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I1 מללוכיתשאמיניתביהרעכחד,ןם
הקחרמתההוכלתכפיווסןביגיהםי pחנל

השלבותובלל.בלילהסיקאיזפורסהין
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 "'ב .cנתק!.ויז Rבשר"'רלל.,ובית .'מRש
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חרנכי"גבקעייחילוהרב 11.

הלל.רביתאמשיכיתלעיניקבר'ייסבייי-השמנהניסחקדמיתאתובוכיהח
Iלשהלרגשי,יספגיםכל,לאולם '"ף Cבכ ..המלהכיפKרש:שהרי-רנ.

 לוI'fםnלעהבשונבזוודםיוכמקובר.בלכגרושהבות Uהרווהםרנדאחתכבלחיתה
יבייונ U'אונאצר.יםהלל.יביתסאמיבית:,,האישילזסם-הקייונה.ההלהכנחה
ילסiנ-ההכקיים.uמםחכהבאהשרנהאאישיקחכי ..אךםבבף"',האהשIזתקינה
ר'וז,,י'י'ריKי-המשהנמודונאמיתוסתי;תמקדשת"האשהאוכסף·,להזנתוא:תוו

ןיוrCו- ) 4 (עזתי ,:!,,",,לבהןכסתיעי-הריג-נוnיהייו Klm ..כודםוו ....כנסף
הרנלnרםדקהסיאוהיא.יזומרסםכןהה- "IC"רעייתסמשהבןהונשהנןונאמית

המשנתי.סחתרת.ליחזץרליי
זVכחלויו.מממתנהיאחאתיוגןסנהיאדנבבהלאבעקלשימוברתכיףא
ימנrוורוסינה:גהמיvואויתרזיא".רב-לעזויב mתאזנבלש t'נלל.כדרך-

rויmר .•.בומערםברמיבה '"לאתסג-ונתירםnנר.י'"ברת"Iנם Jסן~פריך.
הרבביI'Rביחובלות.אלאניהגאיניהגזיסנםי-מייוםכנול-פיןו:יהמשנה.ניו

ניתזומרהבהארובהונ • , •ברמיבה R.לשלאחויםסנמים ימ-"'וו:ישבה.נושנים
רנ'וסןרנר·,,לחתו.ןןןתימראריםמז1Iאיל-דנכ\וםהרראםתיקה Jששמגההנםרת.

 D"הןזורונריהבהRווהונב ..השאשהלהאל-Rורשיהקתם.פכוינה UNוnנתןר

ד;י" jQשם mנוניסאלוהמדסרלשניסדת,ישההבלKכיק, • Kרכn.ם·שמכיאדיRםג
- , h"מריבתסאמיביתלמחלקותיתמ- nהובשהבשגיסתלעסור.ובקיםא:במס

לדרובןורצהבהמשהב.היתהכר'KזiI'לוליהטעתמיכרKרו.תעיקבקירושןיוווא:ררהנ
כרדהםובויאררמים,ןןיוסניבתןמכיהכרבI'נKריתרגשניתתוחחת .בנ.טף"',רהלוב.

 ן'IנIOבית.ככטף. :ילנזליהמשהנללשןרירנרתהלל,וביתשיאמביתמלחתקו
חונריחאותאריהי'דויסררכי".ארמריםזתיק~סחהK'י:זו.ספלה.הר\שם,את
חי"םררקםנהוראל:זםןוcי,צהמ.הוכסהנר-שאמיביתרלובישםדקהשמהנוסל
~ n דאו .•הללn התיבבנסי ..כה,וונאנדסיייתבי.תרכןש-אות.תבמשנה·הוברו. 

ש"רלם,יקישוםמרזרבוית",בפגיאלשרבניחה...םת 1 (3)הב .מתסעיי·הלייוי""
ן aההחירנן.וrזוnסוחיRהוnת.הוכס"כוף.סHםיס,בלדזרהר;םפיחתם ..זלן

ה-הנספ.תKשגיחסהראסRמ'יבת ....מים.בארחהלtIיפיסחכ
גmניהנהשגיה,·רדבנאםהדוכרxרתה-יפרתסאלדעבזוnזסןראו. ;אורמים

זווווrארביחביםירלנ. .. : ' lC /Kפיקא(ה-משתננמירם.אףלהליביתפ.ת
בלזןטקוזירזר. .,.לקונןרסהסחסישהכיטרי.ןגCבףא ,)~גםוםהנזי.ופקלרת

וםRשלתביםיו,ללירבביבלן. Uיאש-ח" m.למפירןותהארנ""וובי~הרגח
 'ם''ד-היכ.תהלרוכריולשיםלוולJ'תמלחלותקשקיםרת·רמ.שהנ.פםרנחשב"
םג ,·ים,אךום'סהללרלבת IוווVIניביתבלסרןנKיום IR'ללn.ריבת·ש'Wב;נ~ת
m ום"י'ותח-יהרrיהס~הנחנזום-ובא"'ה ..ררייסIKול:L רןםקףהזין
 ·וdקaםדארויניםמn,ר mראם.דשב.רדיזלרבסנרחת.הי Kירסובםאנואזיכ~

וטנסיוובnי •רננםהגי.תינ.הרר.ונן .pסי ~ m ·י:םרנ.חלבס.'ולורם.·לpר nללוב-,,ו.
וכpר ..הונהל Kת·לופש nnחלל~ניתהרבויםאתםינגזארהוןרבי,לש Uובלרש
-רלביIזים.תקןיnםםןבםםקה n.דגבםרהנוום,היהתnסררמ.הררצב

 P-0 ' •. "" (4)רםס,ם a.~תmי,"וור ) (3
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ר"לניאשיןאמלייןכדונלכלרברי
rבחתוuיא"לa ,מסויימותהעשריתוו
יייעיםהייסבנדניי.םידקוקיםטןפיז

פונקלוכזיהויכריזהירהירכב-ונא
ם-אלמסתנההמשהנסשuגן-י"בניי

בתייף Itאלאלרaקוםפרקלכםםת nכסם
'lא.תלמלnנהבIIלעילהשזבוםמבשהג-

-י..אהמרמאתחהליוס- K'וIIקיגnהג
 ....יבן·לרכביוכלאשינו בל';""קןט;זזו

ש"ביתדרכי :ראהםרםסMבבי mnר

עצהפהוסמהנה mRסבוף'יא'Iרליזסב,

למניוסה'\אמרםוחיי .Dיארה'דדזם.
הHרחי-ראמריםשיאמבית .. :ירונוסב.

ואפ"- ....בטףמהעחהוגיהגסנףתשי

-זיההאבשיררלשע,:יסרר '117פ:
לסויחמוסנרביאוחרהרם'RIםשתבחהלי

הבייתםדבריםהלתאכמירתותהאי-
רוזמלvןנייבתנההתקירית,ובצרותם

i מוםצםיקצרויםגבילJה-לרווולסה
,תיסרת.על rJ nזלכמלבך ~ Wומוcם.

וםויורהקחיהרקזיקעיינרהזעניןוכם.

טנגוןביהלםצ«ר r'וחמנםנווrווmנ

שבלמותזךבמתיגהעדרנקמר Rליהנמ
לרנ ן'KIיזמולכרלו.היuחנזו mןרפבם'

,ויזרפביהנקמ'Iיםיםדונףיקיםחםרקים

יהל. El1C. ",נ

לאבעק.יםלככדילr'ףיי"'גדנHל
ל"םבפסותלדיוcר.ם acב'לסוו. O,לuמרם
 Rול :היפןמונףלשעדות I"IICפודח
וס-שאהפ.ממילהRו'"יוףאש KלMרר;
םי-רב.ימםיידדמגבי rבהביחןתפדי"אל

 ). (5הני "l'.ה;סליןסRגהי;'הנ
תברקאינןלrIקעבלוס';זז'פשמןט

 ..,לל

מבשהנ".לרותגתסרונילס'הופכק
~:nהווופלוג"היןםם.צידר :ו

-I5 ש) ( iIC'חם ..בוונם וp הסנכנ"'ה ".ייםJ םדר

הכוסלוcםלרפר , 'I'רזהוכרתת nוס ) (,6
 'ם'"נה"Iהומנהגסיךיר.ולוסלIIIנ-'לרח

נותיובויI'Iבבהנמקחםיר

דייז"נובהללובתייaסנסביתביותית

הגחזיהדב 1Jם ..הרזrnרוגבמשנ;וברי

ובלם-הגייגיתרדבילהניעלרדאכהצריד
לםנייבזפוובכטנהררהסוסםהנקבה.
השנעיבםוו-הלל.יביתשיאמ::נית

דד"':זלרוtםהליי.אייובשזילממהנק
שימוש-רק.טבוררארJ. rשזiןכלאהדפמן

ה-קרםרנילנeיובכביטהדרםנייהבה

ררבי " RJסויובייינעקיIםרביתניאם
רKלם ;ונבללaיירבורי'י'"ירבילאוזנזי.

ייות:יי'להק"יnםררב.תירהK וK'lיאין
-וIישגי.תהשנווחmומיKרoכיאף-

יבסיסרם U'I'יסוmבקייס. \lיקיוובהיי

לרפיוהייטבסעוימריהדסךהר.לפשהנ
 .) 6 (סוב.ניית"יביו,.,בלוותיבין,הלבדיל

םיכדרההררםנרIנוסהכ Wמחנות.את

הבר-הםםרויידבזnםקהניתכזמזבוב

בןו"סnכניתרהסנישןגסגותר.Rוירתכה

דברים·עלשובובריתמיסטורי.תכוולרת
חיסבןונגרב.יתזנןפבשסrrותוימסעים

ה M'ריייקרוודונובם'יפבייובישחי.

ר"מביעורסום mזוורע mשמיהו.ידYן

ים,"לוtmמירIובnכגרaיזכ-נלסיפת

עהש.

בפס-חשפהנת Rןאב י'KKכדליאמג

 "' m :'"ירזויביא..!בר :ביר.ופקחים ,
יה«סרדיבלירובא •••יוכ'האו'ייזיא
ילKזנוידכיOמדונא ."'נן.יחםיביךם
 ..נםלרר mסוהיוח,הפ 7יהןשעהז.המ

לוזהתRףR :וונוtו'וס. i'Jרביהשיכ
 :ברילא:ירזs'לורJנR '"לי Rלעתחהמ
ןקעיאברכיל,רמא '"ןרנxיענלהי

קעיגם =לaדע'tירבילךרובa •••ליף nאך
וזהיכם,בין-תבהרונסווnבהפ ' \lערק

דערונלימRברכי. ;לךומK .....וככוזרי
רבי aCםו,בלל,חימהס.דעיזבנ .ר;.ל

D סמ'1נ,סםרנII1886 '.1ונלש ם ). W יוג)ו

ההלדב JIIIוגהלריnבנייתהן.ובפר'בירר'יתפיי
ים' INבניתת 'I'סיינדיבו'.רכתכלהות.בין
י. D1הrרIJוrויל"יתןו'ויובוזייד
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 tlףןונגכ pr י'Kל'זJדנר.

ס, IJ'כורתוי :לאיעזריביאסרזעדומ-לעשרהתשפאוסהכKלונכל ;עקיאב
דןוז,להעשהריירם O'שארמנם ).'"כףזלע-אעשיאועימשיהס .•.סויבועב

לסי'הכלל.יקמרaםבשתבבשוננהייייהרי~הוובת-,תאחmוסוב,תמועבשית
םסהרמאנרHלרבינים.עקיאביבידמהובםוייםזיwםכנההשכנללהחישיח

בם'·אלירזעיביל 1I1אהלבייניםדערתיהן-הז, .םה(.זzןrםרא,םייויי-רKופינם'יי

j(לך nורעפד UיKעקיאביניאבזייחד.עקיבא.-מתתה.לגCאתהףa- !שע
-לסון Wבכר-למרלאיזעריביגזלעושיםוםעף)לידאב.יבי.-עקר.ת

לל,כףכללן.אתשמזכייהיאדבילאאישיםהלסבלתיצובא-עירשום Uעלי
רבירש'תויודוביםנולאמייימתכוימידמבקוםיונדיתיףכסורנווהםפ-יטי-כלית,

 • (7)אליערזרז.,טרתוmנר:התיקםישם

 'ilייהלרסיףשיסזר,יחיהדח1Rנגיו'יכלשער.שקורבבעיי.בגaןור

וישיהונבלבי."ייאיתדיהיהבבה.הבנהעל·רעמיעקיאב.יביבראשסובןזה,כוח
 ..שממונהnvבבה.סןuגבחקריתוקדיקת Hללמרנוקיאנ.ליבילירגם .•עדות
ה'ינולהרתך,ןהתעלהוכהללמורפשילנורשתפאסןשרמאלהנבל :מירינוכללי
רבדהאללפוול.היובחה.סוםהננrמורותאזזויהש.תבתא:החודיאהבשתבמערב

a הרקב'"יניעלמררכתהמהנשכיה.וח .ה-את,רחהשבתמרעבלנושיהתשי
כסלויוטעפים mהבלשוןפעפיםנתד·זהכלל nס uאי). .ט'"יופקש(בתשכת

 • 8) (:;ובט"ופנםחיםווובבהבריבלע-ייינסתנה

הולעיה uשנומרהרואzננ.ארהתונעיזשל·הסוביהנתיןבמדקםלנוליהםהוaר
הC'נןםי"יזשכהזשהונותהדיאפניתאשיאפשי·מלהכאלכלרבבננו-תבלל
תא-לעליארמנןבכשייכס' _מבסםימ,"הומaסנ Rב ':-סותכמעיב Mלזrונוו

' m , .לשעושפאייאשלסוחהס·M המרתרשלישאיודיפורבררבדעןתמערב"-
:וםבטבזירהואסני.ניתזנפזי Nמסןסורנייהשב.תאתשרוהחוהשאישבת.
nבבעל~ה.םםביעהכיתוחשתםםזיבניות,ע'שוביים. :sהלםכרינהוועהז:יסח
ניןחסהנם·,גוכבריונסמבתכ mהמשביסוהסשלםכללכוןאב-השמתשקיאנ

סובפי·שני'ונ.מככורים.האבתתודאילנדכרלןופ R'1אלוםדת, njjI1מלסלוגיפיהק
הנמ'Kt'יתמייחלקותהאו Uוסuבמתיפוסלחםיתקכז.גםפאשךכי.ונגןיה,וגחר;נ.ת

 !הררבביIנפפיישיזבציי.· ... :ןמזשבוארת KהיפסIך'יםבדיניקע~aםייכילאעירזייב

ם«iילכrנד '"דדו:יר.לרתידאם'יייוביזוזללניסרתבלל,יםררלובישסןדמהש
הפ'סןמכדונעהעיחתסליהככיייםאתנביגירסכ.תבםםתכהיKכהזכרללעקי.אב .

,לחרברהבולניןם,פישלי J'לבסנתרלכן '1iדםםוזהי U·הש.ל,זעירכ?מלתגש
קימן rומןא:התנuבנ:כיוזהולמסכיםייו.לכירנ.יאאלאםדאמי,אליזעי(יייב
וקיאונר.·םוז,.כמסהנ 9)צזיי!"'(ונתלעוףנ;~במהלוןrןכבת ...כמסתכוזמב

.' --'-,-.-
 ; 1 ·, ,''' 11בונחותםנ.,·.לםלlי mהllו 1') (

nסיN חהמ. ~יהקרי:חזזxיחנ-הסתבת
IכItעוםר'ב רpררנ.י

ס1l' n ג.'Iעl'.:וח:ה;-בלIIוין תכlKl'גיד.· (8)
·כרו'"הונחס. Mלוו:'וכדוי Iוםזתהנוםויהג

 יב,., :ינוכיסןר °ייז) .•י"יIמסקרםו ם,נI:III 'lנ
 ). n11ו a! (יוCלםפ t:Jהכום·וזוונר.י'הדר.

 )Oףוי.נס.םברוי":נזוז, B 10האנהתיה.יגחהנ

חובנ"י ;~לידםב.וn ·,".בJ.וII;דוכוהסוה-
:'I לויזI ייו,ףנוןכתי,ןזןבןבבrua.נ.ררנKוובה:ו

ובף).-םזרםה"גיהנ .. ( ,ם,

) (J םו-·הרוזדנ.סייי'IבכJ.סיבייפP ןח., 
ון"·די-ייה/.מ·י:זוnדtם'Pיי :'וjת
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-;אאטילו-נמית,יהר.וזגייי :יארם
רבכנםכתיפיך«לרלם,מסלספור·רמולו

םךרב,חיפמו Zי"רלייתר"'.תי'ד:
לקיחמשלהאיארגיפס«ליז Mםיפקבי
זההיהיא:ל,רשייי-וומנכ,הםייחןם

המציהיםוnבךתלןוללמרמלביילשםיק .
ל-מידעפההמשחבהיהח ..יינעךלכרנרה
אשבינשםהוב'נ,.שלהמםשןאכבזהרי

'KI\Iוב(אנכארחמבקוםמבשהנ םנZ ,יאע

ז;[לגדות 3Jםכ.רנrיםייתא)וו:יזרפק
פם".בלילהםדרתאיירגם ,"",שJב
דבנרכי • C'Rםפ.מ • t'דtבקמיאציםתי
קיaי.ההירמ.וrזקשיבתמזםן 1'1'\1

 Iהםכרעלרום t'עם I7הרםהכקיסדנםס.יס

iI שוכהנB הלילהצלי'נכאנהסופסתךרפח,")
הרא-ראנת.ים ;די)מסהבלצ:י".לסיהr.ו

 c-pרnלעקיאבררביססררוריבסנרםי
גיה-אבבןn'נ"..ותוחם :דובrליספכריוש

פ.וייישהרזנאפ Iרפסםוiןוסנקאנח
--, .tרכלרגומווסאן,עראכואובדוrו'ם

'"iוI' mnפיקבוכריםממשגהשכא,ל נ

הבכתאיקהשייבסףו). "Wבה('נ
- tהלכאתוניומיםקרויאםהייטבריט

ת Kפסח_שלההגהד·םאניות·תאיהש

בינשהנ-זאכ'מא.יוה.וחרד,ד;ןלם.
 liםזבפשנקו.,יר"אמלהמבק-יס-יתםםם

החנתו,ליפהיקמז Iיי"אבונרברוכים,

בי-הייהתרדהפסיקיקיתנrיסו'ידח
בהםהשקייהזהדםת Kללמיי ncייגם

לעיJמייהררחת Kדיxםג-(.לרדיזrו).
t ט,יבתIשבי= nי"המיתאבכברי'אrפנסC 

(פטיחםהובשבהעםבקשרגםKניכקי
השיההובליארגיפספא"יליאי);רפק.".

 Kלהירם·ואחיעשותכתשי.ובxללדגיל

 "י~
כ-.בסםיליפהלוכםינמ י='לי"נniזר. ) (10

ס)םIב(נכנסנההמח"לפפוית Jתרוח,יי'גוכי
בותכבהnוtנרר רcו::נוIIל~אינירמסוחתיפ.
 lK'יכ .n':Lכיס mםענבי"Iכ.·סתיהז;ןד.לילoה :ף

ןם 'Iםייהוtנםכליי.תהולין.וםחת P' .,vל

 "יnנ;ןנומלוכדיובחקירם
ה-השמניותנבםייחוייקרעיוןתמיי

םונ-ליייהופונןיי""צבאל~ילמ~וםךת
 a ~.נקתשה'תכתחהפשהנשצירתקהנ.

פי ל.,ונבריחהאומאורחן.תתיסופתידי
 ,'· cחםוביל'ןLv.ביהמליםכילמי, IVIהיר

ל!:בייה(ביאינישמבחוי!:רקשבפסחיס
כוז D) 'וב.OJ'"חשונירוסת mזרת· mמהצ

 ~בש,,(שםהישבמסהבהובייעחהלאשה

-אחת,פ«םובטביילםאנוהלוליתכל
רת Rבפסוותימעפי"ם)שחיההiתלילה

 .) IO (חאהרןוהובםדיידיעלכי

המלדפרשתקריתאסליי Kהת'נם
ןו.תח'יח.מסנה '.,פרקסהסובמסתכ

הים-,"חתחהיינצ"tו,יתתיאורשלרםשר

המלדא.נריפם :חמארמ·וכמיודחטרדית.
 , Cחמכ'שוכחיהי«וםייקרארקביערוב

ובניאישיעליולתתכuרללאלישכהגיע
תתיראאל Iלןארמי Iרובעיתעיביוזלני

וצראףןת.חאי'\באהת.רניnאארגיפס.

שהטמיןחיתדנ.תרניא,חמכויחהופמן

 CDפמייהשהיהרסאןו.אלנרפוט:cכן

עלחביב:חיה mמרנושיובר'דשכבלמו
ירה ,noרתמישבתכדדייערל-הע.ם

יי-סלתיאיריוביזהמסהנתאיורשבין
היההנדולהשבוהו .) 11 (פלאוויוטסירפט
קרא.'יחונסכ,םיוהתאניםזו.פר:תטןקרא

(האראלנריפסהחניפךשהמכחיםעלחרג
אלםבשהנלכא 'שבI).יכירישלוניבכלכי

ראיהואכמוזר.בפיחולמהנmזרככלאב
ג~ KסלבנJבזוררםנחרזששמתנרנספת

הרשאןו.ריפס
רי""צלס pחלדק Jלו.ב וr.החכםאילם

לאה.יאריתיךתאלסתןיומשתדלהפרמז
nיפסלעהוימהנדרבייאז •דלנורMונ
בזמונ.גהרדסהווי.כללפיכיחוחהמלד

 . ,.גתהים Pומ'נלשםהנזופסיקה'"יייביכ
ערםלוPזבתםבח.זבבתיארי,כראחר _

הקרסיםםידיהר.Doי'I!ב'וןניתר r~( Pל
 .כ'"l'ףםע
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פסוותהרנהחהמסנהב·םדר 'V1פaרשבי

נעפןשהזאףלr-םיישנה.היססירית
שן·אלכ«קמתורנז.וחי Kרבזמן'נםדר,

נ:ריהב Mית .אבrי... :םונווnבלג,אל
הםלסןתאכK'י mהב""סכיהםחמנשה
שמבהנבמיאגירפסלסוכמקיםיהמיר
ב:מוטיף.Kו m ,..הנ"לפציaעבבאב

ייייוהומפזייצ-vסלשיטתולס' r' ~.זפ~:
 .לאהארתזוהםסהנשמםריהרונ.קהש

מאנתיםמאמריאתגםכמסנתובזiניס

מכתפוהכדי·עלסיnוופרמררוחא.רניס.
r. ,נהשהיכדרררביםפm את"בשוננייתג

האמורחים:זתםכ'סעדותהלוסיףורת

ב:ררר·mחסמכקים

 ,,,,,,,לה-שלאוסקסולמעניתעל

באווךהמשהנברדסהבימאני DKדחאק

הפס-םודסהיהרבי.וסלכיימךבהדנים

וכישלרחת.אתפניםלכ,למניא ::ה
יש-שוRב'nניחיכוהעשאבוהתב.ינתז

-.לארגופם"ליnתסני'Iפ r:כל'Rרי
םנדןרלרבישותף 'trה'תבזיבישהרי

 tנRוסמהג·.)סוףזתני'כי(ייניממשבIו
דוב,שהנ"זססםרדילסהרכ.מקומםביש

 • Pהלללבצרר,אחיסהיךאלזriזKרינ'ס
-םהשהיסירי. aה'וכויזבשמהנן:,ת

ישראל .לממנ"לורנווסםם- .לתחם

גיןפ nmבסנוין,"ייRלסרקו.םזrבריך

 .למד "'"רוווסל.לד
""m1.הררסוקית '"',הז',ב ... לIIDIIב-

קיי CJה-ונכסהנןת IIוס mהסתוספ"ררת

 ."כי'יחוםnי"פ,הלתומדיםכrז nןו:ברכ
;זג"ווזלוחת '"tגמרז. ' Pו Dשבי,lזי'מלשי
אתריזיממשנהןמגייי Rילהמומןו:,
רסזכmסניסני"ע.תתיפEנתלשרכ'ו

-הז,סיי tאבס'יייידס,זבית·גמל,אל
מזא:ררח ר'Pר''יסם.,הKרמנסליןדח~

םוtס tיייביסבמרpאפסו!ובימותבהגי

 .יו~,~ח"הדררהתיבזחייו,~רו mלברסק

 ., ם'7ו!הומrדרבה,הכ .I'oיהוח ) (12

 .(~pב".ול· nיבו.'

הוםם,דדרוםשתהרי·היnביוr.מ,פושת

 ' JD ' PJחnזחל,ר,עתיירםאינםהוי-
הל",יף,נדי NלK !'המשגחמןארחזרר

יל'הוייםלשרילn,םרותמכישטרתרהוי
 נהiIבI'I'ןםנעוקוסאלהתמיהה.תאשב

 ' Iשרתואל ••ןב mcוסזגלםבnידכרים

רופסתא:יראביהפא:יםגחטםהיוסרלמי
 ~םבn.םו mהלונןרגאיפםלעהמסוהנ

1'II'1II אלבזאrIJ הכלה,!Iל-דרמ, ל~ 
יזדבריםוטיפרוהיטטיריתיאוראם

סתרכשםננ.מרופשיםבלתיכחונים.

