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ך.״

•י•
י

הבלבםותה,הזמדבכדחאםעטןבא

.;הבחבהנמטהזדוסי,הדיגהאלותוא.

פי#הךשע,עבשןבאוהו:,םירשע?תביכנא:הדמאיכ
',סיגפקובונעי.,םי.?;ליגממאיהריעציכ

/־

./



יופעמךילאהפרהג?הנא,יבףצקתייכהיהו י

;ופאיכנאוינבאת,ינאהלב:רמאיוינזבי.יכ
יכלעפאלהזהןכךשהםנןכלע

'י

״,המואמ

-.המוקתילכהליהתאליכ,ותאצבהללקיו •••ן*•י-ן-

י־>1י■*•*

,ע_יפוההל״בורקמויתחתרחאו,ורבע״םיתע

,ע.יב,ךתור?ת,דמלמההןכדעהשענאלדע

יי
,תואמחמקלחויפםידומל'ןושלול'היהןכ
;תוער'לכנתהאל,דחכאלרבד.תמארבוד
,הבבושהתאזינפלןתחויפבאביו

הבורןכהתךלומריעלא.םעיתברריעןב
ןאצוךנברחוס,תורוערכומןתחמה:רפאלרבךד

,ןוהלכבו,םיסכנבורשעבד&כלחת,

םינמאמהדנהרהומלבהזיפלארענהלו
.םינוקזןבולאוהיכ.ויהאלבמויבאבהאותואו •••******־*■?.

י•**
,ץעהבוטו,דאמ:זפהבוטםייאהו
..,ןיאכודיבובוכלכ,וינבתחלצהלש
־*"•י

!יי־▼־1:1*¥־(

רעזפטעכאיההעריכותשאילולו •ן

יןי־ן•1▼•ן

יילדךלי?שז?וליחתהלכיייהתע.יב

זהעד״הרותימתא?הנעמשי.יטךא
,האכנהחורךאוםויקלבשפה,קעזת.םוהנת



,התאטק1דעבורפכיףסכףלארוע

,התואידירותקשהל£לןתמבחב(הלרמא)תאו

ייתביניעמשתול,לבתבהזמבוטןיא

!יתארשאהזהחלוצהרענהתאאניחןכ

,דן^פנ'ינכרבתויניחכשיתאליכיתעדי

-!זןללנבדןךוב;לדהיסיכםגהגךש,ית^חנ

םינפתפךתראממתערצבוהץוטהכמלע־שורימב

;םינשיםיך&גמבהלעוכל,הלותבהבללוירבלויהןב

םיש^ךזנושארלע^שארהקתנב:הרבדףאייתב

ןב
!םי#ךחםכחתויהץפחהדמלמה'
,םיכפשינויהיימדםוקמבינאיבהל,תובבחמבשוח

!םיחבטהרש,ןאצורקברחוס,תורוערכומתיבלא

!יתעבשנישפנב:ינוא^ןכןחבטתלכךא
;יתעוגאלהףצקו,ןויזבמ,העמשאתאזול

תוטמרמהשא'1ליכ"יעצפלע.חלמהךוזדועו

9

?תומלצאינילדראיב,יקלחםיעגנכןיבםאה

י

.

והימוהתויתפתוליסכתשאךתענכנהדלא,

?ה^יצאלוא#יתחתוילסכבהזםישא

לכוארשאםח£התאהנמתורופסתאלה

לבותאלטבהםתכוילח,דימצו־הדעצאהדעאיכו
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איייקלחהלאכאל!הה.
!ילהתא;תאז׳

דיבישפנרועלכ,ה;התאלויה
*

ף^זי.י9ידליי,,ןכך#התאשרנתו
,

טעמםג

יי
,ףיעיובערוכרדלבשיו,ויפלאאבאלן

,ט^יחרהמוזוגנםיתעוהלאהםירבדהיחא

;שיאלהנה;אל^ו1עו,שמחוםירשעלתונשלה^גל

,וסקלאלףסכעצבוולמעזרשיאםינכךשיה
.יחתפאלהיתותלדרשיאדע,טעמטעמיוטקשוחנ
',התתואלערבדלדחאבללעאביכו

;הת1אסאמירוחב,הבאתאלןמלא?הבר5ך;ימ?
•,םינטמףררוחב?התחקלרישען3להמ

י

;םינבהעבראםאלידהיתונשיכ •

י•ז~דיג'״:־״זוז:

,ומאךיםינשיבןיבמהםיסוסכתולותבהןה
,.ומייוסאנלבםירשתבכרמלםבהקיזהנקזםא

יואשמתחתלכסאשונוא,םויק;ותךוכעלרכאהףא

,האנואניכףא*,ןתולבירחאתולנתכהןג

,ץראהםעתלדינקזל־^ובלופנלןלרונ'הואנ
,ץרשכןצקשיבו$ברוחבוערבםואמעדירענהו

,וטעמי.'םהיתונשדועםא,שיורנואןמלאם3

;ויטןמי.םלתב,הלאכתולותב

(4•)"'זיי

4

,

\
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םידמחמולכו,םיזראברוחביכהאו
-!זםיךכרמוטףע^דבךהלבלאלי

