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(1828-1862)ל"בימ-ןדזנבלףסוי-הכימ

רדא'ובדלונ,הנליובבשויה,ןוונבלןהכה(ם”דא)בודםהרבאררושמחל

,םיבוטהויתונורשבבותודלימןייטצהש,ףסויכחכימ,דמחנוריקיןבח'פקת

ניאונקאוההרודבםיליבשמחלכשרועב.ןוזחוהרישלוחימנבוביכחהוחונהונומכ

תיבבףסוי=הכימלבק-תוינוציחתומחלמותוימינפתוכפהמירחא,שפנכתריסמכםתלכשה

הנוגההעידילקנבולשוכרלרענהחילצההוךרדבו;רדוסמיאפוריאךונחררושמהויבא.

רענהלשויכירדמםלוא~.תינמרנותירבבדוחיבו,תינלופהותיסורה,תיצנארפהחופשהב
דוע.םירומללשדבכאשמוילעסימעהלןיאוועבטמרתויבשלחאוהיכ,הרהמוחכונ

השקהלחמבםינפלאוהםנהלחויבאיכ,תפחשינמסףסוי=הכימלצאולננותודלירחשמ
הלולעה,םירפסבהרתיהאירקמרובחלרענהלעאופיאווצםיאפורה.וירחאונבלהליחנהווז

אלו,תעדתוברהלוחקלףיסוהלועיבהףסויפרכימלשריבכהוחורםלוא;ותואירבלקיזהל

הארונההלחמהו,שלחהוונרתוידועףפורתההככו.הלילוםמויוירפסלעדוקשללדח

םגהרדחאיה.רענהלשודשלץומלוהתלועפתוארהלהלחהובתננקמה

וקסעולינכםירענהרתישדועבו!תוניצרותבצעחורוילעהכסנווישוחתא
,םימיענהםייחהלעתוביצעמתובשחמבושחלןטקהףסוי=הכימלחה,םיעושעשוםיקחשמב

ותלחמחחרקו,ונמוםדוקרנכתנאוה.ולברואהתומחלעו,םהמתונהיללוכיוניאש'

תירבעבםירישותונויזחבותכללחהשלחהונונעהםלעח.זעהונוימד=חכתאררועלהמידקה
=ירהתאהראהתירבעבהנושארהותריצי.ויכואכמוונובצעלםימוחנםחבאצמו,תינמרנו
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.חלמחוהבהא,הקדצורסחישעמבוירוסילירצףסוי=הכימולשקבןב.םיענוהפיןונגסבףלאה"#6
.רחסבהקדצתושעלריעצהדרושמחלהיהדחוימגנועיב(ירפםמ,ןהכהם”דא,ויבא

םא.וירבחלדםחלםאדימתאוהואיצוה,האצוהלעובשלכוליתתנרשא.טעמהףסכה.

