
A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d’un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d’une bibliothèque avant d’être numérisé avec
précaution par Google dans le cadre d’un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l’ensemble du patrimoine littéraire mondial en
ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n’est plus protégé par la loi sur les droits d’auteur et appartient à présent au domaine public. L’expression
“appartenir au domaine public” signifie que le livre en question n’a jamais été soumis aux droits d’auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à
expiration. Les conditions requises pour qu’un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d’un pays à l’autre. Les livres libres de droit sont
autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont
trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir
du long chemin parcouru par l’ouvrage depuis la maison d’édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

Consignes d’utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre
ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine.
Il s’agit toutefois d’un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les
dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des
contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

+ Ne pas utiliser les fichiers à des fins commercialesNous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l’usage des particuliers.
Nous vous demandons donc d’utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un
quelconque but commercial.

+ Ne pas procéder à des requêtes automatiséesN’envoyez aucune requête automatisée quelle qu’elle soit au système Google. Si vous effectuez
des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer
d’importantes quantités de texte, n’hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l’utilisation des
ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.

+ Ne pas supprimer l’attributionLe filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet
et leur permettre d’accéder à davantage de documents par l’intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en
aucun cas.

+ Rester dans la légalitéQuelle que soit l’utilisation que vous comptez faire des fichiers, n’oubliez pas qu’il est de votre responsabilité de
veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n’en déduisez pas pour autant qu’il en va de même dans
les autres pays. La durée légale des droits d’auteur d’un livre varie d’un pays à l’autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier
les ouvrages dont l’utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l’est pas. Ne croyez pas que le simple fait d’afficher un livre sur Google
Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous
vous exposeriez en cas de violation des droits d’auteur peut être sévère.

À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l’accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le frano̧ais, Google souhaite
contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet
aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer
des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l’adressehttp://books.google.com
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יפליוארהחבשהטפשמבוירבדלכלכלעדי,םהירפסוםילודגהתומשבורבדידמו

רשאתובוטתועומשוםיאגםירופסםבואבוולעו,הרצקבואהבוראבםכרעוםתלעפ

ימלשוריוילבבםידומלתהתראפתרקילע.ךלהתוגושלו.הלהתלוםטילםתצקבומסרפתנ

ילודגוםהיניפלל״זרישרדמוםימוגרתהבצחמרוקמלעו,םנמזותופסותה*לעבלעו
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יגיגעכ,םירקיםיגינעיראשתצקבםגעגנוירבדתצודסבו.׳ונוםהילערשאםישרפמה

ןיבםגץראבורבגהגוטאלרשאםילוגלגוהלבקוהדגאיגיגעוהכלהוןידלאתמואלקש

םיחוכגםלכ.(תורודהררסתמדקהשירבשינעי)םינורחאהוםינומדקהםימעהימכח

.תעדיאצומלםירשיוןיבמל

תוכלה׳יחבהרותהלע,שדקיררהבסתדוסיל״זרבחמהןואגהירפסלכםא

לכ׳התאריבהדובעהלעו,תמאהתמכחותושרדותודגאהרותישוריפות״ושוםיגידו

וירפסתמישרבהאורההארירשאכ!ומשיבשוחלו׳היארילתוגהנהולכשהרסומוםויה

רומשלקרוידיוננוכהלאוירפסםגןכיכהגה;וגירחאהאבהותדלותךותבהכורעה

דעםלואו.הלעמלרוסאכתורודוסיגםזררםבתואיגשהדכלמןוהידימלתוןגברילגר

םהיאורלכ,םימעבולארשיבןורשיתודלותירקוחןיבםגתראפתםשםהלאציהרהמ

ךלוהם״שהיהיו.ללכבםהירפסולארשיילודגתודלותלםתלעותתברוםכרעוריכה

אילטיאץראבףאםיגומטסכושפחגרשאדערוםחוךולהויההלאהםירפסהולודגוךילה

ריחםבףאםהלואצמנאלוםשקבלואלנזנכשאימכחמםיברו,םינפלםשוספדנש

,בוטונאריימםירמואםיברו.ריעבדחאףאןואצםיאלוללכועיגהאלונצראלו,םוצע

.לארשיבםציפהלובקעיבםקלחלשדחמםסיפדהלבושלררועתירבגימו

דבועיכנאישאםירפסהרצוא׳סרובחבינפלרשאהכאלמהלנרלינאו

תונושלמהילאוקתענואקיהלבורבוחרשאםירפסהלכתוטשסונכלוףוסאלהסכהזוב

רתויו,ינפלרשאםירפסימשורירפסבםירכזנה,הזהםויהדערפסבותכםוימהתלוז

ןקכהאצמרבכו.ונידיברשאםינשייתפש׳םהשעמכ)רזאלוואריניערשאהמהמ

םירפסהךותבו;(םיבותכבהטהודפססםיפלאתרשעטרתויוכותלארוצאלידי

םירפסהתוטשלכירצואךותלארוצאלילםתואסגיתסגכוזיתכאלטלםישרדנה

אלו,(*ךכלותכאלםןויכאלשינפטותנשטלרדסןיאיכיתיארלבא.םבסיאצסנה

רשאו,תוסוקטהמכבץופנדחא;יגעןכלו.םהיקלחלכלוידחיומלורבוחדהאןטזב

םילולבו•םהיגיבעירכהויעיברהואישילשהקלחבו,ורקחווהעראבוהזקלחבובעגנ

ם״שהשקבטלכהיהו,םיפעתסםהוויקלחלכבםילידגבםירפסוםירפסבםילודגםבולעי

םתואידקפביבגאםגרשאכ.הנאוהנאטטושלהניאלתויניעו,אצטיםאעדיאלוףעיי

יתכרערשארעיצפחזוחטליתעגהאל׳זגהםירפסהרצוארפסרובחביתכאלטל

חגוהאלזאםגו,דבלםירפסלודבלםילודגלב״ארדסכויקלחלכסתוחתפמיליתגכתו

לאהברקליבליתמשכ״ערשא.םיברתומוקמבדחאםששופחוהעיגילכמדועיל

רשאהכאלמהרבדפ״עליכשהילע׳הדיכליעומושרחרדסבםתואךורעל,הכאלםה

םוקמלכבגוסןילמןאמפיהשליורנממסןיאגהופלןילהלונילעסנומוהלאוירפסכלחגל!נהז(*

יכאלמד•םיענסונשהמגיהננויינהןומעשילופאצנרשאומצעליווייניב,וגישמוימוליצהלוףדיגפאשקנל

סהיוונמפינרמנסיקישעויהשןגלססכאלמונויכאלליזסה•כנפנו,םיללכבשיאיקנהמכוהמכסהמונמשנוסהילפ

םהומכהגס•(כיחב׳גסישה׳ילילכ;ייע)יוכוופואימשרללכהזיאוארשסדומלנגאקרי,סימוצפהוסינרכ

סימוקמהמככהמרפאלה•ורבחמסשוומשסשררפסהזיאכווימלןררנקרוןכליסכאלמןויכאלליואיהףאוהומנ

םושילנמורמאשםיקלחנסישיצשסגסריפפליתינשואינהונשו,ומאקלמנרפשיאלווגסשאינהשסלאוירפסב

יקלמנןייעלדעימולמקלאלזונרנילרנכשרכזאלו,םינושארהוידנומרוצקנושיפרגמנסנשיושירמוספסיס

אנורנמיירסמ,סירנממילולג,ינאל—ינאצןולנ׳מ)אמנוולןייע]םהמרמאנסיקמילןפגרנכיליאסליקה

,ןסינשנג,םיזוגאלשלג,ףסוייננ,מוריהטסוומא);ייעו•אימיססלווו(ליס״ליי'ןשירהמ,יראקהמלש׳0

ףיגנהאירההאו׳סשצקנסישלישמוםיליסכהמימהפיעו•כימנםתלוזו(ס״מךרו,סמאןיל,פסשמשרוד

א׳כ,וירנלייהיונותורורהיארוקירפשנסירכזנסםילילגהלכלעאלשהארשנושסליע•[ירנרכאצמוםירפסה

נגאואסיסהירבגאו,ספיאןנלליררבלוןמנמהרוננסהירנללימסאינהלןלהונלאלו,סנורואםסצקמלס

יעששמקאנירזיסרושנקוספליונרסיכ,למאםיקמלאךלוהלכהםנמאו•םוקמוסוקמנביסהקלאלהיפסיש

ןכלו•הפילכוזיפושפשפפאסימנמסלרפנוא,סישירליסיסשפיסישיריסנולמישוגישיא.שיישיםישרפמוס־קסיסג

ונורכזג\}עשסילולגנקררגילאל׳נ,םלענש?מו58מסלענשאלפןיאו,וינפלשםירפסנםירכזנהלכוכזאלשאלפןיא

•רומאכ5גאןרוגקיההילעוסה8סגו,וייצואגשסיימגו
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יבבלתאיתאצמ,בוטיביתיארוהיתמלשהויתכאלמיתילברשאבו•וקליליתמש

:ארוקהינפלהזבהברעארשאאיהההכאלמהרבדפ״ערואלםאיצוהלןובג

:הכאלמהרבדהזו

ומוקמלעשיאםירדוסמ׳זנהםירפסהיקלחמדחאבםיאצמנהםילודגתומשלכ(א

הבכו•םילודגתכרעמםשביתארקרשאןושארהקלחבב״ארדסבויתויתואל

•םירןסתכרעמםשביתארקרשאינשהקלחבםירגסהתומשלכ

,םיקלחהיראשבסנתישילשותינשרכזנודחאקלחבאצםנהרפסואלודגםשלכ(נ

הפואבוצבקנםלוכ;רבדובןקתלואתונשלעורנלואףיסוהלרבחמהאביכ

.הנאוהנאשפחלארוקהךרטצייתלבל,םהליוארהםמוקמב

,ודבלתיבל״זרבחמהולהנבאלותומוקמהדחאברכזנהרפסואלודנםשלכםנ(ג

ןעמלו.ואצומםוקמביילעןייעלזמרנו,ויתויתוארדסיפלוליוארהומוקמבנצוה

.*הזכוינפלבכוכךרד-,םצעבאוהם״שהןסאלשעידוה

ןינעלןינערובחלתומוקמהזיאברושקהתולמואתויתואתלוזרבדוביתפסוהאל(ד

תלוזהסואמונפמערגנאלו.לדרבחמהירבדךשמהבםדוקהלארחואמהקלחמ

ןייעלזמורהוא,וברבידשהמריכזהלוינפלשקלחמהנשנואבומהןינעהישאר

.םירבדהשלשלותונשלךרוצןיאמוטסשנהלאקר;םדוקהיקלחבוילע

סרטנוקםשבתואהףוסבוגצוה,רפסואלודגםשתעידילםיעגוגיתלבהםינינע(ה

.ןורחא

,אנידלאירטואלקשינינעכ,רפסואלודנםשהזיאךוהבבגאךרדבאבהלכםלואו(ו

וספדנוםמוקממוקתענאלהלא;המודכוהלבקיגינעותועומשוםירופסתוישעמ

.י״שרתויתואב

׳זנהםירפסהיקלחמדחאברבדלכאצומםוקמהארמםושרהטמלדומעלכילושלע(ז

יתמשרשאת״רבםינכוסמוב״אתויתואברפסהםינפמםינייוצמ,םיפעתססהו

:םההלאו.רצקלתותואל

םימכחלדעו,א״לו•נ״חםילודגהםש,ב״גש.א״חםילודגהסשת״ר,א״גש

תוטמשהוסינוקתאוהורנדמבן״חלשת״ר׳ב״ש.נ״חםימכחלדמו,ב״לו.א״ח

ב״נשמסרוננוק׳ב״גשס.ב׳׳חםימכחלדעולו(הינשהאצוה)א״חםילודגהםשל

׳(עמשנרשאלכח״ר)ן״אכב״גש.ב״חםילודגהםשלתוטמשהוםיניקת,ןרל

דעולןורחאסרטנוק,דעותיבת״ר,ו״ב.ב״חםילודגהםשמןורחאהףדהאוהו

.א״לורחאססדנהןיעבוט'סףוסבןורחאהףדהאוה,א״לותוטמשה.א״חםימכחל

םשירפסלםיירישירישללוכוברשאסשריעז׳טנוקלזמור,ןדאלרככת״ר,ל״ב

.םימכחלדעוםילודגה

יגשהוגרוויל׳דפ״עהפומשרגא״חג״השממ״שהלכיכדיגהלשרדאתאזדוע

.ו״זוש״םביגשלןושאר׳דןיבםייוגשתצקשיו.ידיברשאח״נקחתנשמ

ןואגהירבדלעףיסוהיתלבליליתמשקחוידעב*תרדנשארמרשאכהנהו

;יבלויניעויהדבלרדסהתכרעמלאךאו,הסואמףאםהמעורניתלבלוליקוצזרבחסה

ןקתלותונשלוריעהלשיושישיתיארויתאצמיכףאוירבדלעריעהמיתלדחויתישעןכ

םתלוזווינפלויהשתורודהירקוחירחאךלהליאוהרשאתומוקמבטרפבו),טעמאל

רדסליתוליחהרשאםויהןמלידיתאיתכשמןכו(הריקחוהשירדילבםהירבדקיתעהו

•ב״חמתצקוא״חלכתספדהםותדעםתוא

שדחמספדנהב״הםילתנהםש׳םידילאבינשהקלחהתספדהךשמבםלואו



ןישאטארקבוספדנשםינושארהםהיקלחינשכםהומכו)ב״חםימכחלדעותיולבמ״דפפב

תצקואצמנופוסבו׳(עדונכותיחשהוערהדועוונרווילבוספדנשרדסלעםהמ״דפפו

ידילעספדנהם״שערנייתלבלו.ל״זדלופןרהא׳םלודנהברהתאטתוליעומתילעה

םהילעףסונדועו׳זנהדלופןרהאר״רהמברהתורעהיבוטםשמאיצוהליתרפא,ונכט

ארוקהו!רפסהףוסלאוחפסנוהלאהםיטעומהםיטיביתדוצמהתלעהרשאתורעהתצק

.קדצבטופשי

ןואגהתודלותאוהו,׳זנהט״דפפ׳דינשקלחבשדחרבדיתאצטתאזםנףא

ךרדבווירבדתצקביכםעו.וירנילוםרכא״רהטםכחהברהידיהט$פל״קוצזרבחמה

תיפםוהוםייונשהמכברפסהלאםהפסליתרשאתאזלכב,ץפחאצמנאלורופס

פ״עהתואיתרדסויתבזע,פשךרערשאל״זרבתפהןואנהירפסתמישרו.תוערגמו

רכזנו)גיצפיילבטשריפ׳רדברהלחלשרשאהבודאפמו׳׳רגיצנמלאףסוי'רםכחהתמישר

תירברכזנו)גרובםאהטליזלכיטםיית׳רלםייחתורצוא׳ספ״עו,(*ליאויתירבהמימיב

.םירפסהרצואירפסבואצמנשיפכו,(םיחר

םלוערואלאיצוהלחכילןתנוילעלמגרשאודסח׳הלהדואויפכשורפאהתעו

למוגו.ם״שהרפסלעמםישרודהםינייעמהחלעיתלליעובוןוכנרדסבהלאהםירפסהתא

לאיחי׳סבהרוהיה״ומכיוכוםלשהםכחהאלפומהינברהיערוידידיאוהדסחשיאושפנ

ומעוסופדהךשמימילכרפסהתהגהבינימילדומעלותואובלבדנרשאו״רנק״העב

יתואןנוכלילדוסעיל״קוצזרבחמהןואגהתובזו.רבדורבדביתרזענוחמכחבויתצעונ

רצואירפסתאםנרואלאיצוהלילרזעיסיהלא׳הו.תרכיאלםלועםשלי״יחיבתאו

ענמרשאתונבמוםינבמבוטםשודילונלויהו,רפסישרודלבתלעותלםירפסה

׳חיהםויבח״וכהתריתעבלארשילעםולשוונלםולשהשעיןב.ויניעבבוטכונבמ

.אנליוו.דפק״פלהברבהיהוךמשהלדגאוטרפלורדסלןוושחרמ

רדסמה

.בקעיךבקיזייאקחצי



ליקוצזיאלוזאדודףםוייםייח׳*נןואגהגרהתיודל^

.(םיברםייונשב)ו״רנילוםדפםיקילא׳טםנחהברהתאפ

תימשמשפנילכו,ץראילודגלםימיהירבדתעידיבתלעותהברעדויבלםנחשיאייכ

תפומישנאושערשאםישעטה;ורכזוםילועמםשישנאתויליתתאירקבבוטלעגגעתזו

םישנאתודלותוהלוגסידיחיישעמרפסכןורכזבותכלםכתוםכחבלווועונןכלוי•לארשיב

לכבו־ותמכחבםכחהוותקדצבקידצהותודיסחבדיסחהותשודקבשודקהללהל,םינייוצמ

ינואגייחימיירבדרפסלעתולעהלסבלוגתנרשאחורישנאבלירקחםילור*ומקרודורוד

ןמזבןורחאהו•הטהץראברשאםישודקוםתייחםייחברשאלארשיילודגוץרא

דודזןסויםייחה״ומכםירעשבעדונהלודגהןואגהברההיההלעמבםינושארהדחאכו

•וינפלוורודבלארשיפעילודגלםישודיביצהובלבחורוודיחכברשאליקויזזיאלוזא

רפסל/רירורודילודגףלאליהולומגתלככולהלארשאשיאלבישהלרשיובוטךאהנהו

.חצנדע]ורכזלהזורפסש1<רלעםתולעהלו,ןורחארודלוימורוקוויתודלות

ז׳׳פתואו״פתהתנשב(אשדקהריעםלשוריבדלונהזהםיקנעבלודנהםדאה

תבטג״כןויצרהבםיהלאלהלערשאל״זהיחרזקחצי׳רויפאלןבאוהו.(בךרעל

,דבאנהקחציערזם״עבקחצי׳רןב,םידימלתבהרותהברהשהיעשי׳רןב,היבקח

םהרבאר״רהםביכדרמר׳׳הםבביוכוםהרבאלרסחם״עבל״זםהרבא׳רדיסחהברהןג

א״רהםו.(גסיפלדרפסשורנפףניתואברשאאיליטשקיטבחתוהפששטה״הלזיאלוזא

הלעוןורבחק״העבבשיתנויבצהץראלםיבלבהינאךריואב׳זגהל״סחס״עביאלוזא

תירקבל״זאהרא׳ןרזעילא׳רברהםעתהאהרעמברובקאוהו,'ד״תהתנשבםיטשל

.(חלבוקמודיסחםהרבארבקחצי׳רברהתבהתיהוטאו.(ד;ורבחאיהעברא

ךליו,חקלףסויםידומלבעומשלווצפחהיהםייחתרותב,דודלדגיו

הנויר׳׳רהמןואגההיהקהבומהובר.ו״חק״העםלשוריברודהילודגישמ׳התאשורדל

,(זג״קתתנשבהיהלזרטע׳ןטייחר״רהמקיחןואנהתבישיבהיהוז(וה״חלזןובנ

דחאהיהו.(חהנוהביתבם״עבה׳׳הלזטרופאפרןהכהקחציר״רהסןואגהתאשמישו

.(טהלעטוהגשםירשעןבמו״תק״העםלשוריבר״סהיביבשוימ

ארקווינפלויהשםירבחשהילודגתוטששהותונגשלעםההםיטיבבתכרפסםנ

רפאויתןוינחקיהעבו,ןיאהןמילודיגויתדילויתייהםששויתסלשוייקיהעניכיזיפויעו(א

ל:נואישחמאתמשגותוהלנוהמהריפיימזאותעיניתנדהניינזשוקנוהיפגאוסייצמןיאנ•תינעו;סנ׳שרג

•אינסרעהןייע(ב•ייו׳׳ישףשויןמוא•׳ונופוי״פיאשוסייששמאואילןניאירע

תכללששמםלעישאדודינהשמינסיסדזהדוהייי־םשחיחההלו,שאשנהנדיעיאלוזאשחפשט(ג

םיפשהןמתולאשהשע׳הקלחוינייהשייש(קיזלברםולש)ריאלאיצוהוניווילנוינמ׳יפי•שיקתתנשינ5סןדאל

•א׳תנ(אחרא׳ןרזעילא'ס,יאלוזאיכדרמריתמבבםתדבא׳מ)ןייע(ד•שיורממנקעי׳רל

יקלמלננרכינאלתופישנוזשוומאינאליכו;יאששלנא]•(׳:ימיכ)ניי׳נניחםימכחלדעו(ח

ישרומימאייאדישחהניסשעתמאהשמ?חדמלניהוניומוליחנשכשאימנימשאאללכפאיכ,הלאהסירשטס

סיפינילינהנמאה•כ•שאשאשגנשמולינששוחנסיהןויעהושושתהייחאו•(איחניקחזיםהרבא׳טןייע)ליכע

מידפפ׳ישיחהנינשנםלואו•הישעמפירנינלאומשיקומנ׳שנותכניי׳יש׳נשיאנשש׳כתועטלן*אוניוויל

ןותנו•(איו־בהזןייע)ייתוריקיוייליוירס־שצ׳פנותננ׳י׳יש'נתואנאצומהזאשש,וילאהולננילוסגדשא

.[האורההאי׳רשאכשיעשצשוקמאצמםשוירני

•ניחנזיזו(ירשמירפ,*ןסנבהפחנ,קחציערז,רשוקמטג)ןייעו,איחנהו;ייע(ו

■אינהרעהןייע(0•ניחנ(הנוהכיתכ)ןייע(ח■ניחנ(ראתירפ)ןייעו/אימנ;ו;״ע(ז
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רדסתעידיםהסםלענשינפסםבורויההלאהתוגגשהיכןעי,(י.רכדםלעהול

דימלתהירבדמברלעושקהותעדכאלשו״לאשןבלו,רודורודילודגתודלותוםינמז

לאהזברקאלרשאםוקמוןמזבםיקותרםימעפלובירקהו,ןומדקלעןורהאתרבטמו

םילודגהםשםירקיהוירפסרובחבהנפשארלהתיהתאזהתרבחמהו.המודכוהז

.םיפעתסםהוםימכחלדעו

שדקהריעתדעישארותואורחביוםינשט״כואח״כןבכאוהוו״טקתתנשב

ירעתובדנץובקלוףוסאלהפוריאתונידמםה(איאיקנרפתוכלמלהוצמתוחילשבתכלל

רובעראילטיאץראלהבגנהעוטנוךולהא״דיחברעםיו.ב״בותםילשורייינעלהלוגה

םוקמלכבו.(ביידגאלוהוזנכשאתפרצץראלךליועםגםשמו,אגידופבוהראריפב

ימכחירפסושורדותיושוםישרפכוםיקסופירפסלעשרדורקהולגרףכהכרדרשא

לעםתומשאשנו,רבערשאתומוקמהלכבםינברהילודגבורםעוירבדויהםג•תמאה

.וירפסמםיברתומוקמבויתפש

ריעברוגלולהאטיוןורבחדעאביוםילשורימדודאציוהלאויעםממובושב

הלילוםמויהדובעהלעוהרותהלעדקשםש.׳ובול״סהס״עבברהונקזיבאירוגכ

םשהיהרבכשץרא(גיותביאושגלהמירצמדריףסויו,וירובחתצקרביחםשו

.(דיג״יקתתנשב

הוצמתוחילשבתכללו״תןורבחבןורשיתדעלהקיגיהנטמרהבנל״קתתגשבו

רימזיאיקינולאשירעברובעיוןויץראלעסיו.(וטאיקרותתוכלמלםריעיינעדעב

ולהאעקתאלםשםנ,אילטיאץראלרבעוףלחםשמו,(זטסנותוהנידנטשנוק

לכבועמשיהיודאמשיאהלדגיו.םוקמלאםוקשמעוסגוךולהךליודחאםוקמב

ואציוןסופדהתיבלוירפסאיבהלםיכמבהזוליזהתולהקהלבבםעהיבידגלכו,ץראה

.הבוטגכבווגרווילבאילטיאירעברואל

ןויגיואתולהקברובעיו!אילגנאוידנאלוהזנכשאתפרצץראלםשמקתעיו

םיםכתהאלמריעםעיתברריעההריטעםהזיראפדעאביוםיאדרובוהנויאבםרטניפרק

לארשי׳רםכחהתאאעדרובוןויניואירעמםידרפסלהקשארבאצמםש.םירפוסו

ירפסלכולהארהרשאתוכלמהירפסרצואבךלמלןמגרתמורפוסהוגרבאלאוידדרנרב

•(זיתוברםימעפםחבשברפהכוךלוהוםריכזמאוהו,םשםינומטהדייבותכלארשי

וטמשנששוטמשכהמכמרניםלעהוישאוקיחאומאמנאלכשיואישישמיכנאיסוימננ״נפנינא(י

•[ימיסמאיזיסידאיוןינ'ושיאאישנןייעו]•ניע'עףדסיק׳יסףסו•ןמוא•׳ונולארשיילחגל

•(אסיויא)איקמשמוכלמי(אקיופא)נועשיכלמ,(איסא)איקיוססוכלמ,ייא•ויילבלסכשוכלמהשלב(אי

•■איעאיכףדחיינמכלשמאשששןיימ

•ניחג(סחנשתעבג),א׳חנ(המלשדבםחנמ׳מ,יטועשוהיבקעימיגה,'וכילשעהימ)ן״פ(בי'

:ליזונשני׳הציכנליוינשמכ׳ינרלמןעשנ(15כ;)סופהנו•'הנטקה,ף־סימ׳לימוכניכו(גי]

עינישניאישנלמ(סריאק)ששונממיחכלכשכםוילננןמוהמכ(ןימאאננ׳נאדנייספ)ומעישייהייע5כינא1

ניהייניסיסאישנשפדנכ׳ונוינאצךויב׳מאוהו•ליכמ'ה'נסכייעו,היהלזומע:לודגהנהאילשיהו

ןישליונששלקננשלופכןדעכלכו,יגאד׳הלילנו:דימעהילושבסבישנשנו•שיעייכ׳נאילונליוונממה

המישהו•(סינמיסהשממקי'נל״כנןיאינ׳האלי)׳ה'יסליננקיניהנכושניאושנינווכונאלןכלו•כיפ

סזחסוניונשו,סייצממנושכסשייעויסוןילנו,(נייייק)ששינממיש;ל:שכאוהילימיכאייזלסינכ

שנשינשלהוהיכויופסךיד•פלינ•הלודגכהמיכאיה:רתויהארנ,הנטקהושניאושנלשימסג?ונימהמ

•סיהלזוילענסיכשיפל'׳:שנזינרנכינאנוא׳נאדניוו,״יילוורפסליזינשמהסיסוכוינקששנשנו•ליקס

(אתשסות),אישנ(ודראפדוד׳מ)ןייע•נילונולארקשימכינסיהמומדועונארקאלודזאפרירלו

•[(׳ו'סנ״לי•חיכ׳חמ:,ניי׳דאילוןייעו)•ניחג

•ביחנ׳וני(המלשתנקז)נ'י׳ואילוסנטנה•(24איחנ׳ינויזאגלאהמינש'מ)נ'ק׳שניחגיהפ(די

יואגלאשירכ,)חמנשהנעינו•סשהאירכהאריר:זטהמירצמדרישעונהןאהלזהשימיקמכינשמלנא]•(׳לומינ)

•'אסועכליעלןייע(זט•איכהרעהןלהלןייע(וט•[ויונדנעונימיחכימס:מיליאליוונחמכלףסויועש'סלפ

,ףסכעיבג)׳ו׳גנילו,ויי׳נא׳לו•(אישנץיממרזעילאוניבר)טינ׳אניתגיהש(זי

•(נישנשילהתלעקידר׳יפ,בוטםשדחכ



— *1 —

ט׳׳שרלשקבמהרפסלעךלוהםיכסמגאהוםדדסשמאבוהונאצמח׳׳לקתתנשבו

.(חיאריקלפ׳ן

(טיא״םקתתנשביבונעדיתאזקר.הנורבחותיבלהלאויעמשמבשיתמונעדיאל

.אילטיאבונרווילריעברוגלהלהקהיגיהנמוישארתוצמבתישילשםעפםשמאצי

תובדנהנשבהנשידמםדילאאיבהו,םימיהלבויחלושיקסעלעהינשהוזוירונמריעמו

ץראלםניאלוזאםהרבאר״רהטברהונבתאחלשוינוקזימילו•רבערשאםירעהלכ

ךלהאל,הברהדיקשבהדובעהלעוהרותהלעםולשבומוקמלעבשיאוהו>(כןילופ

לכיכדע,דאמדעוהודבכלארשיתולהקלכו.תונברוהלודגשקבאלותולודגבובל

לכו.ויפתאולאשיווילאושיגה,ורודיגברןיבםגתוכלהוםיגידיקספבהשקהרבדה

.םיהלאהרבדבשיאלאשידשאכםהלהיהו,הכלהואןידקספלויפמאצויה

וברקיו,הבוטהבישבונרווילבםינששמחוםירשעכיאלוזאןואגהברהיחיו

עבשוםיששותואסששחוםיפלאתשמחתגשבוימעלאףםאיועוניותומלדודימי

ותושבולושעלודגדובכוריעהלכולודפסיו.(אכרתויוהגשםיגוסשןבםימיעבשוןקז

רשאםוקטתוקוחרהותובורקהםירעהלכבםג.והוםכדיםחושודקםיקלאשיאליוארכ

ברהסגםכותבו,הגיקודפםםוילעואשגןשזהינברפםיבר,עינהולבאוותומרבד

דפסהולהשעאוה,ויריכמוויעדוימ׳יהשגרובםארששמםייהצניודודףסוים״נהלודגה

ברלעויחבשבהברהשירחאו.םילשורימ׳הרבדוהרותאצתןויצמוילעשרדולודג

ריאשהרשארתויוםירפסםיששחהנושוךלוה,׳הרבדלעותדיקשבורוהרותבוקשח

.'זנחסייהצגיזד״ירהירבדמיתקתעהשיפכב״ארדסלעםתומשהלאו.הכרבוירחא

שומישלשיעהשיאישרישותצרישמהיתאצמדשאוזימישיסאישנוע)

•(ילששירשסהרצואינגניש:נידינששוחינג

ירוחא)ושוסבוםישורדשבידחאםירבד11׳יש(תחאהשש)ושוםבוםישורדדודתבהא1

•תוירוהתבסטילע׳יח(אערת2םינקת,ונדמיל:שישהרגהילע

רעש)ורפסל׳!םמשהוםינוקהותוהגהאוהילואו]אירלליזרבחמהתודלותכאבומףסוילהא2

צ,הימקת,וגרוויל:[כיגוילעדיעמומשו(מסוי■זיזורבזיתאצמאלו,ילומרכ

(דחאהש)ופוסבוב״אס״עתונווכיפלשבד1צילומרכאירולארקיןכ,תיושףסויץמואג

םושר),וניוויל:שישחיגה׳יש,דיוי,׳אהרעהכ׳גשיעוםש

8,ויסקת,(יגשוןסוידימתולארוקליזרבחמהלבא•םיכוויכ

וטמשנשתוממשההסנמרמאמרבדםלעה15*יחב(ןואגשהרבאבררמ,אבא)ןייע.ץמוא

םאעדונאלולארשיילודגל•+08!>םיחרלםייחתורצואבןייעו•זיזו

•םשרג,.(סידחאםירבד)ןייעאערתירוחא4

•(6<לייגזיי״)הי•םימכחלדעו14י^}דעןתיבצ

■(!דאלרכנןייע,םשריעז!י,י■י״_״
•(דודינש)ןיימ,;ימיעורז16,ינרוויל;םייצראילדומלרדסהחונמתיב6

י(ר־נח)!״עךיגאתמוח17־(ייאיי)׳*•3'"?׳י.׳״_

.וגרוויל:םינושםיפוקלםירפוסישודיח18־(יייבל)1״״םלועתירב7

אוהילואו•ליאוי]2,הינקה׳דלכלעםימותוהגהוםיניד׳יחףסוייכרב8

איהההגשנכיגששדנח(לאשםייח)ורשהלאיוקאיוקאיחףוסבוםיקלח׳ב,עיש

.[ךומסכ;ייעו2,ויל—דילקת,ונדמיל:(הכרבירויש)ששב

איחגו•םיקלח׳בםינידותיושלאשםייח19.(ן,עזותיארמ)ןייע,שפנהיתב*.)

(השונתההזח)׳סמתצקספדנ•^-״ךאסכ)!״ע,םלועתלואנ10

•אינסרעהןלהלןייע(םי•ניחנ(שקבמה,לאירא;ינב)ןייע(חי

.(איתנ׳וכיתמאהתעוהידשאלרשיאםירתמ)י'׳־משש•(איו־נ׳ונולשעה׳ם)׳ו'האילו(כ

שירומל!ימשויתונשרצמ.וידששרצמוויתודיקדצמויתונשרצמןאמרקיהוסריסחהוקידצכ(אנ

•אשיייואנתשרינמהימושקשפאלותומםוידעםלעמוסידשע;נהינמדחםיהשוירוענימימו,רתויוהנשס־נומכ

שינירמלליקתישנ,ולאתונידמלויזצקתסנשנ,היצמתוזוילשנתדללותדלומחאויתינתאשימשש'ננועשויתודיקדצמ

.ייכודעסהנויויר׳ל.יונוםיוטססיששסוינתאויאןםשוירששוצמ•אילןניאתונדמלאימקתתנשנו,זמוגוש
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׳סטושזסבוילינכדוע.2,(001*1,ל'א1י)הילקת

]רחאדעיםיבושיוםישודיחוםידבעוםיתוכוםירג

בקעיל,םש:שישהדגהלע(ששגהיתכ)

2,(היסקת)החמש.

י(םילודגהםש)ןייע,ידלבנעפ318

1,לוכשאלחנ59

•(ריאהרות)ןייע},םימודקלחנ40

(קרועלחנ41

•(ד1דיגש)ןייע,שפוחהיקופנ—

ליזרכחמהו•(ילוםרכ)רסוהףסוירבס4?

קיתעהשבתכו׳1*׳ובילובוריכזמ

תיהעיתפרצהלאדיו׳רשוריפמםיטוקלו^ותלא

•הכורכוםיטששאוהשרתויהארגכ״או,שיע

*•איחביתשרצהלאדיו׳רןייעו

•(דודיגש)ןייע,םינהרבס45

,וגרוויל:תולפתודומלרהסריאילןסגם■44

ילומדכאירבתכו)•זיזוא,ןיקת

ליקתתגשוגרווילכחימגתרבחתשקבלורביחש

•(ססדגשהגשב'ןיקת'תגשבהארנרתויו•ליכע

(עבצאבהרומ)׳א:םיקלח׳בשדקה'תדמע4צ

•הגשהלכלםדאהתוגהגהוםיניד

:יוכוםינוקתור1ןומתורהזא(רימש;ר\שצ)׳3

יראש.תיולבסגריסזיזו•8,בימקת',ונרוויל

•ולשםינטקםירשס

־(ןזאריעי)ןייע,רבוזןיע4(1
•(גיהש,הכרכקיזחמ)ין״ע,שיארהיתאפ74

•(ישלשבד)ןייע,דחאהפ48

ירויאוהרותחלעםיטששו.םישורדדודינפ49.

וניברל■שמוחהיקומנ:השרשלכ

לע(ללשיראוצ)ושוסבוןושארהיגארטידהיעשי

:םיגוקתותוהגה(םיגפרכס)׳טנוקותורטשה

סרטנוקץנזןסוגוליגכרוע-.2,ביגקה,וגרוטל

•(טסריש),2,ביסקת,םש:םישודיח.(ןימיעורז)

•(רואהרות)ןייע,הפהינפ50

:טיקלח׳כבקעי;יעלע׳יש,םיניעחתפ51

•(לגרה'חטש)ןייעי-2ןיקת,זגרוניל,

•(דוד'יגש)ןייע,ללשיראוצ52

•(שדקהתדובע)ןייע,ריפשןרופצ.־;5

■(ןזאריעי)!״ע,ןיעלתירוליק54

תיציציגידורקבבםדאהתוגהגהלרוגרשק55

:יוכוהלשתותזכרכןילישחו

•זיזו,א,ביסקת,וגרוויל

הבוטגמ:הרותהלעתושרדדוד,שאר56

:טשרישכאלדו•םיחרוליאוי)

•(ג׳׳הש,הכרבקיזחמ)ןייעו.1,וילקת,(ונרומל

.(םילודגהםש)ןייע,תובאישאר57

•(ןדאלרככ)ןייע,םייחחור58

,וגרוויל:׳וכותולסתוםירומללארשירפוש59

•8,ו׳נקת

יכרב)׳םלתוטמשהותוהגההברבירויש60

׳דלכלע׳יחו(הכרבקיזחמוףסוי

•2ר'עקח,יקינוייאש.היגקת,ונרוויל:ע״ש

הכרבירויש:ליזוטשריסוירחאוליאויבתכו

רילקת,וגרוויל:(ה5ר5קיזחמ]'סלע׳סוחחיא

,ונרוויל:סוקרוקיייהטתיושתצקו(גיחנסזןייע)

/•2,היגקח

2,חיגקת,ונרוו־ל:תיזשן׳פואףסוי93

י•(ףסויץמוא)ץ־נןו

,וגרוויל:סינוקתודומלינינערדסבףםוי25

•זיזו8.טיגקח

:(לארשילקזז)׳סןיעכשירומלחקלףסוי24

זיחאססדגוא,דיגקת,וגרוויל

•(לארשילקח)׳סכ

,וגרוויל:םילחתלע׳ישתולהתףפוי25

"•4,וייקת

(רכוזןיע)■(,:םירפס׳בללוכןזאריעי26

ןיכרעבביארדסשיעסישהיללכ

(תומדקרבדמ),׳נ.כינקתתגשמדחוימרעשםע

ופוסבוביארדסכןיכרעבםישרפמוליזרתומדקה

:תוחתפמהחולופיגזקתותוטטשה(ןיעלתירוליק)

2,ג״גקת,וגרוויל

תובאותוגטק׳סמלעתוהגהןדאלרככ27

לעםיזמר(םייחחור)ובוגירד

(םשריעז)'טגוקוםולשהקרפוהרישקרסתצק

שרדמלעתוהגהו׳-וכוםילודגה6ש׳סלםיירישיריש

4,איסקת,וגרוויל:םיגינעיראשוהכר

(םלועתלואג)ופוסבוםישורדרודאסכ28

2,דינקת,וגרוויל:פישהדגהלע

•גירדיאםירפוסהלכ׳סמלעםיפחדאסכ29!

לע.:ילוטדכלבא•פיחרוליא").,

2,גיסקת,ינרוויל:(ןירדהנס

,שש:תולפתותויווכםידומלתחאףכ50

•זיזו8,ביםקת

8,ז׳נקת,םש:׳זנ5׳זגב׳זגבדפהםרכ5*

תירב)ופוסבוהבושתיכרדורסומדודבל52

:(םידיסחיס)לעתיהגה(םלוע

א.טישקת,וגרוויל.

בקעי׳רל(בקעילתטא)׳סריצקתפאדודל55

תאירקינידלעיזאגלאלארשי

,וימקת,וגרוויל:תוהגהו'סותםעהתביתכוהרותה

רוצק(םימלשתתרות)׳םנוקופוסבוליגכדוע•8

׳סלויתוהגהבץיחאירהמלתודעומהיגידירוצקמ

•םיגמיםזיי,יזאגלאטיירהמל(רובצימלש)

•(ייח׳יס)ה'דעחיסיבתוכלזימרה'גוקמםיטוקלו

'יס)דלוחהתאושרלותיבהךוגחלדומילרדסו
׳י5)םלועתירבו,דודבל׳סלתוהגהו■(׳כמ׳י

תאצוהןמזבםיגהנמותורהזאןרחארעו•(איכ

:(ביכ'יס)הרותהתולעמוהרותהתברכותיב

א,פיקת,פש•ו״נ־ס,ונרוויל

•(!זאריעי)ןייע,תמדקרברפ54

•(שדקהתדובע)ןייע,עבצאבהרופ55

לע׳וכותוהגהוםיגיד׳יחהכרבקיזחפ56

ופוסבוסיקלה׳בד׳יוחיאעיש

,וגרוויל:(דודשאר)׳סלתוהגה(שארהתאפ)

2,הימיח

,ונרוויל:בקעי;יעתודגאלעןיעהתיארפ37
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'פזיתאו׳זנכתוטמשהותוהגה(דעותיב)׳טגוק

'אהילעןוחאדעותיושתצקו׳יח(ץעבוס)

דככ)ןייעו•4וינקת,ונרוויל:הזדעולתוטמשה

שדחמוספדנ׳זנהגיהשיקלחידו—•(ןדאל

ישאד,תובאידסחיתטמשהבמידפפוןישאטאיקב

ןאכ;יאו,ןיעבוטו׳ובושאדהתאפ,תובא

ןםהילערבדלםוקמ

םידומל׳גאיח:םיקלח׳בלגרהתחשש6צ

םישהדגהזיחאוחספלםיזזנר

תועובשהגחלםיזמרםידומל׳גביח•"יפםע

תוכוסלםידומליגו,׳יפםעתורתלגמז׳חאו

׳םנוקזיחאו,חישוריוהומיהוח,יעתורעהתצקו

תוטמשהוהכוסתכסמבקעיןיעלע(םיניעחתפ)

יסממתחאסירגיסמופוסבו(החמשימלש)םשנ

•4,בימקת,ונרוויל:;שיי״כמקיתעהשתונטק

אלו,ילומרכ)•תיושותוטישףסויעשש66

•(זיזורכזיתאצמ

חתפ)ופוסבותוירוה׳סמלע׳יחףסוירעש67

ז׳יקת,ונרוויל:תוחתפמ(רעשה

•2(שיעתיושסגוויכקת:טשרישוירחאול״או,יו)

•(דודתבהא)ןייע,ההאהפש68

טיהעבויישריפוא״תםעשמוחרואהרוח69

׳יפ(םימודקלחנ)וב*!סוני׳ונו

׳יפ(המחינפ)סג•הרותהלעםיגומדקמטקולמ

יכרב)׳סברשאאיוקלעותנוכשהאונו.ליכע3

היפוג(הכרבקיזחמ)׳םדהמיתו•שיעאית(*ןסוי

,האורההארישומכהימקתת?שדעספדנאל

•(הכרבקיזחמן״פ)

םיעתולפתוהאירקרדסהרסחהחויבש61

,ונראוויל:פינינעהמכלדוס

םשו4496םיחרלםייחתורצואבכינ•8ע׳קח

ינאלבא■שיעליזונלשרבחמהלוסחימ1703

דימלהו'אירקהרדסליזודראפרירלאוהוויתיאר

ייאגהנמכורטלאפםיאכותדעתגהנהל;סינחירל

אוהיליאו•זיזוב״כקתתנשאיציניובספדנו׳וכ\

אידיחמיגהטהלאכםיגיגעהזיאובופסונואסיט•.

•ותומירחאספדנןכוליז

•(םילודגהםש)ןייפ,רבדםבןחלש62

•(לגרהתחמש)קיפ,החמשימלש65

תוחפשמןיסחוירדסתכרעמםילודגהםש64

רוד>רודבםלועילודגוםירשים

םירפסוםירבחמהלכווגמודעסינואג״דתימיט

,םיקלח׳דתורודהמותופסוההמכםעביארדסכ

•(םימכחלדעו)םשבארקםינורחאהםיקלחינשל1

,ונרוויל:איפלע'יפ(תמאירסח)ופוסבואיח

(םימכחלדעו)תואלכרחאורנכדוע•8רילקח

ידסח)ךותבו,יונכ'סהיקלחלכמדיחאוהביזז

,(תובאישאר)םשבתוברתופסונ'זנה(תובא
׳זנהלכלתוטמשהותוהגה(רבדמבןחלש)ופוסבו

׳זגבביח—4חינקח,ונרוויל:תוהתשמחול*

שאר)וירפסלתוטמשהתצק(שארהתאפ)ושוסכי

׳יסםינמיס׳ג(לגרהתחמש,תמאדודל,דוד

ןומדקי״כמרואלואיצוהוליזרמהרומת׳סמ'ד

ןרחאדעוביגשלתושמשה(ךירלביגשמ)׳ה׳^.

,וימקת,וגרוויל:(שמשנרשאלכ)םשב׳אהלנן

ופוסבואיה(םימוחלדעו)םשב׳זננגיח—4

לע׳ישי(לוכשאלחנ)םשבתולגמשמחלע

,םיקת,ונרוויל:(קרושלחנ)םשנתורטשה

•זיזו4

(ךינאתמוה)םשברצק׳ישםעך״וגוהרוח07

:שיהיו)דיסקת,אסיש:םיקלחד

א(טיפקח

•(תמארודל)ןייע,םיטלשהחרוחלג

.זיזורהזהלעםיקומנםג

לכבהיליחברווחרובגשיאכיכ,םשצעדצמלארשיבוירפסדובכלודגםא

םירבדםבואבוולעיכ,דהאדצשדועםכרערקיוםחלעסהברהנה;הרוחהחועוצקפ

ורסחדשאתונטקחוהכסשםםידבעוםיהובםירניספופכ.םינושארהילודגשםיקיחמ

אזישרנסא״רלהרוההישוריפשםיטוקל,םיארושאוםיאנהרדס,דושלחהיסופדלבב

ישודהסתוקתעה,ןושארהינארטידהיעשיוניברלששוחהיקושג,םתלוזושירפאוניברו

,ןשונןשיי״כישלשתיןוילגבאצששרחאןומדקישוריפולאוששרבלאגנהוגיבד

.ז״זושששי״כשקיתעהשונאזנולירסירהתוהגהווילירישהשלש׳רירואבשסיגיגע

תוסולעתרואלאיצוהלולשעלעוועיגילעל״זרבהשהןואגהתאבללכבהדונתאזל

םילודגהםשכםשולושערשאםירפסהםלואו.וינפלונלועדונאלרשאהלאכוהלא

םיסכחלדעוירפסוםילודגהםשירפסהסהםה,םיסעכולארשיבץראברשא

יםבהוסק,םתואוללהיולארשייסכחםואר•ןדאלרככורפסבםשריעזיטוקלו

.םתיבלאםופסאיוםיוגה

ילודגלםיםיהירבדידופסבושעמבוטלעןודיעוןודיעיהלאהםידםחנהםירפסה

םינוסוםיכלוהםהיכ.ראפההלשהידיהשעטוםחודלוחבותואיקבםצועלעו,לארשי

ןסזטויהרשאםוינפהבףסארשאםירבחסוםילודגתוששתואששלשוףלאשרחוי

םיפלאיגשםרתויםילועהםחלוזוםהםםירובחוםירפסחםישדו.ונמזדעםיגואגה

ורעלבו,ותלוזרחארוקסוגלןיארשאוינפלשרודמוורודמםהמברקלהו.םיתאשו
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םשישגאתודלותםהמאיצוהשםירפסה.ונלםתורוקתאוםתואעימשמןיאדיגמןיא

איצוהבורפ״עיב:םלשרפסםליכיאלםהונמלודאמםיבר,םהירפסתורוקוהלאה

ירחאךלהשםהמשיו.םהיפמהעומשפ״עואםמצעםירבחמהירפסמוינינעווירבד

,ךרדלהדצ,ר״בארהלהלבקה׳םאוהםלועתורוד׳ם:םהווינפלויהשתורודהירקוח

תורודהרדס,תורודהארוק,דודחמצ,הלבקהתלשלש,ל״שרתובושת,ןיסחויה׳ס

.(בכהריהבהתיבורפסתמדקהביריאמהברהאוהשןשיי״כו

יכ,תמאודאמקדקודמבורפ׳׳ע,וינפלויהשםירפסיפסבתכשהמלכהנהו

,תורודהיארוקוםירפוסיפפבתנשהמןבאל.וירבדלעדקשהברהדיקשבוהפיןויעב

ףקותלכבםהילענישהתוברםימעפו.םהיתוגנשוםהיתויעטסנםימעפלקיתעהיכ

לאוינפםשאלשיניעבאיהתאלפנו.וירחאםיכשמנהוהלבקהתלשלשס״עטרפבו

םלענםנ.(גכד״נשוט״שהנשבוספדנשוננולהידעס׳רירבדלוהיתעהמלש׳רירבד

תנשבובהכרשא(הכןאנאדןבאהידעסברירבדו(דכקידצ׳ןףסוי׳רירבדונממ

.(וכה״מרוז״בר

׳דםימיהתוברבו)היעשיברלודנהונבםש•תונביתשוולויהםינבינשםנ

ינשהםשו.(זכוירפסבשלשוםימעפוריכזמוהרותלעבוםכחשיאהיה(היעשילאפר

וירפסבםנללוכהוםלשהםכחהראחבוריכזמו,המכחבוהרותבלודנהיהאוהםהרבא׳ר

מ״נהבםהרבא׳רלןתנתינשהו.הלעמלאבומכםירצמבאישהתתאהויתונבו.(חכהלא

.(טנהשאלל״זודראפדוד

,םימהקידצשיאהיהוימילכ.ויתורוקהלאוהזהםיהלאהשיאתודלותהלא

דובכבו.ש״שלותרותבקדצתינעותחנבוירבדו,תוירבהםעוונוקםעדסחתםודיסח

םיברכוכרדהרעשוהפוסבאלו,ויניעבורשיאלםימעפלםאותלוזירבדלעבישהרקיו

הרפלרודהימכחלכועינהוןתיימו.םעונירמאוןושלתרדהוךרהנעמבא״כםידחא

!׳התאהעדץראההאלמווז

תמדקהווסוהמורמסזחיזססגוינימוייכליורנחמסנ־מסאוסרימנכסינ׳ססאינ,הארנוניא(בכ]

ןש•׳סואןומדקןשיייכואןז־-יייכיפס:רימסנויונןשיייכס:נרנדאינמפםוקמלכלו•ללכויכזכאלוססכ

•191׳מ.32,374),22,135,206,241׳י•4•׳נתואא׳חנאמגודלןייע•ייכןפיןגיקואייכ
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ןברקברהלרבחרבזגהברההיהשיתיאר
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דועו.ה״עיפארליאהדיקאעלאארקגה
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סתאו.ד״כעקחציוניביוונתחד״יאיהלביק

יסבאיזנקמי״שיביהבתכשןושלההזחת

פדובטםשמא״טףוסו״טףדהמכחלףינמ

יתיאיו.סבס׳׳טשישהאיתש״ממושדקה

יהילאמלביקריזנקחצ•׳יהזהןושלכבוחכ

ד״יאיהונממורידכבקטי׳יוירחאול״זאיבנה

.ל״כטוהילאליטיבירוהניגסקחציוניביונבו

הלגתנליזוהילאובתכל״צזו״חיהמהנהו

ילואוןיוהניגסקחציוניביונבוד״באיהל

אלאל״זוהילאהליגאלךרואבהמכחהייקיטד

ל״זוהילאהלגתנוהימו,ייזנקחציוניביל
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רדסבםנ.שיעדודחמצ׳סמוקיתעה

ירבדאיבהג״עהזהףדבליעלתורודה

בקעיוניברשבתכשהלבקהתלשלש

ןבאוהשץ״בשרהבתכשנורמורמ

רפסבירהשס״טאוהי״שרלשותב

םנוי״שרלריכזמוניאווריכזמהלבקה

י״שרלשםימיהירבד'יפמתוחכוהה

לעהמיתהו.תמאוניאהזלכו,ב״שע

הלאכםירבדהברהוהזברבזנהןואנה

.ךיראהלןיאוהלבקהתלשלשמקיתעהש

טשםוש״ארהןמזבהיהשסלועדוסיבןייעו

.הזןינעבה״ראב

יעבראוהינשהד׳בארה(א10

קחצייבןידתיבבאםהרבא

תומורתהלעבברהםינושארהםיריכזמש

םירבהמראשוםהרדובא׳רהוטקלהילבשו

ברהו.ןשרדההשמועברדימלתאוהו

ד״בארהלשוימחרמאוהרכזנהד״בא

הדניזמרבץ״בשרהש״מכתועשההלעב

ןכו(ב.ן״במרה׳יהבש״עודיהלכפ״ס

׳סשירבוקתעוהשםינומדקה׳יחביתאצב

.ש״עג׳׳ע׳בףדבם״במרהלעחקורהשעמ

םינק׳סמלד״בארה׳יפףוסביתאצמןכו

םיתבקחצירבםהרבאועברהנברשא

והכיזרשא׳הלחבשמוהדוהמםיזורחב

ןישודק׳יחףוסבש״עיוכוןברלןתוחתויה

ושוריפבד״בארהו(ג.אגידגאטשעק׳ד

,ימחינודאיפמבחוכי״כםינהכתרותל

ירטוליקשו״נ׳יסםיעדםימת׳םבו

לבקמה׳פרואמבה״זרהו,וימחרמתרבסב

בתכד״בארהול״זסהרבאר״הסשבבתכ

•׳גאיגש(ג•׳מנ׳גש(נ•׳גאיגש(א



םילודגאתכרעמ

תוירעלושוריפביתנשיתיארןכו(א

שוריפבהזלכיתשריפרבכוג״פףוס

ןנברליתיארןכו(ב.ש״עםינהכתרות

.י״בביאשישק

ליזאםיאלכוו״פתוגשהבד״בארה(ג

תפיסאבהשמהלודגהכאלמשס׳׳במרהלהדומו

וילעגישהשםעטהו.אתשסיהוימלשוריוילבב

וילעוכמסיאלתורודהשירכאיהףקותלכב

םגהמו׳וירבדמתוטנלןיאדוריסיו

ב.יכבשהריתרתאשהרותהנשמורפסארקש

וררגיסגו!הרותלהנשמאוהסיבמרהרפס

הבושתבע״מרהש״מכוםרומהרפסבוירתא

ל״צ)תמשי׳סבזיגאמס״רהמוא״ק׳יסףוס

ולהרתביטהל׳׳זה״מרהסגו,סימכמ(תנשמ

.הרותהנשמסשלע

תורודהרדסרפסביכנאהזחאו(י

הלבקהתלשלשש״םאיבהשד״עו״נףד

יתיארול״זותוגשההלעבד״בארהלע

ואיקורתהורוסאב׳סרביחשסרטנוקב

דחיודסלרואמהלעבואוהווהשמרוסיא

:ליזורכזנהןואגהז״עבתכו.ת״רהארו

אוהרואמהלעביכןאכשיםירבדלובלב

ד״בארוי״קתת׳יהשיולההיחרזוניבר

ש״מיכאהמתאו.ל״כעא״כקתת!ושאר

אוהשוילעבתוכןגוהכהלבקהתלשלש

תונשההלעבד״בארהיאדוד,לובלב

הבישיםהל׳יהוה״זרהואוהדחיוחכוותנ

אעיצמלתצבוקמבהארנכםלועבתחא

וחכוותנשלאושה׳פתורפיתשתיגוםב

לעהזוהזירבדלעהזובתכולודגחוכיו

סיעדםימתבו,ש״עםימעפהמכהזירבד

ה״זרהירבדלעד״בארהבתכה״מר׳יס

ותואיתבתכרככשיתאמאוהבוגגרואמב

ש״מלעא״מר׳יסבו,םלושמ׳רברהיגפל

הסכהמלוד״בארהבתכמ״יורואמבה״זרה

ימםינשהמכמעדונרבכושרפמהאוהימ

ןכהארנדועו(ה.ש״עיוכושרפמהאוה

לעבלענישהד״בארהדוניאררשאמ

׳סבבותכשומכתותכסמתצקברואמה

ילעב׳סלעגישהה״זרהוםיעדםימת

ת״ושבויתוגשהוספדנוד״בארהלשפנה

.לוכשאה׳סמוניאויאקהידוהליאהיוכו

םימתרפסבראובמשאוההזלחירכמהו

וניברורביחלוכשאה׳סשג״צק׳סםיער

לשוימחהיהשרכזנהד״באםהרבא

לעבתוכד״באברהשילואו.ד״בארה

ירפסבו(א.ווהירתואםתסד״בארהונתה

םשרסהו״לר׳יסףוס.ר״אףסוייכרבןטקה

ד״בארהשרשפאו:הזןושלןמיסהףוסב

ר״הבותכשםגהטקלהילבש׳סבבותכש

ברהאלאוניאשוריפברודרבםהרבא

רבחמה׳רהאוהשר״בארהלשוימחד׳׳כא

"ד״בארהיירפסבבותכ׳יהו,לוכשאה׳ם

יי.דודרבא״רהבתכקיתעמהו

םהיבאיעבר)ישילשהייבארה(נ11-

דימלת׳יה(תוגשההילעבדודרכ

סי׳רהמו.םלושמוניברוןשרדההשמועבר

איבנהוהילאוילאהלגנםבתכאשנ׳פיטנאקיר

׳שלהכוראהותמדקהבל״צזו״תרהמוניברכ״כו

בתכשוהזשדועבתכו.רומאכי׳׳כסייתהןמ

הריתבהתינדו״סובלולדזי״פתוגשהבד״בארה

ש״מלםיכשמהזו.ויאריל׳הדוסמילהלגנךכ

תרותבהארנןכוז׳׳טק׳יסג״תל״בירהמ

.א״פז״קףדח״ס׳יסג״תש״תרהמלסיימ

ףדםירמתתופכ׳סנעבת׳ןס״רהמכאלדו

.ס־מריקתוסהבןותנב״עב׳׳י

לעםישודיחרביח׳ונהד״בארה(ג

׳וטישבוא״בשרהון׳׳במרהרשאכדומלחה

יתיארינאםגו,ומשמןיאיבמתוצבוקמה

יקספרביחםגו.׳םמתצקלעוישודחי״כב

ברהוף״ירהלעתוגשהו'ת״ושותוכלה

.םירובחראשושפנהילעב׳םורואמה

ספדומההריצירפםלעד״בארהשריפו

ד״בארהםוניאיכל״צזו״הרהםוניברבחב

.תונשההלעב

םינהכתרות׳יפרביחד״בארה(י

רתיוןרהאןברקברהום״ארההילותייסו

.י״כרודהימכחתצקלצאונשיוםיגורתא

בתכשח׳׳ק׳יסריאיתוחברהלהיתיזחו

:תוגשההלעבוניאםינהכתרותשרפמד

םילכדב״פתונשהבירהשהחילסהומעו

וםינהכתרות׳יפהשעשד״בארהבתכ

נ';ש(ד•׳עסש(ג•יואיגש(נ■׳ינ׳גש(א

•׳נ*ילו(ה•׳י .יזםש(י•׳ושע(ג•׳?*יגש(נ•׳נניגשע(א



גםילודגא
תברעמ

ובתכו,תואיקבורשיקסועורוצקבוירבדו

םיבעפלס״טובשישזנכשאינבר

ך״נתטיקליהלעןנערתיז׳סו,תוקתעההט

ןמשרביחו.ןיקיזנכאתפסיתתצק׳יפו

ךאםיפירחוםידפהנםישורדטת״העןושש

ברהו.ת־שארב׳סתצקלעא״כספדנאל

תכשתובלהשירבוילעבתוכאטוזהילא

.יוכוםינפהםחלברהונתתו,ירוענףולא

ר״הסכביאלוזאםהיבא׳מ(א*צ

םהרבאר׳׳רהםביכדרט

יסכחתוהפשפטסאפתנידפם׳יהיאלוזא

דרשששורנפףכיתואבישאאייליפשק

ךרדול״צזוננקזרטדיםחהברהאוהסיפל

השבילואציו(באיקטופקלאבהינא

חורםקףכיתוהניפסבםהלרשאלבוחינהו

החיהולכהעבטנוהניפסההרבשנוהרעפ

השעולוצינשהזסנרוכזלוללשלםשפנ

ותפיתחיתיארוהניפסתוסדותטיתח

ןורבחקיתעבבשייתנםשטו(ג.ל״ז

,אהרא׳ןרזעילאר״רהטלודגהברהןפזב

דפוסותוטכחהפכבםכהה״זפהיחו

היהברהלשונבו.לודגלבוקטוריהס

,גיהנטורבדורפוסולבוקטקחצי׳ט

ןסינבר״רהפכללוכהברהםהה״זפינתחו

יקחצידודרירהפריפחהברהויבאז

ר״רהפםילודגהםינברהויתונבינבוידכנו

ר׳׳רהפויבאזלארשיפהרבא

.דעייחלםלוכרכזיקחציםהרבא

םהרותט׳ואלפנוםטשםירעשבעדונרבכו

ןבו.סופדהרואלואצישםהירפסתצקב

רטישארתרטעאוהרכזנהקחציר״רהט

םידיטלתבהרותץיברטהיעשי׳טינקז

ק׳׳העברטפנוח״רפברהלשודיטלת׳יהו

.ב״צתהרדאליששהםויו׳׳תסלשורי

׳םיראסאבאישארתרטעינודאונבו

ךלטקדציכלטה״הלזהיחרזקחצי

ג״כםויו״תםלשוריק״העברטפנוםלש

.ה״בצנתה״כקתתבט

רביחרכזנהיאלוזאא״יהטה״זט(י

,וספדנוהסחירהזוםהרבאלדסחרפס

תוינשסה׳יפוד״כה׳יפי״לבולדועו

׳סו,ב״חהטחירהזוםישובלהלעתוהגהו

•נ׳נסש(ד•א׳נאיגש(ג•׳;/ש(נ•אינאיגש(א

׳סםעוספדנכ״חאואיציניובהדותיטחל

תסאלבא(א.ץלרבבשפנהילעב

הטכבםילודנםילובלבשיק׳׳שירבדבש

כ״האאיבהשהםהזןינעביםינינעהםכו

א״עקתתדתנשבה״זרהור״בארהלולאשש

שירתורודהררםבריעהרבכותםאוניא

ןאכןיאידידלו,ע״צבהיקסאוז״נףד

.בותכאצסנהלכבןיסאהלןיאוןויעםוקם

אדודירעשלויתוהגהבל״שרהסש״פכו

רשאלכלע־יטא׳יתגולפרבלעד״לףד

ןיאדבתכז״בדרהו.ש״עןיטאטינאאצם

הרלויהעדירשאדעה״הנהלעךוםסל

ךופסלןיאשש״כו,ם״יטעבהקיוחםהו

תועטוהאיגשהיאלטםיפרטגוקלע

.סיקיתעטה

יטיבויהע״באיהוד״בארה(נ

.ב״ע׳יסא׳׳חץ״בשתהכ״כ,םתוגיבר

לשויסחד״באברהששדחהזהארו

גורטורטבקעיוגיברברהובתכד״בארה

׳יסםיעדםיטת׳סבש״סכיוכובתכליז

וניבראוהגורטורטבסעיוניברשעודיוז״יר

ברהואס״טאוהל״זש״טילואו.סת

לאד״בארההלעו(ג.טיסיךיראהד׳׳בא

.ח״נקתתםיפלא׳דתנשםיהלאה

׳גשישונעדיונבתכרשאםו(י

רפסרבחשד״בארהןושארה,ד״בארה

סושטוןידתיבבאברהינשהו,הלבקה

אוהוד״בארהםירבחטהותואץרוקיבה

ד״בארהלשויטחקחצירבםהרבאוניבר

.ישילשהד״בארהאוהשתוגשההלעב

רפאכדברינוידימלתןורכזלהיהיהזרב־ה

ירבדמםהילעהשקיוד״בארהסירבחמנוארי

ברהסאואריןיעבןיע<תוגשהבד״בארה

ברהלעותנווכד״בארהסשמבתוכשרבחמה

•לוכשאה'סרביחשןייתיבבא

,הריצירפסשרפטה־ץבארה***

רניתרינאיהחירהזינפייןייע

■ןייחאסיסנוקב(הילכק)ןייעו׳יגוםישודיח

ייח)ןייעאיפעלובאםהרבארדו**ג

•ביחנ(אנהסלוע

שילאקםילבאםהרבאר׳רהט(ה!* ח״אלעםהרבאןנסרביח

•׳ואילו(ד•׳עאיגש(ג•׳גאיצז(ב•׳ינ׳גש(א

•׳סאיגש(ח



םילודגן
תברעמ

ירהמתונוהכתועימקהזיאול׳יהאיהש

רהזה׳לנוקלחנתחאסעפשיתעמשו.רומאכ

ש״רהמו,ורבחראמעהמלש׳מברהואוה

רחאוברהלםדיקח״צתתנכרטפנראמע

אעיקרדאתביתמבשל״אוסיל־בולאברטפנש

אוהשריפשהמוקלחנשר:זהןושלשולורמא

תניכןאהלבקהתמכחבתמא!ינעהש״רהמ

.א״רהמברה׳יפשומכהיהי׳׳בשר

1״ע,יאלוזאםהרבארידהמ*יל

•:יחב(הפונתההזח)

קזבירגילאםהרבארירהפ(א!8

ןקזהיראדנפלאח״רהסברה

ו״לאיהוהבושתבלודגחוכיוםהיניבשיו

שעירטוליקשותישארמדיגמ׳סבהספדנ

םירוטלויתוהגהיתיארינאוהשמינפברה

דעבץילהלחמשבלרפסרביחו,י״כ

.תוצמבן״במרהוגישהרשאמם״במרה

.ל״זברהתובושתוספדנשיתעמשהתעץב

רקשלא־ןםהרבאר׳רהמ(ג1ע

ת״ושבותבושתהאבוה

לעבישמןרמוח״יק׳יסןרמללכורתקבא

ןבאוהשהבשחאו,ט״יק׳יסבותבושת

.רקשלאם״רהמברה

ייפ)ןייע,וגימאםהרבאט׳גה*30

.ביויב(שיח

םירפאועבררבםהרבאועבר(י2*

ם״רהםיקספבוריכזה

ד״צ׳יסוג״צ'יסו׳נ׳יסוג״ל׳יסיטנאקיר

א׳׳בירםעב״מש׳יסוריכזהויתכודראשו

בתכה״נקת׳יסבוירזעהיבאועברו

םעטבתכםירפאוניבררבםהרבאועברו

.ש״עד״סקת׳יסבוריכזהןכוש״עיוכורחא

ן״ע.טידראםהרבארירהם״22

•גיחב(סייסאהטס)

לאעטסאןבםהרבאועבר(ח25

לשוברא״בשרהדימלת

טקלהילבש'םבוריכזמ,םחוריועבר

.םיענעהמכבי״כב״ח

רבחמהרשא׳ןםהרבארירהס240

תישארבספדנושרדמה׳יפ

•עינספ(ג•נימ*ילו(נ•סינא׳ג5(א

•ויכסש(1•עינ65(ה!ויששש(י

,זוננהרוא׳סוהנבלהרואיסוהסחהרוא

ח״אםידרותננוריכזהובשוחהשעמ׳םו

וריכזהוםיננרףנכ׳םו,א״י׳יס׳בללכ

רהזה׳יפבז״טרהו.ג״לק׳יסח״אןרהאדי

תירקםשבוריכזמוה״זם׳יפריכזמי׳׳ב
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חורתחנהשומוהרומבולמעשימללכנוניאד

ןירממרקיערמוארמאאלהיפטישבגאוורצויל

וארקםלועהגהנממהשקישאלארבדהשרשו

אצויכולאללהמתפיםלאודלויסינבסחומשנ

ואצמנלאללהמותסידאלאדועאלוםשש״מכ

.םשיתבתכרשאכםיארומאהוםיאנתהימיב

ואלט׳׳יבמהגרהשונדדצשהמ;*לכו

םרנויתוגרמהזלגיקאלאהרמאהישפנדמ

רבדלםעטתסלשיל״זרמיהושרשרקימ

םירדנלג״פי״כהנשמה׳יפנהיזמש״מנ

•׳זנילו(ב•׳ווינ(א

ברהלמהשקוהימשבןניקסמיארוםיחו

סאהימשבןניקסמאללטילחהךיאט״יבמה

ש״כו.ןכארקנה״עוניברהשמןנשאל

םירמואשיורורמללכמאצישצ״זרורמאר

.ליחמעודיכע״גלסייחנסנכנש

טיינמהנרהתרבסלףארשפאדועו

השמהלעשכל״זרורמאדהימשבןניקסמאלד

ינברזעילארמואהיהשה״נקהלואצמםורמל

ןוצריהירמאויוכוהתנשתבהלגמרמוא

דחוימהדחאהםשוד״ההיצלחמהזאציד

ובהינהימאימשמדאנהינאככ״או.רזעילא

תופסותובתכאצויכורזעילאםשטעמכהיל

׳שותהסבמסשאבט״ירהואמויבםינשי

ןאכןיאושיעןכוארק׳הרלאעמשיינאשד

.ךיראהלםוקמ

גרהירבדלאנאאנהבההתעמ

ךליאושהרנאמאלאםשתולעהלןיאדט״יבמה

ימבללכנוניאםהרבאםדוקםשנארקנהו

רמאישברהלעהשקרבדהו׳טוהרוסבולמעש

תלבקמואל״זרמךמססושילבותעדמןכ

הבוטהצעךרדברמואהיהולאוסיניאנה

ימבללכנוניאשרמוארוזגללבאונשרחה

םלועהו.השקרבדוהזיוכוהרותבולמעש

םשחנסדאסתומשבוארקךפהבםיגהונ

׳יסד״יבג״הנכברההנהו.אצויכולאללהמ

בתכו׳זנהט״במהברהירבדאיבהה״רס

ינרםיארומאבוניצמירהשהימתינאווילמ

ןרפתפיינרלשויבאשויחוחמירבןימימ

תורישהנוהרומבלודגןבלהכזוםימכחרדג

שיובתכהלימירישכמ׳סבו,ליכמתפי׳רכ

לודגהיהשוניצמאלתסירוירבדלעשיגייל

!רפשיפלתפיינאדךלאמיאםליעלוהרומב

אמתמיקנד׳יפוגתפילגאח״תןבלהכזאלרדנ

גמכי״רבבוןימינב׳רכהרותבלודגןבלהכז

ףאולאללהמןבאיבקעמריעהלשיאצייכד

בייבחהברהלעש״מכקפקפלשיוירגרג

הנמןיסחוי׳סגרהלהינימטימתשאו.ל״כע

םיארומאהללכגץמינג׳רלשויבאתפי׳ר

יקנוותכלולגןיסחוי׳סברהרעוליוש׳׳מ

ג״הנכברהךמסוילעוםישרדמבוס״שבדאמ

דועו.ונממסיאראיבמםימעפהמכשומכ

ואגיהנכברהלסומליקתועטהיהדליג

ירהשהימתינאובותכלונוצרהיהוקיתעמל
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הגבורישעהיה׳זנהא״רהמברהשודיב

׳רוי״בשרהןויצםששןודיסרצחונומטמ

ריא,חטחהיוא)ןייעו.ע״יזקחצי׳רורזעלא

•ביחב(הטה׳רהז,רקי

ואיבמ,לודגהםהרבאוניבר(א37

ט׳׳רהמתובושתבויבדרםה

.ג״עא״יקףדפ״ד

־ב׳חב(ינקהרנח)!ייע,אילידגא׳רה*38

םירפיםארקמ);ייע,ןוריגםהרבא׳מ*59

•גיחב(םירטוסןיקתו

,אגולגקיקמר׳בארםהרבא׳מ*40

.ביחב(םהרבאערז)ןייע

!ייע,וייקיולידםהרבאברהי41

•ב״חכ(תורואיטוק^)

תנהא)ןייע,רנוטטיוםהרבא׳מ*42

•ביתנ(דסח

ואיבמארטוזםהרבאוניבר(כ45

׳פשירוי״שרלעם״ארה

שריפשהארנו,ללהוניברלומידקמהרהט

.חרכומוניאוללהוניברומכםינהכתרות

׳ם)!ייע,תוכזםהרבאר׳רהמ*44

•(בהוכאקחצי

וימחןשבזםהרבארירהט(ג4צ

וריכזהורונאהברהלש

.תמשבןמיס

שיןזחתיבלםהרבאר׳רהט(י46

ערזרפסבי״כהבושתול

.י״כםישנא

םהרבארירהטלבוקטהברה*47

,לירותהתקחתאז);ייע,ינוקזח

-ביחב(תודייתש

,ןויחםהרבא׳טבדיסחהברה*48

•נ׳חב(רובצימילש)ןייע

תורמא)ןייע,קיחםהרבאברה*49

•כיתב(תורוהמ

איננח׳ןםהרבאר׳רהט(.דצ0

וימחט״מירהמלקיתודימלת

רביחריזניולהם״רהמדיסחהברהלש

אנוניעלעברוםוצעסרטנוקםהרבאתיב

םימכחתודמוס״שהיללכוםישרשלעיסו

.השמינפברהפעירטול־קשותוברת״ושו

16(ד•׳ווינ(ג.?יש66(ב•ג׳נא׳לו(א

•שיקב'ג8(ה■י

ירפסמאוהותומוקמהמכבלדהינאויתאבהו

תומשנהלכויההגלפהרודס־וקיכםילבוקמה

רחבנשהגלפהרודמודחארצוממתואצוייוכו

לדהינאיתוריעהשהמויוכוה״עאסהרבא

רבכו״מןמיסח״א•ףסוייכרבןטקה׳סנהזב

•ב״עח״יףדחססלנרהתחמשסרטנוקביתבשי

אוהלארשיתאובתתישארדונידיבהלעו

דלייכסעטבוטשיוךליאוה״עאםהרבאמ

ה״צאסהרבאןמזמוארקירשאומשהזדלוי

.לארשיסעםשליחתמהיהיבדךליאו

ןיאדל״זראשהמסיענהמובוטהמי

בקעיוקחציםהרבאהשלשלאלאתובאןירוק

רצואאיהלארשיתמוארצואדה״עוניתובא

ןיריקןיאןכלוךליאוה״עאםהרבאמע״פב

תובאהםהיככ״חאאלוסדיקאלתיבא

.תודלוהואציתובאמו

שארםימשבתבושתלעהלעמלש״מו

׳זנה׳יסץמיאף^יסרטנוקב׳כשרשאהגההו

יתראבואמוחנתוריבמל״זרירמאמיתאבה

.קודוש״ערבדה

ויניטאגםהרבארירהטברה(א35

הטלשםרכברהדימלת

׳סאוהלופלפבםישורדמדמחנ׳סרביח

ץיברהו,ת״ושמףסכהרורציסוףסכתריט

ריעבםיברןכוםימלשםידימלהבהרות

.א״עייקינולאשהלהה

יטנאלאנםהרבאר׳רהט(י36

השודקבגלפומשודקהאוה

היהאוהול״צזי״ראהיחבשרפסבבותככ

וריבודרוקם״רהמוניברידימלתילודנמ

ובריכ,רהזה׳יפרקיהרי׳סרביחוליצז

אוהורקירואאוהוותרובנבשמשכושוריפ

הראהתלבקמשחריומכושוריפרביח

ספדנךא,ספדנאלוודננהגנמשמשהמ

׳יפרוצקאוהוהמחידהז׳סתישארבלע

א׳׳דהמה״זסונקתוורצקורקיהרי׳סבברה

.[המחיר־ז;ייע]רבכש״מכל״זיאלוזא

׳יפםיכובלוקארקנוםירתסתניק׳םספדנו

א״יו.עודיכהכיאל׳זנהא״רהמפרה

ךמסומהברהלשויחא׳זנהא״רהמברהיכ

רבחמהל׳׳זןרמרימלתיטנאלאגמ״רהמ

הלבקשל׳׳זדהאברמיתעמשו.ת״וש>

•היכ6׳)וא׳מא׳גש(ג•א׳צנ׳;*(א
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יקהציד״רהפדיסזוהברהלטיונבברה

םהרבאלדסחברהונינקורמלשותבןב

ר״רהפברהויחאו,ן׳׳נפהברהדיפלה

ונרודילודנםהוידימלתכו,יקהציקחצי

ברהונירומו.ןהבהי״רהמוזינאחם״רהם

יבאדיסחהברהםעתמאהתמנחדמל

יראמאבאישארתרמעו,יתרומימא

.ט״פתתנשבוימיףוסבוינפלדמלה״הלז

ברהוםילתנןמזבשארלהנפתנאוהו

וילעארקהנקזוהרותבנלפוסןזהי״רהמ

איראלניהנפורבדהיהויפעברוצעיהז

ףקוחמהנמאנונעדיךאליתמיאליעיבד

לעלודנרובחרביחו,אעניצבותודיסח

ת״ושו .._.,ימינתוכלהלעוד״ילעום״בסרה

,םיקלח׳בשהרבאערזת״ושא״:ספדנאלו

וינינעול״זברהמתוביתכהמכיתיארינאו

טיפשלהלעו.וברויתואלפנווזוזעו

ט״פתןויפנ״ייששהםויםלשורייככותב

יברדהיתבכשאבו.ם׳׳ייחתונשולויהו

ןושארהיהאוהוותלודנףקותעדונ

הירכזלתומא׳דךותברבקנשוננמזב

ינבריפמיתעמשו(א.ה״בצנת.איבנה

ורפיסשורודבויהשל״זםינקזהסלשורי

תודיסחבנהנתמהיהותמכחלעףסונ

,ל״זברהמםינינעהמכיתעדיורתסב

ןייע׳ימלשורי(?םהרבא)אירהט*61

-(ןיצנוצעעוהי׳ם)

!״ע,לארשיםהרבאר״יהם*

•ביחב(פחיבאתיב)

יבאזלארשיםהרבאר׳רהמ*•ג

ינדרטריהםכבפהרנא׳מ)ןייע

•1?יעל(יאיןוזא

!״ע.ןהבהםהרבאר׳רהט*6*

.בייחנ(קחציערז)

ןהכהםהרבארירהמ(ב6צ

ינברמדחאליטנימיפ

רביהותובפהבברהיהכ״חאוםדרטשמא

ח׳׳כתתנשספדנוןהכתחנמ'סדמחנרובה

ברחלשםישדקןאצתיערםמהיהאוהו(ג

הלעורפסו,אריטרומיולהלואשר״רהמ

תלהתברשאשפשהאובמרמאפוןוצרל

ירפברהתושמשהןיבןינעברכזנהרפסה

^מיפניגש(ג•דיע*';ש(ב•ויויצינ{א

רביחהארומךםהרבארירהמ(אצ*

ץ״בשתהףוסבוספדנות״וש

ינודאץ״בשרהלעון״בפרהלעבתוכו

האורהרשאכרייאזנלאינברמאוהוינקז

.׳זנהויתובושתבהארי

•נב)ןייע,בייטםהרבאר׳רהכ*

•ניחב(קחציערז,^סוי

יתפרצםיוירטםהרבאר׳רהמ(ב85

לעםהרבאתכרב׳םרביח

ןרמרפסהתספדהלעומיכסהוייטניניד

ןרהא׳מויולההילא׳מווראקי״רהמ

דימלתט״יבמהברהלשודודינארטם

א״רהמו,י״בבןרמוריכזמויסאפי״רהם

,יישרעזנמהיהשםשבתכרכזנהסיוידמ

,ם״ארהןבלארשי׳מםעירטוליקשו

ח״נלרהםדהיתנולפרברכזנהא״רהםו

.ך״דרהמו

דחאהקירטםהרבארירהט(ג*4

ותבושתאיבהםירצמינברמ

׳יסבו׳נןמיס׳דללכה״אםידרותננברה

תבושתיתאצמברללשאצומכבתכ׳ד

•וירבדבירטוליקשוהקירטםהרבאברה

תבושתהאבוהא״ל׳יס׳נללכט״חבםשו

.רכזנההקירטא׳׳רהמברה

ףםוהיר׳הןבםהרבאר׳ה*

,דיסחההדוהי׳רלשוימח

.ביחג(תושפותו)ןייע

לאקזחיריכבםהרבאברה(י*6

תפסותברהדימלתינוקזח

.י״כסרטנוק,בוטםוי

!ייע,לשיפלאיחיםהרבא׳מ**ז

.(אדייו)

דימלתיניכיהםהרבאר׳רהמ(ה*8

םירומזמן״קרביחט״טירהמ

רביחו,ספדנותוכלמדוהרפסהארקו

הבורמתפסות׳סוםישורדםהרבאלשא

ןידבהבושתידיבשיו.אתפסותהלערואב

.ל״זברהמי״כהשועיניאותינוזיניניא

ןומרטקחצירבםהרבאיבר*צ״

־ב׳חכ(החונמתירב)ןייע,ררפס

ונרומיקחציםהרבארההמ(י60

.׳מו׳נ(ג•מיל0ש(נ•חינ*יגב(א

•'ע8ש(ו׳ייגאיגש(ה.אינאילו(ד
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יבאזיירהטברהונירוטוילעוגישהרבנו

דועו,׳ז׳יסא״חתוריאטםינפברהוורפסב

רותסלורודינברטייכםיקספיתאואצמנ

אלוהברהתושרדל״יהדועו,וירבד

,וספדנאלשתורחאת״ושםנוספדנ

לשונבםהרבאועבר(•זג

ברהוילע;יבתוכוםיבם־יה

הנשםיששהודחאיחודיסחהםהרבא׳ר

ויתאבהוונבדודועברדיגנהש׳׳שבהצחםו

׳סבו.[׳םתואבם־עניהןייע]ג״נףדא״חב

ריעצהינאותולאשרביחשבתכןיסחוי

וניברטתמושתתצקי״כ׳םביתיאר

ם״בםרהויבארטתונושללעםהרבא

ראקשלאם״רהטו•םהילעלאשנש

רפסט׳אןושלאיבמו״צ׳יסויתובושתב

לאיברעבוארקוםהרבאועבררביחש

לעחקורהשעטתלחתבו,ה״יאפנ

•ונטטםישורחהברהאיבטא״חם״בטרה

היההנירמםהרבארירהמ(נ74

םירהטןמזבםירצמינברמ

ס׳׳חםעוניכרדורפסבהבושתולשיויולה

תמכ״יביקבהיהל״זברהשיתעמשו.ו״נקיס

האלשנהמכחאיהוהתנוכתמלעי״גרייאזה

.ת״יחתכרעמתומדקרבדמסרטנוקבש״מנ

ובישהואוב•יתמיאחישמהלעלאששיתעמשו

םעסלואשלרזחו.ירתסוןשכלאולאשימ

ו׳׳תתימהגהובישהווזהלאשלעובישישתרחא

ינאו.ברסיאלןכלודחאכםיאבותבושתו

הנושהחסנליזברהתביתכמרייניתיאר

התיההבושתהותחאהלאשלעובישהש

•שדקהןושלב

םהרבאר׳רהמלחנהברה(ג73

,הברהםירפסרביחלאטופ

א״חש״חרהמלםייחתרות׳םבויתובושתו

ןויחש״רהטללאוטשינב׳סבוג״כ׳יס

יפטעדונהו,ח״ל׳יסוט״כ׳יסת״ושב

ינינעבםהרבאןגטרפסרביחשאוהםירפס

ברהםג,היאבג״הגכברהואיבהוןיטיג

ריזנתכםםבתוכלהישודיחבבקעילוק

ובראוהו,׳זנהברהלייכהטישטאיבט

.ויתובושתבראובטכןרהאינבברהלש

•גילנ׳לומ׳צניגש(ג•׳וז׳נ(ב•ו׳מ6׳ל1(א

ירפברהסרטנוקספדנווילעבתכשדה

ברהלרואטלןטשרפסףוסבזלהשדח

לודגהברהםג,ה״הלזיכלטארזער״ראם

ףסויבררפפברשאםרטגוקבא״חרהט

רסאמו.וילעבחביבצקי״רהטל

ירפברהוילעבתכוורצקתובורעתה

.שיעתובורעת׳להםדוקותחיתפבםידגמ

ק׳קמןהכהםהרבארידהמ*66

(םהרבאתינ)ןייע,שט&רמאז

.נ׳חנ

ןייע,תיינאלםהרבאר׳רהמ*67

•ביחב(ףסכזזתודוקנ)

ץיע-יולהםהרבא׳רברה*6*

.ביחב(דיןיהתאובנ)

םיבורביולהםהרבארירהמ(״69

הניכשההארששודקהאוהליז

ליקלו.יברעמלתוכבץקהבץעבןיט

ובלבסדאסושקשקפיאלשידכרושישה

יאדוםינימאמונאשראהבטימבהנעאינא

הימריטוקליבםרמאמוזחוכלל״חירבדלכב

הימרישהעבשהתדלויהללמאפ״מזיטןמיס

ינאהרמאויוכוםירוחשתשבולהשאהאר

.ש״עיוכוןויצאמיא

ץיוורוה•ולהםהרבאר״רהמ(ב70

לעבשודקהברהלשויבא

לעבםירוטדימלתתירבהתוחולינש

תירב׳סוהכרבקמערפסרביחהפטה

ערזםהרבאערזו,ןילחונשייסוםהרבא

.םישודקוםינלפוםםינברשדק

שאגימ׳ןיולהםהרבא־זרהמ(ג71

הארתרשאכןרטןטזב

׳יס׳זנהברהתבושתלכורתקבאת״ושב

.ש״עןינעהלעןרטתבושתםשו,ך״ז

ןביולהםהרבארירהפ(ידג

ד״באהיהםעוניכרדברה

םוקםבהלוךגוהרותרישעוםירצמב

רפסוםידרותנגת״ושרביחורחא

ירטוליקשו,ביתנריאירפסוךלטהןג

יקחציאירהטוביבח׳ןם״רזוטםעאבומ

סרטנוקולשיוםתעיסויגארפי׳׳רהסו

לודגףקותבהליטןידבהוצטתטחלס

•ויואילו(ג•נימ6'*(נ.ס״>ג׳לו(א
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קפןפמ.דיהשה׳׳עק׳יסה״אם״דשרהם

ם״דשרהסאיבהשהבושתום״דשרהטו

א״רהםלשודיבתנבילצאהנשיםש

ברהךלוהםיכסמהלעםיתחוןוסנומ

.ירדנכסא״רהם

ןורחאהןוסנומםהרבאר׳רהם*ל8

.ניזיב(םייחתואצות)ןייע

ריילפנוממםהיבאועבר(אלי•*

אוהויאמקאתאויברםאיה

'םבוס״שהלעםישודיחרביחרההמא׳׳רה

דיבזםךלךל׳פהרותרואבתמייתש

׳ושתבא״בשרהו.קלוחלוישודח

תונרבדק״פהנויוניברודההיפנחרינזה

תורנאבןייעורההןסשירהרינזה

.ם״בסרה

ברהסימ׳ןםהרבארירהמ(ב80

ינברפ׳אלתנלביקפקהבופ

י״כהטוסלעהטישרביחימינפהברעמ

רואבהפוסבווזהטישיתיארו(גתרפחנ

הדעוה׳יפתצקופ״בפרהלץפחתונלהל

חיש׳סבו,תורחא׳ספלעו(יהידע

ויהואפוילוישודחפאיבפקחצי

אירהפדיסחהברהםעהלבקבםיחנותמ

םהיתוהנהםהארנכםוקמורפלשיאלוזא

.םייחתורצוא׳םב

יע)ןייע,סחוימםהרבאר׳רהכ*81

.כיחב(סהרנא

ליקשהשםרבםהרבאוניבר(ה82

ךורברבם״רהסםעירטו

.׳ז׳יפהנוטירק׳דתורצקהתובושתב

סאיםחנ׳ןםהרבארירהמ(ו85

ש׳׳רהטתבושתלעהפנסה

/ט׳יסויתובושתבלאוסשינבורפסבןוייח

יחריהןחנרבםהרבאועבר(ז84

רפסרביח(יחייןםג)

ספדנוישיםחהףלאהףוםבהיהוניהנםה

.ט״ערתנשאנידנטשוקבניהנפהרפס

סיקילאוניכרדןיסחוי׳םבבתכשהפו

׳ןא״רהלשוינחחירזעהלאויוניברו

חסההשלש,יכדרפהלשונקזאוהויחרי

׳זיקנ׳גש(י.׳!ליכ(ג•ז׳ק<ש'ג■ס״קניגש(1*

•ו׳>איגש(ז.גיינ׳6(ו■גיסאיצו(ח

לאטוטןיטינבברהאוהונבשהארנו(א

ותטדקהבדאובטכםירשיתםת׳םרדיסש

רביחוםוצעקדקדפהיהשיתעפשו,םש

.קודקדהתמכחבםירפסהסכ

יהעמשחיקרירכומםהרבא׳ר(בל6

ימיניכלביקשןקז׳אברמ

׳אשיאלתונחהיהושרדמחיכתחהל״שרהמ

ולץרוקותינחבןשי׳יהסכותוקרירכומהיהש

ולןיארבדועטנהיהותיקר•רכומםהרבא׳ר

סהרבא׳רכעמשולישרהמשק'אהלילוסדאסט

שוריפהשרפמודאמהקומעא־נוסדמולהיה

וירחאחלשו,וירבדלכלוהעדןהטהיהובחר

יכבישהאוהוש״שבהקומעהלאשוללאשו

י״עיןנברירמאקיאמעדיאלוה״מאוה

המכחבוירבדוריאהוויפחהסתורזגותורצפה

היהישולןנחתנו,אלפואלפהתואיקבו

ןמזהמכךשמנורבדהעידויאלודיסב

חורתרוקאצומהיהוומעלפלפמל״שרהמש

לשהבישיבשקבתנשכו<הברארבגאוהש

׳רלברלוחקישלהקלהיצלישרהמהלפמ

כ״חאווהומכץאיכתוקרירכומםהרבא

ברהתאווצהמייקתנםיברםיאנהותורצפהב

המכדעלכשהרסומחקיבלולשישימו.ליז

המכחםיעונצתאוהמשלהרומרדגאוה

יהו׳הכנואשנוסוריוילעתזרכמהרותהו

.םימתבםיכלוהלבוטענמיאל

דיפלחץסנומםהרבארירהמ(גלד

היהויזנכשאלאלצבוניבר

שיו,ריהמרפיסהיהוםירצמינברמדחא

ירפסיתיארוי״בויתובושתקלחידיב

ץראבשדקהדיודיתביתכמתורות

ח״בשהו״ט׳יסגיחך״שרהפרבכו.םירצמ

הלודגהודיתביתכלעל״זברהלח״יבשה

י״כסרטנוקיתיארו.ש״ראלר״יאמ

רפסלעונאזגולידם״רהםםעחכותנש

ל״צזו״הרהסלענישהלרביחשתמאירמא

י״כץבוקביתיארםנ.׳ובותמאהתמכחב

ןהויתובושתו,םידמחנםישורדרביחש

,ט״םירהפוך״שר־םוץ״טירהסת״ושבהנה

התיהוא״עיאנידנאטשוקאתמלךלהו

ת״ושבהאריהאורהו(ד.םשדובכותחונמ

•וימא׳נ6(ג.א׳מ6'לו(נ•ו״■נ׳ש(א

-עיצנ'*(י
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הברהןכותהיהוד״כח׳יפו,וספדנםתצקו

ינאו׳ותנוכתמלעלוחהלרונעדויהיהו

ייכבםהורביחשםירפסהמכיתיארריעצה

׳ןי״רהמוניבריפיבהיהו.תוטבחהטכב

׳יסאדריפ׳דת״ושבז״בדרהש״םכשאנים

ם״בםרהימיבםג■דיהוםיסיךיראהוב׳׳לקת

ם״בםרהו,ם׳׳במרהםדוקהישפנחנו

ךאונבלוחבשמתוספדומהויתורגאב

םגמגמהמלשלשםיתמדקהבל״שרהפ

.שיעם״בסרהירבדםהםאתצקקפתסמו

ובתכז״לףדףוסןישודקבתופסותהו

׳ובוארזעןבאםהרבא׳רברההשקה

עשוהיהדשברהבתכו׳וכות״ררסואו

עיכדןייגוסדן״קזףדףוסהלחדב״פ

אוהתופסותהוריכזהשע״בארהדאלזא

לעושוריפבן״בסרהו.שרפמהורבחמה

המבומעהלוגמתחכותולשיהרותה

המכורביחו.שמוחהלעושוריפב׳יפש

תצקוספדנוהרותלושוריפלעםישוריפ

םדרטשמאבםסיפדהלורזחוםישוריפ

הברהדועשיו,הבוטתילנרמ׳סולארוקו

םירפוסיפמעמשנהיפלו.י״בבםישוריפ

דפסמהתמכחבנלפומהיהשםירופיס

׳ולועריאו,תישעמהלבקבותרובשתהו

׳יפףיסבו,ם״במרהםעםינינעהברה

.ק״תתא״דתנשורביחשבתכתלהק

קהבומהברהלרתסאתלגמ׳יפביתאצמו

תולהקבברהיהשקורס׳ןהירכזר״רהסכ

.׳יפהרביחוןוגראודרפסמתובושחרתויה

ספדנום״ירגתנששורנהרחאהזה

נילפהא״ע׳זףדבוה״כש׳שאיציניווב

יתיאריכג^ול״זובתכוע״באדהחבשב

תילכתבםהוןישודק׳סממע״בארהישודח

יכשדחהזהארו,ל״בעתומיאהותוקדה

.םישהלעםישורחרביחע״בארה

השעל״זאזוניפסיאןסינבברה(א

.םיבותכוםיאיבנלע״בארהשוריפלרואב

יזנכשאלאפרברהש״מאיבמותמדקהבו

םהלררבתנשי׳׳כבאילטיאינברו

ושוריפבדיוחלשע״בארהלשוידימלתש

לכו,ןכאלרשאםירבדםתעדטופיסוהו

דננטאוהשםיאיבנבושטוחבאצמישןושל

•ויאוא׳לנ(*

וניבראוהן״בארדרבסאוהדואלפנ

וניבראוהאלאאתילוןתנרבםהרבא

לשונתחן״בארדדועוןתנרברזעילא

דועואכפיארתבליזאאוהוםיקילאוניבר

לאויוניבראוהבתכשירזעהלאויוניברד

ירזעהיבאונברובחםשאוהירזעהויולה
•בא.*!סאיבא)ןייע.ליעל־שרופמובותככ

•כיחב(ירזעה

ידרפסעבסםהרבארירהס*8*

יסנו(א•ביווב(ווסהרורצ)ןייע

אנהיהרכזנהנרהשנתכי״כףשויירבד

לנוחהנרוםעבטלסילשלושחנרמעוהניפסב

אוהשובישהו׳םליצהלרכזנהברהללשנמנ

םילוהוכילשיאלשתופיםאשיאנתבךאםליצ•

םהלהיהיאלולארשיירעמ׳אלוהואיביקר

׳הלללפתהולנותהברולעבשנו,קזנסוש

היהול״זברסרעשנםימיינשרחאוסיהחנז

עיגהולבוחהברלדתשהוהנוריוריעלבורק

דובכבהנוריובשלארשיוהורבקואנוריול

.ע״יזלודג

!ייע,רפוסהםהרבאר׳רהמ*86

.ביחב(רפאשךורב)

דיםלתירדנכםםהרבארירהט(ב87

ראב׳םבבתכ•ש״קירהט

׳יהשו״רניריצוטח״רהטכבדהלםייחםימ

י״בבןרפאיבטשירדנכסי״רהמלשונב

אלאןכרבדהןיאו.׳ט׳יסד״יבש״ע

ברהמםיקספילשיווינבינבסהיה

ינודאלןבםהרבאםתוחךכוותמיתחו

ויבאדהארנו.ירדנכסעירידףסויאפורה

ארוקלעבו,אפוראלאןיירוארב.דוהאל

ל״זברהשדיעהוותבישיבדסלתורודה

י״רהלשוינבינבמאוהשרמואהיה

׳לףדש״עףסויתיבהאיבמשינרדנכסא

אוהואקוודואלט״מףדבש״מו,ב״ע

.היטהירבגא

סחיל)!ייע.תזע׳ןםהרבאברה*88

.ביחב(םיריבא

אלפומארזע׳ןםהרבאוניבר(ג89

תמכחיולנהתאותומכחב

קודקדבםירפסהברהרביחשקודקדה

ווק?ןלגויזה>א'*(ב•שיע׳נ׳5(יילי(א
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!ידג)ן״ע,חמצםהיבאר׳רהמ*הד

,•ביחנ(םהרבא

ברהןבויאקםהרבאר׳רהט(א98

ק״קבברהיהשוראקלאפר

שודקהןרמערזסהיהוא׳׳עיאלפונירדנא

א״דהמברהוגירוםלשודימלתוומוחהיהו

אפירהאלפלפהרותבןדקשהיה,םוהנ

תצקוםינשתורצקברטפנןיעבןהו

וששלע׳זנהברהונירומםבתכםיסרטנוק

סרטנוקביינעבינאו(ב.םוחנןוזח׳סב

וראקא״רהמשיתבתכב״טףדןזאריעי

,ארקדאסעטןנישרדןינעבסרטנוקרביח

היהאלוילצאםושרהמיתבתכדתמאהו

ילףלחתנדהארנתעכו,םוחנןוזחידיב

ונליצייהוארקדאמעטבארקמלםא

•ניחב(סרטנוק)ןייעו,תואינשמ

קבא)ןייע,יקנוקםהרבארידהמ*99

•ביחנ(תואנקזרחנם,םיכרד

הירא׳מבםהרבא)ר׳רהמ**00

.יזנכשאשקנמלקםיל

•ביחב(הטבחןיעם)ןייע

ןייע,ליטשקםהרבארירהמ**01

•(יבאזלארשייס)

ןייע,זיגירדורםהרבאר׳רהמ״*02

•כיחכ(קייצילחרא)

ןייע,וגרח(םהרבא)א׳רהמ**05

•(תובזהמניט)

סינאזורםהרבארירהמ(ג*04

םעירטוליקש,ןושארה

ומירפש״רהמת״ושבו,השמינפברה

ברהמתובושתשיםלועתנוהכ׳סשירב

,ףסויבר׳םבושאמלצומברכזוהול׳׳ז

יניסהיהוךלמלהנשמברהלשוימחהיהו

לכוםירפסהןוילנבהברהבתכוםירהרקועו

ך״שרהמלעל״שמבשישםירצקםירבדה

ונתחםקיתעהול״זברהמםהףקותב

הילידהרותדבשחרדסמהוורפסבל״שמה

המורתילודנ׳םיתיארריעצהינאו.איה

ברהי״כםתונוילנבבותכטעמכולכו

בתכץ״טירהמ׳ושתבםנ.וילעתוגשה

רסחןאכבתכשםוקמבוףקותבןוילגב

כתכאתוחידבךרדםירבכעהוהולכאש

ומצעע״בארהמונניאל״זוניתוברירבדל

וחלשותומירחאותעידיילבוידימלתקר

.םהירבדףרותוהז,יקנואסכועיבארהודי

המךא.ונתעדחזנתםירבדהםינכםאו

וילעבתוכן״במרהוניברןינסזדהנעב

׳וכובהזקצויתומש׳פש״מןונכףקותב

תמאתנוע״בארהןמזלךומסהיהן״בסרהו

.ומצעע״בארה'יפהזאוהיכולצא

םתואלכסאדאםינךדיאלליזםנמא

ע״בארמםהל׳׳זרוןידהדגנםירזהתונושלה

אלא?םהילען״במרהריעהאליאמא

ע״בארהירבדמםניאשוהייניבאכיאדהכומ

לעהלעאלדשאבותכלםירזדיוטלשו

רשרשאריששיהחכשהרמוע׳סבו.ובלי

.ע״בארהללודנדובכבבתוכשםתוניבד

רכזנהןסינבברהםאיבהאילטיאינברו

ע״בארהרביחשםירפסהסכםיריכזמ

י״כביתיארריעצהינאו,םייולנםניאש

ע׳׳בארהרביחשםירפסהעבשוסכ

ןינעשובתכםירכזנהםינברהו.תומכחב

םנמאןכםירבדהןיאהספדנשתבשתרנא

הזלעדחוימרובחע״בארהלולשי

.ו׳׳תינעמלךיראהו

-ארזע׳ן(?םהרבא)אירהמ״00

•(םיענ׳ןבקעי׳0)ןייע

.(ארסע)רקע׳ןםהרבארירהמ*0*

שרדטלםיללכ,ןונבל•זרא)ןייע

.ביחב(הבר

שי,ורזיפמםהרבאוניבר(•93

ילבשבל״זברהמתובושת

.ב״צ׳יסו׳ו׳יסב״הבםהמוטקלה

ייפא)ןייע,לשיפםהרבא׳מ*95

.ביתנ(ה6ורצ

השעגארפמםהרבארירהמ(ב94

איבמוםירוטהלעתוהגה

א״רהםו(ג,םינורחאהום״רומוירבדמ

.אנורבסי״רהטלשוריבחגארפמ

ןייע,אלםמירפמםהרבארירהמ*9ע

.גיחב(,להאהחחש)

איבהחלצםהרבאר״צדמ(י96

ןמיסג״חש״חרהסותבושת

.ב״י

•׳ס*ילו(>•וימנילי(ב•וימא׳לו(א.׳ןסש(ד-׳ונ'*(ג•גייג׳לו(ב•׳מ6'לו(א
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תבושתווילעקורמ׳ןידרפסהםחנמתוגשהו

םשו.םחנמידימלתתבושתושנודידימלת

םתוניברלודגהרייתהשודקירמאיתיאר

ותרבחמתישארבתב.לכו.םהיניבעירכמ

רשםתוניברםג.םיפיםזורחוםירישברש

םיתבהישארבאלהוךוראריש-דםאגול

ריאמוגיברןבבקעיתותואלויהםינושארה

ןורתפוקודקדושדקהןושלישרשבלבהו

םמורמהרשהתיבבו,ארקמהלשתוביתה

תכרעמבש״מכתינומדקארמגיתיאר׳זנה

.נ׳חכ(אר0נ)ןייע.ש״ע׳דתוא׳ג

ימיבבויבאןרהארירהמ(א!16

איבמדןיגמזו.ם״דשרהמ

.ומעירטוליקשוויתובושת

הגהביבוזאןרהאר׳רהמ(ב!17

תובושתךותבותבושתהאב

המודמכול״זאחרא׳ןרזעילאר״רהמ

וימחהיה׳זגהןרהאר״רהמברהש

וגתהש״מיפכל״זףסויהטמברהלש

.ידיב׳זגה׳סןיאתעכול״זןייזי״רהמברה

אימרהיהאןרהאר׳רהמ*!18

.(שאיןוסיאםירומ)ןייע

רביחירדנפלאןרהארירהט(ג119

תסגכברהד״עןרהאדי

ברהרחארואלואצישםירפסהוהלודגה

לעוח׳׳אלעספדנו,אירטואלקשוגיהגכ

לעב״הספדגהתעו.םיקלחיגשהיא

א״רהסברהלםירפאהטמ׳סףוסבח״א

הגשמהתבכרמל״זביהלספדגו,טידרא

ברהלריכהליתיכזו,א״חם״בטרהלע

ו״תןורבחק״העבותולעבותוגקזב׳זגה

יתעמשו.ותשודקוותרותרואויזמיתיגהנו

יקלח׳דלבלערביחששודקהפויפמ

ףרשנימ״חלעתצקוד״ילכלעום׳׳בםרה

אוהשודיבתרוסמשילהלינםנ.לכה

אוהו,לאלצבתחפשממהדוהיטבשמ

שירהמןביולהןמינבברהדימלתהיה

המכוירפסבאיבמורימזאד״באיולה

.עודיכוברתרותמםיסרטנוק

ןייע,וייליראםאןרהארירהט*!20

•כיחכ(זיתאינ8)

ירפושמילבאדוהניניעישרירבכעינה

,העלוצהוהחדנהםרתיוחינהוירפוש

.בותכהלענישהו

סינאזורםהרבארירהמ(א!0צ

׳טשוקבברונינמזב,ןורחאה

גילפהוא״ההנוהכיתב׳סב׳ושתולשיו

ינאו.ו״תםלשוריק״העלהלעוהנקזב

המבק״פליבקהליתיכזיתורענבריעצה

ת״רהננו״תסקוותרותמיתמסבתנוםימעפ

וספדנשתוככסהותומדקהמםסרופמכ

.םירפסהסכבומשב

גרובנטממםהרבאוניבר(ב!06

איבמטקלהילבשברה

.ליזונטמתובושת

וי־ע.ונאטורםהרבאברה*107

•ביחב(תבוחתוחילס)

טרופאפרןיבהםהרבאברה״!08

•ביחנ(הילוילבתילוס)ץיע

מבהרבא׳טריסחהברה•109

ןייע,טקלהתלבשלעב

•ביחב(סקילהתילנש)

ןייע.וניצנושםהרבארירהט*110

•(ויייליזורםיסנ׳ס)

לאובשר׳בבםהיבאר׳רהט*111

•כיחג(ץראההרש)ןייע

.הירארעשםהרבארירהט*11י

•ניחנ(םירובגהיטילש)!ייע

טיברשםנהרבארי־יהט(ג118

כ״חסיפתבושתבבהזה

.ה״פןמיס

י׳ראהדיטלתםהרבאברה״11*

•ניחב(איזריילג)ןייע,^׳ז

טרבלןביולהםינודאר(י11צ

רביתסאפתנידממיברעמה

ושוריפבי״שרוקודקדהישרשבתרבחמ

םימעפהמכטרבלןבשנודםשבוריכזמ

ינקזללכבוריכזהםינזאט׳סבע״בארהםג

תיבביתיארריעצשיאיכנאו.שדקהןושל

רשהםמורמהריבגהוגבוחאלשותאכנ

ריעמו״ציהאופןמיגבהשמ׳יגיסרספטהו

שגודתרבחמאוהוןשוגןשירפסוייגיר

•ויל*ילו(ג•ויכ0ש(נ■ה׳ננ׳לו(א

יא׳זניש(ג•הימסש(נ ■א׳סא׳לי(א

•נ׳יניגש(י
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ךותמהאורההאריויניעברשאכאיציניוב

תורודהארוקרפסבו,׳זנהשורדהירבד

.ו״תםלשוריק׳׳העברטפתבתכז״פףד

יכנ)טייח׳ןןרהאדדהמ**36

׳ס)ןייעו,הזינפילןייע,(ל״נה

י(^איריפשיאאינכ\

חיע׳ינארטמןרהארדהמ**37

•(ינארסםםירזמ)

עיז)ןייע,סילטייןרהארידהמ*!38

•גזוב(ןרהא

מ״)ןייע,ןהכהןרהארידהמ**39

•ביחב(בוטה

דיינולמןהכהןרקןא-שיבד(א*50

בורקמםייחתוחר^רביח

י״כינשקלחשידועודחאקלחספדנ

תורודהארוק׳סבו.רתיהורוסאינידמ

ן״בפרהןמטהיהן£בתכב״עא״כףד

וינפלרשאןהכהןרהאועבראוהו־״סרהו

ש׳׳מכם״במרהלעח׳׳פיהגישהונידתיבו

.הבושתדח״פזעלדגמ

ברהירבדוקדצדרמואיינעבינאו

טחוריועברןמזבהיהשבתכשןיסחוי׳ס

רידתששרופמםייחתוחרא׳סבירהש

ט״ירהלהברהריכזמול״זא׳׳בשרהבתוכ

רשאכא״בשרהוה״ארהדימלתיליבשא

מייחתוחרא׳םבל״גורן״יעלצאעודי

ח״אבןונבי״בבןרסיתיימתונושלהזיאו

ח״אבבתוכשז״כק׳יסףוסד״רו״מרת׳יס

.א׳׳בטירהםשב

קלחםחוריוניברליתיארהתעו(ג

בותכבתכשה״כתואו״מביתנםדא

ט׳׳ס׳יפי׳׳בןרמו,יוכוםייחתוהראב

ץאם״מו.ב׳׳גםייחתוחראםשבואיבה

איבמירהשםחוריוניברלםדקדרמול

היהדל״צו,רבודמכא״בטירהלרידת

.ורפסהארו״ירוםחוריוניבררודב

פינבישילררבתנכ״חאםנמא(ג

הזיאםחוריוניברןוילנבובתכםינורחא

וסינכהךכרחאוםירבחמהמםישורח

.םחוריועבר׳םךותבלכהםיסיפדמה

ןניאםירבדההלאשיניעבבורקז״פלו

♦ץוחבמה״הנהקרםחוריועברירבד

•>'י6׳צו(ג•ו״נניגש(נ־ג׳לא';ש(א

3

רידהמדיסחהלבוקמהברה(א13*

אנידוממהיכרבןרהא

שוריפרביחקבירבעמ׳סרבחמהברה

יפלעלודגרובהושודקהרהזהינוקתל

א״חםהו•םיקלח׳דל״צזי״ראהידיג

נ׳׳ח,ךזתיזןמשב״ח,שדקתחשמןמש

י״כמםיתיאררפשירפאד״ח,הרופליתש

יאריםיניצקהלצאאנודומר־עבשדקהדי

המרההחפשמינבתסאודסחישנאםיהלא

םהרשאיטיניוגנאסתחפשמתסחוימהו

ברהו.ל״זברהלשונבתבתלשלשמ

םימשלהלעו(בע״מרהדימלתאוה׳זנה

דיגמולהיהשיתעמשו(ג,טיצשתנש

•ע״יזויתואלפנווזוזעםיברםינינמיתעמשו

׳ם)ןי-ע.קמהןרהארדהמ**32

נכוד)ןייעו,ןי־ה1?(יחרזסןבואר

.ביחב(םינשייתפש

קלןיידשימריוןרהארידהמ**25

•ביתנ(רואירואמ)ןייע,ץימ

םייהפ);ייע,קיחןרהאברה**34

•(יטנאלאנ

תנידממםייח׳ןןרהארדהמ(י*3צ

ברהלשינידתיבמס״אפ

ורובחס-פדהואיציניולאביתפרצהלאדיו

בלו,תורודהמ׳דרחאןרהאןברקדבכנה

יכרסאנםשוםינושארםיאיבנלעןרהא

חצמ׳סולדועואתליכמוירפסלערביח

ץראברבעו.י״כבןרהאתפנצמוןרהא

ותמיתחיתיארוםשהרותץיברהוםירצמ

אשירשאודכנו.י״כםידצמינבריקספב

ו״תןורבחק״העינברמדחאהיהופשתא

היננחברה׳סבי״כויתובושתיתיארו

ךטסוםהברהןסזבןורבהינברפלאירפשיא

יתיארםנ.ןקזהאיפעלאובאח״רהמ

א״רהפןואנהםעירטוליקשי״כוחבושת

םעוניכרד׳סבן.םלשורישיאועטא

ת״ושבותוספדןהג״הנבברהת״ושו

תצקואבוהי״בריםזיאר״באיולהש״רהם

לערפכיוריפויאבברהיהו,ויתובושת

שרדרשאשוררפו(ח.שערבלארשיינב

רטפתחכופודפסהבםיתעלהניבברה

•גימנ';5(ג•גימא׳;ש(ב•ניענינ:(א

•׳קנ׳גכ(ה■וימאיגב(ד
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ש״פבף״ירהתוכלהלע׳יפרביהו,י״כ

.תבשדב״פמ״ההוהליגפדקיפ;״רה

תרותלעתונשהל״זולתיבהקדבפפרגו

.א״בשרהלתיבה

יארתבןנברדוהיימופבאלגרפ(א

ךוניחה׳סרביחה״ארהשםתרפסבאלה

ףדוהילארדסבירדנאפלאא״רהפב״כו

סופדבשההגהבופצעךוניחה׳סבוז״ס

לעדתצקקפקפלשיו.הפורת׳פשיר

הפבול״זבתוכן״בפרהריכזמשכבורה

דוע.לאוהרפשיירופיפסבתוכםימעפ

תעדדינפיזהסכןחכשאדשרדאתאז

.ךוניחה׳סבש״סדננה״ארה

הארנףוסבו״כשהוצמבדעדו

תנשבן״במרהוז״יםיפלא׳התנשהיהד

וילעבתוכאוהוםלשוריק״העלהלעז״כ

.ס״מאוהילואו,רכזנכליז

ינברביחאפפלןרהאר׳רהמ(־יגג

לערובחולדועות״ושןרהא

יתיארריסזיאריעבו,דבאנוםחוריוניבר

תכאלסהשעשי״כברהםתוצבוקפתוטיש

ר״רהמדיפלתהיהו,יזנכשאלאלצבברה

ש״רהפלשונתחהיהאוהולאטופםהרבא

םעירטוליקשןרהאינב׳סבו,יזאנלא

ברהואפאקסיאי״רהמוט״םירהמוש״חרהפ

רבחמהברהםיענ׳ןי״רהםונתחו,נ״הנב

.בקעיתונכשט

ינועבסהןרהאםלשהםכחה*134

(*רק1?גיה)ןייע,אלסריעט

•ביחנ

סייתמ)ןייע,ודרפןרהאריבגה*13צ

•(יטנאינאג

.אנידרקריעמןרהאונייר*!גמ

•ביחנ(םניק)ןייע

ןייע.סינאזורןרהאר׳רהמ*!37

.(םינאזוריירזום)

י״באןועמשןרהאר׳רהמ(ג138

שיאנארפקיקבט״רו

ףלאווןפינבר״רהמונבושודקםיהלא

הברוהילאברהודכנוםהיפקיקדדיבא

תובשברהןםינבר״רהמלשונתחואטוזו

הברוהילאברהו.בקעיתהנפובקעי

•נ׳ט(!וילו(ג.ז׳>9:(ב•איל6'גש(א

לעקיתעמאוהובלכהרפס(א

ףסכבןרסש״סעוםייחתוהרא׳פבורה

.רפושתוכלהשירהנשמ

איחרפןהכהןרהא־ץרהמ(ב13!

