלאמשבןרובגןוניאמ

אתוסכאתירעבםישרודחרתאבאבקונב

הורעירקיארתאאוההבובקונדאפוגלכד

דוסלעןנובתהלהתא'ירצו'וכואלכד

ערפאלולמלfוניתוברורמאשעירפה

ביבסאיהשהלרעהיכ,למאלוליאכ

רמאנשןינעכהאמוטהתוחכלזמרתירבל

יתכושממקידצקידצהתאיתכמעשריכ

ותבםלשוריתאז,ןוכלהתייעשרביבס

ויביבסויחוחהןיבהנשושכהיתמשיוגה

'הזןבהוינובבסםיוגלכ,דאמהרעשנ

יפנכתחתסנכהלוהריסהלךירצןכלעו

'מהוזתרבעהבתירבהתרטעבהניכשה

ןילטונהאמוטהתוחכויתוביבסשהלרעה

רשאתירבהןמףטונהםדבוהלרעבםקלח

זומרארשאכיהההוצמהןמםהל"קלח

יתלביקלחראשישידכיליפתהדוסב

לזוניתוברורמאשומכינורטקואמהוז

'מאנשםניהגינפהאורוניאלומינהלכש

'ץראושריםלועלםיקידצםולכךמעו

ןוילעתירבלזמורקידצתלמיכזמרהו

"ץפחץראושריןכלעו

ארשיןוניאיאכזרהוזהרפסבו

ןינברקןידבעד

ןימויחלוהיניביבירקמדאוהךירבשדוקל

אקלוחיאהבולאעורזגתאדכואנב-קל

ןויכ'םלועדוסיקידצוביתכדהבקיאבט

ןלוכןוניאקידצדאקלוחיאהבולעד

סנכנזאןיערופשכוונושלןאכדעיקידצ

ובעבו,ימלועהיח'רקנהןוילעהתירבב

םגןיכתוחךכלבלהתמגודאוהתירבהיכ-

תוחכםשמריבעהלותישארבבלהדודח



חמ ךלךל

וזןיאשיפללוספתחאתואריתוהוא

התואמהניששרחאמתוריפסרשעהתרוצ

ןוחגדוהכרבלםנורכזרמאמהזוהרוצה

וקהאוהו'והיכתויתואבהרותהיצח

עורזלזמרזאדעתרישארבמו"יעצמאה

עורזלזמרארשילכיניעלדעםשמוןימי

בייחלארשימדחאלכךכיפלו,לאמש

'כיפלו,םלועהארבניליבשבומצעלמול

דחאלכלךרבתיועתיםשהבייחוהוצ

אזרו,ומצעלהרותרפסבותכלונממ

ףסומ'הלעתיםשלואשעוליאכהאמיתס

לשויתומשהלוכהרותהלכיכהזלע

ףיסוהלןיאןכלעו,אוהךורבשודקה

דוסןיבתןאכמו,תחאתואוליפאעורגלו

רבועהיכןתריבעשנועותוצמהםויקרכש

: ןמאיהההעיטנהץצקוליאכןהילע

ודגןייעמללשמהנבהזראבנןיידעו

ירואיותורונצונממןיכשמגוסומכוםותח

ןמו'יסדרפותוגגתוקשהלתוביתנךרד

ךרדלע'יחמצןילעמאיהההאקשהה

קלחבהלתנדחאלכרותהתוצמםההז

לאמשלוןימילהנוילעההבכרמהןמדחא

ןמןיולתןלוכוהטמוהלעמרוחאוםינפ

•הנושארההבסה

ץפקרזעלאיבררהוזהרפס

שרדואתימדקב

'"םיערהדובכהלאםימהלע'ילוק

האליעלוקאדיילוקםיברםימלע

אגרדלאגרדמןידנגדםימהלעאנממד

אדחאיפוניכבדחרתאלישרפמדדע

אימןוניאלרדשמהאליעלוקאוהה

היחרואםופכדחודחלכוהי"חרואב

לרדשלאימלעאנממדאננגיאהכ

'היליזחאקדכרתאורתאלכלןול

בםינייעמחלשמההזלעזמרהו

"םילחנב

יכובעבוירובעיאלוןתנקחירדגולובנ

םינולסוםיכרסהמכהקחהוקחהביבס

ומכינובבסםיוגלכןינעכםיגרטקמה

ןכלעהיתמשםיוגהךותבםלשוריתאז

"עשרהילשכנולאתוצמבוךכםיארקנ

םיקוחםהשתוצמלםעטןיאיצומןניאש

םילודגהםירקיעהיעדויםניאוםיקזח

גירתלכיכתעדלךלשייכןהבןיולתה

הנוילעההבכרמהמסצעםהםלכתוצמ

שיםקורהשעמתישענההרוצהןוימדב

'ירבותוירעוגכדוסיתדמלתודחוימתוצמ

תריזגבראבנרשאכתודמהלכלןכוהלימ

•לאה

בצחמישילשריהבהרפס

רצואהרותה

בצחשדמלמםייחםיהלאחורהמכחה

ןקקחורותבשויתואהלכאוהורבשודקה

ןיאביתכדונייהוויתורוצובהשעוחורב

ןכלעווניהלאכרייצןיאיוניהלאכרוצ

םיכרדלםיקלחנםההרותהתוצמיכעד

דחארבאודחאףנעאיההוצמלכוםיבר

'רותהלכולשתבשדעהנוילעההרוצהמ

לכיכםלשןוילעהםדאהאצמנהלוכ

ןוקיתהלשיוריפסרשעמהריפסוהריפס

דעהלהכומסההריפסהםערובחו

קמועיפלותחארוצושועוןלכורבחתיש

המילשהרותהונלןתנתאזההגשהה

לכהנהו,לארשילכיניעלדעתישארבמ

ןדוריפבוןרובחבוןהיתורוצברותהויתוא

תורתיותורסחתושוקעותומוקעתויתואבו

תומותסתויתואהירתכ'תולודגותונטק

יתוריפסרשעירדסןהןרודסותוחותפו

,וביתהותויתואהרופסלךרוצההיהךכלו

הלוכיכביתכאלוירקירקאלוביתכו

ךורבשודקהלשומשבהבוצחהלאןינב

תחאתוארסחשהרותרפסןכלעואוה

רפס
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זומרל'ויתוארתכובשישתורבדהתרשע

יאלפומההזהןינעהלע

ביטמובוטהמכחהןייעמרפס
ולשלכהו

תואמשש'ולעפתלחתתישארתאז

"ולולימשארםהםירשעו

ימעטזדחאתאןאכמרהוזהרפס

ואזכדבאתיירוא

לכבו"יכדוגיאדירטסןוניאלכבאבאסמו

"ןבאסמןוניאדןירטסןוניא

ותארבדיווינפלעםרבאלפיו

םיפאתליפנןינע'יהלא

לארשיעמשקוספבלודגדוסובזומרא

דתועמאהישידכאוהטשפהיפלו,הנב

רתסיובותכשהמלזומרלדועו,האובנל

ןכלעוהניכשלדובכקולחלוינפהשמ

•םיהלאותארבדיווירחאבותכ

רביעבדאתולצרהוזהרפסבו

באשדוקלשנ-

םינונחתהיתולציוהדאנווכלאוהירב

אהד"לאןנחתאוביתכדהשממןלנמ

יאקדןאמיזחאת,אילעמאתולצאיה

אלדןינביוניעהיסכימליעבאתולצב

אבס'נונמהברדרפסבואניכשבלכתסא

אלואתולצדאתעשביוניעחקפדןאמ

ךאלמהילעםידקאאעראביוניעךיאמ

אוהאדההימקאתניכשיאדודתומה

ןיגב"ריקהלאוינפוהיקזחבסיוירמאד

"ריקהןיבלוניבץצוחיוהימליעבאלךכ

באלתייהוךתאיתירבהנהינא

הניכשהיכרמא,םיוגןומה

ומעאוהןוילעהתירבהוינאתארקנה

ןיבתירבולתררכריהבהרפסברמאדכ

"םהרבאשייבתנוילגרווידיועבצארשע

יתירבהגהינאאוהךורבשודקהולרמא

רשפאוא"םיוגןומהבאלהיהתובוךתא

זמרש

ידוקפיזחאתרוןוזהרפס

ןיאליעאתיירוא

אדחאדוקפדיבעושנרביתאאליעלוניא

אוהירבאשדוקהימקאמ"קאדוקפאוהה

ןמוילדיבעאינלפרמאוהימקרטעתמו

אתתלהלרעתיאוהיאדןיגבאנאאינלפ

לאמלשדיבעואליעלרעתיאימניכה

יזועמבקזחיוארמתאדהמכאתתואליעל

ילהשעיםולש,אליעלילםולשהשעי

הוצמהתיישעיכאוההזהןינעהאתתל

6קמהטמלהתואהשועהוםייחחרואאיה

רואהיכרדבךלוהוהלעמלהחכדימעמו

ותייוגמותמשנדרפהבכעו'נממרוסיאלו

ביתכדכהמשנלבאשמומכאוההרואה

תבאושאיההדמהיכ'דעלתדמועותקדצ

רמולהצורידובכבםורתונרקותוא

םורי'וינפרועןרקיכומכהמשנהרהוז

לשודובכבימינפוינוילעםוקמבדומעיו

וניתוברורמאהזלעו,אוהךורבשודקה

fהוכנדחאלכשהמלהפוחבןשעל

הוצמהיישעביכהנהיוריבחלשותפוחמ

קסעתהבו,ונממהלעמלןיאשרכשחקל

"הלפאוךשחיכרדבךלוההריבעבםדא

לאושפנרשקוהוהלפאב"עשרךרדאדכ

הלעמליאששנועוהזוהבדחייתנשוקמה-

גירתםההרותלשתוצמהנהו,ונממ

תווצקעבשבודחאתמותולשלתשמתוצמ

רתכןינמלהלועןובשחההזותונוילע

אינוחנראןכו'נושארה'ריפסהאיהש

הריפסבךרדהאםולשהוילעהנקהןב

רדהוךדוהןוילערתכאיהשהנושארה

רתסנבוהארנבדחוימודיחידחאךדובכ

םירשעותואמששבךארקאםלענדוסב

ןוקיתםהשךלולימשארםהשרואידומע

לכבתויחהךשמתםהמוךתלעמםורל

תשרפבהזןינמזמרנו,ןלוכתוריפסה



שמ ךלךל

אוהוופוגבולעיגמשנועהתותירכיבייחמ

םנורכזוניתוברורמאשומכוימייצחבתמ

תרתימאיהוזהנשםישמחןבתמהכרבל

ןלהלשנעהמינפמירפסבורמאו"תרכ

תימאוהתרכשךדמללתרכןאכבוהתימ

תצקבהרותהזמרהזלו'תרכאיההתימו

רחאלוימעמאוההשיאהתרכנוותירכה

תויכזובורשןויכופוגבבייוחמההזתמש

הלעמלהכוזאלאםניהגלדרויוניא

תרכבייחשיוןדעןגיקלחמולהיוארה

שפנלעיגמולששנועוןיבורמויתונועש

'ןדעןגייחמתתרכנאיהשתאטוחה

בותכהןהבזמרוללהתותירכיב"וחמו

תאיתדבאהוינפלמאיההשפנההתרכנו

תרכםהלןיאוללהםיעשרואיההשפנה

שיומאנשהזהםלועבםיניקזמקרםפוגב

"ותערבךיראמעשר

יתכרבהנהךיתעמשלאעמשילו

ותואיתרפהוותוא-

'יאישנרשעינשדאמדאמבותואיתברהו

יכיתזמררבכ,לודגיוגלויתתנודילוי

'אמוטהוחכלהזיחאןתנהעוניבאהרבא

ןדגנכו,ןימידצמשםיאישנרשעםינשל

הרהטהדצמןינוסכלאילובגרשעםינש

"בקעיינברשעםינשבםיזמרנה

לעמםיהלאלעיוותארבדללכיו
רמאהברתישארב'םהרבא

רבכוהבכרמחןהןהתובאהשיקלשיר

•הלעמלונזמר

(ל

.וילאאריו

לו

:אשיו
"העראוחתשיולהאה'תפמ'תארקלץריו

והרמשישאיהה'דמהויkןתניכולזמרט

ימהכרבלםנורכזוניתוברורמאשןינעכ

והזםינבהתרארומשיתובאהתארמשש

םעהיהרשאכונמעוניהtייה'זדמאנש

.'םהרבאךמשהיהוםעטו'וניתובא

תרזמוריכאההתפסותםעטונשריפרבכ

"םשלשהנורחאאההאיהשהניכשל

אשדוקאזחיאמרהוזהרפסבו

אלדאוהךירב-

יכהאלא,אתשהדדעםהרבאירקא

רזנתאדכורזנתאאל'תשהדעדינמיקוא

ןידכוהיבאירשאתניכשואהיאהבלייע

תודלותאלאביתכדונייהוםהרבאירקיא

'םארבהבאנתוםארבהבץראהוםימשה

אדודסחאדירימקיאמםהרבאבאנתו

לכםעטהזואדחכתיחנאלוכואתניכש

יהשעברבועםרבאםהרבאלארוקה

רשבתאלומיאלרשארכזלרעו

איההשפנההתרכנוותלרע

תתרכהןינע,רפהיתירבתאהימעט

רשאשרושהןמרכנהףנעכאוהתושפנה

'םייחהרורצלבושתאלשכונממיחאוה

ירפיסבהכרבלםנורכזוניתוברורמאןכו

דגנכהדמושנעוהקספהאkהתרכהןיא

םשמשןוילעהתירבהרפהאוההדמ

ירפהיתירבתארמאנשתומשנה'יחרופ

יכעדויהשרשלבושתאלותמשנךכיפל

קידצהשהושותירכיבייחלכבתרכהןיא

בלחהןמתיזכלכאוורציופקתשרומגה

לעבוא,אבהםלועהןמדבאותרכנוניא

ןגמירמגלדובאוניאתותירכיבייחמחא

םנורכזתוברונמירהש,אבהםלועןדע

"אבהםלועלקלחםהלןיאשולוהכרבל

אלאהרותהירקיעבירפוכהקרונמאלו

ימוףוגלימעפלופנלאוה"מעפלתרכה

םהבשישפעאויתונועמןיבורמויתויכזש

רבכ7iאז י
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רחאןיאוםתארקלאבהםיתמהןיריכמו

הדוהיךלמהיקזחלםוקמונפןינעכהאור

תוחכהלטבתהביכאוהןינעהואבש

תועצמאבותעימשוותייארןיאתוינפוגה

:ןזאהוןיעהומכןהלםידחוימהםילכה

ןכויעצמאילבדבלבשפנהןיעבאלא

וחשפנהטשפתתיכםיכאלמהתייארב

הארתושדקהחורהילעלצאיוהיתוחכמ

הזתאהזיכאלמהתייארכהמצעתוארב

"הנוכנההעימשהותיתמאההיארהאיהו

היהיאלששיחכהליפוסוליפהולכויאלו

רחאךאלממעימשואהיארדחאךאלמל

הזםהלתענמאיהשהגשההתואארקתו

ןכשלכילכתועצמאבהניאיכףאהזמ

ינחור'בדלכיכראביחלשנהשהיחולשב

םשבלתהבתלוזלועפיאלהטמלדרויה

,לפשהלועבהאובבהמשנהתמגודובלמ

ליייוקוהכרבלםנורכזוניתוברורמאו

?למשופילחרמאתאדהמכחכופילחי

יכףאשובלמןאכףאשובלמןלהלהמ

םיקידצהתומשנלערמאנרמאמההז

.שובלהארקנוןדעןגבאמגודןישבולה

ןאכמוןנברדקולחהמכחהירפסבאוהה

המכולכיהרפסברכזנהקולחהדוסןיבת

ליכשמהוהילכהדעתהלככורמאתאד

םירמואלווניתוברירבדבאצמתוןיבי

והזינולפלשוקולחםלשנאלןיידע

זמרהוומאולהשעתןטקליעמודוס

ןקזשיאביתכוםאתארקנההניכשל

התשעןידסדוסוהזליעמהטועוהוהלוע

רמאממביטיהרוכמתודוסןבהו'רוכמתו

סנרפתמןהמשריהבהרפסבלזוניתובר

קידצהתלעמיפליכןסנרפמבלהובלה

הלגנתודעהזלעו,הזןבהוושובליפוי

םלועבםישמשמםתויהבםימשהיכלכל

רטמהידילעהחימצהלוהדילוהללפשה

םיעיפשמה

"םיכאלמויהולאהםישנאהיכתעדירבכ

ינודארמאיואדכםברםשבםארקןכלעו

םשמיכ'ךיניעבןחיתאצמאנםא

יכאלמםהיכםהבריכהו,םתולשלתשה

ותכןכוהצראןהלהוחתשהןכלוןוילע

'שעמהוברעבהמודס"יכאלמהינשואביו

'ישנאומדכולומדניכשממץיקהבהיה

לfלזןבמרההזןינעבבתכשהמתעדיו

יכונעידוהלימכחהוררועתהםוקמלכב

םיאורהןיאוהאובנהניאךאלמתייאר

םיאיבנללכבםמעםירבדמואםיכאלמ

הארמאיהלבא,לאינדביתרכזהרשאכ

םעלביניעתאילגיוומכיניעיולגארקת

עשילאללפתיוןכו,'ייךאלמתאאריו

םוקמבלבא,ויניעתאאנחקפהרמאיו

השרפןינעכישנאםשביכאלמהריכזיש

ןכו'ומעשיאקבאיוןכוטולתשרפווז

ארבנדובכאוהלזרתעדלשיאוהאצמיי

שובלמהםיעדויהלצאארקיםיכאלמב

םידיסחבתושפנהיכזברשביניעלגשויי

םוקמהושרפללכואאלוםיאיבנהינבו

ךאלמרובדוםשהתייארובאצמתרשא

ירבדבבותככ'שהרובידוךאלמתייארוא

דועהירכזירבדבוותאובנתלחתבהערמ

דעתוזימרבםייחםיהלאירבדובהלגא

יכלfברהתנווכלfברהןושלןאכ-

ןיפוצרפוידלםשהרובדוךאלמתייארב

ינחלשםיהtימאנשהאובנהחכםשמשי

שיחכהללכונאלויאורונחנאהנהווחורו

ןינעבואןהובירשבםישענהתולועפה

.האוררענהשהאמוטהחורמםיאבהרחא

יחולשןכשלכןיאורםירחאןיאשהמ

הרהטהחורמןיאבהךרבתיוהלעתיםשה

אלוםהלוחלשנשימלןיארנשהשודקו

רבדראמגודונעמשווניאררבכורחאל

ןיאורשהתימלךומסןידמועםילוחהשכ
יו
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כאריו

יאהמאחורטשפתאאלילואיליללכב

אשאליכאדאשאאוההויאקלסושובלמ

ןהייטצמוימדקלמכןרדהאתבוהלליכא

ןוניאבאמויקןולתילךכןיגבווה"שובלב

יםברםשבםארקהנהו'אליעלדןינקויד

'ךיניעבןחיתאצמאנםאינודאורמאב

"ךלמהןתיבתנגמאיהןתגשהיכ

ונעשהוכלגרוצחרומטעמאנחקוי
םנורכזיתוברורמא'ץעהתחת

ןיאםימוקוספבאברתישארבבהכרבל

'הנומאלאאוהשונלתרמא•תותשל

אנחקוודיבוניבאדיקפהשםימהןתואו

:'תותשלןיאםימוונברפכםימטעמ

םוקמרבדמבםתויהלעהתיהםתנווכ

חשביאיהולאמשמאוהשןוממשוברוה

ימימישקבמויהםהוםינוילעהםימהןמ

וילעוניבאםהרבאתדממםיאבהדסחה

'םימןיארשאביתכרבדמהלעוםולשה

והזםימובןיארשאמאאלהמינפמןבהו

:ישממהדמבהדמבןכתםימורמאנש

ןכתםימוביתכרמואיסוייבררהוזהרפס

אטמדכןולןיקתאושממהדמבהדדמב

ןטמדכאמלעדןינוקיתןוניאוהיבגל

ןכלעיכילואו-הרובגדארטסמ

םרוןוילעהבאהאוהיכםרבאומשארקנ

- ןינבלו"

דיחאאבאדארטסמרהוזהרפס

האליעדסחאולתו

יכםיוללשרישלזמרקחציו,'וכו

קחצילגיםהרבאוהזואבונממהרישה

ץעלזמרהץעהתחתונעשהו'ןנרי

יערובוטתעדה

רקבהןבובלחוהאמחחקיו

םהינפלןתיוהשערשא

.'ולכאיוץעהתחתםהילעדמועאוהו

תדמלםיזמורהבלחוהאמחםולןתנ

בןישבלתמהלחתבהילעםיעיפשמה

םימשהסכמהרמאנשםיננעהשובלמב'

ילביכרטמץראלןיכמהךכרחאויבעב

יכהדעסלוהתואןיכהלולכויאלשובל

םישועוםישמשמהיינחורהםירבדהלכ

ןישבלתמןלוכלפשהלועההזבתוחילש

מןיאצויוןיללשנךכרחאוךרוצהתעב

: "רהוזהרפסבורמאוןהישובלממ

אשובלדארויצבאשבלתאלאשונלתיא

אתתמיקלסואתתלאליעמתלעותיכשמל

'יתוברורמאומצעשמשהוליפאואליעל

'חארואבשבלתמאוהיכהכרבלםנורכע

דומעלהלוכיהירבהתיהאלהזילוליכ

וילעוניברהשמלטנשובלמותואמווב

ןילוכיויהאלדאינבםעותויהבוםולשה

הוסמהונתונבקרשובלמותואבלכתסהל

אבבו'אוההשובלמהשיבלהלוינפלע

ותואמוללשנוינפויהדעומלהאלהשמ

דוסוהזינותחתבקסעולןיאיכשובלמ

ןינעכוהנשבkהככיאיתנתכתאיתטשפ

ילבדמועןניאשםיכאלמהתוחילשהז

ןיאוםימשהתחתאוהרשאןמזלכשובל

ןיאןכלעוויkםיחולשןהשימלקרןיארנ

וילאןיחלשנןהשהלוחהקריתמההאור

ןינעברהוזהרפסבלזיתוברורמאוהשק

ארויצבורייטצאאלדןוניאלכםיכאלמה

תעשםופלןימיקאמויקןולתילאנקוידב

כןרדחמושליכאהאשאבןילכאתמו

שנרבאמוילכבןכו,ןמדקלמכ

והיאואלוארויצואנקוידהילתיאאתתל

אנקוידוארויצאליעלדאנווגכיכהמויקב

ןייוהדהמכוהירויצבןרייצתמאליעלד

ןיגבוארייצתאלארחאאשובלמאלב

אתתלדאדארויצרידתאמויקבןוניאךכ

אנווגבאלואשובלמבוחירויצבןרייצתמ

"ןדעוןמזארויצבןימ"קךכןינבוארחא

דסחהiiלבז



אריוי

המלונעדיאלוהכרבלונורכזברהבתכז

ילוא,'ישנאשלשלךכלכםחלבהברה

ןושארןושארלכאמהתוקלתההעדי

ונושלןאכדעחבזמלתולועהברמכוהו

םגיתבתכשומכהבשילךירצותנווכו

רפאשןועדגןינערמאמההזבבשייתי

דעהזמשומתאנלאולהלגנשךאלמל

יתחנהויתחנמתאיתאצוהוךילאיאוב

אנתבו"ךבושדעבשאיכנא'מאיוךינפל

יכאלמולכאאלרמואהלכוהילאיבד

םולכרמאאלוניבאםהרבאלצאתרשה

חרוטרכשבוקידצותואלשותקדצבאל

תראאוהךורבשודקהןהלחתפחרטש

םהילעדמועאוהורמאנשולכאוןהיפ

'ימאלפיהםעטו"ולכאיוץעהתחת

אלפייכןושלמהסכתיהומוגרתכ,רבד

ובשייכהכרבלונורכזלודגהברהתכו

'אלפןושלאוהיכותנווכו"םלענדוס

המכחלזמור.'ךמעוינאונילפנוןכו

החגשהבהטמלתלעופהאיהוהמלש

קדצבלבתטופשיאוהורמאנשתיטרפ

ף"הנומאבוהשעמלכוביתכו

וינבתאהוצירשאןעמלויתעדייכ

ל"ךרדורמשווירחאותיבתאו

לע"איבהןעמליטפשמוקדצתושעל

אוהויתעדיוילערבדרשאתאםהרבא

תחגשהלאוהזמרהושממהעידיןושלמ

הקבדהיהתותרימשיכרמאעתיםשה

."םיקידצךרדיעדוייכןינעכדימתוב

ךרדוםהיכרצבוהילעחיגשמובזמרהש

םהמינפיתרתסהוןינעכדבאתםיעשר

ויהיםינפהתרתסהביכ,לוכאלהיהו

4 - לוכאל-ו,

'קידצדרדיעדוייכרהוזהרפסבו
זונשאועדיהבשדוק-

ליזאוהוןוהלאבטואלאיקידצדאחרואב

והימק

ריחמאלבורמאתאדהמכדסחהתדמל

ןושארהיהשאוההליכאהןינעובלחוןיי

ןיבתתוקלתסההןינעוקלתסמןושאר

וילעןוילעהשאהתדרביכחונמרבדמ

הלעשחונמבזומרכויtiמהלכןברקההיה

לעיואנשןוילעהחבזמהבהלבךאלמה

חונמיכעודיויחבזמהבהלבייךאלמ

קררוצהלעבירקהקרחבזמהנבאל

רשאןוילעהחבזמהבהלבובהנווכה

אלינרצעתםאולרמאןכלעודריםשמ

בירקהלםשלאוהלוגפיכ"ךמחלב'כוא

אנשדחוימהםשלקרתוחכהןמדחאל

הלועהלעתםאווהז"ודבלייליתלב

הלעתייכורובעבולבטייזאוהנלעתיל

הבהלבהלעתיוןוילעהרואבךאלמה

'רושקתבהלשכהמימשהןוילעהחבזמה

בשיתהלשי'גמאראובמהזהנהותלחנב

וילעוניבאםהרבאשירחאןנובתהלו

המלםיכאלמםהשםהבריכהםולשה

איבנהשוניצמהנהולוכאלםהלרמא

'נשםיכאלמלםבירקהלעלארשיחיכוה

רשאימחלוםהינפלתתגיתרטקוינמשו

ךיתלכאהשבדוןמשותלסךליתתנ

'ייםאניהיוחחינחירלםהינפלוהיתתנו

אלינרצעתםאחונמלרמאךאלמהםגו

אוהתמאהיכאיהךתבושתךמחלבלכוא

והיכהתימבייחםהלרטקמואחבוזהיכ

םשבולבםנמא,םירחאםיהלאלדבוע

ווחתשהלוןליכאהלרתומרכזנהובלמה

האוחתשההיכךמצעלעהמתו'םהל

ךרדןיאםאףאשתודובעהדהןמאיה

'הרבאוניצמו'הליקסבייחךכבותדובע

ןינעהדוסאלא,םהלווחתשהשעשוהיו

ףוצרפבםתויהביכיוגזמרשומכאוה3

רתוהשהמלכםהברתוהדומחהםדא

הלילהםולחבילהלגנןינעההז"םדאבנ

4 * ". \ - שי-ייו



אג אריו

יובוהלשבאמלעדיקויאלוקדצדגידב

'ןינעההזיתרכזלובסהןינעבםגו'וכו

ןידהתדמבשיפעאיכבותכהונלהלגו

ףוריצבםגהתעםגודלאבםיבייחויהי

רמולהצוריירמאיושוריפו,םימחרה

תדמבהאראואנהדראובללאירטאיו

קטלבתכןכלעוןידהתדמלאםימחר
יומוקממאצוי"הנהאנשןינעכהדירי

תרדמלולאבוםימחרתדממאצוילזראו

האבההתקעצכהםימחרבהאראוןידה

tאטחיכרובעבוהלכושעןידהתדמבי

הנורחאהעיטנבוצצקיכהיהםודסישנא

רשיינבתעקצהנהןינעכהקעצתארקנה

'תואלשהתקעצכורמאשוהזוילאהאב

'היילכםיבייחושעכאוהזןנההביר

אריוומכםהילעםחראוהעדאואלםאו

'םיהלאעדיולארשיינבתאםיהלא

'םדאעדיוןושלמלכהרובחלזמרהש

אוההלעתיםשהלצאהעידיןושללכןכו

ודסחוובוטעיפשמשהכשמהותוקיבד

יתעדילברוצןיאוםשבךעדאווילע

"ש.הזןבהו

:וגוהפסתףאהדמאיוםהרבאשגיו

לעןגהלהתיהםהרבאתרדמ

ןנירמאדכדסחהשיאהיהיכתונערופה

היהםיבייחהףאדןלנמוריהבהרפסב

ירמוגוםהרבאמינאהסכמהביתכדהכזמ

ףאוטושפכהיהןינעההזשיפלעףאו

תאזההצלההתויהקיחרתאלןכיפלע

ףאהרמאו'הזןבהוהנוילעההבכרמב

קרחתארקנהןידהתדמאהףאההפסת

םעהאכזאיצשךזנורהיתןכוףא

יתרתסנההבקנלהפסתתלמו"אייבייח

איהוםנודידבלהביכםהרבאבשחו

ןיבהנחבמהניאשעשרםעקידצהפסת

רשא"תובשחמעדיאליכעשרלקידצ

-

קיפנדןאמךכןינבווהלארטנלוהימק

'שדוקדאחרואאיההוהילדיעבאחרואלי

יתכדכןינבווהיידהנהלקפתתשמהב
ביתכא"עישרבםיקידצךרדיעדוייכ

ןיגבןוהלאמרגאיה,דבאתםיעשרךרדו

הילעדומתשאאלאוהךירבאשדוקד

,והיידהבליזאאלוןוהלדאהרואאוחהל

הקדצןיאלזרורמא'טפשמוהקדצ

הקדצוטפשמרמאנשבקעיבאלטפשמו

ייגרסירמאנשוהזיתישעהתאבקעיב

ביתכוינטיעמתןפךפאבלאטפשמבךא

תמאביתכוםולשהקדצההשעמהיהו

בותכהןושלבןנובתהוימיבהיהיםולשו

ורמשוךכרחאוויתעדייכהלחתבמאש

ןינעהוםהרבאלעייאיבהןעמל"ךרד

םהשתוכרבהדוסבזומרלודגדוסאוה

ויתעדייכתרמואהניכשהיכ'רתסנויולג

'תכשהמןכולודגהםשהוצמורמשייכ

הרומעלעוםודסלעריטמהייוונינפל

"הזלזומריייתאמשאותירפג

"'וגוהתקעצכההאראואנהדרא

יפלדאמהטקהזהקוספה-

ךיתעדוהרבכהלבקהךרדיפלווטושפ

תאןדםימעפלךרבתיוהלעתיארובהיכ

רודבומכםימחרילבןידהתדמבםלועה

םשקרלודגהשהוברכזוהאלשלובמה

ףוריצבםלועהןודנםימעפלוםיהלא

ורמאןכוילכהתיחשיוברח"ןפםימחרה

'ךאסכםוקמטפשמוקדצקוספבלזר

ומילשבהלוכטפשממןינידירעתמדכ

והלוכוןינקחתיפןינידוקדציאהלסבמד

ואינסאדכויימחרבומילשבמלעליתחנ

ארוכהואשדקמתבאתסאואמלעיבוח

אירשאפיקתא"וחואבקונןמקחרתא

לכדילעאנדיהסאאמלעליווארעתיאל

ערעיאאלדמלעלערעטצמאניוהיאפוי
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אריו...'

,הרשעמתוחפהיהיאלהשודקבשרבד

םאהרשעהרובעבתריחשאאלםעטו

רפסמםשןיאיכולרמאאלוםשאצמא

ףוריצבןנידרמגנאלןיידעשיפלהזה

**האראואנהדראורמאשומכםימחרה

:ונחנאםיתיחשמיכורמאבהמתתלאו

תמאהךרדלעיכ'ייתרחשינפלביתכו

הזןינידהמכשייכאלפומדוסונלזמר

ושעישדעןודינהלעןיגרטקמוהזמלודג

".ןיביליכשמהוןתוחילש

םנורכזיתוברורמארמוגוריטמהייו

אוהיורמאנשםוקמלכהכרבל

ןידהתדמלעהרותווהשאלונידתיבו

זמורונידתיבתלמזייובירעמשמשאלא

"הלעמלשןידתיבםשיכיוזועתניכשל

רמאאלהמינפמהלעמליתזמררבכו

םהבהתשעהניכשהיכםימשהןמותאמ

התלמבזומרהלודגהםשהחכבםיטפש

רהוזהרפסבלזרתנווכםנמא-םימשה

תאתארקנההניכשלזמר'ייתאמיכאיה

םימושאמהלולכאיהיכםימשהןמוהזו

ימשהןמייתאמרהוזהרפסבםנושלוהזו

י"תאמביתכדעמשמביתכןיפאריעזב

אקפאלאנידוימחרםימושאםימשהןמ

הזיפלוללכללכאנידהיבתילדןאמ

ריטמהלודגהשהיכקוספהשוריפהיהי

לכלויןידהתדממשאותירפגםהילע

ותאמבותכללכויאליכןיבתםישוריפה

ןינערהוזהרפסבלזרלשידועוהזןבהו

םשהשיפלעףאיכוראבלונלשירחא

םימעפלםימחרתדמלעהרוידחוימה

רמואובותכשומכתונערופתדמברכזנ

לזרורמאוןוילעןימיתונשאיהתולח

םימחרתדמםיכפהמשםיעשרהםירורא

תצקושריפךופההןינעוןידהתדמל

וזתולולכתודמהיכרובעבהלבקהימכח

וזכ

ןוגהיכרמאןכלווימחרבםהילעבשח

'קידצהןעמלוקמהלכלאשישאוהבוטו

תדמבםגןכתיאללבא,הברקברשא

היהיןכםאשעשרםעקידצתימהלןידה

"םיהלאדובעאושורמאיועשרכקידצה

לכטפושאוהשםימחרתרדמבןכשלכ

ייהבגיוןינעכטפשמהשועהאוהוץראה

טפשמהךלמהונרמואויטפשמבתואבצ

אלכעוטפשמהאוהךלמהרמולהצורש

הלילחלפכהןינעוהזוטפשמהךלמרמא

םוקמהלכלאשישהדוההבשודקהוךל

"םהמעגהנתיםימחרתדמביכםרובעב

רשאכאוהןינעהיכךילאעידוישהמו

זמורהאהדו'בבותכיירמאיותויהיתזמר

'הרנאריכזירשאםוקמבוםימחרתדמל

רבדמהיהייכתלדףלאבונריכזיםשה

תתלקידצישמחמליחתהודבכנהםשל

םהםלוכןיבוךרכלכבהרשעלשןובשח

תויהביכהניבירעשישמחלזמרםישמח

ויהישםימחרהיפלאוהץדץראבןדגנכ

'הרבאירבדךלהשקאלהתעמוןילוצינ

הלילחולורמואבעתיםשהלאהעוניבא

ומכוהונתנךלמהץעויליכ'רמוגוךל

דערבדהשועהבקהזיאלזיתוברורמאש

והזו,הזןבהוהלעמלשאילמפבךלמנש

יטפשמהשעיאלראהלכטפושהורמוא

ונידדשוחהעוניבאםהרבאהיהאליכ

אוהןינעהקררשויבהיהאלשהנקהלש
'הפסתףאהרמאכעוןבהויתזמרשומכ

רובידהו,ןידהתדמלזמרהאשתאלו

הרשעמוחפבהנהותרתסנהבקנןושלב

לובמהרודבירהשןגהלחכולהיהאל

תשלשווינבתשלשוותשאוחנהנמשויה

תישארבבורמאןכו,ולוצינאלוויתולכ

תיחשאאלעתיםשהובישהןכלעו,הבר

לכןיבתןאכמ'םיעודיההרשעהרובעב



בגאריו

תדדמבלfרורמאשןינעכתודמםיארקנ-

ןידדומרמאיולןידדומהבדדומםדאש

ונדמליבלזרורמאו,תודמהלעזמרהו

ךדיבהיהיהז:תיקסומרודןביסוידא

ךלשיךריבחלעםחרמהתאשןמזלכ

ןיאךריבחלעםחרמהתאןיאםאוםחרמ

דועךמחרוםימחרךלןתנו'גשםחרמךל

וניאשוךרבתמךרבמהןהכלכלfרורמא

'ךכרבמכרבאוביתכדךרבתמוגיאךרבמ

םירחאלןתונםדאןיאיכאוהןינעהדוסו

עיפשמהםינפלכלעו,ולןיאשהממ

ןאכמןיבתוילעעיפשמרחאםירחאל

'הגבהזראבגןיידעוהקדצהחכלודג

רבכיכרמאמההזילבשייתנאלםנמא

תריבואוה"ורמאנשםוקמלכיכונראיב

לעריטמהייוונדמליבורמאןכו,וניד

טפשמבןהילעבשיש'ייויאמ,םודס

זמרהוןבייחודחאוםיעבשלשןירדהנס

םיעבשלעםינוממהםיכאלמםיעבשל

דגנכאוהןידתיבבשאלפומהו"תומוא

הזדוסראבתיןיידעודבכנהםשה
•הגנ

ביצניהתווירחאמותשאשבתו

לארהיכלfברהתכחלמ

קיזיםיקבדנהםיאלחהלכבורבדהריואב

ןכלו-םהבהבשחמהןכוםקיבדיודאמ

תויחהיכושנןכודדבבשיורוצמהרנסי

וארירשאכותלוזוהטושהבלככתוטושה

ותומיוקיזמהתומדןהבוזחיותלוזוםימה

'סמבהכרבלםנורכזוניתוברורמאשומכ

הכמהתאביכחלמביצנהתיהןכלואמוי

חלמותירפגהתאררשאכהתבשחמב

'הבהקבדוםימשהןמםהילעדרויה

תאםשהתריחשהביכרמולילאבורקו

דמועתיחשמהךאלמההיההtהםירעה

שאבהלבהארנץראהוםימשהןיב

ובםידחיימןלכוןלוכבדחוימהנקהווזב

וזלוזמהנכפהתתשרשפאיאןכאלםאש

םתואארבכחאוהלחתםתואלטבישדע

ךופההיכישרפמשידועו,השדחהאירב

תררפכדנבתולופכעבשדעאוהרכזנה

ןינעמתוכפהתמותורומתרמולהצורש

תואהשאלותרחאתואףותישאלבןינעל

היתולועפלבאהליוארההנינעמ'כפהתמ

תחאהשתולועפהלשישולכתוכפהתמ

תחאתבבןתואתלעופאיהותינשהמךפה

םהשינועהורשועהןוגכםדאינבינשל

ואדחאדוסיותחאאצומםהלשיוםיכפה

רישעהוינעןוגכ,הזרחאהזבדחאםדאל

דוסברחאןינעלfרלשידועו-ךפהלוא

'ייוםש'מאירהוזהרפסבראבתנךופהה

ןיידאלאנתאכה.מוגוםודסלעריטמה

תדמלןידהתדמןיכפהמןיאשםיעשרל

תדמלםימחרתדמיכפהמשאלאםימחר

אל"ינאביתכהוןיכפהמךאיהוןידה

יקיתעדקיתעדןמזלכאלא'יתינש

ימחרןיוערדאועראילגתאארוויחאשיר

אלדאתעשבו,אלוכבוחכתשאןיברבר

בכוןינימזןיפאריעזדןינידלכחכתשא

אקיתעאנידאוההדיבעימחריאהדלוכי

יקיתעדקיתעאילגתאדכאנתאלוכד

אמשבןורקיאדיניצובוהלוכןיוערדאוער

אתעשבויאלוכבוחכתשאימחרוןירהנאד

ןירהנאלוןירימטדארימטאיילגתאאלד

'אנידיבעתיאוןינידירעתמיניצובןליא

אלדןיוערדאועראנידאהלםירגןאמ

ימחרא"בייחןיכפהמךכןינבואילגתיא

תולוגמכרבהרדעהביכהנהזמריאנידל

אלהתלועפתלעופןידהתדמזאתויליע

רתסהבקרעתיארובבןוצריונישהיהיש

ןמתקינייפכלכלועיפשמתודמהוםינפ

ןכלעךרבתיוהלעתיהנושארחהגסה
ךאלמכ7iiiiדז



אריו

י

דיגהל'נשותבוחידיאציאלתיברע'נמאו

ןכלעו-תולילבךתנומאוךדסחרקבב

ונלהשעשדסחהחכריכזמביציותמאב

ונילעותוכלמתלבקואוהךורבשודקה

תלואגהבריכזמתיברעתלפתבםנמא

ירוכבלכותרבעבהכמהרמאנשםירצמ

רמאלןווכמהלאואובדע"רמוגוםירצמ

"'וכוךינבוארךתוכלמ

אתולצדאתעשבחתרהוזהרפס

אירשאנידהחנמד

הרובגוהחנמדאתולצןקיתקחציואמלעב

לליעויתאדדעאמלעבאטלשהאיניע

לזרוזמרדועו"הילהלבקלןינבאיליל

.הזןינעבםיאלפומםינינערהוזהרפסב

ומואהלכןנתםשורמאםראבלונליואר

מםוילכבםימעפהשלשדודלהלהת

יאהו.אבהםלועהןבאוהשולחטבומ

ןיבחכתשאלוהילאגווזלןיגבהנמיקוא

לבקמוארפצבשנרביתא"םורדלןופצ

רמתיאדהמכםימשתוכלמלועהילע

םערמאקדןחבשותןוניאבאחבשרדסמ

הרשעןוניאדהיוללהוהלכודודלהלהת

אמשדןישידקןירתכהרשעדןחבשות

."היוללהןוניאהרשעךכןינבואשידק

וללהןוניאדןחבשותהרשעבםייסרתבל

היוללההרשעןוניאןאמ-ושדקבלא

היוללהבאחבשירשאkןוניאאשמחאהו

רודסדאייוליערתבל"היוללהבםייסו

אדבואלכהיבתיאדרישיזאבאחבש

רתבל'אשידקאתוכלמלועהילעלבקמ

'רשקתאלתולצדמויסבדסחבהילירשא

אילתהרובגדהחנמדאתולצברתבלהיב

תביה'תאדאמוילכחכתשאירשאנידו

אדחהרובחבארבחתאלםורדלןופצןיב

לכהלרכדמדןאמויתואיאקדכאפונב

-אבהםלועהןבוהיאיאדואנווגיאהבאמוי

ןבהו

יבריקרפבידודהארשתיחשמהךאלמכ

טיבתלאהכרבלונורכזלודגהרזעילא

הדריירהשםכירוחאוטיבתלא,ךירחא

לעריטמהלאוהורבשודקהלשותניכש

תידעוישאותירפגהרומעלעוםודס

בלעהימחרורמכנטוללשותשא

הירוחאלהטיבהוםודסבואושנההיתונב

הירוהאהתארוהירחאתוכלוהםהםא

ןינעהדוסוחלמביצנתישענוהניכשה

םיחולמהםיהימימםגוחלמתירבמןיבת

יוביתרבדרבכוהזלוזמר"

רשאוקמהארקבבםהרבאםכשיו

ןאכמיינפתאםשדמע

םולשהוילעוניבאםהרבאיכלfרורמא

םשדמערשארמאנשתירחשתלפתןקית

םהביכתמאהןכוהלפתאלאהדימעןיאו

וניבאקחציהחנמהתלפתוהדימעהאיה

חושלקחציאציוגשהנקיתםולשהוילע

תיברעתלפתןקתבקעיברעונפלהדשב

זמרנאוהןינעהדוסםוקמבעגפיומאנש

הרישהלילבוודסחייהוציםמויקוספב

תדמלתזמורירחשתלפתדוסהנהויימע

דסחהשיאהיהשםהרבאןכלע.דסחה

הרובגהתדמלתזמורהחנמתלפת'נקית

לוהז.םיחופתלשהדשלזרלתארקנה

הכשמהותוליצארמולכהדשבחושל

איהיכברעתונפלרמאו,הדשבלועפל

הלילהדמתארקנהניכשהתארקלהנופ

הנקיתקחציןכלעו,התבתארקלםאכ

הלעמלוהצחמוועשששמליחתמהנמזו

.םיברעהןיבלשדימתתטיחשןמזזאו

הבזמרהיכהנקתבקעיתיברעתלפתו

וררועתנכעו'היtעיפשמהוהוהניכשל

יבככהתאצןמזונתנותולפתהינמזבלfר

ורמאוישקבהמחהץנהותיברעתלפתל

תמאתירחשביציותמארמאאלשלכ



גכ אריו

ותלפת'תיהאלשיפלושרתיברעתליפת

איהשימחרתדמשומישתעשבבקעילש

ורמאתוכרבבםנמא.בקעילשותדמ

ודמאורחאםעטהכרבלםנורכזוניתובר

אוהשינפמדחאהירבדינשובשישינפמ

ובריכזמשינשהו,ת'בףלאבתרדוסמ

ינשו'ןוצריחלכלעיבשמוךדיתאחתופ

ףלאהרדסיכדאמםילודגולאםינינע

תמכחמוכשמנהויוההתלחתלזמורתיב

לכתררוצןהשתויתואבתוזומרהםיהלא

םנורכזוניתוברורמאשומכםיארננה

יוניהtכרייצןיאוגיהtכרוצןיאהכרבל

ןיידעודאמאלפנאוההסנרפהןינעםג

הרשעוונירבדלבושנויהגבהזזומרנ

השמחםהותוריפסרשעלןיזמורהיוללה

ירחאולבקמועיפשמתמנודהשמחדגנכ

ןהשושדקבלאוללהרומזמבןללכןכ

רתסנהשדקהןמליחתהוםילולהרשע

ךלמתעורתומאתאדהמכהעורתבםייסו

איהוןוהיניבןוהכלמתניכשוומוגרתויוב

רשעלזמררישיזאתלמבו.'ןינבהףוסב

4נושארההשלשהתללוכףלאהיכוריפס

וניתוברורמאןכו."תווצקהעבשלןיזהו

סלקנוואובזאתלימבהכרבלםנורכז

"העבשלעבכורהדיחיל

הנעייוארקתזאריהבהרפס
הנעייארקתואםא

תושרןיאשדמלמאלאזאוחיניאמידימ

םינשהידילעאלאהדבלףלאלאורקל

הנושארםיבשויההבםיקבדהתויתוא

'עבשוראשנהשלשםהףלאםעווכלמב

"רישיזאונייהותורמאמהרשעמ

יזחאתןועמשרארהוזהרפס

תלתרמאדןאמלכ

מלערבוהיאדודלהלהתאמוילכבינמיז

-הסנרפןיגביאהמעטרמתיאאהויתאד

תזמורהלהתהיכבטיהםתנווכןבהז

ךתלהתאוהנשהלעמלשלארשיתסנכל

םירעשבהוללהיוביתכו'ךיהלאאוהו

,ותדמתעדירבכוידודלוהזו'הישעמ

םימעפהשלשהרמואלונקיתןכלעו

סנכהלןיאיכהלפתםדוקתחאםויב

יכרמאתאדהמכהדעלבךלמהינפל

ורמזביתכויללהתמהללהתיתאזבםא

דודלשורונכלזמרהו,רונכבוניהלאל

לאהלעאךיאיכביתכויוהונזמררבכו

לעזמריכהזןבהויתאונניארענהויבא

אביתאזבביתכוירענתארקנההניכשה

ריהבהרפסבםרמאמוהזושדקהtןרהא

םיbושךלמהתאתוארלםישקבמל:

.ךלמההנאםילאושךכרחאוותיבהנא

לשהליפתהףוסבהרמואלךירצןכירחא

הנממשקבלודסחהתדמםעהגווזלרחש

ךילאדודלרומזמבזומרכהרפכוהחילס

רפוכיתאזברמאתאדהמכאשאישפניז

רסהירפלכהזו.אקודתאזבבקעיןוע

ךירצדועויילאהזדוסבראבתיותאטח

תדמםעהגווזלהחנמהתלפתבהרמואל

תחנומהמלשלשותטמתאצמנהרובגה

'םלועתועורזםעתגווזמוםורדלןופצןיב

יכהרמאליוארןיאתיברעתלפתבםנמא

םעטהןמוהדבלהיהתשכדוריפרנהיהי

ארזעםכחהבתכיכףאןונהבןיאהזה

רמאהלהפוסןונהיכונלבקכרבלונורכז

,'וגוריאיםויכהלילזאיכ,הלואנהימיב

ןיאוהליהתתארקנשירחאהזלעףסומ

ואסכןיאםאהמילשהנקהלשותליהת

םגהרסחהלחתהםגהיהתשיוארםלש

הבןנובתיאלשידכתושראיההזםעטפ

'העיטנבוצצקיותבשחמהבועבקיוהדבל

הילעוששחהמינפמםעטהיתזמררבכו

ןכלעשםישרממשיותודמהראשמרתוי
ינוזמו



אריו:'

אירשאנידדרתבלדהנוזמד'רודסיאהב

'ראתא'יהיאאתעשואלאמלעלעילתו

יאחויןבןועמשיבררמאיהיקשנוסחנפ

דעםולכםועטישםדאלרוסאאדאזרלע

עדואתולציהיאינמוהאליעבלמלוכיד

הבשודקהשירחאםילאוששישנאשייכ

"יעבאבילאנמחרוםדאינבתובלעדוי

הפבהלפתהאיצוהלל?רוכירצהעודמ

ךרדלעו,דבלהבשחמההבקיפסיאלו

חינינעלכיכתעדלךלשיהלבקה

השעמבואלעופבתאצליכירצםינותחתה

הלפתןוגכובידבואוישעמהתוצמונייהד

השעמיוהויתפשתרציקעוהרותומלתו

ידבלהנווכהקיפסמוניאו

יכקוספברהוזהרפסבורמא

ימשהףוע

רבישחדהמלכהזהושלבלוקהתאילוי

דעהלמיבעאליבלב'כתסאדהמלכושנ

הלמוהו"היבווכתאוהויתוופשביפאד

סאטואקלסואלזאוריואבעקבתמיפאד

ןילטנאלקוההואלקינימיבעתאומלעב

ל"עואכלמלהילןיקלסוןיפדנדהירמ

''כירבדלוקתאי"עמשיודהה"יונדואב

לכואתולצלכךכןיגבוופארחיו"משיו

:קפאליעבהבקדימקמשנרביעבדתועב

ואלןולקיפאאליאדהיתופשבןילימ

ןויכותועבהיתועבואלותולצהיתולצ

'סאטויקלסואריואביעקבתמ"קפנילימד

'חאוליטנדןאמןולליטנואלקודיבעתאו

'מאהזבאצויכו'כלמדשירבשידקרתכל

'םלועלהבוטאיבמונמזבקוספרוקהלזר

תכשמהו'נווכברמאנההאירקהךותמיכ

ברםשבויחמשויפסותמויברתמירבדה

םאצויבויתואהיכיתאצמלזןואגהידעס

חלפכוהוחלפריואבחיניודיקפיוהפהןמ

Fדודרופמתונווכמתויזמרונממשדחתנו

,תוראובמ--

אמויבןוניאןינמיזןירתאמלעלכדינוזמוי

לוכאלרשבברעבביתכדאינפבוארפצב-

תלתיאמאיכהיאיעובשלרקבבםחלו

אשנינבדינוזמירתאלאאמוילכבןינמז

אוההלאפקותבהימלדחואמלעלכל

ןיליאינוזמןירתיהודיוחיתפלרתא

תאםהלןתונהתאו''כהאדןמאדןינשמ

'נוזמבהידרישעדאנוזמאדותעבםלכא

עיבשמויתכדןירת"דחאדותעבןיאינסד

ןוניאדןיניכסמדינוזמאד'ןוצריחלכל

חתופינסאלכימוגמאלוןוצרמןיעבש

תוחיפבדרתאאוההלאפקותאדךידיתא

יכהותיאלוכלאעבשוןוצראקפניהודי

לכבינמזירתאלאוהיאאלדאנפילוא

רמאןיאו'שנרבלעאבויחןיליאדןינמז

:חבשןיגבאלאוהיאהבוחןיגבואלריתי

יאמאכלמדודדתורימזדןחבשותוא

רתבאלאאשימליזחאלהסנרפדאמעט

לוכיזאכלמהיראמדהיסויפואתולצ

יתאבדההאדבעלוכי"רתבלותימדקב

"םיערולכארתבל"'וגוהלכיתוחאינגל

םע'בשוימדאתולצאד'ירעייתלכא

רצויןונבלאוההב'עמשתירקאד'ישבד

םישודקםלוכשדקהתויחוינפואהורוא

'היבדןיבשעוןינליאירעיןורקיאינהלכ

אלוכדאקיתמוהיאדעמשתירקאדישבד

יבלחםעינ"יתיתש"ןיקתמוןיפוצהמכב

האליעןיידובישמדמועמדאתולצאד

םע"תונושארהשלשבאדוירטנתיאד

ןללכתמתונורחאהשלשןיליא,יבלח

אכלמדאלכימןאכדע"ןיליאבןיליא

"דודורכשוותשאליעלםיערולכארתבל

אלאינוזמד'בויחתילאדלעואתתל

'אתולצםדוקברעבהחנמדאתולצרתב

אישקאנידחכתשאאלדןיגבאמעטזאמ

דוולהלהתרמ"ןיריהניפנאדדועב



דכ אריו

?תמאהאוהשיעצמאבןכירחא'והךורב

דגנכוירחאלתועיספשלשעוספלךירצו

אוהוונקיתוהזןבהוסנכנשםיחתפינשה

'ראובמםעטהותיברעתלפתםדוקםוחר

םיטילשהשלשםשורמאתורשרדמב

יחשמםהוהמודדיתחתמםניהגבילשומ

םתחתןינוממםירחאהלכוהמחוףא

ןתואלכו,םיעשרלשןהיתושפנןינדו

ןישיערמןלוכהלבחיכאלמלשתותכ

לשתולוקו'עיקרלןלוקעמשנוםניהג

ןיאויוויווןירמואוןיחווצםהיניבםיעשר

םיטלושוללהםיתיחשמהוןהילעםחרמ

ןינדותיברעתלפתןמזמעובשהימילכ

ןירהרהמוןהישעמךשחמבויהשןתוא

,ותכהמאןהילעותובכשמלעםירוהרה

?יכוןואישרוחיוה'הישעמךשחמבהיהו

לבא,ןתואינדוםויבםירמוגוליחתהש

ךשחתשמםניחנבםיעשרלןידהתלחתה

דחפמאדכתולילןיארקנהזלעו,הלילה

'ניהגלשדחפמירדנסכלאראותולילב

עובשהימילכתיברעתלפתבונקיתןכלו

ךשחבשהעשהתואמיכלע'םוחראוהו

םיתיחשמה'גידילעםיעשרהתאןינד

יאהבוללכנןלכוהמחוףאתיחשמםהש

"תיחשיאלודהה,תיחשמ"וחראוהו

ריעיאלו'המחיופאבישהלהברהו"ףא

ימעבםוחראוהוונקתכיפלויותמחלכ

ןמןידהקלתסמתבשהסנכנשןויכילוחה

החונמםהלשיםניהגבםיעשרהוםלועח

העשמןהילעןיטלושןניאהלבחיכאלמו

תבשברעברמואןיאןכלעוםויהשדקש

יכאלמוררועתיאלשידכםוחראוהו

ברעבורמואלרוסאאוהךכיפלוהלבח

לעןיגמהךלמלשודובכינפמתבש

קלתסנרבכשתורוהלתבשבםיעשרה

םילבחמלתושרןיארבכוםלועהןמןידה

אלהןהמתואלכחכדגנכתוראובמ

לעהלעתיםשהדירוההרותןתמבהארת

ןנעתפקומרדהודוהבהלודגשארהה

ךשחתרשירמאנשרוחשךשחולפרעז

ןנעבותומדהארנשאבלכחבברע"ורתס

עונעינולשיהגוחמוטרחמאצויהרבדכ

תומדורבדהםעהוארו'ריואבהביתה

תאםיאורםעהלכורמאנשתויתואה

םויברבדישונאההארנהנהו"'וגותולוקה

ריואבךותחיהפהמתואהתאיציברקי

םאו"'וכותויתואהומדכתומדובטרחתיו

דועןיבתותילכתדעהזרמאמבןנובתת

םשידילעםישענהםינינעהמכלםעט

וקמבו'הזיתזמררבכוךפהלואהרהט

אמייסאתולצדתעשבורהזוהרפסמרחא

הימופמשגרבקיפאדןילימןוגיאלכ

ןיעקבואליעלןיקלסןוהלוכתולצאוההב

ןירטעתמורתאאוההלןאטמדדעןיעיקד

אהוהרטעוהיינמדיבעו'כלמדאשירב

םעטןיבתרמאמההזמואירבחהומקוא

ונתירתכרצויתלפתבמולונקתאלהמל

שרדמהזןבהוהלפתהףוסבקרךל

ךאלמהאבארםשבסחנפיברמאםילית

דעןיתממאוההלפתהלעהנוממאוהש

השועוtארשיבשהנורחאהייסנכללפתיש

שודקהלשושארבןנתונוהרטעןתוא

'קידצשארלתוכרברמאנשאוהךורב

הלבקהימכחורמאו,םלועלשוקידצהזו

לצאדמועןופלדנסאוההזהךאלמהיכ

זמרהזלו,ותלבקםשמיכםלועדוסי

"ותנותח'ויבומאולהרטעשרטעב

ינינעוזמרנתולכיהרפסבו
-tיניבמלו''

לשונימיאוהשוtiמשלםולשתתלונקתו

'דסחהדמלןמורהאוהךורבשודקה

ודקהלשוuמשלזמורהונימילןכירחאו

:לבחל-



אריו

עבשראבאוההםוקמלארקןכלע
תלמ-םהינשועבשנםשיכ

הבצחומכהעבשןושלמאוההעובש

ישארבימיעבשלזמרהוהעבשהידומע

לעותודמהדעקרהלועהניאהעובשהו

בחכןיאהוצמהתאלטבלעבשנהןכ

םירדנלבא,'הרקועלהעובשב

יכתושרהרבדכהוצמרבדלעןילח

םוקמבו,'הזןבהוןילועהרותיבגלע

הצורוגויעבשנארובבהעובשאצמתש

ויתודמםעםיכסהליעיבשהשענרמול

קרהלועפםהלןיאיכתרכזנההלועפה

.אצמתאלןכלעוךרבתיוהלעתיותאמ

עבשןוגכרבעןושלבתרמאנעובשתלמ

יהנברתויזומרנדועו,לעפנאלא

םשארקיועבשראבבלשאעטיו
:הנמנםאו,םלועt"םשב

דסחהעבשראבהיהיהלעמלהטממ

הנמנםאוהעוניבאםהרבאלשותדמ

תירישעהתיעיבשהיהיהטמלהלעממ

הלעזמודלשאתלמםישוריפהלכלו

חליכאלזרושרדשומכהכרבהווליצאה

אוהשוטושפיפלףאו,הייולהייתש

'הזןבהותעדהץעלחמרישןכתיןליא

םשבםרבאםשארקיוביתשריפ"םשב

םלועהרשלזומרישןכתיםלועלא'וי

"הזןבהו

לfראירמונוםירבדהרחאיהיז

.'וכוןטשלשוירבדרחא

ןטשלזמורההtתלממהזהרדמהואיצוה

ץגעהםעטונשריפרבכו'גרטקמה

דוסוהזוקחצידיקעדוסםג'הלעמל

לעףסומןבהוונבתחתבירקהשליאה

והערפרמאיוקוספמןנובתהלךלשיהז

הרזגנשכיכירפוכיתאצמתחשתדרמ

"הלעמלץילמולאצמנוםדאהלעהתימ

בתכהו

איבייחליקלמהוהדאריטנסללבחל

ןויכהיבזשוהילעאננאלהכלמאתא

'תויקלמבהיליזגאדןאמאכלמימקיאקד

והיאאכלמךכ,אוהאכלמדאנלקואל

והיילעןינאוםגיהניבייחלליטנתבש

ליטנדןאמאכלמימקןרבעתמירטנסלכו

אנלקואלןולםיזנאואכלמימקהעוצר

'ולןיאשתנווכהאורךנהוהיאאכלמד

'יעותותוארמואהותבשברעבםוחראוהו

רמושמולןיאשןידהאוהו'םהםירומג

םיגרטקמהודשהשידומיכלארשיומע

דועוהלעתיאוהאלוןתלשממבםה

לשמלfוניתובררחאלשטולישמה

ךותרבדמבןאצהשןמזלכןאצהעורל

לבא,םתרימשלעללפתמזאםיבאזה

'ןתרימשלעללפתמוניאריעבןאצהשכ

'םולשתכוסשרופהתמיתחבםעטוהזו

ןמהרימשךירצוניאתבשהאבשןויכיכ

תכוסשרופהםימתוחןכלעוירוגיטקה

המכולשלרבוחמהדודתכוסמולכולש

"תלפונהדודתכוסתאםיקארמאתאד

רככהירעתאםיהלאתחשביהיו

םהרבאתראםיהלארוכזיו

תאךופהבהכפההךותמטולתאחלשיו

וניתוברורמאיטולןהבבשירשאםירעה

וליפאןנחוייבררמא.הכרבלםנורכז

'מאנשקידצהרכוזהלהלשוסעכתעשב

תאםיהלארוכזיוםיהלאתרחשביהיו

תקדצשהיארןאכמילהארנ,םהרבא

םיזחואםניאםאףאוערזלליעותקידצה

ויהיאלשקרםהידיבםהיתובאהשעמ

וניתוברוריכזהרבכו,םירומגםיעשר

.'ולשבאודודןינעבןינעההזכרבל'נורכז

םא'"םאנינאיחקוספבןנובתהלךירצו

וליציםתקדצבהמהתונבםאוםינב

יםשפנ



הנ וילאאריו

םיבלכרמאןכלעוןידהתדמףקותזא

תלכואהשפנהדצמאוהבלכהיכיקעוצ

בלכץרחיאללארשיינבלכלוןכלעו

ףקותאוהזאהלילהתוצחבהיהיכונושל

םיברקתמםימחרהתישילהןידהתדמ

הלעבםעתרפסמהשאוהזםלועבאובל

'אנשהמלזומרהומאידשמקנויקוניתו

םלכאלאמשקבלוףרטל'יגאושיריפכה

חתיבלףרטןתתוהלילדועבםקתויתכו

'רהזלכןבהוורבשיךילאלכיניעביתכו

תורהנישארדלזמרעברארמואןתנ

ינאוםעטותישארבתשרפבםירכזנה

יהגבינהכרותבשרפנהכדע'כלנרענהו

שיהתאםיהלאארייכיתעדיהתעיכ

היהםהרבאיכונעדייכלואשל

ךיאוייבהואםהרבאערזרמאנשבהוא

דצמאיהשהלודגהותלעמבוחבשאל

ונעדי"כהאריהתדמבוחבשקרדסחה

םולשהוילעוניבאהרבאשעשהמלכיכ

ארילבהואהןיבלדבהשיוהבהאמהשע

ךלשיןכלעו,'ךשחהןמרואהןורתיכ

איההאריהיכהלבקהילעבמאמתעדל

ינוציחהאריותימינפהארייכרדינשלע

הבהאהןמהטמלאיההנוציחהארוה

דציכהבהאהןמהלעמלאיהתימינפהו

רובעלאריהלכדוסאיההנוציחהארי

רמאמבשפתיושנעיןפךלמהתוצמלע

גישמםדאהתויהבתימינפהאריךלמה

םיגונעתהבורוהלעתיארובהתלעמ

םדאעינהבולכיהברשאדובכהורשועהו

אמשמאיולהביודחפיוזהלעמתעידיל

יפליכךלמהלכיהבדומעליוארינניא

אצמייגורסחויתותיחפבורוותלעמלדוג

אצמנוולכיהמץוחינאיצויורבדתורעיב

אצמילבלהאריוהגאדבדמועוימילכ

אלוםאנשןינעכןורסחואםומךלמהוב

בישהלןיאךלמח'עבטבםתחנשבתכהו

תומהךאלמלןתוידערבדלהנקתןיא

לעתורשרדמבשוריפבורמאןכוורפוב

'תומלונמזעיגהוהלחשידפסורכיבר

לעריבעמהיהשהלעמלץילמולאצמנו

ךאלמהילקיבשאלוםשרמאויתודמ

ידפסורכ'רהירתאבהילובהידדעתומה

זמרוהזוהילקבשןידכןימדקלמכאבס

והילאיבדאנתבותונברקהדוסברחא

הבהיפמהאצוישהריזגוהריזגלכיתאצמ

ןיחלשמןיאהבושתהשעשןויכםדאהלע

םדאלותואןיחלשמאkתונערופלותוא

אביוץלחנהדצמקידצרמאגשירחא
•ויתחתעשרל

רמא"רמוגו:םהרבאםכשיו

רקבבםהרבאלשותיילעב

"ודסח'יהוציםמוירמאנשותדמלזמר

בותכרומחאצמתאליורומחתאשובחיו

וילעוניבאהרבאלשורומחםדוקהרותב

הרמשמברעונהרומחהאוה"םולשה

וכרבבל?וניתוברורמאשומכהנושארה

הרמשמ-הלילהיוהתורמשמהשלש

םיקעוצםיבלכהינשרעוגרומחהנושאר

קוניתוהלעבםעתרפסמהשאתישילש

הנושארההרמשמההנהוומאידשמקנוי

רומחורמאןכלעו,דסחהדצמאיה

ללוניתוברתעדמהארנהיפלורעונ

םהינשיכומחבורושבשורחתאלדוסב

שרפלךרטצנ-ןיגרטקמהתוהכלןיזמור

לזוניתוברןושלמורומחתאשובחיו

לערבגתנשרמולכםירוסאהתיבבשובה

תמאהווילעוגרטקשןיגרטקמהתוחכ

זאיכרעונרומחהנושארההרמשמביכ

ןיטלושהיחולשוידהתדמתלשממתלחת

הרמשמהתולילבדחפמרמאנשםלועב

הלילוצחביכהרובגהדצמאיהםגהינש
הארי

t -



אריו
,•":ו

*.'

לכרבעמםששןופצךרדאיהההשקבה

םירמואוןירערעמוחכהןתואתולאשה

גישיאליוארוניאםאוהילעןידלדומענ

יקידצלהתויהלםשהנופצאיהוותשקב

ברהמאטוחליחקידצלןופצורמאנש

ינבדננירמוגוךיאירילתנפצרשאךבוט

דחאןיאקחציתדיקעאלמלאויאדוםדא

ותלאשןוצרקיפהללוכיםיארבנהלכמ

דוסעדויהוהזהםוקמבןידהקודקדבורמ

ליכשמהויקחציןקזיכיהיודוסןיביהז

םנורכזוניתוברורמאהאריירהבןיבי

םימעוכלהוביתכדיאמםיחספבהכרבל

לאויזרהלאהלענווכלורמאוםיבר

אלובקעייהלא-בקעייהלאתיב

םהרבאכאלאלא,קחציוםהרבאיהלא

רהבםויהרמאירשאמאנשרהובבותכש

הדשובבותכשקחציכאלו'הארי"

בקעיכאלהדשבחושלקחציאציומאנש

לאםוקמלארקיורמאנשתיבובבותכש

םוקמאוהיכהרבאלרההסחיילאתיב

םירהמאנשםינוילעהםימהםשמשםימ

הלעיימהברתישארבבו'יינפמולזנ

יכקחצימהיההדשה"םהרבאהזירהב

אלשהאקשהךירצהיחופתלשהדשאוה

תשאלערמאנשוהזהשקןידהתדמהיהת

בקעילאוהתיבהוהחקתוהדשהממזליח

:םהינשמלבקמקרתווצקלהטונוניא

גהנתיהלואגהתומיביכאוהןינעהדוסו

יחtםכפסאמורמאנשםימחרתדמבונמע

והזו'אשידקאבסלארשיאוהלארשי

bרשייהלאתאובקעישודקתאושידקהו

ינפלמץראילוחןודאינפלמיוצירעי

רמאנשחיכומוספהףוסובקעיהולא

ךפהמרמולהצורםימםנארוצהיכפוהה

"םימחרתדמלןידהתדמ

םתנווכיכהארנרהוזהרפסבו

רהב

אצמנ'ךירחאמבשורבדתורעךבהארי

ךלמבקבדהלותבחוותבהאבורמאריהז

איהשהאריהאיהוזיויתרשממתויהלו

רמאנוזהארילעוהבהאהןמהלעמל

וזהלעמלעינמהיכהתאםיהלאארייכ

ולןיבשחנםניאופוגווינבוותשאירה

הלעתיארובהלעםרסומלידכםולכל

לעותחאהטורפבבהזירככףלאהנוקכ
תאריהמכחתישאריתכתימינפוזהארי

י'זיארילכירשא'יארישיאירשא,לי

'יהמ'ךיהלמתאריו,אריתךיהלא"תא

אצויכוהארילםאיכךמעמלאושךיהלא
•םהב-ו

אוההםוקמהםשםהרבאארקיז
םויהרמאירשאהאריזז."-

דקענםירופכהםויביכעדיהאריירהב

'הרבאשקבזאוםולשהוילעוניבאקחצי

הניבירעשולוחתפישםולשהוילעוניבא

."םויהותואבלארשילהרפכלהבושתש

וינבלוז'נתמתתלולהדוהעת"םשהו

ארקיואנשוהזהבושתירעשםהלחותפל

רשאהאריייאוההםוקמהםשםהרבא

יכתעדירבכוהאריירהבםויהרמאי

חרפכלעבקנםויהותואורהארקנהניבה

הבושתירעשיכעדךכיפלו,לארשילע

המכירופכהםוידענשהשארמןיחותפ

ןכלעךיתבהאםלועתבהאורמאתאד

וניבאםהרבאתבהאתכסבדסחךיתכשמ

םימיהםתואלעווינבלודסחךשמנהע

ותויהבוהוארקואצמהב"ושרדביתכ

וללהרעשהשאלמtשיאדובורקבורק

לכיכדאמךרדההיהקוחרןיחותפ

הלעתיםשהינפלמשקבמםדאשושקבה

התואבשישםיענומהוןיגרטקמהילול

היהישןיבתישענותשקבהתיההשקבה

ואהנתמהעיגהבםנמא'אטוחואקידצ



ונ אריו-

השעאהמוולןתאהמרמאיבהואהרבא

תואנוילגרמובויתישעהאנילכהנהול

ילהננתאםיכלמתלוגסםהוןתומכןיאו

םהרבאתאךרבייודהה.ימוקמבהכזיו

תראפתהיכרמאמההזמהארנהלכב

בתכ'דסחהאוהלודגהחאהוךלמהאוה

ינימשהאיהתרכזנההדמהיכלfןבמרה

תנווכילכהשוע'ייינאביתכותודמג"מ

יגאורמאבולכהוסילאבזמרהיכלfברה

עיפשיושארהעירכמהשזמרלכהשועי"

ונושלול?ותנווכיפלתמארקנוינשל

הארנשהמםנמאתירבהלעחיכומ

תמאתלמיכהכרבלםנורכזםתנווכ

."הזיתזמררבכורשיתראפתלזמור

שלארשיתסנכאיהתרכזנהתבהו

ריהבהרפסבורמאןכותבכולהתיהש

ךלואטחישתעב-רוכזתםחרזגורב

'רוכזתםחרםהילעסועכתוךינב

'י"ךמחרארמאשותוארוכזתםחריאמו

ותניכשאיהשתאזהדמחולתתנויקזח

ולהתתנוהשרישונברוכזולארשילש

רוכחהמלשלהמכחןתנייורמאנש

יבהואםהרבאערזרמאנשםהרבאהיבא

ולהתיהאלשורמאשלזוניתוברמשיו

לוכיהיהאלשינפמטשפהיפלו'תב

םנמא.הרזהדובעידבועלקרהאישהל

םתקולחמיכישרפמהלבקהימכחמשי

ואןימיבאיהתזמרנהתבהםאהתיה

תויארשייכודגןויעךירצהזבו,לאמשב

איהשהטונתעדהםנמא.ןאכלוןאכל

.kמשדצלתצקהטונבלהןכלעולמשב

ךירצוןכחיכומדילשןיליפתהדוסםג

"ךנימיללנשהבצגקוספבןנובתהל

תעדלדודלרמאנהינימילבשקוספבו

רוחאבישהןימיהץקלקוספבולfר

םימשחיהלאיבדעיבשאוםעטויונימי

יהלאו--

בקעייהאתיבוהניבלזמראוהשירהכ

רשאכהמכחלזמרתיבהיכ'המכחלזמר

לשהנושאראההותישארבקוספבתעדי

,'ירהבהזומרהאחהאיהוהניבלזמרםש

רהלאהלענווכלביתכדיאמםשורמא

יהלתיבtיאמ'ירהלארמאדןויכ"

הנביהמכחבביתכדהמכחא'האד'בקעי

דחשירואהעמשמןנובתיהנובתבותיב

'ישארבתשרפבהזדוסיתזמררבכ"ןוניא

"הניבלזמרשירתואואהתואיכ

הרשייח-

הלפכמהרעמתאילתיו

הצקברשאולרשאז

הננתיאלמףסכבוהדש-

םהרבאתויהברבקתזוחאלםככותביל

תיבאוהשאוההםוקמהתלעמעדויוניבא

ןכלע.הלעמלונבתכרשאכןדעלרעש

והזו'ןדעןגלוסנכיםשךרדיכוברחב

תרחופארקנןגהיכרחוסלרבועדוס

"הלבקהילעבל

ירמוגוםימיבאבןקזסהרבאו

התיהתבל?רורמא.א

ריהבהרפסבהמשלכבוםהרבאלול

ךרב"וביתכדןההרבאלתבתיהןכיהמו

ימשבארקנהלכביתכולכבםהרבאתא

אלואותבהתיההכרבירמוגוידובכל

ךלמללשמהתיהותבןהומאאלהתיה

והסנווינפלםימתםלשדבעולהיהש

ךלמהרמא,ןלוכבדמועונויסנהמכב

אלאולהשעאהמואהזדבעלןתאהמ

וורמושלווצעיללודגהיחאלונוצא

דמלודגהויחאםעדבעהרזחיודבכלו

.ערזיתכדבהואוארקוחאהובהאויתודמ

w--י



הרשייח
rי

י.*

רבחמןיתמשנוןיחורןוניאעדידאוהךירב

דכו,והיילעוהליזרכמואתימדקבןול

אתמשנדחאפוגדחודבעתאןרבחתמ

שדחלכןיאךכןיגבויזחדכאלמשואנימי

אגוויזתילןנינתאהםיתיאושמשהתחת

יאדאוהיכהשנרבדוחרואםופלאלא

הילידאוההליכזןרטכתאהודבועויכז

אייח'ררמא'קיפגדהמבהיבארבחתאל

וההעבתירתאןאביודבועןרשכתאדןאמ

רוכמיםלועלןנינתהלמאהילידאגוויז

םכחדימלתתבאשיוולשישהמלכםדא

ןדקפתאהירמדהינודקפםכחדימלתד

יתאדןוניאלכתינתמדאזרבאנתהידיב

באמדקאלןילוכיןיתמשגדאלוגלגב

ירעתיאאדלעוןוהלדאגוויזימחרב

ריפשוםימחרברחאונמרקיאמשיירבח

הימק'גוויזישקךכינבואקיידרחאורמאק

יכרדירשייכינפלכלעואוהךורבשדוק

הלמדאזראה"מארזעtiרלחלשדוהיריי

ןיתמשגדאלוגליגבותאדןוניאאנעדי

השענהמהילחלשאנוויזוהלרתאןאמ

םתפטחוביתכווכוםישנלםירתונלםהל

'חיכומןימינבינבדאתשרפםימרכב

'םימחרברחאונמדקיאמשיאהלעו

יאדואוהאתשההדוהייבררמאןנינת

האכזאוהךירבאשדוקימקןיגוויזןיישקד

והלףילואתיירואדלארשידןוהקלוח

וןירימטלכואוהךירבאשדוקדיוחרוא

'ייתרותביתכדהימקןיזינגדאייזננו

ישפנתבישמהמימת

רבכ"רמוגוהדשבחושלקחציאציו

דוסבהלעמלקוספהונשריפ

תינעתהלבקלךירצןכלוהחנמהתלפת

יולצברס"רמאשןינעכהחנמהתלפתב

kירבנושאבוהילאזונענהחנמהתעשבו

תעדיוברעתחנמתעבלאינדלהארנ

וניינע

ימשהיהלאיכונירבדמעודיץראהיהלו

יהלאו'יאסכםימשהםעטכהבושתהאיה

רכניהלאירחאהנזוקוספמןיבתץראה

דועו"הנבראבלדיתעינאשומכץראה

ןכלוןושארעירכמלזמריכשרפלשי

"ו'זובףיסוה

וניתובריכעדיונולאותבוןבלןעיו

*fםינורחאההלבקהילעבםגול

יכותשאבםדאהגוויזןינעבהברהורבד

ןושארגוויזןיבולידבהושיאלהשאימ

םאהיפלילהארנשהמיפלוינשגוויזל

תויזיכאוהינשגוויחןושארגוויזשוריפב

ינשגוויזותושדחתומשנלזמרןושאר

אוהינשגוויזןכלעו,'וביעהדוסלזמר

יכדומללשיןאכמו,הזןבהווישעמיפל

תקולחמהחמראןיידעו,ושדחשיהתעםג

"הזןינעבהלבקהילעבלשיש-

קחצייבררמארהוזהרפסבו
הדוהייברמא

תברמואוןיגוויזגווזמאוהךירבאשדוק

יירימאקיאמיסוי'ררמאינולפלינולפ

רמא"שמשהתחתשדחלכןיאביתכהו

יאליעלינאשביתכשמשהתחתהדוהי'ר

יבררמאהויאכהאזורכיאמיסוייבררמא

שממאתעשאוההדאבאיבררמאהיקזח

"ולתנמדזאוגוזתבמלעלשנרבקיפנד

ןוהתמשנדא"קידצןוניאןיאכזאבארמא

ןות"אלדעאשידקאכלמםדקןירמטמ

קיפאדאתעשאיההבןנינתיכהדאמלעל

לכאמלעבןוהתמשנאוהךירבאשדוק

רכדןלילכוהלוכןיתמשנוןיחורןוניא

אנממאוההדאדיבאדחכןרבחתמואבקונו

יאשנינבדןוהיאודעלעדקפתאדאחילש

ןשרפתמ'ודיבןרסמתאוןיתחנדאתעשבו

ינבלוהלתיחאואדןמםידקאדןינמזלו

אשדוקןוהלידאגוויזןדיעאטמדכואשנ



זכ תודלות-

תאצלקחציהיהיואריכךיתעדוהרבכ

'יתוברורמאו"םיממשאאוהיכםהרבאמ

"הליפאודליוורהםימההכרבלםנורכז

דוסםגהנשםיעבראןבקחצייהיוםעטו

ינשםהיכןיבתהנשםיעבראןבושעיהי

'יםעםשיהיודוסבןומרםדוסוםיכפה

הנשלםויםויםיעבראדוסוםויםיעברא

ןיידעוונכםיעבראדוסבו,הנשלםוי
•הגבהזזומרא

,רפוגוותשאחכגלילקחצירתעיו

םימעפהמכךליתזמררבכ

ארובהינפלמויכרצםדאהתשקבביכ

םשמרשאהדמהkםגןיוכלךירצהלעתי

הכרבהםשךישמהלותלצאנותשקב

ותשקבאהתשידכהנוילעההכירבהמ

םימכחהתצקורמאןכלעו-תישענ

לעםשהינפלללפתהלםיאבהלכיכ

םשמודוהוחצנלןיוכלןיכירצינבתאש

חצנהכעו"הלעתידבכנהםשליכישממ

תואבצ"יירמואשכתואבצםיארקנדוההו

זמרתואבצםיהלארמואשכוחצנלזמר

אביםהמיכםהילאןווכלךירצכעודוהל

יפלןימוןימלכדילוהלוחימצהלעפשח

חרמאינבלעהללפתהבהנחכעוונינע

רפסבלfראןכוהארתהארםאתואבציי

'וברואחשמלכדרוכדדיעיבןירתרהוזה

ןמתושגכתאאפוגלכדארוכדדאליחו

כןיירשוןקפנןוהנמןיקפגדןליחלכו

תואבצןורקיאךכיגבוהמאםופבאלכ

יכןישרפמשייכףא.ידוהוחצנןוניא

ירבדו•tארשיתראפתלזמורתואבצתלמ

'ןעייסמולשאבצבתואוהשורמאשלזר

זמרנוילעללפתתושפנתרמאיהווספבו

''יילאהרמאאלויילעהרמאבלודגדוס

רפסבארקנוהיהאאוהוילעיכתעדייכ

לfרורמאשהמוהזו,ןוילעהלזמרהוזה

ברעתונפלהרובגמרזגנומשיכוניינע

תונפרהוזהרפסבורמאןכו'ויתשריפ

'וההאנקתתאלקחצידאתולצדאזרברע

וההלהדשבחושלקחציאציויתכדאגרד

והלוכןכשחוברעדאתולכתסאברעתונפ

אוההבבקעיןכתסאברעונפיאהבהיבגל

יושעדאנממ

ומאהרשהלהאהקחציהאיביו

קחציםחניוהבהאיו

דחפהתדמתודחייתהלזמריומאירחא

האיביותלמבזומרהזוקחצילהרובנהו

ירהוזהרפסמהזןבהו

תנםהרבאלרשאישגליפהינבלו

עמםחלשיותונתמםהרבא

"םדקץראלאהמדקיחונדועבונבקחצי

רסמשדמלמהכרבלםנורכזיתוברורמא

השעמוםיפשכםהוהאמוטהםשםהל

וניבאםהרבאיכאוהןינעהדוסוםידש

'וחכוהרהטהתוחכודיבויהםולשהוילע

ןליאהתקיניבםיגפבהרהטההאמוטה

וחכםהץוחבמהאמוטהוםייחםימרוקמ

'ןוילעהןליאתופילקםיארקנההלרעה

יקחצילהרהטהתוחכןתנותומבהנהו

התיהתבדוסביקחצילולרשאלכתא

ינבלרסמהאמוטהתוחכ'המשלכבוול

לעמםחלשיוםהלןייוארהםישגליפה

ילכיהבםיאמטוסנכיאלשונבקחצי

םדקינבחכלזמרהםדקץראלאהמדק

באומךלמקלבינחניםראןמרמאנש

יםדקיררהמ

קחציתודלות

הלאו
'הרבאןבקחציתודלות

'קחציתאדילוהחרנא

לכהיכ8iאח



קחציתודלות.*

ריקואדשנרבאוהאדואתונמיהדארשק

אדלעוהירמדאמשלאשידקאמשל

ןידאמלעבדבכאדבכאדבכמיכביתכ

יאמולקייזובויתאדאמלעבדבכא

אדחיילעדיאלדןאמאוהאדולקיזובו

אתונמיהדארשקארשקלואשידקאמש

ריקואלוירטצאדרתאלןאכרבכשמאלו

ריקואלעדיאלדןאמלכוהידמדאמש

דוסוהז,ירביאאלדהילבטירמדאמש

ורמארהוזהרפסבויייךיתארקיקמעממ

.זאמהיליעבימבשויה'םימשביבשויה

יעבדןאמלכאנמיקואאהאלאיבשויה

יעבימליעבהיראמימקהיתולצהאלצל

אתתלןאכרבאקראלאלוכדאתקימעמ

יאהו,"ךיתארקיקמעממרמאתאדהמכ

אקראליעביאהואיהאלוכדאתקימעי

אנזתאלוימשירקיאדרתאאוההלןאכרב

•שממםימשבאדלעויאלוכהינימ

תרדאכולכינומדאןושארהאציו

ושעיושעומשוארקיורעש

דוסוהזןידהתלועפירחאךשמנעשרה

ןבהוינומדאהיהןכלעוהיחתךברחלעו

תוחכלזמרהרעשתרדאכולכורמא

חוליגןיכירצןכלוונממאצויההאמוטה

הנשיששןבםעטו"חלגיאיההתעבונש

ביבסירובגםיששדוסמןיבתםתואתדלב

ידמולמברחיזוחאםלוכרשיירובנמהל

"ולילבדחפמוכרילעוברחשיאהמחלמ

לכיהביאמטוסנכיאלשחצידחפמלר

ןקיתהעוניבאםהרבאיכינפמםעטהו

עוסנוךולהםרבאעסיו'גשןימיהתורוניצ

למשהתורונצןקיתקחצייכרמאהבגנה

ישדקהלכיהבוסנכיאלש

דיצעדוישיאושעיהיוירענהולדגיו

בשויםתשיאבקעיוהדששיא

דיצרובגדורמנכאדכדיצעדויםילהוא

ןינעהו-

הרותרפסוליפאולזמביולתלכהיכ

באושםשמומצעהרותרפסיכלכיהב

ואלינוזמוייחינבדוערמאמוהזולבקמו

יכאלזמבאלאאתלימאילתאתוכזב

,ונחותוהמאהתדילווהיקזחימיתוכירא

רבדההזתויהשיחכיעשילאדןמשךוסאו

אילתאתוכזבואלובשוריפהקרוטשפב

םשרשאהרובגהודחפהתדמבאתלימ

םשהכוזהרשאהלעמלשןידתיבאוה

םשבקרושקבהףרצמםשיכונידבהכוז

ידילעינבדילוהלהצורהךכיפלוהיהא

רתויתונוזמואםייחגישהלהצורהואסנ

זמרהו'םשדעתולעליוארולרזגנהלע

דעתולעלךירצםירבדהשלשההלאביכ

לעףיסוייננהוהיקזחבביתכדייחםש

ינבףיסומואףסוארמאאלו'ךימי

ביתכדינוזמ'יילעללפתוהנחבביתכד

ישממיילערמוגוךבהי'ילעךלשה

וללהםירבדגישהלהצורהלכיכםעטהו

ןבהועדוןידהיפלעםגישהללכויאל

גישהלהצורהשירמואונאשיפלעףאיכ

הנווכהןיאתינולפהדמלןיוכתיוצפח

ותנווכךישמיאלאדומעיוםשדעעיגיש

'גממרשאהדמההתואןוילעהרוקמהדע

הדמתואלעפשהעיגישדעותנווכדלונ

דחיימללפתסהאצמנזאוהבןוכתמוהש

ותשקבםינפלכלעווזבוזתוריפסה

•תישענ-

רביעבךכןיגבורהוזהרפסבו

אחבשרדסלשנ--

קלסלאליעלאתתמאנווגיאהיכהירמד

דיגנאריבדאתקימערתאלהירמדארקי

אתתלאליעמאכשמאלריעירתבלקיפנו

אגרדואגרדלכלאליעדאקשאיההמ

אלכלןאכרבאכשמאלארתבאגרדדע

אלוכבארשקל'עברתבלאתתלאליעמ

י"



חגשכ- קחציתודלות

עורפבביתכדיאהבןולתבידנוהרובד

ןוזרפולדחביתכאדלעוטרשיבתוערפ

יתמקשהרובדיתמקשדעולדחkרשיב

"ןרמאדונוזרפאוהאדןוזרפארשיבםא

דעוערפתאאלדאשידקםייקןוזרפולדח

יאמלארשיבםאיתמקשהרובדיתמקש

אליעלמןיאליעןיימתיתחנאנאאלםא

אתתואליעלםתסbרשיבימלעאמייקל

אמייקתאאדלעאלםייקתאאלאמלעד

זמרנםג'םלועדוסיקידצווהלוכדאזרו

הכרבלםנורכזוניתובררמאמהזקוספב

וילעוניבאבקעילשותרוציכורמאש

בשויםאנשדובכהאסכבהקוקחםולשה

"אסכהבשויאירטמיגבםילהא

ויפבדיציכושעתאקחציבהאיו

'בקעיתאתבהואהקברו

הלעמלשןידהתדמיכאלפומהזמרה

בבוחףארכזנהושעלהקיניועפשתנתונ

רבכובקעיתבהואהניכשהםנמאםימע

קוספבןיבתויפבדיציכדוסוהזתעדי

חוורמיאמלfררמאמבו"הדיצילהדוצו

,הנבהזחמראזיידעווכוערהרצי

והוהדשהןמושעאביודיזנבקעידזיו

יכשאילצםאיכךפהדזיוףייע

הואתנןכלעוםימובהיהבקעילישבתב

המוהז'רכזנההדשהןמואבבושעול

תישארבבהכרבל'נורכזוניתוברורמאש

אלאהדשןיאהדשהןמושעאביוהבר

אצמיהדשבםאורמאנשהשרואמהרענ

םאנששפנהתאגרהשורמאדועוישיאה

"םיגרוחלהשפנהפיעיכ

ןמאנינטיעלהבקעילאושערמאיו

ףיעיכהזהםודאהםודאה

ינטיעלה,םודאומשארקןכלעיכנא

הללקיכושפנעבושללכואקידצךפה

תישארבםודאהןמ'ויעמבהיורש

העתמודרויוחכלעלזרמאשומכןינעהו

לבהובגרהנשהדשהוהזהדששיאוהזו

אוה,האצמהדשביכוב'נשהדשהאוה

ימעדונאלהדשבלפונוב'מאנשהדשה

רפסםתשיאבקעיו'הזלכןבהויוהכה

םימתרמאנשםלשאלאםתןיאריהבה

םילשןנימגרתמו'ךיהלא"םעהיהת

יבקעילתמאןתת'נשהמלזמרהואהת

להאוהרבאלהאןיבבשויםילהואבשוי

לוקמרמאנוילעםהינשמלבקמוקחצי

וקדצי"וקדצונתיםשיבאשמןיביצצחמ

י'"םעםירעשלודריזאלארשיבונוזרפ

יצחןושלמבקעילוקוהזםיצצחמלוקמ

"להאהםלועועורזםהיבאשמןיבדמועו

םשןוילעהםלועמםיבאושהםירכזנה

הדמהתבאושםשמ'ייתוקדצונתי

ונוזרפתוקדצ.'הבןיליקדצתארקנה

הכופההלמהוםלועדוסילזמרלארשיב

רזפמקידצהיכםינויבאלןתנרזפןושלמ

י"לארשיתסנכל

'יצצחמלוקממאוחתפרהוזהרפס

אדהמכבקעילוקאד

ןיבביתיוהיאדםיבאשמןיבםיניבהשיא

ןירתבל"עאוהואליעמאימיבאשדןוניא

"תוקדצונתיםשהיונבןוללילכוירטס

ונתיםשאקבדתאלתונמיהמרתאאוה

ןיבאשו"וקדצןיקנוןוניאןמת"תוקדצ

םייקוהיאדמלעדקידצאדונוזרפתוקדצ

וגלרזפמואלוכליטנוביאשוהיאושידק

אהדלרשיבןיאליען"מןוניאאבראמ"

אשדוקןולהיבהואהםייקןתרילארשי

וקבשbרשידןויכאמלעתתוריאוהךירב

המןיערפאלוןירזגווהןיערפאלדהיל

ירעשןוניא'יםעםירעשלודריזאביתכ

וההבוואגלןילייעאלויערתלןיבת"קדצ

תתאדדעםהיהא"תאובזעיוביתכאנמז

הבר8iiבה



תודלות."ד

לוביקתיבולהיהיאלשןדאךלןיאשדאל

,םידומעהיוונשידומעהןמהכרבהלבקל

וקהדוסאוהויוהדוסיכתעדירבכו

"םוילכבתוכרבהאמדוסאוהויעצמאה

רבלכיכ,הזבהכזיהזםייקמהיכ

איהשהממןייעמוםוקמהלשיהכרבו

ירהםהמרסחיוהםאו-תלצאנועפשנ

ושפנתועיטנץצקמוורונצהלקלקמאוה

ירעשבסנכנוניאשונורסחלעוליואו

."רדוסמםניאידומעלינדאהשיפלקדצ

ןיאיכםוגפרבדלעהרושהניכשןיאו

ןעצילבלהאדוסוהזרדסכהסורפלהאה

האמםוילכברמוגהלכאצמנירמוגו

לעועקתודעומלהאשרופוליאכתוכרב

•תוכרבינימהאמבךרבתמוםינדאהאמ

םימהתוראבתארופחיוקחציבשיו

ויבאםהרבאימיבורפחרשא

םהרבאתומירחאםיתשלפםומתסיו

ןהלארקרשאתומשכתומשןהלארקיו

ךיראיובותכהרפסילזברהבתכ,ויבא

תלעותרופיסהיטושפבןיאווראבןינעב

ושעויבאואוהוקחציללודגדובכאלו

רתסנןינערבדבשילבא,הושבםתוא

ראביכדיתערבדעידוהלאביכוכותב

וינבושעירשאםיהלאתיבלזומריםימ

םייחםימראבריכזהןכלוקחשלש
ארקו""תאםייחםימרוקמרמאשומכ

חרשאןושארתיבלזומרוקשעןושארה

תומחלמהמכונתאושעוונמעוקשעתה

,הנטשהמשארקינשהווהובירחהשדע

רקשינשהתיבהוהוןושארהןמהשקםש

שורושחאתוכלמבוובותכשומשכותוא

ונלויהוהנטשובתכותוכלמתלחתב

ותוארקישילשהווהובירחהשדע'גטשל

הרהמבהנבישדיתעהתיבהאוהתובוחר

ביחרילאהוהצמוביראלבהשעיוונימיב

ונילובג

וצראיםודאולישבתוםודאאוההבר

'םימודא'הישובלםימודאוירובגיהמודא

"םודאושובלוםודאונממערופו

יינומדאןושארהאציורמאנשםודאאוה

'םודאהןמאנינטיעלה'נשםודאולישבת

הדשריעשהצרארמאנש'המודאוצרא

והרובגןנמרמאנש,םימודאוירובג'םודא

ישנארמאנשםימודאםהישובל"םדאמ

רמאנשםודאונממערופ"םיעלותמליח

רמאנש"םודאשובלב'םודאוחצידוד

"הזלכןבהו'ךשובללםודאעודמ

ךתרוכבתאםויכהרכמבקעירמאיו

לכבםתהדיסחהבקעיייל

דמועהזהםלועההאורותויהבויכרד

תונותחתהתויוההלכוהלעמלשאמגודב

םהרבאןינעעדיותונוילעלתומגודםה

לדתשנבכרמהםהשוינינעוויבאקחציו

וינבלשירוהלודובכלאלוםימשםשל

חקלוהלעתיםשהתדובעותונברקהדוס

התואליבשבהרוכבהדוסעשרותואמ

דוסוהזו,לזאזעהדוסבולןתנשהליכאה

ןבהויתזמררשאכתומלךלוהיכנאהנה

וניבאבקעיתנווכשהלילחיכדאמהז

םישדעדיזנםעטוןוממליבשבהתיההע

וילע'גוממחכרבדלכליכךיתעדוהרבכ

אוהיכהלעמלרכזנהםודאהאוהםנהו

•ונזמרשומכוליואר

הנשנאצמואיההץראבקחציערזיו
"ייוהכרביוירעשהאמאיהה

'נוילעהראהיכורמאהלבקהימכחיכעד

תעבונלוביקתיברעשלכלםירעשהאמ

קדציקניםשמוםלועלהכרבינייעמ

האממתוכרבינימהאמולשהוילעוניבא

עפשוהכרבאצויםשמשירכזנהםירעש

אצמתךכיפלו,םיארבנהלכלתוליצאו

רככרככהתאמלינדאתאמדעומלהאב



שנקחציתודלות-

ייתדיחיבלכדימקוספמ

ינמשמוםימשהלטמםיהtהךלןתיו

יקרפבשוריתוןגדבורוץראח

הדוהי'רהכרבלונורכזלודגהרזעילא'ר

דגנכוכרברשעבקעיתאקחציךרבמוא

.ןכוםלועהארבנןהבשתורמאמהרשע

ךרבתנשולאוהינוקזןביכהברישארבב

ורמאםימשהלטמויבאכתוכרברשעב

"ןויצהזםימשהלטמהברתישארבבלזר

רחארבד,תונברקהולאץראהינמשמו

הזץראהינמשמוארקמהזםימשהלטמ

םימשלזמרןויציכתעדירבכהנשמ

ץראהובתכבשהרותםיארקנהםינוילעה

לעבשהרותתארקנה'נוילעהץראלזמר

רחאזמריבתוינמשמתלמורמאןבהוהפ

ךרובמהיההנהובלחהרוסיאםעטב

תישארבתשרפביתזמררבכוראבוימשב

היהיכושעמבקעיתוכרבהתעינמןינע

ורשלאמסענמשומכיכהדמדגנכהדמ

םדאואיטחהבהלעמלמתוכרבהושעלש

יושעמתוכרבהבקעיענמךכןושארה

בקעידהירפושלfרורמאשהמתעדי'בכו

: דרחיוקוספבוםדאדהירפושןיעמ

ודגדוסובזמרנדאמדעהלודגהדרח

ןרהאינבאטחברהוזהרפסבלfרוהוזמר

הארשלfרורמאכעו,הנבוהזמרנםשו

ןתנויוהזןבהוויתחתמהחותפםניהג

עימשדכיגטעוזעזקחציעזעדזאםגרת

יהופאבתלעהילישבתחירוושעדהילק

הפצמהיהקחציהנהוניהגתדיקידחירכ

ונוקתעדמובהיהורכזנההדשהתדיצל

תלצאאלה-הזןבהווניבהתפתניכ

תורמאנויהתוכרבהיכרובעבהכרביל

הבכרמהןמתולצאגויהושדקהחורב

"תוליצאןושלרמאןכלעהנוילעה

היהודובעתדיחאתאוהיחתךברחלעו

ךיהלא'יביחריםאורמאנשומכונילובנ

ביתכודיתעלאוהשרמוגוךלובגתא

ירבדלע'רמוגוהלעמלהבסנוהבחרו

חורונילעהרעידעםהבדובענו,לfברה

ויתשריפוארמויניעןיהכתוםעטוםורממ

.וילעןנובתהו

אנאשרמוגודילכאנאשהתעו

ילכשיאו'מאתאדהמכךילכ

תשרפבתעדיתשקהדוסםגודיבוצפמ

םנורכזוניתוברושרדהדשהאצו•חנ

רמאנשםודאוזהדשהאצורלבהכרבל

תלמיכילואו,םודאהדשריעשהצרא

'הדיצילהדוצויולרפאתאצומכאצו

ותרובגהלכמ'יהשדיצהבהואהיהקחצי

םדוקלוכאללאששהמו.תויחבוחכו

יתשריפרבכוותדמחמשלידכהכרבה

המרמבבקעיתאיבלםעטישארבתשרפב

ןיגעוזהשרפבשיויושעמתוכרבהלוטיל

זומרנםירופכהםויןינעבודאמםלענ

•הגב

ושעןהומאהקברלאבקעירמאיו

שיאיכנאוריעששיאיחא

רמאתאדהמכריעששיארביקלח

המכקלחשיאיכנאויםשודקריםיריעשו

ונזמרשהממוומע'יקלחיכרמאתאד

דוסוהזןיבתושעובקעיןינעבהלעמל

םויןינעבזומרנםימעטמהוםיזעהידג

אביוםגרתןתנויו,לאהתריזגבםירופכה

יתיאויידאכאלמהילןמדזאותשיוןיול

יזרישימוןמיובניעבענצאדארמחןמ

היליטמאבקעיובקעידיביבהיואמלע

ייתשולוכאליובאל

ביכעוירמוגוםימעטמאוהםגשעיו

איכדאדיצהינימיידארמימ

אוהףאדבעוהילטסואדחאבלכחכשאו

בלכהדוסתעדירבכו,ןילישבתינימ

רשאכiii8גח



אציו-.'

קדצירעשקדצירעשילוחתפרמואאוה

.'ףודרתקדצקדצרמאתאדהמכיאדו

השענהלכיכהאובגהםולחבוהארהאע

?ריזנבלכהויכאלמהידילעהשעגץראב

חלשרשאיייכאלמיכםהילעשקלע

הלודגואהנטקושעיאלץראבךלהתהל

טאלראהלכןודאלעבציתהמםבושדע

תבשויאיההנהוץראבונכלהתהוינפל

םהלהוציאוהוםדוברחהאלמואהולשב

,ותוחילשתושעלץראבתכללבושל

םלוסהלעבצנהלעתיאוהיכוהארהו

היהיאלשהלודגהחטבהבקעילוחיטבמו

ידימת"קלחהיהיקרםיכאלמהדיב

תאזהתיהלודגהרזעילאיברתעדלעו

יבםהרבאלםירתבהןיבןינעכהארמה

ןתלעמתרויכלמעבראתלשממוהארה

'נשןינעכםיהtsיכאלמםעטהזיןתדיריו

"סרפתוכלמרשוןויתוכלמרשלאינדב

ונקוידבןילכתסמוןילועהברתישארב

לשונקוידבןילכתסמוןידרויוהלעמלש

'קוקחהעוניבאבקעיתומדשדמלמהטמ

לריפסהלכיכאיההנווכה,דובכהאסכב

.וימרןווסרכידדעאנשוזלוזתואסכןה

םהשינוילעחםימשהו'דודתיבלתואסכ

אסכםהםולשהוילעוניבאבקעיתדמ

"יאסכםימשהרמאנשהבושתל

'יינארמאיווילעבצגיי

יהלאוךיבאםהרבאיהלא

ךלהילעבכושהתארשאץראהקחצי

שוריפתעדירבכויינאךערזלוהננתא

תניכשלואוהךורבודקהלןאכזמרהויגא

אלוםהרבאבךיבאתלמריכזהווזוע

הבאהןמחכךשומםהרבאיכקחציב

תועורזלזמרקחציהלאוריכזהוןוילעה

סויהםירתכהתיחכיכרובעבו-םלוע

"קחציוםהרבאיהלאריכזהלאתיבב

ץראה

הנהו

'ךראוצלעמולועתקרפודרתרשאכ

'יילברחאיהעשרהושעלהנותנהברחה

אלהנאדעיילברחיוההילערמאנש

'ימודו"עגרהךרעתלאיפסאהיטוקשת

יעגרהתחאהםירבדינשאיבגההלרמאו

גרטקלמטוקשתשתינשהועוגרמןושלמ

הטלפהברתישארב"ןרהאםדיוומכ

ותואמישפנהטלפ'ךברחעשרמישפנ

ברחההתואלשהחכמאבאוהשעשרה

•היחתךברחלעורמאנש

בקעיאציו

:אציו
ינבאמחקיושמשהאביכםשןליוםוקמב

םוקמבבכשיוויתושארמםשיוםוקמה

עסניכרמאובקעיןינעתעדירבכאוהה

ינוילעהימהןמאלמהיעיבשהראבהןמ

הטמלשןידהתדמאיהןרחלךלהםשמו

םוקמבעגפיווהזואהבתזמרנההפרה

שוריפלךירצןיאותיברעתלפתלזמרש

ןינעותכללומכךליוושריפשיקדקדמה

םולשהוילעוניבאבקעיהארשםלוסה

בקעיובתולעלךרדאוהםלוסהיכעד

הלעתיךלמהרצחלםולשהוילעוניבא

היהאלוהלעתי'שהתוכלמעדויהםדאכ

םשהולהארהוובסנכידצהזיאמעדוי

רכזנהםלוסהידילעהסינכהךרדהלעתי

ואבםיקידצילרעשההזרמאנשץנעכ

הנהו'אנשרכזנהםלוסהלעודועבובוב

"םלוסהלערמולהצור'וילעבצניי

הזןיארמאנשלאתיבאוהאוההרעשהו

ןכוםימשהרעשהזוםיהלאתיבםאיב



ס אציו"

ורמאוודגנכשהצקהןמחכלבקמיאויא

יתרמאינאוקוספבהכרבלםנורכזיתובר

'הדמחץראךלןתאוםינבבךחישאךיא

םהמולויהוישגלפולויהשךלמללשמ

ותשא'נורטממדחאןבולהיהוהברהינב

ינבלכלךלמהןתניאדמתויוננחמהיהו

סדרפונבלןתנכאוימרכותודשושגלפה

ןירוליקלכךייחויבאולרמאדבלבדחא

ךבבחמינאשיפלהזהסדרפהןמילש

שודקהךכךלותואיתתנךיחאמרתוי

רמאנשםלועהתומואלארבאוהךורב

םישגליפםינמשותוכלמהמהםישש

וזיתנויאיהתחאתומואהולארמוגו

אוהךורבשודקהקלחולארשיתסנכ

לחנהב'נשםימרכותודשםלועהתומואל

ץראםהלןתנלארשילבא.םיוגןוילע

.,אוהךורבשודקהלשןירוליקלארשי

."םינפהםחלהנממיתונברקההנממ

שירפהשיפלהמלךכלכירוכבההנממ

םישגלפהינבלהגורטמלשהנבןיב

.םינבבךתשאךיאיתרמאיכנאורמאנש

לעוךריעלעארקנךמשיכרמאנשוהזו

יומעיקלחיכביתכו"ךמע

תורוצתוחכריהבהרפס

ונוממושודקה

ףוגולטנםישודקהלארשיוהמואלכלע

יירשאץראקוספבו,ובלוןליאה

תלמבוהנבהזראבתיהתואשרודךיהלא

הזו,ילאהזקוספבדוסךלזומראהז

לעןמשקציוםעטוהזןבהותואהךל

לעבוטהןמשהילעקירהרמולכהשאר

דרוישןרהאןקזןקזהלעדרויששארה

דרוישןומרחלטכישממויתודמיפלע

הכרבהתא'יהוצםשיכןויציררהלע

יכןויציררהדוסןיבתוםלועהדעםייח

"םלועהדעםייחאוהשבוטהןמשהםש

בכושבקעירשאץפחץראאיהץראה

'כרבל'נורכז'יתובררמאמוהזשממהילע

לארשיץראאוהךורבשודקהלפיקש

'םולשהוילעוניבאבקעיתחתהנתנו

רשאץראה'הזדוסראבתנרהוזהרפסבו

ץראולהלפקנשןנתהילעבכושהתא

עבראיהיאדלארשיץראיכו,לארשי

ךאיה'יסרפהאמעבראלעיסרפהאמ

אלא'יותוחתהבתיואהרתאמתרקעתא

הילתיאאשידקהאליעארחאkרשיץרא

לארשיץראירקיאואוהךורבאשדוקל

ןיסחאוהלעיאקדבקעידאגרדוחתאיהו

אריידלןוהלדאתומוחרןינבtרשילהל

הננתאךל'םייחהץראירקיאוןוהמע

ילחרלבקעיקשיומאתאדחמכ"ךערזלו

הצורשךמעוינאונילפנוביתכדכךערזלו

יאלפומבוניקלחאהירמול

המיתצרפוץראהרפעכךערזהיהו

וכרבנוהבגנוהנופצוהמדקו:

ריכזה'ךערזבוהמדאהתוחפשמלכךב

,הזןבהוהלעמלהטמלמתווצקעברא

bרשיךרביךברמאתאדהמכךבוכרבנו

ןינעהזןבהוםלועהךרבתיבקעיתדמבש

ביכרמהוךירבמהןושלמךבוכרבנורחא

והזהכרבלםנורכזוניתוברירבדברכזנה

'וקמב"שיןכאםעטוךפמאלוךבורמא

שיתארקנהניכשהיכומוגרתכיהזה

שיהקוספבוישייבהואליחנהלרמאנש

"לאהתרזעבראבתיונברקב'י

ןיאהזהםוקמהארונהממאיוארייו

רעשהזוםיהלאתיבםאיכהז

םנורכזוניתוברורמאןאכמ"םימשה

ןווכמהטמלששדקמהתיבשהכרבל

אוהןינעה'הלעמלששדקמהתיבדגנכ

יעצמאהוקהתחתתנווכמbרשיץראיכ

לכןכויפויללכמןויצמרמואאוהןכו

ןתנויו8iiiiדח



בקעיאציו

?שדחדוסוןיפצירשעתהלהצורהדוסב

יכילןתתרמאויוסיפהוואוברוטקל

הבקנלרובידהו,םלועלתעפושהאיה

ורמאויתרכזנהןבאהלאואתרתסנה

רחאשדמלמתאזהןבאהולזוניתובר

החתפנשארלעקציוןמשולןמדזנש

ישענוומוהתיקמעדעןבאההדריוץראה

תארקנודמועילכיההילעוץראלףינס

איהוםלועהתתשנהנממשהייתשןבא

"ץראהרוביטבתדמוע

יגבהצראךליווילגרבקעיאשיו

ךלהבקעיהנה.םדק

רמאנשןינעכוחכאוהיכםלועהחרזמל

השקילאוםהרבאבבגנהעוסנוךולה

קוספבהלעמליתבתכשהמםעהזךל

דיתעינאשהמןיבתשכםולשביתבשו

ןמו;הזהםויהדעידועמוספבובבותכל

םנורכזוניתובררמאמןיבתהזהקוספה

וילעוניבאבקעיאבריהבהרפסבהכרבל

אשיווהזויולהונתנאלוהבהצרולשה

"הזןבהווילגרבקעי

םשהנהוהדשבראבהנהואריו

םיצבורןאצירדעהשלש

םירדעהוקשיאיההראבהןמיכהילע

ראבהזמריראבהיפלעהלודגןבאהו

לשהדשהןמהתלבקרקיעשהניכשל

השלשו'הדשבראבורמאוהזוםיחופת

םינוילעהתובאהשלשלזמרןאצירדע

ראבהןמיכהילאםיעיפשמוםיצבורה

תונחמעבראלזמרהםירדעהוקשיאיהה

אסכיכבוסהםיכאלמםיעבשלואהניכש

הלודגןבאהוםתלבקםשמיכדובכה

ןבאהעורםשמאדכהשארהןבאהאיה

םלועהתתשגהנממשיתשןבאאיהרשי

יפלעהלודגןבאהוהבר'ישארב,לפשה

איצוהוונדמל"שרדמהניכשהאיהראבה

תא

.םימשהרעשהזוםגרתלאיזועןבןתנויז

תוחתללכשמאימשערתלבקלכןווכמ

ויהםירתכהתוחכיכעדויארקהיסרוכ

"הזהוקמהארונהמםגרתשוהזלאתיבב

בקעייכןבהו'ןידהארתאוליחדהמ

ינשהזהםוקמלארקםולשהוילעוניבא

זמרלאתיבםיהלאתיבולאתיבתומש

זמרםיהלאתיבםימחרהתדמלתיבאיהש

תאזההדמהיכרובגהתדמלתיבאיהש

עיפשמהרבדהםשלעתארקנםלועל

'יתיבהוארקוםיאיבנהראשואבהילא

?"תיברההיהיןוכנרמאנשבקעידגנכ

ולאתומשהשלשלזמרחויםירההשארב

ןאכזמר'ץראארקיורבד"םיהלאלא

ונקיתתובאלתוסחוימחולאתומשגיכ

שדקלקמץרארקיוגוילעהץראהתורונצ

ןושארהםדאדילעהאמטנהתעדערשא

רומזמוהזןבהוואובמדעשמשרזממ

'הזםגןבהוםכלדיגאוופסאהומכףסאל

םיהלאיפויללכמןויצמולךמסןכלעו

'ויצבויוההתודחאתהרחארbולכעיפוה

,לכהןמהלולכאיהשלעללכמהארק

יבאתיבלאםולשביתבשו

זמר"םיהלאלילויהיהו

,ויבאתיבלובושדעוחכבקעיהכזאליכ

ראנתןיידעודחאתמאםולשיכתעדי
"הגנהז

:בצמיתמשרשאתאזהןבאהו
לכוםיהלאתיבהיהי

ןבאה'ךלונרשעארשעילןתתרשא

ילןתתרשאלכותאזתארקנתרכזנה

ורשעמהדוסןאכמןבהךלונרשעארשע

רושיעןינעכירישעלרשעמהבקע"ןתניכ

'גנכהדמהטמלשהשאלוגקיתשםיסכנ

וניתוברורמאורשעתרשעדוסוהזוהדמ

fרשעמהאיהיבירשעתתשליבשברשעל



א"כבקעי
אציו

,םילגתבךלוקלהצומכןבלתבהנהו

םימעיבידנאדכומאיחאןבלןאצתאו

לגיובקעישגיוםהרבאיהלאםעופסאנ

םכפסאמו"םכינפלךלוהיכ'ןבאהתא

תאקשיואבסלארשילר,לארשייהלא

ישקבמםינויבאהוינעהךפהןבלןאצ

יגוימחרוהבושתימימקשהיכןיאוםימ

חרדמלןבלםילישממוניתויהלעהמתת

יכועשרםיעדויוניתויהבומשלעדסחה

הזלךמס'תמאלכהוהרותלםינפםיעבש

תישארבבהכרבל'נורכזוניתוברליתאצמ

ןבלתאתעדיהםהלרמאיוםשורמאהבר

ןבללדיתעאוהשימתאםתעדיהרוחנןב

וזמהלודגו''וכוגלשכםכיתונוע

ןמהרמאיוקוספברמאהדגאביתאצמ

'ןידהתדמוזןמהרמאיושורושחאךלמל

.ירחאשאוהךורבודקההזורושחאךלמל

יגרטקמהידהתדמלזמרהווכוולששארו

."הנמאיטועמתעדסיפהלהזיתבתכ

ךביוולוקתאאשיולחרלבקעיקשיו

ללכמזומראוההקישנהדוס

אוהךורבשודקהרוביחלזמורהונירבד

הנטקהםשואכהביתכוזועתניכשםע

"הנטקונלתוחאםתהביתכו,לחר

אםימשתולכיההעבשרפס
ורבחתא

אתורהנאבומילשבומיחרבאדאחורב

לכוילכיהןוניאלכןידכאדבאדןקבדתמ

לכאהבןיללכתיאןילכיהוןיחורןוניא

אללכבןילכיהוןיחורןוניאדדחודח

אלכיהאוההליטנדחודחלכםימשד

ארבחתאלהיליזחתיאדאחוראוההו

ינבתואיאקדכחידחבמלתשאלוהידהב

קילסןוצרירקתיאדהאתיתשאחוראהד

: ןיכהואדוחייאוהחבהיבגלןול

ליטנאליעלאשידקאחוראוההבםימש

ראבהרחאינעבקעילשןבאוזןבאהתא

יכהיפלעןבאהוםלועהדוסילזמור

ירדעהשלשהברתישארבהתלבקםשמ

םהיתוחכוםילארשיוםיולםינהכ'ןאצ

עירכמלוםלועתועורזלםיזמוריכםיעודי

-ןושאר

וללגוירדעהלכהמשופסאנו

ראבהיפלעמןבאהתא

יפלעןבאהתאובישהוןאצהתאוקשהו

?נוממהוחכהםהירדעההמוקמלראבה

ןמםתלבקיכןותחתהםלועלעיפשהל
'המשופסאנווהזהמשדקנהאוההוקמה

וללגועטו,דרפישמוםשומעבציתיואדכ

ןושלההזו'ךיתודמלעימחרולגלגתיווסב

ומוגרתוימחרורמכנ'םימחרהלעגוהנ

'ינותחתהוחכהןאצהתאוקשהווללוגתא

"םינוילעהןמהאקשהןילבקמש

םעהאבלחרוםמערבדמונדוע

העוריכהיבאלרשאןאצה

הכבמלחראדכהניכשלזמורלחר,איה

הניכשאדכהיזזוגינפללחרכוהינבלע

איהיכזמרה'ןבלתביהוהינבלעתקעוצ

קנויהםולשהוילעוניבאםהרבאלשותב

לארשילשםהיתונועןיבלמהדסחהןמ

לארשיתאתגהנמוןאצהתאהעורהאיהו

תארומשיובאהתארמששימןנירמאדכ

ןאצינאצהגתאורמאתאדהפכםינבה

•רמוגוךיתוידגתאיערוביתכויתיערמ

תבלחרתאקעיהאררשאכוהיו

ןבלןאצתאוומאיחאןבל

יפלעמבאהתאלגיובקעישגיוומאיחא

רבכומאיחאןבלןאצתאקשיוראבה

ןימיהתוחאוחאםהםלועתועורזיכתעדי

אבסkרשיאוהבקעיותוחאלאמשהוחא

ןכלוםאובאולםיארקנהםהמלבקמה

ייגשהומאוםלועועורזמינימיהומעהאוה

אלכיה



בקעיאציו.-

ייהיפלע

רמאיולחרתאבקעיבהאיו

לחרב'ינשעבשךדבעא

עודילחרבבקעיתבהאןינע"הנטקהךתב

?ורהרפקניל'צורלגעהשהממרתוייכ

"רמשלוהדבעלעטכךדבעאםעטוקינהל

והייחםינשברקבםעטכםינשעבשםעטו

"הלעמלונזמררבכווכרבעבשדוסמיבתו

יתתמךלתואיתתבוטןבלרמאיו

"ידמעהבשרחאשיאלתוא

tארשיבהרושלחרבזמרנההניכשהשזמר

זמריתשריפרבכוםלועהתומואבאלו

ינאונלפנוםעטכאוההנהולחרוןבל

'שרפנשאכאלפומבוניקלחאהישךמעו

הבשירחאםעלרחאשיאלשוריפהיהיו

רחאהשוריפלוייתוצמרומשלידמע

שודקהתוקיבדלזמרקוספהשיתשריפש

שוריפהיהיו,וזועתניכשבאוהךורב

לאלהוחתשתאליכןינעכדחאשיאל

ריהבהרפסבמאשהממדאמהזןבהוחא

.'וכוונבלותבאישהשךלמללשמ

ויהיו'גשעבשלחרבבקעידבעיו
ותבהאבדחאימיכויניעב

"הרמשלוהדבעלומכ"דבעיוהתוא

ןידהתדמהיהתאלשהאקשההכירציכ

עבשםינוילעהםימהןמהדרפהבהשק

םיזמרנהתווצקהעבשלזמרה"םינש

םינשברקבאדכ,תישארבימיתעבשב

תריבהו"םימימםהםינשהיכוהייח

ןמבקעיאביות'בכאיהלחרבתלמבש

ישרפלדיתעינאשהמיפכברעבהדשה

םההמעותווצקששמהלולכאיההנהו

דוחייהךרדלעםידחארמאויהעבש

''תואותבהאביתועיטנבץצקלאלש

יכתעדיווילאהרוצעוולתדחוימאיהיכ

היהיהזבורוכזתדממתעפשנאיההבהאה

דוחייה
ש-

קשנתאלןוצרירקיאדאחוראדאלכיה

אדאזרויאדבאדאמלתשאלורבחתאלו

הנטקריעתורשרדמילחרלבקעיקשיו

אתרקשדקהריעתארקנשtiרשיתסנכוז

תוחאאדכאוהךירבאשדוקיבגלשידק

ךביולחרהנטקהםשומאנשהנטקונל

ואובייכבבבותכשהמלזומרישןכתי

בותכשהמלזומריואםליבואםינונחתבו

ביתכויארשיתראפתץראםימשמךילשה

תולגהלערבדיםאהצראתמאךלשתו

"ןכחיכומוירחאאבהקוספהו-

ןבבקעיעמשתאןבלעומשכיהיו

ולקבחיוותארקלץריוותוחא

תאןבללרפסיוותיבלוהאיביוולקשניו

זמרבותכהשןכתיהלאהםירבדהלכ

ונשריפןבלשוריפוהלואגהןמםיזמרונל

םיהלאעמשיואדכבקע"עמשוהלעמל

תארקנהארשיתסנכןבאוהוםתקאנתא

ידסחואדכולקבחיוותארקלץריוותוחא

םלועדסחבוביתכושומתאלךתאמ

'שדקמהתיבהזותיבשוהאיביו"ךיתמחר

קושינהוקוביחההזלכ'רפלשירחאןינע

שוריפהיהיו,הזןבהו'נוילעההבכרמב

יכהלעמלשםלשוריבותיבלאוהאיביו

הזשוריפעייתסיויותיבבםדאהבוט

אדכהתאירשבוימצעךאןבלרמאממ

ירשבמרשבוימצעמםצעםעפהתאז

אלבוקוספהרדסשפתוןיבליכשמהו

"בלחוןיריחמ

תפי'תיהלחרותוכרהאליניעו

יפויה,הארמתפיוראות

תוחכמהיקנהתויהבלארשיתסנכב

'ךבןיאומויתיערהפיךלכאדכהאמוטה

רמאנשםלועלתעפושהאיהיכזמרדוע

תארקנןכלעו,םחלאציהנממץרא

םלועההזתגהנהתויהןע"ךאלמימעפל



בס:אציו

ורמאו'ערהןיעלשוחכםשמיכןידה

חתימםהיניעימכחונתנשםיקמלכלזר

.םשלשהיינשאהבהזומראהוינועוא

'ישיאינבהאיהתעיכהרמאו,'ויתוא'דןב

שאילחגלהבהאההמדמשאלמארקמ

ךלןיאו'התבהלששאיפשריפשרנש

'ץדהדממרתויןישקשאיפשרםלועב

תאדהמכישיאינבהאיןידהדמביכרמאו

.'וגובהאהתאובכלולכויאליברםיממא

"יבהואארסנהםהרבאלעהמתתלאו

האריהשומכיכהאריהךפההבהאהו

יכהבהאהןכונשריפרשאכםינינעינשב

רמאנהזלוהשעתוצמברהזיבהואה

יקקותשההלבאיבהואחעוניבאהרבאב

תדמבוהזלכהדוחייברבחתהלהבהאהו

'עימשהלעינשההארקוהזןבהוןידה

העימשהחכיכתעדיו•ימחהדמלזמורה

ושריחלזראוהייארהןמדבכנוקדרתוי

ומשהינשבהזמרהנהו,ולוכימדולןתונ

הינפלשויוהוהנורחאאההםינושארה

יולישילשהארק"הבהלשומשםהש

ןושלאוהוךשארלםהןחתיוליכושלמ

דסחמלולבאוהיכרובחןושלוארתכ

יילאישיאהוליםעפההתעורמאכ'ןידו

ונממואציוםיטבשבשישילשהאוההנהו

'הזמוהזמלבקמאוהיכםיולוםינהכ

אנשהאדוהןושלמחדוהייעיברההארק

תארקנההניבןינעאוהוינממהקדצ

םאנרמאנשדודונממאציו"הבושת

הלועםיקהשלזרושרדילעםקוהרבגה

תענמשבושתהלודגורמאוהבושתלש

הזלכלדוהיהכזשיפל,דובכהאסכדע

תלדהוומשבדחוימהומשהבהליטה

•םיטבשליעיברהיהיכזמור

אוהךורבאשדוקרהוזהרפסבו

הילאחינאל

י

בקעימתרכזנהלחרכרטצנהזלודוחייה

•רכזנה

תראהבהןבללאבקעירמאיו

וימיואלמיכיתשא-

בותכהזמרדחאהשוריפליהילאהאובאו

תולגתקספהלזמרודיתעההלואגל

ובעישהוולנהימיימיואלמיכוהז'ניכשה

ךלשתורמאנשהזבומצעבקעיףתישו

ןינעכהילאהאובאושוריפוהצראתרמא

ליטמימהכרבלםנורכזוניתוברורמאש

ןיקקזנשהעשבאיבללאיבלןיבתוסב

"הזלהז

תבתיתינורטמרהוזהרפס

ואכלמםע

שוריפהיהיו'ץפאבןיפאורבחתאו

השעורמאנשןינעבירמוגוןבלףוסאיו

התשמהזהרהבםימעהלכלתואבציי

רחאהשוריפלו'םירמשהתשמםינמש

ואלמיכשוריפהיהיהלעמלשריפש

ימימתישארבימיתששואלמנימי

הלכלעיפשהלםימחרוהבושתה

האובאודוסוהז"לכהןמהלולכה

"ןבהוהילא

ותבהאלתאחקיוברעביהיו

אביווילאהתואאבנו

איהשהתלבקרקיעלעדמלברעבהילא

םיגאושםיריפכהרמאתאדהמכהלילב

רמאנשוהז"םלכאלאמשקבלוףרטל

ףרטןתתוהלילדועבםקתוליחתשאלע

האמצוהפיעהאלשוריפהיהיותיבל

עודיהילאאביושוריפוילכהרובחל

"התעמ

תאארקתוןבדלתוהאלרהתו

יכהרמאיכןבוארומשש

רבכ"ישיאינבהאיהתעיכיינעבייהאר

תדממאיההיארהיכהלבקהימכחוראיב
לכמ



בקעיאציו

תונייעמלזמרהוליתפדימצאדכרוביח

הליאילתפנוהזםלועדוסילועפשנה

םגיתוחאםעקידצלהליאהיכהחולש

'נשהמכחהלערמאניתוחאתלמיתלוכי

ןושלמםשארשויתאיתוחאמכחלרומא

חכףיסויולומקזחתירמולכךחכרשיי

דועףיסואורוקמהוימינפמבואשלסנכיז

רכששיןכירחאהדלישהיהןכותדלל

הניביעדוירכששיינבמווילערמאנש

רותבקסועהלכלזוניתוברורמאוםיתעל

•רכששיכהניבלהכוזםידסחתולימגבו

אצתוברעבהדשהןמבקעיאביו

אבתילרמאתוותארקלהאל

המע'כשיוינביאדודבךיתרכשרוכשיכ

אלפומזמרהזהקוספבזמרנאוההלילב

וזועתניכשםעאוהורבשודקהודחיתהב

אבבהנהוהדשםגבקעיזמרתעדירבכו

ךרצוהברעתדמkםויתדמלזמרנהבקעי

ברעתלבקרקיעםשמיכהדשהןמאובל

עיפשהלבקעיובבוהזיתזמררבכו'כזנה

ינוילעהםימלהתוקקותשהרובעבהילא

ןינעכאבתיkהרמאוותארקלהפיעחאצי

השלשתולכיהרפסבלזוניתוברורמאש

ךינפלחטתשמךדובכאסכםוילכבימעפ

ךאשמשראופמךלמילעבשודבכתהמואו

רכשיכםעטוילעדבכןיאויילעביבח

רשאלארשיםעשכינביאדודבךיתרכש

יששההארקבטיחהזלכןבהוראפתאךב

םיכשומןלובזמוןנירמאדכןלובזםשב

וקהתרכשמהרמולכ,רפוסטבשב

הניאטבשבתלמויטבשארקנהיעצמאה

רפוסהךישמהאוהיפהקררפוסלהכומס

רפסורפסבהריצירפסבירמאדכטבשב

'ארקנהוהתויתואהשלשלזמרהורופסו

ןלוכזןושלו"םונזמררבכולודגהומש

'מולהצורךללובזתיביתינבהנבןושלמ

דתועמה

איכלמד'גטלושבהימלבקעידיונבלכמ

טבשרוסיאלדהההדוהילאלאןימלעל

יונבראשאלויודוחלבאוהירמוגודוהימ

ארקיבאוהךירבאשדוקלכתסיאבקעיד

הינינבודוהידהימשבםישרהוהדהימשד

יידעתאלדהינטלושואלוכלעהיטלש

דעאבשינפמתדלמהדמעדוהיתדלבו

רחאןינעוארבנהלכלוטשפתהתלחתה

םעפההרמאשערהןיעהבהטלששינפמ

זמרהיכנאהתמןיאםאוםעטו"תאהדוא

*אשימיכיידוסבהדמעיכאניינתאתומל

יתלבלובשחמהבשחותמכבושחינבול

•'יתלחנבחפתסהמחדת

הילאאבההלביתמאהנהרמאתו

םגהנבאויכרבלעדלתו

תוליצאהוהכשמחהיפל,הנממיכנא

התחפשההלבלעתלצאנותכשמנתיהש

תואישנןיעכהילעןכםגתכשמנהתיה

רבדהלעליצאהלןברקהתכימסוםיפכ

היהאלשיפלווליוארהחכוילעיכמוסש

דחאודחאלכלעוידיךומסללוכיןהכה

הלעמלמחכלבקלויפכאשונהיהרשימ

'תוריפסרשעלויתועבצארשעבזומרל

דלתשכיכהנבאויכרבלעדלתוורמאוהז

וליאכןוירהחכהנממךושמאיכרבלע

רואבבוהנממאkתורהלהלוכיהתיהאל

םאו,דומללהכוזםדאלכהןמאללזר

םירחאםירבדברמוחולקךכהרותירבדב

"לכהןמלבקלהכוזםדאןיאש

עמשםגוםיהלאיגנדלחררמאתו

ארקןכלעןבילןתיוילוקב

תרדממאוהשראובמהזהםשהןדומש

יהיוהזםיהלאםשריכזהןכלעו,ןידה

םימחרהובףרצוירמוגוךרדילעשחנןד

תזמורעימשהיכלוקבעמשםגוורמאב

ןושלמילתפנםשבינשההארקוימחרל



3ס בקעיאציו

לערשאןבלהףושחמתונבלתולצפ

תודוסימעפהמכךיתעדוהרבכ"ולקמה

ימןיאשהשודקההרותהירופיסבתואלפנ

יכםגוהירתסוהתלעמחבשרפסללכוי

ךרוצלןניאשימודוהרותבםירופסואצמנ

ןיכרבמונאהרותבןירוקונאשכותלעותו

ונכותבעטנםלועייחםההםירופסהלע

ריסישכיכךיהלא?ייכנאתשרפבומכ

ישעמבאצמוינפלעמןורועההוסמדאה

התאראלןיע'גובלהוםשובהרהאוהה

זמרנהזקוספבהנהו'ךיתלוזםיהלא

ומצעלחקליכםולשהוילעוניבאבקעי

השעמהשעןומרעוזולוחלהגבללקמ

םינוילעהםינינעהךישמהלידכןוימדו

חנומאהדוסבותדמומצעלחקלוהטמל

דוסאוהלקמובקבדהליוארהםוקמב

םלועתועורזמלצאנהלארשיתראפת

בקעיאוהזולו'הלוחנבלדוסםהש

חצקהןמחירבמוהינשללכשזמרןומרעו

kץוחבםודאוםינפבןבלונווגיכהצקח•

דוסבםלוכויהשתונבלולצפםהבלצפיו

איההדמהתואיכןבלהףושחמןימיה

תרבוחמהתויהבוםלועהתנהנמוהיולג

יכףאהזלכןבהוהמודאהניאבקעיםע

תולקמהןינעבתלעותובשיטשפהיפל

תעבםמצעורהטישםדאינבתאדמלל

לעורבועההיהיהבשחמהיפכיכשימשת

םדאשדקיםלועללזוניתוברורמאןכ

הלןיאשימהבהםאששימשתעשבומצע

וקיזיהואותלעותורבדהריכהלתעד

התבשחמןכיפלעףאובןנובתהלו

תורייטצמהתורוצהמולהצורהנויערו

שבלתהלחכהלשיהעשהתואבהבבלב

תורייטצמהירבועויהישהשעמותואב

ןאצהבלבתורייטצמהתולקמהתורוצב

רייצלעדויומכהלעבאוהשדאהןכשלכ

'דיללאוהיוארולובזלןמוזמחודתועסה

'אהןידהתועמשמשןלובזירחאהניד

עבראןבםשלשהיינשאהלזמרהו

•תויתוא

היkעמשיולחרתאםיהלארכזיו

'המחרתאחתפיוםיהלא

ייומכרכזיותלמולחרזמרתרעדירבכ

היהישונירכזמאאליכןבהוךרביונרכז

ןנירמאדכשוריפקרונלשםירכזהשוריפ

תאחתפיו,הבקנלרומשורכזלרוכז

'הזןבהוךלהאוקמיביחרהאדכהמחר

הכומסהריכזתלמתומוקמהבורביכ

ומהכעדועונרכזארוכזאדכ,םימחרל

"?יםאנונמחראםחרוליעמ

יסוימאלוסוימשתאארקתו
הרמאאלרחאןביל'י

םיטבשהיכהתיהתעדוייכםירחאםינב

היהיןבהותואשהללפתנוב"קרויהיאל

הצורהפיסאןושלמאוהףסויםשוי'גממ

ןאכלוןאכליעצמאהוקהוטשפתהרמול

תויהלםעישאררבחלולולכלוףוסאל

טילשהאוהףסויוביתכדכםהילעטילש

יטבשינשונממואציוקידצםשלערקנז

זעבוןיכילזמרםהשםירפאוהשנמ

ונרכזשםעטהןמו''יידומלםיארקנה

בקעיבלוחמדלונשלזוניתוברורמא

ינואןבדחאההארקוםולשהוילעוניבא

הנינעיפלותארקאיהןמינבוארקויבאו

ןאלוומכןידהתדמאהשיחכילןתנלכ
ויבאוינואישארויחכ'הברימצעםינוא

הזלשולאמשהזונינעיפלןימינבוארק

ןידהתדמיכתעדיו'הזלשונימיהזו

תדמו"ומאותרסירשאאשמרמאנשםאל

'םינבלעבאםחרכרמאנשבאלםימחר

חלהנבללקמבקעיולחקיו

ןהבלצפיוןומרעוחלו

ותבשחמב



בקעיאציו

ושקבייכרמא,םימיהתירחאבובוט

תויתואעבראןבלודגהםשהםימחרה

ועיפשיודודלתזמרנההטמלשןידהתדמו

,רכזנהובוטלאוםשהלאקחצידחפ

'כזנהבוטהלאזמר'ימיהתירחאבורמואו

וזההדמהלעו,םימיהתירחאבאוהש

שאהאיהקחצידחפוקחציהלאונקית

ןידהתדמאיהחבזמהיבגלעתלכואה

.הלכואשאךיהלוייכ'נשהזעהלעמלש

דחפבבקעיעבשוריהבהרפס
שיוטא*הציויבא

דעאkויבאדחפ'נומאבךכעבשישםדא

ןתנשחכבעבשנוקעילחכןתינאלןאכ

'חציויבאדחפבבקעיעבשיונשויבאל

אהתמשערהאצויונממשוהתוהיניאמו

לפתוביתכדאוהוהיניאמו,םדאינבתא

.הלכואשאךיהלא"יכביתכו"שא

יכאלמובועגפיווכרדלךלה-בקעיו

ינשםהוtאהםיכאלמהיהלא

דחאובוטדחאםדאהתאןיולמהםיכאלמ

יכבקעיבועגפוםלועועורזמםתלבקוער

תלמויתזמררשאכםהינשמ'בקמהאוה

בקעיאביואדכותדמלתזמורוכרדל
י.הזןבהו'םלש"

אתיירשמיתאצמרהוזהרפסבו

בקעיערעדאשידקו

ביזתשאדכקעילוערעדווהקחציוהרבא

א"קידצלכלאלאיודוחלבאדאלוןבלמ

יהומדקןערעמאיקידצדןוהתמשנ

א"קידצןוניאןיאכז,היתובזישל

דןוילעישידקיתרשמןוהלןירטנד

תרשהיכאלמךלהוציויכאלמיכביתכד

אתעייסמהניכש,ותואןיעייסמ

לשןתמשנרמואןתניבר?ותוא

יתעמשינאו,'וכוותואןיעייסמםיקידצ

היהולשהוילעוניבאקחציירהשיבאאלו

יח

ערןהבוטןההצרישהמלכ:\

ללרןכוהעשתואבומצערהטלךירצש\"

ליזאהוהןנחוייברוכרבבהזלעונוררוע

ןייתאוןקלסיכרמאהליבטירעשאביתיו

'והילדיכיהיכיבןלכתסיללארשיתונב

הרותהנשמבויתוזכאריפשאערזןוהל

יהנברתויזומרנ

םשתחשמרשאלאתיבלאהיכנא

התערדנםשילתרדנרשאבצמ

ץראלאבושותאזהץראהןמאצםוק

ולרמאהלעמלרכזנהךאלמה"ךתדלומ

תארקנה'ניכשלזמרהו,tתיבשהיכנא

היההילאותובאלתיארנהאיהיכךאלמ

ומכרדנםשילתרדגרשאמאכעורדגה

תויהןע"ךאלמתארקנוהלעמליפש

הארקשןבהו"היפלעהזהםלועהתגהנה

רובעבךאלמאירטמגביהלהיהtהךאלמ

ורמאןכו'םיהלהרמאהרובגהןמהתקיני

יאחויןבועמש'רתאןתנרkשאתליכמב

י'וקמלכב"ךאלמאריו"ךאלמהאצמיו

ןיאולםאםיהלאהךאלמרמואאוהןאכו

לנהדעםעטוןידאלםוקמלכבםיהלא

'ויהםכביתודיעהםעטכבצמההדעוהזה

ןבאההנהביתכוץראהתאוםימשהתא

הזזומראןיידעוהדעלונבהיהתתאזה

איהיכמארשאהפצמחוםעטוהזו'ה:ב

'תחגשהיכרובעבובקעיםיקהשהבצמה

ימוגוהפקשנהתאזימאדכלפשהםלועב

"'וגו"ףצ"רמאןכלערבדלימאלפיה

"ןבהויידארמימסולקנואזמרןכו

קחצידחפוהרבאיהkיבאיהלילול

ינתחלשםקירהתעיכילהיה

חכויוםיהtאהאריפכעיגיתאויינעתא

אוהןכו'ונירבדמעודיקחצידחפשמא

'ייתאושקבולארשיינבובושירחארמו

לאווילאודחפוםכלמדודתאוםהיה

,"
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בקעיאציו:

זראזההשרפהןיינעםודאהדשריעש

העפשהלזמראוההבזומרהדוסהיפל

לכאלמהוהנוילעהץראהtבקעימהאבה

"םיתזמררבכו'יידומלםהוינפלרשא

יכאלמבןכןיאשהמבקעיינפלםההנהו

הדשריעשצראםחלשוהלעמלרכזנה

לרוהנוילעהץראהאיההצראםודא

,תויתואדןבםשלשהיינשהאהץרא

איההדשםשודקריםיריעשואדכריעש

תרכזנה'ראלתעפשמהיחופתלשהדש

בקעיהנהויידהתדממהמודאהאיהםודא

לאםלועדוסיוםיחצנהךרדאברכזנה

יתרכזנהץראהי"-

ינודאלןורמאתהכרמאלםתאועיו

םעבקע"ךדבערמאהכושעל

זמורהכתלמהתעדערחאויתרגןבל

ינודאל,וכרבתתכאדכלארשיתסנכל

*דהתדמלזמרהויבירלינדאויהלאאדכ

היהיוהיkעיפשמוהיכזמררבעורמאבו

וביפותימראןושלבתרמאנךדבעתלמ

ירחאו'ויתשריפ'ןבלםע'ךשוע

,ן"עמהקסופםשיכתירחאןושלמ

החפשודבעוןאצרומחורושיליהיו

אצמלינודאלדיגהלהחלשאו

םירבדהשמחולויהיכרמא'ךיניעבןח

אוהרומחלאמשהמרושינפואדכרוש

םולשהוילעוניבאםהרבאלשורומח

לערמאשינפמוהנושאר'רמשמברעונה

ותלבקרקעיכזמרשיתרגןבלםעומצע

ךרצוה'כזנהץראהלאואובב'דסחהןמ

התלבקרקעיכרומחלרושהםידקהל

זמרןאצהורושלתזמרנההרובגהןמ

ןאצינאצהנתאומאנשלארשיתראפתל

זמרההחפשודבע"םתאםדאיתיערמ

דיגהל,םארבהבקנורכזייידומילל

דגגואדכןישמהלרמולהצורייגודאל

תיבמםולשהוילעוניבאבקעיאובביח

וללפתנשהלפתןושלובועגפיומ'ו'ןבל
י"וילע

ןפלקסיסני

ילורהוזהרפסביתאצמקיתעמהינא

ילזאווהיומחיסוי'רורזעלאיבר

רזעלאיברליסוייבררמאדוללאשואמ

בקעיוביתכדיאמךובאמתעמשרשפא

דע,אנעדיאלהילרמא'וכווכרדלךלה

וההועמשדוללאתרעמלוטמילזאווהד

ודבעאתליאדןיעלועירתרמאדהלק

'תיירישמווהןוניאוילחינדאתועריאמק

יברשיגרתיאהימקבקעיערעדאשידק

kאמלעדהירממאויושפנברעתסאורזע

אלואנעמשעמשנאלדןלבטוחרואךכ

אוההעמשואסינהילשיחרתיאאנעדי

לעלפנווהקחציוםהרבארמאדאלק

אבאהילרמאיובאדאנקוידאמהויופנא

ווהקחציוםהרבאדהנוביתאואנליאש

הילמאןבלמביזתשיאדכבקעילוערעד

דללממםופךתבסבסוךקתפקופירב

לכלאkודוחלבאיהאדאלוהוהןברבר

יהומדקןיערעמייקידצדןוהתמשניקידצ

יאליעישידקא"כאלמןוגיאוהיתובזישל

יתמשנלבאתעשיההבהוהייקחציחתו

היראמדארקייסרוכבתביסנתיאאשידק

ומתסאידכמוחבדמהיבגלעדקעתיאדכ

היהקחצידחפוביתכדונייהוזיחמיוניע

ילכעיל

בקעיחלשיו

וינפלםיכאלמבקעיחלשיו

הצראויחאושעלא

קפנו



בקעיחלשיו
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םאובאארקנםהיכרובעבוהטילפל

רכזלינשהוהבקנלןושארההניכןכלע

שיאינפלרשיךרדשירבדלאמגוד

תודרויהילגראדכיתומיכרדהתירחאו

"הזןבהותומ

םהרבאיבאיהלאבקעירמאיו

םואה"קחצייבאיהלאו

kךמעהביטיאוךתדלומלוךצראלבושי'

הטמלעיפשהלרכזנהבקעיךרטצהב

יהלאבםיזמרנהםלועתועורזומעףתיש

הציצקכהאריאלשקחצייהלאוםהרבא

םהרבאיבאיהלארמאאלכעהעיטנב

לודגזמרונלזמרבותכהטשפםג"קחציו

ולרשאויתובאיהלאלאארקהלחתביכ

תראפתלןכירחאוהרובגהוהלודגה

אמגודיילארמואה"רמאנשלארשי

וכלהתהרשאיהלאהתרחאםעפרמאהז

רמאןכירחאוקחציוםהרבאוינפליתובא

לכלארקהנהו,יתואהעורהםיהלאה

םירכזנהוחכהלכליתנוטקרובדותוחכה

ןבהועדוודוחיולכהתכשמהבםלועלו

השקבהרשאםוקמהוהשקבהיפכיכ

ומכללפתמהתנווכהיהתםשמתלצאנ

לארשיןיאהמינפמלזוניתוברורמאש

םשבללפתהלןיעדויןניאשיפלןינענ

ןוכנהאוהולזארזעיברםכחהשריפו

אהתאלשוןינעותואליוארהםשב

דאמהזןבהזלכהדוחיימהזזהבשחמה

שיוילעהרומשםשןינעלכבשייכ

שי,ימחרהוהלפתהוהחילסהלע'נוממ

שי"תורצהועגפהלעשי'העמדהלע

לעשי,'ונוזמהלעשיםינבתלאשלע

עדויםדאןיאםאודסחהלעשירובנה

לעהנוממהםשהותואבותלפתבןיוכל

ונוצרקיפיאלשולםרגימיולירצשהמ

.ותעדבבשוחוותגשהטועימוותולכס

הבשחמ

דיגייפושרפלשיהזהךרדהלעו,קפנו

ןחתלמךיניעבןחאוצמלךיתלהת

הניכשלםוקמלכבזמורההנחתןושלמ
חכמהיארהיכךיניעברמאוןנחתאואדכ

"יתזמררשאכןידהתדמ

רמאלבקעילאיכאלמהובושיו
ושעלאךיחאלאונאבל

'ומעשיא'ואמעבראוךתארקלךלוהםגו

רבכואבתילאךרדלעךתארקלךלוה

זומרי'ומעשיאתואמעבראו'ויתשריפ

תולצאנהתויהלאתוחכתואמעבראלע

'הלעמלשןינידיתביארקנוןידהתדממ

"םימחרלןיכפהתמבקעיבןירחאתמשכו

ןירהנאחצמיאהמרהוזהרפס

יתבתואמעברא

ןככתשמוהלכןוצריאהאילגתאדכןיניד

הירתאבביתיולכביתיאנידדהההימק

יאהביאקאלארעשאנאתודיבעתאאלו

איפחתאאלואילגתאדםושמרתא

אלוןוככתשאואנידהיראמןולכתסיאו

"דיבעתיא

ץחיוולרציודאמבקעיארייו

תראוותארשאםעהתא

יונחמינשללמגהתאורקבהתאוןאצה

לעוןידהתדמחכמהאריהיכתעדירבכ

הדשהןמואובבהזלךרצוהויולרציוןכ

ץראהלאעיפשהלויחאושעלארכזנה

ותארשאלכהצחהנהו'הנינעיפכזנה

ינשמבלחוןייהלעיפשהלתונחמ'בל

.הזלכןבהוםלועועורז

'נחמהלאושעאביםארמאיו

'נחמההיהווהכהותחאה

התלבקרקיעיכזמרהטילפלראשנה

"הלחתתקנויהנממיכרובנהתדממאיה

'דאמהזןבהווהכהוורמאבזמרהזלו

והזודסחהתדמלזמורןורחאההנחמהו



הסבקעיחלשיו

הזרבדלאמגודהדילעתישענותשקב

אסכלעבשוןידהאסכמדומעלזרורמא

תלעחכבלכהוךפהלםימעפלוםימחר

לfראשןינעכםהלעיפשמחהלעתיולעה

הליפטסוסהאkסוסלהליפטבכורהןיא

ובלשומאוהסוסחלעבכורהבכורל

תודמלהלועפןיאךכ.ונוצרכוגיהנהל

לעבכרתיכאדכהילעבכורחןוצריתלוז

ןכו,םנוצראוהונוצריכרמוגודיסוס

רוצייהיביכדעידע'ייבוחטברמואאוה

םייקויחצנדעידעשוריפ"םימלוע

רוצדחוימרמולכ"היביכףוסןיאדע

תדמבןהיולשישהדמלכבימלועה

רסירמאנשןינעכהזםשבתזמרגהןידה

תונוועםא,היסכלעדייכ,היינרסו

רשארבגהירשאלזרארבבוהירמשת

"היאלארמואוניאהבקההיונרסית

ןהוותואןדןיידהוןיידהינפלדמועשימכ

עבראןבלודגהםשהאוהשימחרתדמב

םידחוימןלוכוןלוכבאוהדחוימתויתוא

לעויםימלוערוצייהיביכרמאנשוהזוב

וניתוארירחארמולןיכירצונאוניחרכ

םימעפוימחרבםימעפלגהנתמםלועהש

הלעתתולעהתלעמיונישהןיאשןידב

ומכהזבלעופםעפוהזבלעופםעפקר

םייקתהלםלועלרשפאיאווילכבןמואה

אלדסחהתדמילוליכ,תודמהיתלב

תדמילולוואטחרחאםדאלהנקתהתיה

לכבןכואטוחלשנועהיהאלהרובגה

יכףאןהמתולצאנהתולועפהלאתודמח

ילכלדחאחורוהזבהזןיקודאןלוכ

'יקיתעדקיתעיאאנאתרהוזהרפס

אלןישידקדאשידק

אוחכתשאאלןינוקיתןידהבןקתתיא

"יאוהאלכיאוהאלוכוןיאתתוןיאליע

הבושבגשןינעכךתדלומלוךצראלבוש

ונממענמהלעתיםשהשהערהבשחמ

'גשןינעכותולכסאלאוגיאווגוצרווצפח

םכיתאטחוירמוגווכרדףלסתםדאתלוא

ןהביקבהיהישכםנמאיםכמבוטהוענמ

שקבישהינפלשקבלךרטציוןהיתומשבו

םשהלאותנווכוותעדםישיוהלאשוא

וצפחקיפישידאלותלאשלעהנוממה

דמחנוהלעמלבוהאהיהישאלאונוצרו

שישבוטלכאלמרצואללשמ.הטמל

,דחארבדלדחוימרדחלכירדחהמכוב

'בהזחזב'התשמהזבילכאמהזרדחב

ךירצםדאשכישובלמהזב'תוילגרמהזב

הבלכאמהשרדחהעדויוניאולוכאל

לכםיאלמםירדחהובערבתומישרשפא

אלאותשקבונממוענמשינפמאלבוט

ךירצהרבדהאוהרדחהזיאבעדויוניאש

הנועהתאםאםיליתשרדמבלfראויול

יאבסטרשילארוקינאואלםאובטומיל

'םירדיםיכחהלהצורהדועורמאןכו

.התאיבהזןופצממאנש"ןיפצירשעתהל

בתכםורדבהרונמוןופצבןחלשךינמיסו

םורדבללפתיורמאאללfארזע'רםכחה

םורדהתדמלובלןיוכיטולכםירדיאלא

םירדגםימלשויההזלעו.ריהבהרואל

רשעתהלהצורהוםורדבוטחשנהדותו

'רשועהםשמרשאןופצהתדפלןיפצי

ילזונושלןאכדע

ברהוהדכאנאתרהוזהרפס

יעבאבסאנונמה

ינאםטוחהלעבלרמאהיתולצהאלצל

ונייהו'ןנחתמינאםטוחהלעבלשקבמ

ןיינעהו.ךלםטחאיתלהתוביתכדאזר

היהןכלעןידהתדמלךירצהיהשרובעב

םטוחהלארמאאלםטוחהלעבלרמוא

עיפשישהלעתתולעהתלעמשקבקר

היהתשוילאהכירצהאיהההדמלותכרב

תחגו9iאט



בקעיבשיו

רדסיפלויחאינפתייארםדוקהחנמה

ךדבעהנהםגאדכ'נוילעהבכרמהדוחיו

החנמבוינפהרפכאיפוההונירחאבקעי

רשאתאבירקהודוסבהזןבהוומוגרתכ

ינפאשיילוארמאו-הנושארתאטחל

ז'םיריאמהםינפלזמר

תארבעיולחנהתאםריבעיוםחקיו

ןדריהאוהלחנהולרשא

,לחנבדריםשמיכםלועדוסילזמרנה

תונייעמהוטשפתיקידצהךרדיכתעדיו

,ולרשאתארבעיו,הטמלשןידהתדמל

לכןבהובקעילרשארשיתראפתלזמר

ילעבורמאשהממןיבתובטיהןינעההז

תשקבמהריפסלכיכםירמואההלבקה

'ייחהרואברואלהילערשאלתללפתמו

ןתיולבאנשןינעכלבקמיתלבןתונהדע

ךיkרבדיםאינונחתךילאהבריהעודיה

בקעיחלששהחנמהןמםגןכהותוכר

לעיכלזאזעהדוסלעןנובתתושעל

תפרנדועוירוגינסהשענרוניטקהוחרכ

יהנבהזהןינעה

דעומעשיאקבאיוודבלבקעירתויו

ולוכיאליכאריורחשהתולע-

וקבאהבקעיךריףכעקתווכריףכבעגיו

ורשאוההזהךאלמהיכתעדירבכ,ומע

לעהזהןינעהזמרטשפהיפלו,ושעלש

אברתישארבבלfרורמאןכו,דמשהרוד

הזונממתאצלידיתעםהשםיקידצבעגנ

זמההזהערואמהיכ,דמשלשורוד

המלכלזרורמאשןינעכוירחאויתורודל

דוסהדעלבאינבלןמיסתובאלעריאש

םיפנעםהםדאהירביאיכךיתעדוהרבכ

.דאבשישוליצאחמהמו'נוילע'בכרמהןמ

יכאלמחמרוהשעיוצמחמרולגנןוילעה

הניכשהשובלמהלבקהילעבליארקנה

לשיפנעחטשןכומכוםברםשכםמשו
תןיד

יkרשייפkתובבר"הבושןועשותתחנו

יבקעילאיהשהנוילעהץראאיהךצראל

ךתדלומוומכונממדלונשלרךתדלומלו

ךתדלוממךפהםהירחאתרדלוהרשא

ינאןינעכהביטאוםהרבאבתרמאנה

ונשקבנוןינעכךמע''בוטלכריבעא

"ויתשריפרבכו'ךמע

תמאהלכמוםידסחהלכמיתנוטק
יכךדבעתאתישערשא

הלעמלשוחכהלכיכרובעבונוילקמב

ןילבקמוןיעיפשמעתתולעהתלעמץוח

בקעיךרצוהכעלבקלןיכירצםעיפשהבו

תמאודסחיכזהכעוהזןבהווזהליפתל

'פרבכוהנבללקמהאוהלקמביכןבהו

יונינפלשרפנרשאכןדדיהרבעובוודוס

אדייכושעדימיחאדימאנינליצה

םאיגכהואביןפותואיכנא

היהוקוספבהלצההןינעיפרבכינבלע

ויתשריפארייכהטילפלראשנההנחמה

לאקוספבויתשרפינכהויבקעיארייוב

זמרםאתלמבו,והכהותחאההנחמה

םינב"ךכתארקנההלעמלשןידהתדמל

.הזלכןבהוםכיהלאילםתאיגבאדכ

יתמשוךמעביטאביטהתרמאהתאו

אלרשאםיהלוחכךערזתא

תוקיניינשלובוטהינשבזמרבורמרפסי

חtימלורכזנהבקעילהתעןיכירצויהש

הלאםג,לארשיךיהלאהלאאדכךינפל

וכשחהtלעייפאבןשעהלעיהנחכשת

בקעיםנמא"עשרהושעירבדםהווניניע

רמוגוןנחרשאידליהותדמיפכובישה

דוסןיידעובילהלגתנאלהחנמהםוכסבו

'ירכזהןמרתויויהובקנהיכאורהתאקר

רכזוהוהרובגהןמםתלבקרקעיכזמר

לכןבהוהלחתבהתלבקרקיעיכהלחתב

ולשלרצוהקעייכןיבהללכותןאכמוהז



רוס8-כבקעי בשיו

לשודוהמיננתיאעשוהיואוהםדאאליכ

אגרדאדווילעךדוהמתתנומאנשהשמ

ןיגבובקעידאלמשאכריחצנהאשמח

נביתכדאנימיבלילכודודאתאךכ

ביתכאלחצנךנימיחצנךנימיבתומיענ

אכרישלחתאאמעטיאמ'ךנימיבאלא

ובאסמרטסהיביברתיאדןיגבובקעיד

לאומשדעבכעתאוהיגימאפקותטיקנו

אכריוהיאאדדארבדאלאתאאדלעו

לכאדלעו,לארשיחצנםגולארשיד

ותויאפוסבואתורישבאנידביוהיולימ

דוהברתבלהיללילכאוהךירבאשדוק

הדוהאדלעוןיכלמחשמדרתבלתרמיא

השמהמןרהאוהשמכלאומשלקש

אכהףואאליעלדןירטסןירתבןרהאו

ןאמו:ןירתןוניאדאנוונבאתתל

.אליעלןרהאושמדאנונבדוהוחצנןוניא

ןרהאוהשמכלאומשהוהליקשאדלעו

.ןדיחאוהלוכןירקעתישאהדלומשאקוד

יכהףואלאומשוןרהאוהשמואדבאד

"ןדיחא

יכךמשדוערמאבקעיאלרמאיו

'יהtםעתירשיכtארשיםא

'הרבאבשהיונישצמת)לכותוישנאםעו

ריבעמוניאוןידותדמיכקחציבאלוקעיו

"םימחרהודסחהומכןושארןושאר

קעילתינשחכותואריהבהרפסבו

bרשיומשהעוניבא

לכילשיםעטו,אבסלארשילזמרהו

םעטובקעילרשאלכתלמשוריפתעדי

זומרישןכתיםימעפעבשהצראוחתשיו

זומראהיוחתשהדוסו,תוצקהעבשל

ויחאדעותשגדעהחהנבעמשתירקב

'םימחרתדמלןידהתדמךפהשרמולכ

יתאצמשהמאוההזלעיתואריעהשהמו

'הברתישארבבהכרבלםנורכזתוברל

הלשוימהטישםשמןוילעהןליאבשןיד

םיפנעהשמחולשיהשגהדינו'ןידיג

םלכןיבולאמשמםיפנעהשמחוןימימ

'יבבוסההאמוטלשותכרשעדגנכרשע

דיגהוןוכלהתיםיעשרביבסנשהבכרמה

"תותכהוtתבישיםששתירבלךומסהזה

אמוטהחורוילעךשומותואלכואההנהו

דיגלרהשנהןושלורבאקיזחמרבאיכ

והזוהלעתיםשהתדובעהשנמזחכשמה

השנהדיגתאbרשיינבולכאיאלןכלע

הנהו.'האמוטהתוחכמםירהזנהםהיכ

אלויפיקתויהםלכהעוניבאבקעיירביא

:אמוטהחורמאבהושעלשורשםהבלוכי

שיו"םשלוחלםוקמאצמהשנהדיגבקר

דיגלכואהשנועיכובתכשםינורחאהןמ

'שידקבלגלגתהלהבושתהשעאלושגה

'ישדקבםתייחווהזהחכשנהנוזתארקנה

שיו,תמאהעדויךורבו'הדמדגנכהדמ

זומררופסההזבגלפומןינעלfרלדוע

רהוזהרפסבורמא'בקעיךריףכעקתוב

והיאאד:וכרילעעלוצאוהוהזןושלב

אדויכריאלוביתכוכריילארשיחצנ

שנרבןמתמיבנתאאלדהאעיבראגרד

םגוביתכאדלעוהאיבנלאומשתאדדע

אגרדןקתתואןידב'רקשיאללרש"חצנ

אנממיכבקעיןכתסאדכמאשלחהוהד

בקעייבגלאתאדכוכריףכבעגאושעד

'פיקתאנידבברעתונפוההמאפקותלטנ

,הילליכיאלוהיבלילכתאהוהבקעיו

לטנווכריףכבעגיווללוכיאליכאריו

רבלוהיאאכרידןיגבןמתמאנידדאפקות

לילכהדוהאפוגוהוהאפוגבקעיואפונמ

ןויכדדאירקיאדאזרבןיגרדןירתדאזרב

ךריףכעקתודימ'פונמרבל'פקותלטנד

אתאדדעןמתמשנרביבנתאאלובקעי

היבביתכלארשיחצנאדלעוילאופש

ורמא9iiבט-



תלשיוי--ס"