םוילבבןתנןתירחשיתפלוקוחוםהל,הגועהםגשדע;ונעדיאלונחנאו-םיינעלהקדצל

.ןקווןויכאשיא.יבורקלרתסב
ץמאתהדועו.ןכהתומירחאהוהשיאהחאוילהלבשיפכ

תודימלוכאלוחוברהכ:רפסאתחאךא.ומצעינעהןמםגיתקדצםילעהליתלכילככ

.הלוחוהנקזהשאםנםהיניבהאבהתיה,םויםויוילאםיאבויהםהירכומו,ותאופרל

םעתאצלהתונפחבךא;החאמתונקלהברמהיהו.העורזלעאלמולודגלסתאשונה

לסהלאותנקמלכתאתחנבחינמוטאלבהירחאדעוצאיההיה,חתמהךרדהאשמ

.'העדיאלאיהו,חידחאמרשאוהצקב

.םיריעצהוידידילהברהותכהאבויבואכמלהלקהוחורכתרוקףסוי=הכימאצמדוחיבג

.ו”רתביבאבותלחמרתויבוילעהדבנתנשב.ןאמלושןמלקונ”ליםגובשחנםהיניבשָא

בתכמה.הרידפ=בתכמוילאךרעוןאמלושודידיתאדבז,תומלהמונהיהו,מ”יןבכותויהב:-,

,ןיעבןיעתומהתאהאורה,הלוחהלשושפנ=בצמתאבל-רדועמוץרמנןפואבראתמהזה

.םייחה=תבהאוםימולעאלמונדועב

.יניעמהלובגיתנש.דעינאוםתנשוםנתיבהישנאלכ,הלילהיצחכרדבבשוייננה,

ךלמלרהמינדיעצתףא.הפכאילעדיבכתיתלחםוז;הלילבףאילימדןתתאלותלחמ

ךאיתכוראולעיאלםה.הרעכנםתמכחלכ.םיאפורהתצעהלאונ.אסכההנאמ,יכ.תוהלב
גהנתיהועודמךא;תכמלדתעתאוםייחמיתשאונדבכ~ינאו.ליעוהאלליילחוכיראי

ורקעימילכ!םדאהאוהלבתבסאמנהרוציה!ההא?םיפנכולהשעיאלעודמ?םיתלצעכ

לכו.תורלותהיםרעזודנהררוגתמהםייחהרשנתא
םחונח.תומהםנו;ולםמורתמםוקיה

,חבהעװףופציתומל...!יתוםצעוםחר.הה!ירזכאאוהםנ-תוסה-הזהןורחאהוארונה

אוהךא.םנימיולומישויףא.וללחימולכםהיניע;ינועוןקוזלבסתחתחוחשניבליה

--שביהנקרוצכלושמרחףיניאלו.ווכלןביאלוףולחי

וקלדגמהשארמ
ל

ןשיתאליתלחמםנ,דעינדועיכנא.םעפהרשע-םיתשעמשנןומעפה

ןעדיןכ-ךשחיוולביבסמןמשהראשתאהתעךהלי.יניעליעונההזהההכהרנכ.יברקב

,יסאויבאבוזעל,הלראשימיימרכתדרלודלחהתא:רועלןוכניבגח-ינאו...יתמשנרוא

ייעד.יתויהאויחא
י`יערוימו

האוריננהי-!דכקה-יערותומה-יחא.המרהאימא,תחשהתבא

וק.`תומה-שרעלעבבושיתוא
ל

וליליייתויהאויחא.ולכאייתובא.ילביבסמהמוהםיכוב

וקעמשאיללעממ.רבקבבבושודרוייתואהאוריננה...וחנאיווהנייעדו
ל

ימעפ

.םידכקםה
־וועדשא.ןורחאהטבמהתאתואוריניעהנהזלעמילעירידועארונדאסיכבו

התעתבתוכהידיתאהאורהיכנא;םויאהחצנהתועורזבדרביתואםחינהבירוהילעומיבי

!ההא...המרוקתמיכירקרקתאו.בקרי'יכיבבלתאהאוריכבה;םיעלותםורתןיא

ןבידועמיכנא!םייחהםימיענהמו-תומהארונהמ

ןתומלתכלליכנאןוכניכ,יתימר

אלמיכלדוע!ההא...!תומכהנשהרשע-עשתןב`ימולעביבאב.ימיימדבךא

.םייחהתרמה
רקב__דוע

התעהנהו-!יתצפח!יתצפחםייח!םייחםייח!הה_שמשהרואיל

ן...יחוררצקתוווסהייקרוע.יברקבועיבי,ורמחיםייחהירמח,וששציתומצעוידיופפוד

...םימידועבאבו.ילאברקוךלוהתומה.הה.תומהתאהאראהתע.התע

ישפנבו.וברקביבבל-ישרומלכותמ;ומתופסינוינהו.ינויערלכודבאהנההתע

ההלב-ימלצתוליהבמתונומתיניעלוברעידיתעהוהוהח.תוםלצ-תכשחוהממדתוררוש
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...יניעלהרקיהנומתעיפותהלאתוהלבירחסלתוניבמךא...הםדוןוכקר.רבק,ומפתוארס