ברהיאדםחר״רהמדיםלח

יקינולאשבברהיהו,דסחתרוחרבחסה

,הנוהביחרפ,ןרהאהטכחרפתיושרביחו

םעירטוליקשו,םירבדןורכז,הנוהכידגב

רישעהיהו,;ואגש״יהטוהשמיגפברה

,׳הךאלמכוהארמוהלודגוהדות

.ותרותתלודגףקותרכיגויתובושתמו

לשודכגיולהןרהאוניבר(ג154

ש״טכרואמהלעבה״זרה

ףדםייחתוהראבור׳׳לףדהכוסא״בטירה

,םילוגלגהרעשבל״צזו״חרהמכ״כוב׳׳עז׳׳י

ב״עב״כףדתורודהארוק׳סכאלדו

בתכוה״זרהההפשפפאוהסאקפתפנד(ד
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,י״כ׳םמתצקלעוישודיחיתיארינאסגו

םהישודיחבלאלצבר׳׳רהםוא״בטירהו
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ה״ארהלתוכלהיקספיתיארו.והייטופב

•חיכסש(ג•סינספ(ב•1'ל*יגב(א
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ראובמכסינואנהתורודבאלאיארובס

רפסבהאבוהןואגאדירשברתובושתב
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ב־יהלעקיקו(ג.םהיניביארובסןנבר

ז״עריעהאלשב״עה״עףדתורודהרדס

הסהםינוחנתותלאשהשעשתוביתדםנה

תודודהרדסבש״עוהנבליאצחןיבורפסב
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לשונתהןולאטטם״רהס

ויתובושתמקלחספדנו,ןקזהיולהש״רהם

וידימלתו,תמאתרות׳סאוהםוצעלופלפב׳

היהו.הנויש״רהםוש׳׳חרהמרודהילודנ

ברהאוהודכנו,ך״שרהסום״דשרהמןמזב

השמיגפברהםעירטוליקשדןוששןרהא

ברהלשותוחאןבהיהו,ה״קןמיסבייחב

סרטנוקמריכזמךלמלהנשמברהו.נ״הנכ

םהמוםימעפלוישודהמורביחשחלשיןה

בקעיינבברהו.האיבירוסאדי״חפשיר

ינקזרסםשבתמאתרותברהלריכזמ
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,ל״גהדכגןוששןרהאירה*!40
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׳ביחב(ןיחאן*ח,קהאידגנ)
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רבסדולדיגהיסיתעדיאליבגאו
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אמיאו,רכזשיארובסןגברסיאחאבר

תותלאשהרבחמבירייאאלתותירכ'סד

בראוהתותלאשהרבחמדאוההדומו
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תיחלאשהרבחמדירכסאלוהגיאדליגמ

ירבדוחדתובותכברבכוןואגאחאבר

פ״עהיגחהעוטדימלתדש״מו.ם״בשר

ימלאדרמןלי״רשילארירשברתבושת

ברתבושתיפלעאלסאךיםסגםישודקמ

תבושתבדיתרבזגבוש(א.ד״עד״מףד

.ןואגםשבארומאל׳יפא,רגבמארירשבר

יפטדלאוששוגיברלעק״קותו

יארובסןגברטיאחאברדרמימלל׳׳יה

לעבאוהשרמולוחירכהימודוחל

ןושמשוגיכרלןגיזחןיכהו.תותלאשה

םלועתומיקלחתמדקהבתותירכרפסב

רובחלעשעמופיסוהיארובסןגברדבתכש

ארמגהלכשןישודקתלחתבוסכישאבר

םתעדמופיסוהשםירבדמל״גמףסכבדע

תומוקמהמכבדומלתכןכוסתלבקמוא

.ל״כעיארובסןנברמאוהיאחאברךירפ

ארירשברימנהבתכןישודקשירדאהו

םיגושאדחןמימיקמתרכזנההבושתבןואג

יארתבןגבריקתפויישוקךגיאלכד

א״בטירחו.ש״עוחגיעבקווהגיצר

וגיתוברמוגלבקבתכןישודקלוישודחב

איההארוהרתבדיאגרדעןייגוסאלוכד

והיאוהליגתוהיאארוססןואגאגוהברמו

תדרוםדאתגקתוגיקתיהוםויבואזוגכרםאד

.םיגואגההביגיהגד

ברויאחאבר[יכראובמהגהו](ב

ילוגלג'סףיסכבותכו.ווהירתאחבשמאחא

אוהול״זקורסי״רהממלביקשע׳׳מרהמתומשנ

ונקתנלארשיךלמבאחאמחאתויתואשסופדב

דחארישעבנאתויתואו,אחא?רויאחאברב

,םהריאומשהזול״צזי״ראהוניברי״עןקתנש

אוהאחבשסאחאברדתעדירבכו

תובושתמראבתמכתיתלאשהרבחמוהינ

(א״ד)ןיסחוי׳םגהאביכןואגארירשבר

םיגואגהןמזבהיהדםשראובמו•ח״פףד

ץראלאחאברךלהוםיגואגהמכרחא.

רדסביכעודירבדהו.ש״עיוכולארשי

ארירשברלעיאדוךומסלשיםיגואגה

י״שרירבדבםאו.יוהוהייגיסדןואג

ברםימעפלבותכםילודגראשותופסותו

ואאפטישבגאאוהתותלאשכיאחא

.קיתעמהתועט

ל״צזי״ראהוגיברדהבןהדועו

ו״חרהםלודוסהלגוברבד׳החודרשא

אוהויארובסןגברטהיהיאחאברדל״ז

ברויאחאברךירפרסאקס״שהןיגסיד

.׳א&ילז(נ•׳זניגש(•



איםילודג
ןתכרעמ

,אירטליבריבאוהילארירהמ**8ג

•ביחג(,!םרכהרה);ייע
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תורהואןקיתןואגיאהוגיבר

לארשיתיבוגיחאםהבוקיזחהותוצמל
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קתשורסאיגםזהפכםיגוקההוםירבהנה

ינשרשעמותורשעפדהארגו.תותכסמ

ה״זפש׳׳םמחכומיכהותחאלתובשחנ

הסלשלשותטסבי״כבוסופדבל״סחבל״ז
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שרשויתובושתבןולוקי״רהמירבדמ

י״רהמוו״קירהמןמזבהיהשע״קוט״סק

ארוקרפסבכ״כשיתיארבוש.אגורבמ

.תורודה

י״רלשוגבאוהןנחלאוניבר(י448

תבושתב׳יעותופסותהלעב

לאומשיברוגבו.ב״גשרשןולוקי״רהפ

נ״חויתובושתבץ״בשרהכ׳׳כוןגחלארב

.ו״מרןמיס

(הרחס•ידפ)ןייע,ןנחלאמ׳גה*449

•ביודנ

תיכזהייבאהילארידהמ(.י450

׳יסב״חהשמיגפברה

השמיגפברהותבושתלעםתחוו״ג

.י״.נקיפםש

יראדנאפלאוהילארידהמ(ו454

יגברטדחויפהדחא

רביחסיגאזורי״רהמברהןמזבאגידגטשוק

רדסווהילאמבתכמוספדנוהבדדםירובח

.השמינפברהדימלתהיהווהילא

בוט)ןייע,קדקדמהוהילאד״458

•כיחנ(,נוזמש,פע8

•עילא׳כש(ג•וי׳סגיג!(י■גיל*ילו(א•/יא'ל1(ג•׳מנינש(ב•נ'•בילי(א

•וימאיגש(י•*ינ86(הו•׳ננילו(י•0׳סאיגש(ו•׳יניש(ח•ניכא׳*£י



םידודג1
[תכרעמ

.־־רשממ׳גהיוהילאמ׳גה*167

•(־•אלר־יאםירומ)ןייע,קא1ל

רביחןילבולמוהילא־ודודמ(■!68

ספדנווהילאדיזו״וש

הברהולויהו:יעתתנשםדרטשמאב

היהוו״ת;ורבחק״העבוהילאלעיוםירובח

.םשותחונמהתיהוהרותבוהנקזבנלפום

רבחמהברהיולההילא־ןירהמ(ב169

ת״ושרביחויאדלכרמאמ

רחאוםינמיסא׳׳נתויהווהילאיבדאנת

,ןרהאןקזםשבםהמםרומהספדנןמזהמכ

אציאוהוילאספאקהשמברהדימלת׳יה־(נ

םוצעהתקולחמבןוליקי״רהםדננוברעשיל

י״רהמת״ושבראובמבםהיניבהיהשברו

ס״ארהםדיםלת׳זנהוהילאי״רהם׳יהוןולוק

לשאימחהדסיאוהוםיפלאלםירישרביחו

תונהמינלוקלחוןחתיולרביחו.אינםור

הניבשהנחמלארשיהנהמהיולהנהמ

תוביתףלאמהשקברביחו.ם״רויקרפו

ף״לאאיהות״יבבתוליחתמתוביתהלכו

ןמינבברהש״מכיולהת״יבהארקות״יב

ךיראהששוןרהאןקז׳סלותמדקהבלאטום

וירבחםעהנמתנליזברהו.ברהחבשב

הנידנטשוקבםינברלם״ארהתריטפירחא

.ט״יקןמיסןרהאןקזת״ושבחכוסדב

ר״רהמברהםעירטולקש'ה׳יסםשו

לשוברוןרמלשוריבחלאירוקידלארשי

.יזנכשאלאלצבברה

ק״קדבריוי־להןוירהמ*170

איסרנ)ןייע,אירדנאשילא

•ביחנ{■ה־^אד

יברןקזהיולההילארידהמי!ל1

ה*לא׳81׳<״ע,ס״ארהלש

•ךוונסנ(יחרזמ

ןמזביחרזמהילארירהמ(ג172

יבעודיוילאספאקםירהמ

וק״ירהטת״ושבריכזמשסנרפהילאר״רהמ

הילאר״רהמדימלתאוהו,סיארהאוה

ת׳׳העי״שרלעורואברביחוןקזהיולה

תובושתםיקלחינשוג״םסלתופסותתצקו

*ימניגש(ג•וילםש(כ ויזא׳נ6(א

•היל*יגש(י

םשבומעלפ^פאנידנטשוקלותודהיב

וספדנו.ןיטינהתוטש׳םבש״םכיתיס

וישורדותוקומעהויתובושתיקלחינש

ותבןבו•ודבאנויריבחבורךאםידמחנה

.השמינפברהאוה

קיקדריבאוהיל^ןמ׳גה(*!6*

יבצמ״גהלשונקזםלעח

׳סניקבהיהו.נ״צןמיסויתובושתבש״טכ

יתעמשוסכ׳זנהודכנש״מכארינאדנוהריצי

רכשןואגהלכונכ•יסמעמששןייממר״ונעמ

והלאר״רהמןואגההשעשתואלפנל״זסיר^א

ךרוצהשעלמיתמאתיכעמהלבקחכנ׳זנה

ןמיסב״זיןיינעיתליאש׳סניתיארו•הננשו

רנינהותואיכל״זוינאנרהמעמששנ״ס

האר׳מהוהילא׳מןיאגהייעהריצי׳סי״ס

כירחיאלשאריתנודאמלדגוךלוההיהש

גמו:טבחנווחצממסכהקתנןכלעםלועה

ד״ויתכרעמתומדקרנדמבש״מעו.הירשעל

נ״עד״סףדחנרהזנןייעוד״כבך׳׳זחוא

.שיעהריצי'סי״ערצינשהזלטנמדציכההנהנ

!״ע,ז־דיבוטהילארירהמ*!64

•ניחנ(דודשוקיןי)

ו״ע,לארשיוהילארדהמ*!6*

יכיחב(ותיילא^וק,והייןאאסב)

דחאןהכו־זוהילארירהמ(נ166

רתוירביח,רימזיאינברמ

,םיעבראלךומסהרפסמםירובחםישלשמ

ךלוההיהשםיינעללודנסופורטופאהיהו

קלחמוםיריבנהםדילעדילעץבוקו

וית־שרדבןועמבישהםיברו,םיינעל

םדאולאברבכו.ונושלקתמוויתוחכוחו

קשנושורדהדהאקישםויותיבבלארשימ

היהאוהיכברהליוהלעיריולרסאווידי

יעמשבהזהםויהוהריבעתושעלןכומ

וספדנו.יניעוחקפנויביתרזחןודאהשורד

,רסומטבשסהווירובחבםירפסהזיא

שרדט,הקדצליעמ,א״חתויפלתשרדמ

ונירומןמזבהיהו,והילאתדגא,והילא

תנשבותחונמהתיהו.יקחציא״רהמברה

ונירוטשרדהאביכהעומשלאוטיפה

יככותבודפסהב'זנהיקחציאירהסברה

.ב״בוחק״העםלשורי

•׳צ(נ•גיננ׳לו,*ילוס1מפ:ה(11



ביםילודג*
תכרעמ

ץערדהיה,גארפק״קדד״באש״ארה

ק״קדד״באוהבישישארוגארפק׳׳קב

ספדנאלוםיברםירובהרביחו,ץטקיט

תוטישו.ר״אהברהילאואטוז־ילאא׳׳כ

לשוסיגאוהו,אפרוחךרד׳ססתצקלע

.בקעיקהברה

יגב־םאריפשוהילארידהמי*82

•ב׳חב;והייןאתנרנ)ןייע,ןילופ

(;יש=שינ-גר)ץיע,רזעילאיבר**"5

•'שתואנ

,הליבאידרזעילאר־רהם**8*

ןייעו,!,;הי?(ישע׳ןםייח'0ןייע

•ב״חב(םייובג;ג0)

.אימרהיחארזעילאר׳רחמ*!8צ

•׳:*אידיסיאסייומ)ןייע

רביחאחראןרזעילארידהמ(״*80

ויתושרדיתיארוהברהםירפס

אוהשםשבותכוי״כויתובושתמקלחוי״כ

ה״זמו׳זגהברהו,וירובחםםישפחמדחא

עבראתירקבתחאהרעמבםירובק

.ה״בצנת

רביחיזנכשארזעילארדהמ(נ187

פ״שהלכלערזעילאקשמד

,רבלןילוחלעספדנולופלפותוכיראב

רפסבואבוהץטיכהתופשבוישודחו

.החטשר״רהסלתופש

,אפורא״רברזעילארידהמ**8*

•ביחב(יההשעכ)ןייע

קחצירבןואגהרזעילאוניבר(ג189

םילהת׳יפבי״שרוריכזה

.ז״ערומזמ

:״ע,לודגהרזעילאוניבר*!90

כיגייעו,ןלז6(ייתוליימדג)

•ביחב(םייחתוחיא)

ןיינ,,ןגישדרזעילא׳רברה*191

יניחנ(יזעת׳ם)

ינ־בר)ןייע,ןזחרזעילאוניבר*!92

•(חקויהםיעניזעייא

רשאאוהךוממרזעילאוניברה!95

רביחוץנאשתופסותרציק

אוה׳סותןוילנבש״מו.ונידיבשתופסותה

•ו׳8אילו(ג•יי;06(נ•גינאינש(א

•ו״גא';ש(ד

הברהדבלכסופדבהזלכורפסמה׳סו

׳ושתבש״חרהסבתכו•׳ספדנאלשםירובה

לבוקמאוהשא״עה״קףד׳ג׳יסה״א

ם״ארהירבדויניעבויהל״בירהמברהש

ליקשם״ארהו,הרובגהיפמהשמכלוכיבכ

.ביבח׳ןי״רהכורקשלאם״רהמםעירטו

םיחנמוו־דיל^זוניבר0•!ז5

ויתובושתבאיבהסיררנולמ

׳ספו״מףדםיטפשמ׳פהדוהיתחנמברה

.שיעםינקזתעד

םרגמריכבוהילארידהמ(־!74

םייחתרותבותבושתהאבוה

.ו״פ׳יסנ״חש׳׳חרהמל

איבההידבועהילאר׳רהמ(ג!דע

םידרותנגרפסבותבושת

היהשהרצקבבתכו׳ו׳יס׳דללכה״א

׳סבהבושתולשיוהוצםתוחילשבדורט

לעהטנפהב״כןמיסס״חםהרבאערז

.ל״זרבחמהברהונירומתבושת

ןמזבאדלופמוהילארידהמ(י!ד6

ילתפנ׳םוםייתנפואד״רהמ

תובבוםיערז׳יפרביח,יבצרירהמוץ״כ

ותדיקשתגלפהמינזאהעמשוימלשוריהמ

.ותשודקו

׳0)ןייע,ןוקלפוהילאברה״!דד

•(ךישייאהשמ

!ייע,יתפרצהוהילארירהמ*!ד8

•(יחפיוזהלאייו׳ם)

ןבילאספאקהילאר׳רהמ(י!ל9

אידנקיגברמהנקלאר״רהמ

תקבא׳סבןרמ׳ושתכותבושתהרכחהו

ד״ם׳יסבו,ג״ס׳יסבןרמבישהולכור

תובושתבןייע)תפצינברלהבוטקיזחמ

(רחאאוהוה״ג׳יסוד״ג׳יסא״חם״ארה

.׳ב׳יסםתר״רהם׳ושתבןייעו

ןמזבובוקוהילארידהמ(י!80

רטפנויראדנאפלאי׳׳רהמ

איחרפןהכהא״רהמש״מכט״מתתנש

.והילאתרדאת״ושרביחוט״ישורדב

ברהןבאריפשוהילא־ץרהמ(ז!81 אוהןואמדכנףלאוורי׳רהמ

•ז׳שא׳גפ(ד׳סויב(ג•׳מניש(נ•איגאילו(■

•אישםש(ז•םישאיגש(ו•אילאילו(ה



םילודג תכרעמ
א

םיאיבמתורצקותוכוראם״רהמתובושתבו

יקספברתויבו.לודגםשמתוכלהיקספ

הילוכהיטופבהיתמכשיטנאקירם״רהם

םישהלעתופסותרביחפ״ארםגו.אמוי

.י״בןילוחלויתופסותיתיארלדהיגאו

.םיארי׳םרביחרכזנהם״ארה(א

יתיארוגאוגולידם״רהםשרקהדיתרהטמו

תומכםפרגאלוםיארי׳סלשורדפוגישש

ארוקה׳סבכ״כוברהורבחרשאכאיהש

םפרגשםיארי׳ששעדוניבכו(כ.א״כףד

י׳׳כםיארירפסת!ארליתיכזו.רוצקאוה

םהשלארשימי״כירפסךותבואיליםב

ךלמלשהרקיוהלודגההקיטואילביבב

השמחמרתוישיםשש)ץייאפריעבתפרצ

תותדהלכמי״כיצבוקםיפלאםישמחו

םתלחמבוםיאלמםירדחהמכתוגושלהו

רתויובש*ני״כלארשיירפסמלודגתיב

רפסיתיארםשו(וגלשסי״כםיפלאיגשמ

ד״םתובולודגאוהואוהשתוסכולכםיארי

יאדוהיברךרדבךלהשםשבתכוםיגמיס

תוצמהסכללכותולודגתוכלהבןואג

אוהספדגהשהמודמכודהאןסיסבםימעפל

׳סביתיארו.׳זגה׳סהשילשמתוחפתומכב

םדרטשמא׳דביעז״לףדהלבקהתלשלש

היהשהארגהזהרודבשם״ארבתכש

ותויהוגעדישדקירבבקעיוגיברדיסלת

ח״לףדבשימלעךמסו.ל״כעי״שרדובר

בתכגורתאיגידםיארירפסבם״ארשב״ע

חיגשהאלו׳וכורקירבבקעי׳רןקזהירוס

בתכשי״שרירבדיתייסםיארי׳סבםשש

׳יהשתמאהו.םשראובמכ׳וכוןקזהירומ

םשמחילףדםשאוהש׳׳סכות״רדימלת

.טושפהזויי״מגה

,גרוםשלקיגםןינרזעילאר׳רהמ**98

•ביחג(רזעיי?*תנעט)ץיע

אוהזתנרברזעילאוניבר(ג199

רבכוןיסחוי׳סכאלדון״באר

ויפבןהוד״יףדתורודהארוק׳סבוגישה

ןיאו.יי״סגהויכדרסהירבדמת״וחכות

רפסיכדעאוהוןאכורפסדהזלךרוצ

ליקשורזעהןיבאוסשהזוספדומן״באר

ס׳׳כשרםעואבומלאויוגיברונתחםעירטו

•נ׳י6׳גש(ג.ז׳נביגש(נ■*ינאיגש(א

תורעגולא׳פתצבוקמהטיש.וישודהמ

.ג״עג״סףד

!״ע,1־לוטמרזעילאוניבר*194

יריהב(תופסות)

םוחנבקעיךרזעילאר׳רהמ(א!9ט

דימלתינרידגיאק״קבד״בא

ילודגמו,רטירטשבקעיר״רהמדיסחהברה

אלפומהברהורפסתליגמביהוידימלת

המלשירבדרבחמהברהםלששירהמ

ק״קםד׳׳באאוהוםלשבלתוכלההנוש

תעל׳ונהא״רהמברהו.ו״יהםדרטשמא

שארליהיוםלשוריק״העלהלעותגקז

ותרותתלודגףקותואריגיעוםיגשרשעכ

שממוימיףוסדעוותוגתונעבורוותדיקשו

עיגהוהבישיבלפלפמוםיקספבתוכ

םישדקלעםוחגןוזחרביחו.תורובגל

םיערזלעולדועו.וספדנותויהמו

םישורדורוטעוםיבסרהוירפסואתליכמו

.יוכות״ושו

הי׳יבאראוהיולהרזעילאוניבר(נ196

ן״בארלשותבןבאוהו

ןייע)ןלהלש׳׳מכלאויוגיברהיהוגתחש

קחצירבלאויוגיברהיהאוהו.(!יגאד

ומכוט״כ׳יסהבושתבל״שרהטש״מכ

ףדףוסתורודהארוקרפסבחיכוהש

יברברזעילאוגיבראוהה״יבארו.ד״י

.יולהלאוי

ןושמשוגיבדדימלתה״יבאר(ג

ירזעהי׳בא׳סרביחוץיממרזעילאוגיבדו

ותואןיריכזמירזעהיבא׳סו,ףסאי״בא׳םו

.והייםעדורוטהוש׳׳ארהויכדרטהחבשל
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רמאדהיסונאיההמףוזנדשריסוומויקב
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ליאשיכווימיבתשקההארנאלשרמולהיששנל
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בתוכש׳׳ארהדבישהוינקזונקזיבאלתורקל
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הזקר,ומוקמןאכןיאוריבדהביחרהלשי

גהנמלעהימהי.דייהםינשהמכיכרמוא

תורבקלגאה׳׳ראהיזבןיללסתמשלארשי

א״דןומללשחהנואש״קתורקלןיאוםיקידצה

א׳׳ע׳יכח׳׳אבש״מכתוריקהתייבואתמלש

הזנאצויכו.דבעידבףאאציאלס״במרהלו

ה״עאאדךלמהקמע׳סבשימלעהימתיתייה

י״ראהועברהשעשהשעמלעןכיןינמםילשה

םידיסח׳סביתאצמשדע.אצויכינ״כהבבל״נז

הארנהיהשודקהוניברבתכשט״כשתת׳יס

ןיכירכתבאלותבשבשבול׳יהשתודומחידגבב

םייחםיארקנםיקידצהיכשודיקמב״ברטיסז

•ד״כעתוצמהןמםיששהםהשםיהמראשכאלו

רתויו׳זגהתוריקחהלכבונתעדחונתהזבו

׳סןנירמאדיאמשרפלרשפאהזבו,המהמ

םיתמבניתכדיאמןנחויר״אןיקילדמהמב

הרותהןמיששחהשענםדאסמשןויכישפח

ירפסבןיהוינעבאנביתכרבכו,תיצמהןמו

הזרמאמבבקעיןיעהלמסיניעחתסןטקה

התיהויאמיפבאהלימדיעיננרדיפלךא.םש

מידנאישודיחבא״שרהמש״מםידקנו׳ראבל

םדאןיאתוריבע׳ג׳ירמאדאהאטושפטג׳פ

םדאיוהדםדאטקנמלקיירד׳ינוםוילכבליצינ

ל״קןנחוי׳רו.ץלוצינסידיסמהלבאאמלעד

שריפהזלוסישפחםיתמהלילוהדבותכב

לליבוםיתמסהסיניעהארמלשםיתמבהנוכהד

דיסחבאלאבותכהרבידאלדסייניניביםידיסח

לבאישפחינוניבהאוהדישפחדחאהינוניבו

׳פש״מכוםשתוצמהםייקמוישפחיניאדשחה

ןנחוי'רזמרהזו•םיללפתמתובאהשםילעופה

אמלעדשדאאקיידםדאתמשןויכורמואב

.טושפטנדאיההאא״שרהמש״מכדישחיקזפאל

ספדנשונידיבשרפסה,ן״באד(א

םייהגפואד׳׳רהסןואנהע״שתנשגארפב

ג״חבקעיתובשת״ושבהאביכהבושתב

וימימשתרפהבראדהסובתכה״ס׳יס

•מ'0א׳*(ג•איסג׳גש(נ.׳נליכ(א •׳מנילי(א
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בדוםוצעילופלפבהשדחהלסשלע

אוהרושרוכביסו,רושחבבתואובת

אתדגאואתעםשםיקסופותוכלהישורח

ןואגהו,תותכסמראשוןילוחתכסמלע

שרהמו.ודודרםהיהםייחתרותלעב

ד״ימע״שקלחלעםירגכירפרפסספדנ

.וחבשתצקמ'זגה;ואגהלחבשוללהמםשו

!״ע,הדמלשרברדנסכלא*210

•(גרוכנטתמ,ם'רהמ)

,שדחד.י•.)ןייע,רזעלארידהמ*211

•ביחב(תוריאמ0ינפ,רואתונתכ

דימלתירכזארזעלא־דרהמ(א213

ךססגוםיגאסףסויר״רהס

ויתובושתבט׳׳םירהמוריכזמובריבי׳׳רהממ

ןיגעבםידרחהרפסאוהשודק׳סרביחו

ךיראהו!ישובכירבדוםהיפגעותוצמה

לשלתשנונממו,ץראבתוגהונהתוצמב

.עודיכןאבצאם״רהסלהדותחבוזרפס

ולושענשתואלפוותשודקמונעמשו(ב

.א״עיאנידנטשוקב

ןמדןואגףולארזעלאוניבר(ג215

ואבוהויתובושת.אימפסא

תוספדנהםינואגהת״ושקדצירעשת״ושב

.שדחמ

ןייע,אזימרגמרזעלאוניבר*214

•(חקורסיעכרזעילאוניבר)

איבמשןודדוומרזעלאוניבר(י21צ

אוהוןומדקברהיהיכדרמה

םעירטוליקשותופסותהלעבי״רדימלת

ןמיסןושארבט״יבמהברה,חקורהברה

תלודגעידוהלהזלכו.ב״עט״פףדז׳׳פק

.וירבדהחדשןרסלעהמתול״זברה

ס״לאשמינידבה״אלויתובושתבל״זןרמו

תומוקמהלכמותלודגעדיאולוםגשבישה

אלשרוחאלבוסיהזיגפמאלךאהרוהרשא

.הבוטנמ׳רג״עח״גףדש״עוילעגישהל

אבוהיאחויןרזעלארידהמ(ה216

׳יסןדמללכורתקבאת״ושב

רפכמו.ד״סק׳יסוה״ק׳יסוה״פ׳יסוב״ג

ותלעמרכיני״כל״זו״חרהמלתונויזחה

.ט״יבמהברהתובושתבםגרכזוהו

*־לאומשרברזעילאוניבר(א205

וגיברלשובראנוריומ

תובושתהמכבוידבראיבמוץ״כרודגיבא

•י״כב״הוא״חבטקלהילבשברהאיבמש

ב״עטייפףדו״פק׳יסא׳׳חבט״יבסהברהו

לאומשדברזעילאיברחקורבש״טדבתכ

׳יכדרמהמחיכוהואנודרומל״צאנוריומ

בותכתומוקמהמבבטקלהילבשבךא

םימעפךכלבשקוחדאוהשהארנואנוריומ

ךירצו,טקלהילבשיקלחינשבס״טהיהי

•בטיהשפחלוהזבבשיתהל

ןייע,ףסוירבםיקילאוניבר*204

.(ןתנרברזעילאוניבר)

בתכימהםביקילאוניבר(נ20צ

׳יס׳אללכהבושתבש״ארה

לאלצבוניברודומלתהלכשריפש׳ח

ושוריפאיבמי״כולשםישדקרדסיטוקלב

ט״כ׳יסל״שרהםת״ושבוםישדקרדסלע

י״שרלשוריבחהיהםיקילאוניברדבותכ

.ש״עדומלתהמםירדסהעבראשריפו

יברברהןבםיקילא׳רברה*206

•כיחב(ינוקזח)ןייע,םחנמ

׳םהרבאמינהבעשילא׳מ*207

•ביחכ(סינשיפ)ןייע

וקילאגעשילאר׳רהמברה(ג203י

ברהםריכזמותובושתרביח

,ןרמדימלתהיהאוהותומוקמהמכבג״הנכ

המבבלכורתקבאןרמת״ושברכזומו

תפציגברםעםותהוד״פ׳יםבםהמותומוקט

תקבא׳םבםשםתעיסוט״יבטהברהוןדמ

םירישהדיש׳יפספדנוד״כק׳יסלכור

.ל״זברהל

רושרדנעסרדנסכלאמ׳גה(י209

תואובתוהשדחהלמשרביח

תנשאווקלאובספדנורושרוכבורוש

תויפרטוהטיחשלעאלפנ׳סאוהונ״צת

ויניעובליגרהוםיקסופוס״שבםינינעו

לודגתואיקבורשיןויעבקימעהיכוזחי

השדחהלששיסו!םינידישורחהמכשדיחו

ברהד״עםירצקםימעטבםיעררוצקאוה

בחררואבו׳יפדושתואובת׳סו,שובלה

■׳וגיו(ג•שיעל׳חג׳לו(נ•׳מאינש(א.ן׳פל6׳לו(ג•דיויא׳;פ(ג•מילאילו(א

י!ויכ•ש(ה•ג׳כ6׳לו(י.!יפגיגש(ר
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ןזיארשאהבושמהיכרדרומאהיסלטץפחה

וברמוברווברמסליקתקרהלעבוניבררקימו

ייראהברהךיאכ״מייניסמהשמלהכלהדמ

ינינעבשדחךרדולתושפלולש״רוסליצז

תאמחלכלוןופלכלהילפראיבוהבושחה

דצלןילימאצויכווהמשנישרשבומנססושמ

האראוהכ״א.אלפואלפהללמיהאליע

רשאירווחאביריהזסיינבלהתנוכתמןיקתהו

תואלפמאצויכושדוקהתימשרפסמבולםצ

לעןידיעסןמצפםירבדהןהןהםיפדסיממ

ומייקתידציכו.ןממוקבוןנוינצנןתותימא

.וללהת״וארקמינש

םייתםיהלאירבדילאוולאיכעד

םירמאנהבושתהיכרדבםינפלםינפהמהו

רהויוהרובגהיפמיניסבוניברהשמלתמאב

וניתוברםילודגהתורואמהוליגרשאמרתויו

יפכתוערפיסרפבותוללכנשיושיםירכזנה

תומלועהבצמיפכוותמשנךרמיפכוסדאהךרמ

ותנוכוותאנהיפכוורציףקותיפכואיההתעב

הנהכוהנהכוומוקמרעשלאווריפלאונצמיפכו

וילוגלגיפלרפסמוכרםייונשוםיערפיסרפ

תוללכיללכךרדםנמא.אצויכוןירנישרשיפלו

םהירנדםייקמהוםירכזנהוניתונרונלוליג

סיהלאותענכהוותמרמתותימאוותנוכנוענ

ותומרשאןקתלםחרמןהוןנוחןהולהארי

המתדכדירפהרשאדחילורזיפרשאסקללו

ס״ירהנוימחרולכאלואוהםוחרלאיכתופעל

.םיריינחרס״ירואי

ןוזחלכםתסנםינושארםימילסלואו

איהוה׳׳רמסנותמאהתמכחהקומעההמכחהו

םישרשהזיאןנבריעדיתורודהישארוה״המתנ

ייבשרקילסירחאדרהזנורמארבנותוללכב

.אענצאלתרמשמלןמרמועהאלמא״כראשנאל

רשאכווזהמכחלארשימהקספאלשםגהד

ףרצמ׳סבאידנקמר״שיםלשומהברהךיראה

םינואגהירפסאינהרשאוהלעהרשאהמכחל

,ךרואנש״עאצויכותמאהסמכחנורנימש

תוללכיללכנאענצאלתרמשמלהיהלכהמ״מ

ןנרמהםעמתומלועהנצמיפלורודהיפלו

יכרדדיסחההדוהיונינרלהלגתנאצויכו

ומואיוכוונרמונרמלנקנראשנוהנושתה

אלשןורחארודליוארו׳היניעננוסהךרדה

תונייעמותמאהתמכחנךבלכהעידיסהנהיה

יוושץנעלןכו.וחתפנאל!יידעהעכחה

(ייל)ןייע.רילקהרזעלאיבר״217

•זן'יקתואב

רזעלאר׳רהמדיסחהןואגה(א218

לאומשברהןבאקאדקכ

םיאלפנםדסרחקורהשעטרפסרביח

היהשכוסיפדהותמאהךרדלעתוינשמב

תפצק״העלהלעוב״בותי״אלעסילןכוס

תואלפניתעפשוע״גלעסנהנשרחאוו״ת

.ותואיקבוותודיפחמ

חקור׳סלעברזעלאוניבר(ב219

הדוהיוגיברלשונבאוה

דימלתאוהוסוםינולקוניברלשודכנ

וסוחיתלשלשו.דיסחההדוהיוגיבר

ףדוד׳׳יףדהמכחלףרצמואיבהותלבקו

ובוהרותה׳יפולשיו.ייכחקר׳סמו׳׳מ

היהו.י״כויתיארינאותואירטמיגוםדמד

וגיבראוהוח״צקתתםיפלא׳דתנשב

רשאאישימדייוריעאיהואזיםרגכריעלא

ארונהשעמייעךכםויההמשבסוה

ריעבועריאשםיסנהשעמרפסבבותככ

שירבש׳׳מןייעו(ג.י״כויתיארו,יונה

ןייע,ש״עויתוברםהימשיירתכרעמ

•ביחנ(חקר)

חקורה׳סרבחמהרזעלאוגיבר(י

לבוקמאוהשיכוןדוםותולפתה׳יפרביח

ברווברמלביקשדיסחההדוהיוניברס

וניברשםש׳בו•ילוקפהןועמשדעברכ

דיסחההדוהיוניבריבאדיסחהלאומש

דעוברמלבקשןזחרזעילאוניברמלבק

ברהכ״כ.ה״מגרולודגהןועמשוניבר

ש״עב״עד״יףדהמכחלףרצמ׳םבר״שי

.תוכיראב

ופוסבפ״דם״רהמת״ושבבותכו

ברהלבקהבושתהדוסישב״עג״יקףד

וניברמהדוהיוניברןברזעלאוניבר

לאומשוגיברןבהמכחהבאדיסחההדוהי

סוסיגולקוניברןבאיבגהשודקה

הסהול״זקחציוגיברןבןקזהא״ריפשמ

םכחמםכחןואגמןואגברמברולבק

.ל״כעיניסמהשמלהכלה

לעהמתחלאשארלףולאשונאהתאו

•ו׳סג'>ו(ג■הי?־6׳#(כ•מ׳1>ג׳גבז*

<מיי*יגפ(ו
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רוכזוהילאו,המימםיפקומשרשהיכאלמו

לאשיהרבדיר:אכוהלשיחרתמהוהבוסל

הולטבילוונביהניאוהרזנרזוגלוכיבכווהער

רמןיכשומהת״ורהנוימחרביפקתמווהד

עודמו.ה״רצלתויהללדחואמלמםסבתאד

םתואברתתסמדודאלהישיןבאיאלששוב

.םימיה

שודקהרהזה׳םעודמרוקחלשידועו

םינואגהויארונהןנברוםיארומאלהלגתנאל

תורודבכ״חאהלגתנךיאו,םינברהילודגלו

הבושתההנושארהריקחלהנהו.םהמםיעורגה

ףלאויהישךרבהיותמכחהיזגיכתראובמ

םייהלכהממושיננתנביתכדכהזדמעמבםינש

רהזבורמאןכוה״בקהלשומויאוהוהוד

םיאנתהלכויתכודהמכבהכיאשרדמבו

םינשףלאהךותבןברחלךומסויהםיארומאו

ח׳׳נבתנשבהיהדומלתהרדיסשישאברירהש

איבהלםתשודקלכליעוהאלןכלוןברחל

.תדמועהרזגיכחישמה

לכהיאדויכרמולרשסארבדאצוממו

רשפאותולילעונכתנולותומדלאליקשג

םישודקהלכוםינשףלאןברחהתרזגסויגבו

הלגישה״בקההנר£לםינשףלאהךותבויה

םחרכםישנועותורמוחהמכובשישרהזה׳ס

ףקותותוערויהקרפותואביכסינבלעבא

םילגהמויהסאו,לודגרעצבלארשיויהותורצה

׳יהםישנועהלכוויריבחוי״בשרםישודקהירבד

ת״וערללארשילערתויגרטקלןטשלםוקמ

ףלארבעשרחאלבא.העררחאהערבקעיב

ח״כתתםיפלא׳דתנשומלשנשןברמהמםינש

ייוההשאר״הופבוחישמאובללוכיהיהזא

םיאטחלכלעטרפוללכלףסינאטחהזויהחשא

ריהציהרבגתנו.ותרותוו״חומשלולחו

הרירבההתמוהברהררבתנרבכןעידאמ

אגסיהפצוחאחישמתובקעבש״מכוםילגרב

התלכיכהתוארבתרבגתמשהואתהאיהש

י״ראהוניברךרואבראיבשומכוהערהילא

ןינעבהחכלשכלבאאימחהלתרבגתמול״צז
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הזוף״ירהל׳יסךידבורבחתנאלשםירמואו

ש״ארה׳יסמהארמןכו•יתעדרצוקלטישס

ןושמשוניברשוריפרציקשתורהטוםיערזרדסל

יססותמהארתןכו<רבדףיסומםימעפלו

•תצקףיסומו׳סוסהרצקמשדומלתהלעש״ארה

ך״שסןואגההלעיתאדיאמלסנמא

ןושלבתכשאש״ארהלסייושקאלאכ־לדםש

ךפהלקשופרחאסוקמיו'אםוקמבףיירה

לעךמוסוף״ירהןושלקיתעהלדיפקמוניאד

.דאמונמאנוירבדהזב!רחאםוקמבש״מ

אוהןכשיתדמלוהרובעאוילגרבינאו

איבמשםירדנותורוכבתכסמבסגש׳׳איהךרד

איבמאוהשךרדלעויתוכלהבן״במרהיריד

םוקמבוהילעימשאלדףאף״ירהתוכלהירבד

.ותעדהלגמרחא

וניברךרדוזךרדיכרמואינאןכו

לשויתוברמ׳א1־לשאוניבר׳*235

.ביחב(חקר)ןייע,חקרה

לשונקז4-ךזיזרשא־ןירהמ(*254

רביהןילבולמם״רהסןואגזז

ק״קבהבישיספותהיהוהליקברפס

לשלודגהןבתםדקהבב״כ.אקארק

.ויתובושתלם״רהמ

׳ויבנםייחרברשיאוניבר**55

ןייעו,(אדנוריגמהנויוניבי)ןייע

•ביחב(סדרפה׳ס)

לאיחיוניברןברשאוניבר(ב256

לעבבקעיוניבריבא

תוינשמה׳יפוהרותהלע׳יפרביח,םירוטה

דומלתהלע׳יפו,וספדנותורהטוםיערזלע

יתיארינאו,ספדנהםירדנ׳םםשוריפכ

יטוקלבלאלצבוניברו,י״כריזנלושוריפ

רביחו.ושוריפריבוסהטוסוםישדקרדס

לעויתופסותונידיבשיודוטלתהלע׳םות

תופסותיפסותרביחדועו,י״כ׳ססתצק

ף״ירהתוכלהכויתוכלהדבלסדומלתהלע

א״רהמבתכו(ג.תוספדנהויתובושתו

א״עדיצרףדג״סםהלעויקומינבןייטש

ח״עשת׳יסץ״שלשרובחבש״ארה׳ושתב

יקספרביחאוהשבתכשימשיו(י.ש״ע

ףדףוסא״דןרסלדינסהרפסבו.תופסות

.ישידקרשאש״ארהוניברלארקיכהו״ל

ברהםשמא׳׳גןמיסח״אי״בןרמבתבו

ןברלש״ארהוקיזחהדרפסבשח״נלרהמ

תובושתףוסבוראקי׳׳רהסתבושתבכ״בו

ביכ׳יס׳ושתכלאלצבר׳׳רהסוה״אןיס

.ייכיולההיכרבוניברתובושתבו

ה׳׳צתןמיסז״בדרהמ,ש״אדה(ה

ש״סעוה״מרהדימלת׳יהדתצקעמשמו״ד

ףסויתיבתוהגהב״פ׳יםה״אבג״הנכברה

ס״טאוהדטושפהארנו(י.ט״יתוא

ןכוה״מרהםוקמבם״רהסל״ציז״בדרהב

תכרעמןזאריעיסרטנוקביתוינעביתבתכ

.ב״עףוסר״ויףדף׳׳לאה

ף״ירהרפסבספדנהש״ארהדעד(ז

ף״ירהתוכלהרשאתונטקתוכל:בןירהו

!ףסוייקומנינשדצמוש״ארסרחאדצמועצמאב

איגש(י•׳גליכ(ג•נילאיגב(ב•אילניצי(א

•רינניגפ(ז•ד׳ויאילי(י•גינניגב(ה•ניל



םילודגא
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בויבאןרהאר׳׳רהמברהדבמתוסורהה

ם״דשרהםת״ושבהאביכהבושתבל״ז

לשויבאש״א־יהאוהשא״מר׳יסה״א

ם״רהמברהספתןכוםירוטהלעבוניבר

תמאהו;ד״י;סיסהבושתבל״זןילבולמ

םיאיבמשלינולסש״ארהאוהשאוהרורבה

ותואךייראההזןינערבכו.תופסותה

׳יסףיסט״חבןהכיתפשברהלודגהןהכה

רשפאאלדםיתפומבותותואבהארהוו״ק

רברשאוניברלריכזיתומורתהברהש

ם״רהמברהלעגישהורוטהיבאלא־הי

בתכג״הגכברהםגו.ךרואבש״עןילבולמ

ארודהפבדאלא,אמקארודהמבםשןכ

ןילבולמם׳׳רהמברהירבדאיבהארתב

יכ,ספדגבש״מעול״לוהתוחפלו,קתשו

רובסיארתבארודהמבוירבדהאורהדהא

.האדוהכהקיתשד

,םלושמ׳רברהןברשאוניבר(א258

ך׳׳קןמיסםיעדםימהרפסב

.ל״זברהמבוטםויתוכלהיתייט

י״ע)!־יע,םלט׳׳רשאר׳המכ*259

•כיחכ(םירפוה

ןורחאהרטנוק

המכרכזומהסירהןבןואילקלא(כ1

ברהו.תיזהשרדמבםימעפ

ד׳׳מףדבשריפלוקהפי׳םבהפיש״רהס

בתכא״יףדםשולודגםכחלוקהפי׳סמ

ידם״רהמברהסגמא.הילןגיםרגאלד

םירפסקיתעמדחאהיהדודוסהלגוגאזגול

ןואילקלאומשוותוחאןבולהיהוםישרדמו

הרותואהמכחשרדמהרמואשםוקמלכבו

,הרותלהכזישללפתמולאכןואילקלאבתוכ

.הילןגיםרגאלןכלו

ינואג)ןייע.םינברהינורחא*2

•(פינועארה

•׳נ05(ב•נ׳)אילו(א

אוהשתורהטוםימרזלותשירפבסגש׳׳ארה

ארייסאל׳אףאןישמשוניברירבדבתונ

.שודקוןוילעתעדותעדהלגמומוקמבוהיל

רתהורוסאברפסרביחש״ארה(א

רשאתושרחהתובושתבז״בד־והוריכזמו

.ט״סת׳ישאדריפריעבוספדנ

האראוהשלודגםדאמיתעמש<ג

ןכוייכש״ארהרביחשהרותהלעשוריפ

לעבטיברשהשקיהזיפבו,ליעליתבתכ

וספדנשתיארפרפלותמדקהבםירוטה

םירבדה;״בכרהירבדמטקלמאוהשבתוכ

םעטואטשפהזיאםהילארבחיוםיטושפה

,ש״ארהאוהויבא׳יפריכזהאלוש׳׳ע

אוהוודילעיגהאלשרמאנשאלםא

.רזרבד

םיגשיה׳סתמדקהמ,ש״ארה(ג

הארנםיערזרדסלש״ארהשוריפאוהו

.הנשמירדסאתישםגשריפשיארהש

ונעדישהמיפלו(?)׳בתכרעמבש״מעו

ומכשוריפךרדבס״שהלכשריפש״ארהד

שוריפכ׳׳ניתיארוםירדנ׳םמבספדנש

תצבוקמהטישבואיבמוי״כריזנמשיארה

םישדקרדסיטוקלבלאלצבוניברוריזנ

.ש״ארהיפסותםנוש׳׳ארה׳יפיתייטי״כ

אתישןכםגשריפשקוחרוניאןכםא

.הגשמירדס

ןמזבהיהלינולמרשאוניבר(י257

שרופמכתופסותהלעבי״ד

דשאוגיבראוהוב״עד״םףדאמק׳םותב

יי״פגהויבדרמהותומורתהלעבםיריכזמש

ובתכשומכרוטהלשויבאש״ארהוגיאו

ותנמש״ארהריכזמשכובלכהםגו.ל״ז

ברהש״םכא״זילפמואליגולמש״ארהלע

.ד״צר׳יסףוסח״אירייש

לעבריכזמשרשאוגיבר(ה

•(יי•א׳לו(ג•ויכסב(ב•סיננינש(א

•׳מ6׳לו(ה•מייאיגש(ד
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םהשן״גיובםיתאמוףלאוסכםילהת

שיבקסעולעריאו,בוריקבסונילפ

לעא״כספרנאלוונסט׳סהוילונווללשש

ערזארקנותישארב׳סלעותוברבתצק

׳הץאנךידיבעצובוולשפאשיונ״הךריב

והכלודגהפכספדנשהופהארנשיאדובו

.הפכהרוקפעבונןיעמואלפאוהשו

חנעפרפסברושרוכבוניבר(**

השרפלבבטעסכוריכזפאזר

הדוהיתחנפ׳סבותופסותה׳יפבםגו

תלשלשבו,יתבודהפכבותואואיבה

יגידק׳׳פספאיבפא״על״טףדהלבקה

הנוכפהשנאילרואפקחציוניברןיטיג

אנפיסיאהכאניזחאלתעכו.רושרובב

.םשק״פםב

ילבשסיעביחאןמינבדרהמ*6

(היקדצונבר)!•יע,טקלה

ס״עבלשובורקןמינבדרהמ*י

ועבר)ןייע,טקלהילבש

•(היקדצ

ןייע,אזוניפסיאןמינבדרהמ*8

ץיעו,(ארזע׳ןםהרבאיניבר)

•ביחב׳םויקדוסי,רזעהזוינ)

ייפלתיזנכשאןמינברידהמ(ב9

ת״ושרביהםירופול״שרהפ

ם״רחפוע״פםברהןסזב׳יהוןפינבתאשס

תלחנברהאוהברהלשונבו.ןילבולפ

.ת״העי״שרלעבקעי

ריערביחףלאווןמינברירהמ(ג10

לעא״ה.םיקלח׳בןםינב

יםלשוריתודנאלעב״חו,ב״חבקעיןיע

,דעופוםיערז

עתנא׳מ)ןי־ע,יי^ןןמינב׳מ*!!

•(יאידזא

׳0)ןייע,וטובארטןמינב׳מ*!2

•(וטובארט•לאיחי

ד״באל״זןהכהןמינבר׳רהמ(י!3

י״קקטותלחת,וייגירי״קקב

תמכחדםלואילאפאלידאירדנאשילא

•דיהול״זז״פרהשידקוריעברהפהלבקה

ב

שודקהורפסרביחייחבוניבר(א*

ירגהןושלבתובבלהתבוח

ארוקהוישיפחהףלאלא״בקתתתנשונפזו

ותשודקףקותהאריותמדקהבוורפסב

רבכו.תורואמלויהוםיםייקוםייחוירבדו

,המכחתישארברהוירפאינינפפטקל

הרשעבוירעשרציקךרדלהדיצברהו

םתורקלםירחאםירפסמתופסותבםיקרפ

.ורפסב;ייע,הבושתימיתרשעב

הטסקרסמרשארבייחבוניבר(נג

הרותדלעושוריפרביח

אוהשובשחםיברו.א״בשרהדימלת׳יהו

בתכנווננקים״ירופסהבדועוש״ארהןב

ריכזהאלש,איהאלו;החכשהרפוע׳םב

.םינברהוינבאלוש״ארהאלורפסב

ףלאלו״םתנשבזנכשאםאצישיארהו

הטסקרםבורפסרביחייחבוניברויששח

לודנהואלוטילוטלאבש״ארהו,א״נתנש

רשאכשדועו•לאיחיוניברוינבבש

םשרכזנאלוינבוש״ארהובתכםירבחפה

ריכופךרדלהדיצברהו(ג.ייחבוניבר

םלוכתופשריכזפוש״ארהלויהשםינב׳ח

אלשדועו(ד.ייחבוניבררכזוהאלו

.רשארבקרדובכןושלבויבאלריכזה

תקח'פףוסבבתכייחבוניבר(ה

ר״נהפלשוניברלודגהברהירופבתכ

אוהשחכומו,רביחרשאתודגההשוריפב

האורה׳פףוסבקעי;יעבןייעו.א״בשרה

ורובחמא״בשרהירבדאיבמבתוכהביהש

הלעיאקדאיהההדגהשוריפבתודגאל

ןיסחוי׳סברהבתכןכו.ש״עייחבוניבר

וניברתמדקהב׳יעוא״בשרהדימלתאוהש

.תוטישפבליעליתבתכןכוייחב

(םילחגג׳עדשב)ןייע,ןואגיביבבר*5

•ביחב

ברהלשותבןבךריבדרהמ(ו*

אילפה[ךריבערזס״עב]

לעםירפסהמכרביחוהישוחלידנההצע

לעותוישרפהלעוםירוט׳דלעום״שה

־חיכ>'גש(ג•ןיעאיגש(ג•איהאילי(א•ןנייניש(ג•ו״!.6־(ב.׳סאיגכ(א

•ג׳י/לו(י•ןינ0ש(ז.׳סביגש(ח•וימאיגש{י
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ינברמדחאדמלמןמינברדהמ(א21

/הנכברהןפזברימזיא

אוהו,םינברהמנ״הנב׳סתמכסהבםותחו

טבשלעבןהנהא״רהםברהלשוברהיה

שורדאוהו,היהבכשאברטפאויוכורסומ

.והילאשרדמורפסמןושאר

תנידמבד״יאןמינברירהמ*22

•ביחב(חוצמימעמ)ןייע,קרמ

איתתמריכבןמינברדהמ(נגג

ןמזבהיה.האירוסהץראמ

׳סרביחוקצאטיאטי״רהמוןרמוךידרהמ

ימיבספדנשףאו,ד״צרתנשבאזןסינב

ת״ושבןייעו.ףסויתיבבוריכזהאלןרמ

לשםיבל׳׳שרהמוא״צקןמיסןרהאןקז

םישנאתרובגוח״ע׳יסאסקדה״פהמלש

ןקזת״ושבדועןייעו(ג.ר׳׳ע׳וףדך״שהל

קחציר״רהמ■תבושתבוט׳׳יק׳יסןרהא

תובושתבהאבוהאיציניוינברמןושרג

םשמש״מבח״מקןמיסןולהצט״ירהמ

.ש״עהבודאפמםירהמ

ם״רוד״באסיזאקןמינברידהמ(י24

,ויתונשדקריעתפצק״קמ

םוחנא״רהמברהונירומדימלתהיהאוה

ינברמהיהכ״חאוינרידניאריעב

קיהעלךלהותנקזתעלו.אנידנאטשוק

התיהםשוברלוהולבקוב״בותתפצ

לערפסתלינמ׳סרביח.דובכותחונמ

םירובחולדועודבלא״חספדנוג״מםה

ריעביתויהבו׳זנה׳סבבותככםיבר

תצקיתיארא״עי׳טשוקתועדביתבר

.י״כבוירובח

ןואגהדכנרעב[בוד]רידהמ*2צ

יבצ׳מ)ןייע,יבצןואגס״עב

•(ץיוורוהליגס

ןייע,ץיכרעב(רכששי)רדהמ*26

•ביחכ(הנוהכתונתמ)

ןנאמרעב(רכששי)דדרמ*2ד

•ביחנ(רכששיהטס)ן״ע,ליג0

דימלתיזנכשאלאלצברדהמ(י28

■גייזניגש(ג•וימאיגש(ב•ויכ*ילו(א

יויואיגש(ה•ןימשסש(ד

לעתומיתחולשיותודיסחבםסרופמ

.הקדצשמשיסוהשמתאשמ׳סבתובושת

היעשיר״רהמרודהילודגויהוינתחו

ברהו,ל*זהבודאפהשנמר״רהפוןסאב

םעבשיליזזאנריאי״רהפאלפומה

ונממדומללתועובשהעבש׳זנהך״ברהמ

׳וכוןסינבלובנ׳םולשיו.הלבקהתמכח

ןייע,׳נתכרעמףוסב״הנ״השבש״סב

•ביחב(!ינינבלובג)
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השעאוהםנשןרהאינבת׳׳ושרבחמה
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תותשואשמוחאוהול״זלאלצבברהמ

הזותספדנהאעיצמתצבוקמהטישהמ

וזותורודהמהשעל״זברהיכחיכוס
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א״כףדןישודקבסשי*שרדוע:״כו•ארמגבש

לכוהיהורודבלודגוומשןדוייברב;דויבימ

תופירחוהמכחןושליברבהילורקדאכיה

תיפירסי!א׳סוא״עג״מףדא״עבכ״כו.אוה

ן״גףדןיבוריעביא״עןייזףדוב״עו״צףד

.ב״עד״סףרוא״עח״כףדןילוחוא״מ

ינרבב״ע׳הףדתוכמבי״שרש״מו

ףדןילוחבוירבדשריסרבכומכהיהךכרמוא

ונמונעדיאלרמואיברבהמצעוזאתיירבבא׳׳י

י׳׳שרדאנשיליאהמו,היהירודבלודגדחאאלא

תמכחבל׳׳שרהמש״מלתאצומהבושתןילוחל

.ש״עתוכמבסשהמלש

׳סשירעשוהיהדשברהלעאמיתהמו

ןיקרסדילבנב׳וכואתסלח׳ןי״רבתכשפ״ע

ןברמולכיברבי״ררמאקאדבועיאהיחיימד

ימכדכאכהדאתסלחינרונייהורודהלודג

בשחאוהדהחילסהומעו.ל״כעס״נשי

ושוריפשיברכ״אייברןבונייהיברבשוריסד

ןכשוריפהןיאואחפלח׳רלעיאקרודהלודג

יוניכאוהקריברןבהנווכהןיאינרביכ

לודגס״נשרש״מו.ומצעםדאלתונברוהררש

ירהוויבאלאלוומצעיסוייברלעיאקרודה

כ״כו.׳זנהי״שרתונושלתקהלמר״איבמכאוה

ףדתומביבוב׳׳ע׳פףדןישודקבדועי״שר

׳רי״שריפידומלניברבלשוירבדמב״מה״ק

ד״לףדתוחנמבו.לודגםדאןושליברבלכיסוי

כ״כו׳םכחההדוהייברבהדוהיי״שריסב״מ

ב״עשירד״כףדתורוכבוב״עט״כףדהטוסב

•א״עו״כףדהכיסוא׳׳עז״לקףדןילוח!

•׳6*׳גפ(נ•׳יליכ(א



םילודג
ב תכרעמ40

ג״ראוההמיללאילמגןגרדנחכשא״עט״ס

ןקזהגירסינשסאיכויהאלנ״ריכןקזה

יניעכםישקוירבדו.ש״עיוכויברלשונבנ״רו

ודכנגרהנהגיבשרלשונבאוההנבידג׳׳ריכ

וניברלשונקזאוההנבידג׳״רוןקזהג״רלש

תולייחשיוראובמוטושפהזלכו.שידקה

ןיאוםישרדמהוימלשוריוילבבמהזלתויאר

רדסבש״מעו(א.םסרופמהרבדבךיראהל

ח״אףסויןורכזתיושניג׳׳עה״פףדתורודה

א״חןנעיתליאשת״ושבוד״י'יסוג״י׳יס

ירפסבןיחוינענאנביחכדיאמןייעו*ז״פ׳יס

.דיסבנ״יק׳יסח״אהכרבקיזחמןטקה

•׳6>׳ע(א

נחכשספץ׳בשיהלטיבהלףיסואךא

לאילמגןנרםיארקנויהשודקהוניברינבינ^ד

יאמדהארנרומאהלכיפלו,ינרבש״רו־ברב

חרכומוניאיברבש״רויברבג״רס׳׳שבירמאקד

ןושליברבאלאשודקהועברלשוינבלעושרפל

יאוניינעמדמלהרבדאוהורומאכתיבישח

.שודקהוניברינבבירייאש״שה

ןגמ׳סההכדיידילעיגהברןמזרחאו

שדחמספדנהתובא׳סמ׳יפאיהון״בשרהלתויא

יתשלעחסופחצקאוהשב״ע׳מףדםשיתיארו

ףדבווירבדבשיעוינרבתבית׳יפגםיפיעסה

תצקקדקדלשיינסהגרוקחוג״יףדוג״י

.ךיראהלןיאוןרמאדיאמסופלוירגדנ

ףרחרפורותסננרהליתיארבוש

עיוגאקארקמלאירבגר׳רהמ(א*

דימלתאוהווששםירעשב

לודגברישמיתעמשו,חבזהתכרבברה

ןויעהרשויבורודבגלפומ׳יהשיזנכשא

םינורחאהירפסב׳ושתתצקולשיוארבסהו

.א״חתוריאמםינפתובושתבםהמו

•(אספבר)!ייע,א־טיי*$

שתקהאוהל״זקיחהילדגרירחמ(ב6

א״עיאנידגטשוקבדלונאוהו

ירדגאפלאח״רהמאלפומהברהדימלת׳יהו

תוחילשבךלהוו״תםלשוריק״העלאבוליז

ילבוזקכילבויתןורבחק׳׳העל,דוצמ

ףיסומהיהדימתו.ק״העלרזחוריחמ

וגיברתוגונותמאהתמכחבקםעוהשודק

תוגונלכןיובמהיהו.וחנלבבל״זי״ראה

אלהגהמ׳אתולפתבותוצמבלדברה

תושירפותודדובתהוהשודקבלבהוהרדענ

לעללפתמודאמגלפומדיסחהיהונרודבו

םולחבולםירמואהלוחהדןינמיזוםינוחה

.ע״יזדישחהתלפתרויענלוצינש

ולשיוריבודרוקהילדגרירחמ(ג7

תובושתבהרבזגוהבושת

,ו״יר׳יסןולהצבוטםוי׳םךמסומהברה

•ד׳ויסש(*־אי׳ביצו(נ•ו׳סא׳לו(א

קרובסארטשןרהא׳ןלאירבגברה״*

•ביחב(איםג)ןייע

ז־דסגריפסיא1־לאירבגרידהמ(א*

ק״העברשאיאשישקןגברם

ןבןתנוהיר״רהטברהןטזבב״בותתפצ

קלחגו,יטנאלגםירהמךםםוםהברה

ה״בירתקעצהלדגוםעונינרדברהםע

ראובמבן״גמהברהםהיגיבעירכהו

,א״ל׳יסו׳ל׳יסס״חםעוגיברדת״ושב

תצקםיפדהםייחץעבא״חרהסרודהלודגו

ויתובושתיתיארו׳זגהברהמםיגשושיטוקל

סלשוריק״העיגבריפמיתעמשו(ב•ייכ

םותיראשנליזברהשולבקשםינקזהוית

,ומעלפטישבורקםושל״יהאלוםאובאמ

ותלדנוותואהחקלוהבושח,דשאהאבו

דומלתוהנשמוארקמלםידמלמולהרבשו

הטשהיהוזהשאו.אברארבגהיהו

וייונכםשהדבכלליזברהוהסגאריפסיא

.היתיניברמלרכזורקיתושעלהסנאריפסיא

הילאריכבלאירבג*ץרהמ(ג5

׳יםירטנוקהמנוישודחיתיאר

ת׳׳ושבל״זברהתבושתהספדנתענוייכ

.ו״ג׳יסןרסללכורתקבא

׳׳זז*ילו(ג•׳וליכ(נ.׳9איגש(א



אכםילודג
גתכרעמ

תמדקהבר״שיברהלהמכחלףרצמ

לעי״שררביחורצקוישוריפםשתולבונ

שוריפיתיארריעצשיאיכנאו.ס״שה

׳יפהךותמוםישדקרדסלעי״כה׳׳מגר

י״שראלא,יליטינהלוהגתילדהארי׳זגר

לכתאהשעויתוברתלבקוהבחרהותעדמ

.הזהדובכה

ןייע,וניצנוצןושרגברזד*1*

•ביחכ(ץנאשתופסות)

יבאהמלשרבםושרגוניבי(**צ

ן״בטרהלשונתחג״בלר

ב״חג״השבש״םכוםיטשירעש׳םרביח

(םיטשירעש;!ייע,ן׳׳גתוא;״ישתכרעמב

•ביתנ

ד׳באיזנכשאןושרגדרהמ(ב!6

ת״ושרביח,ץימק״קד

׳םוינושרגהתראפת׳םוינושרנהתדובע

ויתובושתבירטוליקשויגושרגהישורח

םג,ה״יק׳יםוו״יק׳יסבך״שברהםע

ליקשםירפארעשוריאיתוחתובושתב

דיםלתו.םהירפסבראובמכיהיידהבירטו

םייהנפואדוד׳טןואגהרודהלודגהיהברה

.ברהתובושתבתאלפנהטרקההשעו

.ב׳׳גת-תגשבוריכזהדודחטצבו

ת״ושרבחטהברהןושרגר״רהט(ג

םיפירחטהיה׳וכוינושרגהתדובע

ובלולישעהר״רהטןואגהימיבםינושארה

ברהכ״כ.הרודסותנשמוהיראהבלכ

.אי׳י׳יסג״החוריאמםיגפ

יל״ג)ןייע,ץיממןושרגוניבר*!ד

•איוקב(רייתול

דיבלתץנעלבאקןושרגדרהמ(י!8

ולשיול״זבקעיתובשברה

בורקמו.ב״חבקעיתובשבתובושתהמכ

.ויתובושתמהנחתירקרפסספדנ

ןורהאסרטנוק

םשבורחבשוניגוטדקורמא,ןואג(ה1

םיששאירטטיגאוהשהז

ש״טעו.תותכםטםיששביקבאוהש׳זוטרל

•ו׳ינ'#(ג•׳וא׳;ש(ב•׳כניצו(א

•ו׳*ו״נ{ת•גייכ׳צ!(ד

ירטוליקשווירבדאיבהותבושתךותבו

ק״טרהוניברלשונבאוהשהארנו.והיילע

ברהט׳םהזיאסיפדהלאיציניובהיהול״ז

םערשפרטשספוטיתיארו.ל״זויבא

תתלרדנשםוניקיסק״תלעל״זע״טרה

׳םקיתעהלתושררובעבוטאתינברהל

רשעהששרהזה׳יפברהטי״כרקירוא

םילודגהםשבש״טכםילודגםיצבוק

רוא)!ייע,ב״םתואף״לאתכרעטב״ח

•ביתב(רקי

רביחהמלשרבוהילדגדרהמ(״*

םירקיערפסלעלותשץע

.םישרשוםיפנעהשעו

יונ)!ייע/ולההירארוגרידהמ*9

•ביתכ(תירא

היננח׳סבליאילמגרירהמ*40

קרפשוריפ)ןייע,שיליסנוט

♦ביתנ(תריש

ינורפר)ןייע,ץעג(.םיקילא)ריידמ***

•ביתנ(םיחופתכ

ןחלשרפסרביחםושרגוניבי(ב4*

תינומדקי״כהטישבכ״כ

.הכוס׳סטל

רואמהדוהירבםושרגוגיבר(נ13

ל״שרהמ׳ושתבבותכהלוגה

תמצבו.ןואגייאהוניברםלביקשטיכ׳יס

ךורעהלעבןתנוניברוה״סנרשבתכדוד

הציבי״שריפבןייעולאגנהועברידימלת

ץנאשתופסותבבותכו.ד״כףדףוס

שריפה״םגרו.י״שרדהיברדהברה״סגרד

רדסלכלעושוריפונתאשיודומלתהלכ

א״חטקלהילבש׳םבו(ד.י״בםישדק

.ל״זונטטתובושתהברהאיבטי״כב״חו

םושרנוניברלשםיקספבאצמשרמואםגו

תוכלהיקספרביחשהארנל״זהלונהרואם

תובושתבו.לאוש•לכלתובושתדבלס

.ה״םגרםתובושתהטכאיבטפ״דם״רהמ

הלונהרואםםושרנועבר(.ד

קזהןהכהריאסרבהדוהיועברדיטלת

ץ״בשתבבתכןכ,ןיטנואילועברארקנו

׳סביתיארו.ה״עקתד״עקת׳יסם״רהפל

אילו(י.׳ג6׳ע(ג•׳גספ(כ•נייניצו(א

.׳סג'*(מ.וי•



םילודג
גתכרעמ4*

.יאמשוללהונקתשירדסאתישהואצמנ

סינואנהתובושתלערתישעדו

שידועולאתושדחהוןשימתוספדומה

ילשילדהינאוםינואנהתובושתםיפלאל

יתיארדועו,י״כםינואנהתובושתמץבוק

ובתכםנו,י״כםינואנהת״ושםדהאץבוק

וניברדיבויהםתצקוהלבקבםירובחהמכ

.ליצזו״ריבוררוקםי׳רהמ

ארירשברםחבשברפיס,םינואנ(א

רשארבדהאוהםהירבדיכהבושתבןואנ

ם״רהםהאיבהיוכוהשטלא׳ההוצ

הבושתירהו,ד״נ׳יםהבושתברקשלא

׳ושתסקדצירעש׳םשירבהאולימבוז

ליצזי״ראהוניברו.בורקמספדנהםינואנה

קרםייתםאהלבקבםהירבדלכיכבתכ

וניברו,םיקומעםהודאמםירצקםהש

.הלבקבםינואנהירבדמאיבמל״זק׳׳םרה

יכס״ירסוסירבדיתעמשוםירפסביהיארו

.יומלרוכזוהילאסינואנתצקלהלננ

בותכ,ונינפלשתרורודהילודג(נ6

וספדנשהטוםיקספםדוק

ש״רהמןביכדרמברהםשמיריאסהברהל

הזו,ש״עא״בשרהלעותנוכשוייליריש

וניברדימלתהיהיריאמהברהיכוניא

םנוא״בשרהלשוריבח.דיהכ״אוהנוי

,ב׳׳חבש״מכא״בשרהםעירטוליקש

.דמילשרכםחנמ'ם)ןייעו,א״חבליצילוא]

ונינפלשתורודהילחנךא.[(ייאמתיבל

׳סבאוהןכו,ד״בארהלעותנוכבתוכשכ

וידתואיזאנלאש״רהמברהלילאתוכילה

ונינפלשתורודהילודנןשי׳סבבותכאצמש

ךא,ולאתונושלראשבתכםשוד׳׳בארה

ולאתונושלייזאנלאש״רהםברהרכזאל

בתכאלא,ל״זיריאמהברהשמתשמ

יפלו.ש״עםיקסופהםירמואשכםתס

ליתהאוהל״זיריאמהברההארנה

.ולאתונושלב

ל״שרהמ׳ושתבבותכרייתולילודג(ג7

לשויתוברםהשט״כןמיס

ןועמשועברולודנהרזעילאועברוי״שר

ןושרנועברוילבבההטלשוניברולחנה

.םתעיסוץיממ

•׳ד6׳>כ(ג•נ׳יא׳לו(נ.נינניש(א

אעגטיאהבדעתשארבםינפלייעבינא

•ןלז6(םינואג)ןייע,ךרואבש״ע

יטשיף״ירהאיבמשכםתסןואג(א£

ועברלעותנווכשבתכש

.ןואנייאה

ועברלשויתוברר׳יתולינואג(גג

אלהי״שרלשונתחריאמ

כ״כ,ם״בירות״רום״בשרלדחאבא

ל״שרהם׳ושתבו.א״י׳יסטקלהילבשב

יוכוי״שרלשויתוברר״יתולילודנדבתכ

.(ר׳יתולילודג)!ייע,ש״עספדנבש״מב

םדוקבותכםינושארהינואג(ג4

ברהלוספדנשהטוסיקספ

וניברלעאוהשילאתוכילהבויריאםד

ייאהוניכרדךכלבבשייתטוניאו,ייאד

ןורחאהיהשרשפאאלא,םינואנה;ורחא

בותכםשו.תובישחבםשארוקזב

ילעבלעאוהםינברהינורחאבתוכשכד

ע״בארהדל״זובתכו.ש״עתופסותה

לעותנמםתסןואנבתוכשכושוריפב

םתסןואנבתוכשכזן״ירהו,הידעסוניבר

.ןואנייאהועברלעותעב
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רואברשויירמא׳סרביחשיתעמשו(ד

גלפומרוצקבוירבדוהברשרדמלע

ןייעמהםועטיכ״חאוקמועוןויעםיכירצו

.י״בבאוה׳זגה׳סהו,הבריכותמכחמ

.ארפסלע׳יפברהרביחשיתעמשרועו

׳שניגפ(ד•דאיגש(ג•׳ו6׳לו(ב•׳ונילו(א

׳זנהןינטבהנרהךיראהוס״ימרהירבד

תורודהארוק׳סבו.ב״שעםיקיתעםירבדהו

הגדח״פש׳יסש׳׳בירהתבושתמחיכוה

ן״רהו.ש״ען״רהםדוקדיגמהברדהישפנ

ןטקדעוסדב״פשירתוכלהלורואכב

.בישההגשמדיגמובתכ

רפסברהש״מלהבושתןאכמו

וגמון״רהוה״לקתגשמ״ההןמזיכןיסחוי

סופדזיע׳יס;״רהתבושתבםג.םדוק

ןכוד׳׳לקתנשבן״רההיהשהארנימור

ס״טדהארנו׳זעוש׳׳בירהתבושתמחכומ

ן״רהדבתכהזלךומסשןיסחוי׳םבאוה

ויתובושתבש״קירהמ׳כו.ם׳׳קתנשבהיה

׳אלכדינמהברהון״רהדג״יק׳יסי״כ

.בתכשיסשיווריבחלעבתוכ

׳יסי״כהבושתבז״בדרהליתיארו

לארשיתשאןיגעבבתכשו״ישםיפלאיגש

הגירהלהגידרמגגוםיטסילי״עהשבחגש

הגשמדיגמלעבול״זו,ם״בסדדלתרתומד

ןכשבתכוא׳׳בשרהלשודימלתהיה

א״נשרהון״במרהםהוםיגורחאהוחירכה

ש״םו.ל״כעורודלםיבורקויהשא״בטירהו

א״בשרהלשודימלתהיהדיגמהברהד

׳יתתעסשםגסאףאהיכ,קוחרתצקאוה

אלס״ס,הבבחמזזאל׳ימופבא״בשרהד

רדסמםג.ללכוברראתבוריכזמשוגיאר

שימדהארג׳יהןכל.ןכהארגוגיאםינמז

ותגוכקראקודואלא״בשרהלשודימלת

.דימתויתובקעבךלוהש

וגברבודישםויבהגעגהמןגאלבא

לוגלגהרעשבל״צזו״חרהמשודקירמא

הייארהדימלתהיהדיגמהברהדבתכשייכ

רדסמאלןכהארגןיאששודיחאוהו

ז״בדרהש״מםג.מ״ההירבדמאלוםיגשז

תעדזומרלןויכמ״ההד׳זגההבושתב

רקשלאמ״רהירהדשודיחאוהא״בטירה

בתוכוגיאן״רהשבתכג״יק׳יסהבושתב

יכםיגורחאהובתכןכו,א״בטירהםשמ

יקוםגאוהש׳וכואםק׳יפלעאיהתוא

הזןיאוא״בטירהוש״ארהםשטבתוכש

וריבחדיגמהברהשערוגרבכו,ן״רהךרד

די׳סביתיארבושו.רבודמכן״רהלש

ברהמאוהק״ט׳יפשרושימבחיכוהיכאלמ

.ךרואבש״עיקוטגה
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ךולמגו״תסלשיריונשדקריטגרנקילהתכזש

עדונאלונינמזבו•(ליימהירכזרבקלתומא׳ד

רבקנאיבנההירכזלצאסשיכהתרובקסוקמ

ןויסג״יישפהסייביקחציא׳׳רהמברהינרומ

אלמתנהתעדעןמזותואמכ״חאזע״סהה

דיסחהאוהאפזויר״רהםלשונבו.םוקמה

שורדולאומשטקלרביחשלאוששר״רהם

המכרביחשץ״כםייחר״רהמונבו,לאומש

םילהתלעםייחץראא״כספדנאלוםירובה

.ז״לתואף״לאתכרעמבליעלש״מכ

•(ביחבםייחזוץראןייע)

ישודחינשיכסשבתכאפזויר״רהמו

ןנמברהוילעבתכוומאתינברההשדימםיניד

טאוךלסכאלאהשאלהמכחןיאםהרבא

.ןתכלהכםיתשסהדומוקמבונבתכונתוינעב

תמכחמסאיכםייחונאדנלהיסמאלהתעו

ותמכתנוןירבוגבארבגאפזויר״רהמםדא

.תמאהלעוןידהלעךלוהם״יכסמ

ןורחאסרטנוק

ןילוצדציכ׳סימלשוריבסכחםשארייו(א*

יריישברהכ״כ׳אדרמאאדייו

•דומלתהיללכיהלישבג״המ

׳פדנלאליכרמואהלקהירנאנאו

תומוקמביכימלשוריבהזרכזנןילוצדציכ

׳סמשירימלשוריבםהמו,רמאנםשהברה

ןישודקדנ״פשירו׳גהכלהד״בוהואר׳סוהבש

׳פשירואעיצמדנ״פוגיסשירוב״סהטוסבו

החילסהג״הנכברהםעליא׳תוריפרכומה

ןכיהואוה'יפהקרהזאוהם״שהןמאליכ

וייליריבש״רהמברהליתיארןכו•הזרמא

הרמאאדייובתכי״כ׳שורילורואיבתחיתפב

הארמהפיברה׳יפןכו.הרמאאדיהוומכ

שריפןכו•הזוניצמןכיהוהוניסדג״פוב״פ

לעו,ןישודקדא׳׳פעשוהיהדשבויחאברה

תואאעיצמדב״סדשיגרהלשיהארמהפיברה

וזתרמואאנינח׳רדאדבומהנהושריפ׳ב

שריפןכו.הזוניצמןכיהוהיחרואיכל״לוהו

ימלשוריהתייגוסמםנו!והילאר״רהמםש

ספדנןמזרחאו.׳יפהןכשחכימיתכודתצקב

תואםשיתיארול״זדישחהברהליכאלמדי׳ס

י׳אאיגש(א

ינאוי״כהרותדלעשוריפתצקרביחו(א

ויתבתכוושוריפמתצקיתטקללדה

.ד״םבףסוירבססרטנוקב

לודגהברהדינאוהברההנהו(ב

ברהו.ןושארהיתפרצהלאדיור״רהב

יחפרצהוהילאר״רהסאשישקרמקהבומה

ריעבמ״רוד״באויתונשווימיךיראי׳ה

לשודכנדבגאוהא״עיסיפםיהלאלהלודג

סחיולשיו,שבדףוצלעבלאדיורירהמ

יתעמשו.י״שרלשוהבןבםחוניברדע

השמחרודאוה'זגהו״רגוהילאיברברהש

ברהו,ע״יזעודיה'זגהםהוגיברלרשע

ק״האלפומהברהמדימלה׳זגהוהילא

.ל״זרטע׳ןח״רהמכ

תופסותברהריכזמשקלורידהמ(גד

ב״פםהמויתכודהמכבט״י

השירדוע״מםלעבברהאוהתוסביד

ד״יב;ורחאםרטגוקבח״בברהןכוהשירפו

ך״ורהמםשבוריכזממ״חבח״בבוה״או

ברהםימעפלךא.ןהכקלור״רהמח״ר

ארתבדד״פומכקלאפר״רהמבחוכט״יח

ל״רך״פרםשבוריכזמה״איבצתלחגבןכו

א״הברבכו.השירדהאוהוןהכקלאפבר

ברהמהזםלעגדוגבחכ(קיןאפעשוה•׳םןייע)

תלהגבוהשירדהבתכןכבחכשטושפטג

אוהוםיגשלםאגמברהוך״פרםשביבצ

ותגוכך״פרורמואביבצתלחגםגדדחאב

חומוקמהחכמהזהףולחהוהשירדברהלע

[ונב]אפזויר״רהםו.עודיכםהיאצומל

המכהגומהיהאוהד׳׳יהשירדלוחמדקהב

ש״מכל״זברהויבארמרביחשםירובח

.(ליננ*יע)ז״סתיאד״ויחכרעמא״חב

השירפוהשירד׳םלא״כוגיבזאלונחנאו

םרמגוקום״חלעע״מסוםירוטהעבראלע

ראשו(החיברוחבשיגידלעתורהזא(ד

וםפדגוע״סםסירטגוקארקנוםיכרצגםיגיד

׳ובושההמכו.המדאחבזמ׳םףוםבתינש

תונשיהח״בת״ושבוספדנל״זברהמ

תאשמת״ושבובורקמוספדנשתושדחבו

אשזויר״רהמו.יארתבינואגת״ושבוןמינב

םשבתכוומאתיננרהלחיב:החבשה׳זנכ

ניש(ד•נייס=(ג.׳ג*ילו(ב•׳חגיצי(א

:נייארן.ה•׳גליככיגןייעו,שימסיל



וכםילודגןתכרעם

וטיסרואירואמוטלשאלואנינמלתיחמ

סגהו׳זנהברסריכזהשתומוקמהלכב

הטמשהםיארנםבורןונשהלןתנססמהזיאש

יזמברסלינללאיתרמאקרסבטו.הרומג

סומיקמראשרשרכזאליכסילסשמהידיליולמ

לפגישהשןיסחוי׳סברהוהשמרנכרשאו

.זערתיותאשרתינהזכם״נמרה

תונאןנמ׳סנץ״בשרהליתיאררבכו

סזבס״במרהלסריפסלליחתהשנ״פףוס

ג״פםאיכרכזנאלאמסחא״רשש״מג

רכזנויתאצמטאוץ״בשרהבתכו.תומהתד

תכסמנםגותואחסניתשבתיאוקמתכסמנ

.ל״כעז״סםיעגנ

אעיצמדזיסימנרכזנשרכזאללק״קו

ונייתוססותנרהלעק״קןכו.ס־עגנדנ״יסו

ןניסרגאמסחא׳׳רדנתכשתויאלגיסףופסש

בתומנרכזנשרכזאלותומורתלגיסרכזנןכו

ברהו.םיעגנלג״יסוזיפואעיצמדז׳׳סאתלס

אמסחא״ררכזאלתרכזנההכושתנריאיתווח

יבתוכירחאו׳ךיראהלןיאוס״נמרהלפונישהב

ןמיסףוסריאיתייחורססב׳זנהברהשיתיאר

.ש״מןישחוי׳סמרכזנ׳א

ברהלהפורצירמא׳סירילאבהתעו(א

שסלנולשיסלאיחיםהרבאר״רהמג׳׳האמה

הזיאלמתוטישאוהוו״יקתתנשןילרננ

איבהוהמלקהנו•הנהלעויתיאראלותותכסמ

׳זנהס״במרהירבללערכזנהינשהסוחתוגשה

אוהוןיסחוי׳סומלקרבכהשקמליאמלבתכו

כגאהיתיזחהזו.שיעס״במרהדעבבשילרתמ

לעגישהשהמו.ויבושיביתבשיתנאלויאטהר

סלעיוןיסחוי׳סבומרקרגכד׳זנהןיאגה

ש״מכןישחוי׳סמרכזאלומצעאוהלונממ

,ש״עליעלויתזמרו׳א׳יסריאיתוחורשסנ

•׳אניגע(א

ןישודקוםיערזעשוהיהרשמאינהדיבר

.ג״הנכנרהלמגישהותובותכו

סירטנוקניתבתכשתוטמשההמתחאוזו

אתאוונרלוטימתשאדתוטמשהמרבדסלפה

םהמפמשנוכיידריפנגאדיארחנויאמק

לפנןואגהךיראהשומכו.רנדהזיאהעשל

׳ך׳יסינשהטוח׳סנסנושסנריאיתווה

סזיאהעשלםהמטמשנשסלופילודגטיצמד

רמולכהיתיטימתשאשוריסםצענאוהותואיקב

ותואשידקהםנורכזמטמשנאיההתענד

ךירפדדומלתבליגרהןושלאוהו<תואיקנה

׳תינתמואןיתינתממהיתיטימתשיאארומאהלפ

.הלעמנולםדוקהארומאמאמעמשו6

תואיכאלמדינרהאנהכנרלהיתיזחו

לאלצברירהמירנדה״ידינהיתייאדא״ל

תישקהלןיאדז״מףדאיסתונותכתצבוקמ}

וילענמכו,לודגלשוירנרמאלאהיתיטימתשא

רמאקא״עףדןיסחויהרשפקרפדהומתלשיו

רזעלאר״אדאההיתיסימתשיאןנחוי'רלמ

רזעלא׳רדקהנומונרןנחויינרדף6

לאלצברירהמלעהמיתהזןיאדדנלמו•ל״כמ

ןיפשןאמדדאמטמאנםיטושפםהוירנדיכ

עינרדאיראלעימשמץוכשנעיקרןאמו

לעאלו,הינימיפתסמאלדארנגמהיבומואל

אוהאתעמשדאסוגנא״כיתנולתלאלצנונינר

יכהיתיסימתשאדהנדופ.יכהקדימלאכיא*

והיאווישודיחנםשט״מירהמהזברמערנכ

־ש׳׳מיקוריפאתלתבהלקרסמ

הבושתבסשריאיתוחברהלהזחתהתאו

תיטמשההמכאמגודןימפבתכוטטרש׳זנה

ש״נמרהונינודאלודגלעותשקךרלללכבו

רפסמבהנומהיהאוהםיערזתמדקהבויקרפב

הכלהאלאהנשמבורמאאלשםיאנתהתימש

םעפהרועםתצקורכזנשאצמ׳זנהברהותחא

ס״במרהלעאלפרבדאוהשתמאבו.םימעשו

ז

רפסרבחמהברהאוהוץ״ב[ןמסוזוא]ברהםימעפלריכזמשךיזרתדמ(א*

תמדקהבץ״כי״רהמןואגהש״מכהדוגאהתמורתבןאלרסיאר״רהמ

ו״קירהמירבדמתצקעמשמו,הדוגאה׳סןלסיוז׳0אוהשהארנויבתכבוןשדה

לעבבקעיוגיברןמזבהיהשגיפקשרש

.׳י*׳.,/״
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ויתומצעולעהוםירצמץראבח״תהתנש

־ם״במרהלע׳יפרביחו.י״תהתגשק״העב

ץבוקיתיארו(א.שטוחבי״שר׳יפלעו

ברהםיפינסמםתצקלעוי״כויתובושת

.ט״מירהמברהוןםאבלאיחי

׳םרביחאוהינויההיחרזוניבר(ב15

םסרופמהרסומלשרשיה

אבו,םירבוסםיברשירשאכת״רלוניאו

רשיה׳סרביחת״רדועדישהממהזםהל

ותייםדאוהאוהשורבסרשיה׳סההזוארו

אוהלבא.ת״רלרשיה'םםיקסופההיל

׳יקסופהו׳םותה■ירהותאזכובשחךיאהמית

,דזוןינירותויגיםשוריפברשיה׳סםיאיבמ

יתיאררשאגינאנהו.דבלרסוממרשיה׳ס

ב״בקףרםייחךרדבונאזנול•דם״רהסל

ה״זרהורביחרסומלשרשיה׳סדעםשש

*רומאהרבדכינויההיחרזוניברונוצר

תיחרזוניבי!ייע)ספדנבבותכשהמהזיפכו

רסומלשרשיה׳סדםירסואשיד•(ךימסב

שיכהכלהןיארואמהלעבה׳׳זרהורביח

ינויהז״רהאוהיכהעומשבועמדםירמוא

.רואםהלעבה״זרהאלו

תורואמהלעבז־ויחרזוניבר(ג14

,ןשרדההשמוניברדימלת

.וריעםשוומשזמררואםורפסארקו

ירהצילרואמה׳סלותחיתפבבותכךכו

ריכזהרובעבורביחיחרילדנסבוהיחרז

ח״ירזמומשבוארקרמולכ.ומוקמוומש

ויהוחריהשעלינולותבשןוכמו,חרז

לבהשרשמ׳יהשל״צזו״חרהמיכו.תורואמל

ה״זרה׳יהו.יוכותששברואונונןבאבבשרשמ

רואמה׳סלעגישהד״בארהור״בארהןמזב

םיערםימתרפסבבותככתותכסמתצקב

.ד״בארהלשפגהילעב׳סלעגישההדרהו

חוכיובותכלאושה׳פאעיצמלתצבוקמבו

.ךרואבתורפיתשתיניסבה״זרהוד״בארה

דומלתהתודמבאבצהרפסהיזרהרביחו

,סיעדםימחרפסבבוחככונישהן״במרהו

ורביחרסומלשרשיה׳םיכםידמואשיו

.וידכניולהסחניפועברוהיארהו,ה״זרה

.י״קתתתגשרואמה׳סרביחה״זרהו

•;אא';ש(ג•׳וסש(נ•׳זניגש(א

םיבתכוםיקספביתיארהתעו(א.םירוטה

ך״זרהםידודטיתעמשבתכשג״יק׳יס

םג.ש״עןלסוזריהמםשמםיריחבלדיגהש

ויתובושתלה״וידפמם״רהמתמדקהףוסב

ןהכןמלזר׳׳רהמאוהך״זרהמבתכ

.קודוש״ע

דביחגרובנטורדניקסיזרירהמ(ב2

ויתובושתמתצקוספדנות״וש

תדובעברהןמזבהיהו.ןטקץבוקב

.ריאיתוחברהוינושרנה

קהבוטהברהןשכזהירכזר׳רהמ(ג5

שודקהןרמלשוימחרמ

ליזןרמללכורתקבאתובושתברכזוה

הארנו.ו״טק׳יסוט״כ׳יסבבורקטספדנש

נ״סש׳יסח״אי״בביכישילשתיבהיהש

׳יסבו.נלבלא;בםייחברהיסחירוטבתכ

.עבםקחציברהויטחריכזהה״כח

,וניברואט,,־דידידיהירכזברה*4

•(וטובאיטלאיתי'ם)ןייע

יניכל)!ייע,קורסןהירכזרירהמ״ע

•(ארזעןבםהרבא

(ר׳זרהם)ןייע,ןהכןמלזר׳רהמ*6

•1־יעי*

ו״ע,רושןמלז(םירפא)רירהמ*ל

•ביחב(רושתואובת)

קיקדריבאגילעז(סחנפ)ריהמכ*8

•ביחנ(זפתרטע)ןייע,קםאל

•ב׳חנ(םינש•ש)ןייע,קגילעזיבר*9

ולרוא)!יע,ןזיוהטעלקעזברה*10

•ביחב(םייענרוא,ןויצב

ייא)!ייע,ץילדייאהרזר׳רהמ*1!