הפ. Uחניית
זnתהלנזחתסמת,"הוןמפ rרדי
nrבננתרינםוהדסוRהנהזJPבהננםדיור

'יד'חרסיםשבןהכמוסינות-רח Rמסרג

לםלס Iהכתיורחןבוי mtשנתרשדח,:ים
לולב nליםנלמורזוככמשנתנואין

 UPMהש ,.נmכר.".,םלוסיכלאוש:כת
טועמתוהוraזKךמרךצהחררבן.תאלר

רובRםורבהיטטייייתיכהיכות ..לשיטית
הלן·הI'יתנווכל,ת,ד"יבינשמנה,נאים
ההנlםטורדיזבמןרגיאדהיטט,,,וער

 nורי'רפנים.פטחהכ\lבת,ידנייבןרג
 · ..ןתרומתןלפניגנעיםייניצלפחד.כנות

די'אלזר;ז nגבניםירשלאשאצמייאלנתו
חלות. .) 12 (מהששלבימיימקלטונזיגי
 ..,להוחחרודם,שמןמאצוןאלהורבל.תבל

בסינתררתוסלהקםחםת uהןמ :בלמרר
נונשהלאסחלבותהלניתן I'הסווי'פה,

 iUסם nביהספנה,סייייכזמןובסאונה
וחקיםרפםד'-וקי סיKIiTלווצחהלפיהוא

 Qיובוvזסתד.ת«ילעעהליית rאריז.נים,

תהפוקבייייניפלוסנתלחpדטרתי
ננחי.אפכיאסnנ Iחמםנקדנתמ.עתיהק

1I7 ההי'בדםסןךהוזווכשניוחסליםןדן
הקוםדניבמתםיובבמויוסוכ ,סח':!מ,כוחי

 Q'ו9םפרסi'ומקרסלכדלרסוהונגי.ם

שונ-·ונקלדרסי ...
חש'לKקאכ. J'Jזםזורתmםגגדאף
נכנו~ם:Hלהפל J' tוmDמכסחםרקושאי'
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במשניךתהםרמרתהמואחרים ם.\נlU'ך
?ברםאחריםבמקימותשעשודכריהביל,
הדואהופמו,רמד"צגםנ~לםאלהזקשיי

במשnבניבמצאותאמבם Iהרעלשמיג

 ) I3 (החורבולאחרטנתקניהלוכת בה,,,
עקי·רבישלזממניהיפסותהןאינולואם
במקו·ישנםרובפיועלאמיר,יי'ינאנ

המקדש"ביתמהשרב ....הביפיניםאהל-טגת

היאזאתיהרי- , Hאוילךהסכנהמ.ןיא

בזמןההיהובשנהשיםיורובוהר,אוהי

שלתשובתריא.לם .) 14 (החורןבשtי,ני

המקימות,לבלמספיקהאינה;ןופו;נןדוצ

מקיף.לבירורקזוקהזענןי ""

ייו:mבררלאעדרשבכללל;ןעל,רשי

.שבמשבה.הובאיחרית"..ה1iיסםות~נין

"הים"היכנםיכלליסאיזהיעל"פיתםי,
 _הוכנםןמקוםבכללאוייייםות"

הריכן,עושיםהמשנהמםודיאילוכי
כלאתמשתפונלתזדהלכניס"Jנרכחים

שכגמרא!ןבכרייתותכרתספאתשננשה.המ
w, וכ',היכנםרבישלממשנתןאףלן
בכ-שכמישמאניממהוזםיעוסמוים r:כ

היוכרלאתנןרביזבתזוכפאח.יירתי.ת
אף-על- ,) 15 (פעמים'"חיאלאבכשגחני
המשנה,-מובסיייההיבעצמופיהשאו

אכןפעמים.הרכההחכרשובכייתותעביד
קיייאןחמכירנכלאשןזןלאשה·זמי!
 ;להםהישבהיאיזאגןשריאור'לפני

לומהלכת-יב nר"ראההממארתם,אורש ..
איליכי Iסעםוהזזעצמודביםבתכלא

שנשגההמכלולחברלדתננרביביקש
והיה,יגעיםא:רוכיסד:זבריםהןיב.'מןד

מיהנ ;'רמשנהה Rםשנים,שר·רא;ו ) 131
jוםז.,:שצר /.כף.ואזהשנהארש ןב""['

כחו' :' K ,ס""'שכת ; M "' ,"'יריביז 1 " • 1
 .נ' ,ר'(יסיו ; כtI , 'I'נזת
 26ירמושפ ) 14 (

פרקשוקפילמ"ה .'סמרקברכדח. ') (15
רפתירה, , 1( " 31בו:"ב,כחיכרתיהאר I--סה , 2'

גת'וןתלר,ת ..השמבה"..ירכיי"'ן K "'םיי,

יבחל,,,יבמשנהמrוק'ים

הדב"עירקוכבתתיקורביכאןמתעקר.

ברם .... ) (16קזריבלשוןכללבדרדריס
לישביפהם mבאי!אגוןשדידאד'דבדי

בי _"ההוספות"',שבדברהתוביהותבל
רבןתהלבותמתאיםאנובתיספאתהרי

עלתהמ!ובכרלהןרמזאףבמשנהשאין

עייף"רצביד Mני m~רנקלזרכהיריזה

) t7 (. יח"סחוםעי'נוההזהעניןימאבת

שאלזמן,לכמפורט,לחמקיצרריןתום

הקו-כלאחלשיבבידיניוזיןכראייגתקר
' u. ,בפינ;ןהמתעוררותיןת'\. 

איהבהופמןךד"צשלשיטתינרם,

ההיספיח'· wין 1עבביריךירקאןתלייה

רידבריעלב,יקרס-וונדהואבמשגה.

 ''''פק(סימן·תשיבהבש(קךיאגוןשרירא

גםמאגרוכן .)'כביביובןאחתוחשובה

השמ"שסידןךאומורא.ים"אנתיםסרך nב

הלל.זכיחשאמיביתשלבוגמםחלבה

לאהיממןרר"זשלהרבתרהיכחותיינל
על-יד'-עתיקהמסירהלבססאאלכאי

 rהרראצ,חtבשנהבוכuנ.וtבעמקחהקירה
הופג'ו !,"דרשליזתיי Kרואבמתרכרי,;.

פך-אגייאכו .) 18 (אמד ז.tיו::; mןרביזtהן

לבעק Kנרקלאכיהלעירלנכו!אצ
ודותיו,להסגותיידבריבסוף"ממ.רו,

כבקרתימ;ןנהשאו-חופמן,דרצ"של

ס:י.לביסםורדו"ה·שהביאהמהלכאת

שיבפםריהמיעז'הדברובןלאטתי.
לאש'Kריןת,כמהשםיצמאהיפמןררצ
ביזותrזשוביתבלל.הלםלבשםלאבעק
מואצים,אנוהמסגה.מפגנוןירתיי Kרהן

חמ'מו_עלוקתראהיית";ןאצללוס:כל,

חן· 1בריזנרייאםיKריס"איפ
"נ 4.4זדכיד,· IQיייורארבגארת ) (16

השלונ·ייחםין ..
 . ב"'לכלהמשהנורכי ) I(ז
רלןt.ההר'י'רתכלאתלהדגרתככחנתי ) 18 (

ןהבבחרכנ.ה·,:זילן I'ומי !iליעייאחיבקמים
חיי Uהשאסלררד!ברחיירזעדולהקשידוגם
כוכותי.Iב'יו nKןלב'ק Kשל
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.. 
יהש\מ·;חדסם'קיוסרבי,..רר.סיףארמ

 יtjו"(באליפכוף-הרבצלצלהכנלני.ת
 ··,תהלפסךווכזהלשון,סזמןרנגם' .ג)·םאי

.הר-עשהנוקיוtבושייבמיכח,שם,םאתפ

כב"נ~:ןככפיהתויה;ו.הובשהנלעטהפי

 j '""ענIימממלכתבל .) 19 (חRריסמרקםית

הכוןת" ..אלכיימביר.והוחnנ mנכעין

ו-קנתבניםח rנובסררח. ' n(בלותיקית
ומרכסןמת mpתז'משנדותאלא .)ימ"
הת"לעיגיהיי Uלפבישראוודנםחכאורת
ךבוtטידבריןהבנאיייים npסורלאניס.

הייתיהםיאנתהמים pל mm-ז, r:יינ
הישרעורבינזקיוםרביבןוגקמדינםי.

אמסיביתםגולפעמדם,זגזר. r,Rורכי

הדפמןריצ"'vולבארירתייוזלל.יבית
,ליהןהםריףיי Jיהליר '"Kךיםנהnשןtמ
היירבאתזישל'הארזיבתרוסנליף ..הרבד
 :היrnורביארפ ; "Itעמ"גפסחיסבבבלי

פס--רמ.ןסנה,(סכוףסשנינדאמרתבוי

הרידגןמין K1הזt'ב.ל "א>נI ,'בפרקיחם

לוזיתKכחמםידנםלnובכספיח"רבהז
אוחהיםווnנחכחמיםמנןלהמ :{בלומר

 '"םבחספהמכתעריםרוג.יניםאתפשנה

 !רעי)ודמוידרכוסןרבכלי'כיתח :ריטרים

רt\ויןריזמובותהיוהבןרגילרישא,נחי
סל"'שהמגסהכיררח,רנהווהוהחכאבו

היו"'ובילפני Mםונהיהתכלסוהננפינך
קvחואהלקשךתי'חכההיזהי'Plמםרעז;.

ידNק':.כיזןההנוים.לסםלאפיומוllKו
 '!' (20)!ברמרקת"רבייהנהדים

R ינז"'ף""לנופ'"נןx לבJ נודתי.לגוק
השכנה.םןרזירנוםוהקםופות,לוישכל
הופ-ציררI'Rבנבווירmסו,תהאוזיזןלכו
וס-ולם, WDIרכי-ובםvיו.תיא:נןןמ

י-תםסיגנמהםהם CIחאהירנ'ם I"הםrבור

יד.pו XD Dה I"ונב R-י DרnPנדlכוח ) 1 '(

 )! P,תיסס~-בוי-ם "'בJ'זו rr= ) .. mיונ
 ;'ז"םIבםPונרםיר ~·ר Oי"קרםתרגוח ..

באב IייבIביי;זכ K'.םקו''יבrס I 'כJ"''וסכרק

"דר. , IIינכם"ס. ~ T1זב I Rרנ .נ.-פכתוח

חבניי"ינ 'i'JנIזtלוtיכוה

ןסם'לפי'נדםוים nבpובןםרהשונהבחןר
גח'במRילg:Rבקת. Uזuךובלוךתלסרית
 ., nערלשפעיזםים. ntוtוממקימתויות
יהנב.pתפ'Jת I"לםנםנררהRלהמסנהכי

 :ת"';כ"ירש MDםדתעלמםתמרהאר
 ' i :אמרוכינבהנרבםחמכים_משנננסך

מד'רבדרבמכווקרוזםסיהאהעשתיהד

אריונטורפיםדונרבירונת.יגך IOותרה

tבטוeיס.יrנםיiחהנ :זuרמאנ-מראצ,

א. !'j'ס-י ,-ב)י •-X 'מי,(רמזם.ונרה'
 ;"!!באילחבר,.יימה"ורהפירבידבר

בקונ :וסו. KשRמ' Jושאמיהמללל I"נחת
דביילגeב,"aולמרישוןפלי ...נרו·הלח

 !V' jרדםרנירבר 'הRRלש ..רת.cרפHת

הה'ל'שחורמהאד.משפיםחלביי"ייומ
 .רסמההיאלהדירותבמשרשבצטבררבת
ז"ה:זיכרסםריםRדהש.סדיןר mיאוד

הלת'הבn'יםםמאריילבזהלשבתח.לול
 'בI"',שמחר,ל"'יפההלוכתכבייייחיל

:ןבללאלב"לרנדהפזהפירןשריהן.
לכמתפהווKר "ילאמר.ומוןבפשיט
ץ" i CחKריחמכיםאזחל g:רך Iח;ןשRל

צ'קי"דשביסמ"הנ,ליירוסהדאר ) 21Jז:י
לכיהותןרכמוחוהשתמילא r\רהאדא:

'מד'הסזתקז ..לזיראגמררסייייהמנסזח.
IIוקי-ם.(ריוימלש.ררבארת"~ת j' ;.ו,ר ,zן'ר

להדחלבות_מםדוההי Kהזעון )cו' ,'"ה:!
ב'בדןהי,פייא,ם I"'זבחאת tרתכס " Cובייי

 • P "'11)רפגזת.דרב'אבדת
לונם,'Iללaמק יIזIי.r'אלימ~רמרת

עלך~יייעורבכ , t22 (לי!ו T"Iנכו,יי'ננם
 :\:.:;,וסביםובקל,דיייהור'::וםד

י sיהנוויתההלכותתאלםד,!"יל iiח ..
לרדסמתחיל ..שאראו mובגולם"מדכםנ
סלם'נהnבאןnוזםגהדיהnגזטםאת

כ.ץללבבר:חI'נ*דסר.,ינלתסר 10'1 (

 • IOf 'מ, .•כםסרי "'1 ' 21) (

(D) בםרולחייםהמסהג-.רבריהוחII 

ונלו.ליויהיבסנה
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jתןIב'Iרuuדא,לההציוניםבלאילם , 23) ( נ
היהעקיבארבישגםאגמ,רםיכחים,איםנ
 Cוביניחיאינםאבל , nהלבובדיסור P"ט
ואףבמרדסים,הראשןןהיהשרl'Rובלל

ופדיהזרדהעהיתהפובקלכזויהלרבי
ו.פ- ..שם)גיפוקב(שאובותכkו mביח

כו=סהרחקצתה ,)נר~~(והיהתרשי

א Hיירת.ייnכננדךעקיאב".רכיםדוק

אז'נךגךיו:: mךDנקלעם mבעניןהזלי

 .)(a3וי)סיירה.אד.(חגריו

- rהתוסמןאלבעקלשלאריותRוו
ICאםמסיפקהוינייעדיית.איב:ו-ק ר

שפיהסובמיהסרתאתפוזתלפשרשי
\i nחשתע"ינKניעםפורבהאו,המקוריתה:

 ' Cהשלאוחניםחאלאאיני;ויותםפאח

בןבתבממכגרים !RדפאסניכרנייUtו.ודפ
 :rר, 1Cהלל;המקיפית;בשביע"ב)(לקיייח,

~אן'עמ:כר'דברישלהההוסה mוזייידיס.
המאונךשבמקםראלאל,הם," pהודשרהו

הר iז.מרבדי ..דבךפקנןןאדם.אrדיזו

 :ענ':ימכטבתא.יבוכייאתמאור'רנוי
 iiותרןנשלוכבתשיטלוהשא·ת<הדי

.ם:י o:'הלישכחורתהעתיהדנן' .(זיםז"

 יב'",בםשרמאנדסם,ב.יבבראתיףיי.)

ברו·ההבליצמאו"זנלוז I'ייאחזכובשעןר
 ;(ח"יאדח'"'בפקוםבויוה"יינשההר
;ןvבםיידימנילפיכרמלnוק)ת.בRל

טררהמדדבידבךייא. Rשל .. :ב.ו,סאnפ
בב-כרוב-הIזIאףמשמעןלרבמן'"דוהמ
ווב.שביית rבממלרקתתאהשאל ;אnייר

שלהשוניתהמשהנ nדאD1 n·ניrכ nuוזנה
ח-שלור ;j.עישכלןאכםסונים,וuתםי·

ההלהכ p' n:gנחםהיה.דב.סינביבהנ
 '"Kיינםריפשברןהכנןר. "~ה.יויבור

ב-סתאו • 24) (הRווסונים":נ.oדייותלהןי
 ). 25 (בקסדובריתאלאבעקדהחרזק

.~ 

(iנ) ס,הנpירן;'"D וp;הי
) (IZ3 וXיירהM הrnn ,ונםיfK ייג,קרסג'
IIיבלp ני/DיבP 'ויי'י.Kי

M נבבהגםירץrלתבוD1'ודו 

לבנJק ICלוזןרפסתיולדחיותייאושך
רל.ןיורי~ור.ייתי;,הםDווררןינגד

כלתיונןייעבלשיחדוצרידהורבחןתיי

שלהnביתיאיזמקםרנונלכימשוח.ר

"ודזיל II1יי mךיוt cתIבvבעדיהמלאכעק
מליר. ""ICורהדפמן

אשין , nהלרןדוהלריכעו,,נייבכלל
ל II1בזיגלחההיפמוויתחל KVJלתפור

אמרפיםרד D 'עלדונ.שהנפי,ויתחילת
ן-רת..ררובליתרפסכותרמוזיווםכיידרם,

לופשIRי.םרוווoנרםםי-הדפרסית,

וכרכרעאדחםירזסרזיאופניםבהמכאותם

היפ"רברהבהשלןניירררמחובי.ידרת
סוב"האנןהת,היירהיאלהיוורי".יבן

 ' mז Iהנסנףהפרתוןאתלקרבה mכ
כםהכ mהבכתההנותנ,שלןוקחריתררד

~פויוכבתהי,.תיוסי ,שmהפנימי

סינגוניהחקרית-כליםיעל!:ניניה,

ד"תיירהיהחמשהבבכיסייןיבהרשנים

זןדברןותוaד. mדהרביםבסידייכיו

כתמי .האב'.ם.בךDקיםוטסניתפנ,הלבן,
הא'י ;וiרורםר.תםiרקרתיגייולמתלררמ

כילנן.שנשראממיחיהדמיירגםעבת
ביאוצונל Uכיר'ישעהל m:לק.יןמרי
 mב' 'Iקיצבי"ונראכרלרR'יגתיפחירהו iצי
ע-ובי."סלא;ןמללדב~שRמ'ביתסל

תוהקי Mנבב'לרננליהנ Mשראקי.אנ
תוu.תRר.סול~י".רארכיסל'סובניות

~שתברתדלוJלונ~םבננזי'כרבהלאבל
הDר1lאתפיסבדיירביזוולהמשהנסדרי
זמק"זט~תקיירונ.~~תרrזיונתיות.ובתןר

ו-לחפסםישסםרת..לםייים.בשני Uר
 " rהוזףנרע"רקםוt .ללגוםת,ניכלשם

rזכ" Iמםדע ~"'tזבאכת~:~החק~והבכלי,
-~דת M'Iה.י'lזzוןים.דננבית,לורשניתקיךת
 n.יסרltף m~םורתית , U!רכ.תותמרסתאות

.בןMקוזן.ף ) 24 (

 ""ג

 ~.·ט:~~ר..בםבףווע.ייין ) Uו
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" 
עם-וכב , Uקnםרארבשיתר 1הסבזרפכי

כחמיםלסודיייתשעייתזובעבוחדקי
ל-כל,יוכרדםלםן.לנחירנ-זחך,קים,

ווו-הmרתםיותהיתת ~ילבםו"וסקול
יכ",לזתןוילכורומרזחתרשםכהובנון
ישרוכפשמןכצלייההעדשביקולגדיםו
- IRIתיי .P .,ל-.י-ףסףרבזי"הגג

.nםםרדנ

יסוייהיייךהפשנהפקרי", 4.
כדהמשהנחיו;:ייםסלימזייורח

כ:ולאשרו,וניהפסרותית-היטטורי.תלאה

לס nmלוול nwmדת.rזתDחmדרבלע
ס'ס"כבייהרגדיתהזמושובבי:ךםiו1הנ
ורההסובמהרלב'שרפRלך-דותית.
Hהיסוףתשלהלiבימי 9ההמנבהדרבל

ה"פקורןתהיפלישנפליםרמוסהנלס

וז"הלתוותהסופי.ס,.,ררםaח.פרזוסרבים

רסם.הנקחבישוחנקמום .uז; ~ספתן
המ !וnובוהבהסםהנ:nדםנונתי :היי

זז"הקירוביםתדוו:כוייםלשאיסרםהיה"
יקויי·המשגזזהיתהרםנc. . ....:.רבי_ ,ו/rנ
בםננחותטריים.פל.י'לחקרההאיףא:הונ

כ-ס;הנ rutוסיי"'הלההי IR'ופסרים
ממ"מMוהםזמלדותקיביטיידנ:רות

, II" cn דדביפ-הת;םטפרוילnומ
 :'לויורבוכיםתנהיהיהט-רrםcו;גיIב.
ל- רצו.-.,. IIר'נlתרri .. , ."'-pוDם"'לם

 .דת.לכט,לRה n1לKוiבזהפ.נלזזתהר
 J\'רנ..יIל U' יוRוII'ברפי ri,וונןב;nהוקךים

- I nי"T'ייrובוהםד_.רספילרתפןו
בוסמןוזדתתסבילדp'ירנודrנת ;r;ל

בסיהסחאלתררrתכ.ווpרn."ורקלש

ןכ.י"בpל" ל'I"ומ'ם .,-בון;י,ןן Kרז""
ו:לנעןוגסייוסההטוחבירת .וt_מ

 mתפ'יכנעוי"":ףוס.י tmםלנו.יב
הגnם-ווגן'ם.לפנחו"י""ם'ירPפנל'\ג

Ini ו-דכ.'נטיםחפהנמקיוננים.רםג"ם

מ~ ,Mל Iינרבים Pהי aת.פשיaסנילהנnנב
 • 11ררנחנ:*"זןםלaן,'וחiם'סייי~ם

"ייתכנבjPדלrirזותר

 o !'ללוסזרבויימםאביוברnנזויהפמשהנ

ב"שנהיגכמיומחבורים.ומפשריםןאכ

 n.רי nרנ mדםיביתרמלפגותשלכססיכים
 iררם nהרIפוכוזתלויאתיייהזדרב

הק',קמר·רוחב.הגמובנבוהגיבולאשיי
 ':\ • uל,להרנית-בכילוכ.זןדא:ב'קיtככי

 ·-1\סנם mכננם DJלמשליםאין
 K"מששלחשיבותו ם,«כ'לרנבדמה

קתי'ההניהה.~ם'Pררת·םרפיתיו.תלתד

 "ןM jיכצורבנוופהי«'צהננ.דמושגהרת

הסבוםדושבניתיהסמייתדיה ' Dלטםרית

.c דהמטורעל-יייומיחרםיםפחa, "ח

נייערוי.אליןייוחיסןחהב·חיא-יח.
 liונית' Xה t'Mבתול"ניייזסםהנה וrבב,,"

 OבהרבJי.ייםפשם.ההלהכ;חקרית וי!:;

הארהכו,השתשללותםדברי'סגיוצבןפי
סהפרןהסלהונקי:והpיףבלס Jהוור'

ונפ,:נהפ 'יKIר'נדניד mלמשה-ששנית
קוותר"ותנגיותהםכדחםדות aמקורמת

iוסללאיהולאאלרsnםואשזהיב.נה.
 .ימובקימותרבnנnבrהכקיתיתחקהרי

מד'רלגנ.ה,ררהעגנוIלןכרישלרכם.
lYt;i םלווקמרריתmדtי.תJםוםפו~"ת'ם
 ",בnשארםלי pnדודב.ל,רכובם •ויני
הנויונלפנימיותדךן nלגיפןלראירת.

