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מטית:היצוהנהכיעמהם.דמתעוביםאנשיםביןכשבאיםביחרדזזבטיה,

המדרמההידידרתשכוהירזאאבירישנארר.מבגי-אדםנפודתהיאי

רוכויותזישרן-הרעראבקהנטיההשיחהבהפסד

מןהברהים-p 'אתרמיגםבידישעיתהעיאנישמחרנכי-זאת

 •כיןיאאםאף ,ד."אזהוות"
איים~ני,~יגהראשונים.·ביונים,עמיהיהכאשרעוניד'יהי

. ~ J .זבבד

-.( '.< ~< , 

ס. t!r: •ימ

איאיע~מי,שושמתיאזהרות", ..השיברנןכמעט,בזהותי,תאמויגם

בבית.ו~'~המשקי V1יהחזיקמאדויקשה ~.ס.ע!המן·.צ,כיכינזהרתישיא
הכעס!מןרהזהרהשונרנכי-זאת: ... ,-

עד-כמההטרם.מוכבתעיישענרהכמעטנורחבאתמוינרוצי

נשעוה~תיוים'האדםשיוהונותהחיים

המקויםמאיפייציי~וזהוני-האדם,אתתנחהאשרד',ידויויי

יוםזיוםיכיותוהאוובים

 המ,,,במזמורהצפיןהעיקוי,הרנזייןאתיקחייסומעי.r1העתיאתמוי
יאושו- ,יסוויו-ישועתו ,אמונתו-תקותוים.גדדזהישמהוא ,.אושירגשו":

ינאיאומויםאיהכי-עמשיו-חסדיר,פחדיר-ועדיו,גיגרייר-גדךדיר,הציתר,

יגריםי,מימד nדרקאישואישיהיהמן'הצררי,אין '.דבאוריכו ,:ם;"
מרכיחשיהיההצווי,מןאיןהיהדרתי,שי"מיסיונרשיהיההצדרי,מןאיז

רחיןוננצח ~ק.ו;זז:;הגרים:כיאתממייאונימד'·-חייווגואדמוסר,יונטיף
ההיסטוריה;שיהבשג.נהנאמתממייאהראדבק "שראיבהדבקכי

יגריגנערבדישראיההיא.האמתמןמאיירהראנפרדנישראי,הניחםכי

ישראי. nירועונדים-בנצחאחוזיםשהםבמדה-הגויםכיאבי
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~---------------------------------------------------
יים, Iמרסאמרנתם,אתהעמים,חייכיאתברוערחודרההואוהרוח

ת K 'הר.;רזרנרחרדר'··תהפרכותיהם,הם,חמותימיממיכותיהם,מב'נה~ןנזם,
' jt ,ישרשייררחי'יהשתעבד-חפציםהםאיזהעמים.'ע"-כרחםש"כK " 

;רם,הראומיזר .זררמיחמת-תניפה.מ,חמת-מגזעמרהםנ"חמיםב.שים-אפז.
משיחר"';יעיד' ""בכי-כחניחמיםסיערים,הם,".ריגשים"ההיא.iזריח
 ...עברתימייממנרונשייכהמיסריתימראת".ננתקהריח:בחמתהםים Kזרר

זהוייעייםמהאבי

 ...ימי·ד"ייעגישחק, bבשמ;"יישב
'ייייתירבר'גם'ואםאנסי-שמיית .אגיריתאיפייהםי,סדיגם,יאם

מן'יהשתחרר~בכדיספריםרבברתיחבריגםראם'ישראי"עי',,כזכים'
·פרזרתתמידיפרערגםיאםהיהודים",שי".מרו.חםוביחידמי", W ז::,הריח

יהשמידר'-ייאמרינ.ישראי
-יבהימי"רבחרינו'באפראייהםירבר"אז

-קדשי/{'הרצייז~ימיכינסכתי"יאני
עמדרמירםו,דותי'מערשז,ירצמהיאיעימדמשר~ישראי

 ...יאיר-עמים~נס-עמים,
פגארתייאשיי,ה"בחירה"היאיין-שרארעיאישראי:נאייאמר

'h אםכירחי;רבדרכייכריעמים:אמרתיגוד'-יבבי-
 ...י'רתירהייםאניאתה,בני :"א'אזברד'חק:איאספרה ..

ררחימ,?יית".שיובדקרןאני/{'רמתחדשה,ייוןמחרש.תובידאנינייד

חדשיcו,רעירנ;תתובידאניהרגהההיסטוריה.שירתקרפהתקיפהבכינ:עור
'י;שת~קשיי~נצחיהאובתי,העתיק,האחדברעיוןהםןקשר~יםים fןון
ההם',נרתנורהו-ם,ייחאתהדש !:jמהייהיהאד ,-,עםייrו ..ה

-צי.פיIלאייאםהםחפציםאםהעמים,כיאת',ובחדשים
-ארץ"'אפם;ר~~זתדנחיתןגריםיאתנהממנישאי ..

 , '-צם" Pתנככיי-ירצרברזי,בשבס"תריעם,
אתיתמגרתשבר'עי-כרחםשיהם,חימת-יריחיאת '~וtנוי-כרחם

 ....שיהםהא"י'ירתבקירפרציםתעשהעי-כרחםשיהם,הגםית;שמגב
יעמים:הרןחנאים 1

-הארץשופטיהשכייי,::זוסרר,מיכים,,יעתה,
 ,-ברעדהיגיייביראהד'אתנובדו

תחדשאשרהאמתברוחיש;אי-~~ח,ברןח ,'דבריח'ייכתהשכייי

-ימיכם.א:ת
"עייינים-משרשה-כיתהפן.זtרשהגדייה,הסערהתביאביאהנהכי

מדינרת~שמנה,ארציתתם,מכסאיירדרמיכיםימעיה".תחתינים'ימטה,

רמגרובת,מהדקתאיכית,שזרמשמדת,מכיהחרבניקמת,חרבבאש,-;תעיינה

-היקיםכיאתתאחז'ן\נודה
-'דה וt,תביא-םייחבהאחריההיא.ברעדהייגי

נהאשרבאמת,'מחדש,~ביודאשרבישראי,הדנקי-בר'"נשקי
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יבערכי .דרן,יתאבדי-בשמיסהיישב-יאבףו IIהחייס,אתייחדסיקדש

הישב.הבאמתנ:ידבקייאאםחרבו-בצח,הרעדהפןתחי-אוכיכמעם

 •••תמידהמתחדסת

סבס.וס

ישרו-הר:עכעיןשבבשיתיאיאשישרם,כירםעייעכואתמייירם

 ac.אימאד,קשהימתמשכייסקטני-אמנהיאנשיםהתקרכיתכטיה.רסיחה
אחסגררפין,אתסגרר !"ה ,"המהם.יהנדיכמינייאדםשקשה

 ! h ~~י:ופזיסרגן,
די.,אנאכנסירן.'יייעמרדקשה'שכתאיה.בחטאגסבכשיתיהירם

-תצייבייאאתהאסיחטאי'יוכשעיתסיחיאעד-מה',רבי.רמחיטיח
ירשיעבי,מי-תרשיענייאאתהם Kיצייבי,מי

הסיחה.שערןאפשר,טי,כה.בדרןהיאהין Kראתיאש K ,'בכי-זאת

יהשמדצריןשכמרביאדםהובה.ממניהחמירהחטאאתגםגרםהרעה

ינרפ,",- Iעמד!רןאתערזכרגע,וטרכחאתהכף-רגי,מדררכיעיייהזהר
כתהים!

Q איהי·ישי'ןאיין,קרראאניתהיםעמקי

סבסIל

שבט:ייכייםסקביתיימכתבמתרן

הב;הינפרי,-רניטיתבערתיסידי,וגייככיתנר,בכריםהריסהסימני ..
ינעש.ההריןהקשרת,המיחמהשניתכמשךעיינרשה~ןשיבי, Kרשעיהגג

רתהי.אבדןמקרם,איאח,דמקרםאי'היוןהכידנו,טיף iיבריא-בטיחעתה
מכר'נ1ייםרעיבינר'ערמדיםכשאברברראה,מהימה~עתזר,רכשנזה

תיעית,~כטן,בייתירתדנוימכקסיתתיעיתהאייו,כחי.,תיעית
החביבהאישכברדר,אתאנרזיכוים-עזרבי"יביאמאין ..רשיאירת:מבקשית

ברשאים,אברשאיירהעזו,"סמ,הכרנרהימאזיביסהיהכמיבר,יבררהיחיד

-יני"נצרעיביביאתכפעם-בפעם
עד·מתי·אבירי-עקב!רהעי;רב,השפיוהבדכה,החיסאיי, ...מרביםאיי

 ...בני·עמן!בע~יתראהיא

שיא.,מתרדהתארהבחטאפעםערדאתמרישבכשיתיוגהמינד

ישמיעתהיצברתמןיי;הזהריהשמרגםיכריתייאנבסייו,יעמרדיכריתי

הבאת-'בשבי,ערימםאתרארבדים~רר~םבבי·אדםעד-כמהבכיי-פה.דברי

אחדים!רגעיס 'lו1שרא
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קריהבקר.בעתרתביחרדגפיאים.חירמרתחריםאגייזמןמזמן

רחרקים.מערימרתפרישת-שירםעמםרמביאיםחירגיבעדחרדריםהשמש

בספרקרראעצמיאתופעמיםריאההגגיגיםייאגיםבמצבבהייתי

הדבריסאתיתפיסמתאמץהגגייתעיימית.רזיםספרספר-זכריגית,גפיא,

בעתזהעימאדאגימצטערממגי.הםגשמטיםאביבזכריגי,ייקבעם

יפתייגהיתפיששחפץכמיהריגיאיכי.יאהרעיאביגרפא,החירם

ירארתחפץשיי,עצבי-הרארתאתמאמץהגגיחיפה.גגיזה,יהיאפררחת,

הייתרהדברדיקאאבייזכרר,יחפץשייכיי-המיחאתמאמץמה,ייהי

ממגי.גשמטיי,נתןאיגגי-יייקר

רחיקרתיפעמיםקטעים.קטעיםפסיקים,פסוקיםעי-פי-ררב,כתרב,הספר

עמיקיםהייתרהפסיקיםאףשדרקאממגר,אחדיםפסרקיםבהקיץזרכראגי

המזםגםאיתם.זיכרשאיגגיאיבמיחינתפשיםאיגםיייקריםיהייתר

יברכה.רארי-הנשאר

הסתכיתיבי,יקראתיקראתיההיא,הספראתראיתיקר'בבהירםגם

פריערשההבעש"ט Nבזכריבי:אחדקטערקבשאראיהימכי ,יהסתכיתי

בספרישתמידכמעטנדייק.זיכראיבי .דרכיר"'.בכיאר:מעשיי"',בכי

 ...הבעש"טעידבראיזהארהה

ס.ביסב 6 ,

מעינרתי,אברחמיאיאייר"'.-'ף ?1ו;ואברחעיגיתי,ישיגיבייאם ...

יאאםאפנה,מיאיהכיז-הכיייצריבשמתי,גרפיייצראייר,יאאם

רישרעתיוצרריאבי,א'יר,

יהתגבריכרייאינניעיימתגבריםיהםערנרתיבידערזבניראתה

בשעהמיביהמתפרץהכעס,רעיהרעהיצרפתיייועותאררתיעיתמיד

-רצרביבגדמעשיםעישיםאודבריםשמדנרים
הביארבעדי,העתירועיי,סיככרעוי,כבפיכספרשומיאכי-השיים!

שיום.מד'פרישת-שורםיי

שבוב!השנתייהרדיםאיןיברצרים:קדישאיתראמר

אביגה, 9ינתגהיישראירקשביבהאמתיתהשבתדבריי!שקר

הערישהמןהיהרדיאתרסיבביםהעיטריםהיסירים,רכויטרדת-הזמןרת i;'הג

אתתואבי,אבא,הפבימית.~~תיאתתכיפיתועתיםשידדיםהקבר,עד

 !ביבישבתר

מא,דגדיובית-כנסתבחזרוואראבכקרגרדמתישעברבירם-השבת

בקריאיהמתפייים,הכיביברגים.קיים,חסידים,המיגיס, i;'מכיהידיםבר

כתפירעומוגחתשטייתרמיישט'יתרת,עטרפיםהכיביחש.יאיהרם,

ביןדבקים.מתמבקשים,מנגגיס,איהראשר.עימיפשיתשטייתרמיייש

דרכומיכר-ספרים.יעקברבי-תמים,יצדיקביידרתישידעתיימיישאיה

זתאמז Jiשהתגנרבמדהרב.בעמואחתבבקרדהריהתרכזיהתדבקהיה
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מחשבהאיזוארתרביניהפבימית,הירתרהאיהיתהבקרדהאתדרקאיתפרש

היונ.גייעונרניחםכסרבעההיא'המחשבהעונביחםהיהאזיא-רצריה.
הייבויא"הקשה.הפבימיתעברדתראתירארתהיהאפסןרפבירמהערירת

דנורירצאהיהרחרקרתיפעמיםם.יביגבאונכיונ,ורינדממברשרמעים

כובךעתה'רעה.קריצעקה,קריץ.תפרובהדברוהיה~זאביפיי,מתרד
 ...תרסןיע"!'חרכי.דעדת qבחר:בכיצרעקסןונעתיו

הכיראורן-הקדסן.עמרדבאמצע,הערמדתגדריהבימהבבית-הכבסת

רהבההויקהעמידאירבגסןאביהריןהעוברד-ויק,ן.יאחזןי"ים Iתמ

רתירת Kהאתבי Kמצרףעייר:כתרברתגדריותסןחררינואיתירתאבירראה
 . I ••םיה ,.א ...-הסןםיירצאיאחתאחת

 •••ובדת-הדין"-"איהים
כעסדאתרחמיןיכבשיובהו ...-בוכדת-הדיו'בבי,עםתתבהגהאמבם

וני-ע"ברתרחםיאאתהאםוכשררת-הזיז'.יפביםעוכנר .יתתבהג"וכעיינר"
עייבר,ירחם

(1 

סבוכ.,יג

יפ 1cב·אינםעיי;סוככריאהשירם"מיאכיראיננר.-יסןירםקריתי
!היהזרמה-שכמרבי,אנסןיםיאהיי

רהיהבהחמתיאתאבישרםןיפנה.עברמכירררגזכעסאנישבע

ז ICבאבינה ICראבי-ימתפרצת,"מתגדית

 Kהיבפשיאבייחינ~י,יאיוצויאםופשעי,חסאיהסרביםברדאי

יגאריה.'כי-כןשראפת

'רגזיה,הייכתמיחוכת-העריםבבית.שייונראיןנחרץשייםאין

מתיישפן-הדםז"הקץיביאמתי-ראמריקה,אשכנזבין·השירםגםהרפרע

.יייזוכגיעזאיןכיבפיעתה'המ~שאהשיים,יברא
בחיץהשייםשהיםרעבשעהבשירם-ביתיחפיץה;א'גדריחט.יאריי

,.אתבז-בריה:בררןאידידבוכההיאגדרי.כי-כןהערימיזהחונן

י,גדרירת-מבקשראתהברתש,אבינסעתיאשריאתהירסאניבניתיאשר

תבקש!"א.י
 ,"ררח-הקדשי'בקשהיא ,.וכנרחה"בבקשי"גד;יית",כבקשרבריןאבי .

