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1.	BEREISHIT,	CHAPTER	15:	“BRIT	BEIN	HABETARIM”	~	“COVENANT	BETWEEN	THE	PIECES”		
	

 הֵבְרַה ָךְָרכְש ְָךל ֵןגָמ ִיֹכנָא םָרְבַא אָריִת לַא רֹמֵאל ֶהזֲחַמַב םָרְבַא ֶלא ָקוְֹקי רַבְד ָהיָה ֶהֵלאָה םיִרָבְדַה רַחַא )א(
 רֶמאַֹיו )ג( :ֶרֶזעִיֱלא קֶשֶמַד אּוה יִתיֵב קֶשֶמ ןֶבּו יִריֲִרע ְֵךלֹוה ִיֹכָנְאו ִיל ןֶתִת הַמ ִקוֱֹקי ָינֹדֲא םָרְַבא רֶמאַֹיו )ב( :דֹאְמ
 רֶשֲא ִםא ִיכ ֶהז ָךְשָרִיי ֹאל רֹמֵאל וָיֵלא ָקוְֹקי רַבְד ֵהנְִהו )ד( :יִתֹא ׁשֵרֹוי יִתיֵב ןֶב ֵהנְִהו עַָרז הָתַָתנ ֹאל ִיל ןֵה םָרְַבא
 םָתֹא רֹפְִסל ַלכּוּת ִםא םיִָבכֹוּכַה רֹפְסּו הְָמיַמָשַה ָאנ טֶבַה רֶמאַֹיו ָהצּוחַה ֹותֹא ֵאצֹוַּיו )ה( :ָךֶשָרִיי אּוה ָךֶיעֵמִמ ֵאֵצי
 רּואֵמ ָךיִתֵאצֹוה רֶשֲא ָקוְֹקי ִינֲא וָיֵלא רֶמאַֹיו )ז( :הָקְָדצ ֹוּל ָהֶבְשְַחַיו ָקוֹקיַב ןֱִמאְֶהו )ו( :ֶָךעְַרז ֶהיְִהי הֹכ ֹול רֶמאַֹיו
 הָחְק וָיֵלא רֶמאַֹיו )ט(   :ָהנֶשָריִא ִיכ עֵַדא הָמַב ִקוֱֹקי ָינֹדֲא רַמאַֹיו )ח( :ּהָתְשְִרל תאֹזַה ץֶָראָה ֶתא ְָךל תֶָתל םיִדְַשכ
 ֹורְתִב ׁשִיא ןִֵתַיו ְֶךוָתַב םָתֹא רֵתְַבַיו ֶהֵלא ָלכ ֶתא ֹול חִַקַיו )י( :ָלזֹוְגו רְֹתו ָׁשלֻשְמ ִלַיְאו תֶֶשלֻשְמ ֵזְעו תֶֶשלֻשְמ ָהְלֶגע ִיל
 אֹוָבל ׁשֶמֶשַה יְִהַיו )בי( :םָרְַבא םָתֹא בֵַשַיו םיִָרְגפַה ַלע ִטַיעָה דֵֶרַיו )אי( :רָתָב ֹאל רִֹפצַה ֶתְאו ּוֵהעֵר תאַרְִקל
 ֲָךעְַרז ֶהיְִהי ֵרג ִיכ עַדֵתַ עָֹדי םָרְַבְאל רֶמאַֹיו )גי( :וָיָלע ֶתֶלֹפנ ָהלְֹדג ָהכֵשֲח הָמֵיא ֵהנְִהו םָרְַבא ַלע ָהְלָפנ הָמֵדְרְַתו
 ֻׁשכְרִב ּוְאֵצי ֵןכ יֵרֲַחְאו ִיֹכָנא ןָד ּודֲֹבַעי רֶשֲא יֹוּגַה ֶתא ַםְגו )די( :ָהנָש תֹואֵמ עַבְַרא םָתֹא ּוִּנְעו םּודֲָבַעו םֶָהל ֹאל ץֶֶראְב
 ןֲֹוע ֵםלָש ֹאל ִיכ ָהנֵה ּובּוָׁשי ִיעיִבְר רֹוְדו )זט( :הָבֹוט הָביֵשְב רֵבָקִת םֹולָשְב ָךיֶתֹבֲא ֶלא אֹובָת הַָתְאו )וט( :לֹוָדג
  :ֶהֵלאָה םיִָרְזגַה ןיֵב רַָבע רֶשֲא ֵׁשא דִיַפְלו ןָָשע רּוּנַת ֵהנְִהו ָהיָה הָָטֲלַעו ָהאָב ׁשֶמֶשַה יְִהַיו )זי( :ָהנֵה ַדע יִרֱֹמאָה
 לָֹדגַה רָָהנַה ַדע ִםיְַרצִמ רְַהנִמ תאֹזַה ץֶרָאָה ֶתא יִתַָתנ ֲָךעְַרְזל רֹמֵאל תיִרְב םָרְבַא ֶתא ָקוְֹקי תַָרכ אּוהַה םֹוּיַב )חי(
 יִרֹמֱאָה ֶתְאו )אכ( :םיִָאפְרָה ֶתְאו ִיזְִרפַה ֶתְאו יִתִחַה ֶתְאו )כ(  :ִינֹמְדַקַה ֵתְאו ִיִזנְקַה ֶתְאו ִיניֵקַה ֶתא )טי( :תְָרפ רְַהנ
 :יִסּוְביַה ֶתְאו יִָשגְִרגַה ֶתְאו ִיֲנַעְנכַה ֶתְאו