דוסוהזינומדקהשחנןושלדיוחהםעטו

הבעותלםתמשיתלחנומאתאדהמכ'געיו

יכוהזוירמוגוהנוזןנתאאיבתאלךפה

תתללכונאלדוסולארשיבהשעהלבג

*כשמהוהלרעולרשאשיאלוניתוחאתא

!!!יויתשריפתאזבךאםעטוןיבי

bתיבלםוקמלארקיוחבזמםשןביו

וחרבבםיהלאהוילאולגנםשיכ

םיברןושלולגנרמאויחאושעינפמ

רשאכלאתיבבויהשםירתכהתוחכלזמר

ךא'אוהםישודקםיהלאיכוהזיתזמר

:-ץראבםיטפושםיהלאשי

-םודאאוהושעתודלותהלאו

תושעתודלותבןנובתתשכ

תורזממידילעויהויתודלותבוריכ'צמת

ורמאשומכןיאצויוילעהרבגשהדממיכ

הערהבשחמרהוזהרפסבלfוניתובר

הערהיאדאגרדהעריהיאירקיאדןיגב

: אכההערהבשחמירקיאךכןיגנו

לכוישיבןירוהרהלכוןישיבןיתוערלכ

לכלאמייקיהיאומלעדןישיבלכויתונז

'מאוהזווהבשנרבבאתסאדןיליאיתועד

"מוקמםשיכרבדמבםימיהתאצמרשא

'ןכהותוירעזורוסיאבהאזמרןיבתןאכמו

ץראבוכלמרשאםיבלמההלאו

ינבלךלמךולמינפלםודא

םינינעוזמרנוזהשרפביכעדלארשי

םהבןנובתתשכורהוזהרפסבםיאלפומ

דמלמהכרבלםנורכזוניתוברמאמןיבת

תומלועהנובאוהךורבשודקההיהש

'רמאנםיכלמהלכביכןבהו,ןבירחמו

וניתוברורמאשומכןורחאהןמץוחהתימ

fןכלעוןידהתדמםעימחרתדמףתישל

ירבדביכףאוותשאוךלמהםשריכזה

לעזמרןורחאהךלמבהתימאצמתםימיה

ביתכםשיכדועותולבויוןיטימשדוס

דדה

•םימעפעבשהצראוחתשיוםשורמא

וליאכךמצעאורינירהולרמאעבשהמל

ינאוןדובשויויעיקרהעבשמםינפלןותנ

'מאםימחרילעאלמתמתאוךינפלןודנ

חטתשמזזאלקחצייברבאנינחיברול

תדמסינכהשדעךלוהוחטתשמךלוהו

'םימחרתדמבןידה

הריעשוכרדלושעאוההםויבבשיו

םשיכריעשלושעעסניכרמא-

ריהבהרפסבמאדכתוכסלבקעיוומוקמ

המכחביתכדתיבהילרמאתוכסוהיניאמ

ביתכדתיביוהתוכסדןלגמותיבהנב"

זמרהותיבולןביוהתוכסעסגבקעיו

דועו'הנבראבתיומוקמבוידודתכסל

דוסבחמלאלפומןינעולאםיקוספבשי

..'הנבראבתיומוקמבוםירופכהםוי

יהלאלאולארקיוחבזמםשבציו

הלגמבלfיתוברושרדלארשי

רמאנשלאבקעילהנקהוארקשןיינמ

רמולהצורלארשייהלאלאולארקיו

בקעילארקהניכשלזמורהלרשייהליכ

הברתישארבבוםימחרתדמלזמורהלא

התאולרמארחאןושלבהזהדוסהואיבה

'םינותחתבהולאינאוםינוילעבהולא

התארכזנהבקעילהרמאהניכשהלר

"תונורחאתוריפס'הולאםינוילעבהולא

םלועהתגהנמאיהשםינותחתבהוtינאו

"קדצבלבתטופשיאוהורמאנשלפשה

להדלירשאהאלתבהנידאצתו

ץראהתונבבתוארלבקעיל

לודגדוסובזומרנדועעודיהשרפהטשפ

םדאינבשכיכםימעפהמכךליתזמררבכ

מהאמוטהתוחכזאםהישעמןילקלקמ

דוסתעדירבכושדקלכיהבןיטשפתמ

הרמשמברעונהרומחןבםכשדוסוהניד

םלועבילשומןידהתדמתוחכשהגושאר



rולש#מ בקעיחלשיו

ןינוקיתלכןוקיתןקתתיאדכןקתתוא

ןיאתתוןיאלעדןינוקיתלכןוקיתאתתלד

אלדאמעדאשירלכאנפילואאכהמ

ינקתתמאמעתילאתימדקבאוהןקתתוא

יאוןינקתתימוהלוכןקתתמוהיאיאו

אמעןילכיאלאתימדקבןקתימאלוהיא

דעדןימויקיתעמןלנמהיבאנקתתואל

לכומיקיתאאליונוקיתבאוהןקתתאאל

וברחתאןימלעוהלוכואנקתלאעבדוניא

אדבאדםסבתאאbמשהרובגאנימידסח

ךכןיגבויורטסןירתמלילכםדאירקיאו

אכלמינוקיתןימזאלדעןירתכוהלוכב

ינוקיתןקתתאוןימלעאנבוןיקיתעדקיתע

אלואמסבתאלאבקונאוההאמייקתאל

ומייקתאוהאליעדסחתיחנדדעומקיתא

ירקימהמאאהבאבקונינוקיתומסבתאו

'ראבנכלמרשאםיכלמההלאודההדסח

ןוניאוןמתןיחכתשמןינידלכדרתאםודא

רשאאלביתכאלויהרשאאתתאינוקית

קפנואלוכןקתתואדדעסבתאאלדוכלמ

אלוומייקתאאלדיתמיותמיודההדסח

יאנידבאנידומסבתא

ירמוגורועבןבעלבםודאבךלמיו

"ןידהםוקמםודאבךלמיו

םעלבאוהותומהעלבאדכרועבןבעלב

'בהנדותוליצאוקמוריעהזןבהורועבןב

חיהאליכםלועהובםייקתנאלוהבהןיד

"ונוקיתווילעהםדאהתומילשוב

יאהבםודאבךלמיורהוזהרפס

לכדרתאוהאדיק"

ןבעלבןמתמןיילתוןמתןירטקתמןיניד

יפיקתדאפיקתאנידתריזגאוהאנתרועב

אבבידיראמןיפלאףkןירטקתמהינינבד

ןידרמולכהבהנידיאמהבהנדאללו

: בה' בהבהתונביתשהקולעל

יכיהוהאלוםיאקאלאבשיתאלקילסד

הלאלזמרהלאתלמבו,רדהןאכודדה

יתרוכלמתריזגמםיכלמוהנחכשת

ךלמינפלןידהתדמלזמרםודאץראב

הזומרהםימחרתדמילארשיינבלךלמ

"אבסלארשיל

חתפדכאיזרדזחאנתרהוזהרפס

אעראהימופתיןועמשר

ןוהתבוכראוולחלחתאוירבחותעזעדזא

הלאורמאוחתפאזרבילגןשקנאדלאד

איקידצןוניאןיאכזרמוגוםיכלמה

אלדאתיירואדןיזרדיזרןוהלילנתיאד

יאהבחנשיןאמןינוילעישודקלילגתא

תונמיהמלעתודהסאוהדיאהבהכזיןאמו

בשחתיאאלדאהיאוערואתולצאלוכד

איירבחןורמיןאמואדהאלגלאבוחל

יכהבתכימללהאלד,אישקארקאהד

ןותיאלדדעווהןיכלמהמכןניזחאהד

tiרשיינבלאכלמאהיאלדעוארשיינב

אלדאוהןיזרדאזראלאכהיזחתיאהמו

ועדומתשאלועדנמלאשנינבןילכי

קיתעאנאת"יאהבוהייתעדבשחרימלו

ןימזאלדדעןירימטדארימטןיקיתעד

אלמויסותורישרוטעירוטעוכלמיגוקת

הימקסירפוהיבר'עשמוףלגמהוהוהוה

יונוקיתוןיכלמריעשוףילגהבוסרפדח

רמוגוםיכלמההלאודההומייקתאאלו

אןהפשביפילגדוהלכוהאמדקאכלמ

ענצאוןולחנאדדעומייקתאאלווארקתא

אסרפאוההבקלתסמהוהאנמיזרתבןול

ארפסדתועינצבאגאתיונוקיתבןקתתאו

ינאבונוקיתןימזאלדעןיקיתעדקיתע

ןימייקתמווהאלוןיכלמריעשמוןיכלמ

דההאנמזרתבלןולענצאוןולחנאדדע

םודאץראבוכלמרשאםיכלמההלאו

אלוהלכוןמתימייקןינידלכדרתאב

יקיתעדאקיתעארויחשורדדעומייקתא

םקימל9iiiגט
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,הלוקןתתתובוחרבאדכתובוחרתלמ

.ובוחרםיארקנההירעשםישמחלזמרהו

אנידדיכהואאמיתיאורהוזהרפס

תובוחרמביתכהווהלכ

רבגידוהלכאנת'נידיזחתאאלאהורהנה

תובחרמלואשיאהוהארתבייקתאדדחמ

ובוחרמקפנוטשפתאדרטעדחאדרהנה

הנימןחתפתמדהניבאיהאדדרהנה

ןיניסובוןירהנדמלעירטסליערתשמח

.רהנהתובוחרמלואשןנירמאדאוהאדה

זמרותמשםינושארהםיכלמהלעהנהו

ודחיורבעודעונםיכלמההנהיכבותכה

ירמוגוםתזחאהדערירמוגווארהמהמוגו

ןכונעמשרשאכורמאבזמרןורחאהלעו

ירמוגותואבצוזריעבוניאר

ודחיורבעתמיותמיורהוזהרפס

אלדוזפחנוהלבנ

אכלמדןונקיתדןיגבוהיירתאבומייקתא

ןמדזאאלאשידקאתרקוונקתתואאל

ומייקתאאלוהלוכונעמשרשאכדהה

יתמייקתאיאהו

ךלמהמוגורובכעןבןנחלעבתמיו

וללכנובותמאלןורחאההזה

רדההנהו,וגוזתבםעאבוםינושארהלכ

לאבטיהמאיהוגוזתבורדהץעירפומכ

הלעמלשןידהתדמלזמרהידרטמתב

התלבקרקיעיכושינעמוםדאהתדרוטה

.הנוילעהמכחלזמררטמרחאןינעונממ

אנשהתגשהמדרטנלכהיכךכתארקנו

םיתשוישלשלזמרהוטיעועדיאלביתנ

םלועתוערזלזמרהבהזימתב,תוביתנ

הלודגהשאהוםינוילעהםימהדוסםהש

יכףאןינבהרדסשפתו-בהזארקנה

ושלמועפתלמו"ךפהלאוההלבקהיפל

םנורכזוניתוברןושלבוהעפאהדלויכ

יאדאתיעפהכרבל

ךולמיו

:טמןקתיאאלםדאדםושמטמםקימל

ליכיואלכלילכהינקוידוםדאדאנוקיתד

םדאדאנוקיתדןינבוהיבאבשיתאלאלכ

'בשיתאלוםקימלליכיאלוכתשאאלאד

םדאבוהלוכאהודסולטבתאיולטבתא

אוההמוקלתסאוולטבתאאלאןלילכ

יתאדכוםדאדאנקוידיתיידדעאנוקית

'מויקלורזחתאווהלכופלגתא'גקוידיאה

ןוהנמוומסבתאאלוומסבתיאןוהנמרחוא

תמיוביתכהואמיתיאויללכומסבתאאל

ןאמלכאkאוהיכהואלירמגלולטבתאד

היבירקהיבהוהדהאמדקאגרדמתיחגד

אגרדמתחנדירצמךלמתמיואדכהתימ

לזראשהמיכןיבהלשיןאכמ.היבהוהד

ואלןבירחמוומלועהנובאברתישארבב

דחאדצלןדימעמוליאכאלןבירחמקוד

ובוללכנשןוילעהדאהףוצרפןוקיתדע

התימהןינעוןידהתדמםעםימחרהתדמ

ישאינפמברחנשאוההםלועלזמראוה

אמצבינקמתאוינבתאויתואתימהלאדכ

ןבבבויומשרחאהךלמהודאמהזןבהו

ותוליצאיכחרזןבמאואבב'ןושלמחרז

הרצבמהיהויחרזממזומרהםויתדממי

התחשהןושלמהרצבבילחנזיכאדכ

ישילשהךלמבורמאבהמתתtוהריצבו

ותבהניכשהיכתעדייכינמיתהץראמ

"םולשהוילעוניבאםהרבאלש

ןברמוגוויתחתךולמיוםשוחתמיו

הכהןכלעודדבבשיומכדדב

וריעו,לבהובגרהנשהדשבןידמתא

.'וכוהעתמודרוילfרורמאשומכתיוע

לואשויתחתךלמיוהלמשתמיו

הזהרהנה,רהנהתובוחרמ

הזמרנאליכםינוילעהםימהםוקמוניא

זמרהקרןורחאהךלמהדעדסחהתדמ

חיכומןכו'ןדעמאצוירהנואדכהניבל



חסבקעיחלשיו

יכהזלעךיתוריעהרבכוהרותהירופסב

תרשעתשרפןיבווזהשרפןיבלדבהןיא

"לארשיעמשותורבדה

אלמלאןועמשרארהוזהרפסבו

ןילמאשנינבןעדי

תרואואהלמתילאהדועדנילאתירואד

וןיאליעןיזרהיבתיאאלדאתירואב

קררבדאליכקוספבלfרורמאוןיריקיו

אוהקרןירמואםתאשםירבדםכמאוה

דיבונתנורופצדצשךלמללשמיםכייח

םאינבלהזרופצבריהזיוהולרמאודבע

אלאתדבארסיאברופצרמאתאלתדבא

"םכייחאוהיכ'ךשפנ

בקעיבשיו

ונידיוםילאעמשילונרכמנווכל

ונרשבוניחאיכוביהתלא

ורמא"ויחאועמשיואוה

רזעילא'ריקרפבהכרבלםנורכזוניתובר

ףסויתרכממרמואינמיברונדמליבםגו

רמאנשותמשדעלארשילהרפכתנאל

ןועהרפוביםאתואבצ'"ינזאבהלגנו

ןתנויםגרתןכלעו'ןותומתדעםכלהזה

דועםגרתןכואניינתאתומןותומתדעעב

לעיתמלישויתמלשםאיכהשחאאל

'ןוהת"וגתיאניינתאתומלרסמאוםקיח

תתמאניינתאתומשוריפןיאשהרויהזו

"ןוהתיונרמאששפנה

יבררמא.תולכיהרפסבו

לאעמשי

העומשאבשכהיהתבשבישמחויהותוא

ושפתירמולםידלישלייאהפמהשק

ןועמשןברארט"יריבאמםישנאהעברא

יאמ'רדהויתחתךולמיורהוזהרפס

.האליעדסחאדרדה

חורליכזושנרביעפאקדכועפוריעםשו

ןאכבלאבטיהמותשאםשויאשידק

לאבטיהמותשאירקיאואדבאדומסבתא

אתומסבתאלאבטיהמוהלוכבביתכאלד

,הרובגרטסמדןינוקיתדרטמתבאדבאד

ימאדבאדוללכתאוומסבתאבהזימתב

דועאתתיאתקבדתאכעאנידוימחרבהז

אדכיאדורדהירדהויתחתךולמיוםש

אדכלאבטיהמותשאםשוירדהץעירפ

'חרפירמתכקידצביתכוםירמתתופכ

דרטמתבירקיאיאהאבקונורכדהיאד

.קבדתאלאלכידרטתמדארתא'וההמתב

הכרעשונאעדיאלביתכויבאירקיאו

אהרטסמדאמאמתברחארבדירמוגו

.בהזימתבאלוכלןידרטדןינידןדחאתא

ינווגירתבאריהנדןיפאןירתבאקניד

אלאמלעירביאאלדעדאנידבודסחב

ןימלעךכןיגנוןיפאבןיפאןיחגשמווה

אלבןיאמדקןימלעווברחתאןיאמדק

אנוקיתבהוהאלדוההוודיבעתיאןינוקית

אבזרמאנמואיאהכםיצוצינןיקיזירקיא

לכלןיקיזקיפאאלזרפד'גמואשתכאדכ

ןיכעדוןירהנוןיטהלןיקפנדןוניאוירביע

וןיאמדקןימלען"רקיאןיליאורתלאל

ןקתיאדדעומייקתאאלווברחתאךכיגבו

.היתונמואלאנמואקיפנואשידקאקיתע

אצוצינדןלידאתינתמבןנוגתיאהלעו

ןוניאורב"עירשעוהאמתלתלןיקיזקיפא

'רתtלותימוןירקתיאיאמדקןימלעןיקיז

'כדבןקתתאוהיתונמואל'גמואקפנרתבל

אתשהוותימוןיכרעתאןיקיזיאהאבקונו

רמאמההזמןבהו'ןאכדעאלוכם"קתא

ןכןיאשהמןהייחבויחאיתשרוסיאםעט

דאמקדקדלךלשיןכלעווירעהראשב

י
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בקעיבשיו

ןוגיאמהבוחקלןמדזאדםיקידצהיל

ותימוהבושתישייחואתיירואדתותירכ

ןיאהילרמאאלואוהיילערפכמהתימ

רפכתאואמלעאוההבושנעתאדןינמזלו

יאמאהילרמאןיקורייופנאאמחוהל

הלבקמאלדאיהאתיירואדאמיתדהמ

םאנשאכירבדהכאלהביתבדכהאמוט

דוסרמאךבלבדןישיטרןירוהרהיפכ'ה

ושנעתאתוכלמילטקיבסרשעויאירילה

והיtאוהסחנפהילרמאףסויתריכמלע

תובאתוכזהילתילאביקעיברהילרמא

חתפיתעלהניביעדוירכששייגבמורמא

אצתוברעבהדשהןמבקעיאביורמאו

רכשיכאבתילארמאתוותארקלהאל

'נמיזרתבלךיתרכשאתשהרכשךיתרכש

ונקואנמזרתבלרכשאתשהשירכששי

בןוראתשיןווהלדןיפונםימשתוכלמל

רדהתאאלכואמלעיאהבוהייתכודב

םתואךרבותכרבכרשאשיאןימדקלסב

ךימדאויאדוייבריופנאלעלפנביתכ-

ןתתלאארקיאחהימלחבהילומחא

םותסתרסנכנךרשבתאאיטחלךיפתא

המרמאיאהביעתשמאלאמויאוההמ

ןוהלדוגבעתשמלתילויקלאךדסחרקי

הארנןאכמחכתשאאלוכב'הדסחאהד

תותירכןוניאמונרמאשהממחיכוהליל

ןיכירצשישנאבתנחונוזהדמןיאש'וכו

'וגכםירומחתונועבקרןועתמחמקוריפל

נראשהןמיכןהבאצויכותותירכיבייח

חתימב'פכתמואםלועההזבונממןיערפנ

ךאןאכזומרנותומירחאונממןיערפנוא

ףנעכתרומילשהונממןיענומהתוריבעב

יגעכרכזנהקורימלךירצושרושמתרכנה

םירחאדמעיורקחאליריבכעורירמאנש

לעילהשקוהשהמבשיתהזבו-םתחת

התאךירצהקזחאישוקרוכעהדוס

ןנובתהל

גכעשילאןבלאעמשייברולאילמגןב

המדןברזעלאיברואבבןבהדוהייברו

םלשורימםימכחידימלתםיפלאתנמשו

ןבאינוחניברהארשןויכוםהלשןוידפ

הבכרמלינדירוהודמעוזהריזגהנקה

ובתכהרשעילמאוםינפהרשמיתשקבו

ישילשkשלשינוהלעמלשדל

חתנלכלארשייריבאמדחכהוךלרמול

שיאבנוגוריזגםילשהלףתכוךריבוט

הרומשו"תמויתומודיבאצמנוורכמו

לעיידוקפיעיגישדעונממםקנהלול

אוהלטומוטחשנשםורמבםורמהאבצ

'ישבכוםיידנכםורמבויתויכלמירשלכו

'מאנשלעהמתתלאוםירופכהםוילש

םשליכתומיאלאניינתאתומוןבוארב

הומתלשישיפלעףאההלבהשעמבןויכ

םירמואשיוותריכמבעשפאלאוהיכ

ההלבאטחלעהיהןבוארשנועיכךפה

tםימכזחפקוספחיכומןכוףסוילעאל

םכתאארקירשאתארמאשהזןבהורתות

יתאצמשהמלעהימתינאוימיהתירחאב

ןושלההזבלזרזעילאיברברהיטוקילב

יגורההרשעוקלובףסוילעריאשהמלכ-

תאורכמשםיטבשהרשעתומשוהכולמ

הכולמיגורההרשעתומשכןילועףסוי

קרהזהןובשחהידילהלעאלו,לfלכע

ןידויינשבןוידרתןבהיננח'רבותכגםא

tעמשירוןועמשןברירכזגהרשעהויהו

יברוןוידרתןבהיננחיברוהביקעיברו

ןברזעלאיברואבבןבהדוהיברוקפרט
םותחנההדוהירורפוסהבבשירועומש

אירטמיגבתומשךסןמגרותהתיפצוחרו

ןכוהנמשוםישמחותואמהנמשויפלא

אבןלובזםע"טבשהתומשםוכסהלוע

יאדוייברתורשרדמןמינבוףסוידבלו'ז

רמאיאמיסרבהירזעיברדהימקיאקהוה



שס
בקעיבשיו

ותואוהשאתחקלהצראלשותואןוגכ

לאגוולאוגאבולוכיאלוחקלולדתשהש

ןירטלפבסנכנוניאןכלםדוקיכרמוגו

תללוכההנומתהתואמקספנו'ךלמלש

ראששםוקמבתללכנהניאותונומתהלכ

אדכםשמותומדתרכניכתוללכנתומשנ

ולןימזמקרינפלמאיההשפנההתרכנו

דעוישעמיפלןדעןגבןכומםוקמהבקה

לfברהתנווכמהארנהןמוותפילחאוב

רחאדעהבואוביאלוזהדמלןיכירצהיכ

רחאלשמאמוהזוןתתימלשדחרשעינש

םהלןיאוהמודלורסמנהזהןמזבשדחבל

אבילואיכהזבןיקלוחשיםנמא.החונמ

אלקוספבזומראשומכרימונtגיוולאוג

ולאוגאובבהנהו'ץעהלעותלבנןילה

ימילבושיודקמכןנוכתוגבתויtבורקה

-שפנבישמלךלהיהודוסוהז.וימולע

ןאמןנינתורמארהוזהרפסבו

הימרגקיפאד-

קיפנדכרתבלםדאדאללכבםלעיאהמ

יתאדמלעלאללכללייעאלםלעיאהמ

ןורקיאאלדןוניאבאkשידקאפונירקיאד

החמיאלזמרוהזופוגדאללכמ"קפנודא

ךירצויאבסkרשילזמרהו,bרשימומש

חתיהשתמהחורךישמהלהינשונווכתיש

ימילבושיואיהההפיטבףסאהלהקיחב

וחורובלויtםישיםאןינעהדוסווימולע

ןויערהוהנווכהיכ'ףוסאיוילאותמשנו

תנווכדוסבםוקמולאיצפהבחורהךשומ

םילודגםימכחללאשנהזרבדו,הלפתה

השפנתואב'בדמדומילארפקוספובישהו

ילודגהודוסהןמדוסהזיכעדוחורפאש

הלבקהימכחדאמוילעוריהזהרותברשא

םגותועטהןמוברמשיוובלשכייתלבל

תאהבקהעיבשהתובותכףוסבורמאלfר

הנבנוילעוירוביעהדוסולגיאלשkרשי

הלעתיםשהשירחאיכהילעןנובתהל

אלעודמחדנונממחדייתלבלהזהשע

ףיסויאמשוהזבקררחאןינעבושינעה

ונושארהתובוטהודבאיועשפותאטחלע

תורומחתונועשייכוניתעדלבשוימהזו

חיכומןכו-רחאןינעבורפכתיאלש

עמשמהזהןועהרפוכיםאםואשקוספה

אתומךירצוניאתולקהתוריבעראשל

םנורכזוניתוברמאמןיבתהתעמויאנינת

הלעךכקותשאביקעיברלעהכרבל

ורמאדועו,לוגלגהדוסבינפלהבשחמב

יברבהדוהי'ררמאהכרבלםנורכזיתובר

קרקידצארקנשאצומהתאןיאםולש

'גשחנףסויוחגםלועבודמעשםינש

םרכמלערמאנשףסוי'קידצשיאחג

הזמועסנשיאהרמאיוםעטוקידצףסכב

דוסבויתזמררבכוילאהזדוסבךלעדוי

םחנתהלןאמיוםעטו,םימשחרעשהה

םיטבשב"ותובאההשלשיכועדויבאוה

רתסהבןפאריתנהלעמלשאמגודםה

-הלעמלשםוגפיהטמלשןינבה

תשאלאאבןנואלהדוהירמאיו

ערזםקהוהתואםביוךיחא

יתזמרשהמבןנובתהלהתאךירצךיחאל

הלעתירובהיכהלימהןינעבהלעמלךל

ונרשבבםושגהזהרבאהונכותבןתנ

המיפכהלימהדוסאוהשתרמאםתוחב

םדאסנכנהזדוסבוהלעמלונזמרט

הצורהלעתיאוהו"הנומאהדוסב

דוסאוהיכהזרוקמלקספההיהיאלש

ןיאוויפימובזכיאלרשארהנהתמגוד

הזרוקמקיספמהלכו'ורוקמלקספה

הלעמלשחכשיתמשומכלוכיבכטמלמ

'דאהוליאוהשביוברחירהנושבוחןיאב

ימוהנוילעאמגוד,דוסבהטמלדמוע

םלועל'נקתולןיאירפושעמשמורוקמש
רפס



בקעיבשיו

ורמשלמתלשרתנוךקלחתלקלקהתאו

בישמוהו'ךמצעתאתגרהאלאדועאלו

ךלהיהותואינועוהשועיתייההמינודא

חיגשהלךלהיהתלוכיאלתאוורמושל

וארתותפהךמעוקלחשךיניכשוךיריבחב

לדתשהלךלהיהו'תרימשוובםהישעמ

המלותואישרודדועו,ןתומכרומשל

דועאלתפהתלקלקשידאלךמצעתגרה

-ךימיתרצקוךפוגרמוחתגרהותפסוה

היהשאילעמארבךממאצויהיהששפאו

'םלוקלקוםירחאוךלוקלקוךתואיצמ

להבנ,'ןירוסייךילעוברידצלכמןכל

היהאלשרחאמהשועיתייההמובישהו

ולרמא,תויחללוכייתייההממואתפיל

הנעתאלרותבעגיולמעתייההתאםא

ךירבדתבושתךותמשהזכתוזעווליסכ

ביתכאהוירותבתעניותלמעאלשרכינ

םדאההיחיודבלםחלהלעאליכרותב

המוםדאההיחי'יייפאצומלכלעיכ

רבדההמלואשלושורדלורוקחלךלהיה

ךשחהםלועביכ,םדאההיהיהמלע

אלרואהםלועבךאתפהלעיחםדאה

יוההמלעאלא,ודבלםחלהלעהיחי

.םדאההיחי'זייפאצומלכלערמוא

הרותבהיחימואיוהיזיפאצומוהיניאמו

םעאלורמאןאכמ'ייפאצומונייהד

דסחלמוגוניאוילאםאידיסחץראה

דסחתמשיפלעףאודיסחארקיךאיה

דיסחואלץראהםעאוהותוירבהםע

דומלתבונוקםעדסחתמהמבוירקיא

ונוקלדסחלמוגהרותדמולהלכשהרות

םדאשכמואיוהךרזעבםימשבכורביתכד

ינאוילרזועהתאזאהמשלהרותדמול

יאמםיקחשותואגבזאוםימשבכור

ןנימגרתמדכירדחירדחבמואיוהםיקחש

םחלהלעאלכליהאיימשימשבירמימו

ודבל

.ולבוטועשרולערוקידצדוסבנויארפס

רשאירמאאמעטיאמריהבהרפס

ונוצוויתוצמבונשדק

דמלמונתיוצווגתשדקרשאןנירמאאלו

תרוצמהלכובםילולכםימלועהיחש

ונשדקלידכונלםנתנונילעוימחרבו

העשביכאמעטיאמיהכזנילואוםהב

אוהאבהםלועלהזהםלועבהכזנונאש

העשבו'תומשנהרצואאוהודיבולודנ

אבלותאצלתוכוזומשנהםיבוטלארשיש

ונייהוואציאלםיבוטןניאםאו,םלועב

לכולכישדעאבדודןבןיאןנירמאד

יוהףוגבשתומשנהלכיאמףונבשומשנה

תושדחהוכזיו,ןוילעהםדאהףוגבשרמוא

יכךאיהדלווהלהכוזדודןבזאותאצל

לשמ"םירחאהללכבחשדחאצתותמשנ

חלשוליחולהיהשךלמלמודרבדההמל

ולכאאלוולצעתנ"בורללכאמתפםהל

יתפהדספנושפעתנווהורמשאלםגותוא

ולכאיהמםהלשיםאדוקפלושורדלאב

םישייבתמןאצמושפועמתפםהלאצמ

ונרמשאלהזרמולכרחאתפולשקבל

ותואחקלוסעכךלמהםגשקבנרחאו

יפכושבילוונקתלוילעהוצושפועמה

תררחאתפםישנאהולאעבשנותלוכיה

שפועמהתרפהולכאישדעולכאיאל

ושעהמשדחמןקותמםהלוחלשו,הזה

דחאלכלטנווהוקלחותואולחלורמא

ורמשוריואבוקלחםשזירזהוקלחםהמ

ונממלכאוותואחקלרחאהובוטולכאו

אלווחינהראשהולכאשהמלכאהואתב

'פעתנורתוידספנוונממשאיתניכורמש

תמשדעבערראשנולכאלללכוכיאלו

תגרההמלרמאלופוגןועוילעקפנו

הלחתמםכלתלקלקתפהשידאלךמצע

ותואםתקלחוןקותמםכלויתרזחהאלא ירי



ע-ב-כ
בקעיבשיו

תמאהתבשחמבשינאעדוי"הבתטשפתמ

ויקלחעדלשקבוויקלחיתעדיאלךא

ולבוטוקידצהמינפמוהועידוהאלו

עשרהיהרבכקידצהשינפמולערוקידצ

ימילעןישינעמיכושנענהתעורבעשל

ןבמאלאןישינעמןיאששראאהותורענה

ירמאייחבואלאנאהלעמוהנשםירשע

ויריבחולורמא"עשרהיהרבכשירמאאל

וארוואצםהלמא"ךירבדםותסתיתמדע

תושעלוקיוםרכונגבעטנשםדאללשמ

חילצהאלשהאר''ישואבשעיוםיבנע

ועטנוישואבהןמםינפגההקנוורדגועטנ

רחאורדגועטנחילצהאלשהארינשדוע

דעועטנורדגחילצהאלשהארוהקינש

ףtלהוצרבדנשרודףלדעהלמאהמכ

לבהשיקוספהשוריפןיבתןאכמורוד

עיגמשיקידצשירשאץראהלעושענרשא

םגשיתרמא''וגוםיעשרההשעמכםהזל

ןכאצויוסנכנשדאהיפלכהומכלבההז
גירמאדונייהו''עשרוקידצבהדמהאיה

'ןלתשוהבהדמעורסחואמעשתוורודדע

דעתגהונתאזהדמהיכלנ'רודורודלכב

שלשימעפ6לעפיהkלכןהנשימעפ'ג

זמרןכוונבישאאלעבראלעורבגםע

היהיינשגוירפתאותלרעתלרעווספב

ינשהשלשוולרעגריכזהוגולרעםכל

רורצבקבדיושדקהיהייעיברהנשבךא

השעווספמןתייארוהזבקלוחשיו'ייחה

רודףtדעמאשמאמההזמויפאלדסח

קרימעפףtמולצורוניאיכעירכהלןיא

'יזומרהםלועתומילכתגהונתאזהדמהש

תולבויוןיטמשדוסבראבנרשאכרודףלב

בוטוקידציכרבלנורכזויתוברורמאוהנב

ןבקידצולערוקידצ'קידצןבקידצול

עשרולבוטועשר"עשרבורמאןכועשר

'תנווכועשרןבעשרולערועשרקידצןב
יכ

'יייפאצומלכלעיכםדאההיחיודבל

הבקהיפמהאצישהרותאיהוםדאההיחי

הנעיליסכוךכליהםדאההיחיהילעו

תינערשאכהנעתלאותוזעבוזעיתוזע

'ויתשריפרבכושנעוהמושנענךכלו

ךרצוהאלדודיכחיכוהלשימאמההזמו

יחטבלןוכשיירשבףאגשוהזרוביעל

ירילקהתעדהזןיאוהשדחחישמהמשנו

ידבעדודויתכוומצעבדודאוהרמאש

ןכוםדארבדלןמיסוםלועלםהלאישנ

חישמהךלמלעורמאשל?וניתוברירבד

קדקדלשיםגירילקהעדכחיכומדלונש

דעתושדחומשנהתעןיאשמאמההזמ

''כברקבןתאהשדחחורו'גשחישמהתומי

תרחאתפישנאההלאעבשנורמאירהש

המקוספמחיכוהללגןכו,ולכאיאל

'שעישאוהשענשהמוהיהישאוההיהש

ילואוהזןבהושמשהחתשדחלכןיאו

יחורןודיאלמאממהלחתוהתאזהדמה

ילעבמשיגמאםשתכשהמןבהוםדאב

םגידירשבשייכרבדבםיקלוחהלבקה

'רהוזהפסבחיכומןכוושדחהןמהתע

הזםגילכהלערבדמשדחחורווספו

יעדויהךורבו'ישנאההלארמאלשמה

רהרבקחציוניברדיסחהיכיתעמשו

םאםדאינפבריכמהיהדוד'ררבהרבא

"םינשיהןמוא'ישדחהןמאוה

שקיבשכיאמוחרדאריהבהרפס

תעידיתעדלהשמ

שקבךדובכתאאנינארהמאודבכנהשה

ולבוטוקידצולערוקידצהמינפמתעדל

יוהועידוהאלוולערועשרולבוטועשר

והועידוהאלאלךתעדקלסוהועידוהאל

השמשךתעדלעהלעתיכו"שקיבשהמ

יכרדהשממאךכאלהזדוסעדויהיהאל

הבשחמהךיאדוייניאלבאעדויינאוהכה

<



בקעיבשיו-

ותלכייפכןשיבלהודבעולויהשךלמל

ןכילשההרושהולקלקמקרוישמידגב

,םהלוכלהווידגבןטישפהווילעמןפחדו

רתונאלשדעבטיהןצחרוםידגבהחקל

הנקםינמוזמולצאןחינהוגיסםושןהב

אוהוםההםידגבבןשיבלהוירחאםידבע

םאוםידבעהםתואםהםיבוטםאעדיאל

םלועלואברבכשידגבבוכזירהוואל

םלועלץראהלבאהינפלםירחאםושבלו

ץראהלערפעהבושיוונייהו,דמוע

"'נתנרשאםיהtאהüבושתחורהוהיהשכ

אברודללהיכבותכהטשפולהשקוה

ךכרחאוםדאהאבםדוקיכךלוהרודו

שדדמ"אברבכשרודריפןכלעוךלוה

רצבתנםוקמרמואיסויןבאינוחניברתור

תואצויםשמוםניהגב"עשרלשןתושפנל

ורזוחוהחונמםהלןיאוםלועבתוטטושמו

ירעשמןתואתוחודוןכרחאתואבוםניהגל

םתואןוניאןאמוםלועבתורזוחוםייח

יברוהירפבוקסעתנאלוםתירבומיגפהש

עטונוליתשמותואהנובוהבקהאבשדע

אלשהארןליאעטנשםדאללשמםתוא

םימעפןכורהאוקמבולתשוורקעחילצה

שלשםימעפללעפיהלאלכןהנשתובר

יכא"ו"לארשייעשפהשלשלע"רבגםע

ידומעתוחונתולאינדלךאלמהרמאשכ

תורשרדמ,לוגלגלךרטציאלשורשיב

יוערזהיהיץראברובגחתפיאמוחריבר

יאהבןינבבךירבתידהכזידןאמאוההאכז

דימליזאוהיאןינבחילתילדןאמאמלע

ל"דוס,ערהקניאלדילדייתכדדיל

הדוהייבררביסויראןנינתדויאריל

םלועבומוקמןידנמתומדהטעמתנשינפמ

'הילעוםוקמהינפלוישעמיטעמתמואבה

ותירבםגופהלכשוכווארוואציוביתכ

יבר'רחאםוקמבםגופוליאכוילעולעמ

יסוי

םעפותקדצבקיזחהשקידצןבקידציכ

עשרהיהשעשרןבקידצו"הינשו'נושאר

חלהשלזרורמאןכלעו,קידצהתעו

ולןיאשםכחדימלתלעהכובלוכיבכ

ויתונועלבוסוהיכרותבקסועוולסבתפ

'כסמברעצבויתונוזמןכלעוםינושארה

בושתחורהוםדאלאושקרפלזראתבש

ומכולהנת"הנתנרשאםיהלאהלא

וכלמידגבקלחשךלמללשמ'ךל'גתנש

'אספוקבוחינהוולפקהבשיחקפוידבעל

'םיכלכולמםהשכםוחינהםהבשישפט

םיחקפהוילכתאךלמהשקיבימיל

'וריזחהםישפטהןיצהוגמןהשכםוריזחה

תארקלךלמהחמשםיכלכולמןהשכ

ונתנירמאןישפטהתארקלסעכויחקפה

םירוסאהתיבבושבחיםהוהסיבכלילכ

רורצבהרורצינודאשפנהתיהודוסוהזו

ךמעדימתינאוךרדכךיהלא'יתאםייחה

תאוןוגיולמעתוארלךממדרפתאאלש

ומכ.יעלקהףכותבנעלקיךביואשפנ

יתלבלובשחמבשחותוחרמוחכךפהתת

רישרומזמבדועזמרנויחדנונממחדי

יוגועדיאלרעבשיאורמאבתבשהםויל

קידצהלעו,וגובשעומכםיעשרחורפב

ינאוךרדכימוגוחרפירמתכקידצרמוא

ירוצירש"יכדיגהלםתחוךמעדימת

'בשהםויליפיהיהזיפלוובהתלועאלו

לעןידהםויאוהזאיכתבשולוכשםלועל

יכןכםיחיכומםיקוספהו'שנועהולומגה

ןכשוריפהקרתבשרכזרומזמההזבןיא

ץעכהיהו'קידצהלעמאנהוהז'יפשומכ

םאיכםיעשרהלעוםימיגלפלעלותש

יחורונפדתרשאץומכ

יאמוחריבררמאריהבהרפס

רודוךלוהרוד-

דהלמאברבכשרודאביקעדאאכ



.אעבקעיבשיו

ןילוכיןניאוירפושעלםילדתשמולכ

יתומוחבויתיבבםהליתתנורמאנםהילע

ולןתאםלועםשונבמוינבמבוטםשודי

'רכתאלםשרקנהשפניכלר'רכיאלשא

םחנתהוונומתהלכתללוכההנומתהןמ

שנועהןמאריהיהאוהםאו.דיסחה

םאלואשלשיוםדאינבראששכאוהה

אלםאואונממהיהיהמחאשיאלןיא

רבסהיפלוuגיהנאםלועלהשאאשנ

יכףאויבורקמירחאידילעuגייכבישנ

תיארויוקיחתשאברתויחורתחנולהיה

תחתרחאערזםיהגילתשיכ'גשלבהמ

ויבאידילעןקתיניכןיקוגרהיכלבה

רובעהדוסבםילבוקמהתעד'גמאיומאז

אלירירעתמשימיכונרמארבכךכאוה

םהשירחאהיקזחרוןנחוירומכועשפב

ותירבבוקיזחההארובתדובעבולדתשה

למעתוארלבושיאליאדווכזאלו

אוההדיסחלשותשאהנהושמשהתחת

אוההםובייבהלעבלךרוצןיאותמביתמה

קירלינעהןיאפכעחטובוטקושאוהיכ

אלשואלוגולןיאשימולגיווחוניםשיכ

םהירשאלfרורמאהזלעוהשאאשנ

''גבלםהייחבוכזאלשפעאשםיקידצה

וזוהערלןתנותורשרדמתתימבוכז

לשמגינחראוהערלןתנויאמוביתוצמ

תויחוןיטסלוקמבהדשבהעותהיהשדאל

עלעודמעהעותםיטסילוהוארשןויכ

עמשולמעלכוורכשלכוחפקוהוכהו

םורעםדימואיצוהוךלהוומצעןיזוריבח

השעולתנותיבולהנבולהשעהמלכמ

'תואבשבלואבולןתנוירחאישובלמול

חיורהלליחתהותיבותואבבשיוישובלמה

לזרשיתאצמווהערלןתגואדוהלחתמכ

ןילאוששהמלעתורשרדמבוררועתנ

היחךאיהרוביעהדוסיפלםלועה

תאאלמרשארבגהירשארמואיסוי

היברוהירפבקסעתפב''וגוםהמותפשא

תאורבדייכושוביאליאמירבדמבותכה

ןמאצויםדאהשכאלאירעשבםיביוא

יכאלמהמכסגכילהאבושפנוםלועה

יכאלמהמכהזדצמוהזדצמדמועהלבח

יכאלמהכזהזדצמוהזדצמןידמועםולש

אלךאובםולשולרמואוןימידקמםולש

ערולימידקמוםידמועהלבחיכאלמהכז

אלשימוהיניאמוערעשרליואולואז

ןבחינמהלכו.זהעבןבחינהלקסעתנ

ןיאםיבוטםישעמוהרותודמלמוזהעב

אלמאנשוב'יטלוש'ניהגוהלבחיכאלמ

ולאירעשבםיביואתאורבדייכושובי

,ובטולשלןילוכיןניאשהלבחיכאלמ

ןיניגמישעמויתרותירהשגרברמ"אלו

פעאאלאהיברוהירפבקסעתאאלוילע

סנכנוניאםיבוטישעמוהרותודיבשיש

העלקלחםהלןיאוםוקמלשותציחמב

היערתרסירתמהוקפאדאגרבחמדחןוגכ

הדוהייברדהילקאלמלאדאמלעוההד

רותבךלתיל"ימלעןירתמדירטיאאדיסח

יתכוהדוהיךלמהיקזחכםיבוטישעמו-

יזהענהתאתמהיחתאלוהתאתמיכהיב

לאותמלוכבתלאוהזו"העלהיהתאלו

ךלוהללזראו'ךלוחלחכבוכבולודונת

בושיאל'נשחיכומקוספהףוסוםינבאלב

ותמשגלזמרותדלומץראתאהארודוע

יבצוחונממרשאוקמהלאבושתאלש

ןנחוי'רדיסחההנהיכהיארדועונלהמז

רמאוהזשנועמאריתגוותמוינבולויהש

דעולובישהאלויתאדמלעלאנאהמ

יברךילעלאודחאןקזיניעהבהריאהש

.רקעהיהשהיקזחרלעוןקזתאשןנחוי

.רשאםיסירסל'יזרמאהכרמאנ'כילע

זתירבבקיזחמווגויתותבשתאורמשי

ותמשג



בשיוי

השיחכההזמוהזלעהזןביכרהש

רשאכהזמהזיתמחיפוגלהגשהוהעדוה

'הירבקברפסמיתמהשלfרירבדבוניצמ

ךותיהוהפשברופסהןיאיכףאהזלהז

?לועיתיארםיהלאדוסןיבתןאכמוןושל

הרמאנהזהחכהלעיכ"ץראהןמ

רורצבאיהששפנהיכףוגהלעןכושה

התוחכבןוילעהויזמדרפתאלםייחה

חירבשבלתמההזהחכהלעקרהאמוטה

תמהתוארהביכיתעמשו•ובהיהשףונה

םדאהיהםארחאןינעבואבואילעבב

אצומהיהאלהעשהתואבורבקבקדוב

פתאטשפשותרזחירחאדערבדםוש

ידוהיוניבריטוקילביתאצמןכווישובלמ

תורוימעננזומר'כזנחדוסהולfידיסחה

תאשנתורו'תומדקלהבשימעניכהפרעו

.הלעבןולחמלםוקמאיצמהלזעובל

ןכלעו,ונרכזהשהזהחכלזמרהפרעו

הזןיבתשכוהיחלאלאוהמעלאהבש

ימכחלושקהשהמךלהשקיאליכיתעדי

חישמדודםדאלfרונמשהמרוביעהדוס

םדאיכיסנהנומשוםיעורהעבשרפסמב

זאזעובלתורתאשנוןוצרהררועתנשכו

ימענלןבדלוידוaוהזימענלשהנבדלונ

התיהזאודלונהדלילימענתבהאעטהה

טטושיאלודלונהדלילטקשהוהחונמ

ףכלחונמאוצמלידיסחהויקידצהירבקב

םרטודשבתרזוחתורהתיהרשאכהלגר

ךיתtגונשלוגזעוברקנכעוזעובלאשנה

ןיבמהותמהםעדסחהשעיכייחיכנא

ריעבוחכתשיווספווימולעימילבושיוספ

ןיבםתנשמםריעהברמולכושעןכרשא

דוסלעםיbושהםישפטהתליאשבושת

לכלםגהירוענימיהרכזאלךיארוביעה

יזאמוארבנתומשנהשוניתעדיפלםדא

ןיאוגוימלועלהיהרבכבותכהזמרהזלו

ןורכז

יברהזןושלבםשיתאצמוןכיהוותמשנ

איההשפנההתרכנוביתכרמואהקורב

המאוההףונהתרכתשפנהיאינפלמ

אנקידבתורבקהמכיכהיאונממאהת

ינבהבקרתבלאהדגגמלםינויצהמכ

אפוגמלעיאהבימדקלמדכשפנאוההל

יכהיאאנקידברביקאהדיבאתיאקבשד

אגאנגמלירבקהמכודיבאתאימרגהמכ

אעראמאלאיודידבועיצישיאלהבק

אתתלןותחיוהלאאיימשהרוחתמו

באתתןוניאוגארחאאמויקבןונבתיו

ירדלןושנתיןמתואישנירקיאדארוידב

המדאץראאתתלןיעראעבשאהדןירד

ןלידארוידלבתהיצהיישנאיגאקרא

רירבדאמויקישנאוהניאאkיאמאהיישנ

היישנוגוהניאישניאאמלעבאשפאלמ

אנוימתילואנגמלארבקתילםלועלו

ווהאלהיישגדארוידאוההבואנקידב

ןאגמהיפוגןאנמהיפוגןורקאדןוניאאלא

ןישנאהדןידלותןידבעאלןמתיתחנ

ןאמלכישניאולכאויערזוהייניבואל-

'מלעיאהבןונכתיאלדעןאשפנןידבעד

יאהביטטשמוילזאויערתהמכמןייחדיא

ןורקיאןיליאואקורפוחכשאדדעאמלע

ונכשהול'גארקתומאדאוהאדהתונכש

לבתבאמייקתאלינבתיאאפוגיאהםש

ךלהלגאשהמעומשלךנזאףוכווצרא

םנושלאיבאאלותורשרדממיתילעהש

וילעורשבךאקוספבורמאךרואהינפמ

דחאחכיכ"לבאתוילעושפנובאכי

תימהבהשפנםשארקנהשפנהתוחכמ

נמאבתיהרשאכורבקבףוגהםעתראשנ

ולכיהוונומראלעהכובולבאתמוותא

השקלfרורמאשןינעכ'פעלבשובקרנה

חכהלעויחהרשבבטחמכתמלהמר

וחספהואמוסהלשמרמאנופוגוהזה



לעדקפ
בקעיבשיו

הדועתהתאזותורשרדמ"םולשהוילע

תומואהראשבאלולארשיב.לארשיב

ודבאייתכהילעווזהוצמםהלןתנאלש

םהלןתנאלשהלאאימשוחתמואעראמ

אבהםלועבאלוהזהםלועבאלהמוקת

ורמאשהמוהזו-וגוויחילבםיתמביתכד

ויהיאלימעדוסבהכרבלםנורכזוניתובר

ןנובתהלךירצהזיפלוירוביעהדוסהז

תומואידיסחמויהשבויאולבהוםדאלע

ירחאלהרותןתמדוקןיבקלחנואסלועה

םימכחהויהתאזההלודגההוצמהלעוןכ

שייכםיעדויהרותןתמםדוקםינומדקה

םדוקהאוהיכחאהםובייבהלודגתלעות

רשאותחפשממוילאבורקהוראשוירחאו

רוירזכאלבשחנהיהוהלחנשרויאוה

."םבילץופחיאלרשאכחאהןמהלודג

הדיבאתחכשאימענלןבדלויתורשרדמ

אמוישנרבדשפנאוההןאכמהדבאד

יהיאאמילשהלידאשפנשנרבדיליתיאד

אפוגבדועברבתרדענאלותפסואאל

?טשפתאלוארהנאלושרהלתילקיקד

וימולעימילבושיביתכדאהליחיזחימל

ןארקתודימינבתיאאדאפוגדתעשוההכ

ירקיאדתאלכצומתאמאלםשונכשהול

תרכיאלומאתאדהמכשפניהיאאדםש

ונכשוניאונכשהולנארקתוכחותמהםש

אורקםשאתשהינכתיאדאפוגוההלורק

אהדאפוגוההבlאללכתשאלשפנוההל

אנימזאלןינמזלואשפנןמת'נימזןינמזל

ילןורקןידכוםלעבאטטשמואלזאדןינב

ןאלרעתיא'תוערדתעשבאפוגוהההיבנ

ידיסחדרבקיבגלתהבאדירבקיבגללזא

הלורקיתמשנראשואכהזעובעת"אדדע

םישיםאיתכהואדרתאבתללכשאותתאו

ינאשףוסאיוילאותמשנווחורובלוילא

אתליעותאהדבורקלאוגהוהדאכה

ונוויהישםינורחאלםגוםינושארלןורכז

ןיאבורקהאוהלאוגהשכויהזלכןבהו

דילוהלונכשההלהנארקתשתורלרוצ

קיפסיהשאהושיאה'נווכביכימענלןב

וילאותמשנווחורובלויkםישיםא'נש

אלונממבורקלאוגשישכםנמאףוסא

האירק'כירצאיהקרדבלגווכהקיפסי

לאוגלתרקקותשמאיהיכהיתוניכשמ

ורמאשלודגןינעןיבתןאכמורתויבורקה

םישקבמםיתמהשהכרבלםנורכזוניתובר

תבכשלעתורמאנשםייחהלעםימחר

םימעפלורבקינכושתלפתלופלפלטה

רורמאשןינעכםהירבקלעץחטתשמ

חטתשנשבלכבהכרבלםנודכזוניתובר

םהירבדותמאונימכחויתובאהירבקלע

חורהשפנהושפנהררועמףוגהיכ"תמא

אובלםיררועתמםימחרהוהמשנהחורהו

שישימבגהונאוהדוסההזיכעדויםלועב

ביתכםירומגםיקידצביכתונועותויכזול

רמאנםירומגםיעשרב'ךמעדימתינאו

ךא,ויהילבםיתמתומתאלםתעלותיכ

זרוקנתהלךירצתונועותויכזולשישימ

ונממחדייתלבלתובשחמבשחורמאנש

תרוגועובורשימבנהונםימעפלויחדנ

יואבוםירובקםיעשריתיארןכבורמאנש

ודיבאהלוינפלאויאנושלםלשמוביתכו

םנמאירכזנהדוסהוינפלאתלמבזמרנ

רמאנשןינעכםתבוטלאוהםדאינבבורב

והזהלעמלזומרוינאאלורחבתהתאיכ

יותמרבכשםיתמהתאינאחכשורמאנש

םיתמהשוהעודי"ינשרדךלמואוספה

ותמרבכשאלאםייחןיידעםייחהוותמ

וניתוברורמאויאניינתאתומרמולהצור

אלוספבהרותירתסדוסבהכרבלונורכז

'נורחאברעצלבקיאליכהרציימעפםוקת

ךלמההמלשםחבשןכלעוהנושארבומכ

י

ריתי ייא



כקעיבשיו

תרמאאתעשאיההביישארלעורנולהב

ינא,'מוגוימענילהנארקתלאהמשנה

ןמאלמןידהארתאביתכלההאלמ

ינבישהקירןעכואבטלכמאילמתירוא

לווימענילגארקתהמלםלועההזל"

ערהרצייבלייעדילרמהידשויבהנע

היהיהתעמותימהבהשפנותימהבהחור

היהיולאליכןנואעדיוקוספהשוריפ

אלקוספבזמרנו'ךינפלטושפערזה

ובשייכהילךימסויושידברושםוסחת

יכבותכהרבדהייקנןושלוודחיםיחא

ושידברושםסוחלמודןנואורעהשעמ

שיםנמא"םובייתרוצמלךמסנכעו

ופלףאיכןנוארבשחמלעןנובתהל

ויחאלםוקמאיצמהלהצראלשועשה

תתחשהבערזהיהיוtאלםגיכהיההטוש

םעישפנתומתומצעבםייקמהיהו'וערז

,ויחאכירירעאוהםגתומיו"םיתשלפ

היהורחאאשילותעדהיהיכבשייללכונו

תרשאבירפהשעיאלשןמזלכשבשוח

דיעמןכוורובערומשוירפהיהיתמה

אלותנווכיפלו'וגוןנואעדיובותכה

יטושפמעמשמשומכלודגואטחהיה

ונבניכתוכזםהילעדמללבוטובותכה

םירומגםיקידצויהשםימואתהחרזוץרפב

םייקתנםהבודודתיבתוכלמאציםשמו

'הזןבהוםירכזנהםיתמהינשםוב"תוצמ

ותשאבוזהוצמםויקהמינפמיתזמררבכו

ילכאיהווקיחתשאוגוזתבבליגרתמהיכ

הרושקהתבהאוהגוזןבמלבקלןכומ

רתויחאבתאזההוצמהתויחונמא"ושפנב

תשוריבםגיהדוהיבוניצמשומכויבאמ

לאשהזרבד.וכרייאצוילכלםדוקבאה

לזהמלשיברברהתאבוטםוייברברה

'וכשמנהםימהומודרתוישיפלולבישהו

1כשמנשןייעמהtומודןהשהממהזלהז

םשמ

* * ** *
- יאי

רעתיאדבורקרקיאדלאוגאוההריתי

'כהוהיבגלעתיאדדימןמת'נימזיוהימל

אהדהלירקימלךירטציאקיחרהוהד

אלאבידקהבשחמדהוהאקוחרהבשחמ

'תורעתיאאוההבתתאאיהאלאךירטצא

אוההלןארקתואדלעוןמתהאנבתאל

'ןמתהאנבתאלשפנאוההםשאפונ

תארקנהניכשהיכרובעבאיהםתנווכו

חארשאלומוגרתוםשומשןכשל'נשםש

'שריפשומכםשונלהשענוןכו"היתניכש

תומשנהולשלתשהםשמיכרובעבו'םש

םשבשפנהארקנםלועדוסיקידצחכב

םאתורשרדמ."הנממתכשמנההבסהל

הימשעדיהוהוקידצהיהיושנרבהכזי

תמיאלכהלןורמייהמאוהךירבאשדוקד

'הלילדחפמאריתאלאמלעמקלתסאד

: אתיירואלהכזיאלשנרבםאו

ועייואמלעמקלתסאדתמיאלכןיבט

ןאמלכועזעדזאאנרמאדאכושחאעראב

ימענתאזהןורמיוורתאוההבתיאד

'ילמאבטלכמאלמןידהאחראבתלזאד

'דהארתאבהלרהנאדןנעדומע'תיירואד

הלךהמלאתשאדאדומעואממיבךהמל

הלעבםעואלילבןידהארתאבלזימל

תרמאויהיאתבתאאתמשנלאתמשנ

האלמינא-ונוימענילהנארקתלא

.'יינבישהםקירוןידהארתאביתכל

רטפנםדאהשהעשבירדנסכלאיבררמא

אדחכןלזאשפנהוהמשנהםלועחהזמ

תיבהנאובדעןהיתשהנכלתורמאנש

לכםוהתוםחלתיבהנאובכיהיוםחל

תלזאדימענתאזח'נרמאתוהילעריעה-

אילמאבטלכמאילמןידהארתאבי

ננעדאדומעאתיירואד:
אממיבהשירבא

אלילבשירבגרשןדעדאתנגהלןומחייו

'נשהיבןיניידאיעישרדרתאהלןומחיו



געבקעי בשיו

"שנבגהוניכהרוייכנאהתמןיאםאוינב

ימןכלעואניינתאתומלזמרהוישנאבכ

םוביהדוסמויתמכבושחםינבולןיאש

ולענמאיההשאהיכהצילחהןינעןיבת

טושלךירצוםהמץלחהתעולעבלש

ןניאוליאוהותרחאחונמולשקבלץראב

.ץולחבתלעותולעיגיוביבדסחולןישוע

ולתתללענמהותואבהגווכהיכלענמה

ימשיורמאהרותירתסבוםייחבוקלח

ימשיולכהםויקאוהולענמבונוקיתש

דצםושבםולכלענמבקלחולןיאש

תבםילענבךימעפופיהמדוסהוםלועב

וניבאםהרבאלשותבלfרושררויבידנ

ןיאשימשיו,המשלכבוולהתיהתבהע

םייקלךירצךכיפלוםולכלענמבונוקית

ידכוהערלןתנוולענשיאףלשרבדלכ

,לודגםויקבלענמהלעונהותואהיהיש

ץראלותואןינתונלענמההזהןינעהלעו

לענמבונוקיתןיאוושרותואמתמהאציש

רשאכולענמהדוסבןקתמהושרבסנכיו

עדתו'נושמהזהלענמההמלעווהמעדת

ךלמלתוסנלתאבשאבשתכלמןינע

השקבשתושקבהןמדחאהוודיחבהמלש

הלדגיויתכולענמהלושעלהדיחדעול

יזא,שעיוביתכאלוהבללכתאךלמה

,ןוכנרבדבירתסהקמועלעדומעללכות

ןיאלםימרוםילודגהרותהירתסיכעדו

ןורועההוסמריסיוימחרב"תילכתורקח

תואלפנהטיבאויניעלגותככונינפלעמ

חבושמםוביתוצמיאדוירא-ךיתרותמ

ףתושהשענהמשלםוב"תוצמםייקמהו

ביתכויתמהםשתרכיאלוביתכדהבהל

"רשבלכתרכיאלו

רמאתוויחאאציהנהוודיבישמכיהיו

ומשארקיוץרפךילעתצרפהמ

ינשהודילערשאויחאאצירחאו,ץרפ

םאובאהוםיחאהןיבלשמהןכוםשמ

ראשלםדוקרוכבההמיגפמעדתהזןיבת

בתכדועו.םדוקבורקבויקהיכםיחא
רמגבאהיכרחאםעטבוטםשרההזב

חכולהיהאלוויתוריפוויפנעאיצוהל

'דוהיהשעמוםימעפבדחאףנעאיצוהל

ןהלשיםיחאהלבאהתיהרמתתקדצ

ואיצוהאליכןהיפנעללכמהזףנעיצוהל

'כירצולםירבדהשילולוןיידעןהיתוריפ

םהבםדאהךלהלבקהידעלבוהלבק

לכיכרמולהארנהיההבוראבאמוסכ

תרבהניאיאדובותשאמערזולןיאשימ

יוצורפיאלוונזהאדכולתרזגנהוגוז

ינבולןיאשויחאתשאולהרתוהךכיפלו

הזבויולתרזגנהויחאתשאהתיהאליכ

הוטצנאלהמלילשקוהשחאקפסבשית"

שיםאףאאמשירירעתמשכקרםובייה

םירחאונועתמחמםובילךרטציםינבול

ינריעהשהמוונזמרשומכבשיתיהזיפלו

הנמלהיהתיכןהכתבוקוספאוההזלע

היבאתיבלאהבשוהלןיאערזוהשורגו

ילראשנובטיההזלכןבהוהירוענכ

ישנאבכםישנבגהונדוסהםאדחאקפס

ארבסהיפלוהלבקןיכירצםינינעהולאו

ותשאוחאריתהיכןאכלוןאכלםינפשי

ישנבהושןידהיכהרויותשאתומרחאל

אלשהמךאםוביהמגודאוהיכםישנאבכ

קרהצילחהוםוביהומכהרותהותבייח

הזבשיאמשו,ךפהההרויהנותנתושרהש

ירחאיכףאהלעבתחתהשאהיכםעט

ץולחלהחפשכתשענשארתאלהותומ

םוקמאיצמהלתבייחשינפמםביהלענמ

החרכלעבהמביולfרורמאשומכוילא

ותשאתושרבוניאששיאבןכןיאשהמ

ירחאהתוחאבוקמהלאיצמהלבייחתיש

ילהבהקוספבו"תמאהעדויךורבוהתומ
iיא* Ioארקיו'



ץקמיהיו"-

הלעאיתרמאבותכהרמאשוהזהנקהל

לארשיירבדםה'ויניסנסבהזחארמתב

ןועהםרגשיפלעףאיכםירמואהתולגב

הניכשהתזכזבהלודגלהלעאשיתבשח

ויניסנסבהזחואהלולכהמתלתלשמנה

.היתויכזוהישעמונידיביזחואונאשוכזב

םוקמיהיורמולהצורמוגוךידשאנויהיו

רהוזולבקתשןפגהתולכשאכךתקיני

"'יחופתכךפאחירוהמכחהרוקממעפשו

:•םיבורכהינשמהתלבקלעלשמה

.ץקמיהיו
הנשמהתבכרמבותואבכריו

וינפלוארקיוולרשא

לכלעותואותנוךרבא

םהרבאתדיריבונזמררבכ"םירצמץרא

םירצמתלמיכירצמלםולשהוילעוניבא

לעםיתארקנההניכשהרצימןושלאוה

םירצמיכהכרבלםנורכזיתוברורמאןכ

ןינעהדוסולארשיץראלתינרצמוהיינש

הבכרמלינשאוהםירצמלשרשיכאוה

הנשמהתבכרמבותואבכריורמאנשוהז

תושעלהלעתי'הךרצוהךכיפלוולרשא

אוהשיפלירצמבםיתפומהותותואהלכ

וילעאנשןינעכםירשהלכלעןוילערש

לדוגבודובכבהככתימדימלאלאקזחיב

ץראלאןדעיצעלאתדרוהוןדעיצעב

ולזמווחכתלעמלאוהלשמהותיתחת

ידכתותואהובהלעתיםשהןתנךכיפלו

שםימשבלודגרששיירהורמאיאלש

ךכיפלוליפשהאלאוהךורבשודקהש

ןעמל'נשוהזםיפסהושעריורותפכהךה

ידכםירצמץראמךתאצםויתארוכזת

לכבלשומורשןיאשםיחוטבהיהנש

תומואהו-

ימואתחרזוץרפויההנהיחרזומשארקיו

לפוצרפוידלםהבזמרהוריציבומכדילב

"המחהםשלעחרזוקבודיויחאבשיא

םיתעלהצרפנשהנבלהםשלעץרפו

הנהושמשהןמהתלבקיפכיתעלהאלמו

ונממאציןכלעוידודתיבחכלםשץרפ

שודיקבםרמאמוהזוידודתיבתוכלמ

והזוןבהוםייקויחלרשיךלמדודשדחה

רשיויהןייוארלfאודודטמיגבד"ןתיו

הריזגרזגנאלוםלועלןמוקממולגיאלש

דודבקלחונלןיא'גשרקיעבורפכשדע

ואציםימואתהולאוישיןבבהלחנאלו

בלולבהבקנורכזמלולכרמתהיכרפתמ

"ןיניערגו

שרדויארומארבשריהבהרפס

רמתהתכזהמינפמ

חמשהתיהשינפמחרזוץרפונממואציו

ירקיאץרפיחרזוץרפירקיאטמ'רמת

םשלעירקיאחרזויהנבלהםשלע

תצרפנהנבלהשםשלעץרפ'המחה

םשלעירקיאחרזוםיתעלתינבנויתעל

המחהורוכבההיהאוהץרפאהוהמחה

ןתיוייתכאהדאישקאלהנבלהןמהלודג

ודילערשאויחאאצירחאוביתכוידי

ינפמוירוכבתויהלהילהוהאוהדינשה

ונממתאצלדיתעשהפצשהנקהחמש

,וריזחהםירישהרישרמולדיתעשהמלש

ראשירקיאאלורמתירקיאאמעטיאמו

ךתעדאקלסהבקנהבקנאיהשינפמומש

kינליאלכדהבקנורכזתללוכשאמיאא

בלולהשךאיהוהבקנורכז'ילולכםירמת

יוהינפבמורכזיוהץוחבמירפהורכזיוה

ןיעכהקודסאיהשוניערגבךאיהוהבקנ

'ישארבבו'הלעמל'נבלהחכהדגנכוהשא

הרמתהמחרפירמתכקידצלזראהבר

םיואתמםיקידצהףאהואתםהלשיזראו
- -



דעשגיו

"- - -

התיהותודמהלכוילאםילשהלםימלש

ויtהבורקההרובגהתדמבותנווכתלחת

יילםיחבזחבזיורמאאלהזםעטמהנהו

'רפלךרצוהווקלחבקעיהכזהתעשינפמ

קעיעבשיווספבהזיתשריפרבכוותנווכ

"ליכשתםשמוקחציויבאדחפב

תוארמבלארשילאםיהלארמאיו

בקעיבקעירמאיוהלילה

חארנתונברקהתוכזבהנה'יננהרמאיו

הלילהתוארמבויבאקחצייהלאוילא

רשארמאתאדהמכםינשתוארמטועימ

'דמלומרהלילהו,'יהתאהארנןיעבןיע

ולרמאשאוהותובאלתילגנההפרןידה

הלכיאלשוחיטבהךיבאיהלאשהיכנא

םימעפינשבקעיתאירקוםירצמבוערז

'הנבהשמןינעבזומרא

יכנאוהמירצמךמעדראיכנא

תישיףסויוהלעםגךלעא

םנורכזוניתוברורמאןאכמ"ךיניעלעודי:

םהמעהניכשרשיולגשםוקמלכהכרבל

ןכלעו,םירצמךמעדראיכנארמאנש

ונממחרבאלותוחאאנאסולקנאםגרת

חרביאלןכותומשגלעהרותשיפלעףא

'עומשהןמחרבישומכהרימאורובדהןמ

הנהובקעיב,רמאשהמו,העונתהו

םגרתאלוךדעסבירמימאהוךמעיכנא

היהךכרמואהיהםאיכךמעאנאאהז

םימחרהתדמבהבקהירבדםהשעמשמב

בצנ"הנהוןינעהתלחתבבותכשןינעכ

אסכבהקוקחהקעיתרוצלעובזמרשוילע

'ניכשהולעהלזמרהלעםגםעטודובכה

המעהינבואצי'ניכשהתאצביכולגהןמ

שעאורמאנשוהזהבםיזחאנלארשייכ

'שרפבניכשהולגונזמררבכוימשןעמל

הרונמהנהוורמאהברארקיוביתישארב

םיארומאןירתהשארלעהלונוהלכבהז

והזוליפשמהלעתיםשהןיאשתומואה

ןיידעוםיטפשהשעאםירצמהלאלכבו

ראבאוארתתהמלםעטו'הנבהזראבנ

ותיבחתפמשיאואצתאלםתאוקוספב

ירקבדע

אוהץראהלעטילשהאוהףסויו

רבכ,רמוגולכלריבשמה.7%

'ראהלהכרבהןיעמאוהקידצהיכתעדי

טילשהאוהווהזטילשהאוהוהנוילעה

ורמאתולכיההעבשרפסבו,ץראהלע"

רמשחנהומלעדאדומעאוהקידצהףסוי

דמארהוזהרפסבו"זעובןינעכותירבתא

אמלעדאדוסיףסומארקנהדוסיתדמלע

•ףסויםשןכו'וכוףסומרקיא

רברמוגוםימחרםכלןתיידטלאו

ינפלתוילגבהיירקדתפלבירו

שיא"רמאנשאוהךורבשודקההזשיאה

ןוטלשההזידשלאוורמאדוע.המחלמ

ןידהתדממםכתאהלעישןינעהו'וכו

ץראהתרמזמוחקורמאןבהוםימחרל

תרמזמו,הנוילעהץראלזמרםכילכב

דודלרומזמ'התרמזויזעןושלמאוה

םלועמםהילעךישמהשןינעהדוסוי
שןוילעהו

וילאשגיו

אביוולרשאלכולארשיסיו

םיחבזחבזיועבשהראבע

רבכקחציויבאיהלאלי

רפאתראדהמכקחצייהלאשוריפתעדי

םירצמלבקעיאובבהנהו'קחצידחפו

אריתנווערזבםשליחתהתולגהיכעדי

היהתאלשםיחכזחבזואוההדחפהןמ

בירקהןכלווערזבחחותמןידהתדמ

-

iiבי roדח



בקעיבשיו

'הינבלונתיאלשימםהלןתאהזןינעלע

םשדועינוצרןישועםניאשרחאהברה

הבהלולשיםיגיהנמרשעינששךדמלל

םהיאמותרוחכהששדחאודחאלכבו

.'וכותונושלםיתשוםיעבש

"קתאבקעיאתאדןויכרהוזהרפס

טטומתמהוהאלומלע

דדעיושרושבליתשיאאלאדלכםעו

ליתשאושפניעבשוטבשרסירתדילואד

הלעפלדובכשייכאוהללכהיאמלע

לעבשוםינוילעלזמרםינותחתהודובכמ

םיבבוסהםיכאלמםיעבשלםיזמורשפנ

'גשוהזתומואהלעםינוממהדובכהאסכ

.רמתיעבשוםימתוניעהרשעםיתשםשו

דוסבג"קעיםעוהנבילגדבזומרגרשאכ

םישדחג'םהבתשרדנהרותהשתודמג"

ירוביעהדוסב

בקעייחיו

:יתבכשו
רמאיוםתרובקב

לדוגתעדירבכ,ךירבדכהשעאיכנא

הםיקידצהתלעמולארשיץראתלעמ

וניתוברםנמאיתזמררשאכהבםירובקה

לערהוזהרפסבוררועתנהכרבלםנורכז

הוילעוניבאבקעיםהשםיקידצהשלש

ףסויוםולשהוילעוניברהשמוםולשה

רבקילהכזבקעישםולשהוילעקידצה

םולשהוילעוניברהשמ,לארשיץראב

ויתומצעףסויו'ופוגאלוויתומצעאל

תואלפנהזןיינעבוזמדו'ופוגאלו

ובקעירהוזהרפסבםנושלוהזו

רמאדןאמהלואגרמאדחוהלוגרמאדה

םכנעמלאדכםהמע'ניכשלבבלולגהלונ

לדביוהזלזמרהורמוגוהלבביתחלוש

"ךשחהןיבורואהןיבםיהלא

אנמזבםיהלאלדביורהוזהרפס

םרמאמוהזואתולגד

אובאשדעהלעמלשםלשוריבאובאאל

שודקךברקברמאנשהטמלשםלשוריב

'ריעבאובאאלו

שפנםירצמבולדלוירשאףסויינבו

האבהבקעיתיבלשפנהלכינש

היהיכךליתזמררבכ,םיעבשהמירצמ

רשעםינשהטמלשבקעימתאצליואר

שרדמבורמאןכו'שפנםיעבשוםיטבש

בקעיתדממןיולתטבשרשעםינשתור
םימשהעמשתהתאואנשםימשתארקנה

ןיטנשרסירתתיאדאמגודכמאורחתפ

בקעיתאךכבקעיינבןוניאדאתתל

ןיאליעןיטבשרשעןירתואימשבהאליע

אוהךירבאשדוקדהימשידחימדהמכו

'ישידקםיכאלמןידחימךכאתתללארשי

ולאדגנכואליעלדאנווגכאלוכאליעל

רשעינשותיבףלאבשוטושפרשעםינש

'ןינוסכללובגרשעינשושפנבןיגיהנמ

שרדויאמיחל'רבשיריהבהרפס

יטבשרשעינשיאמ--

םיטבשרשעםינששדמלמאלאלארשי

רבדההמללשמוהיניאמוהלקהלולשי

ויחאלכלוהאנןיעמולהיהשךלמלמוד

ןייעמהותואמאלאםירחאםימןהלןיא

ןייעמלהשעהמאמצלובסלןילוכיןניאו

ינבתומשלעםארקותורונצרשעםינש

"וכזיםתובאכםינבהויהיםארמאויחא

םהינבותשיוםתובאווריותורונצהאלמאו

דושעיאלוםינבהוכזיאלםאוםהירחא-

תודמועתורונצהירהינפלםיגונהםירבד



לועבלס בקעייחיו

V

תנקתאאתתלדהינוקיתכאשידקאעראו

לוזחתיאאלאדלעואליעלדאליחב

האליעאמלעבןוניאאדחכוהלוכיוהימל-

אמלעדןוניאוחורלוהלכוהיידוחלבווה

אלואפוגבוהלכוהיידוחלבווההאתת

.ןילאאkארהיסוןילאוןאוחיפלחזחתא

ןיtןלאונמןיkרהנלרבלןיbוארהיסב

ווהאלוווהיאמדקדאנקוידעראלולעד

אהיאלדןינבוהיתווכהאליעוקילסב

יאמדקןוניאכתמדקמחרוהאלוארד

בןיפאןוחירמדארקיויזןוהליזחתאד

קבדתארתב'פוגביושנבשמשקע"ןיפאב

היתתיאמשרפתאהשמ"אחורבאחור

'שידקאחוראוההואפוגבוחיאדכשמישו

אריפטאליעאחורבהיחורקבדתארתבל

והלוכןקבדתמווהןיגרדלכןכואליעלד

היפוגוהיאאלבוידהשמדאחוראדחכ

הטמשבהקבדתאלבקעידאחורהטמשד

ןוניאלכאמלעיאהבהוהיושנדהיפוג

עראבאתתלןוהלד'נקוידכןיאליעןירוהנ

ןירתאזר'אימשדאעיקרבןיילתוהלוכו

ןוהלדאתוללכשדאדחכןללכןהמש

והיאואדלינקלאדדחלרדהתאואתלת

באזריאהבלילכאקקחמאפילגאמש

בקעילfםתנווכיפלהנהו'כעתונמיהמב

םלשופוגלארשיץראברבקיליוארהיה

רזחותומבולחרבדבעיו'אנשויתומצעב

םשורבקנקידצהףסוי'ולשאינסכאל

תרוהכויהויתומצעיכופוגאלוויתומצע

עיפשמהקידצארקנהןוילעהןליאואבצו

לילעהלבויבהלעתנהשמ'נוילעהץראל

היהוייחביכףאוישרשחלשילבוילעו

אתינורטמדאלעבלריידבעויהלהשיא

תאשיאעדיאלותומבלודגהידבעו

הגהוםלכמהלעמלהלעתנוותרובק

לרוייחבותשאמשריפהעוניברהשמ

היפוגותימבקעיןילזא'דחכףסויוהשמו

היפוגתימףסוישידקאעראבהילוליעא

ייומרגאלאאשידקאעראברבקתאאל

בקעיאלאיאמאיאהאלויאהאלהשמ

בקעיתימיאוהאתינורטמדהאמדקאלעב

השמיאוהדדועבוהשמבהיבתגוודזיאו

חוהוהיאותואאקדכהלינמ'מלעיאהב

הילוליעאבקעיתינורטמדאניינתאלעב

ףסוי"אפוגוהיאד'יגבילשהיפוגאעראל

ןיליחןוניאןימרנדןיגבהיפוגאלויומרג

אוההמיקפנוהלוכואליעלדןיירשמו

לכדןינבטמירקיאתואבצקידצויקידצ

אדלעוקפנהינימןיאליעןיירשמואבצ

הוההשמ"אעראבולעואבצןוניאדיומרנ

אלומרגאלוהיפוגאלןמתלעאלורבל

השמתימדרתבאעראבאתניכשתלע-

והיאאדוןמתדהאמדקהלעבלתרדהא

וההבןירתלתביסנתאד'בקונןאכמבקעי

ןויכרבלהוההשמהאמדקלתרדהאמלע

יהויחבהלינמאעראבהוהאמדקאלעבד

הבשמישבקעיבקעיובהכזאלדהמ

יאואמלעיאהבהשמואמלעאוההב

דכאלאיכהואלהוההשמדועירגאמית

-חוהאלבוידארטסמםירצממHרשיוקפנ

ווההאליעמלעמןווברןיתשןוניאאלכו

ןוהנמדחוארבדמבולזאאנקוידאוההבו

ןוהלדןידלותןוהינבאלאעראבלאעאל

לעוארהיסדאנוקיתןוגיאדיזחאקדכ"

השמווהארהיסדאנוקיתאעראידבוע

הלינמופונבוהיאדדועבארהיסבשמש

וקילסבקילסמלעןמרטפתאדכאתוערב

היחורברדהתאואשידקהיחורבהאליע

יתישוניאבקבדתיאןמתוהאליעאלבויד

בקעילןכחוהאלדהמהיל"דווהדןובר

אלדהמהטמשוגלאחורברדהתאוהיאד

הילהוחארחאאתיבדןיגבוייחבןכהוה

;

iiiסגי Iותשאמ



בקעייחיוrל-

הלעמל'תכשהמםעהזהםויהדעידועמ

ונחניודועמיכבקעילחכןתינאלןיידע

הדמהוילעהדחיתנאל'נמאיתמאךרדב

'רצוהםגץראלהצוחבותויהדועבאיהה

ךרדונניאלותלתפךרדןבלםעגהנתהל

העוניבאבקעיריכזהשפעףאהנהותמא

הניכשהןכםגריכזהםינושארהתובאגה

המינפמיתזמר'בכוbוגהךאלמהורמואב

,הלואגהונממיכbונהמאוךאלמתארקנ

הלפתלהלואגךמוסהדוסןיבתןאכמו

זמרךרבתלמוותלחתבופוסץוענןינעכ

קוספבוריכזהשהעבראהתרודמהלכל

ךאלמהוריכזהדערבדריכזהאלןושאר

אלורמאללארשיךרביךברמאולאוגה

אבסטרשייכזמרךרביאלאךרבתירמא

.'רפאבהזומרה'ניכשהרדלועהתאךרבי

רמאלkרשיךרביךברהוזהרפס

אקיאמאבסלארשי

ךרוביואביתכאלרשרבתיךבןלעמשמ

לארשיאלךרבייאמbרשיךרביךבאלא

תאדךבאלאאמלעךרביאלאשידק

אהברוהרפידשלאינאביתכדברעמב

יאתניכשהימיעאמחדאנפילוא

הדיגאוופסאהוינבלאבקעי

םכתאארקירשאתאםכל

הרקישהמלעםהלזמר'םימיהתירחאב

לקירשאוהזוףסויריכמלעםמצעבםהל

תאשרתיולשייכןבוארלרמאוםכתא

ותריכמבעשפאליכויחאלעזערתיו

לבלבוימכזחפיהשרובעבנמאףסוילש

זמריעוצייכןכתיורתותלאויבאיעוצי

ןועמשבוןבהוקעיירבדםהשחאניכשל

דוסוהזישפנאבתלאםדוסברמאיולו

רשאתאהינשמבוטוםעטכאוהורוביעה

םציפאובקעיבםקלחאוהזהיהאלןדע

זמרהתילעינבףרטממאהדוהילו'רשיב

ןברל-

רמאיו

תינורטמד'ניבשוש'שענוהטמלשותשאמ

העוניבאבקעיהכזשהמלוייחבהכזו

'בושתהtהלעתנהשמתומירחאותומב

ושארההלעבלהרזחלחרהנטקהוחאהו

ץראתלעמלדוגתעדללכותןאכמבקעי

םירבדהלכיכוהבירובקהםיקידצהורשי

-םינוילעבןייולתםינותחתה

שארלעתשיוונימתארשיחלשיו

וטמשתאוריעצהוהוירפא

השנמיכוידיתאלכשהשנמשארלע

לגדשארהיהירפאיכתעדירבכ,רוכבה

הלןתילךרצוהוברעמבהניכשהויברעמ

'ךנימיללגשלצנאדכותבאיהיכןימיה

לאמשליוארהיהורוכבההשנמיכרמאו

"םירצמירוכבבזומראשןינעכ

יאמוידיתאלכשרהוזהרפס אנימיאלאלכשהוזו4ר

.םירפאיפלכאתניכשהילרטסוףקזהוה

רמאןידכהישירלעאתניכשדחירחראז

ברעמבוהיאדאמחורמאלרשיךרביךב

יברעמבאתניכשיאדורמא

רשאםיחיהישאווסיאךרביו

'הרבאוינפליתובאוכלהתה

יתואbוגהךאלמה"רמוגוםיהלאהקחציו

יהtkאיבנהארקייכיתשריפרבכרמוגו-

ירחאוהרובגהוהלודגהולרשאויתובא

יהלאלארקיתואהעורהםיהלאהרמאןכ

עירוךעירתרזגמיתואעורההיהיותמאה

םולשאיהההדמביכבוזעתלאךיבא

םשהריכזהאלהמללואשלשיותועירו

יעורייהעךלמהדודרמאשומכדחוימה

ותדמשהעוניבאבקעיהבושתרסחאאל

'םיהkםשתדמריכזהלךרצוהימחרתדמ

תדמיכזהלךרצוהןידהתדמותדמשדוד

המדיאלשםהמעלולכלכההנהוימחר

ורמאךלהשקילאוהעיטנבהציצקכ



ועבקעייחיו

שפנתכאלמיפאתושעלמתקלתסנמולכ

הדוהיבהכאלמלכהשעתאלתבשבומכ

תבשבוונימיקיימאיבלכויראכץברערכ

'הריעןפגלירסואדוהיבויתחתשיאובש

תבשב"ותכאלממותוארוסאירמולכ

סבכהדוהיבךרומחוךרושחוניןעמל

אוהשםויהשודיקלעזמרהושובלןיב

טבשהולןתנ3עוןידהתדמלזמרןיב

חדוהישומכוהדוהימטבשרוסיאלאנש

הוצמהיהתבשהןכםיטבשליעיברהיה

ךרצוהותורבדהתרשעבשתיעיבר

ראשערזמדודתיבתוכלמבברעתהל

ידהתדמוויניינעבםולשהיהישתומואה

עאבהקרפבירמאדכוילעגרטקתאל

"ךבוכרבנוביתכדיאמרזעלאראותמבי

תוכרבהיתשםהרבאלהבשודקהרמא

היבאומהתורךבךירבהלילשיתובוט

דודערזותורשרדמתיגומעההמענו

תאתבהאוביתכיהזדצמוהזדצמךירצ

'ערהרציבובוטרציבךירציינשבךיהלוי

יכהךירטצאדיודערזודחאכךירצלכה

'בלחמםינשןבלוןיימםיניעילילכח

תובותכב:םנורכזוניתוברורמא

ךורבשודקהינפללארשיתסנכהרמא

.ארמחמילםיסביאדךיניעבילזמראוה

הנווכהיאבלחמםסביאדךנישרווחאו

מןוילעהעפשהשקבמהניכשהיכאיה

'ירמאדכבלחוןייבןמרגהםלועתועורזמ

הליחתןייההשקבויבלחוןיריחמאלבו

שיוהליחתבהרובגהןמהתלבקרקיעיכ

םיסבדארמחמילםיסבדןיסרוגשםירפס

לארשיתסנכרובדהיהיו,אבלחמיל

ילעךגוויזביבחולתרמואוםימחרתדמל

ןיבםיזמרנהםלועתועורזמקנויהתאיכ

,"םהמלבקמינאובלחו

שחנלולישמהוגוךרדילעשחנןדיהי

ושובלןיבסנכוהאלמגןנועמשןנרל
ההגה'ותוסםיבנעםדבז

שלבשושובלונכןלובזמאןלובזלז

ןידיןינעכהלעתי.ןוכשיםימיףוחל

'תויוגאלמםיוגברתתימלעובזמר

ולשיהבהשלזראובשישאבבןבדוהי

םדמםודאשובלמיבוםירהינשןיב

םשהתאישדקמהתבשימוחתינש

'ןאכדעהלעתיואמגובוצענםשו

,לזרבלשתויכנול

קוספבזמרנותויכנולףוריצבולכנתיו

"םיצחילעבוהומטשיוובורווהוררמיו

'רלשורועטשפנףסויתאוטישפיוןועבו

'רלשונושלהערםתבדןועבלאעמשי

הערהיחןיעביריזחיפבהכחלנהדוהי

ילןתיימאביקעיבררמאשהמוהתלכא

ורשבקרסנרומחכונכשנאוםכחדימלת

רומחרכששיקוספבזמרנולזרבונישב

חארוםיתפשמהןיבץבורןכלעוםרג

גונעתואיהבוטיכןדעןגבקידצהתחונמ

לובסלומכשטיוהמעניכהנוילעהץראה

ןאכמ"םשבריזגהלטבאלוהבהלשוניד

דועבוונוקתאחירטמהשנועלדוגןיבת

ותמשנהתצ"יכשהדבועהיהסמלהיהש

"םיקוספהשוריפלרוזחנהתעו,דחאב

תעדירמוגוךיחאךודויהתאהדוהי

דודתיבתוכלמהדוהימיכ

יתשקהדוהיינבתאדמללוהזוהדרי

ףרועבךדיובמאןכלעתשקהדוסתעדיו

תובאליעיבשהדוהיהיהכעו.'ךיביוא

יולןועמשןבוארבקעיקחציםהרבא

איהשהלולכההלכהדגנכאוהיכהדוהיו

דומעתוהדוהיברמאניתבשכתיעיבשה

הדוהיבמאנוישפניותבשתבשביתדלמ

''יילתודוהלבוטתבשבו,ךודויהתא

ןוזמףרט"פתילעינבףרטמהדוהיבמאנ

י

**

ןמרiiiiIסד?
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נתיאדחיקפרידתיוהאלינווגתלתב

הרועביתכאדלעואניעלעאטרוסיגיבג

דכהארוךיניע'"חקפ"ןשיתהמל

תיאובטלחקפתיאדןאמלתיאחקפתיא

חקפתיאדןאמליווערלחקפתיאדןאמל

יזחתריאאקמוסואקמוסלברעתאאניעו

ביזתשיאןאמאכזאניעא"סכמוהלבקל

וגבראויחאנ'עדאבטןימויקיתעלהינימ

האכז"אראויחלכלילכדראויחראויח

רויחדחבהיוליעחגשידןאמהקלוח

"ךרוביאוהןיעבוטביתכאדלעווהיינימ

יבעיירואב'כלנווכלבקעיתיבביתכו

הלאהםירמאמהךתוארבםדאןבהתאו

רמשהתומשגהלעםירומהםהבאצויכו

kןפתBלשכתןפדאמךשפנרומשוחא

תודמישבשישרמאלםלועהתאבירחתו

רבדהןיאשולבגומותוראותמותומשגומ

המוtןוימדתימלאוהלילחהלילח,ךכ

ךיניעריאהלינאךירצויולוכרעתתומד

בטיהותוארומשוובאצויכוהזרמאמב

'םיערםישובשותוקפסהמכךממריסייכ

ךרבתיוהלעתיארובהםצעתתמאיכעד

ויאורבלכבןיאוותלוזלתרגשומהניא

קרותתמאםצעעדויםינותחתוםינוילע

נובתהלונאןיכירצכאוךרבתיועתיאוה

?רירבדבוהרותבםיאצמנהיראותהלע

יכןמאהועדןהבאצויכוןיעןואלגרדי

ידיעמוירומםהשפעאםינינעהןתואלכ

הלוכיהירבלכןיאותתמאוותלודגלע

רקנהאוההרבדהתוהמתעדלוןנובתהל

ךתעדבהלעילאוםהבאצויכולגרןיעדי

םהלבאדיתורוצכדייןיעהרוצכןיעיכ
ישה,ואיצמתתמאבימינפוימינפינינע

יארבנהלכלאצויפשהורוקמהםהמרשא

דצמוניניבוךרבתיוניבןוימדהיהישאל

ינוימדתימלאואנשומכתיגבתהוםצעה

הושאו-

המכסוסיבקעמאויינומדקהשחנלזמר

יבקעונפושתהתאורמאתאד

חליאהרמוגוהחולשהליאילתפנ

המלארשיתסנכלתלשמנ

.'וכורצהמחרוהלעבלעהביבחוזהליא

'גתונוןוילעהרוקממהחולשאיהיכמאו

המכהנקהלשותלפתלזמררפשירמא

תישענוךלוקתאיניעימשהרפאתאד

םשרמאוריהבהרפסבןנירמאדכהרטע

'ץראוימשהנוקשארביהיאאלזאואנתא

הלעמלדעהלועאנאתהתואשךדמלל

ןבאאגאתאהדעמשמיאמו.'הלעמל

ןבאביתכדתרטועמותללכומאיההרקי

הלועוהנפשארלהתיהםינובהוסאמ

םשמביתכדונממהבצחנשםוקמדע

ילארשיןבאהעור

תונבןיעילעתרופןבףסויתרופןב

המתעדירבכירושילעהדעצ

טלשאלשקידצהףסויערזלעלfראש

רהוזהרפסבו"ןיעילע'מאנשערהןיעוב

ביתכהזחשלבםשרמאהזדוסראבתנ

,וטטושמייניעביתכוויאריt"ןיעהנה

'ייניעוכזאלאליעלדאניע'"ןיעוכז

המינפמןנינתדיאתתלדאניעתוטטושמ

ינפמאשיב'ניעהיבאטלשאלדףסויהכז

דהההאליעאבט'ניעבאחנתשיאלהכזש

רמולכןיעילעתרופןבףסויתרופןב

ןיעבוטביתכוחיבחנתשיאדןיערבסב

ןיניעביזחאתדחירקיאטמךרוביאוה

אלאמשןיעתיאואנימיןיעתיאאתתלד

אניעתילאכהלבאינווגירתבירתןוניאו

אלוכוןיקלסדחאגרדבוהייוורתואuמש

'גאתו'ןירתאלודחאןיעךכןיגבויאנימי

אחיקפאתוחגשאדאניעאוהדאדאניע

יכהיוהאלדרידתןאדחרידתןכייחרידת

ארווחבאמכואבאקמוסבןילילכדאתתל
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ונאשיפלו,תודמהןינעבוניניבועתי

תודמןושלבהזונירוביחבםישמתשמ

ל?וניתוברורמאשומכתועטהןמרמשה

ןוימדןיאוםדורשבתדמהבקהתדמכאל

ךרדביתלוזוניתודמוהלעתיויתודמןיב

ולשיהזלעףסומ.דבלםשהרכזה

ונימלצבוריפבךליתבתכשהמבנובתהל

לעמאנאלםדאםששומכיכוניתומדכ-

ארקנףוגהיכימינפהחורלעקרףוגה

?היתוחכלםשםהירביאהומשךכדארשב

יבטיהולכמאמההזןבהורמוחלםשאל

הכרבה"'וגוותשקןתיאבבשתו

יכירענהתכרבלהמודתאזה

ועורזםהוידיותמאהיהtאוהבקעיריבא

קחציוםהרבאריבארמאאלןכלעםלוע

ןבאאדכkרשיןבאהעורםשממאותלוזו

ריפסןבאהארמכביתכוםינובהוסאמ

יכרמאו"הניכשלזמרהשאסכתומד

ןויבחםשוןינעכבקעיריבאמאוההתקיני

אבחנההלעתמהחכהוהןויבחויוחע

•ךנימיעטנרשא'נכואדכותוליצאוקמב

ןבאהעורםשמריהבהרפסבו

אוה-לארשי-

.וזועןויבחםשורמאנשםשארקנהוקמה

ילואולארשיתסנכומכארשיןבאהנהו

באלעןונךפיסוהבדוסןבאתלמבזמר

דוסילזמרותשקתלמבוםלשןיינבההיהי

ותירבתארמשיכידצהףסוילותנהםלוע

וריפןיבתןאכמואמוטהחכבואיבהאלש

ןבהודבאקידצהךפה"ךתשקרועתחירע

"בטיההז

ךכרביוידשתאוךרזעידיבאלאמ

יהלאיכךיתעדוהרבכ-ונו

יתזמררבכידשתאותמאיהלאאוהךיבא

.'ניכשהלעתזמורtדבלידשתלמיכךל

לעמםימשתוכרבןכירחארמאןכלעו

לעקרםיארבנבןוימדולןיאיכהושאז

ןייושעםהשונבשםירביאהתרוצתנווכ

םינוילעםימותסםינינעלםינמיסןוימדל

וניאןוימדההזוגישהלהלוכיתעדהןיאש

ןוימדבאלאתינבתוםצעברמולכינפונ

ןיאירהשבקעיןבןבוארבתוכשימכןורכז

ותינבתובקעיןבןבוארתרוצולאתויתוא

ותכהבקעיןבןבוארהזשןורכזאלותוהמו

עודיהתינבתהוםצעותואלןמיסאוה

הלעתישהשיפלובקעיןבןבוארארקנה

המכ"דאהףוגבארבוניתוכזלהצרךרבתיו

ןמיסןוימדכםיאלפנוםירתסנםירביא

רהטלםדאההכזיוליאו,הבכרמהשעמל

אסכןוימדכרבאותואהיהיוירביאמדחא

םשבארקנהימינפהןוילעהרבאותואל

רהזנהומשנהדציכובאצויכודיןיעהז

ריבעבדבלכתסיוטיביאלשויניעארמב

םשהתשודקאוהשהמבקריאנגךרדבו

ומכתישענןיעותואזאותדובעוהלעתי

'ןיעארקנההלעמלשרבדותואלאסכ

"הבכרמהןהןהתובאהןינעוהזו

ההגה'ויולתודמהיכערו

ורמארהוזהרפסבזדציכ"םירביאב

יברליחתהשכיכוארהאיהןיעתדמ

ירתסתולגלועמשאיהןזאהתדמ

רמאוחתפהרותהדיהתדמיעמשה

רשאשיאהרורא'דמ"שושמהאיה

הכסמולספהשעי

ורמאוונע'לוכ'וכו

ידכהזלכןמא

וירבדבועטיאלש

וניבןוימדהיהיש

ירבתיועתיוניניבו

,'כילההאיהלגרה

וכשמנודמההנהו

יפלוירביאהרחא

יפלכלזרוריכזהש

תודמןושלהלעמ

ןינעןודלךלשי

םיראתהומכודמה

הלעתיוניבוימדוךרעןיאשומכוונרמאש

וניבךרעןיאךכםירביאהןינעבוניניבו

תוצור
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רר-היה-י----

יהניכשהידילע

שנרבדןויכיזחאתרהוזהרפס

יאדואתולצדיבע

אדוחידארושקרישקואלולימואדבועב

*אתתוןיאליעןאכרבתמדודילעכתשיאו

רתבימרנהאזחאלשנרבלהיליעבןידכ

רטפתיאולאכהדימעדאתולצםייסד

שינכוייחדאנליאמשרפתאאהדמלעמ

הילרדהאד'תומד'נליאאוההיבגליולגר

,הטמהלאוילגרףוסאיואדכהינודקפ

ךלהלגאשלודגהדוסהלעןנובתהו

הקישנבותמתובאהלזוניתובררמאמב

םידדובתמהשעמישנאוידיסחהויהשכיכ

חכבימדמויהםינוילעהתודוסבםיקסועו

'יקוקחםההםירבדהולאכםתבשחמרויצ

שפנבםשפנםירשוקויהשכוםהינפל

םיכרבתמוםיברתמםירבדהויההנוילעה

םדאכבשחמהתסיפאמןהילאמםילגתמו

ךליאוךליאתטשפתמוםימתכירבחתופה

הכירבהורוקמהאיההקבדההבשחמהיכ

'בשחמהיבדמה'כלוספיאלרשאעובמהו

ורמאשןינעכהריבעמהשקעררוהרהב

הריבעמןישקהריבעירוהרהלזוניתובר

ןבןישרודןיאקרפבלזוניתוברורמאו

תטהלמשאהושרודובשויהיהיאזע

ןבולרמאאביקעיברולצאאבויתוביבס

ךילעיתעמשולמאםימימםויההמיאזע

ךיתוביבסתטהלמשאהונושובשויהתאש

רמאתדריהבכרמהירדחבאמשיתרמא

רמאנששאלולשמנהרותירבדאלהוול

בשויינאולרמא,שאכירבדהכאלה

םעטהינפלןיחמשוידרויםירבדהוהנושו

שפנבושפנקיבדמהיהשכיכאוה

םירבדהובלבםיקוקחויההנוילעה

םדאהיהוליאכםרייצמהיהוםיארונה

חבשחמהתוקבדביכויפבםירבדהםישמ

ךותמ

םוחתוכרביםינוילעהםימשרמולהצור

'ידשוכרבוהזתחתתצבורההניכשהאיה

הנהו'ךמאדוךובאדסולקנאגרתוםחרו

'וכרבורמאןבהוץראבוימשבךרובמאוה

והונזמררבכיכירוהוכרבלעורבגךיבא

"לכהםלשנוביכתובאהןינעב

ךרביוםהיבאםהלרבדרשאתאזו

שוריפתעדירבכיוגוםתוא

והזוהכרבהתאוזהוצםשיכתאזתלמ

םתואךרבותכרבכרשאשיאםתואךרביו

דחאודחאלכזומרםמשךיאםהי8זמרש

•ה"בםשהיפוריצב'ב

וילגרףוסאיווינבתאווצלבקעילכיו

'וימעלאףסאיועוגיוהטמהלא

'גותנההנהלשותטמןינעךליתזמררבכ

'המלשלשותטמהנהנשםורדלןופצןיב

וילעוניבאבקעיתתימיכבותכהזמרו

הקישנברכזנההטמהדילעהתיהולשה

יעודיהקידצהלעלfוניתוברורמאשומכ

םהותומהךאלמ/הבטלשאלשששםהש

'תכדירמוןרהאהשמבקעיוקחציםהרבא

יכרבדביאנגשםירמבקריייפלעםהב

לfרורמאוהניכשהידילעםתתימהתיה

אלשולשהאוהלודגרמואריאמיברהיה

הנתנשםולשהןמהבוטהדמהלקהארב

שלשםלועהןמןירטפנשהעשביקידצל

וינפלןימידקמתרשהיכאלמלשתותכ

היינשה,ולשאביתרמואהנושארהולשב

תישילשה'םתובכשמלעוחוניתרמוא

םיקידצלןיידאלו'וחוכנךלוהתרמוא

'ךפסא"ידובכונשדובכידילעןתתימש

'אנשוהזולשבאבוינפלןיסלקמשאלא

'רתסנההבקנלרובדהיגחקתדובכרחאו

הטוסףוסבלזוניתוברורמאהזןינעלעו

ובוקסעתגיכהנוהכהלטביברתמשכ

קרותתימהתיהאליכובאמטלםיגהכ

י
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והלוכןועמש'ררמארהוזהרפס
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ךותמויברתמוםיפסותמםירבדהויהוילע

ןיאןכלעו,וילאםילגנויההחמשה

אלא'וכותולצעךותמאלהרושהניכשה

התואוילערבגתתילואוהחמשךותמ

'אלפומוהברהיכבוילעשדחתייכחמשה

וזוופוגמדרפהלושפנוותמשנשקבתי

קשונהרוביחהרומשהקישנתתימאיה

בושפנרבחתיזאיכולבוהאהרבדב

רהוזהרפסבאצמתןכלעו"הניכשב

יגולפיברםקי'ורתסנהיוליגבםימעפל

תפיסאדעהיכבהוילעהברתיילואוהכבו

לאוילגרףוסאיורמאתאדהמכותמשנ

ותמשנווחורובלויtםישיםא'הטמה

תטשפתמהבשחמהיכעדו'ףוסאיוילא

איהםשתענמשכוהאצומםוקמדעהלועו

לשמהודועתולעלהלוכיהניאותקספנ

השעתםארההןמאצויהםימהןייעמ

הלעיוימימוטשפתילבלהריפחויתחת

ךכלו,רתויאלורוקמהםוקמדעםימה

תלוכיןיאשרבדבבושחלסרוההלכ

טלמנוניאתולעלוטשפתהלהבשחמב

סורהלווחומלבלבלואירבדינשמדחאב

הבשחמהתרייפכבורמוא'ופוגןינב

גישהלהלוכיהניאשהמבהקיבדהל

לעו,השרשלבושתוקתנתוושפנהלעת

אלפומבהכרבלםנורכזוניתוברורמאהז

ינושארהידיסחהןכלעושורדתלאךממ

ןכוהאצומםוקמדעםתבשחמןילעמויה

דדובתמאיבנההיהשאובנה'כשמההתיה

יפכועמלותבשחמקיבדמוובלןיוכמו

היהשהמעדויוהפוצהיהאיבנהוקבד

'יאיבנהויהוןוקבדתובווהזתויהלדיתע

םדוקיכעדותוקבדבוםתולעמבםיקולח

תוררועתמתוארמהויההרותההנתינש

ןתואלחכהיהאלשיפלהלעמלמםמצעמ
אהד
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קבדתוגישהלהתלוכיבשהמהגישהשכ

רפעהשובלמטשפתהנוילעהשפנב

הניכשבקבדתוהמוקממקתנתוהילעמ

"הקישנתתימוהז

ןועמשרהכבאנתרהוזהרפס

רמאוהילקםיראו

וזננתיאאכהןילגתיאדןליאןילימבוא

קקלתסיויתאדאמלעבארדאבאירבח

אלדןיגבאוהריפשותואיאמלעיאהמ

יבירדהרמארדהאמלעינבןיילגתיא
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אלודיבעילידארקילאלדןימיתסד

איירבחדארקילאלואבאיתיבדארקיל

אלווחרואבןועטיאלדןיגבאלאןיליא

ןוחמיאלויורוטלפיערתבאפוסכבןולעי

אמלעלןוהמעקלוחהאכזוהיידיב

ןילאאיירבחוקפנאלדדעאנאתיתאד

בקעייבררביסוייברותימארדאאוההמ

ווהדאיירבחומחואסיייברוהיקזחיברו

אסרפאוההבןישידקןיכאלמןוהלילטנ

יאדאתעשבוהיישפנוקבדתיאדאלא

הקבדנתוקבדהבורמיכרוריבבךלירה

'הקישנבותמשדעהנוילעהשפנבתושפנ

והייתמשגןימסבתמיליאדדערהוזהרפס

הקישנבוהיתמשנקפנןילימןוניאב

יכאלמוהלולטנואסרפאוההבורשקתאו

ידובשישהמהזבונכראהרבכיאליע

תזמרנההטמהןמווניביםיליכשמהו

שארלעלארשיוחתשיווריפןיבתהנה

"הטמהלעבשיולארשיקזחתיו'הטמה

רהזהלךירציכהלבקהימכחתצקורמאו

םולכראשיאלשותומתעבםדאלכ

ונממראשנהלכיכהטמלץוחוירביאמ

רבקיאלוףסאיאלהטמהתאזלץוח

הזהזמרהו"הלכאלוהיתתנדשהתיחל

שי'כזנההטמהתוביבסשיפלדאמלודג

יגימ

אכלמיתיידדעיהיאלאדמ"קכאהד

אוהךורבשודקהוילעדיעה'אחישמ

יניזאהוםימשועמשןינעכוזועתניכשו

דכןועמשיבררמאםשורמאדוע"ץרא

אנא'גלעןאמחןותאדאדושירפשרפתא

רתאבוריהנוהווגבינוקיתלכותחגדנימח

הוהוהלעןירהנדןינוקיתןיליאאנימחאד

אקלתסיאלורטעתיאלגמופדילימןאכחמ

'נמופמןקתתמהוהדכווהיירתאבדחלכ

אוההבןקתתמורטעתאוקילסדחודהלכ

ןנימדחדאמופלכמאכהקתת'אדאנוקית

אוההבאנקתלימופחתפןנימדחדאתעשו

אכחמוביתיהוהאנוקיתאוההאנוקית

רטעתיאןידכוןוכימופמקיפנדחלמל

ןאכמןיכמסלכורטעתאוהיתכודבקילסו

ןיעדיאלדהמןיעמשדלעןאדחןאכמו

אכהןימייקןיכיתרהמכןוכילקלןיתייצו

לכדיתאדאמלעלןותאןיאכזןוכינינב

ןילימוהלוכןוכימופמןיקפנדןילימינה

ןאטשאלדןרשכילימוהלוכןישידק

ידחאוהךירבאשדוקאלאמשלואנימיל

ידאנידרזגאוהדדעןילימינהלתייצו

לכאנירחאאנמיזורמיתיתאדאמלעל

ןייכךכחוביתכאנלעןישידקןילימינה

יתפשבבודםירשימלידודלךלוהבוטה

וליפאדםינשייתפשבבודיאמ,םינשי

'הימקוכייתוופשןשחרמיתאדאמלעל

יכזמרבאלורואיבבןאכראובמהנה

םינותחתהתומילשלןיכירצםינוילעה

תוקיבדותמו'ךרזעבםימשבכורביתכדכ

םינינעהםהינפלןירייוצמויההבשחמה

םהיפירבדלםיפצמויהוםהב"קוסעויהש

הזןבהוודוחייבקבדתמוהלועהיהזאו

ירפהשומכיכעדויאלפנאוהיכדאמיזע

ךרטציאלוןליאהןמלופירמגנאוהשכ

יכוגהםעשפנהרובחאוהךכורובחלדוע
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ןינעכתוארתהלושבלתהלהלוכיבקעי

kהנטישפיאלשינששובלתשבולל?והי

ןינעכםינמוזמםיתעלשבלתתואהמורע

ינרדהשעמותבשתכסמדיאלופקוהנה

•תובותכב

ןימאוהיכתעדי'דשאהןרוגב

ושעןכלוםיצוקהיניממ

ויבאלושעיוםעטוהזןבהודפסההםש

תתימבשפנהיכחמרלםימיעבשלבא

וניתוברו'םמויקותווצקעבשמהקספנ

וילעתלבאתמםדאלשושפנורמאלל

לבאהימיתעבשורמאדוע"העבשלכ

וכוכלותיבמוותיבלוכוכמרזוחשפנה

דעהניכשהינפלתכללתושרהלןיאו

- תעבש" םימי

ןיבהנשושכאדכתוינערופותיחשמינימ

אלווימעלאףסאישךירצךכיפליחוחה

הפיסאןינעוהזהאמוטהתוחכלץוח

'םיקידצבתרמאנה

אלהתימורמוגוףסאיועוניו
לfרורמאשומכובהרמאנ-

אוהשרובעבםייתמאלוניבאבקעי

,וישועבלארשיחמשיאדכלכהללוכ

זמרהיכםיברןושלבוישועבורמואןבהו

ןכו,םלועתועורזמלולכהאבסלארשיל

יכם"ו-תוממליצתהקדצורמואאוה

םייחהרורצבהרורורצםיקידצהתושפנ

רשאריואלששובלמבתושבלתמםהו

ףפוחתוזותושודקהתורוצובתושבלתמ

שפנןכםיכאלמהשובלמבםויהלכוילע

א

תישארברפסםלשנ
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ילאהאבההתקעצכהןינעכהקעצניכשה
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"םגוםעטהזורמוגוץחלהתא

םינשברקביאמריהבהרפס

אריואדכעידות

לשמ"םיהtעדיוארשיינבתאםיהלא

דימעהוהאנהשאולהתיהשךלמלדהל

תוברתלואציוןלדגוןבבחוינבהנממ

םהילעןמארזחןמאתאאנשוןאנשהער
םכתאאנושכיבאשךכישועםתאהמינב

'היבאןוצרושעלורזחוומחגנשדעיתואו

אריודההןמארכזוןבהאךכהיבאהאר

לשמהו'עידותםינשברקבביתכועדיו

לכלזרורמאשהמלזמראוהיכעודיהזה

'ריפרבכוםהמעהניכשbרשיולגשוקמ

ךכיתאריךעמשיתעמשייריהבהרפס

הלבקתנשיתעדייתלפתקוקבחרמא

םוקמליתעגהשכויתגנעתהםגוגונעתב

"פאןכלעויתאריךעמשיתנבהוינולפ

ךלעפ

י

טשפהםהייחתאוררמיו

זמרובשיועודי

לכבבותכשהמל."

'מוללוכיהיהטשפהיפליכרצולםתר

-םתולבסבותונעןעמלןכוםתואוררמיו

.'וגושיאהתאתבשלהשמלאויו

באהערמתויהבמתתלאי

ומעןתחתנךיאזעלרמוכורתיוםיאיבנה

התיהםידיסחהםימעפליכךיתעדוהרבכ

יתזמרשומכאמוטהדצלקלחתתלתנווכ

םושמדודתיבוכלמוןיליפתהדוסבךל

הערמרמאשוהזו'היפהצפקהתלועו

ונמע"ביטיירשאוההבוטההיהוורתיל

אכושחונמרהוזהרפסבו'ךלונבטיהו

ונמ'אנידקיפנימחרונמיארוהנקיפנ

אדבאדלילכתיאאלוכו'שיבקיפנבט

•אדבאדו

ירמוגוםתקאנתאםיהלאעמשיו
tארשיינבתאםיהלאאריו

םיהkריכזההמלןנובתהלךירצרמוגו

םיהלעמשיודחאבקיפסמהיהוםימעפד

כעיוגותירבתאםיהלרוכזיוםתקאנתא

'ריכזהעימשםהשולאתונושלדיכעד

'תככעוניינעלזמרדחאלכהעידיהייאר

יאנשהניכשבהעימשדחאלכבםיהל

 



פתומשהלאו

."רוכזתםחרזגורברהוזהרפכםחרלשמ'ךדוחייבוהייחםיגשברקבךלעפ

אלוכלןימחררעתיאיבדאליעדסחוההלהוצוותיבבנכנשהסוכמוןומאךלמלדהל

"אמחרלואידןאמלואמחרליעבדןאמל

ונדמליבלזראוגוהעורהיההשמו

םלועהארהיהוב'נשימלכ

יתרכזהרבכוהעורהיההשמויפלשדח

לזרא,רבדמהרחא,לבהדוסבהזדוס

דעבושייוינפלשענוחרובהיהרבדמה

היההבקהיכלר,םיהלאהרהלאאבש

עיגהאלשהמהניבומכחירעשולחתופ

ולהשענהתעורבדמכוינפלויההתעדע

ןיגעכשאתבלבךאלמהםשולארנווש"

.הזלזמורברוחןושלוןידהתדמליוארה

ךותמשאתבלבויt"ךאלמאריו

תצקתעדלעהזהךאלמה'וגו

אלו"ךאלמרמאכעולכימאוהוניתובר

רמאוםימחרתדמלזמרםיהtךאלמרמא

יכןינעכןידהתדמברמולכשאתבלב

רפאולאתודפבזמרכעו"וברקבימש

לעםחרלהדיקפולכםכתאיתדקפדוקפ

םיירצמהןודלידיקפוםימחרתדמבארשי

תשאיוגהתאםנונשרשילוערהרשאלע

םשבינשקוספבונארק"כעו"'וגוודובעי

."תוארלרסיכזזאריו'נשדחוימה

יתיארהארלזרארהוזהרפסבו

רשאימעינעתא

מקנליתיארןולהבטואלהאריםירצמב

הרועביתכךכןיגבוןולןיקייעדמןול

הרוע'רמוגוהציקה"ןשיתהמל

ירתםיחיקפירתאתוחגשאירתהציקהו

הזהךאלמהאעןימקונוימחרןאבט

יכנאבקעילרמאשלאוגהךאלמהאוה

לרםעישוהוינפךאלמווהזלאתיבלאה

תבלבולהלגנבעווינפארקנהךאלמה

המיתהוןידהתדמליוארהןינעבשא

לאגזגנזילגתאוםגריתשלאיחעןבןתנוימ

עדיןפדחפיקבמהלכוילעושקבילב

רמאןכלו,ותוצמלערבועוהשךלמה

דהלמוהייחםינשברקבךלעפ"יתארי

תדמחאיהוהבוטתילגרמולהיהשךלמל

המשוקשנמוקבחמותחמשתעבוותוכלמ

פעאקוקבחרמא"התואבהואוושארלע

הדמחתילגרמההתואךמעםיכלמהש

'והייחםינשברקברמאבעךמלועבאיה

'מאיויתכדאוהםינשדאנשילעמשמיאמי

םויאלארואןיארואיהיורואיהיםיהלא

'ינשהוםויהתלשממללודגהואמהתכד

עידותיאמו,םינשברקבדההםימימםה

עדיוארשיינבתאםיהאאריואדכםחרת

תעברמארוכזתםחרזנורביאמוםיהלא

וכזתםחרםהילעסעכתוךלוינבואטחיש

ךמחראמאשותוארוכזתרוכזתםחריאמו

איהשתאזההדמהולתתנויקזחיי

השרישונברוכזו,לארשילשותניכש

'המלשלהמכחןתניורמאנשולהתתנו

,יבהואהרבאערזנשםהרבאהיבארוכח

תסנכלעהשקבהיכאוהןינעהדוסהנהו

התלוזמתוליצאתלבקמותלעפגהארשא

ינומדקינשםהינשברקבםאוךלעפוהזו

חיהתשוהיזחוהזוםלועתומילםיזמורה

וחכמקניתאלוודוחיבוןינבהםעתדחוימ

ךלעפיאמךלעפירהוזהרפס'האמוטה

וינומדקינשקניאםינשברקבןיפאריעז

ימיןוניאםלועתרונשםדקימיןוניא

וריהנלכדןיפאריעזןאמוהייחםלוע

רמאךכןיגבוומייקתאןינשןוגיאמהיליד

ןושלמםחרהשע'רוכזתםחרזגורבוהייח

ימכחלזמרהורכזןושלמוכזתוםחררטפ

דסחהדמלזמרהרוכזתםחראע'נורחא

אירטמיגבאוחשהרבאלהנותנהגוילעה

אכאלמ-
ייל



תומשהלאו

אמעטלאומשלומשוהייונבאמעטקיספ

םילטהארתבאמעטיאמוהייווגבקיספ

האיבנאתשהאהדםילשאלהאמדק

חשמהשמלבא,האיבנהוהאלםדוקו

דיליתיאדמוימדוהייווגבאמעטיספיאאל

.אוהבוטיכותואארתויתכדהוהםילש

ךלענלשםולהברקתלארמאיו

רשאםוקמהיכךילגרלעמ

ןיתמהאוהשדקתמדאוילעדמועהתא

אלבומידקהלהתעדעולרבדלךאלמה

יהנבראבנרשאכןידהדממאבההשעת

םכחתתלארמולכםולהברקתלארמאו

יאיכהנסהרעביאלעודמגישהלרתוי

ששאאוהיכשאבקרהנסביולתרבדה

תוכלמאלאםולהןיאלfרורמאוהלעמ

לארשיתסנכלזמרךלגרלעמךלענלש

בידנתרבםילענבךימעפופיהמרמאנש

הניכשהדגנכושארלקיאלשולזמרו

"וברמתלאולוקבעמשורמאנש

רמאאבאיבררמארהוזהרפסבו

יתכדיאמהדוהי'ר

תמדאוילעדמועהתארשאםוקמהיכ

ץראונייהדיאדושדקתמדאאוהשדק

וילעוילעדמועהתארשאביתכוםייחה

הארנרתבלןכשלכותימדקבונייהיאדו

יכלרתמדאלהקיבדמהיהוילעתלמיכ

וילעיכעדםשדמועהתארשאםוקמה

ישדקתמדאאיהשםייחהץרא

םהרבאיהלךיבאיהלאיכנארמאיו

רתסיובקעייהt:וקחצייהלא

"םיהלאהלאטיבהמארייכוינפהשמ

זמרהותובאההשלשלכליהלאריכזה

לודגהtההשמריכזהןדגנכוןהיתודמל

לדגוגשםהרבאלעלודגהארונהורובגה

עארונהו'קחצידחפלערובגהדסח

'ארותןעמלהחילסהךמעיכאנשבקעי
ו•

ףיסוהו-

הזלואיבהיכילהאריו•יידאכאלמ-

השמלשובראוהוהרותלשרשאוהש

הלבקהילעבורמאןכוולשהוילעוניבר

fפויםשלשובר,טיזרםדאלשוברל't.

בקעילשובר,לא'קדצםהרבאלשובר

השמלשוברצירבגףסוילשוברלאפר

שיו,לאיתלמוהילאלשוברלאגזננז

ךותמ'ןורטטימהשמלשובריכםירמוא

אוהיכעודיוהרצביכנאומעושמהנסה

ןינעכרעובהנסההארו'םיצוקהיניממ

לעולכואונניאהנסהוהטמלשרעבה

ךותמםיהלאולארקזאותוארלםקןכ

ירכזנהךאלמלזמרהוהנסה

לפכהםעטוהשמהשמרמאיו

אצישרובדלכיכאוה

תדמבוןידהתדמבללכנהנשודקהיפמ

ןיפוצרפודהרותןתמבלfאשומכימחר

הבקהןיאיכאוהןינעהואצוילוקההיה

עודיוולשאילמפבךלמנשדערבדהשוע

ןכלעוהבוחותוכזדמלמןהבשייכ
"ןידודסחתמכסהבאוהיכימעפהאירקה-

רחאןיינעורמארהוזהרפסבו

והלכבהזןושלב

אמעטקיספןינמיזןירתרכדאאמשדרתא

לאומשבקעיבקעי,הרבאהרבאוהייווגב

רבוהייווגבםעטקיספוהלכילאומש

והייווגבאמעטקיספאלדהשמהשממ

הארבתםילשאלהאמדקםהרבאםהרבא

ךכןיגבותונויסנרשעבילשאתשהדילש

בוהיאאלאתשהדוחייונבאמעטקיספ

האמדקילשהארתבקעיבקעיאתימדקב

ע.תרשוףסויברשכתא'תשהדםילשאל

ילתשאאתשהאהדדועואתניכשהילע

אליעלדאנווגכאשידקאנליאאעראב

,הוהאלדהמיפנע'עבשבןימוחתרסירתב

ילשאלהאמדקלשהארתבךכןיגבודוק

-



אפתומשהלאו

ותניכשמולודגהשחחכמהאבותאובנש

םלועבומשנהאצומםשמיכוחורתארקנו

'תוחילשלעינולאשירמאכעולפשה

ידשלאתרדמבאיהםאאיההדמוזיאב

םינוילעםימחרתדמבואתובאלתילנגה

"הריציבשדוחמיתפומוותואהבושעיש

ויתומשמםשולריפאלשרובעבהזtשו

לעוחיטבהשהערמעמשוללכםישודקה

ןתנתאלהרותהשעדויהאוהוהרותןתמ

הלאשרדמבו,לודבעלודגהםשבקר

השמשקבהעשהתואבלfראהברתומש

רמאיומאנשלודגהומשהנקחונעידויש

רבאבארארמוגוהיהאהשמלאםיהלא

שקבמהתאימשהשמלהנקהרמאלממ

ינאשםימעפארקנינאישעמיפלעדיל

."יבםיהלאבתואבצבידשלאבארקנ

.םיהלאארקנינאתוירבהתאןדינאשכ

ארקנינאםיעשרבהמחלמהשועינאשכ

ינאםדאלשויאטחהלותינאשכיתואבצ

ימלועלעםחרמינאשכיידשלאארקנ

י"'נשםימחראלא"ןיאשיארקנינא

היהארשאהיהאמואיוהןונחוםוחרלא

הזהשרדמהדוסוישעמיפלארקנינא

תיתולעהתלעתלועפןוצריפליכאוה

יפלהלעתיומשרקנךכודמבטשפתמה

חכהןמונוצראציאיהההדמחועצמאבש

ימוגוץראדסיהמכחביאדכ,לעופהלא

ןומדקהונוצרבםדילעלעופהלעתיאוהו

איצוהלתישארבימיתששמןהבעוטנה

חורהניבוהמכחחורוהזונמזברבדלכ

לכיכרמולאיבנהדעישכ,הרובגוהצע

חורהארקחישמהלעולוחיםההושודקה

אלהניבוהמכחחורםהבלעופהימינפה

אלאהניבמוהמכחמחוראוההחורהש

םשבארקנוהניבלוהמכחלחוראוהש

המכחוריכזהןבהו'הבלעופשהדמה

'שלשמארונהותלמבוקעייהלוףיסוהו

יהלאלזמרותואיכאוהדחאה:םימעט

קלחולהיהםהרבאלםגיכדועובקעי

שבכוורצילערבנתנשכהרובגהתדמב

םיממשאהאצומיכדועוונבלעוימחר

ןכלעוהריצירפסבםיממשאןנירמאדכ

ונבתכשםעטהןמוםהיניבקיספהאל

לאהןגמתכרבבונקתהמלםעטןיבת

יהלאוריכזהירחאארונהורובגהלודגה

רתסיובקעייהלאוקחצייהלאםהרבא

יתשריפהאריהםעטיארייכוינפהשמ

עריאשהממארייתניכתישארבתשרפב

רתסלקלהכזרתסיותוכזבורמאלזרוול

ארייכתוכזבוינפרועןרקיכ'נשםינפ

'רלקפסאאיהטיביייתנומתוהכזטיבהמ

ץראםעטוהבהכזאלןיידעיכהריאמה

'תעבשותלכאוקוספבשרפאהבחרובוט

וליצהלדראוםעטםג.ליכשתםשמו

"אראואנהדראוספביתבתכשהממןיבת

תואהךלהזוךמעהיהאיכרמאיו

לעולfןבמרהבתכ'רמוגו

ירשעילהזומכתואהךלהזותמאהךרד

ךלהנהוךמעהיהאיכרמא'ךיתיכבהנש

ךרדכדימתךמע'יהתשתירבהתואתואה

ךתואחלושהיכנאיכךתאיתירבהנהינא

זאוהזהרההלעםיהלאהתאןודבעתש

רשאםוקמהלאםעהברקבךברקבהלעא

יכהעודיותנווכול?ברהלכעיתוניכה

בקעיםעהיהשקידצלתזמורהזתלמ

"ןיבתילאהזקוספבו

ברהבתכרמוגוומשהמילורמאו

היהאיההתעבםגל?רכזנה

האובנהתלעמבלודגהמכחבבאהשמ

הדמוזיאבוהעידויששקבהלאשךרדו

איבנהוהיעשירמאשןינעכםהילאחולש

לfותנווכ.וחורוינחלשםיהלאייהע

וי

iאאי IIהניבו



תומשהלאויי-
*

ותרותמתואלפנונאריאוהךורבשודקהו

יננהו,הכרבלונורכזברהןושלןאכדע

הנה.ויתוזימרלערואיבתצקךלףיסומ

לארשיינבלרמאתהכהשמלרמאהבקה

רמאשוניצמאלוםכילאינחלשהיהא

יכלfברהזמרןכלעאהדויםשקרםהל

יכזמרבותכבםירכזנההיהאהשלשה

ה'האבתומשהשלשבהלעתישההלגתנ

היהאןושארהיולםרסמוינודאבדוהיב

ולהשרוהאלהזןוילערתכלזמורה

םשבארקנו,לארשיינקזלףאותולגל

,ותלוזלאלומצעלקרגשומוניאשלעהז

והלגיהלאתמכחלזמורהאהדויבינשהו

ףלאבישילשהוbרשימוריתסהוםינקזל

תויתואעבראמיכעדוילארשילכלתלד

ןמתומשעבראםיאצויאהדויבםשלש

אההןמיהוואוהןמיהאההןמהידויה

םינשועבראלשםשמרבדלאמגודווה

םהויולמהארקנותואלכמדחאםשאצוי

ברהירבדראשו'תומשםיתשוםיעברא

,תישארבתשרפבםיתזמרהכרבלונורכז

ינשללוכתלדףלאבםשהיכהאורךנהו

ףוסבדויהושארבףלאהתונושארהומשה

ימשיכוהזןידהתדמלזמרנדעצמאבו

םישודקלכויהלאיאבוקוספבווברקב

םשבילולכשדקהומשלכיכזמרךמע

ידוילשוצוקדוסבלולכהיהאםשםגיכי

הלבקהילעבורמאתוטרפהדצלעםנמא

והזוההמשתינשהוהאהמשינושארהיכ

תפסותםעהוהיהמשתישילשהו,היהא

'מגבאוהוהוהיהאאוהםשהשאצמנהו

'המכחהתוביתנןינמכםינשוםישלש

ינבילובהרומזממאצויןושארהיכעדו

ישילשהוםיקידצונגרמינשהוםילא

לעררועתהלךלשיו,םיהלאינעישוחמ

'היחאםשלעןאכתרכזגהמאתהכתלמ

קוספבו

"'י"תאריותעדחרובנוהצעהניבו

תולימגוזהצעריהבהרפסבו

הרובגםודסח'

תעדבותמאהוזתעד"ןידהתדמוז

לשורצואוז'יתארייתמאהםדאהןחוב

ורמאו"ורצואאיה'זיתאריביתכדהרות

יפוסבדחוימהםשהזמריהמומשהמיל

יתוביתישארבוזמרןינעהףוסבותובית

הניכששישםשכאוההנהםגואוהרבדי

"הטמלהניכששיךכהלעמל;

רשאהיהאהשמלאםיהלארמאיו

לfןבמרהבתכירמוגוהיהא.י

ועידוהלונשרפישותלשתבושתםשההז

'דמברשאןידהתדמבםהיtחולשאוהש

לארשיינבלארמאתהכרמאו"םימחר

םהלריכזישרמולכםכילאינחלשהיהא

ןכלוודחאהלעתורוהלודבלדחאםשח

יהt'זילארשיינבלארמאתהכדועוהוצ

םימחרתדמהזהםשהיכירמוגוםכיתובא

ותראפתעורזהשמןימילךילוייכועדיו

'ריפהנהו,םלועבםיתפומותותואשדחיו

'שהאוהםהלמאלוהוצרשאהיהאיכול

תויתואבוםנושלבםיושםהוהזהלודגה

ןושארהםשבשונורחאהתויתואהינשיכ

תמכחלעורויןושארביכהזבומדוקהםה

'המלשלהמכחןתנ"וביתכדכהמלש

ףלאהתואו'םיהלאתמכחלעורויהזבו

דויהודוחייהותומדקהלעהרותןושארב

וחקלנוהמילבתוריפסרשעלעינשב

תומשינשמדויהוףלאהוטהויתואהיתש

בתכנהםשבףוסוהלחתובתכנוישודקה

וליצאאוהיכתורוהלתלדףלאבארקנהו

יכעצמאבןידהתדמוףוסהדעשארהןמ

ותוצמקהמלןיבתןאכמווברקבימס

םשלכבוההםשבשדקהןושלשמתשנו

'ןוטלשהוהלשממהלכונממיכתונדא



בפתומשהלאו

שריפלfקחצירברהדיסחהויתרשואמו

חמלשתמכחאיהשהזםערטמגבימשיכ

ימורההשעתאלוצמרפסמכהסשהלוע

אוהשהוםעאירטמגבירכזו"הרטעל

זמורההשעוצמפסמכחמרהלועתראפת

בקעיםלועלאוהשימשהזוהזוימחרל

רודלאוהשירכזהזוםלועהרקעאוהש

לעהכרבלםנורכזוניתוברוררועתנורוד

םלעלורמאוויורסחאוהשםלועלתלמ

בתכנארקנינאבתכנינאשומכאלביתכ

תרטעהיכםעטהידאבארקנהילינא

ךרדכ"לכיהאיהותראפתהןמתלבקמ

ארקנלודגהםשהןכלעוברקבימשיכ

ןיבלודגהירחאןינעוזועתניכשםשב

'הוהדושוריפבינהלועםלענהוהלגנה

לודגהםשהמתומלענהתויתואהםהש

הוהיהלגנהםעואולמבופרצמךתויהב

רפסמאוהשילנםעףרצתשכו3נהלוע

זמרנשאצמנינדאןובשחכהbהלעידחא

אעידאבארקנןכלעדחאייותאירקב

שיתודוקנןניאשכתויתואהיכאוהעודי

תודוקנםהשכםנמאהברהםינפןהל

הדוקנהיפכדחאתועמשמקרםהלןיא

םנמא'דוקנוניאינפהלכובשישתסכע

'אנשהלבקהיפכובןירוקהאירקהתעב

םנמא'הרוצהותואושבלויניסבהשמל

םלועלאוהקרםלועלרוצשבלאלישה

ולןיאויתויתואבותואהגההולכהללוכ

זמרהוודחלובגןתונוהשינפמהעלקלח

.הגבזומרנשומכםכשארתאפופיקתאל

םירצמתאיתכהוידיתאיתחלשו

םירצמוכמיכעדירמונו

לודנהםשהחכבהניכשהידילעויה

רמאתאדהמכםיהלאההטמבזמרנועת"

איהתראאלהקוספחיכומןכויפאטבש

והזורמוגוןינתתללוחמבהרתבצחמה

הכתלמיכדוסהו,'יםשלעינשקוספבו

תכרבבשרפנשומכארשיתסנכלתזמור

סנכהלחתפהאיהוילאהתריזגבםינהכ

תאזביכונרכזהשונושארהתומשהינשב

ינדאםשלהלחתבשדקהלאםדאהאבי

ךכיפלו"היהאםשלוירחאו'ייםשלחאו

.יוהיהאםהבשםיקוספהינשבבתכ

יימעחלטיירמאהכדוסוהזהכתלמ

'יזרמאהכ.הכדעתעמשאלהנהו

•'ייינאיכעדתתאזב

ירודרודלירכזהזוםלועלימשהז

קחציוהרבאיהלאימשהז

הזוןינבהתכשמחוםלועהתלחתםהש

הזוונרכז'זיומכבקעייהלאאוהירכז

,הניכשלזמר,רודרודליו'וה'פסותםעט

ןכלעורודרודלאוהשרכזלרמולהצורו

תלמלהכומסרודרודםוקמלכבאצמת

םשלהרידאיהשרודרודתארקנוךרכז

םתאןכושחןינעכוניניבהרדםנ"הלעתי

יםתואמוטךותב

ןבאהעורםשמריהבהרפסבו

םשמילארשי"

קדצוגיהםשמיאמולארשיןכאןוזינ

ןופצהלודגהרואהונייהוהיניאמוןוילע

תארקנוהטמלהרדשןבאהורחוסונייהד

הפלעבשהרותימשהזרחאןינע'רד

.יעצמאהוקלרמולהצורםלועלאיהש

רודרודלתדחוימהבתכבשרותירכזהו

הפלעבשהרותהדאנרמאוליאכןינעהו

הרותלבתכבשהרותובתכבשהרותל

ישפנתואתךרכזלוךמשלוהזו"הפלעבש

ונריכזיךאיההשמלהבהודמליכםידועו

תלבוקמותלפתהיהתשותלפתתעב

םצעעדויהלכיכירכזהזוםעטהזווינפל

םהשומכרשויבויוארכםריכזהלתומשה

תלבוקמותלפתדימהלעמלםירכזנ

iiבבי IIתוא



אראוי

הירמדומוחירבהקבדתיאלהאוחתשה

הדיקהםידקהןכלובטיההזןבהו

.הלועלםדוקהתאטחהדוסבאוחתשהל

םהתונברקה.ברחבוארבדבונעגפיןפ

הנהורבדךליוינפליכהעיגפהרפוכ

'יהtםשריכמהיהולודגםכחהיההערפ

"השמלהלגנשדחוימההריכמהיהאלו

ותואונעםהו"תאיתעדיאלהנעןכלעו

"םירבעהיהלא

רמאיוהשמלאםיהלא

אראו

ריכזה'יינאוילארבדיו

רובידןושלהזקוספב

תניכשוהבקהלםיזמורההרימאןושלו

שוריפתעדיו"ינאורמאבםזמרכעווחע

ירמאלהשמטיירבדיובותכשוהזייינא

"התרבחבהקבדתחאלכיכ

ירמוגוקחצילאםהרבאלאאראו

שישלדבההזומרהזהקוספב

'םיאיבנהראשתאובנוהערמתאובנןיב

וטשפכבותכהאביהדעולזןבמרהבתכו

םהליתארנייינארמאי'ועמשמו

הארמבםעטכידשלאלשאירלקפסאב

םהליתעדונאל"יתואו'עדותאוילא

ועדישריאמהאירלקפסאבולכתסנאלש

יכינפtינפהשמuיירבדוםעטכיתוא

עדונאללבאדחוימהםשהועדיתובאה

םשהtהרבארבדישכןכלוהאובנבםהל

הנהוודבלדאואדאםעדחוימההריכזי

םהלהניכשהיולגןינעתובאהשןינעה

יהבםהמעגהנוהפרהמבםהמערובדהו

םימחרתררמבעדויוגהנתיהשמםעו

השמןימילךילומעטכלודגהומשבוהש

עורז

םדלוכפהנשםימהותערצהושחנהתוא

תעדיוהמלםהלהכפהנםימחרתדמיכ

ריהבהרפסבםנמאםימהוםדהןינע

לשהמחכבויהםירצמתוכמיכחיכומ

רחיווהזוהלמחילבןתואהנדההלעמ

וינפמהשמסניוםעטיכמיוהשמבהףא

חורולועפמויהןפשחנהותוארבדחפיכ

ןכלעוינומדקהשחנבתזמרנההאמוטה

בנזיכובנזבזוחאוךדיחלשהלקחובישה

ורמאשומכהאמוטהתרוחכלזמורשחנה

אנידבוהיאדכאיווהרהוזהרפסבלזר

אבנזןידכאבנזקילסוארפעלאשירףיפכ

דימאתתלהיפפכאדאשיריחמוטילש

ריכזההמינפמןבהויופכבהטמליהיו

ריכזמהיהאלהשמהנהוןרהאבהיול

היהודאבקרולהלגנהלודגהםשה

היהםג'ףאהוברחיאלשוילאןנחתמ

וילאשדוחמהלודגהםשהיכזהמדחפמ

התוערההמלינדאורמאוהזוילארבדמו

"םעלעיריאלדחוימהםשהיכהזהםעל

שקביוייוהשנפיוןולמבךרדביהיו

תורכתורצהרופצחקתוותימה

ןאמל'ותימהשקביורהוזהרפסירמוגו

ליזאתאיכוהשמלהבקהולרמאהשמל

הבראכלמאענכאלולארשיתהקפאל

רזניאאלרבדומייקתיךנימתידשאתאז

לאירבגתחנאנת-ותימהשקביודימ

דחהימרתיאוהידקואלאשאדאבוהלשב

תרזגורופצתמקדדעהילאלטקלאיוויח

'רצהרופצהקתודהה'ביזתשאוהרבל

תראתורכתוביתכדאתווסאאלארצוהמ

אשדוקדאחורהבהצנצנדהנבתלרע

"אוהךירב

ייקי:עמשיפעהןמאיו
רהוזהרפסבלזרמאווחתשיו

יאגידלערבגתיאלאעראלןיפנאבהדיק

. "



נפ#ע אראו

ירמאןנברויתודיחבאלוהארמותחא

תכלכולמאירלקפסאךותמוארםיאיבנה

חארהשמוירמוגויתיברהןוזחיכנאודהה

תנומתודההתחצחוצמאירלקפסאךותמ

םיאיבנהלכלזראץלוחה'פבויטיבי?י

הריאמהניאשאירלקפסאךותמואבנתנ

יכעדוהריאמהאירלקפסאךותמהשמו

תואירלקפסאוארקנתוריפסרשעהלכ

שייכהריאמהניאשוארקהנורחאלו

:איהשינפמדועוהמלזמרךשחפיטהב

הזלעלשמהולודגהןיעמהןמתקחרתמ

ןבלןתשפדנב'משהרואינפלםישתםא

םדאלכוילבאורואשמשהריאידאמקד

ורוארהוזלובסלודגבבויניעדימעהל

םאוהלחתלובסללוכיהיהשהממרתוי

רתויורתוילובסללכויינשדגבדועישי

םלוכשפעאםידגבהרשעםישיםאשכו

רואמטעמךשחדחאלכםינבלוםיקד

ענומוניאשירישעלעיגמשדעשמשה

וניאוורואדגנכויניעדימעהלמומצע

םלכשיפלעףאוריפסרשעהךכולקיזמ

לובסלםיאיבנהולכויתוריהזמותוריאמ

יפלהיkהנושארהןמרתויהנודחאהרוא

תולבקמתובאןיארקנהתוריפסהןתואש

אלוםינפלינפלמימינפהרואהרהוז

וזלוזמאוההרואהטשפתמםהמוותלוזמ

רואלהיינשהרואההמודוניאוףוסהדע

לכו,היינשהרואלתישילשהוהנושארה

האובנהולבקהערהשממץוחםיאיבנה

השממץוחהלילתדמארקנהנורחאהןמ

'םויתדמתארקנהםימחרתדממגישהש

ימינפהשדקהחורבתרתכומאיהש

'ויבאuאבנתנאל5עודימתובטשפתמה

לעשפעאודחוימהםשבםוקמלכברקנו

ינאריאליכהשמלרמאנאיהההדמה

העוניברהשמלעמשגלקהייחוםדאה

תושעלךמעתנהנןכיתכויותראפתעודז

התעמהשמריכזיאל"תראפתםשךל

הנתגלודגהומשבהרותהיכידשלאםשג

םימשהןמ'נשאוהוךיחלאלייכנאאנש

ךארהראהלעוךרסלולוקתאךעימשה

הבקהו'םימששוריפיתזמררבכוירמוגו

םעטו"ותרותמתואלפנונאדיווניניעהלגי

ימוגוםהלתתלםתאיתירבתאיתומיקהו

םהליתיארנרמולכמוגויתעמשינאםגו

תתליתירבתאיתומיקהםגוידשלאב

לודגהימשבםגוינפלוההתירבהםהל

ילארשיינבתקאנתאינאהתעיתעמש

ידמעםהליתומיקהרשאיתירבתאוכזאו

לעהזיפלו,לזברחדבעןיביליכשמהו

תארקנהנורחאהמכחיכאראורמאןכ

הריאמהאירלקפסאהםנמא-הארמ

םינפtזמרםינפלאםינפהעידיתארקנ

םעטמו'םיריאמםניאשםינפוםיריאמה

רמאיוירבדיויאיבנראשבאצמתאלהז

רבדיפו"רבד"היוקרהערמבומכ"
םגרתמשעב"םוגרתביתאצמו,הרטעהיי

םעטוייידארמימלילמוהשמk'יירבדיו

תדממהשמלרובידהשכיכףאוההרבדה

לוקהיענהלהניכשהיפמםגאצויםימחר

השמלכוישידכושילחהלוותואךכשלו

ללוכיהשאדוליןיאשולבקלוולבסל

'םינפלינפלמאבהלוקהחכלובסל

רבדיורמאנשהרותההנתנלוקהותואבו

יעירמאלהלאהםירבדהלכתאםיהלא

ורמאהברארקיובולארשילהניכשה

הדוהי'רםיאיבנהלכלהשמןיבחמלזר

יאעלאיברבהדוהייברןנברויאעלארב

הארמכודההתואירלקפסאטךותמרמא-

יתיאררשאהארמכיתיאררשאהארמה

הארמכתוארמוריעהתאתרחשליאבב

אירלקפסאךותמהארהשמויתיאררשא

iiiגכ IIהגממ
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הקספשהארשיימכחונישהותואודוקה

םירתכומלםאיכעמשנהיהאלוהאובנה

'אנשתורתסנב'יפוצובוודיסחבוהמכחב

תובאהיכףאו"ימעויהרשאםישנאהו

ואבנתהאלםהלודחוימהתודמבוגהנתה

.ונזמרשומכהנורחאהןמקרןהמ

ארשיינבתקאנתאיתעמשינאםגו

לכזאוםתואידיבעמםירצמרשא

,הלעמלונזמרםגותלמשוריפיתירבתא

ןוגכילאחאבלארשיינבתקאניכרמאו

ןמיתירבתארוכזאולארשיינבתקעצ
תאיתאשנרשא,עודייתירבויונרכזיי

תאםהלןתילילאיזועעורזיתומירהידי

תאאשאידיםימשלאאשאיכןכוץראה

יתתנו,'ינוילעהםימשהלאהלודגהדיה

'הלעמלשםלשורילזמרםכלהתוא

תאדהמכיוינא'השרואמומכהשרומ

"ימשאוהייינארמא

ינוילעה"משהןמיכשיגרמוגישמוהנממ

ינפלfראהזהןינעהלערובדהוילאאב

'הנבלינפכעשוהיינפהמחינפכהשמ

הבקהשכילהארנייקוחרמתורשרדמ

אלםהילעהלגנוניאםיאיבנהםערבדמ

םדאכםירבדתומדןיאורןכלעוקוחרמ

'מאדהעוניברהשממץוחקוחרמדמועה

אלןלוכםיאיבנהלכאנינחרארזעלא'ר

הריאמהניאשאירלקפסאבאלאואבתנ

'הריאמהאירלקפסאךותמאבנתנהשמו

ביתכדבורקמהשמוקוחרמיאיבנהראש

"אוהןמאניתיבלכבהשמידבעןכאל

'אכלמלאוהבורקאכלמיבבאנמיהמ

ןיאוחרמואבנתהשךותמיאיבנהלכתאז

םלועתבהאיתכההילעוקמהלשותבהא

ברקתנוקוחרשרמאאנינח'רךיתבהא

יתכדברקתנוקוחרשיקחרתנובורקשיו

יתכדקחרתנוורקשיומחלאיבתקחרממ

:ידניאםומעחקיו\יאיבגהלצאבורקהזילהארנ"קוחרמ

העוניברהשמיכהאורךנה

'ךונחדוסביתזמררבכוובאליעיבשהיה

השמתדילמהמתתלאובושחיעיבשהיכ

יתבתכשהמןיבתשכהזןינעבהתיהש

ידודתיבתוכלמב

ונתרמאלהערפםכילארבדייכ

לאתרמאותרפומםכל

תוכמןינעהלעמלךליתראיברבכירמוגו

זמורשןינעצמתןהמתחאלכבכעוירצמ

בורעבףאוהלאההטמבושענכעוןידל

אלשתורוכבתכמךשחןיחשבורבדבו

זמוררבדוברכזוההטמהידילעושענ

ץראהברקב'יינאיכביתכבורעבןידל

.ץראלזמרהו"וברקבימשיכםעטכ

"היוהיידיהנהביתכרבדבהנוילעה

ישאהרוקמאוהןשבכהיכתעדיןיחשב

החכ"ןתנםימחרתדמיכהמימשהוקרזו

תדמב

אכפיארמארזעילארתוכלמלקוחבהזו

ןיאורשםיאיבנהןמקוחרותוכלמללורק

היעשיבאצמתףוגןימכהלעמלשןוימד

וגישהאליכתלדףלאבינדאתאהאראו

איהיידיילעהתיהלאקזחיבוהלעמל

תדמבאיההשמתאובניכףאו"עורז

הניכשהידילעלכהןכיפלעףאוימחר

השמידילעןיפסומבםירמואונאןכלעו

תחאביכ'גשוהזרומאכךדובכיפמךדבע

ןמתחאאיהשהרטעברמולכלארבדי

םעםימחרתרדמלרלארבדיתוריפסה

ןמתכשמנהאובנהיכעדוםיאיבנה

'אהקלחהםיקלחגלתקלחתמוהרטעה
'העביאיבנהוגישהותואוהאובנארקנ

'מלשודודוגישהותואוהרארקנובקלחה

'האובנהןמהטמלוהוידיסחהרתיוuינדו

חורמהטמלוהולוקתבארקנ'גהקלחה

י



יופאב
,"

טולשתאלשזמרהו'יקעוצםיבלכהיינש

:תלועוןינעכונושלמאוןידהתדמהילע

לזראויתדיחיבלכדימוהזהיפהצפק

:"םיקעוצםיבלכריעלאבתומהךאלמ

הדוהייברידימלתמדחאבתכשיתיארו

ובנזוקעוזבלכהיהתחאםעפיכדיסחה

ןידדצלךלהמהיהוויתוכירןיבתחנומ

תאףחדודחאאבותומהךאלמתמיאמ

תרמוםשמחרובהיהרשאםוקמלבלכה

"רתלאלבלכה

ןושאר"שדחשארםכלהזהשדחה

:'הנשהישדחלםכלאוה-

ןיפוצרפוידלזמרםהורואמהיכתעדיבכ

ומכשמשהמקררואהנבללןיאןכלעו

אל'מרגמארהנאלדאירלקפסאלfראש

דוסויריהנוארוהנאטקנדאתיששעכ

"שמשהמ'בקלתברקתמשכאוהשודיחה

לשריכזהאלוהעטשימלfרורמאהזלו

ןיאשותואןיריזחמןיאתיברעשדחשאר

תלפתםעטכהלילבשדחהתאןישדקמ

יכרובעבו,הזיתזמררבכותושרתיברע

תטשפתמההלודגהשאהןמתלבקרקיע

יהקלחהלתתלונקיתןכלעהלחתהב

תאמהזסרפלטונוריעששדחשארלכב

היהתאלוגרטקתאלשידכ'תיךלמה

הפיךלוכאנשהבינומדקהשחנהתמהוז

,ךבןיאםומויתיער

ברקתארהיסדכ.רהוזהרפסבו

רעתיאאשמשל

חבדיחאוןופצדארטיסאוהךורבאשדוק

רעתיאםורדוהיבגלהילךישמוומיחרב

ארבחתמואקליסארהיסוארחואארטסמ

ליטנוןירטסןירתמאקנןידכוחרזמב

ארהיסאכרבתאןידכויאשחבןאכרב

הלעבבאתתאהברקתמאכהואיילמתאו

וםדאיפיישינקוידאזרתיאדומכו

תירכהלולארשיתאליצהלןידהתדמב

ינאיכעדתתאזבזירמאהכ"םירצמהתא

עדתתאזבכעהכתלמיפרבכירמוגוי

םימחרתדמיכיתזמרםדלםימהתכיפהו

רובעבםעטוןידהתדמלםהלהכפהנ

תראזתלמךלשריפרבכךיתדמעהתאז

דרבהתכמבורמאןבחוןכחיכומופוסו

לכורמאשהמלזמרדרבותולוקןתנייו

ןכלעוונידתיבואוה"ורמאנשםוקמ

ךלהתוכעודחיםיברועמםימהושאהויה
r - הצראשא" ןבהו

הערפלאאב

:ןעמל
םתאהתואיכםעטו"םירצמתוכמואב

ולעיבותכשהמלזומרישןכתיםישקבמ

- לע" ןבהוחבזמןוצר

הלילהוצחכיירמאהכהשמרמאיו

וצחבהתויהםעט"םירצמךותבאצויינא

לועפלןידהתדמתלשממזאיכהלילה

םידאמתעשהתיההעשהתואוהתלועפ

ישמחבירהש'גירההלעוםדהלע'נוממה

ישימחלילבוירצממוניתובאואציתבשב

שנצכדוסבושחתשכוםירצמירוכבותמ

ישארבשנצכםלחתולילישארבםלח

לילתוצחבםידאמתלחתאצמתםימיה

הניכשלזמרהאצויינארמואו,ישמח

'ייהנהםעטכאצויםעטוינאתארקנה

תדממאצוירמולהצור.ומוקממאצוי

'ןידהתדמלולאבוםימחר

ונושלבלכץרחיאלרשיינבלכלו

הרמשמדוסךליתזמררבכ

הלאיתותואיתיש

iiiiדאז IIונוקיתו"
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אב.-2

אבזאאיינחרוסעבתימםויאבראניד

לארשילעגרטקיאלשידכזגרטקלןטשה

ןיבדחאשיתאוהךורבשודקהולךילשה

ידבעלעךבלמשהולמאובויאהזויניש

בויאלעtשאלןטשהיכעדויהתאובויא

שרפתישידכולונתנאוהונבשודקהאל

תאחינהשהיהןכוםהבעגיאלווינבמ

םקיראציאלשידכבויאבקסעתנוbרשי

ינרפרפיויתייהולשבויאאשוהזוינפלמ

הרטמלולינמישיוינצפצפיויפרעבזחאו

תארומשלידכלרתרטמרמשמםוגרת

שיתהוםצעהדוסוהזולצאינמיקהtiרשי

מובהואלךפהנובלכלוכילשהביכ

וינפהרפכארמאיכ'ובנזבולשכשכמ

אדכוליוארהאוהיכריעשאוהןכלעו

"םשודקריםיריעשו

'חרישירלכביזחאתרהוזהרפס

אארהיסדכאחריו

רשבלכץקיאהלהילןיבהאשדחתיא

היבקסעתאלןינברקלעריתיאדחקלוח

לארשידארטיסאהיוהיקלוחבשמתשיו

ןהיכלמםעןודחייתדןיגבוהיידוחלב

ושעדהיקלוחאוהדןיגבריעטוהיאאדו

לעוריעששיאיחאושעןההיבביתכד

ןוניאלארשיוהיקלוחבשמתשמוהיאאד

ןאמדהיקלוחהאכזוהייקלוחבןישמתשמ

יאלואליעליובוחןורכדיאלדליכיד

ןיעבוהלוכלארשיושיבלהילעןוחגש"

יודוחלבשנרבןכשלכהינימארמטסאל

ןניעבדאליעלדהאליעאזרבאהדשכו

ידכחריואחרילכבהילבהימלרמטסיאל

אלדןינבריעשדחאתדחתאליעברהוס

יזחאקדכהיקלוחלוטיואתוודחגרטקי

להשודקבאקנילאשידקארהיסוהל

לכבשדחתמדכותואיקדכהיתותדחל

אאהורענירקיאךכןיגבאחריואחרי

אנמיקוא

באנוקיתואזרוהיאימניכהונוקיתז

אתתלימניכהןווגבשירפאלוכובקונד

תוחתהרחואהאתתםדאדאנוקיתואזד

אלמשאעורדדומכותתאד'נוקיתוארהיס

ומיחרבאלבקלרעתיאוהבדיחאאליעל

אעורדוהיאשחניאהאתתלימניכה

ביכרדןאמהבדיחאואבאסמחוראלמש

אפטוקדוקיצבהלךישמוארהיסלהיב

יברקמאתתללארשיןידכותנאתסיא
רהיסוהירתבאךישמתיאשחנוההוריעש

'כרבתיאלרשקתיאואליעלאקלסוברתא

והזאתתלתכשחתיאדהמאהפנאירהנו

ורמאוהיפהצפקהתלועולזאזעהדוס

ךותלןתילידכםינחכתרותבלזוניתובר

תישארבבלזוניתוברורמא"ןטשלשויפ

לשמ'מאאחאיברדהירבאנינחיברהבר

באזאבונאצבטיבמודמועהיהשהעורל

שידכדחאשיתולונתרמאולגוודזנו

רמאאנינחיברבאמחיבר'ובהרגתיש

בלכאבודועסבבשויהיהשךלמללשמ

דחארבאולונתךלמהרמאולגוודזנו

אלגרטקמהשידכןינעהדוסוובהרגתיש-

עבותוניאאוהוליאוהוינפלמםקיראצי

לשמדועורכזנהלשמהווינפלמןידקר

היהשהעורללשמל?'יתוברורמאשרחא

תאריבעהלהצורורהנהתפשלעדמוע

רזפלרדעלאבבאזהארוויניעאשנונאצ

ריבעמינאשדועבהעורהרמאונאצתא

המ,ולאתאלכאיובאזהאביולאתא

ונלטארמאקזחולודגשיתרחבהשע

'והוומעקסעתמשיתהשדועבוולוננתאו

םילשמהלכינאצתאריבעאשיתהםע

גרטקמהשדועביכבויאלעורמאנולאה

תמאןידעבותואוהךורבשודקהינפל

שארבזויהוםכותבןטשהםגאבורמאנש

םויבחוהוומוגרהוםויהיהיומאנשהנשה



הפ- 'אבו

ילצםאיכםימבלשובמלשבואנונממ

לכןידכוהילהייפכאלוהילארבתלשא

םעטהזויטלשאלהירטיסמןייתאדןוגיא

מ'ו'הזןבהווברקלעוויערכלעושאר

הבועטיאלוםלשדוחייהדחילםעטה

תאלםצעוםעטהזוןינבהןמהדירפהל

תוצמלעותליכאתוצמהתיהו,ובורבשת

לזמרהצמהיכהלולכהיהתשםירורמו

ונושלוןידהתדמלרורמהוםימחרתדמל

'ןכחיכומ

הזהקוספהיוגוותואולכאתהככו

םכינתמרמאינשרדךלרמוא

'ורונחםהלושעיויפשהמלזמורםירוגח

ךברחרונחגשןידלזמורהרונחתלמיכ

ליחתשאלערמאנהינענכלהנתנרוגחו

'כילענוהזוירסחםרוגחתלמכעוהזןבהו

וםילענבךימעפופיהמאדכםכילגרב

תאיתרבעילקמביכאדכםכדיב'כלקמו

ןוזפחבותואםתלכאוהזןבהוהזחןדריה

מתניכשדוליהבבהיתיןולביתועבית

אבאאתליכמבלזראןכו'אמלעהיראמ

'ניכשןוזפחהזרזעיליברםושמםואןונח

לוקרבדלרכזרבדלהייארןיאשפעא

'חאדמועהזהנה"רמוגואבהזהנהידוד

לתןוזפחבהיהידיתעלףאלוכיונילתכ

יכהברתומשהאבוואצתןוזפחבאליכ

יגידתיבוינארבעשלואצתןוזפחבאל

םהינפלךלוהייונשםכינפלךלהמיתייה

ינאאובלדיתעללבאינידתיבוינאםמוי

םכפסאמוייםיכינפלךלוהופאנשידבל

רשאכאוההזהשרדמהדוסורשייהלא

םמעהבקההיהםירצמתלואגביכשריפ

דיתעללבאהלילבםהמעונידתיבוםויב

אדכהמלשתועיריכהניכשההיהתאובל

ריאיםויכהלילו'העיריכםימשהטונ

תדחוימימחרתדמבלכחוהרואכחכשחכ

אמעןוניאןישידקרשיךכןיגבואנפיקוא

הצעןולביהיהבקאשידקדוחייבדח

אמלעבןוניאןיאכזאלוכמאבזתשיאל

ךמעו'נשיתאדאמלעבןוניאןיאכזוץד

המםעטןיבתןאכמוירמוגוםיקידצםלכ

םלכלןורכזשדחשארףסומבונקיתש

"אנושדימםשפנתעושתויהי

חספוגורמאלרשיינבתדעלאורבד

'שעלזמררושעבמהיהוחקמירצמ

ךלןתאחספהינינעבוהמילבתוריפס

םירצמתלואגיכונראיברבכרחאללכ

לודגהשהחכבלונהךאלמידילעהתיה

לודגחכבםירצמץראמתאצוהרשאוהז

רובעבוהיkזמורחספהןמהשהוקזחדיבו

תויהלהוצןכלעימחרהןמהלולכהתויה

לfראשןינעכוזתאוזוללוכודמהיכרכז

ליבחלילתדמוהלילבםויתדמיכזהלידכ

'שהןוצרלאבאוהיכימתותויהלבגהוצו

יתיערהפיךלוכהבגשניכשלזמרדבכנה

םולשםישלאבשרחאמיכךבןיאםומו

לכהו,ומתופסןידהתודמלכםלועב

ילחדימתינפלעהבעמשיךפהםולש

ותטיחשתוצמהתיהודאמהזןבהוהכמו

קחציןקיתשחנמהתליפתתעביברעהןיב

םדהתניתנוהנינעתעדירבכוהעוניבא

חברקחתמגודוהוזוזמהלעוףוקשמהלע

םכלםדההיהומאנשןינעכאיהההדמל

'תיהו'וגוםשםתארשאםיתבהלעתואל

הלילתרדפלזמרהלילבותליכאתוצמ

ותויהלםעטורקבדעונממוריתותאלכעו

תלכואהלעמלששאלזומרלשאילצ

םיגרטקמהחכוהחכשיתהלךירצושא

לשברוסיאםעטהווםשמםילבקמה

"םימבלשובמ

ארטיסאוהחדהלמבחתרהוזהרפס

ולכאתאביתכדןוהלד
רמאנש



הערפלאאנ":

י

,"ספשהשעאםירצמהלאלכבו

יכךליתזמרשדוסההז

ירשבשתולשממהלכלשארםירצמ

ידוקפירוכבלכיגורהיו'כיפלותומואה

תוצמםימיתעבשםורמבורמהאבצלע

.הצמתליכאבויחםעטירמוגוולכאת

לכץמחתליכארוסאוןושארההלילב

.המלזמרץמחהיכויתזמררבכהעבש

'ץמוחולועמףכמןושלמאוהוהצומחה

.תוחנמהןינענוםימחרתדסלזמרהצמהו
.זתאזההוצמהתגהונויהגברתויראבתי

הבהלולשישושודקהורוצ'זלזמרםימי

.חכהלכןתיותועיטנבץצקיאלשידכו

הוצכעלודגהםשהחכיתלבהניכשב

םימחרדממותעדזוזיאלשהצמתליכאב

ונשיץמח'כאתלבבונשישלכלזראשוהז

זמרןיבתןאכמו,'וכוהצמלוכאםוקב

"ןבהורואשהתברקהרוסיאב

:ירמוגובוזאתדוגאםתחק

והזיכךליתזמררבכ

יכמ'ו'ןידהתדמתוצרל'נדקהתמגוד

,הבשלארשיתסנכלתזמורבוזאתדוגא

םדבהתליבטםעטוילכהףסאנודנאנ

הנווכהושאבלבוטהבהשלזררמאמכ

?רזמרנההשקהןידהתדממחכהלבקש

יתשלווקשמהלאםתעגהוםעטהזוםדל

?רוהלוונינולחבתומהלעיכךרדכוזוזמה

"ץורחהםנידעיגהןוילעהיתיבדעש

ותיבחתפמשיאואצתאלסתאו

הזןינעיתראיברקבדע

םילבחמלתושרןתינשןויכחנתביתיפב

דוסהזועשרלקידצןיבןיחבמוניאלבחל

ןמזבתולשרדמבו'הנבראבתיןיידעלודג

אלוומצעםדאהאריאלריעבבערהש

תרומהךאלמשינפמריעבידיחיךלהי

אדלעולבחלתושרולשיוםשאצמנ

ביתכ

זמרנווגוםימםגאלרבדמםישארמאנש

םימיבהעאיבנהוהימרירמאמבהזדוס

תרירבןוראדועורמאאל"יםאנהמהה

ירמוגוורכזיאלובללעהלעיאלולי

ירמוגויאסכםלשורילוארקיאיההתעב

םג'הנבומוקמבראבאתירבהןוראדוסו

םשרמואתוינעתדקפבהזוזמרלזר

ינמישעשרהבהינפלbרשיתסנכהרמא

תלאושתאיתבהלרמאךבללעםתוחכ

הארנוניאםימעפוהארנםימעפהזרבד

םיניעלהארנהרבדךלהאראינאךייח

'ריפמאמההזיפו'ךיתוקחםיפכלעןה'גש

יכיבתוליכשתשמויובלtאבצעתיווספב

ינטיעלהלתצקהמודןוזפחבהליכאה

ןיבתןאכמו,הזןבהוושעברומאהאנ

ילילבלfרונקיתשלאמשתבסהדוס

•חספה

ירמוגוםירצמץראביתרבעו

ביתרבעולfרושרד

ךאלמאלוינאהזההלילבםירצמץראב

אלוינאםירצמץראברוכבלכיתיכהו

ךאלמהאלוינאורמאבהמתתלא'ףרש

ךאלמחלשיוביתכו,חילשהאלוינא

תיחשמהןתיאלוביתכוםירצממונאיצויו

תוכמיכןיבתשכ"ףוגנלםכיתבלאאובל

םשהחכבןידהתדמידילעויהםירצמ

ךאלמארקניכךאלמחלשיווהזולודגה

בתכלfברהםנמאיתעדירשאכלאוגה

ךאלמהאוהתיחשמהןתיאלוםעטיכ

רמאיוןינעפףגנהתעבםלועבתיחשמה

אלךדיףרהתיחשמהךאלמהלא"
ידכעהכמהאוההבהיכםירצמבתיחשמה

הבקהםהילעהלגנורמאתורוכבתכסמבו

וזועגיכשלוהבקהלזמרהודובכבוומצעב

תעדיוי'זיינאםיטפשהשעאזמרהזלו

-יי'גאשוריפ



ופ הערפלאאב

"םלשדוחידחלוהמלדובכקולחלידכ

"ותושעלברקיזאורכזלכוללומה

ותבכעמוידבעווירכזתלימהנה

האמוטהתוחכדועביכעטהחספהוכאלמ

הניכשבקבדיליוארוניאוילעהלרעהו

תקנויהניכשהזאשדקתירבתואולגהבו

לכוםעטהזוהזונזמררבכוהרהטוקממ

- יובלכאיאללרע

:"'וגוםחרלכרטפרוכבלכילשדק

ראובמוטושפיפלהוצמהםעט

גורהיוונחלשלהערפשקהיכיהיווספב

דטפלכילחבוזינאןכלעוגורוכבלכוי

רובעב'הדפאינברוכבלכוירכזהםחר

ירוכבוןידהתדמקלחםירצמירוכבויהש

םרפכתתלתודפלךירצכעולוצינטרשי

תדקעביתזמרשומכרפוכיתאצמץנעכ

אהתאלשןהכלותניתנםעט'תיהוקחצי

לארשיבםרחלכןינעכהשקידהתדמ

אוהיכרומחרשפלכםעטהזוהיהיךל

םירומחרשברשאאדכהאמוטהחור

תדמלזמרותפרעוהדפתאלםאוםרשב

רובעבםעטוןנהוהפורעהלגעדוסבידה

רמאשהמהדלעלfברהבתכיהשעהז

רמאייוהונאויkהזומכהזרובעבבותכה

ונאיצוהוונמעהשעודובכוומשרובעביכ

הזתלמיכהעודיותנווכוכוםירצממ

ורמואוהחהניכשלילאוקידצלתזמור

ןינעכוניתוכזבאלוודובכוומשרובעב

"אוהעשונוקידצ

: ןורכזלוהכדילעתואלהיהו

r.עןנובתהלךלשי-ךיניע

שארבשוישרפעבראםתנווכויליפתהדוס

הלודגהניבהמכחתוריפסעבראליזמור

הנושארהןהילעתורומוישרפהוהדובג

איהשתישארלעהרומרוכבלכילשדק

אדורהוזהרפסבהילעורמאויהמכה

ירקיא

יוארתתהמלוינבלבקעירמאיוביתכ

םדארינסריעברבדהשןמזבובאצויכ

ושרןתנשןויכיכקושבהארתיאלוומצע

בייחתמוהיאוקוזינובעגופשימלבחמל

ואצתאלםתאובתכלfברהוושפנב

חתפמואציאלשkרשיתאבותכהריהזה

רבועהבודקהשיפלאוהההלילבתיב

םוקמלםוקממרבועשךלמכםירצמב

ובעגפיאלשוינפלולשןירוטלקפסיאו

םיהלאייאבורמאנשובלכתסיאלוםדא

רוצהתרקנבךיתמשוןכוךמעישודקלכו

.הלעמלשאילמפמוילעןגהל

רוכבלכהכה'יוהלילהיצחביהיו

בשויההערפרוכבמירצמץראב

רובהתיבברשאיבשהרוכבדעואסכלע

אוהייורמאנשםוקמלכהמהברוכבלכו

ארמימוtזועןבןתנויםגרתןכוונידתיבו

ארמימשוריפתעדיויארכובלכליטקייד

ינשמורוכבהתתימםעטויהזיתזמררבכו

םיבוטבקרהנואמצהורתתאליכימעט

שייכדועוולחתישדקממזןינעכהבש

לעוחיכויץקןינעורתויםאהחכרוכבל

.הזןבהוםחררטפביולתןכ

יפתעדירבכ"וגוחספהתקוחתאז

תאזלעזמרנהזמרהו"תאזתלמ

הניכשהתולגלעזמרשהלילאוהדפסא

אלרכנןבלכןכלעותקוהןכםגארקנו

וניאהיתוצמרמושוניאשימיכ"ובלכאי

ןיסנכנהלכהזםעטמוהנממונהיליואר

יריגיארקנץריינתמוהניכשהיפנכתחת

"ףודרתקדצקדצרמאתאדאמכקדצ

להאחתפמוןינעכלכאידחאתיבב

היהתשןינעהוואצתאלדעומ

ןאכרבלטנוןינעכםשהיוצמהכרבה

אלאהיוצמהכרבהןיאיכתעדיויאשחב

עטהובורבשתאלםצעועונצהרבדב

שי"



הערפלאאב"י

עבראהםנמאישארבשןילפתולארמוא

חצנתראפתלזמרםהעורזבשתוישרפ

'זמרנהרשיסנכתרטעתמםהבודוbידוהו

זמרהוויתואעבראןבםשלשהיינשאהב

'ונתכותשאלוםדאלםיהtגיישעיוםהב

םהבזמרהותשאלוםדאלםשיבליורוע

ךכיפלווזועתניכשואוהךורבשודקהל

הרומחהשודקשארלשןילפתוארקנ

םהיניבחשהוהלקהשודקדילשןילפתו

תאוזובכעמןיאיכףאתועיטנבץצקמכ

"םהיתשחינישדעםלשדוחייןיאוז

תרישמחההריפסלזמראלמהכדיבתכנו

חהכדיתארקנהתילמשהעורזבתזמרנה

דיהשרמולהצורםבההכאלוןושלמ

ןמןידבתובוטהתענומאיהתילאמשה

תסנכלתזמוראההרחאןינע'םיעשרה

עבראןבםשלשהינשהאההאיהלארשי

תואלההיהוקוספהשוריפהיהיותויתוא

דיוביתיתשםההכדירחאןינעךדילע

תסנכלתזמורההכתלמיתשריפרבכוהכ"

לכמםשתזמורדילשהלפתיכלארשי

התחנהםעטתעדללכותולאהםינינעה

ילאמשבו

ךדילעתואלהיהורהוזהרפס

חכדילענמיקואאה

הכדי"ירמאתדגאדרפסבואbמשאוהאד

ורמאשוהזךערזאהיהכרמאתאדהמכ

ךורבשודקהינפלtiרשיתסנכהרמאלזר

ךבללעתוחכינמישםלועלשונובראוה

לאיירמאיואדכבלהדגנכאיהןכלעו

רובעביכןישרפמדילשהלפתןושלוובל

ידילעקרהמצעדצמםויקחכהלןיאש

ןכלעקידצהךרדהלאבהתראפתהעפש

ילבמלפתלכאיהןושלמהלפתתארקנ

לעקרמצעינפבתלעופניאוליאכיחלמ

דודתיבתוכלמךכיפלוחלמתירבידי

תארקנ

אתוכישמלכדאחתפםחרלכרטפירקיא

םשלשדו'בזמרנהאיהואליעלדאדוחייו

ףוסןיאבתראפתהדחאתמירהדחוימה

שדקדוסבתישארארקנההמכחידילע

תאיצילע'נובתהלהיינשירוכבלכיל

tארשיתאיצישינפמהניבלעחרומםירצמ

רשאםידבערורחישלעהרומםירצממ

םישמחהתרנשבאוהלבויהולבויבאוה

םירעשםישמחהלשישהניבלובזמרהו

דחוימהםשלשגושארהאהבהזומראהז

תאצוהקרהבןיאשאההתעונתבןנובתהו

'ךבצעמךליחינהםויבאדכחורה

ואציהניבהתרדמביכעדתהזןיבתשכזי

הניבהירעשוחתפנזאוםירצממלארשי

םישפחהרותבםירצמתאיציאצמתןכלעו

לארשיינבולעםישומחודוסוהזםימעפ

קזוחביכוזשרפבותכהוהזםירצמץראמ

יכדיהקזוחאיההניבהיכונאיצוהדי

הניבהחכבותילאמשהדיההנממתבאוש

םהלוחתפנוםידבעתיבמלארשיואצי

םישמחםתואאלמלאוםירעשםישמח

תאצלkרשילתלוכיןיאוחתפנשםירעש

ןיאורוכבאוהירצמלשרשהיכםירצממ

לעוונממהלעמלשהניבהאלאוללוכי

אוהךורבשודקהאיצוהאלולאשונקתןכ

ינבוונינבוונאירהםירצממוניתובאתא

לfוניתוברורמאווכוםידבעושמונינב

הנשושההמםיחוחהןיבהנשושכקוספב

לארשיויהךכטקוללהשקםיחוחהןיב

יעמשתישילש,םירצממלאנהלןישק

'היהותיעיבר'דסחתבהאלעהרומ

לעתרהזמשהשקהןידהתדמלעהרומ-

תרטעתמתוריפסעבראהולאבוןישנועה

לשץותואבזמרגהןחינמוארשיתראפת

ךילעארקנ"םשיכדוסוהזדחוימהםש

לודגהרזעילאיבראינתו'שממוזםש



זפהערפלאאב

ברדארפסבןגינתו'ןישמחלבקלןישמח

אליעלדןיאיגסןיערתרמאדאבסאנונמה

ןימיתסווהואוהךירבאשדוקרבתאאתתו

ןולאקפאלןיגבןוהילושלשבןירטקתמו

'וההדןיערתןיליאמאהדרבללארשיל

ןיערתראשלכירטקתמויחתפתמאחומ

ןיערתןוניאוחתפתאוורבתאדאלמלאו

ןינרחואןחתפתמווהאלאחומיאהד

אתודבעמלארשיאקפאלואנידדבעימל

האליעאמיאירקיאדיאהבםיתסאלוכו

?אמואתתלדאמיאלאליחרעתיאחנימד

לאוניזאהילאימואלוביתכדאיהההיא

הבקהזזאלימאלאלאימואלוירקת

?ימאהלארקדדעלארשיתסנכלהבבחמ

אתיבאיהדהאליעאמיאמאקפניאהו

אחתפתאדשידקאמשדהירקיאדאניינת

אבקונדהאחוראקפניאהמו"ערתשמחל

וקפנדןילבויןנינתואמטוחדאקשדרפד

'דחאתיאאחומיאהבתוריחלןידבעןוהב

ןישמחןוניאואלבודןינשןישמחןוניאד

והבדהיבןדחאתאורמועדאנבשוחדןימוי

אחיינלןוהיחוראקפמוןידבעדיחורץחיינ

ךזגרמוךבצעמךלייחינהםויביתכדהמכ

אהייג'הךכןינבוהשקההדובעהןמו

תאיצידאתיביאהואחוראקפאלאחורד

.אשידקאמשדהתאבואלתהיבםירצמ

דסחאילתודיחאאבאדארטיסמיזחאת

הרובגאקפנאמאדארטיסמהאליע

.ותאוהבארטעתמוהבקהדיחאאלוכו

'אבסלארשי,לארשיעמשהאתילת

אדןועמשיברינתךיהלא'יתאתבהאו

ארטיסבארטעתמtארשידהאליעאזראוה

ארטיסברטעתיאוםהרבאוהיניאמואבאד

ןיגבתבהאוןנינתקחציוהיניאמואמיאד

םעדסחדיבעאכלמלריתיהילםיחרד

תמאד:'רקיאדאוהריקידסחויאלוכ

.אלד

,הלפתינאורבדלןמיסיחלמתירבארקנ

וזיאםרמואכהדובעהלפתרקנןכלעו

הדובעישממבלבבלבאיהשהדובעאיה

עטהוםחלעבשיותמדאדבועאדכשממ

הלפתיכףאהלילבןילפתןיחינמןיאש

.ןהבחיפיאמש'ריזגהילאתזמורדילש

אלשתיברעתלפתרוטפםעטכאוהוא

'חינהלןיאוטםויובשבודבלהלוננובתי

ןהשםיבוטםימיותותבשואציורמאשומכ

תלפתבזומרהאהבשינפמיתואןמצע

הכאלמהלעהרומאיהוםלועהארבדיה

ףאקיפסמןושארהעטהוהשעמהלעו

תבשהיכםיבוטםימיותותבשרוטפל

'ןוששלהחמשלידעומהורומשורוכזל

איהתחארמאנשתחאתיבדילשהלפתו

•יתמתיתנוי-

'שדוקחנאדילפתרהוזהרפס

רביעבדאוהךירב

'שידקאמשוניאדןינבםוילכבחגאלשנ

ןנתוךילעארקנ"םשיכביתכדהאליע

אחומאשירדןילפתןיליאו'שפמ"םש

ןירתורקיאהאתתאחומבךישמיאדהאליע

.דחבןשרפתמותומכחביתכדחניאויחומ

לכילשדקביתכדיאהרמאקחצייבר

ןוניאלכםיתסיאולילכדארתכאוהרכב

אתוכישמאלעאלםתסרוכבלכיןיארחא

רטפירקיאאדואלוכדאמיתסאליעלד

אדוחייואתוכישמלכדאחתפםחרלכ

דו'בםיתסוןועמשיבררמאויאליעלד

שדקאוהדןיליפתדאתיבדחשידקאמשד

"אתיבדחהאליעאחומםתסרוכבלכיל

אחומהדוהי'ררמאךאיבייכהיהואניינת

ןיאינס"ערתןיערתןישמחלןיקפניוערתד

יתאצוהרשאיתכדיאינס"ערתיבקלוניא

,םירצממיךאיצוהםירצמץראמםכתא

ןוניאוירצמדאגרכודןיאינסץנמזרכדיאה



הערפלאאב-."