י?ןאמלוש.איהךתנומתה

דועהחדנוצק.אושדחפםעפהףסויכהכימתרונמהתיה,ונתורפםלשהרשאל

ן`ד`ב!דינהלעיגהותנוכתמהררושּפהקפסהתאזההרצקהתעהךשמבו,םינש\טאל

.השדחהונתרישדיס`תאתורעתה

ישילשהםירפסהתאתירבעםגרתהנשםירשעןבכףסויוהבימתויהב

םוגרתהיפלע,לינריוולודגהימורהרדושמהלש"הדיאיניא,המיעיברהו

תאיארקב,ו;הפוריאתונושללכלרבכהמנרוח"הדיאיניא,ה.רלישםהמךרעשינמרגה
,היפילאוהכומלאיתגנוכתהו-ותמרקהבריעצהררושמהרמוא-תאזהתרבחמה

הכרקליבלתאיתברעו,םדקימיבונלויההונידמחמילכמהדיחיההדירשהוז,ונחפשליתאנק
ותואמיתונמאהוכרעבלפונוניא,'היודמתוסירה,םשב,ירבעהםוגרתה."הכאלמהלא

.וילעאוההלועםיברתומוקמבו,רלישלש

-,הלילע=ריש)המיאופח
ירישבהרוסמההדגאהיפל,וגלתרפסמ(ירופסרישוא

ריעה,הריצילששוםיששתואמעשתםיפלאתנשב,הברחךיא,ינויהםורימוה

אב,היורםךלמ,םאירפןבסיראפ.הנמקההיסאברשא,היורםהרוצבהוהלודגה

התואליבוהו,הגיליח,הפיהותשאתאונממלוזניו,ןוייאישגמדחא,םאלינימתארקבל

וייאישנלכומוקיו.ותדלומ=ריעל
ן

םליחםעורוציו,דשהסאלינימתמקנתאםוקנל

,ץעמלודגסוסהמרעבםינויהושעיו,הדבללולכיאלוהיודמלעםינשרשעברה
ינב.סריניםיאהדעםיהינפלעםהיתוינאבוגילפהליחה=ירובגמםישלשובםניפצהבו

םהיביואובשיבםבשהב,הלודגהחמשוחמשיהכרעמהתאובזעםינויהיכואדהיורמ

המר,ןוניצ,דחאינוייובשיכ,גגוחןומה:הריעהוסינכהסוסהתאםגו;ןויץראל
:ישנאומנרשאבהלילביהיו.הוורינימהלילאהלןברקלםוםהרעוניכודמאבםתוא

םגדהירחאו,סוסהןמםירובגהואצי,ןיימםימולהוהניגהמסיעני-_,םתנשתאליחה

ויליחינפלםירעשהתאוחתפםירמושהתא
לבתאברחבםינויהונרהזא.בשהן

,הזהארונהןכדההתאו.היתומוחתאוצתנושאכריעהתאותיצה,היורטיבשות

ןמטלמנש,היורמיפולאמדחא,םאיניאראתמ,סוםימי"עםילשוריןברחונלריכזמה

.רוצבתלשומההרידהכלמהלהכפהמה

ץדמו;תירוקמהריציבהארנ”היורמתוסירה,המיאופחלשישפחהםוגרתה
,”ןויצתביריש,לשררושמהתארבכוגלםילגמ,הפיהםיזורחהלילצומכהאצרהה

עףא
םיימימהינידישהירחא.םיאבהוירישבומכחיעבמוהלקדועהנניאותפששיפל

וגתורפםבהנושארהםעפבןאכוגאםיעמוש,ןהכהם”דאלשםישקהםיזורחהולזייוולש

,לשמל,הנה.וניניעלםירבועםיריכבוםייעבמתוזחמו,םייחוםיפיםילילצתירבעה

רוראהסוסהתאםינבהמהיורמינבתאריהזהש,ןוםפינןהב-,ןוקאלתומהארמ

:וינבינשחומו-הדיעה

(1`,ופעצרודמדבאמםבעןתָאוןוניניעוזההמ,הךוא,עסמךא

;ףחרמ(יבנוב.םומהלַאןהכלבוסניפסןולאל

,ופאשהמידק,ותשםימ:בלב-וכילעוכלהםימיאתאזהארמל-העש

(תוחלצםילעףַאםןמהתאוצמ,םצעשםישורגואעםךע
__

.היורטחןםירה

.ורבע(3.בערמתולוח(2.רורככוללנורלפק(1
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ףרירבאב(8.דיעס