  
1.	After	these	things	the	word	of	God	came	to	Abram	in	a	vision,	saying:	‘Have	no	fear,	Abram,	I	will	
protect	you;	your	reward	will	be	exceedingly	great.’	2.	And	Abram	said:	‘Lord	God,	what	will	you	
give	me,	seeing	that	I	am	childless,	and	the	one	who	will	possess	my	house	is	Eliezer	of	Damascus?’	
3.	And	Abram	said:	‘Behold,	you	have	given	me	no	seed,	and	one	of	those	in	my	house	will	be	my	
heir.’	4.	And,	behold,	the	word	of	God	came	to	him,	saying:	‘That	man	will	not	be	your	heir;	it	will	be	
the	one	who	comes	from	your	innards	who	will	inherit	you.’	5.	And	He	took	him	outside,	and	He	
said,	‘Please	look	heavenward	and	count	the	stars,	if	you	are	able	to	count	them.’	And	He	said	to	
him,	‘So	will	be	your	seed.’	6.	And	he	[Abram]	believed	in	God;	and	He	[God]	counted	it	to	him	for	
righteousness.	7.	And	He	said	to	him:	‘I	am	God	that	brought	you	out	of	Ur	of	the	Chaldees,	to	give	
you	this	land	to	inherit	it.’	8.	And	he	said:	‘Lord	God,	how	will	I	know	that	I	will	inherit	it?’	9.	And	He	
said	to	him:	‘Take	for	me	a	heifer	of	three	years	old,	and	a	she-goat	of	three	years	old,	and	a	ram	of	
three	years	old,	and	a	turtle-dove,	and	a	young	pigeon.’	10.	And	he	took	all	these,	and	divided	them	
in	half,	and	laid	each	half	over	across	from	the	other;	but	the	birds	he	did	not	divide.	11.	And	the	
birds	of	prey	came	down	upon	the	carcasses,	and	Abram	drove	them	away.	12.	And	it	came	to	pass,	
when	the	sun	was	setting,	a	deep	sleep	fell	upon	Abram;	and	a	dread,	even	a	great	darkness,	fell	
upon	him.	13.	And	He	said	to	Abram:	‘Know	that	your	seed	will	be	a	stranger	in	a	land	that	is	not	
theirs,	and	shall	serve	them;	and	they	shall	afflict	them	for	four	hundred	years;	14.	and	also	that	
nation,	whom	they	shall	serve,	will	I	judge;	and	afterwards	they	will	come	out	with	many	
possessions.	15.	But	you	will	go	to	your	fathers	in	peace;	you	will	be	buried	at	a	good	old	age.								
16.	And	in	the	fourth	generation	they	will	return	here;	for	the	iniquity	of	the	Amorite	is	not	yet	
complete.'	17.	And	it	came	to	pass,	when	the	sun	set,	there	was	thick	darkness,	a	smoking	furnace,	
and	a	flaming	torch	that	passed	between	the	pieces.	18.	On	that	day	God	made	a	covenant	with	
Abram,	saying:	‘To	your	seed	have	I	given	this	land,	from	the	river	of	Egypt	to	the	great	river,	the	
river	Euphrates;	19.	the	Kenite,	and	the	Kenizzite,	and	the	Kadmonite,	20.	and	the	Hittite,	and	the	
Perizzite,	and	the	Rephaim,	21.	and	the	Amorite,	and	the	Canaanite,	and	the	Girgashite,	and	the	
Jebusite.’	
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2.	MALBIM	–	WHAT	WAS	THE	BACKDROP	TO	THIS	MOMENTOUS	COVENANT?	
	

