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 ~המחקר

בחלקפנינו.לאשרהחןשהעת.בתיקפתעינינותחזינהרבראיםחוירנרת.נשי

 i '.ע ה~'לאכדמהםאשר 'חזיינית 'שניעולם,יטירברימספר ,הוהרר.כיעי
חזיונרתשנילמר,דרמהאיןהאדםבניתולריתיבכלארץ,.~ליארםשיפנמיאדם
 ~~ו;כאות ,לק.ל~-P;:ותעילםז" Iןהליכןארץמיסדיכלהתמרטטישטירםבעצוםאשר

;דב ,'rדיל;tוג;יהירחבבנרי,גריודתז;י~ , ~ל~ררזניםר~זר ,ר~~לארץממלכה
האחזיtיו;יז~ת •-_פאסיהעראייררפאמאפסי'חטרת'~דכקה Pע'ו~הגרלר:ך~לל
חימסתבידאשררעיר~ל~צי~ן)פר~נצ~זישע(ריאיםנ:ו ~ר ~iכת,ןווכחיא

 • c • •ממקו~ם 1נ!'יל~יבו;י~~ע.ם ,תבלז.וכיןעליהםאשר ,~ו.~מנעמודיד~ג;וה

יררחמשחיתררחרעה,ררחבעתתםהצרפתיםאז.מנ,!םסרהחטיבהרויחכי

תבלרי rQ קt~כל~לrו~ארתראץ י~;~~כלל;:זרק. ,ע;לם;דריתכללפריץפרצים
קזה T ~העםכל ,'לכר 6 !!~רלכבכם q ~ ,לד~~ 3l~שד , lij~כ ם~~ ,~ציםנליס
ביתלמליעינהאשןרלארץהכרתלמלוע ק~':'גליחורלכנרעצר

גערצה'ובעריצותו~שבדפוסערה,,כסופהירעשרברעם ,ה;באחרלמיםש
ממעלכשסיםז:ז ~ס ~עלרנם ,תמחת rב~דם fל ~בידדא Q ~תארייםר

 .בדמיחם,iל;;ובוססוס~ל,י~יםח 1 ,!?זכוr,ויהארץה f;ק,עד~איו.כא- ~ד yרם ~
~לצד.ע~ים,יישךצדיק,ל'רמ,ך~י,קוללסרב ~ל~~הךד~.:;ביפואציליםאפרתים

רוצחתיחרב ••• 3l.י:י~וחלליסנפשצרפתרחבייבכלהאדמה, jמ~מP.דת·~ל
ןסכותלממלכהםםמלכהעברה rTזlתזב ij!יז q ~ו:צרפתלנבול.על Qנם~רצהההיא

 •••חרםיישביחן

 ת,ז;:ןגתצרפתהזאת,rז(רעשהלאוץל,ח 1י-?לי "tהיוהחם~רדיטי
י l ~ק-כל-{ן:ע.שןגת, t1זעקתעק (lfב Jב~יריה~ה ijרג:יי~tודoייiן,ר~~~חהללת,

משבר-ערכאה-שאילבחכליהמכבירההתחלחלהרביסימים-אייררפא
j ו ~ע ל·~~ ~ ~את-:-~.בז:ולד-~דרע; .' • T • יש :'~,\י.ארסכל .ד~ךתיאכי~'

ין,יחיאיירופארחכיכלנם ,~רםץזן~לr;וזנ~לכצרתפה fכארץכנ~פ~לע~ן,
 ,.ראץי,ח.לאחדכירסלא;-אמבם !כזהנערץ ק~.ע: tכזיררים~ילדר;'ודיירגוו
כיעדערכורכותת 1~א,זדינות ,כנאפאלעןאבאדיריםאדיר~ול.ר~נכזיפעםולא

תקוםכיעדתעבררנהערדרכותמאות~~נית ,כזהאישלוותרת,כליסינלeאו
דירכופתשניתרלהמליטלחיילבסתחליףאשר,ועדךיו;וז:ז~ישסיילית
- !הזההמותפכאישרווים

בפלאז;זודזהזאת,החדשהעתכתוקפתהשניז 1ז I6:' 'היאכאפ~לע~ן
איוקדםימיגכררירבכל ~עילמיםמדרריתהיהלאכרמחרנסארשבלעהואמד
~אנול~כינז.דיחסיתנו ,ערכיחריוגבררותיוך~ריודעי.כל-אליו~רודן
הקדרםניס, ן\~םשירריליתרארלח~מערהנבוריםבשיריכוחאישתולרות~אינו
בכראולאהיהלאכזהאישכיורח.לטנוהסעפיםשתיעלקטןרנעאז~חםונלא

מעןים
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חשיריוביחזכ~~ירם 1יי ?tרכזב-iאירתילדינם ~ל,:,רם.שורריםרק ,עפילם

נםכזחאישתולדותסצאניל~,אולסגביריםשל P .ל~;:דצ.יגיה~בם, ם.ע.~ו?t(זר \
העתיקיםהוספריםיתרבסרפיאוהאדם,בניתילדות י~~הערזזד~ט,בtסרי
~~ןי 9,רקהםלים zrqדל.י /oזד~ילאיםמשורריךענונא~נהכילאאשר

ייידעיאתסדוובימפיבאזניהםשמעואובעיניהםראואשראתאמתיברי

הסופריםבדובי itiאלתתאםבזpפקןף~הלבנוהיה'אזגם ,לעתיםבינח
פריסימארחות;טוהזההאישתבולדותכילמשפטלחשובאוחהם,חנאבסים
םיררןשמחבעקבותויצאובםגובר.אמתחואשררמיםיחידבר

נפשאתלהפליא jו,מיהחןרעל~בוריהם~יכי·אתהיוסדיםיםלשימהן
להאסין ה~~:ב~קללאלבר,לכלהמאמיןברעתו_קלגםבאrםכי-דהאדם

tז .1 ~משכילנבורכלו.יכידתהטבענבולותהעוברותכאלהנפלאותפןרי Qב
במרהלנןגם:מיד~לאהאחרוניםהדורותבניאםיורעומי-השמשתתחפנלא ,

בכללהאיםזהםגםיאבואםףהראשוניםהדורותל~ופריאנחני~דינ~אשרההיא
הנפלאהאישתילדותהמספריםוהעצומיםדר,כיםפסריהםובכלדרגניוספרי
לבבםבתםהםגם'יחליטילאאםיודעמי ?גביריתייירעםביראיתייעזיווהזה
;אישהזהבתולדית~טויחדו-,~רקיאתמדרביהםכלאשרהזההדוררס~~יכי

הסושיריםדרכילהםי~כחריאמ!יארסיקזקטהמפסריםנאטניםוסרפיםראסחות
~ Qt? די~יtV ה;,ראיםלביתאת,לדפ,ליאלים! -• 

ררם.דרת 1יrר. 31גבןינאפאלעאן'חצרפתיםרמדות-האלחחזיינותשני
לייאשןווח.זיןן :עילםימיכלירחיארםגןילכלרסרסתיכחותיהיוהיזו-התאז
 Iרפיץראחיתשורס'עריץרגי ,אחריתרמהיחמרעחמחילשוועםלכליוכיח

גלירהאלאהבהיןהלייבאנל ~fבק ~ל ~קארובכלנפשיבכללביבכל
יילדסנוייררב-.יהשניחיים~קירם 9נזכיפיהם,ומשפטיכי:כם 'p ~ל~צור 1ראתם

בעיני iיווכלאהואבםודיריםוורל~ס'איתיה'הפלהאשר.ץלס Rח·גנרגםכי
 ל~~ררגI 1.i-i t :יו Q.'4 ~חואססיוכי ר~~ף~גאורב .~רובאםשטים ם.~עלהיושב.

לסלכיורבראעליוונאפאלעאוהאישזהכי-דגכוריתרעםירעיםכוסהיובקלו 1לן
,ויתורת.אןרבשחקים~זי J 1ה ת,א~.~.עט,תי •נז,ל~;:ן-ן~~ידתוכלרמפתוץרא
ןN:ייו ,לן סPיrr~ורוזביםםלכים"לם ..P:וזuבקירםים,והאואלחים כ;~לביתא
באאזלרבלין,הדדםראתהולש,םדתוכלככנפותלאחיזחשיאוהןופתלצןףילבן

:זד :- : . :

לכ~ג:יאדעךת Q :וי?,tזג~פזtלעאו·לזו : ל~~ א~~~-ו Qל Rו ,טאדןt?יהורעתןק.צי
~~עךןורייורתנ!ד • )~~י:ןל~.זילפ~זיוע.ל~נש~ח ,ו~לליולזו~א~דן Q '~זו,
.י · · · ז::דנ.י;ז~א*,~~~ל~ז"'רי אqז~~~לכ'ת fע.ן~השליטרינמיא

תעידיםבצרפתהתםבורריםהיהידיםחיולעיניסהאדםיראהכאשריחבה
אשי lז.דצרתפכרנויכי ,ההיאנןראהכראץדגיראר~ררחלל \lכד~דרזזליג

קנתא
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עזהשבאההיהוריםתא·מעולם,שבואהקטאולים)הנרגים(ככ;-הדתנקתא

עליהםילרת.בפללהתגיללהשרככהררזגותאבםיתי !Pר~צו~תעדככ;כרסת, .
הקאטיליתהדתראש~~יא"~ב~כערט i ~~יצאא~הההםארץ-רבקrיסוחנב
אתחרשסירוהעםהכהנים.כלכיתדחתקנאתשלהתכח~יתאשר ,לי~ןבעיר

נער~אריגיםט,פיליפפצאי'ההיאהםארץ-האדמהפניסעלדל~לותםהידן,רים
ועצמרתיהם;:דפשיטטעליהם,עורםפהבכ;ישראלאתאכל,אשרהצרפתי ,

 ,רtז~כשםהנרדעהנזיריצאההיא,המארץשלמיםרגלתםארצןוינלם~זח
e כיטיכיהדדיסהנוצריםהפגיעואשרןרר,צחהרר,ג~פטרהזידיניםהטיס 'וטר

מספראיויתלאותנוראות~כותרעיתעוד ";;'תפ~'"")ההי~מהארז-הצלכספעי
יודעיסי •••דתסקנאתכא~הלוהטיםהקאטוליםכהניברשעתהיהודיםעל
אפםכחרותהיהודיסאתהכיניםכיטיהרפרערהעםהקנאיםהכהנים:ילערלאאם
כיאף ,ההםהסלכיםכי ,מידםארתםויצילובפרץהמלכיםאזעמדרלרליבם

ם Q=?סו'זפזצולאזאת,ככלכעיניהסהיי~ך ?I ;'י Pרכהחמגםהיהידיםאת~ררן
בריאהפרהכידים'לאנבדיידאלייאלזהסיניילכליתם,ארתםלהריגאכירלא
אשרעתינ;ל ,נפשם ';תו~ ·~נהז;· rכםפ~לזותק?ירקלודכ-מל.איס~זpידיiך Tאשר
 ,הי~ם.ריביויהיחדויםב.זרילידםאתשלחוהסללכה,באוצר'י?~כתס~ה~לח

הלחץבכלכיזאתנםיאף-כפיסייגיעאפיםכועת ~ר~~אשררכלרוכושם
 •~נ;וסנאמנתהיהרדיםרוחהיתה ,היהודיסא..תרjן,םהמלכיס-וחצואשרהבררא

~זר~ר.או~םהי~םיככלנפשם,~עלהןר?רק.~ר lכל ,רת,ערבולאע.-םשד~ים
אשרהקנאיםהכהניםיגם •ספניהםהארץגtםרת,פרציאשרעתבכליהם

~ל~דרם,ל:ך~םהסלכיםכעיניריחסאתלהבאישהיהיריםעלעלילותזכEנשותםיד
 ,ררשיסבמלך·כרpד~ןץ:ב!יועליהםולטפרלשקךרכנפשםלעשיתנועזילא CJרנם

עלה.:כלימצראהמדידריושכיסיוהפחרתהחאשדדפניםלפניסנלאיוכאשר
~ל;ן Jכ ,ויהלדתאכדבראםכיהכפלרה~ד;נרהרמדית'אישלדניאל
ושחיתהע.זהכליהירהגtםעללסציאהיהידיםדצרריהקנא~םהכהניםגםפערלם

חtץף~זכתדא~זf'ליlךה ~ל~':'לדי:,ה~איודו ijדייז;ד י~~~ל •אנככן Q 7 ד<ו$'
r ספניהעפיםפריציהפתרצואשרעתככלכיהנסבההיארזתא •-ל,::יי

ספניהםיראן-כ'כחרכ,היהרדיםעללרת,בפלדרכםראשית,היתהלזככירס.
יהנה •-רע~א'ירת~נהלכלהמלדליסיון~עטדןברדכם;ירטבהיהםיהיריכל
עתכמלכם,~:יןןהעםהכהניםא~רעת ,בצרפתה~י ף~~סס;אשרנעת
עת ,העםהרסוביוירקהיררהמשרה iלטר etהרערזרם.טשלהזדיtדןי Qכ'אוש
בני'רנלידת S ~תתחירסטםהיןוהאצי'יסהאפרתיםיכלהט'וכהשייכואשר

השםש,לעיניידבלכההטלדנס~~ןחאשרעת ,טכהחכצאןוחנשבודאגפסוםף
הק~טיל,םלהנהניםאזהיה~ק.ל Tמה ;יעוז ~,תבכליומותש'ויטתעכזתאבעת

השחתכנשקחחרסשיםהבוראההסיוכניכ'אתלהסיתהיידוייםלדסיהצ~אים
כזתאלצו;עת f .?לה ם~~לעשרת;םתם-P ~ובתםpוחנבהירו.ריםלע~רת,נפל

 \לא
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רצiן!עתנ.!רכתםנ.!םביהיריםינקתםםחתמםכ'ל~יות,יהכהניםעירחיתהאי

יג'עניים ~ש.ג'כהנים,קמ~אשרמעתהנפש ~ Plיהקנאיםעיךהיתה 'יאכואת,
 !ישרא'שיטר~ישזי'איניםיא.הנ:ואך- !אברהםא'היעםאתו'השחית

רתר PT::דומייםהיתהיאכמיהאשרבארץזtה tחלנהיתהההיאצרהבעתכי
-רתתילריתככ'ואיותפtדרכיו .Q ~יtיאאשרחישהההיא,היוםערהקאטילית
לבערורספריהצרפתחכמימ'פניבנער'ריחיצאההיאכעתכי !משלההנוצרית

 ל~' Tע:ילקדמייה ר~~ההואוח iןד ~ Tהארץמכלולהעכירהצרית Tה~י Tרתאחרי
ייהיי Iתיפשיהבכ'~~ל~י.גיםהקאטוליציזסוסעלי,קים Ij ~כ,rב~חי~הצרפתים

Q בכחניהלע.י~ים~~ lJ ורלף,ולאחרונהכה 'המחזיקיםבכלעז-כ,עיםfגההוא ח~'"יP 
ג~בעטגםני :'"ברתםתמרזנךכפיהםוינערוהקטניםעם'הגריליםהנהניםעל

ו?לםהקה'~א~ליריעלררגריםהדתכהניכלכראשכאבפ~ריזהכהניםראש
כ'גם'עשןוכמעשיהם ,תכ:~~ברתעורונחרהס'קלהםאיוכיגשבעייחד

היהאשרהזהרנורזלקירבפ'יכאשר •-צרפת~םהמוויכלהזאתהדתתופשי
רלם.איןממהכייראותהצרפתיםעיבינפקחו ,'הנוצריםוביןהיהרריםביןנמריל

רשתם,חבםשחתיהםמבו t9זרנםכיארתם,~נא~ ס~י:r~נאתכי ,היהוריםער
ו'השביתיהצמיתםמומותעליהםחמסו,חנםואשיברםברחבאותםררפי

~הפכהההיא,רעהבעתהיהיריםע'בשקפחאשרהנ;~אהוהרעה-זרכםאמנוש
ה.רזדרגםבימי'נימתיק.יצאי~נlזדבש,רר~הטורףהארי,יה. r1נגלטובה,יהם
רפוכ'~rיעדתוגםאדם,וחובביצרקרורפילבמאנשיא'מנהצרפתהיתהיא

יחיטיב,ומשכיליםזרםכמיםחכמיםבתוכםנמ~או ,דרךיאבתחוהצרפתים
למלאכיםהיהוריםעל'היו Pהוהם "בדיבהרוחאבשיגםויקריםישריםשרים.

בפאריןאשרהכללי:רו~דראשיבדכרואשרעתכב'עליהםטובוימליצןמליצים
' '\ . --
היהוריםצדתקאתהועד'אלופי 'הוציאואשרעדשקטוולא;חוולאאריתיהם,על

1791בשתנלארו
1 

הארץאזרחיהיישביםבצרפתהיהורים _כי IIבראץחןק'וישיוס ,
בפשיבכלהראץאת,לעבורהבשבעישרא'איש'כרלהצרפתים,ככלרtג

 •העולם"ערהראץבכלאחריוו'בניייןלם.עןואחזתרענוכאזרחזעכ T~ח ~י~ארד
שבאתםדrהכי ,הרייאלהחוקושטן ע;~~לדתויצגולאהצרפתיםהרמוינל

 . •-כיניהםהבמדילהקייבנפייהידלודיםמעליקנ~מ
ןנאפאלעאןבצרפת,החפשיתהכנסיהממשלהבשבתהאשרחאריאילם,

אז II !הארץכלפסני:ימסרליגזיםגאובייבקו'מלרכתן,כסאעליישב::ונ;ועךה
כיהיריירים,~י !tJעלמעטזה ז:ז~~אשרהשמש ,,!:'טאתלהקרירהעבים ~כ~
יאטיאםהתנערוהקנאיםהכהנים,נםלאיתנהמעטמעט ה~~הק~טלריתרת

תאו'רדוףלשובדרכםראשית,ותחיתם .Qלקרשבו ,כיערשפרותם ר~.ע:~
תכניארשהטיבים'חורקיםאתסירםלגזולהיתהפניהםןמגתמכמקדם,היהורים

קצרהקצור Tכיונראותם •ככראשונהשאדלעד,ולהשפילםצרפתארופילהם
בלוכחהקשהרוחםתאהניחןידיחם,כנחהזאתהרעההמזתמהיהןציאאתיים

אנשי



ו-
ין::ו,רןתףקיכייתזםנ~ tב;שחשםית,יחשרייוח,חכמיםנזeןtיqי ,זוועאבשי ,

 , ,ירסיפיםןלככ.דנ:יםהנוצריתרת~קיתאכםל~!פץההייריםניריה~ץ Te ~כוי
 ~בזןישיפכיםםשוחם.עקביתביהוריה.םחםרפיםחזבPנלעשיתהפצהוועויהם
אשרrגעהשש~~נכלהטדית~משתחירבועיככ'רזwם,רשע.יאבשייתם

כחnבןי'תיהפ;~כו m ,חוומה '~ע :י'ויפםהיון,ר~~'את~וד ,Jמרקם'יסצאי
יהבאישם 'באפא'עאזא' .שטבהנז.נתכי·ייכתבוע'יהם,יהתני'לתבואיתןיפצאו
יוריקים 'אתומירםיקחיאאםכ~ןיחייטןו'ביפרים,סצה !!tלאיתםי'תחבעיביי
ןםיהתםוחז:דקיחיר:;זיחחסרד,ביסיןרפ.ישעים'המןרריםלהםתכבןאשרהטוביס

כחיציים-\לש~r:בבעיביןלצניביםהנצורית,הרתבכרם"איר'';', lולQןסכאיבןקיץ
f ~ J יV בפםעאו'ם •-מכשיליצורינגףיאבנייהיןהפליכה ::,~יה'יכיגם ,ם' 

אווי~יט,כנאפאלעאזאישלואכי !עיניהםברסהאהיהוריםצוורי~גוהזאת
הרזJrכיב~ם,נעלהקיסריאבידם, i~ןישאםהיטבויררושיחדקרבטרםביעקב
ארםני!Iכשופרען'םבlםעלה fךןפןציאיבסתר ~~ rpל ?tלקן'יישמעיקשיבכמה1ן
 Iמהםנדחהיתדש~הנאםרג'דרכםהעייכינאנסהירעכטרםישראלכנינעם

סוחדשןבטי~םנפליוברתהדתןקנ~~ר;;;תזשנאהלאאם "יבחיו~~טרם
 ,.בשלש"ם 1806בשנתצרפתא-יץ ',ערבכלעכירקי' ijכויע' .,-ועתם
ראפליזמ~עדבייםייבוןאהארץעריטנרהיחוריםראשייתאפסיכי '~מיחוש
tנא·תרשביגי:רtכlזtפיעלדעתיסעןשיניתש~ייתלפגיהםיערןויזjiא ,הכירה

חאישאשרחררורלחקילשטןהסלינהוסשפטיהניצריתדlויעפייףקיאל
ייכוחרהקיסר,פקודתאתהיהיריםבלו RיגילבשיkI?ת •-יהם Mינפרש
חוהספניס,ונשואי,נכבדיםמדעויידעי.לכ,אנשיסקציהםאישיאחדסאה
שלשהאליהםשלחיהקירססיד,ל~~יקמיעדנביתד~ T?!1.י lפאריזכשעריבאי

היהתההיאפה .Qהא •-כפיהםאשלרתיואתיישםמלכיתושוימנכונישרים
יא;חתשידגתיהם,את~צהוכנפשבוציזויבקל ,הקיסרבעיניונכבדהיקרה

-,ושובהנזכריסמ'יכהשריזבשלשתהרשיםאחדבפיהקירס~םאשרהיונםי
"ו«מצא !אדיניבכם,הויכר:«חרוחרח.יאה~םQהבאזניליו.ן ,~ע

והדיכביר!רגשי.אריגי-תהיה חי'::יוחכםע',והעילההיקסרכעיני.

 .נחושלאסילכבכי ,הזאתהא,פו.רה~בדדtודר,אתבראותיבלבניתכבזםסים.
ךע.ז:ייjכהנברחם ll ~~בחרןאשרינביניםכחסיסאפQ.תי~אהנשגביתרגשחו,
IJ הימיםr זיץלן?:jחאדכP ע.גיrעפראיתמיtf הככידות~יסtחכטיסידבעיניו.יו.ז'

רג'ייהו~י'והיכיבג:וחרייו'~ל~קראלאהםאכא'ה,לעתיםבינהוזידעיהווע.ת
לתלפיותהבבייההקדשעירירושליםחירסתבין •ישראלארץהקרהשו,.בארץ

11 ~ 1l ן~ע~ו~.$lורה:fP, לאהםא !צפןניתיהםעלימתיעציםיישכיםוראשיה 11~י ~;ז
/I יאיץהישנים,משפטיהכ'עםהתביהתהפכתכיכצדקרחוןאהאיששפט
יקירותיהםהעמיםכל ••• !השסיםחתתנבראיחדשיםרםר"סעםחרשה 9
' I ~תווצברעילם,רסתמ,U יית 1ונע'הקירס;פגיחנnתבי~יבתזכםכס,יכגר.ןנזו

על
נתיחיייייייי
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כפלהאםנםאשרנ!ם ,ארזק.~ך.יבכלוחםפוררה~זרישרארבבינ!םיער
 11 ~ .' ••ם,ארחיעסים~~רילתכפראהס~לן.ןיויררפלאים,רארש-עטרת

I "הכחהשרכפינאפאלעאז~םאשרכאלהרניםיעודהארח~חרכריםP 
הזחהקיסרד,כייודץי,יכלבעינייההיאהאפסה ,:רקח'איחלמרי,יעידיהחיא,
יקרתיירתעיד ,ויביבי,כרעילןיאתהלאדl/גtנ,תהלה,ל?,ירסאדכליהיהאשר

 •-באפהכזאתקטירהם tqחיאנםאשרכזאת,אפ!;כח
לחישיביימלפגלמכיתדכר iכא~אלעא'םעשיה/היציאאת ,ההיאהאספה;כ~לית "
יחםבירושיים,י~כיםישרכאשר,הסכהדריםכדזכיתכפ~ריזהדילגוי 'דהכם

יאם "הקיסרש~לית, iWגאספהאלר~יהשיבןאשרתזישןביתעלכ~םיחי~
 ,לישראלמשחתייתאדניעלהזסיסרדיתכיוימצאיצדק ,במאנזיאיתוישקלן

יאלה •-ערלםער,לישראל ,לחיקאותזייש.יסרכחיתםם'ארתו'יק..ךמ~ ~רttז~! '
הסבחדרים'רית,א.כאפאלעאובשםחאספהבאזכימ~לעחשרדבראשרהדברים

jכQדשכייסרתמיים;:ורלהאשר-הסכהדדיםכנסית-הזאתהכבסיח n :ההם
 ,קדםכביסיאדר~ 1;.חיהודיסעליתופיעתשובבעיריה,כנשרעתהjIתרשיח',

ירמאשאיששבעיםיחיוזקניהחדשה"ויחעליהםותשפרוחייםמים~~קם'
-.--חזאתתחכםי.ביבשבתראשרחב ב~: 'אשרלראש~ליףרעליחם "ישואל-ביגו

 , Qהסבהדריבאספולחדשכתשעהפעבךו~רבחדש 1807תקס'ןא IIהוכשנת

תא'לעבוד,ל~ l ~ 1jבפ~ריז,חקיסר~חםנתואשרהכבור,בחיכלוישביוגדילים
 ,תביניתירב iiו~אישזינצחייסער*)דןרר'הרבעליהם,נטלאשרהקדשעבידת
~~יא I 'להייתלחקיםך ח~~ 9הסגזפיעל ,על Tך.!קםצדק,ופיעלמישריםריבר

 'דהרברל·~מאלי , 1I1ריבית«אבב;תדרסעגרע,ר'חרבישבלי~יני ,' fרם,כהדרים
וזביסיישכי-הסנחדרי~יירת ,"המבהדרים~ס Q ~'~עלתב~רםק~יזזנאאכרהם
ןניעשרסרהסתיקייחריד'םערכי,וחיןכ~~לתואישאישוםשסאלו,הנשיא
 .-לפניהםהקיסוזqם 'אשרהש~לותעשרהשתיםעללהשיבסה,פדת,פליליח
ישרהגישי ,) **ודעתבהשכלתשובןתיהםאתייערכויחדילבניעציאשריאחר

וסאתויפירקהקירס,בעיני jחוימצאוחקיס,ך;בסלפניחחןהתשוכיתאתהסלוכה
כ~כי •חפ~וצורריהםשוטביהםיפני.ויקר,וששרואירההיתחליחרדים •יצין

 , ) 1808תקט'חה'א(ב·זt-נתכצליהחוסיםישראלנני,לכלררררקרא 'פ~לע~ן

זהאר~קיככל,ישרא'אישערניצרילאישיתררו',ערדיחיחרכלערלם 'לחקריעש
הדופק.משרםתככלולונחלהחלקכצרפתהיושבכלגיחסלוכה,משפטי'כנלי
הירשביםהיהיריםכזלאכיגם •-יחודירביזנוצריזכי~דותוסדךל/באיוכהינ,ךו
נילפתחנהויערכרפאריזית.רקד 1806ו//תקסא//חנת,כשיכאאשרכה~ללאנד_

גםיובעינחסדוחזנאשן ,צםרבאאזרחיםפטשמודרררחקייחסלרגתקיסרה
 .חהמ-----.----

רכוויבתמסכקרניממונרפסלרמחתירערידיךרספךחכהמלנע jזהגאאוה )*
 .(ןטתקנשבתינאךפייאבזניעד,~רר

הזה.כפסרדדניברכמרוצתםיקצרכדכריססנחרריפ/כתבבוהיתשרכתוהקיסרשאלית )*"'



-9 -

יכלבה~ל~ך,ולנרצריליהודיאחתזןקהכי·צדקמשפטלאןדיויציא ,ההס
ליחרדיםגםי-יעילםעידקדי p ~ילאדכי J .~לאהאפרנהע;רברמנדתעאייתרוו

~ג.:וח~תוכרחסים,הזההאדירהקיסרתנוברוסא,החכנורריםוהנעניםהכנשים

רסימוי eגע'לייושיבם~.לאכבביתבתיכןכלואיםהיואשרהנעטעחשעדיתא ,
 . •הכחניסארץער;'בכלהוכיותישיויאורחיםסשפט;הסויתןרקת,

ה"אההיאבשנהכיבאפארנ,אן,אתדןח:אחרתהיתהפתאסכיאפם
היהידיסעלואכזריהרעהגזרהר T(Tכזזtרץ)לחדש ~·עבשכעה , 1808 (תקס//ח
 ן:;:ר~~לאכןלהארץט~נ ~ק.ריבלבלתיסהנוצריהיחודי~~רלפיהלעאשר

על,-להנחםהמריצוומילוהיהמהניעלאואנחנןהאזרחים,ככימטובהולשבוע
'~י~וךיםשוטנ'י '~;~לאתניע 14רך iכעשהוואל, ?'היהודיםעםעשהאשרהטובה
ד 19אשרהטובכלעלעזהותלונהזעףויגדשןיוכלןלא ם~,~זr(נרשכיםאשר
כזאתכאזריהגזרהעריהם.לגזירירואתtע~לתבינתובעומקאךסרמם,~עם
ר~שייעיררחמתםאתסעםמ~ריבזהכמוריי,~ללילאצירריהםנדרליגםאשן
- ם~~אתיב Wvיולעמיגםכזה,משפם~רצ~ץ~ש~ק_עםעלס f כr~חמלה

יעוההיא,הקשהבנזרתןליהירים~ך.זכל ה~~;'רלא~כעלאכיסאדירעהונפשר"
משמיעאזניהםויאטמוההשכלהמעלותכגרסככר jאעלןצהרתפיםרסכיתכי

T -... T .• -

 <--ההםכימיסאורהכיסיכזהאכזריחיק
משבאתםאשראחדיספופריסמ-שרנתאתלהוכיחאתים,~םפה.דהנה

 ~השניהביתיסיבאזוריתםודיהתהיימחל 'מאת:דמ~היהודיםאת
בכלהזההרמדארדמתהההיאהמלחמהכיאטרוינזרויס,'תרפצהרזנר

... :. T 

(י~ק~ביכער)ר!י,ע.ק~ים~ל ) j(צער~טעהקנאיסאת,ג!לתכםרם~כיעד\~רט~.רט
ההיא,במלחמהחיהרריםצבאותשרירחבריהםושסעיוייחנוואתצרפת,פריצי

 •••החראהמרדבימיסשחיתוחרשימרעיםזרערמרעיהםוד~נםזtור~נעספיערע~ל
ממערבמזרחכרחיקכי !דובריםהחםהסרפריםשקר !,ע.ם ~ש~ר Rל~אךאמנם
דרכיגבהוכןטאר·?שמיםכגבוההצרפתים,~~לד~יה. tVזי,המלחמההיארחוקה

כןהשתך jסזואןדוכיתרין , Pאר~וחמשביתהיעקביםסדרכיוסחשבותיהםהקנאים

סדיםקציני jוך~נט~ר~נעספיערי=' Iמההיאחזכלםחה י.~י~,קישמעוןייחנןיהחן
 ;אלהאמריבוט }tק'בזהבוכיחקצדיםרבדכרים !ההואהמרדכים"

תדרתואמינתרעל ן~~אלהיאמונתעלiכ~מ~נ.יםישראלא-סרני<פלרמיכל
 •בהם),להאטי!מ~ויםפ'גותיהםלכלהנוצריםגם(אשרהנאמניםביאיר.ןבחתם~כה ,

הקרושהבארץ~וכרהאדס,בביכהפרידורגיס,עליוזבהנח'כיו pkאמונהיאסינו
j ם~ירגולעםגחלהלהירתגכולותיההציבI ן.כזכנאותההי~כיj בבילספסרננת

נשבעאבותינו,-וישראליצח'ןבאברהם,נחון lכירסנם ,ח)'וב,(רבריסישרלא
ישמרןלבעבורערלםלאחזתאחריהםלבניהם Tההיאהארץארגלתתכקדשולהם-

 ,אמרזעלישרארבניישבראשרחיסיםיבל , tסהקח(תהל-ס,ינצררויתורותיוחjכין

 Iזכזוזךר?הסורר,לחם ל~; 1הנביאיםיענדייהאלה·םשם~נרהההיא,הקרש

לךזסידיו
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ידונרותהיצאהכצייוררזכופת,אנשיישחואציליעלקדשי'ריחיי~ידוסחידיי

ישמיוקדשנן,אדמתעלשכתנוימיכיהמציהעלינןהיתהבויעל •מירושליםהו
לנגרענד_עזאשרליעזעםבלעםללחיםנסגד'נפנשילחשליךמשסר,כסלאגתה

 •-ר~יכנ~רוגי,~נםח!יםתוצאותבססחיאשראלהיונחוהנחילנואשרבנלחתנן
הגייםסרבינרלקראתכושכיליםכבכיריםאניתינוהתיצנו jרר,~שורביתימיכי

וישלחםשירארומקוההצדקנ:~חלחוחטאיאשרעדארצ~,ר P ~על ~פ~ tVאשר
 ~כ~כתובם,רשו Rסשניתב~~וציוושכיתאתחוונשוכ ,ככלחפשעםביד

בףסדרןעריציםים uלגוזולכלתימקדושהארצםסלחמותאתללחיםהיהודים
גדילותרכותמלחמותנלחמוהחסידיםקהלבל,עםהחשרםנאיםוהכהניםכה,תל

ראחםגרשוה'יסיורעח,וכישעכרחככההתפרציאשרארםטלביןגןראית~~כאות
 .קךמזניות,ושניםעולםבכיטיחפשילצ!םויהיןהיהודים,מעלכלם Qהארץ':ו~רוונ

וייגיזולהם,לאמשבנרתת /J'לרארץליי;וחכילרתנהרומאיםזrjיליההםבימים
וחל~רגז~תכלירשניובלרכיסןעמיםעלעלםנתנוממלכות,הרעישןכ~דצות,'

• . \ . : T T: 

ייא'רןרעהספחדשאנניסההםביטיםנםישנוהיהודיםאך •הרכםתנופתפסגי

לארנליר,ס,תתחהעמיםבררהדכירנפשםאוחככרהרימאיםכיהדריר,באיר
בהיהרדיםחוריםונניפחשיעם ~~ו~:לע~עכרותעיללהעמיסעיזכנפשםו.ו.ז\יכו

ידן.דהארץ~קטח;חחכח .--חיסיםכלכיניהםאזומשלום iתאםלכטח~יןבשים
הוקרנוםכיוביהודהמרחמהפרצחאשרעדחחםכבוריסואיליגייםלי Vבתםrום

עצזכדן;יהסהגישוההםהעצןמיםאחיסבשיכי •הסריבהדברעלחאיךואויטםובול
~~ןם'בזןיבח;-~דמשק,בארםאזנעצראשרהרומאיםצנאשרEכ~פמע~ו~Jrוני
שניסידשוכךב~ח~ל 1חזךאשראדחיהראאךביניהם,רכיח,וטישרפטלרכותנאן

~פ,טותתדתחתגtשדתנכןחהכינירא,ושרדיעריץררצחמעשהנעריוו.יב,עשה
הגדרלנחיליח~rדע.ר~בד,ארה'~יוסולהשיבהארץליושבלהרגיעצדקשמפט
מסכיבם rgi1~ל lהיהרריסעלמלחמה,ע.ז,ז ן:~~ Cjרזומנ'ואריבוכצריהודה,בואץ
~לחםזגמהובסערתצור, tiכעוז tiחהקמדשאת אי~י:::ולאחרונההקשה,בוחבי

r!הכיתבחצויתבכ~חנר~נהתנפלואזמבטוח,ערזאתהורידאשרעד ,עוI 
הדקשבהיכלנם~יזry j~י R \ נ~ק,?~ ,ח~~דחי,ריםצירומבני~םרככותירכיע
;::זךע.ניהמזחבסבימתככזיםדמיחםרישפוךאלהינו,משרתיע'יוו~ל~י Jבנכריוו.וג
את;וכךל 1הקרשיםקרשביתאינםהתפרץפריצייצבאותוברא'tנ !בקושאויב

'הוטוtכםהכןלרראיסטרנו'אתכזיקיםזזוםקרש,ג!םלג.;ךץככ'רתר •ופונד-
 Jנתכפזהסלt?איםנניואתגםהחשומנאיס,הכהניםמלכיגמועהנדי'דדכ.קד

J יםtדיr,לרתוסנקמחלירםעתידיםלחירתררמאהשלחחכניםעםהאבואתגסןגר
חהו,הנוראות-הרעותכ'אתעשותי.ארחי-,נצחו 1~זדלאותכומככרר.ואתם
עולתחתהכניעהחוריםיכניהחפשיםהיהרדיםואתיהרדה,ארץע'כברססםז

ראהאשרוהתקיפההאיןהמ'רזך.:חהתנפלהחחיא.סעת-חברו'עילדוראםיס,
'נ~ףנחתםעליחהתנפרהזכד,ר~ח,בתיה T ~~אהניס,~~לתע' ,)בחזיו}>תיאו

!t ( ותתקעיםז,רנ'או
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I:גגיואתהכרזרנו1/י כiי~ןt~:יע R כ.l rצןראה,~רן!עוסקעסקו:כרזםת:התאע Rכrךנן
ווגךת,נעראז~וך1.העצמותיה Mיגםל;:זקאת קtו-r.יrבבשרהתאלתאכללכה,
 •- !רעוסקמן' iJ ל~~י::רימחרשיבברדא,.;ננ:דםערהתנהיווה,ואיה

רהסידרקריהס,כקירסלדמןרהיהודיסגמתמהיתהלאאזגםאמנם
הירההםהפחותכילואשם,הקיסררי~יכאשר~חדת iJםמש'תאתסלעיהם
מרצחיםיום,שיורי~יורמגיזיארירים,זדיםכמיהם,פאיןערייצםרשעים
מקדשםאת ,וצ~~אלהיהםאתלחם,אכ'ןהיהרדיםאתאכליאשררטףלטודפי
רלחרק-וב~~שיבחהתפצרוראההםהפחיתמפניונםזqפי, j:ארצםואת i א~~
יעלג.!םםכתשרעלדמוי'ארן.ןח~יככםדמיארשכחגכוריוכחיריםהעם

לאהעםש!.עי-ובלוהפופרים'ה~חניםוראשיי~~דהא'ופיאך ,ם~~גרר'כישכרם
סערתאתיח·~כיחערזבכלווחתרוההם.פרציסבעריכ~רץ ~צ~"ו'א~כו.

גםהתקוממןראאזכי ,~_כנערנערץואכזרעריץקירסאזהיהראדר~סחתם,
ולמלןתיהתחנןמלאכיםאליושרחיאזכיה~חןת,לעהעויםרהקנאיםהעםדלת
ארשישריםשריםתחתיהםוישלחההםהדםצחיםאתמעליהםיסיר'כיפניר

סעןדתאשרש?ה Qנפשנער~,נפשאתמאדיועיהיהודיםאך~שרו,למפשט
מתכשהחואה~תן.זן k~רלהכימאדידען ,והצדקהיישראירשכיבבה ז::ג~לא
 mמשלכהםוישרחאפוכמעטינעראריו,דרבינסןואםתפרה,כ'תחנהכל

יעןש,חאירתtככהארכהאםכימשם,ןבראותם~תול~ותלהשמידםחשתמלאכי
 ~קרששייאבנברריםמותישרים,רמתירסתכרחולסי,ישועתהלאיןלהכרית
נם .יצאוולאחרינה •ונחרתןעמוומקדשו,תורתוקרושתוער Iח~םקרלשת

בדן~עררלמטקוהיהרריםכלכיעדההם,הומלחפותלוחסיבעקבותיהורחשו.ע.י
אחריתעדמידםרחבםדגיחויראאלהיהם,הושםקדושתערבפשםרמיתזjער~
 •אפיחםרוחנשמת