'יאישססיב?סבה

(1וובהרכנומישאךםיריךַאםכממ

.וענםירבשמום:שערוומיםזכפ

ייכזּפררטפיווסלאמגודםושי

ז:סחניפתומשהבלרזנ

השמלםנושלןזמםעורנ
'שממלוימס'יללאוולש
ייעו-יצּפפדיב

ז.הָאךמלי
ה

כדבל
ל

'ירויכםיכפ

'הפסאווחרבםשובלםילוכש

'ורסויומכסיגויואספא?םיכפוהו:

;הפוציפוצסבוםלושמייומלצ!

ודמלקבדומימיו*לוברערקשל

,ועיפשהםשפנםירוטפהיגויאשיי--

(ווחצפ,ועלךותזעםמךתָא

ומזכומצע

אללוקםעשונא(פםה

.ועימשה

לפרעבזיקַאלרסמב

(”ץמשלעדבמ.ובמבןמסמלש.
”?לכ”לציצומעסווא

;ץחמובוברה,והושעםןעילינעב,י

(ותינוכמודורתבומעמבירירשב
שאר,ראוצ

(ּפבומייבבופיקההןזבן

(ייוםככרדונרופלשימםכש?ילפמבו

המשאבומירהוללעממרוען
(10ורשקוילעםמורמומקמנל

;רבכוםילעב,ןהכהודע:אושל

.ורעפםהיפמ”?8ףשלש

.רבדלבויאל,דבואפמדבשװָא

השובמלואש:קמעבצעמ
י

זעונהםיבע?דערמלוקןמע

(11ה:מרתלמאמבםםשךיברפהדשבו

.עיריהענןוראןצםרבםמובתמ

`

יאוםיפרשהץיברהמו“

;הרבעםורמדעהתנימשדקמ

'יערכםיפירןוילמלילוכוםש

בו
ל

.סממיתמנפההמממיאר
י

רזבָאחמ-עשרסוכחנמחןףַא,
*ירפא

.רענתהםילאלא.דבחלש
(ייזרמעמההמומלע.התעמתָארָאנ

.ורמערמא”!הריעהאבי,םוסח
%םינויהיריבותומו,ןקזהךלמהלביהןברודונלתראתמה,הנומתההרידהמדוחיב

,

.העיעתהתובבמתומאהריבע.םשי

(טהתמלםידומע.רוצוקבחיכבב

;העמוחהםינמאתורפעףקעמ'

.ותבשאלםבתומהבדליהוםורמוי

--~ורמועתותלךוועךמםיחירב

ולתלערמעדועהזךלמתריבב

;עיגהםיבצרעתויפלתחבזמ

לע
וי

,ולצתשלולב'תובעץע

(!תעינמבברחותבס:םילאצבו

יואפקמיםע?
)

,ועךמתוכמה`תַאמו

;םישםווכפש.םזמזלא.ינפלםש

ואבה:חספיפםיפויכ

טס.היפברווסללכ,םורבשעורהוו

וסיכ-ה.7.תואניקנע(6.תויחאמ(5.ורבש(4.םרב(3.םילגהתצורמ(2.ןואנבואשני(1

'

,,ב-2

רמה(12.םאלתםתוש111.וילעורשקש(וס.ויבריופיקהםרשבילקםוםב(9
לעו,הוורנימהלילאהלשדקומהסומחזאהזבןיקאל

םרכש,םיללצהבטנ.ןהידיבופיקה(18.שנענןב
.הטיבמהחורהםוהי(16.הכלמה(15.םיתחיוםדשחתאעינכי,חבזמהתאהסכממז
י'11.
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יכ?רטקמםפםַא'הפארהשיאתאברקלרליה
הינימשההָאך%יל