סנכנואלךם.ממידחו..!כKיותא:ולרכך
וcו IZ1וכםליישבומתלדוםווול'לפנים Iלנפי
יל·ודvזיווהפ-סוגייתיך,בננביצללי
הםאלא-נכתzתיך,גלזו"ונוייןובמור

מתובלסד~יקייבםי"קביו":'יאסםילקפי
ניבהלםובתנ IוודnלבושוIכ I1ןהלב'

r, »ךניםש,יב-םדוm וו~נוםבהםטיתנגי
י.נוהםל'I,אכוגתתרגו:i:םהשמפןכשפת
ליררוב". ,nדפסונn.םשבםהזתא:ייני

זהשםםםרל"1וKצתדפיםןריכ n;ע-מי" 1
 IQ"ו'שומפחים"Kםיםתזיים,ר,יידנת

א'הל, ..רהוםרItים בIII'ווםשנ"ןחג
"אןרם,ווםם"ברןתת..ומופטידו"ועיתות

סר"היישרגונננ;תונם,מופ-ילונדרשל
,וברבחוaילרRםתרJ:'יירי.ם.חאאנים
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iIi וt' l ם;:ירןn.תויa ב,r תולווsו
ל--רארmמ, Rרצרהיתשב mךייהאנ

סלמירדגיתדרקיפ;:י"ציה-י;זרmלב

רם'"-ונרםךן.ויי.חררני anחזהיהלוסחו

;זםשהבלשדמעיחרקשע"ןזנ'יIlהב
ה-לתקןרתיסעיrבריהבמלתתומנraי
ה-סםפרייעדד.רב-בי-רבלכיכ .•

. 'Po" אהרחין.הפסקאחרקפ<לטמם
IKחיןaס ".בתתדאלמ"l מעיפ-תיזים

בכבדפם"ט IIמוגימיקיםבונזסםיוניק

KלK לרקיזבJ-D ' לס'מרקבלםיבלל,ם
וכיבם,הכלהורביםידיח :גבןדז;םםהרו,

- nכלהזכ.כר'אנ'Iכבארח,מלהכ-אך
התל-השמטפלסויסובנלעיום"רחצו
כש-ואשואתכיוונ1כ'ההזזוב,ןמידרונ

וסלדבדיעיתהיםמתלםדותירסדKיקוcל
בםייא.רחרגיםהRו.רביIביוורtםן,לmי
רזסונ.םץכההגיןן ntניאצונםווקורדח'ן

aחמקור'·כהםרךתהתמלדוםי ;וn . יסובו
יי-סיפרתם l"הווארןגובספריחבלדומ

Jל-.תרJ-,,' בוכיבשבחרייnבn הלבה
מ- 1 ' '51תל'עליםריתו"מוקרזיaזובומית

לכתליתן.רנרבללתתםtIדוח.רןהצ: ~

שלהםו:.תבוררירנלודב,וונ;וז.ז
בליוtמווויבלתיהJחוני '5Iהדזוnכ..םפ
 oמשל ןי"".םבקררךמירקתמ.oקתר

ןז-,רrווב.הנ,ריקחתכיל JCו,וז,.םפש

לםיייiכ .nדסניכב"סuםםיעןבונtהKי
K'm וסלםי.לכתבלוובסוו:רהיתדםג

ה-חוק.ה M'לסדובבורםי'התוכnלםב

וולפרחןולבקיםדיןוססענ ~
l1לאשm יב-וכתםכתנ'"נניהנדוב.וןבת

אללוeר.'«cסוותנחפייפרסבודיסורי,.
דיירנתאלםנא-תתןכל'Iכ-טלב
nan 5מהכמוטטובכערדגיתלI' "1כ, 

הסמש-נחגסנוסיםבלילירונ IIIIICן"
סירםרתי.תתייה'יייםיי nJי "Kהנה

.נ-ילבלוונ.סzפ.דכריהוח (26)

 "רבדוDלתהנnנחםםירס
קושי.תרלשהגלחדס.ביריירת Rלעידןי

Kt7 וםחהיילןת,n בתוונ:'פארברW'קרל
 ;הנסןדרשrnבתרה:עירקייתתא

R ( .נ-"שיתונדרכל.תבהמהשמטות
.לשםניותהמבוהבודםונ.שבה.וטפטו

ה-לחל.יביתווlKכ'ובתלוזוריאמיב"
כvו.xדמגיףננתרnיבתוםאnםמרואכת

רכיהשמיטובעוזנהןןןאהליםדת 5I' Uלפג'
י 26) (הםשהנבגורתסללאוזnzבניnר
מהשהנ.סו',ךןןןות IrIר'לוף n)נ

Dדיפסהרדדתאגייאריוי'יבלסוזעיות 'ל
וו-אמרי.רבישלהדקוםריסייוזתינתבי

בר""-רסכיס,יסדרששמהנדלימשנתי
ם-רבישונהנתם a •דזו.לםיייהנלללפי

ם-םהםברaופי mכללכKל-ציו·.
ותmנ '-o,ליכרסייישכהםוקפות.

ריב'נסזר וI'לעלדאיהK'ח,רב'של
ירס-ל'יnףולסורOויהכהR'יהמ-אמרי,
 (27)2זהרות

-הסמוםות.ראבותאבופוש'גוייס)נ
רנXאמיריוביםסהנסםת ..לבללכהאתס

כזרם- ".,.מת aמשבירתושרrזוכסואצים.

רבילוושברפיירנכ'רnתבתומKתםרתו
 ת.וסםJ-"'יייי mםםגישבי:לאיבי,.
.םב-.ררבילסשכ'Uבהכ'ןxשרבי
התונרדברהזוחייuהסםעםהיפווס.
יגסניררביסלהםסהנ
השI'ם'ניתפומיופ:ג('לזונ.הירבי

יי-רםKJJםיררסבייתו Kהוחסתםרית
ודבי lN'שפבראותוסוהגרמרבתיילב

דייכשUב,םrנה'lיררותמשב'ות m Jמתמית
-וםU.מתתחיnריKםרסב'י • Iואת
 nמרזששסרתוםיםו:ייIndניםנשלואם

נוגנים •חaתדרש P ר:.פןבמtי'רז.
ם J'נגת Ulום.עחם' U1C 11"0 .. P.ו

ייברד""וב-ףבן.י«בהזzון':,חזם
 לD'יריםרי·, םIIC'בIו'~יםאוי.

 • "'1ללב.תי~ףכ,וnתוםסהK'ו ת)(

 nנ.,יחמ ..ר"םמויינדנ
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.. 
הל-לנפניןבןאפרנקלזכרהי "משערת

מ~רבישלובדושיכביתשנתחדסהבה

-,ארהי n.זןבןגויהגמארמןיאולראיו.
'סו-רבייאת.ובואניםאנושםכחךםפאת

 .) (28ישהנמסהנהיהחשאזתבvנתממהב

וב-רבימסהבםתם ...השכללג'יער,-,'

יק Rלזאהמצרםגמוקהשההניאיי"'
הםות-יסםתיןתובשנייתבמשנתנישישבן

הכוביבברשיצוניהמ-זי.אתזירוח

שמ-ישגןאאלר)א ',ד(שבדערתה:נלםור

יב-כסתמייתדחאמבקוםהאנךתביית

 • 29) (התאנשלבשוכיאחרמקומ

ראבתהמובפגיהלקשרת,,!וטכזמכו .

-מחליקתהבזאריו- n1:שםנ'כמה
כפיסחפית.בנeורהואליחידאנתבםש

מסיגהמרקרמתרבךב;סJית.רבישוזנב

ייחרנבבב .prילוcו!יהבר

רדסרזזניםהיי xלסאותים m • 30) (הנז,

דiזררבדיםובnפיםהייאכלהמכסnרת
mנל .. ~תהזrןקול.,מיזר.הזיאבובים
םןרנב,אברnרסנריםהייהםכייכרערש

 Oבב'Iלו:ת,Kלסלם"דםליJהשייהלפי

 • 31) (ייוכזילהזהז c'mאוהדכריםרוניןר
 nKלראברקובספיקהזחיריץאולם

ונבםםן. V1לkנשרנאיישובזוניותהדרב,
 ' u, 0ללרaםובםס."יBדגנאכל·הודאי.

 :: I1בס 1"ו,ריתפנומיםלאיובשביוחדיע

ןהלI'הנתםר.בכלאם-מכקיונןכוגמ
 ::ג.'סגrיaןםרםעים-הגחל,כחלקיאן

מ.וזו'יRך .~לכ,כלליארוייבמדקמו
ז (32)מסדי"ביירזה'ז.ינרי
 UKבמשנה.רטוע'ם j1ו.ח'מוורסה)

רם.ייםירםאםיםוzחנניךתכהמכמואצים

·לבל nאצפנראסיגןארחי.ת·שמגייח·על
ן Mבךת.םRחםרקנכזרותאלאמנשנתם,יש"המרדור.בדרןשרמתרותחומי ר).

ב"חראםגJושתי·אכונביא · n.ירבבnירלובקוםמהינכםישלאובשגייתזנבהבן
 :ורקאים UKמדיג/רפקמגחיתמשנההןאוורכמסכ.תת m'ונובויאשגוהנראת
סי"אני.ךוסירהי,נרשרפשריהי,נ,.,מאמןלהז KV1'ארחת,במסתכאלאלה,ישוכךת

כומותבשהרזר Jאל'בIברון..·רבי-:-והיהזמפולאחזזיזעל·:עןמ~זניג~כל··עוש
לס ~? Rפדותראלם·פסולה-. 'רש~,וביהיווב Kררו.בכלמאגוני.חאדנאשלככר

הרכחו·ב aל Jי'וזו.ייבילא"זרובידונ..זוןנה,·רני,.:סובסירר Iונפםקתתסורהנ
ץרפו(וסים . uMElככס Pראפמשגםת,.יניפ-יאכים,סדריים,דבריםפעפיםמאצ

מ"רןת Mרג.)אר.(ספחיםיכמגיא Cועלאשי.חכתמי:כפי·האו.סזיםרעיוכם

~יי ~בותבונתמי'רפקיי..במשהנדבי- n,ליידירככשדןםריר1Kםת, Iמקימי
.~ןנרכ.הזוו;רנים Jםאר~ן..נתותפונים Iט mךמםיי,ג:י uווללירנהאלאןשארבים

 _.רים !:I'כ mסםי. KJ .לוו.צמור"סמז.ו-רדב.בוולתדאם.ליופיחשיבמסםע
 ~ '·Kני··בךי~·ארילר .~~·כ Kיכדרביכי'מצ" .א)"ם'גי(קרפ.םיגזגךv.ברז!כזןnנ

_ (28) .. ni סן~i ;.,ם.;,ן.: .Rס ~ום.K 29) ( .ל Kםללכקהיי';'ת". ~יהt" ~ . ןו ..ן
 ..קחיב.;ת K ·· ';'יכ K " :'זpוtבו'בת rcיRנ P , ~ר.~iיי.בניהיןIIי~'
 ~ : 'Rהדדנ,ינוזי..,מסג;ן:Iיליו }{oנ . JרKב·IIיהן ,aתוו ·יri,נi·ית IKביIבKחהםונםני

דnלם.ןןסדIבים,פןמזר·ין. IIישמחת,םוןיבלסנוהםןוהa· iנri;םםוי Kרzכבב..ףכ,;·אפםג
,נןולהז. ו."הלהוכ.תרת Kב-כ .mcיבוןי"נווttםןו" I'Mבר'בד.יוכ,ןה'לםם·mו:יבבךמם

-lIל בcבנגבנ· r;r ריח.m תDןבםסםרIC םיםנכףנקיחן.רכל .. ;הדבלל·בקפןמ ",.חQויח
וניוכב.ופתוהםוןןןפרנ.וייהלפ.חםריןסרים.םהל"ייא" , nI m'הוסילרצpי.'זולב-ם"ר.יןו

 . .וכלמח-,.ויב , 212)'ומ;(בןRהKI1וןנ-Dיכ"יירןת
ת UI בI/_תבוזונtו-,.בייJ'ו [ 11' ' } 31 {אתינפאוהסיויבויבמאם Iלמקרךכחםיםיאםו

IIוכהג.'·יו:יrניהוQ ץל.כל·בםןםתסיאהנמיפנם,ת). 

 • ב.-בIללכהוrם-:ונ.ידנוי m;ר )(נ3נ::מו.

הז!
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דף(נמרתחכברlKו"יאאלמנשנהודי'lוס
 33). (רב'ם ...הלאכר '11). , ""

ה~מסדיביסוונRב.ר וR"רהווכחןפ

מ~אמרפיםלא, nכסחכני'הוסיףהנש!נ
ש'תאנימקיימןרתארדMטKתפ,ותי

1tנ!Iח.סהבא וRוךטוכnטיגנדןואכמתדii 

שאונומיםרמרה ל,!!;השבזרברזJ!בניתר

ברםחחאסיקו eהרוסילר.תנסוופהלאה

לשהקחם nם Uהדרכיה.צםאכערהנשוג
i כברהאהיהגיפרקבנפחותס!בוהנI ,,"ב~ 

שי-באדישיריה,בושרפסריהי,ווסבס

וז-ההסרפהבהא כ"" maפסהלו",-ריה.
ביזיהכחיהנדןסם,הנ'לשןרתא Wש

ברןיהווזע.רביימדתאליעןררבידםת
ה- II7 ,nmםבבה'בפקרסונכ.נהםג ' \Kר

ה~ ''',בהפסר Uארב""י"ב.נדרילוגםי
לסושי"כרר;ןר.רהוRיכמןR-ודסננ.
משנתנך. .nבכרסםגחלהתודC!כיי
גם unמבבסלפעמיםדמאזיםנIן

חולקיםמכחיםררכיוהילסטקיתעייהאצ
רא-תאמבהאיI'I'iטמסוהנזסיןהז.םעהז

ט"ו.פרקביבפות(למלסודרווכיו"ישת

כ"ראביתםאnפ,Rבה,ייmנימףו ב).~
בשמטהשרויםת "lוסברמגא. \1ttרניי

הירההמולקיםרrזוtס , Pירונאתיירםג
אוןלםלר,ההדד·טםעגסביחזרםU1וHל

.םעם nםאנרוnבםפאת

מתךןםןחאיבן.לומפוואלתסמנ;רת
סל· ..נור ....רוזתןaרו" ."בןאםוIנו>

ל~ומנחותדעןיי'הסזרדPדם.תפשניית
ב~ארבתוםפRחהמרוקיתוצברןתפניס

ש~למדיסאבי lמבא lשבגרמא. nוzוייוב
• n .~"ובסקרוותחוננכשתמשוהמשבה, יi 

מןצ~הדואללבל.'דעויםשהוי uיקדום'

33) ( Kהוב_דוכיוי;ןIII :םכלל ,-ם-,. 

 ..תבר~ייתנוממ ר'i'n Dנ:וו
ל-יסדורסלתכליחצודד Uלפעמיאדס

י j(lאלאבתלאוו.המקורנוחuאתiזבאי

 .רLIIiiאאתולרשוםיםהוסשנרהאמהב.יא

לבייהשאפןאריםםג.מובןכךידיעל
רת.זםפ-wביבמסתנםר n ~אתלהשליט

~ירחאיט.קיובי-מבשירתמתיךארחא.

ם-דה,לvוiזםכעןו-ביםר, "Dמוציהיי

 "כJ:א ""ר~כן v. •דמגארםגםבתמילסמה
ףדינמותו(יבסמnכשסחרהמשמארל",

לד;אביייה,גחהיאבןהרי .) *Rע J"Dק
הלשיןאת י1tנv:המשהנoמז,היהמתיד

ומ-שונמיםההיאאלמותו, "aבש .:iרן Pיי

כבי.ציידיארהשיההעליקרצ
י-שןיאיבעיית.קושיותהןלאהכל
'קוישותעלמהן.לה:עמתטהמסהנתיךק

אררnרגים',אשוגיםןזמדיכרבאנמםאלו

כל~אייםישרבן.לשמכלליםהר:סמדיי
המוקיםלב nxכלרליפאיםנאהלליס

דכוללםיביאדר.קוקםי mפוסליםרסג·ז.ל

לפונyים"' ...במלתמתיימתחיליםעמצם
_דנ Iלב ןח1'· , 11מבהל ."..'".ארף

-וvובוקיס·הפהכזובתצעךמאתמגבלי

לרסמובפKוש·דםא.באלממנר.""דיהמ
ממקופומתהפךוובשתנההםזלרךמהלכלל

יי n,לבוומגבלמנרמםצלכלוו.י ?למקי.ם
 !בללKכןיאן :אווbבאלייבתזקביע

חיתיךקיאנר ,; mררl;jוםייvןבלבשל
 mיקנתיIכםונpתליידהשדחיםמשנה

שנםפרטהלבלגמורבכיגדרתועסדרת
כבלאגונילמ",;ם nrדבשיוזכוכימפילני
ר1בתינייפמברשאפ,אביןרםו;ואורב

;יני mהותותםי.גזלרינחדהראשינים .
ידוע-זרביהם''מתציתחאביכן Nלהכ'

תהים:

"ייה) N '~בןאןזוסבידרההפרקיס(שאד
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 ..רבלקפןיו.כ

ןרע'מם'ולתוספת!)ל'רושימ'הגר'אא'בור'לחקר

שב'פרק

זזחמיאתכעת Uלםניהלעביר U,לו

לי Kהגר"הנחיתהכמילותהשיבותדררית
ח-הדפסתםוסטתלםיונטדרםירושלםי.
ארשונה.

הוסםניןתפידשר-אויהןשנוח . )1

לביתחןאכתקב"'ם).(לבוב'רעיםסדר
יהרבליבושהרבהרנ"'אבגידיחדפוס
 .•פש,הרבובm nארבהם
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סלף,.ככאייויך '"Itםהוגרםם"רום.שתית

המ-בשורימליגםנדפסיחלאחית 1rר
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לוו"ונאןpמילזוםדופסיישדלמי;ו,ים
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רחם Kדבתרנrיבידיב"ן.חבלדמאכ
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ףכרכ'ץ'.שומוסmבר~ז"'ל "Itהרנבשם

נרםפילאהדוביםממס". "Pבוניחייכי
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ה"ובכרןכרוובי.מסערובעושן.תט.ח
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בשםוז'יJםמס'יווחונליההבותגמרם
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הוריאדםסוםיזי,כלההאיזמזאגיבי·
·iמפםUהדיי'"דברםיוזלתףלהבר"'ם
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'III נ\יתוחרlסםרלו.םו'Iנ'IIID/I .'TInta 
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 .. נtrמlי'" : )ב-,ינר(ףובRבחויrוחןכחםיי
,"וב ,", '11יRוגביJpוD t'יןוa,ובזהםJי
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דיי-כהמדירתהגהיRלומזרמי.ת mום

הןזאנגירסת : M '.ושבע·'לכםךלף
 :אאתרביעקבדר :סלפניונ Kרג,רים

מיץממזיריןדי Kהורnרתלכלםתן'ונת

מזר· mומתרדמחזי,יןרייורתת.נלל

 ). (4'יית*
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 m • ""ז)דף(שםרם Kגיכן ",'הכי,ויס
עלנושהלהפלפיהונ"אדבריחורף

i 'רא'כררנU נזי"'.כתנו
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חיל.אבבדרפס

הג"ררגס )כ'", ' R(יף*א "n Kפבהאפ
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הותרה,פןלפהוtישיעיישאיוהסרכר;

הונ..ורנבזמשכJ'יייפרחתהופיסאם

רiםtווופןפםייהרםךיף , mנחןשנתז

םב·תייב .. :דילו(בטפייםשילשיםידע
כסריהומוסתהניראטכיםארשער"),

כי"'יי'ל)אנש(כמדזםהגר"'.ןככא'ייי
ופםססריפ.רשדהיישוהו,האירכי"ב

בברואיי:זםיRב רבסIt1'וnאדאר. '''עיי'
 .ש"",-הייננתיכשני "Kהרב

יב"יש,)איחיףד(ה"ץ' rמבםאה "

זפ-רווa. י'"K)כ(הKףנכאינייירתבאיר
םא-רישוםל*'י.ווי II7 :'בהרמםעםדהה
לוחזיתרמאיהףהובKי"ככאיוריבם

הן.,ווutוהרבריסרבסם.ך נKנ1J'רנפיאםר
 Knl'm * :שרמנםזרילערמםת"שקה"

nודהיערדבiד"'סםובנין.-קהש"Rל
וצrייסימנףתיםרוים,יסישלאעמדוי

לכל.וoת nןוס 0'1רנשוו··ךוס.סחי
מוטר נ)*' ,...ד(ףהH'זמ"כהאפב
-מסורלקצןרסדו "K.. Kרוג.בהרגנית

 ס1J"י ..ככפםייש"רםKבתזיגיואסררהנ.

 m"aלIIיiםכנדי.םnר D"'Iרנכ J 'לךםים"ייילש'"'!נ
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Iשמערנב]ראתשםמשה"ו"ננבי '";.'"ב
 ~'"Nה'םיחביצקרילקרצך".סאורש"ול

ונכי"נהאריבן ; Kהובאבםשסוחילמי"

,בד"כ,ככיא"'חרב"'אאו':ו'
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החיבור ......זרעיםלםייהבקדמתויד 1

הגדול,ובינויברדהיה>'הידוסרלמישנול
מפהשמעבירזוםבינרשהנחי,הזנ$י

בייזהשמםדיןבע""הגדילרנינןקדוסר
סכרניריאט,כעיג'!?וםגלדערתיפה

טייי·,ייפה

;ןס"ייילש '"Pיקביףצובעידיםבן
אחרהאורזנויסמייליושדלםיפירוזו
בלינקיסתלוסז"רהונ,בחוריםשמהנזנ

רצךדוג.wידבבי 5) (ירניכדכ"'מיגסרם

יםר.לעבפדסלוc:ןR .•להפריס,

רז.כ.הרחהשלף • Rל"ישםלארדיבידי
היידי)ראתל,יל(נוחורלרהםתעקת

העתקתל,ייוולמי "Kהרבכאייריגם

בצייעבק " "..הער·!".:ושמיחכ"פכידר"ל,
 3 (ע. IIן::וכלה m \'ז.בכז:"בנולpמלבבייב
ותי.)n'ין::וניםגוכב"ריסחלנפ~ n"~הגר

רוואר. .סבבלרוKהלדנםאיקיהריש-ל
 ה"",רד Rלהלכ" '"-111: ' 5) .,(םסזי"כת

:וז.סיית;'מלזIיי J ~וMןובראיויםנ .
 " "עםי·.

 • 7ה,הר IC'ו:יוםיזיי 5) (

" 6) ('" ~"Iב·~"'rPי"וP"ף לaתדIוW"י Jכ, 
דת D:Sדל'נו" n ב..םז DIJס, • 11'בnבסתות ,) 15

כהtםIנלpןהבר

ו·לא·ה;ןוכיייהברא-פניאוריי Nב

ןבDם;נNםי ;;ש"יקעבוובולנאדזער
רמיפתנ"דבותב , "Itהובבוהרבאםרי

סביהaירגRב,רילבהדקומת(אוה ""כ
tב .נא)ל,"המדירתברכיתירושלמיפיף
לף.והי""אמבויל,דןיגויעהז ' Nב

K'lm ץגםדי ...חרבוםרב..יוסהתנייקר

די;םהשאוכפי ,'""'"בתרבוסבתזי,

דiןם,דוכבוים,לממי rהובביאייכמרף
הכתיי"בתכנכי ...(םזZז)לנימסךיפיםוים
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'" ;r:h '. 
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ילrIווןי.א:יסריהספ
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הלד~םצתי mז"ל.המבו""רזיםסהרד
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בדינוםפ Rלהז \Jחלד ,-ל,ןזףmו
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 .עיבויפםו"לר'ובי" nייnב.רדלח .
הקיר. \IללII1גה ית""" ".,ל"ז.שרו
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יכהנ'ץ.ז"לפהשנקזיריייבנN'וrי
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וא.וזםררפ ",בבתכובקימיתאביזה

m רai. חאושםפויגמיי.םיפוnבןוסכב
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לוסי·אחרוחד,דאמגתשםוהכאניהסחנ

כ-הנפדס Tרכו ..,.~הגרםפשביזנןבחן.