התיבדאדחאהםנאבאלןכל

;התא^לוכיאלו\השןפההפר!;תארכזזדועו.
הצפחאלדי8£מי"הסאמ'ברערזיברכז

ה$ןנסחוימב
,השיפנ

,הצצולתהתעדןיבבו

א^רןןצמריעדילן
,הדובכל

הנוצךלאלבךקחךמו

הזבתדיחיןב
״

;הנאותאצמתהיהןויבאויבאיפו

ןאצורקברחוסתיי
,והארקתתומלצ'איג,

,והנבתוחבטותואו,אריתותשיאינפמו

גךיל^דוערבדאאל:ותמחברמאןכלע

.ךלגי£הנילכתו,ך#פנאצתוניחאתאתוארלדוע
־

.הטיבהןולחהדעבתולותבהת2בחתוברםימעופ

?התעצלובןהקוחרות12$ובאובמםינכךשהד^רש־דמ

,היבאתי5לאךלוהחרואהתאריכו

וענ},קפדהבל,הפאשהחור
\.\היפיתפש

הלהיהןלךשןבאלוןפדשאלידחפהדחפאושילןכא

יאבהז.הנהףסכתו^ה״וא,ןימןירחסמרבךילעקך

,םינפהת^פי.לע.'והלאשאהב־^יכקצומייארלא

!םיןבהמבםא,הלועבינ?.הלותבשאר:הנער



,הצראתדרללחההנואגו,לבא£היל!;השפני

,הצ9#ולשז$ליהתןפבאכ:הנמ

הארמתמשנו״רהמהינפלעםיב!;וצבקתה!תאזל
!הימיוכלהםיניעמילבבהכלתאהלחההכשממתלחות

•

,ופיקהםינששלש>,הלאומכםימ;

;ו£ינהאללגרהרובע.,ההבגההבניירבודו

הדועמ,דתואד־ואךאלןכךזעהלהארתה!'םואתפ

•*,הדובכוהרשע/,ה;פילליךמתאעמש

•,ליתונש־יפםמםגונממדחכנאלךא

?!
ל

-.הינפלתשגלירוחבורענםעאל'״ובלברןןןכ

!םעויבהזהכיאוהמתוחמתהו,יחאוטיבה
!םעפהלכאתהןנריקר:רשאתאןפ!יתארי<

,היפמ־ירהריר'ןמהזהקלחרמדוע!הה

*?היצץראבשפרימאמצסאמייכה!ךא

,החכו^נהלותב,'ןק_זתיכףרעתשקהרעגןב

;החרבומעמזארשיאל,רת^תוברק1ןו,התו*עלפשה

,והזבתוםעטירבדחתנ!;,הסאמברןברענ

ויבאהתן?

ןב
,והתחתהלנצההנשיםישמח'

,ותט^אוילע/התמ^רבכאל,םיךעשיבעדונבר
,ותשנבזלהןבךשההלדימןתהזתא



^
ןץ־$ישיודןבעזגמרטח״

.,חצמלעץיצבריאתותרות,

,חצנלוהובהא;הישנא,ם^יתברהלליהריעבובשו־ג

,וחש**לובנוושאר,לבהתוכולהתבבבח

*
וחן5?אלףסכ״ףלאבוירפס,אוהלדאלבג•

דח:ףלאהדע^ועיני.ותיב־ילבווידנבדבל
דהאםוקמבהלודנוהרותיהת?אשןיבה^שעהשאו

ןןמאוהרשיאו
,הלעכתאזרועטפושוברל*-י

.הלענליכלע_יכועדיו;וינפתאםןמדרההירובעב

,ברולוידידוערוחבכ,.דשאהתאריקוהלו

די▼די:*•1־*.׳*

״!ברקםויבתורחבו,ןידםויבהנקז.

,הנמלהיםעפםלוהבו,וירבדתאהרענההעבש

,הנניאהתע,הפלחרשיאבהזהתעיכהעדי
■?י־▼:▼״״•־•זז־־מ••*:י־

י

״
,תחתמםוהתיקמעלאםימש'*יהבגמתךרל־יא

הן&מידבביי
״תחאםעפבוהושע.לכותאל,רבדה

,היתותפששפחתהץמאתו,היפשיחכהר:חןכלע

חיעע.וקיהבהעמךילנאו0דליש'ה)!?יתלפנהזהמלתה

?ח!ילתםישימחןבל!רישע,תבינומכהלותב

!?חכ^לאתויח?יתאןיחהמ?יעשפהמ

העמ#אאלהפרחוהצוחהאצאץראהתורזעב:יתרמא

יכהתנמ
י

,י,האטחויעשפילבשחן,#ארםילא



,יפקוחש.רוטאאלםא
ןסרברוצעאאלו.

,ינושל

ינוע״לדני.אושנפו,הנצופחתינעלבלקךצישנ

,ןדנל^לעהר$אדמחתונבןיביךטאתחת

הנודאו'ילבתוכבמ,תוננחתהלהנושארהיהא

,םחנאויבוזעו.,תפלדוגא',ךלוהלהכבאוכב

.)שחרי.ילא,תוט־לאה־^שב,יקלחתוננוקטהןיב

.,עבאתוי0•ל^ויויילונ^'י?ל'ם<יאים^

.?יבבלתאולחקר.ירודתאןתא
-

י!יתאטחםנטא!יתאטח,היהאהנינשי־יולשטל
:

ן
•1-1־־ז;ז•ז1־־.״:־.־י־•:••ז

זיייאצייבן2פבטיתעוגאלו?תמאםהר־גאלהטל״

הירבדתאהיבאןיזאה
יןביו

:רבדיוובלרחסב

•ירבעתהתעאל!יתברצפהתעאל

!יבואכמךבואכט?ינינאךיבאאלה#

?ינאתהזחט,ךיטולעיטיורבעזךא

*חירז:ךתולביפסכו,יתרשיעיכלאלתודות

ןלול
?וךיךיךידודהתע.םשיישנאמיט,תאז

ןי#ברוחבוארענלאםאמ
זירו-כשיתךתבהא,יפד

יירבשתדועםהיה?יגנעתיתבפהלה

,לבהינויערךמטיךיסה!הובגרבדךלבר

ימוק
!לבחךללפ^ונדובכל.ךרואאביכירוא

י*
•*

*.
־

••



.:הלחירכאעשתאיהףא.הןנעתהיתובורןנתומכח

?״דראשקפעזדיישארףוכאיהזימ,בךתשאסנאלה

?יתרצונאלהלאליכיכך^עך>ילימ

י

!יתראפתתיחשאאלו,יבבלםערשאכ־לא

1יתלפנאלדועיכ,ייליגתונבןועךת
י

,יתלחניליתראפתתרטע!הרילש:

,הלפאאלהרואלכיללןןאלרסילב

!הלסרמיאלשבד,וצמחיאלםילולצסיט

חילצהוכרדתאיכןכד^הבלזלי?הכ

;חיבשההרענהתמחילג,ןושארהאוה

,הרענהיבאתיבבהמהמתהםימיתשלש

,הרטמהתאאיטחהאליכ,וכרדלבזעחמשףאו

,רבדמההיהדעומלםימ;חר;רועב

.רבח:יכרמצה",ותליספלרב^ימק;זאו
-

ןנובת:ימ
?אבצ,ךתרובע:לאחפסןיי1רכאה,אופיא

פ'עדיאללאםזעואןימ;תוגפ
,הב|מהישינאןי

,הךשיןלנרבויךן;צרצרךיא,ט^ארםיד;ךיא

לבל
יהן

הרההשיאןט^כונטבהןבגבובג

והילע״היכ״המש'ארסייבי•ט^יאלשראתיכהרענןכ

?יהיאיפויםוקמו,ןחןןינש;ךרדהזיאעדתאל

י

-



־,היניעהטמחשתוא,המימשיהטיבתםא.

.הימעפםישתהדמבוא,תוליאכהילגרהושתםא
•

,הנטבשיחבתו,הידשקומצתךיא,הוגרשיתלןיא

',הנטשךהי?{יומדמוערבדיהילבל

,השךואמההר^נה״תאזםנהבלהוזחרוא?
-.המולבירחא,הירוענשדחתה״'היפיתוברה -

•ד;1:
:

▼״י—יוןין״־

,הוק::ותאצםוילרוב־לע.ריסאכ
״י*

,הואתןהאופרליודשירעלע_בכושכ
*

.הלייחוהתאזהלותבדעומםוילןכ

;ידלסמבהלועברה'תאהארתיםוי

ןיאו.ףלחםימיחרי,דעומהרביע,ןבא
,הדמעשידח

^הךל^יאלהתוקת,רבדןיאובת?מןיא,
-

1הנמתעדהאילפ?אובלברהששובשיש

.יהנניאעושילשלומתכ,הת'נ#הדדנ,תובשחמהבשיח

״תפאושחוריהנכשמיןולחביאיהו-דחאםזיב

תונוימדהם!לע_השפנ,התירחאדוצ?
,תפחרזכ

ורב!;םתיבינפל',ןוקט^תשהבכרוםייםום!הנהו
*

,והטןהיניע.>"ונבקיםןהבראבםירבע

םי־וע^נםעםינקז/תולותבםנוםירוחב

,םהיגפלעהחמש'תולהצמ
םירשוםיך^זמ
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ןככדחאשייאו
,םהייחאןןסונהבכרמב,םישימח

'םהילעשאר'אוהיבובהתנעוינפתרבה• .ד-:ד־*־1־־ז־

.לוקבורבע
הממךלזןפהנטעמטעמו,הלומה

-!המש-וטלמנו!קעז,היניעםתואהנדבאתו

הין#כ
,וחתר

,יקילדההינפ,גדיעךההין5ך1ע

,הבהלכהשאר'קפדהבל
,וקירבההיניע

?האבהשיפנדעתאזההדרחח־ה*?דחפההמ ז▼ז:-־*די־־;-•••ז

!העד;,לבתאז,ןיבהלבות-אל?המןע:

תתכאלמתושעלהת:בהאבםתיבקשמןב.הנהו
,והךוגמהפמקוחראלרשיארישעה׳:־ומאלרפסר

,ה־ץכה....ריעב..בר/דחאןמלאםעןתחתה-

הריעצה(הלותבה)ותבתאהשיאלולתתל
,הלומהלוסבהפךרדורבעותחפשמואוהו

י

-!הללההברהתירקב,'הנותחהתאנוחלי

יממצמץראבדיבהינבאמובנהךועשיהוהתשפכ

ם:תע״יש'הרענזזבלתאובה*,הלאםילמןכ
!עומש'ועמשםיחא?הבואכמבבואכמשדו
יבהלותבלע

י

...עומדעמדתןיעלכ,הלבנהלבא
הךוהןתוצוחבורשבתלא,בוחרבודיגתלא

.;הדודמההרענהלע,םירבעהתונבהניכבת$

י

ו



,הך!חבהתיחפהתובכרההילצלצאושלאלהה
!הדימיברהתאהפטח,התרצהרענההבשייהטשיכ* זי•י־ד־.־י:ד■*י•—י־:י־י־י

,ע.יקרהרהטילפרעו.ןנעמ,שמשיחרמרסברוא?

