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,.ונכטהתביש,

.('1839-1887)הנאמ(ר"יצמה)?ציכרד?

הריעהבםיינעםירוהלט"ירתרייאשדחשארבדלוניכציכדרמ
;'יבוקשודאר עתומישרתרותותוקוניתלםירומלתישארדמלמהיה,השמ'ר,ויבא.הנליוךלפבש

העודיהתיהו,קושכסריונילכתרכומהתיה,חרמת,ומאו;םידבקלןבאיתיכצמ

החפשמהתיחמלוקיפסהאלוללהתוסנרפהלכםלוא.קאזרק=השאותינלבקתינרגתכ

.םיבששמחןבכיבצ=יבדרמתויהב,מיגאלופהדרמירחא.בחורבהתיהש,הנטקה

רחאמרזעשקבלידכ,םיקחרמלודדנותשאוהשמו,הריעהיתברתיןיבוירוהתיבףרשנ

ץיבוקשודארלםידדובהובשהנשרובעכו.היסורבגנבשתויבולוקהתחאברגשםהיבורקמ
.םימדוקה.םהיקסעמקחודכסנרפתהלםפיסוהב,שדחמםתיבונבו

ונבלדמללהשמ'רלחהוא

,האלפנ(והסיפתבורשילכשכוידומלתישארבדוערענהןייטציו,ירבעבתכוארמגוהרות.

.ארמגהוארקמהלאךתקושתבורבו.הרומתרזעילבדומלתהירבדןיכהלול.ןואאצמיבדע

,ללהלתפיודיובתכהיהתיב=ףלאבותכללחהךא.רפוס-טבשבךושמלםגךתקושתהלדגןב

.םירויצרבצלוםיותתוותהלהברחםג.םירתכרשקתואותואלכלעו,בשוהפהשעמויתויתרא

.(2"םינדשםיעוצעצו”הרדס"

םוקמרלאצמאלשאלא,תולנהללתהיבצ=יכדרמלשלודגהירויצהןורשכה
אלןידעהושלחהרענהלו,הודפנתונצמקכםגוגייטצהםיינעהוירוה.יוארכחתפתהל

אלו,תיבביםויהלכאולכהיהאוה.ונרעמבאלווידגבוויתונוומבאלהחוורםושהתיה

בתוכש-דליינדוע,.הנטקריעןבלכינפלםייולנהםיפיהעבטה>תוארמלעםגגנעתה

.רכינהתישאר

.ויוהניישל"אידילעתובותכההבאכב"כתודלות(3.הנבה(ו
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הבאט"בציכדרמ111,

והומכעמשנהואהוהרבדכהיחהיכ,חושליתאציאלךאיריעביתבשיי('ררושמה

,לפאהורצהורדחהא,ואלב=תיבתאבוזעלדליןיכסייכ,הגשו”מבהו,ורבעםימיב

.'?(9םייפשחצחורףואשלוםימשת=תלכתתוארל,םינשושבתוערלוםינגבחושלתאצל

'םימיבאוש,תבישיבדומללחלשנ,הגשג”יןבברענהתויהב,ב”לרתתנשב

ולכאמו,ועוצידפרלרכןיאוהרקבתוסכ,ןיאב,בערורוסחמלבסםשו,קםנימב

,םיאנקםישנאתלחנויהתאזהריעבתובישיה.הבישיגןכלהרותלשהכרדב,דםהבםחל

,הרותהילודג,םימסרופמהםירישעהןמו,םתיערמןאצכתוררלםמצעלתלודגוחקלרשא

ודיתחתתאזההלשבמהחקירשאדחאףאאצמנםרט,קסנימתלהקבואוססובתהרשא

,(”"םידימלתהלשתואירבהוםייחהתרותלעותובישיה=יתכבםירומלהלעורדסהלעחקפל

ורי:בתבבקיתעהו,סוחנת=ןושרג'רןדפקהברהליכצ=יכדרמערותהקסנימב

ו”לרתתנשבו."יקלארשי,,ןוחהלרווע=ררושמתויהלהסנםגו;ולשהרותה=ישודתתאהפיה

”הילכת,והרסמולשקבללחיו,והות=למעורוסחממ'השקבואכדגותרלומ=ריעלרענהבש

הקושתהוילעהרכנתנשבו,ליחהבשעיוםינועשהתכאלמבהמןמוקסעאוה.םייחב
"תסרפוסלשותנמואדומלללחהתינחורהדובעוזיאל