אםמישריםיבשפיטהצרפתיםמרדאלההיאהמלחהמתאנא.בד~הדעתה
~_עםנלח\!באברחם,~לiךי.נעםהחוריםבניהיהרדים :במעט~וכר;לו ח(~~
'רבהרבצםץת.שדדיאשר.ער .כאליליםחrםהלליםכהרומאים Tנונ.!ועםלרעו

 ~~~אשרע'עידחרכהויתרח, 1רכעריצותיירוצצוםרעצום~שרעלה~דק~
לעקםדםש;תא~םאואשרע'אבית~הם,ד.ה R ך..ז~אסת~ללאהיהם Iהםשתא

כאיהומסרפ'איורביתרעיתעודועלקדשם,תירתאתדיו tכרגלרמסואשד
~ם Rוערד~~רולםאשרזרנעציםנרירע..ם!:וכזדוכזהו;זדורנ·~גבקידומה

ת~זקים~ו;דצ~קטנםועדלמנדולםאשר , I ,המיהומתללחוםמנגךנפםשישליכן
לכעכיריל, Mתהתכלחוגכרהדרדובוראעזיזעםע.םלהלחםמחושיםיצאוו

כלעלמלכותיר.!ררהודלתרומםלנענ~~~צכאות,אלהיהו' '~ T ~ויתקרש:יתנדר
יןגתס- Iעולמיםצדקולהניאשדיכמלכרתערלם iדת..ק.חרר,ושכיי
בא'לייםמתהולליםע..Lךיםרככיתביוכארץאחדכזח,_עם_עםוןן Qנשגבסחי
ומדתריבריחאזהתחןללהול~ל-א- !משומסיםרשקצריםונצמרלםםי~למ·

רמשטתמ
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 'נשרעלהיודהאריהגורנר'~לאאםיירע ' Iכהיהוריס,מפלגות iכים T ~ןםtנשמת
 Jהידהק~פיא.טלונודעההיכלראשעלצייז ס~.אזהתנוססלאאםיידעמי •רוהזכ

צדיקמךלמפגיהתפרצוהצרפתיס'אך •-, Iחגויסוככלהארץבכלישראלאלחי
התפרצו ,"!ראכמתי'עלולחרכיבסלחצליחםרקהיויחפצוישעןכלאשריישר
במררפניהםומגתמ •~ילארץ~סא,השסשלעינינפשיאת'ן~חיגס 'מפניו
כלזכפי~זכדאתולהשכרחבהו ש'.!~ל ;'חיסיםכלרעחרקהיתה-ההרא'חנררא
ותמ-הארםכפ~ב~·מ~תהמאמיניםכלעל 'נמיםלעגולשפוך.תבל,יושבי
ל, Pמrכל~ר~כr.זשוךבעציםגוי jזד Qחואונררא 'איוםזכה !כזה!;'זיןוניראאיוס

לארץל~היהאיורדתהכהסהכרוחכסוהכיי~חליטהארםבשמתבהוד~נ.:לכ
העמזיתרככ~ניס lt! בr:אלפירככות iורזיחואונוראאיוםמה- !לשחת ח~~

ניהיתההזעםואחרית- '!יהםפבבגד.דף .p .\אלהיםיראתאיןאשרהואפססוף
השתרככנבה,איו i::ז f ד~'כצרפת jאיאלהיםכיההמוניםשמעואשרכמעט
כיזאת,איוהאף- !זנצילואץורטפןורמסועברר!ריותרכפריציבצחת,משרבה
אתםועתה •- ?' 'יםהצרפת ד'?~ 'היחרדיםמלחסתגכההכומארץשסיםכגכיה
 ..ספררככלבא,!שוטטועלתים 'כינהריודעיאמתאגשי !רמאשהרורותקיראי

כני ס..ע~בארץאחדוגיהעמיסבכלתמצ-אןאםנא ז~ק~~אדסכניתילררת
 'וצרק,אמתעלגרת,קזpזזעללמ~תנפשםחרפוגרולםועדרמקטנםאשרישראל

'זt,וטטי !תורתןוכ,לחתמאתמאלהומלחמות_לחמוחייהםרוח-נשסתארחיתיעד
 'אריבערהם~כראשרא~ריגםאש~כזהעםתמצאואסהדורותקוררתבכלנא

 1ואמונתםדתםאתעזבוולאבעמיםהתבוללולאהשמים,רוחותאלרכעי;'פיצם

אלחיהם,אתעליהםל~ iי~ ~מ~ 'pז.?ג~ח.י:ךם,כ~ו:רזר~רבוהמ~צחיםהעמיםכלכי
היסים "כרכותכיעדחאד,ל~ם~ז;ים;יה~ןתח'לובותיהם,,וכלואמןנתםרתםאת

~ר~רדזיםגם !יעקכלק ijנאלהלא •קרכםאלבאוכינודעלראביניהם 1~דלע
צמדיםחבכנויםiרף~רבייJו ,רחוקים~ם י.~~י:ארץקצויכדלונפיציכארצית
יהם; I"Iבחר,כוהלכויראדתיחםאל ~נ~ראמעשיהס,אתלמדולאואלילים,לפסילים

נל "לעז:ז r~ q.זריהםיהקאטרויציזמיסכאר'),הניצריתרת;כרהא·זt,רארחיגם
היוהדים~'רולאאןגםמארחיה,דגסוגיםכלאת <רדפהנרם ש~~ובחרב,תיים,
רחוםרז-ןז1~ת 1ן:ךאשברת i:jר. iני •ארחיתיהמניס t~ijץ'כי i:רטוראתררתםכברית

הצפןנים~ל~~?יבי ~~קמפנילהתנוסס 'נסכירסהיתהאלהיהםותורתרי"פ~הם,
 'קדשםנסואת'הפרגה;כריויבסלו~נשאן~איל~.רי ?.tי תו.!;חכריכלקרשה. iכסכיי
וצלמיתחשךהיתה i::ז~רר 1ירושלים,~ליתהתבידדה.כהמידםהניחולארגע

מיםעה-בחשךההרלכיסהעמיםלכר~אירהן:ךדךזכז::iוכאיר •ומשיהאש~ה
ערראתשסהיברפהפתחהיאוס,ה ,צותיארשערניהפלגרוס

I ךרהעמים-יםםשהiJ ~נ~לi::ורךאתרהםהורתהוחיאס, ~יחהמארץלזבדרינ;וז
מטרהiך~יגי:ךקשתדירכיוכרסרר~ה,יר~תאתרדףלדורדול-סחייהעץ
נריתארתזי.תע.ץנע.~ף ·לממלכהוממםל~ה 1'גוארמניינדדהוהיאם, j:י i;ך;:ד

ח'tגלום . . .
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 _.::.. Iןלקרובוק ryורלשוםשליםיחד,ואדםיוגיובשלוםלכשרבפיחהש'ים

כיער ,~א~~אהתנפולtדייכי ,'רגהל,לכףז.דנוחמצאהולאחיונחנדדהירדרמרור
 I :ז~~~~ת 'pמחיא 'וההשנלה-האץר, 'ל tpדיהזיריניםהמיס,_קל,הזה jחאחרןכרור

יהיהערריארבעבוהקשתה "t ~~~:;וץ,'עלהא';.ןד f ' ז~~הדתקנאת i נ~~וחיה
יריח'ווחנר?סנדתכיאמנםדאף •-שומראסיביםצדיקנויל.שיכתנ~ל pלחמים
הארץ,מקוגיהידהצרררי·האלההנאורים,בימזםנםrזדלילא'והצדקהאמת

ע~י,בנדכלעלי p 'שיrכפלימריררת,.עלינועודיכתבום Tחנו~גכינ,שונאינןו
הישריסהאנשיםכלאך~יוהאדם.,ופליטיינער}(ציניכושיםכביאותנן'יפניתנווי

אשרנד~~ח \i נ~~שד~ח 'רק.וכי,תרמיתסשקרכ,ייודעיסמדעומכיכיבלנותם
 'ומבקשיטובשיחריכל,לשינם,על,ןלt!יג;וז:זבם,'דוברתינ:ס i'J.4ימימריריתנ,חלו.

טו 1'זכ ~ים 1'לפשלחהםעתקדיברי·איתכותנויאםא.ףכייודעיםאכובה
אמזו~ל ,הן ,ך; i'J ~ךוש Pום; P ~י:.lכיי~בזים,שפליםתנו'או.תושעל:פtו ,כהםאי!

איםח~ח qאשר'צרק~ן~י _.נם-בניהקדישהתורתןותרועתובלכבני,כפינו
צדקתםבכנפיתמייעלינו·סוככיםתמחת,באחץק~י.םנ:~י~ילהיותכור rfד 'מלך
 •-.לנגדףכתינואל,ל-ביאהמשחיתתאיתנרילא

כתקיפתהיהודיםדע'ואיךכהתכיבנםופלאהפלאיתפלאו ,ראיתסיטיביכל
וחרשתמחשכתמראפתרבכרידעתחכמחדברבכלהמעלותנרםעלהחרשהעת

רעלדתלהעפיל 'הצליחוראאחרוםעמיסאשרמעטיםביסיס Pראלהוכלהמעשה,
ירווכיםארץמ'כי;ננ;וח~אשר'כמעטכי-רבותמאותשנותשך tpנם ,ככה

יד~יא.ו lהטובאוצרםאתחם~תחואזרחים,ומשפטייחיםבז:ןק'נ~ם fביחדםו?::ייהםל
הא~רהנדת W ;נפ~םבבתי~רדמיאשרעלותדגוהכשרינותiויקרותהJכגלןתאתאויל

התניסם,ר~םוכבלא,בומים Iם~ j 'ר,;ז~םער,ז:דרפ~םירא_צורריהםורפוםא"~ר
המתהלכןתחלשרניתככיס,הלליםםיפרי'םנפלאים,ימליציםיקריםמשירריםבתיכם

אנשיומהנרסיםחשברנות 'לחושבתכלית,,רכלוחוקריםגדרליםפלרםרפים'באיירופא,
ככלדעזווירדעי, 1ירירתעי.ירר , Pלעתי .ביבהרירעי.שחסים,רת rPייירעיזז/ם,
דדשינגן,מיטיביזסירות,עיסיסנמז:דללים,ררפאיםהטבע,תזלררתציעית pמ

מחשבתלפאכתביבה,חכסתר~רכ'ואיותוירנרת;חרזי~ז:וחים,מ~תחיצירים,
ומי •בארץגחול,שםלהם .ע'!tור.ריהיהודיס jבהזjחזיזקלאאשרהמעשiיlחרשתן
להםואיוהםבים,רכי ?הזאת .החרשהעתבתקופתנו Qעבניכחמי'ראשאתי'זtא.
- jבזרלת :בזהנזכירבהםלים,מהלוהיותרהגדוליםשמותמקצתאת 'אךספסר,.

גדןלוהאשכנזית,העבריתטןד i;נליטעולעשותהפליאןאשררורווננוכנחם
שם ,,~לבמרדכי, ,רןהנעלה'הראקט~רם Wהררפאיסחכמיביומארמ'ף"ו

.היילברזtוררל~נד, $lהיליד Jשטעררר.,בברליו,הערץ~רקרסהנורעהדאקטאר
רהאישהאקאדעמיעע.נרוחאשר(פרייז)החמירתאפעמיםששלקחאשר
החכמים,:ע.רתכללפ\נ ה~~'אשרהחכמהדבריפתרוואתימצאאשרחהכם

(רעכזפסנעלעהרטע) . Jורידתיררעיביו .'-כמוהםרביסועירפינטארערר.

עשה
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יהחכםוב~עלכmםו iועלע,סזtהחכם,בני, Wר~בשםבהיעריאהשים וi'הrtע
aD דר.ייייל,ור.בתפרצ.רקעסייי ,ר~;~לר~דןד,בורזחי,רו.חב~בר,רי

כחםי.תבוך-אשכבזאברץיויסערדר.~יעו-פס~זיעץ, eשרר.נהו,\לויןס
(שהיהוםנזזיססקי fדחוזr!םבייואשןשטועו.ארבהם Jרשםביעדההנדהס

ועיר.רpייצענז.eךררו~טtנ,וו.בזיזפאימר),רייכביםםדושבביתד ttאיבפםעקט

כלייפציג,פירסטי~יל~סהדר~םליעשההפיל~ל~ניםחכםיביו •-כאלהרכים
יידעיביו'.-רבעלסויילידפריינד • iפעבה~בע tcבקו tcעוםיכזפעסט, 'בעירבלזtך
רג~טץ,,דר.ץצובדר..יזtסט,רדזעםלמשגבבידע(היסוזuפיקער)עילםימידרני
דינייר,פירט, tcר~פעל, Pרפ~ברר.בייגער/דר. , iה ttפיליפזרר.הערצפעלר,דר.

בהזt~בךאשו(זעעפ~..דיעו)יםיידעידr:ר.ריסאבשי Jבי •-רביסיעידייצאטי·
תילדיתרי Pחיביו •-~פ~דזtצע Pדעז~ללזt,בעליפ~נטע,בג~זעלג~שםגידע
כעירפ~נטידו.לייואוב~,ילידבגז.eסרזtיתםביסס~ם(נ~~ררקבדיגע)יפכע

איציקדר.ככערליןילפ~ךדר.בק~לק~ט~,וכעת Pבד~בעס~ריי~ר,זי~ס ,~.
\' tt בפהוIr\ ,הבםצחיס.כין-כרסםהרביםיעידבשווייץיי~רעבטיודר.בקפירט

בורנםסלעווי,ג~זיקזtון,הערץ,םזtשערעס,הלוי,סייערבעער,שםבשגבבבביבית
פ~רק~והע'מהב~ררע~,האשהם .rPם~בחזסירותמנעימיבין-רביםזעןר

יפפערשטעכער) P (בחשתי t~ 1jfl.ן~תחי Jבי •-רכיתועור 1ב~טה~הע'סה
בעקמ~ן,שרסתנידעים(מאלער)ציריםרחיש iיכיבסאייל~נד,י~זשםו;(פרא

חכמי'ביו •-מכ~הסעופ~יל~קוזעםםד~בעם~ק,ימאירזtפפעבה~יםרpילב~"
 .-םפראגרזeטrםושםמפ~יזר\רלהאשחש.םסאדימ~רלבדיר(שוישפילער)רח.זיןן,
דר.ויי, $tידד. , Pסינ ~יופעיהאייריפיתיבריטע~טירהקדםכביבנהתפ,

בערנשטיי{,א.קעספף,דר. IPיועליבע'רר.ז~קס,דר.נזבו,.אלבערטורי, mוב
ככיכביזםההיריםבארהפומתאבישחכסיםיעידער Pפר~בל.א.רר.אייערב~"

ידוירמהישרארגכרהססחירבהליכיתבםהזח,בדירהחכמהשיסלעזרה
עמ~~~רצית,כללעהריו;~בכלהתנרכימאשרהרבהיתרהחדשהע~~קותפ

אתלהחיותרחםעמרוהנפלאהושקידתםידםיחריצותתכינתם Pןעיסהכחכם:ז
ביסייגםןסלמכה.גייככרזהתייםעץ.ל~גzת Jתכלאפסיבכרהסרחסרחור

 ,שאלרעדאותםהושפירההיהודיםאת~ררהחדתבאת ?jאשרהרעהיסיים,רכ.יב·
iםזN יהודי/l להוזכריהעסים,כלבפיהיוםכרתסיר!כנ~ץtלקרסהורגדופיסלז

ביישיבןםהיהודיםרפכיראצתויהםשעריאתורוזניםמלכיםפתחואזגםןלשכיבה,
סמיכתםבארצות y ~ע~:דציהמארץהסחסורבפויסיעולבעכירסדינןתיהםבערי

כארצותההיא iהבפאתהוהיריםנטעיאשראחריכיאפס •רבעםלהחיות
יונקותיה,נהחתנםו-אלעדקציריהזltרהחכיעדשרשיהוישרישולפניה ~נ~רכות,
סדס-תפתהירחדיםאתנרשיעיניהם,ותאורנה ן:; J ~~אתהעסים ~ת~אשררחאי

כמדכרירנועלחובכלוכחורסכערוםויניחוםיגיעםכרויכדז~שדדוגםננחלתם,
הביניםביסיעוד,שםהיהוריםהלםעש~ללםחסה,ינכירה Tעכצ;גם •--העסים

ז

וסה
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בתייתהירהדיםתאשנאואשרהעמיםכיראף'הזץת.,החשרהעת ·כתוקתפגםןהס
יאכילמלחפה,ידיהפיללמדירךעלחרבלחגירר'בייןלהםנתביiונשאה,
אןתםתנבוגםומלחמה,לב Rבייסאנשיצבאותיהם.אותםביו t2 ~ 1Jלבהםהאמינו

עלזבי ,היהרדיםהזכירזךזאת;בכלבדףעלהבקןל'וחרדים;ראיסלב,רiכ'יפבי
באמהעידמלחהס,יבתחבןלותבבררהברוחנםמהםחםובפליםלאכיהעמיסכל

ופנירעםת'בנכידוית'צבוגכןרתםאתהיהודיםעוררןהבןצריםלפסירתהששית
ממשלתנימי '.נע~פעלע',וגכורתרבסערתר _בהדחשכעלזי~תועיץיב.tור

עתככלגדילית ~ש~לבדםהםאשרהיהרדיםמכניצבאאנש'גדידיתיוהג~טים'
עזררח iב~המעןיכראץהנוצריסליטיוהיהודיםעםרוהעשרריתןפלחהמ,במאהזר
הבוצריםלהtכנתנןו'גכורתםעזרתם.וע.~בןארצם,וחמריביאדיביהםאתרגלשהום
 1190התק!ד"אמשתנ .:עולם'לאזכזתפר~נבעיראשרהמ;ןללדת.פהלביתתא

ל~זיט~נאיבארץהצדאותרי J/ -iu'לסעלהךה~גףיוחאיונושלמההאישהירם
המלךוב'לביו _,השםאנשיהגדוליםצבאשרי iבימארגדולשם 'לוייעש

ה~למ~ר~פידיםראששיאהמלךיוסףנאלכתבאשרעדרכיםיהודיםהיו VI~לפ~בז
הישמעאלים 'שבתיוםהששייוםכיבשבוע.יעוהשנייוםעדהמלחטהאתיאסירלכל

אנשיבתיךאשרוהעצומיםהרביסלהיהיךיס'היאשתנ.ייםהשביעיייםהאר,'
עלשותשכותתיהונאתיחללןלא-י?לםהוא,הנוצריםת.ו tVהראשוןרירםהחיל,,

עבידתיהידים 30/000עברועשרההשלשהפאהימיכאחרית •-מלחמה
בורב~סבעירהיהודיסנשגכן 1346ו Iק/א Iח/.בשבתהצרפתיםבמחנההצבא

אתהמךל-=-.כסדו;;זרגאשרהאישלפניומלחמהבחרבויתיצבואיתהנו~~ר~
פ~געיראת .ייגיאן~שדזזההשויעדיס ~ל~אשרעת 1648ח l/תהאי Nבש

תפארת,שםלהםייעשןהציררחצרנפלאה"פניבנכורההיהודיםעמדו~~צור,
אשרההםמלחמה'נסיפו~גבעיראשרהישו,התפלהבכיתנתז.נוסםיםהייםוער
קירסצכאיתכיו •-כמלחהמגבירתםבגלילהתנוםםהיהרדיםבידיאזהין

ושרימלחמהפקידירביםיחידלםהיוהראשוןסעליםכשםהנרדעהישסעאלים
מלכיחונכיאשרסיוםהז~,רח,דשהתעוכתקופת •-(~פיציערע)חיילם

 . 'ביתרהיהרדיסהוכיחןהעמיםןככלהצבאעבודתעלבודהיחודיםאתאייררפא
ימי~דיהחילאנשיכלתאלהרחתותידםלאלןישגכורהעםזריעלהםגםכיעז

אלפיםשרילמעלההיהודיםהתעלוהראשרן iנ~פאלעאהקיסר.ניסיםלחםה
עהרענ-דעררי~ער jהכבודלגיוואכירי(גענער~לע),צבאותשר'(~נויםטעו),

כט"' tfיסיתמחצרבימי •-כאלהונשאותפקודןתימדתזעוד ) iלעגי~
סיידירכיםים iיהועש~המלחמה,~קיר ) Chasse (~םע 5השרנהיות lריערפע

ררסינאפב~פתגםהחיל,אנשימכלהרנהיתרק.רבכימינבודיתה~לל~נר
מחלומתוייחפו~זtנזרועתאהה~ל~נדיםהיה,רריםהדךימיתזכשפוכאסעריקא

ברלחהארץ iסירגישים ' 1מ~ר~ננעגערבשםהגקוכיםנ~r;יים i1בניאתדבות .

צבאשראלסייארישמויהרדיאישהיה 1781א Iתקם/א IIח.כשנת-נכורתם
בגנירים,גדןלשםלןייעשנפלאהכגכיותהענג~דיםעםרילחםאדיר י~~
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היאגםלסהסחןילחס 'בנאיתצבאשרב~~םושמייהוריאישיעדה~חואחריו
מלסחתרגוראה,.בזכלחמה-חואנדילנםשםלוריעשהענכל~בריםאת

וילחמרופקידים,חיליםשרירביםיהרדיםהענגל~נריםבמחנההיו ·רר~טערל~,
מאוה?יהיחלאאשרייעיינבטזcו,פאןההערצ~גגםכיערזכשכילים,כנבררים
לפגיחהםהירר.ריםהשריםאתויהלללשינותחתחאתטלכחריכ'לא'שראל,

 •-~מרחסח·וחתבולותי~~גבורתם;ג'לרהחירצבאןתלכ
עורוכותחיחרריבנפשהאצורותהיקריתהם~ולתק,ציתאפסבזה~,כנוהנה

אריביונרנםבר,הנונששבטעמרייבסירסצוא·עתבכל'לאוררצאתושמירות
חרשמראכתיבכלבינחח~~תדברבכלל~יחורירעתח.דtע.ר jיתריכי .פלילים
חדיריסיעדעולסיםסריריתארםבביתילרותאלעינינו..נשאוכי • ~וחושב
והנאורים .הנארריםוחק:סריםהסלכיסכיבראותנן ~נ~.ליישהסירחבהזח,האחרוז
תזכיר~הברהםחםיער,לעולםיככיכביםרייקיעכזהריוהיריוזכרםז.ז~םאשר
מלךחקרםיסילמכיבכלזכי •לחQרהעליחםייח;וחסדאליהם::יטיחורים,·חיאת

כסא~t.ןדכותבiךפכוחגיים,כלאתיהיאבח.רעישימיקדין, 'כאלכסנדרונאיראביר
רחסד,טיבאךגזדךםהיהירים,עלאהבתןכנפי~רשהעטיס,כלו Qחד~~יךד iJ~ד

מקדשןבביתישראללאלחיקדשבוחרתיישתחוח 'יתורתם,~דrכםוהוד;נבידאזל
ונשא,רםשליטחתבל,אריריובכלרומהקיסריבכל'מי •-'בירולשיםאשר
 'וחואצ~ז~ר,כיוליוסעולםיזכיוסופתחסריבהבחכמתחrנכםחכםמשכיל,גבור
ל.ם t9 נ_~ lלמדעוונתונאטנים,חפריםעסהם:ע.שיתחפליאהיהוד~ם,אתסאראהב

ראשה,י~ריםרוסהכוכבאוינרסטוסט~פייס P ~צ~ו~רנם •-חייוימיכל ס~י?t~~ב
ימיכלטובותעסהםויעשיחהידיםאתאהבהואנםלבב,וחכםמשכילנכוו

נידוערביפ,בדבריםהקוראיםאתתלאיתומבלי •-מלכותוכסאעל~~ןףי
טוניםגםהייאשרהתבל,~ךויהראץ.גבירירוסהקיסריכלכיצריס I 'בוברים
ורקעת,בכלעמהםויטיבולהיהרר~םנאמניםאוהביםהיי •בלנותםיישרים
ואררינוס,טיטיסאפססינוס,נער~,ק~ליג~ל~,כק~יוסעוריציםאכזריםקיסרים

יאתיעקבאת~כלואשרעד ע'.~~ירםיבו V!חילאהיהדריםאת.תרעיהםרק
ייע.יפהחפשם~ניח.היחרריסמצארמקרשני,בית:רחיסותאחרינם-הטסוניחו

לאהםכיההשכלה,~רקלנו_גז-דהלכןאשראחביריסהקיסריםבימילהורנים •
אותםפסחןבםכהו,נפיצו'אשרבארצותאחזהלהםנתנולעשקם,לאישחניחן

הנוצריתאמונתנברהאשרמעתאך •-ככבורק.רנםרירירמהמדינהכהינותאל
חהילכיםרהכהגיםקנאתה,אתנאר-l ~ Pבמעיזה;::!חזיקירהקיפריסכארץ,הק~טרלית

יאמכייאש,רכרםכחרבמשיחסנקתמאתלנקרםהעםהרמואת~!;כיתןיס,כ !:tח'
כיהניער,רזt!אויהוייהסצלמדת~להיתעליהם:ן {ei ~~ליל,יההרדיםקוו~נדעה

גםהבינרולאידעילאבדעם,איררלילחנשףשמרהעינםאשרההסהנהנים
תרןתארניעלרתיאת~סדמחיקקםכיהבינרולאידעילארתם,ריחאת
חזקהאשר.יתחתאדםתבחאוםילשארניהעל :לשראהרישם

עליהם
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שלימםאנש'!.חמתארפי ר,)*ידפהירוםוש'שבק·לשפתיי~~נתירעהם
איי~ידם,-~ת~זיבי II :היא·תן t1fנראשית,אשרותתח,תאם,'יבחטהיובשים

f י~~ 1לש;:זי~יבי .זדקלל.י?ם,-לכי~tג i)1 ~ג:י~לי.t י,דדרצדרר.י~םעדP ד'או ,) **ם~יtכ
צרריטובתם, .,לדירשינםrזכע~סברכ~הם,אתנםקללייח,סארהבאתנםרםו

בידהו ·פיעל ~י~היהודיםכייהצלחתם,שלומם·נערהתמפלליםאתגםויידפן
ולהתפלל~מה;ךגליניאשרהדמיםעירבבלש'זםאתגםידרושנביאוירמיהו
שלוםאתלדריש ~~י }:1אםכיל T ~~ iלנבזוידעת ,)זכט,(ירמיהתפידבעדה
מלכינן,אתר~סה'אלחיני, Iמקדש Iאה~רפח .ארצנו,אתהחריבהאשרהעיר
המציהעלינרחזקה'סה ,הפעראלעיליינואתונפצחינןונביאנהנינן ,שרינו
ילאאלר\נוקרשהרנכלחשחיתןילאמרע~לאאשרהעסיםשרוםאתלדרי'~
ולהתפללרטובתםזt'ימם tיררישהומציתעלינןחזקחהמפח,בכלישראלאת~נלי
משהובונררתבאלהים jלהאמיהמ~,יםהנןצריםזtולום tאתגםרמהתמי,רבעדם
 'ישניחש~תיממכוןכילהאסיו·המ~ריםהצדק,האמתנביאיונרבריביתןנאמו

כדרכין~אישלתתאדםבנידרכיכלעלפקיחותרעיכירהארץ,יושניכלעלהו
השכהשבתןר;בכל יכ,~ני.r~ל~ארצותבכלעשינוכו~ו.ינ~ו~אשר-מעלליווכפרי
תח'ותייושבנשא 'אשרהותפ'חה i:ורמקולתפלתנונתיירעשיהומועדי,(נכל

שליםרבעדב~לם,חרסיסאנחנואשרהעמיםמלכישליםבעדלדחפייישראל
 •-נתרכםד~~ת~קןםלנוהנותניםחנצורים~י 1lבעדעודויותרה~סים,בל
--יהמהשליםאנחנן • ה~~ 1חש~ית Pעלינויחשבן-והםתפלה!אנחנואהה'אך

שומרולילירם,ס?אהברך,בארתנןמרדוף"ךל~לאמ~י~.יסיםייכל fו~לזך~ה
אזכיכ'ח,איתנןת 11י!שלבותיהבטיחנןאשרלישראלהבטחתוושורמישראל

. _עודישדאלשםנזנרואל~לע~נ~חייםגנר ' 0 T T 

יעקב,מניתפנירכמסתירהיחיעקבאלהיאשרההםרעהביסינםאולם
מפניעוזחמסהלנולהיותחםדמלכי ,לפניחסדעלינןויטאלהינרעזבנילא

עלינןל';{מלחע~ניהם ~מ~אשרהחסהמלכיםהיו ר~~ ?t יכI~-רקכי;אף Tראי;,
עמנו,עשראשךטובתםרני~עינינךימעוטלאשוניבו,לפנילרמחיםאותנייזתנו

I ~דנרינסרפיולעולםלעד·פמיתם.~ז;קN יילכנייסים'tj הםנעינכיו·וקרשויםראל
 •-ויקר'זtווקדשנוספריעל ~ל~~האשרגלא 9ן~ר:פו;דש'ן;וך.ןש'כירש,כשומת
הורתנונו:יקותללכתידנוחr..ייר ,~pנ..עלעשותהגריללגדוהארלקהקיםר
בכללאחוזרשיוזלנונתן ,ונ~~~י_עבדותמסבלותיר Q:jאלהינו,אתר Iילעכ
אתם tq lק~לרבעיךושטן,,מפנעכלמבליבח זי.v ~r~להארץילסחוריקניןמקנה

ערדהרחינד ~סחהכיווךוהקיסרי •-ישריםפקידותיבעליגםהיהודים
שבתוימייכלהכדול,הקיסראביהןלהםנתןאשרהטוניםההקיםגבולרתאת
ביסי •-טוביםחפדיםעליהםלגמול jעהמםלחיטיבהרנהמרכיתןכםאעל

ק~רל
*( 59 ., Mattll **( משם', f 
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הביצר'Iביכיוהיהידיסביו~ו,תסדך'כלחיהלאהלע) ttק(דערrוק.רתקרttר
כסבירג, ttהמביתףלזזדר,.הקיםר-האזרחיםרחקיהמריבהםשטפי,נכל

מידי-רלחצילםהיהרדיםבעדז.ורם il ~-חרבר,.הריקהארץ,בכלרהמפאר'חמשבח
מלמתובכלרקלהעבירהרביעייךברהיי.חקיסר- ם~י:r'רררצצ~הםעושקיחס

רהעורכאלחיהם,וענרדתתירתםבדרני~ךתק,חיהוריםאתלהפריעאבוש'יערז Tלבל
ויתסירסלחומהעליהםהיהנם-הקיסר ,פיר9ה Q ~'יי'זעבשנזבדשמצותועל' .

-,סק ~מחראשיו'ט 5ברעל ~.הקיסר-רמיםאבשיורנשותעריצים~ארו
את"אהבי'אשכבז,קיםריהשניופרידריךהשבוידאלף Iרהשני,מ~לי~ז

אשרפסרד,ארץנרראח,בארץנם •-ימרוחסרטוכאךריררשוהיהודיםת-מיר
רחכסיאדיריםמלכיםהתבוססיבתיכהנם~ל!~רזק ך:; 9ל~~:יי~זישראלאישכל
הבורעהמלך •רבשליםלחם·גישימו'היהידיםאת סק;\; jכיסי 'קרנואשרלב

ז.נאציליהםמקיםנם •אליהםפביי~יר bה, Pדל ם~זt~:יששהזב ~פל ~בשם
גרענזזרחפאפסטגערתאל~בית,מבליממשלתו.מקימותבכללפקידיםלשרים
ילאהיהיריםבידיז;ן~:ןינימשהזבזזפל tt •-אןתםאהבתןעלבו(ער Tאשר
 • ~ ,הרגיזםלאערלהיכוttואבבים tישכזסמלכתןזמיזכלרגליהם;למוטבתן
ךים.היחזאתהוש~כתנונות,ורבחכםלמלךהמהללי,שירעחזב ~פל ~

בהםלבגועביעזר ,לאהנפש י.~.ע.גםכיעדמכטחיםכמשכנותבארצר·חיושכיס
התורה,'ספריאתלהעתיק .הירו.ריםחכםדיךיאת'~לאהזההחכםהמלךלרעח,

ארחינןדעהההיא .וההעתקהבארץ,המתהלתכהלשוואלרהכתרביםהבכיאים
אתבחפניןלאסוףודרשנ:'קראשרלבכו,.בח'רי •-הארץ ·בכללתהלהכו

פמיהםייקחד.ע~להה~הרדיםחכמיאתלרלקחהתכרנה,רכחטתהמדידהחכמת
ןאררמיתללשלו:ע.לבמלשיורביםחכמהספרילמ.;עילהעתיק~דרםנםח, kד

{דההםבימיםישכהאשרסטר~ל~ניה ttחחכמתעלהמדכריםספריםפסרדית,
ה~סטר~לזזכי~םדברעלהערביאיםחכמיכתכןאשרספריםנםקרת,מרימינפי
התכרנהלירחתכפעילתנם •כאלח~רביתידיעיתיעגךהמינער~ל~גיהדבריעל

אשריהידיםלועזרו ) bonsinaf) tabulae ~ Al (~לפזזנז/ן/לוחות Iבשםהבודעים
I . ה ~י •-התכונהבחכסתלחםושםיד' tt ז'.הוIJ היהוריםעלכ~נרתו ן~~יב

אתויסלאוימיםארחיתיודעיידועיםאגשיםמהםבחרנםבארצו,היושכים,
 1פזזלעמלכיניופריקא'א ,אתסככואשר:ן~יםאנשיעםבא~ייתיולעכורידיהם
יהמלךהנרולק~זיםירחמלךעודוייתרהיהודיופ,עםעסלויס"ב~להמלךהיטיב
 •-'ס~ביעםקיי~ה~ז

הקירסים,כיואשיו uךבאפאלעאוהקיסריחשכהזאתהחדשהעת.נתקיפת'
עמהםחסדלעשיתאכחלאחיאכיאפסהיהודים,עםלעשותהיטיכואשר

להםנתביאשרהחריתמשפטיאלשעהלאכןועלס,ב T י:rתמנתארתםוחליבו
טיניסזרחים,אלהייתיצלחואםם Qב~ג~ו:ו;םרקהשנוים,ביסיהכלליהבעדאלופי
רפתצארץאתלעכורביונכות_ערר ,qז i1כבהםישואםם,יליעוסן

 /ככי
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בסיתרסנסעלאעירכי_ונו:וחלדעתךר.אהאשר-אחריירקהצרפתים,:כל
דבקהלאנכורתםוחכמתםורוחכםטעמםד ;t ~עדו ,חמם~דחהאלותושיה
ולהועיללעזריהיר ,כסרינותוהכהןנותהפקודותכלאל םז.r~ 9 ~,ראםנתיכם
הלםבתואזרקו?חצם,פ!!בדרתםדרורלהםרקאאזרקוללםםתנר,לארצו
שריןלה'ותטדינהבדבריכחונהככל~~סןירםוי~ראבארצואזרחיםמשפטי
לעיביהוכיחןהםוהםהצרפתיס,רביוניניהם ~ר~ז:;ולאגבוריו,כצבאותחיליס

.קו:י~םה;רדסיתחס~לותאתלראיזייה~טיכנריאההקיסרשנהלאביהעמיסכל·
בכלהמעלות~רםעלריתיצכןה.זנשאוסוטיםביט'םכי-ג;יו:דהנל~לןז:זt?:פדת"

בםענרירכיסוכדבריםאייריפא,ג!~י,כבחיריהסעשהרחרשתתנסהרבר

ארשהטובעלם j ~ Ijנאפאלעאכיהיוס,עליהםרר .Rקרמרייהכיאפס .-ואתם
כיראףצריהם,יטיןזנריםאףאייכיהם,ע~יהםב~~סח ,ח~~!ר~ם lעמהם,עשה

ישועהטחםרח'.הזאתככלל~עלה,יצאהלאעליהםגזראשרהרעהגח.זרה
 rבהמ:דילהקיראחררסהיאכיפיריפפ,ל~איוהטמיבהטינהמרך~רד~עד

לאאשרצרפתמלכיכלביןאחדהדהואהארץ,אזרחמשפטיוכיזהיחודים
 .....צרפתג!סיכיוניניהםבמדיליםהיואשרהרעיס:ךחקיםכסלרפליטשרידהשאיר

יחוחדינניחייםחקינתנונאשנכזהנאןרןתוארצרתכריטאביאכם
וילוכהיהודיססלק ת;~והברכחחרותההיהתכיעדכתדכן,הירשנים

 . •הוהידםכחילאל.חמיל
חדשאדר'היחודיםעלהאיררוכריטאניאאשכנזצרפת,מלכיכיכואמנם

רביםדירותנהם,רrףק~אשרהאזיקים iסאותם~ז;יח~ ';האלחהארחוניסכדירות
ויישיברםמספראיזיטיםכהםאםיריםהיואשרהס;:דרכתישעריאת~תתוטאר,

והרדכבודיתנופניהםעלאשראלהים.כיראתקרתמרומי י~~עלנדיניסעם
בכיאציל,את •יענדיהלראשםועטרותיריסוסה ,י::~ר~לס~התיססה,רתורתבר
לסעלת ~ל!.גלlז:;כיערגדולים,ו~ריםפקודותלנעלירישיטרם~ל ~טי~ד::ישראל
וכהינרתנערית~שרדתועירנ~ר~ניםנר~פים, ·,תוא~~שרי(סיניםט~ריס), םי~~~

ינילתפעמתו,יזP.רירוחתתכמהונדיכהריחאשראישיכלנית,כסריבככדית
אישמשה1;ינ.י~י iהעכריאנרהם~י~יזדו Q :חזהחיקרסו;זזדוערכלנכרן'שrמ

 •-נשרןימשפטלצדקויחדיהמלכיסושרי :tעמינריניעםחיישניםהאלחים
הראשיניםנימיםותלאיתיהםהיהוריםצרותעצמוומהרכימהאזלם

ותךרוהעמיםהמלכיםהניר~םא·~ראי;ריפא-עדארציתההו-וניתרכארצות
~ר~ה 1jרל~ !החםהרעיםהיטים ר~.!לנםתתפץלאדםונשמתרככל I:ןר.' !אדם
תחשבהנןכאפםכאיזהזה,היוםעדלה 9:רגזניוםתחליאיהדכלהתבלמציקותכל
רשעים,רשעזוכל !ההןנארצותהיהיריםאזמצאואשרוהצריתהמציקןתמיל
תחתנעשיאשרואדםאלהיסתוענןתיכלזבמחאכזריותכל ,םי(ז~~~ח jכל
 ' Q ..ענlלמם~עשיהארץ,עלדרכםאתהאדםנניההשיתןאשרםיוםהשמיםכל

אלהיסצלםעשרה'!הששמאחעדעשרההעתשיםםאהאברחםלזרעאיירןפא
התמנסרס
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עליה,ולדריםלארץהמאירההטהררהתררתםישראל,א!רחינ!םפביעלהתסרנסס
רכיותכובתםחכז.כזםגםכפיהם,יבדרדרכיהםrףדם , Cלכנ·ישרתנפשם,רזתק

חייהם, ין.rי~~~ונפשםקובעיסידלהצילםלסוהועילולאהיקרות,תכונותיהם
וחכסתםחלטאה,~דקתםכמי,.םלעגשפכרתורתםעל~זו,בעירלזםםתאכי

זיבי f ~אםהאדם jסיבכל':\גךכבקהז:Rהלאעולםr,זלפתהה,-בעיניהםבזויה
עדיציתיכלל.שעעלילותכלהשערוריות,האכזריותנלהאדםבניתולדותנפסר
בארצותיהם!-.צאצאיוהנדחיםהאבדיםביהודיםההםהעסיםהפגיעואשררצח

נפשםאנותיהם,רעותעל;'(שתוסמועליהם, ן:;~~ההשכלהאוראשרההםהעמים
יחרנועצןלבנםי?י;ירהיהודים,לזקניזקניהםשו Vאשרהנורא~וע..לערתשוח

j להםכנ::וזךזק.באםונים,שומרצדיקגריאתאנותיהםחמצואשר 'ה~ץאתר~א
~וכי ,אנותיהם~נלןאשר~נבד~יב~ ryRחלא~ים fjj~י V!IIכילצרקה,זתא
- !ה/נ~םכה , r:וך.~הועליהתהיהעלייהצריק~דקתהאב, iכב~דך~אלא

הצריקיםהסלכיםשמיתתכי f ~ ,/הלפני~דרדןכספרגםישראל,ביתי~~rכב
להלuןליםלשאילדכ~אשרירושלים,גלותעלחסלואשרהחפיריםזחעז.כים
 . •עמ::ןלהיטיבהררבארשר
היא~תוהלההן,בארצותהיהרדיםרזגותכיירענוהארח Tהרכרי~~זמצא ,
עצמיתרסקרי~ריעלזקניהםר~יגחרי'עראנותיהם,דמעות(הריעלשם

ריפיאכארזהיושביםהיהוריםחרקכארהלאקדם-.כיסיוחסידיהםקדושיהם
לחםוישנבע~טם~ב::ן ~ר.כ~אדסתה,עלהייתםסיוםכי !והמעטירהאהדירה

רי~~"ם ~י~ו~ ,~החם~מלכיריסיא,מלכיכייעוראו,לאורעהורחבטיביםנ~rזי~
אלפגותמבריבראצםהירשבים 'העסיםכלעליסוככוצדקתםובכנפינלנותם,
לאריפיאנארזישראל ת~~סירסכיבהתולדהב!.דות~כזים,הש,רנרתרתיהם

הארץסוכואחרירלגרשםורכרשםהונםל~דידעליהםמסרכיהאחדהתקימם
מלכיושארונריטאניאאשכנזצרפת,מלכיכזתאזעשיכאשרכלרנחורסבערום

רקול~זנםאתרןסיאסלכי ~ר:;טלאם-מעולם.הניניביסירנותפעמיםהארצות
לעשותריע~כאשרכאשארתםלשרוףהיהודיםספריעלר~הוומצאי~לשינים

להנהניםרוסיאמלכיהניחוראאחרות-מעולםבארצותרביםומושליםרוזנים jכ
כאשרדתס,אתז;יר rלורס-tז·~tננחרנ,היהודיםעלאכפםלהכבידהקנאים
היהודיםדמינהרופעםז.נספר,ונכלאיופעמיםאיירופאארצותיתרבכלכזאתהיתה
עלירות.ר~ערוס~אבארץשסעבלא-מעולםחוצותכלבראשכנהרו'ףגזנלליס iהא

אתהמיס.להמי~בנ~רורגות Kסםמשליכיסהםכיהודיםיהעל ח~ר,.ותבואות
תאליםזגוהםכיול~כלו,כולהתעוללאלהיהםלחםאתנונכיסחםכיהנוצרים,

העלילןאשרכאלהשואילותלעועודכאשפתות,תםואוטומניםקדושיהםציםי
י~ורים,אלפירכנותונרצחידםעלואשרהארצותכיתרהיהודיםעלהנוצרים

נוראותאכזריותועודוילדיהו,נשיםוננרם,~בותעציםעלתיו.בים,יחנאששרפו;
 ,מעורםרוסיאכארץיתדהתקעהלאrזשזכתו~ס~ם iJ~אתטקריוזיצי~וה-חאניבאל

 .tם~ר··~"":~ן
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באשהיהודיםאתשלריףהזההארור ל~~וr~סדתאתעמולםבבו-לאוהחסים
יודז-דך Pמייםררוביאי~ידרביאתהירדעים"-לעתיםביבהירדעיכל .-=-לlננלעדלות

ברירותעידניעריהם ..יתנואלה,רבר;נואתןיצדיוק.ב!דיהסיתנו~זה, Tיהןםער
י:יr:ויתרונתביוכ~ללגברריהנורעים 'הגררליםהנשיא~בהאשר:שלטרהראשונים

הזאת,בארץרעהםפחריםשאננ'היהרדיםישברההםנ~ביםיםהחיים,בארץ
מעבירתהפריעןםלאלעשקם,ארםהניחילאההםהאביריםהשליטיםכ;

ראיופרץאיויקניו,םקנהבכליאחוזידיהם.זהירו,בתררתו,ר~ל~תאלהיהם
רהמ;כיםסחריר, 'יאיזןשקטשאנןישבמקומועלואישם, i1בכל·םושבןתיצרחה

שתאביתרהיהוריםא.לפניהםהאיררההם,הנשיאיםמלכונאחריאשרהאדירים
וכשאיםרמיםיקיסריםרו:.;יתר~ם~כ~גזראשר.~ץ 'ובעתשדלם, Tרובלהםושיים
ררו;?ה~רתגדןלאררברוסיאהירשביםהיהרדיםו,רא I:Cתהי'מעת ,~א 1 ;זנסנן

יעקב,;ביתוטיבםחסרם;;דגשיארההםהכשגביםהקיסריםכיבסראשוכה,
סישנאכות,ומנרחותמבטחיםבמשכובתהרשיבוסכפשםוצדק,ת;נבםרכישרת

ת.חחרזן,יסיםהיהודים.עםעהofאשרטיברררבהגדילי~רהקיסרצדקרת:זו:ןנ
דהגדרלהי'~טkיjויפkיjהמפארחוהקיסרית~רי; eהקירסחסדייספרסי !'נפירנ
והצדיקהאדירהקיסרעrדנילעשות'הפליאא'~רדייביסיtכנהחעחסריםים

ה~בירהקיסרלכרהיטיבאשרהטובותראשאתישארםזד lאלנםביר~חדאשן
לעשותהגרילההםצרקזנלכיסכלהרבה_ירתאך ?הגדולניק~ל~,היכביר

אלכסנדרהקירסיםינםהמלניםסרפתיהחסידהרסיטםעסנו:'אדןנינוםהקיום
אברהםלזרעלברקיםחרשיםנאמניםחסדיםחפליאהוא ,געיהשני

ספוררתארעלאכמר,נאאסרפה,ארמתיואםה~עטירה,בארצוהמסתופפים
ךלרנביסיולבטח, Jישכרוישראליהידה~ה o/1כביימר !מפסרלהםאיןכילמ,

רככלרקניו,םקנהרבכל:רמשלח ,בכלפריויעשויצליוחההשכלה,.לאורהיהודים
לאכיחשסשעליניהםגםהיכיחרירופא,באיהנאורית~ארצותהחוניםהיחרדים
הקירסרע tסלע ,צחיחעללארכיוהנאורים,הסכשיליםהעסים'מכלהםנןפלים
 ,ם:.נ~~ערוגתעל jכלבנרקרשכבירים.הנ~לאגיסיסכיצדקתן,רזעאתהצדיק

ובכל"רמרעחכהמבכלהליליםרי.פע'זz.רגםהוצליוחגרלוכביריםלאביפים,
גרולים,רופאיםמהםיצאןכביריםלאביסיםהמעשה, תש";',מחשבתמלאכת
(איבזינערע)~ראץמודרי ') 1(~ררי~ק~טעדיניסעורכיפ~טחעקער), it (ריקחים
משגיחיםחסיביסטעריוס,בהיכליוסוכיריססופריםהמשפט,כבתיפקידיתכעלי
המתהלכןתהלשוביתיבכלקרםכני~לשוכיתרבדל~יםחוקייםהספד,בכתי

iב~ות, i1ה'~פרתויתרריסיאבשפתפחיריסוסרפריםמשורריםמליצים,באיירופא,
המסחררבררכיגם ~נפלאיםואנמיםחרשיםרבסי ,ו~ 1:סיטיניזמידית,מנעימי

:סוחריםהנעלההקיפרארובינןבימימעלהסעלהודעלןחילאלחמילהלכן
בעריהאלהבימיםכתכזססיםבישראלןכומהםעירחיןלאאשרונככדיסרמים

ןכתניני.tילנבםנח:nמכיהמפתןר, ,אנשלנסןעומדיםהסרוכהיעריהכירות -:" 
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סעפיםרכיסיסכלכניוכארו ה.~~·~בהזהחייםעץאת ~ע~~ידםוחריוצת:פיחס
שעיויםכ~נקיוים •:יכע..םררח.יותרחיקיםזיםארץעד_קציינפישרתיונ~שר

ו'וספתרארת ם;t:זרהנהרבות,בעריםנדרליםססוחרבתי~חראדיריםדבנירים
באוחרתנתותבםרריחידיהםובכשרוויהעצומיםהרביםבעסקיהםרבאדםכישראל
הסכי~ו,רד~ם,וצדקרתיבבםגרבתרבנלללסשבבהםנודעיםעירויותררכורחסר,
האוץ.בקרביושעיתלפעיישנהשנהיjכזוותועפותוכסףיאלפים,חסרעושים

ישראי,תהליתליושביתפלהרנהבהםשלאת~ט ?tרשי R ~רסיםכשנן i1הםהם
יכלדליסוככיויאדםאבייניבידייתמכו ,ס'.בעלנייחמהסרתביחרליםבתייסדר
ברסדיתסםורכים , iר~בדב'סירעבחופתילIאי~רהעתים?ציקלחס!?~חסו

~ר~ר~לזבהז.ץ~להדחרננדתהםוים ~חאחרהסםשלה-וכאישיחר-ברשרןו
כ~בןדישרא'קרולריייסבאוצנר,ע~נרכנימישכיתבכלאולז:זוקני,הלפיץ

הזאת,רכהבארץאנחניןסיעיליםטרבים lmאזרכיהעימםכ'יעינירלהראית
 ~ב:זי~~ברר?יאהיישביםוהיהודיםהיסיםימשכי ·לאכיעיקבלאריבrיה fו:וובפ'פן

בסרינות-.והפקידרתהכחינרתרבכ'האורחיםמשפטיבכלוא,רץארזחיכלעם
רגהכיירקים,קיראיםאליכםיילקרעודהאלה,הואתמהרכריםארחי

תיירותהוביעי pחח.ל~ל זr.~~להבטתחיהזההספרשמערייעשושערככל
בישראלההשכלהתילריתנםרדור,דןרבכלהןיביrזקיםארשע~יבניבדרלי
לזכ~נתאד •הוההרוריםיעדזל'בז""בסחםסהשרןהאלהיחהכםיייכ~י~י
ל~בעליעמדוסכרתשתי'כיהזאת,בפעםשפתירםצאלשסוואיכללאלכי

Q ף~:ההו,~ןלרית ~לקצרשעמלתיעסליככלכי:האחתזםז.ניאתס~יק 
 1כשלשיםיכילארשידיםירבחנדיללפסרןהיןו~קבו,חבולהארי"הראריכסקים

אזכיהזה,הרביעיהחלקעםיחדאיתזלהרפיסארסתיואם(ב~געז),יריערת
אבשדלנבולסעל~גךנינההדפוסיהצראיתיריעית,חםמישםירתרויכילוירחביברל

סורפבטערום:~כים ·"ל~·כמשפטהכסף,בצלירשבואיננו:rזנהב!.טןעל ר~~כערכ;"
בנילע~ Tאםףאכיערד,~וביתרידהלעי Tתכבידהשניהרחפבה •עבריתבשפת
רבכלםחשבתסלאכתבכלתרשיהתעשינהויריהםחכחס,דברנכיבארצניענסי
ויצעוןיסעטןידורשיהקרשנו,משפתעיניהםחבסוזאתלעתסאדהחיים,זךקי
להביטה,עודיופיפרולאפנים,לאעורף ת.!ב~להנ~ Fל~ניםאוהביהובםייים,פיים

הזהכדירכינםוחמ-די~/ר?בודאיזובשסאלהכחד~ז,ע~ראין~י~י;הכי jיע
ליפ Mבחכמה,להr.זפץ jאיהאחי:תאשר :לנות pלשתיע~ןבנידQבית~פלנן

הגושהיכלו,ורתתתEכשוהיםלאשפתבהיםלאתאריאי;כי
כלאיוכיא?רתגזרח,סכחהבככיד~~גית ijוהשניה ;ראהיר Pככח
כליעפללשיאם-ואדכחלאי..בההנושהיכלספרחי,וככלכההם,ךכ
הזאתהשפהכיהאתחהפלנהלעיניאיתרחלהיםלאשרורליכשס

ע.~ז:זכיהשניהלחפלהנוי T ~';-לו ,ז:ז~~ 1אח;היאתראיייהאקשרכיאיצר
הובשיחת,ואילתאבהלאררואשינהכייהא,יעתניגע iי:ע,סחםכח?קדר

mםn 
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יעביהס:תראיהנאשר Iהלביעירהיתיריחידיסשריירםן-ןרקכ}יהללכ-םחת
לאכלערהישראל,בית~כודכלתוסתכהקדיהשהשפהכילדעת iיכי\לכבם
פשתיאסלשיבן,.זק,סעלרא 'p ~נזםכלני I ,u~ערכיסהנכבדהשםלגי~אות

הזאת,ה·זt-פה ח~~ד:; f- ~םבריע.בשםרא R ~איכהאתבו,איןריתכ ~

דרכיה,דעתיסכלי Jאת, iהבשפהתכוכההתורהכיפישראל,תירהנםןףכשח
נר .Qעכנ~שכחיאשרהאצריתבכלכיהריאיתעיניונלהא 1'תrיוחראת~;נרע

נאי.:!אלו-להם~תשכהזרהכסיכי'ערתורתם,תאנםשכחיקרשם,שתפתא
העתקהפיעלהתןרהאתשםה~ירעיםונם- ! ~ר~ג~לאואותוםתררועירבי

רקים 1 ~~זr כiי.!י:תעלומותיביבןילאי~ 01ליכ qע.סקי ;עד~.לאחארות,ללשנווrי
הררח-עליהםתניחל~נםכח,תכרכההתירה ,אשדע.כרשפתאלהיס,בשתפ

ריחהצרירההקרושהב~פהרקכיהתררה,תהיספניעל-חרטפחתרקודשייח
ררויתתחרוףפכיי,עלרקלכו,Yד;האשרכ~iנההןתכירתהחיגהירקס, 1רםIזנ
בפםשבם,כיססחהןיירתארעתרוחאשרלכחכסייכל •-תנוחנפשינבתיבם

יידםלננםכריחגהתררהאתהעת'ןקארשחרכיסהסעתיקיםככלכיסאריידעת
רסדרתיהאתולחשוףצפוניה Qאתלגלותמהםאחדאףצהליחלאהחזקה,

היכל ~אתאםבלתיעיבירחתוינהלאבהןהקוראיכל~קדש,הליכרתיהרת Pעורזכ
 Iהעליהזז~לאשריהדוחבפליאתיההקדישה/'~~ז~זהפשהדרכיהיודעורקקדשה,

 •יביט-קדשןותרמנתהןכבrוסיראה jבעי 1ן-ע~פגיהמההיכלאליניאהיאאלחים,רק
הםאךע~ני,בבישירי·ען~יגם.נספוח.ע.רנ,לשפתהמגדיתההןהפלנותי Jשרעל
עליהלהרציאיעכםתצראשרבגללרק ;וtתי:P t ~וססכהצמאוכיכגלליגדוהאל
ררדפיםהםאשרה~כיד~לעלרבכסףלבגןרהםנדיביםכיואםאחת,קשיטהףא

ףא~תידיהםיקפצוב, ~ tי.ךון.ןנםנעדולרז\ידםאתיתפוח \Lו~תואחריו,
קדנשןת 1~כי .מכללבןבשראהאשרהקדושההשאריתבעדף 9 ~דתד ~~ק

ה!ליםיישריםיקדיםובגיריםעמשיריםגםישראלו 9~ללאכיאמנם 1.ה-קדםנייס
ג:כי Q :'לבבו'רק~תג) ?tלאךולהאדירה,קנשדןשתפתררתגםלהגדיל~יםהזב

בכנפיר,.הזמירת'עתחאדריר ~צפזiבתיאלאיכאשריתכבם,יבערהטהמרפס
אםרש.ביתהקדישהלהשפהנצחתתושעהוז.כחשהד;נדיביםארבעהיכיאילאכו

תאכווסתנשיכי~עלב~עיהז:-.~זיקכפיהםוניעריםמבסהאחןרבוסגיםשעיריני
חמירכףס Aיש'רקלזהסיכיהחו,הרבעיילק mאלהה;התילדיתאת ?L\;Qtירי

ספדהואחהיןל~ 1'גדרולתיריעיתnםס·זt-יסייר'רגיכילארש'ידיםירחננרולץכו:.
ועוהמבקידת ט~~תחתעביר ,Pהפסראןלו,"מד i1ןלצהבהאף 1רצדוגטאשר
גואליםמצא'יי,א~זכידרכם,והנכיהחהאתמביכחצשרן?ת~י~יכיכלאת

עלת_ר~ה uןרבןכרנהארשפסראךלמא,בכסףביתואלאפסוהיאשרםויןדעים
"tבנאשרהאצוחתהידיעותתאעדלתארםיכלר 'p ~אשרפםרכמנשירנו, ה~~~

ולאדםע,ברבינילבכרמיםעטזד.?יקרגואליםיסצאלאכזהרפסארס,דארו
 . •-·רי'ו:דז..ךכףסלשקילערשלבננריםייאכףסכחליםם

נ«חיי) י""(
דע~יזנ
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;רחתםי~תבילארחונהכיעררביםיסיםברקבידת.רוצצוכאחלצעכyויירב"
ומהתשרותפורת,לייהיההזהסהעצבלאאםיידעמיארסתיכירבבונה,נIנשי
יהנהדלתושיהכפליםעורהיסיס ~ר~ר'~יצחמלאהזאתכפעםםמני ה~~אשר

תאבספר'לכתרבסנסילשאולהתאחרויכלםרכותמעריםא'ייעפ,רביםתכDכים
זלי,כארסםבו"כ,בחםמשהר'דורעדנםביש\אלסופרים ~~יההשכ\התולוות
בפסרחכתמםסב fחלאכיעדהקרסוניםהדורותהכסיבעינינוזה.~_לק,הםל
החכסיסוכלכויםבתם ד~:רואשוביםהכמיניחכתסאתועלהלא'ןעולםייסרכרי

ההשכהלתילדיתאתדז:יחלכיחפצירו iכועלכחתמם!היכלערמריתארחאייז:כאים
יו.זבלעיניולערוךלחוכיחחזח,האחרווהדיריםיעדהקדםוביםמדררתובשיארל

היירואשוניס,כיורותהקרששייאנדת.ורהי tttתופיב~ jiי~םכיינ~כיהזבכה .
תכמיניכלכילדעתהמתחכמיםאחילרואותמr:זכםים,חכסיםםב
עתבכלאשרדכריח,עלוחרדיםהרוחשורמיאליחם,;ל~והרים;לירבה

ת 1'לכחהיאה'אתר 1'כיקדשה,ם Wעלנפשםלי9.ז:להעדות'עז-וד' 1 .ר;-ו:
לאאסרמעוס~רה'יראתיורב~ומי:נה,יכהרםסתרמעןם~רהםכהה

כקרש~הלי~~~יההתורה~מרני'tבפרניו~.דע~~נילי~יכהוםי~~ \l ~תנירתי
ועודאלהכלהן •- ?כהתכרכההיאאשרהקדשוההפשהפילעלאאם

לכלם'ר~ציחמטובורכישראל,כללעיניההו,-ת.ולדותתשחופנהכאלהרבתו
אשרישראלאסונימשלומישלמים iוכרביסראיכתבוהאלהכרבויםקןואןהי.

כטח ijנםמנתטם,כלוחכסהתורח'ולהגדילס,תזבכ'חלרוקתסאתםיו
 Jכילאורבצאתוההוהתולדותאתלrכלקידםתשינאשרככלליעלזרוז::ביפחןני

 jןרתפיצהעברית,רהליטער~טירהקדושהשפתנובאהכתעודהרכק'םגסהלרוחיי
\ 

ליט iהשתדעתהועץםחייהכעץחQזיקיםערדםאשרבז:ועיבביבדיכיניו
סופריה.ופליטתהעכריההשפהכידי,:וטכיס iו,ור ~יכסתחביהותרכתן

קר~ה Tלרדופות~דיאתק~ rי-:יוכירהיכוב i:;חמהההם,םיס 2הסנחהזביםדברי
הזאתהעכודהתככדככרכסשאאמנסכי •הזאת:י:ר~~רחהנכידהעהנווהאל

~::ירהןעליוז:ופעולא~תסרהדרכואשרנכרכפוני,כrכןיגיע~נלאיונרנלע
 jאינהןגם:י.עתתjיהזאת,להעכרדההורישיםספריסאיובניתיכ'זאתנםראף

אשרכעתלב-גס~_נת 9ועזדל T,נזגארכ-רםיכ יל,,:כידהובתרביתתביניתכיבידי,
לביתיו~רףורקילחםלהנ\אלעיפהמשאכרכרתחתת 1רי~בפשי ,א~ר~ l~ופי~'

בטחתירבוסבטחי,בח'ז:יי 9 ~זאתככלאך .'חחנניאשרוהצאצאיםר~ףלפי
אחרהאלהדברירבאחרית •סע-?דיאתע i:ד~~ךיץ .Q.ין~זב ;-ג:בינ'ל~ףיתוכי
יעןח:רז,הספרעלחרוץמשפטלהוציאימהרולבלהמשכיליםהקוראיםפביאת
באמתיתושיהוטכחדדרשיםוהמשכיליםרוכצת;~לוףכןכללפתחט-ביאה tחני

ןאיהרככהעלארבכםראנישגיראתי,אתאיתילהוריתבאייאילןןתנסים,

 • 1אמלוש 1מ'קלרבבקהלשםס



 •כצרפתהנזררמסכיראשיג
1" •• : ••• -...... : T :-

 •ההשכלהספרי 1 •
• 64 J § זילהאשר'החדשהתבקופהtכאץירקכ\עשרה,השםנהכםאהכ
 .כנ.!מידי ~ת~ל~ lתכלית,ל~לוחוקריםוכיבהחכמהרוחםלאיםמופתאבשיןcי&ח
iרקדישוחשופהכזריע .'משקימם~ר~יזים lעליהםנכוניםתכלםציקיכלאשרר~ןר

 •פלניתיה ,לכלהנוצריתהכנסיהומבהגיוהאב.ינההדתלדסויעלתנפרהפוnrוח
העתיקיםיהחקיםהרמינהמשפטיכלמתיכהלג.ע.ראהרץבכנפית יntrז .נם

התאמצודילקיםושפתיםגדזלרתמדכרתוכלשיוהארץ,',?נlפ\צוביקיםהסעיקים
היציאןאשרכעתבי.אפסזכרםמאנושולהשכיתמשושיהם thא:ןרלהשאתו
Jע"השואהכלי'אתכללעינילהרכיחםשפטם ~נQורזf ער~ספחיאשרר;ר

I א~ו~זנ~~העלנם·.ץיעיםרוחנטכיהדת,תופשיהכרגיםבאשתםןהאומנה'הדח
ךר~ת;ג.רו vאדם,כלבלכהסתנוסס(נעןויססעז)רדם P ~ררחעל,ן'חסדת\ןית
-האדםכניפסני~ז.ז~ית~ tליןצרן,לתרגיצןרלכליאתהאשדהדוממתיררהאוגכדר

צדיקיםהיכיחי~בדבריםאשרבעת •רכארץבשסיסקרשכלב.ברר ,ריירתא
 .האורחיםעלגאוהברגללררוךוהאציליםלהא.פךתיםה Pצרבלאיובי~תtכוכשסחי
ומשפטהם~אחיםהאך'םבניכלכי',שים,בארינים .עליהםולהשרתרוהאברים

1t .ל'דל:דחQ ורויר,:~ריבאירואררiוהמשפטיםהטוכיםהחקיםאתנםהיכורעדע.רו
הרסוכהקדיתשבח.אתהלח"זtונםהאדם,חברתז;ונדועליהםאשרהישר~ם
ויחשבוהארםבחברתר,אשוהמשטריםהסדריםכלהתנועעו ,נדעכיערודהד;:ך,
 ן~~מ'~יאותיהםעלרלןכי ''חשך ג~' iבנ~~?ראןההם~עך~צים iן.רחכםיס ,ר~~~
בלס~צח~על~יםן~יםספריםהשמש.העםיםתחתהצלתח iג:ו:פד~ 1ג.ר ':ffפסלתם
נכלויפיצוםההםהחכמיםבתברנעימים,וכנ~מיםייפהברורחבשפהזהה,

חרשהריחבתוכםויברארjלוראיהם,כלבלבותשיש'ז:זנ~ודרביהםאיירן5נא,
החכמי-םבראש •-=-מערלםואברתיהםהםזrע.ר~זלאאשרחדשותןחםשבןת
רבכלהארץבכללמשגבה.נודעיםיוח lשי,ואנלבחכימשלשהב~כרההס,רוופrרtים

א Qןרן ) Montesqieu ( ח~.; 'i~אכטעס , ) Voltaire (:זן~לטערהםהאלווגיס,
) ROUSSMU ( לשהtבדורותיהם,והמליציםהחכמים .אניריהירההםאנשים.'ז

עלוקסםהמליצהפניניכציס ';tסנפלאיםפרים bלאורוהוציאותכבושן,שהס
הליכות~םוהאמינד,הרתהליכרתנ.!סורעשינרעםה iעכררח~לחמיוכחםשםתפ,
על ~פ~חרכים.ספריהםהערג'jליםוהפרריםהחקיםיכלהמרינהומשפמילועם
ויהירבתיהם,אלאותםאספןרואיחםוכלהשמים,ררחוחלארבערוח ·כנפי

ואף •ו~זכנריחםכותביהםו:יפצואשרככרוהצליחועשוגםוום,ווםשעשועיהם
שלשתםאךנרפררת, "lןונתיבושינלםכדרכיםהלכןההםחכמיםשלשהכי

 •-השערהכמלואמטרתםאת;ךחטיארולאאחת הן;:~~לח~י:ךםננונו
 1'אורtבעררבכ:כל ח_~יככירלבכ~ס 6היהערrכיזילו § 645 •

 ) Volta.ire (ערומים, jולשינאנמיםבשפתרגים'ספריםב ir ,ןיכבינח,כחתמ
א.ו~ר
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 nתנרי-תקולהאיאךרפידתם,טובושכיחןורוחאדם,ארכ.תרצוףתוכםאשר
 t694-1778 •השנרן'ןרו Jl'בברקבתרכם.שפרניםשחכופרירענהפריםנ

בהו~שתתז ,אשר.והדערת .האומנותכיער~גבבtכךבינתר,חרבבלמט(רריטץ)
השמשדגחתהארםבני~.רי r:t ~כרעיחביתורחבליק ij ,) 1כש~ jימים~מרובדרק
 יכ~~~כראת~קרשהפונטויהרזררעחזקהוכידקדם,מימימצואותיהםארש

Q לאוהאאךעורמים,בדורותרהחכמיםהמחוקקיםידיכובנראשרהפדריםנשכ'
תתחז:'רשעורם.ז .R~דzכ iםזנייהזךררבתערשיםחרל;גנותרכועלשם
r;כפלרי.יEג(דר~מ~)רבשיריחוייוחמר-.בשיריהוסוראאשר r1ז:ק
י~דיםנ;כיאים,חזיונותוחוזהסיר~כורווארטערחיה ,)עט 5עדיגישעEכ(ע

בשם:'ונרקביםהארהכעניניםכתכה~קר~םאשרהספריםהםהראזהעינאנמים
" AIדמח.ם u עד ~בריעהu , ווJמב ~עלרזזםהמלעהII ' • רת.וליסבשירי,גם

ל:עז:רים,~~יג.ההימיםדרביבידיערת(ר~מ~נעז),אהכיםובשירי(ם~טירעו)
גז.כיים.יתבוארשרביםספריםויחרבגרררה,ידלוהיתההפירושפ-יאובכחתמ

רכלליחיעםגולים .ההםרהסרפים •ההםהנרוליםבררביםגםרברברןjכער
דותאריזע:נסיבזt!םובלראיםהצרתפיתהליטע~טורערהשוקדים
דעואובדזיטטעזריאאיבערערזרך Bכ IIוררחםעמים,הפ:יות

ימיתוידות n ,"XIVיג,יודרו(ורוד Itנ~ציאנעו}דערגייסט
הודיע,כהםאשרכאלהרכיםספריםועוד ,'/' 1עועדוזעמרך XIIרר ~ק

תא-,כשקפכדםsרתעהרוחואשרהדרביםואתרכימערכיאתהאדםרכני
ותחובוליתואדםחמשבות.י~ןראשר~קרת i1ואתכiלבנדהטומנןתחמשבותיו

בסשךג~האשרהמסותואתבירתנכריח!ל~ר 1~ז.זאשראתגרב,םצי~דיועלירות
אשרוהדועתהאומנותכל,גם ,ם':ז jןל~הכהניםלמור;וכרודת,תירהכר •יו,חייםי'

ררסיסיםססנםיחכרינרה ftרחכתמו,בנאבתז:זלע.ישמחרדןז.דזכיםבהםזjחזיקו
ורעןגחכתיריוכירחכשרנכללאכיראףלבקיעים,ומכצריהםמצודותיהםו.נל
ותפשירחפתאתגיהגםהברשתנ,:הראלתבראומואשררזר t:jדבריחיזP~ר 1 ד~~

זאתבכרהאוירים,בעיבייןח.הרקשבצענדצינtלמעוןמעריציהומקרישיההאורת
שרשידר.זזtש,~ד~ותדהשרטף,לררחועמצירהיהלאאשדעלעלירלהתלונועלינו

עיבןייסהלאתתפו,לכבתליסלעג;Lסע.יםזד~זttרים~ישי t ~רiאשר\רדשלעiןEנ'
בעלםדיאשרלוף, Qלכב-יןישןעיתתנרחומתפדרים ijךת tt~ lזקשרשיערגם

tז;:ו P גק~ישיטוויליללתהיהתכרך~jז~ילאשרוער ,~ף!ן.rהתפרנהסערתאת
אשר·לעגםהעם,הרמוכלונתזתא~רום ז~?ב:~עהאדם,בנפש(צןייפעל)

ירדוף tועצמתבהא Pר .היא~חרך'האדםמטרתכיאתמללכרזjחליט
ויהשיג

תיהלשכמארראJו.מז ץ';"רעיצכראימייני ~הניצריתרתיתאמארשנאהאו ) 1
םגקחלכליפירו.פקריישראל,שמהתררתקיתרמייסהיאכינאמנהיכירעי lזונהמנאוש

 ,היהודיםתרותע'סדהרונכיףאאמנם ,קדשהריפעתהידתאתלנב'משהתורתעל
המחוואהסככ'ארםכניהו:התידו.רםיביי'ןאתרצתפיושביעיניתאסתקזאתבכי

 •-אהרץיושביב-כישםתבכראץתראזזביןתלכלוארםי
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 •-- ! !ארםחלכהזוב~רים,תוענגוותהחייםבזגעייז.כלוהשיג

 .סק\אה Vםאנטדח.דזיתכירזtלטערוהתלדיםבתעליליםברחלאtשכטעpסיזtז
 ) Montesqieu (אשרהמטרהאךשיא,והבל,רכ.חביתהאמונותאתנאלה
ט-תקט'י tתמא IIהאתכללעיניחראחהואנםמרטתי.נםהיתהןואלטערלרהציג

 ~ 1755--689 •ובומןהחםימים Tהאד~:בנחנרתאשרהשגיונותותא T~רםרבתר
היזכיםכללהםלטובהטוב,דרךעלדוריבניאתלהציבעזבכלויחרתרההוא,

בשםיקבםפייאשר '"במ::תביראך •שהקטת 1ר Wושלרםריבלע[להתענג
ר~ךון"~כייאלטער,ההתוליםנשקבכליאמובריעפע)ערוישע(פ IIסרJבתביכםי
במשפטיגםחדת,למודייבכלהנוצריתהכנסיהרדעותבאומנרתואסזבעז

כליעלהחייםדרכיעלהמרית,עלכמיסולעגביזרישפרךבצרתפ,רלrגוכה
הזנשכיליסכלבעיביולקלסללעגהיוכיערבדורי,האדסהברת~~כי

 "החלצההור !ttסאתיכ כ;r ~ליעכתבאשרהנעלה.בספרילקולרהקמשיבים
ם ~ל ~ ~ ~עתםיתרנסביעלס,יקדזכיבםיאזכהרילהיראשר

ארץלאדםהתבחאכיידעתבהשכלוהיכיחהחתוק , IIהיראנה
ידיתגרתאךדכם'כה,גויכלקרנותתרומנמהם,עיתהסרןדחיסיל

שעריעדוהממלכההגייאתתשפילבפר,ןהעםאתהמעבידיםעריציםמושלים
יםשפטזכחויםקחחדברייעלכתבאשרהנודעתיבבחםרתושאול-.

 .פערפ~ססונג),עלע(ק~נסטיטוצי~נה~גבליםעבגל~נרחקיכיחליט ijים,נמדיה
נארץ-.הארםי~שרפיהרעלהחרשים,הררררתלבניומועיליםטוביםהםהם

ריסא .\.'גענף,בעירהשערתמזרימלאכתמנעליאחרנור~סזt .'י.
 ) Rousseau .1.1 (משטריהועלהתבלתהלזכותעלחואנםלמחמההקדיש
תלג-"ב-תקר"חה"אהםשטריםואתהישרזתהתהלוכרתתאלמולםבהעריכיהחדישם
 1712-1778 •בנעימים.ושנרתיוימירוזבלהיחיהה..אדםעליהםאשרחטובים

הדגרדהכאשרלנובשריררתשובבחלדגםלחםחסרבעיריובימיחיהרן,א
כתב iכאחרי •ו iבערריםחטאותעלlףדלה nבשםהנקראתהנפלאהנכחםרתו
םדעימחוהמכחהלנt ~ ו;Jאשרהערלפהדברעל Rיקרהבחמרת

נרמציסבדבריסוירכיח flםה"אדבנידתדמלעהשעמהתשוחלכי
בתכ'וחתלאותהוערתכלt;יכדתהוהוהדומטהוההשכלההיתוהרח,כסתכי

השמש,תחתהאדםבחכרתאשרחרעיםהמעשיםוכל~~tיתדת ijה~דותי;ו.?דוכל
הלזמדיסמוסרותאתהאדם קי::Jג~אשראחריאםכיי~שרילא lינךקלאוהעולם

הזלתוהטבעסיק~לוישובוההרגל,החנוךעבותותאתמעלי'ריישלךרההשכלה,
ונעיפות.ה Lשדיחייודרור,ח~שחייצדק,יחייר Wיחייאדמה,עוכךיחיירחיות
בואעדמהם::דל~הולאחייוימיכלן Iל~לו~םהואתכחמכרתול~ךאשרארת

ברורהבשפהכתבאשרהיקריםספדיןבכלחמםידושהיבלאנםחליפתו,
עויאלע ה//בשםהנקראת.במחברתןעדינותוחוירנרתאתמובשפתובנעיהמ

ריחלקהלמיצהוצחותחכמים jבל'ט-רכתבאסדע) rהעלי~נייע(ריא IIחשדחה
אוחה
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יחיהאשרבעיסיםלחייהירתוורבהמכללעיניiרראהרביס,לתכמביסואתה
ובסדינתובעריםיחיהאשרומנוסתןסהיהמבסוכהחייעלהטבעו~~ק.רשיהאדס

 ,.לל«עםבםשהנקיבהבחמברתו •ותלאהעסלוכישנונוקויתשואןת 'המלאות
וארתב,הטבעפילעיידיהםארגלחנךהאדםלבנייהורותרביסשהמנות~קש
הבבייאסערהאשר Jהעילו~ר fובזהןהתבונה,התכמהרדכיפיועל~נדת
ינחח •-זנוניםכילדישםלחנכם(פינדעלהויז)'חילדיםף pאלביתבניואת

והאנרזכהןהדתבדברנםהעםאתדעתהזההגרילהחכסהורהההיאבמחברת
 ,חנפשהתפעלותועליסודה,ך~שברוחאשרהרתרקכיורעתטעםבטיבוהוכיח
חטתאתעליןסעלההזהונדביוהישרה,הטונההיארק~עו, ?itךארניה

 rולחאםהדתנח'רזנלהחזיקהעםאתילסדיאטרהנוצריתדתתופשיהכהנים
וירדופספיה,היוצאהנהובכלוחירותיהומשליהמליצותיהדנריבכלן 9אארסנה

 •צרתפבנחלתמהסתפחויגרשוהוr.ירמםעליוויפרשןוכש,ןכליהזההחכסאת
:דבטסiכ ~שלעלעז(ג Uםהאדכרתיתחרכ IIכשםהנודעתכחמברתו

כלאת ה,~~אשרומדינהמדינה ,כלכילהיכיחמתנייבעזחרגג) ~ררטעiכ
בת.ב~ררלאכניה,לכיאחדיםומשפטיםאחתורקהתתזואשרכ~לה,,החוסים

עלהמיוסדתוערינה,טובהסדינההיאצעירים,לפנ~ואריריסרללפנישד_ע
(עדמ~:דבגtםסזבשלתאסכילאדםטוכאיןכירפבקהלרעדז:יוהגםפז,ארני

ספריו.בכלכסדינהומשפטחקדכרכליקוסכעותרוכפיעלאשרר~טיע)
מע..קלוםסשפטיםעסצדיקיםמשפטיםיחד,וסנוכיםבלוליםואורחשךנפגוש

מלוציתיהם,זהכבמשבצותאתםארמישט I 'יצפנודבריהסרכיזגתעיס,אךילפורים
 •יצאןכותכיהםלכבסקורותכייעןקוראיהם,לנככחררי'יחדרו וי~דt~~וכל

 Iהבאיסהריריתנםההיא,הדירכנילכוזועלנרמצהפעולהפעלוההסהפסרים

הזה,החבםדנלכףבהסדרכהאשרהמקורמתכלאתויככדוררביהס,אתירו j '~ה
אלהובססנןלמדי.הצרפתיםרתו.סולמארץו~דח~גרשבהיותוכהםנעצרואשר
בדרכיהעודף חר?;!אתנוםאחרילהשליךמכטחיו,ומשכנותהטבעהררתא

הררוררוחלשואףנםאךכיתס,הליכותצפיותעיניהםולהיות(לוקסוס)החיים
בליעפותכצפריםררורחיילחיותכלתהנםנכספהונפשםזבזבנו,למרווהרוכות
אםכלתילאורלצאתיכלולאאלהוכלונככר,נקלהוביןונרולקטןביןהנדל
 •-י"ז'נלוחליכיתהמליכהמ'זtפטייניהדתמשפטלכלהריסותארח

איירופא,ארציתיושביעלרבממ'זtלמשליההםוהסופריםים :tהחכ § 646 .
לכלפראיזהיתהאזכינםומהלנםןנקרבעמוקעמוקשרש iהב qה,ז Iודעו

בהיכליהמדרבתהשפההיתהצרפתשפתחח\ים,זהלוכות Iבכללעיניםאיירןפא
בתכי~ייריפאאפסיבכללבדהשררהזית Jהצרפ-אטור Iוהליטעורוזנים,שריס

טעמםטובבנללרצוןוהפיקיחןנשאוההסהחבמיםוספריוהאצילים,הנריכיס
איליאריריםמלכיםנם •פניהםעלהמרחפתהחכמהרוחובגללתארם,יהיד

פרייעסן,מלךהשני;פרידריךכלבנםיפיםויחמדןהחםהספריסאתאהנוjדאדץ
גוסטאף
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 rח.נש;וי~ץr.רטיבארIכםר,לובךהשרישיאקרלשייערען,לסךהשרישיסרגט~ף

דרת.זנפראץוקי·לצפןדלםהכדשיגרלרים,ושריטיםפנניםםג,.רוסיאקיסרית
ץנת...ב..פי~ויוציררבב,בחקשבהםויהט ,ההםהצרפתיםפפריעלכאהגים
,ךהםהת(ו(~רםפרים mהחכמיםביוהניורים.ודח.כמיםהנאוריםורמעיןיי~לעטר

~ל~גב~דןהדחאשםסופת,אונשילכחלןי-גדוריםאגשיםשניאז

) d' Alemedrt ( *( דידער~ההשני ,ושם) Diderot ( **( אראואבגביד ,ושבהים
תייעז-יl'i?tיבה'א~דיע.הםפר eענציקל~כשםלתהרההנודעאוצרהתכהמאתיפדר
 1717-1783כלבאונקכצובו ' 1 ל,~ברורשפתיריעתסאר,ר Pיהדו.א

רירעיאהוהמדעים,החכומתבעניניהישניםגםהחרשיםהתבמיםדרבי

 יQ 'Vת?ג-תקה"אדםיוונותעופת'האדםריחלרגשיכןנופפה'ז!ונאהרוחאך
 1.713-1784 •והגלמיםהחמריםקרןו~רםרחרשיר, רע_~.ונשאמרומםעביןויכר

זבשער .•יוסרם-רבוחאשרהנשגביםהדכריםעלהטבעממיכותככלאשר
אשבדjן,יאההשכלה'.ענציקל~פ~דיסטיםבשםחכריהםכלנקראוההואהספר
חאורהשיחכרגליה,תחתאותהrו:ז;וא lדלת.~ vעלידהמעזהכארץ, iארפצה
מדתםשורכתרתיהסאשרואדםגוילערוץעידיוסיפולכ'הקנאיםיטיןאת

 .וםשאתושואבהבריהארזבנה,ע.נןעבאתהפיצהכותיהם, itמסח'ןחמשכותיהם
סדינותיהםםפשםיתאלטובלשנותוהסגניםהרוזניםרוחאתהעירה fרטדרחיםפא.ע

והצדקהאתםנקםבוקמתחרבשיאיםוהבהשריטיםבייינתגהעמם,כניןמשפטי
האדם/ונעדבביונגע-יאנשיםשכטייםאיטעזןתהירבחאר~ולגרשמפניהם

דברים

* C תעה"אשנתכבפאריזנוררn טם 1717זn בחםיגוברויידראוהואנאוועטכעו,ז
סירןור.הרסנ\םעזיי Jבי'רב'הירת •היייחבמאההמהלליםהסיפריםומראשיומ.אטעמאטיק

םופת'ההסבה כ"' Jבכיהיות •ימורהלוזהיותידרלאלעיר. 1איכיהסרפבביתאשרהחכם
ח'יא .כזינת •יבבןשכלוןרןכחעקמע'השתוממוומלמרירהנוערים,בניכ'ובםבליוכני

אזהתאיאשורמעסIכוישביכג'לימרעיםהקארעמיאביתרחכמיחכרהיה 1741ת.ק"א
ה'יכותותעלומותרט.כעוזילגליתיריויםסרפיםלאירבפםעכפעםהיציאוהלאה,ומאזלאיר
עהיריואר,וייציאאשוהענציקלאIכעריע.בגללאייריפאחכמיכ' 1בישםליייעשעולם,
יובסכרכיערההזחרכרכגללעליוקצפההממשלהייםהקטולים,יקנאיהכהביםחתמע'ין
tפובןכןו'סכןע'נובכיןתהיכלא'לביאוגרי'פרידריואלהתרצהלאבכ'יזאולחםןמטה

אטםב . tבהנתאלנחןוןםיאקיסויתהשניהקאטהארינאבהיכללשכתאכהלאגם 1דגדיל
יחתכפיראזאסוהמיעיתהקארעמיעחרלהאשראחריפרסמירילקחתכוהאיץדגרילפרירדיך

אוטירפחםתאסייוויר"יהטיי.אלתאלנערתהזהיהחכםכמפשטולןהמגיעהרפסאתוי
ןםI'יסנה,ותוטשים iכההזדג.יולדזן,כםסת 1783ג IJתקמא JJה.כשבתשנהיכרליקצג

 ,הזההייםערחתכלחכמיכרבי!זנהלל
גדן'םכחן"י'קןפוכי'נע,כנlרIכראנגועסבעיו 1713ג Iתיג,//א Iהכשנתכילד )**
ויורעיםה,םהתפראתאשורוברעיםןירתעייניתפילוסופיאפיזיק,המאטעמאטי,קבחכמת
סחתעליןכספייי,רנ.יאגלהאשרהחפשיותיעיתייכגללאן •רבחכמיכלני!יצאןשמו

ויבזרן ,ו,"דכבןיייננתןןדח.כטיםהמשכיליםאי'ם •חשןבליבעכרהויררפיהיהמקנאים
דת.עויראשו 1ר."אוטןהיהדן,א •לאווהויצאאשרהנפלאיםלספרי,יפארתהלהחפניםמ'יא
 Iדירםכח.ייכתתובל"צופתלעםהיאתפראתאשרהמהללההצניקלאפעדיעאתוחנר

 \באפם tיאווההזל tהגיהרבראתהוציאורכים)חכמיםעיר(נעודתןשנידס.אלאנגנאר
 ,ניכל\אtפעק) (ר."ביסספו\ואתלמכיונלחץאשרערעניימיקדמיהיהעצימהחכמתובכל

הבחם •פרעם)(לישק'אלףחמשיםבמחירמידןאיתםקכהתהשניהקאטארינאיהקיסרית
שםןיקראיהראציתבכלנפןצןהגריליםיספריי Iיןליבחרש 1784ר /Iתקמא Jlהבשנתמתהוח
 •מרעיידעיכ'בין
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 •רהם.בימיסרה.שכלהעותשהפעהלאסדושעיליסרפביסרביסוברםי
מ~קדהןיגחונתחשהרעהרבתההיגוההיעזואיט~םחתרב §.-647

בעוולפרישהרא'ו iסהכשהלהתאלבערעלה eמואשיתאשרכתרהרויסה,
יקוםיכלהלאכזאתחברהכיכקללנבווודעתיחד,אדםיעלבויעלהמכלית

ללסךמשנח~למכ ~ 9.חשרההםכימיסוהשכלהאורהבימייירת.עודד
ביתתאפונההיא,דם~הא~דתןiכז-כירהתעירראשרהראשיןהיהפארטובאל

ממשלתלארץפעשםבידשלתהחרבהבעליותאההם,מרעיםלקהלאשרהיעד
גםע·~וההיאהמשכילהשר.כמעשהבעינייוכישרכטוככחםלעשותהפאפסט

ופ~ןס~,נב'גו~פעלבצרפת,בפפרד,מםלתכו,כארץאישאישכורנאןביתמלכי
מדרכיהעםאתלהתעותעודירפיפרלכלאמוצותיהםהיעזואיטיסאתייגרשר

עשר,הארנעהלעמענס j ?יהפאפסט •ידעתחבהמסבללככםולהקשיחדהושכלה
כיוברארתרנסקש,הואאשרהתיאנהאתבמצאישמחדרהיתמיםחכםאיש

בםגזרלהם,ארסרו~אדדהכומההםפיעיםאת;זדעזדיההםהנארריםהמלכים
בארצות,ילזרותםבנויםאיתםלהפיץהיעזיאיטים, ·מוסררתאתלגr:יקא~הוא
עדאי~רטהערעזיארמיםגם •ח~דךתבלפנילמלאותערדלהתחכרישרכרלבל

הפאפסטמצותאתל~רותיכלהלאלהיעזראיטיס,עזסגדלהיתהההםהימים
שליטיייתרכאייערןסלךואףמלכרחה,סדינותט'כלנ~.חי~.נה'עז'א'ט'אתיתגרש ..

חרשראחריויכעררהפ~פסטמצרתאתעשוז, Iהק~טה~'י,כנסתכעליאשכנז
הארץאתלשחתההםהחטאיםחדלולאזאתבכלכי.אפסrיז;םעדההםסשחית
ט,פהייםיריואדםהחכםקםההשכלה.אזרריחהעתררחהסושל;ם,ריחלמרדת
חכמיםועודגעגקניוהחכםכאינג~לשט~דט,היכטחטדרשבנה"הארשיטררה
הנרית •חהםנשףושומדיאירמירדינעדלעצררכסתרנריתייכרתירביס,
עמרכיןההשכלהאורלהפיץרתכליתה l/כרית~איללימינ~טית 11נשםנקראהההיא

נשםהנרדעתההכרהתעשהכאשרצדקימעגליכינהנדוךולאשרםהארצית,
ההיאהחכרההתפשטה 'קלרמירערזזרדען),רטהרה(פריי nהחEבשיםהגוררים.חכרת
חכמיםגםובתוכםאליהחכרים'חבריאלפיםמשניבאשכנז,יירתררבותכארצרת
לקר.אrיו.:נד P~:דניבעבי~צבכאייערןמליאך •פניסונשואיזzז.םאנשיידיעים
וישםהטדינה,ימשפטיהמז.:שלחלחקימנגדהולכתהיאאשרנגללההיא,החברה

 •-ריחהכנפיאת~ץ l ~ j:2ח-?ריה,יעלם~סדה·בול;נדענש

eי. O .~ 

 •הצפוניתנאמעריקאחדרורמלחמת 2 •
 .בכ~ו~קוואייריפאיישכיכלניתהתקוהרוחחיתההחםניטיס § 648 ,
יניאובהאשרהעתבאהלרת, 1ןהריתזבהוצדקתלבוארודדחישועתקרונה

ימיארותעלחןהיאשרבהקיץ,ר~ס~החכםוכלםאשרוהחזיונרתהחלימות
הצפונית,נאםעריקאהדרירמלחמתפרצהההםנימיםעולמים-.בייצדקההצלחה

אי\:ןר
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שפולה,וחברבחשפוהכזררעיפנים,חורתםבעכבל~כד,ביחוסאורחיהאשר
הייכותולכהעתיקיםהחקיםהישנים,המשפטיםאתשמרשלהפוןויתmכא
כיהאמינןאיירןפאיושבייכיואיר-.א~רחיידרריר,חפשחייולחויתרם.ייכה
הרחרריחתכל,ארציתככיהעמים·לכיבם~זqעתצמיחההיאהמלחמהארחית
כנבדוביו'ל 1שrדביוrז~:זלבאיואחיםיהייהאסרבניכלבשר,כלעלת~יח
מלחתינך~ריוהקרטוניית-.כבשניםלקדrמהתשובהעםוםםלשתונקלה,

הענגיאנדםיויעצמןפרןוהי"חהי"זהמאהימי:במךשהצפיניתאעסריקא
רעיםבני .פרי,ז Ltlעגםהצליחןייעשירן,נלדןהצפונית,באעמריקאהיושבים

הענניאנירםהאמעריקאנים mחיי.רהצלאלחסיליילכובענםים,נטעינעטורבות,
ריגיעהעמלנמיחשכוולאואדיריה,ענגלאנדשליטיכראשונההועילוההם,
ענכיאנרמלכותחשכהכזיעיארץ,כתסיעלאיתםהרכיכךאשרעדנפשם

כמ'~א ן:;כ-ז~ישארההםלכעכירהאז.כעריקאביםהאנגליםעלמסזם Ltlןצדקלמשפט
עלחrכtד;:ןאתבעה i ~.גסםרכלת,סיביכלעללז.כיס Wרתשםהעצימות,רהצאןתיה

כל ~כר;ג~~ועליהןעליהן,צכה I ~אשרכתמיראיתןלקנית·ז;ו~ו l(פ~פיר),בליונות
תקכהיא II(הוהמצותהחקיםספריוכיוחתוםגיויספרכלוקביו,מקנהספרי
למלכותנתניידם,מצאהוככירעמהםJכרשכתםאשרהז.כעריקאניםאן .) 1765

כיכאמרםלעיהם,בטלהאשרהמםאתלהלתתוימאניסרררתתכףענגלאנר
ולהטילאותםיהעריךכענניאבדאשרהפ~רל~מענטלשריוצדקהמשפטכלאיו

אזרחיאתל~ f: .ג~יעשוכחאםכינפשם,כ~ותבפניהםלשאםסיםעליהם
רובזאתמכלעדיכם •ונעשומהיהםיארמומיהרחאונה,קשיטהעדאםעריקא

עודלאשתהחרכהעליהםרלאאחזתם,ארץאתלכלכלעליהםהרובציםהז;סיס
עמהםהיטיבהואםהיםים,כלרגלםכףבהתדרוךלאאשרעננלאנדארץבשמא

םקנהעמםכעשותהלפעילתה ר~~דיתמצאהלאאחר~ת,פעמיםנעכלאנד
אתהמעשירההיאהגדרלכמסחררינחלהחלקכלאיוזילתהאחררל~םיקביו,

ואיהאםעריק~ניסאללבם ~מ~לאכענגלאנדהפ~רל~מענטשריאךבע.ליר-.
כירםרהנהעליהס.הטילראשרהםסיםאתהירת jכז:jז'לבגושעצומרתיהס,ו~:~ר~

ככלגדולהומהרמה~אדזקם(שטעמפעלט~קסע),הנליוןמסחקלארריצאהאשר
 ',ר~.ל~.לי.~דת.פלרת.כתיכפעמרני ~ל~ל~~ברכותכעריםקרמהאורחיםאסעריקא,

 l~ררהאזרח;םנשאר'העריסובאחתהל/נוות;לכיתנדולאדםירכלאשרכנעת
ה;ררר ?זJכיהעסכלללהראות , aרירד nכתרכהאריןסכסהיעלשכמפ,על ~

בחפיס.יתד~פ~ tשחרריפ,לכרשיםאנשיםשניהלכיהארוןלפני • ~ Iךה~.כל~יי
מת,;פקלי.~.יק'בך~חדודילכו:ךלךיסשו,ןאדםכלהאריןואחרישחורים,ס~סים

קי~יםזקואישנשאהמרת,~ראלהקהלכל.כהגיעפארורק.נצופניסוכל
~אנחירנריושימעיכלעליםין,יםי כי~~~~קטףר-ttא';:ז~חגככדעל\:רי~ה.כח
ךזLראחזקועשהרבזםז •תרמוריםככיריכנוקילםנשאיורכיםמתנים,ברניז tנ

גירדכיהתברננןהארוךעלהנצכיםאךבי.עיף,היש~זכיחדרורעלרממספד
ררח
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ןכעריצןתשקיז,ותועתהעםכרדיר.רעתפלעפרםראת-~נ:בףאחםייחח
הפעמןניםכר ~ר~ל~רכוגע !לנצחיועד,יורי !חי ,הרחרדוע IIרקואנפםש
הדרכיםתאהעדהראשכתבהראווכסםהלעוורסרע,גחכביוםשחסתלצציל
ה~מעריק~-אזעשו ,רביםובקמורמת • It 1-התייםברואל\ץרקבהדרור II :האהל

פקידיומשבארויונאויעדנןשטפיףאבשףטכי ,שן~~ראאדשמשעים'םנבים
את ~ס~ , jכטחרריסכיתהפקידיםאתוימההםה;ירינותתאדם.רניםבעביאבד
מעלליאתשמעיאיירופאיי·~כיוכלהאש-.עיהשליוכהגילירבתותאתבדים.,

עריתנרכןארשרוחםנגכורתויערוציושמוחצרק!הלםןיתנן Cיאהמעריקאנ
אשררבהוהמןזונכנדיםרניםשריםהתעוררובנעבי~דוגםררסתם,שךךןי
ודרביםנארסענגלאנדשליטיעםוייחןסהאסרעיקנאיסמשעיתאהזדוקי
הגרילהחכםהיההחם,הנכנדיםשיסהאנ.רבאשמהיררסרפ(ע.טובפסריםrםבים
 )* ) Lord Cbatbam (א k'(רהזקוטtםפים ~ילייורןב,דעהולמיץהסדינהבנחNכ
והכמתביםהתחתוו,ומעצהביתשריבכלהונרכניםהחכמיםהשריםודעת

דבריהםוכלונשגבהצחהשפתםאשריונייסי«תבסכיבשםהנודע'םהלהםלים
~רדעדrני:ךם ~צ~~י'_הזההריבכרברההםהנדיליםהשריםאתעזרןאש,בכ~לי
יכר~ית •אr.נעריקא·לטובתלעשיתהחלואשרהטוביםסעשיחםאתיררפיכי

לשםנהלהנצניםענגלאנדיסשריסגםהאסעריקאניםכיענכ~דלטכות
יצאויהאסעריקאניםהחתומיםןהכליונותאדותלעפקודתהאתהשיהבבדרך,

תקכר'(ה'אחריתםקובעיעללהתגברלהםידםהושיעהכייישרתסכגסציחס,
ונשנהבאסעריקא,ירםלהשיבהפ~רל~סענםשריזtמיאזתאבכלאו .-) 1766
הניר,הזכוכית,הנרית,הסלח,ע'היהההיא:הססחדשססע'יהםשם~הכאה

הקשוה~מעריק~ניםלאסעריקא,אךמעננלאנרהאניתכאלחוחסחתהטהעע,עויד
במדינתהבירההעירו ~טס ~ביסוחריהזה,הססתאגםלתתויטנאוערפםתא
לבלבהםויעידיהסדינית,עריכלאלנרםציסדבריםזlושרזעטטעס**) 5 ~~
באסעריקא,ענניאנדמסחר ~ rpבנבולם.אזלניא j,ךהענב'אנדחסיררתתאיכיוח

הפרא-שריאלייביאיהזה,הדברנכללסטהסטהיררדןרש,ענב'אבדוrרוסרי
ה ;t ~כל,להםנשברבגללהאשרההיאר~עהה~ז;העל~ססויצוקעל~עמכט

 ,) 1770*ל Pתא t(הסאסעריקאההיאהגזרחאתלחעבירויחלצוםבהםריאיצויחם,

~זברעלורקמאמעריקאהמסגזרתאתוישיבישאלתםאתרשתרענ'חצר.השרים
הת~צנוזאתבכלההוא,חמםקטוכיאסנםואףקטוןםסחניחילבדןהטהעע

האסעריקאנים

יבשנתמאיי,בב"ח 1759תקי//טה"א ,בשנתנילרעבג'אנר,;מ,רמשבההחזהשו )*
הפאר-בביתמועצהשולמנגלהדר.רםיאחתשבהעשריםייבמיאיכרטם 1781תקם"אה/א'

תקמ"גח"איבשנתחםליבה,איצרבכיתלמזביוהיה 1782ת~ם"כ א/ן;1ןבשבתלאמענט,
ונשנת , 1801תקס"אה"אשנתעדהמלובהאיצובביתרו.אשיןהיוארהוייתהתעלה 1783

 •הראץכיברךרה,ר 1806תקס"יא /Iה
עלהצפוניתאמעריקאבראץהעתיהקהמדינה(מעסעטשיזעטס)מסאוכאזטעטס )**

וחיא , J 737,699מיירתרם.בעתיושביחימספררמיבעית,Iכרסראת 353אטלאנcפי,יסרח:ן
 •בהכליסחריאהמסרחר,ירבתיפריהברוכה
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החואחטקןחססל~כילראיתהr:כיבוהםכיעז,ככ'לןגאותאניס P.רארעםי
באטעריקא,חמסתרןתםכדכרזכותסיאבדולכלאםהפראלאסענט,כירשירפת
ותבאה.:הייםויחינפשם,תאוהאשדככלכבדיםטפיסלעיהיעמירםצםדאוכעת

 13תקילבא 6(הבזt.פם~ובוחףותתיצבנהטהעעעטונותאניותשלשעםנגל~נר

עםלראצםלשיבדכדיחסעליהוהחזיקיההיאהמ"םיאזדח~ ,) 1773רצעענםער
לשיבהץכ.יןתאתנתולאענגלאנר,שסי{ה t:;1ארשהלשיטאךידס,ררזרםת
אלויכואי:פ~שיםעבדיםכבגדיבאסטאוילידיאנשיםגדידיהזיחפרשאזו'קםםן,
רתךאלטחעעמלאותr-ובדתושתיסועשריםטאותשלשרישליכןההו,הץנ.יןת
גדלוהתדועהויריעוכףוימחאוזאתדאיהרחףעלהנצביסהעסיכלחיס,לmנת

כאסעריקא.המלחסהאשיצאהי Qיממדיב~ר 1פהיהחזה.המעשהונילכשחסית
בתוכהאשרהחילעלנוסףב~סt:כ~ןאלחילאנשיצבאיתשלחהבעגלאנדכי

-מה rמל.באנייתהיםחוףאתסגדןנםהעיד,תניךויחנוויבואוד,טיד,;ימשמ
 •הצפוניתכאמעריקארכןתלעדיםחיואשרוחרדורחותפשספדיתארעדPיו

יחרן ~ר.ע.\י. tא pכאטעריהמדיניתדאשיכלנקהליההיאבעת § 649 •
כאחריכלם •צפוניתיהםעלויתיעצוסורשםויסר,יקואלפיער ~,לפבעדי

תקל/ד(ה'אהאחרוןדמם 'C \נטעדבהולהלחםענגלאנרעלחרבלשלוףהחליוט
ובמועצותונמרצהצחהבשפהנתוניםספריסאזשלהו),גס 1774דצעעסכער 17

רוזניסעודואלק~נ~דאדאשיאלענגלאנר,כל.עסאלנעגלאנר,מלר~לדדעת,
כיורעתובחכמהובמשפטבצרקהוכיחוההםובספריםרבות,וארצותונסיכים,

עליהםבהעמיסחכדכדה 9 ~~ענגראנדורקההיא,ה~למחהמדמיחסבקייס
לעברילחלחיותעליהס~כפהובהכבירהכדת,לאאשרככףותרותמטם~ס
להשיבנפשםעלולעמודרה~,::רלנלחצואשרעדצדקה,וכלימשפטכליעלום
משכוההם.הספריס-ומה·~ח'תמהרעהפאדלאמענטושדיעננלאנדידיאת

זס, Zנפ'בבתי fעמןלעמוקהתחקוי~;ריהםאי~רופא,ייש~~כללביתאתילעהם
בם,נוכסחרעתוריחהטכעבארחותישרההילכיםההםהאנשיסעליירתשסםו

אדםואהבתהדרורמלחתטאתלחמיםהם~מארסנפשם:ובכללכבםוככל
לעעליהםולשוסהדרוראורמהםלשד~~·~זו~םיםלכיאביריקשיםנאכשיס

ז:ז~יא~א, pלאמעריבאוהצבאותשדיגםכענגלאנד,המליכהושריעתכרות-.
(ה'אמלחטהכחויתגרובמרכסוהמעלה~רא'זtתם i~דיזעטטס 5tt~סער

זאטגנס,יקעלאצללחסואשרהראשונותהמלחמותבשתיעיר),אר 1775תקלה'
נםמהמערכחוינוסוגדולהגמפהחעבגלאנריס~גפול,ליהערסקנובאולצ
אחדאישעשהכאמ:נריקאההיאהגדולההתשועהוחנה •ב~סט~ועידתאעזבי

 1 ~בגטים ~ודגו ~עגבשטלמשגבהנורעפעליםירנחילגכור~זרחיה,איש
) WashingtoD ( *( אםעריקאע·למטותאתד~.ב;ראונווראשיתהינןהקרישאשד

ורע::.יןתה
הבויתבארצות(פרעזירעכט)ה.'נסיראש,צהבאשרישר(אןאשיבגטעו)יוסאיבגםאן )*

 3גיכרר) II,ך(יי'ע
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 .בחרבןגדלוותלעשתרחזחרגדילהאישהנדילוכארש •פחשיתולעושת:ו
 ] ) Frank.Jln ( )*וקליב ~רiכ iימי.נבהחכםראוישנםועשה ל..ע~כו 'וגדרוה,

e, פרבעטבאנמיס,ושפתלמידיםבלשוודמדתוארץאמעריקאטונתpחסירר
בעיר.בהופיעיוצ'ףפתענגלאנד·מרכיבחצרות.ק~ל~כדrך.יינסיקריס,וכפסריס

ניזרים .בגריהלוכשכזהרמבכחדגולאישעלירשכיהנלרת.פלאופאריז
) Quakerkleider ( םר!?וםמכניורכיסכתפיו,עלרירדתוהל~נותו~ו\ציז'ייzהארץנ

נראשנסלחמות~ח,לחולעזירלאמעריקאלביאימיםארחותלעכירהתנדבן
ל~פ~יעtפעז.י Pמ~ר irאוצרית{ירבליטיס'הצעירהשרהתניססההםהמתנרכיס

) Lafayette ( ללחוםריםתיחייאוצרותיהםהקדישואשרבוככריםרביסם,שרייעיד
יהויש-עחילואנשיע.סנדיביהתעוררואשכנזבארץנם •אםעריקאלמחמותאת
 jעביוטש ,1בל ~ק i ~ר ~בחכמו ,מאודםונכלנפשםככ'אמעריקאאת

יעוד

תצ"כא I'תבשבתפעברואריתדשעשר '~עשתי jויאסיבגטאבעירביליהצפןביתובאמעריקא
בביאתהצרפתיםיחצןאשרובעתבןיירגיביאוהחיייםשרהיהשנה J 9 1בכביחןתן • 1732

ערצבאישרייהיכחועישקיהםמייעמןלכביןיישעמשכילכגבירחרכושר~אמעריקא/
 .שנתעשרהוחמשגוי,רפיוןבג"לכיתןשב 1758תקיווחה/)א.בשנתווירגיניאצבאיתכר
מחוקקיהמך~נותישריחברהיהגםכמןתיואחיי.יןהניחאשרבחלתןעלאפרתיאישחייחי

 Jהאמעריקאניםליימןעמךוענגלאניעםהריבכהתפרץ •הימיםכלה ?jוצךמשפטויעשהעם

בחליכותותחבולותיינפשןעיזוחכמתו Iגבורתו •צבאותיהםשרילשרשמוהוארצווכני
בובחרי 1789.בשנתההיאוחעוה'הכבדחבמלחמהאויביולפניולרריועמרןהמלחמחו

המדיבה,הנהגתבחכמתהגייל!יחבמתוזילת •(rררעזידענט)עםוראשלקציןהאמעריקאבים
- Jדעצעכבי//י 1799בשבת •המרינהבחכמתמארמהולליםספריםייכתובמהירסופרגםהיה

 •רוריםלרירלכרכהוזכרוהזההנערההאי'זtוימתגועבער,
תאיומנעוריי.בימיבאסטאןבעיר 1706תס//והוואבשנתבןרדפראנקליןכנימין )* , ~

מאחיןאחראזהקיםאשרהדפיסכביתההיאהעכןיהאתייעכויו-הסרפיםדפוםמיאכת
הבירבלירחגםהחכמים,ספריעלשקיומעכירתוןינפששבתאשרעתבכר •באמעריקא

ייקנחמעטיםבימים •יהמיעיליםהמהיריםוהסיפריםהמשכיליםבפעליייהגהמעיניושנה
ונראיתןשונים,מספריסספריםילכתובסןפרכעטרמשיךידולארהיתהכיעדונבווחכםלב
שtJרמהראשוניםיטוניםגדןליםספריםלכתובעירהופי:ןקיראיהםובעיניחןמצאוספרי,כי

מכתביאורייוציאחמירלדפןסביחמכספויסדכןאחרי •חסדואהנחאדםאהבתרצי:ןתוכם
ת"אבשנתהמציאלביחקריוגודרכינתו.'כריחב •דורוכניכרבפיומפוארמשובחעתי

(בריטצ"וישחיתורכרירעולבלהכרקחציכעררעצירונפלאהחרשההמצאה 1746חקווו
חזההגרויהאישגדורתחאראתה.יעבגראנראיירופאארציחככל .שםלוויעשאברייטער)
כס~תוצאותממנהאשרכבודהמשרהבירורתחותאמראהבהובעכותןתאחריהוחמשכחו
יבהתוחל" •ימללדהוארצןאמעריקאטיבחכעכןרענגלאנךמטובותחצנונערהואאךלמכביר,
מילדתיארץריבאתשםוירב""אבראןפעמיוהריםוענגראנדעםובין}~רצובביביןהמרחמח

בנילטיבתבפאריזצרפתמלךלהיכרבא 1778ח /Iתקרא /Iה.וכשנתוגכירחחכמחכרוח
גדויככיר'כבדוהובפאריזאשרהחכמהמדרשניתחכמי •גרורהתשועהלהםייעשעמו

 :הזההחריזאתלכנורו .כתבאראנגבארד'הגדולוהחכםחכרתם,מאנשיאחדלחיותויספחלהו
) ptrumque turanis ~ o fulmen sc ~ El'ipuit co ( הלטאתגזרשמים:,,מידפתרינו

המציאא'זtרכזהאישעלאלהיישראמריבמרצו.ומה /ל/הנרזשבטאתעריץימידהנרקו
גיע 1790תק"נא /Iה.בשנת--!ענגלאנדער'ציתםע'חםלנהנרקיאשרעןצרירכאת

במיתיולונעשהגדירוכבידשנח,'וארבעשובונים 1כימיםושכעזקןכהייתיעמ'ואלויאטף
ברזלב-עטכ·לחצוצוהאשרהרנריםועלקבורתומצבתעררכחכמיכריתפלאוהייםיעד

מאכ,בשריספרים,מדפיס Jפראנקרי Jננימייניח"פה :הםהלאומצנתואב;עייעיפרת
שירייזהבןעדיגםותוכנימובנו\עליייוקחיאשרבישןישןספרכחבריךודמיינוותוערה,ררמה
מזבתעלשניחיעלהכקרם,ימיוויחרשיום-יכואבתיהו,חהיאהספריאנדלאזאתובכלממנו,

 •- "חמח::רכידישכעתיםםמזוקקירניסותקוניםיפיתבהיספותסרפהר
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ונרידיםי,הפ~~נ ,) Kosciuszko ( ~קםצירםא,קנםכטו:'!ס,רכיםרשיםתוד
מלחפתיה.את,פ Iללמלאמעריקאבהדןהעמיםכמלסרחהמ ,לסםריעיצומיםוכיס
איירופא,להםהרשיעהאשרהנדרלההתשועהאתאמעריקאראש;רנאותחירי

),נרמלנאי 1776יולי 4תקליי ,(חי~ .ננפשכעזןהרהיכןדוחםזנוףא~ץ,עןדויוסיפי
I דרנ"כיסביפ:::םלאודרן,ציאראתחלאנדההמחכריתהסדיברתעשרהשלש

יה ,i'ים~יחירמתוכהאריריההיא,חפשירנראץ'כי , Tעבנל~~דעםלאעסריקא .איו,
ןיאכאכעריקאזעןת iUיבעשילאאלהככלכי.אפס וt~א~ך.עמה'בנירקםב

Wככסףקנתה.אועבגלאננכיציראה,מעלעבגלאנרעללרם.יד~~ליםעודח
נשיאיסיעןדור~לדעק, ,רעוך~:'~העססעז,נשיאמידועצומיםרכיםחילאנשי
האזבעריקאנים,את:ךרפחהחםי.ל j/אבשיימיוי~~שעכנז,.אשנמשיאיכאלהרכים

פיל~דעלפיע,אתלהלכדהנםןק~כ~ד~,יארקנייאכמלחתמעליהםר~רנגה
~טףכעדלעצררראינרכחרשאדיתייחנרר ,כרפץרי~סיננט~זאזעמדלוילו

חימיםראכולא.יהנה-באםעריקא?להעכנלאנדעשתה.אזכיעגנלאנר,
סכיתייכרםעליהם,גרבוהאסעריקאניסכיהאופן,עבנאלבדנכיחי,עלןיהפך

 ) Capitulation von Sal'atoga (ם~ד~טזcג~ץת.לעזיבנלחצואשרערטאשית
שנינפליענניאנדמכחוריו..אשאלפיםושכעת ) 1777~ק~ברע r 15תלp(האי
 Jלימי~זהוזיעאתההצלחההרליכהוחלאהההיאוהמעתהאסעריקאנים,בידי

 . •ורלiךלודןהילכיםחייענגלאנדוגבוריאעמריקא, ,נטרי,
יישרחס ,~~ט~ר~סב 'הענגלאנדיס~תפתאשסערוהצרתפים § 650 •
 Nאמעריקוכיתבעליעםרניתצרתפסלכרתרנחהמהרהעודלב,בכלויעלצו

אסעדיקאrו.רותאתי:?ה j ~ו:~tדירהנםבמלשחתיהם,להםלעזירידחונתנה
 "רתמנןז:י~.דהאשרעדמלהמחיאנשינכסףידהאתלתרםך.יחכטיחההצפונית
אשדסמכהחארו.יהבה ) 1778פעכרו~ר 6תקל//ח'א Al(הההיאהחפישתהכנסיה
ירל~ל~יתהרב,~:דא 1חילוכאנשימלחסהבאניותככפף,םאעדיקאתאצרתפ

יעדהשתררבכי;ואףםכתחלהעזוביתרשאתכיתרבענגלאנדלםr.ז 1:;לאסעריקא
רעיתיעידמלחטה, ד?-פ:.בגדים, ד~~כפף,חרQרבות,תלראתההיאהכנסיהלע

ראוהצלתחהלביאישועתהקריכהכיהארץ 'ירשניכלראךזתאככלדכות,
.בסיעננלאנדעלנטזיהיידהאליה~ווג;ןהפרדסנםאשראחריגםוהמת~רח,

אב-זt,יםעורגנמצארשם t, iז·אבאסעריקאהדרזסיתבמריניתהלמחהמפניהייאז
כי 1יעאך • ) 1779ירגי 26/ט Iתjלל(ה"אעננלאבדלטכיתבאהבתהדכקיםרכדם
שנתויעצומיירכךונ~ם,ביבשהושרניםרביםבמקורםרנבהנלרםnונג'אנדאירני
צרתפירתבאלאכילריםומיזםזקלבכלי:ןכאמעריקאהלמחמהלהכהכ[עלשנה,
רכיםאטל~נטיביסמערב,'ת,הידיביםעננלאנדבאנייתוםחלכזייtםרר

 •מכטהחעיז,לרהרידבנעגלאבדלהלחםאנייתיהלשחחהא~נדםגכירכיזי "1ה

רעהעליהנשקפהלאבים, ' (fודיענגל~נדהיהתאדשםעת § 651 •
חיל;:ןרלהכיתזרעותיהאתלגעררגיסעיססועיה ~וtב~כיהיהא,ננעתגלחה

~ .. 
ב~
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לוטבתהךנפ.מהלשחיתה,ומזטותיהםאריביהעצתדבכיתאדרחמה-.ערביס
אבייתנסההיא,בעתלפניהב.נפהה~לל~נרכינדרלתה,תפארתתאעיררור.ןב
בםזק,הנידעאכיותיהצבאשריריבנכירתרכרתפעמים ~כז::וספררצרפת

רירי.םהההיאהםלםחמהויצאריחלפננ.כנעיאייכיהיתרגס ') ey ~ Rod (ביידאר
ק~נוו~ליסצבאהשרכיזונה,.התחעלידחהיתהכאטעריקאורקראשיהם,על

) lis ןKornwa ( והא.וחצרפתיםחאזנעריקאניסלפנינגףמלתסח,יאישהחילגכיר)
בחלץאשרערי~רקטאייזאצרה;זצריםכיןגר Pרי ) 1781~קט~כער 19תקס"א
 .. ) 1182תקס"כ(חיאמרחחכואנשיכירחיליאנשיבפשרתתאובפשיתאהלכסיר

נירכאלטרא"כמלחNנררפtברדיםהצרפתיםערענגלאבדהתנכרהזאתלעיתטאך
ריןתשדכרעלספררמלחתז;מימילעבגלאנד~רשההיתהההיאהבצו'רההעיר

ררחותיהמשלשאיתה~סני 1וספרר,צרפתחילעליהצרורכיםימיםאךדמולובה,
פניעלפות 1סיללותידיעלהיםמרוחנםמצורעליה~ש jכיאחריכיכשה,
כ Ifתםק א'ת'( ) on) j ~ p' Ar~רזזסרןישמיצדפתיאישאוהמציאאשרהמים

ערפתכיוריההוהוסללותעל::דמטירוענגלאנדגכיריאך ,) 1782סעפטענמער
לו.שפהיתהיינה~בוrני:ךןככלאששלהכתלהכת~חזהקרוסהרהל~~ים

.בלמהמחככראשינההענגל~נדיםכידינשארהיכיכראלטאראש,אסבולת
 בt, ~ילעלכשםלתהלההנידעענג~נדאניותצכאשרלעשותרפ.ליאההוא
ןהדח.,הנצהכעמרתאיתיעטרהענגלאנדימלכותמלחסה,ילססרהילנכיראיש
םאיציה~נזtןערר,~רכיתם~ילידיהיווהםטיכ, ר?~~לסהצכאי~יולאנשיגם
 •הארץככלגדילtע.םלהםויעשןכגכוריםלכ

- tuתק"םג(חאיכענגראנדחדשיםמלרכהש'ףינכרחןיכחכהבין § 652 •
אםעריאק ·כניליכיותכריעכדיאשראתמראנשילבישרי ,) 1782ויעכמער
השרים • 1ושעריד~כור"ע,פ~קס, :ישמיתיהםענגלאנד, .אתכהציתםהצפונית

חפשיתכב.סיהלהיותש~לתםאתלהםלתתאמעריקאלכניהתרציההם
כירעו,I:rוד.ענכלאכלכי~מעתסרותיכלתיאחתחבוכרתתחכרנהוסדינותיהם

, T 

השריס.רלח,ו ,) 1183יאנוארתקס'יג(ה'אכיכרא'טארכציראחרימעטיםיטים
הצליחבידסוחפצםכריתס,וכעליאמעריקאכעליאלשלוםמלאכילשלוהם ikו

השליםפיעל •ווערןאיללעסשלרםכשםהנודעלאורהשלוםרכראתלחוציא
~שרהבריתוסלכיהעולם,ערחפישתלכנסיההצפוניתאמעריקאנחייתהההוא
עריברת.,ומדינותואייםרכותערים Qכשכרלקחוההיאהגיילהכמ'חמהלהעןרן
זז,היהלאאשרזילתכיראשה,עלוידיהההיאמהמלחמהיצאחח~לל~נדורק
יל.אוילiולךזן~ךוכסחרהבישוכיל~אתעידאכדההככדה,עכרדתהכערשכר
כסורסתה~לל~נדכאחוהלאהההיאכעת •חזחהירםעדלאיתנהעודשכח
עלהתקצפואזרהיהומרכית ,) 1784תקמ"ר(ה"אצרפתעםהידידותכרית

תאוילחצונפשם,תאותודהח,ותהרדיראתמהםמנעיאשריכושליחםשליטיחם
~ל~ברבסאשרעדחירכחזקתניישייייברכםטםנרעהעחרצ~

לכקש
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עמןקעמוקאזירדוכרפמ,,נתנרכאופהאלפהכצרפתאזבדכחאשר-,םיה
גןיככלכיעדכפיהם,כפנוילאורררצר.יאםויתאמצווהרוזנים·המיכיםכלכית
והמשפטיםהעתיקיסהחקרם 'אתולנרתץינת!שהנדו'יםהשליטיםקמוןממלכה

תחתיהםולנטועולכנותהקרוים.ת,רההליכותהראזקרניםהז.ננהניםאתהי,.~נים,'
ההיאהזמופעי'תראשיתהעת-.ררחלפי ,וטיכיםחרשים' 'ומשפטיםחקיס

כלידי ,תאלר~ירחכמיםאגשיםאזרת,ערררוכיוהאמונה,חרתכמשפטיבראתה
לעהייאנוש~עודו'כלכעיבוריחומצאהאשרכרתואישאישיק jלרזן,העמיס
חרכתהרעההחנרהאנרתאתלג.ז::קחלציהםאזרוגםהרת,נ'נאתי'וערר

עזותכנפשולחמאנישירהיכאיךכיהאינקוריזיצי~ז,כע'ירחנרתראיטים iהיע~
אתללוחס·ידיקצרהקצורכאלרריכרולריכה'למחתסאת,ילחיםברמצה
טוכיםמ'זt-פטיס • .,....השא 'ילורועןרתברש 'זרערכלי'ריכואתולריבNכתלםו

שריכלגס,לאיר,והבסיכיםרם.לכיסאזהן'יצאןכםיהם 'רביסועור"'זt-רים:כאלה
ותנמיםבאתמבמשכיותלבכםנכrובוססתהצרפתים'חכמתריתאשרהiםירנת

הרשיסרוחתאובעוורוכrיעירוההואהזסודווזע'זt-ה~lלרהעידאוהיסיס.כל
לנפותתלמיעלדב.יניםיםיהשרישואשדויענהדוששרישכל ר?ע-?ךןtגנשיליס

משפטיםוכלאון,ו{קקי ,אזו;וקקיאשרטיביםלא'ו:יקיםכללל~רהארם,בגי
ח{גמבנו~ן~םtדע.ייע'הדוג, jחשיישע~ימי'שופטייס~ואשרםע.קלים

אתלוארהוציאווכיוחרהנם;\tכיהאדםואתםיעשהאשרטוביםימ'זt-פטיםצדק

ינאליכחלקוחלקהםחאיםאישבניגםאדםב~יכל' ~כ:הזההנכבדהזבשפט
ררבתהטובים.בארצרתופעלוי,כפיוותכונותדעתו ר'?!.כהכפיאישאישהראץרטםב
עלררייט(יייבאייגענש~פט),'ף 1ג i1ת ~דר ~אתהארץג!סראשי;ב~ירר

הניגשושבטזעם ה~~שיf~העם,דלת!ל:י,לגtל Q(פר~הנדיבםטע)ים ?Q tק
האדסויחרכתגיח.וכרכהייביוא,למשמעתם,הרסיםאתהרעיציםבהם ~ר~אשר
(כןפהביניםביסידוח.טאיסנפשטואשרהאכזריםם'השפטיאתה-ראץסו חlג:~

(פ~לטער)עגיס Rככ'יהרשעאתעצרםתין,לעבותtדיכורעד i9אוהחןטאעלידס.ב
חסיחוטדישכ~וכצדקתםכאלה),רעיסשפטיםיעוד ', 11:1יצירייתפררואשרעד
הריםהסמרחרככיהאריצרתו-שצההארהמ.עבידתוהפןשעיםהחוטאים'עלגם

 1ת~שרחההמעשהרחשתכחבצל~ופרהחמהשתבמלאכתככבוד,רקבן
פי\~לQ,עלודרורץר.רהיתההאדםבביששכרתאייררפא,וככלזדלארחבכנפיה,

 . •-עייהםהיוצאר-במצרתפלצתהההשכלהחתאשרוהרוזניםהשרים

תא.כרנופיהעל 'ןאשרההשכ'~ריתע'יר~ז:יהאשר ' jדר.אשר §ם 5 ' 5 •
ל,א'נ ~~טפבל ~כם ~פורגניוהחכםהשרהיהכראצו,'המליכהרזכדסות
 :פארטיגאיכלתילt?ה 9 ~היתהכידראשרל,יאבעמףיוםלמ'ךנשמה

פאמכא;רצוןעתסצאהוא •פראטוג~לראץכ'~שקפיוועל הל~~~
 מ'!;למשנהררויהמההיאבעתכיפםראטגראר,היעזןאיטיסתרבתאתותש

T עמרנאיסוףi 

-ת-רpןתקו'יוtהאראמזלשהםירןןרסאתכךלםדיהארידה ~,~ור ~ט Mמפש
 1750-1777 •ייmם
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תאלבלעההםהסירדיםאתהסיתןאשרהםםדתיםיהוחריעזואיטיסהיחים,
 t ) 1759תקייטא II(המפ~רטינ~"ייבחיזקפ~סב~לאןתםונשכןועלהמל"

~םחכהס,לם 1וי,~כrים 9ההשכלהרדחאשררביספסרתבייס i?;jכןראחרי
ערלת eהארץ.עםאתילהשכיללהיטיבהאץרעריבכלרביסהשכלהספריר~יץ
את'יייטיבן ..P ו:l r ו.~היאההיא,הסמלכה.חליכותבכלהשrירעההזההמשנהשר

ייי ,עלעז) tפיליט~רודעאינד(קרינסהצבאאנשרומצבהסרחכהזי tאנ'טכסיסי
חארטה;עכירתאתרר.בjךהיאליפפע"יישןיבםירג),פ~ו(ןןי;העלםאשכנןיצאב ר~'

t עשהדראחריידים,ירפייוהעצלותטתרדםתה~םאתלהיציאעבודהסלאכתכל
(נ~ויעםבערבתיכהבתיםאלףשלשיםויהררס 1 ~~ביסל,בהיהאשרהבררא
שבליהאתרפאכיעדשטקולאנחילאלע~ניו~דתנתולא ,) 1755תקט'יה'א
הרעפאדמאטא~מגדרליכאחדנפש~גדלכ'בבאישהיהחיאיד.גהשיגהאשרנכ'

 T-ז:ז • .

תב"יוב,כל 1ח';,ויהמישליםכאחדפחציאחריוחילךרוחוקשהלבאבירנםריזסאך
I "אבילא .כיהיאחטאתםפריכלאשראגשיםמלאיםהיוהאסוריםיבתיהסר

םיךמסלנהאשרעדלחפשייצאולאההםוהאפיריםארחין,מלאיילאצעלתי
 . Cווב\אתלהדיחעזבכ;דיחתרןיחרןבחרייאזבפ~רטדג~ר,המלכה

 Y'תקע'ת"אמאדהרעיזממםאתבהפיקם.אןמשאתיהחואהעזחמשנה
, , .... • t816 • 

בההייאשדהעצומותותלארתיההרעיםיסיהאליהשב~כילפארט~גאל,
I .-~בד·.דשריישילשהלר ~קעריהבסלרךספדד,בארזבראשדנIםד'• 

~ tf השיישי"קארלומשכיליםחכמיםשריםקפוידר,עררדוונביניםלבחכסי~ים
L תת"אללP -פrיי'

תקומ/חאשרככיכההמומשפםיהדתסשפםיאתךrיק.ןהםגםוינוסו

 1759-1788 •ויתיצבואיטים iהיעהתקוממו.וכאשרלעשיתידםל~רהיתה

 . ~דכ ~ר'~המשנהשר ה!~ההן,המועילותלהחרשותטנה t;1ל
כלוב'יאחד,נלילההאפור~םבביתההיאמהחברהאישא'פיםחמשתיאפיר
והובלןרשעיםכעדתכאנייתפיועלהובאןלבקלח,נבבר iיבילנערזקןבין ל.ר~ד:;

על/?גריבעדםיבתיהמל,ןיאדצדזוחרמונכסיהסהפאפסט,ממשלתאוץאל
 •שיפטיואלהכהניםארהש'ישיקאדל;:זז;ר~הכביריםלאימיסאוחיאן •טסנר

כבראשונה,·ספרדארץעלס.םשלתםויפרשייקדמתםוישובוהאינקוויויצי~ו
_עםיפיבתוהמשכיליםהחכמים ~נ~ (-fאשרה.טיבותהתקנותרובאתויהדפו

 :צרפתלמלך, _משנה ) I ~ Cpojse (ש~~סיילהיהצרפת.בארץהארץ-

שאאסייי Iיהפיץתביו t: jבעויחנךרההשכלהע'סוכןוכרובמליץ jמאון
 , XVגויילירממ'כתבי!כיאך ;הסדיניתעריבכ'החכמהאודשניביאת
ולאצרפתבארץלהן ..Pההשכלהמצאהיאכשריס,לתענוגותרנ:י.~~ראשר

המרוכהכסאעל XVlלודוויגכשתבאי'ם .-יסיסלארןשסהתעורדה
ערשיתכחבהםהיהאשרמשניםלשריחכמיםאנשיםשגיהוררס ,בצרפת·

אנשים.שניהרן,וסיםהמדיגהסדריאתולרפאבארץוומעלליתטונותrיקנית
וומעתוטירגאהשניישם ) J.Jurgot ( ~נרטיהאחדשסלתהיה,דעים iנההם

םאהלםארבלויחחריע"ף
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הםםאוב~לMםרנ,שtנ.י~ fכיצרקעצת,יצעו.הם )~ s ~ aI'נ rbes (כרם~לה ~ם
חקיל/והי"~~זרחככהו'כעםח~וי,באיו rאר: ryיו·tז;כיכיעיהמיך,ותרום;'
 1776 •יפייםנ~הכ'ניםימיוסרויהםמ,בסשאישראנשואכרפאת,

~יתבוכליהארץ~וזdבי,יכייהיומשפטיואזרחוכל'חזכ~ותנל •והזסןהעתרוח
האחלוהישריסהירק~םרד.רכיםכיאך •והנכיסםהעושרואלהדתאיהיחש,אל
הכז1נ~םכצעם,םאהתביחםלשטועסדווהאציליסהאפרתיסכייאורה,יצארלא

הסלךנם,-רכרשם,דם'יככוי~יעלבלכארץסה'~יםלהםתבנולאדר,וחואנשי
 ' • :.~ךיםלהם'גתנו;יאערכםחיואתרו:ן .vהכינן'רלאידעייאושריו

 iוIכ ~ ~ג~יבי~. Pהתוריח,כיה .'.tי ryחווח 'בדשכת'ההיא'בעת ~ 6 ~ 6 :' ..
 •יאנעםדאק,ריפאאיש~לם Rףק:י ~. 7'עב ti.זדכ •החוז ~בנםאי\פחא

~וט,ענעזע .גדילשרויהי ) S,truense (בזעעטרןםי~אשכבזיייד
הךלםבימיהיה.הואיעיבשהז ~יטםקרייס'ךוסשבהסנר~ף) 5(ריי
 . YII' iיסטיא r .המרנהבעיב-':וחסד'חו _נשאנםותכי~ו,ב~~רתסהיר 'איש
tt p מ .עב~י ~רtt עבאחרתלרעיהט,eחקכה'אסיךהשיישיגרזII י-חקםH ח

 1808-:-1766 •תמשרהמעלתרגסעל ,ל~זתןה~גףר~רםכו ,ועלעבכ'~בד,

 Jביתובכלובאמובממיכתו rלאד ן~~רק t.tעסד~נסיררקיסטי~ו •והשלפון

כרפסיבחשביוחתם,כתבאשרפקודהפפריכינלי-ז.;ו~רים,וסמשי;,עזולנתז
בעיביו.,וחישוחטובככל'לעשי~ 'ידןיאיובהיותכחותסו.רח.תיסיםהסיךפוקדת
והארבים,האז.רחיםכל .Qאתי p בi,:הזמורוחיפירביםסעשיםעלשותחיפיב
י h:יד Pרחבז י~~ lחשןפפיםעיעיבי;ח P-P 'והאפרתים,חאציייםכוכאתהגביל
הררםסםותשרהחכס'האישעשהומיעיייםטוכיםדבריםועודבסשפט,עוייערש
ה'ונשרהס~לותבובמצאיילא.וכזןדזךראלבב~רוהיחרעתורוחכבכלז~ך .חזה

ד~שנאיוסשרסתן,עיויחתעודריקיםיכוללאכוןעל~עיז,חכםברביתכיבות
סאד jהנאסררתר •~~ביייסוסימשתאי.אותויחדיח,לסיאיז.םצאןנאיו Pוס

-רקעליןימשיך~קיסתגו~הז::רר,~כ'חיאחכתמהנכיאשרהחכמהיהסיכה
r.י W םנפוקדיי,דרביאתגםנהכתביא·~רתימדדבראשראשכבזיתשפת-ד

אופתיחתונאתעליועוררובארץ,לשריםוישימםאייו;דאאשר'ה~שכבזיס
חיינאשינדידירמדואשרבעתבפשךוכיחותידופיון.ררהכאיובים,ד~נעסארק

זינtויחזוקנ'כסאיתןלהכזיתהארץיעסמקוםבתביבמלכם,אחדיסן~לחים
 .ובלילההסיכות,בביתמשתההמירויעשחיוס.ויחיילחדפןלרדןפשיבטיןידי
 I /הררסמאניש-יס Iאחאנשים ',עםחרבתן '~םעב ~ייייפרצחהמשתחארחיא tהד

רביפחצרה;ייוכה~שרימאתייו' vנשקפהרעחכילויתספרסשכבן,חדראל
רתםאשרההםהרמדיםשמותאתבלרשמהאשרחספרעלשרסאתלתחום
~רםובכז •שאלהתאתריע~נכעתוהמלךיבם! Tעאתולשאתחסחרבבית ר~~~ו

עליןחוצורעשוסופטיהאסןרים,נכיתידידןבר~דטעםעבזעעטרןס
תא·כזואחוי,ימ;בןיר r ~א~ץ Rרגדמחךיטבחהובלהקהיכ'ולעיבירסת, ,סשפט

ראשו



- , i.ו
עייבזז'ר ~ק ,ןדr.נ.לכה ..-!אכר"י Pנ'יהאר' ~~ 7ז i2וק~כהואראירבטם 2 ' 8וא~(

אשרהיהלתוהשיגהשיחבגללהיאנםהסלךבעיב~בכאשהלרעי'אטהס
רעהןסבדתשלשואכחימלפניו,'איתההלשיךכהאפי;כדרחתסטרועבועע,עם-

םטרןבעזעע~לת Qחארי .) 1775תק'"ה(ה/וא,ז.ז 9ייכלא:wמו~קהפטותלאה
לכאתלכערערגכ,די ~ג'חשריךי~תלא Qf;1 !הש'טוןברןסיןליאנעהחזיקה

כקוציםהיויא,רסטרועבזעעז .wז:ייאשרזודשאשרהתיקניםכלואת 'החרשיה
עיילי~כאתiך~ירהעצר,יירשךדריי'יופבדלכאשראך •נשףשוםרייעיבכ

בערגעסט~רףהישוהגךאףהרשיאת .,אברובםש-כראץוימולךסגנירה,
 •הסיביטםעריום I'W ~ 'פיוועל~ניו,רלב ,ה~~

.' 7 rן.fאחיךניתמעייתעשראזירדה 1עועדושוטמ'כת § ו' l 
• u . :--. שןיערעi 
 •רפ~הארץגtםידי •.אי~Jןז.זריואסמלתכעלתהשttר'בעונלות

מלחיסתידילעםנימהמלכיה, ~שlג'אשרהרוכתהסלםחןתידיעלמאד
הכהניםהרפאתיםמלאכי,~אפםוה;ההמלךמותואחוי 'מ'כה, XIIק~וי

לבנועצןו~לםהמלובה! Jחליכודעל,ולהתיעץ ,סידלהתמיקוהארביםהאזרחים
;היותקרנוםלהםלקחי, ,וכסזקתסע.זד,ממנןולהווירהמלך:כלתאת .לחגכילחדוי

וגרעלחרבלקרוארנ'ייואתידיותאהמלך'יריםלאונלערםכראזהשליטים
םQלש~םנזכ iJסגלהסויקחולסח-פתם,אנשי.עםשלוםלעושתאןמסלבהועל
 ,אםכלתיסראסהחביחןלארלמלךלאיר,מולכה ryמשפטיכלציא"ולהוהארץע~

רשיזילזוגסאבזכם ,.ידםמתחתירציאיאשוהפקורותפסריעלשמואתום jלתר
סר~טה) 5(רייהסלוכהיועציכשםהנקוכיםארירים,שריםגםעירהיןההס,מליכה

לעתיlנאםכי'יחדרבוערילאחמדיניתשויכיכאסנרוחעםמושליהיוד~רתס
.בי.פ'דרכיהסבללעפקוחותועיניהם Pיויוםהעםתאשפטןהםאך''יחורק~,
פרירריךאראל;ןההםחמליכהייעצי"התגאודריפריףלזזד.,אהטובחמלן

וו IIי Pז"'ת IIתקיא IIהבעיניהס,והסהוישרחטובבכלרים 1סכלירבסt,כשליפלשוו
 1757-1771 •אחרים,מלביםלעבידבכסף~שכרושלמרבים,רדפן~צעו~הני

ראזאהכתראת ;יןמלחמיתאת'ןייחוםלעכדרסח.עצדייכושברםה-tכבחבלו
בפלגה iשוועדע •כלכס~כעהלאנ!סםבניוטו'כתבוםואותיהשליכוומלדתם

 'שIבכנקראההאחתאשראדיררתרפנותתשי'ובתוכםונות ttו'וכיתלפלנותאו
לצרפתןהשניתככסףנשכרהרחא\שנה • ),~!מצנפןתי!כשםןהשנית Uנ~נ!ים •

 •-תנופהבמלסחרתיחרותלחמנההימיםכלכחזקהרכוכאחותהואהשא,יסלרו
לעפר_עדהםלוכהעזאתלהורידהיאהלא ,ככרכדינשאאחדכר:רכיספא

סותאחריאךהעזה.זרועםאת'לגדעכחכןהיהרלאשאדותהיוחלסךוירי
 fIlגיסטףאף ~וסטג~כיההס,בפשינlן,קרביתנגרעורי,ךריר,פף~לר~

השלישי
תולעזtחפצןאושרה.ם:האנשיםההזהרנריפעללרררכ ';רתתרפ.לגןשתית iשונ )*
שוב':יםהוזיםאתס n :ןםיבשהבוחריםחיהס \I-ארייי'בא /י!ב.רפ-הצרבפשתואכאיבןוסמרחסה

ךיג.ב Iי,יאתם I 1 ) 1ובצט ,מפ(שיא "יiבבשיהיפיצבאשרתבפןצמםכבי::ילתיסצכע
 <' ;:,ךיכראש(ה'טע)כרבעיםיחבשוום.לחז:הישנא ': "!ם ,עכןכהבט Cיאת IIIהשיוס \שבא
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 ..lאהבתאהביהןהעםכלאשרכחיאםיץהלבבחכםישילשה
א-תינןייב IIתקרrהיא---:

הנכררהמלך •כבראשונהערזההמלרכהכחאתהשיבנפש, .
 1771-1792 •אבשילביתאתנקלהעלאליןמשך'-הזה,לםיריםלשיןיבעל

 I~בידייכגרידיהחסהירעציםששבביתאתב .Qב lהאז~חים,כלרלביתרח.יל
 .דוארהייעציםקרס,כבימילמלכסעזילתתהסריבחהנהגתסרר'אתלשניתויציקם

ומהירם •אייהםהמלךיארמאשרככללעשרתנ~z:ורצידר,עחאליהסכלתחכי
לעשרתוהשלטיןהעזהעם,רכי~וכנילכלוהמחיקקהשופטחסיךהיהיהלאהההוא
יתיעץעמהםאשראנשיםסידרקיהילתש.בווהיועציםבעיניו,יכישרכטיב
 Iהמיןבידמלך-.משפטעזפיעללאוריוציאנהבעינירעצתםתיטבואסהמל"
קרך eלגםביבתו,ררחכפיוהיבשההיםוכילהצבאאבשיעללצביארהכחהיכולת

רממלכהגויעללהקדישנסהארץ,על_עםססישיםאךמרינרת.ושריצבאותשרי
אםכילעשותידול~לעידהיתהלאהשלים,כריתבמסירתיבואארמלחמה
החםכהמלך~בחהזאת "בגףבאואתנם.אמנם;פל,הגייוסלכאיהעםשרי jכרצי
נען~כיז l~נכלח,בלתיבממשלה~שלכויארחימעטית;שניסאחרימדרכרהזה

I 
מלכותרס~לותובכרז,חכםבהירתר.והנהעודומפריע~שטז lבאישיוערעוכסא

באץווישריסבכוחיםתקרביםלעשותלכראלבתוהעריבה,בבפשיהטבעוימשרה
להיטיבההשכלהירוחהוסוייחפיעלרצדיקיםטוביםיחקיםומשפטיםמלכיתו,

ז(רשארשרכותחדשיתכי.פאסוהןאשר*):ןי~רבדרך~ל~טtןס_עםילבני
ואתצרפתמלכותכבודעשראתאמדאהבהיאכיהעס,ררחלרמותהיובארצי

: R הלוגםהיא,תעשה"ארשככללעשיתועציםדכהון ר.ן~~ 1גדילתהתפארתר
א~(רישטער)הבאירים 'בעקבותיצאאףהשכלתם!ובאוחהצרפתיסנדרכי

כתלהיכותפיעל(אקארעסיע).מדישביתי~ר Tהיאהכינים-.בימי,הרנביססו
(~פערנהייועך),זרמהיבתי(טחע~טער).משחקבתיבנהבצדפת,אשרהמדרש

זריזה{1סרזכיםהגבוריםשחוקואת(טורניערע)המלחמית:בשליסאתכקרםג:ידש
 .מאררבכסףוירציאלוס,:דצבהאשרהטמרהמקוםעדבסיסיםלהתחיללאור~לי
הזהנבורהמלךגבורתגםהעם~בעיבילרציוהיולאאשרהאלההעניביםכלעל

אלהישבבהקיץrדלם T "אשררחלוומתיוזמבה,בראוכטרםעתכ'יחיתהאשר
העאהבת •ררכיוכלע'מכשולצ~ריחיייקרתסם,התכלנבוריהאביריםיםי
 1788-1790ת,כניתסpח'(ה"אמשפשןהוציאאשרכ,עתי:!ירס~ירהלכהמלכםאל

איהעםילכניהיאהס'ךמשפטאד(בר~ברוייינבדענבען)שרף j :~שרפתכי
כאשבכיתםמשתיהסייותאעידיעשילבלעליהםידיייכברבה,ונחלה Iלח,

עשי

כשמאירההפיצהארםלכיזאהבתומארצו,רח.ושךעגניהפיץאשרהזהחמיך )*
יח,ויתוארצושערילפניהסןיתוכחורצןצקהעשוקיםהיהוריםע'גםעיניופקחזרתה,בגב
יצ 1779ט IIתקיא IIחיאנזאר 26כיים •בעיניחםןכישרכטיבהארץעריבכרלהאחזיר

ייבהיר"ריוגםמלכותנ,בראץפרייחייט)(רע'יגיאנסהרתחרותיהייתמיפניומרכותרנר
יחקייהוריםנתו 1781/א Iתקמא IIחיאניארלחורש 24וכייםפד.ע,בריאלהיואתל;:כור
יר:גננכארזחיםרה.יאנארץהיהוריםהתערווה'אהההיאומעתישריס,ומשפטימטובים
 •הזהםיהערחסרמ'ביובסוריא'כחסרמטיבהוישבעומפריהויאכרו



' --"43 

גדליהתלןכ~ע'ילה'ינונםרסוןל-.אפתרבכחסיראיתויקנירקתסיר,ערש
כסףליוציאדניכשה,כיסכהז.יס Tכי.יאהדווהריסיאע'מ'חמההקדישאשרעל

ר:פ.ן,אשראהנותושמהסכית'ערדאו-ברפוכרטםלרהעי'וולאלעזולאאוצריתיו
שאיןאתשםיהשכיחכהצרפתיםמלתהמלערשתמוסחחשבהרוסים,איתם

ררכ i7I ,ן~חרית •ו'זוסקומםיםיד XVIגיו'ודולאת-רלחישיעכםלכ~הסורדים
לבםשתה ,) 1792כ I1תקנה'/אס~רץ 9'2 ( 'קשררכיםאנשיםע'יוקשווכי'היתה

ערפתכדורכןרן 1ר\ם ~שטרר ~קנ ~השרע'ייקם(מ~םקענכ~לל)המסכה
 •-ההר~הפצעכתרגת,ידתוכייםעשרשניםומקץ Iיופצעהו
 •עסזפערייךיםדמ- 'הקיסריתהתעןדרהיךרדיעטם.עב § 658 .

 ,העתדוח .,לכEיםיעיריםטנויםחרשיםתקןניםלעשיתלראשינהtפהערעזיא
L ץיניוקהמשכההשר) Kaunitz ( *( להןציאלהעוזר,היהיחכםסשכילאיש

מארץרכיםהכ'יסהוסרר'ההיאהקירסיתפיעל ~יאיו'הטיבותמחשבותוהאת
 N'כ'צה~זק;פכיהראץ,יישכלעלכנפיהיפרושרIכירהההשכרה,יריחtכסש'תה

פניהםהיטיביםיט'פשtבהו :םקזיחהופסירטיב, 1~נהמחלסהס ~
מטעם~לרזכ I ~ו;;חדשיםספרתכיההיא,הגדורה;הסמלכהכניכללטינת

לאיריצארהמלכיתיכבית-תברנותודדךהנעוריםבניאתכהםד Qלל.הקירסית
והנה •· .....ייעיל·לאעל'חןור i ~~לוי~לעלבלהאוצדכסףכעניניטיביםםשפטים
לבו~שדםידעתלכחכמה ~'יאזפי-אםעמשיהכרעשתההזאתהחכמההקירסית

'tנבהניהםילררחיאפנתםרתםלרזח.רוחותרפהעםהמוובעינירזראיהיויב,
והאציליםהאפרתיםבידי'אשד.הרחרתמשפםיגכוליפ'גוכל'הנושניס,ןמעבדיהם

'אז~השביבנרלהיא Iכי !יכשהזעף ~יהקירס?;נחכולאקרס-. Tם\םי
נ IIמ-תק Hתק 8C /'הלהשכי;הנדיכהוכרוחראדםלכלהטהורהבאהבתוהעדינה;בפשו

 1780-1790 •ל~~יללכתכרוחןנזהריארמעיתר,ןצאו_עמילבנילהיטיב

בואכיטםלאדווהררממיםהגדוליםסעשירתאהלוציאגחפזהטיבים,_,יחיכדרכיו
ב'תיכםסש,הוישמןל.:פ.סאדעלהזחהנעלההקירס~שכא'שרכמעם .-תע!,
אשראזוין,ארחאישוכיםתקיניםייעשרז;כר.'והרחנה,הגדילהבארצרמגכלה
קנאתאתהםקנאיםדלהjלבאיםהררחאנישיםכההכלויחדכתהיןסהםרכיס
אהרץיליצאלאשב'והדרורהפחשגבו'הפינווביםאמוכתם.וכנסיתדתם

דרב,ראשצל,תחתים djllריםם-חערוחאתהוסוסהםורביסה,רתיפאן
 ~~ ,תוב ~~,התותדהלכלקסיםלתתמלפ~יימלכותך~רך~ציא
דתגעליידי.אתר (:f~ני ,)ץב~רעל~ט-:,(ררעיגיזcכסדי'ייככמלמכתןבראץ

~בת'ככ,ת~ליתבתילרם,יבבותהיוניתדתככסיתרכעליוקאלןייןלוטהעך
להםייתןפמריע,כאיוכעיניהםוכישרכטובדתםענודתזיאולעכידנפשם

 ~משפטי . ,

בלחיכותמכחםחכםייהילייןכעיר 171,1א Uתעח"אבשנתנזירההזהמשכ"שהר )*
בכ"ן 1794ב"ר iתגה"אלכשכתלכס,ליח'מו'יות,בואזובצייןתגדולותליעשהIנאליטיק,

 •חזההילםערלוככהזזכיןהארץביכדררחלולןי,
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 jכאדחי ~יים >tהק~טחוביזביביהםהבדי'ילאהסדינהעניניבכיחריתםשפטי

דךןכאשרהכסףאותי~tכסער), p (הנזיריםבתיסספחאתהסעים
תאכר,לנחלאורתויגרזל"rו ,טיבכלכושפעתככביראיתםלכלכילהםהיח
היצאותחפםאשרכאלהרכיםתביםיעידהחכהסמרדשןתניהספרתכי

חקדו'~יםלמקרמרתהמסערתאתהנכיידר.א •הארץלעםהסעשתררחשתשהכלה
יקךו'זtויןהפ~סטנזםיתחברריכי(קלערוס)יםבתכהעלי'ידאתב~;כ~ד
שיכניכלעליוהשתומומאשר.לכרתש~~~ייסהפ~פטםעשחלשיא •רבימא
לקריתייביאפעסיואתרtדרםוהידי ,כככידןחוא'וכ , ) 1782תקסיכ(ת"אתכל

הקיסרארתוקבלכי!ארףסדרכיילשיכהזתהקיסחפ.ניאתלחליתרכ,ירהרריו
מכלאמופהתסירלראכקרלרשמעלאזאתבכלתפארת,יכהדרתנדילנכביד

הודיבמהימשפטים.רחיהאזבמשפםינםעשה-.אשררהחדשרתדת.קיבים

כל.עליסחלתווכאדתנ,ונצדקתורטיכים,רכיםתקוניםהזההגדילהקיסרע.הש
כס-ף ~ RQ ,:'הייאשרםליעןעבי לtנ~.תד-די 3t yעלאת,יר Qijהאדםבבי

לרחיתמעבדותזעםרבברתהוציאנטריהוזררעחזקהיכידוהאצילים,האפרתים
בעיניזאתהנקלה.ותהיחייםיחקי;}דקם'זtפטילהםויתוינאילתישםעכיי

ם 1 .ש~..י ם(.Qז: l~נפיוברסרגהאזרחיםחהםרםלכלחסדילהפליאעודייוסףככודי
 ......:זראהבטוביחדכרחק,יאכלוולחקהמיינה,זכירתבכלןהאצי'יםלהאפרתים

 Jורגכחה,בעיניי~יראההאמתבאוררראיתרר,עיניםאשריכלנלכבאישכלוהנה

עשהאשרמעשיינכליחמידררכייבכרהזההבעלההקיסרצדיקכייכיוילבבר
היאכי !הזההטרימםהשריטמרפנישגנהיצאהזאתבכלאךעמי,כנילןטבת

עליקצירזרעףקותעברויכטרםאחת,בפעםרה.םהבדילית ,כלאתלהיצואזtץ
היה ,י"~~פריההם,חל,ליםפרי ~ר?-~ובטרםלמן,קצירוישת;ירר.ידין,~קע.י
~ t אןתדזכל.לl Q כללאהרבלמןכסלדרכםזהאשרהאדם ינכי.:...:זכללם;*, i 

~שרא ,יכלןלאנר,שםבו,tן.שחתואםאףעתיקדדרכלש-jp~ל~צ'חת,אהבה
אתעל"הי~נרתאתר\.סגדיל'רבחפזזןבמהירותאשרהזההקירסעtנשיתא

הrוז.כיקקיפידיכיבנןאשרערזןבמדליחרסוהיכלייזt!רב~בדהעתיקים,הבמדגים
מעייהםכבודםהפשיטארשהארץעם~ריםכנירהאפרתים ,-קדסוניםכיסים

ויחיודכרים,עלילותסעלליךכלעלוזpםיר~העליוהוציאוהעם,כבירדלתויסשילם
מעשיבכלנסשיליצןריננףולאכניהאדפ,לבנילהיטיבהטןכיםבדרכיי jלשטלן

הקירסהואילההםהטרכיםהתקיניםעייסים-.אתצדקלחביאעשהאשרצהדקה
 ת~~יס .Pזנ.עלריסבקעיר •ומשעסתי'ך~ריתזוש~ייתבארצ'ןתנםלעשית
יכעירהחרשים,משפטיםפיעלהעםאתלשפוטהמרינחשרפטילןםשבזנרש

מדרשכיתהליכיתלעמאזiןפקדראשר~קרדתםהכהניםאתהסדריעוי ~ל
כנללאךההרא.בביחנםרישריםחדשיםסדריםיישם(ארניריערזיט~ט),החכמה
כביתוןאישאיש ~נ~ר.~ lהעם,כביביושאיוקםכאלה,רביםיעידהא'החרברים

 • ) 1787תקמץ(האיבויידבדיהשמש t'לעיבקשרהקירסעלקשרןןלרחאונה

כלם
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iושאת'סאתםגרשיהקירס,לאצור ,-הסמאת~וס~נוהאדכאיש~לס
 ,עמייהםרהסייויחריטומוערב~רםיחד 'ויתאספי ,ר,'החאנשיצםכואתהסליכה

הקשי '.-) 1 ' 790"נ Iת''(היא-חפשיתכבסיהלוהייתעסvטררייך Nלםכ W 'תא
העם'את,הסתןאשרוחאפרתים(קלעררס)הכהנ-ם!י~רפיעלאיזריצא .חזה

הקירס~ני' iראבבו,א'בבי 'גםהתפךצוההיאהזח~יבעתהרעלעשיתכרנר
הארתהרעזת'כל'ובנלל ,) 1790 /ב IIתקא IIת'פעברואר 20 (ידבררירימיהוהחיקר
כביכידת,,הכ-'>רשעריייצעידןהוימייאתrיקויבוומצוקותיוהקירס,לבנשבר
 , ,עשיאשרבסרחסתם .הרדסיס'את ר!~אשרנעת 'הר~נויבנלירותבהיותולחה
לא'jןזה,'חכררייסר jח,נרלבפשאתחניברלאההיאחיורבניהישסעאלים.את

העסיקןת 'םחשביתיו י';~קארירדרראהנא~נ'ם,ז:זסריר;אתצדקרתיראתחנירן
תיטיב~הבאיסהדרריתא;והנשאים,הנשנביםלבנרי~רכי!~'אתע.ריך'ירעיויא

האריור·דןיערדוכיר,יעל~ערלייעלויתפיאואלה 'כלאתיידעוהנירויראיתו
זה~זqכצריקסשררםדתאחרי •לברכהוז.ברילתrויחזqסדיהייקרס ,פע~(

 ;בי 'Itיעאפא'ךה 'סרביתאתהשיבוהוא .רכיתר, bכסאעלאיחר' 11לע~~לד

 " 'כ ilיב-תjכנ Pתה'א'הסך,סערתאתהקים 'הוהבר'יכרעל~~ם,העתיקיםהחקים
 t792-·1790 •סאנ~השפרותהארציתידשביאד;דמטה,ואובנארןבבעלבייו

השירבם"יודחזק'חיינברריסלחהסאנשיע~יהםלשחאשר,עינ-ע fל::זעור
 . ftכבר~שרנהעסטערריידלמשעסת

 :,ויסיאארץויתזtכרה, t,ההריחדה W ~יאםו i"כ~רץנם § 659 •

ה~ב~חקאrפהאוינאה,זtביח ~ב ,ר ~חט ~קהררממההקיפריתניסיההיא,ז:עת
תקכ"ב"'תקנ"~ ~'ה •~כדר;:ןמררהדד pמ~יוהוהארץרבות,זI~יס~רכהאשר

 . t796 ~ 1762 •~~~~לאדתבחכסתה'~לכות ijלכלמופתהיתההזאתהקיסר;ת

רפ.'אנ~רחהעיינחבבפשהאצוריתהייהשלערזרות tןס iמלתכוכות •~~ליזנ
ה'כחוכרסהדן~~יל"ת,דגשגביסן,'וסעלליו Rל 1:ז~~ .הגדולפעטעדסשפ.טיכ~לא!

אל-?ורל.ך~ה lחlךותכינתהחכסתחונובובנפראות.בנרו'ות ,חילאלחמיוהיאנס
נםתסיר,חנסהסכתכיאריiיס iערן,רתההוא,יכבוזחנםרררחכסיורראשיערrכ .

הסהללהחכםדאתהה'זtכלה, ן:; Jנדימפיקיזיומלאיסמכתביםאליהערנדחם
i ורחשת'הפרעיםנכולאתיררעל 'להרחיבפעטערבסורנאלהניאהאירעד .,. , 

םייע ,תסאןי'תשמייתרבנתהכפיחבתבונותההיא.הבירחנעירהםעשה

עריבכלושוביםרביםחסרבתיכו;נחלבכהבטונתמסרכתה.בארץשיתד'ח
ירער(פינרערחייזר)אסדפיםבתילעניים,מחסה'נתיחדרים,בתי :סרינותי,ך

סז.כשלתהארץערינכל 'שלחהרביםרופאיםהצדקה.לסעשהכא'הרביםבתים
 •הראץס !.1 ~יסדיחחיוירכרהפ~י'עז,לת npלהסירר, "M'מלנהותחולים,לר~.א
לבסכיילחסציא,להן::ז~~ריםעות,:זרדאתז;י~~ץ 1הארמהעוכרייריאתזיזף {Iהיא

אסו-ידיסעשהחרשתוכרבת-tt 'מnמלאכתכרקרןאתהרימההארהמ.ה;אחמיק
נעייע)~ tc(קאפיקיםזכפרה 1~~רדת~רלהעז,הרריעלחססחיראתסעסירההיא

יסרה
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קםהכ ..פם~זUרשע I~בעלל~ם) P :~~~עי~( ,יכנבעיםרים iסך ~ .o . '?כIמזרה .
ניפחשחררבאיו~~.~ימף .~~יוךפא,מדכיכלע~ ) i~(:ו~טלעררוב~~טע

יוע ~(יIיפ~~יייזפ)ו ת~'~ן:~עי?.~ץ ,יי:ך .על ~תוגרהםשל~ןt:ייסי ,ןכבל
או~ית;~יא~ו:ניIב 'ראוחת"יירינואזרחםוpייייי-ירתם,נאשי"~ראטהו

· n ייםcחשרי';ןשתןגC נםרתביבגתה;היאIבכיתא 'הנםל'ו~חניךותבי
(~קארעמיעז)~יישתבי'יפוה.גם~ ,י!ם;~ר '~ררדייבם . ~~ ;'ע~חנכם .~~~ועnנ
וםפשט'ם .יס Pחספרינככר, .ירקספר~גרבה.ה'איוסנות,.ררבת,יריעיתחלכמית
יבישרים,~ ?lבעז.יצןס,םגl~י:כןאג:יבצרקהאריר:ואיצזו IM Dlנירעל .Vנפןrפ
 • ,הזה ,היי~.עוהצויקים .סשפטיהועלהטןכיס,';כוויהעיית.~רא '~",כחמי
 ,ו,עשtב ~בו,Iב . Cבז;!ה~וועז~ים tcהקטיםןו~רפיזרת.rופיMש,כיסלה

בדו,יהנזתויןכגלילותרםכי~,סליבתילוהשלישי, .עי,~עiבנ.יהיא .ו
 .ה;םים,ראב; .ל-אאדהעליזים,זבאיחיו 'בריריואל.ובלןנד~·אלום.ינ~םהגפים
שי p..בםבירריבםיריר\רבב~ח qהבאסביאיה~~ןכיבכ,ףתג~שהזהןרפהיץ

משפIנש.פrפיהיאםעליי,.~רחר;.ביייכלע.ןןרייכל ,) 1775תקל"ה(היאנפועי
 , •לגזרים~נןרהן~גתיטעליוראשו.הררסםקסCtרוארבעו. 1ג'!י

, ,."e-~ j , , , 

 •כימשעאליפ'רםריארםלתםחפ~יעזחלותק •. ' ,
• 660 I פלםםתכ, tc עדםריההנ,,הוכוובשפלככרירזהועלlte רעו• 

 . ~א~ _l ~ P 1:-רבת, tםכאוש'הארצותמלכירב~רזולי ",ל s ~~ט~ 9רםרפותיהרפופו,-
הרם.הלם~יסrרMוביןnהיאדא.רסייה,הםםכוהאזבפה'וכונ·~רבעוה,יאש

 .וoאnתיסוב~שר Mהוםיבה Mה'הח~אהרץ'זeכוי.ראשית~לסביר, 111'
בפלוגןאכיפךו,עייים,-~רחןאשועת-בכיבערחואישבאישאישואהצליים

אoנהשחניpווא.תהחאת,~וnהאשו"ת" nיבותרשרגןת Jruולההם Qנt,ארשי'
ףאובזעףקצףב",ףשרעיםלזנםהיה 'יHוtהשלישית,רחק:ינהשביה,.יP.נהאוש
 , DJיד .ירזרp .רררפא.תיםטצ,ח.העזרתר'יהםראש,אזנשאיכר tti ז::שפרכה,והובס

iיביו~םרתאהלוכיכה~זר.את·אםרב.יןחביחי .לאו;~לףעכז,כלr-נףRאת
לתתס!בםיםתק.יפדת.אuכם,ארשהסיופהרשריהאופתים,אפסתנם ••.מל,
לvכתהשוברrרה~"גיתכי,רהטוויוריייבודדקםהיתהארצם,לבני'.רספשטיסהקים

ערםזצזחהםיכל Qלי Pע Pמפשטיםיצירא.החקים!{גןכויעיברערתה,אשהאז
זאתםנואף •אייויפאעם~ב~לרשלביבהלמשליואפסרתיהן.הכי,דע , mונשא
בייי Pייהיי~:ד q:ןרכלןהבגריההסמלשה .כלההאי,הץראבערכוי,היהת

להחליןק.לרובריסםשפכרוהו ,) Conjoderationen) Pש .בה ,נעליתי ~ ~
M י"ץראהתעםeכלאשרכזתאםםהכ'ויהבה .-לסשיאות .המסיכהתאלויפ

חרםהאצי~יםיהאפרחיס,בי,י Pריהו,יpזעגכליןסשפrם'הדיחיררםהתםפשטי
האוכיסיה\ז!יםרנס.,ויםאים.\~זעזפפ pnיוכלכל~יקדזרבתםזirעל~עסרג

עברי , .
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רקכעיבזזםןיעזכוור.בכזחהיתתסחסיר "בעיכיהם,ככהשתונתשכןועלםעברי
האזרחיסכל'ביד"-חפץ ':.כליהיההארציתביתראשרנותחהירחדיםנירי

~~פרהבידיתפלאשרמבליולהתעידדלקוםיכלהלאכזאתמםלכrי- .המשכייים,
tבנוםיאורמת.אחרילחס-.לאנות ftf ~לו~ת ם~~~ jViJהאריריםהםלכים

השךישייגוסזפ 2א _המלךעלדבר iפ~לעץ.בארסלחהמסערתהתעוררההשלישי,
תקכ'נ' ~~הרעהבעתבפעםכפעtנהארזרתרעשותגעשרתם,ינחרראשר
 1763 •לארחוכהכי.),פעד 1764תקכ'רא lfהעםפטעסנער 4 (בותא

 ' pפאניאטאדים~ק~טה~ריבא.'קםוו·אט ~ ,כאפיםרליםג ~tבהחתזקם
ד-תקכיה Hתקכהיאלסלךב.בחרראזהגכירים,חילהבאכשיבידרתספההשניה
 1764-1795 •חכםאישהיההזהפאני~ט~רסקייהמלך .- ttו~לבבקעת

אחיןלריבורצליאהובגםהמעשה,רחרשתלהליטער~טןרעזר~חםתובברו
לאררוכיםרס~ליתמלכיסתכונרתאךלכנר,רישרתחכמתואתופכיריםהירעוים

נ!םעלש~תילהפ~ל lהשלם;כרפויק iלהחרפירידירפניסה,כנפשילסוק.וzנזאר
כ~רררהוהאד~יפואיןהחלשהמלךהיה Jכרעלאדרניו-.ספניתמיךהסתפרץ~ז

נםכיעדבEכ.שםן·~רתככלנריישתקיממנו,~מציכיהאדיריםהשליטיםנידי
 iבפאלע 'בסשעיםהייורבריימסכו, Iחזקה';ךבוו~רשויאשדקירםיתררפיאמלאך
סרכריהמלך-.הרכהיתר

הס'רהא "בפ~לעואשריםזפבידעיםדהריכראו .היוםוי;ןי § 66 ' 1 ..

ככפייתובעליiב ,ב:~יניצ ~דהחנרתנםת, ·ט~יכ ~טסאטעהפריתכעלי
 'וינושקסט~נ) 5(וייב,:ד lIכביום-ואפרתיהםהעםראשי~יויגשוית, jןהירת

 .נ!.נתסהםשדדראשר'חדתוחרות'האורחיםזכירתאתילהסףהשיבסידס
הפזח-ארצרתס'כיורמכית Jופרייסעררסיאלסכיכיאףחרחנ .•היעזןאיטיס
אתלעשותההוא:ד.ך,נ1ראללפיאתהםןיpכשרנםכיריחס,-תסןכ 'טעסrפ~נrפים

 'פ~לעןבאפרתיהאיצוהכזiביםכי'בפש, 'כספחריקםשבוזאתיככלשלאתם,
 .חדיסי;ענטים,התחנרואז •סהםהכופריםלש~לת'ישפרעילכליאכולכלההפ
בשקכושקיאתחלא~דהויהייפ~לעןמעלי-ועלהמתאונכים 'הרכיםהשריםעם

 'ר~ד~םעירשם/עלהנקרתאהנררלחהא~רההיא ,) 1767 'תקכץ'א Iה'·יילי 23 (
ויקראור~ד~)ן iפ~ l~נפ~דער~טי~ p(געבעראל-ההםנריתכעליא~פתסרקם
ן tt-'nבריםנ,הםצדיקיםכיבאמבהידעיאשרוהדוסיםלעזרה,הרוסיםתא
ערסןד,להסתיקיחדרנרעדיאשךהפלוכהשריעלאכפםאתויכנידום mיזע
לחשיב ',) r(ט~לער~נהדעבתוחרותדוותהדתלהריסידענrפםילתתנחרצואשר
נוחלהחלקלדtגלתת 'גםיד,נחיזקמידםלקוחאשךתפרות'הםנתי"אתיהם
 ..ואציליהפאלעואפרתיככלנארץ 'ושיפטיםשריםלהיותהמדינהפקודותבכ'
אגודתעלוקנאתםחמתןככלהעירוהקאrפהאריתדתוקנאיפ~לעוראץ' '~~אך

דם7 ~ש~ך: l ) 1768נח' Pתה'/אפעכרןאר 28 (עווריתםהרום~םיעירjן,םנקשכעלי
חושיםנ~"לצ~בב~ר), i5 ~ iק~נפ~דער~טי~ו J(געגעבב~הםבעיךגס Mא~~לה

 ש~~ .
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 11 ~'םהריסירעבtביםרושרירציארםפjןיריסיאעל Pלעיזז,סיפרפה Uתםיחתמךהדקיש

וי W~דבכסףייםתמכורהצרפתיםהיד,ת Pבחזהלםחו pלארש.ז~יומיזjםאז
אךחדם.,נשקבעיישתיביווכאדעזהםלחזנההת'קהח ,הסרהקליהנה •תול~iב
חרעישרגםעזותם,יאתררכ.םאתויכניעובב~ראנרתעלהתגבררהרימיםנבןיי

אליהסאיתוויבקיעןןהחזקי~הנריל'ס iפזt'עתבבסצ'יוקר~קייב~;יאחירפת
i ,נש'זIציםהרריפומ'חמתםאבשייתאיתnנארץאל,יינירסםיירtהישסעאליו

ההיאחואץבנביליתנםסיםכפרץפרציכימבןח,לחםנחנילאשםנםאך.
הישמעאליםסבתירביסבתיםנשמ~הסלחמהכנריריוע'לסמnה,בםיותגרו
 •-אשזנא;לתלשרפהחייוכפרים'ערים

 I iישונעאליםובלחונת 'עוללן ,אשראת'אלים Vהישסשלטוןייר~ § 662 .
 11 ,םשנתהראשינהע' iעוד'~~יצקיהצרפתיםוסלאבי ,ץ~~~ביו.וסיסבארצר,

 'P l""כח'-ת Pתא IIהארץעלסלחפחייקשרלחרבאשרוpאער'ח~י,רשהתב
-1,768ד 74 • •אוחתארץבבבילראשרס~רבהביאהאשרעלררסיא 1 111 

פא iבאיירנורואתשסותןז-\שםההיאהכברההמלחהמנמשכהרצופותועניםשוע
 11הסתירה'ךח.צלה~~ךכנב;ר~ם,הישמעאויםוחרסההיאבמלחמה~ז.כ,זו~ת.

כלוירביזן-וביבשהבביסעזםורועאתחשפוהורוסיםההיא,בעתסהםפניה

נ- ~ם' Mרהאבירבררי~י~ם.-~שר,גירעםרבראותיהםבעזוזישםעא'אץראפסי
זררם,הישסעלאיםצבאותאתאיומותסלחמרתבשתיrי f:ךררסיאJכילד~ירןיזcצ

I 
 Iגמ ,י ~ 5 ~'ל ~ווומרינותירולאזכסרינותאחוילכרר ,) 1170תקיל(ה"א

אייריפאיישבריכל •במטהחעזויורךהבצירהרעובעבחימיתאת,הרעי'~
 י~~הרוס:סבאווכה j :;1:וב~~זם~-ותעצוסןתהויסיםגכודתע QלזP.יי Q1ז~ tר

מעלהים,הישמעאליםרעאתוורבוניס Vלהלעוור ~ע 'ר ~מ!םחרףאלגםאריך
ם,הישמעאליאבלוחב.אליהםוישאןבישמעאליםויסרריבישעותס,?טחווהירנים
ומרינותערים:בשם~כיערובאשב,בחרנוראותנקסותבהםייעשוהםם~צסו

 I1האומלליםהיוניםנקתמאתסן Pנהריסיסאךהירנ~ם-.סבנייעצוםרבג.!םב:ו~חי

 ) Tschesme (עסםעשטבחרףמלחהסהישעמא'יםעלויערכריילי), ' 16 (
היתחרנור~האיוסה ·באשאביותיהםאתנ;שלהו ) Chios (כיזcס~י:נ~ח

l

ill 
אניהארחאניההיס,פניעל~ראושלהבתותהוםאש~נ~ל !החיאהמלחסה
ומשבריםג'ים:ומירסוואי!היסירעסרחזק,ארירגרריועשבקרלהוזפרצצה

אלהיםחררתותהרא,ירבמסערייתנעש~רגש~היסיסי eחכלהססים,באש
רייית,וב ץ'~~ההיאבעת~~דrכיזבם~. T ~~~ני~~גו.יר-~זן tהישמעאלי~'כלעל

 Jבילירםזכיוס~ברההאזרחיםוסלחזכת tרפזcרעובויסיארביםחללים י~~ lבארץ
 •עז~ביתרשאתביתרלעתמעתחה pרlוIי ~qז~ושרהבתהפרר~ניס,מפלנ~ת

ריהיפ~ני~ט~יוםק~,המלךלנפשויארבוופרשעיםומרריסנרררנו~ךרההםניסיס
פ~לעזארץרתבי.בכלאדל rp ,סירנסלט~.לאכארחררקהמותוביובינו~פשע

 iiו
 ! Iלחליםבפשסרינהכב'רכעהר,אישוחבהיתהעריהבכלרבית,כד~רמתהזי'

f! 

II 

, 
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רססד~האיתניםם,דלזכוכי~ו,אד tהר,.יניס.סי,דגי:יי'רין,~ pQסי,יככ' ,~נ Wז:י

 ,להצילה,יסר~ילא~ם.ההיאהאילמלז,ז,להממ'~ה ע~.~י.פסלט ,כלאיוביא~יר$תא
בסתר,יהתסירהב~ברתtדעליהי~ןכ,יזרי~ילאיא~וסוחיביה,חסרסיה 'סיוי

 . ,קיסר· '~ ';tהזעף ~יןפר~יםעורזבויהזt)בו I ,ררי,פר ;נעודיכויעל~פ~חס,
 .ש'חי . ?lגרמעת:,!,. Iפ~יעיצי'ר.אזאיוויתיעצידעהואלאישבו~.ינד,עעטםריייו

 .הזqניהק~טה~ויגאא'פעטע.רסכורנ 'הסלכוrז,לעיל~רייסעזטלןבזהיינך"ןאז
ד:גריצא. "ס P~י:כמאזנ~ iפ~'שפט ?tאתשקלסי~חריהזה,רתבראדוה.על

ינכיליתהt;כסןכיתארציתיהיאתפזtלעו 'נרי'ןrוניהם~ת,בי pיזכל~לפנהיםםל?ות
והארציתהנלירןת-את,לקהה ,המשטפלהםישקדם.סיסיכי,יעומםשלתם,ראצות

ההיא'החרוקהפיעלועיתיהו~מכ',איתוובדברהזחי!י'יידיהם,התת iחה
ןתאיס~ז).פיי~(~~לנישעככולהירעךאשר jפיתפ~לע tאת iVפריי~לחל,ווח

 ·ו, V ~צי:ל ~נאת,לrךקהעסטעיוייךוויינםיv,נרייעלאשו;:זפד,ידתהארצית
הדכריס~רי •ידנעיפערדיגאנהדעל~שרהאר~יr:י?לאתזIו,להpהוריסיא
 Pשארדאינקק ~שר ~בכפריקהישמעאלים , Qעשלוםברית,יא Qדי~רתההאלה
לאניןת lרד~?עללע.הכ~ענרות Qו Mנפה::זוא.ר{ש'דםפיועליםיליסטדא,,הסמןן
 ;י ~ Lt ,5י ~ו~ירויל ~מע.לוסזפורחמסהדת.להיהמשרה,יהנתנהנו;בווסיא,

 , .) 1774תקלירהא'יו', 2t (םקרי י~~ י~נr.יעל

 "לע,יההטיבההנבירהכ;רכבולה,אתלהרחיבעוךסיפח,הוירוסיא § 663 .• ' .
 :(ה'אהםםשלח.שבt;ראתהט~ט~רים )ז~ 5 (נגירפיד 'לקחהמעטותשכיסיאחיי
 .יריס,סדינותכלאהוסיא,ר~בא ,שרןי.קפעט ~פ.לכד)!אוז 1783תקמ'ג
 ,חאz;ולראץדלםיגה,יתחיהשרחר,היםע'אשר .צות,ה.אריתראר,ראתןריחבר

 ;הערבית~ת'לחדשיב •קדםבש~דת iכ,~קראהכאשרעז,טריריבשםרא Rנז-כ
 ,זrt.רז.~ןזr jשם. ,י~~תאשכנזיםלילרירוסיאקראהההיא,.בארץאשר .השופמות
סכואתעלהיושבת ~סער ~יעיר i ~ערסחהםז,כחירעידהתנשאהיאזכתוכהו

הישפעאליםשלטרוראהכ~שרייהיההשכלה.ומשבותגםגייםrרר Pותהיינההיס,
 ,ספניהוינר "יקריבהליךאלירקנבההיאנויהחזקהידח 'ארתרוסיאבבררתאת

סלחמהז<רת;גרוהיסיסאר~וולא .•קרנדתיהאתדע,ולגלהחלישהמזמותויחשוכ
הש,ביחשמעאי,ס Iמלחמתי~לחסיהרומיםוכיוהישפעאליםביוועזהאידהמשניה
 "-תקב~כ~ת~מ'/זחאיוילחוםרימיאאררת,חכריאזעףיהקירסוכיבשה~כיםחיך

 1792-:1787 •הישמעאליםבארצותחלקקחת ,לכעבורמלחסותיהתא

והחרדחגצהאתההצלהחחוריכחהזאתבמלסחהגםיהנה •~ידיה~פלנהאשד
 'ימיתביךכאריות~'וגכיריםכבשרךםהקליםצבאןתיהםשרי jוליסיהרוסיסריסיז

 ) Oezakow (יר ~ק ~צאכמצדאתויסיאנכור , 1מקיאטעפל~דרף-r.ה
מצודתאתלכדיי ~ר ~יי Qה~::דללוהנכיר ,) 1788תקמחיהאירעצעמבער 7 (

 ,יוסיאיד ,~להיתהאז • ) 1 ~ 90תקיבהחאך.עצעמבער Ismael) (22 (ישמעאל
ם~שלתחאת.רשפיךהישסעאליםכירתק~סט~נטיכ~פעל~ללות Q ~יהללס

ה, .t'ו- ).. ), IIח("יייע jוJ I • 
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עצהמ T .עוד"יח'להרכ~ת ו:~בכr~י'אכדרך~ה t9ל~יחנצכן 'אייררפאמרכיאךעריה,
עלחרבותיחםאת .עופפוועופייפרןאבדלגבע'מ'ני • :...םהיי?יע' jפר Tכ~,י

ביסעזחסלחמחעליה'rדקייש '. 1עועדושמיךה·~לישי·ף· t.tטrכן,ג \פביהן
רופיא,חרציבית.ל~~זב' iרצועתאזמצאה,האtכיבהכי 1ע,ל ~Eכוממרכתוכיכשה,

רסרמכלתיחפשיתממלנה 'להירתלקיתםהול\שבסעליהמודסרתיהאתfן!:יק
ע'פרייסעום.עכריתכרתחהמרחועד ,ר~~המכניושלטיןטלךכרלמשמעת

ר~ידה ;rאשרר~טה)(איסמעייוו~הרעברעכהמועצה'שרי Iכ~ילח~~דתרוסיא,
 =:tזק{תסידםיכ·רמ "עליהרוחבלהמרוכהמשפטאתח~ירהרלאשה,ררסיא
אחריןלכגיומלכיתןכסאאתסלךכליורישאשרחירושהכמשפטהר) t.tניגרסר

אשרהסלךאדיתעל'.הפלגןתביו(מלחםהמריבהעידתהילכל(ערכ~בינריי;)
בכלים jהצרפר 'כעקנותיצאיגם • ) 1791תקנ"אה'אמאי 3 (,להם--יכחרי

 '.ציק ,ןמשפטי ,חייםחקילהםו'צרו,המריכחהליכות
כ'כעיני:תומצאןפ~לעו,~~גיסקקןאשרההםהטיםיםהתקים § 664 . "

י Pפזזני~טזזורסחזנרךאותם.ויהללוברכויהרווניםהנסיכיםיכלאיירןפא,'יושכי
p תאש~ח 1פרייסעמלךןוילחערספרידריךןכשכיעה,כ~לה 'ההםהחקיםאתי_ם

;:ופריעהלא~טח~רינ~ Pגםההם,הטרביםחדרביסכגללפ~רעזי~גאלכרתכן
 •ע..זtםן~ניראצiכטיכת.לועשיתהחרןאשראתלאורסהוציאההםארץ~~גיאת
עךא~םלשוכתהזהiךא.כד'דגיי ,בנפרשת'והרסיכההשנאהסעסיקהככראך

כפעםמשחיתרי/וויעירריtז!כןן, Vפאלליאפרתהימים ,~רכילאכי !וספאראיו
בiכ,דכדו!;'יrיםכיייחליטיהרז:ג.הטגביםהתקיםעל;התרpסרםמהםכריםכפעם,

ופלניתלגדודים 'גל~: lויתגןרדו'ד~םנ,;באביש ,רהש~ת·פתםםאמציבכלןיתאמצו
רחיתאת.יהקיסתמניהםס~ 4אתח!~~ראגרההיודביסארפתיםןהםיזפרכאשינה,

ןשנאתם~צעםיאהתכגואתםכי' , /I ם~~עלהי~ניםהתקים"אתיב.י'השפאלעון
:יחןתרש Mהישני~התקיםIכילערקכיויאמיניבסבוריםארתםכן ijל~חירם.
קאזפחאריב~אתבעוכריה-זיק"ראהיוחם'רקאשרתהתכקרם~םיהאתפזזלעז
 ,כרתהיקאטהארינאהנרפלת,יגכיתם~כת'אתולהקים ,זממםאתרהפיקלהםלעזור
ה-א(י~נו~ ) Iassy (,יי~,סכעירהישסעאליםשרטווע!בשריםבריתהחיאכעת
בימים~נlדאאיתםtדנו_עלכעכורההםהאפרתיסרשאלתב!:יאדח ) 1792ב IIתקנ

אלבנוריהכאיח f:אתותשרחככתחרה,האימללה iפ~לע,כראץשמיlחילש~ם
הד ~א·~ש~. Qכו J:: ~,נאשרררסיאבישיעתבטזריאשרפ~רעוואפרתיההיא.הארץ
באחיהסל:רזובס·זפ~רב~יייץ)ןיתמרנ, lפזt(ק~נפזtיעראטראזויץי ~ Iבי ~טבאחת
ס~ tt(וו~הלפעחפסגכיסעליהםלבחירהקדסוןהתק.אתלקדתמוישירנאשרעי

זיתנןעדדמייהכאיהריסים.גרידילכנזם-סאכותהמלוכהנזראתרהירישילאוסנג)
בעדיהלחםהתכמר\אשרהארץוגמבי,נטויה,וזריעחזקה,בידפ~לעז',כתוך

כי !,לתיתיהערשקרן'רשואאךלעורה,פרייסועתאקראיהתדשיםהסדריס .
~גןלירהיותלהםטובכיארסייברמןיחדהסורכהועדיבןסדןהבירהכרכין

רבית
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ומהז.כוותגזריסלאלף,הקרועהאפרעזבריתכעליית,הסיהארירה,-ןרסיאכרית
tכסשרתח 'יסררי .ותםשכיתיה jפאלעררךכע'ניחס.רעהגםתנדכה,רכרת

נשקפהערהאשרההיאבעתומזומתיהםפתים,הצררעותעליס·דז.גיוסרחהדשים
בכראךחישנים.והמשפטיםהעתיקיםהחקים,ערהנעשנותהממלנותכלעל-המן
חיל ..גביראוש Iק~מ*ייסק~טה~ד~אי~נואש.'רה,םפ~לזעפנניאז.1רן:לאזאר~

השרחאביר'דגל l;תחןרהלדורמלתמותאתבאסעריקא.לחםאשרמלחזנה,ימלמד
ויתנרההםפאלעןמגניכראשינצב ,) 1i92תקננ"א iI"ירלי 1ך('וד~םיננט~ן

המר'בה,rז~לגדת,אדירעריהם.וית-גברריביענק~,ידעלריסיאבנבורימלחהמ
Lt מגניכלדרכי.ע·ל~·~ציכיז.ננשןל. ף~~אבניהיד·זום, 'ושנאתחסדריםד~ר~נ:ה

ר ttא'פ~ני~ט~ווסק~המרך '.תרשיהנlשות .pיסינםאחירשייבי_יחהם' 1פאלעארץ
 ' 1פ~רעשריז:זקקןאשרהחרשיםכחורקיםעזחזיקככל ijסרחההחםהיסיםעד
מכr.וביבכואאליו'ככראשןנה,הםעפיםשתיעלופסחיריםרפהלחיותשב

~אותלבאראשר.עד·מפניהמאדב:~רלבונפל f~~לאפחדים ~ני~~ה~~ק _~קיםרית
מלחמהעידמעשותויחרלויץו ~גר ~זפגארהכעליהפארתיםככיתכ~דרת
הדונבגלל .lWחרקןפ~לעו.ומגנימשמעתהאל·רQלהירתנאיתגם 'בריפלא,

תראינה·יכרסוידתםואתארצםעזכואתגם.תערת,אתרתבםאל'וישיכוהזה
איממערור~ת~המןעצה(רעררשי '.סורם Pעבניאתתמצאאשרברעהעיניהם

 .-:-,?:גףן.ןככלבנםאלשכי(וו~הלפערפ~ססןננ)המידבחידתדח"ר~טה)~עבדע
 jה~לחצרתכי' lמלפנ~המרכותל'ריפרי\סעןיא·רוסהוציואה~לההדבריםאחרי

שביביאתנתוכורהשקיעהו,לננוררתיהקררבות iםפ~עלרת'ו~פ~ית'ארעידלקריע
רברבצרפת,הר~קים lפ~לע 'אפרתישםהציתראשרירוח.פשהדרורהגיוניאש

שמןתבתןכו-.דלש~םהארצותי Qלב)ולהשחיתלהרעממלכתםכארציתנםיתפרצו
הארציrואתלהלקחהרומלא ,) 1793 'ג IIאתקנ /I(השנית iפעס iפ~לעארץיקה !iואז
~ e ניע,ח~ליהקטנה,פ~לעוקרמה,כפאתר~דתi ' ועידדאי,ן~ינעפ~ד~ליעז

 f iיוה'אטינןצנ ~יאתנםדגדורהפ~רעואתלהלקחהופרייסעזחמווית,
 • •ונפיתיהמארצותיההשלישאםכינשארהלאפאןערולכנסית
אשרפ~לעז'בארצותהמשמר;ןחזיקיופרייפעורזסיאח.יל~כ1יtות § 665 ·

עוריופיפוולברחחרשיםארלניהםמפניהפור~ניםיתפרוצלכללרם,ק,דעי
ווארשוייבעירכבראשונה,~מיםההו'חמדינותערילמלאותתמעררתבל'::.ייף
בשפתיהם~תגד 1המתפרציםבאףהזבייישםרופיאמלאךם ~רפטיגער ~ישב
הפעםעידאזחעירופ~רעואפרתיאך •ככתחלההארץלעריץעדרו,יקיטלכר
גבוריר,;ראתכחרביצאתנפתר:קשרלהם-ויקשררגמרתס-ל:ר_ערוחאת

 iפ~לע'מגניוכל ~ 1~סציום' "i •גפ~לעוארץבכר~רציההואהקשרוכעיירר~יא,
ועירהקושרים,בראשויתיצבושלדתםארץארtזtכונכריותלאררצתנרס ..אשר

ק~סציוסק~ •אליחפי~יםחפןלאניםכר~דתא'זt-רוrדr:יל?עדםעירחיחחקר~קוי
גסברה,כלתיכממשרהולמשור ' 1פ~לעעםכךלעןמ~ךחנגירלהרות.על :tף~

רהוא
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להקדישולעוררםלהוירםפ~עלזסרירבתערילכלפסריםןכאוקיסעירשלוורהוא

אשרחארצרתאת Qסירולקחתולשיכרביתהבע'יכ'ירעריימאע'חרםחם
קדם,כביסיפ~עזלכבפיתיהררירהחרותתאיהשיכ·היד,כחזתקחמם~עו

j
l 

אשריצאסרקכחופשהרסמבהאדירהייהיהארחתלסמלכהעידתרסרלכל
דזכ.רלהבשריפיעלפערפאסנרסג)(ק~בסטיטיטיזזבעללעמנכלהבמסשלחיסשול
 ,בעירריארשןיהוקשריםפרציסרייהקל .) 1794ד Iתקב!'ת'אאפריל 17 (ראץוגסבי

בשביה,לקחיייתרםרגסרנבהםיעישירוסיאצבאותעלחזדי~~ר,וכהמוכסערת
שרי'סגדיליאפרתיםארבעהבאש,שרפוויסיאסלאךאינעלסרטזtםארסוואת

עייוכסעשההעם,'כלליעבי~העץעל h'תררסיאבריתבעליהייאשר'פ~לזע
 Iכיבזזסרועידהצדיקם,אךבהם,~ההלאהסךלהארץ,עריכלעש,הכירה

 .t:זאסינןהארציתג!~יכל .כו'עשועריציםס~~נותז:!זכ Si ~סר~הא~דתררז:1ילעסו
ייכיאןהתנגשואשרהפרייסיםלקרסתם!;ישובר'הזאתכפעםהפ;ל~ביםיצלןחכי

 Iארחרייוסרגבטוחרריס~ותrיניסלחטה,נ~.ךעליהלש~ודויארשייכלןתב

י~זפזזויקםיפ~בוי~זעףי, Pסוו ~סכרזtד ,~קסצירס ~קיסיוישעכגכורות

 i~דיי jפזtערססרכתעל~רחץככראד :פ~לעוצבאיתשריהסלך)אחי(כו
לאחיתהגנורםתנםכיערוכהניה,אציריהקןי::ז,אפרתיה, ת~~~ fדי~ץ
וסלךעטסעררייךקיסרכעצת .-:- ! i1~ר W ח~,~ Q ,ל~יזרח~האדלהרעיל,וראלעזר

~באית~ם'הונדערגכוו ה~.ד~,שררסו~ר~יואת~זפה~ר.יב~שלחהפוייסעז
לרקאתןיצאקזeסצייקסזtלרססה. 'סערתהאתלדjגיס iפ~לעגרכר~רחילשיאב

אד ) 1794תנקיידח"א~קט~בער 10 (תנלפהכלסחסןוכוב~וrי.םחושפהבזריע
היתהאשרהביראההמגהפראחריהמהלל,רגביויוסיאצבאשרלפניו~;כל?שר

איתולקחויהרוסים , /I 1כאבאפזtלעוקץ JI :וירקאפצעםינ:סוימסיסיכחילי,בפל
~ש Q ~ג ~ו ~חימותאתסרי~ו~ויהרעישבזeוועמכערלחדשוכרביעי •בשביה
~ערואחלליםאזנפלואישאלףעשרושביםהקשה,כוחרכיילכדהיי~ורשי

דר.וסיסרחבאשר.האימלליםן~~תדח.רליםאנקת.קילירייכסערנ.דרבסצייךת
לחסגירגאותוכיעדהביוהווואשיייישביעלמותת 1~יםחפילורהם,חרלת

בצהרבהררתוסיארראךנסעבאויעםכעריחדשיתבשיעי •צרבידמעזם'עיראזו
T ... T T T .,. T • • 

 •מעילםם .rPהאנשיהמגצחיםהגבוריםכזgם~םלו ש..ע~ lוווא'~ויבשעריעיזד
חטלוכה.גזריתאהעטרהאתלהסיר~רחץפזeני~ט~ךיקסיסט~ביםלייס~המלך
סיתןייםעושם כ~~. lריסיאבירתפעטערסכירגלעירבגילהויצאמעליי,
 ,קיסריתק~טה~ריב~סאתלו~נתחתמידארתה,וארחתר 1798תקנ"חא IIהבשבת

יצאדכרצר, 'נידהבירהיוארןשי~פלאתריא"תרים'חדשיםלתקיפתורסיא-.
ת'קניהה"אני~ר tt(י lרפייסעוזכלךרוסיאקירסיתעסטעררייך,קיסרמאתמרכרת

בלאזוולחלקהפיל~ביםמאתרזגמרכהאתלקריעהחיכהעליהםכי ) 1795
מלחס.דתחדללא iפ~לעמליבת i1':ינאשרהיזכיסכל.כיכיניהסארציתיה
תתררנללנהרכותומהימיתינחרן;זמיסבד.ר,יק I~הארתשיכראוהחרבכארץ,

ימענה .



~. 

• B ז~רךr~ רעין~ולציזזפר~נצ~זישע(ריאכצרפתl (' · 

 1 ••ברצתפמנכלחבלתינממשלה·rזז.פלך~לר ijימיאדדית 1 •
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ע.ירעםהררןסית :פ~לזע.ראוצתנפול ·,אזאליה-.הלריכיתכארצתרגםלעס.בח
עםןיייכסע;לנחרמשמא~אשרהארציתעtכסערירי,ך ·קי~בידייןק ~רק

 'רוסשח..ללווסיאחייהראצתרייתרפריי-סעז,למלךחכליםנפלןהכירהעירווארשוי
 Iאיירופא,רקמבהזאתהארירההמםלכהנשנ:בהככה !פ~לעזנפלהנפלהככה

 !י~דיייביה,המרםיההייאשרבבוניחבבניהיאפרתיה,כהניחשריה,מלכיה,כאשתמ

היאהיאזרק י;:נאמ~~יירע~םביד;' Tדי;שותכונית;זאת ';כל~; T:;לי;ותיורעיכל
כםאiר'לדה ?t ~ז::ז ?.jביאה.היטיה,iוקריכחהיאלה,ו:ךzנה Wיהארקבעיכרה,היתה

רר,אשרויילפהקירסאיתישלחאשרעררחבשכויהיהק~םצ'וסקאלארז!-.
בחדשייתס' 1(פריןי~טמ~נז)העםאחרח.יישם'ויחישווייץ,לארץייסעלחפיש,

עלילעצמותיו · \"Jץ,.;.הביאן iפא;ע),יסגני 1817 (תקעזהא' Iבשנת~~בער
 •ק.רבןעלערפמלוישיוסשם .ןיקרכ~הורp~רקי

 . XYלוררגיביירקארהבלםכתו pבראשיתהיה X Vלודוויג § 666 •
-תקליירתעתיא IIהבעירלמשכבבנפלואחתופעםצרפר(ןעם~לבעינימאד
 .--1715ז 774 ~הצרפתיםכלעליןהתאכלונד~ש,לואסרווהרופאים r 'ם

 ..עצומהשמחתהעםכלשמחווירפאהודרבוהושלחיכאשרלהתנחם,וימאנו
עזה, 'לשנאה~עטמעטנחפכהההיא:וכ~ןלההאהכה.אדהלולים'חגןיiח~

שריריתאחריללכתחrרזג~ריי,~יובלעיניהם ,r ~אשריחהד-קס.בראותם~כי
את •נפשויתאותלמשרוכתיוגבולותהציב'ואל 'בשרים,תענונותושמיכתלכו

לשריאותםשםםגתאיותיו,ועבדי~ענונותיוחרכי;ידיהסנירהסליכההל,כות
הצו:ד~~~'רו:!יובניתיאת 1בארץוחמוקקים'לשופ-טים~מדינות,ויושיב!נאותיי
ממשלתו.ארץכ'ועלמלביתי~רלעהשייט ) Matresse(םאהתדוכרשתנפשות

היאכי ,) ~ 176ןד /Iתק(ה"א~ר~ר Sפ~מהמ~קיזעחתניססהההוהחןננןת iב'

עשרים •לבכימשכייתכלנולרה t9 ~~ם l ~ Wעזביררנהכזיךנפשאחיתב'היתה
לאיבלערההראץ,כלי.שקפיהעלכירה,צרפתמלוכתהיתהרצופותשנים
 jחמצאןאשרושופטיםשריםחפקירההיא •ת 1Jהמר"'עריככלדרבנעשה

 ד:ז~נ~~ • jרצימסנההפיקאשראישלכלוהררכבודהלבישההיאבעיניה,
אוצרבית 1j ו:r.~~ •בארץשליםעשתחורכצונהארץ,מלכיעממלחמותעיררה
חמשבמשך'.וזהבכסףזבזבנירייציאהנפשהשאלחאשריבכלכידהחיההמיך
מפסרואיןה f:.קאיןממשלתה~נותוביתרשקלים, iסילליזtארבעיםפזרחנים

השאירחבמותהןגםנפשה,תארתלמלואתהוציאהאשךיהעצים ·חרבהכסף
רוחתמיד~סכ~השיבכים,:~רידיזן~םההיארכה.אשהוזהבכסףץך.צר.חריה

ירסיופישקע.לבעכורלבן,ברדכיושוכבתיעהויוייכיהןלודווינלע;תיעים
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המלינה-,תהליכותאlלבידסויעזיבופכלותוהילליתבשריסכתענוגיעמוקעמוק
tד~ט lהמלהביתיקייוקלונהאתל~סיתהש~ילההזאת'חגרילההאשהאולס

היאצרפת~םטינתלקכילהוכיחהתאמצהגסמעשיה,אתהנושהנמעיל
אןהסליכה,הליכותצופיהחיללאשתנחשבהראיתקצרי ,כעי~יכיערדורשת.
 KDubarryי(רר, ~ביד iהגרזtפיהיאהלאאחריה,מקומחאתמלאהאשרהאשה

בגלהואזשלטת,זינהכאשהצח .Pנעזותמעשיהכליתעשבשתידעהלא
~ i ליi ז.זרJיבשתי-דרפתןאתהארץ .נ)~יכלכלוראולעינ~'המלך.• , 
תאלמלאותזבקראיןרבוכסףעתקרן,ז~!רת i9רהזאתהממשלה § 667 .' .

 ,! Pועודדר,סיפה ,תדזנ;.~~וחמדותלבבתענוגיתבשרירותוללכתנפשהתאות
להועיל,ולאלעזר~אאשננז'בארץעשתהאשרהמלחמותהוצאותעלוכסףזהב
מנשוא,כבדיr;כמסיםהעםעללהעכ,יסיiךרבתההסדינהאיצראתחריקהכיעד
המסלם.רכלכברעייההרבצותנדולותחחיבותהעלרנותחוכותעודהוסי~הנס

יהאפרתיםם'כיהכהניהאזרחיםרהאכריס,עלהיועמוםיםךקההם
והאכריםזראזרחים~לאוכןועלהסדינה,ותרומותמלךמסם·~אמכלחפשיםהיו

עלפהמסאתנגשהלאהממשלהכיגםימההזח,הכבדהמ'~אאתלבדם~שוא
יומלאהרקמישרים,תחזינ;ועיביהםאשרהמרינותפ-קיריוהשגחתהשנחתה

המפסכף תכ;\~~אתהמלךלאוצרשקליאשרטער) 5(גענער~לפ~מסיסשרי
נעגדולריחעיךלחרויורלנבסבאכזריותהעםאתננשויהסאחת,בפעםההיא
וחעל'~'-ידיהם,-~רןיתפקיךי~עודהפקירוגםהמל"לאוצרנתבואשרחכםן:'

 '~ג~ lכעלוקותהעםרמי'את_ניזנצי ~ת~החמסואנשיהלבאביריפקידיהםע.ם
 Iיחח~ריםהבתיםמס,והנניס,השר,תמם :ועצןמיםרניםהיוההםהמסיםאדתם.

מלחמס(ק~פפשטייער),,נלנותמסואיש,אישלכלא·~ר ..יהחפציםהרכישטס
העמוסיםהעםנניעלהמלך:ך~ילהאלההמסיםכלואת • jוקנימקנהכלימכס

יראשלהאפרתיםתיכאותיהםמכלמעשרלתת :כבדיםבמפיםזאתמבלעדינמ
לאדרניהםנםומעשרותתרומותעודולשלםהנכסים,ונעליהשריתבעליהכהנים

האזרחיםידיםט~האלהחדבריםכליבנלל •צרפתעםמרום i'נבהאצילים
לאנורחוישתחוונדי;ב~םפתחי-עלקשדןהעם_לת 1ובביןרענו~רשוהאכרים
כםים Q ~ז::שריירו t9bאשרפעסבכלכיראףנפשם.להשיבלחסיפתנחישת
ארתםוירינוחפ~רי~מענטשרילהםהתקוממוהמלך,מטעםהארץ~םעלו;דדש

המיונשאהחם,השריםהמריבהביזהתחוללהאשרפעםבכלאךנז;זזקה,
ןהפארל~:שרידנריואתהמסיס,לשריותעצומותעזויתןכסאו~דריםמכנרותיו

חמלןמשאתחתרבצררהאכריםוהאזרחיםהימיס,כליעשהככה , 1לאי~םמעבט
הממשלהביזתמידומדיוריבעידהיהחמס,ארותחריבזרלתבאפסרגקרה.ושריי
(ה~פטסבריעפע ) Lettres de cachet (ה~ס~רספריאדותהפ~רל~מענט-דביו
מהלנ\לןישאשראישכלננקלאדחםחשינאשרהתימיסספריםהםהלא

יאישאישכלאתהאסוריםכביתלאסירידםל~להיהידיהסיעלהמלכות,גחצר
מכבי
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לכלריחמרתחיתהיזאת •~ס.ר i1 ~משפםואםוחקוריוישמנ~לנםעהםבסני
ההיאהמריב:ונמשכחרציפיתש·ניםעשרהפארראמענט.לשר~נםצרפתיושבי

 XVלידיי~ננלאחלאחרונהניעדישריי,המרד iוביהפארלאמענטשריביו
 .ממשרתימארץההם·הרעיםהחקיםאהרחסירויאותההםריבותרוניאת~שדא

j הII יאתהפארלאמענט,שריפיערטוביםחקיםתחתיהםויתן ) 1771תקליאא
הימים~רכןלאכיחאסורי~,אפסבכיתרש,אסררשםזעמדואשרוהאציריסהשרים
כבראשונה-.משאם:פ~דתחתרבציהעםובנים, t ~אל ~ב~ר~עיםוהקחיס

 •מאדונוראהשח,אבומחלח, X Vלודוויגחלחחאלחהדבריסארחי § 648 . .
ןנ:ע~ם .חנמבזות,וחמדיתיוח~תע':;ותתאיותיילרגליעליובאחההיאהחםרה

רעחעתחחיאוחעת .) 1770 (תקלירא IIהבשנתrקאדללשעריאותי:רצעירהיהר
דבותחיבית ,פלאיםיירדהויקהפלךאיצר!·ביתכמוהפאיןלצרפתמאר

הפסיםסבלתחתגאנחיםהארץ_עםהמלכות,,ביתעלרבצומארןעצופות
ורוחפרציםריחהמדינרת,עריבכלסדריםולאצלמותצוארם,עלהעפוסים
ישבכזאתרעה.ובעתומשואהשואהאמשמקום,ובכלופלך,נוףבכירעיצים

 X VIלודוויגהזהחחדשהמלךבצרפת.המלוכהכסאעל X VIגלדיוול
 'ג, IIר-תקכ IIתקרהאיבכישלםויהינדיבה,'ורוחלבבטובעדינה,נפשבעליהה

 17ך 4 ~ 1793 •מר"עזלוחסרכי"אפסלבעליהן,הןתפארתאשרהמעלות

עודחיהזאתזוולתמגבלח,'בלתיבמפשיחמישלכונות Jורושלימ,רבסגלית
rינחכי •-עינםאת~לוהואדאינם,חטאואבותיובצדקי,וא~דיוםקשה

למלכיבלי-מ~ריםןתעצומותעזנתן,עזוכזרועאשרעיעלירישהקארדינאל
בצרפתכדיםגפוע PJ!היאהואהעם,~רותמשפטיכללארץד.~אואשרצרפת,
רעלפריעשתחעשרוהחמשהעשרה~רבעהעשר,השלשחלורוויגביפיאשר

מ~כליתז Iאשכרולה T יtנtג::.ז::החיאוהגפוהארץ,נlםאתאולשתr.זתרעלהייין
כייישר-.צדיקמלךר,שעהששיגחדויילאת?עתלשr.יתת JjWי~נני

אתחוש~נואשר,עשרהרבעאיגחוודןלנם'עיילגזש ~רהאישזה
 י~~על~רתחאתנםהישיבוחםהםהארץ,עםאתלערוץלכסאצותיהע,ר
לג.ז!יכי:אםיכורח,(גייכט)חוברלאאשרההשכלההיאהלאקרת,וסיסי
מגבלח,בלתיממשלחכל:יג~~לכואתוד"שכלה(מ~טרי~ילזמוס)-יiך f ~ה~ו

עלגםימחממעלבשמיםלהקושכלאיןכזאתכלה rttה-דרוררוחותשאף
איןךלמיעתתרנםעמם,יםחלאהואיןכההחמויי'יםיכלזמהת,הארץ

ריבואוחימה,איופריצהכעיראזחיתחהזאתההשכלהכיזאתגםואףבחם-.
ץ Li1יחרבמפיץבליהיתחובידיהםכח,ויחזיקיהאכפסרףכלתמבניפריציםבח
 םיר~~ךz~ז::שיבביםנערים ljחסאליחעיד~ספחוולהשתירג-ולאחרונהלוכ~ל iשבו

יראוילאואמונה,דתלכל iנונכל, 'י itt:פחוד'י!:להם,מהוחכהכהחכחס,בכבוד
ה~~יי'המלךבימילאיריצאי j;הי~רעותהפרעות.וכל-ךלמיהיםאל

סבלנםלפניו,היואשרהמלכיסעוניתכלעליינשא.היאעשרהששהלודרייג
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לעצירכtו~זרראהיאכייועיר,רראעציםהווהמ;כזרים יר.,?"שריחטאןתאת
היו,~~רי 9 ~הדעתלי Rב~חיו~ערראלבובובטובתמעשיהם,זר'מעשותבעדם
 ,) X(ק~רר ~~טר~והגראף ,) "III ~ Xרורווינ iכ(ארחימפר~יו~בםהרגאףהם:הרא
עעזיערהטםמריבתרעיתיעטtבנעטאיבאםמריאתיאהבלאגם

q ~ממשל;רשרהרבבהגרר 4והיאהעם,רצוולי9;תהמליכ;·בהליכותז:זגרע.ר
 •כבודההיכלהודתפארתועלוחליתה.~דיהעלתןעפותבrי~~רכםףרב

יס,הסגבלראשם ~פירעומהגר~ףאתר j! ~הזההישרהמלך § 669 .
טוביפתקונים ?ii~למה~הרסותאתלדנותוכךר:זכ~ר lיד:ק~רהיההזההסגואך

טירנ~(פינ~בצמיביסטער)האיצרוסגןההיא-.ומכוסהמהומהבעתימיעילים
) Tiirgot (עיזותושיהעצהלוכמה,,חר~בכלימשכיללנב ם,';!היהכיאףו

אישיעצןראיככהאךההרוס,האוצראת~רך~איתבצרפתסדריםלעשותיעצמה
ערזרנ.בסנודים,המ~זרים~ים rpדהמלךם~רשרי·אתתחתיולהכריענבחאחד..

עליהםיריאתיכביד,?··איככהנפשםותראתלנםבשריריתוך~קיםדי,כלי
לחצימטרהעררהיהזאתרזרלת ?'מרגעביגרתיהם~להבזרדרכיהםאתלעזוב

וס~;סהמסיםמשאעריהםנםלחטילחפץ~שר ל;;חכחנ~םוראשיהאפרתים
עלהולאאלהכמלהםם,חפשיצרפתמלכימטעםאשרהמדינה,איצררתרושת

ורחשהאותישנאהטעבעטי ~טב ~יםרמהמלכהנםעל-.עליהםגעיד
הורתהעעזיר,עהטיםרממירשההיאכירצדקתו,ישרונגלררעהעליר
 •-צדקתהואתתכיתנהאתלאאךיפעתה,הורואתחכתסהריחאתרק

נסןנעקערל~רם ) Necker (עדבעקה~רםטירג~§.אחרי 670 •
 ם~~~ש~~~חנפש 'ינעלררחר Pיונבין,משכילהיהוהואהארצר,סנןפעלת
תקtכ"אתקל"ו-ה"ארתמכעליעליליהירכר W:;זע.נןלכענף,עירמירידייפה

 . 1777-1781 •רניחלש~םטירנ~בעקבותיצאהיאינםהפר~טעסט~בטית,

~.ןרהמלךשריבערלעצירהמלכות,בחצרוהתעניגיםדח.מדותל~~ףזדלתים
כזכלהחפשיםוהכהביםהאפרתיםעלגםוההערכותהססיםערולהעלותרבכסף
ידןעלגםעמלי,בכלהצליחלאהואגםאךהחם.הימיס-עדושריםמלךמשא
ןילןההיוסריהי •המלכותחצרבהנהנתוסדריםהמלךבאוצרישועיתנעשולא

 ר~;המגערתואתהס~רהאתהצרפתיםלעיביבסרפב~~להמלךלארצרכסף
 ,אדותעלגרולקצףהמלךשריעליוייתקצפר ,) 1781ס"א pתהא'(בשתנבארצר
מ"מןאתלהניח~לחץאשרערבי~ד"והאפרתיםיבביהאציליםנםהזה,הדרנ

דייןציתפמלךכרכהיציאאשרבעתחיתהוזאתסעליר.~iץרתואתזלהסיר
מילליאןסארתתכשעהחיבותמשאאתריכברבאסעריקאהררררמלחתמעלעתק

ממלחתמהשביםהצבא"ואנשיהי~נרג:ו)החובותעלנוסף(ליפריס)שקלים
 ,ראצםבניבלבבבי~עוםשזכהאספראשרהסרות!.רעאת~תםהביאואמעריקא

ובעת • IIליםמ.ע.ברעליהנלחמואשררות r.uדרברעללחתבינולבבםאתייפתחן
,והו.אעקער Jחתחהארצרלסנו ) Calonne (עבב ~ל~ק~קםכזתאיוצקהצרה ..

איש
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את:י_קכם tגוו,אחריבעקעוסערריאתויש'ךררגו,ומפוריעתקינכוכ,איש
ואתנפשם,ותאומלככם 4 .~ב~את ~ל~~בחחצרורשיחסלךי !Iב~חסלכהפני

חוכותיומכלהמלכותניתאת rי 11יכינדולותמדברתכלשוןהנטיחהצרפתים
משתחתמידעשהוכיוערזאילנlוסירופא,איעמיבכללסגרחצרפתאתייםש
משתיהםמלכית l ':.דובכלכבוררחיח.י:בקופי,כחגיםחימיםכליעבדיי,הלמךלשרי

ןי~לאוניל~ל.ישחמויהעםהשריםוכלחזח,הציארסנופיערחמרךכהיכל
אשרהישועה~עיבותדרו i!_ויחיסיםארכולאאך •נ.:רכו .. lזyי l jחסנ .Nת::זרם"פיה
תושיהמע'ז!וותידומטההכפף,מוצאי ס~~כששין,מיםזהחחסנןמתם ב~'
ריחלהמל"יבכטוכתאללומפלטחשידו,אזלתכי.כראותוכמתעתעויתי
להתאסףהאפרתיםואציליהמלוכהשריאל '~לפניולזנכות.ר~רלחוציאפניואת
(ב~ט~כלען-פערז~םמלונג)המרךאוצרצפונותער'ולהתיעץסורלחחניקיחר

רהיטיכ ·חפצווכלישעיכלאשר.והמלך ) 1787פעכרוארז IIתקמהאי(בשנת
כטרזואשרל~נים,היואשרהועדימיאתויחדשקשכתא,זןרוחטהע..מו,לכני
המרוסצותפיעל 1והלאה. ) 1626 (שפ"יה'אמשנתכחםרככאשרהמרכיםאותם
(ערצכשי~פע),הנמוביםראשישמנה ,ם..עראשיוששהוארכעיםאליומאהנאספו
 :::אטש(המרינהיועצישמנח(הערצ~גע),בסיכיםוששהעשריםהנסונים,שמנה

ועשריסארבעה ') 1(פר~וןינצ~אינטענד~נטערנ,פותמשגיחיארכעהאטסר~טהע),

(גענער~לפר~קור~:::המרינותנציכיראשיכר(מוניצי.פ~לכע~מטע),העריםשרי
 "אחדיסומלאכיסהפ~רר~מענטיס,מועצתנמיתהפקידיםראשיכלט~רען),

חמלראלבווערזאיללעסיחדונועדוהאלההנדוליםהשריםוכלה}פות,מערי
השריסאספתאךהעם:ולטוכתהאוצרביתלטובתלע'ז!וותמהנרתלהועץ
עק~ל~ננלעצתשמעוולאאבןולאהעם,רצוןאתנםהמלךרצוןאת~לאולאההם
תרומותהמסיםסורת 9כהכהניסוראשיהאפרתיםראשיאתגםלהביאיעץאשר
להסירהמלךאתאכפןידםם t~כעיחד,והאכריםהאזרחיםעם~עלולשאתחמלך
כיובראוזוומקיומ,את'לעזוכךח:צוק~ל~ננעואת ,ותן~~~ק~רא'ננ'נ,חסנןזא

 •חכירח jכל~נד~וישכלענגלאנדמצרפתברחהרעה,אליידוהה
בנעעכרי \עיעדבעמ ~יה'זz-רזךקםעק~ל~נבאחרי § 671 .

) Lomenie de Brienne ( פרינציפ~לסנביסרכבמדרגתטרלרזא,חנמוביראש)
האוצרבכיתאשרהמ~רהראתהמנערתאתהםת~רלאוהיאכצרפת,טיביסטעו)

סה 1ךשניםעשר~משךכיהעםכללעיביויגלספניי,ה~רחקאלאננעעשהכאשר
םצאלא j:זההצעימותחחוכותאתלם tQילליפריס,םילל~~ן 1225צרפתממלכת

ערוככדיםשיםדחםמסיעודטילהלאםכיאחרת,דרןהסגןיי
 •לפניוהיראשרהסגביסכלי~שוכאשרכסףעו"תייללנם'האכרים,האזרחים

ולא\עז,קף !fובכירמהכזריעלקראתיהתיצבובפאריזהפראראמענטשריאך
באמרם ) 1787אריגיסטתקמ'!ה"אנת t.i 'ב(לעשות ם!~אשראתיבצעאתריתננו

כיבריענבעיכראות n 'העס-אתלהעריךהמשפטלהסנוולאהעסלראשירקכי
לא
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ח~חמשפטם,ערבצניםהפראראמענטבתיאשרהימיסכרימזמתרהרא- i,יכירא
סלכיתדיביתביתחתיחםו'חקיםחחםומעצותתביאתיבט'המ'רלבבאת
נכיתהפאר'אמענטשריראשיאתאסריהמלך •הארץ"אתיכלכ'ואשר

הזההדבראך • ) Troyes (טר~~אלפשעםכידאותםשלחכןואחריהאסורים,
ישרשבותאתהמלךהשיכאשרעדגדי'ירעשזqאוןיקאםהעם Qו"lי.rאתהעיר

כוניץ Pפרציםרוחכיאפסשלום-.עמהםויעש~לם ijאשרהאפרלאמענט
 (פקודותיאתולחשליךהמלךככודעיניל'וז.?רתככרנועזוהעםוכניבצרפת,
תתרועייריעוהיועציםשרימזשבביתאתנדזלהלח.חמוכקולויסבוארצה,
תאנרמצהקללהויקללוהעם,במעוזהמחזיקיםהשריםדבריאתבשמעםששון

רהאוצסגותמונתאתשרפוךיזםירםובכלהמלכות,ביתליסיוהעומריםהשרים
הברחובו •קשרויארמוהמרניםהמוניםומ j 'רביתוכעריםאותו,בשנאתםבאש

ןוידרשהמ'רשריאחרימלאויקראוהעםהםוהפארלאמענטובכית םי~נ~ג::.~
יאה(בשנתהמועצחבכית(גענעראלשט~נדע)המעמדותרא~ימלאכילהושיב
 Iהעסבנירגשותתאלהשביחהמלוכהשריעמל.לשיא ) 1788אייגיסטח Ifתקמ

 ,ידםרמהולאחרונהוסוער,הזלךהעםכי rלדממההסערהאתלהקיםינעילשוא
 ,האוצרמביזiהכסףתםאשררעהבעתמשאתרבריעננעהסגןתאהדיחהמלך

בעקעוויררממהוכניאלשניתנעקעראתהשיבהעםמאתרצרוןלהפיק
האוצרסגןבהשיביהעםלכבאתהרגיע.הואכוכאשרנההאוצרסגןלהיות
שניתפעםדאשיאתויאסוףוישכהראשרו,לכבודםהפארלאמענטשריאת

Iב l םn -rתקמ'uהא ~ד~\י,אשר-הכלייהיעדאדותאתםלר~עץוהכהניםהאפרתים
 1788-89 •שט~נ~דער(~יינכעררפרנכעצהלהתמיקהמעמדותראשיסלאכי

ישררניןנעקערביןדיבהיההזההכלליהועדאדרת.אך(נ~וועמכער)רע)
תמיסדיעלהזההועדאתלכוגןהח'יטוהםכי •האפרתיםוראשיהפארלאמענט

(האזרחים)השלישיהמעמדמספראשר , 1614שעידהיאכשנתהיואשרהיעדימי
תהמעמדומספררובפירעלוהכהנים),(חאפרתיםהפעמדותשניכמספרהיה

יהיההשלישיהמעמדמלאכימספרכילמשפטחשכנעקעראךדכר,כליקום\
קחדברכל:צא,האנשיםדעותרוכפיועלהראשוניםהמעמדותשניממספר~כפלים

f יאנשהעםוראשיצרפת,חכמיבעיניחומצאונעקערחמשבותלאור-.ומשפט
או'הקיםל~שררכיםספריםהמווךהדפיסןכתבולה~אנסלארזכלאשרהומפת
יפועלההיא,בעתרמחנעקערידכידרבפרףההרא-.הישרהסגןלבכמזרמת
אהכהנים,ומאתהאפרתיםמאתקרואיםמאותשלשנעקער~דשהמ'דמצות
הההםהאזרחיםמלאכיינתוךקדואים,מאותש..שהקדישהאזרחיםסאת

הגדיכיאףוהנההשם.ראנשיהדורמופתילומדים,לשרןכעלימז:;כמיםכחמים
האישכןעשהאשרההראהירסאתהקדישורהצרפתיםלעשרת,נעקעראז

האניתאתל~חותנעקערהצ'יחלאזאתבכלההו/הגדולרתכלאתהזההגדןל
א'ויביאסהצרתפים.אתלהרניעחפצרמחזזא'כתוכה, 'צרפת mהצלאשר
 .-הר~~~והאניהופערה,סופחביזםגנרשיםדתי
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(קאנםטיט~"המדינחלתיותופשיהמחוקקיםקהלת 2 ,
 • 1791א 8תקנה"אבשנת,סעפטעמנערער I 1789ט l/תקמה"אמשנתמאיפערזאממלונג),איוענךע

וכחמשה 11 )"'כויערז~יללעםחדו~_יניעדוהמעמדותשלשמלאכי § 672 •
-מלכיסכככייהועדאתחלךפתח ) 1789וט Iתקמבשנהה"אהאכיב(מ~ילתרש

עז.ויתונחימים,רכריםטובים,רבריםחעםראשיבאזניוירברתפארה,ובצפירת

 ,החופשמיסדותעלהכללטוכתאתולכונןל;בנדתככרהכטיחאשרלהבטחתו
ולמלאותמנכלה,בלתיחיתחההםחימיםעדאשרהממשלהאתלהגבילוהדרור,

אביהםהואכיצדק,ו:;במשפטלכבבישרתממנוישאלואשרהעםמשאלותאת
שימרטיןנע~רבאחרייכאילדרבככלותי •מרעיתווצאןבניווהםרר~ם

אתויחזקירבריו,אתוימלאו'חאוצרסנןובעקערזיגעלכעוו~הרער)'(הוחתם
נאפנהירעוההםוהשריםהמלךדברישומעי.ופלפיהםכמדויאמצוההבטחתו

כייעןהאזרחים,הםהלאהשלישי,המעמדבניעלרקזיחולההיאההבטחהכי
 .המעמדות(שניוהנהניםים Jהאפררל.אכןמשפט,ורצוציונעניםג~זקיםהיוהםרק

כסףומשא Jתרומורומכלימכם 9ממכלהםוחפשים-עולעלהלאעליהםכיהראשונים)
אישוכל •ימיעכדיםוהאכריםוהאזרחיםהארץ;ה Jג:ילכדםלהםושרים,פלך
השרישילהמעמדלהיטיבהמרךחפץכיכעיניו'ידאההלאלראותלועיניםאשר

ממספרכפליםהעםמראכימספררהיות.צ\הלאזאתלוליכיובתמים,באפת
גדלחמהונרענשכיל'האלההדכריםוממוצאוהכהנים-.האפרתיםמלאכי \

וטוכתםשלומםודורשחסדםהחפץלהמלךעשואשררעתםרבהופההעם jאשמר
 '.-!הנפלאהטוכתותחתנוראהרעהלושלמוהםכילבבו,בכל

הרעהאתהאציליםוראשייםהאפרתראשיהחצר,שריכראותויהי § 673 •
ומשפטזכיותיהםאתיאבדולבלעוזככלללחוםחרציהםויאזרופניהם,ננראשר

עודפתחובטרם •נפשםושנואיבעיניהם'הבזוייםהעםלכניישווולבלוכרזתם
עםויתקוטטולבםוסרירותזעמםאותותזjראוז:י~תחדאחרינםהועדאתהפלך
ומשפטחוקךנ;רכליקוםדותמעמהרובפיעלכיויחליטוהאזרחיםפלאכי
היתהפניהםומגמתקדם,בימיהועדבתיבכלכןאתהיתהכאשרההואכהועד
האזרחיםמלאכיאךממספרם,כפליםמספרםאשרההםהמלאכיםיכריעוםלני
רביסוואחריכית,דעוהרובפיעלל?רכללחרוץהמשפטלהםכיאפךנזדו

ההם,ריבותלדברי.קץלש~ם~ד~נt'יס •יס,עולממשנותהואחרוץפשפט fJ)להטור
ולהתיעץסודלהמתיקיrו'אתםלהתחברהראשוניםהמעמדותשניפגי Jאר ~ל"
אתשיבו Jדוהכהניםהאפרתיםאך •כיניהםיהיהאמת~~לרםצפונותיהםעל

התעודדוהריבותודברילבם,וגודלאפםכגכהלחםשמעיולאאבוולאפניהם
עוד

ירררייגרכימיירים,ירחכתגרזלחעירראאזע,זעחבעכגליר(ייערזעליע)איררעסזווער )*
כנהאשרבתוכחמארבאיחארמיואריח.י U'נראגשיםירנניתמלןמקרשעירחיתהז IIיחטיח"ר
מריחים.חרריםאיףימצאוחעכדיםביתכיאשרחתחתיו,וביציעישכתו Jמכוחיו/רליריייגאיתן



60 
י ,

מלאבהםכיויארמוהאזרחיםמלאכישאוהתנלארחונהאךאחרים.שבועותעור
(נ~צי~נ~לפערז~ם~יללחכוערהאשירלהירתהמשפפלהםורק~ליהנרי
והדרב •יוני) 17 (יהיוכויקוםכוארמויגזרולמשפטיחשכואשרוכללונג)
 ,)עימ~נ~רט~~( 'התכונהכחכמתהמ.חרלחחכםעצתפיעלנעשההזההגרול
ונשואאמרנככרהיהאשר ) Bailly (ע'ללי ~בכשםהנורעהאישהואהלא
פיועי ,)*האזרחיםמלאכילכל(פר~זירענט)לראשוישירמהוהעםבעיניפנים
 ,)*** ) Mirebeauא(~נריהחרוץמ**)והשר ) Sieuesס(עזיעיהחכםהרשעצת
הב~כביםקשרויהיהזח.כדכרלעשותעם 1ימראכיכרכותגכורחרוחהפיחואשר
אתםהםגםויתחכרומעלתםמפנינחתוהכהניםממלאכיורכיםמאר,אמיץההם
שריגםהאפרתיםוראשיוהרשים,המלךבעיניהרברוירע •אחתלאגדהויהיו
ויפגעיחרב,עליהם.ע..ונותויטפלוום,לךכעיניהעםריחאתהכאישוהחצר
לאאשרעטרהלנפשם .הלוקחיםההםהעזיםהמלאכיםגאותאתלהשפילכמיך
כיוסהעםשריאםפתרכאש~.שכהואכיקולויעכורתהיעץוהזפרך •היאחלם
לבכי.עםכאשרומשפטיםחקיםהעםלכנילתתדמהוכלכודכריו,לדכרמועד

ישבאשרעדאחדיםמים,יהועדביתדלתותאתלסניר .ויצוהועד,בתיאתורכטל
ויחי •לארזליושכלהרגיעמשפטולאורלהוציאפה Qנחאככית:כסאועלהוא

יתאספושםאשרהריקבהיכלוישכווילכוהאזרחים,למלאכיחדכרבויירע
י.זק~ש lידיהםאתאו .:.rניושםיוני) 20 (ויועציםשריםלכרחרתמירהמלך~כחרי

ואחריהמלוכה.כהליכותחרשיםחקיםיתנואשדעדיתפרדולכלה~להשכועורז
כעשרים •לוודויגתפלתבכיתלשכתיחרונועדוההוא,ההיכלגם~גראשר

כסארמאשדבריווידרבוחעםהיזtויםקהלכתוךהמלךחופיעיובילחדשושלשה
כימיפניימרכותדברויוציאעזותם,עלהאזרחיםמלאכיהוניח!ארגהוכחככודו,
;rזוקהוארקהאץר,עםלכלוהשופטהמחוקקהוארקיהיוהלאהההואהמיום

הואורקערלם,גכילפרוץכמלישאתיוכלוא~רכפיודרור ,ות,"חרלהאזרחים
המשטריתאלכבןכלזראלהםויגדכמישרים-.~לאמיכצדקעמואתישפוט

וחסדרים

בןיאחריופעזירענט) (יראשעייהםליחיתהעםאספתמאתנבחרהזההמהוורחתיכן )*
מעציר,באיןרבממשייימשי'ב~אריזעםקציןהיההמרדירבתגרתצרפתהתגיג,שהאשרבעת
 Iהעםחמוןאזהתאספואשריחורש Jבז 1791א Iתקנ/א /Iהנשנתאךאחביהווהצרפתיםיכ'

הצרפתיםלינהפכיאזתיתחוכריכריריעליהםריריתציהיהיאומכסאיהמלךאתלהוריר
 •מטבחבמתעלהימת 1793ג Uקתנא /I:דשנתנאין'ג,מבער 12יבייםלאריבים/
 1789ובשנתפריייסובעירמאיילירחבשלישי 1748תקווח Wה'בשנתנולד )**

-בעלמראשאחרהיהכייא'יחממשלחויפניילמילץלפחרחםיהייתפאריזאזרחיניבחרי
ביריכןאחריהחזיקכןועיקוביירעפיממשלתלעמרךדממשלrכיתריןנתןץ /Iבכהשנייםו

 1815ה /Iתקעא /Iתובשנתחרעפיבריקוראתימשעלמריכחמשפטייכינןרועוזרייחי'נאפאלעאן
ו /Iתקעא /Iחכשנתאךהקיסרוידעיהגריייםמחשריםאחדהיהעיבאומאי jנאפארעאבכרוח
 •נריסע'ובעיריישבמצרפתחחרםכירבאןורביתחמליכהבשיב (181€

חכםחיההואו 1791י /Iתקנא /Iהבשנתיימת 1749ט /Iתקא /Iהבשנתנילרמיראבא )***
היתה-וזאתנשיםוראחבתרביתפעמיםחתמכראךוכביריץ,ומידמיריסישי!בעלווסיפר

השנוניסדנריו •העס 'יחרותהכלירטיבתהנוגערכרנכלישראישהיה tובכ"ובעיכריי
אךההםוםייהשנימיבאופניהחיהריחהיאוריתיהצרפתיסולמררהראשינחחסכהחייוהנמרצים

 •(רעמאקראטיא)עםבממשרתחפץילאחמלובחחריכיתאחרילנבזכסתרנטהזאתבכל
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שימעיסאתרציןהפיקלאכיבממרכתו,אפסלערשתנפשואתישאשרזרםוררים
המעמדיתלבביהמלךצוהבו.ארחילבבםוצוולארתרתרעתםלךהךיעןדבריו,ולא

בוקלשמערוהכהביםהאפדתיס •עצהל~J;ויקערדד~ J!i ~ולבללתביהםלשיב
אכושרנםכקדם,ישיבתםאת ,ויחזיקו~כנעי >.לאהאזרחיםמלאביךאהמלך,
ל~בתיהס,אללשןבןלהת~בדמקומםאתלהניחהלמךביתפקידמאתנדרשו
ךביאדןלדומא II :לארמלהפקידיי~רמןעז,נמיר~נ~וה.אישסקוסמ,אתהניחו

) Maitre ( ירקהזה,כדבדעלינול~ותהמשפטלןואיואנ~רבזלךהעםכי,מלאכי
יח rכךפיוהסלך •הזה"המקוםמואותנוירגשחוקהוביךצבאנאשיבכח

כמלכות.ררמדדיממריםמשפטבדם,לעשרתעיובנפשןהרהיביאאונווחורס
לבםלהכהניםוראשיהאפרתיםמלאכיאתכ;עציכאפםקטורהנתועור~ר
ילד-תויעץפרדתיק Qלהל~~תיחדראתםיי;:זגע.דהאורחיםרצרופמנירצונםתא
 •-יהםצפיניתעל

ויעררררויעיררופשועיםרמרדיסאנשיסתרביתקשההיארעחבעת § 674 •

אתלהרגיזךגזדבךידברובאפריז,היישבהעםבלכית ,משחיתורוחרמדריח ...... " ." 

שטנהרבריהעתיםנמבתניכדנגיגםןשריי,המלךעלוהחזpניםהאספסיףנפש
ףאהמעלים ,ספריםפ~ריז,רחובותנכלךiEייצ~רביםוספריסהמ~שלהןעל

בבתיוברחובות,קים 1בשה~יוה,ראשי.בכלהמלוכההליבותעלסמיתוספיחיס,
מנהיגיסבכו, ,)*מ~רל~נסההערצאנבהיכלעורויותרס;בר,.קג::ייובכלהיין

ובריםהזימיןלנותעלהטיפוגדולותסרברת 1ובלשוומיררזם,קשוריםערתהעסן
דרביועלהאזרחיםמשפטדרבעלוהררור,החופשמשפטיאריתעלבמרצים

ועזf.רקףבכלויחרתוייתאמצווהאצילים,יםהאפרתע.םהזכיותווי Wיהעםזברות
מעליהםולהשליךמטררותיואזiלנתקבמלכם,למרורע.ים 1 ~רוחהעםנלבב N1Qד

והתמהןללהזכשכיל',(~רוןאקאט)הסליץהתנוססההם~םמטיפי.ביועבותיואת
 I(Des mouiin ~( )**ז.נ~ל~ננד~ק~םיללעהואהלאבלי"'מצרים,ררירלשארףריח

ב~טףהםנם~סחפיהומרדים,מעדתלשרמהבפאריזהיןאשרהמלךחיל~אנשי
ויהייןהעצוםהרב jלההמוכףויתקעועליהםגםצלחההדרוראהתבירוחהעס,
עשןאשרחילםואנשיהעםנחדיאלהתחברןמהםןרביםאחת,לאגדהאר~ם
נתנהפ~יז.ע.רתסר I ?ממשלת ;נ~טי~נ~לנ~רדע)~(בירנעיוועהר,מקריבלהם
וכראותביונערסייסטער.).(מערלקציולהם 'היהכאיילייהחכםהעם,ראשיכירי

לנפשם,ההםן~רא~ןהמתקומקיםהבןגריםומעלליקמיהם j~אואתושריוהמלן
ויביאווש!וייץ,אשכנזסיליריצבאאנשינדוריאליחםויקראןלחס, על?-'לבל

הנדודים

בששה 1793ג IIתקניא Iחבשנתמטבחבמת-עליהימת 1741תק"אח"אנשכתכילר )*
יישבאמשחית)לאנשיוחנרובליע'רעאישויהיהזנל,ךש"נהיה.היאבאיי'נ-מכערידחש

נפשהגעלתאפמניו,חסתיריכ,הלאאשרמחלבחאתעירוייתרחזנם)שבאתחמ'ךאת
 •הכתעביתןמומותיורבתרמשנגלל

בכית(אררראקאט)ריולעיךרכראשןנהכנוחגןאיעזי,ירראמיראכגקאמיליע )**
מראשיחיחוהיא(קאנווענט)ןהעםבוערהמרבריםמראשילאחרבןראחריהפארלאזנעבט)

כשעה :לאמרהזההאישתכיכיתאתיתואשי'ץהחכם •פרציםינע'יהשוניםהקכאים
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 •וראשרכלואתהמלך'רא~אתלשס,ורעליהם,כמ~והלווערז~יללעס,הגדדדים

N כלכולתתהעםאתלהדיחתיאנהוהסוררים'סשי~יםמצאיזP הפרןכי ~,א
להקציףע~דהסויפווכזההאדמה,פנימעללכלותםרחכניקתםעליהםהלריקחפץ
קולחעםראשיהעכירופתאםכיזאתגםואףלהשחית,עדמלכםעלהעםאת
אל,ןישליכהויופנמעלביגרשהומשאתועקערנאתהדיחהמלךכיקריחרחוכיתבכל
אתויפתרוהמלכח,נפשרציי .השריםא~ראת,הושיכככייעלאחרת,ארץ

ככניחמתןכללכלותהמלךמאתהואחרוץכלייןאותכיההמוואלחזחהמעשה
אנשים.נדירינפשםעללעמידהעםכני ~רככותקםולפתעפתאםוהנההעם.

כלואחריהםגדילה,בהמולהקריהברחוכותההתיללוהארץעםמרותפיחזים
ורכדהאשרחדשה(קזזק~רדע)ט~~תהתנוססהכי~ע.םיעלמקצה,העיראזרחי

השמיעןהפעמונים •חי.ריםי,כנ_עםכריתלאותואדום, iלכתכלת,מ~כעלה
עלהתנפלוכוראההרמלהוכקולוםנ!.ר,הולךההמוןנדול,רעשקולהמנדליםםראשי

תנוכם,אשרומלחהמ,כ ?iוכליהנשקכליאתיישדדןןהמסנרהחרשבתי
ותחילקילםהארץז:ו~קע lנוראהןהמולה iזrאיכקילוכרחיכיתכשוקיםייתהיללו
הנקראהנשקכיתאלהעםפרצויילילירחעשרוכארכעהאלהיס-.לרחדת
ים itלשל~מלחמהכלימשםןייציאו(אינוי~לידענהךיז)הזקניםצכאאנשיכיתבשם
מלחמהכסערתייער,ויוכלצוכתוכןאשרהתותחכריאתלקחוגםאיש,אלף
המלךאסיריאשרמקים )*עילטילבאסבשםהנקראתיקההעתהמצודהעל

יתאהיד,בחוקתוילכדוההצרפתים,כלעלז:יז:ויתדנתןואשרשםאסירים
אתיאשרהמשמרמאנשיורביםהזאתהמצודהפקיר ) Delaunay (נדייודיל'

רחובותבכלוישאוםארוכיםמוטותעלהוקיעו'ראשיהםיאתאפם,בשטףהרנו
בחרבאזנפרונפשםשנראירביםאפרתיםנםגכורה,ענרתיקרלבתרועההעין

המתפרצים .
פתןחיהעליןןכגדינןצצןת,עיניםעםאחראישהוכרח,מיןבתידרת.וןצץכיןםהואשןנה

קראכןתןבב,בימינן,שרפהקחנויוםגבוה,שילחיעלןיעמירויקפוץכלפיוקביעויםפניו ,
אביבי,וידידנונעקער !רחםהיכההעם!ידירבוגרים!בגרבגד,הה I :הזאתהקריאהאת

בלערםבי !שימו !עליכםמ,חמתכםבלישימו !מרעיםזוענכליפיעלייובארר.חמן
רמיןפרציכיעדבכחלקרואהוסיףוהואקטו,רגענבהלוההמלוכל /I !אברנןבובואברנו

לקןתכן.ארחיפניןעלשטפןשלישורמעותלהנתקיויחשבושןוגווקותיןועןרקילחייןעל
וורחנחה 'ההמןןכלעל •ולחבקואליילגשתרעהיאתאישןיוחקןמהשולחו,ההמוןאןתן
יחההןא •עליהם- .נשקםכליןיחגוןגדילקו,וירימובלהםבלבןתנצהתרג.רולהיאשוהעז,

העםתקיתכילאיתבכיבעיקאקאווע)גרינע(ריאהיוןקההטןטפתאתחבשאשר jרו.אשי
צרפתילירבלילחםבעבירהאשררת.קןההוא),התקןהומןתסמליריקצבע(בילביאקריבה

 Iמסרר.יסייג, "צרפתמר'וברעל,בבימערבי·אתבספוזכוןןכתבהיא •הדולרחייפץ Iהך

(רעפןבליק)יהעם,ממשלתצרפתנהפכהאשרהראשיניםחושיסששהבמשךאןרלתייעלאחוים
לראבעספי~רע ) Du vieux Cordelier (בזqםהנ,~בהעתימכתבאת,אירהוציאלאוחלנה

פיפילתירחבויהפכרר.ההואעתימכתב-אתיקחסןרן,ןאישאלהביהיהההם 'הימיםעראשר
בהילתלנב'מיתוימתמטבחבמתעלוראבטאןרן,אעלהכיעד Iלאןרמוציאיאתבןישחת

 ~שבהושלששלשיםכבן
א Uהבשנתאבטאניעט IIסשערירעיבפאריז ".קאולבימינבנתההזאתמהצןיה )*-

ז Iייריויגחמרך.בימיצרפתארץעלהשןאפיםהעבגלנאריםלרןחמעציויתהי , II, 0/'13תק
לביתההיאהמצלוההיהת 1789ט IIתקמאI Jהשנתעדאחריםמלכיםיעיר mהנייריד
 ,שםאסיויםןהשייםהמליאסיריאשראסורים
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ערבעקאתלחשיכיחםכרכבותנהרד jכ.אחריכמואפםכחריתחiדנפרציס
הובילןששווןתרועתהלח 1דכקילהראשוז,~בדא'ילחושינופאריזשעריאל

הוכיחוןבזהאדיכיהם,אתמהכותrד~כזד~~זככנבירוכפריסעריםררךאיתו

אלשנאתםקי~תחזמהיחךר~ר,החזפשאלאהנתםעזהסהושריוהמלךלעיני
 .אשר )* ) Lafayette (טעעטאיiכ ~ל •והרשיםהאפרתיםיאלהמלוכהמשפטי
העםבניצבאותעלו..םצזחל~גיד,וה~~ףה~ום-באסעריקא,חדרורלמחמותבלחם

לעיניויופיעפאריזה,זיבואפנ.:מיו~ריםוכבודובחודזוהסלך(ב~צי~נ~לנ~ררע),
~ונ;וחבפשזגםכיןאותהחוריםכבי~טד;י~ת;:זרירהמועצהבכיתהארזעםכל

הצעידחסלך-אחי ~ ~טר ~~סתהגר~ףאולם •ע..מדבניהצרפתיםברסות
 'הבולדאתראופ~ליגכ~ק,ע,דנ $lקהשרכמוהמלוכח,שריםראשיורביט
 , jפרייסעמלךעירץכעלכ $lקכמשכנםאתייתבןמזלדתםארץאתוזעזבו

הארץמעלוינרח\גןלהכליהזנלךאחיםב ~וו ~פרהפחתגםלבשואחרזהם
 .להתמוטט.החושנתהנרעשה
ב~ס~מצזדתאתהעםכנילכדואשרמעת •דח,די~יםהסדרים § 675 .
ושליהשופ~ימירבריבצרפת,הראשיניםוהמשפטיםההקיםבחשבולאטילליע,
הארץהליכותבכל תוכ!'::" 'rדכ'סהיההעמבידיורקכשמעים,היולאהמליכה

וגלהתרומהואתהמעשראתעוד~ז:כתסדלוהארץנ!ם •המדיבהמשפטיובכל
בקמחלעשותידםל,~לאזובהיותוהאצילים,והאפרתיםנים Hלחנכק~ם~ם

אדזביהםזהאפרתיםהשריםהיכךיאתבאשוירשפו~חרוועושקיחם,כבוגשיהם
ויהי •ההםהימיםעד'פצחועצמותיהםואתמעליהםעוים;זלואשרהקשים
 ...פת .Qאראשיבאזכילהאפרתים,עוללןאשרועלילותיהםהעס~קמתר~רבהגיע

האפרתיםלבעלוידברןבמעשיהם,ההםהאנשיםיקי 1כימשפטםחרצוהעט,
חםבפשם~בתבכלוכי::יםצדקואנשיישריםכיהעסכללעיני:כרא~יוכידרוכי

לא-התקיםכלאתארצהמשליכיסהםהטובוברצובםצוארם,מעל~לםרז?י~ים
יהנההעם-.בביעלחביביםבימיהשריםשמ~אשרהרעיםוהמשפטיםטונים
השסיז!ולעיבילהוכיחהאציליםמרדםובניהא~רתיםראשיכלהתעוררוקלסהרה

חפשונותניםנוםאחריבצעםאהבתאתמשליכיםהםבפשםובכללנבםנכלכי
ל~יריצאהזהחגדול~רבר •וגדזלקטןנרלשד_עים ';t~סהעםהמוזלכלונ::יךורג

בארבעה-"

סעפטעמנעריחדשבראשין 1757ז Hתקיה"אכשבתבילדלאפאיעעטדימארקיזהשי )*
איתהנפשי •כיביססהגכירהיריחיבבחכםהיהלימיםצעירעידונהייותקאפאיבאקכעיר
הנפלאהאישוכהייתהדרור,מיחמתאזכהלחמםהאמעריקאביםאתונאיבונהיבייעזור

האמע"לימיויעמודיינטיהחיפנייאתלאפאיעטעשחרמצרפת,עורהלבקשבפאריזפראנקליו •
לאמעריקאוינואנאניההיםירד 1777ז l/תקלא ffהכשבתכי •ו Mהנטאתהקיםגםריקאנים,

ז ffתקמא ffה.נשכתלנסויהיהארציתנכליצאושמיההיא,הארץליושניגדילהתשיעהייעש
האורחיםמע'לפרוקעוזבכ'ויחתורהמליכה,שריכסודושבתלאפאיעטענכרת 1781

סיררמתיקעםאספתלקרואהפחציםהאבשיםיייאתחזקגםהקשה}ע'םאתוהאכרים
ישועות .רעשרההייחפצויכ'ישעויכלוחילאלמחילהלךיהלאהההיאועמת •ילהתיעץ

ויגתירהמרןכה,כהליכןתברח/ו rיככויהאושרהירירנמתיעלהצרפתיםאת,ירר,כיבבארץ
 •המתקיממיםמידהמייאתיהושיעתמביינעוז
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 kהד~ביוםכיהאד,םכניתבולדותמהלליוםט,גוסיןא v.iרחהרבעבא
כעכוככהו,כעםוהיהצרפת,אזרחי~כרהערותסשפטויתרבהעדהעיבי 'נאספו

.ומהיזםדיקרששווושחמהאורההיתההעםורכר 1ר~רםאתחקז:ןהכאדוניו,
כפספתרותכואתהכהנים,גנזיארסעשרותיהםתאעודהביאןראוהלאהההוא
(פר~הבדינםט),עבדעבודת~בלזקכםםה~1כרהאי'כתים,ארצרותארבפםויגיע
הרביסנכסיהםלקחוהתפרות.במתינוגשוקלעודשסעורלארדיrזםעלהדגם

האזרחים,רטובתבעיניהםוכישרכטובכהםרעשותהעםכניכידיויבראויהעצומים
העם,בנ-יידיבחגרתדהופרדןוהאמרהנ,הדתחומרתשומריר."וחאבשיחברית

האזרחים,מידעליהםנגזראשרכפיהסדיהבמאוצר~קםלחםאתרחקוףכהניס
ומכליםמפריעכאיןדתוב/זlםאישאישרלכתדתיתבעלילכל i~ז:ווררורחופש
אתעריהםים Iד~השבועהכריתבמסורתרבואהכהניםעל~טלוגם ,)*דכר

את~נההפ~פסטאך •לפניהםזpמ~אשרההםהתדשיםוהמשפטיםהתקים
לשתצרפרגכהניאז.נפלגיכווערהזה,כדבריעשורכלהידבחזקתהכהנים
ויה;פרסלחזq;;עה~אניםעלקצפוהעםוראשי~שבעים,ולכלתירנשכעים :פלגות

 "רכ,הארץ,דלת_עםכמניהרתקנאתהמקנאםיאךחשך,כלייירדפוםםמצכם
 Iחיהאשרהיתריואת~בדו(~דעל)ורtגפרסיםהאפרתים •אחריחם ~ה~~ lכהם
 :קדםסיסיrךפשםאת(איינקינפטע),נכסיהםתבואותואתהאזרחיםעלרהם

נםבנכסיהם,המשפטכסאעל-דת ttlזזכותםואתהמלך,ותרותמססr.יתלכלתי
אשיוהדרםהודםכלואת(וו~פפעו)יקרתםאותותאת(טיטער),כבודם~םאת

 Iי rq ~ 1 ~כלאתש.רש Q:הפו':ןולבעבור •ההםהימיםעדגזרכאבניידםערהתנוססי·
(דעפ~ו::~פותושלשלשמוניםהסמרכהאתהעםראשיrילרקהראשוניםצרפת

דחשיםשופטים~מי ,)ם~םנ~ק(גליליםותשעהיארבעיםולםאתים~םענטע)
ומשפטיהםחקיהםולשמורהעםאתנפשםובכררכבםבכלרעבודנשבעואשר

ומשפטיהאזרחיםזכיותבכלוה~פותהעריםכלאתז:זזQר~(~סיזעו),החדשים
אשרהראשיםידיאתוימלאוויכלתו,דtגרךכוכאת,מאדiךגכילוולאחרוה.נהרחות,

בחרי

ראשיהגישראויגוסט,וחיישברביעיההוא,היערראשיומישבדר.אשונהבשנה )*
רהםירתתאדםרתוראוםתגםרהכירפנידס.אתייחריהיעיאליפיארבקשהמכתבהיהורים
היה ) N oaille (נאעל iפאיייקאמטהיקריהשר •הארץזארחיכרעםהזכיותישוויצדקמשפטי
תא Iברצולקברהועיראשילביתאתהטההטובהורורחלקןחיבניעםעליהם,מליץמלאך
הישריםרבריי.ואתיחיישרהציק Iילמעהאמתלמעןשאלתםאתיועשיתהחייייםמלאכי
לבישרישריםעירבםהיחורים.עלטיבית,יייברמאנטמארענציפאןחהעצואגגםמלאההם

חשריםמראשי •סוילמתיקהיעיאנשיניעייאשרעתבנלציקהיהוייםלשאלתנתנוכאלהן
בפארלאמענטהמפוארהמליזבערטאליא,יחכהגמיראאבבעבשםהנייעהנוצרי Jהכההיההחם

,יעייזעלי-ראנע-ז\אן jיעםערעניאהיועץ Iריפארכעמ\חיגילהא\שגאיאר,בשםהנייע
היעיראשינרכריאשרעתבכלהיהיריםערמויציםמלאכיהייהםיהם •כמוהםציקנאשי
בשנתהיעדאלופיהוציאיאשרעישקטוילאנחייואומזיר,יינםדניהםאירותיהם,עו
בצרפתחיושביםה\הורים"כיבארץחיקיישימיואירהיהוייםציקתאת 1791תקנ"וה"א

ימאירן,נפשיבכלהארץאתלעכייהנשבעישראלאישיכרהצרפתים,ככלהםהארץאזרתי
הברז'קי,נרר.םאךחעילiנ".ייהיעיחארץבכלילביתיליעורםואחןזתכצרפתבן Vרכאזרתיחשב
יתושיה,חכמהבכ' Iקרהר\מןכיבהירן,ישרא'כבירנראחאות,יעםישראלעםביןהבייראשר
 •ייבושיחפרןישראלשוטנייכלעתק,ייכריפייתויסכרימחשכת,מלאכתבכיחייעשתהידם
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בצרפת.ומשטפקווכלר~רושופטים,ימכיתמשפIכם.~~אוחכולהם,;היותחםוקי'ים
לקבועהמלךבהתהממהויהיפאריזה,נאור~ערוניתהמלך § 616 •
העביראזהעם, c1_ו.ע~ת ·ראשויצרו Tאשרהחרש~םוהחקיםהמשפטיםעלחיתומ
עמיאתלהראותהמלךלבאתישכיפאריזכחצרותקולשניתהמלךשינאי

R *,הה,םהמלשיניםלקילהאמינופאריזויושביככראשינה.רגליו'תחתולדכאם ה
החילאנשיגלודאתשתבןtדכוזלוןערזאיללעסרקאהמלךכיבשמעםגםומה

ליזtריהלמךראששומריעשןאשרהייזןכמשתהפל~נדערז,נרורנשםהנקובים
לבכטיכריהי(רויפחיו),חעצרןיורשוהמלכהה~לוגםהופיעההאו,הגדור
וירחפולכבוי-ו(טזt~סטען)ישזעותכוסוישאוהמלךאתכרכןבייוחהםהשרים
השמיוע,תלמך.ואויביהמלךארוניהםמפניהתמפרציםוראשיהםהעםאתוינרפו

שלהתבעלחרהבעיציםאשעורהוסיפןוכזהפ~ריז,כאזניההםהרבריםכלאת
נפ~ריזאשרחרעבאודןתעלחמלךעלהעסנלבבהתמלקחתוהשנאההזעם
אתה tר Tובזדרנןאפובחרותהואכיאשמה:ע.דןעליוהשיאוהמלךאויבי'יאשר
לחרשבחמישיקםכןועללחם-.מטהכללהיישברנפשרשנואתהעיריישכי

לאכהרמאשרונוראהגדולהוהשלה jזqאד ) 1789 (תקמ'טהז/אכשנתאקט~נער
התגידתהעםמדלתנשיםאלפי:רבבותהיז/ואהייםעדפאריזבשעריעודהיתה

לקהלהייכיעדעליהובספתוהאספפיףנסנידז.גוניםוהומניםהעיר,רבוחבות
 !יחם II : ,נדילבקולוירקאווברחוובתבשוקיםויתהוללופסורותחדךונוראאיוס

קראיבעיר,אשרהלחםם ?;Iאביתאתיינצליוחמוסגזלואשר!וארחילתסוו,
עלאכפםלהכבידהיתה ,פניהםומנמת ! uולוערזאיללעסונלכהובל H :רעשכקול
לעזובהלרםיצוגםבהם, ,nשלאשרהרעיסהרעבח~יאתמהםלהסירהמלך
וילכדווהאנשיםנח'זtיםהתפרצןאז •בפ~ריזמשכנוולרשםווערזאיללעסעירתא
פעמיהםיירישמלחסהכליוכלתותתוכלינשקכלילהם "Yיי.קרום.עצהביתאת

 'אתפקר(נ~צי~נ~לג~דע)העםנדודינגיד.ו~פ~יעטטעהמלךמושכלעיר
הנספחהאספםוףעםההווהרמצחותהארורותהנשיםאתחירבחזקתלרגשגדידיי
להריםלנו«חלילה ;באמרםבקולושמעןרלאלואבילאהנדודיםאךאליהן,
דכריהםעלירעידויחזכ\בעיניהםזאתהנקלהתרהי u1ללחםרעכותנשיםעלחרכ

כאזנילדברדרבייאתל~פ~יעטטעשחת.לשואלייערזאיללעסאיתםנםלהוליד
צרראתהשיבוהםכיהרעה,מדרכםלהשיבםונרמציםטוביםדרניםההמין
לןוערז~""לעס,ויביאסבראשםילךלאאםהמיתכפחדיייפתידןהןלכןלערחבם

 .למלךי.דלעולכלבדמרםז..ךנדאאיתםנד_ע 9לכעכורלהםנעתרהזההישוהשר"
שיטףנשמבהייתוים,בערב.ןכנשףהחםוהמרצחיםהפרצחיתיריבתגרת
למסעיהסויסעדפאריזשערויעכרועהצוםההמיןיכלהנשיםפרצועוז,ןמטרית

 , •איומהזךןמולהרנהכקולאיללעם iריערר-עיר

גרוריעםפזזרטר~נ)(דערהנשיםגדודפניהגיעי"יוםנחצית § 677 •

ביתאל iורכראשיתותחיחפצו!תמיז~יללעם jלייערונףפיםכשיריסהאםפסוף
ועד ),"חעי 11 (
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כתאשהולצדוש'ופהכחרנהכיתהכאס~ייל~רדישמוכליע'ואישהעם;כעד
העםכלכשםוידברכיצח;נ.ה.ויפתחכראשיותוףארוךמוטהנושאתנבל

~נדןןשריןהסלךכייידעתןנפשנןללחם,רעכיםאנחנו n :האלההעזיםכדכרים'
סהרה.יעד Itאייביהם--תרעץןיסינםרופסההעםזרועאךאןתנו,(רז~?נד

 ::~רפ(היעדשרכסאעלישכהמהנהואחתהועד,כיתאלהנשיםכלהתפרצן
חמסיםלחםלאכולישכן iכאחרי •מצחכעזותמקרמואתיתמלאזידענט)
;ח ?tבז;והדושריןהמלךאתי~רכוז.ררפו ;רל~,רננו,~רי,ענושים,ייו,לשתות

דכריםטוכיםדכרי/פאתולדכר.נסזהועד.ראשילקולוהארץוגרכקעותרעשנה
הסל"ארסוןאלאחדותנשיםהוכילהיעדושרמהשחית,וידואפןלהשיכנחיסים
פניתrזעזהההןסהנ~לותראחת , jסשאלרתיהכלאתלמלאותהבטיחיהמלך
נפשרנועלעלהמלךויכלינאותה,כוככקואםכיבדבריותאסיולאכיותאסר
המלךהיכלסכיכותחילכאנשיהנשיםרבצוכו.אחריהזההדכראתגםויעש

כהמדלתחליפותותשוררנהכשיריםקולןיתשאנהיין,ותשתינהאש,ותכערנה
בווערזאיללעס,(נ~צי~נ~לנ~רדע)העם~כאיתנםבאוהלללהוכחצות •בדולה

להרניזהמלךאררמןאללדייוםיזידולבלאורנםהשביע )נ~ rpהננידםיל~פ~יעטע
אתייחזקהמלךהיכלאלבאיאזמיני,כאראתואשרכלואתמלכיתוהודאת
לכלככפונפשואתישיםהואכיירהו,ילכליפחדילכלסשפחתוידיואתידר

 •רעהאליהםתאנה
מאין הז;;~~יהנהאקטאבער,לחרשכששיהשרחעלהכסעטאך § 678 . '

החייאנשיאת יח~ר~'_חמלךכארמון~רציופושעיםמורדיםנדודיני !כמוה
וירוציהשנ;ועריה~רצחים~ויית.ועלבמרוצתםפנשואשרהמלךראששומרי

אלנתסרהתחלופהדרךברחההיאאךנפש,להכותההמלכהמשכבמדראל
כיכהאמינםהמלכה~ז:גתתאיכחניתותבחרבותדקרווהמרצחיםהסלך,רמר

~ t?' חדריאלשליפותברחבותפרצוסזתםםנבצרהכיובראותםבמטה,היאנה
והסלכתהמלךנפשאתויצלוינרשםמבנדנפשיהשליךל~פ~יעטעאך •המלך
אשרפ~ריז לי'.!כצבאותחתסםכלאתההם("וצחיםנדודי 1~לאז •רעהמחרב

לא'רחםכמים,דסיהםוישפכןרבעםבהםויהרנוהמלך,לכיתעוזמחסההיו
המעקהרוס ?tעלהסלךהופיעאז •ההואוהעציםהרבההמוןלפנידלעמיכלו
צבאותעלולרחםלחוםההםהמרצחיםהמוןאלויתגרוכפיוויפרשכארסוואשר
 .ו~רועתתערהאלחרבםאתהשיבוקלמהרהוהנה • ~.לכ.~ידםולהשיכחילו

יחי tהסלךוו'חי :אחדפהקראוההמיווכלשחמת,לתרועתכרנע~הפכה~י~ח
.וכשעהכפאריזכסאיי~שיםייערזאיללעסאתלעזוכהבטיחםוהמלך!ןן,המלך

המרצחרתוהנשיםפ~ריזה,לשוברנליהםאתהצהריםנשאוההמוואחרהראשונה
המםעכראש •הבירהלעיר Jכחכרתלנסועאותוותרמצנההמלךככבודתקלי
לאותהסלךראששומריראשיאתכידוניהוראשיעלהנושאותהנשיםהלכו

חרב,כשכוייאתםוהאספסוףהח~כיםסהניההםהחילאנשייתריאתנצחון,
ואחריהם
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,ת ,j ~ועריזאכעטכביהםושביוהמרכההמידאש":ןחמלךוסכבתבפעהןאחריחם

הסוביםוהטר.ב"םבשיםרככות .התהוררוהמרככהערכירמשביבה,יושביםהמיו
תיתחכריהעםחוכייוהרמככהואחריגרוי,ושאווהסויהבקולהעםסדלת

שעויערחזהיהאומליחישרהמלך~סעכה· •המלךפנינכחפיהסהפיערים
היהאשרטילעריזכשםה~קובהמרכיםארמוואלהכיארהוהעםוראשיפ~יזן
הועדנםהעתיקאקטאכערלחדשעשרZiועה tוכת •יישכסאיןרכיסיסיםזf~ם
חכבוי(רי'ם'tברלע)rזרוככיסלמודבכיתנם fמשוישיסרפאריזה,ויכוארמושכםאת
(כ~בקע)סד~כןrיקלמהרה~שוההיאיריסירחכהגדול.נכיתהמרךארסוובגן

יציעלהסוממעלהנית,פכיבותטער) W(~מפיטה~שחקבתיבדת tpמונדומת
כ~ם,י?חות 'היעדאנשייחרצומהלשמיעשםהנאפפיםהעםלומשכ(נ~ייעריע)

(געמ~פיגטע)'~יכ:ם ijאבשיישנילימיבן ,jד!י;ז~ישכ(פר~זירענט)היעדראש
ולשמאלייבחת,בשרכהאםכיבלצחויאדםכקזפךלאאךהררוררוחזqאפראשר
כלאתלעקורחצפםיכלישעםכלאשרשםיהאבישכיהמיזqכית~רד~ירעל

 .יעלגדוליס;וכסוראיםנטויהובזרועחזקהבידמשררשויהפכםהמררכהמשפםי
בשםהכיניםראנש~ר,ההיישניבשםכןאחרי~קראיהכיתרום 9 ~ישכיהםכי