מעםאדהיא-וכבקש?אנייובהיבקשר,שכמינייחיטאיאאשרדבו

 •••"גדרירת'י'משוםבה'ישזרגםהאמנם-רמברחת~הבםסן,7נביחת-tוגיף

סבוכ.יייד

חיי.בימיפעמיםעשריתעיייבשבהשהרידמרזו,אחדחירםיייש
נדמהבאריו.אניןהרייא.שט!האריר.עי'פבישסיהנניבחיימי

כמרהתחתרנהשכבת-האיירעירידררן"כתשאפשרתמיד,~ןזי
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בביכיאיןמדועתמיד:,זאבימתפיאהאדמה.עישהויכיםודורכים

באייר,"כתהראיטבעיפשוטבק",כי-כרוהיאכמוביזבאוירהויכים\זדם
עד-כמהראו,,ואומר:בבי-ביתיאיאניפובהוהבהאחיוםאשרישאז

T 

סוייאויםםשרט.כי-כרזההיאכמוני.אתםגםעשובאויר.ייכתבקי
 ...ונום,ונכשיבאוירייכתאבימתרומםאשר

אסרסוי,שיי.בהרמת-הרו"תיויותו"זקתהמהירותההעפיפה,~רמת

אסרסויאבי,ירצפה,מעיאחדות~מותרקמתרומם"והנניאחיום

והתקהוהתקרה!עדאבימתרומםאשרישמעיה.מעיה,אבימתרומם

 .מאדמאדגבוהה
הרגסתיאביהפעםהזה,החיוםפעםעודעייבסנהבנקרהיום

ויהריםמעיהמעיהיעוףבידיעיתהכאיייי,בראהעיי.התקרה~בד
התאמצנףיזהעםיח.דעמי.יראשי,מעיהיתהסעןיוהתקרה,'אתגם

זההדייתקרה.,בעדמבמיבהומיוחדהמשובההסתכיותבמיןיחדיר

חוצצתההקרהדברים.שיוגשמיותםעבייתםמבעדיחדורהתאמצתיכאיו

מבעדיראותאפואמתאמץהריבי •מ~יהפרושיםהשמיםאתבעדיומסתרת

חבייותז$זראיתיהשמים.וביובינימפסיקדברכיהיהיאכאיייתקרה,

יראייאשכמיהם,שמים,ימיבפאורסמ'שמי-רי", ,אררסיחבייית
 ...ויגוזוהשמיםבראו ,ויחיפר,האורותהצייפובהקיץ,

ייתועודוהראכשבה,זהשחימתיאחו,חייםמזכירניזהחירם

ספרימאד.עמיקצעראזהצטערתיזכביבטרםהיום.סימזההיהמוםיא
'ית,כעסיאברוח.ייקרובאישעיימחפירים,מבישיםמכאיבים,דבריםיי

היטב,ידעתיכי,אףבפייתרעימאדהצטערתיאםכיההרא,האיש'י

::'איששבה,ה~צה,אתרא,יתירגעית.זמנית,היא,ארעיתרקשבפייתי

הריחביכבודראתמשפייההואהאישאירראיתי,רבבהיתי.-שוקעההרא

אתהפורתזס .דג.סההגשמירת'עייויחרהיהיטביא-יפה,תארהבשביי
ההיאהאיששיוהמגרבתבמעשהאבשי-הרוח.'יגםשיהממשית-העריצים

האיהים.צים,סיעיבונום,האדשי,ע"בובוגדו",וו ב,'עהרגשתי

"האדמהא'בבחושתיםאסיריתהאדםוגייתהייבהיבצחהאמגםחשבתי:
 ...ד'"זאררהאשו

מעיאשראיגדוליםגעגועיםומתריגדוירוחביצערמתויישבתי
 , ...זוי;,אדמה~

יאגדיי.יותרהרבהבמעיףאביהאמוו,החיוםעייבסבהוהבה

עףמעכב.ראיומובעאיןחציצה;וב'הפסקכיתקרה,וב'ביתכיהיה
יגומסביבאבישמגיעעדרמתרומם,אניעויהישט,אבישטועף,אני

חפץהידךכים~מבעדמציץאייי,מתקרבהגו,אתמרחיקאביריאה,יייו.
 , , •••בעדי,ומסיגר.סגיר,הגןאבייהכנס#,גאד

 .סבהובשישים,"ריהי·משבו:סאביזהפסיק'ככחיעויה,.אבי,ויה ,
 .הוספים,בפתחיבבר,.,בהרנויהגויה,בתור,"יאביימ:;ש,בחוגשה.בך~יעו,
 ...איהים"מראיתואראה
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יא Hאיהים",מרארתאביההרא,'נ'ן iJבכחמייהמגויהעייתי

 ...נכנסתייאיפרדסאבייפרדס,מסביבהייתיהרייסרבבראיתי.
הירם.,מאמר".ארפסרקאיזהבכחעריהעצמיאתרראהאנייררב

 •••יובינר.גדריתבכחנא a ;התפיה:בכח.,גוו:תייהיתהבכקר

 • eכשכחמשהע-שר

הדבייםרהירהמיחובה,קץגויגםחיובתיבבקיאתובר"שכחתי;עיקר
-האיהזהדבריםאתר a:ד ,ובנעימים.דבריםדברינחרובים,-ששובעתי

קץעישדברראני,זרכררקבדירק.זרכראינני-אמררזהמירדע.אינני

ירתרהיכההררערהעמיםביןשהיחרסיםאף-עי-פירק.רב,ההוייהמיחמה

מיחמת-הערים.שיהנרראההעתבכיובאשר

השרא"חירמרתכאיה.רתכןיחירמרתעריאיזהישאםאדע,טים

בחירם ..שנאמר:ראף-עיפ-י ....מררידיןריאמעייןיאחיימרתר"דבריידבררי

 ...הדבריםנאמררשכמרניאנשיםעייא-עמריאדבר
משתזקק,שהראמהאיחפץ,שהראבמהמאמיןהיבאחר,מצדאבי

יקץימנרחה,ישירם,עתהיהמהיאמיריבמתגעגע.שהראמהעי

עייה,ראדםארץאיהיםבראמירםהיריאכמרהםאשרהיסירים,

בשירם,הםשחפציםיעיים,האשכנזיםהרדיערבטרםשברערתכשישה

אביישיים,קריתיהשירם.קרבתעירסימניםרמזיםרמרצאמבקשהייתי

ההצעהבאההשירם.עי-דברדעהרהרהשקבאםכיבא,רםישהיא

 ...השירםעי-דבריייהיםהוניישיהגיייה
חימת'אסבנז,ובידשיהשירםהצעתעי-דברהעתרניםכשהרדיער

שיחואציערמדתגבהת-קרמהצעירהאחתאשהרהנההבקריםבאחד

האשתשרנים.מספריםספריםהשיחןעייריק.גדריחדרבאמצעאריד

פיתחתספר,איזהייקחתסתרמה,יחידהמתררןחיאובבקשתימעיה,עיניה

שיישי,שני,ספרייקחתמידה.איתיימנחתאחדרתדיתרתברקרראהאיתר,

מגויןעבה,ספראיזהירקחתהיאפתאםאיה,בכינחתמרצאהאינהרביעי,

.יארמרת:רחרשבתחישבתישיררת,מספרמרנהאיתר,פרתחתאנציקיי,דיה,

יהנהר'וב,ישיהדבר",-חכיתייביאהבאהשי;ישימירםשברערתשני",בעיד
 .~ייציה." 1הקשיהמרחיטמארנה •••התפרסםהה;אם 1בי

מקיההיבעךדושרקק.צמאהיבעךדמפרכס,ה"בערדובכי-זאת

היבראזבקררב.יבראביאשהשייםימאמין,

שכס:.יח

אזהררת"', ..שיהבקירמואנישמתרשיערשה,אני.שרהדבר,טרביא

והעצבשיישיייהמשקיאת'פעםערדא:(דזרהתרשייתייי-ידיוזהיי
גםך~כדתי'יהציקניירספיר·ערדם rfנמינירכייבביאתפעםערד ' rיוכ
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 ~ ת,מ",שג"גבי' "

K זוזרכררחי,השירהמעטתeוקרכיגיעה, "קניתיג-rהקשרימהפעמערדרנ

 ...וחרקיםיע,'יוברת .יעr.ויםגe,תיהמקשריםה.זקים,
בתיכספראביעתיק,טפראיזה "פעםערדחימתיהשבתכייי

אחתסררהכי-אםשם, i' 'נראהמאשרובאימהכזבררנינשארייאט, IIנז '1
זה,בי :;א ;וחרקיםי:דיררת" iהיהזהבי .. ',~בנה:-שרניםכדפיםשנשנתה

 ' •..בכרבכר,נעשהזה",ביאר:קדרובים",כדרררתהיה
הטפרדבר;את,יקראיאישנרתורהנני-חימתיבנקררהיים

אתבירקר,אתי'בנקרקמתישכת:"קדש.·וברצאיעי-זכר N~משנת-חטידים
;ם tcיתאשרדב"כהומצאתייארקצר-השגתיריענירתד-עתיההז,:ב~בנרח
רק"מאןIכרן, 9ימגeןנרראים,דכרימשםישאביעחה,ריחיימצכדרקא

-זה,יפרדטיבנטאשרהראוני
כ.אזהררתיה~תרכאתק.!םעייר.חרטהשר. 1!נאתשמיר !,,~ה'י!

כדירק!סרשובת

דיקארירתררש,שפעמיםהאחררניםכיוביםרעכרנףנזהרr-ויאראתה

ובכנeיובנפריבררחאתזו~צרירמהעיד;קא ,ר'~יtהירתרהדברעי
 Iא'הירד'כקי'תשמעיאעד-מתיהיי!ה'י!:ךאש:

ם.בוסיםי

,א-בירם.-מזהזויישהנאהאיזרישא':כערן,נבשיחיפעםעיד

יטרף-כמעסה-קסם,המרחיסה'א-כ',םאת'ה'כישהיצרשידדברבךגe:כי
ביזרנרפירנתק'ה;יךהראביצד-יא-בירםשהראהירדע,'טרף,

פשו, Kרנארי.ה"אזהררתיאתשוברתיש'אכזה,אנים !V ~יטיף-ט;ף,
חרטא.הייתייאבראיי,יהן'כניתןהייתיזוזאם

י:זיי!-בכי-אפו
יאמץ!חזק

ישעך!איהיאי' .כאונתשרכה
-תחישאיתטרר,אייכך,יפתהאי

שביזהיחסעיהחטידיםהראיבברזה.בכיאשםשהעצביוראפשר,
עי-עצברתזמיאבי-בךהנךבייך,מהאביהרא.ראמת-רהחםאהעצבית'

-מדרבאזררחךמה
שיפעמימהאמרנה,ארתהכנפשי,האמרנה "חטרההרבה.ייחסר
האוברנהייחטרהמזר:יקרהערדירחראוברנהייחטרהאביררממתני.

 ...כעמי
אאמינה.יערדיהנביאיםזיבייכייאמיןיאהאמנםבעמיזהאמרנה

,יאהריאכזניםיביטיאהאמנםירחמ.-עמרזעיד'ירחםיאהאמנמ
-ריכיטיראהמציקתמז

ההרא,המ~נההארומןאחדקר-איראףארתיוהייתיחפזאבי
רטחית .וטרמאהורמא'חקרוציה .Pטרקמסביבאניוראהרואה.ינב;א ,
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יחברד'מייאחדזרימרהתפרדרת.חרבןגמררה,יסהרהרהעיקר,רשקר,

טפשיםזארספקרונטיםארשהםבאירח-החייםרראתיבביסןמ~

אביעמייכירשגםיחנס,מיגרשבייפעמים, "כמדרמה

העצבויבי;זאתכיירארתארכיהאמנIגיחגם.-חי'
 .•'ייז

בכי
בעמק- ימי

המעפקים?

 ,-;-ב;כ'-זאתו _, '
ינקד.משומריםיד'גפשיהוחיתי.רידבררבפש;קרתהדירקיתי ..
 ...,בקרישורמים

Iו,נס.ביי

בעיפרוביאישבמחיצתיישבה~דם,במרכבתירמיםיפגיבגסעי

הבארתכ~חגרתדעת.מפיקים,פגיםנעימות,כחו,ות,ו'יגיםצהוב~פם

רישיו~,,,יש'רמרשאייהגזכר,'הפ;~גיאתרכשרארבבויררת,גסיםשתיזיו
טרבים.רים f ~,'אגשיםשמשיביםכמרהשיבןרהואמקררב,'ושגרידבגו

הנשים,'ירהשיכראים, f ~-כעיזרנשמערמהכשאיה:אייהופנהאחרי-כו

השביעייירםהמיחמהתרםזמואתמגביויםרגםברקרב,תגמרשהמיחמה

-בצחרק.האיששאי-שנהזרבאיזר-מרץ.יח;~שהשבעה-עשרייוםאר
בבטחה.הנשיםירהשיבר- 11917שגתזר,כשנה

בפדי~,iזחרזרתאחתנבראת,סדזרשמועהשהיתה'יי,גידעאחרי-כן

ספךכברהקצים,כיכירכברהאדם.ביבחזקהתקיהבורכמה

 :'\א·רה'ערדמאמ'ן,העםעידרככי-זאתהחזיונית,יכיהגבוארתכיתמי
 "מתנבא!'הרארנזרד-חירמרתחריםהיאערדונקוה,

 ן\, 'מראהמי-שהיארהגהראחירםגרדמתירבבקרבעדב,היההדבר
עדרפרושיםיד'"ה,אפסחזבח"ראמדתםהכתרב:רברקביהשיספדאיזה

שיפררשועםה,אגדהאיהדבשיסדרדרזהשהיהיי,כמדרמהזה.כתרב

אךהזמייםירמזרןמהעיהדב.