ס”תסהירפוסםלוא.(ים
`

יבצ,הריעב
=יכדרמלשייכושיגרה,םיליכשמםישנאויהש,רותשונבםהרכאו

םשסנכהלהסנישידכ,ו'לרתתנששארבהנליולוהוחלשיו,רויצלדחוימןורשביבצ

.םירייצלברפסה=תיבל
`

,גוהנכ,"םימי,לבאםגיםשןשיו,אליימ'רתבישיבלבקתנהנליולםלעתאבשכ

בתוכ-חתפהללכותהפהמבה,,.םירייצלרפםה=תיבתאםגרקבללחהיאשחכו%תותיכב

תבשלשידנבםשיתחנה.םידי-תבחראיההכותבו-וירוהליבצ=יכדרמ.ששל
'

לכוארשאםוקמאצמאםאו;שמשהילןתגרשארנסמלעותואיתרגסו

ירעבןיכתרשאאפםמנרכהפיתאצמיכ,םכעירואםג...הפמובחקאואהמשותולתל

‹ורתהסהבתיסורהןושלהתאתולילבדומלליבצ=יכדרמליחתהןכ.(5"וילעןשילשמשה

תאובךורעלמקושויונפםוקמולןיארשאלעלדגדרעצםלוא.הבישיהתרגפמתחאב

,םידימלתהותואבורעברפסה=תיבבורנםלירמושהתאשקבמהיהששיו,רויצבריהקל

הרסמתאשלהזםימתוןידעסלעלהשקהיהןכ.'החונמבםשדובעלודדוכתהללכוישירב

ן,ולמע=ירפמףסכטעמחיורהללתהשבותחמשהלדגןכלעו;רסח:םחללובאלוויגפלע

.פרק30דעבןועמולרובשלו,םימיםיתנש:הבותבשירחא,הבישיהתאבוועלודיבהיהו

הלידגהלויבאתנומתתאולןתנ,ס”דאררושמהןב,ןוונבלהיראםג.עובשל

,הדובעלשםישדחםייחיכצ=יכדרמלולחהואו.תוקתעהוזיארכשבהנממןיכהלוהראפלו

ולכשוירוענתובשילעהבאדושפגו,רוחאלסיכהאוה.תונמאהיגוגעתוחורה=שפוח

.ךשחותולדב,והותב
1

י
..

לעהלפנתא...ליל-ןוינחבודדנווםפא,םייחהןיראמומתופסשרבצהבתוכ-רנימרלעימי,,
`

ןתפטקנהכיא.םתעילכולבב,ולכארשאןביעטמיחרפביטראתועמרכו.יתרגש,ןכיתורבק
1

ירשאולשוכרלףסבייבבלרשאתעבןשעףודנהכןתפדהבהביאי%ןבימולערשלבןכרועב

ןשיהשיחיתודלישמש?הבהאתרכזמלןויצןתראשהאלוןתרבעשיחהוהכיא?ןבמע
'תחתםירמעכולפנירוענימיו,חמימשהלערקבםרטבימולעלט,האבםייספארע

לעיכנאו.ופלחםג,רפס,ופע.םנייביכבלחמשלםהיתולכשָאולישבהאלדועב,שמרח

.”עמדעריאיתראךשם

.נהגות-תוגורכזבררבעהמיבצ=יכדרמהלעמ,”רחשהתולעב,,ושארהורישבםג ו

1..ויוהניישלשורמאמ(3.רעיילבמתופושחתועבג(86.2תרגא(1
)

יירפס:תוכחישאר

.'התרגא(5.תדווזמ,ןילבת,הרות

י`
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_

־הרםךםושקבום־וָאינכיוא.םיענםולהאוש.יהמובנאושףַא
־

םיעךתומולהותונורבוינופפַא

-ףיתפםָאםירחאלרבעב
.יככלחקלאלםיענרהשחתננ

ר.1'יור___ריוןריר'..~י

.1ם71(רשלבשדק`1%`םךא?,םדיורברשַאהרקמבתוחושו.