וחינהוינימירךםףַאטע:ליעמבןרירש
.ינילפדועאל

'לפלפוחופמהזרשבשכו-יילוחיהפזּפיַאהלַאיֿפהפרקפיכבהלרלהש

ואותמקנרובחלףכלךהקיהמ
ונינש

זןרובבהפ
ל

."תובנרפע

בשישיהלעהסחאל,םינויהאיבצמ,סוריפןיעו

יירוסילשמישארתיציציםָאךילשה,ביבסדלפהחפזָא

'םללשוברסקלוויבל,םנווכל
וילעןשעבדועןבהימיןמ

נרם:ותאאבךמוםַאירפלפנהבב;ורננ

ותלחמתאאפרלרצקתהיסוריאפורדייב,ףםוי=הכימחכונם”רתץיקב

,םסרופמהרצחהכאפורלצארוזמשקבלידכהנילרבוינפםשיו,הנשונהרא,`חל
'ץ”ץ`

תוסייה,,המיאופה:ספרהב,ם”דא,ררושמהיבאקסעךכךותבו.ןיילניש

חזמסופדבםסרפלהכזשהנושארההריציהלעם”דאםיבחהברהבהאב.הנליוב'היורט
,ותחמשבברעתהרעצוהגאדשגרםנםלוא;ןוזחבוהרישבוילעתולעלדעונש,ודמחמובב

;ריעצהררושמהלשהפרחותואירבלוקיזמתיתורפסההדובעהיכורכוב

בתםצנהלתמו...בותכללומעלםנםילובאולה!ריקבןבחןהמ

־ףֿפָאףמ?1115'*רקמםלזהיתםָאבשרשל?זֿפלאהכ"12?הרעמ
יכףַא?םישנבחןהמ,םארפחןהמו

'

(ּפשףֿפערועבוחפמ

ףםויוהכימתעיסנ

=תוניעמימםשתותשלידב,ןנורכצלאזלריעצההלוחהתאחלשןיילנישאפורהו
ףרוחהימילבבשיםשמובושבו,הבוראולולעהאלהלאהםימהםלוא;הפורתה
.תאףםוי=הבימ,םידמולמוםימכחהאלמה,היסורפלשהריבה=ריעב.ןילרבב

יויבהכמבו;הטיסרבינואבהרדתקהלעמננילישםסרופמהףוסוליפהארקש,םירועשה

ריעצהררושמהערותהןכ.תוהלאהתוריקחבוברלשהקומעהותםישתאהצרהויבאל

ימכחםעםנ.םינושתועוצקמבתעדףיסוהותיבבו,שקאזרואינשםכחהלןילרבב

,אוההרורבםימסרופמהלארשי
והוצעיםהו;םיבותכבףםוי=הבימאב,ל"דשוץנוצ

.'ןויצחבירישרישלו(םיינויחםיאשונה)רבנלאתבירישבוזעל,

;םשו,ץריניירבתוניעמהימתותשל,ןיילנישתצעב,ףםויףבימעסני”רתץיקב

'ונממדועהתפרהאלו,בושרבגתהלהלחהןילרבלובושבםלוא;ותלחממעמהלקוה

'ןכלעו.ואצוהוימיו,השונאהותלחמלהפורתןיאיכררושמההארזא.ותומםוידע

,,ולםיבוהאהותחפשמינבתועורזבתומלידב,א”ירתףרוחתישארבותרלומבריעלבש

כםיפיםירישלשרקירצואותאאיבהיב,וירוהתיבלףסוי=חבימבשתוקירםידיבאלםלוא

לשתיתורפסדיםנולביצהםש-אפרהלותוקתהדבאםשש,יםורפחךרכהיתואב.

ולשקב,הירבנההירקבהלוחהררושמהלעןוממשהוםירוסיחורבנשםימיב.תומילא

_________

ןהינשתרבחמ,'שר`תפש'ריש2'הז'בפלרםלהתמרהםגאול1

5'י'1
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יריש,רפסהתאןילרבבףסוי=הכימבתכהבכ.הימסקוהרישהתונויזחבאפרמוג`
'

.'ןויצ'תברונכ,ץבוקהבןכירחאוללכנשםינטקהםירישהירחבמתאו”ןויצ

'ןויצתביריש.רפסהתאהיראויחאלהתנמוינפלחלש,הנליולובושבז_
3,רי:בתבב

בוללהםיזורחהתאוילעםשרמ,

ונילתאנ'לַא-יתאבההמהארוויוראמהבכעןה?יתָאהןלםולשה

ןוימהרונמלעםסלילאוצמל-וניבָאינחלושםשאוצמלי

('יוויצחס-המשיליתרש...יתאָאמאלףַאהמשהב

י`
תאתראתמה,הפיהמיאופרקעבליכמ”ןויצתביריש,רפסה”!י`צתביש'