R ייםיו', ' It .דו

סערית'הרבהעייעבריהאחררגהבפעםפהדבריאתושמתימאז -ז ,

כמדרמה,הכך,הכי.את,מסרוקשהקשות.רררגזיתטרדרתררחבירת,
אנהאבוסהזאנהאיןזאנההרי!רע.כי-כן-רהב;וכשרוה,כהרגן
עינייתחזינהאשרמכיאנוסהאנהרממכא~יזיבבימצררתמצררת,אנוסה

-סביביז
אפייר'יספרהארביסביבי,הנעשהאתיספרבפימייםהישאר

המקצה?מומקצת

 ",מכישאיןמהבויידבגרהואערוהיא-כמר,אספרהראם
 , ...יבטאיכריהבערים
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 ' ...הדימיהיק'השlריקה,יקפה
אזם,בכיראר!וזרנכנסהראזרחי ,יניי~עיהכיבתיךרהיארש

- iי r:ךונוניאהי
נתמיסבכי,ה riרחייפ'ק-ברכיםנמסריברמבריקהרמברקה.,ביקה

-פאירי·קבציפניםרבי
מ:ו .המעטמןכמעסאףמכיעיםאינםהעזיםהדכייםאיהרגם

-שמרגישיםרמהעתהשנעשה
iדמ.ת ,עםבםאשיחרשן"בהמיתמרירירקטכרמי-רשףריחמזי-רעב •

 .זוחייעפר"'
ריר Iה .אתממיאיםמאיסים,שרציםמיניביהעפרמןזרחיים

'ר"כרנ"'"מנהיגיםנעשיםהישראיי,בעליםשייטיםרנעשיםארתררמעפשים

הוכעט,את"הררסגמתמם,טרבדברכיאתיסתרררקאשרבערדהארמה,

ריהשחיתיהכאיבינפשם,בצע"בצדעהיאדמי,במיבןבישרא"שנבנהמה

נשגב.דכיייםיכיאת

הורכירנהמת-"בי,אנחתיעםבאוניאנהבאזאניאנהראני

וסהםר'ביןההפקרמכע"ישהםכיןהנישכים,הנחשיםאיהבכויהיחם

ן 'PVרןורשתה ' i,בימעןכסף,חרייהםמיאימעןדרבנןח"דקאיובשים
ז-מימיננןי'ררככהאיףנןפימצדנר nושרכעת

רם.רינדברת,מציצייםהםרבביסנעשים.הם'בעיי-רחמיםוגם

הומ"",בהמרןימשן"בשביוהבימהזשדםרעימהישםרהביקרראים,

ש"ר,התמציתדםותימרץבמדהר,היהיואשרבנוני,רהמדרכאהרעב

 .. "בפיהםתונירד'ם qtאשיאיה,תחת-ידווהכניעהר"השפייהו
-בב"ירתיהם

-ומסביב
 '.דדברישמרעגםומים,צמאגם"חם,רעבגם

 ,,"ישהאמנם זם,",יךאיו,אשראתה,אי;יר,י;קראהזכית "היש
אייךזיצעדקהזברתובימה,ברשהרהמיאהנבזההחרטא,

יגזממרראנחתייבינהמתאתידעתאתהבי, iמכאאתידעתאתה

חרפתי!אתריוההביטהעניי,ותרראההביטה-נסתיה,

אדר.'יס

פנימי.תבצעקהרצרעקרקררובאיהיםמחשבתי~ןבקשונ"בשעה

דוי-שירםזאומיחמההערים:שאיתעיתשרבהמבקשרהנני,בחזקה

וכירב; .Pרהרירהשירםשומנםשרבים,סימניםעי-ידייינדמ.הושר

נגזרהבויריי,רנדמהתרקפניהיאדש-רבחייםבעדיםמסתבישאניכשעה

ימרשירימטייטיהנרדףישוא",עםעירביחרדשי,ת i'האנעיגזרת-כייה
מה-םזרביםרכקדוביעכונתיםשברחי-ויהיםכמייכנץרכף-הקיעבתרך
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נייטייז "ה. ~\~

,ררמסח.רמסיבייאייב,צריכיהפקררהםחרצרתכיבראשוברשיכים

 '. .ימב~יו:.~~מנים
יבי,ייאימרימה

I .. ~בהכרחררח-יאיש .גיסךשמסביבמה ,.יב~"מ.קיף,הי... . . 
חזירבית,ריראהבב'קרנרדםאגיאשרישייאוש,תקוהביןרככה,

~ J דברתי(שעיירהספרחזרןר~שנהרהריך·משמחים,רפעםמעציביםם
רעריה,נוריהראניהארזמן~ן.ןקותרגייר~זהעפיפה,חזיןוגם',מעיה)

ארמרני Kרתמי;רמעי-תי,משיטי'ית.,יאהרגשהאז "ר\שרשט,שט
·ז- •• ~ז .\, 1ז

-"ר"כתיפ,יהיהתררממשאפשראתם,רראיםהיא I/יבני-ביתי:(בחזון)
 , ~הקרק'יעישהויכ~מכמו.האריר ~pג

יבני-(בחזךני)~ר kכהזההחזון,יי ..נשנהשעברהבשבתוגם ':

'יתכובני-אדםבחהנותןהאיהימ,שאותו ,'~ .p:אתם,יוא~מ.הנה=יתי:

 ...האוי..,ע:""מבי"כתכחגםהנותן )iהו.האדסה,~נפי Iנוי
זי Qרב'דפיםברראיתיהמופיא:הספראותומתוןאחדקירי;ז

S 'דP ,שורההדברימרבתרךמברדיטשוב,יצחקירירביעי-בתרכם~אמת

מאשריראת-שמימירתרהרבההיהיצחקירירבישיבכיבראפייו I/זו:משונח"

 .אחרימיאנשיםשי~"=!ותיהם
דכדיבימייייה~~ודי'ין H-יציםישהחזירןבעויםשםגמכנראה,

 ...ביהייכין tl;פ
רהכרבה:החושיים,יחיימכנרי-"כיב·וזהז Rהרסימבוייבטריראריי

בחייםמאשריראת-שמימיותרהיההברדיטשובישיהחושיימבחייםנמ

 , ..אחריםשי::וו,חביים
יאאביהקנה,נעישיפייאה"' ..המספרדברימגםאזראיתי

א.זכרם.

תקפני:נורא.ופחדמחדסחסכון-הנפשעשיתיאחדימימיםיפני

וימפיגותזריםימיסדותתמידהיאנתונהנתונהשייהאנרגיהכיהיא

ז Hבאאניאנה ,נ"א-רסיף-סרףמהותן,עצםיפי "זירת

נטרתיי.יאשייכרמיהכרמים,אתנרטרהשמוני ...

אשמרנוזואיךכרמיןראיה

אבירתמידיעזוראניחפץותמידעמיאסוןעיכראביביתמיד

אגישנמשימפיגות,בזהמשתמשרתתמידאביייעורר,יקראחפץ

ימה-חוישה,עי-פי.יפעםהרגירפעםעי-Iכיטערהעי-מיפעםא.חריהן,
הדבדזסוףייהיה

נארשימני "סכרמית Rנאהראני.נא,תמכני ,"עזרראיי,)איי,
 , ...כרמיאתינרטר

ברם-יבביהיעיייזומהבדם-,בבי,חייביפי"כתבתירביםדברים
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 nר ~ב",רבים,ם ~תרבעסןירוp~'ןיםבב~~םיהקמתם,עזרתי,במית,הקימיתי
 "יאי;ה'ים"ז.זייוכזח'במ,זה ה~~?ובתיאביה.קימרתי, 1

הר.'זההבה :' !Vחרבכייה;נ,סןארבי'ערים,סירב;ניהיימתך,
דם~את,יהקריבעייסןע"יהמזגiד,דזהריאיהים'באמתהרגיי~הדבר

, I • • 

,יביז,"

סןדר;שרתיהםיפיה.עממיים",סןיבעבידתםחיקבותה,אביייקח
הםשיהםם , ,א ,ד , iההאםאב'הן,iוידקצרפייין'יהידיב.יחס

יןיסןהאי,ך';~יא~יחסאיזהיזiם~ישיןישהאידיאייםג.ם
כה,ביןעהמם".יכתיימייארכראםמאד,אבימסיפקיסיף-סיף

-ראבייבראיסןימים'בעייידי,בויינעזרתבכחדתי'מסןתמסןתרהמפיגהיכה
עמה.יהיחםמרכרחסןאהי:ןימים,יבראד-הידתירכי'

בייקרעים,נקרעיביחיי,ימיבייפגידעדבריםכשחייפיםיבכה,

יחפצםאיתרי~טיםברמשתמשיםשהביאיש"את':'עצמיאביו.יאה
באפר.בסןמהיבפחאיתישבראמיחפץ'רבגדהדאחפצ,רגגד

,עבדרררצרן,דשביהב"בפבייעמרדכחביתןאיהי,דיאנא,

 ,!/'\איתך! Pייאינרויעבייבאמת,

/ .. \... 

' i-בקידםידקדקשחד'תיבזה,עדשהאביטיבשיאיראיתינףי
:t ... ,בשבדערת ,ז~שעבר,שבטיחידשהראשרןבירםיישרשמתיאזהרןתי

שהיהמתרריפעמים,נבשישהייתיאף-עי-פישבט,יחיד"iדראשיבים

יפיסייתרהרבההפנימייםחייהיוה«אזהרותי,יכאתישמיר "'קשה
 .,...עתהיי nמוטהררים

-תעזבי"ירמים-ייםתעז~:כ"אם
השממדןהמקריית,האי-בהיררת,איפעםעידרבדחףהייראביוככה

יהחטא.המבשיי,והעצב,
חדי'ןפעם:עדדינפסןיארמרהנבי

ימיןתטיאיהבי!אתימי-pינפשי:אימרהנניפעםרעיד
,רשמא'!

אדר..י 2

החיזבנאהשעיייהירם, , Y~ריחרדשהשבעה-עשרייםהיים,עבר,

היתהאבייאףה~י'ם,ימיחמתקץשישיםגדייה,בבטחהבפאריזאחת

שהיהיהגיז,אי-אפשרבב'-זאתבישעבר.יאראבחנר-זר,מעיןהרגשהיי

יבאהבה ,~צמיהשי;יםבאיאאמבםאםכייגמרי,חזין-שיאההיאהחזרן

הבמדיייםמאירעי..תבאיאימרת:זאתהשיים.אתיםר ,שכמההמאירעית

ךא,-ע-זהישיעה,סדף-סיףתצמחאייימתידהמברכה,יאתהמהימהאת

E» ' רבדםשעידיאף-עו-פיהיא,רחיקהשעיד~ W משתביא.עדפךp ין'אבי
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יימיין S'ה" 514

אמת,הגדרירת.ריתרצארתיההגדריהימהפכהבררסיה,יג.דריים iרערתימאי ,

עדמיחמההרא:שיהשה"יזהמפיגה,ררסיהבראשערמדתיעת-עתהש

ררסיהעתה,רההררסההפררעהררסיהאבי •••מה!ריהיהסרףעדמיחמה .••רתדה

עדשערכהכמרמיחמהשתעריךיה,אי-אפשריקרעים,רקר,עההשסיעה

יברא·ברא-:-הנה ,ית~רססרשכחרתיהאריהיחםתחדיררוכיהארץראםהנה,

היא,העיקרהניחמים.העמיםשירחם כ-'עהמיחמתשירבשמה

יתרחתהבאההנההמיחמה,שירפהםנורדבאיאאJכ .יגררהשהרסי

קיי-סיף-וכיףיעיייהמכרפי,הכפריהע~ה,החשךמתרך.הסרף.שי
בני-האדם.ראשנויפנוםערדיזרחרשמש-השירםנגה

רישמררובברשהפהפרייןאדמררייאצייהירתיינזדמןשעברבשברע
רעtLנר.רבש"ע"ר.השייתיד'בשםתמידהמדבריםאיהבדברחרת-דעתם

.באמצעים'זריתכ'יתםרמשתמשיםהאסימייציהיאיייערבדיםהםזה
רהנהבמסיררת..דבה,בהרצאתברכיירת,בשקרים,כמיהם:מאיזמגרנים

הגיירנרתיקצרר-איתבבקרריקרניאשרכיאתפהרירשיםיכתרב

רכשתיאשררים 7fההנסירנרתמזהאחררנההתרצאהאתרקאפראארשרם .ונהכיי

ישריםאנשיםביניהם-פרייזאדמררייי: \tרהרפתקארבקרריעי-ידייי
 .אד.עיא-'דיייסיחפשרס,רביניהם,גדריים,פחזניםאבי,פקחים,

 ...יכנרתםאיך
איה,.ידבריםו.כראיןתמימרת.ראין!שטיתאיזאמת,איזהעיקר:

החסידרת.נויקריהםשהם

יהעירתחפץ·איננ.ישרמעיםזאנחנרומהמסביבזריאיםאנחנורמה

האמ';יעיינארחםנא!חיסהעוים!שיהוי,רברנומאד.רעעטי.עי

השכינה.תשיבימתיאפנה.אשרבכיריאהאבישכינהסייקשבאונ"ים.