הכללי,עדכיתזוית(קר~כס)רכיםד 1l1בתיניפדובפ~ריי • ij ל~~ ijיישני
סודהעם:{מתיקיההםוככתים(.כ~צי~נ~לפערז~ממלונג),;כלוהעםרמיאכי
 .רהוציאםחכלליהועדלפבילהגישםנפשםאתהיהאשרהרברים jאךורןהתיעצו

ברעט~ניעמלאכיהינהחם,ד 1l1בתימיאכימכלוהרעים.העזיםלאירירםעל
מלאכיגםעליהםנספחוהימיםיכרמוצתנפרדה,אחתלאנרהויהיןהתחברואשר
יעקבי JIזQ.םאשרהתפלהבכיתהיהפתם Qאמקים •א~ויהםוי~שכואחרותנפות
רדים,'המיראשיהייהםהם(י~ק~בינער),יעקביםנשםנקראיכוועלעליוובקרא

 \fילבניהמליכההליכותכלאתולהררסלחאכידזיץ Iילנלנתישפניהםימגתמ
 ת~~ישנוהאזרחיםכלאשר ·) P(רעפוכליחפשיתכנטיההריסרתה,,?גזיעלייכרנו
החופשאיר~תקעלגן rיתענכחלקסלקרקרעהיעלאישתפארתתגרלילאאחים

עליררדהערדףן.~רחואררכיתאדומותמצנפותצנפוההםרעיס Pחנריוהדררר-.
ערתפריציסאל •(ג~לעערענשטר~פלינגע)אסירי"'~~יכןיצנפוכאשרערפם
לעשותהרעיהמה ,)*~רדעייערס Pכשםהנקוביםמרעיסזרעעורנריןההם
גנז:ל ~מ ~לעדלימ ~קוז ~טנ ~ךהתנוסםולפניהס,וכדאשסהיואשרמכל

המוצי~~םגם •המלךלכית,שנאההפליאואשרכמוהסרכיס .ועודהעםפריצי
בשםהנידעהנפשעזהרופאוכראשם(צייטונגעו)הימיסדבריפפרילאור

עזהםח-rqttים'שנאהרוחכ'רכםויפיחרבםיכם,העםהמוואתכסכו Qט, ~ר ~ם .
הארץ_עםך~תבידיבאווהשלטי!הממשלה •ח.~רוושריהמלךביר!לכליברםצה

דעיי
יהואשר<פראנציסקאניסנזיריםוהםבחלים""חגוריפרlוןנן(קארריליע)קאררעייערס )* .

נאספומקלטםובבית , 1793תקנ"גהייאבשנתבצרפתאגירתם'נתקהואשרבחכליםגחירים
הארלעא"מפלגתובעייפאריזמלאכימרכיתביעדישםשמם,ערויקראוסורלהמתיקהתמפריצם

ההיא,ד."עהלהעדההראשיםוקמאמעטסארטא/העבערטהייידייעל 1דאנטאהיהניסטים,ירבאשם
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יצי,קאתםובחב tlכוr,ם-יזפ,חאירוגסר.כו ,עלהעינםי,ותסויסהלבערל, ,

ובסיתהראץ,ונבים.רהסזרעו ,א:ןנשיקרת,רtנןסיפניעלדרניעיעררציתרםטח
ומיינה,עיינכיכיהסדינית,רעי'גנבהסנפהיתפרץורר~עיצאהיעקביםנתד
כדרכי.ןלעםיידם,דרכיםהאשרי-עד,חניסיי Uיח~ויםבכרפיםבםיפייביףבכ'

ולמ'ואתזדיםנסזוסתאתיבצעזרזעםןיהיןאיתםויעזרייכעיי'רתיהם,יהעקכים
 •פרץפביעלפרץת~רץאת

שבהלוכתאלםי ) 1790 ('נ Pתה'אבשנתילרייחרשעשרבארבעה § 679 • '
פ'ארתייםי!כרבי,'בחהעסכ'חביב~טסי'לע,מצידהדרויסית,לייםתמימה
בדי'הבבקעד~עשיההיאהחג.את ) Foderratiwfest (אחיסרבית,'חגההיא

(ם~רספע'ד).מ~רםה 1זpןהנקדאתבשםה t1כפ~יזח 7tהסשתרעת~:קיריסירזוכת
בם."היא,עה Pהבא'רבבית~ס~הריההיא,יעוסרחגיוםיפניאש:יב'י'החונה

בימשיהםרחרסשיסהריריםי,יהבעודםשבאר(נ~צי~נ~בל~רע)הוינצבאות
ב'יכ'הרעיןמהארז,ע'ד"אשיואירהנשיבא-תהשםש.כש'וחבשיםןבכיי

העשירית.בשהעהחנ ·יוםבאכילהןריעיחיהגסדליםפעמינירירעשןרת.רתזו
רחבריהרעדביתשריסזבפר,איןעיןהעצוםהרבחהרסותביןהיפיעןבכירק

עםוהמ'הכהלסךגםחופיעואחריהםהוג'י'ית,הנפותכ'לסאכינםהעם,אספת
ראץ ~pז.בשםרא Pדגר"שז~rי Qהתבוסס~ז;וג:ן;ס~רם.כשרההיכםרבניכ'

ט~ליייר~נד •הןעיושל"להמ'ךבכידרסשביתהיכוי'עיתסווסדלת,
) Talllurand ( ט~ננבעירהכדגיםראש~) Autun ( הןעד,ביתירבחתורבח

לששהבע'באזירןבחרויסלנביםבבנדיםסלבשיםכחניםסאיתלששרבאשלהך
רעשןשאין';.דגהתכליןל Pהעם,ן'רעםדג'י~תייקרשחמזבחאלייגשצבעיס,

בכבידןהמ'רודב.לילית,גםהסריזכתכללסאכיהעס,זכאות.סי'גשבעוהפערסגים
שריהיציאוארשnחדשיםידם.שפטיםהחקיס Jלכלאומניםשביעתבשבעדרהרי
תאיריהסנדסע'הםגםבנשעיפסדריתחדילהמיניםהומיביםיאיר,העםיעדבית

ציראילעאישבפ'ןדגי',משחמיתגרי'התריעהידך,ידעהעסכ' •ההאיהשבהנח
בשתהםשחמההלסכהגם •אהןניםירעיסכאחיםהזתאזהוינשרקויבחקןאחיהן
ו'בב •ששןורתיתעי,ייהעי ו:: iדתאב~וםה.ריהסרעיציתיהרזכרובנ:ייזו,
ןשהחםצה'הןכפשד rהזהןדם.ריםםשבגהבחהארכאתבראיתיךכזב 1זבד !iהם'י

כצתח-.ואמבעביתת.דן~רםיהבריתב~ןםרתבאד_עםדיבניהיאכיבדגךןכןנני

 ,י~.עיןניוקרזכהי,והלתא'ההואוסהידסאהרחןו,~זt!יכדיוםההיההיאהיוסאי
~יאהערקעכדרגירא-.האיםרייסי.גאאשיעדסציקיתייצדס Vדילםיסיוס

סשרםתאתויעזיבהסויכד"בס'תאי'סבילישתאכחרצע;ןאעיישואב
ביתתאיאוהבשבארשסיר~~~ •שןיייץץר. C'יפעסיייירםצרפתתאד~קידתי
ראשיתאהלשיבכביירסורוביא~יםכרח.,...כירבסאסציבכלבאתזכ,דת.אסץהס'ך
תHי'הקטיוהמ'ך:יכיותאתידגבי'עיייוסיפזיב'הרעיםדסרכיהםעהם

1t נדייאכינ~ל;~תו, '~מיtעילסרבסייכתרקחפשיתככנסיהפחץוJ1 'ב\'t' . 
 IהאPבטםיטיצרא
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האדםיהנהחילה.ן~נ,בצרפתת~שר (הזדבדברדק,רעולפיכיהק~נסטיטיצי~ן'
ברתמאשרחלייאתלחהםלכי,·ישיעיתלפגדילמעיזהיהאשרהזההנדיל

גדיליכבידע'ירהתאבליה;רפתיםכל •שניםרשתי Tשנהארבעיםבונהייתנ
ע:וסרנשרביברסרתבעיניהם,הזההנדילהאדםהיהיקרכיב~יתי,ליעשי

כסארת,נידדיהלאהההיאמהייםכיעל,י-.נכיוהמ'דכבודכסאאשרהימני
ייתהלךה~עפיםשתיעלrב Qיפו,עציתאבדהיהורייאתפארתו,~זר ע_~ז~ו_מלכור.!י

א·זt-רהכהנים,סואחד 'אליול~וכעליי 1ד~ל'העם rבניראשיבנטותו-.נצל
תאינפיןיןחד.r;ידותילכוחיאבלייהיית'האזרחים,לוכויתא~ואמונהבשבעו
השייךנםהזח,בדברלהםשמעילאאבהלאהיאאךטפ~טער), 5(בייחאטיר
(עםינר~נטעו)המכרחיםאתלתתממנישאליאשרש~לתם-רכריאתראצה
 ,אייררפאסלכיכלתאהעירןאשרכנללוסלדתםארץיעיכריבנדכי,בוניפני

 _לבכילהאמיולהצרפתיםידיםנתניהאלההדכרים •צרפתעלמלחמהלקריא
ידינתוגםהעם,רחותבמעיז Pלהחז;הנשבעיםהאנשיםעםשלםאיננרהםלך
הימיפןרכאשררעה-.ברחבצרפתארץאתלהרניזהשאפיםהמנדחיםאלבסתר
איתילשנראיםפיכןרעתם,וסבקשארתםהיא 1 :,עכיהמלךאתלוכ~דהעס

עליןתננואשררכ,רזלעולאתעידלשאתהמלךנלאהסאד-.אזבמאדלוולהציק
יוקסעמבורנ,עדצרפתמנבו'הלאהבתסרלכרוחלככרעלירב:~לךנפשרעיכרי

 ) Bouillc (ביליעהפקידתתחתדרל-גמחנהצבאימכנינאמפוההיאלסקוםיריבכי
 ,מעשהואת ע~~.ובטרםידרלתומך uהבטיראשר jהנאמראיהכיסודראיש

יצאראשרוחסדריםהחקיםכלכיעליה.;כתיבאחרייספרמגלתחמלךהשאיר
הגבבטבעתו,~.חתמויאשר ) 1789תקסיט/א I(השנתאקטאבערמחדשלאור
אכפםעלייויכבירר~לצוהיהסתפרציםעסרנניכבודר,רקעיני,למרותררחווסרת
יהמלכהחמלךעזכהלילהכחציתייניכ'אלידםאירההם-.כדכריםלעשרת
ביאםעדשלוםויערביהכירהעיריאתטילעריוהיכלאתביתםיכניזבניהם

דר~ורעטאותוח~ירשםאך ')~ enehould (עםנעהילרס'טכשעריערבלעת
וירכבהשוכבים,להמירדיםיחכרמזמותאיש(פ~סטמייסטער),הדיהרכיתפקיד

וו~רענס,לעירלביא~ק..כם lאיתהייעכורהסלך,וסככתארחידירדוףאכירעל(םום
 , rJ4ירהמלךכרחכיכפ~ריזאשרהיעדכיתלשרילהניד~:בר 9ךץשלחומשפ

לעשרסייהועדשיפר,וקילנ;י~יםנקןל~סףון~רענסאזרחיואתכיי~רענם,
הכפריםרמכלמלחפה,סערתככעתהמגדליםוסאשיהפעמיניםכלייצלצלי
ייעצריההמלךרמככתץת. ~פ. .Q~םירכבית.העירה,הומניםהרסנים~הרוהמומכים

~חותעליז~כעטיאתבניהטיאתיהמלכהחמלךאתריצי ?.tייגםדרכה,ל~לכת
לשואהמיער,ההרסואלנעכםארמיהמלךהרע.יף.לשיאמהוסננהלצאתד~לך

ו,עצןכ~יברככיתיהםהםכיבדר,ןלשטולייעמדילכלעבדין~לקילו r,~ lד
עלויתקצפוחמלךר,~י "pהניעילאררנןנח •ממקישדמישאיתןתננוילאריחןאת

-ך~ומשפיךאיתם~יא ijהסלךאךזדןת,~ןוריעליהםדירותיאבו lהחםחימרדיס
רא.זרחים
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כ~יוובזסו:ע.כורארחי •הזההאיםרלהמיןהיהי'זtר Iצריקסיןכיהאזרחים,
 1הה~ביריהירו י~~ל_ריסניררמהמלךידםאתהפרשיםצבאנםמשכירהרמלה

 t* (iפעטי~מחם(יאחדחסיאכיםשלשחאיהסניריהייהמחיהמירדים,הפישעים
רמהכישביה,בן.ךנ.תיר.אליהםויהשיבולתפשימפ~ריזהיעד Jניתשרישלחואשר
להחזיקהשמשננדנשכ"עאשרהשביעהאת ·המלךחפיראשרעיז{ועדנפש

להםהניחשר,אהקשיםחדברים-עיבואפםחרהנםהחדשים,הסיריסבמעוז
כשכריהמלךהוכאלמנופתן,ימיםחסשה.מקץהארץמעירחו fכייםככrינ
עלייוישפכןסככוהינם~כיהרהעם~ילתחסרניםרהנזוניםפאריז,בשעריחרכ

וישירמ lחטירעריכארמוןאיתיסרגוהיעדרראשיאפם,כזעסונרופיסחרפות
ולהאכידהמליכסא ר~"~לייתאמצי(י~ק~בינער)היעקכיםהמ~אז •עליומשמר

נתנוסא liןמהםגכרןכלכיתםוהישריםהטיביםם,האנשיאךמצרפת,המליכה ,תא
יכבודיהמרךtןכלאזאתיככללסותה,המליעל:היי 1הרעהמזמתםאתל~צע
אמיג,יסשביעתשניתבע ilJנאזאשרסעפטעמבערחדשימי ·אחריתעריהירי
 •-יאורהונ)דשריהויצאןאשרהחרשיםוהפדריםפטיפ itהמ'יכל

~ 

והריסותפערזאממלוגג)(לעגיסלאט~פעהמחוקקיםאספת 3 •
קט~בער t:: 1(מןקנ"נ jרשנתעדתקנ~אא Kהמשנתחמלוכח

 • ) 17 ~ 2סעפטעמכער 20עד 1791
סדרל'סלאכתאתהועד~להההםיפיםכ •הגיר~נדיםחבר § 680 •
לחפשיהוציאוהיאשראחריהמל,ךלפניאותםויגישיהחדשיםוהמשפטיםהחקיס

אמוניםשכועתנשבעגםעליהם,מלכיתוחיתםאתקבעוהואממשמרתו,
את~לזכ"זק ~~ק-ל ) 1791 (א JIתקנה'אשנתסעפמעמכער itלחד'עשרכארכעה
אתהראשיןהיעדמיאכלעזכן,ההיאלחרשןבשלשיםהחס,החדשיםחפוריס
כןבנרשר t-1המפשלהמשפטיפיעלכילביתו,אישאיש,וישרברפקודתםמשמרת

רכלעריהשבי,כועדולשכתלשרבהראשיןהוערמלאכייכיכרלאבנפשם,המה
תממיךכפיהםבערו-וד~בתנפשם-ההוא,והטורחנל .Qהאתעוד~שוא~לאוזאת
העםל~באת~טו tלהםאו!היעקביםמצאואזהזאת,הכ;נדהכמשרהעוד

כנסיהראוהביסלופהשינאינפש,עז~כלבבם,אנשיםהחדשז::זבע.ראללכחיר
הץ~ץכלישקפיהםיעלבצרפת,החמיקקיםיהיןהמה(רעפוכליק),חפשית

 Iוכלעדם .

המשפטככיתלמליץשםייהישארטרעםנעיר 17 ~ 9תקי"טא rה/בשנתנולופעטיאן )*
העס,נאספתאמיניםלצירעיריאזרחיכיכרחו 1789ט IIתקמא IIהןנשבת(אוייאקא~)/

גרםעליהירםשםליעשה Jישריהילךנאמניםשפתבעלגםיחכםתיאראישבוהייתי
כמציליתנפשןייטביעבמותוילחפיץכמלכילמריךאותוהשיאהתפלצתיאך •המעלית

ראכעםפיערעאיתורהשיעי 1793ב IIתקנא IIח.כשנתמניכיתיההתוםובנכני iהרעייאליציא
נורריםייהיימפאריזברחיעצתי tמאנשאנשיםשניעילעםהואאךכמשמרוייתנוהי 1ןראנטא

כרעבם tתמאותםמצאי 1794תקנוורח"איכשנתגיראנדי,נךר,שפתיעלכריטאיינעכבפית
יכשרםחציככיאכליטר~יחיתינרצחיםןא
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בידיהצריחהחזהחפץ •בצופתימשפטחקדנולתת,סחלויכיללאיברערם
נפלגוהםאךהיוור-.ויחוש~~ייבכבדיהייהיעדאנשיימוכלתהיעקבים,

ה'יכותכרמשלשיהפיוהתמאמציםיביאביוי ) 1 :פרניתרשתימהרהעד
ולאנשי ) 2(ו~ךיק~ר·יעמ~,ר~טעו),עם'וממשלתפחשיתכנפיה ך~:ל~המליכה

נפשם~םכממשלתינםהמלוכהכסאבקרניתהחמזיקים(געם~סינטע)~יג:iכ
המפלנה •תאמותיאח~יתלחייתזיארזואותןב jRךלבבםאתוישח~צד,.

למושבהזעדביתוזדיםתאrכח 1 ~אשרבנליההו))מפלנת IIנקראההראשונה
אשרחמדבריםראשיכייעו l/הניר~נדיתיומפלנתב·זz-םנקראהוהשניהלה,

יחברה~רחחהזאתהמפ'נה •נרע ~גיר(דעפ~ךם~מענט)מג'ילהיובתובה
בחכמת,יהויח~ר tttאשרהמשכ'תועיתוועםרב ~ל ~והמשנההשרעם

רבישרינםלשיים i;שןובעליצחותירבריחכסים~נשיםהירובתיכההמדינה,
 I(Lanjuinas (ל~בנשי~נ~ה ,) Vergniaue (ייערבי~ה ,החכםכמרצדק,ירידפי

כרסהם,רביסיעריטבע,קר ~דכ ~קט, ~יסרב ,) Barbaroux (נארבאר~ה

הראשרנה,הספוגהעל,,מבבמספרםרביסנםההיאהמפלנהבעליהיוזאתיבלדעי
 ) Dumouriez (יעהוימידד,ב ~ל ~רהגדילזםהשריםאריההתחברוכויעל
פקוחותהייהיעדביתיראשיההםהחדשיםחמרשליםעיניהמשנה-.שרייכל
~ע Wל:ר.~אניאשרהכהביםרוכיעלמאדהובהיתראןהעם,בנידרכיכ'על

םצרפתברד~אשרוהאפרתיסהשריםועלהחדשים,להטדויפאז.כוניסשביעת
מאמציבכ'התאזבצןההם ) i(עמיגר~בטעוהמברחיםהכהניםכיק~נלענץ,אל

 ם,;#~להי~ניםהפדריסאת,להשיבהחדשיםהפדריסאתולמנרלהדוסכחם
אלצרפתבביחזביובלניתנםעזהימשטזבהשבאהריחויעוררו.חע.יריהכהנים
להקרישייתמכריהrוץ;ףד~והטברחיםההס,~םפריציכוב~יאשרההםחסדוים
יהםןלעזיראתםידםיתתאיירןפאמ'כיכלאת:ןןףיגםצרפת,עלמלחמה

 .ההםהכהניםאתיאסודיחדןיבהיעדביתשדיבועצוכו.ועלההיאבמלחמח
תאו'תתצרפת,בניכנ'השבועהב~סיירתלביא~יאילןאשרעדאסיריםננתי

והונםבכםיהם,רהיו_ע~םובבנימי'דתםבארץהבנדיםב'יעלבנירפנ\המנרחים
ויתיצבאתםידי,לתתאבהלאהמ'דאךהסדינה,לאיצךי.רשהתביאןתיהםזכל

הצרפתיםחשביאזיאור,לצאתנתנם,לאההםרעיםשפטיסשנילפביל,iבטנה
רעתם,ובמקשיאויביהםאחרינ~ה Tלבב~ובפתרהמל,ןבם~כדכילמ·~פט

בבנימלחמהלעשותהעתידיםאיירןפאומלכיהמבדחיםעזרתאלילכיניויעי
תלונתובתהליים.מיוםכבראשונהיד:.מלכסתחתולהכניעםיהכריעםצרפת
יכלויועציושד~וועלעיירוחמתםשבאתםגברהלרנעומרגעהמ'ד,עיהעם

קיסרחשנילך ttלע~פת 1~חהמ'כהעיניכיבי;עסגםזהמבזדעזר,החז.כזיקיס
זרועותאת~ר ttl ~לה'תציחהנמדחיםובעזותבעזרתוכימחודרתהאשכנזים,
הקיפרכיבאנסחידערהעםכ'כיזאתנםראףהמלך,~י~ז:ואריביהצרפתים
ביץלפירבחינרפוייסעזמלךהש~יורילהעלםפרידרךיעם;:זנךר~הלע~פא'ד

אשרןMןריחיייע
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שסוסרןיסת'קי ) 1791א IIתקבח"אשנתארינרrפס(כr.ורשרערזרעזאצלאשר

-~קדיעליעציםאשערךחרסיפוחאלחהרכריםכללמחסה,צרפתעל-יהקדיש
היתח,כןדמויכאשר' ,ר~אי::סלכםעלחצרפתיסבל;ביתאשריהקצףהשנאה

ריסד."והמברחיםלרברי~פתרירי~העלםפרידריךיהמלךלע~פזtלדהקיסרבי'
רפעלליהם,סדרכיהםישרביכיבםלהעיךהצרפתיםאלנמרצה'פקירהוישלחר

הנזקאתול~rפהדינגעזבעלז~סאשראשכנזלנסיכיכספםבסיטביזgלרםכי
ראתיחםררת-:tסע"אתלהםלתתהעםיוסיפולכרחקבתתםלהםעשןאשר

קרעי ,אשר' lזcיגנ'~פ ת~~אתלהפ~פסטישיבו ;סם'נ~ס,יכלתרומותיהם
וישיובלהם-כיננואשרהחדשים t1סרריהכלאתארצהישליכרכיסםשלתו,כארץ.
ריהי , 1789תקמ"טהי'אבשנתיוניבחדשמלכםר Q :אשרהסךריםאת ם~פ.;פנל ,

l(חהצרפתים-אלהזאתהעזההפקירהכביא l אפריל 20תקנ'באtt792 , בערה
תניפה,מלחמת Jפרייסערעלעסטרייךעללהקרישאמרויגסרוחסתםכאש

וברוצבןעהמםתכיוירינםכיכטבעתוולחתיםלכתרבהמלךעלידםויכבירן
ובר;פעותלכר,מגהמתבכחוהמלךההם,צרפתאריבילערחב~~יףהיאהטיב
לרקיאהעםראשי,נועצוכןאחריעליר,עבריי;טלןאשראתעשהלשיש
 Iירת.לחהבירהפ~יזאל(פ~רעיאירטע)העםמצבאיתחילאישאלףעשרים

 ~ב!~מזתמםאתולחסתיר .ואןיבציספניולמסתירלמחסההרעדביתעולעליה'
 :::ס~במצירתדר,יפיתייםאתהפעםעורלחוגפניהססנמתכילןייאוטולטלך
אךההןאולפארו,החגאת'ע~רחילאנ(שאליהסקרראיםרסו iכיעלזביללע
לבבםמזתמאתלעשות:rךב~םולאברברחזהגםבקולם,לשוסעאבהלאהמלך

נסיציםרבריםמלאמכתבהסלךאלראי~כראשתשלחהאז "חזאתפעםגם
המשנחרשריהעס,כלבידי_יי~~אקלמהרהנעתקההרארהסכתברמסר,ותזכחות

Q נריתמ~ל~תtהלןךהלכהחעסיחמתפקורתם,'מסשרמתהתנערןהגירזi ביר~
 'שקרלקשורההמיואתלערררורמעיהםהיעקכיםידמצאחכיעדחםלךעל

פראיזמשונייושביפרצןייכירידחןבעשריםהשסש,יעיניבמלךיךולהרים
ויתחיללןוכיררבים,חניתיתוביריהםולאלפיסלמאותויתגיררן'.דרלהחמרלהנקןל

ברריער)(בירזז!.ונמלאכתערשהרערנטע ~ספקודתתחתרברחרבותבשיקים
לואוסןפעמיהסזqשיחרי~לםריישער), S (~ח tQמרעענרלעגפקורתיתחת
לעהנחרץהמשפטאת ם.~ R ~~·ל~ש.ךחמלךעלאכפםלהככיד(טילעריו)המלך

צכארת 'לחיל~לציתלהפךרים'החדש~ם,אמוניםשברעתלהשבעהמאביםהכהנים
נצב:'~סלראך-בערד;'ךמ~ופ~ריזערי fl.·jבלבוא:~;ר;מירתבנפיתאשרהעם
יעזיהפריציסרכריארשמעילאאבהולאחהיא'רעהבעתנםכרולר jכעמ

זעףיאןנאציתיהם,גרופותיהםנלאתוחשקטברימיהויסבןלוישאהחם,הנפש
I ךשיחםפנהעזואשרסרעיםערתערi יצנפיכאשרארימהמצנפתראשועלם, 

ברכהולשאתלשתלת 'י'יוצנצתניוfי~ם p. ז.~ j ר;zז:tלאבסמדררים, i1העיקביס
 jזtכהחם,רמיםובאשיציםיהפר~אציחררבזמזחפשית-.כנסיה י~י~~העםלא .

ר'ב
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עהשולאסרעתושבאלרבאחריחיאחחחמ,הרסחציסחרבאל ',כEצהיהרב
הסלךאת~ירציאווא.זרחי~צכאיתעם iפעטי~באלארחונהשאל~םןאת

 •חנתזפרציספיריויושיעוהיםסוצקןתיו,
אחירהתחוללאשר.הנוראותהרעדתל~ל 'נסבההייההסרעהימי § 681 •

 Jביכברפרצההמלחפה •אןינןסט ,לחדשהעשיריייםוהנפהרהרמבייםכו ·
תרועתדיריעיכףמחאד.הפרייסיםגדודיושרר, , 1יפרייסעעסטרייךוניוצרפת

דת,ענוגות,יבעליהשחץאנשיהצרפתיםזוא ~ח~~.יבקלהעלכיבהאפינםשסתה,
 iבל~טהרינגעהפרייסיםפרציקלומהרה'רב,שללימצאינסגדלוכבדרז tMוינ

ס'חתס~י~י ,חילינבירהנודעסבררינשוןייגפערריב~ברההערצ~נפקודתתחת
עערפלקהשרופקייםכיס,עסעטררייגדורגםהיהידוותחת •הקניםשכע

) 6Ierfait (, בפש,~ריאנשיםצרפת,ממברחיאיי~אלףערששביסא'יו'בייו,גם
הצבאשרההיאוההערצ~ג •~להבאויביהסיעשרתכקףולחיטי 'Sp ~ י~.~ש
הצרפתיםאל('וינסמ~ניפעסט)מ'חמהתעידתוישלחהמברחיםלדברינפתה

י-ע..דביתראשיעלנמרציתונאצותרעלוסיריתונריפים,חרפיתט?אה~עידה
הד~jכםיהצרפתיםכלדעלהאזרחיםח.יל~באותעלפ~יז,יןשביעלעהס,
בלבית!.'הדי \ש'הבת ~תי~ד:iההיאהת·נויהד.דברידח.רשההממשלהכסדרי

יבקהואשרהרחשיםלהסרריסבםביססהצחת.באהנתרוח 'אשרהצרפתים
עוזריהםכלועלהמברז-'lיםעלבםבערiגיחתמס "יהררירררןך,ותכמשטר'נפשם
היעקביס ,ערתונראיתזרכס,מאנושולתשביתל~ליתםא~ידם,ןיגרםןותוטבי
ו'הפילדייהמלךלרנלי,עמיקהשוחהלחפ;ר jרצןעתאזסצאווקצפו,העםןעףאת

 ,צרפתארץעלנשקפהרעהכיהיערראשידבריתאובשסעםנצח,למשואות
ברעטססעירם~זריילע,סעירהאספסוףובניהעסדלתגדרדילפאריזוי,ראןהt.ורו
(ג~לעעדענשקל~פעו) '~~: יך~~~~_וומצחים,רשדדיסגדודינםהחוף'עריויתר
אתרילמדו(אויפשט~נדםק~םיטע),פריציםגlד lבית,יכיננןפאריזה;אליםה "קראו
כסא-להפוך ~רכ:rע_הי'_למלחמ;ך,ואצבעותיהם_ל.,רובפאריזמרגשייושניידי
בעשירי •נפשם rJ ~ככלחפישתכנוסה~~ל;ףדע; Aעלו'כונןבצרפתמ'וכהה
 ,הסגדליםמראשיהפעמוניםצלצליקרלנשמע'פתאסהלילהכחצותאיינןטסחרשל

ץtירוניראעציםן;;זמווהארץ,'עם n:זל Qאדםרבבותותררעתים iPךג;וjכולרעש
להסיוהריז),(ר~טההמועצהכיתאלדרכםראשיתרתהירקיה,ברחובותגפ~ר
רחיבניהעםאוהניחדשיסאנשיםתחתיהםילהושיבמפקודתםהיועציסשריאת

השראךחמל,ןהיכלאלנדיהלהמולהבקןלוירוצרמרייןכןיאחריוהדריר,החפש
טריושחילאבשימאיתתשענםפאדיז,עם 'י!:ז~באיתעםט ~דנם~ 'שריה
נמנ~םילאההם,והוגמריםהטירריםטיל~נםנביגעביהתיצבוסח'ן,שרא
ס~~טמעלליתאדעדנזoקד~טעז)(העם 'הבואוכראותלמהך,חיכל'ל~ת~~ד
תייאלהורידמומיתוומחםרנפשן,כלבילככןגנלהמרךכעד i ~לההתמרכיכ

חשקיטוזת (Jערמהכדתערמl'ייעץהוהסעוצהכיתלאחי~'יירקואשואלחבדם
~ r 

; 
i • 
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ריהיזננרכוהעםחיליצנאותךר~ח~ה~, lעליןקמןבררךובהיוזויהמחומה,את

היוךהיךוחהמווהזגי"היכלאתעזביןמרביתם ,ה~ 1!רח~הייפוצוכמתעתעים
היכלבחרמןז'קגלם~ז:ייייתנרגדיליס,תיתחכליויביאירימחררנגרש,כיסיס'~ר
העםוכלההיכר,מנדאותבכלזירוגיםסלםכפרץפרצוהכו-רוניםונושקיהמרה
 ,השרהופיעאזעליהם,ממליךלוררייגאתלהסירוי·~אלי.קולםבמררםהרימו

רי~ה~ 1':9לר,החרררתהרעההחרבמפנילומפרטלהחישבמלךבנ~ץרזזדערער
חטית, iשלטובעתשם;גtזרהלבקשהרעך (lביאלביתרבניכלעםמהיכלרלנ~פ
השריעריםערוםכיבהאמינהההרא,השרלעצתרשמוע~אנחהמרכהאך

בעיניםחמרכהלפניר~דערערדת,יצבאז •צרכידהמלךאתלהפגירןמנמתו
 ח~ר~.אזקטו,רנעערדכי Ijתואםהם,פפוריםחרגעים !"גכירה :ו,!קראניצצות

המ"כה,לבבחדריידדוהארההנמרציםהדבריםבאיויםציל//,וכגיך~ז:וגםהמלך
'~רי_ער tביתאלויבראווימחרוהיכלם,אתוכביהםיהמלכחהמרךעזבוכרגע
כיהפחת,אלל Sי. 1חפחד iמנסיהבה _ ,ומסתררומחפהע.זרמירםלכקשהעם
שםצר,רישברכחדררבניורעיתויאתארתרויטגירןנזעמיםכפניםקכלרהוהועראנשי

היכלר'אתהמרךעזבאשרכמעטרצופות,יהנהשעותעשרהששמסגרעלסגורים
הטלךאוששוסריאךההיכל,בתיךויתפרצן~צחתמשוגהלהשתרבבהעם;ספו

כה'~מעריחישוס,ייגרמותכדוריעריהםוימטיררנשקםבכרילפגיתםהתיצבו
חמוריםחמלךחילערהעםראשיהתקצפיהוער,ביתבקרבתרר,ו~יס.ק~יקור

ישיבוכיחירואנשיאתד~ותחמרךאת;~לצו lהעם,כניער.ית 91חציםזיקיס
לאסוףראשישימריאתן'צובקילם·זtוטעה~חפז,יח~בחלזהמלךע 1 ~ך..זידיחם
ירעיאשרכזנעטכיח, 1נרלtזךגויקרישםלטכחחכצאוקם T:רז:ייובזהידיהם,

עליחםעירמחטטירחסלךמטעםאסוריתההםחילאפשיידיכיהמתקוממים
כהיכלפרציראזרב.מרננחםריעשומשחיתיםכארייתעליהםחתכפלרמרת,רשפי
כחמשת •המלךס~לרתכל ~ל~נ~~_האוצררתבנבז~השללאלזיעטוהמלך
עברותביום~רצח,המל,ןראשסשוםויאישסארתשכענםונהםאישארפים
החילגכוריאמונהאנשילכלופריט·שריר·היחולא .חפריצים,יריבתגרתהחוא
אתלהעבירחהוץמשפטהיעדאנשיהיציאןוכהכהוביוסלכם,בעררחמואשר

ולשומהםחרבכיתובניהםרהסלכההמרךאתלחסגירקץ,עתערמצרפתהמלוכה
י:ז~ש::זר Rכש j ~ל~דרכיהם,פיערהעצריידשחמלךבואתיחנךסשסר,עליהם

משפטיםישיטויאשרלאדרהלמךמשפטאתיןציאיאשר(נ~ציזזנ~רק~נירענט)
הסלךוכ~.יאתההםהעריצים ~תכ;~מהרהעריהנההעס.לפניישריסוחקיםודינים

't ונניח.םהסלכהt סאר,עזמשמרעליהםייתנוהסחרכביתהמיך:~חדתj חשיטרים
ירימחאכוינאצום,דר,עיס~םתרמירים,הכעיסלםר,חםאתועצכורם~הנפשעזי

 • • . • '. .ז

עניתהתענןכה •הם Itפנאתולראיתרכראאי'זtונתנוילארז,לחםרמעה,לחם
 ':: _-ןךמוארריםד!גריםמחירחםחסותגאלםאשרעדרביסימיםברראה

אנשיהקישעלירtג,ממיךרולדןןיגאת~רפתים יר~;~אשרארחי §-682
ערהד
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 ,במיעזהחזרקאשר,ר~~נדגםהיהוסהם "חדשים(סיניטםערין)סגניםהועד
סגובסעלת~לר.!קםסכיניוכלעליניראכנסרהעז )*ז ~זפב ~דךהניר~נדים,
(אשרהחדשיםהייעצבםבידינםהזההסגו.בידימיניסטער)(ילסטיץהשןפזפים
לאןנלעדםצרפת,ארץכלממשלתכאהקרנים),לה~ייקוחנזיוקתםהתנשאר

אנשייקים'ורפוחזיםגדידיעידנספחןועליהםרנלין,יאתידיואתאישהרים
הפיצןההםמשחיתים.גדוריהארץלערוץאןותלאנירהויהיי,ררממה,דמים

ככיתשוטריםלהייתדםושאפיחמםאנשייריאתמלאוהכירה,כעירפלצית
והאפרתיםהטלךאחריהנוטיםהוארחיםכלעלעזה ת;לj~ 1~מ(פ~ליציי),ח;ה~זפט

עליומשךאשראישכל •האסוריםתנבייושליכוםכרזלכככליייאסריםעוזריהם,ו
ההםהכתיםכ'נמלאוכיעדכלאים,נתיוכתחויותנאשנםיסנצמתחשדכו

ניראהסןמהעיר ~ל~דr:בכעיניהם,זאתהנקלהיתהי •למזתהחמכיס~זסר"ם
הממש'הכסררי'ה~אניםהאנשיםכ'אתאחתבפעםיל~~דלהשסיד:לחריגמאד

ראשיתיתהיהאדמה,פנימעלאחדכאישיחדילכ'יתםימותלהגסירסהחרשים,
אמינלםשבועתשבעןנלאזt-ר tאהכהנים ,עלדםמלאהחבובלהתנפלדרםכ

.ארחיהאפוריםז-י iןכבהתפללתנכדג'למאלתא;תםוירצח~החדשים,להסררים
כ'אתולהשמידלהריגכי,-יהםעיןריתבןכ~ח!ל,כי ם;ם~- 'אנשילהםשכרוכו

רסיהמלאכתםעשויאההםוהדכצחיסהכלאים,נבתיהנחבאיםהיקריםהאנשים
נשכעןאשרשופטיםור'נתההחפשומהםאישעשר.שניםמדםחרכםמנעיילא

אלפיםכשלשת(הענקער).יהר,גים~~1ללםהיוויתרםיצרק,אתםמשפטלשפום
סעפטעמ~לחדשהשביעי .ו~עדהשנ;מלוסאזנרצחיהיקריםצרפתמכניאיש
פעלכעדניימיייםרנרטינשכרלהמרצחיםשלמיהמועצהביתישרי •נער

• T • --

 ) l(פרינצעססימלכיסנתהכנורההאשהנםחיתתההםה~רצחיםהמוןביןכפם.
אשת~נט~ניעטערמיםהמפארההמלכהרעיתעלל ~כמ ~לס Wנהנידעת
ביתדרךהסוטעלפריציםנררדינשארהנרצחהראשואתלוייייג,המלך

המלכחחליןננדהראשאתויניפישם,אסיריםיהמלכההמלךאשרהאפורים
ייעכריכצרפת,רביתבלילותגםעשןפאריזשליטיכמעשההרעיט;ך-.לכעביר
עליליתעליהםזקטואשרהאכיריםכל ~ויהרנו'אשריםלניתזא~י~~םסכית
בפאריזהעםמישליעשוזאתיעידיחאפרתים-.המלךאתןף:פדוידםכירבדים
ל~ברהפרצים,בעלירמעיםזרעידיאתלאי Qכי :כצרפתהמייניתעריובכל
מבתי~~תן lמהרייהמהמלכית,דכררשמיבהם ,נמצאיאשרהרכריםכלאת

פאריז

בצרפת.המררמסבימראשיאחראקט',ו l/בכ 1759תקי"טא /Iהבשנתבךלךדאבטאו )*
רעם.בקיייקולוכלביאליוטאגתנים,ז }oירב~נכחכנירכענק,קומתרםאז'םןבריאשיא

תי:ווכשחוק Iכמרברביעניםואכזרנרחשתנפשכעלאךצחית,מרונתלשי/ואיוטחכםאיש
רר,אבעס"מאראטמילישרלאישעיינחשכזאתיכבל ;איוטאלפיעלמיתובשפטלרחרץכעיביר
סררו.ואנשיבבריתינאמ!תיתהיאביאן'התרעתכעתנחריתמלביררפ.יציסנוטיאיפיערע
עליןוכשת Iנעיר'וו'אשתהוררתואמןבלכיניםסןתאכהרגשיןר\ד\ר\וראןהניןסחרוניצר
כםע~ניעריביא;סארעצב J"'uד Iיריבדמיםלשפוןבפשןתאיתעליגונהסדוכאוטתו

 ,-בנפינפשר j&טר
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המ'רכהעלרתם.יחש טך:~.רכ'כתרכ' ,ן~ Tיב'.צי~וכלהיכ'יהוםכלפראיז •
הדםראתלקחומתישככררהשריםהמ'כיסממצכותרנסים,האפרתובעיתעדל
בצרפתהייכיארחיודיר.~דעיאימעונהם,מצריניםהיראשרמע'תםצירנייאת

 rהאר'יושבייכלר'מופתיאותהיוההםהדרבים •קדסב~כ/יואפרתיסלובכיס
וממלשתחפ·~יתכנסיההתכוננההריסותהעפרועלמצרפתהמל~כהתטהספהכי
זנוכלסעפטעמבערלחרשועשריםומאחד •סעפטעמבער) 21 ((רעפוב'י'~עם

רלפלני 1!1שעוד ר~~יאפחישתכנסיהמנהגיפיעלהעסאתינהנהוער
ולבעב;ר !גרולרער j·ימקטהעס 'לכלאחדומשפטאחתעבר~~קה י~'~ל iן~רו

i1 לומשפטחק:.:דכרסיערהרציא·וזכרם,בשמםגסהצרפתיםכ'אתת 1~ו"Ip אר
ביזה~כדילאחרכור fם ,Wנעורי~נוולא(ניר~ער) IIאזרת nכשםאחיואתאיש
ויתמבכרגז, r_ך;רנעשה,אשרכ'אתשכזעטעעטי ~פ ~לולאי'זtו-.איש

םןה~פשיתהכניסהאתלהעכירמצרפת,ההםהחרשיםהפרריסאתלהשכית
אךומעתו,המלךאתולהצילהראשוו,ככידהאלהמלוכהאתלהשיבהארץ,
היעקביםכינאמנהידעוהואנהמהר,מעשהזעללמשפטהעירוהןהועדאנשי

להאללנאדתוכר"יכעליארהכייrיכרם pוינםנ;דקפטר,ו~כשיעןהולרמוצ'~אים
כ~ררבכפםואתותפשוהעזיםאויכייאונפשן,אתלםלטלאםעריק~םשםלנסיע
כתסיבחמשכיםישברצופותשניסחםש ~האפורכביתויאסררןחמלחהמשבוי
נjריסדנ ~יירל ~טי .זזלםיץרכעימ~כדענכורגכעירהאסוריםבנתיעולס

כיכצפיתושםיישבלאמעריקאייבאבאביההיםירדרמשםלענגל~נך,עמיר Tפ
 •כניהבשחמתלשמוחאליהי't:וובואזלצרפתטוכיםימיםיבואועיד

~ 

ב l/תקנםשתבהעםר 31_יממשלתרתתנצרפתחחפשיתהכנסיח 4 •
 • ) 1795נער $t~טעד 1792כסעפטעמנרעמןתקכ"העד

פיעל~כחרלק~כיוענט-) tt(ג~צי~החדש.היער iהמרמשפט § 683 .
אללברהעםכניל.ניתאת פtt~ן_העליןנהעלהיתההיעקביסיירדעות,רנו

שיביסארהעם,וממשלתהחפשיתהכנסיחהליכותאוהבייריעיסאגשיםהיער
נפשם.ותכונותלכבםרנזכזשתויחסלך \:iבגרמעהןאישההםהנברחיםהיר'~ינים
בצרפתלכובןע·זבכל,?ררגוגיר~בךים,ב'ט-םהמרכים(געמז:סיגטע)הביניסאנשי
אםעריקאככנסיתאןקרומים,בדיררתהיואשרהבנסיותככלחפשיתכנסוה
ונחתבשוכהאסכיועריצות,רםפך t ,)·בלןורעש, tjןאובלאאונית,הצפי

אבולאטעז) tt(רעמ~קר 'העםורמשלי ) j(~ךוק~לעהעזיםאזלםררעת,במועצןת ..
הסדריםכלאת tולנתן'לנתושהיסים,כלרערקמזמתםוכליהם,שסעןראל

הארפתיסכלמשפטיאתרלח'~אותכרגעהמרוכהכסא ר';~לאתת,כפעםהי·~ים·
ןגרבינו.ה .tfז:ו םי;sל~~~ע.ייעלגרורים,ובמוראיםנטווהנזרועאלהרכל ,ו~~?
כעםרחיהרהחרות,חדררררוחהארזחיםכלישאפןפיהעלאשרחדשהכנסיח
ז~ת ~שי~~ !iחחםהועזים •מאוהמזנכרלכאיונקטוכגריל~רל, 1t1~ש ,tiןנ~
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רל~יל~לiכ~זוrכםהעםבני.הרס~פילירםיסייםצרפת,אזרחיכעיניהברר~נדיםריח
ליםכר\ם ttהגיריודיןכאשו •וק'סהלתרפהגיר~נדיזע.םהיהכיערקרבםבעפר

היןהויעקביםז.כעלה,מעלה~"~רתםשיאבחנפ'זlועזיזעל~כןהמררנה,כשפליים
יעצימים ,רביםמרעיםקהלעידנםילותיהם,.על:בכלויעזרים םיר,~~~זרועם

שיבבים,אגשיםהייאליהס,והס~ספחר )*ם~נקיל~טטעזן) ffבשםהנקובים
וכעזרתםלטרף,שואגיםכארירתלרםוצמאיםכנ~יםעןיםורמרריס,פןשעים
אנשיראשיעלעופפהוהארומההגרילהיסרכהירה,ר?ההעזים,מפלנת~כרה
נייויילמשפםאתלעשותהיתה .ההוארזו.דשהיעיירכיראשית •--ריבס

P ~ כeרמררםהמלךאתקואר(כזעטtכיחייו,בב~ר~סתדא'זw. משפםM היהן
חרויכ'אתהפשיהםהםשאילהוברםארתולחררידמגמתםוכלק~פעט),

רביםמכתביסובתוכהברזל;ןת ljיימצאןכקירייחתרי(טילעריו) 'חמלך .חיכל
יסבויתעסטעווייךקיפראתחיתההמלךידכיחשבודבריהסמרז.נצאאשר
אשר ..החישיםהפדריסכלאתמשרשילהפךמארציחעםממשלתלמגרצרפת
הבטיחחמלךכיהחםהנסתריםהמכתביםפיעללהםנרדענםחפריצים,כינני
מיר~בזcלהוש(כמןהעםא~פהמשריאחדיםלשריסכ~רירבשrודלתת

ההםהמכתביםפי.יעללאירלבבימזמןתאתלחוציאלןיעזרילבעכןרירמעיי)
נפןשאתיישובארצובעסוהסין'' ד~~-?גרכימשפטםהזעדאנשיחרצי

ולחשסידי.ל;גלעו'זlואפובואפםובחרותיקיסי,גרבמהמיריתןלרפ,ילםלהשחיתם
חקיובליהםלךאתהרג~ללהיציאייחייטיקירםבמריםהיעקביםהרימןראז

ויכריעימנכםגביבעבילפניהםהתיצבוהגיר~נדיםאךרו,מיתמשפטאסודריש
ייררשייחקריכטרםכזההבכודמ'ךרםרשפיךימחרייכרהירבחזקתאותם
היעקביםהתרצןעיניהםרגזראה.יהנהעשהאליחסהכאהכצעקתהאםהיטב

ובעשתימ~קל,משפטרחיציאעזככיהתרךבסתראךהנור~נךים,איזרמעיהם
האסוריםביתאלהעיר~יך ;Eאתהיעדאנשישלחידעצעסבערלחדשעשר

ייקראהמרךארבא:הפקידלפניהםבמשפטילעסידלביאהמלךאתלהעיך
בשעהבמשפטהייםינוסיךק~פעט(ו'ידיייג :לאמרחיעדפקידתאתבאזניי

~עםיכלכענרהיהפק~ךחמלךנסעכואחרי II !היעדביתי rt,tאנלפניהחמישית
אנשי ~י~שםאשרהיכריאלבואזעדיגדופיםביזעלייןישפכןהמלךאתחדפו
ייתיצבחמשפטJ;יאאלהמלךבאשקטהיבנפשרכבבמנוחת •למוב CIיז.כ~היע;
צרפתנ!ם !רידיייג Iב~ררערע-(הפר~זיךענטאליי)-:יבד Iלןדוז"ג Jו •שופטיולפני

אתישמעאזנך,נאהטהועתהודיבך,משפטךלעשותחפץ;היעדאיתךירשיעי
 , 'Oהחטאכלאתוישמעויקשבישבחמרך ~ II !ב .Yק' J::ןבזהנא~ב :עיבותיךדנרי

אויביאלבסתרידינתןהואכינפשו,כמקשיעריןטפליאשךהרביסוהפשעים .
 'היימייוזהסרד,הקשרלרגליהעםאתמצאואשרהגדיליתהרעיתרכרצרפת,

וער .

""( ) Sansculottes ( ךזראצרפתנלשי!פתרינןI ניכ-נקראוהזהובשםשת,שיפיIרו.ע> 

 • •לרוחםמ'ג,צוו iא'אשרה·ג.ז\סריקאניtב

l ' 
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ובנחתבכבידנפשראת~ה Iפניו~ויאירחפיללאיהמלרתתרלנה-.ראשיעול
עלהתפלאן .רעתובמקשי bככינודמשנאייעלייחtזיא~אשרות,טאיםכפל

ביושניתויעכור~לאד,לבימ.השיכרהיזאתבכלאך •מענהמצאןילארבריי
יורדיםבדבריםולחפחידן.דזיתו bל:פפואשרככלביםנפשועזיפביםעזיהמזו
המפארהרעיתימהמלכחהרעדאנשיאיתוחפרידווהיאהההיאומהייםכטו,חדרי

~~ים Q ~בדדוישבנפשו,מחמלומאחותיעיטמתמרימכניכאהבתן,הרבאמבת
 •~לארבביתתמידעלה~יו R lאו }ftאזני,~שמעהצורריוהשורמיםקילהשבי,ורקבניר

אנשי Jביעזהרמיכה~רצההועד,ביתאתהמלךעזבאשראחרי § 684 .
 ~ההואברגעמותמשפטהמלךעללחרוץקולםכ~ךוםתרימוהיעקבים :הועד

רתתצדקמשפט,ראורהוציאוכם בר?-~ארצהןדבריהםtישריכוןהגיראנדים •
גםעומדתהזאתהזכרתכיישרו,עליורחגי;לימינןיעמדואשרמליצים;המרך
רולבחור Jדשירלהמלך~tיוואז .-כמוהובכבדלזנלךגםימהארץרשעילעזרת

 ·טר~נגב~םהנורעהסדינהמשפטיכחכמתהחכםבחרב~ישי~ר,ןהמלךמליצי "
הנכנדהישיש,נםםלכונפשאתהצילעביררבמנגדנפשןיך.להשלהתנדבשעה,והוא
אתןחדשכנןדלבעודהמלךלפניהעיI!כ-~םהשריםאתד )*~הל~רבוהמהלל
 ,אתמרכו'אתלעבודנפשוב;i~בתהתנדבכחרפה,מפניוהמלךאי~יפטרואשר

הארההישיש'םושניההיא,נעתשנחושמונהשנעיםנןוהואהזאת,העבידה
רחרשבשבעהלהםלו:י~רעצעזעדהמפארוהמריץהצעירהאישאתבחרו

 •הוערביתאלומריציוזרמלךנקראדעצעמבערלחדשובעשירי •יעצעמבער ,
 •פטים z, iז+המושבחדראלנקראאשרעד 1הראשןכחדרהמרךה fז:ירכזמו

יגינוורסןבבדמעותכליועיניונחומיוגכמרוכילר~ר, 1jכנו:~רראזב~הל~רכ
לשינויכצחותהנמהעל.רעזעצעהתיצכאז .לז:יכדלשונודכקהנפשיורמירית

ראתצרקתותאוירכחהמר"~רחותאתה f-וי!נגיריםדרנידעת'?מועצרת
עירריתוהמלךעמדואחריולכנ,חדריו'ירדיםניקניםנדנריםמשנאיורשעת.

ברורה'בשפהנופפותעליהםוישםההוא,הנעלההמריץלדנרירתעצןז.כןתעז
הרעהכלתחכנרכיל'ו,להועילולאלעזרלאאלחכלאךאתמ,~רסי tQיק~
כלאוביתאלהמלךשונאחרי •חרגחליוסויקדישוהןהעזיםאויביוסאתאל'ין'
~:אגורמעיהםוגרורי·היעקניםחנר •הרעדנניתגדילחסרינהשביתפרצה

 :קולםב~";ים ·נתבווחנריהםרחגיר~נדים t!ולירוויגימיתז.כרת II :טירפיםכאריות
יחי----------

ךר.רם 17:ג 0 '''קתא'יחוכשתנכפאר"ז/ 1721תפ"אח'יאכשנתנולרמאהלואכ )*
חזאתכמשרהפארכהןאשרשניסב"חיכמשךהמסקשריככיתראש~Iכרעזיזענטלעמית

כתנגסהארזועםערוככריםרכיסמסיסהעמיסיאשרערחמריכהשריעםכחזיחןרב
'אנשיאתלערוץהעריציסקנואשרחאסוריס~ריחזההרכראזית-לערכיסספריס
 1775תקיייהח"אכשנת • 1779תקוייטח"אכשנתנרפסיחחסהיקריסןרם.Iבריסהרמסו
י~יהחיכןחאריאךכפנקהמליכהבחייכית(מיניסtסער)למשנה rהטיילוריייגהמוןנשאו

חמורריםוראש'כשחיתיתהזההישרחשרגםנלכדנצרפתחמרדימיבמשך •פנייל ,zמ'
רצצךאפר~לב Uכ 1793תקנ"גה"איבשנתהאסוריםוביתאלזנכרתינתוןאתדאתיןישליכן

 •הגןיריטיניבקודיםרןשאאת
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n הבאמנים,איהביוערהמרךנפששרטניגבריהזאתנפעם.יאך ו/!,הסךליחי

לחרשעשרבחמשהנחרץ~_ז~יםעלרכראשר םי~~בij ~rיעיתחמשפייעל
בעליכי ~ררתסיסהישרהסלךעל~,ךתסשפט ) 1793ג( uתקנה';אשנתיאניאר

 , )*עעררספיענ ~ר iמ~קם:סיל,~המליץהייסדבריהםראשיאשררהה
 , )***ו ~הט ~jל ~~ו:: _השךו,זזטנ ~דהנרראהאיש )**סט 1 'סווטהמ~רי'יז
בכל-התאמצרעג~ליעטאזרחלשםשמןאתסכ iJאשר-ס~רלע~נסיהחשסו
כידם~פםצהצליחכיעדהםל"ארהכיכלעלרפחדאיתסהלiךפילכילםזכאסצי

את~צערלאתחבררותיהםבכלההםהעריציםגםאך •הסלךער~תלrז'~יא"
נפשיתכדיניהנחיגiכחוקאתהועדפיעלל~ tpכי~ק.-ךס~לרליהזאתס,זמתן:}ח

 ,ד~~ים iJרד.נזישלשתאיתי:יזב~כ~אשרעד ת.י~~אישהרשיעלכלתיבצרפת
מכרעתאחת.ךע.הגםכיעדהדערת,,ריבפ~עלגםלהרשיעחרקעליעמלירצרר
-לרדרייגוהישרהצדיק Jהמלעלמרתסשפט~חרץןככןהמשפט-ך.טאוביכףאת
ריגלמשוסע,ייעוהיירגוהזהדמיס ,משפטאתשמערסאהלא.רנ !עשרשה ttה'

 ם~;~שראתיהמלך··~';יכזליצי •-עלין~גזראשראתהמלךיאזבאתרבה ttורא'
משפטאתךiרשרךהיעדלפנירגחניביהםייפילןססנת,מלכםבפשאתלהציל
היהלאשימעאךהעם,אלמהיעדהמשפטאתילהעבירמעטיסיסיםעןדהמית
תפלהכלתחבהכלמשסועאזניהםאתאטיסו ijחדשכתפןכיהרעד,אמתלהם

להמלךהידיערי~בי~רלחדשובעשרים'.וצדקאסתדרכי 9ttiוקי~ך~מרייכל,
הטלךיכבילהמלהכ iרשייאזבתברגס ,ח~eז~יוכלחסררבייםהואמיתבןכי

רברא' •יהלרךישרנלארכדרךראשסעמלי.ל~Mןבטרםה~לךעםלהתראותואחיתר
בפשיסחטדיוכנייהנככדהרעיתןציאירעלהמלךנפלאיךהחזוןהיהרחםריד

l אכאיורומסרכים!ימיםהמםבפרדאשרארחיהיקרחאחותןQ התרפיקודכריםר

טעיניהודסעיתנחריבהריפרצואשרעד iההיהעדינןתהטהרריתהנפשיתיחר
~ןכרןההם,האכריםריחסערתמעט.דשיך Jלכביהסחרריןםבגמת~אנחית

חםסריאהוביומזריעיתבוןזקהנפשיאתהמלךנתק iכיארחיאחת,כשעהיחר
 u-!המחרכייםנ.תראה/עיר I :אריהםייאםרעינרכת

• tj8:J § תקנה/יאשנתיאנרארכ"אייםהיא-המחרוכידםII 1793 (ג ( -

את 1כ

ורי(רתה'יכותיי'מידאראס.בעיר 1759תקי"טה"אבשבתבן'ד ,רכאעםIכיעררע )*
ממראלחייתעירןאזרתיןככחדי 1789ט IIתקמא Iה'יבשבתכאביןו(אדןןאקאט)מו,ץןיהי

בעללאזו )טכ.נ,' jקאבן (הכלל,ביעדלחנרבבתר 1792תקב//בה"איבשבתהעםובןעדמקימם
בכאזרייתוישתתביראוימחבלמשחיתןיהיהזעימהובפשוןעריציתלכיזרו!ע'הרוטהליטו~בי
בגללהעם Jיהמןרצןיהיחזתאבכ'אך •בקייסדמינחלינחרי iן~שפרושריייאתהמלךאתלבי

כיהראץעמיכלןראורשעתיקץמריםערעלהאשרעד Iיהדלןךהחןפשא'דכ.מרצהאהבתי
 •התייםמארץלהצמיתישרפטייאלידןיתבןרהשתיתאךמזמןת

ה"איבשבת I(Niewre Decizo (בעיר 1768ת IIתקכא Hהבשבתבן?דייסטט IIס )**
ליייעזירראבעספיעררעאלריתהברהנ'י,.ביעדוציראיסבעבגלילננחר 1792ב /Iתקב
 •טנההנצא;ארתםי'תתהצרפתיםאתינפץ

יהה J!178תקמט"ת"איבשבת , 1756ז IIתקםה//אגשבתבילד(קןטהאנג) lקיטהא )***
 jכיארתיהמחיקקיםאספתבכיתלשכתבכרתואז Iבקעררמאכט-פעראברהמשפטבכיתייאש
 •ערמיםיזועהרמיםאבשיתנריןבכללחבלמשח'חאישייהיהבללי,ןערכבית
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יכה 'י-'כוביןשירח, iהיפניוישפיךםם;~כ~ןהטיךקםהארץ,עלהשמ'~כתאצ
הס'ר,פ:רדניתפתחיפני,בצביחחי'אנשיפאריז,נחיצותחומ'חקולנשמע

הוכאןהתיתחכייבו:!ם,תרועתאתשיפרינקי'כחצוצרותיחר:ךריע~י-גםתנניס
 •--הסידבאזבי·הניעיסוסים.פרסיתושעטרתרג jחםןירעשופנח,ככיצז.נר

תסרייביתרלתיתיבדי',ח'יךההסוו~אוזקי'היךכבק~התשיעיתכעשה
סקרםא'המלךאתיקחתכאןחי'אנשיורברעםס~נטעררעיהשרבפתחו

 ,ברכייעליירכעריטהרא'יחם,המ'ךאמר II !קטןרנעערד'באחכו aהסשפט,
א'סענט) totטעסט 1פקודתוספראתנתוכרכייעלמכריעוכקימי , Iחאלויתפיי
הנהבאתי"לאעזרת:ענהיחעריץ 'הפקיראך,ע'ין,חנצבחעירספקידיחאר

זבידהספראתאחראישלקחוראחררנה וr!ה,דגאלאותךא.להיציאםכיישרתך
כפתר~תקיהחיאונרגערםול"ארמ II !רנרכחלכרייעתהדבר,ר~רסב'יהמלך
דרכייאתהסלךנ:י::דנדהלפניוא"~ריחכהו.המ'ורססעיהםיירכו::זחמ~ורג'י

רוכני~רשיסזב,,בעבלתישניחמושיםחילאגשרישביטפ~טער) 5(נייומעלליו
עבריבשבינצנימזיניסמלחהמאנשישודיתתשיהעגלח,סבינותנסעןפוסים

רנדוריתרתחכיל~צכרהעיד;ונותרבכלהמל"עג'תשםע,.כרה'אשרר."חרברת
אלח'כרהמשפטרניתהיעדרמשרתיהחיל~בארתרקאסנם • 'מרתסהאבשי

בבתיהםישביפ~ריזאזרהיוכלהעםייתרהמרך,שם ח~ו~,אשרהנוראהמקדם
רחיביהנכלשדרה~,ךתדומיתחחוא,הנוראחרצחאתכרם tבמאדבנחרהינ~שם
למרנרדבזמונחפכהעם,דכנותתשראותוחמלאהחעליזחפאריזוהעירקריה,

כ~שריחייההוא,היוםער~כנהאשרוהעבנהההיא'הבוראההדיזכיה'ןz,מטה,
הזה-.האייסה,רצחררג'יההיאחדמיםעירע'תבואנהארשבוראיתירעותאקין

חמטבח ת~~ישם , XVלודוייגבקעתאלהמלךעגלת-הגיעההעשיריתבשעה
ארתו),iדמציאאשר iגוירי~טי ,הרופאם .f17(עלגריליטיכ~הבשםהנורע ת,(~הי~לי
ההיא,החרנהמקוםאתסנ~ופרשיםרנריחילאנשיאלףעשרמחמשהיירתר
מעלותעלויעלמהעגלחירדרהמלךכפתחח,המרךבהישבאשרהעגלהדרת
מפשעהיאחףכיחיידעתמיםצריקכאיש Jבכןובריחשקטבלכהגזטנח ח~~
אךכגדיר,אתלהפשיט·ןיואילרנןהו t2(הענקער)t:זים iJ ~ .fאמום,דנקראובכפו
אז' •ציארראת ל!-~ tבגדיו,אהרבדן,ויפשןטמלכרתן,בהירת 1tגQהניאםחוא

 :;יארמהםלךנ~שכ'איהםנחבלים,יריראתלאסירויחפצושניrכהטבחיםסביהן
~גשאז • aבי-תנעיאיאך~ויתםאשראת ~שע_.- !יאסרניאנוש~עיז~ל /1

עדקדים-,,.חיוחמזבחהעליעלאשרקרשיםצאוכינאווכור I :לוויאטרהכהןאליו
כומאתואמצהנאאשתה JJ :ריאכרהאסוריםאריריראתהמלךהו'ט-יט,;;רגע

אתרםנקירוירברקוממיותהתיצבכואחרי u !ושמריה~נעתהעםהתרערה
החטאיםמכלאנכי~חףכימשפט,בלינספה!חנניצרפתים J {האלח':הדברים

~~'tהבא'לכרפילחאניחנם,אדי.';-יעליטפלו רגt:-מות,משפםעליחרצןאשרים
ע.מואתהצרפת,ראשערתטפכן,א'זlורהנקייםו~ייחילורכררה'תפלהיאני

אכד
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ואסנטעררעהארורים,חמירריםקצפןהאלחהארחוניםלדנרים 11 •••••ואים;יא~ר
נשמעירא-המרךירבריהחצוצרות,כרויריעוחגף~יםכרי~עיזמןכרגעאות, Jתב

רטבח,ויןבי'וחןהמריאתהבטחיםתפשוהחיאןכרג·ע •~.חכאיי'י Qוקי'עיר,
 U !השמים:ע.ךה :הקדושלורוויג jב~ל.ה II :ויקראהמ'דלרגל,כעריגהו

המתגוללוהראשמעליו,ראשואתויסרהמריצוארערהמותכמ',הגרזונפלאז
 j:ר~ה lהםליראשאתהריםהטבחיםאחר ,המטבח ת~~ערהתגרגלבדמים
ויחמאושחמהתריעתהריעןשםהכצבים 'וכל ~ Iשמחהענוהכקיר iההסולעיני

סכיבןת-~כל~ר~ lי;בזז~רקדיהעזיםהפריציםוראשי II !העסיחיחעם!יחי nנףןירקאו: .

אךיב,בכ'ויצחליוירובו, ·וגיל,~ז.ץז.iחדתכשכוריםויההורלןהמטבח,בתזב
הלמךרמיעריחיר .~נל,tז~דלינלבם, .אלחיסיראתגעה tאשרהצרפתים

נפשם~כתהבמסתריםארץ,עריציהמרצחיםכרעשתtז}פכיאשרוהישרהצדיק
 , )*- .והנעלההיקרמלכםעלרממפסךספדןשכיתס .Qוכחדרי

באןת 7i::כר~רצויכהכחדבין • )*~' ) Dumouriez (יעהר ~מ ,ר § 686 .'
ג!םאתלהכריעןמזתמם ,) Cbampagneש~מפאבג(אל jעלמז,tטהרינג'פרייסעז
וברשעתם,בעריצותםעולרואשרעמלליהםעללהםנרמלולשלם 'תחתיהםצרתפ

עבשבמלחמות iה.ס~יז 'p:ה~אשרמכרויגשויייגיזiערצ~גפערריב~נ.ראך
כמלחמותיווררכיוולח·שבראט(ל~בגז~ם)לא~מעשהוכלתאלעשיתיםבזtןה

להמטרההםלהיערליר~לעזרלאאשר.קטביםמבצרים·~~כדרהמיערהעכיר
ש~םפ~בגבנפתייפריץיויציו,עתימזהזנועד iסר ,ryיו l~לנד,לד~יב (iאשר

 ' iועלהמסליתתשינמה;א .מלחמה,כיבה'לעשותתצרחלאאשרהשבהבתקופת

ללחםהרעביםחולישיואבז-ב.חתינמהוארחיתהולכייבער'~ןטף,רגשםעז~~רות
.. ... .' 

שנרן

המחזל'והשרעדיהןל~,עויה,בנייפני'בנפיןלויוויגהיהשנהיתשעש'שיםבו )*
עמואתאהבאשרוישר,צדיק"אישהזהנהרצחהמלךמאר-היהנאמנהעריחןבעקער-אשר

ישועיתפע'ווחובנריבתלמשקית,וציקיקוחסרשםלבבי,בישרתכנןאתאישיאהבבאשר
ןעכיותמפכיותהרציאהאבר.אתרנפיל-המטיםהאיםנביאתבוחמיםוסערהארץבקרכ

שםהאסיריםיבתיהחרריםבתייJוי •ממשיתיארץמכלהסיר(פאלטעו)המענים ,'כיחרית,את
עוהלננייקחןאשרהאזוחיםמשפטיא'בנםאיהשיבהפראטעפטאנטיסאתלטוכה,עיניו
יייגייתומיםאבי~סח,ווגייםהיהיעןרעיניםעבוים,מעודרהיהנפשואות.בכלימרם

טחאןאבותיי •ותישיהטיבאךחפריט,וית.'אךצדקה,שושרת ,אךהיןחיי~ימיכל •אלמבות
ייקרתיכביטובתלוריאמנם •הצייקנאס~רעתםומפניעונותיםה,~תסבליהואדרכםוהעיו

גבורןת,וברעםאריכייעלאפיעבותהפיץאזכיאבותיו,עינותאתגםעליונשאלאאזביחן, iר
רזעלםבתניהילאהטובהיווחוהעדינהנפשיאילם .האדמהפנימעיויב'םמשבאייעיהערים
התבינניילאראיוראבפנוויטאזהיכיעמיבביגםוע,כיבתוךהיה Jכיעיברע.דם,רעה יש\;:ו'
 !אביונקיצדיקא !Jירהרשעים,ואייביירייפייכידיאיתיןיסגיויויעזבוהיהצדיקמלכםציקית

ישר';ניעידיתאכרי Iכריבשחתובשורשארןשאריתכבובכייתרביתשביםאחויעתהגם
עיrת.ימיכילהםיכופרלאאשרהוצחיע'עמם ' Iכנשפכיאשרהבקיהדםעלבצרפתיב
והמיניםהכבוד,וביראתלבבאנחותהזההמרישםאתישראזרחביעודיזכירהייםיער

וברמעןתוצדק,ק~טעלהימחואשרiיקיושיםאחיקברכאלקברוא'עןדינרייןהמינים
 •טובן'ירכזכואתיכרבן iען

 1823תקפ/וגא fl,ךכשנתיימתקאמכריאבעי, 1739ט tlתצא flהכשגתנייר,ימוריעה )>\כ*
 •שביסןאוכעשמיביםכולונרין,עיר.בויכת

סואיד) IIחע I(ייז
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בטוך~ג,תברקבםכאואשרברQובפריהקולקלבלחםנפשםרעכיןאתשברן
אתוילכודעזהבזורימידהתאזרההיארעהובעת •החייסמארץולהכריתם

רו~לסיאתתפשו ~ערסללעקיהשרחילי,אנשיאתכוויושב~רג~נייער
) 1 f(Valmy רינעריהאשכנזים,כסחנהחלחלההיתהואזאחור,הפרייפיםאת!זן

לעשותהפרייםיםtיתרורצופיסימיםששה •צרפתכנכולעוד~~רדץחצבם
רקכיארזכויגזורדבריהם,לכלשמעילאאבהלאדן,אאךויסוריעה,עםפשר

ידיס,וברפיוו ,:tאנו;כלבאחורנזורוידםזזזלהכיוכראותםכיניהם,תוכיח ~ר~~
נרר,ן~רגיזום iו'אאחריהםרדפולאוהצרפתיםווערדיו,לעירוינואוt:וונוד'ו

עםטעררייך~כאןתגם •תושיהעשולאויךיהםלצראם,פניםנכשת ~כ~ומשם
כמעשיהםהצליחולא,הםגםצרפת,בגבולויפרצןהש~לותמארצותיצאןאשר
 1גיעלעבאתךימוריעהלכדפועפ ~סעדמ'חמתאחךיכי •פרייפעןכחיל
ויכרכוהצרפתיםלקראתמאדשסחו jןיןשביהנ~וןעמנער) 6 (יךטליטואת

ומסכלותמעבדותנפשםכחלצםלהםעש~ Tאשרהגדולההתושעהעלאותם
דימוריעה~י-ץכו.אחריעליהם ~מ~אשרהקשה םל~~~והנישז.tףעםטעררייך

 iיקוסטי ,) 1792~קט~בער 21 (תקנ'בה"אבשנד~ה~לר~נךגכוראתוועכור
) Cti.stine ( נהרעלאשרהעריםאת-וכקשתונחרכותפשהחזר~רעו.גדודישר

רש-t-כברiךכ~והדרררהחפשמחשנותאשרהבצורהינץמאיעירויושבירהייו,

כאחיםאותםויחנקורכ,יכשמחתבתריעההצרפתיםאתקבלןלככם,בחדרי
פ~רםזפע,ךגע~דגוהחכםאחד,העםעסהםויהיןומושיעים,כנואליםורעים,
 , iהאר'~רורכלאת כ~~אשרעולם,הליכיתי~ודעהמדינהכחכתמחכםאיש
יכני •החפשיתכנסיהכממשלת~~םלחח~צים 4יכמ~יינץהיושביזעםרוחנתז
צהלריצריחן,יפניאשרוככלדר~יהםיחילוכיכראיתםבצרפת,היושניםהעם

וירחנןיגזואיירופאמרכיאךעז-.דרכהונפשםיבאיו.~אה_י~:ע.דיכאבירים
יצריחיאףיריעיחיל,אלמחירהולכיםצרפתכניפריציכירנאותםזנספנריתיהם

אשרiןר~חאתבמכיניהםולהכיטלשקוטיכלראיככהכי •יתנכרואריביהםערל
להרהיבסרהעוךהוםפיוואשרכאדם,והישרהצדיקרמרכםצרפתעריציגlש~
אתולהפוךלמכיהסמוםרותאתל~ז;(קותעצרמותעוהארצרתנוייכלכנפשית;ם

לאירהזאתהרכההמ.ומתהאתלהוציאלהם'לעזורהבטיחוםגםםםלכתם,כפא
סרכיילא ~הרחפשהדררראדניעלמ~םדיתחדשותכנפיותכארצותיהם ד~~ל~
הצרפתיםידיכתנרתממלכתםולכפאלהםי~לעפופחד~חדולכדםורוזניםארץ

ערו Wהרוחאנשיהכהניםונםוהאציליםהאפרתיםגםאםכיהנפרצה,ועוותם
ירפיפןרלאצוארםמעל~עלםאתעבדיהםגםיפרקופווינררופניםרעששער
וכשרהבכיתעכודתםאתולעבודתרומותיהםואתסעשרותיהםאתרהםלתתעוד

הרוזניםיכלכמעטאייךרפאמלכיכלהתעוררוכוועל •י'דםמשנות::דםכינוכאשר
אשרמיוםהיתהלא~כמוהאשרגדולהמלחמההצרפתיםעללהקדישוהנסיכים

לעזןרהתמכרןהכהכיםן.םוהאציריםןהאפרתיםכאיירןפא,חרכנייאלגוינשא
לדם.
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ס,לךי'המליךהחרשהצרפתכנסיתאתמשישלהפוךיוסתשיגאשרככליהם
 ,) Coalition (צרפתעלנריתכרתיאשרחחםהמרכיםבראש •כבראשונהבתיכה
בעליהאנשיםכרבראשאזעמרהצעירטפיטהשרכיענגלאנו,ממרכתהיתה

הנידעהמליץוגםהמלחמה,אנשיעלצבאלשרויהי ) Tories (המלוכהי:כ~ל~ת
אשרבאמעריקא iה~פיבעליעלר Wימליץהיהר~ניםאשררקעביערמינר
הרבים,וכספרלרבפיויעדהקהלבתוך~שרם ו~.: lענגראנרמרכותזנפניהתפרצי

אחויעזובלקראתם,בחרבייצאהפריציםלהצרפתיםרשטנההתיצבהו~גם
ויתנוב f(Whigs (העם ,חררתאוהבימפלגתראשר;ביםסיזניםנפשוידיר~קס 5

ענגלאנועודהסכהזאת.וזולתנפשיובכללבבונכלהמריכהמרחמיתאתירחום
לכלכלםאלצרותיהאתלהםז:ו~;ךח tהזאת,מצלהמיחתמהרוחמיםיויאתבכסףנם

גדידיםבאונקבציהש.~לותבארצות •רהםירtגרואשרהחמסיריםבכלורנהרם
~ל Iי'קלערפעיהשרגבירק~השרפקודתתחתעסטעררייךוכירמצבאותרביס
ךיסיריעהעלויתגבריהצרפתים,אתרחציבעזיזםיהםעסטעררייך,נשיאיראש

 • ) 1793ס~רץ 18 (ג l/קנ jרא l/הבשנתןנועיריונעאצרוינצחיהיויכיהי

ל~~פתנ.סננההיתהזנאתםכיבהאמינוחיעקביםערייתקצףחת'נ,כריריםןריעח
אתלאו qראאשריעןהשפלה,בארץההיאבמרחמהיתביסתםהצרפתים
שררובתתםנםיכמשפט,כרתמרחמהוכליוה .f=באורגם~לכררילאכחסורם

ראבחםאפייבחרית •מכשילוצירננףראבןרוהיהאשרלעזרהלבז:jסר א~~
ממשלתאתרהשביתמזמיתחישבחואכיבפשתיוויבטאפיהופתחי·~ז.כר

עללחישיברמה(וברבורתוכההמליכהאתולהשיבבצרפתהחפשיתהכנסיה
הועדואנשי •~נו)פיריפפאי jלאתאימ~ררע~נסההערצזזגאתהמלוכהכסא

בארצו רכ.~~'פריץבןרפניויתנרהדבמשפט,אותוהרשיעימזסותיו,אתב'ט-מעם
החמנהאלאתיאנשיםיארבעההמלחמחסגובערנ~ליילעאתוישלחויעסו,

לידעחכםאישהיההיאאך •עליריתייעלוחשבוןריולתתלפניהםאיתילהביא
אשרבסרהרהםרמררכיעליורך Pכמשפט,_.ו;העריציםשופטירינקזהוראכי

עסטעררייךצבאשרקזזבורגכירריסגירםככפיהוערסלאכיאתייתפושוו,מרדו
חמנהאלחירואנשיצת Iימ'הואגםנפרכןזאחריאפרי'),רחושהראשון(כיוס

הקשואשראחריהפרייסיםכיךמ~ייכץעירנפלהההיאבעת,ךעסטערריכיים-.
כזלעפיתרעבהתעופיאשרואחריסבנםנביבעבילפניהםויתיצבואליהםוtביה tו

רחחרםצרפת rאר-בגנורויתנפרוהפרייסיםשביהאלההוברים.אחריסאומירה
ז'{רכיכואשרקשיםארוניםיויבתרגתוכעכיםננשיסהייסאיינץיאזרחיבה,

כאףאכזריסוסרוייסרוםאותםרחציההםרבאביריכילראשיהס,הפרייסיס
 . •חחמובתוכחותוכקצף

ב mל~ Pהיעקבינירסשח~תכריהיה'~עליריכוריעה ך~~ § 687 .
הניראנריסכי •סירםואישבריתםלכעלנחשבוישריעהאשרהניראנריסאת

ערי;ןתסיעלכפ~ריזהעם_.:זלגרביריאשר iהז;ושססלתעלאdרהזירמ"'םן
ןאכזריויר



84 -

הכרזלוקנותאת~ר~רעהעזהזרעםאת ~ !Jt ~שחםבותייחשבונפשם,ואכזרירת
היתהפגיהם rרסגtJכצרפת,ארץאפסיכלבהםrרג t,יהידתק Tזככלהםןח pלאשר
יבעליהיעקביםאךהצפונית,אעםריקאכבארזחפשיתכנסיהבצרפתיכוכו
 .לעשית,~זמר 'אשראתל:ג.צענתניםילא 'לשטנהלהםתזייצכובריתםאנשיההר
 iביורסיבתםצההיהת iכ,יעל~!םןזריעוג:ו~דעכחסירסרהזהברברכייעז
רימוריעהבנדכאשר I.ויהי Jביניההתחיללהעצימהיסלחטהההו,הפלגיתשתי

וכרמםאנשיהגיוזtנריםעללהתגוללתיאנההיעקביםלהםסצאיאזע..סד, 1בארצן
אישחיאאשד ך~נז:::ךיפוריעחע.םחיתהידםכיכ~רםםעליהם,ילחתכפ'ל

חרכם;צירחחילנאשייסיןאחירבהשיבםפשראעונםיבדרלכריתם,יכעלרסרם
עלשקפחבנורהארעהאשרבעתלמשואיתהרעפוכליקאתוחנפילםבסלחסה

יצלחלאהניראנריםעל:וצר ,כליכלחיעקביםנייכרארתוחסוץ-.סניתצרפת
בניריםיר~רילשריםילועונאמניםבשפתירשיעןלמשפםאתםתקום Jלשורכל
הנפשועזהבלעייהאישאתבםית~ Qסעליהם,היטנההמליצחחכתסכיד

~לע-אשר wבךברין-דברי ,העםהטרובלבותפריציםרוח ':ךע.ירןרן,א )*ם~ר~ט
עלפ~יזבניפריצילבאת ס.ע.כ;~ llהעם)"ידידבtק,םה~קראע.תיבסכתביבר

רכרתסהרסותאיתהרימראו·ירםיוםקריהברחיביתהתגררריכי 'עדהגיר~נריס
צפויםהיישונים,עםהתערבולאאשרדרדותטיטילבישרייכלאיוטות,וסבוכות

להדיחהגירזtנדיםעמלהיהלשוא 'מנגד-.להםתלןאיםוחייהםהקשחיתבםאל
יכונlי~ 9משפםעליוויחרצוהשופטיםרר.שיעוהולשיאמשאתר,ם~~טאת

אותינשאיהעם jיהמרפניו,אורiך~ילוילאז:דצריקוהוחיעקביםגדוריכיפריץ
 •העםנריביעםהלושיכהוהרערביתאלריביאוהןכצחיותברועתכפיהםעל
שכיםלהושיבהועדלהם.~איתכיעראפרלי) 24 (עזהגיראנריסהתאורואז

בפעםגםאד •העם jהרםביןפריציםריח:בע.ירמיילדרישלחקורשופטיםעשר
ערםבעההאישאתההםהשןפטיםכתכןכאשרכיתנשיה/ 'עשולאהזתא
ברחבולהתנפלבעיר-itורע' lזqאדעליררהעםאתצוסדאשרעלהאסוריםבבית

ורעש,בחמוהרפט-tהס'ניתתאהעםמדלתהמוניםהטרניםסכ~העם,אצילילע
 •האסוריםסביתולהוציאםח~ריןןאתהעבערטאתלהצדיקחשיפטיםאתויאלצן
ח~ררחיא •חעםכששלירמהבירוירמדרקשרקשרילחפשי ,צאתםואחרי
 •יונילחד'ט-ןבראשוומ~ילחדשיאחדב'~לשיםפאריואתהרגיואשרהנדיל

כי

עררישקורכייפשטאעלבפחות-כארריבעיי 1764תקב"יה"אכשנתבול,מאראט )*
 jחרעןוא'ןציאסעותברח,חיללאדפרי,ייעש,יצ'יחהטבעחכמתייריעיתחרפ(אחחכמת

מרעיםזועממרעיןהרנחיתריצרחןאכזויןתכעריציתציארערויחצה Jנצחתמשוכההשתיבב

זעםימטההיהמרר.חיער Jמארייבבריהיאהכרהיהעםרלת •קאררעל,ערסבשםהנקןכים
שארלאטעהע'מהביריהיתמאשרואחרי •הימיםכלויויצצםוירעצםיהצרפתיםבוז'ישבט

אךקבריהם,'כמנוח,ריקנרוהיבעיניהםקיושיםהיויזכר'.ימשןהעםככיע'יןהתאכ',קארדיי,
ת jנמרציקללותיק'וןכויוישפכוברוהא,שגיכיוייעיהעםעיבייתפקחנההימיםארכילא
קנירן,'ייקנרוהןמיכםכפו.ר,יסחכיהימקבריככ'תןאתויוציאוהזה,ןהמרצחהעריץעל

י.בזיחוטל·כןארפיןאת Jההמיוכילעיני,ישרפיהורגלין!עלורמותןצלמוייעשוחמיר,
- !ירקברשעים tשןת; I;נחר-ז
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יאטעברהוהבליעיחבבלהאישאתהעםצבאותלדאששם~ההםהבבייםכי
 ,ב;יתרסגיולאחרונהאוסרותבמרכריותדוכל iכאחריזכ?ב,היהבים P 'אשר

אתויצוררהיעקביםבריתסבעלייעציםרב iהםובראשעדמיהואהסשפט,
ויככירו?רצחפהריפתוחפחריםקילוירים,העור,שםאשרישבהלמךחיכל
ןלחסיר ) Decemvirn (השזפטיםעשרשביססזראתלבטלהיעראנשיעלאכפם

קילם.ולהשמיעס !1.רןrביתלהםכקהלעיריבזאןלבלפניהםסעלהגירזזבדיסץת.
ייטמעוולכליאברלבלהרערבאזביבגירים,רברילרכרהגיראנריםהרבולשיא T .-•• 

רי,~טויטיפרלסודים,לשיולשינם,אתדרכןלשיאההיא~בבלעםהסוןבקיל
פרצ-יהתםקרםמיםמערתהסוניםהמרביםכיזרעת,כמועציתבכרחיסורבריםיעןו

וירטיסןככפיריםוינהמוירת,כארוישאגןהיעראנזqיהיכל jבתוזירוניםמיםפכרז
הועד ,בניסרביתגס~לשוא '.שא.לתם 'אתלהםלתתהרערעלפחדיםכקול

זבכיתלצאת(פר~זירעבט)נשיאםלעסעל 5עםדע,לטארהעריכראשם
ירבחזקלהםהציקהבליעלהענריזזטכיההס,,זים'עמידנפשםרלמלטהיער
ןשיע,כ iוא'זא~ם 9ומציקצרכיובראותם .-rיחיה,ככשםךל~~תהביתהלשיב
תאהרפיציםבעליההדולנעל,ם jש~לראתהעםלהסוןלתתכלחצןלחם,

חר:יהםוכיחגי~נדיםאתiךרחיז.כי.ופטים, It 'ן;עשרשביםסרראתןי~טלןכקשתם
 •העםהסיןובידההרבעייביר jיהשלטוהעיזאתייתגום, i~ I;1ךל i ~;ז;בוא
ריצםיתןהג'ר~נרים ~.ל~~אישו'~לשיםארבעההפרי~יספשו jרקלמהרהיהנה
נסיוב~ב~ראו)גו~דעט , jפעטי~(זבתוכם'אישעשריםחייהם,צלמותכבור

ברריםהחוףעריילכלנ~רס~נדיעלגלילותכרעט~גנע,לנפתויביאןפראיז,ס
היעקביםעללמלחמהולצאהנשקכלילחנןר iייש~יהאתייעוורוויעירוצרפת
יחרבתחתיידפילטבח iכאחדיהובלוחגירז'נריסייתרסודם,אנשיוגדודי

ריחאשרחילב~תאחתעלמהכיהיהההואהפרץדכרסיצא •הגויליטינאה
פ~ריזהלביאז:זתגנבהי'~רר~י,ש~רלזזטעסה-:tו'באתמ,עליה~לחחהרריר
אזגםאך .)י;'וי 13 (שאילהבדםיתורירהומ~ר~טכלכחניתהלהבאתותביא

ביןה~חוללהזנוראהאיוסהמלחמהכיוסהרסיה,מסרניזיהצרפתשקטהלא
ויד •עו ~~דמיםכנחלירמיםונחלימאררבותבפשותרדף tp י;l Jצרפתאזרחי
תמיםפווהנמלטיםהנסיםהגיר~ריםרכלליום, ,מיוםו:{בור~ל7ו~לכהים jהע
שןגאיחםיריכתגרתנרצחורסרביתםבכפם,נפשםטרפימהסאחדיסבלהות, iמ

גםחיתמןכה .הגויליטינאהבקרדוםגלגליתםארנייריצצוארתםתפשואשר
ה iZtחא'גםכסרחם,רכיםיעררי'~נר~רי'עטב~רב~ראר, ' iפעטי~ד~ץלג.ד,השרים
החתונכסתההעריציםהריצחיםכירינרצחהרזזי~נראשתיהםפארהההכמה

ארחיינטאשרהועד,סאנשיאישושבעיסישלשחהגוילוטינאח,כליהבתל
מהיים •העםגריביעםבקהל ת,?.~~ר;ןחרסוהוער,מבירגגולש~הגיר~נריסו

ידברנםורבריהםהעליונה,עלהחדבעליהיעקביםירהיתהוהרא::הרן,א
ובלעדיהםשלטיו,מלךכדכדיעריהבביתנשמעיםהיןבריתסובעליהכריחם

 •הךן,אבביתרגליוואזייריןאזר i 'ואפירר. ;~~.
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אתהעזים וג,::אשררי rאו • ) Ter'ז ol'ismus (הבהלהממשלת § 688 .
הממשלהאתלבדםלשאתהו'בודאבשי'די 'ר~.נאתם,בקהל ו;~ t;Iמ;הגירזינדים

פקידיםהפקידוכןיעללעיפה,משאם j1 "ע~העמוסים'והשוביםהרביםרעגיניה
היעדראשיישיפואשר ,חדבריסאתאיורוייציואידיהסעלירד~אשררגים

בשםהנקראור(~לגיתשתיעזביתרנידעוהורםהפקידיס~לגות.סכלעליהם
n ןוהאשר//תנרת)tt הלפ~רטס(אויסשוסII הבטחוזיחגרת/l זינערהייטס).(אויסשוס

בחרבזכ~א~,,שאוללריבדמים~פכו ,~ת i~ IJכעמיק~הרנl,חרכב~ jהההחבררת
הסרריםישררלאאשרובכבריהצרפתאציליכלאתרירצח~ררפודםמלאה

, " -' T 1': -:-T 

מעשיםויעשו:[רגח,ליוםויקרישיםלטבחה i~צא;:ותיקוםבעיניהם,התדשים
 •זכלחל !"lן.ר תע.#~אישבשרכלררוחנפש,כל ץ~~ף~לן?רםא'זt-רונוראיםרעיס
(רעור~ליצי~כסטריביב~ל),אשרדמיטמשפטביתעמדחהנההחברותשתילזמין
ובליעלדמיםאישןפזזקיערבתוכו,ישגושופטיםוחמשה ,יס'נשבעאישע'i:ור'זגנים

לעמןרהסובאיםאזיולהרשיעטנה Wלרכרהיתהההרא,דפל/זדתוכניתקוך,~הי~
סקיר~בליבידסהנופרים 'כלאתהדרגל $lלהוציא~הרןהסהם •Uו:נם tבמשם

חהורעות'חברותלשתיזרועחיווהםמפשע,;:ים i:;אוהםגת 9נניאםוררדש
ר~ייצופת~פרתיכלפ~ריזאתולמלאותכניריםצריקיםלחרt;ייעכידןן~חמ:ו
אדםעריציק'זl,ויסאנשים'ט-ל,טהחירהאשרחברת.נשיאיפהאלמפהנקייס

צרהעינואשרוה~בלהניכל:ר~בעספיעררעהמההלאטרף,מהרר~ונוראים
ראישהעריץגה~ tP ~~הון,ארםר~י~דן ?tליארמולאת l!-i ~והיאח~ריי, lJנהצלח
ותנזנה.דעתבליהירוררוחוהשןא~~ההולליומםס"טוהשיליש ' lttיי~טהתרמים
·tטר ת~·לג't".J אתלטבח.נתניהח":יכווחרינםובזרונםאניש,חשנולאההם 'ם

 !יחדאדםועל Tגויער ~ rרסע_קו ~ט~ lהרעה,בדרכםלהםלקוטנחה~צביםכר .

 ;ברערצרפתאפפיכלרעוברזל,נט ?;tברים 1בלי-ז.נממשלהמ'ט-רוהסחם
-קמהאשר Ifהבהרה/ממשרת Jבשםנירעהם rJוז.נז.נשלרחש,ככלי ם~צ~~~ברעתם
ההיאהממשלה • ) 1794 ':ד I1תjכנונשנת 1793תקנ//ג/א I(הבשנתררה 1יהג:וע
כלאתיל~בדלשחמידלהררג :שוניםעניניסשלשתעלרשתה'שחת~רשה

(~יסטזזק~מליכתולז.נוהנוחיסאחרייםפרתאהאחריהנוטים~צרפתים
הדרימיותב~פןתהאזרחיםפערתאתיט rלחשלר~י~ליסטען),אונרר~טעז

הנמיפיסאייררפאמרכיכלאתונכרצהעזהמרחמהולעשותנצרפת,והמזרחיןת
 •חרבצרפתואץעל

• 6t\fJ § למ •פרתיאפהJ נז..?רע.יסי~רע.יחםהיעקביסידרמהאשרהייםi
זכ~ iRך'אשר'חירס Jלמ;נ)ר~חדןקהלכל.יזז/קפיהםיעלפאריונעירששליםזיהין
/;דריי Jבשםחנקרב'!םהעזיםמפמלגתושלטריס)שופטיס Dectioneז lהעיך(רבעיבכי
במהעם~באדת~לנספחןאשרהירםולמןאויסשיסע),(דעז.נ~קר~זפישע Iהעס/

פ~נקיל~~נשםהנקראיםרמעיםקמחל(רערי~ליצי~נס~רםזבע)הפריציםצכאות
נשואירסוזבידיהעסהמוןבידיועזוזההמדיניתהמשרההיתחלאה mאזמניטטיס,

הס t!ןנגיר
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וחבריהםה~פותעריובכלבפאריזהיעקבים.~חברתןהעריציםההילליםבוגידיהם

גבולבכלשלחוומלאכיםלרוחם,מעצורואיןרכבריתס,משלוממשלרבעלי
לבכם,בכלאחריהםניטיםאינםאשרהאפרתיסכלאתולכלותלהשמירצרפת

יקירינפשותאתחשכולאכירמיה,מלאכתםאתעשילאההםןהמלאכים
ר~חימשפטהארץ,ע..ם~רוםובניאציליםמדמיחרבם~נעוולא ,ת,י~ ?.fצרפת
ס~ר_קועלייימ'ט-וןאשרא~שכלכיההםם.הרעיהמושליםהוציאווניראאיים

~שחת~שרהכנסיך.ולאוצר~חרםורכישויהונילהמיתרתואחת ,)ט 5(פערדא
קל!מהרהואציליהצרפתאפרתיל,;לההיאהמשפטהיהצהריםישןד'ןדק~ב
היבליביומ;יום~~כיהיקרים,צרפתמבניאישאלפיהאסיריםבתיכל~מלאו
הנויליטינאה.בחרבשונאיהם~ןרוו ~ח~ך.:ב f ~ lJ,*tgQ~לאישכארבנ)יםמשט
בכסים,יכעלעשיראישכלמרע,יתופשלב~ם 6כללו,רוח ר~~אשראישכל
~ליצפ~יםהיוצרפת,ארמתעלגזרכאבביופסיםהתמנהארץ~םם 1 ~'בבייכל
שובא~הםדא~ i-אשרקלה.דנהרקכיבחייהם,קטורנעהאמינוילארעהרתכ

 ~נ~~המערתאחדעליהםנטהר-:tא·ס~רך~ללים 1זב~ר.אחרשטתברקמלבם,
אלקלמחרהמשם כז.r~ךiל~האסוריסככיתכנללם ר~~ז:;ללנםהיוקיל~טטים,

 ,עללבאנחתהוציאואודמעה"ךtןיסהורידואשרהנרצחיםוקריבירנה, ijהמקום
 .•שאילהבדםוירדוהםנםמותבניהיילטבח,נכדיםהיורדיםנפשםמחמדי,

האישגםהיהבצדקתם,משפ~:~אבדובל,~ספואשר ';~התמיתהבניאלפיביו
החכםהשריגםלמ'ךמשנהיםל~נהיהאשרכר ~לה ~מיהישרהחכם
שריםיעודעפ ~בד ~בוהשרהמחוקקים,יעדמראשיאחד ,ייל, ~בהנירע
ואשרהמלךפנימרואינים pלהיואשרהזP.םאנשיכלנםכאלה,ונכבדיסרבים

גם •הנויליטינאהחרכלפיחלליםנפלומצרפת,ברחיולאובואליוממשפחתוה.יו
עתההיא,בעתהמלך~יזq;ףכוסעברה~נטאינעטטעמריםהמפארההמלכהעל

שםישבאשרהשניבבורהמלךמותאחרינםעודישבה.היאהמותשלטון
ובשלישיהודה,קרניכעפרזיעוללותרמוריםהכעיסוההאסוריםכיתושרימחלך,
שרימטעםכילח,ויגידוהעירפקיריבאו ) 1793 (תקנ'גה"אשבתיולילחדש
?ת Wלאחרלא fביתאלולחכיאהומאתה ף;; fאתלקחתאליחו?'לחוהוערבית
הורתועלהאנדחילדהתרפק.לשואאבותיו~~וןוכמחשכיםצרכבורבךדשם

המלכההתיצבהלשרא !~מדרועות <iZאותויגזלולבלויתחבוויכןהאומללה
כי !באפהחייסררחעודכלבידםבנהאתתתןלאכי;בע /o י:l Jוצ\רעקכלביאה
בואאויגוסםלחדשיכשבי •יילכוהמלךבוהילדאתחירבחזקתגזלוהפקידים

מהפכתניתאלויסחכוחויבהילוהמשנתהחמלכהאתויעירופתאםהעירשוטרי
ר, Wחבוראלרישליכוהשם,אסרריםומרצחים·ט-ורדיםאשריאפ'צדביתאחר,
 Iהשופטיםלפביהונאהאקטאבערלחדשעשרבשלשהאחריהס,סנרוהדלתואת

ששהוכיוםמות,משפטעליהויחרצוהרשיעוהנפששאטבכלאשרהמורדים
סחיבהמלכהאתויסחכוהשביבבורמיתמלאכיפרצןאקטאבערלחדשעשר

יחשלך
זייןר I1ח Vרי"
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רכבותכתוך •הזררבהמ,/וםאלכהיוכלו'ג vלהמטיםכראשרהענלהעל:tרזpלר ' !,
לאוהמלכהקר\ה,ברחוברתחענלההתנהלחימררדים,פריציםרריקיםפוחזים
אט ,ותלךההךג,מקיםעלמהעגלהירדח Iנכרורוחעוזרבררחפניה,אורהפילה

ארחיהזאתהנה •המשכיליםהגבוריםכאחדותמתח, J '~כלי .לקראתומעדנות
קירסיתטהערעזיאמריםכת~נט~ינעטטע,מריםרהמשכלתהמפארתהמרכה

iלגודדדהאדיריםקיפריםשניאחדתעסטרייוj עודאזהיה~שרושליטרביפר
והישרההתמימהעטהזאבעליעלגםעברהכזאתתרעלה-.כוס !חיתובחיים
לרגליהזאתהיקרהנצבהנכוורברוחנפש 'בטנרחת •חנרצחלודויוגח;לך~חדת

הרתמרהמטכח,זבב_מתעלחיאעלתהכטרםכילמרת,שםרתחכההגויליטינאה
ברגזומעליהראשהנם~גזרולאחרונהאחרים, שא..:ועשריםחמשהלפניה

כי •לידרויגהמלך iכנירלהיההחםגים 1ההרמכלימררעאך' •הגויליטינאה
היעקביםממפלגתומשחיתאכזראישכיד~םגרכפזהז.כ~לאההיאהיקרחילד
השכיכהומפיהו,א~להכרית ,ה~ Oכעריצות 1ע.~היהיאנגtלים,רגיפרשמעיוושמי

וכפיר,רח R ~כשרוסרמכיעדהרחףכעתיתיהליליתכליקרצרכהךרלמעצבה
i} כ'אתאנרשרתוידשמכרת?ה:ןil נפשןאת~~ענותבוכעקרבים,רלאחדלז;כ.חהע~ררן

ירני, s (שניםעשר i·ככבהיותוחלךיאביבכראשיתוימתגיעכיעדהעדינה
העזיםהוציאוארrיהכי ,ת. J99נמלטההמלךכתאך ,) 1795תקנ"הא IIהשנת
נפרהעסטרייכיםבידיאיתהויתנישנהעשרהשכעכתבהירתהנלאj:ןמכית
 ~;~מלההערצאגלאשההיתהכזראחריבידם,נשכואשרצרפתים l ו;~·נפשרת

עדת iרםרר~בעהונפשהמולדתה,אבדועלחתאבלהחייהימיוכלגרלעמ~,
סנ ~עלר ~~tכתרהכליעלתעריץהחערצ~געלנםאמנםשארלח.אביהרדתה
לא iד~נט~עמלוכלהמות,כרסההיאכעתעכרה , XVIלודרויגהסלךצורר
ראבעספיערעכקנאתהמטבח ~~על .נ;ל Tז.כדתרימתמשחת,לפדותולוהרעיל
דזכררעצמותיועלערנרתירותהי ,) 1794תקנ//דה//אשנתמאי 10 (בןקנאאשר
 •רכי /jo ~כלכפיולקללהל~לה

 .ושערוריה_{י~רצ~iן ה~~המתקרממים ~ש~צרפתארץככלאס § 690 •
כאשרכיהדרוסית,צרפתבנפותעזכיתרעודזtzזנת~העמיקרפרץ,פניעלפרץ
מהפתפחגורשואשרהגיר~נדים.קנאתאתוכרעט~ניענזזרמ~נדיעיושכיקנאו

כסלחו iQןי Iגדולצף I 'האשרז:(ברתבעליעליהםצפר Rהעם,סושליכממשלת
J לת'לואיןאשרצפעוניסשt1I , ק~רריער,הדמיםואישהבליעלאישהראהלא

חגלירשכיכלאתחרבלפיולהכות'נציס,גליסהנגבנפותעריכלז Iא'להשאדת
 •הח~ף·ועריהים ל~ג:rיושכיכליאתל~י~ענחלעדזיינער iJ ~~ההיא ץ~א~~
רצחבע.כרתנ~נטעס,כאזרחי~וראיםש~טיםעשהק~רריערוהמרצחהדכל
 u'Jt7'"במצולותויטביעם ) Ho)'aden (ת t1.ד~ישכאניותויורידםלמאיתאירנם~זככ

כיעדההיאהאומללההעירליושכיעשהכאלהרעיסמעשיםועןדלזזירע,
ליזזו,עירגורלהיהורכרעעווד •הזה.כדהדתמלך~להדת iסתרמספן

עיר
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) Lyon ( *(, מ~רזיייעעיר) MarscilIe ( (טויאז**),ועיר Toulon ( *** היעקבים),כי
ייאןבעיר •מארבטארברראותבקמותבה!ייעשןההובעריםחתמםהניחי

 ר~~ו:ג~ iכואחריצרפת י,~~כיס.?,רזכ';רנים pיהיהאשרבליעלאיש::ז1ל~כץ
רוחאת ר..ע~ l,(Chalier (יערל ~שושמוהיעקביםו;.כתר ijקמראשיאחדלחיזת
אשרהעשיר~םהאזרחיםכלראזיהאפרתיםאתילהשמיריהרוגהעםהמוופריצי
מווםרבנייהעשיריםהאפרתיםאך •בצרפתהחרשיםהסרריםמעםנה eלבבם
~היאהדבלהאישאהרישפטרהףאר~ש~מבנר,יהםהרראיםהיוח~יחם ~~אהעם

ויהי • ) 1793ייגתקבה"איריי 16 (השמשלעיניכפיייים 'ולמותרחר~כה,משפט
חמההבה'הממשלתבעייהעריציםהמישייםייםיא~בפאריז,הרברבהשמע
הזבהקו;~יםמצבאמלחמהשיאננרידיזי~לחו~יהםררלו~ו;בניאצי'יעלע~הזמאר
יי~זעלכנשריםזידאר~הרוההםזהגדוריםהה'א,בעיררנקמותמיסטותיעשות
הפריציםוו.ררדיהעיר~בקעהדמים~עדת '?i ~ות Jעמיחמותואחריעליה,ויצורו
 ~ועשיריהאציליהבאפרתיה,-נוראראכדודב'הרגויעשרךם lבחרבבה~רצו

 ) Couthon (קיטהאן)ן Foucl1e (פושע ') llot d' Herbois ~ C (ערבג~~-דק~הל~ה
יריעלאחתבפעםהמוניםהמוניםהעידאזרחיאתרצחוכמוהםעריציםיעיד

הגויליטינאה;בכליאחרלאחדאותםלהרוגההורגיםידי,נ.לאיכייעוע~רת,כרורי
האפרתיםנכסי ;זjט!מ~ים P {!;זיורחובותחוצותחיטזר,עדהרסורביםבתים

 ,.כמעשיםולכשסחלבזהיוורכושםהלנםוכילשלל,נתנוהעשיריםוהאזרחים
הנוטיםטולזזזעירואזרחי • jובטולאבמ~רזיילעגםהמתקוממיםעשוהאיה
בידםויסגירולעןרההעכנלאנריםאתקראו,להם,צרכיבראותםהמלוכה,אחדי
עננלאנדעזרתעי.חt?יכ~ה.זבהשענםם P ~לחוףאשרהאניותכלואתעירםעוזםאת
תניפהוכמלהטותהמתקוממיםעדתל iמהתיצבועירם,מצורתמשנכמבצרועל

הסאנקיל~טטיםורברתכעליהתמקומטיםנרורי:דרו 1לאחרונהאך •בםנלrימו
אחרהיהאשרק~רסיק~ילירטער ~פ ~ב ~ב 1 ~על ~פ ~,נימיובנכורת
ארץחרניזמ-עטרתשניסלתקופתאשרנ~פ~לע~והראההם,כנדודיםהשרים
זכ;:ןיעננלאנרגמריכידכרסוףננורותיו-.ממיכותברעםכסאוהרעישאיירןפא

חתמםכהםלכלותשרנאיהסכידיטןלאןלושניאתריעוכןהצרפתיםנכירתלפני
ונקמתם

פאריזומברעריורהאבע/סאאבעבהרותעלהכנויהלהסכיבוהריסבצורהעירויאו )*
רהנפ'איםחמים,פניעררחשר'םגשמונח •צרפתמרכיתנכרגרורהועירתהוחעירכמוהאיז
עדמהמסדאבניםבניזגילאטער,יאדירגשרהנננהמעצקנשן.בבניומאראנדגשרהםבהם

לימיםהיאעתיקההזאתהעיר •שבהמאותמששיותרזהר~כנח /לוכפיתעשריםאשרחטפחות
בחבשארןחיוםןעדהבוצרי,לרתלפנישנהארבעיםכבבתהכישנה/מאותןתשעמארףייתר
 •קדםמימיהפליטהשאריתהמיםצביריתעיר

בתכניתכבויהותפארתה,בגדרחן'יאולפאריזןשלישיהובאוחגזולהעירמארזיילע )**
אבירידי Iככמעשהו,מאדחואבפלאלחאשראביות,חוףהתיכןויםלשווערהסרייאגןחצי

אביית,אלפיםשמונתנקרכוןיבירמאדיויםרחבוחואווחסכןיפיואתכללןאדםויויחטבע
ספרג//ורפנישנהמאןתכששנכנתהחזאתתחלהעךד ,ארץקצו'ערמאררבהעירומפרת
 •רביתשניםלהרומאיםעינרומסרתהיאותהיכרצאזארויורייסמאס\ליאוכשםיפניםונקראה

אייבמפנילמחסהגדולתוףעםהתיכוויםערבצרפתפאוכגרירימבצרעירטולאן )***
אפריקא. Jוביצרפתביןהתיךמסלתטולאוהיתהאוגירנרכרהאשר,מעתסרוחלאניית jקטחוףיעם
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ואציליהעשיריהאפרתיה,אתהזאתבעירגם;:ו~יחפושעהעריץוהאישובקמתם,
ברןאת-םהעיריראשי •הס~נקול~טטיםערתלגרורילכזהיהישללםזד(הבכרורי

אסירי-ובידיושסיהבוזזיהביריויעזנוהמהעירברחוהרעה,אליהםכלתהכי .
בארדאבעיר ~ג·" iעילל ~טהעריץעוללכאלהכ~חעלילות •האדםלאח Ij י~~

) Bordeaux ( בעלהארורוהזד~ j וח,הטכלי'עםהצפוניתצרפתבארץעבר
עדח, 1יה;;ד.לגו~רף, ם~~בו,רגלוכףלרכהאשר Pםקוובכלהגויליטינאה,כל~
 .-הנרצחיםמרמיהריםנמם~כי

691. -T § בקרבתה.וכטולמרמםההםהמתקוממיםקמוהנוצריתר~אתנם
החם,חנ~ליםהשליכו-וארץשמיםבוראנאלחיםהאמונהאתונם"צרפת,ארץ
שנתנ~וועמכערלחרשכשלישיכי •הוא-לאויאמרו Jבח~חשונום,אחרי
רג~לותבתיאתקם~ואמונה,ךתכלהחםמרעיםערתבטלן ) 1793 (נ Wתקנת"א

תאקרעוהצלבים,את~פצובתוכם,אשרהשרתכליכלאת~זז~הנוצרים,
לכליויתיכוםהמגדלים,בראשיא-שרהפעמוניםאתורידו Dקדושיהם,תמונות
כיהנפש,~ל-מרתארותאבותיהםנחלושקר jאכיכארץקולהעבירירנותח,

 •האדםמקרה-הבהמהכמקרהלארץ,למטהיירדיתהכחמהוריחחאדםבני·דוח'
רקהאדם,~~ןתמרה iqולהארץאתלעכידורק~יז,הכחמה iמהאדםומותר
דעתהאתהמל~כווהאמינההדתשלום-ותחתרובעלזהתענג~תרתרק~כול

רקהאדם,את ת,pז~~ד:;היארקכימשפטםלאורוייציאולבדה,(פערנונפט)
וג~כעט .-דא~~;מיכלכארץמ~שרותומכיהבהל~חזיקיםחייםנ?ץהיא
הקהל'נאאלידיעלהרריסהכהניםברא'~כאכפ~ריז,הנוצריםכהניראש

תופשיכלנמשכוואחריועוד,הנוצריםבת.כאמוינחרהחלקלואיוכינ:זp;נע
 •הארץג.!םהמי!וכלההיאהדת

מכישלתמפני ) Vendee (ייענדעעיושניהתפרצוההםכימים § 691 •
פיתכצרפת 1דה~פדתאחתהיאווענרעעמ~נם,גכיבעכילפניהםויתיצבוחקהל,

בתוכה.רכותוחפירותים J:1~~זך ,ל~~ר~י hןידיםביער\םרחכימוסבההמערכית,
אוהביםהנכסים,בעליבארוניהםד;ו.קיםצאו,ר~י 1אדמהעוברי:וים f ~יושביה

ולמורילעיניסלחםהיווכהניהםבאמונתם,תמימי1כונפש,לבבכלמלכםאת
ה~אניםכהניהםעלקמוהונודדאשי,:כ~יבראותם •המדינהדברי 'בכלגםדרך

הצדיק'המלךלודוויגאתהוציאיב~ר~חיס,יינרשוםהחדשיםלהסדריםן:ך~~ע
אלףמאותשלשעדתהמבנילהריסווי~נדעע~;כתעלגזרוגםרג, i:ה~לוהישר
למלחמה,חוr;ןים i_'~ג:ילצהועדראשיעלחמתם~לתהאזהצבא,לעבידתאיש

ע~ ; ~קומהםהעם,~ןלתחילננוריצ.דאןתשדיפקודתתחתלאלפיםןיתנןרדו
 ~~ר~לושריס,~פרתיםגםעליהם~לוןכןואחריק~טטעלינ~,סט~פפלע~,ע,טט
ז(נדכי~לג:יחדרכםראשיתיתהי •כמוהםרביםיעורדיעלבעעע~י~קוועלייז, 5

נהרעלבנויח(עיר Sa)Iז Imnr (ם~מיראתוירכדואחורהדעפובליקגרידיאת
הזנרהעדאך •ההםהעריציםסידאותהל,רוענ~נטעסעלגם i1לדיירם )ר~~ל

כשלן
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אתעריחםשרחוהועדראשיכיתמקוכזמיחם,רפניובפליייעבדעעיושביכשרו
 iכ ~מערטועםופקודתתחת(רעוו~רוצי~נס~רמעע)םיצפריהאותצב

נאים, j:2הוראשיהעזיםהיעקביםממפרגתר ~נסיג ~רוזיו ~רפקודתותחת
חצריםוכפריס,עריםוישרפוווענדעע.יושביערטורפותכחירתהתנפרווהם

אחריהבוטיםכלאתרהשניתהתאמצוודםררצחובחרבבאש,ויערים;כתים
 , ::: tt(ראיוהמרוכההמרך ~ר~~:הד~קיםכלא~החייםמארץורהכריתהאפרר~ים

מלחמהעודמעשותחדרווראיועכדעעאזרחיככנעיראזאתבכראורם j(jליסטע
עםהצבאשרבערקלעהשתעראשראחריורקנפשם,וקובעימציקיהםעם
תוקפיהםידיתחתמעטמעטככבעואזרקוועבדעע,יושכיערהרכיםגברריר א~~
זאתובכל •כבהרותבחרואןרחיהםדמיורכביתרשמהארצםהיתהאשראחרי
בראשה~שעאדם;חובכהמשכילהנבורכאעדהמל~;הסערתעודשקטהרא

רסט~פפרעטקארעטטעואתויענועע.ואזרחיאתויכניעהגכוריםלייחאבשי
ברסןהיאהחזיקואזהמשפט,כמקוםמורדיםמיתוימיתיכשביהרקחנגידיהם
יישביאתוירגיעוברחמים,בחםדגםח'נגבררבהוישרוטבויעבדעעהשרטוי
J -

 •ים Jהצרפראתעידלהרגיזיספיילאהארץ
עללימ ~קוו ~טב ~דצפ~ Rההיא.כעתוחכריו iד~נט~מפלת § 693 •

נפשםכיסודם,ואנשיהיעקביםערהק~דדעלעריעםסברתראשיד~מ~ל~נג
רמשפט.חםחשבומאזQרמאדהרבהיחררבדםזפרך t.tלרייגואשרעליהםירעה

ר~ח,,\מהרגבפשו~יפהואשרבורבואדםרגשישביבעודה~עםלאאשר~~נט~ן
ר i-לערויקחאשרוהענובה'חרכהרנויתועםאחדיםחדשיםוינזרפ~ריזאת~נכ

רוהיורביםנכסיםכיכטובה,ולח~שלאכולשרהבנאותנכסיוערוישבכנגדו,
במכחבירייאתtק~לר~מ~ל~בגיק~מ~ללעבצרפת,המרדרול 1אאשרזהברי,ד

כותבטוסיצ ~טדכריאתהמכודעתוכהשכרהזקו",ק~רעליער nהבקראע./ףי
 ם!~~-יס,ריועטיבהקיםרועריצותאכזריותאדדתעללרומאיםהימיםדברי

קורנויםזעמיי .i:ורכיוידעי'הכירדדברילקרראיוכלכפ~ריז,אשרהנהלהלממשלת
ממשרתםכונבואשרסא~רוככרתראשיח~ריוושניר~כעספיעררעלב'אל

ולהורירלזQ~תמזמותויחשבומאר,היעקכים ~פ~ Rהזהלרבד .-ח 1ורכעריצות
והמחזיקיםאליהםהנלויםכלעםד~מ~ל~כגק~מיללעואת lר~בט~אתדומה
בעתכי :מבל/שיסהםאשרהתלאנהאתהיעקביםמצאומהרהעד.וחנהבידס
בארץכגדלהסכי 1ד~נט~אוהביעלאשמהע..יןהארץ ם..ע~דביסר,~יא~ההיא

אשדעלאפםוחרלןזעמםעליהםשפכומהםרכ;םועוד lנ'~ליםנגר'מורדתם
וראשיהיעקביםאזמצאוכוועלהארץ,נקרבוזדאוס ין:;י;tהבוצריתהדתאת ~מ~

יקומו,ברכמהמורותר~נט~זבריתכעריכלאתלחפיררצוועתהאשרחברת
 ר(~ Iזמלםל~אךל,ייוחר ~ I,יךנ 1ד~מ~ל~בגק~מיללעגםד~בט~ןגם~פליחדר~תם

המווחמתאתב:נlרההם,נפשןאריביאתלהשמידזמניןכעןר~כעספיעררע
אשרעלובארץןז:ומים tנקרשבכלל~r.ישנןעזןאשרעלד~נט~זירברתעלהעם

ןבזו
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קדשיכלאתויתצוהשרתכלי-כל ljא~נרואשרל Pוהת~לותבתיאתינ~ס~נזזו
r:וקרא-וכלהארץכלאלהילבדההתבונהורקאלהיםאיו'כיויחליטוהנצורים,

ק~מיללעראשיעלד~נט~וראשעלר~נעספיעררעהrעמיסההםחרבעונות
הועד,ביתבסודיישבפאריזה iד~נט~יכשוב '.ההםאלר~י.!י Qראשיד~מ~ל~נג

 .הקהלכלעלפחדיםבקולב~רע.םהועדבתוךבגבורה~'אזריוסטט Il כ;iהתיצב
מכשול.וצורנגףולאבולשטנההםאשרשיסה~נתאהרנ~ללהוציאאמרוינזור

ל~שחיתי :מחלקות'לשלשזנרקההס'בנפשותםהחטאיםהאנשיםלהרעפןבליק.ואת
ולמחרישי ) Ultrarevolutionaire (המדהעללמפריזים ,) ,Corruptp (הרעפובליק

היתההןההרבראדותעל • ) Gemassigte (:גי~~םאנשיבהיותםהרעפובייקכח
בעשריםכיכלענה,מרהואחריתו'הוער,מפרנתביוועצומהנרולהרמיבה
הרע~מדתעלמהמפריזיםאישעשרתשעחלטבחחוברימ~רץלחדשוארבעח
כמוהם,שריםיעידר~נזיזמזזמזזר~,חענערט,קל~~טס,השרובתיכםפונליק,

הרע~משחיתיחינאי rמ~ןלחדשיאחד.ןנשל,זtיםהגייליטינאהתחתיידמי
נטזזו, 8בדחעיד~וחטאיםרעיםיאנשיםהפריצים,דיןבירנלפניבמשפםפיבליק

נםכיזנברתםמננררביםיעידסעכעררעסדעהעראוילםד~מיר~נג,ק~מילרע
קהל-נםוד~מ~ל~נגד~נט~ןאך •תםמותרבניההם,המשחיתיםעםחיתחידס,

אתלפניהםלהציבהועךמאתגדילהוהמו'חשאוןבקילדרשוהעםמבנינרול
 .•בפניהםכתשםלענותאותם~ראובע'ו ן~..ע 1בלשוו,ח:פ~אותםאשרהאנשים
השמיעו,העםמבנירבהמווונםבקולרר~נטזזן;:זרעיםרצופיםימיםשלשח

ורזזבעספיעררעמחיעקבים~בצרכיערנפשרשוטניעלחמסייצעקוקילםרום t.iב
אשרחראשינההפעםזאת •מותמשפט jד~נטזזעללרחוץמזמתםאתע 1ל~

רצחמשפטלהוציאמהרוולאבריחםזiשלוהפריצים~זבלשופטיחדמיםאנשי
על,עמלהועראנשיז'~רואזאךחסעפים--.שתיעלנ:יים 9פיויחירמלפניהם

האנשיםכלעל~תמשפטלחרוץההםהשןפטיםלפניחדשמשפטרישימרחק
החדשיםהסדריםאתלהפריענפשםאתישכי ד~נ:rקועליהם~שכיאשר

נפשם,את:פ:ן l :ובמהבפיהםמה~מיע..רבליודרישסקירבלירגםבצרפת,
השופטיםהקדישוחזה.ר~עמשפטפייעל ~-ר~יפ:כללחםיועיל _רלאלטבחיובלי
גה, 1דליוםכודםואנשיבריתםבעליוכלד~מ~ל~נגוקאםיללעד~נטזזואת
רעיםאנשיםעלי,כפרכי ו~~ך.לאאשרנפשםונרלרוחםעזאתדך,ארוהם

חאנשיםדםיאתבדמיהםויכפריהיר.גיםנידיכגברריםימותיכמוהם,וחטאים

 • ) 1794ד IIתקנא IIהשנת'אפריל 5 (כמיםשפכואשרןהעצימיםהרביס

מביתצרפתיתגעשרנזהאשרבעת ./במלחהמהצרפתיםנכירת § 694 •
 •ולהשחיתחלבלעחחמרץעליההגייםמלכיכלנסבוהדמים,אנשימושליהברשעת
עלשלופהוחרבםועכטעררייך j,פלייסעח~לל~נדגדרדיחתנןדןוחש~להבארץ
בחלעשותרהייומעברותאתערכויעסטערריי,ןפרייסעזאשכנז,נרררי ;צרפת

וגדודי ,.מזרחיתדרומיתבפאתע~יהסרדיניא..:,השתערו~רןדי ;ןנקמותמלחומת
Z פרד
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חרם,אותהלהכותעריהנטויהרידםהפירענ~וחרריעלנצבוופ~רטלג~לפפרד
אניותיהתאותשרחלמלך,משנהפיטטכעצתעשתה~זjןהעודענגלאנדומליכת
מלכירכלאתא-וצרהפתחהפתחגםכים,חילהיאתצרפתאנילתאת'להחרים
מלחמותיהם.בכללתעצומותעיזעידלהםי~וסףכיבשהצרפתלום~יאיירופא
צבאותיהםהרניס,שריהםכיכאשרההם,הכריתמלכיהצליחוהמלחמהכראשית
עלזאסנפלהכוועלמנעוריהם,ררקכידיהסרמדוחידםאנשינסמלחמה,לממדי

ג;לק iכאחריכי.אפסהכירהרפאריזהדלךלהםויפתחוכידיה!?פל~נדערןגס
לאאשרהנt;יבההיתהוזאתאחיו,אתאישנאמנהלאורוחםחבריתמלכילכ

 .אתנלחמואשר-הם'מלחמותיככלתושיהעשולאוידיהםרארחונההצליחו
נפוולאהחדשיםמלחמהטכסיסיאתעודידעולאהצרפתיםכיאףהצרפתים

העז.ךיסמבלר~ם Qלאאמנם'כי •חכהמומזמותלות 1כתחבול~ם~רככמסותעוד
רוחםכעזוזאםכ'הברית,מלכיעלהצרפתיםאזהתגכרומלחטהכחכמתילא

ארצם.מנכולאותםולהדלףאזיכיהםאת 1J7fל~נפשםלבכללננםבכללם f~דiרנך~
רמת,משפטשפטובשדה,ערכה,כמאויביהםלפניגגפואשרהחילפקרדיאת

אתגם •במלחמהולבבלבויעדרוהישניס 'הסדריםאחרינוטיםהםכיכאמרם
מ~יבץ'לעירלכואהמיעדמן~חראשר ) uharnais ~ Be (ב~ה~רני(גענער~ל)ה~ר

להשר'נםעשווכןהנויליטינאה,ידיעלמרנהבמקים ~תי~ז:;אויביה,נמףלהצילה
נורלנםהיהוכנוררם ,) 1793תקנ"נה"אשנתםעפטעמנער 8 (ללכנוקוטסינע

חהאלל~נדיםאתכמלחמה ח~~אשראחריכי ,) Houchard (דר ~שןההשר
סעפטעמבער 8 (כשרהכמערכה~_גףה~נדש~טעז,אצלה~נ~ווערגדודיואת
כמ"םכורטארויומתמות,םשפטלחט~זאתלו כ-.;ז'~ב ,) 1793נ IIתקנא IIהשנת

חירןאנשי~בפואשרפה Jהמדכרעלהאסוריםבבית ר~~ה~שעוהשרן.גה, jה
נ~וועמבער). 28-;30 (ק~יזרעסלויטערוידעלהאשכנזיםח;לויתריסים,הפרילפני
להושיערבט, ~נר ~קהאישבידלצרפתישועהשמש-ם kפתזרחההיאונעת
 ק~~הואכיiךא~ר,ורנרתבסוד?ת wלאז-ס iRךואשרה~~ףאשרפעלים,ירב
וישםהחילפקידיבףאגבורהרוח.נשמתריפחהצרפת'ם~כאותערחדשהריח

עזם'זרועאתהצרפתיםחשפוואזרדעת,כהשכלישריםוסדריםמשטרלפניהם
התנ~ס~והצבאעםדרת~מתורוהעצומות,הרכותמלחמותיהםככללונעז.רויפליאר

יכררלאהבריתומלכי.בדררותיהם,כמוהםמאיומשכיריםבבורים~-?ארתשדי
ובכלהארץככלנבראוולא.רנאולאאשרגבורתםעלילותולפנילפניהםלעמוד
מלחמתםטכסיסיעםהבריתלמלכיאשרהצבאותשרי •ההםהימיםעדהגרים
 .בםצפרת,גנורילפניכשדהבמערכהונפלרכרערחמהנפלח,אכדעליהםארש
כי rןבפש,לכככלבמלחמהעדרולאההםחבריתלמלכיר- Tאשהמלחמהאנשי

ועלבצעםאהבתעלאםכיוזבר~תם .מולדתםארץאהבתעלילכםעינסאי;
-ולאיל~~עיל.עברואיש ~נ~ההםהמלכים~בגדתנםכיזאתנםיאףשדרס,~לם

 ) 1794דכ Hאתקנ I /שנתהןששהלחדשיונינעשרים .•שלם-בלבבבחברתבאןיחד

התגכר
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פלירווסבמלחמההבריתמלכיעלצרפת,צבאותמשריאחרי~רד~ז,חתנכר
) Fleurus ( יץגנורותיווברעםt1בעלגיעאתלפנירל;ננותמלחמתראנשיאתד , 

מכצרירכללעטסעררייךאשרהש~להארץ~פותכלנפלוהבצירכימיכויאחרי
פישערגיכנפשערזהרחיב/ההואהנדיל . iוהנצחוהצרפתים,בידיח~לל~נד,ננילי

) Pichegrii ( אתייהד~ףה~לל~נדנבולקצהאללבקועיריםלוויעשצרתפ~כור
ורבותבצירותעריםוילכידמ~~סנהרמעברותאתייענורמפניוענגלאנדחיל

האלל~נדעודנכנעהלאזאתבכלאך •פנימההארץלכאללנואדרךלרריפרוץ
האללאנדנחרותפניאתויחפוךמאוצרותיונדולקרהרחףהוציאאשרעדמפניר
ויאנוראדעצעמבערכחדשלבקועלבכואתפישעגריהשרמצאואזמוצק,לקרח

ברחהאללאנגונשיא ,) 1794 • 95תקנ"ד-נ"הה'א(שנתפנימהחארץלבאל
יקננהפיהםאשרחדשחכנסיהנחאללאנדכוננווהצרפתיםלעננלאנד,מפניו
סרהיתהילצרפתהאללאנדחברהוהלאהההואמהיום • IIב~ט~פיעכנסית IIבשם

זהבלחזילנםהצרפתים,לצבאותושמלהלחםלתת~לחציויושניהלמשמעתה,
נםח~לל~נדעלמ~ Rההיארעה.נעתמלחסותיההוצאיתאתלכלכלצרפתלאוצר

בארצותכוננהאשר(ק~ל~ניעו)ואתמו~~יז:ז ם~~אנייתיהאתוילכריהעננל~נדים
ראשה-.עלוידיהיעורהפשוטהההיאמהמלחהמיצאהכיעדאחרות,
רכתכו , jההכמלחמית:ד,צ~פתים~צל~ת-?רוכ •ב~זעלשלום § 695 .
ה"א(שנת~קט~בערכחדשכירהייו,נהרנפיתעלכמלחמותיהםנםהצלחתם
אחורלנסרגוילחצוםמפניהםוהפרייסיםהעסטעררייניסאתהביםי ) 1794תקנ"ד

ןוארחזה,וילנהרמענראשרהנפותכלאתדיחם~בילעזיכרהייולנהרכר 31מ
עלז ~בםולשיצאאשרעדצרפתאתשלוםלרברהפרייסים ~ם~מעטיםימים

 I ~הצרפתיםבידינפליההואהשלוםפיעל • ) 1795תקנ"הא Vהשנתאפריל 5 (לאורה
רהיי;ינהרה~לל~ד,ארץנםהשמאלית,חוייונהרשפתעלאשרהארצות .כל

עולםרגברלהדרומית,מאשכנזנפרדההצפוניתאשכנז.וארץצרפתלגבולחיה
העסטעררייכיפאך •צרפתשריבפקודתביניהוהושם(דעמ~רק~טי~נסליניע)

ר~עקולפקודתתחתבהצרפתיםדו::זם (iלויוסיפותערהאלחרבםאתהשיבולא
יחםמתנבעוזויחנרוהחילים,~~יד'עררמז ~יאופקודתרתחתצבאםשרעפ

וגרישעפעלהתגברחחילננורקלערפעוהנהמשכילים,כגכוריםוילחמו
 ,) 1795ה; Iתקנא'םעפטעמבערשבתה 24ה~נדשוכסהיים(אצלנך~~זבהי

עדהצרפתיםבידהיתהאשרנרובעלידיהאתהעסטעררייכיםלנדוואו
עירעלאחדיםיסיםות Rכדוריהמטירואשרואחרינה,נך.~חזוההיאהיים
אתקלערפעעזבמעטיםיסיםאחריכיאפס •בידםהיאנםנפלהם,יינהי ~מ

ולארמיחי rמלא.כעשהאשרהקיסר 1 ~בטהוגוטאפונחרותפקודתומשרמת
לר ~ iכאתהקיסר~םהזההמשכילחנבורינמקיםהסדינה,כהליכית~;בדלאמונה

בשדהכמערכהנוראותויעשע.זוזרועאתחשףוהואעסטעררייך,נשיאאחיי

ז ~דר ~יאתiך~ההיא •'מעולםם .wמשיאבהנדרליםהצבאותשריכאחדקטל
אצל . ' 
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אכפןעריוויכבד ,) 1796'ייותקנה"אשנתערפעפטעמב 3 (גבירצוירואצל
קצפיאשרי~דענןו~לדספעספ~רט.ויושבירהייןנהרארקרמהרהאחורלשוב
והנמרטיםהנסיםצרפתפריטיערם~ Rומציקיהם,נרנשיהםהצרפרג'םעלמאד
במחנהוגרילשרנפלההואבמסענשמח.כלגרי~יראיאנדוחרגחרב ת~~בנכ~ם

הגרולים.הנבוריםומרא'זt-יחחילמנגידיאחד ) Marceau (מ~רצ~הואהראצרפת,
טוב •ויפצפצחרעפרתכדורעריוירחים 5העסטעררייחירמאנשיאחדאישכי

ייחיישיל~בעןמב~יערןברחאםאףכי ,) Morean (מ~ר~חשרנורלהיחממני
שויארצול~לדע.מקיררךייעבורירעתבחכמחרח ?tמלו,~ללצוארו,עלוז.?דף
ה"אשנת~קט~בער 24ערסעפטעמבער 19(מוחפצוחמלזרהייןער;יניע
עבדיהםברבותגבורהרוח ~רי:.נרi,לאורוזניהאשכנזושליטי ,) 1796-תקנ'ו

בעקבותיצאו .מרביתםארארצותיהם,משחיתיבהצרפתיםמלחמחעלשות
 ... •צרפתעםשלוםבריתייכרתופרייפעו
עונותיוותהיינחשאולהברםה~ודד~נט~ןראבעספיעררע.מפלת § 696 . '

קבך,ונהפוךאחריוירדהלאהבהלהממשלתאךולקללה,ל~להודכרועצמותיועל
 ,התאזרהמסרה,מו Jדאנטאח~האשראחריכימבתחלה,אזהתגברהחיאכיהוא

וחמשרה,זךעוזזדררירום 9עללבדומבראשונד"וירג'צבנ;וביתרעוזר~בעספיעררע
חברתערנםום~ריע,שטןבאיןרעסבשבט~רד lתחתיו,צרפתג!םכלב~ר~ר
ל~:ןנתןהועדביתשריואתרגליו,תחת~כנעןניערופחדואימתוiך~ירהאשר

לכליחידירןהיארקיצא,וש~תימשפטוממנוורקלמאומה,אותםחשבורא
ופחדמו, tzt ע~t;.זליג:זר~יגזובאפונשמהאשרכל !בננ1ש~ן~הונפשוצרפת,ירשבי
 ,אתעוד~שואהועדביתשרי~לאולאחרונהכי.אפסס fלחלשונם::דךביקהמות

אשרהאזרחיםכלגםידו,על;;זרריםח~ריוועלילותהאיום'ההואהרוצחערירות
לחפילמחשבותויחשבןשנאה,תכליתאיתושנאונפש,ערמבשרעודנשחתולא

ארביסידיסי 9 ~ר~נט~ןאוהביגםיקומי,בללמהמורותהרשעיםחברייע.םאןתו
והנחשביםר~בעספיעררע~להנכשיםהאנשיםינםעצתן,אנשיורדמי 'ררמו

ידידירמבחראתגםכיראותםאחריובידידןתןבועודהאמינולאוידידיי,לאוהביו
למשיאותבריתובעלייאתאיתולהדיףויבקשימפניי, ~ן:;כז: lדיזדה,חוריד iכדאנט~

ללכתוינפףאויביו,כלאללבןשתלאאפוכנובהר~בעספיעררע.אולםנצח
להייתויתנשארפיס,ושופטמחוקקכלבלבבואתייתןוכנפלאות,כגדלוותעלד
אתחמורדיםראשיזךזq~ית~אשראחריכי :להצרפתיםדתומורחגדולכסו

להםעשוהתבונהאתורקהצרפתיםמפניהנפשמות ...יב~לנאלחיםהאמונה
 ) 1794ד /Iתקנ א/'ה(מ~יילחדשברביעיר~נעספיעררע;ךחליטתעתועים,ראלחי

עלזר 1ךהועדביתשריאתכ;~ו(פערנונפטקילטןם),התנונהעכורתאחרין~נ?ר
מותארחיהנפשובהשארתהטכעאבירעליווכ~ללהאמיןישובוכיזיםגחצן-פ
השמיםארהילכבודפאריזיאזרחיהעםראשיחגראשדהחדשיבחגהנריה,
ומניהחג,בעבודתהגרול ':ב~חוהואהיחהטולערין,בהיכלאשרח;זבתןך ץ~~;

אז
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אויביוובמספר •לספותהנפשואתילבקשאותולשנואשמנאיועידהיסיפיאז
כמרצחובוראיםרעיםמעשים~שהאשרט~לליעזהואט~לליעו,נםהיההעצומים

לאיש:זך~ד lחמושבותיידרכוויעזוברעתועלנחםכזואחריב~רד~,בעירעריץ
 I(FOllche (למ~ר~ט,לפ~שעילנרהיהבתחלהאשרפרעד~זנםסחזיקידיאחר,ועל
 •כמוהםרביםועידב~ררערעוו~דירע,

ראנעספיעררעכיבפאריזקילרביםאנשים::{עבירוההיאיבעת §-697
קלמהרהוהבההרגה,ליוםחנרתו,אבשי;:ןםקיפיאנשיםוששהאיבעים:{קדיש
ובתשיעיולהכריעהו.פניואתלקדםאחתל~~רהויהיוההםתמותהבגיהתאספי
 ::~רע.זודבואשרהיוםהוא ,) 1794תקנ'דא IIהשנתי~לי, 27 (טערמיד~רלחדש

לחרוץהועדביתאלבריתוובעליהואבאלליג,ההםהאנשיםאתבעספיעררע
 i'lהאפ;כבראשעמדיוסטס'טהבליעלוהאישזבות,משפטההםחרמו'אנשיעל

עש T ~הםאשר~חדיםאנשיםעודרהמיתד\עדשריעלהחונהכיעוזבקולויקרא
 ,::זרע.ימ~אדיריםרביםוקולותבר, 1ל~להלאעודלהדרור-.נ R~.כרלהכנסיה

אשפחיסוימטירוהםגםקולםנמרוםהרימווחברו iוט~לליעעברים,מכלעליו
פץר~בעס:: R i.אהמשפטלחרבאתראשו ~ב:י:ג:~ור~נעספיעררעראשעלוגפרית
אךבפ'זtו,אתלהצדיקהנמהראשעלויתיצב~תכפנילנניםבפניםפיעררע

אלפיהשמיעואשרהגדולוהרעשהשאוןבתוך~חנאוךיו Qוקולנשמעולאדבריו
ויכבידרההםהמשטיניםהתננרווסערהרבסופהו, I !העריץ~מ~תמות Jלארט:ואנשים

רעלי~סטס'טעלר~נעספיעררע,עלזכר~ץמשפטלהוציאהועדשריעלידם
בכבליאותםלאסורח;;רם,הענרי~טעלגםר, t!t::יאחנרתראשישלשה , iק~ט~
יעלעלילותיהםעלוחשבון iדייתנואשרעדהאסוריםלניתולהשליכםנרזל
בבפשותםהחטאיםהאנשים.נתפשומדר,הועד •כמיםשפכואשרהניו'יםדמי

.ןרך 1;אך •לאורמשפטם.~צאערשםר Qלrז~לוקסעמנורנלהיכלב~~חבוההם,
הענ::נאראזלסררת,ויוציאוםרעתםמנקשימידי Pאותויצילוהעםהמרו~קהלו
ונדס,בחרבנקהמבאויבירלעשותהרערביתאלהעםזביל~נאותע.םרי~ט

ושתחמותמשםלדר,עיםהריז)(ר~טההמרעצהלביתהומורמעיווראבעספיעררע
~הרוהעםראשיוכלהועדאבשיאך •העזיםאוינירכלועלהערדאנשיעל

הדרולךכלכיפקררהקולiרשמיעוקלמדר,הכי •ויכריעוםפניהםאתבך~ורס~
עזביהזאתהקריאהלקיל •כד~רכלרייועילילאהוא~ןתבזהענריאטאחרי
אחר,אףבהםשאר·בלאכיעדויפוצוהענרי~טאתהעםחיל~באותפתאם

זרד~םויהייהועד,~נשיליסיוויעמדריחד~קהלומאז,היעקביםשרבאייהאורחים
מורדיםכמשפטהמועצהבבית~סרוסודושייאנר~בעספיעררע •לשעםי~~ז

הוציאוהוהחילאנשיאךה~ראותןמנתיבאחדזךתחבאהענרי~ט •רמיםואנשי
כלתהכיר~בעספיעררע.ו~ראותהכלאבביתויתנוהו(ה~י'ען) ה~.ח~סשם
מעשהו,תא~צעלאאךרו~ה,~וגהידיעלנכפינפשואתלטרוףה 9 ~הרעה,אליו

התנפלהבליעל~זןיו • ע~~ל~בפשוו~להעופרתבכדיר.נ~ץל,ףיואתרקכי
בעד
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ויתרחיים,:ג;ו~ש lרנלו,אתשבררקמת,לאהואנםאךארצה,החלוןבער
יולי). 28 (שופטיהםבידיהםנםנתפשובמסתרים,גחבאיסהיוא'~רמרעיםזרע
המשפט,ביתאלמאדוהפצועה~כהר~בעספיעררע~סחכההואביוםועוד

נמרצות,קללותויקלל~הואותווינדפו(יחרפןמפלתו,עלנףוימחאו:כריע~העםיכל,
מקיםאל~רז.דגו:יומרעיםזרעיעשריםאחדעודנןםהזהר 'pז:ו~הובלןמשם,
הנויליטינאה,כליסות,בכליאחיי,אחראישתר 9הףדע,סתרועתולקילהחרגה,,

אישושניסשבעיםוחבלוההם,הרמצחיםמותאחריוהשלישיהשניוביום
אנשיוכוסנגידםכוסרזזבעספיעררעעכרהעליהו;כונםלטבח,היעקביםסערת
 ,צרפתעריציסורו

ראשי~הרוההם,העריציםהמושליםמפלתעלהארץכלכשמוח § 698 .
יצאיחנם,לסותהתעןףד~אשראומלליםואלפיהאסורים,בתיאתויפתחוהעם

מיללי~ן Tש;י ~~ל~ םי~~~עשרארבע.הב~שדאשרהבהלה,וממשלתלחפשי,
ישריםוסדריםצרפת,ארץשקטהנחהלאטלאטכלהות,טךתהמספהצרפתים,
העםאתמעטמעטהניאוהועד.ראשיראשםלשאתהחלוטוביםןמשפטים
~:נלתאתחצעירוהסדינה,בהליכותסודלכתיקפות (:;Iהאכבתייחדמהתאסף

האישוזה ,~שקםוכלימלחתמםכליאתהד/מוןגניז.?דלתויקחוהקהלות,יועצי
לאישף, .Rןףוככלמלחמתהאתולזiםחחפ'ט-ינכהכנסוהמאוהב.~הפדפרער~ז

אשרחמדבחוריקרמויאסיףומעלליהם,האפרתיםדלכיבכלמאד!ך~קאפרתי,
ומזיניםחמושיםהייוהםה~זהבים),מלבושיהםם W(עלי;כנרהזהב"קלןת IIכשם

קריהברחוכותאותtנב~גשםהיעקביםאתבהםחכףא'שרעוזו~טותכ~קלות
מהסתפחההםרשעיםור~רכלגור'~~לאחרונהכיעדלוכ), Pועדם\.ובבית.

.~הרספתס .Qאמקוםיעקבתפלתוכיתz.ךבוא,~נרועדםביתהצרפתים,בנחלת
סורםבעליאתאריהםכ~ראסעצמה Tלהם'הוסיפוהעם'בית_בעדשרריהיסוד,עד

הגיראנ:::מפמלתגהפליטהיתרנםאתהכהלה,ממשלתבימימפאריזגורש~אשר
א~רוסרמהדמים'אנשיעלמותמשפטויחרצוחיתם,בחייםעודםא~רדים·

עוורטיבפיללעפ~קיערק~רריער,לעכ~ו, :החמהלאחטאו,ףזt!אול:ךכ-ע~רבו
ב~דיער,-כ~ררערע, ,עלמשפטםקואתהועראנשינטוכאשראךכמוהם,רבים,

כרת Ijבדגפשי I ..ע~אנשיםארבעהבוללא~ר:::פ~רענע,ועלדערב~~,ק~הל~ה
, y ,כםשאריתהיעקביםחגדואזא~רrהעם:המוובלבותחרז..ךר'אשויציתוכ

ונוראגרולסער'ויעירו~רווהםלחם,:וחד~רכסף ר~.דח~.והאנושיםהנואשים
תקנהיה"אשנתאפרלי 1עדס~רץ 31נערמינ~ל, • 12 , 11 (היעדאבשיעל , 1

באום,גהועד,ביתאת;סונו lההםהח~ניםהתנדדדוולאלפים.למאית ) 1795
בעתתארשראפחיאלצוהלפחדיםבקולוישאלורתתיידכרופבימהבתדכו

כישהל ,מלל ~אושק ~םג(פ~טרי~טעו),םע Tףיג ~זtםהחשים-בא
תקב.ץ(ה"אתבשםהלשממריהדסאתגםםהלכישהלושםפבאת

179a ( מהידעיילאההואהאספסוףהמווסערתמפני~חפזונבהלוהיעד,אנשי
לעשותחווי)ווע I(י
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אנשי~תויקחוהואהצבא,שרגריישעפבפ~ריזאזהיהל~~רםאךיעשות,

ההמיןאתויגרשעליהם,הקמיםמידהיעדאנשיאתויעזוייהע~רואזרחיחיל
ל ~יר ~רפלירחבראשיוהעםבניהעירומזהיעז~דולסער.יעידמפניהם

התפרצרגםהרעדביתאתסנ~וברבביתם ,) 1795תקנ'הת"אשנתמאי 20 (

ויציקוםלה,.בליה'~ניההשעהעדבבקרהשבגעיתמשעהארתוייצרריבתרכן
 Q,בשהנידעהפר~זידענטאך ,ה"' jהבממשלתאת ה~~ארלהשיבהידבחזקת

היעדאתויצלידייא~ץדיחינערז-ה.סנערההמוןאתr.ז~יץאנגר~סד'באיסםי
ארץנכלהבהלהממשרתג I,עקנועידנידעולאוהראהההואמהיים •מידם
בבתי ~רכ;!~מהםרביםיעידבפנשם,ידשרחוהיעקביםמעדת.ורביםצרפת

מפונאשראך •זג~~ז:ז ת~~עלחרר~יםבידי ~ת~איהמארץ,~ו Iגררהאסורים,
להםהמבקשיםה'רביםהאנשיםנשאיהחיים,'מארץההםוהפריציםתמןהעריציס

צרפת,אלהמליכהאתלהשיבבהצרפתיםויאיצוראשיהםאת(ר~י~ליסטעז)מלך
בשבטאותםור'עיסלפניהםונאיםייצאיםמלכיהםאשרהגייםככלורהיות
בהריכותיאורחדשיםםדדיםצרפתחמןקקיהיציאיההםבימיםיהנה •מישןר

לתתהמיעצהנביתיועציםםאיתחמשישכיההםהפדריםפיועלהמדינה,
ייעציםוחמשיםאתים b(געזעטצגעכענדעןן~טה),הארץלעםומשפטיםחקיס
ונכוחיםהםטוניםאםההםוהמ'ט-פטיםהחקים'אתצדקבמאזניישקלואחריס
 ,בידסאשר(דירעקט~רעז)הליס Jמחמשהועריהם~רטעז),דערר~טה(דער
 •געןן~לט)(פאלרציהענדעל~עלםההםהמשפטיםאתיא,להוצוהמשרההעוז

 jפנפשםעליראןהרעפובליק,במ'~פטי Pד~קי iהימרביתםאשרהועדואנשי
 "ההםהיועציםבנחיתלהסתפח(ר~י~ריסטען)המרוכהאוהכיאיתםיתבולא

 .חוקר~רויוציאןממעשיהםלהפריעםמזמהחשבוכועלבקהרם,~בואוימבעום
זאת לע'.- pהעד l)1ביתמאנשיידחרוההםמהיועציםשרישיםשניכימלפניהם

אתלהפירורילייאזרובהם,המלוכה,אוהביאףחרהכארהדברתערדיעל'
ייערררוהעירולהם,יכלרלאכיוכרארתםארצה,דבניהםילהשליךמחשביתיהם

ביתבשריוימרדוההמרובביבנפשותה~'וישרהבתחציתרכיבעיר,חדשסער
 'ן ~עלפ~ ~בידיאתהועדשרי~לאואז •פ~קטי~בעו)דער(אויפשט~נדהיעד

וככדתםואנשיבריתםכעלייכלההם~זקקוממיםמלחהמלעשיתטר ~פ,~ב ~ב
 :::ק~ 5 (ליעבדעמי~הרירםעשרהרבשלש •החדשיםוהסדריםהרעפובליקשינאי

ב~לחמוההםהמתקוממיםעלב~פ~לעאןהתגכר ) 1795תקב"הה"אשבתט~בער
עוזלהםויתןהיעדשרי iימיאזויירםעזם,זררעאת,וישברפ~ריז,כרחיכרתבם

הנצחוןלפבימעטיםירמיםשבה,רששעשרים iבאזהיהרב~פ~לעאןרתעצימרת,
 ,) Beauharnais (כ~ה~רבעאלמבתהגענער~לעיבפע~זיאתלאשהלקחלרהזה
 ·הצרפתיםל~דאות~נה tt ~:י~~יר~א f."שרלהיותעלהקימיהיהיערושרי
 •באיטליאאשיג
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משתב(רירעקט~רי~ל.~.רענירונג)המנחליםמשלת Jטתחתצרפת 5 •
 • ) 1799נ~וועמנער 9 .עד 1795~קט~נער 26כמןתקניה-תקב"טה"א

בצרפתהחרשים.המנהליםנאיטליאנ~נ~פ~רטנ~פ~רעאן § 699 .
אשרעדעסטעררייךקיסרעלם Iryלr:ויזלתתמוראםרח!:ירנררלחמחשבהחשני
 i ~דר ~'הגענעראליריתא~לאיכן.ועלשליסבריתצרפתעםלכרית~לז.יץ

דרךעליהלהשתער ~ר ~םידיאתו,נקע ~פרררךעסטעררייךעללהתנפל
דרךברגיכהלפרןץ,טר ~פ ~נ ~בהצעירחגענעראלידיואת ' 1עב ~יוש

לאררה,-ההיאהגדילההמחשבה,אתלהוציאהמנחליםיכרןבטרםאך •איטליא
אשרחילםאנשיכיזאתגםיאףבדר,ךלהםרשטנהרניםעניניםה.תיצבו .

בעביוותגוללוררחםו~רעג.הלפ~ידיהסמאד,המדרגהנשפלאז;היןבאיטליא
בחמשהנולדנ~נ~פ~רט .;--א~~לשרבזזנ~פ~רטאתהקימריעליהם"נל,,ובחסר
עלאשר ) Aiacci~י~טשזז()(בעיר ) 1769 (תקכיטה'אויגוסט'אלחרשייםעשר
אחרין ר~qז~ lנעיריו,בימייימת(~דייזזק~ט),סליץהיה.אביי )*ק~רסיק~האי

יכלולנהעיניהtזמההאלמנהאשרגורל~טיטיא ,)**בנותושלשבניםחמשה
אשר(גרבערנער)השריט •ומוסרחכמהבדרךובנרתיהבניהאתלחנךמעיניה

עשרבןבהיותוהובאפיןועלב~נ~פ~רט,הנעראתזזהכנקארסיקא,אזהיה ,
ושם ,)***בריעננעבעיראשר(קריגסשולעהחילאנשילנעדיהספרלניתשנים

לח /Uשנהעשרהארבעבןובהיותוו"'עתו,בחכמתונירונניכלעלהנערחתנדסם
 ~,ל'ם(המלחמהאנשילצבאותהספרבביתלמורוחוקאתשםלהשלים rלפ~רי

(לייטענ~נט)החילנגירלמעלתהירםשנהעשרהשבעבובהיותו •ט~רשולע)
נעתלואהנבורתוראשית •אחכהונרזחגנורהז Iברוהרעפובליקליסין .ךיעסוד
:רעו~םרוחיעוזכללעיניהדכיחהשניתובפעםטיל~ז,עלהצרפתיונרו 1אשר

חילעלצנאלשר םק'::זאן \לרממה,נפ~ריזהמררדיםסערתאתנהקימוידו
ורעם~זיזררעאתף t;tו;והלאהההיארמהירםבאיטריא,.החוניםהצרפתים

נבירותיו

צרפת,ת .tסו:'שחחתבא 1768תקכ"חהייאכשנתאשוהתיכי!כיםא'קארסיקא, )*
ביעריםמבוסיסגגיחיסהויס • 253,000יושביוומספרמרובעות,פרסאות 159 1/2מזתו
צחצחות,וחוסז:,ארטובהאימוג •ויזרע'עברהעשיריהח'קוקביער Jהזההאיאתיסלאו
עינים,לחמרתכןנטועיםואראנגיםציטואנ'םשקריס,לוזקערמינקעצי •תמירשםשירר
איאטשאוכעיו •מ"ריריםווחביגרוליםיפיםחפיםבוזצאים alנגם •הלוויספריופרים

 •הקומהוםגראניטעמידעונאפא'עאןמצבתמתכיססת
 :הבבותושמזתוהיראנימוס,לורוויג , iיןציא jiבאפארעאוער, \Iי :רם,הבניםשמית )**

- •רא'ינע kוקפייליבעעריזע,
הואתהחכמהאכיומפיהנדסהבכחמותטוכרקח iנאפאלעאלקחרח.ואספרכנית )***

הזאתהחכמהדותותעלשקדריז Iotכפאשרהספובכיתגס jלאפלאםכשםלמשגבהנודע
ותיחארחיהנפשורבקהגבירקרנסויהיההצלחהבמתיעלעליתיאותייגםנפלאה,בשקידה
ברו'למשתהנקואקאמפא~פאוסיא,שלוםארחי~צופתמאיטליאובשיבייים,י\סשעשועיו

ראפלאסרח.בסיםו':'ואשסר&קאדעמיע/'"נמיגסזיו, Cש·'בכידו,צרפתמאציליאחדעשהאשר
ביעדהזאתכחכמההחזקהידואת(באפארעאן)הראהיטם:-נזסה, Jהחכמתאביריולאגראנש

ויתפרקחילעשהעולםימירבויכיריעתגם •ביבתויעמקהחזקהידועלההסהחכמיםהתפלאו
נפראותתבחנילותמלחמותיויעשיתלןעזרוההןהיריעותושתיהיטים,בלבאהביםעליה
 •צבאותיואנשיבאזנינגיריםרבריוררכו
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כחתןמרחהממלמדיוכלהחיל,גברריכלעליוהשתומומכיעדבבררותיו, . . 
 .'התפלצורזכדושמוומפניספניו,

~רפיםהחילאנשיאתמצאה, :tמלחצבא,קד-pללאיטלי~בבר~ו § 700 .
ברכיהםאת~מץד""rופות,ידיהםאתורזק ,קלומהרהנל,וחפריר,ע.ניםבם

אנשיאחריםלאגשיםנהפכוכיעד,נבורה,ריחנשמתבאפםריפחהכושלות,
בכר •תפארתז:/םלהםלעשותמנגדנפשםהמשליכיםכחונבררי-~- :tלמלחחיל
ארתם~שרוהתהלה,הבברדמאהבתנוראותלעשותלכםנפr-והלאאשרנות

ויבטיחםהעשירהאיטליאאוצרותאתלפניהםפתחפתוחזהב,בעבותותאחריו
עדעשר.מעשתימשכיליםכגבורוםיילחז.:רחיללכ~י-י;יראםוכהנהכהנהעיד

 ~~נ~בנ~פ~לעאזה fח ) 1796ר /Iתקנא l/ה(שנתאפריללחדשירםעשדארבעה
שר ) Deauli eu (בזזהלייעאתטעטב~עטבאמו ~מ ,יעז,לימאצלפ~רט
ביןהפרידהחיאהנצחוןובכחשנה,שמנים iכבהיהאשרעפטעררייך 'צבא

ערזנr:ויתוויפל lטררידרךבפערתיויעבורהפ~רדינים, Jוביים 5העסטעדריי
סארדיניא. 'ל $tיריו:ריץ iJכיעדיאפ~רדינמלךפדיי ~מ ~ר ~טויקו

המלךהפגירההואהשלוםפייעללי,לתת jנ~פ~לעזז,א~ת 1אשרהסרפהשלדם
מבצריםששהנ~פ~לעאז,בידריתןלהצרפתים, ~צצוני iע , ~רו ~פאת

צרפת~בארתלפניתמידארצרשערית,אלפתוח.עליונטלנם(פעפטרננעז),
,פתהכמוהם,רביםועירההפהקשיםהדבריספי.עללדרכםבהיעבור
ההיאוהמלךות,טאחריגםכןועלצרפת,למשמעתמרהיתחייאפאדדינממלכת

פיע~את ) 1802-1796ב Pו-תקפ Hתקנא l/(האחרירחמולךבנועמנואלק~רלנתן
לוזv jנ~פ~רע~זהלךרכן •דיניאפארבאי ונ~~~אתוישםלהצרפתים,מ~נט
נאפאלעאןבהניע.ויהילפניועמדלאואישהעליונה,איטליאכלאתו?בוש

יד ,ועל ,)*~רד~נחרעלאשרהמעברהאתים 5חעסטעררייתפשוד:י, ~לאל
ירהיבואםהצרפתיםאתכרגעל~פץועצומיםגרוליםתרתח 'כליז:ז;ב"יבוהסעברה
בראשויתיצבבאפאלעאז,הנבורלבנפללאזאתובכלאלית~ת /Vל~עזבנפשם

המעברהעלאישאלפDישלשתהשתעררארניעהועד , II !הלאה Iו :ויקראחילו
כדורירננותעליהםהסטיררהתותחכליאך , II !חרעפונליקיחי n :קוראבקול

בראש jנאפאלעאזייצכ,האזאחור,לנסוגהחלוכיעדלמאותייפרצצום Mומ
מכהעסטעררייךחילאתויךהמעברה,אתאותםהעבירנפלאהוכנבורחהצבא,
אחריחםהשאירואשרוכלהכבידהואתמלחתמםלי jאתויקחויפיצם,מאדברראה

במ~יילtזנד jנאפאלעאפרץכזאחרי • ) 1796תקנ'רא l/השנתמאי 10 (בנמוסתם
 •ראנדימאיעלת 1~לצ ץ~~ lל~מב~רדיא,עריאתריתפרשעפטעררייך,לאשר

ככללוריתנוהזחהאדיר .ח~~ב:אתוירהברהתרפiםכיעדהקטנים,.הנשיאים
אשר

לאנאיאת Iפ'נ,לטעליגחלאתלתיכייגיחיבארמיא,ק.ריכמיצאיכאיטליא/נרו.אדרא )*
חוירכ,כיאנייתכיעריריםורחכהואגדיייעטינאןאצללוקקאודייאגאואתקאמזבאוי

 •פאנר."תוראלניפיחיאןשם
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טוסק~נאמ~דינ~, ,~מר ~פtקי.~י ~ •השרוםבמחירמהםרשאילהקשהאשר
עתיקים~י~יםיקרים)צייריםזהב,ודירבכסףלןלתת ~~ר ryכמוהםרביםיעוד

ובארהמעורם,השםאנשילבבתוצאותרביםידותוכתברחרש·יםחכמיידימעשי
יכממשרתם,לאצרותהמרגועיאתה;טליםאrכההואהנפלא'הגבלרמאתקנר

קדם,ביסיהרומאיםצבאותשריבעקבותהררךהואילכ~נ~פ~רטב~פ~לע~ו
 •ארךטפלרהקדמווהחכםבספרראהאשיכפיהםזעש~אשרככל 'ויעש

התמדהושכיותרכבמשכירתככלצרפתבירתפאריזאתהעשירהזההגדררחנכור
א!זlרהרנוככסףפניהס,ולהצהילהצרפרג'סלבבח Qל~א;ניסידימעשייבכל
ממשלתםאתק 1ב~זכ.הזכנהליסנידיתמךהארצות,בש~איסידינסזקההוציא

עררמז ~אוואתהק.י~עסטע.ררייךיקיסראיביס-.ובאיו, 'ככבדותהחננהגת

היאגםאך •אוינוסט) 5 (עיליה ~בתתחבאיטליאחירראנשי~באותלשר
אצרבצחת~ה Q;ן iייכעליוידיירטהאשר.נאנאפארטנאפאלעאן, 'לפניבפלכשל

' j 17-15 (~סטינרי~נע ,(' ערין~סכןראחריti כנעירצדרZ~ ט.ב~ ~ ) י~ני~ר 14
 .ה fזיי,צבלפי ~פקודתתחתלןלעזורנאאשרוהנדרד •פעברי~ר) 15גם

·יעלרייר~לי,ידעל ,~~דקזזל,יד(עלהצרפתיםנבררילפנימיניםשרש ף~~~ב
עסטעררייךחילאנשיכלתמרספןיאז ,) 1797זתקנ"ה"א(שנתפ~פ~ריט~)ל~יד

 "'הצרפתיםבידישביויתרםנפרורןוג,לכרונפוצרנטורQניתםכינאיטליא,אשד
כי lלמפרטמצאוראידיןרפ:ןעסטערריי;:ן,מגפתאתרוא~רמזערכרארתויהי
~צרראאשר jונאפאלעאהצר-פתים,בידימ~נטן~בתסבצריאתלהסגיראם

יריסנתןבשדה,נמערכהכגנוריםילחמןאףאםמיחמתוזz"י Iמאנגםכבוד
ה~~בילאנשיברגליןאשרהחיללפקיד~ימיס,וסלאחזקוהצבאשררוראורמזער
והפ~פסט .-~~טנ~ססמבצרבשלוםלצאתבס,ביממהגני~הרוחאשרןהז;שחית

הנפלאה,הצלחrירימפנ~ב~נ~פ~רט iנאפארעאגנורתמפניוירגזסתהששיפיוס
סארץיגלירות~פדתבמחיר ~ב ,עבטל ~טבעירהשלוםאתמידו ljבך~יימהר

חרישםחכמיידימעשההחמדהושכירתיקריםציוריםוזהנ,בכסףגס ;fממשרתו,
ב~ראעםטעררייהקיסראחילר ~קהגדורהנש'אהתעורראז •פענרואר) 19 (

אךשם.אשרעטטעררייךלזכיל-ו[.כציהגיד tי~א 1שרלהיותאיטליאארצהכנשר
לפבין ף~~~ב • jבאפאלעאלפניעמדראגנורתוורעםו~זדנ;י~פדנכלהואגם

הגדולהבחרבואחריורדף jרנאפארעאאחרר,בסוגל'אחרונהכיעדפעמים,רנות
 •אליוולהבקיעה iעסטערךיבבירתיייו rרמור iךאתלהרעישפנייומגמתוהחזקה,

יע'ט-ה,סהידעולא.ע.צותאכרייהיאחזתהן,ורעדהפר~נץהקיפרנבהלאז
 ם~~רים wד;רלגסןתיעצי;ךואשרהדjןת?י Rרעצת ה~~~ן~חפזסנדןנהיותן

·(פר~לי~ i:זב ~ע·לנעירזק Jהורברחפה~לוםעמהםריעשב:?Iךההצרפתים,
השלום.אמנם ) 1797תקניי;ה'אשתנאפריל 18 (לע~נען) lפ~ iמינ~רפר~עדע
אשרחחיל~י Iאנכיהצרפתים,עלגדילחרעהנשקפהאשרכרנעההראנעשח

הניפןיקר~נטהעןשטייעוטיר~ל,יל \tולהם,לעוןדמצרפתבאולאימדקי~
עליהם
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-האורחיםחתקיממיגיעדבעייככבסיתגםרם,זכל.אחנרקמתרתכעייחם
 .חר~הארץ-_עםשלפויכברתיהויערזזנ~וכעירהצרפתים,צכאותעי Cןחאשכנזי .

כמרחמה~ים Qוההחוליםעי fוגםחמונים,חמונים 'כהםיירצחןהצרפתיםער
 .או~חפזראיפיחרכ-דל~ימיםויחרעיבםחסחרא~חיריםככת~-השוככים

הגדירההרעהמצאתהויאאזכירעתם,כעתהצרפתיםעםהקיסרלזכשרים
יחירראשרכאבאפארטנ~פאיעאזיחגכררהחוא-.ה!?'ררסררגליעריוכאהאשר ..

ווענעדיגעשתהאשרהמעשהאתלקחכי,רגררדרכתכףאשרמקריבככרדרכיי
איוזו ז:ו~~ד~חחןהכנסייתאתלחכריתזכשפטייחרוץעינים,יכסותויערזזנ~גם

-כשעריייכרארהצרפתיםאתשרחההיאסאינשנהנחרשועורצרפת."מזכשרת
ןיענער\ג.מלחמתםכריואתכיסאשראניותיהאתרחם'ויקחוווענעדיגעיר

 דק.!!כתיחמדתואתתפרותיהכתיאוצרותאתנכיז~ l ~סוV~הנשק,ככיתאשר'
 '~ Qדככתיאתיקרותיה,כריכראתוישרלולה,אשר(כיכלי~טהעקעז)חמפרים

ויחיכהייזזחזוהעירכתיךוישכיחמרתה,שכירתכרואתהטיבאיצרהאת
הצרפתים ::tע'שייםלעשותעסטעררייך'קיסרהתרצהאשרעדר.אדוניה

נרחץאזכי ,) 1797תקניזה'/אשנתאקטאבער 17 ( )*יאמפאר ~פם ~בק
חרשהכנמיהגהכוננויהםהצרפתים,בידיהעריינהאיטריאאתרהסגירה:קיסר
יכרבעלגיעזאתבידםד'נ~ןען...,נם ,)**כנסית:ציס~רפינ~בשם

עדיגיוענאתלהקיסרלתת.~אוrךהרצרפתהשמאיית,רהייושפתעיאשרהנפית
 .ן~הבשיאיםממרכתך,מארץקרעהאשרההןהארצית,במחירר~למאטיאןאת

בענרונכמיהםארצותיהםאתהצרפתיםמהםרשרואשרוחאפרתיםוההגמינים

הי~~ית,רהייזשפתעלתחתיהםאחריםרהםרתת 'נאפאלעאזהבטיחרחיין,גהר
ישריםוסדריםמשטרורעשותרדייגיעםאשכבזארצות 'יישנילכרהבטיחגם

ר~סט~טטבעירוהרוזניםהמרכיםיתאספואשרבעתמושבותיהסמקומותבכר
א lfהשנת-(רעצעםכערההיאכאספהר~סט~טט),צוא(קזזנגרעסמידלהמתיק

כןא~גזראשרוכלהמרברים,ראשבאנאפארטנאפאלעאןחיה ) 1797תקניז
פניו!?דםוהעיריושכיוכללפ~ריז,כגכורה~אזרשככזוארתיויחי,קם

 •וישועהרנהובקויעה jבתר.
~~הלר lבצרתפמשרווהמנהריםחמרוכה,אוהבי •ב~בייףוס 5גר~ק § 701 •

ר'וו~'יזtהרר~חאחד~םפנים,ונשואינכנריםהיומחםנים tl!וככנדות,חעםאת
אוהבי«חברתהנקראתהחברהאתיסראשר I(La Reveillere::Lepaux (ל'פ~ה
רנבס~םאיש fטזזנרק~השניושם ) Theo 11 Philanthropen (ואדם"איהיס

(רעפוכריק~::,החפשיתהכנסיהכאהבתהד~קיםהעזיםהאנשים.אדךקר,~בדן-
ממשרתאתמאדשנאו(רזזי~ליסטעז)המלרכחאהבתער~ימ t::רשגםנער),

הראשוניםההנה,זב~רגדתשתידזר.~ימטרהההיאהממ~רחהיתהניערהמנהרים,.
אשר

 "אןר\נע.כמחזזנזיעכעצ\אכפרפארמ\אקאמפא- )*
 •אלפעזלרייימעכרזכאזרהתיכזתומשת\מרחכרתה'אציכאלפינא )**
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ים 5נר~ק'~~יךםה~שית,הכנסיהאוהביחרוהבמחליס,נ~ם.שלתידהריסןאשר
כסרחיסז~חויחרשבברקבר,מד !ttארשהררמאים~זקיאבעבק,ותרזאב~בייף,אשר

ויריירבהלאל~~יוצרפת,אזרחי ,לכלכחיק קי'.!הסךונת~כםיכואתיrולק
דרזtירעזפ,'השרובראשםאלין,ג'ליהיעקביםמזקניאחךיסןאגשיםיסעיט,לא

הישיביוהמנהליםמזסזום,~ניתהפתאםאךקיריהם,אתבשחךאורניסויהיו
ים 5pובר~זאת~~ר~דעכסעשיהם,ההםהמירדיםאתישפוטומשפטכסאות
במקוסה~תtד~הקושריםריתרבכפו,נפשןאתויטרוףפנין-עלחצוכונןב~כייף
והמנהלים,יעשותערדמרע'הסלךי i:~ל~.תאיה Q ~שלומים,'זינ'תאגסגיןהסש~ט

 / pחד ijכפיפקודתםסשדסתתאהייעציםשוישעזבןחכאדשנההשנהמקץכי
בתחבילותיהם ,הצליחןהמליכהראוחביהזח,הדכראריתע'מראשהי~םאשר
 ,וכנפשם,בלנכםאבשיםרפביתםאשר /חראשוניםתחתאחריםיועצים 'יכחוד

גרי 11פישהשדשאהתניכתונם 'יצרפת,המלוכהאתלהשיבן'יפצם,יזדיע,.םונ'
הסבדחיםאלמכתביםתמיךiבריץצרפתחי''צבאשדבהיותוו~ניםנםאשר

ןעתהלעשית,ם 1 ;אשראתלאורלהוציאיךקצרהיהאזאךהס',ןאוהבי
נכ~חזירעתההיןעצים,מאותחמשםושבהמועצהבניתולקציויראשנהייתו

בעליהמנה'יםנבה'יאזקדמיניות,ושניםעולםכניטיבצופתטלךלהמליךעוז
י~יעלכלשערשערוהסועצהבכיתאשרהחמוקקיםגם , Pחועפובויחבות
 iפ~לעא t!נא'להםמפלטח-שךלתםובצר 'ההם,הסלוהכאוהבייייכסזקתלהם

ולהצי'םלהםלתושיעפנייאתןיור'ילאיטייאסלאכיס'אליןוישלחןב~נ~פ~רtפ
מן,ביריאחתספלגחוישיחלהםאזנןח~הוחואסתם.~סצרכיתםו'וםמיתםסיךי
פקודתותחתחסשכילחגביר ~טט ~ד ~ערבכפקודתתזח.פאריזהחיליו
מחשכיתיהםאתלהסתלרב~~גםימלחמה,ק,,ככייםוהנ:רמרהעז ~געראוי

הרגליסאתהעירמושלילהסניר'ביריפניהם :ם~תסכי~םי'בלולהנייכ~בם
טידיולהצילםיהסנהליםיהושיעח'ציהםיאזרוובאתמכס'חפיז,לקחןר .cא:

 :Sסעפטעם 4 ( )*ר ~פירריקeכלירחעשרובשסנחהמ'וכה,אוכחישונאיהם

באנשיהטןלערעזהיכ'את ~יגעואןהשרהכו'ף ) 1797תקנ'זת"אשכתבער
ואבשלהסיעצה,ככיתשםאשרהמוךאוהביחכרתאתככףלתפוש ו~~ lחילי
עשריםהזקנים,מןעציתבסיתאישעשואחר 1,יגר~ש 1מצותואחויעשוררון Qהחיל

מנהליםשניבם ,)יענרפישחשרנם(יכהםהייעציםמאיתחמשסניתוארבעה

עיד,יראיוא"פילדתםארץיאתכגולה,לצאתמשפמם r 'ך.!זכ lבכף'אזתנפשו
עירנשסעילאודבריהםפ~יז,כקהלהמרוכהאוחביבאו~אזהלאהההואסהיים
סמנהשניתנלן'הצרפתה,כסתרשביאשריחובםחים.היןעצים,בחירתכרכר

אך •לאןרעיך,צא~.ל'גב,ןדה jרפ,כיזאה,רביסעת 'כמתבייעלשלימים,הגית
בעיניהם.סוברכקוץיתהיהסנהליםכמםשלתכצרפתהיישבהעם ם~~אלהבכ'

הססחור

אן~גיזנס j 18מיהיא.ויעפינ'ו~קאנ,ם'הצרפתיםכלזחעשרשנ~םוחרשהיאר!כיקט~דרא )*
 •פעטפעמכער j (1עד

תיחרריו ~
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~רצהלאערבדהסלאכתכל ,סאד::יסדרכהכשפלדיזטכחייונתזלאדחסז.גור
לאוש.דסיתתיריש~סללדנןהוכשכ~ס,ז'פנ\הtיכשתהאדסהעכירתבארץ,

פלוrו Wוחהדלו~לכלוחסנה' •פלאיםיירך Pהיו.ינה,ר,הםאיצרגםא~י,'ג!ש, .
יס'כראשיתכיצרפת.סנהליהעםבמרשליהארסנהחי!?,רהיאהיא-הזאת,
הכהגים,נכסיעלגעלר.)(פ~פירכסףשטריריעשןהעס,ייאשיהתחכסןהרסד,

לסטבע,ההםהשטריתלהםויהיןהפרינה,לאוצרהחרירס'אשריהס:יכחיס
העםהאסינולאההםכ~סיםעוראך •השטרותלכעריסזקעבריםהייוהגבסים

פרצןאשראחריגםיסההשטרות,חסירירדסרייהיערהפריצים,כומלשיחם
כיאפם •להםהם~עכריםהנכסיםססחירהרנהיתרסאדרבבספסרהשטרות

a משפט~חרץהכהל!יםסשלתיוביR אאישכלעלדתt ר-tליסאוזp השטרותאתחת
 •ההםהעריציםמצות'איר,עלבירלכיאתערכלאי~יש~םרחר,העיברככסף
סחירגפליחסרר,הלרךהלנההכהלהיסמשלת Iר~כע.tסיעררערסתאחריאך

ז tהשטחכעד~ל.אבכסףל~ל.םהמנהליםל Q !.ב.יכללירם,סייםהחוהשפרית
 •סעל,נשראהם,עשואשרהחרשותלהשטררתחסלכיםן.ןתלכעבירהישברת

ח;~ינהאיצררלל j ,כועללסוחר,עיכ~ככסףהשטריתאת~ל-pלאביליtחעםכי
גזםרים ?tכביאזסכליאשרלהנזקק.ץייאו,סנכסיהם,יררג,נום,עשיריוהויק,
~זהלאשרוהסבתלים • ,בנפביםיכיל,ואיו~כלןהגנים ,~םש~הזדיריתתואז'

לה,םיחסרן,אשר ,חחםםוריcררככליכשסלהכלחםהסלחסהעםאתלגהל:רם
בלכרןאשר'הארצות \עלרכיספסיסלהעסיס,אסכיאחרתדרךמצאןלא

 ~הצרפתיםבירי

 'הם~הלים •כשירייץחדשיססררים •כאיטליאיסהרעפןכליק~נ § 702 .
עליהן,סו:'שלrים.רזזt,תאתפרשןאשרהסיינותכלעלירםאתסאד::וקש~אשר

~צעםואהבתכזרינםכישויייץ,יאת~'טי"אאת,לחשחיתךז;.כעעידהוסיפו
רזן,רקםוםהחררף~ע.ן.ודזבי ) 1797תקב'זא IJה(כשנת . iי~בלצ~ריקככליאותוח~יג~
ייתאצםיהפאפסט,ממשלתתחתאשרהעריםיתרןאזרח~רימהעיריושגי
כישוהס,;יתההצרפתיםפריציימאת(רעפוכליק),חפשהכנסיהלהםלכונו
הפ~זםס ,שלחכאשר,יהיהזה,כדכדלעשותפריציםריחבקרכםהפיחןהם
הנעבער~נפלאזההם,המורדיםסערתאתלהשכיחr.ויי,אנשיגררדיאת

צותפמסשלתמצאהלאזחרכ,רפירוסח,כעירהיהאשררופאטחצרפתי
החיליד Pפיערעטרכאתרת'~לחיתמהרהפפאסtפ,מאתנקם T mpלתיאבה
ןכערזפיער 1 ) 1798תקנווחה'אשבת(פעברי~ררסה'בירשפטיםבהלעשותיריהמ

 )(פרייהייבסטייסהורריתעץ ..העיר_ב'וrגבשעריייכיאכבשר ,ראהגבירייצבאותעם

הםסשלהאתרקעימהפ~פסט I(Forum (העםזקניואטפתהמשפט~סקןם
 )ו(ק~בזילעסינעציםחכרןאשררעפןכייק~ניםששליםכידיאיתהריתוהסידבית,
מסיםהצרפתים~טלי'כזאחרי(טריבונעו~ןנשיאיס(סענטtt~וען)בסתורים
איתכנלרבוזהבכסףהלם mלעשיריהאתוויננשהעיר,עלאסדככדים

 ~)נפשכ
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פאריזה,ןישלחוםלהםבזןימחרתהוכשיו;:ןיקרותיה 'כליחמרתואתנפשם,
חצרפתיםלקחןההם,הרעיםהמעשיםבגללעליהםוהעם.המוןרת.קוממוכואשר .

חייאשנת(אןיגוסטצרפתאלרץןיכחבוהובשביההששיפיוסהפ~פסטאת
כגניןואתזc~לשאילה,·~ידתדביסיייר:יהכאהבשנהסתושם f1799תקנ'/ט

חפןכ' Nלוקקואתגענויאגגגםעברתם,בשב-טהזצפתיסררפ-ו(ק~רינ~לע)
את~שסן lסאד,רבכפףעובשעליהןשימי,וי·חפשיות,לכנסייתצהרפתים
הארצותבכלכרסהוהיולאאשרחליפות rאוניחול ~פ ~בנעו .יהואצררות
פעררינארנסלב~ר,~אישפערדיבאנראז j ~~ההיאבארץכי •~םביסיס

הינ~:;איז ד;~ב:באהבתהיסיסכלשהג,אקררחב,אבחתספנידחרירא
זפי-תפקnי ZiIIותה/יאתקי tאעבאלירק~בידיריסרהליכןתהםלוכה:בגי~ים,יאתולמאתכ

 1825--1759 •ובעיתתעבןגים,הדעתקלתטהערעזיע,אשהסרים'בתנעיריי

אשת ilזtטלימ ~הל~ריהאשהבידהלוכיכההנהגתאת~סרההיאנםויחא
יהזכלכהשנתהן.לאדבריהיאחריעצתה,אחריות'וענן."~נד, ...~יררוע'ההזהמ

P ויםאתשנאה~רא;ינעrיאתלוריויגהמלךאתרצחואשרק(זועלשנאתהצרפ
עללהקדיששנירגנוסדואיירופאמלכיכיובשמעההמפארה,המלכהחארתה
 ה'~,*אשרנע~פאל,חילאתלש'וחהמלך~יק::ואתיrכה Qחמלחהמ,וצפת
עסשם' pלr.י (iל'הפ~פסטלת tttסזכארץאלי, 5הע~טריימ~קצבאםושרבכסף,

צבאותגברוהזכלחמחבראשיתיהנההכהנים,מארמת ,כלילולרנשם 'הצרפתים
שביאחדי~ימים 'חאריאך ;,בהיישברמרוסהוינרשוםהצרפתים,על'נע~פעל

רינרשיסאחירנעאפאלחילאת 'ןיכרש~ספי~ננעטפקודתתחתהעירהדצ.,רפתים
בחרבםנעאפאלבארץןיפרצר ) 1798תקבח"ה"אשבתורעצעםבער(באורעםבער

 •לסיציליארינרפןצר~ת,גביריספגי'נפתזונבהליושריונעאפאלםלךהקשה,
בירתנעאפאלאתויעזובבאש,לשרןףהמלךה i ~לו,אשרהסלחמהאנייתתא

תא_םע 'הריחאנשיהנהניםהעירןאו.אךהצרפתים ,ביריארצוכלןאתם'כןתי
קרעיםלברשיםהעם~רלתהטיניםיהמיביםהבצרEנתיס,סלחמהלעשותנאעפאל

) zzaroni ~ '( ~ f ירי"'אניריס);/~תארילכדריחרהתנרדדן~פעז).(גאלעערנשקלב
הארץ~~יב~רחכיעדיישביהעלופחדאיסתהריפילןיר,בחיזקבעאפאל
התאוששו~פםיזtננעטל,~זרה.הצרפתיםחמנהאלנםמ~קוהשרסיציליאארצה

רגליןוימחץ •לתהלים.נבליתעל Jוידרירבה,סכהההםרפ.וחזיםב-גדודייור
 ), 1799ט Uתקנת"אשנת(י~נר~רויתפשההבירהבנע~אלריפריץהרר.יגים,בדמי

 rאר'אוהבירכלוטשכיליהחכסיהכלהעיר,נדילירכלחפשיתנבטיהבהויכרנן
 ,שפוכד-ה Iכואלהחיאהכנסיהוו.ק,יאלוגילבשחז.דןת~לר~נאבמה,אהכהמילדתם

m כמבלןתנפשם~ררתיעלגדאלתםעללבככלויעלצו'.רםיש;Iרלחץהמיד
 )~ 798תקנ"ח/א Iה(בשנתוברת-.שביםעליהםבסלייאשרנשאואשרהנחנים

הצר1נתיספיעלןנים tttהראלמשטריהלשונםתהסררישווייץבארץםג ~נ~ .
פת 1בגם 1בערב~פתמשלןהה~יהיtבםעדוכי •ה9הבימםיראהציתדננדיי

וןאאךטלאכד
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אך • ,והאציליםהאפרמיםמסשפחיrכ~םאדירימישריםדב ~'ו,טאדאגי
התקןז,כמי ,כי,:עראברלזפ,רא ~וןוכיז iבער iכירעהריחמסכוהצרפתםי

מוסרותיהאת קי::ו.~לכעכורחרכעליהויכיפןערוכעיאבדטלאדאיויישכי
ראיוידסקצרהצדר Rכי Pאית,כראך • ,ככראשינהכםעירתשלוטלכל,מעליהם

אתרקואמהם,והעצומים-דר,בים jכערכאזרחימרחמה,לעשותכrככהם
פוקדתתתחtיש~לעזרתםוהצרפתיםההיא,כמלחסהלהםר,לעזוהצרפתים
אוצרותיהאת iבנשסבה,יילכדךrז!~.תזtז~ערן,בכויעלוע,בוכרהגענ:טראל

ליטיו.יהבהככדמםעליהםיסו,ייש.כחזקהאזרחיהאתוילחציזtקה, tבכית 'יאת
כמ~זעלסק ~האיש 'וכראשם(דעם~ק~טען)העםידידיכלבצכוהצרפתים

היאאתח,לכנסיהשייייץתאהצרפתיםהפכווכעזרתםמוואדט,עפר ~ח ~לן
אייגעיא i'"היסיס(כל r ~ךlj rולאעיד tpי'לךלאאשרהחפשית'העלויעציאכנסית

בוסדימשפטיהיכלהכנסיה,וחקי,חעפוכליק)העלייעטישעאיבטהיילכ~רעאובד'
 •המדינהכחבהגת'משפטיהםפייעלכצרפתהמישליםהמהנליםז:יקדתפיעל

הסדריםעלויתקוסוממעורםשווייץגליליתירשכיחק~טה~ליםקשרולשיא
ויבגפוזרועםנגדעהכי.יעוזריהם,הצרפתיםעלחרבהניפולשוא 'ההם,רח.דשים
~תיאזעליהםולק~לתיקפיהם;יייתחת~לה~~על::יג:יר~ס!;לחצןכמלחמה
 •למשמעתהסרהיתהי Iלצדפתאזזוכרהףכעגעירגם •החפשיתהכנסיה
השרד,ובגירםל~כלאירייכיאו~~יםמ~פרתמיצרפתניודייררןההיאבעת
לתסוךהידגהפניהם.מגמת ) )j 1798תקנה"א,(אריבוסטכראשםרטעכמרן
עבגל~נד,כמלךכאדרניהםלרמור~זמחחשבןאשרההיא rהא.:ו'אזרחייריאת
דכ,יהא iכואחריכמצריחם,את 'עזכוכי,ערירםעליהם:רככידוהעבגל~בריםאך

 , •קשהאותה,ז:י~~ל tכמשפטאירלאבדאחענגלאנד
סיענאשרמסעהנסחנזכרותבארצותהצרפתיםעלייות § 703 •

כיח fל' t- ,הירס,ר,אבוםיךצמכ ,המחלזבלעשרתההיאכעתז ~על ~Sכנא
א,וסירקיסר :הין'ההס ·הסרכים •כצן"פתל:רלח.םשניתאיירופאמלכינוערן
 ) PouI (~א~להקיסראזמ,ךריסיא.בארץאבדלגבעומלך iרייסטעקיסר
rרקותאתמארשנאאשד ) 1 796ו Iתקנ~הא'(משבתק~טה~ריב~הקיסריתנכור

עליהם,ייהימאר,אהכ ~טל ~מיריראבבחואתכצרפת,הפריציםכעלי
 ~~פ~נכייעםמ~לטינ,זערארדענס)/יכ'מערער'יסטזזססי.(גרוראש

האכיריםערתאתיהינהמ~לט~:ך~יאתל~רוכגנירתוכערמתון ~על
 •נפשןשניתאכצרתפובקמהמלחמהלעשותויחליטמאדלוחרהמנחלתם,

המזרהיתכהרדיאשר(כעזיטצינגעו)למושבותיןיע fיפו~וכרנדלאענגמלך ,
חפביםמלאיי~זראוצריתיואתפ;ןח T iכיעלכמצרים, iנ~~לע~מלחתמידיער
יקירס •רחכירייגירוהע' 'אשריצדפתחדשיםאייכיםלקביתוזהבכסף
גגלליהם,יבכומדיןריבכצרפת,ויהיהמבחליםבממלשתאזכבאשךריירע,טסע
עטט ~ד ~ערבבכיתאלןידר,וםומיעדחגביים 1וייעיייישכיהתוגדדו ר-ט')'~

ציר
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באש,ןישרפרהוביתוגגעלהסתנוססצרפת 'נםתא,אריוויןרידןהצרפתיםציר
בקשןכאשררעיםבשפטיםההם ~עולהבביאתשפטלאעסטרייךקיסר

ההיאהמלחמהיאש •-ניהםבימלחמה~רצההזההריבולרנ'יסידן,הסנהלים
 .'אחזבעתהש~להובראץשיןייץאיזפליא,אשכנז,בארץהתלקחה

נכירק~רלהנשיאיויעלך ~ק ~סטאצל-הרצפתים~גפןאשררחאייהנה
גנהיי ,) 1799ט l/תקנת"אשנתמ~רץ 25 (רהייולבהרסע.כרוננרשועסטרייך

ב~נניערר~בער~~ט,חםהלא Iר~ן;כט~טטבעיך.יהושביםהצרפתים~ירי
ןגאינם,זדנוםעראותםשנאואשרעהסשנאתתדנקםפוןייראודעכרי, iיזע~

רנריחםפות,~ ~קו;ז~~אשרכמעטאך •.בrיפזהיירכרח iכלילההעיר iסנ:'rו..גנכו
(סצעקלערחילאנשיכדודיעליהםחשתערןאפריל) 28 (וחוצההעירמשער

החת~תןסהםשניסכיעדופצועה.~הייכיםלחסאשרכלאת iי~~ס ) lז~ר iה
מצאל~ראש,יעד/רנלסכףפצעיםמלאחיהאשר'דעברי iוזע~ ,םי:::י~~ידי

שיאנמעשה •המרצתיםסידב~~לטעמרקהבחפירהבהתחבאואםכילו,מפלט
להציתתואנהבזהמצאווהמנהליםדרד,ישריכל ~בעינ.מאדסךעההםדמים

גם .-כםצחיהםסידאחיהסדמיאתלנקוםהצרפתיםבלבותהנקמהשלהבת
לפבי'כחרבולדפוילםולאבדםח?ימםרפתיס Yבהו 'ידהיתהאיטליאכארץ

שר~ון~רזtוופקודתתחתיםרוסה'לכרןאחדיםבועות rt •כ~שךכ~ •אויביהם
ולפבי • ) 1799ט Ifתקנ ~ uהשבתאפריל 27 (ינ~,ם~לפיצ,תנסיכאתהצבא

תתחואשר • ~ב ~ס ~אצלקאוןערםפקודתתתחאשרהצרפתיםבגפיזה
יוני), 18-17 (טרעבי~נהרידעלחרבלפיבפלוך~נ~ל:דס~קפקידת

הרןםא~ם.אתה~ניב~לשם?צחאשרהנצחוןהיםיםבנללדבריבספריסזןללנהר
נפלאשר ) Nevi ('עפיבאצלכמלסחהבצרפתיםהיתה-אשרהבוראהובמנפה

הצרפתים~בדןאןיגוסט) 5 (רטע,בזהסשיכ'זהגבירהצעירהגענעראלאז
כזנניאשרהתפשיתהכנסיהעלבוראהרעה'ה 1 !.ר;נאז •אילטיאארץכלאת

 13 (םנע~פעלהצרפתיםרגריכפית~קזאשרכמעטכי •באיטליאהצרפתים

תאהאספסוףב~לכי~~רים .גדידיעם ~ sפ ~רהאכזרהק~רדינ~להרעישייני),
וינתן'ססיציליאשבויעבדיושריוןכייביתן;ססלדיילכדרה,'נע~פעלחוסית
התפשית'בכנסיההד~קיםכ'~שפזפי.ואזההיאכבראשןנההבירהבע-ירםשכנם

עלחתסםכאששפכוושרייהסלךכי •סאדבסאד 'ואיימיםביראיםבשפטים
ענגלאנדאניזתשר i ~עלזנוואציליה,נעאפעלאפרתיזזהםשיםהאנ/ראשי
 1 ~זפלימ ~ה'הל~דילשיול,גן ryלגפתהיא~רהעירלפביאדיר י~~אוהיהאשר
הסמשלהידיאתויתמיךהחם,בהאזםלל;םנקמהלעשותהתמכרהזהמ,אשת

הכנסיהלאיהביייעשיידת I1פריציואכוריותתניבים~תסנרווהםוהכתבים,
ר~נעםפיעררעמעשיבל.גח'~נול,עמתםאשרונוראיםרעיםמעשיסהחפשית

לבלת"יrובי f ~לאהיסיםדברינ Q ד~'ראשדוכאפםו~ין f Qחרמצחייח~:ייי
רכאשןנהסינן-.בניעלעליליתפגיןיחוריאהרסלר.בי iליכ~.יסיתאביספהר:פ.ית

התירה

" 

\ 
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לרהוג 'נ~ר~צ~כtק,םיס i:הנ"הרוצחיםגדררי ,יריאת"חםמ~tiולה'חז:iלרה'
לrדנדתרס,ל·זtופןךיריחס~לראשר'ארחאויההס,האןמ'ליםאתוירציחולה'זiוחית

המשמלה!:'סלהכז!.;וכוזשייולשלילהסלעעןלליםעללג~ץ.נניס,עי~ם .
מארבעתחרכהיתרהחס,~'ןרזח רב(::נשרידי ן:j~~~~ואתהחדהאתת 1ן~ל

רהכהניםעיהממשלהפיעלהימתןואפרתיה,העסחכימראשיאישא.לפיס
ואצילים;בריביםמבנית:רבות'שיסנגםשאילה,אבליםן.ירד~סופנגהנ.מת
י j ~~~דל~ tpה~או ,ח~~~וירדו~כחה jכצא,~חשבד:נlדינ'ות q ~ ;; ~ l ",~י ,l;שכי
~חכו 'ונדיכיחאפיתיהוראשיאיטליאחכסיכלכי •עילםכמתיהאוסריםבתי

לאר'והעזהמאהבתםם ,flונפ·יבכסבכלנה'כדבק~החפשיתהכנס~~אח~~~רי,
החכמים.וכלמשפטורציציוהננוניםעמםהנגשיםכניעלומחמ'תםסןלרת'ם'

הממשלהב.~ברת י~~~יתרמתהנ:ניאז;יוהה~' Tיהישרי~היקרים'ו~אפרתים
i ,יאוהישישה~ב ~זזייק ~ר ~קנםכיעדהכהניסqע 1:'היהאשרהעםי~ז_

וכפקודת ,תכ~~אן~מלט,יא fנלעזזtזהשרירידסגסרדייאישפערדינ~נדהסיד
עיק.ב.(~לח~לימיתיואחרייה,~נ fi.ודכעלהמרצחיםארר;וז;וי~ירוכחנהמ'ו

פ~ qסעטיםוביסים •ין-היתהלאקכררהונםיס,כמצולרתייקליכוהווארר,~.
רימהבעיר'גס •נייעי ',לארעקבןתיהכאיטליא,החפשיתהכנסיהrךקותכלזנמי

הינל~ל ,~חי~~יןqבהשביעיפייסהחדשוהפאפסטההיא,םפתחחממשלה
הצרפתיםכיבראיר;י )*~ארוסיא t;ךסיו~ר~ררשר .-הפ~פסטיםת 1דא~ז Pהיו~טי

יעסטעררייךרוסיאב~באיזiילחסרחנופהובמיחמותשררייץ,בארץעידירשטי
 "f'מאר~יילרש~ 1גכאשרההיאמהארץגם'אותםיגרשאדז.ן-סר 1 .בריתסבעלי

חררית t1יך~ידרך,סייראנשיתאr,דעבירלאורלכומחשבותלהיציאאיטליא.
עייסו,.יגר~לםעילמיםושלביביעינ!כ י!.ג~~זqי~םאשר(~~עגנעבירבע)אלף
ל~ו !;lצ~קיעל :נפלאותבביררתהרוסיםייראוההואבמסע •חפצילמחיזויגיע
בשםחננדעחניראהחרתועפיתעלארחועיברעליהםערהיאאשרמניר

(טייפעלכסריקקע)העזאזלבשרבשםהנקראהאיןלנהסיעןעלתלפיית;זזטטה~רר
לחמר

 ,במאתיתמ:ולר\ס ·רזtנם.כי'\ס Qדג.ב;ריואחיברןסיאהצבאשרישרסוווארראו )*
 1 "'בובתיותובאוקרי~א,םןקםאיינכפרנאריעסבערבי"ג 1729תפ"טה"א'בשנתבו'יח, IIהי

תקי'"א /Iהבשנת •ימומחהוגבירהעצה'ברוחגי'יבנימכ'ויתביסםהצבאעברדת.עבדשנה
במיםnית •היאבגברריסיבאמיץכייוהוכיחחי'לעשית " iעריירסי:ןגדוייםשרהיה 1754

-תקכ"חה"א.בשנתהחיישרימיחרהרבהיתרגברריתעשהושןרערניץקינערסרארף , qצאדנזאר
מלמחת.בסערתקראקריעיראתלכדהדיסייעבטים,רכיעלהנ'חמיםהפו'אניםאתזנכה 1768
ענעיא'גלמע'תהשניהקאטאדינאהקיםריתאיתרהרימהגגרעלוייסיא,תשיעיתעוד,יעש

השביחכו;אוחיויכביעס,'התיגרמיםאתפעמיםארבענצח, 1773חק'ייגיא Iחבשנת •מאיאי
הטא-אתהביא 1783תקמ"גה"אבשנת •רוסיאערפןגאטשאןוריהעאשיהמידשאוואת

גררלותגבוריתעשה 1787תקמןיזה'יאכשבחיוסיא.ממשרתתחתיבירציקאבקיב;אשדסארים
וכסיחסת 1789תקמ"טח"אבשנתיעשותהפייאערדויזרת •יןאצאקאןיקינכיר;במלחמות

צמורתאתוירכיי 'ייממההIכו'אבי~סעדתהקיס.את 1794תקנ'ייה'יאבשנתאיסמאיל,מבצר
געבע"';מעיתאיתווו.ימההשניהיקאטאריבא Iווואשןיכשעדיעזיבמרכבתויבואייסעפראגא

יייח 1800תקייםה"אאהרץכיובריהןלבפארותגבירדתעייעשןתןיאחיי •פעררמארשארראל
 •י'תהוהלברכהיזכיי iישמ Iיימא
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,יעושאריבירסו,הארםבנייעםהטבעומטרותהאיתניסםעההםחנביריסכתס,
בכ'אד • )*-ארםבבית,ידרת .בם~ריכ~ר~זל~~יאיקראשרנרר~תג;:ורות

 ,ם~ח~ג; lדי.ירצאצלכש~הב,,?ערכהיתםויכו.ח:צרפתיסעריהםהתגברר,.ז~ת.
כיאות~ןברס'חסהכיוםהתיצבוליןכיבסילא~ןת,ר'ם iלאךעיס 5הג:פטערריי,כיעוי,

ר~רי~-אתהצרפתיםמצבאותאחדז:זiנה ,ההיאבמ'חזגהכסוהס.כריתלגעלי
הרביריםןן~ראןי •ימיתןיפצעחןהעיר,אתיכריאשרבעת,ריך.ציכסו'מער
ואחרי,;מי;דתם,לארצםרישינםשםאשר ..השלנהרריררךמחנהו.שאריתאת

 ,וזר,יאהמרהטהז:זתחרליתאשרכעתהיא-.·הנפלאוהגuבררתסמעטיסיימס
מארץשםדרדהצרפתיס·אתלנרשלהtזלל~נרהעבג;~נריסנאיבשווייץ,
אפםסעשיהם.אתל~צעריטינסעסרןכעלתכריתסריפיאוב~'~דא.~.הש~לה,

יםרפתהצי~פנסארננהל~יארק,החערצזtנחיא .הראחעבגל~נרים,צבאשרני
ידים'הצרפתיםלינתביההיאהש~ךסיכטחירף, 1Rlבוייוודירחפה~ליםגיעש
הריפים~י;כרזqםיואחי'י,אנשירכ'חואפגע י;~מה~ל~רארחרלנםיג
כראיתןפאוי',יהקיסרלמר-.,~ע t=,ריאסיןיקראםפויהםן~גואל:נריתרגעלי

כארתנ,בו,לבנרוכריתעכרד'בארםדהעטםרייכים)(הענגלאגריסבריתוכע'לכי
אתי~ירחםעמהם ,להתחבל,ערדיסףולאהו~נםא~םבריתן~ר ij ,ם~~~

בצרפרג'ם-.מלחסיתיהם
המרחפתח, :p:ךגרלאשר,בעת •(זידיעז)וארסבסצריםנ~פ~יע~ז § 704 .'

גבירי~י:זר Q ~גכורים~=דא.עםמצריםבארץ iב~פ~לע~חנחבאיירןפא,ה:יו
~י .את iנ~פ~יע~~כוראחרי'ייני~ירח ) 1798תקנהיה"א(כשגתצרפת

אשלהתיר.עםבאנייתהים~ררבודליס,ד 1 .~~יריע.רסהער )**ם~רט~
ראשיעיל~ים.רירית~נידר,זיםזמקרםזב~זאדתארץמצרים,ארצחיבואברגליו

ונציריתלבפראיתהט~חריםהצרפתים'לכיתאתלמשוךהירההיאהססעכות Qס
אחבתנפשם,~יתאתלמצואקדס 9להמנתניאשרששליהםא!ףריאהבהבחכלי
כ;ךאתיהחלישמ,ומתםאתההיאהסרחמהיריעלל'גצעגIכןרן:ו,פארת,הכביר

ענג'אנד .----"----
כובי~םהא'פ'ס,הייררךסוןזאראןןמסעאיריתעו'"ספיrוהרש\םהסבפי~םאתר )* .

אלהארס,בביתענוגותכלוהמראההכריכהאיטל~אמארזיצאואשררוס~אחיו:אנשיהא'ה
ל~פה nהכין~תפלצי,מאךנבהליהאלפים,כהרריאשרוהאיווכותהעשקוחהצרןת,הגאיות

עיייכנשאםח'וף,כ.ניכיבמשפטעריהםידחאתהכבידהצרמזת,גיאאו~זכיםמגו'ב.מ,ר.ה
ניראבקרחוספיניםתרפיותיהםנראשישחקיםעני,בקיעיאשראימההרריאלעיב'הםמוים

ישענגנזיתוהשען-להםיאותאם Cהסעפישתי ל;-הראשונהב~עםיפדסחהחליעילמים,ג'שי
ויאטרי:חצבא,שיחפץעווירגנוהתאוננו(לאחרינה •רחן-ז'אוחזאת,בפעסגםצבאםשר iמיי

"שארב' :ויאמרחצבא,אנשיכייעינ~ההרירגריקבריויחפורסווואראויצוהאז II !נעיהא"ל
הרברים • "!פיאתממר~םחיויאבשיזtר Iאאחו~מחייימותטוביכהזה, ,הקברא'יבוריפןה
זכהויקראיהחי'אנשיכ'התאוששןכרגעכיהזההמשכייהגבוישפתיעלכקסםהייהיהא
חרמ~םההריסעלרגליהםיע'יריהםעליע'יס'עיכיע'יוכצבאית • II !עהרנעלה" :אחר

הגבןי~םאיליוכלההיא-,הירםערמ'חמהוגכררצידגכירנ'עייחסעלחלאאשרההסםיהנוראו
 '.הזההנפלאבמסעהריסיםעשןאשרהניראיתהגכווותעלןישתןממןזtתאי Iה
שניעוראלין'וניייארצו,מדתמררבערתפרםאזתשמיבה tדת.יכו!כיסאימאלפא )** :

אלהאיכםא'טאהבירה.עירמריבעןתפוסאיתשתישטחםמדתאזערוקאסינאגאצאיםיא .
רחIןנשגהב,מצירהעםמארבזורהעיריהיא , 50,000כערךהואיושביהמספר Iיאלעטען
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ארשוב.יע.אחריםזריחתבהוו,אשררםשוכחיהתאסירה,לרקוע ם:~גועאלנר

גובילזזזו.נעלכדבסצייס,אדש Mיריג ~םכלאיעייויחולזtלע~ __נ
גיהץ jבופאאלעאסצויסה, lנאפאלעאע.םנאאשרהארי,זי-את ם~~ננע~י
 •תבחלהחשבסאשוהובהירתרביסיסיםבתיכהלשכיובצובויםדיליהלציב
ישיאבהביהר,זtר , ~לעירקסצריס ·ערביתררדסאלכנםדויאבסעייליחנדש

שרבםשהננםאשוההיאהביראבסרבובעברםצבויפתתלאותסבליחייי
 י~~גהחהל n ~~ Tכסל' .,סיםי~ר nוסאה t;לעפות Tסז'בקחם fלו:וילשינם Tשוםש

ראשיהםסתיע.פזII rאשר.,) 1798ח J ,הקב.ה'אשנתיילי i (21ירעZכ ~ירפה
ע~ם ~מה ~צותפגביריחננ~ , uוגים rqולדפניעלשנהסאיתארביעםנשקפו

סםשיתהםקכיעדחרב,לפיייחריסםההיא,בעתמצריםוסלשיםיקיי
שםייטבוירזtt cק ,נעיועזו;.בתפראת iנאפאיעאבאכואחריבירם,סצרים
כפיחרשיתורתימןח 'יםסיס'חדשיםושיטריסשיפפיסחשריס,סםשלהםררי

אשרוחשיסחםכייייואתהגדוליסהחכסיסיריתא{י~ל.אאייריאפ,.ילהכות
 .היסיםעחיקיהנפלאיםהררביסכלתאלאפוףמצירמ,,. .מצרפתאתן ח.,

העתירpת,ךם.~נותשושיעלהותחקותההיא,.לאיתנראץעוד ,הבצסאים
 ,עירסיםסדיויתשםהתםנןםםיםיהנויאיםהנרוליםההיכליםהישנים,עהרםריפ
למעזעניניהסיכל"Vוןטםיהםסכתביתכוניתיהם,תיריתיהם,אתב~לותכיב
צבןארבאשיבאפאלעאוהתנכיכיאףיהנהארחיז.לריולוסופתאליתיעסדר

אתיהס,תrכלןתנתיאתוסיקיריםהישסעאליםרתאת~~~ריסלהתרואת
(פ~ב~טיזסוס)וייתקנאתשלחבתבערהזאתבכל'פהניהם,כלואת .בלרנ.יהם
שנאה,תכליתנצרתרתבעליהצרפתיםאתיושנאןחססר,יתבעילבלבית

עידהrוג~ההחיאהשנאהיהם.בעיגטטאירלסלוורטנר rד p ~היתהןםםשיתח
לאאשררחגרהסולשטיונאפאלעאז,,ליהםעסיםהאשיהסםבגללעזביתר
בעל~רןתאתהעריהואהלר,אשרולידיררתר Iנאפאלעאושיות pל ,rjגתפה
'וקהסרהיךהנ, •רתםבריתנקםנותסקרתבהצפרתיםעללשאתחוכמררח
P יושבישרןc1798תקנ'הא'שנתאקטאבוע 21 (הצרתפיםעלק~יוז n (, ריהי

גדילהויגיעחעמלאוחילד~אצרפתגנורי::וצייrוואשועדיביאראמיץהקשר
ותחבולותיהםבנירתםיוכיחםלחםיתיהםבכויחתתיהםההםהקושריםתא

שתשתסםנפוןאשרערלרססההפרשעיםםערתקסהיאאזגםאךהרובת,
 iינ~~על~ • ) t799תנp"טא dהשנת(פעוכיואהצרפתיםרחבי Qלאישו.פיפ

ח pי
ויכואמr.דךיובמשכו.כהסכםח.ירםימכל,תכ'וםואצרתהכאיתנאהיןת 'כ;פהותחאפרגדיל

תפלתבכית •וכרזביםגריליםרכיםתביםיועיrנתואר.היכףנזrק,ניתאניית,סכנהה, Utנ
זrור'חעזrרסניםיוביתלצםי ,nבוmכך,כ'וואציצתותפיםםצואכםא~rםאאזrיררנ.צרים
כאזבינדרחלזדכ.כפןותםוכם,נJכם;ניםייוקציי'(םכם'(יצוקיםקו:רמרםי(פMםאפאוזע)רנ.ןצרי
איזבת;קתחחי',לנאשןצוהונאפא;עןאסאר,יבכםסופהז_יכליכסףכלייעירטאר,

האכניםתאהזבם,יפאןיתכסםפצפיראתרנ.וצריםקרי.'נכוםיסב;ח pיגםס, Mכוייrי.יםכ
כוזכ.כניוססאיככדסויםייaטחל. Mהכיחתאייגלצואpו (Iתיצביעדיםכלותאיrו~ןת
 . .גי"יירכר"יוpות«יות&מגו
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כ~ויםומסיםעבשריסכסףרישםעיבים~סית tהבצחיזאתשר Pהאתלי"קח
התנרדחאשרהישמעאליםגדידילקראתבחרביצאכןואחריה'סורדים,עדתעל

בהןירצחיפרעיראתלכדאשר.ואחרים~רץ) 20 (כן'~חדחםארם,בארץ
עליהיישםעכ~.עיכאלפעמין,חריסאתר,בריתםאתרEגירי'אשראיש~לiכ~ם

אןתילשאתהראשונהבפעם'ההצלחה~לאתהההיאהעירשערילפניאך .~צרר )
האדירצישרטיםסבייסידגםוהישמעאליםמלפניהלתשליכהוזרועותיהעל

פאת~בצרכיער~בצרהאתויכצרוכו Pשעריבריחיאתילזקייעבנל~נר,
אשרהמצורכל,וכלנבורותיו,וחעםעזיבסערתאיתהללכירסזסהגפאאעראז

 ,גםכשי~:ועלין~ליההיארעתייבעתמבטחה':עזלהורלד j/כעצרן Tלא Tב:רי
ארס,בארץשדהרסוםיעלtנלחt.ןהכילעשיתסח~רדתמבעליחדשיםגדורים

השרחרבלפיבפלןההםהחדשיםהנרידיםכי,ראףבסחבהופרצןחיותו::י;רזכ~פחנם
זאתבכלתכיר,הרלרגלערלעב pהשרחגבולפינצרת,עיראזלזtט'נש~

ידכי'מצרימה,קמומואלולשיבעכועיר~צדרמעללעיית'נאפזcלעזcז~לחץ
טעוניםהיוהסוסיםכ; •הזהכדברלעשיתהציקתהובחסגהיהיתהאשרהמגפה
 rמארבסארעצוםותותלאות'רכןז,ןצרותכס;זיל.ו Mאנשי ; ..ובפצעיםחזליס

תלארתיכלזמאהורש~ירעבזלעפרתו;סכןל .;שאתז?'כמי ה~ז::נ~פזtלע~ז
רכיסאנשיםעדות ..!לפיהקטנים~~איאנשימעבדיכאחדההיאדב,וואההדרך
הו~ה .הrכ~פהידשר'אהאנשוםאתר .pזגהחוליםביתאלהזההצבאשרהלך
 ,שניתהגיעיוניבחרש •וירסתחרעהתדבקחיפןנפשןאת~מדר.מבליבם

~ם (:f ~ד~הרב~םהישםעאליםחילאת=י~ההבאובחרשחפצן,חסוזק~יר~ר,לע
 ''יסרם~חרי •חוח'יכלויפיצםפערתו,וירדפם )'*ר,י Pן,ב ~אצלחילוסאנשז
בראץאריביהםיפביהצרפתי'םכי.בנפןהעתיםמתכביIביעלליבידעמעטים

ןיתעצב'מאד,גדילהרעהבעינירהררבניבעגרכלה,סעל?ליליגגרשיאיםליא.
להיציא •כבראשינהזרכלמרשיע hייהייתצרפתארצהלשרבריחליטלביאל

אתייתוזג~עי,'לזjפיזלר I~דרש,.איזtוראתובחפזיובI;כתר i י~ז.rלאור,מזתמראת,
אישמאיתחמשעםוחואהחילים,שרבערקלעכידהחילצבאעלהפקידה
ותעמןד ה~~וההצלחהרררכם,אלכםנדריאחמוףויפעינאנירןזירדןפנדר,אמנשי

שיוםויבואההוא,הזם'ככלהשוטטותענן.לאנדאניותאיתיפן,שרלאכי , Uליטי
 ::.אטק~לחדש(כתשיעיהיבשהעלח )*'~יפרעיפ,עירידהעלצרפת,ראץעד

בקצירכשמתחכיאילקרתאשמרחהעםכנייכל ,) 1799תקנייטה"אשנתבער
 •גדלרהותיעהלןויריעי

כנוא • )~,,"'*' ) B1'[lmair (ברימ~הרלירחהעשרשמונהיזס § 705 ·
נאפארעאן. \ ., .

 •המערביתס) 1(נילהיאירזרועעל(דעיטא)דת,חתינהבמצריםגרןלכIכיאכו'קר )*
אוטרהחרפיםמכלגדןלאניןתחי~לההיהקדםיכימייפה,נבקהעכנןיהפרעיים )**

 1UO,uUOהיןהעירשבי jיןמספר Iלהרימאיםאוטרהמלחמהאביןתשכבןיבןלהגא'יס,אזהיה
 •נפש i9נ) Oרק:מספרסרכעת Iאיש

כיס., kהרעפיבילקתצ:ופתיjנבלןח(געבע'מאנtפ)הרעפלרחש-והואכרימער" )***
 •נאייעמנעדיחרדוט'נוטדיםעדקטאנער Hכ·במיוםיחןא
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שויא kליס.הסבחאתססשלתלהשביתא~והכירה,בזכדפאריז,ב;שערינ~~לע~ו
 ר~,~,את.יולפאוגר~דק.כל·להחזיק~םכו:ז:ףר tfוא' O~עיב~הצרפרג'עידנהשבה,
 i ~י ~יוע.יםהמגהייס!פערתאחרסעיגזיס ·עם.דבריו .ויחין '.'יע.רןq·נני'
ייגטץ.בפאריז,אשרהיועציםאמיתלחמשהראשהיהאשר~חוי, ב:rר~~נ~ב )
אנשיוכלהחיליםשרזו.ויף .לאור, .מזמתואתלהןציא.ס.:ולע'זtויזגכדתאתם,

 jויןעציבאפאלנזא ..אותם הך};~.,אשרככללע'~ןת רו-r~'חייריז ttבפאשריח.יי

מישנםאת'ירק,יעתהיועציםכינעש~~-פעליהחיילםשריגםההםסידי~אנשי
אשרהחילאנשי.ביד 'אותםהביאלמעו )*··) St .Cloud (ר.קלרס~ט ,א~Eמאריז'

יגםיתברכיחהם~ים~אתהיוערבא'~ינהר~ז-\דת iבאפאלעאנסהשם ..שם
דברן, :בקיללשרסעהיועצים~אניכאשראד ;~עשיתז~ Tי ~אשראת 'י~~עתחתיו

קדשיר ?Z , 'הרג~נ~ךזיערעונלדוריציהאזקליו,פנייירא Qב~'חמתםעלירשפכר '~ם
חדבקיסההםיהירעצים •חניתרתיהםבלהביתהמיעצחסכיתהייעציםאחלגרש

יאחרובה_אךההס,החילבאשילפב~זם'נעזיהריגצכוהחפשית ,הכנסיהבמשטרי
גנרראושיצאו ,רפריציםלזבי,פזכלטויחישיגביריכחההם·מי'נבררתסנשתה'
בסיתבתנ.!ככנצרהשלבוביניהס~זtרנהפשיעזי ;משיחתיםאריותכמפניי~י;י;"

~לא 'כז ;~~א~באסניס":'נאפאלעאזעבריהחםהחלי-אבשיירי.בתנרתהמועצה
בצרפת·תרשיםסדריסלעשיתהעירמגריליאישחמשיםידיאתנאפאלעאז

ענוהפח •~לןהחייהצרפתיםיחיו,פיהסעלאשד,ישריםומשפטיםחקיםילש~ם
 ,) 1799ט tlתקנה"א.שנתנ~וועסבער 9~הר( ?tברי~רחעשרבשמבה 7כ~פזזלע~

ח~רם lינ~פ~לע~בצרפת,הנמהליםמםשלתנשבתהכיהיתההרברואחרית
אתהז.דז'הןבידרןיחזיק _בארץ,ק~נזול)(ערשtפער' lהר~שרהייעץלהייתהו~גף
 • f •ף Rז-וובכליהלשטיןשרה Qהרסו

 , .... יIiiiiiiי e04ו

. c .ב~ב~פ~רטה 1נ~פ~לע~ _םםשלת• 
• 1 : i-פוז עrהשנת(סןה~לעץ~לtl תא'P 1800-1804"ס-ז:יקס"ר ( 

הסדיניתהממשלהיבוכהt;נשרה~פלהגצרפת,ייעצי 'ילקיי,"פ § 706 •
איששמיניםחיי'וחם(סענ~ט),סידי P .:כ-t?Q r~םל~ל~;וי • 1פלגות:ישיש

:שר~אשרהשריםראשיואתוהשיפטיםהמחוקקיםאתיבחירוכידםכמספר,
 ,האנשיסשסיתספרימתיךאותםפעםיבחרןיככ'המלחמה,יכנlםהארץכנ!ם
געזעr:בצגעב:: ,(ריאהמחוקקיםלחברת • 2 •צרפתגלילותסכילידiביrקלחיאשר

אשרטריבונ~ל)(ר~םלנשיאים ) a :לשתיםהםבפלנונםאשרלט, >1'געייגענרע
חטיבותהממשלהמיעציתאתילשקיייברח;הבחיכירםבמפסרם,אישמאההם
(געזעטצגעבעברער,לחמוקקים ) bנפשם,ת 7i ~ואת.העםאתוסותנם ' 1 :~אםוה

קארפער-~'---

שע~שתימהךיורחקההשמאלית,זייכעכרר.שפתע'בכייה(קלוי),עירקרןדסיים )~
 • 5600בעוייושניהןסספו(אפוק),זפריס(שלסא)מצורהבהמערבית,לצךפמאריז
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ז:{קור'לכיו:Iזמשלהtנ'ןעצותתאקיס ttל,ן'~ש.רrזנויתוכירסאשיק~רפעך}
בידי.חיתחדגללית ·הםם·הלtt, } 3 •םרפניחפ' iןרהשלניכחן ' 1ל~~דא'ררןש;,~

לתמםשבים,.מעשרידתרימשכןלאמם~~לתם' י~;אשר';בחריםצעים'יןשלשה
השליטחיזזהזארקוהיאס,יצע'וירבה'"טחר.אאפבנא i ~על ~"פ ~ב'היה

 V ,רע,צב~ ttק~אדח-ם '-?tאהחריםאשר 7ים''יעציייש~'צרפת,~~~דחבכ'ארץהרנגי;
דבכאחןז •.עצתןואנשיסירןאבשיבתור'רקריסינןנצבו Iוןברה-שבי'רעישם

חפמיטראשיוסגביםם~ייעצשרילו~זד,~Jכרבזרועשהיטוןרסןהזהאתהיןעצים
חלi:זםלרחריפל~מ~טהלבב;חכםבר~'ייל ~ט •ידיהםעל iב~~בז.וזקניוהעם
סטוע I"(מיבצרפתלארץמחזץארשהעניביםבכל,היוצעיםרב lג 9להייתע.להקם
שרי'יישראהיה ) Foucht1 ('פרשע,תחבר'רתובעלכי' trה>ם;השר ) jאייסעררעס
הצבא,ישריראשדזן,ירים'חיה .ר'ע ,tב,ערבחשר(פא'יציי),המשפטכ'ת

יא;הוצ'חחם ,דכימים •רכרי iנאפאלעאהיהים.השרכלישריראשללכןהמתנשא
נדיליםכ~זרתכתבאשרכספרצדיקים 'ימשפטים ,טיביםג:יקיםלאוו lנאפאלעא

 lע~-י tcג~פ')יקיספרכשםשרמאתייקרא .צרפתחכסיוראש;לכחקקי
) Codo Napoleon (' כ~םהמכיניםכעיביהייםערונככרהוא:רקההואוהספר

לאירהחי~יאיאשרההיא'הנערץלהנכודתפארתןעטרת-ודיו,רתידעי
אתלעאז Mבאפיפדאשרארחי ' 1דעבילבעאה-הן ~ענגר ~ם § 707 .

טובתגםוממשלתיחוא iיני.לאכיראח 'בכיניחם,עלההםהחרשיםריס iהס
נתנ Jכרלעהאדירים,'איירופאלמ'כי tjורואישיהיהאשרעודכלחמרינה
 ,להשליםסמנרויכקשענגראנד,סלךאלראמת ,ש'ים .דברי f~לאמכתבידוכעצם

 •עםטעררייךקירסאל .,שלחהזחובדבר'עו'ם,כריתעמהולנריתצרפת~ם
ריחאשדונרמציםקצריםדברים jלנאפא'עאלהשיכציהעננלאנדוכלראך

לחשיכ :השליםבמחירונצוריתגרוליתמספןויבקשעריהם,סרחפתיכוזמשטמה
גבלי~שרכגכרלותיהצרפת'אתולהפכילמלכיתםכסאאלבררבאוביתסלביאת

תיכםאשרקשיםדבויםענהיעטטעררייך·קירס'ינם •הראשיניםחסרכיםאיתה
נפשיקרתאתבראותםהלבירמיהבכירהנעליוהצרפתים .•-וק'פהדי~זרצ~ף

עסטעררייךיpרירםענ~לאנדלמלרשלחאשרוחיקריםחישריםודבריינאפאלעאז
אפםכועםוינאצרנדי'קצףקצפולי, .השיבןא'ltורוהביזהמש~מהדכויארגו

יככלנפשםיבכ'לכבםככל jלנאפאלעאיעזירוית~רןהקיסרואתהמלןאת
 lנאפאלעאחצליחלאכאשר.יחנהעמהםילחםאשרמלחמיתייבכ'םךא?.ז
לנקותהצליחכויאגוס,ש'יסברבריועטסעררייךענגלא-נדמידהשליםאתקביתל

כיידעהיאכי •השליםכריתכייסןרת~ן.ןדילכיאריסיאקיסרפאןללכבאת
וקירסענגלאנדמ'דעללירחהוחשבמאדחילןאנשיאתאיהבפאילחקיטר

יע'לחפשי,שלחםוימאניהמלחמחשכרי~בהרוסיםהחויקיאשרעל iעסטערריי
בנדיסיילבישםבצרפתחשכריםהרוטיםכלאתייקחב~פ~לע~זדJרJנכ' iכ

ריסיאקיסראדיביהםאלבככידוישלחםחישיםבשקכלי ,לחםנתוגסחרשים
 .הםר 8יחrיי) l/ח(רע"
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עדההיאהאדירהקירס-רבכאתקבחהזחיבדבראיש,אלפיםכארכעתחיווחם
כינזעודחיואשרהכריתמיסרותאתליל fיגr-יק lליבאמויידידאוהבוחיהכי

זe~ףהאלחהדכריםאדחי •-נאפאלעאזבפששינאייעסטעררייךעננלאנדוכיו
ןבערטיער,הואארתםיירלךגעבף,~ם~~לtפברק.בתבסתרנרילהחמנהרכחייעציס

הרר~תלפיות;ו.ךעונןיסקצתם )*הנדייד,ראהערבבחרםרדםדרךדמעהר
 .) 1800הא:'תק"םשנת י~(איטליאארצה איבל:)*,~ארטהטג~טוןל~זמפז

שיאסאשרהחםעז יר,,.'דרךנאפאלעאועשהאשר,רiרגואיחבוראהגדולהמסע
הנוראחנוגדה~ניב~רמסעאתלבננועליעלהיניע,ענביסלמשכבותממעל
 •איטליאארץרביאהחםאלףעלחרריחירן-אתחיאגםהעביראשרקדםביזכי
ערי'בראוההםוקרחשלנחרר~ביוארשהמרווכיזופביעלעברוחחילאנשי
ןאנשיכדר,ןלשטנחלחםי-ם 5בצביהעסטערריישםאךב~לטע~,ד~ר~נחל
המשכיר-הגבירנאפאלעאואמבם •יעשיאיכה.ידעווואהמ~רים,ביובאוחחיל

ה~שערלודרך;:!רוע.ים,שםיעכרואשרצרמשעילמצא,כיממברכתו,ונצאת-וצאות
חעבירחנשקוכלכליהתתרחכריואתחריס,~יםעלהחיל-אנשיאתהוליךחחיא

עלחכטרםא'אכטליארצחהצרפתיםכאררבכו •חפצי'מחיזעדרבסתרכתחבולה
בעתאד,,סבוח~הכעתבתרכהריכראר )***אייכיחםהעסטערר-ייכיםלכעלזאת
אכפםהככידואשררכעתיא,,איטלעריכלאתלחםלבדרחעסטעררייכיסאשר

 •אזיכיהםכידאיתה "להפגירחילחואבשיאזרחיה~לחצןכי 'עד ,~ ~עבג>עלנם
חשפרתעסטעררייכים,כידינעבויאאחר-:;~פולימיםחמשהעודחקיפוכםרםאך

 ~ללעכעםב ~מאצלעסטעררייךכחילגדולהמכחייכוידםאתצרפתגכירי
~יעס~בדריא,בקרכתעזהמלחמהשביתהתלקחהזבעטיםימיסיאחריירני), 9 (

יובי).בםלחהמ 14 (ם~רעבג~מ'חזבתבשםרותו'רהבספרהנודעתהמלחזבהחיא
תאפעםיםייךעסטערריי,ןקיסרצכאשר~םלעמידבתחלהרמח 'חחיא

כלאתויחריסיהצרפתיםהתנכריהשלישיתכפעםאךנ'זtדח,כמערכהציחרתפים
ימיסלפבי~כאשר ) Desaix (דעם~חגענערארכי •חרכיפיעםטעררייךגבורי

גםהחיא,בסלחמההצרפתיםאתלעזירתילייגדודיאתחכיאממצרים,אחדים
יס, 5העסטעררייעל ר"' IVפרבדודיאת::זרע.יש i ~מלערע·קוחגבוךחצעירחשר

ובפרן,כש'והאייביםעדז,דרכחריככיחסונפשהאביריסחסוסיםעקביתה'רסאז ,
כשכעהחרבמבלתפ ~ס~ושאריתםריחולפכיכקשויהיונם,חד:חניראחמגפה

מחאשניםאחרדעם~וחגעבערא' *הצרפתיםאל~ה Q ~איט~יאארץיכלדרנים,.
חגדי'ים

משת'(יותררגרושבעיעשריםמאותושרשאל~יםעשרתגכיה .הגדירבהארדנער )*
 •ם tI"איר iמ,ייכיתרחבהמסרהשםתמצארגר /nlתקכזארפיםשכעתיכגיבהוחצי),פראסית

יארריס,שרשיםקימתירכריתשעיםמאיתיש'שאלפיםששת Jאןריככיףכאטטחארט, )**
 •ירתאבעטעםי!רייסרחיין,מעיניתיפיצייממביגרי'ים,(גרעטשער)קרחסלעישמיבחגםבי

חרויאתענרייחי'ינאבאפראטכיעסטוייךצבאשררמעלאסחשמועחכניא )***
זאתאי,ראשרחאנשיםנדבריהאמיןיראכזח,שיאשוכעמשמיעיעלירעג,ישתק , iאהרפע

תימןכסערותחצופתיםחשתערוכזה,יאמןלאכרברהוכאמיביםעללועגהראונעידבעיניהם,
 •גכירותיהםכועסיקראתיויתיצבו
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משכיי.כנכירהחיא~םלזבחה,נפיב~רפת,ה~רדביסיהיואשרוהירקיסהגדולים
בידיבפיואשרוהל~מב~רדיאמ~יל~נדהייחהוא,הנרולביזס ~הבצחן;ופרי

מזזר~יפקידתתחתצרפתמגנירינדילהמחנה~רצהההיאדכעת fנאפאלעאז
ייאלצים .אחידים 5העסטעררייאוכושלשפעמים'וינוובייעדו,שוו~כעןנארץ
עסטערר"י,קיפרעודאבהלא,זאתיבכי •השלוםרביתכ~סירתאתםלביא

אתזיעפירןצייב ~ס,ו~לנד~קם~בסעיאשרעדצדפתשלום.עסלעשות
את,להכותס~רזז .;ךפליאאשרועדאלף,תרריתועפיתאתהצרפתיםחילאנשי

 ·ההיאבזכלדז.גהכליל'ם ij ~_נ: lכשדהבמערכהבפלאותסכיתיס Sהעסטערד"י
 f~לחאזכי·ךעצעסבער)ן 3 (אהענלינדעו'חמיחמתבשםהנודעת

נשתפעברי~ 9 (הלשוםבריתסידת ?lבהצדפתיםעםלביאייך i'עסטערקיסר
השולםכמחירבתןוהקיםר ,)*ילעונעןליםןלש ,חוא ,) 1801וא Iם Pתה-א

נדיי'יאתלצרפת,רהיין, 'לבהרמעכראשרהארצותכליאתכעגליעזאתההוא
הקירסבתןהלאםכארדי~אתגםא'זtכבז,רכיוצרפתכיןעןלםלכנול~םוחייו

רייחיכוארששגיהסדינהכחייב~פאלעאןאותהרחיהאשרציס~לפיבאלכבפית
שיאיס.להבלרא'זt ,עליההיחוהנאאיטליא, ..כבסירלשםשמחאתיי~בחגבללה,את

גקרעןאושהכהבים~ריתחr.ויהו,נז;יביהחיאכעתארצותיהםאבדיאשרןהרוזגים

תקס'ובשנתה"אפעכ~ 28 (היסנירהייןנענראשר ..הפחשיר ..הכבםיריערימידם
18U3 (, אכחאי)נשבתהאז!מנילינעייילעשלסו ..אחרירהיתהזאתt כנזזנסשלתtז( 

ר~tין ijאבדן ,סדינהערי'ישתיס 'וארבעים , jרקלעלע 'טריערעירנטיכיהנחגיס
\סררייהם,האיכדןתתחתחארציתוריזניםומלכיסשריטיסבידיותמסרנה
 •חרא'זtיניםסיסיסחיימאשרההםכימיסנ~ Wאשכנז ~ל~~ז~
מרכיעי'הניפילאליב,גןליירעשליםא!ררי )**'נסמרעאיםלש § 708 •
תערהן bארחכןעידהשיכיאלכדועבבלאבדמלךירקרחכ,צרפתעלאיירפרא

 .היסיםכריתאתייח.דשלעבגאנדחיאשרבארןסיא',ירספאולכיבראיתיאך
הירשברהעםבעיניי,·נפלאזרד~נעזנ~רקן . iשריעדעז, Vפרייסעםהראשינים
עמדככלסרגזםירברחצרפתעםהמלחמהלהשכיתהסנםבכספןכענגלאנר

 _יככל •לאןרהשלרםאתיא tלחיעיזככליחתירחחלישריםראכי p •איירןפא
ענגלאבדרכיןצרפתניוידכרים iדיעידעבריכייעועמלם,נכל'הצליחי-לאזאת
התנה,הממשליתשתיביוהמחלקתלסעאזהיתחאשרסצריםארץ ..אדור'גול
ערכקלעהגעבערארק iהתחצרפתה,יישב,סצריםארג jנאפאלעא~זדכאחריכי

;:זריסעירידעלהישמעאליםיאתהענגראבדיםאתבשדהבמערכהיירנז.כצריס
והעצןמיםד"ביםחהםאריכיואת ,רחכיתחתכהכריעןשםלןייעשהעלי~פזזליס),(

ייענגא, t'מבמרחמתלעשית lבאפא'עאהנדיראשרבעת jא •פעמיםששטמנו
מלא

 •מעיtפהעבג'י,יאטהיינגעזגמר~תכציפתבואזעירלינעייילע, )~
ךהיגיאשרהזתאהעירי'ירפעפעיהנזיריריעלהנורעתציפתבארזעיראמעינס, )**

 .-הצלב,כמעאיירןפאמלכייוחתאנה 1דר.אש~ם'בפ
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 jהניתכגנתןיתגנבחמסר,דת,(קםנרקתסבחרבירראתהישמעאליםאחררםא

אשרנר V ·מהשרכאמקלמררעלנפש, ~ה~! lק~ירא,בעירקלעכערבהיכל'אשר
העזיםאויבירלהדי':!יצלחלאגברהיהוהואהישמעאלים,בדתרתראתהסיר

כיעדיייםמזרם!ןללדדז Q 'הצרפתיםזדלכוכויעלותישיה,עצהיכררזר~~כררה
p' ~יסי.נמשכגהזההרכךרבבללר(חם,הנחשליםאתלפניהםדכ~חעבגלאנריםר

יתדו.לתקרעמצריםעלעיניהןלטש{שתיהןכיצרפת,וכיוענגלאנדבין,השל,ם
ין.כירייינגלאנדחיל~~ידיכים ~קרבער ~נפלאשראחריכיאפס·\בה~.

~ל ,עהבגלאב,יםידעואזסן'יפ ~נ ~ק,דעירערכמלחמההצרתפיםבחרבחיל
לתתיצבהםידקצריכריתם,יבעליעוזריהםהישמעאליםגם.רגררו,חילםכיבכוו
כרתיואז.מצריס,בארץהתמחזקיםמלחמה ,וסלדסיהחילגברריהצרתפיםלפני
אגיותלתתעליהם ~ל~~ 1 ) 1801א IIתקסה"א(סעפטעסבער'שכתצרפתעםברית
עד .ם~~~בדרךלהיזיחסרר'אשרה~חסרריסוכלנשקכליגםהצרפתיםרזכיל
חכסיאצריאשרעתיקיםרדבריסהטדעיםאוצרותכל'אתאףצרפתה,שיבם
אלודבןאהיתההחיא~נרית •כשלוםלהםלהשיכהיטיחן )*כמצריםצרפת
 27 (צרפתיביוענגלאנדביןסעבימ ~בעידלאירכו~רייצץאשרהלשים.

ימסירחענגלאנדיםהבטיחןהכטחההואבשלרם • ) 1802תקס*ב ~,הןשנת rמ~ר
~יאתללהשיגארחיתכארציתלכדיאשרח~פרתוטביתאתהצרפתיםבידי
 , •קדםמיםיהאןארונייריסהאכ,.ערתאל ~טל ~ם

 .)ט~ה-ר~קנ~ק(עםהפ~פםטשלו~ררבריתחירעציסרב~ית'~כןד §'-709
חי~ביםתמדיבתי Q ~~ jאזודוכ,*ר'ממשלתןי bיכראשיתתתאמץהיועציסרכ
ה~נויםכימינעשואשריהמשפטיסהקתיםאזר~לtזs;ו~יםהחרשים,הסדרtכ'יעם

בכד,בדבמאזניםישארכיעדהריזניםומשפטיעםזוקדתהמלכיס(רעןו~יצי~ן)
שאחיתרריתןלע~ות,ס l ~מאשרההיאהגדולהשליט~דr:ום lהימ~םארכויאאך

אתלהשיבהיןיוכפצןישעיוכיהעתיקים,המפשלהלפדריןעוזכבידויתר
 •כבתתלהסכוניהועלהמלוגההייכותאתולכונום T~נ~לח;אשוניםהסנה;ים

והדרת!הודלכרשיהםעלזהב~רי~רל ij:יע:זניסעם~י rqלכשןחז.ריישריגסניי
סשכזקמוס ), t-* jהטואיעלריעהיכלהוא(חלאהיועציםרבבהיכלהופיעיסלכיס

כבןד ,------.--------

יוכביניפקיוכיניותחריןירחשים,חכמ~חבראל,ינליןוכצרימה,באIבא'עאובררתכי )*
 iעיגםשזפתםיאאשרעי'םורזינשגבןתפלו\אתההיאפ'איתר;י Hבויג'רקיס,מביהידות

חרקריק Hיפאקנואראןמעיביובע'מיחקרסיבקחוורותחיקריוריארראשטראבאהעראואט
ועוכיוי'{וזוכצנותכלעיהעתיקים,חנביניסכיעלהתחקיחהםצרפתחכמי •האחריניםהרורית
בכ;אשרעירוכיסיוריתושריוימשנייתאנניכירעליהנשאיסחרוכיםחחיכליםכלעלרחס/,
 , ) J(טחענע 1אמיניאבעיראשרהעמויים,י'י,חמצביתההיכריםערוכירחוסצרים,ערי
בשם'יבירעערכיביקרתחריטעראטרולנםחמתניםםגדולבםפרכתכילכנםתקרירכל

) Description d, Egypte (, סאדרהונראעדאמןיוימעשהיבפלאיםגרוייםצייריםעם
 I • ) 117עד 93-(מצדקדםכית,הליכספריהעתקתיההיאמהספרדנרושמץ

אשרהמקוםעלכ' " Oובבי"משרפותצרפתבלשוןפתרינו(טיוערין),טואילעריע/ )** \
קאטראינאהמיכהלבביתהחיהחזהחחיכל.אתיבבםומשרפןתיפביםחיחחהיכרכןבבבה
ר f/הילודוייגימיעדצרתפוכיכי Jמשכמקוםההישבהממאהוי~ותשכ"ר,ה"אבשנתיציתהמעד
הזח.חיוםעדצרפתללוכבי Jוכעילחייתש.בנאפא'עאזייובמיןןועאזי'ייע,ערירמשכניהעתיקאשר ..... ,. ....... 
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ה,החמר~יותכלורוזנים,נסיכיס!תפראתהראשוניםס'סיסיצרתפמכליכביר
ע~ז 2$י !כבור,אוסרנ.י,וכהיכיונ~פאלעאז,בחדריהופירעיבב,~שכירתרכי
כאתח .זקודהבריביתיעלבגדולית,':{זדהוהמלחית,המפארהרעיתוהביפ

עיו,בתחסםדיהיינגr.וקןעבזיעtבר ~הן ז::~~עז 'שי ,א ;האדיריה'המלכית
 1 ~ע~לSכ ttבאחייתיזהעלנהי·יליאפכל,גםבעינירציזי Pיהפי jחנשאי

תא.י~ללןתפארת רק_'..נעט,הידלבשימלכיסוכבניתיערו.נות,ארמה~פיתהין
בית.ןסהליבות"-אתל~~רהיודעיםלבחכז.כיהאפרתים •ועצים t'הרבחיכל '~:
j האצילים,בחברתימגצחיםטיבשכלהסשכיליםיכלחמעלה,האדם~תורחשבי

איה~צרפתאפר.ס.ימבני ,רבים •ים,הראשינם,כבימינפיםובשיאי~כבריםהיו
 jינאsכאלעא.,לנחלחם,לביתם .שבי-חזבכיכה,כיכימארצם'נגרשואשרחסלך

ויהיי~ים (iבאעליוהתרפקיוהם,שלום,כריתיאתלה-סריתןאליחםפני~ה~יר
בהיכלהוף,י.)ואס~ח tF (Stael (ל ~שםהמשכלתהנכירה •באז.כביסלעבדיםלי

דבר.סיף )*ל~ניםעשתה ,כאשרסיעדוקריאיזקסנאשיינכיביםחכמיםחבר
לצרפתגרזלתםt:ןכ~ jתפאדר ר~" 'המלביםככודע~ריכל 'קרםיסיארחותכלכי

 'יכ~ז::הבליארחיה.ניחיםהרצרפתים •חייעציםרכ ,פיעלכקדםימ'הםייוכדשו
-יב~סרן Qתשותבעל 1באפאvיאאתויה"ןס l.שכןרשיכתעלשחסיתפארה,וזרע

הכנסיה~והבירביםריצ~ i1 '(iעהרענלעגי~·דעי(~רדעזדנוכה iיייגאת
לאבשיחבריםולחייתלהבבדאל,וידיהםאת,המלוכהמאוהביגםהחפשית
הראשי ,לכ~~רה'א~ייעצים T ~;'השיבנצרתדתאתנםההם~.והבברדהמעל'ה

ואתהחגיםאתייכובזהניצריםתפלית 'זr:באתויפארכצרפתמהלכיסלהייתו
וכ,נסיח _בעל,חניאתהשנביתאשריארחי •כבראשןנהסבונםעלהמועדים
ויקפידיאבירא)"חד~יאחדובעשריםיגוסט 1אלדחשכעשירי(הלא:הםזהחפשית
שלח ,) 180tתקס'אה"אשבתיררי 15 (הביצריםכ.חקת rWרך,אבייםלשבות
יחפצישלים,בריתצרתפעםלכריתחפ~פםטלכעללדבררימאהשליםמלאכד
(אבשלוםשליםבריתואתלצרפתויתועוס.השלים.הפאפסטכיבידו,הצליח
השליםדבריפיעל • ) 1802ם"ב Pתהיאשנתאפריל 8 (~נקזtרדאטס) Pרעס
למשמעתרסיםויהייהנפרצותהםזכירתיואתחפשםאתצרפתכהניאבדןההוא

באפא~פקחח~רבת~עלגם .~בצרפת-הסדיניתהממשלהולמשמעתהפ~פ~ט
ראשאךבארץ,ת~להילעשרתם_קר~ם.לר'~סלניעליהםןישםעיניו,ארגלעאן
ומלאתבהמעשהחרז:lתהנעוריםנביאתדך~רה~הההםפסרבתכיזר~צד

חמשכת

:וחנובינהבחסהרןחבצרתפ,זדאןצרסגונעקואבחחיתההואת,חחכמההגבירה )*
(Iנאעזיע)המליצהריחנםהIנא~יטיק/בחכמתהגדוויםהחכזביסכאחדיתחכםרדפ.ריא/ע'דעליה
.כיסיכצרפתהסהי'ייםןרס.ןםריסרמ.ויציסכאחדןמןעיליםטיביםספריסותכתןבער,ה,צלחה

נהביהרהיתהראשיייעץנאנאפארטהיןתיזבי,בגסהמנה'יס, iשרטגבימיו, flחטלודוויגממשלת
כחחב.Mשאךהאיריס,כדנרינשמעיםחיזזרבריחהדריר,ריחשיאפי·לחצרפתיסמןפתהזתא

לשטנהיזהתייב'ספאריזאותהגרשקיסר,בצרפתייהיהמ'יכהבםעלישבת iנאפאלעא
נחלה ,ןברגיהכףדרכחאשרסקןםינכ,א"ייריפא,נרחביאזנסעהיהיאעריציתן,במםש'ת

 .אירח.בעתהצרIכת'םוהסופריםהתכםיםירתעלשידרנובמקוםהןהבספרבהברברןהיר.יעיררןכ:
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בפיררסןפיאחכמיסםעשרהאחדרחשיםחכםרסדינהטיבכיכארמימתי~נתן
תה~אדניערבראץיא~דתםמערותיהם,בשמיםהניניםע.י,גיםלסודיםזניתר
ידיןאתאישיריםיאוכ'עדוממשלתן,תחתזנ~יאההםפסרתנייאת •נזסדן
כגכררתןמרשלכ!ר,יאמיץלנב~םהיההראכי •םאימהנהםלtו::זשרגליריאת

דגחתריענירםהמדינהעניניכ'עליריפרשכןועלדי,כ'יעדהכבודאחרי·ורידף
(צענטר~ייז~צי~ו)-.דיrקלה-בגלו;דרהממשלה י~_~ויהיממשלתו,'שגט

קשהאדיניםלב,אמיץמתולדתןהיהבאפארעאז .,ס:וצחיםקשר § 710 •
הייחפשיתכנטיהומשפט;בארץ,יחידיומושללנדישליטלהיותמזמתויכל

וזבררתהדרור 'אתלירםמיוםח~~יל.כועל •ארתם~שואיכילו'אררחו,למורת
אשראבושו:ישכלאהמרוכהואויניאתגםהיעקבים'אתכאףרדףהאזרחים,

העיר'סופטיאתחילז,אנשיגבררתעלרקויבטחלכו,מחשנ~תכמחשכותיואל
גבררתעלנשעןגםהעס,פניעליפיצראשרוו:וז:ייtיםנעזרזם:ע.ז l~ד~חוזוןם
רביס-.קושריםתחני'רתינעלבעוזחכםגבורהיה~שדהשןפטיםראששע 1פ

 ~.ל.~~~הירההפהקושרים •נפשיאתלקחתוינקשופעמיםרברתעליי"שרר
 'מומתם~כצרהפעםככלאךהסלךארהניממפלגרנגםהחפשיתהכנסיהאוהבי'

ולהקדישהאזרחים.זוררתאתלהגני'/פעםבכ;הוסיף iובאפאלעאזר,~ם,ר~גךעה
אדרתייבלבםאשראתרעת,לוהצסנניע.קכות,ישמררולתירלכ~ךון.;שז.iר~.לי

 ) 1800תק'סהיאשנתרעצעמבער 24 (אחתפעםאך •העזהמובשרתודית kו

הרמתיביובינוכפשעחיהכיעדערמהבתחכורותררגריי 'רשתהקישרים~רשר
 P ~~מ'אהחבית~~נןהםכי •רשתםסשר~נפשי~מלטהפלאכארחירק

ב~~כית iנאפא'עאכחזע~ראשרחדרךעלה~סיםאשעם~'גןוכדוריש.ר~ה
ויאסיבוחאידען,ןכ'~םהגודעגז Jהז.כנגינרתישמיע(~פערנהויז)הזכרחביתאר
ינפצהןהחוא(ח~ריענם~שינע)שחתכליכי ,ה~ ?I~ךייטו 'יבואהזאתכפעםכי

כיהחיא,בפעםגםיועמדההצלחתואך •פניר ,עליעבוראשרברנע'פצפצדיין
, f1 אחדיסרגעיסאחריירקשלים!יתעכירגרילהכמהיריתהומפכהאת~:כגנו

אחריללכת~הר~אשרהעםבנניותפגעיכרעשכרעם ,דנשחתאשהתיקחה
ואידשברבשכרוועשריםושמבחסתו,סהםמשנהותפארתן,כברוררראות
ה~~~טטי.רחנ~ההיאהתיפתלמקזםהסמיכיםהכתיסרכלבפצעים, ~ס~~ lרגלשבך

·רכרואחרית' •מאדעזהההיאמשחיתכליפעולתחיתהכיובקיעים,לרסיסימ
עליהםמשךאשרהיעקכיםמעדתרכהסוונאפאלעאו~רשכיהיתהזהנריעל
הםנקייסכינכוו~לנידע iכאחריאךחזהוכמעלהיתהידמכי~זכtזרם lזעמן

 םי~~~עצתן,שיואג ~~טר~הנר~ףיפב ,סרראיהסלךאוהביןרקםהעןוחהןאו
ערדאך •נפשםשנואהיועצימרנלנפשסרתכלירהכיושיסהחיתחומאתםבזה
אשרבעתכיו iנאפאלעאעלעידבשקפחמזאתנםונוראהגדילהאחרתרעה
היכררתבידןנתנונםחיין,יםיכלהסגגיםיראשהיןעציםלרבהצרתפיםכן~חרר

 ) j802תקסיבח'אשנתאריגיםט 2 (ד.י.,רוחפץהואאשרלהאישממשלותאתלהנחיל

עד
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לקדמתןלשובבודבאוביתלמרכיותקרתתיחיתכלעלרנשארהיאכיער
לiכניתמנברנפשםאתבודבאןביתאוהגיrז;בp,חיסקשלינואזהראשין,ןרכבודם

"לאור,הרעה~חשבתםאתלהוציא •החייםאמרץולחרכ~תונפשבאפאלעאזאת
עדלעיביהםשבתיתבילבל ,נךדוידר~דאגים,וכניריאביריםאנשיםשניהתכסרו
רבעזtעב';שר,היוההםחמס~~שו.~נילבבם,מזפתאתהקימםיעדעשיתם

 .~עצר ..אשרבריישעEכוהבבירהאדידיחנענעראלהנפש,ועןההוררל ~ד ~ד ~ק
מזמתם,אתעיד~צעו ,ובטרםצרפתלארץבסתרבביאםאך •בענגלאנדא:ז

.ובטרםהאפוריםבבית ~רכ;ו~,~·בסירםמאנשיאישארבעיםיעודהםבנףנתפשו

יל~ג 9כירם,לשפוךב~~iגרעריץמעשהבאפאלעאועשהמשפטועריהם~רחץ,
כיבאמרםחרב:נ!יועליוויטפלו ,)* i~לשדעננהיעוההערצ~גאתנ~ (iב.סתר

ה; t1:כרוחוהוא , jנאפאלעאבפשאתלקחתד~ 1אשרהקושריםראשה.וא
עדבאפאלעאוחמתעלהאז •בירבאוביתארהכיהטברח'ם i ~הrםהלכת,

ה~קרההערצאגאתלקתחמן:~יםמלחמהאנשינריד ,וישרחיימהרוהשחית
ההיא,ומלאכיבעתבהישבאשר ' jבאדעבדפתיםיהבטטע.הקטנהסעירההיא
ר'~םלפאריז,שטר~פנררגררראיתייייליכוייחפויירבחרזקארתןתפשןההם ת,?tו

נאפא~פי(עלזדכת.משפטעליוי;!רוצאשרנמהריםשןפטיםלפבילמשפטהןכא
רבאתבמישורהוכיחלשואהזה,הצדיקההערצ~גז:ז~~כקלשוא '.לעאו)
כדםעלימיוימיאתויורירן?נרת~דירי_בו ~ר:tרדכו?יtייםכיכפיו,יבקיןןלבכי

וכלאיירופא,בכל~רצה.והשמועה ) 1804תקם"דשבתה"אמ~רץ 21 (שאילה
ראשו,עלוגדופיםחרפותחמטירוב~פ~לעזtושונאיאזנין,שתיצללוהשימע

ידשמורמחלליואוהביוגםהדמים,שיאבומרעיילראבעםפיעררעאותןישו~-ן
-. -T T 

 i ~ברי ttט ~שהמפארוהמליץהפיפרנם •איתילהדציקמענהמצאוולאלפה
היתה_אשרפקודתומשרמתאתויעזיבהזח,הרעהמעשהעלבנאפאלעאזהתאנף

וישבצרפתואתפאויזאתעזבגם •נאפאלעאואחותעליזאש~לתפיעלבידן
אשרהקישריםעדתעלמיתזבשפט~חרץהאלההדבריםאדייי •שייירץבארץ
האסורים,בביתככרה~ח.ופישערגי.ארלםבאפאלעאובפשאתלקחתזממר
 ~~ Pנע~רגע •כמפתראיתררצחיאריגיואוכנפשוידשלחהיאאםנודעולא

סודו,מאנשיאישעשראחדעודע.םסטבחת Q ~עלהיבבבידיהיתסזןך~ל
אתידעאשרר~רעלהאסוריםכבית ר~~~בהקצףיצא ttם~רהגעבעד~לזעי

ביתחשכי Qב ת?-~לסשפטוץ j ~:כנאפאלעאואוןאת~יהילאפישעגרימזתמ
לצפרןללכתויתנהוחסדועלירמשךנאפאלעאןאךיסים,שבתיםח~סור

 •שםלגיראמעריקא

 •קאברענשםהכייעהמרימםהשרונכירוחוילןגכיייאויהההזהחהעצראג )*

~ 

טיתח'דדיווע
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n . ~נtt זtםתאיה(סזרצתפקירסלעזp1804-1814 ~--ד ( 

t • הקיסר")ה'יכות
הסרוכתיראביtוסכ.אrיזותח'יצעיסב'נ~פ~mברבנ~פ~לע~ז § 711 •.
 •ר ?tבtעליןcו~ן .אשרכן.Qר~ר Rחסשבןתיכלr.חןתתי,לט,~ת,בפשר·ורשטני

הניןוןחשבי mםל 1lפיע' •לכביססאגיתבצרפתןלהןרשיראתהמלרכה;יסרלי
לבאפאואעןה~רכייתכסאאתלהבחיל(זפריביב~פ)העדהנשיאיקם;-':עצר

 _ילזרען .
,רנאונחעייוליתררבובריראתייעזיזהזה,ןעלדנ.אריח.קוםלותררחעובכתברו IIמסאיופסירם )*
"באפא-איררתיי:לעירוכIIהייאאשרדרובןחנטיאוםשיהםי'וrIIנאחרדוביאתוקבהזבעתיק
בדיורתהגביייםאושואצי-נפאארעאןבתבידג.ררליםאליהםממפעייחאדהראבנHאפאוהזפלעאו

אשי-נברריםשלסים,בדןירתהייאשידרנ.ןואיםדג.דיי,םובוברויםימיתצלםארחהאוחרנים,
נרואןתידם.עזיזשיייי.ןהסווזtיירםהמלייצם(ינאייא:ךלים,במרשבהושיבןםוהאזrיביםהעימם
כ~טיבןתיסן'ייא,וזביםתבליןשביבלספי 'יסרשיאבבודםשםאויינביייתידם.,גברףםרועם
כיעדטעילידם.,פאל,נתעהנסהאלשברתטאהושנןתמעשיתם,ישבח ין,':דיוראז,שיכבי

למשלרקראבאתמונביאן.הייההםובובןריםאםבשפקובוםחבסיםיתעיהאוחןביםבררוית
 .-עמיםיטשריייציגןםידויםגםח'יםאשרהדטייוכחבביייהסשררויםהמליציםי IIעוהיי

מייאהשמש,תתחח'רףבביבלספיותוכתדה.שכיהתנאדיהמיםלקץביבבפשנןנאבדסה
דהם.יהמיםבאוnיתרערלםןוnבןתזוכרןןת~עידומ Pעת'מלצבותסואצמקוםרקיהיארצבו,ןבח

זוכרניתידם.,רעמיריצםביחדיס. , rhרעיתרוגוחרבתשישיעלולח,חקיתרבברוחכםאישד"יעיוו
ראההראהאישהיאסיןהזה,ה'V'דאיןהרורחל,ברתעלגםבפשבהרדיתיוהלרךיהליךדה'\וארוא.יש

היאסיז ?'נבפאאלעאןב-רע-ץןחםנדעיץגרברהאוץתגעליך Mדעי'סיםבשנרתכיהלאסיןירכל
בקםאדפ-אשועסקדאיאלהיכלבסועיבוזלבעזפחציבההזאהרחהאיששםכיהלאמיןאוהייכר

יואטי,ען Aדמופרןתתואניזפםיעלבויסה,ןעיהקאפיזפאיבואסיןאשוהשישיהשבה,בבאבילןעי
אייעלשענבווו,רחבותעלגםעייתםבןסםהזהדא.חרהאיששםנילהאסיןיחוכל 1ברצמים
וקוחשיג '".דתחת Jפסוהזההאחרהאיששםכ~הלאטיןהיינל !'לועמערמשיאןתיע~פםאאום

. U באהישימוןןחלתתחנםצפי;ך .אכיוכתיואII דהייאהשםכייהאטיןה~יכ'ן'הקדםואזםי
םכחשםאח,דיסוקשםד, riאזפיושוטםר,חאחצבסשם,דחיואכגוטםון,א
ש'יפ'ביוא,צחסבחי',גכווהיהאחראישביהלאסיןיהרב' 1'וריאקחיקסשםד,חא

בקבצי"חאאישבבפשבירהאוכיןהיינל 1'אחדב 'pדצןוכוחקקמחכם,כחםאריוקיסורם,
 ~ההיאחראיש·כייהאמיןהיילכ 1'ההנהדנ.שננותיסהגייוחד."מומרתהתבןנותנ'ירחברא

ננהמכאםותם,גרוו,םסיביםהקיםחתתיי,וביםעסיונודרסמרפ,איוייבותבנצחןברתבאיוי
לשבת,נתינןתשובכדוב.עשה,ןרחשתימרעיםיהכסןתהיכ'יתומיםבוכי ..יסי 'תופיית,היכ',
ו~ירתמנצועוימטבבית,עדייצבןווח,בבהחע'רתיונים,רחפיפחיחרשית,סס'יתס'ל

ועמיםבחתויעשותהנריוןעורנתינןת,תחןמןתרוךןכעווץאיפעו '".דבנתן .נשגבית,
ויח"אהזרחיםחייהבםיחיהאדםראחםיעשהאשוצייקיםרמשפיטםישויםחיקםסופונים

ובתרןביאדיתחקואיןערנרזוותערשןתבחעצואחראישביראהסיןה.יוכי !יחרדם.ויבה
אשויסיםמזעפה,עןדנהחיאדוב.ררסעותאשוימיםומצוק,צוייסיועהכימייעיראכהל,
כבדר.תמוחסותס'אןתיהריייריסביב,םביכנשק ,'בובעשממלבתןאחד"יעןשזריםעמים

עי'ם,יטיגברויטי'נהזהוונ.שאד."םהאישאתנא.שרר- Iאייוןוכאקצירבכלועזרמות
יאהתמיול ?לעשרתוגיולימ ?היותיולiכ,וכמישירםבדצקושפןטכבעוויה,רח,כ',"זי
חי',י.תאתיפסובעזפריזפאיינתהואשואתמןייברסןופכ' ,- !'שאתביתוהכנןליואת
 fמMתיוציא'פחיזרבסיימשיםסבייאזעוין,בגזראשויאת~ע'יליתייובוההזרנ."לאהאיש

 ~ !הביאורםנכרויום.עלהקרמוביםהסשרוריםשויאשוהפלאותכשיירנביויםשיי'יר
ע'שיוהקבו,עימבטןחיייימיתו'רותעיגכןויםשיועטי mםתיצארmץימכל,מישם
 Jסצריםבראזס'חוברתייעיישואיזפליא,כאוץמומחרתייאידרתעו~יילווות,יונירובי

צהוםתיםקיסובהיותןדנ.רויאםמזועירעושיוכצוםת,יהרעציםראשו mהב'עוילרתיועלשי,ים
יוניעלשיריםסוכןחי,בםאעלעודכשבחוצהרתחושמוטדרתעלוי "Iזוא,ס'נייב'וזנייא
ייובעלבהיושיירסונרות,כסאאונמרןתישכאש,יהסיםהאמלעשירערבא,ב-איבירא

אירמאישיוירי W 'אזהכאםעו,פואיסשורימליץעןריקיםיםא •-הע'ענאבאימכלררןת
מעי";אתערםית W' rmווהאד.הומשרדו !א 'iי.עובאיייזאאיttירופא, ' .QJרשדחםיזaoיtDעע
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דגריהס,את(סענ~ט).סלאוהמועצהישריקייזעריוירדע),(ערביינעאחריו,סרעי
הדנםובכןצרפת,קירס~דר~ללהקימו lלנאפאיעאידיהסאתגרכי fהעםיכל

תקעוהארץיכל ,) 1804הקם'ד/א Iהס~י 18 (לקירסחזההנפלאהאישיח~~ף
קירסהראשיזנאפאיעאו:«יחינפשכעליציתיירקאומרך,תריעתייריערנף , . 

הפ~פטסגםארתו~שחדעצעסנער 2 (ההיאהשנהימייב~רתית , 1' !הצרפתים

 .נזראתאךהכירח,בפ~ריזנ~טר-ד~םתפיתככיתהמרכיםסשתחכשסו
רישיסהרזד .Jהאתירוכעצםלקחרקעליר,ס 1לשרהפ~פסטהניחראהקיסריות

רמשתהברכיה.עללפניוהכירעתרעיתיי~זעפינהראשעלכויאחריראשו,על
אורחהיתהילהצרפתיםיעכדיי,ישריי~יר 1 ~לכלחזחהחדשהקיסרעשהנדיל

השנריםליסיץ ?iזננאכי~ללילעתיםכינחיידעייכלי~ר, 11יששיישמחח
רבכותאשר ם~~~יהראשוניםהסדריםכלכ~ tttכעטמעטכייעו ') l(ועיי~יוצו~'

סניכ :צרפתאדתמפנימעיילכליתםארתיהםלנערנפשםלמיתהעריאדם
... -·"T T: •• -. ', : • 

ניס, tfיתכאריםהתכנריאשרינככדיםרכיםייים 1שהופועיהחדשחקיסר~ס

הקיםרכיאמנםןנים.יאף'הראשכנימיםהמלוכהשריתפארת~קריככל~כידכאיתית
תכניתחיתםהמידנשארקהנשגנה,~עלתיפ~דררםכפי:ע.ן~ים·גtלה:ע..רילא

יבנית(פריבצ-ען)מרכיסננילמעליתהרגנשאימשפחר,וכניאךעליר,?א 1אי-ש
ד~רםהתנשאי(געבער~לע)חיליו;שרי(פרינצעסיננען)מלכיםל~נדתכיתר

לעזירהגוסכרראשרהנאמביםעבדין(מ~רש~ללע),צזגאיתשריזיהייהמעלרת
מלרכהרשרימיעצהשרילהיית~ל~קמי •לאירהלבומערכיאת·להוציאאיתר

ככרדכתאריייככדרהתעליראציליםאפרתיספעלם,פיעלמארהרכה~שכרם
 ~~~ Tגר~פים, ,סי;~~רע~ :) l(פירשטענשיאיסכזק,םראי R.י lהסרכים,סריךכ:כ;~י
קדימיםוכימיסנצרפתזגחלכיםלהםהייאשרכאיחנכנריםשסיתועודרזtנים
כיתרהסלכיםחצריתכלעלהזההחדשהיו'סר.זכ:}רעלהכנירים-'ראיכימים