;עךפי_ורהזוותלתחףשחםישי״בעזהלעייבעתפ

היל];יןרןנברה'רואיבהבשחב,תאזהמלבנןב
••י•הירוענ.ימעכזחתאשוניהתו,הלעזה?פיירחש
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לנרההוהאיביטאלטאלזא}•־הלאלכתאהאתןתויחבאל
סתאךלהתהלןכירחאו,וחאםינכושהםישנאהלאר3רתמת

,םתחמשבחומשלוםתרבחבעעורתהל
אצמיהכוהכןיבו

;

יקלשפנדדוצלםיברואהםישרחםיבהוא
לאוהאיביהז,,הזכ

תוניננעומשלהתמשתיבלאוהליבויהזו,־ח^מולכאמתינ■

הפו,םישוחהננעלעננעתיהפ.תופפותתומלעךותבםינענ



ודיךשמרשא?םיסיהךשמבו,ט׳פנהעושעשלעעשע#י״

אליכ-הכדעהחונמה-תבותדלותךפהתת,-םיצצולתא

,הלאלכידעלבהזהיק!הדועהיחי
,ויציקמתאאוהץיקיו

לכוםינפלשינ־חרשאשדקשנרלכו,ויררועמתאאוהריעיו-

תורתומלעםדקימיבוש&נהלעפתהרשאתורוהטתולעפהה

אלפלהליהירשארבדןיא,ויהאלכויהי,םדאהינבתונונעת

,חורתרומלוא
:הזהךפכפה־ימאיזאו:אטחרשיאןרעןיאו

הפךאו,םולחבוימיופלחהענימהק1ר>וגיבשבזאקריכ

טאלדחאךרדבודחאןפואלעקרהמשןיחא}ההפךאץיקה

םינפואמםינפואלעהפו.תודבכבןטקםלועךלתבבוסטאל

םייחהאשנהבו,םידיבחרםלועבבושוץוריהרהמדעישינוש

ןפואהךותבןפיאהדועיהירשאכו,םינפואהואשני
לאזא,

.וכ^_יתכללחורהיהירםיא
-

.

קרןננלםינפלעדיאלרשאהזהיקנההחונמהןב!יוה

יריש,םיבהאירישהתעןננמ-הנה,ושרעבויחאלזנמריש

םוקמהיכ!לבהףלבנ!לבתיובא:רבט^יתושתוניננו,םיבנע

ןננלםראהבלתוטהלםדיבםימסקו,וירתימתאו2שמ'ןמזהו
י

_;ונגוכרשאכוילע
דלץרזפ׳אהנטקריעןבשייכ:יתיארתאזדועםלוא

זחואהתבהאבאיהו,היקנהוהמחהעבטהיכרבלעלדנרשאו

אלהנמשץראכןכא.ובבלתונורעךיתבהמכחהינינפהערז

,רבאההי״עלומעיאל£אםחלאיצות
חימציאלודילויאלןב

שרודוגנ־אותדלומםוקמישאב,םייעלשינמעניעטנאוה■םנ

ינבלהמכחהו,הזשדקערזאיצוהללובעייכור-משקבמו

תוריעהינבקרםהלוחקלרשאלבתהתורתומראשכוריע

םינימטהםינינפהיו־תמתאעדויונניאודבלאוהשגו,תולודנה



!הלסםינופצםיראשנהכו.םאיצוהלבללעםשוניאוובחב

י

הישנארשאהלודנריעלאןמזהאיביהזהשיאהתאםאןכא
י

למזןפהלםתבשחמו׳,םתועורזלעםתוחכהמכחהתאותש
ילערהומלהובשחהפרשאתה/ויכ;תונטקהתורייעהינב

שארלהומשהמש,םדלח
תילכשו

ןינקו;ינעלכל
הנחקפתזא,•

לומעייבוהתפתווהררועתהבידנהותדלותוהזהיקנהיניע

לעהערזרש*ערזהןמרמחירפרשבלוט׳דקיליתשאיצוהל

דערשא,הלאהםימיבוילעננעתהוחמשתהמו,ובלימלת

ףיסוידועלכהתעו?.והקית?יווהקינהלדשהצלחהכ

ריעהישנאויילעוממותםייהמו,אמצרתויאוההנרקינהל

ןיעב•וילעוטיבהםהילאואובתישארברשאתאזההלודגה

ךשמיו,ולאמשלונימי;יבעדיאלרשאילפכלעכתנעול

םיליכשמהו,דובכןיעבוילעםיטיבמםנהוםיריבכאלםימי

םירבכתמוםהיתומיזמהדשבםינשושטוקללוטטושיםעב

בלולרשאונורתיבאיהו.ותמכהרזנלתעלקמולבירקהל

,ביבררהיבזכולבתה/זוכופהתמעדויונניאוהיקנשפנורוהט

ינובנבןלוירחאךשומוומויבםויירמויבהואאבצבךי

לכב,זןלוהועמשו,םהיכלעשארלוהומישירשאדעתער

-.ן״ראה

חלוצהידיבןמזהוםוקמהונ>ינרשאלבנהןה!,דוהא

"רשאםסקהאוההנה,תעמושןזוא^םיברעתוניננבחצנלהזה

וןרדםיב.םושלםנדודנקיחרהלםדאהינבלכוכשמיוירחא

רשאב,תולודנהםידועהלאףםאהלקרוהביתנםיזעםימבו
םאו,הליליסיסרםינינפו,בהזרצמילנאםשיכונימאי