ימקרמהו

ירדיףזיייהירם,ירדיףירםרנתק';.הריך ,רנתקיהי';ךאביושיב

הרעבהגיות,באשפתמוטייםראנחנונחתיעמיםשימשפטםיייה.

:קיץימתיירגעים.רנכשינרפירתרעה,הרייהד'אניאףראנירהדבר,

זהזיביהסרףיהיהרמתיהקזז

תתרשימתירעדיעצמר,הישע-'הושיעתרכייאיעמרראם

רתפרי'ע~ררתתעבררמתי.רעדיעצמןרשמתאשרה"אזהררתינקרים

רתהרזשממרובעצברת,

י:אאםאתה:רראההיאאיהזדעיםבימיםערזתחגרריאהאנמם

--מעשיך,רבבייבבךבכיבאיהיםתדבקיאאםטרבה,יירןיי ~זיטה
החיים!בחשכת'תאבד,ברד

פנה-בא;-רהרמה,עררגאתהריארדשיאףאתה"אררהיאיאתה
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רעה,מחשבהוככיחדי ,האררקררמיפניישים ,האררידרי;כ?ףאפוא
-בםידבררמכיחדירע,דנ1ירמכיחדירהמרנית,גסהמחשבהונכ;

האיהיםא"פנההתאמץ,התחזק"התאזר,טרב,עסהערו,"בש
 . Iתבראנ1ראריסרעתך-ב.אמת

 ,פעם:רערד
 '~ור:,דר"שקר:עיכיוד'את"דעתנפשךרבכ"'?בבךבכיגמרר ..

 . · ..ב"בןתררתינצור ...מרע"שרנדבצורירם,לום
תקעס~פיםזעיתפסחמתיעדדרכים,פרסתעי;תעמודמתיעד

בשוחתזהישםרקהא";הים,רצרו .אתרקב:פיי;מי;אביבך:אחתמחוסנה

 ...יערים

העפיפה,חזרופעםערדעייבשנהשעברהבשבתבחיומיראבי

הייעתהעדהנה"נפשי:שאמרתיעדכו~כד,ריאי;יתבהרגשההפעםאבי
אגיאמתבהיא ..זאת,כי;ערשהאניז 1'קהבהיאעתהאב"חיומרת,

רכו-כךכי-כדקיהדברהיא ...רראיםהכיהיא ...האוירעי;-מביזtויך

 ...·פשוט
גמררהבבטחרתבפשטות,בנעימות,בנחת,ביאט,הארירעי;-פניהי;כתי

ו~נה.~בהרישרטטירחףהחיותיאחרי-כורג?יר.תחתשקרקעאיש,וס'

~ W רמוצאהודבראיזהכמבקשהייתיאחר.ימקרםופעםזה?מקוםמעםאתי

שיהמשדכי;ביי.זהוכיימקרםממקרםנעתקתימבקסר.שהראברגעבר

הפעם,ועי;יתיעייתימעיה,_מעי;הי;ערףראחיהתררממתיבארירמשרטזמו.

הסמפיביהמתרןאחתמיירדיהבכחכי-אםתפיה,אופסוקאיזהבכח'יי'א

יפני.בני~~גוהתשיעית?בט.;ד,ובו

ניטו.'יא

ירוחי.עמדהאיןועריה.יירדויורד,אניועויה ...הריחסוב~והוי;ך

המנרחה.עי;מתגעגעאניכי-כך .ייהיאבחוצהכי-כךוהמנוחהמבוחה..איו

 Iייתוהחרבממעט Iעריםשירברברהרי,
מאדהמהגדוייםהריעתהרהזמניםרנרפי,בעררנר:;ןאביינכשי;

וסגורעניני-תהישיברפשמרשידואניקרואים,הםיינצרררתייגדייות
העיי'(םמוירוחהאצאמתייןכיחי-עתונים.וכרחי-מפי;גהשי;צרה.בפנה

עי;-כרחיזנתרןאנישבווהמצימצם,וץ 1=המ.הקטו,

ואשרב'האיישובידקה:נ1דממהרגםבהדרגםבכחקרראדיקרי'
דעותיכםכיאתרגםרהדייםהפעיטיםעביביכסכיאתהשייכראייכם,

איו-סיף,ערימותרארעיניכם,מררםשארוהצררת.והמצומצמותהקדרמית

ישתחרד,אייירדו,יעיו,ישקעו,יזרחר,ינרער,בדברייחיו,בדברי.אשר

אנישרתדחהיאנתרנים,אתםרבאשרהזה,,השפיבכדוראף .יאזיבו י-'
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אשררמהפכרת,מיחמרתהבה, _עדבעשראזסריאכגlירים,מעשיםנררא~ <
מןמעטמעטממיושת-הזדרןערנרתכיאתם,רראיםרהיאכמרהן.היר'יא

יירם.מירםרקרנההיאהר';כת'הנהינרא.מתעתדתרממשית-הצדק'הארץ
tזערiםנהבי,שקעת:דר,אחרירדף-ערשים?אתםמהנית-יעקב,יאתם,

-ערשיםזהםמהשבכם,הטרביםיאףרכביד.כסף~קש,תארה,~קש.ר'קר,
השתקער:תריב-מפיגרת,ריב-ישרברת,.מה-בכן,שידבריםבשביימחירקת

רבפתייס.יגעיםעביביםיא-כוום,שיפר?יטיקהצררת,גרמית 1פרנקטנית,

איהזיכיהקץיברארמתיקץ.ביישבאת-חנםרדאברן-נפש,מפח-יב

?עיית'כחכייןאיןאבי ,' 1'איאתהשיאףהנההיי!אתה,ראף
יךחסרהיברפי.-עריהרברפי.-יעירתאתהמתאמץמעצרר.ב,י'יע';רת

יסיריה.ישרהבדרןאמיציםבצעדים"כתהמנרחה

י:אאםיי,הדררשההמברחהאיתהאבקשממישבשמים!אביאבי,

כוזממן,יאאםראמץ,כחאבקשרממישירםזששמןאבי-השירם,ונמן,

יכי"ז!ריחזקיגדיר"בידןהכיבידןאשרהכחרת,בי

אבים.איאנוש,'איצרי.בבפשתתבביאי-באבא.אמצניבא.חזקני

כיבחסדן,חנניחנבי.מתנת-חנםמאיצרבימיבן.תמכבייבפרי.תתבביאי

ישרעתי.בי'רק

 .,םיהיאאהבהמסיתרת.ראהבהפרייןאדמרר"יעםמגריהייתרכחת

 ..המרזרהב"פרייסיקה"זזפקם,בצררתהשגתם,בקרטן:רבירתם, Sבחישהםבפי
 ·"עכיהעיירבה.ינשמתםם,חרסייס,שישראםכיבה,ארחזים,·שהס

ה"פריי-'בגדבכ,ןירתררתת,נגדם?דבריפעמיםאבישמרכרחבשעהבן

ה~נכ.ןcימיחכי"חצריתיהם"נגדנכין:יי.תרערדשיהס,יההנהגהטיקה"

ירא-שמיםשהראבמייא-טינבאפןבגעתישמאמהסס:יבייהם,אשר

נאמת.

ייהודיםהמזקתה"פרייטיקה",בראשביחידהערמדהראמגיר'הרבי

-זרמשחתהבפרייסיקהכחיבכיאנישביחם'זר,בשעהרדרקאצד,מכי
 ....שפת-אמת"'בעישיבנרמגרר,הרביהיא,סרף-סרףהריחרד:יבי

ריפעמי:םבהקיץיפעמיםעצמיעם:-יכרחיםהזרהשנייתתרצאית
רבוגדריבבית-מדרשנמצארהנבישעברהבשבתחימתיככהבחירם.

איה>התפיה.אחר-הזמןגרר.חסידי-יריבשרנים.מחסידיםחסידים

ראיר.מקימרתיהם,עיירשביסאיהבתפיין;יבישים-יאיהתפייהם,חריצים

איה·שיחה.בדבריערסקיםראיהבספרים,הרגיםאיהיהנה.-הבהגעים

בעגר';יםהמדבריםהםערמריםחסידרת,דברי-ראי;ה "דiדברימדברים

יפניהערמריםעםרמתנכחהאיההעגרייםאחדבתיןנמצאאניעגויים.

הרבי ;'שדעתרע,יעברראסררטרענים:ים iהעיממגיר,הרביעי-דבר

ירכי!זוזהימיטרען:ראניעבדרי:רבמשהבד'.ריאמינרשנאמר:יפימגרר,
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 ..~יו,ייונרתסביגבר" "

'הדברם" .הםובההזהז'ןס"ייהדרר...ובשהי'באםתהיאגמרו,הובישהרא, ,יי .
 "'\',' j •• :;.- ~ר,.שררח-הקדשובתג"הרבםהןסעןסהחדיםהמירהטיבים

-הםאני-בשי;,מגיר.הרביאתהמאייהיםנגדיטערןהרביתיככה
 ...זרה'כהשיעמקהע"עמדתייארעייןהקיצרתיבשיהם.

,"אדמריורמז.-זהעםריחדר Pבבהירםעיינשנההעפיפהחזוןגם

,אבי .קריאוהנהבחיומימגרר.הרבימןבררחגםבזמןגםהרחרקאחר,
ובימ'ם "נכתברשהדבריםיי,ונדובהומוזרים,נפיאיםדבריםספרבאיזה

נrםבי~!המןסיחיהרעיוןעיננא;הקדמרנים,הימיםבאותםו~ז,קדמונים,

מןספ~תרהאמנםזימן.-אחר-כךהבארררבא-וtן, Z9'אר-שימה,'משפחת
 rמואדהרבש"

ןסעיה ,ר,הראפסחזבחראמרתםהכתרב:מזאנימפחדמרתת.יבי

יהיהיא,'אםירדע,מיאחדים.שברערתינפיהבקריםאחדבדמדימי 1' '

ח 9הפביוביהב"חמיםהצדדיםשניביןעצרמהרהתנגשותגדיישפי-דם
רוסיה,יושביאחינרימייירנייקרהאשראתירדערמיהבאים,

יתחייהבאיםהפסחביוביהקונמו-ריברייציהתתפרץיאאםירדע,מי

האוביי~עמברראשע"

יידעזמיהיי,

שיורם,ישוביער:"בבןנימיכירגםרת-השוום, iבןסהראפסח"' ..

הבא un...זבח-פסאםיידע,רוביהש"רם.אתמכזיביםהמאורערתאב"שירם.

 I ,'וזבח-ש"מיםזיהיה

ד",הסיפ.די.רם

נסיג-הרגםד iכ iהסמעי-ידהאשכנזיםשינצחרזהיהאורפסחבימי

גדיי.ושפרדם i:והרגהיההמקימרתבשביבצרפת,שיהםעצומה'אחוו
, • I 

 ..זדרןסבר,,סדהקץיבראמתיהברואזהמחזהזהיכיהקץיבואמתיהוי!
 ...ייגיי-קבריםזיגיי-פגריםכיה'האברשיותאתהמרפ.י

היתהחזהבשברעהבהכיהזה.בפסחזביד-שימיםגםהיהאבי

שירם. .ריקוסירםשדרשהבפמרנררג,אישאיףםיבימוסןסימניפסטציה

חסרצי,המפיגרתביןריפשריסרדבשביי-"ארז Y"חרנסערקי iגמקסים
~פןעייםוסיהרעדהשירם,ידריוסתבברגעהשונרתבמדיביתהשרברת'יסטירת

וב"רבמרציםעזיםבדבריםוופחהבמפגיעשווםידרושהחייטבפטרבררג

השיום.בעדהמעכבתבפטרבורג,הזמניתהממשיהגנד

יד".הראפסחזבח"ומארתם-כזכיהבה

שסוף""דםףקוי-ארר,-אחרומצדבדמיה,מתביססתאנרשירתאחדמצד

• 
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 ,יההפסדההייהמיחמת~ךי-הדם.יאתהעבההעופיאתהם, ם~?,י Pםכ
-יהמיתהחיים!(יחתמ

 •••חייםככ,וחו,ו~יב 1 ,

ממשית-במחזה-קסם.כמיהכימאד.מפייאבויסיה,~תההנעשה'כי'
ממקומה.נעקוהעצימים,כי-כךהכי,שחשכימהיפיהיי,ששושיההזדיו,

ממשיתאשוזי,יממשית-רמיםהקץבאקום.תיסיףייאנפיהבבואה,

ממשיהנפיהנגדה.בשחוק-יידיםאךוטיטיס'אספסיניסיקייגייה,גיויו
היהודים.כדמי-יכיחידנקיים,אנשיםרבבותכדמיהיאמגזtיהש~יהזו,

וודיפת-שימונים,ו;יקח-שוחדועוות-משפט,גזי-משפטשיזו'ממשיהנפיה
שהוכתהזר,ממשיהנפיהאין-קץ.מים iופוגוווצחשודיחמס,עשק

וכהוה.כעבוהאדמהשעי-פניהממשיותמכיויפשועיחטא

ממשית-ייכריעוהקשההגדויהכחובוהמשפטאיהיהופיע'פחאם '
אבי-היתומיםגםשהואאיהי-הנקמות,באויעקונה.וימגרנהוישבונההרצח

יכנותיובניו·דמי·נקמתם iריקרהשדידים,העשרקיםכיאביייזין-האימנות,
והנטבעיםוהנחנקיםהנטבחיםבידמיהאמ"ים,היהודיםדמיהשפרכים,

יקרעים.הקרועיםהיידים ..דמיהמ~נות,הנשיםדמיבאשפנים,·ןחמתים

זוזנקמההיאהמספקת

יאע.טרת-מרשיים U! .·איה,ווצחי-עריםעינשויההאיהיםידעיד

וב".ב"איתםהיימתהיתה
מהפבתשיהראשונהוהבשירהאי-נקמותשיהואשינהההיפעה

 •וספךטיןשיהמשינההמיתה-בידאיהיתהירסיה
 ...ממש,ת-הזדיןשיגז-עוזה 9שכרייבזהככיבאותיהמיתיאויביו