ריש,תאוירוענימיבםכחהךלמהבתכ,הרוסמהיפל.ותנקזתעלווימולעימיבהמלשךלמה71

ותנקזימיבו,תימלושותבוהאל"םירישה
אלמה,"תלחק,רפסהתא-

רוננהו."םילבהלבה,לשמשהתחתהשענהלכתאבשוחהושואיותוקפס

האלמה,הנקזהןיבו,םייחהףורבשוהוקת,הבהא,םתאלמה,.רעונהןיבהזהטלובה:

.הדמחנהמיאופבונראתיו,ריעצהררושמהןוימדלעםשורהשע-שיה=לומבולעונ,קופקפ
1

בולתקחשמהאירבהלכש,הפיהוריעצהךיסנה,המלשתאםיאורונאהנושארההתיצחמב
`

'
.'תלהקמיהמלש.

וי:פרזנש`תוהמבךַאםךלשוריוןויאריעתומךשןיב
,ולעול

לעןמךל:ךלה`
ו

;ובצוייבתעהוהאלםמךנןרוע;םמשםנ

.וולשּפכדלץצמםיוסמוכלעובצועהפיורמסמסכנ

.ובשחויניעשרהירמ?םוילמי_.םרוּפהָאנבםימולעימיב

רמזמה,ויבארודמשריש,רישה=חורבםנןנוחםימולעןהאלמהורשואמהךיסנה

,לשמל,הלועאוההנה.ויתוזחמתוממורבשיגרמועבמהררהלעננעתמאוהו;לישממ;

;ביבסמהארנהרדהנההזחמהלעףיקשמאוהו,רתשה=רומעתולעב,ןובבלהבוךהלע;;1

.וסיקשבויניעאךונררהתעמכלע,וקמזבהרבששיהלמאיללאוא

;האבשןילמלרק,ףחשהָאפֿפאיה;םירהףופ:(תונשמהכלמו.

לַא"!רלאשארל?
'

,ופיטבלבףוצורוככירתימרדע”קשרדארלק,

.ףאשתואשנ,הנומווסנכנ.םירצמבםירמשהםתפשבםייונמ
-

רקויזָאובהמלש'ףרשי`צ!ףַאייהמר?המלש*

_יב.

שףַא'עשר'52אל;םחרךשאר 'ץי

י

,יילפחדעלןבהפיי`יָאקפרמה־ירצּפליבלהיהקלב!ייבלקי

םוקבםלמיכפםושתושמנהמ!וחורהמוההמ.
לחָאזָאוב
ו

.עבו

י

ןביתירקןיאשךיסנהבזע,הבהאלוםייחלץיקיםוקיהלכשתעכ,ביבאהאובבו

,_:
.ושפנ=תבוהא,תימלושתאהנושארהארםשו,רחאורעיב,םיעורהתונכשמבתבשל`

.רהש(2."ןויצהברונב,~(ב



־::כ
יןוזנבלףסייהביס

ןיעויזלםםויבםימלשםא

;סיוואןאצהעורןונכלםרהלע

,רעמחורהכחאובהלימהשיה

.םישחהלנובםימגפםלעבללָא

,תובכשושכעראשכףַאומעזָא

'ז י

ידלםםיצורלוםבי

,המראוחורתימלושתָאתוערל

ולפםםוילַא"יםלַא

ירסל”חוליפמ-הבוי:יכ
י

םיזיע

...תכלשבולאיהרנרלרגממו

.םיעורה=תכוםבותבוהאםעתבשלרחובו,םיבלמ=תוגמראבםאומךיסנה

וטרס?שושץב"!ןָאתורמצןיכ

"יושעיופםיפונוחפסםש

יטרפורפהננערהכ

ווהליהו
יל

ַא
ל

<יזםיפ

הבכשהתימלושםעםשהמלשו

.;השקבהונימיןהשארתוכזבר:

והבמורהרמשוטקשה`ףַא:`בס

י

'הפשוםלושלוםימלָאלםמםכ

והםםרםםיכפשב'םוזיַארבוס
לדַא

ב
;תנמבחנזנהכחארבדיו

יהםזנםוסורםנענ:יםםכל

-.תככורשרחםיריךילהכשאיה

'םש”רצקלםה,הָאכ
יישיוהוונהנותימלושינא

סינטל?חיכוה'רזנמו

'וטנהנחמםנםכנרקיםרצנ

הסורפהזחמםיבודרַאהמלשו
והמלכנאיהש-הבוגללעוהימו

,זילעהךיסנהו,םינשתורשעוזיאורבע

.ולכיהבםימשמבשויה

שיירלי!וזםוךַא`יופצ'םראפהלכ.הזכבוהו.לכיהרדניב

סםלטַא33131151:פרט

-__.

1
)

.תימורדהור

־הםּפשיםיםקשלדיםםיקישמ
יהםםואיהזָא”ילםָארוםרים

וםוּפפחספםירומסירםלןיב

ולע:אלוואשםשל:לללוזזיב

ז:זונ;יןמושרהמיוהמלשו

,

.לעממםרבקסשבדווףַא

--

!םיפופסץע.וולוזלללכחיש

!יריַאפאנלַאעור.וםיםםרםנ

*םורלרהמרוא,תוררמאלשכלו
וריעגבאללַאהכהַאםתָאאללַא

יסיירטוהל?לבזבהזבו

נהרבכעומעליעמכםיבע

עירבףַאםוה:רובכלוקעזבכ

תובעץעיםלםןיבלכלכיםרם

,םינובחמשמהאיההמלשלרובכ

;םףךףרַאםילַאירישו

־וםיּפובצפבהכחאתמענ,תיפכהמו

.םירישהרישאוהדורןכהמלשל

,שלחוןקזךלמלהיה-רמזמהובהואה

בםש3921
.:ילשברעבשוםבל



35?סרההונתךרפס

'ירודמבלייאלטיוילופיילסלזפרעוי
רַאריבעמו!ויפמ;תמצעהשרפריכהלווחצמלונ
־

לבב.שמשהתחתןוביולמעקרהאוראוהו.םייחבםאומחורח=אבנוןקזהךלמה

.ןוילבודועכקרדךאוראוההפיורדהנהזחמ

:תכבירממ,ארקיכלתמהכמוביכָאמירלךלכ...,ארקךהמ,

םרואןה,"וחרוכתומ.ררץבקראלה
--

רככיכ,םתומ

-ורעבי

ו,אכיכםורתואבצדקמלו
ה

לךל
--*

”זזתומהאלםאםכריא:יהוימו

תורירמאלמה,”תלהק,רפסהתאבתכו,ןקפסובוצעףוסוליפלואהיההמלש

הרוראההלאשהתאובלבדילוה'ירזכאהקפשה,.םייחהתולוגסלבלשןכרעלומבו
החונמךותמתעוגה,ותבוהאהזבמלעדמועאוההנה.ויפמדועשומחאלש,"?עךויימ,

תמחנמאיהו;הלםירומשהחצנה-ייחבהחטבב,םיברעהןיבתעקושהשמשכ,בוהצו.
:ללמאהבהואהתא

יכהבכ-ומהמלשותכשה,ידודאנלַא”

,עיפוהוימלעבלמלריג;תכָאע

יתתנו
הלבשץיצכםאהפ

-
.עדוויימ,המא,באכמרמלוקבו

”!עקרלהלועםאםרָאובור.”תןמ־לַאתוביתשכלענבםוריחור

תושעלותומינפלוהוצמאיבנהןתנשתעב,רסומהךרעבקפסהמלשליממןב
אלא,וחורתולעמבאלםדאהלשויהודמתויולתילוא,אוהבשוח,עדויימ;דסחו:ום