ונהַארַאתוכופהת
ל

וריכמיתואםימואתיבורכוקר.לעשלכ

--.ררירקבשיהישפנהננתַאנ,הרסהאלבוטלבהבידנההאירבה

תאוליהצהעבטהתוזחמו,הנליוריעתוביבסליבצ=יכדרמאציביבאהאובבםלוא

נםיפיםסקברתויו

י

יילנלנמויילפרככייתכי«םיביכרםיצעםימרכביםכםי?

בופהלע;הלכללטיםיסרב--םינינפבומב
ל

תונמאצמנףנננ

--.ולךני,ביבסםינולַאתורדשב.םיננאשףרגלפילונםיליתשו

...הלעמהכנהומשריתושימגו ־־־

!יניישרתא.ביבא.אנינמםר

.הידינשושןיבלהנקדבנםש

־

(1...המשנל.ונלאפרמףיפנבב

י

אלרויצבתירקמהותדובערבשיכ,ריעצהררושמהלערוסחמהרבנךכךותבו

;שממ,בערלכוסהיהששיט”לרתץיקבו.םינטקהויכרצתאםגאלמלקיפסה:

םודהץמאףבםמד,ףהךןהועירהתרמאדלַא.בבלבסלב.םה

(2!עימשןולוקיי-בננךיוה-דדושהננ;םולהשיהרובשנרפוסטעץפנ

,יכצ=יכררמלעהלקתבצעובסנ,השקהםויקה=תמחלמומכ,תוברהריתואלתר

פתדובעכקרםימוחנולשקבו,תודידבהתאבהאאוה.וייחימילכונממדועהרםאלש

,אלפנננועשיגרמןמאה=ררושמההיההרלותהתוארמםעורדובתהב.עבמהרדהכורריצהי

י:”ירשאתע,,הנה.ותמנודםלועמומעטאלןיראבםירשואמהלכש

.\

וטלששהםו?ר";י=1רעלבייל.םרשמהפרמ(`513ם`ק`1חצ?
(3_וקהננבדללמרכלע.ןורשלע;םיריאמתואובתירשביבמכהנרובי

ר,ם:לע
.םךפשהצהוררובצבהעה

.רענמ`בכוכמ.שודקלכיהמתננ-ן

--םיריהנמ.םיכנםהבילנהכ:
ייי

;םינשהליעוחקי.הכנהככס.

־.רכסהםהוגיכצנרסתוכסןיכ.סילבשושובלמוהפשכחכ

(4םיַאפנןומקנו.ריצעשארףכ:;ףקשילַאהפ.םיבהַאבוקבהב

____

ךרועמהאראלררושמהיכ.תלצומוניאהיה(הרושה)תיבהלכ(3.!"סה,,(2."ביבאה,,(1

.םיפנע(4.ומומויאלא,(תרצ,קתונרומחקר)"רקהנװאלםיבובזהו,ןורשהולמרכהת*

;.נ.
.4'
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'