תבתאםיאצומההמכחהירדענםנהמרםיברתטא3ייב
רחאםרטתאזלבב;םי^רתברעשב0אובירתאהחלצהה



,לכרסחמובערבהנעונתפיפלאתושפנ-חילצי
רשאקרו

י

'ןיאםיללמואןוסאמו.ונלבינזאהנליצתדחאהתח־יצהמ

ןימאהלונשפנינתפתןכלעוע:משסןיאורבוד.ןיארפסמ

,דשאהתאובוטהתאקר,אצמנהלתנריעלאונאובביב

לבנ״לעןנננהחמשירישוננעתוניננו
ובאתםאםלוא!לבתה

תובברת:מהיכוניזאהזאםכינזאוחקפתהנומאבויםידידי

ןמזהךא,םבתכידענםיזילעהילבנו,לבאלאםיארוקםילבנ

,ורעזי.רשאםוקמהלאוהאיבהלרבנכ/ותוטהבויפשכב

טעממיכןימאהלהתפתיר#אידעתספהבבל*תאםנףינחמ
םסקרשאוחורבלשומהףאו,הנמלולןת;הלאהלינילבנ

והתימיקפט׳בםנםא•זאובןימאהלשוחייכוהעיניאל^ןמזה

טלמיאל,לבנהולןנוכתהתלצההתבץראיקתימבםשיב
יי

רשאםוקמהדעוימסקילבהברוסאוינפליבשתבלמ-דועי

ולןיבה
י

,רשאהלבנלעננעתיףלאמדחאןכומכו;

עיונעתיםיראשנהו
ל

עבטמרשאךא,רסוחהוינעהלבנ

ידתאשיאבםלכםדאהינב

(ןמזהטבשתחתורובעיתע>

םאףאדימתואיצוישדחינפמןשייןכלע,תושדחשקבל

שארמןכתםויהונידיברשאלבחהלבנםנו;שדחלעןיא

.ינחנעםנםיררושמוננהוניתובאורמירשארישהו,םדקמו

םי^דת,תופילחםישדחתמסימננמחךא,םינשונםינוכנה

•-!הלסםי־קבל'

>ם^־תברריעדיליינאסניתכפהנוייתשרחתהןכ

םוקמ,טיטעמהישנאוהנטקדינ7לאןמזהינאיבהרשאירחא

ריש,רעצמריעןוננ־ילבנלעןננמיננהו-התעירונמ

יתעדיוהלודנריעדועהרסוהםרטרשוהרבכרשאןשונושי



יאלוםינשיוציקיאלהזילבנלוקל•יכיתעדיםג•
וריעי

'יןופהנדועו,םימדרנ
ץיקהבידבליכנאולוקליכ,אוה

והדינתרש!*המאהתרישלוקלקנויכיתמדרנתוברםימעפ

ריעלבנלוקלו,־ושרעב
*

ימולחביתיאררשאיתדלומ

*-.יתוציקה

ופילז־ה,י&פהיוימעטתאינשןמזהוםוקמה:הה

...י•!•ינאםנאוהםנךפהנ,ינובצעיוילבנתא



X01 ן)0800מ^י0£*0^6010ע7ג־x8.0ימ*4
£00x1., 110 60x1. .10 ג80'£,7ן)01ז1>,ע01י0ן01.16

ט׳61.1x03'3*]6*60:1£סטמ3£1ו81.^8.^3?—38,316

-א0181.1ן)י66ג1011ט6מי066ם00ע68ט0080
118X1. 110.1[0£007£. 0x8500X6 60X1. ,י0.101?18

0.3£116[06
.x0^)00X1ג10^0?;0011.— ו£'Xמגג76^3^£(^

00^0^110X1. 378018761"£• 061)8611 ^480X8767"*
30}^103&36803.?331681[13.1

,x0^חסמ
ם00,^4^טמ11

000,1.1^6^33£,1,1.136018051;18!.8<1/<1#X0867{!ג
150^,^7X6^11.30, 3X0 0£38, 011 ^^1010 ^1*^0—

61*133ז07'81£>00081018.

(£6ז1102$.)

הכידההשארבקרו.בורעלהטנטימשה,דרשויה

ץראהלעובהזןיעדועםישהלדמעומכועדונדועויתובקע
ואסכתוארלוהנממדרפה^וילעערו,ותלשממתחתרשא

ןוכנ

םירצוקהירחאמ^שןקזהילזרבהנהו:הלילהתכלמל
ירחא-

תהקיורגזט׳חךבלחקדקתאםויהלכט'מצ?1ברשהכהךשא

תתלותיבםערטיאהלאהיתחתבשיו,״עז;זיסיסרהאלמנוינפ

חורה.וברקלאחצחתףואשלו;קזינמתודבכהוילנרלחונמ

ריכאישארבו',בשהטיארתופלחמלעהלאהיפנעךרדהבשנ

םירפצםשרשאןוילעה
וקונתנ■הרמףימיענמ.,וננקי״

ל

דחיםלכו$וענ.םנודנ,דבלכ,הלעלכ:ברעהרישהנירושתו



/-71-
וי

דבכטעמכרשאשלחהןקזהינזאבועיבהסילאלאחולהת.