חיל.aםהמרוןת

שבדייהםסרםיפיס.,".לאבהמדירי
וסל '''.כרגםעלארזרהעתקמלבר "Tזז;
קבצרח'יולבהיהא..כלהשמ.עקב I'רי
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יפם'י·.מיברלגזרםי

 :rקרצובשעיותלסננינהר"'אביאורי
ב,ןר""נפדסיהםגם 7R!זוסובי..משעי

 ....כ·ייבתכ ...
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הבג~לאזערההרג"משל Uבלנאדאל"
הני"-,זליייי"מ'

נד·-!:אילותרמותהגך"אביאורי

הגי"~. nךהגהו '.''בייכ.תבבתייפסו

במדהררתשנהיםשנפדםךככייים,לסמי
מקיים.הפרונאלךאתייאב.
ישניויםלעבהדבכךגומרונ '"Kפב
סדוביאבנו mלהמורראהמדוראשכיז
הלם.כערשRהרnנר'סדגילו

של'ש'פרק
 ::,ז;ננiעגיןרתב:עעצמיכנפיביייך

~לה'ההגות.רזעםי.דסילםדתגcתפ aרךג,יי

די..-לתןוזתםסכזםגהייתוקסםם ) 1 (
 ' '1נKרpסם' (xjל Iיח ,.לוןם.ןי ..,Fאלז"יוזז

טיר rrזיסר n.,.לאביזו'ס,טדר- "Rלס'=
ת"ייrבלירניו"1זב ,..,תתי,ןס'לסאיnרם~.
 .'"סתירילסםימ"ג

חפ"בסךנםיירלצדייכיםר Kהולברקם (2)
 ItלRרחןכ, KםIווןבסו:כ'יסר K;בייםלוt םזי;:',

K 'סירb oיטיI א.ו.םתובm נמבק;הנn .. נKחי"ח
rנmuהםרםהודססה-כnM נבהפרורתn'ליK , "ו
אוחובובזזחקלנI -l_זחיןב:סנדייתבךאחר

ו;ןובpןבווובתמסצןייוונלביםרוJב,פו IJ'"'כ:וםר
חל'Kכ,חםםיירחרםןםו:כ'יבאוםת-iנרבנו:כ.

lir ויבהיסJרnכרדl'וכםל-וף'm לסרחת

ך K ..סםריבםיוסרב",םסלפהרםתזסנר
'I"I טםדי'ו:כבaלידוMמקרלהובןיI רהזןמי

 וIUס'Dלpןמבר

 !!·: p.פ 1). (חיל.גטהמרירתם y.נשנדפםך
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 J'ב:עז:ינייישונואל;הובתוסהאפ-תבא
פנור"ם,....מתחנה(כלולארבהםהרב

nםנ:שונרגnך"צמפהבכורים"פםור ..
 ''5לופ"iן,הoשארלוהנ .חK)פ "Dל.תהמתי

 I'1).תק(ןרילאננשיםסדותיספKתיוי

K1 "ומורזעיםסרדתכg ויולאנו),.(Kחר 

·.ךדת"אנת uלטירופגשיסלטורנשרע
שהגיושאההגית ...יאסישבטפריהאפ",

 Iונישבכה"החטידמהאגיו ''''תכבתי

 ',.,ברהגיים.שארוז"ל.'מחילןטאליהי
 '~ר:.ולכ , D 'בםיהרחהכלרבכב mרכרם
:iבהזרעובםינשגימיפקתהיאאשר ב

j [ ז"'השוניהסשאירמותIובמסוג.רn .-
ףHומאצים uמבוסבזיההתד .) 2 (תך-

ףא.יש,ישסךםידעזיעים,לם,רזמפר
 iaהבהרנnםבה.קימתהטברותספת

כסרפסעקו"הביותי Iחאשירביזמר

 tפר'',ידי'דJ 1הגהיפיםליבתהלביאך
 ;rר pונהפסנאידחהשאח Dגי ' Hכתיםפאת

רמבבw"בחהסידהוטוורונזכנוריאצי

רסםןשו RרםיילRבצויק"-;אליהךרביבי ,
 ~ב, ) 3 (מםKינניאם ,,,נ'םוmz.יעקבמףה
 ; (01ות bובקימוהאצ~יןמקצתגכ"תיכם

רופונ.רס;:;בקיר",ריף';,ג,דלוהרכלכנדן

הלנlהרם:זיו:כוונהןו:כב'"רסנויוללכסנבןאניר
ולזירית.'Kבובהםיהמ'
יהlfIבlב.iכרםדלוnנה" '..כנלעכהרא ) 3 (

 NהנההP'תעזבוןכהא-' ''',לוו Mהגכאי,"
 .~!ןןלKנ mכtכדהיסנ:נ!Iרי,יי mווכ Kיב.י"

 .•ללינור IIסהתככפי,רשולימ,
 ','ם" Iהמוםקכ.תוליותנ,ם Kח .:וס. )ן.(

Z!I וסנכותכKJC נ"הםיבו"מ!כהנהןתסםוH 

 Iim'נ ..בכוו.,לזנזהוcוזיהרבי,אבןרהןכ
 . I ר!".ם.צקתלו zrןקםIכןתבוrרובהכללשמוחל"
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צז~'האגוזבזאברהם 'lrונןההיבוהםב

שניסןתםיםביםנבייםלfIתקלי'וסיונגין
שארהfJיחלותו .)(הזב;בהנסו

 " •••התRזדילפיכ

m בבעים:םRוזהמלביסנהוKל·י

 1: ;:תקנ"ס).ו("לKנרת.יספ"'Kחוםם • .".
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רת.םרפאn.כלוtת;הזפם'יתורת

הבה~ז:קתב ...לעמםדרפהספרסמניר

:aזתירשRבחיבתןםפותלרייוחתיונr. 
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 '''אוהKוןברהיהרבחחדי" UtKרורנורות
קצתלגפיהי.הסזוקה sהבקמדתווונ

rןשומעתייךכתיבתדדנ,תוIIהממהu ח

- a Uוב'ממרופםסהםחיימגלודיןmנ.
המשובירעטיםאלאמקלהתם,נזילוהיל

ו-דםבכfIיוררתיןוברnחרםיםונוnםם"
tI"וצהניותיKרהיnבתנסהיהילםS '-

ן-השותנרונל 'לDפסוסיםדרביםביו
לוא Wהחסןניםבהסועמרהיירח_כ mי

ה-לפניההזכרובולתתת pלכזתיי
יכדפיייףת. nכיחםיבהייתיהנילןxנ.ו
הארהוגייתייושבדהוהוןףנ ~

 Kלידנ(גוםIננהריה P :ו .....ידלפי (5) '

"1Vי i1 ( ,. נoc רבהןרףהרוכלפבהבו,":\ 
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זי«םיטפיי MםסןתלJייי. IIונוו ,:ynס

 .. Rנתף בPי'""י'קחלר
ומדרבייייילזןןמיבבליהש'"םייEוהו

 nUהבסזאוכיד mבחיבווילרהיס"בם
כפיי;ףי-הדרםכם"היר·"התוםייירבי

ל-שrrי tוווםובתנaיסולובקמים ...;ךם
rזי~סחפסת'וחאהנליבקדמיניםגירסא

ולואבלפדשהוונחתיזאימחיפושפיש

;ה "1IדדDויפו , ..עדתיקותלפילרגוםאו
כתנתירבותפעמיסיבביירמסור :.rו'

ול-ילנהארשלבוןהרהגיתיפירשויעל
וצקיביהלו,,,יRורכולייכללעלמלר
תספיךלאושוטםיו,הדכריםהןהןמטני
 ......אווחסוהנאביייחרסבלסןוהז,על

u כאםהנםתדועזאתוגםmבבוריתנn

כ·אשניהסהפכתוםפאתגיםחאאהזי

-:בRIלביחדןופלשיננורDזרפיסנוטחת
ברתםפאחבמחאיבררקהיאוחהילכי

הםרםהבותרסאו.סוסם."'ירכתיבת
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הז.דנובכ'םצםנב..תקrהRואיוסדרכיו
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םבירשוסגים a .ו"הויריסלםיהמבבלי
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- .nמכקיםפעמיםסתי;ןוםת..תרזוב
....,~ ,. iו; 
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ו· _""יביגעםיוכחקלםםJSתערם
רמקןnע(רaם:רסיידדץננםם,י'ס
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בסרחEו-יוויב".ב ".ים.רסםרכת mובDlו

בלכרהי n ;בי J'שבה"ח ..., 0חתרםתוUו
 j"K"וזפשבייי כנה·,,,..·על '"'1דולםר
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ייי''' ..בהוג UפציפסרRnחה nא~
 כ!IU'l.רםוהסלביווcי m .-כם"קשלIץ' 1 ,:;
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חרספ"פיוסתןנר.חיירי.המהלאתIכיר
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הוחליף.-מחק
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,וציבע ; ....ב·.םןת'בםסט.רםרך,יב"ג

00..פנח a:...ייתנ.בהז":. '';= n ו'אבןמאנר
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;זחחםררתנבתינחשמRל ..דזאגןרשל
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םי '!3לסלבם nxשםררבI3'יסדקדקנים
ר..,גני"הויכיערירנים.גוותהזהמקרא

 '"הלספרותאיפיניתתיפעיהרמיייתנית"'
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רפ.יו·מצראוהרונםיקל~הצדהיהרית
ריכןהםתכביןחהיייהשקרלאמי"דקדוקי:
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לם,"הבאתםהמקראופשנותסלבטיינזת
לקבעברגנמהיהרשאוניםהנטיונותפיס.

 •ה"ירשר :Eכפתקדיםגוישסתםייבללים
 ....,ע"בוננויבל.לע'ילרגלnרםקמII'ר
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החקדיהaרוiר"רכ.הלתררבס"מידנ
 ,..הסנס.עונמר DlIkסקKללתוהכהנ
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ברת"'הקאורייתעורריmתהבקהרםםהי
 "."להנלברלכליות.,דgםיאלחוייתרה
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ס..הילערמ,וtרקבופסניתנזליםיינדת

 •מטירטמקוtר

ת"לורתםסניתנ:זםו«ילאווסמרו"
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 " n ' 1עילמםקפתתהRותהשחקייההןcי
"ליללבלומבלימלךיילם,פיושוים,וב

nrוי 'לDהKידיאןכרלגורפ.שס.עימק
רפrקחותפליוס"'חקיר"אכל:זזמ"ז,,
 לI! ';'לע .י'ווII'םת k _וcר nנונ<ני
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בחרלםיוסריהסניםיברכהלהאית\נ
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'''Iח' 'R 1"וגילרגDםל M לויורהיסדר
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וrוריי.

 ~nו'מרהות Uרגנו'חIבייאלםאנם
הן , nuהגנ;ר:וי,יכעהסני. י,,.ןrי'זי

ה"מלחק;יי nבהמקארבופוטרויניית
 znIבבתרת'ףI:נןהן n.רשארניךאלרפסוק
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ים. R"1III'Iו pרם.הנכתיפרי.מללכרפים.

יהתויוnרשrיD\ז'יקרnי:nיו, ,.... mסרםנב.םp;חברס:חהוח.יו ,.וiהזוUנרם , ) 8
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יא '.כמשות Pהונפסוהדיזאתלווםד
אאובתא"שפיכזאירסוא:רנכל·רIנוקםו ..

ונדס·הרנ • mדלנזמפסוק.ררככתיי·,אליר
כkו xוסארpםוםככל ;הוחיסרדררם

 • mשמ'י.אתאזכרישםורכתבין.אליר
וברב·ולKךבאוזרייבן mנמוםיהפמגרא

 '~שתא:כזאירםשרבויחהר.בביתזתי,

זוnכיגזרבנית

אתזx..'יכית RרליוD.די'יךנ'הפ

I נמם"'תII 'יניי

תוחלרנוסsרהקיים .י.nןהמ ....שונ,

רבטםררכ..ברםאפהזהוזפסץוהמלןתא

הזל. "1'כןדייילעוצאמי.רר
 " nבניתסרקמלםרהאר " mמ'פרוס
ה-.rוופםשהםתאהלצויאמותרנחיהר
ב"הוK'ישתי,רישלמנרתרנכהאאזת
ךונםהפוליפזוננילםיהוןהפוגיאותך

Mכז· mIהונ

ווחר'לקמיםבםכילRתזוrיםלאע "
דחדR:םמבזח ....נ mבעניומנחתשתי

יל-,חהסובאביםמיכחאר...םרכןל"יהש
ב""רןוסאפהסוק"אתלארות«ליביכאן

"תתבליתעהסאהמרפיכח .. :לסמית
ב'חיKותנאוראת,ולותירתאעליי
באןורשפיאת·אכזירוסארמקןם nככל

רxהז,פכסרק uלישוביכתיר·,א:ליר
רוCםזnנתעהסאםהבקלות,שתיארפ.

הז 'יn .. O.תבחהפמוקממסירזאיפה,
וסוCונקיפכבלהלייתןרצי:םההעבלה

סותותuןננCימ"סוסוני.א:תבזKיי
 ,ךKלR1 'IבK'והובפרוש.שובית Kלהכזיי

ווכתניר·-רמומקרממסיךזא

 " 1DArחהררוםםםהקיוUבאהכללפי
.םתס"K1רהלתרכים)ז"ב"ג,ד(יקרארר

לRרג'ףרמוזםבמוטנר.כאמםרדינר
לJהדדםונבימרהסד-, ...רלפרןפיבלר
 '",להiרסIכןעל • Pפסושלשלםמהלן
 ,..,םיםןו·טבקןם ..הםלהממורם".מ.רקא
דםtיםKםני-םר..עי :זםהמוtתיוושת
 l'1'11 mנם n nשחכושעבמקייםשמאנו
םןuכוחתכבל .•בכרגnייגיצרורבבר

נ.םירסוךהוב..יםו-·לרעתםעונםיימספוק
ושה"רmבםת.יי tצווהרזםזtסוחוספוי
סןב)JחnוווJבחארייום (nהשביעית·כת

 .הננl'nזי.ם.כירםאותיסתרפו

רi·' cדשורשאוונגינהאומאנמ
-.לע Pושל, ID"Oברואר Pה.פ ...מו

.וודנ,Iסיונים .nר.תרtסףהמילםהעבות
דסםסם.להקלכלכשוגרnק Iס'ן Kכאל
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ת Dסח'aDחPונ

i רןלםtלוםם-יים,וR.סי)רהט·R יםובת.חטתאןוס:וצלרקבמלחוכ,נבnיויפסוים
. Dט.ונ:כ 'לtבולמלקםתי-שבחתרסועכ ..ס ,ל~,לרIרRn D'סייפו. .. י

לעל" m mרזבקינודרכםףי,דדהת- ..המלהשמכוחיהנככ" .""םiה \mIפ
.mנ"הני',דונזlםרKבר .ומ!,«בפנירפטרנUIנIמוסרגm יMודקישו, rr , ·ו'xומםל

MלנכתרעתבהסנםIt לפיהפסיקיםת'K ג.I , רנונבאבי."U לאויa וסa יהבב
 ;םסררםוnידי,;םס.כבוהתוס-הארנייקם,כייים,יגסuנהםיג<DיPלתה

תינלסליב KלRהוו«ב'יI"הנןיוtגולהדnנירוובידוגויברפתיש.סוו'םuףדו
-ביכבהרaםלא'יקםובKל atבלרכ.דיי . 'Dהnחהזיםסל

 ..ר 8.ו.ופדקםנ,בכשזףםלRרדיחילבמהיאnמיםמלחקים :JIר1ויכזb'נלבז
כ-rיי<מטרונtIםוםהKזסוככיס'מaם·כערנמכnאםת יr1Rורם.הרנ, rכלףכiו

Jהמרביו.הה\םיר,וי·ו .םR מקיהמהמיסרגונכDרםססרפ,ל ",,דילKו:ףםםל
~ KבוסMשתשבערותללמדנו"V'I ג).-ם 
ריינתכיימםKנ'Iםישרנגc.פHל'יאןיים, 49ןב-ודלםתיםים.הליותונכויIכ

ה"ר~ליDןוותבהר,םרובוגרםKםפםJיפבםחי"יףת "וכ..ירםלםדירפה ..לנIו
פPרםכהאיז'נסKכוסהפיכלככל,קשדר nMםםיוווםלרםד~נאיןבו.י.םריים

ל"כ'ידuב.םוברדםגסנ.דק Uסיףדנ:,לחטהסיבניגיי .CIrגי'"ד.יםוCaוקנתכסה
ןוית.סהלםי .רר·סמייםRרקם , 8וn.הועתrPזזה~

 nOסו.הי JUל "'"הם • לm.הז ......"הוותח"י-,
!'UO וcפ'Iזו(fIPר, 
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חיפחפוגק.Jכרניר"

 •חצ/בחמארץ.אמח

.11 
ליבןביגיגןממ"ידותנזוהויס IIכע
כיהחוידתהיה,ותשלהשגשוגתקיתפ
כל Uזהמוחק-זמןמתךדויאיפה.מערב
דת mהמימהרתהאודרתמכקחולפחוח

י-זהמחרקיקומה.ומקיירזיהדרתסל
ס Kלברראונתר.יתייבף K1לגר.אפשו
אבסולוטיעוךההית Kהזהיהדותלדוו

בהולכלתלהחיזקלiייגןשימהוליפכר-
 '",נרמתךוnבנוההזאתהרדואסאי ~

כזזרפוים.ומזהגידיםמןלהישמרכידרח,
חיוימטרתלגיבעצמיעוולהאיזךא
הכירא.אתלעדת-תדיחיך"כלשל

באותזלדכחרואותהלוויבמיטבלויפכי
 '"בוסלנרלנvורהמצרעות mאחווריכם
חוצרת.כלרשא

כתורובסירתהשרנו,ת mהסי,לכל
היתהיוחלד,הרתרהמקבלתישארלעם

אהםדממותאידית ה:' jורבואחתדהנז
אתלדעתהבירא.אתלדנ,יו :אמדותל«'י
שורבכמהדכלארתר.רילרהKהאלכוה.י

הייביניייי,ות '5Iהרוהבלד,לאך"Iכועת
הר-"אלתלiייקנסובוית '5Iהדחלריק

רבתר,טבעיות mתכןבאדםללכרסי :רר
m ךיזכםבלםתזm ממיומתודנתבותלסון

בור·אללהתקוכהאםדל '5Iלהקליכוליס
בטלום-היעינןמתבטאתזךהבלטהאך.

ההיכברבםיעומזהלה,ציוהםהi'לכזן
לרביל,וחכמיהומ"בםכדיהגדוילם'חיס

זהת-ליטה mהידיימורגבתים.ההטיירם
גירה.

הר-גוגפMליהריתלשבםלרם"'הרעtכן
המ"המקום ttלתמRקרה Wר,ח, uפתסהתית

מהסהתוזוהתכונהשחיבוחבייחו.כובד
הידתו"זו:לווהונחוייםהיחםיגל",בכל
יםת.-.Rםחיתאוסלציוהלבשההיא

לסלמק.םרםדאיבןהמצויתביקוםמזת"
ןוב"DדIם"תחנכקיום'"יקנרתירסר

דויירוב,אוסכלמדרמוסטנותלשילחכרו.
"היוסודרפיושוילדרמגה(ראהמרא
 l'iIתננאלתשיהm pוהייתהםפר)ן.צ Rייר

טקו· בI~והלקהכסל,תכתונהברכורת
הםן r1r'מונוביהידריפתלתגמקיבלה
י'ימלווום.והפורסוקפתית.רקהציוה
ליmןקתדגי.תבקןרת-!ומציתשלגחן

 IIRיבהתלרחדב,.ךו nמלאגבעלמיים
\UNרסהותדיהזחשלהפניוגיפההכרח
 .אלמח.

פההחדאכיורמאיורכיסיבואז
םב"ב"תדהירהייייכלאתפיי '5Iלההיא

ל~ויאאכז.חאת.כתונהעלאירופה
 בן;," "'דווום.תחבסטחדתיםייחםיכי

.ות"םומלכבורצהאיחה,לבשואוצית
ףבnןיבאיפרהבילדהיוארמבםקרס.

רגסבקדו.י.יתרב~ nליבןברפדוחקהילךת
םmםקניותהרגסההברלי"היךחרזת.

 י:" ןהI!'.םכnםיתלמי"יהופמוימךת.
.םסnו 1Iהיה.שהבןהשהודצההאץר.
ג,דםותלאבכןסלזהקיהלאהק-:וה

kל .:"'ני כיך~~~~ ~:בי~~ :: ~~~~
-',רם.מיסsיךכללאאחנס.חמרלן'יבתו
 ·ןIבNקדצייייידין.לבירוריוRבולל,ו

םIבJעאת mלשהלהםסבאילפכיך
םת" :lIRרהגווייוהםזולםח,אתרלמרתו

N כבלהאפת:aיפונ.רש

-"וחםפת 'Jr.I'IDIוידו nהל:זייתריסכיתיהפרהניד:בכL.החמכרלסוtונפךי •
'X .י וו,,,"ךםרהmהזרפכוIP" ר.נירךם'נnנינpלססרםז?תמוtכלבייונתבתוביתהיפתנn ;י::" 
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-ומאתייקג"הינזKיומם Cש'·סוסר .
כ~ Kלםאתבזהןםבתחניסתפ. UKחות

-.מלכדהמאתאשןייתביי-תיםולום
ירכיאתהזאתהאמתבתיובולליםגניון

שה-כמוהשם.קרבתאלהסיניתדבויווה
כתידרביוהללינתשונרירקתזכוחפנ
נאיכרחםיי,לKיקסדביילארךאלושיסנ

התכ"ך"",יסחח,המדםרשדיינםוuיס

ףוa-על-חי'ס.אלקיםדירבהןדונבnם.ידם
והגישהה,רי,להה""טהמ""הפי-בן

י-המאת.בחירתסולמ"להחיווורנת
דבר.שלפידשרייחסי.תאמתיקרז iVI'ה
ברראיאלהלתקרבאםמחלםייהףררמב
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תיעלתהי cלהחלסתולקמעלדםאוריייי
א-רבניי,סביבתירחאים.;גבינודnיכות

לא-בהאתםרקלהילחםריל1יו.ימוהאל
הכותןמיטבלפיהחניוסל"nיהתיפתנכ

ורקובמצורתיי,יחבחיר"בנחך mוירי(תר
Kלהצלחה"ריבלהדיןכילקייתילכרז

ההלו- nרא.מבדיילייאםר,קמלדסרה.
חאריס.,ללהפשיעלקייתיכרל ,mRרIכת

זהז''ןרי'-הריויה"ץ.ררכנייתאו,ןכמ
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רתאזההיסחיתתובאהמןםמMקוטה
לאבדריללכת ""חארל~וrולד ...
לראלי Rל ,תל,,"כוניתאז Rלדיייל"

 .בחו""'
tשהכרתנוהנווברהמזובתולמיונרבת
 aכגורמוחגיתובדתרהמברוצחדדנUJביו

היבהפווזתכתיישה,מם'נוכי,",םי.ונםי
 " pללהתקרביסרצהיפלכוכזד.'סיבהב
וניטביJrורר. M;השיינםההובדאmוב

ןכת"שכתכרנתו!":·הפףקית·מן ,,,ות mב
;:זועכיי aכםוום nהאונת Pתםורתסתשת

בעקכןתבאהיררהס •מירכ.-יזזהתלס
כ~יכ Pספיאןנהיירצ.תהסיכבה nJDWtד

רביןיההודיםביזששררו.דב.ולמיזיםווי
רגrולהארציתכב;אתוםאשרות".יתרפ
ובמוםרבדעותיהםהיהוידםגםשוrופרע

 aסבי m'שרוהמםררהפזסדגיםייע pn.ל

הבתטסההיארפותיהתרבותוונאנם,םתכ.
בלמדומשדינםה,למי ," nהםןז.,חתריק ".

ושמות , Pרונ.ר"י t "J"Iב1',מוחקרהכסלת
רתה Kשלהס."'ייפניטסימבקחר nןפח

חרח"אשררייבקיסבית", KלtI2Iויתoיוnויה

 "nםנת'"rיוסב
בםהספי,ההטכיכד"בתררכתנכירתמה
 aהלסוה,ר'=ין aרם;םילעהמוםררוכילע

המעם'יהפוותעכייתכזבזהאלה.עמים
 .וגסיותתפוועתלמכהגומההמלםייב
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יאהנית Mהיההדיתתבךושינים"ביז

 aש 'Iדכלל.מברעיהיאונהביתורמיננזנת

 aרםלםדםא. : JNבנחראימנiינחאחתאל;ן
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ירנותומלשמחביניםהמםררבלע"י
:יד"הרסאיינזיתאלהדאם nברתוקינו

ה" • mהדםמרויאותהיראתכ.הנועש,את

את pmוללץמארמKותתסזשתכבוחאם
 mמוך,התובאשחותקוtהםזהאליהירנות
וrהוmיאיותית,יבתנוהמדהלכבל

במוןכזנללייעולמיתמוטד'תכתונהרק
 aלשאפשומכירהיקנשלאתזילה aשש:

הלא.משדגיםכיךויי Oה
תווך"בבלהו!(הומייכםתשובתהנה
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הנותדםרהIנKיענת,הטפירהאחמייסחם
םת.וRת·היפסוהתאעהילם,כלמכובז

כלפתההחארישלןוחודא..וענלתסווקת
נכ~ m • :רדה naבם'IIיחתהישילשתהלתפק
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וו:פניתוכולרדבוזב,הקשרמו pהתוה
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IןU 1.ןכרייD קנ

לורלגסרייהציהתהרמ,םןררדרלגסיהבתוג-ןדתונשהםהזeבת mםיד 1י'תזפ
וrי כUCוהיגסיאותשלהרדגהעללבבו'ד.הטבעלמדרהקשדו.מכםיי mנ

תףכיאהרםןזתולהכביםאהם)תתשיקתהעתשריתאנמקיםדוכ.שלפריזnzו
לםמדההםש.ת Kיייהשםאהבתלריתגרומ.האברסר ..ביחבתסילילתכבתתה
ה-האירא.רםרג"ותבלעלההפשעהזוע- ...יזזבבתחיייכתבכתוגה פn:.התינויקת

זסהתורנובנבפמעיםיהרכהכייחי.גרחהעהיגשריתKזvלהדר;ם ,) Iכסרכיהשי
ההפלהגהבןרשארמםישרחיתשלמ"יבnהתהדת"חבבךר ,nהיפרKי:יכמנום

חאדגלרויי Mכמסירמת.וניהדכשבחרב.י-באתרךיהתנעינרלאובערבזריפה.
הנתיר'Kםישחארו Kרהותייקטהרבכיס 1דיn.וכהחגוךאבזהובמקוםכר'ר,הגים

לוסכם-ה-ונRהתילררעיםת Rללעמהררנן-:זתובא:אתלכקשמגמתביכלוסהחחי
הוםרכהזהתאהפלגה mרם.סיית'ן rעבוימדיןזוזיהומב,הסקימןלהרתקחכה
ולJווברהןו mכלעלהשםיעחביברכבירר,"םי ..לשהRיTיאללןיבוהההחוr uכ

ובפסתק,פנהדהנחךיוס'לחרגוסיתהזnנפחותמביטבהשתרגוןכפיהנונםיי
וסהפ",רדשוכברספקלהיזבלןיאסו-לaא Iבמ"רJב-ריRופההאל-היוירית

ר mמהתים,לנתורר mימבממיאמהכזיונסרההם • aהבובי.ם'י"זזשאלצםבמםרק
נדופדרבת uלקסרםו mכרירלחתה "".,פוסתי.וממהרםיןןזתכרןכמצעלשה.