השניים,כיסינעשהאשרהשנה.ריחלנסייהייכברד,~ר.פוניתריהדרחיר
האפרתיםידי;אתככראשונההישןהלוחאתה'זtיכותחתיוםמקרסר,הקיסרrיריח.

רשפחותעכדיםככסףילקניתיכפריםפרזיםח~ךיםולהםן~נדתחז:יירהחדשים
ככתחרה----.----------

יספרראמתיםכניסבדבריסרקהפראיסרשיתהשירערימבליגםכיהפלארת,במעטהגנורד
כלדהנה •בזהלהעתיקואיבד~שר(הסרפרהחכםרבויהבהערכמרהן-."מאיןגרררותבפלארת
אדמאדןנערה iב~יפררכיוהצליחגברהצדק,במעוזחזההנפלאהאישהחזיקאשרהימים
 Iלאיזרוזנים,נתןרימשחקזמרביםהתקלסהצדק/בקיסריםמדרביריטאשיריושפכואשומעת

ויושניתבלילשרםימליאה.הארץלפניירורידישלחגאינויבוונעשה,כתוהרונסיכיםנשיאיס
ייפור /ארתועידנשיאהצרחתונלאתהאזוטני ~ממנופניוה'הסתיראזמביווגליו,חדיםבח

אמיר !ארםבו :לאמראותרגםה'ציהואזכי /בימיוכיחזקארנניא"יה ,ו,- !פלאים
חרביתםיהריקיגייסאיליעליךמביאהננילבן •••אלחיםכלביבכךאתחתךיען, :צרפתגירבל
עלשא !ארסבן ...ימיסבלבחללממיחיימתחי(רי,יך Mושיפעתך,יתיוןעזךגאוןער
תפארתוכל,לוגבודחועצהחכמח,!מלאתכניתחיתםאתח :ו,ןאמרתקינחצרפתיסרק
יהדריהרדככיד,ךכסאהרימוחכיכביםביוהיית,רה.צלהתגונעין !משכיריםגכרריסבל

 •••יתחטא ...בך'(.ירתהנמצאער •••בררכיךאתה!חטיסהסרכךממשתכררבאת •••מסכתך
בעסיסיירעיךכר ...בךוראוהנתתיךכיסלמופניהשלבחהארץער ...ואברך ...יאתרךל
 11 .- !עווםערראיבדהייתביהותע'השממו
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מזבנרכידנריידפיסורברוס~קריםשירמיםהפקידהדפיםונזיער ;כתנח'ה
ייםהביאצרפתיישבים·האזרחיוכריתיאתממשרתי,בהליכותדיפייטילאשר

גםרציבו,יעל:~ז~זהקיסרעלפהילפציתראשלהריםאנישיעיולבלנ~ציריים
 יו~)נו:r~~ •סאד~ענר {iסעשיו,ארחיר ?iל~עז jבאשרינשיאשררב,כלעל

ס'שניתינחרריאישאיש'הנשיאיםירנב~זאתנכלכיינראיתי •נפשיחרטא
- •·יז

ולאחרינהאיש,חמ'זtיםעדמספרםאתהמעיטלשטנה,לולהתיצבייתאמצי
 • ) 1807תקסיזה"א(נשנתהזאתבכהינה~~חןעוךר~גרשרםסעליהםכבידם ט~~~~

בידםנ'זt-אררלאהצרפתים,מאתכrכואוןרכלררציןוכפץכללק.חוהלאהאזיסני
:ךקשהכיאףיהנה~ררוש-.זנקורבליבקולירלשכרעהקיסררמצות~זע.ב i1רק

רפניו,ה~ראשרסהסרכיםהרנה'יתר'הצרפתיםערירואתהזההקשההארין
הזהקשהאריניםכייעורננ,נt:פינהקשה,ער,אתהצרפתיםבשאוזאתנכל

 Pהעריציכרמכףאןתםורצילאשר~שכילונבורוגשארםאיש~ערה,היא.ד~ר
Q ~:רחם~ .תr , למרשיעלהםריהיT ניתאתלקחאםנםכיזאתגםואף •ירנQר

המסחירורכיאתiרנניל(ק~נםקריפצי~ז),חילןלאנשים IJ ~~~בצרפתנחררי
יהמשפטיםהחקיסאתלז.;tבותירושלחלאזהלע.ז.נתכ~רים,מסיםעליהםיסעמיס
הצרפתיםלכלאחתו:יקהלהיית :הסהחלא ,ם~;נ!tזהביסינעשיאשרהטיבים

אדתמםאתיענדרד:ארטהעונרי:ן~~ריםהסדינה,משפטינכרכגדול Jכקט
הראשינים,לאריגיהםשרותיהםמתניאותיתרימחמעשרסתוברי~פריעבאיו

I 

כפיריעשןאלהירנזQ.םאישילכיצרתפ,כאזרחי ~כ~כז:.שוניתזתיתבעריכל
רח 9ארהכליזילתכארח-.רביםדבריםועידרנר,~כליםנאיורתםז:זקות
רכלבצרפת,מאד~רצההמעשהרחשת :א~ר 1טרנכלהזההנפלאהקיסרביסי

יסרינה,עירבכלי-~ניני~רלווהצלחהע~רחיל,אלטחיל~לכהמחשבתסלאכת
והעזוזהאדירהקיסרפיעל •טינכללוחסריראמ~שרהיהנצרפתאזרחרכל
ינשרים(ק~נ~לע)אפיקיםרס~לות,:דרכיםנארץינצוריתחרשדתנעשיהזה

עיזעל.ע.כיזjםוניתביםעמיםו~סהירםערהמתניססיםינארריםנשגניםרבנינים .
נפרארח kכנ)מורנבילהיטיבהנפלאהשקידתויעלהזההרנולהק'סרחכתמ
היכלי :אייריפאלכל~משושיופיכלילתין.ןהיהנירהפאריזהתיפהבימיי •מאר

נהרעלנעשריריםררחנינד~ליםנשריםילתפא~ת,ל;איו ה;י~~~נניתפארה
עליהםישתימםאשרנה~נראררדרכים.רמ~לרתכזה,רשליטב.רקירסכידזיינע
 ) Loמ vre (שינ'ם.הראהמלכים.משכו~קוםהישו.כהיכלהזההיוםערמשכילכר

שכיותיכלאמניםיריומפעריתחרשיםחכמימעשיעיניםחמרת י~~כלהופיע
והעירבאייריפא,ישליטרבמלךכלבהיכלכמוהםמאיולבבומשכייתתפארת
זזידרשביתצרפת,אדמתעל.~זר lכאביהתניססהערייםנערינאה ן:;ז~פאריז

מריחןנאפאלעאז ל~~כיורסימם,נעלההיהבה,אשר(אוניויערזיט~ט)החכמה
דרנסיףנצרפת-.אשרספריכתי~ררשבתילכללעיניםהיהכיעדעליי,

עלהקירס.iךאצילאשרוההודהנצחוהנבורה,הנרילהוהתפארת,דז\הלהכי
הצרפתים
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כיוישכחובם,עבראשרחפררועבודתהקשה,עלואתמעליהםסקליהצרפתים,
שכרח~חבאו,רין Qוקולהדרור~אלםהחצוצרותותרועתהנשקכלירעשבתור

אתמ,ברחובותיהםכשלההנוראות,וו-ייבורותהנצחונותוהתהרה,הכבירלרגליכי
 .-ארצם-בשערייבראתוכ'יאונכו~היז;!ר,אחור:(פג

 .. Jרהייברית ..פרעסבורג ...אויפטער'יטץ 2 " ,

חיףהיאאמיעבם,בעירוענגלאנרצרפתכרתואשרהשליםברית § 712 .
עלק.דשעבג'אבדוסירביניהו,סריבהשניתהיתחסהרהעדכיעולם,מלחכרית
נחיזק ..ה~לל~ברואביותצרפתאביותללכודמעשהיראשיתיתהי~לחמה,צופת

ימדשפניהםאתויכק'זlורעררייסםועוסיא_ירידונשאכוואחרייד,
ונאפא~ .. ) 1803סינ Pתה'אסאי 18 (צרפתע' ) 1(ק~~ליטי~סלחסהנריתע.פו
 ~~נ ~האתללכידגביריוגדוריאתשלחההוא,הבריתדבריאתבשמעו jיעא

חילהואנשיר~נ~וועראזרחייחבה ..באשכנזעבנלאנרטלך"ממשלתארץערין
לבזמר'רתםארץאתז.יתיבלתיאןם ?t ~נפשםבכ'בהצרפתים,ךרזילIךםהתברכן

יהם,יאנדת P ~ f'יגזזiתתמזד~4כים rWוההםהעריציםאייביהם"ביריה 9 ~ 9ול
ומי'דתםארצם~~~ם)להסגיראת(מאהבת-דרחיוהאציליםהשריםהאפרתים,אך

לאנשיכיאותשרהמרומיעלמננדבפשםאתומהש'יךמלחמהמעשותאויבכידי
האפרתיםמעשחאתבראותםהחיל.ואנשיב'בם~נעהארצםאהבתאשריב

נלצחןחזדתםועלאפםועל ,ן.Pזויחרקיפניםלעמושער,~ערוההםוהשרים
אדניהםאתלהתפשטנםעלבא,לנהרםעכרעדאחןר~רחנזרארצםאתיעזיב
ברגליה~"ייכ~ריזlור Iאהכברדהוא~ר~ביריםסופיהםילעז~;~אתכשקםכלייאת

היויכלה,סלחסכבליהככדים.והצרפתיםמלחתמםואנשיאויביתםהצרפתים
: R ה~נ~ויערבשעריבאיאויביהם,~ללרl בה~~חזיl נ[םעלוישימובתרכה,~:שבי

אשרה~נ~רוערחילמאנשירביםאנשיםאר ..ארתםנ~ג~ל~ ד~~מםהארץ
ויעבדוענגל~נדארצהריכואריםארחותעברובם,"בוססהסולדת"ם'ארץאהבת
האשכנזים.לג~וו nבשםהנקיבדםהמלחמהאנשיכדרדיכיוהצבאעבידתשם

יסלכירסמולדתם-.סארצםרחו"יםבהייתםכםאויביהםעםכגברריםוילחטר
 :::~הםרכיהנטויה,זרועוואת~~פאלעאועשהאשר~הגדולההידאתרארירופא,אי

תחתאותהולהכניעהצפיוארץכליררתחתיכבוש~נtז:כדחואנ~ווער
אחרית,ארציתיעיראטלייאיבדי ~לי ~הלכםכועשהכאשרממשלתו

הא'(בשנתהפרבאפאלעאוכי ".סגבורתיי~"סן.ן~טפניי,ה~פוובשיאיכלוינורו
י~יאןאתה,כלמסארץיאליטלאתבסיכאת ) 1 805מ~רץ 17תקס'ה
למלךל~שבהשם םי?/ז:::חורנובו ) Eugen Beaubarnais (נער ~ה ~בשען

 ~לרזעללאחותן ,~מר ~פאתאליהבספחוגכיליאתהרחיכנם(וויצעק~ביג),
נם •ל~ת !Vבהלש'ןט-נחלהלאוךזת ~קילאתתכן~רזי Pהב~טשי~קיא'~ת
אליהןפקוךיודבריאתןישלחכרצרנןנ~פ~לע~זעשהאשכנזוארזספררכארז
להקיםםמסנרותיהםויחרנונקויושמעיההוהארצותושליטישלטון,מלךכדברי

תא
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זאסיבאיריכאלהרכיסיעודהאלההדכירםכנללפיחי.ימשפטימציתייכלאת
 .מלתסחלעשיתאבדלנבע.עם 'חנריתכ~סורתדעועשיייךריירעטסע

נ;וי,ףק.ככלהמלחמהאrיויח.ר~ימובלכיתועיש"ומרארצות 1הרQ~יבנאפאלעאז
א~דחייעשולמים.ש Jוכרכיםהתעורריפרייסעזכארץנם •כתטאמציינכל
כבאפאלעאז.לחלחםלחםילעזירחהםחנריתמלכיאללהתחברארסיינמריאתז

פרירריךאשתיזעא ~להמפארההתכמהחמרכההיתהההםלכאבשירבאש
 .'Sפערלי~יזפ~ריםורכחיאישזכיל tהמ.'והנבור , jפרייסעמלךהשלישיווילהעלם

יכקויאשרבלבם~נעהלאארצםאהנתאשר 1פרייסעסגניאךשלשח •ריב~נד
ר,בארמזזלויביזע 5קולץ,ויטיגאויח :הםהלאזים, Iהצרפאחרי ~ה~~ב

;זמיאשראתר~צע~ג:ינ~ם,ולאבררךר'ט.:טבהההםתיללננירי~צבןם"הםה.
ידיתולכלשליםוהאוהבהסעפיםשתיעלה~וסחהמלךלבאת:טז lלעשית,
והמלך~צ~תו,אבשילכלהחררתחרנרהנוראהמפנרויגירבאפאלעאזראויבי
בעורכין,היתהוזאתךם(נייטראל) 1. י~רi.כמעמדריעמודההםהסגניםכקרלשמע

 •ציאריועלאזעליהשתרגואשרהרערתכלתרצארתיממנה
חרףעלנטייותאייריפאכלעיני~יוההיאיבעתההםביטים § 713 .

מלאיתועצוומתרביתמרתהסאנייתב~פאלעאועשהשםכיהטערבי,צרפת·
סאד,כברומחנהרכצבאא-סףכ~לזזנייעונעירלריב,חילואבשיתיתחכלי
עננ~עלריש Rלהבאנייתהים.לררתפניומגמתכיהאמינואיירןפאמלכייכל

נאפא:;1לנlגרד iJהזה,כרכר Qחושניהמרכיםכלאשרבעיראך •טלתמהלאנד
בשתבהתחוללהאשריהנפלאההםזךללההמלחמהאלכלאט~י i1~יז ij1לעאז
.כתחבולותארץאפסיככלוניראנדיל~םלהעשתהואשר ) 1805 (/ה Iתקסה'א

ההיא,iגמלחחםאלהזההמשכילהגבירלבבסערכיהיוידעתת'רנמועצושגברתנ
אתתבליישביכללעיביייוכית(נעניע)תבינתוכריבעלריתנשאחתעךהכה

אחרי· •-ולדסםלכ Rבטכסיסיהעזהו:זרועוהחזקהוידזלנבי{רוזכב'עצתיעו~ק
ליטינויעטדוהדרומיתאשכנזראץנשיאירטביתכיובטוחסמוךלבוהיהר ,itא'

סלמדיגנורים~.כאות.ו~ןףדהבצירביטירהייןבהדאתענרבמלתסרתיו,לוויעזרו
 )* ) Ney (יאיבחשרכרמרלם;גבוריםסכחרצבאותשרישבעה,ובדאשס iבצרח

לאבעם
iIC ( אומץוגניימאזע',בפ'~סאר'ואיזבעיי 1769תקב"טה"אבשנתבו'דהזההגבןר

מע'.הערצאגבתארונהדרצבאשרמעלתגרםאלהמדרגהמשפלהירםןחכמתוןגבןרתןיבבן .
 ) 1805תקם"הה"א 'בשנתעסטרייךחילאתההיאהעיראצלנצחאשרהכצחו(דבר 'ע(כינגעו
 hתקע"הייאבשכתמאסקייאכהרעלרנ.וראהנמ'חמהגבורותיוידי(עלמאסקוואכשיאנשם

התואאתנירןקים 1814ר IIתקעא IIהנשתכנפאריזבהיותוהראשוןאלכסכדרהקיסרגם , 1812
הרבותהמ'חמותבכ' •כאלהבכבדיםתאריםיעורמפאריזמארשא-לןבשםהזה),הנככר

ויעשינס,ויהיגבירןתיוברעםהןאגםהתביסםררואשוןכאפאלעאןלחםאשרןהכוראות
 .נשכתכימאדרעהאהריתיאך •מעולםהשםאכשיהגדו'יםהגביריםכשםשםיי
ברמיצתנס~כאשרהשמש,לעיכימורדיובמות~פ'יויםהימת 1.815ה IIתקעא Iה'

 •הזהבפסרדרניבו
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שרייעיד )**""זפ ~ר,ם )"*" f(SonIt (טרלס f )**זפנ ~דם ~ם )*סענ ~ל
 iעאבשרילארץנאפאלעאזנאחזחהגדרלרח.ילרעםכסיהם,סחלליםחילים

מבלי , iפרייסעסלךראץנשפ~ך ttדרךפרצרי~~אר )*****טעט ~ד ~נערבו
דתיפיעלרחבכרתעכירילאצרפתאתלבטחיןשבהחיאחסלךכילבשים

ח~ריאשרהזההחיק ...חפצם~ודאיז~רגדיתעדונסיעהלוךיילכררם.ליכה,
ךיע rfז~יג~םבטעםרעוטרתחיאאשרבעתפרייסעןבנחרתלנוגעצהרפתיס

הכרית,םלכיאללביריטצרפתםשלוםכפיי~ערכיעדפרייסעןסלךכעיניסאר
לאואתיבכלהצרפתים,פניםילשליפהבחרבןיתיצבצבאותיובניאתנגיק
נשיאיחעציםוזהלעוזוםאך •לםלחז.בחהואכיהיטבכארכשפתיןבטא

אתכשלחםצרפתסילסספראתוכאייערוררירטעםבערגב~רבזז
חנשיאיםכייעןםלשחתיו,אתוללחוםנאפאלעאןכסחביתדח~גכ~וכחילםאבשי
.והבההביראהחרכוופסניזערםפסני ~ר:rכו.~ l fטנאפאלעאויעזרה ע~·~ ..ק.ו~החם

הגבור

ר"אשוןןנאפאלעאןמלמחהןגבדרחי,אישןיהי 1771תקלייאא IJהבשנתבורוראבעס )*
ארדימצוימה jנאפאלעאעםירדהןא •ומאוטיאל,עחרצאגשםככוורוחלקגםצבאלשרבשאן
גדו'ותשםןיעשבלככן,אשרככראמתרכריאדעמןלובוושיןן jבאפא'עאלן Jבתאשר

יעשןתהגוילפעםיבב'מיתצווהעהרכיתמלמחיתיובכ,המיסרבצבאותיצא iכןארתיבמ'מתה,
מרומיעלח'לבפ' 1806י IJתקסה'יאבשנת.אךא"חפאבכלגבוויםכבוריינחימשכי"כגבןר
 7714תקל"רא l/הבשנתבו'רבצרפתימארשא'מארגוזאההערצאגמארמאנט )**.מ'חטהשדה
גבירתיריחפייע'העםמד'תכאחדהצכאעכירתעכדבראשינהוייבע,בדייעלשאטי'אןבעיר
ככ'יצאןשמי ,ימארשאלהערצאגצבא,שרלמע'יתהורםאשרערחייא'מחילה'דירוועצם
הצ'יחפבהאשרובכ' Jהראשו iנאפא'עאעשהאשרהביראיתדם.למחיתבכליצאהןאגם •ראהץ
היההיאוגם /מאאנרס"טבעיר 1769ט Iתקכ'א IIהבשנתנילוסטלו )*** •התגבראןיביועו'

משפ'דת.וימםןחכמתובבורתוווחבג'לאדהעם,;לתמבניהצבאאנשיהמיןבכ'רבאשינה
 1806ושנת 1805ה l/תקםא l/ה.בשנתמדאלמטאיעןו'הערצאגצבאישרכיההיערמבצי
ברעםייתניםסיפריד'אנר,אי'ייענא,אייסטער',ץ,אי'ם,במ'חמות iבאפאלעאיוערבלםח

כארסא,בעיו 1771א l/תק'א IJהכשנתבירומוואט )**** •הארץנכ'יצא,ושמיגכיריתיו
.כהייתוברעהלבפו,בעיבריוהיהוזהעז, jדמייבעלאדמ'מתה,וגבוופע'יםרבתאר,יפהןיהי
 ,הצבאלעכודתרת.מכר iכארתיכל,ובחםוכעוניבואץינדנעויהירס.פרמביתברח iקטנער

היעקביםאלרת.בחרבצרפתהרמווברת.פרץרוכבים,גדודעלוזורןיהיהםז"לודוןיגרמ.'ךבחיל
בודר,ויהיממצביוהתדפרו.בוברתהצרפתממשלתאופים,אדושרויהיהצרפתיםחי;כצבאותויצא

נאפא"יפבילעמיוותכירהןאו,ופניהאתרזן,צ'החהאיוהאשרעדכמדרב,ןנעזבמשלחכראז,
לש',שונאפאועאןשמהו 1796תקב"ןה"א.בשנתמעהלמע'הע'הוה'אהרזן,ואןמהיוםועא/,

 •,"וכביםגדיוילעישוויהיבאיטל\אגדןליתגבירותויעשעזוזרועאתחש~ןהוא(אדיןדאבט),
אתייךגריויתמיראטעשהשםוגםמירטא,אתגםעוסוקתבה,לה'םחמצרימה iבאפאועאדרבת

ע'הצבאשרבתירצרפתארצה jנאפאלעאעםשבמשם •אבןקירידעלבצתחמכהית.ןגיםים
הצעירהארתתיקארא'ינעאת iנאפא'יעאלן iבת 1800תק'סI"תא.בשנתהרוכביםגדזריכו

םואשאי,וטעלתמארענגאמ'סחתאירת iבIכאאלעאIיtותירייים 1804תקםידה"אובשבתיאשה,
ההעיצגאטהיםליהיתה 1806תקס"יה'יאבשנת fצרפתבממ'כתופרינזהיםצבאותשריישר
ואתוהישיב 1808ח IIתקםא Uהובשנת •עםטרייךעלגהווונצחונוכג;לבתהללאתזתנערב

בשבת •בארץןצדקהמשפטןיעשחכמהברןחשםיימ'וךבנעאפעיהמויכהכסאעלבאפארעאז
מניפתהצרפתיםנסןאשרןארחיכריסיא,מלתמהו'נ-שית iבאפאל:גאעז:הלן 1 & 12תקינ-"כאי Iה

מהמנחהבשואהאשרהפויטהשואיתעלימציהיבגירבאפארעאןאןתוהפקידמרים\א,רדב
 •הזהבפסרדבר\ניבמריצתיביאיהזההגרן;האדםרכריויתריגדו'ה,

יןלקח 1798תקב"חת"איכשבת Iיאבןארכ"ב 1764תקכ"דה"אבוודבערנאדאטיג. )*'"***
כסאעלישבפעברןארה' 1818תקע'יחהייארבשבתבאנאפארם,'ים~~שתאחותאתאושה

כצדקוימליךר, uחי iיאהאקואלבשםויקרארנארןועגע/) i(שןוי~דע 1בםקאכרינאפיעהמווהכ .
 •ודעתברגמהבםשפט,



-126 -

בשהדבסערכהס'תסהואנשיע'ירו ט~. 1.עזוזרועאת~שףיאינהנודעהגביר
אקטאבער 1.6תקפ//ה(ה"אריחיכלויפיצם~~תנ:ז~ה Q ם~: lןנגעי 5לאצלע

בעירעסטעררייךצבאשר ) Mack (ק ~ןכאתהצרפתיםסנרוכןוארחי ,) 1805

נןיבראוותים, 5העסטעררייחוננהדסאשחיליואנשיאיתוויפרירו ) Ulm (~לם
ויבקשהצרפתיםאתוירהבז.זזכר~םםמני,סנוסאבדנםרתוחלתונצחראבר

ירהסגאשרערבקשתורבריאל~נרלאהנצחוןגאותע'יזיהצרפתיםאךשלום,
 20 (אוצרותיהוכלבהאשרוהכבודהגשקהכ'כ'ייאתםל ~סבצריאתבידם

יפ 5עסטררייאלףועשריםשלשההצרפתיםביד "נפלירח.יאיבעתאקטאבער),
אשרההםסלחסהושכויי •(נענער~לע)חי'יםשריעשרשסנהוסהםבשביה,

נאפאלעאןפניעלראשוחפויינכלמיםעברי Tם, .wאנשיחילנכורילפנים "היו
דגליםארבעיםנידו ~רי~~ר:נםנשקם,כליוכלחרכיתיהםאתלרנליוויציקי

אזראהעםטרייךוקיסר •אביריםלסיסיםתרומיםתיתחכליוששים(פ~הנעו)
י~לח-'הז.ושרהלאינברהיאירר i:~ק:קןכהשרהמיעד-כיעברכברב~נ~ח-אך

וכבורו,בד 1 ~~זך~פד(קרינסנעריכט)המלחסהפט rtמ'פייעלנידר,אשרהגדולה
צהלהז:י:רי 1עיזדרכהנאפאלעאונפשאשרנעוראסנם •;:ד;כt?ייטממנרותפארתו
שוסעהאליובאהים, 5העסטעררייאתנ~ח Tאשרההיאהנפלאהנצחון'עלושסחה

 :::~רטאצלהעננלאנריסעםגביריואזלחמואשרהיםבמ'חתסכיטיבהלא
האךירי f:אניותכלאת ~נ.;בהענגלאנדיםידרמהאקטאבער), 21 (ר ~גל ~פ

כינ~רתן~חמתיהיתה"זאתורקו~בד,בתחיירדבים.חילהוכ'לצרפת,אשר
ו·~בטהיםבמ'חמותענגלאנראניותגבורו ~עלזנגםמתההיאבמלחסה

 • )*להצרפתיםועםיסטהע.ברה
בנאפאלעאו,לחרסםiכש~~תנה-7 ~מ..חיךנברהפרייסעוובארץ § 714 . .,

הצרפתיםחלפואשראחרייהםזtzוטנהלהתיצבעירניעזילאהשליםואנשי
הלסך •~ן.ןםל~~חהירשנתארצםררךנחרבלעבירעילםבריתיהפררחוק

 ~ר~ג(התפלהובניתאוייםרריםקררנםכלאעםשלומר. ....בריראתו:ירש
פריר-קברועל_ל.יל,ב.דמתמיחרשניהםניעדןבפ~טסד~םארשניז~נסקירכע)

כןואדחיעילם,סלחנריתייכרתילאחיואישאמיניםשביעתנשנעוהגדו'ריך
עלולהוכיחןשדת R~ןףדלרברנאפאלעאוא'קננרהאויגיייzפץאתהמלךשלח
אך •לוע 1.ראשרהרעהאתלולהיטיבןזברז.?יצדנםנו,~עלאשרהמעל
מדיניתאלד~נייר iJ ~ ת~~לארוונסועהלו:ךיכחכחביו:;זלךהצרפתיםקירס

המלחמהלמשגבנידעויחמוסעד, .TQנדרואפפוהוגדילרתרמלחמותעסטעררייך,
אשרו,טיישאצלהמלחהמנםנ~יןעמנער), 11 (יויtבענשךדיךאצל

הצבאיתשרי 1 ~יט ~רנ ~ביtו ~זיטקןפקידתתתחייפיאגברריביגלחרמ
ויראו

 /םעפםעסכערכ'/ם 1758חקי//חה//אכסנתנויו /ענגלאנדנבירימראשיאחו 1נועזא ).
ייעוט Iחייא'מחי'ייידמ'חמהובאניותהיסחייועכורתיריוימרשנהיו/בבןהייתוומיים

תכיביםהםה'אירכיה'יבותןב'ערבייחיןגבוריתיוורוכיויארצוגרויותיתשועותבנורות
 • 1יהאריזאםוטעייראנערט/ןויטע,בארנאק,רrר.בסיםבפסיי



-127 -

הםניפריםורארםרםחהרעםגבורתעםזרועלהםבםכילדעתאיתיב~רא,
זעמרהההצלחהנינ~פאלעאו,.לפנילעסידיכלילאזאתיבכלצרפת,סנבורי
רהנה •הארץ~יל.יכללפנירירד.עזהורועאתליסינווהולינהלא 'pבארחליסיני
ןר~יחלשיםמצאןכןרופיא,צבאות iבילביאנשיבבוריםהצרפתיםמצאונאשר

ביציםכאסוףההיאהארץאתכלאספוכיעדעסטעררייךחילבצבאותלב
יהנשיאנזtייעסכער), 13 (נקלהעל'~ירה jוייעיראתל~רט ~.סורעזובית

עלאשךהגשראתבידםריסגרצרפתחילtץכיליזtדןלקת Tjל~פתהאויערספערג
:רצרפרג'םעלםשםלהלחם~והאשרהתיתחוכליהשר~ה ק~~:כלעםך~נוי~זכר
הסע.~יםשתיעלסח 9ראנץ Sהקיסרידי-.אזלתכייראהאםבאשלשרפיאו

ולאהררסיםעםאוניהחלאהעסטעררייניםריחבםההיא,המלחנהבדברי
נאפא:::יסר jלה'רציועתאוהיתהכןיעלככתחלה,שליסםכריתעיז qבהחזיקו
כףדרכהאשרמקיםבכלברחביהעסטעררייניםהריסיםינחניתאתלרריףלעאו

יבמ~הרעו •בינלחמיאשרמלחסיתיהםבכלאותם J:l1~לג.ס~הרעועדבירנליהם
שיםאחרילנאפאלעאןמימה jושנה~לאתלפיואיומהניראהמלחמההתלקחה

בניתילדיתנספרירלתהלהלזtt.םהנודעתהמלחמה'היאבראשי,הקיכריותתנר
אשר ,) 1805ה"א,זקסיהדעצעמבער 2 (טץילערסטאייתחסמלאךםבשם

 •וההודוהנצחהגבורהגבעתותאותעוזהררי.ק.ץ~יםעד lנאפאלעאעלהבה
רגך.ראוצרפתיקיסרעסטעררייךקיסרר,סיא,קיסראדירים,'קיסריםשלשה
אכירים,עלואביריםגבוריםעל,עסדובבוריםירבבותההיא,במלחמהפנים

בגבירותנאפאלעאו ר,;ולאחרינהאלהים,לחרדתותהיהארץירתעשיתגעש
גבוריסברחכשםעולםשםליייעשלנס,ויהיעזירעםובתעצוומתיסינןישע

,/~ ..... 
פניאתלשחריילךנך~געלארצישליםלתתלבביעל~םפר~נץ.הקירסעולם

דעצעסכער)התרצה 6 (כוואחרידעצעסבער), 4 (הצרפתיםחנה.בסנאפאלעאו
פניאתזtו tילבקהשלים,ך~ר.יפולאיכחיראיאשרעדהמלחמהאתלהשקיט
האלההדבריםארחי •לארציח~לייצבאיתעםולשיבלהתכבדאלכסנדרהקיסר
וארחילמענהו,השלוםר~ראתלהיציאדבריהםלדברהשליםמלאכיהחלו

בירסבפרעםולשהיאביניהם~שלוםההםהקיסריםשניעשיאחדיםשבועית
בארציתחלקואתעסטעררייךקיסראבדההואהשליםפיעל •רעצעמגער) 26 (
לזזריט lאטליתאיכלמםלההןנפות J '~ח qינאפאלעאזג,עדינעון

ברייםגייא~פיתע.םווךעררסטעתקדםוו,יערבאיארץלנשיאאונפלה
~ווירטעם:::באייערו.ב~רעו.נשיאיארץלנשיאדסנב~שווארץוו~לדונפות

בשםנכבדדעו ~בנאפאלעאו,נ"~יאפיעלםיכלסמעלתלתורהירסוערגכ
 tנאפאלעאוהקיסרביתעם ~נכ:rג1/ר (iההםורוזניםמלכיםלשלשההנדיל,הערצז.זג

עב~ה~רנלאיישעובתואת'נתוהחדש, lבאייערלמךזעףיזזמ~קס
פריךעריקעאתבחוקהנתןייירטעםנירג i;מללאשהבאפארעאוחירג.בו

יסיםלפניאשרנאפאלעאו 'י.r~םליםנ ~יהירהעדינהבתיק~טח~רינ~
מעטים
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הייתהבגללאשתיפ~טטערזזeזעליזאכעטאתנאפאלעאזכמציתנרשסעטיס
יהמ~ללהגדילההערצ~גנכדל,ר ~קלקח 1ב~דעיכארץ ;האזרחיםאחדתב

ארחתבתהיתהיהיאלאשה,ליב~ה~נעעביפאפטעאתדדי"פריקארל
הקיפרעשהרהייונמורדאשרהארצות • jבאפאלע~אשתי~זעפיבההקירסית

העירהיתהרדיסעלד~רףרג~סהערצ~גטהים,בשם'מייחדתלממשלהנאפאלעאז
ככלכהלשלוטעולםלאודזתניסיט ~מירים 5לי~~אותהויתובתיכה,הבידה

הכנפיהפדריאת~ה wiבידונאפאלעאזאתה~לל~נדהככיד.נםעלבפשוארת
 ~ל{'/ידי,תביפתמפניהחרדיםיידשכיחה,כילמיהליכותלהאשרתלשפחה

ינבלרדוו lנאפאלעאוינחרמשפחתוןמכנימלךעליהםלהמליךפנייאת
חתמגr:י~היהנסיכיםהריזניםכלמעלייתר •דנ ~לל ~הכארץוימליכהןאחיי

עלהמלחמהסערתכהתחוללכימשפחתי,יעלנע~פעלמלךעלבאפאלעאו
מלךיפעדדיבאנדבעאפעל,חיףאלאדירנונrייהאנגליםרחיסיםכאוהצרפתים,
להתנפלידיםלהםריתבילכבבשמחתפביהםק.דמיאשתויק~ר~לינענעאפעל

חרהכז-על • םי~~~עליהםהעסטעררייכיםמלחמתכהיותמאחורהצרפתיםעל
אתלהשכיתייפללארQר t ~כראפופערדינאבר,וכחרותהמלךעל lבאפאלעאאף

דעצעמ:: 27 (פרעפבירגלשוםארחיהשביוביוםבנעאפעל,בירב~זביתמלותנ
יהשיב,איזאשרההיאהרעההגזרהאתבטבעתוניחתוםכפסרכתבבער),
בידןייתובבעאפעל,למלויו,אחב~ב~פ~רטיוסףאת~ם <כןואחרי
ביתריבביפערדיב~בדוהמלךהמלוכה,כסאעלשםלהושיביגביריםנדיד

הנזרה'האמעליהםלהעבירממניולבקשבאפאלעאןאללהתחבונ.ס~רמשפחתו
אתרימלארפרציםחחהעיריריקם,שביתחבוביהםדרניכלכייכראיתםההיא,

ההיאחמדהארץאת-מידיולקחתבבאפאלעאוידלהריםוהאכריםהאפפסוףידי
שארבהאלההאומלליםנ?~לכלאך •צדקהובלימשפטכלימידםלקחאשר
פעב::תקס//י(ה"אאיליציiכלעאפעלמבברןחלואשריכליתויביהמלךמעל,
למכיתן-.כפאמעל iבאפאלעאגלותעדענגלאבדכצלשםיישבי ) 1806ריאר
ושריםאפרתיס lנאפאלעאהישיבהצרפתים,כידיבפליאשראיטליאב~פית
אתאכלוןהםהערצ~גים,כ~םי~כבדםרב,ממשלכהולסשילצרפתילידי

q פרייסעמלךזחי 1"אשריהאייגוייטץ •-בפרךהארץכעםוירדיההיאהארץל.בi 
ולדברפיהולפציתלביתאעיד~רבלאנאפאלעאו,עםמשפטיםלדבראדוביו
הפילח,אויסטערליטץבמלחמת,עזותפארתכיבפיו,המלך~םאשרהדכריםאת

בריתרכת , jבברליהמלוכהושריחמלךפיאתשאולומבליעליו,ירעדה;וו:וג'ת
ההיאוהבריתשפתיי,בחלק;:דריתונםכאיסיסה~i:זידיאשדצרפתקיסרעם

לתת jע Pפריימלךעל iבאפאלעאrכל 1פיהעלכילפדייסעו,מאךרעהחיתה
בשיאתאתנםרהייזבהרמורדעלאחדותוארצית~בשפ~ר ת~~אתבידן

לעשיתחסלך iא .Pלשוא , jבי.כח.ירוערו ~ב ~האתלויתוא ,jודנ,ביר'יעבב
ענגלאנדסלךתתמאתעליןיעירה~ב~וןעראתבקתתוכיבארמוהזה,כדבר

ריהפד



129 

עזבפרעסבורנש'וםארחיכי ! ף~ז'iו__ור~זרברים ,זjעתירישואיו,יאויבו~ר~ר
יכ'יוםייו,עוזרואיולברוהוא-ב:וr.ירצרפת,בריתבלע 'עטסעררייךקירסאותו
כינא~א'עאדטעליןאףיהשיבארחתררךמצאולא ~םמנושהתקיףעםלדי!
הנבורטפיטהיאענג'אנד, iימ'ןהמשנהעליו-.נטלאשראתבעשותןאם

 :::סיאובמלחתמנאפאלעאזעשהאשרהנרראיתהנכררותאתבשםעןהסשכיל,
ימתודןיערשעלק'מהרהנפלכי"ערמארבמדאכ~rי~לץלגזץ,ליטערט

 » • ) 1806 (תקס//וה'אבנשת

יוירטעמבערג iכאייערנשיאיאת jנ~פ~לע~רך,יםאשרארחי § 715 •
סרריככרנהררס ') Souvcrainen (מנבלהבלר~כממשלההרמשליםיםכלל~

חרשהמזמה iנאפארעאכלבבנילדה iכועלקדס,מימי ן:;ן~~~~אשכנז.ממשלת
וכמערבהאשכנז~דריסמםיttולרניאתעסטעררייךקיסרמאתלקריעעמיקה~עצה
(דקייג::: iהייהרריתכ;ריעלצרפתממשלתתתחהחןהארצרתאת 1jיד~~
רלכcועיניהםאיוא'זtרכאשכנזרכיסונשיאיסאדנןן 1יררכערצםיעשהאשרנינר)

נאפאייני'מפמיראתםגםידח,'רלהארממש'תםאתלהגר~לכצע-םאהבתעלאםכי
מאתריתפרדן T ר~~~חמלחמח,גנוריכלז.qנ:ות~תחתיראשרהנערץהנבורלעאז
ו'הרכיבלמשמעתהסרלםלהיותצרפתכנפיתחתלחסותריכרארעסטעררייךקיסר
 ) 1806תקס'וה·א(שנתיולייחרשעשרונשניסלראשם-.אלוף iנאפאלעאאת

דבריפירעל ,)*'פאריזכעירנאפאלעאזעםהכריתנמסררתהחםהנשיאיםנאז
I . . , ה~~ 

בפאא"'פיערבאספויורירחרשיוםועשריםכחמשה ) 1806תקס"ו(ה"אהזתאבשבה }"'
 Iככויכהיכרוישכובפאריז,מוערייוםצרפתערימכישםאנשיישראלכניראשיגםעדאן

, I נאפאלעאכי •פורטאראר'אכרהםהרבוכראשםלמן,למגןהקיסרצבאותj פקחהתכ,מופת
מעפראותםלהריםמחשכותויתשוכמשפט,ורצוציצרקע'זLוקיישראלכניעםעלגםעיניו

ותכםישרוכאישאכררם.,איהיעםכמודם.,עמיםרנריכיכיאותנריכים,עםולהושיכםשפרותם
היורעיםרא'וה,טיכשכלןמשכיליםהתירהותפשיר~שירם,עצתפיעררקלהםהלושיעביורלנב
ישראלכניראשייתאכפוכימלכותוככ,קןלהעכיר Jכוע' ,-ןרפואתםמחיתםעמם,בבידרבי
'זtתיםיפביהםלערוךבככריםשריםשלשהאליהסוישלתבפאריז,מוער cייולכוחכמיעהדהעיני

המיוכהומשפטיהנוצריתרתחקייעמרולאאםתשוביתיהםפיעלרעת Jלמעשאיות,עשרה
I השא'ותהןואלה •כארצורהםלתתבפשואתישאשרהזכיותשוויומשפטיהדרורררחקילשםו

יוכ,אם )'כ, ?'בשיםלהםירר.כותהיהוריםיכוליםאם:או)הועראבשירפניהקיכרשםאשר
אם )'ג ,-'- ?'המלךשופטי Jרשיווכליצרפתרחקירמרותגםראשתוכריתותספרלתתיהודיאיש
ובבי Qכבבריהיהוריםכעיניהצרפתיםבתשכואם )'ר , ?'הבוצריםעםלהתתחוישראלבנייובלו
 ,גםעמםכבימעיורתםהיהוריםתורתפיעלארחתרתכע'יבכרלואם'הו)- ?בכראר

לארץכההיושביםהיהודיםכעיניתתשבצרפתארץאם,וו)- ?'ארץודרךהנתולהביכות
ומהדר.כניםתעורתמהחו) , '?ולהפקירםרר.כניםאתלבחורהמשפטמיכיד )'ז • ?'מוירתם

אסורותאם )'י ,- ?'קרםמימיהמבהגפיעררקהואהרכביםכחאם.טו)ו'מעשיםהיהין
נשךלקתחישראלאמונתתתיראםי"א) , ?'והאמובהרת.ורהפיעלישראללכניאחרותסראבות
הועיאנשימועד,קריאי- ?'ארחיםמעמים-רביתלקתחליהודיםמוותאםי"ב) • ?'ןותכית
ושארה,שא'הכירכרעלודעתכמועציתיחדונוכריעמים <lחמשהתאכפוההוא,דגבכד

פיעלאשתועלנשיםיקתתייכללאירן,ריאיש:או)האלההתשוכותמלפניהםיצאוורארחונה
 ,דמ.יךשופטירשיוומכלייעוזכחכואיוכריתותספרבו) •הצדקרינוובית Jגרשורכינווחם
היושביםהיהודים )'רבהם-,יהתתחוהתורהלנואסרהאשרהעמיםצאצא~אינסהכןצריםגו)

לעמיסישראל Jכיתבדיליאהתורה )'ה,הקירסכמדינותאשרהצרפתיםלכלהםאחיםבצרפת
לארץנה,היושביםהיהוריםבעיניחתשבצרתפואץון) •יחונוארסכיןאשרהמצותבבר

I פיעלתקיפהאיננההרכביםיר )'ה.-הרבניסלבחירתןמשפטוחקדרבכלאי! )'ז •ייתם
ר) IIח ע""'(ן
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כרירכערי(פר~טעקט~ר)ומחסחמגורחיות iנאפארעאהתנשאההיאהכרית
 ') Souverainitat (מגכלהכלתיכממשרהכארצוימשירונשיאנשיאוכרה.רהייז,

אללחוםכידוארתםולמסורתמידצכאאנשילהחזיק~רי '?i ~לויחו·הכטוהם
 ..כ~ויירטעמכערג,יעדו'כאיארץנשיאיהיוההיאכריתבעיי.ראשימלחמותיו

אליהגליומעטומעטאחדים,נשיאיםועירנ~םוי-ך~רמעסט~רט, iהעסעדעו,
ורכיז~למסליכטענשטייו'ה~הענצ~רלערז,נשיאכמוהקטנים,הנשיאיםגם
 fערפר~ננ~פ~רע~והשריטו'אשרדגעבל ~דהמרומםוהנשיאכמיהם,עור

p ,רקםיפ~לר~,ה~נויפוחטiבעילנארציתנאפאלעאזמקוםממרארהיות~ר
ועמםארצםאהכתעריהמשרההבצע.אהנת'~נרהכוכיהנהההם,הכרית
קירסזע.םכנידאתמערירזםשטשניה!ופר~נץההםאשכנזבשיאיברכית
אשאשכנויממרכתעסטעררייך,קיסרהראשווץפר~ננשםכא R.י lזבכאש
בגל'לגםאזרח\הביוהתחוררואשרוהמרניםהריבותנתגדתפראיםבכריררה

נttנוקיסרהארץ,נכראדונירמשמעתהתמכרהונשיאיה,שליטיהידישפלות
לכסאנשי lאשכנזארמנtםאזהיהראכיאמנםיאף •ירבחוזקבהמשלררעז

ואישחזח,הרעהדכרבגררנז:'נםפערו J~צרחיחרפהעזהסמהאשרבפשיבעלי
 א~~~לכבווו~תו~עשר iQtt 'לארטנר ~ב'זtםערתםחבורענרבכמכבי

 rכגזנ'רחםורזltרםמהצרפתיםלהנקםנקםבשירישיחורי Aשפךנםבשפתיו

האישאחריתאתם Jבראירלפיהם~מיוידבמרים 'זעצרומהרהעראךידיהם,
בשםהנקרא Jקטספרלאורהוציאהואכינירעננערג,ילידספריםומכרםל ~פ
R אשכנזארץשפ'ותu , יםתאלהםלהגידהרמיצוהןהעריציםצרפתושופטי?t

 ,'עחרצושמו,אתבהערימו Jויו'כזה,ספרלכתיבלבוזד~אדאשרהמחנר
נבערא-והראהאזימבי ?'שאולהנדםוירדאכדבקיוהוא,ות, 9משפטהשופטים

האישמיכיו:כ~לה,שמץבהםולשוםיסחצרפתעלמפיוהגהלהוציאאישעור
 . ?ש~תיי~ך~דן;דותעליויא t!I ~אשרחייםהחפץ

יענא

הת~אשרמ'אכהב'אין )'י •מכנרפ~המבהנעורקהואיעזםהרכניםכח )'ט •-והתורהחדת
מרכיתיותריה'וקחהדת,פיע'לישרא'אסורהנשךי"כ)י"א, •האמינהפיעלרישראלאסורה

,ועוהקיסרנעיביחןמצאוהא'ההתשוכות •עםיכזויהיאאדםחרפתהממשוה,פיערהקנועה.
דןיר'דב.איןהרנןנראשםמוכותוערימכומחיבמיםחכמיםאישיאחדשנעיםנקהלימצותןטי

 •הידן.דיםנעיב'-פעלםולהשגיאככודםלהרבוחסנהדריםבשםרהםקראוהקיסר •צינזהייס
ונכווחתישרותכימצאואשריאחריההן,תשובותעשרהשתיםדברע'יחדניעציההםהסנהרוים

אלפיםישנואשרומרינהעירבביכיר.תנתןוהקיסרהקיסר,בטבעתונחתמונספרבכתכיהן,
יהיהעליהםזגנוהקאנסיסטאריוםונשםיקראואשרכראשםנשיאיםיהיייחדו,ישרא'מנניאיש
.ארחיאלידס.יובאהקשהרכריכ'יכונה,קאנסיסטאריוםצענטרא'ובשםבפאריזהגדו' iריבית
ראישיתרוןכלעוריהיהלבלעולםיחקויעש Iבצלוהחוסיםישרא'בניל 1ידרורהקיסרקראכן

בכורוינחלהתלקכצרפתהיושבכ'כיהזכיות,ושוויהארץחוקיבכרישואראישעלנוצרי
Iנתאםכי-.אפסהמשפטראלהיםכיכפוילים,יובאיאהאמונהידברוכהונהופקודהמשמרת
לחורשעשרובשנעהישראל,רביתעשהאשרטובורבלעוינחם 1נאפאלעאאתארחתרוחהיתה
המריהצאשרהנכינההסבהאתנרעלאואבחנוהיהידים-.ערמאדאכזריהפקידההוציאמערץ
עומאפיתשיסראהזאתהעננהאמנםרעלירותיו-.מדנריוולשוכרהנחםהזההאדירהקיסראת

ישראל.לניתטוניובזונוקיזכרולעדיבואולאצדקתו,ושמשויוךככרכלהוהענןצדקתושמש
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 •ערפירטטירזיט, tיענ~ 3 •
rכ .Qפוריהיהמרחמהיביוהשריםביותמידהתנידד iפרייסעימרר § 716 •

חפץחיאכיועתיייבקשנאפארעאובוהתעבוהזה?רדר •הסעפיםשתיער
אםכיעידובראיתימרחתtכר,אישומישרירטאישהיאמינכוואלרדעתתםידrכ

כאשררוחרכרנרבהיותןבאסונתו,רבטוחייכרראהזה,המלואהבתאתיקנת
חשברארעה,רןרעשיתכrכבואיןשבאתןלכעריןיעירואםבסים,הקנהינור
 :רעיתשתיםרועשהןרארחונהרע.ימד, iJרבעבררתרזבוריםויכעיפתיאיתועור

ממשלתותחתאשכבזארץאתנםיביא iנפאארעאפרייסעוכיפררבראותכי ) 1
הנשיאיםאתל~זכרב~ננן.ץמזמהחשביהאלראנר,איטריאאתכברהביאנאשר
סורת tiבורהביאם ~ lרתייבבריתעידבאוראזt-ר tאהצפוניתאשכנזבארץאשר

עריעץאשרנאפארעאזעצתאת ר~~רראשעריהםיחיהידן,איחדהברית
עצתןסזתסו,.אתן~רוישםתו'מחשבאתהניאנאפאלעאואשכנז-ארארץ

 iבישרום 'כריתרכרותיiורבדכרועננראנדזברוושריכאפארעאו ) 2ותקרתן,
עננלאנדלמרךרהשיבנאפארעאזהבטיחהזההשררםופחירעננלאנד,יביןצרפת

מרראתב 1ש Qסבריעשהוואת 'פרייסען,רמררככרנתו~שרה~נ~ורערתא
חדרביםאדותעללו-.נתןאשראתהוארוקחכיאיתוהודיעלמכריפרייטעו
בנחלתה!~גע 1פרייסענבוראתנאפארעאזעודהשיגאשרדבר·ערנםהאלה
ל·זt-ארל 1באפארעאאלמלאכיםוישלחפרייסען,סרךבאףזtן tעעלהאחדות,פעמים

חילואנשייאתרמלחמה,איפניימנמתלשלוסאםהאחרינהבפעםפיהןאת
פניםצרפתקיטראתלהתראיתהכוויעמידפלחמהאנשיבמצבהעיב

 •-בשרהבזכערכה
 , iנאפארעא iתשיתנעלבברריומחכח jפרייטעמרךבעידיהנה § 717 •

 l'P:וז~טהירינגעוכלבצבאיתיוישרינאפארעאושם lיבר}ערפתנדודיככרעםדי
גפן.נלדעEכאלאזידער-אשונה uדובמרחמה •פרייסעוית.כרבעלתסעו

 •ההיאסרבייםנספהפרייסעןנזירהגבירסי ~ ~לנםגדירה,סנפההפרייטים
אתח,כפעםמקרמיתכשניהתלקחהאשרהמלחמה,היתהמזאתרנרראהאיומהאך

היהההיאהכפולהובמלחמהטור ~טערשאויידרעלענידיעעלהםהלא
ערפתונבוריהחירים,רנגידהצכאשרניישיןנרויכמהזקוחהערע~ג
אזמאר-.וניראהנדולהמכהבהםויכויחדהפרייטעזחסניתשתיערהשתערו
 •יעשןאיכחידעיילאלנשיסהייידיהם,רפיפרייטעו,צכאותשריגבורת~שתה

לגדיריםההוהמחנותשתינפרדותיחלתם!ואבדהורועםנשברהכיוכראיתם
נ~עה ~החזקו.הנשיאהצרפתיםבידישכי 'נפלויחדלט fאךוינרטר,רבים

 .ת~ם riחמחלבםרגןככירעשותוארחיאשרפרייטעו,צבאותמשריאחדעה ~ל
כידימלחפתרכליאתלהסגירגלחץן 1שטעטילעירם~גרענבירנדרךלעבורפנין

פרייעםוםבחיריאישאלףעשרשניםל~~יהטגירנםפרענצל~יי,אעלהצרפתים
נםצריאת 1פרייטעחילישריהסבירןמעטיםיסיס.רארחיאקטאבער) 28 (

ערפירט
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רכיכמצריםיעיד iשטעטישפ~בדיי,מ~נךעבכירג,ערפררט;

המכצדישרירסכיתכיהאמירבחזחהרעהדברשומעיוכלהצרפתים,גבוריבידי
כרסחוכ~לאבשיכילהאמיןירכלזהמיכיפרייסעו,במלךדיניהםב-אכנחהחם

יפרגאשרעדלמלחמהינכררהעצהיאבדילכבר;;ני יci~לקלמהרחיתחפכו
ערכילבאמנם,מלחסה-.חרכמכלרהצרפתיםלפבי·החםהמכצריםשערי

עבילכעירהתחוללאשרחעזות-נמלח~יתהצרפתים .עלויתנכרדתאושש
מלחסהכסערותעלייהםהצרפתים,לפביחיאנם~נףלארחובהאךלח,יחוצה

זע~יינבחתיצברערגבל ~קבנם •דםבחרי~פךאחריוילכדוחקעכילעל
הצרתפיםביילפניבעטטעלכעק),חנכנדהאזרח(כעזרתישיללבארי
כאיענ~,מלחמתאוחיייםעשר.שלשהאחורארתםריכרבטויהרכזרועחזקח

הארצותלכלשלטוומלך.י~רשלחוזתנםכעדליוהכירה,כשערינאפאלעאו
אתשלחולא ,ם~נ:~.ה·במעמדלהירתחפץשר Rסעועהנשיאלכד-.אשר
ממשלתוארץלהפגיר:דגכץ lנאפאלעאואףוברוועליר'משךלמלחפה,חילראבשי
מנוחלבקשאחרתיארץ~ריברחנולה·כמוצאייצאוהואהצךפתים,כיררחילר

 p!חז-ההערצאנ •בתיכהרינרפר~גכעירלרמפלטהחישרלאחרונההעיפה,לנפשו
הרכאראשר,נעע-יכמלחמת~ופצעיםכחכררותנמקאשרגרייישריברכמ

ירמתלכעכורדענזtמ~רקבגבולמפלטלןלבקש.נלחץהכירה,לעירוכו-אחרי
עריהאלל~נד,לארץגספחור~םטפריזל~נדיעריער •כשלרם~ר Rך~כמברחה
מרכרלתכלאתמהולקחרכיהצרפתים,.סכרותתחת~אנחן ..לייפציננםהבירות
ומלאכתחרשיםחכמיירימעשי.וכלמאדככדיםמסיםעליחםוהעמיםועננלאנר
לפאריזהצרפתיםשלחיכמלחמה,לקחואשררחציוניםהדנליםכלנ~חמשכת
בזאק~השליטלה.קירפירסטאך •כבי_ע~ם "לעיניו.עזםגצחםאתלחראותהבירה

ובחסדןיענ~,כמלחמתכרנלחמוחילראנשיגםכי'אףחסד,נאפאלעאן ח~ז:iסעו
ערמויכדרתכמלחמה,.נשכואשר~~אואנשיאתלחפשישלחאליר ך~~אשר
וישםהנשיאיםכלעלנשאךכילרעשהיתרחועידכחמירו,הרבהרלאשלרםכרית
 •הרחייובריתכעליאל ~;הנם.נלוהראזדנזאקסען,וימליכהו'ברא~רסלכיתכתר

 I ח~~ך~קאוהנלוויהי fלבאפאלעאזאהכהנרתרקותו~קרחלאהההרא.ומהיום

ההיא~הנכןריםכעת_עמדנניאתמצאואשרהרעיתכל;~קורכערכרירחיחהרואח
פברליןפרייםעזמליחשלישיווילהעלםפרידריךברחחחםנימיס § 718 ..

נאפאלעאואלשלרםמלאכישלחומשםק~ניגסנערג,עיראלהבירחעיר
אייררפאכתמיעלחיררךנאפאלעאואךשלרם,בריתערמלרכרתפניראתלחלות

אסדורר.בחהמלךמאתלשאולהקשהסדכרוחיו,ובשאולרנליווכבןששליהוכל
מאתדר.עהאלזיכלחהכיהמלךיכראיתיבמ~אכיי.בוט l ~ 1tהשלום,ז(t?יראת

החישגא\תר,לרנלהדוםמלכרתרכםאאתישיםמומתווכלחצרפרג'םקיסר
מגולהיותויבקשהו jהנאמואוהבוייייורוסיאקירסאלכסניראל .לומפלט
ביויייישלחש~לתיאתלעשות~חרלאחזחחיקררחקיפרצרתן,כעת 1נעד

גבירים
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~עכררהצרפתיםכערלעצורהמזרחית iפרייסעאלחיליאנשיסנכוריבבורים
מ.זמה iנאפארעא.iןעריםן,א •יריריהמלדחלת Jאתלבלעוויינסעלנדייאת

jךפילאני.םרוחאתלהעירארירסק~סציוםק~בשםפאלעןמרינותככלקולייעבר
ממרתנם,ארץיכעררrביתםכעדריסיאכקירסןחזזכםאחרכאישיתקוממוכי
הזתהגדילהרכראתלהוציאכזאתעתעודיסצאיאםיורעיםיהיא,רצוועתכי

ככוהחאלפאלעזסמרכתאתלהשיבצרפתקיסר::דנטיחס~~יככי 'יעו •יאיר
ה-םחיליאנשיהפולאניםכלבותד·עיניססהגכירחריחכי~ו~חאראםהראשין
 •ב.אייריפאהחפ'~י.ם,חעמיםכמספרלרתrחשכצדקהלחםישכיעדלםיחמח

המתעורריםהדסיוזכעליהפולאניםכלביתכעציםאשככיירחיהההיאקוראקןל
מבלהמוניםהמונים;הרןקלרמהרהדררד,עתדתלחםהמנשר~דףעלהלקןל

יעודרזזמכרזזרוםקיהיהרננידםצבאםושרצרפת,מחנהאלענריםומכלהערים
נאפא~כעזרתוממלכתםארצםכערברוסיאלהלחםויתמכרוכמיהי,רביםשריס
וכימזתמי~כצרהלאכי jנאפאלעאכראות • 'ץ;~הו~ילאייררפאאביר jלעא

-עםויייגסעלנדייאתייצלחיזי.כעז~כץאדיריו,ח.ילפספרעל~םרבביתבןפסו
חמיזיושוארולשעריהגיעאשרערונl~רו~~ף.גבוריווצבארתשרישירםבוח
יצראגרילםוערלמקטנםהעירשכי,יייכל ,) 1807י~נר~ר 2תקס//ן(היאחפצו

שופרובקולזמרהובקולונילבשמחותויניאיהומלךלותרועתויריעופניוכם-pל
 .הזת~.כרע..םקירסכילרעתסראומהרחעראך •משישם /ו'ריתמעיזםעיראל

לחנדילש~~תיבפשוווכותס,אהנת~_עלהרבהיתר;גצעיאהנתעללכי~rקים
יככורתהידהאלממלכתםאתלהשיבתשאףמאשרמארהרבחוככוריהירו

 ,רזנםלהכותםריסרא-,בtע..םמלחמותיואתללחיםהתנרבוזאתבכלאך •הראשיו
לה;לור.ניהריסיםהצרפתיםתגרתאזr.וח.והקלסחרה.יחנה-נקמהנהםולעשות

 ,רכביתרמינשפכו iומ~רוננעפ~לט~סקואצלנ~רעוי,נהרוביוווייגסעלבהר iני
רמלעורנתשנווכאפסכאיוההוהמרחמותאך •במיררהמיגריםכמיםככורים

פענרואר 8ז I1תקס(הן/אהמזרחיתנפרייסעוהתחיללהאשרהראשההפלחמה
 ;חרוסיםגבורילחומשםכי ,)~פריישיס~עיילויא)פ~זשל~גט(ריא ) 1801

 ,ועצומיםרבים.חלליםותעצוומתעוןינכלגנירותנרעםהצרפתיםעםןהרפייסים
 .חמלב:ע.~רז:ד tעתיריםע.ם;יריםמדם;ו.י~ההראץקטל,'tiורהרמומיעלטלן 1\

 .•ההיאהמלחהסחללידמימנהריהתמיגגיוהגנעיתנמסיההריסרשו,~יליםכליות
וכלאחתניראותעשיהליחמים.שתי:מפלניתריממה,כימיירנירעלאזאתונכל

כיעדשפיכהנחמהההםהאניריםנלחמונכח •.כירהיהןהנצחלהכיהתאמרה
 ,ארבעת~לחמיתיהםיישביתדהצרפתיםדגםןהפרייסיםהרוסיםנםע~פ~;~נעי

תקיה~שקפהההיאנעתחדשה-.למלחמה J/נכןלה,ךליףרוחלשאיף~~שים
 ·יםהצרתפיכרואשראחריאךצרפת,קיסרעמישלים·לכי:~קר lפרייסעז;םלך

את

קםא-ית mוJכפחובשדחיקה הב~,.עיר ,) Preusisch-Eylau (ופיישיסיעיירןיא )*
 •דרןמיתמזרחית,פתאניבסנועג

I • 
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ב,ברי , t'ינ ~לב :חוחרא~רער,בחרעל iזיע Vבשלאשרהמכצרעריכלתא
חנורעק~לקרייטהחגכורגםנלחץאשריאחרי , t'לווכרעםרביץיישןן

זeפםה~ז ·מאיי), 24 (צרפתחילאכירורעועלעפביריר~נצינאתלהסניר
אשרהרכיקתהוגדולהרעה 'כיטארירעהובפשרפרייםעזלמלךותקוהתרחלתכל
בעוההמלחפהבהתחדש~מניכתררבתהרעררחיטים,כלצוארוממבהימיש,לא

יובי), 14 ( )*ר ,ב ~דלפריבמלחתמויבצחיםהררסיסאת ~נו::והצרפתיםיתקפה,
יצאאן •בהיישכואותהויירשןם?קעהעירכסנואיקאבינסנערנבשערייכואו

אםכיאחרתדרךסצאילאריסיאקיסר·נםוחיאעצותןאברייחיחמלןלב
 uרפייסלךעלישיתאשרבסתירחשלוםאתסידיולקבות jנאפאלעאאללחתרצרת

 iעסניענהרעלרות fב~עאחיילקראתאישיצרפתרוסיאקיסרייצאוואזסען, .
פניאתאישזqחרושכוא'ההןהייםרמחרתכז;ובך,הבהרכתוךזהאתזחןיפגשו

חשלוםרכריצאיככזכחכרח,~תם iפרייסעמלךגםויחיהחוא,כסקוםרעחו
אנדההואהשליםפיעל' ,)ייוב 9עף j 1(ס )**טיזטילםןלשהואלמעבהו,
עליולקנלנלחץזזבישיכלבטמלכתו,חציאתפרייrכעןמלךווילהעלםפרירריך

 iרהי\נהרכיזאשרהארציתכלאתכידןלעווב : lבאפאלע.אעליןבזראשראת .
 , Iז~קסעזנלךשלטיןתחתלהערצ~גטהןםווארשןיאתלעשותעלבע,בהריכיז"

מלךעל~כפו·את iא Vבאפאלעידחכבידזאת,וזולתחפשיתלעירד~נציניאת
סירקרעאשרהארצות.יאתשקלים iמילי~ q~משי t'מאהלןלשקולרפייסעז
חדשה,לממלכהיחדז(נרהנ~ורערוררום.כרוינשווייג , jקורתעסעעםפרייסעו
עליהוימליךכתוכה,הנירהלעןרם tpל·עם ~קואת'וע~לפטועםוממלכת

לולתתiוליוובטלהרהייןכריתבמסורתויכיאתוהצעיר,אחיוהיר~ניםוסאת
המממלכהיריםאשרהכסףתרימרתחציאת'נםממלכתןמארץחילאבשי
 •כשבהשבהמדירjן,יא

נגדעהרpן )~***ויעב~אייסטערליטץ***}§כמלחתם 719 •
רפת,צבירירקאז,היואיירןפא,עתותכלביעדסעו,יפריויךיעסטערר

ידתחתכפיפהאשכבזארץכלכהיותההיא~עת.והבהרב ~לגבעואיםיר
יו ~טגרםה Wהקכטילזיט,שלוםכברהא~יוה~הרוסיאקיסרינםצרפת,קיסר

וילחםטילויט,כשלים.עמולהשליםאן/ויכ iנאפאלעאאל iשייעדע iמלור.גיעי
.ואףכמלחהמלילעויראתןהיתהענגלאנריידחוח,חנערץנהקיםרלנדוחוא
לפבילהתיצבביסינןונכורהביררעוזכיהעמיםכךלעיניהראהתנחלהכי

ערפינרזלגידכיהוכיחדסייהעדאךכנאפאלעאז,אייריפאארציתרסגיו
דנ Jבכילאילכיכקרכי-ע.ו~יםריחאשרכאישכחייאתמקיםיאת~~יריא'בבן

לכלכל

. r פי'זי~ו )** •אריענרייע'המזרחיתבפרייסעזעירtבהרע'פרייסעובארץעונ
עיראייסטער'יטץו )*** •פשתיםיזרעהשרהבתביאיתגדי'מסוחוכה(מעמע')ונעימען

כתערצאגטהיסעיריענאו )****.בריןמעיראחריתפרםארתו Iמהארעבםארקגראפשאפט
כיחרבהגברהיס,רו.יםביןםארע,נרייערזאקסעב-וויימארראייזענאךבשםהנידעתגהדילה'

-tחכהמרםר'ז(פעטtאיניריערזי)• 
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וכאתזר~םבעיניו,סאדקדישהסלוכהככודכהייתכיבמשפם.דרכיויכרכי
רכהיותן , uב~נ~~רטגענעראל Hבשםרקיי~נהיאקיסריככודש.םאתנאפאלעאן

הקדיהשהעליינההחשגחהכיחאמין ,ואסונתורתויביכענהדטי'ןרוח~ד~ף,ד 1~ח
ארצהולהפילצרפת,מלרכתכסאאלבורב~ןביתטרכיכביאתלהשיבאיתו
 .:'-' lנאפאלעאעלבזהרמזיאשר )*כחזרןדניאלראחאשרהניראהסrר~האת

קיסרעליועםעכרה ..אששלהבתכי:י~רה ?l י~ז::נאפאלעאזאלהעזה·ושנאתנ
כנא~(איזירפ~ט~ר)המלוכה~זרר Iגדע.םחשלימראשרעלפרייסעןרסלךורסיא

כככוד,קרברלהריסלי·שלחןאשר(~רדעז)הככיד~נ;יאתלהםיישבפארעאן,
:נעיויבזהסרכיתר,.ארץבירתסשט~קח~לם(געז~נדטע)מלאכיהםאתגרשגם

נרראיתרעית_עסדיעלעיירייבי~להשתית,עדההםהשליטיםחסתאתעלין
זeייאחבדלזן ~וטשאתהנטייהכזריעםלכדיהצרפתיםכי •חקר iאיער
יהעבנל~נדים •בה~~חזי 1 .דנ ~לנבכפיפרציחחילגכיריוהריסיםעז,גיר

 jא vנאפאלידתעוזאםפניהסבגדרעהכיראןכיהשררעדיס,ידיאתלתמרךףש~
היפחדףבעריאשרענגלאבדסחראתישכיתאזכיהסזרחי,כיסי.~דיו~iל~ע
בייםרלתתהכריתסירת i" ~אתםלנואקר ~זכענ ~דטידבקשוכןזעי Iהחיא
בחפ 'ב~בlטפניהםאתחשיבד~כעמ~רקמלךאך •להאשרחאדירהציאת

תקסןיח"א(כש-נתד~נעמ~רקאתלהחרידים f:כהעבנלאבדיםבאראזאפר,בועם
הבירה,ק~פענה~געזעלועםו~וןריאשויסטירן ,) 1807םעפטע~כער 5עד 2סן

עלי'ית •לןסבזזרביםחילהוכלהמלחמהאניותיאתכאש,שופישרישינ:וה
אכיןבשםהסןלךהצעריררשפוידריךכלבזנסהשרהבת:ן~ית~האלהר~ע
עלמלחטהייקדששלוסה,בריתעלויתרפקרצרפת ו~~~בע.\נ?ים,כריחח~נה

אלכסנדרהקיסרהסתיקההיאדבעת •בריתםכעלשויעדעזמרךוערחענגלאנריס
תקס"ח(האיזפפירערכעירצפונותיהםעליעצןייתסודנאפאלעאזהקיסרעם
גםיפעתםגארובהדרהופיעיאשכנזשריטיראשייכל ,} 1808סעפטעמכעיו 27
בשיאיםרארבעהושרישםגדולים·מלכים~רבעה •ככר"דו;מיארהההיאכעירחם

בעת •והודנצחרורלתתצרפתקיסרפביאת.לדראותיחונועדואשכנז,פארץ
בדרדלשטואישיתיצבלבלזהאלזהההםהאדיריםהקיסריםשביהבטיחוזזתיא
ארצתלפרוץנאפאלעאןידל.~לתהיהכיאו~דברורבכן"וזו,זיענצחוניוככלרעהו

ד,נ ~לבנעלפיוהיריעזוכנפילפרושאלכנסורובידאדתה,לרשתרדIכם
עלאייךופאאיריהגיח~הארההדכריס.אחרייי 5 ~ל ~ורועלדויס~לעל
שט~קה~לםעוההיאהאוסללהבארץועבררשטפו:הרוסיםעבריהמכלזעדעווש

איתולעבידמארצםבאפארעאןאותםחונהאשרוהספרדיםהרז:tביםחבירה,
וירטהבכילעלשרופהבחרבעמדן ~נ ~ם ~ר ~לפקודתתחתהצבא~בידת

סטהיוםריםירדוחילהואבשיחשןיעריס;צבאותלההרימהעןשוועדעלרם
המםשלההעמיסהאשרהככדיםהמסרםאתלשלםקצרןץראהעמיוי ;ח~ט

עליהם-------
יייייחויע"' •ז' Iז'יניא' )*
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אלםראניפנהלואהקשהער~ןאתחמלךעןר"הכניעלאזאת'בכלא; ;עליהם
עלחש.יועריםחטתעלתהאזכר'יתד,רמיכ~באפאלעאואליןשלחאשרהשלום
עשן ,המלחמהאנשיוגםהערים,·ויתך,הנירה'בעירקשרעליוויקשריהעזמלכם

ויכנידןנחיכייר'מסן.עלהמ'דאתסגרוהעםיננכיהיתחהקשרחרית'יאכן,
חטרבלרעהומלכותוכסאאזו;לעזיבראשימעלהעטרהאתלהרים'אכפסעריו'

יישיסוהןהאייםאחדאלהכיאדהוכוואחרי 7 ) 1809מ~רץ 13ט /jתקסא II(הםמבי
הרניעיגיםט~ויהוגהאשר,.אחרימשמרעלייישיסו'ועתיקהכמצידהשם

לאחזחrומ~~רהמלךנניגםכיו-יחליטועצרההמרינותטריקראוםמלכותו;
אתת wל, 'לבראעשרהשלשהק~רלדידו'את-ויקראואחריו,כסאועלישנר
 •ותקפייכלתי'ואתמלכיתיכסאתחגבילו ל~~זrאךבשוועדען,המלוכהכסא
אנשיהארץאיליעםשליםברית'שייעדעוכרתההחיא,המהפכהאחרי

ררימאלקיסר )* '~ל~ברזאייפיננל~בדהיתהההואהשלרםפייעלמלחמתה,
לקבתלואיו iונעריריהלךעשרהשלשהקארלחמלךאמבם •עילםלאחזת

יירשלחםלבחררבמלכיתראשונהחירשניםהשריםביעריכןעלאחריי,כ~איעל
ויבחריאברתיי,עם'בשכבוההואאחר~המלךשבט,ויתטיךהורישאאשרעצר

ריקבהאשר Corvo ~ Ponte (עrכט I ~ד ~נבער(מ~רש~לל)האבירבהשד
ביסיעמהםהיטיבאשרהטיניתפיעל;ושיועריםחירישרי iני 'רניםאוהבים
בערנ~י~טטעארגלעשית lנאפאלעאחפץלאכי'אף.והנההפרייסיםמלחמת
בידןןי,Cךשיועדעזשרי,'רציומפנירצונוכטלזאתנכלכשווערען,עצרליווש
כיאיואחרי ,) 1810אויגיסט 21תק"ע '(ה~אההיאהממלכהכסא-ירישתאת

רשיוו~rפו ,הרביעיולגיסט~יולנן,לי~רל Pהמלךלקחרלרטחער,רתבמסררת
ויתנודרוסלרתןואתארציאתעזביהלאתההראיסהירםאשכנז,ארצהללכת
סת ,בארץונדבנבהיותויאחרי"סט~וזי~ז,ל~םשמואתיישנהגכריהכארץ
מארצורח'י!רד;~ עב;~~נדודים~;בעג~ללעו'בס;'ט ) 1837ז IIתקצחיא(בשנת
 . .משפחןתנניימכלטכניוונפרד

 • ')**הפירענ~~י~ים~יקירית 4 •
iההצרחמריימ_ג@יעלהרכיבוהויההידחנצחואהכ;ינאפאלעאו § ' 720 • _ l 

לדרחילאלסחילללכתויוסףאייריפא:,איליאתלחםאשרםלחמיתיובכר
"גםחפץכןל,גריהלר ~קר~ניסחפץ.וכאשרהארץמרכייתרכללפנין
יקיסראחתלממלכהומערבה'איירופאכדריםאשרהמדיבותכלאתלוכ~רחיא

יצדראתלהניאחתרלאירהזאתהסזמהאת.להוציאשלטתעליהישלוטצרפת
יא"לאיטבפותעלממשלתיאתיישפוךמרכיתו,שבטתחתיא ~רעבחפי , ~

I פ~ךבמלךאלםראכיםרשרוחמעשהוראשיתותחירפניו,עיךבכבשולאאשרt יגtt ל
רוש- Iל ,---_

חמשחכערךימספרםוספנים,ריגיספיבניםויושכיהםהכא~rםיכיסהסא'אכר,איי )*
~ססיך'ונשםלחמואשרחמ'חמה Tפיע'הואנידעההםהאייםגכ,הגדו, •אישאלףעשר
 •יבצה~.כןםתמחמלנאשיעלאזהתגברוהרוסיםאשר , 1714תע"רה"אכשנתהשןןעדיםעם

 •ספררוממ'כתםואטוגא'ממ'כת.ממלכותישתייכי'הזהחצ"אי )**
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יםבי~יתוסכלתהבעדארצישעריולסנירעגנלאכדתאכר!תייהפראותרלררשר
רלעשרת';קיליישמיע~אכיתצריושריפ~רטונאלמ'ךאך .אניותיהבער~וס
 /lהשיים«שד ) godoy (איירזeכיבאת 'iP .י. l iנאפאךעאiרrךג.~יאןצמיתו,את

בפזeר~יא W ~להיית~ללהקיסי 1חד~יחאשדבהבטחתי )*ספרדמלךסננירוב
המ'רלכיסםכפלניאשרההיאהשלוםישר ,) Iלנ~רביע t:t (הדרימיתםיג~ל

~ענרלתת~.אדת~כיעדלבבםאת ה~ו:; ,ם~~יחפיץאשרילכלבידריחמלכה
 ) Iunot (שיכזeטאתנאפאלעאזשלחארזיפארטיגאל,ארצםדרךצרפתלחי'
ויועציןופגביישריייכ'פאררטגאלמלוכשמיעיהני •פארטןגא'ארצהצבאישר

צבאלתביאעדח:פ~לאהזאת,הרעה,השמועהאתהבירה, iבליס~באאשר
פס'טייחישיעכנ'אנדבאנייתיירדיםפכיהםדניברחריי-מהרילארצם,הצרפ-נריס

יכדישיכ~ט ,) 1807כ~ייעמבער 30ז IIתקס א//ה(עי ,'יז ttרכ 'ארץא'ימי
 /קירסבשםארמרינזרפארטיג~י, "!ר.אכלואת'הכירהיסאכאז·יאתכוארחי

אישהיהוגזeד~יי .- Il !באבאפר~גאכצאביתמלבי' rק nכיארינייהצרפתיס
והחסדהחופיעלרקדעת,הכשרו'יתרןליחיהולאצרקימדלאאשרנכיב
וחורסהרביעירל ttPהםלד;רירפיוןיעלפיהשובבההמלחכבעינינשאאשר
פיהןע'נאפארעא-ז.ביד'ספרדתא .ייסכירמגכלח,בלתיבממשלהסש'כחו,
וילחםנאפאלעאן,בצבאיתהצבאעבודתספרדצכ~שר ttנ' ttמ yר ~י ד~~
וב iהסי-נאפאלעאזהישיבפיהויעלהד~ביס,כ~יי'השייעריםעםינדןדיןחוא

הפפרדיםאףחרההזאת,הכדילההרעהאדרתעלספרד,בארץחילזמאנשי
(האיקשרע'ירייקשריימאדריד )**(~ר~נחועס)כ~ר~נרשעץויקהלואיי jכג~

ואחד-ואיצרי~יי,כלי-~ניזיבהיכ'יפרציורמהיבסערת ,) 1808ם~רץ 8קתס/יח
 .בפשלהכןתןידבייירימיחרמםבאישןיתעדמי~הירסד,עדההיכ'את ~ר.ע.כן

 Iנ~ד~יילרנ'יראשיעלהמתנןללה?רדסערתאתהרביעי)(קארלהמ'דכרארת

המליכה,בשבטמתמוךכפיייינערראשןעטרתייסרכי,רוחעידקםןלאידיי---רפן
כיאשרבכידי,בנודב ~נרדיעפאלמלכיתיוכסא~תרוואתהדדןאתדיתו

בק.להשביעידפערדינ~נדלגזeד~יי,העזהשנאתךבגילמאדאהבוהוהספרדים
כקרבן~עלבןאךם~רץ), 24 (חבירהיסאדרידמלכיתבהדר ·ייכוא.'המלןכ:ראת

היא Jיבוולאבידןהמלוכהאתב~פאלעאזיקיםלאאשרעודכ'כיבידען
הממלכהאתלהקיםפנייאתויחלבאינןאןוש;ךפי'זltח ijכזוע'וםםלכתו,

דלאאליןח tZtחק lנאפאלעאאךלאשה,משפחתןבמנות-אחתלולתתגםבידו,
אתןלהחזיקרנ.ירהכם~דרידיjודןלתקועאטר ~םאתויצישאלתן,אתעשה

 iנאפאלעאאליוקראכויאחרי •דכרול e,יאיךיראהאשרערבדגוכההםשד.כ
לעיר

לאשתהתמכראשר Iאוניםיאיןיויסיפהאיש IVקראלהיהר;ן,יאבעתספרד ,'מ )*
אשרנ:אראייהשרעצתאותיללכתהתמכרההיאגםיהיאבקי'ה,שמעיירה ?Iאאשרנכלחיקי
ןמושלסחכניםמעלר,ראשעד(בארדע;יידםג-באבט)נדידיםמשרהנתשאואשרגע"ביהחןנשא
וגולותםפיאריסגביiכעם(לוסט"שלאס)חמדהינלזנהנספדרקטנהעיר )** •ב'י-מצר'םרכ

 •מעמלםזלנזחצחרןחלפיאיףהקיץכיימופסןמ'כיבהישבןו'פניםמים,
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פער~אתנםהשלוםישרהסלכהיאתהסיסרהמלךק~רלאת )*כ~י~נעלעיר
כפערדינאבד;ך~יצ~הארץ.עםיכלהסלוכהשריכליהבח •החדשהסלךךינ~בד
לקריאצדקהכילןאיוכי , jנאפאיעאכקויישמעייכייאכחיכלויעציהו

כניכלוררעתלרעתימזמיתעייןחיאחרמסרקמשפטי,כסאיפנילעסודאותו
אפר,יירעסצרפתקיסרמפנימאררינרלבכירדיראהיהפערדינאנדאךעמד,
סעריםאייו,ספרדמיךביתכל,ככואייהי •יב~י~נעאליילבואבדרךריאחז

עררמסה,ובעבותיתשואבחביייייכדםיימשכםרבהמזמחויעשנאפאלעאו
הריחאךמיכיתר,כסאאיישו~הרביעיק~רלהיכ,יךידלאתיר lryהיארחונהכי

ייביתייועויםלאזןזתהמיוכהכסאאתלוימכיררכיסו~~דליםבתיקיתאותי
פער~גםהזאת,הרבההמזמתהאיבנקי~עתרהלבבףסרממלשיק~ריארחיו,
הפחריםומקיימ'~~תרמארנבהיכינאפאיעאו,יפבייעמןד:פחעצרלאדיב~נך
 , iיבאפאיעאה fQ1~המיוכהש~יתו,אתהראנםעשהכיעדעייו,ז:זרע.יםאשר
עםוקאריהימים,כיחסךלתםשםויאכייהויצרפתפערדינאבדאתהביאיאז

וסףיאתב~פאיעאוהעבירכויאחרי •רימאבעיךישנוביתןוכניאשתו
(ה"אפררסבארץהמיוכהאתבייןריתןכנעאפעי,יןתנואשרסמיכיתיאתיי

טיביסתקיסההיא,יארץחרשיסשיה Qמסדריבתונם ,) 1808ייני 6תקס'ת
שיםהנגהספרריםסאתרצוויפיקזאתבעשרתן"כי:י~ו 1 ,)י~ם 2 (י~רןמשפטי

יראשם.הרכיבאשרהחדשכמידרידכקיהראשןניםהמיכיסיייתכגרתוהנענים
מזמתארגבאפאיעאזעןר~זהבטרםהספרריםר"rיפרציהבירחבם~דרידאך

איש.ומאתיםאיףר~ט 1מביראשרהצרפתיםבמחנהויהרני fבבאי~נעערסתן
כאשרצרפתקיסרנויתחתנקיהעי ~ע~~~יאהספרדיםכייבז.רההיתהיזאת
 .-כrפ:היחסריהחלשיםוכיתיהמירנכנע

בבעא::>מיכיתרכסאאתע!ב T fiבאפאיעא~Iליבאבאפארטויוקף § ' 721 .
כטרםאך •ספררארצההחרשהממיכתיארויביאאחיתי,ב'עלימיראםפער
סערירכרתבערי~נקהיומיכזתו,נאיזבהיךרנ.ירהעירמ~ירירבשעריבואן
הממשיהאתכידםןיקחן ,) Iunten (יועציו iהעםמראשי.אt;ופותא~פותספרד

ןסבריהחואהחדשהמידאלפנותמכרירעגירונג)(פר~יויז~רישעשעהלפי
זרדנזם,ויחירידס,'בתסכיכראשםחירושרימ.זיניםרנדרדיםלכם,אתאריןשום
להלחםןיחררגכזרהריחחהםהנדוריםער~יחהסרר.חע.ג.רימינם,ידערי.~ום

הסיעיםומנקיקיחרר.יםמראשימיחמחעליהםויערכרהצרפתים,בצכאות
ייתנכריויכיםשס,רכיאמיחסתםא(שייכיויאאשרוהרחביתהעמוקותןחגאירת
לשתיספררנ!ם~זכלקאז •והצייחוהרשיען~ניאשרובכיבפעם,כפעסעריהם

זחםתבןאשרהחדשיםהסדריפאחרי~}הו lזבקויםוהנבונהמשכילים :-מחלקות
הררור,באורר jרל.אס 1lניוויייחיןתיךםי~לחיתהפיחסעיכייעונאפאיעאן,

באיאבעטנשקכלישםעל Jכונרקאתכציפתכצורהעיר ,) Bayonne (באיאנע )'י'
) BayoIWet (, יושכיההמציאואשר• 
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יעזיהקנאיםהכהניםגםעליהם,,עיםהכבירןרר,אשוניםמיכיהסאשרתחת
אימיע... tqאב~לאהעםהרסואךחייהם,אתידנרו,ואסריהםהציקיהארמנה
אלתםמשכודתםקנתאומקנאיהנפש~יכהניהםכיהחס,החרשיםהסדרים

אתיעשןאם.שדא tז:כ:.עי~םיגדלגרולכילiרם ~נ~~י:י_חאוסנחבעביתיתארחיהם
תפלותבתי ,ימגבליםהרתבקדשיזנכחשים.:ךים f ~ rQבניםהצרפתיםרקות

להייתמסnהבימיבםוגבירה jנאפאלעאגכיריבידיעיזכיאף'והנה ,הנצורים
התניעעהנדע..זאתבמ~ךויר,בכרהיושביםיייעציןיערםגניןהחרשהזנררעליסגו

אשרב~קומיתרקכיררגעים,התנןךדנירוכםאןכאנאפראט,ייםףבירהמרוכה
החרש,מלכםלזנשטעתויםוריידםהארץעםנתנוהגיע,הצרפתיםנשקכריפחר
מלכרתךעולעריהם ,קכליראהבירהמעיררר,חזקותיהמדיניתהנפותהערים,אך

הא~פןת,בעליחעםראשיבjלןרשסעימחורכיתאשר 'רכותרפלגותינפרגו
בקיישמעילאבעיניןטהובעשהיאישאי:כיכללכם,כרצי;עשן jם:ריונית

רפלגותונפלגהחםבימיםהפריעהעםמצבאך .ןה 7iןס;גידישליט,רבשר,כל
הצרפתיםידיכסגםהתפיצץפיץפיתןעלכיומעתס,הםפרדיםאתהצילרכרת,
יעלומפלגהמפלגהערכלעיר,'וכלעירעלמלתמהלעשרמקטניםלחלקיטנ:נ:\לק

~ג.ךההארץיישביכלעשילאאשריעןכי ,-אחין·א-חריאישומכצרמכצרכל
לחברתנאפאלעאזגנורייכל~אזאשרשרהמרימיעלכהצרפתיסיחרןל:רלח.םאחת
המלחהמנסש;הכןעלמעט~tב,בימיםא!יארצםיללכודאחתבפעם~חדארתם
מעשהאתראזרהיאיירופא .רכיםלחלקים 'נשברהצרפתבן!רדע..סאררכיסימים
והגכירהעזיזנאפאלעאזעלירהתעוזעו Tלא_םעכיראתהכי O !ותשתימםספרד

יאמונתם,דתםמרחמיתמילרתי,ארץללחוםם.לחמיתמננרנפשווישליךהמשכיל,
בכימלחמלתעמהן!הסכיניאשרהעתיקיתוהנהניתיהםהיזדיביםסרריהםמלחסות

נעתיהבה •קרםמימיאביתיהםהנחליום 'אשרדרכםיהריכיתעותיהם jובtודם
לשיביתרכיתכעריםמלחמהלעשיתספרדארץבכלהצרפתיםבפיצראשרההיא

י~שתה ,כחם?שלכיעררכיםמכצריםעל~צורןש~םרכיםלחלקיםן~חלקו
הראשןנהבפעםולהתנכרחיליעשיתז:וענגלאנריסהחליההיא;כעתנכירתם

~י י~י.rיושניונלוהספרריםהיבשה,כמלחתמכשרהכמערכהבאפאלעאןעל
י'רה~תההמרחמהבראשית .כמלחמהיריהםריחזקי~~זתרםהייפורענ~אי
 , ~ ~ראצלפפררגדידיאתאחורהכהע ,רעעסיככי •העליונהעלהצךפתים

תפארתכעטרתיצאספררמאתגםכיק.נהונאפאלעאויררי), ' 14 ( ~קקסע
הספרריםלפניליר f ף~~טכאSכרדכיהרעההששעהכאהפתאםאך 1--הנצחי
בשכיתנפרןצרפתיםא'ףיעשריםיולי), 22 (אגךאלוזיא)(נארץןע,ל ~באצל

אתכשמעםגזרהחליפיןהספרריםהנפ·~ומרימגצחיהםיךיבתגרתויתמןריפופו

יהםזרועות i'Qז;י~ lעליהםצלחה eגבירהיריחמלחהסרותההיא,הנרולצחרוהב
 ,אחירנסינוצרפתותילמ~דריד,אתעזגיוםף !מלתמה:_עשותעודלהוסיף
כאהמעטיםימיםא.זחריידם,~זלתכיכראיתםעברזזבד~מענרותאתוועכרו

 ,'ג,דר
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נבדריננפיאל"בפארטןגגםכי :נאפאלעfאבאזניסארדברולהרעהשמועהעיר
ומ~רע ) j ~בגטיעל(יויילעםיעלןפקודתתחתחעננלאבךיסלפנ~צרפת

אתלהסנירהעבגלאברים.~חפזויליליאייגוסט), 30 (כמוהםצבאותשרייעיר _
כבארזבפארטיגאלופליטשרירלהצרפתיםהיהלאאזכישוב~ט,בירקינטר~
ים'הצרפתהצליחוקינטר~,אצלשונ~טגבורתפיעלאךז,עיל ~באצלספרר
צרפתראתהאז •סולרתםארץצרפתאלו"ל,ט-ובפ~רטינ~לץת.בשלוםלעזוב

ללכודעורהאמינהולא ש~י:V-יפירעב~~י,~יבחציתישיהתעשינהלאידיה~י
 •-ההיאהאיחצי'"את

 ו!~היאכי !יחשיבכולאילבבוידסהכזלאנאפאלעאזאך § 722 •
ויאסיף ?'ישיבנהימי"הבטוהוורגו ?~זרתויפריסיתחתיו,ספררדוררארמ .

_י~רע.ספפרר,בארץויפרוץבראשםייעבוריעציסיםרביםגביריםצבאאליו
רחכילפביויפלומלחסה,ידעויאאשרהספרדיםגיוריעל, 'גביריתייברעם
ימיםחרשמקץכיערההס,מלחסהלחללימפסרואיוהקוצר,מאחריכעמיר
סא'כ.עלאחייייסףתאוישבהבירהלמ~ררירוגצחן _נזזןבתפארתהקיסרנסע
סרריסיישםההיאהבירהבעירהקיסרישב~שר.ובתערעצעמבער) 4 (תי"לםכו

רוביםלבםעל.דברנםהחזקה,ויין~ריעדחנתתאירי~סספרר,לבניחרשים
הפושעיםראשיעל-ימלכם,יוסףאתלעבירישובולכצבור ,_בחומיםרבריםטובים,

זרועאת:)נאיתםזרי ttוכשפוההיאיבעת •עינםכרישפטיםרחץוהמוררים

הענג:::אתנם •רעצעז.כבער) 21 (ונאמביתגחיליתמכותספררבגדוריייכועזס
 :::~ר~ם • ) 1809פעברואר 20תקס"טא II(הרנותויגצחוםבמלחמןתהכונדים.~א
בכלכארייתבלחסואשרחליהואנשיהצרפתים,נידיבתפשההבצירה ~ז ~ג

השליךאשרהנבוריסראשסק ~פ ~ל ~פוהאישבשביה,לקחוכזב,מאמצי
יכ.זעלחהואנםהצרפתיםבירשביבפלההיא,העירעללהגןמב"גרנפשואת

עלןאשובעתהרמתבגבוריםלום rqאשרהצבאשרומ~רעצרפת,ארצה
התגבר ~רע~ול ~טתמחלבמכידאף ..יולי) 28 (נבאור ~קלגדירין
כיהענגלאנדיסראיזאתבכלירל,), 26 (הצרפתיםעלו ~בנטעלי ,ררגהביר

ומנולחססהלהיותלפ~רטיגאלאדוירייסרגיפפרר,בארזתקימהלהםתהיהיא
 ~ר ~ב ~וגרזיאאלירב ~יכילאייןסעגם~צדא-.עתעדעליהרק

ארירהנתנהילאספרדעידנכבעהלאאלהבכלאך.הצרפת~ם,בידינפרן
אייביהםלפניןיתיצכןס,קי~דקבעירמשכנםעם~מיהיי'ttורנאפאלעאו.מ

להלחםערמבביקמוכיבשמעןספררצבאשריל~רזcמ~נ~מגבם,גבינעני
סולדחןיארץיישבענגראברבאנייתמר~כעמארקחילואנשיעםברחבצרפתים,

יכידםז;הםומערכיתרב j ~:זבוי i!f ~ידיהםדמרגםהפסרריס,נרידיאתבוישע
םיחתכןאתעסטעררייךקירסכוברש ) 1809תקס"ט(ה"אובשבתהליכןתיה-.

חירנביריכתוכהג'ייצספרראימתאתלעזוב lנאפאלעאבלחץהצרפתים,ער
 ,לי::ההםהנבוריםומסרפ •אשכנז "אר'ץםילדיהירסרניתםאשרועציםיםיבים

הייך
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ונגיריהםאיש, 300,000היוכיערעסטעררייךמלחמתתוםאחריונרול~ררו
 ~סיטא, ,יני "טעשס ,~~עס ~מ ,~ל. 1סכמך,ג~חון'לטומךימשכיליםננורים
לארנהכספרריהםעכריכמוהם,רכיסועור~נ~ל'מ~קךמ~רז.כ~נט,קיר,

 / jנאפא.לעאארת Pילתרל~ארןצרפת,לתז:בל~לככודנפלאותגכורותייעשיוירחנה

הופיפך-כולדוש,כעפר.ול"טומםהספרריםאתס ryלפנילרדהוסיפיכאשראך
תחתקטנותכתגריתמרחמותכםלהתנרותיספייכןאיתםזpנואהפסרדים

 :::םעס,אערטלעסל ~ב :הםהלאהשאפיםבק~,הנפדקמנישריהםפקודות
נקתמםוח;ם , ,~רעב ~םי' '~"במי'ל;'ע,אב ~א,ל-ליר ~ז.כז ,~ד ~ניקעפ

אותםלרציחןבפשםוקוכעימציקיהו;כע'ללהתנפלייתנכלרלהשחיתערעיתח
 _.מלחסה-תחכילותונלנכורה~להיעיללאבזהח 7iרעלמ~רר),ילבפי 5(מיי~כש
ו,קטל.~רהרbימיעלות,בוראגביריתייעשומעזpיהםאתהצרפתיםהגריליכיואף

עז .צרן rעמיקיתגotזיות י~~~דרדz:וי I '.והעסי,בשף,הריתועפותעלעליתהע~יל;
עוז~גדליעלמלחמהכסערתייעלוהבשג~ות 1חומותיהרכתע,כצורי;וערים

ה,בר~~ץרנההיאהאךץארנלג~ת,יכלריאזאתכלוכיתפשום, iחו~וטכצרי.
מוהמוקשיויטמנוהארץירשבי;:זר(יזוסכישאבנות,ומנוזרותכמטחיםבמשכנית

בעיך(ק~רטעס~פערז~מלונג)מועדאי'קריהעסראשי ~ש~יכה~היביולרגלם-.
(היאמשבתספרדורקיכשםהנודעיםים.ירש iM ,חטוביםחורקיםאתק~דיקס

מםשלת jQןח'ממשלתו,יעוזחסלךליכ~ןתנכולחצבפיחםעל • • ) 1812כ l/תקע
חיתהאפםיזנוםהכהביםבקנאת 'אך'.ייצריםננלכשרננשברכספרדחכחניס

בר.ץ.~פאיןככלי~כםאחריוישריכיrנכהםהלכוולאההםלה~קיםזרחחעם ;~ר
תאלח~ה ,) 1812ב l/תקעא /I(הבשנתבריסיאחצרפתיםםלו;ןמת § 723 .

אז •ריסיאאדמתאלולהביאםבספררדלףךאבשיפרומסאתלהעמיטנפb!אלעאז
רערכבד,כחילטפרדארצהל-בוארצרועrוענגלאנדצבאשר~עללינגט~זמצא
ח~יניולא וד~~~רiלאואשרויצערו~עטואשרבאפאיעאוחילעלהתגרבהטרת

אשראחרייהנה •יילי) 22 (ם itנפ'אתלהחיות ·להםיחסרואשררז.גחסוריםנל
 ~~קנ iמ ~ל ~ס'אצלרבהמכה~יכהומ~רמ~נטעל'ןtיאתןועללינגט~זנטה
'וסף 'אתמתוכחר/ויגרשכ~יי~בו,הכירהמ~דרידב,שעריענגלאברגכרריכאן
התחז?\צרפ;ו,גכוריוטולט~ל~רפער~)(הערצ~גשעטטיכיראףטפרר,מלן
ידואתמצאף .Qןידרנליהם,קרנותאלגמרהבעכייתת rrז~~חואתיאטרןעוד

מייםאריכר ijולאהתעודדןלאזאתבכלכמאדריר,כטאייאלממלכתואלישוב
בארץהצרפתיםכחמבההיתהאשרוהנוראההאיומההמגפה.כיספרדאדתמעל

יהכבירהספרדארץכמרחקיגםואדד-יהת Mצגברוי,נפשותאתהכהייהרוסיא,
:פזכ--ם ~ל~אשראחריספרדאתלעזובבאנאפארטיוםףעלגםעליהםאכפהאת

 iחןצנחאחריתושיה-.עש~ Tלאןגבזרתםתקפםמעשהזבכלעליה,לריק
ייבראפע.מיןאתוועלינגט~זiךריL;ו ) 1813יובי 21תקען(ה'א ~אריויטואצל
נץכי Pןנח~יאתזל.;ולרתגארצםאריביןנחצרפתיסמלחהמעלשותצרתפארצה

םנ
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כילועתויראהוברעפגנןרןתירלפנייסורטהתיצבצרפתאדתמעלגםאךנפ,
לחדששלרי-נע ) 1814(תקע·דבשנת.עורהצרפתיםגבירתערד 'נשתהיא

בעביפירט~צנבפאריז,ז~א··עלישדיערהרביתמלכיחנ,אשרבעתאפריל
נסוגלאחרינהכיואףבעיר'טורוזא,לבואהתפרצוארשהאי~ביםלפנימגנו 'גבי

הנכיהזאתבכלסאד,ממניוהעצומיםהרכיסהה~חיראבשירבכותמפניאחיר
שב fjנאפאלעאטפלתאחרימרחמה-.,ימלמדהיאמשכירגבירכיכליעיני
הארץ_עפ 1כפפרד,מלכיתןכסאעליישבוכבידו,חודו .אלהשביעיינ~נד,פערד

 •ח~צהבנפשעבדיהן
קנאהרדתםאר·,קבאשרהק~טה~לים.הכהניםהפאפסטזQ~כת § 724 .
קטניז'יס Iרהצרפמאד'עזהשנאההאמונהבt~יהספרדיםנלכותןרעו Tחבילה,

בגונהנאפאלעאןאך. ,)""מאדגדרלהינקמהחמזרבםויעררריייעיריהאמרנה,
וסהכעיניר,נמבזההיאאשרהדתידעזהמהלרארתעינייtז,ם tילאבירסלאאפי

לבבןינן.רל ;~ו~~בהיא.כיכמעיזההמחזיקיםהעם;ניבנפשית:פ~חגדל·
גבירותרעםרפניכיוידמהעוזולתעצומיתגנרליתהציבלאעינייר~םןתפארת

פיוסהפאפסטכיהשמים-.-:ר;~אןiריכלתחרגראילעוזכלנחשבלא~שקרכלי
יותאנבערממשלתוכארצותהיםiר~יאתלכגירוימאןמצרתואתהרמהיעי'הזעכ

ויעשתמרירים,נאפ~לעjאאיתר'ח~ע.יסצרפת,עםהנריתנמסירתילבואעבגלאנד
 ·איטייאלממלכתייספחואחדרת~פיתסידוקיעגםונרמצות,נאציתגדוליתלו
ץיחפואשרכלאשרממנוהתקיףיפניבלבבוהפאפסטנכנעלאזאתבכלאך

עסטעררייךביוהמלחמהשניתוכהתחוללתעשה,מהאליויאמר ,מיואיויעשה
להםעיזרריהימרחובתו,ואנשי iנאפאלעאאויביידיאתהפאפסטחזקצרפת,יב'ו

וישמעאיירופא,כיעלהנטויהער. 1דראתולגדעצרתפקירסקרנותאתלידית
ט /Iתקס(ה"אעסטעררייךנירתוייזאזולנכו'ואחריאפר,נזעםרינאץנאפאלעאו

תאמהפ~פסטל,ויעארמויגזררמלפניומלכותדברהוציא ,) 1809מאי 27
עלראאךמשרתןכנודהשמיםעלרקכיבארץ,והשלטווהמדינהזבמשלת
כליאיצראת~תחוכחרינרהפ~פסטבוחגרע..~ראז .•ירני)-- 10 (תמחתהאגץ

הנוצריתדתלכנסית ר~~בןנאפאלעאזראשעלהחרםלהטאתל t9ב~מלחמתו
ולביט-ראח----

יספן , Histoirer de la Revol. Frane' Tom) 269 11 .(כספרימיגנעטהסיפר )*
כספרכתכיאשרד ,z 'יחצרפתים jנאפאלעאאתספרדכחניאזשנאיאשרהשנאהעזחמה

בבינא:הגדהתלמיד)את .שוא'חמורה(הכה! :האלחכדכריס(~אטעכיזמוס)רתםמיסדית
איתנושינאמיזח(המורה) .- iעליי·בחסדאנכי:ספרדילו)אמריומשיב?(והתלמיד~תהזבי

 •- !'הזההקיסרטבעמה :(חמורה) ,-הצרפתים:קיסר(רת.למיר) ,--ו'כועתנויחפץ
(התרםיד): .'- !צרפתה!;כקיסרי:כמה(תזנררה) ,- jהשטטב.'גגםלןארם jכ:טבע(התלמיר)

 :(התלמיד) .-ףשמיתיהםמה :(חו.מרה)שקר-,קיסר~ישניםאמת,קיסראחד Iשלש:י
 •- !החטאתמגזע ,- ,'? iנאפארעאיצאסיסגזע IIגאדא"-,ומאניאלמוראט , jנאפאלעא
 .- ?' IIהצרפתים-'וומ'הס !שניחסמגזע .-"·ו"ןגארא" .- ! iבאפאלעא.מגזע-- I/ '!"מוראם

 .- !תפתה"מתאסי'להםועריךובמעללאלדזכ.כח'שיםנתשיםבנים .ם:-ןעתהכרצריםהין c"לפני
האפ'קירםיסחכרביםאתההירגכיהיאיב:':פיך !אנ"לא, •• "-?צרתפיאישירו.יגעיןיוחיש
כר'גםוהאוחית"ההתחברות .-"'והםה gהעריצ'מנףיצילנןסי .-'''הס iרציעידיפיקההס

 •בן'גבירתנייריחנשקני
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אשרהנרראהנשקספניזעולאסתלא jבאפארעאאך •דגלהאתהנושאותשיהא

אשראישוכריצלח,לאעל~ו'צר iיכלכליכיהשמשלעיניןיוכיחהפ~פסט,ביר.
 tעיזורקיתוסיסאהפאפסטאתלגרשחילאנשי(;שלחיכניע,לן\תקןםם

לקח iכואחרייולי), 6 (הכז:יניסנשיאסאדמת(ק~ררינ~לע)סנניואתחרים mן
הלךוהפאפסט .צרפתמסלכתאל m: ~ 9 ~ 1זןפ~פסטממלכתארץכלאתלן

 ;:'נאפאוה f:אשרעדצרפת,בארץשוניתבעריםרנרנעויהיחרבכשכריבנולה .
הפאפטסישכאשרהיסיסכל .אלבעעבטנ ~פ?עיראותוררן,שיב jיאע

תמורתלסורבקול~רע-rלשויסאוצרפת,קיסראתהרהיבולא::ד1לן~סלאננדלה,
בחייןהזהרהת~~יאץ Rלאחרונהאךהשערה.כמלואהקאטהאליתהננסיה

 • ) 1813יאנואר 25ג If(תקעהבריתבססורת~תוויכיא jנאפאלעאאללכבודוט

לתקופת.אולםהעםבנ~כעיניכבורואתי;:דמעיטפנייאיר::זפילחזהיברבר
המסכות,נלנלאתנאפאלעאזעל Jהוסהסכ , 1באפאלעאעם'tו?ימד iJאחרישהנה

 •הראשוודו jככןאלממשלתןאלוישכלחפשיהפאפסטיצאאוו

 • ) 1809ט vתקםה'א j •ש'לל •דו~פער •חשניהעסטעררייךסלחסת 5 •

כאיטליאנאפאלעאזעשהאשרהחססאת~ראתהועסטעררייך §; 7,25 •
רגlץכאשראותהגםץ 1t~רלכלספניו ר~~ lכאשכנז,העוהוזריעוהחזקהירוואת
עורהפעםךנ..סותרו .1חשרייכלוסגניןהקיסרנועץכויעלואשכב;,איטליאאת
.יהנההשניתבפעםכרחבנאפאלעאזלקראתולצאתכמלחסההצלחתןאת
 'כייעומלחמה,צרפתעללהקדישרציןעתעםטעררייךאזמצאהעיןראררגרפי

גכוריי~כאיתן~רכיתרבית,סלחמותבספררהצרפתיםקיסרלrכםנעתההיא
עלוירגב~התלוגנןורוזניהאיירופאמלכיכל •היסיםכלההנהבמלחמותעדדי

;;;לאנדעםיקניןמקנהמעשיתידיהםאתאסראשררגרעל'ההואהעזהקירס
תלרנהעליוולתלוננוהעםכלרגשוהצפוניתאשכנזכארץ >גםהמסחיר,נברת
לדריךחרכו,ללטישסטעררייך Vקיסרריחאתהעירןאלהכלהן •מאדבדולה
והמדינןתהנפלת Iגנןלאתולהשיבזרועו ר~~~כנאפאלעאןמלחמהולעשיתקשתן
קוראקולנשסעקלמהרהיהנה •סעסטעררייךההיאהנערץהגבירקרעאשר

מלחרמתאתללחיםירךעלרחכיגחורהעםבניאיעסטעררייךארץברבחי
הממשלההעירהנגיריםודברילמודים jנלשוכרורה,בשפה •ומלודתםארצם
גכוהרכרוחההיאחיבחכמלחמתלעדורלהתנרבהנאמניםעבריהדיחאת

~רירןפרשבטרםקדםככיסינועםוחייהררררבאןדל~דרלשובחייהםלמען
קם ryרןח,~קר 1חילגנוראפרתי,איש ' 1 ~'ד ~rכםהגר~ף •חממדלהםכלעל

כאישהתעןררן Jררבוהמדשריוכרעסטעררייך,בפ-.רץהסגניםרבחלירת~לזא,
ז;דדשעורהיהנאפאעואן nנאך •ההיאבמיחסההקסיראדוגיהםאתלעזרראחר
כיעדמו, '-;tמפניר~תתרספני,וךל~הדהייןבריתבעליאשכנונשיאיוכי~םד,
 •צבאותיואנש-ימפפראתוהעצימליהדבלחילואגשיאלגריריחםאת~חר
אשרמלחמהשרהמרומיעלז:ם'(יב~'י~יהםרסיאתשפכיאשכנזדרוםובני

: -.. 
לחרס
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אשרהזרדרמ.שינעריזכתז,דרעינפשםתאדגםר, Ij ~ם llםו'~לבעףחרםי
יצאןנסעי ) 1809(תקסחטפאריירחדשבעשירירראשם-.יימםק.שהרi:\נינ

הגד"'יהנשיארמרחיבזk,ואיטריא jבאייערראץב'~עדירבואהעעזפס;רייכים
בודעהמלחמהבראשיתעיד.אבלעריהםומצוהוה~גידצהבאשרהיה~רי

רבצןככפירעזבגאפאלעאוכיראשו,ערוידר"אסתהיצאומיריממהסייו
ידזויטבמלחהס,חודםכם~םאשרגכירייצבארתבראשריצאאפריל), 20-22 (

מהמערכהברוסויחלצםפעםאחרפעם jבטחדרימברתב~;;נםהעסטעררייכיםעל
בוריעעסטעררייךארץברבשניתרץ Pוהיא ' i~ירנהרמעברנדרדהלורחיק
חימיתרפניהזההמשכייהגכירעמדסאירחרשבעשירי·~רופה~וחרבחשופה

ו~~חד,עזו,בתפארתההיאהעירבשעריבאלחדשעשררבשישההבירה, 'ידיו
והעםרטריי~מזחמהעברהצרפתיםעסדר'וריו,ח iנרכא'~ר.ואחריהנררארהידו

קארלהתיצבהצפוניתהבחרשפתרערביניחם,ד~נריינהרמזחמהעבריס 5
 •הנהראתיעבורהצרפתיםאתגדוילאחילראנשיעםעם~עררייךנשיאירשא

הד~נזי,מערבותייעבורר~ביראחאידרךהידבחזקתלפריץהצרפתים ~ם~יכאשר
ס~עוי )*ערוEכס ~ירעררציפיםימיסשנימאדאירמחמוחהמהתלקחה

וחזניביהצרפתיםעיהתנפיןחעסטערריי.כיםכי •מאי) 22 ~ 21 ( )**ןעיינג
הצרתפיםיביךולאיוכלח,לחשחיתעדשפוכה .ובחסהנמרצהבגכירה Pארצ
אלףעשרחמשהנפלירה,יאהנרראהכמיחסהאחרר-.ויזורררפניהםעמוד

איי~ י~~ראיאז .הצבאשרי~נעסנסובווגכםקטלשדהרסומיעלצרפתיס
כיייקייריח,ולאבשר!רועורנם~יויאאדםנאפאיעאוגםכיזנה IUבואררפא
נא~אמנם .היאנם ה~~במיחסההזההנערץהנבור~ודאשוייםיביאעיר

חדשיםגדיריםכיההיא,במיחמה ה~ז:;אשרהמכות iממרייההתרפאפאלעאז
אתהכותיחאריסאיטייא~ןשבונע ~הזזב iישעיאנםיו,יעןירבאן

ייתחוב )***ב ~ ~אצירהנדולהבמיחסהגםימהרביתבמלחמיתצרפתאייבי
יהעבירדיייתא lנאפאיעאחקיםרסצאיאןי'ני), 14 (הראשהצרפתחמנהאל
הסלחהמאחריקארלהנשיאעלאכפווינבדהר~נןיסעבריתאתצבאותיואת

הוהנ .יולי) 5 • 6 (אחירוינסוגמצביאתלעזובם, ~רג ~וואציהנדולה
כייראןעסטערריי,ןכבחמנהצרפתבמחנהנםחרבחיליוביההיאבמיחמה

 iכיערבשדה,במערכהתמותהבניכיעלהלצרפתיםיותוזאיןכיהארץ ' Qב!
רהשקיlפ Iנאפאלעאפניאתיחייתמאדבחפןי jעסטעררייקירסאז 1עשרטיבלא
קט ,tPיההמניהחבריתמעטיםימיסאחרייצאהחזההדברפיועיהמלחמה,תא

רניסררב'םחהםחקירסיםשניברנרייאזיריי), 12 ( )'"***~ים ttצנבעירלאיר
 •אחיהיאתאשייעשןאשרהחרשהשלוםר~רעל

ברירג

ם"ע )** •השמא'ידאבןיבהרחוףערמערכיתצפוביתרפאתמרויזפוסאיתשתי / iסאפער )*
 •הבתיכאשרהמכיביתמעהשוחושתפי '-3 •ברדעת /בעקארבד."עוררירטעבםעוגכממ'כת 1רנגע

מערו.עןבארץ)/עיר Znaim (צבאאיס )****ראאכ.בהרע'איבגארעןבאץרראאנ/עיר )*'"*
 .נפש 1U,OOOי,שכיה,ומספרעסטערוייךגבי',פביס,ביןבתגואIניס jהמוא:כמישבטאיא,בך"ער
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טלר~י Iארץrריתות Wלנt;יכההיתהההיא,המלחהממנוהת·כרלת § 726 .
עסטעררייך,'לקיסראמדנאמנהרוחםאשרטיראל ·יושביכי,· •יושביה'יירעת

ולהשלידזערןיי ~במוסריתאת.'ל(rיקהחיא,המלחמה;:רג;י~רץ fדד&1ווררן,
טיסכפלגיאשרנים Hהכ •ההיאזדוןבממשלתאפםכרחותאתע-בותיהסחם
עיררנ ,עסטעררייךקיסרגםיחפצו,אשרלכללהטותובידיהםחטיר~ליםרב

בנפשם::זרהיבוהםוהםנאמנים,חסדים 'להםויבטיהסלחפליאטרב~סדנריםלבם
ובכלנפשםבכל iבב~ייערל::זדiכםח;'ונIםד,אחכאישויתקוממוגבורהריח

 I3הצרפר~יואתהבאייעריסאתמלחסה.עשוהנאיותימחגויההריםמראשי ,סארם

~ברתיהשtיקרתבעד'מננדנפשםאת.וישליכו ;~י~'~פסהנם'כועדקו;א~ר
ם ~ע,דונ ~הי;;ההםלבאנשי'כראשואמונתם.רתםוסשטריהראשןנים
עמיבניבעיניפניסונשואנכבדאישהמצביא,.הצבאושרהמנצחהאפער

א;הבר, Wיבררכיוחולך.תישיההופשגם~יל,רנכור Ijכ איג~'~~~כיאר;צו,
שיםואב'כאסונה,מעשהווכלזtחיןלכל .טוכדירש.רכה,אהכהמילדתרארז

חחכםכמיחאפער,מהאישיותרלראיתהמיטיביםלעתיםבינהויודעיסחנמים
הזאת(מצאוח.מלחחסימיודבריטיראלימידבריכותב ) Hormayr iראימר ~ה

ררחולעוררטיראלארץרחביבכל;;עםוצ~יה~פעריעורגאת iלהפ"תואבח
המןמרת,ובעלהנבררער, 5 ~עקבפסהיחה~פער.אחרייעירעיר~כלהדסר

יביזהטיר~ליס_כיןהתלהטהנרראהרמלחמהההיא,הרפרבאופניחהיהרוח
ל~עז ~אצלהתחוללהאשרדמיסוש~עתהעזההמלחמהוארחיהבאייעריס,

אתול .תפשרח~פערהאשכנזית,טיר~יאתלעזובהבאייעריס.נלחצוג,נער
רכר ע~~ד:;?אךעסטעררייך,קיסרבשס,רמצוהננידשםויהירוקסבב ~

עלייפסחוהטיר~ליםירירפובצנ~~ים,לאוריצאאשרחמלחמהמנוחתנרית
שמ~ולאתערהאלרחבםאתהשיברלאזאתרבכלבמלמחתם,הםעפיםשתי
~הם~עזוריחרללאעסטעררייךקיסרכיעררקר~כיההיא,להמלחמהקנצי

קיסריגמדיכימועה,השאליהםבבואכי.אפסבמלחמותיהםידיהםאתותנמוך
עללדברככרהחליאשרהשליםרבריאתלאורלהוציאוצרפתעםטעררייך

תקסזנ'(ה"א ) :11'ש~בבררנז(אוןייוםולשבשםהנידעהשלוםהואאודותיו,
כירארכיבהם,ררחעירקסהרלאהטיר~ליםלבנפלאז ,) 1809אjלטאבער 14
גםכימחם,ברחהתישיהוכלעיד,עסטעררייךבקיסרלהס Bישועתחאי,

מריבעותפרסאוהאלפ~םסדתואשררברתארציתההואהשלוםפיעלאבדהקיסר
להושיעירכלאיכהלנפשן,להושזעירוקצרהצור j 'ואםאזרחים,מילליאוושלשה

רבעלשלומיאישנאפאלעאזלאליבי~זורהשליםחוקיפריעאיככהגם ?'להם
בריתן

עפםכטובנטיעהעוניסגבתעםלהקיסרבחמרהיכלוהיאיייוואצלשאנכרינן )*
 lנאפאיעאכוקכירההיאבגו •(מענאזעריע)שיניתחייתאספתמקיםועםהצרפתיםןיעת

האלהבימםו •רימהמליבתבעטרתאני,ו,ועטרייריתיבערשעידבשככיאשר'וןאיזעמרים 1
ןתכו,נהתהזהאיםליהקיסרבןעצמותכינעסטע:ירייךהעת'םמכתביהוריען ) 1870תר//'ו/א I(ה

 •הנעלהז'fקיוסאכיןכקבירתשםיהקנואריז eל jמשאבברינע
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גדודיםעםפאותבשלשבטיר~ל-והצרפתיםהבאייעריםהתפרצןואן- 1'בריתו
שניתנפרהרוקבפנא ;לרמסההמורריםפערתאתריקיסוחדשיםחילואבשי
ויברחןלסומפלטהחישוכמוהר'חיליסשריעוררער 5פפעקב~ ;הבאייעריםבירי
הסלחזנה,אתויחרשנפתליסבעצתללבתנתעהאשרהאפעראך ;מולדתםמארץ
 Iאנותוש,מכותה f ~אשראחריכייקיס,בלבמהסוריתב:פולנפשותאע.~ר

לאחרונהאךחרשים,שנר-יביתובנכלעסשםוישבגניס hij'מאהלינאחדח~גרר
רמתבמשפט,יזq~ט lמאנטובהלעירהובא iכיאחריבכף,:ג;ו~ש 1צפרנר Qננעה
לקראתהלךצוהלים.נפנים ) 1810תקיעהיאשבתפעכרו~ר 18 (השמשלעיני
לברכהושמרכמוהו,פעליםרבלגכורכיאותשקטהוכרוח iנכוכלבוימתחמית,
סחלקןת,.לשלשבלחקהטירזזלוארץ Iנlמומבנייסוףלאו~כרו

בסחןזותהאשכנןיםהתעיררןהשניה,עסטעררייךמלחסתבימי § ' 17'7 .
ככראשרנהו'הדרורבאירראורו'שובחפרפתיםעילאתסעליהםלחכלשינות

I בסחיז; I ויעירר"ז~רבבערגבשם'~נודעהגדרדיםסשריאחרהתנער 1עפעה ~--ן. 
ססלרךנאפאלעאז~Tליןרעסטפ~לעזפלךאתלהפירנ.!סובניבלכיתגבירחרוה,

I עליהםi ה'דאבכיבמעשהו,ד~רבעבערגהצליחלא ·כיואףמלכיתוןכסאל~~ר
 I ר~: tהוא,גםכמעשהולעשית[;גס )*שיללהשרהואהראחיל,'אישעורקם
לסעהכרזלנזלםולפריקהצרפתיםספנילהתפרץנzכובבייפיםהפרירוחאת

והואכח,וכניריחי,'אנשיהשניםהומניםאריוטן jהתל,סהרהוערצן.אריהס,
אך ..הצרפתיםטידאשכנזצפיןאתיושיעירם Ij~ככי ו,.ק: lלשר,עליהסהי;;
צוארו,עלר.זךף ~כסםוהכשילהארץעםכלעלנפלהמלחמותנעלהקיסרפחר

סשסלררתהיתהפניוומגסתהכצררהנדיןל ~שטרבלומפלטשיליהחיש
סקלטיןבמקוסמלחמהסערתהתחורלהפת~םאך .ענגל~נדהלכררחכאניה

ןעלבשניהבפלוהחרבופליטיבמ'חסה,כסערכהחרכלפיוחכריןהואדל Sנך
מות,מפשטבשביה,היואשרהימיםצעיריהחילשריעלנחרץנאפאלעאזפי

בידוקלחוהםלחמהאנשיהמווויתרןכרןיבשוןייג,רועזעלכעיררנצחו Iרכלם
עלםהרילןהנשיאדרךאמנםחייחם-.יסיכלאסירי-~~ילהירתפשעם

כנא~אלעאז'ידסריומאשרההםהשריםמדרכי~ל.ייהח~תהגייןש'וייבכרם
ז;tםלועשהגםתהיא,הנערץהגכררדובסתברתח;תיכהייםר;:ו.~לטהראכי

 fה"רןחשה:כהח מ//נשםהנקרבהאדיריימחנהעםהזההנשיא .הח~יכנכררי

עס:פעררייךקיסחכרתאשרעדבמ'חמך,ךרינtםויהיןהעסטעררייכיםאל 1~לו
נ,זשבאשרעלאפו-חרהאזכי.ז~ג~ים, iנאפאלעאעםמלחמהנמוחתבוית
למשזבעז'יסירלאאשרבעמיןיבעלכנשיאולאעסטעררייךסשריצכאותכאחד Iר'

רב

העליונה,נש'עזיאפ'עםא':יצסאטהא:ןכעיר 1773ג IIתק'א IIהנשבתבילדלל Iש )*
ניאןט~מרוכרבאשרארחיגבורתםרוחתאהחיההיא tבהאשככזקנפיומפארמשרבחוהוא

רןחיקרהיהשי'י •הצרפתיםמעלעודצוארםימישוו'אותיחיתםבצחםאבדכיבנפשםירמו
כבצעמאס Iבחכי~צורהכאש:נוביאהבתוכעיניןקרושי!:היןהכבודרגשיגדי'ה,נפשיבעל
 . ,כאמונהמעשהו(כררשעןישבאצדקאהבשלמןנקררףילא
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דרךנפלאהבנבורהויעבורויפריץעסטעררייךאת:ד~רויעזובזרלתו,ושליט כ,\'
עםבאניהירדרמשםהצפןני,!םערויגיעיחrכסן pאנשידנדידיאויביוארצית

ובאהבהבתרועהאיתרק.בליהארץי:ושביראנד,.יענגיינואאתולכום.ההיהאנשים
התפלאנאפאלעאז,נםכיאלמריםרביס •,מוהופעליםורבסשנ~ללנבורכיאית

עת,וב • II !חי'גנררזה,/אך :וילראפ'א,באירחהזההנשיאנמ'ט,אי':ןבשמעו.
ה"א·זt-נתאקטאבער i (12בנא~אלעאידיהריםימיםעי'נערגסז;זrר~~רההיא
בש~ננררנזמושבובהיכלאםכיובמ'חמהבשדחבמערכהיאאך ) 1809ט Ifתקס
נטרסאך •נוימבורגסנעריספ ~טשההואהחרליהנערזק.ס .ררצחתזביך

כיחרדהויתןר~פפ,השרבףנ~תפש .ההוא,,ר~חמעשהאתד:;צעיו~לחה
וירדסותבמשפם;נט /oבךס,.גריבאףiךררה· iנאפאלעאנפ~אתלרצוחמ,זמתו
נסהריםהיוושיליד~רענבערגסע'ייכיאףיהנה .שאולהכדםיסיובר~י

התעוררהההיאבעתכיעדיה.םיתנוזאתבכ'חכמה,חמשביתרב'יונפ;:ןיים
הרובצתהרעהאז:יה"ט'בויתאיששומרלדתםארץאחנתזים.האשננגל;ו~
הצליחהרשםעז,וביתרערךשאתביתרבפרייסעזהתע~ררההה~א.האהבהעליה

-קמי iפרייסעלכניחשךוטילזיט-ימי .יענ~~יאחריכי .פריעשתהנם
גl~םבני iקרלהריםכחםמאמציככלויחתרוההיאכארץשםאנשיוהתעודדן
אתהיתהלהךיחמעשיהםראשית .חיידrגהליביתבכלמצבםאתולחיטיב
יועציבסןד ת'; tVז;נחי~ניםןהממשלהבסרריהחמזיקיםחנבי;י~;האנשים
חדשיםסדריםלאורך"ציאוכןוארחיבררהלזqטנהלהםיתיצברלבלהםל"

 )*ויים tt-t iפ~ 1'פרייהעבאדםהישר.השרוטוביםישריסימשפ~יםומועילים
אישיכ'ייתויחם,בכפרהאכריםמצגיאתבעריהםהאזרחיססצבאתהיטיב
ממשלתואתרענן,כאזרחיל~ג:י~רדתשאנןל~נתבארץונח'הח'קו~יש

נפשם,~בתכבלהארץ_עםברלת.ירדילבליהצדקהישר~ידיל ~~רiהאפרתיס
אשרככלפאדזר~';יליצית,וערהזריעכמעלהמ~סךים ם~~י~ז::ימי~זקיכלאתגם

אבשיסדריאתמקרשהפך )*'*סםר ~רנה ~שהשר •לעשיתידוםצאה
אשראנשיסתתחוטרביס,חדשיםסדריסתתחיהםיישםח.ר~שןביסהמלחמה

אנשי~בא,·אנשיבאוטרןפפעז),(געוי~רבענעהמלחמהלענוד!"יבכסף~שכרי
אשרעתככלאויביהםעללמלחהסלצאתהבןתחעל:יהםאשרד,יתס

ה~םכ'בבעורר-ולמעןןועהרפפליכט),(~ללגעמיינעארצםעלמלתמהזקראנה
רגשי

ימחירגרורוחיאראהןונהר,ערנאסייכעיר 1757תקיייזחייאכשנתנוירשטיין )*
:: t ' 808חקסייחהייאכשנת •ערכיחיויייעיכי j טיניסטער)(פרעמיעהסגניםרראשחורם

 •גרויותתשיעיתרחעשהיחנמתיוגבורתיזריעןיבגרר I::פוןסיא
כחאנאייערוהעמזעלזעעכעיר 1756ט Iתקי/חייאנשנתנולרחזחוהגבורהחכםחשר )'"'''

 1807ז IIתקסח'/אבשנתכיערהמייכהשרינמעלותלמעלחממעלחייע'חילארמחי'ידיןל
~אחרי •י~ Cפריחילבצבאותגענעראללייטענאנט 1813תקעייגא Iח/יבשנתגעבעראלמאיארהיה

לפרוקהתאמץוהכמתיוגנירתןכחימאמציובכלהרמחמחאנשיכרעיצבאלר;tיחתזנ-רה jכ
'יצ;נדיןחןאבוש'iבהיון.פצן;י,חרכשבמערכהנפצעליטצעןפרוסיא.במרחמתמצואריהצרפתים'~ןל

(ק·~נגיספלאטץ).ח~ירברחו: jבברלימצבההצבהולככידי 11 ~ 13ג /Iחעקח'יאנשנתמיתל.רדרי
J 
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r;כדJחגםיאישאישכיכיפ"דההאוההשר Jנתהצבא,עלבודתכבידרנשי
מעלתב~םזעייוקםגבירה,ובריחבאמונההצבאעכידתאתיעבודאשרהעוב

f:l ייכי~זףגם(~פפיציערשטעילע),.וז+יידר.Q.1 יבעקרביםבשטוים א~~אישר
מלן iכארח'גלחץכיאףוחנה .כבודית 1ל~רחואאש"ך~רלו:.יזעשחולא

נא~כו.ם, 9ע.ינניפוכיתחיועציםהיועצים~שרי'כלאתמסנולהרחיק jפרייפע
מפני~בעתוהמלוו,ייופש Cבשהנקראהאישאתלהרחיסעליו י~~פאעראו
לןeםלז:ניהחיששטייוהי,רהשרעלידו ד~~~וההואאיירופאאביר'פקודת
פרייסען,יישעלצאתהזכתבדביםהטוביםה;ועציסכלמפניו:כ~ירנםרוסיא,בארץ
כלבותעמוקעשק~רשםההם,השרים!רע~אשרדק Xחרי.נ!י j .::ד:פוזאתבכל
ואבונה Qאבו'!רוכיעדתנינה,'מולרתםראץפניויסלאוויפרחוויציצוהעם,
לפניושדע..קטןלפניגדרל~כראלפיהעלאשרחדשה,זבדיניתלמזבשלהשסדח

באורל.אדרצדקהישול?יםבארי),ונחלהחיקיירשרזלםכיהטרינה,כתיידי
ו'טיישטקיםאת~יאאשר )*ה~דענבערגוהנכרןהמשכייהשר ........ההצלחה
לעשרת.הרא לח':!אשראתולגמורהחראהישרהשרבEעכזתלצאתהתאמץ
הארץאפרתיכלא'שר(טרגענרבונד),הצדק"חברת IIבשםהנקזבההיקרההחברה
כרליןבשםהנקראהחרשמררשניתגםלעזר,לההיואובבריתחבאוואציליה
ויעוררוחעירואשכנז,עםאלפינטעהפלוסיףרות 4 ..רו: ,) 1809תקסיטה'א(משנת
כיאתוליחוםעררםאהכרגוסלדתםואתארצםאתלאהובהעםבלכאחבהרגשי

חנעורים-.בניכלבותההיאהאהבההתעוררהרכיותררח,חמציקיםהעריצים
נצברייו,שליםאחרי .ותחלצה'ץ .p .םרר ~ ~רפתציסרק § 728 •

תא:כ.עיכהאתח~ברק "'.וחחורהעזוהגבורה,החצלחהקץ ם,9ו'עלנאפאלעאז
התהפךכן;יעלאותות Wלךלואיןוכןעריריהלוחיא:כיהצלחתו·~םשזמר

פי·עללאכימלפניןמלכותרכרויוציאהזח,ענוע,.באתגםל~ח,רגתבחכולותיי
ספר 'לחלתתדצקה "'יישלאשח,י~זעפינחאתלרלקחהנ;צריתדתסנחגי

י~זעפינהאתגרשולא Qרבירי.רכרבפיואחרת-.אשהלוילקחתכריתית
הא'כשנתרעצעמכער 15 (,שדגארותפארתכלאת~ו:יליpךהאשראשתו,
ררייך. Vעסטקיסרבתל~איזעסריםאת),ייתתחז 1809תקס'ט

תכ.עםכלולותייחגאתעשה ) 1810תק"ע(ה"אבשנתאפריללחדשובראשוו
ישחםתחתונתיכיוםהרפיעאשדוהתפארתחככוריכלקץ ..ראיזההיא,הקירס

ימלכיסלואיזע,סריסל~ע.ילאשרהעידף~חאתנשאי~דכות,חמשלנו
או •ההראתו rp :~כייםנאפאלעאובהיכלפריפיםהיואדיריםוררוניםונשיאיס
אתרצונןכליעציב j:ובסטעררייו,קירסלמאךערגכנרצע ~וושהנשיא
ולחבזתלפיריסדנבעירהיאכיהחיא,חלוליםחגאתהחינגיםהצרפתיםלכות . : . :-:-

אש

כשבתנןןfונפריסיא,המלוכהימזכירינשיאIנרייעהעררהככידכשםדגהררהזההשר )*
.ונשבתפרוסיאלראץרביתטיניתייעשכחיאמיץלכבחכםייהי Iכהבאאייער 1750י /Iחקה"א
 •הזההייםערלכרכהיזכרן Iלעילמוהלןנןאיעונכערככ'וז ' 1822ב /Iחקפיא Iה
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יכלרה.יא,ל::וכות ם~~אזשרפה ~ירההגבואחותיהקירס,חתונתגחלכבודאש
 .- jלנ~פ~לע~היארעהאיתכיויחליטוויתרחיבולכםאלרת,עצכןהצרפתים

לנאפא:::בולואיזערסים.ילדה ) 1811א IIתקעהיאשנתם~רץ 20 (הזענהלתקופת
שםאתליד,הילילהבןנתזונאפאלעאוהצרפתיס,כלולבבלכבולשחפתלעאו

הגביההנאפ~לעאו mחצלכיארץזבלכיכלהאסינוואז •רוסאיזבלך I/הכביד
כעזיזהלערז:י:פדןצרפתארץגםויורירנהומיק.~זנז, ח~~כוכבים iוכיכנשר

הצלתחו,םשגבםבצראתכידיי~רםנאפאלעאזאךככירח-.יפעתובתעצומות
בליערעינירירם~לבוגהכעזד,חרריתועפותעלכהתיצבוכי tארחולאהיא
היוארץסלכי ל;: ~הדוא~ר~אוהדרהודולכל~רה~ Q ~ :.זtrל 9 ז:;Uו~עיארי,

אחריסויצבעסיםגגויותהפיררוחו,עלהעולהכפיכסנ~ו;ייכקבירוככדיר
גםטלכיסק.ים i1כמדינרת,סדינותחחלי.ףחפרידו,גםארצתוירברתחתיהם,

 ;רחזבכי~םויהרום~בסנד,:גךתכףק 4חיוםבראאשדאת •םכםאזתיהםר\רידם
השניתכשנההדרידדהמטשלה,מרוםי_ג~יעלאחתשנהרגיםאשרהאישתא

אתויאסיראיירןפאארצותככלענגלאנרחסראתהשפיללדו.בעוצםארצה
")Q הוכזהבקהל;לבו~-?לתחr{ ~~ככלושכרהפורתיםא~ראת תV סנקהלי

אחיווויגללורחזה.תבל~~יר:עלמאדרכההעמיםכלתלונתותהייקב~ו,
לו,חריוהאשרהממעגל~~ןירבנטותואחיסאהבת~ר tלאךנ ~לל ~הלסך

כמרכולתהחסמורםשאאתסעליהול Pוימלכיתולטדינותהנחהנעשותוכי
אלהאללאנךסמלכתאתויפסחהמלוכהמכפאנאפאלעאןאותוהוריךנר, ttעננל
אתנםלקחאחדיסחדשיםלתקופת .-) V 1810תק"/א Iהיולישנת 9 (צרפתארץ

 ~נלרע ~סהעהרצ~גממשלתארץאתגםק,עבילוועזבברעג,בירם tttד
צרפתןאיאותןבםויחבר , Yעלכונהררחייונחרכיןרטתארצותיעירברוב

- .בלילותושלשיםמאההצפוני,יםחדףעלאשרהארצותככלריההיה ,כיעד
הלבאכירוד~~םטהבירה,עירגרובזב ~ההיתהההיאהחדשהבמסלכה

צרפתאתלהגדיל lב-אפאלעאהופיףכאשרוהנה •וס~יהל~גידעליה~קם
ישוטריסשיפטלם •ת.י i ~אכפןעליהלהכבירהוסיףכורחםץ,ו,;האדירה

אשרהררורזבשפטישראיתאתסשרשלהפוךצרפתארץבכלשוטפואכזרים
ופט~ם-tה't;יך (:rאתעלין~שןאשרלאישיאויהראץ,אזרחיכידיעורכשארו
שפטיםאלעודצפויולחייתהאפרריםבכיתיהארסאחרירגוהיתהכיההם,
הטדיניתייקיt;יקוםא~~לארנפשו,ותאותלנו ~.י 1 ~; ~·הקי~.רצדוימריםרעיס

 "הצבאלעבודתיס C-tאנותרימןתחססיםכדברהמסחרר,עדצר ;העסיםןסשiכטי
לחץי ;שרורסבריתןנעלותיפר Iהלל;שםעתה~רותהא~צותעללסעםסההין

 ,~ tאנרינ)זגל_ארסבנינגעירכלוסךחספהעצימות,הסלחוםתידיבתגרתנורא
, T • 

רארגןנאילאלראשםליף ttהקירסאתזןz;ךדאני Qאשרהעסיםעלכצןי
 •השליםתיובמדסרתכ

 • ) 1812"עב Pתא Nה(שנתכרלמיאצרפתיםהזבלחמר 6 •

. • i29 § עשהאשרתאאהרימאןרירסקןאלכסנדרtנ~פזזלעזl דתדדל



-150 -

ברית-אלבא~בתרורההיתהזאתינכלרבר,אלייתעצבלוויחרהצדק,ודקי
נאפא~הגדילאשרעללוחרהוייובשלוםועור.עמד,~ותאשרוהידידיתהשלום
אשראחריאך .-דרכועלאותוהוכיחלראנ~רים fיושד ~ייגבגלאת /לעאו

אתנםלילחק Jהההארצרתובתיךהסזרחי,יםחוףעדצרפתגבילאתהרחיב
אלגפנדרגערקיפררוסיא,אזביתש~רגרונבדעלמזזהחערצאגמפשלתארץ
רביםימים •~רגושלימיבריתריפר iבאפאלעאבאהבתעידמתמיךכפיואת

כותבידבריגםהדיפלאזנאטיעושפתההם,איירופאמיסריהאיתניםשניהתי:פח~
•• -. T -, 

אתאלכסנדרבtזjז:(רגםוסהrז~ג:יב~חים,בלבות iהחרו fאאתעידסעלוהעתים
הבאיתאחריתבמרכולותוקניו;מקנהלעשותוהנעניםהכגשיםהסןרחיםירי

כלתהאזכיצרתפ,רבותתוצאןתבסחורותלפחורידיהםאתובאסריסענגלאנר,
 'ןההםעשהקירסיםישנימלחמה,רוסיאקיסךעללהקדיש ~~~צק;סרמאת

.אלכסנדרביביזוםתתפרץאשרהנוראהלהמלחחסדעצודסתגדילותרבותהכבות
 ~~ב ;1עבגם Iענגלאברסלךםליצתפיעלתיגרמהשלטוועםשליםבריתכרת.