•ביחב(סירשייו

ברהדיטלתהטוגהיחרזר׳רהמ(י!3

ברהוןםאבלאיחיר״רהט

י״כהלתנהבושתידיבשיוט״טירהמ

םשוהבחרוהכוראהטונןתנברהונבמ

׳דלעלודנהורובחביבאןואגהול׳׳זורםאנ

.יוכוביחרהךיראהבקעיחרזםירוט

ברהשו״תםלשוריק״העינקוםונעמשו

יתיארבושו,םשרובקאוה׳זנהז״רהמ

רטפנויבאברהש׳זנהברהונביבתכב

•׳זאילו(ג•׳וא׳;נ(ג•׳לנינש(א

׳׳גאיגש(ד
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יתיארו.םתוניבראוהשםשא״בשרה

שיודשסבקעיוניברתולאשמי״כסרטנוקב

ןחמשמהילינעתסדיאמוםיסשהןס

הנוכתבהירתועוסש׳נבקפתסתבתכש

םאואי״שריפלעךוםסלשיםאלאשו

הזהמבישהוהיזרהשריפשוסכרקיעה

םירשילרואךשחבח״דזינבאוצםלתרהס

תישפנחנדבותכהדוהיטבשףוסבו

׳אתכרעמליעלןייעוו׳׳מקתת׳שה״זרהד

•(•*ייממוי׳נאוהןייע),ד״ויתוא

רואסהרפסבריכזמוניאה״זד(א

םנמא(?)א״פףדספדנבש״מבם׳׳בסרהל

הרותרואבונאזנולידם״רהםליתיאר

.ה״זרהלש׳יהשי״כםיבםרהתחסנאיבמש

רביחשרחאה״זרהימיףוסבהיהשהארנו

.ם״בםרהרפסודילאבזארואסהרפס

וניברתטישאיבסלחכיבנרואמבה׳׳זרהו

ישודחבראובמוודיבתכבאצמשבקעי

•׳ונ׳ע(א

—*>ג!>♦€><**—

ברהוברתעדלעויהויתוארוהלבוםינש

לעבאלפומהברהונרודתפומםנו.תירפ

,ח״רפברהלשודימלתהיההנוהכיתב

תלודנמםינינעהסכשורקהפמיתעמשו

לארשיימכחלכהזהםויהכו.ח״רפברה

.וירבדתאאסצבםיתוש

ברהל״זאוליסידהיקזחר״רהמ(א

ונרווילבותדלומריע,שדחירפרבחמה

אבכ״חאול״זאטסוקש״רהמםעדסלםשו

ל״זףאראשהדוהירידהמלחנהברה

ונרווילבןמזבכעתנותרזחבותוחילשב

ךלהו׳זנההיקזחר״רהמברהומעדמלו

׳כלבורקל״יהשרחאויתםלשוריק״העל

ברהונרומודיסלתיפסיתעסשו.הנש

םויבשל״זהנוהכיתבלעבןהכהי״רהם

לכון״נסהברהתבישילךלהשןושאר

ביכאיבהוהמכחבלפלפוסעםישודק

םייחסיסח״רפףוסבו.קרפבובתויאיקב

ן״נסהברהמלאשנשתופסותרובדשי

לודנהברהשיתעסשו.וירבדלעבישסו

םירפסהרבחמןקזהל״זיזאנלאש״רהם

תחנולהיהק״העבזאהיהשותונקזתעב

.ומעלפלפלואיבמהיהוותפרוהמחור

ךמסומהברהאפוראייח־ץרהמ(ב*

דוםלתהישודחות״ושרביח

עבשראב׳סבםיכסהואייחהשעמ׳סאוהו

ר״רהסברהדימלת׳יהו•ב״עשתנש

.סינאסהטלש

עבראמדחא1■לאיטרחוניבר(א*

ברימיבובשנשםינואנ

,ן״שתםיפלא׳דתנשלבורקןואנארייש

שארלהיהואקירפאבלאישוחוניברלודפו

הלודנריעהתיהשןאווריקליאתנידמב

ץראבשלאעמשיתונידמלכמהקזחו

איהןאווריקליאתנידםםויהןהו.ברעמה

םירובקםששםדיבהלבקוסנותתוכלסב

.םינואנ

•ב׳חנ(ינוקזח)!י-ע,ה־יקזחרי־1המ*2

דימלתאוליסידהיקזחרדהמ(בג

ברהוףאראשי״רהטברה

׳נשדחירפארונהודמחנה׳םרביחן״נסה

ותרותתלודנףקיתוםייחםיםוםיקלח

.םילולהשדקוירפילכואלרכינותואיקבו

תאםינקזהקיהעינברסיתעסשינאסנו

בתכםנו,ותפרוחוותלודנתראפתרקי

תומדקהבתםאהריעדומלת□תוטש

בנאוזנננרשאכוםזנונלהוצול״צזי״ראה

תוכלהח״רפםטעהולנר״ושאםנוהיידרט

רבכו.תטאהדיעויתוביתכםעזנגנתבש

ורפסדוטללאלשםירצטתסכסהעודי

.'נ׳יס׳נללכד״יםידרותנגש״טכ

םיעדםיםתתואלפטהארואבו

ץראבברללבקתנטעטאוההרודהירחאש

דיסחהברהונרודתפוטודיטלתםירצמ

ה״סםשברהיהוה״הלזיזאגלאש״רהס

•וימ6׳גפ(כ•׳מנילו(א •מינסש(נ•׳6א'ג5(א
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.םישורדותובושתולויהוםידשים

ןקזהירדנאפלאםייחרירהמ(א!ג

תישארמדימת״ושרביח

ברהואייחהשעמברהוט״םירהפןסזב

ינאבקעיר״רהסםינברהוינבו.חמשבל

םפדנוןוששי״ררהםלשוברהצילטה

קחציר׳׳רהמויחאו,ברהלשאסלצוס

אלפומהברהונרודתפוסלשויבא

שדקהךרדתדשאדביהשא״הרהמ

רבדוויתפשקתמוייחינב׳סבתוהנהו

.וברויתיארונווינינעתורובנ

ירדנאפלאקחצי׳מבםייחרירחמ*15

•(!וזינפייןייע)

ץילעאמסאןבםייחרירחמ(נ14

ץ״בשרהםעירטוליקש

דעח״כ׳יסב״חתולאשלאושוהבושתב

.ב״נןסים

׳םברענבאבםייחרירחמ*!8

•ביחב(*דחרוא)ןייע,ןסינב

׳ם)ןייע.ןסאבםכייחרירחמ*!6

•(!סאב^א־חי

ייםלתתרשנבנבםייחרירחמ(ג17

יתיארו.עודיבט״טירהס

ןבםגדימלתהיהשא״י׳יסה״אנ״הנכב

ס״רןמיסח״איריישבוהניסאסי״רהםמ

!ינוברנחמצר״רהמדדימלתהיהשבותכ

ברהובורקועשוהיהדשברהאוהויחאו

רעשינקוןנברםופמיתעמשו.השמינפ

ותאותבהאתאלפנוברט״טירהמברהש

ויריבחלכלעולתעדונהריתיהביחוומע

ריכנתבואישהלט״טירהמברהלדתשהו

רוביחרבחישוכרבמהיהולודגםוצע

.ג״םסהלע

ט״מירהמתובושתבאניזחיכהו

וברוארקיהיברהילנילפדא״נק׳יסא״ח

הנשםירשעודחאןבונדועבןהו,הריתי

לערובחהרבחלליחתהא״פשהתנשב

בותככייחדאנידוארקרשאג״שסה

לעהנוסמהיהו.ח״אנ״הנכתמדקהב

וברןמובאנידנטשוקבדתיהורוסא

ןמיסד״ינ״הנכבש״טכשיעי׳ןט״ירהמו

ריעהנ״ססהלעורובחךותמו.ב״םתואו״כ

•מייאיגב(*•א׳ינ׳לו(נ•זינאיגש(א

ריבבאיפעלאויאםייחרירחמ(אמ

ברהונירומדימלתהיהדוד

היהוהנוהכיתברבחמהברהך״ירהמ

ריעבברהיהכיחאוריעהינברמתפצב

א״עירימזיאבברהיהכ״חאווסראל

לודגרוביחרביחווסשלודגלארשיבו

הפרשבףרשנוג״מסהלעםוצעלופלפב

תובושתתצקשיורימזיאבהיהשהלודג

ת״ושתצקו,וגנמזינורחאירפסבל״זברהמ

ברהלהדנהשוריפוג״מםתונושלוםינינעו

י״רהסלהנספהתורשא׳סףוסבוספדנל״ז

.ילאדנאח

ןקזהאיפעלאובאםייחרירחמ(ב6

ברהןבךסםוסהברה

היהאיפעלאובאבקעיר״רהמךמסומה

ר״רהמברהימיבןורבחק״העינברמדחא

ברהינקזרמימיבואיננח׳ןםהרבא

.ה״הלזםהרבאלדסהברהןבקחציר״רהמ

ו״תםלשוריק״העברטפנרכזנהברהךא

אוהו.ט״טירהמדימלתאוהוםשרבקנו

א״חדהמלודגהברהונרודתפומלשונקז

חקלףסוישדקיארקמוםייחהץערביחש

,םיהלאןנחבקעיתובשבקעישרשי

תעלוריםזיאריעבתונקתהמכןקיתו

ויתוארונוברואירבטק״קהנבותנקז

םינושארהמדחאכותשודקווינינעו

.םסרופמכ

דכנאיפעלאובאםייחררהמ*7

•(.דזינווי?ןייע),ל״נה

!ייע,ארטסואמ(םייח)הירה״8

•כיחג(םייחךרד)

הירנז׳ס)ןייע,גלבלא׳ןםייחי־ת*9

•(,'בחןרסןייעו,ןשנז

רימזיאמיזאגלאםייחרירחמ(ג10

וימיףוסבוםידורבברהיה

ברהדימלתהיהורימזיאלרזחןבלתומלע

לעייחינב׳סרביחןקזהיזאנלאש״רהמ

.ןונאדם״רהםודימלתו,םירוט׳ד

אנידנטשוקמיזאגלאםייחדדרמ(ד11

רפסרביחט״טירהמדימלת

׳סתצקלעטפשמתוביתנ

•׳ל0:(ג•ייכאיגש(כ•!ייא׳לו(א

•גיכ0?(ד
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ימינספדנמ״חןהכיתשש׳סשעד(א

רבס״רהמתובושחוספדנקוגיהננברה

ברהדילועינהאלךאייעיבגארפסופדךורב

ןהכיתפש'סוירפסברכזאלסלועעו•ניהנכ

ורכזנאלס״רהמתובישמסנשילהמודמכומ״ח

יאדודקוחרוניאןהכיתפשיסו.וירפסבללכ

קוחירלוג״הנכסילשהרנכספדנשסדוק

ברהדילעינהאלספדנשרחאףאתומוקמה

עיגהותריונפםדוקסיתנשואהנששןכחיו

וריכזהאלוובקוסעלחכרצעאלה״ושמוודיל

ה״לק׳יסהברסילאנרהלהבושתןאכמו.ללכ

ךישהירבדסיתיונימתשיאדברהלעגישהל

וימיבעשפתנרשארפסמאלאהגשהוזןיאו

.טאיקוומעהתיהו

לעייחדאנידרביח׳ונהברה(כ

הארננ״הנבתמדקהבש״םיפלונישסה

וסעטהנישנ״הנכדפסרביחשככ״חאש

ס״םו.ורבחלהבשחמבהלערשארדסהמ

ףאתומילשכ׳זנהדפסספדנאליכהארנ

ליכשירשאכםלשאליכהאריוכותמש

יגאותוברתובושתרביחדוע(ג.שוגא

ברהתובושתמםיקלחהסכיתיארריעצה

.א״עיאגידגטשוקבודיתביתכמניהנכ

ספדנוב״חח״אתובושתוספדנבורקמו

יתיארםנו.ל״זברהלןיבועםחספ׳סםג

רפסולשיםנו,ברהמי״כןירדהנסתטיש

ויתובושתמקלחתוחתפמו,י״כבםישורד

התיהו,יולןבלוק׳םףוסבוספדנד״יל

.ל״גתלולאט״יותחונמ

,םיקלח׳חהלודגהתסגכ׳ם(ד

ייחדאניד׳סו,םיקלח׳הויתובושת׳םו

,ספדנהזלכןיבועמחספ׳סוםיקלחינש

תובושתוח״אתובושתמא״חרסחןיידעו

ר״רהסברהונבו.וישורדוויתוטישוה״א

הנשד״יןבו,רימזיאבברהיהל״זלארשי

רמברהוריכזהו,ג׳׳הגכ׳סלהמדקההשע

.תוטמשהבא״חמ״חג״הגכףוסבויבא

הגשע״דג״הגכברהלשוייחימיו

.ה״הלזבוריקב

3״ע,לאלצברבםייחרירהמ**3

יביחנ(םייחסיסחוכיו)

•נינשש(ג.אינשש(ג•׳נאיגש(א

•׳מנ׳לו(ד

תסנכלודגהרובחהרבחלוחורתא׳ה

םשמואיריתאתמבברהיהב״חאו,הלודגה

יירהמברהקזברימויאאתמבאב

איהודאמגלפומןקזהיהשהפאקסיא

תובירירבדורבעוןרהאיגבברהרימזיאב

׳יסג״חהשמיגפתיושבבותככםהיגיב

׳יסם״חג״הגב׳סבברההזסרוא״ל׳יסו׳ב

ברהשיתעמשו.ב״יתואט״הגהד״כת

והוטיסשהוםשג״הגכבהזבךיראמהיה

ברה׳יהותוחאןבו.דובכהיגפמסופדהמ

תמאתרותברהלשורבגןוששןרהא

םהמויתכודהמכבתסנכבברחש״מכ

.ובורק׳יהקדותדברהוח״עק׳יסהיאב

אוההלוגיניעריאמרכזנהברה(*

׳יקלחהנומשביספדנרשאהלודגהתסנכירפסב

יכרדביקנההארוההרומשיאסיריאלודפלבו

הארוהםושנוריתאהארוהיארימאיהוהארוה

ויפנהמהאריותסנכהתיבלהרהמךלישדמ

תיבמותאצרתאו,ותמכחיניעןוסזריהמו

רבכו.הרויהרויהרעיחורתחנבתישנכס

יכהבושתבוחבשנהאופלארשירירהמנילפה

ברהסגח״אמנ״חתוספדנהברהת״ושבהאנ

ברהשימכניהנכ׳שליבבחמזזאלן״גמה

׳ומסרופמלו.תונטקתוכלהת״ושבומשמח״ינמה

יבשויתוארוהירומןנבריעך•היארךירצןיא

ודשחונינעריניכםירפסיריחמותואסכ

תושעלחנודידילןתיןכודעב׳הרוגסיו

ארתבארודהמכרההשעי•ידיבכסשךורבליק

איבהרשאוהלעהרשאמ״חתצקלוח״אקלחל

•נ״הנכיריישסשבארקסופדהחיזמלמ

ויהוארהבואמקתורודהמהרביחרתויהתאו

ד״׳קלחלעיריישסשקדציאלןכלו.םידחאל

•ןורחאה

יקספיקספוספדנגיהנכירפסיכןעיו

ניהנכירבדמםינורחאהלסתושקהלןיא

רשאדעוכותבםיזומררשאי״כתובושחהמו

קלחהספדנהיהאוההןורחאהימיבסאריקחי

ח״תתצקמיתעמשיכתויהלו•תסנכהמאיהה

םיהמתויהרשאהזרבדסיללאונהנאלרשא

הכאלמהלגרלוהיתור-עהיכנאםינורחאהלמ

ינליאדמחירוחבםידליהלגרלוינפלרשא

•וימישהילע׳הינלבלמל

•ע׳יא׳נש(11



םילודגן ןתכרעמ

תויעטלתינשהבסוזוםיסיתשלשדועב

ואצישרתויוהנשםישלשהזו.םייונשו

ויתרהסןבסםידדממםירעשהנוסשדואל

ןיאךא,ךוססלשיםהילעולאיסש׳ם

ו״חרהמיכארתבארודהס׳זנהםירעשב

רודברשאישירקןנברוורבקבהזנונלהוצ

ותושרבורבקמהואיצוהםידוהיי״ע

תמצבקעיר׳׳רהםדילהאבוח״שי״ע

אצמתןבלו.ץ״כשריפאפריאמר״רהמו

רכזנהם״רהמרדיסשםייחהץעךרד׳סב

ץעלכהותואץרוק׳סההזותוםדק-ימ

םניארשאםיקוסעוםיברםישודיח,םייח

לאטיוש״רהםרדיסרשאתומדקההרעשב

ארודהמהש״רהמדיבהיהאליכ׳זנה

רתויהםירפסבדומללהצורהןכלו.ארתב

רדיסשםירעשהנומשדומליםיקיודמ

ם״רהסרדיסשםייחהץעךרדוש״רהם

.ארתבארודהסהובשח׳׳עארקנהשריפאפ

רעשןושלאסקארודהסהןינעלךא

הארנורדוסמוהפוימרתויאוהתומדקהה

תרחאארודהמאוהתומדקההרעשןושלש

ב״המםעהיהםירעשאבמ׳םםנ!אתעיצמ

תורצוא׳סו.׳זנהש״רהמדיבהיהאליכ

עלבימאיהיחמצי״רהמרודיסאוהםייח

פ׳׳מרהלח״העךרד׳םךותבשססןושלה

םירצמץראביתיארריעצהינאו.׳זנה

קר,ומצעו״חרהמי״כמםירעש׳חה

רעשתוצמוםיקוספהרעשרדיסו״חרהםד

דיתרהטמאצמנרשאדהארעשודחא

לכףוסבםנ.ומצעל״צזי׳׳ראהשדקה

ו״חרהמעמשרשאמסרטנוקשירעש

ואשעהזוברהמועסששםירבחהראשמ

ש״רהמונבו.רעשלכףוסבדהויססרטנוק

י״ראהי״כמאצמנדשארעשהחקל

רדיסו׳זנהרעשלכףוסבשסרטנוקהםנו

ויבאברהרדסבךלהודחאכלכהבריעו

תוצמהרעשוםיקוספהרעשקליחשקר

י״במיתיארםנ.םירעש׳חויהוםינשל

ץע׳סו,המכהלבבםירוכחהמכו״חרהמ

ונממהרותהלכלעתושרדבוטתעדה

׳םותהוס״שהלעםישודיחםנ,ס״דרפד״ע

דלונשבתכ׳זנהתונויזח׳סבו.ודיבתכמ

תנשותחונמקשמדונ״שהתנשו״חרהמ

ם״רהםדיבתכמאקתפיתיארסנ.פ״שה

ויתובושתךורבםבייחר׳רהמ(■13

ח״שרהסללאומשינב׳םב

.ו״מ׳יסדעני׳ס׳יסמ

דימלתדודןבםבייחוניבר(נ20

ףסכהרורצרביחא״בשרה

רורציתיארינאוםייחהרורצרפסו

ט״יבסהברהכ.אלדו.י״כםףסכה

רפססחימשב״כןמיסב״חהבושתב

תנוכדרשפאו.א״בשרהלףסכהדורצ

האיבהא״בשרהתרבםדט״יבטהברה

ס״שהלעםישורחרביחו(ג.ודימלת

וישודיחמאיבמי״כויללכבלאלצבוניברו

רורצוםייחהרורצרבחמהברהאוהו)

,ר״םבי״דצתכרעמבןמקלןייעו(ףסכה

.(ביחבוןסבהרורצןייע)

לארשיב1־לאטיוםבייחדרהמ1י**

דימלתהיהול׳׳צזומשלודנ

ןרמו,ךישלאס״רהםברהמטשפב

לשותונטקבוריהזמהיהוראקי״רהם

הרותהלעוברבודהךאלמהםשמויחרהמ

ףסויר״רהמןבהיהאוהו.הדובעהלעו

ותמשנו.ןיליפתהרפוסםירבאלאקלאטד

חודיננלכמרתויהיקנודאמהלודגהסיה

רעשננוהכהדבלמו,דיגמהברהלוגלגהיהו

תביתכמתונויזחה׳םיתיארויתיכזםילוגלגה

םדוקמולעריאשהמלכמשממו״זמהמדי

.ויתוארונווינינעוברווימיףוסדמותריצי

תמאהתמכחל״צזי״ראהוניברמלביקאוהו

י״בםייחהץע׳םבוברמעמשרשאבתכו

שדקהיבתכרורבאירודבאןעיו.םסרופמכ

םירדסינימהמכבץראהתופנכעבראלע

ץימארצקבהלעאיתרמא,תואהסנו

•רוצי״ראהוניברהנה.םדאינבלעידוהל

תלוזבותכיאלוידימלתמדחאםושש

תומולעתבםקשהלםהךא,ו״חרהמ

םיסרטנוקהולאכו,םיבתוכויההמכח

.תואחסנותויעטווהתנםידימלתראשמ

קיתעהלתושרןתנאלו״חרהמיכדועו

,דבכולודנילוחהלחודחאםושלויבתכמ

םידיינר״תותיבינבמוחקלןוממי״עו

תוריהמבםוקיתעהוםירפוסהאטלםונתנו

יוימ6'לו(ג■ו״ןי6׳נש(ג•*יהניש(א

.די•6'ג:(ו



טכםילודגח,תכרעמ

התאותוגיזמיבאושוריפיברעבשןייפיסונאךסםנדשאחבבשהבבותכווסצעךישלא

רשיכהתעשהסיהוךלמההיקזחןיצינךנשיו״חדהםתאךשומאוהוראקי״רהפןרסמ

םימכחןוצרבאלשיכןיחיגימחותפלוןקתלןסזהוךססוםןיידלכב!ידיןידיהרויהרוי

ודיהאלשםירבדהמאוהשה״1ההיקזחהשפןשזתצקדדו״חדהםו.ן״שהתנשלולא׳כ

ו״חרהמובישהו.הלואגדאתלז־תאהמיההזבו.קשסדלךלההשעשייעוםלשוריק״העב

י״ראהלייאו,שדקהתומשבשמתשהליתיצראלסלשוריקיהעבבתכגהרטשיתיאדינאו

ליא,יתשרחהקשמדלאבלסשמתשנאלולאונבו.ו״חרהפלובריכזםוד״ששהתנשב

שמתשהללוכיתייההזלתשמתשנשרתאמהיהוקשסדינברםהיהלאומשר״רהס

ל״א!לודנןוקתיםשהשודקהיהווחתופלכ״חאו,ותונקוביטניפי״רהסלשונתה

ףילחליאוחתופלסלשורילרוזמאכ״אויחרהסאוהו.םשותתונםהתיהוםירמנלךלה

•יתעמשכיפ.אוההינמיזואלואסעשתושרדוויתושרדםיצבוקהששחרביח

וניאה״עההיקזחסתששהזןותימפרוםישנחפסה׳סות״ושיסושדחהתרםשסל

ףדתוכרבדק״פי״שרש״מכותורהנ׳דמןוחיגלארשיתדשחרשמותוצילחוןיטינירדסב

ןותינוהזאלוחולישימןוחינימםתסל״זוד״ויהשםר״רהםונבו.תוטבחבםירפסהסכו

ןיממאלא<אוהי״אבואלאוההדלודנהרהנהםעירטוליקשוםירצסינברשהיהלאטיו

וחואהתדרוהורמאנשסלשורילךומסאוהןונקףסויר״רהמו.ח״אשירבםידרותננברה

•ל״כעאחולשלהיחיןיתחתוןנימניתמוןוחינלאםוקמבו.רפושהארזעץוצינהיהו״הרהמייא

בת•ןטקןיממהיהשל״זי״שרבתכדסנהו.רפוסהבישי׳רשפנוריאמ׳רשרשכיפרחא

לחגסיסרזילק״סח״כק׳•שטישסוננברהךלההשעמי״עדליעליתבתכןעיו(א

היקזחדמעבירחנסהלעשכוהיקזחימיבףטושבותכא,ה״ריצפההתיהוילולאשסיברקשמדל

אוהונ״ל׳יס׳נה״דבש״מכןוחינימסתסובותכלינוצרןיאשףאהזהשעמרפסלט

ןוילעהןוחינימימאצומתאםתסוהיקזח•המהלנאיתרמאםתרצשהלמ״מתוישעמ

הארנהו.דודריעלהברעמהטמלםרשייועודי.ויתסלשוריקיהפינקזינברמיתלבקש

שיסויהדסושלשוריןותנהיהלתנההזשרשוימתאםתסנירחנסינפמה״סךלמההיקזחד

שארמו־מימדסירמואותיבהרהלךומסץחרמםירנסנשתוצחביששהסמסויהדעוןותיג

םתסהיקוחו,סלשוריבהיהרשאהזהןיעמהםיכלוהםילאעמשיהלכיכםלשוריירעשיחתפ

תחתמרשי־קרסניהנהוסימהאצומתאספמכריעההראשנשדקמהסיבלריהועב

ןכו,סלשורילשתיברעמתימורדדצלץראלסשךלוההוםירעשהסירנוסהיושמותינקיר

המו.סלשורילשהמורדלעודיהזןיעמסויהעמושלדנמלךומסאוהרשאדחארעשלצא

סנוכהןיאדודריעלהברעמבותכהרמאשןמזבו.ץראלתחתמםיכלוהשםיברסימלוק

הברדאיכדודריעלשהברעמלםימהםהשדה*רשאבסלשוריק״העבהיהו״חרהמברהש

אלא׳םויהםידמועסהדודריעלשהחרזמבלארשיךלמשעדיון״ישיסובאארקנהףיקת

דודריעיפלכברעמדצלסימהניהנהקיהלכוישימםויהאצמנשאלאשוןוחינימםתס

וללהסימכ״אוסלשוריתימורדתיברעמבאיהשומשויהלאאוהשםכחשיסיונהל״או,וחתופל

םשרשאןויצאיהדודריפלשהחרזמבםזיםויהחלשו.וחתופללוכיאיהשיאדולאטיוםייחבר

׳ןס״רהסברהדיכעדודתיביכלמתורבקדועבשךילעינרזונליאויששהםויוירחא

ןמיסותואבש״מעו׳סשטושפטננביכחרהנהתאחתפתחותפשדקמהסיבלאוהךלוהש

.ן״נק״סריעלהברהךרצנאוהוסכלשךלמסתסשהזה

אבשכדורמאםיברל״זו״חרהפ(א•ךשארבךמדןיאסאווחתופללטומךילעו

רתויהיהל״צזי״דאהוניברםעדוטללאבוקשמדלךלהוךרדהתציפקהשעו״תרהמו

ואצמךכשול״זברהשםינשבלודנתלכשהוברבדיםולחבוליצזי׳׳ראהוניברוילא

דיעצהינאשי״תינעינאו.םיבתכבבותכארקנןכובירחנסלונלגהיהרשההזיכושט

■—־־''ון•
•ויאוכיצו(א•ןימג'*(א
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תמדקהבש״סבןוותשנהתדמלהכזו,דפסה

ראובמכילארשיילודגןבאוהו,ריאיתווח

.ינשהטוח׳סבוויתובושתב

המכחתלחהותותירכ׳םבשעדו

תפיסאסרטנוקספדנםדרטשמאבוספדנש

ריא•תווחברהמאוהסרטנוקההתםיללכה

הלעוזהפיסאור״צ׳יס׳זנהרפסבספדנו

ירבדבתצקזמרנוי״חהיראהנלפומהןיבקב

׳דתואיכאלמריברהלעק״קו.םיפרמה

ד״צןמיסריאיתווהלעבקיתעהןכבתכש

האריהאורהו,ש״עםיללכהתפיסאלעבו

.הזבידודהאלכהש

ליעליתבתכריאיתווחברה(א

הארנכקדקדמהיהו.ויתודמתומורת

תחנמברהלהבוטקיזחהו,ויתובושתמ

לושכמריסהווירבדלעהשקהשבקעי

א״חבקעיתובשתוטמשהבש׳׳םכורפסמ

ויבאלורקועינשהטוח׳סו.ב״עב״יףד

ז׳׳סקףדתורודהרדםגאלדוםינואגהונקזו

׳ושתמומצעריאיתווחברהלוסחישג״ע

.ש״נלעתמשהו

ודימלתהיההדוהיםייחרירהמ(ב28

המלשםרכברהלשונתחו

תובושתולשיו,י״כויתובושת׳סיתיארו

ת״ושףוסברשאםרכהתוללועסרטנוקב

ערז׳סבהבושתולשיו,נ״הםייחתרות

ברהלשוברהיהו.׳ו׳יסמ״הםהרבא

.ליזהלדבעהמלשר״רהמ

רזעילאוניבד)׳יע1{יחי־־□□ייח־171*21)

•(יונויתאצמשעדוהידןתנרב

,ייחראסס)ןייע,יקעי£יייחליה*50

•ביחב(םייחהרורצ

קחציוניברלשונבםייחוגיבר(ג51

א״בשרהןמזבהיה,אנייוומ
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.(?,י׳נחאוהיייואו).רידתיטנאקירהאיבהץ״כרודגיבאוניבר

וריכזפאילארבהיבוטוניבר(א5ןכוליזוה״ברתלבשטקלהילבשברה
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ייכביתיאריתונטקבו.ט״פתתנשדובכ
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׳סבהארנשוסכתולגמ׳הלעםגרביחו(ה

ג'ש(ד_•׳גנילו(ג גייניגש(ב•׳אאיגש(א
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םתאוםויםוי■תוחכומיפבןהרשאהאורה

ןיארנו,בללע.סששיאןיאו.יתחכותםיזבמ

לערכשיל-םיעבוקםתאש;ויכיכםירבדה

םינוקםתאשםכיניעבהארנכיאתושרדה

׳ילתאנסקפסכרשאבשרודינאשתוחכותה

םתאםיאשרוץפחסמינקולאכל״והןכיכהנהו

הנתיניתצע•לכוערפתוש״זו,ירבאלוורבשל

תוחכוההותושרדהםהשיתצעלעה״עירס

אליתחכוהןכלעוםתואסתינקאלמ.ףסכבו

חושעלםתינקשץפחבםיאשרסהאיכםתיבא

ונתתאלאבהלוןאכמרמואינאןכל.םכנוצר

׳והכיתהולאהנתמסכלןתונינאשאצמנוהמואמ

םתוזבלאלותופיסינפרבסבםלבקלךירצו

ומכחירסומ.ועמשש״זו,הנתמםהשרז־אמ

אלו״ערשחלאוומייקלומכחתתווהוליקתש

.סמהםינותנםינותנסכלויהותושרדהוערפא•

■,•תוחצךרדוירבדולא

׳זנהברהלי׳׳כבהדוהייימ׳סיתיאר(ב

ימיבוילערבועהלכםשבתוכשייכרדעידוי•

רבדביתכליתיארובטימלןהביטלןקוייח'

היהאלהלחהבאוהש׳זנהברהבתכ•יטרפ

ןבהדליוחנכששהרקמרקיו,לוגלגבןימאמ

םיאלוחבדליההלחותדיללשדחךותבטעמכו

עיגהותדיללםישדחהששףוסלוסינושםישק

רכזנהברהלהארקוממשוזססוגהיהויצק

׳זיעש:(ב•וניענ׳גש(א

הכיא׳יפסאמנףסכרביחדועו.וספדנו

ע״שכ׳ונוממוםישנינידרוצקףסכתצובק

רביחובקעיןיעלעםיניערואמרביחוי״ב

ברהמ׳ובושתהזיאשיו.וספדנאלות״וש

א״חה״אןרהאדים״סבוץ״טירהמת״ושב

,ונתחלאטיוש״רהמו

,האיטארקנה:־וידידידההמ**

•(לייוולאנתנ׳ט)]•יע

*־לארשירבהידידיוניבר(א8

תבושתבאבוהקריברונמ

.נ״י׳יסק״דו(?)׳יספ׳׳דםירהם

׳פ).ןייע.ןהכההידידיר׳רהמ**

•(םידשאדעשבדהילשוניביל

,יצרונמהמלשהידידיר״רהמ״ד

•ביתנ(ישתחנמ)ןייע

תואבינבחכרבכןואגיאדוהיבר(ב8

(ביחבזוויגודגתובלהןייע)׳ה

תובלהרביחשירכאדאתאווברמאביאד

םירמואג״הרביחאלדםירבוסהו.תולודג

ינסו.םצבקג״המותוקוספתוכלהדביחד

.י״טקתםיפלא׳דתנשבהיהוהוהרוהנ

האליעארהיזשרשמאיהיכל״צזו״חרהמבתכו

׳סביתיארו(ג.דודחמצבןייעו,סדאד

םיקרפותויגוסהמכבתכשןשוגןשיייכ

ל״שמעו.ט״צתםיפלא׳דתגשב׳יהוארמגב

.(*ביתנאדטגןייע)ל״סיגתכרעמשיר

•(ם־נםדה)ן־י>•,הדוהיוניבר*9

איבהאריקםיאהדוהי■ץרהמ(י*0
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•׳דביגש(ג•׳אאיגש(כ•ןיס*ילו(א

•׳מליכ(.ד•א׳לושוממשנ(ד
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םקותויולתוילמוהביתיבנלעןשיהיהו

ברהש״םכותריטפרחאהזעדונותוצחב

דקיו.זיפהשודקהרעשהפכחתישאר

תיראשבראובפטשפבותלודנתראפת

ברהבתכב״ע׳עףדבו.ח״סףדהדוהי

םהםהנהניניאתועשד״כלכבישפניח

תועשח״יהלכותועשהששקריפונייחל

תועשששהסוןתכלהכןידיפתלךירצינא

םיאבהםירבדבאיצוהלךירצינא׳זנה

םכחש״רהםםעוחוכיובבתכו.ל״כעץוחמ

ילעבםידיסלתםירשעמרתויולשישיולה

י״בןרמו,תובישיישארלסיוארהארוה

וברהיהו.אנונע׳להותואוקמ׳להבוריכזה

ל״יהו.ויתובושתבראובמכם״דשרהמלש

ןגינקזרמיבתכבו.ןרמצהיהש־״עלינס

ןינמאיבמשיתיארה״הלזםהרבאל־לשחברה

קצאטיאטי״רהמל־ינמהמארונוסוצטךורא

תיושבתובושתהברהולשיו(ג.ה״הלו

טרפבואייחי׳ןםתר״רהטלםתילהא

.ג״יר׳יסבהכוראוהלתנהמילשהבושת

בתכםכלעבוטףסויוניבר(י*53

ןמזבהיהש׳טףדארוקב

חכומדכודימלתהחמשוניברוי״שד

חכומןבו.ח״פק׳יספ״דם״רהםח״ושב

לשונתחריאפועברןפזבהיהן״בארהש

םלעבוטףסויוניבר׳ושחיתייסדי׳׳שר

םיברםירובחרביחו(ה.ב״לףד׳ק׳יסורפסב

דפחנשוריפבתכבשהרותשריפוםידבכנו

.ל״שםעו,ןשונןשיי״כןומדק׳םבכ״כדאמ

׳ושתבולשספתוכלהוותבושתהאבוהו(י

איגש(ו•׳גאילו(ג•ו'נא'ג8(ב•־עא׳ל1(א

•ויסא׳לו(ז•גייג׳גש(ה׳גיי
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,דיסחןחבהףסוירירחמ״442

•(׳נאיטס*ןסוי׳0)ןייע

ק״קדד״באץיכףסוירירחמ(א445

תיראשת״ושרביחאקארק

לעבם״רוסול״שרהםןמזבהיהוףסוי

הדוגאה׳סהיגהוסיפדהאוהו.ה״הנהה

א״גשתנשםימיעבשוןקזותחונמהתיהו

םישמחלבורקהבישישארור״באהיהו

.תורובנלעיגהוהנש

(״!סנעיבג)!ייע,יפסכףסוי׳ר**44

•ביחב

ת׳׳ושרביחבל׳ןףסוירירחמ(ב14צ

ןרמןמזבהיהוםיקלה׳ד

קיתעהןישוריג׳להם״בבןרמום״דשרהמו

ונבםשבםיבותכהתונושלהו.ויתובושתמ

הרותםהשך״שרהמלביקא״ח׳ושתב

ת״ושבש״מכומצעל׳׳בירהמדהיליד

דחאינארההבו(ג.ב״י׳יסנ״חך״שרהם

׳ד׳יסהמלשקשח׳םבשו״רניבהואמ

׳ושתבחישרהסמאיבה׳התואי״בתהנה

ב״חבםגונבםשלעבותכהלכשז׳׳ל׳יס

ברהלענישהוימצעל״בירהמתרותמאוה

המלשקשחרפסבו(ד.ש״עהשמרבד

ללכמ״חםידרותנגברה׳ושתסעייתסנ

ךא.ר״וגביתאצמאלתעכוט״כ׳יס׳ג

ז״לןמיסווילןמיסת״ושבח׳׳שרהממ

.יכהעמשמ

ויתובושתיקלח׳דל״בירהמ(ה

תורודהרדסבו.לכלםימסרופמוישודיחו

ןיאוש״עהזבבוברעשיא״עז״עקףד

.ךיראהלךרוצ

ירחאםיגשהזיאיחל״בירהמ(ו

תנשמרטשאיבמ׳ב׳•םד״חביכןרמ

הבושתהוזובתכד״כ׳יסםשוט״לשה

ףסויתיברבחמהקהבומהברההאיבה

.שיעיוכול״זאוהבתכו

שאגימ׳ןיולהףסויוניבר(י446

.ואםכלעבשיוף״ירהדימלת

ןועמששרשמלנהשרשמהיהשליצזו״חרהמ׳כו

ןועמשסננ׳ןןועמשאמוזןבןועמשקידצה

.נ״שעםיארומאוםיאנתראשוהירועיחא

ניש(י■יימנילו(ג•ח׳גסש(ב•וישאיגש(א

•׳גאיגש(ו•גינ0ש(ו•ניננ';פ(ח•׳כ

ץערפסביתיארו.תודיסחוהונעואטח

ד״ויהנשמתובאדד״פץ״בעיברהלתובא

ךכשל״זירומאבאיפמיתעמשובתכש

םיריבעםיקהבומהםינברהםיחאהושע

והוהקלשול״זט״ירהםלשיעיינבםילודג

הושבםסיכמסנרפתישתנמלעםתיבל

לכלהכזםשמוףתושכםהיסכנבקלחלוטיו

הדרטםושילבחוירבהרותדמלשהלודגה

אלוסהסעקלחאוהום״ימבוקסעםהש

ולאבםיקידצויהיםלוערכזל,ללכחרט

הזךרדבלארשיבהרותוציברהווב־הש

הזןוגכיכ,ירשפאהםלשרתויהןפואב

יוגפובלוהשוביי:בומחלח״תהלבוא

׳רםעןכתגשיברבוגיצמןכו.הרותל

יבריבלותאדאתינברסילתסהארנכאייח

ברהל״בעאייח׳ריבתישוחבתשאו

יבצר״רהמויבאןואגההיהשכו.ץ״בעי

םיעבראלךומסהרפסמבהיה׳טשוקב

עדישיאדובוט״מירהמתריטפירחאהנש

.ןיירובלעםירבד

ו׳ונואתינברסילתמהארנכש״מו

יבלותאראתיננבשרמאנסשח״כףלהציבב

אלואייח׳ריבוהיינימהשמחחכתשמוינר

ואבשםינדהעבשי״שר־שוינרבש״רדי&ק

ותיבלןכילוהושמחאייחיברלטנשאצמנויברל

ןוזנאוהינאלשמרמוליברבש״ר־ישקאלו

..ינממרתוי

ואבוהףסוירבףסוירירחמ(א!57

םידרותננרפסבויתובושת

׳יס׳נללכמ״חבונ״כב״כ׳יס׳נללכה״א

ןמיסד״יםהרבאערזרפסבוא״כ׳יסוט״י

,ש״עד״י

ינב)!ייע,לאיחיףסוירירחמ*458

•ביתנ(*ןסזי

י׳יחפ)!ייע,ץבעיףסוירירחמ״439

•(ץעמ

ןבקחצירבףסוירירחמ*440

הנשמה׳י6)ןייע,אלפולא

•ביחב(םינסרה*19

.יולהקחצירבףסוירירחמ*441

•ביחב(הרוטהתעבג)ןייע

•א׳מויג(א
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ברהלשוברסיגאסףסויוניבר(א*אג

׳דב״עג״כףדש׳׳עםידרח׳ס

ז״יןמיסה״אי״בבןרמוריכזהואיציניו

ברהתובושתברכזוהוה״אלויתובושתבו

.ט״יבםה

חויע)ץיע״ןומאס׳ןףסוירידהמ**א4

•ביחב(זןסוהיב

ןייע.הגימאסףסויר׳רהמ״*א*

•(וגאפמעיסרה,תשנינבםייחיט)

יתיאריסוגאראסףסוירידהמ(ב*א6

יםינאראםח״ר,־,לבתכמב

איליםיסשורגמהיהשבתכשוינבינבמ

ובראוהוםירצמץראלאבו׳התאשדקו

ב׳׳בותתפצק״העלהלעוז׳׳בדרהלש

.ברהחבשבךיראהוםיסנהמכולושענו

ל״יףרבתכשסי־רזוהרפכגרהליתיארןכו

גוסלרוכזאיבנהוהילאהארוםולשםישמהיהש

רבקנםשויאעלארבהדוהייבראנתהלצא

•ן״המטי״שי

דימלתארזע׳ןףסוירדהמ(ג*אד

םעירטוליקשוםדשרהמ

ךלמאשמוףסויתומצערביח.ך״שרהמ

תמדקהבךא,וספדנאלוירובחראשו

.םידמחנםירחאםירפסל״יהשראובמוירפס

ןייע,יסאפףסויר׳רהדמ*1א8

•(ינארטמםירז־ט)

יעינמרביחןוגיפףסוירדהמ(י*עמ

ריעבםיגהונההקידבה

ג״הנכברהוירבדאיבמויקינולאש

.רידהתויפרטב

!ייע.הטימאייפףסוירידהמ**60

•ביחב(הקדצשמש)

לארשיבץומריפףסוירדהמ(ח161

ברהלשוברומשלודג

תומיתחותובושתהסכולשיו<ו.ך״שרהט

תובושתינשריכזהו(ז.םינורחאהירפסב

׳יסוז״ע׳יסנ״חת״ושבט״יבמהברהולש

שיווירבדבירטוליקשט״יבטהברהוח״ע

םינורחאהירפסבתומיתחותובושתהמכול

וחבשברפיסא״סק׳יסנ״הבט״יבמהברהו

ו׳נ(ד•ויעסש(ג•־נאיגש(־•ו״נאילי0•

מ'׳נילי(ז■אילנשוזממ(ו■דימ66(ה•המ

שריפשאגיט׳ןיולהףםויועבר(א

תועובשוארתבלוישודיחוספדנו׳סמהמכ

ועבראיבהםהמות״ושב״ישהלהברהו

ידיבשיריעצהינאו,ויתוטישבלאלצב

םיקסופהןינמיזו.י״כויתובושתמדחאץבוק

בשיו.שאנימןבאברה׳יפם״ארההילורק

תנשדענ״סתתא״דתנשמף״ירהאסכלע

ויתובושתמקלחספדנבורקמו(ב•א׳׳קתת

ל״זועברלתובושתדועשישקפסןיאיכ

.רואלואציאלןיידעו

ל״זשאנים׳ןיולהףסויוניבר(ג

םרכזש״בסרהלשוברוף״ירהלשודיסלת

ל״זוניברלתועובשישודיחוספדנהכרבל

םישודיחידילואבו.יאתילתןיירוא׳סב

שישיתיארוי״כ׳זנהל״זועברלתועובשל

.ספדנהלעתפסותםהב

ןבריזניולהףסוירידהמ(י*47

ריזניולהם״רהםשודקהברה

ח״רפברהלשתיבחםלשוריק״העבהיה

כ״חאוו״תןורבחק״העבבשיתנהזרחאו

ףסויהטמת״ושרביחםירצמבד״באהיה

חרפרביחןייזי״רהמברהונתחוםיקלח׳כ

ירעשוהעושיירעשי״כבולדועוןשוש

•הרותירעשוהרוא

,ריאמר׳׳רהמבףסוירדהמ***8

•כיחנ(םידגמירפ)ןייע

רביחהאירילימףסוירידהמ(ה*4!>

ג״הנכברהוי״כתובושת

תיבהםולש׳םביתיארו.ויתובושתמאיבמ

ברהוילעםיכסהשי״כבל״זםיזאקם״רהמל

תנשו״תתפצק״העתוחילשבהיהשכ'זנה

.י״כםישנאערז׳םבוהבושתו(י.ט״צש

ןייע.ילומחנףסויר׳רהמ**א0

•ניחב(םילחנהדשא)

היהשאימחנףסויוניבר(ז*א*

ףוסבכ״כ.ש״ארהדימלת

.וירבדבןייעםידרחהרפסתמדקה

ריכזמ,אלוקינמףסויוניבר(ח*ע2

ןיאקרפםירמנהיטלש

.ןידימעמ

איגש(ד•נייליכ(ג•׳יאילי(ב•׳לא';=(א

■ונימוינ(ו■איכנ׳לו•אילישוטמשה(.ד•ןל'}

•אילותועמשה(ח•ןי)א׳לו(ז



םילודגיתכרעט״צ

.היאתובושתבברהןבתמדקהבש״טכ

וירעלכלכמהונעהכורישלןרמ(א

יראדנאסלאא״רהמליתיארו•סיבודקהוירפסב

ןרדןיאדבתכשא״עונ״כףדאניגיננסרומיקנ

היתווכאלדקסופשימתונגברהסלןרמ

הנישרשאו,םידיסחתנ:מאיהותנשמו

א׳׳רהתבושחלעז״י׳יסה״אי״בנותדמ

ריתהוהיהשהשעמינשמחרכוהה״־לזןודרוומ

בתכז״שק׳ישבווישק׳יסא״חט״יבמהברה

ילרמיאיבלו׳דגנמולדמעףסויר״רהמד

ל״כעיוכוףסויתיבונינראוהרכזשי״רהמש

ירהובלבשםירבדלךרוצןיאו.ךיראהשש״ע

ש״לאשמינידבןרמ׳ושחבךרואבשרושמרבדה

ירבדלעןרממתובושחהמכות״ודוצבקנםש

•ש״ערודהילודגתובושחוונ״יבמהברה

םירפאר״רהמויבאריכזהןדפ(ב

׳יסד״יבוא״גרת׳יסוי״בבז״צ׳יסח׳׳אב

יםהירומבתכג״םש׳יסח״אבו.ב״ס

ריכזהה׳׳בת׳יסםשו<גלבלא׳ןםייחברה

ברהודודרמו,עבםקחציברהוימח

קחציחודלוחלעבוראקקחציר״רהמ

.ודודברהמתובושתשיה״א׳ושחףוסבו

םימשלהלעוםיגשז״פםימיךיראהןרמו

ש״מכהילשןסינג״י׳הםויתפצק׳׳העב

אלדואיציניוסופדד״חסיבםרהףוסב

תנשברדהישפנחנדתורודהארוקש״םב

דחאהיהוראקהמלשברהונבו.דילש

תחאהבושחהאבוהואנידנטשוקינברמ

א״חש״חרהטלםייחהרוחב׳זנהש״רהסם

.ה״נ׳יס

היהשחורודהארוקבחכ,ןרמ(ג

ףדשיעבריבי״רהמברהמקהבומדימלח

ירהשהזבדאמקפתסמינאו.א״עה״ל

ליחחהאלפונירדנאריעבב״פריתנשב

הרותבלרג׳יחשאצמנ,ףסויתיבהרבחל

לילבארונהשעמההיהורימנולהיהרבכו

וסכץבאקלאש׳׳רהמברהםעתועובש

ךרדןרמרבעו,הילשברהואיבהש

ש״םכחוםכסהבםינברהםעםתחויקינולש

׳יהתפצלאבשבדןפואבםשתורודהארוק

ךיאב״או,האריוהמכחברודהילודגמ

יבי״רהמםעדיםלההרותבהיהישןכחי

אוהוהנקזוהמכחבםסרופמבראוהיכ

יאשרםדאםושןיאוהחמומדיחיולודג

.שיע׳ובוויגפבחורוהל

!״ע.אלסמערפףסויר׳רהמ**6ג

•ניחנ(״!םויקזו)

חאייאצ׳ןףסויר׳רהמברה(א*05

יחיארוףסויתיבןדמןמזב

רפסיחיארםג.י״כויחובושחמלודג׳ס

׳יפוףוריצהחככהבי״כלודג׳סףסויתיראש

םלשוריק״העבורבחשםשבוחכוהריצי׳ם

תמכחברביחשבחכםשו,טישחנשו״ח

׳סו,םירחאםיבתכוםהשהןבא׳םתפאה

׳ושחברכזוהו(ב.י״כויתיארםהשהןבא

הזיאםשולשיול״זןרטללכורתקבא

׳יסוח״נ׳יסודינ׳יסוד״וי׳יסןייע,חובושח

ח״פקןמיסוו״פקןפיסוט״לק׳יסוו׳׳טק

.ט״פקןמיסו

יי)!״ע,יתפרצףסויר׳רהמ**64

•ביחב(*ןפוי

גתכוראקףסויר׳רהמןרמ(ג16צ

ינרשרשמהיהשל״צזו״חרהמ

תילאמשהריהראףנכבאוהויאעלארנהריהי

אוהשבחכרתאםוקמבו!תוליצא׳יחנמאוהו

סמכודיגמהנרהוהיארהוא״נשרהשרשמ

ךאלמהדיגמלהכזו.םינואגוםיארומאוםיאנה

נחכנוםירשימדיגמ׳סבשרושמנונרבודה

גחרואהשעאנץיקלאןנש״רהמדישחהברה

וחלודגףקוהו.ה״לשברההאיבהותועובשה

ויחוארוהוטשפחגשםסרופמוהובישהו

ע״שוהגשמףסכוףסויהיב׳ישודקהוירפסו

ברהוירימלחילודגמו.הלוגהחוצופחלכב

יטנאלאגמ״דהמברהוו״דיבודרוקס״רהס

יללכןרמרביחדועו.ךישלאםירהמברהו

קדבוםירשימדינמוהיאתיושוארמגה

םיסרטנוקהמכורסחךא,וספדנותיבה

יפלםירשימדיגמ׳סםגותיבהקדבמ

רחאאוהספדנההרצקהיתעדברעושמה

ראשלתוכיישהת״ושרביחדועו.םישמחמ

ריעבייכויחובושחץביקיחיארוםירוט

תוינשמה׳יפרביחדועו.א״עירימזיא

דועו.חמתאמוטמט״יפמ״כבוריכזהו

הרוההלעןיבמרהוי״שרלע׳יפרביח

-־ימ*יצו(ג.הינ8ש(ב•ו׳נ6׳;ש(א י*׳>*׳;ש{ג־>׳׳אילז(ג•1׳>גימ^
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9׳ירהפאוהסשריכזמשברהשדמא

טובארטלאיחיברהו.היבאנקיסעדעודיה

ת״ושבש״טכןולוקי׳׳רהמלשוינבינבס

ז׳׳קירהמו.ה׳׳בןמיסףיסתוכזם״רהפ

.מ״רתנשהלעמלשהבישיבשקבתנ

ירקמותדובעלעחנאנב״עשרשבו(א

שרשכו.ופוסבש״עםיפיםיזורחביקדרד

.ל״צזרודהתפוסיבאירומבתכט״ס

היהסוקרוקףסויריד־־זמ(כ169

רביחודרפמשורגיאצויט

ש״כבןרמואיבמום״במרהלעאלפנרובח

.ש״כמרהלםיערזרפסלעספדנבורקמו

ונממתונושלהמכאיבמםוחנןוזחברהו

ןירבחםוקדיקי״רהוילעבתוכז״בדרהו

.ם״ש׳יסהבושתבהידהבירטוליקשו

ורובחדבלמסוקרוקי״רהמ(ג

לעת״ושרביחעודיכם״במרהלערביחש

השעשומכוונממולאששס״במרהתונושל

ויתיארום״במרהלערובחרביחשז״בדרה

תובושתבש״מכת״ושרביחםנוי״כ

תובושתתצקידילואבו.איציניובוספדנש

יתיכזום״במרהתונושללעםוקרוקי״רהמ

בייחלאשםייחסרטנוקףוסבםיתםפדהו

׳ושתכםוקרוקי״רהמברהרכזוהו,ד״סב

תבושתדעדו.׳ר׳יסוא״ק׳יסלכורתקבא

וזהבישתןיאלכורתקבא׳סבשו״י׳יס

,סיקרוקי״רהסתבושתאיהאלאןרממ

ש״ש׳יסאיציגיו[יד]׳ושתבז״בדרהש״םכ

קיזחמןטקהירפסבלדהינאש״םכו

,םשהכרבירוישבםגוא״ס׳יסר״יהכיב

׳יסא״הט״יבסהברהתובושתבןייעו

לעסוקרוקי״רהטםעירטוליקשדץ״ר

.ויתובושת

יגברטדחאיבצקףסוירירהמ,י170

*גפברהןמזבאנידנטשיק

תצקמףסויבררשםספדנבורקמו.השמ

•ברהלתובושת

ח׳יי׳שיןייע)ארקףסויוניכר(ה1ד1

׳יפביתיארו,(רגויתעסש

אלה׳פלעבשיו׳פהרותהלעם״בשר

׳רמיתעמשהזבתכשסבשבםיעורךיחא

מי•א׳לו(ג•א׳נאיגש(ב׳׳גנילי(א

•סילאילז(ח•גימא׳מ(י

קהבומדימלתהיהשוילערמולש״כובר

הארנבריבי׳׳רהסו,בריבי״רהממ

כ״האוםשברהיהוסיפלךלהדרפםפד

הארנשןפואבתפצלאבוםירצמךרדךלה

והאראלןרמוה״איקרוטתולילנבהיהאלש

הארנןכלו.ו״תתפצק״העלותכילהבא״כ

לביקל״זאוהשרחאבריביירהמברהיכ

ןרכה״ושמותפצבןרמלךימסההכימסה

.ברהירוסוארוק

ל״זןרמהליגשתודוסשדחהזהארו(א

סרטנוקודחאלודגםדאלסץלחבותר־ונפרחא

רטשורססנה״לשלעבדיסחהןואגהואינההז

סרטנוקהשירו.השודקהחונינושוריפבםימשה

ןוסחשדוחלדחאנחישביששהלילךכליחתמ

ונירומלימולחביתיארתפצהפהריצילה״סשה׳ש

אסכלעבשויליקוצזוראקףסויר״רהמכברה

םשויהועיקרהרהזכסיריאמוינפודאמבושח

הברהיתיכה.רפסמןיאלסליעינברסימכח

וניברלוללושןהכהקחציר׳׳רהמנדיגנהםהיניב

רמואםכחההיהויטובריבבקעיר״המכ

,ךרואבש״ע׳טוק״קק

תיענג)ןייע,רבוקףסויר׳רהמ♦*66

•כיחכ(פיזיע

ןייע,ל״נהדכנףסוירירהמ**67

•ניויב׳זןסייןורושןנ)

תוכלמב׳יהןולוקףסויר׳רהמ(ב168

.ט״סקשרשבשי׳מכאיובאס

,ל׳׳זויירהסול״ירהמלעבתוכו׳׳קירהמו

שרשבש״םכאנורבמי׳׳רהמלעקלוחו

םירהמלעותשקךרדנ״פשרשכוט״סק

בתכתורודהארוקבו•׳טשוקטילאםפאק

,ל״יר־מדימלתהיהשהארננ״סקשרשסד

לייווי'רהסס[איה]איהההבושתהיכאתילי

,ןולוקי״רהמלשותרותמהניאול״שמכ

ר״רהמןואגהש״סכו״קירהמלםדקל״ירהמו

ברהלעגישהוד״כק׳יסהבושתביבצ

,בקעיתובש

תיבשברההירובדץירתדיאמו

היגייזילתוב׳׳יק'יסשירב״חבבקעי

םגוס״טאוהשהארגןיסחוי׳סףוסש״םב

ב״ג׳יסףוסו״קירהסתבושתמאיבהשהמ

הזימר,היארהניאכ״נק׳יסוכ׳׳ע׳יסףוסו

׳גימאיגש(ב•6׳;נ'*(א
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אקאיקסלאומשףסויר׳רהמ(א!81

אוהטרופקנרפק׳׳קבד״בא

ויתוהגהבתושעלאילפהדשאןואגה

תוכזלהברהוש״ארהו׳סותוי״שרודומלתל

ם״שבםוקםהרוםוםיגויצביצהלםיברה

הסמתודירשעדומלתהלכבם״בםרהו

ת״ואתגשםדרטשמאסופדבםדוקהיהש

ס״שהלכותנשמהנששיתממשו.הבוטל

םייקוס״שהקקיזוקקחורקחוםימעפב״מ

ברהןתחונבלהוצו.ס״נשרקיוס״בתרכדז

ויתוהגהפ״עדומלתהסיפדהלתועושיהסוכ

.ונרוסקמסגולכוםדרטשמאבותצקסיפדהו

הנשה״כדמלש׳זנהברהלעתואלפניתעמשו

וירבדויהוהמשלהרותדמלודמועמהרות

ותוכזםינושארהמדחאכםימשבםיעמשנ

.ונילעןגי

,ימיטלןבתששיברבףסוי׳ר**82

.ב'חב(דיסחהםעםגחהחוביו)'יע

ל״רהמדימלתףסויר׳רהמ**85

•ביחנ(תעדףסוי)ןייע,גארפמ

ל״גסלאקזחיר׳רהמןואגה**84

(הדוהיבעדונ)ןייע,ארגאל

•ביחכ

לאקזחירירחמןואגהברה(ב*8*

ט״רוד׳׳באןגיובגלאגצק

ת׳׳ושרביחוהגקזבגילפהוב״והאק׳׳קד

.לאקזחיתסגכ

ץיע.יזגבשאלאיחירירחמ**״6

•נ׳חב(יה^כיה)

ןייע,ש׳׳ארהיבאלאיחיוגיבר**87

•(׳תאימשעדוחידןיבאר)

ש׳׳ארהלשוגבלאיחיוניבר(ג188

בקעיוגיברלשלודגהויחא

ןבוםירפסהזיארביחשהארגםירוטהלעב

ר״היחאבתכשוריפברמאט״העבוניבר

.ויבאייחברטפגו,ינמיזהמכלאיחי

הלעמבהלועהיהשרשפאשהליגםולחיו

אלשילולהילעינבםילודגהמדחאכהנוילע

.סינבל׳׳יה

ק״קבברןסאבלאיחירירחמ(י*89

ברהןבא״עיאנידגטשוק

חיכש:(ג•גיק:'>:(?•ה"-אי;ב(א

•!ייווא';:(ו

אה.ליכעילהאגהווגירבחארקףסוי

ודכגלשוליגןבוי״שרןמזבהיהדתדםל

.ב״עו״טףדןיכרע׳םותבןייעו,ם״בשר

ףסוי׳רובתכ׳ט׳יםב״חטקלהילבשבו

לואשתבלכימןיגעבשריפל״צזארק

.יוכוםיפרתב.

יישרוריכזה,ארקףסויוגיבר(א

בי׳כ׳שח״י׳יסוג״כ׳פ׳ו׳יסילשמשוריפב

ם״בשרמיתאבהליעלו.יתכודראשו

.בשיו׳פ

דימלתן״יגמירק(ףסוי)י׳רהמ(ב*72

ה״הגההלעבם׳׳רהמםיגואגה

רביח,אגכשר״רהמןבלארשיד״רהמו

ריעבספדגוגימםהמןיואלהקלחירואב

.ה״םשתנשאיציגיו

רכזוהשירשקףסויר׳רהמ(ג*75

׳יסגי׳חא׳׳בשרהתובושתב

.ג׳׳גש׳יסוג״מ

ךרדרביחיבר׳ןףסויר׳רהמ(י*ז4

.ם׳׳במרהרדסלעךלמה

ןייע,טראהנייטשףסוימ׳גה**ד5

•ביתכ(ףסויןורכז)

טידגבןישהגוכסהףסויוגיבר(ה*70

.ג״עה״סףדובלכהואיבה

תובושתבםולשףסויר׳רהמ(י*זז

הזיאב[אייחי׳ן]םתר״רהמ

הזיאוארבחמהברהםמילשהאלש׳ושת

ר״רהמליחרזאהבושתאצמאלשתולאש

אלשתולאשלותובושתהםייסו׳זגהףסוי

םייסמהםשבותכו,ב>שההבושתאצםג

ךרדףוסבםג.ש״יאםותחואםולשףסוי

םירשיתמתרפסבשף״ירהתוהגהםימת

אוהוםולשףםויר״רהמלאקםפדאמויםשי

ברהש״מלםולשתןיקיזגתובא׳דיגידב

.ב״י׳יסת״ושבםתר״רהמ

המלשףסוי)רישיר׳רז־דמ**ז8

(םיילא)ןייע,אירגקמ(אפור

•גיחכ

בהובאש־רהמבףסוירירחמ*179

•גיתב(סי־וסיס־שגדח)ןייע

,יגאילידומלאומש.ףסויברה**80

•ביתנ(יאתיייהן־ידוא)ןייע

ז׳>(ד•זיכנ׳לו(ג•׳עא׳ג6•׳אנ׳לו(א

•סימאיל)(1יויכגיצו(ה•׳;
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ק״קדד״יאלאיחי׳מןואגה״*07

•ב'חב(תורודהררס)ןייע,קסנימ

,קינראווסםלושמרב1ןיחיברה*103

•כיחב׳הסינשתיעיר•)ןייע

ג״הנכברהיבנעלאיחירירהמ(״*הה

ד״ס׳יסב״חה״אתובושתב

.יזעוברהלי״כהבושתריכזה

ן״אליטסאק1־לאיחירירהמ(ב208

קזבהיהןועמשר׳׳רהמיבא

ברהמי״בהבושתידיבשיו.ז״בדרהוןרמ

י׳׳בןרמלעהשקמונ״ישהתנשמ׳זנה

.ףקותב

קחציוניבי)ןייע,ן״בעיוניבי*201

•(יונויישרירבדמךאהידיוייה

איפעלאובאבקעי־דרהמ(ג202

בריבי״רהמלשותבןב

י״רהמודימלתוןאבסאבאש״רהמדימלת

סיקםפידיבשיוהברהת״ושרביתוטניפ

ליקשו.ותמיתחוודיבתבמברהמייכ

.םהיתובושתבץ״טירהמוש״חרהמםעירטו

ונבו,ל״צזויחרהמןמזבקשמדבברהיהו

תפומלשונקזא״חרהמךמסומהברה

.א״חרהמונרוד

םהרבאר״המבבבקעירירהט(י205

בריבי״רהמוניברר״הסכב

לבורתקבאןרמתובושתבהבושתולשי

*והילדבתכוומעםיכסמ;רמוו״מק'יס

ותרותבווקספבונקזרמלודנהברהוניבר

.ולופלפו

1״ע,אגרט*רואבקעיר׳רהמ״204

•ביחב(שאיפשר)

ןייע,ילעבלאבקעירירהמ*20צ

•ביחב(בקעי!וילהק)

׳רברהןבבקעיוניברברה(״206

לבקשטאלתיבלוהילא

רביחוהמלשההלעבברהונתחמוויבאמ

ירבדראבלודימעהלםיארונסירובח

.ןומדקי״כ׳ם.ם״במרה

ז״ע.יראדנפלאבקעירירהמ״207

.(ירדנאשילאפייח׳ם)

.דיעס:(נ.אישא׳גן(ב•׳זנ׳לי(א

•ג׳נניע(ר•היכ6')ו(ד

ך״שרהמםעירטוליקשדםייחר״רהם

ןמזבלאיחיר״רהםברהו•ה״כ׳יסא״חב

והיידהבירטוליקשוט״טירהמוש״חרהמ

ספדנבורקמו.םהיתובושתבראובמכ

.ברהתובושתמהטילפהתיראש

וטובארטלאיחירירהמברה(״*00

ודימלתוודכנןולוקיתפרצ

לאירזער״רהמןואנהונבו.ןולוקי״רהמלש

סיתיארות״ושרביחילוקסאמוטובארט

תנידמברשאאטריצמריעברטפנוי״כב

ר״רהמברהונבו.ט״בשתנשא׳׳קראמל

ייבםיתיארות״ושרביחוטובארטלאיחי

ינברמלאצניבורפם״רהםםעירטוליקשו

ברהלשויחאו.ד״לשתנשבאבוםנמ

לאנתנןואנהונבוןמינבד״המכאוהלאיהי

ברהו.איעיאנודומינברמוטובארט

וילעןולוקי״רהמלשודימלת׳זנהלאיחי

הארשו״ל׳יסויתובושתבע״סרהזמר

.ו״קירהמלשוידימלתילודגלהבושתב

ןודנבודודדננבתכודכנ׳זנהלאנתנברהו

ברהת״ושבבותכו.ע״מרהבתכשקובדה

.י״שרעזגמהיהןולוקי״רהמד׳זנהלאיחי

ויראמהשמברהמי״כהבושתביתיארו

י׳׳רהמדבתכשאילטיאינברינומדקינקזמ

ינבמו.א״ינולובברנויתפרצהיהןולוק

הירכזברההיה׳זנהלאיחיברהתונב

.י״כבויתובושתיתיארווניברואםהידידי

דכנוטובארטלאיחירירהמ״*01

•ךומסב"ייעלןייע,ל״נה

!ינימ);י-ע״לייטלאיחיברה״*02

.ביחב(סחיי

,ןילרבבברלכימלאיחיברה״*0*

•ביחב(הארמהפי)ןייע

אגיולגטלכימלאיחיר׳רהמ(ב*04

רובחשדקהרזנרפסרביח

,ח״עתתנשספדנוהברתישארבלעלודג

הבושתביבצר״רהמןואגהםעירטוליקשו

.׳ב׳יסץבעיתלאשיסבהאבוה

,ל׳גסלכימלאיחיר׳המכ**0$

•ביחב(םישש•רעש)ןייע

ייצק)ןייע,ילימלאיחיברה*486

•ניחב(הסבהתישאר

•ןניצ0:(ב•סיגנ׳ג6,א



םילודג
תכרעמ86

יתבתכםירוטהלעבבקעיוניבר(א

,ת׳׳הערובחולשידליעללדהיגא

׳זנהרובחבםהוספדנשתוארפרפהו

רפסבבתכןכו.ש״עהשרפלכתלהחב

רובחודיבשידס״שהלעב״חרואירואמ

י״רהפברהםםישודיחשיןוילנבוי״כהז

.ל״זאנורבם

ר׳׳רהסןבקאבבקעיר׳רהמ(ב209

לשונתחגארפמרשירףסוי

לשוסיגש״ארהןואגהןבףלאוור״רהם

ד״בא,אריפשא״רהפוםייהנפ־׳אד״רהם

לערואבבקעיתחגמרביה.,יימק״קב

החגמלןמשרביחש״רהמונביתאמחתרוח

חרוא׳סבויבאברהלעהיגיקהשהמבשיל

החנמלתלמרביחומצעברהו.רושימ

בקעיראפובקעיןויע׳סובקעיקחרביחו

ספדנאלנ״חוםיקלה׳נבקעיתובשת״ושו

ר׳׳רהסודימלתו.(ביחבבקעיתובשןייע)

.ץיידק״קדד״בארלימהדוהי

ברהןבןוטיבידבקעירידהמ(ג210

וידכנהיהשםהרבאר׳׳רהמ

תודעת״וש׳סרביחהנשמםחלברהלש

רפסלערוביח-ל״יהשםשבותכובקעיב

רבדהזיאספדנראושמהןמודבאנורוטעה

ברהווימיףיסבנ״הנכברהןמזבהיהוםש

.המלשםרכברהוןרהאהטמחרפ

שורנמבריבבקעיר׳רהמ(י211

ריעבבר׳יהותורחבבודרפס

ירבדפ״עוהוכמסותפצק״העלהלעום״יפ

הכימסהןינעבתובירירבדורבעום״במרה

תובושתבךרואבראובמכח״נלרהמםע

תובירירבדורבעדועו.ח״נלרהם

ןיטיגקסעבםירצמינברןיבוםהיניב

ןרמו.םהיתובושתבלכהראובמוןישודיקו

ברהםנו,לודנהברהירומוילעבתוכ

תראפתרקיתאו.ודימלתהיהט״יבמה

א״חהבושתבט״יבמהברהבתכותלחנ

ןאמכירדסאתלתביקבהיהדאימ׳יס

עדיינירחאאתלתבו,היתסכבהילחנמד

ם״בםרהלעברהרביחו,ארכסירודהאל

תוטישרביחםג.דיגמשיאלשםוקמלכב

ת״ושתצקוספדנות״ושרביחודומלתהלע

•נ׳>איגב(ד•מיצנ';ש(ג•ויצאלש(נ•׳גל'נ(א

אריקש׳ארהןבבקעיוניבר(א208

בקעיןרםלדינמהותוא

תנשלבורקםירוטהעברארביחויליחד

רוביחושעתורודילודגו.יששהףלאל׳ק

ביבח׳ןי״רהטובהובאי״רהמומכוילע

ףסויתיבןרמהכזו•רלשלאם״רהמז

,לארשילכלטשפתנורואלאציורוביחש

.שדחתיבברהוהשירדברהוירחאו

,הרותהלעתוארפרפבתכבקעיוניברו

ונידיבשהזשחכומותמ־יקהבשימיפלו

.והצקספאתומילשכרוביחהלכוניא

רוצקרביחםירוטהלעבוניבר(ב

י״ב;רמירבדמהארנשומכש׳׳ארהיקספ

ר-טהדבתכח״יש׳יסח״אבויתכודהמכב

לבאהרצקבש״ארהירבדרדסמםיזמרב

בתכןכו.השעמלהכלהותעדבתוכרוטב

ואבשבתכוב״כ׳יס׳ושתבלאלצבוניבר

ףלקבםיבותכש״ארהיקספרוצקוד•ל

ואבט״יתברהםגו.תובושתהרוצקו

בתכןכו.י״כש״ארהיקס*רוצקודיל

בתכבקעיוגיברשותמדקהבםחוריוגיבר

תיבברהכאלדוש״ארהויבאיקספרוציק

הזבקפתסםד׳וףיעסז׳׳נת׳יסח״אשדה

עסנםירוטהלעבבקעיועברו.ש״ע

ו״איכריעבולארשיץראלאבלזנכשאמ

התיהוהלעמלשתבישיבשקבתנ

.דובכותחונמ

וספדנםירוטהלעבבקעיוניבד(ג

ליעליתבתכו,הרותהלעויתוארפרפ

רובחהלכונידיבןיאשהארנותטדקהמד

אצמניכ.תמאהלאיתנווכו,והצקםפא

שוריפאוהוהבוטנםריעבתומילשכרובחה

תלהתבום״וילופתואמשלשומכלודג

תורסמהימעטותואירטמיגהבתוכהשרפה

קוספלכשרפמוהשרפהלכלערזוחכ״חאו

י׳׳שריפאיבמבורהלעו,ביטהקדה

איבמםימעפלוםהילעירטוליקשון״במרהו

ותמדקהבו,ארזע׳ןםהרבאברהירבד

הזבתכנו.ן״במרהשוריפחבשלאילפה

ייעב׳׳בותסלשוריונשדקריעברפסה

לאגוטרופתוכלממףסוירבקחצירפוסה

,ט״סקםיפלאתשמחתנשב

 

•)?ינניגש(ג•ויכסש(נ•ס״נאיגש(א



דמםילודגי
תכרעמ

אנידנטשוקבותחונמהתיהו׳וכוחמקהטקל

.ד״לתתנש

דימלתביבה׳ןבקעירידהמ(א220

תיהויםנאלאולאומשברה

ןיע׳סרביחו.הרומסדיעמדרפסשורגמ

בקעיןיע׳מרינומןרמויקינולשבבקעי

׳ןי״רהמרביחדועו.ריצח׳יסח״אב

ם״ארהםעירטוליקשותובושתביבח

רוטלםיריאברביחדועו׳נ׳יסויתובושתב

לשויבאאוהו.ייבןרמואיבמוד״יוח״א

.ביבה׳ןיולר״רהמברה

ידרפסהיהביבח׳ןבקעיר״רהמ(ב

ףרצמ׳סבכ״ב׳ב״בותםלשוריברדהיהו

ידרפסהיהשטושפו.ב״עד״כףדהטבחל

דרפסשורגמהיהוה״רומאםברדהיהו

.ונבח״גלרהמתובושתשירבשרופמכ

ולףלחתגםלשוריברדהיהדש״םלבא

שורגהמאבביבח׳ןיירהםיכןבלבאמ

תישפנחגויקינולשריעבבשי/ונוומצע

דסירשאבקעיןיעתספדהםויסםרטםש

שיאלבקעיןיעהמב״חבןכלו.׳ונהברה

הברהשישא״חבומכונממםישודיח

בתוכהרמאשודיחהליחתמוונממםישודיח

םגו.אנםיסיאהכיזחתמאלב״הבלבא

א״חבשישוסכב״חבןיאםינושארה׳יחמ

ח״נלרהמונבירבדבראובמוהברהטמשוהו

.האורההארירשאכבקעיןיעבםיספדנה

אבביבח׳ןיולר״רהמברהונבלבא

המכםשברהיהוויתםלשוריק״העל

.עדונכםינש

בררמןברבחהבקעיבררמ*221

•(בקעירכםיסנוניבי;ןייע,םיסנ

לאננחוניברןבבקעיוניבר*222

יכיחב(החנמתדיח)ןייע,ילקצ

תאשמברהןבבקעירירהמ*525

•ביחב(בקע•ת^חנ)ץיע,ןסינב

לאושהיהדיסחהבקעיוגיבר(ג224

תוכלהבםימשהןמתולאש

םיקסופהןיבעירכהלוץנידיקיפסבו

א״חבהבושתבז״בדרהכ״כו.ולםיבישמו

יכההלבקבםילודגהמדהאהיהדד״וי׳יס

בתכם״ש׳יסב׳׳חבו.בקעיוסשארק

•6'׳6'נש(ג•׳ננ׳גש(נ•ןיימ6׳*(א

קישלילותחונמהתיהו.ןישודיקתטישו

ט״יבמהברהש״מכה״שאתנשרייאח״ר

.ג״ק׳יסא״חהבושתב

יאנ)!ייע,ןילרבבקעיר׳רהמ*212

•ביחב(בקעי

ןייע,גרובצגיגבקעימ׳גה*215

•(ריילעחיוילחבוטםוייס)

ןייע,שאטקילדבקעי׳ר*214

•ביחב(םעונירמא)

!ייע<ןירפלייהבקעיברה*21א

•ביחכ(בקעיהילחנ)

דימלת1־ךיייוובקעירירדמ(א216

תובושתבחבוםדכל״ירהמ

רביחו.יתכודראשוב״קע׳יסלייוי״רהמ

ייבןרמו.תוקידבותוטיחשותובושת

ד״יבוח״םקת׳יסח״אבומכםימעפלוריכזמ

י״בתהגהד״יגיהגכבש״עו,ח״כד׳ים

ד״באלאגתנר״רהמןואגהו.ט״צתוא

לאנתנןברק׳סרבחמהברהאורסלראקס

.ליזברהליניסשאוה

ויתובושתבם״רשרהסבתכו(נ

׳יהשוגעםשלייויירהו״טק׳יסףוסד״יב

׳ושתףיסבבתכו.ןורהאאוהואברארבג

ס״רהמכקסופהיהויירהםדץגימי״רהמ

.שיעובורק׳יהשוירחאסהיתמהיהשיפל

ן״ע.אנליוו(בק!׳י>יירהמ*217

•כיחב(רהזינ-ק־ח,דאירואמ)

איבהקרובצריווסבקעיוניבר(נ218

תלבשטקלהילבשבוירבד

.ה״גש

עזגמזיגאחבקעירידהמ(י219

ש,רנמהלעמהושחיהישגא

ק״העלהלעוא״עיונרווילבהיהדרפס

ושרדמתיבבהרותץיברהוו״תםלשודי

ץערביחו.ו״תםלשורייככותבעבקש

םיללכהמכחתלחתותוינשמה׳יפםייחה

תורודהארוקש״םכתותירכ׳ם׳יפוניאו

דפסותונטקתיכלהת״ושרביחוט״סףד

החנמןברק׳םותורהזא׳יפתלכתליתפ

ראשוע״שלערובחדבלמ,וספדנולאו

לעבם״רהמברהונבו,ודבאנשםירובח

•נ׳לנילו(ג•9״לנ׳גש(ב•וילאיגש(א

•ו׳סאיגש(ד



םילודגיתכרעמ

הימומבןונ׳ןעשוהיילהרמאולאסייהלאה

דועןכוהינימאנעמשאלוהילאנתייצאל

ןיאשרמולהצרי!יוכווהילאאניםאורמא

םושבהאובנךרדלעהוצמבעורגלוףיסוהל

וילארמאה״בקהשאיבנהדיעיסאןכו.סינס

גרהיתמא׳פתרבסיכוךכ׳פהוצמבןידהש

ןיאשונדסישומכרקשאיבנאוהשאוההאיבנה

ףיסוהלןיאוןושארהאיבנירחאהנותנהרות

אלואיהסימשבאלרמאנשומכעורגלןיאו

ןמאלאםיאיבנהןמדומללה״בקהונשרה

רמאאל(תועדהותורבסהישנאםימכחה

אלאםההםימיבהיהירשאאיבנ:לאתאבו

.ל״כעעפושהלאוסיולהםינהמולאתאבו

יאמדרבסומצעס״במרהדתעדכהאיההתא

האובנךרדלעעשוהיהרמאןל־שאורמאד

.ח״רפהכאלוןרמש״מכרמאק

אנשיליאהדח״רסברהלעק״קותו

ןנחוי׳רתרמימאא״ער״כקףדןילוחבהיתיא

הלינתמאלועואפיסאימא׳רהלינתמד

עשוהיילהרמאיאסיהלאק^א׳ררמאואשירא

׳יסאדעמשמוהילצגתייצאלהימשמןונ׳ן

יכהןנחוי׳רדהימשמילרמאהאובנבעשוהי

אנביתכדיאמב/יעי(א•הילאנתייצאל

ןמיסר״יףסויי$־■בןטקהירפסבןיתוינענ

׳נקלחהכרבק״מממרסנוקבוו״לתואב״מר

יתוינעבש״מעו(ב.ד״סבהזביתכראהסש

ש״עב״מר׳יסףוסד׳׳יהכרבירוישסרטנוקב

.ר״כקףדלעןילוחסיניעחתפבו

הנשמה׳יפנס״נמרהירבדךותמו(ג

מ״כבןרמןיבהשומכעמשמהלעמלןינתינה

תמאהלאןויכאיבנהש׳ישאס״נמרהתנוובד

רותסיאלשףאןידלע׳הסשבאבניאיבנהשלכ

תאבוונויצה״נקהשרקשאיבנאוההכלהה

ןמדומללונשרהאלועפושהלאוסינהכהלא

.וירבדבראובמכהאובנךרדבםיאיבנה

רפסביזאגלאש״רהמברהלעק״קו

א״חרהמרודהתסומברהו'חףדןיעלתירולק

לאומשיקומנברהוא״עע״קףדםייחהץענ

תבמןרמהלעיהחדיאמלןנברוגשמקדב״נףד

ךפהרמואאיבנהשוניברתנווכדללהתינדלוק

ירחאלךלוהםיכסמהיהללהתינדק״בוםיבר

רפסנו.׳סותהץוריתכרבסיענוניברוםיבר

רתיהורוסיאבביכותידאוהשורםאד

.םדיטוחןינעבךוראה

יניעהתאדרקילכןהריעצהינאו

תובושתהוולאתולאשמי״כסרטנוק

ת״רוניאשחכומםשמוםיטשהןמובישהש

ןיד׳בללכטקלהילבש׳םביתיארןכו

אוהשבתכשב״י׳יסו׳ד׳יס׳אללכוא״כ

םיררה׳םמהארנו.ש״יורטטבקעיוניבר

.יכדרטהברהלשוסיגהיהשב״מףדףום

ז״בדרהתובושתוספדנה־עו(א

ידיבשיבתכב״לקת׳יסםשוא״דריפב

ןמםינושארהמדחאלאששתולאשתצק

תומשתרכוהוהלפתו׳ודדובתהי״עםימשה

ליעלו.ד״כעויתולאשלעולןיבישמויהו

ועבראוהשטקלהילבשברהמיתאבה

׳טנוקקתעהידילאבהתעו,ש״ררממבקעי

סרטנוקיתיארהלחתביכוללהת״ושה

התעיתיארםשו,עגרומבוללהתולאשה

היהשרשפאויולהבקעיוניברומשש

.והגתיאיתרתוש״יורממ

תחאהלאשיתיארתולאשהללכבו

ג״םקתתתגשלולאשדחלטיבליללאשש

.ראובמכס״במרהימיףוסבהיהב״או

בקעיוגיברשוית׳יסרוגאבש״מו(נ

ס״טאוהשהארנ׳וכוח״שהשעסיוירט

.ש״יורבטבקעיוניברל״צו

ארבניאהלערוקחלשידארביא(ג

אנידדאקיפסבםימשה;מלאושהיהדאנר

םיבישמויהוןאמכאתכלהםיקסופהתקולחמנו

ןמוהורוירשאכדיבעהוהדיאדובוםימשהןמ

ם״במרהקספירהויכהדיבעיכיהד,םימשה

רקעאיבנהסאד׳דןידהרותהידוסימט״פ

ךכןידהשרמא׳הרמאואהעומשהיפמרבד

איבהמ״כבןרמו•איהםימשבאל׳אנשקנחי

אלןונןבעשוהיהרמא׳יפאורמאשהתוא

רפסלויקומינבח׳׳רפברהבתכו.הילאנתייצ

האובנךרדבואלאיההדקודקדילבאוהדעדמה

הינימטימתשאו,ארבסךרדבאלארמאק

בתכהנשמה׳יסלותמדקהבומצעס״במרהד

׳וכוארבסרובסישכאיבנהל״זוןרמירבדכ

יתרבסשילארמאה״בקהיכאיבנהרמאיו

םימכחהורמאןכו׳וכווילאעמשתאלתמא

 

•מייא'ג6(ג•ע׳ינ׳לו(2•מ׳׳ניגש(א .מייא'ג6(ג•וילו׳נ(ב.ונייניגש(א
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וקלחנסאבתכשררובהז׳סוישודיחבן׳׳נמרה

ךכסירמואסיגשוךכרמואדחא׳גסהשר״נ

ןישועודיחיהירבדןיחינמהמכחבסיושסא

םיכלוהםינבהמףידעדחאהסאוסינשהירבד

ץ׳במרהוילעבתכו.וירבדלםעונןהנשימרחא

1ע״צו׳מגיןיר־הנסדןיתינתממילרווחתנאלו

ה״נושייבתקלחמיבגתומבידק״פוהימ

ה״באהדושעאלד״מאנירהינדןיגכןנירמא

יכדאכיהאבורר.יבןנילזאיכושמד״מואבור

םתהל״יקויפטידדחמש״באבהוהנינידדה

ויריבחלכמלודגסכחדחאסאאמלאושמד״מכ

ןידבןינשויאלםתהל״יו.םילטבוירבדןיא

המכחהרחאהטונובלשיסלומצעןוצרכהשוע

היהיוארוןירלןיכירצםלוכןירדהנסלבא

רמאאנמחרואלאתעדהותואלסלוכומיכסיש

רחאןיכלוהימנםינייד׳גבךכלהםיברירחא

ולטבדא״רמתימנידךהל״קןיידעו•בור

םוקמבדיחימ״רוא״רל״יאמשויוכווירבד

ינהאיכו׳בםוקמב׳אלשיירגדןיאםיבר

והזםיברוםיבריבגונייהיפטידדהמדאמעט

.ן״במרהירבדףרות

ףאדיחנומן׳׳נמרהוןואגהירבדו

םהשאמעטמוק״בהסעטמללהתיבכהכלהד

אלאמלעבמ״מןיביריעדק״סש״מכןינתונע

והנינידדהינדאכיהאלאסיברירחאןנירמא

.המכחהרחאןיכליהישטםיכחדז־אדציכלבא

אלירתבדחיאףאןואגהירגדלדמ״וקלמנךא

רחאדצהווהיכאקודן״במרהירבדלוליטנ

לכו.המכחהרחאןנילזאדאוהזאאהימסינר

ה״נכל״קדתועומשהטשפדל״שמכאיה:ז

אלשאבוריוהדםושמ(באלולוקתנסושמ(א

•ס׳׳נמרהתעדלח״רפהש״מכ

ן״נשרהלעק׳׳קוללהן״נמרהירבדמו

יהסלאתנשמנב״עט״נףדד״פתיבאןגמ׳סב

םאשבתכשס״נמרהירבדאיבהשידיחיןד

דיחיהתאוךילעוקלחוןידלםירחאךמעתפרצ

בתכו.יוכויתעדולבקרמאתלאסינרסהו

יכרדמאוהיתעדיעלהזוץ״בשרהוילע

אלאבורהרחאןיכליהןיאןידהןמיכתודיסחה

ןנילזאיהתומבימןושארבש״מכוסיושםהשכ

ש״בינאשווהניכירדהיכדאכיהא:־וררתב

ופלענדהארנאמהירסישלו.ל״כעיפטיודחמד

יי•מיי*יגש(3•זימג'=(א

1>\

לעש״יפנר״ותיא״מיתורידחלאומשיקומי

יתפשתעדדר״אובמכאיהירהו,ל״זןרמ

הלרבסדכהנשמה׳יפבוללמרורבס״במרה

ןיטמוהמכחבבלאיבנםנמאףאהיכןרמבר

םעטומעטהיהורקשמקירוקשתמאהלא

לאוסינהכהלאתאבורמאקארקדרקיעכ

ם״במרהרבסיכהדתולערחאמו.טפושה

תיבכל״יקירהדניתומקריפשביתומקדןרמ

.לוקתבםעטמללה

ביתיץירחח״רשברהליכנאהזחאו

ןיחיגשמןיאדעשוהייברכל״יקדןרמתישיקל

אעצ^י״ע,הכלהדלוקתבקיפמיאמוק׳׳בב

^ק,^).ל׳׳יקדאהוה״בדןריבכםישמ

ןל.£משמו.'^אק״בסושמואלה״בכהכלהד

רתצאנו,ז$מאבוררתבסיברירחאטשפכ

ירתדיזפחביתרמאינאו.ל׳׳כעיפטדודיח

אציהז,ח״רפהליעייסמיעויסיברנרירבג

םינשבתכשי״כהבושתבד״במרההנושאר

המכחבלודגסהמשיוהארוהרבדםירמוא

ל״יקדהיארווטועימבדיחילטנקלומןינמו

!יפטירדחמש״נדףאםינרםהשה״בכ

תאזו•המכחבלודגאוהשףאדיחיהלטבו

קדנעורזרואששבירשאתוהגהירבדתינש

רחאהשףאןינמבלודנהדהאךלהכתכשא׳׳עד

׳יןמיססירפארעשברהבתכוהמכחבלודג

.•.יפטידדחמש״בדףאה׳׳בכנ״יקדומעטד

ברהירבדאתרופתקיידדכםנמא

יעימשוהלכדאטהירדםישקיכיתעדמח׳׳רס

סושמונייהה״בכל״יקדיאמדאכפיאןעמתשמ

ןיבוריעדקיפורמאשהתואמטרפבו,ק״ב

השועש״בכתושעלהצורהק״נםדוקד׳וףד

םיחספבסגו•יוכוהשועה״נכתושעלהצורהו

קפנאהדאטישפה״נכהכלהוךירפד״יקףד

ה״נכהכלהל״יקדאוהק״נםישמאמלאק״נ

ש״מכהשיעש״בכתושעלהצורההייאליאד

כ״או.תופירטולאיפוןיבוריעדק״פנ

רבסדנואלז׳׳אוד׳׳בארהתנוונדארנתסמ

אתכלההוהאלק״בואל,אוסלועלאלאח״רפה

מכמוהשועש״בכתושעלהצורהוהיבכאתקיספ

׳יפדהליגק״בהוירמגלה״בכהכלהק״בה

ןניחגשמאלוןינמבשרבדטייהםיברירתא

•יפטידדחמנ

האינההבושתב״אהונינרןואגלןניזחו
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סאיאמחיקףרתנשבןנירמאלמעמשמיכהו

ןיארוסיאורתיהי״שריסורמאיווהילאאכי

עמשמיכהו,איהםימשבאלדוביילת

לאשדיאמיבגה״מףדןיבוריטבןנירמא־מ

י״שרישדהליטקןינעבסימיתוםירואבדול

כיאו!ליישמחלרהיהורוסיאדידימדםתה

ל״יקדאמעטנןנבררומאאתאווברינהןיא

.והילארמאיכהדםיבכוכידבועירבקבש״רפ

תישסוהןוילגש״מלעריעהלשיתאזכו

חיכשהוהדוהילאןיאהשקהדץטיגדק״סי״כ

ירתדינכמווקיתלכטישסאלןנברדאתביתמב

.ייכויטיקלבלאלצבוניברואיבהווהנינוהילא

י״כתוחנמלוישודיחבא״בשרהבתכהזבאצויכו

השרודלדיתעוהילאורמאשהמבה״מףד

תישרדמיתבמתחאבהשרפללוכיוהילאד

איהםימשבאלירהו!ד״כמםתהחיכשד

.רומאהלכמעמשמדכו

ו״יק׳יסג״חל״בירהמליתיארהזכו

רמאיכףאד״בארהלעקלחן״במרהדבתכש

•איהםימשבאלדונשרדמתיבבעיפוהק״הור

קלחב׳׳יףדםירמתתופכבביבח׳ןסירהמו

שדקהחורדד״בארהתנווכןיאיכל״בירהמלמ

מ״מו.אמזוגךרדבןכרמאשאלאעיפוהשממ

זחא׳יפקסופרמאיסאשאתלימדאטשוק

אלדוילעקולחלןילוכישדקהחורםשבהעומשב

ירבדדלימלונבתכרבכו.ד״כעאיהםימשב

ל״בירהמסהסיוכאנידןינעלו,רקיעל״בירהמ

וניתורעהכ״חוראובמכביבח׳ןס״רהמו

•והייתכודבןימייק

אתאווברינהלכדרמולרשפאהיהו

ללהתיבכל״יקדאהתכמס״במרהלמיגילם

םימשהןמואיבנהסאדיריסוק״נסושמ

והייתווכןנידבעוןניחגשמהכלההיפכורמאי

יכהו>יפכהכלהרמאייוהילאאביסאה״הו

ןלארבסאיןידהאוהןכואתלימדאשוריפ

לוטמאוהינימןנילבקמאנידדאקיפסנאמעטב

והילאדש״רכל״יקדאתאווביאמעטיבכיןינה

הזו•א״בכרהיתופסותןוילגתעדהזוהרמה

תינבעישוהשדקהחורדבתכשד״בארהתעד

הזןידלןיארנהםינפשידהזבדרמולכושרדמ

יכהםימדםימה׳סבל״זאוהחיכוהשימכ

רנוסאיהדיילעקלחן״במרהדאלא,ןניטיקנ

ואיהםימשבאלןנירמאהזבסגוס׳׳במרהכ

ןידהרזהוןפהלןידהדרבסןויעהחכמדוא

לעשרידתוננחמוותיבןקזן״גמרהיימדוגממ

בשויהדיחיכהכלהןיאדקיסאובשיוזהפונמ

ראובמכינאשתומנידאיההוםירחאםעןודל

ברהי(י.וזהנשמלעתובאירסחבש״מעו(*

׳זנהא״גהירבדלעהשקה׳ה׳יסדסחחרומ

ף״נמרהקוליחכהישפנדמקליחותומביתיגוסמ

יר:אתוהגהוד״נארהלדרמואיינוענינאו

ןיאשאלאאתצרתמריפשותומניהיגוסמקיל

רמולםיקמשיוהימו•ןאכןיראהלינוצר

.ן״נמרהכירבסירשאתוהגהל

ילשין״בשרהון״במרהוןואגהירבדמו

ה״לןמיסח״אס״דשרהמש״מלהיאראיבהל

יאסהיכרצבוגהנתיןיאדחאלהקלמלאשנל

ילעבבוררתאואםתסבלהקהבוררהאןיכליה

םהשכונייהםיברירחאדברהבישהו,םיסיכ

איההמולשתוכומסואללדבהשישכלבאסיוט

ש״בלבאידדהיכמ״הושטד״מדמומבידק״טר

לודגהברהונירומורודבלודגו>יפטידדחמ

ירבדמוילמהמתה״הלזיקחציא״רהמונרתש

טוידההילו.יתכודראשוסומניבםש'סומה

.ןייעמההארירשאכ'םיחהירבדמארבהאל

ץכרסיארקאהלחמןימייקס״דשרהמירבדו

.ראובמכץ״בשרהון״נמרהיןיאגהאמלה

הלעןאתאדיאמלןושארןינעלינרזומ

איהםימשבאלדסיבמרהירבדמאציישריאמי

׳פתרבסרמואהאיבניהכלהכירמאסאףא

רחאמי,רקשאיבנאוהיכאיבנהגרהיתמא

ימהיקטיונינרןיאהמוקמבונתריקחןצ6

אתאווברדאהגילפיאנירדאקיפסותיכלהיפיגב

םיבישמויחיכויםימשהןמשיאהלאשליאנ

אדנועדיבטוהטמשמלסירסהואיהיאדובויל

איהסימשבאלאלהו!םירמכמסימשהרשאכ

רמאיכרמיאאיבנסאאנויגיאהיכלכבו

•גרהיהמא׳פהרבס0י5^א

רוקחוהיחוריעהיכנאאמגודןיעמו

ן״ש׳יסןיניחבולבאדג״פי״ימגהש׳׳מברבד

ה״פמ״נבןרמוג״כש׳יסג״חץ״בשרהו

ש״רכל״יקדנ״עשןמיסד״יי׳׳בבותמתאמיטד

להאבםיאמטמסניאםיבכוכירבועירבקל

איניצמבהוגארבהברלוהילארמאיכהדםיכמ

ןיחיגכמןיאואיהסימשבאלאלהי!דייקףל

׳סינמרהש״מכתמא׳פתרבסרמאיסאאיבנב

•מיי6';ש(נ•יימניש(א
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אב*סאהזב!רמכאלורמכאלאתכלהרמתא

תמא'סתרבסשרמולשדקהחוריאלוקתב

אלסיטפ>5ה1ןירדהנסהדרחאמהלןכיתייצ

ןאכלןיארנהםינםשיורבדבםיכסהלולכי

ו^עדיק״ב?סדוקדהכלמאוהק״בהוןאכלו

ןןינהכה■?ערכסהילדמיכווזארבסםעט

מ*רוק״ילןיעמושהזבעירכמןיאדסי־;פיבהו

שישוקימנאהצההמאהבו׳.הכלמרמאששיקה

■ינא$ד,ם״גמרהתעדלה״בדק״ימןרמ

ג!׳הכ?ועירכהלןראבןיאשיאיבהיבהקולחמ

רחאםינברהןממש*כוס׳׳במרההרמאאל

יאנתדומילרדסןלהףלחןועגןהיכםינואגה

האיוהאיהארמלדמחניארובסןנברויארומאו

תואמלארונולץלג.ןדגקבםידמולויהס:

׳דלער1דנאירולבאלארשיימכחוםיפלאלו

לאוסיי-להסינהכהלאהאבוותאכילדתופנכ

חורעיפוהווכזול:םימשרשאכזא.טפושה

׳ינעמו!?־.ר^ש־׳יסוגוהיארודהלודגלעשדקהו

גן־נ־נרשאלכו5>*משמורוירשאכהנעמשתוינזא

ןיאדרזזאמךומסלורמאולאבובלבסיהלא

אוההןידהסגו!עירכהלרודהימכחבונידיב

הכלהבתוריגסמםינפהלשיאיההארבסהו•

יאוהימו.׳זנהבקעיוניברוד״יארהדט״הו

יללכודומלתהךותמוימעבהארנהברארבג•

איהםימשבאלוקולחללוכיךפהלתוכלהה■

הארנןכדיבארהלעקלחן״במרהשימכו

•אשהירסושל
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רזהוםידחאםיפיש״קידהוטברההיהו

ארוקרפםבו.א״ראייזלםילועהגהגטב
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דומלתהלעתוטישיתיארו.ילצאםנשיו
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פ״דשרהמתיושבש״טבס״דשרהטיטיב

ק״קביקינולשבר״באהיהו׳םןמיסטיח

תושרדמםולשירבדרפסרביחו.םולש
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ינולגרבלא׳ןקחצירירהמ(ב283

ערזרפסבותבושת,ןורחא

.י״כםישנא
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תובזדבתכול״זיזאנלאש״רהמלודנה
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כנסילודני
ןוכרעמ

׳בששיטאלידקחציר׳רהט(״325

ןייערהזה׳שסיפדהלקספ

יתבתכשהם׳בתואת״יחתכרעמבליעל

•(ביחבהסילשקשחןייע)

.יטנורפמאלקחציר׳רהמ*524

•ביחנ(קהגידחפ)ןייע

וידהיהיולהקחציוניבר(ב528

י׳׳שריפטהארנכי״שרלש

ףדתורודהארוק׳סבבתכויתכודהסכב

הדוהירבקחציוניברי״שרדהיברד׳ח

הכוסב׳סותהםחכומיכהדארביאויולה

.יתייטדה״לףד

ט״נףדףוסןימינביישרירבדמךא

יולהי״רודוחלהדוהירבי״רדתצקהארנ

א״שרהמברהירבדמהארנןכו.דוחל

ןםיםל׳׳שר׳ושתמוסשתוכלהישודיחב

יתאצמןבו(ג.׳ל׳יסיולהי׳׳רהממוט״כ

הדוהירבקחציוניברדי״כןשונןשיץבוקב

ןואניאהוניברדימלתהיהויזנכשאהיה

קחציוניברו,יבתכלכ׳פיכדרמהש״טכ

היהי״שרלשןקזהוברורחאהיהל׳׳נס

יתיארהזבו.ד״כעדקירבבקעיועבר

בתכשהשקמה׳פןילוחבויקספבש׳׳ארהל

םלועינואגויתובריפמי״שרהלבקןכל״זו

רבקחציוניברוירטיומל׳׳גסקחציוניבר

תוהגהבו.ל״זרקירבבקעיוניברוהדוהי

הדוהירבי״רבתכןימחףוסתוינוסיימ

אלפומהברהמיתעמשו(י.ה״מגריפמ

לבקשה״הלזרטעןבח״רהמאשידקאדיסח

וירבדךיתבבתוכי״שררשאכדויתוברמ

ףדוב״עט׳׳נףדו׳טףדתבשבוטכה״ייול

.יולהוניברוברמהז׳יפדל״רב״ע'ס

ש״סכץ״בעיועברארקנובקעיועברונבו

.ט״כ׳יסל״שרהמ׳ושתב

לשויחאןביולהקחציוגיבר(י526

א״בטירהוריכזה.ה״ארה

.רפסהטנ״ע׳לףדןיטינ׳יחב

לשויחאיולהקחצירירחמ3270

היהשיולהש״רהטברה

םסרופט׳יהסינאזורי״רהטברהלשוריבח

ולויהוויטירחבטברטפנותואיקבוהמכחב

איגש(ד•׳הנימ(ג•׳ויאיגש(ג■ו׳ס*ילו(*

•ניסא׳לו(ו•אייליכ(ח•׳מ

ןביקחציקחצירירחמברה(א317

יקחציד״רהטדיסחהברה

רביחיקחציא״רהטברהונרוטלשויחא

דיטלת׳יהו.ייכםיתיארוםישורדדסחנ׳ם

ת״ושבהאבהותבושתבהארנכןנטהברה

ןינטהברהתבושתוד״יםהרבאעדז

.ש״עוילע

יוסי)ןייע,ילארשיהקחצי׳ר״313

•כיחב(ם^וע

לשויחאןחבהקחצירירחמ(ב519

דיסחהיהןהכהא״רהמברה

רסוילערפיסרשאכאלפואלפהאלפומ

.ב״עב״בףדוהילאשרדטורפסבויחא

דיסחהיהוענסזבשהאריםשארוקהו

יכוישעטבשוביוולאכםישעםבאלפומ

׳התדובעדאםהלדניבהאריןיעבןיע

דחאדיסהלם״בטרהש״טכו,רקחןיא

.תוטוקםהטכבויתאבהו

ק״קסןהבהדקחציר׳רהמ*320

(יחרזמרוצן)ןייע,ארטסוא

•ביחב

ר״רהסןבןהכהקחצירירהמ(ג321

תחפשטטןהכההדואי

ןילבולברשאםלועתנוהכעזגהטרופאפד

תכרעםל״שטכםיקלח׳בהנוהכיתברביח

אבויבארמו.(כ׳חנהנוהכיחבןייע)ת״יב

ך״דרהםברהתבאשנוו״תםלשוריק״העל

ברהדילוהלהבזון״נםהברהדהיתגולפרב

וריבהוח״רפברהדיםלחהיהאוהו.׳זעו

ךלהו.םירצמבד״באיזאגלאש״רהטברה

ותרזחבוו״תתפצק״העטהוצטתוחילשב

׳טםשהיהוברלריםזיאריעבוהולבק

וי׳תםלשוריק״העלרזהותנקזתעלוהנש

רטשיתבתכריעצהיכנאוברלוהולבקו

ברהוידיםלתו.ק׳׳העתוללוכטתונברה

ח״רהט׳וטהברהולואשי״רהטללובה

םלשהםכחהואיפעלאובאדודר״בב

אדיםח׳וסהברהויולןבלוקרבחמה

.םיענש״רהטוויבורם״רהםאשידק

,לאלושןהכהקחציוניבר*522

ייוהםןדפ,ארםז׳ןריד׳0)ןייע

•(ייאק

•ויקנ׳גש(ג■גישא׳לו(ב•׳קניגש,א



םילודג יתכרעמ*04

יתעמשו,לאלצבברהוברתרבחבםיחבז

רבחמהברהיראדנפלאא״רהמברהיפמ

היהווזהטישודיבהיהל׳׳זאוהשןרהאדי

היראמדאמששודיחלכלעםששרופמ

ר״הועבוי״ראהואלאלצבברההילע

םערימזיאבהתיהרשאהפרשבהפרשנ

יתיארי״כןדמת״ושךותבםג,וירפסלכ

םלשהםכחהלאששהלאשםשבותכש

יפלו,יזנכשאקחציר׳׳המכלבוקמה

׳אןודנבהלאשההתיהיתעדבםושרה

הלאשבםידדצדדצמהיהותונוממינידמ

ותבושתדסיןרמו.רפסםושריכזהילבמ

םלשהםכחהשהארנבתכוהלאשהלע

בתכוהזקסופ׳םםושמהזדצרפאלאושה

לכאצויכוהזקסופה״יתאצלהזרבד

לעשהלאשהירבדראבלטעמכהבושתה

המלםיכסהואיהםיקסופהתרבסזפינדא

םנ•לאושהברהתעדהטנשהארנש

ן״רהל״יהשבתכםירשיתמת׳םתמדקהב

לאלצבברהםילודגהתורואמינשמהנימ

וידימלתולאששעדונרבכו.ל״צזי״ראהו

הלודגהותמכחמרפסרבחמוניאיאםא'

ףכיתיכתואיצמל׳׳יהאלשבישהוהלבקב

חכובןיאוהמכחהתוניעטולםיחתפנ

חרוט׳ולהיהרבדמהיהשכוליפאוביתכל

תלהתבו.םהילארבדלןטקרונצאוצמל

הזיאואתועינצדארפס׳יפבתכוב׳הרבד

השעוםצבקו׳׳חרהמותמאהתמכחבםינינע

שדקהריתרהטמאצמשהשמדהארעש

ת״יחתכרעמספדנבש״טכי״ראהוניבר

םותיראשנדעדונדבכי.("לאפרםייח׳טןייע)

ץראלהכלהםישנתרטעומאו,באמןטק

םשוסכטהלעבהיהשהיחאתיבלםירצמ

ןתנוריבגהורודתיבבל״צזי״ראהלדגתנ

בורקןקזח״תיפמיתעמשו.השאלותבול

ילרפיפאוהוברעמהץראמהנשהאמל

׳טשוקלךלהםנוםירצמלךלהותורחבבש

,סינאזורי״רהםאנתברלצאלינרהיהו

לשוימחשרוריבבעריםירצמבהיהשכו

יכדרמומשוסכמהלעבודודול״צזי״ראה

ןכהארשילרמאשהמודמכוסיסנארפ

ויתושרדבט״טירהסברהו.ו״חרהממבתכמב

ברהשרדשעמששהממאיבמג״נקףד

.ש׳עםיזנכשאק״קבתפצבל״צזי״ראה

רכזנוי״כבתובושתסישםחותואפשלש

.ט״לר׳יפםירדנ׳להבםלועתנוהכ׳סב

ל״שםברהםעירטוליקשיולש״רהטברהו

יולהש״רהטברהלשונבו.תושיא׳להב

ברהונרוטםעירטוליקשבקעיר״רהטאוה

רטפנאוהםנוןטקתייכזןידבהנוהכיתב

ש״רהטםינברהלםהלהיהו.ויםירחבמב

ברהו.טושפח״תרחאחאקחציר׳׳רהמו

י״רהטברהרטפנשןמזהזיארחאש״רהמ

.יתבראנידנטשוקבבראוההיהםינאזוד

יאב)ןייע,יולהקחצירירהמ*328

•ביחב(םייחםים

ינברמ.ילאויולקחצירירחמ(א529

בהובאש״רהטןמזבאנידומ

ע״שהלעםינפהםהל׳פרביח,תוכזם״רהמו

.ודפסהלשורדבןפינבלובנ׳סבש״מב

םחלמתצקות״ושתצקי״כביתיאר.ינאז

דיודימוסצעז״טרהבתכבו.ולשםינפה

אילטיאידומעינשבתכשיתיארשדקה

יולהקחציר״הפכובהובאש״רהפהארוהב

.׳ובותורוהטתורטאםהיתורםאואנידוטס

ןייע,הייולידקחציר׳רהמ*350

•(שוקיורטטיאלוזאשהרבא׳ם)

!ייע,וזורבמולקחציר׳רהמ*351•

•ביחב(קחציערז)

(אירולקחצי׳ר>י׳ראהוניבר(ב552

ומשלורנלארשיבל״צז.

ויתולעמהצקספאה״עוניברהשמץוצינ

,םייחהץעתמדקהבל״צזו״חרהמבתכ

ךלמהקמע׳סבםיבותכויתוארונזוזעו.