רגנמהינרחיתובם II1להניתיש ..מצעךיקליחיתהנuם'י*חםיי ...כיוליםאמבי
םסהב-ר mיםבדaיל-שנה 200שלמניסהםהאנתתינכהעילןוווו:רבוטיטרקע

ךונnההיה-הרדםד-גימניתהקכלהת 1Iחיוקייתימעקאשםרככלהן,תאדיוי.
דודנn.דןוייריוהרקי.הגורםהרגוסיאבrכןלוtנ'מהדקנהכזוr.זגתיורתותדיר

nלמםשכר,I1יתוקבןכמלד'ויס'I בתםהרםע,כמחלהמ •-19המבהאנתתחלר· ..ותר
תרRnפתהתנצוהרהכיפייםםתללםידמ."תאIבהנnשהםיתחהשס·,תאעת
דהתי.היהידוסול " mהלכשהיןדו,הםוא.רnוכתכללעת
 "בHרנבודJותר D"נפכירייםרIברנז 1Iבהבארו.חבייתרגס

לסו ,.."לבהלהפתסרםחרעףםנאןרש
וונ"ממחרז-יRםררJזהתדתיתודהיהמכנה
רר.לסיוענ.הםהדיראס,מבגיתNלא

תונונm .ב,""לסודנ "I'לכנ'cmלח .נד,.,
-לnכקגה"הרונהפרעוסלהרגוסת-היתי

 ncז 1t.' .nלקיהאמיתכ.תזסיקתלררבלי'ם
ע"ייסכתתי'הימדי1בוזאsלזאיהזלא
ה'תnזנמRס. ..אהומרשלהתריחלpלתיר

ה'רירהינ, mבדסלםקר תל.",Rלדז
ה'ותןב ItלRק"'יי.'נורקל-םר הל"..
רןוד.םנז :ןכלפגיהזןצגנהדדפכלאשה
יו-שכליננןמאהתתירדהי "Mנהזתא
 ,.. It'1 .,לI!םוח-הב,לרהסם.קרתנ
ל'",יייי ••מניי ...רה,תינ,ה,לחר
וקהסר,מםהרהינל

ה-שלבהרגתוס-יהותראוםייRנבי
ו Iהררתהשלצוזיtaההרגישתהסמהנו

בס"הכםיגnרנאירדאבה, Iהכnימסוסל
סיחןותסררלסבפ.תיסואי"יציובתלסובה

וmהלאכענ'ב'סהתהורמתזםהשבל.
ל· ntיזסהרכותיהים"חיות :בחהריד

 • חrry...וrUרה "'"" •• _כךכ

., 
כיוסורהציםניחמותר"אירפוה'הרית

פם'י'יניםיתאהילוהד K'ה :רנסיםיםביים
oר"יחןמזבלויחיסםגלחיםר'יבI איה
קירדםירולנינוגיםלסירי-עם,רמוקןר'ימא
כונחהםגובולאי-חן,רינידסםינםי, Uר'יכ-

לעלסוו gךרןג,ניככלסמררהחי-הפררסי
 .רן""" mב mהת,וררינ,רהשג. '"" ..ר

לפ'יםJםרכות-רסרם.צבןיירתעפלרתר ".
ל'"זכהרגנו.לסו'ןםnננ. mכהלsםב

 'הII ,.,..",ות,לקרב ., ..ה,ל .,_

מ.ת

לבג-אזת ,...הלנורר """ It'1.ם
םוייוה'RIה'I.תירבנהםחיריתהןונתךור

-זזםרםהיןורלגביורסיתיו:לןלהקיר.
רDו"נ-יונרנותרזיבךורגםיל1JיIס

דיו"יייגסני,לעהשהפהעהתבר1l"כלו«ה
m ההסרבכוריכםגm יו-הילבס,ריכןר
שרמ"וי'מnו'וננפביכהג""רדסבזהKה
הוהתקר-לךכ.ות .nרהרגשוארזוKי.לבב
רn.סד , mובכנד UtוUrשערס"ל'יונבתו

6-מייוווwרבל. a.רלב-בלו .מmיסהור (1) .
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םב-בושמגדיורבוסלהירועוננוסבנ
על :סיםהעליםררניםווזשלה,י ... :לaיל

dUנI'ראו-מר".השהלום"רלע'"הרץ ונ
אנביייהיעסרי,הר.רוהונJרדתאתפ

נב-םאהתתסוקתל wכודרם aRיתוו
הג-לסרבתהחנכייםכלתא:הלKינ n.יי לדנהוטבחר K ,'"ס' pףצןלכ..ךלםrמ ..
' DK להשףשנלציתK זהאתהפהדת

ונמרההעולם",את.בקייםחביכיניכלב
לבי-יהסדרתאנניחבזה,נצליחאסוב uל

CחבהחתוtבכיJC"" 

יצרייקםג,וייIבעלסלפיטלניואו
יה-המיסיחהמירר.תברררונהלביארירםו

IiI פJ מםירתלבךיסאםנאל :רהגישתה
שסדמייהיראיםהגדולים,לרםlביתנגנת

לע"ב,לקונכלל. ,ח.,בייךבל, m uל
ה-עוכדיתםא'יכתורווtתה,סלומלוזרב

ה-וכלנימיכדחיתבםיבנתביפרקדזית
לראברבה.רמלאהבניגהההתית IUiIןרד

ב-הייםיחיםאניביה,ידנהלניירפת,
יש :להזרשלניהחןרבדררסגeרהריד •

לאיקאוכ Iלהןנודעפילער:מהינזלג,
לסכלהפסיריםינשראינמצךתאהנבונ

דיר.מדורוניהשוזובה

,. 
Kלם"העי" ';.ךל 0 "'לךל<מ"ם,."

יתותוךמלהפנשלזיתשליוכהארזיב
 ..iומאתיןלא-הביארוםיבוניםינתnרינ

ה-לכשלהפדהםאתהואטלום-הברעיו
Jב-שרב.הדתיהלחססלרקלואכולך,ו:כ
 "נ'ו.rrו ' VIKכםעזםק.רע.יקיי!ג"קןוב
ונפשפיהרנאהמהיםר,בעובירלןפם.לו
 .. IIלךוראכל • "..,מכ, "בi!K1כווRל .ם,

ח"לאשלהםםלרם"הערבין"וביsוuתו
התפת"צייתאתיקיב,וקהירםידוcשםי

ח"לכשלכהללתיררם.םריותווונת.רחת
ל-הדתית,,"הדותמדופםיאחד·לבלםע.

סויכר,~לתשגילליטיא,לםחיד, ,'קה'"'.
םבת- mרנוריסויCiתארמוךחצדמרחדרחםח
מ-והחתוםהחידבנית,·בהדפתעוץסאדKס
שלך.עריכן nלוםם· י.,ו Iנךוה

ב-הביהוtשיבחסידותלארשיהאתנ
רדn,לנוים'י,אלצ Niליי'II7דוcלתבוותואצתיה

tיRייn .. ה-כנודעצסיתלחקרבחסוגמה
n'n תcל-דבושלובמופרהפליטהשירג

Iסנתםaזיnכוzn 11 

 תבוiI1tהקדצהדגשתווילאר,פידנתחמקת
ך-הרםילNיצזובחנשךגו Rרבוילחברוםרוז

רnםא.הבוpתכזלזלרהקבוינם,להקמת
תבאזרו·הבאישלגך·םלום·היעכיןבןות
הצדרב-יתיבובכלה mברעיזזלזילחרי
מבםהrrפמלגהלכ :רמ.ףבIב"ביחיםיים.
-וKהתתעלסנולוהפההnביוותלפני

שר a.יו nררבועםבבותמת,והיא"ו"וכ
שהןחפהלםייקנרד.יארבנםמבשלה
אתלברוסביישויאננוכפופבי,מבטיח
וו·זמןכלונםרו,דסןאt'"ייגדותמאיתית
 "'ות JI"fIo 'רIכוירהג-.לטיתכ ...הםRכיפיך
שמו-ת 11Cגדכבנלוותהתנגסויותמטיבות

 "'דיקחליצופטיסהע.םויבניעבידות.
ל"ג:sושתהש"יצתית-ערהתפטש.ביזב
מת"" Dרי nmנלבליםיחיקיסנלעתג.מלה

וביצ-",וויבשמשיהיבל,בכנםתקבלים
ח" •בכל.., 'P'0מוצנ,בונםע.,ל mב

מכרקם·הטבך" nובוכDוורוטtייצות"'ל'י
 ד2Cדlוכלוצקד.מאתסל Mמוסולהיתו
ל"יבולשההילורבחגמארתיירעובמרנ

 •זהאתלוסיפההוםי.,
ה-רע'בזףויסלתקפוההרכעשאבו

,"מדישילאר,מלכןתעלוהאתמצדק
ום,חצתתו"יגדושיותתאהגאיבמיהכ

םחראהכתפשפט.שנותו :אלהשלש ".
 u ""1לנמדהאליקר"'.עמלבתיהנצ,

לאו.לודישותלית R'lןאקטגרולהחשיכית
 .םנדןרבלרהלורותיישעהכיטזירוצררת
יברוואי:כרדשיהוכשפסשעות :היים
כ r.nדסדובאותלlJ'הךכתמרדיהסיהא
כיולהתםדהאתבלהרבהא.שאוןו R'חב

םתי:ויםשהקפדהחוי Kכן.ארחירקלבא
ה-מונשפםליקיםהכיהאלחברןארםביז

ה-הטבם'lנבה :II'יהאפנםיכללע .סרוך,
שג-בהנבןיקראאלהמאןיצנולי,ראזנרני

לסחייםשארורמושפט,יקוםיםייל3זהנ
ה.זבי-פשיייסרגמדהלמקםו,םד Kב~ן
...ינכםרםארההבואר,עםכלכתני II "ך,

 :"זנרבאבnזהיטןןילעאיד,יבדיי
וותויהא mונסוכ,הלעכתדרי,התקובתו

 .'תל,1זתבה 'Kכ

ך.

 ""הRשלנבםירמתבחינהסלהכלמתה
יאגנהלסיבסםלו-הערבןיוהדגשתהםד
S ממקתונהובהבסןקאדמאי,ניז~ 
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.. 
-ל,הםראסלנווומןהשקפתלגביממנה

סוליסתךהמייצ.תבקיםריחר mיייקבני
עבםיעי mלועמ,בארוברבה aרלאםדאה
מ-בשהםחאריםהמבלבל,הרחיהליסים

ה-ריא.נדיבידןואnימתשיהקלעבטרטים
 '",טאך.מיהטיייסנייוכרסcnמשהםזאת
לאפרגה.ראורפאתמיאיבםפןרמםיילמםי

יוגדגי·הןורמזרם,סעיןת·הרתאנית
ביהןחיכיrnzוסהנףתעההדובאתסוה

מכיצ"'יחוםהסלוםותמלא,ת Uוסורב.יח
רגשןתםתורוהנורעבתיהשרלאית,'וKת
 ~,ר ..nננינתבהיריםרכלתיבריריסבלתי
םאמיווע,הבלדקםnנוננים;..'"דייכיבה

ל'בצ, p·ל _",".לבח"'ח,תורברתז
ע:ר-לאססיאכזריוmםןתכיגתהמןול
רכ,סורתעדרותאבןבווcנצואומ,היל. ·ר,
יןיידמכ'1תןזrניאנוהסו'מתהרנבות·שיל

מוחלם.ת mבשונוללמקפיידםדברוס!ת

· ,p מסכותר'ליכנכ.םמיסעהלדנים
ההתחכ"בדרבבזגן , nם'ףגיןשלאךתלJי

 DתP"בןח

 לD' 11'תובאהלפיתיםם R .,,,,וכזיי"
הת,על.ת

קונםימילידםוסCnהחנךר ;וכיערק
ןממזיוףווכתובןרה nמלףך" nכייירס

- nיימלבישיאייי",בבייםוסבלהרנ-הח
ווווההב,נחייכסלהמציפצםnב;גהי"ם
הנוניייםותרטפרבכתיניתןשהאראך

יזדרמל,"הווnאררלכררקדןגRיIנ
 ..ד-יבר"ייהר 'I75ססול"'כגריתשיאר
ייכנחם.םJנ'ידIם mחסרפnביהםמעסים
 m:נתת ,'ההnRבןןתמהדתרהליקום
 "הnתRוןיבהללחסןיבונ.נחות mהןןןדיכ

,לחרכהכתןריהויםוונסיילחחםברי
 " '1הםכםהליריבבאאםיrנ'Iבים.בפרר'ס

דו"'בנהנורמ.ועב"'יRיפותי'ההיןתוור
nוכההןם Jהלנובינוכללאאורגת.למת

טחופnביתRלסבותרא:להקיסוהצויר
 · '~ה'מm ,nהמרכ"ם mליכהKתםסלבי
ס"ם:האםהאווהלשבלאשתאאינכדבת.
 ·החונורמויכסםבקינבוחרבדיחיג,דר

ינזזחnהאיםויהבםאבותניוסוור
 · •זסבבילביתיהר

I וכKהתםהRmדזPהסוקשדוטתדקבןו.יכהםlיזהלרMתילM נדוz.רDי«סםלהי..... , 

יi'8ונלד iJוהסהרקמןויתרדב.ם.יירדיםםת;יהוCונPדוהו הMXםביזנ'יפכלו .
IP' וווי.םהנתחורוךtתכ.aיםmדנPבתיםוVםבןנגר:חתיםונתהבםיייסיn ·הrעןו.I .,. '. !'ללב.ףMותם'רrMדלו:חתותה'h תבכדזנכב.cדנ,.דתםגpיי

'Ij !II"1 .ו8ב 
 ~- ____ ~ ________________ ~ _____-ד
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יולוחוב(וביcוaי,זוrםוPז'כ

משפט'ח'באספקלר'אהרמב"םח'בךר

המזהליהיייIכ,התמלודהסהדהונ.

שלעיבוהרלנרצרים.הכנסיהבaיתרסו"יו

חילת nבהתיראלרגיIכ ' 7'באהות Mסופ
ל-רארהיאנלוגיהלביונתזהכינםיייIב'

הםפריתלסרתה Mרלפת.לבניחוסתונ
רפ- Uבפניכימידהלדגיססירכר.ני.ת

שלוחס mעקבשבווצהבלב,ךליהל
עתהלעתשנכרללבמיהוצוכים.ריJביית
בזר.זרלתולתםמסקנותמוננה"רסויק

כבעיןקשייהלהזהשהרררהוחnפת.ת
DU .כחממיאדחמטכםלאהונבליםף

עלמחקרראתהקיםרדבוררrזילא
ה-אל,יהרמב"םלסןהתוקים.ס

אבילרהדרב.ןכאמנםאםהיודססי"ה.

ןזnrנ-לחיקRל וf;גJיזינכןלשnדרבJי

לפסיקתלא ;יתיתלדרהמגאם "פס.
שלשיזכתיוtליסףאםכי • mלמה'ההכל
לשמ-כזעםקאין 'RCכי :זתיותווחות
נסDים.

 ' tKשםטהחזהp"ה"דימרנnאוםלו

חרבותכמלאר .'םII Kוסםכל nזrnוייהדי"
פ- anהמנויוניוהיייןתגילולס " Inבי JJה

עםהסומנה.mנוכעםחאתשכוהולון
ב-שליינהיםכתי"ם.ד Iחתלםריוכי

 mpnרנבילזזזותנבnנרהאהKר .ל~
מיונדודוןדןימבייחל Rיסוrזוקיטדכ

מהשחוביית nמוחRליפםmםי,ידסני
מ-וסנייבכתליתהושגהיוכרחד.ורבב.
nדcרת..ןרהבללהכרללהלמח~ובו ..דו

.רןרכםפרי'ףיםלסלו'כםות~Jבל"םה"

המשנה,יסאל :דרתאזת .... ,סי""דיר

ונ-סואיייביביןטווולתלמיררגםוזאל

ל--לקיימיישבידאכפילדIבב"ם,אים
הגדלוותההכליתלבעל • nהאסןילדnנונל

מעלסםהvתנונפשוכיכקיקדס-רלן"'ף
אלרחוPודמושעית.הפיסהקצובילכל
הואאיורזסנםחרחכרבית. n«ותלמכן

בדיתר.·לכתםר"ייקהםמסקבהאףרנתע
 n.ס Cהמהלכותעניזביקחלדוגהמ

יימש;מלמ"'ונ".לאאכKנליttני'"פסח
בחוייתכסתירנהלדנ:יףיכ.צדבפרק

הל- .רcוnםמ'nIםאחרבביתאכרילזהסיי
אלידפנחיםאתהכפויםלוזיכיהאי.כה

היייפנהיםאחהיפכיםלי anארוכליט.
אלאמפרirסחארארםאילכMלולכוארים,
אףלכאלודתוריילכזחחוז..תתנברוה
ה-נmנימחבירתה,נפהי"רפכתבהשיא
הפכיל-אתפנהאימ-ררנף Kחוםגנשוה.

היי- "כיזמחלקרתוהבכר.לפרשתאת
םהוסקפיושןבדרבווומעיידילכיןהד
םא-הבם-איתובוזילישארחכחים.לע
החןכ-יירכהיותלעטיהוהרבםילשת
התליי,נדי-מתרםוקוכיי,לראםיות

אסישאךלמטורת,אםישםאכלאשה
כבי Iיד.אגיבסא.יהםרגK'יסכיףלמrJרק
פאילריוסחיזשנלהשן,בנניסןחכהרו
ד-JנדיKנדייייאדו :';חכארמאבח,.
הנ-וtלחדכהיררגשוm nלמיע,"יגלי,
 }oבררעםהnרח,הורננביאת nווב."דסמש

ורניררמםי.סביובותניוןיינאבאמר
~. 

.גדו'ה~וrמבחשIMםפודו.נםם- L'" : 8ו,לבפםיסו'יטוןוסוטרםרבדסףuוכר •
ףו.לליסנלןןןהסהגםויתספ'''סו Iכנ ,.כיסווסובססםי';ךסי, PDo"Iו סIIם"ב,.הח I:Dזר

!I .יכיים'IIודייה.םוםי"י פn.נoהות~בוותןבם
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.. 
טרי Nהלכת,לית ;דמיםהלוסיףהאחריו
תתי·,

ןאכןעסקינוכמאי :האשלהנסאלת

 ,'''שרוינלכפירשויסעיהר,כנמיסיאם
נך·הפסח.מהלכיתהארהםשךלדאמוא

הק" mה...הידלשיןהוגהזחנאנלבבי
 :פסחרקבולהלכןתט'כפרק

אימהםשלישהשכבנםךחבירהכ".בי
כניראשבאירלאפסחיהסלאכלוירת

אדםבבישזייבש~בכנסיאםחגיהר,

,ללברלןהמעיךריח:רהפסחיםאלברל
איכללןשנכבסואלוהריבאו.אלוהאשר

איפיל, Iלאשרממתיניםראיןשישבעיעד
ח-אליימאצךכיאחרהפאnחריןראב

להםמשלמיםאיןהכל.אשכלושלישה
?בש-אפוריםדכריסכמה •••חלקסכדי

:שבעטריןבעתאבללכארל,בביסתןעת

 ~ ..•לחבריהלמתיןזריראדםאין

עלכשעתךחשיגגיטמומיאכלפרןפ'
לאניזה,ממקיםלהרכיחיביקשהרםב"'ם
- nהההלהכביןלהבדילדביגןהשכיל
שדי·אלארה,יסטוירת.ההלהכלביושית

מהשהשמשפטאיי'ברוהוראיהמאכן Kק

ב-הזהנדלכקיו'םמרהראינומימיןבן
לסתן,ראיהוגטמומעלה·ומכילאתלמו.ד
חאדיהתלמו,הוספחביט:rוןהאובידיו,

ביותהי"הלכאתן...ליתרביאבשלמירמתו

כבללהא:'והמודרבכיפניהעלפנ:יחד
כיחדע,שבימינך.ההלבהלגביהקועב

ועדהלאשיןהלהכמסבםהת~מודאין
הרמ-טנוהגוטמן.סיברכו.עול • m;סו

ביןהיאברבלשאמוות'בהנאיינים
ה-החנפזתבמסקנתיפסח.קרבוהלכית

ב-כיהמלימד,המנקרמנ:ינינעלסאזת

א-צרליו"כירצ. ....כפרקמשמעמדרואתך

יורהם(אףבחאבלרבאשיובל;ןדמר
לדית"עבי u :התלמו)דאלמוראיאחרןו

מחיהצ,עושייתוכחיהצסיליק-איבעNי

דמי,ברווח nוכשתי" n.סקימוכשניהי,מי
ארמנם- '''שראףמוהדיtםןלףז.יא

'Pח 'וIרד,

ללאשהמקיםאיוכי-מכךמנוסאיז

רפפהא:ףהתלמדוהפסח.בהלכותאלא

לחרם-פיסקהרמכ"םתיקי. :לאמורסק,
פסקסנ:םכיםמניר,אקריי,מףור'רא,

i אשי.רישלספקןעצםהארה-
יס,-עלהנשענתי iהמעשית,הפסיהק

עב-א:שרבלבהדהיאהתקף,המשפםדות

לחבוריהכיאתישארהויארבני,אתיינה
הנדול,כנומפ"נשמעהכה,הגדול.

תםחהיתהמההרמכ"ם,בזאברהםרי

השמפםיתתועלתועלאלהמשפאטיםשל
ברויולאראובןשלשורילאהתלמזר.של
התלםי,ןחכמיאתמעסיקיםשוכעיןשל
דבריאולההוכשעי.השיפיסצרביא!בכי
בר·מצראדיןבנוגיןבתשובתיאברהםר'

"בללר 1 ) 143עוכ'פרייזמ,בהיאצת(מיאנ
ב-הולדאשינר rשידאניאימרדנר.של

הארומפררששתכיבמהאחראלאפסקיי

שאםריוכהיכתטלהזולפיירפה,חלש
אריןריאןח.שעיניוהמאאללןייואין

 "" r;הםהכתוביםהדבריםאלאכז.הדבר

הררוא.המיהראייזזהדןיצרידעיקר.
הבאווכהשעמעהשבללפיאותםלשקרל

ולהי""לילדימההדיןאתוהלקישלפנין,
נבתכיולאההם,העיקריםמןענפיםציא

ידניסמקצתהבילליתהמרוביתהמעשיןת
ב"הדיושיעיהש \l'לוגםחינם,בתלמוד

כייאלאשם,שנזכרמהלפי \lההרענין
פעפים,הרבהאוםתבשמעיהחכס,שיםגל

הביהארפיבהדורדדעתשיקרל.שלבח
ר Jמבלעדיוביפרלההיאופילולמעהש.