,'ירבהתואתאזביתכדתואירקיאאדלעו

רמתיאאהואהבהכדילעתואלויהויתכו

,אבסלארשיאביייבררמא,לארשיעמש

ןיעבשאללכאלאברברערמאקחציבר

ומכלארשיעמשאלוכדאתודהסדןהמש

ףוא'םימשהוניזאה,םימשועמשביתכד

'אשירייהלמדחאלכוbרשיעמשאכה

ירקיאואשידקאקיתעדוריהנבאלוכד

ןיקפנדץעובמוילחנדאתקימעוניהuיבא

ומילש'גליאדאפוניי-אלכלןירגנו

דחאלוכולארשיתסנכדחא'ןישרטד

חכתשיאאלואדבאדרשקתיאואתומילש

קחצייברינת'דחאלוכאלאאדוריפ

ןילפתיתבעבראהאליעאשידקאכיתר

אשידקאכיתררמתיאדהמכוחנאד

דחבןלילכדןינרחאיתבעבראארחא

אבאיבר'םיקואדהמכהארתבהחנאד

ימקואדאההילרמאןועמש'רלהלחלש

אשדקןוניאואמלעדהירמדילפתברמ

ןיעוצרןוניאוןילפתלשאכשמןישדקד

*הל"שעיולאןלנמתכמסאשודקירקיא

םדאלםשיבליורועתונתכותשאלוםדאל

אנונמהבראמקואיכהואקיידותשאלו

אהבהכדיאעורדואשירדוניאוליאואבס

הומקואאמורדיבתיאנרבחוהומקואאהו

ילשדק'גוגיאהכילפתיתבןוהלדאזרב

היהאלוכדהאליעארתכליבקלוכבלכ

לבקלתבהאועמשהמכחליבקלךאיבייכ

ןלילכרתבלידסחלבקלהיהו,הניב

דחעירקיאדאלאמשאעורדבוהלוכ

הרותאלאזועןיאוזועעורזבוביתכד

ןבשיתמאלןילימו'ןילפתאלאזועןיאו

-אוהןוילערתכדןיגבאמעטיאמןגנל

היהודועואנבשוחבאלאוהואלוכלילכ

רתאאוההאילתירצמתאיציבךאיבייכ

.אלאדלעוןידבעלוריחחיבחכתשיא

ןקתתמ

אתומיחרינביעבאלהילערנא'עבאלד

הילתתומיחרבוריתיהילםיחרדאכלמיו

םיחרדןינבויבהואםהרבאאדלעודסח

תבהאואדלעואמלעבדסחינסאריתייל

אתיבאיהאדודסחאיילתאתומיחרב

ורמשה"עומשםאהיהוהאעיבראתילת

אנידואפיקתארובגייףאהרחוםכל

"האליעאמיאדארטסמאקפנואיהאישק

קפנארטסמאנידאיהתילדגעאןנינתו

עמשםאהיהואמיתיאוהאליעהרובג

ןירתכלכמארתכתילאנידאיהואלד

הרובגשכשיבובטלילכתיאאלדכלמד

ליטנעבראןיליאושיבובטלילכתיאד

ןיליפתןוניאןיליאווהברטעתיאו1ןול

יורטעברטעתאוקילסואנינתהבהחנאד

לעווהלוכברטעתיאויאהלויאהלדיחאו

האתתואליעדאלוכדאתועצמאואד

יורטסלכמאתומילשאתמכחהאזחאל

ןליאוירמאדהיאליעוגיאליטנןוינח

שנ'רביעבךכןיגבהנקחנאדןיליפת

ץראהימעלכוארוהילעוהבהראפתיאל

ןוניאישממ"םשךילעארקנ"םשיכ

אלמשאיהאעורדןילפתאשירבןיליפת

תואלהיהודההזועמאתריוזועירקיאד

יאנמיקואדהנורחאאהאיהוהבהכדילע

הארתבאהאדלעוtארשידןוהקלוחהאכז

ןוניאןאמואלאמשאיהדןילפתאלטנ

'דחבןלילכאדלעיאפוגדחקנאדעברא

אהאיהודוסיחצנדוהתראפתןוניאןאמו

ןיגבאדיחאאיהאדיחאוהלוכוהכדיד

רמאוהלוכמאלילכווהיינימאכרבתאד

תאתיארוביתכדאהיכהיאאייחיבר

רמא'ןילפתלשרשקאדןנינתוירוחא

ורירבאלוכואוהריפשואגמיקואאההיל

דחהעוצראיילתיאהמאדלעוהלמד

הינימוגזתאויאתתןיילתהגימאהדאתתל



,חפ* .הערפלאאב

הירוידירשיו'תוכלמהילידיתימלתתו

ן"שדוסבררועתהלךירצהתאםג.הילע

השמלהכלהל?וניתוברורמאשילפתלש

תובאהשלשלתזמורתחאהןישה'יניסמ

ןיצקועשלשהקרןיאןכלעוםינוילעה

יעיברלגראוהיכםהמערודלתרחאהו

ס.לאמשבאיהןכלעויתעדירשאכ

ןישרמאקחצייבררהוזהרפס

תלתבאמישרד-

איהאזימרןירשקעבראדןישוןירשק

אתלתהעבראלאיהאזימרואתלתל

אדחכשידק'כיתרוהימלעבראןנירמאד

אכהמו?האליעאנוקיתדאללכאדד

בוהיחראביאתתןכשמתאוןשרפתא

אשירדירעשינהכןילתדוהיעוצרב

ןוניאלכוהיינימןכשמתיאווהבן"לתד

התאםגוהיירתאבןרשקתיאדדעןיגרחא

תולצאנהתועוצרהיתשדוסתעדלךירצ

םהשדוהוחצנלזמורהשארבשןילפתמ

לארשיתראפתמםילצאנהםיקושהדוס

דועויששידומעויקושרמאתאדהמכ

"הנבןכשמבהזדוסראבנ

ןיקפניעוצרזירתרהוזהרפס
:ארטסמואהרטסמ

טושקיאיבנדחוריאחדןיכריןירתאזראד

ץרתןיקפנאליעלמאהדוהבןדיחא

תדחאתיאאדואלאמשמואנימימןיעורד

איהדןויכתתלןיכריוטשפתיאתבלוהב

'תתלתחנתואיאקדכאליעלדחאתיא

דחאתיאיהיאדכואהסולכואבדחאתיאל

ומישרוןיכריילופשבתדיחאאליעל

ןידכאליעלמהלעאשידקתירבדדוד

ןיבתןאכמואהדוחייבתדחאתיאהיא

ןבהותירבהדעועיגישאוהםתוצמיכ

םינשלדחאתלמםקלחלעןבחו,הז

ארקנהלארשיתראפתלזמרהודחא
תא

ןיירשהמכחמאנאויוהיחרואבןקתתמ

ןכותלליטנאוהךירבאשדוקואוהיכהו

רתאבעברא"אתתלעבראאליעלעברא

'דדןיגב'ירשבילדרתאבעבראאחומד

והבארטעתיאלשגרביעבושקתיאאדב

וארויתכדהאליעשידקאמשוהיאדןיגב

ואריוךילעארקנ"םשיכץראהימעלכ

אשידקהרטעברטעתמדןאמלכוךממ

אעיקרדךלמהבקואעראבךלמירקיאאר

ךלמהבקדהמכםיטהרברוסאךלמרהה

רפסבןאכדעאתתלךלמאוהךכאליעל

המלכללוכאוהיכוילעןנובתהרהוזה

ידיבתרואהדחייבותכההנהו'ונרמאש

ךדילעתואלךלהיהו'גשםיניעבןורכזהו

זמרתרואהיכתעדיוךיניעןיבןורכזלו

,לאמשבאיהןכלעואיהתואיכניכשל

חומבאיהןכלעולארשיראפתלןורכזהו

רהוזהרפסביתאצמדוע.ותקיגיםשמיכ

הדוהייברהזןושלביטוקילרתביטוקיל

.רזעלאיברלהוחכשאאייחיברויסוייברו

'ןילפתביאליעןיזרילנמהוהוןועמשררב

רמקיסעאקיאמבהילרמאהימקולע

אוההאכזאנימאןילפתדאמעטןולרמא

והדידאמעטעדיוםיליפתחנמדשנרב

רפאהלמןלאמילרמדהימקאחיניאמא

האיגסתומיחרבהבקדיובאמאנעמשאנא

דבעמלןולרמאלארשיםעהילהוהד

אליעלדהאליע'כיתרדאנווגכאנכשמ

ילושעודההןוהמעהירוידרדימליתיז

אכהדובאמאנעמשו'יתנכשושדקמ

אתאקוספיאהבןיליפתדאמעטםיתס

אשדקמדיבעתואאליעלדאנווגכיזה

הירוידהבקירשאןכרתבוןיטידקיוכיתרב

יראמאנרבחורעתיאאדאנווגכןוהמע

אוההיוהימלןילפתדאמעטבןיתינתמ

אליעיוכיתרןיאליעיוכיתרדאמגודארבנ



הערפלאאב

תוישרפבםיכרכנהלגעהתורעשדוסלע

ןתויהלהוצמודאמלודגדוסאוהיכ

ונילאםילשהלםיתבלץוחןיארנולגעמ

ומכונתשודקבקלחהלושעלוןידהתדמ

םדאךירציכחלריעשןיינעבונזמרש

ומכםימסרופמםינינעבדובכהלקולחל

רחארהרהלאלוןייולגןהיתולועפש

.ןידבוקדצבלכהיכהיתולועפ

ןועמשרהילרמארהוזהרפס

יזחאתאבאיברל

חורדןרמאקדןילימינהלכד3עףא

את'ורטסלכבהילאייפכאליעבאבאסמ

ילגתאלביהיתאאלדאדחאזרךלרמואו

יאהליזחאתןינוילעישידקןוניאלרב

הילביהיהבקאבאסמחורוהיאדרתא

ליכיוירטסמכלמלעבטלשימלונטלוש

הללקהיבאנהנאלושרתילואקזאל

ןולגרטקיאלדהינימארמטסיאלןניעבד

ןלתיאאדחאזראדלעוןלידאשודקוגב

אשודקונבריעזאתכודהילבהימליעבד

השודקונבאגרטקמחכתשמאלדןליד

ונטלושקפנןלידהשודקונמאהדןליד

דחאענצאלןיליפתדאזרוגןניעבוהיליד

אהדיזחתיורבלקופידאלגעדארעש

דכיאדרבבאסמאלאדרעשדאטוח

לבאהרועשכדיבעתיאוארעשוההובחתא

יעבארעשאוההובאסמאלאדןמתוחפ

ןלידהאליעאשודקונבהילאלעאל

ןלגרטקיאלדיגבאיתכודהילבהימלו

תיאורבלארעשאוההןמקופיואשודקב

אשודקבשנרבאוההלהילימחדכדיזח

ןמתלףתתשמהילידיקלוחוהיאוהאליע

חילשאבאלליכיאלוהילרטקיאלןידכ

יאוהילב'היאתכודאהדאתתלואליעל

ונבאתכודהילןניבהאלאקלוחיאה

אתתלהילאשאבאלליכיןלידאשודק

קילסו

רמואהאוהודחאבשיתברתלדלהא

יתייעריתוחאיליחתפלארשיתסנכל

זמרתלדהושארלשןיליפתחינמהאוהו

הלדאיהשדילשהליפתחנמההניכשל

יbרשיתראפתמהבלצאנהעפשהיתלב

דויהקיחריאלשדאמרהזהלךירצםג

דילשהליפתבשתיבהןמדיהתעוצרבט

דוסבונזמרשומכידצלזמרהבשדו'היכ

'זמרנההניכשהלעעיפשמהאוהוהלימה

ורובעםייקתילבלדילשתליפתתיבב

ומכיכבללעםששיאןיאודבאקידצה

'הזןבהוהלעמלהשענךכהטמלןישועש

ותויהבדאה'חיימלודגדוחיזהמכהארתו

ןיבםולשליטמודיבושארביליפתחינמ

וןידחאתמותבלבאןיבותשאלשיא

הריתיהביחוהבהארשקהזבהזירשקתמו

הרטעבךלמלריטעהלהכוזהרשא

הכרבתוליצאעפשקירהלותראפתמה

"ךתיבלאהכרבחינהלאדכ

ךירטצאאדדולרהוזהרפס

ללכאדעיאלד

לכודוריפדיבעיאלדדילשהלפתונמ

יהיאארוכדבדויוהיאיאהבהילידאודח

ןאמואדהבתבירקתאךכ'גבואבקונבאלו

אנודעמאוהקיחרארתאמהלקיחרד

יהיאוקידצוהיאארוכדדיתאדאמלעד

אלבהשא'היאושיאוהיאדו'אלבקדצ

אנדעתאלהבבירקתאהלידאודחיגבודול

הילקיחרתיאאנודעקיחרדןאמהדהב

ידבכמיכביתכאדלעואליעלדאנודעמ

לשםדוקדילשןילפתחנהעטודבכא

הרותהנשמבודגדוסובךלזומראשאר

הלעמלהטמלמהלועהלועהיכהנבי

לשהלפתכע'טמלהלעמלמדרוידרויהו

תרחאתמוהחנהבתמדוקתויהלהייוארדי

ררועתהלהתאךירצםג'ןצלוחשהעשב



שפ חלשביהיו

רשחיפשמהליפשהלוהמוארוקעלהצור

המואןיאלfראשומכםורמבהלחתהלש

'נשהלחתהרשלפונןכםאאלאתלפונ

טעממשכורמוגוםורמהאבצלעיידוקפי

הןילטבתמואהזלהברמוהזמעפשה

זאוןלטבלרחאהנוממעיגישכןינוממה

'מאנשוהזהמדאהיכלמןיבהמחלמאיה

ןמהצראלפתוםימשהאבצדעלדגתו

כעידוהלםסמדתוםיבכוכהןמואבצה

ןיקולםינפלכלעעמלםינוממהוקלשכ

אתקיספבלfאוןתלשממתחתןהשםתוא

ןביסוייבררמאלקוהמלפנאימשןמלק

ןמלקוהזומשהיהלקולשרשהאתפלח

הערפףדרשכיכןמאהועדולפנאימש

הלעמלהתיההמחלמהיכלארשיירחא

לכורוחבבכרתואמששחקיווהזהטמלו

,םערבחתנםירצמלשרשיכםירצמבכר

ירצעaכהדבלואמששולופסותנוtiמס

יגדאםעםחלהלואבוירצמבכרלכווהז

ויהשיפלוירמוגוםכלםחלייירמאנש

התיהךכיפלםיהלעםינברסלארשי

שבלזאוהשקםינוציחהםירשהתמחלמ

תוכלמשובלםישובלמינימגהבשודקה

דצמדסחהשובל"בקעיןואגתראפתל

דצמהמחלמשובל'וינבליצהלםהרבא

םירצמלשתובכרמםעםחלהלהרוביה

םישובלמהשלשהולאו"פייאי

תארסיודוסוהזטיואביועסיודוסבםה

ויהשינוילעהינפואהםהויתובכרמןפוא

םרבשהבו'צורמבהטמלשירצמל"גיהנמ

הסונאורמאזאוהטמלםתוחכורבשנ

לשירצמבםהלםחלניייכלארשיינפמ

לאוגינאשכהכקהרמאלזראוהלעמ

ךכרחאוהלחתםהירשמערפנינאםכתא

םורמבורמהאבצלעיידוקפיאנשםהמ

םהבהשועינאוהמדאהיכלמלע:חאו

ינולפרמאואליעלהילגרטקמוקילסו

אמוידבעךכוךכאתשהשדקמאקד

לעאנידרסמדדעיובוחןוניאךכאינלפ

ווהךכויודילעשנעתיאושנרבאוהה

ןארשדכאנדאזרעדיווהדידבעלארשי

אמויבהאליעאשודיקבאשדקתיאל

אקלוחבהימלדימילכתסמווהירופיכד

ןיגבוהייניבוקלוחהילבהימלרתאיאהל

רכדאלןותיאלואגרטקפחכתשיאאלד

ןיירשמהמכוןיליבחהמכדרשידןוהבוח

דכהינימהלמאלטנלןונמדזאדןוניא

ליכידןאמדחיקלוחהאכזאגרטקליתא

אלואליעליובוחןורכדיאלדאבזתשיאל

?לפתהדוסךלהנה"שיבלהילעןוחגשי

אוהךורבשודקהו'יניסרהמםתניתנב

'ןמאותרותמתואלפנונארי

חלשביהיו

ןנעדומעבםמויםהינפלךלוהייו

תדמלזמרויבןנעהדומעירמוגו

תרדמלזמרהלילשאדומעוםוי

'ותכהשוריפוונידתיבואוהויווהזהליל

םויבםהמעםימחרתדמבלודגהםשהש

שאהדומעךותבןכושונידתיבהלילבו

ןיעה."התאהארנןיעבןיערשאםעטכ

תניכשלינשהורשיתראפתלזמרןושאר

אוהשהארנבשףלאהדוקינןבהו"וזוע

תלעופידחתדמיכןיבתולוגסבאלוץמק

לעוזארבורבדלאמגודםימחרהחכב

ירמוגוןויצרהןוכמ

ירמוגוהמרדיבםיאצוילארשיינבו

'נשהמעהניכשרבדמלואצילfאשומכ

הנקשכיכעדוםמויםהינפלךלוהייו

לארשיםעתכלוההוזעורזאיה

רסואש12iאבז



חלשביהיו

?

אוהרהוזהרתסבדיחיהתארמאהנקהןב

תעיזלע'ירומםהשםירשגבועלקלחתמה

תארקנוםינוילעהםימהםהמותויחה

רשגותשגלכודסחאיהתיעיברהריפס

םיררובמםירתכומםהועודיםשולשי

.'וכולעופהלאחכהןמןיאצויתוביתב

יבערפסמאצמתדחוימהםשהותואבו

דירפהלאלשעטהוהוהיוההלדציכ

יליצאמהןמלצאנה

השלשמאצויהםשהריהבהרפס

טיואביועסיויקוספ

קוספהרדסכעסיוןושארהקוספהויתוא

אוהשינשהקוספהויתואו"םשבתורדסנ

תויתואוםשבתורדסנקוספהךפהבאביו

קוספהרדסכטיואוהשישילשהקוספה

םיקוספהןמדחאלכבוםשבתורדסנ

םג'תויתוא'גםשוםשלכבותויתואבע

הנשםישלשבהיהוקוספבםשההזזמרנ

ילןירסחתארמוהלנהיכבעויתויתואש

'דממאצויתויתואבעלשהזהםשההנהו

הרובגהתדממאצויבמלשםשודסחה

וחכןהווהובובדעןהוישארבקוספמצויו

םהבדחאתמוקמלשודובכוויהt'וילכש

ומכותוממורלףוסןיארשאדעהלעתמו

לעאביקעיברלשאתיבאפלאבורמאש

תיבףלאהרדסלעןירדוסמהתומשבע

םירתכבדובכהאסכינפלמןיאצויםהש

,תויתואויתפאםצעםהיכהבהלושאלש

"מםהוהבכרמהרקעבהלעמלתוחרופ

םהיתולועפוםהברבדלכושעהלםינוממ

'םילבוקמלםיעודי

ירמוגוםיהלאהךאלמעסיו

ונידתיבאוההזהךאלמה3

םיהלאהתלמואוהךורבשודקהלש

ודרילזוניתוברורמאןכוהכומסהניא

ךאלמעסיורמאנשםהמעהניכשםיל

םיהלאה

"םיקיזבםהיכלמרוסאל'נשןתוארסואש

ןהשךכתומואהירשלהשועינאהמלו

חמחלמלןיאצויןהשכםהילעןימייקתמ

ןיפדנר"ירצמהויהשהעשבאצומהתאךכ

וארוםהיניעתאלארשיולתלארשירחא

'מחלמליוזמריואבחרופיירצמלשןרט

הנהוםהיניעתאארשיינבואשיורמאנש

ןאכביתכץאןיעסונםהירחאעסונםירצמ

מוליחתהםירצמלשרשהזעסונאלא

אוהךורבודקהןהלרמאונממןיארייתמ

עיקשמינאולםכייחןיארייתמםתאהזמ

ןאכביתכןיאםהיבכורוםיסוסהלחת

רמואאוהןוחיסבןכויובכורוסוסאלא

והארהשוחיסתאךינפלתתיתולחההאר

התוריכדוסוהזוינפלחנומוףופכורש

והזילגודרתםודאלעהנהיברחםימשב

•אששששיתולכיהרפסבלfםרמאמ

םקנהלהמקנולרומשוואשפאששל"י

םורמהאבצלעיידוקפ"עיגישדעונממ

ירשלכואוהלטומוטחשנאוהשםורמב

םוילשםישבכוםיידגכםורמבתויכלמ

םיבכוכהומחלנםימשןמגשוהז"רופכה

ארקיוהז"ארסיסםעומחלנםתולסממ

עדוומעןודלץראהלאולעמומשהלא

הבתויהלםירצמתאיציהתיההייואריכ

ווליחוהערפםהבעובטלוםיהתעיקב

ךשמתאםרהתאז'נשטמה"עושעיהלו

יתזמררבכוזהעקבוםיהלעךדיתאהטננ

ירכזנהםיקוספגהןמוםיהוהטמהינעךל

ילעבלםיארקנהבעלשםשאצוישתעדי

ולשירשגורשגלכוםירשנבעהלבקה

ןיקבדתמירשגהותומשבעהןמעודיםש
םהבשעישדעעצמתמהוקידאבהזבהז

דעםינוילעהםימהןיעבונםשמוחולחיל

וןידרפתמוחלודבהןבאןימכןישענש

.אנוחגרתלפתבוםירשגהךותבןיסנכנו



צחלשביהידי

לודגהםשההלגנשתעמששיפעאםשה

וזעיכרמאוירחאםשריכזיאלהשמל

ןיאהברתומשהלאבוהזםשהותרמזו

:בהאטפשמךלמחעומאנשןידאלאזוע

ומעלזוע"'נשהרותאלהעןיאתליכמבו

ורמאדוע,הפלעבשהרותלזמרהוןתי

חמשיךזעבוירמאנשתוכלמאלאזועןיא

אוהותרמזויוכלמלזועןתוביתכוךלמ

רמאנש'היבלולכלכהולארשיתראפת

ןמרהזילאהזםימלוערוצייהיביכ

"קידצל-

דחבתאזוהזאנתרהוזהרפסבו

אלוןוניאאגרד

היההזלעזמרהותוכלמלילאןשרפתא

קידצהגשקידצלזמרהזלעיוניבלהוד

רמאתאדהמכבללעםששיאןיאודבא

'הנחכשתהלאםגאדכהtלעיודיבלו

רעשהזוםיהלאתיבםאיכהזןיאןמיסהו

ולוניוקהזוניהלאהנהןכו,םימשה

הזהנהןכוירמוגוולוניוק"הזונעישויו

אלשיברעמלתוכהזונילתכרחאדמוע

ינבלעחיגשמםשמו'םשמהניכשההזז

"קדצבלבתטופשיאוהורמאנשםדא

תרדמבןוילעהונלאותואהלעאוהונאו

"םימחרתדמלזמורילאהזאעםימחר

תדמבגהנימעילאהזאתליכמבורמאןכו

יאשןינמוןידהתדמביתובאםעוםימחר

ילאילארמאנשםימחרתרדמאלאילא

'יילא'הלאנאפראנלא,ינתבזעהמל

השעאוהונאו"פהיהיהזיפלו,ונלראיו

םגריתןכוהלעמלשםלשוריאוההונול

היהיואשדקמהילינבאויהלןידסולקנא

הלעמלמןיבםישוריפהינשןיבשרפה

והנממוראויבאיהא"הלעמלטממוהטמל

יבאיהלאהניכשארקיןושארהשוריפל

ומכדועו'האובנבתובאלתילגנאיהיכ

,הניכשהאוההזהךאלמהןכםאםיחאה

תגהנהתויהןעיםלועהרשוךאלמארקנו

'ךאלמאירטמיגבםיהtההדילעםלועה

דגנכהחותמאיהשןידהתדמהתוארבבו

החתמואוהךורבשודקההכפהלארשי

•םיירצמהדגנכ

'מארמוגוהלודגהדיהתארשיאריו

הלודגהדיבלארשיוגישהיכ

שייכעדו-האריבלוומכאריותלמו

ביכשהשכםיהלאעבצאויידןיבשרפה

תארקנתונורחאתוריפסהחכבתלעופ

יכףאעבצאתארקנהדבלתלעופשכודי

'פרלעבצאוהשקלזמרדיהיכירמואשי

אדיתרובגסולקנא'גרתורקיעןושארה

-הרובגהןמהתלבקיכהפיקת

יתזמררבכירמוגוהשמרישיזא

,לריפסולתזמורזאתלמיכ

לעבכורהדיחילסלקנוואובלfרורמאו

רמאנשתווצקהעבשלהנווכהוהעבש

העשבהביקעיבררמא'העושיךיתובכרמ

קולחחבקהשבלרישיזאלארשיורמאש

הרותבשזאלכוילעקוקחשתראפתלט

דיתעוותרמאעצבמאנשוארקואטחשכו

םעטויוניפקוחשאלמיזאאנשוקיזחהל

תלמיפתעדירבכיולתאזההרישהתא

אדכיילהשאתרכזנההרישהאיהותאז

ראבתיךליותשרפבו'יילהשאםתברקהו

ןושלמרישיתלמתויהקיחרתלאוהנב

רמולךרצוהוךלמלירושתוומכהרושת

'ניכשהחכבתיהםיהתעושתשרובעבהז

הובירקהשאkןינבהןמדירפהלועטאל

לעינוממויהםייולהיכתעדירבכוייל

יכביתכוןידהתדמחכמםהיכהרישה

יברעךלוק

היםשריכזה,רמוגוהתרמחיזע

הזחכבהיהםיהתעושתיכרובעב

ורמאש12iiבבי



חלשביהיוא

תומשנונייהוהמכחונייההבשודקהלש

רונצהלאןייעמהןמםיחרופהםיקידצה

"ןליאבקבדתמוהלועולודגה

ץערת'ייךנימיחכבירדאגוזךנימי

םנורכזוניתוברורמא"ביוא

תחאודיוןתעקשמתחאודיהתיההכרבל

ןידהתדמביכאיההנוכהםכתאתלצמ

,לארשילעםחריםימחרבוםיירצמהןודי

תאלבקלםיהתעיקביכךיתעדוהשומכ

תמגודאיהםהיביואינפמהרובבלארשי

ךרוצהתעלהקיחבהינבתלבקמהםאה

ןתמקנתמקונוילארשילשןמאאיהיכ

"הכותבםירצמונודנ3עולארשילש

ביואץערת?יךנימיריהבהרפסבו

תלצמהלעובהזההז

זחאנמולצורשחכבירדאנ'מאשארשיתא

לדגיהתעו'נשרשיראפתלםשחכוחכנ

tאויהגבשרפלדיתעינאשומכייחכאנ

תונערופבןימיבותכהריכזיםאהמתת

ביואלםהלךפהיוןינעכאוהיכםיעשרה

םנורכזוניתוברורמאשומכ"שממךפהיו

'ימחרתדמ''כפהמהםיעשרהלעהכרבל

םוקמלכבקיפסיםעטההזוןידהתדמל

"תונערופןינעבדחוימהםשהאצמתש

'לולכןלוכויוההלכיכינפמאוהםעטהו

אצמתאלוהלעמלונזמרשומכהזבהז

תלועפוםימחרהבוהאלשןידתלועפ

הזןילולכןלוכיכןידהבןיאשםימחר

ללקהכרבלםנורכזוניתוברורמאוהזב

שחנהללק'הירחאןיצרלכההשאהתא

םיעשרהתונערופםג"היוצמותסנרפ

םיעשרדובאברמאנשםיקידצלםימחר

לכבהכרבלםנורכזוניתוברורמאוהגר

'יו'האופראצומהתאהשועהבקהשןיד

ונממראשנהרומעלעוםודסלעריטמה

'טילפונכמראשנםעהתא"ףוגוטילפ
וכ)

תובאהתארמששימלfוניתוברורמאש

והנממוראושוריפהיהיו,"ינבהתארומשי

ןידהתדמהלעתתוחילעשםימחרתדמב

זמרהיבאיהלאינשהשוריפלוםימחרל

ןוילעהרוקמבותואםמוריואבסbרשיל

"ןויערתבשחמבהלענה

ריהבהרפס"ומש"המחלמשיאיל

ביתכדיאמיארומא'ררמא

המודרבדההמללשמהמחלמשיאי

תחאלכלםשותואנורידולויהשךלמל

הרידןתאםאוזמהבוטוזןלוכוםשתחאו

'שהמששהבוטוזםגאהמששינבלוז

'אםשןהמהשעו'גהןלוכןפסאהשעהמ

םותסתיתמדעולורמאאתיבןהמהשעו

ולינשדוישארףלאינבםהלמאךירבד

'לועהלכללוכהמלולועהלכללוכן'ש

שיאתלמולהשקוההבושתובבותכש

"היתויתואבהשריפועתיםשבתרמאנה

ןוילערתכלזמורףלאהרמאמההזיפלו

תרשרפבריפשומכהינשההמכחלדויהו
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יהיןכולארשיתסנכלםשמותראפתל
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תומימלכרמאמהז,םיהלאםיכלוה
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ןיהההינשיכןישרפמשידוע.ךפהל

תזמורגושארהוםשלשןהחינטלןומוי
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ןושלמרדאנןושלוהמכחבתרשבלתמו
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יעשפלערובעותראפתוביתכויארות

עיפשמושקהןמלבקמשזמרולהתרמאו
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ורמאוהשמלאואבילכרסוחבוםוריעבו

ןהללוכיאליכהארןתואהחדךכזךכול
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י:הערהחתפתןופצמביתכדהבקה
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לואציוףוסםימרשיתאהשמעסיו
םימיתשלשוכליורושרבדמ

םוקמאוהרבדמהםימואצמאלורבדמב

וקמהיכימובואצמאלכעוןוממשוברוח

ףרששחנמאנשןידהתדמלדחוימאוהה
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רפס'רמוגוץעייוהרויוילקעציו
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אכהתיירואבילדתשמאלוילכתסמאל

קחולםשםשיתכיאמאאלכתסאלתיא

הלמדאזריאדולבאיוהסנםשוטפשמו
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התרמואבוביתכיאמןולקדבימלאעבו

רמא'ץעייוהרויויילאקעציורמוגו
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ךלשיוץעייוהרויוביתכדתבכעמהתיה
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אלמלאו.יוטעמוןטשבודיאוהךורב

ביתכדוינפלדומעללארשיולכיאלןכ

דמלמוהסגםשוטפשמוקהולםשםש
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?תלדהלכולרוגסלידכאללכמאהמל
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ויקוחלכערהרציתוצמלאלוויתוצמל
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אילתאלזמביאהו'וכוםדאלשויתונוזמ

ןמה



חלשביהיו

ו

ןיבתןאכמורבדמבםמעתכלוההאיהו

.םיהלאבםעהרבדיו"וגרתכםיברםירבד

:אוהיידארמימלעאמעםערתאוהשמבו

יניב'ךמדקרבעהירמימ'ךינפלרבועה

לכןיבוםיהלאןבירמימןיבםכיניבו

ףסי"ףצייידארמימןיבהיחשפג

ימימבםיהלאבילהעבשה'יידארמימ

יהלאהתארקלםעהתאהשמאצויויד

•יידרמימתומדקל

לזראהדשבוהואצמתאלםויה

רזעלאיבררמאאתליכמב-

לבאותואןיאצומםתאיאםויהומסחןב

הגיגחבורמאןכוהעלותואםיאצומםתא

ןמובןינחוטשםיקחשארקנהעקרהלע

לטהןינעבלזרארהוזהרפסבו,יקידצה

דיתעלםיתמהתאובתויחהלהבהדיתעש

ןינוילעישידקימייקתמאלטאוההמואבל

?תאדאמלעלאיקידצלןינחטדאנאמוהו

ןישידקןיחופתדאלקחלאלטאוההףיטנו

רבכולטהתבכשלעתונירמאדאוהאדה

הייתשאלוליכאאלובןיאהעהיכתעדי

םהישארבםהיתורטעוןיבשוייקידצאל

ומכאוהןינעהקרחניכשויזמםינוזנז

ןוילעהרואהתדלותמןמהיכונראיבש

ןכלעוהלעתיןרובהאוצרבםשגתנש

כונלרוזחיאבלדיתעליכורמא

היהיאבהםלועהישנאםויקיכ

ךאוהילאורהבהשמןינעכ'ניכשהויזמ

ונהילתלעמעיגייכןמהינעכםשגתיאל

הלעמלןוילעיכאלמכהניכשהויזמדימת

ףונבםהיכףאורבדמהרודישנאתלעממ

םדאהתרוצלוטבבץפחהבודקהןיאיכ

קרםעטאללהאירבהתרוצהתיהאליכ

םהיתורטעווהזדבכנםעטלולודגךרוצל

תוקבדתומשנהויהישלשמ,םהישארב

אוההריהבהרואהןמביבסתורטועמו

ךפהו

אלמותואולאששולשהלארשילןמה

ןמהלבאתוכישחםינפבםהלןתנםייעמ

םינפבםהלןתינהכלהכותואולאשש

לוכאלרשבברעבםכליתתב'וריאמ

"לארשילולשהןתינתוכישחםינפבש

תאסכתוולשהלעתורעביהיו

"'וכישחינפבירמוגונחמה

יכהכלהכותואולאשןמהיכמולהצור

וחטבוהליכאאלבםייקתמםדאןיא

רבדקרןיטקולןניאשאוהורבשודקהב

והזיתוריאמםינפבןהלןתינומויבםוי

עמשתרקבזירמאתאדהמכרקבבםחלו

ולשהלבאםויתדמרמולהצורילוק

םילשהוהכלהכאלוהנולתבותואולאש

יכולדגתוארהלםצפחאוהךורבשודקה

םהלונתנןכלעישוהמ'וידיהרצקאל

שיו,לוכאלרשבברעבוהזהלילתדמב

היהשהארניכקוספהןושללעקדקדל

ברעבלוכאלרשבםכליתתברמולול

ךומסלרמולהצוררקבבעובשלםחלו

זומרלןויכאלםחלהורשבהלאהניתנה

ברעבהלעתיותאמרשבהתניתנןמזיכ

.תמאהןכורקבבאוהםחלהתניתנןמה

ףרטןתתוהלילדועבםקתוקוספבזמרגו

קוניתשהנורחאהדמשמלזמרהשהתיבל

תדיריןמזאוהזאשדרויןמההיהזאקנוי

הלילהנחמהלעלטהתדרבומאנשלטה

תוירבהלכתסנרפאוהזאווילעןמהדרי

םוילשתונורחאתועשהשלשבוםחלמ

לfרורמאםהילעוהלילתסנרפאוהזא

ולכםלועהתאןוחבהבשויתוישילש

"םינכיציבדעימארינרקמ

''יילעיכ'כיתונולתונילעא

ארסימלעזיהלאולקנאםגרת-
םאנשךכתארקנהניכשהיכנווכהו"ד

ותרמאעצבילארשישודקתרמאתאו



הצ חלשביהיו

'מאליתאםתוסגלעולארשיינבבירלע

לערהוזהרפסןיאםאונברקביישיה

ןוחבלבאפרצללארשיינבוביאתאד

ריעזןיבןיאםאונברקביישיהביתכד

יאמאןיאירקיאדןיפנאךיראןיבוןיפא

אלאאתוביבחבודבעאלדםושמושנעתא

רמאל"תאםתוסנלעוביתכדאנויסנב

?תישארבשרפבן'אזמרתעדירבכו,'וגו

רחאןינעבושריפשהלבקהימכחמשיו

דירפהלוצריכהיההנהםאטחיכורמאו

ןיבון'אתארקנההנושארההריפסהןיב

'םיהלאתמכחאיהשתינשההריפסה

הלעמלרשאהריפסהשיפלש"הוארקו

'תגשמהניאשיפלןיאתארקנ'גסמ
ןכאןינעכשיתארקנץפחהוטשפתהבו

םשהתושעבהנהו.הזהםוקמביישי

ארשילתואלפנהוםיסנהךרבתיוהלעתי

הבירמוהסמידילעורקחוולאשרבדמב

לידבהלוצרו'ןיאםאונברקבוזש"ה

לfרירבדודוריפולדבהןיאשםוקמב

שיתלמיכרקיעילןיארנרהוזהרפסב

ריעזתארקנההנורחאהמכחלתזמור

יכשייבהואליחנהלדוסוהזו'ןיפנא

שארברטעתויהלאוהךורבשודקהדיתע

"יבצתרטעל"היהי'נשקידצוקידצלכ

רבגוודיהשמםירירשאכ
'יהשמאשנירמוגולארשיהיהו

'ריפס'ילזומרלםימשהםורלויתועבצא

לכועיפשיוםלשדוחייםדחיילוהמילב

לארשילתמחלנהאיהשהנומאבתוחכה

ןידהתרדממקלמעלחכהיהיאלשידכ

זמורתועבצארשעיכתעדיו,השקה

הריצירפסבןנירמאדכתוריפסרשעל

תועבצאירפסמכהמילבתוריפסרשע

•שמחדגנכשמח

יררשאכהיהוריהבהרפס

ןמתתרכנאיההשפנההתרכנוהזךפהו

ףנעכהמשבושלהיואראיהרשא,וקמה

"ןשרשמתרכנה--

יעיבשהםויבווהוטקלתםימיתשש

יתראיברבכובהיהיאלתבש

עדויובתיבשהןינעוומוקמבתבשדוס

םירבדהאיצוהתווצקתששמהדמלכיכ

תודמהוםשונזמרשומכלעפהtחכהןמ

רוקממםהלאבהפשהידילעתומייקתמ

תלחתלףוסןיאמךשמהותואאבוםייחה

הנורחאההריפסהדעתווצקששה

לעהכרבהןמתאלמתמותבשתארקנה

'חונמהוגנועהוהתיבשהאיהוזוןלכידי

איהשתבשרקנךכלולכהדגנכהלוקשה-

ידילעהמצעלהחונמוגנועוןלכלתבש

תודמהךרדהבטשפתמהימינפהרואה

ששמהדמוהדמלכשינפמוהינפלרשא

איצוהלהמילשהבתיבשהלשיתווצק

תבשבלזראכעלעפהtחכהןמהתלועפ

'בושתבשאוהיתמ'כזנאלוךרדבאבשימ

יפליעיבשבתבושווךליאוןאכמהנומו

יונראיבשםעטמתבשםהתודמהלכש

יתישארבהשעמלרכזןלכו

רוצהלעםשךינפלדמועיננח

לודגהםשהיכזמרירמוגו

וטיבהרוצהלעתבצנואדכרוצהלעאוה

םלועהורמאשהמלזמרםתבצוחרוצלא

ותוכהבוברוחבוחזארשירוצאהבארבנ

רמאנשוהז"םימונממואצירכזנהרוצב

ונייעמלשימלחםימםגארוצהיכפוהה

הכפהתנשולהצוריכפוההתלמוםימ

םימחרתרדמלרוצבתזמרנהןידהתדמ

הריתי'ו'םימונייעמלוהזםימבזמרנה

ינפלמהלעמלרכזנהבקעייהלאלזמור

"בקעיהולא

הבירמוהסמםוקמהםשארקיו

השכ



חלשביהיוי

f- ילאהתריזנב

וידימלתולולאשריהבהרפס

.םיפכןיאשונימל

ןתנביתכדןלגמםימשהםורלםהלרמא

ןיאשתדמלאהאשנוהדיםורולוקםוחת

שישכו,םימשהםורלאלאםיפכתואישנ

םשהדוסתאםיעדויוםיליכשמלארשיב

ימאנשןינענדימןהיפכיאשונודבכנה
חנעייארקתזאםאהנעייוארקתזא

* eי דימ

ירמוגוקלמעתאעשוהישולחיו

רמאתליכמבלזרורמא

ונדמלרמאנהמלברחיפלרזעלאיבר

יפלעאלאהתיהאלתאזההמחלמהש

fתכו?ילברחיוהותכשהמלזמרהרובגה

ואהלעמלשהמלזמרהוהשקהוברחב

אוהוהטמלשןידהדמלזומרישרשפא

יתעדיירפסבןורכזתאז'ותכםעטוןוכנה

תרכזקוספמןיבתחרכזדוסותאזדוסוריפ

ונועםימשולגיםעטכאוההנהו'העורת

וחמעטכרפסבעטוולםמוקתמץראו

ךרפסמאנינחמקוספבו"םייחרפסמ

*רתויראבנ

אסכתלמיכעדיהסכלעדייכ

םימחרתדמלזמורםימעפל

תדמאסכיארקנםהינשיכהמלםימעפו

ייאסכימשה'נשהבושתלאסכאיהימחר

ןיכהימשביי'גשםימחרתדמלאסכהמו

רמאמוהזו-הלשמלכבותוכלמוואסכ

דחאוולדחאוימרןווסרכידדעתיוהיזה

יכזומריהיסכלעדייכרמאיו'וכודודל

איהרשאםלועתועורזמתילאמשהדיה

איהשהניכשהלערמולהצורהיסכלע

תראהחמתרשאאיהולודגהםשלאסכ

רודמקלמעב'ילהמחלמהיהתוקלמע

.רודרודלירכזהזוומכהניכשלזמרהרוד

ןינעהור-

tארשיתארקנשדמהשמלמ'וגוודיהשמ

תמאתרותיהיניאמו'תמאתרותהכותב

ותלועפוםימלועהתרותמאלעהדומש

ןהבשורמאמהרשעדימעמאוהובשחמב

םדאבארבוןחמדחאאוהודמועםלועה

תועבצארשעתורמאמרשעןתואדגנכ

ןווכתנוודיםירמהשמהיהשכו'םידי

תארקנשהדמהתואבבלהתנווכטעמב

רשעבולזמורותמאתרותהכותבולארשי

הרשעהתאדימעמאוהשוידיתועבצא

שדקתיאלtארשירוזעיאלםאוםירכזנה

רבגוךכליהםויוםוילכתורמאפהרשעה

יכו"קלמערבגוודיחינירשאכו,לארשי

רוסאאלאקלמערבגישהשועהיההשמ

ושורפויפכתועששלשתוהשלםדאלול

רתויחירטיאלשרוסיאהםעטםימשה

תודגאבחיכומןכו'בורלךישמיויאדמ

רוסאשינפמרחאןינע"תוינעתתכסמבש

ירונצלטבלמולכםלועלשוגהנמלטבל

רושורבדלןמיסומואליעיפשמהתוחכה

'חאםויבוטחשתאלונבתאוותואהשוא

תוחכהתוטשפתהעונמלורוקעללר

םינונחתבוןוצרבטעמטעמקרתונוילעה

םוסחתאלאדכ'החמשותחנבוהלפתבו

לאמשהמאוהרושהיכתעדיוושידברוש

ומסחלאלשרמאושמשהמרושינפו'נש

םלועההלכמושדאוהשכגרטקיאלש

אלשהלפתבםאהתאחלשתחלשקר

כעו"'וגוךלחקתםינבהוםלועהבירחת

רבגוקלמעלחכאבודיחינהרשאכ

לשןחכרבגהנומאבקבדלודי'זרירשאכו

כעיכאיוידבכנהםשהאוהשלארשי

ןיא'נבלינפכוינפיכעשוהיחלישהוצ

המחלמבהאגןיאוןקזכהבישיבהאנ

יהשמירוחבמרענןונןבעשוהיוירוחבכ

ראבתיומוקמבויפכואישנדוסןיבתןאכמ



וע ורתיעמשיו

אלדמחנרצואכוינפלןיביבחויהיש

אלאםידיקפהןמדחאדיבךלמהוגרסמי

לארשיבןינעהןכוומצעבונרסמיאוה

טילשהאלומע"קלחיכםהברמאנה

לכיליכםעטהזותומואהןמרשםהילע

ירשלכבלשומולכהןודאאוהיכץראה

המתומואזולעדיקפהוהלעמלשקלח

תלמהיהילfרתעדלעורשיבןכןיאש

רשאםינוילעהתובא'גלתזמורהלוגס

.ץראהלכיליכיפנ"הלוגסוארקיםרובחב

הלוגסתלמןבהווברקבימשיכךרדלע

"ץראתלמו

'שידןוהקלוחהאכזרהוזהרפס

יכביתכוהיילעד-

ןורקאיליאןהבאתלתהיולרהבבקעי

אדאגונכאתתלןיבאליעלןיבהלוגס

ןיליאמדחאלכרשיוםייולםינהכלרשי

ותלוגסאליעלאוהךירבשדקד.ותלוגס

לכמהלוגסילםתייהואוהאדואתתל

"םימעה

ושרדירהבולעיהמהלבויהךשמב

קחצילשוליאלשרפושלזר

דחפלוקהיההזהלוקהיכזומריהיה

םעהלכדרחיוךכלוהזעןידהתדמקחצי

תאזהרובגברובדוגישהאלוהנחמברשא

לfיתוברמשייכעדויןורחאהלוקביתלוז

'מואשיותולוקיבגתנהרותהיכושרדש

לוקבמואשיו"הבמואשיו'זבהנתנש

רשעבמואהםייחםיהuירבדםלכוידחא

לעפתהריפסלכיכוריפסרשעחכבלר

היהיאלהנושארהדגנכיכנאדחאמאמ

םאאיההניבדגנכרוכזהיינשהדגנכ

דגנכאשתאל"יעיבשתבשהותויעיבשה

לשלמהעובשוהעבשלשאראוהיכדסחה

דסחהשיאהיהשםהרבאבגשוהזהעבש

8רקנאיהיכהרובגהדגנכדבכ'ךעובשאו

י

ובהיהתהלעמלשןידהתדמיכןינעהו

םשבםימכחרדמבו"הפרהםעותוחמל

תרומיביכהזבזמרםלשהאפכבואלמה

תרטעשדחתתוהניכשההלעתתחישמה

לואכחרואהיהיוןטביסומעלתראפת
"היהיאוההםויבהיהו'נשןינעכמחה

חכהיההנושארבםנמא'דחאומשודחא%

והשדחפהדצמותכשמהיפלקזחקלמע

האגתנןכלעו,עשרהושעלשוערזמ

,לארשילשןחכלעםוקלהצרוםחלנו

ושעלשוערזהחמיחישמהתומיבםנמא

רבגישלארשילשןחכינפמקלמעלשו

םשהיצחקרריכזהאל3עיכמ"והלעמל

'ירטמגבאוהןורחאחםשהיצחיכןושארה

לוכיבכעבשנולאכויאה'ווואולמביד

הנהו'קלמעבמקנשעאשדעיחיניאש

יכ"םשהיחובזמרנולאכאהדובםשה

ואולמבןושארהיצחויחאוהןורחאהיצח

ילודגהםשהרפסמכאהדוליוכהלוע

ורתיעמשיו-

ילוקבועמשתעמשםאו

: תראםתרמשו-ההו

לכמהלוגסילםתייהו

לfןבמרהשריפ,ץראהלכיליכםימעה

יבהקבדליתירבורמשתתמאהךרדלעו

ועמשתעמשםאיכלוגהךאלמבנשינעכ

,לזלכערבדארשאלכתישעוילוקב

יפלוניכשלזמוריתירבתלמותנווכיפלו

אלשריהזהלרצוהלוקיתלוזואראלש

וחירכהימיתעדיאלוןינבהןמהודירפי

היהיוקידצלעיתירבשרפללכוניכהזל

תאםתרמשורמאןכלעווברבוחמלוקה

ןמרהלוגסילםתייהוםעטו"ןבהויתירב

וסא



ורתיעמשיו

שאררמאנשםימחרתדממאצויבתכבש

רמאנשהרותההנתנםשמותמאךרבד

ןימיהןמרמולהצורומלתדשאונימימ

תלצאנהםימחרהתדממרמולכשאהו

ורמאשוהזו.ומלתדהןתנםהינשמ

הרותןתמוזתראפתהוהאורהקרפוכרבב

3עווהיפבהתיהתמאתרותרמאנשוהז

תמאתרותותרותונלןתנרשאיכרבמונא

איהותכבשרותמתלצאנהפלעבשרותו

ירותלכהירבדלולכהןמהלולכההלכה

דסחבתכבשוןידהתועמשמהפלעבש

מןיאבתכבשהרותביכםעטהםימחרו

הרותבשישומכתוריזנוןינידהבשרופמ

ונילעולזרורזגומוקמהמכביכהפלעבש

הפלעבשהרותלכהירבדלםגןימאהל

םוקמלכבןכלעובתכבשהרותמהלצאנ

והזובותכהןמהיארםהירבדבלזרושקבי

הרותמקרךמסהלןיאותוליצאהמגוד

עובקלאלשבתכילהנתנאלובתכבש

בתכבשהרותמקרהמצעינפבםוקמהל

דומללםדאביחכעוהקישנהדוסינפמ

אלובתכבשהרותדמולםדאשכוהינשב

ןגרנאוהירההפלעבשהרותדומללהכז

הפוחלןתחהןימזהשימכףולאדירפמ

?שרקלחמאוהוהיבאתיבבדמועהלכהו

אוהיתמאהדוחייהלבא-םינשלדחא

םינפןיררועתמהלכוןתחםהינשרבחל

ויהוקוביחוהקישנבןידחאתמוםינפלא

חכרבזאויחאלאשיאםהינפוםידחאל

ידמלכושיהkןיאהרוקממףסותינעפשו

נםימחרהינפןבולהינפוומתופסןידה

הלילוםמויהגהיותרותבווהזוברתנ

"הלילתדמוםויתדמלזמרה

יקדןאפתולכיההעבשרפסבו
ירדסתיש

ארשקלואדדסלעדידןאמאוהאדהנשמ

אדוחיו

'וכ"שנוריקואןינעכהדבכלךירצוםא

,יתנבעירכמאוהיכיפתדגנכהצרתאל

'חצרהוהאמוטהדצלותוטנלאלשהוצז

בונגתאליחצנדגנכףאנתאל

התושעלדוהתרדמברתויעיפשיאלש

אל'קידצדגנכהנעתאלהמצעינפב

לארמאנשהלולכההלכהדגנכדומחת

עבשברמאדןאמו'ךבבלבהיפידומחת

םלועהתלחתהםשמיכתווצקולזמרה

הברמאדןאמוהנבידסחםלוערמאנש

םימחרתדממיכונורחאתויוההלזמר

דגנכויומלתדשארמאנשהרותההנתנ

ינתחתכרבבתולוקהונקתולאולוקה

שרדמבמאןכוהלכלהלשמנהרותהיכ

הנתנןהבשתולוקהוזהכרבבתיאותור

היתוכרבבהלותבהלכושרויןלוכורותה

דחאלוקברמאדןאמוהיואראיהאהד

לודגלוקאנשלארשיוגישהשהמלזמר

ולוקהתאיאורםעהלכוביתכוףסיאלו

יקלחבלהקלחנהרותהיכעדוורסח

יתיארוהפלעבשהרותובתכבשהרות

'רמואשיהזבהלבקהילעבלוקולחתועד

תרותואנשדסחהדממבתכבשהרותיכ

םימלותכההלישמהכעהנושללעדסח

םימלזמרהשםימלוכלאמצלכיוהאנש

"םינוילעה

ונייהדסחוהיגיאמריהבהרפסבו

לכיוהביתכדהרות|

אוהףסכאלבולוכלוגוםימלוכלאמצ

םתיכזרבכיכםכדמליוהרותםכליכאי

דסחלמוגהיהרשאםהרבאתוכזבךכל

יבררמאהקשמולכאמהיהףסכאלב

הרותדמולםדאדסחתולימגתוכזבאייח

ןיארשאוםימלוכלאמצלכיוהרמאנש

הרותובהזהילוףסכהילביתכוףסכול

הרותיכא"ו"הרובגהתדממהפלעבש7
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?ע ורתיעמשיו

המשלאבהמשלאלשותמשהמשלאלש

הלכונייהתררמאדהרותוהיניאמו

4צמהלכבתללכומותרטועמותטשוקמש

הבהלשותסוראאיהוהרותהרצואאיהו

תלהקהשרומהשמונלהוצהרותביתכד

'השרואמאלאהשרומירקתלאבקעי

איההפלעבשהרותיכרוריבבךלהנה

דודיכורמאוהלכתארקנהאיהווכלמ

הנהוהזןבהוןרבחמהיההינשבותסרגב

םהאיהההדמהמתועפשנהתותכסמה

לעפשגהלרוכלמהמהםיששאדכםישש

ןיתשלזרורמאןדגנכותוכלמהתדממ

האוהןלכבשחבושמהווהארמחינימ

ירבחתנוישדקטיחשלובזמרהוםודאה

תללוכההנשמירדסאתישבוtאהותכסמה

.םירבדלזראשהמןבהותווצקששבלכה

הפלעםרמואליאשרהתאיאבתכבש

םרמואליאשרהתאיאהפלעבשםירבדו

שהרותלעורבחךפהדחאלכיכבתכב

ךלמתבדובכלכבותכהזמרהפלעבש

ןיאשרחאמוהשובלבהזוצבשממהמינפ

עובקלץאבתכבשהרותמאלאךמסהל

הקישנהדוסינפמהילעקררחאוקמהל

ןתילואשילהפלעבשהרותבשהוצמהו

קפבלזראשומכאיהההדמהתמגודהב

ביתכדיאמיאנינחיבררמא"תוינעתד

ידימלתולשמנהמלדחילזרבבלזרב

דחאלכלזרבהמךלרמוללזרבבימכח

"דדחמימכחידימלתףאורבחתאדדחמ

דודחלולישמההמלןנהוהכלהבהזלהז

ימודחאכאוהוונדמל"רדמבו"לזרבה

ךכהטמללאושלאושהשםשכונבישי

רמאמבואמגתפןיריערזגב'גשהלעמל

ןינתונוןיאשונשםשכיאתלשןישידק

חכלהבןינתונוןיאשונךכהטמלהכלהב

דימלתשהמיפא'יסרגהאפד'שוריבועמל

ןוניאןיליאתואאקדכהירמדאדוחיי

'רידתאמוילכבןוהירמדאמשישדקמד

יכזמרתותכסמהעבששיםישנרדסבו

דגנכעבשהמעוווצקששמהלולכהשאה

םישנרדסבשיו'הלונקתשתוכרבעבש

חןירדהנסהדגנכםיקרפםיעבשותחא

םנורכזוניתוברורמאוןידהלעםינוממה

ןיקונמןידתיבשםשכןישודקבהכרבל

רמימארמא,םומלכמןיקונמךכקדצב

ךבןיאםומויתיערהפךלוכהארקיאמ

'יעבששהניכשהדגנכםהיכרמולהצור

'עבשודחאהמעוהנממילבקמםיכאלמ

ןיכירצןכלעוןידתיבבשאלפומהדגנכ

"הומכםומןיקונמתויהל

הרותוהוצמרניכריהבהרפסב

הוצמוזרנירוא

הרותוזרוא,הפלעבשהרותוזהוצמו

עונצרדחלהמודרבדההמללשמתכבש

רואואוהםוישיפלעףאתיבהיפוסב

ותואךותבהאורםדאןיאםלועבלודג

הרותךכירנובסינכהןכםאאלארדחה

איההכירצרנאיהשיפלעףאהפלעבש

ראבלוהיתוישוקקרפלבתכבשהרותל

רנלהפלעבשהרותלישמההיתודוס

הרותןכירחארבדמותואקילדמםדאש

בתכבשרותמתלצאנותלבקמהפלעבש

רנמלודגאוהשרואלתכבשהרותהמדו

ורמאוזונגהרואהאוהיכעונצרדחלו

הארנו''וימינפברמולהצורתיבהיפוסב

רפסבותכשממןורחאהתעדכעירכהליל

יבלוביתכדוניהוערהרציןינעבריהבה

וליתלכיוליאוהדודרמאיברקבללח

קתושהיהאלשותסרגבדודוללכיהמבו

היהיאמורבחמהיהוםמויוהליל

הנהלרבחמהיההלעמלשהרותרבחמ

לפאהרותםדאדומליםלועלמאדונייהו

קיתוו13iאגי



. ורתיעמשו

"שאכירבדהכאלהביתכדהילחתרמ

ירקתtלזרבהינבארשאץרארמאדועו

םימכחידימלתלרהינובאלאהינבא

בהווניינבבוםלועלשובושיבקסועה

: ןיתדחןוועמשדדחמהוהדורמוא

תושעלךירצשןתמואשמהלאזמוראמוי

זמרתורותהינשלעהפלעבשהרותב

הרותוזברזפמובהזמםידמחנהבותכה

הזיפוצתפונושבדמםיקותמוהפלעבש

'ףסכובהזיפלאמביתכובתכבשהרות

תודוקנםעךלהשענבהזירותביתכו

חורבהדימעמאיהבתכבשרותיכיףסכה

'תכבשהרותלישמהוףוגהתאדימעמה

"ףוגלחורכתויתואבהדוקנהשהדוקנל

יאפוגבאתמשנכאתוותאבתדוקנןוימד

הבקההלילבהרותבקסועהלכלזראו

םמויאנשםויבדסחלשטוחוילעךשומ

הריש'ימעהרישהלילבוודסח"הוצי

וניאשימלכורמאבעוהזיתזמררבכוהב

אהירבקתךליאובאבוטילילמדמול

תסנכלזמורהימיאתלמיכילואוהימיא

הלהיוארההכרבהנממענמשלעtiרשי

לכאייחיברינתורמאדימתתכסמףוסבו

'גשודגנכהניכשהלילבהרותבקסועה

הילעו"ינפחכונמוגוהלילבינורימוק

לfראו-רזאתהזוע'ישבלבותכהזמר

השאלושגתלאםעטוהרותאלאהעןיא

לוקהרחאועטיאלשזמרםגעודיוטשפ

ודחיילקרתועיטנבץצקלםהלהארנה

"םלשדוחי"ןינבהםע

השמדאמקזחוךלוהרפושהלוקיהיו

הזהקוספהירמוגוםיהאהורבדי

השמלשותאובנרקעונלתורוהלאב

זמרוםיאיבנהראשןיבווניבשלדבחהו

יפליכלוקבוננעיםיהלאהוורמאבהז

לעזמרםנמא'הריתילוקבתלמטשפה

ורמוא

השמלרמאנוברינפלורוהלדיתעקיהוז

לארשיבםינפלתאזותורשרדמ,יניסב

דומלתוזהדועתהלעהרותאלתאזןיא

הרותםותחהדועתרוצרמאנשימלשורי

םשלארשיץראבהדועתרוצידומלב

'ץראלהצוחבאלוםשו,'י"ידומלוארקנ

וזהרומתהלעוהדועתלוהרותלביתכו

ושלהופלחשץראלצוחבשילבבדומלת

ארבשםדוקהנקהינפלהיהלכהותדהו

המןיבתיתבתכשהמןיבתשכוםלועה

יקספושעלמישאברואניברוענמנםעט

רקעהאוהיכןתמהואשמהדבלדומלתה

הרותבקסעתהלדאךירציכעדוהזןבהז

רבדהלילבהפלעבשרותבוויבבתכבש

רזעיtריקריפבלזרורמאןכווניינעיפכ

היהרהבהשמדמעשםוימןתואלכ

הנשמתדבהנושוםויבארקמתדבארוק

ידודקוספבםגרתמהםגרתןכוהלילב

אתשינכתאירשןכבהזןושלבםודאוחצ

אמלעהירמד'יחבשביעתשמללארשיד

חלפמליתועראהלאאוההלתרמאןכו

קיסעורויחגלתכאלטציאבממיבףיטעד

ימגתפואתיירואדןירפסעבראוןירשעב

אתישבקיסעאוהאלילבויביתכוהאובנ

ןריהזהופנאדארקייחהנשמירדס
תדחמהוהדרבסואתמכחואינסמארונכ

לדיתעואמויואמוילכבןיתדחןועמש

ונבלהראתהברמויבחומעלןונימוסרפל

ןכלעובתכבשהרותלחצתלמבזומרה

זומרהומדאהורויחגלתכאלטציאברמא

ןמתאצויההפלעבשהרותלםודאתלמב

ילחגכםהירבדלכףאורמאשוהזהלכה

ארקיויזרמאכעוןתלחנבריהזיוהושא

תלכואשאלזמרארונכןיריהזיהופנאד

יאההבררמאתוינעתדאמקקרפבו"שא

אקדאוהאתירואחתרדןנברמאברוצ
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חצ .ורתיעמשיו

?ניבמורובדה'יעמושויהונושארהתורבד

כעוםתואהשמןיברשאכונממרובדה

ודבעלאןודאהרבדירשאכםהמערבדי

לוקועמשיתורבדהראשבךליאוןאכמו

חינהלהשמ'רטציוותואוניביאלורובדה

פותואוניבישדערובדורובדלכםהל

,ילזוירבדןאכדעיהשממ

הלאהםירבדהלכתאםיהלארבדיו

הגיגחתכסמבלזא"רמאל

תופוסאןיבשוישחתולאתופוסאילעב

וללהוירהטמוללהרותבןיקסועוופוסא

ןילסופוללהוןירישכמוללהוןיאמטמ

רמאיאמשןירסואוללהוןיריתמוללה

רמולדומלתהתעמדמלינאךאיהםדא

ירמאלהtאהםירבדהלכתאםיהארבדיו

יפמןרמאדחאסנרפןנתנדחאבאןלוכ

דחאדימלתורמאוהבםישעמהלכןודא

ץרשהתארהטמיהשריאמיברלולהיה

רשארובדביכאוההזלכ-םינפטמב

לכונויהףסיאלולודגלוקוילערמאנ

אמטלםיכפהתמהוםינתשמהםינפה

אליכרשכולוספלרתומורוסאלרוהטו

םולכרסחוההלוקההיהישןימאהלןכתי

ןיכפהתמםירבדהויהלוקהלדוגבךכלו

ןמדחאודחאלכוהזתמועלהזדצלכמ

דבלביאיבנהאליכולשתאלבקימכחה

םימכחהלכףאאלאיניסרהמולבק

תאלבקחאלכיכרודורודלכבדמועה

?ירבדהלאהםירבדהלכתארמאנשולש

ולאורמאהזהןינעהלעוםכלהקלכתא

היהםאיכםהםייחםיהלאירבדולאו

ךכמואהיהאלותלבקבהעוטםהמדחא

ןיכפהתמההרותלשישינפיעבשםהולו

םיפנעעלאוההלוקהקלחניכדצלכל
רמאםילתשרדמנו-ונראיברשאכ

בראבצףרורשבמהרמואןחי"לזר

ןכוותדמבוהשמלשולוקבלוקבורמוא

םשורמארהוזהרפסבלזרתנווכהתיה

ילוקבונגעייהטהורבדיהשמיתכיזחאת

ריפשוהשמלשולוקבלוקביאמןנינת

לוקאוההבאקיידהשמלשולוקבאוה

ןמתמויאיבנראשלכלעהיבדיחאוהיאד

'חאתצוהיאדינבווהלכלעןזתיאהשמ

םאהוהאליעאגרדלוקוההבוהלוכלע

ירקיאדאגרדוהיאדוניהליtרשילוהל

וכמסלזרוהיקלוחהאכזוהייווגבתניכש

שחולברההיהשןמגרותהדימעהלןאכמ

ןכוםיברלוירבדעימשמןמגרותהווילא

ולהיהתהתאוהפלךלהיהיאוהמואאוה

חרכומןינעלהיההזלכיכעדיםיהלאל

"הזןבהוהאובנהתולשלתשהתמגוד

ליכשתשכימוגויניסרהלע"ךריו

דרילודגהומשיכןיבתהשרפב

םערבדמוהושאבוילעןכשויניסרהלע

םשברפהלכבהשמםערובדהוהשמ

םוקמתארקלהאיציהוהילעהולודגה

םגתוארלילוסרהיןפריהזהודובכה

.רשילכוותואוזחאלkרשיינביליצאיכ

ומכהלודגהשאהךותמ"לוקתאועמש

הרובגהיפמךלהיהיאלויכנאלזראש

מאכעו"יפומכרובגהיפהנהוםונעמש

רמאלהלאהםירבדהלכתאםיהtרבדיו

הרותהנשמבו'ןיידאuיהלןיאיכתעדיו

לכתאיירבדהtאהםירבדהלכתאביתכ

השקהושאהךותמיפםשיכםכלהק

אלויכנאלזררמאמלעלזלודגהברה

ותכההנהוםונעמשהרובגהיפמךלהיהי

הtאהםירבדהלכתאםיהלארבדיורמוא

'יירבדהלאהםירבדהתאביתכוירמאל

kלזרתנווכךלשרפאינאוםכלהקלכ

tארשילכועמשתורבדהתרשעלכשיאדו

ינשבלבאבותכהטשפכםיהלאהיפמ
iiבגי I3היה



tורתיעמשיו*:

דיחיןודאורמונוףוסםהלןיאשהרשע

tדעוושדקועממןלכבלשומןמאנךלמ

רבדמלודגהםשהיכישרפמשיו'דעידע

שיוהניכשלזמרךיהלאויזיכנארמואו

םשהונושארלזמריכנאתלמביכןישרפמ

"tרשיפתלךיהלוהניבוהמכחלדחוימה

?רבדהתרשעתשרפבשייכיתראיברבכו

ךלמ'"קוספבןינמההזזמרנוותוארתכ

ןינמכאוהשדעוםלועלךולמי"ךלמ"

יוובאלמךולמייכרתכ

ןיללכנרשעהללכבוריהבהרפס

הנמותרוצמגירתלכ

חכשתותורבדהתרשעלשתויתואהןתוא

'טןמרבתויתואבכלכןהבוגירתןוניאד

ליאוןונכאיהטדךדמללטמוןוהבתילד

הנומתהרפסבותכההגה"וריפסהללכב

?עיובירותורצהקזוחהארטהתואדוסו

תתלהצראלווזהטמשבשתוערואמהו

אלוםלכרשאכלועפלתואהיתותואמ

תאזיכםתולגרחאתושפנהלבקלהצר

םתחונמםוקמלתושפנהבושלהתלועפ

םתולגךרואבלארשילהלואגהיהתו

הרמאלבאוםתאמוטךותבםתאןכושלו

תופוגהםגעודיהתבשבותבשישםהליד

תוחולבהרותההבתכנךכותומשנהםג

ונושלףוסבאצמתםשןייעתםאוטאלב

טולשתואהודוסיהתלועפמלכהו,ךכ

'נתנשולשתוארויצהחכבהשמזחאזאו

םשהותואהךלהיהיהזומאנשוקלחלול

לדמגילשהתורכתירבםמעתרכלודגה

והערt:שיאאבוולשתואחכבהשמזחאו

?ינשוחולהודחארוביחלהתוחאBהשאו

דוסיהלשתואהםגוםיהלעבצאביבותכ

לארשיהזבוהבטההותוכיראהאוהםמע

ליכשתםאוןאכדעהרותהתאולבק

ןעמלוךלבטייןעמלבותכוינשתוחולב

ןוכיראיי

'זהותולוקולקלחתמואצוירובדההיה

יולןבעשוהייברוןושלםיעבשלתולוק

ואצויוצוצינוןדסהתאהכמהםדאכרמוא

שיטפהיבראבצורשבמהןכןאכלוןאכל

המכלעלסהץצופמוארבדאלוניאוחכ

הזו'הרותהובהנתנשלוקהןכםירבש

"וילעןנובתתשכתוקפסךלראביןינעה

ץראמךיתאצוהרשאךיהלא"יכנא

הבקהאבשכידבעתיבמירצמ

לעתפומםהלןתנלארשילהרותתתל

ונימאהוותואועדיוהחפומהדצמוותוהtא

לכםעםירצמתראיציאוההתפומהווב

לכךיתאצוהרשאורמאוהירחאךשמנה

'בבאיההרותהתלחתהו'ךיניעבתיאה

תלחתהודחוימהםשלשדוילתזמורה

היהאםשבשאלזמורהאבורבדהתרשע

לfרוררועתניכנאתלמבוויתשריפרבכו

ורמאיאלשידכםשורמאריהבהרפסב

רשעלתורמאמהרשעםהוליאוהםלועה

דחאהפלערבדלולכויאלאמשםיכלמ

הרשעהיאמו''רשעהללכויכנאהיבבתכ

ביתכדירמאיאמוירמא'גותולוקזםיכלמ

תישאר"תכד'גוהיניאמוםויהךרימאהוז

.הניבהנקךניינקלכבוהמכחהנקהמכח

ידשלשותמשנוםניבתידשתמשנואדכ

אוהההילמאדכיאמישילש'םניבתאיה

שורדתkךממאלפומבאקוניאוההלאבס

ךיתישרהשהמברוקחתלאךממהסוכמב

רמאמההזתורתסנבקסעךלןיאןנובתת

פעאיכ'בתיוישהדוחייבלודגשרושאוה

דיחיןכEעאןינמברשעםהתוריפסהש

תמשנכלכלדחאחורוןלוכבלשומהאוה

תלעופאיהיכללכתקלחתמהגיאשדאה

וללכניכנארובדביכרמאכעוהירביאב

הריציהרפסלעברמאהזרבדמגוד"ןלכ

ןתדמהמילבתוריפסרשעדבכנהורפסב



טעורתיעמשיו

בתכארזעיברםכחהו•דחאחתלאבש

ילבקמהםירבדהותירחאוהמתעדירבכ

לשארהיפלותעדחטגירחאיארקנםשמ

ארקנההניכשהןמןילבקמיכאלמהיכ

חיוחתשההשירחאלואשלשיו"תירחא

הרותהןהבהבייחשתודובעדהןמאה

ךיאהכרדכאלשןיבהכרדכןיבהתימ

עשוהילופיו'גשךאלמלהוחתשחעשוהי

וניבאםהרבאןכווחתשיוהצראוינפלע

להאהחתפמםתארקלץריואריו'נשהע

םשבולביכבישהלשיוהצראוחתשיו

ומכםהבתווחתשהלרתומםדאתרוצ

ןכןיאשהמםדאלתווחתשהלרתומש

"הזןבהושובלמהןטשופב

ירמוגוהנומתלכולספךלהשעתא

םינותחתהתלועפיכךיתעדוהרבכ

הנומתולספהשועהלכוהלעמלולעופ

לזרא'ןינבהןמהדירפמאוחירהניכשל

ויההנבלתורוצתומדזעתכסמבוהרב

איבמווכוירשימו'וכולאילמגןברלול

םישמשמהישמשתומדכןושעתאלםש

שדקהתויחוםינפואויפרשםורמבינפל

תבכרמבהבותכההרוצבויתשריפוכו

אליתאןושעתאלדועושרדוילאקזחי

ןושארהםדאתרוצלעזמריתואןושעת

דועורמאןכווניתומדכונימלצבובאנש

kהמצעינקוידבינקוידתומדבתלכתסנ

רמאדועוןושארהםדאתרוצלעלכתסת

ןכלוםדאינפבףוקכהניכשיגפבםדא

ףוצרפמץוחןירתומןיפוצרפהלכלזרא

םשלעךללספןושלמלספןושלוםדא

יכאנקלאםעטוןינבהןמתלצאנאיהש

רחאלותלהתןתונותויהבאנקמ'תיאוה

רבכוירפסמוגחמאילאטחרשאימךרדכ

אלןכלוהאנקחורושלמאנקושלויפ

ירמושלויבהואלםעטו"זעבקרונאצמת

דעליכשתאןנתסאומיןוכיראי
יחהגהןאכ

ינפלעםירחאםיהלאךלהיהיאל
םיכאלמהםהםירחאיהאמוגו

וישעמהשועהבהוליאוהםדא'מאיאלש

יוארוותומכםדאלשוחולשוויחולשיע

'הילע'יכזהבעךלמךלמדבעיכםדבעל

שיהזהיפהיפלו''ייעצמאהלכםללכבו

לfראשהמוינפלעורמאםעטהמלואשל

םשינאשןמזלכואםייקינאשןמזלכ

תוגהונששיתוצמהמכירהשקיפסמוניא

ינפלעםהבמאנאלוןמזלכבוםוקמלכב

לבאתיותתמאםויקבמוקמוםנמזתולתל

איהתוא'םכיתובשומלכבםהברמא

לכמתחאםהברמאנאלששיו"םלועל

שי3עןמזלכבוםוקמלכבתוגהונוהלא

ומכתפסותןושלושוריפינפלעיכשרפל

וינפשונדמלוייתונבלעםישנחקתםא

אלשונריהזהווניהלאםההבשודקהלש

םגרתכעוםירחאםיהלאםהילעףיסוהל

םההלקהלשוינפהנהוינמרבסולקנא

םירחאהורשיתראפתליזמורםימחרינפ

הציצקידילעםדבעיאלשםלועועורזםה

אדםירחאםיהלאתורשרדמבלfראןכו

םהרבאלשורומחלונווכןותאורומח

דחאהםנינעיתזמרו"םעלבלשונותאו

בהזיהלאוףסכיהלםהוהבקנינשהורכז

בהזוףסכןינעתעדיוקוסבהילעריהזמש

םיגושםעויךלמוינב'התאארי'אנשוהז

,לאמשוןימיטתלאביתכו"ברעתתלא

האמוטהתוחכלזמרםירחאםיהלאאע

םדבעתאל'נשםהל'דובעלכלעריהזהו

רועפלרעופיפאםדבועםדאהתויהביכ

החורןהבקזחמסילוקרמלןבאקרוזו

האמוטהחכהלשיזעלכליכהאמוטה

רועפלשורשלעלfרארבכו,הלעמל

יתוצמ13iiiגגי ל



rורתיעמשיו

רוכזתדממהאצויהשעתוצמוותסינכב

וינדאתרוצמהשועהיכהבהאהןמהאבה

רכזלוהזויולםחרמוינדאוותואבהוא

אלתוצמבאיההרימשתלמוידמלזמרה

האריהתדימאיהוהניכשלזמרהוהשעת

אריוינדאיניעבעררבדושעמרמשנהיכ

רוכזמאדועוהלכלרומשרמאכעוותוא

תדמוםויתדמלזמרה'הלילרומשוםויל

לצמלרומשוהשעוצמלרוכזהנהוהליל

לfרורמאשומכלכהללכםהושעתאל

אתיירואדאללכרומשורוכזתורשרדמב

רומשרמאנםאהמתינאולfברהבתכו

תוחולבבתכנאלהמלהרובגהיפמ

לגורחאבותונושארבשןכתיותונושארה

רומשיכםהלשריפהשמורוכזבותכהיה

הארנהותמאבםתנווכוזוומעמאנןכםג

חולבםינושארההויהשתוחולהבתכמב

דגנכ'הויהישרחאחולבםיינשהודחא

תוריפס'יהריצירפסבוריכזהשןינעכה

עצמאבנווכמדיחיתירבוהדגנכהמילב

תאדבכדעיכבויההמלךלראבתיםשמו

ךליאוןאכמובתכבשרותדגנכאוהךיבא

וזמרהזלשהארנוהפלעבשהרותדגנכ

ןתחדגנכוץראוימשדגנכוחולינשלזר

ינשדגנכוםיניבשושינשדגנכוהלכו

ןיביליכשמהודחאזמרהזלכוםימלוע

למשורוכזובורמאנבשביכרובעבו,לכע

'וללחמתבשמוש'בקנורכזאוהתבשכע

למשורוכזלובזמרהשתמויתומהיללחמ

תסנכיכרובעבהיללחמןושלישרפמשיו

'עהיתוביבסותיעצמאההדוקנהאיהרשי

םלשוריתאז'נשהלוגעךותבדוקנכומוא

היללחמהברמאהיתמשםיוגהךותב

רבדרוקעלהללחלסנכנשימרמולכ

ונבתכשממותמוהיניינעלכמוהינוקתמ

:" השעיתא'מאהמינפמןיבהללכות
א

ןכוהרימשהוהבהאהזמרתעדייתוצמ

הזיבהואלאתליכמבלזרתנווכהתיה

וליאיתוצמירמושלוובאצויכוםהרבא

דוסהזבשילזרהבתכםינקזהוםיאיבנה

ןינעכהבהאבושפנןתנםהרבאשורמא

םיאיבנהראשוםהרבאלדסחבותכש

ההגה

אלפומהרבדבןיב

םדאשומכהזה

'רפבועיטנבץצקמ

םורגיךכזעידילע

: תעינמ

ילעהדוחייה

: כעו :

'והעדואנקלא

לובחארזעתכןכו

שאלוךלונלבח

ימלכויונרמש

הדמלסופאוהש

'פאהתרבחמתחא

באוהותבשחמב

הדובעדבועללכב

אטחמוהעדוהרז

סחואיששוקמה

חכבהמדמםולשו

הרוצםושןוימדה

רהזילךירצןכלו

אוהשןוימדהחכמ

וtאםירבדבטיסמה

אלארייציאליכ

והומכימשגרבד

ונליציךרבתישהו

יההגחכעהאיגשמ

"הרובגב

תאאשתאל

םש

אושלךיהלא'י

עבשנהיכעדיוגו

ץצוקהזירהאושל

םעטהזותועיטנב

רמאאלואשתאל

אשתאלקרעבשת

אשתאלרמולכ

יכ"וגוזתבמןתחה

ירמוגו"הקניאל

רובחהתויהביכ

התקנוביתכםלש

הזויערזהערזנו

"הקניאלדירפהש

תובא:דקופ

םינבלע

ובעהדוסלובזמר

םגוהונזמררבכו

לדסחהשועדוס

דוסביפםיפלאל

ירוביעה

םויתארוכז

תרבשה

הנשמבוושדקל

רפסבורומשהרות

רכזלרוכזריהבה

איההריכזתלמיכןינעהוהלכלרומש

יןייהלעוהרכזלזרורמאןכוהשעתוצמ



קורת"עמשיו

יכטשפהיפל.רמוגוךיבאתאדבכ

זמרההדעוהריציבםיפתושםה

לכרבבםרמאמוהזוזוע'ניכשוהבהלםהב

לזוגוליאככרבאלבזהעהןמהנהנהלכ

ומאוויבאלזוג'גשלארשיתסנכוהבקהל

חוהדכףסויבררמאןישודיקבוירמוגו

ימקמםוקינרמאהימיאדאערכלקעמש

ךיבאחמשירהוזהרפסיאיתאדאתניכש

ךיבאחמשייתכדןויכךתדלוילגתוךמאו

אkאינס'מאבאהדךתדלוילגתויאמךמאו

.רשיתסנכאדךמאוהבהאדךיבאחמשי

דובכהוצמבהנהו"אתתלדךתדלוילגתו

לfרובאלםאידקההאריבוםאלבאידקה

םידקההדעויטשפהיפלהזבםעטונתנ

םחרכוהזהשעתוצמאיהיכדובכלבאה

םידקחו'ןבולעירזמהאוהיכינבלעבא

דוסוהזהשעתאלמאיהיכארומלםאה

ינורסיתולילףאומאותרסירשאאשמה

הנורחאמכחלזמריתוילכרמאוייתוילכ

הריצירפסבמאדכהשעבהאריההזמרנו

"םיממשא

אוהשימלכאתליכמבלזראחצרתאל

שעממוליאכוילעילעמימדךפוש

הנידמלסנכנהךלמללשמתומדהתא

ועבטוםימלצולושעוןינוקיאולדימעהו

ורבשויתונוקיאוסיכןמזרחאלועבטמול

וטעימוויתועבטמתאולספוויתומלצתא

ימדךפושוהשימלכךכךלמלשותומדב

ינפמןבהוומדהטעממוליאכוילעןילעמ

'בםימדטועמםימדךפושחצורהרקנהמ

,הלעמלשותומדתירכמשהלעמלוטמל

שפנהתאגרוההלכיכהזיתזמררבכו

וליצאענומאוהירהופוגמותמשנדירפמו

לזראשומכהריפסהןמהנוילעההמשנ

ןאמכמלעמיאהקיספדןאמרהוזהרפסב

אתמשנתיאדיזחתמואתמשגיאהקיספד

הלעמלמחאהלעמהשעהיכהשעתאל

הבהאהוהתואהחודכעו"השעתאלל

ונוממוופוגבםייקמהיכהאריהןמהלודג

ערתושעלרמשנהןמלודגוינודאתוצמ

וקלמשנועצמתהשעתאלבכעו,ויניעב

וילעלוחתאיהההדמהלערובעישכיכ

'םימחרתדממאצויההשעבןכןיאשהמ

השעןוגכןנברדמאיהשודרמתכממץוח

דעותואןיכמובאצויכוהשועוניאובלול

ללכמאבהואלאצמתימנןכוושפנצתש

רוכזמתלצאנרומשתרדמיכהשעהשע

תוצממםיאצויהברהםירקיעאצמתךכלו

הבהאהתדממחכאריהתדמבשיפלהשע

ינפמןאכמןיבתםגהנממהלולכאיהו

ןמזהשהשעתוצמבובייחןניאםישנההמ

ןיעפשנןיואלהיכהשעתאלבםאיכםרג

רומשאלמtגו'הלכהאיהשרומשתדממ

שודיקבובייחםישנהויהאלהיtןמורה

אמרגןמזהשהשעתוצמאוהשיפלםויה

ןנירמאדכןבייחלרומשאבוורוטפםישנו

'השעתאלאkוניאשוןפרמשהוקמלכב

ושדקלהריכזבונשיהרימשבונשישלכו

ינפמןיבתןאכמושדקהולךישמהללי

ןייהדגנכאוהיכןיבםויהודיקונקתהמ

ןכו"תישארבימיתששמויבנעברמושמה

תותבשילילבןייהלעשדקמהלכלזרא

והזו'הדמדגנכהדמןיייברגאלממוהכוז

תששיכהזןבהושונאבבלחמשיןייו

•ויתשריפרבכתששברמאאלוםימי

:השדקותבשהםויתא"דיבןכלע

וטשפתהלעתלפונהכרבןושל

םידקהו,'ריפרבכוהכירבןושלמרוקמה

ףוסןיאמהכרבהיכהשודקלהכרבה

תישארבימי'זדוסבושדקהןמהשודקהו

לזראןכותבשבונקתשוכרבזםעטןיבת

.הרותהתאםהבגתנשולוקזדגנכםהיכ

13iiiדגי iארחא



ורתיעמשיוי
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:
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ת
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:

ארעשארוכדבהמכיזחאתירבלןכש

ומינפהמכימחקופנהאלוכברמוחאוה

אליעלםירגאתתאדארעשאוההםיגפ

םירגאייטלתיאדהלעבלירגאתתלםירג

םירגאתיבבארחאהלמםירגאתונכסימ

ןבזשילאנמחראהנבמתובישחקלתסיאד

אתתיאאיעבאדלעו-ןוהלידופיצחמ

תדבעיאויאתיבהיתיויזבאיסכתיאל

תיזהמםיתיזיליתשכךינבביתכהמןכ

ודיבאתיאאלאטיקבןיבאותיסבןיבאד

ןינליאראשדובישחכתשיארידתויופרט

'מלעינבראשלעובישחבןקלסאהנבךכ

באלוכבךרבתאהלעבדאלאדועאלו

רתועבאתתלדןאכרנבאליעלדןאכרבב

ארירבגךרוביןכיכדההןיגבינבוןינכב

הארוביתכו'ןויצמ"ךכרביביתכוי"

לארשילעלארשילעםולשךינבלםינב

"אשידקאבס

זמורהבינגהרוסיאםגבונגתאל

יוארןיאיכהנוילעההבכרמל

לזוגהווילאאבהתוליצאהןמקרתונהיל

הטמואמוטחתוחכמקנויאוהירהבנוגהו

ימכחמשיוהאמוטהחכלושודקהורוניצ

םדיבהלבקיכירמואשינורחאההלבקה

ןקתלדיתעוריבחלזוגואבגונהלכיכ

םרמאמוהזאניינתאתומתומלוותוועמ

ותמשנלטונוליאכוריבחלזוגהלכלל

"חקיוילעבשפנתארמאנש

הזךערב'רקשדעךערבהנעתא

ןכויערהזוידודהזמאנשהנקה

הבקהרמאהכרבלםנורכזוניתוברורמא

רקשתודעיבודיעתאלשורהזהלארשיל

ןעירארקנשהכההזךערבהנעתאלדחה

רובעבויערהזוידודהזאנשלארשילש

םהוהרוצוןינבתמגודםהתוצמהיכ

דגנכרביאחמריכףוגהתואיצמלתוגס
חמה

אוהיצתשיךכןיגנויאהמרבארחא

הזונרכזרבכו,ןירדירדלהינרכודו

ירצייוקוספב

עיפשיאלשאוהןינעהדוס"ףאנתאל

קניתאלאיהםגווגוזתבלקר

ואמטתאלומאנשןינעכהאמוטהתוחכמ

םכתאץראהאיקתאלוביתכוץראהתא

השאהלעאנשהמתעדיוהתואםכאמטב

תרירבתאוהירוענףולאתבזועההנוזה

"החכשהיהלא

ךתשאחתפהיקזח'ררהוזהרפס

יתכריבהירופןפגכ

אלאהילעהלבקמאלהזןפגהמךיתיב

יאהכאמייקלארשידאתתאךכהידידמ

רבאוההמאלאהלעתלבקמאלדאנווג

הירופהמחירופןפגכביתכאדלעויאגוז

יתכריבזאורטסלכלןיפנעקיפאדחרופ

ארקשליתילאלדןיגברבלאלוךיתיב

תבזועהרמאהמלשוהאליעלאתירבב

היהלאתירבןאמרמוגוהירוענףולא

תרשקתיאאיהותירבירקיאדרתאאוהה

היקזחרא'ךיתיביתכריבךכיגבהיב

הלקיבשדשנרבוההלעהיתילאבגות

רבלאשירדארעשמיזחתיתדהיתתניאל

אתועינצןוניאמדחאוהןידואתיבביפאו

אשירדארעשמתקיפאדאתתיאואתיבד

אתונכסמםירגהיבאנקתתואלרבל

ארדבןובשחתיאלדאהנבלירנוהיתיבל

ןאמיאתיבבאירשדארחאהלמםירגו

אשירמיזחתיאדארעשאוההאדםירג

לכואקושבןכשלכאהאתיבבהמורבל

יתכריבךכןיגבוארחאאתופיצחןכש

אילגתאדתתאדארעשהדוהירא'ךיתיב

אמוגפאלואילגתאלארחאארעשםירג

ירוסרסיפאדאתתיאאיעבךכןיגבוהיל

לכאשירמדחארעשןומחיאלאתיבד



אק ורתיעמשיו

שיןכלעוזומרנשומכתורמאמרשעל

אלתוצמעבשוהשעתוצמשלשןהב

ימיהעבשדוסבךליתזמרשומכהשעת

תונושארגחיכזאלאויהאלשתישארב

השלשהןדגנכוםהבשפתנםויםשןיא

רמאיו'תישארבםהשתונושארהתורמאמ

"ימהווקיםיהלארמאיו'רואיהיםיהלא

ירוכחדבכיכנאםהעמםהש'גהיכןבהו

רובידיכןדוחייותויווההלכוללכנןהבו

ךכללכהרוקמאוהשחומהדגנכיכנא

יכתעדיובלהדגנכרוכזרובדומידקה

ומכןוילעהםדאבםישארחומהובלה

םאובאדובכ'הנבןילפתהדוסבזומרנש

הלא'גהורחבנכעו,לכהדוחיילזמור

םהםיראשנהעבשהוהשעתוצמןתויחל

אלתוצמראשמורחבנוהשעתאלתוצמ

יכ"הנוילעההרוצבםימגופםהיכהשעת

אלינשהידוחייהךפהאוהךלהיהיאל

חיתאצוהאדכףוkדירפמןגרנוהשאשת

תישילשה'וגובנגהתיבלאהאבוויםאנ

ךלמלשועבטמלסופאוהשחצרתאל

ףאנתאלתיעיברהיושעידיםהשוידיב

תישמחה'החכשהיהלאתירבתאודגנכ

*'געתאלתיששה"יתזמרשומכונגתאל

"םדוסיתזמררבכודומחתאלתיעיבשה

'וגותולוקהתאםיאורםעהלכו

תלקהמינפמםעטיפרבכ

לוקבקרkרשיוגישהאליכןינעהו"רסח

?בואתולוקהשמחבגישההשמודחא

יפםיאורו'ארזעיברםכחהתנווכיפל

"האובנההארמנושוריפואםיגישמ

רקבבםהרבאםכשיוקוספבוההגה

אריותשרפבםשדמערשאםוקמהלא

ימושפכםיאורםעהלכוברהוביפ

כע'םשמונחקיהידעסוניברםשב

•הלדגה-

אלוצמדגנכ'ידיגהסשהשעוצמחמה

אוהירהןהמדחאלערבועהלכהשעת

יכהלעמלםגופווארובברקשודעדיעמ

םידיגהוםירביאהרפסמבףוגהתנוכתמ

לשןינעתנווכלהשענלכהותרוצו

•הלעמ

איהתאז'וגוךערתיבדומחתאל

ךכותורבדהתרשעתמיתח

וחבשבהלעמלשלארשיתסנכהמתח

זומרםג,םידמחמולכורמאנשהלקהלש

,לארשיתסנכלךערתשאבוךערתיבב

ןמהדירפהלהיפידומחיאלשריהזהו

'ורבדהתרשעלירישעאיהןכלעוןינבה

לזוניתוברורמאוןינבלתירישעאיהיכ

רמאנשוצמהלכתאזההוצמבוללכניכ

תורבדהתרשעהנהו'הנומאךיתוצמלכ

רבדלןמיס'ךבתומייסמואבתוליחתמ

היהאאירטמגבךאו,לארשילבוטךא

םיהלא,םימחראלמולארשילבוטאוהו

.ןידהתדממםיאריןניאשבבלירבלבוט

לכל?וניתובררמאמןיבתהזהרפסמהמו

הרשעמתוחפבאהיאלהשודקבשרבד

רשעהתודחאדוסאוההשודקהדוסיכ

יהרשעמתוחפלןיאךכלווזבוזתוריפס

ץראבתושודקתרשעונמםילכ'כסמבו

תומשרשעםגיוזמםינפלוזלארשי

חדבכנהןינעהלעזומרלןקחמנןניאש

גרתלכמהמינפמלואשלךלשיוהזה

,םלכמרתויתוצמיהולאורחבנתוצמ

שלשםהבשירשעהולאבהמינפמםג

לעו,השעתאלתוצמעבשוהשעתוצמ

ךרדלעבישהלשיהנושארההלאשה

ג'רתהלכןילולכהרשעהולאביכטשפה

ושוריפבל?הידעסוניברבתכשומכתוצמ

שיהלבקהךרדלעםנמאהריציהרפסמ

םיזמורתוצמרשעהולאיכתעדלךל

"קפס



ורתיעמשיו

:

תואתואבציכהדשהתולייאבואתואבצב

,לארשיתראפתלזמרהוולשאבצב

אוההדשהוהניכשלזמרהדשהתולייאב

הדשבתלייאםגיכוהזיחופתלשהדש

ןכוהניכשהתולגלעלשמהו'בוזעוהדלי

?יאדכרחשלאיהתליאיכרחשהתלייא

אללארשייכרובעבו"ילוקעמשתרקב

םידיפלרמאןכלעהנורחאבקרוגישה

יהזןבהוןשערהורפושו

"תומנןפםיהלאונמערבדיאו

סולקנאםגרתלfברהבתכ

השעאלו"םדקןמאנמעללמתיאלו

םיהלארבדיוגרתיכומוקמהראשבןכ

לכבראובמסולקנאלםעטהו,'ילילמו

ךותמקרלארשילםשהרובדהרותןתמ

םהוגישהשהמאוהוועמששאהןמושאה

םימשהךותמתמאהךרדלעוימשהןמןכו

הארשכהנהו'הושבשאהךותמאוהו

אלשםיהלאונמערבדיtוןאכבסולקנא

אלומגרתלהאראלהציחמוברכזוה

םיהkתלמליונכונושלבןיאואנמעללמי

ןמוישממרובדהםהמןאכבללשךכלו

ריכזהאלשסולקנאתמכחבאלפומה

ידארמימואיידארקייניסרהמעמב

רוטלעיילגתאוךלילגתמאנא'גרתו

םגרתשומכלידארקיםגרתאלויניסד

יהולעילגתיאדארוטלםיהt:הרההלחת

םשרכזוהשםוקמלכבהשעןכיידארקי

ריכזירשאכלבא,תאזהדיריבדחוימה

םיהלאהתארקלםגרתםיהלאבותכה

ילנתיאםיהלאהאב'ידארמימתומדקל

רמאןכו,'ידארקיןמתדידארקיןוכל

םגרתשהמוילקבהילינעתמ"םדקןמו

ומעטילילמהרבדהtהירבדהלכתא

ילfדבעיבייכשמהו"'ינפבינפותכשינפמ

לארמאתהכהשמלאוירמאיו

ינג)

י

םיאורםעהלכוריהבהרפס

יכותולוקהתא

ןתואתולוקהתאםיאוראלאתולוקןיארנ

'ילוק'םימהלע'ילוקדודרמאשתולוק

ףארמואויתישעידיחכברמואוחכב

דוהואוירדחב'ילוקיץרא'דסיידי

וזםיזרארבושילוקרמואוולעפרדהו

"םישורביצעוםיזראיצעתרבשמשתשק

השועשהז,שאתובהלבצוחוילוק

שאהבצוחשםימהןיבושאהןיבםולש

םימהענומםגםימהךוחללמתואענומו

רמאנש.'רבדמליחייילוקותובכלמ

דעוערזלודודלוחישמלדסחהשועו

ולייאללוחיילוק'רבדמהןמרתויםלוע

םלשוריתונבםכתאיתעבשהביתכדיוגו

תדמלאה,הדשהתולייאבואתואבצב

ןודאהלגנםלכבוהנתנולוקעבשבש

םיאורםעהלכויתכדונייהוםוארוםלועה

אוהןושארהלוקההנהו'בעתולוקהתא

אלוםינוילעהדסחהימימלזמרםימהלע

ילוקינשהלוקהיארולאיבהלךרצוה

ץראהדסיידיףאהיארוילעאיבהחכב

כעוהרובגהתדמלזמרהוילאמשהאיהש

ישילשהוקהימשחפטינימיווירחאמא

,ולעפרדהודוהיארוילע"נהרדהבילוק

תשקוזםיזרארבושילוקיעיברהלוקה

רועתהירעאנשךכארקנהקידצלובזמר

רמאשהמןבהודבאידצהךפהךתשק

ונצוחאוהישמחהלוקההזקוספבלזר

'ולשהשועשתמאהוולשהאוהשאובהל

'ילוקיששהלוקה.'םימהןיבושאהןיב

דסחהשועוהיארוילעאיבהרבדמליחי

ידסחהףנעאוהשחצנלזמרהווחישמל

איבהוולייאללוחיילוקיעיבשהלוקה

הלייאהיכתעדירבכהדשהולייאבוילע

שוריפו,ללוחיתלמןבהוהניכשלזמר



בקורתיעמשיו-

."םכמעיתרבדםימשהןמיכרמוארחא

לוקאוהשץראבהתיההלודגהושיאדציכ

ןמרמאנשםימשבויהתולוקראשודחא

ץראהלעוךרסילולוקתאךעימשהימשה

תוליזניניידקרפבהלודגהושאתאךארה

ולאכkרשיץראברובקהלכןנעבררמא

המדאחבזמאכהביתכ"חבזמהתחתרובק

יפלעףאוומעותמדארפכוםתהביתכו

המודוניא'כרבלםנורכזוניתוברורמאןכ

שיוהתימרחאלותטלוקלםיחמותטלוק

םחורןיאץראלהצוחבםיתמהיכדוסהזב

תוחכינפמדימםתחונמםוקמלתסנכנ

התואןיבברעמוץראלהצוחבשהאמוטה

תורחאתוחכהבןיאלארשיץראבםנמא

ףכלחונמאצמתדימו"קלחאיהיכ

"הלגר

אלילהשעתםינבאחבזמסאו

ךברחיכתיזגןהתאהנבת

ברחהיכעודיוטשפהיללחתוהילעתפנה

ואנשרשאושעוםלועהתאבירחמהאוה

היחתךברחלעורמאנשברחהשרוישה

תולזמבוםידאמביכימשבםגוחכברחהו

ךכלותרובגארתםהבוחילציברחהםדה

לתכהוריכזהשםעטהוהזו?זתיבאבויאל

ךפינהביכתיזגןהתאנבתאלמאשוריפב

ךברחהילעתפנהןתושעללזרבםהילע

ינפמוהתואתללהויללחהברמוחצרמה

ויתודתיםגיכלזרבןכשמבהיהאלהז

אלשהוצמבףיסוההמלשותשחנהשע

'מאהיפלוותונבהבתיבבלזרבילכעמשנ

לשןתבוטבהצפחתאזהדמהיכהנהזמר

ןכלואטחבורלהמעתקדקדמהניאורשי

יגבאיכומלשינבאקר"זגהינבאונבלןיא

ןיגרטקמההאמוטהתוחכלזמרםהתיזג

ןניאביפלאטחלכלוןועלכלןיקדקדמו

רדגוהזוגרטקמםהיכרפכחבזמלשיואר

יתרבד"משהןמיכםתיארםתאלדשיינב

בהזיהלוףסכיהלאיתאןושעתאל'כמע

,'וגוילהשעתהמדאחבזמםכלושעתאל

םימשהםהםימשהוהכתלמיפרבכ

יהלוףסכהלםיריאמהםינפםינוילעה

םודבעיאלשריהזהוםלועתועורזםהבהז

ןיבץציקשטבנןבםעבריכהציצקידילע

"תויתחתתולוגלתוילעתולוג

וילעחבזוילשעתהמדאחבזמ

ךימלשתאוךיתולועתא-

ריכזארשאוקמהלכברקבתאוךנאצתא

הניכשלזמדהךיתכרבוךיtאובאימשתא

דקותדימתשא"תכדכןידהדממהמודאה

אלוימשתאריכזארמואוחבזמהלע

,ונרכז"ןושלמריכזאיכדוסהוריכזתמא

ימשתאריכזאהנהו,הניכשלזמרימשו

תאייהוצםשיכיתניכשתאראפאומכ

ןכו'ךיתכרבוךילאאבאןכלעוהכרבה

ומכןינעהויתניכשירשאדולקנאםגרת

לאאבתהתאםארמואןקזהללההיהש

םארמולהצורךיתיבלאאבאינאיתיב

וילאליצאהלודחוימהםשתאדחילעדת

ךורבשודקהלשומשקנשוניצמשהכרבה

םגשדקהואנךתיבלרמאנשתיבאוה

ומכךפוגיכרוצןקתאוךיתיבלאאבאינא

םידיסחוםיקידצריהבהרפסברמאש

בלהובלהסנרפתמןהבשלארשיבש

התאךירצבתכארזעיברםכחהוםסנרפמ

ירבדםהיכתעדלוריכזאתלמבררועתהל

קוספההזבדועזמרגווילעןכושהךלמה

קרןילובגבםשהתאריכזהלןיאשרןיאש

יתשריפרבכושדקמבקרובתככאלודאב

•ליכשתםשמו'תומשהלותשרפבםעטה

רמואדחאבותכריהבהרפס

דריוםימשטיו

בותכויניסרהלעהדריורמוארחאותבו
יכרד



םיטפשמההלאו

םיהkמאנשןידבםהמעאוהךורבשודקה

םהיtעומשלהוצמכעוילאתדעבבצנ

םילתרדמבוםהמעתמכסמהניכשהיכ

בותכהרמאשאוהלאתדעבבצנםיהלא

טפשוהיבןכו,אוהםיהלאלטפשמהיכ

ורמאיאלשוטופשתדאלאליכמואאוה

רמאאלםיבשויונחנאונימצעלםיניידה

'אנשבשויינאםכמעיכןיעדויווההנקה

ספשמבהואהינאלאתדעבבצנםיהלא

'אנשםכתאהטאינאיתואםתיטהםתאו

חתפתורשרדמ"טפשמל'כתאיתברקו

םיטפושהטופשימיביהיומאואבסאוהה

הליחתןדימלםלועהתאןדהבקהשןמזב

םהלןדימוםלועהתאןינדןהשןתואל

םלועלאבבערןידהלוקלקינפמהלקה

יכ'םעהישארןועבאלאאבוניאןמזלכ

לכואברביתכדיאמןדוייבררמאדאוהה

'כואבריטפשמאלבהפסנשיוםישררינ

םישררינ,םלועבכואןמקופיסשישכ

לכואןיאשכועבושלםילכואויערוזםה

מועשימש"טפשמאלבהפסנשיםלועב

לעןועהזיאלעםלועהןמפסנוהולשב

יאוותואןיתועמוןידהתאןילקלקמשןיע

אלשפשמאלביאטוחםילודגהםאאמית

תאגורהלאבהבקהםלועבטפטמושע

לשוילכםהםיינעהאלאםליבשבינעה

אבבערהשכווילאםיבורקםהוהבקה

עמושהבקהווילאםיקעוצםהםלועל

רעצומריגשןתואלןדוןהילעןייעמוםהל

םדוקםלועהןמןיפסנוםיינעהלעהז

ץימחמוניאשןידלכןדויראדיםנמז

הלעמלמונידןיצימחמןיאןידהתא

רמאדאוההונמזםדוקםלועהןמקלתסמו

תאןדוניאשימשיטפשמאלבהפסנשיו

חבקהתאמרכשוילעלבקמוותמאלןידה

וילעספתנוותימאלןידהתאןדשימשיו

ינפל

הרפכלחנזמיננאךכיפלותיזנביכרד

אלאתנווכמןבאהןיאשיפלעףאןיאב

היוצראיההרצקןאכמוהבחרןאכמ

הילעתפנהךברחיכוהזהלועהחבזמל

תירבםקנתמקונברחלזמרהוחיללחתו

תאללחתלאאדכהיללחתוורמאוהזו

תיבהןינבםנמאהזןבהוהתונזהלךתב

תולודגםינבארמאנשתיזגינבאבהיה

העודיהדמוקודקדבתויושעתיזגינבא

שיטפבהכמןיוושןיאשומוקמהבשיםאו

תורונצהןיאשכיכםעטהויוותשישדע

ברחאיהזאםימחרהםלועמהיtןיכשמנ

תבישיםוקמארקנכעותירבםקגתמקונ

םימחרמןיאיכתיזגהתכשלןירדהנסה
לןידביא

יחבזמלעתולעמבהלעתאלו

,וילעךתורעהלגתאלרשא

ךרדאוהעודיהטשפיפלוזהוצמםעט

שיהלבקהךרדלעוהלעמלשדובכ

ןמתלבקמה'ניכשלזמר'בזמהיכתעדל

אוההונחבוהלעמלשתירבקנהקידצה

יבגלעעסופהוםלועלאבעפשוהכרב

דוריפםרוגוילעותורעהלגמוחבזמה

'מאנשףולאדירפמןגרנורמאנשהלעמל

'ךירחאמבשורבדתורעךבהאריאלו

וטיברשבשמתשמכאוהיכהזלעףסומ

"ךלמלש

םיטפשמההלאו

ורמאםהינפלםישת

הכרבלגורכזוניתובררשא

היולתהלוכרותהלכ

אוהךורבשודקההנתנךכלטפשמב

יכעדילםיניידהןיכירצוהרותןתמרחא



גקםיטפשמההלאו

לחתהםנחישפחלאצייעיבשבודובעי

שישינפמירבעדבעבןושארהטפשמה

ןיטימשדוסתיעיבשהנשבדבעהחולשב

.לאהתריזגבראבתיומוקמבותולבויו

יעיבשלכהכרבלםנורכזוניתוברורמאו

םימשיביבחיעיבשהעיקרהלעמלבושח

?ברעתוברעןוכמןועמלובזםיקחשעיקר

תוצראבתוברעבבכורלולוס'נשביבח

איגאקראהמדאץרא,הביבחיעיבשה

טופשי'גשהביבחלבתילבתדלחהיישנ

םדא"בושחיעיבשהתורודב'קדצבלבח

אוהוךונחדרילאללהמןניקשונאתש

"םיהלאהתאךונחךלהתיורמאנשביבח

המשבדניבאבאילבושחיעיבשהםינבב

בושחאוהו'זהדודהיטפשםנואבדנוהי

שיאלואשביבחיעיבשהםיכלמבםלכמ

אוהואסאהיבאםעבחרהמלשדודתשוב

.ויהלאיילאאסאארקיורמאנשביבחה

םתשדקואנשהביבחתיעיבשהתוטימשב

תיעיבשהםינשבהנשםישמחהתנשתא

"התשטנוהנטמשתתיעיבשהו'נשהביבח

םיהtאךרביורמאנשבושחיעיבשהםימיב

ביבחיעיבשהםישדחבייעיבשהםויתא

tושיגהוםעטו"יעיבשהשדחברמואיוה

ורמאשהמתעדיימוגוהזוזמהןאואתלדה

יכרמולילהארידועוטשפהיפללזרוב

ללכמאציוםינשששדבעדבעהשירחא

וסנכהבשפחלתאצלהצראלוווצקשש

וינודאמישפחדבעםשרשאתיעיבשב

לכיהחתפבוינודאוהשינישבותכההוצ

ונזאעצרתקרםינפבסנכיאלויעיבש

"ןבהורכזנהחתפבףלאתומדכהיושעה

ןתינשינפמינמיסבהאצויהירבעההמאו

האצויהיאושנתעאבבוריציםדוקגוזהל

רבדהאציימיכהגוזןבלהינודאתושרמ

םלועלודבעוםעטוישיאלהשאימגש

ספתנוותמאלתמאןידןדההנקהינפל

עשרלתוכזלןיקודקדקדקדמשןיידןוגכ

ןמאלשןישנועוןיכמץדתיבאנינתד

ינפמואהרותלגייסתושעלידכהרותה

ושינעהלמומצעקלסמ"דהוולרונןמזהש

ותואוכזלחתפאצמלןידהןינעבקדקדמו

תאןדהבקהשכןידאוהושממןידהןמ

ןמקלתסמווילעשפתנןיידהותואםלועה

אלביתכוילעואלםאוונמזםדוקםלועה

שפתנוניאומצעשכומעבדכנאלוולץנ

ותמאלידהתאודוניאשימשיוערזשפתנ

רבחמהארשאבאןוגכרכשוילעלבקמו

ןולקיפאהקשנמוהקבחמושיאתשאל

והנינ'גירהינבדואלקלליטקולופלוקל

אנידמיתאלדהרותלגייסתושעלאלא

אנידאלאילינסוהרותןידבילקיפא

םלועבגייסולןיאהרותלגייסדבעאלד

רוצעדכנוןינולשגייסאבהםלועבוהזה

אבהםלועב"הזהםלועביאהיבוזעו

םהשםיבוטםישעמםתואונממיריבעמ

ירונראדאהיכםדאלאבהםלועלגייס

יאהבםייחןותריתדלידבהרותלגייסושע

.יתאדאמלעבואמלע

קיבשהבקחתרהוזהרפס

אנידדהייסרוכ-

טפשמלןנוכדחהינתיניידדאתעשב
ןאמוהבקדהיסרוכןקתתאןמתמדואסכ

דההפשמוקדצןוניאןליאהייסרוכןוניא

אנידןיאדדןאמוךאסכןוכמטפשמוקדצ

םינפיאואכלמדאיסרוכבןדימליעב

אכלמדהיסרוכבםינפולאכוהיינימדח

אלווהייניבמקלתסאהבאשדוקןידכו

'יירמאיםוקאהתערמאוהיינידבםיאק

דעהמוררמאאשדוקדאחורוירמוגו

"- • םיהלאםימש :

םינשששירנעדנעיהנקתיכ
תעדי



-tםיטפשמההלאו

ובונבוישדחאןינעבקוספהןושלאב

ןושלהיתלבינבומויהאלשירחאהינפה

ןיעתחתןיעורמואברבדלאמגודאוהה

ורבחבלבוחהיכהלבקהיפכאוהתמאה

דוסלךכבתכנםנמאיםירבדהבבייח

םדאהתרוציכיתזמררבכיכדאמלודג

'דאהרוצלעישענותינבתווירביאבהלוכ

תנווכלעםדאהירביאויהבהנהוןוילעה

םירביאלאסכתמגודוירביאויהיהאירבה

תסיפאמכשמהוחכםהבףיסומוינוילעה

םומןתירשאכדוסוהזךפהךפהבוןיאה

םגדאמהזןבהו'ןתניןכעודיהםדאב

תונומאהרפסבבתכלfןואגהידעסוניבר

תללוכןושלבהנינעלכהרותהרבדוליא

?רתסלכתעדלונלכיאלתחאהנווכבו

:המכחבהנווכהרותהשהניבהוהמכחה

םהלשיהרותירבדיכהשריפאלשפעא

רבדתחאמאנשרתסנויולגןוציחוימינפ

- • שי' וגוםיהלא ... '

:רהוזהרפס'וגורובשיאחתפי:יכ

ילזאווההדוהייברוקחצייבר

ןילימאמיגהדוזוייבררמאדוללאשואמ

יכרמאוקחצייברחתפליזיגואתיירואד

לעבהירתבביתכהמ"'וגורובשיאחתפי

םידגדןאמךכאדלעהמו."םלשירונה

המכתחאלעיובוחבאמלעאשאבאל

תיאמלעשיאבאדגעאאהותאלאהמכו

.יכהשאואשיאביתכאחדהבושתהיל

ודותהוביתכוםדאהתאטחלכמושעי

ןיגבוהלאיגהמאדיאדואלאבישהו-

הילדיבעאוהלוכיבכהבושתדבעד

הילןקתאאליעלינפדןאמאוההשממ

ןיקתאהבושתוהבושתבהמבואתתל

אתתלןיקתאאליעלןיקתאהלוכ

רבכואמלעלכלןיקתאהימרגלןיקתא

c-"הזיתזמר.-

הפשכמ

הכרבלםנורכזוניתוברושריפשהמתעדי

ליכשמהולfברהבתכולבוילשומלועל

לבויהדעבועהיכוטוטפכםלועליכןיבי

רמואראתליכמןושלוםלועימילכדבע

הנשםישמחאלאםלועןיאשהארואב

ךלהיהווהזולבויהדעםלועלודבעו'נש

"םישמהלאירטמגבישפחל'םלועדבע

תומודיבאצמנוורכמושיא-בנוגו

יתשריכזהשרשפא.תמוי

יתזמררבכויאניינתאתומלזמרתותימ

תזמונממךלכאויביכןכו,םיעודיה"ןינע

'תומלזמרתותימבריכזהששפאיתומת

תרכתתרכהלזרארבדלמגודאניינת

ינאךירצוהעלתרכתהזהםלועבתרכה

הפירשהליקסידבתותימדדוסבךררועל

ןהמדחאלכטשפהיפליכףאקנחוגרה

אטחלכלרריבבותכהוהתרבחמהדבכ

םדאהתתימיכעדממ'ולהיוארההתימ

תדממוחכלבקמהתומהךאלמדילעאיה

:םיקולחןיגידהמכלתינתשמהןידה

תירבםקגתמקונברחלהרומףיסהתגירה

תזמורההיפתאורמהיכקנחתתימ"וילעה

ןבאלהרומינבאבהליקסהןידהתדמל

הפירשהןיינבהןמהתואועקעקיכתניפ

'ותכהמאשהלודגהושאובהעגפיכהרומ

"תאזההלודגהשאהתאו

הזיכתעדירבכ'וגוןיעתחתיע

וטושפכוניאשלזראקוספה

םדאבםומןתירשאכקוספםגקממלאלא

ןתינהרבדןוממלובהגווכה"ובןתניןכ

וילעבןכו,הפכתאתוצקו:דילדימ

ובהנווכהןיאשירחאלאשתילואותמוי

םינימלםוקמתתלךכבתכנהמלובתככ

םיעבשלזראשהמאיההבושתהותודרל

הטושפיפכהוצמהיפו'הרותלםינפ

םנמאךלנהירחאוהפלעבשהרותבןתינ



דק םיטפשמההלאנ

רבןנחוייברדאהיכונוממבואופוגבוב

ןיברבעןירסק'ךודבהוהאדח'נמזיאלמש

ןכתסיאהיבולכתסיאדהממיבקונןירת

לההדןיגבמעטיאמהינוממבוהיפוגבדימ

יאמאקזגלליכיויוליעתארשאשיבחור

ידעאימודימודל'זלי?יכהאמילהיתנקת

ליחתירתבלילאלוךלאלרטקדרוטקו

םאיצומtביתכדuבליחתיtגבייסמולב

ליזיובקעיבשחנאליכאבייסיוםירצממ

קילסהוה'גוהברהירתבאחגשיאלוהיל

רפכדחבערעיאםתהלקילסדכולבבמ

הירתבאאיתאהוהדאתתיאאיההאמח

יולגרמארפעתליטנוופתכאןימתמירא

אהדיתרבוטודיבעהלמאוהישיררדהא

ליבלבךלעינארזוגלבאיאבגםולכאלכ

אלדןינבאkינינבאלהלמאתבלךתעד

לבלבתאהוהדכויארחאאשנאינבוטקת

ביתכאדלעואתיימוידימתעדיאלותעד

בוטאייח'רינת,וגוהערךיk'נואתאל

אתתאאיההמןאסמגממטלמיהלהינפל

אב"םימרחוםידוצמאיהרשאהבביתכד

םדאהאריאלריעבבערהשןמזבהארו

ומהךאלמשינפמדיחיךלהתיאלוומצע

לעו,לבחלתושרולשיוםשאצמנ

יוארתתהמלוינבלבקעירמאיוביתכאד

םדארוגסיריעברבדהשןמזבובאצויכ

?שרולןתינשןויכקושבהארתאלוומצע

הישפנבבייחתמוהיאוקוזינובעגופשימ

מהדשבימענהתיהםינשרשעהארואב

ינפמןוילכוןולחמושנענהמינפמובאומ

לקסעתמםישנךלןיאויבאומישגוחקלש

דמציויתכיאמבאומונבכףושכבושחנב

בולכאדןויכרועפלעבללארשי

דמציואתועטלןידנסווהדימוהיישרחב

ןיטישכתםידימצינהכרמאאייחיבר

ןוהישרחברועפלעבלןרבחתמווהיכה

םעבכושלכהיהתאלהפשכמ

חבוזיתמויתומהמהב

רבכיודבל'ייליתלבםדחיםיהלאל

ןיעפשנםידשהשעמויפשכיכונראיב

םתצקףושכהיניינעיכףאוהאמוטהחורמ

ומכםתבכרהותודוסיהבוריעבםישענ

םישענשיממןירקיעלשעימקלfראש

ומכםדאהירבדבחכשייכדבלובדב

רשאתורשרדמהלפתהדוסביתזמרש

םשהישנאיאמ'םשהישנאםלועמ

לכבםשאמלעבופילואןיליפנןיליאד

אירזעיברוהיישרחאמלשאלהלמוהלמ

אמעטיאמןנוארפכשיאיסוייברלליאט

ביתכדאיירבגבאלאישנבןוניאןישרה

רמא'ףשכמביתכאלוהיחתאלהפשכמ-

'רטיסאדהערךילאהנואתאלביתכהל

אד"ךלהאבברקיאלעגנויאדואבקוגד

לכוץשרחןינייזלכאבקונןמוארוכדהוה

ינאאצומודההמלעלן"תאןישיבקמוע

יברהידיםירוסא"רמוגוהשאהתוממורמ

השאבעגונהלכרמאדחיסוייברויאני

לשהנידמהקניאלודילהדימלבקמהוא

'ערהקניאלדילדירמאנשםניהג

רמארחויאדוהידיםירוסאביתכדאוהה

לכוףושכושחנינימלכתואבתובקנהןמ

אלוהידיםירוסאשאלמלוםיערירוהרה

לכבםלועהינבןיתיממוןיגרוהויהןיקבש

אליחבאkאבקונ'פקתאאלוןמזלכבותע

הילידאקמועבתארשאיהשןויכדרוכדד

הימולשאלהילידשנרבלאמואלתעדי

אמשבןיקימעןילימבםשבהמבואתוער

ןילימואילתהבהדבועאדלעוובאסמ

ןיגבוירעתמאבקונןמוהייורתוארוכדב

אלויבקונבןיחכתשמישרחיגיזלכךכ

םאםישניתשןיברבועהןנתירוכדב

טלושערהןיעתודגןניאםאוחפכנןהודנ
י

א"שגד יי



םיטפשמההלאויי- כ

ו

ל

הנשמוהמהבתארקנההאמוטהתוחכב

הלבקהימכחמשיו,תישארבירדס

איהיכוגורהתהמהבהתאודוסבורמאש

וירעהןמתחאלערבועבךכלהיוארתה

ןיאיכהימעמהתרכנותוירעבותכשוהזו

ךכיפלםהבהקרהימעברתויאריכיההל

יטפשמויכרדלכיכוגורהתהמהבהתאו

ופוסיכהמהבהלעאבהשנועבורמאדועו

אלשבאקודותוריבעבףטעתניכףלטעל

יכאמשולבקנהלבקםאוהבושתהשע

שיםאתוחנמבלזוניתוברוקלחנהזב

ךמסנםגהזןבהוהמהבינשעאלשךרבל

םיחבוזהשרובעבםרחיםיהלאלחבוזול

םהלויהישונוצרתושעלובשחיויכאלמל

ןכלעהלעתיונממןוצרקיפהלםיעצמא

זומרישרשפאוא,ודבליליתלברמא

'הזןבהוםרח"והזותורכזנהתורטקההלע

תטיחשתנווכיכהזקוספבזמרנדוע

לכהרובחבtiרשי'ראפתלאיהתונברקה

שוריפתעדיו"והוחבזתםכנוצרלרמאנש

דועשיוהזןבהוןידהתדמלאלןוצר

םרחיםיהלאלחבוזתרהזאיכםישרפמ

והזהציצקידילעהמלדובעיאלשאיה

.יודבליזליתלבורמא

דעךיערתמלשלובחתלובחםא

וטשפ'ולונבישתשמשהאב

תדמתלשממזאיכשמשהאבעטועודי

וניתוברלדועשיוובעגפתאלוהשקןידה

זמודדבכנןינעהזקוספב'כרבלםנורכז

לערבדמוספההזשרמאורובעהדוסל

הליללכבםדיקפהלךירצשםדאהתמשנ

דיקפאךדיברמאנאוהךורבשודקהל

אללעהנמtדנבלובחתאלבוזמרווחור

,"הזןבהוהרצםימעפםוקת

רבכ'וגוךנאצלךרושלהשעתןכ

רובעתשאוהםעטהיכיתראיב:-"-

וילע

ינבלויההנהןהביתכדןלנמאישנו

אלםעלבתרצעבםעלברבדבלארשי

הלמןולףילואירבדבאלאביתכ

ווהאלןימסקוןישרחאהדאמופב

והיימופבןילימלבא'והיתווכאמלעב

אדלעויעדיאלוהישרחאמלשאל

יליכיווהישרחומילשאוודבעעלברבדב

רמאןכלעיכםתנווכהאורךנה,והל

יריכזמןכלעו"תלבקרקיעלזמרהפשכמ

קרפבו"באהםשאלוםאהםשתועימקב

יעימקלכםאילרמא"בארמאהשאהמב

ןכלעואלאמשבירטקלכואמאדמשב

ןינעכןימוגפולםינינעבםיקסעתמהבור

'טפשמכודדוגתולעבהיאיבנברמאנה

"םגהנמכאלוםטפשמכורמואןנה

ןאמתריאיזחאתרהוזהרפס

אלוישרחדיבעד

רבגןליאןידבועלאהדודיבחלצא

והיאדםעלבמיזחאתךירטציאאנקתמ

אחלצאלהילידישרחןוניאלאנקתמהיה

ןיעהםותשרבגהםאנוביתכדןיגביודיב

וזיחורידתםיתסאניעדחאהדדחאלוכ

הוהאמומרושימחרואבהוהאליוניעד

יתעשיאדיבחלשוביתכ,אניעבהיב

אלדיוניעדוזיחאלוכבןימזרבדמה

שמתשיאדןאמאשדקדאחורלבאשכתיא

אלםומוברשאשיאלכביתכהמהידהב

ארבגיאהדהילזמתבשברמאמוהזברקי

לבקמאלארבגיאהדהילזמאבתכלבקמ

ולאםיניינעבורןכלעו,הזןבהובתכ

תושחולםילחגבולוגיעבוהלילבןישענ

'האיצנמולגגהילעבלעודיכתרוטקהו

םעבכושלכקוספלהזקוספךמסנהזלו

לעףסומדאמהזןבהותמויתומהמהב

לודגןינעונלזמרטשפהיפלףאהז

חירבחסיגכהשהמהבתרעיבררוסיאב



הק םיטפשמההלאו;

*"םלכתאהיחמהתאורמאתאדהמכ

חיהייכהתשטנונטמשתתיעיבשהונמא

ילודגדוסהחתומשנהקספה

רמוגויחבזםדץמחלעטחשתאל

שחשתאלהכרבלםנורכזורמא

ץנעהדוסוםייקץמחהןיידעוחספהתא

חרתלויתולועפבתוארהלאלשאוההזה

לודגהםשהחכיתלבןידהדמלחכהלכ

ךכהטמלןישענהתולועפיפכיכהלעתי

: ןישענ" הלעמל

דוסרמוגוךתמדאירוכבתישאר

תסנכלאוהםירוכבה-

לשבתאלהנבראבתי'פוקמבולארשי

ינפמאוהטשפהיפל.ומאבלחבידג

ובלשביוהמהבהםדאבלחישתוירזכאה

קיפסמוניאםעטההזךא,הנממאצויה

ומעטיכאמשויבלחברשברוסיאםעטל

יכםישרפמדועשיו,םיאלכהדוסבאוה

רבכוםלועתועורזלםיזמורבלחהורשבה

אוהורשבלכץקקוספמרשבוריפתעדי

תעדיויברקעוםישחנאלמויממקררובה

ןיברשבהדוענםעבהרחםשהףאיכ

םימראבבוברעליוארןיאןכלוםהיניש

רשאבםשמםיאצוישבדהובלחהשםייח

לכיהבהאמוטהחכסינכהלןיאיכםש'י

אלבוקוספמבלחהןינעתעדיושדקה

םעינ"יתיתשקוספובלחוןייריחמ

וניתוברירבדביתאצמו,הזןבהויבלח

ךורבשודקהולרמאשכהכרבלםנורכז

ול'ריפורמוגוידגלשבתאלהשמלאוה

בותכלושרילןתהשמרמאבלחברשב

'םירבדהתאךלבותכולרמאבלחברשב

קוספהאבהמלךיניעבהשקילאהתעמו

יכבלחברשבשוריפברמאאלוהזושלב

דוסוןיעתחתןיעדוסבהזבךיתורעהרבכ

יתבשאלבהעבשןיאיכתבשהוילע

הדשברשבוילןויהתשדקישנאו

בלכלולכאתאלהפרט

אוהלארשיתוקבדיכ,ותואןוכילשת

רשבוומע"קלחיכאדכשדקהםוקמב

לשהדשאוהרכזנההדשההפרטהדשב

רעיהתויחידילעפרטנשירחאוםיחופת

קרהלכאלtiרשיליוארןיארכזנההדשב

הרגתיווהקלהשעודיהבלכלהתואןתיל

היפהצפקהתלועוובנזבולשכשכיווב

רוכמואםעטוהזוונושלבלכץרחיאלו

םעטןיבתןאכמו.'וחכםשמיכירכנל

לכו'נשהפרטוהלבנלכואהידגבסוביכ

,וידגבסבכופרטוהלבנלכאתרשאשפנ

םישרפמםינורחאההלבקהימכחמשיו

זמרהורוביעהדוסלהפרטהוהלבנהדוס

הליצהביתכו'ךרותשפנתייחלןתתלא

רוסאכעו"יתדיחיבלכדימישפנברחמ

רעצלאלשהמינפובשישןיכסבטוחשל

יידעואטחרבאותואביכזמרהפרטנםאו

לכואהשנועיכורמאוירמגלהכרסנאל

קוספההזבזומרבשאלוסיעכהלתוליבנ

,לבקנהלבקםאוותואןוכילשתבלכל

ונמשןהתויפרטינימעיכתעדירבכו

ןילוחתכסמבהכרבלםנורכזוניעובר

ןוילעהןליאבשיםיפנעעיכתעדיםנ

הליכאבהרוסאןהמתחאבהפרטנשכז

יהזןבהו

תיעיבשהוירמונוערזתםינשששו

'אבתיחזןינעירמוגוהנטמשת

דועו,לאהתריזגבהטימשהדוסב

ץראההיהתשרמואדוסהזקוספבזמרנ

תווצקששמהלולכוהעורזהנוילעה

והייחםינשברקברמאנשםינשםיארקנה

התאובתףוסאתזאןלכמהעורזהיהתשכו

ןינעה14iאדי



םיטפשמההלאונ:י

הוצמהוםייחםיהtיארקנהםלועיחצנמ

לעבשהרותובזעיאלשולוקבעומשל

'וצאינרשישודקתרמאתאונשןינעכהפ

יתשריפרבכוהפלעבשהרותוזלזראו

בעיכמיוירמאלשוריפורמאיויפבהז
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'ניכשםשהרשתפכעםההירבדההטמל

רהבבותכשומכויניסרהלעןכששומכ

תאוודובכתאוניהלאייונארהןהיניס

ביתכןכןיפוצרפוידלובזמרהשולדג

ןכשמהתאאלמיידובכוםימעפבןכשמב

ןיבתןאכמו'דובכמהלעמלדובכלזמר

'כרעמלכיכעדוהריחבהתיבןינבדוס

תינבתווירדחוויתוילעוויזנגושדקמה

י

iiiגדי I4אל



המורת-:

,ןידהתדממםימודאםהםילאהתורועו

םדגנכםירבדרשעהשמחבותכהריכזהו

תכרבבתוביתוט.תולעמהרישוט

"הלםשדגנכחבתשיבתוחבשוטםינהכ

זמרוהז"ךתואהארמינארשאלככ

הלעמלםהוtהםינינעהלכיכ

ןכרמאאלושעתןכוורמואהזלעהרויו

הארמהאוהינאיכהארמינאמאו'ושעת

רמאשדקמהתיבןינבבןכוינאיפתעדיו

."ליכשהלעהדימבתכבלכה

וכראיצחויתמאיטשיצעןוראושעו
הנהביתכרהוזהרפסרמוגו

אדןוראהנהץראהלכןודאתירבהןורא

אתוביתןוראםימשהעיקרבדתורואמ

אדתירבהיבתכבשהרותהיבאלעאל

ןוראידהבתירביהיאוהיבהנדאשמש

והיאתירבה'ראהלכןודא"אקיידתירבה

והיאןוראיאהאדןינבוץראהלכןודא

לכלריהנוהילריהנדאשמשןיגבןודא

ןודאאהירקתאואמשאטקנהנימאמלע

קידצירמאדומכדויןונתלדףלאדאזרב

הנה,הילתאדבאדןודאךכקדצו

'פוצמהיהוהניכשלזמרןוראהיכםתנווכ

רזהו'השובלבהזתוצבשממביתכדבהז

רמאוהלעברטעליחתשאלזמרוילעש

לרהנדלזומרלבהזועבטעבראולתקציו

םיכלוהםילחנהלכאדכהיkןיעיפשמה

הרותהתיהולכהןמהלולכאוהיכםיהל

"וברקבימשיכןינעכוכותבתחנומתכבש

'הידומללםיזמורתוחולביכירמואשיו

"םשעיפשהלןושארעירכממםילבקמה

תוחולהיכעדויןבהוורסחןראתלמכעו

תחאלכיבועובחורולעךרואםיחפטו

םימעפותרובשתבןהירהםיחפטהשלש

םשתויתוארפסמכםיחפטוירםהשול

!אצויהועונתהרפסמםגתויתואבעלש

תויתואמ

אלואהדוחלבםלשוריבאלברקתיאאל

הדוקניהיאםלשורידןיגבטמרחארתאב

איהואהנרחסןיעראןיעבשואמלעלכד

ךותבםלשוריתאזאדכתועצמאבאמייק

אדאדוקנווצראהיתוביבסוהיתמשיוגה

אתיעצמאאליעהדוקנוגיהאאתיעצמא

אדדאלבקלאמייקאדוןינרחאןווכלמוג

ןינברקדןמזלכווהויוונבהקספדןאמתיל

ןוניאלכיזחאקדכםלשוריבובירקתיא

לכןנזתמויקפתסמוהלכהנרחוסימ"קד

הדוקנוגאקבדתמאדהדוקנודחודח

אליעלאקלסהאליעהדוקנאיהההאליע

ונמארהנאלאלוכרשקתאדדעאליעל

רשקתיאוןימיתסלכדמיתסאליעהדוקנ

לארשיוחכתשאןידכויזחאקדכאלוכ

"ןינברקןיליאבןישידקאעראב

'מוגוםתאמוחקתרשאהמורתהתאזו

'מורתהאיהיכתאזתלמיתשריפ

'יזומרהםינוילעהתובאהשלשמתלבקמו

"םניגעתעדירבכותשחנוףסכובהזב

ןזרגהוובקמו'גשבדנתנאללזרבםנמא

רבכותונבהבתיבבמשנאלזרבילכלכ

תלכתתלממוגוןמגראותלכתוודוסיפ

,לכהשועינאאדכלכןושלמאיה

ונזמרההיהיואםלועדוסילובזמרהו

לכהףוסולכהתילכתאיהשרשיתסנכל

גוראאוהיכושארעירכמלזמרןמגראהו

ףסכהשעוידומע'אנשוהזהברהםיניממ

ונימיףסכה,ןמגראובכרמבהזותדיפר

בכרומןמנראהוולאמשבהזהוהבקהלש

ןמגראכךשארתלדורהוזהרפסהינשמ

יכאוינווגוגןלילכדינווגןמגראוהמ

ןיבתינשתעלותוםודאןמגראהןווג

לערמאנהינששובלהתיבלכיכקוספמ

לעישרפמשירזשמששםעטוליחתשא

'םתודחאלעהרוירזשמםעטויווצקשש



חקהמורת

וסנכנשהעשבשיקלשיררמאיולש

הזבהזןירועמםיבורכואצמלכיהלםיונ

'הילערמואשוללהמואוקושלםואיצוהו

דימוללהםירבדבוקסעיהכרבןתכרב

ואריכהוליזההידבכמלכמאנשםוליזה

סנבםיבורכלזרארכומהקרפבו,התורע

רזעkרוןנחוירןידמועםהדציכםידמוע

'הינפרמאדחוויחאEשיאהינפרמאדח

ויחאkשיאםהינפרמאדןאמלתיבהלא

ןאכאישקאלתיבהלאםהינפוביתכאה

ןאכםוקמלשונוצרןישועkרשישןמזב

'םוקמלשונוצרןישועלארשיןיאשןמזב

ויההמלבושחתםאובתכלזלודגהברהו

השקמויהוויחאלאשיאםהינפםיבורכה

ישרופויהישםהליואריכתעדללכות

םיככוסוןוילעאסכםהיכהלעמלםיפנכ

םעטהזוםיהלאבתכמאוהשתודעהלע

אקזחיהארשיבורכהיכהבכרמהינבתל

דובכםהשיבורכהתינבתדובכלםיאשוג

שדקמבוןכשמברשאםיבורכהופתו

הזורמושהובגלעמהובגיכםהלתינבת

'כיפלותחאבעדיוחאבהארשעדאוםעט

ותנווכולזלכעןיבליכשמהוהמהרמא

הבודודתיבלזמרםיהלאבתכמיכהעודי

: קרהאראלתרראפתבםנמאהאר

זברהתנווכיכהלעמלךליתבתכרבכו

,חמונבתכונאוןיפוצרפוידלםיבורכב

"םימשהןמונוארהש

ךתאיתרבדוםשךליתדעונו

השמיכזמרירמוגו

ךתאוהזהריאמהאירלקפסאבאבנתנ

םיבורכהינשןיבמרמאותרופכהלעמ

רדסאוהןכיכתודעהןוראלערשא

"ןינבה

ותכשהממוגויטשיצעןחלשתישעו

דוסוןחלושהדוסןיבתןוראב

יתשלשהאירקהיכ'רםהולתויתואמ

אבשתעונתםעתועונתששהלכבויתוא

?םהתישילשתואףרצתשכו.ולםה

ירכזנהרפסמכו"רםהשואירקולםימעפ

bרשיפתלזמרןוראהלערשאתרופכהו

םיבורכהוהלעמלשןיעכוילעאוהכעו

םלועתועורזלםיזמורתרופכהלערשא

דובכלורוהללארשיתראפתלןיעיפשמה

אירטמיגבםיבורככעוידובכמהלעמל

םיבורכהיכןישרפמשיאע'דובכהארמ

םרהתעדהארנןכוןיפוצרפוידלםיזמור

'בורמאשלזררמאמהטונהזלול?ןב

יתבתכשהמםגמא"םיהtגיידגנכםיבורכ

הנוילעההבכרמהרדסיפלרקעילהארנ

ימלעשרדמבמאתורלזרתנווכארנןכו

'תימדקבןאכרבקיראהניבאיהשהאליע

הkמשואנימיוניאותוחתדםיבורכץרתל

תרופכהוםיבורכהויהו'וכהרובגודסח

ןיאואחכלכהיכלכהדוחיילזמרהשקמ

םעהשקמויהאלםנמאללכדוריפםש

בלולהינעכומצעינפבלגראיהיכןוראה

הזןבהוגורתאהםעדגאנוניאשוינימו

תודחאבוניאוםינושארהתוליצאאוהיכ

םיבורכהויהו,הזיתזמררבכוםהלש

תרחאוןימילתחאתרופכהתוצקינשמ

'יפנכישרופויהוןעצמאברופכהושמשל

רואהםיבאושוןילבקמםהיכתורוהל

ןהיפנכביככוסוןוילעהרוקמהןמימינפה

'הינפובלחהוןיהובעיפשהלרופכהלע

תכסמב"תויולושיארעמכויחאלאשיא

לארשישהעשבאניטקבררמאאמוי

ןיארמוכורפהתאןהלןילגמלגרלןילוע

ירמואוהזבהזןירועמויהשיבורכהםהל

רכזתבחכםוקמהינפלםכתבחוארםהל

רמא"תויולשיארעמכיאמיהבקנהםע

היולבהרועמהשיאכאל"שבררבגר

iiiדדי i I4תרגסמה םיוג



המורת...2

'נוראל'כיתריוהימלןינבוהלכןכואהורד

םיתבןיליאלברקיברקיד:והיילעד

רוחסאריזנןירמאךלךלוגלדהמבואלו

לןוזחתיאדןוניארבברקתאלאמרכל

אלעאלאתושרבה"תאןולונבאשמשל

,תמויברקהרזהוביתכאדלעואברקלו

ריכזהאלתועבטהריכזהלאבשכיכןבהו

םיממשאושאמחורחורמםימםהמ'גקר

הריצירפסבתעדיםיממשאוחורמםימו

'שידקחורארקנהניכשהאיהשאמחורו

ומצעתרנסמהאוהיכריכזהאליעיברהו

'וכואיימדארטיסמיתאאדוורמאןבהו

'סחהןמלבקמןימילדמועהתויחדלזמר

םתלבקיכרובגהןמלבקמלמשלדמועה

,הנוילעהבכרמהמ

זמורםחלהםונוןחלשהלעתתנו

היהישאוהןידוםלועדוסיל

פיתלב"ןחלשראשיאלשןחלשהלע

ךירצובללעםששיאןיאוךפהתונוזמ

ושקהלעחנומםחלההיההמלןנובתהל

יתררוע'בכשהזלעףסומחלשהלעאלו

לוחתובשהטמלםוקמאיצמהלךירציכ

הלעמלשהכרבהןיאיכהלעמלמ'כרבה

ילדיגהרבדלהיארםקיררבדלעהלח

ןחלשלעיכרבמןיאאהדתיבבךלשיהמ

לשןינעןיאהטמלדוסיןיאםאשםקיר

םצעלזראהזרבדל'מגודובהלחהלעמ

םצעאוהוםלועלהלכוניאשםדאבשי

בקרדוורתלfרהוארקורדשבשןותחתה

ףרשנוניאשאבוהסינכתםאשוילערמאו

'רקיובו'םלועלהלכוניאששכםלועל

זולמאבלדיתעלץיצמםדאןכיהמהבר

אלוימבוהונתנדחאזולואיבהרדשלש

ןחטנאלוםיחרבףרשנאלורואבהחמנ

שיטפבוילעשיכמיחתהןדסהלעוהינתנ

י:"אלויטפהעקבנןדסחקלחנ
בו

ןחלשהלעותרופכהדוסבתרגסמה

ףאאדכותלבקרקעםשמיכןופצבןותנ

תכרועהאיהוףאיפתעדיוהנחלשיכרע

רזהםעטובהזוייופצםעטהזוהנחלוש

לעהרומתרגסמתשלוןוראהרזםעטכ

תנפצרשאךבוטברהמאדכרוגסרבד

ויתועבטעבראוזונגהרואהיכךיאריל

רגסמהתמועלרמאןוראהתועבט'דדוסב

עיפשהלהלהועבטהנווכיכועבטהןייהת

'ןואלמיירדחתעדבו'כזגהתרגסמהלא

דלםידבבזמרהםידבלםיתבל

ילבקמהבכרמהיאשונתויח

הזלאמשלהזוןימילהזזנהתועבטהןמ

םיהלבכרםהבזמרהוברעמלהזוחרזמל

'זהירארשגרושןאנשיפלאםיתובר

התעונאןיאדוסההזוםדאלזמרטושפ

יתבםהזנהתועבטהיכרמאוורואיבב

םידבהיכרמאוזנהםידבהלאתומוקמו

תאתואשונתויחדלזמרןחלשהםיאשונ

שירפןועמשיבררהוזהרפסהבכרמה

תמועלביתכדארקרמאוחתפאתגולפ

אוהאדתרגסמןאמועבטהןייהתתרגסמח

קיקדדחליבשברבחתפאלוריגסדרתא

ילמתיאהיניגבוחיבגלוזינגבעדייתואד

והיאדןינבוןינ'צובאקלדאל"קזעםישרו

אוהאדותרגסמירקיאםיתסוזינגדרתא

ןיקזעיליאתועבטהןייהתיתאדאמלע

אחורמאימאדבאדןדחאתמדןיאליע

'דחאתמוהלכאייממאשאואשאמחורו

והלוכוןיקזעינהבאדןמאדןקפנואדבאד

יחאתאהיבדתרגסמאוההיבגלןלכתסמ

בודחאתאוןולהאקשאלהאילעארהנ

'ידבליתבהיבןקתתאוארהנאלאלכיהב

ידבלירתאוםיתבןוניאאליעןאקזעיגה

רטיסמיתאאדדןיגבאתתלאכיתרןוניאו

ארטיסמאהואיימדארטסמאדואשא"ל



אזחק המורת

הרונמההרונמההשעמבהשמהשקתנש

הזדצמהשלשוהזדצמ'גםינקוהבשי

תווצקזלאוהזמר"עצמאהלאםלכינפו

דוחיילזומרלהשקמויהכעושדקהםוקמ

ובלכהשלוכשאכדחאחכלכהיכלכה

חרומזבלכהםיבנעוןיגזוןילעויפנעובש

דחאשרשמךרבתמולדנתמלכהותחא

תודמ'זהלכןכותעיטנםוקמבעוטנה

kםלכינפודחאשרשמןיכרבתמוןיקנוי

אוהשםלכאלאמשקבלןוילעהרוקמה

הרונמהינק'זוםדימעמהוםמייקמה

העבשהעאיבנההירכזםארקהנוילעה

םהידילעםלועההנשהיכייניעהלא

הבקהלולשישתושודקתורוצעבשםהו

לאםיבורקםינקהןמשייכהאורהתאו

אוהםנוקkבורקיפכווזמוזיעצמאהרנה

יכהזןינעןיבתםדאהירביאבוםתלעמ

טעמתמעצמאהןמקחרתמהרבאלכ

םילודגםירביאםדאבשישומכוולודג

םידסחינימןוילעהםדאבשיןכםינטקו

ןייעמהןמםתקינייפלהזמלודגהזץנידו

תרוצלעהנבנןותחתהםדאהיכעבונה

הנקוהנקלכבשתורנהוןוילעהםדא

ןמרהוזהורואהןילבקמםהיכםיזמור

תווצק?בשיעצמאלזמריעצמאההנקה

טשפתמונממולכהדימעמורקעאוה

ישילשלינשהמוינשלןושארהןמ'כרבה

'הרונמהףוגאוהשיעצמאהרגרקנו

תצקטומושארשינפמיברעמרנםרקיעו

םינקהראשתרושמץוחאצויוברעמדצל

אצויהןתחכםלענןינעולודגזמרוהזו

רנו:רואוהלכהתארקל

ךשמלזמרןיריאמוםיקלודםהודילעש

תזמורהרואהיכףוסןיאמםהבךשמנה

ידילעאיהשםינותחתב*שהתחגשהל

יעצמאהרנבשןמשהותורכזנהתודמה

פה

שודקהודקשהץאניורמאנשוהזםולכ

םצעההזםדאבריאשמאוהךורב

וילעלחהייחתהזאוםיתמהתייחתדע

תנומאלעתודוהלםידומבערוכוניאשכו

היירבשחנהשענםצעהותואמוארוב

יבשויםעדוע'נביאלםלועלולקלוקמה

לטבבטרתיוההםצעהיכדוערמאודלח

רואשכשענויתמהתאובתויחהלדיתעש

וחתמיוןאכלוןאכלשפתיוהסיעהךותב

רשבורועוםידיגהוםירביאהלכוכותמ

ץראבתוחורולבקיםשו'אדעולגלנתיו

ןיאיכהרומהזלכשודקהוהרוהטה

ולשישכיתלוזלחהלעמלשןינעםוש

שירבנשתישארבימי'ומיכהטמלםוקמ

דוסהנהוישימשיקרדועארבנאלןיאמ

ינפלתלמןיבתרשאכיכהדעינפהםחל

איה"תכרבוספבומרזודסוומשןיבת

התא"בהזןופצמגשרשעמהאיהיכישעת

לכלעבושאציוהכרבהלוחתםשמו

לופכועינמהןהכלכרמאךכלולארשי

ותטמהנהקוספבלזראו'עבושולכוא

היירפלאלאהניאהטמההמהמלשלש

היהשהמלכשדקמהתיבךכהייברו

וכיראיורמאנשהברוהרפהיהוכותב

אוהןכו,םיורפבהזרמואאוהןכותידבה

אשרוחןידהדהמןונבלהרעיתיברמוא

םימשגהןיאתוינעתבלזרוזמרהזלוינס

לשןהיתונועולחמנןכםאאלאןידרוי

תובשתבשךצראהתיצררמאנשלארשי

התאוביתכדמימניאךמעןועתאשנבקעי

תתנורשיךמעלתחלסוימשהעמשתיכ

לעיכהזלכןבהורמוגוךצראלערטמ

•ותכהןויכיישארבשעמברכזנהץראה

תמכחירמוגובהזתרונמתישעו
ירותפכוהיעיבגבהרונמה

לזראןכלעוידאמהמלענהיחרפו



המורת

:

M

'נשםייקושינשםיארקנהםיינשהםינק

לרזפינדאלעםידסוימששידומעוקוש

יששידומעםהייקושהםהשםייחצנהיכ

ןושארהוהידומעואתווצקוידומעלר

איהשלעששאירטמיגבאיהשםשלש

ראפתהוהרובגהוהלודגהתומשותלבוס

תרפטחנההיינשהו"דוסידוההוחצנהו

"םלועוסיבידסוימםהוינשעירכמלזמור

fפרמאו,ינדארקנהדבכנהםשהלע

ופוסץוענהריצירפסב'נשהמלזומרל

דאברבזנהדבכנהםשהיכ,ותלחתב

רוקמאוהשהיהאםשוןינבהףוסאוהש

ףוסןיאםעfפדגנכאוהותלחתולכה

אוהוהנבלאירטמגבfפאע''בתיולעתי

"רבדלןמיסדודתיבחכ*

םהירותפכרמאו

ויהיהנממתונקוובגהוהלודגה

"לכהדוחיילזמריתראפת

ןכשמהתאודוההוחצנהו

השעתקידצ

ימוגותוערירשע'רטע

ךרואווריפסרשעליזמורתועירירשעה

לללכהןיבודהבחרותומאהכהעיריה

שמח'נשהדגנכהויהותוביתנבללזמר

המלזומרלירמוגותורבוחןייהתתועירי

המילבתוריפסיהריצירפסלעברמאש

'ההןמתובאושתונורחאההיכהדגנכה

"סרקוואלולידילעםרובחהיהוונושאר

ןכשמההיהרובחבולבקמועיפשמתמגוד

דגנכםישמחתואלולהוםיסרקהויהודחא

ךרואתומארשעהיהוהניבירעשםישמח

לעםרובחהיהותוריפסילזמרשרקה

לבקמועיפשמתמגודםינדאהותודיהידי

אלוףסכמםינדאהויההמלךלהשקיtו

לכינדאבתודיהתורבחתהירחאיכבהזמ

ימחרהינפןבולהינפוומתופסןידהתודמ

וברתנ

-

ובולכהדימעמאוהשיעצמאהוקלזמר

תורודשיוםייסמהיהובוליחתמהיה

רנהביכאלםהימיבשיקידצשיבויהש

לכלתודעוkרשילהפיןמיסהיהויברעמ

"לארשיבהרושהניכשהשםלועהיאב

'מוגוםידקושמםיעיבגהשלש

םיעיבגהעבראהרונמבו

םיעיבג'גהששהןמהנקלכבתויהלהוצ

בכלזומרלבכםלכןכוהעבראיעצמאבו

ויהשתובכרמףלאבכוהרותהתויתוא

הארשהארמהתואבןלכהרותןתמב

ינוילעהתובא'גלםיזמוריעיבנ'גהtקזחי

ןילבקמםהיכעיבגתרוצבןתושעלהוצו

רשאלעיפשהלןוילעהרוקממםיבאושו

הזבהזםילולכםלכיכרובעבו,םתחת

רמאשומכהנקוהנקלכבןכתושעלהוצ

'אםעןלוכוןלכםעאהריציהרפסלעב

שישםינפההבכרמהתויחרבדלןמיסו

עירכמהדגנכאוהרותפכההזבשיהזב

איהחרפולוגעותרוצןכלעוינשה

ווצקומהלולכהםירישהרישבש'נשושה

גההנהואשידקאדרווהוזהרפסבקנו

םיסדה'גלםיזמורהנקוהנקלכבשעיבג

גורתאובלוללחרפהורותפכהובלולבש

יעצמאהוקברשאיעיברח'בגהוהזןבהו

לזראוםהילעתבכורההבושתלזמר

םירותפכiכםיעיבגואצמנהברץמוקהב

הזהרפסמהלעךבלםישוהעשתיחרפאל

,ישדקביניסםנ"ןמיסהו
ימוגוםינקהינשתחתרותפכו

הבכרמהדוסעדתשכ

תחתרותפכתויהליואריכעדתהנוילע

ןושארעירכמלזמרםינושארהינקהינש

ינשתחתו,םלועתועורזתחתאוהש

עירכמלזמרדחארותפכםיינשהםינקה

יגשבםיזמרנהדוהוחצנמלבקמהינש



יקהמורת"

םהותלבקרקיעםשמיכםורדבהתויהל

יהניכשהוtארשיראפתלזמרהזחכונהז

: תאתאבהו uןתנוי'גרתו יזועןב

וטמאנופצרטסבארותפתיליענתתו

ןמתרמאהרונמבוארתועבהיתמןמתמד

דועשיויארוהנלןיליתמדאתמכחיזנג

ידכורדברונמהתניתנםעטיכםישרפמ

םויכהלילזשדקמבינופצלצאהיאלש

אמצלעםימקצאיכרבדלןמיסריאי

לעןימיהןמםימקצאהשבילעםילזונז

ישפנהאמצוב'נשתומשנהרצואאמצה

העודיההשביהלעלאמשהןמםילחנז

ןופצירועמאנשוהזוחכמדחאלכלבקיו

ןופצתנפהלחתריכזהירמוגוןמיתיאבו

הלחתהבתטשפתמהאיהיכןגלעיפשהל

ותוקשהלושביהןגבחיפהלורדןכירחאו

הזונגלידודאבןכירחאווילעהעפשהמ

ןינעוןכירחאהבדחייתמהtiרשיתראפת

הכרבעיפשהלרמולהצורוימשבולז

חבזמהתפקהבהזדוסךלראבתיוידרפגל

אוההניכשהתלבקרקיעיכזמרהוהנב

ןמהלועתאזימ'נשהלעמלשןידהתדממ

'נובלורמתרטוקמןשעתורמתכרבדמה

הניכשהיכתעדירבכ,לכורתקבאלכמ

ינפל'כלוהתויהבהתואהמדותאזתארקנ

רמתמאוהשןשעתורמתללארשיהנחמ

איהתלבקרקיעשיפלןשערמאוהלועו

תלעפנולהצור'נובלורומתרטוקמםשמ

זמרה'גובלורומ,התלוזמוליצאתלבקמו

תקבאלכמודאהזוןבלהזםלועתועורזל

רומהםדוקריכזהו,לכהןמהלולכלכור

בוטביתכו,התלבקרקיעלזמרםודאה

האנשוסובארושמםשהבהאוקריתחורא

םשבהאוםייחחרואןושלמחוראןושלוב

סובארושמהתלבקרקיעשהניכשהאיה

"המלוובהאגשושמשהמרושיגפוגש

חירבהוףסכבהפחנהנוייפנכאדכונרתנ

ןמותצורמוןושארעירכמלזמרןוכיתה

תעבוריקורובחללשמהצקהלאהצקה

ךירצהיהשלזראוטפשמכםעטוםידוד

רמאןכו'תואףילחיאלשםישרקהןייצל

תאתומקהוהנובהקרפתבשדימלשוריב

םיצעלטפשמשייכו"וטפשמכןכשמה

ןתניןופצבןתנהלהכזשרקהזיאאלא

•םורדבןתניםורדבןופצב

םיסרקהתחתתכורפהתאתתנו

'כורפלתיבמהמשתאבהו

ןיבםכלכורפההלידבהותודעהןוראתא

אוהתכורפהםישדקהשדקןיבושדקה

םינוילעהםימהןיבלידבמהעיקרהדגנכ

ותניתנכעוודוסיתראיברבכוםינותחתל

הלתונורחאתויוההרובחםיסרקהתחת

•תונושארה

תכורפההלידבהורהוזהרפס

עיקרוהיאאהד

"תולכיההעבשרפסתועצמאוגבירפמד

םישדקהשדקיאה'וכו'כורפההלידבהו

אללכהאליעאתמשנאוההלאנקתמרתא

דכאהדמלעיאהיבגליתאדםלעאלוכד

ומילתשיאואדבאדיחורוהלוכןרבחתמ

'אליעחוררעתאידכיזחאקדכאדםעאד

'מיתסלכדמיתסאליעיבגלאלוכדתמשנ

אליעמןולארהנאלואלוכלעארעתאל

"ןיניצובאקלדאלוןולאמלשאלואתתל

ודעאאיימיזחאתרהוזהרפס

אכושחודילואו

שדקהןיבםכל'כורפההלידבהואיחאדו

"םישדקהשדקןיבו

תכורפלץוחמןחלשהתאתמשו

ןחלשהחכונרונמהתאו

לעןתתןחלשהוהנמיתןכשמהעלצלע

היוארהרוגמהיכדיתררוערבכןופצעלצ

תישעו



המורת:*.