בא::אתויעזיבהשלוםבריתבפסןרתאתיבא, Jכשןןעדעהעצריןרשעטט ~ך
עם·~לרםבריתכרתינ~פאלעאז"לןן,פניייי~לא;:רכליסדאשרכגללפאלעאז

תעציסותעל',עצמהעזיזויופיפןזד~ללדהרבויהםודי.יעררטיע·ס iיסעיר.פ
 Iאלכםנדרדושדרשאשרעדהז;;לחמהעירפרצהלאזאתרבכלירו,ועוצם~זר

 Iיאז , jןמפרייפעםפ~ממערזהזבצבאבשיאתסחרהעדיוציאכי_ iסאתנאפאלעא

 .ררפיא-.בקיסרלומלתמהכימלפניומלכיתדברבאפאלעאזהוציא
. i30 § נאפאלעאהקיסרהנפיעם~יבחדשi אשתן,'לואיזערסיסעם
 Iעסi:כע~קיפדגםהרחיין,נרית'בעליהנשיאיסכלניעדוההיאיבעיר , 1בדרעזדע

iב~יחנוופיה,עלאשרהאביריםלאבירוהידלתתכבודפוייסעז,מלךעםורייך
רצופיםיסיסעשרה •רןםיאארץעללמיחמהלצאתט'לחתסםכליאיירופאיושכי
כיעלןסו;םםהנורא lהודובהדרתגאונוביפעתברועזדזע lנאפאלעאישב

אשרחגרייהסחבהיאללכיא רז::i~ההםהיטיםובמלאתתבי,ימלכיארץנדיבי.
 I Qייע'~ר(ק~נ~נעז)'תיתחכליאלףעםחיל,.בבי lמיילי~כחצי~נשיהמספר
ף j ~ J,ניעסענהרוי;'~כפעינחרביוומשתועת(פ~יי~געו)'טעונןתעניותאלף

 Iסרכיתםחילהואנשיהטזרחי,יםשפתעדנגעהההיא,הניראהמהמחנהה'iגפאלית

ןלובידיואשרהצבאשרי ~בזזדק ~מפקודתתחתןפ~לעז jפרייסעבני
יוהתתחכיננהרלענשענתהשמאלית!אגףנצחווומרסדמרחמהנפכפיפי

 ::באפאלעזרתיבאאשרךערריי lqעסבניופקודיההרוומית,ררביאמחבהגתדנ
םצבאושר Iםי~קסיזצרפתיםנדודיגםג,בעדנרצע ~ןשן 9צבאישררעאן,

בןוייסיצבאה,ר~'ורובכנוודןבה jאארעפנאשראההראשחנהט!והעדיבגעד
רשבח~לחהאיחהנהטתהללים,מ~ליחישאגיםיריאדםריכונצכאורגישו:זער
היאתשנייור 16עדיניו 2S (/אבי~וןשעריביאבותסעת ;עניעמנהראתי ..יו

יכתסךת jעניבויקור ,םרתפיהצתאלקררמא'~תסיםיאנלו:גפ-. ) 1812ב".נ'ז'jכ
I 

יריהס
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-ראץבריבינאספווכווארשוי •רר.אשווולככורחלאיתנחסמלכתםתשוכידיהס
לחלחםועצומיםרכיםחילאבשינרורילאסוףיחדולכויועצווארפתיהפ~לעו
נאפא::אך •~ב:ףאלם 1jםמלכאתלחשיככירםחפצםיצליחאשרערובוםיא

ם.נכורתדוחכנפיתאק,~ץחעסים,ופדץקשר~כלבפשו~עלחאשרלעאו
ואיתנ;:ו{,רלח _~לפ~לעזס~לכתכלאתלהשיבנפשואיוכיאליתםב~ינרו

קיסדבירה~א 1מפ~לעוככדבקרעחאשר ,נאליציעוארזכייעןהראשוו,
הארץאתולקרועבולננוריוכלר~~כ?הכריתו,וכעלשלו;יואישעסטעררייך

פקידתתחת iפ~לע.מכביהמרביםהמוניםאליו .נספחוזאת ,וככל .~ !"מירוההיא
כרוחנאפאלעאומלחמותאתרבים"וילחםוצבאותשר~ועורסקיוו ~ט ~ינ ~פ

חנרסעיםצבאותיואתוצדהכלחםב;גהלו~לכליהפילאנים_עםיהמוונבררה,
 •חשמים iמכנהריתאזיררא~רסוזבף .רמטרהנשםבימילוייטעכסקמוןילנא

לבקיערקחייעיניו Qוכלוחפצו.ישעיוכליווסק ~מ ר~~על ף-~~ iזנאפאלעא
ילבבובעיניוראהדמך,ה,עראך •קרשם"וקדיתריסיאוולב;:דה-אהעיראל

מהרהערהארירה-כי~רציטכעדן,אא,הלרוםיא,קיסרכריתכעלעזמההביו
t ~והררכיםהמ1;כלות,שםpיתלrp ,בכברות,אףלהתגהנהענ~ותיכלולאכיערלו

הצעירוובאמניםרעיםוחלייםחילר,לאנשילחםלהכיןהראמעטאךהארמה~ביל
 •החפשיתבתיכלאתוי~לאוהלמחמהאנשימספראת

 ) Barclay (יללעטאדי ~לק ,ר ~'בדך,רסים,~באותושרי § 7- · 31 •
de Tolly ( ~ ו ~יט ~דגז ~ג) Bagration (, מלחמתטכסיםי.אתבירםתפשר
במרעכהבםלהלחםהגריצכוולאהצרפתיםמידינשמטןכי ,) Parthea (הפרתים
~שכורק ,)ט 5(הריפטשל~יהסצבאותנבוריכלעםתנופהמלחתסנשרה

כז;)שכםלהפילהופנימהארצםלבאלצדפתקיםראתשואבבחליאחדי~ם
אוינרםט 17 (הצרפתיםאתפניםהתראולאנסקעל ~מסעירועדברשתם,

נוראהמלחמההתלקחהההיאהעירשערילפניאך • ) 1812תקע"בה'אשתנ
המלחמהנמ'זtכהתמיםכיוםהראשונה,בפעםצרפתואדירירוסיאנניריביןסאד
אחןרויוסנרבאשהעידאתהריםיםהציתוובלילהררססה,מיירנודעהולא

תוךאלהצרפתיםבאובכקרהמחרת.ביוםרחבמניסתכנסיםילאכנבררים
 •חלליםוכד~ר,םנהריבו:נlלים,~איריםפסלהזדע.יאםכיבהמצאיולאהעיר
הצבאיתשדיעםויתיעץסורנאפאלעאוjךNביקההיא,וtי?שזiההשריפהנעיר

~ן~תלחרוללו~ע.צויהפקידיםהשריםבית_רמ •לעשיתמהכרתחחיליםופקידי
להריםויחליטלביאתח~~ירנפאאלעאואךבארחונה,תהיהרסהכיהלאה,
אלכםנדראתמשםוללחוץהנדולה~חנהוע.םשםךז;ירדףלמ~סקורא,פעמיו
עלטאללירעב~רקל~יעל 1 נ~ל,~ 1התאוננןוהרוסים •שלוםבריתע.מדלנרות
לפניסהת~כוכאשרונעצלתיםבככדיתההיאבמלחמהrםנהגהזאאשר

•• " T 

לראש )*ף ~ז ~ט ~אתקאלכםנדרהקיס iכעלצבאם,שרפ~ביוסעלהריפאים
כל

 .ויחי 1745ח l/תק"א nבשבתבילו(פעירמארשאי)ריםיאצבאותשרישרקןטןזאף, )*

יאח'ררי"ע
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נפורצוירר.וסיםעםהמיונעיביפביםיבשיאבכנרהיחיהיאהצכאות,רשיכל
 ,וררכיהסהבהנותיהםררכרשוביםהראהריסיםלהליכיתאהבתיבבללהחיראנשי
מאסקיובעדלזכ(.ו_עםו,::זז;י~~רכבימאתיציולהפיקתי 1באה~ההצבאשרררננה
עמכויעריפעתה,אתריחרריהצרפתיםפריציבהיביאירכל~~ארדבפשיככר

עבוראהמלחמהכיביחםהתלקחהקרימהרהצרפת"צכאיתעםפבי'םריתראה
סעפטעמכער) 7כיאסקיאמנדרועליבאד ~~רכמלחתסהיאהראמאר,
הרוסיםאתבצחןלאזאתככלהסערכה,שרהאתהצרפתיםלכדןכיאףיהבה

כאחר~הם,הבח~ליםאתלזגבאואחיר,כשיבםכררךלהרגזיםמהםבי,~לא
יות •כפעםכפעםיסרריםבמערנהרמסעיהםרילכןכגבןריםהררסיםבסוגו

היךכסוסאשרא,ביייההיא,כמלחמהארצהחלליםהןצעואישאלףמשבעים
התבוסכיעל , Ifאקויס ~יאמשב IJהכבידכשםאזבעטרמלחמה,בהריחו
יוםעשרכארכעה •הצכאיתשריכלעלעזיכיתרשאתכיתרההיאבמלסחה
האפרתיםקכקעה,עירכמנואימאסקווא;עירהצרתפיםבאיסעפטעמבערחלדש

יכמוצאהעירמאתכבריצאררהעשירים_הנכבדיםואורחיההארץג!םרפםדרבני

ה.כתרועכקדכהאשרוהאספסוףהעםילת-אםברתיכהנשאדןרראנררה,
םבבואשעררישערןנבהליאיךאןמאסקווא,כשעריהצרפתיםבאושופררקול

רכקרצעריהםקולסרנ~כם,י:יף~~~הז.ד~~יהע~תכ !השומהמהעירבחוצות
להביעיוכלהדבר-וסי~שורעתמכליבכחלהונפשםזניהם,באצללרפחרים
םאםקוואעירכיעידכראותםנפ'זlום~~עוIכיריחםךרע..דלכבםחררתאתלותאר
~דרהררנעורמנעאש,כמךנהפךתחתיהוחד'תם,תקותםממבה'תיצאותאשר

שלהתכולמנ~רלהנהליםשרפה,להרהיתהכיעדהבערה,רבתההמדירה,
ההיא~;עטירה רי;;"רה V ;;כ.רצך~יםלילותיארכעהימיםארבע~ !מ~ב~ואיו

בתיוכלז:'סנה~~ךל.י"עזה,טירותחמדתה,היכלייכל •ויסיא~אוותפארת
מכעיר I)ההיא.רעהנעתאשמאכריתלשרפההיייפעתהשכייתכר"עםתפרותיה

בעיי(נ~ויערנער)ה'~ריטויש פ.~טראס.היהההיא,האייהמהבעוהאת
מאםקיוא

מגכרר-יהגברריםאחרבשםברדעושמויארציגרי'יתתשועיתייעשמיחמהימיימרחייגביר
התיגרמיםעםכןןאוחיהפיואניםעםנ'חם 69-1764תקבייר-כ'שהייא.משבתהקדסימי

אנולהכביעעזרגםשןמאל,מצןדתאת 'מרחמתבסערתרכרהןא •ראמאבצאיידגלתתח
ןבשנת •בקיעיוגיייערבער ..גענערארהית 1787תקמייזהייאנשנת ...פריציייגדןדיIכןגאצאןי

תקמ'שה"א;בשנת •אטשאקאןןתאיברןאשרתצבאמשריאחדתיה 1788ח IIתקמא /Iה
ארחי 1805תקס"תח"אבמרחזבתוימביק,יבשבתבפלאןתכביוןתדעצעמבערעשהבי"ב 1789
ראשרמעותהראשוןארכסנררהקיסראןתירו,יס Jמשכי'כגבירינצןריתגרן'יתעררעשרתו
רעשןת,ריא tהזאתיבכ'שבת,ששיםבןאזתיתיהןאהצרפתים,עםובוחמיסצתבאשרי

הייאבשנתביכארעסטש'יסעד.התןכרמיסבמלחמית •התגבראייבייןעוהצריח !'אוו,יע
וןסטצןק,א, Iו t.Zסי"סמבצויאתלכרכבירן~ייברעסעזןזריעתאחש'! , 1812ב IIתקע

 1812תקעייב.בשנתמרחטהיגבירלאישזf"י'הארץבכ,יצאישמי Iדcג11טאןיעגייוגעיןא
ייסיא,חי'כיעיהצבאשרישרמשרתאתבידןא'כסנדרתקיסרנתושנהשבעיםבןביחיתן

ןזכרעןרם,ושםלארצןנצתחתשיעהןיעש Iןדעתבמןעצןתגדןיןתכבןריתיעשןתרג.דירוהיא
(שטאטןע)ימצlוכהראץ,כרבררךהלך 1813תקע"גא IIיבשנתת •יחכמתןלגבורתיתפארה
 •פראספעקטבבעיןסקי Iקאזאתפתרביתבחנפ"בבסייטבצבת



-153 -
פניךומגסתאלכסנדר,הקיסרפקורתסבריבשעריהאשח~יתהואהואםאסקווא,

וססתורסחסהבהימצאילבלהה~א,בעיררבצםסהצרפתיםלשרורהיתה
השתיבבווהצרפת"ם •-) *שלסהתבוסתםתהיי~ז :אחו~לשובויוח.צווקרחיר Pס

נגידבקרלשמעורלאפקידיהם,ספני Jרפשלח'סאסקורא,שופתאתבראותם
אתםחרתיהםולמלאותבזירבוזשלרלשרןרבאשהנרעריםהבתיםערוסצוה,ייתנפרו

 •רנוסו;ן~!ם ij-tב~;כםהררסיםהשאירואשריקריסרחפציםחפסיםזחכ
הצרפתיםעםהרוסיםישריסרכיראי 1ל~הוכיחהסאפקוואתבערת § 732 .

בסנורים iנאפאלעא~נהזאתרבכרארתםם,על ,צרפתי_דררכתרנלאשרעודני
 Iכי Jלהאסישפתיהבחלקאותוi:זריזךהררומיההזוקוהכיהבולד,אתראהויא

ישיםאשריםהאפבפיעלשלוםברית.עמולכרותררפיאקיסראלירירתצהעוך
עדס~סקוואבמשואותאוזוודדלואלו ה~~י:ג~קוטוזאףכיראולאועיניולפניו,

אתרלכרהלהשזנידרבראוקדחשלגנת 1.עםררפי~בריתבעלהחורף~צאני
ימיבארחיתורקלסו-.ב'ייחפרבקרהכפיזולהם Jאיאשרהצרפתים

אשר )**קרעזנלדופיאקיסרזנבצרכינ~פ~לע~ךבראות~קט~בער,חיש
סחנהואלפקודהנתןאזד,יא,גםאשלמאכילתהיהזנזערפה,~צל~א~דנשאר

סניאתתר~פר.~לאזנהירפיפר.ע.טיכליגעיםהדבריםכל •אחיר-לשונחניילה"
שבטיכל !ההיאהנדולההתסנהאתאזזנצאואשרהנוראותהתלאותאלפיאיף

כאיזחרב,גויאלגוי~יף {iלמיוםהגדולותבמלחסותיהםאדםבכירנגעיאנשים
הנסוגיםהצרפתיםעלדעליהשתרנו~שרוהמצוקותהרערתמו,נחשבוונאפם
הגדולהחמנהואתלהסיע jנאפאלעאנפהבתחלהיהנה .-!ההיארעהבעתחאור
 :::~ל ~סבהתחולרהאשרוהאיוס;והזעומההסרחפהארחיאךק~לוג~,ורך
מחנהןאתב~סעמזמתו,זנמנובבצרהאקטאבער), 24 (ץטע-וו ~לס ~רי~

זנ~פקוו~,בר."עלב~ר~דינ~אצלאשרחלליםהמלאההמלחמהח J' ~ורך
ערהכפורידתנרתרתוגבדהנ~וועסבערבחדשפם~לענפק.עיר·ארישונ

שמונה

ומרוממותןקצה,ומרוםו Mהצרתיעפותעלעליתנאפארעאןהעפילמאםקויאכהרכי )*
בשמיםישליכרו.ומיעוזו,ותעצומיתנצוחרוםעדויגיעיערהמיכלה-.איירוםאעלייו qנוני
כערפיאחזהנקמות,אישדי,אלידכימצבן,ממרוםהדפתהומאסקוואתבערתאירם- ~ואץ

קו'קרא "!תוסיףילאתבואפה."עדיכעוצםכרהאשרתחתיותבורמעמקיא'ותשליכהו
ממרוםקויאתעמיםשמעו •וברכתשלכואתערכאשראתדההאישאועורמיפדק 1'

רוסיאמלכימצודתחרוןבעד •החייםבאורראיררחיתסשכתמאםקיואשרפתומאפרההיא,
ידעןיאהעיר,כרתכיהגזתאככיסהאשעמודיתאייראנאפארעאןנשק:ן(קרעמי),א,וניםה

מהרהיעופןההיא,אשיפידיכיידערא'ג,יד •איירופארעמיהיאנוגתאורההיאהאשכיעיד
וכ;י'מופתיאיתאשכנזארץהריכלעלמר."תישינשאוסערבה,עדאייריפאממזרחקל

כידימפץכלירקרהיותיראהאדם,יוצרמאתריממהרמטרההיצכןהאדםכניכיתבר'ו,כי
רחגע'כגאיתןירדריךעכרתונגיי~נקמתולעשותאחדאישכידמשחיתוכליואץ,מרגיו

מקרםיבתיתפ'יתבתירכיס,היכריםיבתיכןיתיחוחמהמוק:ןהחזהמכצר )**יבתנו-.
הסענאט,שריהיכו(ייאפפע(פראטץ),הנשקמקןפז1קטנה,הטירהאלכסנרד,היכ'(קלאסעטר),

כית(ארזענאל),חמוחמהכ'יאיצרכית(כיכריאטהעק),הספריםביתעפחפאטריואכיםה'כ,
כפיתתמשעםמיכאלתפלתכיתמרכיס,יסגיריתיקרכליעם(קראנוגסקירכע)הכתרתפלת

) P (איןןגאמגדלרמ.חילירמ.גדרעפביקאלאייתפלתכית'הקדמינה,ריסיאנשיאייקונייפךעז
 •עיזכתמתמדימאדספואריםבניניםיעידיגייו,
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רין ry;ןלכהליום;סיוםועשרים,שבעעדעלתהכווארחיסעלות,עשרהשסובה

והרחץוהשר-והשבר,השאת .אתירבריםבאסרלהביעכחיעצרו~כור-וסי
עוההיאהגרילההסחבהעלבאוכהסםאשריהשחת,חרסתיהדבר!הרעב
וחניתיתהרימיםכרורימחליוכפיררעבהלליאזהיורב'ם !השסר~יעדנרות~

ארפי !השסשלעיניאזנראתהאשרהוסאההיתה/ונרראה ה~:יי~· •חק~ז~קים
תסגולריסיכפיר,מקורכאבובקשיםברעב,נרסניםתחלואים,~םומיצרפתגבורי
מלחהמכליlליס, Qמיסיםיריהםועליהקרח,השלנערכות;עלהררכיםעל

וכצאתרוחםבהתעטףהצרפתיםהשריניאשרם~מקיו~שללוחמדתמפוזרים
סאסקייאאתשרפיהצרפתיםכיהרוסיסכל iביקילהעבירוקוטיזאףנפשם-.

ומחםועזםעירושירפיארצםמחריביעלהרוסיםחתמאתעיךלהרבותבאש
, T 

ליברנלכף·:ן 1~ךלהםנתוולאניקמת,ברחבהצרפתיםארחיויררוף •לבנם
קוםם~לענםלעירצרפתמחבהפליטיבאונ~וועסבערחדש.בחציוסרחסהק.יב

ויאלדברבהם Ijנאשראישאלףכארבעיםעידאזהיההחילאנשיוסספר
ךןחתנוןסלחסה,יכליחרבבליאישאלףמשלשיםיייתרבשער,אייביהם
הסערנבלייקצין,רשבליראשונים,ההילכיסאחיהםננ.!קביתויצאוכצללים
ריבשעבואםערבדרךדעךיינעים,עיפיםבקשים,יספיס,רעביס, •וסשטר

פםוםאירסאפסכישבעתיס,רעתסעור~דלהההיאןבעירהם,נםסםאלעבסק
Q ~t.יסחסבגדיםבשק,כליהעמיסןתהצרפתיסעגלןתשםהניעולאימ;רים רז

ותהעגלמדביליעלהתחוקוהרוסים ·כיעינים,בכלייןלסן'רקואשריצרהולחם
 ~בראיהלךאשרהחילגבורלסס~לענסק.מנואהררךעליהםוימגרוההנה

 '~נהיההנאסףבראשוההולךהצבא,שריאיבהיהאחור,הנסינההסחבה
 1נקצתאשרדניעפערנהראתבלילה~לחהוא • IIהאדיריםאדיר JIפאלעאז

לומעלכלעלחואנעלההזהוהרברגליו,בהומןו.זגם ף~~וסקצתובקרחגחפה
זק,םז::אנשיהגביריםמפעליתנכלכסוהווסאיוועוים,גרוליםהיותרהחילשי~נ

שלחדיוםיעשריםבחסשהעירם-.יסירבריבספרי~~רםבאר itא'מעולס
ראזכרואשרנהרא,נעזיבערבהרשפתערצרפת·מחבההגיעהנאוועםבער

T -•• 

ןתםענר'זtתיעש~ Tלמולם,~חr:כיםהרוסיםאתהצרפתיםרכאותלנצ-ח,;ס~ף
קשרובחו~ץעוריצאואשרהקטנההפליטהיתרוהנה •ההואהבהראתלעבור

נהיכשסוזבין,איועדיעצוםותרבותסכנותארחי jההבסעברותעברומלחמה,
 •הריכיםבידישבינפלןהשערןהעבירןאשרףהמאמאנשיאישאלףעשר

חכעןפריצלליקרחרגביביוהנהרמצולותבתיךנפליךאששיםהאבממפראך .
ןשהתנג ·אשרבעתאחיהסיברגליהסוסיםבפרסיתנרמסייאשראדירים,במים

 .-מספריהםאיוכיאדם,לכינירעלאונה ,zלרא'לעביררעהיאתאישוידחקי
ר)יעוועבםנ~ 29ער j 26(מנערעזיבאסעברותאתענריר itא'אחרי,

;בהוחלמהלעכורתעןרצלחואשרנאפאלעאובטחנהצךפתיםאלףשסינהעירהיו
ריטים.פרקמסנהנשארלאכיערiכםיר 1רילו:ןהזאתהשאריתם·גלכה !iכןאחרי

תרבבי



-155 

אישהתאכלואיירופאחציההיא,במלחסהל~ד_עJכמ~ולשוונ{םסכלע.םרנכות
ושכולותאלזבנןתרבבות , Jהאףג:;ריובעתתרספפואשראחיועלואישבנועל

כבד,~בלוסדינהעירבכלררפיא,בארץהנןפליםכניהןיעלאנשיהןעלספרו
בש"שי •ואניהתאניהוחצרכפרבכלנםתרמורים,בכינהיופלךנוףוננל
אךא~ום,ריא-ד'חואצרפתכי.עםלכלנאפאלעאן ר~~דעצעבםערלחדש
 Iאתנתןכןאחריימיםשני •בלהות- iמתסהספחהדילנההבהמח

 ,הכנותלהכיופ~יזעיראללבוא רז:::~והואס~ר~ט;גידהחיריתרעלהש'טון
למלחסת-.חדשות

~ 

• D כצרפתהקיסריותהריסות
 .םחדשיממשלהסדריומוסדית

 • ' jנאפאלעאומפלתאשכנזבארץדן,רורמלחמת 1 •
התמוטםמדטברוסיא,הצרפתיםננפזאשר 'הנוראההסנפהאחרי § 733 •

עודזנייםנאפאלעאןכיאנמםהן •ארצה?רגאשרעדנאפאלעאזהקיםרכסא
קבר,ברוםואלהםחצבואשרהחילאנשימספדאתלים t;jלiכצרפתמבניתרומה

ירוזזזלתז Iזאבכלבכריתו,באמני.םעודהירהרהייןבוית'בעלינשיאינם
עסיכלכיהעמים,כלפביעלההtבחיסיםעדהטילאשרוחr-ויתדאיזגתוונשתה
·כ·ליבמלחזבה,גבור~לזלא~שה.ילודאדםנא~~לעאונםכיל~ע~rי.רא~ץ T ר~~
הראגםיתבלבלהעתיםותסזררתהזמןתהפוכותשו~תותחתיצלח,עלירגםי~~ר

 'ההיאבעתפרייסעובתהיתהנריםראשיתזזיז-.תסותהבניכלעללו~מדנכר
ימיםעליהנאפאלי~אוiךעסיסאשריב,רזלעולאתלשרכמעפרהתנערהאשר
בנפשםחרהיבוזבילנברריאחדיםאנשיםאםכי.וסגניו,הסלךראאך ;רבים

ובקנאתםסרידתםלארץהעזהבאהבתםכאלהרנציריתבדילותלעשותעוו
ראשון •צרפתקירסידתנגרתוהנעניםהבגשים_עזדםבנילאחיהםהגדילה
לחדשבשלשיםעידאשרקיזזרהגעבער~להיהההםררחואבשיחיללגבירי

.עםהנרית'במסררתריבואהצרפתיםבידיערד~ז;ימדף~~יו~ע.רדעצעסכער

הגעבע:::נםעזכרעצעטבער) 31 (הסחרתרכיום •הררסיםצכאשרשיטכיך

אלמחנהוע.םניונהצדפתצבאשרל ~בזזדק ~מאתך ~ענבם ~זכואל
פרייסען,:זכ:לישריההםהגבוריםמעשהעלרשמחה~הלהאייריפא •קרזזיחמנה-

םשפטם ש.~~נבריתובעלבנאפאלעאןבנדואשרעלבםהתאנףפרייסעזסלךאך
צךיקיםיצאר.ההםאךהגבררים •ט) 5(קךינסגעריהסלחינה_עםשופטילפני

' f קטןועךלסנדולהעםוכל ,ם~~~חm צרפתעדלאתסעליהםלפריקעוררו• 
בהז:יז:ייגרםויתנןצרפרג'םהמוןבהישבואשרהבירהליןרבאתהסלךעזב Tאו
הצרפתיםאשרלוירעםביעירפעסיווירם ,) 1813יאנואר 23ג IIתקעא II(ה

פגיהםאתויחל'עסובביאלדרבירשלחוסשםהם,סעט~ירקכתרנההיושבים
להתבדב .
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נוקשקלחסרההוהנ •פעברירא) 3 (ילרםרםתאצרם'"יושייצתאירת.נרב
בכלדסלדתםארץ-,מלחתרסאתI.lורחםייגרברונחירבםחארכאישירפהיסים

אושהוסכלותהעביותפסביבתייהםPזצןכיטארם,רככלנפםשיבכליכבם
החיים.באורל~דווישיבטעליהםל.בrול.עלריירכםתיבפאאעלאז,עליהםi:וד~יר

הערהאשרילש~ ~איןהתולרה,מספרי uלערים Uהרהלשרנרתהעסיםכלביו
ביסיםפרייסעוכגlםלמלסחהוגכורהעצה mיר .זנלרתיץראלאהבהרותלעיי
נריהבבריחאליהסס fר Qרקאאשרהרקיאהלרקאתשמרע,נtזםאךכי rההם

למיחהסלצתאנשקכליויחרגומקצה-העםכלהתאיששויתחנ~נים, iז:ייברית
!~בדתהורתם,וחרריאביהםי \t ~אתבוזכןרגעדייםבבי •וזוכיקיהםאייביהםעל

תלטיידקטל,רהרמימיעלנפשםלרחףיריהם~זttדחראתבניהםאת ~שפ;~
zדרום'בניפקן;תם,משרמתאתפקידיםתלמידם,אתעזכיימיריהסהפסרב~ת
ריכהגי Rר~נה, 'כסוויהזיקיתעניגיהםהדיכלימשרשםבתייליהאת t:ראהארץעם

םבעליוכאחךחעםבנימדלתהצבאכאנשיבםערכהייתיצכריהנית,יהרב
כחרבוחמשרתם~םואתמל~~~ם-~ליאתהםיחאשרהאדםהרעיבדיירמלאכת
רעם jזtרדע(;ערהברזל-דב V 'יחברתבשםהנקיבהנריבים.סרכתרהנית

להעררתעורהוסיפהס~רץ,,חדשבערישיניסרהאשרקרייעצס),אייזערנען
רקרל ;פעולתםעלרהררכבוילנח'י,בתקותםחנררבתיכילעלגבירהיוה

לכלהזכיותישררידjית,תת iפרייעסליושניהבטיחאשרשיל ~קמעירהרקרא
רמלדתםארץארהביכללבותתאt;ניאה'זבונותוהרתיתילכל םי~~~ ijIהעמים
לצאתשאתבירתיריהסאתויחזקושחמה,אורה;וגרpה,יהרדור,החופשראיהבי
 .•הפוגה-סבליהארצרת י~..עלכלרמציקיםיס Pרעם.יראיביהםלערחבב

פרירייפניאת~קשורביתםבעלירכל iפרייעםםרליירסיאקירס § 734 •
בריןתיהפיראבהלאהאראךו iנאפאעראאזיייוחםעהםםידילתתריךאירגיסט

אתוישביר,פבעל~ראתיחיהתואשרערסהלייטבר.ר.בהאשרצרפתקירסתא
ריר 1סבעריאתראצר,אתביררירתו· , iבנאפאעראיידבקריקםהרכיתלסכיפני
 'לשדהז~קעסןהיתה jכרעל •וםלהםחרקבביםרזעלהרלילהייתה"'יאנשיתאד

רחבה .- iנאפאלעאעםהכריתםלכילחרסארשהככדיתבםלסחותהםערכה
ועצט ,ביראצל )* ) Lutzen (ועצטל,אצלהחתייולאושראר,שידנrבבלסחרםת

) 20) (** (Bautzen ~,(, לחצוםהרביתמרכיצבארתעלהצרפתיםהתגברי"
אנש'פרייסעונערריבבילעצלההאשרבביהרריחאך~עדר,ביירערייררפםר
לדעתהצרתפיםרר.אתהאתוםדךר,חתתכסל,נפש.םלוםת;:זרעראשרהמלהמח

חיהלאאשרכבידוריחא~ץרוחהפרליסיס,בלביתרםרנגסrיםחרהשררהכי
רסט ~הבר ~ !TZהדש~tכקליצטעובמלחתמ •- ttנעיכמלתrממלפנים
~מי,בני ;Lלהערילראשיתחנרתאאףסזאתיבכלצהרפת;ם,בי"לןארשבפצעיר

ויסע

 1632שצ"כח"אכשתבארא''י'י MגיזפםנIכיחנאזקםעו,כראזיםןנחעירויפעצן, )*
 • 13,000יוויכיהןםםרl!שIכועע,נוהעלבייעצזפן )** • 3800יוויביחןםסופ
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 \1Iנאפאסרחסתאנשיהבריזומ'כיבו.דוסרתאותונםיחביאעסטררייךיקלסר"יסע

 2Sישריס-(מיתוימת~נעאנוש,יחילהוינעעיףפר~גלעירבהגיעואך •ועאן

נסהיהההן,המלחמיתכשתיחלי~סהוצעואשרהצרפתיםאלפיניו .יוני)
נאפאיעאןכעיכיסאדונחמדזזהוכה'הזזק'דיר.והאישק ~דירויערעעסב

.כפעםלו:רעהונפשולכו,אלנאפאלעאןהתעצבוכמותודתן,וענואמונתובנלל
האדסחייחליפיתרנרעלהנ~גההמחשבהלבנוכחדריהחננבההראשונה
אלז~ייהואנםכילר~ו~עיניינז:י~קחנ;השמש,תחתחלי~~~דדרכיותמורית

להכנידעיניו,הוסיפיר~םיתפאתגוגאןנןגץינתןחהן-אךוהתמוריתהחליפותצבא
לשיאמדרכיו,להשיכןעסטעררייךקיסר ל~.ע.\היה.לשואכבראשונהלביאת
אשרהמלחמהט R .,ץtניסילבןעללדברהנשיאנידרעטטiוסאתאליןשלח
שלוםולעשותכלחמותיואתלעזוביןלי), 12 (ההיאנעת·פראגכעיר,לאוריצאו
חשלוסדכריבכלויעטנג.יטאפובגובחהיאכיכצותו,א<שנהבריתסרכיעם

לנעליהןשע.לאףז-כמלואיבקשת;ברחבולכדאשרהארצי~סכללתת l~יםא
חמה,המלמנותחנריתאת;:דשניתוהבריתמלכיכי;נסבההיתהזאת •הראשונים

התחזקכיואף .-אויגופכ) 2 (הואגםמלחהמצרפתעלעסטעררייךהקדי'~יק~סר
הגדילההמחלמב~זורגל:~להידבזכזקתזנ~זחדן Mאויאפורנאפאלעאןעוד

כמזזר~ם R ~וכוהגםאויגוסט)בחדש 27עד 26(מןןזרע·דרעעלידאשרקמה
לכיאאמעריקאכארץכערנ~ד~טאפיעלאלכסנדרהקיסראותו ך~~אשראויבי

ער~טניבחדרי~ותז:ן~יתי Q ~איךעינוראתהכיהצרפתים,בצבאותוr.וס t:;,ל<
;בכלבונפשןעודכלסהמערכהאיתונשאןהצבאואנשיהמלחפה,ךח tqםווטי
מהרהעדכיההיא,במלחמה~צחונולפעילתזqכרנאפאלעאזראהלאזאת

ילאההואהנצחוןפריאת'ותבלענהאחריתבמלחמותעצןמןתתלאות~ז:יר~ה~
חשף , rדרעזרעבמלחמתהצליחאשרבעתכי ) 1 :קרכנהאלבאיכיני;ע

 ,) Katzbach (ך ~בצט ~Pכבמלחמת 'זררעןאת )*פרייסעןצכאשררע 5ילכ
צרפתבסחנה~תזכ ~ה fQ ~~-י ,)אןיגיטם 26 (שרעזיעובארץ )**ןי~הרשט~טט,

אשר

גריריםר 'Iהיהאשר.אביייאסטאקבעיי 1742תק"בח"אבשנתני'רב'יביע )"
 lחיזארעגריריראהשם •ייגעןעייאלשנחיארבןבהיותוואתושרחהעסעו-קאסעל,בחיל
דת.זבביו Mמשוכבניובלאביורצון.ולמרותהצבאעבורתלעבורויחשוקשוועדע~בחילאשי

נגרהראשונהכמלחמהאן '.שווערעןלמ'ןאשרההוזארעןמגרודיבאחרהצבאועבורת
גבורותויעשישרעריהםהיהכןאחריאשרפריסיםהוזארעןגדירכיריבשבחינ'קחIכרוסיא
חשףאזומניפרוסיא,מלןבצבאלעבירבייבעיהיאי'ההיאהגרירשרפיע'בי •מארכרילות

·tהראץבכלשמויצאביערנפלא,באיפןהצליחפנהאשריבבימשבי'גבירייהיעזיזייעתג
לעזורצבאגריריפריסיאמלןבשליח 1812תקע"כבשנתה"א •הגרי'יםהגכיריםאחרבשם
פיוסיארוחברת.עיריאןעמהם,ירואתבויבעינתןלארוסיא,אתבהציתםהצרפתיםאת

בןאזהיהכיאףההםדגבוריםמראשיאחרהואהיהאזמעליהם,הצרפתיםמוסרותאתובתק
ה"א:שנת •כזהכספר,באשיראורדפוסיארחזתאת'היציאימיכיישעובגכורותשנהשבעים
לאנפראותיויזכרככיריושםרעילמיהזההנפ'אדגבירהלןסעפטעמבערכ /Iבי 1819ט IIתקע

יריםיחבמקוםםחיועל , iבשלעזיעיריענהרקאטצבא,ן )**הימים.בלפרוסיאמJכייםישו
חיינריךההערצאגאת 1241אוא IIהבשנתהםאנגא'יפהבישםוואה'שטאט,נשםיגירע

 , •הצרפתיםתא 1813ג IIתקעא Hכשנתח-בליבערהכהושםמל,גכיטץ,
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 •כהלודהרחבןלפיררכ.עיבוחריהבמרחיאת~קר~ב~י,פרקרתתחתארס
בסלסחהבביריתירבכללרעםייאה'שטאטט.בישארבבירבשםאז~רריבייגער
הריסיםרת.רנכי ) Kulm) '41 (םי ~קאלצהעזהבסלתמה ) 2 ;דה.יארגדלרה

כועםד~םסעיי~בהבענער~לאזיבשביהייותקהצרפתי:עליררפ.יייםם
ללזנכיההיאהתשרעה •אייניסט)בחרש 30ער i 29(סצפרתבביריחיליאבשי

נבידתרוחידייעלהפרייסיםבדירישדיסטקלינבירתידיעלהיתההברית
 l:ידענע iרזt~בעערע-ניד)על E3כקידת-.זtסטערס~בו;תחתהריסים

פקוגתתתחבשדהבסעדכהכוראיתחרשעררידם-הפרסייםי~וי Qערש )**ץט 1'וו
יזtרינזtטעצתתאויפריעו ), 18t3סעפטעבםרע 6ג l/תקע(ה'א ) Biilow (ווזזל 1'ב
) Oudninot ( בונליעלולתיעציאשרונייאj יזP. vיךעלהכברה·בםלחםח ) 4 :יזז

I נבערלסעג ~הffff *(, iכריייסם ~פ:ךEמאךאנושיתכסותהצרתפיםנרוריאתה
~בארתע.ם jלשעזיעצבאיתהתחונוכוארחיאחדיםשמעית •טם) Uאןי 21 (

אצלהצרתפיםאתיירעלבעברייאתידרחנזקי~רק,וחאשרארחי iהצפי
 •אקטאבוע) 3 (בבגוריםבדןלrןםליוישע )*** ffברוענבטר ~וו

גם~ביתיחיליעשוכידבוריתלסכי ~pד.האלההדוניםאחרי §-735
אתעזבירייהייןרביתבעיל.בשיאיאןיבידס,בעודףתהיהוידםהםלח)נןת
ברסםרתבאה 1יעדבאינםררנ.ית,לסכילאייתבחריהאייחאראישנאפאעלאו
 •אטpאבער) s (יעדרביערעסטוערייךעםשליםעשיתהארחירח.םהכלכים
אלצאשררגדולהבבקעהיורנההבדית:hוכיצבאיתנבקצןאטקאבעריבתרש

פקירתתחתשסבאןעטםעדריירצבאותעצומה,לr+.םהםויתעתדולייפצינ,
בהםחלםום~יחננירלחיותהמשרההיהתבידיאשר·בבערכרצעראושהנשיא
ידע ~יקל ~בפקודתתזתשםעדםירויסיםצבאיתלהיוכתיה,יככלההיא

פקידתתחת iהפרייסעצבאיתבדלרי,סשריםעריד 1 ~סבעבעכי,לל ~ט
נאשיכלמרפסע,טט ~ד ttנבערםםלשתתחתשיערתויצבאיתר,ע 5.ילב

שםהיפיעכוארחי •למחטהילססדינשקנישקיאישאלףסואתשלשההס,חיל
 1א'שאלףאםתיסרקהייחליןאבישפסמרכיאדףנרמיי,צבאעםנאפאלעאז

רבדיהיאצבראתיי,לעהצמביאיםהצבארסייכלארשרייאזחדוהילעסתאך
mתנו:ם,רבמתיופלנוגדלןם~ה 1י~רעדתחרבבערכם~אדרתיסניואשר
התרבורןלארQביתסאשררבים .rצב~ו.רשיהייררב.יתמכליצבאיתלעארש
פנהיתאההצלחהתסירה ryהזאתנפעםכי~ספ •-לבבםומעדכינצעתםיחד

כפגנם-ר.נ.רפאיתתיי rnרבבחגלהתהפךהתאםץלשיאהסלחנה,באירננאפאיעאן
הכנירים .יחליןשריכסרבחולשארברבררתיו,רעםאויביי{יזהרעיס~שאר ס,';-פנ
פןסיראיי-איברםתםחם,אנישאתפסנ"הםלהדוךתםנירס,ותעצןומתבעיז

כפיםיום.יערבעןןיטץ,ארנסבעעןעו )** •בבעהעםויייעוכtכיוץבגר;כונרקן'ם, )~
 . jנופייסעIנסםארםאבנרלכפוכוגם ,ת":כ cהאגע' )*** •וIכייסועבראץפטאסרםא ",'בב

 •עלנענוהזrתפעזכוlכןןואטענבןרנ, )****
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הצבאושרילי rתפקידיוזתרקיויס ~ט ~יב ~פל, ~ב ~דק ~סא,רבוייבא
דת.עורד~צרופיםיסים.שלשההזאתבפעם,אויביהםלערוץכזבעצרולא

במרעיט-הראץ •~ט,~בער) 16.17.1 &(לייפציבאצלא'הההניראההרמחסה
ים jי iח-ורעמיסוקלותייהיהתרQטטישטתבלסצוקיוכלהתפלצו,שמיםעםידי

.::.מלחבת :tככיר'סיםכשטףשפטוגבוריםרמינחליובדך,ישלהתבומבולוברקים
ארחי- !ב~אעלאזלקירסיותעולםבקורתהיתהלייפציגעויר •הלזוע.~ים
המערכהשדהאתעזבמ'סיבו,ורבבותנאפאלעאןמצרחלליםאלפיכפלואשר
בארהבריתומרכימליי~ציג,יצאאtפקאבערלחדשערשיתבשעהאחור,וישב

עלטסער,בהרמערבתאתלדך,יסהצרפתיםבחפזוכאשרויהיבה,ויאחזובשעריה
רבהסיןזילתהנמצחים,בידיבשביהמלחהמאבשירמאתיםמהם-'~לףנפ'ו .

בוראיםבכמץו.ביסתמוספרל~מלהעליהםעיןשוםכסליאשרוחוליםפצרעים
ברגםדזuיאהלמחהמבעתה~רםאשרסקיוו ~ט ~ ~פוחרק,איןעד

עלסםערבהרבמצרלרתבפלמ~רש~ללןבשםויככדהובאפאלעאופיעלהמעולת
רילחצרםהצרפרג'םרחאירדפוהכריתולסכי •ויתסאריריםבמיםכאבןוי~לול
 }** ) Hanau (ברי ~הואצלרהיין,נרך,אל )*ערפירםפביעלצעדיהםלהחיש

הצרפתיםלפביהררךץת.רעסטעררייכיםבאייעריםבדרדיעםדעורעו ,חשרסרג
לרעת 'רירפיואת_ו~ראהפעםעורבאפאלעאןריך,גבערצואריהם-אזעלהנרדפים

יכ,עברתי •בפרשוחטארד 4ע j ~כיעד.~ר,:~ריבאזבילהחיזקחרברביראהמ
בסערתויירדפסמאד,בכל-אחנמהויתנםביראח,נ~;םבגנירהעליהםליעים
נאפאלעאו ;nחצלהאנןילמחמתידיעל .אטקאכער) 30.31נסותפו-(ייפיצם
 '.רהייוב,.ךרלאפר~בקפררטדרךלעביר tחסנרשאריתלפביהדרךאתלפתוח

מלתאלפביריג-רד~תןתחליאי Qqזאתברקבםבשאוההםרחבפלייטאך
הצרפתים:דםפת.ארחיהחפשיתבתביההםחילאבשייכ~י ~~רזuיאהשבה

יסדאשרןעל ~סטפעוותכלמםלקמהרהבשבתהלייפצינ,במלחכח
מבדויבשווייגההעךצ~גהעססעו,בשיאחקררפירסטבאפאלעאן,,

שבןמידם,יחםארצותאתבאפאלעאורקעאשרבנורבעדל ~מיההערצ~נ
רהייובעליוכריתהדסך,,בבית~רסזאכסעוסלךכובאשרבח/ממשלתםאל

ווירטעמ·ובשיאיבפך~בקפורט,הבדולחבשיאותראתעזבערבבל ~ד ~~~רח
אבשיאתייביאועטםוערייךעםהשליסיוהעםםעו·ד~ךםשט~דטב~דען,כערג,
ההםהבדוליםהדבריםכל •למרםחתיהםאתללחוםרבריתםלכידגליתחרחילם
תחתהצרפתיםעורהתחזקובה~םכרךגרקאחיו,אחראישםדר.הקללראריצאי

אתוישצי ,) 1814תקע'דא Iה/בת-:t '(מ~יחדשעד ) Do.voust (י~ייטספקוית
חכריתלסכימאתבפקדארקםעב ~יזבלך •ית Pכעלייישביהדמי
וכשליםו,געעויר ~באתמידווירקעו , 1באפאלעאבירהחזיקאשרעל

קיעל
 •טהיויבכ1עכסריבתיהישבהר."אהשעירערפירט, )*

 , iסייבר."עלקאסעלבבתפהאניי, )**
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מעשינהררסאיטריאבארץםנ . 1שויעדעמלךבידידזן,יאהראץבאה )*עליק
גביריתעשותואתרי(וייצעק~ניג),למלךמשנה 1ישעאי • jבאפאלעאידי

ארצהחותכיאליייךעסטעררייךבידיממשלתוארץאתעובבמלחמה,ר~ית
ידר,ממשלתא ,ב ~קס·~ט' .,אלשבפערדיכ~כדהנדילההערצאכבאייערו,
פעלבעארק •כרנאשוכהברימאכבודרכסאאלשבהשבעייפיוסוהפאפסט
בועםנרפראשרהריכביםשראטרסרביריכביריס'לאימ~םעודבשארה

 •jןסטעררייךקיסראלייתחברגיסר iנאפאלעאסאת.
 :Sבפר~בקצבאיתיהםישריסגניהםעםיחדונועדוהרביתומלכי § 736 ,

הארצותעלזqעהממשלת ~מ'צפונותיהם,עלולהתיעץסודזיק Iלהמפורט
הפעםעודשלחןכוואחריו,טיישהשרהיהדה,יאהמכשלהוראשלכדו,אשר
אםחרבעליועוריכיפולאכיויבטיחרהונאפאלעאואלואמתשלוםדרבי
הכרית,מלכיראןכא·זt,ראך •רהייוכהרעדרקצרפתגבולאתלדייחיבישפיק

הפעםעודלבסית i ~ךiועימדחדשיםחילאנשיתרומתעודסלים lבאפאלעאכי
כחרבולצאתרהיין uכדאתלעברריחדנוסדואזבמלחמה,והצלחתוגבורתואת
עםבערילבעברהשנהראש.כליל ) 1814 "י~נראר 1תקעידא l/(הצרפתעל

ק~בלענץ,וביומ~נהייםכיןשוניםבמקומותהרהייומערבותאתשלעזיעןנדודי
אלונסוע j1קלויסעשווייץררךעברז:זראזqההמחכהעם\שיי~רצענכערנ-

ןיזזליכפקודתתתחפרייסעזסבבישניהוחמנהמזרחי;ר.,דרימיתלפאתצרפת
כבררןאלשכההיאהארץו~~יזןסעליה,צרפתעולייפרקוה~לל~נדארצהבאה

שיו~רצענבערגצבאותעםער 5בליצבאותנפגשוק~מפ~גנעב~פתהראשין,
ושוי~ר~בליבערנלחצוכייעןאך •ויגצחוםעבבעכריאצל~צרפתים ,אתיינו

ק~פ~גבעארץאותםכשאהלאכיאחיו,עמלאישהפעםעודלהפרד'צענכ·ךג,ג
נהרחוףלראךוכליבערזייבע,לבדייחילועםנסעשווארצענכערגיחדו,ל~בת
תNדאשרשלעזיעןחמנהאתויךכאפאלעאזערגבורהרוחצלחהכןעלס~נע,

יאצלשזזט~~מ~נטמיראיל**)פערבואר),(אצל 10-14 (רכותפעמיםבליבעריד
הראשיתהמחנהעלכ.ע.זיהתנפלכןאחרי •ארחרלשיכוילחצם ) ...... *טהיז.tרי)

 :sפעכ reau ~ 18) (**** (Mont (מ~כטער~האצלוינצהחגרוהלמכהאותהגםייך

ההןהגכורות .)** ... **ער~~שעריאלאחורנסינהאשרערארתיהוירדוףרואר),
לבא~אזנקלהיהאשרעדהבריתמרכילכבחרריירריכאפאעלאז,עשהאשר

אךאםכבראשינהכצרפתמלכיתןכסאאתולכונןשליםעהמםלעשותפאלעאן
כיבראותיהיאאך •םשפטנלילכראשרהארצותמןידולהשיכהתרצה

ק~לינקיר~בידינםהברית,מל;פיזבאתלשאולהקשהיפכה,אשרככלדרכיויחילי
מלאבו

אשר(אסטזעע),הקךםוב~יםעל 1האישטיינהערצאגטהיםעיר ,) KieI (קיע' )*
 ,שייםבריתררעבעמארקעבגלאבר , 1שורערעמלכינהוכתי 1814תקע"רח"אבשנת

 Iיטיארשאחטא )*** •מארבעבגיירצרפתכארץעיר ,)(מאבגמיראר,מאנטמיראיי )**

מאנטעראה, c **·· . 1ראפאבטעחחכםמ~ריתמקיםצרפתנארץאיסבענגייימארבעע'נר"
 •וייבעבר"עלקאמפאגנעכבפתלפניםרנ.יחרעיר ) Troyes ( )***** • עגר.!.';בגויל
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) Kaulaincourt ( לשניבשמעואידייווכ'ורבוריס,נכוניסדכריסשיחיאמ'אכו
אשרעדכיניהס jוהתםהמשאימינמשנןכזע'יהרב,ו'אלזריתייויהייפנים

אצ'העיפיםהצרפתיםתאייךשבאה,תכלית jבאפא'עאשינאכלינער,התקומם
מש'יחהכריתמ'כיחו,ייאזמ~רץ), • 7 • 9 ()גב~ל( j ~~יןאצ'עבב ~ ~קר
מ'דהיהצורדיייראשכסאו,לארץל~כרייחליטו jנאפאלעאאלדכריםעוד

ממפ'תכיכאמרומפלתן,אתןלהחישלמהרהבריתבמלכיהאיץרהאעננלאנד,
 20.21 (~דקיסאצלןהמלחמהרכש-.אידיןפאמלכיכ'ירדןהזההנןראהארי

ייכלןלאהעיפיסחייואנשיכי jבאפא'עאלעיניהדכיחה~בע,בהרע'םז!רץ)
ברן'כעמוויונצכיםוגבורהכחהמ'איםוהעצןמיםהרכיםאויכיולפבינ?מיר
ובכליעשה,איכהידעו'אהסעפיסשתיעלויפחסרכדד h, iכעלחבשת,חומדת
להכקיעההבריתמלכיהתפרצואשרכעתכפאריזבאפאלעאזהיהי~זתא

חכתמןוכרוחהבטייהבזרוערמיצתםאתלעצורידןלא'עידהיתהאזאליהם,
 iכיאשדכארצותויעבןרהנירהמעיררחוקאזהיההראאךהנפלאה,וננורתו

נעיכריו,היתהיזאתמאחוריהם,הנריתמלכיעליתזינפ'ויתנכלומז:זע',רהייז
נעידאךהגדןלה,חדנןלפניאיתןדרדההןנארציתלעשותרגדי'אמנםאףכי

חומיתאתהבריתמלכרהרעישוות, Iחוו'נארצורגחילאלמחי'הרלךהוא
מ~רמ~נט,התיצכלשוא •לפניהםיעמרדמיואין~נטחהעןזויררידןפאריז

הםכימז!רץ) 25 (הבריתמ'כילפניכמוהםצנאיתשרייעידם~רטיערן
רחכפליטיננוריהםושאריתשונות,במלחרמתאותםהנ~חילםאנשירנבכית

אתללכודהבריתמ'כיהצליחומעטיםיסיםאחריפאביז,לעירלמומפלטחשן
יןפףראהאזפניסה,העירכשעדילהתפרץהכוויעמדןןמבואיה,פאריזרגמשי

עירעלהרעהכלתהכיהעיר,על i ~ך:.ל lנאפאלעאיךד j ~~ז::אשרכאנאפארט,
אתויקחומ~רמ~נט,מ~רטיערכיריפקידתןמשמרתאתויתווימהרהכירה,.

לכל ) Blois (כל~~לעירויכיאסכיתיכניכלואתנאפאלעאזאשתלואיזערמים
הברית,מלכילפנילעמורחילעצרויאומ~רטיערצר,ומ~רמ~בטכידישכייפלו

פא::כשעריההסהמלכיםכאוואז ,)מ~רץ 31 (הכירהפאריזאתכיוסויפנירן
שריסוישיומשעה,לפיתנוכהמלוכהויעשורהוד,וכנצחנדילהתכפראתריז

השריםראש •לאורצרפתמשפטצאיאשרעדכעםיעצריאשרושופטים
למוריםלשווכעלהיהוהוא ') Talleyrand (ט~לייר~ברהיהההםוהשופטים
ארםבניבכליתעלומותבכללורניריו(דיפלאמ~ט),הסדינהכהליכות
צרפתמלכיבורבאזננילטותנועשהפעלזהוככחוומזמה,~דהםוחתכילות
נאפא::אתולהדיחהמלוכה,משפטלהםכיכנם,~לאותםלהשיכדך,אשונים

לו-.יאתהלאאשרהסלוכהכתראתידכחוזקחמסהואכימש~תו, lלעא

~ 

 •רך,אשונההמלוכהותשובתנאפאלעאזארחית 2 •
אשרירירין,ועםלויחגכוריעם lנאפאלעאבעצרוכהכה iני §'737

 ~ה'כ
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אבדויהי ,)* ) FoDtainebleau (פזtנטאנעכל~כעירריום,סיוסוחסירחרודהלכו
 :;:ר~םכוכגדכיה'ltוםועהאליוכואעדכסיס,הקנהכנועבקרבונעוריחועצות
אךאםמלכיתןכסאאתלעזוכארסברפאזהכרית,סרכיאלירוויתומזtנט
תבליאיוערסיםלוילדהאשר~ניכידהמלוכהאתלתתחנויתמלכייאותו
אדית~קילושמעויראאכולאחבויתמלכיאד •~פריל) 4 (עסטעררייךקירס
אשרהמעשהיאתבהלכו·יאשרהדרךאתלפניהםית :rלמצרקהלי Iאיכיבכי,

אךמלחמהןכהם,נ.!שיתלהופיףאםכי jלנאפארעאאיפוא'נשארולא~עשר,
הנאמניםואוהכיו'ידידיואשרההיארעהכעתזאתלעשותידוקצרהקציר

גבירתיראשיתכמוהםוצכאותשריועוראודינאטנייא,בערטיער,ונםעזכוהו,

בצרפת-.ןרחהאשרהחרשההשמשפניר iכאלאורוילכוכובנרוימינוריר
!ו:זתד,ם lהכרית,סלכ~עליר~~לוא'ltורככללעשותנאפאלעאזהקירסז:זJרו~סאז
עטרתמעליוולהפירסלכיתוכסאתאלעזוכככתבאליושלחואשרהפקודהעל

 ~נביר~יללארץ~~דע !שחרכןהיללסשמיםנפלנפלאפריל)-. 7 (ראשר
 'איאתלרנתנרחבריתומלכי • 1-ידותחתומלכיםגייםהדרדמלחסהראכיר

 "ב~צבו Rלשנהוארתתוש~יה,ממשלהעליהעילםלעשית ~~~אל· )** ~כלע
סגדוריאישמאותארבע~ן.ןדלקחתש~לתואתלובתנוגםפר~נקו' jסירריא
 ת~~~אשתילואיזעילרסיםגלותןובארץתסיראתולהיותחנאמניםגבוריו

את lבאפאלעאאליןקבץאפריללחרש.בעשריםבחלהלאז:יזתפ~רס~נשיאות
 ,פ~נטאיבעבל~,בעיראשרחיכרובחצרכמרעכותויציכםצבאות'וגבוריבםרח
הרגליסאתב:~קללץזי;סעליחם~~כרבטרםונרמציםע~ביםדברי~Jכםוירבר
החיל.גבורימלחרמתיובכ'חנפלאותרגבורותייביראותיועז~זעדיחיואשר
ונאפא:;עין, '"1ובריבעולבבאנחותtךע.י'ושילי~שרקהצבאני I 'ןן':,~;ע 9jבבמיגן
הגיעס~ילחרשובארבעחגלותו,~יאלגו'יםבראשלצאתמעליהםבפררלעאו
 2U (לאור 1אשןזהראריIכםלושיצאמעטיםיסיםאחריעלב~.חוףאל

פיעלמלחסה.רסןבנפשםעיפהאשראיירופאעסיכללבבלשחמתסאי)
סזונהפרריצרפת,עללמלךעשרהבסשהייבודו ~היהההואה'ט-'ים

 .ח"אבשנתהיחכאשרלקרתמןשכצרתפארץונבילבארץ,נעשושים iח
ת;קיב

 ,הרסביבגדןלויערמפוארמ'ךהיב'ד-בהבצרפת,זעהנעבנייי Iפאנטגענעביאה )*
מרתאיטריא.ןןןףבקרבתטאסקאגאנשיאממשיתת Mרת.יכןזביסאי Iעלכא )**

עי •קאפאנארג.ביהרה.ריבראשס Iביןפגייכסיןגבעיתהריס Iוחציפרסאןתשכעארצן
ינעםי,טיכהאיירןככאים,זיתים Iאדרתנפגיוירני,הס Iוכיסכשזביםזבטעיהאלהחחרים
נהן Iחזחכאירג.דוייתהערים •רברייבנקעהיוצאיסר tcמאיוומעיניתיפירה,שנההאדמה
ייושכיה Iנשגכתיף Iחזקמכצר Iהיס iישיעיהראשןנהיאנגא.ופארטאפערראיאiכארטיא
יהביאמיםצנורבהנעשחובמציתו I jנאפאיעאמשכוסקיםהיהוכה Iאישאיפיםכארבעת

עירחיא:'אנגאפארטאיעיר •גשזביסמייישכיחשתיכואיטרםכי Iתוכהאלחייסמיס
 Iההןחעריםזיית •ןשמןבייןימסחיראנייתחי:ןולה Iאלפיםשכייושכיהמספר Iבצירח

שביגם Iינפיאהגדיהרמערהיאציו Iמארצ'אנאכשםהבקראאחדכפרעיבאבאינזבצא
חהנגביאירמשייכ'מעטמתייישכירם.יויסטאיוםאנטעפאימאיאלאישמיתםקטניסאייס
 •מחיתםדניסוציד
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אתריעזכרבפאריזכןארחייצאיצכארתיהםעםחרכיתרסלכי ,) 1792 (תקנ"כ
צפונרתעלררהתיעץסודשםלהז:;תיקרריולקריתלכואז;יד~ !3בדנ:יצרפתארס#ו

 •ארצותיהככ-לדרכהרהליכרתאיירופ~
עינירפמליאכאדנעלההיהרויו,כעיר(ק~בגרעפ)הסועצהסוד § 738 .

סדיבהיאנשייאפרתיםבכיכיםבשיאיס,רוזנים,מלכים,קירסים,רראיר,כי
נצחראשרי~זםב~צחםריעלצווישחטרשםבאו~קכצוולשוועםמכלם~ללים
 •סמלכרתיהורםע;שוכ.ח pממארץהמרגיזהנערץהגכורעלידםהעיזויאשר

f הררתם.הורויפעת?אדונו:ר~ס י~~~האדיריםסלכיהכלוחכדתאיירופאכלכוד
רקליפיושחסה,משתהיסיהרואיס,בפשותלהרהיכשגכבבאיפואוהופיעי
lלנמםלככיסשכיותהiומרהשכיותכלעםארסכניתענוטתוכלושרותשריס

פדריםר ?;Iדי..הוא~קללאכי.אפסתכלי l ~..קככלם ,Wלהסויעשואז 'הופיער
ושחמהמשתהוכיסי !רתכלארץכרחכיצריקיםימשפטלםישריםוחקיםחרשים'

וכלירם,בעיצםפרצוהשוב·ם~מאיייהםריחם,בעיםהלככותרגשיהתעורדו  :ז . \- ••-:--

ר~הי-חגיש 1ריב Rהאשראת הד!-; lבעיניי,והישרחטובאתככ l ~ R~ז:וראחד

זכי~אשרעדבז;בםניססיימצהריבורגשיההם,התכלאדירילבבלק J;1וככו'
מעשהאתר~ 4י~ 1 'אחיהועלאיש'חתמםכשאתצאפןאייריפאי Q ..עכלויגזי

עדבועצוההםהאדיריטהמלכיםהנהכילמענהי-.עידיצאנטרםהשלום
 .המלכיםאת ם~~~רולהשיבהמלוכהלמשפטיוסותיתעצעוז hלריחדילבמהרה
משפטיכראתולהריס~ית !t:ל:כנםהיר~בזכזיגןםכסאיתיהםה~רד~אשר

iJ ~~ Q ~אך .לעולםלכערעודיעלוולכל~;זקד~ולכליזכרולברהחפשיות .יו
אשרוהארצות~~~דות ijהארצותחלוקתדכרעלמשפטםלרחיץמחלוכאשר

~עדלהםלם wלהבריתלמלכיהכפףון.fן~אדותעלבםוריזבים,מלכיםרהואין
דיחהתעוררהאזההו,הנדרליתהמלחומתכיסיאליהםרגיעאשרהגרולהנזק

לכבבקרככאלהרכיתועידככודואהבת(איינעבנוטץ)בצעאהכתק.נאה,
אתלזככר.צדקז:.שפטלהשגוה~ררשריוכלפרייסעוסלך •ההם-האדירים
תתחפאלעוממלתנכלת~תוכיכקשהיריפיאפרייפעו,סמלכתאלז~קסעו

לסליכהעור~לחולאפאלעו_עםכיבדרביה,מאד~רקהמםשלהת-יהיא
מישירבט ttlחתתלהירתאםכילהםטיכואיןכראצם,גדילות·פרעותייפריעי
לדתגאבוולאהאדיריםירתן~ש~האלההדרביםארותעלאךרוסיא-.כקיסר

מלחסהז:יפרןץאשרהעתקרבההנראהולפי , 1פרייסעומלךרוסיאקיסראלירם
במעמדצבאותיהםאתהעמידוההםהעוצמיםהמלכיםכיבאייררפא,חדשה

משפטיעלהצרפתיםהליני~שרהנדרלההתלינהנםההםהדבריםהמלחסה-.
נאפאלעאובלכתקיהסע.יר~לאיר, 'הי'חלודוייגהמרךהיגזיאאשרהמליכה
חרגיוסנניןשריורכלההואלודוויגהסלךכילאיתנר-.לשובמ.זמותויחשןב

רעד~~וךהלאאשרשיםהאג 'כלאתזב~היתכרכרתתכאףלרדיףתמניהםבעיז
תא •נאפארעאוהקלםרימיוזכר ) i(רערר~ליצי~ה~טיםימל,!כרלבבםמלרח

טיטפת
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סלרכתשרי •ל~נהת P~זפי~רזב.'ךיר Qtjצהביעםוששהרעתהעםפי~~
~רשוםכםרלגבליםהי~ניםהאפרתיםתא~זוהונלךביעניחוסצאיאשרחרשים

 iההערצ~גינשסעיסבר,ראוש ~~טר~~ףאשררוניהמלכרתבחצרזכtב~~וכ
(רעור~לוצי~נסס~נ:=:חש,ניסכלעלתפניםרעליראשחתסלהחסלאה~נ~לעס~#
בבדא Qחסלךהריח 1(ב~רע) iנפאאלעאברברי \צאת •תבוכושיררתנער)'

להםרירשםשירייץסילריאחריםאנשים'הקיםרתחתירס.ערר,הצבאאנשיבקהל
 iא Vנפאאלהנחססנשראראשרהחיליםשיראת •רברעקכברלרשוכ
 iר 1'בל?בורתא •לחםנתםפרסחצילהםייקצרבמסצכםייריססרבשה,לודבה

דr:והילעפרעדהסלך~ח i1 ,אלעאו Sבאיסראשר )ו~'~וד .t(ערלודו,ביד ~ה ,
 jסיליאשניאתנ:.יQתידר t. ~~ rז.םבלייבנים 3tלבזיייוהבדיררןהכבידאיתית
 ,?lרסערייריביאחברית,סלכיליקצכיארשנאפאעראוהקירסא,חרתפראבק
רחסדחומצאן ) l(עסירב~נזפערהסברחיםלערים) p (הכהנים"בר •רבהירהע

עלאכפונו;הכבירהראשיול:בידםלשרבהתאסצוכיעדשריר,רבעיניבעיניר
 •הראשרניםכבי.tכיםדייביםחססיםוכלומעשרותר~ומדתלהםלתתהארץעם
עודייתאווהליכותיי,יעלהחרשום.לךעל.~ר.ןנן 1הצרפתיםהתלרננו 'כוועל

בגש~בלבםתאיתנרלהעורויתרבארצם,חדשרתיח;יפיתלתסרררתתארחהפעם
~שביאשרהראצ~ת;ורלרםייםתלארצםצרפתיליריחילאבשיאל~יםסאה
ויערררןויערירהה,םהיסיםעדבתיכםהייאשרהבמצריםמןיגםבסרחהס,םש

נתסיעלרייכיבםאשרע.זםבאיולבאפארעאזהאהבהאתהעםבניבלבב
 , ( , •ןהתהרחכחכיר

בנורכלהיחילודרייבחסןלע.נתאשרתאבאפאראעוכשסרעויחי § 739 •
רהרבסחיםרהשיבהמסשלהלבבאתישכיעררלרוכהררעהצרפתים,עלביתר
פרשע,השרדבריחאבשסעינםישר,בנעסלקלכי Tאשרבנללבכסיהםאת

אגרותיהםאלייהרםיציםירירייישרא ) Leu (יליסזפ'ההעצרזcביזם~רעט,ר~ייטס,
חתדשהמלךעלסליניםמקצההעםכלכיהרדיערהו-אשרהפרבה,בליתסיד
איליחצלחתראתהפעםעירחסיתעוזבנפשיר"חיבאזאסר,עזהתלינה
היםיירדייסחרכבתחלה,סלכיתינביריאלרייתאללרשבליסיביעירתעוסר
צרתפחרףעדייביעצעןת~ס?ירסריאנשידעםאיש~רתשלשעםבאביה

אלובוזבצים~כסיםדרביםשלחיסשם ,) r 1815מ~ר 1תקעיה(ה"אהדררזבית
סקןםבכלהתביססהמעטים.ביסיםכרבאשינהילגםכיליתם-אתו t ~ Rהצרתפים
ל~לr.ים ~ח"אשרהחיל;אבשיקרםכביסיהצבעיםוששתבעלתהטו~~

;אזרחיזיהקיסר.יחי :נפשםברעיצותרירקאךברוריםנדודיס~ליובפלובי,
רח.יליסרשןל~בער~~'זtהרעירם,שערילפניזפרח )*נועבזtנ;ע

קטןערדלסברולהעםכלעל •מ~רץ) 7 (בירךאשרתמצבאבשלאתאריןהביא
צלהח

בעךר.."ביהטאר,ןנcחדהפןויהנבעקהאירתעגרייערבציהרעיר Iרגעבאברע ).. "
 , •גרילנקזרניתנדויננהחהקזצמידהיהנ.יוי,אר~וש:דוי aClילwי
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 •יהןדן~צדחייסיהקיסרהצלתחיסי'הראשיניtנ,ככיסיםןחדיהעוזריחצלתה
בחבליהסלחמהשיאבלבותאתאליולסשיך iיי~יעיר ~tזארטמרך,ישיא

הקיראיםקילותא'פיבאזניןרעמיכירגלוכףאשרררכהסקוםבכלכיאחכה,
להביאהתמכרםעrםזהאשריאיבגםכייבראיתן'יי,הקיסר.יחי :יבבבצהרת

רפןאזכבתחרה,ל~בריהקיסראלבפללפאריז,ים pבאזיאםיראו,באפאלעאת
להיחשםפ~ריזשניתבירבאוביתבניברחרואזזבר,ריחעודקמהיראידיו

עםהי"חלודיייגהפלך ,ראשםערהתסחרללוסערסי~הרוחיספבלרמספלם
 l#ןנאמז:רץ), 20 ~ )*עבטנבעירמשדנר~םהנאמנים,מאיחביואחדיםאנשים

~רחאשרבצרפתחדשיםסנניםוישם~לכותוהיכלאלשניתשב!נאלעאו
 ,כשםהנקוביםהארחוניםנאפאלעאזמסשלתימיהחלי.ובכובוחד~קיםפידידיי
איירופאאתלהרעישהתחוללוחדשדתמרתמרתוסעריתהיסיס, ת~~ 'פסשלת

בוים tpהיםיירי rtר'קדםןכביטיבפאריז ~ב'(קר~נס)~ר 1;1.~גכיהפעםעוד
רגשותאתלשניאעודחדרראבאפ~רעאוכבראשונה-אךעבריםבכלבשמעו

כסאאתלהשיבעזזבכל-ייחתורתפעמם,אשרהדרוררוחאתולדכאהעםבני
יהפרתסים.האפררג'םמלכיתיב'זl-רי~כה~ ll~להראשןןהידויפעתלתפארתס'כותו
סדו,נם .~~מדיק Qילבללול~טכהוירג'צ-בולהעםרוחסדרתהיההזהיהדבר

העםלבמשאלית~לאולאיובי), ~(לאירהקיסרהן~יאאשרהחדשיםהממשלה
 •נפשםותארת

סיד,להתסיקביייזעידהברית,הנ~צריםלמרכיזאת 'בהשמעויחי § 7 40 •
עלהנשקפתהחרשההרעהמפני:פrכן.ן~וירנזן , iנאפארעאע'באפםעשועלה

אייריפאאתיהצילאחתאנדהעשינםביניהס,ש'וםויעשייימהרואייריפא,
~רחלבלעפטעררייךוקיםרריסי~קיסרלבבאתהיהבתחלהוהנה •רםעתה

בפאריזהרציאואשרהשלרםאפנירכלהתרצהאשראחרימכפאןנאפאלעאז
ויחשבןאיירופא,שרוםאתלהפריע.עידיופיףלאכינאטנהריבטיחלאירה

אך •~נדנידהמריכהאתיתתארמלכותוכסאאללשרבצדקהלוישכילמשפט
-הםהםה~סהרים~ובסעשיובפחזותיט ~סור 'יהרביםבנדליוד נ'~יירל ~ט

רבותתאנ~ Q;l(לעניטיסיטזtט)הםריכהירושתמשפטאתהפעםערדיסדו
מלכותדברהיציאוהכריתומרכיםש~תו-. 1נאפארעאתאלהדיחאיירופאמלכי

העמים,כרלשונא ב~;ל'~(א~זירפ~ט~ר),המליכה~זרניזרנאפאלעאןכימרפניהם
וסיראטיהרנהו-.סיצאידכ'חנינה,כללותהילראחש,ןבליי-דדףדיחינחרם

 .עדאךאיטליא,למרוב~שנהוילחםהכריתמלכי 'אלההםהיסיםלפניהחתרב
סהרה

ותערותשעלועןנחרעלנערג\עזכארץגוורחע\רח~רפתים)ןכפי(גאנרכעבט )*
שריסגמאותמשלשוייתראייס,ועשריםיחסשחאותחתנתרבחאשרתניכחועבריתונית
בימ" •חחמישיקאר'הסלינילרהזאתבעיראשרחישנהבסצירה •רזן,סהאייםתאיחנרו
ומסופצרתפעללהמלםתהיצאחלכרחחיאכיערסאראוניםירנתעםרבת\עכב!םהיהתהניבים
 ,הי,אהיוםנערסלחסה,וסלימריחי'גבירי 140,808נערןמאריעציםרכחיהחילהאבשי
 127,000יןבשיהימספריטיבים,וגרי'יםרביסהמעשהחרישתכתיעםחמסחיריכחתתלהעיר

 •רתכנה(איביייערזיטאט)גחסהמדרשביתגםאיש.
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דעיט,ותסיםלכישרח~חכי tjאלעא :Jבנא~כד"אtברח~כדעיו~חםtןבדסך,ח
הבויתמרכיאתעזבנדולתו,עיןבתפאותבלותן~י t; jנאפא'עאשבכיזכשמרע
ר~מהו{חפזיהייכלנאפאלעאזבוiבע.ידלשיא •כבואשינה iא yלנאפאלןיתחכו

הוז~ם ם~י:rשמעכקוללאהיאכידבר,יל e ~איךיראהאשרעריסכהוקכמעשהי,
~לץ ijלאיטל~א י~..עריתאתויעיררעסטעררייהעלחרבריקוארימחרכזח,

 ~ננטיעל ~טכסלחסתאך •רח.רתםוכעדובוילדתםאוצםכעדו'ה'חםחרשים
~ J ההעסטרייכיםיפניף)H ורה,יכינפזויחילראנשי ,) 1815מ~י 2.3 •תקע";;א

אלהעסטעווייכיםכארהדורטית,צופתא'לבורחפעמיוסחישהיאיבעיר
 •כבתחלחכנראלרישיכוחודנ ~נרדיעiכיהמליכהאית'~י'שיביהביוהעיוי
רביםיסיםובדנעמיראטהיהרי~טערל~, 'כסלחתסנאפאלעאז~גףאשואחוי

 •ביוב~ןביתסלכיכניי?דויספניסנגדלותלואיםהי,יחיייהדויסית,כצופת
שםיעירריי'~י~:פויאגסעסשם~רסיקא, Pאלכשלי~לביאהצליחואחוינה

אתואשוסספרי~יהיא.אךiכערדיב~נדעלקשויקשיוהעםבניורחאת
עשרכחסשהכי .הסיתאתעליוהביאנםמוסתי,ונבצרהפעורינ~נרכידבפ'ר

יריושריו'המ'דםשפטפיוע'לטבח,מוראטים 5 ~~'ח~כלאקטאכעויחדש
ונכיר~לiכקםנברארחיתחיתהזאת •פיצצ~כעירייתסרסתכדיריחמיויםכי

סשפלהתבשאיהציחתיגבורתיכרוחאשוהזההנעלההאישת Q!כהכזהסלחמה
צביאיטליאכארץהמרוכהכסאעלארחים-וישב~רוזבערבזהיהזבצכו-כי

ייתסהמות,יקראתה'ךמשכילכנכור •אייררפאגארזרתפארת'המסרכיתלכר
 , •וחכתסרנבורתרלגרלכיארתלבביסניחתנכיווביח

רהררדנאפאלע~זעיזנארן~שבראלסיראט,הרעה;כלתהוכטרם § 741 .
סילליאוסחצייותרסספרםאשווניראגדילחילשלחרהכריתסלכיכי •פלאים

הסרכים~באותכרנסעיבטרםאך •הסררכהכתרל rגי.כנאפאלעאולr.ים ryל
;הרואשדהחייאבשיעםרילךפניהם,את lבאפאלעאק.דםלמסעיהס,ההם
ונדיריכליכערגדודיעםסלחמהלהתגריתהש!?להארציתאלערבים,מכלאליי

הפרייסיםאת_יכני"$.ךז:נהחצרפתיםדרךהיתחהמלחהסכראשית •יי~לליננט~ז
אייביווח,לפביכקשריפיצרםירני) Ligny) (16 (גניילאצלכארירתהנרחמים

אשרסר~רעבט ~קרראצל )*ייעלליגנט~ז~באיתאתיירעוזאו;:זrי~זר
רכיםרעןדה~נ~ווער~גיםה~ו,ל~נרים,עננל~נךיםשינים,~~יםמתעריכותחנרי

קיו~טרע:::רכסלחתסחפרייסיס,צבא~רכליכערנפצעיננילכמלחתמנl~ים,
הצרפתיםחרבלפיסכרוינשןןייגויילהעלםהערצ~גהאבירחנבירנפלכר~ס
סלכיצכאיתכלכר~לחסיאי~ררהניראהגדולביוםנם •קטלשדהרסיםיעל

הבריח

 Iראנרבאיררובגאבקאסרטעבעיר i9 ~ 17תקכ"טא /Iהשבתבבוררויע'ינגטא/השר )*

נשםנארץיצאושמו Iרו U'רבראץבזנרחמהבמערכהגדורותעשה 1797תקב"זה"אןנשבת
ובצחיגבורתירזכרכבודמצבתהעיראבשי,.צינןקאלקוטאכעירהזנהלייס/רג.בוריםאחד

ומאזטערליבג, rt '.ריוטאאל.ףחמירה Iאשרירקהרתבשילוהגשייגםההיאבמרחמההגדיר
 •ערבגלאנרגרילותו.תשיעותיג-צןן;ותג:ורןתויעשחילאלחסילהיךזהלאח
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מהמרחםrדיצאסי ?~כrכינברסיעודנודעלאאזגם , jנאפאלעאעםהברית
ואונםכחםכלחנרי~רםכי ?ראשיעלוידיי .,יצאומירסהבידההיאהנוראה
אשרבעתירק"הסע.פים,שתיעל~סחוןחוהנצבגבורים,ש.םרהםלעשרת
ר.שהאשרובעתtדק~ים,ירעללינגט~זלחיר.~זרהל::יחישיפיםהפריחצליחו

משדהרחוקייהי jבאפאלעאכפקודתכערילבאחריףרר ), Grouchy (ישירג
יהניראחהנדירהכמרחמהכי ! ה?.לדr'~פתגביריתביסתתהיה~זרקהמלחסה,
מלחמתהאשכנזים)יכניה(כאשראי· ,)* ) Waterlo (ו~פערר~ tםלחמת

יהענגלאנ~יפיםהפריהתנברייוני) D(Belle-Alliance) (18בארליאעללעב
 •השט'םריחותלארכעויפיצוםבצחת ה~~כ~כ~םד~לעב~פ~נ~יריעלריס
ביוםרח;בלחלליtנספר!איוההיאך~ח.חמותלבסחרבגזכר IJהיהונוראאייס
ופבאtבבשםההיאהסרחםחאתי~ניהצרפתים !ה~י~ןה i."ק.ואיןההוא Jהועם
סערתהתחוללההחואז:יסקוםמריםעלכייען ') Jean ~ nt s ~ M . (ן ~עים 1/ם

 :::כס ~ pהנענער~לבפיכןאחריהצרפתים iס ryאשרוהדנרים I~זרגיתז.כהז iרהמ.
ההםהדברים fI !ע~ ~ד~לאאך~פלז )ג~רדעדיא(צרפתי jו;.נו I :רמלאנענ ~ד

 q:י~~ו;ן ן:j!~ביסיהאחרוניםגכרדיהי Jש~ר~ל,ואשרהאחרווד iJfבצרפתכ'~אדר

בפיזערםילדראון"לחרפותבד~ר r (Bourment:: (נורסזזנטש.ם~שארזהילע,סת
 ~ערלזפ ~ויכסלחסתע,.רייאשר ) Grochy (שיגרזחרפתנםהצרפתים,

להעבירנ~ם 1 כז~.~שלמיס iרכרביםאםאףבצרפתלנצחתמחהלאזלכ,בלג
הלבינן ~'כפני"יפניי~ערזqער jןנאפאלעא .-ילהדכיח~דקתםרחפת~אןו

תרחלתעוד ,לריאיויז~טערלאכמלחסתזרוען הרב~'~'_קרניגדעה Jכיבראותו
כלבפוז~ואז •פאריזלעירלןספרטויחישהמערכחזואויעזובהרכויוח, ?iתד

 J~אייניםבידיבפליהתותתןהכבן,;יכליהנשקכלים,כלי~רכבמאהויבוסו~יודנ.!

 •רעהחסרבנסלטיטספר~יורקארצחחלליסהוצעיצבאותיו~דכית

הארץ,~אהזתהלתם btההיבמלחמהככידם Wלהם ~ש~יהעננל~נריםהפרייסים
בע.םזהם 1חסלחמהשדהמרזמיעלנפשםסרפןאשדהראשוניםהייהםהםני

וולםקברויאטערל~כמלחמתחצבייהםצרפת,נבירי.אתלעציוכגכירתם
 . .-- iלע~ ttנ~פיהנערץהעזיזהקירס ·לשיטוו

הםיעצהרי Wנפשסנטדזנקעהפאריזה, iבאפארעאכבואייחי § 742 .
כדכרלעשיתלבםאתעידזערבילאאךהלמוכה,מכסאלהדיחועליו ~ל~~~~ב

חבדילהיזכזתסןיכערסתןהרביסבנכזלייישעפהשדץהתאסאשרערהו'ה
השריםשלחייבכוחמשביתיהם,לאיר~אתלהיציאחחסהשריםיכבאתית r6לה

ראשועטרת!יפירכסאיאתיעזיבכיבי ~צי~: l 1באפאלעאלאמלאכיםההם
כלרהםאיוכיכזיקהקירסחיכיחאשריאחריצרפת-.עםכללטיבתסעליז

צדקה

םש'ובאנט.רוDב.כיונתכ'רIניהיאכואכאנזם,ב:ףםז lכעלגיעבראזןיאעtפררא )*
רלם.זוםn \ 1לעםרן,ייסיוילשםתאנסו Iאי,ביעיעבשםהנקרא(פי\עורא.גן)וההצר jיעא

 • eA 1815נקח ae'nביי- Iיוביזחדויעזכויומנה 'Iנiרדnת.הרדארויהזאתדביראה
t-ביתזירחו'ןו
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יוםןנאכיראהכילאחרינה,אליחםה:יזי~חכוח,עונש{ילולזו~יצרהק
את Jויתערי,צרפתמ'רכתבשנםסתמוךיר P ~ל~'ע.רויוא'ד, :p tז(נוכביי~שכו
כיבראיתו.אמנםהשנירעאו'באפאא'יחידו,~נדאר~~רדיאתכסאו
אריחס,ןר;ןבקיענהלקי~~הפאריזבשערירנואשנ;תםתפרציםהנריתסרכי

ה'~נגלאנייסאך •לענגר~נדלרביחבאניההיםשםלרדתלר~שעפ~רטברח'
 .ענך.ל~נךמלךעלבד y ;;:ד'ט-ליךאזבררהרזקטנהלו~מרר 'באניותהשוטטים .

לחויתבארצםאותיויסתירופלילהיעשוכיהכריטאניםלככבטיכתכבחטגם
רבואנעללער~פ~ז)ב'זt-ם(הנקראתסאניותיהםבאח~ויררהעם,אחד~יי Tשם

סיל.יעררחסיםמ~ Wלאההם,בימיםהיואשרראץמושליאך •ענגלאבדה
הפדוקהאליו,באהעבכלאב~,ארץלחרףונהגיערארץ,משסיםבפלהראשר,ש jכ

ההםהסרכיםכרומטעםהכרית,מרכיכלנגזרתערלםיר P ~הואכיהנורהא
תי\י'יטיכל )*נאעלעהקטנ ~סבאיי~רסענגלאנדמלךמטעםיניורת

קראא.לשי !ההיאהרעהחנו.רהעל ס~" jנאפארעא pצעלשרא •י jחליפדבראעד
איו·החיאהגורהדברכי !תו R~רלהוכיחז Iח jמרהארץלאלל v ~השמיםאל

תבידאשרהעלענ~~יאלחוכאטאבער Pא 'לחדששערובשמנה-והשיב!
קבר!-.דמעייבצחיחילולחצובח~םל~נטיים

באפארענפר.-שםוסאפליה,צלטותארץג!רה,נראץשם § 743 •
 'ב:;ר,ל~נ'יםוכפר~מעטעיוסהבאטנים,ורעיראוהביויסכליחידווטנוחיקוםאשת

 i ;ר&-הניראהיעצ.:דרנורה.וא, ם~~באי~גור ' .vל p~ל~אולברתוקותחואגם

ומציקותיצרותייכלעל • )**ולכוכריותיובז;ן~לחכבדויוםיוםחזעומה-~קרה
ענגלנאעלירח~ק.יךהאשרל~ווע 1הירז~האישגםנרסףלסר,יכרקאיואשר

אשיז,'שחלמלאכיוחברבליעלאישהיההואכיכמשמרתן,יכרחיכלישמרי
נעהרבהועציםאשעורןלחרבותלרך.ג.!יםותרמןרים,זו Iאויהכעיסהת.:פםר

בן~~רור.~ירכל • )***שאזלהכיגוזחורידוכ~עדבקרבו,היוקדיםנצח '~~ t ;ן~
כי

יכפבטער'tבמוטבןהואערכ.לאנד,ממשלתתתחהאטראכטיביסאיהע'עבא/סאכקט )*
ח • \ Cךחאררבואהכאיותתוכלכהמקומיתבשכיורק Iאליומגשתיכיאואשריזקופיםגדילים

שכביתמאד,ורעלחאוירן •איש 7000יןשביהומספרכגינראלטערחואחזקמכצרהזח
ויח-תקפתקעהו/א(משכתגלותונימיכאפאלעאןישב Iואדיגכאלנשםהכקרא(לאכדחו;ז) ,

יהםוביםהמיכקנרן,כחצבאערי,ושנתתמידאהנאשרהמים 11ויויעל /) 18 ~ 1-1815
מלעצמותאתהציפתיםהיציאי 1 ,~~תר/ובוא Iהבשבתהזה,חטיפתאישקנדאלבדייו
הרורנוכמלכיםבכבודנקביוישםפראיזהאות(ויביאיהז~מאי:נזמוותמראתעריםבאןו

 ':ק :Lמקותאגם Iכחייופאכאלעאןבןישבאשרלאכגוואדאתבכפףחה 1 'צרפתןממשלת
מאדו.נחירתעכרתןבשבטרדפדיייןמוקשה )** •..עיל:בלמזכרת Cלחיהזיתעהלעכאבאי
לחשליבאכי~ירח"כי Iאחיוייןס:ןכפאאיעאןכתב!וובכי trאנאתעזובו IIו I •לכנןיגיולןחחז

תמונבירעיתמכל ~~להיארעא::;'אגאסגיר' /יש tנניאןבידייפולמאשרזייכעבמ~"ןת
נעעדנשכנלהתבלמרוכתכעטרתאנין_עםרהןאשרהזההנו.ורחאית IIהשמשתתח

בא!:אותהעההלאשיהמלךונתמרויאמרךהאומללהמרך iבכחאריתרעההיתה,רדותן
 .העיtנן'>ר.זקאךתויחושידעתת iיאאשראתחשהולאיךעחלא Iהתבלכסאמרוםעללעאן
~ :I< ( נot פאל'.V אl שוברחץזיעם ל;~ניאמנםחזה/ראףמשחיתאישעלכצ~ג'דת.מרמרt מלוגטן

משתאבצדיק iכ !זעום'ואתלזעיםה'בידזעםמטהחיאאשרעריץלרשעאויאךומתנקם ~"א
אדםכלנפשתתעב(הענקרע)ההורגאזי jא Iנפש'חדטי~ ~·א.עלצדקמלכ'}צן n 'אש;והזנ,.'ז
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ההצרחה,במתיעלוירכיבסלהםהנאסניםחפדיוהפליאאשרחאנשיסכ'
עלין,חולה iאידסו,להיטיבחרבהאשררבההמיךכמל •לאריביםלו~הפבו

ה~אבחיסלבאנשימעטזדrב'ורק , 1דן.ו ?i ~לע}!והתרועעולהנתיעירהרעילונס
החלד, ',:כווטב'עינסבתסתסדי ,ם:ללiר~!רחתנדבירש~תי,גרללעיה~אנקסי

עסשניתיהםנפשובמרידיתיטיהסע(דיבחייל~ליתאחריןהלכונפשםיב~ית
:כוכ-.בלתיעדיסופןלאיזכרוtץמדאשרידורדירשניתםיפתהזה,שח 9Q~ר,ב
עילם,למןכרתאדםכביתולדותספרלרחעלחרותיםההםהיקריםהאנשיםשרסת
 ') Goui'gau (ח ~גגירביתן,בניעםדב ~רטבער 'הגענעראל :הםהלא

בזראיעצבעז jרוחכמוהם.יגואנשי'*)ועוד~ז~ס Pל~ס ' 1מאנטח~ל~
יעידןםתנקםאריככעססביביו,כלעלהשוררת ת~~ת Z ~~דה~פלאה, u~פלרעל

 , iנאפארעאהנערץהגבורריחאתלעפר:כשחוכאלח,ברראדתצרותרבבות
גלותןבארץרעהראחשניםש W •ידמךבליההייסמארץייקפטיחןימיי:דקרינו

ליחרסהאשרחבסיחהאתסצא 'ושםד~םהשעריאלהמותהצעידה:;אשרער
הגכירחט ) 1821א IIתקפא /I(השנת י~;לחדש;חמשה .-)*~חי;י'יסינל

~ריז e.לעצמיתייהזבאן ) 184.2תריבא I(הובשנתנלותו,באיהזההםרי~ם
 .-(א~ניו~לידענה~טעל)החילאנשיזקניקבירתבבית;ר Rב;סלכיסככבור

 •הךס.היסיסתילדיתרברערה~פירנדרכילאחז; ,בשדכהעתה § 744 •
(פר::ייייד~~שעהממשרתiךקסהמרכותו,כסאאת jבאפאלעאעזבאשראחרי
-באהההיאהמפשלה •פ~'ט-עהנונלהשרפקודהתחתנצרפרגרעגירונג)ןישע

אישש i ~~,:לכלהזההדברפיעלערליכב(עם i ~נטנועליי~םבברית
ואזהחם,היסיסערהסליכהור,קיננרועלילותיומחסבותייערצרפתז.כאב'~י
שנית jכןרבאבידגמלכיבניכזאמעטיםימיםאהרי •פ~ריזתאבירסהסגירה
תריעתלקראתםהריעילאהעםאך •הבריתסלכיצבאבעזרתפ~ירזפשערי
'וtולחאז .סרכיתוהיכלארסלכםה'יכותאתראוורוממיםי~חרישים'פשיו'
סש~תםהריודחזכועצה,כתיאתסנרלנפשם,חהילב}'באיתאתהזכדשהמלך
נםההס,היסיםעדחיליםנניריהיויאשרצרפתנ.!סארגנהגןאשרהשריםאת

• r ה'הימותהנשפטים.ביוזכותומשפטחרס,;כי,גלוה,פה~רביםעלרץ~ i: 

השר

קאזםאלאסבטירת 1766ן IIתקנא IIהכשבתנולר(לאםקאהס)קאזאiכיאסחבבבדהשר )*
ןiכ1Iציישיג-ייכלבנולהגםאתןוי'ד Iחייןיימכללבאפאלעאגבזגא;אןחב iןיה Iנלאבכןעראק

יקייגב Iמןרן.לפכי Iנפאאלעאציהאשרהדניים )**ומוארן,בפשןנבלאיתולעבוראדהיך
 ;I ו·" :תקפ'יאבשגתירןבעצםכתבאשרמהםאחריםרבריםנזהבעתי~יא_נחן Iמאר CJך

האהרוכיסדברי :iה.אלהחעעלנאט Iס/כאילאבגורארפח : 1821ז,שבא~ריליחדשע'טרח:בשה
יןו':' Oכאןר.חבפשי ) 2 .שכהחובשיםלIכ:יכהנוירתי,אשר 'כדתימתחבבי ) 1 :,מותיופני

אדב.הארתםאחבתיאשרצרפתבביבקנורתוייבעבחרוחףעלו'קנךןניכזהישאןבי\~.ואלי
יג;ערבחזבתיוהיא Iכעכייבחמתיתמ'ד ;-;'":,ח' Iהיילוהרעיתייואיזעזבריסאהבת ) 3 •בובאבה
,'יוכ'הטמןניםדמ.יקשיםמכ"יחירינביאתלשמו-פניחתאמחלהבב'וח ,~חלימיהאחרוו

\ J ~ I ·יi1כסאתאייש,זמלידחהזאעצריזרשנ~מזכרוב,יזח,כלככיאתמזכירדב.בי ) 4 .-'- ר
 ',פמיימווט,רא , Cנקמחשכתעליהיתשיבדאל 'חר:ציתפ ,~.ישאלאחיין 'ב/'יכר .~רפ,ז

~:; r \צחלת : .אנ:יחי,טi' ;::"'רישעיכרהיא תפ~" j • 

/ 
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הבריתמלכי • )**ר ~'י ~,~'ךעכל~יהשר )*הגכוריםאכיריאלבה'~ר
הי"הג iדויילהסלךכיריזמנו Iו'פאריז,רסוסי~;ןיעלזע~ריןםאתשנית~טי
ת Iכחזלאותוייכינרלודוויגלכמא,עוזג:רr-וםואחרי •חדשיםכשמלחמדרילתת
נאוןעמ~ ~ Oח Kתקע(ה'אלמענהויבשח'יזר ~פשרוסר~ואת,.הוציאו'היד,
אשרלגבולותיהצרפתאתםיחמרכ 1ג~יל:חההואהשלרם ·דכויפ~על • ) 1815כער
לבבמשכיותיכלחמדהכלילכאוצרןתאת ,) 1790נ Kתק/א I(הב'זtנתיחה:ו

השיבועיונות,מארצות jעאלבאפאלקחאשרלבוחםניחרשיםחכמיידימעשי'
כעךצרפתעלסספראנקיםזמירליאמאותשנע , ,Lהטיהראשונים, b~דרניהאל .

וחז.כשיסמאהחושיכוגם 'ההן, r'jחמלתמויםיכמשךרהםחיואשרןההוצאות;גזחנ
אתרי~כפוצ~פתגבויותעלמבצריםעישרכשבעחצכאיתיהם,מאנשיאיש'אלף

מצבאבשיישבןeשבים.שלשובשםרהולנחלםנ-לחםלכלכרםהצרפתים·
\ . . .' 

 •ורכילדתםלארצםשבז jכיאחריכצרפת,

~ f ~ 

. E י~lמרכיהוהליכותאיירופאנ
 •הזהחדוריימערי~נץ)ל~להייריגעכדערהקרשת~נרר~~יסיים

 •העםכביופלגוlלחקרשברית 1
ץ,יהפגרד ,?tהימיתכ~~נלח,ימידfרסראיירןפא,''ז&קטהנחה § 745 .

 iז~ל~ממלכיתהרעישארץחרניז'אשרהאיש iאין,שיקריכלנכרתי ,ץהמזז~ם
ררוחדעתרוחראיירןפא, ?:7_עי?וםערהו~רהרום' 1 ~ריח •רה 1גןיכארגך~ח

לע'גג:;ודתיזדחז;ו.רע,כעושי Jהפני .כירראיתחי~יכיאדםגבהותעיניינכין' .
 .ראשםעל~רו~~זראשרצדקכמלכיידימריז.:יםבסלאכייהמלעיביםזין"רגכ

חאפרתםי, .

בריחהםיתלקראתזוליייא",קממאס/מארשאלל Iהככןרבשםיהנהרר 'המהיללאיני )~
 •ההרגהלמקים jהיביליהיאשרהמלחמהאנשיאת(קאמאנרירטע)ייפקיצוהלים,ופניםץמיא
 1ייאלינגטאעםכרתיאשר ·תיהנר-אתהפריכיהזה,הרברבגללצרפתיועציעלנרילצףקהיוי

 Iמיתמשפטאזנרתץלאייא'עטעלעגם •-הראשיניםעינותיןערא'שהמיתלבלתיובריכער

הגלתהגלןאשררג.וריםבראוט ,--שאןלמירנפשיותמלטלמוסרייפrnוההחכמהאשתןאך
יישרהצבאותשריבשרר,ישארייגיא-'ויקרןביייכל jנאפאלעאמשפחתבניכלהיןם,ישרומ

רוודחזפיבאןרא , jמוטאמארעם,סי'טןהשריבתוכםעלבא,מאיבשיבןאריןנליואשרהסדיבות
 iהוטשיגהרייילהמלךערמזתםשפםלרתוץירםבבתיאשרהאנשםיכלגםכמיהם,טירב

הקריסהן~אדגלןת,משפטאזן lנתריהניכ'העריםעשןפעלגם ,השנויםבימיעשר
פ,,נאאקגםעהשיכמוך~ארתת,יארץיינרתפקירתןמשמרתאתויעזיבפניםהאת
בריסעלעיראתאירההםהמנרחיםרמבית •רביםשריםיעירערע.צאבמאקס,עיעיס

 , 1820פ /Iתקה"אנwתרעעצמבערירחשעוrריס',בחמהtטריעסטכעירמתפישעלמו.למקלט
הרךיע ,זפהעב • 1823.חפקב"ה"אשנתראיגיסט'רתדשכשרישינמאגדענבירכמתיקארנא~

מכרכיתיןצבאאךרחנתי,בביתםשיישגעיבא/מאי jנאפאיעאשונארחיכאמבערגלעיר
יייניtןIררכארז,;בח"ן,ייקץעערים,רייחרעהריתעצבת,רותעריןנסכיהרעיתתמידיתייי

ריתמ-.ואהצויכתפרבבמאנערגאשיהמצידהראשעלעלה 1815תקע"חא'יחשנת
 , iנפאאלעאהקיופבימיחילייעש 1786חקם"י"א nבפראיזבילדיאגעךאאיא:רו )*

 jנפאאיאעמפלתרחא~ ,רג.חרזצבאאבש:גרירליחןני'צופהת,מ~כא jכאפאל,ג.אובשיב
ירמהצתחימשפתחיתארIנ,עםעדורראיתבפשןתואתאוחות,ךאבארציתןביוייחירצפתאתעזב

בכלכmמויתפן 1815תעקת"הא"כבשתמןתמשטפעילואזשדטויn.ריסישרי , Imבאר'זחרב
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שחר!(שב~שיחה,לפניו iןגרעהאלחיםמאחרזנטדגו Iאםוהאציריסהאפרתיס
~וחנחה' Tהעםחמוזבניער ~~ •שיח?פניורשפוךהתפ'יתבתיאלוינהרו~ל

• r באןהבריתוס'כי •אחרותרתותבעליעלנם'ולתמולאחיהסאתלאהוכ:מה
להחזיק ) 1815סעפטעםנער 25/הןתקע(ה'אפ~ריזבעיררש J 'כריתנ~םררת
חתעוררואשרהראשונים •ם~שרתםכארצותעולמיםצדקולהביאהשליםנ~ערז

רפריד:::עמטעררייךקיםרךרםיא,פר~נץקיסראלגסגדרהירהזזו,הגעלההרכראל
ללכתקרשכריתלראשונהכרתןהם.הם jפרייסעסלךהשלישיןוילהעלםריר

רל . ן:. iJמנליהטאח~םארםבניכלכיתלםךאשרהתךרהו:יקית 'החיים,ב~קית
אהיםכאהבת~צחתאהבהרעהיאתאיש«לאהבה .~.רר 1ב~ךרלרת,רת 1ב~

~םוטגםז{מוטלאשרימםוכריתמצוא,'עתככלאחיןיערזךואתאיש~לרהן
הטוכ,כמרעהם riרעי Q jצאנtזדםכניא~לרעות~שבעןנם •~~יםכלכהרים

 ם~~ Jל Qל 9ד~צרק,ומעגללישריםכמ~לותמישירושבטנו_עםכמקלל~חד~ם
האתמבער Jומכלי~ר,מחסהלרת,~עוזלהיותארץ,בתמיעלורהרכיבם

ורוזניםארץמלכיכלגםקלמהרהיצאוההם,איירופאאךיריכע.קבות •והצדק/ו
אכירי*,לשהעםויתלכדוברומא)זפ).(הEנ~פםהדתונשיאענגלאנרמלכי(זרלת
וישיררהתרועערכף'תקעי,העמיםכל •ההיאהקרושההרני~כממורתההםתכל

ואמתחסר ·איךראיבעיןד~ךןאור~כל,ע.יגיההיא,הברירגדבריעלוגי'לבשמחות
~שקף-.משמיםעורמיםוצרק , jתצממארץ rאזננשקן,ושלוםצד"~פגשי,

הה'אהקדשכרית~הפכהההוא"תהפוכותברוראיירופא י~..עראשיב~'~מתאך

לאורה,הרומרמת :Lנותיה t.Jמח'אתלהוציאיריהםםצאולאהכר'תרמלכיירועץ,
כלההיאבכריתיק iח ryו~ךקתירחכםתוכגכורתולכרירוסיאקיסראלכסנדררק
ידם-.מצאהאשרכבלבהלהחזיקהמלכיסליתרעוזךחיהגםחיין,יסי

לאפרתים :פלגותלשתיא~יריפאע.~יכל~פלגרההםביסים § 746 •
 )fZנlבפעםס,אטירק ~ ~יםר ~פעםכשם(הנקוכיםהאפרתים •ןלהומנים

J' ,בכלויתאמצוזד~~ס י~~בעכיהתיצבוסערווילים)בשםופעם~בזערוי~טופים
הזבמשלהובם'~פטיונחלהחלקכלהארציתלנl~יארץמלכייתנולכלכזזםמאמצי
ועלילותיהם,המלכיספקורתאחריילכקרהמריכהבהליכותכ~סיניח.וסלו::זותויבל

זוברבייתפרצולבלאךיריהס,בקיליכ ttOjלה:כרקיעליהםהעם,חציראכוכי
מפלגתאךפרץ-.פניעלן, tפרימלואהארץלפרוץבצרפתהפרציםכבעליהיסים

 י""והתאז )-ר~ךיק~ליםאוליבער~~ים,רעמ~קר~טים,גשם(הבקראיםההמונים
 iבימהלכיםלהםלתתהעס,נבי rI'"I.ורז "'I .א "'Iלהרני,ךא,~םס 9נבכלזרן iויחעוו

 Cהמםידברג;ל.ךע.םךזכרתהמשפטלהטלהיותחמיוכה,ושריהמלךיועצי

גםיעבריו,יי~ריןה~לכותחצרהוצאות,:ר~רעלהסרינה,לאוצרחרםף~תרווםת
כעיןהאפרתיסחרנואשרבעתזהנהוה'~ופטים-.ןק',ים iחסבנחלת בi~פJ~ד
דרביאשרהארצותבכלהק~נםטיטוציז.זןקי 1j i:ק~אילבל,ךראףלבלסת'ניהם
:סר;;גאת~בםt:.ריטוצי~ן jה~הקעהככראשרכאוציתגזביעיס,גסוותיהס;""טלכים

I • 

 ,הזאזבצן ,
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ההיאבעתבם,משלההעם-יראשרז;זםשנפ-יםכלאתטעליהלפשוtנהתאמצן
להרחיב , jהק~נםפיצרטיזזחקות :אתל~~ר_ i:;:דינ lהחטוניםמפלנתבניהתגברי

 'הסרינהבמשפטיהעם'רכניח!יהגוירהקהללרעתנירלתתנבילה,תא
ן"החזיאשרוי0ירהאפרתים,ירםנתנןוהרוזניםהמלכיםאמנםותהלוכותיה-.

 .הגדול~~איירןפאמלכיחמש;ונחלקווכבויחר, jהההמפלגותשתיבערות
הקאנטסי~חקימיסרותלע jכסאןתוהאתכוננוערנגלאנדצרתפ :'שוניתלםחלקןת
~ארצןתיהןם,סהרכיהסחלהחקיסנתנולא jופרייסע iרןרםאךעסטערר:י,אךטיציאן,
א.ביחציאיטליאאשכנז,.ובראץמגכלההביתי'המלוכהבהליכותןתחוקנה

 1j.גתוכהתעוררורכותומלחמיתהזה,חדברארותהרמיכהעי.רנתהפיראכ~~י

.הזידשההתוייהיסי·יררניהחפונים,מפיגתופעמiואפרתיםמפיגתננרחפעם
 . _- • / t ,רימטהההוהפרגותסשתימיירלספרההםהאופניםעליבסו

. " 

ביס~נפלאהחרשהנהיתה , iהזסמתמירית.ה~עשהצרפתבארץ § 747 •
רעותיהםועלהקצה,אלהקצהמןבהפכיהארסננימחשנות :הי'חלררוויגrזמלי
ישתומםא~רחליפותצבאעבדןוהאמינההיתובמשפטי'המיוכהפטי,במש

נחרישפכומעטותשניםלפניאשר-הךרי,עםנתוישמעם.-שועסכיעליהם
בעפרולעולל~ז,הץ,לארלוכו.להמלוכה,כמאאת.ירפוירכענוראחיהםרמיבחלי
קסוכזהסרי·_עם;נתורהעםבידיוהממשלה jהשלטואתולתתהודה,?ובי

יעשםכלאשרכה,.המלויכברונדויחקנאההקמנאיםרביםאנשים Jהמופתאום'
ע,זהאיז 1:זברך~לכוכניביןס 1לשחשפים,לבעדהדדהאתלהעליתיחפצם
(הסנטדלנהוי~רותפקויהינכלתr:דרותפטי-tמ'בכל ז::ו~י:iJ ~r ~העםאתולגרש

יעקביםבשם ·יר;כנרשוטביהםונפי~לטראס,ר~י~ייסטיס,בשם'הנקיביםהם
עדתושיהעשןייםצ.:תקות'וי,אלחמילהלכןההםהעויםהמקנאים tל~בים)
 1הקזזנסטיטוצי~,חקיאתלהקיםחיליםןלג~רזרועותיוד~~ץהמלך~לחץ~אשר
יiבנבברוגר tהגיויהובקנאתםההםהעויםידיבחוקת:.סרוסולבלימוטויכי

f. כ~יםrהראלאויאמרימסע'ד~ל~חשימעטזהאשרההיא,כ~תכהצרפתים/ 
נבלהליכןתיהכלאתנלי l ~ Jהרתסשפטיכלעלשקוציסהשליכןמעטזהאשר
ןינקאשרהסונים,המיניםפתעהתקימונהחם,כחשיםבנים;ביובנפששאט

תכ~שאיחתחללו ,ל:~ 1 ,;ףוקףבכלרא:.:,'הנלישרטוותעצומות,עיזבכלנתס 1באפ
אשרהאנשיםעלעכרתםובאשובקנאתםדסירנם,תעתנעובאליליויתהיילו~ע
נםכמיהם,נעשולאך ittארצח ..ומעשור~ע,לילותעיללונר.ע'יליהם,.נחרולא

עריםועורזע iטולביטעס, , jטורים~רסיילע,ך.בע~ •הוח;וממש'תה~דביסי
רוטהערוחבורתההולכיםהאנשיםעלמהםפראיםקנאיםנריריהתנפלורבדת
ארתםוירצחןהרעפןבליק,נמשפםיהחפציםעדל ,ן~ tבאפאלעכאהבתהדבקיםעל

יידעלהאלחהואןריםהזריםז:י~יר~ןלאלפיםלםאיתחמה,ונאכזריןתאףבשטף

 •·צרפת 2
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בשיסבלביכטח,כעריהםהיושכיםההםוהישריםהטיביםהאנשיםתאחרכ
נםעינס,חסהלאנניסערנסחרבס,צוראתהכיאיינות,עדובנתושאננות
ואתהונקמתאתלנקוםעשיכוכיבעירוישתכחןויתאנרו ,~צ~גויונקיסודלריס
בכלתןואתכרתי,כנעכרןז:tרש~לר'חמאתרצחו i~פיגנtזבעיררתן,נקטת

ע.רהאבנהרבמציליתחשלי~והןרנבליהבההתעללןאשריאחריהחרצה,השליכן
;שיעלויהדנוהיעלס ~ר,הנענער~רעלההםמרעים _עדתקמיטיליזענעיד
ואשן;םוחםםשדל'צח,ההיא,כעיר·ההםר~רשעיםסעדתאתלהשכיח~םה
אתההםחמזדיםאחרלזהכא·זt-ראךהפונה,בלייוםייםהנעשיםמעשיםהיו
מלביכניתקןתכלהיתהעריןאשרהסלך~ו:יי jב .;,ערדמב~נצערהה

ההםהקנאיםשרטניהתאוששןאז ,) 1820פעבדיאר 15ייפ pת(ה'אכורכאוב"ת

 'הגר~ףהיהההמה'לבאגשיובראש'רקנ~תיהם,אתון~דותרי~ס Iאתל~רע
~cגי~רטזcוההערצזj ' .אתלהגבילהמלךנלחץההיאבעת~ננילעמע
לבהירהעםלבנירשיוןורתת(פרעספרייהייט)להדפיסחיפשלתתממ'זtרתו,

מפלגתשניתנברהלילעויןהסג;פקידתחתתאך .מדיניתושריייעצים'~רי
היועציםראשי •קצהמוי~עדוהניעה(רזcי~ליטסים)הםליכהקנתאהמקנאים

העסליכררתהעזהאהבתובנללאתסבקהלםנדאלע ~~נטהשואתהריחי
עבררעעםגילנ ~ההערצ~נפקודתתחתאשדהחי'וצבאות ',) 1823(תקפ'נ

כבראשו;תספררבארץמנבלההכלתיהסלוכהאתהפירענ~איםלהשיבאת
 , . L....- •הקדשכדיתכעליאיידופאלמכיפמיעליןכמ~וה

לודיויגעזב ) Tד 24תקפ"ר(ה"אשנתרעצעסכערלחדשנ.:שרבששה § 748 · .
שאנניתלסנוחיתוילךהחלד,ותשואותהחייםארץאתצרפתמלךהעשר'ז:-מנה
בפרךביייהה~ז.הנסיון Jהזסותמירות.עתיתיןח~יפיתומהמיןסעזדלוינוח
ו;סאשדערכתיכו~ ע~~י~רורנשיכשר,לכלןנתןירוובתגרתחייו,יסיכל

משפחתובנייתרכזלא •כפיוובתכווכתלבכןכתםזירעםנ)סיעללירסרהעינן
שפתם,דלעללכם,~~להלiךז..ך~תזqןז.דחזqת~לאהםכיבודכאו,ביתמ'כיצאצאי

הסלךנעצבהזההדכרוגנללפנשם,תאיתאתידסןבתמגלבליםחשבילןולא
מיתיארחיכיםי.ם~צר~-. Cעליחנשקפהרעהכילרסחוק ~פ~יעיניןטיתו,ילפב

(ה'איועשיהלד ~קזtם Iכייקראמלכיתיכסאעל~גךיו~רטזc~הנראףב-:.tיי
משחת iבשמח~זpחדג'ןסעידז' rז:;ןניהזהסיהחר.המר; ) 1825ם~י 29ה uתקפ
המלביסכעקבותלצאתנפ'ט-ןאתישביראנ-ר,עלה.כ!"דשרםוביוםהכור Iהכ

בעיזעוד Q1מלכיתסכסאת t'·זtיעיחד,~זהיתהעתןתיהםאזברנתאשרםינןהראש
אחדיןסשןאהבהזבעגותותאדםבהברי .-נתם,יאטיגם Iדהליכותאתותעצונןת

ועוןישעתוצאותמהסכייעווהאצילים,האפרתיסיאתהדיהאנשיהכהניםאת
אליהס-.פונית~ח;זtכןתירכיאשדתלפייתמגדיי'זtני-דתןלאויםכל

הרעהאת jלהיטיכייצןחמרחמלךהטה~~נוים, :י~~בדששראשרלהמבדחים
המוובתונס •פר~נקיםסיללי~ןאלףלהם ז~ו:~פיהריער,גים, i,uחנםחלןאשר

חקיס
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מרימו י~~עלו;הושיכהכקיםימיהש·לזכרהנוצרית,יתרטיכתומשפטיםiוקיס
p רשהיתהפנייומנמתככראשרבה,רתtרזקתלזזrועבהשרשיאת:.:דךתייב!T ורןש

בהריםור,כלמשפטחשכהצרפתיגב-.גםלבבתלמיעלהשנייםימיהשריש~אש=י
לבלהנרצריתיתאתלח.זקלי~קרעתק,רהיועוזלהםיתכת-ךכככודהכהניםקרו

אתחזק .כזוכ,כלמראים,בתיםלחמ ·בבחז,.יעוככידלהםפןזc~לרעלעייז1'רמיט
יכיתפארתיקרזכוכההת~לר-תובבתיוהיר,פארככליכ~אדםסכרתםאנשי

 ,אלהפאפםטהשיבם'.אשרםיטיאי.זהיעל :.לבבומשכייתהחמדהשכיית
 יזi:ז~:. lצרפתהבאייהםארצי,שערי'אתהזבריפתחככתחרה,.נiכםויאמץ ס~~
רכרiרנעריסחניךאתלהניאו.יתחזקי ) l(ק~נגרענ~טיזtנעורדרבתלויכיננינה

ביבריםארמעשיהם,אתבללמדסדרכםפיעללחבכםיייהםעוריםתחתחבינבומףרי
הנלויסולכלדרירררחהשןאפיםכעםלהסשכילים .אמץהמלךעו'.ךהודםףהאלה

עדלעליהםהעםולהעסיםחריתלהשביתהסלךיעלילרתיךדרכיאתבראיתםאריהס,~י
העברתןתא~מערירLבiשליך Nולהמימרותאק Pלגתג.tו?יתרעורהתאמצו·ברזל,
 Pובונz'הארר~סקאוהביכלבס,ניססהחכמה,ריחאשרהאנשיסכל :ההו

אשריבעת ,.~חשרי~ר~ה 9יאפלהאוהתבכזאתלממשלהעורף:יהשפרקן,~ני
הדתעביךו~יריער·נ"שתסולהכבידעכריןרגריאתבס.ךלש~םהמלך ' iזjאמי
הנעיריםבניiרטףההיא Jבערהיר,בחזקתעליהםהעסיסאשרהאפונהונמהני

k ההכמה~ררשבביתצופיםנופתהסטיפיםהסוריםחכפירדבריקשבתז.ז
המקשיביםתלסידיהםכלכןחהשכלחירוחדרוררוחד~זבתוםתאםציםכiנ~יז
רזcיי'ער-ק~לר~רד 1iפילרעמע'גואיצ~ט, ~הייההםחסש?ילים(~הסוריםנקורם

העתיםסכתביאתיבבבהשקקראוהנדעריםסכני~כיםכםיהם),רכיסעויר
בכלשסחרצי~~על), 1ק~נסטיטב~צי~נ~ל,(גי~בערעתררוחש Pחירוחהטלאיפ.
 'החתוריסרבריירער,געב ~בערחמשןררשראשרדרורשירי.עריככ ,

אתלכבשוםקראןןהאזרוהיסר,ג!ררו'ק'זי~אלרח.נםהכיעאשר(ס~טירעו)
חרכיסהםפיריםגם ·הענציקלפזc~ריםז.פיםוספריערר~לטרהנמרץהחכםספרי

השנריםיםיארות/עלסהירים ,סיפריםכתכןאשרהיפיסודברירהעציםיםזהזכרונוrו
 •נכוריתיר:ועם~ר~ר,עזד~אדותפארתןכקר iנאפאיעאהקירסיוניאדיתןעל

~ 

חםמשלח.סרריאדותקלואיטליאפירענ~איאינחציהמלחמות 81
יחןק,וההםהמשכילים .-עית t •.צאר·מלאןאיטליאספרךבארצית § 749 .
ההכשלהשובאיהת~כיסכחניחם 'במציתכחשךההורגיםהעםהמוובלבלת
המךיבח.להנהתגטובזע,בי;:דשנייראשרהמעטיםהחכמיםרגסהצרק,אירןמורדי
י,כרעלבלבקהלאותונל:ןר'אלבנםבסתרמחש~ןתיהםחבשיהמפשלה,וסדוי
אמוניםפסוילא·אמתאנשיעירנרמןלא Iההוצלמותכארציתנםארלם •יהם
אתלהםולהאיר :tג.!ז.כ ·רנגי-להיזפיבלחשכילככספנפ-(ז!ם 1שם 'אשרארססבבי

ירקםןעוםר,בריתב~סר~~באוההם,והישריםהמשכיליםדשיםהאב •ייילה
כסתר

I 

i I 
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 iסכלןת Pוההעריצותריחאתלהעבירמתניהםכעוזייחגרויעיתיהםאתב;נתר
 jהההנסתררתה!לכרות •ידערגחכמיתר, Wכי~רקב~לכותעולם jR~למ,:":ארז
 o:;~רקבשםאיטל"אובארץםוירייסןפריבשם ,ןבפארטןגאלנספרךבקראו

הק~ט~ליםןיםהכהגץצמתאתלiגמעוטפניהסהיתהז;דנ~~ראשיתם.לר ~נ ~נ
 'בנפשיתכ-לה IVההאורלזרועאיירןפא,ארצית,נכי iהק~נםטיטןציזז~קילברבז

לומורדתםלארצםוידידותאהכההעסיםבלביתלעזרראיש,בניגםאדםנני'בל
ית tרא!.יהנההשוניתהדתיתבעל"ארץישזכביתבלירשבילכלגםגlם,ם-ןלבני

אתלהיציאפרי 'עשרגםהצליחישםספרד,בארץלראשןנהנראוצלחתם (Ejכרי
דברי~ר:עתאגרקצריםבדבריםבזהל~פר~ג~היאנחני •לאורלבם .תכשבית

שובאחרי':כספרדעריציםגויםבארץההיאהו:גברהפעילתואתההמהימים
מאי 10תקע"ףא I 'ה(בספרדמלכותוכסאארייעבtוהדב ~ינערדפהסלך
ניססהשקרריחאשר'אישהיהחיאכיהפינה,בליולהשחיתלרך,ע;:זרבה ,) 1814

רס Qהיא •ז;ימ~ש tז·~.ח~ש j/ ו:;"ל~לח!(נ~רלורבוידייומרמה,תיךמלארניבן,
(ק~רטעספער::נפפרךהקהלי Zדאז;סדןאשרוהמשפטיםהחקיסכראתב~ברתי

לאומשפטיםטיביםראחקיםסז.ברה,בלרג'מםשלה;סדותחתיהםאםס~נג), 5
' ri ף~ 1חעשחהרוחאנשיהכהניםי';ךברןהאציליםלהאפררג'ם •פיהםערהעםיי, 

 ר~~הזבקלטבתיאת ;יתרומהמסמכרחפשיםן;עשםיאדנםכחםאתרחםב'ה'טי
חבי~סשחיתחנשיםיטיאעזויהעדתאת ;עליהםדי jםחייאצלבנניד
 !סלכיתןלארץה!וליבהשחתזדל~תהאינקןייזיציזיזאתכבראשןנה,גםבארצי ם!ג,~~{
םיהאנשכי •הספתחדי Iיש' jאנדינר~תזבלtץאור~להותכל 1~ב ףjו;r~ו

 jהסליריבתרגתחשךבליצרארםעלנ,רדפןהצרפתים,כנביהחושביםםחשבות

ב~נ~פ~רסיוסףהמלךלפניעמדראשרהפקירותובעליהשרים'כל ;הןההעז
ו,סלנרתחביכררגלכףדרך Qאףלהםהייאשרהאנשיםכלגםנאפאלעא[,חאי

 ::;ר~ק(חקח~ראשיכל ;וסוררתםגlזדםואויביארצםצורריסוררים,לכזיי~חשני
נפשםלסות,iךערואשרהחליגבוריהגדידיםרשיכלנםבבריתם,ומחזיקיםטעס)
 ~ןיגירשהטדיניתשריבקהיבאילאסמצבם,~הרסיארצם,רבעדמלכםבעד

שר'אלב'טאנשי.רביםהעצביםללחםנידד"ם;יהייהאזרחים,ת Lננח(מהרס~פח .
ןל.~ך;ורניסהמלהבמצותהשזם·ז:,.לעיבינרצחימולדתםוארץבגלל~;יהם-י;~~'

אדתמ'עלןהנשאך~ם ;יבחסרב?פןגנראדתסעלךלנ~_עלח~כ~ליםים itךגלת
כיתררעדן R ~:רבליחבתם~עםםיאתרנם~גזתז,א~םגרעל?רי Pטפרר
(פ~נ~טי~הרת.רסקנאיקנאת~ם~רילל~) P(ה~פיינגע,לבחנפיכהנים •אחיהם
בול P-1א!~רע'יכר ';נבורגדנשיםח~פים:זת .!3בש;איכה )(ה~פדינערסריסים ,)ר.,ג'ק
הדיוחיהםסידי,;אבשיהמלךייעציהייודממה;ןףוךמלארננםכועוף~לא
החושביסהאנשיםכלאתגדילןבקצףבאףזלרדוףבדראהאכזרייתלעשיתאתרו

רעהכיסי .--יםיהחזבארירריראירלזררעוחפצםtבעם tייכרחכמהכחשבית
 jהמרצר iא .פלאיםנפלהןנבוחהאתזב,נרר:יבכשלהסשפט,ן~אח ~~ :!הה

 ; ..... jו{--ר--

'-



li6 

~תל jווהםסחיירב,כסףותרושתרביסמסיםהארץ~םעלi,זעפיסכיאףהורק
הארץ~בלה~כלהשרשו qכי ת~~ביחרת, jמתיניכנו jיקנימקנהכי~ריו,
פרקיהרריסית,כאמעריקאאשרספררסר~ארת •פארירקנציירשניהכלרפני
יפחשי,יצאןאשרעדנן~יחםרתניפהרנמלחרמתמעליהם,ספררלסןעול

-נפ'זן,ם~בתככלחפשיותכנסייתיהםויכוננוועכדית,םבt;וררת
חישת~מחה ) 1820פ I1תק א//ה(~.זתכראשיתחגבהתחר'זן,רהבה § 750 •

כפקודתאספוההיאבעתכי •יכחכמיכרעליהח'~תיממןאשרפסרדכראץ
חרמרדיםעםמרחטהורעשיתנאניותה' iלרק~ריקסבעיר:ל 1Jאנשיצנאותהלמך
 !כסרכםקשרההםחילאנשייושרררפתעופתאםהדרופית,באסערי?אאשר

נפשם?חהלכינחי'קראומקצההעםובלגבירהנרוחיהי~ףהורםה\?רדן~ל
ים,ל~נחקהלדא'זt-י ~מ~אשר~נסטיטרצי~ז jח;כז:וקידק ,חכלךממשלתנסדרי
רה'~ר •ההיאהקשרכאיפני ה~כJי::ריחהיהההיליסשר ~געירחפצה,נפשם

 jאררהרציאחיצירכגכר~זרבכואו,מכיתלחפשיאז'tז;ולחאשר ~נ ~יירוק

םדינרר~בכלההוא ,הקשרחג;ו;!שטמעטיםביסיס •לאררההעםלבםשאלית
הממשלהסדריאתלהםלה'זן,יבהפסרדםישאלייעידעירבכל :פסרדארץ
אתלמלארתאםכיאחרתדריהיתהאל- jל iול:נשערה,שתיםכשנתכונבראשר
לחקיאשניםשכרעתלרה~כעהקהלראשיאתלאסוףממנו,העםאלו /oאשד

 l1ח 7f ~כ:ופ~רטרנ~,אתכאוץאילטיאב;ך~~םעויהי •מ~רץ) i (7הק~נסטיטוצי~
כןשליהסעלידיהםאתיהכנידהםגםחתר;זקיהרסןואתחעםואשי~צחררשא

) I חגלהםגםחתj ליס~נ~,כעירספרדכנאר'ןהקאנסט'"טרציאויj פזזרט~בעיו~
~' j דר ~,פסרעעבדר ~להאתסתרכםויגרשר ,העםזכככיהמיניםהטיניםהלר

אתראר pכאמעריקא,ויכר~זיליאכארץעידהנעצרהםליכשםבפ~וטוג~לחמושל
~זכוהםצפונותיהם,על,להתיעץיהדלהתאסף(קיזtטעס)הקהלותראשי

 פ:1t ~iבבילפניס~ררקהלותראשי ~מ~אשר iהק~נסטיטרצי~חקיא.תבאוצם
מליהחסישי iי~ה~שבאז • ) 1821יאניאר 26א IIתקפ(היאמילותם iבאו'

ההס iהקאנסטיןטציאח,)יבידלהחויק~ע )tן.ימלכיתיעיר iיליס~נ~פארטוגאל
כערגםאסכילכדהפאוטיגאלבעדילאארצח,צרורמהםהפירררברהי

העירןאיטליארכארץעסו-,בנילטיבתההםהחקיםאתהמלךכוב;נר~ןיליא
להטלנק'זגהמלחמהאנשיבלביתעזהרוחויס ~~נכר ~קהנויתכעלי
רחביב+~לואכבפיואתפר'~ההיאוהררחהחרשיס,ספררממשלתסדריאח

אליןהקהלותרא'~יאתלאסוףדכ ~ב ~ערדiכהמלך~לחץכיעדההיאהאר(;
 13ק"פ n (ככספרדבאיטליא jהקאנסטיטוציא:ט.וי }:t ~לנינזידיהס Jארלאןת Qןל

 ~זזזק ~ר ~קןעפעפוןילהעלםכאןגבררהענותוכקרלבונריעה ,) 1820יולי
הפרציםכעליהמלחמהאב;:ןיהלכןוכראשםנעאפעי,כשעריהכושריםראשי

I 

 )'חאריושביהתנשאובפיעםאנטגם .-אליהסנלוים Jיהק~רכ~נtזריםיעדה
I אמלכםערק::ןרי;כשרוt רtח~יז,i רןכאוחירד~דגמנלהבלחיבכמ:סרהכסאר)

ממשלז
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רזזקטוייהסיךכיהיתההדברואחריתהאפרתיס,ידיובכחהכהביםכפשית
גםנה Tרגך.נו~בספרדהשיררת lןהקאנפטשוציאלםכותו,מכסאירדלאונמע

 . '. ) 1821מ~רץייא 9(תכהארץג!םלבבכמשאלותסרד'ביאבסמלכת

ריחניבראיזוםלבםאל ~ב~lנו:גו::הכריהבעליאיירופאומלכי § 751 .
ע.יןראותולפימלכיהם,פמנילהתפרץהארציתצt~יבלכוההתחדשהפרצים
המלכים::רטיכןז.,ועלבכשאבארץגםם'יעירבהיבבעלההיאהריחנחה
ריחאתלהעביראיתם.יעץאשר jרניעטטעםהשדעצתאלאזנםאתהחם

להכניעו;כההיא,הרוחאנשיאחריי'בערידבחיזקהארץ jמההיאהדרור
ניעךו )*ך ~בי ~לבעיר •עידראשיהםלחריםיופיפולאאשרעדולהשפילם

פרעדינ~נו-אתגםאלי;:ןסויקראויאבואר),(בחדשפירלהנתיקהנריתסלכי
הקאנסטי:פןציאזחקיאתהידוקת'בחלהשביתאמר~זריויחדןנע~פע',כלך

יאז-')ץי~מ 24 (הזחכדברלעשותהתרצחעררינ~נד 5יהמיך •נעאפע'מאר'ז
אנשילע:(תגברויהםנעאפע?,ארצהחירואבשיגדודיעסטעררייךקיסר·~לח
תחתיהם,נע (fiלעליהםידםחכביריאיריהלכלויפיצוםוק~ר~ק~ז~פעפעחיל

והלאהההואומהייס •םארצן ' .1הקאנסטיטןציאהקיאתהלמךהשביתכזואחרי
לרדוףאחתלא?דהןי~יוהלבבמיתלבההכולהםןםחניכח ~ר?יr t:ר

אורלחאירהמתאםציפכלואתפרצים,רוח.השואפים'זtיםהאנכלאתפאף
חיתהזאתבא'מים-,ולהפחידםלדכאם ,ל..ע~ 1ז?רדיד:עלהחפשיתההשכלה

כיואף •א~ריל)(בחדשבפיעמזtבטהתניססהאשרהקאבפטיטוציאזאחריתנם
ידעלומציכ/יהםבאויביהםיירחכו ~ז ~רכם~נט~אשרהרוחשיאבהתאןששן

שתהו~קשתםו:דז;י:כהסהרהעדאךבגבורים,שםלהםווע'טוו ~ר ~ו.ו ~ב
הבלתיוהמפלכההעס~עררייכים,בידינפלוו~לעס~בדריא jטורי •גבורתם
 •כןנאשובהלמרדיביאשכהכעזהתקפהגכלכגבלה

בארץהק:{יותראשיגורלגםהיההדם.דרוראנשימבירלטובלא § 752 .
אתאליהםהבדליםהדריראנשייכלההםהקהלןתראשיז:[עווכאשרכיכפרד,
המייממשית:את ~ש.ע~,לאאשרמעשיםלעשותידיהסבכחויתערמודרכם

אתנםהערהנשיאיואתהארץ,עדהשפילולט Iהמכבתיאתמדי,ירתרה~כילד .
הארץ~םחמתאתהנהניםעליהם,העירוכנפש,כשאט ~ז~העתיקיםהנמהגים
חדשהמלחכהנשקפהכיעדהמלוכהבהליכותהד-גקיסהדכההכיןכליאתזעם

מכותהיאשררבותפעמיםהפליאהאשררהים iהאז Iמלחכההוא,ה~מללהעט ל~·
 ~בזז.רעןובעירהכריתמלניבועדןההיאובעת •מפרדבארץתחלואיהיאת

מלאכיםוישלחו ,) 1822אקטאבערבחדשתקפנ'א II(חצפינותיהםעלסודיתסיק
הממשלה/;,דריאתלt?יברתאיתםויככ/שןמ~דרידבעיראשרהקהלותטי tראאל

הקהלותראשיאך •ריכלתיהמלךממשיתגבן~אתןלהרהיבבארצםביננואשר
לא

 !OOO ~ 2,יןשביהמספרקרא'זונהערצאגטהיםלאיבאךנחר'נ.לריינר\אנאואךלאיבאך )"'
I ,'רגל 240גניהנערב)(שיאסמסגיהריבח ,ש• 
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 •יעוותרבהנפניהםאתיישינרההסהכריתמרכינקיי ~שמעווראאבולא
חr.ןז.?רםעדנסלהלחםחילאנשיגרודיעליהםוישלחצרפתמלךנסויתאנף
.לשיאההסחילאנשינגידהיהאנגילעממעוההערצאגפעכרראר),(חכרש

!לשואמפפררולגרשםהצרפתיםרמללהתיצבנlז.iםבניאתהקהלותראשיקראו
כהניהםלתירתהתמכרואשרהעםהרמוכי !יוסיוםאליהסבקראםנרונםנחר

 , jציא.הקאנפזפיטוחקייקרימההנינוולאירעויאשפתס,ולמצותהאורסוררי

קרמוניהזסשניםiךטכינומפכןכייזרא,יהסהיןהחרשיםממשלהופדרי
(ג~ערייר~)הגבוריםנדודינס ;העת:יקיסןמנהניהםהישניסממשרתםבמשטרי

נסמכועליהםר ttוא'מורדתםארץמיחסותאתירחוסנים pינפשססרפואשר
יעזרתבאויאחםנסאויב,מפניהם .,:tיגר'נבורתםיעוררוכיהקהרותראשי
הצרפתיספניקדמן(ק~מ~רילר~)פודןונאשיהזביךויןעציהעם.הומןארצםמגני

כםל~ניםאריהם~גלואשרעיויברכוםארצם,שערילפניהםפתחןברתעוה,
כיאמנםראףהפרייזכןירים.כעדתבם jא~לאנניסמידלהישיעםרמשיעים

 , jלע~בעיר ~ג ~וירוקב~רצער~נ~,בעיר ~ניiככמואחדיס,חיליםשרי

בעתחזכר.פוחייםאנשיאךכגבורים,יס jבהצרפרוירחמו.רקבביוסהתחזקי
תחתיד~נעח'זz,ורקקטל,שדהדמימיעףנמגדנפשםה'~ליכייאההיא,צרה
ס~ררירבשעריבאןוהצרפתים .חייהםלמעושיוםלהםוישפותלוחסיהם.ירי

ע.םהקהלותרראשי ,) 1823אייניפט 15תקפ'גא II(הו~זם~צחםבתפארתהבירה
הדרורמשפטיאיהביכל •ממ~רריררוחקפסררכבגבאז~עצריםהיומיכם
רישיסוז.והרווהצרפתיםס,דיק ~קהבצירהבעירפנרו J lהקאנסטיטוציאו':!קי

ספניבהםריחעודקמהיראלאנשיהם,הקהיראשיידירפואז •מצירהעירעי
העיראתהסנירלניתיויחליטופההרחיבומעטזה .אשרותחתמלחמתם,אנשי
עסבריתכרתןהזתתחוחריפותה,משואותיהתחת~ר 'pלז:זרקצרניד

סדריאתישביתוא~דתם,·אתז:וק~ J ~כיויבטיחיםעליהםהצריםהצרפתים
שביתאזב tVהשביעיפעררינ~'כדמ·יך.ה •לחפ·~ימלכםאתלחו Wויםםשלתס

בחרבותיהסלראשוהפוככיםאחר_עסבניבישעותקפועזוזוואלמלכותוהוראל
ראשייריניננואשרהממשלהסדריוכלהקאנפטיטוציאזמשטרי .השליפות
חחמםכלל~ fהקנאיםוהכהניםחיי,כלאויחיוהארץמן'ויםופוחיש 1~זהקהיות,
ורכים ~געירהשר ·~צותם-.ואנשיחדשותש~~יהדרוראנשיעלונקתמם
,לאלפים.למאותנאוועמנער) 7 (הדרגכידכשלחעברופודו,~י 1סח~ךיו

רביסועוד ,~נובחסרגי.ם Wבנקיןוברכזותכארצותבורדיםויהיןמארצםזך~לף
אתלהוציאח~צואשר jנ.!ו fשםו~~קולארץמrיחתכלאיסבבתיכ~ 79 ~סהם
 •שנהמאותשישתח;:יהםשחתןאשרועבריתססכ'ותנ.!מםבני

-7 5it. T § כשמועןיהיt? ~ ~ השביעי)פעררינ~נד(ז~חןתל ~נו ~ר ~פת
אשר i:ימ~לידבפפרר iהקאנסטיטוציאאחריתאתהשבינ::ז T4לגועימ,דון
שנואת jהקאנוכטיטיציאאתלבערויתחזקיחםגםויקימיהקהיות,ראשיעל~חרץ

נפשם
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לק~םברובויייחוחוחששי,יזזה~ןהחלשהמרךלבבאתויטומארצם,נפשם
ולרדוףבמערצההחדשההממשלהרי iסאתלסעףהקאנסטיטוציאן,אתישרש
המל~-.~שותאחריאך .נפשם rב~וןהיריררוחהשואפיםהפרייסויריםאתבאף
.י;ת /o,ודשאתן.כאותזרחדיחויתאסץיד,לגועימדיןבורים i1הזה,היבראת
עצתאת~ר Tביחמלךהתאוש?יאז . ) 1824 'אפרילד ltתקפא fl(המלכותוכסאער
הסלךהלךיס,יכשנתים.מקץנכראדמתעלילניעלחוגמארצו'ייגלהו ר~~זrבני

אך •בכדריבנזיראעפ jרדו~ה Q #,וחמרוכהחאר')כלבירךחששיי~ה~ן
קיפראזהיהכייעופtזרטןנ~ל,רובח:ככתרעליולש~םיכוללאראעדSכרוו

פאר~מלוכתאתנתן iכעלכוגרךרת,בשתיזתסש ,lס'אחדמלך jואיבך~דיליא,
 ,~יר ~לג ~דמרים ~דיבהיאחלא(אינסרנדרגע),הקטנהבתובידטוגאי
 iיואך •נפשםאיתהאשרככל'וררורחן&ש'!ך.קי'בתןפארטוגאליןרי;שב

לארץגלו!'יומארץזtנ tייחילים,כניריםלאיסיס 'אחריג~ראחיילע-'נמי
את'ב:ךש ?.l ר~;:הקtזטtזליםהכהגים;ובעזרת ,) 1828ייניח ltתקפ(ה"אזכולדתו

חמליכהכסאארגוישדוךבפ~רטוגאל,אחיוtזעדרiכ 'דוונתןאשרהחופש~קי
בחקיקי-ס l;;הרעלחתמוכלייערסגנלה,נלתיבממלכהויסלוךאחיו,בתמיד

אהרת, r 'לארזכגלםרכרשם,כלהחריסהאפורים,בבתירם 9 ~הקאנססיטוציאז,
עריצותו{רננתמלנותו,עלימיםהאריךלאכיאפס •לטנחכצאןם i:רז:יי,~גם

הקטן,לכנובבר~ןיליאהקיפריותכתראתרתת-בלחץtזעדרפדין י?-מקרוב,
 ..א fl(ההעריץבאחיןרצופותשניםשתיוילחםפארטוגאלארצהויכראחילויעש

בשכטתפםוךכפיולנערלאחרונה rנאל"כיעי ) 1832-1834ד l/קצ"נ~תקצ iר
(היאפארטיגאלכסאעלישב ~עדרפ Jןדי •אחרתלארץנדודוירחיקהמלוכה

ארכילא iאלא~תנם, jאנiכטיטוציא jהכחקיאת~ב tוי . ) 1834זונ" 7ר IIתקצ
שני~:'אחאנןתין,ןהסלוכהעםוישכבעליו,נפקדההארץכלופקירר~היסיס
רכןכי , jהקאנסטיטןציארבים.מחקידבריםנ~ }fIוביסיהכתן,מרים ~נבידין

 . .-,הארץםעסרניםעליהם

 •הברולחנריט~ניא 4 •
 ,?jlוחיצח.~תכפארתצרפתעםהארוכהסהמלחהמיצאהענגלאנר § 754 •

אתי;ןאבירהררסיסים הי:r~ד::העמיםיתרבידיאשרמלחמהאניןרגאת .ןעה tו' .
גברינם~תקיחיל,אלחמילהלכןלהאשרהאדיריםי.ים 1וiכ ,ם~~זנייסכל

המערבית,בה!דיאr:דזותיהאתב:ם,'זד-ןהיענגלאנדהיתהניעדנפלאהבננורה
ירהבtעזדם "לחדרבכבודריזדה iJקאנ~ר~סחוז,את .מאדעדהואדירההגדילה

הפזרתיתהידןובארץוהררוזכית, ,המערביתכא-פריקארביתtנד~אדתהלנתה jי
רוחבתכדירהמרלכהשםותכונוביה ~ס ~פטיפ lהשלטואתכמחרמהבצהת
נםעננלאנר,ארץמכלסאדהרכהיתרייחבהעםרבתיההיאהמ'יכה •~וים
פאםיסכלעםיסרכיסיד:זq;זיק~לזהב Tק;ר 9 ~הכףסלסדן~ירבאיצרהיא

תבל--
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כרסכמוהם,סאיזימיסארחיתעוכריכתכתסלפניה~כלררחוקיס~ם י.~~ .תכל
המסלכהשכטתחתחזqחןההםרזן,רשיםהאייסויישכיוטרעיי,ק~קחמחיל iהספ

 I ~טל ~מערןטל ~רכיכסמשלתנפלחבירח •יס Q ~ר:רכת Q'חזאתהארירח

סעוכאתכאניותיהעלכירלהרכוירחח,יב ~' '.ך ~ jיחסי·וכנפיהחתת
יםעל iחשלמואתפאריזשליסאחרילהבתביאלהיכל Iועלנעל ttרר ~רה

החריתאדניעלכיננוממשלתהסררי • ) Levante (הקדםארץחסרואת jה:ויכי
אייריפאארציתכל •ושריי iהמלגםה~רץעםנסחפץבםימצאיאשריהצדק

~שרהרכובאפס •כוילתהתפארתיכריעלהצלחתהתעופתעלt:ותומסו tה
תחליאיהאתהזמוהפליאכיסכית,הסהימהכהרבתה iכ ,ץ~ח~יפעתה iוחי~
ארצריתאצרוכההיישכמהעםמפסר~rביאשרבעת ) 1 :האלההרבריספיעל
רש~כיערממצכםאתורניתמעליתעשרהעסהמיוריכירד.קצה,איזזהב

כעכן.לאבךעביותהממשלההוציאהאשרוהעצימותרך,בותההוצאית .ורעב~
;כזרה'אשרחקראיותועפיהוכסףוכיכשה,כיסהגדרלותמלתמיתיהעל~~יד
היו Iמלחמותיהםשכיריאתיכלכלירסל~לתהילכעכיראייריפאלמלכי
רברQכית iכנשמאדבסאדרבכסףזותהוהמלוכההסדינה,איצר Pהןו:כיהב~נה

 1סילליארץר.בעהשלשיסעדשנהבכלעלתההרמביתכףסת ?t~י Pרכיעד
תפארתעלהוןל~זרזךר~הענג,~בדסלדכ'זאתגםואף !שטערליבנליטרות

רסיסיורלכלסודרי JךלAלירעצירלשדיי,דיבליעדרבשכרבתזסלכו,רrי,חיכל
לנכווכשק Jלאור Qלהוציאאשרלהכסףקץ ..ראיןבעיביג,חןמצ~יאשדיעבדין

לאראזרחרבר,דללרכסףשצאייכלהמעינותכל~סכריאשרעדנפשו,ת 1רתא
שיא,כמכבדיסמסיסהעםעלבזjעסיסאסכיחמרסורילמלאותאחרת iדרנצא
כלועל ל~~ך.אשרמאכלכלעלרסחורה,םחסרכליעלרמכי'תכלעלמסריטם

שכרכלועלוהשדיתהבתיםכלעלהאדץ,יושבייעשואשרעבודהסלאכת
המלאכותנעליכלששיהאלההדבריסרבגללאפים.ברjותישתכרא'tiודהארם
עיבדיחא~ריםיכלידס,מלאכ~אםבית'לפחיתםארחקרר qלהםאיןאשר

לחםחכןרסנשארישרותיהםפדי :iאכייכסףמוצאלהם jאיא:~רהאדמה
להאפרתיסנב~ 9 ;העסלגלתא'זtרהשדיתרכיהימיםארכורלא •שניםרבקיןן
נםבזרמיריהם,סאריר~בייאחרים·שדותיהםאתהשכירןוחםיהם/זהבאשר
ארתות,מארצרתהבאיתהשדה·תבואיתכיעינדילססלש'םהמלכיתיבאההט~

ש~ר •נפשם~רתככישדרתיחםתבואיתעלתז.כירלקציבידםל~לתהילכעביר
מלאכהבתי jלכןנמשנתייםאשרהעשיריםבידירקאזהירענודה,מלאכתכל

עדידיהםרמשלחעסקיהסגברלתאהרחיביוהסוטריבם,גדרליסעז) P(ב~כרי
ויחיוירם ~ןrמצארלא,האזרחיםוהדליסהקטניםמלאכהלבעלימקיםעידאפס

עבידתאזייענודככסף~!Iקכריהעתיסציקלהםובחצי,ןעצבים,ללחםנודדיס
 ,האב'ט-יסמספררבולי~םרמיים(פ~בריק~נטען),.המלאכותבתיכעליה'~שיריס

כלינדיכ •רעבונםשכר.רייביחסטרףלהכיאלפיהסרקעסלם~לאשרחהם
ואנשי
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להם,יוישטןפידתםבארץאשרוהאניוניםהענייםרככותעלח-ובל,יאבשיחסר
 Cהטבכסףלנהלהעםעשירי_עלגדולמסהישםיעירעירנכלמכספם,עזרה

עליהםל!{זבלהעיניהאתלפעמיםשטההטמלכהנםו!ז!ומרה,בלחםהעםענייאת
ילכוןלאהעני;סלרכבותמצארלאאלהכלאךמאןצרה!ברכהלהס הל~~!
מרוד;סוענייםדלים,וככורינתיהםרעכווולחשקיטכ~Zורםחציי t'להחיות

סהם,מניסיאברותקיהתרחלתכללהםאיוכינראותםההס,(פראלעט~ריער)
בהאמ~נםכארץ,ימררפרץרוח"ו'עוררמלכםעלקשרלקשוררנותפעמיםנם~
וייטבחדשאררעייהםיזרחהי'~נים,רס'זtפטיהו:דקי;ך~~םוטהמליכהכהזנירכי

כמעשיהם,הצליחולאפעםככלאךטרכים,ריהיולח'םישנערכיכנתחלה,'יהם
הרעהרבתהכיעד,לענותם, םר?:?עורהיפיפהכםאפהנחריתןהממשלה

שק!נכליבליהביותםכנקלעליהם 'גכרוהחילאנשי .,מבראשונהעידהרבהיתר
הרכריעל ,) 1819תקע;ם(ח;אהממשלהפיעלא~ל:ך .,:t •בדםירדיחמםי,רכים
םשפללעלותויהינרייתאמצומתניחסכעדו _ויחנררהמםשלהעל::יעםקצפיהוה
משפטםלחררץהמשפטלהםלהירתנדינים,עםדת t?,-iלהמעלותגרםעל~ם 1 ~

עריתילפי •ההיאכערגהעםכבילהםכקשיכאלהנרורותיעידהסדינה,בעניני
השרותמתנואיתהמסהוקליםבסכהמארג!:היתהההסהיטיםדכריברתכי
 .העםי,ננרלתרטובתהתבואה ,סחיריררזנזהארעות,מארציתהכאות

בבא~עננלאבדיושכינרחמואשרהככרותהמלחסותחארי ) 2 § 755 .
המיבותחצרוידיחתיסגבוריסק'~תוחפור,הלוךהחילאנשיהינופארעאז,
המיויזרירכיכדרכיהחילךהרביעינע~רי.הסלך •רפןהבזרחמההיפשי
י~עם(ט~ריער)הנאמניםראוהביןייעצייכעצתללכתהתמכרתענוגים,_ןררדף
 jכנפשם?חלחכיכסעשהו,לושלרסוהעםרהכיטם,יפףירארכןרסהעם

ק~רז'~חמרכהאשתראזיידבחדזקפניוסעלרגש-אשררי \i ~גםימהןישנאוחו,
תמהלבהומ?נתיכעמהשיחהמריכיחיא ,) 182 )(תק*פא I 'ה(םנריינשוויינריבע

עלויזעפועייה, ,התאכלןהעםיכר ,) 1821פ*א Rת(ה;אכואחריהשניתנשנה
ע. 1ג ~רעעלט i:2אסה'פרגםכפיר,בפרעלעלומיהיםי;:זקציראשרהסלך

i המרךמעשהעלמאדהסדינה,הזירנז:משפטידגלןונושארכותמ'זבבים.ע~דג, 
i ן.מו ) 1822אויגןסט 12תקפ/~נ(ה;אככפןנפשואתטרףרעהרוחעליןכהיות;-

מפנינפשרבנהרהכיעדייתחרחל rךם.לך,ירתפלעלמאדעזהלה,פעול vpז Iז i •השר
נעניביעירהתערבוראמרבותו!נהיכרייתבורד,נדף,עלהול jמ,גסויפחדאדס,כר

ריחמלאאיש ') ning ~ Ca (ינגבב ~קהשר tשבעלהסרינהזqךת Qהמלרכה,ותהי
ם ry י~( 9והעםאןחניפטי tjלמ'ידיםנתווהואהטרינית,ההנהגהבחבמתבומה

) i ,(הראשוניסהחצ~חחככימיםרמימי י~~עלענגלאנרםז.:לכתאתריעלוהיגס• 
שרttר~טטע(ה"אעלרסיהכיסיהרביעיגע~רגבrכש~רל~טטעמתההחםכרכזים

ומסכרתחכהמא'פה ) lנעלגיעס:י iכאחריחיה(אשרמי'~בורגעל~פזזלדאשת .
אוהבה
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 IYייי'העלםןיירהערס),יאזבשרא 1830ייני 26אחןכהונע~םח)(ה~אתק'צ
 '/תקפ"ז--תק"ה"אגעארבוכסותכענרראנד,העצריררשנגזארגאחייעיכהר
 1S30 ~ 1827 • .ר;'ההזהירחערס iייחמ'ך •מלכןתואחריר;סאעל-הואישכ

ובנח(וחניגס)העם ינ.~~כידיהסדיניתחםםשלחנאהניסיןוישר,תםאיש
םהאפרתעריינברןהדחיתפטי rt6וסחדריראוהביחאזרח~םהתנשאוידיהס

 • ) 1831תקצאא א//ה(ידיהםתחת~דז{ע.נרתמשמעתםארלמורעידיכפיילא

ךעבגראנמ'וכתשריהתאוששו ) 1833אייגיסטג lfתקצ(ח"אכביריםראיסיםאחרי
עטםבניעודייסיפולכרחנושיםהעבדיםך~רערצדק~שפטראירלהןציא

 :tיבסוסיהזם!בנחסזlולם 6כזדבםעיררמשלוילנרברידיםעגדיםתרעביבם;;כוך';
חתא:כצןרביתנים ":>tירפניד iעיהנחחהם.חיכיסערכזאתעשונאיטרךחמוריהם

תארהשכית' ) Buxton (ינוקסט~ז ) Wilberforce (ורירגערפ~רסהישריםם 't'האנ~
איירופאאנשיעידיתערמולבלןםש~טחוקלעשותגםחכישים,העבדיםעברות
הטובהחמשבתםאתרחןציאכחעצרןלאאךההיא,אדםבוסכילות~ךבןל
ןויעשבעננראנדחישריםוהשריםהמרךערצדקריחהזערהאשרעדך~עלה

היישכים;ף 9ג.זכניל::לפקודהחאתענגלאכדשלחהמהרהער .הוההטיכברד::
ףלהםכסנתבהגםשי, .tרחהשחוריםעכדיהםאתלשרח ) j(ק~ל~ניע::םרצאןתיח

ךענג'אנאמצהתהוהלאהההיאומהייםההם,העכריםנפשרתנו~רמאררב
 ר~!;לכל(שק'~פענהאנךעל),הכושיםהעבדיםמסחראתלהשכית ף;יt<.;._כל

j נבניבכל:~קךרבלl~;ןרהאף ,ףcזללרחהעמיםיהריביתאתגםלהטיתחילז
יראחיצאו.כבמקנהארםכנפש jיקניעודםקנהיעשןילכליריהםחזהס'j,ושק

המלכההיאהלאסלכותו,כסאעלאחייבתישבההרביעי,ייייהעלםהמלךיבית
יןיקrפאריא(פרינץ)להנזירלאשההיתהיהיא I(Victoria (ןוי"ט~רי~פארה,הכ
תקצ"ייחיא ,) 1840ת/ויא n(השנתפעכרן~רלחרשבעשירימק~כןרגזפבערל ~

יאבואר 20השךבחכחסמעלהסעלהכעבגל~בדהססחירעלהסלכיתהכיסי
 1837 •;י~םאתרהצעיךבחכסתןיעשהפעלאשרל,עעפטבעד ~ר

 •בענגיאנדהחפ·~ירחכסחידמחלכיםילתתהחסורה
אירלאברנתעב::נצר~ירלאנדחיתהקדם.סיסי )*~יר'~נך § 756 •

הארץין'~כיע'לרעהעתהיעדאזמניהיתההממשלה iעיבםענגלאנך,בעיני
ההטז:עסיס~ני'יבהם,י-חיילאומשפטלםטיביםלאחקיםלחםותתוהואת,

יאייכםיכצריסתמרבצביםהטרינה,ובסשפטיבדתםבטבעם,סזההזהשיביס

חענכל~ברים Tידתטידיחכהאילם •רעהואתאישולחשתלחבלנוטיהוידם
האיר~אתלרכאיינעיילאייעפולא iכער ,ף;!~י:הסרוכהנ'רסכיתעליזנה,על

כביעשןאשררעותשתיס •רחצוחכטיטסרמםילשי.פםובליהםתתחלאברים
---- jהנסבן iח iהרת,קדנדסשסניםרשעמשפטפיעלאיראלנךלכניענבלאבד
עוירהומחשסאיתרשש q ר..ש~הnגו," Iלזפאהנאטיביסאיהיא Iאייואנר )*
כע"בורתם mקאטא'יפריאז ,cסישכעהוםס. Iמלוויאןתהעt'יושנהיוכםםווםכועןתןוכיסאות

 •ןמןנזםםעינאקאבנם Iעeםלרו M Iנלסטםכוושובחרםנאייינארדnםזןת'הראכעהררעהזפו.רת



אתהנדילוהזכיכאירלאבד,התחוללואשרוהמהוסותהמלחמותלכ~ר,אשיות
ענגלאנדאפרתי ) 1 :להשחיתעדעבגלאנדים ijערהאירלאנדיםכלכרת.השבאח

עלםאתייככיחןהנכפיםהשדיתכלאתאליהםהסנ~באירלאנדבאחזראשר
~עליענגלאנדכהני ) 2 •מ~ריםבלישלסיוכהםוישלטרמעולםהארץאזרחיעל

לתביאשרהכסף~י Xמווכלההכנםותכלאתלהםלקחוהאננליקאכיתהננסיה
אירלאנד ,לכהניהיהלאכיעדהקאטהאליתהכנפיהכעליהאירלאנדיםתפלות
ושמלהכלחםאותם~הרוכרוכחוםרכעדניהמתגילליםהעסוכניחייס,מקור

ממשלתכאזניההםעוניבניהתלוננולשוא •הצרומלחמםכחססשארית
מאתלהםהיהראש~מעכי !להסע~ההיאא'זl-רוחחמסעל;עולענגלאנך
עלנוקסתחרב,iןבריםידכחוזקצדקתםאתלהוציא ~ם~לשוא •המפשלה
יסינססידחרכםאתהענגלנאירםנ~ iJפעםככל!כינפשםועיכדיעשקיהס

בזרוחרק •מבתחלההרכהיתדלענותםעוד'הוסיפוגםזריעותיהם;אתוינדעי
ענגלאנדפתחהאזרק ,) 1829ט I1תקפא l/(האירלאנדעלגםהעם~נציפ~·:ביז.cזראר
 ,עתהאירלאנדיסמצאוואזאירל~נד,למלאכינםהפ~רל~מענטכתישעריאת
אשררשעוחקי.ל j ~משפטיאתמעליהםלהפירענגלאנדבמסשלזרלהאיזרצו!

 Connel '0)1 (בערנ c.זק 'c.זדניאלהנודעוהאישקדם,מימיעריהם~עמיפה
פרצכסחשכותיו,מחשכותיהםאשרלבאניזt,יבר j/ע.םורין,רתיודעחכם,איש.

אתעליהםיקראוכישםהיושביםהסרוכהשריאתויפחידוהפארלאכענטככית
תחנוניאלסשומעאזניהםעודיאטיסואם(רעפע~ל) זc.זינ:~ז;;בדירגנעליורכ

יושכירשךההיאכעתכי •בכפםחמםר~עלוהנעניםחנגש~םאירלאנדאזרחי
עללרעבדקרא~היא,בשנה}.דמהתפוחי:וחו.~רסכראשונה,יותר~ירלאנד
בחזקהענגלאנדעלקראוכוועלונאמנים,רעיםתחלואיםולרגליו~פרצוהארץ,
כםהפגיעהאשרדייכרתהרערתאתמעליהולהסיראותהלהרשיעכח~יאיצר
א'דניאלהסדיניהחכםערררחעננלאכדים,אליהםשמעוילאאכולאוכאשר

P מושבותיד~םמקומותככלכינבו,וחםאידל~נד,יישביבלבותפרציםריח~ננעל
ההואהגדילהאדםאשרהטוכותהמחשביתאתלאורלהיציאו~קחלותחברורג

לכיתסיםכפרניאשרהקאטאליתדתבעליהכהנים •ולהצלחתםלטובתםחושב'
ס/אננעלא'לדניאלעוזריםהיןיחפצל,אשרלכל\להטותםבידםהאירלאנדיס

T T , 

לסצןתיןהקשיכוהאזרחיםכלנםחייהם,-למעונפשםיככללבבםבכלייעכדוהו
אשרהמעשראתל r.g:לג.היתההאירלאנדיםחפצייראשית •רוחםשוכהופקודתו
בחווקבתיכםהושיכהאשרה~נגליק~ניםלהכהניםלתתלעיהםעננלאנר;ן~יןה

התחזוקבנfננל~נד,ענט pהפ~רל~בכיתנשמעולאדכריהסכיוכראותם .יד
עננלאנדשליסיעליהםוכקוםהמעשר,אתעיד.ן.ןת ..לכלתיעוובנפשםוהרהיכו

אתנתנוולאהיד~.חזקתהםםגהתיצכוחזקה,בידהמעשראזמידסלקחת
וישחיתןואש,ובדםכחרבבארץעכרןנפש,ירמיחומשיםאנשים.נדודיהמעשר

להאירלאנריםלהשקיטרגליהס.כףסררךבכלשמותרישירמטובה,חלקהכל
כעלי

ניחרידי"ע
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ענכלאמםשלתח.שכההארם,נכי~בעייכליו.עכרנדםנייפ.ריציםבעלי
לממפניהמתפרץהאיעלמלתסהויש .pול ) 1833תק"צנ(האיליטה .nררמנהמ

 ,רח.ייכררך"כתייט:רכוינוחואשרע~ברוליםכמוראיםיישכייאתולהפתיו
חמכואו,אחריחלקהתפלות,לביתהארץע..םיתבואשרהסםאתל~~לגם

להתיעלתמהםתצחמאשרחולע.ניבילספץ-MP : 'ההםלכתיםאשוהנכסים
וכילשיןספרהנעוריםכניכהםילסרראשרהרפסבתילתועלתיכיחירהעם,

שמעילאאכולאיםהאפרתנםיםהכזlנאך •הארםלחייהנחוציםהלמירים
 Fיר~ •כארצםםהלכיםלהם,נתניילאערפםתאויקשוההס,הרבריםלכל

יהנקמהשנאהאשרמקריבבזכםולהציתהעםאתלכססךערררייסיפוהבנהנים
הסונווהמוניס·מחייהם,האירלאנריסבואשואז.מניהיסיסכלענג'אנרע'

 Iרזכלר 'ראזשםלםצואהצפוניתא Pל~מעריברירייוחיקירמ'רתםראץאזיעזב"

ידיהםיחסםהאלםבנימאכזרייתומסתוווחססהחדשה

 •ןאשכבארץ 5 •
יריסר~תוייז,בעירהרביתלסכי;וסוריצאהאשכנזממשלת § 757 •

 nממשלתתחהארץבלהיזוההרםוהייססעראשרתחתכיאונים,ראיו
ואנרקעהניחם,ז;רםהופוקיתואחדשכםעכרוהויושביהיכ'אחרקירס

 'ן~לאחרוכלעריה,מלכןמלכיםרשומנהושלשיםרקעים,ושרמנהלשלשים
בחיברצמודהאשכנז.ייתכלארץיתחת •טנבלהכלתיכםסשלהמלכיתוכארץ
והייעציהשריםהתאפסי .אשגהאספותבכלהחיהרוחהיתההקירסירוחאחת

מנישלרחזאתת Mחמלוכה,משפטיעלולהתיעץסור Pלהתמימובסיםבעתים
יעיךבינרעםטאג)(הנקראיםהאפסהיטיאלמלאכיהםאתאשכבזמלכיכלאז

שילחיחםזמסיאתק t'פ ryלפעםבכלחרתיוהמלאכיםמיין,נרייעלפר~נקפורט
כיהדברארחית,.העםפיאתשארלומבליככללהאשכנזטוכתאלפנותמכלי

r:ובראשרהזהבכן.ןיק P~רכג lהכסףחכל P ~~לבזריםאשכבזממלכתבקרעה
 jארחרכמלמכהלחסוריכיללאאתחסמלכהרכןאתח,למלסכהכחורבתארתה

 Iההו-. 'השינית 'הממרכותמלכינטליארשכפיר~כסמסדמי vJi1אםכיבאשנכז

 Iקה Tבו:י~.י~נן lהארציתד~ז.;יהתלונהיבתההאלההררכיםוכנלל § 158 ·

נפשילטיבתאישאישאםבניבנלז:זאשכנזלטיתכיראנילאאשרמלכיהםעל
לוכיתיובשכיםולאאליהם'יפנילא \המלכיסכיזתאבםיאףרפרטית,ןסלםכנ:וו

ליים,מייםורב::ילו:ןהלכו(ליכעו~לעו)'הרריראיהביהטרינית-.כהנהבהנ~ם
אשכנזראץאתל~זברפrבץיריחהראץי .Q ..עכלכותררירריחדפתrימזסדגםיכל

אתטעומאשררגעיריםיבניההם-.הרעיםהימיםעראזמביהיתהכאשר

ומזQבחים';מעריציםהמ~~ריםהר~מ~ניםןכיתביהחישיםהטויציםררכ~~תק
רוחשאפןגםכקר,םההםהיסיסתאל.חרשמארבכפסי .הכיבים,יטיהליכותאת

לחתתאל~ביםהיתהכאשראשכנזראציתכואזולחרכתאיהייתאיוהרכיר
העוז
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(תלסידיההםהנעוריםבניכי.אפסהארץ~'זי~גיהעםזקניבידייחמשרההעון
לראותחיטיבולאיד,צרי I ~נםהיוכאשרראות~צריהירהחטה),סדרשנתי

שמולאנםלפניהם,הציביאשרהמטרהעלנכו!ארהתבוננולאחנולד,את ,
םtנשלהסדרילברואלסשפטויחשבובדרכם,אשרהרביםהמכשיריםאללנם

עלהפ~ליטיקהליכותכללתקןנםדסירנם,רוחעלהעולהכפיבאשנגזחושים
לבלןי~בערבירשענש~פזפ)(~ללנעסיינעהבריתבמסורתבאווהמהדרנם-.פי

פעילתםראשית •לבבםמזמתאתהיקמםיעדעשיתםעדישקטוילבליניחן
אקטאבער 18 (אצלאייןענאךגרורטב ~ויב~ם yחנאתנ~ Ijאשרביוםיראו
שנהמאותשלשמלאתלפיהאשכנזיםחנוההואהחנ • ) 1817תקעיזהאי

ההוארוםבמו riל ~אשרנפצייתלימחלמכרלןנם ,ז ~יצ ~מר ~פהרעל
כלנאספוההואחנביום •איירופאמעל,על,אתלחבלבנאפאלעאזחפריתםלני

 'תפארה,סדרבריבבוו~רטבורנאותוויחוגו ~נעיבאשרהחכמהביתתלמידי
רורנ'הם'סדבנשאןסהסדביסבסבררנם,אזהיוליסיםצעיריםהפוריםןגםמראשי

כליתואחרירגש,ברןחשיריםשרןוכלםההוא,היוםדברעלכגידיםויוברי
רביםספריםויקחול~כיס,ליטהערעשהכאשר'לעשותההםהנעריםנועזוהחנ
.בתוךהשמשלעיניבאשוישרפוסכמחשבותיהםלאמחבריהם rlכחשבואשר

כאלה,רביםועודי~רקעה~ללער,ק~מפץ,ק~צעכיי,ספרינםהיןההםהספרים
בעיניהםהםואשרהצבאאנשי~סמנובהםאשררביסחפציםעודשרפינם

הוללותםעלרם Qל~ותארמהממשלהנעינימאדרי.עהזההדנרעכדות-.איתית
 'מהנעריםאחדזq~תעמיק ijאשרעדשפטיםבחםעשתהלאזאתיבכלךובם~ Iו

אתי~פטהנtברתהבשבטארתםרדפה ,אזירקנפחזותו,נקידםוישפוךההם

ק~רלההרא,רצחמעשהעשהאשרהחיללחנערש.ם .רעיםכשפטרםורשעים
הילליתמלאלבי~ךמולדתו,ארץאתמאדואוהבתמיםנערד,ב ~ס,ודוייג

קיסריועץבייעצ ~קאויגיםטהשראתחישדיםרביםכיובשסעו"מירנות,

ריחםאתלהבאישאשכבזעמיעללפעטערסבורגשטנה ,כותנהואכיווסיא
להריגאמר,נםרראש,לדיייםעודיוסיפולבלחרות Jדכל.משפטי'אתפהםלי'חו

M עאתבזהלהצילההואהשר.. Q. עליהםהנשקפתהנוראהמהרעהכבז,אשי
ס~נדב~~ש ) 1819מ~רץ 23תקעןוט א'/ה(הייםויהיה.היא, jיהסשטיזשומנר
חרבס~נדהיציאהמנתבאתקיראהיאיבעידההיא,הישרהשרלידכמתג

הביאבדמין,תמביסםד~שראתובראיתיויסיתהי,יידקר:רול~ךיומתחתפיפיות "
ריקםה~שברחבוצוראךבכפו,נפ'זtיאתלטרוףיכובקרבחרנולהתכאת

הירגבידמטבח ת~~עלה~~תמפצעיו,התרפאאשו--ואחריהצליח,לאחפצוו
ההוללערהב.מעשהארצה-~פואשרהשרדסיאתברמיויכפרהםמשלהפיעל

תאלרדוףורחיתםהעםממשלתשונאיבידיזעםימטהעברהשבטהיהחזח,
רשי.בהתאסףהעםחופשאחרייהחיתריםדרור'רוחש~;כים Dהאנשיםכל

להקיםומשפטחוקדברהוציאןסעפטעסבער),(בחרשבק~רלסנ~רחמלונה
במקרים



186 - , 
המחרביספרילהדפיסעידיזירולכלהרפוסבתיכרעל(צענז~רעו)מ~קרים

נכוחיעלנביהכר,לדוה~רכי'כהמלכיםהליכותערעתקמפיהםהמוציאים
שריח.כר,ם~יינץכעירר Qלכהמליכה,כסאיתעלויישביםשבטהתימכיםעליהם

א~רכאואשרארנטערןוכי'נגגסעויכט)ק~מיסי~ו, 1II(צענטר~לומכקריםשופטים
כבא~רתאתלהתירווכרותס,פ~ם rהחופשים(דעמ~גאגעו)העם~~גירוח'

כהוללותםהמתהלליםאשכנזבארצותהחכםrימדרשבתיתלמיריהנעורים'
סדר,כתיכלעלהמרךמשרימייחריםסשגיחיםלשיםהמלונה,אתועדינים

עיניהםובמראהרבםבשרירותשיכג ת,~ל~התלס-יריםיחררוהחכמה,רכעכ.ר
יתאכםאשרעתבכרושאתםמשפטםלהוציאהסרכיםבידותעצומותעוןרהת

 I ~!בעליחרצואשראתלכקראחריהםרבואיעוזארואישסיד,רהמתיק 'פת .Qא, ,

I ,-ת'(ה'אההיאבעתוארצםI רד~עדמאתנםיצא ) 1820מאי 15~פ-tבנניא'ז

אשב:בארץאשרהעםיממשרתהררוראוהכיררלחגכילותלהציברכרוויו
 Iומכטחאשכנן~ג~יכרtוקוהקרמוניםמיסיסהיתהאשרפרייסעזהדררסית-." '

 I?עכלאתכאף 'ו.תרדוףהחם,כנז /}iאארץמננילכל?א.;דותכרנעאז~הפכה

כעאשרכסרהם,רביסיעידלי~הן~רנרטכהאישלבבאנשי •והחופשחררלר
 ,צ·חנמרכדבריהםרפייםעוארץכקרכישיעיתלפעורהפליאו ,צווקהצרה

 Iרוומעירריםהמעיריםפריציםבתדרבפריריםהובאוהגרירים,וכמערליהם

כישריביריב~וד~ר~מפקוררגםהיסרוממצבם,.מוררתם,~חרסוכארץמשחית
אשבתחדיאנחשנהיהלאהסאזדרכיהם-,כרעלעיניהםלפקוחהמשפט

עלמשךבזה,היאחפץכימפייiךנההוציאאשראישוכררירה, Jחזיוכחרום ,
~ J ם~אשהנפרדהו~מל~הממלכהכר •חרקןפורריםכניםע.םכיזכ~רו

חוואיןמשפטיהם,ובכלממשרתםכררכימזהזהרחויו'םהיו jומרכיהאחותה,
נעומועי~יםטוביםאחריםרנריסכיאמנםיאףמורדתם-.ארץטובתעל iמה
הספוכתניהתפללתבבןויודיו,כרתהממשרה,כמשפטיאשכנןכארציתא;
 Iאכורכיםהמלכיםבעיני~יווכביריהפ~ליטיקיכחותפאררגו,העםנרראך

רכם-.עריהם ~מ~ולאכהםחפץאיו
,~~-

יוו.בארץחדרורמלחמות 6 •
נאיירופא,ע.מיעלעצלותרוחהכריתמלכינמכוההםבימיס § 759 .
השמועהא~~םבבואאךירם,בנבורתערירןתמעורלימינם~חןרהשיכו

~ר JJארפריקנפשםיקובעילוחציהםארים'הלשמעעל iיוארץיושכיהתקיממו
עצרוחעליהםןתצרחמעצרותם,ויתנערואיירופא י~~התעיררוסעליהם,
.אלנסנהמרלניתימשפטיהארץררכיערולכםעיניהם;'שיסוןישוכוינכורה,

 >1'רןסיאקיפרכסירהח;ייס~~ק.ידסארו-ויםראץאפרתיאישבטי ~זירפ ~

היה

יכשכתייאללאכאיי,כמדיכת(חאםEכאדרא)כגירפקידחיהאבין )*
 •ביאפםברתותהטירקי!:!אותןחרגי
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יאתמיירתיארזמרחסותאת"ללחום;י~נו~י J י~~~התיצבאשרהראשיןחיח
יענרתםומעבדיתסהישמעאליםסבריתמתתזירהוציאםידתיאמתוכניכלחמית
היש~'ע~ליםעךלאתלחכל(הייניס)ההעללעניםבאזניקילייעברלחרי~;הנוראה
אשררביםאבשים \י:tר~רמעשיהס,אתל~עלהםיעזיר Nריסייקיסרמעליהם
יפרקיאיכהרכיםיסיסזהבמסתריםויתיעצוייוגארץרביםבמקיפיתהתחנרו

~ידיותוסכיםעוזר;םלהיותאחדכאישהתיצברזדם, l!סכביהישמעאליםעולאת
יושביחנרו ) 1821~רץ'מא l/תקפ(ה"אכביריםלאימיםמקץ .ההיאהנלבכהאיש·

מיחסרתיהם,כליזן, T ':.א.י:),טהעס~ריא(העלל~סעו),לירר~נדיא(פעל~פ~בבמ~רע~
הקיסרכיאחנ'הן •מעלנשארהריסיא'לנןזרת;rגם ?S ~אך .לסרחמההכוויעמדי

ראמונתורתרבב'היוניםאתלישנןלצאתמארחפץבאדסוהישרהטובא'גסנדר
כררךלשטולונצב jמנןטטנןרניהשראךמשפט,בליובספיסרהננן~יםהכבשים
נמרציםכדבריםהרכיחסעטטערניךהאישזהכיהטובה,סזתמר-אתיכהפיק
ישאבמאזניםהיוניםמנןשהווכיבל~יב~ךבועדךאשרוהשריםהסלכיסבאזני
ו, Iיבאיטליאכמפרדההיאבעתמלכיהסספניהתפרצראשרהפריציםמנןשהעםיחד

הפושעיםהיונים iליסיינןסדרלבלעוודבליסיואתאחוריב W ז.rהזהונדנו
בהםויעשוהיונים,נןיחתסםכאששפכןוהישמעאליםכזנלכם-.יהמורדים
התנפלוהנוצריס, 'פסחחגביום •יכאשבחרבבהםוינקסירעים,שפטים

 'כעיראשרהיוניםתפרתבכיתחנקזנה,רשפיולחיזניסה Jjה ן:.'~נדכיהישסעאלים
איתוויפחבוחו fך Q ל..ע~ תר.~~כתיא tq ~אתויקחוה~ירה,ק~נסט~נטינ~פעל

עציםעלארתםריתליהתפלהביתשערעדוהשלךסחוכ(ביש~פנן)~~יי ?tזאת
היבילןהיינים,כנפיתראשנשיאאתרצחראשריאחרי •ההואהשערפתחנד~ח
באכזרייתהםבפשותיאתייענוההיא,בעיראשרהייניםבניסרכיתאתלטכח
ללחםנידדיםשםרהייואחריתלארצותהגליהרצחשרידייאתוירצח~ם,נוראה

והעציסיםהרביםהישפנןאליםצבאותה~;כרן ;~ 5יכיי~ל~ •כלבנןירום-'=;חדסר
הכבדהיכמלחמההקדישה,הפחנהבשםהנקראתאיפזיל~נטיאלכסנדרמחנהעל

דמרסיעלחרבלפייםהירנכל'נפלר ) 1821יוני 19א IIתקפ(ה"או ~ש ~ג ~רדאצל
זנפלטיבקשחרבמנסתנסאיפזיל~נטי •גדרליםכנכוריםלחמיכיאףקטלשדה

רברת.שניםהאסוריםבכיתר l ~~ !2איייביכידישכי,נפלשםעסטרייך,אךבארץלו
 . iייארץגליליתככלמאדניראהמלחמהפרצהההי-ארבעת § 760 .