ולהיהוי״ראהיחבש׳םוהמכחלףרצמו

י״כמיתיארו.המכחלכביקבושדקהחור

םירצמינברמהמכסהספוטל״צזו״חרהמ

רוע.םשי״ראהברהםותחוח״ישתנשמ,

ייכמו״חרהמלשוירתסתלינמביתיאר,

הנשבהיהי״ראהמלביקשהמלכיכשממי

ב״לשוא״לשתנשסהוץחריתצקותחא

םיהלאהןוראחקלנשבא׳הםוידע

.לארשילכלעוונילעןניותוכזר״הועב

יללכמתצקל״צזי״דאהוניבר<ג

יתזמרשומכםירפסהמכבובתכנותלודג

תכסמלעהטישבתבותורחבבו.ליעל

•*'יקניגש(ג•ו׳נאיגש(נ•מ'פנ׳גב(א



גנםילודגיתכרעמ

ל״צזאירולקחציר״רהמוניבר(א

ינבויהול״זל״שרהמתחפשממהיהשונעמש

איתאול״זברהיחבשדובכםירפסמהרובח

םירבחהמ־חאוןשיהיהתבשהםויראללכמ

םשדמעוהיתוופשןשחרמישוחרדברהלהאר

ל״זברהררועזנורבדהזיאןיביסאתוארל

יתמשנהלבקהתעיכהיראמהילירשל״או

רובעבוםרמואלםינשהמכךירצשןיאליעןיזר

םהליתרמאזאריעצהינאו•יתררועתנודובכ

ירבדבםינימאמןאכםיבשויהלכיכקפסןיא

לאדודךליו׳פלעלאומשעוקליבהנהו׳ל״זר

המדודדמלהלילהתואנשורמאתויוגבלאומש

כ״א.הנשהאמבדמולוניאקיתודימלתש

אוהבכעמהלכיכ,הזלעהומתלןיאאושא

איבנהלאומשחכבה״עהדידי,רוכעהרמוחה

םירבדהוזןצבקאוהוחורורמוחהטישפה

.ךיראהלןיאוםיטושפוםינבומ

דימלתןואילידקחציר׳רהמ(ב3.ד5

לשוריבחןוטנאפנקי״רהמ

היהשליצזו״חרהמבתכו.בהובאי״רהמ

ארהיזשרשמםיארומאוםיאנתהמכשרשמ

ועברוילעבתוכי״בבןרמו•סדאדהאליע

הבושתבטלובןבא״רהודימלתו,לודגה

.וחבשבךיראמםיניעהעבשרפסףוסב

םיסנבדמולמהיהשןיסחוי׳סברהבתכו

לשהבישיבשקבתנו,היראהבלכובלו

רפסבבתכו.הנשםיעבשןבןקזהלעמ

רתסאתלינמרביחאוהשתורודהארוק

׳סבן״בםרהתטשהמם״במרהליצהל

סרטנוקידילאבהתעו(ג.תוצמה

ושארבוו״ארקתנשאמורבספדנשםיקספ

׳ןרועילאר״המבבןואילקחציברהקספ

בותכוו״שתנשקספהבתכוידרפסרוצ

יניעבהארנו.הנוקנאבשותהיהשםש

ברהאוהקספהלשהזהברהשטושפ

כ״בשתוצמהלערתסאתליגמ׳סרבחמה

קחציומששרתסאתליגמ׳םתמדקהב

ידרפסהמלשר״ברועילאברהןבןואיל

תיבחןואילידי״רהמדהארגםג.רוצ׳ן

אוהוןואילותחפשמבהובאיירהמלש

לבא,ןואילידותואןינבמשוהזוריעםש

,םשאוהןואילרתסאתליגמרבחמהברה

׳רםכחימינפהברעמהץראמח״תיפמיתעמשו

םורמלתילעפ״עי״ראהדיגהשאצמשרועסמ

רמאויאחויןבןיעמשת״רי״נשיבשתיבש

ערפמלי״נשיכוילעיתזמרינאו׳זנהםכחה

תעמד״על״צזי״ראהאוהשהמלשרבקחצית׳׳ר

.ד״כעינאםשהתויה

הלאשלאשל״צוי״ראהוניבר(א

תקבא׳סבאיהול״זוראקי״רהמןרטמ

׳יעוותלאשלעבישהןרמווי׳לק׳יסלכור

ל״צוי״ראהוניברדעדונרבכו.ליעל

רעשינקזיפמוו״תםלשוריק״העבדלונ

התוארלוניכזוובדלונשתיבהעדונ

,םירצמץראבותלפתתיבוושרדמתוארלו

הנשיהםירצמבדדובתנרשאםוקמהו

יתעמשו.השעמהימיתששלכםינשהזשש

י״ראהטיברשםינקזהמלביקשדחאןקזםכחמ

ליחתהל״צזק״מרהוניברתריעפירחאל״צז

הברהיהשלודגהברהו.הלבקבתצקשורדל

ולרמאל״צזז״בדרהאוהלאלצבברההיברל

םעפרזחו,תורתסנבםיברבשורדיאלש

יניביניבוזיבדרהותורקלחלשושורדלתרחא

י״ראהאבשכוז״בדרהלביטלרוכזוהילאהלגתנ

תמאהךרדלעשורדוךחכבךלולרמאוינפל

.רוצקבםירבדהףרותוהז.האנךליכ

ברהוודאמופאקחצינרהול״זי״ראה(ב

ינפלםיבשויםידימלתםתשלשויהישאפקחצי

ןבהיהשכל״זי״ראהול׳׳זז״בדרהלודגהברה

שי׳גז״בדרהינפלרמאוסנכנ׳אשויהנשב״וט

המל״אווירבדלעברההמתוקחציסמששןאכ

יתנוכיברל״א!תרמאשודיחהמוינבךתנט

ורחאןינעלדרפנ׳אלכוסשבסיושטתשלשש

קחציר״המכירינחוהלבקבקסעתאינא
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אסיתהו(ד.ש״עירטיורוזחמרביח׳יעמש

חלחתברשאי״ק׳יסד״יבג״הנכברהלע

רמאבושום״בשרןב׳סותהלעבי״רשבשח

ןיסחוירפסבאצמןכורחאלאומשןבאוהש
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ושקבתנואוהייתווכדוןרהאינבברהוהנוי

מעמוםירובחהודבאנואהלעמלשהבישיב
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•׳נ>'ע(א

חרפרפסרביחאוהו.םהרבאערז׳סב

ש״םבבורהוםידרוחננ׳םלעבבוסןשוש
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ונרודלודנו״תםלשוריק״העהפםוחחל

ה״הלזןסינבלארשיר״רהמשישיהןואנה

ןמינבךורבר״המכםינייוצטהםיניידהןכו

ויהםלכל״זןםינבלארשיר״המכונבו

.ל״כעזוזתאלהנימורסחןסינבןימתוח

םשלעישתחנמדמחנהרפסבש״מןייעו

.הפאדודלסרטנוקבלדהינאש״םוןמינב

׳מבןמינב1־ךיארשיר׳המכ*407

•הזינפלןייע,ןסינבךורב

בוטםשלעבלארשירירחמ*408

חנעפתנפצ,םייחהרוא)ןייע

•ביחב(שדח

טוקלילעב1־דארשירירחמ*409

•ביחג(שרחמוקלי)ןייע,שדח

א-במאנתבמלארשירירחמ(ב410

השמיגרדבם״רוסוירבד

,י״כויתובושתץבוקיתיארינאו.ה״הנהבו

י״ארהמולייוי״רהםטונרוטלךמסנאוהו

םיקספבוא״נק׳יסו״ירהמת״ושבחכומדכ

,ךשמנהוו״בקןמיסי״ארהםסםיבתכו

.נארפמא״רהמהיהתיבחו

וספדנאנורבמלארשיר״רהמ(ג

ואבאל;יידעךאיקינולשבויתובושת

.ועדיל

יוא)!ייע,זנאגלארשירירחמ*411

•ביחג(לארשי

•ידליכ•וילנ׳לו(ג•א׳מאיגש(ב•גימ6'ל1(א
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רביחו,ו״תתפצברשאםיזנכשאקיקבברל

םשתונברהיבתכות״העךרדלהדיצ׳ס

וכוליהךרדבר׳׳הועבךא,ךרדלהרציסב

.םיםשלהלעו׳הלןברקברקהיה

לאיתוקירביולהרכששיוניבר*42*

•ביחב(המורתה׳םרוצק)ןייע

אלותירכובםיאבהםילודגהתומשהילאו

יפכםמוקמבםרדסליטרפהםמשב•לועדונ

׳לתואבןכו,תואהףוסבםיתנצהו,יוארה

•ישו׳מ

חנעפ);ייע,שגילדואמי׳י*489

•ביהב(אזר

דיקפסה׳םויקספבאייחי׳ןיירה(א430

ז״עק׳דתורודהרדסבתכןכ

יתיארןשושהרפבו■.;שושהרפםשמב״ע

וירבדךות:וםתר׳׳רהםירבדששאיבהש

.ש״עויקספבאייחי׳ןי״רהירבדריכזה

ינג)!ייעיגונטןהכה,•רהמ*-

•ביחב(ףט\י

עימרה)ןייע,וזורבמולי׳רהמ*451

•(ונאפמ

לאומש׳מ)ןייע,רעילי׳רהמ*452

•(הירארעש

תעובשףיסברינמ׳ןי׳רהמ(כ455

ןרס׳כהזה;ושלב,ןיניירה

ד״יבןרסכ״בץג.ב׳׳צ׳יסמ״הי״בבשידקה

.רינםי״רהתטישביתאצמיבוח״כר׳יס

ברהשויצקתואייבהנהםש:״הנבברה׳בו

ירבדמאוהשןיבהו״ם׳יסב׳׳הקדצטפשמ

,ה״ארהףיסוהוםייסשןכוניאוא״בשרה

י״רלש״כהיארהריבזםוניאא״בשרהו

ןרמירבדםהאלא,וירבדאיבמהרינמ

ירבדללבבו•נ״הנבברהר״בעש״ע

ירבדבבתכןרפןושלתסיפתבנ״הנבה

אוהורינמ׳ןי״רהתבושתביתאצמןכוןרמ

,רינמ׳ןיירהתטישבבותכייכביכפ״ט

.רכזנהב*צ׳יסם״חבבתכשד״עאוהו

ןמיסש׳׳בירהתובושתביתיארהתעו(י

בורקו.ר״נרינמקחציוניברריכזהו״צש

וקדצוןרמריכזהשרינמי״רהאוהשעומשל

טפשמברהלעגישהשג״דנכברהירבד

ןביחרזמ1דארשיר׳רהמ(א419

הבושתולשים״ארהןואנה

פ״קןמיסל״זקמללכורתקבאתובושתב

םעירטוליקשוא״פק׳יסבוילעבישהןרמו

רבחמהברהיתפרצסיוירטא״רהםברה

.םהרבאתכרב

ןייע,הראגאנלארשיברה״-

■ביחב(לארשיתורימז)

ןייע״ינוברגלארשיר׳רהמ**420

•(ינוברגחמצ׳מ)

(ארמג)ןייע.ןתנלארשי־ץרהמ*421

•איוקבביחב

!ייע,קורםלארשירירהמ*422

׳מ);ייעו■אירולהמלש׳מ

•(אוההזילואיכיזנכשאלארשי

!״ע,האופלארשיר׳רהמ*425

•(תשנבנבםייח׳מ)

!ייע,יחמקלארשירירהמ*424

•ביחב(לארשיתדובע)

,ריזמרקמלארשיר״רהמ*425

•ביחב(ירשאתוהגה)ןייע

ר״רהםןב,־־יארשירירהמ(ב426

תובושתבירטוליקשאנכש

תריטפלעחנאיתורירמבוהיכ׳יסם״רוס

.ךרואבש״עויבא

ד״כא(רעב)רכששירירהמ*427

תנידמבהאיצירונק״קד

ביתכשירכע״םםברהדימלת,ל״וירפ

הפים״רהפדימלתוב״ל׳יסויתובושתב

,יתכודהמכבורפסבש״מכםישובלהלעב

אלשםיקםבדוסלתהלעתופסותרביח

ורפסארקות״ושרביחותופסותאצמנ

ארקשותמדקהבראובמו.עבשראב

ירפסואתליכמוירפסוארפסודומלתה

תפצק״העלרובחההלשו.םינושארה

׳סבראובמכוילעומיכסהוםלועינואנלצא

אפורה״רהםויטנאלאנם״רהםםללכמו׳זנה

,יאלוזאדועפמר׳׳רהסו;אםילםר״רהמו

ראשוןרהא;ברקברהווברהפים״רהפםנ

ויתובושתבו.וילעומיכסהרודהינבר

ירטוליקשהסורהילהנברהשאצמת

והולבקויסיףוסבו.וברלצאדימלתכוטע

-׳הליכ(ד•ויינילו(ג•ד׳יא׳לו(כ•ויכניגש(א
•איעא״;=(ג■׳הנילו(ב•דינא׳ל1(״
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,םש]ייע׳ובוםילודגורתבויהוו״׳צקתואי״בתהגהה״כר׳יסד״יבקדצ

.(םידשרהט)ןייעטומסי״יהמ*43״.ש״בירהןםזבהיהשהלגתנש

תישאיייצק)ןייע׳וטירפיירהמ*456איבששינרדנבסי״רהמברה(א454

•ב׳חב(המכחז״בדרהברה׳כ,י״בבןרם

שהריאיעבר)ןייע״טלפ׳ן*ירה*457"ו״צקתןמיסאיציניווסופדויתובושתב

•(!ידתיבבאדיסחהיהוו״תתפצונלזעריעבוריכהד

לאנתנםיגה);ייע,ימרקיירהמ*458םישרדמודומלתביקבוםימשאריולודג

•(וטובארט
וי״נניגש(א

ק״קמז־דבלמהפילכר״רהמ*ג

•פ״הכ(יקנוףכ)ןייע,רייאגא

ןורחאסרטנוק

עבשראבברהבתכ,םנהםשידב(א*

בתכוםכחםששריפי״שרד

רכזאלוי״שרב;כאצמאלדתורודהרדס

•ה״פףדףוסץטיגבי״שרבתכןכד

•׳אניגש(א

והוריכזהןואגקדצן!־דבבר(א*

תיפסותדילעבוניתובר

.א״נףדהכוסתכסמ

ותבושתאיבהקדצןהכרמ(ב2

•ח״ערתלבשטקלהילבשב

ןואגקרצןהכברוהינוהיאדרשפאו

.יכדרטהותופסותהואיבהש

•׳חנילו(ב•׳אאיגש(א

הילאר״רהםברהםייחבהיהםאבתכד״ע

׳יהטעמכשדימתיתואהכזמהיהשיתרזמ

.ל״בעםתואהארישילבירבדלעםתוח

יתפרצםיווירטא״רהטםעירטוליקשו

ויתובושתבך״דרהטו,יולהםנהש״דהשו

.וירבדלעירצוליקש

ברהלשונתחוייליטיולר׳רהמ(א4

ש״מכירגילאםהרבאר״רהס

יולד״רהםתבושתאיבהו.חששבל׳םב

רבחמהברהוז״ס׳יסב׳׳המ׳׳פברה׳זנה

.ח״ס׳יסולבישמ

ק״קדסירוד׳׳באיולרדהמ*צ

שאר.ירטע);ייע,ינדאק

:ביחב(תראםתתרטעו

םושרגונ־כר)ץיע,ןיטנואילוניבר*6

•(הלוגהרואלנ

׳יי־)ןייע.יזנכשאיולררהמ״*

•ב׳חב(יולה

לשיתבןבםושרגןביולבר(א2

ראשוד״כה׳יפרביחן״במרה

א״חץ״בשתבוץ״בשרהלבויקאוהו׳ירפס

ם״ייברקהאצומהתאםשה״הגהבר״לק׳יס

אלדו,ג״בלרםעץ״בשרהלשישוללה

יבאנ״בלרשבתנשתורודהאריק׳סכ

•ןיסחוירפסבוש״עץ״בשרהלשופא

לעתוהגהןחתיולרפסרביחץ״בשרהו

.ג״בלרלהרותהשוריפ

תיתגולפרבביבח׳ןיולרירהמ(ב5

י׳׳רהמברהןבבריבי״רהמד

ברהיהואבודרפסיאצויםאוהוביבח׳ן

׳סרביח.םיגשבתוברםלשוריק״העב

ה״כשףדהכימסהסרטגוקףוסבותובושת

׳ד׳וינילו(א •׳וסש(ב•׳גאיגש(א
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ק*קבד״באהיהביחאו.תופיםיגפול

.לודגהוגיבדותואארוקםייתברהו.ןגחפ

תרובג׳סושסוחביישרלעהירארוגרביהו

.םירחאםירובהדועוםייחךרד׳סו׳ה

ךיראהוביגשתגשואיבהדודחסצבו

.ויחבשברפסל

ערוגגארפמאווילרידהמ(אי

בותבכםירפסהסכרביחווסשםירעשב

ןואגהו.(ב׳חגוליעלןייע)ביחבוא״חב

תאבהותבושתבןהכהילתפגר״רהם

יבאבתכו״ע׳יסיבצר״רהםןואגהת״ושב

שםישרשאנארפםאווילרירהםינקז

ברכיתלבקלדהיגאו.םםרופסכק״הורב

ידילעהשעשארוגהשעסיזגכשאדהא

רבידשךשםגהזמו,םיםשהמולוליגשהם

ולהשעויצחוהעשוסכדוחיברסיקהםע

.דודחכצ׳סבבתכשוסכלודגדובכ

ךלהכ״חאוןגזופלךלילהצרותגקזתעלו

.אקארקבםשדובכותחממ,דתיהואקארקל

ר״רהסיוגיסןיגעבםירבדתוכיראשיו

ר״רהסאוהןואגהלשוגתחו,םירפאהסלש

ד״רהםסעוסוקסבראשגץיכקחצי

ו״האו.׳זגהץישטגולשיאםירפאהטלש

רירהסכםעה״לשברהגארפבברהיה

םיתמכסהבםימותחשוסכםירפאהמלש

תוספדנהט״יתתוינשמואמקלעהמלשלש

.גארפבהנושאר

עדויושודקשיאת־ודיפלר׳רהמ(נ18

שודקהברהוריכזמתודיתע

.המכחתישאר׳םבל״זשאדיוידאירהמ

דחאםייביתכייכו״חרהמלתונויזח׳סבסג

אלתודיפלברהוולצאךלילל״1ו״חרהמךרצוה

כ״חאיכהליחמוללאשכ״חאו,דובכובגהנ

ו״חרהמסשבותכוותמשנתלעמסורולודינה

איבמותויתימאתוריתעעדוי׳זנהברהשל״ז

דינמותוינומדקםינשמרונפנואיחששנוינפל

.ל״כעויצפחלכול

ק״קדד״באאפורל׳רהמןואגה*10

•כיחכ(םינקזתרטע)ןייע,אבייו

•׳ג0ש(נ•׳וא׳לו(א

תזינמ)ץיעםייהנפואבילר״רהמ*ד

יביחבהדוהי

קיקדס״דוד״באבילר׳רהמ*8

•כיחב(היראבל)ןייע,קסוב

,אפורףסוי׳םבבילרידהמ״*

יביחב(הדוהילוק)ןייע

ןייע,ץ״ימקיקדדיבאבילמ׳עד״10

•ביחב(היראתגאש,ןבאירוס)

דחא1־לאוואראסבילרירהמ(א*1

ןטובםינומדקהאיציניוינברמ

ברהוהמורתילודגברהועבשראבברה

ראב׳סבתובושתהזיאולשיויולהיירהמ

ברהוגריםו.י1להיירהמת״ושבועבש

תאשמ׳סבהאבוהותבושתבןהכהיירהם

לאומשלשאגוגיעקספבהיאקלההשמ

בילרידהמברהירבדבשילחרטוראק

חיבשהחיבשהיכבחורבוךרואב׳זגה

.ש״ע׳זגהברהתלעמל

ןייע.ץיוורוהל׳גםבילרידהמ״מ

•ביחכ(אבסאתינגרמ)

!ייע.קצולסטביל׳רדיסחה*13

הידץיוורוהליכםהיעשי'0)

•(יוכותורודחרדסבבתכ

נייע,רציוואחופבילרידהמ*!4

.ביחב(םישנהירבד)

תימד)ןייע,קסניפבילר׳רהמ*!צ

•ביתכ(הירא

רעשברהלשוגבבילרדהמ(ב*6

רפסבתוהגהולשיםירפא

ןורחאסרטגוקוהדוהילתאזוםירפארעש

דיסחהיהוםירחאםיבתכולשיוםש

ל״יהוייכתוהגהליזוליתיארוהגוהכבש

הגהמארקנו;ואנהויבאמהרותהלערובח

ונבו.ודבאנול״זולהדוהיהנהמוםירפא

ותומלשונתחןהכההידידירידהמברה

תובושתיתשולשיויקחציא״רהמברה

.ם״הב׳זגהברהונרומלםהרבאערזרפסב

.ייכתונושלותובושתמ׳ארפסוליתיארו

ד״באהיה(גארפס)אווילרידהמ(ג17

הגשםירשעץררעמתנידמב

,גארפקיקבהבישישארוד״באב״חאו

ריבסהורסיקהםערבידגארפבודועבםשו

•׳ס6';5(ג•י׳יי05(ב•׳ונאילו(א



םילודגל תכרעמ118

הידיוילהן־חציוניברןייע)׳חתוא־ו״ויתכרעמ

ק׳׳חאלפומהברהםשמיתבתכ(׳יכוךא

י״שרתנוכדלביקשל״זרטע׳ןת״רה׳יכ

יםשיו.יולהוניברוברמאוההזשוריפדל״ז

.יולהקחציונברוונרומלת״רהיוליכרמאש

ןורחאסרטנוק

וירבדךותבי״שרםימעפל,היול(א*

׳אקלחנ״השבו.ה״יולבתוכ

•א׳יניצו(א

מ

שירבםידרותננברהויתובושתריכזהו(א

םעירטוליקשו(כ.רזעהןבאלויתובושת

ר״רהמריפחהברהםללכמוורודינבר

ןיידהידש,ה״הלזםנהלעביסופכםייח

רמאודחושחקלו״חשוילעםיננרמויהואמתסנו

ו״ננריוידחישיברתידעמשיכהדעולהקךיתב

ןנעהדימתהיהיןכםתאתמאהסאודחשחקלש

ויניעריאיהזנדאמרהזנאוהסאוונסכי

ינאו.ורנולהנותלפתהלבקתנוהנושארכ

היהורוהנינסהיהשכותמיתחיתיארריעצה

ימכתורכנסויתואהןיאטעמכודמואמםתומ

םייחיסנ׳הכ״חאוי׳מיתחיתיארו,האראלש

עבשנהלכסויהדעו.הרכואמהביתכיסוסכ

•ונילעןניותוכזה״יצנת,שנענורבקלערקשל

דיד)!ייע,יאבג־ןריאמר׳רהמ**0

•כיחכ(הנומא

ןהיבאי״שרלשונתחריאמוניבר(ג11

ת״רום״בשרםלועילודנלש

ןכו,דומלתהלעתופסותרביחם״בירו

ריכזמשת״רלי״כרשיהרפסביתיאר

ת״רתבושתבו,ויבאדיאמועברתופסות

.ח״כתלבשי״כטקלהילבשרפסבהאיבה

יתלבקת״רבתכא״י׳יס׳אללכספדנבו

ינואנםהוויתוברמלביקשיראמאבאמ

.׳וכור״יתול

יולהסורדוטרבריאמוניבר(י12

לשוריבחאלוטילוטמ

ן״במרהלבתכרשאבתככהארנכן״במרה

רשאה״מרהאוהום״במרהתורגאבאוהו

ש״מכלינולימכחינפלם״בםרהלענישה

בתכבומרןבוהבושתדח״פזועלדגכברה

ריכזמשאיפעלאובאריאמוניבראוהו.׳זנה

,(תורואמהס׳׳עב)ריאמוגיבר**

•ביחג(תורואמהיס)ןייע

וניבי)!ייע,איפעלאובאריאמוניבר*ג

•(סוררו■רבריאמ

,ןעגניטיאק״קדד״באריאמברה*5

•ביחב(ןםקהרואמי;ייע

.ן־ררייטילגניאמריאמוניבר*4

•(ןועמשוניבריןייע

תוחאדכניזנכשאריאמרירהמ(אצ

ק״קבד״באך׳׳שברה

ת״ושתוריאמםינפרביחטאטשנוייא

ספדנבורקמוםיקלח׳דםישהישודיחו

ולרבוחמוברהלהרותהלעריאתונתכ

.ודכנאלפומהףירחהברהלשדחרוא

.ר״קתןויסםימיעבשוןקזותחונמהתיהו

המכרביחןוטיבידריאמרירהמ(ג6

תצקאלאוספדנאלוםירובח

ש״רהכוט״םירהמימיבהיהוויתובושתמ

ברהםעירטוליקשוםרודינברודיםייליו׳ן

ברהו.םתורחבבהשמינפברהונ״הנכ

ונתחו.ותבישיבדמלייאגלאש״רהמ

ברהםעירטוליקשוילוםלאישיר״רהמ

.תוספדנהויתובושתבנ״הנכ

!ייע,ךורברבריגייזמוניבר*7

•(קרובנטורמםירהמ)

קהבומבריליזרבריאמרירהמ0״

ברהוריכזמותפצק׳׳העב

.םימלשהחבזבן׳׳גמה

ינברמדהאןוזיבאגריאמרירהמ(י9

ןמזבםינומדקהםירצמ

ץראביתיארוםתעיסוש״קירהםוץ׳׳טירהמ

.ךרואבי״כבויתובושתץבוקםירצמ

•׳כנ׳גש(ג•וישא׳כנ(נ•טילקג׳גכ(א

•איפא׳;ש(ד

•ס';אילו(ג•ז׳שסב(כ•סיעאיגב(א

•וישאיג־(ד



םםילודגש
תכרעמ

יתכראהיתוינעברבבו.ס״קתתתנשב

.לודגלבוקמב״גהיהדרמאנםשוליעל.רוב

ש״מעו.ןירדהנסלויקםפוספדנשדחמו(א

.האראנךלךומסבליעל

,שיילאטקנרטמריאמ׳רברה״15

•ביחב(רזעה׳ס)ןייע

תוהגה)ןייע,ןהכהריאמוניבר*14

•ביחב(תוינומיימ

,ךישברהיבאץ׳כריאמר׳רהמ״1צ

•גיחב(םישנאתרובג)ןייע

לאלצבוניבראיבששךימרה(ב16

אוהתוצבוקמהתוטישב

ידילואבו,הטסקרסמןהנהריאמוניבר

.ך״מרהלןיסחוימי״כןיטינישודיחריעצה

לשונתתןילבולמ(ריאמ)םירהמ(ג*ד

ןהכהקחציר״רהמןואנה

יניעריאמרביחגארפמל״רהמןואגהןתח

ברהןמזבהיהות״ושוס״שהלעםימכת

ותחוגמהתיהוןמיגבתאשמברהושובלה

.ו׳׳עשתגש

ןייע,(ה״מרה)יולהריאמוניבר*!8

•(יוילהפורדוטרבריאםוניבר)

לשויחאיחרזמריאמר׳רהמ(י!ט

יחרזמהשמר״רהמברה

םיקלח׳גץראהירפת״ושרבחמהברה

תומכבלודג׳םרביחםג.שפדגאלנ״חו

ארקוייכבאוהוםידפהגםישורדסתוכיאו

הרותץיברהולארשיתראפתששול

.רודהילודגויהוידימלתו

לילגמדמלמרי*<מר׳ר־־דמ(ה20

םשר״רהפברהןבהאירופה

י״רהמדימלתבוטםשרתכ׳םרבחמהבוט

ןמזב׳יהוףסויתומצערבחשהברהארזע׳ן

'גרביחו.םתעיסוןוייחש״רהסוש״הרהמ

ןייעו,םפרגאלג״חוקדצטפשמםיקלח

.׳ק׳יסא״הש״חרהםלםייחתרות׳סב

ך׳׳שרהםםתחא״ל׳יסב״חקדצטפשמבו

ך״שרהמרטפגףניתשהארגבוותבושתלע

םירמיכותמיתחבםשןוייחש״יהמש״טכ

.ך״שרהםקידצלשוקוליסבםה

*יגש(ד•׳נםש(ג•6'יא׳ג6(ב•׳נליכ(א

•ויפאינן(ה■ןימק

וישודיחבוו״טקתת׳יסהבושתבאיבשרה

.סיגבשדב״יפדיגמהברהואיבה

המלשר״רהמכברהליתיארו

׳כשםיגומדקהםירצמיגברמדחאיננרפלא

ריאמוגיברברהול״זוייכהבושתב

יבאתיבמויתחפשממל״זרלהאיפעלאובא

אדומלתהילוכלדיבעדהידידארובחבבתכ

תקזח׳פבתכןיטרפיטרפארוביחדהימשו

תוירוהלויטרפריעצהיריבשיו.ל״כעיוכו

םרביחשםהבבותכוי׳׳כןשיףלקלעתובאו

םארקוו״סקתתםיפלא׳דתנשןויסורייאב

.תובאיטירפותוירוהיטירפ

איבמתוירוהש״ארהיפםותבדעדו

םיתאצמאלוה״מרהמםישודיחהברה

יתבתכןכלו,ידיבשי״כה׳׳םרהיטירפב

נ״לףדףסוירעשןטקהירפסבריעצהינא

ריכזמשה״טרהוניאה״מרהיטירפדג״ע

תצקשיתיארויתקדקדהתעךא.ש״ארה

ש״ארהג״פבםיאיבמשה״םרהירבדמ

ה״מרהיטירפבפגההנהבקעיןיעברהו

בורלעטוידההינאיתבתכשכו.ידיבש

ה״פרהיטירפיאדיבווהאלתוירוהדנ״פ

אטישפאתשהו,רבדביתקדקדאלןכלו

ש״ארהםיאיבפשה״פרהוהינאוהדיל

תורודהפינשרביחה״פרהשקררוטהו

שוריפבש״טכהכוראתהאוהרצקתחא

ותמדקהבחרז׳ןפ״רהפלךרדלהדיצברה

םהידיבשתוירוהיטירפדירפאדאנאןכלו

אוהש״ארהאיבםשהפו,הרצקארודהפה

תוישוקבךיראההבדשאהכוראארודהפהמ

קחציוניברדימלתאוהה״מרהו.תויוהו

ןיסחוי׳סברהבתכו.עורזרואאנייומ

,עבראוםיפלאתשמחתנשםימשלהלעש

הכזה׳׳מרהשי״כתודופןשוש׳םבבותכו

.המלענתימינפהפכחלוהמימתהרותל

רביחה״מרהשד״מלתכרעמבונבתכרבכו

ינפל׳סומשארקיכהתמאהר״ערפס

.(ביחבהזןייע),םינפלו

ישודהוספדנשדהמ,ה״סרה(א

תוכיראבםיצבוקינשארתבלעהימדה

ליזברהיכהבוראארודהמהאיהולודג

היהוהרצקוהכוראתורודהמינשרביח

•׳ג6־לו(א



םילודג
מתכרעט*20

.ויתובושתבה״הגההלעבםירוטוניבי

ם״רהמהלעמלשהבישיבשקבתנו

.היכשתנשה״בודאפ

שיאשריפאפריאמרירהמ(א*ד

ברהדימלתו״תםלשורי

תטצבקעילבוקמהברהויזנכשאלארשי

וניברתעדלםייונבהיכרערואירואמרביח

:וירובחתצקי״כביתיארינאו.ל״צזי״ראה

ךלמינפרוא,םייחהץעלעעורזרוא

דוא,םילונלנברנרוא,תולפתהתונוב

ןיע׳יפרואהקותמ,תולשלתשהבחצ

יכאילפהלרהזה׳יפבררוא,ה״דעבקעי

ל״טםירפסרביחיכיתעמשו.אוהבר

חנדהטונןתנברהוסינבתכו.תורוא

.ב״כתהרדאברדהישפנ

ברהןבליקנרפ(ריאמ)ם׳רה(ב28

׳זבםכחהיההנוידןויקיק

סופדרואתונתכבקעיןיעבבותככתומכח

עזנטהיהשרמאנםשוהנינחףוסןושאר

.שיעתושהויטהתוחפשמךבסבזחאני״שר

קרובנטורמ(ריאמ)ם׳רהדמ(נ29

ועברולאומשועברדימלת

חנום״יהמספתנו.עורזרואאנייומקחצי

ךכדזנוהכזז״יעו.רהוסהתיבבהישפנ

רססנבותככןרמלוינמהרמאבומכהברה

.םירשימדיגמ

ר״בדכסוש׳׳ראימדקמשארמו

ן״קהחולשיריתאיתחלשהתעת״ומדק

רבדדימעהלינקםערמואוש״ראבנהונ

האורהדהאיארתבןנבררשאמוירובלע

ם״דהמיאש״ראבםהםיכובנהארי

דחוךורברבם״רהםוהינרמקרובנטורמ

םהייונבוווהירהאמלידואאוהאברארבנ

רמת״ורואמהינשםהינשםנםהידעונתי

יכדרבהדהברוהינרמוש״ארהרהברוהינ

.ירבדהכאלהו

אניוהדכםדקמםימיהרכזאיכ

ברהונירומאימאקןמדחלעתברקאילט

ה״הלזיקהציא״רהמורודבלודגונראש

הארנרשאםהרבאערזדבכנהורפסב

׳ג׳,סד״יבתיוההזחובורקמץראללילעב

•ג'כס'גש(ג•מ׳קנינש(כ•נ׳עאיגש(א

וריכזהיתיעטהריאמוניבר(א21

איציעוסופד׳ושתבז״בדרה

!ייע),ב׳׳חוא׳׳חנ״השבןייעוה״סק׳יס

.(ןילהיןייןיעטהברה

המכן־דשמרבריאמוניבר(ב22

ברהאיבטל״זונמטתובושת

.י״כב״חואיחבטקלהילבש

וברהיההשמרבריאמוניבר(נ25

ש״טכטקלהילבשברהלש

ש״טעו.ויצרחלבשבוב״םקתלבשב

םילתנהםשבוד׳׳יתוא׳צתכרעםא״חב

םהרבאדיכהיקדצוניברןייע),ב״קףדב״ח

.(אפורה

.ןתנרירהןבריאמ׳רברה*24

•ביחב(רזעה׳ס)ןייע

ברהןבהמארעריאמרירהמ(י2*

תדיקעלעבהשארעי״רהט

בתכווספדנובויאםילהת׳יפרביחקחצי

ריכזטו.הרותהשוריפרביחשוירפסב

ת״ושבןייעוףסויתיבבןרט׳זעוברהל

םייחתרות׳סבוחיכר׳יסמ״חם״דשרהמ

בתכו.׳כ׳יסףוסא״חשיחרהמלת״וש

אטסקרסמהיהשסילהת׳יפתמדקהב

רחאדימילופאנברטפנל״זברהויבאו

ושרנתנהינדתנשבו.םשרבקנושורנה

.יקינולשלואבוילופאנריעם

ונתחהבודאפמ(ריאמוםירהמ(ה26

ץנימי״רהמןבא״רהמלש

י״שתנשם״במרהםיפדהות׳׳ושרביחו

בתכם״כבדמואםימעפלותוהנהוב,דינהו

םירהמתהנהלעותנוכוהינמהברה

אלויתוהגהםעם״במרה׳םו.ה״בודאפ

ז׳׳בררהבישהשהמשהארנךאויתיאר

ימכחמ׳אתוהנהלעתושדחתובושחףוסב

ה״בודאפמם״רהםתוהנהלעותנמרודה

םעם״בםרהידילאבןמזרחאו).׳זנה

רשאכול״זה״בודאפכם״רהמתוהגה

ם״רהמו.(יאקהילעזיבדרהדזזוה;כיתימד

םהיגשואגכשר׳׳ר־מןיאנהלשזדיבח׳זגה

ירטוליקשוקאליפבקעיר״רהמידימלתמ

שעהדוהיר״רהמוגבוה״בודאפםירהמ

ניגש(ד•ויכנילז(ג•ויכ6'לי(ב•סיסגיש(א

•סימא';ש(ה•זימ



אפםילודגן נתכרעמ

יתכודהמכבו.ךורברבםירהמתבושת

קרובנטורםם״רהתרבסיתייפרוטהד

וסשבינדרמהוייימנהכ״בשןרמבתוכו

ןידח״מר׳ימוד״ויקדהיע׳יפמ״חבםהמו

.תיבהקדבבשיעו׳ה

ברהלטיבהלףיסואעיברתאו

א״חבבתכשםינורחאהילודגמטייבמה

קרובנטורםאוהךורברבם״רהטדץ״ר׳יס

אוהוםירהמאוהוש״ארהלשובראוהו

בשישאוהועינםירהאוהוריאמוניבר

.ךיראהששיערהוסהתיבב

רתהלודגלשוירבדשמוחףיסואו

ח״אבהלודגהתסגכיריישברהןורחאה

ןכראבתמש׳זתואי״בהגהטילש׳יס

תהגהח״סר׳יסםיחגיהנכבביכווירבדמ

אוהךורברבם״רהמדעודיד.ד״נתואייב

.קרובגטורמםירהמ

הידעוךירבמהיפיכמויגלמתותשו

סופדומצעם״רהםתובושחבד,דצב

אוהךורברבם״רהמדשרופמםשגארפ

ויניעבהאורהרשאכקרובגטורטםירהמ

.הארי

ילודגםיעורהתשלשלאניוחןיכהו

ח״ס׳יסםירפארעשברהןורחאהדודה

ברהו׳אןידהטוסדב״פךלמלהגשמברהו

ב״עא״כףדהקדצ׳להםירפאהנחמ

אטישפדהזחירשיןגברדםהירבדלהאודהד

אוהוש״ארהדהיברךורברבם״רהםדוהל

.קרובגטורםםירהמומצע

דועש״מהפדרגהערגאתשהוכיא

ש״ארהדהיברד׳זגהםהרבאערזברהונרומ

תקישנםעו,יולהקרובנטורםםירהמאוה

שימותמכחיניעמםלענהזבםנהפצרה

ו״טח׳יסהבושתבש״בירהםירופהלודג

ימונעדיאלקרובנטורםה׳׳םרהםנליזו

לבאיולהריאמוניבראוהה״םרהיכאוה

הזםגוקרובנטורםריאמועבראוהם״רה

.ךירבדבתקדקדאלשתוא

ה״אב׳ניהנכברהנישההזבאצויכו

יטפשמברהלעטי׳יתואייבתהגהב״פ׳יס

התושזפ״ארהדבתכש׳צןמיסלאוסש

.וירבדבןייעה״טרהימימ

חרהריאחםינשבתוברןמזרחאו

46

ג״שהיבןברברללממםופד״עדילףר

ברהורכנתויראמיברברירכנירתלעניישי

שאמלצומברהונ״מרףדטפשמתוביתנ

קרובנטורמם״רהםדירבםןנברדהיל׳יס

םהינשלעו,ךורברבםירהמהיפוגוהיא

אתלמדאטם׳וקווידחיוקדצאלדרמואאוה

קרובנטורמריאמועבראוהש״ארהדוברד

ובררחאאוהךורברבם״רהמויולה

ירפברהליתיארםנו.ד״בעיכדרםהלש

בתכשא״עו״עףדג״י׳יסםיחא״חץראה

ירתדהלבקהתלשלשרפסירבדטחכוםד

היערילתרבזגהברהונירומםנו.ווה

.ןיסחוי׳םברהירבדב

וירנןרהאדיברהליתיארהזכו

שימאישקאלדבתכשהיסק׳יסחיאב

שיםלקרובנטורסםירהמםשמםשרוטה

ס״רהטםשמיכדרמהותויגומיימתוהנהה

אוהקרובנטורמםירהמואלם״רהםיאהד

ויתובושתבבתכןכוךורברבם״רהםאלא

.ל״כעתואבתוא

אלואניםאהלקהידבאנאו

ברהןישידקרפימכרקיעהדאניפתםמ

הרימאשאמלצומברהוטפשטתוביתנ

ך״ורבםגקרובגטורטםירהסד,המיענ

רייאמדהא,אטשדחדחאבאוהוהיהי

ך״ורבבקבדתמהמדאהםגווריעםשץראל

אתליםאהו.המכחבבאויבאםשאיבא

המחכהרבאבורייאמל,אםוגיהבהאצוי

אהובמא,ה״מלעההיהווהייגימטימתשא

רשאתורודהילודגו,המילשהרותי״רפסד

יבדהיראיפמהגושאראציהז.המרב

שיארהד׳כל״ק׳יפ׳ושתבח״גלרהםיאליע

דמעמבתויגומיימתוהגהברהויכדרמהו

רשאתיגשתאזו.םירהמידימלתןתשלש

רקשלאםירהמרודהלודגהשמרביד

ךורברבםירהמבתכנ״ל׳יסהבושתב

ןיירואהישילשהבדועו.קרובגטורס

וגדםלטהףסויתיבןרמאתדבםופיאתילת

תומוקמיגשבאלודחאםוקמבאלליעוהל

ירהו,ויהםיברביכיכההיגיםחכומד

םשברוטהש״טימרה״סק׳יסהיאב

י״יםגהיבתכדיאסאקרובנטורםם״רהמ

׳כחיפש׳יסםיחבו.םירהמםשבינדרמו

יתיימוקדובנטורמסידהבישהרשאתאזו



םילודגן
נתכרעמ

 

נישהםהינשלעושאמלצומברהכבתכ

וירבדדבתכשותו.םהרבאערזברהונרוט

טוידההילוןיםהוי׳סירבדפ״עונמאנ

רשאכללכןיסחוי׳םירבדמהיארןיא

.ב״ע׳קףדןישחוי׳םברהירבדהאריהאורה

יבגויקרובנטורטש״ארהיבגריכזהשהמו

הוהדל״ידהיארהגיאךורברביכדרמה

ש׳׳טו.דיפקאלודחאלוכדהילאטישפ

עמשמהלבקהתלשלשטדץראהירפברה

סגהו,ילצאיוצמהזרפסןיאתעכווהירתד

ראובמשומכהילןגישייחאלןכרמאיש

חיכוהיכאלמדיברהםגו,ונחכוהשהטמ

ינלבוקמיכהואלבו.ש״עתורחאתוחכוה

ולבקשרעשינקזישידקןנברמ

תלשלשירבדלעךומסלןיאדוהייתאווברמ

םיסירטנוקטם״יקיתעםירבדהיכהלבקה

םהמשיוםהילעךטםואצטרשאםינוש

בושו.םייתיטאםהםארקחאלוםיעטומ

הטבחלףרצמבאידנקמריישיברהליתיאר

.הלבקהתלשלשלעםירבדחיטהש׳זףד

ןרהאדי׳םשםשההחרזםולהםנה

תואי״בתהנה׳ק׳יסבוליחיארוב״חה״א

תובושתטום״רשרהטתבושתטחיכוהש׳ה

היברךורברבם״רהטדתורצקהם״רהמ

יתוברטיתלבקןכוליזובתכוש״ארהד

י׳׳יטנהלשוברהיהךורברבםירהםש

שרופמרידהיתאצטרחאוש׳׳ארהויכדרטו

יפלהזליתכרצוהו.׳ובוא״םףדןיסחויב

תמאןה׳וכויקחציא״רהמברהליתיארש

וניברבתכשח״נףדןיסחוירפסבית־ארש

רודבהיהם״רהמארקנהקרובנטו־יטריאט

רבריאטוניברםעוהיתרכזהרבבוהזה

.ל״כע׳וכוךורב

הטתשהמדו״רנביהלעאמיתהו

אוהשהישפגלוהיאאטיל,ברהוגרובלע

ירבדכה״םק׳יסח״אןרהאדיבבתכומצע

בתכה״אבאכהדותו.לישפכברהוגרומ

ספדגהח׳׳אבםשו,ויתוברמלבקךכש

חכשהגשםישלשהזהתמדקםדקט

׳םברהירבדמאיבהשהמו.ותלבקט

ינפלשםררטשטאסופדב,א״םףדןיםחוי

ה״כקףדםשךא,אנמיסיאהבאניוהאל

ם״רומירבדמאוהוהזןושללבורקיתאצמ

הפו.ןיסחוי׳םירבדםניאוה״הנההלעב

ה״הלזך״מרהדיסחהברחליכאלמדירפס

מ׳׳רל״זובתכשד״עז״צקףדביתיארו

אוהיכדרמב׳ונהםתסריאמועבראוהש

אוהאוהו׳וכוקרובנטורטם״רהטוגר

ם״רהטתובושתלכ׳וכוךורברבם״רהיט

ךורברבם״רהטטםהיכדרפבתואבוטה

אוהש״ארהלשוברויבדרטהלשובר

ערזת״ושיולהקרובנטורטריאטוגיבר

,׳וכוהזבננששיטאיבהשש״עםהרבא

וניאוםתסט״רש״ארהריכזהשםוקמלכו

.טפשטתוביתגכ״כם״רהמאוהיולהרמוא

המלש״ארהלעהמתשאמלצומבשערו

ערז׳סבווברךורברבם״רהדגגקספ

וירבדיכירמאדאגאו,יוכובישהםהרבא

ירתדליםדןיסחוי׳םירבדיפלעונמאנ

רשאו״טק׳יסם״רהטתבושתבםנמאוהגינ

יגהו.ל״כע׳וכוב״צ׳יםוךריטלתלאיחירב

וןיבברועטכתצקםיארנאנהבברדילימ

ם״דהיכררמדהיברדבתכאשירבד

ףכיתו,ךורברבם״רהאוהוקרובגטורמ

םהרבאערזברהונרומירבדבתכ׳חתואב

יריישירבדרדיסברהו.םדיקהרתוסאוהו

ידרהאיכיפסםהרבאערזירבדוח״בת״ושו

ולאכהנומשלםגוהעבשלתותואלויהו

השקוםירתוסםגיאואםידחאםירבדםה

וגועלטדותו.והניגיי׳ארהםםגןיסכםגווזל

ןייעךורברבם״רהפאוהאוהובהנש

ש״טמו,אוהרבסיכהדעטשטח״בת״וש

םהרבאערוברהוגרוטירבדלעךומסב

עמשמהזןושלהזבגגששימאיבהשש״ע

בשהוםהרבאערזברהירבדלבקורבסד

םירבדםהו,ךפהרמואההגוששיאל

ברהוגרוסםשמאיבהאוהשותו.םירתופ

ס״רהמש״ארהדהיברדםהרבאערז

םוקמלכרבתכךומסבו,יולהקרוכנטורפ

יולהרפואוניאוםתסמ״רש״ארהריכזהש

,טפשטתוביתנברהמהביטפום״רהטאוה

ש״ארהדהיברדבתכשםדוקהרתופאוהו

שאטלצוטירבדאיבהכ״האדותו.יול

בתכותרחאםעפםהרבאערזירבדו

ירהו,ךפההכיס׳וכום״רהטתובישתמר

יטאיבהשטי״עךומסבש״מרתוםיטנהז

ונרימירבדלםיכסהשחבומדהזבגנשש

טפשמתוביתנברהשרכזאלדותו.ברה



כם תכרעמ
םילודג

מ

ןמקילןייע)ג״נףדב״חבשישטוץ״בשתה

היהביבפירהצש(יוכו1ל׳שרהפבתכהיד

ש״ארהאציול״שרהמשישכהסיפתב

היארהו.ךיראהלןיאו׳ובוברעודימלת

ם״רהםיבאיכהיארהניאאיבהשהרורבה

ז״עדעהו,טושפח״תהיהךורברב

ךורברבדיאטויתובושתבםתוחםירהשש

ול׳יהברהיהםאוךורביבררבשישעפלו

היהוניברברהיבדרםבש״טוברהןברטול

ןדטלהיהב״אוהעטםיפרשהויברבותכ

ויבאלם״רהטתבושתטחבוטןכודבל

ברלוהולבקםירהטו,א׳׳לייםהגושירקסופד

ףסויןורכזברהש״טכוקהבוטוברבונידו

.ןישודקש״שיבל״שרהטש״טעוט״צףד

בתכד״חא״נםחוריוניבריבןידןםרבו

הלודגלהלעשםויםיכוילעורסאה״טר

ה׳׳טרהאוהותירקיעאחשנוזשרשפאו׳׳וכו

יתרצקיכבטיהקודו.ש״ארחבס״טלפנו

.ל״קודאט

תורהטרדס׳יפרביחס״רהט(א

רביחובוטםויתופסותברהוישודיחאיבטו

סהסוםיקסופהוהוריכזהותוברברדסב״ג

תוכלהרביחו׳ל׳יסןשדהתשורתברה

.תוחשש

תואשלתובושתרביחס״רהט(ב

תוינוטייטחוהגהברהוירישלתו,םיפלאלו

.רידתויתובושתשםיאיבטיבררסהברהו

ץבוקויתובושתשםיקלחינשוספדנםגו

ברהלודגץבוקתובושתו,ןטקץבוקולודג

,גארפסופדם״רהט׳ושתםתואהגבטך״ש

.ויטיבוספדגשםריבוטשדהתיבברהו

ת״ושךותבתוברם״רהטתובושתשיםגו

.א״הא״בשרה

ם״רהטססהוגידיבשאםויתופסות(ג

יפטטיבשןטיסח״אןרהאדיברהב״בו

׳וףדףסוידעשןטקהירפסבו.העוטשה

ישודיחבט״טירהטכ״כשיתאבהו״טקףדו

ףדןטקדאטוי׳סותבבותכשהטו.ןישודק

דועביכוש״עם״רהסתובושתשאוהשד״ג

.גיעו״צףדתוביתכייהשירבט״םירהפ

׳יסד״יחויתובושתבדועט״טירהשכ״כו(ד

•ו׳נספ(ג•שיכספ(כ•רינאיגפ(א

•׳וא׳צז.(ד

תעכהזןושלח״גףדןיסחוי׳סטאיבהש

.יגפלשסופדבויתאצסאלוויתשקב

׳םידילהנאםיהלאהברןשזרחאו

ףדביתיארואיציניוסופדהלבקהתלשלש

ןרהאדיברהש״טכבותכא״סףדבוח״נ

ןיסחויבתלשלשולףלחתנוןיסחויהםשט

׳םבתצקיתרבעשטעסכו.ר״נףדש״עו

השכוילעגישהלשישיניעהתאר׳זנה

.הזבידותוגשה

תורואלטדפסידילעיגההתע(א

לעה״הלזא״ייוג׳ןףסויר״רהטברהלאוהו

יחתופבו.םישורדות׳׳ושויכדרטהתצק

ם״רהטץגעלעב״עט״קףדבבתכשיתיאד

,ווהירתואקרובנט־רכךורברבאוהשא

פירהטויכדרטהלשוברךורברבם׳׳רהט

איבה׳זנהברהוש״ארהלשוברקרובנטורט

קרובנטורטם״רהטדרבסדג״הגכברהם

׳כוווהירתדוילעקלחאוהוךורברבהיה

הזלהרורבהיאראיבהלהארנד״עלול׳׳זו

וניאךורברבםירהטודוחלהזודוחלהזד

׳פיבדרטבוניצטירהדקרובנטורסם״ר

וניברברהוליזובתכש;יגםואהתארכושה

הארניוכוהיאראיבהש״ריבאךורב

׳יהיכדרטהאיבששש״רלשויבאדאידהב

ורשאש״ארהבתכןישודקדק״פםבו,ח׳׳ח

הלעשםויששקרובנטורמם״רהלעוילע

הצראלוויבאינפליבקהאלהלודגל

םדאהיהדאתיאםאו,כ״עולצאאביויבאש

הצראליאטאיכדרשהשהארגשושבולודג

אלדוהרורבהיאראיהוויבאיגפלבקל

ל״םדביבחהןרטודקשלאםירהוןרשכ

.ליכעקרובנטורטאוהךורברבם״רהד

ןרטלעקולחלובלואלםךיאיגהטתו

םיגושארלםיבורקויהדרקשלאם״רהטו

ברהםנוררפסיגואגיגברסהיתוברטולבקו

תטאהשותו.הילםגאאלזרלכדג״הגכ

א״חבריעצהינאש׳׳טכוםתוטכאוהרורבה

ברהוח״גלרהטשיתאבהםשו(ליג.־ל!ייע)

.ןבבותכושצעם״רהשת״ושבוט״יבטה

׳ק׳יסהיאבןרהאדיברהחיכוההזשרתיו

ראבתטןכו,ש״ארהום״רהםתובישתט

׳ששוח״י7יסץלוחה׳פל״שרחטירבדמ

•>'עוינףי6׳)ז(א



םילודגםתכרעמ

רפסבחדגההשוריפמהארנבריאס

היהחדוהייברתקספבטקלהילבש

קיעויתכודראשוםינסיםםהבןתונ

טחיבארכחיקדצוניברןייע)תוטמשהבב״חב

׳יםיטנאקירם״רהטיקספבש״מו.(אפורה

ץיטמרזעילאוניבריפמז״אירקדקדו״נ

ם״אריכם״ארשוריפמל״צשרורברבדה

קדקדש״טטחכומןכות״רדימלתהיה

,טושפו

וניברדימלתקרובנטורמם״דהמ(א

ןיבוריעדב״פסש״ארהו.עורזרואקחצי

עורזרואירבדמבתכשם׳׳רהמירבדאיבה

רבם״רהמאוהשליעליתחכוהו.יתדמל

תבושתתמדקהמיתאבהללכבוךורב

תמדקהביתיארו.גארפסופדומצעם״רהמ

'זגהםירהמתובושתתמדקהשריאיחווח

לשונתחןהכהקחציר״רהםןואגהמאיה

יתקדקדןמזרחאו<ב,גארפמלירהט

הלשםיקרפישארוהמצעהמדקהבזומרש

שיאאלותעלותיכנא:ולאתוביתםה

ןושמשרבקחציםעיוזבוםדאתפרח

ר״רהםלודגהןואגהןתההכרבלורכזןהכה

ישארהזלכ.הלסןמאקזהו״רגביל

׳יסהאשעחיכומודגגכשרי׳מואהת״ורוש

.ח״ישלכם״דקש״ראלא

י״בביחטקלהילבשביתיאדןכו(ג

.קרובנטורמךורברבם״רהמבתכש

׳פהמלשלשםיבל״שרהמבתכ(ד

םירהמםתוחשאכיהלכדח״י׳יסץלוחה

לדגמבהסיפתבהיה,הבוטלכמחכשגה

םשוםשמאציאלשלבקווימיףוסל

תכרעמםפדגבש׳׳מבץ״בשתה׳םרבחתנ

*(קודצרבןושמשוניכרןייע)ד״יתוא]״יש

היהס״רהמדו״ס׳יס־״סןיטיגהמלשלשסינו

עבחןודאהוםינשהמכםייהזגייאלדגמבסופת

ותודפלןיצחויהמולהקהולודגךסתולהקהןמ

לערתויםייובשהןידופןיארמאיכתינהאלו

רודהלודגהיהדג״עאדקיסמו,םהימדירכ

שממ׳׳מהרותלוטבתצקולהיהשש״כוירשו

רודבשגלפומהח״תלהשעיןכןודאלכאמש

סלוגהןוממקיפסיאלשדעןוממהבוררובעב

ן״במרהל׳וסחויבהת״ושבטלפט״שרהוהיל

רבכו,ם״רהםלארתב׳יחריכזהז״יק׳יס

.וכלפל״צטלפד(וכלמט׳שרןייע)יתבתכ

.ו״אוןידהלפתמגיפי״ימגהבעמשמןכץא

וגלפשבהיפקףדשיריכאלמדיברהו

ק״קו.הזטרפבא״חתפלאטמיבונלרכז

ו״טקףדרעשהךותבהזחרשאירחאד

ש״מאיבהלהזרחאלפבאיאמאםשזומרב

ריגמאוהתושדחולאכדיגףדתופסותה

.ירעשבןכבותכרבכו

הוהאלם״ארהדבתכשימשיו

וחיכוהרועו.ןמקראטוידתופסותהידיב

א״פי״ימגהמםירהטמםהאםוי׳סותש

׳םותבש״טפןכחיכוהלדועל״גןכו,ש״קד

רבלאוטשברהירומא״עב״מףדאמוי

חכומדכם״רהטלשובראוהוהמלש

׳םותבוםיטפשמשירתויגומיימתובושתב

שירפמלאיחיר״הירומבותכח״יףד'זגה

לשוברו(כ.םחגסרבש״רהירומ׳מףדו

תוהגהש״מכםחגמרבש״רהאוהם״רהמ

.תבשתוכלהמט״כפתויגיטיימ

איכףדתורודהארוק׳םבבתכ(ג

לשודכנז״אירהיהם״רהמןמזבדהארנד

׳פיכדרמבכ״כש,ותבןבהיעשיועבר

ילדיגהןכום״רהמתובושתךותבןיקיזגה

.ל״כעיגארטמהיעשיר״הםשמהיעשיר״ה

םירהמתגוכםאשהזבתצקקפקפלשיו

לעאוההיעשיר״הילדיגהןכוורמואב

םשמהיעשיר״הילדיגהןכול״לוה,ו״איר

יגרדהארנםימו•יגארטמיירהוגקז

ירהש׳ז״אירןמזבם״רהמדאתלימדאטשיק

אגייוםעורזרואי״רהלשודימלתם״רהס

קחציוניברלבישהןושארההיעשיוניברו

תובושתבהאביכ׳ושחבאנייומעורזרוא

אוהבורקכ״או.היל׳יסב״חם״ארה

וגיברודכגוודימלתו״אירןמזבם״רהמד

ו״טףדטקלהילבשבש״מו(ד.היעשי

היעשיוניבילהשקהריאמוגיברדרוגאהו

רבם״רהםוניאןושארההיעשיוגיבראוהו

לשויתוברמ׳אאוהאלאעודיהךורב

וניברארקנהיהשטקלהילבשברה

•םיל/ג:(*•׳וא׳לו(נ••'לניגש(א•ןינא';!(גיוילנ׳גש(ג•ויכאיגש(א

•ויל6•(י•ויל׳יסנ׳ממןייזו׳>א׳לו(ד



גסםילודנ1 ןתברעמ

ן״ע.היוללהלאללהמרירהמ•54

יביחב(םילולהשדק)

.לאומשימבסחוימרירהמ״55

•כיחכ(המדאהבזמ)ןייע

ם״בםרהלשויבאןומיימוניבר(א56

ינידבירגהןושלב׳סרביח

תלאשבוירבדמאיבהדעומוהלפת

רביחםנו.ש״ע׳ב׳יםא״חץ״בשרהל

ם׳׳במרהונבש״םכדוסלתבםישוריפ

לביתצבקתנשסהשוריפלותמדקהב

.ש״עיוכויראמאבאישוריפ

׳ט)קיע.ןהדיאןומיימרירהמ״57

•(ןהדיא.דשמ

ןייע.ליפאיןומיימר׳־והמ״53

•ביחב(קיד*

ירטוליקשר׳אגנןומיימרידהמ(נ59

ויתובושתבץ״בשרהםע

ךשמנהוו״סק׳יסוויצהיצ׳יסודיצ׳יסאיח

ח״ס׳יסו׳ד׳יסב״חוד״נק׳יסוא״לק׳יםו

.תומוקמראשוד״םק׳יםוחילק׳יםוךשמנהו

זייחא)!״ע,ןהכהלאכיממ׳גה*40

•ב׳חב(קדצהרוט,הנטק

•(לכימלאיחי)ןייע,לכימ—״4*

ןייע.ירמאבארבריבמיבר״458

•ביחב(יריכמהטוקלי)

גרהןהב׳־דיב^למרירהמ(ג43

יכאלמדידמחנ׳סרבחמה

תצקוספדנו.ותואיקבלדוגרכינםשמו

ברהלהדוהיינב׳םבליזברהמתובושת

וירחאםינועםעחלכו.שאייעיירהמ

אוהולבוקמותודיסחבנהנתמשדוקמ

ת״ושבותמדקהמהארנכבוטץיילמך״אלם

.םירפסראשוףסויירבד

ונעמשיזנכשא1<יבלמרירהמ(י44

היהליזברהשרעשינקזמ

.ו״תןורבחק״העבלארשיויהישהבס

ודובכםשלהשערכזר״כזףדה״לשברהו

הנשהנשןורבחקיקדנהנםךלאהול״זו

וינעהדיסחהםלשהםכחהלודנהברהיפט

.ש״עה״הלזיזנכשאלאיכלםר״רהמ

הפרההזקםשולארשימהרוחחכחשחוסחודפל

ןודאהוחואתעדבהיהוהלונהימכחסוסתל

אלווכילווכלחרבוש״ארהודימלחלסגםוסחל

.ג״שפל״שרהמלשוירבדףרוחהזלוצינו

קישסשמחורודהרדסביחיארלכא

דחאשיאיכש״ארהןבהדוהיוניברחרגאמ

היהוהיססיסלא׳החנשכםירהמלעלילעה

הצראלשיאהו•ינעהיהברהולודגךסלאיש

וביחרהוודימלהש״ארהאלאידוהיברעסוש.

הזךותורהוסבחוורמרתויהיהישס״רהמל

אלוחרבשיארהירהסהתיבבםירהמרטפנ

רייאמםישדחהמכהרובקלליזםירהמןתינ

םשהמלשרברדנסכלאדחארישמו,רדאדמ

שולחבס״רהמולאבףכיתיורבקלושכבושסנ

סיעיערזואוהרישמתויהלהצריסאליאו

ב״העלהכזיוףכיתתומלהצריואתורודהלכ

םולחנאנוףכתתמוביהעלתוכזלרישעהרחבו

והז•םירהמתציחמלצאביהעבןותנאוהש

רדסבשימףרוחבותכאצמרשאמוקישמ

.ךרואבג״עח״נףדשיעתורודה

םיקסופהםיבתוכשע״נמרהדעודיו

ה״ר׳יסלאומשרבדברהש״מוס״רהמלעאוה

תוינומיימתוהגהלשוברהשמונינרע״נמרה

.ריאמונינרליצואוהםימדהארנ

לעקולחלןיאשםינורחאהונתכשעדו

׳יסי״ארהמינחכנןייע,ארבסבםירהמ

תבשתססותול״שןמיסמ״חך״שבוג״מק

.ע״רזןמיס

קיקבד״באףישריאמרירדמ(א50

׳דום״שהלערביחאדלופ

חוטישתויאאלאסופדלאבאלוםירוט

.ג״צשתנשדודחמצבואיבהו

!ייע.םולש׳מבריאמרירהמ*51

•גיחב(סולשיבאדי)

תאבוהקעמשריבריאמוניבר(נ38

פ״דםירהמת״ושבותבושת

א״לףדובלכהואיבהו(ג.ד״רתת׳יס

.שיעב״ע

ןועמשריהכבריאמרירהמ(י55

ואבוהיקינולשינברמ׳איולה

.א״מ׳יסב״חט״יבטהברהת״ושבוירבד

ימ׳מקנ׳;ש(*•א׳ננילו(כ•׳מנ'1ש(א.,״״גף,(1.א׳מ^,(נ.9׳ס6״מ(א

•'*אגי(י.ף>06(י



םילודג מתכרעמ*ג8

הששםהוןיצקועףוסדעתוכרבשירמ

יתיארםג.ן׳׳רהץבוקכםילודגםיצבוק

,הבושתיקרפברהלשפנתבישמי״כב

דפסתירקו,םידיתליטנינידבדיתיב׳םו

.הרותרואבונאזנולידםירהמאיבמש

להא׳סותובאןגמ׳סרביחדועו(א

ןקזהיולהש״רהמברהש׳׳מבדעומ

ןרסללכורתקבא׳סבהאבוההבושתב

.ג״עה״לקףד

תיבלהמלשרבסהנסוניבר(כ

יתבתכרבכויריאסהברהולןירוקריאמ

ךא.אנידומי״קקבויקסםיתיאריכליעל

ס״שהלכלעםהויקםפשםשיתבתכשהמ

יפל,ינוימדביתיגשןיצקועדעתוכרבמ

בורקםפדנהםילהנהםשסרטנוקיתבתכש

אנידומי״קקביתייהשרחאהנשםירשעל

הינשהאיביאובכהתעו.םידחאםימי

אוהךכול״זוירפסיתיאראנידומי״קקב

לודנ׳סרביחל״זברה:םירבדלשןרוריב

רדיסו,תוכלהיקספהריחבהתיבוסש

םינואגהםידמולויהשס״שהרדסיפכורובח

ה״רק״מט״יהגיגחהליגמתינעתתוכרב

ןיבוריעתבשםילקשםיחספהכוסאמוי

.דעומרדסבםינואגהדומילרדסהזו,ןילוח

ריזגהטוסתומביןיטיגתובותכןישודק

תוכמןירדהגס.סישגרדס,הדגםירדנ

אםקתוידעתובאתוירוהא״עתועובש

.רוהטב״ל׳יס.ןיקיזנרדס,ארתבאעיצט

םיחספקלחלושדיחםינורחאהכ״חאו

םיחספיברעופוסבוןושארחספ,םינשל

ל״זברהו.תותכסמג״לויהיוינשחספו

דימת׳יפדועותואוקמהדנלצאשריפ

'םעטתתלךיראהורובחלותחיתפבו.תודמו

םישוריפרביחשםשבתכו.םינואנהרדסל

יקספאוההזרובהותוכיראבדומלתהלע

רדסבותחיחפבדאמךיראהו.תוכלהה

ךרדב׳זנההריחבהתיבורובחןונגסוןפואו

תובא׳סםדםשל׳׳זברהבתכו!קספ

הריהבהתיב׳םו•הבושתהרובחבהשריפ

ץבוקכםילודגםיצבוקהששאוה׳זגה

תוהגההזיא]וילגבםשיתיארו.ן״רה

.ו״ירתגשןויניואריעסןתגיכדרמברהמ

■מ׳ל>'גש(נ•א׳יאילו(א

,ספדנהממור׳הןימי(טי,ץלופבהתע

ןומרהחלפ(אכ,ליחהשוע'הןימי(כ

,י״כםיננןיעמ(גפ,תמאתפש(יכ,ספדנ

,ספדנת״וש(הכ,י״כאטוזיספלא(דכ

,ספרגתומשגלוגלג(זכ,י״כםיטוקיל(ט

.ספרגהבושתיגוקת(חכ

!ייע.סחניפרבםחנמועבר*60

•ב״חב(קדציליעמ)

(ינויצ)ןייע.ינויצםעונמיבר*61

•ביחב

םוילש)!ייע,סיזאקםחנמרירחמ״6ג

•ביחכ(תיבה

רביחקרובזירמםחנמוניבר(א63

תגידטמהיהולודגןיגיד׳ס

ת״ושבוספדגברהיקומגתצקון״שכז

לייווי״רהמתובושתבםשו.ליימי״רהמ

ברהתמכחילגןואשח״יבשמנ״לק׳יס

קדקדמניי׳יסהבושתבץנימי״ררהמו.׳זנה

ת״ושבןייעו.הברה׳זנהברהירבדב

.ח״מ׳יסיולהי׳׳רהמ

ןמזביטנאקירמםחנמוניבר(כ64

לעורואברביחא״בשרה

׳יפרביחשובלהברהותמאהד״עהרותה

ןינידיקספיטנאקירםירהמרביחו.וילע

דימלתהיהדי״כ׳סביתיארו(ג.וספדנו

אוההארנהיפלו.אשיסריומרזעלאועבר

הנתשנשחקורהלעבאזימרגמרזעלאוגיבר

ורקאזימרגםוקמבוהשעמייעריעהםש

יפכהזבקפתסמיגאךא.עדונכאשימריו

.בושיושופיחךירצו.םיגסזרדס

המלשדבםיחנמרירחמ(י6.*

היה(יריאסה)ריאמתיבל

א״בשרה׳ושתכתיוההדחו.א׳׳בשרהןמזב

המלשרבםחגמברהםעירטוליקשדי״ב

וגיברו.יריאםהברהאוהשילהמודמכו

איבמויתובושתבואמקתצבוקמבלאלצב

ייחדאגידבוג״הגכברהו.וישודיחמ

וספדגבורקמו.;ירדהגםלוישודיחמריכזמ

.ברהלהליגמיקספםדרטשמאב

ק״קביתיארהארריעצהיגאו

ס״שהלכלעי״כויתוכלהיקספהגידומ

׳מא׳לו(ג•>״לשש(ב ■אימאיגש(א

•עינאיגש(ד
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מ

!״ע,ןאבצאיכדרמרדהמ*76

•ביחכ(הרותחבוז,לודגיודיו)

,ירבאדק״רבאיבדרמר׳רהפ*77

■כיחג(ינדרטימאמ)ןייע

ינברמוטאדיכדרמרירהמ(אד8

רב־חםינוםדקהאילטיא

.י״בםיתיארורהזהיסוםד־יפה׳סלעתוהגה

ןואגולודגהלבוקמהוילעבתוכדהאברו

.אינדארימ

ןייע,אערדריעמיכדרמרירהמ*79

יביהכ(המכחתוניעמ)

׳סרביח(ללהרב>יכדרמוניבר(נ80

הבועמואלפומהיכדרמה

אוהו.תיושוםינידישודיחותורבסב

לשונתח!ן״בארלשוד:נ,םירהמדימלת
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רודהילודנםעירטוליקשו,בהזהןושלו

ןהכהי״רהםוןובנא״רהסוםינאזורי״רהס

יוואוואנש״רהםוי״ארהסוזיירהפוניתוברו

ןתחהיהורודהינברראשויהסקש״רהמו

.יקינולשםביבה׳ןם״רהס

ארקנהןז־דבההדשמוניבר(י*37

לעתונשההשעך״םרה

ןכ,םהילעס׳׳בסרהבישהום״בפרה

סופדט׳׳צףדןיסחוירפסברהבתכ

ןיאשיזפהביחרסאינאו.םדרטשסא

.ןרטויתוגשהאיגטשך׳׳פרההז

ארקנאוהןרפאיבהשך״םיהםנדארביאו

ש״בירהש״םבלינולם;הבההשטוניבר

יניעבהיהקוחרלבאי״ק׳יפהבושתב

איבםוניאןרפשםעטפ׳זנהך״פרהאוהש

תנשהםושלעם״בפרהםהבושתםוש

ך״םרהתונשהי״בביתיארשדועו,ך״פרה

הארנשדועו.ם״בפרהלעםיפלאלותואפל

ח״אנ״הנכברהםאיבהםינורחאהפתצק

נישהך״םרהשח״לתואםיקסופהיללכב

רפסבוד״בארהתונשהרחאם״בםרהלע

דחאןטזבך״טרהוד״בארהאיבפןיםהוי

ך״סרהוד״כארהריכזםדודחסצבןבו

ב״הח״נארהמת״ושבשיםבהאירדנסבלא

השסןיפירבחםהאוהילואו(א.ה״נ׳יס

הנושארבספדנהתויפרטוהטיחש׳להמ

.ב״פשתנש

ט״יבטהינאזרטמםי׳רהמ(ב*צ9

רבבריביירהפידימלת

ברההיהה״פרהתנשטו.ןרפדהיתנולפ

ק״קבתפצק״העבהרותץיכרטט״יבםה

.ח״ט׳יפנ״חויתובושתבש״טכבקעיתיב

ןושארההיעשיוניברעזגטרטוחברההיהו

דיפלהינארטטןרהאברהודודו,ןורחאהו

ברהלולןירוקויהרשאיםאפףסויר״רהם

ןיובמהיהשתופסותהלעבןרהאר״רהס

ןרסותופסותהקסועלותפרוחוונויעב

ברהוינבו.יתבודהסכבט״חבוריכזמ

ט״םירהפברהוםירצטץראברטפנשהטלש

רדסברפסתירק׳סט״יבטהברהרביחו

תיב׳םו.םיברםישורחשיניהבוםיבטרה

.םיספדנהתובושתיקלחהשלשוםיהלא

זטורשבט״חבך״שברהןינםיזדעדו

ןבוא״חבתוכב״הבטיבשהברהתבושתל

ראשנו.ב־חבתוכא״חתבושתלזםורשכ

שירןרשםיששלהלעשרחאםינשהרשע

לאהלעה״שסתנשותהונפהתיהואתמ

ותפיקהבודכנש״שמךא(ג.םיהלאה

ש״משןכוא״הט״פירהפברהויבאת״ושל

ת״ושלותשדקהבוטצעט״מירהמברה

ם״שתנשט״יבסהברהרטפנשהבוטויבא

.םינשהשםחןרמרחאיחכיאןסיננ״כ

ןמיסד״יףסוייכרבבשישביתקדקדאלו

ויתובושתףוסבו(ד.קיתוש״עא״לש

.ל״בירהמירבדלעירטוליקש

דהףסוירבהדשמוניבר(ה*30

׳םבה״זרהויאמקאתאווברמ

׳פםנ.ייבפרםקיתעההטוסברואטה

ברהבתכהינועוםרפתינוסבתופרטולא

קהבוםהברהאוהוי״בםרהתעדוזרואמה

ןמיסז״בדרהתובושתבו.שיעיוכוונלש

יתרבדובתכריבאברהשרסאנםשנ״ש

םנ.ש׳׳ע׳ובוייבסרהקהבושה׳רםע

בתכשייכב״חטקלהילבש׳סביתיאר

.מיעאיגפ(ג.8י0ז׳נ(כ לימאילו(א

•רייי0;(י

חילקניגב(ג דינ0:(ב■גיס*יגש(א

•ג׳לנ׳גב(ה•ז׳נא׳ג5(ר



םילודג מתכרעמ*ז.(.

ברחו׳ע׳יסב״חהשטינפ׳סבותבושת

.ש״עא״ע׳יסבותבושתלעבתכרבחםה

ינברמויראמהדשמדרהמ(א!46

יתיארוםינומדקהאילטיא

תובושתירפסךותבי׳׳כויתובושתתצק

ר״רהמןואגהןמזבהיהוי״נאילטיאינבר

תואד״ויתכרעםבןייעו.וטובארטלאנתנ

.(וטובארטלאיחי׳טןייע),ש״ען״ה

ןייע.אצנגממהדשמדדו*!47

•(ןהכהןרהארבלאומשועבר)

ולשייטעומהשמר׳רהמ(ב148

ץ״בשתבשד״הבהבושת

םירתאתומוקמב־ונתהוד״לןמיסינשרוטב

רישירבהטהאוהשיאדולבורקרשפאו

ןבואררבקחציוניברתורהזאל׳יטהשמ

.םימעפספדנשל״זינולג׳רבלא

ברהיחרזמהשמ־ץרהמ(ג149

שדקתמדאת״ושרבהםה

םלשוריק״העבם״רוד״באהיהםיקלח׳ב

וינעואענצבתודיסחבגהנתמהיהוו״ת

.וימיבתמאוםולשודאמ

,(ןומיימרבהשמוגיבר)ם׳במרה(י150

האסמוכרושסל״זויחרהמנתכ

תמכחלהכזאלךכלותילאמשהא׳׳חאנקידד

ותלחתבבתכזפלדגמ׳סנו.ד״כערהזה

ירבדישלו,הלבקנקסעוימיףוסבס״נמרהש

קסעשהמיוימיףוסבשןכ.רי׳זנהו׳׳חרהמברה

תליגממהארנכשדיקהתומשהזיאשומשבאוה

הריכזהוש״במרהלהתואםיסחימשםירתס

רשסביתיארךא.ז״יק׳יסרקשלאםירהמ

אוהסא׳זנהבתכבקפתסמשי״כתודוסןשוש

תוינשמהשוריפרביחם״במרה(ה

ןושלבורביחליזאוהשרואמותואןיריקו

׳זנהשוריפקתעוהו.׳נארסיהוארקוירגה

בתכו(י.ח״נתנשאיבשרהןמזבק״הלב

א״ם׳יסאמקדק״פהמלשלשםיבל״שרהם

שוריפודיבהיהאלןשדהתמורתברהד

.ם״יםרהלהנשמה

ארמגהלע׳יפרביחם״במרה(ז

.ו״*קנ'נ6(ג•ויגנ'ל1(ב•ניעןיגיגב(א

•׳9איגש(ז•1׳זניגש(ו•׳יסש(ה•יגאיגש(ר

אוהאוהשילאבורקהו.ח״נקתתתגשב

גישההלהתבומ״כבןרמאיבמשך״מרה

םשבוילאוחלשגום״בםרהלעך״םרה

ויהםיברביכם״בםרהדובכללינולימכח

רשאכםבישהם׳׳בםרהו,ונמסולאשילאש

תובושתמםיאיבמןרבוזעלדנמברה

נישהוירחאו.לינולימכחלםיבטרה

ד״בארהגישהשרחאוםיבטרהלעד״בארה

הברהום״בםרהלעגישהלךימרהרזח

,מ״כבןרמאיבמםהמוויתוגשהבבישהל

•(ןהכהריאסוניברןייעי)

ק״קדד״באןהכההשמרדהמ*!זיא

הארטורואןרק)ןייע,זלעב

•ביחב(ןהכה

דימלתןהכההשמרירהמ*!36

השס׳מ)ןייע,ל״בירהמ

•ליעל(ילוביטמ

ברהןבןהכההשמר׳רהמ*!40

תשמ׳ט)ןייע,קדצהרוס

•(ונינשוסלא

יגברמןהכההשמדרהמ****

תנוהכ);ייע,אגידנטשוק

•ביחב(םלוע

אוהריזנהיולההשמ־זרהמ(א!42

ק״העב׳מורתילודגמשודקהי

׳ןא״רהמלודגהברהלשוגתהויתןורבח

ונעטשרשאכו•ףסויהטטברהיבאהיגגח

שדקהדיתרהטמותשודקםצועוגיארןב

לכבלבקמהיהשהשודקרדסוםיגייסה

.ךלוהוףיסומהגשהגשתפוקתלוהנש

אתכיראאלפלפבמ״חלעהשמידירביח

תרותברהםעירטוליקשוםירובחראשו

וםפדגתובושתוברהלםיניגעהזיאו•דסח

.יוגבברהלףסויהטמ׳סב

וגיברואמןואילהשמ־דרהמ(נ145

רפסףוסבותבושתהאבוה

.ל״זסיזאקםירהממייכתיבהםולש

האבוהוייאמידהשמרידהמ(ג144

׳יסב״חש״חרהמבותבושת

.ח״ס׳יסג״חוד״י

האבוהאיילאמהשמרידהמ(י!4צ

•מ׳נ00(ג•גייכילו(ב.גימאיגש(א

•א׳לסש(ד



טסםילודגןי
תכרעמ

לעןשונןשי׳סביתיארםג.ורביחאוהש

ש״בםרהןבםהרבאועברבתכחםני״בףלק

אילפהרשאותרגאבן״בשרהםג.הרושהלע

רשאלובללעהלעאלם׳׳בשרהחבשדיגהל

ם״בשרהורביחאלשהדופה׳םףייוזפאוהש

ןבםהרבאוגיברלריבזטתרגאבםשו

.ךרואבש׳׳עובךלשהלםיבטרה

אלםיבטרהבתכשתוצפה'ם(א

׳להויתופסותבסיארהכ״כ,ג״שסהוהאר

ורפסבה״הלזברהירוסוילעבתכו.ץםח

,והאראלדינסהברהםגשףסכבהפחנ

ג״פקףדיכאלםדיברהטישהרבכו

.תושיא׳להוץשה׳להבוריכזהט״ההש

דיגשהברהשה״הלזברהירושןונמילואו

.והאראלאוהה;ידהבתכשכ

בתכריזג;שיסתוגושלבז״בדרהו

׳םואראלזעלרגפברהוד״בארהאסשד

אלותקתעהורדקןושלבורביחשתוצשה

,םשיכאלטדיברהוירבדאיבהוםדילהעיגה

תוצשה׳סריכזהזעלדגשברהשםהשםלעגו

ה״פוא״פםהשויתכודהשכבם״בטרהל

.הלפתטא״פותועדשו״פוהרותהידוסיט

תוהגהרבחטברהשיתיארהתעו(ב

הארגךורברבם״רהםדיטלת׳יהשתויגושייט

יתייטיכדםגהד,םירששדו״פףוסוריכזהש

,ג״טםלעיאקבורהלעתומכח׳םי״ישהגה

.ם״בםרהטתוצטה׳סלעיאקדהארגםש

לעתובלההשעםיבטרה(ג

שירהגשםה׳יפבבתכשושכישלשוריה

תוכלהבהזוגרשאיבכוליזודישתדהיפ

רביחשהארגכ.ליכעוניכהשיטלשורי

רביחף׳׳ירהשושכימלשוריהמתוכלה

קיתעמיאםכעןבבקעי׳רכ״כוילבבהמ

רביחשםישגרדסלותשדקהבהנשמה׳יפ

.ולוכימלשוריהמתוכלה

ךלשהדודערזמהיהם״בפרה(ד

ץ״בשרה;בהשלשר״רהמברהכ״כ,ה״ע

א״יתואב״חברבכו.הוצשתשחלם׳סףוסב

ירשאיתבאכ(יוכוןיכמרהבתכהידןלהלןייע)

ם״בםרהלהיבשההיבשהיכ;״בטרהשודק

ש"עם״יםלשי״חבשותורשו תולעשב

ךרואב

׳יפלותשדקהבש״שכןילוחוירדסאתלת

ריכזהאיבק׳יסרקשלאם״רהשו.הגששה

לאלצבוגיברו.ם״בםרהלןירדהגםישודיח

ישודיחו׳זגהןירדהגסישודחכ״גולהיה

ברהואיבהויללכבש״םכם״בטרהלתבש

.טיפשתואתוכלהיפוג

שאר׳יפידילאבתעלותיבגאו

םידרח׳םבש״טו.ם״בםרהלייכהגשה

הטישףוסבאצטשד״פהבושתתוצטב

אוהיוכוהלוגהרואטהשטוגיברלתחא

רפסבבותכשןושלהותואלכיכ,םיבטרה

הגשהשארתטישףוסבםשבותכםידרחה

רפסבתועטשישקר,'זגהם״בםרהל

בותכ׳זגההטישבו,םיגשהרפסשכםידרח

הששהותואשעשתוםיפלאעבראתגש

וירובחוותשודקום״במרהתמכחו.םירשעו

בורקשו.לכלםםרופסאוהתוםכחהלכב

תובושתתצקאוהורודהראפרפסספדנ

.ירגהןושלשתוקתעוטם״בטרהל

ויהודוטלתהיללכרביחםיבטרה(א

.תובלהיפוגברהםריכזהולאלצבוגיברדיב

םיכובגההרוט׳סרביחםיבטרה(ב

ארתאבןיקיםעוילעואצישערוגוירגה׳לב

האיואברשואייגועביגאו.ןיקוקזד

ש״שלוישעשוס״בטרהתלעשותלודגףקות

הזיאיכתושעלאילפההזרובחביכ

ם״בםרהיכותישיםהיגיעשןעיםיפםלפתט

ד״יה׳םבוירבדלןזאםיטטלודגףוסוליפ

ירוגיבתכביתיארשילהטודטבו.הקזחה

.ותליצהותטכחשברהדיגהשל״צז•״ראה

דיגטהולרשאשםירשימדיגמ׳סבש״םעו

ןואגהליתיארו(ג.ם״בסרהלעןרשל

׳לףדתיבאץעורפסבץ״בעירידהמ

ךיראהום״במרהורביחאלדרשולטילחהש

חגם״בםרהירהשרשואייגעביגאו.הזב

הלעשג״םקתתםיפלא׳דתגשבהישפנ

הרושהד״עהיהשהלודגההכובסהו,הטט

םויסבהיהםיבטרהתורגאבאבשוטב

םש׳אבתכהארתשוסכישישחהףלאה

םישלשורבעאלןיידעביאוב״צקתתהגשז

־שאשדחאםגןיאוש״בסרהתריטפסהגש

םירוטויבהואםגום״במרהםוגיאהרושהש

׳גאילו(ד•גייסש(ג■וימנ';:(ב־יןאיגש(א •ו*יניגש(ג•׳וסש(ב.׳1א';:(א
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מ

׳וטוקסהברהבםיבסרהכ״כושאגימ׳ןיולה

וברויולהףסויברהיתוברורוהןבוודפםם

ם״בםרהבתכןבשש״םו.ל״בעף״ירהל״ר

אלתעכלדהינא,ורפסמתופוקמהברהב

ברהיתוברשוריפבריכזמשרובהביתאצמ

לבאהלאש׳להמה״פבאלאוברויולהףסוי

ן״במרהו.םתכיתוברבתוכתומוקמהפנב

לעהזולעבורקמםישרחתועובשישודיחב

תלאשדהייפם״במרה;ושלאיבהםופדה

בתכו׳זגהוברויולהףםויוניברויתוברםשב

.ביתיץירתאוהוויתוברמ׳אוילעהשקהש

יפלדאתייהקאהבוהקמדעדונרבכו

דימלת׳יהים״במרהדרשפאאלםינשהרדס

יינעבינאו.שאניםןביולהףםויוניברמ

ן״ונףדב״חבש״מכורבדרשפללכליתאב
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בתכשםגהןואגהידעסבר(א

היהם״ט,איפוסוליפהיפלערפסהזיא

המכחלףרצסב״כ.הלבקהקטועביקב

.ךרואבש׳׳עא״ע׳כףד

לקשמברישרביחהידעסוגיבר(ב

דעף״לאמהרותבשישתויתואןיגמלע

ויתיארדועו.ןשיסופדבויתיארוויית

לואשאתוהידבךרדדי״בברמאגםשוי״כב

אבהדחאטייחלהידעסוגיברןואגהלאש

טייחהו,םויהתרפתתוריפתהטכולצא

שיתויתואהמכילרמאיותלעמובישה

וימימשהזלעדאמרעטצגןואגהו,הרותב

םעפהקרבישהלעדיאלוםדאולאשאל

ןיוכלעדיאלוםימיהמכרעטצנו,איהה

ולהלינוךאלמאבוםשבעיבשהשדעןינמה

.י׳׳כביתאצמכ״ע,דאמרבדהלעובלחמשו

ףדהמכחתולבונרפסביתיארםולהםנה

הידעסברלתויתואה;ינמאיבהםשו״צק

וניבראוהשבתכםשךא,השעשרישהו

ןואגהוניאכ״אורושרובבוניברןבהידעס

בתכז״צקףדףוסבו,ףסוירבאוהןואנהיכ

תונומאהרפסבוסכתוביתבשמתשנש

תונומאהרפסו.ל״נההידעסבררביחש

ברמאוהאידעסברמאוהשדמואשימ

ןינמדשרופמ׳זנהי״כבןכוןואגאידעס

.ןואגהידעסברלהיהןיגעהלבותויתואה

תודפהרפסרביחאידעםוגיבר(ג

דועוסיפדהו,םימעפ׳גספדגוןקרופהו

רדסבןייעו.ץ״בעיברהתיעיברםעפ

.׳גףדוט״טףדתורודה

ברההאיבההבושתבת״רבתכ(ד

ויפמשהידעסוניברא״י׳יסטקלהילבש

ילבשבו,רובעהרדסונלרסםשםייחונא

.ךרואבאיה׳זנהת״רתבושתי״כטקלה

רפסרביחןואנהידעסוניבר(ה

ןמיסםידיסח׳סבונממקיתעהו,הבושתה

אידעםבררביחו.ש״ענ״ירת׳יסוב״ירת

תוטישוהאיבירוסיאלעותורהטלערפס

.ח״כףדק׳׳שב׳יעתונוםאה׳םוארכנבתובר

הש(ו•׳יסש(ג•׳סםש(נ•׳מניגש(א

•נ'׳ס5(ה•6׳



יעםילודגסתכרעמ

הפאראזדודרבאידעסרידהמ(א0

י׳׳בםישגאערז׳סבותבושת

םינוםדקהבדעסהינברתםנםהוב״לק׳יס

.םשוירבדלע

ןורחאסרטנוק

הנקה׳םב,יארובסןנבר.יארובס(ב*

םחבשבגילפהנ׳׳עא״פףד

׳וכורבדםושוחבשאלשב״בןיאבזויהו

.םשןייע

•א׳נ5ש(כ•ויככ׳לו(א

ףוסבתובושתתצקשיאידעסבר(אצ

וספדנשםיבכרהתובושת

אידעסברלםהוה״כקתתנשםדרטשמאב

׳ושתהו,ךליאוה״בר'יספ;ורחא;אנאד׳ן

םשריכזמשהמו.ה״םרתנשבהבתכ

ם״בסרהוניאןוסייםרבהשמ׳רןיידהםכחה

שיוברעסבהברהםיליגרתומשהולאךא

ןאנאד׳ןתהפשמאוהוהזלתוברתוחכוה

לכיהלעבו.םיטושפםירבדבךיראהלןיאו

א״התכרעמל״שסכם״בסרהומש׳יהשדקה

תוכלהמ״כב;רמו.<ב'חכשדקהילכיהןייע)

אבודרוקריעמס״כםרההיהדבתכןיליפת

.ם״במרהכוריעםשוומשרש׳׳ע

•׳מ*ילו(א

הינאךרדוכילוהוקיתהמת׳׳סהחקלוזישנכה

ילגסילשלושחנוילעדממר״הופבוסיילב

שיאואתנישסלהורתסואיתרתסמואתקימפ

ולרשאלכוומע.ר״שההירקיבע״בטירוהי

םשוכרלכוומעםיכלוההלכוומוישכיתומוהת

תמת״סןחנשתשנכהתיבשמשו.סינהרי

•קיתהסאיכםשראשנאלוהנשהךותב

ךרדאבויניסרהוףוססימרשסלךיראהו

לישהשתיבהאראוהףא.הזעדערבדמה

ץוחבמרינהוןורנחדעאביווחכב;ושמש

ךרדבוניעהתאררקילכןהו.הלפכמהתרעמ

סלשורילאבוה׳׳עונמאלחרתרובקתכצמתרשא

.שבדובלח־בזץרחהמרחבסויהסגוק׳׳הע

יללערבדרבדוורבדחלשיאתליגמדאפישאו

יתימאלוח״מרתנשבהיההזלכו׳וכוויבא

ארזערשסלשהזןינעא״כךרדהןינעמבותכל

יתייהםירצמץראביתויהבו.לידגשוייחאיהש

דיהןיאשהובגסיקמבוהנשיםירצמלשק״קב

הארנםוקמההזוארזע׳סםכשםירמואתשלוב

םירמואשעהןומהו,והומתסוחתפובהיהש

התואנתומלןנתסמשודקהרפשנעגישימש

ורמאםימכחו.חתשהומתסךכלשדחואהנש

וונניאוםשמרששהוריסהשועמששהשיחלנ

•ינחנההידבועונינרירבדיתוארבהתעו

שודקתוכלהשרפמאידבועועבר(א*

דחאתגשבם׳בםרהלשדחה

.יששהףלאלהאמו

תויגשמהשרשמהידבועוניבר(ב2

ש״מכןולוקיירהמדימלת

ח״ק׳יסא״חז־בררהבתכו,׳עשרשב

ברהבתכו.ויתםלשורייגברשארהיהש

תרעסברובקאוהשז״פףדטושפטג

ק״העבחולישהימלצאשרהילופיש

וגשטשוריפיתיארו(ג.ויתםלשורי

.ייכטישפשמוחהלעי״שרלעליז

איהא״רונטרבמהידבועוניבר(ד

חלשישבתכהןנשתפשיו.א״יגמורבריע

ויבאלו״תםלשוריק״העמהידבועוניבר

העידיהבשישתאהנממקתעהיתיארו

ה״יארקמלעוחרארבוערובעהתשרפלכב

ק״העלואובדעויבארמיבמקיפניכס

סיבו״נאליפינראהךרדאבוויתסלשתי

בוטלרוכזוהילאלהקמריכזמו;ומאאנדע

ויבאלרפסיו.םירצסלךלהו;ומאאנברשא

דאמארנהנשיהםירצמבארזערפסהיהיכ

תיבשמשלדחשןתנוינדעמדחאחרואאבו

•׳אא׳לו(ג•׳ו88(ב•׳יא׳כ1(א

•׳א>';8(ד



םילודגו ןתכרעמ<צ2

זכיברהוצךכו•ודילפהרוחןתנחשהיוארו

ת״סולבותכישרפוסהימורמ״רהלל״זייראה

ז״יסעיכהישילשהבדועו.סיבמרהיסלט

ונאזנולידםירהמברהתשגרהבונתעדתינה

ןבכוגהנשהרותרוארקיהורפסשירבל״ז

הכלהילתפנןיורשאןבלוקתבאציולאכרשא

רומאהיפלו,ש״עילתפנןבכאלורשאןבכ

םימשבאלבישהעשוהי׳רדלוקתבמאפידעאה

שודקהרפסלילעבהארנלעופבלבא.איה

רשאןבתעדלןווכמאוהשרפוסהארזעדימ

לתכיפמיהונמייקויהונרשארשאןבירבדו

.רפוכהארזעונינודאלודג

החמשוהתשמםוילבקשש״מע״נרתאו

עויסתצקשיו׳הנכלכבותושעלאוההםויב

ריעדונ״מ׳יס׳ושתברקשלאס״רהמתרבסל

ןיבייחםהלהשענהסנבםיריסתושעלולבקב

וירבדהתדו״צתןמיסח״רסברהו.ותושעל

תועטבגהנמאוהותינעתתליגמהלטבל״יקד

ם״נמרההדועתהיבאירהו.ךרואבש״ט

׳הגשלכבהחמשוהתשמםויתושעללבקש

ונייהתינעתתליגמהלטבדיאמדל״םדחרכומו

דיחיליאלארשילכלרמולכ(אםיברלאקווד

ונרומ(בש״מד״עאוהו.אל׳אריעמלהקוא

א״חרהמרודהתסומברהויקחציא״רהמברה

ינאןכיתערכהרבכו.ש״עשדקיארקמב

ם׳׳ימרהירבדמרקשלאס״רהמכטוידהה

דעוערזלעווילעלבקשםידרחהרפסאיבהש

יוכוםיהןמהלעשםויבט״יתורודהףוס

א״מ׳לףדרודאסכסרטנוקביתוינעבש״מכו

•ךרואבש״ע

היהשת״סדםירבדהךותמונדמלו

ןברפסקרארזערפסהיהאלהנשיהםירצמב

המסאקפסילשידדחכאאלםנמא.רשא

רירהמאיבהשסיבמרהסשלעביתכאצמנש

׳להברוגחבירהש,תמאאוה׳זנהןמםחנמ

אלוארזערפסכאוהבתכשת״סשל״ליהת״ס

בתכשרמאת׳יפאו■ר:אןבבתכש׳סנתולתל

יאמחסג.םשכ״חאובתכלל״יהםדיקרובחה

רחאתיכסוהמותונושמתויתוארונתבבתכאל

ארזעבתכשת״סוניעהתאררקילכןהיכ

תונושמתויתואתרוצדריסשוליפאו.רסיסה

היהזבכעלאלואמלעבהטמלאוהתטפוהמו

•׳ג6׳לו(כ•!ייעוינ(א

ספדנששמוחניתיארברןמזרהאו(א

שייחיויפו!ד״מאבבוטקבדוךיניחה׳ססט

ביתכאצמנשאיבהםשויולהןמםחנמ׳רמההגה

םירצמבעודיה׳סהמהגימשמוח׳כס״במרהש

.םירצמלאבוהוםיאנתהתומימסלשוריבהיהש

בתכמת״סהיהאינוניובתטלמנהעמשכ״תאו

ולידגהןהכהריהמרפוסהארזעשדקהדי

תוחותפתיישרפלכאצמוםשס״במרהךלהו

.׳ירצמבשד״כהמקיתעהשהמלתונויכמתימיתסו

םויתושעליתלבקודאמיתחמשום״נמרהבתכו

אוההנשוהנשלכאוההסויכהחמשוהתשמ

יתקתעהוירוצדובכליתז־רטי!ייזחרילחיכ

תוביתיתורתיותירשחלכאיההרפסהןמ

תישעלידכתיכפוהמותונושמותונטקותולודג

ינושבו!ריתיורוסיחילב׳התרותדפס

לכהינממותדכוניהלאתרותיתבתכיתמדאל

.רוצקבסשאינהשס״במרהל״כע.םיקיתעמ

םידמולונאאתוורבנאתכלההמכו

ץשלהלכיכ,קידצןושלרתננףככחישםעונמ

תצקיתינשינאשאלאומצעס״במרהירבדסה

ס״במרהבתכשהנושאראציהז•אפטישבגא

ארזעשחכימלודגה!הכהריהמרסוסארזע

הנשמורובחנותמדקהבכ״כי!לודגןהכהיה

ארזערתאלודגןהכהיהקידצהןיעמשדהרות

שרדמבל׳׳זרםנמא•ג״כארזעהיהדעמשמו

ורמאתובאלושוריסשירבן״נשרהיאיבהותיזח

ה״ושמו׳יארקיחכימןכוג״כהיהאלארזעל

יתבתכב״צףדהרס׳שמבסיניעחתפנללהינא

וניברוותמדקהנס״נמרהש״מדקחדילרשפאל

ג״כהיהקידצהןועמשדתיבא׳יסשירנהידניע

תייהלקרג״כהיהארזעדסנוצרןיאארזערחא

וירחאהיהקירצהןוסמשדונתכשארהארזעל

וללהס״נמרהירנדתולגנתולגהנהתעו.שימ

ןהכהריהמרסוסארזעדרמאקאלמהפנל

ןטשפכשירבדהותמדקהנש״מדהארנלודגה

.ארזערתאג־כהיהקידצהןיעמשוג״כארזעל

אצמיאדוס״כמרהדתיזחשרדמלשיחנאלו

וילעונ״כהיהארזעדרניסשימשידל״זרל

תינשתאזו.הידניסונינררירגהירתבוךמס

שימדבלמתומותסותוחותפתוישרפהןינעבד

אצמךכרשאןנבתנשת״סמקיתעהדרונחנ

הלודגהתסנכישנאמרפושהארזענת:שש״םנ

׳נאיצו



זעםילודגמ תוכרעמ

ש״חרהסלםייחתרותבהאבוהותבושת

•וילעבתוכש״חרהמברהוד״וי׳יסב״חי

איבמןתנרב5־דאירזעוניבר(א!5

ם״רהםיקספבותבושת

.ו׳׳מ׳יסיטנאקיד

ןייע.םימודאמ(הירזע׳ר)עיר*14

•(יזנכשאןועמשברה)

דיסלתעשוהיהירזעד״רהמ(ב!צ

י״רהטדהיתגולפרבש״חרהט

תצקולשיךא,וירובחוספדנאלאפקסיא

וישודיחתצקוםינורחאהירפסבתובושת

הברהולשיו(ג.נ״הנכברהאיבם

וברש״חרהטלםייחתרות׳סבתובושת

ירטוליקשש׳׳חרהטברהוםיקלח׳נב

לעתוהגהולויהנ״הנכברהו.הידהב

.ירטוליקשווהליתייםוונסטי״כבםירוטה

׳זנההירזער״רהמברהןסאנבוהאהיהו

ןרטלשונבל״זוראקשירהםברהםע

תואן״ישתכרעםםילודנהםשבשיסכל״ז

.(וראק.דסייש׳םןייע),ויפ

ינברטויגיפהירזער״דדמ(י!6

המורתילודגרביהאיציניו

ת״ושרביחוםיתעלהניב׳םוש״קבאחנש

רשאה׳׳ניקדחביתיארו.וספדנאלו

ברהיחבשבךיראמוריכזמז׳׳מרהןינוק

.ת״רדההובהזהןושלונושלב

שקבתנו״גיפהירזער״רהט(יד

ז״טרהש״מכו״תהתנשהלעמלשהבישיב

.ליעלןייעוזםיתעלהניב׳סלותמדקהב

המתהביתכת״םבתוכוריהמרפוסהיהו

הביתכהשורקהי״כמת״סיתיארינאו

ע״עלהושותביתכמת״םודאמתרדוהמ

ילודגךס

אוהןועמשרבהירזער׳רהמ(י!7

רוסארפסבשתוהגההלעב

ברהמםניאו׳סהףוסבוןוילגבךוראהרתהו

ברהכ״כוךוראהרתהורוסא׳םרבחמה

ב״חג״השבש״מכו״ע׳יסל״זריאיתווה

רופא!ייע),ש״ענ״לתואף״לאתברעמ

.(ביודברתהו

ה״הלזיקיריחלאונמער׳רהמ(ז*״

איגש(ד•יייינילו(ג•׳סאיגש(ב•ונייא׳לי(א

•׳חסש(ז•׳1נילו(1•־גניגש(.ד•׳ו

ארזערפסבהארואצמרשאלכבותכלןיר5

הזותוחדלשיו.םייפוסלוסלסאוהדבותכיו.

משסתנרנכשרחאהיהארזעלשת״סאצמש

.תורייעהמכברובחה

םיצעתוחוללתכשישרמואבגאו(א

תויתואבתוחולהלעבותכולכיההתסינכינפל

.תויתואהיתנבהשדעיתחרטותועבורמ

לכיהההשעש׳אריבגךרבלסירבדהףרותו

םיפלא׳דומכאוהשתורעשלאיסשףלאתנשב

לבא(ולאהתוחולהועבקשסנשהזו,ח״עתס

אמזאמןומדקאוהתסנכהתיבהשסדינהלבק

שוריש)ןייע,ונרופסאידבועברה*ג

•גיחב(חרותיד

בוטניפלקדד״בארזוערירהמ(ב4

םשארקוםירוט'דלערביח

םדרטשמאץראיניגםבו.רזועהןבארפסה

םישודיחהזיאוספדננ״יקתתנשוספדנש

ספורפסופדבטיהראבע״שבםנ.ונמס

.םשריעזל״זברהמשודיחהזיארכזוה

רזועהןבאוטשוס״שהלעתצקספדנו

.ןכםג

ובראוהאיזעלשמרזוערירהמ(גצ

זל״זןשדהתטורתברהלש

•(ייארחמןייעי)

ידימלתלאירזעוניברוארזעוניבר(ד6

ד״בארהןבקחציוניבר

ו״הרהמכ״כהלבקבן״במרהלשויתובר

תועובש׳םותברכזוהארזעועברו.ליצז

.איבנהארזער״הה״כףד

יכימ)ןייע.יבלמארזער׳רהמ״7

•ביחב(שדקב

תצבוקמהטישב*־לאירזעוניבר(ה8

ויקוטינוושוריפריבזטריזנ

.אתבסמאלובב

.(ארזעוניבר)ןייע,לאירזעוניבר

ינברמ׳אאניידלאירזערירהמ(י

ינשרביחםינומדקהאילטיא

.י״בבםיתיארות״ושםיקלח

ןייע.וטובארטלאירזערירהמ*1*

•(וטובארטלאיחי׳ס)

ל׳׳גסריאמר־־בבלאירזער׳רהמ(ז*ג

ייעניש(ג•ויוננילי,יימסב(ב•׳אנימ(א

•א׳ינ'צ1(ז•נ׳8ניגכ(י•חייא־>1(ה•׳פאיגש(ר

י9

•1
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ליקשיתרפאםרמערירהמ(א20בשוח,והילאתרדא,םידיסחתנשמרביח

ץ״בשרהסלאושוירטו,גבלרשוי,בשוחהשעמ,תובשחמ

.ח״כק׳יסב״חויתובושחבםינשהסכהיהו.רישעןוה,ןויצהזח

ידס)ןייע,אנששרבםרמעבר*21ןויצהזחתמדקהבו.ויתםלשוריק״העב

•ביחב(םיטעברהיהשיתעמשו.ויבושיילוגלגריכזמ

•ביחכ(פינשיש)׳יע,אביקערירדמ*22תיגעתבלוחהימילבםינשםינשוםירשע

ןייע,ינערטאביקערירהמ״25•השודקותודיסחבגהנתמו

•ניחב(םינגןיעמ),יגורפצהתחפשממלאונמע׳ר**9

•׳טנ'ל1(א•אייקבנ׳חב(שוריפורואכ);ייע

פ

ינפביגרידניאינברראשםעותבושת

.׳זןמיסב״חהשמ

ה״ארהלשויחאיולהסחנפוניבר(א!0

לעפישודלחבתכוקהבומבר

דובכבוריכזמוישודיחבא״בטירהודומלתה

.וברלחאהיהולודג

.ץיוורוהרלהסחנפרירחמ*11

ןייעו,(שאלרםיאםירומ)ןייע

•ביחב(ןיםיגתונלהשוריפ)

תעבג)ןייע,וינעסחנפרירחמ**2

־ביחב(סחנפ

ףיסבםיסנרבהיחרפוניבר(ב!5

םישודיחרביחישימחהףלאה

חקורהשעמ'סשירברכזוה.ם׳׳שהלע'

תלחתבםשםיםפדגהםינושארהישודחב

••.רפסה

.תופסותהילעבמץרפוניבר(ג1*

י״כץרפועבר׳םותיתיארו

לאומשוניברדימלתאוהותותכסמהסכל

.ארוביאמ

םנוש״בירהלשוברץרפוניבר(ד18

.ארקיהילנילפ׳ושתבן״רה

•ג״חג(הכלהראפ)ןייע,ץרפר״והט**6

•׳גאיגב(ג•וילניגב(כ•׳מ*ילו(א

•׳וסש(ד

.(קלי׳ט)!ייע,קלאפרירחמ*!

טרפבו׳סותברכזוהחרופוניבר(א2

וניברם״בשר;באוהותבשב•

.ףסויתרופםשלעיכההילורקוףסוי

ילעבוניתוברמדחארטפוניבר(ב5

.םתוניברןמזבתופסותה

בורבתוכלהרביחןואגיוטלפבר(ג*

ןשירפסבב״כ,דומלתה

.י״כבץעונ

איבמןואגבקעירביוטלפבר(רצ

קדצירעשבויתובושתמ

ילבשבו,םירבחמיראשוטקלהילבשבו

שארןואגיוטלפברבחוכןינםיזטקלה

.(הזינשל׳זעואוההארנהיפל).הבישי

ןייע!האירדנסכלאןיידסחנפיבר״*

ןינעבוהידיולהדיכארה)

•(יוכוהז

הכלהרבחמהברהסחנפדרהמ(ייד

םשבתכוח׳׳אלעהרורב

לשונתחאוהו.םירוט׳דלכלערביחש

.ש׳׳רפפםד״באלאומשףסויר׳׳רהמןואגה

.ג'חב(םולשתירב)ןייע.סחנפרירחמ*״

האבוהןהכהסחנפרירהמ(י9

נילו(ד•׳וניגש(ג•׳אסש(ב•׳נאיגב(א

•א׳׳נילו(ו•גיננ׳גש(ה•ייו•

—*>פ<נ<>וי<!4*—



חע תכרעמ
םילודג

.רשיהיקברה(יבצ)ר׳רהמ*4

•(רבונידיאק1?אומע׳ם)ןייע

!ייע-*״*קארקמיבצ־ץרהמ״*

•ניחב(ביגשביבסתוהגה)

שדחתיבברהדימלתיבצרירהמ(״מ

יבצתרטעויבצתלחגרביח

ח״אלשו.ה״אלעיבצתלחנוח״אע״שלע

.א״כתתנשה״אלשו,ו״תתנשספדנ

לעםישודיחרביחקודצוניבר(ב7

ז״בדרהוריכזה.דוםלתה

.ה״םק׳יסאיציניוסופדתובושתב

ינברסל׳׳זןיצוההקדצרירהמ(ג8

חיר׳םבוריכזמואבוצםרא

.דאדגבבברהיהכ״חאוהדש

אפורהםהרבארבהיקדצעיבר(י*

יתיארו.טקלהילבשרביח

׳סילבשותוגורעברדוסמי״כבטקלהילבש

.ורדסונישווגטמרוצקאוהםפדגההזו

,םינמיסא״נקובשיספדומהטקלהילבשבו

םיגמיםב״עשובשיי״כטקלהילבשבו

תוכלהשיףוסבו,תובוטהםילבשע״בש

יתיארהתעו(ה.ןיליפתותיציצהלימלבא

טקלהילבשבבותכוי״כבב״חטקלהילבש

אוהרבחמהאפורההיקדצוגיברשי״כ

וגיא׳זגהבייחו.םיוגעהםיועהתחפשממ

ב׳׳קעאוהךאא״חהומכםילבשותוגורע

שיו,םינידראשורתהורוסאינידבםינמיס

והליתיימדםינושארהמתובושתהברהוב

םעאבוטירטול־קשאוהו.רבחמהברה

י״שרלתובושתהברהשיו,רודגיבאוגיבר

היהשבותכי״שרלתחאהבושתבוללכב

ותבלארקובותכלחכרצעאלויודשרעלע

קומעןידבאיהואיהההבושתהבותכל

םושרגוניברתובושתםששיםג.ו״אס

רודגיבאוניברו.הלונהרואמהדוהירב

םגו.ןהכההילאר״כברודגיבאםתוח׳זנה

דבריאמוניברמתולאשלאוששיתיאר

דובכבם״רהםולבישמוגרובנטורמךורב

לכלעהשקמוובישהלרזוחאוהולודג

׳בו,(ריקףדךלמהךרד׳סבןייעו)וירבד

וסכונאזנולידם״רהסדיבויהולאםירפס

איגש(ד•׳גלינ(ג•נ׳פניע(ב•׳8איג:(א

•׳ונ'כ6;ה•׳ן

רביחקילאקיקדד״באיבצרירהמ(א*

סיחע״שלעיבצתרטע

לעהדוהיםחלתיב׳סו-ב״פתתנשספדנו

.העדהרזי

דודהתפוסיזנכשאיבצרירהמ(ב*

ותבןבםסרופמהןואנהאוה

תוהגהות״ושרביחםירפארעשןואגהלש

ונבו(ג.וספדגאלםירחאוירובחומ״חז״טב

הברהםירפסרביחשץ״בעיןואגהברהאוה

ולשידועל״זאוהסיפדהרשאדבלמו

תביגבו.וירפסבש׳׳םיפלדאמהברה

ר״רהמןואגהויהרבזגהיבצד״רהפןואגה

ןואגהוםדרטשמאבאיקקד״באליזלואש

.ןילרבק״קדריבאו״יהשריהר״רהט

ןילופבהלודגהחפשמםהלשישיתעמשו

.םיגיצקמוםינברמ

יכ׳זגהןואגה׳ובושתבוזחםדאלכו

הרורבהפשבהרודסותגשםוחכבםצע

רעשיגקזםיתעמשו.דאמהרשיהרבסו

יכל׳׳זיבאזי״רזומלודגהברהרמואהיהש

תוחילשבאגידגטשוקבל״זברהותויהב

יבצר״רהמןואגהאבוה״מתתגשב.דוצמ

שיערהודאמםינשבךרהיהוהנידנטשוקל

לדגיכםינשהטועמיפלולהבנזאםלועה

יזחאתויתמארשיתופירחותואיקבבדאמ

.אנליאדהיליחףיקתהמכ

ד״באץיוורוהליגסיבצר׳רהמ(י5

טומאזתנידכדתולילנ׳גד

יחאןרהאהשמעשוהיר״רהמןואגהןב

קיקדד״באאקייחםייחר׳׳רהםןואגה

ת״ושתצקיבצןואגרפסרביח.אגדארוה

.ז״צתתגשגארפבםפדגות״פגישודיחו

ברהאיהריחמהןואגהדכנתמדקהבסשו

ויהשתומולחתצקקיתעמרגנבבודר״רהמ

םימשהןמולםירמואויהשרבחמהונקז;יאגהל

ליעמהעוטןקזשיאייעסינינעוםיניקההמכ

דועו.תואלפנהארתוש״עוילאהארנה

שוריפהריאמהאיירלקפסא'םברהרביח

םישודיחהסכםעףרוצמספדנורהזהלע

.ע״ערדססהאיבהשונשמ

.׳ןנכיגש(ד•׳זנילז(ג•׳ז5ש(ב•יז6'ע(א
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םירתסתליגמביתיארו(א.ש״עיוכוהילע

ןואגתמצנרששממייכבו״תרהמוניברל

ןיקהבה'אשהשועהיהםינקזנשימבותויהב

םדאלרמאיושיגרמםלאןיאוולםיבישמו

•׳רכזךכוךכלואשלתבשמ

איגמםייחרגחמצוניבר(ג14

טקלהילכשגרהותבושת

,ש״כ׳יסי״כבית

וגרהיהינוברגחמצרירחמ(נ1*

יריישבכ״כג״הנכגרהלש

ק״העכרגקנו.ס״ר'יסוא״כ׳יסח״אניהגכ

יגוברנלארשיר״רהסןבהיהוו״תםלשורי

ךמסומהברהוש״קירהמםעירטוליקשד

.יטנאלאגס״רהם

לודגבריחפרצחמ$רירחמ(י45

וגינפלשתורודבסינותיגברמ

תצקוםיקסופהוס״שהיגוילגבבתוכהיהו

ספדנהףסוייגב׳סבומשמוספדנםישודיח

ןייע)ט״יתוא׳זתכרעמב״חבו.שדחמ

.ויחבשמתצקיתבתכ(ב׳חבקחציערז

ץ״בשרהלשונבןכחמצ־דרהמ1401

ןיביורביחשירהמויחא*

.והורכוט״יבמהברהוןרמות״ושמוענו

וניבר׳סבוירבדאיבמ,חמצבר(ו

הריקההרהאדשדחהוהארו,םחורי

ןוילנוהזשטוידההילהארנתוננובתההו

ןיביתבושתלעםתגובוץוחבמובתכש

ירפסביתוינעבש״מכץ״בשרהדכגזעבו

ךראבש״עןילוחדויפםיניעחתפןטקה

וניברביתיארהתעו(ז.םירבדלשןשרש

ד״עה״לרףדחיכביתנםדאקלחםחורי

אוהוץ״בשרהןבש׳׳רהבתכםשבותכש

תואד״יר*יסויתובושתבש״בשרהןושל

היהשהברהםדקסחוריוניברו*תואכ

ומכרהממדעהזו.ל״זש״ארהדימלת

הוסינכהוההנההזיאאוהשיתרמאש

היהםחוריוניבריכרבוסהאורהו,םינפב

רבדהןיאו,וירבדאיבמוש׳׳בשרהרחא

םירפסבאצמיאצםהדהרעההזו(ח.ןכ

םכחהוםימכחהלצאייכבויהשםינומדקה

ייג(ד•׳נסב(ג■׳מא'ל>(כ•׳יניגש(א

•׳מ*ילו(ו•׳סניגשןייעי,׳ג6'נש(ה•ויצ

•יונא׳לו(זז•׳נג׳לו(ז

איכףדתורודהארוק'םבוירבדאיבהש

םעיריטוליקשדיאהמו(א.ש״עא״ע

אוהוהזלהזםיבתוכוךורברבם״רהט

ש׳׳מדררבתנב״חטקלהילבשףוסב

ריאמוניברב״חבםנוא״חטקלהילבשב

המודמכו(ךורברבםירהמוניאל״צז

ריאמוניברארקנהיהוברשיתיארש

.ויתוברמ׳אונייהד

םהרבאיברבהיקדצוניבד(ב

טקלהילבשרביחםיונעהתחפשממאפורה

יקומנבתוחנהולשיול״נכםיקלח׳ב

וניברהיהוברו.היעשיוניברלשמוחה

א״מבש״מכךורברבם׳׳רהמוניאוריאמ

וניברובורקהיהוברםגו(,זיעי?ןייע)

ילבשבבתוכוילעואפורהןםיגברבהדוהי

ר״רהמויחאריכזמםשו.הלעיירומטקלה

יחאולארוקוןםינבר״רהמובורקוןמינב

ןהכהרודגיבאוניברתובושתיתיימוינש

וניברהיהוברםנו.ויבורקלוולבחוכש

ותהגהבהארתשומכםחנמיבררבןחג

רודינפסרטנוקבהיתאבהד״יריקומנב

ילבשברהו.ש״ע׳גתואםיטפשמ׳פ

ליקשוךורברבםירהמןמזבהיהטקלה

ןייע)ןיישתכרעמבןמקלןייעוומעירטו

ונאזנולידםירהמגרהו.(ב׳חבטקלהיייכז?