גד

:

י

י

והיאדהיבקפנןופצתקפנאיהודחוימחר

תינופצרתבלםורדברישקולילכתא

'ןבקיפנאבאדארטיסמאהדתיברעמ

ךכינינבותרבתקפנאבקונדארסיסמ

אתימדקדןרקהנהאדותיברעמתינופצ

יעברתבלםתסןופצברשקתאאתשהד

אלוכדארושקאוהןמתדורדבהלרשקל

ימורדתיברעמאדלעוחכתשאהיבאפוגו

הלבקלדחינמזתלתןרקיאהחכתשא

ארשקליכהרתבלותימדקבשנרבהיל

יוהימלואפונברבחתיאליעורדירתבהל

םילשאדוחיידארודסאיהאדוידחאלוכ

יליזחתיאדרושקאוההברטסורטסלכו

אלדארחואארטיסבארטיסףלחתיאלו

יבעדןאמושנעתאאלדןיגבהיליזחתיא

'קלוחהאכזגימאדהמכיזחאקדכאדוחיי

עדיאהדיתאדאמלעבואמלעיאהב

אלוהירמדאחבשהירמדאדוחייארדסל

היבחבתשמאוהךירבאשדוקדאלאדוע

לארשיהתאידבעילרמאיוביתכהילע

אנחאאמורדיבתילאזר"ראפתאךברשא

ןיניצובדארטסיטאנחאןול'גרדשיכה

אדוחייאדחיילותיעבדןיריטקןיזרב

וכיילעוליבקהאליעאריטקדארספטכ

אדבואתימדקבאמוילכבאתוכלמלוע

ורחסאוםורדדאשידקארושקבןולעית

אדחארושקבןרשקתמדדעאמלעירטיס

'ןורשיתןמתואתכודועיקתםורדבו

אלפומהמאמהדוסלעךריעהלינאךירצו

תוליצאהתויוהלכיכתעדירבכ,הזה

'תיןוילעהדעהזמהזןילבקמןלכןוילעה

רפסבורמאשומכלבקמוניאועיפשמה

אפונכאליעלדןינוקיתןוניאלכרהוזה

םדאדאללכאבקונבורכדבאשידק

אדבאדןדחאתמואדןמאדךישמתא

המכךישמתאדהמכאדלאדןקשמו

ןידירוו

רובעבוגו"טשיצעחבזמהתאתישעו

ןיבולש"שליושעחבזמהתויה

ןכלעתונברקהדוסבימשבשהיבאלרשי

'גשבהזוףסכמאלותשחנוישעמלכויה

תומא'ההיהויתשחנחשעתוילכלכל

שלשו,הדגנכהבחורתומא'הוךרוא

ינוילעהתויוהשלשלזומרלותמוקתומא

"תורהנישאר'דלםיזמורויתונרקעבראו

רדסןיבתןותחתהחבזמהתפקהרדסמו

דחאתמאוהךאיהוןוילעהחבזמהתפקה

דוסוראיבלfרו"ךרבתמםהבותווצקוב

ליאשרזעיליברםשרמארהוזהרפסבהז

אדוהיידאגוויזלאנמיסילמיאיובאשרל

ןילימאנמיקואדגעאירבהילרמאןיינמ

אכהוהלמאכהורדבתאורטסורטסלכל

ןיעכאוהיכהוךדיבטוקנאדהנמיסהלמ

תימורדןרקלולאבןנתדאחבדמדארחס

תיברעמתינופצתינופצתיחרזמתיחרזמ

ליכיאלאהוהילרמא'תימורדתיברעמ

אשידקאתוכלמשנרבהילעלבקמדדע

תרמאתאואדלועהילעביהיואתימדקב

אלבהילרמאיאתימדקבםורדליתיד

אנימאןרקלולאבואהדךלאנימאאה

אתוכלמלועאוהאדותעדאהואתימדקב

אנליאאוהןמתדתימורדרתבלאשידק

אבאוהיאדחרזמבהילאגווזלאדוייחד

יתאאקאבאדהרטיסמןבאהדהאליע

םורדדאפקותדחרזמלםורדמךכיניגבו

םורדאדחכארשקתאליעבואוהחרזמב

ךנופצואדכןופצברשקתאדחרזמוחרזמב

'ילחנילמוילשאאהדןינבםנטבאלמת

ןוניאדתינופצתיחרזמאדלעוןיעובמו

אהוןימלעלןשרפתיאאלואמאואבא

'רימטהיאדתינופצרמתיאדהמוהומקוא

ןינידוןופצקיפנהילידרטסמוהאליע

יהיאדבגלעףאןירטעתמהילידרטסמ



א"ק
המורת

ירחאוםלועתועורזלןכירחאעיפשיולי

תיחרזמתימורדדוסוהזחרזמלםורדמןכ

םגלבקישתינופציחרזמןכירחאןבובא

והזדסחהןמותלבקירחאהרובגהןמ

'ברעמתינופצןכירחאברדאילעופערי

תלחתבןופצהןמהניכשהתלבקרקעיכ

והזםורדהןמםגלבקלהכירצןכירחא

לכהןמהלולכאיההנהותימורדתיברעמ

הינמזתלתןרקיאהחכתשאורמאןבהו

תרסנכלרכזשייכזהשהזדוחייביכזמר

'גדודלהלהתדוסוהזוםימעפ'גלארשי

יתולפת'גהדוסביתזמררבכוםימעפ

קוקבחשפתהזדוחיירדסיכינארמואו

וסנכהביכהעודיהותלפתבהעאיבנה

םשמעיפשהלףלאהדוסבםינפלינפל

אליתאריךעמשורמאב'ינבהלכלהכרב

ברקבךלעפיירמאוהניכשהידעלבסנכנ

טאןכירחאויפרבכודוחייבוהייחםינש

י'דסחהתדמלזמרהאבןמיתמהולא

חרובנהתרדמלזמרהןראפרהמשודקו

רמאורבדמהלערשאןראפל"אדעאדכ

הלודנהשאההתויהרובעבודקוזההדמב

קקחםיממשאהריצירפסבורמאשהמכ

תויחוםיפרשוםינפואודובכהאסכנצחו

קנהםינוילעימשלזמרםימשהסכשדקה

ץראהאיהץראההאלמותלהתויחרזמ

שברעמאיהוהלהתתארקנההנוילעה

?דגרקעהזהינעהיכעדוברעמבביכשהש

ךרבתמלכהיכתי'שהדוחייבאלפומדוסו

וbודמוארקנולכלדחאחורודחארוקממ

'מולכםורדרקנדסחהודגעטמםשההזב

םרבאומכןינבבשןושארהאוהיכםוררד

הדמביכלודגדוסלןופצתארקנרובנה

ותובוטהותולאשהלכרבעמםשאיהה

'דאהםאהטמלדרילמןתבכעמםימעפלו

תונופצםההתושקבהוראשנויוארוניא

הט

רתאמאכהלואכהלאדלואדלןידירוו

דאפונלןיקשמןוניאוארחארתאלאד

ןישידקןירתכלכןכאדלאדןיקשואד

אדלאדןיריהנמאדלאדןיקשאאפוגד

וחינינביכרבתמוימלעוהלכוריהנאדדע

הטמלםישענהתולועפהיפכיכרובעבו

רשויבןיוכלךירצןכלעהלעמלשענךכ

אלשהלעמלאיהרשאהלבקהרדסיפכ

ןינעכז"תישארבירדסותביסבונתשי

רשאלכלויארוקלכל"בורקבותכש

הזםוקמבתמאןינעויתמאבוהוארקי

"שהתאריכזמאוהשכללפתמהעדיש

'בתיולעת"םשלןווכלךירצהדמוזיאל

הדוסרבדלןמיסןתנולכהתרכשמהב

תרפקהלתזמורההטמלשהבזמהתפקה

ןויקנבץחרארמאנשהלעמלשחבזמ

ןינעהדוסוהךחבזמתאהבבוסאויפכ

אלךדוחייבהנופהתאשתונופלכאוה

חזלהיארלfרואיבהןימיךרדאלאוהי

םילזמרהוהמלשהשעשםימםיחבזב

םנמאולשםולשהשךלמהשעשןוילעה

ךלמהינפתוארלסנכהלןיאיכרובעב

ךדודהנפהנאמאנשהניכשהידעלב'תי

ךמעונשקבנוךדודהנפהנא'ישנבהפיה

תאזבאדכךמעקרוגישהללכונאליכ

ללהתיתאזבםאיכ'שדקהלאןרהאאבי

הלועלבקלירצדוחייהדוקכעללהתמה

המעסנכיןכירחאותיציצתפיטעבוילע

ילוללפתהונשןינעכתיודגהשחדחייל

הזלעוהנוילעהץראלזמרםצראךרד

דעליכיאלאהוהזרמאמבורמאבזמר

באשידקאתוכלמשנרבהלעלבקמד

ארקנאיהולועיאההילעביהיותימדקב

דחילהמע'גכיןכירחאוןרקהזרמאמב

ןמהכרבהאיצוהלוהלעתילודגהםשה

ךיתארקםיקמעממאדכןוילעהרוקמה



ז"הועת:ייג

םהןכלעוהרובגהחכמםייולהיוניבלי

תועורזדגנכםהיכובעבורישהלעינוממ

ומכהזבלוספהזברשכשהמןכלעםלוע

לוספםינהכברשכןילוחבלfרורמאש

tארשי'םינהכבלוספםייולברשכםייולב

'שידקאבסלארשיארקנהםימחרהחכמ

םינהכלfוניתוברורמאהזהןינעהלע

רפס'ןברקהתאןיבכעמםילארשיוםייול

והלכוהיידהבלארשיויאוילינהכרהוזה

לאנברקלעימויקוהלכתודמעמ

'ןימלעלןאכרבתחנלוןירשקארשקתאל

יאתוערבינהכ'אתולצבתודמעמ

יאהלהלירעתמתודמעמאתרישביאויל

רעתמאנהכאקלתסאלהרוהטהבשחמ

אלאמשירעתמיאוילהלאקבחלאנימי

תחתולאמשאדכהלאדחאלומיחרב

אדבאדאשנכתאלחירןידכוישארל

הלעבבתתיאדהודחואדבאדארשקתאלו

ינהבינשדמולורמוןילכאןילייחראשלכו

לארשידאזרבאלכוןוולעוןיברתויננת

ירחאהמתתלויזחאקדכיאוילוינהכו

ךיאהלעמלשןידהתדמאוהםיולהחכש

ךכיכםתדמךפהאוהשםהמןרהאאצי

םיממשאאיצומהלעתיהבהלשוכרד

"קותמהאיצומןיחולמםימותמישאמימו

"ןקתמלואלפםשחירזמורירמהףקותבו

ךיחאןרהאלשדקידנבתישעו

רמא'ראפתלודובכל

דובכםהברשלןרהאלשדקידנבושעיש

יכביתכדכראפתלוםכותבןכושה'י

ונישדקתיבביתכוהתאומזועתראפת

ושדקמבתראפתוזוערמאנו,ונתראפתו

דבכאילגרוקמוישדקמםוקמראפלןכו

תרראפתבראופמשדקמהםוקמהיהיש

ראופמשדקמהתיבאוהשוילגרםוקמו

היהישראפתאלארשיבוןכוםשהדובכב
הארמ

ינפלמשקבמםדאשתושקבהלכיכהב

ותשקבהתיחםיגרטקמהילול'תיםשה

"עשרהיהישןיבקידצהיהישןיבתישענ

ןתואןופצךרדאיהההשקבהעיגהנםנמא

ןידלדומענםירמואוןירערעמתוחכה

איהוותשקבגישיאליוארוניאםאוהילע

ןופצורמאנשםיקידצלהתויהלםש'נופצ

תנפצרשאךבוטברהמאטוחליחקידצל

עפשנערהרציםשמשינפמדועוךאיריל

ינופצהתאואדכםדאלשובלבןופצה

םימעטהינשולאינפמוםהילעמקיחרא

"'וכותינופצרמתיאדהמהלעמלרמא

תדמארקנאוהיכחרזמארקנתראפתה

לגלגהלעמלשהרואתלבונרמאדכםוי

תוכלמה'ונוקדצרזממריעהימוהזהמח

רמאדכלכהברעתמםשיכברעמתארקנ

ינפמברעמירקיאהמלוריהבהרפסב

ונממותכהרמאוערזהלכברעתמםשש

דועולכהדוחיילזומרלויתונרקןייהת

ילובגרשעםינשלםיזמורםידומעהיוו

וילעוניבאבקעיתדממעפשנהןינוסכל

ןמובוריכףסכםהיקושחווהזםולשה

•דסחה.*
,י

הוצתהתאו

תאךילאברקההתאו

תראוךיחאןרהא

ינבותמותאוינב-

רזעלאוהיבאובדנןרהאילונהכלטרשי

ןברקהןיאיכתעדירבכןרהאינברמתיאו

.םהיכילארשיוםייולםינהכיתלבברק

ןמינהכה'יגוילעהתובאהשלשדגנכ

רפוכידסחביכםירפכמםהןכלעדסחה

גלשבםינשכםכיאטחויהיםאיתכוןיע

- "



ביק הוצת-

לעםירומולאהםיפוריצהלכוולמכשב

לזינאביתכדכ"שהתואיצמדוסוהיוהה:

יכתומשהראשבןכןיאשהמיתינשאל-

ךפהםירומםימעפלםאצמתםכופהב

לאאלבינואגקםהרבדלןמיסהנווכה

דגנכואוהאלורמאיואלןאמושערמולכ

שיטבשלכםיטבשב'ןאכולאיפוריצב"

תאדהמכרשעםינשהוtiמדחאםתוחול

-ךמעלעוךריעלעארקנךמשיכרמא

בתכוגוטפשמהןשחלאתתנו

םירואורכזנאללזברה

'ירואהתאתישעומאישהאוצבאלםימותו

שעיורמאישהשעמבאלוםימותהתאו

המהעידיהאהבורכזנםג"םימותוירוא

רמאלבא,הרוגמוןחלשוןוראבןכןיאש

.בהזרונמתישעוןחלשתישעוןוראושעו

טפשמהןשחkתתנורמאםימותוירואבו

קרותכהםריכזהאלוירמוגוםירואהתא

היהאליכתתנוהאוצבמאשודבלהשמב

להקלאלוםינמואלהיהאלוןמואהשעמ

םהלבאהבדנאלוהשעמםהבלארשי

םבתכאוהוהרובגהיפמהשמלרוסמדוס

םריכזיהזלוםימשהשעמויהואהשודקב

ןדעןגלםדקמןכשיוומכהעידיבוםתס

םירואהתאחקלהשמהנהוםיבורכהתא

טפשמהןשחבםחינהוםימותהתאו

ןשחהודופאהןרהאתאשיבלהשירחא

דופאהתאוילעןתיורמאנשהמכ

וילעםשיודופאהבשחבותוארוגחיו

םירואהתאןשחהלאןתיוןשחהתא

םנתנןכרחאליכ"םימותהתאו

תרומשויהיכןינעהוןשחהילפכןיב

ינבאמתויתואהוריאיןהכמוםישודק

"םטפשמכלאושהןהכהיניעלאןשחה

וגלהלעיימולאשרשאכיכלשמהו

ןיוכמןהכההיההלחתבינענכהלא

ולעיביתכדותראפתםהבדחיימוהארמ"

םעטויראפאיתראפתתיבויחבזמןוצרלע

ןושלמתראפתתארקנתאזההדמהתויה

זחאתמאוהשםשלעויתוראפחלשתו

דעעיפשמןיאהןמבאושוןידדצהלכב

כעלודגידגבהדוסיכרובעבויתוכלמה

וניבישבלימכחלכלארבדתהתאורמא

ויתאלמרשארמאויושעישהמלונווכיו

והזהמכחחוראלמזנהבלהיכלרמונו

תמכחלזמרהובלתמכחםתואאלמ

הנמשדוסובלתלמיתשריפרבכוהמלש

םשורמארהוזהרפסבזמרנגכידגב

אבראנהכדאנקדאיילגתיאנקידיאהמו

האתתאנקדלתיחנאנקדהינימוהאליע

אנקדאבר'גהכדאנקדיאמאבראנהכד

ןיגבוןקתתאןינוקיתאינמתבאבראנהכד

אחשמדכאבראנהכלןינוקיתאינמתךכ

לעבוטהןמשכביתכדהינקדלעתיחנ

תבשיתכדןלנמוגוןקזהלעדרוישארה

לכשהטמלשגכוברלםג-דחיםגםיחא

הלודגהנוהכבשמשמהטמלשנכשןמז

הנוהכבשמשמהלעמלשiכלוכיבכ

תראפתלזמורןשחהיכןבהועדויהלודג

הזיאלכעווזוע'ניכשלדופיאהולארשי

ןבהולכהרוביחלזמרדופיאהלעמןשחה

ןשחתישעוטפשמריכזיןשחבדימתיכ

םיעובקובקעיבהקדצוטפשמאדכטפשמ

רוטורוטלכבגירוטדביקולחינבאב"וב

לכב'גילגדדבםיקולחהםיטבשב"לזמר

ינבומשלעייהתינבאהונשוהזלגדולגד

שיתילודגהםשהיכדועןבהועדו'וגושי

•םהולאורתויאלוםיפוריצב"וב

ההוי.וההיהוהי

ויהה-והוהיהוהי

ההיו9יההויההו.י

יוהההויה

תומשב
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שורושחאןינעכהתימבייחםואתפךלמ

םדאלכוקוספבבותכלדיתעינאשומכו

עימשהלהוצןכלע"דעומלהאבהיהיאל

ילעמשיאלכואיצוהארקישימכולוק

ןכוידוחייבךלמהתדובעדובעלאבו

ידכרבדהעדוישותושרבתאצלותאצב

יקרפבווינפלבושלךלמהיתרשמולכויש

ועגפיאלשםעטההנהוהזעדוויתולכיה

לודגןהכבהזריהזהוםיהלאיכאלמוב

רבועהאוהיכיינפלםעטהזוותלעמל

ךאלמיכותדובעבהניכשהרשתשוינפל

ןינעבלזוניתוברורמאואוהתואבצי"

יכלמןבללשממאיולןבעשוהירןשחה

ונבלעדמלמולצאסנכנוגוגדפהיהש

ןפוילעידמועהןמאריתמהיהואירוגינס

ולשאריפרופושיבלההשעהמובועגפי

כונממםיאריתמוותואיאורויהיש

: ישדקהשדקתיבבסנכנהיהןרהא
ותואועייסמוומעיסנכנויהשהברהתויכז

יכאלמויהשהמלסנכיללוכיהיהאל

ןתנאוהךורבודקההשעהמםשתרשה

שבליורמאנששדקהשובלתומדמול

יפללזראערקיאלעטוןירשכקדצ

ךרדכםשוזחואוובאנקתמןטשהש
. • םימחלנה" הזםעהז

שדקלםהלהשעתרשארבדההזו

דוסיכעד,וגוילןהכלםתוא

ורמאידאמלודגםיאולמהימיתעבש

חיהוביתכרמאקחצייבררהוזהרפסב

.היהיהמחהרואוהמחהרואכ'נבלהרוא

עבשןוניאןיליאימיהעבשרואכייתעבש

ןניאןליארמואהדוהיר"תישארבימוי

וההדןיגביאדויאולמיאולמהימיתעבש

אתומילשברדהתאואמלעםסבתאונמיז

:תכדאשיבאיויחןיגבאוהיס'גפתאאלו

רואכריהבהרפסףולאדירפמןגרנוחיב

תעבש

תויתואויניעלוריאהוםירואהםהשומשכ

אהויולמדמלוןועמשמןיעוהדוהימ"

ילזוניתוברתעדלעםשבותכהםהרבאמ

הנהוהדוהימהויניעדגנלתרחאםעפוא

"דעןהכהיניעtתוריאמתויתואהרשאכ

ןהמורדסרשאויתואןמיכןרודסעדיאל

יוהןהמתושעהלרשפאהיההלעיהדוהי

תורחאתוביתוהדוהילעיהוא'הילעיוה

יפותםיארקנהםירחאתומשםשויהלבא

ןינעתעידיבםימתןהכהבלהיהיןחכמ-

בןויכרשאכיכוינפלוריאהשתויתואה

דימןווכמורזוחוריאהוםירואהתומשב

תוריאמתויתואהןדועוםימותהתומשב

הדוהיאוהםרובחשובלבאביוויניעל

הטמלשדקהחורוגרדממהגרדמוזוהלעי

ןישמתשמשלוקתבמהלעמלוהאובגהןמ

השמןתנשירחאשרשפאוינשיבבהב

תרוסמבםיעדונויהישודקהתומשהןשחב

םעןהלןרסמשלארשיימכחילודגלונממ

היהודופאדודדיבהיהכיפלורותהירתס

לבאשדקהןשחובוהשמדופאתומדכ

רענלאומשברמאנרשאכדבהיהשהארנ

םינהכהריעבונברמאו'דבדופארונח

ושיבליודבדופיאאשונשיאשמחוינמש

ןיbושויאיבנהינבמאוהשןהכהתאותוא

רהםשביתאצמינאוילזלכעןינענווב

אירטמגבימותהתאוזרואהתאלfרזעילא

זמרןשחהשירחאוםיתשוםיעבשןבםש

ועבטיתשוילעוהישאוהןידשיתראפתל

יבורכהתמגודםלועתועורזלםיזמורבהז

'ינהכהידגבתצקיכתעדיו'תרופכהלע

םיזמורףסכמםתצקובהזמםתצקויה

'ינתשמהדובעהךרוציפכוםלועתועורזל

שרופמםינומעפהדוסוהזןבהוםידגבה

אוהושדקהלאואבבולוקעמשנובותכב

לכיהבאבהיכסנכילתושרתליטנןיעכ



גיק-הוצת

הטמלשאילמפבוהלעמלשאילמפב

ךיתיסכידילצכוךיפבירבדםישאואנש

'נשוהזירמוגוץראדוסילוםימשעוטנל

בלרסחבםיליואוםיברועריקידציתפש

ויתשריפרבכיכבלשוריפתעדיוותומי

"ןנהו

ןיבייחלוכיבכןנינתרהוזהרפס

אליעלתומינפןידבע

אלולתחישב"תכדהמכאתומינפיאמ

אלןינוקיתינהלכאהדיםמומוינב

רמואדחאבותכיתואיאקדכןיחכתשמ

ידגבשבלוביתכוןירשכחקדצשבלי
הקדצשבליוקחצידאאלארמוגוםקנ

ידגבשבליווכזאלןיאכזלארשישןמזב

ןנינתדהמכאתומינפיאמיסוירא'םקנ

אוההמאכרבתאלןיקפתסמאלןהבאד

ולתחשדההןיגבןכשלכאלחנדוייקש

ונייהואתתלאליעלולוליאמ'וינבאל

ואינסאייבייחדאנמזלכןועמשיברמאד

ךרבתמאלאשידקאמשלוכיבכאמלעב

יכרבוגוץראהןפיאטחומתידחהמלענ
אוהשממהזארקמאבארארמוגוישפנ

םירגןאמםמומוינבאלולתחשביתכד

ןינבלותלפתושקערודאדאתולבחל

ךכןיגביכהחכתשאארדוןיבייחןוניאד

אמשרכדאוילימינהלכהשמםאדרתב

אוהרשיוקידציאדורמאתואיאקדכ

וינבאלולתחישלבאהינוקיתבאלוכו

שקערודןוניאדןיגבאמעטיאמםמומ

חומקואאהאלולאבארא.לותלתפו

לומגאמלשלתאזולמגתילהאוסיכהו

'ירגוךלדיבעדןבטןוניאלעהלבקלאד

ןנובתהלםדאלולשיןכלעו,ךלבקל

ןתיישעבםייקמומלועהמכהרותהוצמב

ןכשלכןלוטיבבבירחמתומלועהמכו

ץראההדבאהמלעאנשהריבעירבועב

ארקיו"וכוהיליעביאםימיםימיהתעבש

ימיזןיליאהעבשהידומעהבצחהבר

ןיליאהעבשהידומעהבצחאדיתישארב

יכתעדירבכןינעהדוסוםיאלמהימי'ז

ומילשבהיולתהנוילעההבכרמחומילש

ילודגהימעטהןמחאוחווחתחתהםדאה

הסנכהבהתלעותוםדאהתאירבבשיש

וחכךכלותויוההןמלולכםדאהיכףונב

לותעידיוותנווכיפלותומילשולודג

הבשחמהתסיפאמליצאהלוךישמהל

תלחתלתומודתורוצםדאהתושעהיפכו

'דאחףיסויתמאהתולועפםהשהאירבה

הכרבועפשיוברוהכשמהוחכןותחתה

תודמהלכוכרבתיותבסבוןוילעהםדאב

'שממויתודמויתודמיפלעדרוישאדכ

לוכיבכהטמלוירביאםגופםדאהתויהבז

אוהץוצקהןינעוהלעמלותמגודץצקמ

ארקנההיווההךותברבאותואץבקתנש

דהההלעמלרסחרבאהותואוליאכוןיא

ישפמףסאנקידצהףסאנהערהינפמיכ

חכןישיתמלוכיבכ"ישתךדלירוצביתכו

,ינדאחכאנלדגיהתעוךפההלעמלש

ינתעגוהךיתאטחבינתדנעהךאוהז

עגניכרמיכךתערתאזביתכו'ךיתונועב

לשןבלארקנשחבקההזלזרא"ךבלדע

חשיוביתכויקלחויבבלרמאנשלארשי

"הבקההזלfרושרדשיאלפשיוםדא

אמקקרפבלזרוזמראלפומהןינעההזלו

םימשגהןיאאניטקבררמאתוינעתד

רמאנשהרותלוטבליבשבאלאםירצענ

היהשולצעליבשבהרקמהךמייתלצעב

השועהרותבוקסעאלשלארשיבןהב

'נשינעאלךמןיאוךמהבקהלשואנוש

הבהאkהרקמהןיאוךכרעמאוהךמםאו

לזורמאוויתוילעםימבהרקמחרמאנש

םולשםישפחמשלהרותבקסועהלכ

התצג13iאוט
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םששדקלוםינותחתוינוילעןקתלונדיב

םימשישדקבםומליטהלואהלעמלימש

ייוניתואמוטואוניתרהטעיגמןכיהדעו

םשבקבדנובשךרדהררבלונלשי

רהטביכקבדתובומאתאדהמכדחוימה

'אירבהתנווכלעםדימעמווירביאםדאה

הלעמלמרבאהותואתרמגודףיסומזא

םדאהארמכתומדאדכת"םשבקובדו

קיזחמרבאחכשתוקוד'הלעמלמוילע

יזחהלוללהוחכהונידיבשירחאוירבא

: וריפסה' רוהטההבשחמהתנוכתמב

ותבהאבורמונלישהןתנשעמהבוריפל

'יהתרוצדוסותנומאישנאויבהואינבל

לכיכרואיבונלףיסוהוותרותבתוריפס

רוביחךרדוהרוצןוקיתהלשיהריפס

ורבחתישדעהל'כומסהריפסםעקושנו

קמועיפלותחאהרוצתושועותחאכןלכ

הלכהרותהלכונלהנתנתאזההגשהה

לארשילכיניעלדעתישארבמהמילש

ןתוביחבוןהיתורוצברותהויתואלכהנהו

?רסחותורתיתומוקעתויתואבוןדוריפבו

:תרוצםהומותסותוחותפתונטקותולודג

םהתוישרפהותוקספההותוריפסרשע

לגרודיירשקםדאבשישומכןינבתמגוד

םייקמהלכהנהוהזיתזמררבכוםיקרפו

חכהילעעיפשמלוכיבכהעודיהוצמ

תורונצךרדהנוילעההרוצבהלעמל

וכרבתיזאוקלחהותואלאהבשחמה

לודגהםשהוםינותחתהתבסבםינוילעה

ןיאהיקמעמיוברועפשבהברתמוךרבתמ

םידבועהתרבסבהלעתמורטעתמשדע'

התאידבעילרמאיורמאנםהילעהבהאמ

לבקאךתבסבמולכראפתאךברשארשי

שרדמבוירוקמהןמהעפשהפסותויובר

םכבשדקתמינאהבקהימאל?ראונדמלי

טרשירמואאוהןכווידליותוארביכ'גש

רשא

םבזעלערמאיורבועילבמרבדמכהתצנ

םישנועהיכךתעדבהלעיtו,יתרותתא

םדאהתאשינעמהומכםהרותבןיבותכה

ןהקרןכאלךלמהתוצמלעורבעלע

לצממהוצמטבמהלכיכשממיעבטרבד

תרבסבעפשנהיהשבוטהותואהרותה

ערוזוניאשימןוימדכענמנאוההתיישע

ידגבשבולוניאשימכרצוקוניאשוהדש

םמחלשאהעבטשומכוררקתמופוגש

ךכעיבשהלםחלהוביטרהלםימהעבטו

לבוטהםתואושעהלהוצמוהוצמלכעבט

ורמאנשםישנועהןתואואהבורמאנש

וריבעשי"תוושתורבעהלכאלוהלוטבב

תוירעיולגזעןוגכימינפלכיהבתועגונ

תוריבעשיו"ןהבאצויכבוםימדתוכיפש

םירבדתליכאןונכלכיהלץוחתועגונ

םתויהלעםיקידצןיארקנךכלוםיאמט

•םתנוכתמלעםירבדהםידימעמ*

תערמאושרחתפרהוזהרפס

ורפה'יילתושעל-

ורפהדםושמילתושעלתעיאמךתרות

אליעלדהרותךיתרותורפהיאמךיתרות

ינוקיתכדיבעתיאאליאאלטבתמהיאד

'יילתושעלתערמאהדוהייבריאדאמש

ורמאשוהזיאלכאללכשלו'נקתאלןיגב

יתוצמייקמהלכהכרבלםנורכזוניתובר

תעדההיינאשעולאכוילעינאהלעמ

וארקנןכלעושממתושעלילתושעל

שדקמתאיכךפההוהשעמישנאידיסחה

'ינרזעלךלהיהלזםרמאמוהזאמט'וי

יגתייחהאברמאינאיחםלואודועורמאו

דוסוינכרבינבטעמשידוסוהזוךירבדב

יברתרכרכביכעידוהוושארבולענענ

לאוהזוןיאהןמבוטהןמשךשמנtעמשי

תרירביכךיניעבהלקטוידהתכרביהת

חכשניכעדנשירחאוםיתפשלהתורב-

ייי""



דיק
הוצתו

המלדובכקולחלםוגפןיכסבטוחשל

רוסיאםעטוהזוןירוסייילבהשפנאציש

אמטמוהלבנירכנתטיחשלזראוריחנה

אלותכוותביסווחכןידכונידיכאשמב

יכרהוזהרפסבלזראו,יוגהיקחבוכלת

תושעלאלשטוחשלמוענמנויהינהכה

'טחשוךמסואצמתםוקמלכבותדמךפה

דמילהנוהכוצמךליאוהלבקמורמאםג

רהוזהרפסבוירזבהרשכשהטיחשהלע

םנפיאלדןיגבאנהכאלוארחאטחשומא

תצקילהשקךאהיבדיחאדרתאאוהה

ןיסייפמםינהכהויהשוניצמאמויבירהש

קלחלשיילואוקרוזימטחושימהילע

ידיחיןברקלרובצןברקןיב

תונרקלעתתנורפהםדמתחקלו

תאזהיכעדירמוגוחבזמה

איהההדמלברקהאוהחבזמיבגלםדה

םלוכיכירומיאהובלחהתברקהםעטןכו

ןיסנרפתמועת"ךלמהתאמסרפןילבקמ

יוארהןמדחאלכתונוילעהתוחכהםשמ

יכאוהנבראבתיארקיותשרפבויול

יפלםלועתועורזלםידחוימםדהובלחה

חיכומןכורקיעלגיתבתכשהמוםנווג

ןיברקהןירוסיאהלכהנהורהוזהרפסב

'ימיכסמושימשתהםיואתמםהחבזמהtא

'יבלויתוילכפרצנשוצעויוילכהאטחב

ילשמדבכהתוילכינורסיולילףאיתכז

הסכמהבלחהדאבתטשפתמוהואתהחכ

ינעכברקהלערשאבלחהלכוברקהתא

ובלחבוינפהסכיכטעביוןורושיןמשיו

בלחהוהצעהרוקמםהשתוילכהךכלו

ויהדבכהלעןגמהתרתויהוםהילערשא

םדאהאטחלערפכלםשלןריטקמ

דבכהתוואתמותוילכהתבשחממאצויה

םלכיכםפולחבולאויהישבלהןמושו

עברישתעביכעודיהיtנהו'אטחבומיכסה

י

יבםישדקתמםתאו'ראפתאךברשא

ורמאאמוחנתבוםישודקםתייהורמאנש

םוקמהינפלtרשיןיביבחהמכהארואב

הדוהיראדחאקוספבםימעפהןארקש

הרטעהשועהיהשדחאללשמןומיס-ןב

התאשהמלכולמאהתואהאררחארבע

תוילגרמותובוטינבאבהתואטשקללוכי

ןתנהלהדיתעאיהירהשהבןקתוטשק

השמלהבקהרמאךכ,ךלמלשושארב

'ראפלורשיתאחבשללוכיתאשהמלכ

ילרמאיורמאנשראפתמינאןהבשהשע

שיכעו'ראפתאךברשארשיהתאידבע

ליטהשןושארהםדאאטחמיכתעדלךל

המלשנאלהנוילעהרוצבםגפשחנה

ישממםיאולמםיאלמהימי'זדעהרוצה

םעטיתשריפרבכםימימתםינשםילאו

"חספהןינעבתונברקהלכבתומימתה

תולולבתוצמתולחותוצמםחלו

תויהםעט*רמוגוןמשב

דועורבכיתזמרץמחאלוהצמתונברקה

הלילבהןינעורואשהרוסיאברתויזומרנ

דוסבםילכהווינבוןרהאתחישמוןמשב

לעדרויש'נשתודמבתעפשנההעפשהה

ירחאשממויתודמתריזגללרויתודמיפ

ןיכירצהבקהלשויתודמלםיזמורםהש

רזגןימכהתיהןתחישמיכתעדיוהחישמ

חישמהותוליצאעידוהלוכלמתכלןמיט

יוארשאההיהישרבדלתזמורןמשמ

ינברקתאנשינוילעשאלזמרהבזחאהל

לבוטהיההדובעהתעשבויישאלימחל

תרעשבםימבושאבלולכאוההנהוםימב

וינבוןרהאתציחרםעטו:ןבהוהדובעה
םג'אשתיכתשרפבהגבראבתיםימנ

תדילדוסביתזמרןברקהתוכימסםעט

יתזמרהטיחשהתנווכםגיםיטבשה

רוסאןכלעוםרחיםיהלאלחבוזקוספב
i-בוט i I3רכזה
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רהוזהרפסבורמאןכותיועתיתוליעה

ארטעתאלאקלסדהלוע'רקימךכןיגבו

תולשרדמ,אדחארושקבדחיוהמל
ןנחוייבררמאהדוהירביסוייבררמא

ךיצפחלכו"ינינפמאיההרקיביתכדיאמ

םדוקחתרזממוליפאאלאהבוושיאל

ליאוהדינפלינפלמשמה'ראהםענכל

'אוהדובעותדובעןיאהרותבארוקוניאו

תעדאלבםג''תכהילעורכשילעלבקמ

הדובערקיעעדויוניאשגכבוטאלשפנ

גכדןלנמוהדוהיראוהדובעותדובעןיא

ורמשיןהכיתפשיכאנשהתויהלךירצ

'ייךאלמיכוהיפמושקביהרותותעד

ןרהאתאוצרמאוחתפאוהתואבצ

ראשןיווצמוינבוןרהארמאלוינבתאו

וניאשןהכלכאלא,ןיוצמןניאםינהכ

וניאוינבוןרהאכהדובעהרקיעעדוי

אהדהדובעהניאותדובעדבעםאוהווצמ

יבררמאיכהועדויוניאשבןיוכתמהמב

*ארשיוםייולםינהכקחצייבררמאאייח

ןהכןברקדארקיעןברקהתאןיבכעמ

היבארדסלואשידקאמשהנווכלךירצ
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i

iiדהי ii Isוידי



אשתיכ

,

ל

הליוארהםוקמלתרזוחהניאשכואצמנ

איהרתאםוקמהןמתדבאנו'תרכנאיהזא

לעוהמעברקמוהזוהמשבושלהיואר

רשאולןתאםלועםשרמואאוהקידצה

וכותםירישהריששרדמבויתרכיאל

תונותנהםיקידצהתושפנולאהבהאףוצר

תמשניכורמארקחמהימכחוםורמבומע

םההילוחיילוחותואירבהלשיםדאה

םישעמהםההתואירבוםיערהםישעמה

ןמרטפנאוהשכםכחהלערמאוםיבוטה

תלצאנותמכחךרדמותמשניהתםלועה

הנוילעההרוצהלתעגונוהטמיריצילכמ

ורמאדועוהכותבהאבוהמודקהוהרוהטה

שפנבושתשאלאונממשקובמהןיאיכ

םלועתירבתורודלרמאותיהלאםדאה

"תבשלזמרתירבהיכ

םלועלאיהתואלארשיינבןיבויניב

יתשריפרבכמוגוםימיתששיכ

תזמוראיהוםלועדוסילזמורתואתלמ

תוארסחתאלתששתלמוkרשיתסנכל

חמשנדוסבשריפשפניותבשםעטםגו'ב

?רוצהווחכהומלשנולכשפניוםי,ריתי

ולחהוףוגבהמשנהטשפתנותונוילעה

'בקרפבלזראוךליאוןאכמתודלותה

לצמלכיאחויןבשוםשבןנחוירא'ציבד

איסהרפבםהלןתנרשילהבהםהלןתנש

ןיבויניבנשהענצבםהלןתנשתבשמץוח

רמאמהשריפהברתומשהtנבוירשיינב

תבשהתאםכלןתניייכואר-הזה

ןאכמ.םלועהתומואלאלוהנתינםכל

תרבשהתאורמשיוחנינבואביםארמא

ןיבייחאלארכשןילטונןניאשןידאל

וותובשיאלהלילוםוירמאנשהתימ

אוהןכוןתתימאיהוזחנינבלהרהזאו

'איהתואלארשייגבןיבויניברמוא

ורגנכתבשויהנורטמובשויךלמללשמ

רנועה

לעךכםויהתדובעלהלחתוילגרווידי

•תירחשלשתוכרבלכלםדוקתליטנ

המכחבםיהלאחורותואמאנ

הכאלמלכבותעדבוגובתב

'שרפבתעדו'נובתוהמכחשוריפתעדירבכ

יכםיהלאחורלהמכחךמסויתישארב

הזלזמורהקוספהוםייחםיהלאחוראיה

ירמוגוםעדיוןובנהלאןביוםכחימאוה

ולכןינבהותעדוהנובתוהמכחהנהריכזה

'םכחהוליצאדוחייבירקהלךירציכרמאו

יסבהרמאשומכןביוםכחימוהזהניבב

אדחיילךירצוהניבבםכחוהמכחבןבה

יכםעדיוןובנוהזתעדבהניבהתוליצא

חצנלוזמורהזעובוןיכיוהזייכרדםירשי

םיעשופוםלועדוסיוהזםיקידצידוהי

ןינעהוהטמלשהמלזמרהםבולשכי

דוסןיבהלםכחהיהלאלצביכרמולהיה

וזומריהמלאוווצהמלוילכלכוןכשמה

ויתואףרצללאלצבהיהעדוילזראשומכ

תמריןכשמהיכץראוםימשוארבנםהבש

לאלצבהנהוודוסןיבמועדויאוהוולאב

ובשחמבושחלםהבמאנ'כאלמבןישועהו

'םקורהשעמםימעפלו'בשוחהשעמו

'שעמולנוילעוריפסהלזמורבשוחהשעמ

2מתרבדלאמגודונורחאוריפסהלםקור

ירומהרורצורפוכהוכשאםירישהרישב

םיימינפדובכבםהשתוחוכהרומהרורצ

'מסרופמהוןיולגהרפוכהוכשאוימלענו

תאךאלארשיינבלארבדתהתאו

רטארפוגוורומשתיתותבש

רומשורוכזלזומרליתבשאלויתותבש

רומשלאיהורוכזלתואהאיהתואמאבעו

זמרתבשהתאםתרמשווירחארמא5עו

הכאלמהבהשועהלכיכרמאורומשל

אוהרוכזמיכהדמדגנכהדמהתרכנו

ךירפינממאדכהטמלהמשנהתוליצא
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לכוינודאףארהלאוילאבישהוהזה

תויהללגעהושקבאלםהיכרמאןינעזו

םהלהרוישקרהייחמותיממהואלםהל

איצומההיהןרהאהנהוירחאהשמכךרדה

'שעיהמולורמאאלםהיכתאזההרוצה

לfררמאמוהזוםתלוזובשכוארושםהל

המבועדיאליכהברהתוהולאלוויאש

ןרחאל'נווכהו,םהלבוטההזיאוורחבי

ברוחםוקמרבדמבויהkרשישינפמהתיה

ןמאבםלועהןוממשוןברחהוןוממשו

םשיכהערהחתפתןופממרמאנשןופצה

הנווכהןיאשתטלושהלעמלשןידהתדמ

יכקרבותכהטשפכדבלבלבבךלמב

לכתאבישהלםלועלהמןידתלאמשהמ

הבכרמהשעמבהנהותערכץראהיבשוי

בשחןכלןתעבראללאמשהמרושינפו

ןברחהםוקמךרדהרויבירחמהיכןרהא

ויהישרחמיילגחוהזולודנהוחכםשיכ

קיפהלדחוימהםשלםיחבזהותודובעה

םהינפלתויהביכהרוצהלעבלונממןוצר

ונלהזהןינעהודמללזרוהניינעלונווכי

ימעינעתאיתיארהאררמאודוסולגו

היארהאורהתאהשמהשמלהבהולרמא

האורהתאתויאריתשהאורינאותחא

האורינאויתרותילבקמויניסלןיאבןתוא

ילשןיבורקבאצויינאשיבןינווכתמךאיה

םיהלאבכררמאנשהרותהםהלןתאש

תרחאןיטמושוןאנשיפלאםייתובר

לאמשהמרושינפואנשילשןילומרטטמ

ירהוזהרפס"וביתואןיסיעכמוןתעבראל

רקבןבלגעךלחקרמתאאהשררמא

והיאדאבוחאוההלערפכלתאטחל

תיאד'נמיקואווהיאאזריזחאתלבאבח

רושיגפואדכאלאמשטסמוהיאדרוש

הרפולגעורקבתיארושיאדהמכBמשהמ

לכןיגרדיטשפתמואלאםשרטסבוהלכו

דח

תסנכלזמרהוהתימבייחםהיניברבוע

הלרםירבדההלאבו,הלעמלשלארשי

ךלמםלועבשגהונבאבארבאייח'ררמא

ימהזםעהזןיחישמוןיבשויאתינורטמו

התימבייחוניאןהיניבומצעסינכמואבש

אנשלארשיןיבוהבקהןיבאוהתבשהךכ

סינכמשיוגלכךכיפלbרשיינבןיבויניב

והזו,התימבייחלמאלשדעהיניבומצע

הנהו"התימבייחתבששיוגדועםרמאמ

תסנכוהבקהדחיימותכלהכתבשרמושה

דוחייבהטמלוהלעמלהכרבםרוגוtגרשי

תרבשרמושהלכלfררמאהזלואוהה

וללוחמשונאכלעדבועוליפאותכלהכ

דוסו,'וגותאזהשעישונאירשארמאנש

יכורקעאוהלערוסיאיכאוהןינעה

תבשרמושהוןינבהלהניכשהןיבדירפמ

.המילשהבושתוזוותוועמןקתמ

יכלזרא'וגוותולככהשמtןתיו

הלולכההלכלזמרותלככ

וריפווחולהינשםעטוויורסחבתכנכעו

ירתתודעהוחולינשת'ו'ריפרבכעבצא

יסרוכמןונירפנסןבאדןיחולתודהסיחול

דוסוןיאסןיעבראןוהלקתמארקי

תריזגבהיהתתאזתשרפבךלזומראהז

ילאה

ןמדרלהשמששוביכםעהאריו

אוההזהבותכה,וגורהה

וישועבשחמתעדלולגעהןינעלחתפמ

השמשםירובסkרשיויהאלשעודיביכ.

תותואהםהלהשעוחכבאוהשויהtגהאוה

וגלהרוהשהשמורמאאלאםיתפומהו

דבאודיביזיפלעתועסמהויהוךרדה

םהלהרוישרחאהשמושקבכעוונממ

םיריכזמויהןכלעוהשמכיייפלעךרדה

ותולצנתההזוםירצמץראמונלעהרשא

ךלהשעהמולרמאשכהשמלןרהאלש
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.ןענכרוראביתכוןענכיבאוהיאדםח

יכותיהינהלכאדלעוהלדאדאזרוהיאו

והיאדאבהדבירקדכאבהדדאתיפסוס

דחאלוכאשאדאפקותוהילידארטיסמ

'אבאסמחורואשאואבהדדדחארטיסו

?ההברתאחכתשאו'רבדמברידתחכתשא

ןיכדkרשיווהדהמוהיבאפקתתאלאנמז

אתומםירגוםלעבליטאדאמהוזאוההמ

םירגיניסדארוטלעומיאקדכאלכל

והילע'גקתתאלוןימדקלמדכןולאבאסל

ןוהירתבןוהירדלמלעילוכואחומקלרגו

ןוילעינבוםתאםיהלאיתרמאינאדהה

רדהאךכןיגבוןותומתםדאכןכאםכלוכ

אתונמיהמדאזרבהאכדתאלרתבלןרהא

רתבלוןישידקןימויאעבשןוניאבהאליע

יעבאלוכביזחאתואמלעבהאכדתיאל

הוהאלןרהאהוהאליאדאכדתאלןרהא

'נימיהוהוהיאדןינבאמעטיאמאלגעקפנ

חוראשאואשמשואבהדדאפקותוהיאו

רשיובאתסאוןמתלילכתאותחנאבאסמ

אאמעטיאמיכדתאדדעוהיאבאתסאו

ארטיסמוהיאדלגעקפנדןיגבבאתסא

והיאולגעהינימורושוהיאדאלאמשד

ןתעבראללמשהמרושינפוביתכדכטמש

אלאמשהיבללכתאאנימוהיאדןרהאו

לגעהילבהיתאאדלעוהידילעקפנו

והיאדריעשובירקרשיוםירגוהיאדהמכ

.ונמאלירקתיאאלריעשדןינביזחאקדכ

"תכיכדתאאלכבואבאסמחורמאכדתאל

ןאמבשעלכוארושינבתבדובכתאורימיו

'גימןרהאאkמשרושלגעאדרושינבת

לעקפנוהיבףקתתאוהיבאbמשללכתא

אלזאדתניכשאדדובכתאורימיוחתידי

ירחאשבאסמתכודבהלופלחאווהימק

דע.אמלעמאדאמהוזרבעתאאלךכינבו

תאויתכדהמכהלקילרבעידאנמיזוהה

חור

ודבעדכיזחאת'היליזחאקדדחודה

הבוחאוההלומרגואדבועאוההלארשי

אמיתיאדארחארטסאלולגעאמעטאמ

ןוניאאלהוהיכהואלאלגעורירבןוניאד

ןרהאוירמוגוםיהלאונלהשעםוקורמא

אתדוביעיאדואלןולאבכעלהוההיתוער

אבהדדארטסמאההיזחאקדכדיבעתוא

יטשפתמןמתמבהדרירבתאדכא"תפסוס

אכותיהןוניאדהלאמשירטיסןוניאלכ

המכלאשרפתמואבהדדאתיפסוסאוההד

ןווגאקמוסוזיחןולתיאדןוגיאלכוןירטס

היפקותבאשמשדכירוטבימייקאבהדד

דילואואבהדזחאאשמשדאפקותדןינב

אפקותאוההלע'נממדאוההואעראבהיל

בטקירקיאואלגיעכהילידוזיחאשמשד

הכותהאלגעוגמאקפנאדוםירהצדושי

אקמוסוההמן"תאיגהלכובהדדאקמוס

מאבאסמחורמןוניארכדאבאסמחור

והיאאבאסמחוריאהואמלעביטשפתמ

ןוניאוהילעביכרדןאמתיאואשיבאייוח

ינמדזמןוניאדהלאןורקיאואבקונורכד

אשידקחורוןוהלדןירטסוניאלכבמלעב

'שידק'מושרתירבדאזרהיאדתאזירקיא

ילאהזןכושנרבדהימערידתחכתשאד

הלאביתכאדלעוהלאןורקיאןיליאלבא

הלאםגביתכךכינינבולארשיךיהלא

'אלתאזדאזרךחכשאאליכנאוהנחכשת

תירבהירבדהtתכאהאמיתיאוךחכשא

אkןימייקתמאלןיליאלכדיאדואוהיכה

kוהיאדאנמיקואדהמכןיטווללכןמתדה

ןימיקדהלארמאוםידקאךכןיגבורורא

וצמההלאתירבהירבדלערבעידןאמלע

לאתיירואדאיידוקפדןיגב"הוצרשא

אדאחראליטסיאלושנרבהאכדתאל

אמיתיאויוהיינימשרפתיוןמתמרמתסיו

קפנאהדיאדואוהיכהחגתודלותהלא
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תביסתיהאליכתמאבודחאעבריתעדו

רחאלהתיהותנווכובאחאכםעברי

םלשוריבהקדצוקדצוקלחנתוכלמהש

ץוצקהיהתמאבו,לאתיבבדחפודסחו

קלחנשכךאתוכלמההקלחנאלםא

השעלאתיבבויהםההתוחכהותוכלמה

ךיטפשמםיהtהמלשלוהזוםילגעהתא

לכךיטפשמארקוומצערובעבןתךלמל

םעבחרלןתישללפתהךתקדצוםירבדה

קדצםשש'לשוריוכלמקלחתשרחאונב

בהז'הינשויההמינפמלואשלשיוקדצו

יהאוףסכהליתאןושעתאלביתכירהש

יגולישההיחאולמאשכזמרנואטחובהז

ךיוגירחאתכלשהיתואולודגה"רבדב

לכלווניתובררמאמןיבתהזמוהזןבהו

וליאכהכרבאלבהזהםלועהןמהנהנה

יכאוהןינעהדוסו,רשיתסנכוהבהלזוג

ןינעכוכרביוהופתשישאוהריציבץפחה

עפשהנממלזוגהוהידיירפמהלונתנש

ןאכמויעמלןינבהתיחשמאוהירההכרבו

יכ"ילאטחרשאימהשמל'שהמאמןיבת

ייkאבהתקעצכהינעכואטחודגהומשל

:ונוםהביפארחיוילהחינההתעו
'זעtגראילהחינההתעולזרא

kלוכיבכורמאלרשפאיאותכרקמאלמ

וריבחבשפותשםדאכהבהבהשמספתש

חלסתשדעךחינמיניאעשרוינפלרמאו

לזרורמאשהמתעדירבכויםהללוחמתו

הבקהמאםיהלתארילשומקידצקוספב

ינאשקידציבלשומימולכבלשומינא

יכאוהןינעהו,הלטבמאוהוהריזגרזוג

הגינהדעהלועקידצתלעמלדאה'יגישכ

לשןידתיבבולורזגשהריזגולתערוקו

ינוילעהןירדהנס'עםהשינוילעהתובא

לזוניתוברורמאתולוכיההעבשרפסבו

האכזאדאדוח"ארשקלעדידןאמ

היקלוח

שרדמ'ץראהןמריבעאהאמוטהחור"

םדובכתאורימיוסיימפיברשרדתיזח

"הלעמלשרושרושתינבתב

'וגווקרפןרהאםהילארמאיו

רובעבףסכבאלוהזברחב-

שאהארמכוהארמוהמלעהרומאוהש

םדלהמודשםייורפבהזל?ראשומכז

בהזמולכונברקהתיבהשענןכלוםירפה

םהבושרדוםיבורכהותרוטקהחבזמןכו

ףסכיהלאכןהירהףסכלשויהםאש

םכישנינזאברשאמאןכלעובהזיהלאו

ךיהלהtיפויהזןבהוםכינזאברמאאלו

היהיאללעורבעהנהו,'שריפלארשי

בהזיהלאםהלושעיוםירחאםיהtךל

הלאםגרמאןידמועןיאקרפבויאקוד

רמואאוהןכולגעההשעמהזהנחכשת

ךולעהרשאמאוהזןבהויפאבןשעהלע

'וקמבהזםהלוחקלbרשייכזומרלרמוגו

רמאישלגעבאצמתאלכעוהלודגהדיה

אליכםירצממונאיצוהרשאםוקמםושב

ךיתאצוהרשאןכויכנארמאשימבורפכ

ומוקיוורמואןבהוךולעהרשארמאקר

הכרבלםנורכזוניתוברושרדויקחצל

קחצליtאברמאתאדהמכתוירעיולגהז

תוצמהעבשביתשריפשהמבהזןבהויב

•חניגנווטצנש

תחשיכדרךלהשמלא"רמאיו

ץראמתילעהרשאךמע

ןינעכןינבהתסירההתחשהןינעםירצמ

תיחשמרהיננהיודיבותיחשמילכשיא

לזרוארקשהמןאכבהתחשההשוריפו

תחשנאלותחישורמאכעותועיטנבץוצק

ושענוםירבדהתאדירפהיכהנווכהו

תיחשהשםעבריהזתיחשמשיאלםירבח

םכחהבתכוםימשבשםהיבאללארשיתא

לגעההשעמבלארשיתעדלזארזעיבר

ו
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תמאהךרדלעוהלונהלעמלעותודותהב

תויהלןידהתדמלתושרןתתהמלרמא

ךמשבםתואתאצוההתאיכךמעבתטלוש

ןידהתדמבוםהבםימחרתדמבלודגה

קזחדיבולודגחכבורמאוהזוהיאנושל

,ןידוםימחרדחוימלארשיםעלכההיהש

זמורהדסחחכאוהלודגחכיכתעדיו

'ןידהתדמהקזחדיולארשיתראפתל

ןיבהדימילחינההשמלמארשאכהנהו

ןמותדרםדוקדימווביולתרבדהיכהשמ

ןפותלפתבכעלאריהיהיכללפתהרהה

םהילעלוחתוםשהינפלמףצקהאצי

לזוניתוברורמאןכו'עגרכםתואהלכיו

ןאכמזזיניאהשמרמאהברתומשהלאב

ליחתהדימםימחרםהילעשקבאשדע

ןושליכעדו,'וכואירוגינסםהילעדמלל

תניכשולארשיתראפתלעלפונהלפת

לעקרלפונוניאהנחתןושלםנמא"וזוע

ינדאהעמשרבדלןמיס,לארשיתסנכ

לוארקאייךילאחקייתלפתייתנחת

השמתלפתםעטןאכמןבהו'ןנחתאינדא

הנשמבוןאכהבותכהםולשהוילעוניבר

1 • הזןבהוהרות

ירמוגורמאלםירצמורמאיהמל

זומרלםאיצוההערברמא

בושםירהבםתואגורהלוהזןידהתדמל

יפלאתובבר"הבושךרדלעךפאןורחמ

ואןועשותתחנוהבושבןושלמלארשי

'ריפשךרדלעשממהבוששוריפהיהי

חשעמתוחולהוילהחינההתעוקוספב

ורמא"םוגובתכמבתכמהוהמהםיהלא

אעבדאתעשבתורשרדמבלfוניתובר

תוחולהלארשילאתיירואבהימלהבק

הזמוהזמרמאנשרוהאוםינפםיבותכויה

חולהורוחאוםינפדחאחולהוםיבותכםה

חשעמתוחולהורמאנשלאמשוןימירחא

םיהלא

הכלהאתתלםיחראליעלםיחרהיקלוח

ירמדאגרטקמוהיאדדסליטבוהיאורחנ

: רשקוהיאדכדןיגבאלאיכהואל

כוןיריהנןיפנאלכאדוחייאדחילעדיו

: אכרבתמאלוכוחכתשאומילש

אלוןילטבתמוןירבעתמןינידלכתואי

יאהבהיקלוחהאכזאמלעבאנידחכתשא

המודרמאמההזויתאדאמלעבואמלע

תרדממךופיההןינעבלזדחאםרמאמל

רובעבילהחינההתעו,'ימחרתדמלןידה

תדמלהמךפהלםיאיבנהדיבחכשייכ

לועפתןידהתדמיכךכרמאםימחר

הזלו,םלכאוםהביפארחיווהזהתלועפ

יכורדנולריתהשהשמלחיובלfרוזמר

ארקנהםוקמלותנווכהלעמקידצהשכ

דיתעינאשומכתוריזגלטבמםירדנלוטב

החינהםישרפמשיויאשנשרפבותכל

היהתםאךאלבחלושרהלןיאימעיכיל

הארנןכותושרהלהיהיומצעינפבהנד

ךרדלעילהחינהבתכשלזןבמרהתעד

םהבהרחתתהמוםימחרהחינתתמאה

-םהבתושרהלןיאימעיכםלכאו

'ונוויהלא'יינפתאהשמחיו

תדמלךרטצנהשמשרובעב

לחיורמאןכלעםהילעלוחתאלשןידה

ויהלא'יינפוהזוונילאהלחתהאיהיכ

ינפתאהיהיוםיריאמןניאשםינפלזמרה

ליחתההשמהנהו,הזןבהוינפםעומכ

עגרכםתואהלכתאלשאיהההדמהןמ

דעלארשי'ראפתלללפתהלהלעיהשמו

רמאיו"הבושתהאוהשובסמבךלמהש

ושרפלהשקןינעהטשפהיפל'וגו"המל

איההלאשהמfעודבעםלובשרחאמיכ

היהוהיילכובייחתנםלוכהנהויזהמל

אטחהנאהנחתויודיוךרדללפתהליואר"

ביתכדארזעללפתהשומכמוגוהזהםעה



טיק אשתיכ

לטנלארשילאתיירואבהימלהבקאעבד

והבלזאוהפלעבשהרותובתכבשהרות

דעןולאלבקלועבאלוןימעראשיבגל

.יגיסדארוטיבגלעלארשילןולתיחנד

'שדוקיעבאקןאפלתרשהיכאלמורמא

ארשילרמאןיליאתורותןירתבהיפלהל

ילידןיברעשילןולבהימלאניעבדנעא

ןירתןורעתיאןהינינבוםיקנויוםיללוע

תדסיםיקנוייללועיפמיתכדזליאורות
ימתאיתכדאקפנתהמאקפנאכהמוזוע

העדרויימתאעומשןיביימתאוהעדרוי

אדהעומשןיביימתאובתכבשהרותאד

יקיתעלובלחהילומגלהפלעבשהרות

לארשילאתיירואתתחנןהניגבדםידשמ

דעןהיתשהנכלתואדיניסדארוטלע

דעןימעראשלוכלהןאלםחלתיבהנאוב

ארוטלעkרשיומייקדיניסדארוטלותאד

הרותובתכבשהרותותחנדתיכיניסד

םהילעריעהלכםוהתודימהפלעבש

אמלעילוכעזעדזאימענתאזההנרמאתו

'ידיפלהתאותולוקהתאםיאורםעהלכו

'תיירואדימענאוהאדימענאזהרמאידכ

ןישנועלארשיועדיאלוהלידוריפש

ותאדדעאתיירואדןירזגואתיירואד

םשםשביתכוהתרמואביוביתכדהרפל

הרמילןארקאתיירוארמאןידכווגוול

הערבםעהלוקתאעשוהיעמשיו'וגו

המחלמלוקוהזוםאיצוההערבאדכ"ונו

ןיאםעטולגעבהזומראיהיכהנחמב

תדמיכתעדירבכ'וגוהרובגתונעלוק

ןידהתדמוהרובגתארקנהלעמלשןידה

הערמרמאוהשולחוהפראיההטמלש

שמחלשמחןיבוצצקםאאטחבקפתסמב

הרובגונעלוקןיאןינבהןמהנורחאוא

השולחתונעלוקןיאוהזעןידהתדמלר

.תוגעלוקקרהשולחוהפרןידהתדמל

'ןירתםיהtבתכמבתכמהוהמהםיהלא

םיהלאבתכמבתכמהוןינמזןירתהמלע

אשדוקאעבולגעהלארשיושעישםדוק

אדילעןיליאתורותןירתבהימלהב

תוחולהותוחולבבותכהיהtארשילהשמד

המגודבויהתוחולהוהמהםיהלאהשעמ

'וחולהוהואוהאדאבתכמהדחאחולהו

האליעהניבהמהםיהkהשעמתוחולהז

בקעיא"זבתכמהוןיעורדןירתןוניאהז

ינשוארקנוחריושמשוארקנשלחרו

'תכמיהt'תכמאדלעודחואירקתאוירש

וריחאkורחוהמוחולהלעורחאוהיהא

לכמותויכלמדובעשמותומהךאלממ

אלגעתיודבעדןויכומלעדישיבןיערמ

ינאוןימיוםיגפןירטסןירתמקותאוחרפ

ךלמילא,ןיבתשרשיהךרדהךלחתפא

ןירתאדאמגודכיתורוןולחמימענו

,לאמשוןימידחאחולימענוךלמילא

דכורחאחולרוהאוםינפתורוןולחמ

ךלמילאוקלתסאאלגעתילארשיודבע

ולזאובקנןירתתורוימענוראשנןולחמו

םחלםהלתתלומעתאידקפיכוהיוורה

הנבלתואתיירואארחאאנמזובהיד

םוהתו"'וגוםחלתיבהנאובדעןהיתש

ןויצאדריעהיקידצאדםהילעריעהלכ

העשבשימענתאזההנרמאתו"דודריע

תאיאורםעהלכויניסדארוטלעתבהיד

אתיירואתחווצןידכידיפלהתאותולוקה

יתכלההאלמינאימענילןארקתלרמאו

"ליכלמובעשמומלעדיבטלכמווריהלכמ

אזראוהאדוימענילןארקתהמללאשתו

ינפוירוחאתאתיארוkרשילהבקרמאד

אתיירואבהימליתיצרינאשכואריאל

אלםהלאמשוםינפרוחאוןימילארשיל

וצריםהםאשןעכואלנעתיודבעדוצר

אתעשבאנעמשיכהרפאהצראאלינא

אריו
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.בהזהימלםהלרמואו

ףרששחניתכדהמכאלוכמבורחוהיאד

והיאןמתדםימןיארשאןואמצוברקעו

.אקדכקופסאבהדחכשאהילידאנטלוש

אנימיבאללכתאלןרהאחכשא'תואי

יאקדכהיתכודםילשאןידכהיב'פקתאל

.אבאסמחורדןלגמםילתשאוקפנותואי

האטחהזהםעהאטחאנאביתכדהוה

ןנירמאדכהאמדקשחנ'באסמחורהלודג

,"יתכודהמכב

והשעיוביתכרהוזהרפס,'וגווקרפתה

.אציושאבוהכילשאוביתכוהכסמלגע

יכהיא"הלדבעאלדמשמדהזהלגעה

אנמיקואדהמכיאדואלאוהשעיויאמ

אבאסמחורףקתתאאלןרהאאלמלאד

דאנוקיתלכלבאאבהדבאללכתאל

יכרמא"אללכתאלחכשאךירטציאד

רמאקרהלועפםושובהשעאלןרהא

לעקרתושעהללוכיהיהאליכוהשעיו

המכלםעטןיבתןאכמונזמרשומכודי

לעןההרהטידילעןהםישענהםינינע

אלודחאםדאידילעישענההאמוטידי

וניברבתכםיתעבןכםגןכורחאידילע

שיולעופלתואבהתותעשילזןואגיאה

ימלזראןכוםולכתונהמםניאשתותע

הילזמאבתכליבקמארבגיאהדהילזמ

'אבתכליבקמאליאהד

ומישרשייהלאימאהכםחלרמאיו

חכמיאביולהיכתעדירבכוגו

אילחדןאמיkילימאתשוהזו'רובגה

fעידבועבןידושעללטומםחלנהוייד

תנווכודבכנהםשלזומרלרשייהtמאו

הצרתתשידכרשיתבוטלהזןינעבהשמ

ינאשהמכעגרכתואהלכתאלוהזבהמ

גרהךכלוהנברועפןינעבשרפלדיתע

שדקתישידכאיסהרפבלגעהידבוע

לעויושעשלולחהתחתםהבםימשםש

ןכ

לגעלתלחמושעתלחמולגעהתאאריו

תלחמיכןבהוךכלךרצוהיכוביצעהל

רההתחתםתוארבשיוהזןנהוורסח

יברםשבהירזעיברימלשוריבלfרורמא

בתכהוהאסםיעבראןאשמתוחולהיסוי

ולפנוודבכבתכהחרפשןויכןלבוסהיה

קלסמהלהשרבדלכךכורבתשנו

אמגודםייקתמוניאבושונממותניכש

יולתלכהשהגיגחבל?וניתוברורמאוז

ןוראהןכולכהאשונוהלהלשועורזב

"דובכהאסכושדקחויחוויאשונתאאשונ

רבדלןמיסתואושנןהותואשונתוארנ

?ףוגהדיבכמףוגהןמתחרופהמשנהשכ

ירמוגוושערשאלגעהתאחקיו

תוזבלהזהשעטשפהיפל

וסינכהוןהלשהולאהןחטיכםהישעמ

רמאנשהאוצבויערבוהואיצוישםנטבב

תעדיפלוולרמאתאצהודומכםרזת

היהותוטוסכםקדובלןווכתנורמאשלזר

הנותנההמודאההרפהרפאדוסבהז

"ומוקמבאבתידוסההזוםייחימב

ךלהשעהמןרהאלאהשמרמאיו

לודנאטחרמאאל'וגוםעה

האמוטהחורלזמרהוהלודגהאטחקר

הזהםעהאטחאנאהערמרמאמוהזו

לגעהתיישעבוכרצוה'נהוהלודגהאטח

יכונזמרשומכותושעלןרהאםירבד'ג

םיממשא"סברמאדכםיממאצישאה

בהזה'הלפאודליוורהםימהדועורמאו

רבדמההמלזמורהונממותושעל

ברקעוףרששחנרמאנשםשתושעהל

םעטןיבתןאכמוםיפןיארשאןואמצו

אבתימאתיבורמאשלזוניתוברירבדל

רהוזהרפס"רעשתכויהייאשו'נשביתי

בהיפלאבאסמחורלןקתתאאלכאכהו

ארבדמחכשאהאטלשלאתכודהיל
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םימחרתדמביכעדאאלםאוומכהעדאו

ןמאוההזהקוספהאע'םהבהשעי

המלתושרןתילךידעדרוהמאוהכותה

ולצנתיווהזעמלזמרשומכםהבטולשל

םגרתוברוחרהמםיידעתאלארשיינב

אלווילעוידעשיאותשאלועבןתנוי

יניסבןולביהיתיאדהינייזןיקתרבנואוש

'יוליעשרפמוקיקחאשידקוהברימשיבד

תעדלעםגולfרתעדלערכזנהידעהינעו

'רותןתמעשביכוהינייזוקתגרתשולקנא

עגפלכמלצנהלןייזילכהנקהםהלרגח

ושרדווחולהלעורחגשומהךאלממוער

לשויתומשםהותומהךאלממתוריחוב

בסימיננהרמאמכךיידעיפהיהיוהבקה-

לזראו-סכדיברשאמחלמהולכתא

ולאהירשוהכלממללחהכיאשרדמב

היהשהעשבאצומהתאהלעמלשםירש

םהלרמואהיהארשילעאבנתמוהימרי

ויהוםיאנושהואביאלשדעהבושתושע

ילוכיםההמםיאנושהואביםאולרמוא

רונידרושאלפקמיבתיאמאןידתושעל

יאימדרושאלפקמיבתיארמאארחאו

אלזרפדרושאלפקמיכתואמאאגרחואו

ןוכייחיאנתמםתאידידבהבקהםהלמא

השעהמולכןותאתילדןוכלעדומאנא

לעינממווהדןידהלעמלשםמשףלוח

ארונלעינממווהדןידארונלעיתינמאימ

םשליאנושהואבשןויכואימלעהיתינימ

.והוילינעהוהוךאלמלירקוהנמדחהוה

אללאאכאלמהוהוינולפהלמדיבעלא

'ינימאנאםרומ'ככדךלדיבעאהמיבתיא

לשםירשןיליאהירשו'כלממללחדהה

םויבטבתוותכהזמרהזליכילואוהלעמ

שרדמבונאצמןכורעיהתיבקשנלוהה

לזראוהזלזמורהבודגבהיערלכקוספב

-אירבגולאכימהזרמאןנחרפכדבקעי'ר

תרחממיהיורמאלגעההשעמרחאןכ

האטחםתאטחםתאםעהלאהשמרמאיד

ורבערמאו''יזלאהלעאהתעוהלודג

ביתכוץראבהיהתדנוענדוסבובושו

ומקדכורהוזהרפסמונוץראבטושמ

אשיבא"וחרעתיאןידכאלטקליאויל

האטלשלליכיאלווהיימקליזאהוהז

ירונחבוחלכןיזרזמלארשיווהדןינבוהב

האטלשלשחנאוההליכיאלוןיניוזמ

ךילעמךיידעדרוההשמרמאדןויכוןוהב

'אטלשלחאמדקשחנוההלושרביה"תא

'בתכרשאךרפסמאנינחמםעטויוהיילע

תווצקויכגורהאנינגרהםעטכאוה

הביתכותויתואןינבםהיכרפסםיארקנ

רפסמוחמיוהזוםשמותרוצתיחמנתמהו

ובישהכעוובתכיםלכךרפסלעווגוםייח

יכירפסמונחמאילאטחרשאימfשה"

ורמאבהערמתנווכו'ואטחלודגהומשל

לובסלםתחתתומלרמולהצוראנינחמ

יכוניעשפמללוחמאוהוןינעכםשנע

ראבתילודגדוסוהזותרפכמיקידצתתימ

ילאהתריזנבהפורעהלגעדוסב

ירמוגוךאלמךינפליתחלשו

מוניאהזהךאלמה

ינפןוצרתעבוברמאנהתירבהךאלמ

ותניכשאוהךורבודקהקלסהתעיכוכלי

ירחאךאלמ"עםגיהנהלהצרוםהיניבמ

ינבלארומאהשמלא'ירמאיו

ןמחרישהירמוגולארשי

לעולבאתנשהאררשאכםימחראלמ

רומאםימחרךרדברמאורזחםאטחלע

םעהוךמעריכזההתעדעיכtארשיינבלא

רמאיוביבחהםמשבםריכזההתעלבא

הלעיאלתבושביכםהלרמאישהשמל

רשאוביטהועגרכםתואהלכיאלשברקב

'יפו"םתאטחלעלבאתהלוםחנהלושע

שרדמכו לי
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יברןנברוובייאיברםהמלטונדצהזיאב

ירמאןנברוףלטנהיהוילאמרמאובייא"

רהוזהרפסופלקמודרויהיהךאלמה

תאלארשיינבולצנתיויתכהמיזחאת

אלאהיליעבמולצניוולצנתיוםיידע

ביהיתאדןיגבארחאדאדילעולצנתיו

רהמםידעתא'האטלשלשחנלושר

ביה"תאדכברוחדארוטמוליבקדברוח

רמואהדוהי'רלfראו,לארשילאתיירוא

תאתועתהלהעוגהיהווכותלםנכנלמס

רזעkיברוהנוקרושעדירמאנשלארשי

יניסרהלעהנקהדרישכרמואךרעןב

אוברםיששומעודרילארשילהרותןתיל

ירובגלשאובריששדגנכתרשהיכאלמ

שרופמהםשרתכלארשילןרטעוkרשי

ינפליבוטויהםשהותואםישבולויהשכו

ותואושעשןויכותרשהיכאלמכםשה

ךילעמךידעדרוההבקהולרמאהשעמ

יכאלמלשאוברםיששודריהלילותואב

'הילעונתנשהמחאלכםהמוחקלורשה

ולצנתיואנשםנוצרבאלשימורעואצמנו

יולצנתיואלאיתכןיאולצניולארשיינב

ידעההזיכןכהועדוףלקנהיהוילאמא'ו

םלכיכאנשוהזונלוריזחהלהלהדיתע

יאצוימלטנשןיזהלfראו,ישבלתידעכ

םאנשוילעבותכוקוקחהיהםשהםירצמ

יכ'מאנשרוזחלופוס"ךילעמךידעדרוה

'ימשימעעדיןכליישכלתידעכםלכ

יכדעומלהואלאאציישקבמלכםעטו

•הזיתזמררבכוונשקביםשמ

םינפלאםינפהשמלא'י"רבדו

והערלאשיארבדירשאכ

וילעוניברהשמתאובנתעדירבכירמוגו

לאםינפורמאבהזמרנורקיעוםולשה

םיריאמהינפלזמרינושארהםינפבםינפ

הריאמהניאשאירלקפסאלזמרםיינשבו

יכ

רמאאנהכרבאבאיברםילתשרדמבו

שרופמהםשבםישמתשמויהתורודיתש

שיודמשלשורודוהלודגהתסנכישנא

םשןיעדויויהוהיקזחלשורודףאירמוא

המחלמהילכתאבסימיננהנששרופמה

םשוהזהמחלמהילכוהזיאםכדיברשא

ויהאלהמחלמלןיאצויויהשכשרופמה

םהינפלילפוניאנושהאלםחלהלןיאצוי

ויהתיבהברחותונועהומרגוואטחשןויכו

ןנברוובייאיבר"םהיאנושדיבןילפונ

םשהןיפלקמויהיכאלמהרמאובייאיבד

היהומצעמירמאןנברווילעקוקחהט

המכךדיעאחמהכיאשרדמףלקנ

'רידעךדעאואדכםכתאיתטשקןיטושק

הנהםעודרייכאלמלשאובירסמאןנחוי

יאלכרטעלחאוחאלכדיבהרטעויניסל

יברםשבאנהכרבאבאיברארשימדחאו

שבולאוטשקמחאאוברירשעוהאמנחוי

היהןינייזרמאירופצדןנחוייבררטע

שרדמבו'חתפםיכלמרסומאדכםרגוה

םהלןתנןיזילכרמאןועמשיברונדמלי

םימיהלכוןייזבקוקחהיהלודגהםשה

לוכיהרומהךאלמהיהאלםדיבהיהש

תוחולהלעתורחרמאגשםהבטולשל

ןמתוריחרמואהדוהייברתורחוהמ

,מאתומהךאלממרמאאימחנרתויכלמה

רזעלאיברםשבאמחרבןהכהסחנפיבר-

ילילגהיסוייברלשונברזעילאיברםשב

ילרמאיותומהךאלמאביםאהבקהרמא

לעךיתארבםאולרמואינאיתארבנהמל

יתישעשהמלינבלעאלךיתארבתומואה

םיהלאיתרמאינארמאנשםיהלאםתוא

יאחויןבןועמשרינתהכיאשרדמםתא

היהויניסבלארשילםהלהיהןייזילכ

לטנואטחשכווילעקוקחשרופמהםש

"םידעתאלארשיינבולצנתיודההםהמ
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אליזימשוולרמאשהממתרמאהתאו

ןחתאצמםגויתשריפרבכוםהליתעדונ

לודגהןחהאצומהיהישונממשקביניעב

דיתעדי"אעתעדהתוקבדאוהוkרשיפת

ןחבינתממורדועודבכנהםשבלרםשב

ירבדלעקולחלאריינאשילולולודגה

םשבךיתעדישרפמיתייהל?לודגהברה

ומכוזועיכשלזמרןחהולודגהםשביפ

ןנחתאוםאנשםוקמלכבהנחתועמשמש

ךיניעבןחיתאצמאנםאהתעו,'יילא

?ביתנ"ךיכרדתאאנינעידוהןידהתדמב

ךעדאו'ךמשבעדונהתארשאכםיכרדה

ןעכינעדואסולקנאתעדוהזוךדחייללר

שקבאע'ךמחרעדאוךבוטחרואתי

הזבהצרודובכמהלעמלדובכועידוהל

המיפכבדלכלךישמהלחתפמרוסמיש

"ודילעןידהתדמבכעתאלוךרטציש

רמאיוךליתוחינהווכליינפרמאיו

kםיכלוהךינפןיאםאוילא

ןיינמתוכרבדקפבלfרמא'הזמונילעת

רמאנשוסעכתעשבםדאלילאושןיאש

ורבעישדעןתמהךליתוחינהווכליינפ

םינפהיכהירבדיפלעמשמםעזלשינפ

השמתאהבהחיטבהיכםתנווכוסעכלש

ליפאלוולהצרתישןמזותעהיהיןידעש

ךינפןיאםאובישהןכלעוהזהיהייתמ

?ויפלהנהוהזמונלעתלאהתעםיכלוה

ואבישאלוקלתסילרוכליוםיכלוההזה

שוגהךאלמהלרוכלינפרקיעואעונמע

תירבהךאלמוםעישוהוינפךאלמואנש

ינפםהיכינפםיארקנוםיצפחםתארשא

תנווכהתיהןכוםיביואהתולכלםעזה

'ךלחינאוךהתיתניכשרמאשסולקנא

הזעההמבךמעגהנתאאלשךליתוחינהו

היהוןושלמםימחרמהלולכהדמבאלא

ךינפןיאםאובישההשמו.'ויחינהב

יכןבהו-'דאפתבןיבהודובכבגישהיכ

לכלערמאנהזיכםינפבםינפרמאאל

ירמוגווירבדםינפבםינפרמאנשלארשי

היהיכוהערלאשיארבדירשאכרמאו

"עזעדזנאלוהאובנהחכלבקמ

האליעאובנבאוהןאמרהוזהרפס

שנרבהכזאלדהשמכ

אחכואבאזרכאברובדעמשאהדהיתווכ

םיאיבנהראשועזעדזאאלוליחדאלו

"ןיעזעדזמהרימאבוליפא

רמואהתאהארילאהשמרמאיו
היהאלהתעדעירמוגוילאי

ומעםיכלוההימוימלואשלרמאלךירצ

אטחהינפמהתעלבאןוצרתעהיהיכ

פעאוםיאנתהולריכזהלוקדקדלךרצוה

ךאלמךינפליתחלשוהלעמלמארבכש

חלשישךאלמהםשול'ריפאלשרחאמ

ןידעולשיוודיברוסמהזרבדןיאומע

ןיאשונממלודגאוהשימשקבלתושר

,השעמתעשדעחילשלרסמנתוחילשה

רשםעהבקההנתהשלזרארבדלהיאר

הירזעולאשימהיננחליציששאלש

דרבלשרששקבןכיפעאושאהןשבכמ

רשולרמאשדעהשעמתעשבםליצהל

ןיבכמםימהשםלועלשוגהנמשאלש

היהוליאוםיחספיברערפב'וכושאה

אליאנתהתעשבודיבתרסמנתוחילשה

השעמתעשבדרבלשרששקבמהיה

ורבדהשועםיכאלמב'נשוהז"םליצהל

השעמתעשבםהלאוהרובדהשרמולכ

וtכולטבתהלמאמהלוכיהעשהתואדע

"המודאוהרזגנאל

ולכםשבךיתעדיתרמאהתאו

לודגהךמשבינתעדישי

רשאומכ'ריאמהאירלקפסאבלכתסהל

היהישןכתיוםינפלאםינפםשהועדי

-
'םיכלוה16iאוז .י-.
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?רניכשלוkרשיתראפתלזומרלםימחרו

הנינחהתדמאיהההאירקבעדתשוזוע

ימשבומחוריווננוחירשאםימחרהתדמו

אוהןמאניתיבלכברמאנהזלעויבוטבו

,ותיבבםדאהבוטיכיתיבאוהשלכבלר

וניאשיפעאןוחארשאתאיתונחולזראו

•רובעהדוסבהזיתזמררבכוןוגהויואר

ריבעאינארמאיורמואאמוחנתשרדמבו

בוטהדמיבוטלכויבוטךינפלעיבוטלכ

ןוחארשאתאתונחותונערופהתדמו

?רצואלכהבהולארההעשהתואבןוחא

וישעמיפלדחאלכיקידצלשןרכשןתמ

'מואוהואוהימלשהזהרצואהtאושאוהו

אוהימלשהזהרצואחורותילעבלשול

אוהולודנרצואולהארמוםהידבכמלש

לשהזהלודגהרצואהימלועהןובררמוא

ינאיבוטישעמולשישימולרמאאוהימ

השועינאולןיאשימוורכשמולןתונ

'ןוחארשאתאיתונחוגשםניחולןתונו

'יברומוקמב'צמתלfארזערםכחהבתכו

לראבהםלועלקלחולןיאלfרירבדב

ותושרבוהשרצואומצעינפבתיבולןיא

יפלרודמולןישועוהזוילעלטופאוהו

םוקמבדמועאוהתוכזולןיאשימוודובכ

"םיברםידמועש

יכינפתאתוארללכותאלרמאיו

ןיאייחוםדאהינאריאל

אוהשכותואהארישינאריאליכשרפל

אלשדקהתויחוםיכאלמהוליפאיכתמ

יכךיתלוז'יהלהתאראלןיע'גשוהוגישה

גישישםרטיכושוריפקרזונגהרואאוה

תוארמבוליפאיכופוגמושפנדרפתםש

יריצילעוכפהנהארמברמאנםיכאלמה

רמא3עיכןישרפמשיוחכיתרצעאלו

לזונגאוהיכוהגישיותומרחאליכחו

םעהזךלהשקאויאבלדיתעליקידצל

קוספ

תאתותפלןיעדויש'קידצ'לודגםיכלוה

ימחרהותמאהינפםהולהינפה"םארוב

שקבאאלרמאוכליינפולרמאשפעאז

לכויאליכואטחשרחאםעזלשםינפ

םהמעאביששקבקרעשפוןיעתאשל

םיאנתהויהןכיכםעשפלוחמוינפנינפ

ךעדאויניעבןחתאצמיכםעטואראורפב

ןאכביכןבהווריפהיפלהלעמליפםשב

םשבךעדאוךכרחאוםדוקןחהריכזה

החךפהריכזההערמירבדבהלעמלז

ילfברהשוריפתמאי

ןמךדובכתאאנינארהרמאיו

אלולבישהשהבושתה

התיההkשהיכונדמלינפתאוארללכות

דובכשייכדוכסםיארקנהםינפתריאה

ינניבהריפינארהתלמודובכמהלעמל

'האובנההארמביפואהאריבלוןושלמ

איהלודגהדוההןאכבךדובכיהישןכתיי

תעדלגישארמולכהריאמהאירלקפסא

שיששרפההוהזהדובכהתוימינפתוהמ

אלולבישהוונממהטמלרשאןיבווניב

לכותאלרמולכינפתאתוארללכות

'ויתוימינפתוהמגישתשדעובןנובתהל

הדמהמאבנתמהיההעיברהשמשפעאו

היהשקררבדהבגישמהיהאלאיהה

ויהשהמורובדהוילאאבםשמיכשיגרמ

היההלילתדמבםיגישמםיאיבנהראש

•םויתדמבגישמהשמ

ךינפלעיבוטלכריבעאינארמאיו

והחיטביששרפלןיארמוגו

תדמבגישישרמאקרובוטלכתוארהל

הארמיכותיבבדאהבוטיכובוטוהשלכ

'"םשביתארקוגישהללכויאלםינפה

אלשלודגהםשהךינפלארקאשךינפל

ןוחארשאתראוביתונחוותוארללכות

הנינחוריכזהו"םחרארשאתאיתמחרו



בכק
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רמאאליכןבהואריאליגפוירוחא

חכןיארמולכואריאלקרהארתאלינפו

קוספהשוריפו,םגישהלחירבםושב

דמלמלזררמאויתשריפשהממעודי

הלפתלזמרהוןיליפתלשרשקוהארהש

םגרתןכוהבורשקנוריפסהלכשדלש

יליפתדדיבדרטקתיימחתויזועןבןתנוי

ייתניכשרקי

יהkרקבבתילעורקבלןוכנהיהו

שארלעםשילתרבצנויניס

יכהכרבלםנורכזוניתוברורמא'רהה

םויברמאנשםויבאלאאבנתנאלהשמ

"ויתשריפרבכוםויתדמלזמרהוותווצ

תאדהמכוחכלבקלרקבלןוכנהיהווהזו

תוארסחיאליכילוקעמשתרקביירמא

הלעמלוכזאליאיבנהראשיכרובעבו'ב

יכךמעהלעיאלשיאורמאןכלעתאזה

השמלהזוkרשילכרובעבהיההלחתב

"ןושארהןמהזהדובכההיהלודגודבל

ארקיוםשומעבציתיוןנעב"דריו

'וברקבימשיכןינעכ""םשב-

בציתיודובכהןנעבדרילודגההייכרמא

ןכוודובכבבציתנדחוימהםשהםשומע

ותוחאבצתתוהכרבלםנורכזיתוברורמא

ןנירמאדכםשתלמזמרוהזוהניכשהלע

אוהלארשיןבאהעורםשמריהבהרפסב

'וריפווזועןויבחםשוםשארקנהםוקמה

םהרבאןינעבויתשריפ"םשבארקיו

"םולשהוילעוניבא

לא'זי'זיארקיווינפלעיירובעיו

םיפאךראןונחוםוחר

ולאביכתעדירבכיתמאודסחברו

םינואגהובוקלחנתרודמהרשעשלשה

fןמינבלעתובאןועדקופיכירמואשיל

ןמןושארהםשההיהיםרובדיפלוןיגמה

'נמארוקהימונעידוהלאבשאירקהםש

יניעוארתואבצל"ךלמהתאיכקוסמ

לוקהתאמשאונשתאתלמבקדקדתשכ

יתואארימאאלוינאריםאכעו"יארבדמ

שיוךכןווכמהןיאויתאותועמשמהיהש

םדאהאוהןאכרכזנהםדאהיכםישרפמ

ינפהינפתומדורמאנשהבכרמבקוקחה

"שדקהתויחלזמריחהםדא

לעתבצנויתאםוקמהנה"רמאיו

יתאוקמהנהולרמא'רוצה

רוצהלעתרבצנוםשיתניכשרשארהב

ךינפלדמועיננהרמאנשומכרהבהיהש

םנורכזניתוברורמא'ברוחברוצהלעםש

לעוםלועלשומוקמארקנהבהשהכרבל

הנווכהוםוקמהךורבלזוניתוברורמאןכ

הלועעבורמהןובשחבםשהו'ניכשהלע

םוקמהיכשהולרמאוםוקמןובשחכ

וריבעהוהיארבאלוהגשהבגישירכזנה

לאכובוטלכ?השוינפאלווירוחאהאדו

אלווירוחאהאורווריבחינפלרבועה

ףוטערוביצחילשכורבעבולרסמווינפ

םימחרתודמהרשעשלשריכזמוותילטב

וtתודמגינוותליפתבםקיררוזחיאלש

'רזוחאלוןיללפתמינושארהידיסחהויה

דערובעיומלfרזעkרברהבתכו,םקיר

יגבןתביתכבוןתאירקבתרומשההקנז

ןניאשתודמהרשעשלשלהתורכתירב

"םקירתורזוח-

תרקנבךיתמשוידובכרובעבהיהו
יירבעדעךילעיפכיתוכשורוצהו

טוללשותשאכהיהיןפופכוכשלךרצוה

ירבעדערמאוומעוישודקלכוםיהtיכ

ןיאבלכהדחיילזמרורבעדערמאאלו

תלממעודירוצהלעתבצגושוריפוףוס

םשךינפלדמועיננהרמאתאדהמכרוצ

"רוצהלע

תאתיארויפכתאיתוריסהו
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חימצמומכרצונואטרשיתיבלותנומאו

ורמאדוע."הרפ"וישרשמרצנומכ

אשונםהובוטהתדמלורחאודמשלש

יתישעינארבדלהיארוהאטחועשפוןוע

תעדירבכואשונהאוהינאיכאשאינאו

זמרהקנואההנורחאההדמהוינא"פ

הדיקפהידילעיכרוביעהדוסלוב

עתיםשהוישפנהימתכוקנתיוונבלתי

יכינפמוםיעשפהותונועהונלחלסי

יכהאטחועשפוןועבהושוניאתואישנה

לכבוותדיקפאיהךכםדאהאטחיפכ

דחאלכבארקידחוימדחאןינעדחא

הרשעשלשבוזמרנהנהו"תחאהדמ

הללכבםיפנעהיכתויוההלכתודמ

והזןושארהללכבינשעירכמהותועורזה

הרשעשלששוריפבלזלודנהברהתעד

!הלבקהימכחבורוטנוירחאותודמ

םיפאךראיפרהוזהרפסבו

הכוראןושלמ

ןילכתסמדכםשורמאוהאופרשוריפש

אשידקאקיתעדיופאבןיפאריעזדיופנא

םיפאךראיאמירקיאםיפאךראאלכ

אתוסאאכתשאאלאהדןיפגאדאתוסא

.ייופנאבחגשאדןינמזבאלאאמלעב

:שוריפושריפשהלבקהילעבמדועשיו

םשהיכםתנוכוהזורחאןינעבתודמ

ללכבותואהנומשהמוםצעאוהןושארה

הממםאיכומצעדצמוניאתרודמה

'תיאוהיכויתלועפבתיונממונלעיגמש

ונוצריפכויתודמבלעופלכלויעמורוקמ

אהולשהוילעוניברהשמריכזהודגנכו

הלעתיוריכזהשרחאוויחבשתלחתב

םיראשנהרשעםינשםהשויתודמדוס

fמחרםהינושארעבראהרשעהשלשהמ

*דיישילשהעבראהודסחיינשהעבראהו

ריכזהלידקהוואתלוזתרחאהדמןיאיכ

העבראה

קרתונמלאלשתומוקמהבורבגהנמה

יכאיההרותלארשילשגהנמוהקנודע

םלכתוינמחרםהתודמהרשעשלשה

ןועדקופוהקניאלםהבריכזהלןיאו

ודוסוןינעהשוריפןבההתעורמוגותובא

'מאשותחטבהאוהךורבודקהםייקןאכ

ריבעאינאםולשהוילעוניברהשמל

תארקנההניכשהולכךינפלעיבוטלכ

'יירבעאוםגרתןכלעווינפלערבעינא

הניכשהיכםירמואשיארקיוהיתניכש

תדמיכםירמואשיויתודמהולאארק

וניברהשמיכםירמואשיוןרמאםימחר

השמתאובנםשמיכןרמאםולשהוילע

תודמשלשלא'זי'זיםולשהוילעוניבר

תודמלfרןתואוארקותומשםהוללה

ינשהובושתהלעבךלמהתדמושארהו

ישילשהורשיתראפתאוהשךלמהאסכ

הרשעהו"וזועתניכשלזמורהובוטתדמ

יכונרכזהשהשלשבםיללכנםירתונה

'מאאלוהבושתליפאךראוונחוםוחר

הלעתיאוהיכיפאךיראמוןנוחמוםחרמ

'ימחרהוימחרהאוהווללהתודמבלעופ

םיפאתוכיראאוההנינחהוהנינחהאוה

הרשעהנמשבםירמואונאשיפלעףאו

מונאשכהזךידסחומתאליכםחרמה

"ויתולועפלעהלעתיותואםיריכזמ

תוקובדהויתודמןיריכזמונאשכםנמא

'מולשיזאתלחנבהרושקהתבהלשכוב

םימחרהיכשרפלשידועוןונחוםוחר

רמולהצורןונחוםוחרבםיזמרגהנינחהו

וידלםיזמורההנינחהוםימחרהונממיכ

םירחאתודמ'גורמאדועוםיפוצרפ

ןמובוטיכדסחברוםהוםימחרהלעבל

הברמאוהיכדסחיפלכהטמוהזודסחה

ךכתמאווזועוותרובגלעתמאבדסחה

ודסחרכזיכםיפלאלדסחרצונומש



גכק
אשתיכ

'שהיכוליוארכהניינעיפלתודמהרשע

לחומשגושארההקולחלערכזנןושארה

ינשה'םימחרהתדמאוהיכהבושתאלב

tילא'נשהבושתבלחומkינתבזעהמלי

התאוניהלא?ז'נשהבושתבולידורמולכ

"הבושתידילעםהללחומשםתינע

'אנשןירוסייידילעלחומםוחרישילשה

רמולכתיחשיאלוןוערפכיםוחראוהו

התחשהןושלוליחתהשללכמירמגל

שיאמתרחשמןכרמאנשןירוסייברמאנ

יאשנאוהוניילחןכאביתכווהארמ

וננחיומאנשהתימברפכמ'ןונחיעיברה

רפוכיתאצמתרחשתרדרמוהעדפרמאיו

הזשוריפלותומיאלשרפוכיתאצמלר

לכוניאשיפלןנוחוםחרממאאלןכלע

ותונמחרשבוכאוהשםימעפאלאהעש

.ןירוסייותימבותואןודישדעונממונונחו

תרדמבחתפםימחרתדמבריכזהשרחאו

םעדסחתושעלהכרדוזהדמיכדסחה

תקלחתמוזדמווכזאלןיבוכזןיבוירבה

םגוזהדמלסחייןכלעותוקולחעבראל

דסחברוםיפאךראןהותומשעבראןכ

ןושארהדסחהםיפלאלדסחרצונתמאו

?רוד'וכםינושארהתורודםעהבההשעש

דודרמאםהילעוהרותןתמםדוקויהש

ףאשודסחםלועליכימעפוכהעךלמה

ןזהבקהתוצמבוהרותבוכזאלשיפלע

לעוהנבידסחםלועאנשודסחבםתוא

ךיראמיכםיפאךראמאנהזההזהדסחה

וכזאלשיפלעףאםיעשרלופאהנקה

דסחהיהבושתושעיאמשםהלןיתממ

לארשיתאהבקההשעשדסחהאוהינשה

והזוםידבעתיבמםירצממםאיצוהש

ידילעשלומגםולשתלהשועדסחה

הזלעוותוהלאםהילעולבקיהאצוהה

ידסחיפלכהטמדסחברורמאנדסחה

איהיכףאםדוקימחרתדמלשהעבראה

התואריכזההערהשמםגו,הנורחא

ךרטצנשיפלארונהוורמאכהנורחאב

ושעאלןידעשתרודמהראשמוזהדמל

חתפםנוערפכתנאלוהמילשהבושת

החילסהךמעיכרמאנשהחילסהתדמב

ארונתריזגמארותרמא'ארותןעמל

הדמלכדחיילםעטוימחרתדמלזמרהש

לכלתודמהעבראםירכזנההשלשהןמ

?דמהשלשהיכוניצמשינפמתחאותחא

העבראלקלחתמןהמתחאותחאלכ

העבראהךרשרפאהתעוישרפנרשאכ

'ןונחוםוחרלאייםהשםימחרהיקולה

םימחרתדמלםיזמורתודמהעבראםהול

אוהkםימחרלזמורשתעדיה"בםשהיכ

"ינתבזעהמלילאילארמאנשםימחר

םגיכהנינחןונחוםימחרועמשמכםוחר

העבראהבשיתאזההדמהו'םימחראוה

םדאלחלושהבקהשתחאהםימחרינימ

דבלבוןושארריבעמהליחמשקבישםדוק

ומצעןועבלfראשומכםהילעףיסויאלש

ירחאטחםארוענורזוחיכלרקחמנוניא

םבללכביבשלחלוסולחומשתינשהןכ

הבושתהשתישילשהירפכמירופכהםויו

'ןיקרממןירוסייוןילותםיריפיכהםויו

התימוהתימהדעןילותןלוכשתיעיברה

תוקולחהונארקךאיההמתתtגויתקדממ

חתימבםהבןודינשרחאמםימחרולאה

שודקהוםלועבשגהונבןהשיפלןירוסיו

ימחרךלןיאןהידילעולחלוסאוהךורב

םנהיגלשהנידמלוצינשולאמםילודג

םלועהגהונבםהשהתימוןירוסייידילע

אבהםלועהייחלםיכוזשאלאדועאלו

יקידצןיאןידמועהבושתילעבשםוקמבו

העבראוbמדחאלכבו-םידמועםירומנ

שלשהמדחאםשלדחיימחרהיקולח

iiiגוז I6דסחה
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עו

איהםגםימחרתדמ"םדורשבךלמאלו

וימרןווסרכידדערמאנשאסכתארקנ

ואסכןירתהכרבלםנורכזוניתוכרורמאו

דוע,הקדצלתחאוןידלתחאהמלוללה

רמאדועףרפרשלהרחאוולרחאושרד

איההלכהנווכהדודלתרחאוולתחא

:ןידהתדמלתחאוםימחרלתחאתמרל

ןניאשןקחומלרתומשן"ונכהיכעדו

ןהםהימודוןונחוםוחרומכשדקהתומש

ןקחומלרוסאושדקהתומשוםילכומכ

דציכןתלועפשדקהתומשםילעופםהבו

ןהשןייונכהדסחהלעהנוממהםשהיכ

דסחברדיסחןונחוםוחרםהוילייחתרוצ

ןידהלעהנוממהםשהו'יפאךראחלוס

תרוצםהשולשםייונכהםיהלאאוהש

שיאתובאןועדקופםקונואנקםהוילייח

הנוממהםשהון"דטפושרידאהמחלמ

ולשןייונכהתויתואעבראןבימחרהלע

דסחרצונעשפלערבועתמאןועאשונ

ךיאטרפבךלראבאהתעוםהימודו

לכתרחאהדמבללוכאוהךורבשודקה

כהלועפהךרוציפכןתצקמואתודמה

םיעשרבןידהשועאוהךורבשודקהשכ

'גשםיקידצלדסחהשועומצעןידותואב

ץחריוימעפםקנהזחיכקידצחמשי

לעםחרמעשרהןידביכהנהעשרהםדב

םגיולרצימעשרותואהיהשקידצה

םיעשרלהבלעופקידצלהשועשהבוטה

ביתכורמוגוםינויבאלןתנרזפאנשןיד

לזרורמאהזלעוסעכוהאריעשרהירתב

ינאץחומינאשהמבאפראינאויתצחמ

חיהשהעוניבאהרבאבוניצמןכואפרמ

'הליפהאפרלויהםוחכלהאהחתפבשוי

הקיתרנמהמחהבקהאיצוהשלזרושרד

ותואהיהו,'וכוםיחרואבוחירטהלאלש

ןכוםהרבאלאפרמוםלועלקיזמשמשה

דיתעל-

שודקההשעשדסחהאוהישילשהדטחה

הרותםהילעולבקשכלארשילאוהךורב

'ךירוענדסחךליתרכזרמאנשתווצמו

שודקההשועשדסחהאוהיעיברהדסחה

הולמוןדבכמוןשיבלמםיתמהםעהב

הגשודקההשעדסחההזטלוכיבכןתוא
רחאויאנבותוארובקיומאנשהערמםע

'ד'הקנוהאטחועשפוןועאשוגריכזהןכ

ותימדםהשןידתוקולחינימעבראדגנכ

שידועקנחוגרההפרשהקילסןידתיב

ררוסןבןידןושארהןינידיקולחהעברא

תומילאויאכזתומיהרותהרמאשהרומו

אטחאלןיידעשןידהדממףנעוהזבייח

ותויהלאלםגוהתימוילעבייחתישאטח

ןידהילקהקנחבקרהרומחההליקסב

:הארתהוםידעבןידתיבבגוהנהינשה

יעיברהןידהםיעבראוקלמישילשןידה

ותואןיסינכמןידתיבהנשוהקלשימ

וסרכשדעםירועשותואןיליכאמוהפיכל

הלעתיארובהיכםירבדהללכיתעקבנ

רסומבוונוצריפכויתודמבלעופךרבתיו

דסחםהשתודמהלכובםילולכוניהלא

ןמואכןהבלעופהלעתיאוהוםימחרוןידו

יתלוזהלועפהןכתתאלשומכווילכב

ויאורבלעותחנשהןכתתאלךכםילכה

עתיונוצרכםהבונלדודמלודמהיתלוז

בותכחםארקולאהתודמהשלשןכלעו

ןינעואסכדסחבןכוהואנשדסחהאסכ

'ךלמהתבישילדחוימאוהשרמולכאסכ

ורואמאיההתדמלעיפשמהבשודקהךכ

תדחוימההתלועפלועפלידכלודגה

ךלמרמאנשאסכןכםגארקנןידה'הל

אוהרכזנהךלפהשןידאסכלעבשוי

רמאיימוירחאבותכירהשהלעתיארובה

ךורבשודקהויתאטחמיתרהטיבליתיכז

בלבשןיגידןדהאוהודבלהלעתיאוה

"ילסי**-
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תדמלערמאןנברווחתשיוהצרא

םיפאךראשוריפיתשריפרבכוםימחרה

ושריפשהכרבלםנורכזוניתוברתעדלע

ישרפמשיםנמאהניכשלדסחהתכשמה

והז,הפלעבשהרותלהרובגהתכשמה

אוהשףאהתוכירארמולהצורםיפאךרא

•הרובגה

ךיניעבןחיתאצמאנםארמאיו

ונברקבינדאאנךליינדא

ונינועלתחלסואוהףרועהשקםעיכ

המליתעדיאל"ונתלחנוונתאטחלו

םהבזמרהשתלדףלאבומשהינשובתכנ

קרהצרתנאלהשמירהשדבכנהםשל

ונורכזלודגהברהבתכוםיריאמהינפב

ינשובתכנהמלךממםלעתיאלוהכרבל

רמאהזיגפמתלדףלאבוללהתומשה

יכויהשעמתאותירבתרוכיכנאהנה

םישרפמשיוונושלןאכדעאוהארונ

םהינשובתכנהזםעטמזכלfברהירבד

םשהרובדבקבדהיהשיפלתלדףלאב

לכהמלולכותויהלובהושלכהודבכנה

הלפתהןינעשהלעמלברהזמררשאכ

ןאכולודגלזמרםששאלאםהינשבהוש

לונורכזברהראיבשהמןבהודבכנל

תררוכיכנאהנהרמאהזינפמיכהכרבל

אוהיכאוהארוניכיהשעמתאותירב

'המעהתרכרשאתירבהוארונהודבכנה

הרובגבמאנםשיכארונורובגבהעטתtאו

םעיכמאויהזלכןבהוךנימיתוארונזאו

םהלהצרתנשרחאמיכאוהףרועהשק

רתויםפרעישקמלבוטדבכנהשההיהי

רשאכוותלחנוומעםהיכרחאךאלממ

רובעבךאלמבםהלחונהיהסעכהתעשב

ךרדבךלכאןפרמאנשףרועישקםהיכ

םחרישהניכשבםהלבוטןוצרתעבןכ

י-•םהילע

ימשיאריםכלהחרזוביתכאבלדיתעל

,הבןיפרשנםיעשרהויקידצלשןתבוטל

וזבוזתולולכתרודמהיכילצארקעהיכ

וחירהוםלועלורבחתיאלןכאלםאש

םלליקשכוחיכויהוחושחנודרפנדוחיח

ירהשחנהתאללקלfראםהילעםחיר

-לכההשאהתאללק.יתנמוזמותסנרפ

בהזירותינתרהוזהרפסבוהירחאןיצר

תילדימחרוינידומסבתאףסכתודוקנו

וואניתכאדלעוימחרהיבווהאלדאניד

םירותב"םיזורחבךראוצםירותבךייחל

?דוקנםעביתכדםיזורחב'בהזירותאדכ

שודקחשכיכהרורבהיארךלירהףסכה

ואןלוכהבללוכתחאהדמבלעופהב

ימאנשךרבתיוהלעתיוחכמלכהוןתצקמ

ריכזה-דחאיוניהלא'זילארשיעמש

ונרכזהשתובאהשלשדגנכומשהשלש

גיאירטמגבאוהשדחארמאןכירחאו

קרתודרפנותוקולחויתודמןיאשןינעהו

דוחייהיניממםלשדוחייוהזודחאןלוכ

ןלוכקרוינפלקולחותדרפנהדמהןיאש

ארקנךכלוונוצרכןלוכבלעופוובקודא

דובכםשךורבותומכדחאןיאשדחא

םושלשלעםעטו"דעוםלועלותוכלמ

לכןהךרדכודוסתויהןכתיםיעברלעו

רבכורבגםעשלשזימעפלאלעפיהלא

•ויתשריפי-

'וחתשיוהצראדוקיוהשמרהמיו

רבעשדבכנהםשלהאוחתשה

וקלחנויותחטבהולםייקיכוינפלע

ןירדחנסתכסמבהכרבלםנורכזוניתובר

kילמגןברןבאנינח'רהארהמםשורמא

הארתמאירמאןנברוהאר'יפאךרארמא

ילכוהארםיפאךרארמאדןאמכאינת

רמאהוחתשהןהמהזיאלעורמאדועו

דוקיוהשמרהמורמאנשדסחהלעאבר

י

16ifדוי iiרמאיו . *
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,ןידהתדמלזמרינאףאםכתאיתרסיו

לאלהוחתשתאל'נשןתאאלרחאלוהמ

הזו,אמטאבאסמדארטיסמאוהדרחא

,האמוטהחכללריליספליתלהתוםעט

.םקירינפואריאלםעטויתלהת"פתעדיו

ןברקבירקהללגרלהלענשכוגריהזה

םהמונהיתוחכהלכשידכהלעתםשל

ונרטקיאלועת"ךלמהתאמסרפולטיו

ןושלמ"שאלינברקתאמאנשוהזונילע

דועוישנאלאלאישאלירקתלאשיא

ארשיתסנכהלעתתתונברקהידילעיכ

ייהיהיוילישאםתברקהואדכהלעמל

ימכחמתצקורמאו,דחאומשודחא

לגלגתיוזהוצמלערבועהיכהלבקה

הייארהןמרוטפהיהישאמוסבואחספב

הלבקםאוולהרתוההנרבעשןויכיכ

"לבסנ

השמתאלארשיינבלכוןרהאאריו

תשגמוארייווינפרועןרקהנהו

לכתסניכהשמינפןוריקבזמרהוילא

ומערבדנאליכהריאמהאירלקפסאב

הדמםינפרועןוריקלהכזבעוםויבאלא

קבדהלכטשפהיפליכךא,יהדמדגנכ

תואהארישדקהחורבשבלתמוורצויב

לז"יתוברורמאןכו,לפאהףוגלעשפנה

הרוששדקהחורהתיהשהעשבסחנפלע

לעםגוםידיפלכתורעובוינפויהוילע

תישארבהשעמבשרודהיהשכרזעילאר

םדאןיאוהערהשמתונרקכויתונרקויה

ונורכזברהבתכוהלילםאוםויםאריכמ

הריקחבוגישיאלוניתועדיכףאהכרבל

לבאוזההדמההיהתדצהזיאמתאזה

הלעתהתואארובהיכןכאוהשןימאנ

רתויהתוהמושפנהתודוסמעדויומשתיו

יצפחשםיאורונאדועווניתומכחתהמ

ףוגלםינתונהנוצרבםינמוזמהשפנה

םיפיטופו

יו

לכדננתירבתרוכזכנאהנהרמאיו

,רשאתואלפנהשעאךמע

הארוםינגהלכבוץראהלכבוארבנאל

,'יהשעמתאוברקבהתארשאםעהלכ

רמאמ'ךמעהשועינארשאאוהארוניכ

:תבושתאיהתואלפנהשעאךמעלכדגנ

ירמוגוךמעוינאונילפנולאששותלאש

אלפיהנשהניכשהלעלפונןושלההזיכ

אלפומבםקלחאהישלאשורבדיימ

וניברהשמשקבלזוניתוברורמאשומכ

תומואבאלורשילעהניכשהרשתשהע

ושעלחיטביששרפלןכתיאליכםלועה

ירהשוארבנאלרשאתואלפנלארשיםע

ירצמתאיציכיסנםלועמםהלושענאל

התעחיטבישהרותןתמוףוסםיתעירקו

ןוכישkחמר"ןינעהשאלאםהמםילודגב

םשלהשמםעותויהלעוארשיבהניכשה

ארוניכוהזאלפומבוםלענבתראפתלו

'ריפתעדירבכוךמעהשועינארשאאוה

"ארונ

אלםאוהשבהדפתרומחרטפו

ךינברוכבלכותפרעוהדפת

רומחבםעטה,םקירינפואריאלוהדפת

יתבתכשהממןיבתתרחאהמחבמרתוי

'רעונרומחהנושארהרמשמשוריפבךל

•הזןבהופורעהלגעלהמודפירעהןינעו

אנק"יכרחאלאלהוחתשתאליכ

אוהרחאלאוהאנקלאומשו

לעריהזההתעירהוםירחאםיהלמדחא

אלשםריהזההנהו,רחאוהזבהזיהלא

והזולגעההשעמבועטרשאכדועועטי

לשיקוספלםעטתניתנהוחתשתאליכ

אלאבאסמדארטיסלותורשרדמ'הלעמ

ימאנשהילידאמשאוהךירבאשדוקבהי

ןתאאלרחאלדובכוימשאוה"ינא

ינשהניכשלזמרינא,םיליספליתלהתו

י
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חתאובתתישארוהזהינשהאהלםינווכמ

"םשונווכישםכבבלםכחלכוהזואהב

לכתללוכאיהיכבלתלמיתשריפרבכו

יניעלדדמלותישארבדבהלכהרותה

חצור"םועדילבםיטפשמווהזוארשילכ

יתוביתנבלםיטפשממול

ידוקפהלא

אראאלמיזדובכוסכיו

'נעהיכרמא'ןכשמה

למטוהסוכמאוהודצלכמלהאהתאהסכי

אלמוכותיכןכשמהתאאלמ"דובכווב

ןכשמהךותןנעבןכושדובכהוכובכהןמ

רשאלפרעהלאיניסרהברמאנשןינעכ

אבלהשמלוכיאליכרמאו"םיהלהםש

ןנעהשחתפהליפאאבלודעומלהאלא

ךותאבליאשרהיהאלוותואהסכמהיה

ךיאוידובכאלמןכשמהיכדועו'ןנעה

תושראלבםשאביאלשםעטהו"ובסנכי

השערשאכןנעהךותבאביוונארקלבא

יעיבשהםויבהשמלאארקיויניסרהב

רמאו'ןנעהךותבהשמאביוןנעהךותמ

תמגודוהזרפוגוםמויןכשמהלע"ןנעיכ

דעומלהאתאןנעה

ינינעתעדירבכושאהדופעוןנעהדומע

תומשהלאו

ש

וליפאתואירבוןמושודוהורהוזיפיסומו

המכחןכשלכהעיגיבולמעבוילאםאבב

ריאתםדאתמכחבותכשןינעכםימכחל

רבכווירבדןאכדעהנוש"וינפזועווינפ

וארייוםעטוןינעההזמחיושרפביתבתכ

ודחפדוההינרקוארשכיכוילאתשגמ

םשהיהישובשחילואהרינרוחאורזחו

ןפודחפוומעןוילעיכאלמוםשהדובכ

לfרזעלאדיהבתכו'םשהםהבץורפי

הרותרפסבוארקשכםינושארהםינקזה

ורמאוםהינפןיסכמויהםיבשויוןירזוחו

יתכדהשמיפמעמושכארוקיפמעמושת

רמואווינפלעהוסמהתאןתיורבדואציז

םנורכזוניתוברורמאו,ותרדאבוינפטליו-

עבשןיאורויהלארשיואטחשםדוקכרבלי

ויהאלוםיאריויהאלושאלשתוציחמ*

רוסרסהינפוליפאואטחשכוםיעזעדזמ

•תוארלםילוכיויהאל

לכילהמורתםכתאמ

השמלהקיו-

תאהאיבי,ונלבידנוחק

וףסכובהז"תמורת

ארשיתסנכלזמראהבהאיבימאיתשחנו

הפורתהתאאיבהביכאהתואבתזמרנה

רפסםלשנ
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יפלומוקמלעטיbסילנלססעטטליפסללולכקמסכלסיכתויסכ

לוסנילנלסלשתודוססילbנגמכמסיקיתעמסונקנbותויטלפסללס

ונממללסכסלכמשלכמbללכוקמלק6כלמלקbלפקכןכשמס

לידbינסלטקלידנסלסייקלידכתלעועולולכעעכגתכלוניתמנמ

הכוסדוס

שקכשלbלטיסעלכלמכסיכליססססלשbללולנןסכולילכינגעסעכשלזמר

ונכלקסידילעסימיסךותכסטלקלכלמbיסלכלמכוינכלתולעלססלכמ

סטשכותכשומלנילענץלbכז6ינענכסנלוסכםתלfפתקזוקלbלשיןלbסססימיסמ

יתbזסץלbסתbןת6ךערזללמbנטססלכbללכללקיעכסולולמסכסשסיעכמלע

%עתיתכסמךותמוןלסbידילעתונכלקוקכזמידילעיתדמלזמלשחכומסשןכיודימ

?ינכת6סמילשbסכס6ךלללעיתעדייככותכשסממינמלסשעכססלכbסעלמbנש

סbכססולשbוסטפשמוסקימידילע"ךללbיסלכלמסתכוסולמש)ילק6תיכתמו

לכלסליסווכמתתכוסכליסכןלסbוססלכbסכוסלנגסכוסומלויתלמוןולסbלימ

:ןיילעתכשךלמלושכלחbתכלתניסלתמיילעסתוקכקכדסל-:-

בלולדוס

ךותמתכשbיסילופןעסןמfניסילפלזמלללסןעילפסימיסעכשלןמר

ךולכשולקסלשומשסילקיימולוסיסתותכשלתכש)סילמתתופכ-תכש-

לככועסלכימלודגעלסלנייכללולמfשסמ-סbטנסטיפלסיקמש)לנליפbלכbוס

תכשכומיכסיסלbסקכלבנשלגססbוסוליפשמוביטסלניעונמשלעלשומbוסשןמז

סיסלbליילוסמתכשלתכמסתניסלסטלקלוסתגלמלתוקכלתותכשסקכלוחכללוינס

כללעבלליסמיסיכזלקתונלכיסותעלסיכיתעדייכסיסלbעליילbלשינכת6

bלכסטלטסנתוקכעכלbססס6)ילקbלכללכסנלקמקכלכסיכךעידוסלfכסימטס

תכמסתויסללקbלומעלסילמעסעכשלוסססנלק6קכלילbךותכולbססנסכbלמ

יכומכיסקילכייללעשססזילקbתכשלותכשיתשליססזןיבתסb)טלוקכסלש

bלס6-תכשלוקכןימינכמףסוי)ףסוימןימינכונימימןימינכיכףסויתכשסדיסו

:יתמשbלץלb)סימשתוקוקסלילסמיייתילכ
י-

הנשהשארדוס-

:ישעליילע":עשעמל":שיעשתעיקת
סליעמסbלוגסנלוכנסתכטיכbוסולוסנלכלסןיגעותלעופbיס)

ססלתלגbכסתוקכוסקודמלעסילעופסתניסלתותכשסלעעפשמכוןידכלכסלוכנכ

ןמ



וכק.סילגרהםעטשוריפ

תלועפותעוגתללסלbכ)ססילע"יסילודניכסיגנילעותמוילעתוחכלbשכןיילעלןמ

ונכbוסונכתחתסילךימס)יגלקכךכסכזחbנכותכשלוסכסללסלשbלסקסיפלע

ןיקסןידכלסקסוק6נסנס)יוסכסוb)שרשלענלענסשךדיחלשתל6ילסגעןולחbס

ימולקקלימןינדתועיקתסיסילפשוסינוילעתוקכןידלfלוגסיהמלססלוכנססלעתנו

לוסכסניכוסמסשתולשממתולוקכלפיטססלועזfלפמכסיסלbינכותכשסמכןידל

ןbגסתויסלתילקסןיקתדוקסזתולוקלמשכתככילוקכונגעיסיסלbסילכליסשמ

bסלפטסןילללועמסז)ןיילעןילללועמסזיכתוינטקכתועסמסיטלקססולשכ

סקמשכילגןילסתלמיכתולכמקכיעקותסזלסbנקכללועמשלfמלעכוללסטקס

עידממססיכסשמסוגנליסססזלעוקנגלועיקתסיפלעוסלידנסשbסעקשסלילכ

:וסילשbוקנלבלשימסלb)סלועסתbסיכילחמויססילbשכסbנ

בלולהםעטדוס

?לכלססיכססמתלעופסיעיכלסותונוילעסתוחכנססלסוסכרעונורת6בלול

לעופסיכיידומילכסילעופססטסתולמלזמליסלססשלשלעופלbל)לק6

ילוbותוחכסלbטמילכמסלוגעסיסקוקזסתכסbיסתלגענקלשינימשקכסbליסגתשמ

:ישbלכתכשלתותכשסטלפסנסנסכוססילטלעפשמסbיסיכלכלסןיכנסנוסכילנכמ

הצמוץמחםעט

לטסלתלbפתססותילמסשינשלעותלוכגכסלעתניכלמנלסטולןיל)לסקאוה

תדמסלמע)"ןיללרתויכסטונסלמסומככיללמנידנימיכותכשלפטסלו

ינוטיכשפנסתלכסילומשלכמיאלינוטלוסתיחשמסןתיbלבותכשלוסכחכס

bלשילכסכמתליכbכסמסזלעוןשחכןיעיכקססינכbסלוסמתוbןיגתולכfתתוטמ

:יללbנ"ךנימיןיגעכתלbפתסןמךתנווכמות

תועובשןינעו

תותכשלתכשלמנלסנולתועוכשלעוכשתועוכשסעכשלקfיכסליתססגתנובש

יליbכטלקסןטלוככסןגעןגעכתטקסהתbלכוילמנbכליbמסתלfפתbיס)

תכשטלקסתניסללקbתכלתותכמסחכולטקניכלמילסכולסלוקbיסילקbלכלbוס

תקליכתכשסתלbפתלוכזלותכשכוקילסימשלסלזמלתוקלסוןטקbלכןיילעסטלקל

תלעופססכממלשbסשמלוגתכלוכנסלנסכיכסיסשלכלינותכשסטמכלוכזbלככותב

:bלכלןיזנתמלמסססלכbךיבתנסכשךתימעעיפשתקלככלמbנשקלככ

ןכשמהםעט

יעלגסיגתמסססיילפ6עילfבקנילימכשסמכהלעמלזומללוסיכוהשעמו
יסתומוקמכסיכותכססלשbכלעופלושרדמסקכלושלכbימילסיזמזל

-

*.bת



-ןכשמהםעט

א

;

W

ימולסנולתינוילעתיתכלמעיכלמילסכולסיעוקללמעלזמלתועיליישעןכשמסת6

סלשעססיגנילעסתוקככיכסססלשכלכססטתנקכלbטלססילbעפשססטכתנליפסס

.שיכלbיסיכסעיליזמלוסיכככסתוכרעמסיbלקכסלוכילוb)יקחשעככ)סיכככססנ

לילכסלתכולפיספילקלfטנסךותכיחכמסיכלכלסןיגתןילbסעיסנןיגעלנסלbל

סגולךלמסלכיסןיכ)ךלמסלנקןיכלילכסלשיכלמנלהנילסימןיכתישfלכסשעמכ

יט6לכךשמנונממיכינוילעססימלזמרותכשלתכשןיכויטלקסשלקלטלקסןיכלמל

סלותזמלסזלסטמלשתכטלסניקסונממיכזמלןילמןינעןימיגככףיסוסלףסוייכ

תקזחוכותכשדוסכןיילעלכשוכלכקלישונbסקוקללמולסנייתוכלמססניקלספלעכש

סוקמסלעמלסוקממסbכתלופכססנסנילקפי6סלמכוזמל?לילוbושיbלתייסי

ססמנסזךותמסוסיbגניססירפועינשסנממולbלשןכbסעולסשמדוסכותלbפת

ססגילמיכללינסינלכלסמתניסלסלילקתלקכלזמלזמלסולילמוסלשוbלמסשמ

ןקלשססומילמתלועפלועפלססמסימיסתולטb)סימיסםעקסעססלן6יכסייגתי

סלממיסל'קנילוככbסכיבותכשלוסכססימילוסכתוכbלסיזמל.קלנטקוסרונמ

יכלוסכסייגעתגתמbיסיכללולמb)ספיקטסכותכשלוסכקחנילןחלושססלכאל

לbפסיכתלמלזמלכקעיללוטקסוסנילקbסנממכושfלbסbוסיכbוסינbינענדיחי

זמלסועכלb)סנמשיטרקסיסטמןלסbbוסלוסכסליחתכלכסמןלסbולוככסbוס

bלקיוסטמלשלח6תכשססושfלססשסוק)סלbומכתותכשסלכונממשלודנסתכשל

סשלשס)עפשלסטלטססימיסטשליזומלסילכסטשתונוילעתוחכנתותכטסלfשססילע

סלוקשbיס)ינאיגעוליקייכלוסכסכלממסיי'ךלימכלבקמסימגעלתכשיעיכטסילעפל

ימכסינפיתשלוס)לbלשיכסיגפלתbז)ימכסיכפססחל:כילקתיכשפנולוסכסלננכ

ןילכולדימתענוקמכסbיכתחנסוקמכקנזמסיסbלסזלעספמיספמןילכוליייגפל

תולכסיסעמלןתונוסלעמלמללקמעיבנסוסטמלשתכשטילקלזומלסישלחתמתכשכי

סכמש)יניטסbלשסמכתנbלילסיטמק)יסשיניטסכסשמלשותלעמלסיזנמלולbלכ)

ותכשקמתויסכלקbתכלתוקככלקוימסלוקיילזמזלישעמתלחתשיפלןסכלשסילנכ

תוטלוכסזךותמייקככןיכמילוקילןיכשלקbמיפלימותויליל:ססכלילכטנילסיסכז

?ותוbסןיינמרובעכטלופמססשיbלקננונוכלכיליליbמנונוילעתוקכססשיתוbס

עיפשמולקיימסלוקייסותכשקמכךישממbוסיכלססיעכשסויוכמסססויסטיחתופמס

תוטלוכסכז)סרוסטססכטקמססשעמסקכךותמיספילקסיזעסססיכסלעמלשתוחכ

לסקססיזמירסלועתועורזססשויפתכיתשלעןורכזסלימוינפלתוליbמיתותוbס

תכלקסןיילעןסכסןמילבקמסינכמסומללbלשיןכמסעולסשמנסלוכנסוללפתסי

סיסתסיגסכתכלכותונכלקסידילעסימיכםתלמללכלומיכססשסמכססכיbישגס

תמאליוכיזתולמסומלשילעעיפשסללסקסחכןיbיכרמולסכולסמכססכסכלכס

תמfסמbנססילעועיפשמסןיילעלסימולססשכסלוכנכתעפשמסססיסתזbוסולשלו

ליסזסנ-סלוכנכסfכסכלכסזb)ילקbלסולשססעתמbסלוכושעכ)-וכסbסולטסנ

ןיילעןסכולועשbלכלכלקפסמסחכסfיסיכלבקמןיילעןסכולועישfלכסלקןיגעלע

:ןסכלסננלקbסbססשמוסנמיסללקמ



טחושדועהליקסבייחשהדומדותמשכו

ומצעטחושוליאכושפנבהמודוהמהבה

טחוששתעביכקנחוגרהבייחוהש'דומו

טעמהקנוחוהטחשלודיףקותהמהבה

'טיחשהירהההשיאלשהטיחשה'פיקתב

ושפנבהמודוהפרושןכירחא'קנחוגרה

הפירשבייחאוהשהדומוףרשנולאכ

ןהכהךירצםגיולבקמהבקהוהדותמו

השאהושיאהםדהתקירזתעשבתוארל

רוסאשרובעבו-ןברקבןירפכתמה

תוארמברויכהושעןכלהשאבלכתסהל

םישגןברקבירקמןהכהשכיכתואבוצה

השאהףוצרפובהאורורויכבלכתסמ

הלועההמלעלזרא'ןברקההאיבמה

ישעלקתינההשעתאלוהשעלערפכתמ

לעאלאהאבהלועהןיארמואןועמשר

אוהאלמארקמרמואיוליברבלהרוהרה

התאיממםכחורלעהלועהורמאנש

תולועהלעהומאנשבויאלשוינבמדמל

וכרבוינבואטחילוא"רמוגוםלכרפסמ

תועדהיתשיפלהנהו,םבבלבםיהלא

םאיכרכזהתויהלןוכנםעטשיולאה

השעלקתינהואללעוהשעלעהאבאיה

איהםאםג,רוכזמהשעהיכתעדי

הבשחמהיכתעדיבלהירוהרהלעהאב

•לכהתישארורוקמאיה;

הלועדאזרו;רהוזהרפס

אלורכדאקלס.*

(ל

להאמוילא'הרבדיוהשמלא

םשהריכזה"רמאלדעומיא

וריכזהאלורובדבדחוימה-

'הלאהלערמאהשמלאוןינעכהאירקב

אריעזףלאדוסוהזווארקדבכנהםשהיכ

.לודגהםשהמוילארובדהוארקיוד

ארקא'ייםשיכרהוזהרפסבו

אדכארקאיאמ

ישרפמשיואתניכשאדהשמלאארקיו

יכדעומלהאמםעטורקיעןושארהוךפה

השמםערבדמהיההניכשהתועצמאב

.ךדובכיפמםיפסומבםירמואונאשומכ

בשויאוהורמאנםהרבאביכןבהו,רומאכ

'חתפבקרלהאבסנכנאליכלהאהחתפ

יכלהאמרמאנהעוניברהשמבםנמא

האירלקפסאבלכתסנםשמולהאבסנכנ

ןבהואוהןמאניתיבלכבוהזהריאמה

ךיתוריעהרבכוםכמבירקייכםדאורמוא

אלךאהלבקהימכחתצקתעדלעהזב

חורונילעהרעידעםתאתמאהונעדי

תונברקלזמורשדוערשפיאו,םורממ

"םיקידצלשןהיתושפנמלכימבירקמש

'וגורקבהןמונברקהלועסא

תונברקהדוסךליתזמררבכ:

בירקמהןיוכלךירצםגיתומוקמהמכב

ןינעהןכו.ותרומתאוההןברקהאהיש

ץראלהכילשמוהמהבהחקולהלחתמ

"ומצעךילשהולכושפנבהמודוהקזחב
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ארקיו -r * *

ואנברקתולכיההעבשרפס-

-יקפתסמואנגתאקלס

.אתוערבינהכהיליזחאקדכדחודחלכ

אדבללכתאאדאתרישדומיסבביאוילו

דעאחורבאחוראלכיחבאלכיהןיליעו

היליזחאקדכוהיירתאבןרבחתמד

דחןוניאדדעאדבאדומילתשאואפייסב

:האליעאתמשנןידכאדבאד'ירהנתאו

יווהוןולריהנואליעלמאייתאאלוכד

יזחאקדכומילשבןניסובוהלוכןירהנ

ליעאאלוכדהאליעארוהנאוההדדע

אילמתאואכרבתאוםישדקהשדקתיבל

והלוכוןיקספאלדןיעבנןיימדאריבב

ןמשייכעדואתתואליעלןאכרבתמ

םינהכלוחבזמלןילכאנםהשםיחבזה

'ילכאנןהמשיו,םימלשהומכםילעבלו

םדהתקירזותומשאותואטחומכםינהכל

ךאהריבעהתרפכלןירומיאתררטקהו

רבדלתושרהיהאלולילכהלכהלועה

הבשחמהריבעהשיפלהנממונהילינפוג

בושלהלכירשבדעושפנמעררוהרהב

הריבעהרקיעהתיהשומכחורלכה

הריבעירוהרהלfראהזלעו'חורב

חירהשאהלועשוריפוהריבעמןיטק

.שיו'הוצתהתאותשרפביתשריפחוחינ

:הצומקןישהולאכהשאםישרפמדוע

אוהורמאבוהלעמלהלועאיהשהלועו

זמרחירו,לארשיפתלזמררכזחשל

י"םיהלאתמכחל

הדוהי'ררמארהוזהרפס

הלועביתכי

אלורכדאקלסהלועיאחוחינחירהשא

יאמאונבירקיםימתרכזביתכדאבקונ

רתאלדגעאיסוייבררמא,השאביתכ

א"עבאלאבקונקילסאקארוכד

אלארבלהלהיוחדלוהינזמאשרפתיאל

הכ

t

הרוחטבשחמדאתועראלוכדזינבאבקונ

תרזחאתמאיהיכןינעהויארוכדבאקלס

ןכןיאשהמםימחרתרדמבהלחתב

ןידהתדמבתרוחאתמאיהיכתאטחב

"הלחתב

אנברקדכיזחאתרהוזהרפס

אלוכשקתאדכד-

רשקתא'בקונ'גברקדכואתתלאל"עמ

ושריפרבכםימתאליעלאתתמאלוכ

'וגודעומלהאחתפלא"תומימתהםעט

יולעםשיכקדצירעשלזמורהזהחתפה

יכהינפלונוצרלםעטוהזו,תונברקה

יחבזמןומרלעולעי'גשןוצררקנהאוה

"היגפארקנםג:

רבכ"הלועהשארלעודיךמסו-
אוהיכהכימסהםעטשריפי

ןינעבזומראשומכואטחהילעליצאהל

ןידהתדמיכולהצרנווהזולזאזעה

'ררמאימלשוריבלזראויהזבולהצרתה

הכימסלףכותאוהשימלכאבאדביסוי

'ןברקותואבעגונלוספןיאהשיחש

התואבדקרמןטשןיאהכרבםידיתליטנל

דקרמןטשןיאהלפתהלואגל"הדועס

דוסםגבטיההזלכןבהו-םויהלכ

ייתשדיפהקירזהוהטיחשה

התואחתנוהלועהתאטישפהו

תלמבזמרנ,היחתנל

עדישבירקמהןהכהךירצהיהיכהיהתנל

בלחלכוחתנוחתנלכבירקהלוןיוכל

ירפיסבלזראןכוואצומרקיעלםרז

םדהתאקרזםאשרמאוהישאייבר

םאווקרזימםשלעדויוניאויוארכ

םשלעדויוניאויוארכבלחהתראריטקה

ןיעםיאשונםינהכהשן"גמריטקהימ

-תאואשתךתאךיבאתיבוהתארמאנש

"שדקמהןוע



חכקי ארקיו

השפנאצתשדובכהלקולחלרחבנוהה

הנפאוהיכזמרהקילמה'נמאירוסייאלב

'וקללךירצןכלוםינפאלוףרועםשהש

דוסמוהשקםעיכםעטהזוואטחןיעמ

יגרפצהםעטהמןיבתוהזןיבתיגרפצה

ראבתיהלדבההדוסבוהשאהתאןיליפמ

אלשהקילמהןינעיכרשפאואהנב

וליפאירהשןברקהלעלזרבףינהל

שכלזרבןהילעףינתאלרמאגחבזמב

יאהמהבהןברקבםנמאומצעןברקב

ןינתומדאצמנוםעטורחאןינעברשפא

- הקירזהוסמ"

"'וגוהתצוגבותארמתא ריסהו

הארומהתכלשהיכעד

הברקהתמגודאיהןשדהםוקמלהצונהו

לכלתמדוקהןשדהתמורתרוסבראבתיו

תורכזותומתלזראשהמןבהותונברקה

שידועו"ףועבתורכחתומתןיאוהמהבב

דוסבםיארונםינינערהוזהרפסבלזרל

'םשרמא"םאיבהלונליוארתונברקה

רסמתאאלוןיאינסןינברקדארתס

ןוהירמדאזרדטושקיאכזלרבאילגתאל

אינברקדארתסיוהיינימיסכתיאאל

אדואסכבןיקוקחץנקוידעבראוהיאאד

ינפרושינפאשידקאכלמדאייסרכוהיא

לכווהלוכללילכהםדאינפיראינפרשנ

ןתילכתאוןיליאלןיליאןילכתסמןיפא

המכלןטשפתמוהיינימוןיליאבןיליא

ןוהלתילדהאתתוהאליעןווברוןירטיס

פשפתארושינפ"ןובשחואניינמורועיש

וללכתאוןיגייזעבראלינימאהורריעבל

םיזעוידותעוישבכוירפוניאןיליאודחב

יוהןוחינימדןיגבואנברקלןומייקןליאו

יגפוההמיטשפתמדןישידקןיליחןניאמ

וההמונהחאווהלדאדוסיליברקתמרוש-

יוהד:יאו'ןוהלדאשובלואדוסי

ןהרי

יאנברקבירקתאהב*

הנופצחבזמהךרילעהתואטחשו

לעםיאבהתונברקהרמוגו

ןופצמביתכדםושמןופצבןתטיחשאטה

האבההערהעונפלהנהוהערהחתפת

יגרטקמהתותכםשישגגשינפמואופצה

העשלכשהבקההוצןידהתדמתוחכו

יגרטקלואביאלודחשואצמיםשואביש

ןתטיחשרשעמורוכבםימלשוהדותלבא

לעםיאבויהאלשהרזעבםוקמלכב

•אטח-

תאוושארתאויחתנלותואחתנו

שארהבותכהךמסונוורדפ

הסוכמהיההטיחשהתיבםנורדפהלא

ףסכתויכשמבבהזיחופתביתכדכונממ

ןינעביתזמרשרחאהתעדיפלוןבהו

דחאםוקמנםיושםהיכםעטהבלחה

"שאהלערשאםיצעהלעוהזםייוליע

בירקהוונברקהלועףועהןמםאו

הגויהינבןמואםירותהןמ

ןילוחבלfראשהמתעדירבכונברקתא

ינבברשכהנויינבבלוספםירותברשכ

םהיכאוהםעטה'םירותבלוספהנוי

"שאודוסיהזוםימודוסיהזםיכפהינשג

שהזבשוהזבשבוהצהתלחתרמאו

םהםינויבוםינטקםהםירותביבילוספש

"םילודג

ןוניאלכמיזחאתרהוזהרפס

אלןינרקמאליפועו

המאדאחאלאהגויינבוירותהןמ

אדואנימעאדאדבלספאדברשכתאד

הקילמהדוסלעםגדחאלוכואלאמש

לוספטיחשברשכםשורמאלfונוררוע

הטיחשבלוספהקילמברשכהקילמב

"רומחירטפתפירעתמגודהקילמההנהו-

וקמחיכהכפההטיחשהוהפורעהלגעו



ארקיז-.

ןינייזמןילכאאלראשלכווהלוכמ

ןיקיקחדןינקויד'דלכאהוהיאאנימיד

אנברקךכןיגבואנברקלןיברקתמאסכב

ארקיעואדוסימונהתואינהדכוםילש

ןיניצובאקלדאלחורתחנןידכןוהלד

ארקיעואדוסייבהיאוילוינהכןיאליע

בהאגרדלכוןוהלדןיאליעןיגרדןוניאל

תימדקבאייסרכבןינקוידעבראהידוסיל

ןוניאיברקתמו'ג"זלבקלאנ"זןרמאדכ

והלכרושינפ"הינייזלאנייזתימדקב

הינייזןוגיאליטשפתמדןוניאלכםינפ

.אדוסיוארקיעליברקתמוהלכןרמאדכ

דהמכהיראןרמאדכרשגינפןוהלד

חיתמשנוהיחורבירקאדםדארמתיאד

דחיימד'נהכהאליעםדאהיבגלבירקתמ

האליענהכהיבגלבירקתמאשידקאמש

בירקיאוםישדקהשדקתיבללעדאוהה

תומדקלןיפנאדוריהנביזנקיתבקילדאו

אוההאודחבינגנדיאויל"אתתלדאנהכ

bרשי'ןיפנאריהנאוידחןוהלדארטיס

אתולצבאהדאתולצבאנברקלעימיק

tדשיוהייבגרעתאהוהאלוכלעןוהלד

'גייזלכןיפאריהנאואשידקאמתוחאבס

הילידאדוסירתבהלימלכוהינייזל

געא'אליע'גרד'אתתןיגרדרעתאואלזא

אסכבוהבןקיקחדיגרדןירעתמוהלוכד

ןוניאוןוהלדאדוסיאעראבןיגרדיבגל

םיברקתמוהלוכןרמטימדןיאליעןיגרד

דחלושרתריללבאירעתמואתדועסל

אכלמדדע'נברקבאדיאטשואלוהיינימ

תושרןולבהיוינהתיאוליכאהאליע

לכאדחודחלכושרןולבהידןויכ'תבל

יתיראביתכדונייהותואיאקדכןונהתיאו

ןיאליעןיגרדןוניאןיליאימשבםעירומ

אכריבאנימידאעורדאדימשבםעירומ

בקעיישבדםעירעייתלכאיאלאמשד

לחרכ-

ןמתיברקתמאלאמלעיאהבאדוסיוהל

אשידקאתניכשלאחייניוהדאנווגכ"

אוההלבקלתבירקתאויקידצדןוהיחורמ

ןיגבהינימתנהתיאוהאכזאוההדאחוד

אןליאךכאחוראוההתוההנימד

ןונחתיאוןוהלדאדוסיוארטיסמןונהתיא"

אשובלמאהדיברקמדאשובלאוההמ

מןונהתיאךכןיגבותווהןוהלדאחורד

חוריפועלטשפתארשנינפהינימ

אדאזרווהיאןירטסןירתברשנוהינימ

אתחנךכןיגבוןירטסןירתףפוע"ףועו

לכמיפועדאלמשואנימימאטשפתאו

ןירותוהנויאלאבירקתאאלארבדרטס

ןיפועראשלכמוהייגוזלאטשוקבןוניאד

אבקונאדלאדנמיהמיפדוראלוןיפדרנ

יתחנווהיינמאנברקאדלעואגוזרבל"

ןונהתיאוןישידקןיחורןוניאיברקתמו

ךאיהאמיתיאו'ןוהלדארקיעואדוסימ

המכלאד'נינפשמואהנוייאהמטשפתא"

ואארועישוהלתילדןילייחןירטיס

אגרשדחיזחאתיכהףואאדחאריעבמ

אעראבותאמלעלכהינימילמתיאאקד

ירטיסץרתמאכהדעברברלקילדקיקד

עבראאלאשלתיאתשהאסכבןיקיקחד

אמעטיאמאסכבןיקיקחדןוניאןינקויד

אלוכמיאדואלאןגרחאןמןינברקתיל

'גברקדאתעשבאסכבקיקחהירא'נברק

וליכאואשאבלאעותחנהיראםילש

םדאא"סרוכבקיקחםדא'ןמתינהתיאו

היחורןמתבירקתמואלוכדארקיע

םדאמינהתאהאליעםדאוהיתמשנו

ינהתאוהינייזלברקתמגייזלכואתתלד

אדוסימושממהילידמינהתיאהינימ

הילתילדהיראאהאמיתיאו'היליד

לילכהיראאנבדקאוההמאתתלהדוסי

ליכאךכןיגבווהאנימימאהדוהלוכב



שכק ארקיו.-

ןילטונזאתונוילעהרוחכהתודחאתה

,ונרמאשומכינהגוךלמהתאמסרפוחכה

לנהילחכםושיאשרוניאןכלםדוק'נמא

הכרבל'נורכז"יתוברורמאשהמדוסוחזו

חלפתםדוקויצפחתושעלםדאלרוסאש

חהנה

עיפשמוניאהיראהו

מאוהלבאוחכמ

רשישכףטוחובקמ

,ץוברהיהירשכויה

תמגודכחבזמהלע

ויהשכוחוירא

בלכדימושרדךפה

לערהוזהרפס

ראאדאזר

'דאלרוסאןועמש

דעםולכםועטיש

אליעכלמלוכיד

אתולצוהיניאמו

אדאנווגכשנרבד

ןימזמאתימדקב

;"ןאכדע"וכוןיקיקחדןינקוידל

: אייסרוכב6 ניאלע

יריעבויפועןוהלדןיחוריטשפתמדןיירב

יאהבאדוסיןוהלדאחורדןיירבאגברוקל

ךישעמוברהמביתכדונייהווהייניממלע

ךיניינקראההאלמתישעהמכחבםלכה

ןוהלדאחורדאנברקלןאזחתאדןיירב

"רבלעןנמזמןינקוידדוהיילעיטשפתמ

שדקהתויחוםינפואהומאקדונייהןיליא

יטשפתמאקדןינרחואןילייחןוניאלכ

אדחיימאקדאבראנהכרתבלווהיינימ

ונתבהאםלועתבהאונייהאשידקאמש

'רשעמשונייהדחיימאקדאדוחייימוגו

ירעתמאקדיאוילרתבו,דחא'הוניהלה

לאועמשתעומשםאהיהוונייהאנוגינל

'ינביאוילדאנוגינאדםכלורמשהתוצמ

רתבלואדאנברקלאדארטיסארעתיאל

אמייקדאבסלארשיביציותמאאדרשי

ןיאמינפןיאליעןיגרדאהאדאנברקלע

ושרתיללבאארותפלעןימייקאלוכלע

'נברקלאדיטשואלולכימלוהיינימדחל

רשלשונייהוליכאהאליעאכלמדדע

ליכאוהיאדןויכונורחאשלשותונושאר

י

יתיתשתואיאקדכאגליכאאהלחרב

םעאלאמשאעורדאד'יבלחםעינוי

ןיאליעןינרדוהלוכאהאנימידאכריב

אדואתימדקבשידקאכלמוהבינהתיאד

אלכימהילידהאנחוהילידאלכימ

ןלהלוןאכמאתימדקבהאליעאכלמד

בןיקיקחדןינקוידעבראלושרביה"

והיינימיטשפתמדןוניאלכלואייסרוכב

ןיליא"ערולכאדההלכימלוהאנהתיאל

םידודורכשוותש'ןרמאדןינקוידעברא

ילכאוהלוכווהייניפוטשפתמדןוניאלכ

ןימלעוןיפאוריהנותואאקדכןוגהתא-

ןיאליעןיגרדןיבדחודחלכוודחבוהלוכ

'ןיברקתמןוהלדאדוסיבןיאתתןיגרדןיב

אנברקדארתסואזרוחיאאדןונהתיאו

לכואבאיברורזעלאיבראתאיזחאקדכ

אלמtימאררמאהימקוחטתשיאאיירבח

רמאאkיניסדארוטבתיירוארסמתאאל

יילידירתסויתיירואיאחוירבאההבק

ריחנןאמאמלעמקלתסתדכאמלעליוו

אוההמךשחתיאאלוכאתיירואדןיניצוב

יוהילאלחישמ'כלמיתיידדעאוהדאמוי

היוגבירשןועמשיברדאדארדכארד

הממאלפנהרמאמההזלעררועתהו

רבדלכיכםימעפהמכךליתבתכרבכש

אוהוםלועההזבןינעוימגודולשיינוילע

כלעו,ובקודאולצימהלצאלצכוילא

שלתשנולצאנתומהבהחוריכןאכמא

לעוברקתהבןכלעורושארקנההיחמ

יותמגודאוהיכוילעהלעתמחבזמהיבג

'קנההיחמלשלתשנולצאנתופועהחורו

רשגינפחבזמהיבגלעוברקתהבורשנ

'ובןיסנרפתמםשמתולצאנהתוחכהו

ברקמחדאה'פנמןינהנוןינוזינםדאינפו

ברקתמןימלכןברקהתעבותמשנווחור

הירחאאוההזלכוונממהנהנוונימל

אהי1iלאזי י



ארקיו

ןניפליושבדםערעייתלכאהפוחל

הממיודבועינשוהבשודקלןימזדדודמ

,היתוערדיבעוליבקהבקוהבקדוחרואה

המוקדההידהבתינורטמלואכלמלןימז

ואכלמךזועןוראוהתאךתחונמל"

ןולאשרפאלאלדןינבאדחכאתינורטמו

ושבליךינהכדההאכלמדיודבועינשו

אהדהיליעבימךייולווננריךידיסחוקדצ

רמאוינשוהיאווהניניאולבארמזואנייז

אנימידארטיסמןוניאדוננריךידיסחו

.יכהלידחרואואלדודלהלקהילרמא

דודרובעבםימלועהלכןוברדודרמא

יאהמןניפליוךחישמינפבשתשךדבע

אוהחארחאלןמזמדןאמדמלעדהיחרוא

ףאהיתוערדבעמלהילתיאהיבגליתאד

ינבאמחקיוךכבהיחרואואלדבגלע

ןתחיתאוליאוהויתושארמםשיוםוקמה

אkבכשמלהיחרואואלדגעאהלכיבגל

םינבאהילתבהיהיאותותסכוםירכב

דההאבילדאתוערבלבקיאלוכבכשמל

ףאםינבאןוניאלעאוההםוקמבבכשיו

ימנאכהףאךכבהיחרואואלדבנלע

יוחרואאלדגעאישבדםעירעייתלכא

אתיבבאהלכםעוהלכדומיחרןינבךכב

הליכאאלהירתאברחאתאבאלוהלכד

'היתשוהליכאהלידרתאבהיתשאלו

רדשדיכאלמהלכיתוחאינגליתאבדהה

אלוהיירתאבםהרבאלאוהךורבשודק

יותשוולכאםהרבאןיגבותשאלוולכא

ךורבשודקהאעבאדהלמךייחהילרמא

חימרגלוביטקוחמלאלדןינבומימלאוה

האכזךמרגלהלמקילסkרשיתסנכימק

אליעלךבחבתשמךרמדאמלעבתנא

"םיהלאתאריבלשומקידצביתכךילע

ימוגוהלהחנמןברקבירקתיכשפנו

לכותהלעמלךליתזמרשהממ

תעדל

ירטיסןוניאלכוןינקוידעבראלושראה"

והיאדאדםדאןידכלכימלןאשרפתמד

לפימל"עבןינקוידראשלכלילכד'נקויד

םדאיבגלהימרגוהיחוררסימויופגאלע

הילארעתיאלןינקוידןוניאלעקיקחד

תלתאשאישפנהךילאונייהויזחאקדכ

מןיטשפתמדןוניאלכוןינרחאןינקויד

וננריועיביונייהודודלהלהתיוהיינימ

דחלכןונהתמולכאוהלוכורבדיורמאי

אמילןלהלוןאכמ'היליזחאקדכדחו

יוקעהרצויבהךנעיהיבילדיוקעשנרב

והלוכוכפהתמליוקעביבתידאתדבועכ

ירשאביתכאדלעשנרבדיולעןירוגינס

•ויהלא'השםעהירשאולהככשםעה

היבעגפאירביטלליזאהוהןועמשיבר

קיסעאקיאמברמדםלשהילרמאוהילא

בהילרמאאעיקרבאוהךורבשודק

ןיתדחןילימרמאוקיסעאקתונברקב

םלשךלםדקמל'גיתאותנאהאכזךמשמ

אמכסאלךנימלאשמלאניעבדחהלמו

אמלעוtשאתליאשאעיקרדאתביתמב

ביתכאהוהיתשוהליכאהיבתיליתאד

ןאמירעייתלכאהלכיתוחאינגליתאב

יתלכאמאוהיאהיתשוהליכאהיבתילד

המחלקוןועמש'ררמא"יניייתיתשירעי

אוהךורבשודקהמאהלרמאןולביתוא

'ךנימuשימלאניתאואמיליאחוירבאה

שודקהבבחוביבחהמכןועמשיבררמא

rםיחרדומיחרואיגסאולארשיתסנכלהב

בגלעףאדיבעהוהדהמכמיודבועינש

תומיחרינבהייתשוהליכאביוחרואתילד

הלכאתוערדיבעהבגליתאוהתשולכא

דוןידתיללכימלתעבוהפוחלתליע

ואלדבגלעףאהידהבאנתחלוכיד

יתוחאינגליתאבדההיכהלכימליוחרוא

אדהבלעימלוהבגלאניתאוליאוההלכ



לק ארקיו

רמאמלםעטןיבתןאכמרמוגווינבלו

םינהכהשדמלמהכרבלםנורכזוניתובר

ולכאורמאנשןירפכתמןילעבהוןילכוא

אוהןהכהיכםהברפוכרשאםתוא

ןכלערפכמהאוהןכלעוןינבהתלחת

אוהלבקביכתונברקהןמוקלחלבקמ

םעטוהלעמלהשענךכהטמלוקלח

שודקםעיכקוספבךלראבאישדקשדק

בותכהריכזישםעטהו'ךיהלא'הלהתא

ץצקלאלשידכאוהותכיויבאיההחנמ

יתלבהבקנהלאחכהלכןתילתועיטנב

יחכבולצאאיהקררכז

אלהלהבירקתרשאהחנמהכ

לכורואשלכיכץמחהשעת

םיאבתונברקהשרובעבירמוגושבד

לכונילאםילשהלדבכנהםשהןוצרל

רשאםירבדהןמואבאלןכלעתודמה

'דמלזמורהרואשהומכהקזחהדיהםהל

ןמואבאלםגהשקהוהצומחהןידה

קרשבדהומכירמגלםיקותמהםירבדה

םלועתאירבברמאשןינעכםיגוזמהןמ

וארבוןידהתדמםעםימחרתדמףתיש

בלחןיבירקמויהךאיהךלהשקםאו

תעדיפלםלועתועורזלםידחוימהםדו

יהנבונינפלהזבראבנןידערחא-

הלמתחלמבךתחנמןברק

יכהזןינעלםעטהירמוגו

תוורלותדלותוםימאוהותלחתהלמה

'חימצהלוהדילוהלורטמהידילעץראה

חלמהשעיםהבהכמהשמשהחכבו

רמאנשםיערזהתרירכהלםעבטךפהנו

ירמוגוהצראלכהפרשחלמותירפג

םימהםלכתרודמהוללכנחלמבהנהו

תרירבהריכזהוופוסבשאהוותלחתב

ותכהםאךכלוקידצלזמראוהיכוירחא

לעדודלהכלממןתגלארשייהלא'היכ

לכו

ןוצרהלעתמןברקהתברקחביכתעדל

ןוילעהןוצרוןוילעהןוצרברקתמולפשה

ולבירקהלךירצלפשהךכיפללפשב

שפנבושפנרשוקוןנרקהידילעונוצר

בירקהוkכבותכהוילעהלעמזאוונברק

יתוברושרדובירקתיכשפנודההושפנ

?תכההילעהלעמוחנמבהכרבלםנורכז

ןברקהתברקהביכושפנבירקהוליאכ

ןוילעהחבזמבגוילעהפנבושפנקיבדמ

הלעמלהמשנההלעתמםשמוהלחתב

ךאלמהזהןהכהארקנזאואיוליעךרד

תברקהבואוהתואבצ'הךאלמיכרמאנש

ןוצרבברקתמלפשהןוצרהלעמלושפנ

וצפחםילשהלצרתמןוילעהןוצרווילעה

'וליבשבונברקבירקהשןינעותואמ

החנמםשבהזהןברקהרקנ'החנמןברק

וגידמלהחנהוםאתאדהמכהחנהןושלמ

"יחורתאוחינהןוטלמוהשע

יאהרזעלאיבררמא.רהוזהרפס

המהבדוגמוהיאא

אדלעוןינברקראשכאנברקארעתיאל

ןוגיאלאודחארעתאלןיגבהצמתלס

ירקיאדרוהטהבשחמיאהןישידקןיכיתד

אלאהצמירקיאיאמאהצמירקיאותלס

ארושקבארשקתמהיאדכהלמדאזר

אקניהיאדכוואובהוצמירקיאארוכדד

אלבהצמירקיאישידקןיכיתראיירשימל

'רטסמן"תאדןינברקינהלכךכןיגבוואו

ןייתאאדלעוהיידוחלבאמהנואחמקד

אקדכיאוילוינהכולארשידאזרבאלוכו

קוספמןיבתודוסוןמשהתניתנןינעויזח

בלשוריפתעדיובלחמשיתרטקוןמש

הנוילעהשאלםוקמאיצמהלאוההנהו

קוספמהנובלהןינעםג'םשלוחל

"הנובלורמתרטוקמ

ןרהאלהחנמהןמתרוגהו
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ארקיו*.