הנאמיבציכדרמ

;םיקמנןינשושמתלכתיניעתוריתומריפסבתולצבחתב

%םיערבםיסיסרםיצצונ'לינ`עמד.ףשריקיותמחמלצבהנךתתםת

יםיקזנשלטיאלמםוקמכםיעיכנמ.תירואלכעפשיקוי?זםיקביע

.-ףיככהתעלואםירםכלםישרמ
י

יחסכמץרַאכיקלסריכשכזַא

יויניעהוהיפנעןיבתע
ו

...הנקנדשלבמ.לבההןרעןנופיקשן

`עגפלכלורישבהוושילתהרוסחמהיכ,שנאיויבצ=יכדרמהלחםירתביבאב

ררושמהבשואו.ונתיאלבשווכרבגםייחהץפחםלוא;הלתמו
.ביבחהעכטהלריעצה_

נהרלותהלשהאלפנה"רחשההלפת,תאעומשלהנליוירהלערקבבאציו,וילע

.הךיננָארזנש.יננה.יננה.התנהנלכההתעלַאשדקמכי

'הדשכוהככַארךכלַאשכקמכי'םינכרצשרק.הריכמכהככש

;הניננשתיניצרוצנמלברצוילו;סירהתוחבנמבוהךוטיקהדיפקב

ערוכהפיננהיהכוַאוםךָאזכ'וחוכמהכַא
ל

יבכוכלעורכ

.הנהםדרנדוע.שרגנ-לונףרוע
`־

;םוחינתלועלילכיכלריזנקַא

!השריהנוק..יינשוהוסה1םינכלכזייוולככריארככי

.ןומראה=רהלע,והומכרייצ,ורבחםעחושליכצ=יבררמבהאדוחיב

יכבנבורתתםהםיקמעהרשאתעבו-ררושמהרפסמ-ריחבףשנבודחיתולעונלפעה.

.רההלערשאולדגמהריאה,ליליללצ
.חונלבשנוונתרטמלאונעגה.הסרתהיקיומ

םילנארפעכץפקםלעהו

י-!ישמש.ךלםולש,-.המיתאפלבהז-רודכותוארבומוקממ(ו

'!ךינפרמדאהמ_,ךזהאהתענ/.שפנהלתרסרככנביתימר-הפוחהושפנתוצילעבארק

ךיא~האר;וינפלעועיפויםיעבצהשלשוזפומלפרעבעבטרורבההצקהנה.האר,האר
.עיקרנוהיספאלעתורדהנתונומתבתומקורמתועיריהנערתשת

ררע:אנטכה,המשו

ינוינל!ישפניה-רעי,האלה,האלהםשטבה!ומראתיךיאהאר,רחצרמצכםילחר

םיקנע
אנהאד.םכמיבשומםורמןה.ימוקממינקיתעתלאנוםנ.ויתא.ברליח,המה

הנה,האר.האר!םינפהאלמףוםאנואננלרנ,הבה;הנזלףהלעתולגלגתמהםינינפה

טכה.וילעקםיטאל,טאל!זב!וב!וב-שמשהרודכלעוילגרעבראכקםירוחשבוד

קומעקומעעבטיהתע.ריעהלעןיבורהלפרעה(פתרשחלדעבמרודכהעבצהנתשנךיא
.(4'הזהסויבבנעינעיבשהלרתמאניאוכו,.םךנוירפאןויכחב,ישמש,םולשבבכש!ונניאו

=ריעלבשו,תונייטצה=תואברויצלכרפסה=תיבתאיכצ=יכררמרמגם”דתץיקב

הריעבשבוטהריואהוםתיבבאצמשהחורהתצקי,וירוהתבחו.טעמחונלותדלומ
,הפיהורישתאבתכוא.רוסחמהםעהבוראהמחלמוהדובעמהפיעהושפנתאובישה

%וילעךוסנרתוימהולשגןתש,”הלילה,

.ה"לתרגא(4.ךלשהאושנה-הםמהרתסב(3.סעצװןפװומט.ריעציבצן1
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.1
,.יי

.3.5

לנשקלע.םשרעב_,םוירבש

.לדבכוש,םנרהנש!םור

רכףרלעמאתור,בנןםךַא
ו

י

;רשהווה,זפבויפיעס.בשרסמ:

4לצתכשה

'

שיהותנ.סנלוקלכ

.2

י

.4

יי

.6

ןשילחצםורי
ןףַאיבל;רפ

`,

;ףב,םעפו.רבםוב:;ןכופנככ
'

.וה,רעס'ץעהמדניםלכלָאי

!וכםיַא,ץכםלאננישליבוי.

.תתיתור`רינתורשו'.רויכםיר
...תנשילןיַא.רישןלרה.רקםשנ

םשסנכהלידב,נרוברמפלותעיסנלתוכלהתושעלהנאמלתהם”רתץיקףוסב

בורמרככףיעהוהשקבהסלעהבלכוררועתה"בצעינוינה,ו,רויצל=הימידאקאהלי

%םישקםייחולמעי
'

.
ושיַאינבלבצמהףלשהי.לכהתפכ,

!םימ-ןַאםיבנן.םתכםוחתבותשו.עיפויירננרואהַאלהםשםנםא
ו

.םיברעתריש.ףנכילצב..וריש,עינַאוידשםאעדויימףַאו

,םיאפעןיבםש,ןרעתוחור,ושנר?וחתביתוקתהנילצתאלםַא

'םללש"!פוא'הרש`רשקויפל:”1%ר`זלפ`לרל?תמק?ַא

?םישנאבםשודייילריבםי
הנשושהנידעםשבילייה..
?ףח-ןוזילטףשךירמ

בי-י-
'