רספיטיזזהיהומהמי

גדוייםים ,בחרוכחותבעיאדםנפיא,אדםבודאיהיהזה

הגדויהיהשפעתיהגדויבחואתיהביןאפשועי-ידי-זהרקמאד..ןעצרמים

השריםמו.הרבהועיקררביהםבירעיהויסיתהמיכהועיררסיהמירעי
שיאאדםגמרר,בור-נכון,ירתרומ,דיא-מיאדם .•בפטרביוגהגדריים

'Tשבפשוטיםפשוט...מוזשיקיגסות,שגיאותכייאחדותמייםאףיכתוב ע"י
וממיכות.~מיםשיגויוםהחותרכניר,יכחפתאםהיהסיביר,ובערבות

מןיוצאיםאנשיםשיהגדויההחוצפההיתהיובגו.דברים,לש'בודאי

הב',אתהכניעהואומזמה.זמהומרמה,ערמהמיאהיההוא ."בז: >

כי-זה •תכייתן-שומאתוחוצפתו-גסותו, Iבפרא,ת-שכעיותוהנשים,אתביחוד

חוצפהגדויה,תאוהבעייאנשיםברוסיההםמעטיםביוםאביהוא.אמת

בודאיאביוי-עוים?ביבבות'מושיהואארהיהומדועגדויהןיערמה

חפץנסתוים,חוש'םם,ידייגםי.יביוחווחנייםכחותגםיושהיוונפני

יצדכי-אםה.טוב,יצד·יאהכחותא'הכיאתשהשהאיאכביר,ןרצרן

יחדיו,שהיייכחד,אי-אפשראבייפשעים,עוונותמיאהיההוא:זרע.
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 , ,519עריונרתסג'גב'י ' 1

ריא-ת~ה ,"ןכחשןכאכחשןת.רמעצרתרי,תדשרתהרגגםזה,עם

זמה.בדרןייכחורהםרכה,הישרההדרןאתיייראהאשראיש,נ.מצא

נית iהחיצהענוהכיעםמאדיכ-אגשהיהנדאה,עקיקירת.רבארחרת

איהכיאתישרים.אגשיםשייימרדםימוסרם,זגוהטהייאשיי,
.iז u "גע'כיכדעתר,כיכי,כםיניהר, 9אשררה"חכמים",קדרשיםry עייהםהרא

(כ"אחיםסימא iזקררש P:איש "גמצאיי •יבאמץ-יכרככחרתיריאין-קץ

Pכ~זרבu ,(כח-יבגדייה,דעתבעיגדיי,כשויוכעיאישידיסטר~בסקי
אבייטוב.לפפיטיןאתמטהשהיהאפשר,ב,ייםיה .גמרץרחפץג.דיי

גדריים.היותרים t;1 .ק, 9ISהביןאפייוהראגפרץיאכאיהאנשיםשיחזירנם

חפצםקצרה,ידעתםרצריהשכוגתםאגשים , Nה.בינוניסרקאפרא,נשאריס

 .כרספרטי(איתז,כחעייהשפיעיכיריאאיהכיח'ש.'אבי'טוב,
מערזהיההגדריהרוחניבכחירע. eאפואגדירספוטידיטיב."הטיתי

היא,כי-ערדכיהחזקה,האמרנה ..אתביברבנסערררסיה,ימיןרמחסה

אמצההזאתהחזקההאמיגהימיכרתי.ניקייי,היא,~:פיד-חי,רס!נוטין.,

שיהצידקרתהדרישרתיכייבשםיאע'-כזכיניקייי,יכ~ת,תמיד

היאוספיטיזאשרם,יה ,אהש~אחראתי,שהצדקהיה,כסרח ,עמר

 ...:ןומו.בגיאו,
גדויהבטעותיוס!נוטין,גיקוייהאיה,האמ"יסהאנשיםשניחיוככה

שפיותהכסא,מןרירידההאחדעיהמשונהשיאת-המיתשהמיטה'ונוראה,

 ...השביעי-כמוהםמאיןיעבריי-נפש,ובזירן

.. 
 ,"גדמהארחמגר.רחםאשרישיו.יבידיכיר 1f1איש-ייניקויי

כמדרמה ."כרעאדםהיהיאתרידותםע'צויפיעצמומצד'שהרא

שייגררםעשיהיהרביםוהחרבפיםהרעהיהסביבההרעהחניןשאןיי,
"אברתינריהתאונו:שיכרייסמאיה,אחדשהראערהאנכיחישב'הרע.

חטאיבשביירקא. 5סוביניקויי . Uסביגועיניתיהםיאגחנייאיגם,חטאי

נישיוחטאיהםאברתיישי'חטאיהםבשבייובעיקר,גם,כי-אםהרא,
איתו.;הסרבבים

אביניקייי,עימשפטיצדקתאתבערכדותיהרכיחיכריאינני

מתאיםחיטא.ריאיתיידתי-אמייבעיקריהיאשגיקרייאבי,,מרגיש
,השגהשבחציהבקריסבאחדחימתיאשראחד,חירםהראזא~יהרגשתי

עמקכאיזהשטח.ביאחדרי Jיפרהנהראיתיהמיחמה.שיהראשרנה

 .-הראיהנהההוא,באישאגימסתכיייד.-ובחיקרמשיגה,אישעימד
רבה,חכמהשחירר!ל,עיגיסהביע.ארכייאייד-סיקישי 'יי~:ניקריי.המין
המ,ןאתראיתיבחביי-קסם.אייייבביאתך W ~היידוטיב-יב.~יץ

כיאתיפניישפכתיפנימי.וכאבגדויצערמפיקיםפנייוהנה-נ.יקר'(י

ידמםהיהידיס,אתשמנזביםהעבויים,כיעייופר D 'הרביתי7נ'רי-רוחי,

רעיהשחיטיתנויהפוגרומים,עיחוצרת,כיבראשהנשפך:ז.נקי
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איחמכימהאףאדעיאאני .י,,האמינה ~"כמשיביהיא , riהתירי
 •.•הדבריפי

ראי,ח'אותוגםאשר,אחר,מידאזכורזכורב"מין",דנרימדי
יברשראיתי-וייהים-ההואה'מיואתהראשונים.המיחמהבימיכחזוז

חזועיניכי:דאתי.נגשתי,יאעמו,דברתייאהוד.יעוטהמיכותכגדי

מחכה ,יבויתוךהייתיומביטצופהכמיההיאהמרחקימןמרחיקאיתו

הדיראתאנישריאה ,"נדמהזהעםיחדהמיחמה.שייסיפהימצפה

 ...יייהיםשיימינימטרונעשהוהראבריגה,הירשבקנטור,
-מותזחירהשינפן.ןוייהםיודעמי -, 

קנםרר-רהדיריריגה,'קררברפשטיה~יםיהחביאתיכדוהאשכנזים

 ...מת-כנןרהמובחריםהטוביםאחד

מופי:אחירםאזכורזכררררסיה,ממשיתשיהנרו.צה ?:j ',אתברארתי

יפניימיםכחרדשהיההדברהמיחמה.שיהראשרנהבשנהשראיתיאחד,

יאין-~זגדיוביהרדיםרנקמתםהררסיםשירתםאבזריתרע"ה.הפסחחג

מכי'במעםגררשיםהדם.אתהמקפיאותשמרעותבארישעהמשעהשערר.

יעריםנודיהמרןבקור.קופאיםרעבים,נרדדים,גריים, •פרייןערי

בייעייירתברחוב.~ים-הבאיםבירן.מתיםרחישיםיידיםהגדרירת,

פוגרוםעושים.שהםהעיריבין,בעדנתייםככבשים.נטבחיםיהוייםממפר.

נוי-גםמפים.ואיזמנומאיז •פוייןארץכיאתתוקףוניראגיויאחד

הפרגרום.סכנתרחפהדרשה

רבנים Jוישרצדיקזקורבנהרג jרםהוריםקדושיםהטבחעיהרעיר

דברתייאגע. !Vכמהימיםכיאזהיבתיבעבויים.ונזנושבי?קחררבים

את.ההכיהיבבי:אתמיאאחדרעירןאךהכאב.מאדגדי'כידבר,
ישראי'ישאריתעווטה

וארדםהניגה,מחשבתיאתרהוגההבקריםבאחדסרכבבערדנירהנה

בבית-מדרש.העימדיש,"ו,מסביבירשבזקזאחדרבבחירמיוארא

הזקז,הרבשהרא,החימש,יפרשתומקשיביםיהרדיםיושביםישי"ומסביב

אשרצער,מביערבירקמטיםמיאיםרםצחוהרבפנירמבאר.יפניהםקורא
הרב,הראמיאבי,ודעישלי,בד~הר~ני.רררגזבדברים,יתראריא

מימיבנ"'ז'ין~הישיבהראש-יברכהצדיקזכר-יהידהצכינפתיירכיוהוא:
 .הו:אהנצי"בש~ןבברור,ידעתירבכוראתההרא,הרבאתראיתייא

 ...אחרדיאהדאהחומש,אתהמגיד
בפמדק'האחררז,הואוערמי u"בr;זקות'בפרשתהואקורארהנהראשמע

 dר iבארקרראהראהפסיקאתהק"רת.רמתחיירתהברברתממטימרתשבר

א.תגרמרשהראראחרחיים,בני-אדםבפינו,השגררהניסחמזהשרבה'ביסח,
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הקדוש-ברוי-שירצונועושיםישראיכשבניואימר:מפרשהואהכתיב

 5אב ,ורשיבדהאתהםעושיםשהרייגאים,ביוחמהואאזא,'הו
 , ..יהצייםוכייביימחויבאיננורצרנו,אתעושיםכשאינם

אתזוכראניעי-כןהאיה,הדבריםאתהטעיםמירחדהבבהירות

טהועןיודעןדי~ז ..במיה:מיההפנימית '~ז~אותםסקיטהכפיהדברים

זייןניט~בערטהועןזיי~זהעיפען;צרריבחמזייעראיזז~י, 1י ,ז

 " ...העיפעןזימחייבניטג~רזייעראיזז~י,
שימענןהדבר,אתעושיםישראיכשאיןיזה:הבארראחרי-כןרבא

-טבעבהעמיםמכיהםשחישיםומאחרהעמים,בכיעםהםהרי ,בוצרר
 ...ואנחהיגרןגררים

העםעימישראירוגזרעברהאיההדבריםאתשדבריאחראבי

דבריםדברהוא .נמרצהיקייה-רהכעסיכעס,היהרהררגזאותםהאוכי

מחברתה,רעהקייהקייה,אחרקייה-כיםותכןובהויים,חטופיםרבים

םדדיושהריםרצחרהראשיעירמהפכהכיהה"תוכחה"אתהואקררא

 ...היהרדיםאת
ב"חדרכי-אםעצמר,י.בבית-המדרשערמד~זראיתיעצמיאת

שמעתיהדבריםאתאביהפתוחה,הדיתמבעדראיתיהרבאתהשני".

שרמעים"הנההרב:אזןאתמעירמי-שהרארהנהיי,נדמההכרתי,מאחרי

-הכותימאחרישרמעים"ראםבקפידה:משיברהרבהכרתי",""מאחרי
~רטרו~ס-ור~נדדערהינטערהערטמען~זאין .. (ייזאיכפתונה

 .. ,מידז"')עס
יאומעריםהנזכרהרבאתראיתייאמעויםראשתרמם,הקיצותי

מהרהראנינשמתישרשיפימימי,ראיתייאספריראתראףבר,הרהרתי

עימיאדי,הרבעימב,-סיב,נחמןרביעיהבעש"ט,עיכפעם-בפעם

~זעדייהיהיאז"יהנצי"בעםאביהחסידרת,שיאחריםראשים
עיר~ררשדבר")(,,משיבשו"תחברשהרבבזכרתי,מגע-נפש,שרם

יאמימיאבידבר"),(,,העמקהתורהעיו~רוששאיה")("העמקהשאלתרת

שקיסההדברים,שאיהשערתי,הספרים,איהונכיאחתשררהאףראיתי

אתיבקשואחי"ב~קיתי",עיהרבשימפרושרהםהםבחירם,~זני

דבר".ה"העמק

שעי-אוצר-הספריםבביתאזנמצאיאהזה(הספררבעמ'יאחר

יחידים,בעיי-בתיםאצירקבמצאהואובכייבנרשה,ינארריםביהכ"ניד

וממיתיהשתגדיהומהאחד,אישמידהשגתיריפנים)כיוז'יןת'מידישהיר

אתכםואו'ד~יכםמרטותברר(,,ואשהנזכרבפסוקדבר"ב"העמקבראותי

 ..בחיומי,הרבמפיששמעתיעצמר,הזההרעיוןאתקוממיות")
פעםרערדשזכרתי,מאיתו-התבןאביהוא,אחרשםברןהסג

אחתשררהאףראיתייאההראהיוםעדדברי:עישובהאבי

דבר",ב"העמק

האחרון:הפשרגםיהנה
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וסימה,בנייציההריסיהחייוסיתביסתיהיתהירחיםוסנייאחר

המיטה·היאאן,וסהיאהרעה,הממוסיהנפיהוסגיםוסתיעברריאחרירעתה

היהרדים,עיהנוראיתהצררתכיאת
עירקיאגדיי.ירתרעידיעונקחדרההרבוסיקייתיאבי
 ••היא,תרכחה"-חרבו IIה •••חמתרשפןי;בדהממשיה

a הפטח.חגטרי

מים, fIדניד .הצדדיםוסניביועצלמיתהתגגוסריותהי,וסעברהפסחבימי

השירםזטרבתהאגיטציההתחזקהזהעםריחדכבר,היריאשכמרתו

כיוסירם~דררוסיםואנשי-הצבאהפרעייםוסיהמיעצהרקוסיאעדבריסיה,
הממשי~ .ביחרדנוסענת(שעייהם'הגדוייםהסוחריםוסיהמועצהגםאם

-בהחיטשירםדורוסתבריסיההנרכחית)
-מר"יימרישירם ..ר

האיוםהחזיוןגםהרפיעברוסיההמוסמחיםהחזיונרתאיה'עםיחד

היירבים,העתשמספריםכפיהפוגרומים.חזון-מראשייגנואוסיביזהנורא,

כשתייבדהבחרסרונהרגרשמספרים,מה~'ייפיבערי-הגגב,ביה,דיםמרעית

יהודים,יחמוסיםזבארת

כאיהשמרערתעiוהאגחגווסשרמעים ,ינראריואויהחרוסיםקהוכבר
העריםהיאהשירט,'שבשגותההתמרמרותארתהוביאההתרגזרתארתה,ביא

הכי-דמע,נטפיערדדם,נטפיערד-רבדמעית,בדםעתהטיבעביי

it אח.דמקרםאיריך

הנקיהדםאביוהאיר,ירפיעגם-ואםהשמש,תזרחגםאםיהסיף~

י~פר~ב.מה

אוסררישייםויצדקהנקייםהקרבנותירבי-רבברת-יהםמהסרף-סרף,

-מרתםאחר'"רפיע
רקיעמתחתהכחדיאחרי"ראם

 ~.ירפיע,הצדק

 '4 ...יעד!כסאר'נאיו;וגר

שינוהצדקמןס ,חהבויגמריהראשונההאיהיוסהצדק'אמת,
עו~תםטובתם,,וסרם,בשביידרררתרמקריבדרררתמעבירבצדקויהאיהים

שיי,אתדררשהראגםאדם,יביבגר,אביהבאים,הדרררתוסייאירם

היאבני-האדס,שינד,הצדקשיד.ערתתביהירדיוסוסידהצדקידיש

ביניהםבני-אדם, ,בידמיישיהזההדםת'קף:בכירטדעזהראערמד

נוספךזהראובשביי-מהימהיקטנים,'"ידים

יברא".'שיעתידהאשרבוסבייהכייית,ההרמרניהבשביי ...