םהלןיאןלכוהמכחהבשחמלםידחוימ

"דחאדחאןהקרגוז

תאוציתכיזחאתרהוזהרפס

אזררמוגוןרהא

אכהוהרזהדובעאלאוצתילמקואואכה

הבשחמאוההאדקותיאלהילתיביהייתא

אקלסדתועראהבשדוקוגמארבעתאלו

ןיגבןדקותמדןיברתואננתיאהבואליעל

והייתושרבוציאהושדוקונמארבעתיאל

'גברקיאהוגמשדוקוגמןולשרפאלמ"ק

והייתושרבאהדרשיינבתאוצאמיתיאו

והירמדאתוערידבעדאנמזלכאמייק

ארקיאהו,והיילעהאטלשלליכיאל

ארטעתאלהלמבאזראחאלאתאאלוכ

'שרפאלואליעלאליעלשדוקחוריאהל

,יאתתלהלאתחנלהאמוטחוראדל

לכוןיתיבחרהוזהרפסמרחאםוקמבו

אתוערבאשדוקחוררעתאלתוחנמראש

אננתאוההבו-לארשיויאוילוינהכד

לכקפתסמןוורתמקילסדחמקואנמשו

האטלשלליכיאלדןינידדיראמראש

אנמזבאלוכוןולרמתסאדאנידאוההב

אזרבדיבעתאאלוכיזחאת,אדח

קלתסאלואדואדאקפתסאלתונמיהמד

ןאכבףוסויאדעךירטציאדואמאליעל

וחנמהויבלחהוןשעהיכשוריפבחיכומ

םעטהוהנואמצתוורלןידהדמלןילעתפ

םתמטנורמאנשבלהתאןימטמטמםהיכ

הליכאבבלחההברתמךכיפלו,םב

קבדהלאלשידכווקלחאוהיכהייתשו

םדלכובלהלכהרותהרמאלאמשדצב

וניתוברירבדהזלהיאר"ולכאתאל

םתוסוניאאמטבלחמאשהכרבלונורכז

וניאשונערופהינפבןגמוניאמולהצור

רבכו,םהרבאןגמכןינמהןימידצמ

חתנלכבירקהלןהכהךירציכךליתזמר

רקיעל-

ו

ומכיכחלמתירבוינבלוולםלועלרשי

דוסיהךכולכאמהלכםעטאוהחלמהש

ותדמאוהיכתוכלמהתוחכלכםעטאוה

יפלםנמאלfןבמרהםעטוהזהעההלש

רפסבלזוניתוברתעדאוהשהארנשהמ

םיהימימיכךליתזמררבכיכאוהרהוזה

ןכלעוןוילעהםיהימימלםיזמורןותחתה

ןיאיכרובעבוןידהתדמלזמר'יחולמםה

אביתאזבירמאדכהדעלבךלמה:אבל

ךתחנמןברקלכורמא3עשדקהkןרהא

יהיוותכהזמרןינעההזלעחלמתחלמב

הניכ"םיהילגכךתקדצוךמולשרהנכ

"קדצלםיהוםולשלרהנה

"םירראמהםירמהימרהוזהרפס

ןוניאדאמיימןיליא

אתעשבאשידקאמיאדאהיאמןירירמ

ימירקיאןידכאישקאנידותחכתשאד

אתתלאמידאימךכיניגבוירראמהירמה

המכאשידקאמייאהיזחאתןירירמןוניא

יהיאדןיגבוהדוגבןיליעןיקיתמןירהנ

יטשפתמדכןרירמיומימאמלעדאניד

אמיןינמזלןרירממידאימןינמזלןיקיתמ

אפיקתאמיירקןימימראשאלכעלבדכ

'היונבןולביאשוןינרחאןוניאלכעלבו

חלמלתירבהךומסליואר'פההזיפלםג

דוסבראבתישאביולקביבאםעטןבהו

•רבדמבותכהרמועהתחנמביכרמועה

םארכזםאונברקםימלשחבזםאו

'ימלשהשרובעברמוגוהבקנ

וילאלשהלוםלועבםולשליטהלםיאב

'הבקנםארכזםאםהןכלעוןידהתדמ

םימלשהיכהכרבלונורכזברהבתכו

'תומילשםינבאםילשייצפחלכןושלמ

םהיכיתשריפןירומיאהתברקהםעטו

ןכלעואטחבםימיכסמושימשתה'יואתמ

םהיכהאירהובלוחומהןיבירקמויהאל



אלק ארקיו-*.

ותואבאטוחאוהירההרותהתוצממתחא

יכרובעבוובהיולתאיהההוצמהשןינע

ךירצרומשתדממועפשגהשעתאלווצמ

אטחהתמגודותוועמןקתלותרפכאיבהל

:יחריעשואחנשכהבקגונברקןכלעו

ונורכזברהבתכרכזםשאהתויהםעטז

תותירכיבייחבתאטחהיכרובעבהכרבל

הנתנרשאםיהלאהלאשפנהבושתש

אוהולאכתרכבויחלעאבאלםשאהו

הלעמלהלועאיהשהלועבחוחינחירל

םלעהרפוחישמןהכרפויתאטחהןמ

רבכוץוחבםיפרשגםהרובצלשרבד

ןשדהךפשלאםעטוםהילעךיתוריעה

עדתאישנריעשםגשוריפרמוגוףרשו

חורריבעהלםהשםיריעשהןמודוס

חכרבל'נורכזיתוברורמאשומכהאמוטה

ונמאלאברקתמאלריעשרהוזהרפסב

המםנמא'וכואבאסמחורמהאכדתאל

בתכשהכרבלםנורכזברהתעדמארנש

אוהיכרובעבאישנהריעשוונושלהזו

תומחלמםחולהוטפשמהולרשאךלומה

חדובעיריעשךרדכהיחיוברהלעוםשה

'פשמהולרשאקידצלאוהריעשהשהרז

איהשותדמלזומרלריעשונברקהנהו

אוהךכיפלולודגהםשהתומחלמתמחול

'נשםימעפעבשהאזההתויהםעטוירכז

ןיבת"ינפלםימעפעבשםדהןמהזהו

רשפאיינפלרמאויתויעיבשהדוסמ

ינפםה"יגפוםעזלשםינפלזומריש

"הזןבהותכורפה

חבזמהתונרקלעםדהןמןהכהןתנו

רבכוכו'הינפלםימסהתרוטק.

אוהיכימינפהחבזמלשודוסיתשריפ

ךירצהנהולארשילשונידתדמדגנכ

אטחההיהשםוקמותואבתודוותהל

:רכרפבתאזההעבשחזמהמינפמןיגתו
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:גורכזוניתוברורמאשומכואצומרקיעל

לכץקיאהיזחאתרהוזהרפסבהכרבל

ארשבבאלאוהיאואלהיתוערלכרשב

היבגלרידתארשבדנוקיתךכןיגבורידת

שוהיאדכורשבלכץקרקיאאדלענ

אתמשנאתמשנלעאלואפוגלעטילמ

רחאלביהייתאארשגוהירתאלאקלס

רתאלאקלסאתוערדהנברקדאנווגכא"ז

חאכזוהיאדשנרבודחרתאלארשבודח

ןיגבואלןרחאוהרפכלשממחרפכוהיא

אדלעוןוצרלאליכביתכדאמומהינד

שממאנברקואמלעבהרפכןוניא"קידצ

ןמךלמהתאמסרפילטונןלכיכללכהו

המךלהשקיאלהזיפלו-םהליוארה

שבדהורואשהןינעבהלעמליתבתכש

ןיאשןייהוםימהךוסינמילהשקןידעךא

ינאךירצו,לאמשוןימיקרתוגפלךרד

אוההםעטהיפלהנהויברילתושעל

ןייהובדהורואשהוםדהובלחהןינעההז

הובגלרתומםדהובלחהדחאזמר'ימהו

לרתומשבדהורואשהטוידהלרוסאו

רתומםימהוןייהיהובגלרוסאוטוידהל

תליכארוסיאבחאםעטשידועהזלוהזל

?לכאמהרוסיאדוסבראבתיםדהובלחה

םדברעתהבבלהןימטמטמםהיכהנב

לכותאלםדאהםדםעתימהבהשפנ

שפנינפמהארובגישהלאיההשפנה

תלקלוקמשפנהיהתיכובשתימהבה

אלהנתנרשאםיהלאהלאהחקלהב

חפנטנשינפמהתלעמגישהללכות

םדחובלחהיכלכלעודיותימהבהשפנב

םהשהשאםחלםעטובלהתאןימטמטמ

•םישאלונממוחשאלםחל

יכשפנרמאללארשיינבלארבד

?התוצמלכמהגגשבאטחת

ריבערבועהלכיכתעדלהתאךירצמוגו



י"יוצי : *

ישימחהחתפלםמעולוחלאצמידלמה

םלועלשונובררמואוהבקהינפליששו

בקעיוקחציהרבאךיבהואינבדיגבירשא

םיעיגמשכוהזלםיכוזהיקידצהםהירשא-

םייחיזנגותרוברעאוהשיעיבשהרעשל

איקידצדהיתומשגלכוםשואצומיבוט

ןיסלקמותרשהיכאלמןיסנכנוןמתוהלכ

ליאמהאירלקפסאויזמןיגוזנוהבהינפל

שוריפןבההתעוהלחנהוהחונמחםשו
י•לfרתנווכיפלקוספה

תאוצביתכיזחאתרהוזהרפס

רמאלוינבתאוןרהא.'.נ

הדובעאלוצתילאנמיקואאדאכהאזר

איההאדקותאלהילתביה"תאאכהוהרז

יאהבאשדוקונמהלארבעתאלוהבשחמ

ץברתואנגתיאהבואליעלאקלסדתוער

אשדוקונמארבעתואלןיגבחקותיאר

הלאשרפאלאמייקוהייתושרבוציאהו

וצאמיתיאואנברקיאהוגמאשדוקןמ

והייתושרבאהדימגיכהלארשיינבתא

ןוהירמדאתוערידבעדאנמזלכאמייק

ארקיאהווהיילעהאטלשללוכיאלד

רטעתאלוהלמבאזראזחאלאייתאאלוכ

אשרפאלואליעלאשדוקאחוריאהב

אדאתתלהלאתחנלהאמוטאחוראדל

אדבועבאדוירמאקדכאתולצבואתוערב

חכומארקיאהוהיליזחאקדכאלוכ

הדובעאדוצןרהאתאוצביתכדוהיילע

ירקיאדאתתיאאדומאלאבאסמחורוהרז

'מאלםתהביתכומאלאכהביתכ'התארי

ןיגבוהומקואאהוותשאתאשיאחלשיןה

אמייקאנהכורמתיאאלכארקיאהבךכ

האכזהמהבוםדאדאזרבאלוכאנקתאל

אמלעבוןידאמלעבאיקידצדןוהקלוח

ילואואתירואדיוחרוא'עדיןוניאדיתאד

םהילעייביתכןוהלעטושקחרואבהב

"ויתוי

יפרשנהורפביכהאורךנהוןבהושדקוי

השאחוחינחירלרמאנאלאישנריעשבד

ריבעהלץוחבקלחםהמשי'ירפהיכיל

ריכזהאלחישמןהכתאטחבואמוטהחוד

דעירמגלוללחמנאלןידעיכולחלסנו

אוהתואבצ'הךאלמיכויהלאלןנחתיש

דיחיתאטחבודירהטויקנותויהלךירצו

יאוהעודייכךרעוהאליכהשאיכזהאל

רמוגוטפשמכהלועהשעיינשהתאו

'נושארבתאטחהברקתהלםעטה:

וניתוברובולישמהשלשמהתעדירבכ

סנכנךלמההצרתנשןויכהכדבלםנורכז

רפכלאבתאטחהיכןינעהווירחאןורוד

חאבולהצרתנשרחאורוגיטקהלאזינפ

אוהןיגבהרדסיכדועוםימחרלהלועה

ריחמאלבומאנשימלכהאוהמלהלחה

תסנכלזמורפיאהתירישעדוסובלחוןיי

וריפוץנבלוןינמלתירישעאיהשלארשי

"הדוסהמא...

-°f" ". . . . . . .C"יי.

ןרהאתאוצי
וי.-

והזונדמלישרדמבלfרןרמא

קחשבימיכותכהמאשלסי-

הנקהרפא"הלךורעי..'

רמואיתייהאלןברקשקבמיתייהולא

שקבמינאיממוןברקבירקישלאכימל

אוהלאכימיכתעדירבכולארשימןברק

דסחהןמוחכיכהלעמלשלודגהןהכה

םיקידצלשןהיתומשניכשרדמבורמאו

םנמא.'שאלשםידימתתומדכבירקמ

ןברקהמאייח'רלקחציהארהוזהרפסב

יבררמאןברקראשכרמוללוכיהזאוה

ינפלןורודבירקמםדאכהברקהאיה

: : w! ! ! 1 f" , "
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בלקועל

קילסואשידקהבשחמהיבגלהיתועד

*רתאןוניאמןירומיאוץבלחןוניאמאננח

אתימדקבאקלסהערהבשחמאיההו

קילסתבלוהינימןוורוהילילטנוחלוכו

ןיאליעןוניאלכוקיקדארחאאננת

ןיל"עוישנכתמאנידדןוהיראמוהיינימ

ורתאואדדוגלאדושרפתאדדעוגל

אדדונלאדלאעודחודחלכונזתיאו

וקלתסאדדעאדדוגלאדשינכתאו

ואדםעאדאלכאללכתאלוהלכ

רשקתאאפוגואדםעאדאמלתשאלו

היתוערשגרבאוההרטעתאןידכאפונב

ירקיאדא"כדהבשחמאיההדאתוערב

ארטיסמאנהכןידכוהרוהטהבשחמ

ירשקמאלאמשדארטיסמיאוילואנימיד

הבשחמאהקלתסאדדעיפייסביפייס

אדורבחתאואלאמשואנימיןיבהרוהט

ןידכודחווהואהםעאדורשקתאואדםע

ארבחתאלאתוערואחינאחינירקיא

אדרשקתאאלוכדכואדבאדאלעאלו

ארהנתאלוריהנלכקיפאיתאדםלעאדב

ןיפנאלכוחכתשאודחלכווהלוכאדחכ

רבשרפתאוומיסבבוהיאאלוכוןיריהנ

הבשחמבקבדתאוהערהבשחמוגמשנ

הבשחמוגבאלוכקבדתיאדדעהרוהט

דחאלוכיוהווהלוכדהאליעהאמיתס

אללכתואלאנברקןמראתשיאדהמו

יאמשנרבהינימינהתיאלדאילילב

ושרתילןוולעדןברקהלועאהדאמעט

ןיגבהינימהאנהתאלאמלעדשנרבל

ונמאלאבירקתאאלאנברקאוההה

אבאסמדרטיסהערהבשחמבאכשמתאד

אבאסמדרטיסיגסיאלושפתאאלדןיגבו

אלואללכתאלאשאוגלרדהתאאלוכ

אלילב'מלעבשנרב'גברקוההמינהתי

לעאדכראתשיאדהמלכילכאתמ

אתיירואהיחרואןילאםהילעיאמויהי

ייתאדאמלעבואמלעיאהבומייקתיויחי

אייחיבררמא,הלועהתרותתאז

יאהבהילאנמ'קואארקיאה

הלועהלארשיתסנכאדתרותתאזאנוונ

אתוערלעאקלסהיאדהערהבשחמאד

,טושקדאחרואמהילהאטסאלשגרבד

הייטסאואקלסדאיהאיההלועהאיה

ןינברונבהילאדקואלעבשנרבלהיל

ןינבוהאטסאלאתכודהילביהתאאלד

ןאמהלילהלכחבזמהלעהדקומלעךכ

לתאזיהיאדלארשיתסנכאדהליל

הדקומלעאתוערוההמשגרבאכדתיאל

לכלאדקואלרתאוהיארונדרהנדןינב

ןילאעאהדוהיימויקבימייקאלדןוניא

והינטלושירבעמוקילדדארונאוההןול

: הדקומלעןוטלשיאלדןיגבואמלעמ

הזבזמריאטלשאלוהייפכאוהלילה

חורריבעהלהאבאיההלועהיכרמאמה

הקלחהלתתלוטולשתאלשוהאמוטה

ןשעבוםיבלחבוןשעבוןירומיאבורשבב

"שודקךינחמהיהוזאוםשםילעתמה

אמייקאלאמשרטסבורהוזהרפס

רטסבדארחאאגרדיי

ירקיאוהבשחמיכהףואירקיאדאבאסמ

אגרדהערהיאירקיאדינבהערהבשחמ

הערהבשחמירקתיאךכןיגבוערוהיאד

ןירוהרהלכוןישיבןיתוערלכימייקאכה

'מלעדןישיבלכוןישיבןויתגזלכוןישיב

באתסאדןיליאןיתועדלכלאמייקיהיאו

המכימייקהערהבשחמיאהבוהבשנרב

הילאבאסלימייקוהלכוןיבאסמןיגרד

הבשחמדץרוהרהןוניאדץתוערשנרבל

קבדתאווהבשנרבבאתסאןידכוהער

הלועאברקליעבאדלעוארטסאוההב

האטסאליעבבירקדכ"האכדתאל

הדקומ17iiiiדזי



וצי.2

הניבוהמכחירקיאזועצמאבונלדחור

לילכרפושונמקיפנדאחוראוהאדו

םיתסוהיאדהאליעחוראיימואשאב

ןישידקןיחורלכןימייקהיבדיאשחב

הלועתרדהאךכןיגבוןיריהנןיפנאלכו;

יקפתסימהמהבדאזרמבלרתושממאחור

והיאדארחאאחורארשקתאלורזנתיאד

המכןינונמשוןיברתןוגיאמאבאסמוג

:,םישדקשדקהלועךכןיגבורמתיאד

כאמלעבאמלשדבעמלןינברקראש

לרעתאלןינידדיראמוןירטסימקמוהלוכ

אמשבתאלאתוערונמארהנתאלו

ירטעתמאלדןיגבםילקםישדקןורקיא

אדלעוםישדקהשדקבאליעלאליעל

לכבןוהלדוסיכנוםילקםישדקוהיא

עלבאאנמיקואדהמכרתאורתא

יהיאואלםישדקשדקדאזריהיאדהלוע

זמר,שדקאדבועלכדןיגברקראשכ

תסנכבןברקחיולעתלחתיכמאמההזב

רבכויחבזמןוצרלעולעיאדכלארשי

םשמוחבזמהאוהיכןוצרשוריפתעדי

יתראפתתיבורמאנשלארשיתראפתל

יאמרהוזהרפסבםשורמאדועראפא

הימרגלועיאלדןינבהרזהדובעוזוצ

שממ?עיהיאדאבאסמחורבאבאתסאל

יתוחאינגליתאברמאוחתפרזעלאיבר

תישלבאאנמיקואארקיאהרמוגוהלכ

רמארמתיאאלוכואכהאנברקדןירדיס

הלימתירשדאוהתואיירברזעלאשר

ךונחדרפסבגימחדןינבמאמיאאמתסו

תימחדהלמהחאמיאמאנפילואוהלמ

אדמאהבקהלמדחאלוכרמאתיעמש

דכאמלעדןינברקלכדןיגבינגליתאב

'תימדקבןדעדתנגוגלקלסוהלוכןקלס

'תורישותימדקבךאיהורשיתסנכדאזר

חילעובוחדומשגרבדתעשב'נגרקד

אנהכו

דכדןינבהלילחלכחבזמהלעהדקומ

ןיסומינינידרגןוניאלכאיליללאע

ירומיאןוניאלכויטלשוילזאויחכתשמ

ןונזתיאןוגיאמוילכאתמוהלכןיברתו

: ןוניאוןיסומינינידרנןוניאלכ

אלוןוטלשיאלדןינבאנזתיאלןוהלד

משנרבשרפתיואשודקונלןוברקתי

האליעאתוערבקבדתיאוארטיסאוההמ

שנרבאוההדיובוחלקיבשןידכהנקו

וילערפכוביתכדכהילערפכמאנהכו

רמאהלועהתרותתאז.ותאטחמןהכה

ביתכדןרמאאקדבגלעףאןועמשיבר

ורישקווקילסהלוע"עישותהמהבודא

ונבהילידאקבדואליעללארשיתסנכב

יהיאדןיגבודחאלוכיוהמליתאדאמלע

יוהמליתאדאמלעוגברטעתאלאקלס

ךכןינבוםישדקשדקהלועירקיאדח

יוהימלארטעתאלאקלסדהלועירקיא

לאקלסדןיגבוודחבאדהארושקבדח

הלועהתרותתאזביתכאליעלאליעל

בתכבשהרותאדחכאבקונורכדאזר;

לעבשהרותאדתאז,הפלעבשהרותו

אדהלועהבתכבשהרותאדתרותהפ

חלועוםישדקשדקירקאדיתאדאמלע

ארודסךכןיגבוייאדוםישדקשדק

רטסוהיאדןופצרטסלהלידוסיכנד

אלהפלעבשהרותיהיאאהדאלאמש

ןופצדארטיסמאלאאתוביבחבאקלס

לתחתולאמשביתכדאנמיקואדהמכ

אתוביבחבאקלסהיאןידכוישארל

'תיעצמאבארבחתאואנימיבהרטעתאו

אדוםישדקשדקדאזרמאלוכריהגתאו

יאוילותולצב'נהכדוערבדאדאזרדוגמ

שדקהלועדהמכ'גמיקואאהואתרישב

ןרישקיחורתלתןיגבהאליעחורישדק

שדקהחורירקיאדהאתתחוראדחב
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נלקוצ

ןשדהתמורת.'וגוורשבלעשבלידב

הדוסוהניינעו,'ויבשודובעלכלמדוק

לוכיעמתראשנההאמוטהחורריבעהל

אלןכלעוהילעתצבורהידרפוירביא

"ןוערפוכ"דסחביכןבלידגבבקרהשעת

ביתכהמיזחאתרהוזהרפס

דבודמןהכהשבלו

יאדיחיאשודקלםידחוימןישובלןיליא

,םהשדקידגבביתכואשדקלאדחיימ

ןרמאדכהלמדאזראלשדקאדמעטיאמ

לטעתאאלוכאקלסד"שדקהשדקהיאד

ינפמרתבלואדחארושקבישדקהשדקב

אלואלוכביאסדאבאסמחוררבעאו

לכמרבעתיואשדקמוגברקיאלואטלש

השודקבשדקאלוכראתשאושדקירטיס

שבלוביתכרחאםוקמבםשדועיאדיחי

דבירקיאיאמאדביסנכמודבודמןהכה

?תשפיאהלארבחתאלאלדןיגבהאדיחי

אלאםיתשפודמביתכאלאדלעואדחכ

האזחתאליעביאמאאנהכוייאדיחידב

האזחתאליעבדכאנאמןיליאאליאהב

אמטקינפמאוחדכהלועהחבזמלעןהכ

fעדארטיסמהלועאהדהלועדאנושדד

יעבךכינינבו'אייתאאקאשיבארוהרהו

אייבוברעבאלווהיידוחלבוהבהאזחתאל

שנרבלהילרפכתאדןיגבןרמאדןוגכ

דכויארטיסאוההמותאדןיבוחןוניאלכ

לכוחכתשאומילשדרתאאשדקמללייע

ורבחתאדבגלעףאתומילשדינחלופוניא

וחכתשאןמתדןיגביציצברמאדהמכהיב

לכבואליעלדןינייזןוניאלכורבחתאו

ןינייזהמכןיחכתשמאשדקמיגאמןוניא

ןמתוללכתאוהלכואדןמאדןינשמ

הלקדלארשיןוניאןיאכזאליעלד'גווגכ

אנמיהמתוירואטושקדאתיירואןולבהי

יתבהאיתכדןימעראשלכלעוהלםיחרו

תיאאתשהאחבדמלעהימדקירזאנהכו

ןונהתיאישידקיחורןוגיאךיאאלכתסאל

אהדהמהבדאנברקמעטיאמויאהמ

ארבגואחורוההשנרבארבגליגסריתי

המהבדוסיכנאמעטיאמאתבואיתב

והיאאזראלאחבדמדארונבהלאדקואל

ןירוטףלאלעאעיברהמהבתיאדןיגב

והלוכדאמוילכבתלכאןירוטףלאו

חריאדןנינתאדלעותומהבןירקתא

אשאמווההממוריעבליכאריעב

המיחלבהמהבאיההןולךיחלוהלוכו

המלכוהלכואשאךיהלא"יכרההאדח

הלתדבעאיהןינשתישבאילמןדריד

ינהלכדאנימחהלמדרתבואדחעימנ

ןיגבאתתלדריעביגהלאדוסיורקיע

אתתלתטשפתאוהיינימיריעבדאהורד

דכו'יריעבבאתתלחוראוההדיבעתאו

אוההואנברקלאריעביתיאשנרבבח

הירתאלביתיואקלסאזאריעבדאחור

טשפתאוןיברקתמאדאנזדןוגיאלכו

אוזוהמןונהתאוןייתאווהלוכבחוראוהה

אדאחורדאשובלאוההדאמדואבלח

אחוראוההןיגבתווהןוהלדרטסמאהד

ןדבעתאוןונהתאוןוורתאוהלכוןוהלד

טשוךרדלאעושנרבאוההלעןירוגינס

'המהבהןמאנברוקךכינבורמתיאדהמכ

ךלעוהבקלינבךירבןועמשיבררמא

'ךתדלוי:ךמאוךיבאחמשירמתיא

יtiרשיתסנכאדךמאו"אללכךיבאחמשי

יאדיסחסחנפ'רדהיתרבךיתדלוילגתו

'דאשכהלילביוצמרוהרההשיפליכעדו

ילעופוןואיבשוחיוה'נשותטמלערוענ

ןירומיאויבלחרטקהבע'תובכשמלעער

תויהלרקבהדעהלילהלכמאנשהלילב

-הריבעהןמזבהרפכה

יסנכמודבודמןהכהשבלו
םכתא



וע*..

ליכשת'שמוץמחהרוסיאיתזמררבכ'וגו

לורישהוליפאשתוחנמבאכמודמללfרו

'נשץמחאלוהצמםהםינהכלםילכאנה

תדמיכעודיםעטהוםקלחץמחפאתאל

•ץמחהךפהםינהכה

ונירקירשאיננוזרהאןברקהז

ןהכהיכרובעבמוגוהל

לילכונברקוםדוקרפכתהלךירצרפכמה

אלהיהתלילכןהכתחנמלכואסמאנש

רמאנשלארשיתחנמבןכןיאשהמלכאת

ינהכהשוינבלוןרהאלהחנמהןמרתונהו

םתדובעףלחםירפכתמםילעבהוןילכוא

תלבקירחאדסחהחלשמוכזיתליכאביכ

תרדמבהמילשהרפכההיהתוהקלחהמ

תגרטקמהיהתאלוןידהתדמבודסחה

םינהכהםנמא.םלועלהכרבועיפשיו

ילילכםנברקןינבהתלחתוהלעמלםהש

רשאושדקיהרשבבעגירשאכ

הזירשאדנבהלעהמדמהזי

ישודקםוקמבםבכתהילע

רבשיובלשובתרשאשרחילכו

אבתאטחהיכרובעב,'וגו

םשוהמתוצרלואטחהלעוינפרפכל

הומכתויהלשדקיובעגונה3עויולע

יעהאמוטהריסהלךירציכםידגבסבכלו

אלוהזירשאלfראו,םינוילעהםימה

דנבהלעהמדמזתינםאשהזוהרבכש

יכהסיבכןועטדנבהןיאהאזההרחאל

התלועוהקלחהמהלטנהתוצמרחאל

ןועטסרחילכוהאמוטםשיאהיפהצפק

ידילעקרונפדידימאצויוניאוהריבש

רפעכןתיקוספמןיבתרבדהםעטוונשבכ

שאבלבוטהבקהשלזררמאמכווברח

-ןיביליכשמהו

םויבוימלשתדותחבז

ירמוגולכאיםכחבז
רבכי

רשבו

ןיבתמאמההזןינתשכ'הרמאםכתאי

ומכאוהיכןהכידגבבםיאלכרתיהםעט

ראבת'הרותהנשמבויציצבוריתהשםעט

רפכמהאוהןהכהיכהזלעףסומהעב

תודמהלכוילאילשהלךירצולארשילע

רתוהאלהזוןילפתהדוסביתזמרשומכ

kלשוטיברשבןישמתשמהםינהכהלאא

*.יתמויברקהרזהואדכךלמ-

שבלווידגבתאטשפו

רמוגוםירחאםידגב

היוארהניאהנחמלץוחמןשדהתאצוה

םירחאםידגבבקרןבלידגבבתושעל

לודגדוסןיבתובטיהםירחאתלמןבהו

תורשרדמיןתאאלרחאלידובכואדכ

'ילידאמשהנקביהיאלובאסמדארטסלו

ןתאאלרחאלדובכוימשאוה"ינא'גש

'ינאףא'כתאיתרסיונשהניכשלזמרינא

ןתאאלרחאלוהמםימחרתדמלזמר'וי

ארטסמאהדרחאאלהוחתשתאלובזמר

לאןשדהתאצוהםעטהזו'אמטובאסמד

'גשץוחביפרשנהםעטכהנחמלץוחמ

םוקמךירצםוקמלכמושודקךינחמהיהו

"הזןבהומודאהרפתומימתםעטכרוהט

אלובדקותחגזמהלעשאהו

יכתעדירבכ"וגוהבכת

יכוילעהלודגהשאהוןוצרהאוהחבזמה

יתבבםאהדחיילךירצוהתלבקםשמ

תמגודםיצעןהכההילערעבו

יבלחוהלועהואיהההדמה

ומכםייוליעםשיכהילעםיבירק'ימלשה

לעדקותדימתשאםעטוהלעמלונזמרש

יכםישרפמדועשיו.םיתזמררבכחבזמה

ידכחבזמהלעדקותדימתשאםעט

םיגרטקמהתוחכלכלארשילםילשהל

"העשלכבחבזמהתאמסרפואצמיש

התואיתתנםקלחץמחהפאתא



ויתודמיפלעדרוישירמוגובוטהןמשכ

•שממויתודמ

םירבדהלכתאוינבוןרהאשעיו

לכבהשמתאוזהוצרשא

לבאהשמתא"הוצרשאכרמאיםוקמ

רמאאלהוצמהלעופיסוהשינפמןאכב

לכושעלבא"הוצרשאכושעאליכןכ

פהילעףסונדועו,'יהוצרשאםירבדה

"םתואהוצאלרשאהרזשא

.ינימשהםויביהיו-

kלגעךלחקןרהא

.יתאטחלרקבןב
רמאיו

הלfרתעדיפל

השעמלערפכלואבהלאהתונברקה

לערפכלרהוזהרפסבורמאןכו,לגעה

ונברקלעלזראןכובחוהיאדאבוהאוהה

םגןטשלשויפךותלןתילידכולאה

ארותרבלגיעךלבסםגרתהעעבןתנוי

אנטשךלעעתשיאאלדלוטמתאטחל

תדבעדאלגעקסיעלעיאתלתןשיל
ה•ברוחב

ירמאלרבדתלארשיינבלאו

לילמתלארשיינבםעו

אנטסדלוטמיזיערבריפצוביסרמימל

ןוכילעיעתשיאלדלוטמהיבליתמ

יזיערבריפצקסיעלעיאתילתןשיל

דלוטמאלגעובקעידיוטבשוסיכנה

תרותבו'וכואלגעלןותדבעתשאד

דמלמןרהאלארמאיולזרא'םינהכ

יפלעףאיחאןרהאהשמולרמאש

ךירצךיתונועלערפכלםוקמההצרתנש

חלשרבדהזיאןטשלשויפךותלןתיל

אמששדקמלםנכתאלשדעוינפלןורוד

חכולשיםויוםוילכיכךיתעדוהרבכ

ולאלעולאוריתויאלוובלעופהדחוימ

אוהרחמךרוצלםויההזבםדאהןיכהבו

ןיכמבוטםויןיאםעטןיבתןאכמולונפ

םוילכשךדמללריהבהרפסבוורבחל

תיליזחאתרהוזהרפסבו'וכוחכולשי

אמוהיבאטלשאלדאמויואמויךל

"האליעארחא,!

אמטלכבעגירשארשבהו

רבכ,לכאיאל

דבכנהשהןוצרלםיאבתונברקהיכתעדי

םעטכהאמוטבםלכאליוארןיאןכלעו

םומויתיערהפיךלוכביתכוץמחהרוסיא

אלזעובשכורושבלחלכםעטו'ךבןיא

ילואובלחהרוסיאםעטיפרבכולכאת

לעו,היחהבלחרתיהלםעטהמלאשת

הובגלברקוניאיכבישהלשיטשפהךרד

גבחרפבשמתשמוניאונממלכואהו

'ינורחאהםילבוקמהןמשיםנמא"ךלמה

םימעפלאלעפיהלאלכןהדופבובתכש

והזוהמהבבךליאוןאכמיכרבגםעשלש

שממםכמהלןברקםכמבירקייכםדא

וכיראהו'ברקמהיבירקךרקבמתחבזווהז

אביאלםהירבדיפלותונברקהדוסבהזב

םהמםיבירקמןיאלעוהיחלוגלגבםלועל

לעהמהבהבלחםנמאורתומםבלחבעו

המשנהבשומבלחבוםדביכרוסאהזךרד

ןבשמםשיכןירוסאחומהימורקךכיפלו

ילבקנהלבקםאוהזןבהוהמשנה

הטורתונתתןימיהקושתאו

"םכימלשחבזמןהכל

רבבוושרטלףנעהתולעהלאוהםעטה

יהזןבהוןהכלןימיהקושדוסתעדי

םימעפעבשחבזמהלעונממ-ןיו

תויעיבשהדיסתעדירבכרמוגו,

קוספמןיבתהחישפהדוסוישארבומיזמ

ךניטשי - - -



ינימש-ו

:

"
י

ו

םימחרתדממתוליצאתלבקמאיהןידה

ןידהנקנוזלוםימחררכזהזלוניכ3ע

הנהזמרהוםירישהרישבשהייערהאיהו

שרפנשומכאוהיבאובדנבהעגפשהמל

םהילאאריווירחאבותכשוהז"חנב

תופשייךרדלעםישרפמשיו"דובכ

םגרמאנשחיכומקוספהףוסווגלםולש

תנוממההמלזמרהונלתלעפונישעמלכ

רומשתתונועםאןכותוריבעהןמערפיל

זמרהיםשיכתעדיותרתסנהבקנלהי

ינפלדודרמאהזקוספבלזראוהניכשל

ינרסומהתאךאלמלםלועלשונוברהבה

'יהירומשתתונועםאםינפאשונוניאש

תארקנאיהההדמהיכתעדיודומעיימ

'כפהתמהברחהטהלבםרמאמוהזךאלמ

לfרוניככעוםישנםימעפםישנאםימעפ

הרשתשיוארהבקנןושלבהניכשןושל

התלעהניכשהעסנתועסמרשעהניכש

הניכשהלפנילשמשרדמבוהניכש

שיתומשהיכףאןינעהדוסוחבקהינפל

הזםילולכםלכדמלהממשרפהןהיניב

לזראשומכהזבשיהזבשישהמוהזב

'כלמדירתכלכמארתכתילרהוזהרפסב

לילכתאדרובגשכשיבובטלילכתאאלד

וארמלהמתכפהתמהזיגפמושיבובט

יאוזתאוזתוללוכויהאלולאשךפהל

'תואלטבישדעוזלוזהנכפהתתשרשפא

חטדחהאירבםתואארביךכרחאוהלחת

רבכואוהןוכנוהלבקהימכחתעדוהז

ןינעבךופההדוסבלfרלרחאןינעיתבתכ

•םודס

בתכנ'ונוםעהלודיתאןרהאאשיו

איהשתינמידילזמררסחודי

ןכוםיפכתואישנבתילאמשהןמהלעמל

"הנומאודייהיו

יאמיאמוחרררמאריהבהרפס

ביתכד

רמאתאמשושדקמבךתדובעבךניטשי

לארשיףאאלהוינאאלאהרפכךירצןיא

רבדתארשיינבלאוםאנשהרפכןיכירצ

רתויאיבהללארשיוארהמיכוירמאל

םכדיבשיםתאםהלרמאאלאןרהאמ

וטחשיוהלחתבםכדיבשיףוסבוהלחתב

םהלושעףוסבםכדיבשיוםיזעריעש

השעמלע'פכיזריעשאוביי'כסמלגע

ילגעההשעמלערפכיולגעאוביוריעש

ימדנשיפלומלשלליאורושו

ךכיפלםיגימינשלהריבע

הריבעתימדנשןינמםינימינשמאיבי

'הכסמלגעםהלושערמאנשםינימינשל

ינבתבםדובכתאורימיורמואאוהןלהלו

השעמלערפכיורושאביבשעלכוארוש

'נשלגעהשעמלערפכיולגעאבי,רוש

ולאהונברקהויהוםעהדעבוךדעברפכו

"לכהםילשהלםימלשוהלועותאטח

דבעימללגעךלחקרהוזהרפס

אהדאגידהיב

דבעידאתשהוהאטלשלילדבעתימדקב

דיבעתאדכאהדילאכפהתאלאנידהיב

ןיטלשדןוניאלכיפכאאדארטיסבאניד

ןכו"ינפלחובזלםעטוהזוןירטיסמ

הצרתנשעדתםינהכתרותבלזרוזמר

םתאשהריבעםכיתוגועלערפכלהבקה

םוקמהינפלתחבזגרבכהנממםיארייתמ

השמלtiרשיורמאויינפלחובזלרמאנש

הניאוךלמהתאתסלקמהנידמךאיהיכו

יכןכתנמלעםהלרמאךלמהתאהאור

"םכילאהארנוזםויה

רבכ,םכילאהארנ'יםויהיכ

םימעפתרומשהיכךיתעדוה

םאןכוהבקנןושלבםימעפורכזןושלב

זמרההבקנורכזורמאוילהשועתאהככ

תדמיכרוכעבוןידהתדמלוימחרתדמל



הלק ינימש

תעדההזלותנווכבהרזהיהתאלוהכרבו

תנווכםנמא-לזהלבקהימכחבורוטנ

דוסוהורחאןינעבאיהרהוזהרפסבלזר

אררגבנאובןיבתוונלוראבליוארלודג

תבטהבתרוטקהבותכההלתהמינפמ

וילעריטקהורמאנשןתקלדהבותורנה

וביטהברקבברקבבםימסתרטקןרהא

ןיבתורנהתאןרהאתולעהבותורנהתא

הלחתםתנווכןיבתוהנריטקיםיברעה

ונראיברבכהנבםנושלאיבאכחאו

אבלןיאיכדוחייהוהלפתהדוסבהלעמל

ןמיסהניכשהידעלבתיו'תיךלמהינפל

הלעאךיאיכךינפהזחאקדצבינארבדל

תאזב'נשוהזייתאונניארענהויבאלא

'ונברקהדוסבאוהןכושדקהkןרחאאב"

יכןבהועדו'ןברקהםוקמבהלפתהיכ

דירצוברקתהבזאהובגלברקהרבדלכ

לנוילעהובאהםע'ניכשהדחייתתשןווכל

ונראיברשאכהלפתהתנווכדוחיידוסב

שממרדסהותואכוחבזמהתרפקהדוסב

םינוילעהםינושארהתובאהוררועתיזאו

דוחייםהמעהדחיילהניכשלעיפשהל

ומכיכחוחינחירלאוהןברקהורומג

חדמהו,הלעמלהשענךכהטמלןווכמש

ררועתמהלחתבםשהלעתמןברקהרשא

לבקלהטמלןברקהתיישעבהלעמל

חלוששדאכלוכיבכהחמשבוההןברקה

'החמשבולבקמךלמהוךלמהלאןורוד

רבדהבהנישויוארכברקתיאלוהםאו

ןוצרלוניאןברקהתוכלמהיסיסכטמחא

ובירקהןרהאינבהנהו,שנענובירקמהו

אלוהרזהשאאלאהןורסחבהרזשא

אחהורסחוהשאארקיתאזלםבלותש

הנהוהניכשהידעלבסנכנוהשאהןמ

ןידהתדמהלעמלשתוחכהםריעהב

חתוקקותשהוצפחרשאהזעההלעמלש

םכרביוםעהkוידיתאןרהאאשיוביתכד

תאטחהושעמדריואלדרירבכאהוידריו

לאוידיתאןרהאאשיוךכרחאוהלועה

ןברקבירקהשיפלהמלוזתואישנםעה

ןנירמאדכםימשבשןהיבאינפלהצרתנו

ןדחיימוםינוילעלןברקמשותואךירצ

רובעבםעהלאהמוולאןללכבדחייל

ןוהלךירבלתואישנבאמעטיאמוםעה

תועבצארשעםדאבשידושמאלהכרבב

.ץראוםימשןהבומתחנשוריפסילזמר

לעלכאתויינפלמשאאצתו

יכתעדירבכ,'וגוחבזמה

םעטהזותונברקהתאתלכוא'"שא

תרישבונריוםעהלכאריוםעטויינפלמ

"ןנריקחציונקתכעוםיולה

שיאאוהיבאובדנתחאיבוחקיו
בדנבאשחה"וכוותתחמ

ובירקיובותכהמאשהממונעדתאוהיבאו

יינפלובירקיורמאאלוהרזשא"יינפל

ומשםההנהוםתואהוצאלרשאתרוטק

ומישירמאנשןינעכהשאהלעתרוטק

תאזלקרםבלותשאלוךפאבהרוטק

םעטוהזוחוחינחירהשאהיהאלהנהו

םהילעומישיומאאלורוטקהילעומישיו

ומישוחרקתדעברמאשהמכתרוטק

חמרלהילעןאכבםאלבאתרוטקםהילע

ומשדבלשאהלעיכםאטחרקיעונל

ףיסומיננהולfןבמרהשריפךכתרוטקה

ברקתרוטקהיכעדויתוזימרלערואיבךל

רצועךכלוךפאבהרוטקומישי'גשהמל

דחוימההדוחייבןיוכלהיהםנמאחפנמה

ןכלעו,ןכושעאלםהוחוחינחירל

ותמןמצעןקתלובשחשומכיכושנענ

דוחייאלבםמצעחכבהדחיילונויכםהש

איהיכםהבופאהרחךכיפלולודגהםשה

עפשובושהלאוהרשאדוחייבהצפה

4

קבדהל



ינימשו

ה

ל

'

לובסלחכובןיאשטוידההשאבמוחולק

הטמלששאתארקנכעוהלעמלששא

הניכשהשאקרהרזשאאוההשאהךרעל

אלאיהוהתבהמאכהלבסלחכהבשי

.הילעהתלחוהלבוסלהזהןברקבתאצמנ

םשנעםישוריפהינשלהנהו.תפרשו

דוחייבהניכשלרכזושעאלשינפמהיה

חלמבךתחנמןברקלכווחכשואוהה

'פההזללודגהזמרהויפשומכחלמת

'רומאביתאזבוכותומירחאורמאבזמרנ

חזחאותאזיתלבוסנכנשהיהםשנעיכ

אצתו,רהוזהרפסבלזרןושלךלאיבא

גרעתאאשירביזחאתי'וכו'הינפלמשא

אלאמשרטסבןירשקרשקלאתוודחב

דכוישארלתרחתולאמשביתכדוהיא

קיפנארשקארשקתאלבירקתאאנברק

אשאדכוהבאדחאלהילהלבקלאשא

בירקאנימןידכהיבדיחאאלאמשוהיאד

אלוכדדעינקבחתונימיויתכדכיובגליל

לילכתאדוהיאאדחורוחורביאקושקתא

ירשהאליעחורואשאואימןיבדיחאו

'הלחוחינחירביתכןידכואחינבוהיילע

דכיזחאתו'תואיאקדכאודחואחיינ

קפנתרוטקאוההבןרהאינבובירקאנברק

היבלייעאשאאהדאתכודהלבקלאשא

קחציהאיביואדכהיפונבארשקתאל

תחכשאאלילהלבקלתקפנדכוהלהאה

שנרבלןדקותיאווהבדיחאןידכוהיידיב

ףקזהיבגלהיראקפנאחרואבליזאהוהד

ארשבדארגיתלטנהילאמחויוניע

אליאביזתשאוהילהידשוהיבגחכתשאד

יבררמאיליכאתאהוהוהיאהידיבהוה

איהאמיתסהלמיאהויכהואלןועמש

ליכאדאשאהלכואשאךיהליייכביתכ

אשאללבקמדאשאתיאאללבאאשא

הבהיבגלחילסינכוהלליבסוהאליע

איההמ-

הלהאהקחציהאיביואדלהתננקבדהל

יכןרהאינבדיבתאצמנאלוומאהרש

הדרחקחצידרחיוזאתנווכבהרזהואשע

לfרוםהילעהמהתלחודאמדעהלודג

ךלוההיהשםדאלאלפומלשמולישמה

לשךרילטנוקיזהלאביראהואצמוךרדב

יולכואיראההיההזילולולונתנורשב

תאציןידהתדמןרהאינבאטחהיהןכ

דחאתהלותרוטקהןמםקלחלבקל

רכזהיחאלרשאכהתבםעחומשלו

ןיבירקמהלעהתלחדוחייותואבהתבל

הזעהמלזמר'יינפלמשאאצתו'גשוהז

הלואגףכותוניאשימלכימאדאלזראו

ךלמלשובהואלהמודאוההמלהלפתל

ךלמהאציךלמלשוחתפלעקיתרהואבש

ןבה'גילפהשואצמשקבמאוההמעדיל

הלואגיפתעדירבכובטיהרמאמההז

תרטקההלתותכהיכהאורךנהוהלפתו

םעטהויתבתכרשאכרונמהורנבתרוטקה

ןימאצמישםלשדוחייןינבהםעהדחיל

םשלוחלןינעווקמאצמתהמוונימתא

רוטקוןמשאדכןמשהותבהלשהאלעהב

ןהכההיהולאו,שממבלבלחמשי

ןרהאינבכשנענהיהדבלרוטקהבירקמ

התיהאלהמותוכלמיסיסכטהנישיכ

בירקמהלעהלחהתיהולוחלוקמתאצומ

המםהבהעגפונדמליבלfראשומכ

םעטהוהזשאאצתורמאנשופרשנו

ינשהםעטהרהוזהרפסברכזנהןושארה

הלעמלשןידהתדמיכתעדירבכאוה

ךיהלאיייכ'נשהלכואשאתארקנהזעה

שאבחכןיאתאצויאיהשכוהלכואשא

הנממתלכאנאיהקרהלבוסלהטמלש

יכףאשאתלכואשאלfרורמאשןינעכ

לששאתלכואההניכשדשאלעמאנהז

ןפרשוןהיניבועבצאטישוהאדכםיכאלמ



ולק "ינימש

ארוהנאוההמןיריהנוהלוכואדחכוהלוכ

'יקידצדוהתמשנווהיילעדאשא"הנתאד

חיבןטהלתמוןיריהנוימ"קןיליאלכלע

ארוהנהיאוהיבירהנואליעלירוהנתלת

תלתןוניאהילןנירקאמכואאשאאכושח

ארוהנירקיאדחוחרזמדרקיאדחןירוהנ

אמכואיאהוורדדארוהנירקיאדחוןופצד

ירוא'וידודרמאאדלעווהלוכמריהנתא

.ינובהוסאמןבאיתכידכואריאיממיעשיו

דיחאבקעיאuמשמקחציאנימימהרבא

דכהלהלבקלקפנקחצ"ןיפאבןיפאהיב

והיידיבחכתשאאלוןרהאינבןירתובירק

,דאמדעהלודגהדרחקחצידרחיוןידכ

לכאתויינפלמשאאצתוהאצישאויתכ

רבלמ"קוהייפוגווגלידקותמוקפנםתוא

:תכדונייההרזשאמךליצהליתכיזחאת

ירקאיאמאןגינתוהרזשא"ינפלונירקו
חרובגורובגדארטיסמאקנידןיגבהשא

אשאאדנאדןלילכתאושאמאקנהשא

יגפמולכןשעיניסרהויתכדונייהאננתו

אשאיאהיזחאתשאב'יוילעדרירשא

'רחאהלמבדיחאווגלמקיפנדקיקדוחיא

אנגתןידכואדבאדןדחתאוקיקדאלד

בדחאתאדןיגבאמעטיאמאקלס

אקפנדאמטוחךינמיסושיגרהלמב

הלמדאזרכעואשאוגמאננתהיב

אשארדהאדןיגבךפאבהרוטקומישי

דעוגלהדיבשינכתאאמטוהוהירתאל

הבשחמוגלבירקתאואלוכדיחאתאד

ירקתאדאדחאתועראלוכדיבעתאו

דכהשאהשאירקתיאךכןיגבוארטק

ביתכיזהאתו"אדבאדאדחאתא

ארחאלאלותאזלהשאארקיתאזל

אדחתראדהיא'התאזדאהדןיגב

'השאירקתיאאלארחאלבאשאב

ןיגבארחאיאהשאיאהרעתיאדכו

חכשאאלואשאיאהקיפנדכואההמ

אשאליבסדאשאוההןרהאינבדוהיידיב

אשאהרזשאוחמםיתיאו'היבןדקותאו

יכאתאואליעלדאשאלבסימלליכיאלד

ודקותאיאיזחאתוודקותאןוניאווהיא

ינבןרהאדארקיןיגבתימוהביתכיאמא

יונבאלןרהאינבוניאדנעדיאליכוןרהא

תוא"קדכאנברקברקמלעדיהוהדרהאד

'ותומיו"ינפל'תברקביובירקאלןוניאו

יתכאכהוהרזשאבירקחביתכאתימדקב

חכתשאאלוןוניאובירקתיאדםתברקב

אשאדתודחואשאליבסדאשאוהיידיב

דיבעתאואדחכןטהלתמואשאהלבקל

אד'"ינפלםתברקבאדלעודחאלוכ

'היליעבימודקותאותומיואליעלדאשא

שאאצתויזחאתאמלעיאהמותומיואא

לעואקוודינפלמםתואלכאתויינפלמ

ירקתאאשאיאהדכאוהאזרארקיאהאד

אניצובדאדודסואחשמבאkבירקתאאל

ורנהתאוביטיהבתרוטקבביתכךכןיגבו

תורנהתאןרהאתולעהבויתכו'הנריטקי

בירקתאיאהדכ'הנרטיקיםיברעהןיב

ערלמהלולטנןייוזעבראלןיכמסעברא

עבראלןוניאןיכמסעבראץליאואליעל

ןירתאכמסואכמסלכואמלעירטיס

"פורגמלבוכמסו'כמסלכווהבןייפורגמ

ןייפורגמויכמסדוחכתשאאתלת"יפורגמו

דכואמלעירטיסעבראלןימייקורסירת

חרזמרטסלוחכתשאןארבחתמוהלוכ

'עשתורדרטסלעשתברעמרטסלהעשת

אשאליבסדאשאיאהוהעשתןופצרטסל

ןיכמסדאכמסןווכתמןיליאתוחתןוהילע

היבירתדחאוההורטסלכלדחיאלע

ןנממימייקןוובראוברוןיפtףלאוןדיחא

האליעאשאוההתיחנדכןידכוערלמ

ילטנווהיילעיראשדאשאיאהלליטנ

אתלד-



ינימש

תדמשןנואהו,םלועבםימחרודסחו

תולועפהיכםהברוסאוילעהתלחןידה

"הלעמלןימגופהטמלש

תראזרמאללארשיינבלאורבד

ירמונוולכאתרשאהיחה

יפלתרואמטהחרומהבהרוסאלםעטה

ילוחוערשופעםידילומםהיכטשפה

קבדהלמםדאהומלשןיבכעמותושפנב

הלעתיםשהבהקבדבמשנהיכת"םשב

הליכאלךרטצתאלוףוגהתשגרהדבאת

:דספיאלויעמברשאלכאמהוהייתשו

תולכבוהקיניןיכירצויתוחכןיאיכ

ולףוגהתשגרהלשפנהבושתוותוקיבד

ביפודולעראיןירוסאןילכאמהלכאי

לעףוגהתומלשביכותמשנבםגוופוגב

רשאכשפנהתומילשתצקיולתותנוכת

'ורבגתהבםימעפלםימכחהירבדבעדונ

ומכרמוחהתוכזיפלםגהזלעהזודוסיה

ןמרתויריאתהקדתיששעבאיהשרנה

םעטההזוהרוכעתריששעבתדמועה

םלוכלעיכולכאמהירוסיאלכלקיפסי

המשנהרהטלםישודקילםתייהורמאנ

לולצההתוקדיפללכואהןמתקפתסמה

רבכהלבקהיפלינשהםעטהוובשקדהו

םהינותחתהםיארבנהלכיכךיתעדוה

לכינוילעהןמםילצאנוםיידגנםינינע

דעהנוילעהבכרמהןמוחכלצאנדחא

ינעןיאשהטמלרבדםלועלאצמתאלש

אלשהלעמלרבדךלןיאוודגנכהלעמל

דעלצימהלצאלצכהטמלותמגודאצמי

לעמלאלפנןינעואצמישכלזרורמאש

המאןכלעוהטמלוילאזמורהוהמולאשי

"הזיאמולהצורזימרדוהמרהוזהרפסב

"אוההרבדהתמגודחטמלןינעשיןינע

רוקממלצאנשיםלכםינותחתהעדבעו

.שיימחרהמש"ורובגהמלצאנשיוסחה

השודקמ

ירקיאאדלעושאבדחאתאלהאתילד

אלהאהדהרזשאהשאיתכאלוהרזשא

ומילשבהשאארקיתאזלןמתחכתשא

יארחאלאלוהד

רפסברמוגו"ינפלמשאאצתו

ףאןורחאלאשאןיאריהבה

תלמןיבתויינפלמשאאצתורמאנש

רשאהפרשהתאוכביוהזויזינפלמ

רהרהלןיאיכןרהאםודיוםעטוייףרש

היתולועפלבקלאלאןידהתדמרחא

דוסאוהשדקאיבורקבםעטוהבהאמ

הגב'פורעהלגעדוסבךלזומראלודג

'ןבהודבכאםעהינפלכלעוםעטוהזו

םינהכהיכרובעבוגווערפתt:םכישאר

התושעלםהלרסאנדסחהתדממםה

ךפהותורודלווטצנהזמגודםתדמךפה

םימורפויהיוידגבערוצמההווצנהז

.שהאמוטהחוריכעורפהיהושארו

'וילעתעפוש

ןפואצתאלדעומלהאחתפמו

אוהםעטהרמוגוותומת

הענצבקרןילחדסחהוהכרבהןיאיכ

ךימסאבהכרבהתאךתא'ייוציאדכ

"ןיעהןמיומסהרבדב

ואלופכאניתשחלארכשוןיי
ןינעהםעטטשפהיפליכ

ורכשהינפמוילעותעדףרטתאלשעודי

דסחהישנאםהםינהכהיכרמולשידוע

ןינעבוהשקהפלזמרןיהוקערפוכיובו
הוסובזומרנםג"הגבראבתיריזנה

הזםעטמוןייייותשויהיכןרהאינבאטח

ינבתאתורוהלורמאנשתורוהלרוסא

שודקךינחמהיהורמאנשםושמלארשי

יכםויהתאטחיתלכאוםעטו"הזןבהו

אלםעטכםישדקבלוכאלרוסאןנואה

ןחאיבהלםהתונברקהיכינואביתלכא



*

רק

?לק

דועבךכןיגבהילידאשובלרשבונל

ירקיאאפוגאוההבאחוראוההיראשד

ירקיאאלאשובלאוההמאחורקפנאמט

אדאמשבאשובלאוההקילסאלואמט

אדחורדאכותהבךתהתאדתתלדןירטיס

אשובלבןטבלתאדירויצהינימורייטצא

חתפתיירואויבאסמיריעבירויצןיגברחא

יריעבויפועוריזחןוגכמטהםכלהזווהב

אפוגאמטוההבקילסאחורארטיסוההד

ריזחירקיאריזחרשבאפוגהילידאשובל

ןירתןיליאדכןיגבוהילידשובלרשבוגל

דאדאזרבולילכתאןיליאןשרפתאירטיס

אנייזלכאמטדאזרבולילכתאןיליאו

לכבךלקיפסיםעטההזהינייזלרבחתא

הסרפתסרפמםעטותולכאמירוסיאינימ

וtגהןינמיסהןיאטשפהיפלהרגתלעמו-

ןהברכוישןינמיסקראמוטהורהטהתבס

םילבוקמהןמשיורוהטהןמאמטהןימה

תומהבהלוגלגבםינימאמהםינורחאה

הריתיתחאהריבעםדאהשעםאשורמאו

והזהאמטהמהבבלגלגתיויתויכזלע

םכלאוהאמטהלעמונניאהרגורמאנש

תלעמםאוויתויכזלעהרגולןיאשימ

םאקרהרהטבלגלגתיויתויכזלעהרג

ושבםימדתוכיפשותוירעיולגבזעבאטח

"אמוטבלגלגתיהרגתלעמיפאהשלשה

למגןפשדוסוהז"הבושתברזחאלםא

לעאבשלמגזעלהנפשןפשדוסיריזח

ביתכודסחשיאושפנלמוגאנשתוירעה

'נשריזחדוסו"התרכנואוהדסחתוירעב

ץראבםדריזחמהרעימריזחהנמסרכי

ויתונועמןיבורמויתויכזםאיפא'גהולאב

תוריבעהןמרתויתוצמבהרגתלעמםהש
הסרפיסירפמדוסםהשיינוניבםהשוא

ינימש

ולבקרבכוהאמוטהחורמשיוהשודקמ

תורוהטהתומהבהיכל?הלבקהימכח

תודמועןהמשיודסחהןמאיהםתירב

בותכהריכזהןכלעוםלועלהדמהתואב

יתורמאמילזמרורוהטומהבינימהרשע

יבצוליא'םיזעהשוםיבשכהשרושםהו

אצומואמטהתומהבהלבא,רמוגורומחיו

וטיםהמלכאיםאוהממאוהםתוליצא

הנימתימהבהשפנאצמתםתדמלותוא

האמוטהתוחורמבגםתוחוריכףארועיתו

"ריואבןיטשה

ללכתאדארויצלכרהוזהרפסבו

ירקיאאדוטשפתאב

ראשוםדאםתא.יםתאםדאביתכדםדא

ירקיאאחורלכםדאןוניאואלםימע

אשובלהילידאפוגשדקרטסדחורםדא

תרשבורועביתכאדלעווהיאםדאד

ארשבינככוסתםידיגותומצעבוינשיבלת

רשבביתכרתאלכבווהיאםדאדאשובל

אפוגםדאדאשובלרשבוגלםדאםדא

אכותהבךתהתאדאתתלדןירטיסהיליד

ןשבלתאדירויצינימורייטצאאדאחורד

רושיכדריעבדירויצןוגכרחאאשובלב

אללכתאלןיעבדןוניאירמוגויבשכהש

אחוראוההםדאדארשבבדאדאשובלב

אמשאוההבקילסןירויצןוניאדהאמינפ

אוההדאשנכלהילידאפוגהיבדקתיאד

רשבאפוגאוהההאמינפוהיארושאמש

ארחאארטסבאדאנווגכוהלוכןכוהיליד

קפנןימעראשלטשפתאדאחוראבאסמד

ךכןיגבוםדאוהיאואלובאסמדארטיסמ

אמטחורוההדאמשאדאמשבקילסאל

היקלוחהיבתילוםדאדאמשבקילסאל

אמטרשבאמטוההדאשובלהילידאפוג

ןושלמ18iאחי



ינימש*.ן

:

ר

םהמואשתלאוםהבוברעתתלאוורהזה

אלהזתאךארמאנשםהלואישתלאו

האיבאלןאכהרומאההליכאןיאולכאת

תא"היפהתחמוהלכארטאתאדהמכ

'פסללמגכויפעפשרצנדכובנהזלמגה

המכיהותארמאנשהבשודקהלשוחבש

ררונאוהשאוההרגהלעמיכ'ןיברבר

דההסרפוידמתוכלמוזהירחאתוכלמ

וכלמבוקיזחהןייופשישנאשןפשהתאו

"ויהרצשלבירטוששוירדושרוכשיפל

תאואנשןויתוכלמוזאוההרגהלעמיכ

הידיווכוראהילגרתבנראההמתבנראה

דגנכהכוראןויתוכלמהתיהךכתורצק

תויכלמהדגנכהרצקוהינפלשתויכלמה

לדאוכלמוזאיההרגתלעמיכהירחאלש

:אוהשהעשבהזריזחהמריזחהתאואנש

רוהטוהשרמולכויפלטטשופאוהץבור

תרסמוחותלזוגתרביחהםודאתוכלמךכ

המידושעןכו'המיבתעצמולאכהארמו

ויבאכהנשםלהשאאשנשויבאלומצע

רגיאלהרגאוהוריזחהשמוארקךכל

"ולכאתאלםרשבמ'הירחאררוגוניאט

ויהורמאתראדהמכםהמואשתאלש

אלשועגתאלםתלבנבו"דחארשבל

השעהלבניכהנידבמאנשםהלואישת

ץראינטקהמההעבראלזראדועורשיב

םימכוחמימכחהמהותויכלמעבראולא

וכזהמלותולפשתומואהלחתמויהש

םהבאצמנשינפמימכחןארקשהלודגל

"הבקהםהלאצמלודגתוכז'בוטרבד

תרוכזבששרוכורצנדכובנולאםימכח

םודאוןויוtםימכוחמהלודגלולעןמצע

םעםילמנהלודגלולעםתובאתוכזבש

תאיקמיגנהרמאנשםיידשכולאזעאל

םידשכה

תורכזנהתואמסבולגלגתיסרפןושלמ

ילעממולכאתאלהזתאךארמאנשוהז

הרסאךכיפלוהסרפהיסירפממוהרגה

רשבלכואולאכםהמלכואהיכהרותה

'תמאהעדויךורבותוריבעבאמטנהורבח

םנורכזוניתוברושרדשהמתרעדירבכו

שודקהדיתעשריזחומשרקנהמל'כרבל

הברארקיובו,ונילאוריזחהלאוהךורב

הרטעריזחמשריזחומשארקנהמל

איהשולשחכהלעאיההגווכהו"הנשויל

ראשםעבושיוtאינדהארשתיעיברהיחה

תויח'גהיכןבהוילארשיחכתחתתוחכה

הסרפיסירפמםניאוהרגולעפונושארה

תחאםתוכלמוהירחאתולגוררגייכזמר

היחהאיהשריזחהלבאאגילפוכלמאל

וירחאתולגןיאיכרגיאלהרגתיעיברה

אגילפוכלמאנשומכהסרפסירפמאוהו

םתעטנוץראהלאואבתיכוזמרוהזיוהת

ונווירפתאותלרעתלרעולכאמץעלכ

ץראבהבקהלשותניכשומייקתשכמולכ

םגאיהםייחץערמאנשץעלכארקנה

"וניבאםהרבאלשותבאיהיכלכארקנ

ויהתםכיתונועבשמולכותלרעםתלרעו

"םילרעהןיבהניכשהתולגהלםימרוג

'גמאלכאיאלןידעינושארתוילגהשלש

םשמואצתשכרמולכתיעיברההנשב

םילולהשדוקוירפלכהיהייעיברתולגב

הכרבלםנורכזוניתוברורמאו'רמוגו

הרומאההיחןיאשורהזההשמםהלרמא

םיקסועםאשםלועהתומואאלאןאכ

רמאתראדהמכתאזארקנההרותבםתא

םתאומייקתוהשמםשרשאהרותהתאזו

ואלםאותומואהולכאתםתאהתוא

תויכלמדדיבורסמתשועדוולכאת



חלק ינימש

םתלבנבעגונהלכואמטתהלאלו

תעדירבכ"ברעהדעאמטי

חורארקנהןופצהןמועפשנתואמטהיכ

יהtתלמיתשריפרבכהלאלוהזאבאסמ

םימלזמרםימברהטהלךירצןכלעו

ןיכרבמןכלעודסחהימימםהשינוילעה

םלוערמאנשורבדבהיהנלכהש"ימהלע

שאתארקנתילאמשההדמהוהנבידסח

הרהטהושאהןמהאבהאמוטההנהויממ

תיעיבשההלעמבםידמוערשאםימהןמ

יתווצקששדעקרתעגונהאמוטהןיאו

ינשיתמהאוהוהאמוטהתובאיבאדציכ

'אמוטלןושארולישילשהאמוטהבאול

ישילשולישמחןילוחבינשוליעיבר

םימהוםישדקביעיברוליששהמורתב

םנורכזוניתוברלםיארקנהםהולאה

ןיארקנוולעננאלשהעמדירעשהכרבל

ונימירוחאבישהרמאנשתולגהןמזבןכ

תרהטהמיגפמןיבתןאכמואקוודונימי

קרןיאמטמןיאשםעטהו"םימברבדלכ

ךאלמובליטהשימהוזינפמאוהםתלבנב

םדאידילעהתתימשהפרטהםנמאומה

"האמשמהניא

ןיאשעטהוכוערזלעםימןתוייכו

אלאהאמוטןילבקמןילכוא

אצומיכונרבדבזומרדוסאוהרשכהב

,םיממשאיbבןנירמאדכםימהןמשאה

ודילואוודעאאימרהוזהרפס

ןכלעואכושח

ןבהושאהאציאלםהבםימהןתוישדע

הכרבלםנורכזוניתובררמאמוהזו"הז

,הילאחיגדןתוףאהילאחינדןתיהמ

יכירמוגוםישודקםתייהוםתשדקתהו

םעטתניתנהזלכוםכתאהלעמה"ינא

םלישמחהמלםמחלץיקבוניכיויידשכה

ץיקבןיכתהלמנהמךלרמולהלמנל

יבררמאדץיקבהמחלוניכהךכהמחל

דכובנץרשתועיספעברארכשבןנחוי

הכזאוהךורבשודקהלשודובכלרצנ

אלםעםינפש'וערזואוהתוכלמל

הלחתבןייופשויהשסרפוידמולאםוצע

ןידיתעויהשהמינפמוולעתנףוסבלו

הנביאוהרמאנששדקמהתיבתאתונבל

ולאהבראלןיאךלמחלשייתולגויתיב

הבראהמהבראלםלישמההמלםינוי

םיברותיחשהםינויהךכלכהתיחשמ

אלוןהיתודמשבןרקעלושקבולארשימ

ץצוחאציווכזהמלוךולמלןייוארויה

םחהארשהעשבןהיבאתפיתוכזבולכ

הלמשהתאתפיוםשוחקלויבאתורע

תיממש'שפתתידיבתיממשץוחלואציו

המלושדקמהתיבםמששעשרהושעהז

תחיקלבויבאיניעהמיסשיפלמסבירק

אךימסותידוהיתאהשאחקיורמאנשוישנ

שפתתםידיב-תוארמויניעןיהכתוהיל

איהווידיבשפתשהמבויבאדביכשוכזב

ינשתיבוושארתיבובירחהךלמילכיהב

'בןברחדגנכםימעפבורעורערמאנש

•םישדקמ

םגרמוגוףיעהןמוצקשתהלאתאו
יאמטהזנהתופעהרוסיאםעט

ףועלכלfרמאללכוונבתכשהממןיבת

'עמלונבתכשהמלקוזחוהזאמטסרודה

ףועלכיכאמטףועבאוהישחנמהבורםג

הלעמולשיהסירדבהלעמולשיש

םההגהווילעךומסליוארתויוהשיחלב

םאוםלועלשודוסםילגמוליכריכלוה

"םהמועבטגזמתיםהמםדאלכאי

לכל1311בחז



עירזת

תרבגתמוהנורחאבהבקנהוהלחתעירזמ

םילפכתכשמנאמוטהךכלוהבקנהתפט

,לאמשדצמאבהאוההתרובגתהינפמ

.אשמרוומרזעלאיברברהירבדמוילכע

הואתביולתרבדהבתכשךפההארנ

הואתמהשאהוהבקנלהואתמשיאה

המתדלויהלחתעירזמאוהשכרכזל

כךכלרכזלהואתמהבקנהוהואתנש

הארנירכזתדלויהליחתהעירזהשכ

•תרבגתמהנושארההפטהשוירבדמ

האתתרבגהאלעולאתועדיתשלןמיס

הממןושארהתעדכעירכהללגורבג

הצורההכרבלםנורכזוניתוברורמאש

"הנשיולועביםירכזוינבלכויהיש

ירפרכשםינבייתלחנהנהורמאדועו

לעןמצעםיקידצהןוהשמשרכשב'ןטבה

םעטהוםירכזםינבוהלןייוההשאהןטב

ימלשוריבםנמא"הנורחאבועירזיש

ורמאירזעtיברברהירבדלעויסיתאצמ

םירויצינשלעירזתיכהשאקוספבםש

הזלשותומדרצהזוהזלשותומדרצהז

שיאהןמהבקנוהשאהןמרכזהםלועל

הנידתאו'הקברתאדלילאותבוןינמ

השאהןמרכז'חרסרשאתבםשוותב

ירמונודרילאהדליהידוהיהותשאוןינמ

השא:רמוגודלתוהמוארהמשוושגלפו

ארפסתילןבאדאירכזהדליועירזתיכ

התויהלהלמהםעטויהימרגלרפסמד

ילזמרנרהטםדלםעטוויתשרפינימשב

דכולבהוןיקתדילןינעבםשורמאהטב

ףיקתקיפנאבקונדארטסמןיקאדקיפנ

ןויכיונידבאיישקונידבףיקתאיישק

קיפנאדיתבתמסבתאותשלחתאקפנד

םעטתעדירבכו"ריתיאמיסבארחא

רוסיא

הםוקמבקבדהלהלעמלרכזנהלכל

יכורמאןבהוהכפהמקחרתהלוהשודקה

רמואוינאתלמיתשריפרבכוינאשודק

שפנהיכםכיתושפנתאואמטתלא

ןבהוהבתאמטמהאמוטהדצלהקבדהב

דצמןתמשגיכהזבלארשיריהזהוהז
האמוטהחורמןתמשנשיוגהםנמארהטה

"האמוטהלעורהזוהאלןתומב

עירזתיכ

ירמאלהשמלא'יירבדיו

הדליועירזתיכהשא

ורמאןאכמ'רמוגורכז

תרערזמהשאהכרבלםנורכזוניתובר

יכרמאנםאו-וכורכזתדלויהלחת

"תרבגתמהאיההנורחאבהאבההפtפה

,הנורחאהלאהנכהאיההנושארהןכםא

הנורחאהוובעורזלהשורחהדשהומכ

יברםכחהירבדמהארנןכויערזהאיה

םהיארמשםהימדהשמחבתכשלfארזע

ןיאיקבהםימכחהויהו,םדואלהטונ

ןמןתקזחשםוקמהןמםאהארמבןיריכמ

וכורדחהןמאבהםדאוהוילאמשה

ירכזהןמהבקנבםילפכאמטורוהטו

רכזהתפטתרובגתמאברכזהיכןידהןכו

םדואהבקנהעירזתשרחאןבולעירזיש

הנורחאבהאבהרכזהתפט,ןבולו

שלחנרבכשהבקנהתפטלעתרבגתמ

תכשמנהאמוטהןיאורכזתדלויוהחכ

באהתפטמותבכרהבוררכזהיכךכלכ

רכזהשכאיההבקנתדלוילבאןימידצמ



שלק עירזת

יהבקדאמשב

תבלואןבלהרהטימיתאלמבו

האבתאטחןיארמוגו

לעוררועתגלfריכףאו,אטחלעקר

דלילתערוכשהעשבהדגאהךרדלעהז

לעןינעהדוסיכילהארנתמאהיפלוכו

הבזהתאטחםעטכינומדקהשחנאטח

יהגבראבתיומוקמבו

תערצהוגוורשברועבהיהייכםדא

יהtעבצאוהאמוטהיקלחמאוה

ץוקללרותאופרבלדתשהלוסאבעאיה

תערצהעגנבהמשה'נשהאמוטהינמיס

דסחביכרפכמהןהכה"עאיהותאופרקר

אלארוסתאלשהאמוטהומכןוערופכ"

'תלחתברשכה'כירצהאמוטהשומכוימב

פעקראמוטהוילעלוחתאלערוצמהןכ

דוסמתעדהעבשהרנסהלםעטוןהכ

ךפהחלגיאלקתנהתאוםעטותויעיבשה

םהםדאברשאורעשהיכואפהתתחשה

ןוילעהדאהןמילצאנהויהtהוחכלזמר

םבורםיעגנהןינעיכלזןבמרהבתכו

יעגניכוילעמרס'יייכםדאלתוארהל

תויהבקרללכעבטבםניאידגבהוםיתב

דימעהלהילעיחורהיהי'וילימלשרשי

רשאכובוטהארמבםנוממוהידגבוםפוג

ורשבבארתואטחרבדםהמדחאבהרקי

לעתורוהלהזהיהיותיבבואודגבבוא

בותכהרמאךכלווילעמרסיייכוואטח

תיבבםשהתכמאיהיכתערצענניתתנו

'רשיץראבאלתגהונהניאוזהוצמווהה

'ןענכץראלואבתיכבותכהרמאשומכ

: עקרקתבוחותויהינפמרבדהןיאו

ץראבאלאהזהןינעהברקיאלשינפמ

הכותבןכושדבכנהםשהרשאתרחבנה

םינבלםידגבבאלאןיגהונןניאהזינפמו

איצוהעבצהילואיכםיעובצבאלו

רבוגחכהותואיכהארתוהדנהרוסיא

כעוחדלויילבחםהוהדילהתעבהילע

חכהתרסהרחאוהאמוטהימידימםיאב

והזהאמוטםשןיאשדעשלחתמאוהה

ותאמטהרותהואן"עמלfרירבדלםעט

רפסמלםנמאהזןבהוותרהטהרותהו

יתאצמהנינאוםעטוביתאצמאלג"ל

'דחאנמיזבקפגןוברוףלהמכולזוהbב

ןורקאאלןולתקפאדאמויןמואמלעל

גללאוהומכואפוגבןשרתשיאדדעןשפנ

וגוםימיתשלשוםויםישלשודההםימי

שתורודגרלזמרשורמאלfרםנמא

יכףאויבהןברחדעהעוניבאהרבאמש

האנזמרהוםייחםיהלאירבדםהירבד

הרעידעהוצמהטשפםעטלקיפסמוניא

"םורממחורונילע-ו

יותלרערשבלומיינימשהםויבו

תרירבהםעטיתראיברבכ2

ורהוזהרפסבו-ךלךלתשרפב

ימצעמוירשבמויאמיהולאהזחאירשבמו

איהיאמושממירשבמואלאהיליעבמ

ביתכוידילעורבעישדקרשבוביתכד

*נתדםכרשבביתירבהתיהוותלרערשב

אמושריאהבשגרבםישרתאדןמזלכב

'תמשנושממהבקלימחהינימתאאהד

תאיאהריטנאלדכוהיבדחייתאאשידק

'מושריאהדודבאיהוtגתמשנמ?תכיאמ

'תניכשהילריטנויכזיאוריטנאלהבקד

היבארשקאיתמיאהינימאשרפתיאאל

ןמדזאדירתאבל"עתאיאהוביסנתאדכ

יאהלרוטנדןמאנפילואןאכימ,הידהב

זעובמןלגמהילתריטנתאוכלממייקתא

גרטקמהוהדרקבהדעיבכשייחביתכד

יאהלרטנוהאמואימואדדעהירציהיב

ןיכלמהינימוקפנוהכזךכיניגבתירב

ירקתאתוכלמוןימעראשלכבןיטילשד
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'ערוצמ:..3

םתואםיארנויה

יפלםיתבבםיעגנה

םילכהשכשעודיש

'מהוזועלבוימהוזמ

הילעשמשהץיצהב

םתמהוזםיארמיזא

ץוחלטלפנורתוי

םכותבעולבשהמ

יצצונתמיקנהשכו

תהתוצןכלורתוי

השודקהונתרות

דוסיהוינבהסורהל

הכהותואיסהלידכ

ולכולכמאמטה

שדחןינבתונבלו

תורחאםינבאו

קבדהלוישהםשב

אלוםייחהץעב

"אתומדאנליאב

ותואטשפתמשכו

השפעמיזאחכה

וודיספמוריואה

לעופהיההזביסבו

היהשןכמנםמודב
תרודוסידבסנכנ

ןתבכרהדיספמו

ךזהרואהריאהבו

םיטלופויהרוהטה

'יעננגהלשמהוזה

תחפסותראשלש

'גלזומרהתרהבו

לשהאמוטהתובא

ליכשמהוkמשדצ

ונלידבהשורבויבי

דעםיעוטהןמ

"הגהןאכ

םוידלםיזמורה

'שומכןיפוצרפ
דוגאדוסביתזמרש

ינשםג"בוזא

תעדיתרעלותה

"זכשמהדוסב

סרה:םעטםג

דוסבךלזומרא

לזראו'הנבטוסה

אלאםירפצהמל

'ירבדיצוהשםשכ

ויפךותמחורלש

'ירפצברפכתמךכ

ינפלעתרוטשש

תועידומוחורה

ףועיכ'נשםימשל

תאךילויםימשה

ינשהופצהלוקה

ינפלעחלושמה

דוסכודוסהדשה

קרחלתשמהריעש

אוההריעשהש

לןאכולזאזעל

לעףאויתוחרופל

דחאחכלןהשיפ

ולאותופועולא

תומהבהשתומהב

תופועהולאמסל

ןיסטןהשםידשל

והזוריואבןיחרופו

ינפלעורמאםעט

הדשלזמרההדשה

םשמיכיחופתלש

יתאצמוםתלבק

ןבןתנויםוגרתב

רטפיולזלאיזוע

תי

לכעאיהםיהkעבצאאלואוחהרועיכה

קרונבויאלוזהוצמהיטרפםעטולל

שחנהמםיעפשנההאמוטהתוחכעדויל

וברשאעורצהובטיההזןבהוינומדקה

חורוילעהטלששרחאירמוגועגנה

תעפוששדמהיפכגהנתהלךירצאמוטה

ןינעכאוהו'ארקיאמטאמטווהזווילע

הנחמלץוחמםעטהזוםטפשמכודדוגתיו

היהיואשודקךינחמהיהוםושמובשומ

םימחרוילעושקביםיברשלfרתעדלע

וילעחונתשונממהאמוטהחוררוסתו

תפירשותיבהתציתנםעטו''ימחרהתדמ

ההגה"יתבתכשהממעודיידגבה

ריפאלשרובעבל

םיתביעגנבברהערו:צמ

לעריעהליתיאר

תחאהרעההזןינע

יכןייעמההתאעד-היהתתאל

תרורוצ'שישומכתרות

הרהטהדצמתויהלהוצומוגוערוצמה

דצבםתמנודשיןכהתאטחשוןהכה

הזיכדוסבלאמשימוגוחאהרופצה

לכומוגוהזתמועלהיחהרופצהתאו

דלעעיפשמדחארמוגוהתואחקי

ויהשכולועבותמגודרהטמהלעהזהו

ןוגכיממעזהםתואותרהטבשהוצונו

ןינובלכוינענכהםירפציתשחקי

םינובויהםהיתביריעשינשדוסב

לשחכהותואשע"םירופיכהםוי

לשהריפסההתוארופצהתאטחשיו

ותואהיהוbמשדצםייחםימבתחאה

ונידתרדמתרויהל

והז"ימחרבהלולכ

םדהבוריעדוס

ירמוגוותיבהנובויהישהוצו"םימב

יזאלארשיואבשכובוזאוזראץעםש

ויה,םיזמורה

וטשפתמחכה

יבהותואבעיפשמו

יוההעהשזמרזעו



טק ערוצמי

ליטהששחנהתמהוזמםהיכשמשהמיאב

וחכןיחותפםההןידירווהשןמזלכוהוחב

המשנםשאבתםאוןיעיפשמהאמוטה

םינפיזעןהןהוםההתוחכהןמהיהת

'בקנהורכזהיכתעדיהזלעףסומרודבש

םויתדמליזמורהתורואמהינשלזמרםה

ותומילשבםלועלשמשהוהלילתדמו

חריהלבאותפוחמאצויןתחכאוהואנש

?סותתלבקמ'נוילעההשאהדגנכאיהש

םימעפלושדחושדחלכבשודחוןורסחו

חריבאצמנשםתכהו'ירחאםידגבשבול

ליטהשמהוזהאיהםלועלונממרסוניאש

תדיתעלוןוילעהחריבינומדקהשחנה

האמוטהחורתאונשאיההאמהוזהרוסת

לכיכךיתעדוהרבכוץראהןמריבעא

"הטמלםתמגודיאיצממינוילעהםירבדה

םעטםגתוחפאלהאסמבהליבטםעטו

הוקמהתאןילסופןיבואשםימההמינפמ

השאהיכהלבקהילעבללודגדוסאוה

תנתונרחאמהלבקאלוהגוזןבבהקבדה

אלקידצהרוניצמתלבקמההניכשבחכ

ךכיפלורחאםוקממםיאבהןיבואשםימ

'מגודןיעכאוהיכתומרוניצבימהכשמה

ינפמםימשגימםהיכףאהלעמלש

הנועהןהץראלימשהןמיאבהימשגהש

"תורוהטהורונצהךרדהאבההלעמלש

האמוטהחורמםהםיבואשםהםאםנמא

רהטתךיאוהוקמהתאןילסופךכיפלו

ןיבואשהולספםעטךלהנהםהבהשאה

לכךירציכןיבתהציצחהולספםעטםג

חאסמםעטםנמאםהבהלועאהישופוג

"וספמוהניביליכשמהוובתכליאשריניא

'הלילםיעבראוםוייעברא"םעםשיהיו

: עפשהןמתחאהאסדמלםוילכב

יכשמהוןיאסמורעיששןוילעהתירבה

ןמתצקורמאהדנהלעאבהשגועו'יבי

ןיאיהיואלקחיפנאלעאתוחארופצתי

אעריצבבותיקלמלארבגאוההסומיטיא

"'וההאמויבהיתיבלאתייחרופיצאביית

אוההסומיטיאןיאורמאםיתביעגנבןכו

ןמתאבייתאעריצבבותיקלימלאתיב

אוההםויבהיהו"אוההאמוינארופצ

ירמוגוורעשלכתאחלגי

םעטירמוגווידגבתארהטמהסבכו

ותרהטוערוצמהידנבסובכ-

המכוילעמהאמוטהחורריבעהלםימב

דוסמןיבתורעשחוליגםעטויתשריפש

עינכהלירציכרשבלכלערעתוריבעהו

םעטווילעתועפושההאמוטהתוחכ

"ונמדקשהממעודיויתונברק

ץחרוערזתבכשונממאצתיכשיאו

דעאמטוורשבלכתאםימב

יברעה

'בכשוילעהיהירשארועלכודנבלכו

יברעהדעאמטוםימבסבוכוערז

האמטמםדאלשוערזתבכשויהלםעטה

המשנהםשמקלתסמהתמהומכאיהיכ

שנועתעדירבכו'הבהלשוקלחאיהש

ומכאוהשהלטבלערזתרבכשאיצומה

לfראםידליהיטחוש'נששפנהתאגרוה

ןתינאליכיטחוסאלאיטחושירקתלא

םאיכהמאהיפמואיצוהלהזהעפשה

המשנאיהההפטהלעהרושזאווגוזתבב

אצוישכלבאהשודקהדצמהאבההרוהט

חוראיהההפטהלעהרושרדסכאלש

יכהלבקהימכחמתצקורמאוהאמוט

וחכלםיזמורהלרעהביבסרשארעשה

צוישכוןוילעהתירבהביבסרשאאמוטה

תוחורהםשיפטעתמהלטבלערזתבכש

•םשלוחלםוקמםהלאיצמהבםהה

רבכרמוגוהנזההתיכהשאו

םיאמטהימדהיכיתראיב
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תומירחא."

לכונאלשמולכךמעונשקבנוךדודהנפ
יא"ךמעקרוגישהל

ורמא'רמונושבלשדקדבתנותכ

הלעמלשורישכאבררקיוב

הלעמלשתורישהמהטמלשתורישךכ

תורישךכםידבהשובלםכותבדחאשיא

ןכםאישבלשדקדבתנותכהטמלש

יכעידוהךכלוידבהשובלומכאוהםדוס

תראפתלזמורדבםתויהיכםהשדקידגב

חדסחלשטוחלזמרדבבדבהלועש

תדובעוינבלםידגבויהכעווילעךושמה

םינבלםיסוסהארמןכו"ןבלידגבבםויה

'ויאורבלעשהתבשחמליוארהארמהיכ

שדקידגבםהיכעודיםימבץחרוםעטו

אשדוקישובלםהשדקידגבםגרתןתנויו

לילעאהיאלאבהדדישובלבםרבןוניא

יאבהדדאלגעדאבוחרכדיאלדלוטמ

תולרוגםיריעשהינשלעןרהאןתנו

דאמבגשנלזאזעהדוסירמוגו

"ומעטוודוסוראיבלזרםנמא

ידבעלארשיווהדכורהוזהרפס

דכאדאזרעדיווהד

אמויבהאליעאשודקבאשדקתאלןארש

אקלוחבהימלדימילכתסמווהירופכד

והייניבאקלוחהילבהימלורתאיאהל

יתייאלווהיילעגרטקמחכתשיאלדןיגב

ןיליבחהמכדלארשידןוהיבוחארכדאל

אלטנלןונמדזאדןוניאןירישמהמכו

היקלוחהאכזגרטקליתאדכהינימהלמ

יובוחןורכדיאלדאבזתשאלליכידןאמד

זמרהזלושיבליהולעןוחגשיאלואליעל

'ימוצעןיבולרוגהתיבשיםיגיידמקוספה

רקשתפשמישפנהליצהיביתכודירפי

ףיסויהמוךלןתיהמקוספבוהימרןושלמ

רציחוורמיאמולfיתובררמאמזמרנךל

לזלודגהרזעילאיבריקריפבווכוערה
רמא

ןישמשמשיונבאביכיגורחאהלבוקמה

הבהנשוהריבעםדארבעשןויכתורנב

ונעידויםשהולבקנהלבקםאוולהרתוה

אוההתאטחדוסו'רואןוכשיךרדההזיא

ייפרבכוםיבנעהטחסהשאהיכ-

תומירחא

ךיחאןרהאלרבדהשמk'"רמאיו

ינבאטחונראיברבכרמוגו-

'תרופכהלעאראןנעביכורמאוהזוןרהא

שממתרופכהלעאוהשדובכהןנעלזמר

ןרהאאביתאזבוהזהדעלבסנכיאלו

'רהברארקיובלזראותאזתלמיפרבכו

תיבלותסינכבלודגןהכבהיירקרתפןדוי

הוצמלשתוליבחתוליבחםישדקהשדק

תאז'נשתאזתארקנשרותהוכזבודיבשי

הלימהוכזבהפלעבשהרותיפהרותה

וכזבתירבהtתאזךמס''פיתירבתאז'נש

הלכל"יפתאזהשעישונאירשא'נשתבש

םלשוריתאזנשםלשוריתוכזבהלולכה

םיטבשהתוכזבהלעמלשםלשורי"פ

ןיכשהיפםהיבאםהלרבדרשאתאזוגש

'מאנשהדוהיתוכזבתאזההדמהםהילע

דמלל'נשהמחלמהויtיכיפדוהילתאזו

לארשיתסנכתוכזבתשקהדוהיינבתא

רמתהיכיפרמתלהתמדךתמוקתאזגש

מאנשתורשעמתוכזבהבקנורכזלולכ

תירישעהאיהיכשוריפתאזבאנינונחבו

תאזו'נשהמורתהתוכזבהדגנכרשעמהו

תוכזב"המורתהאיהיכשוריפהמורתה

ןיוכישדוסהואבתאזבסאנשתונברקה

סנכהלןיאיכםלשדוחייןינבבהדח"ל

םולכויכרצמקיפמהיהאליכהדעלב

הנאםישנבהפיהךדודהגפהגארמאנש



אמק תומירחא

וארקנןהודובכהלקולחלךירצ:ע

ונקתכעוםיכלמינבןהיתומשוםיכלמ

ינפמדימתןוצרליהתוהרשעהנמשב

ונאוניתונועלערפכלןברקונלןיאש

'ידקנןכלגרטקמונבטולשיאלשיארי

:ונקתשהמךא.'ןוצרליהתשהשקבב

'ןיינעההזמוניאוצרלויהיהלפתהףוסב

:המודהיהיאלשףוסןיאבלכהדחיילקר

רבדלכתבסאוהןוצרהיכעיטנב'ציצקל

ןינעכילוגוירוצייורמאבהלואגבםייסו

לודגהברהבתכוותלחתבופוסץוענ

םידבועלארשיויהיכןינעהדוסהזולז

םחלןישועויכאלמהםהוםירחאםיהלא

'גשןינעכחוחינחירכםהלםהותונברק

ךירצהתאוםהינפלתתניתרטקוינמשו

יפיתרוסמבוארקמבבותכבןנובתהל

ןושלבןנירקודו'ביתתנביתכיכיפל

חירלהינפלוהתתנוןכודו'אלבהבקנ

ראפתהרמאמאוהווהיתתנוירקוחוחינ

תאבוטםשרהלשרבכוהזןבהותרטעל

םהלהיהיכאלמהםגשקחצי'רהדיסחה

םהליוארוניאשהמילבקמתויהבשנעיל

'ויהםהילעתתלןהידבועלםיברקתמו

קחרתהלםהלהיהשאלאדועאלוהכרב

ןודאתחתםהשםעידוהלוםדיבוחמלו

'שאכריהזהלוהלשמלכבותוכלמולכה

לכואאלינרצעתםאחונמלךאלמהמא

ברהו'גלעתהלהלועהלעתםאוךמחלב

דוקפימאנהזלעואוהןכיכולבישהלו

ירבדלרוזחנוםורמבורמהאבצלעםשה

תלבקירמגלהרסאהרותההנהולזברה

הנקההוצלבאםהלהדובעלכוםתוהל

לשומהרשלרבדמבריעשחלשנשהב

אוהשינפמוליוארהאוהוןברחהומוקמב

ןוממשוןברוחאביוחכתוליצאמוילעב

םימדהוברחהיבכוכלהליעהאוהיכ

הלקהינפללאמסרמאהירכזיבררמא

םלועהתומואלכלעםלועלשונובר

ןתונהתאיאלארשילעותושרילתתנ

תושרךלשיירהולרמא"תושריל

אטחםהלשיםאםירופכהםויבםהילע

ןיגתונךכיפלהילעתושרךלןיאןיאםאו

ןברקלטבלאלשירופכהםויבדחושול

דחאלרוגוהלדחאלרוגרמאנשלארשי

והלועןברקהבקהלשולרוגלזאזעל

לכותראטחריעשלזאזעלשולרוגו

אשנורמאנשוילעלארשילשןהיתונוע

םהלןיאשלאמסהארוילעריעשה

עשרהבקהינפלמאםירופכהםויבאטח

תרשהיכאלמכץראבדחאםעךלשי

הליכאםהלןיאתרשהיכאלמהמ'ימשב

תרשהיכאלמהמה'נלארשיךכהיתשו

יכאלמהמלגריפחיbרשיךכלגריפחי

ןידמועkרשיךכןיציפקםהלןיאתרשה

יכאלמהמםירופכהםויבםהילגרלע

םייקנלארשיףאאטחלכמיקנתרשה

יכאלמהמ"םירופיכהםויבאטחלכמ

לארשיךכןהיניבךוותמםולשתרשה

"םירופכהםויבםהיניבךוותמםולש

רוגיטקמלארשילשןתודעעמושהנקה

שדקמהלעוחבזמהלערפכמוםהלש

תארפכורמאנשרפבילהקהםעלכלעו

ורמאלזאזעתלמוריפוישדקהשדקמ

לאfעוא#ועהשעמלערפכמשאמוינ

מ"ותישארבתשרפבםנינעיתזמררבכו

ילאתארקנההניכשהמוזוזיעווחכש

לעהנוממאוהיכלאמסםשבךבלםישו

ולשעבצהוםיערםירוהרהותאטחועשפ

ידכאיהםינינעולאלכבהנווכהוםודא

אלותודמהלכםהללארשיומילשיש

'נמתנהמיכםנידתעבגרטקמםהלהיהי

םיאטחהלכלע'תיוזינפלמןידשקבל

תומחלמהו



;"rתומירחא

לושתונברקבואצמאלחלתשמהריעשו

לבא'ויישאלםהיכונילעםלועהומואל

ובשחייכונילעובישיחלתשמהריעשב

המודאהרפבםגוםהישעמםישועונאש

'גיינעוהנחמלץוחמתישענאיהשינפמ

החורריבעהלחלתשמהריעשלהמוד

םילולגהתאודיתעל'נשןינעכהאמוטה

הזמוץראהןמריבעאהאמוטהחורתאו

'עשחתאחלשמה"דנבסובכבםעטןיבת

וריכזהשהמוהרפהתאףרושהולזאזעל

יריעשויפרשנהירפלשידגבסובכבלfר

ילהארנהיפלולfברהדכעםיפרשנה

למסלולישהתנווכןיארשארהוזהפסמ

יפלוkמסעפשלבקמםשמרשאהמלקר

ןיאולזברהרמאשהמלךרטצנאלהז

יכהלילחוילונממןנרקההיהיש'נווכה

'יכירצךאהנהלשויתודמןינעתעדירבכ

ךלמהתאמסרפןילטונןלוכיכולונא

לרוגולזאזעלאלרוגוביתכתרוסמבותי

יכעדוםשודקריםיריעטוךכלוניזזובל

ןיאוןוצרתעאוהזאןוילעהןוצרולגתהב

ותולגתהבוגרטקלוןיטשהלהמלםוקמ

"ויהולשאוהשהמיפכחכלכלסרפןתונ

םתורמשמלעםידמועםלועבשוחכהלכ

ייהת"םשהםרדסשהאירבהןוקתיפכ

ןיאץוחבונוציחהוינפבוימינפהוחכה

םיהלאההשעמלכיכערעגפןיאוןטש

םנמאעורגלןיאונממוףיסוהלןיאוילע

םירדסהוכפהתנוורוניצהולקלקתנשכ

"םיימינפהואציוםינפבםינוציחהוסנכנ

ירופסבזמרנןינעההזלכיכעדוץוחל

רפכאורמאבזמרנלזאזעהיכושעוקעי

רוגיטקהךפהנוינפל'כלוהההחנמבוינפ

ויהיויתוחכשהצורוונדעבץילמורוגינס

םעהןמךמעאנהגיצאורמאכוניתדובעל

:בשיו'גשרשילעוטץילמוההםויהלכו

םוינ

תוכמהוםיעצפהותובירמהותומחלמהו

לגלגלשפנוהשללכהוןברחהודוריפהו

אוהשושעאוהתומואהןמוקלחוםידאמ

תומהבהןמותומחלמהוברחהשרויהםע

םידשהדועוקלחםיזעהוםיריעשה

בותכהןושלבולחןושלב"קיזמיארקנה

ןיאוריעשותמואואוהארקיןכיכיריעש

ןברקהיהישחלתשמהריעשבהנווכה

היהתשלבאהלילחהלילחוילאונתאמ

ךכבונוצשוניארובןוצרתושעלונתנווכ

הוצוךלמלהדועסהשועשימכלשמהו

ינולפלחאהנמןתהדועסההשועהשיאל

דבעלםולכןתונדועסההשועיאשידבע

ןתנלכהקרומעהשעודובכלאלואוהה

הזרמשוודבעלסרפןתנךלמהוךלמל

יוהוצרשאכךלמהדובכלהשעוותוצמ

הדועסהלעבלעותלמחלךלמהםנמאו

הדועסהןמןינהנוידבעלכוהישהצר

והזוותונגבאלווחבשבורפסישאיהה

שידקמןהכההיהולאיכתולרוגלםעט

רדונווילאדבועכהוהלזאזעלויפבותוא

חתפ'יינפלותואדימעמהיהלבאומשל

ןתנאוהוהלהנתמהינשיכדעומלהוא

םשהתאמאבירשאקלחהודבעלםהמ

ןינעכםהלקלחודיוםהלליפהאוה

וטפשמלכיימולרוגהתאלטויקיחב'נש

םשהינפלודימעמהיהלרוגהרחאםגו

ונחנאןיאוולשאוהשולוילערפכלתי

ןינעכםשהןוצרלאלאוחולישבםינווכמ

אלךכלווילערפכליינפליחדמעי

סולקנאםגרתוללכונחנאותואטחשנ

יגשהוז"םשלחאהיכלזאזעלוייד'משל

הזינפמולזאזעלשומשלאללזאזעל

רציוןטשהשםירבדיתוקחיתוקוחלזרא

יבישמםלועהתומואוןהילעגרטקמערה

המודאהרפוזנטעשתשיבלןוגכםהילע



במק
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*."הנשבתחאלודגןהכקר

'תושרתילךכיניגבורהוזהרפסבו

אבר'נהכרבלעימל

אוההללעאלדלידבדסחדרטסמיתאד

ליעודסחירקיאדוההאkאליעלדרתא

'כרבתמואבקונתמסבתמוישדקהשדקב

םשיכםישדקהשדקלליעדסחההמו

שדקירקיאיאהרמוגוהכרבהתא"הוצ

וחלוכוןמתןילייעארובדדםישדקלכו
לכבהכרבוההדיגנוהאליעאשירמייתא

ןמתמדואבצורקיאדןוגיאדעאפוגיפ"ס

.וכוןיאתתוןיאליעואבצוחלכןיקפנ

רפכויינפלרשאחבזמהלאאציו

לאמוטמושדקוורהטו'וגווילע

אוהןוצראוהשןוילעהחבזמהbרשיינב

ליבשבהרפכלךירצושממזזינפל

ושדקוורהטווהזלארשילשןהיתונוע

לעופלהאבהשע"ןכולרשינבתואמשמ

,ירופכהזהםויהרקנכעיכעדויהזןבהו

תרפכםינשםירופכטועימיכהרפכאל

ןהיתונועבאמטנשהלעמלשרשיתסנכ

אוהןכוהטמלשkרשיתרפכוkרשילש

ביתככעו'םכמאהחלושםכעשפבומוא

ביתכאלרפכאםכילערפכיהזהםויביכ

kהבושתרקנההזהםויהםעיכלדרפכיא

לודגהמכןיביהזדוסעדויהםכילערפכי

"ןקתמתומלועהמכוהבושתהחכ

יתל:ךמסו
'כימסהםעטוגויחהיעשה

kומעםכילוייכוילעהדותהוםעטויפ

ארמיאאיההרהוזהרפסבוהרזגץרא

ךירטציאןיברקדהריעשואהבשכוא

הלעאשרפלאחבדמבבירקתאאלדע

האדוותאלןישיבןיתוערלכוןיאטחלכ

ינבאלכבהמהבירקתאאיחהןידכוהלע

אקלסדאתועראוההוןיאטחןוניא

ריעשאוההריעשוכרדלושעאוההםויב

ספאברמאנשוהזולונתנשלזאזעה

קותש"ןגרנןיאבושאהבכתםיצע

לארשייכחתוכסעסנבקעיוןודמ

זמרנחהדעירופכהםוימתוכסבםידורט

'הנבומוקמבשרפנשומכדודתכוסל

'בירקמהרפעלזמרתוכסהשעוהנקמלו
ורמאו'הגבשרפנרשאכתומוא'ערובע

רההיצחלעינמהיהאללזאזעהלעלfר

ונינעהנהוםירביאםירביאהשענשדע

ירמואשיוהזןבהוהפורעהלגעלהמד

ריעשינבךילשהשכיצמאווכתנךכליכ

תרוטקהןנעסכוםעטזיעלסהשארמודאו

דובכךרדוניאשוסרהיןפדוסברמוגו

תשידוסבראבתירשאכולןווכמבוארל

ושקהלןיאותוארלואביאלוורתסךשח

יכויפיתכןיבלגעלגרףכואצמשותואמ

תרופכהינפלוםעטוןידכאלששמיש

תויעיבשהדוסבעודיםימעפעבשהז"

הצקלזמרןלכםעתחאנומהיהיכלfאו

היהיאלדאלכוםעטוםמייקמהימינפה

בןאכרבליטנוןיינעכאוהדעומלהאב

רבדבקרהיוצמהכרבןיאיכיאשחב

'תואיפאםדאלכשוריבלזראועונצה

ילכהיהיאלדאינפםהינפומדוםהב'נש

םהלרמאקידצהןועמשהבתמשהנשב

עדויהתאןינמולורמאתמינאוזהנשב

שובלדחאןקזהנשוהנשלכבםהלרמא

ימעאצויוימעסנכנםינבלףוטעוםינבל

אלוימעסנכנםירוחששובלאבוזהנש

אkהיהםדאשעדויימווהבאראימעאצי

הזלכומעאצויוומעסנכנודובכוהבהש

דוחייבוינדאםעדבעהדחייתישידכוה

אביאלחורוושגידחאב'אעצמאיתלב

םינומעפהתוצמבהזיתזמררבכוםהיניב

םשסנכילםדאםושהשרוהאליכםהל

הלע
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תאטחהריעשתאותאטחהרפתאו

שאבופרשונחמלץוחמtאיצוי

ץוחביפרשנהדוסעדירבכוגותורועתא

םתואףרושהםעטההזמוהמקלחםהיכ

•םידגבסובכןועט

שדחבםלועתקחלםכלהתיהו

שדחלרושעביעיבשה

ושעתאלהכאלמלכוכיתושפנתאונעת

דוסמיעיבשהשדחהדוסתעדי"רמוגו

'ילזמרשדחלרושעבםעטו"תויעיבשה

ןכלעוהבושתלםלכולעתישתורמאמ

ןאכמושממהבושתהבושתימיםיארקנ

''כיתושפנתאונעת"ויהתלפתדוסןיבת

דוסבךליתזמרשהמבררועתהלךלשי

לכאלןיעודיתויהלאתוחכשייכןברקה

םדאבירביאשיןדגנכושאהךותמןברקה

םויבדאלךירצוומדוובלחןילכואהטמל

הtאהםירבדלותמשנווחורןיוכלתינעתה

חבזמאוהוtכהלעתיהינפלומצעןיוכלו

תרומתונממולבקישו,וינפלןכומהרפכ

ותינעתבדאמאישלfרונקתןכלעוןברק

אינוחנ'רתורשרדמיימדויבלחבשחיש

בורקןיאםכייחינבימכחלרמואהנקהןב

הימקאחינוםדאלשובלכםוקמהינפל

ןאמאמלעלכדתולעוןינברקלכמרתוי

והיאיתוערוהיבילהיושיותינעתבביתיד

בירקהנקלהילאחינדםילשןברקברקמ

הימקברקמהיפוגוהימדוהיברתהימק

ירקיאאתוערואבילואמופדאחירואשא

ןירטיסהמכלגילפתיאןברקהרפכחבזמ

היפוגשנרבדאתינעתןיקלוחהמכל

ןיקלוחהמכלןירטיסהמכלגילפתיא

אתוערואבלאלאאלכמליטנאלהבק

אבלואחומאפונבןוניאןיכלמאתלתו

ביהיאוהואלוכןמליכאאחומאדבכו

ביהיאוהואלוכןמליכאאבילאבילל

אדבכל

ןישיבןירוהרהוןישיבןיאטחונמהלע

הדותהוביתכדלזאזעדאנברקדאנווגב

םעטוהזולארשיינבתונועלכתאוילע

ןתנויויחהליעטהשארלעםתואןתנו

אשרפמורימאעובשבןוהת"ןתיוםגרתעב

רטפיואריפצשירלעאריקיואבראמשב

ארבדמלךהמלדקתשאןמןמזמדרבגהב

תיארבנרטפיוירודהתיבהוהדקוצד

לעאריפצקוסיוקוצדאחבדמלאריפצ

אקיזאחורוזהיניחדיוירודהתיבדארוט

יתעשיאדיבחלשו'תומיו'"םדקןמ

"לודגדוסןאכזמרנ

יזחאתםשרמארהוזהרפס

דבעדןאמתיאו

ןידבועלאהדודיבחלצאאלאהוןישרח

םעלבמהתךירטציא'נקתמרבגןליא

הילידןישרחןוניאלאנקתמהוהוהיאד

םתשרבגהםאנוביתכדיודיבחלצאל

יוניעדוזיחורידתםיתסאניעדחד,ןיעה

היבהוהאמומרושימחרואבווהאל

הרבדמהיתעשיאדיבחלשויתכיוניעב

ירשכתאאלדיוניעדוזיחאלוכבןימז

הידהבשמתשאדןאמאשדקדאחורלבא

יברקיאלםומוברשאשיאלכביתכהמ

"היחתאלהפשכמקוספבהזיתזמררבכו

םתונועלכתאוילעריעשהאשנו

לזראירמוגוהרזגץראלא

ושעהזוילעריעשהאשנוהברתישארבב

לכתאריעששיאיחאושעןהרמאנש

בקעיחכמעודיהזו'םתתונועםתונוע

םשיכעודירבדמלוחולשםעטויושעו

לאוהמלזראוהרזגץראלאוהזוומוקמ

םלכתוינערופהויהישיתרזגשהרזגץרא

והזוםשתוכלוהינבלעאבלויוארה

םימבותרהטוחלשמהידגבסוביכלםעט

"שודקךינחמהיהוביתכדםושמ!

י



נמק
תומירחא-

ושגרההןמדחאלגשומאלושגרומונניא

'תוקדלתגשומהנניאהמהבהשפנרשאכ

.שאבותוקדלשוטיינחוראוההזהףוגהו

תרבסרבדלכבהבכרההרשאכוריואבו

.ךכתודוסיידמםיבכרומבדספההוהיוהה

יכתודוסיינשמולאםיבכרומבאיה

היהידרפהבויחףוגלעבהיהיםרבחתהב

ידשבורמאנםירבדהששלfראןכלתמכ

יכאלמכ'גםדאינבכ'גתרשהיכאלמכ'ג

ןיסטותרשהיכאלמכיפנכםהלשיתרשה

תויהלדיתעשהמןיעדויותרשהיכאלמכ

ןיעמושאלאדסןיעדויזתרשהיכאלמכ

ןילכואםדאינבכ'גתויהלדיתעשהמ

םדאינבכןיברוןירפוםדאינבכןיתושו

אוההתימהתרבסוםדאינבכםיתמו

'יבכרומהלכבהבסהאיהיכרובחהדוריפ

הארנרשאכתודוסיתולקבהסיטהתבסו

:תודוסיהוריואהושאהינפמיכףועבםג

לכוחרופוסטאוהםיטעמובםירחאה

םולכםידבכהתודוסיהםהבןיאשולןכש

ןינעוופעייאלווכליהלודגןתסיטש

תוחירהשאהוםימהןמךוחללהליכאה

ןינעאוהוםימהךוחלתשןינעכתוחילהו

האיצגמרגינהילעבושעירשארטקהה

שאהשבויתרשאשבויההתבסוםידשל

איהרשאכהריזחהלךירצוםפוגבריואב

'ונממךתוהשהמףילחהלםדאבהליכאה

ויהלדיתעשהמןיעמושורמאשהמןינעו

תודיתעהולבקיםימשהריואבןתסיטביכ

ידיגנםהוריואבםינכושהולזמהירשמ

תודיתעהיפנכילעבםגודיגיםשמוילתה

שרפארשאכוםישחנבהסונמאוהרשאכ

חמןיעדויםניאולאוולאוהנבומוקמב

תוקוחריתעלוםיברםימילויהלדיתעש

ולבקישבורקבתויהלדיתעבועידויקר

גחבזיולקנא'גריתכלואבלרזגנכודשה

לכמאנשאלוכלביהיאוהדבכהאדבכל

תרמגודכאוהו,םיהלאםיכלוהםילחנה

רסאנןכלעיכםישרפמשיו,'וכוםיה

יוניעהו,הייתשוהליכאםירופכהםויב

תירישעאיהשהנושארההריפסלזמר

הגשההבןיאשהלעמלהטמלמהנמתשכ

םעטטשפהיפלהזלעףסומללכןויערז

בורמיכוינפוגהתוואתהעינכהליונעה

םהלןקתומעלעותלמחות"םשהתבהא

אלשםתונועלערפכלהנשבדחאםוי

'םתאסאלמתת

ואיבהאלדעומלחאחתפלאו

רובעבםעטהירמוגו

המתלשממםוקמרבדמבלארשיויהש

הבועטיןפץוחיטוחשםהלרסאהזעה

'רכנוםעטיפרבכוהזןבהוךפשםדוהזו

רכנוןיבשישלדבההווימעברקמשיאה

סולקנאםנמאשפנההתרכנוןיבושיאה

אשנאםגדתושפנהלעתרכמולהצראל

•אוהה

תאלארשיינבואיבירשאןעמל

םיחבוזםהרשאםהיחבז

ןהכהקרזווגוהלםואיבהודשהינפלע

םיקוספהולא'מוגו"חבזמלעםדהתא

ןבהו"פשומכץוחיטוחשוסיאלםעטםה

יחופתלשהדשאוההדשהינפלעורמא

םימלשלוכאלהוצןכלעוןיקובגרהנש

"םלועבםולשםיליטמה

םיריעשלםהיחבזתאדועוחבזיאלו

רשאכיכעדלfןבמרהבתכוגו

תישארבהשעמבהלחתבהאירבההתיה

'וכתמהויחמצהוםייחילעבלכודאהףונב

יהלאחכבםתעבראורבחתנותודוסידמ

שמחלכלשגרומסגףוגםהמתויהל

הריציהתיהךכותוסגלוויבעלתושגרהה

ףוגםהמהיהוריואהושאהןמודוסיינשמ

םידשל



תומירחא*-יי

ץוחמוילעהרושאמוטחורםהבקסעתמה

"ובשומהנחמל

ןירתכןיליאלכאנתרהוזהרפס

אפוגבולילכתאאלד-

ןאמלכבאסמוןיבאסמןיקחרוהלוכ

אנאת'ןילימןוהנמעדנימלןבגלברקמד

ןאמחדושמחתיבגלןוהלדאתבואתיאמ

אוההבוהבללכתאלואשידקאפוגוהב

ןישידקןיכאלמאהיכהיאאמיתיאואפונ

םולשוסחדאלאפוגדאללכבןוהיתילד

ןווהלאלאפוגדאללכמרבלווהיא

שישרתכות'וגויתכוןימייקתמאלוןישידק

לארבגשיאהו,םיניעתואלמםתובגו

ןוהיתילדינהמרבםדאדאללכבוחלוכ

ברקידבאסמויבאסמוניאד'פוגדאללכב

הלאמשדאחורמוהלוכאנאתויוהיידהב

אפוגדאללכמןיקפנוםדאבםסבתאאלד

ינינבוןיחכתשמהיבוקבדתאאלדאשידק

אמלעבןיטאשוןילזאוןיבאסמוהלוכךכ

אקבדתאלאבראמוהתדאבקונבןילאעו

אפוגדאללכבקפנדהאמדקאנידוההב

ןחרפוןימלעלכןטאשותתלדןיקירקיאד

ןוניאךכינינבו'פוגדאללכבןקבדתמאלו

ינאסמכאתתואליעלדןירשמלכמרבל

הנחמלץוחמבשידדבהילעביתכד

לfרתנווכיכחיכומרמאמההזמובשומ

ןישבולרומגלכשםהיכףאםיכאלמהיכ

והזוהלעמלםתויהבףאםימעפלהרוצ

'םיכאלמהלעתרולכיהרפסבםרמאמ

'הזןבהו'וכוהנבלשאתוסכיפטעתמו

שרופמרזעילאיבריקריפבורמאןכו

ןיחלשנןהשכינשםויבוארבנשיכאלמה

םיתרשמןהשכותוחורכןישענןהורבדב

ויכאלמהשועמאנששאכןישענןהוינפל

ךרוציאהתעמוטהולשאויתרשמוחור

יכהזןבהוינויהמכחלהרותירבדךפהל
אוה

ךורצןוהבתילדםידשלהולאאלםידשל

וענמיאליכךרוצםושםהבןיאשרמאי

םושושעיאלואבלדיתעלקזיהםוש

רומשישקוחרבועידויאלםגותלעות

אלןכםגןושלאוהוותעדבםדאהונממ

tsםיהלאיכהלשממחכאלרמאולאכהו

םידשבןיאשרמאיםהלאתולייאןושל

םהבךרוצןיאךכלוחכםושותולייאםוש

ירבדכע,'תואיאבטיהםגוועריאליכ

ירבדבשייכילהארנו,לfלודגהברה

ןמללכףוגידשבןיאיכורוישםירבדלזר

ארברשאונדמלישרדמברמא'תודוסיה

tםידשהוארמואהיינביברתושעלםיה

שדקםפוגארבאלשדעןהיתושפנארבש

ףוגאלבחורוראשנוםחינהותבשהתא

ומצערמאמההזו'וכורוטפהילעאבהו

אתעשבורחאןושלברהוזהרפסבאבוה

ןיחורירבהדוהאתבשלעימליעבדכד

תתאדדעןולםייסאלדעוןימלעוןידטו

חנאהימקתביתיוונוקיתבאתינורטמ

םתנווכמארנומילתשאאלוןירבןוניאל

תולצאנתוחכםהקרללכףוגםהבןיאש

םולשהשוערמאנםהילעוןידהתדממ

םידדושםהיכםידשןיארקנוערארונו

םיפשכבורמאשןינעכתונוילעתוכרעמה

'וכוהלעמלשאילמפןישיחכמןהש

האורהבלרעתשישףונןיטבולימעפלו

ומדאייומדאוהניאלזראשןינעכםתוא

'אסכהתיבבםגוהברחבאוהםמוקמכעו

לצאקבדהלאוהםתוקקותשהוהזןבהו

םהיכתוכרבבאתיאדכםימכחידימלת

חרקקותשמההשאכחתבקבדהלםיבאת-

ימלהאמצהןיחלשהתיבהדשכוהלעבל

הבכרמהןוקיתכדומחףוצרפםהבשייכ

השענאלהזםעטמוהזןבהוהנוילעה"

ןכלע."ןיביליכשמהוםלשףוגםחמ



דמק .תומירחא

םדחיוסיכדוסוגוומדתאךפשולכאי

ןמדןיאשירחאהמלדובכהלקולחלאוה

אלשידכםגוחבזמהלעקרזנולאלש

דועשיו'ימדיסכתלאץראךפהטולשת

האמוטהתותכםשוצבקתיאלששרפל

דיתעינאשומכםנוזמאוהםדהשםידשהו

שידועםדהלעולכאתאלםעטבשרפל

יונשרבדוהםדהוכיפשיכרובעברפל

שפנוןינעכוילעתגרטקמהמוהבקהלצא

השענשכתיו'תיםשההוצעושתםיללח

'היפהצפקהתלועומאנשותוסכלרתיהב

חיחצלעםמדתאיתתנומאנךפהבםנמא

ץראההתלגוביתכותוסכהיתלבלעלס

t"היגורהלעדועהסכתאלוהימדתא

םהילתרמאושרשיינבלארבד

ןושלריכזה,םכיהt"ינא

זמרהשיינאןכםגםרמאוהרימאורובד

השעמכרמאווזועתניכשלוהכקהלםהב

רוסיאלעריהזהלאבשכםירצמץרא

'וגוםירצמץראהשעמכרמאתוירעה

תכללאלשתוירעהרוסיאםעטיכורוהל

שרפנשומכהממתועפשנהולועפהירחא

י''פהןמדחאל

תאויתוקוחתא-םתרמשו

השעירשאיטפשמ

סולקנאםגרת"ינאםהביחוםדאהםתוא

ונילצארקיעהיכאמלעייחלןוהביחייו

רחאלקראכילאמלעיאהבתוצמהרכש

:ארקנהתוכלמלסנכיקידצהתריטפ

כהנדומעתםשוהניכשינפליבקמו

תייחתדעוישעמיפכתחאלכתומשנה

םיכוזהוכזיןכירחאוןידהםויוםיתמה

,ןורחאהלומגהאוהשאבהםלועהייחל

ץראההקלחתנשומכיכןמאהועדו

תומשנהלכץובקךכלארשילכץובקב

פלועהתלחנםהלקלחתתןידהםוירחא

יפלרמאמההזיכףאלודגרקעאוה

תויוההרשעמםתוליצאןיאיכזמריתעד

ורמאכעהאמוטהתוגרדממקדתושודקה

ויהאלותושמשהןיבוארבנשלזרםהב

ורמאןבהוהזןבהוורמאמרשעהללכב

רבכותורודלםהלתאזהיהתםלועתקח

ןאכהריכזהןכלעותאחתקוחיפתעדי

.הזןבהוםידשהתרהזאב

רגהןמולארשיתיבמשיאשיאו

לכלכאירשאםכותברגה

תדובעלעריהזהשירחאוגוינפיתתנוםד

יכםדהלעריהזהםהלהחינזהוםידשה

'תדובעתארקנכעוםדמאוהתירטקהבומ

םיפשכמהןישועשרטקההםשאיצנמרגינ

םדאהםדבוםידשהםהלרבחלוברקל

םשרגנאוההלמהיפו"רתויבורקאוה

הרטקההםשהאיצנמרגנהםדאהםדל

םדהובלחהיכ'וההזלעףסומיךכקנה

יתבתכשםימעטהןמהובגלםידחוימ

ובעגפתונממםדאלכאםאוהלעמל

תלכואהשפנבינפיתתנוןינעכידהתדמ

תרכהםעטוהקלחחקוליכםדהתא

,ושרשמתרכנהףנעכאוהיכיתשריפ

."םדהתליכאוסיאםעטיתשריפו-

ינאואיהםדברשבהשפניכ

חבזמהלעםכלויתתנ

שפנבאוהםדהיכםכיתושפנלערפכל

םדבאיהתימהבהשפניכורמאירפכי

הקלחהלתתלחבזמלאוהםדה3עו

הארמלכלזראוהיפהצפקהתלועו

יוסכבןיביוחוןירישכמוןירפכמתימומדא

הארמםימבברועמהםדבשישןמזלכלר

םיערזהרישכמוהקירזרפכמתימומדא

.בטיההזןבהויוסכבבייחו

רשאלארשיתריבמשיאשיאו

רשאףועואהיחדיצדוצי

אבה



תומירחא:י

וברקתאלורשבראשלכלשיאשיא

רוסיאםעטיליינאהורעתולגל

לבוקמרבדהלבקהילעבלןיאתוירעה

בישהלאלשעטהיכורמאםתצקקריוב

יכורקעלףנעהוושרשלדרפנהרבד

הבסרחאהבסונלוכונחנאשרחאמ

םיפנעהתושעלןיאהזמהזםיאצמנ

ומצעינפבשרושךליאוךליאיטשפתמה

ןמםיטשפתמהםיפנעהםהםיבורקהיכ

םיפנעהןמתוחללבקלםהלשיושרושה

אבהושבייתמהיהיכםמצעמאלםירחא

הבכרמהמוההףנעהושבירוגהורעהלע

אליכותוחאברסאנאלןיקלבא'נוילע

?ירצונןוילעחכמיכהבסחאהנסוה

םינורחאהןמשיו,תישארבימיזדגנכ

םעטכאוהםעטהיכתוירעהדוסבורמאש

ותחפשממתמהםשרכיאלשרובעהדוס

ותחונמוקמהזיאותמכחבורבישההארו

םאורכזבאבםימעפליכויבורקלורסאו

ויבאלעאביאמשוהבקנבאבהכזאל

'ורעוךיבאתורעםעטהחודודוויחאוונבו

'ארנהםנמאםירכזברבדמהךיבאיחא

והונאבהרבכשרהוזהרפסבללרעדמיל

ותוליצאשרובעבאוהעטהיכהלעמלדוע

תולצאנהתולועפהירחאתוטנלןיאהממ

שיו"ושעיפוtןינעבהזונזמררבכוםשמ

תוירעהםעטבורמאשינורחאהןמדוע

רבכ"םתנווכאיהוזוםירחאםינינע

ןיאמתולצאנתוריפסרשעיכתעדי

עיפשמו'תיוילאתובורקןהותיו'תףוס

היכךיתעדוהםגןהבדחייתמוןהב

'הלעמלןימגופהטמלשתולועפה

אוהתוירעהןמתחאלעאבהו

הבכרמביכךלמלשוטיברשבשמתשמ

ויחאבשיאהברוקהדוחיייוצמהנוילע

םגופומאלעאבהיכרמאווקבודי

הגינג

-"

תאזרמאנשוליוארהיפכדחאלכאנה

ביתכוהלחנבםכללופתרשאץראה

יכעדויתאזיפתעדיו"ידבעתלחנתאז

דעוריפבןיעודיןניאאבהםלועלןיכוזה

תרומשבושרפתיםויהותואבשןידהםוי

יוציק"רפעתמדאינישימםיברורמאנש

םהילעזירכמשירומגקידצשיםנמא

"חלןמוזמינולפןידהםויםדוק

יויריבחואביקעיברןוגכאבהםלוע

ינביתיאריחויןבועמשיבררמאםהילעו

לזלודגהברהבתכו,םיטעומםהוהילע

םהלותנבהיפכתוצמבםדאהייחיכעדו

לבקלתנמלעמשלאלשוצמהשועהיכ

םימיהזהםלועבםהבהיחיומלועבסרפ

מאנהזלעודובכבוםיסכנבורשועביבר

"ליאמשמלושוריפודובכורשועהuמשבו

תוצמביקסעתמרשאןכודובכורשועהב

ןידבועהןהשאבהםלועבןהבתוכזלמע

יטפשממלצנהלםתנווכבןיכוזהארימ

ןיקסועהו'ןילתבוטבםשפנוםיעשרה

כזנהןינעכיוארכוןידכהבהאמתוצמב

שידםכלגישהויתקחבםא'שרפבהרותב

םייחלהזהםלועבוכזיוגוריצבוריצבתא

םלועהייחבוםלועלשוגהנמכםיבוט

יניינעלכםיבזועהוםשהמילשתוכזאבה

ןניאולאכוילעחיגשמןניאוהזהםלועה

םארונבםתובשחמוםתנווכלכוףוגילעב

ךונחווהילאבןינעההיהרשאכדבלב

דעלויחידבכנהרוצבםשפנקבדהב

והילאמבותכבהארנכםשפנבוםפוגב

םישרדמבאבשומכוהלבקבונממעודיבו

תייחתבםידמועהאבהםלועהינבוךונחב

וצמהרכשבםיבותכהורמאןכלוםיתמה

תכראהוהיחתןעמלךימיןוכיראיןעמל

יפכםייחהינימלכלולכיןושלהיכםימי

ילזדבעידחאלכביוארה



המק
תומירחא

ויחאתבאשילרתומםדאההמינפמדועו

אשנהלהשאהרסאיתויבאתוחאברוסאו

ותדודאשילשיאהרסאנשומכהדודל

ןמהלעמלאוהעיפשמהיכןלוכבםעטה

ונתשיךפהבםנמארתומהחלבקמה

-" יתישארבירדס

דלומלריבעהלןתתאלךערזמו

4עהרוסיאךמסרמוגו

םוקמלכבתימדנזעיכתונזהרוסיאל

ולודלונשםתואםאאנקמאוהותונזל

ףואינללשמנלעןינעלכוזערחאונזי

תרשעתויהביכןבהוילשמרפסבותככ

שמחןינווכמויהותוחולינשבתורבדה

אלדגנכךלהיהיאלווכמהיהשמחדגנכ

טשפשהערהנומאהםשהזמרנףאנת

'ץראהןמאמוטהחורריבעיםשהםלועב

ראהןמריבעאהאמוטהחורתאויתכדכ

'הזמרנאלשםלועבהנומאאצמתאלש

תדובעוהדצבהתבושתשאלאהרותב

ורוסיאןיבתשאהתדובעאיהךלומה

וסינכיאלשםעטהועקעקתבותכםעטמ

"הזןבהושדקהלכיהבהאמוטהתוחכ

חושגוזהןיאיכבכשתאלרכזתאוםעטו

דןימהםויקםשמשהבקנורכזבםאיכ

עיפשמהןמהשועהולבקמועיפשמתמגוד

גווזשומכו"תישארבירדסהנשמלבקמ

גוויזךכדוחייהלעזמורוגוזתיבבשיאה

יתויושריתשהשועולאכםירכזינש

ןתתאלהמהבלכבוםעטןיבתןאכמו

עםיהלאתרוצברעלןיאיכךתבכש

ילוחשדקהןמתושעלהמהבתרוצםע

kלכבואמטתkתלמןבהוגוהtשמיכה'

רמאוםיוגהואמטנםשותואבתואמוטה

יחלשמהאוהינאיכחלשמינארשא

'קתוהילענועדוקפאוראהאמטתו

תעדירבכהיבשויתאץראה

איהשהניכשבםג"נבהםאארקנההניבב

איהךמאךמאתורע'יתכךכלויחלכםא

ךלמלקרןהבעיפשהלןתינאלוימעפב

לשוטיברשבשמתשמהוהלעתידובכה

םגופויבאתשאלעאבההתימבייחךלמ

קידצלבאארקנהחצנלשוגוזתבדוהב

'קנהkרשיתסנכבםגופותוחאלעאבהו

ןבהוהלכיתוחאינגליתאבמאנשתוחא

'בלזמרץוחתדלומואתיבתדלומורמא

הרובגוהניבםהשיאווגיתבבשישויחא

םהשיארביתבבםהשורחאויחאינשלו

דוהבםגופותבתבלעאבהווכלמודוה

ונבתבלעאבה•הרובגהתבאוהש

יתשלעאבהחצנתבאוהשוכלמבםגופ

בקעיםנמא'תוכלמודוהבםגופתויחא

הולאהתאהבקהולרמאשהעוניבא

וטיברשבשמתשהלולרתוהינותחתב

רורצןושלרורצלםהברמאוךלמלש

'ורוניצברשקהשועםהילעאבהיכרומה

אבה'הגוזתבלועיפשיאלשהבכרמה

לשוגוזתבאוהשדוהבםגופותלכלע

'נוילעההלכבםגופםנודסהלשונבהצנ

ומחאיהשהרובגבםגופותומחלעאבה

ידוהוהרובגבםגופותדודלעאבהחצנ

לשותדודדוהוחצנלשותדודהרובגה

'ירכזנהומאוחאוויבאתוחאםהותוכלמ

םינבולשישויחאתשאלעאבהקוספב

ונבופתלחאחצנתשאאיהשדוהבםגופ

ויבאתשאלעאבהתוכלמותבוקידצ

תוירעברמאודסחהתשאהרובגבםגופ

גוזתבהלנמםהילעאבהשהלגתאל

תוזמורםלכתוירעההנהו,התרבחמ

םגוזתבמתולבקמההלעמלשתוחכל

םילאוששהמלעויאזימרבאמיכחלו

תרשאברתומבאהיחאהמינפמםלועה

ויבאיחאתשאברוסאחאהןבוויחאןב

המכ19iאטי



תומירחאינ-

שרשיץראדאריואלfראבעויערתוארמ

והזםשארלערשאקצומהינפמםיכחמ

היהתאלתוצוחוץראהשעאלדעדוס

הצוחהותואאצויו•הצוחהתמהתשא

דבכנהםשללכהשפעאראלץוחבכעו

םיתרשמהרובעבמילשהבהרהטהןיא

םהיהtירחאיעוט'ימעהוהילעםינוממה

םורמבםורמהאבצלעהדוקפ'נשוהז

רובעבוהלעתיותאמלכהשפעארמוגו

תנווכמובושייהתיעצמאאיהרשיץראש

תוצמשיןכלעהלעמלשםלשורידגנכ

ראלהצוחבתוגהונןניאשוץראבוגהונה

בותכהםהילערמאשיתוכהןינעוהזו

רמאוץראהיהלאטפשמתאועדיאליכ

םצראבםישנענויהאלםיתוכההנה

ושעורשיץראבםאבבוםהיהלאםדבעב

ליראהתאםהבחלשינושארהםהישעמכ

לגורכנההלאתאוריסהבקעירמאןכלו

םקיחtהנושאריתמלשווהזץראלואבב

יצראתאםללחלעםתאטחוםנועהנשמ

תאואלמםהיתובעותוםהיצוקשתלבנב

םכתאאיקתאלוירפסבונשןכויתלחנ

הננניאוצראראשכהנניארשירא'ראה

ומעןיאוםשדועוהריבעירבועתמייקמ

ירשמדחאיאשרהיהיאלשירכנלא

אליכןבהוםהילעטולשלואבלתומואה

רשיץראבישניתשהעוניבאבקעילויה

םערבקילהכזאלוץראלהצוחבםאיכ

'ודגהברהבתכוויתובאמשובייכןהיתש

הגושארהץראהןיבהל'כזתםאלבאלז

םאשרפברכזנהוישארבקוספבתרכונה

המןיבתוםלענובגשנדוסעדתיתוקוחב

דגנכןווכמהטמלששדקמהתיבלזראש

חתעמולזדבעהלעמלששדקמהתיב

םעטו'ץראהמטתוקוספהיפבןנובתה

רשאשאהקוספביפהילעהנועדוקפאו

תתנ

tרשיץראחבשרופסבלfרוכיראההמכ

הצוחברדהלכורמאשדעתובותכףוסב

םעטההולאולןיאשימכהמודץראל

החכםשולכהארב'תיארובהיכאוה

םעוםעלכלןתנוםינותחתבםינוילעה

'אנשעודילזמובכוכםהייוגלםתוצראב

םימעהלכלםתואךיהלא'יקלחרשא

רשרמאנשןינעכםירשםהלשישדועו

ירשםהשןוילעיכאלמםהוןוירשסרפ

ושייהתיעצמאאיהרשיץראלבאהילע

ןתנאלומשלתדחוימםשהתלחנאיה

לשומוןיצקורטושהילעהלעתיאוה

ולדחוימהלארשיומעלהתואליחנהב

יכמאנורמוגוםיוגןוילעלחנהברמאנש

אוה'אבבשויההנהוירמוגוומעיקלח

הממחכלבקמויעצמאהוקהתחתבשוי

תחתסנכנץראלהצוחבבשויהוודגנכש

וקמהיפלותלוזמחכלבקמותרחאושר

'שישרתחורבל'גויקיווהזםשאוהרשא

והזחרובאוהםשהינפלמיכ'יינפלמ

הדרפהבהמאתאוהיבאתאהתכבודוס

הכיאשרדמבלזראו"ןייוברןיתאהוםהמ

והבאיברישפנהרמא"יקלחקוספב

'נידמבסנכנשךלמללשמןנחוי'רםשב

ןידהילוכרטסיאוןיכרפואוןיסוכודומעו

יאבגלליטנאנאןלפסוכודרמאהוה

יבגלןילוכרטסיאביסנאנאמאאנרחאו

ךלמהאלאלטוניניאינארמאדחאחקפ

ףלחתמאלוהיאוןיפלחתמוהלוכדומצע

וtוהמחלןידבועולאםלועהתומואךכ

לשולרוגבהנקהלבאהנבללןידבוע

?יאדכישפנרמאיייקלחדההאוהרשי

ןינעהדוסולזברהבתכויסוכויקלחתנמ

ומואבקלחהלעתיםשהאצמאליכאוה

יפללארשיץראבולארשיבקרתוצראבו

םיניערהטביתכוןיאמטןהורוהטאוהש

יש

:
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'נמדזמןוניאדורומשתיתותבשתאו

אדלעואפוגאוההבאשפנל

יתותבשתאואדורומשתיתותבשתראו

והייגוזלןכחמידןוניאלהרהזאורומשת

ביתכדהמכאנמוקואאהותבשלתבשמ

ורחבויתותבשתאורמשירשאםיסירסל

: ייתירבבםיקיזחמויתצפחרשאב

כוהיימרגיסרסמדאירבחןיליאיסירס

ןניאואתיירואביעלמלןינבןימויראש
ורמשירשאדההתבשלתבשמןאכחמ

תאךכינינבורבדהתארמשויבאואדכ

ואריתויבאוומאשיאורומשתיתותבש

אשפנאדורומשתיתותבשתאואפוגאיה

םעטיתשריפרבכ"אדבאדקבדתמאלוכו

'דובכלםאלבאוארומלבאלםאתמידק

ריהבהרפסבלfרתנווכהארנשהמיפלו

רמאאלכעורומשורוכזלזמריתותבש

אלמלורמאשלfרמאמןיבתןאכמויתבש

לכןיאןתכלהכתותבשיתשbרשיורמש

רוכזלזמרהוםהבתטלושןושלוהמוא

לזמרומאוויבאהיהיהזיפלורומשו

.רומשורוכזל"יינאךמס3עולועועורזל

הכסמיהלאוםילילאהלאונפתלא

יכעדירמוגוםכלושעתאל

ןהבוטלןהלועפלתרוארהשוחבחכשי

קוד"קיזמערהןיעהןכלעויערל

הלעשתודיריהותוילעהרפסמבחכשתו

ורמאנםרפסמבלארשילםעלבהארשו

יתיבאאלורמאנשוהזלארשילעהשמל

לציוםכתאךרבךרביוםעלבלאעומשל

לציואkןאכביתכןיאליצאוודימםכתא

ןיעבטיבהוללקקידצםאןכו'השמוהז

הזלכמךפהושעלרחאקידצךירצערה

וטללועפלישוחבחכשייכןיבהללכות

אוהךורבשודקהריהזהןכלעוךפהו

תוארהשוחחולשלאלשלארשיתא

,ינשרדךלרמואקוספההגהוידמעתתנ-

ורבעביכהיבשויתאץראהאיקתושוריפו

םיאונשהםירבדהראשלעותוירעהלע

ואבבוותואאנושבנה'שההיהי'תיוינפל-

אלותרכזנהץראחותואאיקתובקבדיל

תורוהטהתומשנהראשכותמשנלבקת

ברקמתושועהתושפנהותרכנוםעטוהזו

ולגלגתייכםמעברקמישרפמשיו"םמע

ינשעאלשןינעכםלועהתומואבימעפל

שישילהמודמכיכהירבדמהמתינאויונ

הימעמאיההשפנההתרכנוינהכתרותב

ורמאדועו"ינפלמלתחאםעלךלתלוכי

םלועלשונוברעשוהוינפלרמאיחספב

יתעבשנרבכרמאתרחאהמואבםפילחה

תמאהעדויורחאהמואבםפילחהלאלש

"תמאהךרדביגכירדי

םישודק

לארשיינבתדעלכלאורבד

םישודקםהילאתרמאו

ועטיtשםריהזהויהת

שדקהםוקמבקבדהלקרהאמוטהדצל

יכוהזותוצמהתשודקוזלfררמאמוהז

•ינאשוריפתעדירבכו'ייינאשודק

'ואריתויבאוומאשיארהוזהרפס

רבדאתעשביזחאת

איירבחןוגכהיתתאבאתתלשדקתאשנ

אתעשבתבשלתבשמוחיימרגישדקמד

ןידכהנמדזמאתכרבוחכתשאאווערד

אפונאתבשדאשפנדחבוהלוכןיקבדתמ

ויבאוומאשיאתכאדלעותבשבןמדזאד

איההבאפוגלדחאגוויזןוניאדוארית

יאשדקתאלאתעש

. י
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םישודק

:

ןיקקזנימשהןמןידבקעוצהלכויתפשל

תלשממאוהזאשהלילהאבבהנהוול

םשהינפלונובלעעבותריכשהםאהמ

תנוממהןידהתדמובעגפתהמהלעתי

"םיאטחהןמערפיל

תלועפןילתאלרהוזהרפסבו

אליאמאריכש

ורכשןתתומויבעמתשאאנירחאארקמ

אk.וכואוהינעיכשמשהוילעאבתאלו

אמלעליוניגבשינכתתאלדרהדזאםתה

דהמכשינכתאלךנמזיטמיאלדדע

אכהמשמשהךשחתאלרשאדעמתיאד

אשפנלילשאדןאמארחאאלמאנפילוא

אקלתסאליומוןוטמוליפאאניכסמד

הילבהיוהישפנלםילשאהלקאמלעמ

•וריתיןייח

ןאמיזחאת'ריכשתלועפחלתאלו
ליטנוtגכאניכסממארגאליטנד

ריעזאוהיאהיתיבישניאוהילידהישפנ

הישפנריעזאויומויריעזאהבקווהיישפנ

וקפנדןלבקןוניאלכאהדאמלעוההמ

ימקיקלסוהלכאמויאוההלכהימופמ

הישפנאקלסרתבלהימקןימיקוהלק

'ילבקןוניאבןימייקוהיתיבינבדוהישפנו

רבאוההלערזנתאוליפאןידכוהימופד

והלוכןימלעהמכוליפאוןיבטהמכשנ

דועאלוהינימןיקלתסמוינימארקעתמ

יבררמאדונייהואקלסאלהישפנדאלא

והינובלעמווהיינימןבזישיל'נמחראבא

אוהוילאולתרישעוליפאולוכיהומקואו

שנרבלכמוליפאואקוודושפנתאאשונ

דיבעאנונמהברהוהדונייהואנכסמשכ

היתדיביעמקילתסמריגאאוהההוהדכ

ךשפנלוטהילרמאוחירנאהילבהי

רמאוליפאוךנודקפליזאיאבגתדקפאד

'מא'עבהוהאלאניעבדדעןדיבאה"היל

אנודקפ

ןתונאוהיכהכסמיהלאוםילילאב

סנכילשכםשמסנרפתמהערהרצילןוזמ

הרושאמוטהחורםשיכרוסאשזעיתבב

הצראלשםהרבאדבערזעילאמהיארו

"זעמתיבההניפשדעןבלתיבבסנכיל

םיליטהלונפתלארהוזהרפסבו

ריסארמאאבאיבר

אלוןיממעזועטבאלכתסאלשנרבלהיל

והיינימהאפרתיאלאלווהיינימאנהתאל

שנרבלהילריסאדוהבאלכתסאלשכו

אבא'רךירטציאאלדרתאבאלכתסאל

ךדבעלךזועהנתיננחויtהנפמאוחתפ

אריפשאמלעבהבקלהילהוהאליכו

יכהאלאיננחוילאהנפמאוהיאדדודכ

הנוממוהוהבקלהילתיארחאדודןנינת

דכוןירישמוןיאליעןיסולכאהמכלע

דודיאהבלכתסאאמלעימחרלהלקיעב

יאהדוריפשומלעסייחוןיפנאהילריהנו

אתלגלוגדאשירוהלוכןימלעלריהנדוד

בהדדינייזיסיסכטעבשבתמקתאבהדד

הילבקלהכקדאתוביבחוהומקואאהו

הלקלאיבגלהילידאתומוחרתואיגסמו

ןיגבהיבלכתסיוהלבקליוגערדהיד

ךיניעיבסהדההאלוכבןיריפשןוניאד

היבןילכתסמןיניעןליאדתעשבדדגנמ

רטיסלכדןירטסקןרעתמןידכהבקנ

תואיגסמוהאליעאתומיחרבהיבילב

רמאהיבנלהאליעומיחרדאבוהלש

רטסלךיניערחסאידגנמךיניעיבסה

אחומיחריבוחלשבילןידקומןוניאדרחא

אוהךירבשדקאתומוחראריפשאדלעו

.יננחוילאהנפדודדמאהיבאקבדתאל

דעךתאריכשתלועפןילתאלםעטו

אוהוילאורמאנשוטשפיפלעודיירקב

תעדלךלשיהדעורמוגוושפנתאאשונ

תורכתירביכךיתוריעהשהמבןנובתהלו



זמק .םישודק

.תילואקלסהלימאיהההילטיילאוההו

:תיאאלדמופמקפנדהלמוהלמלכךל

המכואליעלקילסאלקאוההואלקהל

דעאלקאוההדהימיעןרבחתמןיריטסק

המכאבראמוהתדרתארעתאואקלסד

.רבאוההדהילעןירעתמהמכוחומקואד

יהימופמאשיבהלמקיפנדןאמליוושנ

לושכמןתתאלרועיגפלוהומקואאהו

ןאמוזטחימלארחאלירגדןאמבהומקוא

יאלדןאמוכורועינפלוהברהירבליחמד

םיבריכןנינתדהמכירואוהארוהליטמ

ואלרועינפלוםושמרבעוהליפהםיללח

הירבחלהיללישכדןיגבלושכמןתת

חרואבליזאדןאמןנינתדיתאדאמלעל

'תיירואבלדתשידןאמואתיירואברושימ

אמלעברידתהיקלוחהילתיאתואיקדכ

הימופמקפנדאתיירואדהלמוההויתאד

המכואליעלאקלסואמלעבטשוליזא

ילסוהלמוההבןרבחתמןישידקוןיאלע

אשידקארטעבארטעתאורושימחרואב

קיפנודיגנדהיתאדמלעבארהנביסתיאו

ו,היונבביאתשאוהיבלבקתאוןדעמ

אנליאארהנאוההדהינרחסעטנתאו

האליעארוהנקיפנודיגנןידכוהאליע

רמתיאדהמכמוילכשנרבוההברטעאו

אלדתשאלעדיאלואתיירואביעלדןאמו

יטסואקלסהלמאוההרושימחרואבהיב

ןייחדאלבהיביבחתאדןאמתילדןיחרוא

טשוליזאואמלעבטשוליזאורבלהיל

אוההיאההילירגדןאמרתאחכשאאלו

רועינפלודההרושימחרואמהיליטסד

.ךיהלאמתאריוךכיניגבולושכמןתתאל

יעלימלהיתבואיתדןאמו.."ינא

אוהוהילףילידןאמחכשאאלותירואב

חבעמגמוהבהיעלאתיירואדאתומיחרב

אקלסהלמוהלמלכעדיאלדאתממנד

ידיבתדקפתאדיזחתאאלאפונדאנודקפ

אנודקפאהדאשפנדאנודקפןכשלכ

ביתכדהבקלאלאביה"תאאלאשפנד

אדיבואייחיבררמא"יחורדיקפאךדיב

רתבהידיבוליפאהילרמאירשארחאד

ריכשתלועפןילתאלהיבביתכבהיד

אתאלאשמשהוילעאבתאלביתכו

היבאטלשאלדאמויואמויךלתיליזח

הילביהיאלאוהיאוהאליעארחאאמוי

אמויאוההםינפדןאמכהילידאשפב

וילעאבתאלוורכשןתתומויבךכינינבנ

דןינבןילתאלרמתיאדיאהושמשה

אניכסמדאוההקילסוקילסאלהישפנד

אלםעטו"רמתיאדהמכהיתיבישנאו

אלךריצקטקלורוצקלךדשתאפהלכת

םתואבוזעתרגלוינעלרופמומעטטקלת

םהלתתלהוצוןידהתדמםהבהעגפיכ

םהוןתואתבזועהםוקמביבזענהירבדה

עאיהוליאוהןהמןסירכואלמיווטקלי

שלשטקלםיתשלfראכעוןתואהבזע

ןתסנרפםשמווגוזםהיתשיכטקלןניא

.םורממחורןהילעהרעידע

ןתתאלרועינפלושרחללקתא

דועךיתעדוהרבכוכולושכמ

חכלודגהמכהלפתהותוכרבהדוסב

ויתואהיכךפהלןהוטלןהלועפלרובדה

ולעופוריואבםשורושועהפהמםאצויב

ןיבלדבהןיאתמאהיפליכףאוהטמל

טשפהיפלםעטןתילשירחאדאלשרח

העימשהורובדהחכונממרסחשרחהיכ

שוחהןמקזיהלבקלןכומרבדהןמסחהו

"רחאםוקממרתויוברסחה

ט"לדןאמיזחאתרהוזהרפסבו

הימקוהיאוהירבחל

אהוהימדדישואולאכהילףיסכיאי

הימעהירבחואלדארקיאהוחפיקוא
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םישודקה
*

קדצוטפשמאכהןוניאזיגרדןירתיזחאת

אנידדחוימחרדחאuיאהליאהןיבהמ

ןיאדקדצרעתיאדכיאדבםסבתאאדו

אלוימחרהיבתילדאדחכאלוכדאניד

ימחרהיבתיאטפשמרעתיאדכותונרתו

ארקאתאטפשמבאנידאלוכאהילוכי

אמעטיאמ'ךתימעטופשתקדצבדמאו

אלאדלקיבשואדלינאדואלקדצד:

אלאדאנוונכדחאלוקישבאדחכוהלוכ

והלוכלודגינפרדהתאלולדינפאשת

אנידאלוכאהילוכיקדצבדחאלוקישב

טופשתרמאארקאתאיודוחלבקדצב

חכתשאאלואדחכוהלוברבחתאליעבד

ךכלכויאנידדומילשיאהואדאלבאד

יעבךכןיגבוןמתחיכשהנקדןינבהמל

אתוישממהילידאנווגכאגידאמלשאל

אתעשבאנידדהיסרוכםיבשהלקיזח

'ואסכטפשמלןנוכדההיבתייניידד

ןוניאןאמוהבקדהיסרוכןקתתאןמתמד

קדצדחהטפשמוקדצןוניאןיליאיסרוכ

אנידןיאדדןאממו'ךאסכןוכמטפשמו

'ינפיאו'כלמדיסרוכבןדימליעבאמעב

ןידכוכלמדייסרוכלינפוtכוהיינימדח

והיינידבםיאקאלווהיניבמקלתסאהנק

'שדוקדחורוימאםוקאהתערמאיאמו

תבהאוםעטו'םיהלםימשדעהמוררמא

לfרארבבועודיוטושפיפלךומכךערל

ימארותבודגללכהזךומכךערלתבהאו

ללכהזותואהשעיהלתומדביאזעןבול

הזבתייתוזבתנוליאוהמאתאלשהזמודג

ירבחללקתייתללקתנוליאוהימעירבח

התאימלעדןכתישעםאמוחנתראימע

םלצב'שענהוריבחתאבהואההנהוהזבמ

•ודבכמוךרבתיםשהבהואאוהםיהלא

עיברתאלךתמהבורומשתיתוקוחתא

ומעטויאלכהרוסיארמוגוםיאלכ

זמרג

עטנוהילליבקוהלימאוההבדחהנקו

ןוניאמדיבעתאאלחנוההדהינרחסהל

לחניברעןורקיאוןיברברןינליאןילימ

'מא'כלמדודודימתאגשתהתבהאבדהה

ינחנביתכוךתמאבךלהאךכרדייינרוה

ןוניאןיאכזיררושןעמלרושימחרואב

ילדתשמואתיירואד'וחרואןיעדידkרשי

ןינליאןיעטנןוניאדרושימחרואבהיב

תמאתרותביתכךכןיגבואליעלןיחד

יהיאואלדהרותתריאיכווהיפבהתיה

עדיאלדהמירואדאדאנווגכןיאתמא

ואלדהלמףילואדיאדוטושקוהיאואלו

התיהתמאתרותיתכךכיניגבותמאיהוא

שיניאלהיליעבמאדלכםעו,והיפב

'יפאשנרבלכמאתיירואדהילימףלימל

ב.רעתאאדלעדןינבעדיאלדןאממ

רתבלועדידןאממףלימליתייואתיירואב

יטושקחרואבתירואבהבליזאדחכתשא

אתיירואידוקפבשנרבלדתשייזחאת

אלשךותמדאמשלדיבעאלדוליפא

"אמשלאהתהמשל

ינפאשתאלטפשמבלועושעתאל

טפשמהיכתעדירבכירמוגולד

הקדצוטפשממאנשןושארעירכמהאוה

לועהדצלוהטיאלשריהזהובקעיב

ינימימיכדימתידגנל'"יתיוש'נשןינעכ

ךיתפשוערמךנושלרוצנוהזיטומאלב

רמאדכעירכמהוהשרובעבהמרמרבדמ

ילדינפשתאל"יתנבעירכמקחושליסב

קדצבןבהודחאבשיתברדלזומרישןכתי

"ףודרתקדצקדצןינעכ"ךתימעטופשת

"תועיטנבץצקלאלשטפשמהומעףתשו

חתפיסוייסויררהוזהרפסבו

לועושעתאל

ןילימאדאתשרפברמתיאאהטפשמב

תיירואדידוקיפבהיבתיאיריקיוןיאליע



חמק םישודק

זנטעששבולשימלעהנוממדחאןטש

תויתואףוריצבfעןטשאוהוקיזהללוכיו

ןיוכלםיעדויןניאשםיוגהוזנטעש

םושרןכלעו.סנאטשולןירוקהלמב

ידכןינתהןמיסץגזנטעשהרותהרפסב

גרטקמהמלוצנהרותבקסעתמהשורוהל

ץ3זעןטש'והשתומהךאלמאוהשאוהה

ןיטסמוהלועהעתמודרוי'דאללודגררוצ

יכןישרפמשיוהמשנלטונותנשרלטונ

הלעמלשישתרודמיתשלהמודזנטעש

אוהךורבשודקהולארשילעםיגרטקמה

*כזהללועלורבחתיאלשהזמהזןדירפה

זנטעששבולההנהויארשילשןהיתונוע

לשןתלפתבברעלוללהתוחכהרבחמ

ותלפתבזנטעששבולהלכיכרמאורשי

שודקהלירתכרשוקהךאלמהןופלדנס

לבקמוניאארשילשןתלפתמאוהךורב

ימוככולמדנשוליפתהראשםעותלפת

יהאמוטהחורלחכןתונההרזהדובע

(ץעלכםתעטנוץראהלאואבתיכו

וירפתאותלרעםתלרעולכאמ

ילכאיאלםילרעםכלהיהיםינששלש

שדקוירפלכהיהיתיעיברההנשבו

לfארזעיברםכחהבתכי'זילםילולה

fהזילדבנןניאןליאהתוחכיכםעטהל

ורמאהזהםעטהןמוינשהשלשדעהזמ

דחאםויוינשהשלשתבמהתוחפהשאב

הילותבןיאןיידעשןיעבעבצאןתונכ

ןירזוחןהוםינשהשלשרחאלדעןירמגנ

אוההשאברמאשדחאםויוןכימרחאל

השעתוצמאיהשתיעיברההנשהדגנכ

,ל?לכעיעיברעטנתויהל

םינורחאההלבקהימכחתעדםנמא

םנורכזוניתוברתעדהארנןכו.-

השלשהלכיכרהוזהרפסבהכרבל

ןיטלושהאמוטהתוחכםינושארהםינש

ןילוחבהכרבלםנורכזיתוברירבדבזמרנ

ולןיאשהטמלמבשעובשעלכךלןיא

לדגולרמואוותואהכמהלעמללזמ

תאירבםדוקיכםימשתוקוחתעדיהדהה

לכוהלעמלםחכארבונליאהוםיבשעה

ןמלטהאבבויולשבשעלעיפשמחכ

םיבשעהbתוחכהתוצוצינידרויםימשה

ורמאןכלעוםיבשעהלכמחכובשיו

םלועלהפילטהשהכרבלםנורכזיתובר

עפשםיבשעהןמותונליאהןמקספנשכו

םהילעלוביוושבייזאהלעמלשתוחכה

םיבשעותונליאהברהםישביךכיפלו

חכמלצאנבשעלכשירחאוהזלהזדוק

םיאלכערוזה'נוילעההבכרמבשישעודי

וחכשבשעקנייםאתישארבירדסהנשמ

יכםלועהבירחמןטקוחכשבשעמלודג

לשתמגודכוגוזתבמקרקניליוארןיא

ולאכןינימינשביכרמההנהו-הלעמ

ךרוצהלכהבקהםילשהאלשבושחי

אירבברוזעיוורבובףיסוהלאוהץופחיו

רדסםדאהנשמםיערזהבוריעבו,םלוע

שיחכמאוהווהנימלןהבמאנשתישארב

הוצםשמרשאםינוילעהתוחכהבברעמו

והזוםלועהדעםייחהכרבהתאשהםהל

וניתוברורמאוורומשתיתוקחתאמאנש

תאםהביתקקחשםיקוחהכרבלםנורכז

ינוילעבםתודוסיםלוכיחמצהיכימלוע

םנורכזוניתוברורמאשהמתעדירבכו

ךלמתריזגהקוחמאנשםוקמלכהכרבל

ויתודמחארהרהל'דאלתושרןיאשאיה

אלארבדלםעטהיהיאלשהנווכהןיאו

ימכאוהיכעתי"יקוחםדאהנשיאלש

ואשעשתומכמךלמלשועבטמףילחמש

םושבםיאלכהשועוןינימבףילחמהךכ

תלימיפו,'ךלמלשועבטמףייזמרבד

שישיפשהלבקהימכחליתאצמזנטעש

iiiiדטי 9Iתונליאב
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ונמןיריפדיבעאעראומלעלאביא'וההל

אלאבקונדהמכאליעלדארחאאליח

אוההוארוכדדאליחונמאלאיריפאדבע

ץנשתלתדעתומלשאבילתשאאלאביא

דעאליעלהילעתדיקפתיאאלאליחו

תומילשאוהןידכדחכונקתתאוילתשאד

תדבעתאדןינמזתלתדעאבקוניזחאת

תלתרתבלדעילתשאאלאהעמבאביא

אביאאוההבאנקתאאבקונ''ינודע

תומילשאביאאוההןידכדחכומסבתיאו

תדעקפנדרתבאלוכדאריפשואלוכד

אהדאליעלאליחהילתיאאלןינשתלת

עדיתאיולוהילדאלושבםילתשאןידכ

היבתנקתתיאדהימיאלהאתילתאלוכמ

-תדקפתיאןינשתלתרתבהיבתמסבתאו
ויאליעלדהאליעאליחהילע

שדקוירפלכהיחיתיעיברההנשבו

'?לולהשדקיאמיילםילולה

ןאכמאכהדעהלקלהילחבשלאחבשות

אגוודזמתיעיברהנשבוהלמדאזרךליאו

חכתשאתחאאלולהוהבקבלרשיתסנכ

הודחואלוליהיילםילולהשדוקביתכד

ןגינתוהבקאדיעיברהנשןאמדחגוויזב

אמייקיהיאדטרשיתסנכאדתיעיברהנש

םילולהשדקאיהאדואיסרוכדהאעיבר

גוודזיאהבקבחכתשיאאשודיקאלוליה

לכלעמלעלעןונמתאןילמןידכוהדהב

ןלהלוןאכימהיליזחאקדכהלמוהלמ

יהלוכלכימלירשווהלוכןכרבתמ

אתתואליעלתומלשאבאלוכדתומילשב

אתתמואליעלמאלוכםילתשיאאלדעו

הינימליכאדןאמוהינימלכימלריסא

אוההדהכקבאקלוחהילתלדןאמכ

אמייקאשידקהאליעאתושראלבאביא

אתושראלבוילתשיאדדעהילירשאלד

דאליחתמסבתיאאלאהדהאתת

אעראד-

ןהיתוריפוהלרעןיארקנךכיפלו'ונליאב

הנהנןהמהנהנהואוההחכהןמםידלונ

וחכהוהלרעתארקנההאמוטהתוחכמ

ןליאיפילקהלבקהילעבלןיארקנםהה

םינשהשלשךותיכיתעמשוןוילעה

ןהיתולועפםיפשכהילעבןילעופינושאר

העיטנההתואלעךשמנהאלהוינשגמו

םילולהשדקאיהוהשודקלשרחאחכ

'הבהתאובתםכלףיסוהלורמואןבהו

הנשבהאבהםשלשהנורחאהלזמור

אמוטהוהלרעהוחכרדעהירחאישמחה

יתשורמועהדוסבתעדירבכו'ןיטלושה

"הלחתבןתלשממתוחכהולאיכםחלה

רכזנהןינעלכלעאוהםכל'יסוהלםעטו

האמוטהתוחכתלבקירחאיכהלעמל

דוביאלםיכלוהההלרעהתוריפבםקלח

ויעושעשעטנהלעתישהםרכמםתרסהו

לוחתפכעהשודקהםוקמלקלחתניתנו

תורוניצהןקתהביכהטמלהכרבתפסות

רמאנשןינעכהטמלועיפשיתונוילעה

ץראהתאונעיםהוםימשהתאהנעא

הוארקיולאכהנעתתלימוהנעתץראהו

רפסבלזראוםחלעיפשהל.ץראהיבשוי

ןוניאלכבאבאסמאחורדאפקותרהוזה

רותהןמוי'וכוהלרעדאזרןוניאוןיפקות

לארשיץראבקרתגהונתאזההוצמהןיא

אוהםעטהץראהלאואבתיכורמאנש

ןוילעהןליאביבסםהירכזנהתוחכהיכ

היתמשיוגהךותבםילשוריתאזרמאנש

יפלוןוכלהתיםיעשרביבסביתכורמוגו

זמרהואלולהןושלמםילולהלfרתעד

'הנקחללארשיתסנכגוויזל

'רמאואייחיברחתפרהוזהרפס

לכוץראהtנואבתיכו

דבעאלגליאאהדאירבחהומקואיאה

יזחאוןולקיפאאעראואעראבאuןיריפ

-יאי-ל
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תורכזנהתרותכהותתימרחאו"הידהב

הצורםדאשךרדברמאשומכומעיולתמ

םישרפמדועשיוותואםיכילומהבךליל

ינומדקהשחנתלועפהשענאלשרהזא

ןמשיו,הנוילעההוחבםגפליטהש

לערבועהיכובתכשםינורחאםישרפמה

םאוהזןבהוושובלהיהישחנהוזהוצמ

הנועזגמיונגועתאלולבקנהלבק

ועמשיםימסוקלאוםיננועמלאאדכ

רחאואפהתתחשהוסיאןכירחאריכזהו

ךריהזהירכזנהולועפבקבדהלךלרסאש

יזמרנהוןידחוימהתוחכהתיחשהלאלש

ויתזמרדאמלודגדוסוהזו'דסחהתדמל

יכםדאהתרוצדוסבףסויתרופןבקוספב

ארויהלאתוחכלםיזמורםדאהתורעש

תדממןתוליצאןהמשיןוילעהםדאבשיש

'תוליצארשאןתואוידהתדממשיודסחה

אלדוסוהזוןתיחשהלרוסאדסחהתדממ

'ינהכלהרהזאאיהיכםשארבחרקוחרקי

םהשםיוללםנמאדסחהתדממםיאבה

לכלערעתוריבעהורמאנהרובגהתדממ

הארתאלהםההתוחכהשילחהלםרשב

םהילעתעפושןידהתדמרשאםיוגהיכ

הרושהאמוטהחורשfעירמוכלטרפבו

םשארתפקהבתואפהםיתיחשמםהילע

םגםגהנמןכובוראבמוסכהזבםהיכףא

םעטעדתהזןיבתשכועקעקתבותכב

ןהיכשארהתפקהבתובייחםישנהןיאש

ראתמותכהיכארנוהזןבהויולהמגוד

וייחלאנשןידהתוחכלםירחאהתורעשה

ויתותפשיחקרמתולדגמםשבהתגורעכ

,טוחכביתכוירבוערמתופטונםינשוש

םיחמרתומוקמהולאלכךיתותפשינשה

לזרזעלארהבתכהזהןושלבו,המל

ןמםיקנוישארהתורעששפנהרפסב

התעודובכחןמםיכאלמהומכחומה

יזחאהינימליכאדאוההוהיבאעראד

האתתבאליעלאקלוחהילתילדהיפרנ

הלקאהדאיהלטבלהכרבהילעךירביאז

אקלוחהיבהילתילויולעירשאלכע

ןיחגשמאלדןוניאמןכזישילאנמחר

א"קידצןוניאןיאכזןוהירמדארקיל

ביתכוהיילעיתאדאמלעבוןידאמלעב

דערואוךלוההגונרואכםיקידצחרואו

"םויהןוכנ

ושחנתאלםדהלעולכאתאל

תראפופיקתאלוגנועתאלו-

"ךינקזתאפתאתיחשתאלםכשאר

כרשבבונתתאלשפנלשרשו
ונתתאלעקעקתבותכוי"-

'תונזהלךתבתאללחתלא."ינאםכב

ידהולאהמזיראההאלמוץראהגזתאלו

ךרדלעאוהו,םהלדחאםעטםיקוספ

רחאקבדיוםדאההעטיאלשללכה

ןידהודחפהתדממתועפשגהתולועפה

איהיכםדהלעולכאתאלהלחתריכזהו

םדהתרטקהבםיצבקנהםידשהתדובעמ

אוהוםיברקתמםהםדביכשריפרשאכ

ןידהתדממאוהםדהיכחוחינחירלםהל

לכואההנהוםנימבםיקבדנםהודחפהו

ברקתהלםהיחבזמלכואאוהםדהלע

ןתואבחכןתונותודיתעןהמתעדלםהיא

יכןידהתדמבקבדילאלשידכותותכה

'םדהלעולכאתאלמאםימחרתדמבםא

רחאועטתאללר'ושחנתאלרמאו

'באסמחורארקנהינומדקהשחנתלועפ

ךלהאלורמאדכשוחיניארקנויתלועפו

ידילעוםישחנתארקלםעפבםעפכ

האמוטבםשםיארקנהתועודיתועבשח

םדאהלעואבירשאמתודיתעםיעידומ

וחינמווילעמרסארובהםהירחאהעוטהו

הידפקדיפקדלכםרמאמוהזוםהידיב
איגא
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םינשושויתותפשביתכוןופשדשירדע

ףיקתאקמוסרבוערמידרווכןיקמוס

אלוםיזגינווגירתבאכהדאחרואיאהו

ןירתאמזנאליעבדןאמןאכמו'סיח

םוקמבואחרואאוההבהידיבשטבןינמז

ךפהןויעהתלחתבורוישירבדבתכרחא

ןיבקונןירתתוחתמםשרמארמאמההז

אוההבקספתאארעשואחראדחקיפנ

יאהועשפלערבועוביתכדםושמאחרוא

ךכינינבוהיבארבעאלןקתתאאחרוא

אחראיאהאמטוחהיבקונירתתוחתבית"

אחראיאהביברתאאלוקספתאארעשו

עשפלערבועביתכותונועשבוכושמ

ךנה"יתחלסמ"דאמופדעארבעןתימל

תמאהיפלוןושארהרמאמהךפההאור

תדמלערמאנןושארהרמאמהיכבשייתי

הזו'ןיפאריעזארקנההטמלשןידה

אשידקקיתעקנההדמהלעמאנןורחאה

אוראתיחנדכןיפאריעזםשרמאןכו

ייףארחיוביתכאמטוחהיבקונתוחתמ

מאחורקיפנדךליויאמךליוםב

חכתשיאדןאמוןיבקונןוניאמאזגורמ

חוריכדההחכתשאאלוליזאהימק

יירבעוביתכאחראאוההב'ובהבשנ

עשפלערבועוביתכןיפאךיראבףוגנל

לערבועביתכאכהםרהטתוהרבעחורו

הלעמלךיתורעהשהממהזןיבתויעשפ

ופיקתאלורמאבדועזמרנו'בקנורכזב

אלשזמרהוהלעמלששארל'כשארתאפ

לשדוילשוצוקללובגובצקוףקיהישי

בשאלוהזואללערבועהודחוימהםש

תויהלופוסיכםילבוקמהןמתצקורמא

ותואןיכילומהבךלהשךרדבזעלרמוכ

שפנלטרשוםעטווימחרבונליצישה

עקעקתבתכרוסיאםגםכרשבבונתתאל

ןבהוםטפשמכודדוגתיוקוספמןיבת

ורמא

םעטברהוזהרפסבלזרןושלךלאיבא

יתבתכשהמעדתשיאנתבותאזההוצמה

ךאיבהלךלקיזיואלםאויחיושרפבךל

•תובזוכתונוימדב

האתיתשאנוקתרהוזהרפס

דחבארעשקיפנ

דחירקיאאוההואנקידדהינרחסאטוח

אלוםימחרבודסחבא"לתוןיאפשמחמ

רמתיאדהמכדסחיאהאלבחליעביא

יברםק'ךנקזתאפתאיחשתאלוךכיגבו

שומתאלךתאמידסחורמאוחתפאסיז

יארקינהךיתמחרםלועדסחבוביתכו

דסחתיאאנינתדושקאלוידדהאושק

וגלדדסחתיאורבלדדסחתיאדסחתיאז

אוהוקיתעדקיתעדןרמאדאהוגלדדסח

תאפירקיאדאנקידדאדארטיסבםיתס

ארטיסיאהאלבחלשנרביעבאלוןקז

ןימויקיתעדוגלוגלדדסחתיאדםושמ

וחרקיאלביתכאתתלדןהכבךכיניגבו

יאמוחלגיאלםנקזתאפוםשארבהחרק

דסחיאהדאחרואאלבחלאלדאמעט

'נאתוייתאאקאדרטיסמןהכואקיתע

יאהךירטציאאלוכבארפסדאתועינצב

הילאעטקלאלוינבימלוהאברתאלדסח

ידסחוביתכדיאהומלעמיציתשיאאלו

דסחבוןימויקיתעדדסחשומתאלךתאמ

ארחאוהיאוםלועדסחירקיאדדסחםלוע

חיכוהלשי,הנבידסחםלועביתכדכ

.'הפקההמששארהלכתפקהיכןאכמ

יאהאנאתוםארהוזהרפסמרחאםוקמבו

ןירעשוץבקונןירתתוחתקיפנדאחרוא

ירקיאאלאחרואאוההלאילמןיריעז

רתאתילדעשפלערבועאחרואאוהה

ירעשםושמדחינווגןירתושמרבעתאל

אישקרתאאוההורתאאוההביחכתשמד

יחרואוההתיחגדםושמדחורבעתאל
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רוהרההןמםכמצעורמשואריתישדקמו

לכב"יינאיכהמלוהשודקישדקמיכ

ןינבהןמהוצצקיאלשאיההנווכהידצ

הארנשהמםנמאדצלכביזינאיכוהזו

יתותבשורמאביכל?לודגהברהתעדיל

'רימשהולךמסולודגהבשלזמרורומשת

תסנכדיבחהלותלחתבופוסץוענןינעכ

ירומשתדמלזמרןכחאויהדנדלkרשי

הזלולכהללכהנהוואריתישדקמורמאו

בהותבשהחודשדקמהתיבתכאלמןיא

עריהזהןאכלזראםינהכתרותבו'הז

תבשללכבתוצמהלכשוזמרתוצמהלכ

"רומשורוכזבהזיתרכזהרבכושדקמהו

םהיכעודיתובואהלאונפתלאםעטו

'יקוספלוכמסכעוהאמוטהחורמ"עפשנ

ינפתרדהוםוקתבישינפמהלעמלש

תלעותשייכאוהטשפהיפלוגוןקז

לfראדועוםימכחידימלתדובכבהלודנ

הבישינפמםוקתבישיגפמרהוזהbסב

םקימלשגרביעבדןאכמםיקתיירואד

הוהדכאנסאס"םרמואיכהותסימקמ

הבישינפמרמאימקימםקהוהתסימח

'תיירואדשמוחינפמןקזינפתרדהוםוקת

'ןקזינפתרדהורמאהוהוארודההילדבע

אמייקבםקימלשנרביעבאדאנווגכ

דימלתוהיאדןקזינפתרדהואשידקאליע

זמרןאכמרמאהוהןועמשיברואמלעב

ינתותו'הפלעבשהרותובתכבשהרותל

אלדעשנרבלהילרהזאהבישינפמ

אבטאמויקבםוקיידאתבישלקלתסי

יומויףוסלארודהאוההדןיגבאמלעב

והיאובסוהיאדכשנרבלילאחבשתילו

הילידאחבשאלאשיביוהימלליכיאל

אכלמהמלשובטאוהוהיפקותבוהיאדכ

אדאנוונכרענרכנתיויללעמבםגרמא

םעטןיבתרמאמההזמו'ךארובתארוכח

קרםגהנמכרמאאלוםטפשמכורמא

םתדובעבייחישהמיפכהנווכהוטפשמכ

'ציצקידילעדחפהתדמלםידבועויהש

אמוטהוחכ'חםשתומצעלעיקקוחויהה

לעםתונועיהתוןינעכםהלםידבועויהש

לזרןושלמאוהעקעקןושלוםתומצע

רתוסאוהירהוהלוכהריבהלכעקעקמ

"האמוטהחורוילעךשומורהטהתוחכ

וילעתלחןידהתדמיכרובעבשפנלמאו

ודדוגתיאלקוספבועצוממוליבאבוליד

תעדירבכוייינארמאויהגברתוראבנ

ךתבתאללחתלאןכירחארמאוינאיפ

ץראההאלמוץראה'נזתאלוהתונזהל

ןינעיכזעלתונזהךמסטשפהיפלוהמז

לודגדוסלץראההנזתאלוםאואוהדחא

אלמווהזוץראהמטתוונשריפשומכ

ןיעפשנההאמוטהוחכלזמרהמזץראה

שרפלדועשיו,םדאינבאטחתבסבהב

ותבלארשיתסנכאיהךתבתאללחתלא

הללחלאלשריהזהוהעוניבאהרבאלש

"ןיביליכשמהוהתונזהלו

ישדקמוורומשתיתותבשתא

•'ייינאוארית-

םויתארומשריהבהרפס

אוהה•תבשה

יתותבשתאביתכדרמאנתיעיבשהדמב

הדמוהיניאמואריתישדקמוורומשת

הנקהלשובוטתדמהזרמואיוהתיעיבמ

יתבשרמאאלויתותבשרמאאמעטיאמו

לכוהאנהשאולהיהשךלמלדהלמ

תויהלדחאםויהנימזמעובשועובש

רמאוםבהאוםיאנםינבולשיךלמהוומע

םויבםתאםגוחמשאוהןכוליאוהםהל

םגולדתשמינאםכלשבינאיכיתחמש

רומשורוכזאמעטיאמו'יתואורדהםתא

אמעטיאמוהלכלרומשורכזלרוכז
?רבדל- -
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ןיארמואוומאוויבאלזונרמאנשלארשי

ויבאןיא-תיחשמשיאלאוהרבחעשפ

ךינקךיבאאוהאלהרמאנשהבקהאלא

יכםעטהולארשיתסנכאלאומאןיאו

ומשבלארשיתאוכרבישהריציבץפחה

הזלזמרהוםלועהםויקםשמיכלודגה

הידיירפמהלונתליחתשאברמאנשהמ

cדאמהזןבהוהישעמםירעשבהוללהיו

בוארוסיאןינעההזרחאריכזההזםעטמו

םוקמלכבתימדנ?עיכתוירעהוינועדיו

ונזיודלונשםתואםאאנקמהאוהותונזל

איהיכילודלוירשאםעטכfערחא

ללקירשאשיאשיאיכםעטותנמואה

הדעלfלודגהברהבתכומאתאוויבאתא

:ישודקםתייהוםתשדקתהורמאשרובעב

םכשדקמ"ינארמאוםכיהלא'יינאיכ

אוהיכונתואשדקמהאוהבתכנהםשהיכ

ללקמהןכםאומשםלועמונלאוגווניבא

םעטהזוהתימבייחהריציבםיפתתשמה

ןאכלךמסרשאתפאונהוףאונהטפשמ

דעהזיתזמררבכותוירעהלכלומידקהו

לפכהםעטןיבתןאכמו,ילזונושלןאכ

שיאםעטופדלזמרהוללקומאוויבא

תראותמויתומחמהבבותבכשןתירשא

לכבוקוספביתזמררבכ'וגורהתהמהבה

וררועתנוערזלךתבכשןתתאלהמהב

אטהםארמאוהמהבהתתימםעטבלזר

תצקתעדיפלו'וכותאטחהמהמהבםדא

לודגםעטשיםינורחאההלבקהימכח

בותכלדיתעינאשומכהמהבהתתימב

ירחאריכזהו,לאהתריזגבהשרפהףוסב

הזבללכוםישודקםתייהוםתשדקתהוןכ

הלעמלתובותכהתרוצמהלכלםעטה

חיהורמאתאדהמכםישודקונתויהלו

םכיהלא"ינאשודקיכוהזושודקךינחמ

fמאנש:"תולועפירחאתועטלאלש

אלו

אריתךיהלא'יתאלfוניתוברירבדל

ןמפשנהעפשהדובכלאוהיכחתוברל

"הנממלצאנהוהמכחה

לקשמבדמבטפשמבלועושעתא

ובזמרנועודיוטשפהרושמבו.*

אלםיתנבעירכמהאוהטפשמהשדוע

ערמךנושלרוצנאדכלועובהשעת

.לקש'קנהוהוערהלאוהטיאלשרמולכ

'קנההביולתינוילעהינזאמהששדקה

יפתעדיוקדצינזאמהזרחאלשקוספב

ךאסכוכמטפשמוקדצקוספמ'פשמוקדצ

הזקוספבקדצםימעפעבראריכזהו

! • םיארקנה" תוקדצ

אטפיס'מואיסוררהוזהרפסבו

'תיעצמאבאלקשד-

הרושמבולקשמבהדמבןמיסואמייק

אזרואת"עצמאבאמייקדאנשיללקשמ

ןימייקהיבםינזאמושדקהלקשאד

יגזאמיתכדינזאמוולקתאדןאמולקתאו

ישדקהלקשלקתמבןימיקוהלוכוקדצ

אוההשיאבינפתאןתאינאו

יכומעברקמותואיתרכהו"!