וזן.
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.-והמחנתוותבשםוקמלשוכהר,והריכתוובכשמלעךיריצבךפהתמחגאנדבואל

.וחבהאתרועוהיחוחוקתדועיכעומשלוחוריהתו,התבתאוהתואתורוקהלכתאולרפסהו

םירורבעתחי

.העושת(1

םידחאםימירובעכ.הלילבוםויב
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-יניפיקיייי

תאבוע'חלוצוםויהיהיו.ותיבמהמאהשרגתעמחלוצתאתניועהתיההוקתו

הלהיהרשאתיבהתאבוועתוהירילעהנברשאתאהוקתחקתו,ורחםמלגרלותיב

םיברםימיבשתו.התהוגמםוקמהיאהלעדונאלךא,המאירחאשורדלאצתוהעוזל

שיאלהאב
ןקז

.דבואובררוגתהרשארעיהתברקבהתיבההפסארשא,דדובתמ

בלתבוטיהתוהיחתלבשהוקתחורו,ךרדהוודוהלבבבשביבהורבעףרוחה

...העבטיפב
`

הלילהתמדרתמםוקיהלבריעהל(והפשברהשארלעהוקתךלתרחשהתולעבו

לכילבוהור-ץמאבךלייברוציהלככללערבדהו,לעפמוהשעמייחרואמתונהילידכ
יחרפוםיקרקריםיחישןיב.רלחבותדועתםיקהלעבטהריבאולםשרשאהרממהלאדחפ

.םידבעלכמ.רחשהתימורעירפיםיענההלוקו,ףופטוךולהתאזםימשה=תבךלתהראפת

ישועםיקמעומיניבו,םימלועגלשבסיסבמםהיבםירחאישארו־.םיאשגםירהוממורתי

קמעבהאלהו,םיעורילהאוארתיםשוהפםירההדרומלע.םילחנוםימתוכרבו`קרי
האירבהטקשתיבשהרשא.ארונרעסםויתרהממולעפלאצויןויוחה.הלודגריעתנכוש

.הוקתןועמתוביבסב
'

!ביבובמתוחורהוברהמהורע:הוקהי

!ירמשםםיחיבםירשע?המ

ואלמנוירבהמצלב,ץיצלב

,םשוהיממומםילובהרשלב

ן

.ופלח:םאםא,לולתבשחיללצ

.מורןךררואלברבתומהתמ

;םירקיפמאלעעקב?רחש
`

,וגיבלהחלרבבםילקםינבמ

!סַארמףידהמםומעהלבמו

_1ינפואותררועמה,םירבצוהורע

שמשתאצםוקווהרישוהבוי
וםימשםורמל(בורירבשןויבהמ

והמוגורמורוע,םירקתוחור,ורוע

,ולצלציוומב:!םילעןיבושבר

!(3םרחלבמבומשוףורשלו

היעבמםבללםיכרדהושמאםא
י

םסרפמויםינמנםיולמהישקמ
-

ועבמבהממריטקשזהםויה

;ןדָאדועדחפםגרעסלבףלח

עלבותיחשהאלשמארעמםנ

,םורסרהמרא,דומממאב:

בבקיראלבםברוטיקלברובב

תעבונםבלמהברהליפתוי'(4רפווחירבווהובושמומ

ן

-.םיעברללרב:,אבשרעבשיפו

,ומירָאהעלותבםינננןםשרוש

וריחוכומיויבתלבםװֿפםפרב

;וצבורתיםשתשקיעבצללשו

הליובםיפונוםשםירפםישאר

ייקרוו'ירבודםויובהמע

4

,םיאמבקרקריביוורלבאםש

.כיבובמםיברהולםשיללצדוע

.ןולסלדעבמהמינא,רבבו

,עוגרמשרבמורועגויבשוי

.הבישהםשבנהבנאשהבוגתמ

םבללעםרמיורביערכ?שימ
לבחהארביב,דבורלאורוי

;דעבלבלעןיבהםענךאהבו

.קדורוחצגדאןימ(5.הווהבו!(4.:םעפבש(3.ֿפונגגוואוווװו(2.סקוש(1
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ירשלַאקירביכ,המימשוחלש:

--.םביבסילבבלבויתוכרבתעבש

תעמושינוָאםשלילמסלוקהמ!םב
,רחשהימרבםירהרחלוקדיע:

י

?לבנ:בבוע,רובבלוקמםענ:

וילעזמחלש
וי

תוריבוילוונ

,תבבוםמודםשלולתרהשארלע

והוואהוורמרישליקלי

--־

ותראבמיבצבאצ:היפע!חָאם

ועיקר-גוחלעםירקמ

,ופמשךרבעלבלאךורואינבב

וזנובץעלכהויו:סורפיוו

;םיללבוחורוא--תועקבוםירהםש

;הלבמוםתב-תודשסבםיצעםש

`

'וירבדףס?`ארב"לאומ`(9םש

ווחש:ובםנריפסיבביררנן

הלבונםג?ריק?סירםבי

;רורבווַאףוע:והבוגקרבב

בוםש
ל

החתפהבשושלהנףוח

;הבורההרוברלהרשלוהבוב

לוללטיסיסרוסיווםיו?

;ובמרקיחלש?םיאלבנםיגיבבב

יפואוםירצוקמביכרורבלעםוי

,וליבו:ההגהורבתואובתו

דעוהיביבםידמחנםידליו

;ובמב:תודמעלםיהרובוםיציצ

ירָאםתסמםי?'שירהָארָאםי?

;חוככםיללצב:וניעעצמלע

רמהרהדרומלערבמוררנן

;חוורללכויווורקר:

,ותנשמםגםש,וגואנב'יבבסםש

,יצבקודרמילבמעלבושלע

-_וורית:םהיניעקרבלברחַא

:(חורשגרב)

והמוגתמוררועתהוםישבַא,ורוע

זרורץמלאבו.:צנןלבוריובב

נברעדעואבההרובעב,הבאלמל

ירשה?!?רוירסמדַא`ירש
;םלוכ`קוורשו"לאהטא

םכתבבשהבאבמתדועואריתלַא

;םמיעובריהוחהיילבבלוד

,םךבַאתעוהליזפ,שירחלב

יעדויוריככיולוברויפ

ושכורלייסוייָארפיהםפרויא

םסלזַאםו

,הנימאויטרפמו?דוסבולשב

;םיברםימ:ימלעהבהלחלש
5:י

.(ותופעותףםבףוםאתוהודחפתלא

`

!הלבשלבהבוגמו?וקםוויה
,םיחמרותוברתב,אבצ,םשושער

יֿפםבברַאדרושב:ואלעוהינב

,ועושוהםבצרַא!חרמואריתלא

וולחנתםירידאסירובגםשםנ

־;ןיעושעשםוקממ,רענ,םשהצור

;םירומלבדוקשורבסהתיבלא

ן

רששהטוירביח'ילבייל
,בבללָאםישראוננבלבתאשל

הלקאא:ואםויאוב:דועיב
.הלבגנעםג,רובבםנװרבשםג

--
עיגהיכדע,םיענלוקבדשחולצמשרחבוידשתואנבחושלםויםויהוקתהאציהב_

הלוק
הבוהכופיו,הלוקלררועתהרבואו.־יעיבוררנבדחארקבבדבואינזאל

התעמודחיועבשיוראמוחמשםיבהאנה,.הידילערהנבוםיחרפתמקולחאצםיו 4_-_

.הניה(1
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_,ותביהאהוקתהאצמניכהנומאלדניוולהאלדבואבשוא.םינומא-תעובש

'חלהאהיתכריבםימדרכהשואיוהגוחלרבדץמשעידוהילבמ,הילאושיההודהיו
ץראבהחונמואצמיו,רשאוהנומאםתאותאזהץראהתאובזעהוקתודבואו
”םהייחימילכםימיענבוסלעתיותרחא