 בלה ןיעב הזוח איבנהש ,האובנה ןמ תדחוימ הגרדמ אוה ןוזחה ."הזחמב םרבא לא 'ה רבד היה"
 יכ תיהלא הזחמ היהש ראב ןכל ...אוש הזחמ היהי םימעפלו ,תונוימדו םיבגשנ םירויצב דיתעה תא
 םישרפמהו ל"זח וב ונתנו ,רבד הזיאמ אריתמ היהש ראובמ ."םרבא ארית לא" .וילא 'ה רבד היה
 ךפשש ןגוהכ אלש השע ןפ אריש וא ,ותא ומחליו ובושי םיכלמהש אריתמ היהש ,םימעט המכ
 השעש האריה דגנו ."ךל ןגמ יכנא" ל"א ]םיכלמה[ תארי דגנ .ויתויכזמ ול הכוני ןפ אריש וא ,םימד
  ...."דאמ הברה ךרכש" ל"א םוקמה דגנ ןגוהכ אלש הזב

 

 ןתת המ" רמא כ"עש ,ז"הועב ימשג רכש לע ןיוכמש םהרבא עדי ןיאמ ושקתנ םישרפמה הנהו
 לומג לע קר הניתנו רכש ןושל קדצי אל יכ ,הלאש הז ןיאו ?ב"הוע רכש לע ןיוכמש ל"י אלה ?"יל
 רמאי אל יכ .המצעב הלועפה ןמ בבוסמה תומלשו רשוא לע אל ,המצעב הלועפה עבטב וניאש
 ןמ בבוסמ אוהש ,ורכשב ול ןתי אל הזש רחא ,םכחתתש ךרכש ךל ןתא ,דמלת םא ונב לא באה
 אבה םלוע רכש ,ןכ םאו .רכש ארקי הזו ,לודג רשוע ךרישעא דמלת םא רמאי קר .ומצעמ דומלה
 תאז יכ ,הניתנ וב קדצי אלו רכש וניאו ,'ה תדובע ןמ ומצעמ בבוסמ אוה ...שפנה תייחצנ אוהש
 ךרכש" ול ש"מש חרכהבו .ומצע תא םילשי הזבש ,םיהלא םע וכלהתהב ומצעב םדאה השעי
 םלשיש 'ה דסח אוה קר ,םישעמה בוטמ בבוסמו ףוצר וניא הזש ,ז"הוע רכש לע ןווכ "דאמ הברה

.  הרותב ינחורה דועיה רכזנ אל כ"עו ב"הועה ייחל ושפנ תא םילשהש המ לע ףסונ   ז"הוע רכש ול
.השעמבו ןויעב ושפנ תמלשה םע רשוקמ 	 קר רכש וניא הז יכ

 

 דחא רמאמ קלח המלו ?םימעפ המכ וחיטבהש ערז ול היהיש 'ה תחטבהב םהרבא קפתסנ ךיא
 ,הצוחה ותוא איצוה המלו ?"ערז התתנ אל יל ןה ...רמאיו" "יל ןתת המ ...רמאיו" תורימא יתשל
 ."הקדצ ול הבשחיו" רמאש הז המו ?ןימאה אל התע דע יכו ,'הב ןימאהש ש"מו