.שפנןוחניוהאתשמבשיםירבדורמאןיאבו,עוסשמ

יאבתונמ*ישנרוהלאהלצתהתטעמותבשירחא

.ןילמברוצעדועלוכיאל,םימיהריבכתומצעבןמשכ

הרכו)ןתיימירעונמידידי!יצ^ז:רמאיווהיפתאחתפיו

תורותישנריבלךלהמהיךיא,זוזאתלוכיו(םיגזאהולאךל

ויניערשאשיאמיכנארעבאליבתעדיאלה;םיענרלףלא

ידועמיעושעשאוה£זתאאלה.וביטמתבוטתאריכהלוחט

םינומט׳הז.הזהםויהדע
י

רדהב.ביבאהתאיתיארםימעפ

תעםעפבםעפיידמו,ןזאילהריעהריצקהתעתננרו.ונואנ

התא0םוחינמהכפתשהילעישפנוותרובגבשמשהתאצ

ךא..ךיניעבתאזרוע;טקתו,•תייתהיחורתאוילצויסחמתייה

ףיפנעיללצביתערבשה
רמזהירפצתאדועתוריעהו,דבל

־ננעםהילעיתננעתהו,םימש־־תרכזינעימשהלךילעוננקרשא

םוימילארא.ןיב:יתרמאוהאולמוץראיתתבשרשאדעהי*

״ץרינמולק?הלאהםימיהאופיאהיא!ההךאיבשומ־תבש

אנאש,,ידמחמאנאט^—.ףועיץתכשיחזנ,ופע,יפלח

תומיענ'עומשמודבכינזאוףנואנדרהתוארמיניעוהכיכ

ןה:□דאהימין^הימיכאלו,ינאףומכאליכ״ףיננונ

ץעה'
ותמוקהבגיתבףילתירוע,ועזנץראבןקזידועלע-

אלותקנויוולדנבףייו
י

ו£ועיףועי.םולחכ-םדאהו,לדחת

ולדנבו,לדנוךלוהאוהרשאםירוענהדעתודליהימימויתונש

ןבאכאיההאובברשאהנקזההנהו—הכוהבןפיםרט-

-האשונלעהסמעמ
חורינפלםירהץומכלקשיחוילעהצפק

תאורצעיויקרוןזוםוילאםוימשלחי.וחכו,ותפשאמתשקןבבו

ילבשורפעלבושיו״ותובשיוודמעידעענרלעןייטםכלהמ

־־•יז
•



זג
!

.ןבכזאיתדקר.רשאיניעדננליתודליימידוע!הה-.םישמ

ינפסףילעתכסבאבחהלףחרמצלעיתולעבו,ףביבםםימאר

בכורכיתבשםורממהילעיתטבהו,המעיקחשב•הנטקהיתוחא

יחורינאישהתערכוזינאדוע.רפעלחוזשעלעםימש.

ויתוקנוימו'.ארונסוסלענ•וילע•תבכרוךעזנמרטחילתורבל

החולשהליאכוילעץורליתטעדו.לילחוםילבוחלקמיליתישע

העורתהתורצוצחוינאהמחלמדובניכיתימדו״,לולחואוצר

יתעקת,ךיררושמתקהללערישהח*רגח;ידמםנ;ידיב

תוניננבחצנמיכיבלביתרמאו,םמעדחייתוערהוילילחב

,בהזהתעהפלח!ההךאהה״בנועורונכשפוחלכיבאינא
״

רואטעמכיכ,ירכועבהתיהאיה\הנקזה:הנקזה.הנניא*הפלח

ןיאיניע
,ינריעיאליפוילכ.ידמעןיאינזאעסשו,יתא

תומלחכירץראדנמלכו.יפאלאהרוטקחלשיאלחירלכו.-

דידיינאשןכלע,יתעםנינאםניתכפהנדאמהמ,יכחל

^המוהרשאהרמזהרוהתאךורעדועיתעדיאליכיתודלי
וחשיו,תורשוםירשלוקרועעפשאאל.יכ,ךשארלעמינזאב

י
ריש.־3תונבלכ-

-.י;פל
!םכ;אירוענוימולעימיםכ״יא

י
תושנרויתתנתע:הלאהםיבוטהםינושארהםימיהתא*יתרכז

,דחילעםירוענהתשקןנוכליתוליחהויברן5בוססונתונוש

יושאץחמ,בללאבלמליכשמדובנכםינונשםיצחתירילו

לעיכבושחלהואנינטע,הרטמהיתאטחאלו,ינאיתעלבנ

םנו.ישארלעןוחצנזדרזו,יתילעהחלצההימורמיפנ

אלוולומלרוצמקזחהיהיבלויננישהלירחאףדררשאץחה

רשאילינינבדננתראפתלדובכלילהיה,המואמעצפנ■

•דובכהחכביחננעתדתזברםימעפו,םיפדרנאלוםיפדורוי.־(

רשאו,ינא•יתיריד0אםיצחהתחתםקנוביתמלשיכ.הזה



ובושיאלהלאהםימיה!יוה.■האלהוףסםהרטמההנה:יתעמ^י
ועלבירשאכרבעהןמזהילנןיבועלבנו,חורבלומדק,דוע חוריפמםתצורמושיחיר#אםידיתעהוםיוההםנרהט
יכםהינפלםירבועה;םדועואר־אלםאףאענרודמעיאלו -!ינאםנלדחארהמרשאכ.ולמח,ושפא,דחאםנבש
יוה