טקלהילבשםדיבויהבקעיבתודעברהו

גתולויהליזןרםדעודירבכו.י׳׳כ

םייחתוחראח״בטקלהילבשי״כםירפסה

סיפלאלא״בשרהתובושתודעוסלהאח״ב

תצקוםהבאצויכוא״בטירהתובושתו

.י״בלכהםינושארהישודיחמ

לשונבןושארהןואגחמצבר(ג10

שישמןיקשרשמןואגיוטלפגד

.םילוגלגהרפסבכ״כ׳יכואביקעיברוזיביר

רפסבו.ישימחהףלאלא״לרחתגשהיהו

םינשבאנידנטשוקבספדנהןשיינדהדדלא

לעןואגחמצברתובושתשיתוינומדק

ינדהדדלאירגדכושעיםאוהולאשרשא

ךכשרמאאוהודומלתהלעקלוחשהמב

יפמעשוהייפמםיטבשהרשעללבוקמ

בוטבםהלבישהו.הרובגהיפמהשמ

ודעריקתפרהמחכששתולתלשישםעט

•׳66׳40<ג•ר״יאילו(ג•ויפניעמ(א
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החלששסוקרוקי״רהםברהתבושתאיהו

אתליםאעייתפיאאלוהילעבותכלןרסל

תכרעמבל״שםכוםשהבושתההראשנו

הםכרכוזינאו(סוקרוקי׳רהמןייע)ד״וי

ילררבתנותאזכותאזכיתיארשתובושת

ויהיןייעמהו.היתעמהאלאםיתחרמואלד

ת׳׳ושבןייעו.ולאםירבדויניעןיבתופטוטל

ןמיסןוששאירהטוב״ק׳יסח״נארהם

ם״כבוט״כק׳יססתילהאתיושבוו״פק

.תבש׳להמטיפ

הסכרחאושורחואןידהזיאןוילנבבתכ

ןוילנהוסיפדהרפסהוסיפדהשכםינש

שודקהדוםלתבםנעריאהזכו.םינפב

עריאאסנודץעמו.לאלצבוניבדש״מכו

םיקספםיאורדםינברהתובושתיקיתעםב

ברהםשםימתוחוםיבתוכותומיתחילב

ו״י׳יסבלכורתקבא׳םבושעןכו.רבחמה

(*שודקהןרמםשהבושתהףוסבומתחש

בגאיתבתכהי:ליזיגמוויצןמיהייננו(*

ן־אעןכתמאהןיאו,ר60התיאריילבמא6טיש

•ליפמויהבזוןזתגהמיתח

1׳

.דמןייע,דילקהדזעלאיבדףילק(אצ

קיזחמ׳סביתוינעביתבתכש

.ה״ראבםשמוב״יק׳יסח׳׳אבהברב

.האילפ)!ייע״רודגיבאןבהנקד*6

•ביתכ(הניב.רגק

דימלת1־?אריושקשרקברה(בד

לעםישודיחרביחה״ארה

שירתובותכתצבוקסבהארתשומכס״שה

.ד״עא״יףדקיפ

יתיאר,לאדיושקשרקוניבר(ג

ליעלו.י״כתובותכתליחתלוישודיח

איבמתצבוקמבלאלצבוניברשיתבתכ

ברהישודיחידילואבותובוחכבוישודיחמ

.ייכבםמצעליז

•גייאילו(ב•א'לנ׳גש(ב•/קיינ(א

.נ*חב(םיכוראםייח)ןייע״ןמפיוקברה**

וניברלשונקזסומינולקוניבר(א*

׳םבבתכו.אזיםרנסרזעלא

הציבי״שרריכזמרשאאוהדארוקה

.דיכףד

איבמרוחבהסומינולקוניבר(ג5

קלחייכטקלהילבשרפסב

•םיקתלבשןושאר

לשונקזןקזהסומיגולקוניבר(ג4

ביכ.דיסחההדוהיוניבר

—.ביקעףדהדונאהרפסבהבושתב

ףרצמ׳סבראובםוסוחיתלשלשו(ד

.ד״יףדהטכחל

•׳6איגש(ג•וימנ׳לו(נ•׳נאיגש(א

*יוניגש(ר

.תבשתפסותרבחמהברהמדימלתהיהו

.י״כב׳םולדועו

!ייע.םייחרבןבוארוניבר*3

•ביחב(דימתה׳ס)

רפסרביחיחרזמןבואררירהמ(א* תצקותונושלמסיננןיעמ

•׳8אילו(א

חונמוניברלשוברןבוארוניבר(א1

ייכחונמר״השוריפבש״מכ

.(חונמוניברןייע),ל״שמכו

רביחליזיזנכשאןבואר־זרהמ(ב2

יתעמםיוןביארהנהכדפס

תואיקבותופירחבסירהדקועויניסהיהש

•׳נליכ(נ•׳נאיגש(א
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.רורצהמלשלאפר.דדהמ*!ל

•ביחב(קידגיר6)ןייע

ינברס׳אםולשהאופר־ץרהמ(״!8

ירטוליקשוןומאאנוםירצס

,ביבוזאןרהאללוכהברהםעי״כהבושתב

.נ״כק׳יםדייבהברבירוישבןייעו

ןורחאסרטנוק

תותיירבברכזוהואבאיברוששבר(ג1

.ל׳׳זםינואנהולביקךבש

,ד״יתואף״לאתכרעבבליעלשיםעו

.(אבאןייע)

י״רהמלעם״בסרהבתוכיתובר(ג2

ת״פשיטכף״ירהוברושנים

ןיסהוי׳םברהקפקפהברהו.ןודקפוהלאשם

ףדיכאלםדיברהקיזחהוירחאוהזלע

רדסיפלו.ישרדםנפזןסזוב״עב״פק

ס״בםרהשןכתיאלרודורודתונשםינסז

דיברהו.שנים׳ןףסויוניברדיסלתהיהי

םתואארוקדובכךרדדםיכסהיכאלס

רבדרשפיתאצטיינעבינאו(י.יתובר

,האראנךל׳התואם״םתכרעטב״חב

,שיעך״זתואםיסתברעטליעלשיטכו

•(םיבמרהןייע)

ףוסןיקנחנה׳סימלשוריבורמאיבר(ה5

הדוהייבראוהיבר׳בהכלה

ינראוהיבראוההיבאיבררמא.אישנה

הברשרדמבו.ל״כעוניבראוהאישנהןדוי

סובמםעטהשרשפאו,רידתוניבריברלארוק

ש״מכהנראיעשוהיברורביחהברשרדמהד

ועבררימלהאוהוורפסשירחקרהטטר

וניברולארוקינררינזמככיכהלושודקה

ג״השנאוהונ״זידגנותוטמשהבןייעו(י׳ס.יס

.(ב׳חגהברןייע>,נ״עט״לקףדשדחא״ח

סייחץענל״זזינאחי״רהמברהו(ז

ןברןתואןירוקםיאישנהלכדרקחותמדקהב

ותינתונעמיברדאמיתיכו.ןבריברלסנל׳׳ליהו

נ״נשרסנכ״אינראלאןברארקישהצראל

רמאדםילעופה׳סש״מכלודגוינעהיהשויבא

׳׳נאיגש(ג•׳סנ׳לו(ב•נ׳יאילי(א

•׳גב׳לו(ז•׳גליכ(ו•׳גנילו(ה>׳גא׳לו(ד

ד״הטכםלשהםכחהץילםהו.םישורד

.העודיההטדקהההשעאוהןוטהןרהא

לט•ויבארוצ׳ןןבוארר׳רהמ(אע

בקעיר״רהטםסרופטהברה

ןאבצאיכדרפברהטדיםלתהיהדוצ׳ן

תודיסחבןבוארברהנהנתטהיהוןקזה

תולתנתורטוחוטצעלעריםחטודאס

אלפנןינעונעדיואצויכולכאטהןינעב

.ולעריאש

ילעבוניתוברסדחאהיבחרוניבר(ב6

.תופסותה

ברהלאיריפשיאלאפררירהמ(נ7

ליקשד״ם׳יסב״חבהשסינפ

י״רהטברהדיטלתאוהוותבושתלעירטו

ר״רהטויחאיסבתובושתולשיו.ינארטפ

׳חתואת״יחתכדעטא״חבש״סכהיננח

■(לאיריששיאהיננח׳0;ייע),דיסב

•(עיבאיה)ןייעיזנכשאלאפרברה*״

בוהראבק״קיניידטלאפררירהמ(י

ברהםינואנהדכנד״בשארו

רובחרביח,שדהתיבברהוקקוחםתקלח

יקוםאולופלפבץבוריעותבש'להבהאנ

אוהו.תבשתפסותארקנואנידלאתעםש

.ןבוארהנחטלעבלשוברהיה

,ייע,םיבירמ1־ראפרר׳רהמ*10

י•ביחב(הבברמלוגד)

ב״ו)ןייע,ןהכהלאפרמיגה״11

•כיחב(ןהכה

אוהןילבולמלאפרר׳רז־דמ(ה12

ליקשוןהכיתפשברהדיטלת

׳יסד״יבוייהינבברהםעינםיזהסכירטו

ברהתבושתייחינבברהםשאיבטי״ק

.׳זנהןילבולמלאפרר״רהמ

ןבלוק)ןייע,יולהלאפרר׳המכ*!5

•ב״חב(יול

ןייע,הלודלימלאפררירהמ*!4

•כיחב(שיברםימ)

האס)ןייע,יצרונלאפרםכחה*1צ

•ביחב(תלס

!ייע.שאימחנילאפרר״רהמ*!6

.ביחב(ברןוה)י

סג,׳וכילו(ג•׳אאיגש(ב■א׳יאילו(א

׳׳90;1!י•׳וא׳לו(ד•נ'׳א'
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בתוכןכימ.ד״אדהלשוברן״בטרהן׳

בותכלייבןרסל,דתיהתאזו,לודעווגיבר•

ןעיו.בהובאי״רהמלעלודגהוניבר

י״רהפלשוריבחהיהןואילידי״רחםברה

בריבי״רהסכ״גדמלשרשפאו,בהובא

וילעבתוכןואילידיירהסלםגןכל,ונסט

.לודגהוגיברןרס

ג״חבץינשרהםירומהלודג,חינבר(א*

תינברםשמאיבהחיט׳יס

ונבאפזויר״רהמו.׳סוסההישוקלץוריתתחא

ינשאיבמהשירפלותמדקהבע״מסןואגהלש

;ריבערז׳סבו.ומאתינברההשדיחשסיניד

.!יזררמאמשוריסתינברהולהלאשדנתכג״ח

ש״ריסוםימששאיבהםישורדבףסויןורכזברהו.

.שיפתינברההשאהק

רסםבןושמשועברןואגהליתיארןעיו

בתכשםדרןנשמאסוסדג״עהילףדתותירכ•

םעתקלוחאהיירבנהרכזנהשאוניצמליח

אעיצמאבבדא״ססילכדאתפסותבםיאנתה

אצמהלאמלעבשודחלךאהנווכהמיתאצי׳ונו

יינעבינאסג.ל״כעםיאנתהלובגבהשא

.סירבחמבורכזנששודיחלןואגהתובקעביתכלה

ותואבליזןואגהרכזשאתפסותביכעדו

אצומהתאםשה:אהתואנקירפותואבםוקמ

ןוידרתןבאנינחיברדהיהרבאירורבאיהש

םילכדאתפסותבםשויריאמיברדוההיבדו

ה״הנהבש״מכהיבאשמתקלוחאיהד״פק״ב

רמתאב״סףדםיחספבו.תותירכרפסבסש

תלתמאתתעמשהאמתלתארמגתווהדהלע

ףדןיבורעבו.אוותשדאמויבאתאווברהאמ

.קושפהשרדואדימלתאוההבאשמבג״נ

םימלועלהיהרבכושדחלכןיאםלואו

.תואיבנעבשויהרהליגמדקיפןנירמאד

תוינמכמדחפלצתונברט״יקףדארהבבורמאו

המכחהשאלרזעילאיבררמאדיאמו.תוינשרד

יאהוךלפבאלאהשאלהמכחןיאו״סףדאמויב

ונייההטיםדגיפימלשוריבהיתיאאדבוע

אטועימדאטועימלוווהיכהישנדאבירדאבורד

רזעילאיברדוהו•ןנישייחאלמ״רל׳ישא

ולאכהרוחוהבתאדמלמהלכרבסדהימעטל

לאות״רופרשיימלשוריבםתהש״מכי,׳וכו

יינ׳>1(א

והוארקיאמאלעושןביראהחאונביברל'ול

ןודאהםעו.ריכמינרותורקלליוהןבר

ןכלוהבתכוהנשמהרדיסאוהיברדהחילסה

םוקמבינרומצעאוההנשמבבתכוסונסונעמ

הונעתושעליאשרוניאויבאדעבלבא.ןבר

ביוחמאוהאברדאו!ןנראלוונרותורקלו

.וינאלודנכל

׳יהשינרסעטדויטוקלבליירהמבתכו

ושעיןכוואריונממשונייהםירישעהדבכמ

לודגרישעהיהאוהו,םירישעה■דבכללכה

ליבשבותואןידיכמשאצמיוהודבכישככ״או

.ש״עוהרותינפמאלורישעאוהש

רציקיברדארמגהיללכבןרמבתכדעדו

יתבחכינאו.הששןאשעוהנשמירדסר״מ

ארירשברתבושתבוירטיורוזחמבדיתוינעב

ירדסר״תורצקשסהיאמשוללהדבותכןואג

ךימסרתותירכהירבדו,הששסואשעוהנשמ

רפסבבתכןכו.ןכםשרפלשיןרמוהיילע

ויהיאמשוללהדעדנ״עא״פףדהנקשודקה

לעםודימעהוסורצקיאמשוללהוםירדסר״ח

חתפניינעבינאש״מעו.ש״עםירדסהשש

.דיסבד״יףדלעהגיגחםינימ

הרותבותכלתושרןתינוימיב׳יבר(א

יברולבותכא׳פבזמריתיארו.פיענש

יברשזמריברתויתואסהו!ירקיבר,יתרוה

הבתכנאלשל״זשמעודיו,פ״עבשהרותבותכי

.דנללארשילהיהתשידכפ״עבשהרוח

םידורטםהשןמזבששריפג״מסתמדקהבו

ילו׳פ״עבשהרותלהבתוכלתושרןתינםהלשב

איהשיתרותינורולנותכאזומרלרשפאלדה

ובשחנרזומכןמזכבורהאיהשפ״עבשהרוח

.יתרצקיכקודו,לארשילראשהו

לען״בסרהבתוכלודגהוניבר(כ4

ןכבתוכא״בטירהו,ף״ירה

בהובאי״רהסלעןרסו,ן״בסרהלע

.ןואילידי״רהמו

תיבבןרסבתוכלודגהוגיבר(ג

הוהדיתעפשו,בהובאי״רהסלעףסוי

וגיברוארוקןכלובריבי״רהסהיברדהבר

לודנהוגיברא״בטירהבתוכשד״עלודגה

היארה־זיטלתהיהאיבטירהשן״בסרהלע

•׳באילו(ג•׳לא׳ג6(כ•׳אליכ(א
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אנלייוק״קמןהכהיתבשר׳רהמ(א!0

דימלתריאםר״רחסןואגהןב

,אקארקק׳׳קמד״באעשוהיר״רהפןואגה

ש״דקבתגשםפדגוד״יןהכיתפשרביח

ופקת׳סוףםבהתודוקג׳סוט״חך״שרביחו

רסואך״שבו.םישגאתורובגרפסוןהב

רוביחל״יהשהארגירפסביתבתכםימעפל

יגפברהירבדמחבומדכוי״בהורוטהלע

ד״יך״שבןייעוביעה״כףדהציבבעשוהי

עיגהאלוםיטשלהלעו.׳חק״םליט׳יס

היגמהבתכר״יך״שףוסבו.הגשביטל

דוטלתהלעלודגרוביחברהלולהיהש

ברהתמכחתלודגףקותו.םיקסופהו

ןייע),ותרותמתואלפגתובבודו״יתותפש

•(ביחבןהכיתמע

ברהיהיואוואגיתבשדחהמ(ב11

ברהןמזבהיהודישורריעב

םידרותגגברהוןושרגדודר״רהמלודגה

׳סבוםידרותגג׳סבתובושתהמכולשר

ברהלי״כהעושיירעש׳סבוהשמתאשב

ייכויתובושתרפסיתיאריגאוןייזי״רהמ

.י״כויתושרד׳םותוכיאהותומבהלודג

,ןסחלאוגסע׳סביתבשדחהמ*1*

גיחג(תועושיןסח)ןייע

.טגופמיםמיירהןבהליש׳ר*!5

•(קרוזיכלמרכקחציוניבי)ןייע

•גיחנ(םול*באדי)ןייעםולשר״רהמ***

ןייע,אגייוסםוי־השדרהמ״1*

•(ל׳ידהט)

ורודבלתגאנכשםולשר׳רהמ(ג16

.קאלופבקעיר״רהסדימלת

חירהמופ״רומאגכשר״רהמברהידימלתו

םירומלעתוגשהםייחםימחוכיוהיה

ל״זאגכשר״רהטןבו״ראטחהתרותלעד״יב

לישטכם״רוטםעירטוליקשלארשיר״רהם

•(אנכשימבלארשי׳מןייע)ד״ויתכרעט

ה״הלזיבערשםולשרדהמ(י17

לבוקטוגרודבשודקדחא

אוהשםייחץע׳סל׳׳יהטעטכואלפוט

ל״זפ׳׳טרהרדסבל״צוי״ראהוגיברתוטדקה

בורבוןתגוכתטלעתוסדקהביקבוהפלע

י״ראהתוגווכדיטעהותמכחוותואיקב

ןיארמאהשאסלאודנמריפשו,םישנלורסמי

יינעכינאשימןייעו.ךלפבאלאהשאלהמכמ

.שיע׳ד׳יסןיעבוטסרסניקב

תכרעמבליעלןייעיארובסןנבר(א*

.(איוקביארובסןייע)ך״מס,

י׳חנילו(א

ש

םדרטשמאק׳׳קדבאלואשרירהמ*1

ןייעו״ביחב(לאירא!ינב)ןייע

•(לשע-י׳0)

■>>)ןייע,דודרב,־לואשברה*ג

•ביחב(תודוא

ןייע,אריטרומיאהלואשדרהמ*1.

•ביחב(לואשתעבג)

ןייע,אקארקבברלואשדרהמ**

•(לשעה׳מ)

ורודבדיחיודרישלואשדרהמ(אע

ברהכ״כ.הרומוהומכימו

.׳ח׳יסד״חץ״בשתברורצשירהט

י״רהסברהוריכזהיתבשדרהמ(ב6

ןיגידבויתובושת׳סבלייו

ג״ג׳יסח״אבהשמיכרדבםירוטו,׳ס׳יס

ךוראהחיאמ״דבשסיטשיךא,ואיבה

ד״רהטכ״כובותכי״בהביבסשרצקהו

ר״רהטכ״כול״צוסיטאוהויתבשםייח

׳זגהלייוי״רהםיגידבאוהשומכיתבש

.השטיכרדבםירוטברהקיתעהוגטטש

׳ס)!ייע,ןאזימראגיתבשברה*7

•(ןאזימראגלאומש

!ייע,הרומניויתבשרידהמ*8

•ביחב(םולשרהנ)

ןיכרםדיטלתהנוייתבשדרהמ(ג9

א״רהטוןוששא״רהטאתלת

ת׳׳שרהטןטזבארזע׳ןי״רהטוןוטוביד

יגשולכםחוריוגיברלערביח.ש״חרהמו

,הוחוטדאקלחהזםדאלדיגמ,םירובח

.ודבאגוםירשימקלחלעםירשימדיגמ

.ברהלארומלישספדנו

♦ו׳יסש(ד•׳6נ׳צו(ג•א׳כקוינ■׳נ(בא׳;ש־(א.ו׳מאיגש(ג.עילסש(נ•נייגיצי(א



אפמילודג
שתכרעמ

,;״בםרהםשב׳זנהםישודיחהירבדס

תוטישעבשוספדנו.הזבךיראהלןיאו

ישודיחךא,זנכשאבו׳טשוקבאיכשרה

א״בטידהטםההנברקלאואברשאהבוס

׳זנהםישודיחבו,התליחתבסופדבבותככ

תונושלהמכו.א״בשרהריכזמהפוסב

םייחתוחראבםאיבה׳זנההכוסישודיחמ

,טושפהזוא״בטירהםשמ

רשאא״בשרהלה״רישודיחיבעדו

שמוחםהואיבשרהישודיחמרוציקםהםש

הידישודיחונתאשיו,םישודיחהמ

וספדנםנ.םתואולםבי׳׳כא״בשרהל

הדנתצקותועיבשוןישודקישודיח

א״בשרהישודיחיתיאררבכו.א״בשרהל

תכסמלעללכבותותכסמתצקלעי״כ

א״בשרהישודיחוספדנבורקמו.תוחנמ

.תובותכל

םיפלאלתובושתרביחא״בשרה(א

תודלותיסוויתובושתמא״חוספדנרבבו

וספדנםנ.ב׳׳חםינורחאהולץרוקוםדא

תובושתדעדונו(ב.ן׳׳במרהלתוסחוימה

ש״סבוא״בשרהסםהן״בטרהלתוסחוימה

ברהלעק״קו.ותמדקהבףסויתיב;רמ

תוספדנהויתובושתבהפאקםיאיירהם

תובושתמהשקהד׳בףדשירא״דפפב

בתכשן״במרהירבדלתוסהויסבשן״בסרה

תעדכבתכהבושתבד,ומשביקםנהברה

לשוסשביקמנהברהש״מךפהא״בשרה

תוסחוימהתובושתהדדבזאלו.ן״במרה

בנאםילודנהברהו(ג.א״בשרהתרותםה

ורכזאלוהייפטשבנאוהיילופלפבירירטד

ומכוא״בשרהמםהן״במרהתובושתדהזמ

רבכו.ףסויתיבלותמדקהב;רמונעידוהש

המכבםילחנהלעיתוריעהיינעבינא

תובושתיתיארריעצהינאו(ד.תומוקמ

םיללכבהאנרדסבםירדוסמי״כא״בשרה

םיצבוקינשיתיארדועו.םינמיסו

ץראביכיתעמשו,א״בשרהתובושתמ

א״בשרה׳ושתמםיתבה׳סאצמנברעמה

הברהאיבמייבבןרמו.דאמרתילודנ

םנ.סופדבוהנתילדא״בשרהתובושת

•ו׳זנקול(ג ׳גאילז(כ •ןיי• איגש(א

חייא'ג5(ד

בתבי.ןתכלהוןרדסכןיירובלעל״ז

ררבלדהנהתובוחרומשלודנסרטנוק

ןקומינקורו;קסועבטיהתומדקההשרפלו

י״ראהועברתונובלבןיוכמהיהו.ןטעמו

רדסבתוצחןיקתרחאהליללבבו.ליז

האלןוקתולחרןוקתל״צזייראהוניבר

וניברש״טכםידוהידחימהיה,טפשמכ

.שדקההודרעשבל״צזייראה

וריכזמןאבסבאהמלשר׳רהמ(א

רפסברהוט״מירהמת״ושב

תיושבהבושתולשיוחבשלוריכזמםידרח

םשםינברהםעםותחוא״סק׳יסלכורתקבא

ת״ושברכזוהו.דיכק׳יסלכורתקבא׳סב

׳םבוךישלאם״רהםת״ושולאומשיטפשס

רטפאון״שבהתנשהישפנחנו״אייחהשעמ

ל״שרהטלשונחחודאיינאלאירהטיולע

.ח״נקףדםהרבאןנמורפסבש״םכ

םהרבאןבהשלשוניבר)א׳בשרה(ב19

בסכ.הנולצרבמ(תרדא׳ן

אייקפשרשמןיקשרשמהיהשליצזו״חרהמ

•ש״ע׳־ארומאוםיאנתםיאיבנהמכומ״רוז״בירו

קחציוניברוהנויוניברון״במרהדימלתאיהו

.ה״ארהדהיתנולפרבאוהוםהרבארב

םהרבאוניברוידימלתילודנמו

וניברריכזמשןהכהדודוניברולאעמםא

תורורצהלעבדודרבםייחוניברוםחורי

.איבטירהושרפמהייחבוניברו

לעםישודיחרביחא״בשרה(ג

איציניובוספדנםינפלתאזודומלתה

א״בשרהלןילוחןיטינתוכרבישודיח

.ן״בסרהלארתבו

ליגנאךורבר״רהמברהליתיארו

ישודיחדלבקדבתכשו״ט׳יסויתובושתב

ימרוישקמוא״בשרהלםהןכםנארתב

ינאו.ארתבישודיחלא״בשרהתובושתמ

,וזהלבקירבדמןידמלןיאדרמואיינעב

ש״מכון״במרהלםהארתבישודיחיכ

יאמקםיקסופהלכוו׳׳נ׳יסנ״חבל״בירהמ

ךרוצןיאשמשכרורברבדהזו,יארהבו

ישודיחונידיבשידותו.ו״עתויאראיבהל

הנויוניברםנו.י״כאר״רבלא״בשרה

ותיימי״כםהישודיחבא״בטירהוא״בשרהו

•ו׳י85(ג•!׳מא׳ע(ב■ל׳יאילו(א
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םילודג
ש162 תכרעמ

האריןכו.בישע׳וכווידהבךופשליתיאד,דאמרוציקבםהא״חבתובושתהטבשעודי

בתכודאמרציקםשתרסשסבדהאורהםהםיכובנונינמזינורחאלהתיהתאזו

הבושתבו,ןיביוהאריוימעטלעדמועהואליכא״בשרה׳ושתבןיזדנהמש״ראב

.אנוברנמלאושהיפלכרתוישריפ׳זנה.ןתמוקבוןנויבצבןתייוהכםירבדואר

א״םר׳יםדומצעלאושהאוהדרשפאותיבהתרותרביחא״בשרה(א

ידדהאיבימסתיבהתרותבםינינעהדא״חמרפסרביהו.סופדבםהינשורצקהוךוראה

.לישםכאנוברנריעמהיהםשלאושהוה״ארהתוגשהבישהלתיבהתרמשמ

שדקהתדובערביחא״בשרה(א.תיבהתרותלעתיבהקדב'םבוגישהש

אלךאסופדבאוהוט״יוןיבוריעינידבברלאוהיכןבומתיבהתרכשמךותמו

ברהונרומש״םכבורקמאלאטשפתנ.א״בשרהלאנקמה

ישודיחבו(ב.א״חהנוהכיתבףוסבאלפומהא״בשרהיכיאקאמשוקםלואו

השעמרפסשירבםיקתעומהםינושארהותיבלעונוודיתאתיבהלעבטשפומצע

תבשינידבא״בשרהדםשמהארנחקר,ש״יפנר״וטיאילעמהרימשורמושל

ינידבהשערשאכךרואבבתכ;,בוריעוןמיסףוס׳דללכד״יםידרותננברהכ״בו

רביתש׳ובוה״ואותויפרטוהטיחשתיבהתרכשמרפסדונידיבהלבקל״זו׳א

ינידבהשעןכוךוראהתיבהתרותירבדלךרוצןיאו.ל״כעורביחא״בשרה

תובושתמהארנןכוט״יוןיבוריעותבשא׳׳בשרהתבושתבראובמרבדהשהלבק

.ה״סר׳יסהתעמתושדחנ״הא״בשרהאלהמודהןמול׳׳זוא״סר׳יםא״חומצע

ףדףוסט״ילתצבוקמהטישביתיארןבו׳ובותיבהתרמשמביתבתכשהפתיאר

א״בשרהש׳׳מכבתכשם״שהמד״כג״הנבברהו.א״ענ״כףדתרמשמבוש״ע

א״בשרהכ״כו(ג.ךוראהשדקהתדובעבש׳׳רהמלעהזבגישהזיק׳יסד״יהבושתב

רבבו,בינקןמיסתוסחוימבהבושתבדמעויכאלמדיספדנברןמזרחאו.ןואג

.דעומתיבףוסבתויארבהזיתבתכד״יעשוהיינפת״ושבןייעו.הזלכלע

ונידיבששדקהתדובערפסדונדמלו(ד.ז״טןמיס

שדקהתדובעמךוראהשהארנהקורהשעמהאראלי״ב;רמדבתכחימתואי״בהנה

.ש״עתיבהתרותותוא;ירוקאפטישבגאל״שרהמלבא.ש״עה״ארהלתיבהקרב

ד״מ׳פחרפורותפכרפסביכעדו.והוארח״בוהשירפו

ש״מעו,הקדצןינעבתיבהתרות׳ססאיבמע״שלעםידגמירפברהליתיארו(ג

,ט׳׳י׳יסבייחבלאשםייח׳טגוקביינעבינא׳ושתבול׳׳זובתכוןכותמדקהבבתכשד״י

תודגההלע׳יפרביחא״בשרה(וןי־ינוהיוניברברלןכבתכא״סרןמיס

.בקעיןיעבבתוכהברהונממתצקאיבהוחשדםוקממ׳יפבתכתיבהתרמשמבד

ולהיהדהאריתומוקמתצקבויתובושתמוליעליבכו.ל׳׳כעויתאצמאלתעכו׳וכז

י״כסרטנוקהזיאיחיארו,הלבקבדיםנו.נ״כףדתרטשמבאוהןכשיתבתכ

.ץרמנםלעהבךאתמאהד״עא״בשרהמאיהןתנוהי׳רברלבישהוזהבושתדש״ס

תמכחתלודגףקותלכתאעדונרבכויייב״סר׳יםתבישתאיהשהיפטישבגא

י״רהמוברשם״דשרהמבתנו.א״בשרה!סיםג״הא״כשרהתבושתבו.הגוברנל

דננאי׳בשרהתרבסבשהמהיהקצאטיאטב״כףדתיבהקדבירבדלעךיראהנ״םש

ךוראהו,רצקהתיבהתרותומברצקהאוה

.לילעבהארנאל

שארברשאםישודיחמהנהו(ה

א״בשרהלשתיבהתרמשמ(ב

עשוהיינפברהת״וש.ותואהאראלןרמ

ו״נןמיסד״יג״הנכברהו.א״י;טיסד״י

•י 'גא׳לז(ג•גילניגש(ג•׳סאיגב(א

•איגאיגש(ו•׳גאיצו(ה•נ׳לגיגש(ד

.םיקסופהבור
ליזוז״עתרמשמבבתכאלשםשזמרו

אלםשרשאהלטבהירבדתוטישפבורלו

.•וילסנ(ג•ג׳לנ׳;ש(ב•שייאיע(א



בפ'םילודג:
זוכרעמ

,םיניעל(הואת),םלועתבהא:ת״ריזאנלא

,הבישבהז,המלשןוירפא,תובלהיפונ

,הפלשתנקז:ת״רה״הלז.העוטשןיבי

תוהנה,ילאתוכילה■ןיעל(תידולק)

םלשוריק״העלברההלעו.םינשייתפשב

רזחותוכלהיפונסיפדהלריםזיאלרזהו

.דיבכותחונטהתיהוו״תםלשוריק״העל

שירהמוגרודתפוסדיסחהברהודכנו

בורקסיטיךיראהוםירצשץראבבריזאגלא

ד״כאדיסחהברהודכנןבו.הנשםיעשתל

ברהיזאנלאי״רהטםלשוריקיהעבט׳׳רו

תואנ,בקעיתיראש,בקעיעמשרבחמה

םירוביחולדועו.בקעילתטא,בקעי

.ה״הלזהברה

אשישקרמדיסחהברה(א24

רודהלודניזאגלאשירהמ

ונרוטןטזבו״תםלשוריק״העיניירסהיה

ח״רפברהדיםלתהיהויקהציא״רהטברה

ןויקזח׳טןייע)ת״יחתברעטבספדנבש״םכ

ה״םםירצמץראבברהיהב״חאו(אויליסיד

׳סםינברהתרבהבברהיההלהתבו.הנש

היהכ״האו,ןייזי״רהטוןהכהילעטןטינב

יתיארו•הנשםירשעמהלעבלודבלבר

היהו,ם״בםרהתונושלות״ושמי״כוירובה
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ויגתמרגחר״יאיולובישהלהברה׳זגה

דימעהלחגגיםהבויגרקםאריגרקו

ורפסשירבראובמכ,םלתלעויתוגשה

.ריאיתווחריהבה

איבהיולה^אומשרירז־דמ(ג118

א״חהשמיגפיסבויתובושת

.ט׳׳ג׳יסוה״ג׳יסוח״ב׳יסב״הוא״י׳יס

תבושתלעיבצקףכויר״רהמברהש״מעו

׳םבא״י׳יסא״חש״פברשאיולהש״רהמ

יולהלאוששר״רהמברהו.׳ח׳יסףסויבר

.ל״זיגארטכי״רהכברהדימלתאוה׳זגה

סיגאזורי״ררהמלודנרברהלשובראוהו

ט״ב׳פךלמלהנשמבל״זברהש״מכל״ז

ךכיולהש״רהמברהירומםגליזוהריכםד

.ש״עיוכוונדמלמהיה

וריבהיולה1־לאומשרירהמ(י!19

י״רהמברהלשוייגןבו

.ישירקןנברםופמונעדירשאנ׳זנהסינאזור

■ויכנילי(גיוינ06(ב•דינאינב(א

•ויכ05(ד

קדבבןרמש״מןייעו.ו״לןמיסףוסםש

.ל״מבאותיבה

ןייע,דיסחהלאומשועבר*!0ע

.(חקורהםיעברזעילאוניבר)

וימחןואגינפהןבלאומשבר(א!06

המכרביחייאהוניברלש

רשאבשרשפאו.םירעשרביחוםירפס

אצמילבוםירעשהםשמםיבתוכםינושארה

,׳זנהםירעשהלעונוויכספלאברירעשב

.׳ותואייבהגהג״מ׳יסד׳׳יג״הנככ״כ

תוברבירעשמבתכטקלהילבש'םבו(ב

םישוריפרביהםנ(ג.ינפח׳ןלאומשברל

.יברע;ושלבתובושתו

׳מ)!ייע,יולה[אקהש׳רהמ*!״ד

.(םיכחלאומש

קצאטיאטלאומשרירהמ(י!08

םירוביחות״ושהברהרביח

תיראשרפסברעזמטעמאיכספדנאלו

.יברדאי״רהמוך״שרהמןמזבהיהוהדוהי

שיאףסוי׳םבלאומשרירהמ*!09

.ביחב(כרשחל)ןייע,ןילבול

יזנכשאהפילאומשדרהמ(ה!10

ןמזבאנידנששוקינברמ׳א

הפירביחוץ״טירהמוה״נארהמום״דשרהמ

רבדמבלעספדנאלוהברשרדמלעראה

לעלוקהפיףנעהפיספדנו.םירבדו

הארמהפיו,תלהקמץוחתולינמהשרדמ

.םישורדםיניעהפי,ימלשוריתודנאלע

הקידבל.רפי׳םות״ושסהפיןידתיברביחו

.ברהמתובושתתצקםינורחאהירפסבשיו

.ונמסםישודיחהזיאאיבמנ״הנכברהםג

ירומוח״ב׳פשירארקיוראתהפיבבתנו(י

.ש״עץריתבל׳ןףסוי׳רברה

ינברמ׳אקהצילאומשרירהמ(ז11!

ןמזבםיעורהריבאיקינולש

ןמאנת״ושרביח,המלשםרכברה

וישודיחתצקו.דימתתחורא׳סולאומש

.יאתילתןיירואיסבוספדנ

ר״רהמכןב*־לאומשר׳רהמ(ח113

רפסבותבושתהאבוהקחצי

ז״ט׳יסב״חשיהרהמברהלםייחתרוה

•׳מאיגש(ד•ילןיילו(ג•׳אנ';:(י•נא׳:ש(א

•נ׳לנ׳לו(ח•אישא'^(ז•ןניכדיויא׳צו(ו•נימ0:(ה
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רדסבתובושתרביחו.הבישיבבשויו

סופדבםיקלחיגששיו,םירוטהעברא

םיקסופהלבו,ערסופדוןיברועםםהוםודק

׳דרדסבשתובושתהלעםהסרסמשהמ

ולטבתנםיצביקינשםתואו.םירוט

תוספדנבתולולכןהשיפלויהאלכ(א

הזםלענשהארנכו.םירוט׳דרדסלעבייחא

א״רהסברהךא.ב״עז״עקףד׳ורודהרדסמ

ספדנשםדוקבתכשתובושתבןוטיביד

יתונושארהלעזטורםירוט׳דרדסלע

תפצינברלהחכותבתכם״דשדהםבתכו(ב

.ויפ׳יסד״יויתובושתבש״םכןרסםללכמו

י״רהמוןולאטאמם׳׳רהםויריבחילודנמו

הנשמםהלברהוידימלתילודנפו,יברדא

.ןוייחש״רהמודכנו׳,ףסויתומצעברהו

הארתשומכטומםיירהפםעולבירו(ג

.ןפוסבלכורתקבארפם;רמתובושתב

תוספדנהויתושרדוויתובושתדבלמו(ד

.י״כל״זברהמ׳שנהלעתוטישהמכיתיאר

םבחנמרב1־דאומשוניבר(ה123

תבושתבותבושתהאבוה

ובראוהשהארנו,׳פ׳יסתורצקהם״רהמ

ם״יהשמםהשאמוי׳ותבש״מכםירהמלש

תבושתבו.םחנמרבש״רהירמ׳מףד

ועברולבישהט״כקוח״כק׳יספ״דם״רהמ

.טילש׳יס;ייעו,בהזץפחןבםייח

חשמר״רהמכבלאומשר׳רהמ(י124

ש״רהמברהדימלתךורב׳ן

ש״חרהמת״ושבותבושתהאבוהוליזןוייח

.ייח׳יסאגניעםרטגיקםערשאה״א

!בלאומש׳רללובהםבהה(ז12צ

רביחירייו׳נלםהשמ׳רברה

,הכאלמלכבוהמכחלכבםיברםירובח

ותויהלהנוכתלץקוארקארונהרפסםהמו

,הנוכנךרדבובשרפלרשפאשהמתילכת

הלאלכ,םירבדהרשע׳ס>ךלמה׳סו

.י״כןשי׳ס.םידבכנוםיברםירפס

השמר״כב'־לאומשרירהמ(ח126

תקבאת״ושברבזניולה

.ח״ק׳יסלכור

׳הבךלמלהנשמברהםעידטוליקשאוהו

ברהלשודכנהיהשהארנכ.תושיא

א״חבש״מעו.׳ונהובריולהש״רהמ

יטןייע)!דיסבב״סתואר״ויתכרעמ

.(יוילהקח*י

אלווטנממיולרבלאומשוניבר(א!20

.דשמוניברלשותוחאןב

וניאו׳ה'יס'בםימיהירבד׳יפ■.ןשרדה

.(יישר!ייע),א״חבש״מבי״שרמ

לשודימלתוותבןבםיבשר(ב121

ריעבויהות״רלשויחאי״שר

תידלעהלבקה׳סבד״בארהש״מבנורמור

תוחתפמבביכו.נורפורפבקעיוניבר

וגיברלןינידיקספץמח׳להףיסםיעדםימת

בחבןכו.םיבשראוהנורפורפלאומש

ס״בשרדו״מר׳יסנ״חהבושתבץ״בשרה

םוקממהיהשנורסורמריאמרבש״ראוה

םלענהזו.דומלתבשוריפרביחונורפור

בשהדה״עקןפיסח״אדודתיבברהמ

.ווהירתנורשורפש״רום״בשרד

טשפךרדבהרותהשריפש״בשר(ג

ונקזרפי״שרלרפאשבשיו׳פשירבתכו

יישרולרפאוטושפרתוישוריפשרפל

ןרקרפסספדנו.ותושעלותעדבהיהש

.ושוריפלשוריפלאוטש

הבהא׳םףוס׳ייםתוהנהובתכ(ד

לעבתכרשאם״בשרל״זוהלפתהרדסלע

.ש״עיוכוףיםופלאוששינאספלאהןושל

תוהנהם״בשרבתכשתצקעפשפבשיו

ת״רהשעשתצקעפשמןכוף״ירהלע

ל״שמכנ״מםהש״סמף״ירהלעתוהגה

עדיח׳דףיירה-ן״ע),ר״םבד״ויתכרעמ

.(יוכוהברהש

.ויגיעהיבגמהיהאלם״בשר(ה

ובויהשןורקבתולעלהצורהיה'אםעפו

רפאוםתוגיברויחאםש;םדזגודרפוסופ

.ךתארקלדרפוסוסךיגיעםורפאשול

־.ןיבוריעףוסיכדרפתוהגה

ח״גלרהפדיפלתם׳דשרהמ(י122

ןרמןפזבקצאטיאטי״רהטו

ןקזתורובגלעיגהוםתעיסול״בירהפו

■׳/יס:(ד•יואילו(ג•יילאיגש(ב•ונ׳לבינש(א

ג'׳(גילו•ינניע(ז■ח'ננ׳לי(י.נ'פסש(ה

•6׳׳סש(ג•ייו•איגש(ב•ח׳מא׳לי(א

•ויצאיגש(ויוי•סש(ה•וישניגש(ד
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ץרדזיבצלאומשר׳רהמ(א!56

שדחתיבברהןואגהלשונב

ויבארמת״ושבתוב־שתהברהולשי

תובושתרפסבובורקטוספדנשתושדחה

.יארתבינואנ

יקיםנ)!ייע,יתפרצש׳רהט*157

•כיחכ(לאומש

רבינידיאק,־לאוטשרירהדמ(כ158

לשעהר״־והסןואנהדימלת

אקארקק״קבום״דפפק״קבואדרויפבד״בא

ונבואקארקםלאירבנר״רהםןואנהודימלת

יחאםוחנר״רהמונתחורשיהבקברה

רדסלעחבזהתכרב׳םרביח.ך״שברה

תברברביחו,יקנובקאלפנרובחםישדק

הארהםשוםיאלפנםישורדת״העלאומש

תנומארפסו,תמאהךרדבםנהקזחהודי

תוהנהלאומשתראפת׳סות״ושמלאומש

ש״רהמ׳יהו.אלפומרובחםירוטהוש״ארה

שהמ״חז״ט׳סבםהרשא׳זנהרבונידיאק

.׳זנהלאומשתראפת׳םבדשאוישודיח

הידומלתרדהמהוהברהדבותכיתיארו

תראפתרקיתאו,דעונןמזבוישודיחמ

הלעו.םינייוצםהםירעשבעדונותמכח

.ט״לתתנשםימשל

דימלתיעלקלאומשר׳רהמ(ג159

ונתחהיהוופרוקמך׳׳דרהמ

יטפשמת״ושרביהו,באזןטינבברהלש

.לאומש

׳אל״זיחמקלאומשר׳רהמ(י!40

וניברימיב'טשוקינברט

׳סבתובושתהזיאולשיו,םינאזורי׳׳רהמ

ש״רהמברהןביתרכהינאו.השמתאשמ

םירדנולריעבל״זיחמקבקעירידהמ׳זנה

,יקבוףירחהיהוהוצמתוחילשביתכלב

.תוינעתוהציבלעבקעיתנשוש׳ססיפדהו

ןייע,הלכשירלאומשבררמ*14!

•(ןואגייאהונייד)

,ץיכןייטשלאומשד׳רהמ•142

•ביחכ(תועושיסוכ)ןייע

רכזוהיליקישלאומשוניבר(ה14.ד

׳כשניעףוסב״כףדובלכב

נ׳לו(ד•יילהש(ג•א׳נאיגש(כ.׳מנילי(א

•חייקוינ(ה•וימ

25

רביחדיגנה4־לאומשוניבר(א!גד

ן״בטרהו,דומלתהאובמ

וניברישודיחמיתייטדןינמזוישודיחב

רביחו(ג.וירבדשרפמודיננהלאומש

ב׳׳הםילמנהםשבש״מכאתוורבנאתכלה

ןייע)םשא״חםימכחלדעובוא״התברעמ

ד״כ׳יסובלכהכ״כו,(גיחבאתוורבגאתכלה

יתאצמורשאוניברבתכולי׳וונ״עט״יףד

.ל״זדיננהרביחשאתוורבנאתבלהב

יאצוימדיס׳ןלאומשרירהמ(ג128

י״רהטדימלתדרפס

דמעו,בהובאי״רהמלשונתחןואיליד

.ררוצהדצהמםירצמבהרצתעבלארשיל

תארקנהלינמבבותכוהנימלס״נהתאו

ביתיץירתו,רדאחיכםויםהלשםירופב

יתאצמךכ,שרופמהםשחכבוייליריםק״ק

׳םברשאלאומשיללכרביחו.י״כץבוקב

.מירשיתמת

דימלתידרסהלאומשוניבר(י1*9

תומורתהרפסרביחןיבםרה

,ורכזחכשנורביחשתונורכזה׳סוברכזומו

ביכ,ישימחהףלאלה״פקתתתנשבהיהו

.ידרםהלאומשוניברוהנכמששוןיסחוי׳סב

■דימלתהלידעלאומשרירהמ(זי1*0

ל״זינארטכי״רהמלודנהברה

ןמיסב״חהשמינפיסבויתובושתריכזהו

.ו״קןמיסו׳ב

רבווההייטעלאומשר׳רהמ(ו*51

.ב״נק׳יסלכורתקבארפסב

ליעמ)!ייע,ןיטנירולפש״רהט״152

•כיחב(לאומש

ץיע,ןורחאןיטנירולפש׳רהט*155

.ביחכ(האורהתיב)

,ףרתשייארפמלאוטשר׳רהט•154

הידץיוורוהליגסהיעשייט)ןייע

•(יתעמשינאו

דימלתומירפלאומשר״רהמ(י!5צ

ףראשהדוהיר״רהמברה

תובושתתצקוספדנו.םירעשבעדונוסש

ברהלשדבכמ׳םבויתושרדיזמרתצקו

ד״באהיהו.םלועתנוהכרפסאוהונתח

.אלפונאירדאי״קקב

סש(י•טינאיגש(ג•׳סנילו(נ•וישנ׳גש(א

•ח׳נאיגב(ז.וימאילו(ו.מינגילו(ה•גיי
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,ווקירסאמרפסםכותבוםיאלפנםירובח

.י״כןשי׳ם

,ש״ארהדימלתלאומש־ויה*18*

•כיחב(רואמ׳ס)ןייע

עשוהי'0)ןייע,עב0ש״רהמ*1*2

•(!יצנוצ

ק״קדד״בא1־לאומשרירהמ(א!צג

בקעיתובשברה;מזבארריפ

תיברביח,׳זגה׳ושתבוסעירטוליקשו

ערגוףיסוהכ״האווסיפדהוה״אלאומש

,ארתבארורהמלאוסשתיבסיפדהו

ומצעברהשדהאכהלטבתנאםקארודהמו

יפאבספדנהלאומשתיבו.הבירוטעימ

.ארתבארודהםאוה׳ברבר

ק״קיניידמ׳אלאומשרירהמ(נ.4*4

ריסתתלוערביחאקארק

םדרטשמאבספדנוחיאע״שלעתבשתלוע

.ה״מתתנש

דימלתקדבההחמשר״רהמ(ג

תומש׳סרביחאמרילי״רהמ

שעירטוליקשו,ת״יזתנשספדנוןיטינה

.ונינשוסלאי״רהמונתחוהשםינפברה

ןייע,לאומשרבהחמשוניבר״!56

.ב״חי(ירםיורוזחמ)

הברהאריפשמהחמשוניבר(ד710

איבמל״זברהמתובושת

.י״נבטקלהילבשברה

ל״יזזםהרבארבןועמשוניבר(ה1*8

תלבשטקלהילבשואיבה

•יייק

םירפא׳מבןועמשרידהמ*1״ה

.ב'חב(תוטשנ•לוגילג)'ע,הדוהי

פ״פםיזנכשאןועמשברה(י160

לעינועסשטיקלירביחש

סימודאבע•רםשמדודחמצבבתכ,ך״נת

ן״יעתנשבבותכהיהשטוקלימקיתעהש

ארוקשימלהבושתןאכמו.יששהףלאל
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,המלשרבלאומשוניברלודנהםכחה
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ב״חטקלהילבשרפסב

הארנל״זוםשבותכשנ״עןסיסי״ב

יניעבוע״נקחצירבןועטשר״היניעב
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,רדסנשהזהרדסהתפרצברשאריעה
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,׳זנהשרדמהתיב
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םינורחאהתובושתברכזומ
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ולשיו(ה.עודיההנולצרבמא״בשרה

׳ושתבויכיישדתובושתבתובושתהברה
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ןייעו,וירפסמהארנכהמנהלבביקב

דיעהשהמךשמנהוא״חח״נק׳יסץ״בשתב
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םיברדימותמכחבר״ייזגלאאתמליצהש
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ביחה׳׳נארהםת״ושבש״עםירצמינברב

םינומשלבורקילשיריעצהינאץד.ה״נ׳ים
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ש״סןייעו.(א׳חגרשארנקחציוניברןייע)

.ביישוא״יש׳יסב״חחונטקתוכלהב

0;(דיןייסנ(ג•חייסש(ג•איכנ׳גש(א

•וימס;(ה.׳ג



םירפס
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.ז״מרתגשילופאנבספדגשקידרמםילהת

ברהלםירישהריש׳יפרהסהןגא(א30

רפוסטבשלעבןהכהא״רהמ

ארקמבשהלודגב״אלםעטשוריפםשו

ספרגאוהו,םיקרפג׳׳פובשיוםיקרפ

.ונאזנולידם״רהםברהלתודייתש׳סףוםב

רדגפכלאר״רהםורבחז־חוגא(א16

ץ״כןטסוז׳מארקנאוהו

.בורקטספדגו(א׳חגךיזרחטןייע)ש״ע׳ותואספדגבש״םכ

הידעסברןואגהרביחןמגא׳ם(ב21יקספובאצמתום״שהלכלערובחאוהו

םריכוהםירפסראשוקודקדבםימעפלו.וישודחויכדרמו׳םותהמםיגיד

.םיגזאט׳םבע״באדהעירכהלדמליויוליגהזיאןייעמהאצמי

יאמשדהמוספדגץמרהתורגא(ג22דבלמש״ארהויכדרמהי׳םותה׳יפוידברמ

שדקהיבתכרדשו׳ילורדשדהשמיכרדבם״רומשםגהו,שורחהזיא

תכרעמבןייעו.םיגידתצקוהלבקיגיגעלערבד,וגםמוטקלםיגורחאראשו•ר׳׳הגהו

•(איחבתוכזםיד!ייע),ם״ס.םרתיוחינהוראשגםתמכחיגיעבטושפה

ןייעןץ״בעיברהלתרוקבתרגא*25.האלמיכולאתורודבןייעמלללכההזו

•(סרםנוק)וחינהאלונעמכויארתבאתווברירפסץראה

׳טדיםחדברהטרסומהתרגא(י24םירבחמהוםינושארהירבדבןייעיםאו,םוקמ

רסוסתוחכותיםעלאהטלשןוילעדשחברפאםינושארהישודמנוםינומדקה

םיקקוזמםידטחגםירבדשורגהתיבםואצמיבורהלעיאדו,ולאתורודבםהמוספדנ

׳םלבוקמהברהדואלהאיצוהו,םיתעבשתמאבוםינורחאהינידו׳לופלפלבישהיד

ןבהינגח׳מברהדיעהשומכןידגיגהשמםינושארהירבדבשוסחמשופחהברהכירצש

אוהאוהשהמודמכו.ותצילמיפויברקיםינושארלשןנרשצהבוטהרותיפיגןהןהו

ראובמכל״בירהמןמזבהיהשהיגגחברהןירוהנאירבון״יריהזווהןישידקרמאמבו

וירישב׳גקלחל״בירהמתובושתףוסב.ץרוקיתמיאמ

.םידמחגהגואשללדתשיןייעמלכהריתיתאזרועו

הריכוהץ״בעיברהלםושתרגא(ה25ס׳׳שהתויגוסהאריויניעבוןייעמהרוקממ

.חובאדד׳׳פשירתובאץעבזאוסהיקספוסהישידחוםהישוריפבםינושארהו

ש״רהמלתור׳יפלאומשתרגא(י26למדמעיכרחאמםינורחאהירבדבחטבךל•

.הריוואךרדות״ונרקבזחאהנהוםירבדלשןשרב

לבוקמהברהרביחרשיםדא(ז27בתנשטיפ.ינשבדודחמצביתיארו•תונינח

רקיעושדשאוהוהמצי״רהמידימלתמהשפנהדוגאהשהלבקהתלשלשסשמ.

ץוקתול׳׳צזי״ראהוגיברמםישורדהלכסוח־קוש״חרהסברירבדופסאשאייוש״ארה

ראשמרתויולצאבושחאוהוםיליגעו.ספדנבש׳׳עוילימינהלוהנתילו•ד״כעהרוגח

בתכךכ.תופסותושודחאוהלכהוםי־י£םהאראלשהמודמכגיהננברהשעדו

׳יפהמרבלוקרפסתמדקהבומצעברהו״ירהמת׳׳ושנרשאםיניד׳ימא״כהדוגאה׳ס

׳ט)ןייע,(ת״וש>שדקתומדא*28דייב׳ס)ןייע.בוזאתודוגא*!7

•איחג(יחרזמהעם־"יחב(אינו׳מפמ

רירתס)!ייע,(ת׳׳וש)והילאתרדא״29בתכ,ליזרסרוגאשרדמרוגא(כ18

•א׳תב(ונוקיתילאוגאזגולידם״רהמברה

לאוגטער״רהמכלוהילאתרדא(ח50שדקהדיודיבהיהשתודייתשיסתלחתב

.ס״שהלעיקיריח•יםיפרהלהצורהיהוי״כהזשרדמ

שוריפהיגהורבחמברהרוגא(ג19

•וימ6:(ד•ונימסש(ג•׳ננ׳גש(ב•׳7לינ(א.

.י׳׳כהבראדדאה
•הדוגאהמ

•ויננילו(ח•וימסש(ז•י׳קנ׳גש(י•ו׳ןנניש(.ד
־׳הניצו(ג•׳גסכ(ב•6׳)נ'ג0(א



םיר&ם;
ןתגרעמ

.חמצי״דהסרדיששםירשגהםעבשחתמו

לבוקמהברהרביחהקובאהרוא(א44

׳ומדקהבץ״כשריפאפם״רהם

.ייכתואלפנ

(יאלוזאא״רה)היזםמזונגהרוא(כ4*

םיקומעםירמאמלעשוריפ

.דבאנ׳זנה׳סהו,רהזהמ

תוריאמםינפברהמזונגהרוא(ג4*

י״בורוטמךסנןייחובלהלע

.תובותכלעחמישו

אנייומקחציוניבררביחעורזרוא(י47

ו״״וומייו׳ע)ספדנבש״סכ

ןוילגביכאיציניווסס״ש׳דביתיארו(א׳חנ

אתבסמלכףוסבםיספדנהש״ארהיקספ

ש״ארהיקספלביבסרצקעורזדואספדנ

כיבסםירובנהיטלשספדנשךרדלע

.ן״רהזף׳׳ירה

לבוקמהברהרביחעורזרוא(ח48

תוחנהץ״כשריפאפם׳׳רהמ

אוהוםייחהץעךרדרפסלעאירטואלקשו

ארקנוליצזי״ראהתומדקהבבושחה׳סה

ירפסמ׳זנהם״רהסברהורדסו,םייחץע

׳סורשיםדאיסוםישורד׳םוםייחתורצוא

.חמצי״רהמרדיסשבקעיתלהק

עורזרוא)ןייע,רצקעורזרוא״49

<(אנייוומיירהיל

נארפסאוויל׳מןואנהלשדחרוא(יצ0

,הכונחיניד.דוצמרנופוסבו

•(איחנגארפמאווייל׳מןייעו)

ינידבהאנרצקרוביחשדחרוא(ז

ר״הםכבםייחברהמתוכרב

ותואםיאיבמויזנכשארנבאבןסינב

א״לתתנשד״םאבספדנו(ח,םינורחאה

,םייחתוחראוירובחראשריכזמםשו

,ייחדאנליא,םייחםימ,אבהדדארוחפ

העבראםשו,הלפתתיב,םייחתואצוה

.םישאר

אלפומהףירחהברהלשדחרוא(ט558

כרהלשותבןברזעלא׳מ

א״ח.םיקלח׳ב,תוריאמםינפלעבןואגה

בו1קםד״מאבםפדנדסהתבהא(א51

םהרבא׳מללוכהברהלאוהו

אוהואדודבא״רהמןואגהדימלתדנוסטיו

.ןתנ׳רדתובאלעתופסותו׳יפ

תורטפההשוריפןתנוהיתבהא(נ39

בתכשןתנויר״רהסןואנהל

.ויפמעמשרשאודימלת

המילשרירהמ)ןייע,םלועתבהא*35

•איחב(יזאגייא

בקעיר״רהמלת״ושבקעילהא(ג54

ברעמהירעמ׳יהשטרופשש

כיחאוונרובטהבברהיהוםודאירעלאבו

.םידרפסק״קבםדרטשמאב

םישהירסאמשוריפבקעילהא(י3*

ץיכבקעי'םורביההדגאב

.טיעהתנשא״דפפבספדנואריפש

ןומדקםינידיקספ׳סדעומלהא(ה56

םימעפלשודקהןרמוריכזמ

.(איחביריאמהםחנמוניגרןייעי).ףסויתיבב

שיקירהסלתובושתבקעיילהא(י57

.שדחמהתעספדנו

׳(םירשיתמות)ןייע,םתילהא*58

לבוקמהברהרביחהדטפםדוא(ז59

דימלתןהכהםייחר״רהס

ח״דעתבש׳להע״שהלעל״צזו״חרהמ

.זמרךרדו
(ן׳יבשרה)!ייע,טפשמבהואןי40

׳איחב

•(תירוסןשוש)ןייע/הרצוא*41

תוכרבתודגא׳יפדיבכהרצוא(ח49

םישנרדסתצקודעוסרדסו

יולהםורדוטוניברורבחדוסהד״עןילוחו

סדרפה׳סבהזרפסרכזוהו,י״כויתיארו

.םיהלאתוארמ׳סו

ק״אישורדלכובםייחתורצוא(ט45

׳ישורדהוןוקתהישורדראשו

י׳׳כסםלשרפסאצמנךכוזיאזםירדוסמ

הברהאצמנ׳סההזו,ומצעו״חרהסברה

םינברהסכוילעתוהגהושעודיתביתכב

.וישםש(ג■סינ06(ב•גינבינש(א

ניגש(ז•שילאילי(וייימםש(ה•ניכסש(ד

־ויש*יגש(ט•ו'מ6'לו(ח•9״6

•היצניגש(ג•מ׳יגילי(ב•איקבינש(א

•גיצםש(ז•ויצגימ(ו•נ־יאינש(ה•ויצסב(ר

•?ימנ׳;ש(מ־*וצקןדיכא־גשם>,וויל5ש(0



סירפם 4
א תכרעמ

םישורפהלכיתיארו,ןינוקתהוהריצי׳סו

א״נודומסוכודלשא״קיטואילביבבוללה

םילודגםבורםיצפוקרשעהששםהו

ןושלבםהמ׳אקלחבםשפותכו.םיכוראו

השסריעצהינאוהיתדליםויהינא:הזה

ןושאררדאשדחכ.ו״ריבודרוקפקעירפ

.פיפותתפצהפהריצילנ״כשהתנשם

:הזהןושלכבותכרהזהשוריפףוסבו

תבטשדחל׳ו׳הםויהזהרפסהםלשנ

,ןדודריעצהינאהריצילב״םשהתנש

ר״הםכםלשהםכחהלותואיתבתכבקעי

קדקדלותונהלוהכזי׳הו״רנונאפמלאונמע

.כ״ע׳ונוז״וסילובםייקלווערזלוולוב

יפללאונמעברההילורקע״םרהדעודיו

בתכו.לאונמולץרוקםיונןושלכםחנמש

,סבאבומהובתכבלםילשהמלשר״רהמ

ב״מףדאידנקמר״שיברהלהמכחלףרצמ

ףלאליזהלאונמער״רהמכםכחהל״זוא״ע

ם״רהםתנמלאלוסיכמםימודאםיבוהז

רפסקיתעהלהליאשהשדעבו״ריבודרוק

דבלמרהזה׳יפה״עברהרביחשרקירוא

ילדנוהתפצהפו,ריינהוםירפוסהתואצוה

תינברההנמלאלחלששףלאהדבלמש

וראקי״ררהםלםימודאםיבוהז׳כחלש

ס״־והמלהישעוהמלשר״רהמלםירשעו

.ל״כעודעבוצילמיןעמלךישלא

שישםיצבוקהולאשתעדלתיארה

ע״ערהלוקתעוהרשאןהןהאנודומסוכודל

ל״ואוהדק״סרהמתריטפרחאםינשב״י

.ל״שהתנשהלעמלשהבישיבשקבתנ

ימיףוסבהיה׳זנהתועסהחלששכדהארנו

תנשםימשלהלעאוהשוראקי״רהמןרמ

ורטנאלוורחאתנםיקיתעמהו.ה״לש

.בימשהתנשדעםתקתעה

רטשקתעהיתיאדברןמזרחאו

ףונוקיםרהתנמלאתינברהתאדוהמ

בותנו.א״ילאטיאבונשירטשהלשירקיעה

י״ניקיםן״רהלביקשתינברהתידוהשםש

דעבתיצרתנוע״טרהדבכנהםכחהמ

ר״הכןובנההנבהצרתנשהמבראשה

םישוריפ׳בםעתוינשמ׳קלבקלהילדנ

׳יהיהזבוהנשמףסכםעם״בםרהםישםחו

בייחחנשי״ניקיסק״תסע״טרהרוטפ

םימותחוק״טרהיפתכקתעהרובעב

אפירחאלפלפואירטואלקשהרותהלע

ספדנוהשרפלכלתוכיישהס״שהתוינוםב

הטישב״חו,ונקזןואנהלרואתונתכםע

ןייעו),םיחספ׳סמלעתואיקבותופירחב

•(תוריאמםינפ,רואתונתכ

׳מדיסחהברהורבחםייחהרוא(א5ב

ןושארהקידצל״צזץבעיףסוי

םישרוגמהמהיהאוהוםינורחאהםידיסחמ

דגנרכזנהרובחוב״נדתנשדרפסמ

דומללרקיעהו׳וכוונמעינבמםיפסלפתמה

התעוז״נשתנשםדקמספדגו.׳וכוםייקלו

׳זעוברהו.בורקמד״מאסופדבשדחתנ

.םירוביחהסכרביח

ברהלהרותה׳יפםייחהרוא(כ*4

׳םאשידקאדיסחאלפומה

שמוחלביבסאיציניובספדנורטע׳ןםייח

התעוכונעמשו(ג.יףערוםונרתםע

ספדנוהברהותואםיבישחמםהאינולופב

ברהשי״עהזררועתנוםימעפינשדוע

דינהבוטםשלעבי״רהמשודקדיסחה

,׳זנהח״רהמתמשנתלודג

תורודהרדסבבותכהמחהרוא(ר5$

ט״רהמחהרואג״עג״םקףד

םיכובלוקאבוהי״כרהזהלע׳יפיטנאלג

אוהםיכובלוקרפסיכןכוניאו.ל״כע

אוהויטנאלנםהרבא׳סדיסחהברהמ

ףדומצעברהבתכןכוק״מרהדימלת

.יטנאלנא״רהמלםיכובלוק׳םיכא״עו״׳עק

רקיחרי׳םהארקורהזהשריפ׳זנהברהו

ןכלורקירואוברוארק־והזבוברשוריפיכ

ינפורסאשד״ערקיחרירהולושוריפארק

שוריפאוההסחהרוא׳סו,הסחינפכהשמ

שיסכיאלוזאא״רהסברהוננקזרממדהזל

(איחכיאלוזאםהרבא׳מןייע)בינתואספדנב

.(הטחירהז׳ע),ן׳׳ייזתכרעמבןייעו

,שקשרקיאדםחברה׳הרוא(ה56

ארמנהדומללעריהזמ

.תוצמהישרשו

ם״רהסוניבררביחרקירואז(ו87

רהזלעךורא׳יפו״ריבודרוק

אתועינצדארפסותורדאואנםיהמאיערו

•(ינ6'לו(ג•ייסםש(ב•נ׳0ביגש(א

•ניטסש(ו•ז׳>סש(ה.גיונ';ש(ד



גסירפ.סן
תכדעט

לולכ׳זעולארשירוא׳סדבתכושדח

_.ורפסךותב

דיבתבבה״זפסאוההנבלהרוא(א€8

תוהגהד״ערהזהלעתוהגה

.דוטלתהלעל״שדהם

לקעזקחציברהלןויצבולרוא(ב65

תולהקהםבבריכאןזיוהטע

ןויצרדסלעאירטואלקש.זגכשאב

־.הוצמרגבשתוכלהה

ר״רהסלםישורדד״יםירשילרוא(ג64
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•איחב(ונאממהירזע

.(יתגיאתמכח)ןייעהנומאה׳0■**04

ייא)וי*,ןוחטבהוהנומאה״105

■.(ןוגכלה,

אייעס״יבר)ןייע,תונומאה׳ס■״106

•איחב(ןואג

ברהרביתשביטבחתונומא(ב107

ן״כותולבוקמהףוסוליפה

נלפומויקבתומכחראשותרובשתוהברה

הליזאבםולשרשדעיבאר״רהםןהב

תוהגההשעו.הבוטנמי״קקבמ״רוד״בא

רפסבץ״בעיד״רהמןואגה׳זגה׳סלכלע

'זגהדעיבאברהו.ש״עםירפסתחפטמ

רשעךשמביתדמלתומכחהלכרמוא׳יה

סגיתייהרעגדומלתהתמכחךאםיגש

.והגמץמשםאיכיתאצמאלויתעגיויתגקז

ןואגהלת״ישלאומשתנומא(ג108

ברהרבוגדייאקש״רהמ

.חבזהתכרברבחמה

ןטקץנ*וקתרורוהטתורמא<י109

סופדןוייחםהרבאברהל

.ןדעכהרבדמם״שיותגשיקיגולאש

בורקמםפרגתורוהטתורמא(ח110

אשידקאבסאלפומהברהל

םירדגתוכלהלעה״הלזלארשיא״רהםכ

ןיטיג׳להוהבותכו;ישודקותושיאתוכלהו

שיגושארזי״בורוטהלעםוצעלופלפב

...אגירןיגעלקיסמוםיגורחאו

6'לו(י׳ניק06(ג•וי•08(ב•ניצגיגב(א

יויצא׳לו61׳0נ׳גשמ(ה.סיל

•הרותבםבחוהאופר'ןויגההגוכתאיפוסוליפ

ותעדואלפומןשרדוםיקסופוס״שהלופלפב

תומכחהלכבהברהםירפסרביחוהבחר

המכחלףרצמ׳סוםילא׳םקרוספדגאלו

ולאלכו,יהחכ*קוירבשהמכחתולבוג

םשו.דחאץבוקבאוהלכהםילא׳םמץוח

וידימלתםילא׳סבו׳וכוהמכחלףרצמב

בישחמ׳יהאלברהו.ויחבשםיריכזמ

הצקבםיכלשומויהווירובחםדחאםוש

תאאשנםירובחינשתלוז,ויתורצוא

ךרצנךרעהלודגרפסויתפשלעםתומש

תאאשירשאינשהםשום״בסדהרובחב

ןייעו)!לכהדבאנוהמלשתבתמשבומש

•(המלשעזכש

ש״מבהלבקהקעברנידשהמנםלואו

ז״מרהדיסחהןואנהףסוירבשוהמכחתולבונב

רשאכוירשסמהחנשההקליסווירבדהמל

ןינוא״עב״טףדןסיסבז״מרהתורגאבהארת

.הזבידוזמורהזמרןיבת

לודגאוהוק״מרהלייכהמילא(א94

תומדקהישרשבס״דרפה׳שמ

ויחרהמברהי״כמיתיארותוימינפרתוי

יתיארדועשעדו.המילארפסרוצק

דוסהד״עק״מרהלהרותהשוריפאילטיאב

סהודוסהדיעל״זולתוצמהימעט׳סו

.יקלטיאבתכבםיבותכ

מרטק״מרהדו״חרהמיבתכביתיארו

רחאוקסועבםינוציחהטםירגהמויהשראמ

סדבאמושודקהרהזבתודדובתהבהלילתוצמ

ןייע)זאיסףרסשדנבןייעושדקהתומשי״מ

•(איתכיריגודרוקמיי

ונב0זורגאוניבי)ןייע.הייאפכלא*0*

.איחב(סיבמרהייש

•(יתבראתמכח)ןייע.לידמלאה׳ס*00

ףוסוליפהםכחהדסיןיפלאףלא(נ97

ישרדבהגוכםהיגיג&ד׳יעדי

סשזומרוןשיסופד'ןיפלאףלאיתיארםג

הלהרבוחשהנשהווריעםשורבחמה

ף״לאבלכהוקוספמתוביתיגתיבלכףוסבו

ףוסבז״סרהלןיפלאףלאספדגןרחאדעו

.(יוכוסכחהחוכיוןייעו),׳זגהז״סרהתורגא׳ס

ם״רהמלודגהברהמןינמהףלא(ג98

•ניק06(ג•'ש06(נ•גימנ'ג5(א
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סופדב״עז״צףדםשל״ידהמינהנמבד

אדודירעשרוצקאוהשראובםהנומירק

והורצקםירחאםילודגקרל״ירהממוניאו

.ל״זל״ירהםבקעיריבאידיםידיובולחאלו

ל״שרלשר!־רהורוסא(א*21

ל״שרםיבתוכםינורחאהש

ויתוחנהםה,ולשרתהורוסאת״רש״ואב

ארודירעשספדנואדודירעשלעבתכש

.םיסעפויתוחנהםע

לעבם״רומרביחשרתהורוסא(ב122

תאטחתרוח׳םאוההפשה

ועברםג,וילענישמש״ואבל״שרהמו

וריבחםייחםימחוכיו׳סבלאלצברבםייח

ארקנהםולשר״רהסןואנהלצאדחיודמלש

.ש״ע׳זנה׳םבראובסכוילענישםאנכש

רפסרבחלהצראל׳זנהאנכש׳מןואגהו

םעטמותומכוקספיאלשידכםינידיקספ

ןכווילעוכמסישהצראלויארתבכהכלה

שארקאלופבקעיוניברוברתעדהיה

׳ינורהאהינושארםינומדקהזנכשאינואנל

אנכשר״רהמןבלארשיש״גההזלכש״םכ

ת״ושבהאבוההמרהותבושתב׳זנה

ודימלתםנו.ש״עה״כ׳יפסאלרםיאם״רהמ

וניבריחא)׳זגהלאלצברבםייחברה

הצראלורתהורוסארביח(גארפמאוויל

חוכיו׳סבש״מכוילעונמסיאלשומסרפל

'זנהקאלופבקעיוניברו.׳זנהםייחםימ

.ת״פגבןנברדאקולחאיצמהאוה

ליטפעשמ״נהרביחרתהורוסא(ג125

ה״לשלעבדיסחהןואגה;ב

תמדקהבומצעל״זברהש״מכאלפומרפס

ןואגהו.ורואלוגיכזאלךאםידומעהיוו

לעןיכטוסםלועהשבתכה״לשבריסחה

קלוחשל״שרהסלעןיחיגשמםגיאום״רומ

ם״רומלובזםיששהןמוסיגידהשבבוילע

ג״עאללהתיבכהכלהועבקשד״עהזב

תערלשוחליוארמ״מו,יפטיפירחש״בד

רימחמשםיגידהלכםשריכזמול״שרהמ

ףדוה״עףדוד״עףדךרואבש״על׳׳שרהמ

.ש״עו״ע

וג׳לס5(ג•מ׳לס:(כ.וילנ'ג1(א

טורב*׳ט)ןייע,תרמאירמא*111

.א'חב(ונאזנולידפ״רהם,ןוס;ומ

"?אריו׳מ)ןייע,ר&ריירמא**13

•איחב(יתפרצ

הרותהלערובחםעונירמא(א113

אוהוםיגושארישורחףסאמ

ןבשיושטאקילדבקעי׳רבקעיתלהק

ספדנותופסותהילעבוניתוברישורח

סופדארקמהלצאספדנםנושלשםישעפ

.סופדהוקיתעשהתויעטובשר,םדרטשמא

תעדןייע)ד׳׳סבת״לדתואתכרעסבןייעו

לעםינושםירובחיתיארינאו(ב.(םינקז

.שמוחהלעתופסותהמי״כהרותה

ארקמבםדרטשמאסופדביכעדו(ג

.םעונירמא׳סמתונושלהזיאטמשוה׳זנה

תצקלעתוטישהפורצירמא(ד11׳*

ר״רהמ]יזנכשאברלתותכסמ

.[לשיפלאיתיםהרבא

ש״ר^וםלתושרדמרפשירמא(ה11צ

םישורדרוצקבוזמרבומירפ

בהזמסידמחנםיקיפמויזםיאלמםיאלפנ

.םיקותמו

היכרבןרהא׳ט)ןייע״רפשירמא*116

•איחב(אנידוממ

םינידיקספמרובחלכרמא׳ס(י11ז

םימעפלוריכזהי״כםישודחו

ע״שלעבורקמספדנההברהילארפסב

לכרמארוצקיתיארריעצהינאו(ז.ח״א

ם״רהמםשריכזמוי״כןשונןשיףלקב

רשאוניברברה'ונירומוקרובנטורמ

.לאיחירב

ילארשי׳ט)!ייע,בקעילתרמא*!18

•א״חג(יואגלאבקעי

קחציוניבררביחרתהורוסא(ח119

ארודירעשארקנוא״רודט

םירעשאובמוי״ארהמםתוהגהורבחוילעו

.הפים״רהמתוהנהו

ליירהמינהנמבשרההורוסא(ט120

םינורחאהשתחכשמדןינמו

ואל׳יירהמתעדררבלונממהיאר;יאיבמ

•נילנ';כג•גינ(>';:(ב•נילניגכ(א

5׳לו(ז•א׳ימ';:(ו•דיצנ'ג1(ה•סינאיצו(ד

.ויל0ש(ט•הילנ';:(ח•איי
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רבחסהברהיבצ׳מןואנהמרהזהלעטושפ

׳ט!ייע),י״דצתכרעמבןייע,יבצןואנ

■(איחבץיוורוהליגסיב*

םירישךרדד״ילעיברבריפא(א*51

א׳׳נשתנשספדנםישודחו

.ר״יך״שברהוריכזסו

ססרופפהברחלהמלשןוירפא(ב152

ךיתבוללכויזאגלאש״רהמ

.הבהאףוצר׳ס

תחה•׳ט)ןייע,תוטישעברא*•55

•איחב(אריפש

יקלחהעבראםישרחהעברא(ג154

וספדניזנכשאברלםישורד

םישורדםירפאתאנקדודאסכ,םיקלח׳ב

דודתיביכלמוה״עךלמהדודינינעלע

ברןחחורםיקלחינשו,לארשייכלמו

.וספדנאלתוכרב

ברהלםישורדדימתתרחורא(י15$

ןמאנלעבל״זקחציש״רהמ

.לאומש

קח*י׳מ)ןייע.!־רודעהןורא״*56

•איחב(בהובא

איציניובספדנ׳םקנבלהיזרא(ה*57

:םירובח׳זובוא״םשתנש

(ן״במדהלןוחטבהוהנומאה׳ם,ןנוכשרדמ

דוס,איליטיקיג׳ןי״רהמלדוקנהדוס

תולכיהיקרפ,המכחןיעמ,ונממלמשחה

הברשרדמיללכ,לודנןהכלאעמשייברל

.ארקעםהרבאר״רהמל

־(םירפאחיי־לוע)ןייעםייחלחרא*158

ר״רהמכלח״ושקידצלחרא(ו159

ינברמדחאזיגירדורםהרבא

.ונינפלשרודבונרוויל

ןהכהןרהאוניבר)ןייעםייחתוחרא*140

•(שדחרוא)׳יעו,איחב(לינולמ

ברהבתכרסומלשםייחתוחרא(ז141

תתייחשבונאזנולידם״רהמ

יברורביחשב״כקףדםייחךרדעבצאב

לודנ׳יהשםיקסופהןיריכזםשלודנהרזעילא

רזעילאיברולןירוקויהורזעילאוסשדחא

נילו(ר.׳וליכ(ג•ןיאכגימ(ב•וייא׳לו(א

•רימצ05(ז•5'קנ׳ע(ו■׳אליכ(ה•סינ

דבםייחברהלרתהורוסא*134

רתהוריסא)ןייע,לאלצב

•ליעי?(םירומרביחש

ספדנךוראהרתהורוסא(א12$

םשוה״ירקחנשהראריפב

בתכו.הנויוניברורביחשםירמואשרמאנ

ש״רהמןמזב׳יהשםשרדסמהתמדקהב

׳זנההמדקההוד״התלעבןלרםיאר״רהמו

.אנזופק״קמןועמשרבהירזעהבםותח

ףוסבו;וילגבשתוהמהשהאריםשמו

ברהמםניאו׳זנההירזע׳רמםהרפסה

.ה״וארבחמה

ןואנהןכבחכשיתיארברןמזרחאו

םששי״פעאול״זוו״ע׳יסריאיתוחלעב

ירבדלה״ואהירבדןיוכלשקבןוילגב

ןואנהירבדמוניאןשדהתמורתבי״אררהפ

ר״רהמירבדםהקרה״ואלעבהנויר״רהפ

.ל׳׳כעהזבהגשוהילןניעדיאלדהירזע

תואא״נ׳יסד״יהשמיכרדביתיארו

היהךוראהרתהורוסארבחמדבתכש׳ב

תמורתרבחמהברהןלרסיאר״רהמדימלח

.ןשדה

ולאלאובחכאלהיוארובה(ב

ונממתורוהלדהוימרפס׳יהישאלוומצעל

רוסאבשיךכלדםלועהםירמואו.םיבר

קרובתכנאלשתולמהמכךוראהרתהו

שחרשייפעאיכתורוהלתוביתישארב

ונושלתחתריתסההזלכםעבוטרבדובל

ועבר.ריתסהלולרשפאהיהשהמלכ

.םייחםימחוכיו׳םבלאלצברבםייח

והוריכזהוהשמרוסארפס(ג126

ד׳׳בארהורביחםינושארה

ב״חהבושתבם״ארהםגוייכונידיבונשיו

.היליתייסדיכ׳יס

יןשעהמ׳עו)ןייע,ןהכהתפיסא*127

•איחג(אקארקקירבא

םייח׳ט)!ייע.םיללכהתפיסא*!28

יייילכ)!ייעו,איחב(ךרכבריאי

•(טישה

.(שרדמ)ןייע.הפסא*129

שוריפ;־דריאמהאירלקפסא(ד150

•׳מאיגש(ג•דילס:(ב•;ילנ׳נב(א

•ויקנ';ש(ד
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בקעי׳ם)!״ע,ם״במרהלערואב״*
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׳ודוסראבלבוטםשרתכ׳םרביחא״בשרה

םירהמ־ברהסגטא.י״כבאוהון׳׳בטרה

תומדקהי״פען״בטרהתודוסשריפשריפאפ

כשימלאומשיקוסגיסבו.ל״וי״ראהברה

ש״מכןיבסרהלעם״ארההשקהשהט

ורואבבן״במרהו.(איחב)׳בטיה!ייע)א׳׳חב

וגיברו.םנישםוע״בארירבדיתיימדןינמז

תומולאאשונא״בשרהדימלתאוהשייחב

.טושפדוסךרדברחבםנון״בסרהוניבר

'סאוהוויתודוסל׳יפשיייחבועבר׳סלעו
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?יזייאוניבי)ןייע,גיפסירואב**0

.איחב(ןיימ*׳

(אריפשןווג׳מ)ןייע,י״&דירואב*

•איחנ

׳ט)ןייע,םירוט׳דלעםירואב״*8

•איחב(ןאזיטיאג,לאומש

ןייע;ת״העי״שרלעםירואב**5

(ןלוסיא׳מהגונסהלארשי׳ט)

•א׳חג

תוינשטהשוריפםהרבאראב(ג**

,ןשיסופדראביסםע

םררטששאבהגשמסחלוט״יתםעוספדנו

טרפבו׳זגהרפסהטהכרהוטימשהךא

.האורההארירשאכט״יתט

.(הארוההיללכ)ןייע,הלטהראב*1*

,מנ';ש(ג.ו״נא'לו(נ•׳ס?׳*(א

יברהשעממושארבשהטדקההו,לודנה

קיתעטהטםשהבתכנסונקרוהןברזעילא

.רפסהמהניאו

לאישי׳ט)ןייע,ןנברדאערא*1**

•איחב(יזאגלאבקעי

ברהלםילהתשוריפםייחהץרא(א*־*5

חירהמע״םסהרבנןבדיסחה

ויתןורבחק״העלאבותנקזתעלוץ״כ

וליתיארינאו.ה״בצנתותחונמהתיהו

היהוםירשעו׳דלכלעטעמכל״יהשליז

.ולרמאישודקתודיסחבגהגתמ

׳0)!ייע,-׳סמלארשיץרא****

.א״חב(סאבעהדוהי

•(שאטלצוט)ןייע,תדשא*

ר״הסכלםישורדםילחנהדשא(ב146

דימלת׳יהוילוסחנףסוי

ריכבאיפעלאובאח״רהסכאלפומהברהמ

׳יהאוהוקחציראבברהלשונתחול׳׳זדוד

.איעיוסראלריעבבר

ליזנהברהלהגספהתרודשא(ג14ד

.אעיצמ׳יחתצקותיושאוהו

(ינשהדיבארת)ןייע,לוכשאה׳ס**48

יאיחב

תיצבשמ)!ייע,םהרבאלשא״!4*

׳ט)ןייעו•(םידגמירז,בהז

סהרבא׳ט,יגיניהםהרבא׳0,אדודבםהרבא

*איחכ(ןוסנומ

■וליכסש(ג■!ינ00(ב•ויל(לילו(א

—■■

יפסותלכלוחספתוכלהלרואב

.איחב(ןובנהנוי׳ט)ןייע׳ם״אר

בקעי־מ)ןייע,ר״יוח״ארוטלרואב

.איחב(כהונאקחצי׳מ,ביבח׳ן

ןייע,ד״בארהלהריצירפסרואב

י(חלגק)

ןיימ׳ןיוואלג״שסקלחלערואב

•א״חנ(ץינטערקיירתט)

ןייע,הריתהלעי״שריפלערואב

•א'ח5(יקשלאשידהס)
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•זדסחוםייח׳סאוהוךרואבוספדנכ״האו

.(םיהייאןנחןייע)תייחתכרעמבןייעו

ורפסבאבוסםכייחםימראב(א25

תורודהרדסכ״בךרדלהדיצ

עבשראב׳םףוםבדרכזאלו,ד״עג״שקףד

.ש״עםייחםיםראבסרטנוקלהיתיא

קחציר״רהסלםייחםימראב(נ84

י״באועס״רוד״באיולה

.םישורדותוטישא״עייקינולש

רייתמ)ןייע,םבייחםימראב*2צ

•איחב(ירדנכסםהרבא

רואבות״ושאוהםימהתוראב(ג26

ברהלם״בסרהתובלהתצק

.׳ונה׳יננש׳ןי״רהמ

ר״רהמברהלםישורדןרהאידגב(י2ד

םידוריבאםימואתןרהא

.ט״דפפבוספדנו׳וכואקארקק״קמ

לעבדיסחהןואנהלעשיידגב(ה28

יכדרםהלעדמחנרובחהילש

ינדרמלעודעומרדסלעא״כספדנאלו

^ופדהכרבקסעףוסבספדנתוכרבמ

.םדרטשמא

ר״רהסלודנהברהלהנוהכידגב(ו29

ברהאיהרפןהכהןרהא

םהו.ןרהאהטמחרפת״ושרבחמה

הלהתריעב׳זנהברהשרדדשאםישורד

.א״עייקינולש

ה״ארהרביחש!־ריבהקדב(ז50

תיבהתרותלעתוגשה

ג״הנכברהכ״כ,ןרמוהאראלא׳׳בשרהל

ודיבהיהאלשותנובו.ה״לק׳יםףוםד״י

םינושארהירפסלכולויהשומכי״כב

שבכמש״בכבהלעספדנהיכ,הביתכב

תריטפרחאהנשםישלשמרתויסיפדה

ונתוינעבונבתכשהמ׳יעו.טושפאוהוןרמ

תואה״נק׳יסח״אףסוייכרבןטקהירפסב

,ןיישתכרעמןשקלש״טןייעו(ח,ד״םכ׳ג

.(איחבאיגשרןייע)

*יי*ילו(ג•ןייוינ(ג•ו״סנ״נש(א

ןווגוחדראגםבששדננאלו6'8נ'גמליצנינסנ1

.ויפ06(ז.סינ05(ד.ו*ננינס(ד•סימ

•סימניגש(ח•׳ז6'נש(1

(יולהזויע*י׳מ)ןייע,בטיהראבי*6

.איחב

הדוהיר״רהמרביחבטיהראב(א*ד

ה״אד״יח״אע״שלעןיטקיט

ושרהשםינידישודחוןידהשוריפרוצק

ת״ושבןהםירוטהירובחבןהםינורחאה

ןיעמרביחם״חלעוםיענףאהפיאוהו

׳להולאו.טרופקנארפהשמר״רהמאסנוד

בטהראבוסיפדהלבא.םיכרצנהסהסה

ך״שוזיטרוצקד״יבךרואברשוימ״חור״יב

םושםהבןיאליאך״שוע״מסרוצקמ״חבו

ןקהלובשתות״ושמוסינודחאהמסחלוזמשורח

דצהןמתושדהםינפותמקהונקלח״ינהנהיהו

ר״רהממ׳גהםדאהולריניןכלו.ןוקתוניאו

בוטו׳זנההשמר״רהממ׳דהוןיטקיטהדוהי

ראבוסשדנשסהבשיד״יות״אע״שבסנ•ול

םהרבאלשאסע׳זנההדוהירירהממבטה

קר,ביסיכסהברמאנוסינורתא■ינורחאמ

וניאםוקמהרומהםימעפלםהרבאלשאבש

ופיסוהד״יבטהראבבסנ•אצויכוןווכמ

תוכלהלע׳זנההשמר״רהממתכלבוטףוסב

בטהראיבבורקמו.ודבלדחאלכותוממש

.אתתמאדחבבטהראבםעתכלבוטובריעשדח

׳דתצקלעםישודיחבקעיראב(ג*3

ס״שהתויגוסיללכוםירוט

אדריפיגברםדחאןילרבי״רהמברהמ

ןורכזספדנו.בקעיבשלעבןואנהדימלת

תוישרפהרדסלעםישודהל״וברהלבקעי

.הברהםישבתוטישל׳׳יהו

׳יגנש׳ןקחצירידהמקחציראב(ג*9

התיהויקינולאשינברמדחא

םישורדאוהוו״תםלשוריק״העבותחונמ

.חוישרפהרדסלע

תורטפההלערואבקחציראב(י20

ק״דרוי״שריפונימימ

םעמבוטברבחמהברהרואכולאמשמו

..תעדו

ברהלדפסהישורדיחי־רראב(ה2*

.׳זגה'יננש'ןי״רהמ

רוצקבקעישרשיףיסביחלראב(י22

לימא׳נ׳ןי״רהסברהישורד

06(ד•ונימסש(ג•׳ננ';ש(ב•סיפאילו(א

.ג'6סש(י•נ'6הש(ה•׳5
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םידפם

אוהו•ויט׳יסףוסה״אלאומשתיב.ה׳׳הגהה

׳ו״סשתנשספדנתיגהקדנדטושפרנד

ימקמסיהלאהלאהלעהשמס״רומברהולאו

.אבוטיכה

ותחונמהתיהרשאאתשיאהדארביא

רודחמצביכילארירבאלס״רומברהלש

יהזידוסברהו,נ״לשתנשרטפנשבתכ

ג״לםויא״מררוכפנשבתכך״תןמיסח״א

יג״לשתנשרמועל

תסמד׳׳נק׳יסה״אבהאורהיכנאו

מ״מו.ס״שתנשבותכסירומבתכשטגה

תיבהקדבהאראלס״רומברהיכרורברבדה

.רומאהרבדכןרמרביחש

והאראלע׳׳מסברהסגשילאבורקהו

תמ־קהבונבש״מיסלונמזבטשפתנאלש

דעםירוטהלעוירטחרביחברהשד״יהשירד

רבכשש״מךיתמהאורההארירשאכן״שתנש

השירדוםירוט׳דלעוירובחושענשהנכו״מויה

דחאויהשםשיתכסנוה״נשתנשספדנר״י

אלשרבדהבורקו,ברהרטפנשהנשםירשעו

טהבו.וימיבומוקמרעשלאווריעלאטשפתנ

ע״מסברהלעשישיייהויישיקהמכמןלחנתא

ן׳׳שברהוהוגישהםתצקר:אכתיבהקדב׳סמ

ךא,אצמיאצמההמהמרתויויארמבןנברו

.וימינישהטשפתנאליכברהלמהנולתןיא

ריכזהברהשרכוזיניאשאטהירסושלל״נןכ

.סינהקדב

ןטקהירפסביינעבינאיתבתכו(א

אלדא״ס׳יסןורחאסרטנוקבד״יהכרבקיזחמ

.ר״סבל״שמנוש״עהנשמםחלברהוהאר

רעשמינאשלדהינאיתבתכרשאו(ב

ןרמלעושקהםינורחאהרשאתוישוקהבוריכ

.ןקלשוםדקתיבהקדיבל״זןרמרבכ,ל״ז

לעךלמלהנשדברההשקהשהמלאמגודןיעמ

םינשלעהלאנקןייבהטיסדא״פמ״כבןרמ

דובכובתכותוקדוצםניאןרמאיבהשתויארהד

קדבבןרמדונממםלענורבדרתסהסיהלא

ןיאויסירטנוקבש״מכותויארהולאקחמתיבה

תומילשכתיבהקדבהיהשאהזתומכדקפס

היברדהוהינרמןרמדםינורחאהתעדהחנ

.רזומתויהליוארןכש

יתבתכיינעבינאאללכמאיתאי

תוהגהןרסרביהז־ריבהקדב(א5*

שודקהורפסבתוטמשהו

ודבאגשונבלהםדקהבראובםוףסויתיב

רואלאצישוניכזולאו,םיסרטנוקהפכ

יוגשההסכםיבשוימויהדרשפאתופילשב

'.ןרפלעוגישהש

ובתכנתוהגההשתחכשמדןינמזדעדו

ןמיסלךיישהזןמיסלבותכדיאמוןמוקמבאלש

רבכו•ו״כר׳יסב״מח״אבבותכדאהיכרחא

חיטהשג״הנכברהלעגישהשודקדחאיתיאר

היהאלשותמדקהבתושדחםינפלעםירבד

׳זגהברהוילעבתכוםירבדלשןשרשבשפחמ

ו״כרןמיסתיבהקדבירבדקיתעהאוהסגיכ

יירהמברהוגישהןכוןשרשבםירבדההאראלו

םימכחתנשמרפסנונבברהש״מכזיגאח

.ג״סןמיס

׳יסםשיריישבומצעברהרבכשנמא

אלשבתכנשז״עריעהוהאראוהףאויכו

תהגהייק׳יסד״יג״הנכבברהכ״כוומוקמב

.ג״מתואי״ב

רביחשרחאןרמורביחתיבהקדב(ב

.ביעשירד״קףדד״ידודתיב,הנשמףסכ

ורביחע״שכ״א׳זנהיריישברהירבדישלו(ג

המכיתאצמלדהינאו.תינהקדבומ״כרחא

ע״שבומ״כנס״במרהןושלהיגהןרמשתומוקמ

׳יסח״אםהמותועטבםירפסהתחסנכוקיתעה

ח״חז״טנןייעו׳חןידג״לשןמיסד״יו׳זןיד׳ג

הנהונתזינענונבתכשהמךא.ד״יבי״רבו

ןכוםדקומןינמזורתואמע״שדןינמחתמא

ןקתןינמזדנ׳׳א.תיבההדנומ׳׳כןכוייבומ״כ

לדוגלהיתעדאהוהחלןינמזוסלוקש״מ

ןידהילעבוםידימלתהלועווהבקיסעד׳וכתלמה

אלהש״נכבהלעתורומשאשארלדועףסונו

.עדונכדיגמהםעףיסכי״זרב

ג״חבקעיתובשת״ושירילאבהתעו

ןמיסבבתכשל״זגרהליתיארובורקמשסדגש

רדסלאנידדאסמעלןרמדרירשאכדה״ל

לכמרזחהשעמלהכלהעובקלע״שבםירבדה

לעסיקסופהירבד׳יפומ״כיויינבשריפשהמ

תולתלשידליעלש״מיפלש״כו.ד״תהזןוכנ

.ל״שמכדבאנותינהקדננןקותמהיהרנכד

לענם״רומוהאראלתיבהקדב(י

•׳ז>נילו(נ•וימנ׳גש,(א•גייאיגש(ד•׳ינ'לו(ג•נ׳יםש(ג׳אייאיגב(א
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ללכךרדץגיאלשארוקהיחשןיאושורישב

תויהלןכלו.הרוההיזריקסעבוירבדיכ

ן״יריהזמןהשובלילגסייולנהרותירחס

םימותסוירבדהמדצבדגיעאושסנהםיריאמו

םצעבןוילערתסןיבהלונייהדאמםימוחתו

ןתנוכתמלעוןיירובלעםירבדהןכותעדילו

ישמא״כםירבדהונבויאלוהבראכירציאדוד

רכינתוללכבסרנ•ןיבמלבקמןזאללודגםכח

םשורםישועםירבדהוןיאליעןיזרןתויה

.הלעמלםינוילעסהישרשב

׳ישםייחהץרא׳סביתיארהתעו(א

לכיכל״זםרמאמאיבהשנ״ערומזמסילהח

שרישוםישדקשדקםירישהרישושדקהרותה

ךאדוסהרכינוניאוס״דרשהבשיהרותהלכר

םישדקשדקאוהןכלויולגבדושהםירישהרישב

.יתוינעביחבחכשד״עאוהו•ש״עהזבךיראהו

ןייע,יריאמהוגיברלהריחב(נ54

ןייע),ד״סבם״מתכרעמב

•א׳חב(ריאמתיבלהמידשדגםחנמ׳מ

א״מנח)ןייען.תוריחבה׳0*55

•(׳׳יכי1,תורמהתריחב״56

המורתילודגברהסםיתעלהניב(ג57

,םיקותמומידסחגםישורד

.(חנוהכיתב)ץיע,תובאתיב*58׳

רירהמכרהלת״ושםהרבאתיב(י59

ק״קםןהכהםהרבא

םהרבאתיביינביתיארדועו,שטשוסאז

ל״שסכאנוגעלעאיגנח׳ןא״רהסברחל

.(איחנאיננח׳ןםהרכא׳מןייע),ף״לאהתכרעס

שדחספרגהתעםהרבאתיב(ה*0

א״לפלפמ״חלעשממ

א״רהסבאשישקרס׳ומהברהלא״תכירא

.ה״הלזלארשי

לבלעלודגחתפמןרהאתיב(ו**

בושחםירפסו״למארקמה

.דאמךרצגו

דודוגיברלודגהברהללאתיב(ז׳•ג

ידם״רהמברהוריכזהיבככ

.הרותרוא׳סףוסבוגאזגול

י״כםיתבהרפסמקלחלאתיב(ח׳*5

•נילסש(ג•*ילניגש(נ•ג'•אילו(א

>'גשפ(ז•׳לסש(ו•איכסש(ח.׳נ0ש(ר

י'ו01(ח׳׳האילו,יע

רחאלשוירבדןקתע״שבדןינמזדיסירוננוקג

ןידהנחכתיבהקדבבןקהשארחבארודהמ

•נאסגוךחיחחשימןיאיכסגהו•ע״שנ

ע׳׳שדנחכשיריישברהלמיתקשקשריעצה

תכרעמא״חג׳׳השבש״מכתיבהקדברחאורבח

ר:פאמ״מ,(וידע!חילשןייע)א״לחואן׳׳יש

ךרדכןקיתכ״חאואסידקהתוכלההזיאל

.סיחעדאהיהאלדןינמזוםירבחמה

ברהמדמחנסרטנוקתיבהקדב(א53

ןיטיג׳להי״בלעםייחתרות

.םישורדשדחהידארוג׳םףיסבסםדג,׳ונו

ןבאיגוחג׳ררביחשרפסריהב(ב55

׳,לבוקמלשאר׳יהאוהוהנקה

א״רהמבתנשיתיארןנ.י״בשרוירחאו

הארנו.ןשונןשירהזבבותכאצמשוגיות

הלבקברפסרבחלליחתהאוהשאוההנוכהש

סהל״זרירבדלכשסנמאףאהיכ.םיסרפב

איעררמאשומכותמאהתמכחלעםייונב

ןיזרלעדסיחנדומלחהלכדשוריפבאנמיהמ

וניאשדאמםירבדהושיבלהמ״מ,אחיירואד

לבא.הרוההידוסםירבדמהסהיכללכרכינ

רכינשרפסרבחלליחתההנקהןבאיניחנ׳ר

•תודוסםהש

לאששדחאליכשמליתבשההנושתוזז

הזהדומילשל״צזי״ראהירוגובתכרשאלמ

ל׳׳נזברהוהשדקלושפנהריאהללודגןיקתאוה

לשןיפדהשמחדומללהבושתלעבלןיקתןתנ

רמאקיאמעדיאלדג״עאסוילכבהרות

הארנו.הנקתלושפנהריאהלאללהוזהתאירקד

לערתויוזהלוגסובשיהזהדומילאקוודיכ

והכהמבאלפאוהוארקמודומלתוהנשמדומל

ולאןהנשמלסאוארקמלסאהרוההלכמלודג

לכיכקפסןיאיכעדוליתרמאינאו.וירבד

םימורמאוהוסרואשנהשודקההרותבדומל

הניביאדותותימאבהמשלהיהיסאסרפבו

דחימותומליעהןקתמוויתולעמםימשב

דומללארבגת׳׳ביחויזריראמוליפאו׳םידודה

רבדרשאכומויבםוירבדהכלהוהנשמארקמ

.ונממוהשעמכולינזייראהוניברושדקב

הנשמוארקמהשונייההזהדומללדגרשאםנמא

םהנרכינוניאודאמםישבולמסהדומלחהז

הרותהידוסכרבדמשהזןכאל.ללכדוסה

•׳נסש(נ•וימנ';ש(א



חםירפס:
1תכרעמ

.שדחתיבלעבןואנהלתובושתהפב

תושדחשדחתיבתובושתוספדנשדחסו

שדהיסקתתנשבץעראקריעבקלופב

ונפזינואנםתובושתהטנוהסכהזץבוקב

.הכרבלםרכזונתחווינבטו

׳0)ןייע,םירוטהלעשדחתיב*

.*יחב(אקארקקיקנדיגאלאוי

ינידביריאשהברהמרובחדיתיב(אצצ

.ייכויתיארםידיתליטנ

׳טןואנהסתוטישהדוהיתיב(נ*6

.שילאקק״דבאןסינןבהדוהי

םירוט׳דרדסבת״ושהדוהיתיב(ג*יז

ד״באשאייעי״רהטברהל

ש״רהטברהדיטלתרייאזנלאקיקבט״רו

קקשהיהו,קידצירפרבחסהברהרורצ

וספדנשוירפסבורסהארנכהרותבלודנ

אובלהכזויטיףוסבו,ייכבולשירשאז

דובכותחונטהתיהוויתםלשוריק״העל

.ה״הלז

ברהרביחלודנרוביח׳התיב(יצ8

ץבקלאןבש״רהסלבוקטה

שוריפישישרש׳סבש״טכתטאהתטכחב

.םירחאתוםוקםבותור

תיביתיאר,ליזןרסלףסויתיב(הצ9

.י״שתנשהפדנשח״אףסוי

רמאאוההדינמהי״עולרמאנהזהםשהו

.דינמה׳סבש״עט״שואףסויתיב־קובחארקה

האריוהמכחבלודנסראמיתלבקשעדו

רודבהלנתנשםינקזמלביקשלודגברמלביקש

סהמטהישודקלכוייראהוק״מרהויהשליזןרמ

םיכירצויהרודהיסללארשישאימשדא״תטיס

סהישרשהלניוםינידהלכץבקישהזרפסל

ותואבו.אתכליהדאבילאאתחטמשיקיסאל

סהוהזלסיוארםינברהשלשםיאצמנויהרודה

ברהוןרמברהוקצאטימטףסויר״רהמברה

׳וזהכאלמליוארהיהםהמדחאלכוליבירהמ

שודקהןרמי״עתדןתנתוםימשהןמומיכשהו

וירססמהארנרשאכוהרתיהותטתונטינפמ

ןייע)א״־בש״מכו׳ן״יעהלאה״שוחהםישודקה

יראדנסלאא״רהמברהםשמ(יראק•הוי׳ט

ןרמךרדןיאדבתכשס״כףדאנוניטסרטנוקב

סש(י.דיסםש(ג.מ׳נ6ש(ב.גיסנ׳;ש(א

.ונינ6:(ה.סיי

ת״ושבו.(!ילה1?םיתכה׳סןייע)ביחבזפרנו

םיתבהרפסריכזטחיכןםיסםתילהא

.שיעתוכרבינידב

טייבסהברהרביחםיהלאתיב(א**

קרפשוריפורסוטותושרדט

.איציניוובספדנוהריש

רבםהנםוניברלהריחבהתיב(ב4צ

ולןירוקוריאםתיבלהטלש

סירןייע)ביחביתבתכרככ.יריאטהברה

ויקספםהשרובחהתוהם(איחבידיאזוה

דבלטו.ב״שעתותבסטנילםישהרדסכ

התערואלואציםינשהזרשאהלינםיקספ

וספדנואבוריאםלשטשההחרזבורקט

ן״םנש,ריזנ,הטוס,םירדנ,תבשיקספ

תוטבייקספסניכיתעטשו.ר״יאיל

,בורקטיקינולשביספדנל״זיריאסהברהל

.לילעבוארנאלאנדיאהדעסנשא

תכססלברהיקספונידילאבבורקסו(ג

.איעייקינולשבספדנותומבי

ר״רהטלתוינשמהשוריפדודתיב(י46

ספדנידלאנירוקדוד

תוהנהל״זוליתיארו(ה.םררטשסאב

,י״כע״שיקלח'דלעםינידישודיחו

לודנהברהלםירוטהלעדודתיב(י־**

ט״רור״באדודףסויר״רהט

.םיניד׳יחוםירואבותובושתיקינולשד

.(הנוהכיתב)ןייע,ןידתיב*

ש״רהמברהורבחהפיץדתיב(1*9

.ספדנאלוויתובושתטהפי

ת״ושהדמלשידישונידתריב(ח$0

ברהלםירוט׳דלעתורדוסמ

האישניבדאתלישושאשישקרמלודנה

לעשארה׳׳הלזודיינאלהטלשרייהמ

.ה״בצנתץירא

(יזנבומאילילה׳ט)ןייע,ללהתיב*

.איחנ

.(הנוהכיתב)ןייע,דעותיב״צ2

ת״ושוספדנםינפלתאזשדחתיב(ט55

.עודיכשדחתיבברהל

םהבשיויארתבינואנתיושוספדנבושו

•׳גנ׳לו(ג•וימאילו(ב•סיינ׳גש(א

.וימניגש(ו.י׳יא׳לו(ה.׳ינ';במ(ד

.חייסש(ט.ו׳י&׳לו(ח.וימ0ש(ז



םירפסב
תכרעמ*6

דבלמע׳׳טסהרביחשהפסוהמ״חבוהשירדו

.תיבהקדבום״ד

ר״רהמברהלת״ושבקעיתיב(א60

.ך״שברהןמזב׳יהובקעי

ע״שתצקלעי׳׳כרובחקחציתיב(ב6*

ר׳׳רהמדיםההברהלח״א

.קחציחישרכחמהברהן״וני.