פקידיתתחת'כישמנןאליםלהלחםנפשסריזדילאנשיהתקיםסוס~רעאבגליל
אנשייתרנםהתקוממיקלוסהרהצבאם,שרירק~ר~קאטר~ניםאריר~מינ~לי

ערכייהםאלכסנדר,י {i ~~פזיל~נטי,דעזנעטריוספקודתתחתפעל~פ~נעז
אןנלחזנובליוו~נריאהיישכ~םהיוניםנם .טוניםוסרריםבמשטרכלחסה

;רוחרכהמכהייכוםכרידיהםאזיחסוהאייםוושכיגםייצליחו,בישסעאלים
ואנשיהחילנביריהקדמוניםהיוניםחרצייזאציהםכיהעידהבמלחמהגבירתם

 ,אייביהםועצה Ij~כהנאדרתויסינםעדונפשםנםדרכהכשהםכימעולם,ה'~ס
ביים
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מלחמותיהםועלהיוניםבניגבורתעלהשתוממואיירוםאבl~י •ומלחמה~לבביים
סודפיעלרכ [Jוכסחילאנשילהםו iוישל.בידם,לתמוךויתעוררוהנוראות,
חפצםיכלישעםכלאשרפעראיינע) J:(פהילהעללענענההעללעניםאוהביחברית
הפחשיתלכנסיתםיעצמהעיזולתתזריעיתיהם ץ~~ל~ההעללעניםידיאתלחזק
דעמעטריוספקודתתחת ) 1822ב /Iתקפ(ה"אשנתבראשיתידיהםכוננואשר

אשרכעת,והנהצבאותיהםשרי ~ט ~דר ~ק ~ויראמונטי ~זילפ ~
דתםמבניורצוץ P~שיעםכעזרתורש~ילאידיהםאתהקדשבריתמלכיחבקו

כי'אחריםאןהשיםאנרת.עוררוההיאורוצציהם,כעתעושקיהסמירלהצילםואומנתם
רכיםשריםיעוד 1 ~םר ~נהשרפקודתתחתגדודיםנדודיםויצאוהחעללענים

העזה,המליץזרי~םתמנרתהייניםאתולפדותבהישםעאליםמרחמהלעשותכמוהן
להרשיעוהונן,אונדאת.ע.טו, lע.ן.ןדתאiךקדישהאנגרי 1 ~יירבלארדהנשגב

יניעו Jרוגם , jיוארץמזגאךלנכרות,ס~~כדותולהוציאםההםהאומלליםאת
 .) 1824אפריל 19(תקפ'דחלדויםיבמבחר~ף R.י tשאולל'trועריהצעידוהוועמרד,

דרורמלחמותלעזרתועצוםרבכסףהאצילגענף,ילידדר ~ייבאהעשירהאיש
ובכספםמאדםבכללה~וניםלעזורהתבדכועםועשירירביםשריםועןד , jהה

מרעהוזאישלב pןסל"היוניםסילפקידיעל j~דררןחאזצלחהכיואףוזהבם-,
מלחזימםאנשיהישמעאליםעלכמעטפעםבכלהתגנרוזאתבכלבצעם,באהבת

ממשלתואתעליחמדמשפךההיאבשנהכי • ) 1825ה l/תקפ(ה'אשנתעד
בעקבןתויצאם,לוקיעמ ~םהממשלתאתהשביתהקשהוכחרבןמצרים,על

אוראתקבץהככירורוחומלחמה,וכטכפיפי iהשלטוכהליכותאיירופאזנלכי
~היו lנפשםואכזריותהמןרח~ניעריצותעםהמערבארץלבניאשרההשכלה
הישמעאלים,לשלטוןגבורהע.םזרועהיההזההנבור~ג;זה ij •כידולאחדים
תחתולהכניעםהיוניםבניאתלפניולנדלוולהושיעלימינולעמודויתמכר
עמיםתערוכותרב,~.דא.עםרנויםא'כרהאתשלח iהשרטופיועלרנליו,
אלהעריציםגדודיועם פlזt~ההואהבערץהנבור ,למלחמה Jיוארץאלשובים,
לאאחיו.עםאישים Pהתמעשהמספרי r:Aהיוניםונדודיפעל~פ~ננעז,גלילות

על ;אברהיםבידינפ~ועיראחר;עירמלחמתםאנשירבבותלפנילעמודיכלו
הפראיםנדודיועםויעבורמ~להההואהנבורלופללמרקריס י~ד:~חרריס~.וידת

פעל~פ~נבעז,~אות ,כלאת ע~~רצופותשניס.שתיההיאהארץכרחביוהאכזריס
למדברההיאחסדהראץאתוישסטוכהחלקהכלהשחיתחםל,ולאטחב

מהיכראישאישורעתבמועצותרכריסאיירופאמלכי:ררנ~לשואשממה,
תערתאלהזוללהחרכואתהשיבלאאכרחיםכיההיא,הרעהכע;לעצורמלכלתו

 22 ( )"'בני ~ל ~סיםעיר~~לתאחריכי.אפסומהשחית ע_.ל~החזק;;ידוואת

בררברקלהיוניםלעזורויחדלןאיירופאמלכין~זן ,) 1826תקפץהיאאפריל
שפתיס

חסשוררמתינהאניית,חיףעם Iיונארץנצןרהעיר(מיסולינגחי)/מיסאראניג )*
 •אפרירלחרשניווט 1824תקפו/וחוואכ~נת lכייראלראדהנאג'י
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עירערזדצדרם ifאכרהיםכי .-כפיםכפדנ1רגםךהושיעםויתאוששורכרשפתיס
גבוריכרעריןרת.בפריכיעדמאד,כמאדרהםק 1 ~ 1אזרחיהאתורזהםים~ל~בני
מהרהארעדבפלאה,בואשיםכנכורהכיכאבשיםיילחמייכניהםבשיהם-חעירעם

העירקטל,שדהעלימרקריםחלליםהיצעןשלישיתםכמלחמה,ינפלינשלי
 .אחדעד:כהבותריראמ~ל~הע.י ?tתחתנקכריכהשאריסהבוכלכאשנצתה

עלריחםכחמתייתנעשורגשופבים,רעמישער,פא iאייריישכיכלערו Wאן
בערוראויהמצרים,הישמעאליםעריציתועלהגדיר-שברהיעלמיםאלאנגישד

 .ו~~~וצים-האוכדי~להיוביםפד~תלהדוישריתעוררוחצנם,אי~רי~אמלני
רוסיאקירסבדרסכלא;נע~יסזזל~נגי,מפלתלפביחאדים§;מיס 761 •

דעצעם~ 1תקפןיה(ה'אהאזרכייםעלrפ~נ~נר~גבעירריתמכאדס,והישרחטוכ
השלטוןברסןייחוקמלכיתיכסאקרועלעלהאחייי ~לזזביקו ,) 1825בער
 •מעילם;ן~םאנשיהקדמוביםרימקיסריכאחדגכורהונריחחכמהברוח

כיראףיקרה,בפשיבערהמשכילגביב ~קשכםלעהמשרההיתהןבעבנראבד
ומתשוקתוהיוביםמאהבתחדלולאעלומייימיחזיונותאתשכחלאבימיםאזבא

בןחלא.ובצרפתהדרירבא-ורלאורמעליהםעאליס,הישטעולאתלהסירהנרולה
ברכרקשכתאזוהממשלתעליהםהטתהכיעדההעללעניסאוהכישקטול1א

אשרבמרצהינ~צהנ?לההשלטוןעשהההיאכעתכיגסומהיוו,כארזהמלחמה
כימיםכיעריציתו,עלויתפלצנ-עלייהתקצפואיירופאי Qב!יכלהמערבמלכינל

ב- ~נסט ~בקrב .t:לרהצכאותישריחיליאנשיידיאתהשלטוןמראההם
 iער ~שטי~ביבשםהנקוביםנבוריסמאיתימחשאלףרכ,ירהפעל ~טיב
שומע).כל 1826יוביתקפ'יא II(המאוםדכקלאוככפםעשוחמסלאעלאחתבפעם
rזחליטיהנאוריםיהמלכיםבשרי,שעריתיסמרואזביןשתיצלליההוארצחםשעה

רברההראמ~ה~מעדכהשלטיןעריזשלטוומכףולפדותםהיוניםאתלהצילאז
א,סיירקיסרחכריאז •נפשוכעריציתואמונתםדתםכביאתלערוזעיד~וםיף
אתהיוניםלהושיעהכריתבליםורתייכואויחדי,צרפחומלךעבגראבדםלך

ע.םמלחהמיאביותאדיריםיים f:וישלחוויחסרו •השלטיןידיתמנרתולה-צילם
~ס~יידואתהיםאכרישיככיילרזן,אמץפעלזזפ~בעזארצהלביאחילנכורי

שאטככלכהםייעטעורףההםהלמכיםמלאכיאלפנהאחרביםאך .ההוא~י
המלחהמהיאמלחמה,הרכיתבעליהמרכיםגביריעליודשי Iוכןיעל .,בנפש

 .) 1827תקפ'זא Hהאקטאבוv 20 ( )*זיר ~יי ~בתמחלכשםמהנזרעתהנדולה

זרדעיבשרכהזאתככלגכירות,רכעםמשכילכנכוראברהיםוסםכיאףורגה
"אשרהאדירציאתיישכרועליוהתנבריהכריתמלכיצבאיתכינבורתו,נותשה

החלישיחילןאנ~יואתפקודת;,תחrילהישמעאליםאשרחמלח~האנייתואתל;
כרקכישועותעידעשהלאהחואהנפלאהבצחווכי.אפסרכע..םמהםירפילו
כלכררךק~ניננהירשהשרהלךמעטיםימיםארחיכי •ההיאבעתייזארץ

הראז

 • 1י,ארזחופימכללהתלהוגורעאניותחיףעםדסו.'ית(נאויארינא,פילאס),עיוכאררערי( )*
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ע'למורדתוארץכממשלתהתכהרכתהתיהריתהיהיהוא(~אוינוסrפ),הארז
מסחרתלטיכתחשלטןןאלפניהאתהממשלה;::ואירהובמיתיהיוניtפסדותרבר
ייערמרלביאתלחכבידהשלטוןעודהוסיףכויעלוחפצה,ישעהכלהואאשד
ולקיפר •מםשיתובל .Qמלחפשיהירנים ,אתלtו rqוימאןברזלכעמודדעתועל

כןחרהכןעלמפיהי,עתקויוציאעזותהשל'lטזענחהיוניםרחיתהמבקשררסיא
טיבהכיק,ייוהיינים ,) 1828תקפ"ח(ה"אמלתמהעלייייקדשניקאלאייהקיסראף

ם'הישמעארינדרדיבסעואשרבעתוז:דבה •ההיאמהםלחהמעליהם~שקפרתרפדות
לעזרבנלתץכיעדאברהיםעלאכפםאתהצרפתים::זכבידוהד~נוי,גלילותאל
(פר~זידענט)לנשיאזךקםק~רפ.ויליד ~טריזי ~ד' ~פ ~קוהשריון,ארץאת

תחתהישמאעליםעםבהלחמםעצרמרתנבורותעשו.והרומיםהיוניםבארצות
ידם ם~וע~~!) 1829ירליזפ /Iתקפא IJ(תקי)סב ~ל ~כ ~(זשביטיהשרדפקודת
מולרתםארץלטובתרכיפדבריםולעשותועלהשליםהשלטוןאת::דרז.?יצ~

ההואהשרום •ממשלתןסכרותתמחתפשיחלםיבויהאתציאוהלו
אשראתוק,יברק.יםוהשלטוןסעפטעמבער) 14 (פעלאנ ~דריב ~בבע'זzה
דברעלאחתברעהחבריתמלכיזךתאחדולארכיסוימים •עליירוסיאבטלה

דבר 1בלאנד~הנועדיםהמלכיסהוציאואשרעדיון,לארץיציביאשרהגבולות
מטהעס~ליא,אחדותגלילותלרו~נדיא,מ~רע~,כיאחרפהמלפניהםמלכות
~גכלתמיוחדתלממלכהוהלאהההואמהירםתהיינהאחדותמדינרתועודאייב~~

עליהיהיהבאייערעזבפיכיכמיתהראשוןו~טטאהקאנסטיטוצי~ו,חקיפיעל
זע.םאשרהאחיםקמוההיאבעתכייען ,) 1832מ~יתקצ"בא Iה'(בשנתלמלך
אותןויהרנואיזטריאד'ק~פ~ אי,,zז·הנעלעליהםנקראאלי 5ימ ~וירמא

הנרית.מלכיפיעללמלך~טט~:ידזןר lיון,בארץשליט,ובנידאזהיהולאנחרב, \
כיאפם(ציןויליזירטע),הנאורםיהעמיםבעיבןותלצאתהיוניסז.כתאמציםאזמני
אינסהיוסועךפנימה,בנפשםלאאךז:ייצודסעלאםכייופיעלאההשכלהאור

ידיהס-.וסחמם·משיתבםסחייולהתנעדהצייויליזאציאובתמיעללהתנשאיכילים
 ,בםבק.נאתססולדתםכארץמהתספחהשמכיליםאהשכנזיםאתנרשוהםהם

 •הזההיוםעדמאדצסההשכלהאתגםiכחריז.כוהזהונרבר
... ~ . .;;...--

 •ההואכיורזים tרח'וכחמיסופריםחכמת 7 .
• 762 § a הקרש,בריתמלכיהאדיריסהסלכיםביסי •זבכאשארץ
המעשהרחשתחכמיוחכתמהרמאאניסבעליוהסליציםהסופריםחכםתפרחח
-ההסביסיםההיאהראאםניתהליטער~טודאבותאיירופא.אפםיבכלהשס~נשי

שלענלע·א.וו.לג-עעלש~שםהנקוביםחסשכיל~סהאחיסר'~ל;:ז,הייונרשאי
תקנ"ו-תד".ח"אליסאונאווהמליץהסופרופרידריך),;וילהעלם .(אויגוסט

---• 1767-1845 
שלעכע;, ..~רידד:ך • ) Tieck (טיקלודוויגחמ~ללוהםליץוה~רדענבערג),(פ~ן
ןפ ~~':';~~~ 9 :חעלבינתםבריחהתמחקיםהסופריםסררכי~ברי~טיהם

שרשי
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נאןןא'יסרוחrזש.~~יםחאב·זtיםמארח'תrבכונם ,וזן,אמובה,הרתשרשי
תקל/נ-תקס"אא Kלמרחוקחעיףייגכיהידמיונםכנפיוישאוהtבדינה,במפשטידרור

• 1772-1801 
ופיקלודוויגארץכניחכמיתל/כקרמחשכותיהםנ~ tכיגםהכינים,ימיאל

-תרי"גתקל"כח"אעולם~להליכותעלמחשכיתלחשיכהעמיקיאשרחקדם
 1773-1853 •לאסוףהיתהלכבםי/כשקרוחם ::כ~ראשית~.העולםוהליכות

ותעליומתרזיםפודית,אדם,,מכינתינשגכותכנפלאות ,האמינהרוחכחפניהם
ימי.דכרי~חריחםהכאיםלדוריתרר,אשיניםהדוריתהנחילואשרהדת

קהרולהיותהחוננותכעד,ללחום-התנדכואשר(ריטטער)האכיריסהגכורים
הכיניס,כימיקדושותלחכמותנחשכואשרהחכמותנם ,ל.רlג~~~ץמפנילמו

(פאלקס~~םשיריקדם,ימיכהקדםארץחכמי'גו yו 1זזראשרוהמליצותהשירים
אחריהםמשכושפתיהם,כקסםנפשותהלוקחיםעו) 5(מ~רהכדיםוסופרייידער)

הליטע~עללראשונהעיניהםאתפקחוכןועלאהכה,כחכליההםהסיפרים-את
החכםדרכיייאחזןההיא,הדירכנימלככמעטנשכחהאשרמ~נית ttהרר 1ר~ט

העםכניכהו.דותהספיניתחןאכנילקטיוכמוהור,עד ~עההמפארוהסופר
(פ~לקס.ההמיןרי I'וכש(לעגענדען)כארץאשרחקדושיםחייימי),כתולדות j(ז~גע

ימיםכמונ~ fומהםהראשונים,ז.כימיםהאשכנזיםשפתיעלהנשואיםלידער)
כואחרי •האשכנזיתהליטער~טורכאוצרואצרןםונעליםנעימיםפפןרים
לשאתהפליאןאשר ,ומשורריהםוהאיטלקיםהספרדיםמליציספריאתהעתיקו

, ~ tf ארץאשכנז,ארץאלחדשהמנחהויביאום(ריטטער),אכיריהםדרכיעללם
אלהיהםבלמןדיוחידותיהםהקדמוניםמשליאתגורנהכעמירקבצוגם •מילדתם

ההו,והתידרתהמשליםעלהמייסדיםהמזרח,ארץכנישיריואת(מיטהאל~גיע)
כחזיונותיוהנאדרדאנטיהמשורר •עיניםלחמיתתלפיותמגדייכנ~ועליהם

 ~ל~קהספרדיםהמ~ורריםר,ספיעקשהנשגכהמליץות, jהע~ו;יו Tוחמשכות
ביונאסניםמעתיקיםלהםמצאוכמיהםרכיםיעודסנטע ~ורעוקוו ~ערי

אשכנזללשוןודעתכמועצותשיריהםאתהעתיקואשרההםמ~נים ttהרכעלי
געללעש .זP.םאשרהאתיםהאשכנזית.בליטער~טורנככדיםלאזרחיםרישיסום
י ~ויiכודימלכרתווקכהבמלאכתתפארתם Wלהםעשועליהם,נקרא

חליטעראטור,תולדיתעליקרותבחקירות(~סטהעטיק),ו;:זנדג1ם
וכלודעתםחכמתםהודו,כני ת~~ך~רל pהטוכובלקחםהנעלות 'בהעתקותיהם
ספריכגללחפנים~לאתהלה~חליקטהחכם .התכינהבארחותמחשכותיהם

ספירייעלהעם·כידי-המדסרותעתיקותהגדותפפוריעלכונואשרווחחזי.
גענ~פעפ~, :כשמותיהםנודעיםההם(הספריםימיםעתיקי ) jע 5(מ~ךח;בדים

והמפארהמ~כחוהסופרכאלח).חזיווספריועודפ~רטונ~טאקט~ןיי~נוס,הקיסר
לבו,·מנחכה~ראשרעצבבשיריtן.םלוקנהה~רךענכערג),(פזיווו~ליס ttנ

כידער,',גייסטליכע IIבליטהעכשטיינןן, IIבשםהנקיכיםיספיריומליצותיוזבדברי ,
:ר~ליםילאאשר , u1~פטעךדיכגע lפ~היינריך IIכשםהמכוכהחר~מ~כייה~ור

המחבר
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 :הם~~דחריהםרכיםןסירlיםרעריצאיההםהסליצים.בעקביתוחזכrרנ
 !'י-ונ ~ 5ארים eהפהוסירפם fו ~היזטeכ ttסשהלםהחכופ

L. ובאופוםהיזאז

צא' Pתקבא'-תהא" ~ 7יע~רםיון fשעבקעבראר.ףפזcוס~קסםס~,'
 1761-1831 •ברענטאבא,עסלעסענ p,(Foubue (פרקעם~טטע

L באוביםסא
cיצה 7הסבעליררח •רכיםכסוהםרעידו ~ספהזIIאה"אהר~ם~ב"pצ;ת-תוב' n 

 1781-1838 •הישרהשר(~יעבט~ליסט)הסזרחיהחכםעיבםציחהנית

נעקענרארף tIויעתקידייאת"ש~לאשול ~טשברור--פעממ_אה
גת-קע'ן IIתקובח"א

 178 ~ 1817- •ערך,רי Pיושירםוסליצותוהפרסיסהערביאיסכרפויטבחירי

נשנתובתאר/ביזהנודעתהגדייהכאסתפרקדםבניחכסי_רי:ל_יאתויאסוף
תקצ"אח"א

 1831 •עלבםנהחההואדייןח ••ראיענטסרעםפינרגרובזע IIבשם

ונאוםI!בילאועריס Pהיהדפסיםכעלזפערריקפ.רידריךהחריץהחכס
L פוקע

תקלין-תר"גהא"ו~זעוי'ע 5םטך' !tסזcנעט~עין'.געה~ניסטעבשםהכסונים
 1777-1843 •הקים,ראץבביחכסיסזרסתובכבדיםרכיםדרניםיעתק

נרעבוםאנא
תקלית-תר'ב Iא' nהקדטווהארי ~ 1ד ?Zציפיםונרפשיכשדרהפכיויתככובות

 1778-1842 •השליטרת,תכייתעדה Pההעתסלאתבאתויכיאדjן,וא,
האפIכמאזהעדים .Lי Iכיב Pת- I'תקי'האי,םבןההןאריס Pרביחכתבארשאים 7qהסוופסו

 1776-1822 •~יוי,דעסס~ק~סעז.ריאד~~י~ז:בניי'אונר.נאלבשם

האונערהלפיציםהאחיםעלבםנחהההואדר,וח •כשהםרביסעורר
פירבש/פאלל

ליו-תרי'ו Pתח'יאו Pהעסיאוש~ים,ןןוילהעלםיעבקבשםהנויעיםןהרספרים
 1774-1857 •ביטים"האשכנזיתהשפהתכובתעיידעתבהשכלקחוו ,

L. ננשתובלוויקער/פ
תקוכום"ח"א !ויארפסההם,ביסיסופסריהרספדיהתכותכ 7ועהרpרםנים

 1789 •ע..םלקi;זלתה V!טי;והםאשוrונריםסרפריהם~לאפQה
L בגריסיעקב'I לר

תקסיהה'אאסזעז),ובאשורם 5דן,יזס~רם::אונר P(פאךקיםטיטיאשכנז
 1785 •דרביפסרתכבארשדייםערפרידויךהשככילהזמכיר

L L. L. גיוםורילהעלם
תקס"ר-תרי'ופח'אIעכרואשוהעתים 7יכהאעהנשרז:ניפזעביתכי 7יסהיסים

 1786-1859 •הר~ם~ניםוהלמיציםהופרםים.רכלריררתיהםרעלעילהם

אתהביארהרהרר,ההיררסדסי_נ~יעלהוישרהםליהצסלאתכאתזגלבורההם,
יכיואהכהביבהיריחיגשרוחהפיחרנםעדיים,בעריהאשכנזיתהילrפעו~טור

לעיסתאך·.ההואכדירהאשכנזיםבלביתגרזנrוםמי~'שוכירתהסעהששרדת
ל~של ם~..עבני:ךיצגוםכיעדשלדתם,בץראדרת Qהחשיתיתגםהכיראזתא

זככיס Uחייםלr:וייתתכלעוליהםבחריאשרהנרעריםכגיכלאתאיירם.ריסישול
בראציתלגעואהכררסביתםכי •אברתיהםכדתא~וארמנההסאיורלבלתי
 "היתהוזאתהיסים,כלובדיםנעיסייחייהרררוווחפאקובפשםכרא_תרחרקית,
למלאותעיניהםורחאייבבםאחריייתיריהחיים,וחסרתדתסכחיכנכסה
וגליהם-ישכרבלאשלדתםבעיראשרכאלחאבשיםבטשפזפבפשםתאית
לעיביבריתהסררת 9בכראהמםררבים~ט~לית, Pההכנסיהבאהבתגסס Pןב,ב

השמש
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העלןרערבער,'רזכריהסיללער,ארםשרעגערפרירריךכמןהשסש,
כלואתאותםעויניםויהיוחפראטעסטאנטיתרתבעליאחיהםחמתאתעליהם

שם~ראשרהחםהראמאני~ב;לי;דרכיתעולאאשרהפרפריםעלילותיהם-.
~הע~;ארהגודעיםהםשו~רי;היולמשקרת,רמעללירו Rללערלישארחרתלהם

קארנערtפח' 'היינריךט,רנד ~ס~ריץד,נאלח ~אלודוריגר,רבע ~ק
L-L תמח'אj תקע"'גנ"א-  77המ::ד:'ורר :tהגםכמרחם,רביםועודעיםיסע,ק ~שט

. • 1791-1813 
 /אוחלאנרברנרססה~ריסט~פ~נעסרוחאשרטען ~לפפ~ן~וינוסט

זכ"ז-תרב"כ Pתת"אונדערבשםהמכינהספרואתחברההואהרוחפיעלואשר
• 1787-1862 

ארנרtפוב.sנער~ריא ..בשםהפתארפפרו'ואת , uעדיפוסראמ~נטישע
ם'ר Pב'Iפ-ת jתמח'אלל ~ הפיפריםדרכי.שאתיתרנתן , 11ג~בעעה~ננניספ~/

• 1769--1806 
tפשאקעת.הדרירבעלימפלנתרנםדרכיהם,אתויאהבהאלההאחרונים

ל"א-רת'ח jתiכת"א./ .לל)(ל  •\יאתייתראהבואשכנזארץבניהמיןיכעןיבער~
• 1771-1848 

ם\\ובעלארלמרחוקנעםנשארלאאםאףההםהאחריניםהסיפרים
"ע Pתקב"ג-תזר'אנהםיפריםרהשירהמליצהכנפיעלערףלחנביהריאו Cה

• 1763-1810 
 IVפלאIפ; •הראשונים

• 763 § b . ורההם.הפרפריםאחרותראצותlתפרוא'זIt" תקנ"ן-תקצ'ה
 1796-1835 •ארצותסופריעלנםעזזiפעולהפעלואשכנז,בארץררבו

 •כמתכונתםויעשרבמענלותיהםאזqריהםריתמכובעקבותיהםיצארכיעדאחרית
מעתעיניהםהפנוהאשכנזיםהסופריםאשרתחת:כימהםנבדליבזאתאך

וישאיםדסירנםריחכנפיעלהקיראיםiכל Rאתבכר~יב~(געגענוי~רט)החיה
זאתתחתועברו,~כוז~כבראשריוםגיםעתיםראלרחוקותארצותאללרםדן,ק

להשכילרקהר~מ~ניתמליצתםדרכיאתהאחרותהארצותסופרילהםלקחו
בחבםילעוררלהעירההיא,חיהובעתההםביסיםו~סםארצםלבניולהיטיב
יאילאיטב •השמשתחתשםלהםילעשיתלאנשיםל;י;תותעצומותרכשיעיו

להתנערהאיטלקיםריחאתילעור~להעירלסטרהההיאהמליצהלהח~יבה"
ותושיהחיללעשותעוןבנפשםולהרהיבתמגיהםלשנסו'~פליתם,מעצלותם

הדברזיואלהוציאמעולם-.השםאנשי'הכבררים ::ו~י~;כאלפגיםגןש~כאשר
אחזן:אלהשוניםדרכיםההיאהמלי~~'דנלנושאילהםברחול~ר,~זההגדול
בנפשותזיקיתויאזרןההיא,בעתאיטליאבמצבויהתלו(פ~טירע)התוליםבדרך

 •והנאןריםהננרריםהעמיםהרימרוםועלהטיבהמצבעלעלותלהעפיליושביה
קאספיהזניותב~םה~תאררן C(נססטי ~ק~~פרהזההלךב.דרך

ם"ג Pתפ'א-תה"א
 1721-1803 .פ~רינווהסופר ,) uטהירערערענרעז(וודיאהמדבררת),,

פאריניקרואארחים.וסופרים ) r.הייםנשםיקבנופיראשר(נפסרו
תמנ"tפ פt "lתה"אל R ~.729-1799 •אותיהתהרעיתאתכהוכירם 'ד:;~~ל~בלמליצתםכניר י ~ 

פ\נרעסאנ!םעההיא.רעהבעתהםולעיניניסיהםאותםמצאואשרהנוראות
כ"-תקעתק'"אה'אערינטענ.לירישע(נפסרינטע ~עמנדיfבהסופרעשהכו

• 1751-1812 
אינרי)/חו(די"ע
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.דיאהמכובים(כספריופ~סק~ר~גם ), IIעפ"סטערזואבר

י,דר ~ ~פערהסורפ ,)ריכעבדעו"צווייעררג~כעריי,כריפע
י-jPכינניאחריםיסופרים •כמוהםכיםררספריםועור

 י~..עעשואשר.והנפראיתהגדולותאתל~~וכברריתיהם
למיסר~ם 31כביאזניאתכזהלהע~רקדומים,כדווותאיטליא
(חלאיניר ~ניקבספריימצא jכ •הםגםבדרכיהםלאחוז
 uברעסציא jפ~יי~רנ~רר ; uפר~קרי~ .פ~זי~ה~ז H :המה

אשרפעל;'יק~זירפי~ובספריכוסחם),רכיםספריםיעור
 ·ב~בתיצואריעלעלוהשתרגיאושהרעותאתבספרכתב

פאסקאלא
 tתק'ל'ג-תפp"ה'א

• 1773-1827 
יעפאאררי

 tתקכ~ח--תקצ'ח"א
.• 1798-1837 

ביקא;יכי
תכוכו"ח-תדכ"אה"א

• 1785-1861 
פעלליקאסי;פיא

תכוכו"Iפ-ירת'ןה"א

• 1789-1854 
סאנ!םי

תקי"ר-תקפ'חה'אי,טנ ~מנם • ) Le mie Prigioni (בספרןהאסוריםבבית

 1754-1828 •יחמשוררנ ~צנ ~מוהסעפים,שתיעלתמירהפוסח
סאכצאבי

 nתקס"א I1המהמליצהיריהםלמשרךיכרילאהםגםההוא,ברורההמלל

 • 1784נילרהנתחואשרבאיטריאחחםבימיםשררהאשרהראסאנית

ג~ברועב ~לט ~ ~שבגם •ההיאבעתיישביחבלבותעמיקעסוקשר~י;
כיהיתהפעולתהיראשיתעזה,פעולההראמאביתהמליצהפעלהאברל

נשםהמכוכיםיםשירהאתלאספחלאסיףוהסופרים"'המליציםה~עיררו
עז)טרכג 5(פ~לקס~ריהעםשידיאתגםע..ז.קם,בכיחכמילבבתוצאותב~לל~רעז

בקרבהמתהלך.ן~שריחעליהםבבוחראן,פה,אלספהלהםמסוריםהיןאשר
-בדירותהחייםודרכיןהזמניםהיסיםותולדותראםאניםפסריכתבוההם,השירים

רשיריהטבעליכות !iעלהמירסדיםהשיריםררחלה~יו;התאמצובםהקדמונים,
עסר"תסחשברתבעלייושביהאשרבש~טטל~ברמליצותיהם,רארחרתהעמ

היפיםשיריהםפיעלנדולם ,Wאנשיםשנילהםעשווןסידית,שיריםיאיהבי
בודבאםס~~ויםאחרסו ~ל ~בר~בערט :הםהלאוהנעימים,

י I1כ lתiכ-םl '"rתiכה'אללל איםרסהטבעד,כיעהמיוסריםשיריואשרהעם,ת _~ך
• 1759-1796 

שקא!ם!םייאל!םעדשק~טט ר,.טל ~וי ~, rארצרי j 'בכלנפרצררגש,ררשפיחי~ם
כ l/תקצ- א"; Pתא I1חעו~ג,וספיקיזיימלאיםושוניםרביםספריםהסחברבעל

 .א~קסב~פ~טע ~(ימיםעתיקיעםזרמתשיריאסףאשר 1771-1832 •לללל
 ::זעע"פזeםיוננפריידיא ll (יםבירגיריפסכתבגםרמרדתו,ארץילירידעו)

n רמי~ו~U כיערדi(עו)גר~מ~נאהכיסכאלה)ןיפסרירבי I/ יי~פערלייu אייו~נה~ע.;"; 
העתיםקוררתהקררארעיני:ך~יגההםבספרין •כאלה)רביסועוד,יי~זeדעסטאקי

עינים,לחסרתלכושםעלזהבעליוrו.עלהמחלצותאותםן!י#:שהימים 'תילרית 1
ותכירנתחייהםארחותנמהגיהם,האדם;בניסדותאתלספרהשכירנפלאובארפו
חלציהסרב ~נגלעםליציחכסיגםאזריההיארבעתריתם-.:ןל iJlבפשם

הנהישיר •יסרדםהטבעכהל~כיתאשר'יקררתומייציתזרמהשירילאירלהיציא
 . ~~ג!פהאמאסאחיבגר~יי,טח~מ~סשראשר(ה 1!ח.~רעל(עלעגיע)

;יב P-תר IIתע:ר"אוסליצרתענגלאבד,יישכיבפיהזחהירסעדהיאעיםיבינחסר
• 1716-1772 

רראדרסוואדIפיי,עיטהט,סר ~רןדםר ~ויהםפאריםוהסופריםהחכמים
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כיירא!

זקם"ח-תקפ"ר Iא Ifתאשרוהשקפותיונפירנרתירומחשבררג'ו,דעותיררוחן,רג~י
• 1788-1824 

סארע pטהאסעדרךופפרד,פ~רטונ~לדרךהגדולותבמםעורג'רבו;זפנירסאף
 .ס-חרי"כ"תק"א Mלפנינוהציבהקדם,וראצותיוואיטליא,שללייץ,אשכנז,

 1852-:-1780 •אשרהנבוריםשיריבשניאמןידימעשהנפלאהבמלאכה

הנפלאיםהשיריםאחרי • II~ו i 'דדוו nה~ר~לד))(נילדע)ריטטער II :הםהלאכתב
 :כשמותהנקוביםגעדיכטע)הלענדע'(עךצ~פפורירשירילתהלהנידעיםההם,
 • rמ~זעפפ~) II ;ל~ךאן) II ; /lק~רז~רדער ll ;אביד~םן)פ~ו kברייט"דיא ; ) Iג~איר./רער

כשמרתהנקוביםהשיריםמאד,מז::ילליםגעדינטע)(רר~ם~טישעחזיוניומשירי
ומשירי • rפ~םק~רי/ביידעודיא lי ; Iפ~ליער~/מ~רינ~ה IIמ~נפרערו), Iי :האלה

כתושיריהנשגביםהכ~לל~דיםם .wלהםעשונעדיכטע)(לירישערנשותיל
אשרהוהשיררוחבחהכייר~ולככקרב •מעל~דיעו)חענרעאישעו(דיאציוו
בפש י~~ Rעדורדתכימינהוגבירההאדם,כללכעל ד:זל~~~ושוםלהערז

.ק.ץעדולחדלריהו,תעלומותי iו.לחפשמסתריהו,אתלחשוףאישכשרכלודוח
באמרלביהגיתכל-אתולהכיעאיש,_מעלליו.י~.רי.ותחבולותיואדםחנשבןת
ומשפטיהממשלהלוכקיחככידיראתרגשילו·חסר.אךמאדבעלהבדרך-ודברים

החכםהיההאהוביר.עינייר~וידידותושיה-.לצדקואמינהלדתיבה,,המד
:ךדאה , fאירל~נר/כתשירי IIהתמארכספרו •אירל~נדילידמ~רעטה~מ~ם

 Jיוהגואתלכורחשיאת:ךרעהכוהמל(צה,כחכמתזרועיגרלזאתידרעיזתא

גלהכיכבידהעלתמרורים.נחיך~iךהקדםןביםיאירלאנדrו:זרככודעלרוחו
הדריוחודהטבעיפעתעלמשלדבשאגםולעיניו,כימירתפארתהוהורדממבה

.הספרבןטחדריויוררים:~רריםבדרביםעמרבניתלאיתאתויפפרחמדתה,

כעיביחןברשאותהועידורןילז~ו,ק~לערידנע
הטבע~רארתחמדת~ע.יםרצוףתוכוכייעוחענגלאבדים,

 •כמרחומאיןנעלהכאופוככודוהדרתהורוזיריפעתררןכרו
פ~מ ~קפ,גער ~רנםהלכרההם,הנדרליסהמליציםכדרכי

מכלורמומםשנבב •ערימ ~גזפב ~מפעמ ~יולעכ
הנרדעחמשרררחיחהחס,המחלליםוהםליציםהפופרים

,לידער ~מטה~מ~ס 'חמ~בחהמל~ץו, ~רזזבדר ~ל
כייראול~רד •ייללעשוה~כדהאומללוהפופראירלאנד,

דמיובועמוקות,מחשכותנעל,היהעננלאבדזמירותבעים
כרוכעל~ע~ףררוחראש,להבותחוצכותרגשרתירמא,רעז,

יפערעצבתפערבחייו,ץ Rימיוכלאךגשנבותורעירברת
~י {Iמלאיםלככורחדרי .כרערתןשכעהבפשרבחכר,תמיד
כשריררתהלךהימיםכל •הקשחיומו'דבתנרתרעל

הבהילהךאשרעדנכרירתכארצותנרדדויחידמיובותיי,
 "ימיפאלאננעירידעלירןבארץהדרורמלחמותכז:זדחמוחמות

חר'"-ל f/תקתא"

• 1770-1850 
סוטהעיי

תקל"ר-חר"נת"'א

• 1774-1843 
קאלערירגע

כ-תקצ"'ר"תק':יא 1

" 1772-1834 
ירי,יזאז

חרי"ו-תקט"םת"א

• 9-1854 ~ 17 
ראגערס

-תרט'רת"תקנת"א

• 1765--1855 
קאספכעל

fv תקל"ז--חר"ר"א

• 1777-1844 
םאנםנאסערי

 .תקלו/כ-חרי"וה"א
• 1771-1854 

הראשי
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אמרכעהמ~נבריאוה , rרזזזזקהftניי~ lIבשםהברקאהפסרהיארפסויכס'רהאשי
אךלעשית,ומפ'איםפראמל,ץהיהשעייי,כ.פ.החכסשוביס.ופסרים

.נגרשכיסילככימ,~שרהלאבפשרה'ך,יאדרתוכחקרתזודרלאאוסבהדרך
רינרשרהרבי,אםולאכוהירתרעלוינרהררשברארחראצר.כניירכליאהשקט

~שכעברוריסtז~עייהי~~יםראוחתעכרנםבכרירת,ארציתעללנדעלחרביייך
נש~~הכיער·כיםסערהרוחהו:כ~ילהתיכרו,יםארחכערכראחתרפעם ,ז~,ר

גכלתיאתהמלחים 'ש~כו.אחריאריריםמיםבםצרליתלל l"והיאאביתר
אשרiךספרים iכאש'ארתהלשריףצוחבעוריוירירכיירזtולר~ררהים,ממשכרי

רבחהתבידרהאיךלטש pככריאכםיראה,והקררא rיגריחםלאיםארחיו,הניח
עג:פלאבר,בביהרםזז~ניתאהותבנפשכליטעראטררככטבר-.ירעש'רןלא·בקרכו .

בוסעודיבכירהסיפרהיאהאחרם:;זרריס,וספריס ·שבייתבןסרס
תסpנ'ה'ארבלדספרןהיא~ורןם Q ~'הרכהספריםבהר(אשרוערולוכ

. • 1803 
(באז)דיקענספיםפעיי«יםי ; rןהעננ;אנריסעננל~נך IIבשםהברקא

תקע"בה"אטדלהבפלאהסיפרהואוהשנירבים),ועיד ; ,,~'יי;. ;הארחןנים"
• 1812 

הירייםספריי(אשרץ ~כבכשםהמניבהסבעקיך 'ד~
הייתרהםהאיההרספריםשניהרביטאנית),כילטע~טורבזרכאכניnכנרםםים
 . •רכהבאהבהברקאיםו~ריהםבעבג'אנר.מה'יים
הל,טער~טיראתגרוליםוסררפיםחכמיםיז~ ~רז::רפתצבארץ § 764 •
ריגעהחכםיםררחכארים t ~משלשה •ייביעוריפפרוערםךיהמםקוחמהעתיקה
ריחבהנשבההאחרםערב •ארצהלהפילהההיאהליטער~טור~בית_כראכע

ה.גריליםיח.כםיםידיער' ,~ריסהנרמץהחכםיךיעלמיםז ,ל ~ידעהא
בערנאדו\' ~~רהחכהמהאהשיעררע,פט Nסדעדיו~רערבכ

!נע"רערס~טןווררחוכםהגירזtברים,מפסלגתעטרקא Tרב ~קיח.כםר,ב ~ל
תקע"'ן-תצ"זה"א

 1737-1814 ,.סערתההיאחילעטר~טורעל~ערההשני.מערבויאלנ'י

דאללאנר,זיאשחוביחןדצרפת,כארץהנרי'ירQידכיטיחייאשרהטשוררים
L תק\"'ד-תקנ"נה'אל

 1754-1793 •השירחסבר ) Rouget de l' isle (י 7דער,זערתםיריעל

רואלאניי '''עבזכיסהיבקרערם~רסייל.ךיאכשםהנידעהםהלל
תקי"'ז-תק"'!כה"אאדעו), T (תחלהבשירייורבידיואשרלערבווהמרשרריייעל

• 1757-1820 
לילרעדווע.שיריחכרארש-יעשעב ,י~זעףם~ריעהמרשררייוער'

תקצ"ת- i:תק'הא' •רביתומליצותישרים~וררן,ערפכ',ק~יםגוניליוסזרסה
• 1760-1835 

;עבררו
תפ"ט-תקם"':ה"'א
• 1729-1807 

ש,נ~י.ם.

כד'-תקע"א iתכה"א

• 1764-1811 
נושניעידאנרער

-תבp"דב l/תקכת"א

• 17<:2-1794 

נחישיראתשראשריעבעש~בדרעחזחאחיחמרושר

חיחסבעפ~בנעבע'/)יובנע(ונדיאהשנויההע'המבשס~~קוב
וסש',יז i~זבצרפתהכההלמ.:שלתבעת כJכ.זr~סת tע'
כסלםירתראך •ההיארעהנרענטזקחיתיסיםיכב , jזרי
והחכהמהמשכ'תחאשהההיאה'יעטר~טיראתיזהרייג

היאכיצרפת,סנונעקערתכ ) Stael (שט~יכשםוגדיתע
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נעקעוהאשהרתחתכצרפת,הר~מ~ניתהמליצהר~כנההפנהאבן~רתה
ל"ו-תקע"ו Pתחraיסחרריאחריהההיא,תיקה Vההליטעראטורשחחה i:ז~.זג

• 1776-1817 
שאטאבויאנרש~ט~ברי~נדהמפאריםופרים Pרההו.רוליםהחכמיםהחזיקו

) Chateaubriand ( ול~מ~רטיLamartiIle) i (' ה"מליציםיעידM תר"חתקנ"ט-' 
• 8 .' 7169-18 

המליצהמדתערהפריזואשרכמיהםרכיםופיפריםומשוררים
שט~רפ~והככודההאשהרעיפה-.משאעליהויככידו~רייותרחר~מ~נית

 .אחריםוספריםיעודגערשרערר.א.הר~מ~ניהפופרמריצתככנףה iאח
המריציםפפריאתרקרואעידהופיפהצרפת,מארץ~~ןזqהאשרראחריכמוהו,

אשרהמףררהחמכרתהתעידכאשרכהריכיתיהם,דבקהרנפשך'האשכנזים 1 ~
עלהמירפדיםמריצהפדי Q"כרהכויאחריזו),נכאשארץכרדרוע Iכתכה
ר~עד,בשםהידרעיסהפפריםהםהלאאשכנז,כתהראםאניתהמליצהאדבי

יתהצרפתליטעראטירתתתיהםאתהכריעוההםוהספרים .עו)ריב ~קנעויפ
 'ביערלז:זתהרךש~ט~כרי~נד •ההםהימיםעדצרפתמלכיבימישררהאשר
ממשלתסערת,התחןללהאשרנעתשדותיה~~~אןתהצפיניתאמעריקאארץ

שכיית Qינרגש,ריחעלייצלחהההםע.דןרי '?t ~חמד.ביעריכצרפתהכהרה
כןראחריהטכע, ת~~תמימיםיחייהאמינהלחי~עזהאהכההתניפסהלככו'

בספריירבחכמיכלרעיניזך~~ןוו:;דשףשפתיםצחבנ~בההורגשותייאתהליט
רירחעשרהשמנהיוםאחר • )ו~ל~ט~ Iןיבשםן/רענען)ב~םהנקראיםהנעימים

המריץנעספ~נט~עםמילדתרלארץ'וישכאמעריקאאתעזברנימז:הר,
דת.ריחדכרמחכרתיעראתראירהוציאואזרמודים,לשוןיבעלהרעט~רי

הפ~פסטטמשרתוביןהמדיניתממשרתכיוכארץשלוםנעשהאשרכעת , trג~רת
דתםכנסיתארלשיבהנוצריםריחאת:ךע,ירההיאבמחכרת •(ק~נק~רר~ט)

עזכיעונגהעפ~וההערצ~גנרצחאשרארחי •קדםכביסיבסעיזהלוהחזיק
הקרשבהרורהשתחיתרביאהקדרשהארץאל'פעסירוירסצרפתארץאת
ר~רערהיקרבספרוכתבריחיי;ןגהרכורמשאשרכרראתם,שריורלכ

נריחהתהררררכרתפעמיםאךבעם,רמכיניםינכיחיםטבריםדנריוהזה,המסע
בדרביספניםנשאגםבלי-מה,ערהתרואיםכמליםיז:זככיראמתרלאדמיונו
 ,צרפתהבורבאןבנישוכארחיהק~טה~לית-.כבפיתדתוראהכתהנוגעיםרכים

בצרפתש~ט~בדי~נדהחכםידגברהמלכותר,לכסאשבהעשרשמכהורודוויג
והמשרההשלטווהנהנתיכדכריוהאמונהחדתרהליכותהנרג.?יםכענינים

הזה,הגרורהמריץראש'ערההצלחהשמשיזרחההצפירהיצאהיאזהמדינית,
רמלךמשנהלהיותוזכקםזערדם.ערותגרםעלהוערהוהשריסהמלךמטעטכי

בtןתניישכשוניס,מלכיםרחצרות'(געז~נדעטער)מלאךכצרפת,(מיניסטער)
המרכותירר'זtתריבאתירכיושרומריץוןער~נ~,כעירהמרוכהרשריהמלכים

השרהיהרוחו,~~דךעמיתןגכרכח-.מאמצייככללככ 'בכרמשפהטיעוז
אלו:אוטיןהיההזההמהירוהסופרחחכם •טיןר~זS~ר~לפ~נזהמהרל

ב I1נ pתא /Iהובלדעצבתרוחהרמירוריחאשרבמרצרת,מריצרתזרמריד'מחירלדג
1792 • 

• 
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חזקיתרבגשיתהטבעחודאדת 7 ~לספררך,בהגםבהו,בוססהעזרגשדרוח
כתנהזהבדרך-.ההואהדורבני iכ~הכוכאשרהקוראיםלכותומעוררותסעירות

פ~ע~אונדרעליגי~זע II • IIטונגעז 5כעטר~פ~עטישע nכשםהנקראיםספריואת
ארץאתלשחרפעמיוהריסכןאחריבארה,ספריםועור , uה~רמ~ניעןטישע
זכריוכתנלככוורחשיעיניורםאה(פ~לעסטינ~),יכלישראלארץואתיע)(זיראם
כוארחיהקוראיםבפשותולוקחעיםנאףבחמדחהואחפסרלאורח,ויוציאהוכספר
(פ~ללהמלאך//ומפלת IIי~קעליז II :בשםהנודעיםהנדלויםחכוריושניאתכתב

הראשוניםמדרכיואחורמעטמעטכצרפת,נסוגיועץשראיינעסענגעלס).בהיו,rיו
הדרורבעילמחשבותאללבבואתויטהמלוכה,ירושתמשפטעחארותער

לחוכית .הזקניםממשלתוז:זקיחאזרחיםלמשפטישאתיתרהנותניםהעם י_~~~
 '=נזזר-יגהתלדןו/ת Iספראת'כתבההשולנכוהגיוני,צדקתאתכללעיני

מאתםוופקהעםבעיניחומצאובזההמליצה,וברוחהרעט~ריסכרוח IIםיד
הואיל-ידו-ל,ל~להיתה ,) 1848ח IIתרא IIה(בשנתהךכדסופתדצון,וכהתחולל

וארח\העםכלשמעולוכישפתיו,ונריחפןובאמריא,ההיהסיפהאתלהשביח
 .-~ג~לארבריו

הונאוויקrפארזמרה-שירישר ~ג ~הר ~'טיקווהגרולהסופר § 765 .
תקם'/ב 18 ~;.ברלרכתב'גםגעדינטע),רר~מ~טישעאינר(,'ירישעr:ו!יוןושירי
עליתענגישיר,במליצהודעתטעםט~בנlס 1טr.זךוכלדביס,ראמנאיםפסרי
כזאת,תהלהבאוהזרמתולשירירקזאתנכלאך •ויפיסטוכםועלשיריונעים
 ; ui"ב~לל~דע ;"ארעו//כשמותםהנקוביםזרמתושידיכי •חזיוניולשירילדא

I //אריענט~לעו/; II הערבסטבל~טטערII ; u דביסועורשטיממעו//,איננעררע
רגשותהארם,נפשמורלראותהיטיבהזההיקרהמשוררכינlדיהםיתנוכמוהם,
אשוריןויתוסךהתחקההטבערגלישרשילעותכונותיו,רוחורחשילנבו,

ירכותהטבע,לדרכימנגדהולכיםהםכי !חזיוניושירי iכלאבמעגלותיהן
 •נפשבtל 1געליהוישליכויפעתהאתהתעיכוהמליצההודאתהשחיתופעמים

 ; IIהערנ~ני IJ ; u/קר~מוועל I ;בשםהנקוביםהשיריםכיותרנודעוחזיוניו,שיריביז

II כ~רזיאלוקרעצעII ; ~דעל~רמע)ו/מ~ריr , פרץאשראחרי '.כרמהםרביםיעיד
היכםרעיי~לוצי~ן),(פערבואר II~עברואר/רמד Iבשםהנורעהי?דצרפתבראץ
ולדןן,יעץסודאתםלהמתיקוזקניןהעםשריכסידול'~תף Jךה~הזההנכברהאיש
הרעפןבליק':!קותעלטיכלהמליץהרכההיאכייעוהמדינה,משפטינדכרי
השניביוםנ~פ~לע~זל~~י.וכהתנשאלעולםימוטןלבלולסעדםאלתםלהכין
צרפת,עלמלכותורוחוישפיך ) 1851תרי"אא I דi'(בשנתדצעעמבערלחדש
רגשהי iכועל •כסזקהרהעפןכליקריבאתוירבה~נ~ןליקט~אליןהקשה
המשוררהתגוררוהראהההואומהיים .ז:ד 7 ?ומצרפתפםאריזנאפ~לע~ןל~~י

i גJe וJk רםלרתוואלראצןאל'עלדשבולאנכריהבארץחזחf-הראמאניתלהמליצח
. l ,לחמלשמענתלהיןתהתאמצהכראשיתהאשרההיאI מחלךככןדק.נאתנאים

הרחותבעלילחםתפשואשרהנרמצההמליצהלשטנהחמרהעד~צכהוהמלןכה,



j אלההיאהמליצה .(ריבער~יעו)הורורiזתתראתרבבקהלהלריעשו;נרו:ז;ק::
.בזקההלייעתהעםבניעיעזהפעולהותפע'משפטיה,ת Pי~דהעםרחות
ד~כם :רם.הלאשאתביותאנשיםשביהתנוססןההיאהמליצהבעליראיש
"'עי P •ר • 11אתאלין~האשר ) C()urier (יעור ,קלד~יפוילההריץ

 fי: Ilכ--;תק I,ך tpnןן/א(פ~ל\טישעהמדינהמשפטיך~ועלברת.וליוהעםהטזולב
 1772-1825 • ה~~זrאשר ) Beranger (בער~נזעהפסאריהחכםז~טירעז),

בעראנזעהאישיהז •עימיםיגנחמדיםויפים,טוביםעםשירישריו
תקופי-ותי"זה"אתכונותכ'בראנקבצובןטאד"?ייבהנפשבעלהי~~ע~נעז

 , 1857--1780 •יב nצחליספניםיח,בעראיש)היהכיבאמת,צרפתיאיש

ב!סר,:Jולשריםדיברלאחיי,יישרזבריץונעיסה,אה~בהאךקלהדעתרשפח;
ריחאתמאדידעהוא •והררירהרחותואתמילדתיארץאתרבהאהנהואוהכ

המטרהאלחרביםבשיריוקלעכועל'לבבם,ירחשינפשםתנונזתואתהצרפתים
 • .-ה'באר~פנםוהרב'מוהיוצא~םזרברייחשערה,מליאערהחטיאטני,
השואפתההיאהמליצה ,על ri?iJבאיולירעיי~ייצי~ו,בשםהנורעצרפתנרמד

טענדעננr:=:ארעד(ז~צי~לעאחרתוזזמ~ניתסליצהבאהתחתיהאך •דרידריח
הממשלהמשפטיעללברלאבידהפיפיותירחבזרערהחשפהאשרן~מ~ו)
על' Pגאםכייע), 5היו~אינד(ק~ניג~היםיהכהניםהמלךבידיאשרןהפשרה
העתיקיםהחקיםילכהארסבסרת~.רי Qכל'ועלוהאומנההרתמפשטי

התניסהפההיאהמליצהבררכי .רש~ Rימיסרסיבאי~רהנושניםוהמנהגים
סאבוגעאוגעכיס~נר,גע~געבשםהתמפחשתרררעיי~נזפ jפזtתמ~רקיזע

תקס"הא"בירוהיכמתקלבבהבחכזבתלקחה,כררבמחמיואתחטתההיא
 • 1804 •-שפתיה

 nרר.~מאביהליטערטיר •קיבסטע)שזtבעז(ריאהיפיתהמלאכות § 766 .
(מ~לע-rד~י~רמלאכתעלשאתןביתרהיפות,הסלאכות-עלגםחחהאתחניחה,

הציןומיאכתאםכיריאפינןבשואאזבתעיבr.כ~ויםראשיכיאנמםהו •ויי)

רrי.חקיתיתחץחפצם,חמוזא'יגיעדrד~יג~םביסיהייאשר;ן~;ריםדרואחזרי
התומנןתדרכיעלרקהתחקיהכסה,ברבהעשייםהעתיקיםהצירריםשרשיעל

הליטערארטראךהצ:ריס,אביררפאלדיריפנילארריצאיאשרחשלטותחרסי
הזתאהמלאכהעל~הוךקז'ג:וג;ו::ז fארח,מצרהזאתהם.~יתאת~קנחחראסאבית

רחשי ם,ד~~לאאשרחושיםדחייםרכעדםחועליהז:יציק lאותה חל~~·בויחהז
אכותזה Zבמע'האוחזיםהציריםדב~רביסימים .הראשוניםבדיחתצירים

יי~ראיבאימקריבחדשיםאשרהצדי~םעםקרומיסבריריתהזאת~~לאכה
השלמיידת.חאדיאלחרינהאךהראסאנית,הליטעראסןרריחפיעלרשית

חייפריחייפrחהפבעעקבות,בלצאתהיאהציןרלמאכתתכליתכי?חכדזכם
ר~ראשרחייסכסיהריאהעיןניגחיתיצבוכיעדכפיהםצירייהצירריםלמי Jנ
יס Pדחם.זירביסציריםקםצררפתאשכנזבראץ ',יתאירמ-צביהכתמאיהנפשי

בררכי רי'ך n'ידי'

- 199 
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ל.ה~.ועישועלרשתהנדילויכס1iלםליסיס,העתיקינ;נהזאתהסאלהככעליכררכי
רפאל.בןזtםהנררעתאיש ·לראשינההתעררראשכנז.בואץהראצרתבכלסס

מעכגםריכאראת iלתק,גיתאסץ , jז~סעמלךבחצר.ציראיש, jבס,ענגזכ
-תקי,!ט nIlפ n ~"~דוביםצייריםלארריירציאהזאת,במלאגהריריכני .יrת~ V ·.אשר
 ,. 172 ~ .. 1779 •. .הכlלליםךר !tעלגם Jכשסהסרשחיתכריריעיתעל::דיד~יכ.כי

ה~לאכהבעיייכלנעה,הירהכפיר,י,ציררעלחייסריחיצקהרא,.נדיביםבהיכלד
 (צרופכאחץםג •יעשןאשרהמעשהיאתבהילכואשרהררךאתי~~רםהזאת
ע.םמ~!ד ,הציר-:ומעשחכחרשת·יריהםאתמארש'פלואשררביסשיםאבאזקם

ריגל,י,רביסגםכ:דע.הדרךנמיתעהאשררוד,ל.ר.בשםהנררע
ה l/קפ nתק'/ח-ח'/אהעתיקיסהצירר~םסעשהאתלסקיתניאלריח}-ו~לםאחריר,
 1748-1825 •. .גםז,ןעז,לא jהדמ~ןכחאלהעשרה,במראסהםנטרתסבלי

אשר T:בנ ttא' iבאר' .אתדיםאנשיםאך .-חרשיתתסידלבריאלכםמ~ 'iאל
ודעתםטומנוובטובההיא, Jעקלתימודיךגםי.ראהחנמה,ילבםבריאש.כםל
ההם,אשכנזחרשימראשיכפיהם-,פועלעלחדשים,חייםוהיחחןריתשפכי

 • •. Qקארםrםע~ ,לשעזווינ,לידק~םטענס,בשםהניועהמהל!כהאישה.הי

 " n 'בקח-:-י"ר Pחא Iיחרנותהטבעאבידמידי iה~ובון,אתבונרת,ורבמזם.יל~עיר

 1754-1798 • ,העתיקיםהציוריםאתגעלה,ומשוררמליץ~בירוברוח Jוסיו

התיהכי .עד.נד 1ז~חליה.עלק-rPכבהם,יו l7Iמהשכך::(עמיקואשר.עיניוראיאשר
הנטמב'י ,גםוכתכנותםכצלמםאותם~לצירעינירמהאהכל ·אתלזכוגירולאל
 Iאן·השת.כיעדיחד'חחויררחחייסה,~ו"עלי~~שפךכי·עשה~~רהרעוד ,~ב

.גזריךור.ועלאדוריכניסרביהאך •~סכקהלויךיממיסלבחכסיכ'עילהם
צ~ן"\יםלאוררהוציאבידותסכוילאפעוליתייאלהשכילילאערכי, jו:ייאת

בייבעיסיןןיכל.רומאבעיר ר~~;עהיהרכיסימים' •רבכסףהדירשיםגיולים
א;ל .עיוסיוביסייירד.יוומבלינספה,יוסרה WR ~בי 1 ~ 1יגונןורסובכל,ו.נחןt;יר
הניסצירי,סחכמי.על_ן~נחקנר~תיירדהלאריחיאך •ביחירכתיאלןנ"שה
הו Zותבראתו Rלהחוארח'~יסהכםהכתסאתלהם ~~אשראשכנזכארץ
ךאק~נטזדזיאזעףזק,םyrמיל'ההם,הסשכיליםהאנישם.רמאשילמשקלתכפיו
בשםהנורעהציור(בעלשםוטכאדטיליד·.קישנ~טל~ב~םטיר~ל,לייד

J בנד'~פ~ללאP: ,("זרבאשי •כומםהשםאנשיועודטער 5וו~עבערה~רדשסריס.\ 
יהבכנפאחז,א'בראשכנזבארץגדרליסצנריםr:ינרהתערררוהזאתהסאה ,שגת

עישם ~לק(ד~אםהעתיקהציריםמשפטיאתממנהיונעריהציורלאכת,ב

 . )שויעד~ס~נטישעריא(קיגט ~מ ~רהמפרהגכעלידרךויאזחישולע)
םבהל,לים,פרייישעןחןויצלמלאתנםעלשםוישקדריחווחכרו,רראמנעיר

מעשיהם.ראשיתהתלהר.ה Iotנ 'ידיהם~ל.פןעלני;נינםאrםכי.כללעיני 'חזכיריי
צריכיהתלפותבתיכתורעלראכדיריעותע'ילמחרתהיתחעבודתםמטרת
ס.יהאשנבז,רירציאת .איכונן\םוםחד .סהרינרתציוריס .ותסגניתהנוזרים,קדייש

tםpליסיהא
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חכ'םגסךילי •נזככתינתן:}ויעשןח"'יידלבגדםשין'קדימיםדירות'בביהואטיקלים
 .פייפש~ד~יר,ייילהעלםליבעק!מעירבעקפער ~פריךריךחיהההםהרשים

אIנערכעק~פערבעק,פריךריךהיה'בהםחגדולאךכמיחם.מםפר~יי~וד
ט /Iתקמא IIהבן'ייסרהיבייהךרחידמעלפיםנפלאיסציוריםלעשיתהפליאחוא
 ~ • 1789ריחגםלהעוות "עזחש;יללאזאתבכלאך,~ןאיהס,עיבי
לעיבימהיםפגריםחיןיפעתם,וזjריי jז 'חמדתסיפעתנרל .כפיויצוריעל-חיים
מרימי י~~עלהזאתהמלאכה'את 'להעליתהצייחלא'. iכ'יעלנם,המתברנונל

~ע~םולהשגיבמעש~חםאת'להגדילידיהסאתמצארלאבחרייכלנםקרת,
אpרנע;ילם "דיסעל!-~רףיליד"סויללרבעזieכפעטערהשל.מרת-.בתכלית

 , tl~יlבן 1ג~נו;דיםבאמארiוממפלגת'הואת'הסלאכ:ובעליכ~עיזק-סחזי

זדקסרמלדתן 'לארץדבשיבן 'ממנר,שית pלהגרילגם~פערכעק, bח,חרב·יתר
אשר'(מ~רער~ק~ךiימיע)'הצידר' 'מלאכתטדוש ';נב'ת '(דירעל/טאר)~גידי~קיד

במלאכ;ןידיהםלמדואשררביסתלמידיםהרסן 'עלמררחדויאצלארף; jבדיעםל
מבאייעדולןדךןיג'המלךי jיכו~בואשדההיכליםאתל~ארירייאת 'ל~~גסהזאת;
ובפלאיסגדוליסבציוריםתפארתם~בדד,הזראת'ויררמםהבירה,ןבוכב "מבערי
סביבקירןתיחםועל:החםחחיכלים, ' l ~פכ;z"על'טכפ 'תביבית'בעשה'אשר
~גיךלהיותהמסשלהמטעםקארנעליוסברקא ) 1825 ~תקפ'ר,'(הא' "בשבת'.בס~ב
בדיסעלד~רףמקרמןדעלבמינכעזאשרהמעשהחרשת'ררש Q 'בביתימ~וה

שארארןרוי;העלםתלמידיםהמיןא iהנםאליואסףאשר ~ר,זeי'דש~יוילהעלם'ס P:ך
• ' l... 1 , I ן; .'ל' I תקס'ש-תרנאII ב

 1862--1789 •ה t;חמע'ואתבהכויאשרהדרךיjוסאת lכביתמררשוסשכי/ים

דיסעל~מדרשוביתי'~ךבעליים,אתלהתרחורגידןלאלהיתה י-:עךיעשוו,אשר
ח~יכ~~ךרש'ווביתק~ךנעל,יםוחנהמיבכען.מדרשביתע.םבבךבדנשאירזcף
זזתא(פרעקסזeמ~לעריי),והכתליםהקירית~יךעלהציוריםאתלמטרהלהם
ענבם Qראשיתזמיותלטידיו ,שאד~וואךהימים~כלפעריתםראשיתהיתה

 'יריעותעלאיתם ~ר~~יאשרי'סידםהטבעובחזיונותהיסיםברבריאשר'בצידרים
רבדיסעלד~רףבמ~נכעזאשר'ההםטדרשכתישבי'.ר ,itןבש'בשמןוכשוחרת'בך

עליניכיעריבזיריתחדשותלאורהיציאילעשוח";ךפליארבחאיר,אישהתחח
V? וחםלהס, 'זאתהיתהמידםכידורנו,רחשי 'חכמיחכמתעלםג'אותם~ס

גריליסחכמיסעידהגדילומיננעובעיוק~רנעלייסייעלעליהם-.רסיחס~לצו
ף,לזeךי 'ורשפ,יאהאזעה:היינריךהםלהאהצייר~תפארת,םראכתאת

שפייער,בעירהקיסרהיכלאת 'בציוריו ר~~ל,ח.~קדההםהיטיסאחריאשר
הליכיתית,וכלחמלחמיתבנית'תאת:ר Xלי;יותא'~כלאשר ') Dietz (יעץד

לונ,שוויגראייוע:::אצליי~רטבורגקיריתתא ר~~,אשרך 'ביוושהחריץהחכם
ר llf ~~ 4ה~ההגחתועל jלטהיוינגעהידנסדבריפיעליפים'בצדידיסב~
ךאשהצירריסיתרידיעלותפארתתהלהשס' 'דלקבהנםאזרהיח,בפיארש
m:נ ~מטט ~רחמףלליםה:):ריםרלאיהס.עיבי 'לחרסתדתעיבהשכל ,אויחראיi 

וסירפ
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ותשבןהשדה,נארתיתבת~יעשן"הבדייואשדה'יידעלכערנסעיר 1'0ר"פ
 ~~שהצריאתהרחתןכעירריסלעדץtףכאחר,וכיסציוריםעורד~פותןרעים
 ,שאור ,ע~לפויךויךל tt""קו,זן ~ש~רל Pהאלהיהחושיםהחכמיםו~וי
'ה 1 ~~ 5 ~'הנריליםז~ריםועידרענב~ש ~ו,ה ~םער,וםי,שנ,בסי

לעס\כנמדרשבתימשנייצאוסהלליםוסוריםרכיםתלמידים ~כאיה
ם'ח p ~ 8 ~~~ידיעןתיהסןבלרעינרת Qשםלה~יץרבית\בע;יסויפוצר- Pההוח.כהזכ
~י;אונ~ס'זרגלילחה Jנפלאותיהם,אתרראןאשויעייעידובכלזבעשיהם,ו~רןד

 180.דלבבםחשקיבכ'וביס,אבזpים~להציירסלאתכאלאהבהריח

 iאזבדעבבוכבעזויההזירים .הזאתיהיקרההמפראההסלאכחעלשקדן
בשארררר ~נשא.נםהיחישםו,זרערעדעלירריםעלדאוףסעירנסעו
 )-'pב~ 1 ~~פעילהנרולשספע'ןרשלשת~לדרעזדעו,סיבנעוסעיר~רקאאשר
ושידסערלעסיבגוהצירים •הרבהתלמידיםוהעמידוהציווס'אכתעל'עזה
(הא".יבשנתהציורכחתכבכולאת~ידחיכוק~ד;רםיהעבעיומשכנםאת ~ס~
הוכיעיןןילהעלםרפידריךהלמךזבתאי'זtדכע'יים אג?:,~דא 'p ~נאשו ) t841רתא'
ההיאהכיו::ז~עירגםהציילסעשהדחשתרוחאזחיתהכעו'י,ןלעיייבוא

סעשהתביכהלעשותהפליאןוכיםוציויסחככרד,רמיסינפיעלכיפיהותתנוסס
החכםהיההזתא,רח.דשהבעתהציויסחכסיכלעלהעיהל .להתפאר 'ידיהם

 _קר\לבא~דביםע'ד~רףעויביחורסחרפתנשאאשר Iכאךייל pווילהעלם
 'הם~~נ:~ ~לכףומבוחלנפשוופרףכהלמצוא,בערליובעירלנורייברא lיסיבכע

זהב.,כרבדגךיילנרחלידר:יע(~םאתזנדלולהראיתנאסוקםי~שםוימצארנלן,
החדשחס~זעא~םביתדסרניתתא~ר Efי lתפארתןזריעאתז;זשףרה.יאבעידכי

נכבירםעביביםהרואיםעיניבדנחיציגי,אשרובפלאיםגרוליסציור\םה tבש"~
ההםוהנהדריםהנשגביס qבציורי ..(ייערטנעשיכטע)האדםבביתילרותסמפד

) II בבי;.l דלQשנער.,באדץבכלבn ירישלים.ור.ירסתII מער.חנב~חcהזII ןQ ומiזביח
כל,לעיביחכתמי~גלתה ) IIהרעפ~רמ~ציאזדידאדיתעלצירדיסשבי n ,Ifזןה~בכים

להציכביסינרונבירהבירדע~זהיא,ציריםוחשיחכסיחכסכיחעםכריידעי
עלייתת?,אנושלבבישחסי,אשרהאדםיחייערלם.יסותסדכרינדוליםעגיבים
בפועל::-.ד\ןכאשרההסהעביביםאתבאמתלראיתיאסיוכיעדבפשימירשי
בםדהס ,תןl'Iי'אבארציתנסלהפליאע;הציידסלאכתחצ'יחהההיאכעת
 .נעראררבשםהנידעצדר Jרחיהצרפתבארץ Iועיעלגכןצדפתבארץ

 'ר~~~ O ~:'~~ 3 ~:~הצידיסברחטהסלךדי'בfפמע'ותאתיצראשך~ירגער
ראבערטזפבעד ~רלע~פא'ררביח;דאחריםצידיסדערדנעהר,באופו

T תיבן'ה"אo( תקצ*ה-
 1796-1835 •רבוחןנןצ'ריתחדשותירבראלעשיתספליאאםוכעייכאטעל,

 Jf.תע!!בפעהיסיסקוריתהםיוסדיםעלציוריןאשרעטנרערא~פ ..t'Cחימתי,ור
-... -I ln ואn 1.ת:בר-!בקונ 

- •דברעליציודייבייערזאילעסוהמעשהרחשתסף ,בביתבצנים 1863 ' 1789 

להצרתפיםמאדובחרמיםאהוביםחייהס,ידר~ידיאשיונאפאלעאזמחגהצ'באות
הגתמאים
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בארצתנארירם-.עלאז >tנ~כככןד~ז(Q_יtוריסבכרויהםבגאוןהסתגאים
 yקרttלררת J {(איטלל ~גיריחצירוכעשי ,הפסארים~צהיוריםהופיעוהשפלות
ראצותאפרתיחניושאשרהקזזמפר~מיס(צירר'פעעבי II )iמלכיתן ..םכ~~
בשםהנורעצרפרגמרד ft(ציורערםפואפן ,) l/להםאשרהשלטתאלןת Lהשפ;

 . :::~יןלזכחrמ N(ציןר ) yzcer ~ de K (צעריי Pוד~ ,) f1רעיי~ליציtזן tבע Qסעפrפע
ייהיןרציו,מאתם'יהפיקןהעםבעיניחומצראההםרחשיםחכסיכל .. )-וינגוע"
התנשאבענגלאנר •שמםיודעיו~כלאחיהםלכל"ירצויםנככריםאהונים,
כפין '.ע, s~לאדת Qכגללןחתפארתהתז:זלה י~~רtךדםעלייי'קיערורהח;ם
מלאכתירעלנעלה~~ב~ופזהש~טטים'חיידרדכיערם:כניחייהליכותתאלציר
הבביבים(~רכי:ו:ומלאכתלאסטיק) s (אבוז.כעשחותשתבםחתרימםהאז'הצייר

ל~סתהציורבמלאתכלעשןתבגסעמהגחל ר;~כiהנדילכארש •.טעק:פךן)
הונרעהחרשגםהגגילכונינtם, 1חוריחעליהילשפיךחרשיםחייםרןחכה

קנאאפא .המלאכהע'כשפכןהאכוברחשתלעשית ~פ ~נ ~קן~נט~זבשם
ו-תקפ"ב I '~,תת"א '. / ,._

 1757-11822 •חדשיםחייםרוחבהןבנפחןוהרר,ןסריחו.ואתוהנהררההיקרה

פע'יהםואתן, Rוהקדמןניםאכורחשיחכמיאת~ם.היאלתפארת',לכבןד
רת.רשיסבןזדרכואשריסיסעתיק,~fויבלןבו~לםלת, jלמש'כפיהםותבוגית
לח~שויחוזד'~רדעתו Wד ijיתררולובהירת •מעילםהשםאבשיההס 'העתיקים

ל~י J"האבו~בדת Qעליי~י 1זבןרוח~קןחדמתו,כברדב~ן.ר~י 1 'וtת.יפי·נע
ז Iןהענןגןהיפיתהנשיםדסות-צלמיעלעודויותרידיו,כדננואשראדםבגידמתו
 ;אצבעיתירעש~אשרהרמאהייפיהתאריפישעושעיםילדירמותצ,מייעל
וריחר~שבריה Tאשרךהנד_עםיד~י J'1לפמעללתרק~ר Qרl;ייהיסיםרבביתאך

עיניהםלהשביעתאזההמתאדיםהעםבעינייחםר 'חוכזהלמצואיסודם,הרמיון
מפעליתאתיס Pהtרמהנאסניםהחרשיםררביאלעורפנהכאלה,ולאיפותבמראית
כמלאכתהנפלא~שררניאתחאתם,י.."יזכ~לאדניעלהם~םריםהסעשיםיכלהטכע

האישאלכערטהראהזה,ברוראבורחשיחכסיב?להגדןלהזאת-,,מחשבת
!פהאולואלרקזדי-תמבניהיואברתי,אשר ' iק~פענה~געעיריילדסהארוי~לרזעו

" L ח"אלpn 'לJ--ר"ות 
 117U-' 1 ' 844 ',:ןעמיקהזהההבע.החרשאנד 7איםאזרחיצאצאיהארץ,צ!ם

הישניסהעסוריםרעלהעתיקותהמ~כיתעלהלתחקןת~עיבייכלןישםחסי~כןתיי
זע.םלחםייעשןיוןאדתמעלהתנוסםיאשרהקרמוביםאבןחרשיידימעשיוכל

~רס iוסאההם,רח.כסיז:נספע'ותעלד Rז.זבפשותאבתלבבשק Ijברת. f ~לאעולם
בהכתסן,י~ראשרשגבלתהנהמצבית,למאכת(שטאף)::זחו~אתהיציאהןטכ

י rI~שיארחי Tjא .חייריסיכ'ידייכינביאשר ) Reliers (קיואבו~זכז;ויאלגם
ררןיובנידרכי.ארייייכןגפתחהעתיקים,החרשי.םכסעשהינציריתגדילות
הנוצריםולקררשי!~יו~~בדתסלאכתעליסיין~~לדרכיןאתמעטמעטזיעזיב

צריןהפיקההןפעולותיו"פייעליסירם,הדתייפבדרכי"אשררבותןמ~בדת
זחיעלל'אוריצאיאשרהמ~ללןתצםהבית.כיוהנוצריםרהכהניםהעם~ת

הרחש
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גניט~עבנערהמחללהאיש:מצבת (lשאכיתר"יביבירעיהזה,הניילהחרש",
סצבחהאריתש~יטטג~וט,נעירשיררערהנעלהחמשוררסזכתמ~יינץ,כעיר ,

חאפז 'ישב'כיאףיהנה .כאהלרביתמצבותיעורליצערובעירלמרתהחן'ך
~ר , kייריממיר'~ברוחיומכיריריידעיייכלוהתחלה,הכבור~ד~יעלחוחהנפלא'

נע'ד::כ~שרגרולהתפארתייקרבבודרפנייחרשיס ם~ז:rלנלע'ר,נעשהלאני'
חית i ר:?ולעיותס.דות~בתי'ישב 'לאעינין,רמיילארניגבהלאואתנכל~לר,
 ,החסדר,,שכיותמכל כז:;~אהוביס, '·ר~יםסיר 1לכושועל.~ריזהבסעלחזלא

כיאמבםאףלבב;.מ~יוחסכל~זjרהנאמניס,ידיריוע.םכירירותלוהתעלס':
הםוכיסידילכרורותיו,וזכעשי'אבןרחשיחכמיל'נראשטהאריואלרזעז;;יה:'

T f'", • 

 ,גם 'מקיםהביזוזאתבכררזו,רשיס,ירייתרזנעשיכלעלבמספרםנםזעצומים'
 Iונאנק'רעי.ד~ננקער rבאר'טיבשםילקנית 'ותחל!יכבודלבחולארחיםלחרשים

~ ' 1.. ' ·· L תיס"רדתות"א'לItK 
 1758 ~ 1841 •בהכהס ,רע 7יש ) Buste (נת,מצאתונס-קשטרטטג~רטסעיר'

מפעילויתר rכי '.'ד-rוהנחהיפהפעלועלאשכנזסעסיותחלהן.ןדרחיבחלרנה
ברר.עלפר~נקפורטבע,ירהכצבתהנמרעלארי~רנעסצבתשאתביתרסז:ילל.ת'

שאךאור <חנודעמ~יר' י~~ככערליוןיו ~ר ~שנ~טטפריר rי~ח~ ~יז,מ~
ת:ככ"דתו-"ה"א , .:lל  1764 ~ 1850 •הנצבתהמצבהירי 7עתפ~רת!שםכבודועשה 'הזח,בשם

דסי!יצרסהיאהזתאהםצבה- • 'כר~נרעבבירבשערהנרקאבערליןעיר'שערעל
על •א~יריםסיסיםלארבעההרתימהמרכבתה~ם(זיגעסג~טטיז) jהנצחן~רילת

לןחכםלבכיירעתכך,אה:דיר,מעשירכותמצבותועודהזאתהמצבהידי
 :הטבעעםשת,הסע'חרשתאתריאחדגרוריסעניניםהרואיםרעיבייהציב

 .ר\\ך, •רויך iקריסטר~הנעיההרחשהיתממנןערדגדולרהמלל~חקיתיה-.
L תקליז-תוי"ןה"א ,ל

 1777-1857 •אותהב;€נ~רבדבירהאבורחשתקרואתסריםהיא , rזע ~ר~יד 7י

לרתפראיריןומעשיבער'ין,,בעירונציריתנדילותיעשהפעלהואוהרר,בהוד
 ~ ~ל IIהמלכהמצתכה~ארחהמצבה,את ב~~כפיובתבינות •הזההירםער

-מצבתאת ,) Bulow (~;ל~ירסצתבאתעשהכואחרינש~רל~טענבורג, Hעאיז'
יבייתרכקרייצבערג,דגצבתהמצבהאתנםכלי~ער!יסצבתש~רנה~רםט

בעירהאלוניםתתחהבצתבחשניפרירריךהמלךמצכתכמראכתלעשיתדןפריא
שמרעייהיחא'זtוכנזים~ער~וrקי~יפ~ריתהלתלר,נעשהנדולכבוד .בערליו

קיסהםהלאגדררים,חרשים ,שכיביותרמב.:~דכ~םרויךתלמירי.ביוהארץבכל
) Kisz ( אשר);~כםהנרדעותהםנישםאשהתבניתנפלאהמצבה רJצ~נזעגב~~

ו\ע!פשעלז~ק~יליד.לעשעטיריערנםט )~~ם Vס~ 1ולםיסערהרוכבת
 ~ O: :)-~ק rs ~~~כבררינ~גסיבעלמצתבידיעללכלהוכיחהזה 'החנםסעו.הוחש

ברחשת.לעשיתירול~לישכיכייייזנ~רלער,לשןעהט ~גרםצנתשויייג ,
טםעטובפיעל ,נםפארבכלארתהולפארהתעיקים,חר~םחכםיככלאבו'

ר V ~~חדחנ.~ירןו~סעס,בעיר'לוטהערמצבתאתכעשותיהחדשה-.עהת
הסלאנהעלחדשיםחייסריחהיערה.ההכאוכעת •עתובלאוימתאנשו,יגביר

הזאת



ורחאיות.בפראיז(יולירעוו~לוצי~ז)יולי~רר 8 ,.
צרפתמלךהעשירי~רל Pהיסי:ןהקהל,דעתא'~נדתמבלי § 767 • ' ...

 .שוטניהסלעצת ilאולהטותקה tבוכ ם~?-לרדותלו.~ללאשרבמ~להלהחזיק
תקפ//חה'א(משתנמפקודתםכמלכותראשונה'שניםיהיהשריםהוסרןפיירע

 'ומשפטי~שרסוח~ציםהארץ_עםעלטובותדיבריםהםאשדבנלל ,} 1828
סשפזפכעוזהמליכהלהליכיתהמקנאיםאזכריםשריסים l ?דtותחרנ'תםחדיהם,

רת.לינניושריהםהעם י~,~~תפארתם. י~~נו,:;ל,ר~יץפעיניהםהעםחציראכומלך,
 ,הןסעצהסביתאותםגרשהמלךאךחהם,החזדשיסםלוכהשדיסעללי,עליוהאוגנן

,. 
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• jij אr ס~ננעכעירi ~א.היכי •לעד ~נטה ~וןשיוי!ןיגיריע, w ל ',' , •רראכפ:ךאלעוL 'חM ח"תססן/ב-חר
--1802 ~ 848 •שרשי 7עהתחקותנכורה ,ע.ם~זרוע .,·הrפ~ע._אבירמאתן i'Iהן_

כאהתבתמידח? "?tזאתובכלכתמכונתם,ולעשות ,העתיקיםה~רסליםעשה:~~
וחפדצ.ישערוכלבאשכנז,(ריטטער)האביריםימ~למעללי.הנרגעתה.המעשז:וה iחר:
האםזידישי,זכעהרביתרtג:צ;נות Jבי •ההםתפארהליטי!?רוו~~ברתכ,רהציחיו,
הגדו;ההערצ~ג.,מ~בת,ז~לצבודג),(בעירמ~~~רטמצבתבירתר.נודעיהזה,,

מצבת Iרד~ומשט~ר~)(בק~רלסרוהעם::יעסםען,ילודןיינמב~דעזפדידריךקארל
לןעשה , jהההגדילית_מכליותראך •כאלה ,רברתיעיד(כפראבקפודט)ג~טהע

ם~נכעז-.כנרל-כעיר,אשדב~פ~די~" IIהנפלאההמצבה~די ·על'ערםר,ק.ם
האהכהשם,דלה fז,כאבו,לרחשגרובערלין,כטינכעואזהתערררrדאשרהאהבה'

ים,הבנינ .םלא~ת ,שניהתוכר,סיננעובעיר,'יטעjלטור) 5 ר~(הבניניםל~לאכתנס
יאשרידיהםמלאכתאריתבדעותיהםנפלן.יאשרהזאתבלמאכהגדיליםאכנים"

i:באייע~כירתעידאת' ~ד~ 'pשניהם ' 'i כאבביה~תביםם;םוטיניםים,~ןל.נ.~בינים
 ,לענצע pפ~ןלע~האחים Wההיא-ערלםנעירולתפארתלנאוו'ד iג.

סן/ר;-תוי"נ Pתא flהiלשנלובבערליןגארט'ערפר'דריךהשניישם 'צעסלע" ! 1 , .1 ',' , , . .J 1'784-.1853. , " , .. , ' 
באיפכאו'הזההמעשהבתרשרנכפיותביביתאתעליבקשפרידריך

, ., I ' f בןן/ב-תיר"יה"אtתי
 1782-1847 •כ.יסיםהיןאשרהבביןמלאכתי i ~וr 'אתלוככר:רצליחכיעד

על Pשינפיועלהחדשים,הכוניסבידיאשר'החקיםעםהקדמונים
. , . at'n תקע.. n .....!.ות I /iוt 

 ' 1818-1841 •הראשןב~םשערוהלאייקרהמפארהמלאכההמציאשניחם

רpתטריםי ·י eבעלהעוז.:דיםידיומעשהראש~ •ם !;t~לל~סותהי.האחרוניםנם
(שויש,פילחייז),המשחקן)וכית I(הריפטוי~נע), )~המטרה-בית :;:וםעינים,לחמדת'

רביםועידבקרייצבערב»הננןד!?דדז II(מ~זעא~ם),,הז.?עשהן/חדשתף 9א.בית
עללשקודהאדםיוסיףאשרערדכלכינא~ני~עדיםההסלכ~כםי .נאלה'

כיולהאדירה,לתגדילהנפתח~קדר,~עם 'בכליסצא~הסע'זtוה,חרשתחכתמ
ז;וד,רשלבמקשית, א}: qז:יים,מביורחבהוחנטה, 'חכסהכלמדת rסראיארונה