ךבםייחהלכיכףדיבםסקהאיההמו!ינתרכע!הנקז יכו.ומלבתואתנשהךתוא.וכיב;
ףונישי
-

לטנכומלףנה
;ונאםנאצמא.אלרשאכ.םואמתחנךבואצמיאלו,לו׳־זו
,ימעטתאתינש,יתאצמךב'יתימדרשאאלויבםנתדנב
יניעתאיניעושנפתעהרמזאדוע.ילושחכידחיישוחו
,םינ8נשויההייחל!ולחיםיריפסיכיתנמאהו,יתשאהנח

הנחלעתופסונ.ותשדועהבהאהםדואותשכהלילכחו
הנבלבחושמ—,םסוקידיהשעמןבאלםפכו,,קיתעבש
!הרדהלכופיאהיא!הההתעו;המלצלכילהיה-נלשה

דחיהלאיתשואןתואורהילוכשחואוהדדשםנמאףאה*

,הדנוב,תאהמרמ,!הנקזיכמחךילעךאןיוהזונחק

המהתעו״,החונמהלעננעתהליתרמאףאובכןה!תדדוע
עדיאל,היצבףיעהתחונמוןקזהתחונמאיהתחאןךתחונמ
ידתשגפרשאהבהאהםנו,עושעשלכןיביאלו,ננעילכ

ןדדכוינפמתחרובהתעהנה,ולנרףכךרדמלכבו״ויענימיב*
ורשבתאםן־הלףלאינמדחאטינרםנונממלדחתו,תשקמ
םילחיםונחנארשאננעהתאזהןןקזהתרקבםיאפוקהויקרועו
!ההאזהזהםויהדעונירוענימימהילע

החונמהתאזןיז
םלועתחוגמ-התוחאאובתאתרש3מקקד,הענרםהתאזו

•
.ןורחאיסויל

-



אנ'חלס!הז!יםויהדעו,יתודהימידידי!יצעהתע

לכלעננעתהלוךיתואלפנלעאלפתהדועיתעדיאליכ,חלס

ךחכזאףחככיכינמסםלענאלןכא,וידחיךלורבחשםעונ
תחת*דכנוינינוננעתיוואלפתי,ינאאלפתאאלםאו,התע.
ךרדהוזקוהךילעעיפוי*יע-אבהץיקבםאו,ףיפנעיללצ

-
.ותודליב־(ןכרוקחשףלצב,רשאףדידיילזרבףילאאוביאי

יכןימאתאל,ותבישימיבןנואתהוחחותשה*יןתפוחתחתו

ןשייוץראהלעדועונניאיכעדתךא•.•ן^מיוךתואחכש

.אט׳נורפעלאופעדחיףרבזתאםנו,םלועתנש
התעו-

הנשתןונבלבזראכו.םימילאחותפךשרש!ךורב,היהההא

,ושבייףיפנע,ולוביףילע,תואמלםינשירחאםאו*־היים

ךתמחנתאזיהתו,תוכיךעמו
ףיצב־ישאהמהםיבריכ-

...-םלועלדקשדבזןבומלעו,ויםח
י

.
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שופתביבאהימימדחאםויךלהתההמלשםכחה

5האירבהתראפתתארוקחל,רעיב,הנאוהנאויתומיזמב

דעבוזאהןמ.םיברשאלמנהןינתהדעוםארהדעשעהןמ

יבאתואלפמתוארלויני$ועבשאל,ןונבלברשאזראהדעוחוחה

ןרי־זוהעיבירשיאעבמה
:לוקב^ר^יוםמותשיואריו:לככ

*

ירקהןיאדעתולודנהשועיםילאלאףיזעעםובר,ךמ,
—

־עבשו-ןקזלוחהדמערימאשארגהתובעהלאלעםש

יניכעצבהמ״:רמאלהמלשםכחה.לאארקיוףצפי^ו,םימי
א

התאהתומתןבןהזרוקחלאי^חאלו,המכחהשקבללדחת

;•םלועליחאוהיכםילשומהורמאיוילערשאףועהאוה(*

ץעמלכאאל.הזהףועהיכ(.ול״י,ט״כ3ויא)ואיבמל״זי״שרסנו
—."וירוענושדמחיהנו?<ןלאלכ3ו,העדה



לו!הנאצמתיתטו
ו

ךאןטקעניבאיההזוואאוצמתלוכי

תאאנלאש:תחנתרפעלעףמעדחיהנהוהבףיניעףיעת
הנהוהםדאהינפלעיחיכנאםינשייפלאהל:ףדינאויפ

זנעוניושלחיםכחהו,בואכמףיסומתעדףיסומיכ•יתיאי•

ןמשיח

ץעירפכלכאיואטחןויארהףיבאהגה,ליסכה
םשתומהו.וימיםיצורחטאריווברקלאואבךאו,תעדה

ילעותדוכלמ

י

יבנעבןודבאהמכחהירפבתומ•ןא:וביתנ

הרופשרושמיתמעטאליכץראבימא•רשאמהמותעדה

דעהאירבהםחרמיתאצ"ענרמיחיכנאו,קזהנעלושאר'