	
3.	WHY	WAS	HE	WORRIED	ABOUT	BEING	CHILDLESS?	GOD	HAD	PROMISED	HIM	CHILDREN.	

	
	)'ב ,ב"י תישארב( לֹודָג יֹוגְל 'ְשֶעֶאְו

	
	)'ז ,ב"י( תֹאזַה ץֶרָאָה תֶא ןֵתֶא 'ֲעְרַזְל רֶמֹאיַו םָרְבַא לֶא 'ה אָרֵיַו

	
	)ז"ט ,ג"י( ץֶרָאָה רַפֲעַכ 'ֲעְרַז תֶא יִתְמַשְו

	
4.	MALBIM	–	AVRAM	WAS	CONCERNED	ABOUT	THE	TIMING	
	

 חיטבה רשא 'ה תחטבהב קפס תצק םהרבאל 'יהש ללכ רמול רשפא יא הז הנה ."םרבא רמאיו"
 אל ךיאו .וב רזוח וניא יאנת לע 'יפא 'ה יפמ אצויש הבוט הדמ לכו ...ערז ול היהיש םימעפ 'ג ול
 בורק והדילוי דילוהל דיתע אוהש ןבהש םהרבא בשח ...םנמא ?'ה רבדב םינימאמה שאר ןימאה
  ...ץראה תא לחניו הבריו הרפי וערזש 'ה תחטבה םייקתת הזבו ,ותומ רחא דילויש וא ותומל

	
 אל ךתומבש דע ,ותייח םייחב ודועב לודג שיאל היהיו לדגיו דלוי ,ול דלויש ןבה יכ 'ה ול בישה
 ,הנשריי ךערז ךל ןתא רשא רשועה לכו ,םיסכנב טילשו תיבה ןודא זא היהי רבכ ןבה יכ ,הז ךשריי
 ולזמ הארוה יפלש עדיו ,םינינגטצאה תעד יפל ךשמנ היהש םהרבא יניעב אלפל הז היה רשאבו
 ירטשמ תחת םינותנ םניא וערזו אוהש ול הלג ,"הצוחה ותוא אצויו" ןכל .רשפא יתלב רבד אוה
 םלועה תגהנה ןמ הצוחה אצוי אוה ,םלועה ינינע לע םיטלוש תוכרעמהש םגהו .תולזמהו םיבכוכה
  ...לזמה תחת ןותנ וניאו הזה
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5.	AS	NUMEROUS	AS	THE	STARS	IN	THE	SKY…	
	

 ונמ םינומדקהש םגה יכ ,םיבכוכל רפסמ ןיאש ומכ בורמ רפסי אל וערזש ל"א וטושפ יפל הנהו
 רפסמ יכ ררבתנ תושטולמה תוארמה ואיצמהש םינורחאהל הנה .ב"כו ףלא םהש םיבכוכל רפסמ
 יבחרמב םיטשה םיבכוכ ןומה לכ תא טיביש א"א לש ותואר חכב ןתנ 'הו ,דאמ םוצעו בר םיבכוכה
 ....התע ךל םארמ ינאש יפכ ,םתוא רפסל לכות םא ול רמאו ,ףוס םהל ןיאש םיקחרמ
  
 ,"ץרא רפעכ ךערז היהו" ול רמא רבכש דבל יוברה לע ול רמאש א"א ךערז היהי הכ ול ש"מ הנהו
 םג ,ץראה רפע תא תונמל שיא לכוי םא רשא" רמא םשו .םיבכוכה רפסממ לודג רתוי רפסמ הזש
 רפסש ,הנמו רפס ןיב לדבהה )דכ 'יס( ב"ש 'יפב יתראב רבכו רפסמ ןושל ספת הפו ,"הנמי ךערז
 ןושל קדצי אל ץראה רפע לע לבא ,םתוא רופסל ךרדש רבדב קר הזו ,םרפסמ תעדל רפוס םא אוה
 הממ רסח םא תעדל אוה יונמהש הנמ ןושל קדצי קר ?רפעהו קבאה תא רופסי ימש ,רפסמ
 םא רפעהש םשכ ,שרדמב ל"זח ושרד ןכו .ונורסח שגרוי אל רפע טעמ חקוי םא רפעהו ...היהש
  .רבדה תעב ותמש לארשי לש ןורסח ףכית אלמתי ךכ ,ונורסח אלמתמ ונממ חקוי
 

 הנומ 'הש ומכ ,ומצע ינפב רפסיו ומצע ינפב בושח םלוע םהמ דחא לכ היהי ךערזש ול ףיסוה כ"או
 ןורסח הז היהי תואיצמה ןמ דחא בכוכ רסחי םאו ,ומצע ינפב םלוע אוה בכוכ לכש םיבכוכל רפסמ
 עגונ ןורסח אוה םהמ שיא רסחי םאו ומצע ינפב אלמ םלוע אוה לארשימ א"כ ןכ ,האירבה ללכל
  ...ולוכ םעה רשואל ש"כו ,יללכה םלועה תומלשל
 