שזפתםלאטסתרים~צפוביאותםהודות,לעודתיסיףגםרלתותיה,עלם.וקיי-rtיה'
 •עולמיםמדיריתזנצורותתעלימיתלהםולגיית ,ןעי

~~~. rQ 
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M.m א.ייזןלוז:יב~םnו'I םnחהאיידאני~ 8 (-תחתיפi' םפא ) 1829&נזפיי.

יוישסיעהרםעצהבב~תרבברlכסם M\'ב ·נבק.רזפהניםהזכגים'! ' pס mבי
,.. a · Pנלדtא.כי'I שיסולונכה.דהםיי'אלנפשםאת .וpnהעםבניסשםטדע

אונוו~רסלבו,תאהסלךחכביךזתאיכוכ •חםם:בםיגכלאלעראתםnרר'ם
כי . ) 1830ייקחןא"האסי 16 (זררעןאנישתפש I'ל9הצרפתיםזעקתסrבת.ב

Mי.:י '~ k הcאשןבאלפיקא,יחלואנשי~שואשרהנכיתתלעההיא.בעת~הז
ונתסקצרפתנאתויבקטתאתבהם~ P.1.י l'רעצייםירנםר?יתר"גייאתאיכח

נםהצרפתים,לאביותרכיתעית·ראנליר'עשה(רי~א)~~יר I'כ •נזר)ל,~ק( ה~~
,eןילם~ם~ז·יל 3 שP יןא'וeש.םסחלך'ייעשהההואהנצחוןירי ,.ועלקלוונ
 וbIהפגים י~. 1lיגםהזח,הךנרבגלליררםםוהרהעםנב\כי Pי~: lנןיוא,גרול
מכתבריידיעכסעטכי !היתהכוק.חנכאשדאלאכסם •יוביכורבן וJ:דmעיייי
 ;םרדיהםתשלשאת ,) Moniteor (בור,ברהםםלשהרחראושעהתי
eם) dODn,nz זO (, עהניתי~~והרפים,יי~רץזןתפיהםלעארשt:חהדשה,הםו
חג"להדרמקלזiזבדה~כץבעיניה,כפרבויצעויםשדיםלבתרדםם.שהלו~יר

דצןפtיtייסיסושלהשיררי), 30 (ן) tc,זילאוו 1רי,לן 1' ('~לי~רכשםהנועד
hrצהרחפיוסQ נככ~םעליהס,יותגברוהסלד,צכאבאניש"ריריס 'כבבורים

 'הכהניםוסרטתואתםילעהםווברכאוביתסלכיעולאתויrכבלורחהס,ערנב~~
ישבןבפראיזההיאבתעהיואשר(דעפןטיוטע)עהםמלכאי "רצראהיםעובל

קריח,ברחיכיתיההאהנוהאוובהיחהםהתלקחהאשר'בנותהרםצעהביתבשתנ·
כצרפת,דעבירןנכ)(פרזtיןירt"יעששעהלפיחרשההסםשה'ו 9 ו:.Pעזםתפ!עוו

 iי'לזtךזt •רבזויעIכםירזיק~יזפטע,ל.~פרי P'חכ~היהרכואשיה
ארכההיתהלאכיאפם •כהוםםנפיסיבושאיםעבככרידוערזפראר Jtב

יהרעפוב~ספינתעלהקנאזםסי"תטאןפםרית,~רבחדםהר.דעכיהיהא, ~';"ו'ר
ושליטל~גירם~דלע~גם·ההאתעג ) Luis Phil1PP) eפי;םיל~~יתא בm"ז,יק

עהשיריק~רלעינינפקחןאז •ספעררערזדע) 5ריי(ש_פ~לועטובצIחת
רששתאתצרפתמארץ~תי rttי:נויםהרערבה,רהרנת, ,כפויבטעולכי;זחאו

ישיובארשחרשיםמלוכהשרי .ים pהלרהתי:חציסבפששנראירהם.הסריחם
סרררת,כתףלובתביהצרפתים !הסועדו.כ iכרנאךעהם,לפרתכןלבםיעםנ
הלשישיתפבעםלזעיבן~לזבץטיניתאייהםברברן,םבלישסעויאלכttןWוו
אשריכעיך .ברכיהכראץלהתניררליאשריכל .רחאברכלהלוצתאצוארתא
 .שארפ Dפילי ,~~להשכיל ,רכ~,אדתסעלרביbלכףחרנםלכקשתםוכךרראו,

אשדיהםשפםזפיס prllרבכלללכתלהס~ע /'l ~ tהצדפזיים";ניתתאלבקרתבשח
tV ,יולהרנכו 'לפניו,ם;Iלהעםכלכעצתלt'/ ~ כצדפתייחיהסלרכה.כסאלע

ופקידםקרםוככיםים 1 ~אל ~כ~(נאציאנאלראגעו)םע.האיתכצ •סלך
(באציאנאלפאד:::העםלבביארשיםהצדעםניעפt:כע,אראפהשריהה
עליחם:כק,ירםאשרד",יאדrכירשחסלךוארתתראישחייוהםלקרתםםןשביבוע)

אהזרחים
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בעינירם.;וכישרכטובהיאוטבוברךכיהנוםכלוידעי(בירגערק~ניג),האזריחם,
 •נליתיבארץ )*ב~ו.ץנעיר 1836תקצ"וא Vהבשנתחנתעשיריוקראל

ר~חי,בעים ::איירןפאארציתבכלרבותערותסםב,א'ההיהי9ר § 768 • ,
הייליבע(די.איירופאמרכיאדיריכרותאשרהקרשברית 'א-ת~לה תי~~י::

החזהקהא~רההתנידדהריםיאקיסראלכסנדרמרתזן(tרי 'אסאףכי~ללי~ץ,)
ארשעדלאיתנתלש~בתרחלתהעידלא.אברהזאתככללiר~תק,ןחשבה ,ההיא

אשובהריוחהבעררתפתיל P ו.ז;י::~איתה p:גiב J'בסזקהההואר~דריתכהשב 1
רבותבארציתכיאייריפא,בכלפרציםריחכעיררוההואה~רע J ו.rעירדירתר

ילעשיתכארץחEכשיםלחייתתאיההתאןןכיבמלכיהם,וימרדוהעמים 'רת,קרממך
הרםוהשנייםיירגלייעזוב,עצירואפסעורח j ~ tבאיכעיניהםיהישרהטיבככל'

"מלךכיאכסםואףהראשונים,יסרריה.רי=י Q ~ t9ן~נ~כארץצחסיחדשיח
החכחוללתהמביכהסערתאתחמרהשניח~וסגנייושרירבוצפת' tהאזריחם,

בע;יגסהשו~יתוהמפלגותכר i~~י"כי~להשלו~~זtונכיעדהארץ,ס 31יך.בת
 ~ינtצסה ל:~השיגסתמביהם,אחריrקנרסכפראיז(ייכער~לעז)אשריחררירהוכרות

ככל ;קרתרסימי י~~עלוהשלוההשליםתאולהשויבבארץ,ובלחשתלהשכית
הררגיזירהל~להיתהכיעדסארעזהבראשיתהההיאחסרדסערתהיתהזאת
כירחכפרץובולפריץוויז(קאנב'ועס)רבערהמלגיסיסריאשדהרמ~ךןתאת

ז,ככשאו,עיבלעבב.וצעיריםארוריהם-מפניאריביהםמאתעבריםהתפרצן
Sפלכותעיללפריקהארץ~י 31התקוממןרכות,ארצות,ןע,ריאיטלא , 1עלאכ

ככרלתומלחרסתנטו~ה,וזריעחזקתבירבםוירסרוצואריחם ל..ע~מלכיהס
סערתתאלהקיםהמלכיסהצליחןאשרעדרציפותשינםשתיביניהםהתרחללו
קירסיכייאםחוכם-.שאלואשראתלחםלתתןאלרםמtזהרמרריםעבדיהם

הניראהידסלהפילנוכככיריהיוז,ייסעפרולוכךיךטדיסעיאיריס
 Cל,יייודעבנפשםהך::דיכןלאכיעראייריפא~רצות~רכית,על ס!~ ~א~י~ו:יר

עשותלנוסתניעזיאשרהעזיםוהעמיםהישנים,וסדריההממלכתבםטשר~יר
::זננ~זא~ ל;;כבראשונהןאדיניהםאתלעביריישרבןמחרהנכנעןהזה,כדרכ
רןכליוס,מיוסוחלאח,ההיאםהעתעמיסרביסכלכותשישהחפשיותהרעית
יחמברקיםהשפוטיםידקצרהק,.צורכיעדחיליםייגכרןההןהכעורגויעצמן
רJליע.רההמערביתןבאיירופאהאדמה,פנימעלול~ליתומשרשיהואיתות 1ל:כ~א
~רחהידהועלקשתה,באיתזיתשברענו!כאזרח 1ציאיטיטםב ~קהזכשפט

 •העם-רסותנם
 :הזתאה~בהפיעלצרפת,רמר~נ!ק,ניצאיעוגלעבכדח~ר § 769 ·
י tJןבר~ב~נטפל~נדערוםדיביתאתלוכ~ר iוייער 1בארס;זריאיירופאלזנכי
ייא(בידערל~נד),לה Qחשארץממיתכ , mאלממלכהולהייתהזזללאנרארץ

שרס

עירעםטרעו\\ך,קיסרממשיתבראזגארז(גראפשפאט)כנפתהראהשעירגארץ, )*
 , •אדםנפש 16,000יוויב'הימספראיזאכצא,נדייע'בנהוכבן~
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ה!גושניונאשר~"בנליהרזיע,בכחיחריכחרולאההם"ה~נומ'סגילבלעשזב'
ה~ללאבווממש'תחייהס-.ררכיובכ' "ן~נייבםכלשיבםיאפןנתם,דתם;משטפי

 Irהואם !3בר .Qז:יףע.. lגםבבעלגיעוהומשר:דהמ'יכהיהכיותתארז.כית.נשאה;
~ר 1ןדותיהן Pפע'יהםמנשיא;;זקימסיtנכ~דיםע'יםהע~יחם b-על~ת,כצןת nי. !ררוביתהחיבית "כמשאאjף;:ןלשאת'לעיהםידהאת'הכבידההכבבד :ההאי~
רשיסהקיהמגםארצה,ידתיכו:יקןתיהייכתהזeייאנדית), r(ישכשלןנה'

 •דחתבכשפטיהנעריםיחניך "הספרבתיעלה~יי~נדמשריומשניחיס'ידים Pפו
הזביטראשרהרעיתמכיהרבהיתרהבע'ביםבעיניחרעהזההארווןהדבר,

בתיב.;ךלית ~ט ~קה "רהס'כיכראותם i ~צפךירחרקי Pויתההא'לאנדים,ע'יהם
רספריי.~ט~בטית"עס'הפר~טדתמכע'יופקידיםשירםבידיהיאבתדבה
ההזtללאנריסידיס QQ 'על ·זכ~צעקי,עתים,מכתבייאורווסציאיהיסיםרברי

אפה iרי qעליהםפקדה(ההאלאנדיא)הממשהלאןבלעגיעז,בארץלס~ p ;אשר'
' V 1מהםרביסעזדתם,,לt ועורכסף,ע'~ש~המרכיםעלהארםרים, ,בתבירםן

ןןגזוככעלגיעו'שונמפ'גיתשתייחרהתחבריאזלארץאחרת-.;(גלתהמהסרביס
 ~פר~נצ~זיש(חיאבצרפתשארהדרוראנשיבריתבעלתהיא·האחתהפמלגה

יהתניססג~יהיווהחיפשהדרירכיוחפצהישעהכלאשרפ~רטיי)לירעב~tו
השניןהמפלנהניג,שיל Pישמעירלאעלר,עיי::ןסיעלהיאראהץן '~lובייי

בסכלהב'תיםםשלההפ~פסטבירייתתדתם.אמציםהאקטא'יס י~; R ~ךה fזר
גלהיררק.ף.ז:יובכל'והחותריםא~ייש:::ארלטר~זב~בט~עו) p (נ'י-מצרים ויפt'Iז·;
יהתערבוצרקהמשפטכ'יהייאה~יי~נר~ל~י l~ Iנבניבידרתםלרמדי

ביניה,סאםיץהקשריחדן,ןיהיהבריתסירת qכבזא iההפמ'ניתתי tt 'הוה.כדבר,
 •ןנונשיהם'עןנריהםההא'ינאדיםעלבקהמיריחשנאהרחרהחמיזבלבפידח.וי·

רמההאיראנר.כירבממיכתירמודיבםאתהעםבניעידעררבלאזאתבכלאן
 ') i(י~לירעיי~לגציזt'בצרפתהרמדשמועתאליהםבאהאדשעדהשמש,לעיני

ארץכבפיתבכיותאחז ) k'הבירהעלריסבבעירהרז.כדש'הבתרצה qאזכייי
ענרג "lה'אשרחאריאייגוםט,לחדשוחמשההעשריםליםבערב.בנשףבעלגיעז

שטיםםע"(ריא(~פער)שירכלי~ו.ו_יתהחויינותאחדע'המשחקבבתהעס
אתייהררסבריעמ'כעירהעס~ד_לת 'גדידיםגדידיסדת.גידרן , tפארטייצפאן
דינרתירוחההא'לאנדממש'תכרצווי,ע!ףמכתבלארריצאביאשרהדפרםב'ת
זנישבאתביתרייסי(ירסטיצםיניסטער),חם'~פטיםסגויחכ'אתכז_ער~האריבו,
PF# ממ'כתסשרירביסשריסתכיעררד(פ~ייציי::דירעקט~)העירשיפםייד

הא'אhנ .
עהורבעזהנענהרעלבעלגיעןבואץהדוימיתבראבאנטבנפתהבירה.עיררביסעי )*

םרסאןח.שתיהעליונהעהירחלקיגייתובאייויפאחיפותהעריםאחתהיאהזzןtעהיר •ברר.נה
ארמjרעםלמואהמחנרגדילפורספמיארותוטיויתוכבודהינייחמד,בתיינתוכההיקפהו

 iאינד jרטאמעשהזניסודפיסבתינוכביםומצפההחכמה,מדישפית Iוהדרחודז;לא iרזכ
ואזלביותדמתתןתפארתהיפיהונגיי •יצעוםובימסחידהראץוננפותבכרויפיןןיעו

 •נפש 190,000נעןרהואכעתיןשביהrנספו •הקסבהפאריזבשםתקראניערצרפתו
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עצן.נדלן-.ולtזכלהחשיתעיד·יוסיפר ,לכל jהחמו~ת iםשכעדלעצרו •האללגאד .
~זוחים.קהללא-סרף.גם(בירנערנ~דע)העיראזרהימאת~דאלצכיאהעירגדילי

 ,ועיירן.תיהםהעם rרם.;רכי ·עלפקוחןתעיניהםת~יינהאשרנ.ירגעראויסךשס)(
~רשעד·תפקידםאתשומו·והםבעיר,ישדחמם.ומעשות ..עך~~,ידםלהשיב

;t ד.דוrואfר(משרשיהם.הממשלהפדריאתל:כש.אדתהחושכי-סהמפתה'בעלי~" 
נע :t(אולטר~םזזנט'הפאפסטקנאתהמקנאיםהקנאיםפפלגת'בעליעםויק~לע)
(נאציאנאלקזזככ"יפה Qיאיזקניוהעםראשיכלאתלאסרףיחדןןערברצלבפ~רטיי'

ולעשיתערצתלהכיאפדד,יחדלהמתיקפזזטטערהאישפל,רתתחתרעס)
הבירה,עירכריסעלע.שתהאשר·אתעי,שכהעריס.יכלסחדינהכעניניפלוילj'ן

 Vואהסקצהעם·הכליעירןעיךככלןרעש iשאןקאםכמעשיה, jהבס,ותעשינה

עריבכלנר~ב~ט,רת.נן,םםגםמעטיםוביסיםהאללאנד,במלכית'רסדןקהצעד
ל,כ":ןיסע .עלמלחסהבסערתלעלות.יג.סי lהתאוששוהה~לאנדים •בע'גיען rרא"

ויתאמצרעדזהתאזרווהקושריםאחור,ם rאוחנוהעיראזרחיאליהם,אךבקיעה ijל
הנןנעיםבנחלתם.,הרעיםשכניהםההאללאנריםטירי )*~נטויערפעזאתנםלקרער

החילאנשי.עם ·וישבההאללאנדיםצבאשר ) Cbasse (כ~סעבםהתאנףאז
ריןר 'בראשונה.בה.היהאשר(ציט~דעללע)ר!בצורהמצידתןאלברניליאשר··
רצופות,שעותשבעתותחכלימאיתמשלשהאומללההעירעלסותכדירי.

ופחציםוסכילתמלאיםרביםאיצרות 'זטיכים,גדיליםבתיםאפיכעברתן"הררס
רסדבאזניהזההרכרכהביעריהי .•רבראונזקרב.ררסבעירויעשערד,יליר

ר~עעלילותעל'שדקראובכעלגיעו,אשר(נאציזזנאלק~נגרעס)ם,העראשי
להאללאנד-איוכייח-ס,מלפגמשפטדברהוציאוןכז:ימםהחר,אחשר,עןללאשר
שלטת.בהלשלוטצדקהכלאין~ר~גיעןביתולנשיאי fכנעלגיעוונמלהחלקכל

נןע,רןכעלגיעו,רכיוהאללאנדביןהםלמחהסעריתחתגעשואשרבעתרהבה
התיכחואשריארחילאבראן,כעירעצהלהמתיקאיירופאמלכיראשיתמשה
אתלפריק'!חדןלכלאחרינהנועציבע'ביען, rכארלעשיתמהכרתרביםימים
וארחיצדקמשפטפיעלבכילותלהולחציברח,יא,הארץעמלהאללאנדעיל

לע~~לדהוא·ק~כורג, iמזאקסעדלזז!כ ~עללידכעתיעומםשלתבאה iכ'
קלחכיצרפת,מלךפיליפפייאיהםלךוהתועבבלאנדניתלמלכרתומידעקריב

לןשסךמאדהתאמץהזחהחרש.המלךלאשההשניהמאשתןתנןאת,יל
ארחין

ירחסעםרבתישעודע,נרו.ע'מאדבצזרתקריתותיא , Iבעלביעבארץ , 1נאטויועפע )* ,
ביתכנייהזאתכעיי •כתיבינאייתם 8"אללראכעתנכיןומצכמאיגיילהנהירחףגויס,

ומאהרבחי,אמהועשריםמאהארכי,אמהימחשיםמאתיםככנינו,ינפלאגיייקאטעררא'
בזית,אכניעליןרםימגדלאכן,עמירייעשריםוחמשתמתאעל,נכווקימתיאמתשמיניםן

ימשק'Iכעמינקותשעהתעשיםכראשועליי,יעלימעליתישניםועשר~םמאיתיבששב'י,
עתיקמדיתכיתהזתא,נעירלסירחיםמיעדניתגם •כונןש"שסמאהמכלםהגדיל jהפי~רמ
מדן.נתי •.ישעמידי ·יארנעיםשלשתעלינשעןאייריפאבארציתבאתלמועיכתימבלון.ריל

ומרפסהארז,כגפותלבלרכמסרחהמעהשירחישתמחשכתומלאכתחכתמיביכותכהם tרנ
 •אלףתשעים'ישכית

 )-''' 11 ג', II(די
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p,חילהםיתתהככטיחו(ליכער~ןע)הדרררבע;יאתאהכהכבךןרתותארחיו
"אתכהתירוהק~טהאליםהכהניםבלותאתלקנותחרתנםחופש;וסשפטיררור
א~דמכליהקאטאליתדתםכנסיתכפיכעיניהם 'יכישרכטובלעשרתירם

מניקט;דברלשנותאיתםלצרתאותעשוסתלהםלאסרהסלוכהתתערכ
מלחסהלעשותיירשבןפיהם bכלעםלהיציאסאנוןההאללאנרים •רתםצנהני

 Iעזנל~'כלהיחלשרא-אך~שרםתם,':~~לו~םורנ&;רםאליהסלהשינה iבבעלניע

לאכיעדקשתדתםוישרכןימינםסידרחבם ~ני::יהענגראנריi:נהבt-רתפיםכי
לאביבשהנםפיסיתלםאנשינבירותוכלכבעלניעזוללחום;דיהםאתמצאו
ופצועים~~יםלארצםולשיבמכעלג"עןידםלהשיבנלחציכילהםועדעמדן

~החוה'אהההיא".מעת ) 1832תקת·א Iה'(דעצעםבערפניםובשתובחרפה
f:ריף lקרנה,המ .פריעשתהנםמעשיהככלהצליחהכחבצלת,בעלניעוארץ

עלהמייסריםממשלתהמשרטיפייעלןסוחריה-חרשיה ·חכמיךtיעל i ו.rביפעת
 •וו:יפשםהעםוjIותאדני

הצליחו jוכעלגיעבצרפתאשרהודרר .כעליכיראווהפול~בים §ך 70 •
ררכםנםכיייקו~כסעשיהם,לעשיתהםנםיינסיזממם,הפיקוגםבררכיהם

יצא'אשרמעת ·כייורעיםעלזוים 'כיבהויורעילכישריכליחנה .צלחהתהי
ההיאמעתריםיא,פקודתרחת~פ~לעזממלכתאת:ל~תבוויןד~נlר·~לכיםשפ~
ממלכההיתהאשרהראשוניםמבימיםדר.בחיתרבכבודירנהורמה~זד;:זה~~ב
הישררופיאקיםראלכםנררכי •יע) S ר~נ~(יעוזביעצוראדוניסכאיופריעה
רקאה~נםטיטיצי~ווחקיפיעלפאלעןמםשלתתאיסךצדקות,ואוהבכאדם
וארצם,עמםבנילטובתיתיעצואשרהומעצהושריהשרים,לוועמדערלהם
ו:נודרם~~תם,ארץמירריעליהםושריסצבאאנשילהםלהיות ;~י~תיר::יז;ז

מפריעבאיןררורחייrךי~כיערעמהםהזחתיקרהקיםרעשהכאלהרבותטובות
עלתה(ליטער~טיר)סופריםחכמתזבירת,תiנההמעשהד,שת '.ררנוכמלים
הארזרחביבכלנעשיומסלותודרכיםלפרוח,הארגםהחלהמסחורסעיה,מעלה
דכלולאייםיאקיםרעמהםהיטיבאשרהארההטובותכלאך •יושניהרטינת
לבבםבחדריעמוקעמוקשרשיהה=דr;רהאשרהעזההשנאהתאמקרכסלזדירש

מקרגטלךעליהםלהקיםנפשסתאן~אתולהכנעיםמשרםת,ועלד."ןטיםעל
אלכסנרדאותוהפקיראשרהנדולהנסיך jק~נםtפ~נטיבממשלתויבעטואחיהס.

אלרק.'אשרותקותםפ~לעו,בארץ(ןויצעק~ניג) iלמללמשנהאחיורוםיאקיםר
גמיעשר~שהניו qkאפינהבנפשםהרהיבהקרםוטיסיבריתםנעליהצרתפים

שליסםואנשירכיתםבעריבעזרתנפשםשבואתרוסיאלפנילעםידיוכלןיכיל
 .רייא·~יזולכבורתלאיתנהותשוגנעי-ריהכנשררש Ijתהגדילהומםלכתםהחס,
ו Iהששית,בעשהערבלעת ) 1831א Uתקצ(ה"אנ~ןיעםנעדלחרשכעשריםריהי

R (ק~דעטטענשולע)ה~באלאנשיהספרברתחםניכידיה~יסנעריםעשריםמי
להריגהקירסומשבההנרויהנםיך jקזזנסט~נטיחכיכיזיררניםסיםכרפץויפרצי

ראתן
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ואוררשיבהיצותשיטטיפ~יאבים_rדילאבשיהסוןאשרכעתסשכיברתתדגeתו
ולבלתילהחריסםחרוסיםנrכאןתעלנשקםבכרייתקוטשכיוישכיהאתלעירר

ttti:\ כ~םרבכיתהתבעשיסרייהיעד· ,ד'י~פהם~רP וP וכרחוכותיישתקשקייסi 
::יז:יסלטכrכ~ןב .'העירכתוךאשרהריסיםחיראתלחשפידסרחמתםבכלי

גםב;סלטזעשמפנינך~ראשו,עלם kפתהמחתרללרגדילהמפערנסטאבטיז Mjכ
ההיא,הראץ jסיחדאתסייצאידו,תתחאשרפקידיהסע.סרימיאסיראבשיתא
גדוריםשריסהפוראביסלהס~חרו fפאלעז~ירתקאבסטאבטיו~וא:צאאךויהי

ער~(פרזcיויזארישעעשהלפיושריטיםרמושליםעליהסרישיסוםשריהסוכראשי
דגעבעראלץ,ויימצעעביי,מקאריזפר ~צנצחיההסהמירשיםו~ל.גירונג),

אופגיבכיiכוכנהריחרהייתהתמכרייהסארה,כמושריסועורצקיפיזזלח
בtזססראותתחתאפס •עריהסתקרמבהזtר tאז.דמלחםיתינכלההראהעזד.ח~ר

כחאתלנפותררנכםראשיתהיתחשרה,רסיםיעלתניפהבמרחתפיחםןנכירות
ארשהרטרמעשהאחצרקהבמעילור~סיתדקתס f:העטיסלכללהיכיחלשינם
(ריפ~~ם tונ~~יחל·זtרזבהצרפתיסבעליויבטחורוסיא,~קירסבארוניהםרפדי

חפשי,לשינםתאשחליישיאאך •בדבריהםידיהסתא~זקיאשרי~ם~טעו)
וירעןז:ז~יר~וררזביהאיירופאמלכיכלכיכולית,יחס רכ.,"בג:ור~כרםישיא

פרבעמהםבעשוותחצדקהרוסיאלקיסר ,~ב~~~לאודרכיהםיר;;ב~ו,~זלא.כי
בפקחןחמרהערכיאף"יהנהלהםלרעכוידידןכיהפניםב~תורחםרחסד,
בה,ריכתהחרואשרכררךיצריהוראכירראותראציליהםלעז,פ~אפדתיעיני

הצבא,רלשר(דיקט~ט~)וסזוהל~בידצקייפ ~לחהנעבעראלאתייבחרו
השרטוןאתרתתיחדרלכויי~צרסט~נ) 5(רייגדר'האו;ופחויאפפוחמרינם

ישוערתנעשולאזארגככלאךל,יוזיור ~רהנשיאבידה~שרהועוןהעריון
שריערההלוננויאשרהסעיפיםשתיערפחסואשרהאפרתיםכי jנפארע

ובסערהבסופהאשרהרעפובריק~ניםים~לגתחרעסאקר~טיסספמלג;וך r31זב
ר~דזירויר,ועםח'אפיצ-קיעםייריברהםמש'ה~שדטאתבווזקהתפשודרכם,

העת'בדברייי~ל~הנפרדיתב,רעותיהםלהתחאריכלוררארעחותאאישרברנם
ד~ידידיאתרוסיאקיפר~לאאשרבעתיהנה •תרשיהעשילאריריהםריבות,

 jבפארעלערותוכ~רגבוריאלףימאתים ,שtביבידחצ~א(פעלדמ~ואשלל)

הארץבעשר'ההםהאדיריסמצחרותקולבשמעכרנאשרבעתולהכביעה,
א"תקצהאייאנואר 25 (כיה'יושאזניצללינשקםבליילצלצולקילההיא,הנרעשת

אי;כיועדםנבית~תם t:lומשפטםפאלעזאפרתיהוציאוההיאבעת ,) 1831
ההיאץבאררוסיאקירסיכסאיאת , iפאלעבארץונחרהסלקכלראסאבייכיתל
לתתאכולאבמעט,אורבבד.ר.iכיעל~אבןהרליסב!זדםרכניאך ! ~ר~ ?tארץל
עויאתלרר,יםחפצןלא ,!"באריגביםשדיתבחלרתמהדה~עיברי tהאכריל
ולהפשיטכבראשונהבפרךכהם "!ויררלויחליטוההם,עי'םענריר !1 ~עכרותה
 .הניראהבםלחסחלעזרהאותםאומרקבהםארם 9גסתנחרה,,כיהםלםעןים~

הנשקפת
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ידיםהכריהם Vללקרואוגאו~םגאותםלחשפילאת'יכלןלאכיל:יחם, vרנ,שקפת
סרימינול,גכורחכרוחלחסו~ילםאבשיכילחם,תועילוומהלעזרה!ןהבכן~ם
 'את'נגכשפם ) Slrzyneoki ('"צקעכ'יו'קסיוקצ,יפזtלחחועילו'הס";ן?,/שדח

 ·כרת,אמצןי p ,יערבדיןהועילפה 1הרומיםתאלכ I ?כיוםבז:ידחז.ךם~זם'זריע,
~ Ij וואליניע.נמדינתגםמרדרוח,תj , בערץכנכורעסטרייךגכולותאלינת~זכתו" 

 ~טשיכ:דינרחס-טר tאהגדולהמה i .בסרן- ' 1אייררפאיושכיכלעליוהתשומסואשר
 · gק-ב:~סטראלעידעלשרצכאחפויאנים ~'עצק.כסקרינ.חיסיא~~ידצכא

גדולהטכהסקרינעצקי~תייךשטיכידהתנכר ,) 1831ייא 1תקת"אסאר 22 (
ז:ו l..1י~ ·סשכירכננור \ויצריחזיריעחרכ,לפיחכריעצכאוגנוריונמחר .. ;טאד

 :חריכותדכר''פיעלגם •שחתל~~ר ·וקריבחלוךפ~לעז;;דלכחאןינסי •סi:זלל
 ,לעת;מעתביניהסרכואשרהספלגדת,פיעלאפרחיה, iבייוםיוםהתחדשואשר
 ·כל'.יחןללותםומשיבת?באציליהםזדדופייעל 'ם 9 ~כנניכוגדים~גדפיעל

 'םהרר.Iפיעסהם,'לעשותעידחשכ .ואשרריסיאקיטרלה,?עשהאשררט.יכןת
הגכיו'דיביטש .-באפםנפשםאתויטרפןגאיתם;כרג'רמס~כפיהם,בפיעל
מקירסיעלבי), tי, 9 (באיירןפא'אזהתחיללשר,~'החלירחעידיבתנרתכההמנצח

 'ה.זהראההנבור •(עריי~~נקסי),יץ,יןגזקש ~פבשםדנ.ודע,לל ryהמהגכוינא
 .~הכירהווארשויחומרתאלויקרכ jלפרייסעארשווייכסעל ,נדר.אתו~צלחכבשר
 ~באשםרכיויאסינןכשיא .נתעו ,שוי,ברואראשר(דעמ~קר~טיע)זבעםומישלי

מאדעליהםויתמרמרורר.וסים,לפניכמיחמההפולאניסג~פוהכוגריםאפדתיהם
העומריםאיפיהםעםשריאלפיiבויטרפוצ.אפסהעיר ,כמצורתפרצוגםביכ.~ח~ם,

 'וישפכן 'עריצים,כ~רצחיםבעירניראיםtנעשיס'עורייעשומשרסתם,,עלשם"
מלחסה 'ואנשי 'העם ,מכביהטרנים ,.הסרניםכסירדהמונרים'כסים'ניקיםדמך

 ·עך,~לע)ענגכחיריםשרישםבךר~ח~בעיראשרהפצורהכתיך Iפרצרכראשם,
רביסאפרתיסע.להתנפלן"טורפיםוכאריותהמשמר,עלשםהעומדיםחארים

 "ייטופוסיעמםבארצםלכרגדיםאוריסיאיאורביאותםנתנזאשרואצילים
כע.ת~;;שליםראשיקIכיר ~טר ~צשמיעכ .אשלוה,כדםיירריד~םוירמסים

 , ~'קסניכמעדמחנהאלבבהלהוינס rרנ;ו.~ל'ההם,םעשההצרםחיםאתההי-א
סיואתלעשות,סהכרתיעץת mאפQהאספןווארשייוארופי 'הצכא,שרושר

 Iחשדאת'הלקיםארמוינרזבן Iאינבן .כיצ~טזזריקסדתחתומ~ןה~די;גיכרחו

עחבידן 'לתתגם(רעגיררנגם-פר~זירענט),עליהםלנשיאקיעיוו ~קקרן
הממשלההעליונחאת?~ריוכנןגעוןאלט),(דיקט~טזזרישעימ~וה~גידןממשלת

חזמותארפ~שקערווץרונ R ~כי ,ך~ 1בואלבtךםרהיהארשחאד-tאי'בירי
 ,וסעותיסהפרכיםי~םחדים/ג!םקליסםלרכמעשיםההיאהנשיאע~חוואדשןי,

 _~;גכדוכי.דאףבןריחערדםקילארבבי,נ~שרפ~ידיוןכיכללע~ניייוכח
 .~הםיחימאשרהמלfר;נחסערתלפביכגברריסןיrר~נוכראירת lפזזלע~באית
- jויי.להרבגרותו ,יסהראשןנדכלם,יפ Mוגםםדקr;ב ' ttיזזןו.אצלהרוסיס

ידוכעי
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והגלתתאהעםרש~כיעדכד"שםלחםעשןההםחחילסצבאותייעבהר  " ז~" : ••

יו~רשןיעלימיםשניהריסים. ~'"!.נ~~ i1כיאחריאך 'ירןת, ?tרבזבשיריםגונרתם
- ,) 1831 .תקצ"אה"ארעצעםכער 6,7 {סלחמה mרכעשבסיפהחימתהעלללעות

 .ישרירהרםשלים')~פ~שקעו;יץבידיההיאהבירהעיראתרק~קזtוןיעקיהגסיר
ארץפרייסעו.בבילרתנפאלבעיר,ערד Iנשארייהחילאשראנשייתרעםרסעוצה

 'םם-סלת'עליהםזותה ,'ההיאהארץכגיל~ה ?:jעלרגלםכףבחצ~כםכיאפם
'עליהס ה~~גםסעליהם,למחמתםכלייאתכל . םסי.~!~אתלהתבצלפרייםעז
ואחריהריסים,לפניפזזלעןארץכל .ש~ fאשוr:ועדמסקרמם'ציאילכלרםשם

 .ויעבררלעיבם n;כיהואכיוסילדQת,לארצםלשוברשיוורוסיאקירסלהםנתןנו
 ,לרשבויםאנוהקיסר,בחםדעטו f ',i-פזזלע~~~רזניאישארפיאך'.פשעיהםעל
לסכירגםבכרירת,בארצותומתנזרריםנרדדיסרהיות:דרחר l ·יזנרדתם,ארץאל

 'םמשלתםוזנבי~ם 1l1נ~נדייםיזםעיניהםתראינהמאשרפ~··וחירסרענחרפת
אשכנזועמיבצח"'רמשרארתיפריכיעדמעט-מעטמדינתםהויכרת '~במרט
האבדיםהםנר~~~'עללחמלהולנםעיביהםוישיתרפליריהעשרעצה, ,~ניאר

 ·רפאןנרדד, ~;ד,קנלחמםלננםווחדרינתיהםחלתי-פתחרלהםהה;ב,רחים Iןה
כי 'טאדיערהנפשםכיאףידםהשיגהאשרככללעצברתםבשו I':!~ירבלשכררי

 'בקירסבאדוניהםב~רדםרהם·הושבידיהםוכגמולכנפשםהסכיההםהאימללים
פא~בארצרתאמנים-.·הבחםדיועליהםייננרעמהםלהיטיב.הרבהאשררוסיא
 . ' 1לפערעתם,?רישפטיםוהפושעים~מ.~רדיםעלנחרץ l~וי~לינע.ליטחויעןעלו,
לכלמלכיעלירוטלך~סעל ·ידלדרויםעודיזידוןלראיייראןהארץ י~~כליראן
הסיידיתבארצרתער~ i;:זרם'הישרי ,יףקיהרוסיאי ZQ.סשפרוסיאכקירסתבל

סשסעתה.אלן~רדתהמעטירהררסיאלמסרכתל~נדתהייוהלהאאזומניההבה;
וצדהקםשפטןיעשבין~רשוי,קיסרלנציבנזלiלקםפ~שקעיןיץהרסיטםהנשיא

עודהיהלאכיעדהריסותיהאתב~~ןברקיה,'אתייחזק , E1Vכזזלארץעריבכל
 .כלןידעןהכירןהזאתכפעם ם.'והנה •ההיא ...הארץרחביבכסכrיה t; ~וייצאתפרץ

לסליכהיצלחרלאוסלדתם,לארץאהכרגם ·וז iע,בכלהפןלאניםכיתברירשבי
אחרכלפניסה,בנפשםי?טבעייסדיוריביתאחדו,לארונlדלבם"לקכילעילם,
לראהמלוכה,יאתהלנד~ירוהארץ,~ז-ג~הלבדןלוכי lיאם~מאפרתיהואחד
עלנאותירניחירכבראיאשד l-דע.ורדהנאןהאיתו·ה~זנהיאאשרכהםאחד
לאבחדלםוסרלךכהקיץזחרםותעתיעים-ןנlם ע~~וחזיונרתשרא Jדסיירוחכנפי
גםזqקטיילאעודבחילאפ~לעזיtודך.חי •לילה~חזייובחליםרקלמלוךיצרח

וכשחיתיריחפרציסררחויעיררי.ח.עירירביתופ-עסיסבארצרת,~ורן.גום

 .רידpא Pב . .
כ\ר\ןוואןש;יתאוקיקאייןעיקרם,גירעסןבכביבבגיןלאגם,ככפvרום א,,-~נאםת )-*-

חפייאג\םליחאסורןכגיי Iרנ.אירגחביוJבאשקעיייץלבפייעוסרי:דיקיצךלי,בגאםנירדדסק
חיל;, ' ..בא,.ואיתפאקלרשיירתעםהמןעהצשריד.םוהתילכנןיווןסיאיחימן'םםכאץ

 t וI'';".ם tבס. n-יהלותתיירסתוךןינןםן·יום"ז=Iןות"עלכטדתניאזנירהב
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ז,ןתעועיהםבסעשייצ'רז\כיבהאסינםופזcזען,יעןליצ tcבבוי,ק ~בקי
בשל,פעםבכלאךרמלדתם,.לאוץהמלונתאתלהשיבהכוזבדסינוםיכווח
עיחדשות,תלאותעודעליהםהביארעם aבכלכסתהלה,עורהלכתיתוונפלר

לכועל ,) 1846תרוי(יתואבשנתעעטסורייךללםמכתקר~וי':'וכהלאחרנרהכי
פרץ,יפורציסרחפיתמעירויומורים,רסוריםחס,,וזכ~נ!םכיתקצףיצאפ~לעו~ם
יקורטלבליוסונ~תג:ע.ר~םויכלמומהםפניםהתסיחוהנאוריםאייוופאס'כיוכל
נאיירופא-.רבטחהעסיםהיןשביםתאולהוניזארץלערוץעיד

הפרומ'ואה,אוץיר Q ~צופת~דז:ורגרי!כאשכגזכארוצתםנ § 771 .
~נריתכ'יתההזהארצית ,נ~ניעד'הי~נ~ם,והמשטריםהסרויסתאמשרש

יהווריזבהתנההראצותבםיביכי •ותשלטוןהםם'לזt-הובאוחותהמדינהבמשפטי
~לרתייןבהראוצותתאפח Qלעיניהםאתלוטשיםהצרפתיםכיבאםנהידעי
בג'יחישהמלחסהעליהםתקוםפוהיסיםכלסתידויפחדופלרתם,אוץצרפת
ת'וניתע'יהםתמלובנים·ים 1תחתהחוסיםאשכנז י~~'ביובראותםהז;ן,הדבר
ירראהאזרחים,ווחפשחרותכלושרידיהםם'~פטוציציכיבאסוםברילית

ואריהסי'י~יעואזמרחמת,עליהםתקראנהכיעתבוחוקיעםרו jפהנסיכים,
נ{~םכניאתלמשי,·;:זתאמצרכןעלהנכררים,~י.ליהצרפתיםלפניקוםיוכלו

יהםרתשיעוחרבםרעתם,בעתיהםיעזרןימעןאהבתבעבותותארםבחכלי
זםםםאתןיפיקוחמם,שאלואשושאלתםאתלהםויתנואויב,פסניהםרגרש
יעןנאןהאסלבי •האזוחיםחוותימשפטיהסרינרתהליכותברברtנאןייהםוכל
האוץ ~!ב~~זכ~םוהתכאובני~חתםקר~~םלבסערתאתהשקירט lסע p ~יו

העירקאשותרבויםכלסהםובהסיוםבפשם,~בתבכלררווי Pוז:יוכוותמשפטי
ם'כיתם.'סשפטיזעוססשלתםנtואתכהגבי'םנםההם,ח;מיםעדתחתיהם

אתחרסוובעברתם-שיה;בהמםאפםבתריתיושביחחתפרצןבייוינשרכריב
 .בנחלתם,מ~סתפחקארלההערצאגאתנרשרירםובעוצםהכ,ושל,ארמוו

תקםייחםי Mבהארץיירשביחרביעוהואאחיר,עלםהליוו~תתתחיןריקיטו
סעדהעסב •בועםוחיירוירחייהעםיחיהעליהםאשרישריםןמשsכטיםטיבים

עדחשניעלםהייל ~חקורפירשטעלאכפםאתהארץ_עםi:זכבירןלעסס ~ק
ע.םכאשרררת IJסשפטי~נו:םבתתאםבלתילפניוישרחדרךםצאלאאשר
בניכיויתכינזראהא'ה,כ'עשרתיאחריכיפאס • ) 1831תקציא(הוא,בכס
ך ~ iבנע 5ריי iהכר~פיבעורירואשתרעיתןאתסארעזהשנאהשונאיסהעם

עהצוירושבןנירי .ת~רא Qןיככה,ע'לייירחבעינירחרברוירע(לעםם~ניטץ),
. ) p (לחלןררפינץp עםורן,א(םיטרענ'~נט),כידןירוו'חיותהממשלהאתאתר

פרתחןמרקם •אליחערדשכולאחעססעואתעזבוזהביכספןואוצרותאשתי
לחרשבעשריםתמאהתרבעירבפר~נקרפוט,ןפעמ l~ב~רע l?ב~רעפעםהיה

מפסרי(צעבזןו)המ~קרחי~בב~רעו • ) 1847רתוזא l/(הבשתננ~ויענםער

ביו,כעוכישרכטיבלבהגייאתלכתןביכלדאישוכלחדפרס,וכמיתהחכסיס
הומרפיסים



_ t תP בעיינבריהדרימיתבאשכנז •ימפריעזגינעכאיופיסם.חלרךכלידפיסים
אתלשנותהמושליםע~רביהס,דאתייחזיקי.ידםורמה(ליבער~לען)הדרור,
לשמחתפריייעשיריקםשנילאידבריהםהארץויישבילטובתהמדינהובשפטי.

ריובליער,נפיהם,העזוהררורמפלנתבעליךא •הארץם rיכלהאזרחיםלבב
הרבה tlספריכתבונם, I~לערברימושליהםעל ,לדברחפשי,לשינםשלרח
חגה~םב~רבשםהנודעהחגוכ~וםיהרוזנים, ,השליטים,כבררעיניאתורסות

מישליעלייחפאוחקלבליפיהםאתההם 'ררירבעליערו li 9ברהיינב~ייער
אתולהנביללשובוהשייטים,הטושלים~הרלכןיעל ' 1 ~לאאשרר~ריםקראז

העםמאפרתי~ראצית/ורביםלע..~ימעטזהנתנןאשרהררירומשפ~יהtיריתז;קי
הדרירכיבאמרםהעם,מודהדריראזו'לקחתייעזרום,בירםהחזיקוןאצ~ליחם

רכרהרע,לבו~ובבבשריריתiךהילךחכםלא.בןכידיפיפיותכרחב,בידםהוא
ארציתמלכייעזרופןירא.ילאאשכנוןמו;~לילי-,י~לע ,פן ,~ן 9 ~אלייהרקב
יישלי~ירגע~הצדפתיםכיראיכימלחמה,בםיתגריאםהררירלבעליאחרות
~nו~~פן :;לאייל~':בירתהעםרמרפיעלמלכיתיכסאעלהחרשמלכםעלות 'אר~

ריביתבדברילהתערב"עליהםיעכירר;Iוןאיזהןנ~ורות, Tנדולותז,~קשעיד'
 1'באשכנזיהפושעיםלהמירדיםע.וורלמעןבניחסהונגאלולהיציאנרכיהבראץ'

לצאתיאבולאאיירופאסלכיכי,נ!.דיהסתנבירי~רשייידר.יסית iפ~לעמפלתבם
חשפןהאלההד~ים.יבנללקרניםבוכזקהלולקתחבסלכיהכר(ד~ריג!םלישע
אשראחרינםומחקשה,הררירבעליאת'~רא~ l,ע.זםזרוע..אתאשכנו'ארץש~ךי
למלםצעיריממרביםז:{כלנםהספר,בתיסתלמידיפניםז.י 31נעריםסכרביעוי

באשכנזייחישיבארציתירtג.באדיניהםמרדיאשרמכרחיםיעדתלבןנמהר~
אשרועדםמביתהירעציםרראשיהעם~חוקקיאתלרגשיחדיעדו Tו,יכלהם,~פלט
 .תחתיהםולש~םהעתיקיםאשכנזמשפטיכלאתזכשרשלתפור~בקפור~,'נפר

ההםהפיחזיםידימעשהלת {Jת .) 1833תקצ"גה"אפאריל 3 (באומקריבחרשים
מפלנתכליעלעליהםiר~יאיכיכלעבה,מרהיאחדיתייהוללות,כלרת Q-חיתה
~סי~ר ~בך.~הרזדדמסכיראשי •מספראיןערררערתרבותצרית .הדרורבעל~

ורבבותההם,רמימכבי~מלארהאסוריםתביכלהחכאי,כלאיםוככתינחתים
רגלםלכף Ij~נולבקששיוייץרכארץצרפתארץעריבכל::ד:ד'נ;דדו~ם,יפליט ~י;~
תסשברתאחריל~.ק,ר ף~.{ו:r.בכלשניוז::יקמרהמ~קריםנפשם, rלהשבילחםיפת

הליכיתעלמפיהםעתקירציאולכל'שפתםדלאתרלשמרריהסרפריםרtjIגברים
ילבלי~ה Zלכלעיביםשבעהשוטטוהפסרים V;ומכתיביתכלעלהמלוכח,
כליידיןנ:יפשםוהעםח.ריתדרבעלקלז 9גאףירמוזאשרספרכלבהם א~~
בשראהזאתכפע'םנםכיררב.סוףבעבותים~סריהעםרראש:הדרירכעלי
ר~מרר.ות~בערותעצותיעציאשראחדיםאנשיםבאשתממעלהדרורבעליעמל

מיכילבשיוהלאהח,ךר~םהיי~ j •למזםהרעתכלי~~כלנדרלתתא~;~רצן
::דרהירב'לאכיעדתחתיהםויכניעוםהד~יררנחי ;rש~עלידםז;ב~ז lעדןאשכנז

עיך
וטהדייד"ע
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ידעניכיאףיהנח •כבידםעיביל~ותראשיהםאתיחריסעזיתבנפשםעיד
תערתאיהחרב~סדףיבעבורעשיאשואתההםהמיכיםהיטיביכינאמנה

רבית-כמלחמותהעםבנידמיאתולשתיתאביריםר W ?לאכילעודתוסיףלבל
חפצם,ז,כחוזאליהגיעההםהמיכיםיהם~חריאשרהדרכיםאךרעצימות,

i.העמיםלבבאת ~סי.ע~י, ry ~ונם,זעמםאתרז:ויח:rלמורתהיוההםהדרכיםכיב
הכעיסמדלםוייתרמירניבג),~פפענטליכע'(דיאהקהלדעתוריחרוחם
המלוכהכסאעלבשבתוהעםיבותאתםקומבערי~נדאייגוסטבסטער

בענגל~נד,המלוכהאתיריקטרי~~פשהאשרבעתכי Iנה~נ~ווער
והואאשכנז,מלכימשפטפי'עלדודהאייניסטלערנסטהאנאיוערמליכתנסבה
לפניוה~נ~ווערמלכיעליהונןק.~לוק.;מיאשרהדרורו:'קי;לא~ארצהח~ליך

 ם~~אלהמלוכהחליכותיאתהעתיקיםהורקיםאתוישבחעם,שריעצתפיעל
הנולראתראההזהוהמלך •ברולבשבטהעםאתב:רדנlקדםביטיחיוכאשר
עלילותיו,ועלררכיועל:ג:יאוננו 1ושריוהעםוראשיהארץנ!םבויתקוטטוכי(:נע
ילכלפיהואתלמרולבלהפקודותובעליהמדיבותשריאת tני~~זt rג~קlJ tכןעל

אנשיםשבעחאך •המדינההנהגתכדברילבבימזמיתאת ע~~כ;tא;תויפריעו
ב~סורתלבואאבולאבג~פטינגעז,החכמהמדרשבביתאשרחמוריםרמאשי

מהמואחדיםם, Q ~ t1 ~מש~תםאיתםו_י_:זחחמלךאףכםייחרדחניא,השבועח
ij ך~קכאלה,רביםועורהאלחהרבריםפיעל •אחרותלארצותגלהrהאשכנזיםלכ

 •בעיניהםוכישרכטובבםהרודיםהמלכיםעלעזהתלונהויתלוננוממלכיחם,
נמרציםברבריםללחוםהרכומהיר,סופרבעטמושכייכלהמשורריםהמליצים
לקראתשטחווהעם , iודי~תכרבריהליכותיהםובכלדחנםהמלכיםבמעשי
~שןטוכלאכיאףוהנה • iחותשואותתודהלהםנתנואףויתרועעוררכיהם
סלכי~םווביןהעםבניביןריב~~~הולחררחמדביםלעוררהחםוחסופריםהחכמים

למטרה,טיבי-דרלהםהציבוההם,ריכותדבריבכלכיעינינותראינהזאתבכל
אחוהאהכהרוחת I ?~ל:ואחתרנתוקהאשכנזארצותכלאתלרr;ןק :הואהלא

עמנובעדונתחזקחוקיאדמולאחיויעזורורעהואתאישגt~יזכ,כלבלבותורעות
ורק Lליושביהישועהתצחמאשכנומאחדות·רקכימולרתנו,ארץ mהצלובעד

 'ה iההגדולהדבראתלהוציא •טובורב~.שעלהם~~רהאחרלנlםבהיותם
 'המטרהאתלהשיגוחפצהישעהוכל ,ז~ביתרפ~~יסען~ה 9 ~י;נ~למענהו,
 •ההיאהרוסמה
 ~~בב .הארץנtםביונדולסערצרפתרד.;י!.יr;כילכאיטליאנם § 772 .

זנושליהו:עולאתויפרקוהעםכניו :tהתקומ ~ניד ~מו ~מר ~פ ,~יב ~ל
לבואעמםישיעתקרובהכיויקוומאדשמחו ) i(פ~טרי~טעהעםי~~גימעליהם,
קיסרכי •רנעעדיותקותםרוכ Rמהיתהההםהגמביםרננתאך .ל;:ו~לותוווכןתם

חרסה,עדויכתוםויכוםחילשיאבצבאותההםהמתקוממיםעלשלחעםטעררייך
כסאותיאלהורםאלשנומארצותיהם,~גרשואשרומאדינאפ~רמ~ושליטי
התפרצן(קירכענשטאאטע/)הכתניםממשלתבארץנםכבראשונה-.מלכותם
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הפאפסטאךיד,בחוזקבוויוסדוהפאפסטממשיתמפנירסווישיחויושניה
ונראותוחחם,ונקמותבמורריםמיחמותיעשיתחייואנשיאתוישיחעוןהתאזר

עדתאייהם ח~~כארנה,הרביםהסתקוסםיםמייהםטספרז.וז,ניחילואנשיכי
והםורמצחים,ננכיםשודדי~,גרוריכפיייים,עבשםכנריקחואשרסועים

 /לבענירביישפיהןיאברן::ירנויעשוהפ~פסטארצותכלעלר~חבסערתחשתערו
ובסףחספיםזר~חיתיהם rאמולמיאותבזלבוןשיל,ישלולש'בי,כחוי~םדף

לחצילעסטרייךצנאותבאוכיעדומהשחיתמנלעיריהםחשינוויאכוצחים,
יהצרפרג'ם •ההםרמיםנשי,ואמרעיםזרעמידנlמוואתחפאפסטםזנשרתאת
איטליאארצותכיתהיינהמעטועורחייאלמחייהויכתעסטרייךכיראו

נהוישנו ~ב ~ק Jנ ~ז,אלהםוייכדווימהרולהםויצרבעיביהםוידעבירה,
הסכסוכיםסאתאתעורולמיאותאיטייארעותעירעהעיריהוסיף •רנותשנים

 s:הגענעפקורתתחתופייטיםנסיםנדורל iבס~פ~יעהתנפרובקרבה,והמהומות

ומגמר~ההםהגרודיםהתנפלישויייץמארץנענויא,ילירר~מ~רינ~הפילאניראל
שלהבתאיטליאאזרחיבעורתויחציתסרריניאמיךכסאארנלחפוךהיתהפניהם
רחם::וניכיסאר,ימרהרעחה'תהארחיתםאך'.ההיאהארז~י.י Rבכיה~רר

בארץגםלהריםהררורבעליהצליחיספרדבארץביהות-. iמויתטיפו 9בך
ולאידםבכחיאאך •בצרפתהמררשמיעתאליהםביאאחריזממםאתולהפיק
אזהתחוייאשרהריביריעיאםכייאור,לבםמחשבותאת-הוציאונרחכם
יעצתאזנו~ט l~דחספררמלךפערדינ~נדכי •המליכהכסאאריתנספרד

אשרהחדקאתזבית tלה'יו'יעצואשרהרביעיתאשתויניסטכריריאמא
במותחמיוכהכסאאתחנתתירשלבינארצותיהםבורבאוביתמלכיחקקי
להיריש:גה 1 ~ינפשהבתהאיז~בעללאאתההיאבשנהיידהחי~כיהמי,ךאניה

זאתבהודעייהי •הזהברנרעצתהאתעשחופערדינ~גרספרד,מידכתאתלה
כימאר,לחםייחרפארטיי),~פז.זסט~יישע(ריאה~פז.זסטאייםמפלתגלבעלי

אך,אשרהצעירנרדינאפערהמידירr~ס ~לר ~ק j ~רעלמכטחםזpזנ~הם
בשתבומשאולתיהםכללא .Qיהואכיעייוייrד'ענוחמלך,מרתאחריהמייכהלי
יא(אשרבתויאיזאנעילאכסאאתפערדינאנדבהנחיייעתההמליכה,כסאעל

קפצויחפערדינאנרבעודכיאפסבפש-.מפחיתקיתםאבד.;ןתיחלתם ) 1כדת
קרמאנותיו,עםהטיךשכבאשרכמעטאךבזרבם,כעסםארגייטמנופיהם

עיאיתיוימיינומגביה,נלתיבממיכההחפציםהחםקארלאסר~זאוהביכי
וברבר •החמישי"ק~רי Hשמואתיישיסו ) I !המלך«יחי :יפניוויקראוםפרר .

ע~י_~ועצומיםרביםכיספרד,ארץאזרחיביןעזהמיחטהייעיררדהעיריהוה
 'איואבירהלמוכהאתלתתוח T.צאשרפעררינאנדמצותאתלהקיםחפצוהארץ
אחריעזרו Tהצפוומדינות.יושביברעהואישהאזרחיםחרביתהיבתו,בעליא
הידשניםםסקי ~בהנםומהמיחתמם,שיאבעםוילחכיק~רי~סר~זאוחבי
אשבנפשם::ובעירוהקנאיםהכהניםכילמלחזכה,חילואנשיהנפשעזיכהרים

הזכלתמה
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המלךנםתחתיהם,איתםילהדיךק~רל~סד~ןזרםקיםמיעלחרבהלניףהסלחסה
 .ומלחהמקרבבייםלישועתולצאתנבורתםאתייעוררתנוכםאזישבהזהרח,דש

למלוכה-ותצלחתנדלאשרעדתנהבשםרכיסטיאני-המולכתמריםראתהאז
ההםהנפשומריהנבוריםצבאלפנייעסוד j!כבחואיוידחקצרהקצורכי

אלל.~זרהס 1בנ;ונפשם,יבכללנבםבכלק~רל~סד~זמלחמותאתהלוחמים
הדרוראהבתואשרח~צחנפשםמנבלהבממלכהאשרוהעצומיםדהביםהאנשים

אתלחקיםלהיעזריאךאםסשאלותםכלןלמלאלתאותםותבטיחרוחם,חיי
סשפטיאת~בב~מהרהרסיה,ברוחהאיוכילהם,להוכיח •בתהכידהמלוכה

נתנהיה~נרשיםה~ברחים,לכללאיתנם,(ק~רטעס"'פערפ~ססוננ)העסקהל
לירם,מיוםוגדולחליךהלכחהאזרחיםימלחמתולאזרזתם,לארצםלשובושיון
אשר.אחריהמלוכהכסאירושתאדותעלרכיםימיםברעהו'היתהאישורחב
עבדיהכיהמלכה,~םכריסטינאידרמהנמרצות,במלחמותדםנהרינשפכו

אתריכריעיד.בירהברוחלח~לחמומלכרתה,ובהליכותכהבחרואשרהנאמנים
ז~.~המלכה)ל~ם.נאמועבד ,~רטער ~פסערגענער~; •חרכלפיאריכיה
ף~~!הק~סטילי~ניםצבאותשרמ~ר~ט~עלידרהככידנאותה,וחרכישעה
םהדבריארחי • ל~~איןכגברמרחמתוכריאתולהשליך~ן,~יואתלrד~~שטעליי

יכעלכהניםועדתרכים:רים nשרינםכיתובניוכלק~רל~סד~ןבברחהאלה'
לדמהמהסערעודקםראאלהככלאךצרפת,לארץימימפלטויח:שונריתו,
 Jכימריבההיתהמהרחעדכיתערה,אלעודשבהלא /והרחבפסרד,בארץ

איז~::כשםבארץהמולכתכריסטיאנאסאריאיכין ~עדטר ~פסעהגענעראל
.מלחמותועוזף Rן.ן~ככלהמלחמהאשיצאהההיאומהמריבהבתה,בעלל~
האומללהבספרדנהריאדם,ד~יונהרותכבתחלה,האזרחיםביןהתלקחוחדשות

להייתוחונם~לעספ~רטעראהגענעראר'קם ryאשראחרי.וחנהכבראשונה
סאריאאתלהורידידואזמצא t(Vittoria (יאר' ~טייל רי~~~(,ךערצ~נ)~שיא

 jא .גבוררתידכרמלךמשפטבעוזתחתיהולמלוךמרכותהמכסאכריסטיאנא
במלכותכרחאשר ' CHarvaez (ץע ~רור ~נחגענעראלייקםחימיםארכויא

ויביאהרוירחצהומשאתיעפםארטעראאת~דח lנפשר,בכלכריסטיאנאסאריא
רiרlיארמעת .בריטאניאארצהספרדמארץויברחמהרכיעדהמ~ריםניו

איז~::ימירכמלאתבספרד,המלרכהכסאעלכריסטיאנאמאריאישבהןהלאה
בדרןהלכורשתיהןובבטחה,בחשקטהיאה i~ךלמלוכח,ותצלחבתהנעללא
 • ~נ~לאדבריווארחייצאו,פיוועלבאופיועלצרפת,מלךלהוהורחאשד

~ 

 •בצרפתהחדשוחמרדפיליפפלואיבמאמהפכת 9 •
-. A ה;לאכות;עליוחברחמדינהדתי'י;דעי. 

כסאכיהביטןלרטחוקעיניהםלעתים,כינהיודעי "ל~ •צרפת § 773 .
רכיסורמיםיעמודלאהטוב,ורצונםהעםממשרתפיעלכונן ,אשרפיליפפל~~י

אך
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לאיתנועןדישובילאארצה~פולאשרעדכסיםכקנהתסיריתנודדנידאך
אשרהיסיסכלכיהיה,כןהעתיםירדעים;החבס'לז~וכאשר •עילםיסינכל

ייציברהןעליןשתופביבסריביםרבבותסלכרתר,כפאעיההואהסלךישכ
בורבאןביתבסלכיהד~קים~תררהומזהע.בר Pהשנונים,לחציהםמטרה

המיוכחכייאתהלולאכיבאסרםררנ~ןימרררהןסנבלה,בתליבמרוכהיהחפצים
דבקהא"~רהעם י.~~~פביחרסזחרעמכרמקדם,צרפתמלכיבירבאן~תלבניאם

החדשיםהפדריםרעלכזהמלךעיזעלסאדויתאונ;נ , eהרעפרבליבממשלתנפשם
כפאר,לארץ ר~.ד-tל:~מעלירהודילהפשיטהתאמצויחדודלםצרפת,בארץ~םאשר
הםכייעןבעוזריו,חיריהםכפאואתהמלך, .עד 9העשרכעליהאזרחיםעלירק
אשרהטיבמןןלח~שולאכולוזהכםכספםעלאםכיולכםעיניהםמ~ '?fיא

 iךנופיייפפי~~יכממלכתסנבלהבממיכהרקכיביננו jייררארוהםידם,מצאה
דיהיןהזההמלךבידיתמכוכויעלשלרם,רובעלויתענגןחפצםימצאו~שרם,

נכפים,ןבעייהעשיריםהאזרחיםהיימספרמתירקכיאפס •לבקריםזוועו
וישטסיהופיליפפל~איעלוירגנ~התאוננואשרהדליסהאזרחיםמויההם

אלארתםל~~וכ·להםהבטית ~~.~הבטחרנואתל~לאאrיראשרבגילכלבכם
ותכונותרעתם ר?tז~ iJלפילחםכיארתפקודרתלבעלרולעשותםהמדינהכחרנית
ן~ריומעטים·אךהמלךאיחביחירהאיההדבריםפיעלרחנהכפיהם,
נפשבגרלהצרפתיםלביתאתלקניתהזחחמיךהשכיללאגם •מאדרבים

לאוצרותיר,קצהראיןזהבב~כמנירמשלכהייתוכי •צדקומענלירצויםוכמעשים
רלכלרזהבן,כפפיאיצריתאתערדלחרכרתכנפשריחרחיבעיניוורס~לכו ן:; 1; ~

ויחפדיהיע,.םרנגתעליוס-?יאהזהובדברהון,אמרלאחמדתוזp~יותפ?ידת
הצרפתיסהרציאיהואתiכרי~ה •עיוך~ר~ל~ליע~רישבעלאאשרה-iרוכלנפש

ארד/ביכיאשמהג!.וועליהםגםהשיארכיופנניר,יייעצירשרירסרביתעלגס
ידיהס~ע.ניישיבררלאשלמיניםרררדפיםד j/שלן'זj1יסכסף,ישבעררלאהםכפף

הוו~דר~לאישרים,במ~ייתחיכרהמירכית~ניכיכי.ראףבצעםבאחבת
לאזאתבכימיכיס,כניוכ~ייחמדתררזניםתענרגרתשפעאחרי~לוךהואילוילא
הימיס-"כיבזךזקההצרפתיםתירנתבם:רךד~ההעםר~תאתם i;1סעלינייי

ביתמיכיארהבימאתיצאההזה,האזרחיםמלךממלכןתעלהראשונההרעה
ק~רליפטעו),(לעגיטיסיפטען,בעיניהםקרשהמלוכהירושתסשפטאזpרבררבאן

פיליפפיראיהמלךביתעלזעמםמאיצרמ"זtחיתררחיראשרנ~היציאוהםכי
ויהכיוכפאראתלחפרךח~לוםבך~~ריכמלכרתראשינהה~רשביםפגניריעי

תרשיה,ידידםועשילאהזאתנפעםאך •בור;באןמביתחמלךכפאאתתחתיד
שמעוילאאכדייאג;וקפהרבעצםעידחרשההיתהבירבאןלביתהעםשנאתכי

מיתביוסידןגפפרשןיכאשר .מועצותיהםילכלההיאהביתאוהבילרברי
עליהסהעםהזיקוםמו ,) 1831פעברואר 15א"תקצןא I(ה ) Berry (כערריההערצ~ג

הכהוהיכלגהרפהעםב.~ברתכיהיתההדברוארחיתבחזקה,אתם,וידיבו

 jבי ~צערהחצליחח {jלאכןכסי •פאל~םט)ער 5(ערצכיש~פליהראש
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באויבימלחמהלעשותענדעעוו~פותיישביאתובהבאיהבמעשיהיעררב
 iההערצ~ני~םרהאשריארזרי • ) 1832נזtייעמבערתקצ'ב(ה'אבירכאןביתבני

זכלפההתזונה,בריתבtדסורתבסתרנאההיאכיב:ככעהאסוריםןבביתההיא
וןד.קנאיבורבאןןכיתמלכיאתהמלוכהאיהכי~הכיאשרהאהכהמעטמעט

R ר~כהמשיררובראשםבורבאן,מביתההםה~לחיםהמלכיםנאתtיהישיש
 ) Bordeaux (כזtרד~ההערצזtנאתהמלוכהכסאעללהישיב ~י~ש~טזtברי~ז/אשר

הענרי-קיוינטיי/ nהכבודם Wלונתנויאשרבוד-חריאשרש~מנזtרד)הנראף(היא
פאריז-.עירגמרשזערמעזס'םאליזעףבתלונהנכזבה,וישובותיחלתםכיראי

עליהםמליכרהר (jאשרפיי?פפרואיהמלךכסאעודהו~ןראזאתבכלאמנם
ריקסבורבאןכירגאוהבי~כיאםאףכייוליןבחרשה~ד'אחריהצרפתים

הרעפיבלי~ידגכרהזאתלעמתאךפיליפפ,לואיעלהניפיאשרזרועםיננדעה
לי~ובעירנם~בירהזיד ~פב . ,ואשועלוצרותדבותרעירגייוירת Tעלייק~נים
לשערהומרכותוכסאעלוישתערוהשמשלעיניהרעפונליקאניםבו~יו

ןיכריעוםמלחמהאנשיהמלךעליהםשלתאשרארחינם .וכסופתםכפערתם
המתפרציםעררחדרו~ם,לאו'כלו jד\מרהמורדיםוראשיהקשה,כרחבםידםתחת ~

מעשיהם,ב~חשךויהייומם,לעשות~ראוכי.ויהימעשיהםרנרעשותההם
רעוררשוניםען:ןיםבמכתביאונםמחשכותהפיצוםגבסתר\.אגדותאגדותויע'זtוו
 •(רעפיבליק)חפ~יתר;משלתצרפתאתורעשותבמרך~מרודהעםלבגאת

בשםהנקראעוזיבמכתבראזרהוציאומזמותיהסוכלמחשכותיהםראשית
אנדממותאראחריטראסמארהאישהיהלאורהמוציאיאשר uנאציאנאל •
 .לאור;הואעתימכתבהומציאעל •(צןךייק~מפף)הביניםבמלחתכ ל;;ר ~ק

לצאתסרללאזאתנכלארrושר,כרי ףד?,"ויה:כסף,עד~זקדביתפעמיםהישם
נפרונמהרהעדכי.אפסושריוהמלךוגיןהעם iבימרניםרעיררפעםנכל

וישרימהטיביםברה Qהאחתהמפרנה :מפלנותלשתיהחםהרעפיבריקאנים
 .אםכיירנ~ק,שולאוהם ') Uייח~נעטטייןנעמ~סינטע,(דיאם'ביניהאשרהרעת
בצרפתפיליפפליאיהמרךזדיםאשרהסדריםיאתהמדינהמשפטיתאלשנית
ילדרחהעםלריחישריםיסדריםתחתיהםאחריםמשפטיםילעשיתהחםיבסים
השניהיהספלנה ;יחפצםישעםןכלפניהםסנמתכלהיתהזאתירקההיא,העת
הדמייןריחתעתיעיאחריהליךהואיריןהםכיניהם,אשרהחילליםיחשיבכיםהם

ילזבשכמ~קרמשפםלהוציאייכסלןנו~ל~כיערהומל,לכלכםבקרבהמפעrנ
יכעליהעש'יריםיאתבעליה,כידלגנכה(איינענטהים)האזרזהמשפטאת

י~כסיהם~שרםבזדעיזלהחזיקעיריוסיפיאםוכמלחמהבחרבהפחיךןהנכסים
ונרלשיאםלשמיםערי ryהלמאכה,יבעליהאומניםאתלהחניףרכו {jנמכמקדם,
העם~וםכבניויפצירוארץ,ישיכניתבלירשבילכלמחםתצאאשרהתיעלת

יעלל:דלם,יהיהאחדיכיסהעפבניכלעםבשוהשוהנכסיהםאתיחלקיכי
מאוצרלפעירתםםובשרנהמלאכותלבעלילתתדבריהסהעתירוהממשלה

המדינה /
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לפייהםכיאותיהדרככמדימיחםבטיב ~י~כ,שאננים.~שכולכעכורדם.דינה
ההיאהמפלנהכעליכלכידברסרף •האדםכניל~ליועילואשרהנדולההתרעלת

האדםח.כרת~זq~ריאת~שושלהפיךכחםמאמציככלויתאמצומנמותח'זt-נר
~פתליםוהני·עדתהך;אשרהעקלקלותטות rPלהותעצומותעוזילתתותהלוכיתיה,

כיסלפיהאשר ) Socielismus (סומליז ~יצ ~זהזp~ת :הוהלאלכ,ן~םהרי
~וםככלהמעלותנרםעליררמרנם .המלאכה,רכעייהאומניםלכייהיהאחד
לפיהא'זz-ר ) Communicmus (סומזוניממ ~קהוז;/טתיאציליה,הארץ~ם

ל~ I ~~~זt!קוווהזהכהכסףוכלהמדינה,ננכסיכחלקחלקהארץיושכיכליקחו
רקימעט,לאולרלירכלאלעשירהאדם,כנילכלכr.דיקr.דלק!:תלק~צדקבמאזני

נזכלכ ש~~אמנם •וכנכסיםכהיוהאדמהיישביכליחדי.שן~כיעדיקחןככדבד
אתהפיקיל~כיהכינוולאידעוולאכסנרריםtינ~ועיניהםההםהאנשיםלכ

החלדאופניארץ,מוסדיכל ~ט~אזלאזר,·לכםמחשכזתאת.והוציאוזממם
ההזלליםפרגגםההם-.לאזפנים~ינותהמתהלכתדך,וחלרסיסים,ונעלההתפוצצו
שנאה J !היתהמזמתםףמטרת • וr!ורעות!אחוה!דרור I :היההאלהוהפוחזים

כנפיכעל~שארההו;~עותהרעות ...(כירנערטהים) lrהאtיזהלמשפטיעזה
רחסריראות~רי Rדאדם,רככרתכלכותשרשו~נ~צרפתרחני·ארץבכלנשרים

הצלה iרבח·ינורמד Jידיהעיכיכהאמ:נםמאדויעלזוויתרועעןלקרארגןסריעילכ
הזמועכרתכשנטרהנעניםים iJ ~~ WרכיתקוהלדלוJל;:זיוהאניוניס,העניים ,לכל

למשפטחשכןהזאתהמפלנהכעלייהנהינחיר-.ככידוכסאראשישאוהאכזר
רוחןיהיהאשרכיאליכתחכולותיוכחכמתוהצרפתיםכלאתמוליךחמלדכי

על ,ם~~יחפוץאשרולכלהמלךנידהארץנ)םכללכותמיםכפיניכיללכת,
מותעיהעםיתגעשוא+זtריכעת ,יל~'~המלךאתירצוחיחדויכנועצוכז

מעשיהםיחישוימהרןנםמכונן,עלרר.עפןכייקתאוייסדןזיםיקומומרכם,
משחיתיםכניםקמופעמיםשמנה .- Nימעהז~צי~ייזרםס ת~~אתלהוציא
מידםהןאיתו~יל (iפעםככלאךנפש,להכותיפיליפפלואיהמלךעלההם

כונןאשרהרצחמעשההיהההם,הרםצחיסמעללימכל.ניראפלאכארח
כימי ) 1835ה lתקצ/א II(הכשנתהמלךעלורמעיי,הק~רזיקייעסנEכ rt,Iהאי
מותכלי lז.ר~יהדן,אדמיםאישכי •י~ליכחדשיהעםהמלךחנואשדהחג

ומגמתןמעשהו,אתידעלאואישהמי,ךנויעכיראשרכדרך(ה~ייענמ~שינע)
אשר~ג.תככדורי:~רה~רחההוא,הכליאלהמלךיקרכאשררכגעכיה.יתה
ת jו~אשר rq ~י_ן_ההיאשחתכליכהתפוצץאך •זרו Pישיאללפייעצמירנ'ובכלי
ידועלהלכואשבאישיאחדעשריםירקאסוו,·כללמלך~בהלאסכיכ,סכיב
 •יערטר ~מהישישהמ~רש~ללגםוmככםההוא,ח 7i.רכלייידעלוג.צת

הגואירי::ככריעםקבל רP ~~rת Pfעליהומתןככףנתפשיחכריוושבי·פיעסני
חכירהכונדיםיתר~ראוולאפחדולאזאתככלאךשאילח,כדםרירדיטינה,
דך,שעיםטמנואשרפעםיככל •ההמגםכמיהילעשיתיינסוההואפשחיתאיש

ההם
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 I ,להקיםחעם,רוכותאתןזב~~ירחמלךהוסיףחמלך,לרנרינtזתשי Pזנההם

הזריםרנליאתכסדוישם •יםהעתמכתכיוכותכיהtיםכריםפסריעל~קרים
 •רק.ים fוחדשותמרחטותולעורר.הארץליר"שביירר.ניזררירררחהשואפים

 ·ההדעצ~נהגדיל~ניכיהנתו,על'הנהעידהולוהוסיףההם,דייעיםביסים
רת/בה"איילי 13 (ויתמזגרפקתי ר~~נו;Jמהרמכבהנפלס~רלע~כסה~היב

 •ותוחלתינצתןו~בד ,ז~משעבתלחמלך~שברונמיתו ,) 1842
דזן,בלז:ן~נlש lירופא,איארצותבכלנרולסערהיחההםכימיס § 774 •
ייביחרשמחחל'התשיעיפיוסהפ~פסטהתעורראיטליאכארץכי •ותרעש
לפיספשלתובארץוטוביםנרוליםרביםתקוביםויעש ) 1846תר"ו(ה#אבשבת

בליספריםלחדפיסהמדפיסיםידיאתךJגיר.:הה~אוהרררןהסקוםהזסןרוח
משוטטותעיניהםאשרריגים 9iJ~~ים ij ~ i~ל~נדתובסלי(צענזור)המבקררשיון

דרכיתאינ:רקזזjקר ,ז.~~שפרגם,זלולנצורפיהםאתלשמורהחמרביםכלעל
רימהעירעלדרורריחהעכיררדיניה,המדינהדרג'עלהיושניםהפקודותבעלי
לטותנרביםמעשיםלעשותב;זיענ:!ר 1 ~כ:נן~דגםיהליכותיה, ךiי,~ץQ tועל

ולאיתנהילכנורהלקדמתהדגשונכיעדומדיניתיה~פותיהכלאתנר Qולאיטליא
לכלהתמעורריםהדטיון-ע~יהאיטלקיסנלבותאזבוססהחדשהרוח • lהראשו

אשראיטליא י~~~כנפרשתרךת,וצצהעזהותקוחטובה,ובשורהחדשדרב
והדרירשההיפ~סהרימייאציליסבני •רוחםימ~היאמולרתםארץאהבת
 ; ) 1848תר'חהא'(י~נו~רולוחציהםבבונשיהםעזהמלחמהלעשותויחלובראץ,

להםויתוש~לתםאתויעשהתמקוטטיםנ,!.מובנימפני~כעתלע~פעבמלך
לצאתוהנשיאיםהרותיםיותאת ף~~ובזהוכנפשם,כלבבםומשפטיםחקים

בשיאאידפע~להנדויההערצ~ג .הואעשהכאשרלועשיתבעקביתיו
נ-םכמיהרויעשומדייואיניסרדנשיאטבערל ~לר ~קו ~ב ~קס ~ט
 ~נאדעממההערצ~נ ·מפניהםהתמפרציםעבדיהםאדו }ttאת,השקיטהם

דרזומותהואבוהשערהכמלאבההנרגעוכלבעיניוקרושהמלרכהמשפטאשר
כסאנםוישטמוהו,תמידשנאוהיאשרימשטתכםהעםשבאתפסנימארצו

דעצעמבער 18 (ההיאבעתכיעליי,יושבבלינשאר ~מר ~פבהנשיאות
לאעבדיהאשר iנ~פ~לע~אלמנתלי~יזעוסיםההערצזזגיותכה ) 1847רתץ

ותרקהתוחלתהאיטלקיםבלבותהעידרההםהדרביםכלחשביה-.ולאאההדב
ילנקיתאחדעם 2להיותאיטליאיושביכלתאלזבברידםל~לתהיקלסהרהכי

שתירק •האזרחיםחיייבכלהמדניהבהליכותוהדרירהחריתמשפטלהם
 ::עיההםהלאבדר,ן-רזtוטנהלהםער"נצבוהארץראיליגייםנעל,ממשלות

-פ 4י 5ריירעטהעסידגוצרית,האמונהןתוףקהדרגעןזדםכאשייםאיטזו

ועל •גדיליםיבומראיםובחניתנרחבתחתיהםקפיהםלהרכיעבהםכזב'אשר
יחד,ההןהםמשלותשתיעלזQנתאםורשפיזעמםי .1ז:ואתהאיטלקיםכיננן iכ

זרועםאתי~ךעיאשרעדונרעשנדעםתניפהמלחרמתבהןלעשיתיתמרכי
לבל
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וכיזחעםביורעח'רוחהיתחזכ,אשכ ,בארץישחיתום-.ורבררהםירעילבי
תכניאשרדזו.דשים.הסופריםרביםימיםכיניהםרן:ןכפרץותפרוץהםםשלה

היוועיםהסשורריםשריאשרו~שישריהאשכנזית,כריטעראטירזtו.~ר~~רי
לאורהיוצאיםעת ,מכזוכי'חסדינח/במשפטיהרריררוחו'זt-יאפיםלעתיםב~נת

הות,.ולמ~.ריהפלוסופים ,ספריפניהם,עלמרחתפהtזר~תוריחלכקריסחדשים
~האמונה,ה;תבכנסיתוזי;;ךלההמרינהכהחבנתז-יפלהrז~~יםלימיסצעיריס
בשסהנקוביםהפר~טעסט~נטיתכנסתאנשיביואשרנ~ם-ונ~~יח Rר י~י~~

חפצםוכרישעםכלאשרבאשכנז ,הקאטהאריr:יהכנסיהוחכםי , rtו;זאררי j:די
תהלוכותאתעריניםחיייחדבארץ-~רםהדרורואירההשכלהשביבילהפיץ

כני~כית ,נפשכחרחאיךוהנידוע.יד~' ijנםהדתית/הכנסיהוהליכותהממשלה
להקים~ר.ו;והונפםשהוא, ijכדירהדתוכ~קיתהמרינהכמשפטיאשכנזעם

לפיינ~טחהכהשקטיחייעליהםזt-ר tאוסשפטיםכעיניהםישריסחקיםתחתיהס
םלתעלייייךידרפרהמלךוהנהההם-:.בימיםההשכלהרוחולפיהעתרוח
נאשר )' 1840תיר ~ II(המשנתכפרייסעוהמלוכהכסאערישכאשריעי,בהר
לפיהנא~תיםאחדיםלרכריםידים Mלהיאילנדולה/נפשובעללכבחכםחיה
;משפטיהממ~לח~רז.יימעטיםעניניםל'~נ;ןלפ~ייטוב~צאנס ,םע;ו·:הזמו

דתותלבעליאחתו':'קחאחדמשפטלהיותלפנין pמלכותדברהוציאהמדינה,
 'עסטאנטית,,הפראטרתכעליעםהתושכיםומשפטיהאזרחיסזכיותבכלהשרנות

ר~שיהםהם,~ש;העם,נשיאיאתהבירהכערליואלאליוויאסוףעצרהקראאף
שאולתיהםאתז:י~~יל ל~~ד::אךצפרנותיהם,עלולהתיעץסודיחרולהתמיקוזקניהם

כהתאםףייהי~מלכות-. Jוביביניהוחצציםרכריםממנולשאול~קשולכל
כחלמישפניהםשמ~עיניה,מעלהאפראתמהרהםיר~ההםוהשריםשיאיםהב

ךנlםכי~רםציםכד~ריםעליהם/והוכיחרהטוכ~הל~~ו ~~חכידננידיםרכרירברו
תקיכ P'.האתלהעבירהמלךועלהחרית,הדרירשמפטנםיאיתכמוהםינכרןחכם
החיפש,~הזרקיםזכיותבכלינחלהיכלקלהםילתתהמ!:יכריםיספריהדפיסמבתי

ותחתיהםלעולם,עור.י~קר~ילאכרי t ~ילא ~לכ;:תתחיהםע.י~ים ?t ו:;העתיקים
יושביכלוהדרור-.הוכרותאדניעלםיוםדים hצדקומשפטייים'חזךקיייחקר

מליציםמלאכיהםושריהםנשיאיהםכירנאותםלבבכל-ויעלצושרחמאשכנו
ןלהאירמישורכ~כט?חרl;ים 2מיחוולבקש:שרםושרירלמלךלהנירעליהם
נטיירתוהעשיריםהמשכיליםעיניאשרבעת~דהדרור-.אירמאיריעליהם
והכנםיההממשלהדכרעלפניהמהארץברקבללתוהתמחהטריכהארחיתלרארת

::דך,דיוחכיערהמסחררכערלםהזמו~רץאשרהנדולעלה~רץנ;זךדרלכםהדתית,
 ;מבכסיהםחזההדברכגללירדררכיםועשיר~םמאד,רככסףרניססירודים
רוהבר wרמרמהיזעקואשראדםואכיוניע..םעניייללתקולנשמעההיא Jנער

כללהםר~שברפזכח'םא~ל~כרתכיעד-בארץנהיהאשדהרבחירכןעל:ילל~.~
העליונה lשלעזיעבעריכ~ערדבהשמעריהי .נפשםכרעבלחחירתלחםמטה

פרצה
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כמקומיתאשרוחרשיםהמיאכותוכעליהבורא,הרעכלרנלי-ד~םמ~פה~רצה
קםאזיאכיו,ז:רדעוכשרואישרעככזלעפות~תעטפיסההיא,כארץרכים
עלההואהאיוםהאסוואשמתאתיאו '?l ~ tאשכבז,כביניוומכוכהומהומה~אוז

ההיאהנוראהלדדועהנ~כההיתהמאתהכיויחייטומשפטיה,ועלהממשיה
רמחוכידוימרחוהשריםהמלךעלקשרילקשרוהעם,ריתכניאתמצאהאשר-

יעידכמיננעז , iכשטוטטנ~רככעריין,נםכיעדו,זיכור:;זלוך:;זלךהה~אוהרטד
הקיטהכיאמנם jה •השמשילעיבכמרכםוירמרויםההםובהתקוממורכותערים

הוקלהעםלעניינםחירה,אנשיידיככחירממההמירדיםסערתאתהממשיה
הושיטחהכאהוהשנהידיהם,אתויחמבוהתברכוהעםונדיכיהעשיריםאסינם,'כי

מצג 'הוטבראזאתנכראךההיא,כעתנפשםאתלהחיותלמככירא~ללהם
נגלתחהראשונהונפעםליום,מיוםונדוללוך {iהלכווהעוני:;לישהעם,המון
מציקותיהם~מומההחסונים,נור'ומררעסההעםרמוםוכניהממשלהלעיני
כארץאזהתחילל 'אשר-הנדולהםער •הנוראותיהם jותראורצרותיהםרכוומה

 ,ז~כיתררזעאייככארץהתעוררורוזביהס,וסלכיהםהעםסושליעלאשכנו
העיראשרהרכריזה .ההיאהארץמרךלורווינראש;'עלהתנפלורעשוכרעם
 ה~~!קנחורעתלסו~:~תלולקחהמלך :הזההמלרעלן:ןוק,ףבכלחדו.אהסער

 ;:נ~ט(הממוחלרותאחתץ,נטע ~ם ~ל ~לושמהספררארץמננותסנישה
הזאתהסוכנתדכרעלנו~חרוהעםוכנימולרתה,כארץאשרצערינזע)
לשונחלקת Ijוכתטהו,תחפוץאשרולכלכירההמלרלכמיםכפלגיכיכראותם
אותוסיתה j:נםהרע;לכהשרירותאתל~לאותכ~פרכסףןר pל ~ו:r~ד:;וערתמה
אציל j:אשרואחריהארץןע..םעלקשהעולולהעסיסנמהריםמעשיםלעשות

הקנאיםמפרתגוביןבינהמריבההיתהתפארת,ויקרוהררככודהסלךלה
זtור tא(אירטר~ם~נט~בען)מננרההברתירל~זד'ןתוהפ~סטנאיםלממש;ת Pהס
במקנאיםהמ'ךאףויתרהארץ,ןע..םהמלךדרכיעל~~tדרז:ז~זךה'ההםהיסיםעד

החכמהמדרשנית ,פקידיובככדיהסראשיהםעלנםפניו,סעלויסירםההם
~ P-מטעמרוויהרסהןספקודתוח~ירהגדולהסנואתאףמכהונתם,ויגרשםאפור• 

ויקצפוויתעכרוהמלהעשהאשרהאלההמעשיםאת iכאייערענlםכשמועייהי
אתדגשאשרעדרהמכידכולרמודניעזולאעודאךכנתיהם,וירגנ~עליו

לסו~בתכנודכינתבוולאהקנאיםאחרינטותםבנללהחכמה~דרשניתת'סי~~'ז
~עםכורטדואזכיכמינבעו,אשרההואה~דרשכיתדלתותאתויסגור .חיקי,
הקנאיםואתהסנןאתלהשיכנלחץאשרעדחשופהוכזרועיךכחווקהארץ

לתוניהתלמידיסאתולהשיכהחכהממדרשכיתדלתותאתוח jלפרננם,אל
החיאונזמןההםכימיםהפסרדית-.מ~נrפעץל~ל~תאפניוסעל ~~נל~

וכיןהפראטעס::ניוהק~טה~ליםשווייץבארץחתעוררהשנאהעוה
נליוסטולכלמכונםעלהממשלהמשפטיאתלהקיםהח~צים.כי!ם,בטי ~ט

משרשיחםההםהמשפטיםאתלהשאיתהתמאמציםוכיו(ק~נסערוו~טיווען)היסים
ולנטוע . .
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השואפתהממשלהקמה~רניי ת~~~ . ) 1(ר~דיק~לעתחתיהםחדשיםולנטיע
אשר(קל~סטער)המקלטכתי'שמינהאתותסגורהייינים,המשפטיםאתלהריס
בארץ!ומהומיתרק.דלעיררהמתקוממיםכל'התאפפיכהםכייעוההוא,כנוף
אףמאדחרההזהלדכר .המרינהלאיצרrזחרימהההםהמקלטיםתכואתואת

 , 1צער ~לו,עדו~לוערטנאוי,ל ~אץ,-ייוושנלילותיושכי:דק~טה~לים
ככיתה~ושכיםהשריםלפניעצימרג'הםייגישוז,אליוו ~נרוייבפר ,ג,צ

אך •ההםמקלטבתיונה,לשכהממשלהעשתהאשרהחמסעלחמפויזעקוהבעד,
אתוישיכוההם,השריםמאתלהםהיהלאשומעכיבזעקתם,גרונם~ו:ורזtוא ..ל

קרואאשרבעתהחוהפלנותביועזביתרעידרבתהההיאהמריכה •פניהם
 ~יםאיטעזייהאתליצערוכנלילאשר(א~לטר~מ~נט~נעו)נאים Iהלחםישלים
וחקיהדתמשפטיאת ,הפפרככתיהנעוריםכניאתלהורותבנחלתם,לה~~~נ:י
~'זזtזאזכיההוא,הגליליישכיכלעלריחםאתת Iול~~דרכםפילעהאמונה

הממשלהמשפטיאתד.דע.רוחפצםישעםכלאשררר.אדיק~לים~פלנת~ףכם
רתנדכואשר~ל I'Jאנשיעליהםויאפפוהארץ!מקרכנים Wהיהרתוםשפטי
הקנאיםהיעזואיטיםאתלגרשהתאמצוובעזרתםהדריר,מלחסותאתללחום
הקנאיםאך ,) 1845מ~רץתר!/הא V(השוןייץמארץמשחיתיםיכניםהעזים

~תלגדותמזמהמהםגכצרהכיעדימינםאחןרהשיכוללצעדובגלילאשר
נלילותבשבעהיושכיםהק~טה~ליםקמואזמולדתם-.'מארץהיעזואיטים

נדבותr.יילאתלענושנשיאיהםועלהעםמישריערדכריהםויחזקןשויויץ
צדקמשפטילתתכדת,לאאשרהראדיק~ליםמרחמותאתלרחיםבים,המתנד

נםע, Wלעלילותלהםולעולללהרגיוםכמוהםעולהכניעודיופיפורכרכארץ ,
כרבליהידכחזקתרהםלקחואשר~רנויכניללהמקלט יי':f rאתרירםישיבו

I דבריהםכיבראותםאמנם •ומשפטחוקW ~רהם~הפכהותקותםריקם,אריהםב
I ואטימווהמושליםהנשיאיםכינפש,למפח.rנזש~תז:זנתם,~רשמעויראאזניהם

יהם Tפנמגמתאשר(ז~נדערכונר) 'שרומםואנשי.בריתםמנעריאתח~~להלהם
אויביהםמפניעוןי~דדלבשווייץהקאטחאריםלעדתומסתורחמסהלהיות

היוהראדיק~ריםמפרגתכערי.אורם ) 1846תר!/ו(ה"אהחיצוניםנםהפנימים
בהוכיחםההיא,הק~טה~ליםא~דת::וז:ויר~ידיהםהמועצהוככחשריכסודחרבים
 ) 1847ינלי(תר"זמפזכטםראור .הוציאוגםמד~ה,א~דתרקהיאכיכללעיני

עוריםהבבביאתישחיתוורכר:רע~רברשווייץמארץהיעןואיטים.~דתאתלנרש
א~דתבעליאך •הרעיםב~כריהםהארץיושביכרואתהבליהםכרמסר

כןעלההם,המועצהשרירסרלפקורתשמעוילא ~ב~ראההיא,הקאטחאליס
(תר'זמלחהמכסערתמשפטםראורלהוציאמתערהחרכםחראדיקאליסהוציאו

 ~כ~~:רברסארחרדןשווייץיושכי • ) 1847דעצעמכער 1עדנ~ןןעמנt.נד 4
iומרהכי~היתה,קו~.לאאשראתאמנםכארץ,מדת Wוישימוהמרחמהימיעוד
מנעליח~ליםנדידי~~יד ) Du}onr (דיפור.השרעדרהדזהמלחמהו:ילפהלק

רבית
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בקל;ןעלוילכורחק~טה~לים.א~רתעלמעטיםבימיםחתגברשווייץ,ברית
ואבשיההואהשרגכורתאתהגלילותיתרוכראותולוצערן,פרייכורנגלילותאת

היעוואיטיס,אתירגשא~דתם,אתד:כג;וירוגיחצוהןנםירותחתגכבעוחייו,
המלחהמהוצאותאתולשלםמדיבותיהם;ומשפטיממשיתםחליכותאתלשבית
ממלכת ;חןהיאירופא,כאיהנדולותהממלכותשלשאזהתעוררוכי.ואףההיא

צדקמשפט-ויעשותהשוןייצ~ריםכריבלהתערבורפייסען,צרפתעסטערריי,ן
לעהראדיק~ליםידר~חככרהומער,אתהעבירןכבראךהחם,העצומיםבין

צלפתמלךסנן ) Guisot (ניזאכי.אפסלקדמתהזqכהוחמניחההק~טה~לים
תרה Qלעליהםויהיותזשיייץכארץלימיבסלעמודויתאמץהיעזואיטים ·אחרי ה~~
מאדתקצפו iJהזח,הרעהרבראתצרפתעםוכשמועוסבדיחס,רויפיחסמפבי

הסנןפיעללהם~גלדונלות 1בחמלכםפיליפפלואיאת~נדאעודויוסיפועליו,
חהיארצון.עתאתהעבירןלאשווייץואזרחיומומותיו,.תמלךמחשכתחחוא

הםעיק~םים jהעתיכים jהr:יככלאתמעליהםלהסירמעשיהםויחישןוי~הדו
וכעתההואכדורהמושלהרוחלפיוטוכיסחדשיםזךקיםלהםויחוקקותתחיהם

להגדיל~ם .!.1בנילטובתווםמצאהאשרככלצדיקיםמשפ'טיסלהםןיכוננוההיא,
 •ולהאדירה-הצלחתם

B . ואחריתופעברו~רבחרשפ~ריז~ד• 
הדרורמחלמותאתבשמעםויתנעשוהצרפתיםר~שיחהםכיסים § 775 .

ד'~ק ~זי ~והסנן~עקבותיהם,לצאת~רסהנופשםץוייושבויאלזפבאי
כדרכיוהדדוראוהבילכותאתכעיסו ijבהחיאהתמלקחתהאשעלשמןעוד

כזרונםהארץנ.:םאתרניז ijלעודהוסיפופיליפפלן~יהמידרשריובמעלליו,
 ~ל~ 1הג;ו ) Teste (סטטעוהסנן ) Cubieres (יערקיבהנענער~יכיוכרשעונם,

~ Q ~ I כד,חIןעל~סרפההערצ~נש) Fraslin ( בחדרנערדיואשתאתכידור~ח
 .עלילהחזכע.יכיהארץ,עלדרכםח~חיתוהמלךמשרירבים.שריםועודםשככה,

הצרפתיםאףחדהכןועלאוניו,שתיתצ'יבההשרמע·כלאשרמעשיםויעשו
ויכזשקרך~רעלקשיב Qמרשלהואכיביחליטופיליפפלי~יהמלךבממלכות

מאדידעהונפשםהמלהעלהעםתלונתה Qךרליוסמיוםרשעיס-.משדתיוכל
להדיחחמשכותויחשבוימיס,לארך~נדולארשעיםזרועותעלשעןהנאד Q ~כי
יתובאשר ·תחתיהםצדיקיםאנשיםולהקיםםש~תםחחםןהשריםהסגניםאת
הסידיכאפס .המפעמסהדרוררוחלפיהארץל_עםצדקומשפטילמלכסעדו
בסחJרע.:;בריהזחהדכרובנללם~מדונ'הם,ואתאותםחשבולאאליהםשעהלא
בםנועדואשר'מועדתביהצרפתיםיסדוו~לרנדףרככל ,ו.,עכיתדהעםבני

חל'כותעל~דופים:יזכ~א~ l.נמרציםדבריסשםרנרודשדזואנשימדנפיםלעתים
לרברפניהם ~ז.ע~בייןלבםוכטובןד.לאכיסדשאונםהמדינה,כמשפטל~מלך

R נילבשוםימבלילרוחםמעצורכאיןושריהם~לכםמערכרתאתולרגךףשות
תבינוסיואשראחרימשפט-..ת 1ד_עעודיוסיפרלתקוחושביםהםאשרתחת

מועך
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כ.פ~יזגםכזהכיתל~~דזכ~והצרפתיםעמדיהמדיבית,עריבכיכאלהפערד
כשערויציגי~דציתיהכליגררי'המלרכה,~ךקיזבזקראשרערתסרכריששוייבל

יעוזןלכלהצרפתיםעלהידדקת Ijבכה .1הסלךאך •חייםר~קיצדקמשפטי
כאזני~~אורדם 9 ~דבדנםכבודו,כסאכדו ?tהכירהכפאריוהזהכדכרלעשרת

אשרהמעשהעליירעכיניהם iאאתוינימשפטובריחר~שנרוחהארץעם
רקכיכאחין,אישהאזרחיםולסכסךמדניםלעוררדiכפדוגןיםהלכ~סהרייעשו

רעיתצרתפעללהכיאזאתעישיםהםהרערבםאו'כשריררתהמל;אתמשבאתם
חחיאמרעדכיתראשיr.ו~יניהמל"ימציתכ W:כק,.מכליעצומותוצריתרברת
המחסרריםכלאתמחרעפרכליק~נים,רבים'אנשיםגםהחיריםבנימפלגתיראשי
החנולירםהמועדליוםפאריזאורחיאתויקרארההרא,טיעדלביתיחסרראשר
המרעילרתוהתקנותהחרשיםהו:וקיםאררתעליעץרלהתסוראזלהמתיקיעשראשר
כיהמלךכראותריחיהימים,כללהםלטובלאררלהרציאלככםאת .ישאשר

חיליאנשיאתכהםוישלחכדברים,נוסרוולאכקילושמעולאההםהעזים
אחרר,נרסנוההוארמעדכיתעירכירמביתיחר,לתאספולכלבחרבותיהםלגרשם

תחכוס"·שכתיושכייתאספיאשרבעתרעםלחותאמרנרמיהכיתראשיייתר
סנניאתכס~~טלהכיאהנאספיםפניול;קש"~תהסל;,'בדב~~צהלהתמיק
להשליךעושיםהםאשרהרעיםמעשיהםעלכמלכותראשונההיושכיםהמלך

העםהרסןלבאך{צדיקים,למשפטיםמקיםתז:וילבלתיארצההישריםהrךקים
משפטם,כאוריצאאשרעדעודולח.כותזבזt:.קטיכולזלא~גרשכיםככרחיח

"כלתכנייד,מלאכתובעלירחשים.נדודירחמכזרועבמלךיירטדוקשרןיקשרו
תמלדהסוככיםשובכיםונעריםהספרבתיתלמיריכקרבו,אשרוהאספסרףהעם

 :קרראבקולפאריזכחוצותוישוטטרילאלפיםלמאותi:זתגרדרווכרחוברת,כשנקים
II יצדקאמתמשפטיכקשו !המלוכחבמשפטיתקוניםלעשותוקושורת.קוששו! 

ערהסרניםהמונלםעררעליחםנוספרלרנעורמנע • 111~ה 1דניזזזהסגואתהורידי
אלה,אחיהםעלמרתכדוריליריתאכייאהחיי.אנשימספרלהםהיהיאכי

ההרא.יהעצוםהרב iההמ;יפנילע~ודכוכעצרוולאחזובt(תוהמשפטביתישיטרי
סלחהסלעשותכהם 1ך~~כ l(ב~רריק~דען)צדרדת ?tהעם 'זג~ינ~אחדיםברחובית
סוררכבtםיחןוכםיזq,ם l ~~ "1Jד eל~גבירייקראנםאדיריינ~ר.המלךכאריביהם

במרירותהעם,נניוכיוהמלך לי':' Jביהמלחמה~משכהרצופיםימיםשניההוא.
מפקרדתו,ניז~את~רח lהמלךהתאוששאשרעדהפרגהכליגלחמרחמהלכסערת
שיאליםהםאשרר1וJקוניםבדברלבבםמשאליתאתלמלאותהעםאתנ~;ב~ח
23 (מסנר אתהעםבניהשיבורדתו,המלךד~רכ;:ר~מע.ויהיפעבריאר) 22/
ויעלצויישמחרששר;,תרועת.הריעימלחסהתרו(חיהחתתערה,אלחרבם
הםיכעלהמלךאתויברכןרקיהברחובית~הריורנה~הלהיבקי'סאד,במאד
פראיזיושכיולהצרפתים ,ת,~.הו-:על~העירכתייככלעסחם,עושההואאשר
חישה t ~ושתחמםכ, 1ר R ~היתהרננתםאך !ייקריששווושחמהאירההיתה

ותעוף
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~א~ויםהעירכתידכ~דה~חנהעברה Tכלירת;העשיריתכשעה,כיותעוף-
החיצונים,עניניםעלאשרהסגןכיתאצלרכהגיעםוכצרצלים,ים Sב-\ירלפירים,
כרנעוהנההעם,חגלכבורכביתו~.רותלהרליקפניואתויבקשושםהתיצבו
האמינןההואהביתכתךואשוהחילואנשירובה,ק~.הקולרעםנשמעההוא

 •אישושניםם,חמשיכהםחיתו 't!ויההמוןעל;ויופתאוםהןא,מלחמהאותכי
וימהרןכם,~שקהתמלקחתואשוזעםע.ברה ..להשחית,עדהעםאףחרהאן

חרגן II :ויקואוהעירחיצותככלאיתהוישאוטה T ~~ההםהחלליפאתןיtפענו
וכחצות II !נפשכםעללעמודנא!התעוררןr;נכחהכצאןהנרננא!ראןחרככם
וירעשוהתנעשןגlם,רככותהמנדלים,מראשיהפעמוניםרעםנשמעהלילה

הכוויעמרוחוצותן Tכלבראשוצריחיםמצורותהכינוהעיר,וברחובותכשכקים
ר~לקחההבוקרכאוררו~עכרפלחדשוארכעהעשריםוכיום •למלחמה
נפשכ?י~לחמוןנסופה.נסערהמלךמילאנשיוכיוהעם iבינוראהמלחמה
אךסביב,סביכ~הדולםונהריהעיר,נתוןנפלודביםרים Iומל'חלליםההם,

העםירכיפיליפפלואיהמלך.כראותהעםו~~ר,החייאנשייךירפולאחרונה
נכרןאתויושבמלכותו,ונזרראשועטרתמעליוהסירחיל,עושהוימינםרוממה
צ~~תומארץמפאריז {7כרכוואחריתחתיו,ה~לוכהכסאעל-ספאריך:ר Iהרג~
ברחומשפחתובניכלונםלענגלאנר,לןמפלטויחשנעוריו,אשתרעיתןעם

אחוי •חפצםמחוזלענגלאנרהםנםהניעופאררבותתלאותואחרמצרפת,
היהובראשירעפובליקאנית,ממשלהפאריזננייסדוצרפת,אתחגנלדעזוב
המפארוהמליץחמשוררגם ,) Dudont de 1, Eure (איירל'רעריפ~נגהןקןהשו

סעז ~ר~פניער ~ג ,~-גר~ ~ , 1רלל ~ו·רערר.להשריםו,יטר ~מ ~ל
ולסערהאוזוהלהכיוויעזרוההיאהממשלהתחתירםנתנוקנ ~ליסבאולו

ת 1 ~את~לאהלאההיאהחרשההממשלהאך •לעשותבכחםהיהאשרככל
זב.~יסעט,מעט~דמהוישועהרנהקול .להםכאהלאותקותםפקס, Qואתהעם
מעליה,םיינםאתהסירוהדמיון j י~.רי j:פ Wלמו,חלפושמחהומעדינקפו,ששוו
ויפנווז.>שרםוהצלחתם,וחמויוניהנעימיםמחלומותיהםהתעוררומקצההעםיכל
ההואהרמרכייעןאולםכבראשונה-.ריקהונפשםבהקיץחלוםונההוכחכח

אתהממשלהפקחה iכעלהסלאכותןובעליהחרשיםמעשהפריהיהבפ~ריז
סלאכהבתייסדה.ירהדמדכ·ליחרסולבל~לגזq~םלם tpלגלטובהעליהםעיניה

מלאכתלהםאיןאשרהמלאכהבעלילטובת(נ~צי~נ~לווערקשט~טטעז)רבים,
או •המרינהמאוצולהם l ~;ושכרםידסלאכת bההבבתיםלעשותעבודהן
כימי!שקרכיהעםכל·וראה)ן Socialismus (הזז.>צי~ליסהrקטהרגlת~נ;תה
המלאכהבעליעלהעםשריהוציאווביןאיועררככסף •ומ~שדיהתוסכיה

יוםומדילהםויחסוואשרהחמסוריםוככלושסלהבלחםולנהלםלכלכלםההם
מדן,העד •ירםןח~תידמלאכתהם~קשיםוהדליםהענייםויעצומרבןביים

ירחבואזיהזהכרבולעשיתהםיופסיםאםכילראיתהצופתיםכלעינינפקחו
סהו
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מעטיםבימיםמנכסיהם.ךרד~העשיריםיrכם, P ~~קדר~ר P .י!ישועתםמעינותrזסר

I1 ,~לז:ן:יוהארץידעך,הצירויליז~צי~זאוריתמו,יסופיהמדינהאיצרותי:נכש~l] ם~. 
~tדי~ויעללהתיעץהמיעצהלביתמ~יבחרש.העםגבחריבהתאסף iכיעל

ורבלתיההםהבתיםדלתיתאתרסגוראמררגוירדרכםראשיתהיתההפרינה,
ובעריהחרשיםיגשיאז .המדינהמאיצרהמראכותלבעליכסףאגירתעיד~ת

זריעותיהםייאמציחמניהםוישנסיבצרפת,חדשיתמהימיתויעוררוייעירןהפראכה
ידםכוהמשרההעוזורהיןת(שט~נדע)המעמדיתיתרעלורהשתררלהתנשא :
מעשהולכלהאכזרייתהשערוריותלכלהכ~יבההיוהםהםייני).כחדש 26-22 ( .

המשחיתיםוחבריהםהם .ההיאכשנהייניבחרשנעשיאשריהרצחההרג

דייאשהכחןפפרעאיעלברע~הגענער~רעלהתנפלוז~~רפים, :תיי;~;
-אשררכיםחלריםהעיררחיבותאת~לא~גם;ו.~חים, lבפאריז(ערצביש~ף)

זזlעוזqערוסיד,יק f:iרזדאזהנועדיםהעםראשירמם, !':tראנשינשרנאיהםהפירו
הגע~ידיאתיי~לארהרר Qייההם/כרעיסזרעעשךאשרהשערירייתאתכשמעם
געיי~לד)(דיקט~ט~רישעומ~יה{גידלהיות J/כ ) Cavaiguoc (ק~רי~ני~קנעראל
הזqמיםדיניםוהזיהפרא\םנפי jרס iג lj ~דש~םידותתחהזייאהמכשלהלוהיןת

W הבעירסית.i ידשגידrהתםקימזניםעדתאתויכריעעוזהתאזרהזהה' 

כיד~זרהרארץ'~~זךםאיהאסיריםכבתיר Qזtגדידיםגדידים ,םה;:;והפריצים
תהיינההמרחמהשיאניעיבאשרמוירתעירמשפטו;רכץפ~ריזרעלפשעם,
העםשריז.tצאראז • ,?.זר t?, iיבפריץבןכלאתנמשפטריכיאועליהפקיחית

יורקיםזנשפטיםוישימילננם,מזמרתאתלאררלהוציאידיהםארנהא~פהכעלי
 7הרעפרכליק~ניםנפשם~יתככל(רעפיכריק)חפשיתכבסיהאדניעלהזנייסדים

לנהגוכדש(פר~זידעבט)יא W ~ינזחרשניםארנענכלכיבצרפתרחיקזני /oנס
הנשיאאתלכחירהעתנניא.וחבהכפייבתנונית,ל~חותיהרעפובריקתא

ק~רי~ני~קהגעבער~לאתלנחירההםהאספהשריבפשנלתה .נם~כספהההוא,
 ::~פ ~ני ~את'י~חריהעםבבי.וזככיתאךלננר,וישרתיחכטתיעזוכגלל

ב~פ~רעזtזהקיםרם Wכידעצעגסער), 19 (לנשיאכ~נ~פ~רטהלע~ן
נפשםראתלבםתאאחריילמשוךהצרפתיםלס:~על ה~.י;ז~ו ?Iור~ם Iדהיה

 .עיךההוא,הנערץהקיסרנזענארץ ~לאעידכיונרארתםאהבה,כעניתות
וירוממיהיאחיו,נולקראתכעליצותםהתרועען , 1~יראנדולא.~דד~נהלא

וריחיחין,~לו fיניאו,פיועל'ייצאןפיןעלן !i י~~~~יד tןיא tq ~~עריהםלהיות
j יריחריחםסבייחיונבירתיחנתמן~ P אשרנאבאפארטהנאפאלעאול~~יהיא •ם

לארץל~~ר(צרפת,המלוכהכסאעלפיליפפל~~יעידנת .tPככנר ר~~י:נד:;
 'אתלכצעממנר'~נצרהמאשראךנטריה,נורועמשאתרארתררלהדיחנפאר

ב l ~ W.האסררים,ככית ר~~ ijלמשפטעלירברחץותשיה,ץשדראןידיושמתרן
 •עונדאתלשאתרנותשניםכראוניתכחכשבי

גרי,אלמנוירעהיצאהפעדגר~ר,נחך~הרחאהצרתפים ד~· § 776 • .
ופער,
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ורתאיירןפא,ארץי 2-קבrככלוהרונזיםהלסכיםרשאיעלהתחיללברוליסער'
רכיארצותועודאיטליאאובג~רו'.כאשכנז,התפלצויעסודיההארץורתער

 ~.ל:כ~~םאית-הסלונהעלממה~:ע.רדת:~ילי lהארז ,גt~ייכלהאזרחיםהתקיממו'
אשהגדזלותמהסערותהרכהירתוכח.ככירותהיוההנה~רות 9דiכפביהם,על

ההנההראשונותהםערות'י~.י~-יותךנפשכוויפיהוההיא,העת-עדהתנודרי
 tאר,הפשיותדעות'להפיץפניהםמגסתאשרבפשועזיחכמיםאנשיםו::י~ר

נ~יהראש' ,םד~דם ~מ~ ,)~דנ~ג~פ~רפ(הפדיבהי'לקדתהסל,כההליכרת
הלס Qי .I1ל'ולאורrד,ן\וקות,לארצותהשבובים"~יiךםאת-יעי Rיסשםפאריז,
עפרץרנכלפניויז..ר.לאואדוניהםספניי"תפרצוויתהו'לויותנעשורכיםעמים
אחארצותי ?;l ע:.ב'בותיקדוחבפ~ריזההיאהחברהפניסגתמ .פרץפני

 ~ wל'ךת,שןקהזיקות' ם?- {i ~~ל~ךרנית ~קילבעפורfוהממשלחאלהאהבה
מי iוניממ ~קהולשטתהמלאג'ורג)וכעליהחרשים(מסשלתהז~צי~ליזמרם

נעל~נוהראשוובדברכי-לק), 1jכסלקהאורחיםלכלוהרכושהנכםים'(חליקת
 :,ה~ולהםנעימהחקוהויתנו'והאצילים'העשיריםכנילבותתאההיאה'החכר

 ;כוככל bאחריה ·~שכוהשניובדכרק'ילכן.עפ'רהכז;!םומושליםשירריס
 Iאות'בהרשיבםהמעשהחרשת"וכלעכידהמלאכתכלעובדיהעםרלתאתאדם

 Iאחוכיםהפריבהנכםי 'ככלוהאפרתיםהעשיריםעם םי'tו~בi~~בדיביםעם
 I ,'חאשרה-חמגבררת~רברההיאהחברהבעלימעשהפרילכלהם~.יהיה

כ, .. iער ~נ _ tבארל~אשרנה~ראיןהגדולה,ו-פעולתםפ:ענרי~ר~~רשבפ~ר~ז'
ת;דלוכותיןשככלא-יתהפ~ליטיקךzביאתמאדעו ....אשרההיאהארץ,אורחי
את'להשאותצדקה'יהםישכיצדקלמשפטח'~בוהארצות,,נl~ייתרעלאחר

היסים,כלרהםלטובתחתיהםאחריםולנטועסשרשיהסהעתקייםהו;יקים
חמריניתשריבחתאסףויחירףרור-.פניבאורולאדרשליסריבעללךת,ענג
הארזאזרחיהגי~יצפונותיהם,עללהתיעץהמועצהבכית~ת wלבנ~רעז
לתתישערהינפופהבחוקהרהםויאיצואליהס,(פטעיטי~נען)נקשהמכתבי

אזוחים~דא 'לחםלצבוא~רםוסז;ויר(פרעספרייהייט),הדפוםן::Jכיה }!tז:ז~
להקיםהטוב,ברצונםלחםיבחרןאשר א~~שדי~דת Pפתחת(בידגערויעהר)

 Iלהגוסליציוהעם י,~,ג Pבו iנ /o ,~אשר,ינגאשטנעמ ~לר ~פכיתיהם
ז,'ד ljנההםהאזרחים~אליכאלהרבריםועיר ,ר,,~כללהםי~נהלבלנער&ב
יעיד 'נפשה,tזיתבכלש~לתםתאלעשנת'זtרחהלא iב~ער.וממשלתהיר

נכחההיהאשריככלידחי~ה Wהאשרככללהצלחתםלכוזיtיסעשתה~s;ולה
אשראתאשכנזארציתיושניכלכשמיעזממם-.לוהפיקלנבםלהרניעלעשית

הסהנםכמעשיהםלעשות ~ר~~רrז:ז,צחליתןבידםפצס Ijנכינ~דעזאזרחיעשי
פידיהםגם~קשו 'מעט.מעטידדורבכבורהצלח;:ו~ 1קר~ללך,יסחילםלrזגיב

יאיבקשתםאריניהם,מאתנ~דעואזדתינקשיאשדככלזרווניהםטלכיהם
ככלולעשותעתסם 'להיטיבענדיהםאי ~נ~רר.וזניסהמלכיםכיריקם,שנח

אשר
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בע'ינtל~ראצןתרבןתיעידזקסע ~ז "בערוטעםבבויי •חמםשא'ושאר
היושניםיהשריםהגסניםעםתכחםיניבשבתוישביהמעליתרגםע'הררור

את ~ט! lבידיהסה~שרה jQרהיהכיעדנשזנעיםהיוידכריהם-כמ'כיתואשינה
יה,זבארציתהשליםראשובעתיהנה •.בעיניהס-רכישוטניבהמדינההנחנת
ידוויטעםעארץיתחל,עשהגיניהס,היהאתמושלוםע.כדירס.עםחסלכיס

 :!\םעאזוחינסכי •העם Jיכיהקירסכיזהתחי'להאשוהעזההםזבז:רשהירנלי
 ~מפשטילהסלתתהקיסראמתהםגםייררשןההיאהעתב!רם,~פסחי.טוער"ייך

יאזכזעס,פניהסאתיכ rQההקיסךאךנפשם,~וtיהאשרככלחיפשיו:יקי,דור
התקוממןהבירהיןין.בעיו )י~ 13 (ההיאכארץגםהרסד"שלהכת~צת

וכוהמיןיפיחזיס,לכ~םהריימיסצעי:רייעירהספרכסתיאחריסתלמידים
כייאףהעיר,כתיךל9רסערתויעיררי.ןיעידיביריהם., 'סתכיהעם~כלתועצים

הנש~אנבהלכיעריעיזז:ודףRבכר.מאדשגהאחריתד,אךמצער,היתהראשיתי
לענג'אנייינסהרימסה~זד'רתראתויעזוב;עמיפסניניןערטעטזכהגביו

הטיבים,והו:זקיסהי~ניסהסדריםבטליק'סהרה •זעםיעברערשםררlוtגירר
כעיויתדםשזככ,יית,~יג!םמשזכיתיכלמשפ~גזלר~ע,זוקיבןאן,זחתיהם
רכיסספריסייםייםיצאיעיד,מזחכאיוהחפשיהדפיסבזבחי •רה,יאה~עשה

כעליראשיהס,נשאיוהאספסוףהעםחםד;כניכם,ניססהסריריחאשר
את~~ז:י.קה nויאמרןיבוחוביתכשדיקיםהיזגירלייהע~ליםח~ופיםהלמאכית
 ,,,"חדריםבניונהיהלחם~שבע jלמעעכדתיהמםבירנשליכההtבמשרהסיסרות

ויקארןנדדלרעשיכקדלהאפQ.היכתיגדוהלבהמי'הרציםא;נtיםזכקצההעםי~ל
הסגםינרספרהכירהלעיר~םרבביתהרר fעבריםומכלהעריםיזככל • rr !'קשר

ןסלחמותהגכררים,חי'ןאנשיתאע'יהםשלחהנכסרוהתמפרצים-.השוניםעל
הקיסוורבארתהעם,כנירכיוהחי'אנשיביויריוחנוציתר~רק,חירכ~דיתרכרת .

היכלןאתעזבולממח, ,הפריציםסערתאתיהקיםחילןאנשייריקצריק,צררני
דשרייסנניןע.םבהיישב , Pאיננסכרריעירפעמיייירםמלכותרעירדדיוזאת

חישיפזכליכה~בי pחעבחרן.אשרעךהכירהעיר'אלעור~בולאדסריסיר,
שלחןההםהשריםכיארינרטס), 1 ?(האזרחיםלטיכתממשלתם:כדלתאתיגגילר.ו

 .-ככתרחהכבידיחיכלוא'הבירהעיריא'לשרבברייאיצר;סר jא'רגמראכים
~אנהאחר-יאשוכי .סזtרץבחדשההיא.בעתכועייזיעירגםקרהודיןנמקרה
רביוס .רעיר(פרעספוייהייט)'הדפיסרבתירררידחד~שלתת jיסעיפרםפש'ה
רתתוהעםלהפצרתלאחחנהע.תרה tהמרינה,במשפטיחרשיסותקיניםאחדיס

I וכיהחילאנשיביורעהרחרהיתהרביסיזכיםזהכיעיואר .ש~יתםאתחרםi 
כללאה Qאשרהזכמש'חאלחגרכצ~ילאהאזרחיםערד m ~לאכועלהאורחים,
ךלהקיסהבירהסעירהחילאנשיאתהלרחיקטמנהוידרשןלבבם,כשארות
כרכרץת IVלעהםסשלהז;,אב;:ווכאשר.העיראתלשוזכדאזרחיםח.ילתחתיהם

תרפירת,בראשגםסשכיתדרירבחאישאישדירנב~עליההעיראזרחיהזה,הת'יבונ
והפןלאניס :ז"- .

טזחריריי'
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ביהשבאהמדורתאתד,עיהגדיליארחיסמעימםריכםחרחר\עוידיסןחפייאב
יהמינ, •וכמה,'ןםעירריםאף 'הסעריםוברמציםעזיםבדכריםוהםמשףההעס

נוסירנעוםרנענדילהכהמילה iהסליהכלאתס:פ~העירמיושניהוסניס
שביאהחילאבשיעלאףוחריונקצףןרוגשי~הוסיםו~לםרנהרמועודעליהם
 <(~נפאנטערוערגליחילאנשיגרידייזאן'פתאםיהנה .ס~רץ) 18 (נפ'~ם
ןתנ '.הפיגהבליוסוערההולךהרבחהמוואתבשקסבכלילגרשל.ההיכצחסר

 .עשפפיסיתכדוריושבירך~ה,~י R ,זqגירעםקולנשמעההואיהרנשההוסלה
האזרחיםנניאיהחיל'אנשיאם'זכזאתה itIע'מלנדעיא·ואנחנוההיכל,יד
ניביהנדראהסלחהסהתחוללה'וכרנעהריב,ינעלימלחמהאותהייהםהםאך

לחרשעשרתשעה'וביוםרצופות,שעותעשרהארבעוילח~והעיר,ברחיכות
לדםhוכעורקמהלאהסלחסהופערת ',ן:ז~~~ז:להחרבעוד~נה .לאככקרמ~ר'ז

רגהמצוךיר;ביתארגהתותחכליבכרוריויפוצצ'והחילאנשי'גברןכבראםאף
חסלזוהלארחונה •המלחסההסלחנטרםהאזרחיםהקיסואשך(כ~ריק~רעו)

םפמקידתסנניואתi;כיר iJהנירה,טעירולצאתידיהסאתלאפוףילד hאנשיאת
תואהעיראתלשמורהעירםאזרחי';א rאנ'~ייעשיתהעםכניאלייתרצה

יוסלפנסלכותר;ברהטיךהוציאטעטיםיסיםאחרי •בתיכהא'~רהמלךהיכל
 ,יסמיס Pוהתםהמתפוצים;לכלוהסוריםהפררריםכל i~ע.וויסלחובוחסיםכחסר

ם~וזרי Qt'l1ה~דחיסוכללחפשי,ה~לךאסיריכליצאוהחיאהסליחהפיועל
ר'כחס •ארצהראשםסשעררגבפלהולא .כבתחלהולכיתרלנלחתואישאיששבו .

ןיןרשויתנייס Vיה~ושהרמרדיסלעווויסלחוכאשכבזהשליטיםיתרבםעשיהזה
ץ)ס~ר 21 (יסי!כשלשהלתקופת •יל~ולדתםלארצםלשוכוהנםיסהנגרשיםלכל

הורוענםעםוכבילכל ) l(פר~קל~ם~צי~בז.ככתכגלויקילפרייסעזז.כלךהעביר
 ,והלאהההואסהיוס.כיהבירה .כערליוכרחוביתחוגגהרסוכ,~לכנסעול'בל

 ,כראשיעשרוהיאירונג)רעגעלע(ק~נסטיטוצי~נ'הלכגםהכלםמכ\סליך
אתןלזכלאית 'להסלהיטיברקיהירולכריעינייר'םל"אכתכורהחפשיהעם

נכיתיחדל~דתתמיכםוםליצ'םשריםהעסכחריכןאחרי' .•סשאלותיהם-
 r 'בראוחקיםםשפטלםלש~םדה l;.כםעמםהעליהםהעמיוסההםהסיעצה,והשריס

ןהמלכככןדיפגעי Mלואשרהעסןרציוהםלךרציועםנב,.ברישאיאשר
 . .-כשלוסיוכאסקיסועלהעםיגם

יאפסככלעצןשתיחם~כוהרביתחדשיתצחסןיכהכח iכי § 777 .
ז,אשכנכניישק_עםפיהסעל(בונדעסט~ג)הםסשלהשריבסידכיאשכנז,ואץ
עס_'ר~כ~ת .Q ~~לחןאש:ן(ל,בער~לעו)הדדירבעליסםפלתגחרשיםשריסכאו

םרןלחעל~חם'בטלןריתנאנמיאישעשרישבעהללמיצים,עליהםלהירתהראץ
םהמביסורטחרשיםתילעשלההםוהיסיםעדהייאשרהישניםהםשפטיםתא

 'psהדתעדנגדלעדםר'גייידןלהסלך Iיכיללא 1יערי ~בבראץ •תהיהם
ראןשרתטעתא·וסייררו,ביילשטנהביסצהנעהסבגדינג)ומלינע 5(~פפנעrפלי

 ..עסור( /
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-ועסםעהב ;(קרזtנפריץ)העצריורש 1יא 7מאקסםדיראשעלוישיהמעפילו
העיזאתמותילפניאחדיםחדשיםהנדילההערצאגמרסזפדאטשמואר

---T T ז

JiוםW אשכנז,מדינותוכרמכ'ת 1עסהעםקורר,עו~רנ ~הכ • 1~נאלךה
ראשונההיושניםוהשריםהסגניםבמושב;ת Wלהדרורבנולי~כתראשי~קו~

המוינהסשפטיכהליכות ) l(רעפ~רמערכרתתקנותלעשות~הרווהם'בס'כות,
 'כחוהקלהםויעשוויתנעשורנזוהעםכניאך •וראשיהםהעםשרידעותפילע

הלכןרכיםוכמקומות •ההםהטוביםהתקוניםבכלנפשםישרהלאכיוינים,
וב~פותומושליהם,אדרניהםספנילהתפרץ ~ר~~ה~בפריציםבואחותהראץםע. . . . 

בתיאתערידסהובזרועהמסים,שריאתהארמהעובריהאבריםגרשואוחות

,עלםאתרינתקרוהשררת,הא~~~תישריהנכסיםכעליאךן~י'~~האפרתים
ישעם .וכלקרימהפניהםמנמתאשר.האנשיםמפניהםרסנםוישלחועפריהם

l:ילןאלאההםהאנשיםממקוסו,צירולהעתיקהממשלהי!קילהמירחפצםונל
ענפ t3ttרל ttפלהםלכונןכ~לםהחוסיםהעמיםיויאתהממשלהt:יר iJ ?-~קם
סייןנהדעלנקפורט ttפרעיד~כהאשרונכבדיהם-הפ~רל~םענטריהם'םנבח

אבואתההואהפארלאמענפשרידן~פרילחדשימיוכראשיתלו,לרםשב
העםלה;:יבחרןכיא~נרסרנם(פ~לקס~זופר~נט~ט)העם .לסמשלתה~נה

להוציאיחריתאספווהםרדין,דתןיודעילעתיםבינהיורעיונבוניםחכסיםאנשים
המשיםזקניםוחרבאשכנז,יושביחדשיםוסועיליםלכלומשפטיםח'י'סספרלאור

ךפ,ללבלהיסיםכלפקוחותתהיינהועיניהםהממשלהמטעםתמידישבוכסספר
אתעור~לאולאהאלההוכר~ם לכ-;:-ארץצרורההםוהמשפטיםההקים 'טנל

מןלה :tהממי יר.דr~~כלאתש 1rq'לומבקשיםכמיםחפוחזיםהאנשים ~:ב~~
ועורעפטרןסר,ע'יעההאישובראשםהורודמפלגתכעליקמוכירנזכל,
יכלתאלשיםהעלירנהכ~רעזבארץהעםלכרתאתויעורתויעירוכמוהםכרים

לאההםשדניס ijידיאך •באשכנזחפשיתכנפיהר P ~לבעכררעליהםמחלתמם
אחריסבמקררמתנסעםאוחיכי •קלמהרהו:יגרז:יהבמלחהסונכררתםחיל,עשי

זרעג ~נז ~פיךידרפר:ראכ~רהגענעראלנרצחאשרבאריביהס,ראחריiר?לח.ם
מנומהנסוונגידיהםרשריהסההם,הפריציםגכררתנשתהההם,הפרחזיםכידי

העמלראשיאשרהמועצהביתרלתותנפתחומאילחדשעשרבשמנהחרב-.
הזסו ב~~לפיטיביםומשפיטםתקיםאשכנזנtםלפביןש~םתנוכייישכוזוקניו,

j בהיושביםההוא-.הדורתכיביתלפיt? ת:סיםאנשיםהירההיאתחכסיניבת
I לשיכעלירעת,ס~~רויחריולהםרוחש~אשרוידיעיםJ צחיתווירבילמידים

 ס.ו.rאשרהתפלהבכיתההימישכםרסקוםהחרא,בדוראחיהם Jביכומהםאיו
I הדבר •ומיינדייעלאשרפראנקפירטבעיר(פאיילסקירכע)עליינקראפ:אילו

אתלהםירהיהאליו,לכםאתההםהפראלאמעבטנעליששאשריאשי
כלאליהאשרחרשהמשמלהתחתיהולכונואשכנזמראץ.הבןנדעטס~ת

ההיאהא~השרי ~;:זlלב?חאשראותי •געןן~לט)(עצנרט~ל;דרושיבכשזים
בםיי
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אשרדם.םלכההילוכתעל~~רןלש.ראישלהקיםארתפה ~~כס~ tרביס,יסים
 sםפער 5רייער 5אןבפגו~נטוו~רטל'יהעםרשילפניסעשייעלחושבוןייןיתןאל

ראשי 'לפנייםשפטיעסדוגה.ע.דז.ןםאשרישריםננםיםיהיויסינרידייאיעטר),ועל
רר.ס 'לשהיטאתלבחוהעם Tראשינעו;ייונילחדש.ועשרים.בתשעההעם-
גבחךערדתרובפיולעםפ~רורעזער), 5(רייהולוככההליכותתהיינהבירואשך
כדהלובועשיבתפראתנאיהראסעסטערריי,.ןיזזה~זהראשיאכ Yההער

נ~ווהירא~ר\ה.ודס.~רהועזת t:t ~בידותבוהעסרנשיאירלי), 11 ( .;ר~קפירtג
 . , ',. •ההםהיסיעדהבןבדעסט~כ

ההס/ביiכיםבאילטאיהתחללן~םבכאלת,חכותיתר~רכיתתסורית § 778 •· ' .
פעחכאו,בירחבצרתפרת.רnל~ת 'אשרחסדררחונשכהההיאכראץנםכי
יאל'צייםאיישדבי .הוצליחה~דפתעשתה:~אשרלעשן~היאנםבס J;ןנ

 .Pיt~ו·שתפיןסצואשוסלאאשרעלנע~פע'ס'יעללזנהמnרובנשאן
לובכוכהשכל,כככיהדלחפתפיסה.שנהכחזiיהכאשדידןעילהםהונכיד

תבעזר'תתחיןואתםהכריענעפאעלסליכילדמ,היעילןולאהצ'חיולאזתא
תרזעדי' ~~:אשרוארזך~ ,מלסחותיווילחוסתאככסף,כראשרשתייץנחלי

 ,~ן'_.אידדהלשיךtץ~יריר,הבכודיםידעזtם fרקבותיהאת'~כעסיציליא'

C נםיטוציבזזעלע.הגםכלההשססלהשפטי:tי,כ~תנואשרפערפ~דכסןנכ)(ק~בi
 ~ב'ימ'וכהיכעוזכגיכלה;לתיכםםרשהייסררךיישבצרתו,כתע

ןכעד Aף:ד~',בכלדסדסעדתהאזרחיםעוררי.הםדיבז:וסה.ברוכבראשיהנ-.
R צדר' j יה~טי,לשיא •לרססה, .אג;ויהלהקיםהתשיעייסיפרפו~פסטיריזרר

ה'אנאיועבםער 15 (,בQברהבםזכלשה.ןהלאהסחיוםעליהםלשמי'~סדיבני
יחוילרחכ.י"קלהתאסףהבירה'עיראלהעםראשיאתקיאושיא ,) 1848תר"ט
רא ~כי,~כרי',אשוואתלהשכיחואינר.בחיבכלושיאשקרהעס,לפונתסיי
שקרעלייייקשרונאסנה,חלמהבטיחאשרהמרביםהדרביםלכלשעסירראאבי

 ~בית'מדרגתע'רגלו,כ~~צחיגדונצחסיס ~ךהשר;בר ?l .,סאראיפץ
 Iתכעוירצ-החובנרכריתייתו.חנירהנתאתהניאה~רץ~ע.םאחדכיהעם,ראשי

~ה Q ~והמונשרהקר~ים,כוךוזוp.(דע~קר~מץז)העםראשילהםלקןח iכאוחיר
~ררנפ.שגדין, 'pמאתהרעהאלירכלתהכיחפ~פסט.כראותפמריעבאיואריחם
ייעזוב. ) *ta ~ a ~ tגאט ~ ~גלריסאסעיררינסההפיומבניכאחדבנדיםיולבש
להיריהתנדכיאשרדח-ילאבשיובידירהאספסוףהחשכיםבידיקרשיעיראת

תאה~כרןרם.םעל~,רגזfוחן Mכרכנדיאתלוהפישטלסטתןמכאסאיתן
(~עבראחהטדיבהיראצ~דת,פ'ותנתינכסיכלאתיווחיפחפשיתלכנסיהריהס

י l1ד~ילי.לד ttיב~ריכהחדשהאיטריאיאש~צציני·.מ ) 1840'ר Iתה!'א ,
נחרכתר '---- ...

ר:רעוני~אי, .lמכעאפ'עסרביתצפןניתבפ;האיה.ם, :חנףעדכנוירהיעיגאגוז.oא, )*
ריעיהורתוץןא\חנ IC{'רבית,פעמםיואיבמפני.דםגרשןאשויושביהגבוחת'ויעלמאד
 ,.-'1861ברnןכתנש 1860 'חרכ"הא"כתבשהשב·רפאנזו:חוךרמוניםמקלט
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לסכיאלהפ~םפפנה-אז ;ההיאבעתכרוםההסrציים-הפ,ז:ליסהיוהנדבות,
,ליהולחייתרוהסבעדלהגוהמציהרידס. 11שד 'Mהק~הט~ליחדתבע,י' .אייויפא
טידעןיס,ישפ P .עיראתלהצילפניהםתא,ריחל 'רא\ביה,,טפניז'עי'י'גפרללסורגה
rרםבה,שלחןאשרלבןתהצרפתיםערגראה it9רי npלב t"ורנ 'יפעתה,אתחלליאשר

הצרפתםי •ררהפלעיר ) Oudinot (יזtךיב~טדתהגענעןאל' Pפ'ייתחתגמירם
םטשלתאתלהשיב'ירשביהאתוידררשהעיר-'שעריעדנאן

עםחילהונאשיחעיראזרחלאךו' lהראשןסשפהט'יאל ~ j:;~כ'~לרפואפסט
הצרפתיםאףבםלהס,וירחשטעיילאאכןולאפניהםאתהשיביונגידיהסשריהס

אר •םכטחהז,עויירידיאתאחתירבתגיפתכיויאטינו'צור qהעירב?ל~ישי~'
ןברעשןכרעםזרי~םגחתאתרא~ם ijזועיריישכי,כי Jהיתהכוהאמיגי 'כאט:ריא
מלחוסתיאחרירכדס ךפ-;'ארחיירקרכים,יטיס 'םשכיריס 'כגכוריםבםר.ס n\לי
i יערבותםערןתj-ל~העיר'אתללכירהצרתפיםצהליחןוש:תi:1 ~גj ~ בהI ךבוחזק~
נפשם,מרטת,להצילהמעירנםוהרעפיכלי,ל~נים ,) 1849ט Iiתרא /Iהיולי 3 (

הפאפטםתל,םםשאת.השיכן~שקםוככלירכרת,,שניסכחוכהישבוהוצרפתיס
העם~גי 9 ,בידיהזכםשלהבאה ~~ג pזtםטב·נםהראשין-.ולככידהלאיתנה

תאלעזיבהגדילההערצ~גאכפםעלו'יכבידן .כביריס,לאימים(רעם~קר~טעו)
במשכה'לאההיאהרעפובליקאנית'הממשיהגםאךסארצן,'ולבריח 'ממשלתן

בפלאותחליפותהחםכיטיםנעשןהעליונחונאיטריאאחדים-.שביעותאםבלתי
 ,) 1848תר//חא /Iה(ס~רץ.,הויאהארץטרינותיתרמבכלהרבחיתד~ממש,הכד?ף

רםב t:'נהסטעררייך V .גדודי .על·העם ,בביהתרקרסםדיגiובעןובו-דנ ~ ; " ~םכ
עליהםויתנברי'העיררתוכותבתוךתנןפהנמירםחתבםויחלוסלםשסרשם

נפותבכל.ור'זהררהרחותנסהתניסס 1כואחריבחבלתtפ,: 'סהסתפחייוגשום
טר,ע"בל ~לר ~קלהמלךתקוהפתחהיחהןהחרבר •וודר ~בם ~לiו

ויט,ךרהיוענעצי~נית,ל~מב~רדייסמיכתאתירו Mתיהניא '-Pך lרםםךיניא;
סכיאייי;'הרואשרנרביתובילהמיניןבעזרתנוטסרריי"'עלמלחהסויקרא

העסטעררייכיםצבאותפמניואתלהדיףהצליחירן,אתלתטיךאיrפריא,פרינות
האופןאתהזמןעליןהסבמהרהעדאךהצופנית' ,איטליא ,גניל'אלאויביו

השרמלחמהעלין~ר:ןמ~ילחדשבששיכי •אחורניתסעליתעשרןי;ךדפהו
'זב-נהנ'זב-תיםשסונים jב'היהאשרעסטעררייך~באות~יר fקיצעד tfר'חישיש
יאתייגצתהןוועדזזב~עירכלרבת ~יצ ~ל ~טנ ~סאצלכווילחםההיא,בעת

אתההיאהזקןה'זנרנטהיילילחדשיחזכשה,ןבעשריםחרב,לפי""ליש, iגtם ,
את jכאחריוילכודוישב ,~צ ~סטקןאצלנצחתכסהויכהושנית ו';'עידי

כירבאותוסרדיניאזנלךאלכערטוקארל •ידיי.ל~םב~נפיתכליאתם~י~נר
מבותחרביתזיכריתממלכתו,ארץאלבנשףברחתוחלתן,ובכזכה~דיזtזלת
ח~יצ~העםמגניךא •ר~דעצקיהמנצחהרשעם(י~פפענשטיללשט~ר)רחב

שנית ס~י(_לדבריהם.י~זכה lעסטעררייוlעמ,ךםnלםהאתי-לתרשירשנמאדבי
בפוiכגם ::ג!.ט (iהצבא"שרר~דעצק~כי.אפסלזבחiעכשדהמררמיעל"הנ.חלתןאת
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אצידסדיכיאנמךלחרסאשריסים,ארבעתיבמלחתמגבוריתיי,רעםאתהזאת
חילתאר~ה ) 1849תר'טה"אםזtרץ 20 ~ 24 ( ~ר ~.יו ~בואצ' iיםעםtב

נםלתי.יתיחצחי 4אבדכי;;זמ'דני~חכיערחרבולפיייכריעםרחסההמלך
הארץשכו,יינtםqבניתא'להציל:פח.בהםאיוכיבאמנהאזירעיאיטליאמ~ניכל

סעוהמ'יכהעטרתאתאלברעטקאר'הסיראז •העסטעררייניססנללתתסחת .
אמצוןבררכיסנתסריסויברח~בו,לאובובערזtקטיוובראשוישיסנהראשו

חמיז.,פ~וטרנאללארץהניעעד·אשר:פחו,עקלקלותכאורוותיענהוממולדתי,
בדדוהלךמעטיםיסיםאחריאדןחנהל~ה,העיפהלנפשומנוחבהוימצאחפצו,.

יהצעיר;יסיסדש \tההמלךעמנ(אלווייטן~ראד .ר p .~אדמתעלייתסהארץ,.כל
ההיאהשלגםבמחירסאד,ז(רבהגםעסטעררייהקיסרעםשלוםכריתכרת

 •איטליאילדיערמלבניהרגיעולכעבורסלכותו,כסאעלכמניחהישבלבעבור
נפי ·ונוכחלעכריהלבבלמנוחתסרריניאממשלתהיתהוהלאהההיאמעת

אסכם,יפםריע~.שטוכאיומעשיהםככלהשכ;,יהארץויישכלדרכה,ררוןה
כיתרלהעסטעררייניםידהנתנהלאחת,לכלייהעשייההכצירהדיגענעוו

הצריםמלחתמהאנשיעםאחרי~~דשיםעידמהלחסחדלהולאאיטילא,נפות
~אזינעהו,אתאישבחזקהיייבי,י , {jאזוחיבתוךרעהריחהיתהאשרערעליה
ון:רא, •אויניםט) . 25 (הראשןביםואריניהצריהברדיהזאתללה {iההעירנםנפלה

 •לקרתבםהארצות'כל~ן:ררי ~ב~ iכ,
יי,'בהונתור ~ג-בואןזבכשאארצותנרעשווכחכח Jוכי § 779 •

ז.נ-למתםעולל~רוק .י~תאםצואריגיהםפמניתפרצן \:iאשרחילואנשיכסנבורי
בעירהמןעצהבכיתיושביםולמי~יהםהאשכנזיםנריכיאשרכעידכי •מעליהם

החרשיםוהמשפטיםהחקיםארותעלרסרןממתיק~סמייונחרעלפראנקפירט
ברחב iטיישל ~ ה"'גיועזול.שאזרחיהתקוממו~זדם,בנילפביישירסאשר
הצרקהלו lכבןס-:אילפיד~עמ~רק-אשרכמלךבאדרניהםלז:זלr.יםרםם;אה

ימיסעתיקמשפטפיעלכימלכותו.כאסאלאיתםראלסירידכחןזקנם·להחזיק
אל.אשהרותכוח ) lיה~לשטיי(שלעזיירגההוארציתשתיתחיינחבירםאשר

זכריםה~לדענבורגבית.בשיאיורקחיסים,כלתתפורנהלרא~חיתה
תאררןשכויעל "~רגע.ךהר~ניסמלךג.חר(עז:1ד'ההיאיבעת , tכ\משרן

ייית,חרני'שיב 'pמר~נע~רדiך~כדעיזבנלי~חתרוהמלךמידההואהמשפט
לנשיא,עריהסיהיהגרוענבוסטנימאןוההערצאגר~ R ~כןר~ת P..Qאשכנזאל
ארץבאהכתהד~קוםרזtנעם~רקארץכסניאך •הואתהמשרהאיתהליכי

~יצן j:ולהארירה,ע.זהתפארתאתלהגדילוחפצםישעםיכללבכם,בכלרםלדר~ס
חתמכלעילהםולהעירואצהההוהארצותיישביש~לתאתלהש'יךבמכלם

בויעף)(~פפע~עזגלייכנמתבמלפניימלכתרד~רויייצאהמלך.ייפר"עזותםעל
יסלךלערלם,מרזtנעס~ק iוח~לטשיישלעזחיגתתפררנהלכל ,) 1846יילי 8 (
ש .v ;.י;rרדוהנה !.ו;ןבי~וי~חקרעלםהיטיס,כלל~לךעליהויה\הכע~ק ttד

כל
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ש,עז~אזוחיגםנפיפעכוואו,בחרשתיס'הצופ'וbד"יונייאייורפאצראותנל
אםיס'סחה iזנ~ויעמ~ומתערהרחבםויש'פייכבירתסכחסאתוייג-ה~לשטייז .

םשפטד .Q \'.אשר.יעדמשפטםיעשהילאש~לתםאתר~נעמ~רקמלךימלאיא
שעהלפיחדשהממשלהכארצותיהםחקימוהאוצית,מלכיכלפיעלרובותם

הכטיוחאשואשכבזיושכיבהבטחת 'וישענול~נרסרעגירינג)(פר~וויז~וישע
(צעבט~לרעכיריכג)הכללית.הממשלהבמלחמהלהםולעזיולימינסלעמירלחם·

יד~נע~קאיןכי,והחליטה Pצר ,להםתנה Tנפו~בקפווט,בעריכבורהמןשבאשו
ה-דרב •ההנההארציתיושכיעלמ'ינציברתשםבם,להחזיקוצרקהמשפםני

ד~נע~מרך •ז.אשכנ י~!.גכרוכעיניר~נעמ~רקמלךבעינימרחמהאיתהיההזח
ראחיהסלעזוווילכוחודןוחא'זz-כנזיסמרחמה,ההםהמתקוממיסעל::דקדישזכ~רק
הספרמבתיוביםתלמיריסובתוכםנרכות,חיל •שרעזוויג"'ה~לשטייז'רישב'!

מלסחהשדהסרומיערנפשםרפו Ij ,ם..עיעשיריאפרתיסילרינזנינועריס
 ~~רמלךצבאותלעתסמספרt:יה.יהיוחםאך 'והנענים,הנגשיםלאחיהםלעזיר

א~עדההיאבמלחסהתושיהעשו'ראיידיהסהצליחורא iכ'על Iכעמ~רק
הם.ידייבכחפרייסעוצבאותפקודתתחתהאשכנזיםבריתמבעריאנשיחילכאן

ברקבישועותנעשולאזאתבכראך •עמ~רקר~נמלךמידשרעזוויגאתז:זןיר~
כאשרמרחהמיאנייתאדיר~יהיהראהאשכנזיםבידי 'כישעלזוויג-ה~לשטייו,

 Tlסנםב;נרחמi:ז,לפניהסרעמודראחרונהיכרילאולכזהד~נים,בידיחיח

רעוכהעטים ,וסוחףההו,המהימותערפיאז~שבת(זעעח~דעל)היס
הרוסיםנםהזה,.הדברההיאהמלמחהאתרהשבותייאיצרשערוישערןפניס

 iפרייםע~משלתכינtךבההיור~נעמ~רק,רמ;ךבאולעזרראשויהענגואנדםי
לה;להלםחוהחלהירים~כח jשלעזווינ·ח~לשטייאת.~עזוריסינהאחירחשינה

לבוא~אדתהאשרעראונטערה~נרלונגעז)(ריפלאם~טישעשפתיס'בניברק
המרחמהלהשבית ) 1848תר'חה"אאייניסט 26 (ק it:t"ר~בעםע.םהבריתכ~סירת

 iשרעזיייג"ה~לשטי~משפט .~ר j :יאתילרשט~נר), ?l(וי~פפענשציא 9עתעד
וכישרכטוברעשית(צענטר~לגעוי~לם)הכלריתאשכנזממשלתכידיעזבה

~דקת.להיציאהחזיקורח.ריפר~נקפירט 'בעירחנאספיםהעםיראשי '.כעיניה
ידןימשוךאשרער~נעס~רק j 'מלךעם i~הילהלחםלאור lה~לשט~י'שלעזוויג-
עתעדהמרחמהאתלהשכיתירםאתהם'גםנתנולארחינהאך , jהחמהארזית

התיאנהאתאזמצאןהאשכנזיםיחרעפיבריקאנים ..פוייסעזעשתהכאשר.פזמנה
בפר~נקפירזפ,אשרההיאפה .Q:דאבעליעלילהגתולללה,ז-נפלבסקשיסהםאשר

משפטיהםכלאתוישקרינעצלתיסמעשיהםאתיעשןאשרערבםאפסחוהכי
לרעתעשיאשרהמלחמהשק~אדרתעלראתסויושיעירכיס,ימיסבמאזנים
עליהםלקיםהעסרוחאתויעירו ' iשלעזייינ"'ח~לשטייאזרחיהאשכנזיםאחיהם

א~דתםר1כאת ijפר~נקפורט,לבעבור 'כרזחבותבחםזלהלחםבחרבביטקתתפאס'
םרר.הכילהם,באחלאתקיתםאך .אפסתםז.tקדספאןילפתרתבמיתל.גרשס'

לק
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נכרפלצןתיזיכירצאזת ,ובכסרחבם,יצריישיבןהרכחיב;"ךבעליזזq-לק
שרוםישבעל jם\~חרכתםההםןזבlעליז;ככותכ;יבזיםזרעח~לכי.אשכנז,רcצתו
 1 ~(השמשעלינ~ ם~ח~.ר~ lפראנקפורטבעירתחכרםניב~תנהסישרבים .נכברים

האחךשםלזז:םילתה'הןנודעיםהייההפ,הנרצחיםהשרים.שביםעפטעסכער)
הוכיתלעיני·ההאורצחמעשהנזזיןסקי. 5לישוםהשנוא'ריערםרן~לד

לנווודיןרשעתו~הםיסהוסחסיתיוז:יחי P~חנרההרסומשרכתעזהזוזבבל
סיסיהס(יוגףשנובש,כיםהרשעים ·אזניהסםלשה,עמרתתסנמןהבלשיכו
 .ד.תיצרחהזיררנים

גסי/פ,כביראלרסיםארחיפרצי .Iעוריצרתיכזה '~ם 3l§:~דשבת '; 80 . '
שוסעסכ'אשרנרראיםמעשיםשביעהםבניעשןשםנםכי 'עםעטרדיי,ןבארץ
 ~~גהאובג~דיםיכ 'וברפאנקפודטההסוןממשעההםרבפלםירארlב'שסרע,תננןב

מילדתםארץלאזנג~ונדולהקנאהקדואאשדהקנאיםה~גי~רםילדרכי
להמיש·~ים nאחדכאישייתוקממימלכרתה, ;דע~~עםטעררייךסידצחליוה
אחיהםסקרבייהיהאריריםמיןחד, Iלב!םולהייתעםעטרדייךקירססםנ'ותגוראם
נאשי'ליינתילאעהסם,ן~והייהלא'עסטרעדייךירס p.לויצאהםםן'מכם

ילאלו 'ישעמןרלא.ותררהס,עמרשכלוכרפר,מסכל לI'ילשםולאתבא,Jג~ו
סורועםסכעםיונאץעסטדערייךקירסרירא •עלוםיסיכ'לסצותיורעדרפדן
ראשינההירשניםשהרםוזבלקשרת,האיננראיסעםרברןוהיןעציםהסבניסהר.יא

 • 'אדנססחםשבותישרבי'·לאאםכאחרונהתהיההרמכיבםהעיד~rננלונת
הסל~;ייםעם י~~Qזגםכיגדי',קצףעליהפקצפילכדםיהרשים,קהי~'לוא

 ~ tcלהספ,יט ~ '~וקזההםהלאאיבב-ארן,לממלכתי~ךיםהס~נע.ם'רכו:יםnיס
בופיצי~חר,?למכסוהןב,רכיסיערךהסערבים(ס~י~ניעד)~בים'וי

שרךי 5 ~ל"על.וןלרקאתםבתרבצלתאייאסדרההרא,הרסדעלןאנבאךד
P ,פעררייךוקיסרחמ~ני~ירם,לע 'סלחסחהקדישד~~טיעוrירייתסכןוסנניועם

והןרמלהשחית;ערהעסטערדייכיסעלה~גי~ךיםאףהרחחהז.לררנבותס
ערגבס ~לנפשעלהתגידרןיזעם~רבהרפשילווכסיהrוi:חםאש י!~העם
בםשהנקראהנרשעלמארניראהבאכזריית;ירצחהרויך J'עטסעררקירס!!.קיר
פלחסהכיג.:סדלכלהידיעהזה,הנוראהדרכתאהקירס.כשסוע-פעסט tcניר
החטאהאוץאלפעםיהםלהריםגכירייסצנאאחתל~~ל~ה י~~ l . lבאיננארון

אשריייובעירהיישבים ) l~טע P(ךעס~יחעם d ~~אך .מלחמהכהלערשתההיא
אבשיתאועיצררסנביהםנכיכעכיייתציבןקשהואננ~רים,ברסרספץצסאן

היהלאכמידייאשרהבירהבעירבורא-רזנרועיירריוייערגלרדכם,ת iJ'~ל;[זבלחהמ
 ,טוראלעלחתמםכאשכערהארשוהעםחדן,א.היםריעדההיאהעירהוסדמיים

) tour ~( קזח~יעשריך 5אליעלניריתמךאשדע-לה'סלחהמם~זi ' ה~גוךח
ל W ~בהQלווסתבךר~ח~ה~הגסןאברםיויתסועסנרןתיישתעח jולאלפיםלואפת

י Dבייייותאצמאההרעה'אשרראישתהתיהזתא , •.ז:iביתןתחיםילזrמב.ר1Eוית
דחש
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השערור'יתבכית tiנהי 'אר'כמדהראשר 'טזtכער~גע) Pא(וריכעראקטאכערותש .
יד'ת'תניפי jספמאדנכהלהקירסרiדו'יא.'רעהאיירופאבעתבארצרחהתחיללל,אשר'

 rסשנtדקום'חכירהעיראהשניתויעזובזרוני,'~ברת~אששיהתכופמני;ר,רזכ.;
א'הנשיאלדרבושיחרמשם 'ס~הרעז,כארזאשרץמיםל'~'לעירויפעהרדן

סעדתאתנה,להקיםהבירהעירשארואחלהשכיח 'ץט ~ 'ר"ב'ש:ידנ 1יךן
זדיעתאחשףאתדיםחדשיסלפניאשרייינדירנש~טץהיא':לדסטההשדוים

~םעל'יד'ר'1יירוכר~ג'פבעיר'ה~רך~סכשאיאשרהםל~ןייםאת' 'יכב'ע j ' 1~ז
ייסיהזדרצריסי'החלייאזהקיסר,מציתאתייעש~הרההיאא,יהנש •;ק,יסר
 •היסיםדרביובספר "ם .wלהםעשןאשריסיםיריו,'עירעל:םלחםהת lעםר

שליפהונוחבחשיפהכזריעהנצורה'העירבניצב" i'דת.רצופיםשבלעית'לששה
m פעררייניפ':$באןתניtהעירעלהצרים'ההראהנשיאפדקדתתחתאשרהעס

דרכיםייםבכל;:יודפ'יסרהעםסגניכי •םלזכiוהנסערתהוסרהגעליע.לדתןמעפליים
דיוכיי~טיפיםרבלתא~פית 'העם; 'בניבבפשית 'הלםחהם 'אש'להנעיר-צים j~ם
 "העםרנגידינרברתיל j/רחתרא,המוקרעלהרבהיעציםאשעיךרחסיפןתיצת

צערןכיערהמלחמהידיע..םאתי'חוקלהכירת'עיר 'שעריאלעברים 'סכל{הון
רחגאחרזיעצוםיע..טהחילנברריסלחתסם'אנשילפנירבם"יסיםלעדרםחכ

ינתחבןלרתיךם,ברבנלתהיםהקיסרצכאותהתגרבילאחרונהאך •מלחמה 'ןמלדמי
ןהנשיאהנלכרה,העירכשעריהםגצחיםבאןוכסעףהונפופהימינס,וגמרת

ןירחוץכמלכה,תנבורתדסיםעירפט-tמ'עייהר9זuהצבא "שר 'ויינר,"שדב~טץ
ברסךראשוהנהיתהידםאשרוהפןשעים 'הוסרדיםראשיעלבירארם 'שפטים
ר;~רםענט), p (הםלחהמכס'ט-פטהחילנידיאנשיהומתוםתס.רביםהזהןבעסל
בפר~נקרפרטהעםראשיאפפתלבעליחכר'ם ~לכברטע'ב ~רנםהיהבתכום
פתתאבשסעםרתךי'-אשכנזכנימנני .השוניסראש'כי(המדבריםיךאש

קדושלאוחייrושביהומיחמיתיהם,'את'יליחםנ!םולבניז 1ע 9הזההגדלר"האיש
ועיך"עיריככלפ-דייהייtפ),דער(מ~רטירעדוהדרלר 'החופשקדושהעלתסאשר
לראשיהקירב~קד 'האלההדרביםאחדי .יתפאותהדרכככיר ד~~לן~נלעשן
הץר.ץ,לע..םוסשפטיםנךקיסהניתניםוייובעירתחב~רניכת Wכיישביהעם

 •מ~ךר.עזבארץיערזסדעקכעירמשכנםולש~םהבירהםעירצתאל
לרנילכאיננארואזהתלקחהאשרהמלחמהגם 'ההןהרpדית § 781 •

ולהכניעהםכטחהעזולהורירפעםטעלעהלנצחינןבאנווןגאןואשרזיינדישדב~טץ
ר~יכינפכהה~רההיאהככרהוהמיחמתהקירותססשלתעםטרערייך,Mת

 כטI''טיב'כילדעתרל'אןבפד~נקפירטתפ~רל~מענטכשבתהישוביםהשירם
תקיםתשיםלבדת'אתח 'כלאם lנפרייפעיאשרבאכשנזאשרהרביתלמדניתו

l ררד.חרהחןפשאדניעלתזניםדריסצ'גקוםשפטןי~רז:'קיהעם;ופניםשפטזם,' 
 iהרתהיהאחתןףקהכללית'בריתפןרת 9בןתבואנהnידf:יiכ1ךכהה Jכאוחרי

תעסירבאשננזההיאהכלליתהחכרהןבראשןרדניהסדחםר,המםבדרבםג
ב:ירסמ
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היעוצהתא iההעצההחרבה.אופנ"בכלהחיהרןהתחיהפרייסעז,ררוחחלrמתכ ~.
כאכשנזןונבכדיםרביםשריםבעיניחזמצאהחפארלאמעבט,ביתשריתאפ .

כלתה"גםנכפסהני ' iג~גערפ~זהיינריךהפר~זידענטהשרבעיניעררי'!ןרת
 •אשכנזבריתבעלי"סרינרתכלבראשולהציבהנדנרר 1פרייפעאתל~~רeנרש ,

M כפיקריניארהןההיאהרשנער;וררומכשרליצירינגףאבני 'ךtכיוליסו,אתח
 ~~Qך:היtכיסברברתעפטעררייך:יגנדרש jפראנועסטעררייךקיסרלפאבי
לרואתעינסצרה'כיהזה,בדברחםגם~נורהק~ט~ליםאשכנז,ארץבנחלת

ל~~מלך Q ~כללית'הא'זt.כנזחרבתבראשנצנתהפרזזטעסט~נטית jפרייסעאת
דת,יצנן'ס)~(חרעפובילק~נהחפשיתהכנפיהבסוינעריiךאשכנזים,סלכייכלרעיוןי
תאיהוצ~אפודוואנשי " iג~כער iפ~היינריךה~זאתנתנןילאבדר,ןישטנה.;

 iרפייסע,תתאוראםוכררתםולמשפטילהםי~לעפו~רארכילאור,לכנרמפץ
סלרעלבלבם'במיסה'עזה 'שנאהכיואתגםיאףכזה,רבממשלית-משילערן

א~תםמכתיייגרשםהררירבעליהמחוקקיםא~רתאתרז-ן,יראשרמעת lרפייסע
בער:::א;ו' 'ספערז~ממלרנג 5רייאכפטיטיאירענדעז I 'דער'(אויפל~זוכגבברלי;אשד
דייאי'ההםתיוניסלפני'עודכי :ההםהאו;כפהבעליכדרש~אשדזודבדיוה •ילז)

יס pפעהחרשות,ו"י;בךערתיהחדשהרןרבסענלי~~ריולתשר iםלה,פרייסע
כפיתחתיהםאחריםוישםבמלכיתראשונההיושביםסגנ;ואתהחילףאחררת
 .בהליכיתעצהיק (.fל~יחדמהתאפףהמועצהשריאתהניאלאהעם,חפץ

יאתפ~טיי)(דעמ~ן,~טישעהעםמגניסמפיבתהיומהסרביםכיאףהמדינה
התקןמרםכאשואך •ולשרמהעליה iדiך~האזרחיםrוילבידינתוהבירה jבריי

lגJ. ' יםD1~רנ.בניגםרביסאזרחיםהרציאיכאשרגרו,כל'ויפרצןנt כקJספיהם
~ג:ו~ירחצותכלבראשהבתיםחירסתעלהרביקיכאשרהמליכה,משפטיעל

~לרג1וגדרדיונלטפולהעםמטיפינעוזרכאשררופי,אןומלאיםחםשבןתדייית
~ותכב~ידההבכעיר ~ל~~העםבריתרבעליהםל"כבודיעינל~ןתפרה

לב'ההםהסירריםבעדלעצירמלפניןמלכית.ר~רדם.לךהןצאיאו ";נפשם
הקםיפעיימ~נטחשר •ושדגים,~ריםמעשהעיריעשןילאוסהר.עי~~יפי
בית"ושריהחמוקקים~,כדתעלפקדiחיאושירו,המ'רמטעםהפגניםלראש

עדיזב.פ~דקבכרלין,אשראס~תםכבתילהתסאףערריוסיפולכ'פה Qהא
אנשיםאך .נרענברןג ttרבבעיריחריתאפפו~זלפניהס,ישיםאשרהשער
במוקשתיחדויתאספרוישרכרהפגגיםראשבקילשמעןלאהאפפה,מבעילדנים
עירכמצכהעיר/באהאשרדראיראףצפונןתיהם,עלורך,ג'עץושזניםרבים

כפעםמהתאסףחרליר.לאחרי 9-ןלא~ואןלא ,,ק~ל~יפסכהח.כפרצתוסרדת
שלתאשרער ) 1848תריחת"אבשנתידצעענםערנ~ייענםעד(בדחשבפעם
ו Iעודז;זרז,Wואזיגםא~תס,נמתיויוגשיםחשדםיסחיושיאבבררריהמלך
רז;ן.ריארזהראז, .עםעלשםאשרדהמסיםע;סחם(יועוקהמלר,לבאתסי?ז;כע
ויסבגבצעתיברידרייאהחםיקקיס,ברסדוערהםפחםתויוגםשרחם"א~אתהט'ך

ירר~ר



 . ~י ~;.
כי , 1פרייסעכמעשה'ייעסטעררייןגםעשתהעמטיםימיםאחרי § 782 • ~

דוגחתפשםטיאתמפניהםרהשכיתהתא,םצובעסטעררייךאשרהמלוכה"זwרי
~ןן.ן'שפתיםובסרקו, ('lצרכעת·העםרבניפערדי~~בךהקיסרהבטיח'אשר'

ושלנםרסרקת~פתהוהואכםאסו,~אשוורדדתעטדג:ולחפירהקיפר ,אתרידיחו
צהיעראחיו jכי~זעףפר~נץישבכסאויערהמרוכה,כשכטמתמוך ,כפיויינער "
בעיואשרחדדירבעריהמחוקקיםאספתער~קדהזההחדשוהקיסר?ימים,עלל ,

וכפזאיןכי ,) 181 ~ 9ט Vתרהא"(בשנתא~תםאתביתירעזיבקרעמז~ערלז:ז~~ד
האותכפיוחיאלפניו,רשיםנפשםאת ·ישאשר lיהק~נסטיטיצי~ iובח"בהםלו ,

 ,נין'סרפסרכותדברהוציאנםרו, f:בהחיסיםלעכדיוומשפטים~קים jנתעיניו
עדמרתהמ:פן~דעריהרשפיךאונגארןכארץחדשיםו:י~לנבורי~באית~~רח
רוכביהמ~גי~ריםאךכרבא'Ziוןנה,עסטעררייךמם.שרתתחתלהתרפפתשי.באשר

ושחכי .מ'~כיריםכגבוריסהעסטעררייכיםע.םלחמוהחיליגביריהסיסים
-הטובההרשיןכידבגידיםדבריהאיננאריםרכעלרבר ) Kossuth (ט ~םז:ק

ןתעצידםתעוז~בכלמלחמתםאבשימורלהתיצבגבירהריחבקרבם ח~~ lעליו,_
י,קiכנכיםדע ,כסןהפןל~נים,מג~יריבאיתיהס i= .שרינםכלדzכם,עדישובוילא
עסטעררייךצבאותאת ,לחציכיעד'במלחמותיהםזריעםהיירבים,יעיד ,_~ם

כלאתחביאונם iעפ s:עיד,אתלהםלכדיימינםישעגבירותיבאחיר,לשר;
מרחכזה,יאישחילגבירא t ~שר ') Gorgey (ג~רגייהשר .ידיהםתחתהמבצרים

 ~נ~ה(והכפריםהעריםסישוביגדידיםונדידים , 1אונגארחיראנשי ,כראשבצכ
טספראתמאדכמארו:כעציסוז:זרפ~ tאחריתמארציתננדית ,חילנםורעדם)

 ''''קנ~ב(אינג~רישעזpקרדתעשחסוס ~קוהשרהמלחמה,אנשיהאונגאריס
~ייי .מאדמהעזרלהםחפרלאכיעדלסרחר,עוכרככסף~חשכואשר ) jנאטע

יבהתאספםיחראייכ,תרעץר!רד~ם"!לזיגהדרכםכיבראיתםא~ tח k ~המלוכה'
 '>i 1),רדר 1849תר/טה"אאפריר 14 (סןרלהמתיק ) Debreczin) jעצירדעכבעיר

ממלכהאינגארוארץכי , 1אובגאר,עם;עפטעררייךעודאיןדברכיויחליטינ~ארת
 H(פראשעהממשלת ~מ'נםאחר'ג!םקיפרלסשמעתזכהה,ואיננ!ייא ,אדירה

עםטע~קיסרראהאז .טסו ~קהשרראשה_יבכאוגנארז,רעגירונג)וייז~רישע_

לעומדינבירח'כוכבןואיןחואידק.יורהצבאשר,ץט ~שגרבדי ,יןוכיורייך
לסקומו,ולשיבהחי'~כאות-אתלעזובהקירסה~ l ~כןעלהראנגאוים, ~~פני

i ויוIתח
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םחי, 'מP_עמי,יבב'ומפשטים~חקים iנתבמלכית,ראשינההיישביםי~ריו
הסרינןתשרי.'לפניוישיזנםכהם,וחי,האדםאלתםיעשה,אשרישרךםןמשפטים ,

כעיניהםייטיבןיאם 'כמאוניםאדתםלשקילהעם;tזפץפיע~~בחרואשר
עו~ .'פרייעםזסדיניתעריככריםה.לכיםותעצימוז'>עיז-להםייתביאותם !ר~~י
ויתזוובפרייסעובממלכתהחפשיתהכנסיהבעלי,~רחו ,ההםרים,חר?אדות

כירח'נחרתעללראשוהליותלחתרוםם Jאותחבתגיו'אכררךלהלשטנה
 •הכלל:ת,,אשכנז-
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(פעלרס~ש~רל),:בחיל,אנשיעל~יר iל ) Haynan (ה~יינייהשר~םקתיי Mך
לן,לעזורעסז:כערחייךק~סר~קש,·ריסיאקירסאתגספעלים,ירבלבה WRיאש .

ואנשיראבנראואויביפרצן ..אזחילואבשיבגכוריירייאתולתמוךצרתו ,בעת
חילנגירץויישקע ~ eפרץצפון:ספאתשונות~איתמשלשלכחמתם
~יל~גיר '.יניי ~ההז;'תער·סערבםפאתרופיא,בבורי .צבאעםרחופים

יר Ijאבטיע.םךי 5 ~ליעלתימופאת Pייס, 5העסטעררייגריריעםעiכטעררייך
לסחתםם .Iואנשיאויביהםרבבותספביהאונבאריםזכתו~לאזאתובכרהוpאא;פים.

כרסהם,Jכ:לגבוריצבא~~שריועירק~פ ~קליהשרגייר ~בהשרכיההםו
עידהתיצבןככעדלעשות,האונגארי;נהפלי~פקורתםותחתבראשם,עמרי
ת 1הזבריברבריאך •יהעצוסיםהרכיסליחמיהםנגרגסנםגביבעבירביסיסים
המשטמהגםהאונגאריס,צבאיתטרי l ·~ןהפילאניםצבאיתשריבויןאזהייאשר

רחשיבו lאןבגארגכררי j/ ~את;:רדrקיל~גזזרגיי, 1רניקזזפוטכיןאוהתחוללהאשר'
 Iע-?ריססכלג~רגייאתהרוסים.נ~ Qכאשרהיוםןיהי •ל.חימעשותימיבםאחרר

%?ידןםרחתםי,~ליאתוישלךההםוהנכירים,את(ירהכהתרפסממבו,נוס 9~נך
 jאוגנאר~ץ~לנפלהכיי~ה Qנה~תהג~רגייספלת '.הריסיםיד:תתח:יבגfע ~

עה,רבעתחרבסביתסגסן,רכיםחילי+בשרייעירק~סומ ;אייביהבכףש lf;1;ונז;י ,
שרייתראיומתסור,מחסהכהיימצאיתוגרהמארץארלמופמלמויחישוההיא
שאילה!נרםיררו·וו;נתשפט,מבשפמי ' lבאינגאר'בשאריאשרהחילואנשיהצבא

נמרכיהמםירביםעירםוכתסי Pבסחשכישםוישביכלאיסבבתיהשלכןאן
כלילענן;חעגריתא~,לר~וםעסמעררייו1ז.ןיללאנשיע;ריםלהייתצל;יתןת
 'באוהטרררים,מסעריתהפריצי~ iארץאינגארט p',W ז::~ההיא.כעתפודעןברת

אשרהיוס 1ל~איירופאארצותבכלהתוחללןא~רמלחמהסערית ,'כ,נםtוק.ץ
סערתקהמאשכנזובארץההס,היסיסיערפענרוראכחדשצרפתפריציפרצי

 . •אינכארופסלתלפניעןרירסהסהשררים
לקרמתה,המנוחהעודכה tqלאבשלעזיייב-ה~לשטייוכיאפס § 783 •

ר~נע~סירובי~ההוהאוצותאזרחיביזהמלחהמהתחרשהמ~רץבחדשכי
ת 1~פבכלהכשירהעפה jכזל.יל,תניך~ש~ןר:ר f~ע~ף~רקיכסו~ק;ארוניהם,

בשםהנקראתהיםכמכיאתמלחמה ,~רכ~אשכנזגרוריכילשעזרייג"ה~לשטייו
כליככררריריפוצצןד~נעמ~קלמלךאשרמלחינהעל~אנייתדעפערבועקע

;תא i ר~~גםעליר,נקראהשמיני jכריסטי~'~םא~רהאריר~יאת'תותחם
ארשער lIiכעפי~ IIבשםהנשגבתהמכיבהלהאניהאשרררדער)(שטיירערש Iזר~

t:נהריהאלההדרביס.ארחימלחמתהאנשיביריארתהלהסנירהאניהשונלחץ
העיר ~יקיערדיךפשעריעדנבירהכתררעתריעכריהס(צחיםהאשכנזים

רפייסעווגריריהימיםארכולאאךמצורועליהרישיוסהננילעלאשרהבצירה
עםאונrפערה~נרלוננען) p(פריעךבעשלרם 'דרניידוכוכלן ijהאשכנזיםגרורינס

להרעיסעורירפסילאממלחמהידיהסהאלהפררהדבריספייעיר~~עסארק,מ'ך
נהב
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;: Ij עדיככבראשינה,הד~ניס.זבאיתערj שיעזרריג-ה~ישטייאייבימצאיj עת
פחאסבפתע,הש~עררנןיארחי ,~י Pדעיי,פריבמבצרהמשםראתרהחזיק jרצו
המצרר ,כיייאתהסורייתאתסידס'יייכדןאחרוייניםזיםהאשכבנרזדיער

~ם'היי;'מ,ניסדיכניריםלאימים 'אחרי •ירם,אשר(כלע~נרעוננסכעשיטצ;)
כינ;;ככה,היתהיזאת(יר~פפענררהע), jמ tמזמו'ערתערהאיהחרבאתרהשיב
 jפרייסעונדןדיפעויר~יטיבג)(בייז0ר~יעז:זג;י~:םפקרדתסיכיתחתשערזיןינבאח

בערי Jביהיתהאשרההיאנשקכיי.'מניחת"משרמ 'בתיכהישבר jשוררער;
ירעביניהם,'היהאמתישלרםלשרםןלבריתהבאהבשנהגהפכהההס,מיחמות

בעןזעריהרימירךכקדםרזtבעס~רקמיךאר jה~לשטיי I'"שיעזוריגב.פדת" ~ב~פיד;'
אשרtןט~(שט~טטה~לטעד)הנציבים.אמנם ) 1850תדי"(הא"כבראשרנהזבלך

השרוםבויתבססררתכאייאהמלחמה,יימב-ה~ישטייוברשעזרייכאשכנזשליטי
גדרד:יזjtןכ'אור":ןיר~בעם~דקעלחסיחזכחאתלחדשידתריבנועציי~לםהחרא,

תצמאכניר'אשכנז~כייישביזכעזדתיסיבםישעכנבורותויכטחן"לאדצם, jפדייסע
 .'ןיב"'ה~לשטייו 1שלעזמלותכאתמידוררקורעד~נעמ~דקמלך,יפבייעמרר'ידס
 1ע,ז ,ליןןהשדפקרדתתחת jרעזרריג-הtזישטיי tt 'ג!רדיהתנןרדןקלמהדהיחנה
שלעזןויבבשעריריברארויתפרצופדייסעז,במחנההצבאשדנים 9להיהאשר
היתחאשורמים תע_~~~ה~ברהכמלחמהאך ;הד~ביiכנדוריעםאחתבעת
 iשלעזרריג-ה~לשטיינדרדי~דפ~יןלי)בחרש 24.25 (ט ~טעדשיאאצרהם,גיני
נרסגיחילןאנשייתרעם iוויליזע.השרחרבלפיוב_עםמחםזיפלוהר~נים,לפני
ןישבן ,שעלזןריגבשעריבאידזtניסיגדידירענרסכורג,במצראל 'ויבואראזריר

 i1ל~הררכיסנהפכן'כיעררב.צירכיסיאזירדועוז~דדת Q 'שדזP.ףבשס .בתרכה
 iשיעזרייג"';ן~לשטיי~דאןתרגליאת דכ;t~וישיסולי Iל~-P לl"לןת Qחסרכלמצולה

.בסזימםאנשי ,הד~ניםעלבחובולצאתוענדסבירגלמרשמסןלרלת'יכליזלא
ריר r\'לרסלחטהבסעותופר ~טש 5ירריר,פחרמרתעלעלותבהעפילם , iכאחרי
~~תזם 1~חירני~ניםסהםברן Tגהד~ניםכיתושיה,עשילאן.,.יחםהצייחויאצ!זה,

4 j (כטאנערjשלעזיריג"'ה~לשטיייושבייספר "והלאה-ההרא'טהיום' •אj סטהלרדת
הארצרתכצינינתנואז .·בםאפםבחריתלהם "~חועעידיספרוהד~ביםטטה,
חריטן ijכבואך •ופסר ~ה •דפ.הכע~ער~לב~דיהעליונההממשרהאתההו
 ,~כשלכעבור iשלעזרויג-ה~לשטיילמלחרסת,ק.ץלעשיתהגדיריםאשכנזוכי,כ

דברי,ךם~וישרחו".החייםבראץערד ר~~י"לכלבאייררפאד'ה~רשרשייתרתא
י~אנרואם~ערה,איילחשיבוnבם~יב~ת ./oך jשלעזרןיג-האלשטיייישניאל

תנופה.ובמיחמותרועשברעםאכפםעליהםיכבידואזמלחהמ.ע.שותעיד 'ויופיפי
אלה.עייבםראדחייערש,איכהעצהר~יקנאספר iשלעזרןיג-חאלשטייראשי
(האיי~נאtנ~רקסלךידי Mתעלרfיגאחד.פהאזד,רגמרוורעת,בסיעצותבלבם

לאידו'תנרפעליהס,ככידםתאהנציבים;ךפשיטןארז ,) 1851יאבן~ריא;די
זולttןאז •באשכנז ,הסרכםיראישנשוי Pדזtבעוtש Otעליר,הםארשהממשלה

צבא
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כמשפטיחרלהתחברעדרייסיפךיבילביררגאישאיש iשלעזיייג"'ייאלשtפיי>~א 1
 .םולדתם'ארצםואתאתעזבוחחיימאנשירכיסגםרכיסחיליסישריהחיר,אנשי

~פתחימקורבכר~זיליארגלםלכף~נימשםלכקשהחרשהארץאיברירוידחקיי
(~םטזעע)הקדטיני-_יםחיףאלעםטדערייךגדידיכאןיבעתחהי~נפשם,זJו~ת
ההיארעבדסבירג,חםעתעירערח~םבירנמעיריהאלשטייזשלעזוןיגכאדץ 'ן~רבש

כהודזtבע-ם~דקלעשיתביריאיתוויעזבןרר.עלהארציתעירףאשכנזסלכיפנן
 •אפה jחדג

 ..ס~יבחרשםעשיהםאתהעםחמוקקי~יר i1jרשלימוצרפתבראץ § 784 ,.
.iרת/טה~א '(בסנת . פיעל •א:כב~כאשררהצרפתיםומשפטיםחקיסו:תנו ,) 849

וזקניוהעםזדגגייהיוהםישליםאשרחפשיתםםלשהצרפתתהיהההםהחקים
ןהםושריםהשריםאתלבחורדtכנשפפהאדץילדי(דעאםקר~פיש:טרעפיבליק),לכל

דתלבעליתריוואיןהאזרחים,בשמפטיישתןןדתתובעליכלבהפ,יכש'יאשר
המןעצהאנשילא.~שבי l.צרפרבכלהטרינה,הליכיתבכ,אחדר"רתבנוללעאתח

חדשאשר(פר~זידעבט)יא W ~י~חר'~נהארבעכ'קופרג l.ולראחד,בחדרםאכי
אשדהיסידיתראישהםאלה •העםדאשילפביסעשיועלוחשבוודיולתתעלין

 •(ש~~טספארם)ושמפטיההטדלנהחקיתאההסהרחםקקיםעדתכינניעליהס
ח~זבידםאשרהא/:?פהכעליכאייעדם,ביתזיאהסזריקקיםעזבןאשראחרי

פערז~טםליבג)(לעניסל~טיפעלרעחואישרביןלאישאישביזלשפוטחשםפפ
התזיקואשדהעם י.~( 9 ~רביםגםנובצראיכתוכםהיעדובביתתחתיהםןישבי

נקראואשרכשם Hהחר.כעל,בשםעדתםבעליאת ,נ~;נ iהסאצו~ליזםוסבשטת
םזרמתהםורריםאתלאירלהוציאייתאםצוהשנוים,ביסיהעזיםהפריציםלפניס

 .סושליאך . ) Pרעפובליר~טהע(דיאהאדזם,) Pכעפוכלי.כעליבשם~קמא~ד'
עמשיהם,אתבהלויאההסאיןשיקדיעצתאתע,להפריתמניהם ,ם~,צרפת

~וביכחרשכירבראיתםבקס,סחשנותוחישבוההםהםגני/iנאףבםחרהגןועל
חדשותוסודיתלעיור ~ס~יטיבער,ר~ניידהיין,בנפית-רכיתמלחרסתהתעירדן

ראשיכיאחדיתם,היתהורמהכררכיהםהצליחןלאכיאפםיכלי~ז,ריז 1בפ~
נפשם'אתלהצילסצרפתויכוסיוירנזיr:וזבןידכעיי)(לעדרי·ראלליןהמורדים

ומתיסכיהרמרדיםסבדיריורביספניהם,עלהסעופףהסשפטביתרחבסלרפו
(זרה,ארץאלשייסיםזכנותיזוגלופשעםבידזqלוויאוהאסודיםבכית~דםיידם
רהיחהשםש,לעיני ד~.\ק~ר ...מעשהמעשיתהזאציאליסטיסחדיןאזמבי

עלכצרפתחדשיםיייעצים ·חמןקקיםלכרחריד Aרבהבעי I'כמעשיתם,בחמךש
לבחורהעםלבותאתלהטותושונותרביתחתבולות ~ל?-י:והעם,כניר.עיתריבפי

רי.~ההםהאנשיםבעזרתכיויקייכמחשובתיהם,חמשכןתםאשרשייםםאנשי
ידסתהילארחוגהכיעדירםומזרמתאתסעטמעטלרפיקיצליוחיסישלריהעם

אתהפיורהיעדובכיתהיושביםהעםשדיךאנפשם-.~ן.תהכאשררוחםזנ

 .רםו:זםחאתעםשןתיידהםחאורוביוישכערםתס, 'ההם,ןליכרןסם I'העריםתםשבות
רייהנ
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עודיוסיפייבי,הר'llנםנתיאתההיאעת,ב;:ונבילו Dגלעשית,:יסראשרחרכה
סשטריהכלונמוטרפ~ Yממשלתדרי Qיר Q.נהיס Yהח@הרוביתבעליספרילהדפים

 ~ 11ר~ : ~~כלעידירפיףלנלהנעדבעלאז Tגדר~רביסגרריסועידיהנהנותיה,
נפשסבג~יתאשררתפ Y~םואלס •כבראשונהםמקיסהרלהרעישה:רארץלהרניז
~ e יI סארהתלונניהרריר, 'רוחl ~כדבריםערשתסעלהיעדביתשריעל ~נ~ר

 >נאאפילי~י .ההס,iךשריםעלגדילקצףריהיירסיתס,ו:זפשםסהםלחסיםהאלה
 'יימצאהעס,ננילביתאתהיעדזזזריר!~ע.ים~כיויתברנוראהצרפתיא fQ1 iעלא

rat חםשכיתתסידחשבחיאכילאור,לבוםחש~יתאתלהיציארצין _עה~i:י Q כ
נ'אפא~הקיםר;קסתאלכרנוכצרפת,לבדןשרררלהיותו:כזדויה rJוiכעוזאתאייי
הנצ~יםהועדביתשריספגי;ראאך .Iףו~ףבכל ,עליי~ת if:רלכבתחלהר;דייעאז

בהשתערןעתהדיחס,תשרוםפןקירתםבהם .הד~קים;;עםרכלבדרךלשטנהלי
 trסכקהו~אשרדת,יאנהאתמצאעתהבהס,אפםוחרהשדיהסעלהעםלכ

וננידיה,םשריהםולבהצבאאנשילבאתנות pלסעשהואשיתתפיד-ןתהי
כללמלאותליבטיחםהרוחאנשיחכהניס~ר 1jאתאהבחבחבלויראמשךנם

ולעירךלהעירג;קל.לlליכובעיזרין-יאחרי'לימינרג.::ה~ןיעסריאםסשאליתי
 ~הנדיליתכלעלר~רןנאפאלעאזהקירסאלאהבהצרפתךגשי _המיובלכית

כאלהימזמיתבנכלים •הסלוכהכםאעלבשבתןיעשהאשרוהנפלאןת
לאהנה'בר:יבקיהצבאו;ושריהםלםחהאנשי~יחפצן,~ר,דז ~~להניע,צוריח

~~ים QiJךהראשיםהכהניםגם, 1 ~ 'אשרככלןלעשותקידתן eאתיר Pלשנ~.תס~ר~
~שיגאשרככלטיבותלסענןלעש:הז i ו;:ייעסדןאלין~פפחיכרתם Qננייכל

לעשית iנאפאלעאהקירסר~נרילאשרהנדילותכלאתוכררהארץנ!םרנלידם,
בקדם,ההםהנפלאים;גיסיםאתךש ij7תאיהויתאויסלכרתן,יסיב~שךעפהם

 iבאפאלעאכםא~רדסאללהניעישרהלה Qסהנשיאב~פאלעאזל~~יליסלל" Jיככ
לבקשכרוחןגכהללאסעשהר,אתהנשיאעשה~זר~ז~לאם,אסנדידי-.הגדיל

חןיאןשנתאבראשןנהלחכיוכחיסאמציבכלו::זבדאךבצרפת,הכסלןהאתלי
לרגלין,דיס iJההיאהסשרהאתישים jכןאהריהיסיס,כלז;ןרמטלכלילפעדה
העם~ד lביתושרי .-הכלןהםאםכרדם Qאלייגיעייביאיגני-חובסמה

ונועציהסיעצהבכיתיחדגקהל,רעהן,אתאיש'ותםעשקיםבר.עותיהםה~;גים
יסייפן Pיאשרארחי iנאפאלעא ,~~;אסתהנשיאית~כת pאתלקריעיחדויכ

םזםיתיאתחמשביתיןא-תידעידם.כיפקידתן,~נדתארבעה Tונ:ו?וינפשרתי
ואז Pלרפ,יליאיז iנאפאלעאאי.ל~סצאןאו-כצרפתלבדישליםלהיותלככן

לבלהתאמץדברראש •רכיסיסיםזהלבביבתסריהמרתןצצתהרבהסזסתו
באפאלעאזעשהכאשיע?שיתעיזכנפשו~ר;:ובנמידן,הנשיאותרת tq י:Zת;תק
בשניבי .בריסערל~רהעשרכשמנה ) 1799ט"תקכת"א(בשנתלfכניםרודו

ושיתאןיפץ'הנדעביתעלבב!זןהשתער ) 1851א II(תרישבתדעצעםכעחלרחש
תאלן ,..,להצבאבאישיסיוישע.בןנןברת "עצה Pיiךתזכיהנשהנועידםעםה

דסםת
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צדפת,זבראיז,גחלךפ.~רראמעבטשרי-סביתאתיד, Pבחרזהנשיארתם'iברת
פ~ריז,ירשביכשמרע.ריהיהשבי'כבירוישריכםבזיקיםארסאשריתםיאת
לאלפיויתגידריבפאם, jעשעיהשיא,הבעשהאשרתארברתעםירעררד i ~,ר

 Iרבקצףשפיכהבחטהרכרחיביתכשוקיםשרירסבאבשייילחרסכיויסדךיאלפים

הדס.הטודדיססערתאתהצבאאבשיים~ I ~ר:סעטיםביסיסאך •מארגדרל
 ,ן~יחוא~ל~יםז:בי t-ודנ~ t::'ijידםותונמיערזריהםנםהפרשעיםוראשירדסהמ,

 Iצהרפתיסכיאתנאפארעאןל~~יף Q ~כואחרי .גזדהארץאלפשעיהםביד

 iבהליכךרלככרהגייבייהגיהרראשרהחרשיםהמשפטיםאתלפניהסיישם
I 

 ~םילליאשנעהוהנהיביהס,·בעיישריסהסטוביםאםפיהםאתיישאלינה, iהס
רישר~םהםטוביסההםההדשיםדמ.שפטיסכלכיאחרפהרדבאןענואישניס

 iנEנאאלעאהקירס~םאשרחסשפטיםע.םבכדבדנשאר~לםכי jיעבעיניח~,
לראשם iא vנאפאלי~~יאת iרי~יבגםהיועצים,ראשעודכחיותונזרתפל~;;יס
 ~ Pתפתחדקיהוההםהרכדיסכלאמנם •שניסעשרעליחס.כשיאיעדהליות

ייקירס 'בבידאתילבחולינהלהםכסאאלשםרדךלביאחזה ,שיא jהל
רן~~ףח~רם ) 1852דעצעכםער 2'ייכ 1iר(רי"אהכאהכשנהכי •דירינאפאלעאז

יס Nהצרע..םקחלזעות'רוכפיעלבצרפרגתןירםי Pסאהכעל?ת Wו
דד.כיתדרונ.יריתידיתמגרתהונעניםהנבשיםהצרפתיםכיואציילהם,שדיחם

אתעליהםלש~םרר!ליצ~ררחם,לארץזבקה'נפש~לעפ~שחהכיעדוהעצוםות
הפישעים~ןזתאלהשכיחנידיעוזאשראישר,םלקי jנאפארעאל~~י

ופרחיביהטהוסיהכלואתצרפתערבריכלאת~~ית i.:Iלכיסינרונבורהוהדמרריס,
 ,הדרז-אהסיןסאלין-,נפשםכלתהנםנכפס'האשרח~ל,םתא 1~באל,הלשיכ

~זריעבצרתפהסליכהכסאעלשיישיה iאפאלעאניקיסהישביהלאה
 . •ןדעתכמןעציתןתעצררסת,כדעזוןמשלה

I ז

. ,. .. 
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ספר,

עולם~סי,;די
;כל~ל

 ,עלוםסיסותבתלממלכותכללעעכרואשרוהתעיםהארסכניורתר,ח
 'זביסילארשבכ"תודלות ~העמשה,ורחשתזררמ,עיםכחהםותתרלרןת

 ,ןחר-דירבכלשם ttאנשיירשאלברלריותלדית~ ,הזההיוסרעז.נשmונאיס
 • Lהיסיםוא.לודע 'ל,םחכמזבהשזכר'רהביטמיבעונסההכשלהוותלדית

מאמ'י
\ 

העתיםיודעיוהסופריםרתמזםחנמידי

ייילע

 •שרלמאןקלמן

 'חמישיחלק

ווילנא
ראםוהאחיםהאלטנהוחרצז~ןתכדפוס

pי rhליטתרשכת

, PE EMEll: OJIAM1> m1,זI; 
• aJl HCToplJ1. ToM'b Y זnBceo0 

~ eUCRaro BBJJ,aHiJl 1876 rOAa גC'h BlI 
• ynuaJrh ש• 'b K גCocTaBB 

• 1879 
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• J 

 • 1870ער 1836ובשבתצרפת

1 

 •~בדלונ;ח.סבורג \tבטסרב~פ~לע~ול~~י

יה~רטענזיתה~לל~נרמלךלודוויגבובג~נ~פ~טנאפאלעאויואי .§ • 1
נ~פאלעאןהקירסמשפתחבניכלעםצרפתמארץ:ךרחם ,}*ב~ר~נ~ה

כראציתכ~ד~עריהישביס,.ה iשמככןקטןנערעודבהייתיודוי
יתיח~תרנצחואבדיא~רזנ~דונודוימיבכלאך •רביסימיםנרכיות

העילההמםלהתאלפבירל~ות'ישיניתרבתותחבילותמחבגלחדלרלא
היאכי •מלכורגיכבודכסא ~~ולרשתבצרתפדודו ~;ל~ ~~כ~י

דודן lנאפאלעאהקיכרהניחאשרהי~;ש~סרפפיעלכילמשפט~שכ
פיליפלודיויגבחשבtביעלמשפתחו,בנימכלהירישהמשפטלו ,אווין
לתחקחנימאמציבכלייתאמזמלכותי,רתככגיזלבעיניןצרתפסיר
הצרפתיםכילונר1.ידע 1836ובשנת •היאלורקאשרהמלוכהאתטידו
 ,במלכותראשינחהיושביםישריו~;יריעלההיאהמלךעלבאחליחם ~נ~ג~

עליו~חהכינ~רמם iנאפאלעא~י iלם Wאת 1י~בד lיר~ 'pיןזהןועותט
יםד ,הפלאיתיםיאתלtזדשירול~לוישה~אורהקירסדידידוח

לוובהנדע •עליהםהקירסכמלוךאזהיןאשרוההידוהנצחזונורה
יצחלאיליו~רתמורתויבנןבחואתל(םותרציותעאזמצאואתנו

כסאעלולהתנשאהמלוכהמככאפיליפלודוויגאתלהי~ידבירןפ!iצו
ספקידירביםואהניםלוונהיית •הירישהמשפטפי 'עלהקיסרוודן

ראשיחהיתה iכעיטםראסכירב,כסנצראשרהגדוריםושריהחיליס
דרכר

~י~טש~בעייכו'ר , jוו.אשןנאפארעאוהקיסר~!ייכאנאםארטלויוייג )*

) Ajaccio ( ה~רטענז;ההמפוארהוג.כירהאשתר • 1846בשתנוימת 1178ככשת

יייחאוש , 1ור,אשןנא!(אלעאהקיסראזותיאזעIכינחהקיסריתכתהיתח Iב~;;ארנ~ח

 •יאשהב~אלעאזלןיקחחכרטפכאהארנאה~גענעואר tד;"או
: T ד

, 1 ' • 

 ,.;.ז
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 t'ב ,,_י. 1 ,תפאסשםולהופיעההיאעהידאלפעמיןלהריםדדכי

נאשילנדתאת 1:טמרדןואבשיכריתובעיילההםוהשדזםהפקידים
לולקחאשד ,~ל~םפיליפלוריייגאתלעזובזייהםתתחאשרהחיל
הקיכדא.ו:ייבזזtלידםולתת ,משפטוכליצדקבליהמלוכה'גזראת
ה~בדר?מתיעללהרכיבם;גי~ינוונבורהבזיועזאשר iוהבעף~ז :rnז

אף , jtנאפאלע}~י 1לס l :כן •הנדולדודועשחאשדככלורה.ורןרגצח
רחנוכםכטר~סבןרנבשעריפתאם?הר;ריעיכי ,ריקם~בtחלאס!תז.כר

 !וכאיש(~דטילעריע),הכגדיםנשJלבעלירח,ילאניש.כלבותו:'רשיח'ר
-{ t ל~זרעולהיותויתכמרןר;לו,ונחתהתאכפוח~ריםחדi1 ולריםj ךזשלי

נגיהיהאשדןןאאראלהשדאד •וכלחמותיךאתללחרםמבנדנפשם
 ~.נאמנתודוחיסטדאס;~נ'במבצרהצןבאיםהחילצבאות,עלרמצוה

i זעד ,פיליפלןדו;יג~מלדtםשע.דtי!{אנשיעלילותעלפנים-ךרג
יהמודדת i j.זבנילפניזיתכםימת,יידרננקולו,עליהםריתןההם,
ידנ~נתאותםסזעךידום j"!ע.;באובו 1ומלדתם,בראץינונריםבלסכם

םהצרתפיגפלךידלהריסמזמותועושהצרתפמארץזכחרםארשהאישאל
זנצהכשרש PJ;i ,נאפאלעאז~י 1לאתחחילאנשיעזבואשרואדוי
ימשםלקתחפאריזה iוישלחהמשרמעליןוישם iבםלירר~ריםתאנידו
יבא-צו Rרב j ~כיבאפאלעאן~י 1להאמיואז •טחאתיוככלהלסד

משפבשערכזה~ויץבן ג~ז:;אז ,ארחתבארץכואתהיהתל~
~ j הצבאי(יגסכעריכטpר)לעשהכןהלא •זדנ,רתבכדורינ~;רהjיה

 ,חןאהוכיבבפשו_ער Wמאשררקמעגנהייםלההעדצ~ג lנאפאלעא
~תלהמ~ג,תמלאכיוישלחצרתפ,גבולאלקררב 'נשבתןרעהועיו
אואוהבירקהבפשגעלפיליפלוררריגהמלךאך •-חרתאארץכ
 Iלכר~רציאב~ץאשרחהואהקיפרי ry ~לקוכועשהלאת,מאכ

לי:י~יכולאאף 'זiמותמשפטעליור:יץלאלמכורת,יכאסלארץל~ 1
זכעייויחוצווקיגקןחולאהםכינאמנהבנרעוח~כא~ימשפט
שה, iPירמ!תז.כואתלעשןוגעודיופיףלבלאך •ג9תוגזומירךביגד
 ~pזשםעליולש~ם l ~!יהצפונית,לאמעריקאלמחמהבאביתאיתי
ועששמנהכואןהיח lנאפאלעאויראיהיזכים,כלמשםינרחיבי
קב,:צאו iנאפאלעאליאיע.םבקושריםהיןארשהאנשיםבם •בשה
 (חמלךכיראואשרהשופטיסכי~לת,שפטים·נחםבןנשחלוא
הקרשעלזכרצולאחרpשרים,ראשנאפאלעאזיואיעימותמשפטליץ

אפכלאשרקמוםהאסוריםנגיתרמשיבוםרקחם,גםומתמשטפ
 fחיפיסכלשםאפוריםהמלך

זכמאעריקא jנאפאיעאלואינרת.אחדותרםשבלתוקפת .§ .?
שבין
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נץראבו fק~וישםלאיירופא~ברבים,~rדur;וז:ייםברוריםיאד'ייvז~יו,
ההיאעלהארץבמושליפניםורעסה:דרה tצרתפממשלתאך •שויליז
מהמושליםנאפאלעאזלוא!וייראתברכם,ל~~תצרתפאריבתאיתרבאשר
יתדןאתויתקעבריטאניהלאץרריברחנפשו,מבקשיבירייסניררהופוההם
בלונרווהתגוררא~רהימים.כלרעהפמחרושאבובטחישבושםלובררוכעיר
וגרעלעמןקותומזמותבות jרעיתהוםעלרחהפדרוחוננרשכיםלברחיה

לרבת,פ'חידלים~גברנםעזבנפשושניתהרהיבולארחוהנצרתפ,-םלותכ
אותןלהושיבהצרתפיםל.בותאתארחיררלמשוךצרתפבארץהפעםעור
נםעשההזהכרברהלא •רורוהקירסנאפאלעאזכסא~רוםי ?iגעל

תאלק,נותהצליחפעםרבכל , 1815ובשנת 1199בשנתהקיםררורו
בפעםכי.אפס-לראשםאל~ףאותו~לל~ב~לרלחסרתהצרפתיםלנות
ב;~סרגליומצעריצערכל~_קלרקבמעשהו,נמרוהיהלאהזאת

הנולדאתהריאהדנ.םכאישרחבונה ]בפלםדוביתממזסותיומזמהכל
ותנחבו'ותלחקןברוברביסאגשים~ה (iנם •ברעהל s ~לבלתמיר~זדפrבר
עשותועדבאומנהלע~דו~לרזu~~רהולךהואאשר,בדרךאליול::ילות~רתמו

 ,הרבDיהאנשיםואת '.''הקירסרודוכסאאת:יל~תלבבומזמות,הקיםויעד
אתנאפאלעאןהקיפרהלבישאשרכבגדיםתפארהגבדי,הלבישהחפ

חזח iו:כויו fנםולעוררלהעיר ,ןח~~ו:,ע.זובימיראשושורמיבבוריו~כאות
ה~אורהקירסי !I ~,בואלהצרתפיםלבבלרבודגבורהאהבהרוחתא

והישישחשב'השרהתברבהצלדתוםאתאתלמלאות •ההואוהנשגב
וב'יזהבדבכסף~ו(~אדנירילתמוך lמ~נטה~ל~-נר~ףנשםהנודע'

ההואהנככרהשר'כי .'חפצולמחיזיען'הגערלוידסחואדשהמחסרוים
 Iהצלתחןניסיומעריציויו,~~~םוכאשיו~חי iבאפאלעאבהקירסמאריכק

לאאזגםהעלענע,סטי~י 7נ,זרהארץאללח tPופלאיםד~לדאחרינם
עהעלענםז:כיאלפעמיויירםיהדר,כבורלי mולאותואלהבהליל
הזהוהשר •ררגזומצענומעטלייחולהבההיאעלההבהאסירתאונחם

מעשהוכלאתכ;~כ~עערירוהשינהאשרככלאחירלבולעזרר~~'נרב
ואנשיו lנאפאלעא'ליאיאוינוסט'רךלחרשברביעי 1840וכשבדג •כצרתפ
 םי~~'"!!ככרפאלהניעההואלרחשובששיצרתפה,לבואקיטןרנאבית

בבדקהממישיתובשעה •בולוניהעיראלווקרבוויסערעהנשםקוב tה
זpלרבנדימדנשיםrדי~אבשיבכברר~ךר 9נצרתפארחטעלרנליףנהציג

ררחמישיםם'ט-דגאיםערמדיםהמקיםואנשי~~ןףו,הקיסרצבאככנרי

סאץואתרהביא jנאפארעאירואי •כחולמיםויהיוחזה tiרזיזילרמאה
לחפשי n.ל wהחיאהנשריאתה~בר,רארךהנוצחרבחינשראנגליה
השמיןנרקיע ם~p.רע~ףויגניהע.זךכנפירפש,והנשראיםוד"יuק,::ילכלו'עני

~ל , '
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תנביהודיערכיומיפתאותנאפארעאזרואיתנןובזההשמש,קרניס~ל

 •-ודהרורההצלחה lJי tשמבאורואורכבשרצרתפ
ררנציםב;דנלייםספריםנאפארעאזליאישלח'ההואמהסקום .§ • 3

יעלפיליפ) '(לודוריגהמלךהליכותעלמרררותייתכיבצרתפאזרחייכל
 ',ולעשרתהכקבידצרתפאתןב[ארהיאיד~צראשרזולתכיפי~ו,משפטי

עליהםומכנידאזרחיהאתעורירחץ,חיאכבראשונההארצותלכל, 'ג;.~
רעל •נפשואותככלרב~פזזהבאוצרואתלמלאותושרניםרביםמסים

 ·ההואהמלךמל~~קץ ..כיהצרפ~יםל;לנלוימודיענאפאלע~~ן)(ליאיהוא · 1 ~
הנרמציםהדכריםאחרי •לארץ~ר Pכורב~זניתמלכיוכסאלפניר,בא

להוצתפיlנ;:דבטיח כו~;:'ז::מרנוטפותרבשתפיסבלשונררתוחפך ,האלה
אתלהישינו:rזשב .כקדםצרתפהצלחתימיאתיוכדשהיאכי

המרומםהקירסדידיבימילההיןאשרצחה 1יע.ז;:ןו~איזכבודהנדנר
ראשונההירשניםהשריםאלשלחארחיםוטפרים •אר,)מלכילכלוהעלירו
ויודיעםוהאציליםהאפרתיססריםיבניהמדינותשריכליאלנמלכרת

 ד~~ע~בצרתפרעגירוכג)(פר~רייז~רישעשעה ,ממשל~~יםהואכי
יחיןפיהסעלאשרומשפיטםחקיםלתתומחוקקיוחעםראשייתאספו

שעתבממלשתוהראשוןהראש •בארץמ~שריםויהירנעםחייהצרתפים
 ,בצרפתהסז,ניםרבאזחיחאשרטהיער,חמשכיל'השררחיה ,ההיא
חמt:זרש~ל.דאת jנאפאלעאלואישרטבימראשי 'היחכןארחיואשר

 'רח.ילאנשיגדרדיעל~באלשריח~יםפ~י~להגענער~לואתקל~זעל
בכלאשרוהפקידיםהשר~םלכלשלחו:ל~ר •ובנרתיהבפאריזהצובאים
החדשיlבהסרדיםאלידםיתנבוולאפיהואתימר~אםכיצרפתמדינרת
חלקכלזלחםיחיהולאמשאתםאותםידיח ,לפני;~בותןהואאשר

לאהזאתבפעםנםכיאפס'יי.המדינהופקידית~רה ?t ז::במשפטיובחלה
אנשיאםאףכיתושיה,עשרלאיידיוז:~םדתאנאפאלעאזלואייק ?Eח

משמעתןאלוס~ר ן~ז;;ויזכעדולד tרתתחבארבקבציבבוליכיהאשרהחיל
גמ ,מספר~יהיןהםכימאומה,עשהלאזאתבכל , ~י~.יאשרלכל
כאשרנפשןף,ךr.דאהבהאותות iלרןזדראוראגכורהרוחעליהםנחהלא

אבשיכימואתעידירעה .מלכותןביטיהקיסרנכילבאות l;,~ניםחראן
עליןעירי'צפואךלן,שמעוילאאבולא ,ה~?סעלחזiפקריםהחיל
ניד,ולהסגירןבכפםאותולתפושהתאמצןבןאפםובדרוות Iגדילקצף
ההצלחהבובנדחהואתבפעםנםכי iנאפאלעאלראיידעאז' •חמלך

ממקוםויברח ,~חפור 7iכלז:ז~לטוימהר Iרמיהכקשתוןובהפכה
~~ f נדt עריוהמוככההנדילההאניהאללתחורקטבהבאניהחים.~רר
האניהאתעודהשיננטרםהשלניהןהמלךררדפיאך •רגלותסוטלתע

ותירחטאנברכפריםשםלקתרפ:~ךיזחויובילזהייד 'בחזקויתפשוהרהגדולה
טר



7 

היושהםרךכי ,הםותמיד~מרטהןאתכ~עסנםאך •ןשופטיוחסרךסיד
שעסורא ,ההיאכפ.םענםמותסשפטעליולייוץאכהלאפיליפלודוויג
אישאתשנית n ;ש~לבלכוויאיצוהסריצוהןרירעציןאשרשריולעצת
עליךךלש~םחייריטיכלהאסוריםכביתואתןלהושיב ה~~רק ,סיד~רזני
בכית ~~ורJ;וץועוזרין,חכריועלגם •הפעםעידיברחלכלמשרמ

האסיריםכיתרום.לרעבודתשםיעבדולאאךשנה,ושתיםעשריםהאפורים

 •עוו l ' יר.~~
מעהשתאתשכיצרתפ_עם~רדםמבנישלמיםוכורביםרהכה §. 4 •

ביריתקלסו ,תתערעיםלמעשהוכולוניהנםטר~םבררגנאפאלעאוליאי
היאאך •לאררלהוציאה 'יוכלבלם!המהחושבופוחזלבלכמהרויתנרהו
 ,לאאףכ'ירעלבביובחכתמ' ,הםראןמאשרהרבהירתלרארתהיטיב
אלור Mלבירו&כולציירצחסרףסוףהבה ,ותשיםאחתפעםדרכיויחילר
הצרתפיפלנרתאתהרעישלאאםכיהואברירודבר •הסליכהכפא

האסרריםבביתישבלאי~ם ,וכרלוניהבםטר~סבורנעשהאשרכהסעשים
 ,~ימיםכלאותוזדכ Tלאואיש ,מלככמתנשכחהיהאז ,אתדית~~ים
לנפין ~כ~םת,רק ,לוגליהם'עלירהשרתנואשרירןו,לאותההםהמעשיםורק
לע~לדתייעפילקרמסיותהלךיריהם 'עלורק ,חפצוחםוזאלהדרךתא
היהאשרארחיכי •למליך~צאהאפוריםרכמ'ת .,בצרתפהמליכהכפא
לדניחהצליחה~ם"ם Wבהנלרא '(שלזזס)ה~רנמתוךאחדותשניס~ל~א
 ,העישים 'רב,וניםכאחדבבכדיםהתפחשכי :הזאתרת,נחולהפיעלכממי

לא ~',והשורמיםשכמו,עלגדולהקורהויעמיס ,ההואבססנרלמאכה
המטרה,חזכצרלצאתויתנוהוהמראכהמעושיאחדהואכיייאמינוהכירוהי

עלהרמשםכבתחלה,בלונדיווישבאנגליהלארץשניתויברח רה?,,אז
 'דוכיברמוצתנפסרכאשר'בצרתפ,המליכהכסא~וםי 'p ~עלכואחרי
 ,ההואב~גרןזרמאיש,תאפיליפלרדורינחרשיבאשרוכתע •הוהחרפס

וכ.רסכותועטרתתא 'יצרוביטיםיסירההואהאסירכילבועלעלהיא
\ 

ןעלייו.~ש.כרורוהקירסנכודכסאיכיומשואותיוועללראץ W:יככודי
ליאיירא':תא'רלאחלסךעודרבאכילאבאןמאות:' •הודותפארתנוזכבאון

 וP-tי 1840וה.יא :בשבהערדכיון,אבדרך,לשטולןיתיצבפונאפארעאו
לנpייוכ.ירהלפראיז:,לעענעונסטנאפאלעאזהקירסעצמרתאתולביא

 'יזוכןפויירחעלסעלהולאם, Wסאבשיהננרויםרבקיבסברחואות
כיnברקתםארחייו~~חחנlצרירשר~חירלכוהקירס 'האתברצהתפים

 Oחביחיאשריהרן,רוהבצחהנבירהיטיהפלאות,יזכיאתלהםיrדדשיייא
'ייברא 1840דעצענםרעדחלשייםערשןבחמשה •-הנדולרודוהקירס
 'ככנהtrםו ,ןלסיהדרתהידרניבפאריזבעשריה;אןרהקירסצקרפת

 "י"



-זג-
 ,הזההנכשב jוזן,וותבפארתלחזות~דריםמכל~ר.י.נzםורבבותהעיר,

העריםכסלזידוהקיסר,רגל Mתלפנארתעשיאשרהחילנבורייכל
הקי-פ~דןתא ~םiב~ l 'קרםכביסיהנשקובכליהשרוגבגדי·לp:פשים.

סילגאנשיכלגם. ,.חיהקירסנעידכםלנiEיםהריסמיתכבודבירתא
כרבד .לתתרפרא·הארוןתא ~lבנ;t~ ,יהרפש\םים 71לר ,פיליפלודוויג,
~םלצתפרויעשעזהרריעל:ךעמירםאשרהרמומםהקירסועצמותייPז.ן~

י rhא;רבביתויריעיהעירברחובהארוובנסועויהי •רת f.ילאפתארת
 ,והסוללותהמ~רותשירמא,רועימורתויחתכליוכל Iה~ירם.:יורי R :וקוות

להחי.אנשי Iוכל.המגדלים,תזכיעפות iוא~~נרעש i~ל~לרפועמוניםיכל
ץהארע-Pבז:י~החצוצרותורעםף~ים jהמולתלקולגדולהתרועהרר.יעו

 ,ושליטיבמלןלכל 1כנעשהלאאשרכוהגדוליבכבוד •לfוי~לצ~ועסודיה
ם.קבריהיכמבדרהגכירים,קני t-?רי 'pשםמקיםאלהקיוסעצמית ~א~~ה
חכרכ 1לא:~~להצרתפיםכיאף.יהנה •- ~ I ~זהכבירים ל,~מצא

 iדי(י ,הקירסעםעשהאשרוהאתמהסחדעלמלכםפיליפמלודורינ ·יתידה
אלכייב~רק .סים,שליכורבים~טפוזאתבכל ,תמים'בלכאותו'יונכור'

 •העלענעטיבסמניתרוממקיםהקיסרעצסותתאבכייגיזוהמלךעשהטיב
וככוכביריו fר~שבעליהצרתפיםכיבסישורהוכיחולתעיםבינהיודעי
 ,הקירסעשהאשרהנפלאיתוגבורותתאעיניהםבנדיזqי~ 1ישובו iהדפיי
ל-p ::יאו ,להצרתפיםהנחילאשרוההודוה~צחורתופארתהנרלהותא

רואכיכאדיריפהאדיררונל 1 ~~?כמוהואשרכעיניהם,פיליפלודוויגילם.ך
תשויrןםז:Iרז?י~םפניהםגנד'זאת~~שד-tיםכהקירם,משכיליסגכירים
רניהקססשפrתא'יתאישאונאפאלעאזלואיאתלראשםלרר.כיבההזע
ש~תםלהפיל~יז:נינורהווגבאיירופאבתסיעללהרכיבסבידו iעאשר
י~י j;בדרכיטעםט~בויודעי •-הקירסעשהאשרככלהעמיםכללע

ולנאפאלעאהיהעולםולתפארתלכבודכידכריאשרתאח,יftביכ~הונשגכ
י~םפר~פעטעתאבעיןעיןרא~.י\לד~דררותיכוהעלענעבסיט~שאךאם

iJ ~~יד.בתרגתךר~סלעיאלרבזלברתוקותלת~ק יWP 1 ~?~ייP-t? ~יר, 
 ~מ~ i \ , )*ייםייםילכיכליותין~לך;ן,הביראהעצ~ןהיא \iוrזרי
 •-הזההמותפלאישלrוציבאבודרושי.כם Qכלידתיכללאכזה~כרד
חריאלכסנדעירוסימי '~ 1-ע~התברססהאשררגדילאלכנסדרקובצמתב
יועודנלאעקבןתיהגםכיעדהיסיםתוכרבה 9לשהיתההדקם,עיר י~~

אך

שהאאתבסרתיהקוכןיעאמעטרםרץהנעהגבןןיכיאטךהקרמובישמל ).

ןדבי ,האדםאיהתיאייר.!ץרהאארייירייההשמיםאלהיכאוצרהספינההושויPי

tאכירחההזזqיצעאיסpועיי(גהייהיףיעקיק-וירויסיעיראכןזרנרתוקותוירתה( 

 •-יאההףיהעאיתיכארשראיארחוםייוםרnח.רשכבדןכי ,היסיםכל .ירככתאכאי



-י~-
~סיטאםכיל::יסןט~כלהלאהעלענעבסטי iנאפאלעאקרבסצתנאך

ישנו •-האדםפנשעלונפלאהעוההיתהופעולתה:סים,בלבדייים
• '1 : 

שםתקשבנההשומעאוניאשרט~ציטוס,יארס ,הארץצדת R ~אחררקםם

החואוחכוקוםהוההשמש •ז'םבמצולותערבלתעבצללוהשמשקולצליל
כיהדרבטיבולא-העלענעוסט' iך.tכננאפאלעא;הלאהצרתפיםכעיני
וובבעאבירידיז;ןנ:יר~אשרמהסקוםארםביריההואגבוריםסיתפדקת

 ."הארםבביבלבותכנודורעיוניפלארגשיעיררבנודי,לבעבור iסשכלםקיס

תנותפפמני~זכדולאן~גלאאשרצרתפזנלךפיליפולודוויג §. 5 •
פמניךר~ז~וכדבנפש~,ואויביוהעזיםםשrיתפוובניבאפאלעאזלואיוי

פניוסנתמצרתפארץרבחיבכלהנרפציםוהשינותהרבותהפלגותכעלי
i תלתרורלםmר~~מלכיתוכסאחרתסרJQ ס,כלםויורת •לארץאיתו

.~צראשרוקזtס~ניםצי~לים tcובשםהנויעיםהרבחותבעליפמנינ:א
עולםוהליכרתהסלוכההליכותאתת iל~~אהירםכלדערקלבם ·חםשבות

(דיאהנדילח ה?~~מ Iדבכיעלבילדוההוהרעותהחרבות •משרשיחם
בארצותנםשרשיהג:יה fן::דבצרתפותותללחאשררעוו~ל~צי~ו)רגזtסע
הארפתיסייצבבןתלr:ופתההיא:היתהההפכהררכיראשיתכי •איחות
צוארימעל;ו~ה~נ~תו~לדרrף, ,האדמהעיבדי"מהאדכיםהנכסיםבעלי
לאכיעד;ארץיושבילכל' '~~~יאחדומשפטאתחקה Qהעם,ריתבני
אשרהשכזההלוטבה •-דללפניושועאננרלפביארפתינרנעודיהי

• l' l' • ז-

 ,דס ?jוממאומשפטורצוציצדקעשוקיךךדתג ,ק.ץאיוהעםענייאזשחסו
 •רגעעדיושומחםסרקיבהיתהם Nך~אך •צרתפנבולכלתאיפה .iPך
::דרחשןד~ד,~רישתיאלשבהאכרהה~כה,ססערתארץ~טק. ijדכי

וכלסמרוואלהסורחמלאכתם,בתיאלעבויהלמאתכעליבוכלוהמבסר
~ד f ו:::והעשרiןךבהשלוםולרנליקדם,כביסיידומשלחאלואישאיש
תבבי(לוקסוס)הערףרח ,?iןחתעניגיםשפתעגםרפציבראץ~רץאשר

נגלתהאןהאכרים,ימלוניתהעםרכתבביב~הליגםהעםיעשיריחנדיביס
 .הישניסהסדריםכלתאהפכהאשרההיאהנדולחחחפכהרתעתפאם

חא~ום •קד~חקדםמיסי Tתנלז;ז;ןנעליהםאשרהעתיקיםוהתקיס
 ,לבניחםובניהם ,לבניהםשדותיהם:~iךזדתאתי Iזכל,מאדוניהםהפתשים

קטנהשדותיהם~~דתועצוםרבחשדותנעליממפרהיהבארץ~דכיויחי
קם ryלרםנלהםולהביאביתםבניואתאותםלכלכלהארץיכלהולאמאד
חליותדגדילותבעריםולביאיכדפיהםשדותי,הם"זת.לעזובנלחציכיעד
רעדבהיותסתבמחלהורמרעחיהונורלם(ט~נל~חנדע)יוםשכירישם

נחםויענדולב~נדיבהיותםגסחארפתיםכי •לחארפתיסעןלםעבדי
מאחבתרתעםנתעעליהםלףמלהעיניהם~ש~נרח,ובשבטברפך

בצעם
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בלחםאותם~הלירעניובתע :נמצארפיםןהמםהםכפסםכי , ם.ע~~
 I1למשכבב~פ'םכא'ה,~אמניםעבדיםלהםזיסחרונרע.:למותןלבל,ושמלה,

 11ידאםולענודתם,לאיתנםישובולבענורה'רפראוסמירופאיםלהםהניאו

 , iו 7 י::ולפעמיםוונחיהם,אחריםלהםקבו ,גכי;zזס t?'iבסדסיהםהינההדנד

יס-ttהחפ·האכריםאך •ביתכליולקנותכתיםלהםלבכרת,כסףנםארתם
שכירלעיחמולמיכ-י •אלהכלחסדוהנדולותבעדיםכשכד~בלחם.ארש

עליזלחמילמי ,לחמור bג~חעבודהמלאתכימצאלאדאש;בתע'!ום
 lייא' !'~רערשעל .בנפלו ·לו,ל~לוםלשאוליסודמיאו ?'לחםיעהולמשב