ךיתעדוהרבכ'וגוךלומלןתנוערזמ

םינפשרפלשיינפתלמוינאתלמשוריפ

תדובעבוילעלוחתהמיכןינעהוםעזלש

שאהתדובעאוהיכתעדירבכוךלומה

הארנהםנמאהדמדגנכהדמושנעהנהו

יכםיריאמהםינפםהיכלfןבםרהתעדמ

וינבתאובירקהבבקעיואגתאבעתמאוה

יכישדקמתאאמטןעמלרמאו'ךלומל

תרדובעבאמטמהלעמלששדקמהתיב

םשלזמרישדקםשתאללחלוךלומה

וריכזהןבהויהההדובעבללחתמהלודגה

המוההושדקםשבלולחושדקמבהאמוט

םלועבהנהנהלכאנינחיברמאלfראש

,תסנכוהבקהללזוגולאנהכרבאלבהזה

t t. '



אנק םישודק

השדקבלגלגיויחאיתשלעאבההדרפב

לעאבה'ןיחאינשהילעואבישהיוג

למוגרמאנשוהזלמגבלגלגתיויבאתשא

וראשירזכאוראשרכועודסחשיאושפנ

ףוצחהיהאוההנהואוהךיבאראשוז

אנהילמנכעונצתויהלופוסותוירעב

קוודןלוכוהבקנרומחבלגלגתיומאלע

ןינעולבקנהלבקםאווייחבבשאלםא

ירבדבעודיוויתשריפינועדיהובואה

האמוטהתומשבןיעיבשמויהיכוניתובר

-תושעלרוסאךכלוםיתמהתאןיחירטמו

האמוטהחורםהבשבלתמיכירמואשיו

הלעמלשהבישימיעמוששודיתערבדמו

םשמוהבקהלשותציחממץוחםהיכףא

"עשרהםעלבחכלבק

םינהכהלארומא

רומאהשמלא'וי

ינבםינהכהלא
רמאיו

םהיtתרמאוןרהא

וראשלםאיכוימעבאמטיאלשפנל

יכךיתעדוהרבכירמוגווילאבורקה

'ירפכמהםהכעודסחהתדממםהינהכה

בותכהםריהזההנהוןוערפוכידסחביכ

בותכהםהבהברםגםיתמלואמטיאלש

םעטהזוןתדמומגפיאלשתורתיתוצמ

דסחהשיארמולכןרהאינבוריכזהל

וילעדיעהרשאכםולשףדורוולשבהוא

הזוךידיסחשיאלךירואוךימותבותכה

אלוןרהאינבורמאשלfרירבדלםעט

אמטלמורהזוהאלםישנהשןרהאתונב

ורהזוהאלםעטןיבתןאכמועודיםחכיכ

.ןילוספלאשנילתורישב

רמוגווילאבורקהוראשלםא יכ

חלשמינארשאיוגהתוקחבוכלתאלו

,םבץוקאוושעהלאלכתאיכסכינפמ

ירחאםיעוטויהיכןיבתוהלאתלמןבה

חלשמינארשאםעטותורכזנהתולועפה

והזו,חלשמהאוהיכינאשוריפתעדי

אדכילתויהלםימעהןמםכתאלידבאו

לעארקנךמשיכביתכוומע'יקלחיכ

"ויתשריפרבכוךמעלעודריע

רוהטההמהבהןיבםתלדבהו

ףועהןיבוהאמטל

םכיתושפנתאואמטתאלורוהטלאמטה

תורוהטהתומהבהדוסךיתעדוהרבכונז

'ינורחאההלבקהימכחמתצקותואמטהו

שבלתהלופוסתוירעהלערבועהיכמוא

הזלוםישמרוםיצקשבואהאמטהמהבב

שמרהלכלו'כיתושפנתאוצקשתאלוזמר

והזוםהבושפנץקשלםדאלכוייאדובש

ותומחלעאבהשנועברמאו"םבץוקאו

,הוגרהיהירבחודיסחבשבלתהלופוסיכ

היוגבשבלתהלופוסותדודלעאבהו

הפוסשרמולכאיהךתדודוהזרייגתתו

תשאלעאבהו,וניתרותלווניתדלבושל

ריעורמאנשדרפבשבלתהלופוסויחא

לשןינבהדירפהשלעדלויםדאארפ

לגלגתישיאתשאלעאבהו'הלעמ

בוזעךאנושרומחהארתיכדוסוהזרומחב

שבלתיודודתשאלעאבה'ומעבוזעת

לגלגתיהמהבהלעאבהתידודשאהשאב

לעאבההריבערבדבףטעתניכףלטעב

ירכזםהיכתבנראואןפשבשבלתירכזה

תחאהנשווילעןיאבתחאהנשותובקנו

לגלגתיהיונהלעאבה,םירחאלעאבי

''ישדקבםתייחורמאנשתידוהיהשדקב

תושמשמההיונבאביהדנהלעאבה

הריבעםדארבעשןויכיכתודנןהיתוטמ

לגלגתיותלכלעאבהולהרתוההבהנשו

רתוה
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ןיכירצוםהירחאלארשיויולוירחא

םיקוספהרשעתוחפלםלכןיבורקל

'זדגנכ?ןירוקתבשבויתורמאמידגנכ

לזראוםלכמלבקמתבשהשתישארבימי

,'וכוהשאוליפאו?ןינמלןילועלכה

יקנההלולכההלכלזמראוהיכםעטה

'הדגנכהשמחןירוקבוטםויב,תבש

הששםירופכהםויב,תונושארהתוריפס

ןהכיולםשןיאםאוירפכלעירכמהםע

'ןטקהףולחבלודגהיכומוקמבארוק

'הליבחהדרפתנןהכםשןיאםאםנמא

ךלהיהישודקדוערמאו,תיאדוהליבח

היהיווהשדק'נווכהוותשדקוורמאירחא

אוהשככשדקמינאשרובעבשודקבגךל

שדקמוהזאיחבזמןוצרלןברקהבירקמ

ףרשתשאבםעטויילאםכתאבירקמו

השעמהשיחכהרשאכהדמדגנכהדמ

"השקהמבןודתהיבא

יכףא'מוגוויחאמלודגהןהכהו

םילבקמםהםינהכהלכ

ןלוכמרתויימינפדחאןהבשידסחהןמ

תאםעטותורתיתוצמלהוטצנןכלעו

יכערוצמהןינעבשריפערפיאלושאר

ינהנתהלךירצ'דאלתעפושההדמהיפכ

ברקיאלםומוברשאשיאלכיכ

רמאמלעךיתוריעהרבכוגו

םייולבאלוםינהכבלסופםומהשלזר

אצמנינהכבאלוםייולבםילסופםינשהו

םייולברשכםייולבלוספםינהכברשכ

הנקזהוהמלזמרםומה'םינהכבלוספ

יניסבהלגנרמאמןנהודסחהתדמל

שיאכםיהלעוםימחראלמןקזכ

םכשדקמייינאיכורמאןבהוהמחלמ

"וזועתניכשוהבקהלזמר

םכיתורודלםילארומא

ברקירשאשיאלכ

לכמ

דסחתושעלוהזיכהלאבאמטהלרתוה

הזםעטמו'וילעםילטומהםיתמהםע

םישוהוצמתמלאמטמלודגןהכוליפא

אלשהמבאלםאהםידקההמינפמךבל

רכזהםהבריכזהשיתמהראשבןכהשע

אלםעטו'הזלעךיתוריעהרבכוהלחת

יכתואפהתתחשהביתשריפחחרקוחרקי

תולצאנהתויהtאהתוחכהתיחשהלרוסא

ךכהטמלןישועשומכיכדסחהתדממ

אלםרשבבוםעטםג'הלעמלםרונ

יעקעקתבותכרוסיאמןיבתתטרשוטרשי

םהיהלאלויהיםישודקוהלוכבםעטהיפו

שדקהןמתושעלםהיהלאםשוללחיאלו

םימעפליכףא,'וגוייישאתאיכ,לוח

םיניינעםינהכהתולועפבהלועפאצמת

אוהשאהוליצאיכרובעבוהזהמלםהש

ודליוורהםימהלfרמאשןינעכםימהןמ

ודילואוודעאאימרהוזהרפסבו,הלפא

לגעהןינעמךיתעדוהשרבדלמגודכושח

ןווכמהןינעלתושעהליוארהיהאליכ

יכהללחוהנוזהשאםעטו'ןרהא'עקר

ןהכברמאנכעוןינבהתלחתםהםינהכה

ףסומ'חקיהילותבבהשאאוהולודג

האמוטהדצמולבקולהםישנהיכהזלע

הרהטהודסחהדצמאוהשןהכליוארןיאו

םישנדהולאווגוזתבבקרןהבעיפשהל

ןיארקנהנוזהללחוהשורגוהנמלאםהש

'דדגנכהאמוטלשויחדהלבקהילעבל

ןיאבהאמוטהתוחורםשמששדקהתויח

הלאחקיאלהלאתאורמאוהזוםלועל

"ויתשריפרבכויפאבושע

ךיהלאםחלתאיכותשדקו

שודקבירקמאוה

ותשדקולזרא,'וגוינאשודקיכךלהיהי

'וכוןושארחותפלהשודקבשרבדלכל

בעויפרשאכןינבלשאראוהיכםעטה



בנק רומא

ןתונינארשאץראהלאואבתיכםהילא

תאםתאבהוהריצקתאםתרצקוםכל

תחנמ,ןהכהלאםכריצקתישאררמוע

האבוהמלזמרהוירועשהןמהאברמועה

רמאנששדחהתאריתמוריצקהתלחתב

םויהםצעדעולכאתאללמרכוילקו

קלחןידהתדמלתתלידכהדוסוהזה

הלועלםדוקהתאטחהדוסבהליוארה

.אלששדחהןמלוכאלרוסאןכלםדוקו

רשארמאו'היפהצפקהתלועוגרטקת

תאםתרצקויןתונהאוהיכםכלןתונינא

תריצקיכלזראכעוןידהתדמלשהריצק

.אוהבעהלילתדמלזמרהלילברמועה

יכשאביולקביבארמאנששאביולק

םעטוירבדמבותכהרמועהתחנמב

תדמלהמהלעתתשןהכהלאותאבה

'יינפלרמועהתאףינהוםעטוםימחר

תדובעדימתןוצרליהתודוסבםכנוצרל

ונבטולשיאלשדוסהויךמעלארשי

זמררמועהיכמ'ו'ויתשריפרבכוגרטקמ

הלקהלשותאובתתישאראיהשהניכשל

התאובתתישארייללארשישדקרמאנש

דוסוםשלשהנורחאאהלזמרהב

םתברקהודוסבהלעתיםשלשותברקה

יכהשאתארקנההניכשלזמרהילהשא

לשןתנועלזמרהותאזהחקולשיאמ

רמועהתוצמיהתלאלזררמאמוהזוחת

םולשרמועהתוצמתוכזבשךיניעבהלק

רובעבו-ילוכוותשאלשיאןיבהשענ

לזרורמאשומכהאובתןידןמזחספביכ

ינפלובירקההבהמאהאובתהלעחספב

האובתםכלךרבתתשידכחספברמוע

עפשוכרבהלכוןתחרבחתהביכודשבש

םדוקלוכאלידקמהו,םלועלהאבכרב

וניאוףוtדירפמןגרנאוהרמועהברקה

'אמוטהחורמקרהובגןחלשמוכזלהצור

לוספריכזהשרחאירמוגוםכערזלכמ

דחאןינעיכהאמוטהלוספריכזהםומה

'ונברקהיכרובעב"ינאינפלמרמאוםה

האמוטהתוחכסינכהלאבהזיכפדליאב

דגנכהדמםשמתרכנכעושדקלכיהב

אלםימומילעבבבותכהרמאוהדמ

רבכיכהלאתלמןבהילהלאובירקת

ןמרבאורבאלכיכךיתעדוהםגיפ

וחםאוואצומרקיעלהלעתמןברקה

'ןוצרלוניאותומילשמרסחןברקההיה

ליכשמלכלעודיסוריסהרוסיאםעטו

יובן"עישכ

רשאישדקםשתאוללחיאלו

זמר'יינאילםישידקמםה

יפדלםהתונברקהיכ?יינאורמאב

'ינעביפומאתחתםימיתעבשהיהוםעטו

תבשהוילערובעתשידכאוהיכהלמה

ךירציכפלשיו,לכהןמהלולכההלכה

ימיתעבשלזמרםימי?ןברקהלעורבעיש

הניבהיכתעדיומאתחתםעטו'תישארב

ארקתהנינלםאיכרמאנשםאתארקנ

היהתשךירצכעוהחמשםינבהםאאיהו

היהזאמותווצקהעבשלכבהתוליצא

'םלועתומילכוילעורבערבכיכןוצרל

דחאםויבוטחשתאלונבתאוותואםעטו

שייכףאהנבןקהחולישדוסבראבתי

ונארשאםינינעינורחאההלבקהילעבל

ומהבבגהונםארובעהדוסבםהביקפוסמ

יזמרמםהירבדלתומוצעתויארואיבהו

שיאואטחםאםהירבדיפלו,םיבותכה

הסחןכלוםשולגלגתיונבובאואותשאו

דחאםויבןרקעלאלשםהילעהרותה

תוצוצינשיןיידעימהבףוגבםהיכףאש

רעצללודגםעטןיבתןאכמוםהבלכש

•םייחילעב

תרמאולארשיינבלארבד
ופוסו



רומא-

'פונתםחלואיבתסכיתובשוממ

'ינורשעינשיתש

,'יילםירוכבהנפאתץמחהנייהתתלוס

ץמחהנייהתשהוצלזלודגהברהבתכ

ונלרמשריצקתוקחיכםשלדותםהביכ

יכילואוץמחםחללעאבדותהןברקו

'רקניכהמלאזומרישינפמץמחהרוסיא

ץמוחההקירשאןייהארקירשאכץמח

לזנניכץמוחולועמןושלמרזגנןושלהו

יבבלץמחתייכןכוולכאיאלומעטםהמ

לנברקהיכובעבוונממומעטדבאיוסועכ"

םירבדהןמואבויאלדבכנהםשהןוצרל

ןכוםיענטהונשלהקזחהדיהםהלרשא

הקזחהדיהםהלרשאירבדהןמואבויאל

םירבדהןמקרשבדןוגכירמגלםיקותמה

ףתישםלועהתאירבבורמארשאכיגוזמה

הנהו"וארבוםימחרתדמבןידהתדמ

איביהרותןתמםויאוהשתועובשגחב

ליכשמהותרצעהםויוהיכרותןידכןברק

לכאבלדיתעללזראשהמדוסוההןיבי

וניאשהדותןברקמץוחןילטבתונברקה

לכעהעהןינעכץמחוהצמוביכלטב

אנהםלועהיכאוהלfברהתנווכילז

אלמוניאשרובעבוינשעירכמלזמר

בערבדךליוינפלמאנשןושארכםימחר

םעטהוהצמוץמחובולולכאוהיכרמא

'הנבסחנפתשרפבוהבתכאילצאןוכנה

ךירצתאשהמולזארזעיברםכחהבתכו

ומכתרצעבהשאמאנאלהמינפמעדיל

ןכותוכסוחספוחרבודימתתשרפב'נש

יכהשאםהבמאנאלירופכהםויבוהרב

אליפסומהיריעשבוחוחינחירלהלועםא

יריעשראשבמאנשומכתאטחםהבמאנ

הםויוהרותרצעביכהזלכוםיפסומה

םאיכםישאלןברקבהנווכהןיא"רופכה

אלתרצעבוןתוגןידהןכוםהמהלעמל
רמאנ

תמגודםחלרככןורסחידילאבלופוסו

הםעטורבגעשפםחלתפלעוואטח

דוסמעודירמועהםעםיברקהתונברקה

הכסנוביתכוםיכסנהדוסםג'תונברקה

'דןבםשלשהינשאההךסגלדהב

ועורזלזמרןייהוםימהךוסגדוסותויתוא

ריחמאלבוריהבהרפסב'נירמאדכםלוע

ןיכסנמשעשברזעלאדאלזראבלחון"

ינשלוקךימימעבאמואםוהתגחבםימ

לfארזעיברםכחהבתכעמושינאםיעיר

ולאהםיעירינשםהימןיבהלהתאךירצ

'עשבםשדמועויהיכאלמינשיכונלבקו

היההמינפמתעדירבכוןייהוימהךוסינ

וריפהקתמלואיכאלמינוממויהון"וימ

בקעיוניברברהלבקךכםעטםהבןתילו

םלשורישיאיארוהנרמםלשוריבדיסחה

ילfדכע'זיהוםימהךוסינםעט

םוימתבשהתרחממםכלםתרפסו

הפונתהמועתאכאיבה

רפסמהנהולfלודגהברהבתכ"רמוגו

םוימםינשהרפסמכהפונתהםוימםימיה

כעודחאםהבםעטהולבויהדעהטימשה

טמתותבשזורפסתשםויםישמחורפסת

לבויבמאנשומכםישמחהםוישדקיוםוי

תלחתברופסלליחתיששרפהםעטהנהו

למרכוריצקתישאראיביוםירועשריצק

מםילשיווילעןברקאיביוםשלהחנמ

שידגתולעכםיטחריצקתלחתבורפסמ

םשלהחנמםיטחתלסונממאיביוותעב

וללכבינעההזולזלכעוילעןברקאיביו

םהיכ'הנבתולבויוןיטימשדוסבראבתי

ורסמנןלוכוהניבירעשםישמחלזמר

טעמוהרסחתורמאנשדחאמץוחהשמל

ןיאםלענ'גהרעשהיכרובעבוםיהלאמ

תשרדנהרותלוכזףוסבלוותואןינומונא

ירוהטםינפטמבואמטםינפטמב



גנק
רומא

,םינוילעהוחכהדחילהנווכחהיהיועירו

ןושלמהעורתןושלםישרפמשיםנמא

זמרהוהעעורתהעורלזרבטבשבםעורת

העיקתהריכזמבותכהשאצמתכעוהמל

'גשםלשוריבהעורתהורמלזמורהןויצב

והזםלשוריבועירהוןויצברפושועקת

ויהששדקמלשרפושיכרמאמלםעט

לשובהזהפוצמויפהיההרבובןיעקות

ךרוציפלףסכהפוצמויפהיהתוינעת

יכעדוףסכובהזינווגתעדירבכוםימיה

דוסבלולכאוהרפושהןמאצויהלוקה

הוררהוזהרפסברמאןכושאוםימחור

השענואימואשאבלולכרפושונמקפנד

הזתורעתהבודוריפילבדחאלוקםהמ

דחיתמוהלעמלהלעתמהטמלמלוקה

םימתתסמוגרטקמהתאהחודוותודחאב

תסנכנהלפתהוחתפנחתפהוויתונעט

יוינבלעםחרמוןידהאסכמםקךלמהו

דחאלוקתוררועתהבךאיההמתתלאו

'תיוךרבתיאוה,יכהלעמללעופהטמל

הטמלהלעמלמותייוהתואיצמאיצומה

הצורתוררועתהרשאכו,םוקמספאדע

חורןינעכהלועותואיצמדוסמתולעל

ותסינכולבההתאיצומהוסינכמהםדאה

סנכישדעאצויוניאיכותאיציתביסאוה

לאיצמהוררועתהדוסןיאתיאוהךכ,"דוק

אושלהטמלמהלעישדעהלעמלמאצוי

אצויהלעמוררועתהןמוותדלותםוקמל

רהוזהסבלfראהזרבדלמנודהלחתמכ

יארותיתשינעבעמלותואונאבהרבכו

יאהמטשפתיךאיהמיתיאוהנויינבינש

ןילייחןירטיסהמכלאדאניגפשמואהנוי

יכהףואאדחריעבמוארועישןוהלתילד

לכהינימילמתאדאגרשדחיזחאת

לזראוברברלקילדקיקדאעאבותמלע

יול'רםשבןמחנרבהדוהיר"ילתשרדמב

וילעערהרציובןיאשיפלתאטחונמאנ

ילזוירבדבעץראהןמיאטחומתירמאנ

םחלהלעםיברקהרפהוםישבכ?ןינעו

לעינאהמתותונברקהדוסמומעטןיבת

ריעשביכרמאשל?ארזע'רםכחהירבד

יכאוהתמאיכתאטחוברמאנאלתרצע

'שרפבתאטחובמאנאליפסומהיריעשב

תאםכרצקבו"רמאנןאכבלבאסחנפ

עודיוטשפרמוגוהלכתאלםכצראריצק

תתחשהרוסיאדוסכהדוסשרפלןכתיו

"הזןבהותואפה

שדחברמאללארשיינבלארבד

היהישדחלדחאביעיבשה

רבכשדקארקמהעורתןורכזןותבשםכל

שודקהיכםיברתומוקמבהלעמלונראב

ןהויתודמידילעומלועגיהנמתיותיהב

םינשושבהעורהגשוהזןידלןהםימחרל

תסנכארקנכעותווצקובומלועגיהנמ

לכוווצקומהלולכאיהשהנשושtרשי

תסנכלובזמרהינשושלעובשישרומזמ

ויתוירבלעםחרמאוהשכו,הזןבהורשי

םימחרהיכרדמדחאךרדבםהילעםחרמ

kרשיךכלהמיעךפהלסעכהתעשבןכו

ךיתודמלעךימחרולוגיוהרבמולןיגהונ

ויתודמהבןיזמרנשפושתעיקתןיגעוהזו

םירבשהוהעורתהוידוםימחרהנקהלש

םיררועמויריכזמונאוימחרהעיקתהוןיד

'ונדעבבוטץילהלהבקהלשויתודמ

'נורחאבוהנושארבםלועלאיההעיקתהו

ץצקלאלשםיעירכמהינשדגנכאיהש

ידכםהבהלולכהעורתהויהלםגועיטנב

וניאטחמונבושבונילעוימחרוללוגתיש

יעדויםעהירשאוהזודמלהמךופהיו

תסנכרבחללרםדאעדיוןושלמהעורת

הערוץראןוכשןינעכהבקהבלארשי

רובחןושלהעורתשרפנםאו,הנומא

רמא2iסאכ



יניסרהב

::

יכרדעבותקרםירקשרבודוניאיכתומה

לעודיקפהוליאוה'תיותיהבקהותמאה

יכוינפלמםקיראצישהצורוניאהזןינע

םנמאונתינודיבהתימינבוןישנענהלכ

לקהלהבושתבחכשיודילונתנישםדוק

יפכוןועהיפכירמגלולטבלואןידה
•הבושתהלדוג

הדדאמויביזחאתרהוזהרפס

תיבוןדתיאאמלע

והיאומלעלכןדוביתיהלקאשידקאניד

ןוניאלכואדארטיסמםיאקארחארטס

ומישרתאווהיילעחנשאאתומלונדתיאד

והיילעימחרירעתמרשידאתעשבוהימק

אלוכובברעתאןידכרפושלוקאוההב

דעונדתיאדןוניאביחנשמאלועדיאלד

רזגאובושתבירדהמאלדןוניאלכרתבל

אכלמיבמןיקתפיקפניאדואתומוהיילע

אלהלורסמתאדןויכהילורסמתאו

לארשיואנידדבעתידדעןיקתיפורדהא

דחןכשלכינימארמתסאלןיעבוהלוכ

האליעאזרבאהדשכויודוחלבשנרב

לכבילבהימלורמתסאלןניעבדליעלד

דחתדחתאליעבארהיסדכאחריואחרי

לוטיואתותדהגרטקיאלדןינבריעש

חיכוממאמההזהיליזחאקדכהיקלוח

הטמלשהמבדחייתמלודגהםשההרבש

ןיקלוחהלבקהימכח'נמאםלועההבןדו

םימחרבהלעתמהמהרביכירמואוהזב

תנווכוהשארנןכולועהתאהבןדהבהו

ךרצוהאלוונושלהזובתכשלfברה

םויבזמררפושהיכרפושתעורתריכזהל

םימחרבןידהםויאוההנהוובהעורתהו

'ותכהריכזההזינפמוהמחלמתעורתאל

ארשילכולזרדיבהלבקרבכשהעורתה

העורתלכשהעוניברהשמםעםיאור

המלהירחאלהטושפוהינפלהטושפ

ריכזה

ןידאסכלעבשויהבקההלעשןויכרמא

ךפוהוהלועאוההרבפושבעקותשןויכ

הלע'נשןידבהלועןיעירמשכודמלהמ

העיקתבהלוערפושהשכוהעורתבםיהא

םוחרtיי'"'נשםימחרברפושלוקב"

לכלןידםויהריכתעדירבכו-ןונחו

בשויוהלועהבהשהעשבלfראוםלועה

'דמועהמןידבדמועםלועהןידהאסכלע

תאוזובירמוונימימתדמועהמווtiמשלע

םהלםלשןידבךמלועטופשרמואהמוז

רומשתונועםארמוארמוםלעפכיעשרל

ונועבעשראוהתרמואהמדמעימויהי

ץופחאאליכתרמאהתארמוארמותומי

לכבקע"עשפבתרמואהמעשרהתומב

המיבקעישובהתעאלרמוארמותאז

תרמוארמוםינבלעובאןועדקופתרמוא

ףאתרמואהמ'םינבלעתובאותמויאל

ינעמלתררמוארמוםכלתאזהשעאינא

לומתאמךורעיכמואהמהשעאינעמל

ירמוגוודלויםירהםרטבמוארמוהתפת

רמוהשפנלואש'ביחרהןכלתרמואהמ

אליכתרמואהמ,איהםייחץעתרמוא

'ייםחרייכתרמוארמוםחראדועףיסוא

רמותופרחלהuתרמואהמבקעיתא

אוהיכאוהןינעהדוסוםלועייחלהkמוא

תמאדעםירבדהלכןקיתורדיסתיו'תי

עראדתוכלמןיעכעיקרדתוכלמופשמו

יתלבןידיאלתמאהעדויןיידהשיפעאו

תיותיאוההזאמגודכםידעועבתנועבות

לעןידהעובתלןטשהאוהשעבותההנימ

םיאורהיייניעםהםידעהוםלועהינב

יולגבורתסבםדאינבהשעמבםיחיגשמו

הזהעבותהותמאןידןדשןידהתיאוהו

השועוןידטפשמותמאםאיכעבותוניא

ארבנשמוילעדקפוהרשאויתודיקפ

ךאלמהזדאמבוטהנהולזראכעוםלועה



דנק
רומא

ןיינעןמזהותואלשישואןמזהותואל

םלועההבםייקלהוצמההתואליוארה

ברקהןברקחדוסץנתודאמהזןבהו

גהונראיבבכוחרריעשםגודאוהיכהרב

ונאןכלעןידםויאוהיכרובעבוומוקמב

לרודקהךלמהטפשמהךלמהיללפתמ

'בושתהיכלרטפשמהךכ-רקנהבושתה

דבארהםנמאןידהדמבםלועבתגהנתמ

fזמרלכהוטפשמהאוהשךלמהשריפל

הלפתב'יינפלםידמועונאו,הבושתל

יכדחפהתדמבונתואןידיוטופשילבל

השלשדוסוםימחרהודסחהתדמבםא

תובאהשלשלזמרהרבםיחתפנהםירפס

'ןתשלשבלעופךלמהשםינוילעה

ידגנכקחציםירומגםיקידצדגנכםהרבא

יכםיינוניבהדגנכבקעיםיעשרה

וילאחרכשמנהאיהקיזחמםדאשהדמה

ארזע'רםכחהבתכו'ודחיילוותולעהל

םיעודיהווצקששיכתעדלהתאךירצלז

רפסארקנלכהץראוימשתכאלמםהש

בותכהלכוהזוהביתכוויתואןינבםהיכ

לשםלשורירמולהצורםלשוריבםייחל

ינפזחאמוהזואסכןכומכארקנוהלעמ

לעותבתכרשאךרפסמרמאךכלואסכ

'םייחרפסמוחמייובתכיםלוכךרפס

תויהביכעדו'רפסבבותכאצמנהלכ

הלעתיךלמהינפלמןידעבותרוגיטקה

ארשיושעשהמלכלעןובשחתתלהרב

תריסכתמהנבלהזאהרבעשהנשהלכ

תרדמועהאתינורטמכהלעמילייחלכמ

ןידלואבבהדיחיהנבהשעמלעהשובכ

אסכבתיסכתמאיהךכיפלךלמהינפל

הימחרורמכנוהיעמומהיכונינחםויל

הלועדודוזמרהעשהתואלעוהנבלע

ולשארוהכובוהלועםיתזההלעמב

הלעמידודגלכמתוסכתהלידכיופח

ועיקתהיכזהאלוהעורתהבותכהריכזה

לבאםירופכהםויבאלוהרבאלללכ

'עורתהורפושהאוהוןורכזהאיההעיקתה

םימחרהןמהלולכאיהשינפמוהמשכ

יעדויברמאךכלהירחאלוהינפלהעיקח

ומזועתראפתיכומוקיהקדצביכהעורת

'בושתביולתלכהיכראובמהזהנהוהתא

ויבוומלועגיהנמוהמבדחייתמהרבלבא

לעבשויךלמרמאמאוהרמבםירופכה

םירופכהםויםימחרבןידםויהרןידאסכ

בוברעדוסןיבתןאכמוןידבםימחרםוי

חכמילהארנוהמלזמרהשלזראשןטשה

םויוהרןיבשםימיתרשעבשרמאמההז

'יזולתהדבלינוניבהרובעבוניאירופכה

הלבונודינשןתואףאיכםירופכהםוידע

םוידעםתחנוניאםנידרזגהתימל

םכיתאטחלכמרמואאוהןכוםירופכה

"םיעשרלףארבדמוורהטת'יינפל

האמדקאתורעתאהרברהוזהרפס

איאמאמלעבוהיא

אתתלדאנידיבאדהאמדקאתורעתא

אמלעביתיהלקואמלעןדימלרעתיאד

אנידיביאהאטלשואמלעןיאדואגידב

ןירהנדםירופכהםוידעאמלעןדימל

'מלעדרוטלדאיויחחכתשאאלואהפנא

ריעשהילן"תאדהמבקסעתאוהיאד

יזחאקדכאבאסמאחורדארטסמוהיאד

בירקאלריעשאוההבקסעתאדןיגבוהיל

קסעתמוחילזריעשאדאדריעשודקמל

אדלעואשדקמדאהפנאוריהנאוהיב

רבעתאוהלקהימקן"דחוןחבשמלארשי

ברהירבדכחיכומרמאמההז"והייבוח

ןיבתןאכמו,םימחרבןידםויהליכלל

יכשדחלדחאבהזםויעבקנהמינפמ

ןיאתוצמהתיישעלןמזעבוקהבקהשכ

יוארהןינעתוצמהםתואבשייכקפס

iiבכ 2oהתולעב



אירומא"

תוריפס'דגנכםיקוספ?םהמדחאלכב

לודגהברהבתכו,םהבלולכןינבהיכ

םירופכהםוילהרןיבשםימיתרשעולז

ירופכהםויביכהמילבתוריפסילזומרי

תואבצ"הבגיורמאנשםהבהלעתי

ימשבתואשיםגוהלבקבעודיכטפשמב

סלפוביכםינזאמולזמהזהשדחהש

''יילטפשמינזאמו

םצעבהנועתאלרשאשפנהלכ

שפנהלכוהמעמהתרכנוהזהויה

'פנהתאיתדבאהו'וגו'כאלמלכשעתשא

קולחןיאיכושריפששיהמעברקמאיהה

לזרתעדטונהזלויתדבאהויתרכהוןיב

ןדבואאלוניאשתרכהלעדמילורמאש
'תרכנויכםישרפמשיםנמאיתושפנלש

הבצוחרשאוקמהלאהבשהניאשלר

יצחבתמוונידתאלבקשרחאללבאשמ

אלךאדובכהגונעתבותמשנהיהתוימי

איהשלריתדבאהוםנמארכזנהומוקמב

לקמלשודובכתניכשתאנהלכמתדבאנ

'רדמבלfרירבדמעדההזלעויסיתאצמו

רמאדחיסאיברויאמיס'רםשרמאתור

הנותחתהץראלאוהךורבודקהילתיחנ

דיבאתאןמתתיחנדןאמןודבאבמאדחו

תראיתדבאהוביתכםהילעלכולכמ

יכ

"איההשפנה

תיאםנהיגברהוזהרפס

הארתבארודמ

ארודמיוהארודמאוההווהלוכמהאתת

עוהמהתפיעץראירקיאדארודמלע

םגרתמולופכהיהיעובראדכהתפיע

"הלופכהתפ"עאכהףואףיעאהיעבורמ

אוהלואש'תיתחתלואשירקיאאוההו

יניגבוהאתתארודמאיהתיתחתדחרודמ

ןודבאירקיאתיתחתתפיעץראירקיאךכ

ןי:יוחלוכוןודבאולואשיתכאדלעו

א

םתלחגתאובכיןפאיריכוארילתולעב

תכללונבושעאקחציבדבעמושהקברו

ויבאלובןישלהלוואטחהלכמדיצדוצל

דדוצלםיחופתלשהדשבושעךליו

העמשאיהותיסכתנהנבלהותואטחה

tאנךלהנבבקעילאהרמאוהרזחדימ

דוסםהיזעיידגינשםשמילחקוןאצה

םימעטמהשעאוםירופכהםוייריעשינש

לאבקעיאיבהשתולפתהדוסםהךיבאל

בקעילןישלהלודיצמאבושעוויבא

הלודגידרחקחצידרחיוזאוילעגרטקלו

ותבקנולאמסבזמרנתאזההדרחבדוסהו

הנממרמשהלשיוםשמהאציותמחביכ

יכאריוהיתפשקלחרחאהתפתיאלש

?השירופכהםוילםזגמותצעהתשענאל

ויחאלחנמןיכמבקעיותושפנהןידםוי

רשאכרוגינסהשענרוגיטקהוחרכלעו

יידגינשלfררמאמוהזו,הגבראבתי

ובלחראהיכרבראםיבוטיאמ'יבוטםיזע

םיכלכלתמםהשךינבליבוטוךלםיבוט

םיריעשינשאיבמוהנשהומילכונועב

םהלרפכתמוןיברקתמןהוםירופכהויב

יכבותכביפבהרכזנאלהעיקתהיכףאז

םויהיכםויתלמבוןורכזתלמבזמרנ

ארקמאוהךכיפלוהעורתלוהןורכזהו

לfרונקתוהזןבהובקעייהלאאוהושדק

'ויכלמ'הרבורפושוונורכזויכלממול

ידכתונורכז•םכילעינוכילמתשידכ

בהמבוהבוטלינפלםכינורכזהלעיש

הלפתהדוסבךליתראברבכו,'פושב

יתלבתיךלמהינפלסנכהלןיאיכ

'דקהלןרהאאביתאזברמאנשהניכשה

תויכלמבהנהורפושבהמבוםרמאמוהז

תראפתלונורכז'ךלמקנהבושתלזמר

הנהו"הניכשלתורפושונרכזיי'נשרשי

ונקתוודמגילשונושארתומש'גדוסבםה



הנק רומא

לארתהבוא'וחטבהברותהידעילכיכיפ

רבדבםירתסנהםיסנהןמתויתפומןלוכ

ןכלוםלועלרותהריכזתוחיטבתיתפומ

היטבתאלויסיגןיינעאוהשתרכבריהזת

לfבתכדועו.לכעיואראוהשםויקב

אבהםלועלאוהתרכהשנועיכויטוקילב

שישםנהיגינידיכםיתמהתייחתירחא

התרכהובןיאתאזהןמזבתאטוחהשפנל

בשחושפנםיהלאאשיאלו'מאנשללכ

ןבהוחדנונממחדייתלבלתובשחמ

"בטיהותנווכ

השמחברמאללארשיינבלארבד

לכוסהגחהזהשדחלםוישע

ושרפשהלבקהימכחמשי'כוסהדוסייל

'פוחאיהש'נוילעההמכחלתזמוראיהיכ

יכוריפסהלכלתוביתנתיבאיהוהבקהל

תזמורתיבהיכרובעבוילכהתפקמאיה

תישארבתשרפביפשומכםיהtתמכחל

תפקומלהןכשונפדגבהכוסהרשכהלע

םיחפטזןפודהבחוררשכהוהיתוחורגמ

עיקרלכלחפטימשהחפטונימיוביתכד

עודיםיחפט'יהבוגלםעטוםיעיקרזםהו

'עודיהולזמריחפטזןפודהרשכהאצמנ

יכל?לודגהברהתנווכמהארנהםנמא

ןכלו,הנורחאהמכחלתזמורהכוסה

ההבוגובחרבהלדאיהיכיארעתרידאיה

'דוהירוקלחנהזביכילואוהיתוציחמבו

עבקתרידבויארעתרידתכוסבםימכחו

רשיבחרזאהלכקוספבןכוזמרלזרםגו

דודתרכסלזמרביתכרסחתרכסבובשי

יפנכתחתםהיכדבללארשילהנותנה

םליצהלםשארלעלצהתויהלהניכשה

-שרופותבשילילבןימתוחשןינעכתערמ

,לארשיומעלכלעוונילעםולשתכוס

רכזנהדוסןיבתןאכמוהזיתשריפרבכו

הכוסוילשיהלקהוצממאשזעתליחתב

אנתויאהמרבןפייעאלווליפכאאל

אלתיתחתירקתיאדןודבאלתיחנדןאמ

יצתשידרבגירקיאאוההוןימלעלקילס

אוההלאנתוןימלעוהלכמדיבאתאז

אבתאלהזבמדרבגאוההלןיתחנרתא

אלדהינימודיבאתאןיאינסןמאוןמא

חילןיתחנוםנהיגבהילןיניידוהלבישח

אחתפהילתילדהאתתארודמאוההב

אדלעוימלעלןמתמקילסאלודיבאתאו

אללואשדרויןכךליוןנעהלכביתכ

יתעושלואשןטבמביתכאהויהלעי

ילעיולואשדירומביתכויילוקתעמש

אנמיקואותיתחתםתהולואשאכהאלא

בתכו"היברדהאלדאההיברדהדאה

ורכזנהותירכהיכליכשתועדתולfברה

ירחאתרושפנהםויקבלודגןוחטבשפנב

יכתרומשנהםלועברכשןתמבוהתימה

איההשפנההתרכנוהלעתיורמאב

ינפלמאיההשפנההתרכנוהמעברקמ

הנועבתרכתאיהתאטוחהשפנהיכהרוי

הנייהתואטחאלרשאתרושפנהראשו

שפנהרפמךכלוןוילעהויזבוינפלומייק

יאוההברשאןועהיכהבהנועאיהה

םדאהתמשניכןינעההזםעטוהנתירכי

'גשןוילעיפמוניפאבהחפונרשאיירנ

הנוועבאיההנהוםייחתמשנויפאבחפיו

'תבכרהדרפתשתבכרומהניאותומתאל

אליבכרומכדספהוהיוהתבסהלהיהתו

ילכשהםויקכדעלדמועוהויוארהמויק

יכרמולבותכהךרטציאלךכלודרפנה

יכרמאלבאהמויקהיהיתווצמהתוכזב

תרכתואמטתולאגתתתוריבעהשנועב

המאוהוושרושהיהיונממשןליאהןמ

תרכהיכםולשהמעוהמעברקמלזראש

:ומשנהראשםויקלעהרויתאטוחהשפנה

רבכוםולשבםהשםמעםהוואטחאלש

iiiגכ 2oהמש



רומא"יז

-- --

. '

לכבםירפהיטעמתמותונברקבןיקלחומו

תחאלכבהיהתשהבוטפסותלזמרדחא

ןהיתוחוכוומואהוטעמתיוהינפלרשאמ

ןהירשוירפהדגנכתוטימשהמתחאלכב

םוידעהטימשוהטימשלכבןיטעמתמש

בלולןיאחספבולבויהאוהשינימשה

וינימובלולהשהמיזמור'ימיהיכוינימו

זמרהזבשוהזבשןושארםויווהוזמר"

ןינמוחספלשןושארםויאצמנהניגל

הרותןתמםויותועובשהעבשוםויטמ

דעומהלוחימיותוכוסלשןושארםויב

הזבשדעומהלוחימישקריתרצעינימשו

םימילםיזמרנחספביכםיקלחנהזבשו

וארקיךכלותוטימשלוכוסבוםינוילעה

יכתרצעםוקמלכבתועובשהגחימכחה

'ןכותכהוארקשגחלשינימשםויבאוה

התואביכושינכומוגרתכתרצעןושלו

הדועסהאיהו,לכהרצענוףסאגהדימה

הבהלהרוצעאיהשלזוריכזהשהנטקה

לכתשרפבהרכזנאלכעווילאתדחוימו

לזראו,ךרוכזלכהארייתכםשיכרוכבה

לשתרצעההתיההיואריולןבעשוהירא

תרצעשםשכםויישמחהקוחרתויהלגח

דהלמולשמיםוי''שמחהקוחרחספלש

בורקםוקמלואושנתונבולויהשךלמל

ינאךלמהרמאןות"וןולזידאמויבתיא

ידילעחספבךכ,דחאםויחמשנםתאו

איהךכיפלץיקהלאףרוחהמןיאצויש

איימויבתיאדםויםישמחונממהקוחר

לארשישידילעגחבלבאןותיוןזלזיד

השקםיכרדתוחרטףרוחלץיקהמןיאצוי

תילדםוי"שמחונממהקוחרהניאךכיפ

ינאהכקהרמא,"ןותייוחלזידאיימויב

ינימשהויבךכיפלדחאםויחמשנםתאו

םכלהיהתתרצעתרמאתאאכהתרצע

יבררמאךיהלאילתרצערמואןלהלו

ורדנסכלא

י
-

."הזןבהווכוהמש

םויביילהשאובירקתםימיתעבש

היהישדקארקמינימשה

'מוגואהתרצעילהשאםתברקהוםכל

םימיתששיכהדעול?לודגהברהבתכ

יעיבשהויבוץראהתאוימשהתאייהשע

איהkרשיתסנכוגוזןבולןיאותבשאוה

רצענםשיכתרצעינימשהנהווגוזתב

השודקבימיתעבשוצמהגחבהוצולכה

וכותבוישודקםלכיכהירחאלוםהינפל

םלועימיכעובשהוםויטמונממהנמוי

םימיהוגחלשינימשכינימשםוישדקו

'ושארהןיבדעומלשולוחכיתנב"רופסה

הרותןתמםויאוהגחבינימשהוינימשהו

ועמשוירבדוהלודגהושאתאםארהש

םוקמלכבימכחוארקיךכלושאהךותמ

ינימשהםויכאוהשתרצעתועובשהגח

םרמאמוהזוןכבותכהוארקשגחלש

בשקרfפןיינעלומצעינפבלגרינימש

תוליצאאוהיכאוהןושארדןימולשתו

ךכלוםהלשתודחאכונניאוםינושארה

לצמהגחרוכבהלכשרפבבותכהריכזי

אלוימיתעבשתוכוסהגחותועובשהגחו

לכהארימאםשיכתרצעינימשהריכזה

ךירצו,לז-זכעראובמהזהנהוךרוכז

וקלחנשתקולחמלעקימעהלוןנובתהל

'עשוארןושארדימולשתמאןנחוירלfר

ברהירבדמהארנוהזלהזןימולשתרמא

תוטימשלםיזמורתוכוסמםימזיכלז

"םימלועהיחלחונמתחאלכשםלועה

ינפבתחאהשודקדחאםוילכתויהיפלו

,רומגללהםויוםוילכברמואהמצע

יעיבשףללכבשזומרלןינימהובןילטונו

ןימייקויהיווההשימיהןמחאלזומרוהש

ינימשהויבוםהלםיזמורוינימובלולהש

גהונלבויהןלוכביכ'וינימובלולןיא



ונק רומא

אוהוכוסהגחלשתרצעוחספלשתרצע

םהינשודחאתגהרותןתמבו'רומשורוכז

החנמםכבירקהבםירוכבהםויבודוסוהז

םכלשוולשםכיתועובשביילהשדח

םויבוותנותחםויבמאנשדחאכידחאתמ

תוכלמותראפתדוחיידוסוהזובלתחמש

.הזותנותחםויבכרבלםנורכזםרמאמוהז

תיבןינבהזובלתחמשםויבוהרותןתמ

הנהו"ןמאונימיבהרהמבהנביששדקמה

אוההרותןתמםדוקוהשחספלשתרצע

ןתמרחאאוהשתרוכסלשתרצעםשל

הכרבלםנורכזוניתוברונלשאוההרות

ולהתיהשךלמלהמודרבדההמלולשמ

המערודלךלמהרזחוהאישהוהאגתב

יהזלכןבהו

ומוגרתכתרצעיאמרהוזהרפס

דןאמלכושיגכ

יקניאלןיאליעןאכרבןוניאמשינכד

ןיגנווהיידוחלבkרשירבןינרחאהינימ

'ימעראשלאלוםכלםכלהיהתביתכךכ

ןצרמןוניאאדלעוןנממראשלאלוםכל

דןאכרבקלוחןולבהימלםימהלע

רשידאוודחבןוברעתיאלוהבןוקסעתיד

אכלמל'ןיאליעןאכרבקנידכרתבל

הילדבעדהאליעאתדועסביומיחרןימזד

אכלמדעדיאכלמואכלמדיומיחראד

יעבאנאאתשהאכלמרמאהיביערתיא

אנאדכדאנליחדויאמיחרםעדחימל

ןוניאלכןולעייאמיחרםעאתדועסונב

דעסימלארותפלאנמעןיבתיוטוסרק

דבעיאמיאמיחרםעאודחדאתדועס

ארשבוןירוטסוקיאמיחראוההםידקא

ביתירתבללכימלוהימקברקאוהירותד

האליעאתדועסאוההליומיחרםעאכלמ

יומיחרואכלמידחואמלעדןינודיעלכב

,והייניבןינרחאןוברעתיאלווהיידוחלב

החמשולתאבשךלמללשמירדנסכלא

ונבלךלמהרמאהתשמהימיתעבשלכ-

התשמהימיתעבשלכשינאעדויינב

התאוינאושכעוןיחרואהםעחרוטתייה

הברהךילעחירטמיניאודחאםויחמשנ"

ירשבמדחאארטילודחאלוגנרתאלא

ןיקוסערשיגחהימילכהבקהרמאךכ

יבררמא"םלועהתומואלשןהיתונברקב

ןיבירקמרשוהשםירפעןתואלכסחנפ
ינונטשייתבהאתחתתומואעדגנכגחב

'שןויכוהלפתבונאןיחוטבהלפתינאו

לארשילהבקהרמאגחהימי'זואציש

ןיקוסעםתייהגחהימי'זלכשינאעדוי

ינאושכעוםלועהומואלשןהיתונברקב

םכילעחירטמיגיאודחאםויחמשנםתאו

ועמששןויכודחאליאדחארפאלהברה

הנקהלםיסלקמוליחתהדימךכלארשי

'ובהחמשנוהליגנ'יהשעםויההזורמאו

ודבאשםלועהתומואלןהלואןנחוידא

תיבהיהשןמזבודבאהמןיעדויןניאו

?םהילערפכמחבזמההיהםייקשדקמה

םירפהויהויוהיילערפכמיאמאנדיאה

רמאנשתומואהלכלזמרעגחבםיברקה

יודסחונילערבגיכםימואהלכוהוחבש

תאהרטונינומשיבורחנימאינבוהז

תומואהתוחכלעימאיגבאדכםימרכה

יכןבהו,םייחםיהלאחורלימאבזמרו-

לכאתםימיתששביתכחספלשתרצעב-

רמאךיהלילתרצעיעיבשהםויבותוצמ-

לארשילאלוילאוהלבאתרצעאוהיכ

םכלהיהתתרצערמאתוכוסהגחבלבא

זמריעיבשהיכאוהדוסהו,ונלשאיהיכ

וכלמלזמרינימשהלבאולשוהוקידצל"

"לארשיבהרושהניכשהיכ,ונלשאוהו

תוכלמןושלדועהשרפלשיתרצעתלמו

הנהורצעשרויומכוימעברוצעיהזומכ

iiiiדכ 2oךכ ,י



רומא:-

יסוייברואייח'ררהוזהרפסבו

אחרואבילזאווה

רביאהיסויראיתאהוהדיאדוידחימח

וליאשוהיבנלאטמדכיוהיאיאדוישנ

ןנאאהדאנאהוצמדאחולשרמאהיל

ןנאונחדאנמזיטמוןיימורדרפכבןירייד

קלדאדקפלהימיעדןינייזובלולןיכירצ

יאדוהיאוההןולרמאאדחכולזאהוצמל

יוצרלןיתאהלוכדבלולדןינימדינה

ןולןיכירצןנאיאמאןותעמשאיימלע

לבאאירבחיאהבורעתיארבכורמאיגחב

ימאןלמיאךדיתוחתאהאתדחהלמיא

אוההיבןיריידןנאדרתאאוההיאדוןול

אתיירואבןיקסעהיבןיריידדוהלוכוריעז

יסוי'ררבקחצירןנברמאברוצןלעתיאו

ץלימקלרמאאמוילכבוהימשאתחמ

האטלשלאוהאנמיזגחבאהדמאוןיתדח

ןימעראשלעןנממדןיברברןוגיאלכ

םימזלזגירקורשידוהירטסמקרבתמו

האטלשלןיגבוינודזהםימהאדכםינודז

ןוניאדאשידקאמשדאזרבאניתאוהיילע

הבקלהילייוצרלבלולבשןינימעברא

אמשדאזרבוהילעהאטלשלווהילע

'כסנלןישידקםימןלעארעתיאלושידק

םעטןיבתרמאמההזמ.יאחבדמיבגלע

ראשבמרתויגחבימהךוסינתוצמתויהל

"םידעומה

:אוניחהפירשעה:ךא
בתכ'רמוגוםימיתעבש'וי

לכםעטהנהוהכרבלונורכזלודגהברה

תעבשלודגהםשהגחתאוגחתהשרפה

םכלוכמסתותישארבהשעמבשםימי

תינימשהלעחצנמלןינעכתרצעינימשה

ץעירפםהבוחקתהעבשהןתואבםגו

גורתאהידקהךכלוודוגיאבבלולהורדה

דדהומצעאוהיכךירצוניאינימשבלבא
והת

ןינבאוהךורבשודקהםעלארשיךכ-

דוסוםכלהיהתתרצעינימשהםויבךכ

ראשןיכרבתמלארשיידילעיכןינעה

הלחתבהכרבהןילבקמםהיכםימעה

ךערזבוכרבתהומאנשןימעראשלןהמו

תוצראהלכלארשיץראבלזראשןינעב

יכתותושלארשיץראלשהתיצמתמ

'פנעהיסנרפתמיעצמאהוקהסנרפתהב

תוכשמההוכרבתמהכרבתפסותולבקבו

הצורנךירחאינכשמקוספבזומרכןלכ

ךנוצרהיהירמואשדובכהירבדםהש

''וחכהראשלכךירחאהצורנוהלעתאש

תכשמנההאקשההותויחהתכשמהומכ

טשפתמםשמוהרדשהטוחלחומהןמ

'יאבהתונברקהויהו,ךליאוךליאםידיגל

יתשריפרבכוםהליוארכירפומואהלע

•םנינע

ירעתימנהלןאטמדכרהוזהרפס

אליעלאנימידארטיס

אהפנאוריהנתאורהיסהיברשקתאדןיגב

לכלןאכרבוןיקלוחביהיןידכויזחאקדכ

אלוןוהקלוחבןוקסעתידתתלןנממןוניא

אקלוחדארטיסבאברקלואקנילןות"

ץמעראשידכאתתלאדאנווגכלארשיד

תנסחאבןיקסעתמןוניאוהלוכןאכרבתמ

אברעתיאלןיתאהוהאלוןוהקלוח

ןוהתנסחאקלוחאדמחלורשידוהיידהב

ןוניאלכלןאכרבןיכשמןוניאךכןיגבו

וברעתיאלוןוהקלוחבןוקסעתידןינב

ןאכרבאלמתיאארהיסדכווהייקלוחב

הינימיקניון"תארשיתאאקדכאליעל

ינימשהםויבוביתכאדלעווהיזדוחלב

ינפמןיבתמאמההזמו"םכלהיהתתרצע

הזןבהושדחהיצחבהכוסהתוצמהיההמ

יתשריפגחבןיכס"נהםימהךוסינדוסו

"הלעמל



זנק
רומא

יכורסאבעםויתדמדגנכאוהיכרובעבו

ולןיאורמאדועובלולברשכוהלכ

הטמלמרועישולשילבאלעמלמרועיש

םהלןיאןתילכתריצירפסלעברמאןכו

סדההןמצתשךירצבלוללשורדשוץק

יעצמאהוקהתוארלןיכירצונאיכחפט

בלולהיכעודיוונילאןיוכלוונרכזהש

וזמםינפלוזווזמהלעמלוזובשםילעה

דובכלזמרהרדשהןמדרפנויולתלכהו

הובגלעמהובגיכיתכדכדובכמהלעמל

לכהיכזמרלוספוילעודרפנםאורמוש

ןימיבבלולהכעודחאשרושמקנויודחא

םעדוגאלךירצוןימיהןמותלבקרקעיכ

הןיבבשויאוהואדכםיסדה'גבלולה

?רתכהינשםעבושתלזמרםהשיסדהה

שיולזארזעיברשריפךכםיינחורםהש

תועורזלזמרםהםיסדהגהיכםישרפמ

זמרןושארעירכמהיכיגשעירכמלוםלוע

םישוריפהינשקולחיפלוומצעבלולב

ירתיפבהלבקהימכחוקלחנשריפש

הטמלםינשוהלעמלדחאאוהםאדחו

הלעמלינשואלזארזע'רםכחהשוריפכ

ידומללוברעינשוןורחאהיפכטמלהאו

םנמאידחאלכהשהרומהדוגאהו?י

זומרעודידוסלםהמעדגאנוניאגורתאה

ןלכמהלעמלוןעצמאבבלולהוונירבדב

אוהוומשהיבתוברעבבכורלולוסאנש

ןגהךותבםייחהץעואדכלכהןמףקומ

הלעתמוהשזמורהלעמלהלועהושארו

לריפסהלשאראוהיבהנושארהריפסב

•תונושארתוריפסהמבאושותונורחא

לבקהימכחבורתעדיפלןוכנהתעדוהז

דוסילזמורבלולהיכםישרפמשיםנמא

ינממןנערשורבכינארמאנוילעוםלוע

םהשתומשנהןיחרופםשמיכצמגךירפ

ןעייסמארקמולארשילשןהיתוריפ

תעבש'ילנחותואםתונחוםעטוהזו

'פקהובובסןינעימי'זוגוחתשנשבםימי

: הנוחמבוםימשגוחןושלמ

גהברהתנווכלfברהלכעגגוחןומה

fעשפנאלשנורתאהידקהךכליכאיהל

"המדקאילאביבחדידייאווב

רמוגורדהץעירפםכלםתחקלו

הדעלזלודגהברהבתכ

ובוהואתהבורובשירפהרדהץעירפ

יכהשאהארתומאנשןושארהםדאאטח

ונחנאוודבלובאטחההנהו'וגוץעהבוט

ירמתתופכוןינימהראשםעוינפלהצרנ

לעהובגולופכיעצמאהוקושארהאוה

תבבתוריפסגלזמרתובעץעףנעוםלכ

יברעובקעיריבאידיממאנשןינעכתחא

וברעתייכתוברעבבכורלולסןינעכלחנ

ןיבתןאכמוםימחרתדמבוןידהתדסב

אוהוהדוגאבםהמעגורתאהןיאשעדתו

אוהשתרצעהדגנכאוהיכםהבבכעמ

הנהוןושארדןימולשתוומצעינפבלגר

ינירהוזלזלכעלעופבאלוחכבדחאאוה

בורובשירפהויזמרלערואיבךלףיסומ

וברמאנשלארשיתסנכלזמורהואתה

רמאנשםלועדוסילץעהזהואנךארמו

ינושארהוליצאוהשיפלוץעהבוטיכוב

לכהדחיילוובבכעמווצמבותויהלךירצ

לופכיעצמאהוקוחיכומהשעמוהבשחמב

התעולפכהםעטהזויעירכמהינשלזמר

בלולההוצמהתנווכךרואבךלראבא

שלשודחאגורתאודחאבלול"זםהוינימו

אביקע'רתנווכםנמאתוברעיתשותובע

ךכדחאגורתאודחאבלולשםשכרמאש

יכתנווכותחאהברעודחאגורתאואסדה

תמאיכידןינעלכלדחארבדבוזמורב

תועורזהללכבםיחצנהודחאםולשו

'רדשכיושעאוהיכראפתהדגנכבלולה

אנש
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רומא.':

.ףוסוהלחתודוהבינשהוהנושאר

תרישמחהויאנאבתיעיברהותישילשהו

לכבןיעונענששוףוסבודוהבתיששהו

גחבשוליטנהלכםגתווצקולזמררבד

ןהמדחאירהשםוילכבששאצמנשול

ןיפיקמוותואהחודהליטנהןיאשתבש

תרחאהפקהלכזמרתחאםעפםוילכב

העבשהלכתחאלכבףרצלתחאהיוהל

קולחםעטןיבתשכו,ןלוכבהפיקהלו

יעיבשבו.תופקההןיבתגחהתונברק

ןאכמו:הלכדחיילזמרתופקההעבש

יהגבוהזמראןידעווחריןינעןיבת

תובירעןושלמישרפמשילחניברעןושלו

'בירעשרמולכייחהרורצללחנווקיתמו

ןושלמוהשלזרתעדלעאוהןוכנהווילע

םיזמרנהתודמהיתשולאיכלרו'בוריע

איהההדמבםיברעתמםהתוברעיתשב

רשאכלחנתארקנהדמלכו,לחג"רקנה

% . - • ראבנ

רדהץעירפיאמריהבהרפס

רדהיאמוגורתאדאנליא

רישדרדהונייהולכהלערדהונייה

ומכהפקשנהתאזימוהבביתכדירישה

?חקלנהמשלעוהבקנםשלעונייהורחש

!תחתהםלוע"קתהלשפאיאשדאמבקנ

לעהבקנירקיאאמעטיאמאוהבקנאלב

לעיריתייבקנהלשיובחרהיבקנשםש

והיניאמו'םחרוידשיבקנוהיניאמושיאה

ירפסלכלרדהאוהש?רישהרישרמאש

יישושדקירפסהלכןנחוירמאדשדקה

"שדקשדקוהיניאמוישדקשדקםירישה

םהיאמוםישדקלשדקאוהששדקאל

שדקוםדאבשתווצקודגנכשולםישדק

הזשדקוהיניאמווהלכלשדקוהליוה

ומשארקנהמלולכהרדהאוהשגורתא

אוהשגורתאהזרדהאלרדהירקתלרדה

דרפנ

םהירבדיפלוחרפירמתכקידצרמאנש

םינוילעהתובא'גלםיזמורםיסדה'גהויהי

גורתאהוןהםייחםיהלאירבדולוולאו

םשמיכלאמשבאוהכעוהניכשלזמר

לאיירמאיואדכבלכיושעאוהוותלבק

םרמאמוהזוהזלזמורתוקריהםגוובל

ידוחייהלעורוהלהושוירפווצעעטשץע

'רםכחהבתכלוספותמטפהלטינםעטו

היהירשאכאוהוכותבשץעהיכלזארזע

גורתאהךומסלךירצוןפואהךותבןפואה

'ןינבהןמהדירפהלאלשןינימהראשםע

ןושארהטיילילבםולחבtהלגנהזדוסו

דחאדיסחילצאןסכאתהבוכוסהגחלש

היהשםולחביתיארקהצירהומשיזנכשא

'נורחאההקיחרמהיהואהדובםשהתוכ

חמוליתרמאותונושארהתויתוא'גהןמ

ינאוונימוקמבןינהונךכבישהותישעהז

םמותשאוםלשותואיתבתכווביתיחמ-

תליטנתעברחמלןיבמןיאוהארמהלע

בלולהקרענענמהיהאלשיתיארבלולה

ימולחןורתפיתנבהוגורתאיתלבוינימו

הגררקובהזדוסוזמרלfרווברזחו

רמאנשהבקההזרדהץעירפםשורמא

הבקההזםירמתתופכוינפלרדהודוה

תובעץעףנעויחרפירמתכקידצרמאנש

םיסדההןיבדמועאוהורמאנשהבקההז

הזלחניברעוידriפודbחןיבתראפתיפ

הארת'וברעבבכורלולוסרמאנשהבק

'תעוית"םשבםיזמורוללהםינימהלכש

תעדלעהפקההוןיעונענהתנווכךעידוא

ךלמהינפלןיענענמונאהלבקהימכח

לכבותוכלמתוארהלהבושתהאוהש

'עזעדזמוונממיתתרנייארבנהלכוהלשמ

ןיענענמוןינבהללכתשנונממיכוינפלמ

.'םדוסתעדירבכוםלועהתוחור'דל

הליטנתעשבדחאששןיעונעגהןינמנ

י



רומא

יניסרהב

יניסרהבהשמלא'זרבדיו

kרשיינבtרבד'מאל

אואבתיכהיkתרמאו

ץראההתבשוםכלןתונינארשאץראה

ךנזאףוכולזלודגהברהבתכ,"ילתבש

ונממךעימשהליאשרינאשהמעומשל

רבכןנובתתהכזתםאוךעימשאש'ושלב

*שארבימיתששיכתישארבדוסביתבתכ

'יהיוביכ'זילתבשיעיבשויוםלועומ"םה

'בשהוילרישומזמבונינששומכילתבש

?השתבשולכשוילאבלדיתעלרישומזמ

רשאלזמרימיההנהוימלועהייחלחונמ

רשאלוזמריינשהוישארבהשעמבארב

רימחהכעו-םלועימילכהאירבבהיהי

ןיואלבייחראשלכמרתויטימשבותכה

זא'גשוירעברימחהשומכהילעולגבייחו

זראץריתוהיתותבשזראץראההצרת

יונעלעםלועלאבולגונינשןכויתותבש

לכשץראהטמשהלעוידהתוועלעוידה

תישארבהשעמבהדומוניאהברפוכה

לערזגואיבנהרימחהןכואבהםלועבו

יכנאמאנשתיעיבשההנשבםידבעחולש

דבעבםגיכוגוםכיתובאתאתירביתרכ

'ישארבמדועעודילבויהולבויותיעיבש

לאשיאלכהלבויבובושייכולכיודע

דסומאוהיכותחפשמלאשיאוותזוחא

ץראההתבשורמאנשוהזושיחיןימאמה

םייחהץראאיהיכץראברורדםתארקו

ץראהוהבמאנשןושארהקוספבתזמרנה

אמשו'םימעפהזיתרכזרבכוירוכזא

ירעשםישמחשרדמבלfרוזמרהזל

תמייקבלולתוצמןיאובלולהדגאמדרפנ

לכםעשלכהםעדונאןכםגאוהוובאלא

בלוליאמואוהדחיןלוכםעואוהדחא

ויפנעשתובעץעףנעוהרדשהטוחדגנכ

תאןיפוחויפנעןיאםאו'ובורתאןיפוח

םדאללשמהמינפמםולכוניאובור

ויתועורזירהושארלעןגיויתועורזבש

לאמשלףנעונייהוהשלשושארוםינש

,מאנהמלועצמאבץעאצמנוןימילתובע

יברעיאמוןליאהשרושאוהשץעוב

זאמוםיתשםהשםדאהיקושדגנכלחנ

לודגדםושמלחניברעדאנשילוהיג

לשווחכקנויםשמוברעמל'והםהבש

אוהוהנשקתךלהמונממןטקאוהןופצ

ארקנולעופובותיברעמתינופצחורב

יברעאד'םיצעםהינשםהוומשלע

יאמהזםעהזןתלועפןיברעמםימעפש

םהשםוקמהםשלעיוהלחגלחניברע

םילחנהלכביתכדכלחנומששובעובק

רמואיוהםיוהיניאמםיהלאםיכלוה

ולאמהדמוהדמלכדןלאנמונורתאהז

ילאילחנ'נתממו'נשלחנירקיאהעבשה

םשדועו,לאילחנאkuילחנירקיתלא

ץעירפלארשיףאףוגהירפרדהבלהמ

ובלולוויביבסויפנערמתןליאהמרדה

הזהןליאהףוגולטנלארשיףאעצמאב

םדאברדשהטוחףוגהדגנכוובלאוהש

ביתכהזבלולהמלוףוגהרקיעאוהש

הזבלהמו'ולרוסמבלףאבלול

ףאובהמכחתוביתנםינשוםישלש

רמאנשתררמושהרוצןהמביתנלכב

רמאמהו"םייחהץעךרדתארומשל

םשהו-ונמדקשהממראובמהזה

'ןמאותרותמתואלפנונאריוימחרב

יתזמרתולחהרשעםיתשםעטו

םינפהםחלדוסויםיטבשהרפסמב

תניג



יניסרהבי

'קנהגרדמה'תואבהנהורקבוברעובמאנ

הלעמלמםיגונעתהתושפנהטקלתתבש

שיאןיאיכתולגהןמזבהטקלאלרשא

תושפנהולכישרחאהיהיהזובללעםש

לכקיחלעתומשנה'גבושתיששהףלאב

ןועמשיברלאשלזראדועותחאותחא

התאשךילעיתעמשאריזיברתאינמיתה

לאושינאתחאהלאשוהרותירדחביקב

תששולרמאםלועינשהמכולרמאךל

יפמולורמאךלןינמולרמאםיפלא

ירה'י'ט'ח'ז'ו'ה'ד'ג'ב'אתויתואה

:ק'צ'פ'עס'ג'מל'כשמחוםישמח

רוזחהשמחרסחקתוףלאירהתש'ר

םיפtגירהךפצנמתוטושפהתויתואלךל

םיפלאהתויתואהלכןובשחאצמנקתו

תויתואלשאראיהשאלרוזחשמחרסח

היביכביתכדןויכאלהשמחםירסחןידע

םארבהבםארבהבביתכוםימלוערוציי

ןידםויתבשיעיבשהוהנשםיפלאוירה

ץוח'וםהתישארבבשתוביתןכולודגה

ומשףתתשנהנשםיפלאודגנכםשהןמ

םיפkוומלועתדימעםילשהלהבקהלש

דגנכיעיבשהםשהוםלועהדומעישהנש

םלועהתאןדהבקהאהישןידהםוי

ןמירהולרמא,הנשףלאברחדומעיו

ןהולרמארחאםוקממךלשיתויתואה

םהשתוצרא?תומשוםיעיקרזתומשמ

םיקחשעיקרםימשהזןובשחבןיסנכנ

תויתואךלבושחתוברעןוכמןועמלובז

הבלחהשביא'גאקראץראתוצראלש

תויתואןובשחלולכי,בשוחהודלחלבת

םהותוצראהתויתואןובשחםעםיעיקרד

םלועלםיפלאוןהמאצוהועוםיפלא?

ורייתשנתבשאוהשלודגהןידםוילףלו

םעףתתשנשומשמהןהילעףסוהוע

אפירהםימלוערוצייהיביכגשומלוע

המו

השמלורסמנןלוכוםלועבוארבנהניב

?הלאמטעמוהרסחתורמאנשתחאמץוח

ונעידוההנהותחאתריבהטיםשלכיכ

שדקלבויהןמץוחףוסדעוהלחתמיוהה

בתכלfארזעיברםכחהםגו,לזדכע

רקנהיעיבשהףלאהדגנכאיהתיעיבשה

יוהינשיפלאאתישלזראשומכתבשםוי

ודבלייבגשנורמאנשבורחדחואמלע

םשכאניטקברדהיתווכאינת'וההםויב

עבשלתחאהנשתרטמשמתיעיבשהש

תעבשלדחאףאשמשמםלועהךכםינש

אוההםויבודבליבגשנורמאנשםיפלא

ףאיכרמאותבשהםוילרישרומזמרמאו

דכערובעייכלומתאםויכךיניעבםינש

'נשבורחירתירמאד'כיארמאשהמו,לל

:טמתנשבשרפלשי,וגוםימוימונייחי

לבויהאוהשהירחאהאבהםישמחתנשו

בתכלfןואגהידעסוניברםגולודגה

םשכויבצקנוםילבגומםהץראהוםימשה

םחכוםתלוכיךכםירקחנוםיבצקנםהש

תרענמשןויכוםירקחנוםיבצקנםתלועפו

היתלועפתירחאוהישעמתצקדעםתלכי

הדבאוהלטבשןויכוהפלחוהלטברבכ

םלוגהלטבוםשונהדבארבכהפלחו

'דוקמהיהשומכותסיפאוותרדעהלרזחו

וצמהונלאבשומכהנהו,לזדכעותויה

ונלהאבןכתישארבימי'זםהשםימיב

יכאנשהנשףלאהבקהלשומוישםינשב

תרבשןכםגםינשברמאנכעורמוגוףלא

תרישארבתבשברמאנשםשכלזראוייל

םויאוהיכיילתבשתיעיבשברמאנךכ

זמרוילעםימלועהיחלהחונמותבש

אלוםויאליילעדוידחאםויאוהבותכה

םלועליעיבשםויהזלזראו,הליל

לכבמאנתישארבהשעמלכביכםעטהו

אלתבשבךארקביהיוברעיהיוםויוםוי



טנק
יניסרהב

רזעלאיבררמאךביאמךבםהלתעבשנ

םלועלשונוברהבקהינפלהשמרמא

םימשבלארשילםהלתעבשנאלמלא

ץראוםימששםשכרמואיתייהץראבו

תעבשנשושכעהלטבךתעובשךכןילטב

יחלודגהךמששםשכלודגהךמשבםהל

ךתעובשךכםימלועימלועלוםלועל"קז

טרדמבוםימלועימלועלוםלועלתמייק

kרשיןהולאךיערלתברעםאינבילשמ

רמאיניסרהלעלארשיודמעשהעשבש

םתאהרותםכלינאןתונםאהבקהםהל

םהלרמאןיהולורמאהתואםימייקמ

וינפלורמאםכמשקבמינאםיברעהכקה

לטבתמרבדםהלמאץראוםימשךלןתנ

ילטבילידיתעןהשהמלםכמשקבמיניא

םאשםכינבםיבוטיברעילשיםהלרמא

םתואםייקמינאהרותירבדןימייקמםתא

רמאנשםכמםלזוגינאואלםאוםכדיב

"ינאםגךינבחכשאךיהלאתרותחכשתו

םגלזרירבדמתורורבתויארךלירה

ןשעכימשיכקפסאלבןכ?רומםיבותכה

ינאביתכוהלבתדגבכץראהווחלמנ

?יקתמםלועההיהםאוןורחאינאוןושאר

ומכןורחאתיאוההיהאלהלכתיתלב

ירחאושארהיהםאןושאררקנהיהאלש

דנבכםלוכודומעתהתאוודבאיהמהיתכו

לתכשהממהיארואיבירשאו'רמוגוולבי

דעלםדימעיוןכותדמועםלועלץראהו

םימעפםלועלתלמיכאוהעודיםלועל

לרלועלודבעוומכבוצקןמזלעתרמאנ

ךרואלעתרמאנםימעפולבוילשםלועל

הבצקםהלשילבאהבצקתעידיילבימ"

"םלועלדודךלמהיחיומכףוסו

ולןיאשןמזלעתרמאנאיהםימעפו

םלועלךולמי'ייומכתירחאותילכת

דסילfםבםרהלעהשקוהשהמודעו

דמלמוריתוהשוללהאפלשןביטהמו

ןהמעהכקהלשואסכוומשףתתשנש

אלמלאואפהלועאסכןכשםלועםייקל

ינדאנאתםייקתמםלועהיהאלךכ

בורחדחואמלעיוהינשיפtaאתישוהילא

אמעטיאמאוההםויבודבל'ייבגשנו'נש

םלועתאירבבהמםלועתאירבמהלרמג

ךכחניעיבשבוהבקהלעפםימיתשש

הבקהלשומוישףלאלםויםלועהיפלאב

םויןינעיפלאצומהתאןכו,םינשףלא

לעךבלםישוםלועיפלאבעריאםויו

בורחןכירחאשרמאאלבורחדחוורמא

דגנכדחאףלאקרבורחהיהיאליכזמר

ףלאןתואםרמאמדועהרויןכו'תבשה

רחאוומלועשדחלהבקהדיתעשםינש

םהשוטימשעבשדעהנושארבכרוזחיןכ

'וטימשהמתחאלכב'גמא'שדקלבויהדע

ומכהינפלרשאמהבוטתפסותהיהת

רזעילאיבריקריפבו-הלעמליתזמרש

ישארשםשכרמואלאילמגןברלfלודגה

הזהםלועבםישדקתמוםישדחתמםישדח

םישדקתמוםישדחתמלארשיויהיךכ

ינבתדעלכלארבדרמאנשאבהםלועל

ימכחוויהתםישודקםהיtתרמאולארשי

שדחתהלןידיתעץראוםימשםירמוא

םימשהרפסכולוגנוןהילעביתכהמו

ללוגוהרותרפסבארוקאוהשםדאכ

ךכותואללוגורוקוחתופורזוחוותוא

ותואשדחמורזוחוותואללוגהבקהדיתע

ץראהוםימשהרפסכולוגנו'נשומוקמל

'והוותילטטשופאוהשדאכהלבתדגבכ

לפקמושבולוחתופורזוחוותואלפקמ

רזוחוץראהתאלפקלהלהדיתעךכותוא

ץראהו'גשדגבכמוקמלתואשדחמוחתופו

םפילחתשובלכרמאנשוהזהלבתדנבב

רשאןידמועץאקרפתוכרנגו'ופולחיי

ץרא



רומא-"

תאזהץראהיכרמאשלfברהירבדיפלו

אלפנדוסדועזומריםייחהץראאיה

:ןיביליכשמהוהבושתלתויוההורזחיש

לועפלמויוההוענמייכץראהתבשווהז

םיבשותוםירגיכקוספבלfםרמאמוהזו

דועו'וברכתויהלדבעלוידידמעםתא

וניצמלארשיהבושקוספבראובמורמא

ןבלדהלמבשינירהרמאןוחרסובןיאש

לכאיאפורהרמאהלוחהיהשםיכלמ

כאלןבהאריהיהופרתמאוהוהזץפח

ירהךקיזמוניאשעדתויבאולרמאהנממ

םאtארשילהבהרמאךכונממלכואינא

בשינאירההבושתושעלישייבתמםתא

יבקעיילהאתובשבשיננהגשןושאר

וגוםינשתותבשעבשךלתרפסו

םישמחהתנשתאםתשדקו

?גוהנשםישמחהתנשאיהלבויוגוהנש

םינשתותבשעבשוגותאזהלבויהתנשב

הבקהשדחייכזמרתוטימשעבשםה

םעפהטימשלכבםימעפהעבשומלוע

הבוטתפסותהיהתןהמתחאלכבותחא

םויולעתהביכהינפלשמ'כרבתעפשהו

ריזחייכתומשנהמבורחראשייעיבשה

עיפשהלשדחםלועהיהיןכירחאוןתוא

אמהוזאלבוערהרציאלבושדחתומשנ

והטמשאיההמצעט"מתנשוהאמוטו

לבויןושלוישמחהתנשבלבויההירחאו

ורמאןכווישרשחלשילבוילעוןושלמ

לבוילעואדכלבוייאמרהוזהרפסב

דיגניתאדרהנאוההםושמוישרשחלשי

םשיכהבושתבולזמרהוקיספאלוקיפנו

לכהרוזחיוהעפשההקספתולכהבושי

'גשוהזףtישמחתנשבהזיהיוותלחתכ

?שפנןינעמווגודשהבושילבויהתנשב

ודגהברחוביראהרבכתוראשהויקידצה

ןברחבןימאנשפעאיכאיהותנווכולז

םלועה

םגדעוםלועטומתלבהנוכמלעץרא

ולןיאדעוהלסחצנאנשםוקמלכלfרא

לעבסומטומתלביכשרפלשיקספה

ןמזלכקספהולןיא'רפלשיואתיארובה

'מאנאללfרתעדיפליכףאםלועהםויק

והדעוםלועקרןמזהךרואלעדעוםלוע-

ךאסכ'גשןכקנההבקהלשואסכלםש

ואסכבכרמהסבמאןכודעוםלועהלא

םיהלךאסכ'גשדעוםלועקנהבקהלש

קוספהיפהיהיתנווכיפלו"דעוםלוע

סכהשרובעבהינוכמלעץראהבקהדסי

אללוכיבכטטומתיאלדעוםלועקנש

'גשיקידצהליבשבאלדובכהאסכארבנ

•םליחנ"דובכאסכו

יאנייבררמאריהבהרפסבו

'ארבנץראה

רמאםימשוץרארמאנשםימשהםדוק

רמאץראהתאוםימשהתאביתכאהוול

והאנץפחולהיהשךלמלדהלמםהל

רמאםשוילעארקאלוםלשהיהאלו

ולארקאזאוורובחווגכןקתאוונמילשא

ךידיהשעמותדסיץראהםינפלדההםש

ימשהטונהמלשכרואהטוערמואוימש

?גוויתוילעםימבהרקמהרמואוהעיריכ

שאויתרשמתוחורויכאלמהשוערמואו

המשהמוהינוכמלעראדסיןכחאוטהול

ןכלעדעוםלועונייהוםלועהנוכמודעו

דעותמםשיכדעוהנוילעהץראלארק

ןיאןכלעםשךליתדעונוןושלמלכה

ואיצממהםויקכםלועהייקתישןימאהל

הנושארההבסהןמהיהלכהקרהלילח

קפסןיאוהנושארההבסהלאבשלכהו-

ורוזחתהדוסילאבושתשרחאיכדוע

לעוהדסיםימילעאוהיכוהזשדחתתו

.האירבהתעבלרהדסייהננוכיתורהנ

בורחףלאהרחאלרהננוכתורהנלעו



סק
יניסרהב

עקבתמדחאללחמאירשאחומ'תלגלוגד

חומוההבקיפנוןירטיסעבראלעובמדח

ןיליבשןירתוןיתלתאללחיאהבאירשד

דחעקבתמגינתאללחמ"אתמכחדיחור

ןיערתןישמחןחתפתמוארחאאעובמ

ןימויןישמחודחאתיא"ערתןישמחיליאמ

ףלןישמחאלבוידןינשןישמחאתיירואד

איירשלוילהיחורבתאלהבקןימזדןירד

ןיפלאףלאקיפנהאתילתאללחמיהיל

והיילעאירשאתעדדןירדסכאוןירדיא

ןיבהירודמירשאללחיאהויוהבירשו

ןירתמןילמתאואללחיאהלאללחיאה

םירדחתעדבודההןירדיאןוניאלכירטס

דאהיכימעפהמכךליתראברבכוואלמי

םשהיהישהלילחו'נוילערוצומדבהנבנ

רקעמיקנויתויהלתוחכםהקרםשגוףוג

'שרפבךליתבתכשהמבלכתסהוןליאה

'ארקנהויוהשלשלםיללח'גבזמרו'יחיו

רדסוןינבהלכללוכהתעדוהניבוהמכח

"שמחינשבומכחוביתנבלושארהללחב

דעוחספמשםויישמחיכזמרוהניבירעש

לבויהינשםישמחריכזהוםשיזמורתרצע

'תשדקומששודקוםלענןורחאהרעשהש

ןישמחמאךכרחאוהנשישמחהתנשתא

kזמר"להיחוראבתאלהבקןימזדןירדף

רמאוהעפשההקספתףלישמחתנשביכ

ויtוחורךשומהםדאכילהיחוראבתאל

יכבבהתלחתודמלבהרותהתמלשהבע

'גשןינעכןוצרוהבלובלאוהלבולבםה

רבדלכםויקיכלרויבבלםעךבבלשיה

םלועהםויקרמולכובןוצרהדועבאוה

'וליצאתוטשפתהדועבןותחתהוןוילעה

ואדכובהלעתיתרוליעהתליע

ןוצרהרמולכןוצריחלכלעיבשמו

ךפהתהבהיהיויחלכלעיבשמהאוה

םתייהלםירבדהבישהלןוצרה

תושפנומייקתיונבתכשומכםלועה

ומכיכהלעתיארובהןוצרבםיקידצה

הםויקםנויעבםיפוסוליפהונימאיש

םלועתרזחםלצאןיאודעלםיללכה

יכינפמהלחתולשייכףאוהבווהתל

ומויקהלעתיארובהןוצרבארבנהלכ

בןימאהלםילוכיונחנאןכונוצרב

ןוצרשישומכיכטרפהםויקוניתלבקב

בותכהזמרהזלויטרפןוצרשיןכיללכ

tשתילואואוהינאםינורחאתאוורמאב

שייכעדלבויהוהטמשהןיבשילדבההמ

לfראשהמיכםירמואשיובושתיתשהזב

והבווהתלרוזחישלרוניאבורחדחו

םדאןיאמבורחיפאלאלבויהתנשבכ

םיבכרומהםירבדהוםייחילעבוהמהבו

תלמו"ודוסילרבדלכרוזחיודוסי'דהמ

םיבכרומבהעפשההקספתיכלרבורה

'זןכוםהשומכוראשיץראהוםימשהו

'והבווהותלורזחישלבויהדעםימעפ

הצרנםאוהלבקהילעבלרקיעתעדההזו

יכםהיניבלדבההיהישממבורחשרפל

ןכןיאשהמהשודחלרוזחתטמשהרחא

היחיפסלבויבורמאלעןנובתהולבויב

יבנעוךריצקחיפסתאהטמשבוהיריזנ

ונליהתץראהןיידעטמשביכזמרךיריזנ

היחיפסמאנלבויבלבאאירבהשדחתהב

ידכוהמצעלשאיהלבויהלאהבושביכ

זמרךלבותכאתאזההנווכהךלתמאל

ילfרירבדמראובמ

אתלגלוגדאללחברהוזהרפסב

וחכתשיאיללחתלת

א"פחקיקדאמורקואחומוהבאירשד

האמיתסאשישקאמורקאללבאוהיילע

טשפתיאאחומיאהךכןיגבוןימויקיתעד

רהנודההןיליבשןירתוןתלתלקיפנו

ןיללחתלתבאנאתוירפוגוןדעמאצוי

ךשומכ



יניסרהב

היהייזאוהטמללארשילםתתלתורחא

.ולבםלועבתודלותתויהלשדחםלוע

'גווכהתאזיפלהגהוערהרציילבוףוניט

תולכרחאחישמהךלמאבייששהףלאב

יעיבשהףלאבו'יתמהויחיוףונהןמומשנה

למשנןיאוהטמלתומשנהתעפשהקספת

הלעתתיכאוההףלאהלכםלועבושדח

תושדחורוהטתומשנלבקלתבשהתדמ

הרהטבהטמלםעיפשתהתלבקרחאלו

חישמהימיללכבויהיולאלכוהשודקבו

ייאבהםלועהלומגדעהזהןמזהךיראיו

לבויהתנשדעןמאםללכמתויהלונכזי

*נוילעהבושבאולמוץראהזילותכהזמר

םויבודבל"בגשנוןדוסילםינותחתהו

ץיצלבנריצחשביבותכשוהזאוהה

םלועלםוקיוניהלארבדוםיפלתעבשל

דוסהלעיכינארמואולבוילשומלועל

ךלמבםימיהירבדבהתימהרמאנהזה

הזםגיכםיכלמההלאותשרפבשןורחא

םינושארהןברחירחאםייקתישםלועה

אלשמוחבםנמא.ותומדקלבושלופוס

םשוהונבתכשעודידוסלהתימובהבתכנ

.מאמכרהרהלרוסאךליאולבויהתנשמו

קרםשןיאיכרוחאלהמוםינפלהמלזר

תרושרבתלפונהניאשתטלחומהסיפא

תועדהםשושבתשיןכלעוןוימדה

יכהטמלהמוהלעמלהמתושבתשהב

.רבדשדחתנאלתואיצמהתציחמלץוח

שייכףאורדעהבודמועותוכיאבןיידעו

ויוההןמהלעמללרהלעמלהמםישרפמ

לכההנהתיוהלעתיףוסןיאלזמרהו

םשהוקפסםושובראשנאלשדעראובמ

תואלפנוניאריותואיגשמונכשחיוימחרב

ךתעדבהלעילאההנה,ןמאותרותמ

אלהלילחןוצריוניששישברהתנווכש

המיפכלועפלמןוצרהקספהבלרש

ןויכש

לכתוכלמךתוכלמוהזווילאוחורךשומכ

םלועארקיושמחאירטמיגבלכםימלוע

דוסךליתראיבהנה,םינשףלאלכ

יתעגיויתרקחשהמיפכלבויהוהטימשה

יתאצמםנמאלזהלבקהימכחליתאצמו

וקימעהשםינורחאהםילבוקמהןמתצקל

ירמגלתמכסמםתעדןיאשהרותהירתסב

תויהלםהלהשקיכונבתכשהמלכב

תוחפטעומןמזךכלכרשילחישמהתומי

ויהלשיהולשהימיןידהןמוםינשףלאמ

ונלבסשםיוגהתורצימימרתויתודיףלא

יכיפןכלעוךרבתיות"םשהתשודקל

ברחישלרוניאבורחדחולזראשהמ

אלשדועלכיכאוהןינעהאלאםלועה

תומשנהםלועהןמאמוטהחורהרעבתנ

שיתהלידכ'ומלןיכירצםלועלןידרויה

הזלכוהתולכלוםלועהןמהאמוטהחכ

לעוהאמוטהלעהרזגנשרזגהינפמהיה

לכןכםאוהוחבשחנליטהשאמהוזה

ואיההאמהוזבואמטנווארבנשתומשנה

רבכו'חישמהאבםדוקתומלןיכירצ

ןיחרופםשמתבשארקנההדמהיכתעדי

םשןהשןלכתומשנהןכםאותומשנה

םדוקתומלוףונההזבשבלתהלןיכירצ

לכולכיחישמהתאיבבוחישמהאב

תומשנהןמבורחאוהזאוםשמתומשנה

םויהךירצכעובורחדחוורמואוהזו

'וחורטקללוולעתהלתבשארקנהאוהה

גרטקמהשחנהתמהוזמםהבןיאשושדח

השדחחורווהזוםלועההזבןדירוהלו

האמןברענהיכםייקתיזאוםכברקבןתא

"'וגותונקזוםינקזובשידועתומיהנש

הנשיפלונווכהתאזיפלןמזההזךשמיו

יעיבשהףלאבהנהוערעגפןיאוןטשןיא

ולכרבכיכתודלותםשןיאונרכזהש

ומשגותוחורטקלתשדעףוגהןמומשנה



טסק
אשנ

ןוניאלכלעתרבתאיהוהלבקלימחר

.הכאילעמהבושתוןולקניוןיסולכוא

אנמזבהלליטנוהבגלהשפנרסמתא
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לfורמאשהמוהז'תאשביטתםאאלה

הבשחמבהלעומלועתאהבקהארבשכ

ייקתמוניאשהארןידהתדמבותוארבל

'המםעהפתשוםימחרתדמםידקהוב

לעהחילסהוהחילסהאיהםימחרתדמו

'בושתהםדאלולידקהךכלהבושתהידי

ומשבתארקנכעוהדילעוללוחמישידכ

הבושתהלודגלfרורמאשוהזךלמלש

kרשיהבוש'נשדובכהאסכדעתענמש

וישעמרשיימםדאהרשאכיכךיהtאיידע

םעטשוהוויתובשחמרהטמוושפנךכזמו

אוהותי'וידובכלורצישבוכואטחםעט

ותמשנווחורקיבדיוונמזבוומוקמבווחכב

וילעתיורובעבוריבעהןמשורפיוונוקב

ןידמועהבושתילעבשםוקמלfרורמא

אלשיפלןידמועםניאםמצעםיקידצ

ושבכוטחםעטומעטשןתואכורעטצנ

והזםנוקבוקבדנוםרצוידובכלםרצי

"דובכהאסכדעךיהלאידערמאנש

שיאשיארמאללארשיינבלארבד

םעטרמוגוותשאהטשתיכ

רפסבלfרהושריפהדוסוהטוסהתשרפ

לfרוררועתנויהגבשרפנשומכרהוזה

הלעמלשהשרפלוזהשרפתכימסלע

ביתכדהמכא'גיאהיבגליאהיאמורמאו

צ



אעק
אשנ

ןמויסוידאהינימוחכתשיאדאשנינב

הוהריתיאלורפעהןמוביתכולארפעה

היהירשאביתכדןויכלבאיכהאנימא

אלאאוהארחאדעמשמןכשמהעקרקב

דןוהיראמןיליאוברחרפעבןתיביתכ

יישקאנידדיראמןיארטסלבוןיסירתד

תתלןדיחאדןכשמהעקרקביתכדעמשמ

םעטו"םימהלאןתנוןהכהחקיאדלעו

ןווכמהןינעהלאזמורהשאהשארערפו

הילעלוחלןידהתדמלםוקמאיצמהל

עורפהיהיושארוםעטכהאמטאיהםא

קחרתהלווילעתעפושההאמוטהחורל

'השאהשארתאערפולזראוזהדממ

תונבלהרהזאןאכמtעמשי'ריבדאנאת

תרחנמשארתעירפבואציאלשלארשי

המלזמרוהזאיהתואנקתחנמןורכז

אוההזהןברקהיכהלעמלךליתזמרש

בותכהןכלעוהייקנאיהםאםימחרלהל

ואלםאוונרכז'האדכןורכזתחנמהארק

ורמאוהזותואנקתחנמוהזוןידלהלאוה

םירמהימןבהואיהןאכבואוההלעמל

יעודיםניינעםירראמה

"םירראמהירמהימרהוזהרפס

ןוניאדאמיימןיליא

אתעשבאשידקאמיאדאיהיאמןירירמ

ימןורקיאןידכא"שקאנידתחכתשאד

אמידאימךכינינבו,םירראמהםירמה

אשידקאמייאהיזחאתןירירמןוניאתתל

ןיגבוהווגבןיליעןיקיתמןירהנהמכ

ןיגבןרירמיומימאמלעדאנידהיאד

ףאואמלעינבלכלעאתומהיבןדיחאד

ןיקיתמיטשפתמךכןרירמוהגיאדבגלע

ירקיאןימימראשלכעלבדאמיןינמזל

ביאשוןינרחאןוניאלכעלבואפקדאמי

'וההמןאדגנואימןארשדןינמזליוגבןול

ןינווגאמכבויאתתלדיגנדהמלכאמי

יאמלשהאנסאל

הפיאהתירישעהנברקתאאיבהו

אבןברקהיכהילערמא

תירישע'המשלהנברקוהזוהליבשב

הפיאהתירישעדוסתעדירבכ"הפיאה

תרעסהיהתשםירועשחמקהתויהםעטו

שארלעללוחתמרעשוהאצויהמיחוז

םירועשםחללילצןינעכלוחתהעשרה

אלוחמקאוהםעטההזמוןועדגברמאנה

דוסילזמורחמקהיכםישרפמשיותלוס

םעטורכזןושלבאוהבותכןכלעוםלוע

תחנמיכותכבשרופמןמשהילעקוציאל

'תויהלםגםעטאוהיכרשפאואיהואנק

ואנקןושלואוהתואנקתחנמיכםירועש

'ןיעהררועמןועלכזמוהזואנקkןושלמ

והזןידהתדמלהלעתמהזהןברקההנהו

המהבהשעמהישעמשםשכטוסברמאמ

קוספמהזןבהוהמהבלכאמהנברקךכ
"י"עישותהמהבוםדא

שרחילכבישודקםימןהכהחקלו

םימהתחיקלבםעטהרמוגו

ימבךרוצהיכהרפהרפאימדוסברפעהה

דסחהימימורבגתיהייקנהיהתםאש

ךרוצהוםישודקםימוהזוןחכמרבעתתו

הילעהמרבגתתאמטהיהתםאיכרפעב

עקרקבהיהירשארמואשוהזו'הנודל

הבכרמהדוסבאיהשהמלזמרהןכשמה

ילכוקוספמעודיסרחילכםעטוהנוילע

הלןיאיכרבשיובלשובתרשאסרח

"הריבשבקרהרהט

אנהכקידבןיימברהוזהרפס

אמשבואתתיאל

עקרקבהיהירשארפעהןמו'אשידק

לכהביתכןנינתאהרפעהןאמןכשמה

לכהרפעהלאבשלכהורפעהןמהיה

ןכשלכהמחלגלגוליפארפעהןמהיה

אמ"ק22iiiגבכ



אשנ

תועורזבלצאנהלארשיתראפתתמגוד

ומכםינתשמולאהםימההנהוםלוע

"םימחרלוןידלהשאהןיאיצומש

אתאכזתחכתשאיאחתרהוזהרפס

הוונבןיליעאימןיליא

ןימייקוהמרגןאקנוןיקיתמןאכפהתאו

הוהארבעתמדןויכתרבעתיאדדעהוונב

אהעמבהרבועלוריפשבירפשמינקתמ

אמלעבאמומאלב'קנריפשארבקיפנו

ןילייעןימןוניאהאכזתחכתשאאליאו

ןיימןוניאואמהוזדחיראחראוהוונב

אלקלקדהמבאהעמבאיויחלןאכפהתא

אאהואלוכלאנלקיזחתיאותספתיא

ישנןוניאלכיזחאתאיירבחהומקוא

רתא'וההאדלעוימייקוהיירתאבאמלעד

האכזוכדתאהיבימיקוהניאדשממ

יעבווהב'ערתיאהבקדלארשידאקלוח

א"והלהאכדל

רדנרודנלאילפייכהשאואשיא

ריזרכשוןיימרמוגוריזנ

אוהיכינהכלתומודריזנהתוצמ-רמוגו

:'שודקארקנןכלעודסחהרדגבסנכנ

יריזנכןכותשתלארכשוןיביתכינהכב

םיזמורםיחלהםישביוםיחלםיבנעדוסו

ירמחהתשתבנעםדומאנשהשקההמל

עפשמ'ימעפלהשביההפרהמלםישביהו

תמתושפנלכלעוביתכםינהכבןוילעה

'אביאלתמשפנלעיתכריזנבו'אביאל

רעתריזנבווחלגיאלםשארוביתכןהכב

'מגודןיעמאוההנהוושארלערובעיאל

םעטוהיהישודקביתכ5עוהלעמלש

וריבעהוךפהאוהושארלעובעיאלרעת

םהויתוחכריזנהיכםרשבלכלערעת

תורוניצלםיזמורויתורעשודסחהתדממ

תדממתולצאנהויהלאתוחכלותונוילע

הארתאלהןתיחשהלרוסאכיפלודסחה

יכ

אתעשבםירראמהןיימדאמיאהאמייק

םימהןידכאמהוזהבליטאואייויחיתאד

אדבועדבעאנהכאדלעוירראמהירמה

'אנידדיבעתיאוהאמואימואואתתל

ןאכמןבהירמוגוהלהתולאהתאביתכז

רמאשותשאלשיאןיבתבהאהלודגהמכ

זמורןגוויזיכםימהלעומשהחמישהרוח

'היניבםולשםישמהוןיפוצרפוידדוחייל

ןמאםעטוהלעמלשןירטלפהנובוtכ

לזרוןמאתלמחלשביהיורדסביפןמא

םא.וכוהזשיאמןמאלפכהםעטושריפ

'ןמא'באתסאלהדיתעםאןמאתבאתסא

-תווצקולהרויילואו

ןוותאהיליתכאנהכרהוזהרפס

אנידןיריהנדןיטירס

אנידואנידבימחרימחרבימחרואנידב

ימחרןוותאהאכזתחכתשאיאימחרב

תחכתשאאלןיקלסאנידווראתשיא

ןוראתשיאןינידוןיקלסימחרתואיאקדכ

ירפסבםרמאמוהזודיבעתיאאנידןידכו

השועבתכהשדינמםירמהימלאהחמו

הקידבהתויהםעטןיבתו'םירמםימה

"הזןינעכתישענ

תחנמתאהשאהדימןהכהחקלו

ןהכהץמקורמוגותואנקה

ןתנישךירצהלחתברמוגוהחנמהןמ

'ןהכההנחקיהדימוהשאהדיבהחנמה

השועןהכהשהמלםיכסתשהנווכהו

הרמאוכעואמטנםאןידההילעתלבקמו

ימבשנועןיבתןאכמו"ןמאןמאהשאה

המכעבשנוובןיאשהמבומצעהכזמש

לחםרחהןיאשזמרןאכמולודגושגוע

•ודמעמבושנענהתמכסהבקר

איההרוהטושאההאמטנאלסאו

ימימיכםעטהירמוגו

אוהרצונהדלווהוהברקבילעופדסחה



בעק
אשמ

ריזנהםעטבילהארנחוהזינשףkהנקה

הלבקהימכחמשיםנמאםיקוספהחכב

הלולכההלכלזמורוריזנהוצמיכישרפמ

זמרםויםישלשתוריזנםתסכעולכהןמ

ןיברסאנוםלועןוכיחריכרמאנשהמל

המהיהתאלשהשאבתונייןיקסופןיאש

'אלפהןושלתעדיואילפייכעטהזוהשק

'המאלפיהיךמעוינאונילפנוןושלמ

רובעיאלרעתםעטו'ויתשריפרבכורבד

,הניכשהתורונצקיספהלאלשושארלע

וחכוסנכיאלשתמלאמטילמרהזוהםג

הפיךלכרמאנששדקלכיהבהאמוטה
י""ךבןיאםומויתייער

עדירמוגוtארשיינבתאוכרבתהכ

הכהרותבתארקנkרשיתסנכיכ

הנממודקהחורתלעמלחתפאיחשיפלו

רמאהכהרותבבותככעםיאיבנהןיסנכנ

ןמרמולכ,'יפרבכוךערזהיהיהכוהזוה

לשותבאיהוערזלהכזתתאזההדמה

לכותלאשקיפיהביכהעוניבאםהרבא

םיניעחתפאיהיכתולזמהחכונשלשוש

הכוכרביךידיסחודוסוהזותושקבהלכל

יכהכדעךישמהלאיהודיסחדמיכאלמ

שארלתוכרב'נשקידצהדעקרבויחוניא

אלמדודנץוראהכביכדוסוהזוקידצ

לשויתומחלמבתמחלנההכתדמבמולכ

ארשיינבתאוכרבתהכהנה'מאכעודוד

ןפהכארקנהתאזההדמבורהזהרמולכ

יכרובגהודחפהתדממהמחוףאאלמת

תוכמתחלשמותונידמתברחמהאיהזא

םימחרהיkוכשמתכעוםלועהינבלכב

םתאםגשידכםלועהבירחתןפתוכרבו

היtנאבהעפשהיפכיכיתוכרבמוכרבתת

יתגהנמאיהךכהינפלרשאתולעמהןמ

תכרבבלארשיוכזןכיהמלfראוםלועה

היהיהכםהרבאמרמאהדוהייברםינהכ

םשהשזמרןיחמוצוןירחהןתתחשהביכ

וניאוודוהמןתונוותוליצאליצאמהלעתי

וחכדבאוחלגתהבןושמשיכןכהוירסח

וילעמרסהלעתי'היכריזנותויהרובעב

םשמשהניכשהתורוניצונממוקספנש

םיולבםנמאםינותחתוםינוילעןינוזינ

ןמםיצוקהתולכלידכךפההוצמההאב

אלשהאמוטהתוחכרעבלךירציכםרכה

יוטולשי.*

ערפלדגהיהישודקרהוזהרפס

אהםושמושאררעש’".

יאהבדיקנרמעכהישיררעשוביתכד

בררבהדוהיבר'מאאליעלדאנווגלימד

אשידקוהיאדעדומתשיאשממירעשב

ןועמשיברינתםילתלתויתצווקביתכד

יאהבירמאאקיאמאשנינבןיעדיאלמל

המכןוהירמלועדומתשאילימינהורעש

'נשוהזהאליעאתמכחדןיזרדאזרוהיאד

םעטהןמו'בלחמוחצגלשמהיריזנוכז

ףאםתדמךפהאוהיכוריזניוגלןיאהזה

ונברקורשיכתובדנוירדנרדוניוגהיכ

ליאותאטחלהשבכוהלועלשבכריזנה

הלועלרכזההנהווכותוצמלסוימלשל

תדמלתאטחלהבקנהודסחהתדמל

םישמהלארשיתראפתלםימלשהוןידה

ונראיבםיכסנהותוחנמהוםלועבםולש

רשאשאהלעןתנוםעטוםמוקמבםמעט

גוהנליוארןיאיכםימלשהחבזתחת

םעםרעבלקרדסחהתוחכבןויזבגהנמ

םינורחאהםילבוקמהןמשיוןברקהשא

יכזומרלאוהריזנהחולגםעטיכורמאש

יעיבשהףאלזמרהשורזגימיתולכרחא

םקירמההלעמלשתורונצהוקספיש

הבגשנורעישבםיזומרההטמלתוכרב

תולבויוןיטימשדוסבראבנשומכודבל

לשומויוגחלגייעיבשהויבדוסוהזהגב

ךיערז22iiiiדבכ



אשנ-

לכהםולשךלםשיולעמ'ימשהלאוינפ

הזרמואןתניברירפסבורמאןכו'ךיתיבב

ימשתאומשודודתיבתוכלמםולש

ינאיכםכרבאינאולארשיינבלעלודגה

ףיסומיננהו,לזברהלבעיננהרבדמה

הכרבהיכרמאויתוזימרלערואיבךל

לודגהםשהמרמולכהטמלהלעמלמ

"ךרמשיותלמבהזומרהלארשיתסנכל

קוספבםגוהתואורמשתשורמואוהזו

וריאמהםינפוריאישרמולכןכזמרנש

אוהךנחיובחמרהןחהותוריאמןניאשל

דוחייוםינפהראהירחאולודגהןחה

םשהאשיישילשקוספברמאןיפוצרפה

לאתוריאמןניאשוינפהבושתלזמורה

יכךתיבבלכהםולשךלםשיוםימשה

תרודמהלכויחישותיבבםלשםולשה

בותכאינאוךתיבבלכהתדמבםימלשנ

חלבקהימכחתעדאוהשהארנשהמךל

רמושתארקנןידהתדמיכתעדירבכ

ןושלמתרטמתרמשמםוגרתולארשי

ןורטטמארקנההדמלזמרהותינורטמ

ירמאםלועלתעפושהאיהיכרובעבו

רדסוםלועלתעפושהאיהיכךכרבי

ליחתמהלעמלהטמלמהזהיפלוכרבה

םימחרתדמבךכרחאולארשיתסנכב

םינפלזמרךילאוינפ'הראיורמואכ

ךילאוינפ'הראילזראןכו'םיריאמה

הבושתלהלועדועוםינפרואמךלןתי

ןוילעהךלמהאוהךיtוינפ'האשירמאו

ןהכהשצמנםיניגפמהמכחךשמךשומה

ארנהויוליעליוליעמושפנהלעמאוה

וינפתלמיכרהוזהרפסבלfרתעדמ

"ריאמןניאשםינפםהוץדהתדמלתזמור

שריפןכוךממהנקלס'מולכאשישוריפו

םולשךלםשיווהזו-וסעכשובכיישר

יןושארהיפלתערכמךילאתלמםנמא

רפס

רענהוינאוקחצימרמאאיפחנ'רךערז

'מאתהכבקעימירמאןנברהכדעהכלנ

ינאיתמיאוכרבתהכןהננכובקעיתיבל

יסוייברורזעלאיברםיבכוככךינבלדנמ

םהילאהלגאשכרמאדחאנינחיברב

הלגאשכמאדחוקעייבלםאתהכהכב

ירוכבינב'הרמאהכהכבםכיניהנמלע

רבכ'םינהכתכרבשרפאהתעו,לארשי

רשעוינוילעהןמלולכםדאהיכונראיב

?ריפסרשעלםיזמורםדאהדיבשועבצא

רפסבאדכהדגנכהםהבעוהמילב

ןכלהדגנכההמילבוריפסרשעהריצי

קיבדמאוהואבצ'הךאלמאוהןהכהשכ

ויפבוובלבםשהדחיימוהלעמלושפנ

ארמוםימשהםורלויפכתאאשונאוהו

תוריפס'יהדחיימורבחמוהיוצרותנווכ

יכהדומוםימשהםורלועבצא'ואשוגב

לולכאוהוץראוםימשוארבנוריפסיב

םיכסמהבקהולארשיתאךרבמוםהמ

רוסאשלזםרמאמוהזתוכרבהםהל

הניכשהשוידישרופןהכהשכלכתסהל

היורשהניאהכרבהשדועווידיןיבהרוש

ליטנולזראשומכרתסנםוקמבםאיכ

םעטהוהזיתשריפרבכויאשחנןאכרב

ברהיפ-ןכשמהתמקהבוזהכרברכזוהש

םייחהכרבהתא'ההוצמשיכל?לודגה

ןוילעהןכשמהןמיכןינעהוםלועהדע

'םינותחתבהכרבהעפשטשפתי

לודגהברהבתכךרמשיו'הךברבי

הלעמלמ'כרבהיכהדעולל

רוכזםעטכהתוארומשתשהרימשהו

וינפתאלודגהםשהראידועוירומשו

'מואןתניברירפסברמאןכוךביטיבמה

ויניעבןחאשתשךנחיוהניכשהרואמהז

אהתיאולהימלועימלוערמאשןינעכ

םשהאשידועוהעשלכבינפלןחתלעמ
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יתויתואבעםיקוספהולאמדחאלכבו

תומשכעןהולאתויתואנםשוםשלכבו

לכבדכםיקלח'גלןיקלחתמוםיאצויה

םהילעהובגרשדכלכלעוקלחוקלח

עבראתוחורולשיקלחוקלחלכלעו

יקלחתמוםורדוןופצברעמוחרזמרומשל

דכדחאחורלכלאצמנחורלכלהשש

ןימותחןלכוישילשלןכוינשלןכותורוצ

םרידשיחםייחםיהלאלארשייהלאיב

'ולמכשב'ייומששודקודעןכושאשנו

ייךלמייךלמ'וישרדויאליהאיברבשי

ןתינששרופמהםשוהזדעוםלועלךולמיי

תראומשוביתכדריכזהלוףרצלתושרוב

םשאוהוםכרבאינאולארשיינבלעימש

השלשםהשינהכתכרבלשםשכב*לש

"ןכודוקינוהרשעםיתשםהו

לועפילעופלעפי

הרהטבוהשודקבוריכזמוורמושהלכ

.שענשאלדועאלוויתולפתלכילבקתמ

הלעמלדמחנהטמלבוהאוהלעמלבוהא

'ןאכדעדימרזענוהנענוהטמלדמחנ

תומש'גיכרמאמההזמונידיבהלעשהמו

דחאלכחאםשקוספלכבינהכתכרבד

תויתואבעלשםשמ'גהקלחלרשארקנ

יקלחגלתויתואבעלשםשקלחתשכיכ

לכבתומשדכואביוברשאתומשגדגנכ

תכרבבתולמהששרובעבוקלחוקלח

הנינחהרואהרימשהכרבםהשםינהכ

לכלופכלהתאךירצןכלעםולשתאישנ

לכבוימעפהששםירכזנהגהןמםשוםש

הששםימעפעבראהנהוויתואעבראםש

יחאליחםהשונרכזהשדכהםהודכםה

'גלתויתואבעלשםשקלחנשםעטהו

השלשדגנכםהיקוספהשלשדגנכיקלח

לאירבגיכורמאןכלעוםינוילעהתובא

רש

רבעתיאדאתעשברהוזהרפס

יביתכאקמוס

חכתשאאלוקילסמולכךילאוינפהאשי

וינפ'האשילfראירפיסבו'אמלעבאזנוד

יכעדוךממוסעכריבעירמואיברךילא

ותרשמיולהויולהןמוידילטונןהכה

הלועהןהכתורשרדמבוהלעבלהשאכ

יולהןמרמואיוהוידילטוניממןכודל

אנימייוהימלאלאמשדארטיסמוהיאד

ריהבהרפסבויאלאמשונמאשדקתמ

ונליוארםירחאםינינעוזהכרבבוריכזה

'הךכרביביתכדיאמםנושלוהזריכזהל

ירמוגוהאשיירמוגווינפ'הראייךרמשיו

ב"ןבםשאוהושרופמהלקהלשומשוהז

ויתומששדמלמלי'ייייביתכדתויתוא

המודליחוליחלכוםילייח3הלקהלש

דו'תואבןימותחןלוכוומשכומשוורבחל

אהואואהדויףרצתךאיהואהואואה

'הךכרבידחאליחונייהוםימעפדכ

לשויתומשדכםהוינשהםגךרמשיו

לכשדמלמדכםהוישילשהםג"הבקה

השלשדכףרצתדכםהירשוהישארליח

ונייהוהבקהלשויתומשבעויהיוםימעפ

ימוט"אבלעסיוןמםיאצויהתומשבע

לערשהרובגהשדמלמםירשהולאםה

הבקהלשלמשדצמתושודקחתורוצהלכ

תורוצהלכלערשונימימולאירבגאוהו

תמאהאוהעצמאבולכימאוהותושודקה

ושודקהתורוצהלכלערשלאירואאוהו

ביתכדוידודגלרקחןיאוהרוצדכרשלכו

'גמאצויםשהשוידודגלרפסמשיה

קוספמתויתואהט"ואב'ועס"וםיקוספ

'םשבתודדסנקוספהרדסכעסלןושארה

ןושארהקוספהךפהבינשהקוספהויתואה

ישילשהקוספהתויתואוםשבתורדסנ

"םשבתורדסנקוספהרדסכט"אוהט
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אוהיכךכרביוברמאודסחהלעהרמאנ

תלחתאיהיכהנבידסחםלוע'גשךרבמה

ופוסץוענןיינעלךרמשיווברמאוןינבה

רתכהמךרמשיושוריפהיהיואותליחתב

לצניוילעונימיךלמהשורפישכיכינשה

וינפ'הראיןכירחארמאועררבדלכמ

ויהישסעכהינפלזמרהוהרובגהתדמל

ןכוםהבטשפתתשכרבהוליצאבןיריאמ

ךילאוינפ'הראיםשמארהוזהרפסמרנ

אתומלעךרבתמןיריהנדכדרבלדוינפ

ןמזתיאוןיריהנדןמזתיארבלדםינפיזח

ונתאוינפראיביתכךכינינבוןכושחד

אדכאלאןירידתווהאלדללכמהלס

ךכרחאו'אליעלדןיחופתןירתןילגתא

םולשךלםשיוךילאוינפםשהאשירמא

םולשארקנאוהשתראפתהתדמדגנכ

םתחוםיריאמהםינפםהולאהםינפהו

הארנהזלוירכזנהםולשהאוהיכולשב

יבר,םולשךלםשיולזוניתוברונווכש

יאצמנדודתיבתוכלמםולשהזרמואןתנ

הלעמלהטממהכרבהרדסןושארהיפל

ינשהשוריפלוןידירומאלושדקבןילעמ

ארשילעתוכרבקירהלהטמלהלעמלמ

ורמאשרהוזהרפסבלfרתעדמהארנןכו

ןאכרב'כשמאלאתתלאל"עמרשאנהכ

.הזראבנשקןינעבואתתלאליעלמרידת

יברדיסחהתעדאוהןושארהיפהו,הנב

הלגניכלfוהיטלגהיהשלfברהןנחצי

הלבקהתמכחולדמלודבבאדודרל

.אוהוהלנגולםגודלארהונבלהרסמו

םלועמהאראלשרוהניגס'רונבלרסמ

'אהוידימלתבלהרסמאוהוהלגנולםגו

.וגירזערחאהוםירישהרישיפשארזער

יגשהעדהולזןבמרהלהכשמנןהירחאו

.ירבדןלוכולזרירבדחכמיבלמויתושדח

:לfלודגהברהעדמרגה'גמאםהייחיהל

וירחאו

דצמאוהשלאמשדצמשתורוצהלערש

דסחה:אוהשןימימלאכימו'הרובגה

שלשולאועירכמהאוהועצמאבתמאהו

םרבחתשכינהכתכרבבורכזוהשתומש

ויהשדקמבוב'ןבםשאוהוב"ויהידתי

םשההזבלארשיתאםיכרבמםינהכה

תמיענבותואןיעילבמויהובןילבוקמהו

םשןיריכזמויהכרבלכבוינהכהםהיחא

תלבקונןבםשאוהשימעפגויתואדןב

דחאלכיכםילבוקמהלצאעודיודוקינ

לשםשיכעדםגודוקינבורבחמלדבומ

תונושארתוביתשמחמאצויתויתוא3כ

םהוויתואבכםהבשישםינהכתכרבבש

סנלותלועפווחכוהראי"רמשיו'הךכרבי

יכךלמ'הקוספלעריכזהשהמלעןבהו

'רובלשישתויווה'גלעדיעמאוההוספה

םשבןימותחתומשהלכיכמאשהמו'תי

'וליצאונממולכהרוקמוהיכזמרדחוימה

ךלמהקוספבמארהוזהפסב'גמאלכה

ךלמהאליעלךלמהםשרמואלודגדוס

ךלמהמאאחאר'תתלולמי"תיעצמאב

ךלמהיתאדמלעיהיאדהאליעמלעאד

תירבהןוראאדךולמי'הרשיתראפתאד

אליעלאתתמרדהאודוד'רחא'נמיזאתא

םלועאתתלךלמהדעוםלועךלמ'ה

אדועיוןמתדאליעלדעואתיעצמאב

ךלמאליעלךלמאלוכומלשאבאמויקו

?נהתומש'גהםתנוכיפלהנהואתתל

םינושארהשלשהםהךלמ'הקוספב

ךלמ'הקוספבושריפשהמותודמגיבש

םהירבדלבקנהלבקשירחאדעוםלוע

'ניכשהלעקרשרפלילשקדעותלמיכ

ושריפשהמיפלולכהדעוותמםשיכ

'זנהתומשהשלשלעריהבהרפסבלזר

התובאהשלשםהיכםינהכתכרבב

הנושאר'כרבהיכשרפללכונםינוילעה

י-

י-י
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,םיזעב'bרשייאישנובירקהןכלעהדמו

זמרםיזעיריעשבלםישבכב'וםילאב"ו

חבזרקבו'ב"םהשםירכזנהתורונצל

ליחהאוהםירפהעבראורשעםימלשה

םירשעאוהוםירפבוצפחשזנהילאמשה

םיששםידותעםיששםילא'העבראו

תוכלמהמהםיששדגנכםיששםישבכ

תוביתםיששהלביבסםירובגםישש

היהישתותכסמםיששםינהכתכרבבש

ןיאיבמויהםגןלוכמוקלחלבקמחבזמה

ךלהשענבהזירותאדכבהזוףסכמםילכ

לארשיתסנכהיהתשףסכהתודקנםע

'ארנהןמולכהןמהלולכןכשמבהרושש

ףכהקחצילקרזמםהרבאלףסכתרעק

הרשעהלקשמכעובקעילהנותנהלחרל

בעוהבתודמהדחיילתרטקהאילמובהז

תאטחוהלועויההיתונברקםגבהזמאיה

םינוילעהתרובאהשלשדגנכםימלשו

"לכהםיללוכה

רבדלדעומלהאלאהשמאבבו

רבדמלוקהתאעמשיוותא

תודעהןוראלערשארופכהלעמוילא

תעדירבכוילארבדיוםיבורכהבןיבמ

ךיראהןכלעוהעוניברהשמתאובנדוס

ודעחןוראלערשאתרופכהלעמבותכה

אוהוםימחרתדמלזמורתרופכהיכוכו

ינשןיבמהזונראיברבכוודעהןוראלע

לפכנל?ברהבתכ"ויtרבדיוםיבורכה

לוקההיהשרמאשהמדיגהלוילארבדיו

םשמותרופכהלעמלאםימשהןמאב

ןמהיההשמםערובדלכיכומערבדמ

םיבורכהינשןיבמעמשנוםויבםימשה

ןכלעושאהךותמתעמשוירבדוךרדכ

יתדעונובותכהרמאןכויבהזםהינשויה

ידובכבשדקנו,םשךילארבדלםשךל

רבכו'דכערובדלדעומתיבםשהיהייכ

םשהשהלבקהימכחבורוטנוירחאו

ןושארעירכמלזמורינשהוןושארה

הכרבהיכלfברהבתכשהניבלישילשהו

םשהמהאבהכרבהיכלר"'וכוהלעמל

רמושדעתויתחתתולוגלהלעתילודגה

ראיבםגו"ךרמשיותלמבזומרהלארשי

ןניאשלתוריאמהםינפוריאישםשה

והזולודגהןחהאוהךנחיו,תוריאמ

אהתיאולהימלועימלועלfרורמאש

ןיפוצרפהדוחייירחאוינפלןחתלעמ

לעמםימשהלאוינפ'האשיםינפהראהו

לכויהישםולשךלםשיוהבושתללר

ורמואןבהו,לכהתדמבםימלשנתודמה

םכרבאינאותרמוא'גיכשהיככרבאינאו

לעםלועליאבהכרבוםולשוהמשךכיכ

והזו.הלעתילודגהםשהתמכסהבהדי

םגולודגהימשרמולכימשתאומשו

םיכרובמהיהנזאולארשילעינאםש

- םימשב" ץראבו .