 לכש ,םיבכוכה תכרעמ י"ע עבטה תאמ תרדוסמה הגהנהה תא 'ה גיהנמש ומכש כ"ג ול הארהו
 הגהנהה לע הלילבו םויב לושמל ידימתה םבובסב םרדסו םכרע 'הו תדחוימ הלועפ לעופ בכוכ
 ויתרשמ אבצ םהש הינש הכרעמ י"ע החגשהה יפל תרדוסמ הינש הגהנה ךרע ןכ ,תייעבטה
 םהו .תדחוימ הלוגס ל"י א"כו ,םיבכוכה רפסמכ םינווכמ םהש םהרבא ערז םהש הטמל וישידקמו
 .םהל םיענכנו םהל םיוחתשמ םיבכוכ רשע דחאו חריהו שמשהו ,ןהיתוארוהו םיבכוכה לע םילשומ
 ינשה רדס י"פע ויהי דילוי רשא םינבה יכ ,םימש ירטשמו לזמה תחת םינותנ םניא םהש ש"כו
 .תיילזמה הכרעמה תחת ןותנ יתלבה תייחגשהה הגהנהה רטשמל 'ה תואבצ ויהי םהו ,ייחגשהה

	
6.	PASUK	6	–	“AVRAM	BELIEVED	IN	GOD	&	GOD	COUNTED	IT	TO	HIM	FOR	RIGHTEOUSNESS”	
	

 ןימאהו ,םינינגטצאה תעד רחא ךשמנש םימדוקה ויתועד בזעו תייטרפה ותחגשהבו 'הב ןימאה זאו
 רקחו ןייע רשאכ לבא ל"ר "הקדצל ול הבשחיו" .תייטרפה החגשהה תחת קר ,לזמה תחת ןותנ וניאש
 דצמ אוה וא ,ותוכזו וישעמ יפ לע אוה םא ,ורובעב הכרעמה תא דדשיו לזמה תא 'ה הנשי תוכז הזיאב
 תוכז ול ןיא יכ ול המדנ יכ ,טפשמה דצמ וישעמ פ"ע אוה הזש בושחיש ויניעב ןטק היה ,דבל דסחה
 הנהו .תוכז דצמ אלש 'ה דסחו הנוילעה הקדצה דצמ הז ול השוע 'הש בשחו ,םהב הכזיש ט"עמו
 טפשמ םשב ןייצי ,'ה לצא הקדצו טפשמ תומש ואביש מ"כש מ"כב ך"נתה 'יפב ילצא ראבתה
 ותוהלא דצמ 'ה השעיש םישעמה ןייצי הקדצ םשבו ,םהישעמו םדא ינב תוכז לע 'ה השעיש םישעמה
 תוכזה י"פע טפשמה דצמ 'ה השעי רשאש ,םהיניב לדבה שיו .םדא ינב תוכז י"ע אלש ודסחו ותקדצו
 ךיראתש תוכז דוע םהל היהי אלו םהישעמ וערי םדא ינבש תעב אוהה בוטה קספוי זא ,השעמהו
 דסח דצמ קר ,השעמה לע ףקשהב אלש הנוילעה הקדצה דצמ 'ה השעיש המ לבא .םהילע הבוטה
 ול חיטבהש המש בשח םהרבאו .םתנכהו םדא ינב תוכזב יולת וניאש רחא ,םלועל קספוי אל אוה ,'ה
 .הנוילעה הקדצה דצמ אוהש בשח הקדצ ול הבשחיו קר ,תוכז דצמ וניא לזמה דדשל 'ה
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7.	WHY	MENTION	AVRAM’S	DEPARTURE	FROM	UR	KASDIM?	AND	SOME	OTHER	QUESTIONS…	
	

 הוצ המלו ?'ה רבדב ןימאה אל ולאכ "עדא המב" רמא ךיא ?םידשכ רואמ האצוהה התע ול ריכזה המל
 המלו ?עשפ אלב יונעו תודבע וינב לע רזגנ המל ?םירגפה לע דריש טיעה אוה ימו ?הלא םינימ תחקל
 יוגה תא ןידי המלו ?םיירצמהב הלת יונעהו ?)"םהב ודבעו" רמא אל אהד( וינבב תורגהו תודבעה הלת
 ?הרז "םגו" תלמו ?ונעי רשא יוגה רמא אל המלו !ותרזג תואלמל םוקמה יחולש םה אלה ?ודבעי רשא