ימיבעצםרהנטבחיםהנחנקיםהנהרגים,איהיבייהם,מהאבי
דרשבהםיעירקעררקכיאשרבעידדתדמתם,יידרתםבטינזירמיהם,

תיפיעאשרייהרמיביה,-יםימ-l:נום,ייוסיאם,טיירפחייםחיים,וזיים,
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ואתהאשרזהכיאתיקביואשרקרובים,גםאורחוקיםדררותיאחר

אתכייהזכרמבייא, ,יממיהםגיעמהברכדההרמוגיהזוכי

שיהם,יהענגהאשרבשבייהקידמיםהדיריתשהקריביבנית,הקרמיייוני-מיייוני

cמה-חדרהומתירשמחהמתוןהראשיניםהדירותאתיזכיריהזכרגםוםו

הבזההנשפןזהדםפר iיהבזהיסבייןש~ניהדירית, J'כי~ימיהבזהבכןז

 .דורי-;יריתו!שיהאיומיםהיסוריס'~יקו
באהיאעידאביר~ז;ב,-P~ינזשישאיהזו,היאישנהשאיה

הנכונה.התשובהעייה

שיחניעו-ידישבתיביז-הערבים,פסח,שיהאחרוניםהימיםבכניסת

ואיקז,ישנתיכף-ידי.ג!ינשעזנרדמתייארדם.ייגעע~ףהייתיכביתי.

איובימיםכבשיהאנבייםכייכם,דעועי-ידי:היישביםיב~ייאימר

כיאובשנתידבראיזהראיתיאםזוכר,אינניבארץ-ישרא'.עירות

שחיים-אמתיחשוב,הננינוטההיא.שכןברור,ידעתיאביוי, ד~~tי~ד

 .מאדיטחומורירבשהיה'"פיהיה,
בשבתאחתפעםישנתייו:קרובאחרמאירעזהירגייאזכירזכור

עי·~עשוונוראיםגדרייםמעשיםרמברררה:ברורהבידיעהראיקץבצהרים

רחרקיםכו-כןהיורהאשכנזיםמאדגדריזזזהיההררסיהפר;נטפינסק.יד

ההיא..יעיריתקרבושהאשכנזיםאיש,ובעיע';היאכיעדמפינסק,

 ,הרתרהיאראףפינסקעו-דבראוהבשברערתכ"חשבתייאמצדיאנכי
 ...פינסקהנה-ופתאםההיא.בעיר

יאמנםבפינסק.יתפשטהאשכנזישהחייברירה,ידיעה~זוידעתי

גםכנםווכיבשהויןבהייתוהאשכנזיוהחייאחדיםירחיםעברוהיה:כו

ההיא.העירע'·ידמאדחזקהיהמיחמהפינסקאת

רנדיםנעיםיושביםו~"פיההיאבעירנעשהגדויחרבןגםיאף

עובדיםבהםוהעניגיםהרכיםויחפים.ערומיםרעבים,והםארץקצר'.בכו

בעירחמתרכיד'כיהיחם.ככרעדבאר-רנדיביםעשיריםעברדת-פרן,

פינסקירשביהםגררעיםיאהווימהועי-מהירדעמירירשביה.ההיא

בני-ישראי!מכו

רבה".תהוםרמשפטיןאיכהררי"צדקתןדיו,'רוחתכן"מיאב"'

ההראהתהוםיאטריאהאמנםאדם!מייייני~מייירניהכריעהנררא,התהוםהוי,

מתיומתי~אבי,אבי,הרירמתי,יהרז 5Iאת

מעמקי·קרראקיישומעאניאוה,דבריםכיתנשאניהרגע,בזה

שניי.איזהיביאהבאתמוזיחידשהראשיניםבימיםנפשי:

אחכה.

כף-ידי,עינשעןביוםבהרדמי';פעמיםרואהשאניבמהרנ1ריימדי

,. 
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אדעיאאנכימאד.יהrייידנישעברבי:יירףיישקרה ,:ח~,מאירעאזכיו

שאינם'בע,י-המסת~רין'מיגדים'שנוייהם ', n~רו,!ים N ~ 9ההובראיתמן'עד-מה
אפשר"tיחזדן-הדא,שטערתיפעמים'-'אפשר,רראהשאגימהמבגי-ישר,אי.

אנ~~ם'בחירםאניויאהשה:רי 'iבציררי'תמיי'הראבאאביהיא,שרא
·.,י;עגםלי;ספק~רתםצרי,'איבני' ''.בר'שמרתצררפיספרים,צדיקים,טהר;;ם,

"אביהיעג; םג''':'''ו,פעמים,הספקנרת,"בי'רב'ה'בע'צמי'אניגם"אחרים.וו,
'ספקנרתי;בכי ',י,~אפשו ojאההם,החזילגרתאתיגסתוהרסואיתייי,

חיוםשאין N'(יפיוi,ומי trברבועiדנום'ביחדבחזיונותי,ישבייכחס,

באיתה ",ז~ראריםו'ה.והסהאמתהמןהרבהגםבטיים"),דבויםביא
חזיוןממש,יון ~ 915חזירןואחזהגרימתיעתה,מי:פואנישעייהפעם, .

 .יקדושהמסטואיאסו
,אדום,,חתרייפ~י'ואראכף-ידינוינשעןירגעאךנרדמתי

נוינייבג;וחפההבריה,חיי.בימ;ואיתייאשבמרהבויה,אש,"זיחתוי
עייהגיויים "'דבחסדיאביאז~נחייתיבבהיה.ה,קיצרתיאחזתני.ורעדה
רע.'מכינציתי

מברוןןי'סםיהי

האונ''',החרטאעמדי,ערשההיאאשרהחסי,כינוייד'ארדהבמה
ריוציארניינחרניוהםיי~שר"חשהיאש"ר,רהאמתהאררעיירארדהבמה

האשכנכדייהתחמםהטהוהבים"טבריהמחשכים,מעמקיהקיפית,ובעמקי
 " .הקדושה?
'אם'כיהטרבים,י fpבמעיאהאי;זוים.בצדקתך,אםכיבצדקתי,י;א

 ,.גפ. '.אהמררהשיצערר ...מתנת-חנםש'מאיצרחסד-חנםבחסדן,
ד'ידברבין'רצמאועבבעצמריהראמאתרוקזiו;',דיוי:זסרהשאשתר

איכו-כדגנעאירב,יסררייידיעדביסייי;ה,אימגיערמים'"יחםרביו
א'זר/"יריהביאבביתישהיתהאשנרי,אויא 1בב Mאשפעםעדיבי,

קבצתיהוב'ם,יענריירמצעורדרתי,מבדייספוהייעי-ידי,שהשיגעזרה,
תצאאיהי,ד'אנאשהתפ"תי:קצרה,אחתתפ'האינקידרת-נפשיכיאת

 ...הבאיםהפסחימיעדמבית-אסיויהג.האשהנא
אתמרייי:יבשרהנזכוהמיוהיביתיבאהפסחיפניימיםכשני

 ...יסר,תאשתייצאה
יבאי-ורח'ראתינשברי-יבד'קווב nאביונים.יקיישרמעי'

 •••יירשיע"

אייו. n '"ו

אזהוותערדורשםאניעתהאזהרות-חיים.יעצמיושמתישבטבד"ח
-ז

תרספות-אזהרות: iאיעצמי
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 a-'',;ונרתגנר;-'זסבי "

ו<המק"יםד"כי "' nימ ח"פ',האחרין,ה Iהק'נודהחסדבמדת 'ק~ 1 י::א)
 ." ;' " :' ,., : :' ."פשעך.היישא '''יאאיתר,

צpר:~'בריית,יבני-ביתך;"צדקיעצמר,צדקתרדיף·."צדק'צדק ... :)ב
 ,:,ך: i' • i ~' .':היע''יו(צדק"ש"רם-יסיד).בצדק.דבקות

ה~ nt:סן;קטה;,,נית,'מבפ i 'שמחה(כמיבו,החמשבתמידה~הג)

רעים,מעשוי.ם;מיבי'יכימבואההע~ביתכי . , tבשים-אפןייזית 1הו"א

 .רעים,"יהוהירים,
,י,תבי;בייהערביבכיקביע,סדרע';-פיגם-כוהגיףבעביביהתבהגד)

ינפש.,גםיגיףגםמאדמזיקים

יאיתפחדאייסיבבנר·.חסדבד'וביטחירשנו,מכאביםרבים nה)

תתמהמה!אישיב!-"רחטאתיאםבדי,בטחתוהה,

"חטא,-שהרביתיפיבתשרבה,איתרמקבייםאיוכיתחשוב,אי;ו)

חתירה"חתרראפשריעתעתבכ"התשיבה.בפניהעימדדבר"ך'איו
תמים.יביבבאמתז'ביםאםכסא-הכברד,ונ.תחת

"הביאהיעד,ימת Rהמתו,תמשבעירחםתרו-אדם,...יאתה,ז)
tו ,תאייתבויורא ,יאיבר ,עיןראתה"אאשרמרפיא,תעביג 'ז

יחיסעצמרעיחמייו.ינוחאיארומהחדביההתו Kיחט
(ארחיתים"ברגהתע ,,.בהבותמשבהרדווחת ,ארנפשךגז"

נrדיקים).

n ( ביתיפיוסגרוהנויקרים:נויקר)דבריקדרשים,;דבריםאם"

סברובמוץ);הירתובקצררראררחיםרנויםישיחתבחרצים,רימרדמדע

עתבכי(שתחשרבמהשביתיוז P.1:שבקדרשה);יתפארתאם(ביתיעיניו

דבראיזהעיחישבשאתהרבשעהערשה,שאתההדבראיתרעירקיעת

tטהרררת,קדישית,מחשביתרקחשיבאחרים);י;עניניםמחשברתיותפזר 'ז

ימקרם.רבו"מקיםעבדהיהישמים.~יועצמודש-Pמשמחרת.סיברת,

רגעבכיכי·אםקביעה,בעתרקנובידתראתהערשהכעבדתהיהאי
,מקים.יבןעבדאתהירגע

ת.ואור

א.
~: 

אתפתחדיאאתראיתברבבהי.י;פנייבארבשמחה,ד'אתעבדי ...

ריאיםנשבוית,כשהמחיצרתהמחיצית.כימשברתהשמחהבנגינא.איא

אתריאיםכשהכימשפט,עישהכשהאי;היםד:רק J!י .איז-הכ';יהנה

ירעםהארץ,רתגיהשמיםישמחר ...שמחה,מתמיאימי;ארהעריםדי-יד

-במצריםדיוכשנעשההארץ".אתישפיטנאכי ,'די;פני ...ימיאוהים
 .,אתהעםייירארבמצריםדי,עשהאשרהגדר';ההידאתהעם.רירא
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52s צייפייזהיי

 ......הזאתהשירהאת,.ישרא"רבנימשהישיר,זעבדר,ובשמהב:ז""אמינר
 , •.כאחתאזבארתירהשהנהרומאהה,יראה

ביןמיפיעשהאיהיםבמקרםבמקרמי".יחדיהעזיפניר,ו;ודר"הרד

הש~יי.תכיהי,השבחיים!רהגיייהכעררכיהי~ה-כמשםוכרביובחסד
רהעבדית!העציית,כיהיאהיהזבד,ת!

 nנשברר-מרפיעשהאיחיםבמקום
נעומים,רי-אפי [iערי-חטא.שרקערת

 "~-fחרמית-גרפירתקרירת-תהר,

הכיגcבתיגגועיט.הבריחים

 ...נפתחים

.3 

סרתרזהמהי,",רנחגראמי:משהראפי"'.עפי..אנכיאמר:אברהם

בין(ביחרדהקצרניתה~קס~זהבעיישיהירחמצביארתרכהחים
עדבאיהים,מתאחדיםכי-כןעצמםאתים 7il~דהםשכרבקרתםהגרברס"),