השמתלכםויביהיו

תלכבתכנירמוגו

לכהןמהלולכההלכלזומרלורסח

םילכהתחישמדוסוןכשמבהיורשה

•יפ

שש'הינפלםנברקתאואיביו

רקברשעינשובצולגע

םינהכתכרבדוסביתבתכשהממירמוגו

ששאיבהלםיאישנהויהןייואריכןיבת

תכרבבורכזנהולמהששדגנכבצתולגע

ויהשםיטבשב"רעודירקבב'ו'םינהכ

תורונצב"רקנהןוסכלאילובגבדגנכ

תטשפתמהמכחהחיררשאהנקהלשיש

ריכזהןדגנכוובאהלאםהבתחלתשמו

ךיחלשקוספבימשבינימב"ירישהרישב

יכרובעבו,וירחאםיאבהוםינומרסדרפ

הדמלבונממקפתסהלאיהןברקהתנווכ

ךיתעדוה-



ךתולעהב

תישענחישמהתומילוךיתללהםויבעבש

ידיתעלותינימשהלעחצנמל'נשהנמש

ימוגורושעלבנברמאנשרשעושענאבל

ימכחהוגישיהזהםלועביכןינעהשוריפו

ומכןכשמבושדקמבןרואקבדיותוריפס'ז

תומילותונברקהתצקבוהרונמבונזמרש

התואזומריותינימשהריפסנשותחישמה

רשעלהמילשהגשהההיהתאבהםלועלו

היארתצקהזמןתואחמריותוריפס

ןתיינבתומשנהובויהיאבהםלועהש

'הזיתזמררבכוםיתמהתייחתרקנהאיהו

ןושלדימתריכזיםיולביכהאורךנהו

םהלהשעתהכוםתואתרהטוהרהט

ןושלריכזיםינהכבםנמא-םרהטל

ריזנבושידקתוינבתאוןרהאתאוהשודק

אוההשודקהיכןינעהדוסוהיהישדק

ךרבתיוהלעתיףוסןיאמתוליצאתפסות

לדנמהריזנבךכלוהשודקהרוקמאוהש

העפשהתפסותבהיהישודקרמאנערפ

רוסאלהשודקהתוחכלןיאהרוקממ

דוסאוההרהטהדוסםנמאןתיחשהל

ביתכחרקבכעהאמוטהחורתקספה

ורסוהשרחאליכאוהרוהטאוהחרק

וריבעהודוסוהזרוהשאוההאמוטהתוחכ

"ורהטהוהידגבוסבכוםרשבלכלערעת

וכרבתהכקוספמעודיהשעתהכוםעטו

תאטחימםהילעהזהדוסו,'יפרבכווכ

םייחםימורפאםהילעתוזהלךירציכ

"הנבראבאהמודאהרפדוסבוןיברועמ

דעומלהאינפלםיולהתאתלהקהוםעטו

אדכלהאבהרושה'גיכשהורישלםהיכ

יהלביבסםירובגםישש

לעםהידיתאלארשיינבוכמסו

הכימסבהנווכהםייולה

ןידהתדמתאתוצרלםיולהוסנכישתאז

והזארשילעלוחתאלשהתדובעדובעלו

םעט

תשרפבםינורכבלfברהתעדךיתעדוה

"ותנווכןיבתםשמוהמורת

ךתולעהב

תרורנהתאךתולעהברבד

תווצקולזמריעצמאהלאםינופםינקה

םמייקמהימינפההצקהאוהםמויקש

'הרונמהןינעבהזיתראברבכו"םדימעמו

דמלמרונמהינפלומלאתוחנמבלfראו

ייברעמרניפלכםהינפןידדצמויהש

רבכוחבושמיעצמאשןאכמןתניבררמא

יעצמאהרנארקנהמלםעטהלעמל'ריפ

םינקהתרושמאצויושאריכיברעמרנ

לאצויהןתחכברעמדצלהטונו

רמולךרצוהואלפומזמרהוהלכתארקל

יתבתכשהמלזמראיההשקמהחרפדע

יובללאבצעתיוקוספב

לארשיינבךותמםייולהתאחק

השעתהכוםתואתררהטו

םייולהורחבנןאכירמוגוםרהטלםהל

ינוסמםהכעוםחכתעדירבכוםתדובעל

ןיכרעבו"ימעהרישהלילבואדכרישהלע

היהשדקמלשרונכיברמאאינתןנירמא

תראתוחמשעבושרמאנשןימינעבשלש

תומילשעבשא:עבוטירקתלא'ךינפ

תינימשהלעחצנמלאנשהנומשחישמה

'נשרשעאבהםלועלשתינימשהמינלע

יברשרדמבדועןכולבנילעורושעלע

רונכבויהןימינהמכיברונדמליאמוחנת

עשוהייברהנשךכובןינגנמיולהויהש

לאךינפתאתוחמשעבושרמאנשעבש

רמואאוהדודבןכועבשאלעבושירקית

וילאתרמאוןרהאלא



העק ךתולעהב

ועסגוהעורתםתעקתורמאנשהעורתב

םהינפלתכלוההתיההניכשהיכונחמה

יכתעדיוךיביואוצופיו'ההמוקביתכו

הלפנוחיריתמוחוהילאזמורהעורתה

םהינפלתכלוההתיהאיהיכהעורתב

אלשםרחהתיהכעוםהיביואתולכל

הלחתבקלחהלונתנשדגנכחותמהיהת

ועירהםכילאירמואםוידעורמאשוהז

תורצוצחהתעיקתתוצמהתיהוםתוערהו

ועקתיםינהכהןרהאינבורמאנשםינהכב

"ןתדמוןחכתבסלתורעוצחב

ימוגוםכצראבהמחלמואבתיכו

ןיכירצויההמחלמהתעב

תלמהיהיוהמחלמההילאיכהעורתל

תלמןכו'ןבהוונרכזהןינעמםתרכזנו

םכתחמשםויבותרשרפברומאהןורכז

םידעומהתויהרובעבירמוגוםכידעומבו

,ןיעירמאלוןיעקותןכלעםימחרל

יגוהשמרמאיוחאהעסגביהיו

כעובקעיאירטמגבעסנב

ינפלויכרבלעערוכהםדאכהכופהןונה

בקעיתרוצןכוויכרצונממשקבמוולמה

'"המוק,דובכהאסכבהקוקהוניבא

איהוןידהתדמלזמרןוראהיכעדירבכ

המוקמאהתעיסנבכעוtרשילתמחלנה

זומרל"םוקרמאאלוךיביואוצופיו'"

דודוןוראבתזמרנהםשלשהנורחאהל

תדמריכזהויביואוצופיוםיהלאםוקירמא

זמרשרחאןאכוםיוגבהמקנתושעלןידה

ריכזהןכלוםימחרההמעףתישהבהל

הבושמאהחנבוםעטןיבתהזמואהדוב

הבושבושלמהבושןושלוהבבותכש'י

"םימחרתדמלזמרהוןועשותתחנו

רעבתויוגוםיננואתמכםעהיהיו

שאיכתעדירבכזזשאםב

'עשרהןמערפילתנוממהידהתדמאיה"

ינפלהפונתםיוולהתאןרהאףינהוםעט

תדובעתאדובעלויהוtארשיינבתאמ'ה

יכןרהאידילעהפונתהתויהםעטו'י

ראובמןינעההזלכודסחהשיאאוה

ןרהאלםינותנםיולהתאהנתאוקוספב

תדובעתאדובעללארשיינבתאמוינבלו

ינבלערפכלודעומלהאבלארשיינב

תשנבףגנלארשייגבבהיהיאלולארשי

אוהיכהזלכןבהושדקהלאלארשיינב

תאחקאוםעטויתבתכשהמלכראבמ

שוריפלארשיינבברוכבלכתחתםיולה

תורוכבהתחתסנכילםיולהויהןיואריכ

"ןהדחאחכמיכ

שמחןבמםוללרשאתאז

ןבמווגוהנשםירשעו

ירמוגוהדובעהאבצמבושיהנשםישמח

הניכשלתזמוראיהיכיפתעדיתאזתלמ

םהיכרמולכםיוללאיהיכורמואו

תולספםעטותדובעדובעלהיתרשמ

ונסכיןנעהדימתהיהןכיפםיולבינשה

אלקוספבריפהזםעט'הלילשאהארמו

•ליכשתםשמושימי

ףסכתורצוצחיתשךלהשע

י'וגוםתואהשעתהשקמ

םהבעוןיפוצרפוידלזמרתורצוצחיתש

זמרהוביתכתרצוצחורמאלfרםגהשקמ

ןמרהללכךרדלעםנמארומגדוחייל

'בהזמאלוףסכמויהבעוםימחרלרתוי

ןינעכתורצוצחבןיעקותוינעתביכלזראו

אסכלעבשוןידהאסכמדומעלזרורמאש

ימחרלזמרהעיקתהיכתעדירבכוםימחר

םהבועקתורמאםעהתפיסאתעבןכלע

יכדעומלהאחתפtהדעהךילאודעונו

תובבר'יזהבושרמאנשםימחרבםתפיסא

ךלמןורושיביהיוםעטבו,לארשייפלא

התיהםתעיסגםנמא'םעישארףסאתהב

כעו



ךתולעהב
..יי

4תיבבתבשויההלודגירדהנסלכיכלזר

םניינמהיהיןכונבשלרחבירשאםוקמב

,העוניברהשמכןבגלעאישנהוםיעבש

לודגהםשבתויתואהןכואעםההנהו

דחוימהםשהוםירשהדגנכבעשרופמה

בותכהתמריהזלוםלכלעןודאאוהש

םיהtברקבtתדעבבצנםיהלאורמאב

םדילעיכסהלםהמעהניכשהיכטפשי

ריהזילועוטפשתיתמדעבותכהרמאו

רבדבמאםהמעדבכנהשהשירחאםהב

טפשמוטהלונממואריתאלךיאטפשמה

ינארמאוינפלעיתואםיסיעכמהםעטכ

ירשכםכרפסמיכםתאםיהלאיתרמא

בשומובשתשיתרמאודיחיהןודאוהלעמ

ןותומתןושארהםדאכןכאץראבםיהלא

ושרגתתןכתמודבכנהומוקממשרוגש

םתייההלעמלשירשהדחאכוםשהיבמ

ריששרדמבוכעאיהההלעמהןמולפתו

הלקהארקתומשםיעבשרמאםירישה

םיעבש'וכורענרוכבןורושילארשיל

אשנםרוילעאוהךורבשודקהלתומש

רמואהלfארזעיברםכחהתכוכובגשנ

הוקהםעוםיפנעהירחאךלוהםיעבש

ףדבערמואהואערקעהאוהשיעצמאה

ש"המכהמכחןינמכנערמאןנחוייבר

ירבדויהךיאבלתונקלוררועתהלךל

םהירבדלכוםימלענוםירתסנוניתובר

רמאמהורמאםימעפליכקדצותמא

הייארהךותמואהלבקהדצמיתמאה

דומעאוהשםהירבדלואיביוהרורבה

פוביולתלכהשדתיווילעןעשנלכהש

תמאןאכבאמלעבהייארלורכזלקוספ

ךורבשודקהלולשיתומשיעבשיכאוה

ןדגנכוםיליכשמליעודיוםייולגםהואוה

כיכרמואאוהןכוןידהתדמלםיעבש

וצראלםהוךתלהתןכםיהלאךמשכ

תולגל

הככםאוהשממאמהזושאבונודינכעה

אדכהבקנןושלברובידהשילהשועתא

ליחתשאברמאנההנלוכלעתילעתאו

'נידאוהילהשעתאהככםאורהוזהרפס

'הםויהיכקוספבהזיתראיברבכוןינידד

רזגנםאקוספהיפהיהיזםכילאהארנ

אנינגרהןידהתדמיבעגפתשךינפלמ

רבכהלודבהןיעכוניעוםעטוגורה

'ןבולוםדואמלולכחלודבהיכתעדי

רויהאלטאוההדוזיחורהוזהרפסבורמאו

ןינווגאייזחתיאדאחלודבדאנבאןיעכ

ברבכוחלודבהןיעכוניעודהההיונב

'חלשבתשרפבןמהןינעבהזיתראיב

ונרשיינקזמשיאםיעבשילהפסא

ל?לודגהברהבתכרמוגו-

םיעבשבםהתומואעיכלזרוריכזהרבכ

עיקרבלזמתחאותחאלכלשיוןושל

רשלאינדברמאנהןינעכהלעמלרשו

הנהוןוייכלמלצאביתכוסרפתוכלמ

אבצלעיידוקפירמאנשאוהואבןוירש

וזמריגחהירפיכרמאוםורמבםורמה

עלהבקהרמארזעילאיבריקרפבוםהל

לבלבנוואובודובכאסכיבבוסהיכאלמ

םירצמידרויברפסמההיהןכלוםנושל

tארשייטפושבהזהרפסמבהוצוםיעבש

ותויהבתועדהלכלולכיהזהרפסמהיכ

רבדלכםהמאלפיאלותוחכהלכללוכ

יכלארשיינקזמםיעבשוהרותןתמבןכו

הניכשםהבהרשתשהזהרפסמביואר

תואבצEרשייכןוילעהנחמבאוהרשאכ

ןכשמהותריפכוןוראשענשומכץראב"

םילגדהושענוםורמבןישמשמהתומדב

תורשהללאקזחיהארשהככרמהןוימדכ

'גיכשהתיהרשאכץראבםהילעהניכש

'ינקזהםיעבשיבגלעהשמהנהוםימשב

ולבקוץראבדחאיוגאוהשלארשילזמר



יעל ךתולעהב

ןאכזמרואראותשרפבםיאיבנהראשל

הלעמלאוהש'ייאיבנםכאיבנהיהיםא

םשבאבנתמוניאשדקהחורתגרדממ

תדארמבידשלאםשבקרדחוימהלודגה

רמאויברבדייחורןינעכתודיחבוא

הארמברמאאלו'עדותאוילאהארמב

אראועטכאוההנהועדותאאuהאראויט

'םהליתעדונאל"ימשו,'וגוםהרבאןג

עדותאןינעבזמרנהלודגהםשהשןינעהו

תלמךכלוהניכשהאיהשהארמבהיהי

'יאיבנהראשבולוגסבאלוהצומקארמב

אליימשוינעכלודגהומשבאלהברבדי

וברבדאםולחברמאדועו"םהליתעדונ

ןהיתוחכודבאיאובנהתעשבשטשפהיפל

םולחבתמאהיפלוםיאיבנהראשבעודיכ

אליכהשמבןכןיאשהמהלילתדמלזמר

רשאיתיבלכברמאוםויבאלאומערבדנ

ןכתיואוהןמאנומולח"איבנהוארי'כותמ

"לכהתדמלזומרתלכבתלמיכשרפל

ראשישיבנםושהכזאליכהנהדועזמרנו

העוניברהשמקרםינפבעבקתרידדימת

דומעהפהתאוםכילהאלםכלובושןינעכ

םשעבקיכאוהןמאניתיבלכבוהזידמע

םהשךלמהיסכנלכבןמאנ'צמנוותריד

דוסהוךלמלשותיבםיארקנהםירדחב

ירמוגודעומלהאלאאבלהשמלוכיאלו

עבקותושרבםשסנכניכהשמלארקיו

ומכוברבדאהפtאהפרמאוםשותריד

וזועתניכשוהבקהלזמרהשינפלאםינפ

"יתאמרובדהולהיהיהפלאהפיכרמאי

תשלוםולחבהנאריאלוטיביתנומתו
"םירוחאהארמהזטיבייותנומתוירפס

קוספבשרפלםידיתעונאשהמךכיפל

תלמשלוקיתלוזםיאורםכניאהנומתו

אכושקהלןיארשי"ראפתלזומרתהנומת

:טבהושליכינפתאוארללכותאלוספמ

םדגנכקוספבושקבוישוריפברבדהולגל

'ע'דגנכיכעדלךלשיותמאלכהוומשע

ןהיבגלעהשמוןירדהנסיעוונושלעוומוא

לעבצנינדא,הנהוהזוינדאןידהתדמןכ

שפנלכ-הרותלםינפעוךנאתמוח

ןובשחוםיעבשמירצמהאבהבקעיתיבל

יכםיעבשורתסוואולמןיבלודגהשה

דמהלועאה'וואהדויו'וכהלועהלגנה

,עלכהןיבירה-

יתלצאוםשךמעיתרבדויתדריו

יתמשוךילערשאחורהןמ

השמתאובנתויהרובעבירמוגוםהילע

'מארשאכיאיבנהראשתללוכהעוניבר

אזימראלדיאיבנבידימאכיאימתוינעתב

םגרתויתלצאורמאכעאתיירואבהשמ

תוטשפתהותועמשמשיבראוסולקנא

ןינעהלזרולישמהכעוןורסחאלווליצאו
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הארמו,הייארומכילכשוקדוניא
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אלשהלחהנממירפהלךירצהבהלשאב

תדמהםשנארקיורמאנךכלתונמזה

"דאמשבארקוםגרתמהתעדןכוםחר-

שרפבלבא,"םימעפינשמולךרצוהו

אלשהניכשהםערבדמהיהךלחלש

ידכע"תחאםעפאלארמא

השמרמתיאורמארהוזהרפסבו

ןיליאןרמאאלךיה

רתאלאלךירטציאאלהשמאkןיאליע

חכתשיאאנידדרתאבוחכתשיאאנידד

באלארמאאלהשמויכהרמימליעב

איילתהוהאנידוובחלארשידאנדיעב

אנידדרתאבאלהשמרמאאלךכינינבו

רמארהוזהרפסמרחאםוקמבוחכתשא

ריעזד'נקידיאהןקתתיאןינוקיתהעשתב

אדחכןירהנדכהעשתינהלכווכוןיפא

רמאךכינינבוםימחרבןייזחתאוהלוכ

דסחברוםיפאךראיארחאאנמיזהשמ

הלסדאזרדםושמרמאקאלתמאולאו

ןימויקיתעמןירהנדןליכמהעשתןוניא

ןרמאןינוקתטאניינתאנמזהשממאדכו

דאנקידינוקיתוהניאוןיפאריעזל

ןימויקיתעמןתחנוןיפאריעזבןחכתשמד

אקתיעבאילתתמאךכינינבוהיבןירהנו

לזרתנווכםאו'השמרמאאלאתשהו

דגנכהעשתןהןאכורכזוהשתודמהש

םהךיאןויעךירצריכזהשןינוקיתהעשת

ךראיאי"םהולאיכרמולךירצוהעשת

:'דעשפוקעאשונ'גדסחברו'בםיפא

לעתובאןועדקופי%הקניאלההקנו

''טםיעברלע"חםישלשלע"'זםינב

םוחר8םהותודמגמ'דןירסחשאצמנ

םיפלאלדסחרצונגתמא'בןונחו'א

םוחר8יכומכדחאםוחרלאבושחיו"ד

קוספבשןושארהלודגהםשהוךיהלא"י

האירקהםשקרןינמהןמוניארובעיו

לאיא"תודמגיהןינמהזהיההזיפלו

י
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ךלחלש

לfעידבועליפאתולתהלןתונןידהש

לכהדסיישקדצהטפושךורבסיעכהל

- יםימחרנ

לארבדרמאלהשמלא'הרמאיו

םהילאתרמאולארשיינב

דמוגוםהידגביפנכלעתיציצםהלושעו

'וגוורכזתןעמלרמוגותיציצלםכלהיהו

רבדיול'מאיוןיבשלדבההךיתעדוחרבכ

ינפלוניאשהניכשהיפמאצויהרובדיכ

ריכזהןכלעוהרימאןושלבאוהםינפל

הפורצ?יתרמאאדכמאותיציצתוצמב

לעבשהרותינינעמאוהיכותרמאעצב

ישרפלןידיתעונאשיתמאהיפלהפ

"ליטמונאמעטיאמריהבהרפס
טמותריציצבתלכת

ןנולהיהשךלמלדהלמםיתשוםישלש

ןהילערמושםשותוביתנ'בלולוהאנ

ולרמאתוביתנהןתואודבלועידוהו

שןמזלכוםוילכבםחבךלוםרמוש

רמושההשעהמךלםולשםכרדתש

יאוביתנההלאבידבלהיהאינאםא'מא

תוביתנהולםייקלדחארמושלרשפיא

הזךלמאוהיליכםלועהורמאיכדועו

םירמושהזרמושםשךכלהזרפושו

"תוביתנבלןההלאתוביתנהלעםירחא

אמשרמושהרמאתלכתדאמעטיאמו

םהלןתנאוהילשןנהםירמושהורמאי

ןגהכולשוהשךלמלןמיסהוארמאוןמיס

'נהוילשגיאוםנקתאוהוביתנהחלוהזה

ידבעהלהיהשותבוךלמלדהלמומתוח

ךלמהתמיאןמודחפקוחרמךלילושקב

הנתנותבהןמודחפונמיסלמהםהלןתנ

'יולןינמיסינשבהתעמורמאןמיסםהל

םשדועךשפנתארומשיערלכמךרמשי

איהוימשהנממחבצחנדץראיהיניאמו

םיאיהוהרקיןבאאיהוהבקהלשואסכ

המכחה

וכזבםרמאמוהוהשקןידהתדמהיהת

הכרבהםשמו'כיתוסירעתישאר'נשהלח

םכיתוסירעתישארואנשםלועבתלצאנ

תמגודךיתיבלהכרבחינהלןהכלונתת

'םלועמםדאהבהגשאלשתרוטקה

לארשיינבתדעלכלעןהכהרפכו

תאואיבהםהואיההגגשיכ

לע'יינפלםתאטחו'יילהשאםנברק

רבכהדעול?לודגהברהבתכ•םתגגש

םימחרתדמבאנשםוקמלכיכךיתעדוה

רמאשימכהזירהוינפלעומכזזינפל

תאואיבהםהיכרמאהנהוונידיבואוה

הנהווינפלםתאטחודחוימהםשל'גברק

ןידהתדמבוםימחרתדמברפוכמאטחה

ראשבארקיורדסבלבא?עבהזריכזהו

ראובמהזויינפליברימעפיכזהוצמה

ןיכירצfעביכותנווכהנהוללכע

אוהןיעהיכםירכזנהתודמהינשתוצרל

יקרפבשרופמהבהנועםעטו"םהינשב

שפנהשדמלמהבהנועוהמץראךרד

קבדןועהשרמולכהמעהגועותתרכומ

ןירוסיבתנודינתויהלתרכהירחאהב

םגרתוומתאלםתעלותיכןינעכםלועל

לfראותוסתאלןוהתמשגיראהעןתנוי-

תרכתהזהםלועבתרכהתרכתתרכה

אלאהרותברמאנאלהזואבהםלועל,

ןיאשלfרארואיבבוןהבצויכוזעוףדגמב

הרותבשתונועלכבשרדנתרכהלפכ

?תירכהראשל'גמאהזהבותכבשולבקר-

תשרפבונבתכשומכשפנבואףוגבאוה

םייחשםידמושמונאצמיכףאוךלךל

םלועהייחמןיתרכנןניאוהנש'גמרתוי

ןיערפנוםלועבםהלהלותוכזיכעדהזה

םירמהימבהנהו"אבהםלועלשדוגבןהמ

יכבתכלfברהםנמאהלותתוכזלfרא

תאזהחגשלןוקתובשירוביעהדוסיפל



שעקךלחלש

"תוברמאמביתזמררבכוותודחאבוניאו

ןגלץוחוהאנןגולהיהשךלמלדחלמלז

זמרההזלו.'וכוהדשתכיתחונממבורקב

תיילתברועישלזוניתוברונתנאלפומה

ינשףנכהןמ'גקיחריאלשדגבבתיציצה

םג,ותודחאבוניאשתורוהללדוגירש

ץצקיאלשלדוגרשקאלממתוחפיא

רפסלעברמאמכןינבהןמאיההעיטנה

'רשעתחאאלורשעעשתאלורשעריצי

תיציצןושלרפלדועשיו'ויתשריפרבכו

זמרהותמוץיצהיכרחהןמץיצמןושלמ

לכואנשלפשהםלועתגהנמההניכשל

םנורכזיתוברורמאןכו'הנומאבוהשעמ

חמלרמוארזעלאןבןועמשיברהכרבל

'ירצמהולכתנשםשלעתלכתהמשרקנ

ץראברוכבלכהכה"ומאנשםהירוכבב

תיציצהמשארקנהמלרמואיברםירצמ

וניתובאיתבלעםוקמהץיצהשםשלע

לעתלכתןושלםישרפמשיוםירצמב

"ויתוצמירבועווייביואתולכלותלועפ

האיבמהיארתרכזוותואםתיארודוסוהז

הארוךושנהלכהיהודוסבהיישעידיל

ןיפיןינווגהלכלזראןכלעויחוותוא

המדוסאיהיכתלכתהןמץוחםולחל

ףנכןושליכיפנכלעורמואןבהוהלכמה

רמאנשהנוילעהץראהלעבורבלאשומ

ותואאיקתשרמוגוץראהתופנכבזוחאל

ךיפנכתשרפוקוספביתזמרשומכוץראה

ונעמשתורימזץראהףנכמוהזךתמאלע

תעדירבכוהנוילעהץראהףנכלזמרהש

'נשםהיפנכבםימעפלוררושמתויחהיכ

הנפרתםדמעב"םהיפנכלוקתאעמשאו

םקוחיריפכםהיפבםימעפלוםהיפנכ

לאםיבורקןהשכדובכהלצאםבוריקו

חותפליארייכןהיפנכבםיררושמדובכה

ןהשכוהלודגהשאהםלכאתןפםהיפ

'םאדתיצצתילטבתלכתהדגנכוהמכחה

ינימלכמתלכתהנתשנהמריאמיבר

םיהו'םילהמודתלכתשינפמןינועבצ

דובכהאסכלהמודעיקרהועיקרלהמוד

תרחתולארשייהלאתאואריורמאנש

ימשהםצעכוריפסהתנבלהשעמכוילנר

תומדריפסןבאהארמכביתכורהוטל

לכןושלמתלכתןושלהנהובעאסכ

תלכתאיהולכהתללוכההדמלזמור

ייתוצמאיהשלכתאםתרכזווהזולכה

'"תוצמאיהלכוונרכז"ןושלמםתרכזו

הבוצצקיאלשםכבבלירחאורותתאלו

תונימוזםכבבלירחאוהזובלקנאיהיכ

ורהרהיאלשריהזהזעוזינוזםתארשא

לכהםכלהיהילבאזעבואונימבתלכתב

ירחאמאו"םתרכזוותואםתיארותיציצל

עדוהיכנאומאנשןינעכתונזוזםכיניע

ןושלמעדויהאוהלודגהםשה"םאנדעו

ןושלמתלכתלזמורדעותלמוםדאעדיו

ילכהדעוותמםשיכםשךליתדעונו

אלשםכבבלירחאורמאבדועזמרנו

'תיוקידצהלקרןידהתדמרחארהרהל

יטפשמויכרדלכיכרמאנשויכרדלכב

'תיהבקהלבשותואםתיארוישרפמשיו

'טמיגבותואדובכהרהוזלזמורתלכתה

וביתנבללןימודןיטוחבלוהניכשהוהז

םיכלוהםילחנהלכאדכםשתוכשמנה

םלכןיבןהותויוההלאםירשקהוםיהלא

רשעתמגודדחאודחאלכבשמחםירשע

'יהדגנכהםהולגרבשודיבשתועבצא

םהבלולכופוגו,וירחאליווינפל

ויציצ'בבלכתסמזאתיציצבלכתסמשכו

"תויוהלזמרםירשק'ןהבשוינפלש

דגבהףנכבתזמרנהוצמהתויהםעט'נמא

אדכתיציצןושלמוהניבתולודגדוסאוה

ןינבהתוליצאאוהשישארתציצבינחקיו

ןקוחר23iiiגנכ



וכעווהיירתאמוהלוכלרקעאואדחחור

ןחבשותונעמשתורימזןוטלשיאלדחל

יבצהמלאדלכואילילבלארשיתסנכד

הנקבאדחאגוויזבאגוודזיאלקידצל

יזריליזררמואואדח'שודקבשדקתאלו

'שידקאזראוהאדאליעאזראוהאדיל

ודנב'זדגובארדלעומלעלעיליואלבא

והיימרנבוהבןרקשמהיבןרקשמוהלוכד

לבאשממוהימרגבוהבןירקשמשידאל

ישאוההבןרקתשמ:ןינבןוניא

אליעלןימינפוחכתשאוןוהלדארקיש

שינכיאהבוהיעשילכתסיאדןויכאתתו

חרואןולףילואוהאטחילחדחניאל

אכלמדאשודקבאשדקתיאלאשידק

ושדקתיאדןויכןישודקוח"ניבחכתשאלו

לעןודקיארשיבודילואדינבןוניאןיליא

ןתנרשאםידליהויכנאהנהדהההימש

:ןימעראשמןישירפדתפומלותואלה

לארשיולאעדאתעשבץראהףנכמאד

ועמשווהימקאשידקמ"קןוראואעראל

ודחוןחבשותאעראדדחארטיסמkרשי

ןידכאעראבןירמזמדןיאליעירמזמלקו

איההבהוההשמדאחבשותקידצליבצ

אעראביראשהוהןוראדרתאלכבדתעש

רשאהרותהתאזורמאדאלקעמשאהו

ןינימזדודגבידגונדןליואלבאהשמםש

אעראמארקעתיאלוהנקבארקשלkרשי

ארקישוהינבודיחאדןינבויאדחאנמז

םילתשידדע'נינתאנמזורקעתאןוהליד

יארחאאעראבוהייבוח

'תשרפביארוהנרחתפתורשרדמ

יתיצצםהלושעורמאותיצצ

יביתכאכהםתורודלםהידנביפנכלע

לשעליתכדםתורודלתבשיבגוםתורודל

רסחביתכםתרדלםתורודלתבשהתא

":ישקבתיציצתשרפונקתןנינתה
ש

.*

.םהיפבםגםיררושמדובכהןמןיקוחר

ץובקןושלמאוהףנכןושליכרשפאו

רשעףינכמהכרבלונורכזיתוברחשלמ

והזולכהץבקתמהנוילעהץראביב

תאדהמכתרמזמהאיהיכונעמשתורימז

קידצליבצמאו'ךלוקתאינעימשהרמא

קבדהלהנויבצשםימלועהיחלזמרהו

תורימזןושלדועשריפרהוזהרפסבו.וב

הלילבורימזןתונרומזתאלךמרכןושלמ

זאשךליאוהלילהתוצחביכאוהדוסהו

הבקהללארשיתסנכלשהרישןמזאוה

ןיבתןאכמ.ומתופסןידהתודפלכזא

תורקמםיקיזמהתטלשהןיאהמלםעט

לוקאוהרבגהתאירקיכךליאורבגה

תדחוימההלעמלשהאירקהןמלצאנ

אמגודולשיינוילערבדלכיכלאירבגל

כעוומוקמהמכבךליתזמרשומכהטמל

יהניביוכשלןתונהםוילכבךרבלונקת

חתפןועמשיבררהוזהרפסבו

ורימזראהףנכמ

ןוניאלאשנינבלווקידצליבצונעמש

דארקיבןילכתסמאלוןיחגשמאלד

האליעאשודקבןילכתסמאלוןוהירמד

ןישידקיוהימלאמלעיאהבאשדקתיאל

אתוסכאדץראהףנכמיתאדאמלעל

ןתונאדכונעמשתורימזאשידקהאלע

תסנכדאתחבשותתורימזהלילבורימז

אילילבאתולגבאלילבהבקהימקרשי

אחבשלאחיכשואנימדזאיהיאדאנמזב

ךליאואילילוגלפמיתמיאוהבקהלהיל

אדכורימזןחבשותאלילבתורימזןידכו

'הנעייצירערימזביתכורומזתאלךמרכ

אהדןיפיקתןוניאלכוהיירתאמתורקעא

נינידרגםיצירעהמכאיליללייעדכ

ןיטאשוןילזאאמלעבןיחיכשןיסומינ

רעתיאאילילתוגלפמאגרטקלאמלעב
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חרקחקיו-

Pחי:חקיו
הזיכףארמוגוןתדויו

ןנומוטשפיפלרופיסה

רפסבובהכרבלםנורכזוניתוברלזמרנ

תשרפבםנושלוהזואלפומןינערהוזה

טרפבאזראכהםימהךותבעיקריהי

אזרוןיאתתלןיאליעןיימןיבאשרפאל

ארטיסבתקולחמבאכהירבתאואלמשד

הוהאנימידאזראכהדעאהדאלמשד

אךכיניגבואלאמשדאזרוהיאאכהו

אנימי'אנימילאדןיבתקולחמואיגסא

אנימיבךכיניגבואלוכבומילשוהיא

לכאילתהיבאהדאלוכהיבביתכ

רעתיאאלאמשרעתיאדכומילש

ףקתתאתקולחמאוההבותקולחמ

מאוההמהינימקפנואנזגורואשא

םנהיגוםנהיגאלאמשרעתאדתקולחמ

אתמכחקבדתיאורעתיאאלאמשב

תישארבדאדבועבולכתסיאאדבהשמד

תקולחמהוהתישארבדאדבועבחגשא

רעתאדתקולחמאוההבואנימיבאלאמש

'היבקבדאוםנהיגהיבקפנאלאמשהיב

יאתילתםויוהיאדאתיעצמאדאדומע

זרקולחמשירפאווהייניבשירפאולאע

אתתלתיחנםנהיגוןירטסןירתלםיכסאו

אלוכבילשהוהואנימיבללכתאאמשו

אלאמשןרהאבחרקתקולחמאדאנווגכ

תישארבדאדבועבהשמלכתסאאנימיב

אנימיןיבתקולחמשרפאליזחתאילמא

אלווהייניבאמכסאללדתשאאלאמשל

רמאהיפקתבחרקףקתתאואלאמשאעב

ךרטצאאuמשדקולחמד'פקותב'נהיגיאדו

.1

תריציצתשרפמץוחשקאצמנםדאלש

םדאהשכאלאםלשנהמבםשמרסחש

ותרידחתפלובאצויותריציצבףטעתמ

תריחשמהךאלמוחמשהבשודקהוםלש

לכמוקזנלכמםדאהלוצינוםשמזז

םתרידליבשב"םתרדלונייהותיחשמ

הוצמבותיבחתפמאציוםלשםשהיהש

םדאהלוצינוםשמזזתיחשמהךאלמ

ביתכדהממןלנמתיחשמלכמוקזנלכמ

ןתנאלשתומזזעמשמויתויתואמתוזזמ

תבשביוחתפמזזולבחלתיחשמלתושר

םויהשדקשןויכאמעטיאמםתרדליתכ

קלודרנבתויהלךירצkרשילשםתריד

ןתחתרידכןקותמותרידוךורע:

הלכתבשיהיניאמוהלכהובלבקל

הרידבאלאהתואןיסינכמןיאםלועל

אדלעוהליוארהיפכהדובכלתנקותמ

םתרדלהמלויתבשהתאתושעלביתכ

תויהלםתרידלהשודקהלכהבסינכהל

וזהלכםאו,םויהשדקשהעשבןכותב

ןחלשותנקותמהרידהאצומהניאוהאב

הרידןיאתרמואוזהלכקלודרנוךורע

ןיאביתכלארשיינבןיבויניבלארשימוז

ןכלעוהשודקלותרידןיאלארשימהז

לעולארשיתרידלהשודקרכיהךירצ

רמאיתיציצבותבשבםתרדלביתכאד

ערתמקיפנדןאמלעאנדהסאיארוהנ'ר

הישירבןיליפתוהוצמדאפוטעבהיתיב

תנמדזיאןיערתןירתןיבקפנדאתעשב

ןימייקדןיכאלמןירתוהילעאתניכש

והלוכהילאמשמדחוהינימימדחהילע

חילןיכרבמואתשינכיבדעהיליוולמ

אחתפהימקםיאקוהיאדאגרטקמדח

ביתאהיחרכלעווהיירתבמליזאשנרבד

"ןמארמאו-

- - - י.3

אקבדתאל23iiiiדבכ



חרק:-

לידנמיהיוםימהךותבעיקריהיאדאזרו

ורעתאהאמדקתקולחמאדימלםימןיב

םנהיגרעתאושרפאלאעב'פקותואזגורד

שעיוןידכוךיכתשיאאפקותואזגורדדע

.תקולחמרעתאלדביועיקרהתאםיהלא

אדאזרבואמלעאמייקווביבחוומיחרד

הפלעבשהרותדללהויאמשתקולחמ

'מויקבווהובתכבשרותיבנומיחרבתלע

ביתכאלמשביאדווהיאהלדבהםילש

םימןיבלידבמיהיוביתכדהלדבהאכה

.טעמהםתהביתכולדביוביתכוםימל

ביתכוםכתאלארשייהלאלידבהיכ

אהדיולהטבשתאלידבהאיההתעב

רתאבינשבאלאהלדבהתריליאדו

והיאינשבהלדבהמיתיאואuמשוהיאד

האתילתוהיאדיולבהלדבהיאמאיאדו

חלדבהםלועלוהוהינשבקעידהיתעדל

םילשחרואברושימחרואבאלוכוינשב

ןוניאןיבתבשיאצומבהלדבהואיאקדכ

תבשקיפנדכותבשללוחימיבןיטלשד

אשיבאניעמהריסטדחםנהיגמאקלס

לארשיירמאדהתעשבהאטלשליעבד

קיפנוהיאוונילעהננוכונידיהשעמו

אברעתאליעבולואשירקיאדאגרדמ

.kרשיווהיילעהאטלשלוtארשידאערזב

הלדנהירמאוןייבוסדהבאדבועדבע

סוכהלעלידבמדןויכווהיינימשרפאל

לואשבהיתכודלגעוהריסטאוההךיאמ

םהודריוביתכדןמתהתעיסוחרקדרתא

אלןוניאוהלואשםייחםהלרשאלכו

הלדבהודבעלארשידדעןמתןתחנ

תאזההדעהךותמולדבהביתכדןוהנמ

אלאמשוהיאדינשבהלדבהםלועלו

באלאמשרעתאדאפקותואתורישב

ירבתיאוחיינהךיכשאלדעעדקולחמב

פןוניאלכואירבתיאןידכםנהיגהב

ןיכאלמ

אליעלקבדתאליעבאלאוהאקנדתאל

אתתלתוחייאדואגימיבאללכתאלו

אעבאלאדלעוהילידאזגורדאפקותב

אדילעתקולחמיאהאמכתסאלחרק

אלוםימשםשלחוהאלדןיגבהשמד

אדבועשיחכאואליעלדארקילשייח

שיחכמהוהדהשמאמחדןויכתישארבד

רבלוהיאאחדתיאותישארבדאדבוע

לעהשמלרחיו,דאמהשמלרחיודימו

דאמתקולחמוהיאיכסאאלדושיחכאד

יחכאאלוכבישארבדדבועושיחכאדלע

לעוצהרשאביתכדאליעלואתתלחרק

יילעתוצהבחרקתדעבןרהאלעוהשמ

יזחתיאדהמב'בדתאאדלעוליעואתתאה

אליעלדהגווגכןקתתאדתקולחמיהיל

רושימחרואבםייקתאותיחנאלוקלסו

שירפאהבשדוקוללהויאמשדתקולחמ

םשלתקולחמהוהאדוןוליכסאווהייניב

לעותקולחמשירפאםימשויםימש

'גווגכהוהאדומלעיקתאאדאתקולחמ

'שארבדאדבועבחרקתישארבדאדבועד

אעבוהוהימשדאתגולפואלוכבשיחכא

אתוקבדתאביאדותיירואדילימאשחכאל

אזרוהידהבקבדתאאדלעוהוהםנהיגד

רעתארעתאדכךשחםדאדארפסבאד

קבדתתאוםנהיגהיבהירבתאוהיפקותב

אזנורךיכשדןויכתקולחמאוההבהידהב

ארחאאנוונבתקולחמרעתיאאפקותו

דחווהתקולחמןירתוומיחרדתקולחמ

והייחרואוחיאאדואמויסדחואתוריש

אפוסוויישקבןוהלדאתורישאיקידצד

תקולחמהתורישהוהחרקאחיינבןוהלד

אקבדתיאלךירטציאו'פקותואזגורםופכ

ךכןיגבתקולחמדאפוסיאמשםנהיגב

ארעתאלךירטציאואחיינבאזגורהוה

ימשדאדלעמסבתאלוומיחרדקולחמ



אפקחרק

העוניברהשמהנהוהרותהתאזורמאנש

ןמתרמאהןחביהביכתרוטקהםהלןתנ

םתהביתכןרהאינבבושנענהנהורקשה

חרקבוםתואלכאתו'הינפלמשאאצתו

לעףאיכעדו'התאמהאצישאוביתכ

הזרמאךרבתיםשהשיפבוניצמאלשיפ

ךרבתיםשהיפלעיכתעדלךלשיהשמל

היההעוניברהשמיכתעדירבכוואשע

התע'נמאץופחישתעלכבהאובנלןכומ

ןכלעותגאדבורמךכלןמוזמהיהאל

אלןכלעו"חורולהיהווינפלעלפנ

ראשבומכהזהוקמבוילאיירבדריכזה

ןבהו'השמלאירבדורמאשתומוקמ

שבדובלחתבזץראלאאלףאורמוא

ףאוםרכוהדשתלחנונלןתתוונתואיבה

ףאומוגרתכונלןתתויכעודיטשפהיכ

חרקיכזמרהוהרותלםינפעןכיפלע

ושריאליכהעוניברהשמלורמאותעיסו

דסחהתוחכלזמרנהשבדובלחתבזץרא

הדשתלחנםהלןתנקרהניכשברשא

לארשיתיבתואבצ'ייםרכוםיחופתלש

'נותנההפרהמלוהשקהמלםהבזמרהש

תדמבהמלשהתוקקותשהיכתעדיויולל

וניברהשמרמאןכלודאמהזןבהודסחה

תעדירבכויתאשנםהמדחארומחאלהע

רומחהנושארהרמשמשוריפביפשהמ

"רעונ

רמוגותאזההדעהךותמולדבה

ירמוגוםהינפלעולפיו

תימהלהצורהנקההיהעודמלואשלשי

היהםאוותעיסוחרקןועכןלכלארשיתא

הממהארנשומכרבדבלארשילכעשפ

הדעהלכתאחרקםהילעלהקיובתכש

ךרבתיםשלןרהאוהשמתבושתהתיההמ

לבאףוצקתדעהלכלעוטחידחאשיאה

?געהעדילכקהירתסבעדויהודוסולשי

ליכאואליעלןוהירמלוגרטקדןיכאלמ

ןוניאראשלכןכוודקותאוארונןול

ארונבולכאתאומייקןולתילוילטבתמד

דחאנונבאלכוהאתתלחרקאדאנווגכ

יבתובטיהובןנובתהרמאמההזוןאכדע

חורתמגודהיהןרהאםעחרקתקולחמיכ

חרקסחייןאכןכלעושדקהחורוהאמוטה

יאישנורמאבזמרהזלוהמלזמרהויולל

המלזמרהוםשישנאדעומיאירקהדע

הזןבהוויתשריפרבכוםשהישנאמאנש

דסחהשיאהיהיכעודיןרהאןינעודאמ

השמםעותקולחמםנמאיתשריפרשאכ

אלםגהלבקבאלךאיתעמשהעוניבר

ןיקתללקובםייקתהלהיהיכםירפסיפמ

רשאהמדאהןמהתארוראהתעורמאנש

המדאהןמםעטןיאוהיפתאהתצפ

'מדאהןמושנעלבקישקררתויםעטכ

השמןינעויהיפתאץראהחתפתוןינעכ

לכןבהוןאצהעורלבהיהיוקוספבתעדי

התיהםנהיגלשהחתפשלזררמאמו'הז

םהבהעגפשןידהתדמלעתורוהלםתנווכ

הביחרהןכלאדכןכחיכותץראהתעילבו

ןבהו'קחילבלהיפהרעפוהשפנלואש

אדומעהלעמלורמאשלfררמאמ

'ירפאוtעיאתילתםויוהיאדאתיעצמאד

רקב"רמאנשרקבתארקנהאיהווהיניב

רקבהעיברהשמרמאשוהזילוקעמשת

תויהםעטרמאמההזמןיבתםג'העדויו

-ןייהלעהלדבהה

חרקתותחמםכלוחקושעתאז

יכתעדירבכותדעלכו

הרוטקומישירמאנשהמלברקתרוטקה

תאזתלמריכזהכעו,רמוגולילכוךפאב

ינחלשז"יכועדתתאזבוהזהילאזמורה

רמאנהםכרקביחלאיכןועדתתאזבןכו

הרותאלתאזןיאלזרורמאןכוןוראהלע
הזה



חרק--ו

ףסומרקיאדןימלעדאדוסיקפנאודחד

ןיחוראתתלןילייחלכןיקפנאכהמ

יהלאלאתואבצייאזרבןישידקןיתמשנו

רבכוןיעדתתאזבורמואןבהותוחורה

"תאזשוריפתעדי

תאחקןרהאלאהשמרמאיו

שאהילעןתוהתחמה

תעדירבכרמוגותרוטקםישוחבזמהלעמ

הזםעטמוהמתוצרלאוהתרוטקהיכ

גרטקתאלו'נואמצוורתתיכהפגמהרצוע

'ירישהרישםוגרתבולזאזעהדוסבזומרכ

לכורומהרהלאילךלאקוספביתאצמ

תרטקחירמןיקרעווהאילבחמוא"קיזמ

לחהיינפלמףצקהאצייכוכואימסוב

יכינפלאברשבלכץקדוסבריפףננה

ןתלועפושעישםדוקתושרלוטילךירצ

אלבחמקפנםוראהעעבןתנויזמרןכו

'יםדקןמףצקהימשדברוחבילכתאו

ןיבדומעיוםעטואלטקלירשאנמרהב

ומלהרעהרשאםעטכםייחהןיבוםיתמה
י"הזןבהוושפנ

ךינבוהתאןרהאלאי"רמאיו

הרהזאבזמרנךיבאתיבו

םיולהתדובעבינהכהוברעתיאלשתאזה

הזיתזמררבכוםינהכהתדובעבםיולהו

םיולבלוספםינהכברשכלזררמאמב

"םינהכבלוספםיולברשכ

: שדקמךלהיהיהזו

כלוםתחנמלכלשאה

תוחנמירישרמוגוםמשאלכלוםתאטח

הנוהכירכזלתולכאנתומשאותואטחו

ןכןיאשהמןתואלכאירכזלכרמאנש

ופכםישנלםגםילכאנהםילקםישדקב

םולשליטהלםיאבהםהימודוםימלש

םישדקהשדקמורמואןבהו,םלועב

הנחלושמיכהניכשהשאלןמרשאהןמ

ןיכוז

המשןויכםרמאבותואולגלfרוהזה

קידצןיבתרגחבמהניאםלועבהתלח

רועפןינעבךלראבאןינעהםעטועשרל

ןכתיו'הנבידהיהישהמ'פורעהלגעו

רבכותרתסנהבקנלאיהףוצקתתלמש

םהינפלעולפיוקוספבוהזלעךיתוריעה

םלועליכםיפאתליפנבלודגדוסזמרנ

רחאהתושעלבוטוהניחתבןיוכלךירצ

רבחלהלפתלהלואגךמוסדוסבהלפתה

'ביכשלזמרהשינפמודחא'ויהללהאהתא

אלשהלילביפאתליפנושעלוסאןכלע

תלפתבירמואןיאעטכןינבהןמדירפהל

בוטתרומשאהלילבודודלהלהתתיברע

ויהןוכנדעםיגונחתבותוליפתבךיראהל

ישפנ'זיךילארמואווינפלעלופיזאו

תוקולחתוגהנמיתיאריכרובעבויאשא

ולאמשלעהטמשימשישםיפאתליפנב

ימשיוםויהלכונגרוהךילעיכםעטמ

תקקותשמהשאדוסבונימילעהטמש

ןופצהטמהתויהבוילאהנופוהלעבל

יינקבחתונימיוישארלתחתולמשוורדו

אוהןורחאהתעדהיכינאףאיעדהוחא

ונפלאלוןופצדצלתונפלךירציכרקיע

ורמאשדוסןיבתןאכמוהזןבהוףרועהי8

וינפלעלופיליאשרבושחםדאןיאלfר

םעטווכוןונןבעשוהיכהנענכאאלא

ינאוהנענוניאשרבדבחירטהלאלש

tהנבלארשיעמשקוספבוילעךריעא

קדצלונזמרהרשבלכלתוחורהיהלא
ךירפינממאדכתרומשנהןיחרופםשמשג

ישפנהאמצ'מאנשיחלאארקנםגאצמנ

רהוזהרפסבלזרתנווכהתייהןכויחלאל

אדאדומעלדיחאאדוסיםשרמא

לכלםלשדיבעוםלתשאאתיעצמאד

לכמואליעמוריהנהיבףסותאןידכןירטס

תפסותאוההמוהיבאלוכדהודחוןירטס



בפק
זחרק--

?רורוכבתכמבםהבהתכזיכהקלחםה

יכןוידפהכירצהאמטהמהבהרוכבסנמא

ןמרשעמםעטו'הובגלהיוארהניא

ידוסיתשריפיולחןמןהכלןתנהרשעמה

'צמניולהןמרתויימינפוינוילעןהכהיכ

םייולהוהאממ'םיווללםינתונלארשי

חאמןיאםארשעמדחאםינהכלםינתונ

הרשעןיאםאוםייוללהרשעןיאHרשיל

הליבחההדרפתנוןהכלדחאןיאםייולל

שפנןמיסהוהכרבקירהלילכדועןיאו

לכרבהאמכרבמשפנהןיאםאמשנוחור

חורלרשערשעמהןמועיגיאלםוילכב

דחאעיגיאלרשעלבקמחורהןיאשכו

חורבשפנהרושקלםיבייחונאוהמשנל

והזת"םשבהקבדהמשנהוהמשנבחורהו

ללהתהמשנהלכ?יתאישפניכרבדוס

הרורצינדאשפנהתיהו'היוללההי

א•םייחהרורצב

:תקחתאז
ייהוצרשאהרותהתקח

הרפדוסיכעד:תאז

ורמאודאמםלענטודא

אלאהלננאלהכרבלםנורכזוניתובר

וחקיורמאנשםולשהוילעוניברהשמל

ןיאו'הרפםעטהלגמינאדבלךלךילא

םעטמעדונהיהיאלשהזהרמאמהתנווכ

אלשובשידחאןינעקרללכהוצמה

אוהוםולשהוילעוניבדהשמלקרהלגנ

הזמהכרבלםנורכזוניתוברורמאשהמ

ורמאהזלעואמטעגונוןירוהטוילעןיזמו

רמאםלכלעהכרבלםנורכזוניתובר

ינממהקוחראיהוהמכחאיתרמאהמלש

התומימתבהתומימדאבהרפהךוסבךא

ףרטןתתוהלילדועבםקתורמאנשןיכוז

לכורהציבלחלכהיתורענלקחותיבל

דוסירמוגוםתישארןגדושוריתבלח

הלבקהימכחתעדמהארנהלודגהמורת

ןיאןכלעםיהלאתמכחלתזמוראיהיכ

ןכןיאשהמתגשהטועימיפלרועישהל

המכחלתזמורשרשעמהורשעמתמורתב

ךכלכטעומהתגשהןיאשיפלוהנורחא

רשעמדחאאוהורועישהלשיהנושארב

ןמיכףאםנמאןינבבשתירישעהאיהיכ

הרועישירכהתרטופתחאהטחרותה

םלענהרעשלזמרםישמחמדחאןנברדמ

שדקאוהשהניבירעשםישמחברשא

לדביואנששדקאוהשןהכלןתנןכלעו

ורמאוםישדקהשדקושידקהלןרהא

ישירפמהמינפמהכרבלםנורכזוניתובר

יבררמאלארשיץראבתורשעמוומורת

ינפמהימחנרבעשוהייברםשבבקעי

טיבמהלעבוהלועבהשאכארשיץראש

היתורשעמביוארכתנקותמהניאםאוהב

ץראלטיבמהרמאנשןיאבתועוזהדימ

םילעבשייכויתחפההילעבשפנודערתנ

יכלמהיכלמךלמלשומשךרבתיץראל

אלהאולמוץראהילרמאנשולשלכהש

העשבםימרכותודשילעבלםהליוא

לוכיבכןנקיתכהיתורשעמשירפמןניאש

השקרבדץראלשהילעבשפניחיפמןה

בטיהרמאמההזןבהויתחפההילעבשפנ

םרחלכםעטו-וילעךיתררוערבכיכ

היההארנהיפליכףאהיהיךללארשיב

ןיבתןהכלותניתנםעטיוללונתיליואר

םנמאהשקהמהיהתאלשונבתכשהממ

םירומיאהוםדהריטקהלהליחתךירצ

לעקורזתםמדתארמאנשחבזמהיבגלע

חוחינחירהשאריטקתםבלחתאוחבזמה

יכתונברקהןמהקלחהלחתלבקליל

התפירשבו



תקחתאז--

'ומואכהער'בשחמובשחיאלשותנווכלע

ןיגבורמארהוזהרפסבו"ןטשהוםלועה

םעטו'אבר'נהכלאלוןנסל'בהיתאךכ

דוסמןיבתהנחמלץוחמלאהתואאיצוהו

ועבצאבהמדמןהכהרזעלחקלולזאזעה

%פרבכ,וגודעומלהאינפחכנלאהזהו

האזההםעטו,ןרהאאלורזעלאםעט

יכעודיותווצקזדוסמןיבתימעפ?תאזה

הממתלבקמההניכשהןכשמדעומלהא

הרפהםדבתזמרנההזעההלעמלש

חמדתאוהרשבתאורועתאועטו"מודאה

המקלחוהלכהיכזמרףורשיהשרפתאו

תולצאנהתוחכהוהלכירשבדעושפנמ

בוזאוזראץעדוסויהנממוסנרפתמםשמ

תסנכלוהכקהלםיזמורהונירבדמזמר

ץעלכמהובגהזראהאוהזראהיכלארשי

ומעבוזאהתדוגאוויפויבוילאהמדאל

'הזןבהו-בלולהםעגורתאהםעטכ

•ונווגמעודיתעלותינשםעטו

ירמוגוורשבץחרוןהכהוידגבסבכו

'וגווידגבסבכהתואףרושהו

קסעתנשרובעבונמדקשהממעודיהז

םשמתוסנרפתמהאמוטהתוחוכשהרפנ

ףסאו'אנשהנחמלץוחמהתחנהםעטהזו

ץוחמחינהוהרפהרפאתארוהטשיא

עגונהישודקךינחמהיהוםושמהנחמל

'םימיתעבשאמטוםדאשפנלכלתמב

דצמאוהתמהאמוטתבסיכונבתכרבכ

ובאמטמהואמהוזובליטהשתומהךאלמ

תמהקישנבתמשימםנמאהרהטךירצ

חורןיאוהניכשבהקבדהיפכ"יפלע

ריואהןיאךכיפלןתתימבטלושהאמוטה

רציבותפתנאלוןתמשנורמששיפלדספנ

וחפונשומכתונבלותורוהטוראשנוערה

איהןכםגםתאיציןכלעוךרבתי"יפמ

לfרורמאשוהזוןיקבדנםשות""יפלע

השמג

,'רפאבןינתנה"מהדוסוץוחבהתפירשבו

ראבנםלוכבןיאמטהתאהתרהטםעטו

'כרבלםנורכזוניתוברורמאשומכםמעט

ונורכזלודגהברהבתכורהוזהרפסב

חאריץוחבתישענהתויהינפמיכהכרבל

fריעשלתחכזנאיהולאכםלועהתומואל

ריבעהלאיהשתמאהו'הדשהינפלע

ץוחבחוחינחירבהתפירשוהאמוטהחור

תקקחנמולכהרותהתקחתאזרמאךכלו

הרפןכלעהפלעבשהרותאיהורותהןמ
•הממהמודאא

חמימתמודאהרפרהוזהרפס

לכא"פכאלןינב

ילרמאןוטלשיאלדיבאסמירטיסןוניא

יהיאאיכדהיא'שידקהרפאהואבאיבר

אללכהומקואויאדואוהיכהלאיאמאו

יכאדכהרפביתכדתוהןווכלמעבראד

אדהמודאלארשיררסהררוסהרפכ

ידאשיראוהתנאביתכדלבבתוכלמ

ןיארשאידמתוכלמאדהמימת'אבהד

יחרואל"ברקןוניאדןויתוכלמאדםומהב

אדילועהילעהלעאלרשאיאתונמיהמ

הלמדאזרולועקילסאלדםודאתוכלמ

יארקבשרדמלובהייתאילימהמכדנעא

ןוניאדןויוכלמלעורמואןבהו'דחאלוכ

יפוסולפהלעמא'תונמיהמיחראלןיברק

ילfרירבדלהירבדתצקבהטונהםימודק

הילערמאתוארמעבראבהירכזבםגו

םעטהנהוינבלםיסוסישילשההבכרמב

םעטוהמלזמרההבקנםג"מודאהתויה

קולחללועהילעהלעאלרשאותומימת

הפורעהלגעברמאנהןינעכהמלדובכ

לאהתואםתתנוילועבהכשמאלרשא

ןהכהרזעלא6םעטירמוגוןהכהרזעלא

ידילעוליפאווינפלושעהללזברהיפ

השעתשידכהישעמהאריןגסהלבא,רז



גפז-העק ’תקחתאז

המאבאסמדחושידקדחןינליאןירתל

דיבעדהמאבאסמיוחהמואשידקיוה

אביאדיבעאלדהמואשידקיוהאביא

,םעוזעללציבעידאוהןידובאסמהזה

תיאאנליאדחלוץראבןיעוטנןהאדלכ

אדלכםעון"מתיאאנליאדחלןיימ

אלדחאנליאואביאדיבעידחאנליא

לארשיינבוניאאדאמגודכאביאדיבעי

חורןיעיטנןוניאדן'גליאןירתושעינבו

ןינליאאוהאדאבאסמדחורוהשודקד

אגוחאאפוגןמןוניאדאדחאעראבןוניאו

איהאדאביאדיבעיוןיימתיאדחלואנמע

םימלהלשמנשלארשידאשידקאתיירוא

םימןיאםימלוכלאמצלכיוהרמאנש

ץערמאלארשידאפוגלעוהרותאלא

תיריוץראהלעובוערזרשאירפהשוע

אליעלמאשידקאפוגתיריוןדעדאתנג

תררמאתאוהניכשהרואמותמשנהנהנו

המליובאסמדאנליאדאביאתיאאלד

אביאבן"עונימלירפהשועץערמא

אלדאביאדיבעידזעללצדבעידאנליאד

םאיכרמאגשחורהונפדיוהינימןילכא

אדאנליאלתיאויחורונפדתרשאץומכ

אדאלאאביאדיבעיאלוןיימובאסמד

"ןוהלדאתיירואאדחורונפדתרשאמאד

יכגלפומןינעהזקוספבזמרנדועו

ןינתשמהלעמלשורוניצהןילקלקתמשכ

לפשיוםדאחשיוןינעכתישארבירדס

לשלהאבןיסנכנהאמוטהתוחכזאשיא

התיוצרשאהשדקמואבםיוג'תארהלעמ

תודרויהילגרביתכהעשהתואלעורמוגו

םהליוא'םדאבהיהתיכתערצעגנתומ

רדעההלםימרוגההנובלעמתוירבל

הזןבהולהאבתומייכםדאוהזהכרבה

•דאמ

ללחבהדשהינפלעעגירשאלכו

ותמשנלוטילשמסאבשכהעוניברהשמב

ןכו,וילאברקלוחינהאלהשמלש

רמאוהןהכאלולזוהילאולאששכ

םעטוןיאמטמםניאםיקידצםהלרמאו

'םימיתעבשהלהרפסומןיבתימיתעבש

עודייעיבשוישילשהאזההתויהםעטו

תראפתלםיזמורםהולהםימיהיכהתעמ

ןליאהףוגןהשווזועתרניכשולארשי

תלחתמתונמלליחתתשכותיעצמאו

שדקמתאםעטוהנבידסחרמאנשןינבה

תמאהךרדלעלזלודגהברהתכאמט"

רבכוןוילעהשדקמלזמרהיהישןכתי

ררועתהואמטורמואןבהוודוסיתזמר

"הדנימולאהםימהוארקנחמל

להאבתומייכםדאהרותהתאז

יוגהיכתעדירבכירמוגו

האמוטהרובעבאמטמואמטםייחבודועב

חורהותואונממרדענתמשכוובןכושה

ונילצארקיעהיכלהאבאמטמוניאןכלע

םדאמאנשלהאבןיאמטמןניאםיוגירבק

'םדאןייורקםלועהתומואןיאותומייכ

הרושוייחביכהזךפהןהלארשילבא

יאמטמואמטתמשכוהשודקחורוברקב

האמוטהחורתוארביכלודגדוסהזבשיו

האבזאהשודקהחורהמיונפרוהטילכ

יאמטמואמטוכותברשאלכויובהרושו

אלשםיתמהיפוגרומשלוגהנהזםעטמו

םיבאתםהיכהערחורםברקבסנכי

שרדמדאמהזןבהוםתריציתמלשהל

רוהטותומבואמטוייחביוגהןמףוגהתור

הילידאתמשנדבאתישליבשבהמל

ידוהיההיהשכרפעהלאבושתףוגהו

ליבשבהמלאמטותומבורוהטוייחב

שפנראשנוהובגםוקמלהלועותמשנש

אמטותומבארקנהזלעוףוגבתימהבה

המודרבדההמלרוהטיוגהוידוהיה

•

ברח



תקחתאז י

-c

אדלעוובאסמוהלכהדנימיאדותאטח

איפכתא'באסמחורואשדקחוראטילש

'באסמחורדנידאוהאדוללכטלשאלו

יתכובאסמחורוחיאדןינבהנחמלץוחמ

לעהזמשכהנהו,שודקךינחמהיהו

ןידהתוארבהאמוטהונממתחרובאמטה

הרושהרהטחורוהררוסהרפבהשענה

לבטובוזאחקלוםעטויותרהטמווילע

•הניכשלזמרבוזאהיכ'יפרבכםימב

הדזמוםלועתקחלםהלהתיהו

'וגווידגבסבכיהדנהימ

רכזוהשהזמורוהטהזמהיכורמאלfר

ורמאאמטעגונהתויהםעטועגונלרהנה

"העוניברהשמלקרהלגנאליכלזר

םשתמתומוגולארשיינבואביו

רבכםשרבקתוםירמ

הקישנבותמםירמוןרהאהשמיכתעדי

הזוריפשומכהניכשיעהתיהםתתימו

'םשומעבציתיוביפשםשתלמבזומר

ןרהאתמיוביתכןרהאבןכו'דרפיםשמו

"השמםשתמיוהשמבוירההשארבםש

ילכוםהרבאורבקהמשזמרהזליכילואו

.שרפלםירמתשרפהכמסנהמללfרמאו

ןירפכמונברקהמךלרמולהמודאהרפ

ןינעהדוסותרפכמםיקידצתתימףא

.הנברועפןינעבםגוהפורעהלגעבזומרא

ונירבדמעודיהזהערהםוקמלאםעטו

וחחהשקהמםוקמאוהיכרבדמהדוסב

ירמוגוערזםוקמאל

עלסהתאךיוודיתאהשמסריו

תנוכירמוגוםימעפוהטמב

ךישמהלידכימעפותוכהבהעוניברהשמ

ןינעבוהניכשלםשמוראפתלהכרבה

ןרהאוהשמבאטחהלfןבמרהתכאטחה

לודגדוסןינעהלבא.ותכבסרפתמונניא

דמועיננהמאהנושארביכהרותהירתסמ

ךינפל/

גרהנשהדשאוהרכזנשהדשה,ונוגרח

ברחלfראוםיללחהםילפונםשוןיקוב

'גשושעלדחוימהאוהיכללחכאוהירה

.האמוטהיוברםשמוהיחתךברחלעו

לזררמאמלםעטןיבתינפלעתלממו

אוהואמטמוניאםירתסהתיבענמורמאש

שאבןומטהקיזהרוטפםרמאמםעטכ

וחקלווכויולגבהמקהמהמקהרמאנש

וילעןתנותאטחהתפירשרפעמאמטל

ברעתהביכהאורךנהילכלאםייחםימ

ןיאמטהןירהטמרפעהםעםייחםימה

לכאמטמודבלרפאהדועבןכלםדוקו

םימליזמורהםייחםימההנהוובקסועה

יכרפאהןמהאמוטהןיריסמםינוילעה

'הנבידסחםלוע'נשהרהטהרקעםה

'אנשוהז"הליבטהדוסביפםייחםעטו

ןתיימרהוזהרפסבאמטמרוהטןתיימ
והטאוהאדאוהיכהאדאזראמשמרוהט

אתימדקבאהדאמטמקפנדרוהטאמטמ

תרניהיזאנידהיבדיבעתיאד'תשהואמט

דיבעתאוקילדדארונבאתשאתדיקל

קפנדרוהטאמטמרוהטוהיאתשהרפע

הבילדתשאדןוניאלכךכןיגבואמטמ

ןויכויאדואוהיכהאהדיבאסמוהלכ

קלתסיו"שנכתידדעןידכרפאדיבעתאד

תאףסואהסבכואדכוהלכלבאסמןמתמ

'מעטיאמרפאאמטווידגבתאהרפהרפא

ןויכו'רפאויהייכםיעשרםתושעואדכ

רוהטוהיאןידכםימרפאיאהלעבהיתאד

תראטחיאמתאטחימהלמדאזרואמטמ

תאטחוהיאדןינבוץבוראטחחתפלאדכ

ץוחמלאהתואיצוהוביתכאתמדקביאוו

אנהכלאלוןנסל'בהיתאךכןיגבונחמל

אמטאתימדקבאמטמרוהטאוהאדואבר

ןויכאבאסמחוררטסלכורוהט'תשהו

ימאתכודאוההבביתיאלוקירעאדימחד

-



.דפק

םירתאהךרדשרשיאביכתכדונייהוהוה

לכל"ימרגךימסועורדאלבליזאדשנרבכ

אלבווהדןיגבלארשיבםחליוןידכורתא

רדמלרשיוכירטציאאדלעוגימיאעורד

תלמהשעיוגורדנארשירדיודההרדנ

רדנkרשירדיוומוקמימראןושלמירתא

יכובעבוגוהזהםעהתאןתתןתנםאמאל

תאהלונתנרשיומחלממחולהאיההמ

המלםעטזמרשהמבהליוארכרחבקלח

הלחתהתיהשינפמועוםרחוחיריהתיה

המהיהתאלשהלקההצרץראהשובכל

עשוהיךרצוההמלבגןבהוםדגנכחותמ

'דיתעהתיהריעהתמוחשירחאילגרמל

תמהוזהקלתסנהידילעיכהיליאמלופיל

הנוזההטאהתיבבתאיבםעטו"ילגרמה

תוקתדוסוהבסנוהבחרואדכבחרהמשו

חוקתשיוגשוחזיהזלכןבהוינשהטוח

תירחאקנהדמהיכלרייםאנךתירחאל

'ינשהטוחוקתידילעיעצמאהוקבקבד

'לשוריינבבמאןכלעווקושלמאוהוקתו

בושהאלוקהטנךפהםלשורילעטניוקו

עיפשמהיעצמאהוקלזמר'עלבמודי

יאפתארקנתויהעטוהלעמלשםלשוריל

יכםעטהםילבוקמהתצקורמאיוקארשי

םעלודנהםשבשישםימלעגגהןובשח

יכוקמינבהלעיהלגנהןובשחאוהשובה

םלעניהידוייולטביההםלענבושחתשכ

יולמבאההםלענכושחתםאו'ולשהלכ

'חלננהןובשחבוכהלכםלענהיהיאהה

םלענהיהיאיולמבאההםלענושחתםאו

ולםימלענ'גהלכףרצתשכות"םשהלב

הלגנהויגומשןובשחלםלכולעיrbווכו

"וקלכהןיבהלועשאצמנ'וכומצעב

'וגויפרשהישחנהתאםעב"חלשיו

ומלועגיהנמישהיכונראבבכ

?ומרהיאטחהןמערפנהיההמוויתודמ'ע

לעלודגהומשיכרוצהלעםשךינפל

השאההדובכאוהשברוחברוצה

הכהאלןכרובעבורההשארבתלכואה

ןכשריפאלןאכבלבאתחאםעפאלא

'הםשברוצבתוכהלםהינשומיכסהו

םתנמאהאלרמאכעואטחהזהנהוימעפ

סנההשעיהנומאבוימשבחנמאםושליב

ושדקחורתאורמיכיפםתירמרמאנו

םתלעמרמאךכלויפםוקמלכבארקנה

שרופמטחהןכולוקשאהליעמןיאויב
יכפוההררושמהמאןכוםיבותכברכזומ

ןכוםימונייעמלשימלחםימםנארוצה

וניברהשמתלפתמהזןנובתהללכות

ברהדבעוללוחמישתיםשלןנחתהשהע

fעדויתוזימרלעואיבךלףיסומיננהול

וילעלודגה'שה'ויהבורטעלזמרוצהיכ

םעפאkוכהלךירצהיהאלופדדוחייהיה

ןמאברטעהחכיכדחאיתשהשזמרתחא

םהוםימיצוהלטעבתלוכיוחכשיואפתה

טעהדגנכדחאימעפוכהאkןכושעאל

סנההשעיוטעבהכןתישפתהדגנכדחאו

ושעל'נומאבחכונתנאלשאטחהיההזו

הדמץראלוסנכנאלששנועהנהו"סנה

הוההשמיזחאתרהוזהרפסבוהדמדגנכ

הבקהילמאעראלאלעאליעבואשמש

'תשהיוגברהיסילכתארוהניתאדכהשמ

-אדחכרהיסושמשומוקיךיהשמשתנאד

בגנהבשוידרעךלמינענכהעמשיו

ונו'ירתאהךרדטרשיאביכ

תתימלקוספההזוכימסםעטתעדירבכ

והזדובכיננעוקלתסנןרהאוסביכןרהא

אלואריוירקתtלfרמאוהדעהלכואריו

םירמוןרהאהשממארהוזהרפסבוואריו

לכןיאליעןנתמהלקןוהלבהןוהתוכזב

לארשימרקיינגעודעאאלןרהאדומוי

שרש"דאדחאערדרהאדןינבומקואאהו

שחנב



.תקחתאז.-

םעידוהליחהיהקיזמהןיעכאוהשתשחנ

ברהירבדולא"םיחמותיממתי'שהיכ

חארנםנמא"טשפהיפלםהםינוכנולז

והונזמררבכובגשנדוסהזבשישיניעב

ברהוהדכאנאתורהוזהרפסבלזורמא

דמאהיתולצהאלצליעבאבסאנונמה.

םטוחהלעבלשקבמינאםטוחהלעבל

יתלהתוביתכדאזרונייהוןנחתמינא

רמאמלהמודאוהרמאמההזו,ךלםטחא

ואןידאסכלעבשוםימחרסכמדומעלזר

'בסבשbרשיהנהו"עשהךרוציפלךפהל

בושלןיכירצויהםהבהתלחהמםאטח

םלועלועגרכםתואהלכתאלשהילא

יתזמרשומכןינבהדוחייולכהתכשמהב

םשםילכתסמלארשיויהשכןכלעודוע

םיבשוםאטחמםירכזנוםיררועתמויה

העגפשהדמההתואבםינווכמוהבושתב

וידיוץחמיןינעכןיאפרתמויההבוםהב

המודהזהשחנההיההנהו,הניפרת

"הזלכןבהושדקמהתיבילכלתצקמב

הרישהתאלארשיתארישיזא

ראבהלונעראבילעתאזה

תלמיכתעדירבכירמוגוםירשהורפח

ןבאהוקוספבלארשיתסנכלתזמורראב

התולעהלןאכזמרוראבהיפלעהלודג

הרישהתאורמאוהזוךרבתילודגהםשב

'מאאלשובעבותאזתלמיפתעדיותאזה

ירישברמאשומכילאזההרישהתאןאכ

לעחוימהםשבתולעהלםשזמרשהשמ

הלעתתשרמולכהלונעראבילערמאןכ

חורפחתררכזנהראבהיכרמאוהלעמל

יבידנהורכ"םלועתועורזלזמרהוםירש

הורכןושלוםינוילעהתובא'גלזמרהםעה

הילעלצאנההכרבהועפשהלבקלידכ

םיחצנהןמלבקמהםלועדוסיקידצךרד

קקוחמבוהזםינוילעהםיקושהםחש

םתונעשמב

"םיפרשהםישחנבונודנןכלעושחנב

'ףרשךלהשעהשמt"רמאיו

ארנהול?לודגהברהתכ

יכרדמאוהיכאוהרבדהדוסביניעב

ריסתסנךותבסנהישעמלכשהרותה

ומכילחמבלחהאפרתוקיזמבקזנה

עשילאחלמבןכוץעייוהרויובוריכזהש

יכושגלכשואופרהילעבלכבעודיוימב

יכדעםתואתוארבונכתסיסראהילעב

וטושהתומהבהןכוהטושהבלכחיכושנ

קיזמהומדםשםהלהאריםימבוטיביםא

יואופרהירפסבותכשומכותומיובלכהוא

'יאפורהורמשיןכואמוי'כסמבהזמ'כחמו

וריכזיאלשךשונהםשםהינפבריכזהמ

איההבשחמבקבדתשפניכללכםתוא

םתואתימתשדעללכהנממדרפתאלו

'דלותהואלפמהסונמהזרבדוריכזהרבכו

ולשןתשהלבוקיםאטושהבלכהושניכ

''יבלכהירוגומדןתשבהארייכוכזילכב

אלםננסתותילטמבםימהריבעתםאו

םריזחתשכויללכםשורםושםהבאצמת

רוזחתהעשכםשוהתשיותיכוכזילכל

תמאהזויראובמםיבלכהירוגםשהארתו

הזלכהיהישכושפנהתוחכיאלפבאוה

םישחנהיכושנלארשילהיהיוארךכ

אלוורכזיאלושחנואריאלשםיפרשה

ושעלהשמלהבההוצוללכבללעולעי

יכעודיותריממהאוהףרשתומדםהל

שארהיבחרםיניעםימודאםהםישחנה

אצמאלןכלוראוצבשחנהןיעכןפוגש

השעישיתלבףרשבותוצמםייקלהשמ

םאוףרוששחנתומדאוהיכתשחנשחנ

ומדאלושחנתומדהיהרחארבדמונשעי

ואפרתיש'תיםשהוהוציכללכהוףרש

ומשוותומדושעועבטבתיממהקיזמב

שחנהלאהנווכבטיבמםדאההיהשכו



הפק קלבאריו

אליעלמאהדוהוחצנאדםתונעשמב

לאילחנהנתממוהנתמרבדממואתתל

אתמלשארשקאהתרומבלאילחנמו

אלכדאמייקארשקאתונמיהמדארשק

ץראהלכלעךלמל'ויהיהויתכאנמזוב

"דחאומשודחא'ההיהיאוההםויב

קלבאריו

ו

הזהםעהתאילהראארו

אלוירפסבלfראירמוגו

למואבלבא-השמכbרשיבדועאיבנםק

שרפהשילבאעלבוהיניאמוםקםלועה

אלהשמםעלבתאובנלהשמתאובנןיב

עדויהיהםעלבוומערבדמהמעדויהיה

היהאלהשמלאירמאעמושםאנ'נש

'נשעדויהיהעלבוומערבדמיתמעדוי

ומערבדמהיהאלהשמןוילעתעדעדויו

"ידמעדומעהפהתאו'נשידמועמאלא

.םיניעיולגולפונ'נשלפונוהשכםעלבו

תואצוההמכעדויךלמלשוחבטללשמ

ברהבתכו'ונחלשלעךלמלתואצוי

עידוהרבכילזוהזהמאמהיפבלזלודגה

ימוקמינשבהעוגיברהשמתלעמונתוא

היהיםאקוספבוםהרבאuאראוקוספב

לבאמוגוהשמידבעןכאלמוגוםכאיבנ

'שהתאאוהעדישהשמלערבדאלהתע

העדאוךיכרדתאאנינעידוהאנשןינעכ

tםינפייתאעדירשאבותכהרמאאלש

לערבדייכועדירשארמאלבאםינפ

העוניברהשמליכרמאייהאובגהרואיב

לאםינפורבחלארבדמכתראובמהיהת

ריכישדעותנווכווירבדועידומשםיגפ

'רכהבורימאבותנווכווירבדןיבהשוינפב

הכלהתעוירופצןבקלב

זמורקקוחמהיכתעדירבכיםתונעשמב

תונעשמבווילגרןיבמקקוחמונשקידצה

'לעמלמלכהרדסשהנהודוהוחצנלזמר

הלעמלהטמלמלכהרדסךכחאוהטמל

ילאילחנהנתממוהנתמרבדממוורמאב

הלמהדמוהדמלכדןלנמריהבהרפסבו

טילחנחנתממוביתכדלחנירקיאעבשה

kהששהןלוכולילחנאלאלילחנירקת

ותואוהיגיאמוםיהלאתחאדעןיכלוה

רבדךליוינפליתכדיתנבעירכמהאךרד

רונצותואמורוניצותואלןיכלוהןלוכז

kםוקממטילחנהנתממיתכדונייהוםיה

לאילחנמולאילחנחומהונייהדןתנש

הלוגסאתמריאמואתמרןנימגרתמדומב

אוהרשאיאגהתומבמויאקרזהרחאש

באומהדשברשאותואאוהיאמוןמוזמ

רמאנשבאותואבאמאיגבאומירקתלא

יאמוילוקבםהרבאעמשרשאבקעוילע

הגספהשארב?השותואהדשהותואאוה

ןנימגרתמוןומישיהינפלעהפקשנםגו

ראבינגןיעממאנרונצותואלעוא"מש

ןונבלוהיניאמוןונבלןמילזונויחםימ

"המכחהזרמואיוה

ןוניאןינימזרזעkרארהוזהרפס

אתרישרמימל:רשי

ארשקלואתתלאליעמואליעלאתתמ

זארישיזאביתכדאתונמיהמדארשק

תאזההרישהתארישיאלרמאנאלרש

לקסהלונעראבילעאליעלאתתמ

תשחדעאהדךילעבברבחתאלךירתאל

יאנמעתחכתשאאתולגב

אבאהלודילואדירשהורפחראב

יבידנהורכאליעלאהאמאו-

'םימעיבידנןורקאדןהבאןיליאםעה

ןאכרבבאכלמהבאגודזאלרתאהורכ

ידוסיאוהאדקקוחמבאגווזאוההמבו

ונוצר241אדכ



קלבאריו

התעוובלבבשחרשאםההתלמנרובדה

'כיפלורובדהםגםהבעמשירשיליבשב

עמושםאנמולהתעומצעבראפתמהיה

והורמאשיונשהזהןינעהיתיארוגירמא

ןיאוהבררבדמבלשהדגאברחאןונגסב

יכרמולםתנווכיכללכהוךיראהליל

הפןוחתפהיהיאלשרמולםעלבתאובנ
םיאיבנונלהיהולרמולםלועהתומואל

ותאובנתגרדמלבאהבקהלידבועונייה

ידשהזחמבהיהשםיאיבנהראשמהטמל

ןיאהברארקיוברמאןכויתראיבשומכ

אלאםלועהתומואיאיבנלעהלגנהבקה

לבאםעלבשםיהtארקיואדכרובדיצחב

,השמtארקיוםלשרובדבtארשייאיבנל

ונבתכשהממונינעןיבתרובדהיצחו

תאזהםעפבותאובנללוכהנהו"הלעמל

םעונאיכווניתללקבץפחםשהןיאש

אלוםיוגבברעתנאלומעו"קלחדדבל

רשיךרדבהבוטונתירחאוםימעבבשחנ

דוסבדועיניעבארנהןמולfברהלכע

תולועפלערחאםוקמבוהונזמרןינעה

הלעמלשהממיכםלועועורזמולצאנה

*נינעהללכבוידששעמויפשכואביהזע

חיהםעלבהנהוהאמוטבםשםיארקנה
"םדיבימסקונשוהזאיהההדמבגהנתמ

לאהבקאלבוקאהמרהוזהרפסבלזראו

אתתלתיאאליעלתיאדאנווגכיזחאת

רשי"ןימעראשורשיאbמשתיאונימתיא

ןיממעראש'אשידקכלמדשודקבגימיל

תתלוהלוכואבאסמחורדרטסלאbמשל

*דיחאיגרדוהלוכואkמשלןיגרדוהלכמ

אנווגכואשירןמןאילתדדעאדלאד

והיאדאuמשליטנ'נווגההבליטנ'שירד

,ראשךכןיגבוהיבדיחאדןיגבטמהאתת
בדתאיכהןוהלדבאסמרטסוההבןיממע

ןיאתתןירתכוהלוכבמתשאהוהםעלבב

אוהו

תעבהזהיהםעלבליכדמאווינפבונוצר

םשהירבדלעדמעשtארשידובכלאבנש

אבלדיתעהןינעהלכבוצפחוונוצרלעו

תאובנןיבשרפהשיכפעאולארשילע

עדויהיהאלהשמיכםעלבאובנלהשמ

לבאיונוציהוצמוזיאבוומערבדמהמ

הוצמהכההיהורובדלתעלכבןכומהיה

םעלבלבא,וינפלןוצרהיפכןתוא

ךלוהוץפחרשארבדבבשחמוןווכמהיה

חורהוילעתויהלושפנןיכמודדובתמו

שרופמאוהרשאכותארקל"הרקיילוא

אוההןינעבוילעלוחיםאשעדויוןאכב

ירחארבדמאלוומערבדיבשחרשא

אליכומערבדמיתמעדויהיהאלהשמו

תרעלכבלבארובדלעובקתרעולהיה

ומעבדמהיהרובדלןיוכיוהשמץופחיש

ןכויםכל'ההוציהמהעמשאוודמעומכ

ונארק''תיוגפלןוצרההיהישתעלבב

,וילארבדמלוקהתאעמשיודעומלהאמ

היהישהעשהתאןיוכמהיהםעלבלבא

אלאחורהוילעחונתאלוהברובדהול

וריכזירשאהעשהאיהילואהעשהתואב

הבללקמהיהשןירדהנסותוכרבבלזר

תרחאתעבאלוחורהוילעלחהיההבו

הטמבהלעמהדימעהןינעןכוםלועל

לובסיאלשתותיחפםעלבבהליפנהו

עומשלונחנאיפסויםא'נשןינעכהאובנ

התאברקונתמודועוניהלא'הלוקתא

לעךלמלשוחבטללשמורמאיעמשו

הבטהשמולהזבםתנווכונושארההדמה

ולשרשהוךלמלשןחלושהאצוהבעדוי

אלודוסבדמועוותיבלכבןמאנאוהש

הרויהזהלשמהוןחלושהתאצוהבעדי

עדויםעלבהיהשרמוללfםימכחתעדש

המולרמאיתישהשותנווכירחאומצעב

'םש'ןכירחאוןינעהלכואהבקאלבוקא
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ךרבתיתולועהתלעדעהזמהזןילבקמו

'תלועפאיהךכונוצריפכוםהלעיפשמה

יתלבהמלהלועפןיאיכםעלבהארשכו

הבקאלבוקאהממאהילעלשומהןוצר

kררמאמכfםתואבןידבואצמנאליכל

לכוץעיהמאנרוכזימענשוהזםימיה

רייתשנאלימיהןתואבהבהסעכאלמtש

אלוהזטילפודירשtiרשילשהיאנושמ

דועב"לעמלשיכלישמהיכןבהויהםעז

עמלבנזהוףופכשארהשכשחנלולגב

ינרודקכלוהוהבןיטלושאמוטהחכןכ

'ידדושהמוגודדושלילהואוילשיאדכ

והזעודיהלהאכיולשההאמוטהחכםה

םהיכיאדו8יזיגרמt:יזיגרמלתוחוטבו

תעדירבכודיבהואאיבהרשאליגרטקמ

'נשריזחלהלשמנתאזהעשרההמואיכ

ריזחהיכלfרמאוירעימריזחהנמסרכי

והזרוהטינאשוארמואווידיארמםלועל

לאמסלעמאנהזוודיבהוtאיבהרשאל

ךלמההמלשזמרהזלעולשתכהועשרה

ינפלטמקידצתחשמרוקמוספרנןייעמ

עשרהינפלףסאנוטמקידצהשכעשר

שפרהאלמתישהתיבמאצויהן"עמהזא

ישנועותואמונליציןמחרהןויהטיטו

חוההדוהייברלfראירהוזהרפסבו

לאןועמשיברדהימקחיכש

יווהלרמאןאכרבתמרתאןאממלארשי

יגבןילכתסמאלוןיחגשמאלדאמלעל

יזחאתהאליעאכלמדארקיבאשנ

הימקןיאכזלארשיןוחכתשאדאתעשב

.האליע'נליאדחבןימילשןימלעווהוהלק

ךרבתמהוההיבאלוכדאנוזמדאשידק

עטנתאהיבוהיבןיסינכןאכרבלכדתאמ

ווהאתתללארשיוושרושוליתשאו

לכדרתאמושרושוליתשאוןאכרבתמ

קפימל'כעתמאלוהיבןיקפנןאכרבןוניא

אבנזוהיאדהאתתיאהדימחהוהאוהו

ךכיניגבאשירבאלארבדתאלליכיאל

ןיגבאשירוהיאדt:הבקאלבוקאהממא

אנידבחכתשאאלהאליעאשירוהיאד

יאה'גמיקואאהדבגלעףאוןימויןוניאב

אלוכדאנווגכאמשליטנשידקאתוכלמ

ירקיאךכינינבומלעיאהדדסחונטיאהו

היבחכתשאדםוילכבםעוזוהיאדאktא

הקדצבאנמיקואאהידשtיזחאתואניד

רמאוהיאואליעדאקופיסהיבדאמלעד

ינינבוידהבגוודזאדאוהtיאהידםלועל

אלבקאהמאדלעוידשדtידשלאךכ

יכהאשיררעתאד'גוונכךכינינבוtהבק

רמאורזעלא'רחתפ'האתתרעתאיאדו

'רשיאנווגיאהבאתשהךלישחנכהלוק

דכאיוחשחנכאלזאיאדויהיאאתולגב

אבנזקילסורפעלאשירףיפכ'גידבוהיא

יפפכאדאשיריחמוטילשאבנזןידכ

ןאמובנזלהיליבדמדןמאדלכםעותתל

ףיפכוהיאדיפעאאשיריאההילליטנ

אדןינבלטלטמלהילרבדמהוהרפעל

אבנזבןאדיחאןוניאדןימעראשאתשה

ףיפכהישירוןייחמוןיטלשואליעלןיקלס

םעוםוקףיסותאלוהלפנאדכארפעל

הילריטנואבנזל'בדמאשיריאהאדלכ

אלילשימרכ'ימרכהתארטונינומשאדכ

'ראתאאבנזןוניאדןימעראשןיtיתרטנ

אנליאשאלילמtרמאיודיקישנוהדוהי

'ילאנחוורואדאנליאשדאמלעדהלמ

'תונטלושוןימעראשאנעדי"תשהדיליד

והייקלוחהאכז'ןאכרבתמךיהוןוהלד

היולרחבבקעייכביתכוהיילעדלרשיד

יכרואיבבןאכזמרהנהותלוגסללארשי

הרובגהודחפהםוקמבםלועהומואוקבד

םגיאבאסמחורמםתגהנהוםהיתולועפו

וזבוזתוקודאהלעמלשתוחכהיכזמר

דהה24iiבדכ
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נילקהפילק

ןותארומח

הבקנןימי

לאמשרכז

ונילםעטו,ליכשתםשמוםעלבםשלע

השמכםויבומערבדנאליכהלילההפ

םשויניינעבבותכאצמתןכלעהעוניבר

תעבקרםעלבלאםיהלאאביוםיהלא

ודחוימהםשחריכזהשלארשיתכרב

וכרוביםשמיכהריאמההאירלקפסיאו-

"יתזמררשאכלארשי

ונותאתאשובחיויקנבםעלבסקיו
שובחיוביתכםהרבאברמוגו

דחאלכיונותאביתכםעלבבוורומחתא

אדיהtלזורמאתורשרדמבוותדמיפל

םהרבאלשורומחלוגוויכןותאורומח

ןאכמו"ויתשריפרבכוםעלבלשונותאו

ונותאלעםעלבאבשלfררמאמןיבת

וברחוךרדבבצנייךאלמתאןותאה'רתו

יכאלמהתייאריכרובעבוגוודיבהפולש

בתכוודיבפולשוברחוןכלעהרטעהןמ

םילכשהםשהיכאלמלfלודגהברה

ףוגוניאיכיניעהשוחלואריאלילדבנה

ואםיאיבנלוארירשאכוהארמבשפתנ

ןתואוגישילאינדכשדקהחורישנאל

עיגתרשאכתלכשמהשפנהתוארמב

היתחתשהגרדמלואהאובנהתלעמל

בערשפאיאהמהביניעלוגשוישלבא

רבדבשיגרהיכןותאהארתושרפללכות

רשאךאלמהאוהורובעלהתואדיחפמ

םכחהברההאריבלוןינעכולןטשלאצי

תוארהלעאלהגשההלערמאישתעדו

רובדהישההלםשוסנההלעריאשאכו

חכךלושעליתנכסהןכסההעלבלרמא

הסנואליכןכהתשעהמלהעדיאללבא

ךאלמהנהולרמאאל'כיפלוךכהבשענ

התגשההתלעאליכידגנלדמועםשה

יארנה'יכאלמהיכמאנםאוללכהזעדל

וגשויאראו'רפביתרכזהשאכישונאומדב

ונאריאלךיאןכםאתומהבהיניעלףא

םעלב

ןומרחלטכביתכזןויצמ"ךכרבידהה

וריהנאוהאדומוגוןויציררהלעררויש

םיהלאיפויללכמןויצמביתכדאמלעד

ןראפרהמעיפוהאדכריהנעיפוהעיפוי

רעתיאאוהדכוןימלעאלוכדוריהנאדו

אתומיחרבהוהאלוכתוביבחבהוהאלוכ

אלוכדאמלשןידכומילשבהוהאלוכ

םולשיהידההיאתתויאליעדאמלש

ריכזהשןבהו'ךיתונמראבהלושךילוחב

הכרבהווזמהלעמלוזםירבד'גןאכ

רתאתארקנהנושארהיוזלוזמתעפשנ

הלעונומרוהבןישנכןאכרבלכד
שודקהוהכרבהןייעמ'נושארההריפסה

ןכרחאוקספהילבהיוצמהכרבהםשיכ

אלכדאנוזמדאשידקהאליעגליאריכזה

הדמהשינפמםימחרתדמלזמרהוהיב

ןמתבאושהרקיעוןליאהףוגאיהאיהה

וברמאוונזמרשומכהנושארההריפסה

ישילשהוודקךינחמהיהוביתכדאשידק

ונזמרהוהיביקפנןאכרבלכדרתאאוה

ברעתמםשיכהיבןיקפנוברמאו'ניכשל

.םיה(גםיכלוהםילחנהלכרמאנשלכה

ןילבקמוגרשםלכתוחכהולאתודחאבו

'ייךכרבירמאנשתקסופהניאשהכרב

'הכרבהתא"הוצםשיכביתכו'ןויצמ

המלםלשוריוםימחרלזמרןיציכתעדיו

םולשהשךליחבםולשיהיםולשוהז

.בהולשהיהיזאליחברבוחמהיהי

םתוקיבדרשייכאיההנוכהוךיתונמראב

םעהירשאאדכהניכשבוםימחרתדמב

הככשוהמויהליישםעהירשאולהככש

יאזגורמךיכשהככשךלמהתמחואדכ

תאהככםאודההאזגורבךיכשרחארבד

ימחרדימחרויהkישםעהירשאלשוע

יתרכזהרבכוומע'יקלחיכרמאנשוהזו

םיכלמחהגותשרפבךיתוריעהרבכוהז
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ןיטשפתמהאמוטהחכלהמכחומולעתב

ירמוגוםעלביפברבדיזםשיו"םלועב

אבנהלהזהשיאההלעהכרבהתעשב

ריכזהכעוהעוניברהשמכםימחרתדמב

התעדעיכלארשיתכרבבדחוימהםשה

וכרובידחוימהםשבוםיהאםשובריכזה

היההמבעמושהיהשכהתעדעולארשי

אטחרשאןועבחליעםהבאצמלבשוח

הערםהלאבתוביואלםהלךופהיוןינעכ

םעלבאריוםעטהזוהנממולצניאלהמב

הוצ"יכלארשיתאךרבלייניעבבוטיכ

תעשבאקוודוןיביליכשמהוכרבבבוטה

ןכירחאלבאימחרתדממאבנתנהכרבה

למסוקהראשכימסקלירצותומדקלרזח

"םסוקהםעלבבותכהוארקכעו

kרשיתאאריוויניעתאםעלבאשיו

תויהביכעד,ויטבשלןכוש

היהםינוילעבושפנהלעמעשרהםעלב

וילעותנווכשימבלכתסהלווארלךירצ

פרשוקוקיבדמהיהוביטהלואערהל

לעןוילעחכישממהיהוהלעמלותבשחמ

הזחמשאוילעגשוהזלכתסמהיהשימ

םיניעיולגיכםיניעיולגולפונהזחיידש

םיפוצהדשוהחקיווהזולךירצהיהשממ

םהילעךישמהלידכםהבהפוצהיהש

עדויהתייהלבא,הערהותבשחמוותנווכ

ותנווכרועישעורהארתונווכהלכ"יבמו

הכפהוtרשיתאללקלהערהותבשחמו

תאךלךיהלא'הךופהיורמאנשהבוטל

ןכיהדעןאכמןנובתהוהכרבלהללקה

בוטלםארוהרההוהבשחמהחכעינמ

םימכחונתנשוקמלכלfראכע"ערלםא

ןנחוייברןינעכוינועואהתימואםהיניע

לגהשענוובויניעןתנויאניבגילולד

רוהטהוודקהדיסההויהביכתומצעלש

ןינעורבדלכםינוילעבותבשחמקיבדמ

ףיסוהשןכתיאליריונסב'כוהאלוםעלב

רובדהתגשההבףיסוהשימהיניע'גשהב

לגיובותכההבריכזהאלוםדאכהתארו

הינודאבריכזהרשאכןותאהיניעתאוי

האירבבלודגסנןותאבולכןינעהיכ

יניא.'תושמשהןיבםיארבנבהשדח

וריכזיאללfרלבאדבליניעיולגארקנ

הזהסנהםעטוהיפתחיתפקרםיסנב

ימואםדאלהפםשימםעלבלתוארהל

ימtנהיפחתופישהיכעידוהלםtםושי

יכםירבדמהיפונוצרכםלאישןכשלכו

שחנירחאךליאלשוריהזהלוודיבלכה

םסוקוהיהשחנהיכםהבםללקיוםסקו

לכונאלונאוילזברהןושלןאכדע

ןיעלםיארנהםיארונהםירבדשיחכהל

ריעלאבתומהךאלמורמאלfרםגודימת

תוחבזמהתעבשםעטו'םיקעוצםיבלכ

הקבדלהצרםעלביכרכזנהברהבתכ

kחתונברקבםשהtתולועהלעהךכלוו

םהבומצעקלבקסעתישהצרוםלכ"פסמ

ליאורפםעלבוקלבלעיורמאךכלו

הזולזושלכעקרוזהזוטחושהזחבזמב

יכאצמתוהעידיהאהבתוחבזמהםעט

הזותוחבזמזקרובירקהאלןלכתובאה

תאללקלותואתוועשרלדוגמעשרה

ותבשחמוורויצלםיכסהלןוכתנלארשי

הצרישהמבוצפחםייקתישידכוחכהלכ

רבכוארקיוומכרקיוםעטו"תושעל

ןורסחבבתכנורובדהיצחםעטונשריפ

יכתומילשבםנינעאצמתאליכףלאה

ותוארבהעאיבנהtקזחיןכו'ןורסחבםא

יכהאראורמאאלואראורמאהרעסחור

'מאנאלאיהההבסבוניבהשיאיבנהלכ

והזוןועריגבאלאםולשתבםתייארוארש

רשאףרשושאויואביזוכישנאויקויודוס

הזהקיספהשרפתנו'באומלולעב

היהש24iiiגדכ



קלבאריו**

איהוזורמוגוkרשילובקעילרמאיתעכ

תלעמיכלעלfרואיבהשויארהןמתחא

יכאלממהלודגאבהםלועלםיקידצה

םיהלאהתאראלןיעקוספןכותרשה

ללרואיבהדועודריןבךונחדעהוחיכומ

'זילעגנעתתזארמאשקוספהןמהיאר

אברתישארבבוויבאינפלאטחתמהןבכ

רמוא'רןועמשיברוהדוהייברוריאמרא

יכביתכדהמממשנהוארמושהלודגימ

רמשנה'מואיוהךרמשלךלהוציויכאלמ

לודגימרמואהדוהייברורמושהןמלדוג

םיפכלעביתכדהממיאושנהואאשונה

יאשונהןמלודגאשינהרמואיוהךנואשי

הואחלשמהלודגימרמואןועמשיבר

ןילוחבלזרארואיבבו'וכוחלתשמה

יכאלממרתויהבקהינפללארשיןיביבח

ןיפוסליפהלערמאלזברהםגיתרשה

וניתולבקלעוראפתיעודמוהזהןושלב

תולמבהתואראתלוהקדשפנהןתושעב

הסוחוניאראליכםיכאלמץרופסו

ילעבלואלכשהלגלגלקרםהירובחב

לעונחנאו"םיכאלמהתכלםהלשןויעה

וקיפסהאלשישודקובאמתיתמאהלבק

חנזנעיקדקדמוהתואםילעמירכנידליב

רבדהילעל?ראשדעהברהלדעהלאמ

תישארבבורמאתארבנאלשהטונולאכ

םעםשובשיותכאלמבךלמהםעהבר

ןהיתושפנובשיהבקהםיכלמיכלמךלמ

םלועהתאארבוךלמנןהבשםיקידצלש

ךאלמורשןיאיכאוהתמאהולכעוכו

.םלועהותואבםיקידצהתלעמלעיגיש

רמאשהממלfםהירבדלעהשקתילואו

םידמועהןיבםיכלהמךליתתנוקוספה

ותלעמתויהלקרוחיטבהאלשירההטה

יכעד,םידמועםיארקנהםיכאלמהןיב

הריתירתסדוסבהזלעוררועתנלfריכ

יכ

העשהתואבוילעןוכמוובבשוחהיהש

דוסדעוערםאבוטםאדימםייקתמהיה

תוקבדאוהשתונברקהדוסוהלפתה

תויהםעטםנמאםינוילעהתוברקתהו

םימכחידימלתברתויאצמנערהןיעחכ

המכחבםתבשחמוםתנווכשיפלאוה

'ימעפלותשנעמוהטפושהאיהוהנורחא

"ךכידילעונממתלטנשנענהתמשנ

קלביגחנםראןמרמאיוולשמאשיו

:רמוגוםדקיררהמבאומךלמ

םדרוטל'תיהםעלבתנווכיכונראיברבכ

םוקמהיכםדקיררהמורמאוהזוהמב

לזורמאןכוהאמוטהחכלדחיתנאוהה

תונבתאםיהלאהינבואריותורשרדמב

וריפשריהנהוהדהנהתובוטיכםדאה

םינבודילואדןויכהאליעוביהנכןוהלד

ןורקיאדאכושחדארוטבהנקןולליטנ

אלזרפדואלשלשבןולתיפכוםדקיררה

אמוהתוגדעןיעקשמןיאלשלשןוניאו

םעלבאשנינבלןישרחןפלואןמתואבר

ןוניאמוהיינימףילואויושרחליטגןמתמ

באומךלמקלבינחניםראןמדההןירוטי

בשחתיאלםיוגבוםעטוםדקיררהמ

םעטוהזוייפרבכוומעי"קלחיכםעטכ

ןיארקנהkרשיםהםירש"תומישפנומת

יכןינעכםירשיתלמהיהילואוןורושי

ליכשמהונומאבוהשעמלכוהרבדרשי

שןיבי

קוספההזבמוגובקעבןואטיבהאל

ןואהיכרמאוולכןינעהםעטיפ

'יייכםעטהיפובקעיבטיבהאללמעהו

תעורתוtארשיתראפתלזמורהומעויהש

ןינעכהעורתרקנוהניכשלזמרהובךלמ

כעולזרבטבשבםעורתואיתייעריתוחא

'ןוהיניבןוהיכלמתניכשוסולקנאםגרת

ורמואןבהורמוגובקעיבשחנאליכוהזו

יי-



חפק קלבאריו;

הנארקתורפוגוםיטשבלארשיבשיו

,רמונוtארשידמציוירמונוםעל

שחנבתוקסעתמםישנךלןיאתורשרדמ

tארשידמציוביתכיאמבאומונבכףושכו

ילכאווהדןויכםעהלכאיורועפלעבל

לןולןידנסווהדימוהישרוחבידימ

קוספבמאמההזונרכזהרבכוןוהתועטל

יכםתנווכמהארנוהיחתאלהפשכמ

,םיפשכידילעקרהילעןיטלושויהאל

וארובתעדלעםדארובעיךיאהמתתגו

וניתוברורמארואיבבירהשףושכידילע

םיריבעמםירבדהשלשןיבוריעבלז

הערחורםוקמהתעדלעוותעדלעדאה

ללכבםיפשכותושרחותוינעיקודקדו

ארובהןיאיכןינעהדוסוםההערחור

רובעבויתודמתולועפרדסהנשמתיות"

אנינחיברכךכליוארהיהיםאקרםדאה

,היתוכזשיפנדאנינח'רינאשוילעמאש

המלןיסונאומכויהשירחארמאתילואו

ליםהלהיהאליכבישהללנוושנענ

'רברהוםהיחבזמלכאלםהמעברעתהל

ףשוכמהאטחןיאיכבתכשמרוומרזעל

ולשיןכוגיניאםאוםיאטחהראשכלודג

רחארהרהלןיאיכםודיליכשמהודוס

לזרובמאשהממתעדירועפתדובעוהמ

הרעפדגנכאיההדובעבהתיהםתנווכו

חורהבקזחתמהתדובעבוקחילבלהיפ

'מטילאבהדעהידבועלעכשמנואמוטה

המםתואהלכתאלשידכו'ולןיחתופ

וישנאתאשיאוגרההשמרמאןיעףרהכ

ויחאתאשיאוגרה'נשלגעבהשעשומכ

הנואמצ'וורללכהורמוגווהערתאשיאו

גרהשכיכרבדלהיארםהילעמהקלסלו

ורמאםעטהזוהפגמההרצענירמזסחנפ-

דגנהלתואעקוהוםעהישארלכתאחק

,םהבצרתתהמיכהףאןורחבושיומשה

םייחהרודצבםירורצ'ירומגםיקידצשייכ

הלעמההתואותומלשהותואבןהיכףאו

הזלעהנצוןגמתויהלןתואםשהבקה

הבקהרעצבלארשיןיאורשכוםלועה

דובכהאסכתחתתוליחמםהלהשוע

ינפלםהילעםיניגמו,ןידמועםיקידצהו-

אתדגאדהיראמרמואהבשודקהוםוקמה

םלועהינבלעןנחתמשימאקנורפיוהיל

םהלהשועהבקהותוחילשההשעיאוה

םלועהלעןיטשותרשהיכאלמכםיפנכ

'יכלהמךליתתנווהזkרשילםיסנושעל

ןידרויםיכאלמהשומכהטהםידמועהןיב

כחאולארשילםיסנתושעלםלועההזב

ןכחוגמוםהרבאןינעכןמוקמלםירזוח

לעהרתיהלעמוהזו,לfבגםיקידצה

ןילטבמותוכלמלבורקםתויהלםתלעמ

קידצאנשןינעכישהתוחילשבתורזגה

ידמועהןיביכלהמוהזויהtתאריבלשומ

םייקתמוניאוםוקמלוקממךלוההםדאכ

לטבלהטמלםיאבםהךכדחאםוקמב

'םארובתוחילשבהלעמלםיבשותוכזגה

יכםומלעבהיהןיעהםותשרבגהםאנו

םטפשמכודדוגתיוןינעכךכלהיהיואר

ורמא,וילגרברגחםגהיהלfרתעדלו

אנשהיהדחאולגרברגחםעלבהטוסב

אמטאדקובןושלמיפשושרדייפשךליו

אתרמארהוזהרפסבוהיתכודמףשד

חלצאאהוןישרחדבעדןאמתריאיזח

אנקתמרבגןיליאןידבועלאהדודיב

הוהוהיאדםעלבמיזחאת'ךירטציא

אהלצאלהילידןישרחןוניאלאנקתמ

אלבןיעהםותשרבגהםאנוביתכדיודיב-

אליוגיעדוזיחורידתיתסאניעדחדדח

ייוניעבהיבהוהאמומרושימחרואבהוה

הפשכמקוספבןינעההזםעטיתזמרבכו

.היחתאל

םעטו24iiiiדדכ



קלבאריו

תעדיוושידברושםוסחתאלרבדלןמיס

שדאוהשכוןידהתדמלזמררושהיכ

ןכלעו,ויפםוסחלןיאםלועההלכמו

דעהלפתבויפחתפאלהעאיבנההנוי

יכקוספבלfרורמאשומכםיבוהוליטהש

לטנםולשבאינפמהטילפונלהיהתאל

ירפסבווכווסוכתאחידהלסוכהלעב

חתופינאשןויכהילעהנועדוקפאוורמא

דועוילכהתאהבוגינאדימסקנפהתא

ךיהלאידעלארשיהבוששרדמבורמא

בשנאלשדע'בושתושעהבקהןהלרמא

אלאתושעלהמלוכייניאוןידהתדמל

הבושתושעםימחרתדמבדמועינאשדע

םרמאמןיבתןאכמוםכתאלבקמינאו

הלעמלשןידרזגהשכהכרבלםנורכז

הצורםלועלערקנוניאשםדבםתחנ

רמאתורשרדמהשקןידהתדמברמול

חקשהוייתיבמאצויןייעמואיעשואיבר

שודקהדיתעןמזותואבםיטשהלחנתא

ינפמוולכםלועהלכתארהטלאוהךורב

תיבמןייעמאציףואינהברמםיטשלחנש

•לחנותואאפרליי

סחנפ

ןרהאןברזעלאןבסחניפ

בתכנרמוגוןהכה

דויבאלמסחניפ

סחנפהנהותעדישאכירבלזמרדו'היכ

דויהולןתנ'כיפלתירבבואטחשלעאנק

רפסבו'ותאהתיהיתירברמאנשהרתי

לכאדלעותרירבדוהיאאדדוירהוזה

אליעלביזתשאוהיאאדתירבריטנדןאמ

ןינבאהדסחנפמלמאתתלביזתשאו

'אליעאגידןמביזתשאאדתירבלעינקד

ןמו

'יאטוחהתאןודלוטושפיפלםעהישאר

םירישהריששרדמבלזראןכוומוגרתב

זמרתמאהדעלבאןינידיתבםהלבשוה

התלחןידהתדמשכיכלודגזמרונל

םהבשםיבוטבקרהצרתמהניאםלועב

bרשישכםירישהריששרדמבלזראןכו

ןכשהילודגמאkערפנהבקהןיאיאטוח

םעהישארלכתאחקהשמלהנקהרמא

דרמשךלמלדהלמ.'יילםתואעקוהו

ןובשחילשיהמךלמהרמאןויגלוילע

םולכויתונוספאןיאשתוטויטרטסאהםע

םילודגהתאףודהאאלאלקרבדאלא

ןאכמוםוילכברנידםישלשלטונאוהש

ןינעבםיעקומהלואשינבזדוסןיבת

הוהליכיךלמילאתורשרדמ"םינועדגה

יהוההאכזוהירדלעהנגאלוםקימל

אנידבאוהךירבאשדוקרעתאדאתעשב

אענואמעדןוהשירבחגשאאמלעלע

ביתכהמאתימדקבךלמילאלעא"פחל

דימאוהןאמביתכאלוםתסשיאךליו

ךלמילאשיאהםשורמאואגרטקמםק

לכואוהאכהעדומתשאווהיאםישרתאד

לכבאניידךלתילדגפילואןאכמהיתיב

עדימתשאוםישרתאאלדארדוארד

אמלעלעאנידרעתיאדכוהאליעהיבגל

הליעןינעבו'אתימדקבןדתיאוהיא
תישהיכעדויהגברתויראבאהפורע

םתואעקוהוורמואבkרשיתבוטלןווכתנ

יעשרהןמערפילתינמתנהמשרחאמיכ

הריזחהללוכיוניאהבקהיפאשלוכיבכ

הימרירמאשןינעכהתלועפהשעתשדע

מעורינפמתאשלדועיילבויאלו

רהוזהרפסבלזרארואיבבו'םכיללעמ

ןאמהיליחףקתגידיראשדרתבהזןינע

ןויכאהדחילקלסיואמלעמהילרבעי

םילתשידדעקלתסיאאלאנידיראשל



טפק
סחנפ

םולשתלמיתנבהאלםנמאיתראפתלו

קדקדלירצםישוריפהלכלוותנווכיפל

תלמבהכרבלונורכזברהקדקדשהמל

ת"שהאנקמהקדצהלאומריכויהלאל

לשיןאכונמשןיינמהדוסוונוצרירבועב

יכונחהה"םשףיסוהויניסרבדמבויתזמר

והזbרשיתסנכםשהזהםשהיכיאולפה

יאמטניכהנהבתכנורשילודעהיטבש

לעףסומתודעההזלוכרצוהוןידמונבב

תדמםשאטלשןושארןיינמביכילהארנ

אלםהמדחאםושיכהארתאלהןידה

בירקהודוסבבלכועשוהיקרץראלסנכנ

ןינמבםנמאהנושארתאטחלרשאתא

בתכנכעוץראהקלחתהלאלביתכינש

לשלארשיתסנכלזמורההיםשםהב

"םייחהץראאיהשהלעמ

שיאדמאלרבדתלארשיינבלאו

ךיתעדוהרבכולןיאןבוומייב

ןיולתתולחנהוןיניידהתוצמוליפאיכ

םתולשלתשהםשמוהנוילעהבכרמב

תניכשורשיתראפתיכתעדיוםתוליצאו

התלחנםישרויותבוןבםיארקנוזוע

דוסבםאובאםיארקנההג'בחוהמכחה

באלזמורהלודגהםשלשתויתואעברא

ןבהיכןיבהללכותהזיפלותבוןבוםאו

בייחאוהוומאוויבאתשוריבתבלםדוק

יתובררמאשומכויבאיסכנמתבהןוזל

fורמאןכוונוזיתונבהוושריםינבהל

יכרהוזהרפסבהכרבלםנורכזוניתובר

ןויכךלוקןתתהנובתלארקתהניבלםא

אלאהנובתלרמאיאמאהניבלרמאד

הנ'בהאליעוהיינימיה'נימאדהמכאלוכ

'הםאלבא,ןכםאובאהנובתמהאליע

'הותבוןבןינבדאללכהנובתוהיווגבןב

אעיברמיאדאלאםאובאחכתשאאלו

אללכדחכתשאאילגתאאלווהיילע

אדדו'םישרתאךכןיגבוהאתתאנידןמז

ילהארנו'רזעלאןבסחנפדלוההיונב

לערפכלויבאתרונמואשפתשרובעב

ונורכזוהילאירבדבאצמתןכלעלארשי

ורמאוהזוtרשילשןתרפכינאהכרבל

יתמחתאבישהרמאוןהכהןרהאןב

היהיואןועשותתחנוהבושבןושלמ

ורמאכהלעתיולוסחיושממוטושפב

תעדיוםתליחוםתקיניונממיכיתמה

אוהסחנפהכרבלםנורכזוניתובררמאמ

כרבלםנורכזוניתוברמאצמתםגוהילא

לרמואםהמשיודנטבשמהיחיכםירמוא

סחימהיהוהילאיכאצמתםגלחרערזמ

רובעהדוסבוהזלםעפוהזלםעפומצע

'מאתורשרדמבםרמאמוהזולכהבשיתי

הלעימןועמשיברדהימשמרזעלאיבר

ליבשביאסחנפאדוהיtאדדריוםימש

ביתכדאנקהזאוהךורבשודקהלאנקש

אכהיתאנקוםיטשביתאנקיתאנקאנק

התאיתמדעאוהךורבשודקהולרמא

יימשלאנקמ

יתירבתאולןתוניננהרומאןבל

וירחאוערזלוול'תיהוםולש

עדוהיכרבלונורכזלודגהברהתכרמוגו

רשאלעסחנפלבוטרכשםלשישהבקה

םעהשערשאהקדצהלעוויהלאלאנק

הפגמבםלכותמאלוםהילערפכלרשי

םלועלןהכאוהשלארשילעידוישוהוצו

.לארשילהזדיגישרומאןכלםעטהוז

תארמאוםלועתנהכתירבבותכהרמאו

םולשהםעתירבולןתישםולשתירב

תראפתלודובכלרמאנןרהאבויובקבד

ליכשמהוויהלאלאנקרשארמאןכלו

תנוכיכהארנו,הכרבלונורכזלכעןיבי

הכזסחנפיכהתיההכרבלונורכזברה

דובכלהכזןרהאםנמאקדצלותירבל

ןירתה



סחנפ3-ו

דחאויהלאוהךורבשודקהלשויתומש

בתכוידחאומשודחאויהיהורמאנש

זומריהדעוהכרבלםנורכזלודגהברה

ורמשתשאלימחלינברקתארמאיודוע

,ודעומבימשלילוהובירקתשורהזתו

השאהובירקתשהשאההזםהלתרמאו

ונורכזונושלכעברקתמןברקההיהישיל

תראפתלהברקההללכיכרובעבו"כרבל

אלו,ילבירקהלרמאןכלעלארשי

רבכוישנאלומכישאל'יפתויהקיחרת

תעדיהשאההזרמאו"הזיתזמר

דוסילזמרהוילאהזרמאנשהזיפ

הרטעהותירבהבירקישרמאוםלוע

דחוימהםשבזמרנהלארשיתראפתל

תזמורההפיאהתירישעדוסיתשריפרבכו

הנהוהדמהפיאיפיכתעדיוירישעהדמל

דוסותירישעהדמשוריפהפיאהתירישע

אוהודוסיםויהןינעיפליכאוהןיפסומה

ונורכזלודגהברהתכו,הזןבהוונברק

ראשכתאטחתבשיפסומבןיאהכרבל

וגוזתבלארשיתסנכשינפמןיפסומה

ונורכזונושלכעןיביליכשמהוולשלכהו

תבשבוטעלזמרתאטחיכותנווכהכרבל

ןמהלולכאיהורומשורוכזובללכנש

ולשלכהיכתאטחןברקלךרוצןיאלכה

תוחנמןועשרפהיכהאורךנהוםימחרו

שבכהןמרתויליאהוליאהןמרתוייכסנו

יפליכעודירבדהםעטטשפהיפליכףאו

ןמרתויםיכסנותוחנמךירצןברקהלדוג

דועשישילארנןכיפלעףאונממןטקה

ןמרתויהמלזמורהןברקלכיכןינעבדוס

'וחנמהיכרתויםיכסגותוחנמןועטחאה

דוסתעדישומכהילאםיזמורםיכסנהו

אלאהרישםירמואןיאןכלעוןייהךוסנ

קוספבתעדתוחנמהדוסםגןייהלע

ישאריכרובעבויולהלאמהשעירשא

שדח

םאובאדאללכוהתנת'רקיאןינבןורתי

ליטנןביאהדןיגביתעדהניבהמכחןנו

תעדייקואיאמאוהמיאוגאדןינמיס

ירקיאןביאהויוהיזוורתדתודהסאוהד

ירקיאדןיגבוkרשיירוכבינבביתכדרכוב

יברתיאדכוןיקלוחןירתליטנארכוב

ןיבוךכןיבוןיקלוחאתלתליטניורטעב

דחאלכןיקלוחתלתוןיקלוחןירתךכ

תוריהימאויובאדתורייוהיכהיאדוהלמ

והייונבןיזינגווהדןירטעאדאתורייאמ

זינגהוהיובאדארטסמיאדןבלוניסחאו-

אמאדרטסמודסחירקאדארטעדחהיונב

ןירטעתמוהלוכורובגירקאדהרטעדה

םאובאןיtןיריהנדכוןולדיחאוהישירב

אלוכואשירדןילפתןורקאוהלכוהיילע

אתרבלביהזיאהואלוכליטנואדןבתירי

יובאלתיריארבפכעוןזתיאהינימאתרבו

אתרבןזתיאהינמואתרבאלוהימאו

הזלכןבהו'היבאלוכלןוזמוביתכדכ

יכהנובתוהניבזמרלעםגבטיהרמאמה*

ארשיתראפתלזמרהוה'ןבהנינתויתוא-

םנמאהנבוהמכחלזמורהה'לןבארקנה

'ראפתלזמרהוהותבןלןההנובתויתוא

ןהוהביןבםיארקנהוזועתניכשולארשי
"הואוהשןורחאהםשהיצחבםיזמרנ

יתוברורמאוילעךדוהמתתנו

ךדוהמהכרבלםנורכז

ינפכהשמינפורמאןאכמךדוהלכאלו

רפסבםנמאהנבלינפכעשוהיינפהמח

תתנוהכרבלםנורכזוניתוברורמארהוזה

לשודוהמיבנתיאעשוהיוילעךדוהמ

יהאשימחאגרדאדהשמ

םהילאתרמאולארשיינבתאוצ-

תונברקהדוסונזמררבכוגו

אלברקלבירקהלורמואןבהוםמוקמב

בירקהלרמולהצורבירקהלאלארמאנ

. w

-



צק סחנפ:

רבדלןמיסתולגבאיהשלארשיתסנכ

*.ילארשיץראבותואןישועןיאש

םכבורקהבםירוכבהםויבו

rרמוגוהשדחהחנמי"t

תארקנוםחלהיתשאיההשדחהחנמ

שדחהריתהלםיאביכהשדחהחנמ

:הנידמבריתמרמועהרשאכשדקמב

תלחתבהקלחהמלוטתשידכזמרהו

רשאתאבירקהורמאנשתונברקה

דוסאוהיכילהארנוהנושארתאטחל

הצומחהןידהתדמלזמרהוץמחםתויה

הזוהזברחאםעטיתבתכרבכוהשקהו

םיטעמתמהגחזוירפדוסויבלמיתשדח

יכינונטשייתבהאתחתביתכםהילעיפ

םיפנעהםגזאךרבתמןוילעהןליאהשכ

םישרשהביבסןליאהתחתםהשםינטקה

יאיכףאןליאהךרבתהבםיכרבתמםלכ

ףאםילעושונלוזחאדוסוהזתלעותםהב

םהלשיםימרכםילבחמםהשיפלע

ןכונמעםיזחאנםהיכונמעךרבתהל

.ןכלעלארשיבםיזחאנםלועהתומוא

ונהיאלשידכןברקםהילעןיבירקמ

הכירבהדוסמםיזונגהםייחבונקלחב

ןידרויםיכלוהוןיטעמתמןכלעוהנוילעה

'ץמלשמאלוןיוולןילועאלושדקהןמ

-"ןתונוןנוחםימלועהיחקידצךא

תוטמהישאר

תעדירבכ'רמוגוהעובש

לו

שיא

הרוצבהנבנםדאהיכ

ףנעאוהוירבאמדחאלכוהנוילעה

שודקהארבשהפהוןוילעחןליאהמדחא

עבשהואילרדנרודייכ

שודקהלtארשיתסנכולעתהלזמורשדח

שדחתלועתאזרמאןכלעאוהךורב

לארשיתסנכלתאזתלמבזמרושדחב

תשדחתמאיהשלעשדחארקנוהלעתמה

*"האולמוהנבלהתרמינפדוסוהזו

והחדודתיבתוכלמתארקנתאזההדמהו

לארשיךלמדודשדחהשודקבםרמאמ

הכרבלםנורכזוניתוברורמאו,םייקויח

גהנתמארהיסןידהכםלועןוכיחריכ

התאילמלןינומםתאירהםתיכזםאאמלע

ביתכווטהמלשדעבקעיוקחציםהרבא

םתיכזאלםאוייאסכלעהמלשבשיו

דעםעבחרהתמיגפלםינומםתאירה

'רועוהיקדציניעתאוביתכווטוהיקדצ

לכהכרבלםנורכזרמאמןיבתןאכמו

ליבקמולאכהתנועבהנבלהלעךרבמה

רמאמההזמויאדוהגיכשהניכשינפ

זמרהוהמלשתרמכחברתושוריפןיבת

הדמעהמלשתמכחקנההנבלהחכיכ

אתאדויכתורשרדמבורמאו,האולמב

והימויקלעומייקןוותאוחכתשאאמלש

תמייקוהמלשתמכחברתוביתכןידכ

חרריעשדוסוי.אתומילשבארהיס

ירפדוסו"הערפלאאבתשרפבשריפ

ןכןיאשהמןיכלוהוןיטעמתמשגחה

ושעתהלאכרמאנשחספהתונברקב

יכיתשריפרבכ"םימיתעבשםויל

הלעמלשתוחכלןיזמורגחהירפ

ןיטעמתמםהוםלועהתומואלעםינוממה

םנמאוטמשהדוסביתזמרשומכןיכלוהו

לארשיתראפתלםהחספהתונביקע

?םירצמתאיציביתזמרשומכוזועתניכשו

חספלשינימשברמאנאלהזםעטמו

בתכוהזןבהותרצעומצעאוהיכתרצע

םימיינשהכרבלונורכזארזעיברםכחה

רובעבןורחאהםויהתוילגלשםיבוט

ךורב



סחנפ---

ןיאוזלחחוצמהלטבלןכלםילועהרות

תועיטנןתואמןהירפןיאיכןעיועובשהןכ

יאבהירדנבםעטההזיכילואברמואינאו

ןיאשןיזוריזושממםהבןיאשםירדנלו

הניברשאמיכןיזאיזרוקחידעלחרדנה

לכהןודאוהמעדיאלורדגהמלענונממ

לכעימכחהותסבונעידוילכהודיברשא

ךשפניחוייחורמאןבהוכרבלונורכז

"טעומלהבורמהםידקהלעבשנהךרדיכ

רדנברומאהילעירהןושלןיבתןאכמו

לבברבועורדנבטוחההנהו?לעהירדנו

ינבהםאאיהךלמהייחבאטוחאוהרחאת

והזארקתהניבלםאיכרמאנשהחמש

םנמאםיתמםינבםירדנןועבםרמאמ

ירודמהןיבדירפמאוההעובטנאטוחה

ארקיואנשעבשתארקנההנורחאברתויו

ולאכרקשלעבשנהירהוהעבשהתוא

םכעשפבומאחאדהמכןינבהןמהדירפמ

ךלמהיכםישרפמשיו,םכמאהחלוש

ךלמה"חו'ךלמתארקנההניבהאיה

הילעבהיחתמכחהורבדלןמיסהמכחה

השעאלודיזמבוזהוצמלערבועהו

םינורחאהםילבוקמהתצקורמאהבושת

לתכשוהזינרדנהשאבלגלגתהלופוסיכ

חשאוהילךימסו'וגולילרדנרודייכשיא

היבאוכרטציורמוגוזילרדנרודתיכ

הזלוהדמדגנכהדמחירדנרפהלהלעבו

ורמאשהכרבלםנורכזוניתוברונווכתנ

חכזהתיהרבכיכתינרדנשאביטפיאיא

םירדנןיעבורמאדועו'הבקנלףלחנו

יעלןיאםארמאנשהתמםדאלשותשא

םאו'ךיתחתמךבכשמחקיהמלםלשל

,פייאדואלאהאטחהמותשאאטחאה

ינבהלעמםאהחקלאוהיכםירבדינשל

תשאשדועו,םיתמוינבוותשאךכיפלו

וישכעוםייקאלוןרדנרכזהיהשרשפא

גוודזג

וחבש'פסלקרוארנאלםדאבאוה'ורנ

ךלמובשמתשהלןכומילכאוהוולדגו

ךכיפלזייפרבדייתלחת'גשוהזדובכה

וירדנםייקמההנהוהשעיויפמאצויהלכ

kרשילעהבוטרבדלןוילעההפחחתופ

רבכהלבקהךרדלעיכףאךפהךפההו

.אריוףוסבתועובשהוםירדנהדוסונראיב

שרושולןיאהעובשהלערבועהיכעדו

לכמרקעניכהנוילעההבכרמבםויקז

ורפכבונממוקלתסנםלכירהשויעיבשה

תארקנ'כיפלוםלועהןמוייחולטנוםהב

לודגהברהבתכו."םימלועהיחוזהדם

וניא?ילרדנרודייכםעטוהכרבלונורכז

ולעבשיוומכאוהיכילעבשנרשאומכ

תועובשבלבאיוכרצלוילאעבשנש

'עבשחייבךעיבשאועבשתומשבורמאנ

רודירמאנאלםירדנבלבאםיהלאביל

רבדהםעטימכחורכזרבכויילאלאויב

.ועובשלירדגןיבשרפההמורמאירפסב

תועובשב'ךלמהייחברדונכםירדנב

היארןיאשיפלעףאוומצעךלמבעבשנכ

דוסהו,ךשפניחוייחרבחלרכזרבדל

התיבהתנביכהעבשןושלמהעובשהיכ

תרישאררדנהו'העבשהידומעהבצח

לעירדנהשאצמנזאמוילעפמםדקוכרד

רבדלעםילחךכיפלוםילועהרותיבג

לכויילרדנלכהנהותושרהרבדכהוצמ

'הכרבלונורכזונושלןאכדע'ייבעבשנ

םהשמולכםירדגםישרפמשירדנןושלו

ונורכזברהתנווכ,הניבירעש'גלםינווכמ

ךלמהוהגינלזמורךלמהייחיכהכרבל

רכזנהברהיקומינבאצמנדועותראפתל

תועובשלםירדגןיבהמיפוהזהןושלכ

"ובהעובשהודוסיינבלרדנהשדוסולשי

'תויהבהעודיוהרורבםשבהנורחאאההו

יבגלעםירדנהשאצמנ.העורגהששמ



אצק יעסמ

ןידהתדמיכונלזומרלאבורבחתתימב

הבבסאיהיכחצורהתטלוקהלעמלש

תומדעהבבשיוםעטוהזידילעותתימ

תתימיכונוערפכיותתימביכלודגההכה

קוספביתזמרשןינעכתרפכמםיקידצה
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וראתשאםכביידעביתכדונייהדעאד

'םיאמיתסאלטמהחותפממשןוותא

אכלמהחותפמ"האליעאכלמהמותס

דובכהאוראתשאןינרחאןוותא'האתח

אבסאנונמהבריביתכרבדרתסהםיהא

אמוילכבאדאדוחיידחיימדןאמלכםא

ןוותאדמ'כיהמאליעלמהילאנימזהודה

יאהמחאארטיסיאהממש"ןיליא

רשיימוירשערפמלןוותאףרצמוארטיס

אדשממייבייבחמשאךינמיסוםייח

אנחכשאיכהו"והיאריפשושידקדוה"

ןאמדאנווגיאהיכרמאדךונחדארפסב

הילאנימזהוודחאמוילכבדחיימד

ןמולילכתיאדמשהיבתיאותאליעלמ

."שידקןהבאדןהמשןיעבשןיtאברברע

דיחאדןיליפתדיתבעבראוניהt"ילרשי

אהדיתוחאיליחתפמאדאוההחאןהל

אזראוהבתדיחאאיהדןילפתלשרשק

יברקיתשהאלגלרסמתאאלדןימיכחל

אאוועראהדרמאךייחוהכבןועמש

אכלמיתיידדעאדארדכתילוחכתשיא

דועשיו,האלגלושרןולביהידאחישמ

ףלאלזמרףלאהוניהtתויתואןישרפמ

ןמהכרבהתכשמה'ל'חיהאםשבש



הצק ןנחתאו

ומשןכשלקוספמעודיםשיפויותכרבמ

דובכהאוהובקעייהלאםשךבגשיוהזו

ותוכלמשוריפוי'זידובכארקנהרכזנה

לארשיםהוםהילעךלומאוהשהמואה

םשדחיתמשאצמנודבוצלדחוימםהש

םשדובכבהדיחיהמואהדחיתנודחוימה

'ידחיימםהשןינעכידחוימםחשדחוימה

םלועל,םישנבהפיהאירטמיגבותוכלמ

ילברבדבדחייתמהרבדרמולהצורדעו

ידעתדעוימותדחוימתוקיבדבאuדוריפ

האבההכרבלזמראוהמכשבבאעידע

םלועלםשמוהניכשלןוילעהםלועהןמ

םשלהכרבהאבתשרמולהצורולפשה

?השדובכהןמהלעמלדובכהןמדבכנה

יכותוכלמדובכתארקנהיארשיתראפת

יכדעוםלועלוהזוהבושתהאוהךלמה

ולמכשבבהלעמלהטמלמדחיישירחא

להשםלועלהכרבהתואעיפשמןכירחא

תסינכםששדעולםשמולארשיתראפת

י"לכהדועיוולכה

ןירתדחאומשודחא"רהוזהרפס

האתתאדוחיןידוחיי

אדוחידחייתאדאדוחיםופלדחייתא

אלדןימיתסןינווגייוניהלאיאליעלד

אדוחיירחאםוקמלאורשקתאוןייזחתא

*דחייתאדאתתלתשקדןינווגאליעאדח

סןינווגדאנווגכקודיוקמוסורו'חוהב

'חאומשואזרארחאאדוחיןוניאוןימיתס

האליעאדוחיהאתתלדאדוחייולמכשב

לבקלאדדחא'"וניהלאיילארשיעמש

אתחשמווקדודידמםימהווקייאד

אתחשמןיביתתישאכהוןיביתתישאכה

ולעשבדדמימביתכאתונידרקדאציצוב

יפלהגהו-םימהווקיוהיאאדוםימ

דוחייבדחא'יזשוריפהיהירמאמההז

:ומשוםאבפתהדחייתישרמולכןוילעה

תויתואםגהיהיוהוfוהיהאירטמיגבםה

שקבלזוניתוברונקתולודגהםשה

ורמאשיפלורמאלונקתוולמכשברמול

ורמאאלשיפלשחלברמולונקתובקעי

יקיצהחירחשךלמתבללשמרמאוהשמ

הלשירמאתאליאנגהלשמאתהרדק

יאשחבהלןיאיבמהידבעוליחתהרעצ

רמאנםהילעוםייחםיהkירבדםהירבדו

ךעידוהלינאךירצוהצילמולשמןיבהל

ורמאשרחאהשמורמאאלהמינפמ

איההרדקיקיצהחירהשךלמתביבקעי

Wדחוימויה'זטבשהשהשיגרהשהניכשה

יקיצןושלודחאהפבחאבלבםימשםש

אלשכוץראיקוצפיליכןושלמהרדק

הרתיהלוכיבכדוחייותואברכזהלהיה

דובכבהדובכהדחיתנאלשכתרעטצמ

איהךכדחאאוהשםשכשרמולכםימש

םאוהבאkעדונורכינודוחייןיאשהדיחי

הלשיהיפבהמצעהבשתררמואהתיה

: םהוהידבעםהשלארשילבאיאנב

אלשיאשחבהלדחוימהםשיכזההבחה

הלשירמאתןישרפמשיו"יאנגהלאהי

הבשישהמודמכעפשלאשתהביאנג

הלשירמאתאל"יאנגוהזורבדרסוח

הכירצוןוילעעפשלהביאתאיהיכרעצ

הלשיהלןיאםאוורובחולכהתכרבל

יאשחבחלןיאיבמהידבעוליחתהרעצ

הכרבהוהבוטהאיבהלןיוכללרןיאיבמז

ונאאוהךכרבדהוריפוםלועהדעםייח

םינוילעבדחאאוהדחוימהםשהשידומ

דחאאוהשםשכותווצקובוםינותחתבו

ולתדחוימהדיחיהמואלארשיתסנכךכ

םהיניבףתושמומשוםהבדחוימודובכו

םהבדחייתמהאוהדובכהשונאירמואו

דובכהםשךורבהיהיםהיניבףתושמה

'ךרבתמוהלעתיובדחייתמדובכהואוהה

דחא23iiiגהכ



ןנחתאו--

הדמלכתלשממבםינמזהתונתשהתעב

חטממלכהדחיתיזאוהתלועפלעהדמו

עמשתאירקבהטמלהלעממוהלעמל

הליללששקבוחמצתראמתמאםוילש

בוטהןתי'"םגוהזףקשנםימשמקדצ

םלוכיכרובעבו,הלוביןתתונצראו

תדמריכזהלךירצןכלעהזבהזםילולכ

ןימזמדחאלכובהלילתדמוהלילבםוי

אוהןכםגרקעהםנמא"ותדמבורבהתא

לfרורמאשומכהתעבהדמלכריכזהל

תמאותירחשבביציותמארמאאלשלכ

רמאנשותבוחידיאציאלתיברעהנומאו

'תולילבךתנומאוךדסחרקבבדיגהל

ודסחיהוציםמוימאנשדסחהםויהתדמ

ןוזמןיכמוהדמהתואבויתוירבןזאוהו

איההנומאההלילתדמוירשבלכל

ותמשנדיקפמםדאשהנורחאהמכח

םתדוקפםהלריזחייכונימאיוודיבוחורו

רחאורמאלונקתשאשאישפנ"ךיtוהזו

ןיאןכלעוםיפאתליפנבותירחשתלפת

הזןבהובאבךלוהשפעאואוההרומזמב

רמאיארוהנראתורשרדמירהוזהרפסמ

וירבאןינמכוביתחמרשישקבהימחנ'ר

רבאלכונוקיתלעשקארוקהוםדאלש

תואפראדכאפרתמוחאהביתלטונרבאו

םקאקוניאוההאתאיכהדאךרשליהת

וביתהמרקרשישקבאלהומאויולגרלע

רמאביתזביתינבביתאייחיברהילרמא

:יתעמשךכרמאידימיאהבתעמשינב

'נמלתלתרסחוביתחמרשישקבאבאמ

וניקתהיתנקתיאמםדאלשםירביא

והיניאסוובית'גרזוחרובצחילשאהיש

תוביתחמרםילשהלידכתמאםכיהk'יי

אלתמאולקיספיאלשידכולהקהםע

יבראתאיכהדא''גמרתיאלותוחפ

;'מאוהיבגביתיוסחנפיברדהירבהדוהי

ותל

'ראפתב'ניכשהדחיתתשינשדוחייבדחא

דמאנשקוספהשארחיכומובולארשי

זמרםשהץראהלכלעךלמל'יהיהו

הלעתישךלמלהיהיולארשיתראפתל

תעדיוץראהלכלעךלמרקנההבושתל

היהיוחישמהאביזאוץראהיפולכוריפ

זאוםלועמהיהאלשהמרומגתומלשה

תוילעתולוגבדחאלודגהםשההיהי

תולוגבדחאומשארקנהדבכנהםשהו

המחהרואכהנבלהרואהיהיזאוויתחת

ןנחודחארתכבםיכלמינשושמתשי
תוביתהששיכרכזנהמאמהףוסבורמא

ןיבתו'ולמכשבבהששוkרשיעמשבשי

הזןבהואכלמאכלמדאדבעלזררמאמ

ראבלונלראשנואלפומאוהיכדאמ

שיורמאאלהשמוורמאבקעיהמינפמ

רובעבורמאלךרצוהבקעייכםישרפמ

םנורכזרמאמכונממהניכשהקלתסניכ

לכווינבלץקהתאתולגלשקבשהכרבל

ידכהטמלהלעמלמןוצרוהכרבךישמה

העוניברהשמלבאהניכשוילעהרשתש

ומעהתיההניכשהיכךכלךרצוהאל

םמורלךירצהיהםנמאבתוכהיההיפמו

ליחתהיכשרפלשיךכלושדקבולעהלו

תעדההזיפלוהלעמלויסוהטמלשרפל

ולעלןווכמהיכהלבקהימכחתצקורמא

אוהיאנגיכולמכשברמוליאשרוניא

םעטהוהנורחאבהטמלשהדמךרבל

היהשיפלורמאאלהשמיכיניעבןוכנה

יבתוכהיההיפמולארשיתסנכםוקמב

יאנגהלשיהמצעחבשאיהרמאתםאו

לכקרםדאלםדאןיבקלחלןיאהזיפלו

יפלוהלעמלהטמלמדוחיבןיוכיםדא

קראוההדוחיבהניכשההרכזוהאלש

םותחלךירצדחאבשיתברתלדהזמרב

ברעבורקבכעמשתאירקוצמויולמכשב

י



וצק ןנחתאו

רידתיאקואיכד'נומסרפאירהנרסילתב

אלוהלקהימקיונבלערוש'פקמאתרקכ

לכווהיילעהאטלשלאפיקתאנידקיבש

ביתכדןולהאצישלןילכיאלאמלעינב

"בקעיידבעאריתלאהתאו

ריכזחשרחאךיהלאיתאתבהאו

יכתירבהאובחתפדוחייה-

המילשהנווכבוםלשבלבדחיימדאשכ

לשותבהאבדחיימהשפנתרשקנזא

.בלבשהדובעתארקנאיהוךורבשודקה

ךיהt'יתאתבהאורהוזהרפס

לשנרביעבד-

האליעאנחלופלכדתומיהרברשקתאל

אוהךירבאשדוקלחלפמלשגרביעבד

ומכאנחלופךלתילדומיחרבחלפיד

ילימינהרמאיבריחכקדאתומיחר

ןרימארשעדןיגבןוניאאתיירואדאללכ

הוטקואאהוןלילכתאאכהאתיירואד

אתוביבחדילימךלהיליזחאתואיירבח

הילםיחרדןאמכאוהךירבאשדוקהימק

ךבבללכבכיתכדהמכוהמותואיאקדכ

בךשפנבךבבלבריימאקיאמלכב

אללכאלאkלכבוהמהיליעבימךדואמב

ךשפנלכבשיבדחובטדחןאכלןירת

אלאדךדואמלכבשיבדחובטדח

אוהףארזעלאיבררמאאשרדלאייתא

היללפנדןבאמעטיאמאתאאשרדל

והיאדןבארחאארטסמואתורימאנוממ

,ךדאמלכבביתכאדלעוהילחוור

תבהאוארקלאנרדהאאבאיבררמא

רטעתמאוהךירבאשדוקלםיחרדןאמ

אלכבדסחדיבעוןירטסלכבדסחב

אנמהינוממלעוהיפוגלעסייחאלו

אלאהדרמאתאדהמכםהרבאמןל

והיאדהיבללעהיראמדאתומחרבסח

לע,הינוממלעוהישפנלעוהירצי

שלדילימבלאותיקסעאקיאמבוהל

ראיכהואוהיכהיאדואקונייאהמאיכהו

תיקסמרהןנימיינייפאירונןבןנחוי

ונקתינושארהידיסחאביקערדהימשמ

לשוירביאןינמדגנכורבדה"דגנכשק

ונקתוירביא'יגמל'גםהמורסחאהוםדא

'ייוהיניאמוםתואילשמורזוחצשאהיש

ינושארוכרבלונקתהלפתבתמאםכיהל

הנושארבתומשהשלששקבתונורחא'גו

םכיהtאייהנורחאבתומש'גוייוניהלא'י

יאהכעמשתאירקרמואהלכו,תמא

"םויהותואלכקוזינוניאשעודיבאנווג

ילשמוניארובצהםעאלששקמואהלכ

חילששולאתובית'גרסחשינפמוירביא

ןיווטבןיוכיהיתנקתיאמרזוחרובצ

וילעארוקהיההזלכםעוביציותמאבש

: רמוגוןוקתללכויאלתוועמאבא

כויאלרזוחרובצחילששוביתהשלש

ירובצהראשכחמרבולשתלןתואונמהל

אתעשבחניתארקיאה'רמוגוtארשיעמש

להשמואןוהובאלבקעידיונבורמאד

ירמאאמלעילוכדאתשהלבאלארשיל

אלאירמאאקלארשייאמלארשיעמש

הילםיתחהבקהותימאלבקעיןנינתאה

לעאדהסרידתיוהמלהירקיהיסרוכוג

ןירתאמוילכבהרימשידחיימאקדיונב

אשדוקדהימשןידחימןוניאדכוןינמז

ןולעדיהסוהkרשיעמשרמאאוהךירב

אוהךירבאשדוקדאמשידחיימןוניאד

בקעילהילילטנאתעשאיההביזחאקדב

יקלסואמלעירטיס'דלןשירפןיפדגדב

ןאכרבעבשבחילךרבמוהלקהימקהיל

דילואאדערזדאבאאוההאכזמאוחתפ

ןירטעמאקדןינבןוניאןיאכזאעראב

אימשילקלכאתעשאיההביכהןוהובאל

רטעתמבקעיו,'ולמכשבירמאוחתפ

היבל23iiiiדהכ



ןנחתאוי

ןרציקעוךפהלןהבוטלןהרובדהחכ

אמגודהלעמללעופוהשעמיוהויתפש

לכהכרבלםנורכזוניתוברורמארבדל-

ארבנאוהךורבשודקהיפמאצוישרובד

םאבצלכויפחורבורמאנשוהזוךאלמוב

יכאלמםיארבנםימחרבאוהרובדהםאו

לתבקסועדאשכךכךפהךפהלוםימחר

תתווהזודעבץילמודחאךאלמארבנ

ותבסבארבנויפלבנמםאוםלכדגנכ

'תבתכווגוליכרךלתאלדוסוהזגרטקמ

חוצמםעט"ךירעשבוךיתיבתחופלע

וארובתארוכזישידכהעודיטשפיפלוז

תמאהךרדלעםנמאוותאצבוואובב

הלעמלשלארשיתסנכלזמרהזוזמה

ורמאשומכ?רעשיחתפבאיההתועיבקו

איהההדמהלעהכרבלםנורכזוניתובר

ץוחבמילכיהחתפבהיתמשתרשמ

אילמפבוהלעמלשאילמפבןידתושעל

ינימלכחתפהלעהתויהבוהטמלש

זמרהההינפמןיחרובםיקיזמותיחשמ

הזוזמבשיותומזזתויתואשתזוזמתלמב

ץוחבמידשןעבקותויוההידגנכתומשל

והזךירצבידשהיהורבדלןמיסהיהודגנכ

לשרישבןנולתיידשלצבןוילעתסבשוי

תסנכיכםיחתפבהתועיבקהתיהוםיעגפ

שיו,'ייםשלסנכהלרעשהאיהלארשי

תלמבםיזומרהםירעשהיכםישרפמ

רבכוהניבירעשםישמחלזמרךירעשבו

תאזההשרפהיכםיליפתהןינעבתעדי

קוספההזבזמרו-דסחהתדמלתזמור

תועורזודחייתיםירכזנהםירעשהולאבש

תורשרדמ,הרובגהוהלודגהםהשםלוע

ירחזמלעםתבתתכורמאואדוייברחתפ

םהשלארשיםהירשאךירעשבוךיתיב

םתכלבםתבשבתוצמבדימתןינייוזמ

ךיתיבבךתבשבביתכדםמופבוםבכשב

רפונו

ןיגבהילידאתוערלעחנשאאלהיבל

הירבלעוהישפנלעוהיראמדאתומיחר

לעהיראמדאתומוחרןיגבהיתתאלעו

ןיקתאוםיכרדתשרפביאקהוהדהינוממ

רטעברטעתאךכןינבאמלעלכלהינוזמ

ןאמוםהרבאלדסחביתכדהמכדסחד

יאהלהכזהיראמדאתומוחרברשקתאד

ןאכרבתמוהלוכןימלעדאלאדועאלו

ירקתלאךוכרביךידיסחודהההינינב

ןוחקלוחהאכזהכוכרביאלאךוכרבי

והבקבדתמןוהיראמדהתומיהרדןוניאד

אוההבןוהקלוחלארועישתילןיליאל

לעןירודמהמכרזעלאיבררפאאמלע

אמלעאוההבאיקידצלוהלתיאןירודמ

אתומיחרדןוניאאלוכדהאליעארודמו

לעקילסןוהירודמאהדוהברשקתא

יאהבאוהךירבאשדוקדןיגבטמאלוכ

ןינבוירקתאהבהאאלכיזחאתרטעתא

םיברםימביתכדהמכאלכאמייקהבהא

באלוכוהבהאהתאתובכלולכויאל

יכהאשידקאמשאהדאמייקאתומ'חרב

שרפתאאלדו'הומקואאהוחכתשיא

'תומ'חרבאהדןימלעליןמאליעלדאצוק

"ןימלעלהינימשרפתמאלוהילעאירש

וחכתשאוהינמרפתמאליהומקואאהה

אדומאהןשרפתאאלאתוביבחבאחחכ
ןדעמאצוירהנוביתנההמכרמתאאההו

אדבאדקבדתאאתוביבחבןימלעלצוי

בומיחראדהלכבןתחרידתאוהאדו

ןינבאהםעווםעאהאהב"אתוביבחב

רשקתאאדבאדוירקתמהבהאאלכךכ

אכלמלםיחרדןאמאדלעואתוביבחב

תבהאוךכיגבוהבהאאוההברשקתאאה

"ךיהלאיתאל

רמוגוםבתרבדוךינבלםתננשו

לודגהמכךיתעדוהרבכ



זצק "ןנחתאו

דובעתותואואריתךיהלא'"-תא

רובעבעבשתומשבוקבדתובו

הבאהתאלשרשפאיאהבהאהרדגביכ

חרדממתאצויהשעתוצמאיהךכלהארי

ידימלתתוברלתאלזרורמאוהבהאה

המכחהןמלצאנהעפשהדובכלםימכח

םשהתארייכםישרפמשיוהנממעפשנהו

הלעתיןוילערתכלתזמורןאכזמרנה

'ייתאריהמכחתישארםהירבדלהייאר

ןכלעוםיהלאתמכחלתישאראיהש

ימלשוריבוהמכחהשהאריהחכךישמה

לערמולהצורותרותתאוותואורמא

ארבנשםדוקהנשםיפלתארבנההרותה

ירההעבשןושלמעבשתומשבוםלועה

יתויוהילזמרהרשעלכהןיב

ןתתאלךתבםבןתחתתא

םעטהטשפהיפלונבל

ךנבתאריסייכוירחאלשקוספבשרופמ

יתזמרשהמלעררועתהלךלשידועווגו

םההתואיבביכורוסאהתואיבהדוסבךל

ןיארבנוהאמוטהתוחכלעפשוחכןתונ

יכאלמוןיגרטקמהמכתואיבהןתואמ

תארקנאיהלארשיתסנכיכתעדיוהלבח

חלכלעןתחשושמורמאנשהלקהלהלכ

םיאטוחטרשישכוםירוענתשאאיהווגו

הלעבלהרוסאשהדנהשאהומכאיהזא

שדקלכיהמםיקנויחאמוטהתוחכזאו

ינפבשגליפהוהשדקמואבםיוגתאריכ

דוסוהזהבוהאהינבלעםירבגתמחינבו

יתנויאיהתחארמוגוםישגליפםינמשו

הרורונצםינפבשגליפהתויהבויתמת

וםיוגלשתומשנמםיאלמתמהאמוטה

חינבשךלמהמשגליפהתלאושםימעפלו

הלרדונךלמהוהבוהאהינבבוטלשי

םלועהתומואךכיפלולארשיאטחתבסב

תאקחציבהאיודוסבלארשילעןיטלוש

תוצמבוהרותברטועמלארשיויהירמוגו

םתאויתכדאוהךורבשודקבוקבדישידכ

קוזינוניאונוקבקבדהלכוייבםיקבדה

תרשהיכאלמינששאלאדועאלוםלועל

'יתכדולאמשמדחאוונימימהאולןיולמ

דימתםאאלדועאלוךלהוציויכאלמיכ

ולהשענהלקהשלוכיבכהתזמביוצמ

שודקההשעהמ"ךרמוש"רמאנשרמוש

ןימילךלוחהךאלמלטונאוהךורב

לטונוומוקמבדמועאוהווינפלוריבעמו

אוהךאלמהותואולמשלךלוההךאלמ

ומוקמבדמועאוהוםדאהירחאוריבעמ

אצמנלאמשמוןימימאוהךורבשודקהו

קיזהללכויימוידדצלכמרמשנםדאה

"םינפבמםדאהוץוחבמרמושצמנותוא-

היוצפהחתפיסוירבהדוהיררמאןנינתו

ערעגפאלוןטשןיאוקיזמןיאהזוזמב

אוהךורבשודקהשינפמםשלברקתמ

ךאלמלתושרןתנשהעשביפארמוש

םששהאורוויניעףקוזלבחלתיחשמה

לוכיבכחתפהלעדמועאוהךורבשודקה

ףוגנלםכיתבלאאבלתיחשמהןתיאלו

'הזוזמבדימתהיהישםדאהךירצךכיפל

וצמהשרפהתאזבורכזוהיכהאורךנחו

יבררמארהוזהרפסבו"תורמאמידגנכ

אזימראשקדאתשרפיאדואהןועמש

רשעדאללכאנמיקואדהפכןרימארשעב

חריאןידוקיפרשעךכינינבוןוניאןרימא

ןאמואתירואדאידוקפרשעלבקלאכה

ךתבשבםבתרבדוךינבלםתננשוןוגיא

ךמוקבוךבכשבוךרדבךתכלבוךתיבב

אה'םתבתכותופטוטלויהוםתרשקו

ןיישרפאדלעוןרימארשעלבקלרשע

היקלוחהאכזתיירואבןוניאברללכוליא

אהדינמזירתאמוילכבןולםילשאדןאמ

יתואאקדכאשידקאמשהימופבשדקתא

ושע



בקעהיהו

ןכלעתיבהןברחרחאהיהתורודבנומכ
דחאלכהנהונמשתורודהיכשרפלשי

'והולבוילשומלועומכהנשםישמחאוה

הנהויניסרהברדסבךליתזמרשןמזה

םלועתומילכהחטבהאוהקוספה'נווכ

םעטו,רודףלאלהוצרבדרמאנשוהזו

דוסבזומרדוסובשיודיבאהלוינפלא

רבכוהערםוילעשרםגוםעטכרובעה

בוטועשרדוסבשממוינפלאהיהיו"יפ

.וילעךיתוריעהרבכוולחי

,בקעהיהו-
להתךורבוגוועמשתבקעלאוי

?כ:,וגו:היהו

תבסבהניכשהתולעתהב-א:-

םגתונוציחהתוחכהראשלכלעלארשי

לפנעהולעתיםשמיקנויההטמללארשי

הרקעורקעךבהיהיאלםעטהזוינוציחה

"הטמלועיפשיהכרבהתורוניצ"כ

זומרישןכתיוגוילחלכךסמ"ריסהו

'עפשנהירבדהלעירצמהודמב

יבקרשעלזרמאמהזלעהרויוהזעהממ

תחאוםירצמהלטנ'טםלועלודרייפשכ

•ולכםלועהלכב

ריכזהשרובעבוגוםהינפמץורעתא

אלןכלעתומואהתדיבאהלעמל

"ןבהוארונולודגקרהנהריכזה

דינפמלאהםיונהתאדיהk"לשנו

הדשהתיחי'וגוטעמטעמ.-

הדשהתיחוקיספמןיבתהנהתרכזנה

קחרתהלךילעהברתןפםעטוךלמלשה

"םשמתועפשנהולועפהןמ-

תנווכשמולןיאוגורועשוהטחץרא

?דבלטשפהיפכהתיהחבשה*:

וכ

םישניתששיאלהנייהתיכדוסוהזושע

ינבלדוסוהזורמוגורכבללכויאלונו

םהרבאןתנםהרבאלדשאםישגלפה

והשאחקיוםהרבאףסויותונתמ

ולאכהיוגהלעאבההנהוהרוטקהמשו

ךליודוסוחזךלמלשושגלפלעאב

םעיכםעטו"'וגוההלבתאבכשיוןבואר

םוקממותקינייכעודיוטשפהתאשודק

רהוזהרפסבואמוטהתוחכםאלושדקה

הימקלארשיןיביבחהמכיסוייבררמא

םעיכשודקיוגןולןורקאתסדקבהנק

ביתכדשדקןולארקרתבלהתאשודק

לרמאיאהליאהןיבהמיללארשישדק

דכןנינתיכהדאלכמהאליעשדקאבא

שדקורקיאאדחכשודקוהלוכןרבחתא

רתאאוההלןיפנכתמוןיקלסוהלוכו

שודקשודקךכינינבושדקירקיאדהאליע

לארשידןיגבווהיינמדיבעתאשדקשודק

אדחכןרבחתאדכןרטעתמןיגרדתלתב

,תישארוהיאדייללארשישדקרקיא

וילכואלכהבהתאובתאנמוקואאהו

דא'שדקלכאיאלרזלכוביתכדומשאי

שדקירקתאאלכאמויסואתורישדועל

אדריחנדסוירקיאשדקהאליעאמכחו

המלשםכחברתוןנינתדהמכ'מלשדמכח

אכרבתמדכותומלשאבארהיסאמייקד

ירקתיאורטיסןוניאלכלקניודוסיאוההב

שדקהלןורקןידכאליעלדוליאכםא

ןונבליאמוכוהלכונבלמיתאיתכדישדק

םישדקשדקדוסןיבתןאכמו'וכוןדעאד
r - יחזןבהואיה-ו

ןמאנהtהםיהצהאוהיכתעדיו

ףאלשרפלהשקרודףללוגו*:

םנורכזוניתוברונמשתורודהומכרוד

רזעtרדעםלועהתאירבמירהשהכרבל

קרויהאלארזעלרישעהיהשהירזעןב

יכ"



חצק ;בקעהיהו

זוכשתוקודןינבבש'נורחאאיהשהניכשה

לבתרבועאיהשהטמלשהליכאבםג

םנורכזוניתוברםוריכזהוזלוזמתומוקמ

הרשעמקוספבתלהקשרדמבהכרבל

הכשמהתפסותוליצאאיה'כרבהוםיטילש

ומכםייחהרוקמאיהשהבשחמהתסיפאמ

רוקממייםיהלאוכרבתולהקמברמאנש

רשעדגנכוכרבהאמונקתךכללארשי

.ונימכחויהוהרשעןהמתחאלכבוריפס

יפלםמילשהלםיזירזהכרבלםנורכז

.ברקתמוהכרבבץפחאוהורבשודקהש

.ותיבבאביוותומלשוךרבמהתלעמיפל

לכהןאכינאםאןקזהללהרמאשומכ
אבתהתאםאואאוהךורבשודקהףאןאכ

שודקהשוניצמיכךתיבלבאינאיתיבל

רמאשומכהכרבבדאמץפחאוהךורב

היהןכיפלעףאםולשהוילעיברהשמל

חכאנלדגיתעומאוחתפדימינרזועלךל

יחשמולזוגרקנךרבמוניאשימלכוינדא

אלבהזהםלועהןמהנהנהלכלfראשומכ

תסנכואוהךורבשודקהללזוגוkכהכרב

עשפןיארמואוומאוויבאלזונגשלארשי

אלאויבאןיאתיחשמשיאלאוהרבח

ךנקךיבאאוהאלהגשאוהךורבשודקה

.שוטתbומאנשיארשיתסנכאלאומאןיא

המכחומולעתךלדיגאהתעוךמאתרות

ינפמםנושלאיבאאלותורשרדמברשא

.הרשעהכרבלםנורכזיתוברורמאךרואה

'פיטשוהחרההכרבלשסוכבורמאנירבד

וידייתשבולבקמףוטעורוטעאלמיח

ןתונוחפטעקרקהןמוהיבגמוןימיבוזחוא

הנתמבותיבישנאלורגשמוובויניע

לשסוכביכתעדיותויוה?לןמרהו

תכרבדעםימובםישלןיאהכרב

ןידהתרדממותלבקרקעיכזמרןזה

ינווגתעדיודסחהןמןכרחאוהלחת

ץראלהצוחבשתומוקמהןמדחאביכ

החבתשנםנמאדאמבורלוטינימתעבש

ץראהותישארבימיולזמרםינימ'זב

ללבניכדועוםלוכמהלולכתרכזנה

לעושתלובשהרועשבותמסוכהטחב

ןבההתעוהרשעלכהןיבירהןופישו

זמר'וכותומוהתותונייעםעטויחבשה

אדכםשתועפשנהותולצאנהתונייעמל

רשאםעטו"םיהלאםיכלוהםילחנהלכ

יכיתזמררבכםחלהבלכאתונכסמבאל

םינפהםחלדוסבםלועדוסילזמורםחל

.ךפהולכיפתעדיוהבלכרסחתאלוהזו

ץראבללעםששיאןיאודבאקידצההז

ושרפלהשקטשפהיפללזרבינבארשא

הנהולזרבכךתויהלץראהחבשהזןיאש

םנמאלזרבהיתחתרשאץראהותוחכותב

םנורכזוניתוברירבדבםלענדוסובזמרנ

ירקתtורמאתוינעתדאמקקרפבהכרבל

םימכחהלעונוויכהינובאלאהינבא

ץראהאיהשהפלעבשהרותבםיקסועה

ילזרבכםישקוםינדפקםהשתרכזנה

שעאלהיליעבימיכה%פאןכירחארמאו

סעכרסהומאנשהישפנבאתוחינףלימל

ץראהתלבקרקעיכזמרהנהו'ךנלפ

לזרבבתזמרנההזעההממאיהתרכזנה

ילזרבלועןתנורמאנש

רחאוגותכרבותעבשותלכאו

ץראהתלבקריכזהש"-

הכרבהטשפתתהנםמיכריכזהחרכזגה

םדאינבלןוזמהשומכיכעדוהטמל

תומשנהוםיכאלמהןכםמויקתכסאוה

התאורמאנשהניכשהןמםמויקוםנוזמ

תמגודםדאינבלהליכאהוםלכתאהיתמ

ןיכירצןכלעוםינוילעהתוחכלתונברקה

יעשפוכזאלעפשוכזשודקוהרהטוויקנ

דעהלעתףוסןיאמלצאנהעפשההנהו

םימה



:בקעהיהו

תליכאתמגודתויקנהכירציכאוהםעטה
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תנווכיאשעמשמובוטמיכםעטהיפתוד

לשתדמבקרהמצעהבוטהתדמבךרבמה

תנווכיכןכוניאובוטהתדממאצויההטמ

המצעבוטהתדמבאיהוזהכרבבךרבמה

חיכוהלשיןאכמוזונגהרואהתדמבאוהש

ךינפרואמיכהרשעהנומשבםירמואהיכ

הנתנוינפרואברותהיכןהיעוטונלתתנ

ךינפרואברמוליוארהוומוקמביפשומכ

תלמהנושארהכרבבצמתשםוקמלכבו

לכהשועינארמאנשקידצלזמרלכ

התאיכןינעכלכלסנרפמוןזאוהיכוהזו

,לכהתאןזהיאבםתחכעוקידצךרבתי

ןוזמהתכרבלשהנושארההכרבההנהו

הינשהכרבוןושארהעירכמהלעתדסוימ

הבוטץראורמאוהזו,'ניכשהלעהרמאנ

שרודךיהלאירשאץראןינעכהבחרו

ןמליחתמשידקברבדלאמגודהתוא

רחאו,הברהימשאהיןמאברכזגהבוטה

זמרהשהיתוערכארבדאמלעב'מואןכ

השודקוהכרבביכיפרבכוהניכשל

ץראלארקיכןבהוהטמלהלעמלמ

הבוטהדמחןהותומשהשלשתרכזנה

םלשדוחייבהתויהבהדמח•הבחרו

ןנימגרתמםיהללכיוםלועדוסיבהלולכו

תדמתויהבהבוטיידימחוימלשוריב

ונצראווטחןתייםג'נשכותבןכושבוטה

בוטיכרואהתאםיהלאאריו'הלוביןתת

רואןיאשכוהבוטאיההכותברואהשכ

הכבמואאוהןכוהלילוךשחאוההכותב

תלבקמשכתארקנהבחר'הלילבהכבת

ותדמ
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םיריפכהסעכהתעביכרוכעבו'םימחר

רדעהבםלכאלאמשקבלףרטליגאנש

'וגוםהרבאלרוכזרמאןכלעםהמעפשה

םינוילעהובא'גלעיפשתורוכזרמולכ

םכרבתחבוהנוילעההכירבהןמתוקשהל

לאםעטוהטמלהיוצמהכרבהפכע

לכיכדוסובשיהזהםעהישקלאןפת

שממותמגודחטמלהשועםדאשהשעמה

הלעתיםשהינפלןיקוקחהלעמלהשענ

מךינפרתסהוהזוךפהלןהבוטלןה

דגנםהיללעמםובבסהתע'יאטחמ

•ויהינפ

חתפאייחיבררהוזהרפסבו

ישקtןפתלא-

לאאכלמלאמיידאוההמיכוהזהםעה

'יתכושיאיכרדלעוניעיכביתכאהוןפת

ונאראאליכנאוםירתסמבשיארתסיםא

אוהךירבאשדוקחנשאאלכבאהוי"םאנ

לעאנידבליעאולכתסאןידבועלכב

השעמלכיכאדכשיבםאובטםאוהלוכ

ןפתלארמאהשמוטפשמבאיביםיהלאה

שנרבלכןניגתיכהאלהזהםעהישקלא

הימקטחיאלןידכיובוחמרמתסאליעבד

דחדיבעשנרביזחאת'אשידקאכלמ

'שדוקהימקמיקאקלסהוצמאיהההוצמ

ילדבעדא"נלפמאנארמאואוהךירב

היבחגשאלהימקהלינמאוהךורבשדוק

לערבע"הינינבילאבטואלאמוילכ

אמייקואקלסהריבעאיההאתירואידוקפ

אשדוקוילערבעדאיינלפמאנארמא

ןמתלאמייקוהימקהלינמאוהךירב

ייאריודהההילהאצישלהילאחגשאל

אמ"קדאיההץאניו"יאריווהמץאניו

ריבעהייםגביתכהבושתבינת'הימק

אלדןיגבהימקמאבוהוההרבעדךתאטח

ןפתלאאדלעוחילאבטואלהבלכתסי

לא

יא

קחציונינדנהונהיהןכלעודודלשותדמ

וזהכרבבםותחלהכרבלונורכזברהןב

יכםלשוריהנובודודיהלא'יהתאךורב

-הבכרסהןמיעיברהלגרהאוה

ךבבלםרו"ונותעבשולכאתפ
טשפהךיהלא'יתאתחכשויי

רודתועטלערהזילאבשדועןכתיועודי

לירפהלתאזלקרםבלותשאלשהגלפה

התיבלףרטתנתונהאיהשרובעבינבהןמ

ירמוגוךלרמשהוהזוהיתורענלקחו

רונהולודגהרבדמבךכילומה

תרעדירבכירמוגו-י

םשוןידהתדמתלשממםוקמרבדמהיכ

םימוניארמולכםימןיארשאוהזווחכ

תרוחכןואמצוברקעוףרששחנוהזו

ךלןתונהםעטוןידהתדממםילצאנה

קוספמחכיפתעדירבכליחתושעלחכ

ליחהשועורסחאוהיחכאנלדניהתעו

יוגוי"ינפללפנתאועטויויתשריפרבכו

הממןיבתםכתאדימשהל"רמאיכ

יכלארשיעמשקוספמךליתבתכש

שומכןידרזגתלטבתמםיפאתליפנב

ויתשריפםיהלאייםעטו"םשיתשריפש

תולודגםירעםעטו"ןנחתאותשרפב

דועזומריועודיוטשפםימשבתורוצבו

יהלאביתזמרשןינעכהלעמלשןחכל

דימשאווהזו"םימשבתורוצבוהזוםירצמ

תלפנךיאיתחתמוישרשולעממוירפ

הלכואשאעטורחשןבלליהםימשמ

איהושאתלכואשאלזמרהוויתשריפ

םיהעבצאבםעטו"תומואהוחכעינכת

•ויתשרפ*

'רמוגוםהרבאלךידבעלרוכז

'ריכזתלמיכךליתזמררבכ

ונרכזייןושלמאוההלעתיםשבתומאנה

ןושלאוהקרעתיםשהינפלהחכשןיאיכ
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עבראעברא'כיתרואתלתקשהךיתובאב

יאמהירחאםערזברחביוביתכדןלאנמ

והיאדאכלמדודוהבאללכתאלעמשמ

ןניגתדאשידקאכיתרבאנקתאלהאעיבד

אפוגואלוכדאתומילשואנוקיתאתהבא

אתא''יחאתאוהבוינבתאואללכתאוהב

אפוגןיקתאאלוכללכשואכלמדוד

'גתחבאוכזדהמכקחציראזיוהלתמילשו

ידודהכזךכאשידקאכיתרבארטעתיאל

דאיאכיתרדהאעיבראכמסבאנקתתאל

םעינומדאאוהודודבהיבביתכהדוהי

םושמינומדאטמיאורבוטוםיניעהפי

'אנידינומדאהילאמרגיבדעדאקלוחד

ביתכדהמכהימחרבאנידםיניעהפיםע

דודידסחקחציראםינמאנהדודידסח

אהינומדאאוהואלאאמיקואהירתאב

:"אחהבאןיליאםיניעהפיםעןרמאד

ךיתעדוהרבכירמוגוםכיהלאיייכ

וליפאהרותבןיאיכםימעפהמכ

הבםייולתםילודגןיררהןיאשתחאתוא

הלחתדחוימהשהיכןאכריכזהיכןבהו

"םינודאהינודאוירחאויהt:היהtוירחאו

ודוהוירחאבוטיכילודוהרומזמבןכו!