? ... יעיבר רודל ןובשחה הלוע ךיאו 	
	
8.	THE	SIGNIFICANCE	OF	UR	KASDIM	
	

 י"פע הזל אוה יואר יכ טפשמה דצמ קר הקדצה דצמ וניא ומע השעיש המ יכ ,תועט אוהש 'ה ול עידוה
 םש תעדוה םשש םידשכ רואב ךל היהש תוכזה ל"ר ,"םידשכ רואמ ךיתאצוה רשא 'ה ינא" א"זעו ,וישעמ
 תאזה ץראה תא ךל תתל סנב ךיתאצוה םידשכ רוא י"ע ,שאה ןשבכב 'ה שודק לע תומל ע"א תרסמו 'ה
 .דסחהו הקדצה דצמ אל ,ךישעמ יפ לע ינפל טפשמו תוכז תאצמ זאש ,התשרל

	
9.	WHY	DID	AVRAM	REQUIRE	A	“PROOF”?	
	

 ודיב םייקתתש חטבל ול ןיא ןכ םא ,תוכזה דצמ קר הקדצהו דסחה דצמ הניא תאז החטבהש עמשש רחא
 ינב ואטחי וא אטחא םא אלה ,הנשריא יכ עדא המב כ"או ,'ה ינפל תוכז ול היהי דועב קר ץראה תנתמ
 םישעמה םה המ ,הנשריא המב תעדל שקבמ ינא ,המב עדא ,עדא המב ל"רו ,ץראה תשורי קספת
 .דיתעל םג הזה תוכזה ךיראיש ,אבהל הזל ךרטצאש
 

10.	THE	SYMBOLISM	OF	THE	‘BRIT	BEIN	HABETARIM’	
	

 דובכ לע ףרשהל ע"א תרסמש המ תוכזש ל"ר ,תונברקה תוכזב ל"א .תוכז הזיאב "?עדא המב" 'דמב 'יפ
 ד"ע ברקהלו טחשהל ע"א רסומה אוהש אטוחה בושחיש אוה ןברקה ןינעש ,תונברקב דימתמ אוהו ימש
 אוה אוהש בושחיש בירקמה תבשחמ בישחמו ,םדאה ףוג תחת המהבה ףוג לבקמ םשהש קר ,ומש דובכ
 ,'וכו תשלושמ הלגע תחקל ול הוצש המ םלוא ...לעופב ףרשנו ע"א בירקה ולאכ ,שאה לע לילכ הלועה
 םתוא רתביו רמוחה תוחכ לכ אכדיש דע ,ובש תיהלאה שפנה תחת ופוג תוחכ לכ עינכיש הזב ול זמר
  ...תמאב םדאה איה רשא ,תיהלאה ושפנ לע וממוקתי אלש םירתבל
 

11.	RAMBAN	–	WHAT	IS	THE	SYMBOLISM	OF	THE	VULTURES?	
	

 תונברקה לטבל םימעה ואבי יכ ול זמרנ :םתוא בשיו .תופועה גהנמכ םתוא לוכאל :םירגפה לע טיעה דריו
 .םוחירבי םהרבא ערזו
	

12.	MALBIM	–	WHY	SLAVERY	IN	EGYPT?	WHY	WOULD	EGYPT	BE	PUNISHED?	
	

 ךיא ול עידוהל בש ...ול תוחטבומה תויהלאה תונתמה ודיב ומייקתיש לע ול שיש תוכזה ול עידוהש ירחא
 בושיו םרמח ענכי יונעהו דובעשהו תולגה י"עו ,ינוע רוכב ופרצוי םהש ,וינב דיב הלאה תונתמה ומייקתי
 תולגה תרצ יכ ,אובל שמשה ליחתהש תעב ול עידוה הזו .ובש תוינחורהו שפנה לע ררתשי לב אכד דע
 אוהש ,םרבא לע הלפנ המדרת זאו ,החלצההו הולשה רוא תעיקשו הלילה תכשחכ דימת המדי
...בל תקוצממ ףוגה תוחכ לוטבו הקומע הנישב תועקתשה  

 