.ותיוגלשםייעבטההיאנתב

,זיערפו'הלילצביצנה::תילואועבנוולריה:רזמםינםייכרי

.ריכמהששםאוכבלכדהארינ;וישעםעיהיוקרָאךזָאילוא

רכשםג`ליאו?יחשהשפנה"רפדביאש`רתא,הקרצה=השעמבארשאעצבהמ

:בירצהלןיא

,תער1ןוכשמןיאלדאשכםשילוא

!עמושןיַאמהכמבהפםויהשקו

בצעלבבאודהובלמריכהש,הלענידש=הזחמןקזהךלמההארותומינבלםלוא

,ןקפסלבו

חומלו:ץראלעםיקישותשכרוחזּפ'לַאהנקמיחרםַאל”`פ*ףב

.םירבאוהרימשםורמכםש;םינשבםירטמק`ר=525לַא`כ

________

ום`ב`ב$רישפט:;הרפריה'(1

עי
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תורוהל,,ומצעבררושמהרמאשומב,איההמיאופחתמגמ

המבחהו;ותומבםנתומיענווייח:תהנםדאלליחנתאיההנומאה
םימתריעצהמלשהיהשדועב.”ותירחאכווייחבםעונלכמללושונכילותהנומאןיאב

תוקתוץץרא=ייחברשוא=תולש,תתנולינ,רדסךאםלועבהאר,ויתובאתנומאלעיחה,
הרערע,ףםלפתהלורוקחלהברהוםינשבםכחהךלמהאבשכםלוא;תומהירחאחיננ
,הנמאהתאתישפחההריקחהולצא

ןדע=ןנתאךפהוהנקזתוילוהאבדקפשהןוגינ

לעיחשםיטעמהוימילכךשמבתומהםעקבאתהריעצהררושמה.ומלצ:אינלםייחה

('שפנה=תראשהבהלענההנומאהבהנוילעהותמחנתאאצמו,ץראה
;

,לדתשהןבלעו

,וזהנוכםלוא.םייחהןמחוקללשמבוזהנומאקוחל,הבושחרתויהתירוקמהותריציב

זילעהיההמלש.המיאופחלשהתויעבמתאתצקהלקלק,המצעלאיהשכהיוצרה

ריעצהונוימדשםושמאלא,'התיההנומאוינתמרוזא,שינפמאלוירוענימיברשואמו

ואצמםגוושרדםירעוסהוייואמו,םייחהועבטהתוארמלבלעםסקפחורזאךסנרעהו

ונררושמבשוחשומכ,ותמכחבורמאלםייחבךלמהסאמותנקזתעלו;םקופסתא

.האולמולבתרמםיפשבה=תכםמהרסוהוויתושגרוררקתנווהקשתמחמאלא;םימתה

ץקשלווילעץופקלהנקזההררמןבלעו,וירוענימיבויתוחבתאירמרתויזבזבהמלש

.הדלונ-ורתורומחלבויניעב

'ףסולהכימלרחװמה,.ריבעהוךרה,ץרמנההניעטבהמ`אדפהתברסצמללככ
רררשמהי,תשכרנהמיאופחתאםגרתגרבב"משעשוה`םכחה.תואבתונומתהמכבו

.חלשאשונבאוהםגשמתשהגורפ

תוצרמנותונמקתומיאופעברארועליבי'ןויצתביריש,דפסה

,ך”נתהירופםמתוחוקלןהםנ.הנושארהמרתוידועתומוקמהמבב

רובגהלשוחור=בצמתאררושמהראתמ'ןושמשהנקנ,המיאופהב.הנורחאהדבלמ

לב.םהיהלאןונדחבזמינפלובםלקתהלםיתשלפהופסאנשתעב,רועהימואלה

כהמקנה-וברתונרתאץפחקרו,ללמאהרוכבהבלמוספרבכתופיאשה
וינעלמ

-.םכתשחנבםמאלראןצלאקבחמ,םמיעבאבושוח:אל

ברצקוחצווובןגעלאל

יי

םיר:המרמאל,רמיבוחכאל

,

"המיכהרופיכהפמופיילףַא

.הטישפההמכש
.'ןושמשתמקנ,

מעומיתרשייב:ירלוזָא

%םלושקרסהללאוהשמבו

י!םעפהדפקומ”:לַאלַאללוכב

.םינשהםיךומעתפלוירבבו,םרקחרקל'13רסָא`ףַא

..עוברהז.דַאחמהדבלבו

־־־־
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