בתלמדר,מפרשוחארתלעירשהןללמי
לזאב,אילכאןבזהלהבריעלדידיולהיה
 ""לאחרוניםשלסכרהשהאושכוכלולא

אתהרבמ"םשרהאישבםהגJרלם".תיקןו
הפסי;ןקבצירדהותלמידהמשנהעריכח

תיקופשעצםלןבוירכןבלבד,השעמית
ה-מזלהבדילבבלי,תל!בודשלסי tחשמ

הזttלו-הוכדיניתהמכרתינובעירשרלמי,
שלהחיולתיקפיישראל.כלל ·'''עמית
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סונם"םחלpםסרrזי Itבהים"נ3ביnברי

כועדםדםקו.תוaיבות Uובשהחוזריתת Uהלקאיפוא.יחיכ. Rהיהתלונייטמפס
הכיתרחכומתיתשnב.תנcמייממךדיהמיכ·מטיובביודן"אאסרכהייפחכאו'!ת

יובירורלארשי.מכלותכהקה aרויא .למיצ· ; \Iסוהיאאיןהמשפט.לסוהקימ
ירדתרqי,ייסףר'לrוןהערוי',,לוהברסרי-דעתןואיזדכופיהד.אובזעיוטלאותמ

יסראלעמשכתלדדותחארסיפמטיםמכלפיז"בתאביהחיקכיצועככעיותהד
הדוזmתתהעררפזכי«'האוnובה,האמבעיביןלפביהמדיגה,חרגןשאלחרוגממי

ה·עלכיוניבןהד,לבותיה"כורונלכאתלקנלשאלישראלכלהחאות-הכספת
 ~ mייהיטטיייתרכית-דוגוסמעותמורוח nכןיאסמשפמו.הפתרטתואתכנ'ולתואף

בתק!תתחסליהשמפפי·י·רכ.nסוז Kריתמבוןלקז.קסהלפבילחביי.השהסהניה(
-שילאו.עוואובתלשהתדחשnדהעניןליאיןאכשריומ-יימי.ל'שרובש

בשםדג.דרללחבירייבנךקראכזעל"אראיזלשמה,זתרהלובייבוב'\'\צחובירי
עם Mאבסיהרוהנזמיררתורה':..וכשנהב·כמויזהאריבוהחשר.מקבקינ wanח

רו-יrיו.הנאיגיםהכליתופגא,שונהכ,היבריסכל"אבל :החקזהל,דהקרמות
רת.ריה.למפסוסובקיס;ןסמרגת J!'קכבללבתילארשכלבייחוי;ןלבכישבנארמ

הפסיק;ןמזסםרמביעתמתעםלמKואיןיוב-rנידבהכרליויעעויכלךמרכ'ןןהב,
קיםרייפסקישלותקרמםמןאכ,·הב/שעיתכחמישבהניההנמניםבכללהנוג"נה

בוסי"ללסנמ.ח.האדאכרש h'tl.ג'אמיזר ;nנקנרםnוללתכגזיריםתלוגזורהמגרא
 1fIוiמר"תמגתליותרואלופיפניהןפיתהס-זטכמנKוהדרביםאיחםכרלרן,איל
פ·וווויהם,(הלוכתכדראן,ופסקכימיו.ההטיםם nוראירשאל.כל'"מיסיכמר

ןלו:ת :U'םריעלהלסויףKוין .... :ף)רקדשבראוהנ'גי iiשרא:וזמרי ncהשתקינו
אולח;ויראלכהמהאשירעשכלכלל.חכמיכלהםהיא.כדהששמפטלומזויין

הןrןאךוניםד"ךתחוננישמרבאמלהלעוףב~הקבלהשופימע~ם mריבם,אךיארשל
פשר Kירשילאדיניבבתיעליהןסכיטו mם-ז'ידןר.רחאדירכרלה.התורהנ;קרי

ו!!הוחמורדלני '11ד Uפאיליויה. Mשהשלים"'.לע'יררבברוסה
םKורישדבוכלאוכדןלחיתו.סיהפוcס:ייןישיתירתtזתהזיהמפשטיתמתיסרח

וה"נברדישונהא ''''עפ Itמריפה,אשיןבלולגניידין.דיזכלעלרכדבפייוסואל
פאז"ובמיתיויאזשובקצתן Uשיבד'פהאוב·בפלילים.ין. pבנזיחירביהיוcצוי.צו

שםביפהאלא iלאיזחפן.שתחיהשר;וכלבד::רת iiבאר·אניפורת, Uוםאידעות
יו-שארה'הךרתפיעלשםאנר,כחמים,בדורי.nשלייזכיחהםכםת,ל,יס'בהא

םכי'lם .mדוב.ליםתאדמגישנאיירר-.הובנו·הפסיהקומלתכאהיאליהדרורח.מן
 ",בכרnםזיכלארשי-.ייגיכבתיעליהו nהקיכ,.בלבהד tו' mשרבתח..יגהשיח
ת I' P!ם·לשז:>ת DtI1דIנו nnפשעםול J!מדופמיםאררא'וטרפןבעלמשפטית.הל;ןכ

נדיאמביז ,חכירולחקיבבלהרמ"כםלמ-"שיאויבן)נו'ונזיףד(ניהד.התל'Uכד
בין Iאליםאוכיו , mבזמזריניהםהניסיזמראל.ידיב',לתלמךי"'.מפיחל;םיין
הבכלותיביוממרן,בנקויחהיאאם(קורייההכלהיחרסלחברהחר;ם t.Rאך

האוגהלאלבוסלהמיי"בתוונפקחשיטה. nוr'ן;ולא . nP"DIIלרצרר '"ז),בלפיקצי;ן
מםאה"די.השפטטי.מפקירםניבע לI'·סבכירב"ה Yןסבע"ם;ןתnודלשרעיכתה

זתי.תודיגהמק m ·רב,יל\חלררובשזריםוהפעתאאלתהור".תשכתח...שאלתב,
Iזלרבת,םממוגותריביבומnאחידםכז i$'ומבררבתיכור. nמםרתינזיקר '\זIל

~וכםי'ת;ןלובתלווולaי Iפסחקרבו .•ההלוכתיהתיבוו \'Jתקפרולעה"ו"ים
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ם mכלאשתאאללמוסעהביציעוראיןהן.
העל-ההשגהחאשרובדיניים, D 'וiבRלש
ב'ו·,אנחנרשינהס.שלוטתכלברהירנה
"משפם,הבליתלשטעמןעללעםורליס
עס"לשאכייומעיניונ.נסרתשטעמוייש
קמניםישראלובשפסישלמקירםאלאמם

בהבנתנולירIנ'י nהםאיןמייגי,חקדףהלם

לחיבוס.הפרםהסכתמבחמןואאוםת
בלרסאהז,ונקיףפסומםכיינת,ינ
המשפם,בעלוםלואיולהמותןממונין

מnייהנטסריאהלררניסהרמכ"'םוארמ
כ..יינת :ז) l#כפיקשלי'שי(לחקכננוים·

;תירקויהםדבריפ.שבי-המשפםכלל
תיקיןמאםנ .. :והללו '''ף Uהותיקווהפנש
בבישליחהיםחKנ'בתיקיןה"יההגוף
בשנייילשםייאר.עצפם,לניןבינסםדאה
שלאמקרבם,חמםהלםייהאח,. Iיוביס
יב-ברדצנוכעיניר.הישראשיכלהס5"

ש~רעילאתnארלביהשעאאליכולתר.
מי·ונדותדאםלכללמרזסני. m ;כללל
הפזינה"',נעיורס.ודתדבילכחהרעילךח
רתאבארשהמוזיתי..דמtשפס iתאזי;ער
ם-מספםהאר-זלדתיאריואחרהסא;

שחילגי Mלראד.אנאמנם-הזס·רברנ

תיקיז :לימרידנניידח,םג.דשלמךיות
הבטירעצפ,םלביןכיבס .Rז'נtי"כביעביני

" '1i;;n "מפןעליןת"הטירבתהפרית;בקרנ"ת,
תמרםת mהץראאבשיעמיתורבו""חינןכתן

מהםאחרכלוזיג""יר;כקנונוימיר"לגו
מלווליתר(יכ.יהנהתויבהר .nלwמדא:ל

דייעיחרדייב"חרונאהדבת;תיקת iהבי)ף
ל-דחא"כליגיעבנווזתןארסמRיתיתד'
הב-ללווםרתה(רכינהראווחרגה'וזלןמתי

(I7פ'.-

רכ..לחרזחלרזחתרברבנססי"מאונם"
ה-שליחםיכןעול ..רת.ייישמפסאת'

P ייP רפ.ידםניסaיסגובכי"ם.ונורהלrrכ
לניונר-הריןפס;;"כיחסלפררשהתלררמ

מפ-בכלימזיםגקייתהKיזוiוזותקוי'-"
ב-לי Mי.KווIנ z3בסבגילהרבוכ-ם,עלי

בווחייבקע

הםסבדp'יר.וזהרירמזשהנ.סו;פייוהש

םDס"זמופוסםאמ"ןהפזנוייתחיי

 nד'1CרJDנםככיוניסהצעייאשךההלהכ.
רונרחמפשאםיוננםתמוקםר.מקוםכבל

כפו.לאחרמעוטתשביסהפךעלאלאת
 Cהקץחבעריתכהחל Uיבכינשחכאל
וסלפיסחןסייםחרי Kשביסואכנוכבך

סמא''נכאויךסוכה. 37בןהוארהשמנה.

 " mהםאזיהקשרתאלרואתאלשרית
עםצישחהארנכהשנםח.וסבין nחמשכיר

קעלכיהמחשבה.חכבזרקןבעדתזקז
יי ;קעביובאןיוסףלתלוניייכוחבהאר
חיכי Dיתבריאללתהלההזקנתלעת
וcההםר'רראיתינ:ראבתהל-קאנתיקבוא
עיתאאלברלהיזוסאלמחוקקמםיבלא

 ' 0שבסריס-.רללאמלחקיחבלי •מאיתי

pחורכיחכוייכיעחו.הפלנוהארגהל

רויתדהק mהסיייסהעועסק,הוחקח

יושלא.עםסלרונ,שסםיתסופותיעל
בושלורחיתדדחיתדמרריעםקלחיארוי

העמים.

סועק • Uרבלחתהרתרד"סומפם
ב"-הםןחאת"ולכלמרסות.סוכתיהאר
הפשעה-הוסמפםסלייב nהםבחועצמ

וסה"השאיהחרבה,יעלהrrייזעלממתח
וזידםהנתיקחדwךןןבכלרגמלין.פעח

נןבשלמו.תקפתיייללם'ףרופrטרפרת
פוDייבםמפשםסוריהפיםתיקיןיירש
הרובלסןJולהשגתסכיי rאבלעריהםארש
 Iהדבימסוביבביכרםבמיהרביתרפכי

ונוותההיביןהםורפ"(יארז mכnנלכ ..

"לדלהסויעשבהנית)השJאלאיעהש
תא"ימ,קזמחטו;םמהדעלהלפשיעאר

מאיתיתירהעיהקבתיי ~ברה n:זשלםי

םוחהונnנעיגהלפי"םKהבייאoפיןשיש
nלררדכ.חית:זכייהc, ל'לםשאי"לדירa 

כשתאז mמבבל-"הרםביתרם.דרתדום
;הנב .."גלוחירPוnלתהפבאר;ת Mיעל
 םוno'בנור ... ..חבל,חה.לסואול 1 "'

,ודrוKן Pלו ...םזנףונלמה ,לIIדtווCIל
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ווnניסIJתלהrן Kj(lכסםהרIבa-בחיבור

הג"מןדאובגיהב.מיציהח Uההחולוסנ

 "' Rב Uצבסוילהמאיזהדםוווטלתםקת

אדםבגיגברבראשואכל ?הזילתהתב
ל"יKן I1 :הלא:מאשרועדהעזי"חתלוק

ש"בומתהחקרצוייאלאבללותעלתהם

תדעלתהלםשישא"ויסונאר.וי ;ר"יא
מ"שארהצמ'י"הםהאל ;מנמוןגל5'הם
סלוסתנונלחועלתתיהארRלרזסםםם

אין :לימרורצבי-ובזבורשאהנJנייס
 rאהמיתויתהדייועתמןידיהע nUפקהן

ע-ריחיךקלאףארטרהב.ונד;ןילמדזאל

נוגיןלהםאיןנימזnבמערתםהניאהילו.
לא 1אונוגהמכתוואלמנפשבתיקיןאל

וסיייםידניםכקניעת,לאהדבףתביקון

מ-בהנהגתאןמדיגה nהבנהלתעומילים

וכשרכולאיים.שעפניאביוסר-בי",
רעוהפ,עגלההדם,ברסיוצוברתחנלב.
זו.שיהסי tלבהםי.וביותםת,"פוס

החז-ברימירנמנםלילבםירהוםבהשי.
לססי 9tDאניון-מלביתותמםרקיאזהק,

לש.דתיכאילוולניותח • Pזמי mהוחלב
רעם-מכספםשנהיםזחם.אגולתאיסרד

הארדת"כ..הןואלישארלדיזכית ;קיס

ן-הגיףתיוקן Iרכדוגםתלגביהם,הפיסק

-המשפם.כללפותנ Rת'-הנ.םשתיוקן
m בהלםתזךלשיטהאמלפתחשיי
שברתבריאnי,להבסתמךןרםם.נpו'

 "'לסןהונגסבם'(םוKכלשבעוותםאnפ
הבלכההרמב"םרפסק,יי)בב"הדףירה

-ה" :רמונןנזיקזJt~יחרבעייןפנקבי

הר'"ירהום:כחרו.בהונחלמביגדרץרUב
חrזב.-ךבוR'נחזקגדרהיהאסזיקה,

דאםבדיגיםטיי-רעיעnבלההי anם

ב"וייחבמי.יחבישמים".דניניובייח

סוב-הותםפרת.דבעלירשייי ?ונישלנזקו
שפ-הרנחיבזקיעלדןפ,ץדחייבכיךים

שהםרננקז mההבהםדבו Kתךיכי ;זר

םאביהאר,בזקלאהnבלרפיצחבקע

נבז-רגRונניהאילבה mכנוקיו.וגאמ

-,לחכמי;ייהךםבם"ל Rנוסמם".קין

111 

 rרפ.ךן·שייחבפםקהרבתלעלפא :ניל
יcmצ ...ךמ.ל,סתאהוסיףםעםהפבבזקיו.

m '"האפך.חכהפהבזקיעלארם ;זיקהR 

ה-תאשפךרצליםטיםכיבגמךא.אמךינן
אס Rלaהנההמבבזקייחיבםיאיבםדנר

יב- ?הבזקלמקיםרדיmכ m mהכישןכ

,לכי . Uךב 1U'ירלביללחבמיחשרבתי
 ;הכותלsולןRלתפוזו.שחיביאופהנזק

ל-ונויע.כרתלוארכ"ברתלליIבהכי
מזיקיברייKכיבנזקן.בייתהRורעaל
הכההמבפגישמפךזאולםביידםי.האר

 "Kייnאזרהיהתנייאוממירועע,כרתל
ב-רבlKנאאלמשעייאויןפדיצתו,לןאל

בדיביאלאיחיבהאויKןוהבםנזקין,

אפילןהפרוץסללחיוביארשךשמ"ס.

אשיןבשעהנהבךאי.בנותלדאםבירבי

הכסייאםאלא,,"יביםפשךנ""הליססים
הךכ.ם"םעינהכןיהודיהדב,הרב/בוהאח

ליספים.ביוישגדלויהפךש :לסוחלי,
ב-למנישופץחבךייביזהיירןןןפךצר
יהזמהמלגניבcבבTחםשהלםםםיהפחי.
בז-ונךnושהיצויאהRלשזמןבללפיכן

ו-םnרוורכ.ניסנו"יMלתניחיובאללים
רכויחnנוכרסםתנע.יחשייתהראבעח

אלהויםש, mהניחאםאכלכנזקיה.
ררכ.ניהכ.שהאולינסרבתךונהבקזעשו

 "'בלגפינודהופזרבאלמרוסיז.לפביי
sרמr. .תבוו'R וםתנןלואלנגיבדבוותגו
העב-ייוותכיותזיקרב.ההמשתתאאו

נזקאכיותחיביהאו,לפיןב 1בסקיהלים

ולסטיםבזירפ.שודחך,מזיק.'מכדין
iזדבריםכלוהויחבךר,דבתמ,פחנובין

רבולםהירגיו.עיקרי ".ייםזיןנכרנים
יידRn.מרוהע Uנית

שלםדaירבביברימר Iמיהתונאןך
כלזRJברבחרברnם.נפביגודיפ.ןיוד
יםניימרבן;יארוןבלדכרחנ,תקותנרוכ

זוםרnהRורעיעכותללספבקהרשפים
ישקילפטור.בנזקיןשרגlRבההמהכל
השנםיי.ביןחבונשיןהKוובוחימ'םפש
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יה·ןיקולKב-י"תבעmלך,ז nניהיאלוקיךבקיית Jכקאמ.לKבבווסב.וי'טב';נארו
\סם'גלח .""וע,ןשהכלאהל,,השרלככללוכרנתיאדיזלנזקיזהגייםביםגהנס,

םכספפיןרונ,בזותנהי' ·,ל Rישופאפי-שוגיס.ידונג'ףRהRרם" a ,Pהלז'
K בןוידתחהקזבייהניזקיןטפרחJל

בףתיסמדםיעמ,"עיוכ n"'יוכהלטתהתייהמשהבאת'םםיםיבבןוגהש
ב'נKיחי.ליהסררם L ;'"ילאקהבנאילספה"באן ; nבאייו,ל Kיוסושמפטיעל

 Jחרמבותtחאץראם.·ל,ק"ם Kה'ארםיהה'יידצקשלהמאיפהלך,·יההיזנוק
תדהי";מייביעשרבשרבכיאסאםורדורI\המ,ליפי,וJ'Kםילפזזלר.
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הרדיונתרבי'וa:ילוcוזנו

נתובי\ינ\םנעסותקיררבת,ים J\1ל
 Iהאשהלמתרעריתוברדיכים,ארונוייס

כתיתנהמיזחפנךשלצהלחותןסדמהו

ובביו~יגילהחמנךאתהיזמתנירנופש
זםחנכיס nראס

לאסךתלגוושיניתיכותתרשכיתיש
הםררגגםי'הטפייס"רבאלה.בםיברית

מוקבהמהםירה·חישיםאלןהבן.דגםי

מזספnיסלוחיל,יורתים,ןכבותתעצונית

לש npmהאבשייךותההכו:להחטייאת

במבםיםהךםגסייב,מנסי nרmככהמנתר,

אתשוניגהוחןוןבוזJתם ,ו"רציגיהחויי

הרפהרתKנםעללזוניםיים mcובביקווך.
לוכניפח Jבתרהומרר.בחוסוהתחונן
nהrתהפריהמקיילעיכנתררנJבוז'

I וPל-זייךרמ.חניומלחני.מחסירח
 mכומדיתבלעםKתיוכי.חםוונעל mה'

-.ותןררamןרכצם,בבלממחמת
ונובןחרבתיו.תח Uתרכבעל;ןליותלעיי

,לוסנ"' .. ."ללונוור.
וביאי'ירפח,בכנררתיי\חחסנן.

הRללאה,בלברם.חונןרא.ןןןוזימייקן
מרהאות, 3'רםזירקאיךגוילידKם K1ה

הירגפטי"במס ..לריאןרוואהמהרייהסוע

'!הוכילתהקלת IC mךם,ב"חקז mדכנודנז .
ווב-ז K' m'ווtלה"זתוחלית ..ללכברוזם
ייוחזטםנתבעהשוחפזסךנת.Rםחאררה

ו-נ'שJ.םיKונםלרנ'ירםשפ"יסירתוי

בחינירהאהבה

 ""לsניב ...,..םוותה""לה, לח"".לןב
 !הפורהשלאןrירתו

הפלגל;תדכינעררבסיניסריס pחם
ר-חביייב'יעניהטרבהמררהאחובןייז

 ) 8םטיגננלטתפרופטורינןתת.יגי Jכ

רתןצ:רנcתהיסהלאכוב~קייםמטרפמבאי
היחבורירםםחימוויסב,יניהנוםניבוח.

ררסלפיהןכיררתמושחבותהתרברבת
רעהכםת;

ת, Uגרכהחנתר I(כוללווופםרובח ••

סולב)הונלר,יארית

יוח-ויח,רMס(שקט,האתפקותב.

U ת(. 

בחל"הלחהט,דבתא<זםר,ותקף.ב

תיתר).

)ם"יחבב'יחר,(תנבה, · riUהתעניך.

בי- ..זוא"זע(רה.והל JJכישותףה.

רירי)nרהאנה,וננם,

 'לaורםהיםתאה"יכולIנריים ..nר
צקמבת:רוCUמךר

.R הסבר,לבrכRםרכלנךרn . 

סדב·םנים~יR-סמR'וב.

 ..המובירשונ.ב
משמתע·זיסימרה.ד
ובקדנ:""ת. חJ"Iר' ..ך

-".כהשהנויזרaלקרדבהי;Tומ.נע'ן
מעניןהד rKןאירנםק..ת'"חיתכ

tבוניי Dבמילכ.לJ·היחנU,רומIKב"
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בחרוזילא'ווי .9

שתיעלבמיססתהמירהת Rהילרהנורכת
להי~אפנםריצההילד :עיקריותהנחית

להאובגםרהצוהאראבללמרהד,שמע

אל·,שיתיתסרתובעהיל, :ישביתאיחך.
הדצק.במידת

 !Tאלתקןיכולהמורהכיספקלכאין

שלדרישיתיךאתיספקלמעזהארמרותיך
התכוכותאתבעצמךלטפחנביאוהיל.ר

ש'דכבךצעמםלעשותמגסיםמגדליהם
אירנבחירבךההאבהשכרלעין.לוןחראיז

שוכ :ונjווךרתהיאאשרההדדיתההאבה

בעצמה,בהטמיזבחינךרהאההב

הםחניהאבתאםלאשלהן mהבאבן
לארותישוכהב,הטוהר Kה'חניכיאת

העוגהדאתלסבוליכולהמחנךאםבכד
ה'לגבימיותךבהשעהארהזמושבמשך

 "וKבעצאמוםת nשמהאוארםחניךהרמב"ם,ונררה-ררךליישמשהדרישית,
סמ-להשפעתך.הנתוביםאלהשלתליתםניתןחץ א'"פרקדיעת=!הלכיתאשר

גלדאגישידצירכידצלראותRוח.תח Oבאווםהמדות.לתקיזבללייתהוראות
המן(דרךבתייס,עצאמיתדרךומחפשלעביךיאין 'Tלעיצורךישאחתבעיה
ואתשמהחשקיבל,החינוןהקיאתוסיכההמורהירבשוכיצד :אופדבשרםעליה
לח"שימעםבכלהמחנן.שלגמרלרהיאלקנוהתלוניתןכלוםזתלמידיוהאחבאת
היל"עללחסרגרירבה'עצמועלוסובהו~iזKתמצותעל-יריהנפש,מריתכמו

שייטיגבכלתפקירן.אתלמלאייטיב"-כןהמורה'אתהתלמירהאבתiזלא !אתמנות
יפשוטהיירלהמרכןחליר,אתלחנןאתהמירההאבתעל-יר'רקמתעוררת
אמריותמשוםבכןישילחתו.בגדיאתכ-מהיןבחיניךהאהבה!ובבן,התלמיר

 UאשבמהרמיורתיםיותרבעשיסKשנוהיאהאם !בבללאיתהלרכיוספאשךלים

מיבאלכמחנכים.בפתקירונמצליחים ?מליהראלדםהנית.בתתכרבה
ה"אכןתםיהיושחביכיריסכיםמאתבוחי-לאההבבחיביךהאבהדומהאינה

וזפרהצבע,חסרילדיגמה""תלמידים- iבהKבתאתכללבירךהמבקסתשנית
לבלע- jס Lעווגיםבראשיהםסנדנדיםבמהיתוסיפוקהדדיותותובעתהשגי,הזיג

ז.הקדוש"מפיניהיואצתמלהניגתתהאובהישאמנםלידידות.האוהב
 ,ה-בם'מפטיהיסיהדבחבוךההאהבראבו.כלשהך.תגמ~דרשיתללאחינם
הבעו"ובגיילד'םאלהחמנןוסלטבעית:להי-ר Uבחי'האהבהשלמתבובתהזהני
תמעניזבחברתם,טיבמרגישהאורים,ה"הקירפם."לקבלמנתעלסאל ...נתן

ב"צעירהונ .nבמדיינעשהבמעשיהם,יקהאואלהרא;ןב,סוגיוסניביןמךפיי
'שיאמםנגיים.לפילדב.ינסבדיעצמורב.הלבחיןקשה.שלעתיםעדהדקמן

ה"נ~קיפעםואל·שרניםמסיגיםילדיםה"בקרלהבחיןמתקהש Uאיהילדארלם
המבמם '"נt''~נiים"יתלכ.השאובילדמחבךארזוו..sירדביםםאוהלרגיש'ההזםבדיל
א"האזת,הםבנויתהאנטי-פטיההרשאין.ילרהיסאתהאןהביםרהrוריםאיימ.יהו
יכולההגיינית,אחיהזהלאיזאו pשר'מעישהילדים.מעדת,שלא'אימדעתררצים,

מ"מכוססתי nיבלבלתי"צודקתלהייתלזבותשיובשיבודכיבהםתליייםה"יר
בל"התבגדותמעיררילד Wmילכחתילה.בהמ'עדלהאריךיס j.רו.והיןבידדיותם,

:פויבויע"'יבוהמםפל;םבלבתי-מועדתליהגותשייסיפרבד.'תלותםאת'שאפשר
וני Il ·וא·,) 1חיוררוגדולרת,וא(ניםרגפניהבז.ויג-לעורתהזקיקיםהKמבת'היל,ים

מיפרות),יבשיבית.יתירה,(חצוהפבפשייפרי', Rפלא,זהאיןשועל.צרעבכלריס
קו.הרהמחבך.נ:םרית pמהגתגשותע"יאולמחנכיהםומאיםמסוימים·,לריםאם

 .זז-·הילראתמבבריםרים I'ההשכביתגםשאכרסוהכ,כפיתיוסלברוריססימנים
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 111גנוחוך"AטIווב.