םינשףלאזא.יבהקרזהבישו,םימייתעבשםאו,הזהםויה

ינתיאלוירוענושדחתיירחא,רובעייכלומתאםויגיניעב

י-הבושאןושארה
;קזליואיוה,

ףלאןבםנליסכה•-םכחהוהנע-י
,ויפלאבםייחףסוידועלבו,רענונרועהנש

תולכסףיסוי

.ויתובברב
אלה;םילועלהיחתותמעטאלתעדהיכפמםא-

-תופךאהלאהםייחהו,ךייחי״ופעייחו,ךלר^ביניעקד

רוכקרתאזהץראהיכתואורהתוריניעויניעםכאהןבא

(,,רבהאיההמכחהו,רשאהייחלףרצמו,חצנהננעל

לןכלעו,רפעהייחיניסתאתרהטמה
א

*שפנענימאלוףעית

ייחומתייכובלוילעבאכיאלו,המכחהאצומשקבלםכז^ו

םנוהפככנרשאב-ושפ*בןמאנדעשדקשנריכ,םירשב

ייחלאהנכילויתומהיכ,הירוענכהיבאתיבלאבושלהתלכ

,אהיטשי)ךעסרנכףורצאוותכ(•

'(;*כ,
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.:יתימא

.-,ודלוהםוימתיטהםויבוט. ז•*1ד־

י

״•
־־

.י

.הנשהותיטה י•״־•די־

(איסורחפשמהקחפה)

*י
**•

ןטבימואתםיחאכדייזוחא
־

ז״ראהלע•וברהךוי־ה

.וכלהתהרשאבוכלהתה-הנדהותופה-םינשהםימשיבאלמ

וישיו,םדאינבתונכשממהק*רראלתחאהעבנלאםאובדע

יהיטויה•יפנכתוטמו.לילהדשבמורנ.ול,הבזא,חונלהמש

ובשיםישירחמוםיטקש-'.הלהםוקמהבחוראולמלעוצנ

החונמהשרעוהלילהעינהדעהוז*אתבהאלצבהייאםיהלאינב•

טאלבןייפהערזהךמיבאשונכו,הנעהךאלמםקז#;הנוכנ

תואנלאםאשתוםבהבשנתישירחחורו,המונתהערז

ןשיהוהיתועורזבםהינציושלבהחקלהברע״הגש;םולשה

ומא.ירשלעקנויהדעוהטמלעןעשגהבשהןב,ובלכ

ערו>וטויתדויימשפנרפ,והודפחכשיחשיעלעבנוע

-.ופדריוםהלכםתנשרפנ.,ושירתא



מיהלאךבלא״בש,והשעמתאהזםולשהךאלמתולככ
ללההלעיךא-:רפאלננעדדוךותחנ־ע3שוילא־ומאיו.והער

םתכרבאלה,וציקיםימדרנוםינשיררועתםויה*ילצמורחשןב

.ינורבקיבוטלעחאכוערכו,אבתילע
בוטהמ!חאה-

בוטהיכאלמ,ונחנאםירשאמהפו,בוטתושעענצהםיענהמו"

שפנתואתונרכזלוונמשלוהאורןיעונתפזשאלרשאביטמהו

—!הכרבל*ויהלבונייהו
רשךא,ולהצוינפ,הלאוירבדהז^כיפש־ןברביב

:רמאיוחנאתיוולנלנתהוינוזמהלמחיעמדוילעוטיבהבתומה

דשהיריכזמתכרב'ייעינאםנננעחהיתלוכי£לעורמ!ההאי

דעוארקיךאאלה!,ההיתואו?דןומכהדותיאי^כ•שמו•

-״!תוהלבושימאלבייא,לינלצתיבשמו,ביואו,רצ:ץראה

ש־אךתואםנוארקיאלבוצישועםאה!יחאיוה,

בללבבהלאףורויאליכהיהמשוציקיתעםביטמוםדסח

—?דחאבא;באי־מוונחנאםיחאאלהףשפנו
,ורהנתומרויכביניעו.,הנשהךא^־מ־בדהכ

תוחורוקבחיו

-.ודערתאישיאםימש
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תריךיריש

ידידירובכל
תוחצרבוד,םלשהםדאהי״

,הירבעההפשב

רמז^ו
רשי,זע־תרמזהב

חור
•.י,נניצנאדה$מהרםבשפנ־ץניו

•״״.*.

עטנהתאםימיענםיחרפןה
ה?לבעההפששידקתמדאלע

״

עדויינאדןיפבתונובתו

הימההבהארישי'דקיחורןבלע
דבן;ינאשידקתפשלזאמיכ

:רכבייניעבהיתוברחהנבלב י•״־*•-־י••י־וז:*־״•▼

.2

גףרתלאשידקתכאלממ!השמןעק

ןגדובעו
,לופ&ה

;ירפןתיףערז

ברהףתמבח׳ןליחהבאנשת

ךרהמע;םיכלוהונידנמלוקלו
,ליחרזאותחתילא,עמשתלא.

-.ל:ליפאשםעהנומאבםחלת
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לאויזןחילצהלוזןכרבןהמאו

ןכףצפחזוחמל
עינתהרהמלי

י

•לאויףךךיאי/לאךרבי'זןיכרבמו

;,דיגיםיתובעםייחב;ןרוא

ךתכלבוף;רבש'ברוכזתיתואו
\ףתא•םיכלוהינפיכ

.םיחצנחצנלו,דעלףבהוא

ץיוורוהיולהרעברכשיי
.אנדארוהשיא
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