 תעב םא ,םיבואכמו םירוסי המכ וירוענב וילע ורבעי יטרפה שיאבש ומכש ול עידוה :"םרבאל רמאיו"
 עידוה ...םשפנ רוא ושיגריו םרמוח ךכזי ןעמל ,םידליב םירקנה םיאלחהו םינשה תחימצמ כ"חא םא ודלוה
 ,יהלאה ןינעה םב קבדי רשא םעהו הלוגסו בל םלוכ ויהיש תאזה הגרדמה לא וכזי םרט וינב רוד יכ ול
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 ףכית ליחתה הזו ,ךערז היהי רג הלחתש ,תוגרדמ 'גב היהי הזו ,ינוע רוכו דובעשה ישוק י"ע םרמוח אכודי
 ירש וילע ומשש ויחאו ףסוי תמשמ ליחתה הזש םודבעו כ"חאו ...ול אל ץראב רג היהש ,קחצי תדלב
 ענכי רגה הנהו ...הנש תואמ עברא ךשמי םלוכ ןיבו ,םירמ הדלונשמ ליחתה הזו םתוא ונעו כ"חאו ,םיסמ
 הואתי אל יכ ,ולש ררועתמה חכ ענכי דבעהו ,ויבא יהלא לא ולכשו ויניע םורמ אשיו ...ונוימד תוישפח חכ
 ,וערז לא רבדה סחי תודבעו תורגב הנהו ...וינודא ןינק ול רשא לכו אוה יכ הרשמהו רשועהו םינינקה לא
 וא םב ודבעו בותכ אלו םודבעו בותכ כ"עו ,םיירצמה תא ודבע םמצעמ םהו םירג ויה םמצעמ םהש
  .םתמכסהב היה סמ תתל הדובעה תלחת יכ ,םיירצמה לע בוסיש םודיבעהו
 
 ןיבו ןד ןיב לדבה שי .יכנא ןד ודובעי רשא יוגה תא םגו .םירצמה לא סחימ הזו םחרכ לעב היה יונעה לבא
 ןויע לע וא ד"עב תנעט תעימש לע אב ןידו ,ראובמ וטפשמש רבדב ןידה רמג לע אב טפשמש ...טפוש
 םא שנוע םיבייח םא ודובעי רשא יוגה לע רוקחיו ןודיש רמא ,ראובמ וטפשמ ןיאש רבדב ותריקחו טפושה
 הזו םירצמ ךלמ לא סמ תתל םמצעמ ולבקי הז ולאכ לארשי לא סחימ תודבעהו תורגה יכ רבדה 'יפו ,אל
 אל יונעה .םבבל עורמ םמצעמ םיירצמה ושעי הז ,םיירצמה לא סחימ הזש יונעה םנמא ,תוצראה יקוחמ
  .םבל ןודזב תאז ושעיש דיתעה עידוה 'ה קר הרזג ךרדמ רזגנ
 
 אלו עשרבו סמחב ושע תאז יכ ,שנוע ז"ע םיבייחש ראובמ םטפשמ יכ ,םתוא ןודיש צ"א יונעה לע הנהו
 הז ,ץראה ךלמל סמ תתל תוצראה יקוחמ הזו םנוצרמ לארשי ולבק הזש תודבעה לבא ,ןיד ןושל ז"ע ךייש
 םהל עיגמ ןיא ,םנוצרב לארשי ולבקש המ יפכו תוצראה יקוח יפכ תודבעה היה םא .ז"ע רוקחיו שורדיו ןודי
 לעש ,רוקחיו ןודי הז הדמה לע רתוי םודיבעהש המ אוהש ...הדמה לע רתי תודבעה היה םא לבא .שנוע
 ונעי רשא יוגה תא שינעיש דבל אלש ל"ר ,"םגו" תלמ א"זעו ,םתוא שינעי יוארה לע רתוי םב ודבעש המ
 םהילע איבה ז"עו ...יכנא ןד יונעב אלשו דבל תודבעב ודובעי רשא תא םג יכ ,דושו סמח היה הזש ,םתוא
 ואצי ןכ ירחאו ...ללכ םהילע רזגנ אל הזש ךרפב םודיבעהש המ לע ןיב יונעה לע ןיב שנוע ויהש תוכמ רשע
 יפכ הדובע רכש םהל םלשל וכרטצי תוצראה יקוח דגנ םחרכ לעב םב ודבעיש המ לכש ,לודג שוכרב
  ...םתדובע
 

	