.הרבחהוהאירבהירדסלעהרמהנולתעיבמ"דבואלהוקת,ןויוחהריש

תברקתאשקבמ,םירזתעשרועבמהיעגפמלבוסה,ללמואהודבואה
ףיקהדוחלוצהםלוא;דיתעבםיברמםימיולהימבתוובצעמוהמחגתשירכהוקתה

ּפישועהרועכוילעודיתאודיבבהב,דבואהןמחאוההנורחאההמחנהתאםגקשוע

,וריםצועבץירעה,חלוצההמביאושלךא.הלצהוחורלהוקתלבובלמוריסהבוונשיו

.(יעורזבולהשעשליחהלככתחנאצמיאלוסיהלאבהנומאמקוחרהשקהובליב

הנעתמהדבואהתאםחנלואציו,ותיבתארשואהוהוקתהםגובזעיונעמטעמו
ןועמתאאוצמלהמדקרבכש,הנומאהםהלהרותוא.שואיהוהגוחהדיחחח

ץראהתאובזעיורחיו,םימשבאוהרשואהוהוקתהלשיתמאהןכשמהיכ_,דבוא
,.רעצווגורהאלמה

ותימגתאו,דימתולצאםיקוחויהש,םייתדהויתושגרתאןאכעיבההנאמ

,והומכרייצ=ררושמלצארתויבהקומעתויהלהלכיאלוזהימבםלוא.(9תוימיסיפל

.יפויההארמלץקןיארשואואלפננגועשיגרמה

ןהטיאיפהתתכ'

רתילצאומב,הנאמלצאררועתה,"םימורגופ,הירחא,ב”מרחביבאב
`תוימואל

ב"סלועםע,םעה=רישתאואבתכאוהו,ימואלהשגרה,ונירפום

יידור.לכאריליילםיצורלעמשוהמ

הנובללובךאל,םךבפַאלבמלוק

בחורישנאכבאיצומםע?ובמבלבבלבאיבי
*

,סבלס,םינהכה,הפפונחבנש'

הבמבםורלב.
-

ַא,םינצבנוםיררושמו

4--.םוללעיפרוחיובבבלבםילסדועןיא

,םיצחהילגבו_!ומה,וניאנוש,יוה

)1

םלענש(תונוכמ,ובגהביארסה

י

1_1%;וחמיתוכלממבררוע;םביגיעהנחקבהיאי
1

,יבבהברהםעקר,וניבת,וארתזָא.

יזובחצנאוהקר,ונימאת,וליבשב

.םבילבוגאםילבניכ

י

ותרויתצבוירואמו

`'

0

,ןוקרהאורההפקשה(2'הקוחב(1

-
א
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=ריעלבושל,הימידאקאהבםירומלהתנועםותב,הנאמץפחהגשההתואלשץיקב

הדשתברקבווילעהביבחהותחפשמגוחבשפוחה=יחריתאתולבלידבהנטקהותדלומ
תבולמהגריעתאבוזעל`והנתנאל,ובךמותה"םימשךאלמ,,ןאמפיוקםלוא;דעיו

אללבא,לרעהלעובץמחתהינעהררושמהבל.תונושתודובעודסחבקעוילעוםימעהב
רישהתאבתכ,ותדלומףיעלווירוהלויעוגעגוילעורבגתגשבו.ובימימלויתפשבאמח