םינדאהינדאלודוהוירחאוםיהלהיהtאל

?שארהלעוונושארהויוהגלםהבזמרהו

ןינעכודבלתולודגואלפנהשועלריכזה

הרואילפוביתנבלבהריצירפסברמאנה

םימשההשועלרמאינשהלעוהמכח

לעץראהעקורלישילשהלעוהנובתב

יארונהורובנהלודגהלאהירמוגוםימה

"ארונהורובנהלודגהןוילעtאוהלאה

תדמלזמרלודגהיתובאהשלשלזמר

תדמלארונהו''רובגהתדמלרובגהדסחה

ןעמלהחילסהךמעיכרמאנשםימחרה

יהלאבןכוארונהוורמאבiףיסוהוארות

* - יהזיתשריפרבכובקעי

עמשמאכהמיסוידאהזהםעהישקלא

שחכבינובבסוהזוינפלךנועםתכניתכד

לודגהךחכבתאצוהרשאםעטו'םירפא

?רצמתלואגיכיפרבכהיוטנהךעורזבז

לודגהךחכוהזהמוםימחרתדמבהתיה

ךתיחשהייהבאאלועטוהיוטנהךעורח

תחשומיהתשהצראלהדעולזברהבתכ

רבכוךמעלודגהומשאהיאלשונממ

יאשתיכרדסבןינעהיתזמר-

ץראהימשהימשוםימשהךיהלילןה

ירכזנהינוילעהימשההברשאלכו"2

םהמילצאנהימשהימש'ישארבתשרפב

תעדוהזץפחץראאיהץראהונל"יארנה

הילעקולחלאריינאשילולולבקהימכח

הנהירבדלהיאר"ךפההשרפמיתייה

אנאתוךולכלכיאלימשהימשוםימשה

םימשםינוילעהםימשהימשווהילאיבד

אעראבאביציל?רירבדבםגםינותחתה

רשאקידצלזמרלכואיימשימשבארויגו

"תרכזנהץראב:

םתואהבהאל"קשחךיתונאבקר
לכמםכבהירחאםערזברחביו3

קשחהטשפהיפל.'הזהםויכםימעה

הלוגסםעלםתויהבהריחבהוהחטבההו

דועוהזיתזמררבכוומע'יקלחיכאדכ

ןהןהתובאהלוםרמאמקוספההזבומרג

יעיברהלגרהוךיתובאבקרוהזהבכרמה

ידודלזמרהירחאערזברחביומאבזמרנ

איהאנאיברינאתרהוזהרפסבו

ךיתובאכקריתכדי

ןוניאאתהבאןועמשלאןאכמיקשה

''"קשחביתכדאליעלאשידקאכיתד

.אתתלאשידקאכיתרתיאדהמכיזחאת

יהיאיאמואליעלאשידקאכיתרתיאךכ

אלכוירקיאאלכשידקאכיתרןרמאדאה

קרדחאלוכדיבעואדבאדרשקתא

רפסבו26iאוכ
.
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"ייר

היפקותבארשקתאלאפקתתאלןינווג

איסרוכארתאלרדהתאןידכרובגוהיאו

אזרבאנהנתאלישרתאוהילףילגוקיקח

וחלכווהלכבלכתסאםדאיאדאמשד

חייטציאוהלוכןידכהיבילכתסמויקלס

דחאמשדאזרבאדארויצבוהייפולגב

תומדווהיילעביתכןידכוארונירקיאד

אנימייאהבןלילכוהלוכםדאינפהינפ

ירקתיאאדאזרלעוןוללילכונקוידיאהו

ארונהורובגהלודגהלאההבאשדוק

אליעלןוניאןיפילגןיליאןהמשאהד

עבראבאלילכהאליעאכיתרדאזרב

דאלוכלילכדאמשוהיאדהוהיןוותא

א"סרוכבןפילגןקקחמןיליאןינקויד

אנימילדחוהבאמקרמאפילגא"סרוכז

ארחאלדחואמקלדחואלאמשלדחו

איסרוכאמלעדןירטיסעבראבאמישר

ןיליאןינקוידעבראבאמישראקלסדכ

ואייסרוכיאהלןיאליעןהמשעברא

אטהלואטקנדדעוהבלילכתאאייסרוכו

א"למאתחנןיפוסכוןיגוניעןוניא

אילמורטסלכלןיפנעילמדאנליאכ

עבראןיליאוקפנאתחנדןויכןיביא

לןפילגוהיירויצבירויצמןינקויד

אערזןיערזןוניאוןטהלמןיניצובןרהנמ

ושוריפקבדתובוםעטויאמלעדע

רשפאשוירביאתרהטדוסבןינעשייכ

יכהלכאשאיכאיהףאהניכשבקבדיל

הקלדוהוירנתארקנהרוהטההמשנה

''תקושתוהיולעוהקובדהבוניכשהשאמ

תלמבזמרירמוגוךתלהתאוה

הלחתאיהש'ניכשלךתלהת

תלמבוםידיסחלהקבותלודגוהזדודל

ןוטלשרפלשיולארשיתראפתלךיהלא

זמרהוישארילעורנולהבןושלכהלהת

"הגיכשהשאל

ץרא

וביתעבראבושריפרהוזהרפסבו

לודגהשהןהשולאייא

לאשונהויהעבראלעזמרארונהורובנה

תומדו,הזהןושלכםשרמאהבכרמה

םיבורכןוניאכןניאואלםדאינפםהינפ

ירטוזיפגאםיבורכ'ןיברבריפנאןוניא

ןינבוחבןלילכןקוידלכםדאינפאיברכ

ןירויצוהבןירייצתמוןיברבריפנאןוניאד

סעבראבשרפמדאמשיפולגבןיפילג

םישרtכימםורדןופצרעמחרזמןירטיס

ןילכתסמןיפנאלכוםורדרטסלומישרב

,רושינפרשנינפהיראינפדאינפיבגל

םדאירקתיאאלואכקונורכדוהיאםדא

אבכרדץרויצןרייצתאהינימויכהרב

אללבןאנשןאנשיפלאםיתוברםיהלא

וחיאאדןהילארשגדושןירויצוהלכד

רכדאזרבדחכלילכתאדוטישפםדא

ןיקפנוהלכןברברוןיפלאוהלכואבקונו

ןשרפתמןינקוידינהמוןאגשאזרינהמ

ליזחתיאדהמכוהיירטסבדחודהלכ

: דחבדחןבלשמאקדןוניאץליא

רושהירבחבלילכדחלכיוהימלדחב

עבראדאזרבןגהנתאםדאאוארשנ

,אלכתסאלוגהנתאלןיקלסןפילגןהמש

רטעתמדחאאמשקילסדאיפנאלרוש

ןידכלאוהיאוןינווגןירתדאזרבאקקחמ

הילףילגוקיקחאיסרוכארתאלרדהתא

קילסאדאמשדאזרבאנהנתאלישרתאו

םדאיפנאלרשנ'אלכתסאלואגהנתאל

אזרבאנהנתמרטעתמארחאאמשקילס

אלכתסאלאנהגתאלןינווגבןיפנאןירתד

רדהתאןידכלודגוהאורוטיעלוקילסב

ישרתאוהילףלנוקיקחהייסרוכורתאל

אנהנתאלקילסאדפשדאזרבאנהנתאל

אמשקילסדאיפנאלהיראיאלכתסאלו

ןיפנאןירתדאזרבאקקחמרשעתמארתא

-



םר
יבקעהיהו

אנהנהרמאנשוהזםלכתאהיחמהתאו

יפהיהיוונטבירירשבונואווינתמבוחכ

"התלבקםשמיכינוילעהםימשהרטמל

יתוצמלאועמשתעומשםאהיהו

'יתובררמאמתעדירבכ,רמונו-

וזיאךבבללכבודבועלוהכרבלםנורכז

הלפתוזרמואיוהבלבאיהשהדובעאיה

אוההידילעיכהתלעמיתראברבכו

תרובכרמהרטעמווזבוזתוריפסהרובח

ףוסהדעשארמתוכרבהקירמותונוילעה

ללפתמשדאלכטשפהיפלהזלעףסומ

ךירצאוהשןודאולשישומצעלעדיעמ

ךפההווידעלבםויקולןיאורבדלכלול

יךיוונירחא'כלשהיתואומאנוילעוךפה

שוקלמורויותעבםכצרארטמיתתכו
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שממהבושןושלהיהיואןועשותתחנו

אסכלעבשוןידהאסכמדומעםעטכ

םעטושממםימחרךלןתנווהזו'םימחר

יעיבששענומכלעפנאוהךיתובאלבשנ

"ויתשריפרבכותווצקששםע

םעיכירמוגוםכיהלאילםתאםינב

ךליתזמררבכרמונוחתאשודק

חדנונממחדייתלבלתובשחמבשחודוס



דריכנאהאד-

לכבקדצדוסוהזוףוטעייכינעלהליפת

רחאםוקמבםיתעהדוסיתזמררבכויתע

?אמוטהוחכעמלםלשאוהרובחהשכיכ

הכרבעפשתולבקמםלוכהערתוארקנה

ךכרביהזהרבדהללגביכוהזקדצהבסב

ילהשעיםולשקוספבלזראו'ךיהלא"י

לוריכזהךכלעוקדצןתונהלערמאניכ

ראיילהשעיםולשילםולשהשעיימעפ

.םערתמובשויהזינעהןומיסרבהדוהי

ותיבבבשויינולפינולפהמוינאהמ

תדמע,ץראבינאוותטמבינולפןאכינאו

.יוניבויניבםולשתישעולתתנוהתא

ךיהלאייךאיצוהםעטו,הטמלוהלעמל

הלילתדמלזומרישןכתיהלילםירצממ

התיהםירצמתאיצייכודוסשריפרבכו

"ןידהתדמבוםימחרתדמב

יעיבשהםויבווצמלכאתםימיתשש

השעתאלךיהלא'יילתרצע

תמאהדעולזלודגהברהבתכהכאלמ

דוסונידמללאבולארשיתסנכאיהרצע

יכתרצעינימשלהושונניאלבאםויה

תסנכלשןברקהוומצעינפבלגרינימשה

לבאםימיתעבשלשונברקכונניאיארשי

תרצעולגרהללכמאוהחספלשיעיבש

הנמתםימעפלותינימשהנמתימעפלוז

רוכזובשישזרבשכאוההנהותיעיבש

'זבןברקהוהלילדובכוםוידובכרומשו

אלךיהלאוולתרצערמא3עולגרהלכמ

השאםתברקהורמאםשוהכאלמהשעת

איהךכלוהדצעהשאהיכאיהתרצעיל

םעטולfדכעןיביליכשמהוהנטקדועס

רבכךרוכזלכהאריהנשבםימעפשלש

דיתעלזומרתדועוטשפהיפלויתשריפ

םיתמהתיחתבומשנהלכוצבקתישאבל

'יחיהיביתכו,דובכוינקזדגנורמאנש

םנורכזוניתוברורמארמוגויבצתרטעל

ךיהלידכרביןעמל'רופמומעפהנמלו

ריכזהבעוהיפהצפקהתלועודוסבאוהו

ץמאתאלםעטו"הנמלאוםותיורנויול

ךיחאמךדיתאץופקתאלוךבבלתא

הברהוצמויולתהקדצביכעודי,ןויבאה

היולתהמשנהשםירביאםדאבשישומכ

קדצהילוליכםירחאםירבאפרתויםהב

המכהדוביאבשוובונגלולוזגלינעהאבי

הווצמתיישעיכךיתעדוהרבכותוריבע

התמגודוהתמשנוהחכררועמאיההטמל

הנתמהתואינעלהטורפןתונהוהלעמל

דחאתהלקידצהררועתמזאוהקדצ'רקנ

היהואגשוהזםהינבםולשםישמוקדצב

הקדצלםכלוערזםולשהקדצההשעמ

והזשממדסחוקדצוערז'דסחיפלורצק

ןיאטוחםדאינבשכתוממליצחהקדצו

תומודרויוכלמהילגריזאהשביץראהו

יואהלמחוםימחרילבתמהנידבעגופהו

קידצרבחתהלםרוגהלבאהעשהתואל

םייחהץראלהכרבהימשגיאבזאקדצב

םרוגהטמלינעלהקדצןתונהאצמנ

יצתהקדצודוסוהזו'עמלהקדצושעהל

םעהשענשרובחהתקדצאלמלאתוממ

קדצביכוהזתומיהנידבענופהלכוכלמ

יננוכתקדצבהקדצבהיבשו'אסכןוכי

םדאןיבםולשתאבהותיבםולשדוסוהז

השועטפשמירמושירשאוהזוריבחל

קררמאנאלירשאתלמתעלכבהקדצ

תדחאתמריפסהודילעשהכוזהםדאלע

איהירשאתלמכעויבוטהוישעמתביסב

ירמושרבדברבדרוביחבםלועלתרמאנ

יעצמאהוקליוארהקלחהרמושטפשמ

'האמוטהושרבסנכיאלשטפשמארקנה

יכךליתזמררבכתעלכבהקדצהשוע

קלתסהבוהקדצארקנקדצבקידצרובח

'נשינעמגודאיהtארשיתסנכזאהקדצה

הכרבל26iiiiדוכ



::םיטפוש "ל"

יתכד'ניכשוזשממקדצןושארקדצינמז

דיחפמשינשקדציאמוהבןיליקדצ

העושיעבוכיוהקדצםששרפמויקידצה

שאראנשתמאאלאושארןיאושארלע

רמאנשםולשאלאתמאןיאתמאךרבד

ברהבתכוןאכדעימיבהיהיםולשותמא

בותכהרמאןכםאהכרבלונורכזלודגה

גישתודצובודרתוךנידתיבבהתאופשת

ינשהקדצבאבהםלועבהיחתןעמלתוא

תננה.ודגהרואהאוהוןוילעקדצאוהש

ידקהלשוזועאוהואבלדיתעלםיקידצל

ןושארהקדצבראהתאתטריואוהךורב

וירבדמהארנונושלכעkרשיץראאיהש

?שארבוםיפוצרפודלםיזמורקדצקדציכ

דיחפמשוריפוהיהיינשבוץראהתאשרי

'רפלשיינשהקדצלמאגםיקידצהתא

אוהיכוילאוכזיאלאמשםידיחפמש

קדצהיכםישרפמשיוםהלזונגהרואה

רוגיאשרובעבוינשעירכמלזמרינשה

ךליוינפלרמאנשןושארכםימחראלמ

םיקידצהתאדיחפמשורמאןכלערבד

זמורםישוריפהלכלןושארקדצםנמא

וילעאיבנהרמאמוהזולארשיתסנכל

קדצהונילואטחרשאתחתםולשה

קדצבואטחיכרמאייםהיתובאהוקמו

יננעיארקבוהזוויתזמררבכוהוקמבו

ידודלתדחוימההרטעהאיה'קדצ'הלא

תנווכ'גמאהבושתלזמרינשקדציכמ"ו

ןושארהיפכהכרבלםנורכזוניתובר

םיהלאתמכחלםשקדצתלמםימעפלו

טפשמכוקדצבילךיתשראומאנשןינעכ

'גומאבילךיתשראורמאוםימחרבודסחב

םיהלאתמכחלזמרקדצריכזהשהארת

הניבהאיהטפשמוהינשלדחאםשיכ

עודידסחוטפשמהךלמהרמאנשןינעכ

עטת:םעטוםיעודיהנומאוימחרםג

ה

םוילקחשתואברתישארבבהכרבל

ןקותמםיקידצלשןרכשןתמלכןורחא

אוהךורבודקהםהלהארמואבלדיתעל

אוהשהמוןרכשןתמהזהםלועבןהשדע

שםשפנואבהםלועלםהלןתילביתע

לשמרזעלאיבררמאםינשיםהוהעבש

הדועסהשעשךלמלהמודרבדההמל

?לכואןהשהמםהלהארהוםיחרואןמיזו

ישנאוידיסחןכלעוהעבשםשפנוןיתושו

הבאושהתיבתחמשםיחמשויההשעמ

תחמשווהזשדקהחורבןיבאושויהש

לוקוהדותהבאצמיהחמשוןוששךנחנ

•הרמז

*

ךלןתתםירטושו

םיטפוש

רשאירעשלכבםישפוש

ןתונךיהלא'י

קדצטפשמםעהתאוטפשוךיטבשלךל

קדצוטפשמתלמלעךיתוריעהרבכ

הארתוךאסכןוכמטפשמוקדצקוספב

זמורהטושקקדצתלמ'גרתסולקנאש

אתוכזםגרתהקדצםנמאןידהתדמל

הטתאלםעטהזוםימחרתדמלזמורה

אוהיכערמךנושלרוצנםעטכטפשמ

יערהרצידצלוהטיאלשעירכמה

תשריוהיחתןעמלףודרתקדצקדצ

ןתונךיהלאירשאץראהתא-

הכרבלםנורכזוניתוברורמא,ךל

םלועלשונידתדסוזקדצריהבהרפסב

הירתבביתכו"ףודרתקדצקדצרמאנש

ןידתםאץראהתאתשריוהיחתןעמל

ךילעןידיאוהואלםאוהיחתךמצעתא

ירתקדצקדציאמוךחרכלעבםייקתו



הר םישפוש

.'היבאומהתורמאבהדודדוסיתרכזה

.עדלשירמוגוםישנולהבריאלקר

.הברשאהדמהיכןנובתהלו

ימאנשןינעכתוכלמהאיהגהנתמךלמה

דודןינעתעדירבכווכולמוםיכלמיב

"ילהתיהתאזםהילערמאנשהמלשו

תמרהוהההמלשלהמכחןתניוביתכו

"ובארקוומעהתיהוהזרחאלשקוספב

יכתעדיםגהגבשרפנשומכוייחימילכ

-דצמםלועועורזמתבאושתרכזנההדמה

ךפהההרובגהןמ,םימחרודסחדסחה

הלודגהשאהןמאיההתלבקרקיעםנמא

גלשמתיבלאריתאלהילעמאנשןינעכ

תוצבשממביתכוםינששובלתיבלכיכ

תרבוגתאזהדמהיכרובעבוהשובלבהז

ונריהזההבגהנתהלךירצאוהוךלמהלע

'ולועפבירמגלקבדיהמךלמהשהלעתי

קחרתהברשאאיהההדמהןמתועפשנה

ירמוגוהיפהתחמוהלכאהנממדסחח

יובירמוםישנהיוברמךלמהרהזוהבעו

םירצמהודמלםעהבישייתלבלםיסוסה

אלתורהזאהולאותעדירשאםיערה

םעטהןמודבלךלמהקרםהמרהזוה

לעךובניתייהןמזהברהו,ךליתבתכש

ובבותכשםולשהוילעךלמההמלש

ךיאויהלאמבוהאוםדאהלכמםכחיו

יכתוילכשהתומכחהירהוזונממודבאנ

ירחאובבלתאוטהוישנותנקזתעל

ירחאהמלשךליוביתכוםירחאםיהלא

"םוכלמירחאוםינודיציהלאתורתשע

םהש"טושליוארוניאשהמינומעץוקיש

אלמילשמרפסלכונובתאלבותעדאלב

םישנהירחאםדא;תסייתלבלתורהזא

"והומכםיזרהםכחובלשכנךיאו

ףאולויהיכתאזה'כובמהלעיננובתהבו

ימאיכינפלעמהוסמרסוהתוירכגםישנו

ךיהלא'ייחבומלצאץעלכהרשאךל

התיההרשאהתדובעיכעודיטשפהיפל

היהשוגליאהלע'נוממהךאלמהותואל

'ידבועהתמגודהלעמלםדעברשכץילמ

יתעמשוימשהאבצלכלוחרילושמשל

ןידבועויהשזעהתרוצןליאביקקוחויהש

םירמואוץעוטויהלדנתמןליאההיהשכו

הזקוספבדועוהיליאמתלדגתמאיהש

הזןבהוהעיטנבץצקלאלשהרהזא

אמוטהוחכאיביאלשזומרישדועשפאו

הנוזןגתאאיבתאלוןינעכןוילעהחבזמב
•ויתשריפרבכורמוגו-

רשאךירעשדחאבךברקבאצמייכ

דובעיוךליווגוךלןתונךיהלא"

םעטהמעדוייניארמוגוםירחאםיהלא:

fעדבועהיכךירעשדחאבהנהרוכזל

לדגהברהבתכובייחראלהצוחבוליפא

תחאבריכזהשןכתיהדעוהכרבלונורכז

איהוותירברובעלרמאשרובעבךירעש

עידוילארשיץראבתישענשהבעותה

רדהלבאתירבהץראבתירבהיכבותכה

יתרכזהרבכוfעדבועוליאכראל'צוחב

ורמאםידעםינשיפלעםעטוהזהןינעה

קידצוחצנהדגנכםהיכ'לבקהימכחתצק

תודעהןוראמתודעארקנקידצהשתעדיו

אוהיכרקשתודעדיעמהשנועןיבתו

ולספםעטןיבתםגתורכזנהתודמבםגופ

ךילעםישתםושםעטותודעלםישנה

יכםעטהוהשעתוצמאיהיכתעדיךלמ

'אנשםלועהתגהנמההניכשהןמותלבק

שודקבםרמאמוהזוהנומאבוהשעמלכו

ולישמהוםייקויחטרשיךלמדודשדחה

םיתעלתצרפנוםיתעלתינבנהחריל

םישתךיחאברקמםעטוהזיתרכזהרבכו

מותבסווחכהיהישךירציכךלמךילע

רבכוהאמוטהםוקממאלשדקהםוקממ

ילעב



םישפוש.-

דבאמיתייהדודאוהולואשהתאאלמלא

טשפהיפלהזלעףסומ'וינפמלואשהמכ

בעתנאיההתעבתוכלמהתלאששרובעב

ךלמלואשלםהלהיהאלשארובהלצא

ויתומחלמםחולאיבנהיהשלאומשימיב

ךתואאליכביתכוהלעתיםשהיפלע

לשתוכלמםהלןתנאלירמוגווסאמ

אלשתוכלמהולרשאטבשהןמאמייק

יהעשתוכלמםהלןתנוםלועלונממרוסי

יפלירמוגוובארקוומעהתיהו

לעבסומהתיהוטשפה

'תיהוהדעורכזנהרפסבובארקוהרותה

יתרמאהמלשלמכחןתנייודוסבומע

איהו,'ייאסכלעהמלשבשיוונוהמכחא

דמללאנשויתומחלמםוחללולהכירצה

הרותבובארקותשקהדוהיינבתא

.הזןבהובתכבש

אוהןהכהיכרובעבוגוךנגדתישאר

*רבדולונתינכע"ינבהשאר

ריבעמךבאצמיאלםעטותישארםהשול

תולועפהלכיכעדרמוגושאבותבוונב

הוצוהאמוטהחורמתולצאנהנהתורכזנה

םההולועפבוברעתיאלשkרשילתיםשה

עירכמהאוהןושלהערמךנושלרוצננש

ךרוגיאלוהזערהרצילוהטיאלשהוצו

הkהשועלכךיהkייתבעותיכמאבעוער

םימתםתחו'הkתלמשוריפתעדירבכו

תדמבגהנתמרמולכךיהלא'יםעהיהת

ורקיעוןליאהףוגאוהשתמאהוםולשה

'נשוהחומעיקלחיכאדכkרשילןותנה

טומאלבינימימיכדימתידגנל'ייתיוש

בתכולמשהלןימיהןמהטאאלרמולכ

הבשחמאיהימסקםסוקיכלfלודגהברה

ךלמיתפשלעםסקןושלמללכבודיתעב

היהוסוקהרועבןבםעלבתאוימאשומכ

.םעפבםעפכךלהאלורמאנשומכשחנמ

תארקל

תוגרדמםוכסיכתיתמאההלבקהילעב

תרבסבןוילעהןליאבועפשנשהאמוטה

םישנםיארקנותוחכף8םהשחנהתמהוז

ותויהבםולשהוילעךלמההמלשותוירכנ

ןיחבהלותמכחבורבאוההןליאברושק

ןליאהדוסןינעםילשהלוהמכחה"רהוז

םילשהלוריכהלותעדןהירחאךשמנ

בתכאלוהמלשךליורמאשוהזוהגרדמה

שקבלורותלךלהךליואkהמלשרובעיו

וירובלערבדהמכחהולשתןינעשפחלו

היהווכרצידמרתויהזרחאךשמנשדע

איההוצמיכהלעתיםשהתאמםשאול

בוטןיבןיחבהלוןינעהותואשקבלותעדל

אטחהיהוזמגודובקבדהלאללבאערל

''ריפרבכורכשיוןייהןמתשורמאנשחנ

עדישרמולכםינונזתשאךלחקדוסוהז

םעינינערחאתוארלווזהבסרחארוקחיו

הילעשוזהבסרחאוכשמנוואטחששודק

ךרמשלםולשהוילעךלמההמלשרמא

לכהשםילבדתברמוגחקל,הרזהשאמ

תודלותהלכוכשמנהתבסביכהבןירמוג

יתללוחןועבןהרמאנשןינעכםלועבש

תבהערהבדאיהויימאינתמחיאטחבו

אמהוזליטהששחנהחכמהאבההערהבד

וילעוניבאבקעייכתעדירבכו,םלועב

'אנשויחאלעהדוהיטבשךילמהםולשה

יכרמאוירמוגוהדוהימטבשרוסיאל

לעהמתתלאו'דיגנלורחבהדוהיב

הצפקהתלועודוסבאוהיכלואשתוכלמ

תדממןוידפןיכירצהםירוכבהםעטבוהיפ

היהןושארהךלמהשךרצוהךכלוןידה

יפאבךלמךלןתארמאנשןידהתדמקלח

וערזמוונממוכלמהקספנויתרבעבחקאו

'יזמרמועהוהלרעהדוסבךליתבתכרבכו

ידודבלואשחילצהאלןכלעןינעההזל

הכרבלםנורכזוניתוברורמאשהמןבהו

-



ור ":םיטפוש

בותכהללכרשאכוםיפנכהתשירפב

?רכזנהתובעותהםעםימסוקהוםיננועמה

שרויהתארשאהלאהםיוגהיכשריפורזח

יכועמשיםימסוקלאוםיננועמלאםתוא

ןתנןכאלהתאותואבהתעדלםתמכח

םישעמהךלרסאהנהרמא'ךיהלא"ךל

םללגבווינפלובעותםהיכירכזנההלאה

םישחנהךלרסאוךינפמםיוגהשירוה

הלודגהלעמךלהשעשרובעבםימסוקהו

םיקישץראהייוגלכלעןוילעךתתל

עמשתהתאוויפבוירבדןתיואיבנךברקב

?דיתעבהתאךרטצתאלוטלעפהמונממ

ןמואםיבכוכהןמולבקיששחנמוםסוק8

םהירבדלכןיאשהלעמירשבםילכשה

האובנהלבא,ךירצהלכבועידויאלותמא

הירבדלכמרבדלופיאלו'ייץפחעידות

ותצעיעמושותלוגסוייקלחםתאהנהו

םהירחאםיכלוהתולזמהקלחםהוויפמ

אלשךיהל"ךלןתנןכאלהתאוםעטהח

קלחרשאםעטכםהלןתנרשאכךלןתנ

:"םימעהלכלםתואךיהלאי"

םימסוק'גוםיננועמלאירפסבו

םהלרמאתאמשועמשי

רמולדומלתילןיאילולואשלהמבשי

היארהזהנהךיהלייךלןתנןכאלהתאו

אצמנרבדשרושםישחנהיכיפשהמלכל

,םהמהעינפההנעטארשילהיהןכלוםב

ודבלוילאונבלדחיינשהיהתםימתםעטו

עדויאוהולכהשועודבלאוהשןימאנו

השורדנודבלונממודיתעלכתרתמא

לרוידיסחישנאמואויאיבנמותודיתעה

םימשירבוהמשורדנאלוםימותוםירוא

םהירבדואבישחטבנאלוםתלוזו

רמאנםהמרבדעמשנםאלבאפכע

םיהלאהיהלאאוהיכםימשידיבלכה

תרוכרעמהנשמלכבלוכיהלכלעןוילע

בואבילאנימסקותכוםישחנתארקל

'םיננעבעדויהאוהוןנועמטרפבריכזהו

ףוצפצבואהיפנכבופועבטיבמהשחנמו

לעבולוקהךילוםימשהףועיכנשןינעכ

ןושלמרזגנןושלאוהורבדדיגיםיפנכ

רהמישהמלכשיתהמהמתהאלויתשח

שחנארקיותויהםדוקדיתעבעידוהל

בותכהרמאו,תעדלםידקנושיחנרמולכ

לכרמאאלוהלאהשועלכיתבעותיכ

ןנועמהיכםבורלערבדיותכהיכהלא

ינענכהשירוהאלובעותםניאשחנמהו

?דיתעהתעדלוואתיםדאינבלכיכרובעב

'םתעדלהלאכתוברתומכחביקסעתמו

םהבןיאשרמאלםישחנבודסחתיםיברו

המרוגעלוברועלדיגיימיכללכתמא

םירבדשיחכהללכונאלונחנאוהיהי

המםהבורוילfרוםיאוריניעלומסרפתי

ךילויימשהףועיכהברתומשהלברמאש

ושלבופועהןירייטהתמכחוברועהזלוקה

דועוןירייטוארקיופועהימכחוראיטברע

דוסןינעלשילבא'מגבןינעההזמרכזומ

וגיהניםירשתולזמלשייכונעדוהרבכו

ירשו'ילגלגהירודכלתושפנםהוםתוא

םיארקנהםהוץראליבורקהילתהבנז

תופועבםינמיסםישענםהמוילתהידיגנ

תודיתעלולודגןמזלאלוודיתעועידויהש

לוקכןהמועידויתובורקבקרודיניוקוחר

?שירפבהמתמהלערמלוקוארוקבףועה

'ידיגמללוקהתאךילוירמאשאוהוויפנכ

לכוםהיפנכביזמורלםיפנכלעבוםלוקב

בשחתהמכחלבאםימעבהבעותונניאהז

לכתמכחמהמלשתמכחברתומאןכוםהב

'טאןכוראייטבימורעוןיעדויויהשדקינב

הנהויתשלפכיננועוםדקמואלמיכותכה

העידיהוויתומכחללכבהזדמלהמלש

ןינעהרובסלהמרעהוףוצפצהתנבהאה

םינכוכה -



םיטפוש

-•ץע%זוהרויורמאתאדהמכיל

ידעהנהובטיהםיטפושהושרדו

'ויחאבהנערקשדעהרקש

ורמאויחאלתושעלםמזרשאכולתישעו

ידיעןיקדובויהיכ'כרבלםנורכזוניתובר

תווצק'זדגנכתוריקחהעבשבתושפנ

ךריעהלינאךירצוםשלולכתמאהש

אלוםמזרשאכורמאשלזררמאמלע

ימעטתתמאםבלבהלעךיאהשערשאכ

רמאמההזיכעדתשךירצםדוקותוצמה

םנמאתושפנינידבקרלfרוחורמאאל

"השעמהרחאףאםישנועתונוממינידב

'מדקההחאווגרהנןיאוגרהלfראןכוימו

'אנידאלבאנידדיבעאלהלהיכעדתאזה

גרהישךכידילאבאלתימייחוניאשימו

יאדוברקשידיעבגרהנםאורקשידיעב

ךכליוארהיהאוהשהזבאצויכבאטח

ארבגומזוהשפעאוילעודיעוושואאצמת

ןינעכעשראציםיעשרמוולטקאליטק

קדנופלןנמזמהבקהגגושגרוהבלfראש

וצר'קנםדהשעמםדוקםנמא'וכודחא

'גיבשהשתביסבוהזו'ןינודנ3עוךופשל

ימשםשלםתנווכשכוםיניידהםעהיורש

הניכשהיכםשמאצוילקלוקמרבדןיא

בצנםיהלארמאנשםתעדלתרמכסמ

י"לאתדעב

י'וגוהמחלמהלאםכברקכהיהו

ןינמהאוהיכןהכבםעטה

שאראוהיכםהילערפכמולארשילע

ימוירמוגותיבהנברשאשיאהימוןינבה

שיאהימוירמוגוםרכעטנרשאשיאה

השלשהואיכעדירמוגוהשאשריארשא

ירחאישנאמרתויםלועהיעגפלםינמוזמ

ןתמבלגעהוםהילעתגרטקמןידהתדמו

תומוקמהלכבחכשתוקודחיכויהרות

תעבויהםבוררבדמבלארשיואטחש

םתלעמ

םידבתותוארפמונוצרכתולזמהויבכוכה

הנייהתתואבהלכשןימאנוללוהימסוקו

רחאךכיפלוותדובעבםדאברקתהיפכ

שרודוםסוקהןמדיתעהתלאשתרהזא

םימתהיהתשרמאםיתמהלאםייחהדעב

ודיתעדיגממאריתאלוהללכבםשהםע

תעדהזועמשתויtגושורדתויאיבנמלבא

לודאתלחדבאהתםלשרמאשסולקנא

םימתיכותאריברסחאהתאלשךהלא

ובןיאשםימתהשומכרבדבםלשהאוה

םעטולזוירבדןאכדעןורסחאלוםומאל

זמרהיכתעדיתאזההלודגהשאהתאו

תישמחריהבהרפסבורמאןכוםיממשאל

רמאנשאוהךורבשודקהלשהלודגהושא

לשולאמשאיהותאזההלודגהשאהתאו

תויחןהןהוהניניאמואוהךורבשודקה

יליאמשמוונימימישודקהםיפרששדקה

בצחוקקהםיממשאהריצירפסבו,'וכו

רשהיכאלמו"ינפואויפרשודובכהאסכ

"'וגורונידרהנרמואאוהןכושדקהתויחו

וניתוברורמאןכוהינושמש"ןיפלאףלא

םיכאלמארובהלקהיכהכרבלםנורכז

•רונידרהנמ

בוטהלרעיבוהערתאאבירשאו

ןזרגבודיהחדנוםיצע

ירמוגוץעהןמלזרבהלשנוץעהתורכל

רבדהזוהלעמלשקוספברמאשירחא

תראהכירשאיחוהמשסונירשאחצורה

רתויטרפלךרצוההמתעדילבבוהער

תמאהךרדלעורעיבוהערתאאבירשא

תדמתלשממוקמרעיהיכלודגזמרזמר

'נשהתוחילשןידהתדמהתשעםשוןידה

דחאקדנופלםנמזוודילהגאםיהלאהו

רבכץעהןמלזרבהלשגוםעטהזו'וכו

םהילעףינתאלוספמלזרבהןינעתעדי

ץעלעותואתילתוקוספמץעהדוסולזרב

:כ



ןר םישפוש

ןכהוהבתועפשנההאמוטהתוחכלזמרהו

ירפסבםרמאלזרתנווכהתיהןכודאמהז

ירבדלעמושוניאםאהמחלמבתומיןפ

רמאנרחאשיאוםחלמבתמףוסלןהכה

רומאהרחאהמרחאןלהלמאנורחאןאכ

ןבהוירכנןאכרומאהרחאףאירכנןלהל

ומכםולשלהילאתארקוםעטוידאמהז

וליפאשםולשהלודגלזוניתוברורמאש

רמאנשםולשםיכירצהמחלמהתעשב

אלשםעטהו-םולשלהלאתארקו

המחלמהתעשבדסחהתולועפמקחרתי

חברתןפןינעכהשקןידהתדמאהתאלש

תאתיחשתאלםעטו,'דשהתיחךילע

ךלןיאלזוניתובררמאמתעדירבכהצע

ותיחשהבהנהו'וכוהטמלבשעובשעלכ

ןועטוניאםאםנמאהלעמלםגופהטמל

וניתובררמאמןבהווחכקספרבכתוריפ

אתניאתץקדאלירבתבכשביכשאללז

הדשהץעםדאהיכוהזוהינמזאלב

רזעילאיבריקרפבלfרורמאווטושפכ

ירפהשועשןליאץעןיתרוכשהעשב

לוקהץאוופוסדעוםלועהףוסמאצוילוקה

.•ףונהןמהאצוישפנהשהעשבןכועמשנ

,ירמוגוהמדאבללחאצמייכ

ללחלזוניתוברורמא

הלגעאבתאליכרמולהצורקונחאלו

"הזןבהולזרבילכבגרהנהלעקרהפורע

ןיקובגרהנשהדשלזמרהדשבלפונ

?דשברמאמוהזוםיחופתלשהדשארקנה

הפורעהלגעםעטוםימהינפלעףצאלו

ןתילוםלועבןידהתדמלוחתאלשידכ

ורמאשינעכגרטקתאלשידכהקלחהל

ןטשלשויפךותלןתילידכלזוניתובר

וניתוברמאולזאזעהדוסביתשריפשומכו

fלכיכהפורעהלגעבילסופםינשהלכל

תרמגודהתנשתבהלגערמאנשםוקמ

םינושארהתוחולההלודגהםתלעמ

הטלששלזרורמאו,לגעהביסבורבתשנ

רחאםיננואתמכםעהיהיו"ערהןיעםהב

'אנשםכותב'ניכשהתורשוםילגדהרדס

םעהיהיוילארשייפלאתובבר'זיהבוש

'ץראלןתסינכתעבםילגרמןוערמוגו

תוכרבההלהםהלםיכסהשרחארועפןיע

ץעיהמאנרוכזימערמאנשםעלבדילע

אלדהבותכאכיללfררמאמוהזירמוגו

דומעיווריפןיבתןאכמו,ארגיתהבומר

רחארכזנהדודתאתסיולארשילעןטש

ןלוכבןינעהדוסוותלעמוהעדודתלודג

היהתומהךאלמיכלגעהןינעבטרפבו

בברעודמעתוחולהודריםאלטבילדיתע

השמלביקשםירגהתאהעטהותחמשתא

תחישיכוהזתותפתהליחונםהשהליחת

ןיאשהולשןיאלזרורמאשהמוהזךמע

סוכהרובשלונקתכעותונערופהירחא

יהזןבהותוכרבבאתיאדכהפוחהתעשב

ואירמוגושראתהשאתוחכותברמאשוהז-

יכםלענובגשנדוסדועהזבשישרשפא

םשבתארקנלארשיתסנכיכתעדירבכ

"לארשיתיבתואבצ'ייםרכיכאנשםרכ

אוהיכתיבארקנםגיהמלשלהיהםרכ

ארקנםג'בקעייהלאתיבלאלאתיב

ליחתשא"השאארקיתאזלרמאנשהשא

הנהו,הלעבתרטעליחתשא"אצמיימ

השאשראואוכנחאלותיבהנבששיאה

ירהוללחאלוםרכעטנואהחקלאלו

ולךלהוהפוחלהלכהןמיזשימכאוה

םירבדהיכףולאדירפמןגרנאוהירהו

תומלאוהיוארוהלעמלםילועםינותחתה

יכונכנחירחאשיאוורמואןבהוהמחלמב

?תכהששחהמלושרפלהשקטשפהיפל

ריפשהמיפלםנמאונכנחירחאשיאםא

רחאאלהוחתשתאלרמאנשהמלזומרי

םיולה -



"םישפושי"

rייפכןויקננויבבלםתנךלמיבארמא

הנויבו,וגוערימלושיתלמגםארמאדודו

איהבושתהיקנםדונילעןתתלאנביתכ

ךירצםדאינבתובלעדויהבהש8עאיכ

המולהצרתמהזביכותלפתבומצעוקנל

אלאהצרתמהניאםלועבהתלחשןויכיכ

תמלשהלהתוקקותשהלדוגלםיקידצב

רפסבמאשומכםתבסאיהרשאתולועפה

יבייחמןבזעיל'גמחריעשרחןינעברהוזה
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הלילתדחפודגנמךלםייולתךייחויהו

תעפושדחפהתדמיולתהיכרמוגוםמויו

קיכורמאבלודגזמרטשפיפלףאוםש

?הtתללקיכזמרשיולתםיהלאתללק

והזודספנריואהשיולתהםוקמבהיורש

ןאכמוןכירחאריכזהשץראהתאמוט

חאוצהםוקממםדאהתקחרהםעטןיבת

דילויריואהלקלקתהביכהלןימודהו

וניברדיסחהלעודיעהרבכושפנביאננ

היהשיפלעףאיכלזברהןבלזקחצי

היהוריואהתשגרהבשיגרמהיהוהניגס

לודגהיהיכםגיתמהזויחהזרמוא

ילוחהןינעבאסודןב'נינחיברכותלפתב

תרובקיכתעדלךלשידועו,ונמזיפל

תמהשןמזלכוהמשנלחורתחנאיהתמה

לשותציחמבותואןיסינכמןיארבקנאל

ןמזלכתורשרדמבלזראשומכהבקה

אלו27iאזכ
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ארטנוקדםירימטןינבלשאלזוקריתסו
אkחכתשאאלונמחראוהרגיאלטימל

'ימיתששןמזגורךיראישימי'כראהויכה

יסויראקדחראוגוםוחרk"'יינבלע

הבקארבדכלאומשיבררמאאמסקןב

המכחןוניאוןירטקתלתבהילארבומלוע

'ץראדסיהמכחב"ביתכדתעדוהנובתו

והלכו'רמוגוועקבנתומוהתותעדב

עקפדאנהמלארטוקושגרבבןירטק

תיאוהלוכבוןירבראשבשפתאוהיינימ

הרפדכאפועיאהןחרואםופלונתלכוס

אפצפצמיונבלעמחלתשאוהילזוקמ

אלזאאפצפצמרתאןאלעדיאלואלזאו

היבביתכדהלקאמרגרכימלאדדנמ

אריעזאשותייפאוישעמלכלעוימחרו

אוההיאלוכלעהילידונמחראמלעב

הנקוהבקיבגלרעתאיפועלעאנממד

רמאותרקפנאלקןידכיונבלערעחא

והיאןידכרמוגוהנקןמתדדונרופצכ

רתאמידדנמןילזאדןוניאלכלערעתא

אבלןאריבתארחאךודלךודמורתאל

ימלעלכלעימחרורעתיאואליחןאריבת

והיירתאמןדדנמדיבוחיבשווהיולעסחו

ירשאהלקמאאמלעלכלעווהיולעסחו

םימחרתרעתיאאיהורבלארפצחלשד

רעתאלואמלעסחימלרנןאמאמלעלע

אוההחלשדשנרבאוההוהילעןימחר

הנקארעתאלןינווגןירתבארעצלרופצ

ארעציראמןוניאלכלעןימחראלמתמו

ךכץנבווהייתכודמןדדנמדןוניאלכלע

בט"ןעמלביתכהמשנרבאוההדהירנא

ידחויולגרלעםקוב'רםימיתכראהוךל

אלמלואלקיאה'נעמשדנמחרךירבמאו

רדהאידאדמשמלאלמלעל'ניתאאל

וברהמרמאוחתפןימדקלמכאלקוהה

ימכחבאלןותיאאלמלעלכ'וגויךישעמ

רבו

עודיוטשפהשאתלמשרבגשבליאלו

יכתעדלךלשיהלבקהךרדלעםנמא

יכתישארבירדסהושיאלשאוהזמרה

ןמהשועהשאתלמששבולהשיאה

ידגבתשבולההשאהולבקמעיפשמה

הדוסועיפשמלבקמהןמהשועשיא

יתזמרהלבקהילעבללודגדוסשובלמה

הנהםגיכןישרפמשידועוירחאםוקמב

אלשאלפומזמרזמרורובעהדוסלזמר

ןינעכלוגלגבהבקנורכזתמשנופלחתי

"הזןבהוהשאינאשעאלש

לכבךרדבךינפלרופצןקארקייכ
םיחורפאץראהלעואץעל

ואםיחורפאהלעתצבורםאהוםיציבוא

שיםינבהלעםאהחקתאלםיצבהלע

הלגנהיפלןהםילודגםינינעוזהוצמב

ורמאםהילעךריעאינאורתסנהיפלםגו

ץרסקבהוהיומוילכוביברתורשרדמב

יניכסמווהדיחרסדאמעאמחדחאמוז

אנידיאדורמאוהיילעןחגשאאלולזא

שלחדחאמוהיללזאוםקאכהיזחתיא

עמשךמדידכןינכטרפכבעגפהיתעד

'תירואדאננדיעלדאנינתדחלאלקדח

ואץעלכבךינפלרופצןקארקייכרמאו

םאהתאחלשתחלש,רמוגוץראהלע

'כראהוךלבטייןעמלךלחקתיגנהתאז

אלקוההעמש'וגדאןיכראוביברםימי

סחדןאמםולכמאאלאדלעסחרמאד

ןמ'כרתמ'מאדהמליזאויונבואמאקיבש

תא"תברחשיוארמואאיההמהילידןק

ינבתאיתולגהוילכיהתאיתפרשויתיב

ונמחראהדהלקםחריאדלעוהאןיבל

הניכשרמאאדלעויכהאלחכתשאאל"

חלשתחלשביתכאהוהינבלעתקעוצ

ומיחרוגהילזוגלערדהייאדיחולשירת

הלליזאדדעינמיזהמכיפאחלשיונבד
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הבקהרמא'גימלץראהתיחתאםיהלא"

רוסארחאןימבקבדילתרתומתאךנימב

הביתלוסנכנשףועהוהיחהומהבהלבא

'םהלשוניאשןימבוקבדנאלשויהיקידצ

למהבבביתכאמחרבןהכהסחנפ'ררמא

החפשמהמהבלשייכוםהיתוחפשמל

תואאלאםהיתוחפשמלרמואאוהש

אנשחביתבסנכילוכזםהינימלוקבדנש

םאהיחהלכתאוחנתאםיהלארוכזיו

:בתיאלאהמהבלוהיחלהמלרכזנהנל

הירבלכרכשחפקמוגיאהבקהלשומש

אלוותחפשמרמשמהיהרבכעוליפא

לכורכשלוטילידכרחאןימבברעתנ

ףאםהיתוחפשמוברעלובמהרודישנא

המלוהיתוחפשמוברעףועוהיחוהמהבה

דעםדאמרמאנשםהמעהמהבההדבאנ

הישעמהלקלקהמהבהיפאשאkהמהב

סוסההנימהניאשןימלעתכלוההתיהו

לעשחנהורושהלעיראהורומחהלע

המהבוליפארשבלכתיחשהיכ'נשבצה

סחנפראםהמעוחמינךכיפלףועוהיח

םיקידצאk'ביתלוסנכנאלשםשכןהכה

התיהשףועהוהיחהוהמהבההתואךכ

םהיתוחפשמל'נשהביתלהסנכנתקדצ

המהבההתואאלהחפשמהמהבלשייכו

הסנכנאיהתרחאהחפשמבהקבדאלש

ןבןועמשיברהברתישארבבוהביתל
ונבואוההנשג"הרעמבןומטהיהיאחוי

הלעהשדעארידגלשןיבורחןילכוא

אמופלעהליתיקפנהפוסבהדולחןפוג

ירופצדייצםיאקדייצדחאמחאתרעמד

אימשןמרמאאלקתרבעמשהוהדכד

אדצתימיוהאלוקיפשאגשפהוהםומיד

ןמכחלצאאלאיימשידעלבמרופצרמא

.אילימחכשאוקדקפנשנרבדןמכו

'שרדמיבדוגבדהכןונתואוןותאןכדשמ

bפוטבןיירבראשאלוכבילמתיאשנרבו

והלוכדגעאושגרבבראתשאדהמכחד

ףדרמללילקהירבהיהאליכהןיירב

יגבשנרביאפועכשנרבדהידבוערתב

יאהנבלאתיביגנאפועהירוידלןיינב

אנוזמיתיאאפועינבלינוזמיתיאשנרב

יסאאפועןיערמליסאשנרב'אהנבל

דיבעואנמואשנרבןיערמיסמלאבשעב

ןיקתאואלזוקליטנאפועאמ'לעןיכרא

חבשמשנרביאמילעהיבליזאוהל

אפצפצמאפוע"האליעאכלמלםמורמו

בטייןעמלךכןינבואלוכיראמלחבשמו

אוההךלבטייאלביתכאלךלביטאךל

ןימחררעתאדחלשתארופצדאחולש

רופצןקארקייכ'ךלאבטואלאמלעלע

לחראדךרדבתוכלמוזןק'ךינפל

ךלוההגונרואכםיקידצךרדורמאנש

ףסויןינבןירתםיקידצםויהןוכנדערואו

לכתכלוההנבלתארקנאיהוןימינבו

אוהשםויהןוכנדעםהלהריאמוהלילה

םימלועהיחקידצאדלכ'ץעלכבבקעי

איהםייחץערמאנשהניכשאדץע

,הנותחתהץראאדראהלעהבקיזחמל

'אליעלדןיטבשרשעןירתאדםיחורפא

ןוגיאדאתתלדלארשיאדםיציבוא;

םאהתאחלשתחלשיאפוגדאשונלמכ

תאוםכמאהחלושםכיעשפבורמאנש

חכשאוהיבגלזאוםקוברךלחקתינבה

קישנוובגלעאיירבחןמדאבסיאגייבר

ךכיבתימיחנדהמכרמאהישירלהיל

בגאותורשרדמבבע.ךלהנקםחני

םהירבדמתשדחרשאםעטןיבתהררג

שרדמבלfרורמאםירחאתומוקמבוולא

םדאהיהשםשכלובמהןינעבונידמל"

המהבהתיהךכולשהניאשהשאלךלוה

שע"ורמאנשהלשהניאשןימלעתכלוה

הזו27iiבזכ
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הרודמהוניבלמריסהלוםימחרהתדמב

תנוכשאלןהימודווירזכאהומכתונוגמה

ןיאיכתופועהלעםחרלהיהיהדוצמה

דבלםדאהןימבקרתיטרפןהבהחגשה

ושוריפלבטיהבשוימוניאוריזגןושלךא

וניאהריזגןושלששריפלזאוהםנמא

המודאהרפבירהשםעטובאהיאלשלר

יתקקחחקוחהכרבלםנורכזיתוברורמא

יכלfרורמאןכיפלעףאויתרזגהריזג

("העוניברהשמלהלגנוםעטובשי

רחאםעטהבשוימוניאלfברהשוריפלו

השעמבהאנקליטמאוהשינפמרמאש

החגשההיכהרומרמאמההזיכתישארב

אוהןיקתשמםעטו"תיטרפםהבאיה

יכתרמאומצעברבדהשהאנקהםעטמ

םעטמורמואלןיאךאהילעםחירארובה

אלםהיטרפבחיגשמוניאםאשהאנקה

האנקהינפמועינמהםעטתולתלךרצוה

היהאלוותלפתברקשמאוהשינפמקר

ויתודמהשועשינפמרמאמלעקולחלול

ןבםדהיפשיפל'וכוםימחרהבקהלש

שרדמבעמלונאבהשרמאמהיפלםגלז

ידכאוהחולשהתנווכיכהארנתור

תבסבוהינבלעמהקלהבםאהרעטצתש

םלועלםיאבימחרהאוההרעצהוחולשה

ךרטצנכאו,םשבותככןיכירצהלכל

שודקהלשויתודמהשועשינפמשרפל

וירבדמארנשאוהורחאןינעכאוהךורב

וניאוםהילעםחרלהתיההוצמהתנווכש

םימחרעיפשהלרעצל'תיה'נווכהקרןכ

ארבסהויתורעגאלאםניאווחזוםלועב

םאהשכתונמחרהךרדמןיאיכתנתונ

הינבלעמהחלשוםיחורפאהלעתצבור

לזוניתוברלדועיתאצמןכוםטחשל

המגגלעדדוברופצכהיהאויתדקש

איההילזוגלטוגתאשהעשבהוהרופצה

תנשוי

לfרלםירחאתומוקמבאוהשרדההו

ישהתחגשהיכהארנתושרדהולאלכמ

הזןיאותויחהותומהבהיטרפביפאאיה

םיכובנההרומרפסבלזלודגהברהתעד

,םיהיגדכםדאהשעתוקוספמותיארו

תעדלושרדהולאבשילהצרנםאםנמא

ורמאשלfםרמאמםבשיילילשילfברה

מלזמולןיאשהטמלבשעלכךלןיא

יאנשלדגולרמואוותואהכמהלעמלמ

'ינותחתהחכיכןינעהוימשקוחתעדיה

ודיקפתתארמושךאלמלכוינוילעבאוה

'זנהרמאמברמאהזלווילעדקפוהרשא

הלקיבגלרעתאיפועלעאנממדאוהה

ןיאךא,רמושהתחתםרסמוליאכהארנ

שרדההזםגוהילעתיטרפםשהתחגשה

ראיתוכואלקתרבעמשהוהמאןורחאה

היאראיבהלןיאםגלוקתבלןינעה

אלןועמשיבררמאשהמוםיסנהשעממ

תחנשהלידגהלולשמהתגלפהלאkמא

ןינעםנמאשנועבולומגבםדאהלעישה

םשהיהיכרחאןינעהבשיילשילובמה

ירבדלןימהםויקלםיראשנהוןימהדוביא

םהבהיהשירחאוהחגשהםהבשילכה

םיקידצבםויקההיהישאוהןידהחגשה

רשאוהנוילישהרמאמלעןנובתהלשיו

םדאאוברהרשעםיתשמהברההבשי

המהבוולאמשלונימיןיבעדיאלרשא

לערמואהלזראשהמתעדירבכו,הבר

ינשהזברמאווכוךימחרועיגירופצןק

לשויתודמהשועשינפמדחאהםימעט

יתורזגאלאםניאםהוםימחרהבקה

''שארבשעמבאנקליטמשינפמרחאהו

השועשינפמרמאלזלודגברהיפל

עמשמשלרםימחרהבקהלשויתודמ

םיטרפבאוההלעתיותחגשהיכוירבדמ

ונכירדהלורזגאkניאיכןכוניאוםהבש
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ערוזהיכיאלכהרוסיאםעטיתשריפרבכ

םהבבותכשתישארבירדסהנשמםתוא

םינוילעהתוחכברעמאוהירהווהנימל

םיענמנוםתוחילשתלעמריבעמוהזבהז

ןושלוםדיקפתוםרצירמאמרומגלמ

זמרהוןוילכןושלמשרפלשיםיאלכ

"םשאבםיפרושוםילכמההאמוטהחכל

אלשהלעתיםשהםרכלזמרשרשפאו

ערזתאלךדשםג,האמוטהחכהבערזי

םנמאםיחופתלשהדשלזמרםיאלכ

מולכאלכןושלוהשושריפרהוזהרפסב

אלכאלכדחארדנבםיכפהינשסינכמש

אוחוימיםויםידידיומכםיאלכםהינש

לשתוחכהתועינמםשגהאלכיוןושלמ

רהוזהרפסבוםינותחתבלועפלמהלעמ

הלמלכןיקתאאמלעהבקארבדכלfרא

והיילעינמויורטסבדחודחלכהלמו

אריעזאבשעיפאךלתילוןיאליעןליח

המלכואליעלהלמהלתילדאעראב

אוההדאפקותבדיבעדחודחלכןידכעד

והלוכואליעלהילעאנממדאליעאליח

אנידלעןילטנאנידלעאנידבןיריזג

הימויקןאמתילקיפגדןמהיבןימייק

אמלעירבתיאדאמוימןנסמוהלוכורבל

הלמוהלמלכלעהינטלושתדקפתאו

האליעארחאאנממדאסומינלעןילאע

םקתוביתכדכדחודחלכלטנדארחא

לקחוהתיבלףרטןתתוהלילדועב

ןורקאוהלכקחוההלטנדןויכהיתורענל

ןמאוהלביהיתיאדקחאוההויתוקח

םימשתוקוחןורקיאןידכויתאקאיימש

קחיכביתכדיתאקאימשןמדןלאנמו

יתוקוחתאביתכאדלעואוהלארשיל

אלמלעאנממדחודחלכדןיגבורומשת

רסאךכהיגיגבוקחאוההבמלעבאעידי

אניזבאניזהאלעאלוןינייזףלחמלהיל

יתברחהבלהרמאךכתדדובהלתבשוי

רמאשרחאםעטהםנמא"לכויתיבתא

תנווכיכהרויהזהאנקליטמאוהשינפמ

,וקלחנהזבוונמחרהדצלעהתיההוצמה

םלענןינעריהבהרפסבלזרלשידועו

יאמיאמוחריברםשרמאוליאםיקוספב

חלשמאאלםאהתאחלשתחלשביתכד

םאהתאחלשתחלשאבאהתאחלשת

ביתכדםלועהםאתארקנשהתואתוכזב

הקתםינבהתאויאמארקתהנבלםאיכ

יאמוהלדנשםינבןתואיאמוחרלאךל

ונייהותרוכוסהגחבםימיתעבשוהנינ

םאההנהוהעבשםהשעובשהימיתעבש

אלשהניבלזמרהחמשםינבהםאאיה

ןיינפבתרדגנהניאשדובכלהבןתיואשי

ןיאותנובתלוותנולתלרקחןיאביתכד

תישארבימיתששלזמרםינבהוירפסמ

חלשפמשיוםהברבדלתושרךלשיש

םלועלךלהכירצאיהיכםאהתאחלשת

ןעמלאדכךוראולכשםלועובוטולכש

ךלחקתםינבהוםימיתכראהוךלבטיי

לודגדוסלזמורןינעההנהוהזהםלועב

הקעמתישעוםעטוהבורמורכשןכלעו

תתימםורגנאלשוטושפיפלעודיךגגל

הלעתייזתיבהנובהיכדועזמרנםדאה

םעלודגהםשהדוחייבוגגלהקעמהשעי

םשהתיבבםימדםישיאלווזועתניכש

תעדיותועיטנבץצקלםילפונהךרדכ

ימיתששמלופלהזהיהיוארלזראשהמ

היהךיאםרמאמבןנובתהלךירצוישארב

ןכשלכארבנאלןידעשרחאמיוארהז

ךליתבתכשהמןיבתשכואטחאלש

"ךתעדהונתתישארבתשרפב

אלירמוגוםיאלכךמרכערזתאל

שבלתאלירמוגורושבשורחת

ירמוגוךלהשעתםילידגירמוגוזנטעש

ארחוא27iiiגזכ
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'הוררעתיאאדחכןולארבחלאתאדןאמ

ץקחכומןאמאדהלמךירטציאאלד

יתאאדודחרטסמיתאאדדןחכומלבהו

ןוליעבלאלךכינינבוארחאארטסמ

קחרתאןיקדאנברוקואדחכןולארבחל

םיאלכדגבאדלעולבהדהינברוקימקמ

ךילעהלעיאל'ךילעהלעיאלזנטעש

הילךירטציאוךבאטלשדארחאאחור

?איידהמכרשכדאדבועאזחאלשגרבל

חורהאליעחוריולעירשאדבועההבו

ןישדקמשדקתאלאתאשדקתאלשידק

םישודקםתייהוםתשדקתהוביתכדהיל

.ולכאתאלתעדהץעמוינאשודקיכ

אמלעלתומםדאםירגאדלעהמוונממ

.ךרטצאאלדארחאאדבועיזחאדןאמ

ןחכוארומחורוש-המכוהמכתחאלע

.ןיגבודחירומחבורושבשורחתאליתכד

אדחכארחאארטיסארבחתאלרעתאד

ינסאןולשירפדןאמאמלעאשאבאל

:ןולשירפדןאמיכהףוא'אמלעבאמלש

עושחכתשאאלדןרסאאקד'גווגאיההכ

:אמלשיגסאשנרבירהאדחכזונויווט

יאמןיקדאנברקאדלעוימלעלעוהילע

.יאדכאדואלרמצלבהדנברקיתשפאוה

אלדאיבוברעהוהםיאלכןיקאלוכדאזר

'דאוהוחואנידאלכרחארטיסךירטציא

'נייזמלבהיתאקארטסאוההמהינברקו

,ןואירבתאהוחדאהעמבוהוחוםדארחא

אלדחכורבחתאדןינבוץרטסןיליאןירת

?ודיבאתיאוםלעלתלעותוהיונימאתא

יוהדןאמומ"קןוהלדרטסזידאמוידועו

הילערעתיאאדרוביחדאדבועבהימרג

הירשואמייקתאלליכיאלוירטיסןוניא

ןעברשיו'ךירטציאאלדרתאחוריולע

ןישידקיוהימלשדקחורוהיילעארעתאל

יתאדאמלעבוןידמלעבמלשלחכתשאו
הזמו

מאליחואליחלכרקעדןינבארחוא

'יחכאואליעלדאיילמפיחכאווהיירתאמ

ןאמםיאלכוהמםיאלכאמלעדיבמופ

תיבלאאדלאנורטסיבדארתאביהיד

ןאמויאלכידימדבעמלאלדןיגבאלכה

ענמדאתועינמאנורטסיבדארתאביהיד

יאלכןוהלדתדיביעמןיליחןוניאלכל

אליעלדאליחלייבוברעליעדאיבוברע

םיאלכדנבואדכאכלמדיבמופשיחכאו

אהערובוטתעדהץעמויזחאת'זנטעש

ץעףילחאואכלמדאדוקפינשדרמתיא

איילתהיבואלוכםילתשאהיבדםייחה

אליעלדאדבועבקבדתיאואתונמיהמ

שנרביעבאלוכבןנינתאהויארחארתאב

המכאדבועדבעמלואדבועהאזחאל

דיגנאאוהרחאהלמבינשיאוךירטציאד

אלדארחאהלמהיבאירשלהילע

יזחאשנרבדאתעשבהתו-ךירטציא

ךירטציאדהמכרשימךרואבתתלאדבוע

האליעאחורהיווליעאירשוקיפנודיגג

אתתלאדבועיזחאוהיאדאתעשבושידק

ןידכרושימחרואוהיאואלדומיקערואב

אלדארחאאחורהיוליעאירשוקפנודגנ

ארחארטסלשנרבלהיליטסוךירטציא

יוהאחוראוהההילעךישמןאמאשיב

יארחאארטסביזחאדאדבועאוההרמוא

השרדהבוםיתשפורמצהשרדביתכ

'בחמדןאמםיתשפורמצלעשורדויעבד

הומקואאהירשיאמאיציצבמיתיאןול

תומלשאבאנוקתבאשובלוההםתהלבא

םיתשפורמצהשרדותייזחאקדכאדבוע

,אתעשבאירשיתמיאלבאאמקונדבעמל

,ץפחבשעתוביתכדאתומילשביהיאד

אוההדםתהאהדאנמיקואתיציצוהיפכ

ידבעאלוחכתשאאתומילשדאללכ

.'תומילשב'כתשאאלדתעשבלבאהידעמ

.ייי



ביר(אעתלכ-

לכבותכשהמלערהוזהרפסבלfיתובר

אההיכםעטהואהרסחרענהשרפה

הרסחאיהוםשלשהנורחאאהלתזמור

יבאלונתנוךאהזןבהותאזההרענהןמ

יכוהזוהתומילשבאיהיכאלמהרענה

זמרולארשיתלותבלעערםשאיצוה

שנועןאכמןיבת"הלעמלשרשיתסנכל

'ולוקלקעיגמןכיהדעערםשאיצומה

ורוקמקספניכאכדעוצפאביאלםעטו

דוסךיתעדוהרבכו'שביוברחנרהנו

לבקמועיפשמדוסאוהותשאבדאהגוויז

היחיותנומאבקידצורמאראדהמכ

דוסוהלעמלםגופדילוהליוארוניאשכו

תורוסאהתואיבדוסבשריפרזממאביאל

והוארקןכלעואבאסמחורמתועפשנה

'וההנהורזםומהכרבלםנורכזוניתובר

שיהזלעףסומםבןתחתתאלםעטכ

שפנןיאאמוטבךשמנערזהשכיכתעדל

ורוזרמאחראדהמכםשהאבםינומא

םינביכודגבייבביתכו'םחרמםיעשר

.ךיתעדיןטבבךרצאםרטבךפחוודליירז

אשידקתירבל"עדןאמתורשרדמבו

םינביכודגבייבביתכהילעארחאושרב

אדרב'יםדקןמהאנקתילוודלםירז

םנורכזוניתוברורמאואשידקתרירבד

ןישועשםיעשרלםהלןידאלהכרבל

רייצליתואיחירטמשאkיבמופילשעלס

יתזמררבכיכאוהןינעהוםירזממתרוצ

תולצאנלארשילשןהיתושפניכךל

לאושישדקרמאנשוהזהשודקחרוקממ

שוובכינאביתכוהתאובתתישאריל

וליצאלעובזמרהשצמנךירפינממןנער

השודקהרוקממלארשילשןהיתושפנ

יכןנערוברמאוייללארשישדקאנש

אבאהרזממןינעכויתוריפדימתאיצומ

םינבהנשודקהםארקןכלעו,'ךערז

תיציצביאלכרתוההמלןיבתמאמההזמו

'שרדהילעמאנהליחתשאלאוהזמרהיכ

'דלעםעטודאמהזןנהוםיתשפורמצ

?רהנישארעבראדוסמןיבתךתוסכופנכ

תילטהיכםיהtלכלוהםילחנהלכאדל

'שלשתבאיצוהלםעטהזוםלוכמלולכ

ךותמתמררומחורושוריכזהםעטו

'נשהמלםיזמורםהינשיכדועו,ונירבד

שרוחהוהשקלזמרהשלמשהמרושינפו

םימחרקותמילבןידבןידגווזמםהינשב

המלזמררושהיכרמואדועשיו,םיתנב

ומעגוודזמשכויתשריפשומכהלעמלש

ליטהשינומדקההנהחכמאבהרומחה

סינכהלהשקהמהיהתזאהוחבאמהוז

הארנןכושדקלכיהבהאמוטהתרוחב

אצמוקוספבתורשרדמבלfיתוברתנווכ

רקנשדודאדןכסמםכחוןכסמשיאהב

'וכולאמסאדרומחרומחלעבכורוינע

ןיגרטקמההאמוטהוחכינשלזמרםהיכ

אלשםדירפהלהוצןכלעלארשילע

המלזומריילואוגרטקלדחיורבחתי

ןנהורומחורושיליהיוקוספבונבתכש

•הז.-

תלועבהשאםעבכוששיאאצמיי

שיאההינשםגותמולעב

רבכיירמוגוהשאהוהשאהםעבכושה

גוויזותשאבםדאהגוויזדוסיכךיתעדוה

דירפמהווזועתרניכשבלארשיתראפת

םגופוףולאדירפמןגרנארקנםהיניב

השאהםעבכושהשיאהדוסוהזהלעמל

הטמלשהשאלםישניתשלזמרהשאהו

י"-.הלעמלשהשאלו-

הרענהתאשיאהאצמיהדשבםאו

'זנההדשהירמוגוהשרואמה-

,לבהובגרהנשםיחופתלשהדשאוה

וררועתנוהפורעהלגעדוסבשריפרבכו
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העורתבהלפנוחיריתמוחןכו"ךתירשמ

תבשוםעטו''ניכשלזמורהזוראהףקהב

האמוטכהאוצהןיאךתאצתאתריסכוי

.הלועותעקובהיהתוהמוקמתאאמטתש

תויהבוהלפתהתעבהתוארלרוסאלבא

םירבדהשינפמדבכנהםשבקבדבלה

,ושבשיושפנביאנגודילויםיסאמנה

ןיעמהמלענרשאכרוהטהבלהחרנווכ

רוסיאדוסןיבתןאכמו,ערןיאהאור

יפבותדובעיפכהתיהשרועפתרדובע

ירמוגורבדתורעךבהאריאלווהזתעבט

היהיאלוהשדקהיהתאלםעטוהזןבהו

םדאשכיכרזממאביאלדוסמןיבתשדק

?עינצבושודקבורהטבותשאםעדחייתמ

ןמעפשוהכרבםרונוןוילעדוח"לזמור

םולשהשועוהניכשלןוילעהתירבה

םעדחייתמםאםנמאהטמלוהלעמלמ

שגלפלאביןוילעהעפשהשםרוגשדקה

תוחכאיבמוהשדקהאיהשהלעמלש

ךלשיהזלעףסומםלועלהאמוטה

תריציםדוקםוייעבראלזררמאמתעדל

ינולפתרבתרמואותזרכמלוקתבדלוה

תבבהכוזוניאששיםימעפלווכוינולפל

הזבהזםלועלורבחתיאלוםלועלוגוז

דרפתתוהשדקאיהושדקאוההיהיו

?דאהתריציתעביכעדוםלועלםתליבח

אצומהכוזםאוגוזתבולןימזמחבקה

'ימעפלובוטאצמהשאאצמנשותאיצמ

םדוקרחאלאשנתשלעהבהכוזוניא

הבהכוזוניאםימעפלוהבהכוזןכרחאו

'יתוברוישדקהוהשדקהדוסוהזוםלועל

ולאתרותכהשלשודמלהכרבלםנורכז

התיבםידיחיבישומםיהלאקוספמ

םיררוסךאתורשוכבםיריסאאיצומ

הלחתבוגוזתבבהכוזההחיחצונכש

"התיבםידיחיבישומםיהלארמאנוילע

ימו

רמאו"םכיהלאילםתאםינברמאנש

תירבהשרמולכיבמופילשעלסןישועש

ןינעכומתוחארקנההלעתיםשהונלןתנ

ריסהושדקתרירבתואבםתחויאצאצו

הלרעהוהעירפהדוסבאמוטהחכםשמ

לשעלסועבטמאוההזההרירבההגהו

ידאלוךרבתיוהלעתיאוהךורבשודקה

והוסינכהוורוסאואיבבוהואמטשעשרל

אuךלמלשומתוחופייזוהאמוטהתוחכב

רמולכםירזממתרוצרייצלוהוחירטהש

הרוהטהמשנסנכהליוארהיהשוקמבש

סינכהלוחוכירצהושדקחורמהבוצח

הארנךכהאמוטהתוחכמהאבהחורםש

השקלfראאמוחנתבורמאמההזיפיל

דציכ'גיכשהחכלשרמאוהשףאוגהחכ

ףאונהוםוי'מףוסלותרוצהרמגנרכזה

ר"צאימלשאהותודמועהבהוהילעאב

לוכיבכףאוגהתרוצואשיאהתרוצהזל

'רפלדועשיורייצהחכשתישתךדלירוצ

חורמהבוצחההמשנהלעיבמופעלס

םגהזהםלועהילוליגבהואמטששדקה

ןוניאןיאכזאבארארהוזהרפסאוהןוכנ

ןוהביערתאאוהךירבאשדוקדלארשי

אדאמייקתיןוהלבהיוןימעראשלכמ

תיחנאלאדתאהיבתיאדןאמלכד

היליעאלדתואיאקדכריטניאםנהיגל

אשדקדחימשברקשמאלוארחאתושרב

רקשמדהמכאהברקשמדלכדאוהךירב

םינביכודגבייבביתכדהבקדאמשב

"ודליםירז

תרמשנוךיביואלעהנחמאצתיכ

תעדירבכעררבדלכמ

kרשיתומחלמתמחולהאיההניכשהיכ

והזוהרהטושודקהבגוהנלךירצןכלעו

ךינחמברקבךלהתמךיהלא'ייכורמא
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'תולגביהיאדאנמזלכדאוהיכהיאדולא

אנמזבהחמשירקיאאלארפעבתביכשו

ירענתהרמייוהלםוקיוהבגלית"הבקד

םיקיואדחכןורבחתיוירואימוקרפעמ

אתוודח'רקיאאתוודחןידכארפעמהל

ילייחהמכןידכיאדוחמשבןידכואלוכד

אתוודחלאתינורטמדהלבקלןיקפיד

וחצפועבנהוירההאדכאכלמדאלוליהד

'ייםכינפלךלוהיכביתכוהנרםכינפל

אבתאלםעטויtiרשייהלאםכפסאמו

אלםעטםגישודקרדסביפשמשהוילע

םימעפםוקתאלדוסבהנמלאדגבלובחת

•יפרבכוהרצ

םעטהףיסויאלונכיםיעברא

אטחביפמרפסמל

לעותוכהלףיסויןפםעטהזוהוחוםדא

יהלאשוריפתעדיוהלא

עודיוטשפושידברושםוסחתא

ילואוימחרתדימבונכירדהל

לאמשהמרושינפוותכשהמלדועזומרי

לשרושםסוחולאכהטמלרושםסוחה

דועשיו,תוכזוילעהרויאלשהלעמ

םירישישנהםעררושמהשנועיכישרפמ

פשאלםארושבלגלגתהלתולבטלש

הרמאקחילבלויפרעפשיפלוהבושתב

ולהרתוהיכושידתרושםוסחתאלהרוב

"םוב"תשרפלוכמסכעו



רשר ...אבת

"ולכאתץראהבוט

תשרפהכמסנ'וגורשעלהלכתיכ

םנינעיכםירוכבלרשעמיודיו

.ינואביתלכאאלםעטוי''פרבכודחא

לכאהלךירצרשעמהיכעודיונוונסמ

ביתכויחהמשביתאודבעאדכהחמשב

הניכשלברקאוהיכךיהליינפלתחמשו

יכתונינאבולכאאליכהילאהדוותמו

ונממיתרעיבאלו'ןנואלרוסארשעמה

לכיהבהאמוטהתוחכוסנכיאלשמטב

עודיתמלונממיתתנאלםעטםגשדק

ליטהשומהךאלמתבסבתמבאמוטחיכ

ונממינואביתלכאאלמ"ו"אמהוזהב

אלםגהאמוטוונינאםשלןשירפהאלש

םהשתודוסיהולגלגהתוחכלםהמןתנ

יתישעקרמשלןשירפהאלוםיתמםיפוג

אלשיהלילוקביתעמשםואוךיתווצמ

יתישע'הלעתילודגהםשלזמרהוחכנל

הילאוהניכשההכנלינתיויצרשאלבכ

איהיכךשדקןועממהפיקשהרמואהיה

תאזימאדכלפשהםלועבתפקשמה

ףיקשהםימשמביתכירחשומכהפקשנה

ריטממיננהומכםימשהןמםעטו.ונוי

ינוילעה"משלזמרהוומשהןמםחלםכל

יקעיכלארשיתאךמעתאךרבתםשמו

םעלבדוסביפשומכםשמלארשיתקיני

הלעמלאוהיכןוילעךתתלםעטוהזו

דוסבריפשומכתוגוילעהתוחכהראשמ

יתמבלעוהביכרידוסבהלעמלקרתייהו

תראפתלוםשלוהלהתלוםעטויץרא

אוהkרשייהלאיכהכרבלונורכזברהיפ

הזבוךיהלאאוהלודגהומשוךתלהת

תתאופהעתראפתיכנשןינעכךתראפת

יפתעדירבכותראובמותנווכו'ןאכדע

יבאבחאבםעטהזודודלהלהתמהלהת

היהועטויפרבכשודקםעךתויהלםעטו

תוכזבורמאשלזררמאמיפרבכוהידי

תישארוארקנשםלועהארבנירבדהשלש

יתאבההתעהנהורמאנשםירוכבתוכזב

'ישאראיהיכםעשהומדאהירפישארתא

רבכודרפיםשמורמאנשםידרפנהםלועל

ץראבתויולתהתוצמהלכשילרנו,'יפ

יראהאיהשהטמלשןידהתדממתועפשנ

•ץראהלאאבתיכהיהודוסוהז'נוילעה

תוצמהתיה'אנטהןהכהחקלו

אוהיכןהכהלאותאבה

םהםירוכבהוןינבהתישארודסחהשיא

'רטמיגבאנטהירמוגומדאהירפתישאר

םשהיכתעדיוןאיבמהיהומשליכינדא

ינפלותחנהוםעטוןידהתדמלזמורדאב

חבזמבהזופרהניכשהיכךיהלא'יחבזמ

גיהנמהאוהוךלמלןורודאיבמהםדאכ

"קדצבלבתטופשיאוהורמאנשםלועה

ארומבוהיוטנעורזבוהקזחדיבםעטו

חכבתלעופשכזמורהקזחדייכיתשריפ

תדמבהיוטנעורזבוהלעמלשןידהתדמ

'גשםימחרתדמלזמרלודגרומוהפריידה

.לודגרמאו,'ארותןעמלהחילסהךמעיכ

הלודגה"ךלרמאנשדסחהןמהתלבקיכ

דסחלדגויתכוילעלודגךדסחיכביתכו

?דמחידילעהתיהםירצמתאיצייכתעדיו

•תורכזנה

התעו
ירפתישארתאיתאבההנה

"'וגויזילתתנרשאהמדאה

ךרדרבדהתעדעיכקוספהרדסבןנובתה

וניתובאיהלא'יילאקעצנוורמאברתסנ

יחזהוקמהkונאיביוםירצממייונאיצויו

ילתתנרשאורמאכהלגנךרדרבדהתעו

יכןינעהווכרבהדוסבהזיתזמררבכוי

רבדמתעולעתילודגהםשלרבדהתעדע

''יברקויהםירוכבההיkיכארשיתסנכל

'נשתנתונהאיהיכזזילתתנרשאםעטו

סויג



אנת.'
"י

האמוטה'וחכמאבולגהןמזבוםייחרוקממ-

תעתלמלעררועתהלךלשיותעבתלמבו

.יגאורמאנשןוצרתעאצמתםימעפליכ

תעהרבחתהביכןוצרתעייךליתליפת

תסנכותודחאבתויוההלכזאןוצרהםע

התואבוהאולמבהנבלהותומילשבbרשי

הצפקהתלועותלשומןידהתדמןיאהעש

תותיעשיםנמאערעגפןיאוןטשןיאהיפ

האמוטהזחאתהבהבוטהללכמןניאש

איההערתעיכרמאנהזלעושדקלכיהב

םינקתמויהםינושארהידיסחהןכלעו

םשהינפלמרבדשקבלםאובבורונצה

הכרבהזאוןוצרתעלםעיגהדעהלעתי

םויקוהסנרפםילבקמתוחכהלכוהיוצמ

התאוורבשיךילאלכיניעוהזםייחוןוזמו

המתעלכבאלוותעבםלכאתאםהלןתונ

אבילאו3עוךידיתאחתופויפחאביתכ

ךלמההמלשדרישכושדקהלאתעלכב

הערליתעהמכיפהזקמועלםולשהוילע

רחאיפווגותומלתעותדללתעהבוטלו

םינבלםידגבויהיתעלכבורפסףוסבןכ

ינימלכןקיתרסחילאךשארלעןמשו

ידילעןוילעהןבולהתכשמהבםיתעה

ורוניצהךרדהלעמלמןמשהקירהבוצרה

.והזרסחילאךשארלעןמשווהזונוילעה

ךצרארטמתתלםעטוותעבןתיוירפרשא

רטמלהילעאנהנוילעהץראהלעזמרה

ימשהןמתלבקמאיהיכםימהתשת"משה

יתזמרםיברםיוגתיולהודוסוםינוילעה

לשןחכבוסנרפתיתומואהלכיכרבכ

ןתונוןנוחקידצורמאנשןתוכזבולארשי

אלועשרהזלדוסוהזגחהירפבעודיכ

םנמאיעיפשמוניאולבקמרמולכםלשי

ךנתנוםעטוןתונוןגוחםלועדוסיקידצ

אוהיכיפךותמןיבתבנזלאלושארלוי

יפרגכזוגוימרכהתאהרטוגינומשךפה

תייהו

דימיכרמוגוןדריהתאורבעתרשאםויב

תוכלמלועםהילעולבקיץראלןתסינכב

םעטהזוץראהןתואאיקתאלשםימש

תמקהםעטווגוץראהלאאבתרשאןעמל

דחייתנאוההםוקמהיכלביערהבחבזמה

ידכדובכהלקולחלוןידהתדמתדובעל

םשםיקהלהוצונילעהניכשהלועלבקל

םדוסיתבתכרשאכומילשםינבאמחבזמ

.רותהםההםינבאבובתכישוחבזמהדוסב

:"הזלכןבהודעלונביהתתחזהבאהאדכ

הu"רמוגוםעהתאךרבלודמעיהtעטו

יתבתכשהממיבת'וגוהללקהלעודמעי

'יפרבכרתסבםשועטויטבשהומשדוסב

.גוילעהבכרמבגופהטמלםדאהאטחיכ

.םשוםעטהזושיאלפשיוםדאחשיואדכ

דוסבןיבתומאוויבאהלקמםעטםגרתסב

עוסשםאהיהוויתשריפרבכוםאובאדובכ

יתשריפרבכיונוךיהלאילוקלעמשת

הרותהנשמבהרובנהיפמרבדיהשמיכ

"לוקלעמשתעומשםארמאיןכלעו

ןוילע"יזךנתנוםעטורתסנךרדךיהלא

ורבםעטויץראיתומבלעוהביכרידוסב

ןינעהו'יחופתלשהדשאוההדשבהתא

?"חתפיםימחרלוילעךפהתןידהתדמיכ

םהימשהםימשהתאבוטהורצואתאךל

םיהלאאריו'נשבוטםיארקנהםינוילעה

נורכזיתובר'נווכ'תיהןכובוטיכרואהתא

,ןמחנברימאםשורמארתבאבבבהכרבל

תריבברחשםוימאדסחבררמאאפפרב

בוטהרצואמןיאצויםימשגהןיאשדקמה

.ןמזבבוטהורצואתאךל"חתפי,רמאנש

ןייורשוםוקמלשונוצרלארשיןישועש

בוטהרצואמןיאצויםימשגןתמדאלע

ןייורשןיאווקמלשונוצרישועןיאשןמזב

'בוטהרצואמןיאצויימשגהןיאןתמדאלע

אבהקסופוניאשהכרבועפשלזמרהו



ויר איבת

זרדמיכ"חלשיםעטוירבקבןהינב

יפרבכוןידהתדמלוילעךפהתםימחר

דחוימהםשהבותכהריכזיםעטהמ

ןכתיוםימחרתדמאוהיכףאתונערופב

מעורביכינתבזערשאדועשרפל

הדומלגוהבוזעתויהלילתמרגךיללעמ

רזעלאדרהוהבוזעךלרמאיאלךפה

בשינתבזערשאיונכיכריפאשמריוומ

דמועאוהשםולשהוילעוניברהשמל

םלזמלרמואוארשילשןתונערופתעשב

ינתבזעשינפמםכלשיהזלארשילש

?"קבדיםעטוייתורהזאלםתעמשאלו

ןידהתדמלזמרהיכתעדירבדהתאךב

ולרסחותלכיכןבהוםהילעלוחתש

התאריכלכהןמהלולכההלכלזמרהו

'חדקבופחשביהככייתשדקמואבםיוג

תפחשםהווינערופינימזהזקוספבריכזה

והזןוקריוןופדשברחרוחרחתקלדתחדק

"םכיתאטחלעעבש-

הזיתבתכריהבהרפסבו

םאתשרפב-

תווצק'זהדגנכןהןהולאןבהויתוקחב

רפסבורוקהןמאוהתפחשונזמרש

םימבםמהתאךלמהרמאהריציה

וברצוהזבהזןפרצורשקולרשקו

שפנבןטבירפוהנשברוקוםלועבץרא

"םוחהןמאוהתחדקהבקנורכז

שאבן"שהתאךילמההריצירפסבו

וברצוהזבהזןפרצורשקולרשקו

בשארוהנשבםוחוםלועבםימש

ולאינשלזמרהוהבקנורכזשפנב

עירכמלזמראוהתקלדוםלועתועורזל

אוהיכירחאתקלדיכןושלמןושאר

אלרוחרח-םלועתועורזמלבקמ

אוהברח,ןינעהיפלהמודוליתאצמ

'השקהוברחבאדכהרובגלףנע

לעהביכרייפשךרדכהלעמלקרתייהו

םויהךוצמיכנארשארמאויץראתומב

השמלתרבדמהניכשהיכושעלורומשל

לוקלעמשנשונתואהוצמהאיהיכרמוא

היההיפמהערמיכךרבתילודגהםשה

ירמוא

יכנארשאירבדהלכמרוסתאלו

uמשוןימיםויהםכתאהוצמ

הניכשהםדבעלירחאםיהtירחאתכלל

לודגהםשהתוצממרוסנאלשתרמוא

ינאתארקנאיהיכיכנאארקנההלעתי

טמשוןימירמאויכנאארקנולדגהםשהו

יהלאוףסכיהלאיתאןושעתאלםעטכ

םיארקנהםהולאמשוןימיםיארקנהבהז

•'יפרבכוםירחא

ירמוגוהמוהמהתאךביי-חלשי
רשאךיללעמעורינפמי

הרובגהיפמרבד"השמיכיפרבכינתבזע

ינתבזערשאינפמייחלשיתרמואהאיהו

תועמשמכ"תאתבזערשארמאאלןכלו

רבדיהשמךאהשמירבדויהיםאטשפה

רזעלאדרהוהיפכוהיפיכהניכשהיפמ

בשינתבזעיונכיכבתכלfאשמריוומ

דמועאוהיכםולשהוילעוניברהשמל

רמואוןהיתונועלעןיקולארשישכהאורו

שרדמביתאצמוירבדלהיארויךכםהל

םשכלארשיחמשישכיתמיאבקעילג"

רמאהשקרבדשיקלןבןועמש'רשרדש

תרעמבהקולבקעיןאכןיאטוחלארשישכ

לארשיבהלואגאבתשכךכיפלוהלפכמה

Eרשישכרעטצמבקעיןכןהמעחמשאוה

ךכיפלוהרצבאוההרצבןהשכוןירעטצמ

ןהמעחמשאוהלארשיבהלואגאבתשכ

םכיתובאבוםכב'זידיהתיהוהזלזמרהז

ינבtדראיכוניתובאלוםירצמונלועריו

לעץרעטצמתובאהשעמשמהלואשלבא

:ןופדש



אבת

רושבהחיבסריכזהוםינוילעהתוחכה

יכרמאנשרומחבהליזגוהתלועפיפל

רומחלרושהםידקהו'ומע'"קלח

בושיאלורמאובלחוןייריחמאלבואדכ

םעטוןועשותתחנוהבושבןושלמךל

'אמוטהתוחכועיפשייכךיביואלתונותנ

ומתסניכעישומךלןיאותומואהלע

bרשילןיעיפשמהימחרהודסחהורוניצ

םימשברואירואמלכרמאנשןינעכ

תוחכהלכשרמולהצורךילעםרידקא

בורבםעטוהבוחםהילעודמליינוילעה

ךרביוקוספמלכתלמיפתעדילכ

לכרסוחבןכויפרבכולכבםהרבאתא

אוהוהשאוזלכרסוחבםירדנבלfראו

בללעםששיאןיאודנאקידצהןינעכ

פוצרפודלזמרהבבלבוטבו"יפרבכו

זרבלועהזןבהובלובוטןיארקנה

וברחבאדכהשקהןידהתדמלשהלוע

דבכנהםשהתאהארילםעטושקה

אוהךורבשודקהלזמרההזהארונהו

דבכנהםשבםיזמרנהוזועתרניכשלו

רובגהולודגהריכזהאליכןבהוארונהו

םתויהבו,דסחהלעהרומהלודגתלמיכ

ודסחןיאםהיתונבוםהינברשבםילכוא

יאיכרובגהריכזהאלםגםשתלעופ

עוהיביואחתינותנםהשכרכינותרובג

וטעמשהערמרחאינורחאהםיאיבנההז

העשהךרוציפלםוקמלשוחבשבימעפל

ןיאשרויהאלהזילוליכךכהערמםגיכ

וילעוניברהשמורמאשהמלעטעמל

הכרבלונורכזיתוברורמאשהמוםולשה

ירנידןיפלאףלאולויהשךלמללשמ

יאנגאלףסכלשבותואןיסלקמויהובהז

הכרבלונורכזארזע'רברהבתכולאוה

רואהלעורמאנולאםירבדיכתעדירבכ

גשיה:יןבהוונושלןאכדעןושארה

אלו

לכהךפושהםלועדוסילזמרהןופדמ

גורתאלזמרןוקרי"הטמלשםינפב

םנורכזוניתוברורמאשןינעכקוריאוהש

לשטוחוהתיהקורקרירתסאהכרבל

יכךדבאדעךופדרוהילעךושמדסח

ךימשויהוםעטוהערלוילעוכפהתיםלכ

ראהוימשהשןכתי'שחנךשארלערשא

לזרבותשחנןינעוינוילעהםהםירכזנה

שוריפהיהיואתורוניצהקספהלזמר

לעלזרבלועןתנוןינעכןידלוכפהתיש

תראייןתיהזיפלעהרויורמוגוךראוצ

דריםימשהןמרפעוקבאךצרארטמ

ימשהןמלבקירשאעפשהיכרמאךילע

שבירפעוקבאהיהיםינוילעהץראהו

רפעבןתיאדכרפעקרםינוילעהםיממ

ןכשמהעקרקבהיהירשאפעהןמווברח

וילעדרםימשןמרמאו"ויתשריפרבכו

רצואמימחרימשגעיפשמותויהתחתיכ

'ירכזנהרפעוקבאעיפשהלךפהתיבוטה

עפשהתעינמבוביואלםהלךפחיוןינעכ

וניתראפתוונישדקתיבאדכהלוג'ניכשה

סונתםיכרדהעבשבוםעטוהזןבהו

תייחו'העבשהםעטיתזמררבכוינפל

המלזומריץראהתוכלממלכלהוועזל

ימרכםימרכהתאהרטונינומשבותכש

"הזןבהויתרטנאלילש

השלשריכזהךיניעלחובטךרוש

ךפהןאצורומחורושםירבד

השלשלזמרהןאצרומחורושיליהיו

רושההזםשבםיארקנהםינוילעהתובא

זמרהוbמשהמרושינפורמאנשלאמשב

הרבאלשורומחאדרומחרובנהתדמל

רהרמשמברעונהםולשהוילעוניבא

ןושארעירכמלזמרהךנאצחנושאר

ןאציגאצהנתאורמאנשםדאארקנה

לכללכהנהוםתאםדאיתיערמ



?יר םיבעכ

אלהתעדעוהתויהתעמהאובנהיתלבק

זמרסולקנאםגותואבגהלתושרהנתנ

אמתייראונשירשאתאיכםגרתשהזל

כתיםוראםגרתןתנויוםעםגרתאלו

ןוניאוהלוכאמלעיומוןמןומקדאירד

."םדקןידאמויאנמעאכהןימייקד

דעםקימלןידיתעדאירדלכתואנהלא

אכהןימייקןוניאןוחלוכאמלעלכףוס

kרשימםיאבהתורודהףאהנהויאנמע

תומשנהו'העובשבוהלאבהרותהולבק

הרותהלבקלוצראלםלועהתומואלש

רהמעיפוהומלריעשמחרזורמאנשוהז

חכרבלםנורכזוניתוברורמאו'ןראפ

הארץראדדומודמעקוספבהזןיינע

ינחלשםיהלאיייכדוסו"םיוגרתיו

אוהךורבשודקהלזמרהשיתשריפוחורו

הנעלושארהרופםעטויוזועתניכשלו

יכזומרלהכרבלונורכזלודגהברהיפ

ובבלרשאלכורמאציאלקיתמשרושמ

ללכרהרהאלודבכנהםשהםעםלש

לאו,הבהדומדילויאלהרזהדובעב

ץירפןבדילוהוותכהןמהזבילעהשקת

'רפללכואאלולודגדוסורבדהתמאיכ

ינאו,הכרבלונורכזוירבדןאכדע

לזברהתנווכיכילואוןיבאאלויתעמש

קידצהוושדחהקרויגבןיארקנןיאיכאיה

קידצהיהיםאקרשדחןבדילויאל

םדךפושוץירפאוהשאצמתםאווהומכ

ודילוהקידצההזשץירפהןבאוהיכעד

היארהוןושארהויבאקידצההזהיהאלו

יכרמאנשםיקידצהקרערזארקנאלש

םנורכזיתוברורמאוערזךלארקיקחציב

,אלוקחציבלעמשיבאלוקחציבהכרבל

.םעטויושעבאלובקעיבקרקחצילכ

תופסםעטכאוההאמצהתאהורהתופס

םירכזנהםיראתהיובירךלהשקאלו

טשפהיפליכףא,הזןבהותולכיהרפסב

ןעמלםעטורובצלדיחיןיבקלחלשי

ירבדםהיכףאםכיהלא'יינאיכןועדת

"הניכשהיפכויפיכשריפרבכהשמ

.םיבצנםתא

םכדבלםכתאאלו'יבצנסתא

תלמ'יפרבכתרוכיכנא

תרירבהתאםעטויכנא

אוהיכשרפלןכתיתאזההלהתאותאזה

קידצלזמרתירבההנהויתירבתאזומכ

היתאצוח'נשאוהווזועתניכשלזמרהלו

םעטכרמוגובננהתיבלאהאבוייםאג

ירמוגוהקניאל

רמוגוונמעהפונשירשאתאיכ

וניתוברםנמאעודיטשפה

הברתומשהלאובורמאהכרבלםנורכז

'ידיתעםיאיבנהשהמףאקחצייבררמא

תאביתכדיניסרהמולבקםלכתובנתהל

ונמעהפונניארשאתראוהפונשירשא

ןהשרבכוארבנשןתואונשירשאםויה

?ארבהלדיתעשונניארשאתאוםלועב

םויהונמעאלאןאכביתכןיאדמועונמע

ןיאשתוארבהלןידיתעשתומשנהולא

יירבדאשמרמואאוחןכוהדימעםהב

דיבאלרמאנאליכאלמלעיכאלמדיב

ודיבאובנההתיהרבכשךדמלליכאלמ

רתסבשארמאלמוא'יעשיןכויניסרהמ

םיהtאייהתעוינאםשהתויהתעמיתרבד

הרותהנתנשכהיעשירמאוחורוינחלש

תאטח28iאחכ



"םיבצנ;":

הימדיבבותכהרמאשוהזווכפהורבד

תיבתאיתרכווזםאנםיאבםימיהנה

אל,השדחתירבהדוהיתיבתאולארשי

תאזיכםתובאתאיתרכרשאתרירבכ

רחאלארשיתיבתאתורכארשאתירבה

םבללעוםבלביתרותיתתנםההםימיה

בלהתושעלערהרצילוטבוהזוהנבתכא

ידוערמאיךכלויוארההשעמועבטב

םעלילויהיהמהוםיהלאלםהליתייהו

?זתאועדויחאתאשיאדועודמליאלו

,םלודגדעוםנטקמליתואועדיםלוכיכ

וירוענמערםדאהבלרצייכעודיבו

םרציהלכתשאלאםתואדומללםיכירצו

לאקזחיברמאנןכוירמגלאוההןמזב

תראוהשדחחורושדחבלםכליתתנו

ברשאתאיתישעוםכברקבןתאיחור

ועבטלזומרישדחהבלהווכלתיקוחב

ורמאשהמוהזוןוצרהוץפחלחורהו

םינשועינהוהכרבלםנורכזוניתובר

תומיולאץפחםהבילןיארמאתרשא

יכהבוחאלותוכזאלםהבןיאשחישמה

לבאץפחםדאבהיהיאלחישמהתומיב

ןיאךכיפלויוארההשעמועבטבהשעי

הבוחהוובזהיכהבוחאלותוכזאלםהב

י.הכרבלונורכזוירבד3עץפחבןיולת

תאוםימשהתאםויהםכביתודיעהםעטו

םימשהkארקיוהז'ינוילעלזומריץראה

ויהםהיתשיכומעןידלץראהלאולעמ

ץראוםימשילעינאדיעמןכותרירבב

"הכרבלםנורכזוניתוברירבדבםירכזנה

חתפרזעלאיבררהוזהרפסבו

ידעםתאורמאו

אעראואימשןיליאןנינתירמוגו"םאנ

ובימשהתאםויהםכביתודיעהביתכד

א.ןידקפןוניאלארשילבאץראהתאו

ןיליא-

יכהורעמלשהמארקותאטחלעתאטהז

יכהאמצהטמלשהמקרהזעהמאיה

התבהמאבהמאלקבדהלתקקותשמאיה

םימחרהגזפילבםהינשתורבחתהבו

ןכלולכהתיחשייכםלועהןברחאוהזא
םעטהזורמוגוולחולסייהבאיאל

הדרפהבהצראלכהפירשחלמותירפג

אלוערזתאלןכלוםינוילעהםימהמ

יכשוריפםהלקלחאלוםעטויחימצה

קלחקרםימשאבצקלחםניאלארשי

תעמשוךיהלא'יידעתבשו'הלעתי'וי

התאםויהךוצמיכנארשאלכ,ולוקב

ברהבתכ'ךשפנלכבוךבבללכבךינבו

ובשייתעדיפלהכרבלונורכזלודגה

ןבןיארמאשהמלזומרייכלודגדוס

'ףוגבשתומשנהלכולכישדעאבדוד

ונורכזוירבדןאכדעוביתרבדרבכו

"ךינבוהתאורמואבןויכהפיוהכרבל

ירמוגוךבבלתאךיהלא?ילמו

ורמאשוהזרכזנהברהבתכ-

רהטילאבההכרבלםנורכזוניתובר

לכבוילאבושתשרחאיכולץעייסמ

בותכהןמהארנוךתוארוזעיאוהךבבל

תושר'תיההאירבהןמזמיכרמואוהזןינע

לכוערואבוטונוצרכתושעלםדאהדיב

תוכזםהלאהישידכןכהרותהןמז

יערבםתוצרבשנועובוטבםתריחבב

בושבהריחבההיהתחישמהתומיבלבא

ןיאשהמלבלההואתיאלועבטםהל

הלמהאיהוללכובוצפחיאלויואר

הלרעהואתהוהדמחהיכןאכתרכזנה

בושיהואתיאלוודמחיאלשכוןהבלב

ואטחםדוקהיהרשאלאוההןמזבםדאה

המועבטבהשועהיהשןושארהםדאלש

ונוצרבהיהאלתושעלוליוארהיהש



חיר ךליו

ונוצאודעומלהאבובציתהועשוהיתא

"דעומלהאבובציתיועשוהיוהשמךליו

הכרבלםנורכזורמאשהמתעדירבכ

רמאשוהזורמוגוהתיהיגזוידלשתרבש

עדועשוהילשותעעיגהרבכיכךלבר

ןורחאהינפמןושארההחדנםלועליכ

אלןכלעושארתויהלותעעיגהרבכש

תרבוקשידובכהרחאףדורםדאאהי

ןוכייחבשידקבונקתןכלעוהילעב

רובעבלארשיתריבלכדייחבוןוכימויבו

אלמכהתריבחבתעגונתוכלמןיאיכ

לאוגהתאיבלעןיללפתמונאשכואמינ

לארשילכייחלעללפתהלונאןייואר

ונמעוכזישםהיסנרפוםהימכחללכבו

סנרפןמזעיגישכשלאוגהתאיבבדחי

'וינפמהחדנןושארהורודסנרפלדחא

יחדמתוינעתדאמקקרפבורמאןכו

רמארהוזהרפטבו'ארבגימקמארבג

אשמשריהנןינשןיעברארזעלאיבר

ןיעבראףוסלשינכתיאולארשילוהל

ביתכדאהןועמשיבררמאארהיסריהנו

אהואוהיכהיאדוטפשמאלבהפסנשיו

לבאארקלהיליקונןנאואירבחורעתא

ךירטציאהוהאלוכורעתאדהמלע

שנכתיאדשנרבדאתלעותלואמלעל

רמתיאאהויזחאתייומוןוטמאלדע

אבקונורכדאליעלמןיקפנדןיחורלכד

אטמאלארוכדדןינמהןאשרפתמויקפנ

ארחאאתאוהיבקונןידהבגוודזאלאנמז

אנמזאטמדןויכןיגבאדהבביסנתאו

אמלעבקדצירעתיאדכאגוויזיאהד

יאהלהילשינכאמלעיבוחלעדקפמל

ליטנורחאיתאואדהבביסנאוהדארחא

ךירבשדוקהימקןיגויזןישקאדלעוהיל

אוה28iiבחכ

ןידהסאלוכואימשוןיליאלעןליא

בקעאד.יתרחברשאידבעווהיילע

התאוביתכוהתאידבעילרמאיוביתכד

דודודודאדירמאדתיאו,ידבעבקעי

דודאדידבעדודןעמלביתכדירקיאדבע

?ההביתערתיאדאוהינאיכיאמאהאליע

שממןוניאאוהינאבקעיאוחהבודוד

ארקןנינתד,ילארצונאלינפלד

ארקיוביתכדלאבקעילאוהךירבשדוק

אוהךירבאשדוקלארשייהלאלאול

יגפלביתכדאוהאדהלאבקעילארק

המכאלכאוהינאךכינינבוBרצונאל

יכהדודאהדהיהיאלירחאורמתאד

ירהיארחאאהאיארתבתיאאלוירקיא

ץראהוםימשהיכשוריפבםתנווכךל

בקע"םיארקנהםינוילעהםהםירכזנה

התעמוהזןבהו"םאנורמאוהזודודז

לארצונאליגפלקוספהשוריפהיהי

זמרהיכךינפלדודכהיהיאלירחאו

םיארקנםהשםירכזנהדודובקעילםהב

אוהיכםעטויויתשריפרבכורוחאוינפ

הברמאנשהמדקשהרותלזמרהךייח

םוייעושעשםעטוהילעבהיחתהמכחהו

תישארבימיתששמםימיינשלזמרהםוי

•ויתשריפרבכוי

י

ו

י

השמךליו-

ךליו
- :

'וירמאיו'השמ

וברקןההשמלא

ארקתומלךימי



.ךליו

ארהיסדאתונטלושיאדוטולשיאלו

אמייקתגאדדועבטולשתאלואטמ

להאבובציתהועשוהיתאארקאמלעב

םעבכושךנהרמאקיאמוונוצאודעומ

ןחכשאאלוהנזוהזהםעהםקוךיתובא

אלאעשוהילאוהךירבאשדוקדיקפד

יתירבתארפהוינבזעוביתכדהשמל

תאדהמכאלאונוצאויאמיכהואירמוגו

הילרמא"ךיתובאםעבכושךנהרמא

תאדבגלעףאהשמהשמלהבאשדוק

ארהנאלמ"קתאךנהךתהבאםעוכשת

שנכתיאדגעא'שמשדהמכארהיסלרידת

ארהיסלארהנאלאלאשינכתאאל

אדלעושינכתאדכארהיסלריהנאןידכו

ונוצאואוהאדוארהנאלאחיכשךנה

אדלעוארהנאלעשוהירשקתאןידכו

'ןאכדעךיתובאםעבכושךנהביתכ

רכנאוהשםיהלאץראהרכניהלאירחא

ץראיהלאארקנדבכנהםשהיכץראב

יהלאטפשמתאועדיאלרמאנשלארשי

םלשורייהלאלעורבדיוןכו,ץראה

ובשיאלביתכו"תוצראהיהלאלעב

רשוךאלמלכיכהזיתזמררבכויץראב

יכרמאנשדבכנהםשהקרהבירכנאוה

המוהזוךמעלעוךריעלעארקנךמש

ןעיםולשהוילעאיבנהוהימרירמאש

ירמוגוהזהםוקמהתאורכניוינובזערשא

זמרלוכאלהיהוםהמינפיתרתסהוםעטו

היהיוינפתררתסהבוםיריאמהםינפל

לכהיחורתסאךינפמוךרדכלוכאל

המדאהלאונאיבאיכ"ינגרהייאצומ

.שבדובלחתבזויתובאליתעבשנרשא

םירחאםיהללאהנפוןשדועבשולכאו

•רמוגו

הרזחו

אלדבגלעףאויודבועחרסדאדלעואוה

אנמזוההבשינכתאהיאטחבךכלכחרס

טפשמביכהדיבעאלדומויןוטמאלדע

אטמדןיגבובוחבקדצד'גידהיבערעיאו

איההידידאהדהילביסנדארחאדאנמז

ןולשרפיאמאורזעלאיברהילרמא

רמאהילבהיארחאיתיואוהךירבשדוק

דיבעדוביטושנרבדתלעותאוהאדהיל

ארחאדאדיבהיתתנאלימחיאלדהימע

לעףאיודבועןרשכאליאהיאזחאתו

יחדתיאאלאתתיאאיההאיההילידדבנ

אכלמלואשיזחאתהימקמארחאיאה

ינמזאטמאלדעדןיגביאמאוכלמליטנ

דודליאדוהדוהוכלמאחדיאהלדודד

הינמזאטמדןויכהילליטנולואשאתאז

אתוכלמקדצרעתאןידכהילידתרימל

ויובוחבלואשלהילשנכואליעלד

הילידלטנודודאתאודודימקמיחדתאו

לואשלאוהךירבאשדוקידעיאליאמאו

הימיעדיבעוביטאלתומיאלואתוכלממ

אתוכלמבהילשינכדאוהךירבאשדוק

ליטנוהילעטילשהידבעימחיאלו

יעבךכינינביאהךכאתימדקבהיליד

ךירבאשדוקםדקןימחריעבמלשנרב

ירחאהימקמהיחדיאאלוגוודזיאדכאוה

רבדףסותלאךלברוילארמאיוביתכ

אוהךירבאשדוקהילרמאידועילא

ןמתימחאמלעאשחכאליעבתהשמל

ןמתימחארהיסלחלפדאשמשךמוי

אמייקאשמשדועבארהיסטילשדךמוי

עשוהיתאארקתומלךימיוברקןהאלא

ששנכתיונוצאודעומלהאבובציתהו

יאדאלאדועאלוארהיסטולשיואשמש

ךמקמארהיסשנכת"אעראללועיתתנא



שיר ךליו

תושרהיכבישנונאףאאוטחלדיתעש

לשותעידיהמדקשעשרההזלוהנותנ

םלועליכתיאוהעדיעשרותויהלהנקה

יובייחמהאוהונוצרובוטבאלוערברחבי

עדויהבקהוליאוהוארבהמלרמאתםאו

הזבשייתירובעהדוסדעילואוערופוסש

ןמדועשיויחקלףיסויליכשמהו"קפסה

ןתנועשומכיכורמאשםירחאםילבוקמח

ברעלתבשברעמםימכחידימלתלש

הנועבךכהטמלשיפונהיארבנזאותבש

תבשברעלתבשברעמאיהשהלעמלש

ומצעשדקמםדאהשכותרומשנהםיארבנ

ואבזאתוארבנהתומשנהשםרוגהטמל

שדקיאלםולשוסחםאודסחהתורוניצמ

למשנהואביהואתהתורבגתהינפמומצע

יזעןהןהוותבסבהאמוטהחורתורוניצמ

םימשידיבלכהלfראכעו,רודבשםינפ

רזעילאיברדיקרפבוםימשתארימץוח

םרצויירחאמורסשרשימםישנאלודגה

המןיאוידבאנויערםהיוגהיקחבוחטבו

: תורהנהימימשומכוםלועלהאנה

'םנהיגלששאללכאמםהךכםיהימימל

לכלםהערזםילםיכלוהשםילחנהלכו

לכברמאוהיליבדאנתבו'וכוםיברשא

הבקהינפלרמואםנהיגלשרשםויוםוי

לואשהביחרהןכלרמאנשלכאמילןת

יתזמר'בכווכוקחילבלהיפרעפוהשפנ

ירמוגושפנהילןתקוספבהז

ץמאוקזחרמאיוןונןבעשוהיתאוציו

לאהזהםעהתאאיבתהתאיכ

היהאיכנאוםהליתעבשנרשאץראה

קוספההזיכשרפלשיטשפהיפל'ךמע

יתעבשנרשאוהזועשוהילישהירבדאוה

בותכשהמאוהו'ךמעהיהאיכנאוםהל

להאבובציתהועשוהיתאארקהלעמל

לfרתעדמהארנהםנמאונוצאודעומ

ורמאיכךאוגואוההםויביפאהרחו
ולאוםדאהתריציבהטוסבלfר

עודירודלערזגאלמאקאלעשרוקידצ

בישהלילהארנהלאשהרקיעלעיכףא

תמדוקאיהיכףאםדאבתישהתעידייכ

ןוצרקרםדאההשעמלהבסהנניאןמזב

ןמזבתרחואמאיהיכףאוישעמבםדאה

יפליכתמדוקהתיהנהתעידילהבסוהה

חבהלשותעידיובתמדוקךכםדאהןוצר

ותעידי'מידקאלובייחמהאוהונוצרכאו

רזעיkיברברהבתכהזןושלבוהצהלש

'ריצירפסמורואיבבלfאשמריוומלודגה

ןובשחהךרעץראדסיהמכחביקוספב

לרודהלכתעדלותוארלידכוינפלולכ

ותככףוסדעושארמתוארבהלםידיתעה

םדוקשארמתורודהארוקהשעולעפיפ

לכהשעמןיבהלידכו,םלועהתאירב

דחאלכלערוזגלוועשרוותקדצוםדא

בוטןיבתושעלדיתעהוישעמיפכדחאו

חרזישובככוולשממהנימוךרע'ערןיבו

ןיבבוטלןיבודלומתעשבוותחירזתעב

ארבםרטהמכחבישההשעהזלכ,ערל

לעףאו.ץראדסיהמכחביי'נשםלועה

םרטדאלשולזמוובככהנימוךרעשיפ

'ושעלדיתעהוישעמיפלםלועהתאירב

ואערהלתולזמלויבככלתושרןתינאל

ןוכנהיהיאלםדאהיכהארשלעביטהל

וירוענמערםדאהבלרצייכ'נשרציאלב

םיפאךראהבושתהםשהןקיתכע"רמוגו

ירהםרטב'נשהערהלעםחינודסחברו

דעשונאבשתלבתוץראללוחתוודלוי

וילעםחנתמהבושיםאשירמוגואכד

קידצולאורמאכעוהבוטלולזמךפהמו

ילואורזגכהארתאלשרמאקאלעשרו

אוהאטוחאוהשהעשבםוקמלכמBשת

הבקהלשותעידיהמדקרבכיכחרכומ
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ךליו?*

רישרמימלהילהוההשמוינפלתאזה

השמהלמדאזראיהאדאלהרישןוניאו

:הילרמאbרשילאלארסאקאלהימרגל

*כהמיאדוהשמאלאיכהואלןועמשיבר

אלוכמריתיאליע'גרדבוהיאדערומתשא

ךיתחנןוניאואליעלאתתמקילסהשמ

אליעלאתתמקילסאוהאתתלאליעלמ

ץתחנןוניאושדקבןילעמןנינתדהמכ

אליעלאתתמקילסהשמ,אתתלאליעפ

יאתינורטמדאתחבשותהרישרמאדןיגב

דחאתאאכלמבהשמואכלמלתחבשמ

רמאדןינבאתתלאליעלמותחנןוניאו

'תינורטמל'כלמחבשמד'חבשהוהדריש

יאהבאדלעוודחאתאאתינורטמבןוניאו

;והלוכמריתיהטמדאחבשעדומתשא

הרישהתאהשמרישיזאביתכדונייהו

ינינבוילןאמלתינורטמדאתרישתאזה

:הרישהירבדתאהשמבותכיואכהךכ

ונעווינפלתאזההרישההתנעותאזה

תלמדאזרא:היליעבמהלאהםירבדה

הממוקתמץראוביתכדאנמיקואדהמכ

רמאאדלעולכתסאאלוכבהשמוול

ואדרתאבילימאדחאתאלןיגבהריש

(תהתנעוביתכדאנידוהיילעיוהימל

.יתעדיינאביתכדהמלותאזההרישה

:התנעואדןורבעתדכורמוגוורציתא

ולגיביתכיזחאתדעלוינפלהרישה

:םץראולבאריתיאלוונועםימש

:"דיבעתואאנידיאהבולהממוקתמ

תאילדודרבדוביתכריבעתאדןאמל

דוד'אתחבשותתאזההרישהירבד

יאהלהכזואליעלאתתמהרישרמא

,הוהדיומויףוסבאלאיאהרמאאלו

ןנינתדריתיומילשביאמריתיומילשב

אכהוךתומםוידעךמצעבןמאתלא

.אליעלאתתמאתה"שרמימלדודהכז

ףוסב

קוספההזןיא'עמלונבתכשרהוזהרפסב

.אנחכשאאלורמאשהערהשמירבדקר

והזוהשמלאלאעשוהילהלקדיקפד

'השמירבדםהקוספההזםאו'וכוונוצאו

םהליתעבשנרשאורמאךלהשקאל

יכךליתראיברבכיכךמעהיהאיכנאו

לעוהניכשהיפמרבדיהרותנשמבהשמ

קוספה'מואהניכשהלעו'נושלברבדיןכ

אלךמעהיהאיכנאוםהליתעבשנרשא

אובתהתאיכרהוזהרפסבז,חשמלע

דחאלאיאהליאהןיבהמאיבתרתבלו

םייקתיואעראללועיידהילרשבלאבה

לעאתונטלושהילארשבלאיבתדחוהב

רשבתאוהימרגדאמויקלערשבתארשי

ילארשידאתונטלושלע*

לארשילהקלכינזאבהשמרבדיו

יפלירמוגוהרישהירבדתא-

אוהתאזההרישהרהוזהרפסבלfרתעד

תאינעימשהןינעכרישרקנוניכשלזמר

איהותאזתארקנםגיברעךלוקיכךלוק

הרישההתנעורמאנשלארשילהדיעמה

תאםויהםכביתודיעהןינעכוינפלתאזה

תאזהןבאהביתכוץראהתאוםימשהל

םנורכזיתוברוררועתנוהדעלונבהיהת

וילעוניברהשמלערהוזהרפסבהכרבלי

ורמאיאיבנהראשוהרישרמאשםולשה

,שדחרישילורישםירישהרישיריט

רמאםשרמא'תבשהםוילרישרומזמ

תראזההרישהירבדתאביתכאבאיבר

רמאתאדהמכאוהךירבשדוקדאתריש

רישרומזמהמלשלרשאםירישהריש

ריששממתבשהםוילןנינתותבשהםויל

ירבדתאאכהורמאאוהךירבאשדוקד

םתהאלכתסאלתואאכהתאזההרישה

אנמואבקוגאדורכדאדהרישאכהוריש

הריטחהתנעוביתכדאיהאנקונאחדל
י*w-"ייוי



כר ךליו

ולאכהלעמלהשענךכהטמלםתומילש

הטמלםמותדעהלעמלםימלשנויהאל

רמאאנאתרהוזהרפסבוםמותדעוהזו

,רמוגוהשמרבדיוביתכדיאמרזעלאיבר

תאהשמרבדיואלכתסאלתיאאכה

ירבדתאוהמהיליעבימתאזההרישה

יכהאלאםמותדעיאמםמותדעביתכו

.רמאדילימןוניאלכילימדאזרבאנאת

הבאשדוקדאמשביפלגתמוהלוכהשמ

ןיתחנוןיקלסוןייתאווה'לימןוניאלכו

א"תאהוההלמוהלמלכןמתיפלגתמו

הימקאמייקוודילעאפלגתאלהימק

* ונייהו" םמותדעביתכד

ו

-וניזאה
י
י

הרבדאוםימשה

יכיפרבכ:ווניזאה

ראהו'ימשהלע

םעתורכישירבבודיעישרמאםינוילעה

וררועתנוםיאנתהועמשישרמאולארשי

השמןושללעהכרבלםנורכזוניתובר

תמאהיפלוהזמהזוניששיאיבנהראשו

הריאמההאירלקפסאןמותאובנשהשמ

וטהרמולכוניזאהםימשלרמאישיואר

התיהםתאובנשיאיבנהראשםנמאןזוא

ורמאישיוארהריאמהניאשאירלקפסאב

רובדדחייווניזאהםשמםתאובנשץראל

יושענםימשוירבדברמאנשםימשל

ךליתבתכשהממןיבתהזץראלהרימאו

'"רבדיוןיבו"רמאיוןיבשלדבהב

נלארשישודקתרמאתאובותכןכו

וניתוברורמאוותרמאעצבביתכווצאינ

םנורכז28iiiiדחכ

'יתכדיורטיסלכמהיינבהוהדומויףוסב

ירמוגוויביואלכףכמותוא"ליצהםויב

ותואתמשוהזה'רותהרפסתאחוק

רחאדעלךבםשהיהורמוגו

התנעוורמאבגיכשהתודעהילעדיעהש

וילעדיעה,תאזיפתעדיותאזההרישה

ודעןינעכאוהוהלעתילודגהםשהתודע

לעוהלעמלםירכזנהץראהתאוםימשה

'יתירבןוראדצמותואםתמשורמאןכ

םינווכמםידעהויהיותויולושיארעמכ

המלתעדירבכוךזועןוראוהתאךרדכ

אנאתרהוזהרפסבותירבהןוראארקנ

יאדודעלדעלךבםשהיהוביתכיסוירא

ןימייקדןוניאאתלתאתודהסדיהסד

ראבןוגיאןיליאואדהסאלאתודהסב

אדועשוהייושדאנבאולרוגקחציד

יבררמאיאלוכמרותיאתודהסאתריש

לכאיאדוהילרמאןוניאדיכהיאקחצי

ןלאנמקחצידראב'תודהס"תכאללרוג

תאיתרפחיכהדעלילהיהתרובעביתכד

לרוגהיפלעביתכדלרוגתאזהראבה

אדוהדוהילאדתרמואאיהדותלחנםוקי

ביתכדעשוהידאנבאוהלוכןכוןימינבל

היהואבהוהדעלונבהיהתתאזהןבאה

תאזההרישההתנעוביתכודעלךבםש

,לארשיבוהבתדהסאיאהודעלוינפל

לרונהיפלעלזראשהמןיבתמאמחהזמו

םירבדגהוtלכיכוכומואומצעלרוגהש

הקלחנהיפלעו'ניכשלזמרםלכריכזהש

םדאלכלהויזקלחתדיתעלוtרשיץרא

רמוגוותלחנוברתברלאנשוישעמיפכ

הרישהירבדתאםעטו.'הזיתזמררבכו

זמרוטשפהיפלעודי,םמותדעתאזה-

המלירבדורמאבםגוםמותדעורמאב

ךירציכהלפתהדוסבךיתעדוהרבכש

שא-יפכורובדבולעופבםירבדהאיבהל

י.י...4
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וניזאה

םשיכביתכרהוזהרפס
יאמארקא"--

השמלאארקיוביתכדהמכארקא

יוניהלאללדוגובהרתבלואתניכשאד

יוגרדבתיחנרתבלהאליעאכלמאדו

רתבלירשיוקידצביתכדאתתלאכהדע

אדואוהרמאואתונמיהמארשקרישק

שגרביעבךכינינבאלוכלארשקאוה

אתתמ'גווגיאהכהיראמדאחבשרדסל

'תקימעדרתאליראמדרקיקלסלאליעל

אכשמאלריעירתבלקיפנודיגנריבד

לכלאלחנדןייקשאוההמאתתלאליעמ

אכשמאלהארתבאגרדדעאגרדואגרד

יעברתבלאתתלאליעמאלוכלןאכרב

'תונמיהמדארשקאלוכבארשקארשקל

אשידקאמשלריקואדשנרבאוהארו

דבכאידבכמיתכאדלעוהיראמדאמשל

יתאדאמלעלדבכאןידאמלעבדבכא

ןאמאוהאדולקייזובויאמולקייזובו

ארשקלואשידקמשאדחיילעדיאלד

רתאלןאכרבאכשמאלותונמיהמארשק

ןאמלכוהירסדאמשריקואלוךירטציאד

הילבטהירמדאמשריקואלעדיאלד

"ירביאאלד

תעדלערמוגוולעפםימתרועה

עבשולאםיקוספבוזמרנלfר

ורמאבקיספהףוסבםלכדחי"ותויחה

ובהאבאדמארהוזהרפסבורמאןכואוה

אדולעפםימתהלודגאדוניהלאללודג

תראפתאדטפשמויכרדלכיכהרובג

,דוהאדלועןיאוחצנאדהנומאלא

אוהאוה.קדצאדרשיוידוסיאדקדצ

רקאייםשיכךכןינבוהנקבאמשאלכ

אוההבהשמושממ'ייםשיסוייבררמא

האמןבביתכדלארשילוהלילגאמוי

האכזאוההןאכמםויהיכנאהגשירשעו

אתמכחוד

שודקהרמא'כיאשרדמבהכרבלםנורכז

לבאאוהשןלמתרשהיכאלמלאוהךורב

אריפרופעזבמולורמאתושעליוארהמ

ותרמאעצבביתכדןכהשועינאףארמא

לשושובלותרמאארקיכבטיההזןבהו

רשאהמכחהרהוזשיפלאוהךורבשודקה

ךתנומאיתכדכדובכהבבוסוביתנבלהב

'תומלשחירותשבלרדהודוהוהז'יתוביבס

ותלוזרבדוניאומלשהיכףאןונבלחירכ

רהוזעפשןכהינימאשובלדאצמקןידהכ

ןינעבלודגזמרוהזוהתואבבוסהימכחה

•ויתזמררבכותיציצה

תראפתלזמרהויחקלרטמכףורעי

בוטחקלארקנהלארשי

לטכלזת'זונגהרואהןמבוטלפתעדיו

תרמאתארקנהוזועתניכשלזמרהיתרמא

הפירעןושלחקלבריכזהו,'יפשומכ

ידכלזראשומכהלזהןושלהרימאבו

םויבהלילתדמוהלילבםויתדמריכזהל

"וזבוזתולולכתויוההיכ

ברהיפרמוגוארקאייםשיכ

ארקאייםשיכל'זלודגה

םעוץראבוניהלאללדוגובהםימשב

תאזהץראהלעזמרןבאןכורבדילארשי

העורםשמ'פהו'חהבקעיריבאידימיכ

התיהםינובהוסאמןבאןכולארשיןבא

ןכלעו.יתאזהתיהייתאמהנפשארל

הדעלונלהיהתתאזהןבאהעשוהירמא

רשאןבאההנהןכו'רמונוהעמשאיהיכ

העבשתחאןבאלעעשוהיינפליתתנ

ברהירבדןאכדעןיביליכשמהוםיניע

לזרתנווכמהארנהןמוהכרבלונורכז

,םשארקנהוזועתניכשלזמרייםשיכ

הלעתילודגהםשלזמרוניהtללדוגובה

יכהלודגהוילאליצאהללדוגובהרמאו

"ותלבקרקעםשמ



אכר וניזאה

ונורחאהויוההףאוולתחשוהזונוילעה

עפשהוכרבהםהמענמנםינבםיארקנה

ילהןכרחארמאןכלעווינבאלוהזו

לוכיבכןנינתורהוזהרפס'וגותאזולמגת

.תומינפיאמאליעלתומינפןידבעןיבייח

אהדםמומוינבאלולתחשביתכדהמכ

תואקדכיחכתשמאלםינוקתינהלכ

ביתכוןירשכהקדצשבליומואדחאותכ

קחציראאל"שובלתםקנידגבשבליו

אלןירשכהקדצשבליויאכזרושידנמזב

'תומינפיאמיסויראםקגידגבשבליווכז

כרבתאליקפתסמאלןהבאדןנינתדהמב

דההןינבןכשלכאלחנדוייקשאוההמ

ונייהותתואליעלםמומוינבאלולתחיש

ימלעבןיאינס'יבייחדנמזלכןועמשראד

ימלעבךרבתמאלאשידקאפשלוכיבכ

דועםיעשרוץראהןמםיאטחומתידהה

אבארא'היוללה?יתאישפגיברבםגיא

אלולתחשביתכדאוהשממהזארקמ

רודאדאתולבחלםירגןאמםמומוינב

ארדוןיבייחןוניאדןיגבלתלתפושקע

השמרמאדרתבךכינינביכהחכתשא

אקדכאשידקאמשרכדאוילימינהלכ

בהלמאוהרשיוקידציאדורמאתואי

םמומוינבאלולתחישלבאהינוקיתב

לתלתפושקערודןוניאדםושממעטיאמ

המאוהיכהוהומקואאהאלולאבארא

אדאמלשלתאזולמגתיילההירתביתכ

ירגדאבטןותאאדלעוהילבקללומג

יתשריפןינעההזדוסיוךלבקלרביעוךל

תלמריכזהןכלעיכ'שפאוםימעפהמכ

ןינעכםדאההשעמבקולהאיהיכתאז

היהיויפרבכוץראהתאםתיחשמיננהו

זמרןכלמגיודליהלדגיוומכולמגתיפ

ויתשריפםיוגןוילעלחנהבעטוסולקנא

אקלתסאליטמדכהיבהאליעאתמכחד

ןוגיאלאתמכחאיהחהאלגליעבאמלעמ

[השממןלאנמוהינבאשידקחוריד

ביתכוםויהיכנאהנשכוהאמןבביתכד

הדמלותאזהרישהתאםכלוכתכהתעו

לאביתכהילעואלםאולארשיינבתא

קלתסתאלדערמוגווילעבמבוטענמת

הינימארקיאהאייחיבררמא"אמלעמ

לבאאוהיכהוהאליעאתמכחאנפילוא

אתונמיהמארשקרשקמארקדהיפוס

רשיוקידצרמתיאדהמכאוהיתכדיאמב

'דוריפאלבדחאוהאלכאוהרמולכאוה

רמאורזחןוניאןיאינסינהלכרמיתיאד

דחבןדחאתמוןרשקתמוןקלסוהלוכאוה

'ימשךירבאהיאוהויוהאוהואוהאלוכו

ןירטקתמןאכדעאימלעימלעלוםלעל

'שדקדימשדישידקילימןדחאתמוילימ

'כלמלירקדןאמהיקלוההאכזאוהךירב

רמאמההזותואיאקדכירקימלעדניו

תאוןושארהינאקוספהיפלעינריעה

זמרןושארהינאיכאוהינאםינורחא

לעזמרםינורחאתאוי'גושארהבסהלע

תורכזנהתויוההשאוהינאמאותויוהה

ןכו'דחאלכהיכת"אוהםהינורחא

לזרוררועתנשל?והילאיבדנתביתאצמ

יואראוהינאםינורחאתאוורמאהזלע

רמוגואוהינאןורחאתאומולחזארקמ

ןבהותויווהלזמרינורחאתלמיכעמשמ

בתאתלמוןושארבינאתלמוריכזה

'םנינעתעדירבכו,םינורחאב

:רמוגוםמומוינבאלולתחש

לשקוספברפיסשירחא

ביכורמאודוחייוןינבהרדסהלעמ

תורוניצהולקלקתנםיערהםהישעמב

הרוצבםומוםנפוליטחוןינבהתחשנו

קוספב



וניזאה:-3

ישתךדלירוצםעפוץראהייוגלכלע

'ושתןושלמושרפלןכתיווטשפיפלעודי

לfריפןכוולתחשקוספביפרבכוחכ

לדגיהתעוהזךפהרצוילשחכםתשתה

שתוביתיתשחכשתותלמהיהיוייחכאנ

דויוהנטקשתבדויןכלעוךללוחמtחכ

ישועkרשישןמזלכלזראוהלודגלדגיד

: חכןיפיסומםוקמלשונוצר

לאורוצוריכזהבזמריכרשפאו"הלעמ

םדאחשוןינעכוזועתגיפשלוהבקהל

'וגרתכינפהריתסאםעטוישיאלפשיו

םניאשםינפתארקנההניכשלזמרהש

םהלןיאיכםבןומאאלםינבוהזותוריאמ

תארמששימלזראשןיגעכלדגמוןמוא

ילמכחוליפו,םינבהתארומשיתובאה

םלגרטומתדוסווהניכהויפתאזוליכשי

דוסלזמורההערםוילעשרםגודוסב

תשרפביפםכיסנןייותשיםעטוירוביעה

יכךסנןיירוסיאללזרוכמסןאכמוחנ

ךסנןייארקנהאמוטהתוחכלאבהעפשה

'םלועהומואלשןהיתושפנילצאנםשמו

'ירמואדועשיו,ךסנןייהשועועגמכעו

הוחבןוילעהשחנהליטהשאמהוזהיכ

ןייארתלאדוסוהזךסנןייקנחנוילעה

שחנכותירחאהירתבביתכוםדאתייכ

רובעבידיםימשלאאשאיכםעטוךשי

דיתלזאיכהארייכהלעמלריכזהש

הללוזיתייהיכןינעכהלודגהדילזמרש

יtארשיתראפתץראםימשמךילשהביתכו

םימשהלןוצרהתעבהתעהנאשישרמא

''םלועליכנאיחיתרמאווהזםינוילעה

קרבםעטויפדבכוינאיחםלואוםעטכ

אלהנאדע'יולברחיוהםעטכיברח

תדמלוחתיכרמאו,'יפרבכויטוקשת

לארשילעםימחרתדמותומואהלעןידה

והזו

לכלםתואךיהלא"קלחרשאקוספב

תוצראהוקלחנשהגלפהרודביכםימעה

םהמ'חאלכלעדקפוההמואוהמואלכב

דקפוהשודיקפתומשללעמלדחאךאלמ

רשהילעדקפוהאלשרשיץראקרוילע

םהילעןיאשרשיראשנתומואהןמןכו

'יקלחיכהזהלעתיםשהקררשוךאלמ

וקפנדאיממעלאליעאתנסחאבת"וומע

ינבב'נשילוןיבתכמיתושרפבחנהינבמ

אמראנמזאיההבאתוגלפדארדבאשנ

ןימעיברברא"כאלמאעבשםעאתציפ

.איההבואתרקימהמלןוהמעילגתיאד

ןינמםוכסבאימואימוחתםיקואאנמז

םירצמלןותחנדרשיינבדאתשפנןיעבש

הירמדהיתציפבאשידקאמעלפנדןויכו

קלוחםוראמאוהימופלאכימחתפומלע

לאירבגחתפהימע'יידארממםושבבט

לארשיתיבדרמאואתחבשותבחימופ

לקנךמשיכמאבהזזמריוהיתנסחאבדע

ונקריעירשנכםעטוךמעלעוךריעלע

ינפו'נשרשנקנלארשיתסנכיכתעדי

נרשגכשדחתתביתכוןתעבראלרשנ

kרשיםולשוסחםאשרשגקנויכיירוענ

יזאקוחופלחתורותורבעהטמלש

רמאוןירשונהילעותטרמנתאזההדמה

עגונהגיאותעגונרמולכףחריוילזוגלע

םאלפשהםלועבתררועמאיהשכיכ

עגתאלםאולכהתיחשתוףורשתעגת

לאהבושאוהכלארמאנשםוקתללכ

רכנלאומעןיאוםעטורמוגוימוקמ

ורמאןכוץראהרכניהלאקוספבשוריפ

דחאלושראהיאלשרכגלומעןיאולזר

,הלעמליתבתכרבכו'וגותומואהירשמ

אוהיכשריפרבכץראיתומבלעוהביכרי

ןוילעךיהל"ךנתנוןינעכלעמלהלעתנ



בכר וניזאה

רמאנשחבזמהתחתרובקולאכלארשי טפשמיפרבכוידטפשמבזחאתווהו

המדאחבזמםתהביתכוומעותמדארפכוםירצמתלואגדוסבהזהיהיחנהוידיו

םעטכהעודיהותמדאלערפכישןינעהו-

לעוbרשיינבתואמוטמשדוקהלערפכו

תרסהוהתרהטירחאיכןכםגומע

הטמלהתמואםגהנממהאמוטהתוחכ

יחדנוזםלשוריהנוברמאנשרהטת

י

יציחםעטוקזחדיבולודגחכברמאנש

ותשישןידהתדממתולצאנהתוחכהיכ

'רופצלרומאםדאןבםעטכםמדמורכשיו

לכאתזנהברחהוירמוגוופסאהףנכלכ

?פרבכורשבלכץקקנהאיהיכםרשב

•סנכילארשיםגווגרתכומעותמדארפכוםעטו'הז

t ץראברובקהלכםרמאבהזלוזמרלזר

. " - יי -

6 ברהשונעמשורפסההזמונאצמכע:יfהבישיבשקבתנל

:-וםילשהאלורפסהומילשהםדוקהלעמלש
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לפמףיסכסימשלגתוממbנמלשfשכלפקלתילוקינמיסססילמ

:שקובמטקכמלכfנמיןעמלספסונספלסוסינמסטיbס

:סכלכסויסננילעתתלותולקכ
.ז"-

תישארב

זאותבשורבקוןנובאתולועפהלכתלעופאיהיכותיבבהרותההליחתההמלדוס

•לודגהלבויהםשיכתדלמהדמע

ילודגרפסמבםרלאאירטמיגבףלא

יהיישעהריציהאירבדוסבוכוויתארבידובכלוימשבארקנהלכקוספ

יתישארבארבםיהלאבתכאלהמלותישארבהשעמבשםיהלאלכ

יםהבךתנומאןיכתםימשדוסבלזרירבדבםירכזנהםימשתוכלמוםימשתארי

יואראלינפוירוחאתאתיארודוסברוחאוםינפ

םינבאוהובםלועהתאףיקמהקוריוקוהותלזםרמאמדוסבוהובווהות

יתומלוסמ

דחארתכבשמתשהליכלמינשלרשפאלזםרמאמדוסוהנבלהטועימונורטק

יותליחתבופוסץוענדוסב'וכוםירהוליחךוארקוספ

"םימםשבםיארקנתישארבהשעמבשתויוההלכ

יודיחלששימלחבדוסבתומלועהנובוהרותבטיבמלזםרמאמ

יוכזהרפסיוהארזאקוספדוסבהיהרבכשרוארואיהיוקוספ

ידוירואלדשןומדקריוא

"הרימאוברמאנאלהמלואוהרמאמימנתישארב

•תרחוסורדדוסבםירואינשםהשרואיהיורואיהי

יאבושמשמאוהשיתאדאמלעןנימגרתמדאבהםלועה

-אבראשודקארקנוובתובייחםישנהשםויהשודק

יחתלשןתנועדוסבןישודיק

"ןושארהישיאלאהנושאוהכלאקוספדוסבשדחהשודק

יבוטתלמ

יארקךשחלוםוירואלםיהלאארקיודוסבףסומתלפת

"ןושאררמאאלודחאםוירמאהמל

יויתוילעמםימשבהטונהקוספ

." • םימהשמחוהיינשבוהנושארהשרפבתורואשמח

יוכוםוהתלםוהתדוסבתונקנםינותחתהוםירכזםינושארהםימהלזםרמאמ

יודבלםדאהתויהבוטאלדוסבינשבבוטיכרמאנאלהמל

-םייקתהלהפוסםימשםשלאיהשתקולחמלכ

דוסבואברודוךלוהרודוךערזאיבאחרזממקוספדוסבתומשגהתולשלתשה
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: "'וכוסיימפתרעממאצויןדרילזםרמאמווכוןנערשורבכינאקוסא

-" יבשעובשעלכחכומעדרוייכםשגהןמרתויםלועלהפיאוהשלטה

י'וכויתישערשאתומהבאנהנהקוספדוסבהמהבלריצחחימצמקוספ-

,"יברלהרכסאירבתאדדוסותילילותזחואהלילבידיחיןשיהלכ

" אזע'" וכוםדאהינבתוגונעתוקוספדוסבירקיאורלירבסםהשלאזעו

וניאשגורתאהדוסבךלמללבותתומקרלקוספדוסבךמצעתאטעמויכל

r דגאנ" םילבשבתטקלמהתורברמאנהטעמהתבשהזובלולהםע

יהאובנההארמברחאהושממןיעתייארבאהםינינעינשבםיכאלמהתייאר

יפטעתמולזרמאמדוסבהלעמלישמשמםתויהבףאהרוצ'ישבולשםיכאלמה

"הנבלשאתוסכ

...'ןמגראוככרמדוסבוכוםיתשבלאירבגתחאבלאכימלfםרמאמ

..-'וכוםיקידצלהחלמוהבקנהתאןניצורכזהתאסריסלזםרמאמ

.."ךלמגםיקידצלשםהיתושפנבלזםרמאמולכירדאהוךלמהלשמ

יידוחיהדוסב'וכוהנופהתאשתונופלכ

,- " " ". המל: ןטקםלועםדאהארקנ

זתמtנקוספדוסבםיהkםלצקרידשםלצואהוהיםלצהרותבאצמנאלהמל

"התשנאמצבםנושלוהימוד

דוסבםדאאלוםדארשבארקנףוגהוימינפהחורהלערמאנםיהלאםלציכ

א"--םדאןייורקםלועהתומואןיאוםתאםדאקוספ

ןיבוומלצבםדאהתאארביוןיבששרפההוםדארפסמכהמלועשהיוההםש

"המדאהןמרפעםדאהתארצייו

ירבדכולומדקהלעהרומוניאשןכלםדוקםינמזרדסהיהשדמלמלזםרמאמ
•לזםבמרה

-ץראהןמםיאטחומתידוסבםהישארבםהיתורטעוםיבשויםיקידצ

'חריהטועמדוסבוכוגוזןבתתגםלכללזםרמאמ

•תבשבהריתישפנ

תששמתדמועואיההשוטלעשרלאהשוטלךלנמלאירבגלהבהלאלזרמאמ

•הנויתאעולבלתישארבימיתששמגדההיההנוממדוסותישארבימי

ילבםלועהארבולאולכההשעםתועצמאביכבהרסחיאלדםימיתששיכ

(- יעצמא" םלועמלטבהיהאל

, * המל" םהבתונעתהלוגהנוןידםויםהישימחוינש

•ךרואבהנובתוהניבוהיוההםש

דוסבןותחתהםלועהתומילשלךירצןוילעהםלועהיכץראהןמהלעידיאו

•ךרזעבםימשבכורקוספ

יתודוסי'דהדעתוליצאהדוסבעטנרשאןונבליזראקוספווכויעטמרצנקוספ

י"הנשקתךלהמםייחהץעיכלזםרמא
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.ןנרהנןרעדוסבגנעתנשלתארקוקוספדוסבתנשבתודועסשלש

יהשובלבהזתוצבשמקוספדוסבבהזתאמ

םינויבאהוםיינעהקוספודבאקידצהקוספדוסבשביוברחירהנוקוספ

- םישקבמ" םימ

•הרותהלכברמאלתלמדוסוחנינבתוצמעבש

.ימחרלשחאןידלשדחאםהשכתויחילשיתשהשוע'חאךאלמןיאלזרמאמ

"ימאםעפיתוחאםעפיתבםעפלארשיתסנכלארוקהלקההמל

יתרוטקלםישדחדוסבורטעתאווכיישנלוריקואלזםרמאמ

"השאליסכנרושיעונקתהמל

=הרטעהמשוהשאאשנלאמחריוקוספ

"הלעמלהטמלמוהטמלהלעמלמםידוהיינשדוסבךזעישבלירועירועקוספ

". םרמאמ: םירכזםינבהילןייוחםורדלןופצןיבותטמןתונהלכל

יתוליצאהתמנמערזהתוכשמתהוםדאבובשיןיפתוש'גלזםרמאמ

יתומשנהתופלחתמםימעפליכיוגינשעאלשםוילכבונקתוהמל

t " - • תומשנהףולחדוסבתורקעה

t. " עבש" הלכלונקתשתוכרב

.ק•הרטעוקידצדוסבתאזוהז

"םדאד"רפושכבקעידירפושדוסבושעמהענמבקעיודאמהכרבהענמשלמס

,םלועהארבשכהבקהשבלישובלהרשעלזםרמאמ
.י-"ךסנן"דוסבויבנעברמושמהן"

"ונוקתעדמובשיוניבהתפתמהלכלזםרמאמ
c - יםודאהאוהרחבומהוןייהלעןיאושינתכרבונקתהמל

יהיהותלרעבךשומןושארהםדאלזםרמאמדוסבתירבורבעםדאכהמהו

- - - - ץוצקה

*"םירוגחםכיגתמקוספוךרילעךברחרוגחדוסבתורוגחםהלושעיוקוספ
י-*.הילעהנועדוקפאוקוספדוסבהניכשהתולג

*"הינבלעהכבמלחרוהלהתהימודדוסבהמלאנהזזוגינפללחרכקוספ

יאנעשוהאוהוינאדוסוהניכשהתולגדוסבםילאתעשוהכמאתיבאפלאה

S: t • םיקיזברוסאאוהוהלוגהךותבינאודוסב

ייךרואבלארשיתראפתץראםימשמךילשהדוסבתפליושיאהדרחיו

"דודלשורוניכדוסבימעהרישהלילבו
י"-•התאםילשורייחבשדוסבללפתמהבהשןינמלזםרמאמ

*-י''.-יךרואבךלתודוהלםוקאהלילתוצמ

- םעט. ךירישןומהילעמרסהךפההוןגנלעדוידודתויה

s:תווצקששלםירועשששושובלסהדוסבתחפטמהיבהקוספ

בה.....(:ידודןבחישמםדוקףסויןבחישמתאיבלםעטהמ
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'וינבראשבןכןיאשהמוירחאוערזלםתחנהוחוםדאאטחהמל

?ומשקנרבכיהשהמקוספוסבאuבשכיורקומויןברושיאשבשכוארושוספ

." םרמאמ' הנשערחאשחנהשענםדאלשותרדשלז

ילעליקידצלתושעלדיתעוןושארהםדאלתופוחרשעהשעהלהשלזםרמאמדוס

ץמקבאוהיכהארנהםויהיכומכהבקנןושלםימעפורכזןושלםימעפתומשהדוס

חארממותוארמרמאהארממיכתועובששירבתופסותבתיאדכהבקנןושל

C : ' . w ,. . . םיארמרמאי

.."ה'םיניעתזיחאתארקנשויריבחווטסראתיפוסוליפדוס

cךרואבםהבהבסהושממטשפהיפכץראבירמחםנהיגועגשיךיאדוס c

'ךרואבלזראשתושפנהמהדיריוהיילעדוס

יי'-.'םיתמהתייחתלךרוצהמדוס

םדאחתפילאוםיתפשלהתורכתירבדוסזאבנהמעדיאלואבנילזםרמאמדוס
י"ןטשלויפ

('הנבידסחםלועיתרמאדוסבהיתומואתתחקללבהוןיקורסאנאלהמלדוס

י-"חוחינחירדוסולבהוןיקןברקדוס

-ירושהיההמלווחצמבהיהתחאןרקןושארהםדאבירקהשרושלזםרמאמדוס

* דוס' ץטסמוהלועהעתמודרולזםרמאמ

ז'ךרואבםילבוקמהתעדיפלהתאתלמדוס

י"חרקוהשמתקולחמבתיציצתשרפבלבהוןיקתקולחמדוס

"הלעמלמדרויעררבדןיאלזםרמאמדוסבםינפתרתסהבאטוחלשושנועדוס

י'תוערהותובוטהתומשנהבצחמדוס

"םדאתמשנ'הרנדוסבהרותהתאירקבלארשיןישועשעונענהדוס

"םירופכםויוהנשהשארבםיחתפנםירפס'גלfםרמאמדוס

'ןנערןמשביתולבדוסבדודלםדאחינהשהנשעדוס

t יבחןיינעלעתולודגתודוס

'עשרהםעלבימסקתוליצאדוס

לארשילשםהיאנושובייחתנשליבשבאלאםירצענםימשגהןיאלfםרמאמדוס

י"ואטחלואשגלשימימולזגיםוחםגהיצקוספדוסבהילכ

"ןושארהםדאלאלוחנינבליחהןמרבארסאנהמלדוס

'םיששהמלוהלביבסםירובגםיששדוס

ישוריפםהלןיאשפעאםישחלבםירכזנהתורזתולמהדוס

"אנידוימחראכושחוארוהנאלאמשואנימלכאילתםוקמהזיאבדוס

* םהמהששוםירבאחמרםשונמשתולהאסמבל' דוסfבלב םרמאמ

.בלתויתואבםאיכתושמשמםניאשוהםטתויתואדוס

יתודמהראשמרתויעהןיכרבמהמלדוס

,ומצעינפבלגרתרצעינימשובלולהםעדגאנוניאשגורתאהדוס
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חנתשרפ

'םיקוספהברהדוסבהתחשהה

"קיזהללוכיוניאםדאהינפהאורוניאתיחשמהשכ
ילודגהלבויהדוסבהביתה

.ןיעהןמיומסהרבדלעאלאהיורשהכרבהןיאלזםרמאמ

,חבזמןוצרלעולעיקוספדוסבןידהתדמלהלעתמויולעתלחתבש:

ייחהןמרבאלכואהלוגלג

,ובלכתסהלרוסאהמלתורבסבותשקהתוארמ

.7ךסנןייוויבנעברמושמהן"ינימבבחנםרכ

•םירצממםרבאלעיוםירצמםרבאדריודוסבסדרפבוסנכנ'ד

יהגלפהרודאטח

ייברעמבוקבדוםדקמםעסנביהיוקוספ

יבשילובמלהדוסבםודסבוהגלפברכזנולובמבהיוההםשרכזנאלהמל

•הזברחא

'תומואםיעבשלםירשםיעבשבהגלפה

'ןהיתושפנתוליצאדוסבהבכרמהןהןהתובאה

'םערזבתומלשחכםהלהיהאלקחצילוםהרבאלהמל

"תראפתםימשאבקעילהנתנשתמאתלמ

יחנצמלדוסוםילהתתושעלהכזהמלוותומירחאותדמבהכזשדוד

ישפנםיעבשובקעיינברפסמ

ךלךלתשרפ*

"האמוטםשןיאיעיבשבוהאמוטהתולעמהשש

'םינבלןמיסתובאלעריאשהמלכלזםרמאמ

'םוקמלכבלא

"םירצמתולגלזמרלכההרשחקלהוםירצמםרבאתכילה

יירדנסכלאיוחיאדוסבהנטקונלתוחאתאיתוחאאנירמא

'בלחוןיריחמאלבודוסבבהזבוףסכבהנקמבדאמדבכםהרבאו

"'וגוםוקאהלילתוצחקוספדוסב'גידנוליפולקנואםגרתשטפשמןיעקוספ
ליברםדאילעופעריקוספדוסבברךלמתירקקוספ

'םיקידצלשןתלפתדירטהלדמועשםנהיגלשורשuיסדיננלfםרמאמ

ירכזלואוהוהבקנלןמיסאיהאהההמל"

..,"אבידשמדושכדוסבוהלןיאםידשוקוספדסבידשםשתלמ

קחציבמאנאלהמלוודלותבדימתידשםשהמלוןייהלעהלימהןיכרבמהמל
םרמאמדוסי
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'ןוכלהתיםיעשרביבסדוסבלמאלולאכערפאלולמלfםרמאמ

'הלימהימיהנומש

ילאמשעורזלהיצחוןימיעורזלהיצחהרותהיצחןוחגדוו

:רתכןינמלםילועשהרותהתוצמ

- יךרואבשפנבוףוגבתרכה

וילאאריותשרפ.2-

- תייאר' האובנהניאשךאלמ

םאיכתיארנהניאשןהבירשדוסבםהיחולשלאלאןיארנםניאשםיכאלמה

--'םתלוזלאלוםילוחלםיארנשםיתמהוםירענל

'ומאולהשעתןטקליעמודוסבןנברדקולח

יץראלועיפשישםרטםיגנעהשובלמבןישבלתמשםימשה

'תוקלתסההןיינע

ייםדאףוצרפבםתויהבםיכאלמלהאוחתשההרתה

יטפשמהךלמהונרמא

"הזמהלעמלהזןיגרטקמשייכונחנאםיתיחשמיכהתחשינפל

'ךרואבךופהה

"הקדצהדוסבךרבתמוניאךרבמוניאשוךרבתמךרבמה

'הטושבלכיכושנןינעכערוצמהרגסהדוסבחלמביצנטולתשאהתיההמל

יוליוארהןמזבדחאלכתובאהמתוליפתהןוקת

,ותבוחידיאציאלתיברע'נומאותמאתירחשביציותמאמאאלשלכלfםרמאמ

'ךרואבזאתלמדוסותויוללההלכדוסופנםוילכבדודלהלהתרמואהלכ

י'תולפתהדוסבהלכיתוחאינגליתאבקוספ

קוספדוסבריואבםירבדהםיוהתמיכהפבתוליפתהירבדאיצוהלךירצהמל

,תולוקהתאםיאורםעהלכו

"ףסומתלפתבקרךלונתירתכרצויתלפתברמולונקיתאלהמל

יתועיספהשלשדוסוהלפתהףוסבןתילךירצשתומולשהשלש
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.."םיתמהתייחתתארקנהאיהוןתיוגבתומשנהובויהיאבהםלועהש

יחמקהתרהטוריזנהמערפלודיג

- ." אגעובעואעןירדהנסבםיעבשרפסמ

יולילרמאאלוםיאיבנבוביכרמאנהמל

שרפהדוס

דוס

דוס

דוס

דוס

דוס

דוס

דוס

דוס

דוס

דוס

דוס

דוס

רוס

דוס

דוס

דוס

דוס

דוס

דוס

דוס

דוס

דוס

דוס

ךוס



שכר

"היארוהטנהןיבשרפה

חלשתשרפ

'םימחריסינכמרמולשיש

- - תייאר' םלצרסדוסבהבראנעשוהלילבלצה

ךרדלעקררבדהןיאשוהליענמלוכייתלבמהתלוכייתלבמלfםרמאמ

'דוסה

- אנלדגימהלודגדוי" ישתךדלירוצמהנטקדולחכ

'ןונחוםוחרריכזהאלורובעיובומכםילגרסבתומשינשריכזהאלהמל

"ךירבדכינתייחהלזםרמאמ

.הנשםישמחמרתויםייחשםידמושמםיאורונאיכשפנבואףוגבאוהשתרכה

'וינפלשתויציצ'בבלכתסמתיצצבלכתסמשכ

- המל, לדוגירשקינשףנכהןמהנקיחריאל

םבורקואםקוחיריפכםהיפבםימעפלוםהיפנכבםימעפלתוררושמשתויחה

- , דובכהמ

המלולאירבגמלצאנלוקאוהשךליאורבגהתאירקמןיטלושןיקיזמהןיאש

,הניביוכשלןתונהךרבלונקת

יתיציצבותבשברסחםתרדברמאנהמל

חרקתשרפ

יאמשוללהתקולחמוחרקתקולחמ

'הוהינשבקעידהיתעדלשיולטבשבהלדבה

,ןייהלעהלדבההתויה

- , םרכוהדש

,ולאמשלואונימילתוטהלךירצםאוםיפאתליפנ

'וכווינפלעלופיליאשרבושחםדאןיאלזםרמאמ

'ק"אדוסברשעמהדוסורועישהלןיאשהלודגהמורת

תקחתשרפ

'גורתאובלולדוסבבוזאוזרא

"ךפההלארשיהווייחבאמטמוותומבאמטמוניאשיוגה

ישאבןומטהקיזהרוטפדוסבאמטמוניאםירתסהתיבעגמלזםרמאמ

יהיליאמלופילהמוחההדיתעשרחאמםילגרמלעשוהיךרצוההמל

דוס

דוס

רוס

דוס

רוס

דוס

דוס

דוס

רוס

דוס

דוס

דוס

דוס

דוס

רוס

דוס

דוס

דוס

דוס

דוס

המלדוס-
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- " . ' יולתראפתהארקנהמל

-קלבתשרפ

'ךרואבהרובגבםלועהתומואתוקיבד

ירמוגותחשמרוקמספרנןייעמקוספ

יודיבהפולשוברחוהארנךאלמההמל

יאניחכישנאוםיקויוקוספדוסבחאראורמאאלואראורמאלאקזחיהמל

"ינועואהתימואםהיניעםימכחונתנשםוקמלכלfםרמאמ

- יכאלממםיקידצםילודגל םרמאמfיתרשה

יוהילוהיאאתדגאדהיראמדוסבהלאהםידמועהןיבםיכלהמךליתתנוקוספ

יאקנוורפ"

"םיבוטבםאיכתיצרתמהניאהמהמל

'הקלחהמלבקוםיבהוליטהשדעללפתהאלשהנוי

"םלועלערקנוניאשםדבםתחנשכןידרזגה

סחנפתשרפ

ילחרלםעפודגלםעפומצעסחיימהיהאוהווהילאאוהסחנפלfםרמאמ

'ןייהלעאלאהרישםירמואןיאהמל

יניעתאהאסכלעהמלשבשיודוסבהנבלהרסוחויולימיפכדודתיביכלמ

ירועוהיקדצ

'הניכשהתולגדוסבלארשיץראבםתואןישועןיאשתולגלשםיבוטםימיינש

,םלועהתומואלעןברקןיבירקמןיאהמל

תושמתשרפ

'ךרואבהעובשלרדנשרפה

יםיתמםינבםירדנןועבלfםרמאמ

'תינרדנהשאבישפאיאלfםרמאמ

יעסמתשרפ

"ןהכהתתימבותרזחיולתהמלוםיולהירעבחצורהתולג

ןנחתאותשרפ
המלדוס

דוס

דופ

דוס

דוס

דוס

דוס

דוס

דוס

דוס

דוס

דוס

דוס

דוס

דוס

דוס

דוס

דוס



גלר

"אלמםשםיהלאהארקנהמל

'תודמהשלשלזמורהםיהלא

'הכופהארקנהתנגהרואדוסבוגודיגפחזחאקדצבינאקוספ

'בושיהעצמאבאיהשיאדוסבינענכלהנתנרונחוקוספ

ישפההותחנשפבשותמאהרובגהיפמהשמינהכתרותבשתוללקלזםרמאמ

'ןרמאומצע

'הכרבלכףוסבותלחתבהחמןהכהשלזםרמאמ

יחוצמתיציצהוהשודקםיארקנהןיליפתה

.'דפועמתלפתשארלשןיליפתודילשהלפהתארקנהדילשהלפת

'ךרואבדוחייהקוספ

'דייאבהרידקיקיצהחירהשךלמןבללשמלזםרמאמ

יולמכשבבתוביתהששלארשיעמשקוספבתוביתהשש

'אכלמאכלמדאדבעלfםרמאמ

יבאכדלוחטיפלעףאהששובןיאהמלואשאשפנהדלארומזמ

ידיחיבאוהשכביציותמאלשןיוווטבןיוכלךירצותלתרסחשהבתוביתהמר

.."תורמאמהרשעדגנכעמשלשהנושארהשרפבתוצמהרשע

- שודק' לארשישדקוהתאשדקםעיכדוסבשדקו

'הירזעןברזעלאיברדעםלועהתאירבמבנודודלהנשםישמחרודףלא

בקעתשרפ

יך רואבהכרבלשסוכבםירמאנהםירבדהרשע

'הנוזהשאלעאבולאכםידיתליטנאלבלכואהלכלזםרמאמ

4'םהיקרפרפסמותרוצותועבצאהשש

"ירתלכאיאללזםרמאמ

"ךינפרואברמוליוארהוהעוטונלתתנךינפרואמיכהלפתבםירמואה

"הבחרוהבוטהדמחץרא

"א"משימשבארויגיאעראבאביצילfםרמאמדוסבםימשהימשוםימש

"םינמאנהדודידסחדוסביאורבוטוםיניעהפיםעינומדא

'םיגפהעבראהדוסבארונהורובגהלודגהלאה

"'וגוץראינפלערטמעגונהדוסבתותושיאלשהתיצמתמתוצראחלכלfמ

'ןובערינשבותטמשמשלרוסאלזםרמאמ

"השעמידילאיבמדומלתהלודגלfםרמאמ

הארתשרפ.אמ

bדו

דוס

דוס

דוס

דוס

דוס

דוס

דוס

דוס

דוס

דוס

דוס

דוס

דוס

רוס

דוס

דוס

דוס

דוס

דוס

דוס

דוס

דוס

.דוס

דוס

דוס

דוס

דיס
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,-- ." - " םרמאמ' ןהועידבועואלץראלהצוחבםוגלז

«.םריעיבשויתאוחידיודוסבוהנממיכנאםגהנבאודוסבדועהנבתאל

t. " - ירמוגוטפשמירמושירשאקוספדוסבירשאתלמ

c - המל" הבאושהתיבתחמשבםיחמשהשעמישנאוםידיסחויה

סישפושתשרפ

. t ינש, תודעלםישנהתולספםעטוםידע

:לבדתנרמוגםינונזתשאךלחקדוסגםישנףלאולהיהשךלמההמלשתנוכ
- תתימ" םירוכבהדוסבלואש

"השערשאכאלוםמזרשאכלfםרמאמ

יארגיתהבומראלדהבותכתיללfםרמאמ

'- םרכ" השאתיב

'הינמזאלבאתניאתץקדאלאירבתבכשביכשאללfםרמאמ

תאטפשמבאבתלארמאךכרחאוךיגפהזחאקדצבינאהנושארברמאשדוד'

- ךדבע"

: - תתימ' הזקההדוסבםיקידצה

אצתתשרפ

'ךרואבתמהןילהלןיאש

יתומיימוהיחיימריואהתשגרהבשארמהיהורוחנינסהיהשקחצייברדיסחה

"השאינאשעאלשתכרבדוסבהשאתלמשרבגשבליאל

"תויחהותומהבהיטרפבוליפאתי'התחגשהיכ

.'וכוךימחרועיגירופצןקלערמואהלfםרמאמ

"תישארבימיתששמלופילהזהיהיוארלזםרמאמ

'םיתשפורמצהשרדדוסבתיציצבםיאלכרתיה

יאלמהרענהיבאלונתנואהרסחרענ

יפוםדיקרחאלאשנתשדעהבהכוזוניאשימוםלועלוגוזתבבהכוזוניאשימ

"בוטאצמהשאאצמדוסבהנושארבהבהכוזש

ילנהתותכהשלשדוסבהתיבםידיחיבישומםיהלאקוספ-

'תאזוליכשיומכחולקוספבדוחייה

*יתועמדוילעדירומחבזמוליפאהנושארותשאשרגמהלכלזםרמאמ

"ןהבקרוניאדוריפהיכהריעםשווריעםשוהמשוומשךירצשטגה

"רגהינפלרוסאוךכלהיוארההעשהושימשתתעשבומצעשדקלךירצש

ידנ'בדודםשדוסוץרפדעדודתלשלש

אלדוס

ל

דוס

דוס

ידוס

דוס

דוס

א



דלר

.הרצםימעפםוקתאלדוסבהנמלאדגבלובחתאל

אבתתשרפ

יבאבהאבהמלוהלהתמהלהתתלמ

יךרואבתעתלמ

- - יייכנאתלמוינאתלמ

:בקעילגדוסבהלפכמהתרעמבהקולבקעיןאכןיאטוחkרשישכלזםרמאמ

לשבותואןיסלקמויהובהזירגדןיפלאףלאלויהשךלמללשמלםרסאמ
'וכוףסכ

םיבצנתשרפ

'בלחתלימדוסבעבטונלבוטבהריחבההיהתחישמהתומיביכ

תאוםימשהתאםויהםכביתודיעהדוסבץראוםימשילעינאדיעמלזםרפאמ

'ץראה

ךליותשרפ

'וכוהתריבחבתעגונתוכלמןיאלמדוסבןוכימויבוןוכייחבשידקבונקיתהמל

ירמאקאלעשרוקידצולאולזםרמאמ

!.וימיףוסבהרישרמאשדודורישורמאםיאיבנהראשוהרישרמאשהשמ

*- "

וניזאהתשרפ

"םיניעהעבשתחאןכאלעםינובהוסאמןבאלארשיןבאהעורםשמדוסבןנא

הנשםירשעוהאמןבדוסבוידימלתלותמכחעיפשהלותומינפלםדאלשיש

"תאזההרישהתאםכלובתכהתעוםויהיכנא

"םגןומאאלםינבדוסבםינבהתארומשיתובאהתארמששימלזםרמאמ

,םדאתייכןייארתלאדוסבךסנן"

'חבזמחתחתרובקולאכלארשיץראברובקהלכלזםרמאמ

ךלגברפסהתודוסמחולהםלשנ

שלשוםיפלאתשמחתנשבבאשדחלםימי:כ'גםוייטנקארהרפסםלשנ

וינוטנאוקראמןודאהתיבקשמןבתיבבהשמחותואמ

'ןאיניטשוי

דוס

דוס

דוס

דוס

:

דוס

דוס

דוס

דוס

דוס

דוס
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:ואינוטנאקראמןודאההלענהתיבקשמןב

:םולשתירבינבלןאיניטשו

סכסbלמסקכדלשדקסןושלכסלענסיליכנלfמלfמדעתהב
תילכיכבלילתעדוכסליתיסכק)סלוקסידמולסלונססעןעו

לקפ-סותיכוכמוסידומעסיקסלסיתותלדלעסילקוטס----
תולעפמסיסלקבתוזירזס:ללבחלתומוסלוגתכתועמרופלקינטסיתלבלילע

יחפיעקרכתולוחמליסנתלעותסיכלילפססינימלכסיפלסלתולקתסתתללדתשסל

תופיותורטולמרתניסוכותככתוקיקחתרפועולולכטעבתעקולחתותילכתויסופלס

תbזסבסלו-תוספלכלעפבניססליעמלשfתמ)טנתולועמרתויבתולשיתוליכ)

סרמטלספטס)לטסתדוקפויתלטוינויעתעיניכיחכטמbמלכסיטלילעלבנקלכסס

לזעססעלשfמ-סלסתל)סטלסלועמ)תלכככסימלסיתכמכטפשמל)bלbיכנסליקור

יכל-סיככככיליסוסיבלסתbקידכסלסיולגסיולןסכעגמbכסידבכנסליניסלbס

?שמלוסכרמנכומסזסנטמססלסכיתילעיסיפתוטסןסכסלbיקיכלנינלססלוסי

?קנסןפוfככזנסיליבנסלענלסבלסfטנסולוזפתלוזכbלללוכסןמרכסמימשסעינמ

לשbסיbלוכ)סילודנסינינעסתולחתסכלדתשסלרעכמוגתישbלתניסלונתלכיליסניטס

סכמכעוכיכסווכיסלbללדוגיכססידמ)ל)סריתסיכס)bסככימ.תושעלוכלכסלב

לרנכןטקכעכלfסירשעסנילכךילעלימלתססbסכנפקלכןמזלכוקכונממניטסל

יטרקילובקסלbשמטפוחמןפקלכושפחילכשללקסעספלbכלו-ילסקיתמסלכסע

ןפונכסיbכרתויסיטלקיסיפלכסשעגנילכזכיסייספלכbל6יספלכלככשכסינטיסנ

ןעיכןעיסילכמכרבעשלמלוביתוbכרתוילקסמכוסילחכניסילגסיליינותויתוfס

סכושbלכ)סגעכסנוכלתמזותלועפכלשימותיכלןולfינמשfללכונסיליבנסליעמס

סיעסתלעותנותוממור)סטסלמסלקסעתסלסbיכיתמכתיכלקילbיבסללשעתסל

-יתיינקמילוזנסילפססלקניתמקמי-יתלמחןיעכססילעסחלשbתלותב

תישפנכסילפססמלbלטיבןוערפעירפכותמbתונקלסעכלגתסכתbזbנוניכןכל

לכץפחכטלקומלוכסיסיbלסנססתעתעלססלסטימסךרעסלעסיסלbמרכתוכפק

גישעמסעותניכלקעסטועסיבלסתמולקללכונסיליכנלטסתקושתיפכלפש)סמנ

התעדעוכלומגתורתיומכוססמתוכמסללכויאלןילפתסתנקתמלטסילקbימלייסי

םימרכתונקללכויךלקורישעלקילעךרעסלוסקוךליךילסתושקתולחתססלכיפכ

יונללbיניילbנליתעסנסיbלוסמזפמכסזסכלעיbלסילפססיכימלכסיטעמ

לכתbזסשלקסתכללמתליקיבועכונסנכנלטbכ:וגתbתכרבוכינ

סילשילסיטליללסכיטסוקתי-סלבתיזקסיטליסללוסמיסלוככ

סילשילסb)יקילככסשעכלשbלכ)יסלסקסוbכ

ןמb:קירפי
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סלוקסידמולונילערעוסוךלוסןמזסיכימיbלסbליכתויהב

סלbתכס)סיטעמסלותכץלמססע)סיטעמתמוסיכלוס

יסיימעלככססלטbיכיסילפססןולסקbנססילכלס

ינימשכלשfסיפתוטסונחנfןכליסיפסbכסססכלעלקיינפמ)יסייטמסניbסכנל
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ןה

ןהולאו

םתואתויהליוארותואארוטבחולהמאדומעב

תומלופמתויהליוארתומלוסמגירוטבדוע

הבסתויהליוארירבסהרוטבחולהמבדומעב

תלמתויהליוארתאמברוטבחולהמגדומעב

תוצחתויהליוארתוצמגלרוטבדוע

ןיארנםניאשלרתיארנהניאשחרוטבחולהמודומעב

אכתויהליואריכבלרוטבדוע

ולצברסיילרולתכדסייהרוטבחולהמוזדומעב

דשהתויהליוארםשהבירוטבחולהמאידומעב

להאבהשטולהאהלרלהאהכרוטבחולהמוטדומעב

הלפתבתובאהםעלדהלחתבתובאהןמגירוטבחולהמוידומעב

חרקהתויהליוארחמקחדלרוטבחולהמטידומעב
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ןתונהתויהליוארעגונהטכהוטבדוע
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