נביא,רק,שהיאתמיריזכריהנבראציירבאמתאחד.-יהאיהיםש:הם
אפס..יו,

גדריה·הירתרהדבקרת?וכקרםרערהי,תהאשםגייה,"במקרם

יגהנסה,מעצריראהגםיהיותצריכהעצרמההירתרוההתאחדות

ייריערבהתיהברתהמגיעהשהנפשעצמה,שעהבארתהגםרר. nיא

ימתחימההסרתפ,אאתיזכירצריכההיאאיו-סוף,באירהתכייות

ראז,ת,ירפןוןתתהמאיירימביאההזכירהרארתהה,"עצמהיאשכ

~יהים.קיבתמרגישהארםאזירהשמחה"',השפירת ...באמתכשמתאחדרת

בי- iרה",שה"יצרא"'נכרו:ירתר ,"ב iה",שגםיהייתצרירא" iה"רצבמקרם

עצמירגעבאיתייאחר",שרב-יבןרץ"ואםאח.רברגעיהירתצריכים

י'עמקגיהרגישגםכי-א~ב,ישחירקיאהארםצרירההתכיי;,תסי

יפני-בדעת,מעומהשפיהבריהאנכי,"מיי:תמשנישיםעמקמה

 " ...תמים-דעים
 ",אמתההסימןת Kבכי-ז ,יאיו-קץגדריההבהאהמעי;תכיאף

בגי--כשראריפיכן,ה.יגררהיראהה-דרקאהיאאמתיתירקבת-איהים

הים.עישפחהכש"ראתהבמצרים",ר'עשהאשרהגדריההיד"אתישראי

הירתרהבהאהתאאזהרגיש,שברראיאף-עי-פייחזקאי",ראהשיאמה

יונררת-הגדייההגאריהאת ,'דישרעתאתר.רבעיועיושהריעצרמה,

העם.,רייראראםכי ,"ד,אתהעםרביאה"רגאמר:יאבכי-זאתהערים,

גמיערראשיארצה~צב"~יםכשיאהיעקב,אצינאמוככה ."דאת

 ,.כירבמרתוסמררעאגבי"רהנההנשגבהדברראתרשמעהשמימה"
רזה;איהיםביתאםכיזהאיןהזה,המקרםאר",זבה-נר :- qןרתישא

ה.יגררה .יראההבאה-רההרן~ההגייההאהבה,במקרם ...השזבים"סער

בכ"ייקריבהאי"יםעד-כמהיראההמיכיםארבעתאתאברהםכשגבש
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 .' "527'יימיתסגיגבי"נוי

ד,.החםבעיאברהם,רהרא,חי,יאיר~בןרבשרריברהיאאייר,קרא;
גדותיה,כיעירבהודיהבאהבהעיתהשבשמתובודאיה,בהאהבעי

רעדה ,'דגארזמהדרפחדכי-כןמיאההיתהעצמהשעהבאותהאבי

.א.תיהרגי,מיוחדדפורינואצריןשהיהעדאחזתה;ופיצותיבשה

 ...יך·מגואנכי-ברםאירא.איתאברם:
".נעה .l: נ:.יידידוקאישראיאברתאתמביאההגדריחסדההרגשת

,ים bה"מכיבתי'םק uאביבר:יעקבאצימ;צאיםאנרככהח.רקטבתהר
 .....רהאמת

האקסטזה,בעייוביזיסראישיאבותיהםביזמהוראה,ואעתה

 ~ ...הברצרית
במסריאשרישאיתוהי"'יאבשראעםמדרוהי..דיהמיאךרק

מדפראםכי ,"'דאמר"כהאומר:איבבוהאיהיםדבראתיבבי-אדם

העקדה:'עי-דבר'בספורמוצאיםאברככהאח,.-והאיהיםהןאכאייהוא
,הנעראיידרתשיחאיאייו:ריאמרהשמיםדימזמיאראייו"ויקרא

 • Hאתהיראאיהיםכיידעתי,עתהכימארמה,יותעשראי

רקשיהיה.מייהיהיבו-אדםיאאביכזר,זכרתנתנהימיאןרק

ההתכיירת.ימררגתיי,כמדומהר,תוובביפישעיההאחדהיההסמ

 ••רירצרה,הצורהאחדותשיבסגברןידפריכוישהיהעדבאיהרת,הגמררה
חזקריאמר:בז-ברז'יהרשעאת"ריצרמרתר:יפניבמשהבאמרעי-כן

 ,.כראבבשבעתיאשרהארץאיישראיבביאתתביאאתהכיראמץ,
רמיייהרשע!המצרההראהשמהז:יאה"אנכי"',ארת;הראמיעמך"'.אהיה

משה,אבימשה?מרתאחרייהרשעעםיהיהאשראבכי", uהארחוזההרא

הע,ים,מזבהפרדר ,ז,'היה ~ uיתא jדמטרובעיה nישראי",כישידעת uה
 .-מיארכמריהגידיכוישהיה,'ייעד bבאיהירמתאחררד~קחיכי-כרהזה,

 ... uעמןאהיהיכבאיו

ג.

 '''בא-בכור"כי,רהכיתימיאן;וי'אאגי-מצרים"בארץועברח" ...

די-'אביהשייח.ריאאבי- Hספטיםאעשהמצריםאיהי..ובכישרף<ו,א

אחר".ויאהואאני

במצריםיעבור-הסודבע,יאלמרים-הראברוןהקדרשהוצרן

היה,סיאעדהקיפח,וגברההחשןשםגריכי-כךכירבעצמו,בכברדו

הקדרש-הרפיעיכזההיא.הקיפהעייהתגברשרףאומיאןבשוםבח

יהוציא·בדיישראי,בשמרתשרשעיפתאםוהבוראהרבבאורוברור-הלא

יהם"שבעשרהישועותככי'החזקה.הטומאה'ידמתחתההןהבשמותאת
אחרבהדרגהמעט,מעטהקיפהכחעי'הקדרשה'כחהתרבהיישראי
 tPהאירהמצריםביצ'יאתאבי'יגמרי,'הקדושהכח'החגכר-אשרעדהדרגה,

שם,נתעכביאיייכיימעיה,ממטההדרגיתכסדרסיאתאם 11האורה
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ננכטימהירבי',רימ,משםיצאתייכרייםהיייאבמימרארגעאףיישראי

 Pרנ.ו pהכו'הפתארמיתזהגאריההיתהכיצדהטומאה.שיהנרווןבשער
רפמיי.הקשי,.הקיפהידמתחתיהרציאןישר.יגשמרתסרשעיהאיהי
 ...פרעהיךמתחתימררתישראירתIכגרגםייצאר

וביחפתיכיוניעתהישראיכניסיהנרראהגשוביימצבשמתברנןמי

ארתמהחמעימריוניוי-השקוהרכהונוננוהנרואהדתי-המרסויוימצבםהעיים

כהכוח ..ובאייטיבים'יפיםתקיהמיאיבי,רדרעם-זהיפנהעבוובכי
ה"פחזיןי,יאיתרסיקיההיא,בהכוח , nובצריםיציאת"זובועתהשיזכררהיא,

'.ערשהוקאניונקרההנפיא.הברקרתר K 'הפתארונית,ההרפעהרתה Kי

שו Kהאדרן,היכיי ' Kיבוא...פתאםאשדויעתיבדר"גדייותבפיאות

הםשבהםהטימאה,רי Jמשכני-ישראייצאיבחפזין ....מבקשיםאביאיתי

אביתיהםאיהי ,~עייהםנגייתכהגייתהציאד,עך'תהובשיקעים
 ,ןובםייאנשוברחיהם,סדשעיאציייתשיוב Jרשפאודבכת-אחתיכהזויחי

 ...יונורתגרפרתיהםםגייצאר

 .רי'.בר"'חולד

כו'ם,ששםבחזירגי,יינדמהפסח,שיספיניבכקד,השבתבירם

אתכשמעימיובי.שובעתייאכוברה-רהמנגיגהובי-שהיא,ובנגןדב,בובוחק

ם /Vהירבידי.עיתהיאאביבזכרוני,בעה pייארתהיתפרסחפצתיהנמגיגה,

אי-אפשרשכמיהם,מייחדים,רטיסרייםמירחדרתהווברת-קיימייחדרת,נטירת
זה.'מ,יןובעייםשמעתייאיובצעד,אני, •••שינרהשפייערים ...כישמיע
יבכית,הנגינהשהיתהאני,זרכדדקכזכריני.דכומזהגשאדשיאוזבי,

 ,~ Pהמרטישיה Pהטכניאתיידעהיית"סייאפשר,כייתד.יקיישהומה
 ...הובנגינהעצםאתגםתרפסהייתי

כהוגסהעם Dועידהעפיפהחזרןפעםעידעי"נשנהכבקראתמיי

יכיייםבגי-האדםכיאיןובדרעההתפיארת:פעםרערךונייחדהייי~יית

היןעתהעדהונשרנה:דאות li:lפעםרערדכמיבי,האריונוי-פניייכת

n ,שכהקיץדבר-עתהאביייפרת... 
היא ...הארירי-גכי Jהריישאניהיא,הרבדנוהיאהפעם:חשבתי

 •.•תחתירקעקכהחפשיהאייובאמת
כיראי ...כייםבכיאיןיונעיר:זאתירראהערונדאחדאישיהגה

r כהזיסוכידאי •••רטנוהחקאיזהבזהK סיטהיזי... 
פשיטאני ...שיטהרכי rחכי Jיידאינגיאגייי:ונשיבראגי

 ...פיא'כאןיש •••,שיטהיכאןאין ...כמרנייעשיתאתהאףנטה ...יעייהפ.תרימם
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הועייועי-דכו-';מעיהכישים-חימתיהפסחשיפניהכקייםבאחד
יי,באותיאזרהנה"זימו".אר'"שיונה"משפחתעםנקשיוiזמשיחי
 u"זימועישהכינהיי,כמדימהעתהמיאדי.הרבמשפחתעישהכינה

רביהמניחהצדיקהיאמיאדי,הובמגזענצובזמו,ייקריביייתו

"מגוריספורהנזכויצדיקמייחדתאהבהייישמק~פיסט.זימושניא,ו
רסעריםהנזכיהצדיקאציהייתייאמעייםמרתר,אחיישנדפסאבות",

 ...וחזרבאחתפעםפנייאתיאיתיאןואיתיו,יא
מיחמת-העריםשיהיאשיוהחרוי~זהיהתוע"ה.בשנתהיההדבי

תמיד~זהגיתיזי.יחידת-עויםווייעפתירובבקשת~יישקרעיאני
היייונןבאחדימחשבלת-רז.הייגתיניםנתיניםייביימיחיבספרי-קביה

בחדי-המשכב~זישנתייאסבהמאיזימעט.מיקדמתבשעהיישיוהיכתי

רגכגסיםייצאיםיהייעויםעידהייבגי-ביתיבחדי-הספוים.אםכישיי,

בתררי;אעיי,גצביםאגשיםשישהראראגרדמתיההיא.החדר'דרד

חצאי-קימיתבתיואותםראיתית.יחייבתיראםכיעיי,בצבויםרפג;

מיארתם.הוגשתיארתםשואיתיממהייתוואיתיזבאויו.·משיטטים

השישהמוששניםידעתי,יקידעתי.יאשמרתם,מהידעתי.יאהםו

עםביחדשבאאף-עי-פיהשישה,מןישאחדייעהיאישמאדדימים

גםידעתיממנר.מתיחקיםהםארמהםהראמתרחקיבדר:ערמדה:שנים,

איגו-רהשיישייהרדיםמהםרששניםהםקדישיםאגשיםישתםששזאת,

-דבי-מהיייהגידארדבר-מהממגיישאייחפציהםייהודי.
המחזה.באמצעראיקץסבהמאיזיקייהוימיבגי-ביתיאבי

יפי-שמחהכאחד.רצעדשמחהמיאיביהיהאחו-כןאחדיםימים

נירחדכמרהם.מהיוותויחיתכמיהם,קדישיםאגשיםואיתייא'שמימי

אםכיחזיתי,דמייגיפוישיאזJז,ייהיהשבויייפישמחתי,גדיה

מעייםאםכיאותם,ריידרחיישייהגעגיעיםיאציניים.חי'א;:פ~קטים
האגשיםהםרמהמיאדע,בטיםבאמצע,החזוןשנפסקיפי-צערבאר.אחי .

iJ איה... 
היאאצין'היהמייודע,אתהאיויכיבחי;ום:ייהיגדימיםיאחר

 ...אציןהיהמקאפיסט'ימו,.בי
ש;הפניםשרטרטיאתבזכיינייעיווהחייתיבבקוכשהשכמתי

היוהיחידים,רשים,הקדששנינזכרתי,רהבהשואיתי,הקדושיםשישת

גרפים.בשניאחתכגשמה-גםאםכיכאחים,דקיא ,יועהראישדימים
(פיומרצייצההצדיקשייתמינתרמאדדרמהשניהםשתמינתערד,נזכרתי .

 •יידרתיבימי.שראיתירמק~פרםט,הצדיקאחיונ.ינסק),
 1 .התרכ'ראשאיהר:ק~פוםטמחסידיאחדעםדבותיאחדיםימיםיאחו

יבןזשיתמינתראתיי"תאו

שהצדי?ין,דעעתהמוצייצה.הצדיקאתיי,השיבידעת,-היא

אחיבכשניממשמוצ'יצה,י;אחייהפניםשוטיטיבכידימההיהןנק~פרםט
תאימים,הירשיאאף-עי-פי!'(אומים,
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מק~פוסםהצדיקהיהודים:הקדרשיםשניהיימיוי,נתrזררעתה

 ...היוםעדאדעואהאינר-יהרדי?היהמיראחיהו.
מעיעירהבה;,ב'קרבחזרןייגדמההאחרוגיםהימיםבאחדוהנה

מראה-'מעיו.אחתשורהובהםשוניםמעניגיםעניניםשביספר,באיזהאני

 ...מק~פוסטוהרבשו;םמשפט~ן 17מקום:
כו'הרבש"בספרוובקשעויזה:באפוהדבראתאגיפותר

בהם,';הסתכוה"שיוום",ועוח"משפט"עיובהםידבראשרהמקימות

הנוראה,המוחמהדברפשראתבהםו"מצא"ראיתבהם,"התבינן

 ...יסופה
מצאתי.אשרוזהומצאתי.בקשתיהזה,כדביעשיתי

 •החב"ר;אורהעווםמאורעות
דבר'כיוהעמדת-.היא"משפט""צדקה"?-היאומה"משפט"הראמה

ותקונם,הדבריםכ"רת /oהיוו,הראויומקוםדברכיובת Wהמכונו, ".