:”ןוימדהיפנכלעיתובאלאהעיסנ,הפיה

--
םולשץחבירוהלא,ירוהלא

!םיקוושםירהןיבהפיעַאושיטַא

נןהבועָא
ל

,םורברוטיקיבגב

וםיקךבבתוצךתולבלבבאשנַא
\

תווחמב'יריבסתיסורסץרַאם

;יסדנהמהליחמבואצ:םירשה

,הנופהילבמוקש:םילנלנ

יםרווַאהולצוילילמסלוקשי
~~

,םירבבוםירעזופמלצב!חאב

'ורפידריחוגיוחוהערתָאשיא

וםיררשתיעירובנ-ורבףיעסףַא

1ופלחכירהמםירבאלבחםנ
-

,,המוהמההמקששיה,לילמסםלאגשיח

%(1הבצמהלצלצחנהבמבהךובבם

יהזפיקָאימיקממשיההורעיחָאם

והלםמהלאירגנםיצרירוהםש

,וימביחארקלהבהאתוערוו

ויקילדןיתרחבשתורוחבתוקישנו

ויבערשהוודלכילבו

ח.וקיר:יםוילבישַאיניו?יוניבו

עוסנלידכהלגעבוירוהםעבשויאוהו,רומיקה=עסמחבכרממונויזחבדרויררושמה
;רקבהרואלותריעל

וקשוםירקמרחשהלא*

;וריאןבהןבעיקךתוצקו

ןופלטיחנומץיקליליללא

.וריאשהומירהאהרקםענקר

.םייפעפעהזוקבהלבלבחה

;םוחיניקרפמרומחךשקמו

.םץםבאלבמ,ףנבלב,רופצלב

.חכבוגה:הרותריש.ךבבריש

-

ו_היד-רישלוקלו
הךלותההמקשה

;םישנאוליקבישקמשרקליגבו

הדמחנהעבגשארמהברישלוקלו

'םלשי`זי?`ילויהלו!ץירמ

.ובשי.ילאמשוינוגימירוה

`302ייבחרמםויו?ורהבוהםרו

ובבורםתרחבשהבהלב,לוקלב

י-.יונםיוירכובימצוןבאב:
-

יס`מ!`1323אבםיקלחלכ!חָאם

!רובילנביבוארקוסיליו?יל

םיתלצמובנועלוקמהלעננךַא

ףגבבשארמהָאיקוקהלוקאוה

ע--1

םינולאתוררשו

םיושרוםינבמב

;וליהצגולעיל
י

,םיכנםנ,תורשםג

(3םינשושחקלהםב

!וליגביבושלַא

.יחורדדועת(2

.םינשושהעורוההמדאהקלח(3.ןומעפה(1_
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התארנש,תואיצמהינפמוחדנוהליל-ןויזחכהרדמודדנהלאהםסקהתונוימדםלוא

=ריעלשתוהובגהתומוחהןיבלצכהעתינעהררושמה.הביצעמוההכרתוידועםלומל

וער.המוגעתודידבבוךרכהלשלקלוקמה־ריואהב,ץיקהברשבהנעתהו,הריבה

:ןוניה-אוהידיחיה

`

יהפלשַאררבייכלַאבצע!ינשמהאנלא,םיענןיב:,אנא

;תבאשנהזבשףַא,ערבחָאןיא;הבגבלובמוהןובשחףצה

,הנואשולבחה,םוקיהלבראָא,ינלבחהמימשזרב?הנבלדא

(וותפתתתומהחביעיקשמוא
-~

(3.הבמורקמע-יל־דחָאםחנמו

הימיראקאחבםירומלהבושושדחתנשכו,הנאמלעםומעשוןוגיבץיקהרבעהככ
,היסאגמינהידומלורויצהתכאלמלעואדוקשלףיסוהאוה.םיתעבשםהילאךתקושתהלדנ

ןבו.תיצנארפהותינמרגהתוגושלחחאםגדמליו,םהבםיקסועהימיראקאהידימלתש

הימיראקאהתקהלברישבקרפרמלאוה.הימיראקאהלשהיגונעחלכבקלחהנאמחקל

ךה,לשמל,הגגח,1883,ףרוחהותואלשםדאמח”כב.היתוגיגחלבבףתתשהו

יל“רלירגה?לשאהרייצהדלונשתעמהגשתואמעבראתאלמםויתאהימיראקאה
:איהההגיגחהימרפתאונלראתמהנאמוג

י'

:בודמעחירינתונםיגצנוםיחרפו,םיידעירעבומשקםיאשגהוםימדהםירדחהלכ,

וכותבש,לודגהרדחהיספאלכלעםיענלציטהרשא,ומקוהםיםרםיצעםג.םיספא

ידע.לאפררבצהירפ,םיאלםבךםויכו-ךב,יםירויצהעבשוםישלשםעלבקהארמלוגצה`

םעטיפלהיההזהרדחה
ףוסבו.(8היגולותימהלכמשיש-תובצמםעםיקלטיאה

יימררחה

,חתפה
הבוצחריצהתנומתרקיםיסבלעהראפתלהםםוגתה,םיברםינצגוםיחרפןיב
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