השירפוהשירדירובה1ןרשיתיב־(ג63

.לארשיתיבארקנהירוטהלע

ר״רהמלתושרד,־לארשיתריב(י.65

דחאבורקתשנבגבלארשי

השמינפברהוהלודגהתסנכברהל

.אנידנטשוקבוספדנו

ר״דהסברהרובחיולהתריב(ה64

ודכנץיוורוהיל״גסהיעשי

יללכלעיה״לשלעבדיסחהןואגהלש

ירטוליקשוט״חמםיגםיםהזיאלעווגיפה

.ך״שהלע

׳ותבסמתצקלעתוטישיולהתיב(י6*

יזנכשאיול■ר״רהמברהמ

.ב״צת׳שאווקלאזבספדנ

.(יוימהילא׳מ)ןייע,יולהתיב*66

ד״יע״שלע!־דדוהיםחלתיב(ז67

רעשתוהגהםעדועספדגו

.םירפא

.(הנוהכיתב)ןייע,שרדמהתיב*68

יקספמןומדקרפסאוהדעומתיב(ח69

אירהמברהיגקזרמוןיניד

הברהאיבמויתוהנהבה״הלזיאלוזא

שדחירפברהםגוונממןינידישורח

.םעפהזיא.וריכזמ

.(׳בםית־ה׳ס)ןייע,החונמתיב*70

תושרדו״טיידיאיזועהתריב(710

ספדנלאיזועהדוהיר״רהממ

.ד״סשתגש

ןמינבברהרביחרזיעהתריב(י72

ע״באדהלע׳יפאזוניפםיא

ח״בשהותוכיראבםיבותכוםיאיבנ

ולשיו.דאמותמדקהבע״בארלחיבשה

סש(ר.ויכסש(נ.נ׳כ05(ב.גיכנ'גב(א

.גילסש(ז.ויכסכ(ו■ויכסב(ח•סינ

•וליכאילו(י■ןיאכניגש(ט•נ6'ג5(ח

ותנ,שמוסיחוזכאללקסופבימתוניברפסל

ה״אבוחדמהנישרשאו•סי־ישחתנשמהסיה

חרכוהל״זןודרוומא׳ירהתבושתלעו״.יןמיס

א״חט״יבמהברהריתהשהיהשהשעמםושמ

דמעףסויר״רהמדיתכז״שק׳יסבוו״סקןמיס

ףסויתיביניבראוהשילרמואיבלו,דגנמוצ

ייניעבינאו.ידאדנסלאא״רהמברהל״כע

ירהבבלבשםירבדלךרוצןיאוסביתבתכ

ס״לאשסימינידבןרמתובושתבןריאבשרופמ

ברהלעןרממרבדלתובוכתהברהוצבקנסב

.ש״ערודהילודנתובושתוונ״ינמס

אירהמברהשיתיארברןמזרחאו

ש״מכןרמתובושמודיבויהאל׳זנהירחדנפלא

שמריכהלוונמאש״עד״יקףד׳זכהסרטניקנ

וניאשרפסמתושקהלןיאו,רפסבבתכנוובל

.ולצאיוצמ

ועמששהאריוהרותינקזמיתלבקשעדו

ח״רהמשידקוריעלודגה.גרהשידקהסמ

הספבןרמללכלעשידיבהלבקשאיפעלאובא

צ&רשימיבידומעהשלשידחאתכללהנלה

בורקומינסהיוכוש״ארהוס״במרהוף״ירה

הימושבאלגרמהיהךכוורודבםינברסיתאמל

אוההנהןרמקספכהשעישלכיכ׳זנהנרהד

....םינברס־תאמכהשומ

תיב׳סרואלאצירשאכשיתעמכדועו

ונעממהז׳סשל״בירהמברהרמאףסוי

סכו׳ובודמליאלשוידימלתלערזגותואיקבה

רמואהיהאוהוםירוטה׳סוינפלםידמולויכ

אלסיטיהזאמוש״שהמןידלנלחתפנרוקמ

ןידריקמסושל״נירהמברהמםלענשעריא

דחאסויתרכזנההרזנהרחאו.ותואיקבבורב

תינבוילנרווידיאצמאלברהודחאןידודמל

רחאשופתבחרטותואיקבהונממםלענושרדמה

ל״בירהמברהרמאזא.אצמאצושפשפשישח

טשפתיףסויתיב׳סב־םיצורסימשהןמשהארנ

ןידהסוקמהיאואצמססתופבו!וזמונלםליעב

איגיכהיכהאריכ!הרזגהםהלריתהוס״שב

ונממהרתסנוהמלענוולצאהעודיהתיהאיהה

.ל״זןרמלו״כזולםימששותעדבןדו

שדחמספדנהתע,ףסויתיב(א

תושדההטמלתוהגהשיוטרופןרהידב

השירפשיהיאבו,הדוהישגיוללכבו

י׳0נילי(א



טםירפסי
1תכרעמ

תהפשספאוהשבותכותמדקהףופבי.ש״ע

לשודודווברךילרעיההשפר״רהםןואגה

.א״טרןואגה

שודקהברהרוביח,חונמןב(א80

ןושמשר״רהפלבוקמה

ןידיןד׳סלותשדקהבוריכזהילופרטשאמ

׳יפ;דהגהמרביחשביתכו,םיגרקרפס'יפ

יזרתורדאהלע׳יפחוגמןבורהזהלע

.שיעןיזרד

תורטפההלערואבףסויחרופ[2(ב81

ףסויר״רהמיזגכשאברל

תגידטוליםאקק״קדמ״רוד״באל״זסעה

םשובחררואבאגהושדחמםפדג,ןיםעה

.קחציר״רהמרבחמהברהןבסתוהגה

פיגידישורחרוצקףסויהרופןב(ג*2

ובוקי״רהפלפ״חה״אח״אלע

ףסוירירהמשידקוריעלודגהברהרבג

.א״עייקיגולשבשדהמספדגל״זובוק

.(הנעשתג*צ)ןייע,ףסויתרופןב*85

ס׳׳דשרהמפםישורדלאומשןב(י84

.איציגיובםפרג

לעסרטגוקות״ושסה־םאינב(ה8צ

םישורדתצקוןיטיגתוכלה

ארבסהוןויעהרשויבםסרופפהברהל

*אגידנטשוקק״קרפירוד״באפחויסא״רהפ

ע״האלערוביח?־ובוהאינב(ו86

י-״כןתגויר״רהסןואגהפ

.ספרגאלןיידעו

דיסחהולודגהברחלןרהאינב(ז87

ת״ושםהואפפלןרהאר״רהפ

תוכלההזיאלרואבתצקופ״הליכיישד

ף״לאתכרעמה״גתואא״חבעו,פ״הרוט

ברהת״ושבו.(איחבאפשיג;דהא׳מ!ייע)

המכולשישדחמתוספדגההלודגהתסגכ

.ג״הגכברהםעירטוליקשותובושת

רדסלעםירדוסמםישורחרודינב(ח88

וטקלנוורבחתנשםיבכרה

.ןוקלאפר״רהטברהיבתכמ

תוטישוםירוט׳דלעייהינב(ט89

■׳גלינ(ג•׳לנילי(ב•מ׳פנ׳גש(א

ביגשמ(ז•׳0ניל!(ו•ויששש(ה•וישניגכ(ד

•סיל05(ט•(>')נ';ש(ח•׳ואילו,וניי

5(ב׳ח)

םיבטרהתונושללערובח׳זנהברהל

.ת״ושו

לאומשר״רהטברהלהאורהתיב(אדג

םוקמהרומןורחאןיטגירולפ

תונושלתצקוחמקהטקלר״עםיגורחאהמ

כרהלשדחמםפרגיכיתעמשו.םיבסרה

.ת״ושוםישורדלאוסשתחגמ׳םליז

ר״רהסבדהלתובושתהמלשתיב(2ד4

[ק״ק]סופד(ק״ק)ןוסחהמלש

.יקיגולש

ספדנוה״אע״שלעלאומשתיב(ג7צ

יפאארקנוקקוחמתקלחםע

תיביכ,ארתבארודהפהאיהוזויברבד

יבובתיגשהלןיאאפקארודהפלאופש

הנישוערגוףיסוהופצערבחפהברה

יפאבתספדגהאיהוארתבארודהסכ

.יברבר

.(עדחרוא)ןייע,הלפהתיב*76

רדנסכילאט׳גה)ןייע,רושרוכב*77

•איחב(רושרדנעם

רפסאילטיאביתיאר,עשילאןב(יד•

׳סספםיקרפהזיאלעי״כ

,עשילאןבתוכלהיקספסשבותכוןישודק

תויגוסהשוריפבבתכרבכדרפאגסשו

׳זגה׳םהפריכהליתלוכיאללבאךרואב

.וגפזווריעםשווסש

םדרטשפאבםפרגרפס,דודןב(ה79

לעתוגשהאוהוט״פתתגש

רטע׳סבוגאזגולידםירהבלבוקמהברה

םשרכזוהאלו,אטוזארדאהשוריפןס

םיפדהאלו.רפסבבותכאלרשארבחמה

.הפוסבהשדקהבסשש״מכרבלהאמאלא

ר״רתמאוהורבחמהםשוגעדים:סא

ש״מכםדרטשסאק״קטדודר״פכבילתפנ

.ותפדקהבתוכרבלעג״הךרבערזברה

ול׳יהיכ'זגהילתפגר״רהפלראפחבישו

הלגגב׳זגהרובחכםיפעפףלאותהתפאב

היהאלותודיסחוותועיגצבורפו,רתסגבו

ובוהא׳זגהךרבערזברהלא״כהלגס

'דףדותפדקהבזפרופשו.ב״שעושפגב

לאושהלאשיסאוה״דב״עהסדקההמ

סכ(ד■דילשש(ג מימשש(ב•וימניג:(א

•אישש:(ה•ד׳יי



םירפס
בתכרעמ*8

תוישרפהרדסלעהרותירדח,םיקלח

.ס״שהלעדוסלתדירדחותוליגפשםחו

תנשבהניכשינפלבקליתיכזלדהינאו

יתיכזו,הוצמתוחילשבירבועידסח״לקח

ותומלשוותונתונעםוותרותמםסבתהל

.ה״בצנתהידיבטיקנא״דסחב״ר

ר״רהמרביחסרטנוקתיבהןינב(א100

תיבןינבןינעבללהלאיחי

ךותבוסיפדהכ״האו.ספדנושדקמה

תדוצמודודתדוצמארקנהד״בלושוריפ

.לאקזחירחאןויצ

תותכסמלעשוריפעשוהיןינב(כ101

םירפוסתכסבמץוחתונטק

.זנכשאינברמדחאל

ןתנר״רהמברהלהמלשןינב(ג102

תכסמלעהטישל׳׳זזאמ

.אתכיראא״לפלפבןירדהנס

נ״הנכברהתובושתייחיעב(י103

םייחץע:תומשןהלארקו

תעדהץע,םייחחראליכיישדת״ושל

רדהץע,ה״את״ושלןנהץע,ד״ית״ושל

םיצבוקהעבראוספדנהתעו.ם״חת״ושל

ןתואד״יתובושתמדחאץבוק,ויתובושתמ

יולןבלוק'םבןהלשתוחתפמהוספדנש

ת״ושתצקםנותובושתדוע;הילעףסונו

םיצבוק׳נו,םיטעומםנהוה״אליכיישד

ראשולגתנאלןיידעו.מ׳׳הת״ושמ

.ה״אוחיאתובושת

לע׳יפייכםהרבאתירבילעב(ה!04

.םהרבאלדסהה״זםלארקמה

םעספדנוד״בארהבשפנהילעב(י105

.א״בשרהלשדקהתדובע

וילעה״זרהתונשהוספדנםימלשתדות׳םבו

כ״חאו,תויעטהובריכשפנהילעבתוהגהו

יוגשהםעהגומשפנהילעבוסיפדהןילרבב

ח״יףדאמויב׳סותהוהוריכזהו.׳ובוה״זרה

דודרבםהרבאוניברלשודוסיבליזוב״ע

.ש״עיוכושפנהילעב׳סביתאצמל״צז

ןיצנוצי״רהמבתכרמאשךורב(ז106

ל״זו׳א׳יסעשוהילהלחנ׳םב

ורבחרמאשךורבארקנש׳ארובחביתאצמ

א'לו(ד■׳וב׳לו(ג•ניכא׳לי(כ•־זניצי(א

•׳סא׳כש(ז•ז'לסכ(ו•ויעניגב(ה•׳נ

דאנלאםייחרירהמםסרופמהברהמ

אלפומהברהמתוהגהםשו,םחנמר׳׳הטכב

לוקקרפבהיהנהלכויראדגאפלאח״רהמ

ש״רהמברהדימלת׳יהו(א.הברמהר״יה

יזאגילאםייח׳מןייע)א״חבש״מכיזאגלא

א״רהמברהמדימלת׳יהםגו,(א׳חברימזיאמ

ןרהאר״רהםברהו.ןרהאינבלעבאפפל

ותבתביושג׳יהןרהאדילעבידאדנפלא

דיבריכזמשכןבלו,ייחיגבברהלש

ינקזרמומשבוארקייחינבברהלןרהא

.ו״תיבןיקזהיהיכ

שאייעי״רהמברהלהדוהיינב(נ90

.םיבטרהתונושלות״וש

•איחב(ייר׳ןהנוי׳מ)!ייע,הנויינב*01

הרותהלעםישורדףסויינב(ג02

לאיחיףסוירידהמברהמ

.יקינולשינברמ

י״רהםכלשדחמספדנףסויינב(ד93

םישורחשיםשוינממןהכה

יתפרצחמצרידהמםילודגהתורואמהמ

קחציר״רהמובייטםהרבאר״רהםו

.דעייחלםלוכרכזוהרבמול

.א'חב(ןוששבקעי׳מ)׳יע,בקעיינב*9*

ברהלת״ושותושרדקחציינב(ה95

ןייע,ןיגהקחציר״רהפ

קח*י׳מןייע),ו״קתואד״ויתכרעמב

•(איחבןינה

השמברהלת״ושהדשמינב(י96

.הגידנטשוקדד״באןוטלש

ןוייחש״רהמורביחלאומשינב(ז97

■אוהום״דשרהסלשותבןבי

תוכלהמטעמומ״השירמתוכלהתצקלע

םוקמןיאו.ת״ושותובורעתתוכלהוט״י

תורודהרדסבהזבקפתסנשהמבקפתסהל

.ךיראהלןיאוב״עה״סקףר

ריכנןמינב׳מ)ןייע,באזןמינב*91*

.איחג(איתתמ

אתלישושןואגהל,־לאיראןינב(ח99

לואשר״רהפהאישניבד

ינשובוםדרטשמאקיקדריבאה״הלז

,נ'׳ניגשמ(ג•סיסניגש(ב•דיויאילו(א

•זילס;(ו•וימניגש•'ססב(ד•'חא1ו

•ג'כא'לו(ח•י'יסש(ז



מירפס־:

[ת0דעמ

תרובדרמותרוצקאוהוםהרבאלדסח

.ל״צזק״סרהרביחש

א״רהמןואגהלםהרבאתירב(א!10

ןואגהלשוייאל״נסץיוורוה

'טןייע)ףילאתכרעמספדנבש״סכה״לש

יסב.תיגשספדנו(איחבץיוייוחיולהםהרבא

ךאןושארסופדבה״לשהלשםימשהרעש

.והוטימשהםימשהרעשתיגשםפדנשכ

י׳׳כםישורדםיהרבאתרירב(נ111

ברהלםיפירחוםיקותמ

ינברמדחאחמצםהרבאר״רהמקהבומה

ן״גםהברהלשונידתיבמו״תםלשוריק״הע

ונמסםיברדהברהאיבמו,ייכםיתיארו

ראשוםייחהץעבא״חרהםונרודחפומ

ברהלשונבאוה׳זנהביהו.םירפס

שפדנבןייעוחםצבקעיר״רהסלבוקמה

ןתנוהי׳םבהשמרידהמןייע)ס״םתברעס

.(איחביטנאלאג

ברהלי״כהדגהה׳יפיולהתירב(ג118

,ץבקלאןבש״רהמלבוקמה

םירצמתאיציידוסבםיקרפו״טםידקהו

.הדגהה׳יפםדוק

תורודהרדםבתכהחונמתירב(י113

תירבל״זוג״עה״סקףד

ידרפסהןוםרמקחצירבםהרבאיברהחונמ

םיכאלמתומשמוהלבקבקומערפס

החונמתירב.תישעמהלבקוםהיתולועפו

ןיארנו.ל״כעי״כהלבקןואניאםהבר

׳יארקנהםירפס׳בשידברהרבםדםירבדה

םהרבאיברלאוהדהא׳סהחונמתידג

יסו,ש״מכח״תתנשבספדנוה״טאגארנמ

.י״כבאוהוןואגיאמחברלהחונמתירב׳ב

םינשןאכןיאשןודאהחלסיהזהרבדלו

ןיםתימשיקר,ספדנהאוהודחאבאוהו

ספדנבש״מןייעו.ןואגיאסחברלותוא

.(א״וקכהלבקןייע),ט״סףד׳קתואתכרעמ

לודגי״כביתיאר,החונמתירב(ה

טעמבוהישותלםילפכספדנהמדאמרתי

שיספדנשהמבוויצחאלאספדנאל

.דעברפכיבוטהיהוםיפולחותונורסח

ןושלהלעשרפסהשארבבותכשהמו(ו

שש(ד•וי׳סש(ג•גיעסש(ב•ניעגיגש(א

•׳גנילו(ו•׳;א׳לו(ה

יוכוקרובנטורמם״רהטןמזברפוסיזנכשא

.םשןייע

ההכדיידילאבריעצשיאיכנאו

יולבוןשונןשיתיזנכשאהביתכסרטנוק

המדקהבורמאשךורב׳סאוהשםשבותכו

רזעילארבןושמשר״רהמורביחשבותכ

םותיןטק׳יהשםשלערמאשךורבהנוכמה

רקבברמוא׳יהםינשהנומשןבוםאובאמ

דעתסנכהתיבבםיענלוקברמאשךורב

.רסאשךורבוהוניכש

רבדודר״רהמתבושתביתיארהזכו

׳יםל״שרהמת״ושבהאבוהשימולבהשמ

.רמאשךורבןושמש׳מובתכשז״ל

ןמיסח׳׳אי׳׳בהןרםלתיוההזחםרב

םכחלסרטנוקיתאצמשעדובתכשו״ל

יוכורמאשךורבקחציר״הומשןורחא

סרטנוקהלעבםכחההזשהארנו.ש״ע

ויצלחיאצוים׳יהןורחאאוהוןרמאיבהש

ראשנו,׳זנהרסאשךורבןושמש׳םלש

.וערזלבלרמאשךורביונב

׳ושתביאורירחאיתיארםולהםגה

י״ר־סתובושתבהאבוהיגוברגהמלש׳מ

עידיל״וובתכשד״יקןמיסי׳׳כורטםאק

ד״הסכשודקהודיסחהםלשהםכחהשיוהיל

ר״רהמורביחסרטנוקאצמיזנכשאלאיכלמ

.רמאשךורבהנוכמרזעילאיברבןושמש

ח״אהברהילא׳םביתיארהתעו(א

׳סביתאצמליזובתכשט״טק״םב׳׳ל׳יס

שוריפהארנוניאםהרבאילורמאשךורב

ךורבכ״אדיתהמתו,ש׳׳עיוכוםלועה

יתיארשדע.אוהםהרבאדהיראמרסאש

הנהול״זובתכשז״לקןמיסל״ירהסת״ושב

והיגהשםהרבאר״הדוסיןיליפתהןוקתב

ותואו,׳וכוראיברמאשךורבןושמשר״ה

רבחמהקדקדדאמיכאוהאבססדרוביח

,ש״ראההטקשהחנו,ל״כעהיגמהו

וגיברןואגה)ןייע,יליחברפס*107

•איחב(יאליזרב

,קשמהתכאלמדאתיירב*!08

•(שרדמ)ןייע

ףוסבה״זמלםהרבאתבירב(ב109

•׳58:(ג•׳מןי*(*
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תכרעמ

ויתוהגהבהישותימרגההצעאילפהיקנו

.הרשבוהרצקךרדבםייתמאהוישודחו

הרותהלעתושרדבוטתכרב(א125

השמר״רהסברהמםיטוקלו

יבאאוהו.ץימק״קדד״באלארנץ״כ

השעמרפסרבחפהאפורהםלשהםבחה

.םלועישודיחותוסכהותואופרבהיבוט

יירהפוניברכהםכםהשיבוטתכרברפסבו

.אנידגטשוקינברםינברהויריבחוםינאזור

ריאיתוחת״ושברכזוההיבוטר״הטכונבו

ב״עח״נרףדתוטטשהבםשוב״צןמיסףוס

ר״הםכםלשהםכחהלעריאיתוחברהבתב

ןואגהןבינרוחיחאהיהל״זו׳זנההיבוט

,ץימק״קבד״בא׳יהשלארנהישמד״רהם

תנשינשנוויזבותנמלאאשנןואגהא״או

תנדבותכבוטתכרב׳סבו.ל״כעת״דכ

היהדםשבותכוט״יתתנשהישפנ

הארנכו,לשעהרידהמןואנהלשתיבח

לשויבאבקעיר״רהמןואגהמדימלת׳יהש

דאשוםשהארנכלשעהר״רהמןואגה

לעבא״שרהמןואגהמדימלת׳יהםג.יתכוד

.ד״ע׳וףדףוסבש״מכתוכלהישורח

ילתפנר״רהמןואגהל׳התברב(ב124

הלתנהמדקהללוכץיכ

הזו,םיערזרדסלכלעותוכרבתטישו

:תוטרפבתוטשםהלארקיו,תוללכבםשה

רובחבהכורעוהכוראהלתנהמדקהל

ארקהנשמס״שהלבתותכסמלתוכימס

תוכרבתטישלו,םימכחתכימסםשב

רדסלושוריפרתילו,הכרבוהשודקהארק

וגמירתו,ערזהךשמומשהזםיערז

.וספדנאתלת

ש״דהסןואנהסלאומשתברב(ג128

םיפירחםישורדרבונידיאק

תומדקהוםיהומתםירמאמרואבוהרותהלע

׳טןייע),ן״ישתואספדנבש״מכתוארונ

־(איחגרנונידייאק"לאומש

ברהמתור׳יפוהילאתרוםיב(ד126

.ל״זןהכהוהילא

בורקמהתע,שארםימשב(ה•27

שיוןילרבבהזרפסספדנ

•נימסנ(גיגימנ׳גפ(ב•נ׳יא׳לי(א

•'6אילז(ה.'נל׳נ(ד

יתיארםירפסתחפטמ׳סבונינבהנבאוהה

.ספדומהןונגסבןושלהובןיאשי׳׳באהםנ

ל״זחמצי״רהמשידקוריעברהש״מיפלו

כ״אי״בשרלםדקהחוגמתירברבחסד

.׳םהןמוניאוץוחבמה״הגהאוהאוהה׳לה

םידמחנםישורדםולשתירב(א114

וספדנסחניפר״רהמןואגהל

.מ״דפפב

םידמחנםישורדקחציךרב(כ11*

הכרבקחציר״רהםברהמ

.איציניוובספדנוהבוצםראינברמדחא

לכףסאמןובשחבתרוכרב(ג116

םיאצמנהשדקהתומש

ולשישרבדםשלכוב״אךרדםירפסב

,ומוקמשרשודצבבותכןובשחוןינמ

בקעיר״רהמלודנהלבוקמהברהורבח
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ירפסב(זיראפ)ץיראפלשהקיטואילביבב

.לארשילשייכ

תצקשדחמספדנםלועתועבג(ח10

תיראשםישורדוח״וש

ר״רהמשידקוריעלודגהברהמהטילפה

.ה״הלזו״בוקףסוי

,יולהןטינביברןמינבתרעבג(ט11

׳ינידהינמיסלכמםוקמהרומ

.אצמנבוניאוב״אפ״ערדוסמע״ש׳דמ

טקללצאוספדנה״אוד״יוח׳׳אםנמא

׳יחםעם״מםידגמירפשימ״חבו.חמקה

.ךרואברתויע״מס

רבףסויברהמ!־דרומהתעבג.(י!ג

הרומהלע׳יפיולהקחצי

ניש(ד.סילםש<ג־נ׳י0:(ב•וילנ׳גב(א

ניגש(ח•׳0נ׳לו(ז׳כ0ש(ו•שיינ׳גש(ה•גינ

•׳וםש(י•'ינילז(ט•מיכ



םירפם
תכרעמ24

דודברהלםישורדםיזוגאלשלג(א29

אגירגסשוקינברמיזוגא

.ןשי׳טשוקסופדבאוהוםינומדקה

לביקשםילוגלגםהתומשנילוגלג(ב30

לארשיברהמע״סרהןואגה

וספדנוא״םתתנשא״דפפבספדנוקורס

ילוגלגןכוהדוהיםירפא׳םבןועטש׳םי״ע

.ה־והיםירפאןנןועמש׳טמיגה״מתומשנ

.ב״אפ״עןוכגרדסרדוסמו

ספדגל״צזיי׳ראהוניברמםילוגלג(ג51

דודברהתיהגהבם״דפפב

׳םו,ףוסבםיטוקלוםיקרפו״לםהוטוה;ירג

ג״עהישוחלםילפכאוהוייכבוגשיהז

בושחאו.םיעגףאהפירדסאוהוםיקרפ

שריפאפם״רהמלבוקמהברהרדסאוהש

םגרדיסיארוביכדאמרקיהז׳סו.ן״כ

ש׳׳רהסדיב׳יהאלשארחבארודהמהזב

.עדוגכלאטיו

רעשרדיסלאטיולאומשר״רהמ(ד

׳גדועותומדקהז״להפירדסםילוגלגה

רשאו״חרהםלםיעגונהםינינעמחומדקה

ברהםטיםשהחונורחאההלאחומדקה׳ג

דחארפסבםרדיסוש״רהסןבלאטיוהשמ

ארקגול״צזו״חרהטיגינעותומולחלכםע

.ל״צזו״חרהמלתונויזחה׳ס

י״רהמלבוקמהברהרדיסםילוגלג(ה33

שפנתבישמ׳סרביחוחמצ

ארקוךרואברחארבחלףיסוהדועורוצקב

י״כםהינשיתיארו.כ״נשפנחבישםומש

.זנכשאירעב

.(יתבראתםכחיןייע,תוירקשהיולג*55

דימלתםהרבאברהל{־יזיזרילג(י54

םירבדובשיול״צזי״ראה

ש״טכר״שיברהלצאאצמנו,םיארונ

.ה״צקףדחולבונ׳םףוסב

רדסבאבוהלארשיץראתולילג(ז3ע

ספדנשםשבחכותורודה

ברהלסהוע״שהביבסהבוטנטבוספדנ

הבוטנסינברמדחאיולההירארוג׳ס

.ז׳׳מרהקוב

יזנכשאברלםישורדהירארוג(א2*

ופוסבוםדרטשמאבספדנ

ףסויתיבלעםייחהרוחברהלתיבהקדב

.ע״האםםינמיסתצקב

ינידלכרוצקי״כז־רותירכטג(נ211

טג׳סבביבח׳ןם׳׳רהסברה

ןוסגוטםהרבאברהמהפירדסבטושפ

םירצמבבשיתגוברעמהמאבשןורחא

.םירובחהמכםשרביחו

םירבדהוטגהיגידברשוקמטג(ג25

ברהלםירדוסמוםירשקג

.הלובהשמלאפרר״רהמכאלפומה

ירוסישארהרטעלרשוקמטג(י24

אלקשאוהוה״הלזברה

׳זגהח׳׳במרהלטושפטגרפסלעאירטו

.ג״ססלם״אריפסותלרואבופוסבו

נןיעייןאי״י׳ם)ןייע,רשוקמטג*25

.איחב(יזאגיןא

רייתהמןיטיגתוכלהלעטושפטג(ה26

ופוסבוביבח'ןם״רהסלודגה

םשול״זברהמםוצעלופלפבםיללכתצק

.יוכוב״ירהםלהצילחוטגירדסםפרג

ו״כק׳יסברהש״טכז״לחתנשורביחו(י

תורודהרדסברהיניעיסיר;יבמו.נ״עק׳׳ס

טנ׳סההאראלשהארנד״עה״סקףד

טנרביחל״זברהירומו.׳זנהטושפ

טגברהירבדלעךלוהבבוסרשוקמ

.ליעלש״םכבורקמספדנוטושפ

לעויתיארי״כ׳סתרואירטמיג(י27

ידימלתמרבוחץשיףייק

.ונממולבקשהממל״צזדיסחההדוהיוגיבר

ןושמשוגיבררביחתואירטמיג(ח28

בתכרשאןהןהוהרותהלע

איבה,יפסכףסוי׳רףסכילילג(ח156.

שידקוריעברהרוצקבוירבד

םשראובמכ

(ןורחאסרטנוקב

83(ג•גיכניג:(ב•י•6'לי׳ד'ינ׳נבמ(א

וינ(ז•ויכסב(ו•־ינםש(ה•נינסש(ד•א'כ

•ו'6ונ'לו(ח•וימ

קש(ד•6׳ל08(ג•'לניגש(ב•ו׳&ו*־לי(א

•׳סגימ(ז•׳ה*ילו(וימינספ(ח.ניל

.׳8ש:(ח



גיםירפסג
תכרעמ

םירהמשודקהברהלןישורג׳ס(א*•

איציניובספרגו״ריבודרוק

שרגתמ׳יהשיטלןכ׳סהארקנו.ח״שתנש

המווירבחוי״בשרד״עהניכשהדובכל

.רפסלעהלעהךרדבשרחמ׳יהש

תותכסמהךותבםירג׳סס,םירג(ב49

ס׳׳שמתאצומאיהתונטק

סדטנוקבארמגןייע)א״ששרפריעלשי״כ

ןוילעדשחבהיתםפדהויתיכה,(ןורחא

ברהו.ש״עתורלנרהתחמשםרטניקףוסב

ריכזמהאיבירוסאדד״יפוג״יפזעלדנס

הזיאדהזחתהתאו,םירג׳סםדימלשורי

סירג׳םמדיםלשוריבזמורשםוקמהרומ

הזיאשילבא,׳זנהםירנ׳ססבאצמנםש

תכסמדימלשוריבןמוקמהרוהשםיניד

.םתהוהנתילוםירג

תגשמהתבכרמברהלתיוההזחו

האיבירושאדגייפשדחמהתעספדגהב״ח

זעלדגמברהש״מכןוכנהול״זובתכש

םידג׳םמףוסימלשוריהלעךמסוגיברד

איהשהארנהיפכוותוארלוניכזאלונחנאו

תוחמשוםירפוס׳סמדאימודאתכםמוזיא

ןוימדכןכילבבבתופסונתונוציחןהשהלכו

ימלשוריבתפסונהגוציחםירנ׳סמהז

,םישדקרדסדבאנשוסכוגתאטהדבאגו

*וה׳זגהברההיבקיסעדהזןידז.ל״כע

ךותבילבבבהתיהשיתספדהשםירג׳ססב

>לאדאוההארגהו.תונטקתותכסמה

וארקםינושארהרשאתונטקתותכסמה

םעסחיםהלןיאיתוינוציחםתוסשב

םיגואגהשאלאימלשוריוילבבשירומלתה

ילבבדומלתלתוכומסתותכסמההלאוחינה

תרחאאחסגהתיהזעלדגמברהירבדיפלו

יא.ימלשורילהוכמסותיגומדקםירג׳םשמ

תונטקתותכסמהךותביטגהתיהימג

התיהשיגפמו,ילבבדומלתלםוכשסש

ימלשוריםירג׳ססהוארקתיגוסדקאחסג

אוהלכהוהיסו,אברעסמתתאדרשפאו

ריעבםפרגהתעו(ג.תוגטקתותכסמב

םירפוסתכסמ׳יפבקעיתלחג׳סאדריט

םירג׳שמםגשריפוץראךרדהלכתוזוטש

אררויפםברהו.לגרהתורששסרטנוקט׳זנה

•׳אניצי(ג•׳נסש(ב•ליו•נ׳;ש(א

4(•׳ח;

תונמבושחהורפסבל״זיולהא״בשרה

.וילענישמויולה

ספדנן״במרהללומגהרעש,לומג(אג?

םדאהתרותורפסףוסב

.ומצעיגפב[םג]ספדגו

•(ןורחאסרטנוקב;ןייע,ארמג**י

רירהמ)ןייע,תוידע׳שמלעארמג*59

•איחג(וייייריסהמילש

יאמקמדחלהרותהלע׳יפןגה׳ם(ב40

.רידתאזרחנעפ׳שבואיבמ

.יוכורסוממספדנןטקןנה׳סשיו

דיסחההדוהיוניברלםשובןג(ג41

ליזקיטשא״רהטוריכזה

׳פיכדרטהלעםשישנאישודחבאבוה

.וירבדבןייע,ארוקהיה

םיללכוםינידיקשפךלמהדןג(י49

יולהא״רהסברהלהרצקב

א״חףוסבספדנו,םעוניכרדברהןב

.םידרותגנט

תואירטטגוםיפורצזוגאתוגג(לי45

ףסויוגיברלהלבקהתמכחב

ץ״בעיברהו.ה״עשתגשםפרגאיליטיקינ

.םירפסתחפטט׳סבתוהגהוילעהשע

רבסוררוטוגיברלןתיבתוגג(י44

ןייע,הלבקביולהריאט

.א״עו״סקףדתורודהרדסב

תכרבברהוריכז.ך׳סןתיבתגג(ז4א

הארגו.םימעפהמכלאומש

.("נ׳נהאוהילואו),ה״דעלבוקסמרובחוהזש

םירוט׳דרדשבת״וש-םידרותגג(ח46

ברהןביולהא״רהטברהל

הדותםירצםבסירוד״בא[׳יהו]םעוגיכרד

ן״גםהברהןםזבדחאםוקטבהלודגו

ספדנבש״טכםרודיגברוביבח׳ןם״רהטו

ברהןגיוייהםהרבא׳מןייע),ףילאהתכרעמ

.(פעוניכרד

לעבףסוי׳סברהלםידרותגג(ט47

רבכשםשבתכוםידגמירפ

ו־נירילאבאלוו״בקתתנשאידפפבספדנ

.ולאתולילנב

נ׳גש(ר•׳נליכ(ג•אייספ(ב•ןי&נגיגש(א

וימנ׳;שמ,׳וםש(ו•גייניגשט,׳ג(*ילו(ה•דיל

.ו>נילו(מ•ניצניגש(ח•׳גלינ(ו•ש׳8



םירפסג תכרעט26

םיטפוש׳סהרותהלטלאומשזמרנורשסנ

יתאצמשהמםילוגלגהדוסקיתטאל״זונתכש

ריסמילולעהמהשםתצקוימובריסמיתלבקו

ןואגהדהארנדשדמהזהארו•ל״כטויאריל׳ה

ותואיקבףקותוםיקסופוס״שנותמכחונלמל״ז

זיגשהולהיהדהתיהתרחאדוט׳וירשסמטוונכ

•תומשנילוגלגוילאולגנו

לעבותכולבס״שיתיארארמג(א*

תלחתבשא״ששרפריעבףלק

םעם״בםרהםג״הץבוקכ׳יהיולכוזנכשא

הגושמוןשיבתכהו,האיציגיו׳דהגשםףסכ

ץ״יראםריעבבתכגוהזץבוקבדומלתהלכו

דחאליששהףלאלג״קתגש(זיראפ)

יכתויהלו.ץגאשמןושמשוניבריבורקמ

אלתכללזפחנדודיהיוינאישהץ״חגה

בגאו!יוגהס״שהרואלהברהתוגהיליתיכז

תלחתבתואחםנטעמיתקתעהיאטהר

םשבףסוירעשןטקה׳סבםיתאבהותוירוה

ףוסבלאגתגןברקברהו.ףלקלשארמג

.׳זגהס״שסתואחסגאיכמורפס

רדסותוכרביתיארםירצמץראבםג

ק״פיתיארםשוי״כףלקלעםישדעומ

אוההשיבואייףדןםקדאחסגבדתוכרבד

,תבושקתגםיברוהוצמיחולשלטרןו

.ללכהלםירגאל׳זגהס״שבו

הכוסדגימ׳זגהס״שביתאצמדוע

יעורבסהדוהי׳רואתיאז*לףדוגתחםגבד

ירבדלעםיברןכוםימלשושקתגו,תוגפדל

היליקומןווההדואי׳רםשובתכש׳םותה

ירבדםהוןניעוםשאלותאיאמדתוגפדל

יליםיגהלוהגתילרכזגהםישבו,ם׳׳שה

.ללכםישב

א״ע׳וףדהגיגהדק״פביתאצמדועו

׳וכוללהתיבתחתיברבישהןיתחסגב

ךיאאלפאוהו׳וכוךימעטלוייבאליא

קיפרואמבהיזרהו.יברלרמאיייבא

אחםגאצמדבחכוהזלעדמעה״רד

׳זנהםישבו,שיעג״בשראוהוהובאליא

יוכוללהתיבתחתאריז׳רבישהבותכ

תירקעהיאדגוואחסנו,׳וכוייבאל״א

אריו׳רדתוירוהףוסברמאשומכתיגקוודו

.׳וכויבתיווהיארומאךגיאוייבאו

•׳6ניגש(א

יםלשוריםירג׳סמאיהשובשחרבחמהו

ש״מבןכרבדהןיאוזעלדגמברהריכזמש

.ש״עהלעמללדהיגא

לבוקמהברהמתושרדןנראןרג(א*<*

האופןמחגרזעילארידהמ

,ש״עדיסבף״לאהתכרעמל״שמכ

•(איזוב,דאופןמחנרזעילא׳מןייע)

ןורחאסרטנוק

ואלוזגםירמואשליחתורמימ!לודג(ב*

ואבוצבקנסינו־לגואהלודג

תישארבשודקהברהאיבהשאנרוהילאתפוחג

.שודקהורפסףוסבהמכס

םנוצרהיהנינסיגושארה,תואירטמיג(1ג

חחכשמדןיגמיזותואירסמיגנ

טינרו.תואירטמינהמכםישרדמבוםישנ

לטהעבירטשבתושטלאילפהאזומרגמרזטלא

שידקוריטברהואינמוייכרחס6תליגמ

יתיארסג.יולהתטמ׳סנליזיולהא״נשרה

םירפאוגינרו׳זנהרזמלאונינרמהרותהלט

סואירטמיגנל״זרישרדמלכטממנםיזמורשייכ

הזוימוארפרפנםירוטהלטננקטיונינרםנ

נרהמסרטנוקשיסגו.שדקהךרדוכרן

תואירממיגמהגיגחןנרק׳סףוסנל״ו!יגמה

.סיקוספנל״זרירנדנרהזמרש

חורטלוןמזהדבאלןיאשטושפרבדו

סיתטהןמתמבלקנבאביסאקרתואירטמיגנ

ל*1זיגאחמירהמברהשימכו!בוטהמהנה

.'זנההגיגחןברקףוסבשסרטנוקהתלחמנ

י׳׳כףלקלטסרסניקיתיארשיתבתכרבנו

ונממולבקבל״זדיסחההדוהיונינרידימלתמ

.(א׳וקב׳וכוסיזטדןייעו)תואירטמיגולכ
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םיניעלהיהאוה,ןוגראמידר&םי״גאביב

הברהוויתובקעטרסאלוהסארעייררהמל

ארקנהדבכנהורפסבםהווירבדבשמתשנ

ףרצפ׳םבר״שיברהביכ,הנומאךרד

ריעברהליתאצמו(א.ב״ע׳חףדהמכחל

ףדיולהתונמ׳םביולהא״בשרהשידקו

ךרד׳םבשאביבםהרבאר״הבתכשפ״ק

.וירבדבןייע,הנומא

׳ןריאמ׳מברהלז־דנומאךרד(ב43

הבודאפבסטדנהלבקביאבג

רפסרבחמהברהאוהו.ג״כשתג*

.שדוקהתדובע

תודייתשללכבאוהםייחךרד(ג4*

רשומוגאוגולידם״רהמל

ךותאיתאוםישרשותודוסיבהאיוהאג

לע(דאירטואלקשוםי(כסופבםישורחךות

,תמאהלעוןידה

תובאיקרפלע׳יסשבייחךרד(ה4צ

אווילר״רהמןואגהמךרואב

.ש״עתובאיקרפבט״יתברהואיבמוגארפמ

רסומל״צזו״חרהמלי״כםייחךרד(י46

ירבדםעס״שהירבדיפלע

רוםהמלךאתולודגתוריקחברתוה

.רפסהםולשה

.אהרטסואמח״רהלםייחךרד(ז47

׳םברהש״טיתיארבורקמ

.׳בדומעא״עףדתואגקתרותבץ״בעי

.(שיטכחירני)ןייע,המכחךרד*48

וחב(ונאשטעיטר)ןייע,ןימיךרד*49

(יבר׳ןףסוי׳ס)ןייע,ךלמהךרד**ם

•איחנ

י״רהמוגיברמךיתווצמךרד(ח*ו

שרפההגומ׳יהאהסיגאזור

רפסמלארשיתא;״ינוטשיאמקאתאוובר

.הראפתת״ריפםלתוצמג״ירתידוקפ

תשרפרקיהוחבושמהורפסףיסבספדנו

.ךוניחהברהלעתוגשהםשוםיכרד

•(שיב1?)ןייע,השמךרד*א2

תומדקהמאוהםייחהץעךרד(ס56

נ׳לו(ד♦י׳י6:(ג•*ויליינב(ב.׳יא־ל1(א

אילו(י•׳לג׳;:(ו•*י•נ׳לו,ס׳׳נ־נש(ה•׳0

•ו*׳נ'*:(ט.חייו׳;(ח•׳4

תורריששוריפת*ראירשפ.ל״זןהכה

.רתסא

ללוכושדהמטפדגםינקזתעד(א•י4

שוריפדחא.םירובחינש

יגשהותופסותהילעבוניתוברלוהוסחיש

ינאו.שמוחהלעםישוריפםהוהדוהיתחנמ

תופסותהמ׳אלכםידרפנםירפס׳ביתיאר

םושרהיפלילהמודמכו,י״כשמוחהלע

ספדנההזהשוריפכדחאםנןיאשינורכוב

הסכשיס״שבדםשכדקוחרהזןיאו.התע

שוריפבאוהב״נןב,עדונכתופסותינימ

׳םוםעונירמארפםבדעודירבכו.שמוחה

.׳סותהילעבוניתוברירבדמשיאזרחנעפ

.(סי0כחירגי)ןייעהמבחתעד״ג*

דוד׳םברהרביחםישודקתעד(נג6

ןיכמהיברהןמזבלייןהכה

.׳״כג״הנכברהד׳׳עםינורחאהמםוקמהרופ

ונרומלשומאיבאהיה׳זנהך״דרהפברהו

,ל״זהנוהביתבלעבןהכהקחצי׳מברה

אפרתחפשטמןילבולמיזנכשאהיהויבאו

בקעיברההיהך״דרהמברהןבו.טרופ

.ויתק״העתפצק״קטפ״רוד״בא

.א׳חב(?לו׳ס)ןייעלאומששורד**ד

םהרבא׳סןייע),תושרדואםישורד*58

׳מ׳אחרא׳ןרזעילא׳ס,ןוסנומ

׳מ,ןשרדהלאלצב׳ט,סוחנבקע•׳ןרזעילא

,לאטיוסייח'ט,תשנכננםייח׳מ,יזאגלאםייח

,וכלוטבקעי׳מ,ץ״כקלשעשוהי׳ט,ןובנהנוי'מ

תצטסיענ)אריששןתנ׳ט,ביבח׳ןהשט׳ט

,ןאזיטראנלאוטש'ט,יואואניתבש׳ט,(םירוטש

.(תורודהרדס,בררוא)ןייעו•איחכםתלוזו

׳פברהלי״כםידמחנםישורד(גג9

בוטח״אל״זיקחציקחצי

.ל״זפהרבאערזברהונרומל

.(יתבראתטכח)ןייעהשירדה׳ס*40

םינפלןייעז־דשירפוז־דשירד(ד41

ןייע),הילתוא׳פתכרעפ

•(השירדוהשירש

םלשהםכחהלהנומאךרד(ח48

ןבםהרבאר׳׳הםכףוסוליפה

•6'לומועמשס(ג•׳ינילו(ב•׳פניננ(א

•סינגיגש(ה.ויינינןמ(י



זט זתכרעמ
םירפס

ברהילשויבאםירצמבד״באיולהיבדרן?

.ז״נהתנשאיציניובשפדנוםידרותנג

׳םלילעבהארנרשאכדדהאברסיתעמשו

והוחבשאנידנטשוקינואנינברינפלהז

.ויתוארוהבתמאלןויגדןנבר

וניבררביחדומלהז־דיברד(א

יללכםהויברעבןואנהידעס

איבהשויללכבלאלצבברהוריכזסס״שה

ה״מקללכןייע,תוכלהיפונברהוירבד

.יתכודראשו

וראקי׳׳רהטשודקהןרמתושרד(ב

שדחמוספדנשיתעמשל׳׳צז

אלןיידעוא״עייקינולאשריעבהתע

.םרואלוניכז

ש״רהמלשדההתרמשמלתושרד*6*

{לאםיוםייח׳ט)ןייע,לאמיו

.איחב

וניא—,תיעודיןירה]־וושרד(ג08

תושרדהןינמנרנדאענראתשה

ןהמואשמהולוסלסהקלחבהנה.ןימאר״צקנ

םתכלבםייתימאהלארשייננרטעמכהארוהל

אלא.סיקסוסהוםינותנהלכושישהךרדוכלי

הארוהלהיבורקוסנואחתמםינושארלשןבלם

יתשריפשסמד׳׳עחרוטרתויךירצכ״חאו

.ל״מכאויוכוינבישוהסיכשחמברמאמביתוינעב

םהירדסוסהינסואונתשנתושרדהקלחבךא

הארמלםהידעונתיסהבםיעדויהוםהינימל

.םהינימ

ויהדרססבלארשיתויהבשארמאלה

ת״ורבלויהתורשיתוריסותוריקחבתושרדה

׳זנהתועודיהן״רהתושרדכתיארקמהיטשפ

קחציתדיקפדמחנהיסו׳ןיבמרהדימלתלסהז

הזרחאו.םהימודוקחציתודלותריהבה׳סו

ויהועבטהתמכחואיסיסול־סהייחאדאמוטנ

ןימההזו.הזבםירמאמוםיקושפםישרשמ

המכמסישדתוזיננניתיארוירמגללטבתנ

סירסכתואמהמכוהזךרדבםיספדנםירפס

ייכ(זיראפ)ץיראסלבאקיסיאילבינביתיאר

.דרפסשורנירפסמםשואבשיורקוהזןיממ

.םרכזחכשנוס״רבסדבאולאסירססלכו

י״שעשרפלהרותבםיברומקןילאלכרתבו

םהמורסומוהמכחיזמרול״זרתומדקה

.וייאילו(ג•׳ס•ליכ(נ•׳א/ג:(א

י״ראהוניברלתמאהתמכחבתוישרש

ם״רהסלבוקמהברהרדיסשוישורדול״צז

ןורחישיו,םייחהץעולץרוקושריפאפ

ש״רהסרדיסשתומדקההרעשמהז׳סב

ארתבארודהמשיח״עךרד׳סביכלאטיו

.לאטיוש״רהטונבדילהאבאלשו״חרהמל

קמועאוהב״מהיכדאמארונרפשאוהו

ץיראקריעבבורקמשפדנהחעו(א.המכחה

טשו,םימעפינשדועוהוסיפדהוורזחו

י״ראהירונמןההלבקירפסהמכדועוסיפדה

פהותונוכח״עירפםתלוזמןחל״צו

לוקושריפאפס׳׳>רטברהרדיסשרדס

,חמצי״רהמרדיסשארדיאה׳יסהמרב

׳בהנק׳םורהזהמתצק׳יפעיקרהרהזו

.םירפסהזיאדועוהנוייפנכ׳םוםיקלח

והלירשוםודיאיההתעבליכשמהו

.דעברפכיביטה׳הוהייראןן

תפיט׳נהברהלשדוקהךרד(ב34

לעיראדנפלאח״רהטרודה

ת״ושלצאספדנויוכותושודקרשעתוינשמ

ק׳׳פםוחנ;וזחברהונרומו.תישארמךינמ

.ב״שעוירבדבורלעבתכםילכד

ץטנפנקקחציוניברלארמגיכרד(גצ$

וספדנואיליטשקבןיאנ׳יהש

*י׳רזימרודהילודגינשוידימלתוםימעפהמכ

ספדנבש״מכןואילידי״רהמובהובא

*ירהמ,בהוגאיידןייע),ד״סבד״ויתכרעמ

•(*יחבןואיליי

רובתט״יותברההארוהיכרד(יצ6

רוסאתוארוהיללכדמחנ

יגילפדכןושעירשאהשעמהתאורתיהו

ןייעו)!תורודהרדסבוריכזהוי״כאתאוובר

.(תוארוהיילילכ

םירהמןואגהורבחהשמיכרד(ח*יז

.הפסהלעבברהסלרסיא

תישילשבולכוםירוטלביבסוריצקספדנו

רושימחרא׳יפשיד״יבו,ד״יוח״אספדנ

ארודהטשיריזנתטישרושימחראףוסבו

תוטמשהשיםשוד״ירושימהראלעארתב

.ד״יהשמיכרדףונמ

ר״רהמברהלת״ושםעוניכרד(י

0ש(ר•׳נ0ש(ג ׳ניינש(ב

.!יססש0•

ינ(!ילו(א

י•0ש(ה־יז*•



םירפסדתכרעמ3*

תוישרפהס״ערדסנואנידנטשוקינברמ'א

ופוסבו.ברהבשחשוסכורדסלולכיאלו

ויחאברהו׳זגהברהפת״ושוםינינעתצק

.ה״הלז

ה

דפסףוסב,ןתנ׳רדתובאתוהגה(א*

.םירשיתמת

םירפוס׳ססוןתנ׳רדתובאתוהגה(ב2

.הרשילנר׳סב,׳וכו

י״ראהמםייחתורצוא׳סלעתוהגה(ג3

ראשותונובה׳םלעול״צז

חסצי״רהססל״צזי״ראהירונלשםירפס

דועו.י״כבלבהז״טדהואריפשןתנברהו

א״רהסברהתוהמבםייחתורצואיתיאר

.אםוס׳ןא״רהםברהוסוקיוורשמיאלוזא

רזעילארירהטכלודגהברהתוהגה(י*

ליזם״בםרהלעל״זאחרא׳ן

.דיתביתכ

׳פי״ארהטבתכ,ירשאתוהגה(הצ

ר״רהטונקזרטםרביחדיחיו

.ןיסחוי׳סבםירופכ״כוריזטרקטלארשי

׳מ)!ייע,י״בהלעתוגשהותוהגה*•

.איחב(ילוביטמהשמ

,הטורתילודג׳סלעתוגשהותוהגה*ד

!(המורתייןודג)ןייע

ל״שדהטוטכרהזה׳סלעתוהגה0•

יאלוזאא״רהטה״זטטםישב

.ייכבהגבלהרואאיקגוליז

ינדרטר״רהטרהזה׳סלעתוהגה(ז9

.י״כבוטאד

ריעברהסהטחירהזס״עתוהגה(ח40

.ייכבליזחטצי״רהטשידקו

הזיאוי״בלעתושדחתוהגה(מ11

אצויכותובושתבםוקטהרוט

טראפןרהידריעבםפרגשףסויתיבבוספדג

.ףדלכןוילגבהטפלשדחם

וספדנד״יייבורוטלעתוהגה(י1*

•וינניגש(ג•א׳לופופמשס(נ•סיכניגב(א

•׳חאילו(ו■יואיגשץיעואי'ניגש(ה•׳וליכ(ד

•נילניגש(י•׳ונ׳לו(ט•נילגיש(ח•׳וםש(ז

ךישלאס״רהמטיברםינורחאבלודנהשרפלמ

.בלירשילכוירחאו

פ״ננשרסלוליחתההזהחבשהלכרחאו

הזךרדבוקיזחהוט״מירהמוח״נארהמומכןידה

הזיאויהסנמא.הזהסויהדעדאמקזחוךלוה

תומדקהבםידוצמתונבלובשחרשאםינשרד

םירמאמשרסללייחושמםהמותויחדותויולת

ערזברהםהילעוחווצרבכו׳םיקוליחתושעלו

רמאמהדובשיאלאדועאנו.ה״לשברהוךרב

ונםידרויוםילועוהאילפאיהשרמואוובלמ

תיבואמייקלשםניאשםירשקותוילולתהמכב

ונרוממדמאסכחלאשרבכו.םחטבמשיבכע

שינרהוהומתרמאמולשרפישיקחציא״רהמגרה.

םעשךילעהמיתולרמאוובלמיאדברשאברה

הלותשימשיו.לכההפישרפתמרמאמהףיס

ודעמוירשקרשיקוהזבהזמיקליהירמאמ

עבראיכרקשהזו,יניעביתיאררשאכוירושא

סצבקורחאשרדממ׳אלכשרדשטוקליהירמאמ

רנחמלעהנוכהסאו׳דוסיהלפנוטוקליב

בנוגששרודשיו.ריכזהלאליכההטוקליה

.ץצחוהיפאלמירחאוומשלעסרמיאוםיטשמ

׳אשרודיתעמשוהימ׳סמריכזהלחבתשמשיו

,סתומשאשנוםישידחירפסא״כריכזהאלש

.וילעןגירכזשימתיכזליקביתרמאםייסשכו

ךרדבקרםירבדהטילחיאלשרודהשתעדלתאזו

׳פהשיליפאזאשתייתמאתומדקההויהיורשפא

םייתמאסינינעהשלכ>הזלונויכאלרמאמהוא

סינינעכםיקלחהמכשיו.אתכמסאךרדויהי

׳התאריובשישימלריכזהלהאממ׳אהזוולא

.ץרמנרוצקבלככו,תמאהלעהרומו

ןילופבםינפלתאזיכונעמשונינזאנו(א

םיהומתםירמאמשורדלסינהטםינשרדהויה

ורומהתעו!תושרוחוביקסופו׳סותתומדקהב

סהמהמכו׳ריטיששסיטשפשורדלםתצקמ

אלפומהברהלםייחהרוא׳סעובשלכבןיריקש

יכוירבדתאןיננחמול״זרטע׳ןחירהמקיח

•טשפהיפלעסה

.ליעל(םישורד)ןייעתושרד*

םיאלכ׳וכלהרואבות״וששאתד(נ64

אתשדואברהלם״בםרהל

.נ״קתתנשןילרבבספדנליזשבייפ•

יעש׳ןא׳?רהטברהרביחןידותד(ג6*

•ג׳נניגש(ג•׳6סנ(ב,׳ונילי(א



ןיםירפסןן תכרעמ

.ש״מכןהנהריאטוניברוברםשכ

םרביחשהארניכדרמתוהגה(א24

םהויכדרשהרחאדחאבר

ץשלהןכלו(בםיברםירפסמתוטקולמ

ןמיסויתובושתבם׳׳רוםש׳׳שכ(גםגסוגמ

אצמשרמואןיבוריעדק׳׳פתוהגהבו.׳ם

אוהו׳וכובתכשאלושילוטמש״ארהל

בקעיוניברלשויבאםסרופמהש״ארה

אלוטילוטלזנכשאמחרבשםירוטהלעב

רבחייהש״ארהו,דאמהרוחםשץיברהו

וטשפתישקוחריכדרםימיבו,עדונכינדרמה

תוחנההשהארנשהמיפלו.ש״ארהירובח

תכרעמבןייעו,אחינינדרמהרחאורבחתנ

םשמוןאיחבגורמורמבקעיוניבר׳יע)ג״יתואיי

ןושלהזיאינדרמתוהגהךותבשישהארת

שיו,םדוקואינדרמהןמזב׳יהו־ימואהש

ש״מנינדרמהרחאויהשםייפסםתונושל

.,רובידוםיברםירפשמוטקלנשם״רום

םארקע׳׳שלנלעםירומתוהגה(י2$

הפמסרופאוהשרמולנהפמ

לארשייפלאתובברינהנזו.ןחלשהלע

רבנו.וירבדנםיעדונוננשאוןילופירעבש

הארוההטשפדל״זה׳׳לשבי״ררהמבתנ

תאציולאנל״שרלעקלוחשףאם״רוסכ

ינאלפאוהו.ש״עם״רישנהנלהדק״ב

בותנלומע׳הוהנשנ״לןברטפנל״זםירוט

תאטחתרותותוהגההוםירוט׳דלעמ׳׳ד

ת׳׳ושוי״נרהזה׳יפוןייריחמוהלועהתרותו

ןגיותונזםידימלתבהרותץיברהלוולש

ברהןואגההיהם״רומלשוסיגו.ונילע

וגושלאיבהוומצעאוהש״מנףסויתיראש

.ש״עח״נק'יסשירמ״חך״שברה

ןוקיתום׳במרה*־רעתוהגה(ה26

יאלוזאא״רהמה״זמלתוביתה

.י׳׳נם״במרה׳סךותמםהיגהשהארגני״כ

בתננשי״נם״נמרהיתיארלדהינאו

ןשונןשיב״מםיפלא׳התנשאנוברנב

.הפיאחסנקוסעיתייהש;ידבוביתאצמו

ר״רהממםב׳במרהלעתוהגה(י27

ספדנול״זהמארערוד

ניוניגש(ג•ויחיאיכש(ב•ג'׳ניגש(א

״איינילו(י•׳סאילו(ח•׳אניצו(ד

3(כ׳ה;

וברגארפמאווילר״רהמןואגהמשדחמ

.ט״יתברהלש

רוטלעט״יתברהןואגהתוהגה(א13

ישורחףוסבוספדגה״אי״בו

.ץימסופדתובותנל(ן״בטרה)א״בשרה

הירזע׳ט)ןייע,םירוטהלעתוהגה*

•איחב(עשוהי

ם״בטרהלעוםירוטהלעתוהגה(**צ

ןוששי״רהמברהמגיח

.בקעייגבורפסףוסבוםפדג

סוקמהרומוםירוטהלעתוהגה(ג*6

ברהמםיגורתאהת״ושב

.י״כסינאזורי״רהמלודנה

ןואנהמע״ססוך״שוז׳׳טלעתוהגה(ד*7

ןוילנבואצמנשןושרנר״רהם

.׳זגהןואגהליגושרגהישודח׳סאוהווספדנ

ברהבתנשד׳׳יבז״טתוהגה(ה*8

ףדבבתנשףסנהתודוקנ

ודילעינהאלשט״ס׳יסח״רפהבתנוןורהא

סופדמד״יז״טבויתאצמלדהינאו.הזףד

תכרעמא״חדעובש״מכוויתקתעהוןשי

.(בהזירוטןייע),ש׳׳עת״יט

ר״רהסמימלשורילעתרוהגה(י*י*

םהול״זיזנכשאלאלצב

.ו״תםלשוריק׳׳העב

שודקדחאלימלשורילעתוהגה(ז20

.יריבםהוי״כב

ריעביהלימלשורילעתרוהגה(ח21

ונאזנולידם״רהמכשידקו

.י״נבליז

ר׳רהט);ייע,םישובלהלעתוהגה*22

.איחב(יאלוזאםהרבא

וניברםרביחתויגומיימתוהגה(ט25

ם״רהמדימלתןהכהריאמ

בתנו(י.י״כי׳׳ישנה׳סבכ״כוךורברב

קרובנטורטם״רהםי״ימהגהתורודהרדס

ןיאו.ג״עו״סקףדש״ע׳וכוודימלתא״ס

םרביחתוינימיימתוהגהיכללכקפסןאכ

דימתריכזמוקרובנטו־מםירהמדימלת

אוהרבחמהברהםשו.םירהמוברל

סב(ד•סילסש(גידילספ(ב•גילניגש(א

ש:(.ח•ימסש(ז•׳תנ'לו(ו•גילניש(ה•ייל

•׳ןנניגש(י•׳5א'ע(ט•ויז•



םירפסה
תכרעמ*4

,ריסבד״םליכרעמבןמקלןייעו.םינקזםעט

•(תורואיטוקילןייע)

רפסבוספדנן״דהוף״ירהתוהגה(א57

םישתךרדםשבםירשיתפה

תוהגהםה!םללבםוםינברהמכסוקתעוהו

ליציי״ראהועברויזננשאלאלצבוניבר

םירשיתסה־יפסתמדקהבךרואבראובשב

ביבסוספדנרבכו.ש״עלאטוכןסינבברהמ.׳_

סופדבךא,ךאבצלוזודיסאסופדבף״ירההשע

תובושתוספדנש׳כחמקהטקלבו.םימעפ

,הנהדעםיתיאראלו׳זגההמארעד״רהמל

ןמזרחאו(א•(איחבהמאדעד״רהמןייעו)

םהוןשיסופדב׳זגהתובושתהידילואב

הגבההישקםירובדותויגוסלעםיפדד״י

.ם״שהתגשאנידגטשוקבוספדנ

וישרפמול״זםיבטרהלעתוהגה(ב88

.י״כבל״ז;״גמהלודגהברהמ

שקבירחאשרפמירבדמאצויבו׳בצלוזןיירה

.םופדהןורסחום׳׳טא־״דםארחאסופדב

ות״רום״בשרהלף״ירהלעתוהגה*58

.איחב(*ןיירה)ןייע

וישרפמוף״ירהלעתוברתוהגה(נ59

םישוריפהזיאוי״בלודגרפס

לעותגוכוהיגמהברהבתכבתוכמ״כב

ףיסבז״בררהבישהםהילעוהודאפם״רהס

ניהשבש״םכאיציגיוסופדבויתובושת

םירהכ!ייע),ה״מתואם׳׳םתכרעמא״ח

.(איחבהבודאפמ

תתבשמדןיגמז,קימסתרוהגה(י50

^7^-י/-״—־״־—-———

1וו!-י-.-וןי^וווג1-1**1111.111(י•*י'
אוהשבושחא,הרצקךרדבתוישוקוק<׳סס׳כוםיבתוכםיקםופהד

.ל״זםיזאקם״רהממ/יסד״יך״שברה.ק״שסתהגהלעםתגובו

ע״ש׳דלעםיגידישודיחותוהגה(ג40.׳טק״סב״ל

ירלאנירוקדודר״רהסברהמ,םיגהכתרותאוהשארפסתוהגה(ה5*

.י״בבהירארוגשוריפלעו.םירשיתמת׳םףוסב

ןואגהבתכע״שלכלעתוהגה(י**שידקוריעברהלירפסלעתוהגה(י53

ס״רוד״באל״זלאקזחיר״רהמ,יייבל״זאגחוא׳ןןאמילם׳ס

םיארקנויהיושדחמוםפדגוגארפק״קדתוקידבותוטיחשביבסתוהגה(ז55

ישודיחהבברמלוגדומעו.רוהט;יחלש

ת״לדתכרעמבל״שםכל״זברהמםיגיד

.(הבברמ■לוגדןייע),ד״סב

ר׳רהט)ןייע,ה״אע״שלעתוהגה*42

•איחב(ויייייבאחהדוהי

סופדברשאםישהתרוהגה(ח45

הרומהוןיימדטריפקנארפ

םיסופדבהיהאלרשאםשרשאםוקמ

ףסוי׳מדיסחהןואגהרקהוןזא,םימדוקה

ןייעו.ט״דפפמד״באאקארקמלאומש

ןיטקה׳סבוד״י׳יסח״אףסוי;ורכזת״ושב

.ןורחאסרטגוקבוב״יק׳יסח״אהכרבקיזחמ

ןקיתוהיגהםישדחס״שהתוהגה(י44

תורודהרדסלעבןואגה

.׳זגהרפסהתלהתב

רידהמ);ייע,ארודירעשלתוהגה״4צ

6?(ד•יג6*לו(ג•111נ׳לו(ג.׳נניגש(א

•גיכסכ(ו•ניכניגב(.ד•ןיי

ףולאהםרביחלייוי״רהמל

תבושתבבתכןכ.אקארקמיבצר״רהמ

ףוסבתספדנההגיוירוםבקעיר״רהס

.ז״סשתגשבאיציגיו׳דש״ארהתובושת

ארמגבםישדקרדסלעתוהגה(ח34

ןואגהברהלתופסותוי״שר

תואלפנתוהגה,י״כבלאלצבר״רהם

,ולויהשדייבותכת״פגךותמתויתמא

.סופדהרואלואצישןיידעוגיכזאלו

יקספבשישח׳ירהמתרוהגה(ס3*

אוההיגמהברהםש,ש״ארה

.ג׳׳לר׳יסד״התברהש״םעו.והיקזחיברה

לידברהמםהוי״כף׳ירהתוהגה(י56

אילטיאירעבתואצמנו״ייקיו-

םהבשיוו״ייקיולידםינוקתםתוםשבוארק

בינש(ד•נ׳׳נילי(ג•׳גס5(נ•׳>(׳י)ליכ(א

0ש(ח•'לנ'ג;(ז.׳ונילו(ו•דיכ0ש(ה•ג'•

.אינ95(י•ןיו•96(8•ויל



חי
התכרעמ

פירפם

דיייתואמ״לדתכרעמליעליתבתכהזגאצויכו

סוסמונעמשונינזאנסגו.(אכנירבדןייע)

,םיריחמהוסירססהלוזלזלעושנענששישןנבר

התמחלמומחלהסויכוירבדלכלכיושפנלאריהו

ימלשוריבורמארבכו.ותביתכברהזיוהריתלש

היהסאשרייציוודגנכהעומשלעבםדאהארי

תרמואןושלההמיינשבהזהברהלהשקמ

התעהשעיהכו׳וידפןשדוקתמבהכומנחורב

הוכיאלשרהזיוןתתימבםיקידצםילודגיכ

ובשחםילודגהמכיכויניעבםישיו.ותלחגנ

אלשהלגתנףוסבו!סינוכארהלעוגישהש

׳רמלודגונלימו•םינושארלירבדקמועלודרי

תונועמביאליעינדאיראאיננהןבעשוהי

ילבבבםסרופמכםילאורוגיותשמתוירא

,יאמשתיבםכירבדמינשיברמאוימלשוריו

וינישורחשוהוהילהינהרישאדחאדימלתו

יתעמשו•ב״כףדהגיגחבש״מכתוינעתהינשמ

וניברםסרופמהןואגהלעריאהזבאצויכו

סשןמדזנוהקזחדיבא״שרהמלעגישהשלשעה

עריאסאו.א״שרהמירבדשריפודחאדימלת

רצבדהזהרודבו״קואשיסלועינתיאלהככ

חתפבןייעו.הזבידותמאבהמונחנואבל

.סשסיניע

ש״רהסברהלילא]־דוכילה(א06

.דומלתהיללכיזאגלא

העושי׳ררביהםלועתוכילה(ג87

ארסגהיכרדבןאספלתםיולה

גישהיחרזמא״רהםןואגהו.ז״כרתגשב

ונושלאיבהשוסבףקותבתוגשההזיאוילע

ףוסתוכלהיפוג׳םביזאגלאש״רהסברה

םלועתוכילהלערביח;רסו.ד״צףד

םהילעיזאגלאש״רהמו,ארמגהיללכ

.העוטשןיבי

תצקלעםיקלח׳בהשמלהכלה(גע8

׳דקלהם׳׳במרהמתוכלה

תועדהוםישוריפהלכץובקולודגתוכיראב

רבחמהברהוייליראמאם״רהמברהורביח

השמדי׳סוםיקלח׳גהשמרבדתיוש

.תושרדמ

הדעתרעמ)ןייע,השמלהכלה*39

.(הילשבמה

םיריכזמשלארשיץראתוכלה(ר60

•׳9םש(ד•מייסש(ג•דיי8ש(ה•וימנ׳גש(א

•איחב(השייכדרמ׳ונ,ןילרסיא׳טהנוכמהילארשי

רירהמ)ןייע,םיגשייתפשבתוהגה*•*6

•איחב(יזאנלאהמייש

ם״רהםדימלתלץ״בשתה׳סתוהגה(*47

!ץרפוגיברמםלבםהספדנה

;שוגןשיףלקלעי׳׳כץ״בשתביתיארןכ

.תוהגההלבתובותכםשו

הנויוניברםהאריה׳סלתוהגה*48

.איחב(;ירגינפ׳רהמ)ןייע,ל״צז

םהרבארידהמ)ןייע,תמלמרת*49

•איחב(יניכיה

פ״עתוצמהימעטםימתךלוה(ב80

ר״רהמלהרותהרדסבס״דרפ

תנשספדגותויהקחציסיגהבםהרבא

טלקמריע׳םברידתוריכזמוד׳׳הסב״כד״צש

.םדרטששארא״קקמד״באדוד׳מברהל

םישורדות״ושםיקלח׳בברןוה(ג81

.שאיםחנלאפרר״רהמל

תופסותע״ססברהרביחהפסוה(ד*2

.ותמדקהבראובמבמ״דלע

ולוכףסויתיבשדחמוסיפדהשהתעו

׳זגההפסוהס״הבוסיפדהטרופןרהידב

והוסיפדהאלשבושחארעזמטעמאוהלבא

.ונממתצקאלאתומילשכ

•(ריהזהו)ןייע,ריהזה*85

יזנכשאלאיחיר״רהמכל׳הלכיה(ה84

המכבו״הםלשורישיא

.איציניוכספדנ,דוסהי״פעםינינע

רהזהפ״עתולפת׳יפשדקלכיה(יצ*

ברהורביחיטנאקירם״רהםו

ליחתהו.זאבלאהנוכמהןומיימרבהשמ

יהיהו,ה״לשתגשבתנדאורתריעבורבחל

שטרופששבקעיר״רהמברהדיבהזרובח

תנשד״שאבוסיפדהו.םדרטשמאבד״בא

שיו,הכוראהמדקהושארבהשעוא״יבה

ןרהאםלשהםכחהמתוהגה׳זנהרפסב

םכח׳אלבתכמביתיארו.אלסריעמיגועבסה

דחאשםירבדהוכשמנודומללםיבשויח״תויהם

ףנתו׳זנה׳סלעןגוהכאלשתצקרבידהרובחהמ

ןקייווירבדלמסילחבותיאושינעהוםנמנתנ

!ורבהמו׳זנה׳םהדובכלעםריהזהלוירבחלדגיו

ןילו(ד׳ג׳כו״נ(ג•ויילנ׳נש(ני׳ננ׳לו(א

•׳נאילו(ו■ינל'?,ן'6ןנ'נש(ח•׳נ
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תברעט

,ימלשוריהלעםיבטרהתוכלה*67

.איחב(ןומיימרבהשמונירר)ייע.

טירהמ)ןייע,1־רוחמשתוכלה*68

.איחב(גרוגנמורמ

בררביחאהאוורבגאתכלה(1*69

לעאבוטרוקפיולהלאומש

רטפנוורגחואקילימלחרבודומלתהלכ

ןשי׳םבכ״כ,ו״טחתםיפלא׳דתנשםש
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ןירדהנסב׳םותחשיתיארהתעו(ז

.ש״עולכיושרדמוריכזהא״עט״גףד

ףסויר״רהמורביחףסוילכלכיו(ח17

לעתושרדאנזופמ'ןשרד

.תורודהרדסבש״סכי״כתוישרפהרדס

רדס׳סבואיבההשמבותכיו(ט18

רפסלעתושרדםהותורודה

.תוםש׳םותישארב

ףסויר״רהסורביחףסויטקליו(י10

םירמאמוםיטוקל׳זגהןשרד

נ׳:(ד•אייא־לי(ג•׳וגיג:(ג•׳גנילי(א

0ש(ח•׳סאילו(ז•רכ'נ:(ו•׳0נילו(ה•ייל

•׳1אילי1י•דינוינ1,9•׳ז

רפסרבחמהאוהאריקלפןבףסויןבבוט

.ח״לקתתנשנאהריעבספדנששקבמה

האלפנהמכחבןיפלאףלאזלהסרטנוקבשיו

׳קיספמתובית׳גתיבלכףוסבוזורחב

ףסויררושמהםשוק״רשתוב״אםושרו

ח״סרתתתגשיגאשעיסיטלןבתששיברב

ף״לאבתוליחתטתוביתהלכו,אדראלב

העצמאבוהרושהשארבהביתהמיגשתואו

׳זגהסרטגוקבו.אלפאוהו׳זגהלכםומיד

כ״םו,הגשהזיאבוםפרגןכיהבותכוגיא

.י״דשתגשאטיגויבסבספדנשררבתנש

.דרפסךלמינפלןיבמרהחוכיו(א!1

הבוחתמחלמרפסבספדנ

(איחבםיבםר;ייע)ם״מתכרעמב״חבש״מכ

רפסבו.הריהיטבשבםיחוכיוראשו

םהרבאברהמהמדקהשיהבוחתשחלמ

החישאיהותוקולחמהעלס׳סלונאמת

.הפיהצילמוהאנ

םייחןואגהרביהםייחםימחוכיו(כ12

ם״רומלעתוגשהלאלצברב

םייחםימראבוגיאו(ג.תאטחתרותב

אלאשיעד״ער״סקףדתורודהרדסש״מכ

׳וגהח״רהמברהבתכו.ז״סקףדשירש״מכ

ר״רהמןואגהלצאד־יבםירוסםעדמלש

ה״כקףד;יםחוי׳םבם״רומכ״כו,אגכש

ץראהילודגלכשאגכשר״רהמדימלת׳יהש

ר״רהמידימלתילודגמ׳יהאוהווידימלתםה

ח״רהמברהבתכו.ש״עקאלופבקעי

רדאשרחבה״לשתגש׳זגהרפסהרביחש

ל״זבתוכם״רוסלעוו״רג;רמלעבתוכאוהו

ר״גקןמיסה״אע״שבש״סשהארנןאכמו

תועטאוהם״שתנשטגהחסגבה״הגהב

הגשהוזטקגואם״רוטירבדםגיאוא

יתייהריעצשיאיבגאו.אמלעבלשמל

תייבתכרעמםפדגבש״מכהזבקפוסמ

ידילאבשהתעו.(תיבהקדבןייע)ג״יתוא

טושפרבדה,ומצעםייחםיסחוכיו'ס

ש״םכילאבורקהו.חיכוהלןיאטגהרדסמד

ב״לש׳שהישפגחנםירומברהשדודחמצ

המלשלשםיבש״מכל״שרהמימיבהיהו

׳מ•הישפגחנל״שרהמוט״כ׳יסק״פ;ילוח

.נ״סףדףוסתורודהרדסבתכןכו.נ״לש

•'הג־*(ג•׳5איג:(ב•ויו׳אילו(א



םירפס תכרעמ4״

.תייהבותכלדאמןקותמםידוםעהיוורפוס

רמאנההזןושל,אלאדועאלו(א8

לערביחםישרדמבודומלתב

לעבןהכהוהילארירהמברהדחארפסהז

.יוכורסומטבש

•גייאילז(א

ז

לבוקמהברהלהרותהתקהתאז,א*

רוצקינוקזחםהרבאר׳׳רהמ

.איציניובספדנל״צזי״ראהתונופ

םסרופמהברהלהדוהילתראז(ב3

רואבוםישורדש״אייעי׳׳רהס

ם״ארהתונושלותרטקהוןוזמתכרבינידו

.׳וכיתוצמהןינמלעו

רשנהבנשנהרשהלהספחבז(ג5

לינאברבאקחצי׳מלודנה

׳יפאוהוימחלהתיבישיעזנדרפסיעושמ

.רדוחהשוריפםירפסהסכרביחו,הדגהה

עימשמםינורחאםיאיבנוםינושארםיאיבנו

תיבבןרמוריכזמו.םירחאםירפסוהעושי

תראפתלודובכלותוכרב׳ההנשמףסכוףסוי

לעבול״זאוהונוויכו.קחציןודארקנ

תכרעמא״חבןייעוםירבדהמכלהדיקעה

.(איחכ"לאנברבאיירהטןייע)ט״טתואד״וי

הריקעהלעבברהלשונבלבותכאצמנו

קחציתריקערכוזלאנברבאי״רהמיכ

ט״כףדתורודהארוק׳סבו.וימימהחושו

,ותלודגולאנברבאי״רהמחבשבךיראה

.ב״שערביחשםירפסו״טהנומהיהאוהו

ם״רהמלודנהברהלםימלשהחבז(י*

םידרפנםינינעמיטנאלאג

.םדרטשמאבספדנו

השמר״רהמוניברלםימלשיחבז(ה*

תולפתשוריפוריבודריק

וריכזהםירופכהםויתדובעותועיקתתונובו

.ג״עש׳שןילבולריעבספדנו(י.ד״הםב

כיויאילו(ג•חיכ05(ב•׳כנ׳;ב(א

•׳*ג׳לו(י•ויכו־ג(ה•וימנ';5(ר

.ד״הסבואיבהי״כהרותהרדסכםיהומת

לבוקמהברהלי״כרמועבודומיו(א80

ןתנר״רהמכשידקוריע

ןייםירומשתצמרבחמהברהאריפש

.רמועהתונמאוהורמושמה

הילורקול״זרשרדמאוה,ועסיו(ב21

םיפדבאוהוועסיושרדמ

.ןשונןשי

לבוקמהברהרביחהשמלהקיו(ג83

דימלתםחנמרבהשמר״רהמ

אדרויססיפדנו.םייהנפואד״רהמןואגה

ארונהבעמוסוסבשי׳זנהרששהוסיפדהש

גרובשלקינק״קב׳ארוחבבהיהשחורמדאמ

׳זנההשמר״רהמברהו.םינברהמכופסאנו

רשכלםיפוגיסהמכוינעלבקישיאנתבואיצוה

סימירחאו.סישקםירבדסהוחירותואןוט

לותחתומדבלהקהלכינשבסוכרפבחורהאב

תומרחולוריתהאלשגאשיגאשרוחש

!תימרתהוריתהאלואציאוהואצישוהומירחהש

לשתותכיביעגפםערפשלאשואמותכלבןכלו

סמהלסרחבסהשימלעםינוממההליחיכאלמ

תרתהולושעזאו!דאמחורלוהורע־צוםדבאלו

ינורכזבםושרהמהזיתבתכו.ךנהותומרמ

סיאינבלעידוהל׳זנה׳סההתעידיבןיאש

•סרחהלערבועהןכומתונערופלרורמתהמכ

רנכחילצמוותואומירחהשימהארתהארסאו

ונממןיערשנשחיצרתת׳יסםידיסח׳סננתכ

•ןלצילאנמחרשיעהחלצההלעוסרחהלע

תושדחחובושת,ןהבו־דבשו(יצג

.ןהכהלאפרס׳׳גהלתורקי

ןורחאסרטנוק

ןיאשי״ימגהובתכ,שבידומעהיוו(ה*

םידומעהיוות״םבבותכל

תושעלאביוהמימתהביתכבותכיאלש

.רחאםוקמבםצמצלודהאםוקמבחויר

יוות״סבותכללודגדוסשייכעדםנמא

םויהתוהנההישייחדיאמלו.םירוטעה

תרזעארקנםדרטשמאב׳אשמוחםפרג

01עפ:ס(ד•׳וסש(ג.׳נגיע(ב■סיני׳נ(א

•׳נליכ(.ר•צ׳לו



אבםירוגסן
תכרעמ

םימתבותמאנעדיליזנרהסניכילהא־מןכלו

הרוראהתכלעיתאנקבךא.שודקהרהזהןינט

םמצעולתדדיבתותימותותירכלעםירבועש

הארהןכל,רקשיאישירבדברהזהתינושלב

תושעלתעםושמרמולוםתניבעקעקלםינפ

וימחרביהו!םימשלותנוכוולאםיקופקפ

.תטזףכלוננידי

םירהמברהבתכשהמןייע,רהז(א

ץנענב״לשתואסימכסתנשמבל״זזינאח

תויגשמאיבמרהזהו.רהזהרשכרדסניתמיא

ויהשל״זק״מרהבתכו,סותפשותותותיירבו

י״בכרהורצקןושלבתורגדמויהוסדקימימ

תוינשמויהשהארנו.ד״כעסהמאיגמוישורדב

רששאווכיגהרותירתסבתותשסותיתיתיירבו

סדקמויהשהגשמירדסר״תהללכבייהש

שירבליעלהסיתבתכשהמןייעו(ג•התמוק

.(החונמתירבןייע),ד״סבתייבתכרעמ

רמארשסל״זו״חרהמי״כמיתיארו(ג

הזיאשישהמודמכו.רהזנשישתונורסחמלודג

רהזנוספדנשתונורסחהלעףסונשודמ

.אנידנטשוק

תהגהבהבוטנםבספדנשדחרהז(י0

תונזם״רהםשידקוריעברה

שדחרהזידילאבןפזהמכרחאו.ל״ז

תוהגהובףיסוהדועול׳׳ז•״םרהילשהיהש

שידועו.שטםי״כםםישודחותובר

ייבאינקזרטלשהיהששדהרהזוגידיב

תוברתוהגההגוטל״זהיעשיר״רהמכי״בא

ואבשםילבוקטליזזגכשאינברמתויחמא

.ג״סתתגשבליזדיסחהדוהיברהתרבהב

לבוקמהברהרביחעיקרהרהז(ה10

רהזה׳יפאוהוחמציירהם

.ל״צזי״ראהוגיברםלביקשליצוו״הרהםט

רפסתמדקהבחמצי״רהמירבדמהארגו

אוהוו״הרהמי״במוקיתעהשהטרבלוק

אצמגהיתעמשאלךא.רדסבובתכוטצע

,הזה׳םהדבאגשהמודמכו,הזכ

ירמאמלערובחי״כעיקרהרהז(י״

סירכהראשוו״חרהפפרהזה

,(?"יינהאוזייייוא)ז״מרהתוהגהובשיול״ז

ןילופבספרגהתעעיקרהרהז(ז*ג

נילו(ד•ולילגיש(ג•׳דנ׳לו(ב•׳נאיצו(א

•׳גסש(ז•׳דאילג(י•׳ננימ<זו•־כ

.6(ב׳ח)

ברהטאתלינטהשוריפונמחניהז(א6

ןיידטרופקגארפ.דשטרירהם

.םררטשטאקיקב

ש״רהטםסרופמהברהלהבישבהז(ב7

תודגאלעשוריפיזאגלא

רהוגיהלאריעברביחרשאתופסותירובדו

בושו.רימזיאבםפדגוויתםלשוריוזושדק

.אדרויפריעבספדנ

וגיוורא״רהמברהמניתכיתיאר,רהז(ג8

ןשונןשיי״נרהזניתאצמ:ליזו

נותכיתאצמ,וירנתוכזםירהמירומלצא

הנקה׳ןאימחנ'רםילבוקמהשאריבתמאב

רפסהשעי״בשרוירחאוריהבה׳סרביחאוהו

.םינוקיתהימכםיריכמהמכיברביחורהזה

הדבאאוההרודהלכורזעלא׳רוי״בשרתמשכו

דחאךלמינפל'ההרקהשדע,הלבקהתמכמ

יקסעלעדחאםוקמברישחלהוצשחרזמיכלממ

חלשורהזה'סיבודחאןוראםשאצמנו,ןוממ

.וניביאלוועדיאלוםודאימכחוהייאימכחל

ליאורשסהוארוולצאואבםידוהיהרחאחלש

איהודחאםכחואשערססההזךלמהונינודא

ידוהיןיאיכוליא.ותואסיניבמוגאןיאוקוממ

.הלוטילוטתנידמבשיליא,ותואןיבמםלועב

אלוטילוטלויריבגסטםירפסהחלשךלמהו

החמשובוחמשאלוטילוטימכחוהיארשכו

המסרפתנסשמיתוברתונהמךלמלוחלשוהלודג

•יזמברהמבותכיתאצמכיע,לארשיבהלבקה

בתכביכףדהמכחלףרצמרשסנר״שיברהז

וזזבשכפ״שתנשבכתמאידיגמיפמעמשד

א״יימידיקאהמוחקלהגריבלידיהריעסידרשסה

ףלקלעשדקירשסםהיניבוסירשםםיפלחהמכ

לבסאשמעבראוסירשעלכלערהזה׳סללכבו

.שיעםיסכודוםיגמשחלסידשסהוחלושו

תחפטמידילאבבורקמהתע,רהז(ד

תילילפהשעשאמלעבהרבעהכיתיארו,םירפס

לעקפקפוןורחאלאלאאנתלוניאשבתכשדע

אטהירסופלו.רהזנרשאתוארונהותיליד;ה

וניתונרוטישיללכנוירבדלעדאמהימתיתייה

י״ראהוו״רינודרוקס״רהמאתיירואדןווירא

והילאםהילאהלגנרשאושדקהחורילענל״צז

לבתהצקבוםוקאציץראהלככובוטלרוכו

.ןינויצעישידקהמכסהירז־אוודגנסהסהילמ

•־אאילו(ר•׳אנ׳גש(ג•וימס:(ב•ו׳נניגש(א



סירפםז
תכרעמ42

תואן״ישתכרעמביתבתכשהמןייעו

ברהו(א.(םיניעהעבש;ייע),ד׳׳סבא״צ

׳יסףוכויתובושתברקשלאהשבר״רזומ

ברהו.אמוילתוכזה׳סריכזהםשו״צ

תוכזהרפסריכזהו״צתןמיסח״אח״רפ

.ש״עםיחספל

לעץילהלא״בטירהרביחןורבז(ב20

וגישהשהמלעם״במרה

ברהואיבהוהרותהלעושוריפבן״כמרה

ארקנהויתושרד׳סבל״זינארטסי״רהמ

םילודגהםשבש״םכ,ה״קףדחנעפתנפצ

.(תוצמימעטןייע)ת״יטתכרעמשירב״ה

ןהכהלאעמשי׳מןואנהלןחב•׳ם(ג10

רדסלעםיגהונהםינידרוצק

ילאעםעי׳ט׳יע),ד״ויתכרעמבןייעודומלתה

•(איחכןהכה

הטמחרפברהמםירבדןורכז(י81

םינידהזיאמתרכזמןרהא

.יקינולאשבספדנול׳׳זברהמםישורחובשיו

ד״רהמןואנהלת״ושףסויןורכז(״22

ק״קדד״באטראהנייטשףסוי

.םיטוקלףוסבואדריפ

ברהמהרותהלעבקעיןתבז(י25

ברהןילרבבקעירירהמ

יללכופוסבוע״שלעבקעיראברבחמה

ויריבחובקעיבשברהמדימלת,ארמנה

רישאווףסויברהות״ושףסויןורכזברה

.בקעיראב׳סבםהסעירטוליקשוץגנילירט

ףסויר״רהסברהתוארליתיכזריעצהינאו

םישורחל״יהוםירהרקועויניסהיהו׳זנה

ארוקהיהו,ןויעהרשויותואיקבבם״שהלע
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שדקמ׳סשוריפדיתיארןמזרחאו(א

אוהשהמחירהז׳סנה״זמחקולשיאמ׳זנהךלמ

*תבתכוניידההינאו.עודיכרקיחרירוצק

.ר״יכוניניעריאי׳הוךומסבליעלהרצקהיתעל

ןינעלדליעלונבתכרבכ!תוגורבז(כ

תוריאמםינפברהבתכתובבודויתותפש

לכוזאילגאימשימקדומשריכזהלךרוצןיאד

ולבקילודגםדאמאוהשםיעדויסאדאדיפקה

ריכזמרבחמלכשגהנמהטשפתנשהמו.וירבי

םעטתתלרשפאיזהטישיפלרפסהלעומש

םימשבוצילישוירחאוערזלוולןורכזלהיהיש

ומשםיריכזמשםיעמוששדסחהינאלמםהילס

ןויכשדועו.םדעבבוטםיצילמוהרוחבהבוטל

ורפסלעומשארקנאלששנענהימחנדוניצמש

םאולאתורודבכ״א,ש״עקלח׳פורמאשומכ

היההזשורמאי,םרפסלעסמשוריכזיאל

.סמשלערפסהארקנאלשםהלשנוע

ןמזמשתואורהטיגיטרמאהתעו

שיוילעימשבתונרפסריחמלכםינואגה

םיארומאהוםיאנתהינאשו,םגהנמבקיזחהל

•מסהמשידז״סש׳יססיייסחהישבבתכש

םתונוילעיפלדומשריכזהלאלשהזגהנש

סתנונוקודקדההזבםגםירהזנויהאלפומה

וניצמאלהתמדעםינואגהןמזמךא.םימשל

ךכגוהנלהצורשימטעמכו,הזגרהזנשימ

רנכשהרומיכאחורתומרהיהיסותירודכ

רצביאלדקודקדההזסגםייקלהצורוםלשאוה

ותנוכוסימשלובל־ג״עאו•ורודבעדוויאלש

תוארהלהצורשסיתפשתוזלאכיא,הנוטל

.םלועילודגוינואגהמכמרתויתודיסח

א״צקףדרבדמב׳פאמוחנתבץימו(ג

.ק״ידוביע

ש״רהמדישחהברהמדמלואצ(י

לעומשריכזהאלל״זאוהשםגהשומצעיהויא

•׳1>'לי(ד•׳אל׳נ(ג•׳ונילו(נ•׳ז>*יצו(א

׳הזלמהדוהייברלתווצלקחצייברךירטלא

הזלאוהבייחינומשמרמאיהדוהי׳רדיאדו

ריכזהלאדיפקןיאדעמשמאלא.הרמהאיהךכו

!לוכינכ׳הועדירשאורמיאהםשבשודיחה

הדוהייברדאתאייופטלקחצ•׳ריכהסושמו

לכר״ואבתבוחונילעלהםנמא.הזברהזי

ת״ויצלאנתלפכאדקחצי׳רלסעטןתונבונשיש

עמושהז״יעדסושמיאדידיממינאלדרחאמהזל

טדיגיווילערזוחואוההשורחהלבקמועמשי

׳רדןויכאלה׳ץדמןידםילבקמוםירחאל

ונממשודיחהדורבסידםגהרמואהאוההדוהי

הינקהווהומכהדוהיינרלודגיכהינימילנקס

.תוננורויתותפשואמקהיראמעדויהאוה

רתאםעטמקחצי׳רדאהרהאריו

ץגנימשמןולאמיתרמאקדרמתאאשיריפנו

םרקןמהדוהי׳רדהניכהו.ימשארכדאל

הענשמדחב״שתללעממםימשבףיקתהיליתו

דסחהדצמהיההדוהייריי״בשרירבחןיניימ

אנמיהמאיערבןייעול״צזייראהירוגשימנ

םשהדוהי׳רריכזהבןכל.א״עףוסג״כרףל

הברתמודשחוילאטיוליעימהיהקחצי׳ר

ריכזהבדהנשהךיתבטרפבוותמשנלעעפשה

ויתותפשדצמאלו!אצויכוה״הלזרמאיומש

לודגומשריכזמהשתיתאהניחבמקרתובבוד

אנדלבקלכו•ותמשנלליעוהלורזעלודובכ

יקסמאלדםיעשרבאייליפלכןנירמאדונייה

חורתתנותלעותםהלהיהיאלשוהיימשב

תיבובקרהלעתוימלרכזלכדבאיוסמשתרכזהב

םיקידצלהבורמסנוטהזמירימני.סמשנ

אנליאאברסמשריכזמהסאטרפבו

.היליתףיקתו

ךלמשדקמ׳סירילןמדזניבתיכירתא

רכזתיל״זו׳זנהרהזהןישלבשריפשיתיארו

.ימשמןולאמיתדאנימאאנאדןילימןוניאמ

שקבמשל״יו׳ימשמסחיארמאישאטישפדהשק

הרותלשסישודחרתאיהדוהיינרשכשינממ

שידחהזיאקחצי׳רשדיחשרכזכםירבדהךיתבו

ריכזהלידכותוארמאיסישודחםתואלהמודה

אתירואב׳לימאמיתדכקיידוקתצי׳רלשומש

ילו.ליכמיוכואנאדןילימןיניאמרכדתו

אמיתד:דאיהןושלהירהשילעימשאלטוידהה

אנאדןילימןוניאמרכדתואתירואדינימ

,ימשארכדאלןיגבימשמןולאמיתדאניתא

רכדתו׳זכואמיתדכדל״לוה׳וגהשוריפלו



םירפפזתכרעמ46

רבדאנינחינררמאורובלהלשנשןיחישרסוח

סשקו.ומרזטלשכיקידצותוארנ.וכננכ

ובקנבימכואמצבוגבהמכ׳׳פעאוששורמאד

י״עהלמהבדץריתהיעשיוניביו,ש״ע׳שוחה

אצמנאלונבנלבאהלוצינאנינחיברהזרמאש

ךמסיתחנמיינעבינאו*ש״עאירינינסדמלמ

רמאשןויכבקע׳פהנרםירברבש״ממוירבדל

איתאו(התוחהלעהוךחלמדריךכשחנסיבר

׳ונואצמןימרמ״רןישרודןיא׳פדאיההכ

קידצהרינדדינבריאמה״בקהרמאאתשה

שיאמגודןיעמו.הלעמלםשורהשועףכית

ומשמהעומשרמהיורודבקידצהזיאשכדרמול

םמו.תובבודויתוחפשוגורטקהלטנלינזא

ןמקדיאמלךניאוהיעשיוניברש״ממקוליחשיש

•רבדלרכזאלאיתרמאאליינעבינאסג

ימלשוריוילבבדיעומשוהלכןייתאז״יפכו

יפלםידיפקמויהםידיסחהםגדשממןט:פכ

.גורטקםישםהילעאהיאלשסתונתטמ

יאמקו״נףדריזנבורמאשהתואסנו

תבשדקיפימלשוריהןושלו׳יכוןנירמאיארתבו

ןייתאיטוהעומשה:שלשללוכיהתאסא

.והייטשפכ

קידצלכדהנקשודקהרפסבש׳׳מיפלו

רמוהשהמרמואאוהוהלעמלוחמשנחכולשי

קידצרשאכשרשפא!הבישיב־טמלקידצה

וילענסשרכוזושודיחרמואהנישינהט::ל

!רמאיהכלעממסימשנרשאחכסגומע

ויתותששוםיצילמהוקזחתיועסשההנריז״יעו

.תובנוד

המכרמואהיהלוכיבכדורמארבכו

הכלהרזעילאיבראובישםדוקםינשתואמ

ןיטיגדק״ס!חכשאםייחסדועבןהו.ומשמ

ירחאיכףאו<רמיאינברהיבארמאלוכיבכד

ןטקהירסשנש״מטו.ןטרודןיא׳סש״מכםתומ

.ש״עב״עג׳׳כקףדתקח׳פדודשאר

אילטיאגהנסכלארשיתורימז(א27

ףדתורודהרדסב״כיוכו

ה״ראגאגלארשיברהלאוהווניאהזו,ו״סק

ויתורגאץירסהיהו.הזעק״קבץ״םהיהש

ץ״טירהטברהלויוגבשאלאלצבוגיברל

.ופוסברשאלארשייסיםסרטנוקבהארנכ

ויתורישרשאל״צזי״ראהוניברםשמובתכו

•ויויג';=(א

ולשתיטוסיפדישוינבלהוצאלתונורכזהרפס

ןסואנוטעיאברדאווילעומשוריכזיאנוסתשב

תינייכזה׳סבל״זאוההשעשךידכוהוריכיאלש

ית״ושהוסיפדהוינבו•הנושמסופדהוריינהש

.ורביחאוהשובתכולאומשרבדוהוארקו

אוהשתונורכזה׳סנאקודשהארנהו

הזנ*םלועהםילשכנשהמלכנרסומתחכומ

הלודגלוטילאלשומשריכזהלהצראלאקוד

ךכליוארשורודנדחאסגןיאוחיכומאוהש

הלעאלויתובושתלעלבא,םירחאםימעטו

.טללס

לכםינואגהןמזמדיתבתכשהמשעדו

רבחמהעדונש׳תנטוילעומשבחט׳םרבחמ

ש״חרהוף״ירהדג׳׳עא*.רמואינאבורהלפו

ל״זםהבובתכאלותומדקהובתכאליכדרמהו

ורביחל״זםהשועדיםהידימלתשןויכ,ורביח

דועו.ימדםהובתכישומכרבדהומסרפסהו

ומשלעירשארפסהםשארקש״ארהדהארנש

בותכהיהשרשפארוטיעהו,יכדרמהןכו

םיתבה׳שותוביתמיסו,עדיכרבכודבאנו

(ביתכהיהםשדרשפאוםירפסהונידטןיא

וידימלתלווידכנלםישוריפהרשמל״זי״שרו

.זמרהזיאזמררבכךוניחהיסו<והומסרשו

.ריינה׳סוטלכה'סאוההעידיילבראשנשהמו

אלוהברהםהשהארנשתישסותהירבחמםג

הביתכבשרשפאתופסותהבתכשרבחמהעדונ

׳יריכזמוועדיםינושארהו׳רבחמהימעדונהיה

,ועריוידימלתתולודגתוכלהו.ימשב׳אלכ

ורסמואסמשובתכאבורדאבורד;פיאב

.רבחמהסשעדונז״יעוםהידימלתל

המדאכריפאנידדארקיעאדדחכאאלו

ךרוצןיאדחנומבל״זתוריאמםינפ:•רהחינהש

אימשימקדתובבודויתותפשתויהלםשהריכזהל

יכאלאשירבדלעבימריכזהלךרוצ;יאוא־צג

רששאדהאורינאהתע,הינימולבקלדי:יה

ןיאותובבודויתותפשתויהלסשהריכזהלךירצד

!יניילעישידקוםיארומאוםיאנתברמיאינא

ץראבקידצםדאןיאיכןכתיקר.םיקסופהמ

ויתותפשתויהלהכזיאלשגורטקשיויוכו

ז״העבשי״עוטפשמהךלמהינקהו,תטבוד

שודחואןידםירמואוהרוחבומשםיריכזמ

םיצילמהחכלדגיוםימחרהםיררועהמומשמ

רבדלרכזו.חובבודויתוחפשווילעהביט

אינוחנלש.ותבב׳נףדאמקנןנירמאריאממ
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תושרדבוטהןמשיןרהאןקז(א51

איציניובספדנהזיגארינברל

.הוכזםירהמהינפהברהפשודיחהזיאשיו

לאופשלאינדר״רהסל10םשןקז(כ52

תוכלהותינושלתצקל?