כטיםדהאrהבח Rלוסויילהיעד...היתכןסלהמום.בעלהיל,פניעל'Uבצלח~כבל
ז rפ Mת RהיטבלדבוקדדRוחויאהויצניחתמנר

בטירתיסןווiזאביםהרעיונרתארליאמילליל,כי nSולראהל.הונסוחין
ר. Uבחיררא.:כ.הוחאיחבשישןפלחנרהמאלהתבוןקוקשפניתרKפניח Uבמיחהב
ודמ.~המולשםהילרוזסאמיווחהובה

nכיחים.,ונואתבקלוחשיונאצר

הדהנואתאתטיסאנו"ל mרברביינם
אוחיהליגורלמורהאשיןהפשורפת
לבמייונצליחvcaניניהילרכלפירגרשתיי

וכשמלאולרברג r;ל מו.,..אכפייןת.יא
אלאתימתיאלל,נואקמתיתכי :שילת

 Rרלקייי,-קרואיכפטנא.ברעקאח

בז!-(אבבלחברהי"!וותוcליהןי-ואקי
יטיללאל,לום :חטKדרבוt.רמ .כK (Itו

 .):יו(ניפןיביתן"'בחןייתהרייאמהםדא:

שלמורוחלמיראריתוcם :רמא",ום

נן K"שרביומביל-ל iנוכילויקהש
הרבככתבי .).ח(עתניתפנים"לימבסי,

פרנדגייםמוcםויםישזצ"להיוסש'"ו
השפקתנו.מנקייתזה 1נןזביהדניםרכים

הלידתרציכהאינהכחינורוהאrכה
ל,ה Kלהילוותוצידאאלעיררות,אהבה

cזןנהוכוסוnnzאיןנמיבןהדצק.רגשז

כונידהחנידכלכלס'לנהוגוסישי W'lפיר

ומינןרהצרקמתדימינבי.אכופןשחה

ראבפןמהרקבלכלדוןלאשוףתובעת
ישאדבמוהר,לוי nובלתי"וא'כקיטיבי

טרב.:צרוןכנוןשיוב.תבסמיבןתשב .nnול
בדי.'הונשפחתיהרקעיפי, Kשבוונית,

כנלן mהלמולמחנך·הואהשקמתקיר
מ-שמידחלכרלKדוג ;החכוניתעבודות

ייRונטיפסיההטיונפטיהאתהתפורנדק

לא"איבלבי!ד !«'קאןאדבתנור.האלבה
המ !אחתבכתצנויריםדאםבניSמהוב

ליבנינודלעי,האיחיבההאזתהקאהנ
 .ביתתנהשיאוידיירם,רקיביםבזיאהבה

פ- Krדהאלוב,מרחיבהפחברהלב.האמבת

תלויחהאבהאהמזעלייKו'חלוניתרש
 !'מעצמוםייקרייwב 1'1אמון: Sכרכנלל

ל~"האובתלעיונIנצ:והרהקיוה mר

לרתישמםדא mונצרורתימנוך"',רער

פמרטםידמ.צהומפושימאנמפטוים.רגש

יכתבדRל 1Iנשעיימכלליםכלהמאיתה
כתמדעלתלמידםתידירהא(ולאכקליני
כידיעיתיוהלרתברבכדי '5י,ראשינו

נםבייסייכנו(יאלבוכדיעלחיסוהו)א,
ייי-לשורםאההבוררבווניהגאחרים),

J ולאבטובישוםחנורתלתייכמקשית)
הוזלת).עלשהלטןורואתתלמפקיבקש
 :רם.יהראבישחוב .'"כtידהחנןוטרפןןייע

הקכ"הלשכפייפריהאוההזהרדהיציי
כרעצ,אלפיבלודהזההיליכזחםו,בריוק
דרעווtרליםהלכחינתבי,גידלתן.היא

ביןצ-נולעכוככרהרהבלפענר,םולכת
ריףחיגרל,זטאכררההז,הקטןים ICה
K וכדחתיי.בכלהלישנויםנהרואושר.חרי

בטופר.אהייונהכןנ,ילצוtrאםיויעדפי

 mהפוילרכוברומהיםהלאכבהרהורים
תי-בחונר.האלהבעםצילבאתלשוביר

החבירשלרפ.רט"מיחיושלכזהואו
הטבינותנסהי mויייתרלרנ.תאתםגייצרר

ה"אתRוכותנועפו.והליטיבלולזעור

ונמקשמפחשתפתמח,"לש,יכונ:יחביך

Kי-הבודםי ~ומיופקרשוJיתור
ובשמחרת.נננוררפןת Mההשרנשננו

בחיננרי.דוtהב.הברנחח"רר

 רי'lS'כהתביושלזהאםפקטלעדמת
שלראtrםקסעמודאינדיבידלאוי,בדרי.

ב"יעבדהמבחרכשזתונהנr.nובהקביצה

אכויאבמתכתה.ארקבוהנובנוכללרדד

פתרהור.מחונכיההתלירעסידהטכהב.

רבn.יר·רביוהפחנריבןישרmתפבגהשי

עזלשחוברגיליםמובהליםם;ויםKדלו
rיבתרת.קוצרבתבלעחבכיריסR רינ.חד
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.. 
לסוקיוהפכזיתחירב ,nןי.בuמרהעיקיי
וארש.ונחפסת nהכודרתהנשהמ

בחנורואהב. :לזרכריוטאובייוא:ולם
הננכעהרר.הפוהרלרnהש.מיוהשריאן

ברד,,י;ו,הסראן,כאלםל1ביייי, nלונת,ר
כשמפעת.רצ'iיסהילדים Iודאהבלבל.
כ"רמrעIביךהובורהאתאקרד'ררכוים Iהם

הממילארז.,לןםקפדירדיסרתנפהים

לבדיביגםהתגזןןוטיתלקתאר·םג ם."
התקיףבוצרבוהברנישIבושמחיםממורה

-!יטיביס בR'הייילדים. ....םחנכםלזן
 •הניימו,;,דל Nדםכ .tבלתיהפVןהוזי

המייהכקשתעליגיכtסבללדכד;ך
tמסונעת,בהז.בסנרנזמבופתתתאיםנ

יביליםלרף' mזמני'ייגזמאויטתסירפ,ת
י"'ונtוהב. .םע'אחחםבכיפה'לרדבבהחלם

בחוR"יי-וז

זוי III-יןנתזfו,מפרייזםאויםנכחינון
 ,'וw • :rpriמלכםJחוגרםי'שהסכםור
 ,' ,rהרלפ,תקםסירגוםמכליהחמברמרצ
ה°בונ:תו ,י~nנלביוביסהטוביםםיס
ןסוaןוכךהזיהרובפיהדםבשייה,לב

"הסימותאבד ,םכ'"וסבקחהללב,
.שח : i':ל"קלונתירtז'נושאהזכעניז
 .ביvו,ונניבנייעלאיהםהלטילצויר
לדווכידכםזרהשאובפנהיםמצויריהא

·לןינ'יברב'מיןןוןתב"י Jיראז n 'רס.
עצמו-,

דזeינההונחנומדצעונסוהמלתגמ

נnי·לובו Uכ'הי"חתתאהלםריעייהכ
 ° nיrtIנןו"תאלרזזובתימנבחנןםאנר,

יייזסומלימממוגםינ'ישלאלהויrזנין.
 "'""'"ןרם nלכרש'ייר mוסלב,\.עת"
ן. Uכ'יחהאההבדרן

 .. ~~)~.מaוים ",.מזמן~רחוסבהנה ~"ה"""רבלו
~~.~----~--~~~~~--~ 
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םוrחורפ

מקימירבאלמכבת

הבי';בינינרי'שית Rווטחהבשעת

למןראריןשמכנוסןכ,ויעצרואתכב'

תירה.לוםדיזביריאפז U.םבקימתוהו
מ-פאיחיבמדרד.בדדוהביהפסימיהרב

רחגיקשםי.ב'יםהדהקוביםי.התדיהבורנז

מוקמץבעיקימיבכולרימדיישומנויי
ו·הירד"ודרב ..לסועvבהמעייפיםזקנים,

שלם I'"רגחרסיםהרב.פמי '* nמשעיי ..

מ-עשוריאתבקני""מטירפםאגשםי
אחתלחפית IR'ליוסתחא<לסהםתירה

מ-נרמוכלzכאןבתררהעלמםי mלשבו)ע
מ-ייתר ;ודנשירונת Ik'רזפית~מהל.

הרJרםתהכעיהתיקןר.רודסותהאיהז,

ז-ראפקופיראפיגסרתאיaנהכלנפיני
רא"צתבעיהלפביןוס,יוב'ףסאניגמי.

 Rחס'.ר mביחהדמבבלב)רואיבת(Rלו
זננמר.כעית.

ל-,וביםםאדחa , 1חKוותבםלים

-םI'םKאדחבבעהי.יוב.יי Rלאןהביר
ה"רבמרהז rIמיבתוnויאיהבםיר

התוהרינ. II7שמובזיא _כדםזבוורת.,

 Iחמזמקיםיבלעמלוסעוונדתהנחצית

הנIנ'לרחההרות • mבעלומניהיתהר'כא:ל
נל'.נדתזcשיmנ Iובנז(יוותת Pוהובוב
יבי. Iרבונסרב .מנאצתובמענ)תשינהנ

כ·באשרי ,rז.vrאתדעהישלרדמהי,האי,

"חלב.הות
הר-הבידראכילארוי.הmזבובןדהמ.

 "Wכההותרהמשבר-יIושל. Nמףקהמ

·דיי«;םסירג~יסובתהתוחוזהיהזיו
mK וטרשונהיrויםרחוס.ו'l:I,פיעהלרזום

ל·יצחםK"שיןל«טיוגת,לכי"יתיין.

 • nסמוגרחוסן'נאחרואןחתוcוהחaשת
לרציוכאיגםהניחכויםהעםשראשי ל::

רמא,ג"יפיnסבאויםן.נפיםבשםובןכ

בסני"הרותה.שאבתהוהכשהלציפצהי

וככורwוnינהנמחפיהד nיהנגnתנרהג

וז"העילםאתאלפאיל,-עילוביתעיי
העיקיריםהוזיובםלשהתרסיניתיהידר.

נפק"הרKnתהכתקיפההיתית mבהיר

 "iזשלהרםתזי :החזדהיילסע:סרםיז
n םידm הרנשיתהיהח'O ה"הטיםשלירח

דציקים· ...ריפלוחוביהריתלי tuתנRין
עדםד"ראםח·לססםיידnםזההחניר nם

של·הובםש,"הנקראיםההידרתשל"רןו
התייהמל"ןןןלהדמשונעתכשעהיחרזי

ר ~ mגניית· n ..מ~היהחתבשחמכה.

הקשית Rיהבםביזהיmב Rלדםביתה.
יובPו,רילרפרי ~,· ... iחםע.הםיניעם

זסמרליפההשלימהזייהרית I mככתירה
gבהסIדכ.ור'סשלה.עמוברקיםו·עםל

רהוהכל.לונnומRברהלייי ",·ים"
לה.סניחיםעודנו

אחר.לותכביגםתדנ IR'כונאיהזררב
 "'הלמדרשל.השונב;דחברםשביהז-

סלרפםנבםמתמרםJהלררערדםהרות.
-הנמווניםכרחג~לי, :CIIהתירהלימיד

-.'sלימר~יקללדחור"ןןזוויזייד
 נ-.לחקורעממקייםםאימ.ונתןכ.תאזבי

לעלוהבי,סןבלכ'Iנמאצהתפו.הע·תנים
ס~וסררק..:וםהאיחאחלם.וImותים

ב·איזה",ובנהח.ממירנית"' nxזוננמבו

 ·טו~·יי'זrKם-הרvניגי ,MדQילווסיונר
(חברבות ,מ,.תxרלאית-לבבללוCר
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.. 
פלר,·תהי ..ב)םדקמימייונויפריתהרגה
דל-לאווךורקאךילחדשבולפעלוטית"

עייורלוהייתפר"ייססי,קיירםשלחורב
m כללסזוJל-ימנונוחמץוומחשהבדה

ובירביו-ת

ה-שלתלוחיהת Rוז'השניההסיהב
שיני.והמהיירארבמיחגייהנלמתדתדרח

עיסתקסבצרעת M,חההגלמרתךרה .rה
J3ב'לנעיניסהדנבעלכבב(ריםדתברקיi 

בהייילמביב)ותארםרכיזלחברו Cוזר
ב-אישמנה mהתלם,רכימייקיםתהי

הא,;חיינ~")(ספריתבייחרחטובמקהר
בעשילאשניס.Rמות.כמהמלפניהנו,'

כביאתהלכניסראבזוציניםיסנייגךת

תהרר'עדתלשו;פניםלפניהזההדור
לםניהחייהא:תלהנכיסנסירנותRלינם

'למצבהגונרכוני, Iרנ'ייחשל,ינפים
עצמ-שמךלאכח,רם,ציכ mהאכםורדי

כ-גrמnאעידךימהדרתהדמיניתנך nאר

אי'מריצןנםאלאראםבםיקMלגלר.ת
הכגגזיאםפוrנרנות:'-iדזחבה' n'זuולנז'ונרתי

jלCוכח)ונבעל ...ומ"תדנםאחרשבו·
iןצנורוסנזIלרי"",י.תובייביתR הרברייןכת
פKהל.בקין-ז~ת' .התורהאתהואשיר

הדיvחבים'רא,רץמזתראתשתצעבבםלי·

- n;החיהקשרוצרנלאעודבל ,.בר

וביןהדבnציתוזנצחיתהתורהביז"מזוחני
 uצאלהתהורלימדוחבדימהאס.יחסי
לתוית·ל'ואמצ)הד ""ל(~ת'קרתלחקי
הוחברה.ה:מידהנדרפתת Rכת I'הפ,יnםי.

ובשחכתנו, 1'ודבתאוהיחירבית I'ה'"וזת
,להיהדדיל,םניתנהל Rישר oאivיוזפני
ילקמייה.החורה nRלבקלנא~ nןעל-"תבמ

לה Mלמנתלעהתרהרבםניהגnכר
פרבולא:להלמדר mבמרהלוצהRיתיקף

נכי-רז:iילא:עו"הקללכברחי יה'W5Iי'ה
בי-סוPיםמימלבישרלR"o .Rברזד.ררקא

ממנוםה'ות"רהזמרמיתחבזלווא:רמהשע
וסלשרףחהKולה,ומתהsררוtנץ" ,;;,היה

 .הטקרש:ביתחמריביבל

י'ו"וי

תביוD J'םי .שU Kהלעסו " mבא:כל
 .m:וייוהארבההמזמןהיינן-המשנה
י- IIסבiותהרראתלרפ.קידנ:זררהאישנ

יםםרנiנ jהחלרכ.תרהב,דוtהתביויmו
"ב nדרונ.כונ,הבלדמתהדתרהסולטירים
-םcבמלייאגולמשלככליתלרמראחד.
י nט.רפרזים.מררעלנרמאשלבות

לשךn,ןדו.ההיררת,סלמגדילחוקים"'
מורנכתפמיבותהארגם-מיכל Uאיב
וזבןםראכץהנהרנותהמצחתאו~וא:ת .:-

רחnדחKסר!:וקיקיפ.המקשדוסכית

יתי nהר:ח,כב...לליותלנבותשפאשרלהמ
בקדנמשנהנקt1רהארארףהמשנהסל

הוחנ.כזיםהלרמב"'ם.הותהופשנה-
הירוםםיהתליךהאוהרתרהצמצרם· ...ש

- nשםח"צמצוםפיבתשביפודוובסריםי
בר"רוס.ויילארשהצעיאוב,"ההיוידובחהי
 noםזן"iזראותהרחבתשעםפאכן.גןהל.

ווויםגהיהץרןם.פברםההיודי.מחהי

- 1Rבח'רא-מרחבחוברתלם m nה
רןל,°ינ«'חרות .. Rהיסארחרות-ישראל

 Oמלתתיואזתבהשערסםהדרבחרת".

 rב,תה"הפתרועלהתםוהעקיריתסיכה
ות,ודר.,"הרדתוכוימבריהנמ"בך

הרוהם'וMגםינזומיקרוןבתלעתים

 oמהKיהדחיתהשדהייתהגימיק,,ידם

פרnnוז-כאלמוספהנו.רמחיטרתשלה
 • ...דלIרחה'רבא.ת י""וחלדרתהנןהלא
רו.ר:חרבו iאףתלרmזי-תאכדית
הפיזיהםח'סלוכרתהנםסKבהלחג 1'חב

mבמווזבזזיםנ--יארפוה.גזלתלש
רaבןיאבל-ה'lס'ייברחבובדרתריחני
יוnמניםי"עצסםאחריאימאינםאלמדכת

סרכףאכבר",".תאולחנדבזרפ!ולם"
 oלב'שיבך.תהגיחןרמ..סיבלהחגייעל

.הבח°בתיימהדרתnלרלוינרפרתובצעכי
מרת'מהדו .וrול'ו!ro 1בIב"הביר3ון.הר

"הסויתובובפמקיייהזKש;ןנא'חדה
 o:מפלסוםלוחינבפר Iרנבימלי"'"רוצ ...

וזםר.אן,ובפסקאבל _מברינהזiנ'ני
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 15ייפ pם חד,~,בnכם

ונמוש~םהשניםחמםייב.pםםיפ"1וIביססולטיופסלחנדבכרנרמגתפסידסבל
לע Kל Kצאלבילהשיבא'ןיונ'סולאוררדוב-יצפוות"תרדהזוותרינת'ם"כולו

ונחויכלרשאיחענונינחייחבךו,יירכלהלכחאויבחף". rn ""הנאשיחם
דכ,לל.ךונ mופהטחגייחריי, Kאוחםו , .rהישיבררגנילהזהזערכיםשויווח

Cלבבר'" ל., ...להירתחייגיםהתהדידבריצלאבהרעיבםנםהםםא·א':ור.רויצםםו
הס , nהדת'רהפפלגךתבמציירקילוז aהעבקרבמריס mהוכפריםשלהגירינ
יפיוהלממתיתצעפיתהנמשהדררסיסנבמרי,"זןדהרכ,וכאי:חוניאג"חהז.

במםח,שהחנרבדבריסונתונדת,חמבבתח-לזותילהטריים,םוrזייבתבפיואתם.
ב" • mרצ pמכליים • D'Jייישרכלגיפבי"בביזית"'רקאלהליותהיוסיבדתבמית

דררבתלכביר.ושבנתם Iיפשוטותרירותלושפהנiהלשרהאמקייותלאא • nוו .nי
יכ-בייךובתכלךבכיתרכשכתרםנלבביוטהבללהזאיולדב,.ה,סלבל

 • IIךבקימרסבכיאירל"המתדר'"ישיבה·ולתל'l"Tכיהתהרו

I7 הK1 דברברמהככ':ילאשגיובאוריעתהלעשרתמלבימבייגה.הםעביחי
ובריועבשיראלההורהאךמ-,ריהרבניםך"שפ"'ח ..הוזתלרתרהלבכוסרסביוןםוש

M:m נמ:זעיםי'יבותm • הרותהחזרבתתאדרכיךבתייהקםדת
סםיi'ם !'ישלאררבגילהורכתשייבחר mהלטיללהזבאבל-טיזי-סיג

pתקיייפהלא:דתגיםלDסנפשוהטש-בעצםשארtאיןאופלותחרעםאיןםא :ר
ותפרברתטרובתהורתהאםלעפ,הוותכלררסבה nהזקניהו D5Iדללמפלתדגבייים

I1ז'לאורננישלךcתj::יםדימנידמםהפ-ב-הם nuמלפסבי DJו nםםלנוובהוו:
אבצ! Rלללמצביאיםלמימדיתהוקיניםמ-להשגתמכשירים·כיירתה'וטכרקםה
שצונייר"הבנייהמכלילמריתרהפ,בןרתלחןנבדיבהםאיןבאימסייידם.תרטית

Kהם«ינ:יDרםמוקמםהמצח.תלושונירתמתיהרי"דרmירנבישלךתעIII' בוסבלאר
 !'לארווירמפעםכדתרפאילן-מייגיתסעילןת
 Uענונכלפינביםלnפחרעפמהנהיללןמרתח;יףיאננה .;....רתיתtםלחב

מיוםלתנןהיבניתת Uהפהני sמוצבנו ·_ה",קףטפרסהצונח,תושלימרתדתויוה
(רמופולגתמsוםלת Kה' ;rזaיהדאינתנחילוגייהיייאצל ..בממתרראלננזשנחב.
~Uנ נI".ו- .),"לבבאיהוחרהםלינתזאתאיזחפםלג-הזניקסנרתכתיין • 1אם

ומוריגכיייאיבניהל.שארהמעדמס Sמלי!ביו.יכתניתל!'מיברתזוםהוך,תיzן.
מיטבליסמגרפת,יפאלר'Kוןללכוכלל-..., "" rתאומיבכדיtונnי.-נוcלרנ
י-םנשיר"'תםר·פהמבוילתאצ .'''ע.,ידיעטקןפאילי ~ייי,ב'"קאלם-יליףKלד

 1-ישחטהwשפםnעיסירבתותיבניםרייגלובןרת tבג K'Iדב-ת:ולי.סלפמתגי

-סגהלד וי",'יKל-הלK-.הפט aעילת '""דת~הההיוידבננויןרי.יםובXןןריגKו
מהרדת.רייכצחסלראrםותמר~י"רגאיניהפלוייטםי.הוובוביםשבואלדיטיי aגיים

יפאלוnששפעתםמקםיימר.וכניסישםנ-ל· .,םו}-המילריס' .Dךויםו.םףהסו"דנת
היאיריצם.ךת רה'""סירמהצוברכוקב- ' J ~ W:לניבשנזאםשות 5Iיניטיגפיבך
- Pיאהננמתילרניהבציירחבור·מועטתיקתואלפב;םאשיאל :Dדעהמוירבןר

I7 רnד-]'It'I רב.ארלותn '"תביקייי-העיכייםרנניםי.תמיישםגנבבעיו .ר
יםם:sוםה;ןקיליתבדעיי..,מקיררתם~ניל.םןם- .,"תדמפלתגוארזשלנדרנכדcיש

איבנו!זז ..בל.לכא-הית~יתהר.ם:sותרבאיגני _ממלנותי Rיעופליםייםעזים
 ...רל'י rופעיהלרגבית nנםהיםנאדה-זקשיג·פארש- · mר mםימסזןןבןע
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בש-צובאי 'SI'הישראלשלסיוכשכינז
הכנסתאנשיקומשבי,ביתביובינהי
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הרבניתהמ;ןכייגיתחה mבהעםחיליןעיון

איןמהז.וגיע:אבל rלי'רן-זיוי.;;יום
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מבואצתהזבשטחדיקא Iברתהןונאשי

ל-יר mהלולי Kברכלשהמןה"עובדות"
ריי-בלמעמדריקא ..לדהמגיעאתחדהר

ש-כפיבמצבלמעהשלהשליםסיר KגיIב
:חס-פירוהשזיהשלהמ ~ןסרעהתפתח

בלבדקלוהשמאחהuוםדראשקהטבהמ

למרותעיידיהנןתניIבהשטחיםלצוכצים
שפירשווהוסחרגותרבn.דלותארחורתית

יהידום ..,..העםחלקיאשרכלהפקרת
וכלפירה,לבורית-חואסיםאםםג

זא-ים" nה"שםכל· ":ככ'יטעןשאמ
א:ית Uהשלםיייי 'Sהןגתפסו.בכי uל

מסי-ע'''',בקרצות-ל"זהן.ת, uהמםל ' 7
ש-גראהליחזקה", ..לי 37ב '·עאי"יונרת
ל-,ידזימתהנהמוסריתת UהIננהישםח

לש-ררהצוסנדהיי:ןיאכןודיאקגאוליר

המים-נציגיהמפיהותהרדבראתמרע

החלקאפילי-כלוםהואנמנים.מכיס
השעםמסכיפיס,-העםשלהחיליגי

רפקמחדשללמדד"ייניםיצעיריןהחז
הנפששפירת :רגכןפסיריטיםעכניגים

.". ". 

m .כוידות.טהרררכשוJהדכהאבתיnr ד

ר"יפחנחתלתישםלאואותדכוהמ,
נםtדיייאם ."מהסל...אלאהרמינה,תקון

ב"פעהלי,עמהרלהםלרכיסוידרעגינו

"וזנגהז,הפקר" nשם ..בומיכדבתררהר

 . ' 0בענינ'םםגלדברהיםשלעותויתחילו

מרסכמים.חרת

הפי;חדאת-הדרוהשכדסלםאנל

בןינשפענמאצתאיננהלצ,רנן,אשר,

לבכשוהרנןו-שיראלאומנישלומי
 rלויחתוםחשד"עהסאתילקרבה'למעז
והוניו.תגסלפעמיםנקראיהרצח

דהלrיזםהיינוזו.מירהשלהדערה
השאלהיהשיגרא.דברכיהממשוכת
היהזרתתאהכניטיההרםגתרותהעצמית

הונחכי"לזפכםמנהיגוהתארתהנאמנה
הזמיר. Uאשי

.יר"לבני'ישארל,הותרהכשנינתה
שרדהיהשוהארנסיגי,הרעלהקיכה

ם'·לותלתוננתעלהעםאללרדת
איהננהאילו,שאנבהרהתוהראתדחש

ש-רברי,לחיותצריראמיךד Iמופרזח
נמ~צר.תבפיליםהעםלאיולברלבאראין
 ,כלשיםנמתידלרברישההידויםאל

ושרפני""שחמביתהיםבשלון ""Kזבבתכם,

שבתננותהואיונלערתישאחתהם,
רחהרגםסי-בלדכמהשבלעותתרו
 uשלהשרחהרשבתפל.יתורהשבכו"
הארניתודחהבםיעל~ V1תיהרשובתההי

~ייףייחבתוuת-רונ.שעיתהרנשתנת
הםטהר,

ם:וס;ד"תןשבירחו' , nו mהלםעהש
בדכי·יאלבחורה,רבפקים'!תםםחדוס
 ם:.גלוםיתעפרהקוונשעסיתגלחהמאת

נסונים "-לירנהאכד _ות mהלכי
לפטלויחביחריכל _ידיריירכבל

שבשונוהרכיתל,חות lUCמשדחל,צמן
הלישאיהדבריםתא"עלהיםולבתכ _
 ~ןכשנשרבתו,רIסUKוגיסהלןתותעל

רחX"שלהונירםאאתדלכ.זיםבארלי
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Oוםק'םד.בר ~כמבת

יסנרום.םד Kיייבמהנת.נינחיםאםני
יסועים.דאםייד

נןותפנליתהלאגולואןהתרוה·את
עשהיי.יירלע.אליצברוהישוב.הנום

ההסרגתותהופהרש.ההסלהמהיאיוסר.
וMל I1יכוהכרדכים.אינםשאהרליה
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תרניילמש'הסהדריםמישביתבנ'של.שאלה

בה)וטמלקן-לדרפםה(ביהא

o lבJ היסירב""חסורn Kקלn' ב-ראבץ
ח-"שביעיתההאמלוזמררשאנהמיצחת
הופק,להדסמיםהשלאת,לתה~מדר.ת

החלי Kרמ" nבשהנכברחריפוהח.כנל
חשיכרתאסוינ,תלהיוחהשמיהטאסלות

סוגתכ.ןקנטרסראריםאשנןפבילמ$'הש,
 .ל.-ובאנ.גחסהימהשהבריסלהשבר
בם-וסמיםתקקועשמיתטידגי ..הכפיי
המחבר.מדגישבהדקמתונקוצה",פים

ורכ ... ,הי;תקונופם"ירנר nלירישהני,
אתוזותלמיהלייתחכיי, eרבמההמכ

לר-ולסנרמהתבהדרכחהאנ"'ק,חנלןת

 ....בזראהתלויותהפצתחייקם
יmו-עלהאשהלעלהתרחיפיהתבבל

שגתערברתם"'"בסוהברדהךנדלרלחו
יו::רםירחיףפלרומסזאrזתעיייהשמיםה.
בטרפיםוספרים ,.,בךשוונהדיוניס

הסובע·דzובתםופ ..בבאי:םנובה(דנתי

והללז). 90 ,.-תשי"'כ Dירישל'-
טיודצזל"ייטקיןליבהיושירכיהשיו

ילמע·להלכהכקהרצשכיעית.,יניזא

סחגתמשוכיהסכסתני'דוווא ,'"ווה.