סדרהאותושמרפיעבמקרםהאוהי.העוירו,סדרההרא' u"משפטהגב;ה.
מrזיוק,-ה"משפט"מינר.בשאינומין';ערברבמקוםכואיןשםהאוהי,

הרע.מןהטובאתמבררהזהב,מוהסיגיםאתמסירמפרי,ד

ר.ור ~ההיא-ה"משפט"

משפט", nהכשבאיחד;מעררביםיהרעהטיבה"משפט",שיביאעד

איו'וו.הראריהמקיםאת-יהרע ,ר?הראייהמקוםאתתופסהטוב

מכניעשהואבזהמכניעהו.איואוגמרי,הרעאתמבטיוה"משפט"

הרעיו.הרארימקרמראתירענותוהראהטרב,ממשיותתחתהרעאת

נרתןבמעשיוהאדםיאויםהטיב,אוינכנעכפוףשיהיהבכדינברא

 ,אמורך""אנירואמר:הטובעו';התרימםהיכיותיוניתוורע,תעצומרת
כרכבים·ביןראםכנשרתתרימם"אםוו:ואומר"המשפט"מרפיע ז$!אר

 ... "'דבארםאורידך,משם-קנךתשים
מסירם,עצמברטהוקיחויבםגרמבדיימפרידה"משפט"

שב-אעדיו.הראייהמקרםאתחיוק ;'כ;'ונרתוהערברביהאתמשם

רדברדברכיה"משפט",משפא Jמאיוראיווירנקיםהתחימיםה"משפט",

מךחיותהאתמקבותונשמהנשמהוכיויווהראייהההשפעהאתמקב"

ו /0חבאבי ,ישראישבטישמיתוכהייפוד ~בשיה.ורקש';ההשרש
מקבישבטשבוזיבבחינהישראי,שבטיי"בימספראבניםי"בהיי

-ז" /0ח Nהרקנקראעל-כזחד,ויממשרשמיוחדתאיוהיתהשפעה
 ...ט"פשמח /10.ח

שענינט';פישבתירה,ה"יוא-תעשה"כושיוכויורתםהיאה"משפט"

הטן:כנאייתהרע,מוהטיבהפרדתה;;ורור,היאה"י;א-תעשח"'כישי

הרע.משבי ' . , 

כשהי;אהטיבב,טו!תהדק .Vעצםהיא-ה"צדקה"ה"צדקה"זהיאימה
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ע 1עיימיתשגיגניי "

כךהובקור,ובתרךהשיטףכנהרוהזרוף.רור .p;האייחסובבייהטיביעצובר,

העיימותאתהובניעיתהובחשבות,ישבנפששבעייםהטיבובןסזוטפרת

הנשגבים,הובפעייםהנכינים,המעשיםשיטפיםהעייינה,תכייתםאיבים

שכברהדברכי-אםהרע,.מןהטרבשיררור ~יאאפראהיאה"צדקה"

ובישגייIכ'נדבראםהם,רה",צדקה"'ה"ובשפט"יהתברר.שעימדאר.נתברר

ובשפטי ..השיה~נ"יזהעי-ידיהטיב.בבחינתנ-!'ניטי I;Iיכח~~ויו;ויכחהזמן,

שיו.אתיעשרתמשפטי ..יכחנרתנתה"צדקה"שינ-!'ניזה I;Iהה"צדקה",באה
ידרעהבבחינה .יחדרמתאיוביםזהאתזהובשיימיםרה"צדקה"ה"משפט"

בנפשהנעשהכישיוברע"'ה.סירהראה"משפט"רהתכיית.האמצעים-הם

-ה"ובשפט"ה"רעשה-טרב".-ה"צדקה" iבעריםההיסטרריהפריצסכייש;
"מצוית-כישיכ"ותן-ה"צדקה"שבתורה,ה"יא-תעשה"כישי'כ"יותם

שבתורה.ע-שה" ,

ה"צדקה",-יעצמםכשהםהטרביםהמעשיםעי-ידישגםאמת,

בובקרםמאיי,.ממייא,באזהאביה~ררר,בא-עשה""מצרתה"רעשה-טרב"

 ,"דאריביךיאבדרכואש,מפנידינג...כהמסירע.מקרםאיןהטרב,שבא

מובייאארבדהדרנגוברפיעה,כהשובשהדרנג.אתיהנ;ןיךהשמשתנ , ~ ?tאין

ישםרישמה,ישוברבא ,משפט"' ..ההרא,ה",משפט."הראכויא .יעותראת

הפרדה.רישם;ררר

ה"משפט"הרארובה-הטרב-צדקה" ..ההיאמהאפרא,אנריידעים

העיירן,הכחהיא"שירם"ה~ררר.אחרהבאשירם" ..ההרארמההמברר,

שירם"ערשה •מנריהה"מטםהשבייםפהחרתכשנידח ~ובה

הראבררןיהקדרשאש,שישרגבריאימים,שישרמיכאי-במררוביי

ובזהזההפכייםשהםהכחרת,מתאחדיםעי-ידי-מהביניהם".שירםעישה

האשאזי ,'דגארןהדרכשנראה .,רטבהעי-ידי-הקצה,איהקצה<מו

הרימובייא.בטייםרההפכיםמים,יהירתחד?יםרהוביםאשיהירתחדיה

 Kכש:פאביבחזקה,ביניהםמריביםעבדיםשניכאיומשי,בדרןזה,

שעיניהםיפיימהזממייא.משתתקהריבכאחד,ררב-חסדנררא-הרדהאדרן

ובפניהעצרמההיראה~חנם. 1l1אדרניהםידאיהעבדיםשנישיריברתיהם
 ••ז : ",'

בעתיכך-הפחרתהמריבים,ביוהסכסרכיםאתממייאמבטיתה!$דרן
היראה.ררתבתג

עתההנגושיםהגדויים,במעשיםאיררעירניתיפיובתברנןכשאני

 Kיברובאיןגםעתה,הנעשההנורא,המשפטאתגםובביןהנניבערים,
 ...הובק,~ההשי,ם

צרי,רעםעםכיזה: Kה'בערים,עתההנעשההובשפט,שיובהרתר
אתיוביאזרים,נחיתעזקובכייחדריבובקרובר,יהתישביובקרובר,ישיב

בחרתאתרי~תחבעריםתערדתואתיוביאהרא,תפקידראת,רקתפקידר

שיעיקרהכיהעייונים.רהי~רצדקהי:יקירעי-פיאובתבדרןעצובירתר

ארזעייאדםאיהיםבראובירםהיתהיאכוברהאשרהנרראההוביחובהזי
בערים.ובשפט-אמתאיתרשיןפיעבשבייאיאבאה'רא



Sייטייןהיי 2ג!

כמי'םשהםעצמםרהניחמיםהמריביםמןיאיבראזמאיןרהשירם

יהםבגיעהערמדרהנררא,הנשגבהרם,העיירן,הכחמןאיאראש,

מתיבש·הראימטה,יררדכשהראהזה,העיירןהכחח.רכהבשיוםרערשה

עושו.תהריבריווצירתגםיפעמיםמזר.זררמשרברתשונרתרבות,בצרררת

שיךחה,היאמאr-ור-ברוסיה'ציה iהררבוך ...ן~רר

דייחים,.מים-אחרי-כןהטיט,מראשבאבאר,שחיפריםבשעהאב"-
~ראהאחתבפעםיא •המקיר~ראהאשרעדטהררים,מים-אחרי-כן

עי-ידינגרשים,~מיםעי-ידיסערית-עז,עי-ידיבעוים.הגמררהשיים
עי-יד"'אש,עמרדיעי-ידיאש,מריקיםהריםעי-ידיהארץ,רעידרת

-השךרםיבראבראענןעמרדי
-"ראשינהא 1יבא 1בהגדוירהצער

נזורים,.בחיתבערים,וגנמררהשירםירפיעבטרםיבראר,בראהגהכי

המרתמיאןחרבהiוורש,מןערקריםמביים,משמידים,אכורים,חשכים,

ביי-משחית,~י-גקמרת,כייבפיהם,'מהפכה"בשביי"מהפכהדה ?7רה~בידם

 ...ב"בדהג·גאמת,שירןדמיאמת,ברק-רהברק
כיאשרנרראים,מעשיםשי !3 .~~חיט iJרהשוירןהעיירןהצדקרבשם

י-אכמוהאשרמיחמת-אחים,תבראבראנגדם,כאיןהמיחמהמאררנוית

מחי"'ייתרהפקריהירהאדםוחייפרסקת,שאינהרציחת-קיןהשחת,ראתה

-הכיבים
י-גזרמפיטרמגרס ,רבמו:יירת-עפרבמעררת-צרריםבני-האדםיבראירברא

-ימצאר
רנרמבנראבמאחיהר,אחכי-אם~זeמנר,רכוררי-מרתמr-ורתחיםריא

-זנאביהר,
 ...יגרסרו;ב,וםיברחי,מםצמע
היכרת-ריחדשר"יהתנ::<ח"יר 3יו qבשביימחרריהם,יצאי.ירגעיםרק

-יצאיממנראשרהחשןאירישרברצח
כי--תי~נים,הכיזרים,הכי-מרכיח,איןשרפט,איןמרשי,אין

 ...ויעצמריאחיהרנ::יייזאחד
הארץ-כ"אתהממיאכערפרת,כברבארירנחנקיםהכי

ר"יתקז~"יתקן"שישאפררבמוה",יתקן",רקתמידיחשבררמחשברת

-נסאי J;'בעדריפסידריפסידרריקיקיר,יקיקיררישחיתר,ישחיתר
ו"מיחמת-'ה"תקונים"איהכימבבדבני-האדםייעפרכאשרירק

-המצרהי
ע.םערשההראקיהרכיישפד-הדםקץכיאיןיראר,רכאשר

-יהםאשררמחשברת-הרעדבריהםחרברתיהם,~תישייבראזארהערים,
כי-א:ם ,הסרציאיית"ה"מהפכהיאאביה,כפהמהתבראאזאר

-חדשים"חייםיקיצוהכיח.ררהתכIכהמ
 ..שר iCמואים"חייםאהבה,מיאיםיחייםשזנהה,מיאיםיחיים

-תייה Mהישמשה,גר"יעהישמשישמש,שאיפה
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 S4Sעוימותשביגבוי "

ונמשכתההויתבמיחמת-הערים,עיתמידריגרןכ~במיאיביבהירת

והפגעים,הצררת"רגיה,ההייכיםהרבים,והפגעיםהצרותרעיייי-קץ,

 ,בני-ישראיאיפי'מארתביחרדהנרגעיםבני-אדם,שירביםימייירניםזt.נוגעים
 ,מאתנראחדיביהנרגעיםרפגעים,צרותחרצרת,כיבראשברעבה;גרעים

ינשאוררחייתומיתפית-יחש:תבענהשפתרתיבערב.בהרדמיאשר~ש

מיש-הרא:יודעשבהםהטהורות,הרוחרתמערנותאיהרמים,ההריםא:י

 •••וירעבידברישפך-הדם,קץיהיהונ:תי
תפית-היחשאתכהכיעי-אחדיםשכועותיפני-היייותבאחד

מרשי-איזהשיכחדרוהיייהבאמצענצבעצמיאתראראנרדמתיביבבי,

J' אינני-מדבר(מישםמדנריםיהנהראיפה)ומהמייודע(איננירץ

שיבמשךימוחמהקץיוסיםהמוש',יחפרץאםהמרשי.בידהכי :)רב',
 ...שעותשש:וזמוס,

ערמדראנכיהשירםע'-דברכתב-המרשינתפרפם'מעשה.היהיהדבר

יחדוה.שמחהכירהעריםכיהשירם-ימיאיבראכאשרכידמיתי,"מתפיא:
ררחכידמיתי,כף".ימחארעצי-השדהרכירבהיפצחררהגבערת.ההריס

שיוםבמרום,שירם ,:יPקרוארץשמיםרמטה,מעיהברראיכיאתעטוף ....

צה":תכנף,ערףכישירתרת, fu'מיאכי-שירתהיקרם,כימבגינתבארץ,

הכי-הכי-חי,פשוט,כי-כךרהכיכערים,שורםעתהוהנהעייזים.'"ידים

 ...ירתרויאיפדר-היוםפשרט ב';העיים-זה 1פ--ר
שאינניאף-עי-פיאז,"ימתיאשרכיאת'זכורעתהמתאמץכשאני

עצימהרהדס!'ורותגדריהקורבהמרגישאניבכי-זאתהדברים,פרטיזרכר

עתה.וסנעשהמהוביןבחיומישסזיתימהב..ין

אבירעתה,ומת~ימת,הויכתהחווםשיוסההתח'ה ,"כמדרמה

אתגםים-בא Kרהשיים,הרחמיםהחפד,והאמת,הטיבאיהי'שכשמיס,

חכינר.איירקריני.א'יךו~זשעה.פביוtי~רראמ!'וו.אוררדסיחהפיף.
אייי'הימית'בותיברהומירתכיונותאייו.מ~וים~נריטיהצמאה,כאדמה
אייו.מתפיייסאנובסייוכחזקיהו .,"אקוראיםאנרהדגהממעיכירנה

בעתכאייהי,יפניר.-'חשהאתרשיפכתמרהנפשנומרת-הנפשכזכנה

בימיישראי,זמיררתכבעיםאייך.זיעקים~נוימית,נפשועיפה.אשר

אנוהי,יפנישיחרהדסרפוהעני,בתפיתאייד.צרעקיםזזנוינדידיר,ז~י;
אייר.באים

יעה-נא. V1הרדי,אנא

שב
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ים·יבהעבן.ן?ן
ם: J'דוספ .

םפווהנדח,

סרף-סרף

שלישי-חיקוומו,סחרר,סחרר

יגיווו,'פאשי,מושימרתיומיחמה,בשעת

-האביבביאעם
אגדההחורת,המכשפה

מעשהסיני,כהר

-,גנוו '''שמאת
 .-מן'שופג,

• IC • שטייבמIC ן

-ייביוה. .-
~ 

ויבברגו. • 1

והכיעקב

פוישמאו .,

ם: J'מגותד

 Tכהיעקבתוגוםגט".וו, .'מאתחזיוובטוריס,איפיגביה

- 1 ' 5ב!ייטאהוומיצקביזאדםנ!ודרת
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