נ׳׳הנבברהתובושתבתיושולשיו.רוטה

תבכרמישבהבושהולשיו.התעמתושדה

הכוס׳להיראדנאפלאא״רהםלהנשפה

יולהש״רהכםינברהםעירטוליקשו

.ךרואבש״עריפזיאינברםייה׳ןא״רהפו

׳.(יתבראתםכח)ןייע,הנקזה׳0*55

ברהואיבהי״כהדוהיינקז(ג54

.הפקהטקל׳סבזיגאהם״רהט

לודנהברהרגיחהמלשתנקז(רגצ

דטולםהןקזהיזאנלאש״רהמ

לודג׳סהיהופ״חברוטהורוטעהלעםיסנב

תואפהנופשךירצהיהשומצעברהש״סכ

ינקזפונעפשו.דבאנווסיפדהלםישודנ

לעפפםיפשכול״זברהלעתוארונרעש

הנהנאלוהפשלהריתדפלשיפלב״שחל

רודהלודגלריכהליתיכזו.הרותדובכב

אשירשאונב;בםירצפץראבפ״רוד״בא

תוריכמעיגהשןקזשידקוריעוטשתא

ר״יעצהשארלעודיךטפודסחבו,רתוהו

ףסוידעשסרטנוקלוהפכםהבינעינא

תכרעפכ״חבןייעו.תוכרבברינכרבו

.איחב(יזאגלאשירהםןייע),:"קתוא;״יש

י״רהפלבוקפהביהרביהבהזרז*ח56

לכלעה״אע״שלכלעחפצ

ירבדמויהזבורפאשהטמשפפףיעס

ברהלשוישודיחוםירפסראשול״צזי״ראה

וחלשוקהודבורפו,ומצעחמצי״רהמ

ןטינבר״המכןייוצמהןיידהםלשהםכההל

תנתפולחלשאוהואנידנפשוקבשוהיולה

יתיארשאלאיוצמוניאהז׳סםנו.ודי

תמדקהב׳כירהו.וריכזמשרואללונ׳סב

האמלבורקאוהבהזרז׳פשהפרבלוק

.הקדהביהכפם״ונילפ

היחרזברהרוביהבקעיחירז(י57

לופלפכםירוט׳דלעליזהטונ

.דבאנשהטודפכוי״כלודג

נ'י(י׳לי(ר•:'ה:נ'נש(ג•ג׳י6'לי(ב•נ'ינ׳ג:(א

•׳ננילי(ו•סדצקנ׳נלינו׳מגיע(ה•זינזינ׳יע1

ונאזנולידםהנפברהו.׳זכוסימ:בחטושה

.םירישה;ינעבוילעגישפהודייתש׳סב

דיסחהברהלשונבאוה׳זנהלארשיברהו

בוטחקלרבחמהברהליצזי״ראהירונט

׳טןייע)ז״נתואם״מתכרעמספדנבש״פכ

ל״יהיזנהלארשיברהו.(איחבהיראגאנהעמ

ותפדקהבהארתשופכםירובחהזיא

ויטויפפינשקלחשידועו.לארשיתוריפזל

.לאישיתיראשארקנוי״כב

וניברי״כפהרטנוקיתיאר,אריעז(א28

ירפאטופשל״זו״הר־מ

הארנושרדמופכתושרדובואריעז

.אריעזיברורביחש

אוה,אשאדןירועבוארונדןיקןקז(ג29

.וילת׳שנארפריעכםפדנ׳ם

לאופשרירהפלבוקמהדיפההברהורבח

ספדנהוהילאיבדאנהשוריפאוהואריה

ותשודקב׳זנהברהו.תויעטאלמאיציניוב

תואחםנהולולגתנוויניעריאה׳הותדיקשבו

הנשיהאהםנהולביצמהנהו,תויתימא

רואבבורלש״ורפיו.תשדוחמהאחפנהו

׳ופדקהםשארבושיקלההשלשואשעובחר

קלחו.אקונירפואשישקרפתוארקנה

קלחו,אברוהילארדפשוריפאוה;ושאר

ישילשקלהו,אטוז•תיילארדפשוריפינש

.אטוזוהילארדםפםירשעקרפלרואבאוה

׳וסולעהובוקופעקופעאוההקרפה״־ויהלו

ופכהלעיוושוריפבברהךיראהוןיזרדיזרו

ךכלןדבלהזהקרפהשוריפם״ינילפהאמ

ינאו.׳נקלהאוהוומצעינפברובהאוה

יתלוזשופדב׳נקלחלויתיאראלריעצה

תםכסהבספר.םינופ־ארםיקלחינפיה

רבחכהברהחכשבדאפםינילפפםינואנה

ןושמשר״רהפ;ואנהשהשללכפו.ותשודקו

ןיאנהוריאיתווהב־יהלשויבאךרכב

תכרבלעברבונידיאקלאופשר״רהמ

.הבזה

יולההילאברהמת״ושןרהאןקז(ג50

יאדלכרמאמרגהפהברה

תכרעמבל״שמכםירשיתמת׳סבשפדנה

.(א״חג♦וילההיילא׳םןייע),ף״לא

•ג׳יס:(ג•׳סנ׳א(ב•ו׳אוא׳לו(א



םירפסז
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סויהמז.אפרתנףכיתיוילעלביקו!אפרתיו

הלימהינפלשלילךלילוגהנמהיהךכאוהה

הז1.הלילהלכהרותבקוסעלוהיהישםוקמב

אוההיהשדחאןקזמעמששת״תמיתעמש

רפסלוברהו•אפרתנשהעשבברהתיבב

תנשהלמריהזהלםהמוליזברהלשוישעממ

ביתיו*הלילחרזוחיששהםויבומצעבאוה

הזרחאו.ןידכברענולבטישהליבטירעשב

.ו״תסלשוריק״העלךלהורוהטנלובלואשנ

לשתורמגהינוילגיתיארריעצהינאו

וישודיחסויז׳יאלמבקעיתיבשודקהשרדס

ורפסבה״הלזברהירומו.חרפוץ״צםתוחו

איבכב״עג״יףד׳ג׳יסח״אףסכבהפחנ

ברהירומוץיצהלעםיתחותחאה״הגה

יתייהינאיכאנריהנו.הלעירטוליקש

ינפלשמשמודמועקרפותואבןטקדימלת

לעביסעדונאלזאמיהיוה״הלזברהירומ

םידימלתדימעה׳זנהםהרבאברהו.םירבד

(םיברןבוםיטלשםילודגםינייעמהברה

רכזנהל״ירהמברהגהנונמטוהשעמכו

וי״תודמפ״עותומלשוותונתוגעוותדיקשבו

הישותלידגההצעאילפההגהתויחיכ

סגוחהללוהמהריעבהברההרותץיברהו

סיזיגרוגילק״קוםיגיזיגותק״קק״קהיתשב

ל״ירהמברהשא״יו.םחגיויפכתוגובתבו

קחציערזרפםהו.׳זגהצ״צברהמדימלת

םלשהםכחהוסיפדהוסגותריעבספרג׳זגה

ץיברמודסחשיאהוצםודיגגרזגמורספט

יגוגטןהכההעושיר״רהטכלארשיבהרות

.ר״יכלערוטעויהלא׳הו״רנ

.איתב(יאילוזאאירהמ)ןייעקחציערז״44

ר״המדיסחהברהתושרדברערז(א4צ

שדחמוספדגןוגגןברועשמ

.זעבוןיכית״ושףיסב

רואבות״העםישורדןושמשערז(נ46

ברהלםיהוםתםידטאט

דיטלתיגטחגןושטשר׳׳רהמק״חלבוקטה

ץיברהשארטסואטןהכהםירפאט״גהברה

ר״רהטהבוטגטיגברטואגידוטי״קקבהרות

יצגיפדודר״רחטוהליזאבםולשרשדעיבא

.וייגירמןהכהןםיגבר״רהטברהטהלבקבו

.ספדגותובא׳סטלעןושמשתודלותרביחו

•סינפש(ב•זיננ׳גג(א

םירוט׳דלעת״ושםהרבאערז(א58

ברהונירוטלםיקלחיגשב

ספדגבש״םכיקחציא״רהטוגבורקלודגה

.(א׳חביקחציםהרבא׳סןייע),ף״לאתכרעמב

שוריפושררטב׳יפםהרבאערז(כ5!*

׳טברהלימלשוריתודגהב

חטבו.אגולגק״קטד׳׳בשארל״זםהרבא

.השטידיםעשרדמבושוריפספדנםימעפ

הארמהפילצאספרגימלשוריבושוריפו

ףיסוהל״זברהןבו.םדרטשמאבספדנש

.ל״זוברלםימכחדובכ׳סטתצק

ןרהא׳טלהרותהלעןרהאערז(נ40

גארפבספדגל״זשלטיי

.ז״גקתתגש

הטבטתובושתי״כםישנאערז(י41

םיגורתאוםיגושארםיגבר

.םיגטיסע״רזובו

ודבגל׳גקלהוםיקלח׳בךרכערז(ה42

׳טןייע),ת״יבתכרעמב;ייע

רביתודכגו(ו—•(איחבחיכדב׳סוךריכ

לעלודגרואב׳דקלחךריבערזדוע

םהמות-טוקמהמכבג״חבוריכזמוהדותה

.ש״עאריו׳פ

רידהמללוכהברהטקחציערז(ו45

ט״רוד״באוזורבמולקחצי

.דומלתהבורלעתוטישאוהוםיגותריעב

ר׳׳רהםכקהבומהברהדימלתהיהאוהו

רביחולודגןייעמהיהשבייטםהרבא

םדוקםישדקרדסלעתוהגהוםישורח

םהרבאברהו.חבזהתכרב׳םרואלאציש

ותכלבוליפאוןויעבררובתםהיה׳זגה

ר״רהמםיגברהדימלתהיהאוהו.ךרדב

םיגייעםןהכהםהרבאר״רהמויתפרצחמצ

ל״שרהסותופסותהלעםידקושוםיגלפומ

׳זנהתמצר״רהמברהו.הגלפהבא״שרהםו

ולגרלבכבונעושרעקשמדבסיתנשכהליחהיה

וכאלמחלשוילעסחיר׳הואסינהילשיחרתאו

ונתיאוותואירבלרזחעגרומכווהאפריו

הלגנשל״זברהרפיסיכ.ארונהשעמהו

וינעלבקישולרמאוביטלרוכזוהילאוילא

ריעבםידוליהלכלהלימתירבליללכדומלל

ו׳נ(ד•׳נליכ(ג•נ׳לו(ב•מייניגג(א

•מ׳יכיגש(ז•גיכנ־גשמ(ו•;יכנ';:(ה•חיכ



הכ
םירפסתכרעמ

ש״ארהוף׳׳ירהלעוהרותהלערובח**8

(אירולהטלש׳מ)ןייע,רוטהו

.איחב

הרוזויוניבר)׳יע,דומלתהלערובח**9

•איחב(ינולצרבלאיליזרבןב

ןייע,םיקסופהודומלתהלערובח*20

•איחב(ןהכהיתבש׳מ

םייח׳מ)ןייע,המכחלכבםירובח*21

■איחב(לאטיו

הדש)!ייע,תמאהתמכחכםירובח♦22

.(ץראה

.(ןבאירוט)ןייע,ם״שהלעםירובח*23

ג״מםוף״ירוס״שהלעשבירובח״24

ןייע,תומכחיראשבוי׳׳שרו

.איחב(קלםעשוהי׳מ)

,סיזאקןטינב׳מ)ןייע,םבירובח*25

•םתלוזוא'תב(םלעבוטףסויוניבר

ברהללאינד׳יפןורשהתלצבח(א26

ץבוקבספדגןבךישלאם״רהמ

׳יפםיקמעהתנשושםגו,ל״זברהייחבןטק

.א״נש׳של״זברהייחבספדנםירישהריש

לודגץבוקבןורשהתלצבחספדנכ״חאו

םעספדנדועודעומלןוזחינש׳יפםע

.זינאחם״רהמברהלחמקהתפירוריפ

אירבחח״רהמרביחינקהרבח(ג27

ויתיארוירפסוארפסלע׳יפ

אילידיגא׳׳רהונממתצקאיבמו.י״כ

.טוקליהשוריפב

ברהלערואבלאומשתרוגח(י28

׳יסמיזנכשאברמד״ישובלה

.א״יק׳יסדעט״כ

ר״רהסלהדנישודהתובלהדחה(ה29

הרהטידדםםעוספדנןנחלא

.ע״שהםהדנתוכלה׳יפל׳׳זול

(קחציחיש)ןייע,בקעיתודח*50

תורודהרדסב,תרובבלהתבוח(ו31

לובלבתצקשיב״עז״םקףד

ברהאוהימורבוחןושלהזיאבתעדןעמל

ורביחשאוהרורבהתמאהו.רבחמה

יברעבףסויןבהדוקבןבייחבוגיבר

•ויכניגשמ(ג•׳ו.א׳לז(ב•איכניגש(א

■׳ונ';ש?ו•׳ונילו(ה•ויצנ';ש(ד

(ב־ת)

הוצותישעמהלבקביקבהיהשיתעמשו

.ורבקבהלבקבויבתכלכזונגל

הזוח)ןייע,תישארברפסלערובח**

.(דוי

׳ט)ןייע,ל״זי״ראהירוגפ״ערמח*3

יאיחב(אנידוטטהיכרבןרהא

׳ס)ןייע,םחוריוגיברלערובח*ג

•איתב(אםםלןרהא

׳יילאטקנרטדמי׳רלהצקומהרובח**

>(רזעה׳ס)ןייע

תוינשמהלכלעו,ארקמהלערובח״צ

רדסתלוזם״שהלכלעו

לעוש״ארהלעום״במרהלעו,םישדק

.איחב(תרדא'ןהשט׳ט)ןייע,םירוטה

םייחרירהט)ןייע,ג״מסלערובח*6

ףסוי׳ט,דודריכבאיפעלאובא

•איחב(יקנוק

,סיארהום״בסרהוף׳׳ירהלערובח*7

.איחב(ינארטטףסוי׳ט)ןייע.

הדוהי׳ט)ןייע,ם״בםרהלערובח*8

•איחב(סוקרוקףסוי׳ט,ןהכה

תוכלהוד״ילעום״בםרהלערובח*9

(יקחציםהרבא׳ט)ןייע,ןיטיג

•איחב

.(תורודהרדס)׳יע,ע״ש׳דלערובח**0

בקעירירהם)ןייע,ע״שלערםח***

.איחב(זיגאח

הטלש׳ם)ןייע,ח״אע״שלערובח**2

•איחב(הלדבע

ס״שלעתצקוח״אע״שלערובח*1ג

.איחב(ןסאהדוד׳ט)׳ע,ם״במרו

םייח׳ט)ןייע,ד״יע״שלערובח*1*

•איחב(אבוצםראריעטןהכה

לאומשרידהמ)ןייע,מ״חלערובח**צ

.איחב(ןואג

,ע״מסלעתופסותומ״הלערובח**6

•איחב(שטאגולדירוא׳ט)ןייע

ירבד)!ייע,ןיטיגהתומשברובה**ד

.(תטא



םידפםן
תכרעמ30

ןב.דשמ׳דברהרציקשש״**רהתובושת

רוצקאוהושיילשורבידהשמר׳׳השודקה

ר״םםהילעףסונוםיספדנהש״ארהיללכ

ולאו,רוציקבתושדחש״ארהתובושת

.םיללכהרחאהנדבלביצהתובושתד״סה

רפסהארקשוחםדקהבבחוכ׳ונהברהו

תדותחבזמםרוהיכןעיהפונתההזח

עידוהלש״ארהונינודאםלשהברהימלש

ונאוימימוונאברהידימלהידימלתמיכ

ש״ארהחובושתבו.םייחונאויפמוםית־ש

תובושתתצק[שי]ז״סש׳שאיציניוסופד

.הפונתההזהבםרוצקאצמנםשותושדוחמ

הפונתההזחםשטי״בןרפאיבמשהפו

.תושדוחמה׳סהףוסבש׳ובושתד״םהפאוה

הזהןויזחהישפנדידיינבהארשכו

םכחהאוהינבילארמאזאהפונתההזחלש

דמיזחו״רנםהרבאר״רהמכללוכהוםלשה

ט״יקףדה׳׳ל'יסא״חקדצטפשמברהד

תובושתדוינפלהבשחמבהלעשנ״ע

הפונתההזחתבושתלעקלוחש״ארה

ע״שבקספז״צ׳יסס״חבדןרמלעהשקהו

רמולןיאובתכו,הפונתההזחתבושתכ

׳יהםאשש״ארהתבושתהאדאלקסד

אלםינורחאהלודנש״ארהתבושתהאור

,׳וכו׳ושתהתואכקסופוותרבסחינמהיה

ש״ארה׳ושתאיבהב״לרןמיסד׳זיבירהש

חכומהזלכמו.ל׳׳כע׳וכוע״שבןכקספו

׳ושתלהקיזחפהוהרלויהברהמםלענד

אוהיכרפלהילעימשולאו,הפונתההזח

הידידאהידידימרהוהופצעשיארה

קמלעויתונולתעבקאלו,ביתיץירתו

דידיוליתבשהינאו.בתכשהפבתכו

ירפסיכהפיתהזןיאותוארלתבטהישפנ

ןיאותיוזןרקבהקוחרץראבםיחנופי׳׳כ

.ריכמםהל

ברהירבדמ,הפונתההזח(א

י״בתדנהשאר׳ם׳יסא׳׳חבם״הבניהנכ

חכומ׳התואי״בתהנהז״צ׳יסב״חו

אוהשהפונתההזחלשותוהמעדיאלש

ןייע,ליעלש״מכש״ארהתובושתרוצק

ןייעו,הזחתהתאוםשנ״הנכברהירברב

יתיכזו(ג.ק״ודוב״י׳יפשירפ״חי״ב

•׳וא׳לז(כ•־אנילו(א

ספדנבש״פכא״כקתתםיפלא׳דתנשב

.(איחבייחבוניכרןייע)ד״סבת״יבתכרעמב

.ץקמ׳פשירשרפמהייתבוניברוריכזהו

ר״רהפברהרביחץראו־דגוח(א52

בובלק״קדד״באהפלש

םיפיפדםשדועביקינולשבותחונמהתיהו

רפסבו.ה״הלזנ״חוב״חהנשמהתבכרמ

רביחש׳כתוטורח׳להשירהנשפהתבכרמ

.לארשיץראילובנלעץראהנוח׳פ

ןבןוהדודר״רהמלדודהזוח(נ55

הפי׳יפןזהםייח׳מברה

רביחו,תורקיתומדקהיפלעםילהתלע

דודןבתלהק׳סוילשפלערהסהןנארפמ

ולאורתסנבוהלננבתלהקלעםישוריפ׳ב

רפסלעייכלודנרובחולדועו.וספדנ

.תישארב
•׳מסינואנהלת״ושינשהטוח(ג54

ךרכבןושמשר״רהםולאופש

שיוריאיתוחברהןואנהלשויתובא

רידהמןייעו),ונטמהבושתהזיאםכותב

.(איחבךרכבריאיםייח

םהרבאברהתושרדוהילאחפת(י3*

ילוכי׳׳רהמםריכזהיניכיה

.זעולםעמ׳םב

ףוסבספדנהברוהילאתפוח(ח56

ברהדסיןכיכהטכחתישאר

ירטאמאוהוותטדקהבוריכזהול׳׳צזרבחטה

רעש׳נרעשםירעשלודריהדנהבל״זר

.םשהאורההארירשאכ׳וכו׳ד

ריאיםייחרידהמ)ןייע,ריאיתוח*37

•איחב(ךרכג

.איוקב(תואירטמיג)ןייע,ריאיתת*58

ךרדבםילהתלעשוריפןויצהזח(י59

תואירטטינוןוקירטונום״דרפ

ולרטאישודקלבוקפהדיסחהברהורביח

רבהפהברהיקיריחלאונסער״רהוטכ

.םירפסראשוםידיסחתנשמ

י״בבןרפוריכזפהפונתההזה(ז40
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,ריילמנוממםהרבאיגיבר)ןייע
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רחאו.ינוקזחהאוהןומדקתמכהארנהזמו

םערבוחמהדוהיתחנמרפסהזספדנןמז
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ף״לאתכרעטא״חםילודגהםשבו.םיגורחא

ןרהאוניבר!ייע),הזביתקפקפט״כתוא
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.רעגלךוגחוסשהזוךוגיחה

רדסלעת״ושהדוהיחיכךוניח(ה81

.ם״דפפבספדגםירוט׳ד
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•(הוצמרנ)

ןייע,ןירדהגם׳סמלעםישודיח*69
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תכרעטספדגבש״םכאוהתסאהו.רבחסה

אוהש(איחבא׳בםירןייע)ב״לתואד״וי
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ב״פוא״פם׳׳בטרהןושלאוה׳כ׳יפםידיסח
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ג״הגכברהוריכזהי״בםידיסח׳ס(ג99

רוטהתהגהג״םקןפיסס״ח

,ךלסאשפברהםשבאי׳כתוא
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ייראהוניבי;ייע)א״חבש״מכתוליצאתניחבו
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אצמנוו״טשתנשןוילעהלילנבשאיריב

םינש׳חיהתשאייוהתשאםיקלח׳נבד

בתכט״י!ידא״לש׳יסד״יע״שבו.ס״ט
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םשחבזהחכרבברהל״כעהארוהבהגשי

ושעםילודגהסכו.ע״םםהמדקהבש״מעו

םירבחםעףסויהיבורוטדוסללחועיבק
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.חבשחובאלטל״טלע
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תוצסלכםעטתווצמהימעט(ב28
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רדסבבתכךכיולהץבקלאןבש״דהמ
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חאמ;ייע),ב׳׳םקתואם״םתכרעמבןייעו

תישארברהוריכזה[םנ](ד.(עיציסירעש
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ץעףונרפםם׳נףונו'בףונםהושריפאפ

םשש״םכרכזנהברהרדיסרשאםייחה

ץעףונרפספ׳נףונו׳בףונםהשסופדב
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.(דיאירואמ);ייע,ביתנריאי*5

ינידבץ״בשרהל?״דעומשןיבי(ג4
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םישורח׳טנוקףוסבוירטוליקשום״בסרה
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הארת(איחבסאבעהדוהירירחמןייע)ב*?

ברהוםירוכבדב״פתונשהבד״בארהם

רדםדימלשוריל״יהשהריכמדז״כפדינמה

הנשמה׳יפתמדקהבמ״רהכיכוםישדק

.םימלשםירדסהשמחלעימלשוריאצסנש

אתיאא״ע׳טףדרהזהינוקה׳םשירבו

ימלשוריאדומלתדיראמהומקואאדןינבו

הריצי׳םשוריפבד״בארהו,עצמאבתורה

בתכ(ש״במרהתונשהלעבד״בארהוניאש)

םישדקרדסמימלשורידומלתבהאראוהש

.עצמאבתויוך

ףדתוחנמב׳םותהמתצקהארנ(א

םהלהיהשהעשהתואלעוה״דב״עד״פ

׳פימלשוריבןייעותוידע׳םסלעימלשורי

סי׳בברהירבדןיממןכו.רחשהתלפת

םירדסשמחבימלשוריל״יהשבתכש׳זנה

.םימלש

י״כןישודקתופסותב,ימלשורי(ב

יתבראתכלהבימלשוריבבותכיתיאר

יתיארהזהןושלכו,א״ע׳שמרחאהבותכה

תוכלהדימלשוריבוה״עןישענ״ססהבתכש

ירבדו.׳וכוהדוהיוניברירוכהאריתבר

׳זנהנ״מסהוי״כ׳סותםיאיבמשימלשוריה

ב*פןסקדימלשוריבםהתונושלהיתש

רחארדסםהלהיהשהארנכ,תוכסד

ד״יפונ״יפזעלדנפברהו.ימלשוריב

םירנתכספדימלשוריריכזמהאיביריסאד

ימלשורישישדקררסדבלמונמעהפונניאו

הסכבורהלעו.ונלרסחוםינושארלהיהש

ימלשוריבוצרותי׳ישדקבס״בםרהבתוישוק

םנהמו.ןידבאדלעלבחםישדקד

ומכימלשוריהמתוכלהרביחס״כפרהד

ש״מכועתיכילבבהמתוכלהף״ירהרביחש

.(א׳חבם׳במרה;ייע),ב״חוא״הב

.(השחהרוא)ןייע״־וקיחרי״66

לעל״שרהמל,,־דמלשתרועירי(ג״7

םפדנום״ארהושפוחבי״שר

ויתיאר;פזרהאו^ד.ותוארליתיכזאלךא

לעאוהוו״יהוניבהואמםכחדהאדיב

ל״שרהמתנהנהסהוםיפדהילו״טראווק

ברהסופדלואיבהו,י״שרוש״ארהלע

הישסש(ד•וימסש(ג.איססש(ב•ניעניע(א

ריסניגש(ג•׳נאילו(ב•׳נניגב(א

•נינא׳לו(ד



םירפס•
ותכרעמ.04

,ןשי(א:תונובירדסיניפהפכיאטהרבגא

רדס(ג!ויתוהגהםעתונזם״רהםירדס(נ

ארקנוםירוסשתצמלעבאריפשןתנברה

תפסותויתוהגהמובףיסוהוןתנתורואמ

םעימינפהברעמינברמרדס(ד,הבורמ

סוקיוורמריעמיאלוזאא״רהמתוהנה

ידס(ה,י״גאראמי׳׳רהפוםינברהוידימלתו

םייחהץעירפארקנושריפאפם״רהס

,ןילופבםימעפהמכספדניכונעמשו

.תוהגהואבוצםראמאבשיתיארשררס(ו

לאטיוש׳׳רהסלתוגועורעשיעיבשה

ומצעל״זו״חרהםויבארמבזממוקיתעהש

.ומעותאובארקו

שישםימעפהמכונבתכרבכו

םירומאהםירפסבתוגווכהןפואבםיפוליח

ןיאולאטיוש״רהםלתוגוכהרעשבש״מל

לאטיוש״רהמלשתוגונהרעשלעשקפס

תרהטמבותכשתמאההזאוהיכךומסלשי

א״חבו.םשמק״תעיוו״חרהמשדוקהדי

םקשחבורליכולאםייוגישתביסונבתכ

םיבנונואתיירואדאדומיחםידמוחויה

׳יבתוככ״חאוםיעמושויהששיו.תוביתכה

אלשםיקיתעמתביסמםנואצויכוםתיבב

׳הוהמכחלףרצמ׳סב;ייעו,וניביאלוועדי

רעשלהכזשימשןפואב.דעברפכיבוטה

אצמנול״זלאטיוש״רהמרדיסשתונוכה

התעוםירצמץראבוו״תםלשוריק״העב

רבדלעןיוכללוכישוירשאהבוצםראב

תונובהרעשיתיארריעצהינאו.תמא

רעשול״זו׳׳חרהמתביתכמםירעשראשו

רמונבתביתכמםירעשרתיותונווכה

תביתכס׳ירעשהלכותונוכהרעשו.לאומש

ינברמלאטיוהשמר״רהמאוהש״רהמןב

.םידרותנגברהםעירטוליקשוםירצמ

*יחר׳רהם)ןייע,הלפתהתונוב״8

.איחב(;.דכה

ליחתמוסופדבשיןנוכשרדמןנוכ(א10

.׳ונוןנוכץראדסיהסנחב׳ה

לאומש׳מןואגהמתועושיסוכ(ב11

זיולקבמ״רוד״באץ״נןייטש

אוהוטטשמראדתגידםלעברוט״דפפק״ק

ואיבהד״הסבו.ןיקיוגרדסם״שהלערובח

•־ונניגש(ב•׳ןנ׳לו(א

ןומרא׳גיארוהגברהלזבהרתי(אדע

הנקזוהמנחבגלפומהיהו

םישודיחותוטישבתנוסגותיגברמ׳א

,ויתוביתכללנבווידומחמלכוללשו.הברה

םישודיחבותכלודיתיגשףיסוהנ׳׳האו

.וגרווילהפספדגוזבהרתי׳סהארקו

•רינאיצז(א

—גגכ_1£^<-€—

דיסחההדוהיוגיברורביחדוככה׳ם(א1

׳יסל״זחקורהוגיברנ״נו(ג

וגיברלודגהשיאהדסישדובכה׳סוייש

א״חג״השבש״סעו.ש״עדיסחההדוהי

.(םידיסח'סןייע),׳זתואת״יהתכרעמ

ןועמשר״רהסמתויבהדובכ(ג2

ןיעתודגאלעבישטגיפמ

.א״חבקעי

לערכזגהברהמםכימכחדובכ(יג

.ימלשוריתודגא

ר״רהמחיכומהברהמםימכחדובכ(ה*

ליעלןייע,(רציוואחופ)ביל

.(סימכחירבד;ייע),ת״לדתכרעמב

דימלתייחבוגיברורביחחמסהדכ(יצ

לעשרפמהאוהו

ףדתורודהארוק

תבוחלעבייחב

ארוקבוןיסחוי׳ס

י'
א״בשרה

ש״םכאלדו.הרותה

וגיברסרבוחשד׳׳וי

נ״נו.אתילותובבלה

.ב״עד״נףדומצעתורודה

׳מקהבומהברהלםלועתנוהכ(ז6

׳גידגטשוקיגברמןהכההשמ

ת״ושאוהוומירפש״רהמברהלשוגתח

י״בורוטהמםירדגותיבר׳להלערוביחו

םינורחאהלכלעאירטואלקשאלפואלפה

.אניד;ינעלו

(יוילההדוהיוניכר)ןייע,ירזוכה'0*ל

.•איהב

יתיארל״צזי״ראהוניברטתונווכ(ח8

•׳וס5(ד׳זנ'גש(ג•׳ונילי(ב•׳נאיגב(א

•גייא׳צו(ח•ריסנ׳גב(ז•׳האיגב(ו•׳מס:(ה



םירפס
גתכרעמ

תכרעמב״חבש״מכילספאקם״רהםוסיארה

.(איחביוילההילא׳מןייע)א״סתואף״לא

בייחבםשש״םכבאז;םינבלעםחלנאוהו

.(באז!מינג;ייע)גייתואתייבתברעם

ויתובושתמהארנכםיעורהריבאהיהאוהו

ןקזרפסםיארקנויהיווספדנשתורתונה

תמתרפסבספדניאדלכרמאמו.ןרהא

יתיארו.םיעדםימתקלחףוסבםירשי

ל״ז;הכהי״רהכאלפומהברהונרומיבתכב

.׳זגהיאדלכרמאמחבשמובישחמאוהש

שקברהשמברהרביחהלוגילכ(א*6

.תוינשמהשוריפ

•א'חב(ודיינאלי?אומש׳ט)'עהלוגילכ*1ד

ט״חע״שלרואבםיניידהילכ(ב1א

ברהמםינורחאהינידרוציקו

ןאםפיוקהשמר״רהמד״ילעםינפהםחל

.םהרבאןנמברהלשונתח

ודיינאלש״רהטברהלהדמחילכ(ג19

םידמחנ׳ישורדץ״ראלעשאר

.הרותהלע

םיאיבנלע׳זנהברהלרקיילכ(י80

ישוריפלכףסאמםינושאר

םעטבוטבהנהכוהנהכףיסומוםינושארה

.תעדו

המלשרידהמןואנהלרקיילכ(ה21

לענארפק״קדד׳׳באםירפא

.הרותלשהתימאלבושחודמחנ׳םהרותה

ל״שרהמברהמהיעשילעזפילכ(י22

ונבמםישודיחובשיו׳זנה

.ל״זודכנו

ואיבהטוקליהלעמייעורילכ(ז25

.תורודהרדס

ואשעןרסרביחשארמגהיללכ(ח24

דודתיב,ףסויתיבהרחא

יבאלסדי׳םבדיסחהברהו,נ״לק׳יסד׳׳י

הרצקהיתעדו.ב׳׳צקףדשירוילעקלה

תצקחכומןכודודתיבברהירבדלהטונ

חכרצעאלדז״צףדארמנהיללכבש״ממ

כ״חאו(ט.ש״עיוכוםיאלחוהופיקהו

קלחשי״כבידלאנירוקדודברהליתיאר

•אייסש(ד•׳יס:(ג•אילסש(נ•׳לניגש(א

•'מאיגש(ח•חינניש(ז•גייסש(י■נ'׳סב1ה

•׳ןא׳לו(ט

9(ב׳ח)

ב״עףוסביסףדח״ל׳יסוהילאדית״ושם

לעאוהקרןכוניאוםינידסאוהשבתכו

ד״הסבבתככ״חאו.מ״דפפבספדנוםישה

ףדב׳׳בבםישדחס״שבאבומתועושיסוכ

תואחסנותוהנהלעותנוכוא״םקףדוז״נק

רבסאוהוארתב׳סמםדוקס״דפפסופדבש

איבמשתועושיהסוכךא,רחארפסאוהד

זמורשתועושיהסוכווהילאדית״ושב

םניאודהאלכהארתבתואחסנותוחנהב

.םיקולח

הדוהירידהמ)ןייע—׳סס,םיתוכ*12

•איחנ(סאבע

•(םילא)!ייע,׳ההכ*!ג

.ורבחמעדונאלהז׳סובלכ(א1*

ליעלונתוינעבונבתכרבכו

בורהלעך(איחב■לינולטןהבהןרהאוניברןייע)

ובתכו.םייחתוחרא׳סמקיתעמובלכה׳ס

לעבבקעיוניברןמזבהיהובלכרבחמש

ר״רהמכלןרהאינפת׳׳ושבו(ב.םירוטה

בתכח׳׳אבשדחמספדנהוייליראמאןרהא

חמשוש״בירהאוהשהלבקהתלשלשמ

רבחמאוהימהלגתנהתעמיכז״עהברה

ובלכה׳סאוהריינה׳סדבתכםגו.ובלכה

ובלכהאיבמשרשאוגיברםאקפתסנםשו

המההשלשו.ש״ערוטהיבאש״ארהאוה

תלשלשלעךושסלןיאדונבתכרבכ,ואלפנ

ש״בירהדבושחללכוייטו,ללכהלבקה

׳םדש״סו.ריכזהלאליכסהובלבהרבחמ

ינאיכ׳תסאוניאובלכה׳םאוהריינה

ןשונןשיייכףלקלעריינה׳םיתיארלדה

.(ריינ׳סןייע)נ״השבש״םכובלכה׳סוניאו

רוטהיבאוניאובלכהריכזםשרשאוניברו

.טישפהזלכוא״טבש״מכ

בותכלםימעפהברהלינרובלכ(ג

י״בןרמ.םתסבויתוחנהוק״ססירבד

.׳ט׳יסח״א

ינידב,יאדלכרמאמיאדלכ(ד1*

רביחוהיירזיבאואתכמסא

ם״ארה;סובהיהויולההילארידהמברה

םירהמעשילאציאוהוילספאקם״רהסו

דימלתהיהוןולוקי״רהמדננילספאק

•׳נניגש(ג•׳אליכ(כ•ויאואיגש(א

.ס־לקנ׳נלינונ׳יאילו(ד



םירפס
נתכרעמ

תותירכ׳סבספדנוד״צןסיסויתובוגתב

תפיסאםשבםדרטשמאהסעותליחתו

י״רסמברהרבדרשאביסהו(א.םיללכה

אכיאוס^לכסוארקסה5המכחתליחתבזינאח

.רבחולאצמנאלטעמנשונרסאוהשוהייניב

לעידלאנירוקדירהמברההזלסרמרמחהו

זיגאחי״רהמברהסעןידהשםינורחאה

•י׳׳כנוירבדו

ןשונןשי׳סביתיארס׳שהיללכ(ב55

ורסחשםיקרפינשקתעהי״כ•

הנשמהשוריפלם״בםרהםידקהשםיקרפמ

םיללכוס״שבתושקהתולמרואבםהו

י.ס״שב

יכאלמדיברהס׳שז־דילי־לב(גג4

הברהוהזןינעבאילפה

םהמטכשנדג״הנכברהוןרכלעתוהימת

דמחנה׳סהוםינינעהמבבתויאיקבהמכ

טוידההינאו.הומויתורנלכלעאלמ׳זנה

אלל״זםהיכנ״הנכברהוןרמדעביתצלה
תיברמבםיקוסעויהשךכלםתכאלמונויכאיציניובוספדנשישי׳ארהיללכ(ג50

םעפבםעפכו.םימוצעהוםיברהםהירובח,תפסותםהבשיז״סשתנש

םימשורויהללכהזיאוארשםדומלבנא

תוקוחרםיתעבתומישרהולאמו,ותוא

סרטנוקביתוינעבש״סכוסרטנוקהשענ

.ש״עב״ע׳נףדרכוזןיע

רדסברהרביחס׳שז־דילי־לב(י58

.׳סהתליהתבש״םכתורודה

ביתנריאמ׳םףוסבסישהיללכ(ה56

.אנוטלאבשדחמספדנה

ןייע,םיבמרהלדימלתהיללכ*57

־(םלוערדס)יעו,איחב(םיבטר)

ינאוירבדיתאבהשומכיכאלמדיברהלע

.רכוזןיע׳טנוקבלדה

חדיחי׳ט)ןייע,קודקדהיללכ״28

•איחב(לאירב

השמברהרביחהארוההיללכ(א26

.הלונהראבלעבשקבר

ט׳׳יתברהרביההארוההיללכ(ב2ד

רוסאתונהנהוךרדתורוהל

םיקסופבתקלחכשישבםינידהיקספורתהו

'הארוההיברדארקנונארפבי״כאוהו

•(הארוהיכרי!ייע),םילורנהםשבש״טכו

ריעבל׳׳זז״מרההשעאםנודןיעמו

ריעהיבוטוהבישיהלכתמכסהבהבוטנמ

שדחתואיצמבקפס׳יהישכוכליךרדהזיא

.סופדבאוהויניידדאדוש׳טנוקהארקנו

ייס)!ייע,הלכקהתככחיללכ*28

•(תורודח

דרא)ןייע,ן־דברשרדמיללכ*29

•(תוברואהבר,!ונכלה

ןורודי׳׳כבוראקי׳׳רהמןרמםחלשולאו

.ל״שרהמל

׳ןלאוט*׳ט)ןייע,לאומשיללכ״51

•(סישהיללכ)ןייעו,איחכ(דיס
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רשפאו.יולהםהרבא׳ר

רפסבוריכזמשישימחהףלאהףוסבהיהש

םשדאלאל״קתת׳שהיהש;סינבתועסמ

רפסףוסבהספדנו,יניטנטסוקלאבותכ

יתיארבוש.הנידנטשוקסופדהוצטודיגנ

הארנונ׳׳עוימףדבשימתורודהרדס׳םב

היהאלהבתכש׳זנהיולהא״רהיכםשמ

.ש״ע׳זנהןמזב

ל״זחמצי״רהמרביחהוצמודיגנ(ה6

י״ראהתונוכתצקמרוצק

ד״סאבםפדנשכשהנמאניתעדיו.ל״צז

ניפ{ד•ייכיסש(ג•׳ו0:(ב•יייניגב(א

•ייטניצו(ה•וליס

׳12(ייח)

ןורחאסרטנוק

ןואגה,נ״ירחתוצמהןינפב׳תוצמ(א*

ורפסשירבתולודגתוכלהלעב

.סילודנהברהוירמאטשמנוהנומהיהאוה

וניברתוחאלעבןקזהוהילאוניברסהמו

היכשןבואררבקחציונינרןואגהו׳ןואנייאה

היהשלוריבנןבהמלשועברו׳ף״ירהןמזב

ף״נאהתכרעמבל״שמכשאגימ׳ןי׳׳רהמןמזב

רפשבןיממרזעילאוניברו!(תורהזא!ייע)

•י״כבתומינשבויתיארשסיסרי

גאשהיראסינמרהרתאזתעדומסנמא

םיאבהםירבדבותוצמ׳סרביחוג״הבןינמלט

היהךכוג׳׳הבירבדתוחדלםישרשד״ישרשי

וילעתצקקלחנג״מסהךא,שדוחמןינמהנומ

׳הזלעדחא׳סרביחוג״הבעשילאצי;״ימרהו

אלשותעדלרחאןינמהשע;ינמישרבדמ״מו

חרומדוסיישבע׳׳בארהסגו.ג״הבלסיכסה

.ב״שעתורהזאהילעבדעכןועטלאילפה

ךיתוצמךרדבםיכרדתשרםברהונזועןואנו

ס״במדהןיבשרפההראבלךרדולתושעלש״רוס

.ן״במרהוג״משל

ןינמבורחבסיברןכוםימלשסלואו

וםינורחאהמהיתווכדוךוניחהכרזכם״במרה

׳ןןואילי״רהמביתיץירתן״כמרהתוגשהלעו

תאנקברהותמשבלברהורתסאתלגמישברוצ

ץ״בשרהו.ןכסגס״נמרהדעבםיצילמםידפוס

ןינמזוס״במרהןימילדמועעיקרהרהז׳סנ

רודהינברו.ן״נמרהכואג״הבכעירכמד

ברהותמאירבדברהוייחדאנידברהןורחאה

תאזרפשבשאייעי׳׳רהמברהואבטאת־נגרמ

בורבכהמשיורןכוילקשוןינמלודמעהדוהיל

.םיסרפהזיאבשהמשיוןינמ

ןהכיתפשברהןואגהםכחאברבכו

לעתוצמהרדסירקיאקדצלעופןונק׳שרדישו

ןישעהןינמויללכןינמדצההמבותוישרפהרדס

אנשילורצקרדסבס״במרהתעדלעןיואלהןינמו

דומללעימשמןהכוזהוצמהןושלטקנארקד

דאמבוסיכתמאבו.עובשלכבהזהרדשה

.תיצמהוריעמוזילילאולודגהןהכהלאעומשל

רצקרדסהשעשהבושתבז״בד־הבתכןכו

אלותדנופאבהז׳סהיהדימתותונמהיזמרב

■׳יניגכ(א
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הברהםישודיחשיםישדחתופסותןוילגב

תרגאבו.׳ונהדיסחןושסשר״רהממ

תחאהבושתשיל״זץ״בעיברהלתרוקב

,׳זנהברהמ

ד״רהסשודקהברהלםיהלארזנ(א12

וריכזהל״זילופרטסאטןושםש

.!ידיןד׳סב

׳סהברשרדפלרואבשדקהרזג(ב15

תוכיאותופכבלודגתישארב

לכימלאיחי׳מןייע^,ד״ויתכרעשליעלןייעו

.(איחכאגולגמ

סופדקנבלחרפםעןתיאלהנ(ג14

תכרעפבןפקלןייעו.ןילרב

.(ןונבילחרפ;ייע),א״פ

עשוהיברלת׳׳ושעשוהילהלחנ(י1*

חכרעסספדנבןייע.ןיצנוצ

.(איחגןיצנו*ע*והי'מןייע),ד״וי

םירפוס׳םסלע׳יפלאיראתלחנ(ח16

ך״םםתכרעמבןמקלש״םכ

.(םירמוםיסמןייע),ד״סב

,ת״יטתכרעמבןייעןמינבתלחנ(י17

.(חוצטהיטעמןייע)

שמוחבי״שריפלעבקעיתלחנ(ו18

לעתוגשהובודמחנרפס

אסכרשאםהמשיךאהברהם״אדה

לשונבאוהו,הגשההניאויקנם״ארה

ברהש״םעו.ןמינבתאשמברהןואנה

.א״עב״עקףדבקעיתונכשמ

בקעיברהלת״ושבקעיתלחנ(ח19

וריכזה,ןטקץבוקןורפלייה

.חמקהטקלורפסבזיגאחם״רהמברה

םישורדםהושינבאובקעיתלחנ(ט20

.םיזנכשאונבוברמ

.ןשיסופדםישורדלאירזעתלחנ(י2*

ה״אלעוח״אע״שלעיבצתלהנ(אי22

,י״דצתכרעמספדנבןייע

.(איחבחיבדימלחיניז׳טןייע)

.תובאלע׳יפיבצהלהנ(ני25

תורטשינידוהסנהעבשתלחנ(*י2*

ג'גג(ד•ח׳יאילו(ג•זיטניגב(ב•׳ונילו(א

*'לי(ח•׳חסג(ז׳יגיע(ו•!ייאילי(ח•ויאו

•/ינ'ג!(אי•ןיסאילו(י•׳סניגש(ה.יו

■נייניגש(גי•אילוסוזנמשנ;בי

יקחציא״רהטלודגהברהונרומתושרבהיה

תוחילשבאיההתעבאצמנרשאה״־לז

,םיקומעםירבדהלכטימשהאוהוק״־ע

חמצי״רהמברהלעארוקההמתילאןכל\

אבברןמזרחאו.תלתירפואדחירקדל״ז

ל״זחמצי״רהמברהמהמרבלוק׳םידיל

ךרואבהוצםוריערביחשםשבותכו

םיפשהןמוהושרהאלורוציקבב״תאו

רצקהאוהספדנשהזשהארנו,וסיפדהל

.ולוכספדוהאלרצקההז׳יפאו

הרוטניויתבשר׳׳רהטכלםולשרהנ(אי

היהוח״אעישלעה׳׳הלז

.ה״הלזודראפד״רהמכ׳ומהברהדימלת

.(םי״יא);ייע,המכחתולבונ**

םירוט׳דלעת״ושהדוהיבעדונ(ב*

לאקוחיר״רהטןואנהרביח

.י״כתובושתדועולשיוה״הלזאדנלל״נס

לופלפהינדאלעתודסוימויתובושתו

הרותץיברהותואיקבותופירחארבסהו

חולנןינעבםאו.וידימלתווירפסבלארשיב

ריכיותמכחבםכחהם׳׳מ,וקהטנמ״ההב

רודהילודגמאלפומואוהבריכוירפסמ

הזבידוודובכלודגולארשיתולהתזעןואג

.ןחבתןילמןזאו

רדיסשהמאוהםייחהץעףונ(ג1י>

ם״רהמשידקוריעברה

אוהול״זייראהוגיבריבתכמל״זשריפאפ

האובגוםידוחיוליזרירמאמו■ןינתלע

םירחאםיקלח׳בשיו.םילוגלגוק״הורו

םייחץעירפו,תומדקהמםייחץעךרד

.ןילופבםימעפהמכופפדגולאותונוכמ

ך״גהיטוקלאלאספדנאלח׳׳עףונמו

,םייחהץעףוג׳םמ׳אףונאוהואווקלאזב

ל״זי״ראהירוגכייכשיך״נתיטוקלםנמא

שיי״כבןיבוספדנבןיבו.הישוחלםילפכ

׳םמילררבתנוומצעמליזו״הרהמישודיח

.םדבליריבשישי״כל״זו״הרהמישודיח

ע״שלעתוהגהןושמשתוריזנ(י1*

ברהורביחץראיניגמוח׳׳א

.ד״כקתתגשםפרגל״זדיסהןישמשר״רהס

םששישתושדהםדרטשמאתוינשמבו

•׳06;(די׳5נילו(ג•יכאילן(5.׳וניל>(א
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׳הינבזלפשהינאינארטמןושארהןקזה

ינכזדוקו.םתזיננםוקממרואלםיתאצוהו

םשבותככדודינפסרטנוקבםיתספדהו׳ה

שישםנהו.ש״עומשבהשרפוהשרפלכב

יתיצררטוזדידייא,םיטושפםירבדהזיא

.ולבסרטנוקהלכבותכל

ןייע)ספדנביתבתכףסוייקוםנ(א3*

ברהש(איחגאביכחףסויוניכי

.ף״ירהתוכלהלכלשוריפהשעיקמנה

י״בב;רמו.םיחספלעייביקמניתיארינאו

׳פהלינפמףסוייקמנריכזמן״נ׳יסח״א

רואבבהיתילןושלותואו,דמועארוקה

אוההלינמ׳יפשחכומו,הלינמםתוכלהה

.הלינמלעי״כיקמנל״יהןרמון״רה

יניביןייע)ספדנביתבתכרבכ(ב

ןטקדעוממתוכלהה׳יפש(איחבאבינח■ןסו•

דיברהחירכהרשאכףסוייקמנאוה

תוהנהלעאמיתהו.הלונמתחכותביכאלמ

לארשיילודנמםהשםירשיתמתבשף״ירה

׳לתואט״הנהד״לש׳יסד״ינ״הנכברהו

ובשחשד״סףדםירדנבבקעיןויעברהו

.יקמנאלאוניאון״רהאוהק׳׳מ׳יפש

תכרעמליעלרבכ,ףםוייקומנ(ג

התעשיתכתכ(איחבאביבחףסוי׳ר׳יע)ד״וי

.תועובשםירדנתובותכלוישודיחוספדנ

ברהריכזהא״ע׳סמלףסוייקוסנ(י

היהשז״נ׳יסויתובושתבןויהש״רהם

.י״כבודיב

אביבחףסויוניברלףסוייקוםנ(ה

.י״כביתיארךכררפסינואגעזגמרטוחל״ז

ל״זביבח׳ןם׳׳רהמברהתושרדביתיארו

סחיהםשבתוכשטושפטגרבחמהברהי״כ

ברהשעדו.ל״זףסוייקומנברהדעולש

ס׳׳שהלכלעםישודיחבתכףסוייקוסג

תוכלהלכראיבוףיסוהדועהזדבלמו

.עודיכא״בטירהירבדבבחמדימתו,ף״ירה

ל״זיקמנהברהלשוברדבתכשימיתיארו

ברהול״זא״בטירהדימלתם״רהםהיה

ארוקון״רהירבדינמיזהמכאיבמיקומנה

.ןבואררבהיהן״רהיכר״בנרהותוא

נ׳ש(ר•׳נא׳לו(ג■׳0סכ(ב•׳לגיגש(א

'.י•׳מבילו(ח•זיה

,ןיישתכרעמספדנבןייע,ת״ושב״חו

.(איחנזיטדימלתיוילהייאוםש'מןייע)

ארקמהתומשלכינועמשתלחנ(אגצ

ב״אבםירדוסמםיאנתהו

ארקמברכזנןכיהםוקמהרומםשלכלעו

.הברשרדמבוילבבבהנשמב

ןבןמחנוניבררביחשרפסינמחנ(בג6

ןהכהםייחוניברלשונב

שרשבש״מכןולוקי״רהםליוצמהיהו

.ט״סק

ואיבה,ספדנםישורדןויצתמחנ(ג3ז

.תורודהרדס

ירוטישארתרטעלףםבבהפחנ(י*8

׳דס״עת״ושה״הלזברה

לעדיאבומ׳׳חרזעהןבאד״יח״אםירוט

ת״ושי״כ׳בקלחו(ה.ם״ארהיפסות

יפםותלרואבוה״הלז[׳זנה]ברהירומר״םעל

ןייע)ד״ויתכרעמספדנבןייענ״מםלםיאר

תיראשוספדנןמזרחאו.(איחכןוכנהנוי־0

ירומלרשוקמטנ׳סבם״אריפסותירואב

!ייע),ל״טינתכרעמבליעלןייעל׳׳וברה

.(רשוקטםג

ןינידיקספרפסאוהריינרפס(יג9

םיקסופהםיריכזמשןומדק

ובלכה׳סאוהשבתכשימשיו.םימעפל

עדונאלריינדפסדתעדהדמואמאוהו

ובתכןכלוורבחמעדונאלובלכ׳םוורבחמ

,ובלכוהוארקוםשלהכזב״חאוריינ׳סוהזד

הפכאצמתןכותעדהלוקשבועטלבא

םנוימדבועטדהלאכםיבתוכלםימעפ

דועו.רבדךותמרבדןיבהלםיצורש

ואצמרשאויעםשדיאמלכלעםיכמוסש

יתפשרפסוהלבקהתלשלש׳סוסכבותכ

ימוםימעפהמכוהמכועטרשאםינשי

אבריעצהינאו.םתועטררבלןמזהדבאי

םשבותכוןשונןשיףלקלעבותכ׳סידיל

םשדקיתעמהרם־אוב׳׳נקתנשקתעוהד

רפסהו,ו״עלבריינאוהשרייפאפ׳סרפסה

נ״מסום״בםרהוג״המםיטקולמןינידאוה

.ללכובלכה׳סםעםחיולןיאוהמורתה׳םו

היעשיוניברלשמוחהיקומנ(ז50

•זישנ'ש(ג•ידאיגשיעינ׳י*'לו(ב•ז'׳גיגש(א

.יג6'לו(ז.ויוי*יגש(ו•נ׳5סש1ה•וימניגש(ד
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זימברהלעתושקהלאבםאןייעמה

רמולכומצעףסכהתודוקנוינפלהיהיש

םאוירבדםעונבתוזחלומצעינפבספדנש

.הזנדמע

םירישהריש׳יפףסכהתודוקנ(א43

ודאיינאלםהרבאר״המכל

םשוהבומהינשבתנשאיציניוב.ספדנ

תרותהלעשוריפל״יהשבתכהמדקהב

.םיבותכותולינםשמחו

ןגמברהרמאךב*־לארשירג(ג־*5

ת״רורפסםשארקשםהרבא

ראובמכיולםהרבאיברלשהפירנ

.ונבתמדקהב

לארשיר״רהמכרביחיחרזמהרנ(ג44

ירפרבחמהברהיחרזמריאמ

נ״מסלסיארהיפסוהלרואכ,ת״ושן*ואה

.ייכהכונח׳לה

אווילר״רהמןואגהלהוצמ־ט(י4צ

הכונחבסךמנוקנארפמד״בא

רתסאתלינמלע׳יפשדחרואורפסףוסב

.ס״שתנשנארפסופד

ם״רלתורהזאשוריפהוצימרנ(ה46

אנידגטשוקבספדנוימנאזיפ

ימלשורי׳יפרביחשםשבתכוז״כשתנש

ראשוןישודקתכממישודיחוםיערזרדס

.םירפס

רידהמןואנהלתובושחדודלאשנ47

ברהוריכזמייכםייהנפוא

תצקו(ז,.ולשחמקהטקלבויגאהםירהמ

יסבוריאיתווח׳סבהזולעברהתובושתמ

ףוסבוספדנוישודיחבתצקו,בקעיתובש
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הולךירצהיהאלו.םינשייתפשוךורעהמ

ו״פףדןירדהנסבי״שרבשרופמאוהיכ

םהוירבדרקיעבו•ם״בםרהתמדקהבו

ועריאלשםלועינואגלדשחדםישקםירבד

םינשושברהמגשוהרבבו,שתנוכהזןיאוהז

.ו״רנדודל

רמתאיכהןועמש׳רירפסםתס(ג

תותירכבבותכשהמו,ו׳׳פףד;ירדהגכב

.ם״טלאעמשי'רירפסםתסםלועתוכילהו

ילהכלאיתרמאוהזביתשגרהיתודליבו

׳סהלעולעהםאםעוגבתוזחלםילודגהלא

יתאצמאלויתשפשפזאמוהזסייטתאןקתל

רחאו,םהיניעבטושפהיהילואיתרמאו

חבושמהיכאלמדי׳םספדנתוברםינש

ביצמהנהוך״םרהדיסחהברהלראופמהו

רמולוריעהאלשםילורנהלעהמתור״יול

.ש״עג״קתתואבהזבךיראהואוהם״טש

רואבלותמדקהבןרהא;ברקברהו(ד

רמאשימשיד׳כםיגהכתרותאוהשארפס

החדל״זברהו,הדוהייברורביחארפסד

ריאמיברהנשמםתסורמאירהדוירבד

אוהותוינשמהרביחשודקהוניברשעודיו

ארפסןכוריאמ׳רתעדלהנשמהםתסבתכ

הדוהי׳רתעדלאתיירבהםתסתבחמה

ורביחארפסיכרמואהתעדלהנהו.ש׳׳ע

יברארפסםתסורמאשםושמהדוהי׳ר

יברורביחשירפסברמאיה״ה,הדוהי

םתסהדוהי׳רארפסםתסורמאךכרןועמש

.והניתהמאתרמאדהבוןועמש׳רירפס

ריכזמדחלש׳פףוסירפסביתיארלדהינאו

השרפהףוסבותיציצתשודקוזרמוא׳ר

.אייה׳רלשושרדמלתאבשהשאבהשעמ

הדוהי׳רורביהארפסדרבדהעקתשיכ״או

השערכזירפסבירהד,ןועמש׳רורביחירפסו

.ןרהא;ברקברהירבדוקדצואייח׳דו׳רל

׳אאילי(ד•׳5סב(ג•׳לנ׳גכ(נ•ןיננילז(א



נםירפסן ותכרעמ

םיארומאוםיאנתרדס

•.(ךימסתכיעמנ':ו)

יפותההנה,סיסאידיחריעצהרמא

םיאנתרדסמהיארםיאיבמ!:ינושארהו

ףרתועובשביותהשהמו,יתכודהמבבםיארומאו

תופסותהוויתופסותבוויקספבםששיארהואימ

.ויע*ןדןיילוחוהילףדאיעוטיכףד;ירדהנסב

קישירשאתוהגהוהיילק'יסהמורתה׳םבו

םירבדםיארומאוםיאנתרדסוריכזהןילוחד

ןירדהנסלוישודיחב;ירהירצדמו,סיקדוצמה

ואצמדובתכ׳סותבוליזובתכשסיכףדםש

הארנ,שיעיוכוםיארומאוםיאנתרדסבבותכ

םנהוםיארומאוםיאנתרדסודיבהיהאלש

ןשיייבףילקיסבויתאצמלדהינאו•םיקוחר

,ןהשתומכם״יקיתעםירבדהםיברהתובזלוןשונ

תיותואלויהוייתינשםיישיעסבקעיבםקלחאקר

ןיבחוירתתלודבלרדערדעםיקרפישאר

םיללכה׳סבריבזומומוקמשםגהו,םיקבדה

ייוהש,םיקחשןכושידשמרזעבןוכתידירשא

הלועוסיפדמהלעאיתרמא;ניהשמאלהוצמ

.(אריסבשיקיולדש*

ב״חםילודגהםשבינעינאש״סכדוחל

.(אתקיספןייע),נ״בתוא׳פתכדעם

שידקוריעברהלםבייחירפם(א6*

שוריפי״כל״זיסופכה׳׳רהם

דשחנה׳סבוריכזה,אתליכמוירפסלע

אתליכמהלע׳יפשדחמספדנההדוהיתובש

הדיחיר׳׳רהםכיארוהנברללוכהברהל

הללוהמהריעםנוהינברכדחאו׳׳רנר״אננ

.א״עי

תופסותהץרוקםינוציחםירפס;כ6צ

אצויכוםירפוס׳םסלשיארהו

ץוחשוריפהנוציחהשוריפשאתיירבדיע

רסולכםינוציחםירפסולאםג,הנשמהמ

איעשוהיברואייחיברלשתותיירכהםץוח

.דומלתלץוחנ׳׳א,אתפסותו

(ןורחאסרטנ־ק)ןייע,הרותירתס*06

יהטמל

סתם,ריאמיברהנשמםתסלכא

הדוהי׳רארפסםתס,אימחניבראתפסות

והלכו,יאחויןבש״רירפםםתס,יאעלארב

יברידימלתויהםהואביקעיברדאבילא

.(בותעדלעוקלחנותומרחאלואביקע

השלשםינשאנהרבדאיאטהרבגאו(א

אנעדי(יינילי)יזפחביתרמאינאוםיריגרג

ריואבתבוחםהילעלחשילימהמכאכיאדיאשפנב

רמואהאורההגנכאצידעיאוליעיירתסישיפנ

אלא,יאלתשאאלאתשהוביאםלואו.יאקרב

וגמיאדרטבגאיאליחשיהכיאנימכלכואלד

ןינמזד,׳ארבמויאוגמיאפוגאהיאצקתאד

אל,יאערכדארפוטדעיאשירדאתינבמיאשחד

הילוכילאיליקתו,יאתעדאליצאלושקימלאנ־צמ

אהיאתאדוזחשרב,יאבלדינוותביאדומלת

יארקאדינידויאטהרבגאיינטקילימאירבדב

יארקךליתלחוה׳הךל.אילםכרבעאלדירימג

ייארוהנבירךתרותביניעראהו׳הינאפר•אנתךל

.(איעניש)רייכ

יבראתירבםתס,מירהנשמשתס(נ

ירפסםתס,הדוהייבדארפססתם,אימחנ

אבילאוגילפיאםהעירדידימלתוהי־ובוייבשר

ויהאליכהמל,ואראלעירתאואביקעיברד

ןושלביע,ותעדלעוירבדב•גיייפאלאורודבומע

תפסותאוהשהרומחזו.ביעגיפףדהנקה'ס

ףדתומביב׳נ,;כבתכדימלתהויאוופיסוהש

ותטדרתאו*00וידימלתויהשדאונסניעביס

ןורהאסרטנוק

בותכלסינברהזיאול״שרהמךרד,רפס(ג1

ומכריחמהזיאלםשוריפב

אצויכורפסהש׳׳מויתוכג״משהלעל״שרהמ

ובסיקוסעסהשרפסהלעסתנטו,הזןושלב

.רפשהםיבתוכאצויכונ״מסהבותכלסיקמבו

.שודקהרהזהךותבשיהרותירתס(ד8

דוסאוהרזזהלכדהמתמלאו

,הריתירתססמימשנוארקינהדוהימליאיאמו

סעטןתגוזזלעדמעז״מרהןואגהרבכיכ

ז״כקףדךלךל׳פךלמשדקמ׳סבואיבהתבשל

.ךריאבש״ערפסהמא״ע

•זיע1׳נ(ג•ג׳כנ׳לו(ב.א׳סליכ(א

•ויקניגש(ד

—*1X304*♦—



םיארומאו

׳רלב,סונקרוהןברזעילאיבראוהםתס

יבראוהםתסאתיירבוהנשמבעשוהי

.רסיקימיבהיהשהיננחןבעשוהי

.ארזעתנקתאיהםתסהנקתלכח

ונקתהנושארבונינששסוקםלבט

.הבלהןכםגחםשםשןיאוךכוךכ

א״רבונתנשסבונינששסוקמלכי

.יניסטהשסלהכלהתפאבןמזביתמיא

תקולחמ,הכלההנשמםתסלכאי

רהאוםתס,םתסכהכלהםתסךכרחאו

םתס►םתסכהכלהןיאתקולחמךכ

!םתסכהכלהאתירבבתקלחבוהנשמב

הכלהןיאאתירבבםתסוהנשמבתקלחמ

ינשןיקלוהשםוקמלכךכלהיםתסכ

םתסוירפסבוארפסבאתפסותכםימכח

םתסדןאמכהכלהוהיינימדהכןיתינתמב

הבינילפדאתלימלכו.׳יתווכןיתינתמ

אתנלהתילאתירכבאמתסוןיתינתסב

יאתירבהתואב

היבורזחונינששםוקמלכבי

ראשלכבלבא.שיבכהכלהש״בכתורוהל

ץוהה״בכהכלהה״בוש״ב׳יקולהשתומוקמ

ןילטונכ״חאותיבהתאןידבבמא״שבוזמ

ןידבבמכ״תאוסידילץלטונ■״הבוםידיל

ךפהמשימלו.ש׳׳בכהכלהשתיבהתא

.ה״בבהכלהוזבףאםתואהנושוםתוא

אתריחבבוריעהשתודעלכגי

.א>הרורברבד

עירכמדחאוםיקולחםינששם״כדי

והיידהבואלעירכמו,עירכמהירבדכהכלה

.והיינימדחלנילפוןמזרתבלאלא.דוה

הכלהעשוהייברורזעילאיברוט

אביקעיברורזעילאיבר►עשוהייברכ

יברוןופרמיבר►(אאביקעיברכהכלה

יברולאעמשייבר►ע״רכהכלהאביקע

ירונןבןנחוייבר.ע׳׳רכהכלהאביקע

.ע״רכהכלהעירו

ריסףדהעומשןיבי?רהטיהיםייע*(6

תותירכ׳סלעהשקהשבילרילילכויפףדובייקילילכ

רדסבםינואגהירבדםהשעדיאלוןכבחכד

*רוילףדתוכרבבךורעדומלתאנהםגו.*יזח

שימפוהיתווכןניךבערזעילא׳רםוקמבאייקע

איותרדסןושלד*רביאו.רחאםוקמביתוינעב

י(יונ'.ל)תותיר;׳סןושלמ.רתויןקותמ

םיאנתרדס*00

לארשיימנחלכיאזעןברמאב

ונבוהזההרקהןפץוחםושהתפילקכינפל

היהההרק;בעשוהייברו!ףסויןבאביקע

,(אחרקהאביקעיברלשונב

אביקע*דימיבהיהשלאילםנןברג

.שודקהוניברלשויבאיבאאוה

ריאמיבראוהםירמואםירחאלכד

ןבעשילאוברםשמרבדרמואהיהשכ

וילעםירמואויהרחאארקנשהיובא

.(בםירמואםירחא

*ןתניברםירסואשילכה

הנשמבםתסהדוהייברלכו

׳רויסוייברוריאמ׳רםעקלוחשאתירבו

יבראוהרזעלאיברואימחניברוןועמש

םתסןועמשיברלכ.יאעלאיברבהדוהי

רזעלאיברלכ,יאחויןבןועמש׳דאוה

רזעלאיבראוהםתסאתיירבוהנשמבש

.עומשןכ

אתיירבוהנשמברזעילאיברלכז

ראובמכשהלהאנששדעםמשםלועההיה*וילארינ

אתפסותםתסורמאויפףדשירןירדהנסבו/םע

יןקותמ;ושלחוןינעהאיותרדסבו,אימחניבר

ודמלשיכהחכומיתנןודהמכבימלשוריו־ילבבבו

הזיאו,ךיראהלןיאואביקעיבדםע'זנהםיאנתה

והוסיפדהוןוילנבהזייכבהנקה׳םבבתכבתוכ

המכבלדהינאשימכוםימעפהמכןכעריאשומכ

.(טיכנילי)דיסביתכון

תינףדתורוכבביישרשימכונייהו(א

ףדםיחספיברע׳פםיבשרותועובשדקיפואיע

תוישוקהזלעושקהםש׳סותההנהו.בייק

סשהחרקוווהעשוהייברירתדומיכסהותוקזזו

איותרדסבדןיעומילעהיאמאדהשקו•םדא

םינשדויישרירבדכבותכליזםינואגהמאוהש

םוקחדתוישוקהליזםהסאו,יאדויכמסהילעו

ריעוירבדוחויוא׳ותרדסבםיגואגהלעםגושקי

תמא!ה.יתכודראשואימףדתועובשבושעש

וירבדדסיגואגהגוסמאוהסגשתירמורזענםשד

,יתכודהמ^בשיארהו׳סותהשיטכהלבקירבד

.ןיניידהתעובשףוסמידעמבןייעי

םיחספבםיניעחתפביתוינעביתבתכרבכו

'סותהילעבוניתוברבםברביד'החורדבייקףד

עשוה•יברוהחרקןבעשוהייכרדתמאהלאונויכו

זגבדיעהדעהרשאכווהירתהביקעיברלשוננ

.(ייסב)שיעל״צזייראהונינר

רמאוובתכבייףרהטוסב'סותדדקיק(נ

עשילאמלביקשתועומשתפרצסרטנוקבהארשיבר

ירבדסהדובתכאליאמאויוכוםירחאםשבםועבק

הזלעםשיסותהושקהשהמו.איוחרדסבםינואגה

גיזףדארתבל;•סיניעחתפבלדהינאיתבש*



אנםיארומאו

ללכםישבחונתנשיפלעףאדכ

אכיה,ינולפכהכלהינולפוינולפרמול

והייניםדהכיםייקדיארתביארומאאכיאד

.היתווכאתכלה

יאנתירתינילפדאכיהלכהכ

רסחאאלוידדהידהביארוסאירתוא

חבראכיאיא,־יסכאלורפכאלאתכלה

אדיסלתכאתכלהתילאדיםלתידהב

ךליאואברטו.אברדעהברםיקפב

.ארתבבאתכלה

בוצקרבדאלאוניאאתפסותוב

אוהשםינהכתרותןכו,םייוספרבדאלו

דפסאוהשאתליכשאלו,בריבדארפס

ףוסדעסכלהזהשדחהןסתוששהלאו

רבדסברפסאוהשירפסאלו,(אארפס

.הרותהנששףוסדעהנחסהןשוחלשיוןמ

דימלתה׳לבםיאיקנושרדמולאלש;שש׳ו

ןיאששהששיוהכלהםהשםהששי.אתירב

חילעןיקלוח;יאשאתירבלכדציכ•הכלה

ינאו•אוהארומאדבתנדי״שרילעקיקו•םיבםרה

יתבתכ(ו'ונ׳יסןמוא<ן5וי׳סנ׳ע)רחאםוקםכיינעב

.(יחנילו)לימכאום׳נמרתל׳ישיתעדתוושהל

וםכתוונערפסףוסדעליררהארנ(א

בתכשיבסדהדקיקו.אתליכמהונידיבאיהש

תומשהלאמשריפלאעמשייברוליזוותמדקהב

אביקע׳רןכואתליכמארקנהאוז־והדותהףוסדע

אתליכמלייהםיבמרהדידח,ל׳כעןיתליכמרביח

,הרותהףוסדעונידיבשוזאיהשלאעמשייברד

ןירבואתליכמבא־נתבתכ■ןיצקץואלג׳מםהןכו

אתליכמבינתיכחדזעלדגמברהבתכאוהה

סיטאוהדבתכסשייחדאנידברהו•שיעירפסו

קשח׳סכו•ירפסבליצואתליכמבשימג״מסב

גימסםשמ•יבבןרמשימע׳ח׳יסמיחהמלש

יטמוירפסליגואוהסיםדבתכאתליכמכהיתיאר

רבדםלעהחזו•שיעייתדאנידברהםשמהב

ןידבןכו,הרותהףוסדעאתליכמלייהליזםחד

•ירפסואתליכמבינתיכהדבתכזעלדגמברההז

.דיתיאדגימסכתכשרמולךרצוהדקיקןרמלעו

לייהליזםחרןרמעדידתמאןהאתליכמב

היתיארליליהלבא,וגיריבהניאואתליכמ

•ירפסב

אוהשאיותרדסבדאישקאהםלואו

,תומש'סףוסרעאיהאתליכמדבותכםינואגמ

ףוסרעאתליכמסהלהיההימעדוסיבמרהירהו

ףוסדעושוריפארפסףוסדעשימילואו■הרותה

םיכמרהשימיתעדיאלתורבדהלכלו,הרותה

אלויתיאראלםלועמו,ןיחליכמרכיחאביקעירד

•(יע55)אגיקעירדאתליכמשישיתעמש

םיאנתרדס

אביקעיברקלחנשסוקפלכזט

וריבווסע״רכהכלהשותוסכהבלהדיחיםע

.ויריבחמאלו

׳רכהכלהיסוייברוריאשיברבוט

ויסוי׳רכהכלהיפוייברוהדוהייבר,יסוי

יבד,יסוי׳רכהכלהיסוייברוןועטשיבר

.יסוי׳רבהכלהיסוייברוהישחנ

הכלההדוהייברוןועששיבריח

ןיכוריעבהדוהייברכהכלהו,הדוהיירכ

הישחנ׳רוהדוהייבר,תוציחמבאללבא

.הישחניברכהכלה

בקעיןברזעילא׳רוהדוהייברטי

׳רכהכלהו,בקעיןברזעילאיברכהפלה

תנששל״יקדםוקשלכבבקעיןברזעילא

•יקנובקבקעיןבא״ר

הכלהןועששיברוריאשיברב

ןועששןברכהכלהו,(ארימחמהירבדב

,ןיוכתמוניאשרבדבוליפאותבשהלוכב

ןיאאתיירואדרוסיאתמחמהצקומבלבא

.ןועשש׳רכהכלה

הכלהלאילמנןברוריאמיבראב

לאילמנןבןועמשןברויבר,*:אילפנןברב

רזעלאידויבר,לאילמנןבש״רבהכלה

ןועמשיברויבר,יברכהכלהןועמשרב

לאעמשייברויבר,יברכהכלהרזעלאןב

לאעמשי׳ררמאםאו.יברכהכלהיפוירב

.ותיפכהכלהויבאםושמיסוירב

אללבאוריבחמיברכהכלהבבי

.ותומכהכלהןיאויבאםוקמבו,ויריבהפ

ןבןועמש׳ררמאשםוקמלכגב

הכלהו.ותומכהכלהתקלחפאלברזעלא

.(בםוקפלכביולןבעשוהיירכ

םלועתוכילהיאיבהותותירכ*סכיכ(א

ורכזאלו,ץריתהעוטשןיביברהוואחדןרמו

•(יזנילו)איותרדסנםינואגהירבדסהד

קיקו•הילףדאיעכ'סותהוהואיבה(נ

ןרמאדכ׳ינואגהמרדוסמא״ותרדסדהארנהיפלד

א״בטירהוריסש׳יס׳ושתכא״בשרהוכתכירה

זימףדלעוהואיצוהשיט'פ]יבוריעלוישודיחב

׳רכהכלהןנחוי׳רוליבירדייבססינואגהדביע

*םוקמלכבל״בירכהכלהדבותכאיותרדסבוןנחוי

ףדםירדנבשיארהיאיבטירהואיבשרהדקיקםב

ןכואיונתרדסוריכזהאלסשיקמנהידהוהימ

.הזבודמעשםינושארראש

ללכמאוהליבירדעמשמאכהמדעדו

שיזטונייהוסיאנתהרדסבאבוהיוהשםיאנתה



בראיהםתסהדוהיברלבורכ

הינוזרבהזהאנוהברולאקזחירבהדוהי

הוהאנוהברו.ויהברידימלתםהינשו

.לאומשדהיגוזרב

יברואדחאדיסחבהשעמלבטב

•יאעלארב,דרוהי׳רואאבבןב־דוהי

םוששארפסבראכיאראניהלכל

.אוהיברלשונב,ג״רונמויבריבדדח

ןנחוייברוברינילפדאביהלכאל

ןנחוייברורזעלאיבר,ןנחיי׳רכהכלה

,א״רבהכלהדתלתסרכלןנחוי׳רכהכלה

.ןנחוי׳רנהבלהןנחוי׳יוולאוםש

ןנחוי׳רכהכלהןנחוי׳רול״בשרבל

שירבאדה,ל״בשרכהכלהדהלתמרבל

,הליפהותרבועמלץלוחהיבנץלוחה

ויפלעויסכנלקלחמהןילחונשיבאניינת

םהלהושהודהאלטעימודחאלהביר

לכבתוכה;ילחונשיבהאתילת,רוכבה

רוכמללוכיוניאבאהוחומרחאונבלויסכנ

רובטללוכיוניאןבהוןבלםיבותכשינפס

הבלהתלתינהב,באהתושרבםהשינפמ

.ל״בשרכ

ברכאתכליהלאומשוברגל

,ינידבלאומשכוירוסיאב

םתומכהכלהןיאיילובראלועדל

ברכל״םדםושמהצקומינידבתבשב

םתומכהכלהןנהוי׳רויריעולאומש,הדוהי

י.ש״רכל״םדםושמהצקומינידב

(אברבהכלהאנינריברוברלכהל

ברואנוהבר,ברכהכלהאני.הברובר

ברואנוהבר,אנוהברכהכלהאדםח

ןמחנברכוירוסיאבאנוהברכהכלהןמחנ

ברכהכלהתששברוןמחנבר,ינידב

.(בירוסיאבתששברכוינידבןסהנ

הברכאתכלהףסויברוהברול

יירדןיסיג׳יחנא״בשרהוןיבמרהכיכ(א

םיארומאוםיאנתרדס!0*

דמועםדא:וזןוגכהתומכהכלהדומלתב

שקבוןבתבומצעהסכמוםורעהדשב

דעללפתיאללכאש״קארוקורבדלכבו

התומכהכלהיאדווז,ומצעהסכתיש

דועאלו,דומלתבהילעןיקלוחןיאירהש

בררמאדדומלתהןמעויסהלשישאלא

ףדהכוה)לאומשרמאימידבארבאפילחה

ושאראיצומהזירהםורעהליבבןשיה(ד׳וי

הליכבאנכיקואוש״קארוקוהליכלץוח

׳יטאתי־פדןויכדםיחפמ'יההובנהניאש

ירשויסכטוהמבךירבדןאסכימדםיחפט

םשןיאשהדשבןכשלכוש״קירקיםלהיל

ןהבאצויכושקבוןבתבהסכתישםידנב

*תיירבלכו.םימשתוכלממלטבתילאו

התומכהכלהןיאדומלתבהילעםיקלוחש

.אתיירבמיפטאקוידאת-נתםאהד

הכלהןיאדןיתכודהסכבאנחכשאו

איההאדיחי׳ינתמרמאדאהיכאתינתמכ

ללהתיבמיקופאלאיהש״בינמ׳ינחטוא

ינילפדאתירבש״כו,אתכלהמהילןנירקעד

השועהאינתדאיההיכאדומלתבהלע

אכילדאיהאתבלהואלדןמזרמואתיציצ

ומצעלבלולהשועהןנירמאדאהלייומדל

הבוסהשועהאינתןכוונייחהשךרבס

ןניכרבמאלאהדונייחהשרמואומצעל

אתשלאתשמיתאדיאמאאלאונייחהש

איעכיאאנהכבריבאניוהיכהבררמאד

ןמומרןויככ״היבוה״רבןמזרמולוהמןל

ןייעוניע׳מן1ןינוריע)ןנירמאותאאקןמזל

אנקםסאוהיכהו,(יסוסמאיעוימןדסכוכג

הפוסבהכוסביסנןנירטאקדאתליטד

והלרסאהדוהיברדהימקלותאאתעטשד

פחןבלאומש
׳במרהו•ברכ

דיתאבדש

הכלהדבתכתוביתמרפסששמינ

ומכג־לפחירדובתכאיבשרהון

;זאריע•סרטנוקבילדהינאשהיר

רמאישדחאשגןיאו•א״לתואתייחתכרעמ

•(ד״וינילו)איוחרדסבכינד

חואיבה'ג׳יסגיפ;יבוריעבשיארה(ג

יישץלוחדקישירשאתוהגהו,שינואגה׳ושתמ

ר־עיבלדהינאשימעואיותרדסמהליחיימויי

•(איי0ש)'זתוא׳חתכרעמןוא

איקדןמזאניטאיטנאתרחארקאאנא

בלולוהכוסואיתאאקיטנאתשלאתשמ

רסימליעבךכלהןמזוהלעיבקימנ

ןמזהילעיבקאלדתיציצלבא,ונייחהש

איההכלהואלוונייחהשרםימליעבאל

שקיטלאכילךכליה.אתירבאיהה

פלעא״כירפסוארפסואתפסותואתירבד

.דומלתבשםיארומא

הלע

•דומלתהרדסוחזו,חנשטהרדסלישה

דומלתבםתסרזעלאיברלכמ

.תרפןבאיראוה



בנםיארומאו

אנשילירהאביאדאכיהלכטמ

ארםוחלןנידבעאתירואדב,אתליסדחב

.אלוקלןנידבעןנברדב

יגילפדיאמקחבשתדאכיהלכנ

ןוגכאהגולפאיההביסגיגילפדיארתבו

אתבלהינירחאיארתבואאברוייבא

.יארהבכ

ןנברויאסקןנבראכיאדאכיהלכאנ

ופיסוהשםהלשםידימלתןוגכיארתב

.םתוסכהכלהםינושארהירבדלע

.(אאתכלהתילכ״אויקופאללכבנ

התואכםישוע;יאאתבויתלכגנ

.אתבוית

רבד,אישקדבאנשםוקמלכרנ

.אוהיולת

ינולפדאתבויתאכיאדאכיהלכהנ

תיבחכאלאינולפותואכהכלהןיאאתבוית

.הריבשןושלאתבויתו

שוריפבואלאהאכיאדאכיהלכונ

קרפמאיהש׳כלהםרבתאאללכפאלארבתא

הכלהורחאןינעמואקרפותואמוארחא

אצמתושיעוהשעמלהכלהוזואיההשעמל

.עדתורחאםוקממהתואםיאיבמשהתוא

והנינשאלואכיאדאכיהלכזנ

הזןינעבונכתנוונאשנרבכאלהורמולכ

.רבכהז;ינעבהבושתונבשהוינולפ׳פב

ייונישאןנאואכיאדאכיהלכחנ

וננתנוונאשנוליאוהרמולכ,ךומסנוםוקינ

םיםכתלהבושתונבשהוינולפ׳פבהז;ינעב

.םהילעךומסנייונשהלאב

אצוריתאברדאאכיאדאכיהלכטנ

ךכאמשרמולכאיהיתירחאאתלםואיה

.ארבסבותואםישרפמוךכוניאאמשואוה

ילהמלינהלכאכיאדאכיהלכוס

ינהרמולכ!אכירצורמואורווחאכירצ

םהיניב;יאואדחכןייושו;וניאארחוהייחת

אלןהיתשואבאלואתגולפאלואישקאל

וגילפהשםיםכחדאתגולפקוספלושרפל

היהאלואכירצרסואהיהםאש.הלעמל

התואהמעדויהיהאל,אכירצורמוא

,הלודגאקיפסהתיהויסכהכלהואאתגולפ

ו'0י>תכרעמןזאריעיבילדהינאשימע(א

•(ייינ״לו)׳ד
חוא

םיאנתרדס

אתכלהדהצחמוןינעהדשתלחמרבל

.ףסויברכ

אניברכאתכלהאניברואחאברזל

ןהתוכלהשלשיקירזמויעיבאצמואמרבל

.השנהריג׳פב

ברכהכלהאנהכברוישאברחל

ישאברכהכלהאניברוישאבר,אנהכ

אתכלהו,(׳ינייויאי-מסנהוסיזתואסףוסנןייע)

רבאדומלתאלוכבישאבררברמכ

רמאד(אאתידואבתכמוהעובשךפימם

ןניכפהמיסנאתידואדבישאבררכרס

ןימכאדאוההיבאתידואבתכמואתעובשא

.*תליכבידהס

רבלאברכאתכלהאברוייבאטל

ךינמיסוייבאדהיתוכאתכלהדאתישמ

.ם״נקל״עי

אלדאתשהאכיאדאכיהלכמ

רסכ־ובעררסכאלורבכאלאתכלהרמתא

.הכלהןב,דבערמכדבעדודבע

אלהערכוהאלשאישוקלכאמ

השעוזכהשע,הנורחאבאלוהנושארב

.השעוזבהשע

הבונילפיאאלדאתתעמשלכבמ

.איהאתכלה

ןוגכאיהאתתעמשאבהמלבגמ

.אכהמהלטושפתוואאבהמאלא

.איהאתיירבאהמלכדמ

ןכםייתסתאניאדאביהלכהמ

המךלןיאואיהאתליםדאמויםוהכלה

.ובריזחתש

השמלהכלהאנמחררסאלכומ

.(באיהיגיסמ

ארקסבםהםירתיייוגפאלכזמ

ןיאשיוגפשיאוסכובתכלךירצהיהאלו

םהסדוסללאלאבותכהובחכאלוקסעול

אוהיונפיכםולכלשהבושתבישהלןיאו

.בישהלאלודוסלל

ארסוחלארוםיאדוקיתלכחמ

.אלוקלאנוסםד

אימףדתועובשבהילעיגיילפ׳סותה(א

.(ניינילי)שיעיתבודראשו

תוצמה'םלויתוגשהבןיבמרהשימע(נ

ןנברד!ינמזרמאאנמחרהרותהרמאדןושארשרש

•(ג'׳סכ)בייןקיישריאיתוהברהלןייעו
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01(והייניביאמאכיאדאביהלכוע

ינולפםעטןיבשיהכרמואאוהדחאםבח

רפואםהםיסכחינשםאו,ולשםעטלםכח

םעטלםכהינולפםעטןיברהוירבדשיהס

.םכחינולפ

,והלאיעביאאכיאדאכיהלכואע

ותואהכלההתואבונילפהשםימכחםתוא

הזתאהזולאשםהוםהלךרצוהקספ

.םמצעל

,יגלפיטקאכיאדאכיהלכובע

.היההבישיבםכח

ןושל,יליתיתאכיאדאכיהלכוגע

.אוההללק

,היטשרכדיאאכיאדאכיהלכודע

.הותטשדאוהאתמש

,תלדבימאכיאדאכיהלכוהע

.רמאקהכאלמתושעס

וטמוינולפר״אאביאדאכיהלכווע

רבדבויהםיקולח,ינולפדהימשמהב

.םכחותואםשב־ומאל

ר״אינולפר״אאכיאדאכיהלכוזע

.(אהיהובר,ינולפ

םושמ׳פר״אאכיאדאכיהלכוחע

.היהובראל!פ״ר

אישק,ביתמאכיאדאכיהלכוטע

,יביתימ.דיחילדיחי,יביתיא.איה

.דיחילםיבר

אהורםתאאהואכיאדאכיהלכו£

יכורפלואישק,יהניםרואינתאהו;נת

.איתאאק

.איהאישקאיריאלכואפ

ןניוהוןונבאיהאישקהיוהלכובפ

.ינולפ׳רהביוהוואהב

אלשייונתלכבשאכיהלכוגפ

,ינירחאיארומאואאברואייבאהבאצמת

.םונקתאניברוישאברהנימעמש

ייבאאישוקבאצמתשםימעפודפ

וארםלוכשיפל,אניברואפפברואברו

.ויהדחארודבוהזתאהז

ברלכו,לארשיץראמיברלכהפ

.לבבמרמו

תועטללכותאלשידכןהיתשובתכךכלו

.ללכאקיפסםהבךלהיהתאלוללכםהב

המלותאהאכיאדאכיהלכואס

רבכאלהורמאוףיסוההמלרמולכיל

,הז׳פבואינולפ׳פבהרחאםעפהרמא

רכולךירצהיההמםשורמאוליאוהו

רמואורזוחהיהאלםאשבישמו.ןאכ

הלודגהנעטואאקיפסךלהיהןאכהתוא

.הבןועטל

רתבאישוקאכיאדאכיהלכובס

.יטמאביהיזחאתכליהאקספיאאלואישוק
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סקנפבבתכןכ.םינרבקהמחקילםילוכי

תורודהרדסואיבהונארפק״קדהרובח

.ד״םףדףוס

םרכת״ישתיראשםרכהתוללוע(ר19

ש״רהםברהלהמלש

םייחתרותףוסבספדנוויילידאסא

.ג״חש׳׳חרהםל

םידיסחתנשמשירבןטקםלוע(ה20

יחלאונמע׳מלבוקמהברהל

.ךלמהךרד׳יפםעודבלספדנו,יקיר

עיטרה)!״ע,—רסאמ,ןטקםלוע*21

•איחב(ונאפמ

•(דימתתימע)ןייע,תבשתלוע״29

רידהמלת״וש1־לאומשתלוע(י25

.ןורחאןיטגירולפלאומש

י״רהמברהרביחדימתתלוע(ז24

אצמרשאתוגוכליזהמצ

ובשיוומצעו״חרהמשדקהדיבתכמ

-.ייכבאוהוהברהםישודיח

רואב,תבשתלועודימתתלוע(ח2צ

לאומש׳מברחלע׳׳שח׳׳א

םדרטשמאבספדגואקארקקיקיניידמ׳א

ג'*(ד•׳ג*ילו,[ג•׳מסש(ב

הילנ'נ£(ג•כיע(ב•׳0בילי(א

דיננ־;:(א>'*8(י־*י•ו'נ(י•גילזש(ח•ייל01(ד

.׳אלינ(ח•ג׳י־י•א״יי(ח•0'



םירפסע
תכרעמ<08

■.דיפסישבגאילואו.תורבדהלעבורוטעה

.הזןושלטקנ

תונופמינידבםירפוסרוטע(א

כ״חאותורמאמהרשעובשיותורטשו

,ה״פבחע״זגבף״קשתםנמיסשתוכלה

ש״מכיראמאבאןבקחציוניברורביח

.(איחבהז;ייע)ב״יתואד״ויתכרעמא״הב

חירןכוטיע׳יםןיבטרהלת״ושבש״מו

לעבי״רל״צום״טאוהרוטעהלעב

תובושתדלאלצבועברבתכרבכו,רוטעה

תובושתביתיארבוש.תויעטםיאלמולא

ח״רקספבתכשט׳׳קתןמיספ׳׳דם״רהמ

תצקלעו.תוחדלשיורוטעהרפסב

ונרומו.בקעיינבברהבתכתורמאמ

רואבולהיהםוחנא״רהמאשישקרמברה

א״דהמדיסחהברהו.תורמאמהרשעה

ארקנורוטעהתצקלםישוריפהשעןורינ

ויתיארוםירפוסןוקתוםירפוסארקמ

ובספדנשז״יקתתנש׳טשוקביתייהשכ

היהןוטובידבקעיר״רהמברהו.קרפב

רוישהזיאודבאנורוטעהלערוביחול

.םיטוקילות״ושמבקעיבתודעורפסבספדנ

ולהיהדבתכיזאנלאש״רהמלודנהברהו

.דבאנומ״חורוטעהתונושללעהמלשתנקז

סלשוריק״העביא:ישקןנברמיתעמשו

וגיבררפסורוטעה׳סדםינקזהמולבקשו״ה

לכו,איפכתאדאמלעדוסתניחבמסהסחורי

וארואיבהדבאנואםהילערואבהשועשימ

רבכרוטעהרססו.וימירחבמברטס•ו״ח

ינבברהוודבאנו׳יסושעסינברהמכדונב־כ

וניברןכו.רוהטב״לןבהישפנחנבקעי

םדאקלחלרואבהשפהנויש״רהמברהסחורי

דינמוארקסירשימלו!םדאלדינמומשארקו

ליחתהסלשרשאר״המכו•ודבאנוםירשימ

רטפנורשאהטמיסבהארתשומכוילערבסל

טעמטפשמתוניתנברהו.סינשרצוקבע״בל

א״רהמברהסנ.ברדהיששנחנוראיבשרעזמ

ש״מכםחוריוניברלערואבל״יהאסשל

ןאכמו.דבאנובקעיתונכשמברהודימלת

רוחבהשעשןורינא״רהמברהתשודקהארת

םימיךיראהורואלאציורומעהמקלחהזיאל

.ה״בצנתסינשו

•'וא־לו(א

,י״כוישודיחמםיסרטנוקהמכןכו,םסשב

טושפטנל״זונקזרמברהירפסרדיסאוהו

ארונה׳סרדיסו,םישנתרזעץראבתומש

לכוםירפסהינוילנלכץבקוךלמלהנשמ

הגשמריהבה׳פרביחותונורכזותוריינ

רדסילבהיהשםיכרדתשרפ׳םםנו,ךלמל

י״כרדרביחוויחתנלותואחתנוברועמו

תשרפמתצקיתיארו.ןצבקאוהוחורוםעונ

קלחשךורביתכרבול״זברהמי״כםיכרד

קידצתלועפףקותיתרכהו•,ותמכחמ

רפוסהיהיכאלפואלפהל״זילוכי״רהמ

,םישרפמוםיקסופבוםישביקבוריהמ

תוכזלרביחרשאזעולםעמרפסבהארנכו

.וקלחירשאווירשאםיברה

.קודקדהחסכהבק״דרלרפוםטע(א30

בקעי׳מברהרביחי״ברפוסטע(ג3*

ירדסןוקתבל״זרוצ׳ן

א׳׳הבש״מכהברהםירובחרביחותורטש

רוצ׳ןבקעירידהמןייע)׳מתואד״ויתכרעמ

,וירפסינוילנלכבבותכלהברהו,(א׳חג

םיאבהדרפסמםינברהיעונמלכביקבהיהו

ןטקרבדולודנרבדחינהאלושורנהמ

תורגאהלכמרפסולשיםנ.בתכבלכה

ר״בדפבתואצמהובשיוהצילמבבתכש

.ה״ברעב

רוטעבתכתורודהרדסרוטע(ג53

.ש״עםירפוסרוטעכ״חאו

ספדומהוטושפהרוטעה׳סיכםינשםניאו

םיבתוכםיקסופהשאלאםירפוסרוטעארקנ

יכרעמבליעלויטושפהזורצקלדבלרוטע

ןדמליתיארשיתבתכ(תורבד!ייע)ת״לד

ן״רהבתכןכבתכשא״ערת׳יסח״אי״בב

לעבםשבטקלהילבשכ״כורוטעהםשב

ברהדשיתהלשידיתבתכו,שיעתורבדה

,עודיכתורבדהרבחמהברהאוהרוטע

תומשקוליחלעותנוכדםירמואיתעמשו

ילבשורוטעה׳סםשב׳כן״רהדםירפסה

ל״יהדאריהנאלו,תורבדה׳םםשבטקלה

תורבדהרפסםשבל״שכ״כורמולןדמל

לעבםשבורםואמו,הזבאצויכןושלוא

לעבסהםיקולחםינברדעמשמתורבדה

-׳יניכש(ג•׳גנילו(כ.'5ויז(א



הנ םירוגסתכרעמ

רביחםנוםירישהרישלעויחרהמדימלת

ודבאנובויאוהיעשילעותולימ׳הלכלע

רתסא׳יפבהזתרטעידיבשיךאםלוב

.י״בבתלהק׳יפבהזתרונמ

ל״שרהםדואבהמלשתררמע(א42

םעפספדנואדודירעשל

.םשהמדקהבןייעו,האיליסבבתינש

וריכזהןואניאמחברמןויעה׳0(ב45

אלורשערעשריפסבק״מרה

לדהינאיתיכזו(ג,ש״עז״פעשת

.ייכותוארל

לעביירהמןואנהלבקעיןויע(י44

ןיעהלעיוכובקעיתחנס

•טושפךרדבבקעי

אשישקרמברהתמישףםוהיןיע(ח45

תונשברהיבאןזחי״רהמ

שימכי״כבדועולשיו.אעיצמלע,םייח

ףסוירייהטןייע),ד״ויתכרעמספדנב

,(איחבןזח

םיטפשמס״עםישורדףסויןיע(י46

י״כביתיארינאו׳׳זנהברהמ

.הרותהףיסדע

ביבח׳ןי׳׳רהמרביחשבקעיןיע(ז47

.עדונכח״נלרהמלשויבא

לעםישוריפוספדנשםירפסהבותכליתיאר

הברהיתעמשויתיארי״כביכ,בקעיןיע

׳ןןרהאר״רהמברה׳יפ:םהוםישוריפ

ברה,י״כבקעיןיעלכלעןורחאהםייח

י״רהמברה,י״כאהרא׳ןרזעילאר״רהמ

סופדבםהרשאו.י״כףסויןיעלעבןזח

׳ןי״רהסשוריפ(א.הריכזאיתאיתעדיש

ומצעאוה,וסיפדהשא״חבומצעביבה

רמאםשבןישודיחהמכהילידמףיסוה

וא״שרהמלתחנאישודיח(נ,בתוכה

הואה(ד,ב״הואיחלעוטניפי״רהמ(נ

,יזאנלאש״רהמלןיעלתירולקוםיניעל

בקעיתובש(ו,א״חרהמלבקעישרשי(ה

דובכ(ח,בקעיןויע(ז,ל״זברהלב״הלע

לעןושארןמינבריע(ט׳א״חלעתיבה

בקעיר״רהמלבקעילהא(י,ביה

נ'•;:(ד•׳ח*וילו(ג•ניכםש(ב.׳נניגש(א

•וימאילי(ז•ויכס:(ו•ז׳נסש(ה•וינ

והילא׳מןואנהלוהילאתרטע(אגג

הרומהתוחנמםיחבזלע

לעדאמםינילפםזםיהבזדאתפסותו

.ותואיקבוותמכח

ברהמרתסאלע׳יפבהזתרטע(ב54

ר״רהמשידקוריעלבוקמה

ונלצאאוהול״צזו״הרהםדימלתןהכהםייח

.דיתביתכב

י״רהםלודגהרשנהלםינקזתרטע(גגצ

םעפספדנהתעולאנברבא

.םדרטשמאבתינש

לעםינידישודיחםינקזתרטע(יג6

םחנמברהמע״שיקלח׳דלכ

ברהדימלתןישטארקק׳׳קדד״באלדנעם

אפורל״רהמןואנהלשותבןבשדחתיב

חראלעא״כספדנאלו.אנייוק״קדד״בא

.ץראינינמביבסםידד

רדסש״ארהלערואבזפתרטע(.י37

סחניפרידהמברהמםישנ

תישתהישפנאירקוקסאלק״דבאנילעז

דעומרדסלעםנולשיו.ז״פתרטעו״שאול

.םישנרדסלעא״כספדומיתיאראלךא

רידהמברהםיחלעיבצתרטע(וג•

ברהאוהולאירזערביבצ

.ד״ילעהדוהיםחלתיברבו־מ

ע״שלעיבצתלחנויבצתרטע(ז59

ןהכהיבצר״ר־מ,ח״א

.ח״בברהדימלת

,תראפהתרטעושארתרטע(ח^0

תצקותוכרביסמלעהטיש

ד״באיולר״רהטםלשהןואגהלםיערזידס

םירוכחתורטערשעל״יהויתאקן^קד

המשוהרשכהיתיידואארקיםשבעכלו

םישדקןיקיזנםישנדעוסרדסלעהרטע

שודיקלעות״ושום״בסרהלעותרהט

ראובמבץראהתרוצוםלוערוסיועדתה

הישפנחנןיעבןהו.ותמדקהבןרואב

םיפדהש'זנהםיקלחינשהא״כושענאלו

.ל״זןואעוייחב

ןהכהח״רהמלםולשתררטע(ט4•

ס:(ד•ויס:ש(ג•סייסש(ג•וינ^גש(א

93(ח•חייסכ(ז•*יכסב(י•ויסמ(ה•ו*<

•אי׳'נ(?דיי



םירמסן
ותכרעמ

בורלעברחןיידעווניניעבסיבהברחוונעשרה

םשו.מיסבהנביוונלאנירועבושנככווניעשס

רוצקבוירבדףדוההזוהזרקיעבהברהךיראה

.יתאקןורכזלוץרמנ

איציניוסופדויתובושתבז״בדרהלאשנו

ןמוסאוהםירקעהמןובשחהזיאלעד״מש׳יס

ר״רהמלעואיתדשח׳ןגרהלעואס״גמרהלע

תמכסמיתעדץאל״זברהבישהו,ונלאףסוי

יפמרקיסהלוכשיפל,רקיעסושהרומלסישל

ןמהלטהרוההלכרמואהלכל״זראוהרובגה

הוצמלככ״תו.'וכידחאקוספמןוחסימשה

וזררמאנךיאויטוהנפורקיעאיההוצמו

.ש״עהזבךיראהוו״חהליפטוזורקיע

*ליעלןייעםיקלחינשןמיגב־ויע(אצג

ןסינברירזומןייע)ת״יבתכרעמ

תומדקהוםירםחנםירבדםהו(א׳חבףלאוו

.תואלפנ

חמלש׳םןואגהלםירםגריע(ג$4

.טייתברהלשוברםירפא

.(ליעלסירפאתוללועןייע),ךומסבןייעו

רודר״רהמברהלםישורדדודריע(גצצ

ספדנםירדחוםיתביושע

.םדרטשמאב

דודברהמתוצמהלעטלקמריע(י36

ו״מאבא״קקדד״בא[יונה]

!חומראיבםשו.שטרופששי״רהםןמזב

זזיאורוטבושרדמבוס״שבתוצמהםוקמ

זוקיתהוהוצפהלערבועהשנועוםעט

המדפכו.ן״תתגשטראפןרהידבספדנו

ונמרדוסמובלכד״י׳סבוסיפדהורזחש

סי־פסדייללוכויוכותולפת[ונבמליג]

.תוברםינשהזויתיארעגרופנו

דיהרביחשםינידרפס,לכלע(ח*7

א״רדיאמרואינשהשמ

הנקלדגתילכלעליחתמום״רהמדימלת

יכרד:ם״רומוריכזמ(י.ב״עה״בףדהגיב

דימל־ורביחשבתכוא״ס׳יסח׳׳אהשמ

.ם״רהמ

(אייחי׳פת׳מ)ןייע,םיסנהלע״88

.איחב

•ש(ד•*ס:(נ•׳לסב(ב•גילנינכ(א

־׳אגילו(ו•יילסש(ה•חינ

ירמאמלעא״דפפבספדגואריפשאגהכ

.בקעי;יע

טקללףיסוהאנידוםמהיראר״רהמו

רשאס״שהירמאמיטוקלרתביטוקל

בקעיןיעבביבח׳ןי״רהמברהסאיבהאל

תצקשריפו,הדוהיתיבומשארקו

בקעיןיעבו.הנובהרמאםשבםירמאמב

הדוהיתיבירמאמםגוספדנםישדח

י״רהםברהטימשהשהפו.הנובהרמא׳יפו

התיהותנווכשאוהולאםירמאמביבח׳ן

רשעםיגשלםיכיישהםירמאמהטהלל

ירפאמטוקילבותנובהתיהםהילעשתולעמ

תושעלהיהותעדו.םרתיחינהופ״שה

שקבתנא״חםויסבדאלאהזלעחתפמ

ותמדקהבראובמז״כו,הלעפלשהבישיב

יכא״פרנןידו.ונבח׳׳נלרהפירבדבו

םנוהברהםינושארהמםישודיחשיא״חב

ב״העלן״ודאהעוסנביהיו,רומאכל״זוגפמ

ךכלכשיאלובקעיןיעדדבב״חםפדג

ראובמכוישודיחאלוםיגושארהישודיח

.שיעוגבח״גלרהמיברהירבדבףיסב

יכלמארזעברהלטפשמןיע(א48

,ם״פתכרעמבל״שמכתרש

•(שדקביכלםןייע)

׳זנהברהלםישורדםימתוניע(ב49

.דיתביתכב

ברהמק״מסהלע׳יפלארשייניע(ג*0

.י״כיחמקלארשיר״רהמ

.(המלשקשח)ןייע,הדעהיניע*81

י״רהפלםירקיעהרפס,םירקיע(י*ג

בתכו.ה״אירושריעמובלא
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׳ראוהחקרהברהיכ.אצויכוקחציוא

אוהשרשפאוסוםינולק;בהרוהיןברזעלא

.קיודוויגשרמ

ע״מרהל׳ורמאמהללככאוהםיעיקר(י54

.י״כבאוהווספדנאלש

׳ושתכ(וי״כסןומדק׳מהמקר(ה55

טייתןמימבא״בשרה

הגוייברורביחשוריכזההיעדייברבתכב

םירפסהמכמש;ייעו.קדקדמההנאג;ב

.םהלהיהשרכוש

רואבקעי׳םברהמשאיפםיר(ז56

יוואטאלזק״קדד״באאגרש

דודחמצ׳סבו,דיהמואיבהייכחקרה

השרפהרואברחאדודי״רהמלודגהברהל

.הרטפההלעוהשרפהלעםיזמרדועשי

•0חג(ץיבשרה)ןייע,הדניזכר*5*

תמכלעתוטישלאומשתמר(א*7

.יזגכשאברמתותכסמ

לבוקמהברהרביחבקעילוגר(ב28

עמששהממחמצי״רהמ

םידמולויהשקשמדבלאטיוש״רהמברהמ

ברהוברעבק״שםויויששהםוילכולצא

ץע׳םוםייחהץע׳סמםהלרמואש״רהפ

.וגממעמששהמבתוכאוהובוטתעדה

םיברםישודיחובשיוי״כהז׳םיתיאריגאז

.ומצעחמצי״רהממםגו

תודגאלע׳יפםיחופתבינודפר(גצ9

ברהורביחהגחרברבהבר

תגשספדגוט״לתתגשץעגםיקילא׳מ

ןבאםירפסהבכרביח׳זגהברהו.ב״עת

םהידעוגתירשאכס״שהלעות׳׳ושםהשה

.םייהסדליהק״דבאברההיהו.ץראיגואג

.ןילרבריעב׳זגהיגודפר׳סספדגו

.!,תואופרה׳םיי0

•(יהניאתמכח)!״ף,ןוצרה׳ם״31

םסרופמהברהמהבהאףוצר(י*נ

םירמאמלעיזאגלאש״רהמ

.תיתימאאפרוהב׳סותירובדוס״שהפ

(חקר׳יג>רזעלאוגיברורביחחקר(ה53

א״זימראגכהרלהיוגיברןב

רזעילאוניברןייע)ף״לאתברעמליעלןייע

םייפםהברהרביחו.(איחבחקרהפיעב

םשוה״צקףדהמכחתולבוג׳םםריכזהו

םיגושארהסהלבקירפסהמכוהמכריכזה

.רישיברהלצאםיאצסגויהש

הלבקהתלשלשביתיאר,חקר(ו

׳רהזשובלכביתיארובתכשב״עליטףד

ןודרותחפשממהיהחקרהרבחמרזעלא

הלימדג״פההגהביתיארו.זגכשאבש

אלוחקרה׳סרביחה״יבאריכם״בסרהב

ש׳׳מיכאמיתירבדולאו.עירכהליתעדי

,םולכוגיאהליםדג״פתויגומיימתוהגהמ

יאהותקרריכזמוה״יבארריכזמםשד

•יזס:(ד•׳אנילי(ג•׳זאילו(ג•׳חביגי(אנינ־(ד.(־,)!׳ןניש(ג•׳נםש(ב.ז'׳ניגש(א

•א'יניגש(ז•וניקזיג(ו•׳נאילי,!יאכניגש(ה.׳ןאיצו!ו•׳ו05(ה.׳ה



טסםירפסןן תכרעמ
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היראברהסת״וש!-!יראתגאש(א*

.שדחתיכברהלשודבנ

לחשלוקוהיראתגאשיקינולשבספדנו

.ו״קתתנשבםהרבא'םברהודכנם

תפומןואגהמא״חהיראתגאש(ב2

הבישישארביל׳סוגרוד

ותםבחדובכרשועהארהםהבו,ת״וש

ץימק״קבד״באהיהו.אילפהלותואיקבו

הישפגחגוםיעשתלבורקםימיךיראהו

,ןבאירוטקרםיקלחהראשסיפדהאלו

.(ןבאירוט!ייע),ת״יטתברעטב;ייע

.(בקעילםירושק)ץיע,היראתגאש*3

תובושתב׳׳חוא״חץ״בעיתליאש(ג4

עדונהיזגבשאבקעי׳םברהל

ב״חבש״מכםיברהוירובהבםירעשב

בקעירידהמ;ייע),ח״קתואד״ויתכרעם

.(איחביבצט׳גהכ

הידיאחאבר)ןייע,םולשתליאש״5

•איחב(יוכותיוההזחו

ר׳בארה)!ייע,תובושתותולאש״6

איננח׳ןםהרבא'מ,גישמה

היכרב׳ר,שוחנבקעי'ןאירהמ,האוומ׳ןאירהמ

,וטרופנוקרודימ,המארעדוד׳מ,הימגרה,יולה

םייה׳מ,הטוגהיחרז׳מ,גרובנטורדניקסיז'מ

םייח׳מ,יזאנלאחירהמ,רודריבבאישעלאובא

׳מ,לאיריששיאאיננח'מ,לאננחוניבר,הדוהי

,ץיכקלשעשוהי׳מ,יקנוקזןשוהי׳מ,ץנימהדוהי

,א־בטירה,שיקריהלאוימיגה,ינארטמיירהמ

בוטףסויוניבר,ןובנהנוי׳מ,;ולהצטיירהמ

,שאגימ׳ןיולהףסויוניבר,בל'ן*ןבוי׳ם,םלע

זןסוי'ם,וראקיירהמןרמ,חייאצ'ןףסוי'ם

לאיחירירחמ,וטובארטלאיחי׳ט,סוקרוק

,בריבי׳רהמ,אישעלאובאבקע•׳מ,;•אל־טסאק

,יצניפלארשיבקעיימ,ביבח';יירהט,לייויירהמ

׳ר,וכלומבקעי׳מ,•ולההיבלבקעי׳מ,ליירהמ

קחצי'מ,המההינארשבקעי'מ,שיורממבקעי

שירהמיחא)יולהקחצירידהמ,ףיירה,יזאגלא

,אנילומידקחצי'3,ילאויולקחצימ,(יולה

לארשי'מ,אנורבמיירהט,ןושארההיעשיוניבר

ריאמ׳מ,ןוטוב־דריאמרי-דומ,יזאגלאבקעי

,הגודאשמםירהמ,ןילבולםירהמ,ןוזיבג

עימרה,ילבבהשחנמ׳מ,קרובנטורםירהמ

,תרדא׳ןהשמ׳מ,יעלקיכדרמ׳מ,ונויפמ

םירהמ,רקשלאםירהמ,ךישלאםירהמ,אימרה

רדסלעםירהות׳׳פגבלופלפוסיטשפ

.תוישרפה

ןורחאסרטנוק

טיברליתיאר,תואירטטיגוםיזמר(א*

םידשאיכיברלוי״כבחקרהלעב

תואייטמיגוס־זמרתושעלםינרמשי״כב

לשאירונמיגבםיזמורל״זרתושרדבורטעמכו

וניברתוארפרפבאמגודןיעמו,םיקוספה

ברהו.(לחחנעפרפסבוםיריסהלעבבקעי

׳סניולהץבקלאןבש״רהמשידקוריעלבוקמה

אירהמוניברםשמאיבמיולהתונמדמחנה

הברההניבירעב׳סבחקרהלעבאזימרימ

יכחבשהתאולןתונו!־זד״עתואירטמיג

הזבאצויכו•קוספבל״זרתושרדזומרללדתשמ

לארשידאעדאדהידאמלודגהברההשועהיה

לשאירטמיגבל״זרתושרדזומרלן״גמהברה

ףוסבהזבסדטנוקליזברהלספדנו,קוספה

טעמכסרוטוןמזיולבילברשאהגיגחןברק׳ס

ל״זרתושרדןייכנהמכחחורויצעהרושהיה

ודכנוילעדיעהשומכקושפהלשאירטמיגב

סאשהנוייפנכ׳סמחינהו,סשח״ינמכברה

ןייכבאירטמיגות״סות״רבקוספבזמרהלעי

נוט:מםינוילעסינינעושדקהתומשרפסמל

וקיחרהק״משתעדרנכו•ש״עסיענהמו

.ל״מכאוונשמתשהלל״וי״ראה

,שדקהרהיברשאאגטיהמאיער(ב2

ה״זמלסהדיאלדסח׳סני־יאר

סנכנה״עי״בשרדנתכשנ״לרהננקעיןיט

םשו!יתודיסחנאוההךטזהלאתושפנהםלועל

םשרניחואנמיהמאיפרשפנםעהרותנקסט

סינוקתבש״מכרודהךרוצלאנמיהמאיער׳ס

■ש״ע׳וכו

•ויאונ'ל1(ב•ויו׳*>'>>(א

4*9€*1

.ז־לא׳לי(ג•ויפכ:(ב•ויפנ׳לש(א

18(ב׳ח)