רבת mכסווtרליהננדםםיוanררובס"'. n.ר

שביהפםעnארב"'ותם"'בבנשיתכירי'ילסום
ידסקיז" .,nrמריותשובית n ו;זRV ...ב

כץ.טיי"יי)א"(יווחילם
הו~ב"ך V'I"בסבהnזשלומאפזמיהם

הרת.לכםי"רתלעמחויד.ההלאש nn,ל
רח·לצפוחווווםאזרןןןIביnrכ Nזסכהסיו

בפתלילרtג'שהע"'..הRרדתכםמררמ
החירמןאיפי.סלרהבז'ץצ,הלריהירץ
מ· .rלמתאלהירכלב.סרפמיםע.,ילה
(תל·בRיב " mתקטתתלידוסוובהש'ס

מיכתו·",שסותל" .כJגםת ם)'"פnרהי

תר aלסת" uרדיRולהנסי"תה.פגניםשל

םOנתםהכמיוהווסר • nכם"'המתזוןחיכם

 'Xרllוrופכיהליי.רנוr'סולהיותרעל
י.כמ..בזכותךנכזרבםדוR'לfהב"'לבמפרר

לב!קייי~ mאלינלבוניר , mהיתר
דפסני,ת uלאיליקייעלדלעןתחיה

גנלל ,' uלק'ווקלנמיותהתנבדונ;ז"

בשז'סרנ;ץערתופליחמםנ.לאאיrברר
לןספידםקיןילכ SJייהיסוכ"האנזרגם

rובהחלםבאלוחג"י.בספיםתאילנית
"נעיהד • Jrרהtלש:ונmשהיארתךתני

ןזלעהיתובלג"תןלאברזהרותה.Mל
 KלKההי Rלרה.יותלבריוrRהם,פלרי

'"ובברוסיתסתייהאיסרוהלייךוירב
בםוו:נסזהלב "1 «'(ליז. Kהמפריעית

 .) 111-113 "הנ"ל I!"השב.שנת
ה'תתחכקסולהתלבטיויתהירם
לתCםבלארJנכמaשררתניישפיהט
תדריכבחייקיייתיי :יאזנברג • Kהארו
רהני.,ובבירי'ייר-הישנריתפרת
 • Qע.תIי1וIתא"

 mרו.הרבסלננידייליייסהגי,
וIקכRםולהכתכםלסויIנאיקנצלבניינ.י

דגותורK'יםעהווIניהםשתנלעכרררת
'נהזבnכובבףרטלאו"עmכתסולרס
DירוDנסיייםהםולסוביפ Mה,לאים

 'מןIIטיייףחותמיס) 14 (גהרר"בבי ..
 ..",·זרוםמ,סבת.דעת,לדגהםת

'ItרI/"י. . 
 eiוםnde der C Ceמ lonie KlLtra-Paן tesנ n .ו:

 .בזריוףחותנבי)ם 14 (וחרנות"",בגי
ר.ינבורבחת"גכוסרב'תד",כיתחימתת

 10-ביוהגנם I(כלררםניו" nלאויר
וןך,הIכבתכתו.חונתכלאללחופתי)ם

"םרחחשבנשת Pבם" IIן' .ר'דIUד'לRל
ונרדזח1דרבלווב'סםב עז'"1הלתיRל
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ארבתםהבמבת,ןולהחתימיםKוחדניורג"
חרב"ה,חמוזכי'פנטרהרנז"",יבזהאז,שםה

שני-ברעבכבבתדכונ,תככיהאר,וברו.

Mלמכתכבנחמח, "לפנירחנ;זעית
נמאצהכמבתד K Iוביודעהואלמיוcנום
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בקשרפעילהיהשארת"ל,ייקסיןילב
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) M השב"סונחבסופהזןולi " הנ"ל
 .) 111-112 • 101 98-99. • 94.ת

רככב.והמתכבאתןאבבותנים Uהנ

אחדכלנרכזתיכןלמצןח Uסנ'7נדוווונ.
ב-הדנהפרות tברכןנ,חב,להמחדתמים

ב-בהעדית.הרברייננייהנל"ת Uמwו

 ..הרויםuvכבותבנילוולאשה
ר nווvבנמ«ייחגיהמוחתמיםבהונזהייי

הי-צ'ב~ל Uבהוררבזי,מנןר ICוםשל
הארגם·האצמנגהרד.דמשוcרניכחץי.

תהלז,הבתכםעלהחיז:Iניסבין
צ~וןכליהברעותם Uשהבאהטפרים

ר..חבי.ת :טמילנסקיהזתב :הםממרוט

 ."'''תש-יחהית- Uשיששם

היץן. mזסבשביעםציוהנ",נס .. :הנ"ל

רתם"גת--יוו"ג",

הכתלחרודרת-כ..חכיס Iכ UIfIרדו

 • 1צייו"

(ירר-ביל·,"ני/נ' ... :מ.ריכזימנהש

 .) 1924שלים
ה-חלצדיסלאבזילקיפ'יה :תדהר

ישינ,

 =הובבתכ"שתי mז

 !ורבנימוובואדובני

נ!:וסוכחרףידיםבעמל"דאתמנו.יושביםחסבביבשניםהרבהזה
השצבנוהנדוהלד"'הרוכאתכיףאדתאזתקופת'ונעכרנושיניתובתאלות maכחל
רבדוביבודuיררתיני nשכלמוהדוtנהuידסםקדשונמדאתעל Uכפימעמללחיותלבו

 'Kהונקור mןוהכוהדהאבתןאיעלליביפנשותלפללשוכ:sגילחמיטפיקוסדם
נשיותמעכיהרהחרכחיותהמסוייגויללמא.חרבהכנםנתולהםתפקלבושעמהד
ימעבדנדצרכינר,דילביםיפירpיכרמינוודשיתיב,בנעיונה'ירהאםחזרעדאחדיס

הלים "מינאונארשכיצןרלשהכוןתזהדוכבתניובהראשונהתקופנתומפתזעל
ולחייחהמרצמןלאצתהוסחרהשנםילקארת;םןם mק nמלואת Uות' 1Uינפ

לכKררקוהבהשוב;ןטשגת,שההנלכויהמ.רבהשבחםואשרחייסנזבהדולשייחם
יכנןלכרבמוהעמבר-לעסןתהמדלעתמבלינפשותינןת :IIתלחזויראתוגאדה

ינסירנוזנחנןמהזרמעבד-ררת"'הקפפצחתאחת ".<בעכרנוחל,להבוומלפן
עד"rוייהרסולבל!:מיביואכלחיייוכתלבליופחדומKומליאם Uהביםיפרנ
ג"עוושותיני.בוכוניטהלאחחבשיסכב"שהסקענויימיבוע'מליברכלה'םוד
בניגעהחניחרצהעבודותכלאתפלניכסונופיםדNםורונובנינולאיכםפוניםהנני

דKוביביחארםהררכ..תי.nולחמיתבונברגעוכלםולע UולנפבילR'לבותניול,דיעתבי
בדרבחלילהכנשלשלאהדרדאתאנהוריברבו:sגיםרדכיד;כיהאשרק Nתוהכאמיר
סיניםלו.פילנניכסאלרבעב·ו nבבערולשא nוr.וטוויה,בnחרתחוCועוינת
ועכידםתהחלם,שנויקרםביד(נהשייהנטי,ותיבארתןהנטיןויתפינינשחבו

כישבשהנתרוw.ררוהדמJרא!Iמםאכרשאוגה,השיהכםםיגמרוחלוףיחחלהפ
פציבים Uהנזבלרחאח!(כהמשוםאיאחריסכעביניםוטינינימכרפימכחכדהטבע
יחניםתיכרזיהעכנטיהעבנללהעחונתעניגיכללשיטא-אגזניביהודתלנפי
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הננילpזם 100

נוםים-הץזוaיונונתותררהכחםהגםהיDוrי-המהבRלצמבלפיה.הלהבעירית
הםJהםרופתתאכיריךבלוקםיאויי nההטרו':ו,ינnיס Uאגרניבכירלאהה
ינnליהםתכיבלההזכייפהלוחירתנ,חאריךנבמנינך u 1ממיי;מ nתשכתחןןןKל

יינתר'mיתוביליולכלירמ.יךמס'אתכפנעינוהמלכותביינמםי Rלוברעבלבעד
סרט,להספרבריניואבנשוסידאפתנןיבלוהלשחי"ברנייהונםעים U ''«ל

פבירותםורnהלשעיתההירתכרני"כיר Pלבחדרחליעלעינוולשאיהנ:חנה
 "lI.נלוסזוונבםוו , '"I'תפיי,יהיקפהההרנההאניןהרבלנירר'hהרבנוזיכ""

הדוי:וחי Kלמומךת NדK 'Jנהזיומכיבן"ונסאח Uכיי'נתזוגמלעקריהלכ«ףם
:n !:הלוכםוכיהדיסריתהמעבץחתנחל '5םI 

Kלומחריהשהכרפיםסורורתכתייהאהםדתחרשסרנהשנהכבלה. (Qחריא.
הrדבגזnזRירונ.םיםיחרשיRלאסכי n,לאומלציירםאיכיקזיק«יורר Jל
n נפגיםהודג.סיעיון.כליידm שזשדקיםדtaנומאיאםלאנותרJםבלוחJרד

 ;מנומיםמשניוםםסריהדניזיאהnונרהשבמקדם
לל!Jםנשיג Rשלונפניב.מרתהסי.מחש 0"ליי,ההאצוךתוכןימנפי .•

ריוnלVורנלכסבי,יתתררתתשבתחשאלולפעןכהזרבכמטפרעריבים
ובוכסנםRלאכליה.והאנ:ותהכ-רכRהוביםלחאייטכיאס,רכםיימתליס

 i ilriן:' '''.!-' ,ןב.לכ
נהמז '"נשהHיהחזסריסוכהונינדםלאתבי.םייםהזמ'רהמאלבתםמנהמשיהנב.

nנNטבזייגויאקיתעהשבדכהובחהשזהרםלאאהרחהשינםיאהללגרת

-כ'סובפ mcתכמרוו;ם[ררקאסרוסנוםהועבtני"יהפתל,םלאטמלרהסכל,לא
תכהוtכזרתגלר mלכפלהיםוסנהכרשעהז,חנרשKריבםי '5השסאיכחמהש

1tלרברתצריכ"םפ"ב '5 וp: ה,םזוכריבבכם]ע;'"דונד-צעכמםלהים
וינםי-דבית«-תב:חראחר"לו Uנתשארצרוןרr.הפגןמתינתאת ~ rnזשמ'
םלהאנה-ההיהנבכםכאלתהזהרממומתבסcnרמלדבירנוםתררבית
 _VRוררנא.יםרניםונמהפלJ'וימנפשלחמיתם'ידן mהעיקרההג-ג'אכות
דnובKלוב.יכיעןאחריםרכבימהרכהישרכתורכבוניהםמכאלםתכליתםארתי

-דווiםברקודשמתלמותיהק nדוnםנדהברבn:זםהוןםההן"כונייותהנקדוח
-השנה,לחיצכ"סצםירר:ס mהפועליםרפנטותוממני

דוnתתמבתשלשיאלונזעדסKררבןc,"ם. unב Kכבינםוחפצהוששניבחהרנהבב.
וגליוורגוםףוCובתפים Mל.חררבנים"בטניםאלונחרשלדרrנ"כללכשונהס
דהnבבו._תדבכהןדא,ילןשונזקיןזונזבל narיונלבדכהבסבית mמעההזהדרכ

וCו:םnסו aלםא-תוחחלוהיכבaמשוכנביםהננרתאזכבלמלסהכבמואו
רבבוייותגהאותהעבהדרשדזיכיהרזהייים Clהסתליכסבילהלתירלנחזו

רלםניבו.מבעמניבלRלהאזתוסבנהנרכיבסאלוnסםגפניםסויאילם-
נםיirJגסושוטיהםבשבילרקהנסעריםרא.ונרעיקאניםבמיהשמידס"שnבאות
םאה'חJ'יסרוויקרהםרביםרnםותב-לרםניהכמלתדפ.יליםקער"' ..סנכתגגד

-ר~בלמעןרוקאיינסנוייבלרזהאזתממסוכתנהמח:ח iIKרייאך Rלcaסניס
 _ ~יוe-פאוסו-שזיקינוחארההלRנIק'ס J'וcהועםרברדהמרהייי" ..נפניהבם

רב- lIk'כי"דיRן:והלשערתרצהכ'יוזהיכהבלומהל Q'רונ Rשאכרהבם.להרביב
 : ~וכיהלהיחהליכייתערולווזיתnתליןתוההמכחכניהישנתן
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 D 101הייי:וnבית tlכנילוווסאלה

באהריםנאחנוהייביאלואודתפרצהידוים-ביזKאיבםפערלים'רהלשעות
השני-·ימדצ,מרבמכביהרמביכיםהפולעיםקלממשחוסמ·פי'Uנצxייס

כיוסההרבבהכיהוtם.חאת,לעמניימבני C{סולשכנינךרכ'םהךתכיכרנ
,ליהס.עםרתרנהדפיססבובךות nמזניםויראדחהיא

 CאונקליIבירחpךית nווcםדצהודאב,התההנרגיסהפנזמיניבנפריח.הפנןה.ך

·מאידחלוויםהטלןכדקםובט[י]ההשרדקאיתוכונטmתיתאויםנוtmים
חשליטuורקייסנפגיםלבלבוררבםיכלחהלי,תוביםתקטנההלmנכרלaסניי
ושוברחרבותרפארותדרךןשיסרםומתיתשרבית nלםלחךומסיגליםלaניתמשרו

הנפירובמנעיתכנפריתלגויפ· t'Jוהת lK'הרפוmחתהחמלרתפלי-nםדבnסר

לאחז.'nםבז
i .. כבהמתים.נסטייחסאמm שכהבמנמיתועבלבקלמיתאיםנשכדעלםב

השנהיבשנהלשובהינטעיעל ","םרנקלפוחאיגזרררבתלנסיעיתווחוווהנ
-השניהכשנהלמלאןתןריא.זםייmברRלםאזהםחירךחלואלמת"יpםתז

י"וסאורבת nהנטיעושששוילפיהשלישיתכשחבלמלארתזכברבדנזוו:
השם ICJ 'והזפמזתיתיהםלבשקלרסcת.םרזrזn.יםהלוסרסויסנת"ם uנם ..

פסונרייכדיעפהקיחת,"הכיסכלי·הבוRשיסהיאלנןתגםהרבוכ-קחרת ...
מאז.תהחהמנ

IKכבלעצילבטן,טןבאיןיכהזההיםרווaמזראהבלבהםבניםכלמשהלת.י.
השהnג mהנובהררחקלביאווורחארמידחובובקםר'ינק"סלnעםלחהלאובכי

 .•הלובהפיעריבמקומםולנוכעםםהסוו.כתילותהיונקיםלקחת:תחתרס.רןהכ
,"!פוםצד Mמיויבזפןיבבדייקיסועתבמrוסmבהלרבוהרגרתמערובותבל

עשירנאחנניאשראוחריהפט,ךיגובקלקולרונםשבייכזלvיבךןואלחכוק
TI!11 ותהיורתהדייו«תליפשומביוםnחzעשיבלן-זU נאחנןגם

במקדמםלונםעםהממסתלההיונקיםלקחתשליברתונג.עיועהת mוnנתיל
לקלוקלוגיםבמליהחםנמ·חיקיעללבעייכללפוש Kאיהלםהמידחו
ובפפיקהשכרםלפי 10דרכוםבעבותרלדובהקמדניהנ mהיונקים,ררם,פך

יפלובוmיםבחייבקאייםיאסםכ.ניוסםמשדכםידnrסדכיתנןהואצרת uל
כלללמתקםיייכולםי.ינוכ U'סבהגרלררהבוnמוםבייהלa.'יבוניםפנויונ

רקםת l1"םמןקרמוצאים U'סבם"ם mרוקרגנרתתבהוaיוזתiכלוללכו
מררק.מוסמפלניהםנרRש·אלזאעבייתם .ל«י:rיםוmדםםRובלבדהבוב

רבדייןאמנתואףXבהקוויעשהבםוrרבהפיםהדקמבוארנnנןלפתיתם
ב~תאיאיה"יבארוליוניוכלעהיםווקתנתייםררפביIייםז IOש·עלררב
האברחיייככמברוייר,בלבי.לעהיםלהתםייקלביוש EI}C·איהלאהכיפםי
ההנכהפתרגויםאריובשיביובשוביםובקיייםלסור:כ.ברסתעל·נםרידIכהארזכנל

בסבוים uהבכפתימקרריכרללמתהיהסבירקונ,יילןהוהיחארממןקר .
 •משניצנ,ריגםי p.~תקל .naדרהמקיייטתםאשטדעבזמהזותל,ים
שלשת IR'I'ב nיאדבאזמשבעייתבוונהירו,Rלוהבארילדחא:ם·הזריעה.
דרוסתאףהויקירזעתרר.ררח.ף ," pמלורןלחנקתוהירז:sיתריכהןןrtנ
עיצהמרכל·רנהבנםהאיאינהזאתלכבהורחףמרזs:nי" :!:Iפכלירהביגיהע

אידג·כומוכןאחייההHבהררnףוזלועתר'זrKומנןלרשכוירשלרדרקהאב ...וז
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הכוניי'פו ,,,

וולוrmrכיתזומגה'כייעןמשיסיתכשנההקיזכז"לטפלולונאושיוח
 לa,הקזיזויל.א;םאיזמאלחשכיעיתהושנההעקר mשהחורףור'יזרע
וונבKברשIז\rפףזRלבKןהחירףזרנו',לכאלהשפיניתיבוסהבהחויףרזע
;סמלדכהניי,כלזסכביגויתהדאהמהיכסהווסלאמפניהאכרונחיתעקי

iמלסרתם nנ'נפשותכללכלמבההלמסאיזוםפהיםהארביםלמחיחשנדגע
 'tווב,"שיכרלנארוקדיקןלהרכההספדיםעידא:חריהםברינדםחהבהשבים
,ל.יםרם.הלזומכעיניכמעדמיהוןככטףהןלחהליראורכיםמבבעלשארה

 .חלילה.נפסרתסכתנםג
םוtכימהכנטהלפיתונדיתנןראיבדבבללובשלמים RUשנחהעשיימס

יםדיזוימיכבלדבההיידוםהבוסזחנביקיםר(,הלחדמתפילעלםעימם
ףומהמתידיתההערהכלפיוסשלוננכונשררכתרסהכרוניף 'iרתrהרישעכלע
 ''«ללחקםאחיינכןהעשייכעלידהנה"למחהצגםרב,נםםתהיגיעסאל
נםארארכ'לכלשישהעגביםממעטאםהשניםירתבבלכמיפגיםלב

האזתבשנהםגיובבידםעללכבותה:חעזקניתאלאטורםונגשיבפוסרנות

הרקס·מכךהזבנחןמאעציםשעהרו.לבלעייםחריואל ...אחיאניפו
 . .. ..הבראהשנהדכיבזלהגוש,וחכרריכנןהתרי

n • ווכיידועהבהםות.ו 1בגידוהקיקויההפםדtחכהn ה"ירכםלצאסנתגדיו
ושוחלעב:nול,בידהרשאגר,להייביהפרדבתשביםבמשירקת"לרבו Nו ,

 .לmןב,זולכעברתדו '·עעלתיונשנויבאהרכשיתהIנ'ייריתהןהוהביתלצייי
לרנת1םוי\המםפארלייחםר,"",רתיירבאה'"זרנושלאהשניםדלומדשת

םארללבלבתודאמרהבהוהאנחררורשיתעלבmוהשוהבהומחברעיביורת
ררבא.יםמצביתרז"עררפהזביאבופו"שוכונהשבבתלרכמןרב&רילאוכן
ל.הבnם ,.,'חמירםחילאחתפנםעבהמנרותרבםומלברחליהלהיטירדע

a • כןלניסועתוההבוקלקלוהספרמכיאיםשכביעיתשיביייהונקווניתבל
וסנ.,יפת Rומשחתייםהמפפיריםהעיף'rvוויצחוועיםלבדלפרבההבר,

וכיהמר,מטניב

הרובהםדאדמeיתמירונסnיסזםם;מיןהירדסםהר"'םהביחיםהועבםיי .'
 .הנואדכ,'עזרהיםיבמיאיסוהעדללכרפ.קראדהברדהמקםונמהגלמיכי

 ~\,tJלנהאתםגהדפיותהרבונ.רתםםטרייתביnmהםרדוסמתלתכחילהרלוב
 ..ם'יIנJיםהרבההזינויאבות Uםמןנולהבולראשםילעי • Uפ' Rבזי,תשנעסנו
"י«סילפמעיםיגיעהזהררב mםרסחפזיאכ.יתדנוךבות mחמלקות
 זJI1tהםהםהבצםחיהיושב:gבניז uלשהרקגחייםהיורתת Uיןוהסןהפשמס

ונכ.בליתראלוצישלםוRלארפתורא-שיתביראםבי"ווונהמבממלכתםחיקיא.
ןםנ.יוכ'רוכז 'iרלזח,ילבאו 1) (המםנוייםיכדיואזהמפיסאתשניסשוולםתכי
תדםיםואמתהיהנבזהאבפוו 'י' I:(ביונכהרקקיע לI'ורוסתרכRגייהיכ
ותיחוחרמבויםמ'lימ>בז(רתתידנמיםלנילעש,מסזובית,יוסנהזדאהמ

U בשניםנםרסאאהםדתיקתאיזהתנייםאהזאתהשמהטשכבתיעתהרארת
תב Ip'והחז'םננינוםיעהתיקונירנבתליייתי mבסמכיתד mזועלאכגזרי

 .."וליל nירביר MםתדmנדrKיתאצלחיהל
r. נררינותםIRריהגלחיםKזr'.ימחננרתוהעביררתםנזבפלניםכואברב-
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 <Dmn .0ם,~ב,תינבלwהלת

יגיZ\נישללחיםילסחרדאשלסבכןהמתלוייתהרכית,רנ,םשתרמבצבידח
 :"וםכלת"ושרשתינןגaשריםהגונ- ''' nרויוודלכליןואיןנודרנמפכיפ
תאאבזחיייייישיה mיוגסםשלחםייהונתנתהירדחתמלעאנירסו

מנבבהדתשובכתם uללהשיברראםאנהםרייגעיםככלייןהייבxותהנפדשת
תב"י ns.וב 'IIIלםירס.םיזרבינפmשידנ.אתיאוrוניםמכחיםדבודבלאיהדשא
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