םירפם תכרעמ1.־>8
ש

,ל״שמכםירוט׳דס״עתובושתמ״דפפקיקד

•(איחבץיכבקעי׳מןייע)

•(םייחירפס)ןייע,הריהי1705?״21

סהווספדנםיקלח׳בבקעיתובש(א22

רשירי״רהםןואנהלתובושת

אבבורקכג״חו(ב.ץימקיקדריבא

ןייעו,ט״םקתתנשץימבספדנונידיל

טיבהאלןייע),דיסלתכרעמשירליעל

.(בקעיבןוא

רודהתפוסברהמבקעיתובש(ג*5

.ב״חבקעיןיעלעא״חרהמ

(ןהכהוהילא־ם)ןייע,רסומטבש*24

.איחב

.(המורת)ןייע,המתהיליבש״28

-הוקאנלאטיי׳מלט׳יתתיבש(ד26

.יוכום״במרהלע׳יחותיוש

ייכב״חוא״חטקלהילבש(ה27

תובושתמםיאלמםהינש

יירוויתוברוי״שרוה״םנרוח״רוםינואנה

׳םותהילעבראשויולהאיביועברותירו

היעשיוניברוה״יבארונבולאויוניברו

ראשוץ״כרודניבאועברותורבדהלעבו

ןיעדרידתיתיימרונאה׳םבוע״יזםילודנ

.טקלהילבשמלצאנאינת׳סו.טקלילבשמ

תוכלהובשיייכב״חטקלהילכשכו(ו

רפסביתיאררשאםדןהוי״שרכהדנ

'סאוהשםירסואשייכיישרתובושת

תוכרבףוסביכדרמביתיארהתעו.סדרפה

,י״שררדיסשסדרפה׳סביתאצמבתכש

שיטעו.וידימלתרודיסאוהיתיארשהזו

רכחיקדצוניברןייע),י״דצתכרעמבליעל

.(איחבאפורהםהרבא

רביההרותהלעטקלהתלבש(ז28

הארוםהרבא׳סריסחהברה

.חיי׳פרשיהבקיסבכ״כ,ארונהארמ

ז״מרהרסייי״כטקללשתלבש(ח29

שמוחהלעליזייראהירונמ

.וינפואלערובדרבדםירשעוהעבראו

ונרווילבספדנםיניע!־דעבש(ט50

יפלן״בםרהישוריהללוכו

ו׳ג(ר•ו׳נגימ(ג.סילנ׳לו(ב•ויננ'ג:(א

׳דיל*,!ו(ז.זג'סנ־גש(ו•כ־נא׳נו(ה•ו׳ךי

ן־•6*צ>'ג0(0■ו'נגש1מ

םירהמ,ביבח'ן6'רהמ,תוכזםירהמ,יטנא1:ג

,וייאמידהשמ־מ,וניברואמןואילהשמימ,ינארטמ

םירהמ,וייראמהשמרידהמ,איילאמהשמ'מ

,יגנאקמםירהמ,ילאצניבורשהשמ׳מ,ץנימ

רכןתנוניבד,םיסנוניכר,ודיבודדוקמירה

׳ןןאמילוס׳מ,וטובארטלאנתנמינה,לאיחי

,עשוהיהירזע׳מ,אניידלאירזע׳מ,אנחוא

יתבש׳מ,יזנכשא•בגמינה,וגישהירזע׳מ

,ךישרהמ,יישר,יגנארשלאהמלש׳ט,יוואוואנ

,הלדבעהמלש'מ,לישרהמ,יבו׳איולהשירהמ

,ןואגשירחמ,יזאגלאלאומש׳מ,אישרהמ

,ןואגינסחןבלאומשוניבר,;אזיטראגשירחמ

שירה,ןיאליטסאקןועמש׳מ,קצאטיאטשירהג

ןייעו.איחבםתלוזו(אייחי׳ןםת׳ט,ץינאשכ

,ןבאירוט,ןידותד,םולשירבד,דודירבד)

ירש,שארתרטע,הרהטירדס,תורודהרדס

.םתלוזו(שדח

,ועברואמהידידיהירכז׳מתרש*ד

״איחב(וטובארמלאיחיימ)ןייע

ביל׳ס)ןייע,ןהכההידידי׳מתרש*מ

.איחב(םידשארעשברהלשונב

דוד׳ס)ןייע,יולהקחצי׳מתיוש*מ

•איחב(ליגס

,ך״שהיבאץ״כריאממ״נהתרש**<*

•(םישנאתרובג)ןייע

ןייע,ומוכארטלאירזעמ״נהתרש***

.איחב(וטובארטלאיחי׳מ)

ןייע׳;אזימראניתבשברהתרש**2

•איחב(ןאזימראגלאומש׳ט)

ןייע,לאטיולאוסשר״רהמתרש*15

•איחב(לאטיוםייחימ)

•(תובושת,הבושת)ןכםגןייעו

ףסוירידהמ)ןייע,הדוהיתיראש״**

•איחב(קצאטיאט

יירהםןואנהלת״ושףסויתיראש(א*צ

תכרעמספדנבןייעאקארקמ

.(איחבאקאדקקירבאץיכףסו•׳טןייע)דיוי

׳ןי״רהבמםיללכףסויתיראש(ב1י♦

ןייע,יידשתנשספדנאתיו

■(איחבאגריו'ןףסוי׳טןייע)םשספדנב

׳ןףסוירירחמ)ןי־ע,ףסויתיראש״1ל

•איחב(חאייאצ

•(בקעיעמש)ןייעבקעיתיראש**3

•(לארשיתורימז)׳עלארשיתיראש*4"

ריבאץ״ביירהס;ואנהלבקעיבש(ג20

•׳סס:(ג•׳נסש(ב.סימניגש(א



םירפס
שתכרעמ

א״חספדנשזועבד,ולכספדנאלדעד

ווותכםסםישלשלבורקרואבל״יהשבותכ

.הטסהלעמתוזובסםב״וטאלאוספדנאלו

ךרדבתוצמימעם)ןייע,רעיהדש*57

(׳וכי

* 58

* 59

.(הארוההיללכ)ןייע,יניי־חא־11ש

.(שרדמ)!ייע,בוטרחוש

-(הקי•לימ)!יימ,ליעמהילוש*-*0

לביקםהברחלםינומארמוש(א4*

דוסלחירכהלזאנריאי״רהס

׳.הפירדוםסחוכיוךרדבאוהוהלבקה

המלש׳מברהלתוכלההנוש(ב42

ד״שאבס׳׳קקדד״באםלש

,םיקלח׳בתולתנתוכלהתצקלערואב

ברהוםוחנא״רהםברהונרומדימלתאוהו

הסלשירבדרביחו.ןורינא״רהמדיסחה

םיבוטוםיפיתוישרפהרדסלעםישורד

םיבטרהיקלחינש•לעס״סםלשבל׳סו

.םינורחאהירפסט

ו״נרתובוי״כתרתוסןשוש(ג45

׳טםינאדבעדן״שושםינסיט

ימכאלדו.בקעירבהשמוניברורביחווז

י״כידילהז׳סאבוה״טרהורביחשבתכש

רחאםיקסבםישנאט״בשבו״יתחכוהו

רביחברהו.הי׳סרהוניאתבחסהברהש

אטטיכוםיקוסעםינינעמ׳הרצוא׳ס

.אבי׳הרצואבתוכקוסערבדהידיל

ידילאבבורקמהתעיכעדו(ד

:הזרישותלחתבםשבותכותודוסןשוש
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׳יפפ״ד׳ושחבם״רהמווישודהבא״בשרה

ריעצהינא1ץפחתוכלהףופי״יפגהוג״פ

ןדיד׳פוהבשםירבדהסכו.י״כםיתיאר

רפואאוה׳זנהתופסוהב,י״רםשבותייפ

תופסותםהשהארנןבלו,יבררפאןושלב

׳םבו(ט,יידדיפלהדיסחההדוהיוניבר

הכוס׳סוחריכזפב״עב״יקףדםייחתוהרא

ז״ל'יסשירל״טףדובלבבו.הדוהיוניברל

נ*גש(ד•׳ובילו(ג•יוניגג(כ•׳י*ילו(א

ןייעו׳מג';:(ו•ניי*ילו(ה•׳דגילוןייעויייי

•וימ?וילו

•׳וסש(ד.׳0נימ(ג•אייס:(ב•׳נאילי(א

-יןנ5:(ור•׳;נ';:(ז•מיכקוינ(ו•חייא'לי(זו

•'אג־-יו(ש



ידע תתכרעמ
םירפס

׳םותוארנאלםדקמיכםוסיפדהואיציניוב

לשןושארףדבבותכןכ.םלועבךוט

.יפויללכפ

וכותםהונידיבשןילוחתופסות(א

וניבר׳םותםהונידיבשאיעתופסותו,ךומ

תצבוקמהטישבלאלצבוניברכ״כ,ץרפ

ד׳׳פתיסבישישםיבלישיהםו.י״כןילוח

ונידיבש׳םותשלבוקמאוהשבתכד״ל'יס

.ךוטיסותםהתולודנתותכסמב

י״רהמבתכךכהטישתופסוה(נ6״נ

הארנו.א״צשרשןולוק

תופסותוץנאש׳םותודיבהיהשל״זאוהד

אלש׳םותהולא,הדוהיוניבר׳םותוךיט

םניאשרמולהטיש׳םותםארקםהימלעדי

וניברהשעשךרדלע(ג,אצויכוץנאש׳םות

הנכמשתוצבוקמתוטישבליזלאלצב

.תוינוציחתופסותםשבתורהאתופסות

א״נק;ישעק״משביתיארהתעןהו

הנהבבותכשהנומירקסופדא״ע׳נףד

לאיחיוניבר,דפיש׳םותביתיארשהמודמכו

׳םותליכרשפאןיידעו.ש״מדננהזו,ש׳׳ע

תורחא׳םותלו,תופסות׳םתסארוקץנאש

.םרבחמעדישףאהטיש'םותארוקשימשי

אלשםוקמבדומלתהלעתופסות*ב״כ

רירחמ)ןייע,תופסותאצמנ

•איחב(האיוןירוגקירבארכששי

לעץרפוניברדימלתתופסות(יג״כ

.לתנץבוקיתיאר,ייכאמק

רבקחציוניברידימלתתופסות(הרינ

טקלהילבשברהכ״כ,רשא

.י״כה״כרתלבשא״ח

וניברברהדוסידימתתופסות(וה״כ

אמויתופסותבכ״כ,ךורב

ישודיחבדעדו.ב״עףוסו״יףדונינפלש

,תפרצ׳םותהברהריכזמםיספדנהד״בארה

בתכששדחסופדמד״ע׳וףדיתיארךא

ןבןנחלאוניברםשבםישקמתפרצ'םותבו

יניעבלודגשודיחאוהו,ש״עקחציוגיבר

וגיברםיריכזמשתופסותלאיביד״בארהש

אמשקפוסמינאו.קחציוניברןבןנחלא

.ץוחבמההנההיהי

אילפהקחציחישברהםנו,תוחוכנתואסרינ

.׳זנהםינשי׳םותראבלוןקתל

םריכזה,לארשיר׳׳ה]־־רופסות(אד׳׳י

.א״עדב״פיכדרמה

לשונתחריאמוניברתופסוה(בןיס

׳סבת״רונבםריכזה,י״שר

.י״כרשיה

חירןיזה1?!ייע,תוידרפסחופסוה*זימ

.׳ונותושקהלןיאתופסות

לאלצבוניבר,ץרפוניברתופסות(גו״י

תוטישבםהירבדמאיבמ

ץרפוניבר׳םותיתיארינאו.תוצבוקמ

תמדקהבןייעו.תותכסמהמכלעי״כ

.ךרדלהדצ

״■םוח)ןייע,ן־רפרצתופסותיח׳יי

•(דימת

היעשיוניברמםהדיירתופסות(יט״י

רידהמםסיפדהו,ינארטיד

א״בטירהםעןישודקךורבחיבלזעבעשוהי

ףדד״הס׳סבו.׳שגהביבסדייר׳םוחו

ד״יר׳םותםעןישודק׳םמדבתכניעט״עק

היפטשבנאאוהו,ןידהואיבשרון״בםרו

אלוםשבותכשהמבביטהלכתסנאלש

.ד״יר׳סותוא״בטירהא״כספדנ

רביחש׳םיתםהץנאשתופסות(ה׳כ

םהרבארבןושמשוניבר

וירחאו(ו.תופסותהלעבי״רדימלתץנאשט

ףיסוהוםרצקוךוטםרזעילאוניבראב

ןושמשוניבררחאויהשםילודגמםישודיח

ראבתמכוךוט'םותםהונידיבש׳םותהו

תורודהארוקש״מכד׳׳התוו׳׳קירהםירבדמ

ךוטמרזעילאוניברישודיחו.י״חףד

ארוקךכו,תופסותהןוילגבםבתכומצע

.תופסותןוילגתוצבוקסבלאלצב'רםתוא

ק״דרליפויללכמ׳םבינוארההכו

ר״השםשבותכשהנידנטשוקבספדנה

היהאנידנטשוקםסיפדמהוניצנוצםושרג

ילעבמ׳אאריפשהשמוגיברתלשלשמ

׳םותאיבה׳זגהםושרגר״הו.ךוט׳סוח

ירדההפרצירעראשוי״רביגיגדיעמךומ

וחקלםהמו,םסיפדהו׳םותהלשםתרוה

א׳לו(ד.׳אליג(ג•׳גנ׳לו(ב■׳גאיגש(א

.א׳׳נ׳;ש(ו•דייי05(ה•׳5

םש(ד•נ'׳סש(נ•ויאוניגש(ב•׳גא״לו(א

•׳נאיגש(ו•'ג;יגשסג׳נאיגש(ה•ג׳י



םירפס; ותכרעמ׳י0

המכבםיעדםימת׳םבש״םב׳םותהילעבמ

׳םותהש״םכי״שרקזבהיהאוהו,יתבוד

םיריכזמשא״ביראוהו,ל״טףדהדנב

ה״סתתתנשםימשלהלעי״שרי.׳םותה

.ןיסחוי׳סש״מכישימחףלאל

בתכשדודחםצביתיארדתמאןה

בתכוהזלענילפדהלבקהתלשלשםשמ

ש״םלעימננילפום״במרהןמזבי״שרד

ל״קהת׳שרטפנםהוניברדןיםהוי׳סבדה

׳םתעכו.ל״טםיפלא׳התנשבבתכאוהו

רבכךא.ונמעהפונניאהלבקהתלשלש

?■.ירהמןייע)ם״םהתכרעמבליעליתבתכ

ינלבוקמש(איחב׳ונו;0זרחאוחירקרובנטורמ

.וירבדלעךומסלןיאד

רקיעהדהארנתוטרפבןמקריאמבו

ותחונמהתיהי״שרדןיסהוירפסבש״טכ

׳ושתבל״שרהסדאדה.ה״סתת׳שדובכ

םנמזןמזןשירדסבאצששבתכט״כ׳יס

יסברהירבדכםשבותכויאמקאתאווברד

היה״ישרדןחכשאדתינשתאזו.ןיסחוי

׳ושתבבותככ,ךורעהלעבןתנוניברןמזב

ןסינבוביקעףדהדונאבהאבוהיאשקל

היהךורעהלעבוניברו.נ״לר׳יסבאז

.םכוזדעךרעךורעבהארנכח״צשת׳ש

ולאו.ף״ירהוסכלאננחוניברדימלתהיהו

וניברודכנש״םכנ״צתת׳שדלונם״בםרה

זנ׳במר׳ע)ם״םהתכרעמליעלויתאבהודוד

חכומהזמו(איודביונוןיםחוי׳סברהידברמהיר

ד״באברהימיבו.ם״במרהלםדוקי״שרד

ץשרדההשמוניברידימלתלנמלחנהיהש

היליתיימדכי״שרישוריפוטשפתנרבכ

םיעדםימת׳סכשויתובושתבינמדהמכ

י״קהת׳שריאמהרביחשהיזרהו.ש״ע

וישוריפוטשפתנרבכשי״שרליתיים

ת״זרהוריבאברהשוניצמאלו,ונמזב

י״שררתכומהזלכסו.ם״במרהםיריכזמ

רחאו.ןיסחוי'סברהירבדכם״בטרהלםדק

חיכוהששודקדהאלבותכיתאצמברןמז

ומכם*במרהלםדקי״שרשתויארב

.הנשהאמ

תלשלשהםשמדודחמצש״מםנ

.אתילל״טםיפלא׳התנשהיהםתוניברד

רידתוט״לקתת'שהיהרוטעהברהשארח

ותו.ת״ראוהשבקעיוגיברלרינזס

(םינואג)!ייע,תינעתלתופסות״ו״ב

.איוקאיחב

תהכשמדןינמזדעד,תרופסות(א20

א״בשרהון״בםרה׳ינושארהש

,'ותהםשמןיאיבמ׳הימודו;״רהוא״בטידהו

ואץורתואשודיחהןיאונידיבש׳םותבו

םילודנהמכשייכםעטהו.ללכאוההןיד

לכם״שהספדנשתעבותופסותושעש

אתבסכהזיאל׳םותהזיאותאאצמנרשא

ןיאןבלוסופדבהוסינכההיהישימהיהי

ונידיבשדומלתהלעסופדבשתופסות

םושרנר״הבתכשףאו.דחארבחממ

ירבינינריעמך״וט׳םותאיבהאוהשוניצנוצ

תופסותהלשםתרוהירדחתפרצירעראשו

ץנא*תופסותןייע)א״חבויתאבהוםסיפדהו

ונעדיאלםימ,(יוכו•;וארההכוהיד

סיפדהואיבהתותכסמהזיאןוויכותוטרפב

תולמנתותכסמהשלבקשבתכל׳׳שרהמו

לשןרוריבעדנאלונחנאו,ך״וט׳םוחםה

םילודנהןיאיבםשהששהארנו.םירבד

ןהילעש,ץנאש׳סותםהםתס׳םותהםשמ

לאלצבוניבררבכו.םתסתופסותןיבתוכ

אעיצמואסקבטרפבותוצבוקמהתוטישב

ןיטינ׳םמיתיארו.ץנאש׳םותירבדאיבמ

לעהאלמלאלצב׳םתוהנהםעאיציניו׳ד

איבמםשו,תובחרתונוילנהלכהיתורנלכ

.ךרואברידתץנאש׳םות

תופסותמתושקהלןיא,תופסות(ב

,תרחאאתכםסבש׳םותלוזאתכסםבש

ואי״רםשבםהתומוקמהינשרשאכאלא

תומוקשהינששכלבא.אצויכות״רםשב

ךתוחתפומןיאד,תושקהל;יאםתסבםה

.תומוקמינשה׳םותרביחדחארבחםד

אתבסמ׳םיתבםהתוטוקשהינששכםנמא

הזו,ץוריתהנועטואישוקאיהזאתתא

ד״לק׳יסתורצקהם״רהם׳ושתכו.טושפ

,ש״עאריפודמקחציוניברתופסותאיבה

.שיעתוידרפס'םותריכזמז״כש׳יםרונאהו

אל׳םותהילעבוניתוברשעד(ג

ילעבוניתוברןמזתלחתמו,דחאןמזבויה

םישםחוהאממריצבאלןרחאדעו׳םותה

׳יהיולהרשארבקחציוניברירהש,הנש

•׳ואיגש(ג•מ״י0:(כ•וימא׳לי(א



וע ןתכרעמ
םירפם

יששהףלאהחלההבויהשן״בםדהונ״שסה

.׳םותהילעבוניתוברלשםהיריסלהויה

סיי׳ט)ןייע,בוטםויתופסוה״21

.איחב(רילעהיולהבוט

םידגמירפ׳סבש״ארהיפסות(א22

הלעותמדקהבד״ילע

,ויקםפםהש״ארהיפסותדוינפלהבשחמב

.ואחדוש׳׳ארהיקספרוצקםהויקספו

,םימעטהמכמרמאהלןתינאלשתמאהו

ש״ארההשעשתופסותםהש״ארהיפסותו

וספדנו.םישהלכלעשממתופסוהומכ

תוביתכתומביתוירוהלעש״ארהיפסות

וגיברוהמושלעהצקודימתתועובשהליגמ

.רידתםריכזמתוצבוקמההוטישבלאלצב

ש״ארהיפסוהייכביהיארריעצהינאו

םישדק׳סלכדבלמ;ילוחןיטיגתבשתוכרב

.רידתםאיבמי״כלאלצבוניבריטוקלבש

ראובמםש׳ב׳יסאינללכש״ארה׳ושתכו

.ש״עם״שהלע׳םותהשעש

לכלערביחשש״ארהיפסוח(ב

םהשהארנהוהכםטהצקלעוספדנוס״שה

םיערזרדס׳יפומכ.ץנאש׳םותלעםייונב

ןושמשוניבר׳יפלעיונבאוהשש״ארהל

׳ןםחנמוניברכ״כשיהיארבוש.ץנאשמ

ש״ארהריכזהשכךרדלהדצתמדקהבחרז

לעםיקספהרוביחהשעו:ל״זוויקספו

תופסותהירבדםהבףיסוהויםפלאהךרד

יולהריאמועברכןישודיחהילעבתועדמו

ושדיחשםהרבא׳רהוהנויוניברון״במרהו

רביחםנ.תופסותהילעברחאםישודיח

ץנאשמןושמשועבר׳סוחרצקוהשירפ

תופסותהלעבי״רמקהבומדימלתהיהש

ןיי״רחמהראשמםישוריפוםיקודקדףיסוהו

.ל״כעקהבומובר׳יהשקרובנטורמם״רהםו

אלדעמשהההאש״ארהיקספלעש״ממו

תכרעמביהבש״מכןהבופקהבך״שברהב

(איחב׳וגובושהידעיאיח׳יע)דיכתואף״לא

שוריפהשעשל״רהשירפרביחםנש״םו

ש״משו.ספדנהםירדנשוריפכס״שהלכל

יתוינעבש״מכתעדלהארהיוכורציקו

.ץנאשתופסוהלעםייונבש״ארהיפםוהד

יפסותבינרביהש״ארהדתעדירבכו(ג

־וינקו׳נ(ג■>'יאילו(ב•ד־•נ';ב^

וניברלשודימלתהלבקה׳םבד״בארהש

ףיירהדיםלהאילאכלא;בקחציןבךורב

תנשרטפנושאגימ׳ןףסויוניברלרבה

םיארהלשוחומינפלםינשו״טו״פתת

,ת׳׳ראוהשגורמורטבקעיוניברלריכזמ

,א״כקתתתנשורפסרביח׳זנהד״בארהו

םסרופמ׳יהרבכא״בקתתתנששתדמלאה

ד״כארהריכזמוניאו,קהבומברלת׳׳ר

.ש״עםתוניברלאלאותלבקרפסב׳זנה

ירבדדאמונמאניכתעדלתארההתא

.ת״רוי״שרלשםנמזןמזבןיסחוי׳סברה

רובהתלהתשונדמלונכרדיפלו

דהאא׳׳ביריכי״שרןמזףוסבהיה׳םותה

תוהפהלכלו,י״שדןמזב׳םותהילעבמ

ץצונרואס״תתםיפלאעבראתנשב

ךרדשמשהחרזו׳םותהילעבוניהוברם

ש״םכהלודגוהרוחםחוניברבקעימבכוכ

םיבוהזלתוינפלתינמהיהשל״ירהמ

ויחאואוההכלהקמועבובלביחרהל

וניברהיתהארבקיזחהוירחאו.וידימלתו

ח״רזקחציהרזיולאומשרבי״דשודקה

םיששלוירימלההלעמלשהבישיבףדועה
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.(טקלהילבשבהזכאצמנה׳זנהא׳׳בףד

הזחתהתאיתבתכשהמךותמ(ג

םשמד״עט״עקףדד״הםברהשיטד

׳סרכיהןטינברבהדוהייברדדודהמצ

בורמיכהלבקהתלשלשסשםו,אינת

לבא,אינתהרבחמומשםילעהותונתונע

,ש״עןסינביבררבהדוהייברדימלתהיה

הדוהיר׳׳הירומש״םד.דחשולןיא

•היגקו׳נ(ג•ו׳/:!אילו(נ•ןייכיגש(א



םירפס1
ןתברעמ'38

סולבקול״יגראבץ״בש־והתונקת(א95

ויתובושתב,תולהקראשב

.ב״צר׳יסכ״ח

יתפשלעבןואגהרביהןהכופקת(נ94

הרויבאוהסיפתהיללכבןהכ

וגיאודסהנרפסאוהו,ת״בטתנשושדח

םיסותוםירוארפסבי״רהםורצק(ג.יוצמ

שישכוילעשוריפהשעוהיכ׳יסש״חב

רוצקןייע)ש׳׳עף״וקתכרעמב״חניהשב

.(ןהבושקת

בירקהו,םישיהירבדלעםוגרת(ד98

ויתיארשהנשםירשעל

׳אא״יםיראקבאצשנשםשבותכוספדומ

יתרבעשטעמכקרפבובו.הרייטילגגיאב

כ״חאו,וגבשםישודיחהזיאיתטקלוולכ

.אצטנאלוושקבליתיאלנ

ספדנהרותהלעןתנויםוגרת(ח96

יתיארו,םישעפהמכ

בתכהליגמשירתודנאישודיחבא״שרהטל

אלשאלאןתנויהוהסלקנואהישקשול״זו

אשעטםואהרותהשרפלשחןתנויהיה

קרשרפשהוהאלואתלישאשרפשד;שקלד

אבשדעןמתםםדיליסאכיאדםיאיבנ

דכו.ל״כעהרותהםגורודל׳יפוםלקנוא

ירהדרםאקיאמאנעריאלאילטאניוה

.דניגחףיסבתופסותהו,הרותה׳יפןתנוי

אתשוכרכןתנויםנרתובתכשוהוריכזה

ב״פףוסיקטנהברהןכו.ארדנםלסו

םנרתיחינבףסויברןייוכיסבתכאעיצמד

היהשיטנאקירם״רהטןכו.יוכוןתנוי

לעןתנויורפסבוריכזמא״בשרהרודב

.הרותה

׳ושתכתוריאמסינסברהליתיארהזכו

ןואגהירבדלטבתכשא״עו״כףר׳כ׳יסא׳׳ח

םוגרתמאינהשט״יןמיססכלאירבגר״רהמ

אלבףארקיעינשסשדלוכשאלחניבגןתנוי

ש״מול״זוךרואבש״עו״קירהמירבדכאלשילומ

הארנ.׳ונוןתנייםוגרתמ־היאראיבהלרמ

ל״קדסושמחלב׳פןתנויסוגרחואקוידדרויכ

לבאןיוכולחנומכשםיקמלואנשרכזנאלד

נגריהמהש״עםיקמהארקניוכושיקססךנהנ

ונרווילבספדנותורטשינידבץ״בשרהןב

ויבאלץמחרשאשוהעומשןיבירפסףוסב

ויתובושתברקשלאם״רהשו(א,ץ״בשרה

ןארודיברלתורטשןיקתותואארוקך״ז׳יס

ויתיארותויעטאלשהז׳םשעדו(כ.ש״ע

ריםחבותיחשהסופדבו,הפיוןקות8י״כב

.ריתיףילח

הפיש״רהסרביחםירפוסןיקת(ג84

.י״כויתיארותורטשיחםנל׳׳ז

ריכזמא״סר׳יסוב״ר׳יסס״חג״הנכברהו

םקיתעהו(ד.ש״עהפיש״רלםירפוסרוטע

תנשבלאיזועבקעיר׳׳הטכבהשמר״הםכ

הפםופדהתבזםלעואבהתעו,נ״לתה

.ט״שקתתנשונרוויל

רביחםירפוסארקשוםירפוסןוקת(ח88

לעןורינא״רהםדישחהברה

שישרשאנםשו.׳טשוקבספדנורוטעה'ס

ותודיסחףקתמונעמשו,םיברםירובחול

.ע״יזהרותבותדיקשו

השמרידהמ)ןייע,םיבבושןוקת*8(נ

•*יחב(חונז

(יניילצדכייאייייןייע,תחפשןוקת*87

.(יאםירשוסןוקת)ןייעו/א״חב

,םימעפהמכוספדנרהזהינוקת(י88

ונרווילהפוספדנןרהאדעו

םעהנורחאבא״עי׳טשיקבוספדנרשאכ

ףיסבףסונול״זאנליווי״רהםברהתוהנה

אסכ׳םספדנו.ל״זז״םרהמםישוריפהזיא

.םינוקתל׳יפךלמ

(ונא־מעיטרה)!ייע,הבושתינוקת*89

•א״חג

תוהגה)ןייע,וייקיולידםינוקת*90

.(!ןיירה

םצבק,םינואגהול״זר!תונקת(ז91

והילאידי׳סבהנרוגרימעכ

רדסלעם״ירדםולוהפאפילאנא״רהםכל

.ם״בםרה

תורזגוםושרגוגיבד]תונקת(׳י9?

תובושתףוסב,םיגוםדק

ובלכהרפסבותוכוראהךורברבם״רהמ

.ו״יקןמים

•תייחנילו(ג■דימנ׳ג:(כ•גיינילו(א

.אשיע(ה•׳ששיה(ד

מינ*ילו(ד■נ׳לסש(ג•נ׳לגיגש(ב׳סאילו(א

.ו׳י;ילו(ח•ויצאילו1ז.׳ו;יצו(ו•7׳צנ׳;5(ק



פםירפם1
ותכרעמ

וקוליחרקיעדהמאןה.׳לףדרתסאתליגמב

שרפמסלקנוחשונייהתיריאמסינסברהלש

ןיאשסינינעףיםימדןתנויכ״אשמשממבותכה

סושמהזךשממהרומונושללבא,זמרסהל

.םיאיבניסמהזוומצעיפמהזד

לשןתנויסיגרחדברהרמאקדאהימו

.ל״נמאנפדיאליכאלמוהירכזיגחיסמהרית

סוגרתאלאןתנייינגרכזנאלהליגמוק״סירהד

חכימויוכויגהישמורמאז״עו,סיאיבנ

אלהםיאיבניסמואלהרוהדןתנויסיגרהד

סיגרהס״שבורכזאלדאחיניכהבו,ומצעיסמ

םוגרתבאלאירייאאלדסושמהרוההלעןתנויד

םוגרתו.והיישסנדמואלוםירחאיסמומגרתש

יסמן־נוידם״שלהילסיקהרותהלעןתנוי

ורמאדאהמךירפיכיכהלויגמאו,ירמאומצע

ןתנויםוגרהאוההדינשמאלםוגרההזשריפמ

ייונשלךירטציאו,ומצעיסמאוההדהילםיקד

תוריאמסינסברהתעדללבא.יוכוםוחכש

השק,יוכויגחיסמהרותלשןתנויסיממסנד

וחו.ןתנוידהרוהלשריכזהאלס״שהיאמא

לעי״הונייהםוגרההזשרוסמדינשמאליאמא

הירכזיגחיפמדןויכדיסטאחינהיהוהרוהה

,יכאלמאוהארזעוורמאירהאוהיכאלמו

.םוגרהונייהושרוסמארזעבביהכוונייהו

חכוםד׳זנהא״שרהםירבדלונרזחו

ירהו,הרותהםגרהאלןתנוידוירבדס

ותו.הרותהלעןתנויםינרתתואורהוניניע

׳פתודנא'יהבהלינמבםשומצעאוהד

ריבעהלןתתאלךערזשיכנדמיעארוקה

הי״בףדםשתובלהישודיחבוךלוסל

.הרותהלעןתנויםמרתריכזה

החנמןברק׳םביתיארברןמזרחאו

הזםוגרתדבתכשרינ׳יסזינאחיירהטל

ןבןתנוילוניאןתנויסהריתהלעונידיבש

ביבו,ימלשוריםינדהאיהאלאלאיזוע

.ע׳׳ק׳יםב״התונטקתוכלהבהיפוגברה

ךרעךירעהשוירבדלךמסיתאצמו

ובתכב״עד״ויףדא״עב׳סיתהוארדנסלם

,ןתנויםותחאוהשהמימלשוריהםשמ

ונידיבשןתנוי׳יפלהנכמךורעהדאצמנו

ןינמז׳םותהו,ימלשוריםונרתהרותהלע

ימלשוריההזךורעהיפנו.ןתנויותואןינכמד

,ימלשוריהמאנירהאאחפנאוהונידיבש

םשמבתכאלבנךרעבךורעהדאחינאהבו

םוקמבערואמהסככ״חאוהליחהסוקמהםש

,סמשונהשנשהשאושיאלהמיוהזןיאו.הזה

המומשרקיעשרגמהםשעוילקיעבסזלהד

יהעדלהזלכמרבו.טגההניתנחעבארקנש

הזרבדל״נמןהנויםוגרהלעחושקהלונלןיא

םוגרהשוריסכושוריפהשעאלאוהיכ*ארקמ

הליקפ״עויהוירבדקר׳י״שריפואסולקניא

ץזרד!יזרונלהליגויכאלמוהירכזיגמםיאיבנמ

סשהאריהאורהו•ל״כעזמרסושונלןיאשהמ

לאירבג׳מברהירבדחוריאמםינפברה׳ושתג

ךרואבתוריאמםינפברהוילעבישהשהמו׳זנה

לאירבגרידהמלעהבגשנהאילפתמאביכ

ברהאיבהששדקיארקמהמכרכזאלדרכזנה

דיסיהדסורמורעיארקיגהדתוריאמםינפ

הזלהזןיבקלתלשיהזאלבארקיעאו.חינהש

אללוכשאלחנדהארנדועו.י״אמפברהש״מכ

לחנבאכהד,השאואשיאלשינשםשלימד

יחלראבותוכבןולאותוקולחמהעלסולוכשא

ןהכה׳פלשמד״עיוניכלומדוהייתווכדויאור

עלסלוכשאלבלחננ״ה׳התפשמתכינתוא

תוקולחמולטשאיאצמנ.ךניאןכותוקולחמהלש

םשד״על״ריוניכוסכאוהויוניכאוהאצויכו

.השאואשיאדתומשינשלימדאלו,יוניכו

אצויכותוקויחמהעלסםיקמהוארקשכסגו

המיהךכודחיםהינשופריצהאירקהעשנ

ךכיונישהתעבו.ךכסוקמהאורקלהנוכה

תוקולחמהעלסיונכורואבףיסוהלוהוארק

ילוחאלבינשםשלךורעיתומדהמו׳אצויכו

קרהזבךיראהלםוקמןחכןייאו.ללכימדאלו

ונידיבשםוגרתהםיארוק׳זנהסינברהדראובמ

םינפברהו׳ןתנייםוגרת׳זנההרותהלע

יגחםיאיבנהמהלבקאוהדרמולףיסוהתוריאמ

ברהקיידדיאמאוהאקוידואלויכאלמוהירכז

ימדאלדלוכשאלחנסיגרתבלאירבגרידהמ

.יוכוי״שריפוסלקניאםוגרתל

םינפברהדהינשילדאטהירמדארב־א

הלבקהישמואלסלקניאסיגרתדעמשמתוריאמ

םוגרתכ״אשמ,י״שריפכותעדמואשעאלא

.יכאלמוהירכזיגחיסמהלבקסיפאוהדןתנוי

הליגמדא״סבדהשקרבדהותנוכהזםאו

םהיפמועשוהייברוא״ריסמאוהדראובמ

שרוסמדארזעימיבהיהרבכו׳סלקניאםגרת

בתכםשוסירדנדג״סאוהןכוםוגרהאוה

ןואילידי״רהמכ״כז.יניסמאוהדשרפמה



םירפס
תכרעמ*60

יתבתכ,ם״רהטדימלתלץבשת(א*00ט״נףדא״עב׳םותהו,ריעשימלשורי

ן״ישתכרעסא״חג״השב.ןראפימלשוריהוריעששריפןתגוידובתכ

ידילאבו.(א׳תבקודצרבןושטשוניבי;ייע)ש״מכריעששריפונידיבשןתנויםוגרתבו

רפסאבשםשבותכוי״כבףלקלעץיבשת,ךורעהבתכשימלשוריהאוהותופסותה

םוקמלכו.והיגהוץרפוניברדילהז.תופסותהש״מכןראפ׳יפםשימלשוריהו

ץרפוניברלשונושלוהז,והימואצמתשןכו(א,ןושארהטחךרעבךורעבןייעו

םייחבםקלח

חמצרבןועמש׳מ)ןייע,ץיבשת*101

.איחב(רביחץיבשרההיד

,רקשייא׳;םהרבא־מ)ןייע,הבושת*102

יולהאירהמ,ןזחתיבלאירהט

רירהם,חלצאירהמ,הנידמאירהט,שאגיט׳ן

ריכבאירהם,ייבאהילארידהמ,ביביזאןרהא

םיר0א'מ,שחנמריכבאירהמ,׳ולהןמינב

•׳בואיחבםתלוזםיברו(האווקנלא

יניאותינוזניניאןידבהבושת**03

(יניכיהםהרבא׳מ)ןייע,השיע

•אחב

(ןואג׳ידעסבר)ןייע,הבושתה׳0*104

•איחב

וניבר,אפא׳ם)ןייע,תובושת*10צ

'ןםהרבארידהמ,!הבהרודגיבא

,םיבטרהןבםהרבאוניבר,הקירטאירהט,רשא

איר,׳בז'אסיגאזוראירהט,לאםוטאירהט

,םייח׳ןאירהט,בויבאןרהא׳ט,קרובנסורט

אירהם,הידבועאירהט,ס.ד:טןבוהילאוניבר

עשילארירהט,אחרא'ןרזעילא׳מ,ילאספאק

ןבהדוהיהירא'ט,ףולארזעיאוניבר,וקילאג

.׳בואחבםיברםתלוזו(חיבה

(סינזאג)ןייע,םינואגהתובושת*106

•איוקבאיחב

—תצק,ילוכבקעי׳רלתובושת

.(םישנתרזע);ייע

,םחנמושגורידימלתתובושת

•איחב(יולהםינודאיד);ייע

:ייע,ף׳ירהתובלהםולשת

יביח;'בטרההידןיבמרה)

•א׳חב(יוכוםולשח

יתאצמ

[ינשה]

ןשאךרעךורעהףסומבב״הא

ןכחיכוהלםירמואביתעמשםנו,^,

הרותהלעשןתנוילסחוימםונרתןושלד

ונושלד,לאיזועןבןתנוימוניאשחיכומ

.ם-איבנןחגויםונרתמהנושמ

רתהוריסאינידבהמורתה׳ם(ב07

י״רדימלתךורבוניברליוכו

.ת״יבתכרעמספדנבןייע,תופסותהלעב

•(איחבןקזהיידד־טלחךורבוניברןייע)

וילעשוריפםולשםיסנר״רהםרביתו(ג

.הסורהיליבשוארקו

ןויחש״רהמבתכ,המורת(ד

ירבדםהםלכואוירבדבורדן״ז׳ים׳ושתב

אוהדעדונרבכו.ד״כע׳םותהילעבויתובר

וניברלשוריבחתופסותהלעבי״רדימלת

וניברו.ןהתונכראשוויחאא״בצירוןושמש

םיחבזבש״מכתופסותהילעבמומצעךורב

רכזוהו.ךורב,תופסותירובדהסכףוסב

רפסבםצבקרשאכתופסותבםימעפהמכ

האריןכבו.א״עו״יףדתורודהארוק

,׳זנהןוייהש״רהמןושלקדוצוניאשןייעמה

שדחמהםישודיחהמכונממשייאדובו

.ודובכםשך״ורבווביטב
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דועו.׳זנהסיניערואמישנשימכאוהוליכע

סינמרהמאלותורודהיארוקמ׳סםושנרכזנאלש

קוחרהזםגו.ינשןנדוסולהיהשומצעצ״ז

דחאסוקמנודלונודחאםשנןבםהינשלהיהיש

סחובאתודלותןמזונתכיםהינשו׳תחאהנשנו

םיבמרסםנקז׳יפףיסנםהינשו,סתודלותןמזו

.היר׳שמלעליז

ינהירסבאיעא׳׳ףדניז־כשדיהיזלכאלוי(*

ניבמהאיהאיזללשיריוינאוהלבונרסיססדוכי

׳נ,שיפסיעדהימח׳סזייזלתזממותעיוו־;':ארהל

שא*:תיקש;ןיאןדדןווגלו•הששיפכ:וזכ׳שסךיזינ

•כישגנזוצזו;זהוואסו
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קיתעמהןמזולףלחנלבא.(תובבילהתבוחןייע)

קססןיאביחשרנחמסןמזבןונחןגאי״ראוה

מוללותבריישמימשיסכהזינפלתוברסטש

.ש״ע'מהרעסךורעהלמבניר

הלבקהרפסבפיכ,ןואגיביבבר3•וט

ברתבושתבלבא,דיבארהל

.יוניבברבותכ׳ינומוכמשפחוןיסחויבןואגארירש

דתוא

ןואגאצמנאל,ןואגיאתסודבר52.זט

אלנ״שרתובושתלכבהזםשב

יאנתסובבראוהילואו,מ״חגאלוןיסחויב

ינואגמיאדולבררמוא(יאםוב:מיחכו)

.אתילנמוס

התוא

נ״שר׳ושתב,׳ובוןואגיאליהוניבר3•ןי

םינואגהשלשארוסבואצמנ׳זנס

.יראמבררמרניאליסרס(א:הזםשנ

:מיחבי)אנינזינררמרניאליהבררמ(ב

רבחמהו׳יאנורוננרמרביאליהרמ(ג.(היננח

.ויתורבדמאשנןתשלשמימלעןמקםייסאל

שידקוריעןואגהשיוכולשעה'ם11•חי

דאמןקזהיהאריפשןירהמ

׳סלליזהמלשמיגהונבתמדקהבלבא.ליכע

חימןבהישפנחנלראובמהיערמתלפתלעעיגמ

:ל״זוסשבתכש,'זנכלאמןק1היהאלוהנש

האבו׳וגוהמימשהסיקלאןוראחקלו'סןתנ

תימנ׳וגוםחנמג״יביוגואמוילאפקותנשמשה

א״אןבןחגתנשבהמורןכושזיאריכההנש

דכנהיהאוהשהזלןיכומסו.׳וגוהמלשרירהט

אובמורפשירמאסיעבאנדארוהמאריהשן״רהמ

׳נחואנרבחמהש״מכוילשתנשברטפנשםירעש

הרשייחיפנת׳יהעעיגמרפסנו,שיע(3*)

הזמהארנו,ומשמעמששת״דאיבמווריכזמ

.ומשתאאשנאוהשעומשלנורקווריכהאלש

׳נתואברנחמהש״מלכינהנושתןאכמו

אתילו(95)שיעד״צשתנשברטפנאריפשן״רהמש

.לישמכג״צשתנשכרטפנינ

אקארקבברלואשםינהוגבו—ד׳אג—

לשונבו.יזכובילסיגהוגבו

ד״בא׳יםשל״ילשמהמ״גהכ״נהיהלואשמיגה

ויכונריעהפדובכותחונמהתיהואנליווקיפמירו

לי׳זאירננינבתמדקהבןייעויק״פלט״קתלולא

הפבשישכ״ראנםשמוןואגהירואבםעח*אע״של

זיארהמןואגהז״עגישהרנכ.יוכועבשוא״ה

סופדןרהאןנרקרווחמלותמכסהבתוילגרמ

איהןיטיגיספוטנשימדנתכוגיפקתאטיוואלס

,ש״פונממספדנש'ססקיתעמהןמזאוהענשו

סייהנדייהוו״רהירנדתוחללא״מניתנתכןכו

התעו.הלאהונלשרנחמהירנללעהינייזילתל

שריפךכנתכשז״צש׳יסת״רלרשיה׳סניתיאר

ןינארהלתלמלאה,עינאצננמלרזעילא׳רנרס

ןינת״ררטפנתועלהלכלו,תירינפלהישפנחנ

שימו.(׳אהרעהיניעלןייע)מ״ק—ל״קתתתנש

,ט״לא״ההיהת״רד(איע׳מףדאיר)קיהשנ

תואנש״מכומצענל״זרבחמהוירבדלטיברבנ

.(איחבריאמרבבקעיוניבר׳ע)ד״וי

׳יהויוכוחקרס״עברזעלאוגיבר219•אי

.ל״כעח״צקתתאידתנשב

אוהסיטדולהארנוןיסחויבכיכשפיארהבתכו

קיקתונקת׳סמולשןיכומסו/ח״נקתתליצו

תקרהתשאתגירההשעמםשבותכשאזיימרג

ןיארניתעדיפלו.ש״עאינקתתתנשבוינבו

דיסחההדוהי׳רירהש,רקיעןיסחויהירבד

ןיסחויןייע)זיעקחתתנשרטסנהקרהלשובר

חקרההיהו(איעריז׳זחיכואיעהיכקדאיר

סיטלפנילואו.וירחאהנשםירשעכודימלת

חקרהתשאתגירסןמזבאזיימרגתונקת׳סנ

.אינקתתל״צווינבו

׳1ןולאיחירברשאזניבר236•בי

בתכותוםפדגהויתובועתו

ןמיסץישלשרובחביוכוןייטשא״רהס

ש״ארה׳ושתויהאלשל״ר.ליכעשיעחיעשת

םיללכבונינפלםהשרדסנןייטשאירהמדינ

ץנירששיאמירתמדקהןיימו,םינמיסיקולחו

אנומהו.׳ג—ניישוידש״ארהתיושתוחתפמל

חיעשתןמיסז״שלשרוגחבןייטשאירהיקומננ

םשו,׳ד׳יס׳דללכונינפלששיארהתיושנאוה

אוהוח״נשת*יסז״שלשרובחמלועאיבמךומסנ

.שיע'נ׳יס׳דללכונינפל

בתכו,׳וגוליגולסרשאוגיבר237.גי

םלשמוניברןבאוהכיעפ״ארה

יכימסינבהשמחודיבארהלשוברהיהשכקעי-ןב

תועסמ׳שגנותככרשא׳רםהמיאוהילווה

לועקלחלןיאאוהןכוירגדכםאו•ייכעביר

יכעיןבלולגל(138)ינלצאוירחאךלוההתא

.ליקו'זגהלינולמש״ארהאוה

בתוא

איכקתתתגשונמזויוכוייחבוגיבר1•די

ביחגכ׳׳כו׳נ׳¥ישימהזוףלאל
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׳רה.׳וכושיארהןבהדוהיוניבד17•דכ

תוישנרכזנשיארהןבהדוהי

,איגקתנשבגרהנהאוהווילאבישהששיבירה

,טיקתנשבונכשמלערססנשיארהןגי*רהלבא

וכיהעניירתבאשנןושארהשכ*נקוחרוניאו

לעהגרהנואינקתנשבםייחבןדעהתיהותומחשו

.(פיארה)היק

׳יהשובתכ׳וכוןהכהןתנוהיוניבר69•הכ

םיבסרהןמזבולינולימנתם

ידימלתמ׳יהברבחמהשימכאלדורקיעןכ.ליכמ

.יאהרעהלישממו(115׳טתואב׳ע)ןשרדהמ*ר

׳וכויכאלמדיברהו׳וכואיבטירה89.וב

לשוברהימדהםנדתיכוה

תנשרטפנהימרהיכאיאהז.׳וכואיבטירה

.(פיאדה)אינטירהלאבוסםידקו׳דואיה

תוכלהל׳יפרביתא״בטירההיד—ם

סזיתוריעהרנכ.׳וכוףיירה

׳יפםהתינעתלעאיבטירה׳יחיכםינשנתונר

.(ל״נה)חכשתוקודעדיאלסיפדמהוףיירהלע

רבכו׳וכוונבתכרבכאיבטירההיד—חכ

לעאיבטירהירואבוספדנ

אוהשהארנוניא.ל״כעןיבמרהלםירדנ׳לה

יקומנהשימלםימעפהמכרחוסשיפלאינסירהמ

קושהןמויההידןיפחישהקרפשירומכ,ומשנ

ןכאלוםתסינרהיארהלארוקסנו,יקמננושיע

רמואהיהןכוליזודיעז״כדןכו.א״נשרהל

סנוי׳רםנחהונורקםשנליזומשנונינרודימלת

המלשר״רהיפמהשדחההסישהיפלוליזףשוירנ

סיארהדימלתקורתשאןודאוהילואו.יטווירנ

•אינה)שינירה׳ושתנאבומו

ד״הוקב׳כםלעבוטףסויוניבר135•טכ

וניברויישרןמזבהיהש

׳ונוםירובהרביחו׳ונוודימלתהתמש

רבכ.׳ונוולשסס׳להוותבושתהאבוהו

ברימיבןושארה,ויהםלעבוסיירינשיכעדונ

ברלשוסיגןקזהוהילא׳רםעקלחנוןואגיאה

םשמורצקהזיאנשימכתובורקהןינענןואגיאה״

םשרסחו)נ״י׳יסאיסתוכרבירשאתהגהנאנוה

ףדתונותכנוריכזמיישרו״(תועטבןקזהתלמ

נתנמהבושתהארניעשירדייקןילוחבו,איעד*׳

לשוריבחהיהינשהו.ליזוילענתוכוודי

ןינארנרכזנהאוהויישרדימלתהחמשונינר

וינפלשמישמירו,םינפנש״מנםירהמתוישו

תמדקהןייעו,ך״רת'יסת״רלרשיה׳סנשימכ

ד״וי'יסםינומדקםינואגהתובושחלריישמיגה

.ביעסינדוא״עהינדלידשרלרצואה.ריניסנו

דחאלםהינשנבריעור״סוקסיענהנושאראציהוו

׳יהשהארנו.הנשםירשעמהלעמלתונברהסכלע

.׳זנסנילמיגהויחאמסטשנלחנ

זתוא

רפסבריכזמוניאיולההיתרזוניבר14•כ

ןיא.ליכעםיבםרהלרואמה

תנשנרואמהורפסרניתהיזרהיכללכהזכהמית

ורפסרניחסינמרהו,ליעלרנחמהשימכייקחח

יראשווחסדקהבראובמכזיחאהנשםישלשכדייה

.׳טול״הוקודיצוןיסחויבןייעו.חומוקמ

הדוהיטבשףוסבו—דיא*!וסבםש—אב

היזרהדהישפנתנדבותכ

ויתוגשהלותמדקהמלבא.ליכעוימקתתתנש

דיבארהירחאהישפנחנדהארנשפנהילפנסיס

ונבש׳סףוסנשימכסינקתת׳שרססנסגישמה

.׳אסרפהליעלןייעו,ןיסחויה׳סנוהדוהי

חתוא

׳סהםינפנומוקממטמשנ,ןואגיאמתברבב

תימוקמ׳גנונלשרבזמהמרכזני

ומשםגו׳(הייבק,ןויעה׳ש,החונמתירבןייע)

ילואו.׳זנהגישר׳ושתנםינואגהרדסבאצמנאל

ןואגלהיהשםהרבארמרניאמוכיארמאוה

יאמטיאבררמוא,עיקתאידתנשבאתידבמיסב

תנשבארוסבןואגל׳יסשןהכהיכדרמבררמרנ

לבא,מיתהחסוניפלםהינשו,ניעקתא*7

יאמוביאינשהויאמויבאןושארהבותכןיסחויב

.םשןיימ

יתוא

הוהרוהנינמו׳וכוןואניאדוהיבר8■גב

,׳וכוויטקתא״דתנשבייהו

טיצתא״דתנשבהיהו׳וכוייכ׳םביתיארו

,דיהסודיצבכיכויטקתאידתנשבשימ.ליכע

תנשבהיהןיסחויבגישרתבושחחסוניפללבא

.ד׳׳צחחנשבהיהמ״חהחסטיפלו.חיי—זייקמ

,גיכקתאידתנשרטפנשהלבקהיסב׳כד״נארהו

ךמסגכיאהצחמוםינש׳נויהונואגימישירחאו

.'כי—סייקחתנש

ירנדהפיםילועדינארהתעדליכעדו

םינואגויה(יאדודנר)ויחאויאדוהינרד׳כשג״שר

ןואגלהיהיאדידנרו,דחאקרפניתניתמיתרחנ

רשעדועףיסוהלךרוצןיאו.איכקחא״דתנשב

ריישמיגהתעדכהזינפמיאדוהיברתונואגלםינש

ניגןייעו.שימלינהיעהןתנוניברתודלותב

.׳אסרעהנ״ע'גףדל״הוקב
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שימכבקעי'ראיה,טומסיירהס*35•ןל

ברה:ליזוב״פיילףדליהיקב

ריפביתעמשו׳יכויקינילאשינברמונימסבקפי

ת*רלאזומרלטיימסןבםתיחהיהאוהשיקינולאש

רירהמהביתניתיארו.בוטהשעופרמרוס

רירצמהיכיתעמשוםשבתכשל״ויקחציסהרנא

ליזןימריפבקעי׳רםלשהםנחה׳יהירלגלהקידב

ףוסבו׳ובוהזןידביבשליזוידילוירבדואבוהו

אוהשיאלובהארנםשמו,סומסבקעיםתחוירבד

רומאהםעשמטומססחוחהיהוןומריסבקעי׳ר

בקעיםוחתסיר׳יסלבורתקבאתיישנלבא.ליבפ

.ש״פי״רסיסבביניןיישנט׳׳ומשלאומשרב

יתפש׳םלעניתב.יטירפי״רהט*36•חל

׳ראוהשםיברתברעשבםינשי

•שיעישיייפבקעי

שלפ׳ןףסוי׳ראיה.טלפ׳ןיירה437•טל

.ביפש״צדאידןיסחויבשימכ

ניכ׳ישםשיתאלסןבביתנ'ז׳יססיעדסימתני

םארנותאלינןבביתכ'מןמ־סניתאלפןבא

.איהאיהש
׳ידיליףסוי'ראוה.יטרקיירהט+38•ט

רכזנכסיגנרףנכסיענימרק

.שיעומוקמבםינפנ

כתוא

׳1:הנישר׳ושתנ.ןואגקדצןהכבר1•אט

ני(א:הזםשנסינואנ׳בואצמנ

הלבקהיסבויאמוכיאמיחהחסונו)יאמינארנצינ

נירתאילתנשנארוםנןואגלה־הו(׳אמוסיא

סושדןיסחייבי,׳ששוק׳דןיסחויומיחהחסונישל)

•םינשדיידסחזייעו׳א;ואגטמשנדימאואקארק

סינומדקסינואגהתיושלריישמיגהתמדקהן״ע

נרןנקדצןהכנררמ(ב.(איעהידןילרב׳ד

.נ״פרתא״דתנשבאתילנמופבןיאגלהיהיףסיי

(2)ז״חאשימבןכםנריחמהחנייכהז״רשפאו

.שיע׳וכיןיאגציכבריהיניהיאלרשפאו

לתוא

׳׳וכיעדוננארפטלירהסהיד17•יט

ןניופלךלילהצרותנקזתעלו

דובכותחונמ■דתיהואקארקלךלהכיחאו

טיידהמליישרתודלותבו.ליכעאקאיקבםש

שירסכחהזימבחכו,אניופברטשנשייחכןניצ

לסםשוניהנונחנאואיחנ״השנאוהקליזוךזללנ

תארקילוניכזןעי,ולשחיכליגמהיכןוילגה

תורחסכתוישלחלייניהשפנהלעוגארטנורבק

•איע;יילםשליכעט״ששתנשנומעלאףשאכינ

ברהםהירחאוונלשרבחמהןואגהךשמנוירחאו

,וילעריפמהיולהךאלנשירוןנוצט״ירהמםנחה

םישרלמסלפורפסבויזו׳יףדיישרתודלותןייע

.׳ההרעהןישדצ

יידהידשיארהןבבקעיוניבר208•ל

אובלזנכשאמעסנט״העב

רפסמלבא.יונושקבתנויאיכריעבוייאל

לובכותחונמודרפסברטפנשחכומןידכויננא

וחנצמחסטשיעוליזשיארהוינאלצאאלוטילוטנ

םירוטהרניחיירשזינשרה׳ופתננינו,׳ז׳יסב

ריעדדיפחימדדיהסנ׳נו.(שיארה)אלושילושב

.ליבע׳אםוירימזיאמקוחרהיייאשאיהויאיכ

לעקלחאוהו.יוכוריכמרבייר244■אל

שימנעידיהסרחהןינענאינשרה

.(ש׳ארה)שיעט״לנתנמתואנקתתנמ׳סב

בתכשעדוהידיולדרשארבייד291•בל

ןבלהיירשודיבהרוםמריוכו

איההגנכ.ל׳׳נפאיביראוהורוחבהיידאוה

יזנכשאהיהןבלהיירייתפרצהיהרוחבהייריכ

דימלתייהונינסהלעבהיחתפ'רלשייחאנארפמ

רוחנהיירלבא.(ל'נה)א״נצירהלאבוסםידקותיר

תירדימלתןנסגהיהשןנאשמשירהיחאאוה

י״רםידקאלניאו,(ביעריידדיהיקןייע)פדינכ

.דוחלהזודוחלהזמיסו.א״נצירהלאניטןבלה

הלעויוכוץימרוהלינסהיעשי׳ט399•גל

התיהוב״ביתאירבטקיהעל

ביעזימףדד״הוק׳םבשיטכאלדוותחונט

לעבןואגההיד׳וכי(שיעותחונמסלשוריבד)

ב״פשתגשויתםלשוריקהיעלאבהילש

לעלפסהאריוישנאצמנת״העעיגמ׳סנו.׳וכי

סלשורינרטפנשגארפמהיעשי׳רליסחהןואגכ

ליהוקסתפללםיכסמהזו,ק״פלפ״שנניות

ןמזבסגונלשרנחמהתעלרתושוותחונמםיקמנ

תמלקהננ״נורנחמהירנלונמאנמימו.יחריטפ

׳סנסיטואווהירתילואו,םימשהרעשרויס

.המולנונ״פשניבותאירכטנרטפנשל״צועיגמ

יתאצמ.יוכוויקםפבאייחי׳ןיירה430•דל

׳ראוהשאיעויזמא״לק״שנ

םימיהירנלישננינואייחי׳ןהמלשןבףסוי

.ילומרנא״רלאייחיינבל

ריחמהתנקסמיפל.רינמ׳ןיירהמ433•הל

ג'השנו.ש"ערינמ'ןקחצי׳ראיה

בקעי׳רהאויתיארדשמהבבריעמל״פפ׳לב״ח

.׳טי׳ח'יסו״בקלצשיעולינלחאלויהוריבמרנ

ףסוי׳ראוה.ירדנכסיירהמברה434•ול

.נימ׳לףדייהוקנש״מנירדנכס



תורעהותוהגה

גארפמלירדמ;תחייהאלהזלבא/ןהכהקחצי

תיראשלענואימרהןמזנאקארקינברמ׳אאיכ

סגו,שיע׳נ׳יסל״מרהמהיוסמהארנכיוכוףסוי

הארנכגארפמלירהמןתחינפלתונרסינסרטפנ

ונתוחלמלימתנתוכסלימרהמת״וסלכמ

לאסא״נ׳יסבו.דיס׳יסו׳ז׳יסןייעו׳היהלז

לוזג־וננבוילאבחכוגארפמל״רהמלל״מרהמ

סוסונןיאו,י״חאטעמואג״ססהנסבהזהיהו

.המודכוויתיבןקוואונתחןחח׳יהסזמר

ןמזלפסעדונ.נרובנטורכם״רהמ29•זט

ייונשוברותריטפוותסיפת

גימת*מדיהסנהאורההארירשאכתועדה

דלוכאירהמו.וזמוזתונושהתועדהלכןנקמש

סשנותכזימריוימתונקתהסקניפנאצמ'זנה

ךרדלסשליצזךורנרנגרוננטורממיר:ל״זו

לכווינתחוויתוננוותיבואוהםיהרונטלוימעפ

סירהכןינתנשויתחאריעדעאוניוולרשא

בשילהצרוא״לנאיגרוניגשדרנמולןירוקשסימרה

סנהו.ומעסירנועהלכולצאופסאיר:א־עהמש

התואךרדאמורמבכראליזנמןומגההסואתפ

ונרומריכהואפפניקומשודתאשיאומעוריעה

רשןרענמטראהניימהחפהשסרגוןומגהלדיגהו

ףלאלוימתנשזומח׳דוהספתריפההתואלש

סיוענהסיפתברטפנוףלדורךלמלוהרסמויסשה

תנשלסולההיהאלהרובקונ״נתנשרייאסיי

קיקבבידנבלבהנילנתורהרעזאו,רייא׳דגיס

הרמקלואינהש־עקתפןוהרזיפוסרונקמו

רטפנבידנותואואשיימריוקיקבויתובארבקנ

א״רםנתהנ״כו.כ״עולצאותתיבשהנקווירחא

ייפעט״משדצטינקהתנשליינלתינירכזנילומרכ

תרובקבלדתשהסבידנגו<ןימק״קנהארשייכ

רדנסכלאאולי,ןעפמיוודניקסיזסשארקנסירהמ

הזסקניפמילואו.שיעד״הסבבותכההמלשרב

.ססדיהםבוריכזמשסיסנהשעמ׳סנספדנ

טוידההילךאהידהונמוניבר46.ןרמ

דימלתאוהשהארנרתוי

רבםיירלריבזד׳ובוףדבו׳ובוםירהמ

ינודאבתכ׳ובוןסורחאו׳וגויוכוהמלש

ןויככנילוליזופיארה׳כ.ל״כעןבואר׳רירומ

רזעהסיעבשילייטקנארטמקחצירבמ״רהלעהזב

תמדקהבשימכדיבארהלרבמדימלתהיהם

כיגרכזנריכזהשהמלשרנש״רו.תובאליריאמה

ארוניאמשיראוהסאיתעדיאלולינההמדקהב

.רחאלודגואהנויונינרוביבסירהמלשובר

רנןבואר׳ראוהשהארנבתכשןבואר׳רירומו

ותבשבגילפהרשאיריאמהברהלשוגרסייח

םאעדאאלורעבינאו.לייכמלינההמדקהבדאמ

ותחונמםשםוקמא״חניהשביתאצמאליכנאו

םושרכ׳זאילונאוהאקארקברטפנששימו,ליכ

סאלרסיאםירהמ׳מתואנכ״גןיימו.שיעםינפב

.יוכודיגאתמאהתעוהיד

מתוא

לשתיבחהימדה׳ובודיאמוניבד12■גמ

תונוהכמ״ישנ.ליכמןיבמרה

כיאוה״מרהלולאשסירהוןינמרהדאצמנח״יףד

ידוא״הרטפנס׳ינימסישקןכוםהמלדגשהארנ

.(ש״ארה)

יידדימלתאוההימדהו׳ובועדוהיד—דמ

סגגש.ליכעתרזרואאנייומ

.(לינה)הימרהנולףלחתנךורנרנס״רהמואיה

דיהוקלעבאוהחקולשיאמרבחמהירבדשהארנו

אוהסנוא,נ״עטיידשיעםחוריוניברםשמכיככ

סיטבועתנאושנםילודגהסהינסזומצעו״ירמחקל

:ליזוםשבתכשב״חחייביתנםדאקלחויירנב

אינ״ומי״רהבתכולסתולבא׳להננתכהימרהו

הימרהליכמיוכווילמקלתה״מרהויוכוירומ

הימרהסימעס׳נונבוהכסיפלו.ויירהדיכע

אוהםםירהמואס״רהל״צםפגרכוהלזנימתשיא

עלונכתולבא׳להרביחאוהוז״אירהלימלתהיה

.ס״מרהאלו

ה״צקחהאילתנסב׳יהו.׳ובוךימרה16.המ

׳לףלקיבתצבוקמהטישבכ״כ

•(שיארה)שיעלימ

מ״נהלשונתהןילבולמםירהמ17•ןמ

לירהמןתהןהבהקחצי

.ל״כעו״עשתנשותחונמהתיהו׳ובוגארפמ

ונתוחאלא,אבוטהינימשישקלימרהמיכא״ההז

ל״מרהמח״וסןייע־יכי׳ירמיגההיהל״מרהמלס

ולבורקואא״מרלסונמזבהיהסהארנס'נ׳יס

לסונתיתסאלאלח,םיהומתוירבדו•(שיארה)

ירבדכאוהןכסאן״כ׳'רמ׳׳גההיהל״מרהמ

ויעסתנשבהישפנחנלימרהמדדיסו.רבחמה

גארפמל״רהמונתוחחומירחאןיכי״רהמו,'זנכ

סימכגארפבברלומוקמבראשנט״סשתנשב

ןמזבםהינשויהכ״או,שיע(17)'לתואגרבחמה

ברהשימבךא.אנופהינימשישקאלודתא

ולנורקואא״מרלשונמזבהיהשהארנסריעמה

היהוויעסתנסנרטפנל׳׳מרהמיכ,וירבדונמאנ

,שיעוישודיחלותמדקהבונבשימכםינשח״נןב

א׳׳מרהתומתנשבהיהוח״ישתנשבדלונכיאו

.הנשו״סןבנילשתנשב

הזירבדכאלאוהאתלימדאטשיקארביאו

מ״גהןתחל״מרהמהיהםנמאהיכ.הזירבדכאלו



תורעהו תוהגהי6ע

הסלשה׳פרביחםילשמוגיבר195•בנ

ירהו׳וכיןרמלעק״קורכו

.ל״כפהמלשההלעבוהינרכםלשמוניבר

׳מלשהה.ס'עבינןאכשיסירנלבינריפפ״ארה׳כ

לעירי1י5ה■תמדקהבשימכשרדנמבקעיןבסיס

וברלינולמבקעיןבסלשמוגטר־יעשיו.תובא

וניברםשבבתכללךרעךורענו.יינארהלש

ךרעבו.אצנגממלאיתיארנהשמרנסלשמונטר

םשבתכדוע.סומינולקרנםלשמונטרדעס

ןתנרבאוהוסלשמ'רסעירטוליקשתיררנחמס

וניבריכןרמלע׳תושקהלןיאדלירו.ליכעיוכו

.ליקוהמלשהה$פבלןרמןויכאלואכיאאנוונסלשמ

'רהמלשההלעבארקנרבחמהתעדליכקיקלבא

ןייעובקעיןנאלוהדוהירנהשמרירהנסלשמ

ת*ררבחמהןושלריעמהנרהאטהשהמו.סינסנ

לכ/יוכוןתנרנאוהוםלשמ׳רסעירמוליקש

ינשהסוסדאיגשמרנחמהטימשההזהןושלה

םשייונש׳טניקבז״עיתוריעהשומכינשלרשא

הזמהארנו,איידנשיעעצסיילביתספדהש׳ונו

ותיישוקדועקזחלהצרוותעדלעלמסרבחמסש

.ןרמלע

נתוא

.יוכוםינשויהןואגיאליהנבר2•ע

אצמנאלןיסחויבגישר׳ושתנלבא

שרנמיולסיאליהנבררמאוהוהזםשנדחאקר

אלמיחנו•דינתאידתנשנארוסנןואגלהיהו

.הזסנאצמנ

רבחמהירבדמ.׳ונוןואגיאגורטגבר9•דנ

הזםשנ׳אקרהיהאלשהארנ

בר(א:השלשואצמנ׳זגהגישרתבושתבלנא

•אתידבמופבהימחנבררמרגןואגיאנורטנ

.םשכ"גהנומאבררנןהכ•אנורסנבררמ(ב

.אריסניאליהבררמרניאנורטנבררמ(ג

ןתגבראוהץגטו׳ינוןחגוגיבר20•,דנ

םרםעבררדסביוכוןואג

ףולאןתנבררמאצמנ׳זנהנישר׳ושתנ.'ובו

.שיעגישרלשודודןואגהדוהיבררמרנ

ןואגעירדןואגםרמעבריתיימדוהזאללנא

.שיע־זינפלםינשהימךרפרטפנ

תנשבהיהו׳וכוךורעהלעבניר33.ונ

ךרעבהארנכחיצשתאייד

ןשרדהמירוחירדימלתאוהוםמוזדע

דפךרענשימד,אתילהזלכ.ליכמה״טגרו

אלוליזחירהןושלאוהחיצשתוזיצשתאידםמוז

לכאבומאיעאיקףדןינארנןכוךורעהירבל

דימלתהיהםאיכ,םינמזרדסנוירנדומוקי

רטפנהד״נארהלרנחדימלתהיהשרזעהס׳׳ענ

׳רדימלתכיגהיהיךיא,עדונכט״נקתתאיד

דלוניריאמהברהו,יריאמהברהלשיברןבואר

המלשרנשירו.הזרחאךומסנשימכ׳מאיה

לכא(הזןייע)יליקישלאומשוניבראוהריכזהש

.חילדצציאגןנוצןייעופ״ירנהיהארוניאמש״ר

ברה"5שוכרדעדוהידוסוסב65•טמ

.׳וכוהנויוניבראוהיריאמה

׳יסלותמדקהנ,ריאמהיכא*אהזס״ארהבזיכ

א*נןבזאהיהו׳סאיהתנשכורניחשנחכתונא

איהרטפנהנויונטרו,׳פאיהדלונכ״אהנש

.סנשאייןבקריריאמהברהזאהיהאלו׳כ

אישנהברהרחאוליווהמדקהבםשגחכןכו

ניהרהפמשוסנוירירהעמשונעמשינולצרנלא

םהרבאןבהנוי׳רוניאהזשרשפאו.ל״נען״נמרס

תוישנרכזנהוינשףסויןגהנוי׳ראלאעודיה

ללכותמדקהבריכזהאלתמאנלבא.ש״נירה

םכחהןנןניאר'רהיהונרשאלאונרהנויונינרמ

א״דןיסחוטו.לינעוחנשנדאמגילפהוםייח׳ר

סהרנאןנהנויוניבררטפנשבותכאיע׳קףד

ינבארפסנותבצמחסונלעכ״כוד״כ׳סתנשב

.ש״ע^"י׳יסןורכז.

םינואגל׳הרודמןואגהשמבר110.נ

ןהכברוכמסואיםחמאתכב

ץיבשת׳וכוןירתאידתנשהיהוןואנקדצ

תקולחיפלאוהםינואגל׳הרודמשימ.׳וכו

בורןינשתהתקלםשמוהלנקהרפסנדינארה

לירוןואגקדצןהכברוכמסושימו.שיעוירבד

,אוהתועטןואגלהשמברתאךמסקדצןהכברש

היהאלםינשיבוןואגהשמברתריטפירחאיכ

איסחמבציכברתאכיחאוכמסללכןואגאיסחמב

היהוש״מו.הלבקה׳סנוגישר׳ושתבש״מכןואגל

,םשדיבארהןובשחיפלכינאוהןירחאידתנש

טיפקתאידתנשנהיהןוכנהןובשחיסללנא

אלןיסחויננישרתבושתבו.(איםהרעהליעל;ייע)

ארקנונינפלשהזו,ללכהשמברםשבןואגאצמנ

בררמבותכמיחהחסונבלנא,אישרשמנרםש

ונטרתודלותנןייעו,הלנקה׳סנןכואנהנהשמ

.היכהרעהריישמינהלןתנ

׳יפייכביתיארםנהידןיכמרה162•אנ

ילדלונהזמויוכושיהיש

םג.ליכען״בטרהמרכזנה׳ישהןיאשקופקפ

סימשלודגהאירירבדראיבולהשעןוירפאיפנ

ןינמרה׳ישנאלשאוהוןושלסאדיפוארבנןכיהמ

ש״עסימשעיקרלסיהלאארקיוקושפבחיהפ

•(שיארה)

ו



הפתורעהותוהגה

אריסשהמלשמ״מתבםירמתרמתינברהלפברכ

סירמ׳מתינברההתואתרחאדועותאז:ליזוליז

הבשיוםינשוםימיהמכהבישיהסשתעינלימ

םירוחבינפלהכלהםרמאו׳ינשלןוליולהאב

.ש״ע׳וכוםיגלשומ

שתוא

׳ונוה״ר׳יהיכעדוהידאיבשרה19■בס

איבשרה׳יחוספדנבורקמו

׳יחדעדוהיד;יבםדהןייע).ל״:עתובותכל

■(יונוא'נשרה

היהויוכולוריכג׳ן:ימילש׳ר87•גס

יםולדנאהקלאמתגידמכ

תואנכ*כו,לינעשאגימ׳ןי״־יהםוניברימיב

ןנוקתיתתנשביכאתילו.זיזו(*וורזוזאןייע)׳א

רשאכש״צשתתנשןסינבנרסנהלאיתוקי׳רלס

ןשיי״כמשדחמהספלנהוזותניקבהאורההארי

ליתתתנשבםירטפנהןיב־נמנןיסחויבו,ןשונ

תנשרטפנשאנימ׳ןיירהו.א״דביעחיצףדשיע

סמכבומצערבחמכש״מכועדינכאיקתתאיד

תידםינוכרה,שאגיט׳ןיוילהיירןייע)תומוקמ

.ז״זו(יוכוץ׳כשרה

יתיארןושמשרבהמלשוניבר68•דם

.יוכוייכב״חטקלהילבשיסב

.חייקוטיפניי׳יסספדנהליהשבסגאבומו

(בישנןויצלאבורמול)טיש׳יסנונרכזנשןידבו

ןושמשרנהמלשוניברסשבותכותקרבסנרכזנ

יבייש׳יסשיעסיקילארב

תיושבו.׳ונו׳יכווכלפט״שועבר73•ה□

אצומהתאםשטיעקשרשקיירהמ

ףסויבושםשנתיכהוםייסמואינשרהמהנושה

ו״קירהמבכיכ■א״נשרהליכפיכלפיליזרברב

וינפלםנואא״בשרהןמזבהיהשהארנכיאוםש

אלותייטנטלשותחפשמםשו,דיהיקירבדכו

אוהשרששאו•םייחתוחראנסיטילואוףיכב

דינאאירהןמזבהיהשטלפ׳ןיירהלשוינבינבמ

•שילהרפהןייעוהזןייע

•׳יכויולהדויזרבלאומשוגיבר95ום

ןמזבאצננמילודגמהיהשהארנו

•שיעאינ׳יסל״השבאבומויישרלשויתובר

אלעטגממיולרבלאומשועבר120•זס

׳יפ׳ןשרדהםידלשותוחא;ב

המלשונינרל״צואוהשיט.׳יכו׳ה׳יסב״יהד

.(גיי׳פ)׳נ'יס׳נייהד׳יסיוכוויחא;נ׳ונו

ויחאהיהיול׳רו,איל׳ד׳יס׳אייסד׳יסןייעו

ךירה׳יסתירלרשיה׳סנשימכןשרדהמ׳רצש

צ2(ביח)

ןיסחויהתופשמאוהו,ליזת״רהםשנאולהןושלה

היהששימו.*וורולהירסיסלכוכשמנוירחאו

לולתמצלפגםשמבתכ(10)ליעלוחירדימלת

רליסבןכתיאל,שיעםישנוניברדימלת:היהש

ריעהרבכו.ללכתומוקמהקוחירבותציקםינמז

'אסרעהניר*יודלותנריישמינההזלכלפ

וניברתודלותבוסייו'אהרעהחירתודלותבו

.שיעח״יהרעהםיסנ

יוכואקארקקירבאאריפש!ירהמ35•זנ

ד״צשתגש£גיסשלהלעו

.חייהרעהליעלש״מעוניכשליצ.ל״נע

עתוא

ףלאיוכובגאוהיידארוגטדבמעיל1•חנ

ומכאוהשתורטשלאיםש

תורטשהןטמשרבחמהד״פל.ליכעחיעתתאיד

1•רנידמהידםינמרה;ייע)ח״מתא״גתנשליחתה

.ל״קוחיתתל״צ(יונוןיסחויה׳ס

1)תוא

'ושאב.יוכוןואגבקעירביוטלפבר5•טנ

בקעירבןיאגאצמנאל׳זנהגישר

אידתנשבאתידבמופבהיהו״באבררמרנאיכ

יפיביוסלפנרווהאנושלהארנלנא.ב״רח

׳םיכומסווהאלדףאםינואגוארקנוםינואגה

אללודוחלוינסלסינסברכזנהולוחלהזילואו

.שיע׳סהסינסניתרעשהכ

קתוא

'זייטרגמאירלשוגקזםומינולקוניבר1•0

אוהדארוקהרפסבבתכו

איההגגש.ל״כעדיכףדהציביישרריכזמש

חקרהוימורמיתבשרבאוהיישרריכזמשהזיכ

ש״מכאצננממהשמןבשומינולקןבסלוהיןבהיה

׳יסוו״שש׳יסנןכו.(*יארה)ויישןמיסחקרנ

,(16)־״ויתואנומצערנחמסבינוםשהימ'

.׳נהרעהןתנונינרתוללותןייעו

■דתוא

׳וכויוכויתיארןעיו׳ונותינבר5•א׳וקאס

םירבחמבורכזנששורחל

׳רלעהיחחס׳רנונסבשימףיסוהלשיו.ליכפ

תבאלאסיננולץאו:ליזוהנישישארלאומם

•שיע׳וכולומלתנוהאירקנהאיקנאיהותתא

ויתובאתיבסחינרעשלרבעמלישרהמתיושנו



תורעהו תוהגה*ז0

.זיפוזימז*ל(יב)׳יסשיע,ליזאריפשמשיר

ןהכהרודגיבאועברויהםינשאלכ״אדדועו

דימלההחמכונינר־ימלת־תא,השלשאיכ

ונינרהואריפשמהחמשוניברדימלתינשהו,יישר

אבומהךורברבסירסמימיבישילשהו,הירמש

יכהזנוניאר.ודבכמסידהמשוליהשנרידח

םמייקלאיאוםימגמוגמליזרבחעהברהירבד

.(*םהשומכ
׳רקיהשבשימיכאוההזנילהארנהו

סיכיישרלשודימלתןיסחוי.ךיסנו•רטיודהחמש

החמשוגינרו.אריפשמהחמשונינרליצואוה

םותחהלאומשרבהחמשונינראוהאריפשמ

פידםירהמתיושנףיקתהתממאצנגמחונקקנ

וניברלשונרהיכאוהו.שיטניענייקףד

תיושנו.׳זנכל״השנרידהאנומהןהככרודניכא

א*רלאבישמהתנושהאצמנד״עשרשקיירהמ

כיא)סיפלא'התנ:מןישודקרינשדיעןהכה

ס״־גהמתיושנו.היטארהרודנונרואיההיה

בנ־כואניוויננלנ״נםירהמבישהניק׳יספ*ד

יתלפהויתרכהתירנהןודאסכתעאלכ:ליזו

טפשמהן:הרשאלודגהןהככרודנינאירהיימ

בותכהיפהזוזמתוכלהייימנהנו.יוכוונללט

ןהכרודגיבאר״הותומשיוכוילדיגהןכו:ליזו

אוהו,יוכוךיירונשואתונידמלכבגיהנהליצז

לכמו.ןיוומהיהןהכהא״רשןיסחויףיסבש״מכ

אלןהככרודגיבאוניבריכתרכימוחכומהלא

החמשוניברמדימלתהיהשדחאאיכםינשויה

אוהו;ייומהיהאוהו׳אירמשונינרמואריפשמ

אוהוויחואיחטקלהילבשנרידחאנימה

.ללכוינפלינשןיאודחאאוהו,ודננמס״רהמש

ףדוניטסשוא״טח״יףדשירדיהוקנהארנןכו

.שיענ״ע׳כ

פיהיםכחהירבדיתיאריבתוכירחאו

חיכהרעהב113דצםשו93דצאירתןויצב

סיתיכנהוירבדבברפלדיהוקברהלכןודלאצי

׳זבינשמנליזרבחמהברלירבדפיטטירכהלו

התלעאלוםינשבאוהו.םינשויה;הכהאירד

.ל״שחכול

אינמרידנינאינינרמסיניבשהנרכדשישו(*

שפונהליכשנו,'ינוילנישמהיהשהמניויישימליהשנ

•איפףאומצענליכשלענלןהככאיויישהשא:מנאל

טינוליהשננשינםימנפהמכיהימישימ!נו

רשאנליזרידשוילענתיכספונני,ל'51וודנינא

נשנליורנממהנרה׳נהזנאשישןיא:ה^יוההאוי

אוהשספדנהפיעאלווריבויהשייכ'ניאישליה:פיע

וינפהנישוודובהנישיטימשהוינקשהו,ח'.״מרוצק

ןויצנשיה׳6כמכשישןייעו9:תואאישנ!••ע)עזוננ

.(יומ39דצסירה

יול׳רברהוןשרדההשמ׳רברהאצייכ:ל״זו

.שיעיוכווירחאויחא

דמעויוכודיס׳ןלאוטש׳ס128■חם

םירצמבהרצתעבלארשיל

הרצההשממ.׳ונווהנימלס׳׳נהתאויוכו

.שיעהרצקנהדוהיטנש׳סףיסנניתנאיההסנהו

שידהו׳ונויליקישלאומשוניבר143■טס

םירהמלשובראוההבלשרב

ונרןנוצט״ירדמםכחהדיפלו.יוכוךורברב

אזיילפמר״לומרישש״רהאוהנינםירהמלב

.זילדצליאגורפסב׳ע

היהו.יוכוןואנםולשרשבר193•ע

קדצןהכנררחאארוסנןואגל
•(מהרעהליעל'ןייע)גיי—ביירחא׳דתנשב

חיכהרעהריישמ״נהלןתנונינרתודלותבןייעו

ןילרבסופדםינומדקםינואגה׳זשתלותמדקהבו

.איע׳חףד

היבוטרנןושמש׳ראוה•יוכוט״בשר195אע

׳זחיכנואיעד״ידדיכוקנש״מכ

לעורפסנןניצט״ירהמסכחהלבא.שיע׳גדצ

לצשיעהינוטרנלאומש׳רולארוקםישרדמכ

׳רולארוקליאגשדחהורהסנו,הרעהבגיצש

אלרשאורוקמונלדיגהאלויאנורטנרנלאומש

.הירוג״נקוגילדנשיעוכרדכ

תופסונתורעה

יוכוםינשויהןהבהרודגיבאוניבר4•בע

ונטרדימלתדחאשימ.יוכו

מלשלשמוירבדחקלשהארנ,יישרדימלתהחמש

.]סמיףיסנליזס״רימירנדמואהלנקה

רודגינאונינרו:(ניעא״מדאיד)קיהשליז׳כ

הזהרודבויהיונוירטיודהחמש'רדימלת

בתכהזינפלהשו.(יוכוהיינארהרודבונייה)

אצנגממהיהשןיסחויה׳סנהארנדםיינארהלע

׳קףדא״דןיסחויןייעושיעדיכאיהתנשתמו

וימינו:ליזינתנןיסחויףוסנליזםירומו.ניע

׳*שרלשידימלתהחמש׳רהיה(היייארהימיב)

החמש׳ר[לש]ודימלתהיהקכןייומרודגיבאידו

רנחמהנרהלעהמיתהו.($*כה״כקדשיכ)׳ונו

׳סדינכתועטמרמשנאלוסהידחאךשמנשליז

תודעלרטפניישרדימלתירטיומהחמש'ריכ

ךיאו,היסתחאידחנש(ניעחיצדא״ד)ןיסחויה

תנשרטפנשה״ינארהרודנודימלה׳,הישרשפא

שימ0נ.םהינינםינשסיקכןמזהברודיכא״ה

אירהזןיאשאריפנמשירדימלתןהכהאירלט

,הומתאוהיוכוסקלהילנשנרידתאיבמשןהכה

דימלתאוהששוריפבםימעפהמכאצמנליהשנט



*פ תורעהותוהגה

תוכמתוירמ׳םמלטוישודיחםיאצמנרמייכנשיא

סכילואו(803—2שיע)תועובשואיעןירדהנס

לעושוריפאצמנ(686)ס׳׳חריינבו.ף״ירהלע

.שיעקיב׳סמףיירה

התיהויוכורילעהיולהבוטםוי׳מ29•טע

בתכויוכוטיתתנשותחונט

מ״רהבתכו.ליכעב״יתתנשבןכהרוהד

םויברסשנדהיביאתליגמ׳סלותמדקהברענרסק

ותרובקתבצמלעבותככדייתתנשרייא׳ו

.שיעאקארקנ

וריכזמהדוהירבקחציוניבר510•פ

•'וכייטנאקירסיריקספב

ןמיססשו.סיק'יססשהארנכיירדימלתסיסו

.שיעודודריכמרבסתנמ׳רלבישהט״פקה

ונקלהילבש׳סמו.ויצחובייש׳יסתקרבסנאבומו

סגהארנןכואצננמילודגמהיהשהכומא״נ׳יס

תופסותהילעבמ׳אהיהויש*טזיטש׳יסתקרב

.(א״עזיידדיהוקןייע)

לשובראריפשמקחציוניבר378•אפ

אוהסיט.יוכוקדצןהכאיר

ועברו.ליהשנאוהןכואריפשמהתמבונינרליצו

.ללכספדנהליהשנרבונאלאריפשמקחצי

.גיעהרעהןייעו

מתוא

יוכואיבשרהקזביטנאקירממיר6•בפ

דימלת׳יהדי״כ׳םביתיארו

יפכהזבקפתםםינאךא׳יכואשיםריומאיר

שיסינמזרדסביכסנמאסא.׳יכוםינמזרדס

ודימלתהיהשהארנאלזיכנ׳הזלאהזםברקל

ןיצקתונייקחיג׳יססימעפ׳גויקששבוריכזמשיפל

.שיעא״פףאיברואירומולארקאלו

תמאהתעוה״דםאלרפיאםירהמ98.גפ

הבצמהלעבותכו׳ובודינא

רמועלנ״לםייב:הזהןוזעלכםירומלש

ז״יפלסנה.ליכעהנשנ״ל!בנילשתנע

דיוי'יסא״מרהתיושנדאמיתהו׳׳שתנשבדלונ

סופדמס״במרסירפסתונקלאלשסרחוקספאצמנ

השענהזקספו,ליזסנודאפממירהלובנגישמה

,שימיישתנשלולא(׳סליצ)׳ד׳אםויב

םרחהוקספההביתכתכבסינשרשפןנהיהנ״א!

מ״רסירבדןיארנןכלו.ללכאיהשרבדהזו'זנה

דנ)הניאתליגמ׳ס-ןישבבהנש׳זנהרכנרעק

ליא,רמועלג״לסויברטפנ;המאהזקרש(נ״מ

ינפל־יעהסלהקהשמשו׳די׳צבש״מננילשהנשנ

׳יהשקיחהוהלהקהתינורנזירפסבביתכש

.שיעסנשנילןבאלוותימנשישיוןקזא״מרה

גתוא

םנו׳יכוליהבש׳םבויוכו.רימנר\3ןגע

לשםיקספבאצמשדמוא

וכותוכלהיקספרכיחשהאר:ליזהימנר

לכברשארבייריתכחינק׳יסםיעדסימתנסנ

םיפרנוניברתוקספב׳ראצמןכו:ליזו׳סיתה

.שיעליז

התוא

׳ושתכבתכו׳יכוןואניאדוניבר1•דע

ארי־שברדטיכ׳יסלישרהמ

׳כןב׳יהשב;ואנליאהברונבלךמסןואנ

ק״הםבדיבארהךא•ו״לשתאידתנשב

ןואג׳יהו;ואנלךמסנח׳נשתתנשבדבתכ

דלונזייפלו.כיעהנשטיםוייהימיוהנש'מ

תנשבדינארהתעדלווייפתהנשנל״שרהתעדל

תאלטיבוריישמ״נהסגםיכסיומכו,ט״כשח

תויילותשירבץיקתעיהכבןייע)לישרהתעל

מ*רה*קספנלהמיתו.(יבהרעהכסעוג״הר

הבושתלוכשאה׳סםשמאיבמפ״קת'יסיפנאקיר

תיתנשהמכונאסירטזו:ליזי'כשןואגיאהברמ

והיננםיללפתמונייהשל״זןואגןרהאבררממ

דינק׳דובלכבםגהאצמגוזהבושתו׳ונובשויאוהו

ןרהאבררמרטפנןיסתו־נגישר׳ישתישלו.איע

תנשאיהשתורטשלאיערףלאתנשףוסבהזןואג

דועןואגיאהנרדלונשחנומכיאו.ך״שתאיל

•ןאמנאלדהזוויישתינשלסגםינשהמנ

זתוא

םפדנבשימכיוכוריכזמונ־אהיזרהע

הילשוכסוהןייע.איפףד

•ביחביוכוןמקדיאמבו

טתוא

וניברירומינפלמיוכוהיבוטונ־בר2•וע

ס״ט.כיעאריפשמםושרנ

ילנשנןייעו,אריפשמהחמשטיברליצואוה

.איע׳יספקלס

יתוא

הארנו•יוכוקחצירבהדוהיוניבר31•ןע

רמאוטקלהילבשלעבןמזבהיהש

רתויו.חיניו״נ׳•סליהשבןייע<סינידהמכול

גישר׳יסנוריכזמשתקרהלשובראיהשהארנ

•(ביחבחקרןייעי)

יתיארריעצהינאו׳וכוןתנוהיוניבר69-הע

ר׳׳רייכנו.׳ונוי״כאעיצמלע
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יששהףלאלייכתנשותחונמהתיהו

איע׳קא״ד)ןיסחויהרפסמאיהו.ליכ^ג

קיספכתורודהירשוסלכוכשמנוירזיאי(ששןייע

דועזירפהםינש•ימפשנו.ו׳׳זסוד״הוקודיצו

׳לתואשיעןינמרהלבונבלוסחיוהלמהלע

וגשםלוכחנומםמוקמבםלובכםלוכלבא.'ז׳ג

רילתריכטישתושרדהךותבתוארילבמהאורב

.א״פףאירומואיבאוילעבתכאלוןי׳נמרהזיא

ןיבמרהו,ליזןושלבבורפיע\ילעבתוכשליכו

1'כאיהתנשלולא׳טסויגק*הפםלשורילאב

םאו;שיעמיהפושוריפףוסבובתכמבשימכ

יטסנכ״א״דיכאיהתנשבןירהרטפנשםהירבדכ

ןינמרהלעבותכיךיאוליזןינמרהייחבדוע

תאונריכזמשיתאצמוזמהלודגו.יזמליז׳לב

,(ידשרלשיע)אשת'פת״העושוריפכגינלרס

איהתנשבתישארבסיפושוריפםילשהגינלרהו

עומשלבורקקלו.שיעופוסבםשש״מכ'צ

בותככףיירהשרפמןירהלסהתושרדהשאייל

רכזכויאושרדנלףאו.שיערפסהרפשנ

רנחמהנרהשימכוכרלסזןיאוליזשיארס

•ןיירה*.לומןירהןייע)יבצםכחןואגהםשנליז

ויתונישתבוהונאצמהמ,(ייבועודייבכהיד

הארנרתויו.י״עוחינ׳יששיעשיארהריכזמ

.םשהאורההארירשאכן.וחבמההגהאיהש

תושרדהלענהיהשאיאלאכומהימיבךיאו

.יבשהףלאלדיכ׳שרטסנשיןינמרהלימלח

ויהואםחנמ׳רלגישהןתנוגיברנ׳1•צ

יריכמהןתנונינראוה.יוכו

׳ישםשוטיכ׳יסטקלהילנשנש״מניישרדימלת

וניברלשומשמ(?ם*נשרה)לאומםונינרהרוה;ינ

׳רלנירנישה׳ע'יססבו.ליזריכמינרנןתנ

ל״זויחאםחנמ'רלנישהניע׳יסנו.ליזםחנמ

'רלםחנמ׳רלאבויצ׳יסגו(ליב׳יסחקרנןכו)

יכ/ייכליהשנרתוירופאצמנילואו.ליזויחאןתנ

אירבהיקדצוניבדץיע)רוצקקראוהספדנההז

•(׳ינו*£דג**'רתןויגונןייעו,א״חנאמור"

גקלח

£תוא

׳זכויישרלסחוימו׳יכוהרואה׳ם76•אצ

בותכיוכואיבטירה׳יחבו

ףלונלפנןכו.ליכעהרואה׳םבץריתשירו

,ייברלאלוש״רלסחוימגיפויקףדוג״עגיק

שירגתכימנןכו:ליזוגימאיענ״כקףדנו

עיגמרפשניכתצקקפקפלשידארניא

ןןוזהרזעלא׳רלשדפסהאצמנסירנדיפנת״המ

.שיענ״פשנאחיר'דסייתמשאימרלשויחא

שישיוןקוהיהונ״לשתנשברטפנליזא״מרהםואו

א״נכודואמ׳אהיחישקוחרתצקאוהותומב

טרפנורשפאלנהדףאו.וירחארתויוםינש

אוהמימןקזכראתנויחאא״רארקנכיעילואש

.קיחרתצק

,םינשויהכ״עיוכוןובאד׳ןםירהמ11+•דפ

היהונהונאיירהמדימלתיאה

.(בהויאיירהס;ייע)נינרתנשמשוריגהןמזב

םישאמכרימזיאמייאגלאחירהמדימלתינשהו

ורכזאצמנאליכסיטשיילואו.וירחאסנב

.ז״זותורודהאריקב

וריכזהלאיתוקייבהשמוניבר182•הפ

לאבאוההןידהו.יטו׳אןייב

א״יב׳יסחקרנשימכולבישהאוהותקרהונממ

.נייש׳יסבוש״עאריפשילודגמסיהבחכומםשו

סנשבתכשימשיויוכוןיבמרה462•יפ

ס״עבאישימרגמאירברה

ן״במרהןושלמלבאיכיעוברהיהחקרה

:ליזובתכשעדמהוםרומה׳סתולצנתהלותרגאב

ליזאשימרגמאירדיסחהברהרונחניתיארןכו

ארקאלו,ליזדיסחהנרה׳נסזלכ:םייסמויוכו

.ונרהיהאלשהזמחכומ,ירומואינרול

אירהלעבתכש׳זנהן״נמרהןישלמדעדו

תקרהרטפנרנכשהארנליז׳לנאשימרנמ

תנשנהיהשעדמהוהרימהסיעןיררועהןמזב

להקנתכמנם״נמרהתורנאגשימכגיצקתה

ןיסחויהירנלודמעיךיאכיאו.שיעהטסוקרס

ח״צקתתתנשנתקרההיהשונתנשליזרבחמהו

.(א״יהרעהןייע)םהירבדתאיתאלמינאםנו

םינשךשמנרכזנהוןיררועהןמזיכרמאנשאלסא

.עיצותובר

אתכדאתביתמשירהשמוניבר18*זפ

בראוהשהארנ.׳ונואימחמ

קרגישר׳ושתנאצמנאלשיסל׳זנהןואגהשמ

רבחמהברהו.(ןיונהרעהןייעי)םשמםשנלחא

אלויטנאקירמ״רסיקספנלועוריכהאלליז

וגרנילרנכוואיגהרנכרשאאוהשרכז

•(ןואגהשמברןייע)

ןושארההיעשיוניבר,הרומ1•א״וקחפ

ןכו.יוכוי״שרלעןכבהוכ

יטלשנויתינושלנהאורההארישומכולכנז״איר

.אצמת\,קולף״ירהניגסרשאסירונגכ

נתוא

ן״במרהדימלתתושררהלענןירה11•ט$
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וריכזמןומדקרפשהדותהתקח111•טצ

ח״עקשישכוןולוקי״רהמ

.רשאוניברלשונבורביחשגתכ(י״עקל׳צ)

ארקנשהארנו.ליצניוכוייכ׳סביתיארו(ג

תקחתאוןושלבןיללכסיישמשישל;נרשקה

.ש״עהרותה

מתוא

זיש׳ים׳וכוירפסבשימעםיניערואמ8•ק

(לינהאוהילואו)יתבתכו.ליכמ

רואמרשסלמהזנזמרשיתרכזנז'ח*ו.שיע

ןייכבןייעו,ליזםימודאהןמהירזע׳רלסיניע

.אימקלצ׳ה

רפסביכדועו׳ובוםיניעתריאמ19,•אק

לעבתוכםיניעתריאמ

םישרבתוכטישרתכלעויידגאיכשרה

ןמדיירהשליצסיטשיאלסאו,ליזןואג

רטפנט״שרוםימיוכיראהאיבשרהווכע

זועללגמלענירבדמלנאיליכעוימירחבמב

איבשרהויתוברלעבתכשדיההישןיליפתילהנ

רשננא״נשרהשחנומ(!ינ•פחוג)עינטינירהו

•(פ/ארה)וינפל

הצילחה׳סוטעורדסיכדרמרמאמ^3:בק

;םאבוהיקזחלארעי׳מברהלי

אלליזרורמארבכינףא.איציניוובספךג

תנווכואוהםיששלינייכב,היארהניאוניאר

והיקזחלבתכמםשנשנהרלסלערבחמה

׳מברהלינדרמרמאמםשנהצילחהרדסו

׳רלקחציינפרפסנוספדנשןאשבינדרמהיקזח

.הנושנמנהרייוונקחצירנםחנמ

וריכזהונינרהשרדמ(ל.יונושרדמ6$-גק

סגרכזנו.יוכותקרהוניבר

.ש״עזיצ׳יסשקלהילבשב

איהתנשבודסי׳ובוהדוהיתחמ1+8■דס

קוספשגד׳שנלבא.ליכעגיע

,יחיויפלושוריפמניבלרהירבדאינהלאשינדא

סרוחה׳יפםילשהשניבלרה׳כתישארב'סףיסבו

םירבדובףיסוהרנתמהילואו.׳צאיהתנטב

העומשהיפמסישורישהזיאבתכ>אוימיףוסב

.(פיארה)רפסהלעסרמואהםנתנםרשב

נתוא

אניפחסמאליאו.יוכו׳וכוריינה׳ס29•הק

רפסהםששבתשנשרמואיתייה

י״רלאוהוריזנה׳סליצוםיקיתעמה׳אייע

שירהמדכנלסילודנהםשסרשנוקנש״מכש״הענ

ו״קירסמתיושבריזנה׳סרכזנו,שיששיששצילש

.ליכמהרואה׳סנליזרושעהלענםשנליז

ש״מנופיפנשס־נינעהמסההלאלכדרשפאו

.סההרואהירפסינשזא׳םינפנליזרבחמק

בתוא

יוכוריבאדהמשפנהילעב105•בצ■

•יומואמויב׳םותהוהוריכזהו

'יסםישדםימתרפסנוריכזמומצעלינארהסגו

יתרבחששפנהילעניסנינאיתנתכךכו:•לימז״ל

.שיע׳וכו

$תוא

וריכזה,ייכהלבקןיבמרהלהלואג׳ס!•.גצ

םשמשיישננינו.׳ונוד״הםב

ינינעלעאוהןבומשנינאתילו,דיהשמחקל.

לינסידוםימיהתירחאנהיהירשאוהלואגה

ונממקימעמגימיפנו,ייננםינימרואמסיענ

.ופוסבש״עםלשןינמ

ריאמרבסוררוטוניברלןתיבתניג**•דצ

.יוכודיהסב׳עהלבקביולה

לישסנםשנינויולססורלוטרנריאמונינרל'$

סשלנ׳י5.שנזוישנ״גשמנומצענליזרנחמהנ'כ1

.מועשנ׳לאילושיע

דתוא.

םירה׳ונוןהכהיידורבחםיניד׳םל*■הצ

תנושתננינו.יוכורקשלא

סירהיקספננ״כו,א״נתןמיספילםירהמ

יסבןהכהסלוהיונינר:ל״זוזיפר׳י1ןישנאקיר

.ש״גןסיניילה

התוא

דבכו׳וגוףיירהלעד״בארהתוגשה•2•וצ

ן,ייע).יונוביחביתבתכ

•(?יניעהעבזז

חתוא

רוכבה׳סרביחו.׳ונוםידיסחרפס*8•זצ

םידיסחרפסבשילהמודמכו

,אינש,ז״צק׳•ססיליסת׳סנןייע,כיעוריכזמ

.(יובכה׳שןייעו)חיתתוביסח׳טימה

.יוכולאננחועבררביחץפח׳ס*01•חצ

תומוקמהמבנםינושארהמלנא

סחוימהתועוצקמה׳סלעןכוח״רורביחאלשהארנ

ר״ישמינההזבךיראהרבנו.'מתואבהזןייעול

.ןפחירנלאצמתושיעו״להרפסחירתודלותב



תורעהו תוהגהיז4

ליצואיהסיט/השמרגקיבירירומויטש׳יסנ

—.ויסטיניסש׳יסוששחקרנכ״כור-אמרנ

ומכןהכהמ*רל*5ילוא,השמונטרתייח׳יסנ

רנרזעלאריהירומזייש'יסנ—.נ״שק׳יסנ

ריאמרנקינירנאוהשעומשלנורק,ליזקיני

אוהשרשסאורמולורשסהשנשלךרוצןיאו׳ו:ה

.קודווינשרמ

׳רווינאהשמרנק*ני'רדנלמיכעזו

,אריסשמקיני׳ראוהשונרריאמרנקיני

םימעפהמכאצננממקינ•׳ררופזיקרנריכזמ

,ריני׳רונזיכשט*כש׳יסמהארנכונרכ*גהיהו

.שיעיוכוונלהרוהאצנגממ

שתוא

רפסוהזו׳וכוםירמנהיטילש76•טק

סמיתלנא.כ*פתוקולחמה

ריכזמףיירהנינסרשאסירוננהיטלש־ןותנל

,האורההארירשאכתוקולחמה׳סתארידת

.דוחלהזודוחלהזכיאו

םיטושפהרפסדוערביחו—םש—יק

לעש'כוזמדקהנלכא.ליכפ

תוקולחמה'סרניחזויפדיקולחסהנשיש׳יניד

סימתה׳סרניחללכ׳קולחמסהנץאשייניללעו

.לינכס״גושסה'סולארקאלשתדמלאה.ש״פ

איליטקיני״רורביחהרואירעש112.איק

תנשבש׳ו:וארוקה׳םכתבו

יאצויטהיה'ובויתיארךא׳ובוהיהי*ק

ןמדיירהםשמ׳וגוזיפבוביגרתנשדרפס

אוהילוא׳ובואיליטיקיניירבהשעמוכע

היתטימתשאהישטישננא.ל״כפןושארהלע

יירהדסימפסהמכומצעאוהשימרנחמהןואנהל

ן״נמרהלשודוסלפנורנחדימלתהיהוכפןמל

,ונע;םייירהןייע)ישימחהףלאהףיםנדיניש

השעמאינמוכפןמליירהסאו,(םיניעתריאמ

ויהשהלאינשמןומדקהזהיהכ״פאיליטיקיגיירנ

.נינרוייקחנשנ

תתוא

ונלננו.׳וכוהדוהיוניברתופסוה׳ו19ביק

ליזףירהסשנאינמליפנ״סףל

'ושחנו.(קיניסמ)סנוכה׳שנהלוהיונינר׳סוח
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