:נ~~ירכוכ ,רפירקהלא 1"זיעלה Iרפאותונעדלהרופאלזpרםמשגתידר
להעשיריםאיוכר.;זהוזו'תהשורכ,ספץ 'כפירקזאתונם ,שכרויזקלם
ירr.יותהאדכיםלאציאשדסייסכיאלהכלעלונוסף •יוםשכירי~ם

 ·במרהס.'הלאב.ניכיהאופתים,ככ,המדינהתררתמובלמסל~לםעליהם
n כסףלקחואשרהאכריםגורלחיהמהםעידדע •המהגםואזרחיםדריס" I 

לתקופתכי ,ובשדהבנית ם?-~סאתלrזיטיבהעשיריםמידובמדביתבנןש
נשךהנושכיםים 1לכ~ללהשאשר,וכלותיהםושדבתיהם ~ב.ס{אחדות,ניס
 :האבריםגמורלגסופררעעוראך •זp~.יtיסעור fרקויתמלטו ,סמלהבאין
 ·ר:תדשיםהjכ1}יספיעלכי •כועיסהיושביו;כהמלאכהבלעיגןרלה .l'חההם
המר'נהלאוצרמםשלםבליעבודהזנלאכתכללעבודאישבלידלאלהיתה
ליוםמיום 'ורבהמלאכ~'''חלורבעלימסרפ Iחלד' jכרעלידו,מלאכתבער
והעשירים ,:.rר~דמנו ?:j ;לגלמלאתכומחיראתהווילאחררכלרעירעירנבל
 .ערדהוסיפו(פ~וניק~נטען)המעשהרתשתלכללהסגררליסתביםארש

מאדעמטהיהחעבייםהמלאכהבעלישרככיערהמחיר,אתלהוריר
 ·מאדלחסצר I'כיובאותם •ביתםאנשיורענוןרעבונםלשבורהשפיקולא

 ·העבידות Mאאלאותםלס~iכהנרוליםהמלאכהבתינעליאלדתחננו
היילראשיחםאותםרייביבואשרהחםהחדשיםוהאדוניםמלאכתם,בנתי

 "מאדזטקמחירבערייום;ילהויעבידוםבהםויתערמולבוקשי'גאיונים
בערכםאנשיםעליהם~טלראשרכלתאלסבולשכמםחט~ _חחםוהנשרכים
ובלב ,המדינההליכותבכלעליהםיתריולהםאיואשרכמוחםואזרחים

כסףלאגורתלהםווהשתחותמרברותיהםלשתאכלחצו~עכרדכ~ב~נשר
כאלהרבותיעירהאהלהרעות •אדוניהםאלרמוריסכעבריםלחםותפ
בביצואריעללעיהשתרגו ,לאתחאתחאותולספורהמקוםוד,לאארש
מעלהלעלותהאזרחיםיפפןאשדיכלההם,רעהביסיבצרפתהעס ·רלת

לרדתהמלאכהובעליהארביםיפסובווההצלחה,ר rpזזערמומי I'ג~עלמעלה
הקיהפכיעדדתעטפהוככפןר qבחונפשםסע~ימררתכבשפלטח.ממטה

איןןשומע Iלזעקתtנמקיםחיהלאאךצרתפ,ארץרחביכלאתזעםתק
זהחוכועלזהיהמ :שאלהסעמיקילנבשיאביכלדעתיידעיב' .להם

שפכו

I 
'i 

", 
, 
, 

, 

I 

I . 

.1 



--11 --

משפטתאלאורהר;ביאואשרעדאדסדמיכלחינהריהצרתפיסשפם
תאבזההיטינילאאםגלייכהייט)אינד(פרייהייtפהזכיותושוייחפiוש
ם mכ,ע~עודאךהאדמה,רעובדיעבירהמלאכתבעליהעםרותסצב

תאוחפלרתבתיסאתההפכהבעלילקחוזאתהלבעבורדםנראשנרה
אתמהאפרתיםוסעשרות'הם,תרומותיהםאתמהנחניםכפסם,תנואות

ולכו:אותהאזרחיםבתיכבודאתבזהלהרביתרק ,~אביתיהםנלתות~זות
ייקורנזtכ9אשרהמלאכהובעליוהאכריסיקר,חוןוכלזהבאוצרותיהםאת
ונפשםלעבריםיתמכריהם,הםהארץ":,כל:שקעבורתםפיועלהאזרחיםחיי

רייעישהאשרהיסיםכלכיאפס •- !'תתמוגגועכרותןבשפלותכרעה
 ,~ו~~ו~הועלילותיהגבורותיהברעםאיירופאאפסיכלא~~;ר~להההפכה

רחוקיס םי?,!ראייארץ ~ו~2זנאפאלעאןהקיסרהרגיזאשרהימיסכלנם
לכככמוהונשמעוולארנאולאאשרנצחונותירועזוזמלחמותיוכסערות

לערקנשואותונפשותיהםנטייותהצרתפיםעיניהיו ,הגויסובכלץהאר
וקיסרם~ם rבניrיפליאובהםאשרההסהרחוקיסוהאייםהארציתקצות
אללבס~םילא ,ההןוהנפלאותהנרולותאתלעשיתבראשםהברעץהנבור

לוכהםנחשבובמהכי(חבאו,תלונותיהםרברירקילההסהמתאוננים
די~רשכוריהגאוהעליזיהנבוריםאין ?e~כתאשרארחיאךזתלונותיהם
אלשבוהטלרסתרעהאלנחרילהחללחרבאספה Jאשרארתיהנצחון,

עיניוlבריפקחוי~זס~דrז:ים~י:ןהשכוריםהקיצןאשראדהי ,כבראשונה~נד

מצאחאשרהנרולהוייעחננלתהאזחייהם,וארחותהאזרחיםדרכיעל
יהתעוררעמטומעט ,והעצומיםהרבים'המלאכהבעליואתהאכריסתא

יר~מערפלהקים-,הארםבכיזכברת~חכ 9אתיתקןיבחכמיאנשים
נדיביםעםהוושיכסהמלאכה,בעליונייאבאתמאשפותולדיייסהאכרים

 \ הג~~~זכ~כ.ההארץמשפטכפיהארץע.םי?וםיובכבירכסא"הכחילם
שלמיסוכןרבםיהתאספוהיסיס.וברבותדללפנישו:;~כרילארגדול~ו
משפטלהיציאפליליהולעשרתעצותיאלהבצרתפעסרירע'רעירנכל
נםההםובאנשיביןותערבוולארחונהלאור,הזכיותושוייהעםריות
 .גמני_נפלההםעולהובבילבונעיי •עליהםידםב;;ו~זי:לזה 1lיבנילב~ד.י
צנ.!האיוכיא?ר;זרההאתחהפלנה :פלנותלשנריויהיוברעותיהםהם
ההמלאכבלעיכל~::דג:וtזו::יראםכיהעםעניימצבאתלהריםתחבולה rןא

יכפאישאיששונות 'עבודותלעבודח~ריםאחדכאישבאץרהידשבים
 ,ואישאישלנלכחלקמלק~tיךקענורתםושרכדעתו,ן::ז?שריידכ~

יסיושבךייעותכליסופוהזחובאופוסלקו,ימעםלאולרש:ר~הלאיעשיר
השביהוחפלנה •לית ~צ ~זה ~ל~~בשםובה Iנכהזאתהפלגה •הארץ

ארת~יסבחירתאםכיעולמיםתשיתע דע~~~לאהארםבניכיהחליטה
כפסםוכיהי~שיריםכ'ארצרותנםהכרינה'ואוצרותהארץ,יושבי tיכי

וזהבם
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בליחילאכיעדראישאישלכלכר'גקסלק~חלקילחםאשריכלזזהבם
~!(לתנבשםגקובההזאתהפלנה •ורלשדנ.!וניורש lעשירנין~דוח

לכלל~טנה ם~~(גגיבעביהתיצנןההןדפזתותשתיובערי •חק~מ'~ית
בעבותוהארחיהםנזב'ttוכוהעם:דלתבניוכלפיליפ,לודוויגהמלךחליכות
 •ההםנפ'ט- :ו:..נידתרכתפסניהסלךכסאהתנודרכיעראהבה,

2 

 •נאפ~לע~ןל~~ינשיאותעדפעברוארבירחצרתפ~ןר 9

ז:יקיוועלמלכספיליפלורוןיגעלחיזכיסכלהתאוננוהצרתפים .§ • 5
ו::;זאטיסלבבוז.ןה R:כאשר ) Guizot (ניו~הסגןעלעוךויותרפיהו,~זכשפטי

ואחדערשיםובירם •האזרחיםלטןתבש~להכלתו:ינ~כלמשמועאזנו
במקימיתכיהשמש,לעיניהעםחתמוqצה 184 ()בשתכערנו~ר 5לחרש
בקילויקראןוירעשיויתגעשופאריזבעירהשניםהמיניםהתאספןרבים
ש~ך.לוהאיש !'יייו P ~~זק~ריווכל~זכד 'ה ?-f ~ rרן~הכיז~המגו~.כר :גרןל

נפאריז ~אזהיה ) 1834(בשתכלי~ובעירח~ך?קגגיראשל~ר~נז
 ,ושרירהמלךעלרחבויניפוחעםבבייתקוזכומ"בואשרהיוסאלו-Pב~
נש~קיםל~הרדלסאחריההואדן,בההמוןכיאז,גםבאלאההואהיוםאך

נשםהנודעהז;ירתא ~\tןראשרואחריירעשVו'אוובקולןברוחבות
ביום.אולםתטערהררנהוציאוהלו:םזכנל,חלודוילוכד~;-רפדו;,זכ~רזי,לאיזע

שו\כתלפלנדתויפלג:ןשביתפראיזאזרחידזן,נודדופעברוארש ilלד fוככ'ב
ככדהו~ל~הם ;הע~~ברחצות ) j(נ;:;ריק~דעדיצןרדתחקישמהירותרבידים

האזרחיםצבאותנםנאוקלםרחך,והנה •המלךזניל Jוביניניהםהתלחקה
ולאהעםבניאדוי~זפרהםאך ,חיw?רמהותמאתלהשקיט(נ~צי~נ~לנרttעד)

נשפכורביםדסיםהלסחמה,ר~עוריהרצופיםימים,ושניהמלךחילאתע.זרו
ארחיתהיתהמהיודעומי Iקריהברחובותהתגיללועצומים,ולחליםנחוצות

:J גיז~הסגןאתלחסירהמרך~:ברלוליההואדר.בררגW אתולהבטיחקודתו
נניבעיניוכישרכטובמשטפיהואתהמלוכחהריכותאתגה W ~כיהעם

ויריעו ,המלךנטילעיד~::זלrוםהאורחיםאזחדרוקל"מדייהניצרתפ,
חאדםברות 1את ~גד:; Iהמצורותתאלך,םוכאבירים,ויצחלוששוותררתע

 ,רם P:גlק~יםהיואשרהמקומותכיתאב~גק~רחצוירך,חינות,המחרצית
v ובלפידיםוישועהונהכקולבעירויסרכנו ,ובתביםבח~רותרגדתעלן

הנמהריםלכרתאת ..עי~רי.iכינלכושחמיהישרהטובהמלך •ודגלים
,טקח(ההכישחמולבישר~כלגםלדמזכה,הרפיציםסערתתאוהקים

עויהנביעודיוסיפרלאכיהאמינורתעיםנינהיודעיוכיהבירה,עיר
הוברך'יאאשרארחיאזרחיהרםיורשפיךצרתפתאלדוניזקרנותפחצי

 ת~:-
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 !היתחכו!(אמינזכאשרלאאך •מסנוfיאלואשרככלזכשארותיחסתא

 fומלואוחוםן;ר!?יםוכרגעההוא,השוקפהיםפניעלעברקלריחכי

נוראותותלאותוהתתבלחות iויגרשהרתומוממוח~םשבריזעם;בליורבבות
צהלחהיתהעיר-ךפ~ריואש~ ~~~הבלילה.ה"כי ~~צארץעריכלעל

בשמהנקובהעיררנ;עבחוצותנםוסבבוהמוניםהמוניםiכלכווש~ה,
ftשרטיז,סוtההוארבברהחמנהבראשעברולפידיסונישאיאדוםזרגל• 
ויררשועמרוים,רח,יצוניםיבהענעלה~פקדהסנוחיכללפנייעםנהגויחי
 •העםבני ~ו1ג.~אשרהחגלכבודבהיכל:ההואברותלהעלותהמולהבלוק
הרבההמוואתובראותם ,ל:זrאנשי~באותאזנצבוהחיכללפביאן

חייעלמעטזחו;'ואשרהשנפהtכא,.גקשחוריםפניהםאשרההיא
 , etראועררגלסכףמ!יניסי-?לסזועיה,נרדופמיציםומאיהםהמןל,

 •ולעבורמעליולשטות"יירמיצרםההיכלבתוךלהתרפץאותםנתנולא
ההםהחילאבשינדיךשראלהאדוםהרגלאתהנישאהאיש"גנשאז

הלפיריסנושאיגםעליו,ריכבהשראשרהסוםעלהרגלתאוינוףפ
ויתיצבבבהלדם.וס •הסוספניעללפידיהםאתיהביאויהיליכי'הניפו
 ..עופרודנור~רהההיאההמחסאנשיואישהארחינית,רגליישתיעל ר~~
~הרו ,~~יהנרחפקידיםכיבראותםרזך,ילואנשי •רנלוויפצפץחמיסעל

יטףנשיםגםותנוכםרביםולחליסההמו;,עלכשקםבכליוירעימו
תבוךונוראאיוםארירשאווקםאז •רייחובר~~תעלהלליםהוצעו
 :ורמחנרילהצעקהויצעקיררכיס,בסאהייפיציההוא,דייבההומן

II ה'ן'באr אזרחיםקומו !ודםהחהה !~בחהכצאו~חשבנו !עלינו~ 
והעצומיםהרביםסורואנשיג!םגר~נס 'tלוהאיש • 111למלחמהונקימהקוומ

ויעיררוהעיררחובותבכלויוליכוםועגלותסטותעלהחלליםאתהעמיסו
חלילהכחצותויהי •-אחיהםרםינקחנאתלנקוםהאזרחיםריחאת

בוקלהפעמוניםירעןמהמגדליםרמאשי !נוראורעשומהומהבלההוהנה
הרחבותובש\קים,ברחובותכברקיםרצים~ציםג.:םרבבות-פחריס

רמיעותוהחצוצרותרועשיםר}יL~יםמשתקשקים,הנשקכלימצלצלים,
ומציריתצריחיםימות ?P.tסהירותיריםאלפיםאלפימלהסה,תריעות
 *מלחהמה /joלהעליזהפ~יזנהפכהמהרהוערהעיר,בהיצותומוללות
 •דד.גנהוגיאכתתPלמ"םהארםבביתענוגותומקום

המלוכהשריכלגםהמלך,לבבתארייגיזהזההtירשה~ד .§ , 6
המלךנועץאזלעשות,מהידעוולאtענlרר~ .Jlקהמלןבחיכלא'דזtו

יעלהמלךr.יילעלצבאלשר ) f;ugeaud (ב~זזtחמ~רש~ל"אתלהקיט
זהכי •המורדיםשאיןאתיכניעג!זךבורועהואכי קו:'. l ,יr.זר:האזרחים

מלחתמעראויםטערליץםמלחתם ,ובותבמלחמיתגדולותעשהב~זזtהאיש
ויאערלא
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 ,רפייסועע-יםרt..ייך, ,רוסיאצבאותעלבפעםפנעםרתנרב :זר~רעזפל~'
השרדיםסעריתאתרבותפעמיםהקיסכוא;ריונ.יגנל~נד,פש~ביעו
נרחביהכניעולארחונה Iבפאריזראשיהםהרירסאשרפעםבכלד?סמה
חתבןלןתבחכתמנהםציאיהם~ר.~קים,:?םהערביאים,הקכיריםעמיאתיוגלרה
 IIוהתמוקממיםיקירסא"~רצורותוהמהצריחיםתאולתנוץ,ר"וסגדילית
 Iהנברריריגםעשרלאהזאתבפעםכיפאס •בהם ~,ד:;לרקיהברחצית

 1ה pלt;זורת~םהעליונהעלהיתההתמקרממיםירכי 1-תושיההזההנרעץ

 111אן •חצ~יוחפניאשרובכל 'ויצריוחויריעי 1מלתסחםאנשיתאבסיב

השר .חפםדאהמליץהיפיעת.Eנאםיהנה Iעצותאכדויחיהובליירירופ
המארשאלמאת Mלק,ביעל"כר 1לזן.ך;וכנעםהמלךבהיכל ח:?ז~

יעונעג~רר,המ~רשאלאלאיתה Mלוהצכארש-כת tp ~תא ~ז~ 3
אשזנוקרי,על '-;19עור ~-ןtירסיףיהיאהעםנפשtקנ~אהואב~ז~כי

וןידהואכינרע~רד,השר iכלא',התפקוממיםבלבותהיוקריםהחרוו
 !השרסצאכןארחי •ררחםסערתץת.להשקיטנשמעיםיהיוורבריוהעם

f להנע~עראלהוא,הלאכזכער~רדבםטובאישעורכזנ~חtt ויארמ ,מ~יסיער
שובעוהמלך •שכשעלנ~ז~~כת Qאתזש~םחיאעצתוכיהסלךאל

הגענעראלנםכיער'ער Iוסהולינגרשכיםהעםלבאך •כוויעשלצעתן
 •רממה I ,חסערהתאלהקיםירקצרהיהל~ס~ריסיער

חנרראהסעראת,לחשביחוגבורהעצהאיוכיהמלךכראית .§ • 7
כרתואתסעליומםירהואכיהעםלכלגלויהוריעראשו,עלדrוtגחולל

 Iלעזרלאחיחזה ~;אך •ספאריןררג,tזף~דרואליתוומלכותוו~ורך,

ןומלחמהלעשותעורהוסיפואךר~זדחלולאהתמקוממיםכילהיעיל,"יא
התגעשולפניהם,העיר י,ן~~כלבככשיאשרוארחי Iעיד~זביתר

רת.גלגלורועשים~מיםכגלי •המלךהיכלאתנםללכודברבכותיהם
lזנרנR~יןשרלכלהמלך~בה'אן •חהיכלשעריאלווקובהרוךויקרבו 1נ
 Iהפעםעידהופיערכמיהח'~רוחנה ,ונפעמיםמשוממיםוישבויעכדיל,

המרךאת~עץונכיציםקצריםוכדכרים ,המלךעלדחדלביהיהכי
ידולארעירבהיותונפש .ת~יל~לטלברוחםפעשהויחישחימר"כי

ויכירפו'מרכרומדאגה •מנמרםר~נכלן~~ךמעטעירכיכן,יעשי~
 Iעריהם,ןזדיתכרורי ~ Iרי\ו~ים rfזכבנדייאתהמלךכוכתבאתהNנקןממים

וכניהמ'יכערבק~רךיה~קרבחוברמככיתשתישמריירכמיה~חר
הואהמהיכרויצאויתחמקהאזרחיםאחרכנגדיהתחפשלהמלךביתו,

עייהםחובונתהרמכביתחoיאשרההיאהרחיבערויגיעןמשפחתובביו
דג.יעםעדןוערןיילעוררךקלוידסיטרריריעכרןויסען,תבוכםיישבל

 •תכוכה~ם f ~~ישיסריררייאנשםהנקונהחמלךמצורתאל
לןדיויג

. .1 
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תאיקיפהארץרארפתיהעםראשיכיעורוה Kפיליפלוררריג 1 • 8 •
לןיאתההיררשהמשפטפיעלכיעליהם,למלךמפאריזךדג~ף~רכי

ולדןן,יעץרסרלהתסיקבורבאןבהיכלהעםראשיבהתאסףאךהמליכה,
תאי~~קלרעצתםאתהתטקוםםיםהרפיעיחוה,דגרןלהררכארית

 ,המליכההליכותעלויתוכ:ןחהראשיםישבוארשבעתכי •מחשבתם
 •צרתפ)סלכי(מושב-~~לעריעהיכלת. t'ור~י~יהיכלאתהתמקוממיםלכרי

י,ריםפסריםאוצרבית ,המלךתנביואסףביתחיחר~יtזלבהיכו
השליכוההןהס~לותכלןץת.צירים,דונשיחכמיירימעשיוביםוציררים

אותושרפרנחרץאשרחרבוההמווהחוצה,החלוניתבערהחכקוממים
יל~גר~נפהרפיציםנרוריהתפרצןמשם •יצהלהתריעהבקולבאש

ובבואםטילעריע,היכלאלדגיעםעינוראהבחמילהויתהוללובראשם
הכליםכלאתשברווכילפות,בכשילeפן.ןחיהםכלהלרמההיכלחיריאל \

T • \ .. ',' • 

 Mלסשפאשרירר,גמונותהציוריםאתקרעופניהם,עלהמלךם thאשר

שכיותכלואתהצובאותרמאיתואת ,והכסאותהזt'לחניתאתנ~צ~המלך,
ילארחונהובגליהם,ויךמסוםלרסיסיםהרסילבב,ווכשכיותהחמרה

אשרהמקוםעראיתוויסחבו jהסלעליוישבאשרהכסאאתלקןח,
ב'~םהונרעהעסורלרבגיוירשפוהילפניםה.נ~סטיליעמצייתשםחיה
בסכ~ניגעו iלאיריהם, .ת~התטקוסמיםשלחילאגב;זח.אך •יוליוסעמור

סשפתרבניהניחיאשרסלכיסס~לותובכלפזבכלי ,הrיפץבאבניהזהב,
סגתמהיתהונקחמסלחמהל;ש-ןתרקכילנום,בLז~פזםארחיהםהסלך
אתס;רר~אשראחייםאנש'םועל ,ייםבג~.כ:הלשלוחלאאךפניהם
שפכך,אשרארחי •העםכללעיני ~ך:~~רהכימשפטםרחצוהזההחק

האישקראהמלך,בהיכלואבניםעציםעלחתמםגלהתםקוממים
הודיעואשרארחיוהסלךחניחאשרחסרפדבריאתבאזניהםל~~נם,

ואז ,מלכותוכמסאיררלוראשיערטת~~ידהואכיהעסיםלכלבלויבי
תתנולאואתםלני,מלךאיותעחכינא.ראי :ברנשל~רג~נסקרא
 ••- rבצרתפ(רעופבליק)עםתלט;םמהקים:םיעדעשרתכםעדלכם;ךקי

ויעזבןההם,םהNנקוססיםאתרלפגה~פלגהההיאבתע §. 9 •
היכלאלפעמיהםויריסיהמלך,כליבה'מעשיהםכלאתלבצעאחיהםתא

םםעשיהםלדךפ,יעםתנרכו,יושביםהמיינותושריהעםראשיאשר.נ(רנl~ן
לבםמזשתאתלהוציאעמהםר~יאתלתתעליהם~כפםולהכביר

 Iמלאכהבעלי ,האזרחים א~~~ אנ!:"אנשיןחיהחיאהפלגהבעלי •לאור

חיווזלםדרור,רוחםי'השואפרביםםירונעבנייעורפפרבתיתלמידי
ונ\גךויתפרצו ,ובזלטדתדןמרובה~י t ~ Rירמחיםברחבותניםי~

זבלך jאי II :ריםיככפוישאגןןב~ח~הייתפחונוראירעשבשאוןהחיכל
:h ו
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שעהממשלת ,חדשהלשםזנהיםך 'pו~הרו Q !במלוכהל~םr:זפץאיזלבו,
) e רענירוגנ)יז~ריעש'ר~וו! II לו:ןאשרהאורחיםרכלהאספסוףכלנם~

 • ~~ים rPדריבועוההיכלקירות i-געשכידעגרולרעשבקרלכוקראואליהם
לכה,כמלהשביתמזמההעםראשיעורחשבולאההיאהעתעדיחבה

ז:יפצולאפיליפלודוריגאויב~וגם ~ם 1lממשיתתתריהולהקיםמצרתפ
 1iQ7לאאךהארץ_עםלטובתבצרתפאחריסומשפטיםו:יקיםיתוכירק
 ,הסלךחיכלאתלכדוהאזרחיםכיכראותםאפס •מלכותוכסאאת

המובים ,נרדעילאר~קברתיהסהארץמןכרחוכיתוכביוכלוהמלך
 אג;.~~נםהחנקוממים,אתדייהםמשכוהאזרחיםחילמצכאותהמונים
מקצחיכל~העםהםע,בידינשקםכליאתויםגירורביםהתפרצוהמלך
אזבארץ,ניס Pהירןם P ~כ?!ך~;במדטהממשלההליכזתבהמירח~ציtנ
אתתפנהיהיאשעהלפיממשלהלכונ;התעבאהכיהמהנםהאמינו
 I •(ר~נופןבלי'~עםראשילממשיתהררך

בעתלעשותמהכדתסרוויתמיקיהרשיםישבואשרבעת §. 10 .
ינוראהאיומה'חדשהוהמולה lאד /oקםתפאםוהנה ,כזאתומבוכהמהומח

חדריאת::[חרידנשקכליורעםחהיכל,ז,כבדאלפנימהראשונהועד
רפצהוידוניםמיםוכפרץחמלךמהיכלבאהחרשחה 1~לכי ,ההיכל
הםנוראיםזהאתרפולגהבעלי •העםשרימושבמקוםבודבאןהיכלבתוך
אשרהמלך ז~~?, ה,~ /oל ~ת~מהםרבים •הראשונההפלגהמבעליעוד

חייכיעדעורקיהםך~כסיר::זרז;ןיזבהייוירזח Iהrפילעריעבהיכלזסאי
 I 1~ראשרהשרפה~.כקידיעלז.?ז.קחורר~ i Q;זהםיפנ •טרףמהררינוראים

םרתכנוססחניתותיהםראשירעלחללים,בדמי ~ל~ג~בגדיחם ,רבזמו
:iלי :כאחדדלםקראורעםובקול ,דומההורירור tJא~החיליאבשכרבעי

·אז .! ! Iוהרחימום~?טןם !פחהיושביםהעםראשיאת~זדטןחרע1פבליק'
(רפ~זידענט)הנשיאנם ,תרממנפשםאתלהצילוינוסווימהרוהשריםנמוגו
~וירק Iלומפלט,החישזעולאקםלאהחיאחעתעדאשרם~זע
 •בשללםמקימםעלנשארו ,עםבמםשלתהח~ציrנההםמהשריםמעט

וrדגז.ז~והנמלטיםםיהנסהשריםכפאותעלישכרהעריציםוהתמקוממים
המליץ ,המרוםמוהשר •העםראשיהחמוקקיםםד~קל~לאותפגיהם

כrכזבאמציובכלזימגיו i~עcירגל~מ~רטיונשםהנודעהנעלהוהמשירר
היתהנ,יערההיאהאיוהמחהפכר~בתוךסדריסלעשיתחצליחמיעצותיי

 •תד.רעריבפיעלבצרפת.שעהממ'ז1ורתחדשה,ממשלהלכונוידול~ל
נ~נידהרש :האלחהמ::דלליםהאנשיםהיוההיאר~משלחבעלי

רתווכו , ה~. ?t ~האדירהמליץ , i·ו~לל, 1לעדר , i~רtפי'ל~מ ,איירל'די
 •ט~זעג~ניעיהשר~יעהנורעהמליץ ,~ג~ר~הפסאר

בעלי
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הגרולההיכלאלפעמיהםחוימוהחרשההכזםשלהבעלי §. 11 ,
תרועתלהםחריע~העםרבבי ) tel de Ville ~ H (העיר"בית Iזבשםהנקוב
אךאחריהם"~הרובשקכלייחמושיםחרבחגרריהמוביםוהמונים ,ששון

והתנגשוהרגלכרואשר'עםרבבותשםמצאו ,נרעווערחובאלברגיעם
ובעלמבפשביניעת'רקכי Tערמארגרול rלוכויהי ,ןזכק~רעהואתואיש

 •!רפצסחדז Pאלולהגיעשם~עבוריריםהחרשההממשלהבעלימצאורב
 ,'שםח;באותותחכליץר.בעהםג ,חילאבשישוטטוההואהרחובנבל

ומצוריתבצריחיםמגוריםהיוההואדר,חובנבולעלהנשעניםןהרחומת

הארץ,פביעלדר~זהיומרפיםנ~לות •חרשהומלחמה~רץכלבעריעצור
בליוכהכהבסעובמלחמה,נפצעיםאוומיקריםחלליםטעונות\~טןת
יתרוהמבוכההמהומהעוררבתההעירן,בית IIבתוךכיאפס •חפוגה

התהלוכותכלוהשלב1ים,המררגית Sכ :נרעוועברחובמאשרמארחרבה
אחיהואתואישנשקבושקי-מס~ראיןאנשיםמלאיםהיוהביתחרריונל

מהמלחגדמיצאואשרהאזרחיםכלכי ,רוחםב W:כיכלולאכיערוחצו
ארשךז.ולהעיר~ב1ורההואהביתאלבאובצו I '~ ,הנצחוןבעטרתהנוראה

~זד-'חררמדפים~לםפני ,נצחוו ז~~שכוךיהיו~לם •אליופונים'פיותנ'
 ,~רים b ,הר~יםו~לiנגרמים:,נדללים 9 ~נ~~ים 1' .ומלבושיהםרפה·זע~:גק

 '~ ?i ~הרעימןוורנעיס '" rהךעפובליקיחי n :הפיגהנל,ושואגיםרועשים
• i. 

 •ההואהגרןלההיכלברמחקירבותפעמים$כל f.יהרעםיל I 'דהד ,וי~ה
החייםהמווןעלןחנח,חבחהמונים 'המוניםהתרןצצוההיכלבחצרותגם

המלחמתש,רהעלנפלןאשררביםחלליםכימתים,המיןגםעודניספו
~~ןיםוז;דשכבוחרשיםעורהובאולרגעומרנעחמרים,חמריםםשנערמו

r1 יגבירהעםזרריולהגדילריםrההמוכל •ושרייהמלךעלחמתם,לr 
ו?עיו tP '~~דויתרוצצוחשתובבו ,הרעימו ,התגעשלההואוהאיוסהעצום

.ובעל'ו'עםלממשלתהעזהתשוקתםאתנ:גל~המלוכה,הליכותאתוינאצו
הםעהמוןידיעלאחיהומתאאיש'ככרנפררואשרהחרשההממשלה
 ,«ביתאלרבעמלאדחיבבואם ~ירעןלאוהעיררחובותאתהממלאים
פפהמלאיםהיןחביתחרריכלכי , ם;'~ 1םם 1~קישיסואיפההעיך)',

אחדבאאשרערןמדחישיםמשתאיםעםדיבה :~קרםאפםערפחאר
 . •בול~בתקטוחדרלהםריתןהמשפטביתמפקידי

מעשיהם ~לז.r;בהחרשההממשלהבעליישביההואהקפוכחדר § .... 2 •
בכלפאדונוראהגדילההזבולההיתהכיראף ,צפונןתיחםעלז~תיעצן

ראיהעדי.ע.ר~תלפיאשרר~ןלהחצריתיו,יבכלהעירביתחדדי
זאתככל ,דזכ~רריכללאסודפ ט,ע,:בר 1ויכולהפהאלן(אןיבענצייגעו)

ולעשיתים P ז:rלחוקקחמשבותיהםכיבניודעתו~ךםעצותהעםמולשירחנכךן
מרריסביתח'ה)(ייעי
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בכ~~יפשלמיפ iוכרביםנם •הממשלהבהליכותחדשיםסדרים
להמלשלילעוירהעירביתאלחררולעתים,וביכהידיןדת jילדעיהאפרתיס

 I ,ההםהחדשיםיהמשפטיםהורקיםבדבריזרועםולהייתבמעשיהםההם

להש:יכ~ר~ lוברחיביתקיס lבש :פבביהעיריקפידיהמשפטביתושרז
יכישעהבלארשהחדשההממשלהבידילבואישיעתםקרובהכיהעם

 י~:יה eלעאושזכז.פשלה(רעפ-ובלי)ק,~םראשיממשלת jלכינפpצה
ורשישעיריםצרתפ,בנילכלאחדיםוזנשפטיםאחתז:זקה tונדולקטן

וישבחררוריאורילכוהאזרחיםוכל ,~ק~ודדיםשוע,יס , ~ש~.~~
חןצןתיהובכיהעירברחרבותהזתאהבשירהבהשמעייהי •אחיסשבת
 Iלריצהיהברג'ם,הח~ריתבכלג.ריתעלן Jjג~לרה,תרועההעם ~ע~·~~

אזמגלהאמיז~ם Jfרדמיונםריחכי ,'י~ןמשמחרתוישתובבונ~בירים
יבםב~לאירעוולא ,!רחעליהםההצלחהןשמשאזרםבאכיא~ו
 ·~י f 'יאמותרגתךיראויאשר ,דויוובחירבנקיוז R~לאךתקותםכלכי

 •-יש ~ f ..עקורירקדם,

ת fיQפ~רין;תכהלאפעברראר)כרי(לילההיאהלילהכל §. 13 .
 Iנע;יום,דעליזים"ק,:בלםלאיובחייהיין Iתביכל ,ינילםשזדחיתלעיניה

 Iיאהשמחה ה~~ל~~רע.ע~ךדןוברחובותבשיקים ,לבשמחיזקניםעם
j? ןהעוכר ~רבעמלההואבלילהנו:מליאשרהחדשההממשלהושרי •ץ

ע..ילהובביהארץ,ליושבילהרגיעהצליחיכיהאמיני ,.אניש פ:Jjנבןל
 Jנרקבטרםכי !היתהכןהאמינוכאשרלאאך •:ךכב.!עיריןסיפולא

 !רחכגםפעברןז5רבכ'ד~קרואשרהקירותכלכי-יפלצות.כד:;והודגה
הקרונותהעריםובכלהכפריםבכלקלמהרהנשמעןהחרשההלשממה
(פ~בריק~רבייטער)המלאכהבבתיעבידהמהעיבריםועצרםרבוזןמדזפל~ריז,

 Rאפססו~םגעזעללש~פטען)(געהייסעiכז:ירנ;וגכt?דתr;כהס-?רדתגררל:ךל Rנמ
ועצליםב~ליםוהילכיםבפ~ריותמידהסובביםדשבביםסבכיםרבוערב
~~רקהתשיעיתונשעה •לנםוזדוןבפחזותםלrורניזההעירהבאו~קבצו

כשקכליובידיהםהעירביתתאההםד?~יםל iJ~קאישאלףכשלשים~סננ~'
ובגדיההוא,;:רנבדהמסעלנפיתמנוססיםאדומיםדנליםמשתית,כליזכל
 •אדסרמיםים Q ~~מעלפיםוכרבעיהם ,ים ?t~ד ?!1ב.קשרריםפמראים~לם
nP אלקהM בחלוהתפרצהההםנפש~נ1ז.יJ המםרשהרשימשוב'בביתיד

,רכוע.רהמלאכתעובראישוהואהמזברים,רבאשיואתרה.חדשה,
~ה {iולרגעים ,וברעשברעםאךקצרים,היורדניר •ועתובניכלבשם
((נפשנו •ים F.חקםןת~ייבועידןן,לונותד~ש~כיערהרצפהעל~זfתוכובכלי

~, .p .עיס ,חyrפחדים,ביו'להרורברII ונפשנו~t\ ללכיהיהאחד;ניסכיה
 pכסליכלקיורלקוורכושםהרדם;יכלהעשירים,/יהאפרתיםנכםי ,ה.צרתפים

יכל .
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ישגם •רל'לפניושדנ1עניdוניעשיר~בנריחילאכיערהעם,כנילכל
לאות~רוםכדנלכעים 7Iהשלשתנעלצרתפרנלאתלחמירנפשנןאת

ו,ל iדמברחואעיד 11 •-~~לחנגגלוזרע;ברימסהעםחימיןכי~ןבז.ד
רשי aזנוחז~צי~ליר~טי Pחדעמ~ Pר.עפובליוו'חי :~כעונםשעהחמון

בנפיויתיצבכראי, ר.~~זi rל~~רטיחנכבדהשראך .,~נחלומשלח-rח
ןכמועציתנגידיס,דברחד ?Fדןבע..ם-שתפיווב~קההש,עריציםעדת
נידפיצלחאםכיבחם רי~ז:::·זיע.דגםמשוגתם,להםהוכיחחו~J:וודתע
בל~ל rJ::t-ימוטאףארץומפדיבל~מדט~אזח, fלימזמתםאתלחפיק

פעוהל~עלוחזחהירקהמריץזרt:ייףארשבינחו~רייזז/יו~מרי •ז:"כרן
רםונםכידעבל~נק-ו~~ינל~נר~נס ) i(רעמ~ג~נעהעס;ריריערנםעזח

כילעיניהםולערוךורהוכיחאי;םממחשבותחלשיבםההמיןלבעררברו
לצהיח Jובכ •רעהעליהםתביאחושביםחםאדJJומזחנם~ג;ו~ןלאדרכם

אפם •ב~םל.~לזן l~מדנוחהמוילדממה,פושעיםלכסערתלחקיםלtזמ~טיו
עושיהעםזותמבנירחשיםהמוניםבאוחצרך,ים,ארחיהשניהבשעהכי

~ס ,נפיהםעלנדון,איתותאישלאףכחמשיםומפסרםעבודהמלאכת
דגייםרת.בירםסדייהסבנם •לוהשחיתלrיבלפשוךטתוידירםזזעםמלאה

ילתגו ,החדהשהממלשחדוJ~מושכיתבכ ! Iז:ז~גרב;ר ב~~ ר~~?-~אדומים
זיarלשר~ריוציואכי::ז~יצ~םברמציםוכדבריםבקיים,הרםשריםעל

מבביולחקיםאדוםבדנלהצבעיםלששתבעלצרפתדגלאתלהמירמלפניהם
דז;ארfהזאתכפעםנםאך •הראץבכרורשופrפיםלשריסחעםךלת

בגושלןחשופח,בזרועחזתא 1הכוראחחעדחמולויתיצבעזל~מ~רטיז
וסרעיםזקא~תאנםחשביחאשלהכותחוצניםודבריםנפלאותפרברת

כראיותוישגאן.נצחרמשובההתשובבומטעזהאשרשיםוחאנ ,חזח

 • 1רהזכרחוחחבוגדתאחורידן !ל~ם~טיזעלו~ברז~ה JJטורפים,

וכאשראוחרויסוגו rלעוםללאמראז:ביז.יחי :ויריע~ Dארחילאנשםי~חנפו
 •עבודתןאלאישאישוישובוהלמנונאי

אךלעשותל~מ~רטיואזר~ליאלבדשתפיםבדברלרא §. 14 .
ו.צרייגנףימאבבנ.:מובתדרך ל?[.קכפייבפוערכי ,כפיוככפולעגם

לבכ Neישכיפ~ריזאספיבכלקוללהעבירמעשרייראשיתותחי ,גפשול
ערשיםעדעשרהחמשמבןחנעורים,במניזך.דשד~ר 1לכונוחםםרשח

תאושכרוחזתא,'יגנחהככודחהעבודהאללהתספחלבוידבגואשר ~שבח,
וגרייובירמעיתבו,תחיחמדרתובכיתילבשר,פראח,גבדיהמtכשלהתאס
~וך,ןל pסוח :בעיניהםו~ישרכטובופקידיםשריםעליהםהלקיםההוא
ויבחרו.ח;לשיבאלנדודויהןוכסנבזריכחורישאלףםשלשיפידרת
 :ה ;Jr}1תועלתיצאהחזהרג,דוד,ופ •וכקידיםלשריפהרפאתיIכ«ני

ובל
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הפכו Jתמיר,ר?ר iJ 1~רסעוררימשחיתי!בכניםהיואשרוגעוריםבניני
מרעי!ברועברזחלעצוררוחםתשסורהממשלהגפיtדותאשרצבא ;לאנשי
 •ארץולערו')ז JלחתפרעודיוIכ'רsובל

.נ.:זגלבכלגםותחבולותיו,ל~מ~רטיןהשרמועצותבכלאך §. 15 .
בעליכי ,הארץליושבילהרגיעהצליחולאהחדשה,הממשלהבעלייתר

במושליםאיץ yלכ~םמאמציבכל;:ד:;ו~זדצףוהעצומיםהרביסהמלאכה
-ל~לזבאחד~יסלהיות :לאורהק~םוניהבעלי ת~'תאלהוציאהחם

לה .wהכמאתיהסרי •העסני-בוכלכחלקחלקהעשיריםחוןאתיללחק
 ! ) j(נ~צי~נ~לווערקשט~טטעל~םמלאכהנתילהקיפהממשלהשרינועצוהזאת

~רריקחההםחבר~יםאליבואעבודהיעגרדהחפץוכלהמדינה,מאוצר
פררויעשהצליחהזחוהדבר •לכדליחפרלאכיערעבודתובעדטוב

פ~ריזמוישנימלאכהבעליאלףועשריםמחמ~הןותרכיעינים,ל~אה
הסמוכיםוהכפריםהעריםמכלגם ,ענורהלעכודההםחכתיםבאל t .נאו~קבצו
חדלוהזהפיהדכרועל •ההםהכתיםלאאישאלףממאהיותר~חרי

בעירמשחיתורוחפרציםרוחעודהעירוולארגזההםוהפוחזיםהנהמרים
ר_ע ?1::דרנבולכסלה,ההםהאנשיםוישובוהימיםארכולאאך •וכמדינה
 •הדבריםבמרוצתנפפרכאשר ,בעירנוראותסQtןתיישיפו

צרתפארץאפסיבכלנשמעיםהייהחרשההממשלהדכרי §. 16 ;
שרייריעללאוריצאופיהומשפםיופקודתה ,ושליטיבמלךכדברי

משחיתי.םבניםעודחדלולאזאתוככל •ועירעידכלופקידיהדמינות
שורדיםנרורי •לעשותידםל~לחיתהארשמקוםבכל,להשחיתלהרע

וישללופ~ריזאצל~רלע~נסביתלמשפחתאשרנייליהיכלעלדlןנפלו
האצוריםהירקיםהספריםואתהציוריםתאקרעו ,וrז~נד;~דוכל 1ב~ב·ז

היכלזףרסעןלהיכלנםעשןוכן •בא'זt-ההיכלאתשרפוכןואחרי ,תנוכן
אתלכלכלצרי-מאורבזהבהזילההואחשרכיואף ,ר~טהשילדהשר

בלחם~ל(ר!לפעבדןאי,כ'רביוםכמלחמהנחרנואשרהאנשיםשמפחות
וינזלו·ההםהשורדיםשרדיההיא,רבחלגביוסהנפצעיםאתושמלה

שלחןולאחרינה ,בואשרהחמרהשכיותכלואתההיאההיכלהדוכלאר.
פחדנפלכידזונם,תאהזריםiךשליכולאטלאטאך •באשההיכלאת

 •ושקטהדהתוהארץעליהם,הממשלה
זזממשלהשריגמיפעבדוארלחדשיוםועשריםבשנעה §. 17 •
תפארתוביקרכבודבהרריחרעפןבליק כת~י;1.חגאתהעםוכלהחרשה
פעמיהםתאדה !Itחממדשיtזריזנ~הצהריםכאורי·השנית'בשעה •גדולח
ל~נים,חכ~סטללעמצודתשםהיהאשדרגרחבזנ~ראלהעירביתמהיכל
מאריעציםרככזעפסרהעםכני~לגדתכסלחמונלםהומניםעליהםני:ו~שים

,יריעו
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הממשלהסופר _הרוממותויראתאהנהאותרתנכלכנדדתריעתלהםיריעי
העםמאתבנחרואשרהחדשההממשלהשרימשטפאתהע~כלבאזביקרא
שכיתהריעיהעםוכלהרעפובליק,לטובתלעשותעליהם ~לpז~אשרואת

המעמדותכלופקידיהמדינותשרימלאכיננשוכוארחי •נדולהתרועה
דבריהםוידברור~י.ח, P:והשר ~נ~ר~השראייר,ל'דידיפ~ננהשראל

גםרצדן,בשפתיאסויםלהםהשיבוההםהממשלהושריוהדר,בכבוד
חייהיאמולדתםארץאהנתכיויבטיחוםהל/הללכבאזנימדברותיהםנשאו
נתמיעלולהרכינסהצרתפיםאתלהצליחוכפצםוכלישעםוכלרוחם,
צמבאותאישאלפיםמאה~ברוולאחרונה _וההודה.~צחוהכנוד,האושר

ובזהזמרה,ובקולהתרועהנחצוצרותהממשלהשריפניעלהאזרחיסזביל
 _לבוטוביחים .Qשלנתיהםשנוהעםוכלההוא,החנהליכותתמו·

העצומותוהתחבולותהרנהעמלובכלאלהנכלכיאפס §.-18
מאתרצווהפיקולאולסעדה,ממשלתםאתלהכיןהממש'השריעשואשר

בשםהתמאמריםהפלנהבני :הצרפתיםאז~פלנואשרהשונותהפלנות
u ~~~העם יH (דעמ~נ~נען)הנעלמותהסברותובבילרנליהם,פחים~נו

וכותביען.וים 1מכתבילאורמוציאינםלנפשם,שוחהכר~בפאריזאשר
נעיני~יחם .אתלהבאישוותאמצופניהםעלrי~.יtים;וננןהימיםדברי
 Iהשמשלעיניבפ~ריןויופיעמל~נד~ותפאםבא iנ~פ~לע~ל~~ינם _העם

דודו iנאפאלעאהקירס ר~~כי n !הקיסרדו:יי II :ויקראוכףתקעוהרואיסיכל
אשרהנוראותהפלאות.כען.ווזגיהנפלאותימיויזרכודמיונם,בקרבהתעורר

אך _-מחניהםבל/רבתמהלךההואה~אורהקירסבהיותבעיניהםראו
שלחרקקריאתם,קולאללבושתולאההמוןאל~נהלא jנאפאלעאלואי
שריכילוובהודע _פאריזהבאהואכילהלהודיעהממלשהאלדברך

מהרהעד~ב-;כד~שלאצרתפ;באאשרעלעליופניםזעמו~~משלה
דתסלבבוישרתאתהוכיח~ר Wובארמי;ירפאליהםשלחאך ,ו,לאנדאו

ולהוניןלהתנשאנפשואתאיו ~כ'בורנעידהלא~ל~תךלארץוג;וש~~תדדרכו,
טהורהאהבהנlמ~בניואתארצואת·הואאוהבכיצרתפי,אישלבאת

אתארחיהםוימשכויםהעתבמכבתינדפסוההואהפפר_דבריונאמנה

אללבםשת~בעםאשרוהמשכיליםהעםרמרםננינם ,הצרתפיסלבות
חכמיביום .wכברלועשהאשר:נאפאלעאזהקיסר~ן:ריבוהזההאיש

 ..הם~צ'אליזמוםושאלתהמדינההליכותעלכתבאשרהספרלםיייעלהמופרים
ונקשכונאפאלעאז-לןא~האישתפאםב:ר~לותבהלו 1אשרהממשלה!יריאך

קמומואלקבההואוהאישפחדםסרקלמהרהכי~רחהעם,לבאחריו
 Iהבאיסבימיםצדפjראתרניזהאישזהכילהםהנידלאולבםנשלום,

 •-~אךלעד r ,צרפאתישפיל,ולאחרונההקלםרדודו~סעלוישביתנשא
שרי
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ערקשטוילאנחזיאכראםשול~tשרטיזהז.נמש'הרשי §. 19 •
(נ~צי~נ~פערז~לזכמינג)לאמיתאפסהלנונן,ס;יבבז.נזמותהקיםסועדעשותם
לחדשרהביעיוכירם •הרעפונ'יק יק':'פיעיהארץבעסתעצירארשבצרפת
שניפחשסמלחשריחיכובפאריז,ההיא'האפסהנאספהאשראחרי ~

הדרןובכ,בבורפ~ן,היכלא'זכיב~םrפער)(יוסטיץהםשפZ:נגז Qטהיכ'שנים
 ,לחםרלוועואשר~םרבבותוהומןזכ:יאנשישורותשתינינעכריההיא

אתזנהםחאדכ'הוריעההיכ'כתוךובבואם •r.זןות'tשאותכב~רתרועת
כיואותכימחאווהשומעיסממש'תו,ימיב~ךהליכותיוואתפעו'תן

הופיעוהצהריםאחרהחמישיתובשעה •בםעולתהו'אבומאנהמעשיהםכל
זנסיריםרtכlכי.העםלכ'הודיעוושם:ק~קרזזדיעעבר~ Qידעיר~םהשררם

הי~מיתהא/?פהבירהמשרהתהיהולאהההאו Gוחמיוסעייהםהמשרהאת
 .נידםארשאנשיםf.נזדשהנבהרךהרזגימהשרים •העםברציןז.כה j::זכאשר

(עקזעקוטי:ףיאורה'~מיתהאספהשמ!rפיתא,הצויאיתעציםיחעוזזי
 lו~ם~טימ~ריח, ,,נ~רניער·פ~זעג~ tt ~:היו Gרר.ןרשהיס ,~םיםי~ו)

 •עו.זררדר~ללין
ארשאישמאותתשעהיההל~מיתהאפQהבעלי- די~§. 20 •

זכ~רט"וביוםיעיךזנהם,נוחחחעוב .י~~דעתואיןי'דתרעתויהםאין

ההיאהירסכעצםכי •אימץםאד .קשרבריתםוב?עיפעחגtכני,ליהםרשrני
בערירמביתם ,.אישאלףכעשריםוסמפרםבחוץtסיני-tננאשםי~ייר~ט

חחיכלבתוךפרצוגדולוועשובחמולח ,לעשותדייםח~נאוארשלפאכה
ארחי •צפונותיהםעללדת,יעץבויישכיםהל~מיתהא!ק,פהבעליאשר

אלףכסאההיה~לםמפסרכיעדנפש '.ז[גנדודםיעורבאוההיאהגדיד
הא~הבעליעלנאובובקולרינו:יסההןדרפיציםרמאשיאחד •איש

נכלביראורעש~אוז~םוכרגע H !בכםל~םזנפץיוא !זבזה ~א~ :לאמר
ברחן-האספהז.כבעלירכים;כיעדסניבזתיוככלגםובחצרותיוהה~כיחדרי
 .וע~ולאiמ Rולאומם Iמלאתדגיחולאהמםרכיסאך ,והנח הנ!:\ייפוצו
האפסהבעליביןהיהוכפשעההואהאספסוףשמותביבתהלרגעופנע
ההואחשרכי •למילישועתההאזרחיםrויל א~~שרש·חייליחמותיביו
וב~ברםה,~שרים,לעזב~לאנשיחמנהשלחהקשר,רכראתזנעי tqב

 1מלחמהלאותריחיעהחציצרותורעםמ~~יפרעשוקןל'ייהחביצות

היכלאלפעסידIבזויחישווקצוםרב'במפסרר!יואנשיעודבאונבקצי
גםמדעםת,להצילםנדויהברעהשםהל~מיתהאפסהבע'יאשר~ורבאז

בהיכ'הח~רותכאחתגפז:פרע'~גרוהקושריפנ~רNנאשרזכ:'אנשיגדוד
נזאמצייבכלנשקםבכלישברומם,וjל OOלצאתיכולתזבכותיבודבאן

וברחבות ,החייאנשיאחיהםיתרלאהםנם:ל:ח lצר k:'דדלתותאתכםו;
לאארשרשוקהיIננדורי •החיבלתנזך ~ר~י;זpזז::בטויותוכידונותשלופות

ערה
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 G~בידרכים,במאהויבסיו~פחזו~ברלווכזה,ם kפתפחדע;~בם ~

tנtנונמםתסכלשו,מרl יוושיםרומ.וכלגוב •חהילאנשיבידי~נ;ופשו'iאשרר
בנQ~םו~אנאשירנבותכיובאוםתויפוצונסווברחוכותבשוקיםעזנדי

ראשיבלנתפשוהבאביוםגםחהיאהייםבשQך •ע~ריtנזנכלםכנן.סנם
 ~ב~האן;;ופהינועיכקדם ה~~הנןjוחההאסוריס,נבגתיי~סרוהקושריס

 •עידרפמיעבאיוענידתםתא'לענודהיכםלאל

~לגדתיובעודרוע P ~הלוךדייכההפורדיםסערתאולם §. 21 •
חשן Qבייהישהשמילעיבעידר~פרצולאהממשלהמיראתךא ,העם

הסיעעריישם~שסעךעוד ~פתאםחונה •,,?צואעתעדמעשיהם
 .לבחורנצרפתחרשהרחירהבהיותי~~ילחושברביעי_כי :נוספיתהיוש

להושיבתי(אפ~לע~ו ,~~ל~דמינותארנענרחוחל~ז.נית,לאr;נפחאנשים
לעשיתנפשםתאישאשרנכלולמליץלפהלהםולהייתל~מית iדבא~ה
בדבריםלהיכיח ם~~ג;יבעבירביםשריםהתיצבולשוא •הכלל-רטובת

עודלזק,בתצדהקנללייאיןמצרפתסרחםבאפאלעאוליאיהאישזהכי
ל~~וי jדךנשיכיעמלםכלהיהלשואמשמלתה,ושריצרפתבדיביעם

ארשל~צי~ן iביפעטערעיר~מעבובאפאלעאןהםהלאנאפאלעאן,
חרםזהשרים~םייתעשקו,~לםים ?tבררימ~חל~מיתהאפQהנרסדישבי
 1א Vבeאאללואירוחקרוחקכיבריכציסבדנרםיה;כיחוגםהזה,הדבראדית

הואזהעלנאומועדיהשמרה,סעז?בודארחיידדף g ~בצעאמהבת
 ,רמךותרתעלור!ריע~ע..ם~בביתפרא'הזפענררארןק,דאחריבבזאיכי

הכותכנריבנפאאלעאו י~~אך •-קןטד ?.tעירללובדווזאתבכלט!ב
תדולהחמשבותתאלהןציאמד.גזרעידבאלאכיראהדעתוובררחב
 ,~רמלענדילותמדיבותארבע ~מ'אשרז:נrז~זpןהכפיויינערלאור,
 ,נצרתפהנעשהכלתאהביטולדמחוקועיבירלוברון,לעירשניתוישב
תאיל~רר,~דתאלפניוד~בות~רמצותדג!,צותרבותתחבילותויעש

 . •חפצוחמךזאליצרדימיםבתוליכהואשרהמסלה
• \ T :... 

יכ.z;וג~דלהםע~ג.י ?tוצוו:נ~יקהלאהל~מיתהאפQה §. 22 •
העבודהנתכיאשרהמלאכהבעליאףבהרחהערווייתר~יגר~, Wלrז

ניאלגסורק~'ו:כסי~ו)(עקזעק~טיףהשםז:בפי W'בסברתר~יצהאשרבגלל
כוזרJרQ,עלנדילהרהעחהםמהבתיםנשפקהרבאתינ •הרםוהתבים

העגrליפהמלאכהלברעיהממשלהת~זראשרוהעצוםהרבהכסףוילת
יח'זt-נו ,רםחמהמלמד"rד~לאבשילגל~לההואהכסףיר~שאשרבעתחהם
הארזל;:זרניזל~וועומד'ם ד~~ק~ר ...חtכשבותהחםzנלאגהבעליעוד

רrגלהכאבעלימספרתאלהמעיטהממשלהר~דה 3אשרואחרי •,להרעישה
נפי",~דה,ועודהו!בזעבודהתבמיאישאלפיםשבעתאחתכפעםבן.ר:יכש

שדiו
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וחתפםהמלאכהנעליהתגעשוההם,בהבתיםהנאשיםיתרתאנםירגש
הממשלהוניוניניהם'ואיומהנוראהמלחמהבז:ו~רץלהחשיתעדבם;ערה
החצוצרותורעשזב~~ים iזqאו~שםעכנלרהשמיניתנשעה • י~' Iיככ!

מכל~רך,ינשקנושקיורככות'המלחמה,אנשילא Rל~פ~ריזחוצותככל
וצריחים~צ~רותהמלאהכבעלישםיש .Pזנאשרהמקומותכלאלעדבים

חסרהעריהנה •שפוכהבחהממלחמהעלשותחש~פהבזרועועורמים
כעליז:זר~ימ~אשראדיריםרעמי~מקולות;עליזההע~רברr-י~שינהז

עש!ן~~רותמתלחקת~שים,גהריוכרקים,קולותריחי ~החלםהם
פקודת'תתחאשרהממשלהסיל~דבאדת •חשמיםלכעדלוהטיקיטור

במקומותהפריציםנעלי~םגכורהברוח.נלחמול~מ~ריסיערהגעבער~ל
 ,רוסמההרפיציםויסיןהחי,אנשי ~ו~;נ Iוריפ~הנענערא?~.ריאךשונים,

כסקומרתאולם •ר~הוידסיהםאויכעללרחנכרהצליחוערנותעורק
 .נוראותשסותהממשלהחילבאגפירישימוהמלאכהכעלינברףארחיםינים

T : -:--•••• -

רגכוק~פאני~קהכענעראליריאתאזלאה ?tהל~מיתהאספה §. 23 .
תו .,iZלעיידי:ז;ויר~ 2ההיא!כמלחמההחיל~נאותכלעלו?אשרלחיותזזחיל
חשלאז •המלחמהf.וםעדפיהםתא~אולמנליכעיניווכישרכוטב

סניבותרביסוכפריםכעריםאשרהחילנדודילכללרקואקאפאביאק
 , lדו~א~שרזקם ת~pך.פ~ריזאתלהצילכבשריםנ~רא~~הרווהם ,פאריז
 ,חגליסוכחגחכיז.גרנ~התמקוממיםגםאך •ומחריניהמרך,םיהסידי~זס

רניםחילאנשינםכמלמחה,זרועםלהיותאליהםבפסחןעםירננזת
 .~ריהס-כח 3אותםויעזרועליהםנלו~הצכאעכודתל~ניםענ~ואשר

י:~יזאך ,~מ t:lואףירתובעזיתר:בה~לחמ~התחדשהי~נ.י;דייוםיכ
יכלי~קק~פ~ב אי~ז:::אשרעדההוא,יוםכנסרוממההיתההתמקוממים

ןאנושיםכאנשיםוילחמומנגדנפשםהשליכוחיליווצבאותרביםתותח
אתילהרוםאחריםממקומותהמלאכה'נעליאת Tלגרשהצלי~ואזורק

יל Iרידהיתהי 1י~נכה'נם •החזקיםוצריחיהסמצורותיהםואתוסללותיהם
המלחמהעירcיה p::ינךלזאתבכלאךאחדים,כמקומותהעליונהעללה ttהממי

 •אלהיסלררגדתותהיהראץלגזהכיעדרביםכסקומות

דאולבכפןנפשיר R ~אישtזןםההיאת l ד,! iJשלטוונעת §. 24 .
לינעכיושליםולעשותההיאהזעומההמלחמה!י;נעבתל~נדתלויצלח
עיהופאשר~~פפעראוינוטסדיוביזיוסושרמריז~נפהראשיהפחןהואהל~·,הרינ
 ,תיתעצומע·זבכלהמלחמהשלחכתשםח I ~ 2 י:u:נאשרכ~קיםערבלעת
ינז.גררגידיהסישיכוכימיםמהתמקולבעלוידברהשמיהמיריווישא
דוללחנ~םכ~יבריהוכיחהממשלהוכילאתגםהממשלה,עםשלוםויעשן
ילכעתיבלכנכנםונלה Iמםיהירצאדנריו •עודאחיהםי Pר:ך i' פ';tז~

רם.לחםה



י'ו -.) . 
ל' iקכיאפס •מזרםנשקםכליאתוישליכומלחמתםאתוישביתוהמלחפה

אחרז~ר~רבעיני.חשב 1~לום,לאותהמלחמהבעליהשמיעואשרכrף,ןף
 ,כקרםהמלחמההתחדשהובכומלחמה,לאותההואמהמקום'יחוק
מארץ~גזרהשניביוםכיער~.כרדב~~.לחהראשיבכחו lני?~י::עופרתן~רור-

מהתמקוממיםאחדאםהמות,כרוראתעליוירהמינודעולאהחיים,
 Jהאלהראשיהכהודתופללהאחרוורגעעד •הממשלהמJכילאחדאו

 ,לשפוךעודיוסיפוולאיחדישלוםבריתלכרותהלוחמיםבלביתוני
 , •ומלסחהרב Rביוםדמים

במr.יההתמקוממיםעודלחמוי~~ילחרשיעשרים.בששה §. 24 .
צבאותrדהאוזpשףערבלתעאךהממשלה,יל j/כרביםחלליםנ~~ילףעזה

נשק,'וכעלימאדגדולה;פה Pכשןנאיהםב!נכ~ ל:~ך.עזויתאזריהממשלה
להתטקוממיםאשרןר,צריחיםהמציריתעלתותחיהםבכליtזרעימוהכ~דים
~נהלורהתמ,יוממים~חד,אףמהםנשארלאכיעדויהרפוםויפוצצום

ויפוצוחרבמנותסוינוסומעליהםמלח~ותיהםכליאתוישליבר~חפזו
בעיראשרהחילאנשיבידינפלוס fראךדרכיס,במאהכ.ת pכמהותמ

נשמעלאבערבהששיתובשעהכלאים,לבתיוהשלכוסביבותיהוככל
 •נשקכליררעם~לחמהרתועתקולערד

מקומות,נהפכוההיאוהזעוהמהאיומההמלחמהידיבתגרת §. 26 •
i וכתי~דותבתירעמורה,דסרםכמהפכתבפ~ריזביסt1 ז(עףשושW נה~, 

ההולכיסרנליבם,היסוךעדדמערעררערערגl:ותבמחמדיורוחבותחוצות
ארס~רז;?י Nכחלקקל~עדוךקר~ליהםומריירי,סחללים?כיותעלהתנגפו

בשלשהחלםילנפלראישאלףמשלשים.'יותרארצה,~;ריסהשפוכיםיב
הרביסהחלליםזולתהזאת,המלחמההתערדדהאשרההםע~רותימי

~תפשומהתמקוממיםאישאלףעשרכארבעה •זיינעכנדייאזזכשלכואשר
 •פ~ריךליושכיהזאתהארורההמלחמהעוללהאשרזק Jהלכלק.ץואיו ,ככף

ראשיו~תרהל~םיתהאק,הפבעלי,נועדוהמלחמהחתמכשוך §. 27 .
ואחר ,הרעפוכליקממשלתז:ינוועליהםאשרומשפטיםזךיי'םלתתהעם
אתלהוציאניד,עזאשר(פר~זידענט)קיא 1עליהםלהקיסהואחמם

בניסמשותבבעדלעצור~י~ינדונבורהלאור,ההםוהמשפטיםהו:יקים
בlם 1 ~~לאכיאףוהנה •צרפתארץלערוץעודיופיפולבלשיבכים

לשגתבהםנחאשרחילונבורילככחמישםמאנשיכהצרפתיםנאור
 הר~~ד:;אללהג~עחמםאחדי;'רק,קוףלא';אתבכלהנשיאות,כסאעל

rלבלתי 1נ~פ~לע~הקירס~י~י::י~~ינו ז~~ב:הצרפתיםכייעוהזאת, ה~~~ז
הואנןגכזחאישורק~פלא, ?IJ;fJtף rערץ J??נוראםכיועיז~בודמת

ונכוריהצכאשרייככלהנשיאות,.;נכודכסאעלולהושיבוזpאו Jלבעיניהם
המלחמה . , .
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א'עלילותיוואתאיתולרמותיכלראשראישאזנזנצאיאחמיחפח·
כילוו~ 'pארשעירבשאראחראישרק •ועליליתיונאsנאלעאזהקיס

חקיסר~יבובאפאלעאול~~יחואחלא ,כקדםחקיסרימיאתיחרשחיא
ונכורתונחזאתעודהוכיחולאנדולותעורראה I;1לאזהאנםכייאףההוא,
ק~םחיחהזהןמשםעליו,בקרארורונאפאלעאז \ם .wאך ,!השמשלעיבי

זאתייעאשרבאפאלעאזולואי •נפשםתאבתדרר J~להצרתפיםלכעל
הראשונהבפעםחופיעסעפטעסבערכ'ווביום ,פאריזהיבוא'ו '"ד:~נאמבה,'

חרשבראשיתכיירעואשרפה (,;tהאובעלי , 'חל~םיתחא~חמישבבנית
הואארהל~מית,פה gבאמלאכםלהיותטדינות i.,ראבעבובחררי~~י
ריבותרברירןן,עורררידובזלכיבראותוהואתחכבידהמה~שרהכפירנרע
מאד;קיצרפתם 1ל tP ~ 1~מנ~ח;שרכיבוהאסינו ,חעםראשיבין

אשרמחאנשיםאחדהיאנםלהיןתלנכיןהדברמצאוכןועלבעיביו,
דבריםוירברםיחאורחכאחדבגדיםאולבשחןא •מתיכם .הנשיאיכוח

אהבתית'א~להעזברנשיהקהל,כלבאוניירעתכמועצותואןקצרים
לעשיתחפצייכלישעיכלכיזנדז.qי/כמ .tPס~נם ,~ולדתו~ארץהעזה
רו.עפובליקמשטפיכסלארץצרור~יל iJמבלתיבצרפתישריסדסרים
אחריtדניtייסהאורחיםבעיניחומצאוהחםחדברים •העםמנני י~,~~~

 •רעפובלי,י;כלזנזבשלתהN.כאויםהעסגמניבעינינםישריס,וסדריםשלים

יא '?tל?נאפאלאעובלואילבחוראתחיר ~ס'חארז 'ע..םכל §. 28 •
צלפ •וגמןזז!~שלוהיחבאפאלעאזהקיסררידים Wביהרעפןכליק,

אישכלבלבחין"ז~רו ,סלונהובכלביתבכלמ~קחחיהחקירסרמות
מאנשזהיהאביו י~~אוצרתפיאיש~~יכל ;צרתפארץרחביבכלואיש
ספוריפר Qלבניםאב ;עזצסוחסלחסותלrרם'ר?לוותחתהקיסר א~~

על ;ותנלארץי,~ך-P.קנוראותייז~ז P:lגכורותיר~ר.ורחקיסרארותפואות
ארחיתוועלונאיו,נאחהצרתפים ~ר~הנפלאותונצחונותיו~רלורוב

רחזכרונותחדכריסרכל •נכאיסוהג~לבם.אלחתעצבוהנוראהל~ו eם:ן
 ,"עליןהנקראחקירסשםכע~;רז iנאפאלע~בלראיסזpלכיסהיוה~ל~
היאכיבנפשםמ~ 1ב~לנשיאלהםלהירתצחרתפיםבובחררלמענוולמענו
 •-רידדהקירס'כימיחיןאשרהפןאותע.ן.ןדמיורםוישינ

עללנשיא iנאפאלעאל~אי~בחרדעצעסכער:לחרשבעשירי § • 29. •
ביזכיוכיויאזכינןבוברחונפשם~בתבכלאשראנשים 5,434,226פי

באתפארהבחדרת •הארצותלכליב 1~חחיעולמיםתשועתצרפתIףישע
וחשמפטיםהpו:זיסכלאתלעשותרשם"~שכעהל~מית',הא~ההיכלאל אי";~;
להיות'ויבטיתםהעםכלבאזניבינה~רםי~~יףגם ,יהרעפובליקאשר
תולנרועלשותירובז:כפצולח 'l[ילאאן'יואם ,צרתפנlםיכ'לאב

ןנצורות



 ;':'ו

תובו ~ולעשותעותושילפעורכחומאמציבכריתאמץת,וצורנו
ירקונכר~םברבחנשיא~ררהפח Pהאבערימחיכר •-הארץנקרנ

יימכרכנורו~ז ?:iQ7דם pל~ו J~כאשרעריIנעעהיכראלרוזביפתפארת
לאירהקרוניםש~ריודרז:י:פ~החואבהיכר • )*הרעפובריק~f?ייאהיותו

אהנהאתוותובכרבתרועהפביוויקרפויבכנדיםרביפשריסעורי
ל,רתאושחפההרה 1~ןהצרתפנIב •בווינירווישמחו ,הכנדויראתו

בשיאה.יריח"דיtכילה~כוב~כיירעהראהיא ,הזההו:ירשהנשיא
כיבראותתהשתוממהירופאואי-רראשחדr~ר~ףחר;פיקהאשר

כוכבי ~כ~אשראחריב~נ~~~רטב~פ~לע~ן tזככרתכודבפתאס Jרד
לכוכב-ראותימטיביבעיבירנאההזההחרשוהכוכב ,כביריםימיסד eשנ
 : .. • ...ז : •

W כ?,,~ט W וד/ברחבר-.. 

3 

 •איירופאארצותביתרפעברו~ר~רדפעולת

עתבתקופתאיירופאאפסיבכלחמחז.!כח~תפחחמצרתפ- §. 30 .
ל:כרההיאםtירחארץב.חפכהוחלאח 1189משבתכי ,הזאתחדשהה

~לר~שלהבתגQ~לב~.קיאחקלבילפיחו~~רחאשלהבותחוצנשכפה
ההיאהנרולהמהאש •עולפי Qי Qמשפטיהוחריכותהעתיקים iIךחקיספיפרות
מוושיהוז;נזUר.ז:פיב~לrרט~אחרותבארצותנפויפרצוך:::ז.גתל.י jהתגלגלו

לעתיםכניבהיורעי·חאמינופעמים·רבות •מלכיהן·וז:יקותאריריהו יכ~ז;;~,ן
אך ,יו Wומד~דיב~~גlההגרולח~שראתי~ Iזרזק~ההואשנפהחר .כי

םנ~רצהופעםפעםיבכל ,ותעצומותעזבכל·חאשהתנערהל~תעפתאם
ובזכםהאףבזעףבחובנ:ו-?_ערנכריותארצותבכנפותת \;1lבצרפתלגבולע.לק

 ,פעבדוראבכדי 1848בשנתהזפרציסהר·הקיאאשרהאשנם •'זbפוכח
 ,אשכנזארץדיחברוא ttכבפיהזדיטותוהיהאיירופא י(.~~נכרו~ברה~פטה

ר"אשונההארץ •רבותארצותועודאונגארו fאיטליח , lפרייסע ,עםטרייך
הנסיכותחיתח f-בצרפתחהיאחמח~כהלרגליאשכנזבארץהתגעשהאשר

 ,פענרו~רבחרשהצרתפיפרד 9אשאתבהריחסאזרחיהכי •ב~דעןהנדורה
-תא?סאwותבב~רעוחגרולהנסיךעל ם~~~אתלהכביריחרנוסרונודעו

יחי~פ~הם ·עראשרתחתיהםאחריפולש~םמשדשיהםהממשלהשמפטי
: T 

העס

 Jפ~דוירמא"!דימ~רי'זכשםתעהנודהגכירהםילפעמישכהההזכהיכר )*

If כווחי"tכשוכוהראשיןנאפארעאןכיכיI?, יס;?אשרהיופיופמאהכ~שדערכע~י

 l?ישככואוחיכתוכי,כבםזtמ'שמןןוהראשארכסנדריהקיםרג,'יגטאן'ירגם·בפאריז
I T T T 

הייתייtו'כינאפארעאויואישכןמפימקה 8הילאוחרנהכעררי, Jפא iחהערצאגירנ
 ~כצרפת t\וי'י
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חדפוסד:י~תהםההםחחדשיםחמשפטיםרבאשי •ררורוחייאורחייהעם

 'r.זיל א~~מפריע,כאיונשקכלילחרגריוכלאורח,נלרת j ,~כלבלי
וכישהכטוכ א~~שרימעליהםלדקוימוכידםחימיםכלכארץיחיחאזרחים

גל'?לחעליהם יו:;~אשראשכנוי~רל~מענט eיקיומהארץ ם.!.נ Iבעיניהם
הנסיה'מתאשלאול, iש R י::כאלהשאלותועוד I~כלכללחם'י~נחלנל

 jרמחנזרועלהכניעםחמועדו~כריד~זלתכיכראותו,והואהחואנהדול

 •ידlבIמשאלותכלב~~לאאליחםעתר ~

אוש~ iRךנ~דעןאזרחיכיאשכנזיושניכלכשמועויחי §. 31 .
עודהחת ,הדרורכאורלאדדם pז~הפיי~גם iמ 7ב;tקחנדוליחiםחנסיךאדוב
אזר •וררזניהםמלכיהםמאתנםכזאתלשאילחנריפאחדכאישכלם

עשאשרככללעשרתהארץאדרניהקורפירטםמארגיררשישאלו~עסעו
ולנטדרךיו,לפנ jאיכיבראותייחוא Iארצןליישניבם~דעןהגדילהנםיך

מ~רץ)(יאימנמושאלואשרככלהיאנמעשה Iשמאלעלאייסיןעל
 (מיננע ,מייןנחרעלפר~נקפורטזיגמ~ריננעז,אזרחינםעשוהזהכדנר

ירעאנשיםנםנספוחההםחאנשיםואל •זנרעמעןח~מנורנ ,זזלדעננורנ
בעחארפתיםעל i1ויתנפלרמעשקות,ולבצעלנקמחהצ~איםןחטאים ,

 'ווהחוכזןרכי '?iכלאתרישרפי ,וטירותיחםהיכליהםאתסו U'ויד ,הנכפים
 •ורכישמהונמנכלשמותוישימוהrחומים,ורפסיםחנלויםרפסיםזכל

, -T 

ש~כליהנדולותהסערותקמוחחןהארצותככליהנה §. 3.2 •
רג;דטיםנשפכוכןהכי ,ורפייםעועםדטייךכארץכןלאיב,דפ'

עםטרייאזרחיכי •ל~ורלבםחמשבותאתמתרפצים.חהוציאןאשרעד

וישנם~דrדחקיסראך ,וחפשו~קידרורמשפטיהםגםודרשן ~שאלו \
 ,מ~רץ) 13 (חנירחרריןבשעריהרמדשלהכתזפצהיאו ,כזעםפניםהאת
 Iכמוהםלכרנסחריימיםצעירילי:~ת fהאוביויערזיט~טכיתתלמידיסכר

ויתרממנעירושאיומחרמחויעוררר i~יר iJ ,העם~כלתועצוםרב1זנiלזגמ
וטביסומשפטיםישריםףקיםיידרשיאיתםחמעיקיםחעתיקיםהודקיםעל'

ויפילנקשםכל~נרעםהקיםריל Ij תאi'?-~ותס btיט f?JI1רח,זהש~לותעל .
עליהויםערולהשחיתעדחחז.ניואףנהםחרחאזדניס,חוויםנחם

אחיחםדמיכשופכינקמותעשיתםעדשקטןלראבחיילאשפיכהבמסח
חקיידינםלעננל~נד,ריברחמאד~כחלמעטדעניךרגכןרהנשיא

לןמשאאתלמלאותהתרצהלאדרורנחכיעדעצית,אכדריהי iרפ
ירזחלחרf:\יורחעם-ידייאתחפשיהדפוסכיתאתויעש~אזרחים,

לחסז:ד~זpיוכ יr~?-ז::נם ,נפשם~נתככלמלחמהכליולחוגר ח(~ו:?גן
כנויכי.אפסממלשתוארץכרחכית iד:רמשפטים~ךלשדר,ר~קילחוקק
זפלא ,חעםכאזניחחםשפטיםמיהקיס rחדרבי~קראוכארשאפריל

חן
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רביםרנריםהקירסמאתיישאלי ,"יצוומהםrז;ניק~ילאכע~ניהם 11
I רררוחאשררביםוכפריםיככירי,כהודי~הנונעיםב~לכותחוצצים~

הפר·ציםמכעליהמוניםחמונלם <נםלכקרים,חדשיםהוציאובםמתנוסס
רצף'אצףהמלאכהיבעליכתיכה,המהומהלהגרילהבירהעיראלחרי

לעוךע~רלשאתהקירסיכיללאאז •',שרוו IIייקראיוכרחובות~שכקים
אימתהלהפילידםאתוימלא~פד 7בבוריוויקראהזח,השובבהעם

השרדיםאך •או~םממחשבותישיכואשרעדהמורריםעלכת. 9פחריו
בריחהקיסרבצבאותוילחמו aהעירבחוצותוצריחים~ח~~יםויקימופחרו

יכלוולאהחילאנשיtינ;וב1ותףכיעדלם tPךם R ~ תכtי:t.וכתוכחותבורהכ
חילולאנשיו 1ב~עבריור~יעלהקיסררחמי~כרמואז •כפגיהםעמורל
בעירמשכנווישםמלכותוסעיריצאנסעיהיאתערר"אלחרכםהשיבל
 ~כשלום Tמקו~~אליבואר,עםוכלרוניםיחזהמיםישתקוכיעדינסנרוקא
אתלהשיבדאמהתאמצועליהם,העם ~חקימאשרחחרשיםהשריםן
 ,מפניורציםפהתמעבריואלרסהקיו~בהקיסרארוניהםאלהעםבל
רבייבהבירה,עיראלשונלבוויאיצוהי/יסראלמלאכיםישלחוו

ןבש~נרבואשרכלויבהכנורימשכןייםשמלכותולעירהקיסרשבאוינוסט
 •וו'ועירבתבקר

רמיהקראשעלהתחןללחרשוסערהימיםארכולאאך §. 33 •
יכ •אחרתבעירלופמלטולהחישכבורוםדק Pאתלעזובשניתד_יו~יזי

אשריייוב·ג,.יררביסיאנשיםמפניי,:;זא~?ג~ריםגםהתפרצוההםנימים

ההמהפריציםיריאתז{וקוהאוננארים, ר~~להם~שקפה ·זפיבהתקיה
מזמוררlהל/ימםיעדתם~עשערומלחמהצרבתעזרועםלהיותיבטיחוםו
~-?אדגלירלנרוריאקטאבער)לחרש(בתשיעיהקיםר;\נהההיאובעת •כםל

המתפרצים,פניעלרחבותיהםלעיפףאינגארן r 'ארננילאלפעמיהםלחרים
האוננאריtנאלתבנולבבםבתסרכיללתנ,אבהלאאחדגרודאך

החואהגדוךעלידםלהכבידהכבדיםנשקבעלי~בדאריהי •צדק
לעמורהאזרחיםצבאותתפאםרפצןהקיסר,מצותאתלעשית::זל~ךיצד 1

אתלעזוררר.ו ?tמלאכהובעליהפסרבתיתלמידינםההוא,הגדודל;מ~ז
מלחהמדחלקחהמהרה.רעדהקירססילאנשימידיולהצילוההואהגדור
ח;ליםשריוע.זיגם ,הקיצרמארחיכעמירנפלורביםוחלליםביניהםעזה
כליגםרביםנשקכל,שללן,והתמקוממיםחלליםאז .נפלוהקיסרהיל,פ

~נרתבכלנשמעבוראורעשרעםוקילגבירהענותקרל •אחדיםתיתח
 Iהעם,א pל~הגמדליםרמאשיסצלצליםהפעמוניםהבירח,וויועיר

r.יילאתולהכריעלאחיהםלעזזרכברקיםNכריצציםאנשיםיוננות
רפציודם,צ~איםחיוחעםאשרההיאע~יתוניום •תתחיהםהקירס

נרדוי
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~~~לותו~ךקרות~.ק~קנדתהמלחמהז Jqל~טורהשרבהיכלרפיציםגדבדי
 •ב~ג~ל~זכשקוציםעליהוישליכועששיתבtמ~דעל ~ל~~תד 11ואתהמיתודןן

 ,ש~ננרוןהביוואתהבירהיר·עאתהקירסביתבניעזכוהחמרתניוס
ויביא~מיזעיראלפעמיווירםמלחמהאנשימחנהעמולקחוהקיסר

יצאיאשרהחיל:אנשיאתלקחערג eאויערסהשר •אקטאבערנידישם
 rnמpםומחילאנשיעודאליואסףנםהעיר,עללצ~רויצום Jוויסעיר
היאגםיצאנסעיך 5יעלל~השר •ב~צורש~נכרוןאתויביאשונים

מעירנאווינדיגשר~טץהשרנם Iהבירהעירעללצ~חילואנשיג.:ם
לשךווינדישנר~טץרP-יםעראקטאבובט*ז •וויוננרמחנהוגזםנ.יזכןרפאג
פוקרתתחתשר'אהחילאנשיווותהקיסר,יל Jjזבאותכלעלצבא
לעהזההצבאשרוכנזההואש.לחד,ובעשריםבאיטליהר~דעצקיהשר

ךא •נוראיםטים Pשלהנכונואשרמררתועירנצורהעירמשפטוויו
ם~ב;~ושריהקירסחיל~?אותמפני~לףולאפחרולאהעיראנשי
םבוילחמוחשפוהוןרועשוופהבורנלנפיהםויתיצבוהחיל,נבורי

 :ישנהיוהמתקוממיםבr,זילאשרהלמחמהי 1זץירזנאשי •תנפוהבמלמחות
 Iסחבריפרע.נעלוירליום.נל~םראבערטהםהלאשם,אנשישרים

 . " j ~~ל?,ניפהיהאשרמעסע~הויזערה~רנם"האשכנזי,לדEג~רל~מענט

להגעברעאהיהום fועל Iמהירוסופרצחותדובראיש Iהקיסרבצבאותיכ:ל
 · 1שלשה •ההיאבמלדתזנ.-iכררהמנצחהיההואכיבם,נשםהנורעהעז

 Iבםהלוחם:~נוראהחי'-לפני ~;~על~נ:זהנצררים~~רורצופיםשבועות

 iובסופההקיסרצבאותדזuנברולאחרונהאך ,מלמחהותבחבןלותבנבורה

 Iעליה~חהצבאשרווינדישגר~טץ 1ה~ק~ההעירבשערינאווסערה

סהםרבים •המורדיםראשיעלנוראיםשפטיםוירחיזרמים,עירמשפט
מעסענהויזערגם?לדם,ר~בערטנםובתוכםדח,ילאנשיביריהוחנו
הצנאדננהורידוארחיהם(ךכינסגעריכט)המלחמהמשטפפיעלהוחנ
צבאות?דברת,סילמגהלי ,תעיםמכתביוכותביסופריםלטבחההוא

רביסאנשיםועידהקירס,.יל {Iמצבאותברחואשרפילואנשיאזרחים
החרגפסניאזהתחללחהוויועיר •הצבאשרבעיבי~ג.תבניהייאשר

 • ה~~~[-נראהיה,פבעלוrםהפתכהמעופתפ

הצרתפים~רדארחיהאזרחיםהתעיררןרפייסןעבממלתכנם §. 34 •
עםלטיבתהמליכההליכותאתלשנותמלכםאמתוישאלופעכרר~בחשר
זיבי'אנשיוכיוהאזרחיםביומלזומההתחרללההבירהברליויבעירהארץ,
תנוכהנמשכולאדר,יבימיגםוויוכגעיררבדםנשפךלאבהאך ,המלך
אתלמלאותר tI ~לאדייביעיורילהעלםרפידריךחם'ךכי •ההיאנבעיר
תאיר Q ~הואניגלויכרפסויתחוםויתכובמכני,האזרחיםשאלואשר

הבוקת
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עלהפיוסדיםבארציומשפטיםחקים jית~גם ,צעבזוריע)(הדפוסכמתיחבלרת
שמרחההואהרפסרבריאתבשמעםברליויושבייכל ,הק~בסטיטוצי~וארני

עלמלכותוכבודם .wתארלברךלןלהרררתהפלךהיכללפניויתאספרויעלזן
~עקהעלע~י.ם eהופיעהמלך •לבבםמשאלרתאתהקיסןועל~שותו

זכ~רץ)(יחיההואהירםאך •סלךתרועתלורייע~ולות Pו~לפי:ל r Iה
השמחהשתואותבתוךכי •למלחמהרפשלוםל~בלמששרותפאםך ... ,.ן

ההואלחרשוטןיט*ויוםבהחילשיאבלהםערללןאשראתהעםזכרר
ובחתמ ,רביםאנשיםבהםרימיתו~נתכרוריעליהםיריאשר ,רץ)~ם(

יהמלך ,אמובהאנשי!אנחנוסזהצאו !החילאבשי!פורי I :קראורוח~
ולהקיםמהעירהחילאנשיאתלרר.חיקבמלךויפצרו JI !בנו~כטוחיוכל

בoiץי iJהמליאך •המלךהיכליאתד,עיראתלשמוררחיםז:~/[ילתחתיהם,
 •החיללאנשיהרא~י-;ובדדאשרהזהכדכרלעשרתנפשראתאיוכיא~ריר
בעיניהדבר.ךרע l ,ההראהדבההמוזכתוךהמיךתשובת~פהרוחכנפיכעל
 ,מ~רץרט*ז 'ביסיט*ומעשיהםאתלחרשהחילאבשיירפיפר jפה:דאיםהעם

החילאנשיעלויטפלרריתגעשרריתרנזו Hוהחילאנשי ~א~ I ) :לקרואןיוסיפו
ולגרששלופותבחרבותלצאתחייואנשיעלהחיליםשר~קדאז •נרפדים

יץלהפחיל-אבשינדיריצאהמלךהיכלמחצרנםברעש,השואןההסוותא'
יתביךמכתחלה,הרבהיתרביראההמרלהךIזהתחוללהם kפת •העםאת

ההיבלאצלעופפוןת 9נרוריישנירי~ה~י Rינ!גירעםנשמעההיאזזחמולה
החילאנשיאםכזתא,עשהמינרדעילאלאיש,השחיתוולא:כרעולאאך
תזב t9:ד-דכיכויויאסהעסבעינימלחמהרגדאהיחהזההדבראך ,האזרחיםאו

 ,רשדוגבשתחל~שכםתחבולהרקחיתהשאלתםאתלעשותהמלך
וכרבעי Iשיפרעליכגםןנשקכםכליאתשימי !~רחק !אחיני ה~~ :ויקראר

ובבלקריה ,iברחוברתימצוררתצריחיםלבברתייחלו.ע.ברלכלהעם ~פ~
המלחמהרנן,ערדדהשעותעשרהארבע •אריביהםעלמשםלהלחםחוצרתיה
ברבכיאףהמלחסהערדחדלהלאבבקרמ~רץ !rtי"בירםיע;;ההיא,
בשעה •העםעלידםז \-Vfברהצריחיםהמצרררתר~יאתהמלךח.ילהרפו

 Mילצמהלמחמהידםלהשיבהחילאנשיאלדרבר ~המלךשלחהתשיעית

חישיםנגסים~יםהיאביהמלךהרדיעאחדרתשעיתאחריהעיי,פו
לחםדיתוהערימאזרחיצבאבאשילהקיםרזן,רצהנםהעם,בטרבנi'fעיני

לחלירפסמייהי •העםכנישקטןנחיראז ,המלךנשקסביתנשקבלי
הסלךחילוסאנשיאיש,םליששמאותתשי ,הזאתבמלחמההאזרחים

גהמלכדברהמלךוייציאמעטיםימיםאחרי •אישעשרשמנהרקנפלילא
תאוייציאוהrומקוממים,התמפרציםלכלויסלחוברחמלםבסחדלמפניו

אישאישלשרבו:rז~ז'ו:זיםהנל.חיםלכל Jרשירריתולחפשי,האפיריםכל
בפרפ 1הלםךהודיעמ~ץ)(בא'ימיםשלשהלתקותפ •נחלותיאלביתיאל

ד jלג
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ממלכהפרוסיהממלכתתהיהוהראהההואמהייםכיעמיבנירכרנלוי
אזנסעגםיעבור,ולאעילםחקחקtזבסrפוטוצי~ז,ףקיפיערמנכלה

חבוהריםהחןגנההמוןלכלכפיהוזאתויכשרכרלין·ברחוביתכבודיכמרככת
חבחאומני •חןחוותשואותמלךתרועתלו:::זליעוהשןמעיםרכלאחריו,

 •כשרוםמקומוארבאהעםוכלפרוסיה,ארץrפה Iש'
לtי~ישנוזז;רג:ו~!ר l ן.;כtrג~~ ר~~אזהתעוררהאיטריהנם §. 35 •

הר·אשיתוח~בה ,עליהעמשךייךזק~האשרהנרזר~ערארהןצאת
התעלהאשרהחדשהפאפסטחיחההםכימיםואיר~ת;:ןעזז:iרוחלהתעוררןת

\ ''':"' T ~ T -ד• :-.• 

גרענארהפאפסטתמ 1B46כשנתכי •ברומהפעטרוסכסאעלאזוישכ
i ~ x יןאשרהפאפ;טיםככלאיירופאערצלמות ז~.!נלפרוש::ז~זכ~ראשר;

וד/לאחמאזאשרמ~םטאי·פערעטטיה,iורדינ~לישבנפאוועל ,לפניו
הוהיבזמוהאלהבימיםאשרהזההחדשהפאפםtפ • IXפירסנשםנקרא
בדרכיכים !;tחהולך ,,rזשי~ההזקנהק.בלתחתזUחדו::זהרלדהרא

ההשכלהלאורההורכיםורוזניםמלכיסעלאפוסמהשופך . ,היעזןאיטים
אשרחזההפאפסט-כקדםחבינים,יזכיהרע:ד,ימילמרשמזמתיכלי

כלבולבוהוא ;rכשגיאכייתאמר:די,לאזלתכחוככרותזקנתורתע
חזהוהאימללהזקזהפאפםטומעלליי,דרכייככללשנותמבליאלחים
 ,וקיהמהחולכיםרעתיידעילכלךז.?להויהישעריושביבוישיחואשר
 Iומשטפדצקהאיהבתכיברת,ורברבבחנס ,מופתאישנעוריובימיהיה
 Iהיתהרימהבעירמלכותיכפאערוכשבתו •ובינהבrזשכלמעשהייכל

האבשיםלעיו חל?;! :מאדבעלהכאופווחםדטרבאךלעשותדרכרראשית
אשרהפושעיסאתנחרותיהםואלנר.יrד.ם~ליב /o ז:::בהמםשלח,מרדיאשר

rp כנונכסיהםגו.רהארץאלפשעםבידלחוt~i הממשלה,אלiJ את~יר
 ,סופריםבגז.טהמושכיםכתולטא!לגכולווירחיבסוהרפמכיתה I ~~~מ~

t1 די:תחתיהםאשרהמריבהמשפטיאתלטוב~הrIJ ~החיאהעתרעהעםכניחI 

חיהמעשהווכרממלשתו,מקומותככלסהלכיםההשכלהלנעותנתן
 ,נ~:;דדהאלין;:ד~י;פהאיירןפא •ב~לוהחוסיםהעמיםלכרלחיטיבלהשניר

יחרנופרוהעם :.נ~~ממצוקיתיהם,יצילםהואכילו ;~ואיטריהירשבייכל
לביכאיטריהטריניתסברהבריתבעליעלולקציןלראשאוותםדוש

לכ ןד~י::~. lהימיםארכולאאך •ירבחוקכחםללדותעסוטייךעורתדפיף
וילךו mרוילןתט~בוואתררכןהרינותאתויעוובהוההזכרשה~פםט
ובשמעם ,נפשחפמותקלתםככזכההאיטלקים,ותוחלתהיעזראיטיםבעצת
לעשותהםנם.בם~ויצליוח, 1848פעברו~ךככ~רהצרפתיםעשוא'זtראת

 •איטליהארץכשערי~רצהה~דוסערתכמוהם,
דרכוז:!עוהאשררlעשיעיפיוסער~פםכחריתרימהואןרחי § •. 36 •
 ,השמשעל~יביוירסרוספניוהתפרצוהיעזואיטיס,כעצת:ןלורהוואיל

שווא .
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נאמנתתס iאהבטיחלשראההמוו,לכסערתלהשקיטרכרייזqתזנלשוא

נסבלהכממשלהםו !i ~יעצור ) 1848נ~רועכםער(ט'ווהלאהחתואמהזרםני
להמתיקרימהלעירהעטראשיאת'ראלשוא ,הק~נםטיטוציאו~קיי Iעל
והקושריםאaי,איפץהיההקשרניזי j R!זלשואהעם,לפaיחכסור

ב~ר~ח~ rQרפrפאס.גqזר~י!נעללנעריב~הנעלההכחםהשדעלנםחתמרםרו
נלתהניפחאiכםtנרהאאז •ירםaעצהכיתוכי,רתגעלרגלוףכבהצינואותו
קדפםש , ttג~~טלעירוירבח;:האזחחים;אחיבבגריויתפחשהרעה,אליו
 •מושבילמקום rt"~נהיכלליריתואהבהאותותבכלפניואתבעאפעללפך

בארץו(עפובלי'~ ~ממשלתויכוננוTזQןהחילאנשיגם ,רוסה,ואזרחי
רוב.דינהלאיצררוurירםהתפלותכתינכםיואת ,ךiכJ~פםטממשלת

t;יהחרשהאיטליהראש~מ~~יני ,) 1849(פעברון:tינולttיד )*ןנר~Iכ? 
א;ר~א~נפהאז •בררמהההיאבממשלה~מצויםנגידםיהיוהנדבות

בוגיעלואתזלהשיב-~זהרמחםויבקש-~ק~טוליתך~בע'יאיירופאלמ;'
 •נufכ~קןחא?זכלואשר#סזpיסבנים 8וכיריקרשםעיריווכהאתולהצי,
תחונגיריםגרורייישלוחלו,לעזררהצרתפיםלביתאתקזפהורהקווכיב
תאללגורהד.tןחועזותמלחסותואחרי ,לרוסהאודינ~טהנענעראלקsודת
 •בכראשונהםםשלתן.אלפnאפטםתאולהשיב ) 1849ירל, 3 (העיר

יושביהכיההיא,נתעגדולהדס~כההיתהכסיציליהנם § •. 37 •
לשםו,ןר~ותnורם,"דג f!iלאאשרלעלמחםהעאפעלנךלמעלי:יקדישי

לאחרונהךאההיא,הלםהםחהתעוררהםחיהמשנה •גסבלתבםםלשח
םערnראוהיוןברעונעריבבס~ייל~ברםנ •ירן Mתכבלעס I'ירלם.ך ר~~

בהםJJבםוילמחויך I'ערםססילצבאותלערת.ק'םםויושביהוכיבדראות,
להכ"ארצווזwאזצמארסריניהמלך~לבערטרל ttיק •ירנרשיםשפוכח

מלחnפייעריךוים,ןרוכםשלתו,תחריתיציאבהוועברריי ttל~םבטדינתאת
אליס Sהערטסייאתפסניילהרוףהצליחגםעטסר~יךr.יילגרוריעלתניפה
ההיאשרערטסייךז;גאות-רד.יר P 1'צעי ~יךא •הצפוניתאיטליהנכיל

אז

בחובואכותיי , !8ניובעיי 1807בשתכנו~ייי, t!נ~ינ I"יוסהבפראהאיש )*

היחתיווםוIכיהםוrנtעיוהשיפטיםע'יןויהיאו 1834בשבת •היםחיל~עכיותיותו

ויבואוזוrnTכוראץ *'לעז;'בגירץיםפ.lיnל,ספגיאזהתפרצואשרהחיי"אנשיםוו
בתעבארץיחוארש~ייתםב~וםnתרןגגבים !כEייעnזrוםשהורוסיח,ונוIועריקא

Mחשיתככםניהאיטריאנייגייןחשבוייייננוגבברותוונnוסם יttIרlיגיות arזוי
-.·ז •. ,

אוש:יכר.ייי ,כ~~םבנא~ירי 1848בMו •אורברויאיבשםהבקרנה(,.,וכייק)
M8 יופהl.חיירןפאיישבסחריהנ,בהריכדתכובחבשרתיישברזa, י"דח ,ניצאיעירייביא

 •ציואםמעריה pיפריקעסוrפיירעםהנלמחיםיראצדעובירכניראנשייחיא
ז \נילסהיח) ";י('-
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כפהייכהןילעיידן •.ב~ע.זורזועתאחשף , ה-.יםושתיםשפונבןאן
לפך~ו::יתזא •י~בם~ררייבפרתזכלסאייל~נדאתרילברדוישבבצחר

נקשבמיתחבריחג.!וטוירכ-רתההוא,חזקןגחבררפונניוםריניה

חמלחהמתא ..וכלדבו:נ~יצ~העם י~.~אורם I •(וו~פפענשטיללשט~נר)
כםביאםפ Iחזאתבפםעלי~ינד i וח~~ד::אתההצלחחתיליךאלריווגסות
רםעתאעליןרי<!יםי Pו~רעצכישלחונ,תבותסיחיתחהזאתבפםע

בונחאזאו •בוראותזעםותם tvח~;יוי Q~נובכ;,יפצפצהו,גבורותיו
המיוישראשועטרחוירסותוח;תו,נצחואברכיהרחאאהוםללדךלס,
ופרטיגאל;ארץריבואסראצורבזן,כוו"'חאי~בי,ענמאולרריופק~רבראש
יכירשניתאזנפהלהבצורהיעונעריגנם •םקטיםיימםארחיםשויתם
תדםיכוכללעלסלודב !Vוטםעייךיקיופ ,אויגןטם) 25 (עפנרייךובי;

 . ~~ו-:ראההזתאה~גזהוהארץקרםכביסיאלפו",
תוםח~כלטלשויבתעאובבראן ,נור;היהאילטיה.רסןרלרומוע §. 38 •
רועוב ,.ונצרתeהנושבה~ריחוא,וגיחיושבלענםכי ,ההןגהיר'ות

וסנ'חתנרפחוכומחרסתrפםערייך,בקירסוירסרו ,אייררפאראצותבחיר
תבעזרערפסייךגאדת t; •מארנוראההיתהארחיתםאך ,רביםיסיסבו

רתוי , mופנילעבערפ ם~~~ lהאונג~יםלערתונברררסויתסליו.~א
ירפוםלערםרןרקים;"ליםנפלובחיריהם?רכ t?Pוכ:לנבוריאלףהאםם
 1יירטםעיביכלי:קא 1עכורתעלבדו(יחצואישאלףחםשיםלםהכח,,רוו

 \1 'הNכרפ.תכ,הרחבלסרפגיסס /rבערררחלםטראשוהראץם lר.כל

 nשםםליוeיע; ,תזבnםכ'עליהםפשכיהובצחים,כיאמד,ראה Uהעוב
להצפית ,יטבחיצעיםים ,רביםאגשיםלרוכ.יעש~ההיתהעוווםירי
רוונםכילוהרחיםהםע~יםובנ,אופתיםכני '!בrהשניכירבאבםשי
ואב!ייtבזגשתבהיתה ) 1849(שתכההיאחרשבה •קהירס ,לאוצרורכישם

וםואלעליה~ן !Vצלנמת.ע.נוזננןכj:ן,סלרםהתיהלאבiויIכארשלאוגבזיא
ינם ,כצלליסויתבירדורפכאיס Qנפעםי.היווישרביה ,כבירםייפלםנםםה
ורהו 9:י~ Pעיןר"יבלפאלאטאךרםע,כוהיםיהיינבבוריםלבחכאי
נשוlובדרמיחנםחציחסלפגיארשידס, tוtרv.חכיואף ,לJנעםס ~ 8זnPז

M ~ז;:אושס V עיבירובלבכםובראשאדבןאלזתא,ככללעיהםסיסוD. 
 •- 'כוקםטונהייסאל ~,...

.. 
 •בצרתפקלירכבאש Mנאא!;עאו י.,~לתי1Iא

כצרייפהנישואתבסאלעםכmארIIנ~זtפלזtעול~~י 1 • 39 •
םנ(lיותאותיבוב.פמץוחובזאלנהיע ,) 1848רעעצכםועשרחל(בויזעי

םיש P~עחאלסהיתהןלפביאריווהרחהשה~הביאםe ,בכיריםימים:יו
וזmnים



.. 
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הכבדוארחורורףעמוקותזממותוכעללככ~ם~כר ..ורקרכיסו~~ים

אחדיילמשיךהיתהדרכיראשית •נלפסניכ tVולאזעולאתוכלאכונוהי
מיםוכלפניצרתפזדצ~יוהאשרדת u ~ i.2אתאחכהועכיתותזחככתנלי
תופשיהכהביםהולהא ,יפהוצוארש ;כ;tילטדtיםכידםהצרתפיםלנית
נההניםא~השיכהואכי •הרחכתופשיה;םחהםאנשיוצכאיתהרת

ק.רונייפהק~~רנים,ביטיםוהםהייאשרוה~שרהענוואת ~~.לד~ Pה
יזנ, J'1אתדונiרםד1ע.:י~אתושטורהעםתא~והא, 1~צעתככלרהת
 •יצדןמהםולהפיקהנהביםכעיבי'חולמצואעהשידול~להיתהארשווכ

והסזחיובcב ,~נiדי~ם l ם.ל~~;נ·פכיך:כ~ירחחיויםופקידיהצבאלרזוי
תנוהחיוולאנשייבעים,יךכהויכתיהם ~~בחסריחנאמוצדזהב

 ל~י:.:וכרעלארתונישאכוארש(מער~יללעז)ועצומותרנותטמבעות
גביריםידהעשיריםאתבם •חייויםיכ'ושנהשנהבכלפר~נקאaה
;ל~קדתכברויכסאאלימקכףס,~חדללאסוףrכפצםוכלישםעכיארש
זדםtנירותכיד.ןה ?tתכיוהקיםבתל,זכ~לותלכונוידיהםתא~זגןאוכףס,
ירכרם, ע\;i.גלבוורכוםשהי~םאתכשרמיגםיהמכלאה,רכותיעוד

"יבל ••-נחלוקהjIכלקיזבלקלזובואחריכסיחאורמתהרעהד'1יכרה
ידיהםלו:?אקשר,כררביו~~ש~רפיםהלמאכהובעל,העםהטוןיהין

הברותרל,העריםרכיתרבפראיזטריתותכיוטירתו Gהיכלילכנרתעכודה
 ,עירורנעיגדולים!פרכריםבםחרשיםים 'p ו*י'~ורחוכתוחוצות ד?!:לנם

 Mר.נ.שיפיעלםאדרחכההיהההםהמלאכהובעלייוםשכיר~ישכר

הריזתאבכ;כיאמנם •ועיןלהתאונופהתפוחולהםהיהלאכיעד
זנא,י !1tהיוחפםהערים,בירתבםרב,ירהבעיררביםהכישאאויבי

סהירםירםררפיםלככחםיסליצים, ,~ם~גי ,היזtסיתהאפpהרזעי
בלביהנשיאכלב ו~פ~ז::ייאדאןעיביהםארשתעל;םביכהיריע

 ,רםעב;'נטהראץבנ1םלויייתרPיירסדירדכסאלעורתונאשמזטותיו
rנלרא •ז1כ9ייפיקלבלית t ~ד:דרביולנרררםעשיהםבrזסךשהיהכויוע
ינםרוחיוכדרייעיניו ,טיב) 5(ש~רפזיעיניס~םברבהיההנשיאנם

ןמםmאס~חרנים~~ליםשיבותתנובח'יות ;נ~בםר~ס~אתיירא
רורםהיהנאפאלעאוו-ואיכי •דועהבןעוגנםיסיבםאחירוהשיבילQם.ה

 •-כתםנרים.~זירליאמדו Qם~~כחסיםוייורכההפ,~רהםבועיכeל

לאהזr.וrר~החאאנ~ק,זי~~י qו;אשראדדי .§ 40 •
םיtזון..זזנzכעי ,כמשן;ודצריףגנסאכביאותה לp.ק~ lברצתפpהידםיתכאס

~הליאך M •רבות םי~~~עיביןוכליוו ,כפשוםשאפחצןסחיזא'פ~מין
הם Mרלם.נסןהםהלאעצתן,ואנשיוסדיי ?\tמטעיםלאנשיםרקיירו

וחאם~ניירוגאףמויפאסשהןרטיםביתשר~רבויד,בשםכהודע

לםםאבי .
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רמום 1i9 ~ •בדרדננףלאבנילויהיולבלגורחארץאלצרפתאדתכ
הנכבךשהי ,~נ iהורי'~~רהנפלאידוסופרהמליץגםהיהההםןהנגרשיס
 fבג~רניוע ttש ,מ~ריסיע ttל ,~רע~האביריםליס ttהגענער ,ז:נהיועס

אשראחריאד .כאלהפ~ליםור.גיזע.םאנשירביסשריסיעירועפל~
אתr.וt?ייב ,~שטיניומפניעוריראולארנלייסלעעלהנשיא.כונו

י~בי~רלחושעשרבארבעה •נלותםובארץאחרוםשריםיעידזפהיעדס
f עיניןרארתלפיאשרהמשפטיםיאתהקהיםאתהעסלפביהנשיאם

ארותיהם,עלרעםליrזתהצרפתיםפיתאוישאלוישריס,ח~tפובים
העתיקיםהjכQיסחםחסכיוברצוו,באהבחאתוםוק.בל~ ~מ; 'pרחם

ראשעידבהירתונאפאלעאוהקיםרלבודגהחרחאשרחי~ניםוהמשפטים
 •בצרתפהיועציס
בעיכיו 1ו:~ה~בהצרתפים,ורדבכצ~'וריהנאפאלעאןו;ראי §. 44 •

הממשלהבהליכות~ס 1דוכלתהשמפטלריםס~יבאשרבגל;העםחרמו
רידו~רתאובהםישאל ;א~אםכיפאדירעהינפשוריס, t9 ~?"רבכ;

ומועציתיוחכתמרברובהראאךנפשם,~ות.בכ;ש~לתרתאלויתבוהקירס
אלהאהבהתאבלבםולערררלהעירפ!מה::ופליארבzסחדיל 1רהעמוקות

להםלהיותאליהסצדת jללחמכסוהםישאלואשררעהקירסיתכברר א~~
דם P9ת):ולבעכויזרתפמדיבותבכלויעבירפ~וניורייםכןעל •;קיוס
סאשרר"בהיותליבאהיתקותו ,ההיאהאהבהאללרחעיררהםעהלסוו
;tפוךב~תוהיתהבורגעםבעיר •בבפשועיררזוrפעובבער) 14 (רך,אשונהtם~פ

הנהניםק,דסיישםקיס,שםלשפירפלה IUרביתאלהיתהדרכווראשית
להקירסל~ניםכןעשוכאשראהבהאותיתיבכלביד fהביראתפנירתא

לכנייינעשיאשרמ~זחוזונשעריהשעריםאחדעל ..הגדיל l~נסט~נtפי
חיתתארחתה t- ?.וfועררולעולם.הקיסר .;נ:יי 1I :האלההרבריסתכוביםהיי
 1848בשתנוכבודוהעםבניתננואשרקרליתאלפירככותלעהרימותשם

 VOI POזו uנ l vox • :ריטיתבלשרותארסאוכיההתיאןס~;ה', 1851יבשתב

UDei זכטוז(קיי:P גחדאשרהבחכשחרסדז\וענ;י~ובעיר • )-~ריקיל
 ,הנדילהקיופזיידיינכרהצ.יב~אשר~ה t;הובלכבורהעיריושביאז

~וייביוובעיר •אבירםיםעלרוככהקיסררובותצלםאתתציבאשרמצבה
מ~רןיילע.בעיררכביךבאהבהפנייבל-pלקאטרליםכהניםמאותחמשנקהלי
לקתחז~םהרטוריםאחךכילהםרע 1בז:יאהבתועלאהכההעםערדהוסיפו

הירקהלנפשןרחרךיסחםאשרהגדי'הרךח,רהז.ראהוכיחויזלם ,נפשיאת
תולראוכזקניהםבבעוריהםבאירחיקותדעיםיישכי •פאדעדבעיניהם

תאויארחלבלהרקיע~!כתתחתרגליהםעלעםדיהלילהיכלפביי,תא
שיראלוגIש~בוררזtבעיי •ההיאבדרךפניהםעליעכוראשרהרנע
סמזיהרעםטיםיבריסהראשונהבפעםספיוהוציאישם , 'וגרשתהמהעם

ע'
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צרתפתפחוץ .rנlראותופי •בצרתפהקירסיתהז.כםשוהכבודתשובתעל.
 ,ונחתבשיבה Qkררנושיאז:י~יגl ..כבראשונההקירסיתהזכמשלהאגרושחיב
יכלשווס 'היאא.רוני,.כולאמוחזכה,היאהקיסריתכיחושבים.רביס

רןחתא ה:':ז11 ,האדמהעבורתאתתרומםוהיאשלום,אךתנינותהי
אושררם,ריבותהעריםבכל •- uארץ_עגויוכוישועהיתצזכיחהמוחסר " .

כיוימצאהצרתפים,לבבמחשבותעוויתחקה'התברכוהנשיא,'ע.כר
 ,ורttעירהוסיפיוה.פזiניםקיסר,ממשותאחרי ~ה~~בריוםערר 'למקtפנם

ההשגהחכיהחרמזלעיניווערוךווהוכיחהזאתהזכמשלחאלה Pהתש;ויקות
זחוtפובבצרתפרPיירסית~סעלוהושיבונאפאלעאזבלואיבחרחהלעיונה

 •חיזכיםכל
וכ'לפ~ריז,הנשיאזזiב~קtפזזבדעלחרשיוםעשרבששה §. 45 •

ןירק.,כבירוהררתהריבכלבתרועהפניוךמ~ >'l ~ Iוקראתוריררןהעירדrשבי
רר.חיבות ,החיצותכל •כבירות~ים "?f ?.זכואתהיתהלאאשרתפארה

מעשהיקריס ,בשו/ריםEנ~:יים Pהייבהם,ו~כרהנש~אנסעאשריס Pוהש\

כליבנוג~rיים 9 ז::חיל'אבשילהקות •ופרחיםויריעיתבר;לים ,'אמוירי
 Qנ$ראיזמירשבי-זעםרבבות •לכבודוג.~זיב~ rqך;:דילקראתוחריע~!רםח,

רייסוכלםכברדי,רמכבתאחרי~הרולח,בסיבאשרוהכפריםהרעיםכמל
רהאצו~:ח,ע.ינואשרז.דקוםרבכל !הקירס)) י~~" :ויקראוקולםבtדרום
ערוי9לאאז •קירסורתועתזזtב R ,רבז:זקשיבוואזניו ,קיסר~בךראיתוה

סנוושםצרתפמלכימנשוקריוםtפילעריעהיכלאלרקעליסעעהיכלאל
הראזגtםכ' •ומשרתיםסריסיםוהרמוו-ביםשריםיעורבשריש~ריעליר
הקירסתיתכר Mולכקדםנאפאלעאוסר f'הקיזכיימדשאחרפה ~ל~~
תרוםירקנהצרתEנז;ןנ~עאז Pרכיאחיו,בן jנאפאלעאליאיכראש
הארציתלכל ~י~~ יז:;~~ההצלחהמרימיגז:פיעלז:ינ:יע.ואזרק ,בכבור

 mשליהעצומותהרבותהחברותרכלהצבארשיכלמסךר •כבראשונה
 ,הקיסר\~בערטת iנאEנאלעאלראי"תאלע..~רהסענ~~·אל 'נקשהתכמני

הנשיאי~שכ :וארזכהעםבאזביוקאןבפאריזאשרוהשריםהפקירםיוכל
כיירעיחזה,כדברועשרתעור ~ר~ואכייאףהקיסר.,רדרד Jjנםאעל
כתבן 1832באורעז.כבערוחרשבשביעי •והעםהנשיא ,בעיניהדברידעוא

-T . 

ה~םכאפאלעאזויאיכיהעמיםלכלגלייבספרודחמוחסעבאבטשרי
והיאהשלישי. iנאפאועא"קירסזr/מדן~ךק..אבצרפתהקיסריתכסאעלה~~ף 1

ירןל~ליש , iבלןיהיחלאראםאחריו,לבניןו.ו~נכדכמאואתינחיל
נאפאועאןליאיאך •ינרחאשרזכשפתחוזכבניואחרממשלתואתשלהורי

 ,זליהעםר.עותריבפילעי~ררערגאשר:הקיסריתכסאעללעליתאבחלא
רבהיהכיהבןרחיםומרפס ;הצרפתיםבאףקtפירהלתתחשכי'הויב

ןבחרלאאשרד~בשיםומספראיש, 7,824,189היאהלאאר,מםויעצ
נן
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הנשיאהיה ') 1852 (רעצעמבערלחשרהנשיביים • P 253,145ריההבי

נאכיבהאמינםלב,בכלייעלוזיישחמןהה~צןחהצרתפים,וכללקירב
רוכבהשמעריהי •עירלראבהייסיפיילאד."עהיסישלמי ,רישעםאורם
 ,-ענ;לכא~מלכיז.?הרו ,אייריפאמלכיכלבחצרות~זההוררשהקירס
כווארחיבירר,חקירסיתאתלחקיםשררייץשליטיגםרסריניהה~רנ
לחרש(בששיעסטרייוקיסר ,) 1853יאבואר 5 (רוסיהקירסגםכזתאעשה

הןה "החרשקהירסיררנרעהמעטיםימיםבעוראך •רפוסיהרלמוחרייא)
בירי,הםמשלהאתיהקימיעזליתננןארשתבלומצוקי Iאיירואפאפםיבכל
 •-בישמחילא

!'5 

 •הש'ישי lנאפאלעא 'הקירסהליכית

זfחמו , iהעתיקיםרוריקים י~~~~המורכה rבהליכותהר~קים § •. 46 •
לרת,ופץכוה 3lבבי'עוריוסיפילאכיי~-Pבדבצרתפ,הקירסמויתנ W '-"נ (I~ר

ע.םעשיריגםתבל,ז:יברזעויהםאשרהמשטפיםאתרלהפרךארוניהםנeם,
ב~תכבלבבם~ןן~ , ח~;'י Tזנזq.טק.רחייע~נ~זב~ים 7Rסאשרואץירגעי

בולשזורס~חירםל~לג:rי::ייהקירסרוריכסאעלהלשישיMגעראאז
,-fו n כבייפםאדמבביותעניגותש~ביםשמתהעללבדע..ויבסויעםל

בעקביתהשלישיבאפאלעאז~צאפודאניאשראיירופאכווםיגם •רייאשוניס
הקירס Mהטבעי ם;~קו:: fם Mלבמוזז/ב~ר"אשרן,נאפאלעאוpהירסיייי

לרייביתוקספזייכלישעירכל ,כסארכזדדזאתב.,לדםכיר,זהרJנירש
רובלעא Dאיירוכלתתעגנאזה'אבצרתפלשהוםכיו rpד~ ,בצרתפ D~י

 ,ר"'Iואשיןנאאפלעאןכררכיןבסערהבסופהדרכוהיהלא"יבאחנ •לשר-ם
עןיביטיתי"דו.ךייילימיסכבירהיהוסכיתוכסאעלבלעיתירן,אכי

רייב'תררחיתךתלארתגם ,לדממהסעטשק,רגשיתירוסעריתרנצת,
רת,שוהקאשתאהשקיעובדורתיר,ביסיצי~ורעללערהשתרנו ר~~

 ,רתוביהבירסןבבחכנפשרתארתתאו-דלוםארתר U:ן~י:וiב~זברpבי,
ועליהrזלעטרתאוב~ביעמרקעמיקריחיסג~ת 1לברמערכיתאתסהלירגם

םתיא ;לתפירייכ'ןהשיסעיםאשרשתפיםן~י.כיחידית~'ייההםעם ",
יובפהואוקיב' ,השווםורקאתהלךלאלב,כיאספ •שד~יםבתפרונים

ווכסאחוא~:פןר Mלכיאסרידעהנפשיכינסולותיו,דתוק Pזnrן.בזרפשי'ר
הםלחמבםועותקרוהכצרתפיס,ת 1ג1בי q ~ ;1םבtתנןרהלשוםארבילע
ניסודגאיהצרתפיםכי •נאמביםלעבדיםלוהלייתילבםכלירםתקבהי

ארבילשיתעצירםתעזבכלזאדז\אםציהעמים,סכלפגלהלעםהתמארזכים
 ,כקרסאייריפאמלכיכלבהיכלינשמעיםדבריהםרל~ייתהרא~~כברום
 rהממחלכסערותאםכיםילשבררךואיר,יצא.יאהוהרברלרווחרכ

יאפ
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 Iמלחומתיחםללחוםכנבורי~אלאחנדולנפאאלעאןמביתח!ידשקלסרםארם

חטאתוראשיתאשרפיליפלודוויכחמלךכאחריתאחריתותהיאז_הלא
ולהתענגכבודי-בהיכל 1 ~~'ד~.דתהיאבודוכיחיתחהקחלדעתי eל

כבודחאתלהולחשיברצתפבאויבילהלחםעזמרת.אזרשלוםרובעל
~~עוז'זכמלתכועשמנתחיאהלמהמחרק "י;'נאמנ~ "וע~~~ו •-ר"אשון
עבותותברזו,יליםקפירייאתהצבאשריאתאדוייזכש.-ךכועל ,נסאר
לאאולס •-לםכותוכסאנזרוםאלזהבברתוקותאותםנ:כק 1 ; 1אחכה

נכונחתואנח~צואעתעריעברןרביסוימים ,למחמהג:יכודלילהבן
יתפרציפונאפאלעאז~.ראכח 1פהוביו ,חרבממלכהועלנויעל~לקריא
כזאתהיתהכאשרן~:זלםחר.צגקשיםהמלאכהבלעיאלפירבבתיספניו
חאנשיםידיתאחזחהמשכילהקירס~אכןעל,י 1849ובשתב 1848בשתכ
רכיע.קבפוב ר~,*להם.ישו.ם lרבחעבירחמלאתכההםבפש '~lביחרביס

חותשואותלוויתנו ~רי::~ואליןהביטוכיעדחמלךכירעבורתםr.זוף
 קי~ז::: , ה~~~לכלי~זכמוזכסףהאוהביםחעםשעירימאתגם •-חו
חונםאתוכקמרי ,~זק~לזהב~קוםלכסףמו~אלהםבהמציאןן 1צר

 . \ . •-לכלנריהיה·אחדכיס'האןרמיםעולהבניידבהםתכעלבלורכושמ

גםכי-נן.ךתואמותנוהיתהר~הלאכי iנאפאלעאאתירענרכיואף
מכלז;ז~דלאזאתבכל-הגרילהקירסרורובעקביתיצאברוכהזח

מזכשלתחולהאדירתפארתהלהגריל ,כככודהדת-קרולריייםבפשייגיעה
אהכתתאלצזכיתותיקנחחזחהרברבגללכייעו ,ממשלתוארץככל

להטותוביוםהעםלבמיםפבלגיאשרהקטניםע.םהנדיליםהנהניס
יפעתר~חזPלהפ~טעזמסחההליות #ר~ן;גז::נם •יחפוצואשרוכל

לאהכההק~טוליםהצרתפיםיוסיפיזתאכגללכינדילתו,תפארתי~ו 1
 .הצליחלאזאתבכלאך •-היסיסכליתכסיםבאתמיל~בדואותו

התמררמומדלם,ויותרחעםפלגותבכלשתפיםרלזיתפהנ!קשותממנרלחסיר
יבי ,V'רבככריםרביסרשיםגם ,ושויהםוראשיהםרייעפיבליק~ניםעליר

 ,שנאחתכליתאיתושנאוצרתפארתמעלגורכאבניהכתנוסםיםהעדה
מאבכיהדרךלפכיו~לפכות •ממלתכיולחשבת'כסאוד~רJרצדולעת ~ eבך~
פקידים ד~.~~כחפוגה,בלינ.;.רמחתחבולותנאפאלעאזגע:ול ,כאלחנףג
ער~תראף ,צעדיחםרלפסיררגלםשרשיעללרת.חקרתצרפתעייככל

חחושביםכלעלכוראותבקולורלרר,עיםתחתיויו 9j ~הלכריעלוע.םרה
 •רעחעליר

, 47 .§ j ~~]חp ,י#לrrפים ,יבוזב-בכפףןסr~ומוראי)ורעיסבש
 qכעדצרפת,בארץ~יתדלתתהשלישינאפא;עאוהצלחיגרילים

WP םאדירי?פצודת·~םיר~~אליסיגוררדתtלז:ינחילידובח!ק ,ג~ 
עז 1ככוד~סלעודהרבח~תר..ךא •ולתשמממקומותבכלוהודייקנ

חובארצ
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 ,ותרגרמהריסהיביוהלמחםה~רpיץ •תבל~י.י-Pעראחרותבראצות
לעצירמזמותחשכהכצרפתכמיהאשרענכל~נדאללרת,חכריצוןעתפצא
עטהוירכותסרחה,להליכיתיבלעלבלתוגרמהאתלמכבושירסיהבער
כתינה ה~~~ר~קיוםרדרוגבורתאשר'-רוסיהעל;מלחמהוהקרישכרית
המלחהמכיראף •בחלות iמבהתמו!כ9ןנכרריוורבבותהגרילוחילו

ובצחיהתחתוןר~נויבגלילותימיםיםשנתדת.עודרהאשר ,ההיאהנוראה
 ,ריסיהמארתמשלשכמלואצרתפארץנכילאתרייחיבה 'לאקריס,~י
מהיותמשאתהאותההדיחהולארוסיהארץדל.נאתה iח~~ילאנם

המלחמההנחילהזאתבכלככראשונה,בארצותורבתיסמלכותנברת
כי •לצרתפותפא~~·זעולנאפאלעאו,רהררכור fפהניםמלואההיא

עצהריחכיהעמיםכוורארנ}ודוריעאת lנאפאלעאcישףההיאבם'חםה
ךזממיק Ji:כגם Iיהעצרמיםחילו~;ייביםובאנשיביניססהומלחמהוגבורה
 Iאחותהאתאשהעי;נדתתהיינהכיעדיעסטךיייריסיהביןלהפריד

רעתהתנוססההשלום,אללתחירבפ~ריוהכריתמלכימלאכיובהתאסף
 .פצח I';!כההםהסוררי /Vכעדתאתלהרכיענשטעיםהיוורבריהבראשצתפר
ואדוניננםרד.תו, j ~ויפחצו lנאפאלעאאהבתאתאזז.ו~יבקשואיירופאסלכי
ידכר .ע.זנורירברrפג~רד 1םrפנעירפנירןאדת 2הראי,השניאלכסנררהקירס
ערד,;כע Pוא: Iאורככלכיאפם •- ) 1857םעפטעמבער(בכז'וירירותשוי~

ץמארכייען ,תnריו~ז_עםר j,רגייג~וכ~בורבדורהשלישיבאפאלעאז
וח'כלאפנירארחס,..שעל~לואאףנגרעלאוהכבירההארירהריסיה

רקחוא 1ללאההואהנצחוןרכבר'; Iנגלתהלאבבורתלווריע ,'ב Jכ~
לתקופותוהנה •במלחמההורםכפוסאשרחילוולאנשיצבאיתייכי fVל
עסטרייןמלחתמהיאהלא ,חדשהמלחמהליררהוםז ה;~אחרותים 1 ~

גכייכבידולנחולכנפשיאותהלאסורלוהצליחאשרלמחמהבאיטליה,
אוץה,טליאיבארץהתחוללהההיא.המלחהמובצדקבאמתוכ .1 .ג~

תאלראשונחשםלrדראותל וrד:;יייאשוונאפאלעאוהקיסרדורואשר
הגנורשםהךלרצופות~ים /oשתיאשרארץ "נבורותיוורעםוו~ו:rג:

רו:אהיהכןאוריאשרארץ ,לנצחוו~~חון ?:Iוחילאלמחילההואר,נפלא
משלביסורחוברחובובכלועירעירובכל ,תבוכהגרילומלךושליטרב

 ;; T~י~הלש 1באפארעאהיהההיאבמלמחה •ונפלאותייבכיריתייוכרונית

רNנוובמלהקיסר,וררדל~ניםעשהאשרככללכ Rגהלכיופניוהצבא
לונכ ,התנכרומלחתמישאנועל::ז~ריזכ,אףכוי~גככיר, א~~געכטא~מ

ינואףענגלז5נר,ולזר~ Vההיאבמלחמהגםוהכה •::ז~ליזכנה~אשר
דיה ח~יtב;.לי~ינדוlמרח ,דקיםלחתממכבזכ;לואנשיוובעוירןג;ומכהלא
רבבאתס;גי"ורעתוננחטתו •המדינהבהליכותהליכיתיויאלצותיועמואל

ךחך:בעסטרייךנשארחכירעך,יטםעריסקיסרפרוסיהןלסורוסיהקיסר
נמור;ןח
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הצרפתיםכנפשותגכורהררחהעירהככירכררחר •לחערזרראיזבסועוה
 •קרנותיהנך~רע~עסטרייךזרעותאתר~ fש; lכארירתלחמוכיערהילר'אנשי
עסטרי-"שלטוואתהשלישינאפאלעאו::זזp;גיתההראהנצחלזיויועל

ההראהנצחרןפיעל •ההיאהארץגכולבכל.ויןה 1 ~ילה ?Iכהכאיטליה
לרויקט~רהתיכונהואיטליההל~מכ~רויינפותכלאתלתתיררל~להיתה

הנבירכעזרתעמנואלרריקט~רלכווואחריבריתו,יכעליייייעמניאל
דם,לוכתכסאעליישבהתעלהוסיציליהאתבעאפעלנםג~ריב~לריהr..כ~לל

 ••ההי iכארץמלכותונבrראת ~'::י~יראיירופאמלכירכלמלדבאיטליהויהי
יקירסצרפת,לארץןניצ~ס~פ~יעזגליללתבספחוההואהנצהוןפיעל

כרבריכתרנהבשמעיםהירריר,ררבאיטליהכלעלומנזמחסההיההצרפתים
היו(הפ~פסט)הקאטאליםיא !;tגנ.:ן.ןד.r.יינםההםהימיםערעסטרייךקיסר
אשרצרפתגבררייל j/ב 1ספיעוהשלישי jנאפאלעאכירייהלאהמאז

הלזכותעל קו;r~השלישינאפאלעאזשוטביירכרר~ביער •-ברימה~ציב
כיכr.ישזןכלרלאזאתאך ,בפשועל~ב~צותגרופיסטפלר,ויסלכותן,

הררביבכלל ,\ןבלמרשיעלהאיטלקיםייהילאיטליהעזרהירהושיטהוא
 •ארםבביתולדרתכספוולתפארתלתזזלהמו Id~ז~רחזה

• 48 .§ J זרגין ,לאיטליהכאפאלעאזעשהאשרהטוכבכליהנה:;
 ,צוחפלארץרניצ~ס~פיעןאתב~פחואיירופאמוכי~כדתאתעליר

ללזפלןrיpה W ~ההצלחהאשרהזההעזהקיסריופיףפוזאגןהםכי
נאפאלעאוודוישעהכאשרלילא~~iינדתת Wוכאיירופאלמרחבי
,רזעוםהצרתפיםקירסעלקרלםב~רוםדרוימושווייץארץארירי •הראשון
ח~לל~בדבעלניה,בארצות.ר.עזו,~~הרבורך;;'טבהלו;דתיצבחשופה
וב O@ןדוווגזרתאתהזההקיסריתושפולעתיםבינהילרעי~1;ידלואשככז

נםהפ~דל~מענטשדיזעקרבענגל~נרצדפת,גכרלאלרהייוכפותאת
יורתאד •הזה'הזכרשהקיסררדכיעלס prלאורהתעיםמתכבימוציאי
לגלילותתמירשואפתצרפתכיכיועהעליןאשככןהתםדרז.נהסכלם
רנפיכיםרוזניםכאספוכןעל •גכרלהאלאותולאr.דרמזתמהיכלרהייו
 ,מפריסיההעצריודשעםולדתיעץסיר.להמתיקאשככזמארצותרניס

l ;\~דוה~לםלעשית 1860שתכירכיכחרשבב~רעו·ב~רעזיהרו ~ו~
 lנאפא;עאאך •אשכנזעלחרשבחואאשדהקיסרמחשבתלס~אתח

ב~וםרלכבםאתולררוגיעוחדווביםהמלכיסריחאת'להשקיטחשכיל
"~צדיכלישעיכלכי n(ם~כיטייר)·לצדתפאשרהימיםרכדיספרע.ם

ובבל ,וררזכיהוכסיכיהאיידופאמלכיכלוניוביכראתמ~לדםוהירת
לעאותה ר~~ז~פנימהארצומצבאתלהיטיברקפנייג~ת Qעוילותיו
בארצו.תארתונחמדתולדגרילגבולהאתוהרחיבלאאך ,·ן.ןמוטכלכמוכיה

אתרות
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שכנז ltבסייפjגת p ~~קוסב~דעז·ב~דעזאלפ~מיורריםנם 11 •ארחות
ס~ץ 9זJכימנמילחסירהלציחבירוופ.::יצי ,צפונותיחםעללדת.יעץ
אלמכשניתת !tJדועמיםנבולותלחסיר ,+ח'ילהכיכפ~ובנקיווולרחוץ
אשרהצרפתיםאתבזהלהרניעלילק'רוניצא jס~פ~יעתאורקלי,
ה:tהיחתיעלאיטליהלטובתהשפךודמםעלשרככללהםהיהלא

 •~אדםבנפשםהלהביאואשרהגרןלה
ד •

השלשיינפאאלעאזכבוד~דלהצרתפיסבlםחןרסוכעיני §. 49 •
 ,הלסמב~ררייבמלחתמזכו~הוהצלתחודגדולתירואתכראותםשאתבירת
את ע~~לאאשרעלעליודת.אינני .אשרחאילטקיםתלותבאל ~ע~ילא
יבידוויניציהתאבהניחו Iן Mהבןpיבריכלים .P:כילאעמשהוכל

ו:יl;עכ?נסשרטניןיבריאללבם ~ם~לאנם Iכנראשהנזערטםייןקירס
לרסותים eהאלחרילרנליכאיטליהאיירהמלמכהיסיאשרעלאל,י

המ~לכה-~עז~~מיםזברכותפןככה:נlשיתלכלתיימים יP~די~י ?tפשמט
יוהיר~האיטלקים •היקנההממלכה I~עלימינח.:ורגגיםידה·אתהחישה
אשרכה~ל~םב~רייוכריכהטונהארץ::ינחילםאשרעלשמיויברכר

פיהסלעייפצו Rבצרתפישיטניויריביי .-ע?ולםאותהבזחלולאעזרתוכלי
ובספחויאייוהצרתפנבולאתרהחיבוכחנתכוידובכחכירנאיתם

בהל~כותפtזץמצאוצרתפאורחי~~יתרכל Iניצ~ואתם~פסיזעאתאליה
 •יישביהולתפארתצרתפלנביראחרותכראצותמלחמתנייוכעלילותכלכותו

פנימה,צרתפבארץפיהוומשפטירוכןהליכותלעכיאפם §. 50 •
אשרמעתכי •משכיתובחדריאישאישב~רננ~הצותפיםמאיהתאינני

קשזע:י~םלטפלאונארחלנפשווחכריוהאיטלקי~וזיניחאישודה
לענאפאלעאזירקשתהחחיאמתע • ) 18:נ 8י~~י(כי'רחלרשדזקגלם

פקירים ר.ק.י+~ ,ההיאל;די~חה fQ ~היתה~ג;ים 'pכיבהאמינןהצרתפים,
ע;וןלבלרנלםמצערי-צעיכלעלפוקחותעיניהםלהיותועירעירבכל
המלחמהלגסועספינ~סעהאיש:וק..םפייעל •לנפשול~פרזאנושעוד
נאפאלעאזאת'!נואשרחבושהונפשלבק~הההוא·,הואישפה~ל,צייוגסו

;בח 7ש;י ~סטריין(סט~~טם)המרינה~כתאתלאירלהיציארלעה
הרצתפיםעלופ'לדוהקירס ~י~אתז:ז~ילוחיאו 1851ךעצעמנער

משכיארשרכיסאנשים •פניהםעלהתזכהפתנרוכולהטאתייעופף
אשרהאנשיםנם Iנ!והלאוץלחר Tfובנףשתיס~רםוסשיי i ~.עליהם
ומלעליר,הקיסרלרוכיlל~להתנכוולאנםוולשפיהס~רמוכיבנפשםידעו
רברירס.עלילותם v~ת.יאנשיעליהםישיסופןתפירל~ t;lןרנזיהםנם

ומציאי •האפוריםבביתלחאסואורעהלחרבראשיחםאתויחיב~
כרצרןלאאשרזר~האוצוה ~~ 'כלאי~בבתיףחכארלאורעתים יכ~;~

פקידי
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פנייעלעובר ר~.י! ל.~א'זtרל;גיכתבואםראהןאחפזtליצייירי Pפ
וv.כת ,מסגרעלג!?רר(קלוכם)rי~רכת~ •המ.ככיייםעיניו1אתפלי

ונאלמולפהיוששדריומחשכותהחושכיסוכלמשוש,נ-:וג'כלמ'iשש
אשרעדנכה'ה, Tדלילותיהםימיהם.כפחד ~ל~הארץעם~לג~~ייtנח,

 "לנפשי~~פבי l~רנולדמואשרבליעלאנשיכלכיירעת'ייקירסני~;ך
ידןל jכלנואזצרפת,י j ל~?,,נהםאחדולאהם.כריותאמרצרתאך

אתלאירלהוצאילהםהבטיחגםטובותאתםיידברהצרפתיםזבלע
ל.אורוישובון~שךםלהצלחתםתמיד ,חושבהואאשרהטובותהמחשבית

 •-נפשו~כתגםנפשם~בתככלהררירנאור

חילואבשיפסמראתלהגריל lבtזפ~לע~הראיל 1867ננשת §. 51 •
ןיב H,ךאת~פגיעים ;r ~!יקית ,אשרוטוניםחדשיםנשקכל,גירםולתת

בשקכלי ..ת~נז;rז' rוא •הארציתביתרעודכמוהםאיןואשרוק 1~ררנם
הפtזספט'מידלקתחריסהבגבולג~ריב~לדייפריץארשליום ד.י-r!צהרםז
חהםבשקבכליהכריע 1861~קט~בערובחרשהטריבית,המסשלחאת
חדבריםוכל •הפאפסטבממשלתלנגועבתנםולא,חילוגאדיב~לריאת
ך.כ-ראשרהשלישי jנאפאלעאדבריהם~~יםלאכיעדיחם;תנדז-ם IIך

אנשיוכל ,~ב~ופ:השלוםסטרתאלאךמלכרתו י.~יrכידבותפעמים
ולהתנשאאיירופאפניעלז;1:זיתולהטילפביומגמתכינאמנהירעולבב
והנוראהגדולילו Ijפיעלכיראיתואחריאך •חליכותיהבכלודאשלנל
הצויח ,וספצו ,ממוכתילכסאזתעצומרתעז,נתזחחוקהבירור!קיסאשר
פוצהעור i 'איכיערלדזבמהבפשוושוטנייריביוסערתאהלהקיםבירר
להצרפתיםלתתודעת-ובחכתמו~םהוסעלליו,דרכיועלתלונהוומציאפה
להם,תתנאמנה Iחבטיחםיאשראחרירiגנד::דיסחםאשרהדדירמשטפיאת

לתתזגעשחוראשיתותחי •והפושעיםהמיוריםמפערותממלכתזבהשקט
האישוכראשםרביפאנשיםביראףבצרפת,(פדעספרייהייט)הרופסחפש

ריחדת bלהםאשררביםרנריסלהדפיס j ד!;?עתאזמצאןר~שעפ~רט
תא jנאפאלעאיב tQ י:iלאזאתככלמלביתו,הליכיתו.לקרדתהקיםר
אותיכיאספ •לבבו.בגרלממררריםע.ינווסעליםגק.בלהטובדברי
כמכתבי ) 1868רעצעטבער,לחרש·(נשניוידפיסיהקיסרשוטניניעזיאשר
האישלז~ר~כיר תב;~~להציבנובית~ראוגםנ~צותרכרידביסתעים
הממשלתנגר ~ q לז::~חמוררים(ב~דיקארעז)סי ?t ~עלסללנפלאשדכוידיו

כתיעל.במקדיםולהקיםחב~תחועלס Ijנ iןר,הקיסר~לחץאזהרוהממ,
פיהימשפטיהממשלהעלמדירותהכרתכיםהסידדיםאתלענישהרפיס

עלעזהתלינהרןן,לרננןוהצרפתיםהחם,הימיםערהיחאשרננל
אשרהחדותך~דנםהיהמוהטובלא •חזחהרבראדרת jפא?עא iנ~

בתז
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~ור 1831משנתאשרi;דאיףובתיהיערתביאתלפתוחהקירסנתן
מ~קשיוכל(רעס~ג~גע!)העםזד~~.ינאספוהחםכתכיםכי ,מסגרלע

קיו Vכלועלהקיםרממשלתעלעתקוירברוייביעיבלי·מ~ריםדררר
תאול:::דגסירלשובחקיסרנלחץכיער. ,בעםפוציםרוחויעוררןןמ'i:ופטין
 •פ~ךיזנ!םהמיניעליוהתאוננוזהעלוגם ,כבךאשונזרהחםהבתים

להצךפתיםיתןאםומלכותוחוא i:כילאכילדעתנאפאלעאז~דהאאז
ידבח'וקודק ,עזדמיוןובעליהםלכ~מהריכי ,רדור .משפטי

א/ vנאפאלזכ~ץזאתבכלאך •מלכותעלעליהםישאוגדוריםזבמוראים
 Iהדדור "אןרעליהםלהאידלהצדפתיםהבטיחאשדהבטחתןתאוהקיס

הקיוסנ"~א iבערםלביתהעםמחוקקיבהתאסף 1869נאוועמכעריבכט",
ההמטראריתלגבומערכיאתלהם(:גלמלכותי Iכסאםראשסדברותיו

 :לארסהיהדבריוותכלית Iהבאיםביסיםממלכתןלהליכותהציבאי
Q בלבארץ;כון,לאהררוראך ,הרדודדוחשואפתצרתפ, 
 ~ג.:יד~רי~יאתםאך Iההםהסרריססעשהיהיהעלי .ישריס«דסירם

הפליליונעשהעצה ה~י~~ואתםואני ,הדדורעללהגןלי"נא
ראש.הפלגהנגד :ממערבסזרחכרחוקברעותיהןדך,חוקותהפלגותינגר

Q כקיסבכלד(ע..תתתןלאrההפלגוננר ,השערהכמלואהעתיקיסה
ליכדת.נלסדריכלתאולנתוץלנתושtיפצהרכלישעהכל{ואשד

חםהות t::קיושביאתלגהלכירנויצלחו~ס Iבםהיןסדעד~;יitנררtד {1
. Q היסיסכללהצדפתיםייטבאזה,נכןהתיבדדך.rו I 

ונאוראלחרשבשניכי ,רכריואת~לאוכידוהקירסדדנבפיו
ן!"יסלערiבלל ~סילעהאישואת ,חרשיםסגניסהקיס 1870
 .ואורלבבומחשבותתאלהןציאכסידיהםאתוימלאהגסניםלדאש
הרריuמשטפיאריתלז;כנהנאפא'עאוכררחהיהלאיברעיבדאותו'פי

ח~~ייכייזjחלישהנפשועלעזה~חלהועברהאזכי ,'הזתאבפעם·
אתסעטד.סק.לריתפוץהסלוכהסשאאתוער~שוא~לאהכיעדבי
Z ';םאשה ד-. 

מאתיצוולז;זפיקנאפאלעאזנפש~כפסחאשדההיאכעתוחנה
אשרמשפרMמבניבאחדרעמדקחרקה ,כרה~רחיםהצרתפים

 )(פרינץח;זירכי •~דט eנב~נאמשפחתעלתהרמולכרתץת.וחגיז
 ,זנr.ירתאשי ,ךרואשון jבאפאלעא~rיי jל~צי~ iכ ,באפאלעאזפעטוע
 .תבסני'בסותביחאריםנאשיםעםאוהתעשק ,עזותדנשיתיבלע
 'בועשירי 1משתחפןובנכיך"בכברור{געןאשרעל(זורבאליטםים)עתים
 iע' ,~ל,יבביתןאלססחאנשיםשניסבבואיאנראריחר~

 'אופכםדזה ,יערה'קחלבפניעליהסרךבבאשרהקשיםחרברים
 Jהפותסזקם •ויסיתהור~חבקנהמהםאחרעלביורלח'זzוחיתעד

וויקטאד

/ 
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 ,ך~שעפ~רר .תכיניתירכליסיסצעיראיש ,ר~~נזויקטאר
מסיפרלהיו lנ~פ~לע~פעטערכביתפרצואשרהאנשיסשניאשר

מחוקקיפיעלבשפם , I1מ~רסיילריזע IIכשםהסכונההעתיתבסכו
פיהןלשחארשעלענרשיםכסףלם rpלגםהאסוריםככיתזtרק ijוהעם

אתהגסירנאפאלעאופעטער •כ~ע.ל ר'~רנריתצמירולשונוכרעה
למשפטכסארתטורםכעיררשבומ~.רץלחרשרבכז' Iה~לאלניתנפשו

יעזאותר,ו P~צריהשופטיםכלאךשפך,אשרהרם ,עלאיתילשפרט
עלר Q ~והרא 1נשקבכליחמרשיםחיונניתר~רצרארשאויניושניני

לעינילהרכיחתואנהזאמצאוהרעפרנליקאנים 'אך •םירםלהצילחנפשו
םשפחתבניכייעןנמשפטפנרםהכירוההםהשופטיםכיחעםכל

והשופטים •נב:rיקפטםצריקיםולצאתנפשותלרציחיכילים lנאפאלעא
י ~~[פר~נקאלףועשריםה itחס' 9ו rpלשע~ץהפרינעלקז.כ~ההם

rנאפאלאעוהקיסר ,ת~~מוi סעתצרפתאתויעזוב 1לרת 1ע~שעליוזז;ת
 , •רהלאהההיא

נאפאלעאןוייציאאפריללחרשכעשרים: 1870כשנת §, ~. 2 •
אתישאםצרפתע..םפיאתלשאולמלפנירמלכרתר.ברהשלישי
ומגמת , 186Uכשנתלפניהםשםאשרוהמשפטים'החקיםאלנפשם

ז \

רעהעלייהחרשניםהרכיםשוטניומחשכותכזהלiכ~רהיתהפניו
לעיניכהרכיחוהצרתפיםכאףקטררהולר~מלכרתר,כסאתאיהפוך
הטרברצרנםפיועלפיהםעלאםכירכריעשהלאהואכיהשמש
אישלכלהקיופשלחלאורלככוזמ;מותתאלהויצא •נפשםועצת
אלהצרתפיםבפשאתחיש lI :האלההרבריםעלררוכתרכקטןנלררןצרפתי

המוחקקיםיךואשר 1860בשנתחקיםר~םאשרהמשטפיםראלקיס {Iה

הצרתפיםכלאל,הקירסשלחנלריפסר,נם ~- ?םך rp l-יניוך~ם~נים
ינו tpלהדכו~חרואישמיללי~ומשמונהכייררתrיז:~ירם~ופוכ~םרי

עלפלאיםועלתהצרתפקטה tV;חחוהלאהוסאזהקירס,רדריכסאלע
פיהםתאשואלחיא iכועל ,~ז:בח~ץ ת:~ ?tלהזנ~.ק.טו~~נתהשאר 'ם"!ב
והלאההסירסנםאם ,בפשו 111~כ.אלנבו"תככונותאיש,אישרעםוחות
אורהצרתפיםעללח~יי'מרטתםאשרומשפטיוובילקיןכובי'~רים ~~

םאכיומשפטחקר~רכליעשהלאהואכי •הימיסכללהםלוטכהדרור
תנאוןםא IJ ,דבר'כליקוםד.עותרוכפיועלכראושנה,העםפיתאשיאל

אזייכי ,דןה,אהגלייכפסרלכתוכהקירסהוסיף Iהחםןןהמשפטיםהףקיםאל
rזtתא ~ח"י~קrp פנחזותםראץלרעץושריוס'פוילאהמתקןטמיםאדוI ג;ףי_סךי
יzפיםאלרךי~וט~גנל~כיגיסםלעוחךרררהחפשרי rpזק Q ~ישריםסדריס
אערמךהםשרסתרעלונאי ~אחרילכיתיכסאי"תאלהוריש"ילותזערו
אחליםובישע ,הצלחתיוהצלחתכםרצוביהוא,רצונכםךעתכם ,rלביושית . . . 
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"עשותידב-כירהאשרנרםעליסועיתג,'םאת aלרדמיצ'חידיבחפצי
~ lבאאפיל~רשבשטיבי :.~.-האוצותלכ'~צבי~ת;לתחיה'צרת

דים~יאיש 1ז.פילייזtתבעהירתריהבהדi'י~םר,לפניהע&נ.רעוחשlפו
 •יכ~צחבאהבהפיהוזכשפטיואתjףיראתעליהםנלו Iו~ ~פ; 'pךהקיסראל

היססיניםהאבשיםוזכניתכייאף _ ,ץ eאיוועריצותוהקיםרשחמתל~בה
םגיסההנדולותהעריםבביוסרביתיטובות,ועריםכרפים~בביחיוההם
חםסשהירתרהייהיבשהבחילונםסהסשסאיליס,הירהבירהEםאריזנבי

לשטנהלוךתויצנראשראל~ים'מששת ר~;; ~י~~'ובחילאלף,רארבע~ם
~הםשסאיליםהיוטוהפסמראל ה~~ולאהקירסלבנ~ללאזאתננל ,בדרך
ותעצומותהירלןבתנןנרנבותהיםאשרז.פהסיסיביםוהעצוםהרבופסםר~ל

 ·לועזובן,נעת~שטיניזכליויקצריכיעו~I;כאד ,אר ז~ןj(~זב:לך~נ?ד~
כמאז ~כ~באסו~נד,נםלעי~םמדtענדאיתןכי ;'~י I ;,דהאסיןוחלאחז,מא
אתחןיjי ijי~זפחחכמשקט •צחח 1אהנהנדתיוקתאליו-רJכקצרתפו~ם
יעיניו Iוכנפלאותבגדולרת.~לדן l ,רסיםוישפוטככראשונה,הזפ~שלחוםן

פניעלצף R ~לבי iוגזדכלכיידעלאוהוא •-קרםכביזפיהתבל~קצךת
כח~נzל.סהואאשרוהמנוחה~הקיץ,וכחלוםנקר~ן ?3כ .,חואמ~ם
 •-ססקוסה'ארץלהרניז 'הסערג;ו~כץ (iלפביהשוררתכהסגוחה~חךךזדי

• 6 

 •עבגל~בר

הלששייעלאאן Slנא \Lבתאנעגלאברממשית::ד~ירחכיאף §. 53 •
 ח;.,כיכר"יחחיבכחרת Qכו:?דאוב"רלהיאואתבכלצותפ,ספאעל

 •בייוגאשובההקירסיםכסאעללדת.רבססנפשהזעותמנ~פ~רט tt3ביתמשתחפ
~חרהתאב;ןזוהלאריוכתנלדושםוד:ובות"פצהוכלישעה ';ככיואף
אתנסריל mעזאזךת,אזרחזתא,בבלרחוקיםים Pו~אוץ ~כ~~ל jב

בא!כלאןאעתאהרקוב,ש~בהאתםריתאהסילה,אגשימפסר~את ה\~ז~.
 •ובמלחמהנוחבאםניכסאו~זי ~ובמישווכ~יוםאשר:נבמלך
רייונתמלמnותיה,לאניותהאריריםיה IIתרעצמהאמץהיפופהכןועל

 C ~:לחוףאשדיצריחיהtפבצויהיאת_יוז~~י ~~צרההועצימות,

rו'ויתאוייתבהואויב,צוכלפמני~ו:רת~לאניעדנסחםנשיאיתבזססי
ם ,m,האודי ~לאה Qנםווטניס,רחשים P(שכליחלם l;תiוהיבהש
בםערתולעסדםאריכיתפ·תאפפנחיםכ;שלנענ" בנ.P',.,ירםולל~ך

 ,פחךהיהלאדחפנ.wו.נאר~דהצרתפקירסמפ~יראףני .'רtוחחמ
בתוגח~נזראשרגרעלהרדרו~זvכקבה1נםק.. 7רהעילעהכWף "'הMרני

ורסייןtע.יוגיטיע.מךעהתשארשואומתנהרסחחזזורכtכי.י'ה,
דברנת.ורך
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היאאשרעלבאתמבה~רוביאיירופאt;םכייתואךבלוגייו,נוגך,גיורו
הברפצםיעבייםrיגסיוולא ~בזגלנוירסויבואצובוגילבל~נזקדם~םלק,
~עוזלבלתיכחהם~וסיחיילבעבירכ~עלםלהםלזQלםאדוכירם. c.וכוrנהם
אבשיהיילמיתרןאתבעביוגםאך •כמעשיהםלעשיתעורנזידולאבאיש
להסירהצליחהובחכתסח ,לP,בכליסכלחכמהטובחכיופבצריה,חילה

ta אשרחסלקפואזםשפטאת~דץכמליהחםהמלכיסתלוכותאתעליה
וםריהביואזרחחוללהארשרח.דשחהסלחמהפערתגםיקסדם,פאזהל

נעינייתרכמלעיניהםב~ tQזהמלכיםכילישועה,יחחיתהוהוונפה
ובהתבחר ,נטייותעיניחםהייההיאהסלחמההליכותלעררקזכ,,?רי~ים

תלינרתאתטעליה ,i-Wו 7ערדהיפיפה ,ררפיהייריבאלבעכלאנרנם
 •-החםחמלכים
יבאפתתהותה,יחס Iי~לאיעננלאנר,רגיכיתירדעיכ' §. 54 •

דרכיבכללמשקלתןי~רי Rןמשפטה Q ~היאבי ,תהלהלה~איה
בנפשהמרכלתאת;ת~~יתנ;ףמאמציבכלרת,אצמה,היאכמשלתה

האררוההרסנלתאתל~גז.רלה~םרהנהתפהאףברעל), tc(שקל~פעבהארם
 •נשמעיםדבריהאשרחטקומותובכלממשלתהמקרמיתבכלהארץrמההיא

רכל ,מלחסהבעתנםחמפחררלאביותמהלכיםלתתצרקחק~צרח '-:יה
גםאשר ,מלחמהיחפציכpשכסלילכר ,פחורחמיניכלכושאתאביה
שלרםרתעבורלרעההמלחמהאבזויידבהתנעלאעליה,מתברססשלדם
וכלבינחחכזםרברכללהנרילתמניהכעיז-חנרההיא •הפצהמהדז~ל

~טעההיא •~שלתהארציתרבח~נכלהמעשהוחרש~מ~שבתמלא;ת
צראשר ז::י~ 1-כי ,ררחקים~~יםראייאדוותבארצותנםהמרעיםזנטע

 ,היםיאייהמןדחארצרתאפםינכלנפוצובתוכה, ם.~~ו;lד::להמקים :iלה
מלאבתבלוהדעת,החכמחאורידקית,אררחפיצרמניריהםמקימיתובכל

 .תכינותיהרבלהםנעםררניעננלאבדרובי •המעשהחרשתרכלאמנים
חיאהזהחיוםעדקרםומימי iשליםאיז :ארטהל~ירל~ברירק~לום

מורתעבאשרההיאהברשנההאי~חזדקירהיאחדתר~נאתאותח,ציררת

היאכאינ Qקדץאשרנר) tt(איולההיאוהארץ •חערג'םירדעילכלואת
לרחפרץהפונהנליתמאמצתהימים,בלתסידלעננל~נד~ז,כ~ירו~לוז
חשךיכלי ,נפשה~בתנפיהדיירכארר:רלאדרבכרתחענבל~נופמני
 4בתםרמעטזהנם •צוארהלע.:ומעללסבלתחבולותעשרתעצרתתביא

תברבהאשרחקאטרליםכי •ררכיחתצלי'~הזאתנפעםכי-~י;ז lכן ";עשית
פניהיגמתמיערנעפזכנרתנשםהנקובהבתסרהברה j/מעטןחיוסר

החכרהנקראהדבריחםלפי •פמניהילהתפרץענגלאנרמרדסית'ז:ננק.ו
פעניוונואשרזpסדאשר(פ~כיציח)צדרממלביאחדלמךשםעלההיא
(האירל~נריrנ)והםחרשהטמיבהשםריסדל~ירל~נרנאעולמיםדוריתיפנז

מיוצאידיתה) Fח ;:"ו(
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וגח) Wלראהזאתהחברהביסרהבח(ארשןבאונעריקאנם •חוציןם'וצאי
וימעדואחיהםאלויתחנרומולרתםארץל~ירל~ברהמוביםהמוביםנאי
 .בואצם p)(רעפונלי~םממלשתלוכונוםעליהםעבגלאברעללרפו;ןפ:כ~ז

יאאזתבכל ,מעיביהההיאהחברהבתסרהלאכיאףעננלאברווכמוש.ת
סחידנופרואשרהחנרותהמוןככלאותהחשנכיאליה,לבה~מה

 1855ננשתאך •לרעהנהלננועיכדת,מנליאברוליהל ו;~נ~ירל~בר

 ,ללמחפחיריהםהנעוריםנני ~ן:ל~ראירלאנררחבינכלכילהממשלהבידע
 ,ווסםרP:נטכםיםיילמרובשק 'כלילשאתביכוכאשר'rכ;לאישיכל

 ,וה.םהםתקוס'םםנחנרתלהתספחולאלפיםלמאתוינחרוחובעזfכלת
םובאשיחיעמדןאשרהצפוניתמאםעריקאtו;ללנביריוד~~יםיחרוזלם

ערתבערלעצורהממשלההתעןררהאז Iמלמחהעבנלאנרעללהקריש
kתפםרפצוסעפטעםנרעלחושונטוי •הקשהרוחםולבצורההםרפיצים
תבפב\כנרםפאשרהרפוםביתעלרובליובעירארשהממשלהשוטרי
ריווaאןאירלאנר"בlם l/נ~םהנקובהפעניערחברתלבעליהראןשיתעי
בתכrבכהכותניםרניםאנשיםעורגם ,האסוריםבביתלאורהוםציאיםתא
עירמפשטנחרץונבותיהק~רקעירעי •השביבבורהורירוההואעתי

אלהפענירעחברתג~ירטסעפענסי~הןאתיסניראשרולאיש ,הנרתח
תנפשההואהבניר •שזפערלינגליראמאתיםהשופטיםהבטיחו Iהמשטפנית

ה~םורמביתברחהאסוריםביתשורמינעזרתאךנמארס,ו~רםבףכ .

 ס.!« nבשםהנקובעחדמכתנבעללרביהאיש •צרתפארץ'אלונמלט
עשריםשםבת ,Wלעליווננזרנז.רהארץאלפשעוכיר,לחןא~לאנרן

 •בתוכהמשרמןיחזיקןלאירלאנררבבמסרפבאועבנלאנרסיל,ואנשישנה
להסגירהממלשהנלחצהכיערהתמקוממיםעורשטקולאזאתובכל

כסף Vliעעליהםוש~םואפשעםבירלש'חם I ~עירכיפאגשים
עייהםרiפrבהארםאהתנכירבעבגלאברהפראל~מענטשריאך •עינםרני

לאכיערטוביםrדקיםלהמולתתהאירלאבריסעללחקלזעבכלנןזרו
't נלהתפרץתואנהעורפצאןazהממשלחיפ• . 

וכערתבIםיענגלאנרממרשת.ותרגז;ן.נlזqה 1151נשכת 1 • 55 •
כי ,יוחתזחאשרמזרחיתהדר~בארצרתהתחוליאשררגוראה~ר

הברזל ~תאשלאתבתשרעצרןלא,מעולםוהזוהארזלתאזרחיסחורים
ויתרפצו ,המזרחיתהורןסרחריס~רתעליבמוש'יהםעליהםהעסיוסאדס
יחוהחיאלהסברהאשרה~באאנשיושריהפריכותושיכי •חםיפtפב

והראיבןגניחםלעודשו ,ברפךהחןריןתאויעכירווזירוביםםיבאיונ
ל~והגכירע ,לר~שכע"Vנוישיופםכרלזנשנrפבחםררו ,חםילפענ
םהירע .ר(~בורוצצירם,ירםו PעושלעניראקרשQtקנםועריכןכוולםקרשו

abזש
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להאננייtכההודיםעשואשרהאגזריותלכל.ק.ץאיו •~ל.ם:ובקםחתמי
יעחדצבארצותנםנשמעולאאשרר,רעיסנונוראיסשפטים Iבידספליסונ,

 'תמארצואיירופאבנייכלגם,לאדוניהםהסורדיםעשום,יהפראהניים
ראשההואוהנודאהגרולהרז.כר •ססחרםלרגלי 'שםרריםוהמתנאחרות

 Jרזהליכיורעיוכלאנגליה, 'א;ץאתהרעיש l 'בתבלכסוהרעודנחיהא

~םהאננלאך •מזרחיתבהודויה/,'גאבלסמשלת'ץ i ? 1רבאכיהאמינולםעי
-ג iא ~ב~:פרעם'ובבוררתעזויתאורולאחרונההתאוששווהנרעשיםנפעמים,

לחםויעשוהרמד,_גל.יאוו !tzאתוישביחו Iאחורהמורריםזביליננות
והלאהההיארמהעת •איירופאאפסיבכלומגצחים:סשכיליםגבוריםם~
 Iסזרחיתבהוררושלטתמגבירההסוחריםחברתאתאנגליהמלוכתסירה,

 '.הארץותשקוט , ~~~ 'ישריםסדריםעש t-Iב ,ההיאבארץלבדהאיהךוקל,:.
I שיבמקוםהוההספדרבריברמוצת,יבואההואהרמר·דברי' 'תריi בודבבר• 

על~ר R . ~ק;~מ~י~יישבויהפושיםקשרו 1865בשתנ §. 56 •
I ההסהקשיםהארוניםירתנרתעוד.נשוא~לאוכינרנשיהם,םי~נגל• 
 "רעחתמךעלתההזה,ינאהשליטאנגליהלנציבהדרנכהודעחי!י

iכ~הנם Tלטבח, '~דריםויו~ירםהקןשריסעל ח~ר;:;י.ןתב~זpיא Tחשחית
ביניהםכפשעהיהכיערבטוחדרית i~כונעקרביסנשרטיםנשיסונשיםא

אנשיםהיוהמומתיםוניו:רז.?~יםביוכיכללעיני~נלהכוחארי •תוהמי!נ
 Iאנגליהממשלתאמונלשלומיוהם'הקושריםעםהתערנרלאאשרנים

צעקיבענגל~נדלבישריכל •ההואהנציבבאכוריותמשפטינל ~פ9~.
האיאלצדקשופטילשלוחבהממשלהויאיצוההיאהשערןריהעלם

העשתהממשלה ).רכתעורייעהלעושהול~לםהרנרולדרושלחקורחוא,
ופקיריtנשריםותשלחעלית,ההםהישריםהאנשיםנטלואשרתא

יהאיב 1 ~עשהאליההבאההכצעחזיקולראותהרנרשרשיעלהתחקות
ווררשח~ורהפקידיםהשרים •ר~העליהםהוציאומשנאיהםאווו;יח
ההואנאיהאכזריההשרעוריהבעשתה ,הררב iנכואתמוהנה'ט-כזי

אתהממשלההפירהאז •ידיעלהרודיםסודוואנשיהנציבבאש.תמ
ע~שתחקלהשמטפבשעראותםהצינחנםמפקודותיהם,'עוזריווךגציב

הממשלותירתלבפיעגנל~נרממשלת.ע.וו ם~~זאתבכלאד •רשתעםנני
אשרהאייםבאחרההיאדגדילהוייחענעשתהסוףסיףכינאייךופא,

 •- ~~..עובניושריהי.;בה 1 ~יריועלידחחרת

 ~ג!זהורועתאהפעםעיראננליהלמותכז:י~~ה i8}18נשנת §. 57 •
 •אניסיביח··מלךהשניסזtר ~ד ~עהט j?אואתmתיה ~,~(

ל~~תהשובבהוננורתועריצותוכרוח~~כר ל~pז~שאדזעבrפהע~ך~ר~ס
 l~וחחלףאן •ארפיקאארצותלכלצביאניסיניתנארץהמלוכהכסאלע

וירכען
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םשחקוריזניםבמ'כיםרתוק'םגארניונררב ,נפשר~בתככליאשםייעבוו
כלרב'יהים,מ'תכבאנג'יהגםיהתגריתעזבבפשרהרחיבם·רעיו

מ'יתנ~יר:ק~~ער~והשראתברזלנכב'י~סורברזבגארהוקומשפטוצק
אנגליהש'חחאשרהרתרשוחיגם ,האסיריםבביתויישטחראבג;יה

סלותנדייבתחישוא •ה~סורבביתהחואהעריץחמ'ךארס;אכיסיבית
 ,יחפשיהחםהאסיריםאת~ש,חכישיוםברבריפביואת שק;';אנג;יה
כתפ!הראכימשפט:מלך,ינוזנרמציםברבריםגםא:ובו:ךזכ'tידה;שוא
 Iגערהדבריכרגםתפלהכלתחבהכלשמעולאאזנואתהאטיםדדש

העריץעלחתמהכ'::ינ.!יר Q ~אפהלהאריך~נגלחיעוריכלהיאאז
סויםדוןיו eנ~ר~נערטהנבירה~רמיר~יבירארירי 1ותשלחההוא,
חווייויכ~רהקצוהסלחסהוארחיטהע~ר~ר~ם,נמלךמלחמחלעשות

נקאתממבווינקמו ,ה~ ?tמבצויורישימן~נ~חד,עזאתה~ננלים
יחרשעשר(בשלשהאיירופאנl~יבלמשפטכנודובקמתג!קםבגיכברר

רלח t ~מבצרעלמלחמהבסערתהאנגלים ~ל~אשרונעת • ) 1868אפריי
בראותבנפשוירשלחרביםדברתולפיחלל,המרךנטהע~רא.ר~סאזנפ'
סריפלהיותונלחצוהאנג'יםבירבאובניו .•עורtןקוהואיןירו~זלהכי
לחפשייצאוהאסיריםמלכותם,חליבותבכראנג'יהמלותכזבשמעתאל

 bהבאיאיירופאלאנשירעהלעשותאנושעודיעוזלב'~נ:י~הזהרת
יוכי.ע.רי:ןתתוחזאתהמלחמהגם •אחריתותהיהרמהכילאביסיני'ה,

ויסי! ,םי?~י.rזrואפריקאאזיהבניירעלתמידריממר,הנאוריםאיירןפאבני
מאן .'ירחועצםהפרועהגבורתהבכ'הסכ'ותע'תמירתעזההשכ'ה
עריצותבעדלעצו~באביסיביחרבצבאאנגליהמלכותהציבהיהלאה
הארץשעריאתלתפוחההיאהמלוכה Tעו~תצ'תואי'יושריה,מןשייה
ארצותעםתתלכרכיערוהציוויייז~ציון:חאיירופיתההשכלהלפניההיא

התועלתח ilרימח •והמתסורהמעשהרחשרתהמרעיםה'יכותבכלאיירופא
בנ'יריםורבחתגרר'הארץהיאגאיסיביחכי !לאיררופאאזתצאאשר
ירחיםןרנרששמשתנואותב~גרוברוכה~ה i~פטובהארמתה ,אשבנזארץ

 'ר~ע~פלאיםיררוכיאףבתוכה,היושביםוהעמיםה'ילים,פרייכ'
בלפודיםלשמועוח!כציםרעת;:ז~זק,רבעליבאמניםנוסעלםערותלפיחם ,רעה
 . •אפריקאעמייתרמכי ·הרנהיתר

ז

 •םיק~ת ~tי ל'~

הנוראותהמלחמותאחריכיהאפינוהעוג'םזורעיהחכמים §. 58 •
השאירואשר 1849ושנת 1S45בשתנאיירופאאפסיככלתהחוללוא:שר

ארחיהו



• a9 .§ יכלכדיר,םדורהנוצריםאתהםצורריםחסםדדתבעלי
אתרגלםתתחידכאו ,ידםכמושרים~ט Wךרוממהידםאשרהראצות
קדוסיםכדורותועוד • )"'ומחוקקםנביאםחממדאותםוה t i;ככי ,הנוצרים

יםהירשכאחיהםאלהמזרחבארצותוהרצוציםהעשוקיםהנוצריםזעקו
השופכיםנפשםוקוכעיצורריהםהןאתדתכעליסידלהצילםבאייריפא

דרזניםהנרצרים,סרכייכלמשיחם,עקכותאתומוחפיםדתםעלגםז i.ב
רבכותרכביעםגביריםוצבאותאכיריםעדת ,ואפרתיםהנמוניםונסיכים,

נדיליתר~ותםלחםי~ Jבהויעשןלמלסחה,ההםאחיהםצורריעלעלו~ם
ויותר " I1הצלכנופעי.מלחמותבשםדת,ולדהבסרפיהנקובותועצומות
;כצב~ב 1הלאזאתככלאך •דוכלפיאזנפלונוצריםמילליזיזשמבעה
~מו:יכףאותם~דוףtודלויאחמםדדתרכעל,הקדם,בארצותדגוצרים
הלורטויםההיאהדתכערייפסוכאשר 1853בשנתגם •משיחםע.קכות
 1וה~ןי~טיתהאיירופיתתוגרמהבארץהתמנורריםלהנוצריםלהציקדתםכקנאת

הנוסעיםעלנסוהסהקדושהכראץאשרכחניהםעלאכפםלהככיד
כלואתדתםכנסתאתרtיפוכם-,משיחםקברעלכירושליםודת,פלל

אתויחלובאיירופאאשראחיהםאלהנוצריםצעקובה,המחזיקים
tו~~זקיםדתובניעלז:י~לניקאלאיוהקירס •לתקרהעריהםלהיותפניהם

רבימכינםוםה ,החםסדיםבפיהם~לידתולככוד.קנאנםוהנענים,
תסגיןבעזויגחיר ,נאולתיואבשיהרוסיםזqבטכניהםההםמהנ;שים

והיות
עםרניתתכרתןא' !ןתלרתינבבואתיהמאםיניםאםת :וכריןכההיא }*

יו...אארםהיהתמבחרכיכיהיפים,כ'ןטיבתם"לוםסתרזיירזןאיוהנןצריםהיהןרים

 • ) 60,59,5שירה(ק~ר~יכםרום.ר~א

-}:~ -
אירירפאתשטוק ,ונפשלכ~עישותורביסותשזכד~דתשמותרחיחו

ק,תנהאשרהשלוםבאור:וואורחייםריחלשאוףילחםסרקברכותניס
כךההםהחכםיםהאסינוכאשרלאאך •אדםדסייככותונמחיררכנעםל
והליכות ~דiנדזכ~~יאשרמהמלחמותזקטמעטאיירופאבהש;כטוכיו.יתח
הנוהאםדתוהברוחאשרעזהמלחמה!תאםדת,עןררהיסודו,וז\ני
רהככירחהאדירהרוםיהוארץטירקייכיופרצההזאתהמלחמה •סידה
כלראוכעתואשר 18 ~ 8משנתהנרראההזועהידכהנגעהיאאשר
בבזפוחההיא~שכהי:כו, 1גו~רתהבעריהו ב~;;ווכלהרעהאיירופאלפכי

זגעזהררירtדוםלעפלאיםבtי~לח~ליםנ.rיג~ר~צםהלחבגרןכשאננה
התערנןאשרוהאיומההחדשההמלחמהפרצההואתומהארץ •ןה~שרה

איירופאארץותרגיזרביס~יסיםדת,ערדדהואשראיירופאמלכיכלכח
אתקצריםבדכריםנספריאנחנןקרים,מלחתמהיאהלאממקוסה,

ז •• •הזאתהנדולהלהמלחמההראשיתהסכבה
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האIנP.ה •ות.זןרםהריסיהבזרפלוץ ת~!ב~ו::רגרולההםלחזכ:רלאירים
ואלרחונה ,חזהררויבכרכרצעיתישליתלדת.ובחייליביילגרלח-ה'וה.יא

נפים ifאדשדרכרייבריכו,רוסיהקירס p ~'~צ'ב~םשטפח"ל'אודהוציאו
לחיותרורשהואאzדכבסשטפכייחרו,זררקהשלטוןאלסענשיקזtןו

כארצותצוארםעלהנררפיםהנוצרים;רככותז.רכןששיעהרתג9ז
ראותולפידכזהצרקםשפטרכרכםםוהש;טיןיסנעזהילתסתוגרםה,

אל;תת~למרזדיצדהשלטוןרעת ,אתלהכריעההיאהא!כQהכירהיתהעיו
השלישינאפאלעאןכיווכלחסה,רק,בכלכליש~לתר ,אתרוסיהקידם
האדירהדנוסיהו;בדללוחםירק,זרהיההעמוקותותחבולותיוז;וקפוככל
רוסיהלפניורבללעןסריכול;אהשלטוןנםאחרים,םלכיםעזרת'ביי
זקאנסטאנטינאפע;בלזנרזןאר •הגריליםאייריפאסלבילןיעזרולאאם

 Mללכבסאתישאשרהממלכותעלבקזלםזיתגונ!םרבבותרת.קירtכם

; P הרשרת,יצכהאננ;יהפ~רל~ענזפבכית •שאותיחא'ריפיהיסר
אשור)בארץתעיקיפרדבריםצפונים p~לה(אשר ר~י~;המ:ו;;הכחם
אתויצריקיוויוכעירהתאספיאשראיירופאלמביע;ס;אבישדת PTיירכר
ידיכהלחזיי_,הפ~רל~מענ.טושיכלרוחאתגrינירנם ,רוסיהש~ית
רבריםהםוירבריכםון,אזנםהט~והםהזה,דגדו'ברברייסיב" 'ו'עוסד
במקהלותו~רכריהעתיםסכתכיבבלנרפסוורבריהם ,'רוסרהע~קשים

 •צרקלרבריהםתננו,באננליההעםבנירכלרברת,ובאפpות
ויחפיאןרתםקנאתבאשהלוהטיםדת.ונרסיםהשתובבוקזזנטם~נטיכ~פעל i:.ן

 •ואמותנוברתולבינרייתניהובלערברימעדשירעברןוהלחשהשלטוןעו
מתאידררשפניהסוrז~ז~יחרהתאפסוהרתתופשיםעפ) tt(א~ל 'והכזfנים
לת 1tשאתישריךאן ,מלכרתומכסאוירדראשועפרתיסירביהלשטון

ישפעכיויבטיחםמפניהם~בחלהיריםר~ה 'שהלטון •ארצהרוסיהקירפ
ידממהההיאזיעףיםםקאז'ירקש~לתחאתלייפיהבתוראלבוקום
 •הזעיםנ'יוריחשו

הרכיסאוהכייי e ע,&כיריסיהקירסעודק.הנזאתבכלאך §. 63 •
 ,לאל '~תדיאזמצרתפ,אנגליהתא;הפרירלויזיח ,באננייהווארש •

תינר~~עללהקרישעידפחץלאבאתםכי ,בלשוםמד 9זלהפיקידו
רורעזפרוסיהיתאערטס",אתאחרירלמשו:זרתאפץעירריותר •לםיימח

פמניrיד Pארשעפפריייקיםראך •בלשוםוארוש~ותןאתלהוציא 'יח
 ,צרrפמאתאהנהלבקשrוr.יר ,ן:jיז~ל:~ותעצומית~רלהדויברופיהזז~ז.

לברךצבאותיווכשרירכיסשריםע.םי~בו~נ~ויפקירגשיאתא nל w;י
קירסאלום •פ~ט~רייךעלכםחבהוחחונההשוייש 1Hyבאפאלאתכשוני
וככוריבהודונסע ,כלשיםוככישםאליתאחלר!זיקבאתןורוסיה
ttיזףעץופ~בםעםשלהתראותזtלסץיעויר ) 185g (םעIנטעםכרעבוחס

קירס
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דר.ביעיפרירריךוויהלסלעעםלררפלבועליןנסעכווארחירטסעייך,קירס
הקי'רסלבזתאתלהטותביררהצליחלאפוכציכיאפם •רפןסהיזנלך

הבטיחן.זתארק /לטוו ttה'וביןבינןזבלחמהתתפרץאם.ליסביולעםורוחסלו
יהיואזראנוי,נהראתלעבורחילונרוריאתיתןלאאםכישניהםלו

 •ההיאהמלחםר~'הליכותבכליתערבןולא(בייטר~ל)זכ~יג.יםכ~עםר;

ויתאמץ ,רוסיהרחבתנותפספניסארבבהלתוגרסהוושטוו 1 . 64 •
שחפקהבהנוראההמלחמהאלמארגדולרת Iה?נותלעשותכחימאמציככל
 ,ההםהיסיםערך::ירים וי~~י::מאשר~ד~מ~םהראץ ם~~סססוים :עליו

בכלבלבותמילקראגםוהרפשים,~ר~ליםח~לראנשימפסראת~ר~ה
עןלםאיבתאשרוהתוגרמים •לבוג.:קבטוב ר?~ויבטיחםארצורחבי
מכייםהמוניםהמרבנהרובם,ביערת .הדתוקנאתהרוסיםעלרהם

הצבאשרידנליתתחולדבכרתלאלפיםויתאספונפש,תכארתעבדים
ושליטי ~ T:~פחונם· •הדרסיםעלהמלחמהתתפרץאשרה~וםאל ~~~;ב

פחותוערררטוניסמצריםפחותנם /השלטוןמשמתנזאלהרpותהראצות
ברביעיקולז:(עבירוהשלטון •השלטוןאתלעזודבאוחילםאנשי.עםזגםנים
הוריערוסיהוקירס ,ברוסיהלומלחמהכי ) 1853 (א'טןאכערלחשר

ןצבאות •בתורגהסלומלחמהכיהעמיסלכלגלוינאוועסכערלחדשכראשוו
ר~בויברייתא~לח~ם~ש~~ר.~מפקודתתחתגבורתהראשיתתוגרסה

הרוסיסכי ,המלחמהi.יr.יוהואז /זtלפעניצאאצלהיסיו~פדעל·ויחנן
אך ,ם~ 1 ~~אותםלהדוףויתאמצןרנuןנדמיםעלוחילבעזוז .השתעדו

ןיסדר.~ארתםלגדשמחררסיםריפלאכאדירתוילסחועזרתואזרוהתוגרמים
 ,(א;;ליההמעדבמלכיהבטיחונאווע~ערלחדשבכז' •ב~וועםבער) 'ר(אחור

אםבמלחמהתועפותוכסף י:I':גבאנשיולתמכוורעולהיותלהשלטוןרצרפת)
עלאיי 5~וו~ל~םםאלראוואיהצבאותאתלהוציאדוסיהלהםתאותלא
החםהמלכיםאשרבעורביאפס '.לפניהישימואשרהשלוםא~ניפי

נ~חימאווהשרשעה /השלוםאללתחררליליה eועושיםעצהסבי;ים
Ef ק,יד/j ר:ל~ו;יהאשרהים;לV ' המאז~יםכ~אתהכריעאשרברול

האריר י!:"אתיאהמצבההואחרוסיהאדמיר~לכי •למלחמה
להתווגמיםאשרמלחמהאניותעלוערפלענויוםב,רתנפל ,על eבסעוו~טס~

 ,נ~וועמבער)לחדש(בשלשיםסינ~פעכחוףאש~ e~מ~רפקודתתתח
נוראותהריפותויעשהתוגדמיםעלבד Jז:יזולמלחטהוגבורהעצהוברוח

עזהתינרמיםחברילשיא •הילםבאנשירביהרבמלחמתםכאביית
והתאזרןתבחולות ~ל?-יrלשואק.רג,בייםנגר ?l םש~~:יישליכוותעצומית
יריתזvוויפלוייכדעי::זהכלע~,תחבולןתיהםיכלנבירתםנשתהכיגבורה,
 ~אויביהםביד י~~מ.נפלניראמדת;מותפחדןחיליםשרישבי •חרוסים

 .. . •זזז

וצייתו
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האנייתעםאשמאכילתלשרפהויהיוצ~ eיינויתפוצצובאנירתיהםאשדיציתו
 ,יםבמ~ולות"!ללואיחרו~ים ,:בחרבנפל;המלחמהאנשיויתר ,יחר
ובתוכםחרוסיםבירשביויפלו סיtי.~i;ז~עור~בת 9::ז;;ו~לטףמעטtיי ?tרק
il סמ~וגסיהtזe ~ש~ • , 

בעוראשרהרוסיהארמיראל-עלפניםרעמוהמערבמלכי §. 65 •
 ,בתוגרמהמלחמההואהת~רלמענהוהשלוםרברלהוציאחושביסהם

פרצהכבר 'כי 'למשפט~שבי .ולא Iומעללבגר ~~זחשבורוסיהואויבי
לכלוגלויהדאיירופאככלזאתמורעת ר-~;וותוגרמ;,;וסיהביןהמלחמה
מלחתמושיאבע.םבזרלחוממשפטסעוהלאדרוסיוהארמיראל ,העמיס
חתקצפחהחיא::זז:ודרהעלהקוצפיםמכליותר •המלחמה 'שיטוןבעת

את-צחו iהררסיםכילד,-לחרפהזאתזישנהכי Iארותיהעלאנגליה
הנרתניםהארירים ~~,י~יב.קרבתכמו,ךהים;ברת 1לעיניהיםבמלחתמאויכיםה

!j להתאפקעודיכוללא~בעררעזח,~רר •מלחמהאניותכלעלז:ייזום
השריםרוחאתסנ:יירפ~למערסטזזןוחשר ,רוסיחעלרלוח-כלויוציא-

רוסיהעלצרפת.עםבריתלכריתאנגליהכמלכותראשונחחיושנים
גלרשהשחוריםאלצדפתיותאנעםמלחמותיהםאניות'אתולשלוח
להוציא.r:ואותאשרערמלחמהכ.כדעליהולשפוךרוסיהאניותאתמשם
קירס:ןנךי"!הלאאשרואחרי ~יי 5~וו~ל~ממ~לר~וואזכירה~נשיאת

כיב~רמ,לפניו,וויןפות Qא.בעלי i~מאשרהשלים i'אפנ-אלררפיא,
ולבדוrרונרםחשלטוו~םאםבלתיאיירופאמלכי~םישינשיחלואין

השלישינאפאלעאןיגם ,ברוסיהמלחמהלעשותע.זביתראנגליההחליטח
 jנאפאלעא~סחזאתבכלאך •ררנרוסיחעללשלוףזך,חליטצרפתקיפר

המערבמלכימר Wאשרהשלוםאפגיאלרוסיהיסר j 'לבאתלהטות
ולעריךלהוכיחויתאמץ ) 1854 (י~נו~רבכי'מכתבאל,ווישלחלפניי,
מנפיכותחילוצבאותאתלהוציאממנוהמלכיסיררשובצדקכילעיניר
וינזור~דקתו,לוויוכיח Iנכוחיםרכריםענהורוסיהקיפראולם •חך~בוי

לחיותויתנחולש~לתוחשלטוןיאות ..אשרערזאתיעשהלאכיר q ..א
שלחזeדל~וו,חגר~ףואת •תוגרמחכארץאמונתוילכנו~עךזזדרתומחסה
לוהבטיחאשרחב~חתואתלהקיםעסטרייךקיסראתלבקשיילןלעיר

עלרב א~~אזז:ז~יבעטםרייךקירסכיההיא,במלחמההתערבלבלתי
פרוסיהמלךאולם-הרךםיסדרכיעלפקוחותם Iעינידפערפיהלהיותנבןל
 ר~~וrז::ההיאהמלחמהימיכלשך ?.t,וב i9אבאמונההבטחתואתר,~~

 . •הנייטראליטאטכמצבולהירתכמנוחהישבת_
עםהמערבסלכיכרתי~~רץלחושיוםעשרכשנים §. 66 • . ... ,ד

הודיעוחהואלחדשושמובה,ובעשריםמלחמותיוככללולעזורבריתהשיטין
 •כרוסיהלהםומלחמהחםמלחתמואנשיכילומיהיקירסההםחסלכים

חםלתחט
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ןהראשובאפאלע~ו~יזגיכיבאיירדפא,ש.ךר~שאדןז:דג.;יןההזאתהמלחמה
 ,(צרתפהארץר~יויתק~פיתממלכותשלשאשרכזאתמלחמההיתהלא

אך •למלחמהתחא .ממלכהעללעלותיחרתתחברנהןתונרמה)היאנגל
 'ייראתיי~לאהזהלש Wוהמהאמיץהקשרעל'רבו,םלארופיהקיסר

 ·~rד~בה~~ירלהיותפ~שקעוויץבשםהנורעהצבאשריושרח'משכילהנבור
ארמתאלההוא ;;י::מההנבורהבקיעהקיפררתוובפקהזאת,במלסחה
לבאלהררךלפניותו~נ~בעבורהבצורהסיליסטרהאתייכירתונרמה
הרוסי:ןכחיללפנילהתיצבכחבואיוכיידעאשרפ~ש~~מאר •תונרמה

 iנאמבמקוםיתרוויתקעשומלאעראחורנסונשרה,מרומיעלערכתכב
 •אייבמפניעזומחסהחזקלמכצראיתיעשדארםירינםהטבעיריאשר

ושילרועלירערספקורתתחתמקדמותבשניייר~ננהראתצלחוהרוסיםו
סיליסטרתאךאליהם,להבקיענהפיליפטרהעליישתעריהחיליםננירי

אזנ!בראשרהפריפיך ttגרנםתונרמהגבור ~~ש eומ~פ~אמר,נצירה

 ,הרופיםמולנפלאהכגבורההתיצנוהשלטון,בחילהצבאעכודת
כאריותוילחמיסיליסטרה,עלומחסה~ולהיותמנגרנפשםאתוישליכר

גםלחרב,החילפקיריבחיריויטיל,הרוסיםכצכאותרכיסחלליםיפילרו
ראהואז ,כשרוואלעצמואלננעאשרפרתועכרורירושקעוויץ ttפעל

 "ההיאכפעםסיליטסרהאתללכורותקוהתוחלתכלאיןכיפאשקעוויץ
לאהרוסיסנסאך •אחירושלובהעירריצ~~לעלותח~ליולגרודי ר~~ב

הןכנםויפילר ,מכיהםחיקאלמכהוישיכו .,המותשלטיוכייםאזותרפך
 ,לוסתהכריעי ttפ~שמופ~אתגםאויניהם,כמחנהועצומיםרכיםחללים

ויררבשרו~סקכיערפצעפניעלפצעייפצעיהיה,~יכרוריבוהפניעוכי
ריובכאיוכיים •חללrכיוו~מעלבזכלחמההפילוגר~ךאתוגםרומה,
 •ההיאכפעםררכיהםהצליחוולאסיליסטרהממלחמתררופיסשבו

ניפ lוהיהסל~וויםהתעוררוהזאת,המלחמהסערתכרת,חולל §. 67 •
ןולראבוהיזכים,כלטובתםעלשיקרודתם ז~~רופיהקיסרליזכיולעמיר

ייושכהסל~וויםכי •לאורלכםמזמותאילהוצירםל~להיתהלאםפשנ
נאמנהוירעוארצםנכולעלחילאנשיהציכעסטרייךקיפרכיראורניהעס
הסלאווים .רוסיהצבאותאתלישעולצאתלrזו;רל.ץאותםיתולאהואכי

םיומעופפכארצםהצובאיםהתוגרמיםירימתנרתחררוככאסניהארש

םויגעיע~פיםעורהיוח~ר)(הרימ~נט~כעגר~יושכי •פניהם Tעלרכםח
לשאת~זבכהםהיהולארתווגמיםעלבו~זרק.נלחמואשרהמלחמהמפני
לצאתהםגםיכלרלאהכולגארים •כזאתבוראהבמלחמהולערורחרכעור

ןוביכיביהםרנזלחומתהיה ttש ttפ~זכ~ריכההיא,בעתרופיהבצבאות
ויררג~קנכלינםלהםהפריזהיזילתאליהם,להתחבר~ם ?l ~ילאהרופים

ם'צחפה
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ז.ננלi iהתקבר,וגרמההיושביסהיוניס Pר •ומלחמהצרלתעהדרושיםהחפצים
 ל!.נ~ <ע.ל,לפריקבזוםסאסציככלויתאצוכוהשלטוזעלאחריםבסקומות
דפ,יקןלאהםנםכיאפם •לםחסהבסועתכלררפיהעוזרולהירתצוארם
םשרrפכליהייסעשיהםיכללמלחסהוגכורה.גtצההכיאולאכי ,זסםמ

.אולםנלקהעלירותתחלהכניעםהשלטוזהצליחכוועי ,ישריסוסדרום
העזהושבאתםה~ביםו~ש.יר.Qצוהבירה~טהעזבעירנםרמה~וזבממלתכ
יכיפנדייםתתפארתוי,רכבורםהודאתזכרוכיועצור Qכאיןיתןנרמה

אתויכובןכקדםההםהימיםאתלוכדשנפםשכלתהנםו~כספה ,קרם
כיער ,אסיץקשרתונרמהעלייקשרווכבראשונהבביצ~נ'ן'ממלתכם

רשאהסצכואנשי ,סשכנםקדם ?t~טהעואתלעזובהשלטוןסלאכינלחצז
לא~דהתאםויהיןהקןשריםאיידםתבנןבתוכהתונרסהסמ'~לתהציבה
העוסדת:מבממלתכ ~גJי~תוגומהבריתבעליהמערבמלכיאך •אחת
גסנןרי ל.י(!נדודיסאיילחרשבכביוישלחו ,ם J;1איב;נלרוסיהיעזור ז~ז;:

לרם.לעזורוהשריםהסלךעלידםהככירויהם ,ההיאהממיכהאלצרפת
יכנראיתםוהתמקוממים ,ימינםאחורולהשיכהתמקוממים~אוןלהשכיח

ולאפהעלידוישירמארחרנסובו ,סזזומםכלסהםונכצרהפניהםגנדרעה
 •ראשלהריםעודיספו

םיהחיל,ולתוהאננליםהצרתפיםשלחוהאלההדבריםארחי ~. 68 •.
r.יםדוrזלורפשים,ו.דלים , הqז~..יrבילנם ,השחורביסהאדיריםבצייהםאשר
ונשאהלםחהם,ממקוםרחוקהארצםאשר.והאנגליםביבשהגםרוסיהעל

וןחסאלכראםעדועצוםרבכסףוהוציאגם ,כירןונ;ווכr;וזכיםרביתר,לאית
 j ~ר~ל~ר •חילםלאבשייחרסואשרהחמוסריםאתהכינןאשריעיפחצם.

ורIבסד ,פ~טונ~לבסלחמותוועליבנט~ןהמ;:וללהבבירשעובירועלאשר
ורבכד Mהאידןהזפוצצהוואטערל~כלסתםחואשר ,ובעלגיהצרפת

םישערזאהיהחילואנשיומפסרהןתאבמלחמהונגידלשרהיה ,עופרת
יםנרור •אגנליהגפבןריניםוהמהסוניםעליהםעוד~ופסוכןואחריאלף

דןס?והצרתפים ,הקדםלארץצרתפארץדרךעכרוחילומאנשיאחרים
םט'והמ~~ל •יכבידאהבהאוזוותוככלתרועהוכקילכשחמהפניהם
הקם ,עצתוואישהשלשיינאפאלעזtוהקירסידיד ) 8t ArDג ud (ארבייד
תם~רןםכאישאלףכחמשיםמספרםארשהצרתפיםצבארתעלצבאלשר
ותלאהעסלכלולכסוללשאתהנסינןגםב~לגירהצבאעבודת~כדר

ז Iוצבאשרילשכי םי~~~זrגם •בלילהוכפוריקרביוםישמשישרבבסלחמה
ככרהיכיחואשרמלחהמלטמדינבוריס·הייפעלרהערךן)(אוכטערההם
ריגבואל •שוונותרכרתבסלחמותנ?זםתעצןמותיאתדעתםהכשרחא

ז Oצומלכרתביתמכביגדלליםשריםשניעירנלן~ההםהצבאושריהחיל
שהלישי lנאפאלעאהקיופ יי'!~כובאפאלעאןץ~י:נהםהלא ,אכנליהן

 ~ררההע
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חצילערנ.נויהב~ליפ~ליעיר •ק~מברירבי~~יאבשםהכורעחרהערצ~ב
אשרהראשונה:זנ:ן,חניתהיתה ,הר~רראכעליםמבצרימתחתאשרהאי
r:ו::ההםג::ו!לואנשי •הבריתמלכיצבאותםש ~נז l)? 1היבשהלמלחתמעג:ירים 

ושקירתםלמלחמח'חנ;ולחתשוקתםובכלחליבתם,בררךנכ;;ברותהתנחלו
ייקוםאלחניעואשרעררביםימיםעכרונבורתם,לחוכיחהעצומח
כיחרוסיםלעינילחוכיחהיםצבאותשריל~ Ij:כוכהנפהוניו •המערכה
 ,זזרעס~עיראתלרח,רירםעשיהםראשיתותחי ,ברוסיחוחם'םלחםה

םות rQבח ~מ~מעטיםוברנעים ,םארחמשלקככרי ה(~כדוריעליחבידר~
חעיראתלחפחידיותרהיתהפניחםםגתמאך •ממקומהוירניזוח

אשרארחיםעמיםהוןנםכמצאוההיאחחפשיכחוףכינםומהמלחשחיתה,
וסחורותעתקחוןהמלאותשםעמרןאגנליהאניותונםעמהם,להםשלום
 •לסוחרהעוברותירקית

נחרשנ.:כרוחרוסיםכיכראותופניםו.צtםעסטרייךוקיסר §. 69 •

ר Jנ~ ,~א 5~וו;:זל~במ~לר~וואיתדםויתקעוד~נוינהרםעברותאתמ~רץ
להתיצבלכועלוישם ,תבלמלכיכלעלשאתוויתר(ע.ז~זד ..רוסיהקיסרםפני

אוהותתולכלתיארצואלהר~נוינסוכיתאתיספח'לנלבררךלולשטנה
 ;ק~בסטאבטינאפעלאלםס~חנזהלולסלב~לק~ו;:דכינ~דתאת~כור
מלךעםבריתייכרית ,חזההנרולכררבלבדולעשותידוקצרהצר Rאך

יוציאלאאםרלסיהקיסרעלמלחםהולחקרישאתחלא~רהלהיותפרוסיה
אתלענוראותסיתןאםאוtזיי 5~וד~ל~םאלראוואמנסיכותחילןאנשיאת

t ב~לק~הרית 1פi • אחריאזגםפרוסיחםלךנטהלכבוכתסרכיואף
קיסרכרכרלעשותץ Ijב~ןחפ~ליטיקחליבותירעליונפ~דה ,רוםלחקיסר

עלבריתפרוסיהוםלךעסטרייךקירסכרתויונילחרשובעשירי ,עסטרייך .
 •חבזכריםרכריםשניארותאל~הםיתרצהלאאםטעשעונעיררוםיהקירס
כיחעםיםלכלנלויבספרולתחיםלתכונתונרםחשלטווהואיליוניביו'
אשרערחד~נויכבסיכותחילואנשילחציבעסטרייךקיסראתנותןחיא

הנסיכותאתחרוסים ~ב~כאשריוליחרשובחצי •מד.מלחסהר.ארץתשקוט
כנסיכותמשרםויחזיקיעסטרייו'חילכאי ,ופיטםנהראחורונסיגוחחן

 •תונרםהשלטוןכרשיוו~יי 5'רו~ל~םאלראןוא

השחוריםרתב Iכ~מתאפסיסואננליהצרתפצבאותבעור §. 70 •
 Mתוצרפתאנגליה ~~~~ארירים~יםיצאוהרוסים,ג!םלםחםהשערות

הקדמונייםארחיתויעברינ~~ירש~רלעססידחם::זללל ttרםיר ttחפקירת
,ותהיאליהםולהבקיעסרוסיהבתמבצריאתםשםלהחריד(אסטזעע)

 •~טחהעזולחורירןג~נשט~דטעלמלחמהכסערתלעלותמעשיהםר~שית
נ.~חדנ·כת::זלתוישתכחבנבורתוויתהלללשוו~אריךפה:'רחיבךכ~~יר

יתאדב,י
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 •איייויבקיענהרק~נשט~דםתאייכורהחוקהירןבתנופתכיזיתארם
מאד Pו:י!ניק~י~ייהאדירהקיסרכי Iהיתהכוהתפראכאשר.לאאך
תותחכייכלכיער ,הים~עדזכניבר~לטערנצירהזז ;tנ~ע,קר~נשםאדםתא

:'ענידאשראחריונאפיר fיהזכק iqQסשחיתכיייכייציחיאעליה
נבשתאחורנסונתושיה,תועשמנייעייהמארנדוהרענירהסייותא

ללכירכתעצר·לארוסיה יר~?-~יתראתנם •iכלךכןנאוכאשרפניס
לארוסיהימיאתוצרתפאננליהציייח~ \tהראשרהימיםונכלנסערתו,

 iאנשיה-;ידיאשרסורחאניותאפ"~ל~ירשתםנשחן~למשלךיכלו
עליםתיקדישוכומהםים~ריכילנםעלעHוולאמלחמהכליהיויא

כרררילהמטיררקהייוגנירתםו;יiיםוכלשלום,אנשיוהמהמ.לחמה
p עלהבנויםןחצריםןכפריספרזיתעריםעלנתr;אסמיישריף-,הים י~ז

לאאשרכאלה'מעשיםועודשונים,מכליםןכליםעציםןאןצרןתתבואה
נכנוד;;ו,~רז;נת ?tזנצרפתולממלתכניסשרתיאנגליהלממלתכהםנןד fל

ואשרההםהאדיריםהציים ~ש~אשרהאחרהמעשה •-הציןןיליז~צי~ז
ללכודהצליחואןיגוםטלחרשנכ'וכיהוארנ,מעשה_איננוזהגמ
שר~תבנjפילם~ל~נד ך,י~~אחדעיאשרנד 1נב~מ~רזהקטןהמנצראת

ויתגוהמנצרשעריאתלפניהםתפחוכיעדהמצנאנשיעלתפאם
ניםלהטיהםעשדתהבריתמלכיצייחדלוהבצירנימי •-נפשםלשבי

;~ I הפינני,יםונלשוורמוביT ערבראננליהמא~יותאחדותאנ~ותרק
אחדרתראניותקצור,~ננעל 5ךז;ים@Iליעליישיטןרחיקיסיםארחןת
סורחאניותאתרירחידו'יק~מטש~טק~~ז eי~נים Jדרכארחותלפתו
אנגליה :~~הליכותאתבצדקבשפוטואם •ההםנ~מיםלדן,יסיםאשר
יאשריהםאשרהנפלאההחמירותעירקנתפלאההם,היסיסב~שר
זולתאך ,ם V.lנlםלכלהיססילכיעלנאתביהםשאתיתרבזאת
 •איירופאי Q ..עיתרעלימלחמהונבורהבעצהיתרווכלנהםראינולאזאת

נסען ,רוסיהי P :~הבריתיסיכ ~~~שוטטואשרנעת §. 71 •
השתערןוהצרתפים ~ 1וי~רנ~יעירג~ייפ~ייסעיריהםאשרהינשהצ'באות
מאי ·לייניכיאםפ 1וילכדיה )*ד~רנב~טש~נקעתעלסלחטהבסערת

ותנרתהשמשחםיחם ,ההיאננקעהאשרהריעםהטיםכיבחמירה,.
 iי

רביןיוואנאביןהשחיריםייעי(ה~כעבענע)גביההנקעההיאו~כריטש~ ).

I'!'t פרסארתערשעישממונהורבההופםאיתכה':ארכהראנרינד."רI מקרמרתוכה
 Iז .:י

שפייוצסחיםכשיחיםמכיסיסרביסמקימותגם ,יוירטיט ה~~ומלאיסימסיס 'Iרכיס

 י~~ ,(רעכהינער)וקראנים, (Iש Iמאררכיסנושים, Iמספךראיןרמשןבדם.קיהמ

חריםרעשותרתעזיםעיריאדוכחכיסווכיםרו:עהמקרמרתגם Iרכיביסעל) IZ(כי ;י~

 •חהואהפיבר~רהעגביימזיכענכירגעןשמה.,כאו
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 ,ישאםי.~ן~~יותרבהםפילויו iישתח~,ותעליהם iיא ?itכהחלורע "
עוגעשיבפזזןחהערצזזגינם ,רבבממפרחילופקיריצבאשרינםובתוכם

צבאותדחבנשווו~רב~כעירו •במ.~פהאזנפלבייאהמiלללהמר:sש~לבן
ובכל.ח;פן:ןדתבגחל,זנח~ם,ומקאפסערלפהמפהוימלאוההבריתסלכי

חוהריfנ.ןjז:ו.תהנהלולים,יככלהנעצןצרםיבכלבקרורפתיצאןבסראות
אתהמבריאיםהמאכליםיכלתאוהלחם~םנםחי,בלבפשישאףארש

פרצה ,והדחקהלחץונרלםיהרעוהמאכליםהמשחתהרוחולרנליהארם,
תבערהבסוכרבכותית,באלפיהכrירהמלחמהאנשיביןהחלי·רעמגתפ
להצילהצליחונפשוחרףרבובעמליפודותיהותאכלבעירהיתהאיומה

לאהאלההתלאותכלאך •אשמאכלתמשנפההש.רפה ק~~א~םאת
רנה"לעליצותם,שמתחיתיל,שבולאהחילאנשידוחאת ~שד:;

-המחנהלמקצה ,ע~ר~ירבוימלינהאזילבכרעברים,מכלנשמעותרועה
 :בבוריםושיריעריזיםסצהלות!רצו ן.j~~ער

צפונתעלויתיעצווסרהצבאשריהמתיקיבוו~רב~ §. 72 •
בזדםורתבואואחריארששטייו,הנענער~ללבתוכםרביס.שריםהמלמחה

ץהבערהנבור~חדתבעלנם ,זtש ~ eט ... ·ערהפבשםיכובהםחפדרת
 ,הטשערקעפיםסנניזעםראשיחמשיסג!סליי~רב~אזבאאשרש~םי;

יה~נראץב~זסלהשתערהבריתלמלכייפהאשרטובכי~ם r1זו~
סישרבעיביחומצאההזאתוהעצה Iז-Pו- ?rjיכי~~פותהרופיסאתלנרש
ז Vנ?בודאנגליהלהתעשבואתכייעו ,האננלים~~כיונכבדיםרבים

~י:ו~ילהתנפל~בlץהצרפתיויטארבסט'המ;כרש~לאך •.י:קרח~ונם
לערוסיהעוז 9סעוו~סט~פעלמבצראתמלחמהבסערותללכור.ייים~י
זאכייוע Iר~גל~זהל~רדבעיבינם,ח tP :הזאתיהעצח·השחיר,ום

ארשהשחורביסלרוסיהאשרהאדירת~יאתנםלהחריםידםל~לתהי
חמארשאלtי~יץוהלאהומאז •ההואהל~רךr.דפץוכלישעכלחיתהזאת
המלחמהאתלהחלמעשיהםיחישוימהרוכיהבריתבמלכיארנליטסטי
יאבשבדרכיוסרריסמשטרלעשותויוםל,להזqקדגםסעויאטםאפעל,על

סש/האישהוא •למלסחהשונותותחבולותנרמציתנ!.צותולתצמידהחיל
ר P:~נ;וס lעיבןבכוסייתולבות 1תאאחריהליךהואילבוכרותיוניסיאשרארבייט
לאעיביושאלואשרוכללפורחות,נפשות·המצודרות jהח~נדתלאהכת

,ךרעלבבן.ר )7 ~עלויתנברהתאיששהימיסברבותאךממני,ל 1 ~
ייעבודרילך Iנויארחיהתבלהב;יותעתועיבשריסתענוגיתכלאתב!~ל.זך
ביווכניכלעללושכםאשרכפיוותכונותלבבוובתם ,הצבאעבידת

למעלתהתעלהלארחונהכיעדמשכילנבורס rqלוויעשחילאלסחילהלן
השחת!רעזרעוומשובותיונעוריוטחאיתכיאםפ •צרתפבצבאות~באוש

לגו
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שםכלןתאשכלותהבשילורבות~~יםאחריאשרלבמרשהתוםיעל
ונר, 9 ז::קולאתיב~מעו •הניעילשאולוחייועירו יר.~~ס Qנ ?blם~ויהיר
נפשיכלתהנםבכפסה ,נבולואלבס~ Rו~מעטועוד,בביכחדרידופק

בדרך~.לךבטרםהנצירהסעיואסטאפעלאתולהרוסEגנלאהבבירהועשות
היתהוזאת •tזםלל ס~ג~~משכילנבורזק,םארחיובזהלהביחהארץני

 ,םעוואטםאפעלמלחתפלהיM~~יצם lהבריתבמלכימאדtי~יץניהנסבה
בטרסההיאוהעזוזהנדולבמבצרמעשהוכלאתל~לותמאדחפץכי

 •-?סיק.יכויותיותכלינה
אתלהציבא'ס,וגמרוהצבאותשרינוסדואשראייי §. 73 •

(אינזינערע)~רותאנשיסברשלחרההיא,להמלחמהמטרהסעוו~טםאפעל
אשרהמקימיתעלוהלתחקןתרקיפי !-lזג:)יאתןת~רזב:לוגבירילבחכמי
בכלהרוםיםמחבהעלגםהיבשהr.זילומעמראניותיהפלמצביצלחו

ד~רלשולחיהםוישיבוהתריםשבוכאשרויהי •דז:יז:ייםהםאשרהמקומרת
היםלרדתהבריתמלכיצבאות~הרועליהם,הטונהוהנסיון.החכמחכיד

לחרש(בארבעהוישימואליחםנםפחותונרמיםאלפיםששתנם ,כנאיןתיהם
ה~ילןרהעצומותהביראותהגדולותאני;'יהם •פניחםלדרךסעפטעסנער)

 ,ומשבריוגליוסמ~· ,נ~ת~לץראההיםשעות,שנעסמחלךיותררבמרחב
הנוראההודז.נפני~חפזו~בהליהרואיםוכל , .l';\ ~ C'F ~נםי~~ח .. ,~.הרםהתהום
תאולתארלהביעדנריםואיןא~רואיוהחם,חאדיריםהצייםעלהחופף
חוףהופיעסעפטעמבערלחרשעשרבשניס •ההוארהנפלאהאיוסד~אה

ההואהיוםבערבוננשףהברית,מלכיצבאותלעיני~ריםזכ~יזב~י
 ,ח~ווריא~יף~י •~ט~ריזי ;E~ייידעלחיםבמבואהאדיריםהצייםהתיצבו

תמנרססדרומיתבפאת ~ונעלהיקר;;וזיןהיארים, Rבשםגםיקראאשר
 י~.ע.יצלחואדרת,גפנייפרחיונחליו iרע~קיבגאייתיואשרז::ז~דהרכו
ירחיסו~רשש pWתבואות~ר p ~עלנים ~~ג~ועצום,רבבמספר:רל~ליםפרי

מאייפאטאריאדרומיתלפאת •חיכלנפשוישיבןחרואהלבבישחiכן
נה~ T י~~ רל~'~'.ךרא~ז i~ינקערמהעת~קהעירוז;כותאשרהיםדא~כיזפיע

סעוואסטאפעלעירתטנוסתםננבכפאת ,לתוכומשתפכיםטשערנ~י~
לעלהגווסוללותרדת 1זקובחוניםצריחיםהתנאוצפרניתבפאתהבצורח,

~למ~נהרירפוץצפוניתלפאתוהלאהמשם •חיםבתיךאשרהאדירזי
לו::יJ;וכהאשרחפקוםאלשטףבצי ?:jערמרזצתווי,פרתעדהררידרו
מלכי :.י t;דת,ננשוסעפטעזכבערלחרשעשרבארבעה •-הטבעאביר

יצאהשסש •היבשהלעלותהתעתדוהחילזאנשיפחצם, Jמחזאלחברית
ב:פז~חזהירובנדווכמנההיםשרשיאתבהודו ם~; 1חשמלםבק~הבנבורתו

 , u-זכנלימרפשיעלידיםורחבתגדולהכעירהשוחיםהאדיריםחציים
 1'~שסש:לעיב~חנוצצ~~כשקםבכליהאנירת~ד~חעל~צכוחסלמחחן~·ב~י

 jןשאו
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השמיםרקיעיבקיעוזסרהכליכלורעםחזצצרותרעש ,סי~~~~דז
 :הסלחמתאנשייצאיוסרריםבמרעכות •ארץמרחקיער'הריפ:נראתויעוררו

 ,צרתפ ם,~יכירילנפיהםהילך~נרזtבערrפ Pהצרפתיוהנענער~ל;אניותיהם,
 Q;לשנהוארבעיםשתיםנמלאוההוארביום •רוסיהאדתסעלתמנוסס

מ~םקןר~עירבשערירנליאתהראשוןנאפאלעאוהציגבואשרהוום
 ,אישאלףמחמשיםירתרהיההבריתסלכיסילמרפס •הנרילסילדכראש
 ,ור~בר~טש~רואדנ~בנ~ליפ~לי,כברתםיספואישמאותוחמשיאלף

ייתרחיחחרוסיסמספרנם •ונאמניםרעיסחלייסיערדהחלי·רעכגמתפ
כיבזvמעםירקרביםבמקומותומפרריםס~זריםהיואך',אלף!בתםשים

 , •אחר,מקוםאללהתאסףהחלוהארץ'נשעריוארינ~ונא

מלכיצבאותיצאוםעrפפעמנערלחרשיוםעשרבתשעה §. 74 •
במערכל::זו:ו:הררח ,חמה·רמל:קיבליוםכ::פרערוכיםויתיצבוחדצץ~הברית

הליכותיהכלאתז:יlלוחהואכי Iארנויטס"טהמ~רש~לחיה .החיאהמלחמה
לחיסיףיריימצאלאר~נל~רחל~רך tעליוהטובההחכמהכירותחבולןתיה

הנשיאנםז:י~~יאחחוארבלים •דברמהםלנרועאולבבומערכיעל
 ,אלףשלשיםבסספררחיירצבאואנשיאתרוסיהצבאשרםענציק~ןר

שתיעמרוכה • ~ם~לבהרמ.ע.בראשרהגבעותואשיעלויציגם
סעפטעמבער,לחרשהעשריםייםעדלמלחסחישמורותערוכותהאויביםמחנות

ורתועתהחצוצרותורעםהג:ופים,אדןלרעשהארץרנזההבקרבחיותואז
עריצים,גנוריםבררריעם'נ~ס"ו'ןעטןהגענעראלהצרפתים,במחנהמלחמח
והזקיפותהנבוהותדגבעותעל~לרתלהעפילרוב.ל~tזפים 1סבשםהנורעיס

בנבורהפניהסייקדמי~נזז~!ם,שםגצביםרוסיחבנצבאותאשר

לבםקמ~ולאמגבירתםrדחולאחםאךרב, ם.!.גבהםב~~יל~נרולה
ויתרפצו ,רנלםועלירםעלויעלרראשיהסעלהמעופפיםמותכרוריאל

חררסיםזדיל:ג.~גףריתגררחפצםלחמוזריגיעוהנבעית;~שיעללעלות
 'יתרנם ~ 1~לואז •המערכחPםםוםאחורוזנסרנאותםןילחצןשהמאלית

לאחיהםוזיעייהייתתוהנבעותזנדםעללעליתויהינרהצרתפיםנרירי
ה~ננל,םגם •הרוסיםעל~נתיכריריזיקיסרבביתויפטירוהסר~פים

לאחרינהבאי Iהמלחמהאלחם~~דהמו,ע.רןמאחררתשעיתיררהעבאשר
 ,הרוסיםלעערםוגבורתובהמולהונראתבתרועתויתנפלודם.נס

כלי 'ח:דס?- ~ר~י;J~יt ,בםהנםהד:האושדגרולה.ה:דמפהאודוי
משתדייובשוםרבהסרובדם.ב~ר~:ותהררסיםובי;על(בtזי~נעטעז)נשקם

{צחוכיאףיהנה •ויצליוחבררלותנבורותיינושוייצריחרויריעו ,המערכה
א'החדהנצחיזזן~ב 7 •,רחפהלאאךהריסים,אתהבריתמלכיזבאות
 Iיחםאייבלעאחרשכםסשכי;יםבכברריםהרסריסלחםובאNככי ,ייסיה

ייקהא )nיn(ריגני
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ומהם,והעצימיםהרביםמלחתמםאנשיהמעטים~מילהםבהיותירק
בשע •אחירובסונןחהוארגוראביוסלפניהםלעמודיכלולאזאתבנלל

 ·רזנועלנצחיו.חנוהאננליםהצרתפיםג~ Ijהצהריםאדחיהשלישית
 Iואבילמשהמארשאלנטעערבולעתכאביריס,ויצד.לוהחוהנבעות

מענציק~ךןאהלשםהתנוססבבקראשרהמקוםעלאפדגו .. I ~אהלאת
~לם«מלחתסשםבנלואתהזאתהנדולההמלחמה ~הרוסים .צבא

אש lאיבקערמאהעתיקהעירורחבות ~ל~רר. t~םעל , Iliואינקערמ~
איש 1343מהצרתפיםנפלוההיאבמלונמה •המלחמהוס ?ptבקרבת
יחדונפצעםיחלליס 4617ומחרופים , 1683מהאנגלים ,קטלשדהרמומי

אבהייתואףכינפלאות,ארנללדסיפהמארשאלסראהההיאבמלחמה
לכמטעכיעדהאנושה,מחלתךידחסונתכלםכצלריצוריוכואב
אבמערכיתכיוכברק~~ךן~ץזתאבכל'סוסן,על .. ~~ .tPל rjנעצר
.פערותחכולותבעצותלהםולעזורונבירח i'עריחכחםלפתחחיוד

 1 "--ז ..

יבתכללוחייה i?לי \;I.בנחונם~לחמעשהוככליתןאך •לעשותהלפיאי
י~אחדיטים •ק~דנ~בערטלחנעבער~לחרמה,~~יתואתלתתב:וחץ
ךלחהל·ירבוהד~ה-עםפטעמנרעט':י,בכירעחמיתע.םעוד~ק~ר~

זbביהתתערהאשר Uמבערrפה~ללעפבשםהנקובההאניהו~כריעהו, 1
םשעללו1ל~Jלהאזoרתשיאש~לתפיעללקאנסטאנטינאפעלהיים

 'שרן~רלצותפאןתיהובילהואשתוההיאהעיראל~תאותורביאה
 •ס .irPכאנשיהנכיריםרבית .Pנ

:יאל;כררהיתתרקיםבמלחתמהרכלתמלכימטרת §. 75 •
חנשובלירתוותתכליאתורשרולחשחוריםעוז 9הבצירהםערראסטאפעל

 ~~ז:;וןח9הכלואתמלתמהלאניותהבניועציאתבתיכה,אשררייכים
האריןי 1אתלהחריסגםלתכינח,,ק.ץיאיונתיכההרוסיס~צר~אשר
ת'םמוראםוהיותירםההראביםי,ש~םהחשירכיםרלופיתארש
 ד~~ lדבקסחמשבתנםעררחשבהשלישיונאפאלע~והרופים,נeיעל

 ~ ה~ר;~אשר.רייאשיופ~לע~ו~נןדןדנקתמ ,ברוסיהנקמהלעשות
כשנרריםיהבארץ,מרמחהו:ילךי ?tבפליוהנוראחנרולוחילוזר'ערן~שברה

וצוהליהנצחוןי.ךן Pשכוריםהיוחבריתמרניצכאיתאשרכערד.יהנה 1812
דזנ.לסחזסערת,אתידןחישחר,ד~מומהאז,חשנימשכיליםגכוריםצםהלית

מעשיה(כלתאאתרנפעםול.כצעמבטחהנוזוחוריד ,סעיו~rםסאפעלעל
 ~בינתםוריחשדניתםייומrפעמעט~נכאשראך •ההיא:נםלחחפ
היעמסמהאבוכיירכלן,בלמזמהחשבוכיויתעסראואללהם,

 .wבראשריקםישרכרי:;ד Pעקכלהעמים,לנל;עDו~אפעל
יאף •ד~ודהורלתבנפשוז'~למרחהמעליההעולהרכל ,ה~ 1ץכן~ף
 Iחידינכ~לאנשיכ':tופאןלאוהנוראההאייהס~למ~למחתמאחריכיחאו

תילעש
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בחואשרינעת •יםכעתשמכמןוכנרהגדילהמלחמה'עורועשות
מספרתאi:זrדי?יםד, 1לר~עמעבציק~ווהבשיא::זפליאבוrו,להחליףב;ד~ש~
מלחמהאנייתשנעחטבגינ.!אלמ~,נמלחתמהבופלכחילחילואנשי

האויניםאביותלפני רל~·כ~·בזהל-ש~םםעריאםטאפלעלםנםנ~~·גוולות
ונרחניםומבצדיםצרחייםעידנבהנם ,המנצראלרונ ?i ~ארתםולמנוע
הרבדיםאתלהוציאלובווזעזענלר ~טר~בץ Sוהשרחושים
לנביחכמתונגלל , 1818 ,נשתככולרהזה,השר •לאורהחםהנדולים
עשהוהואגעבער~ל,למעלתוה~גףהואתבמלחמההורםכפיוותנונות
.וצבאותמאדנעלהבאופופעירטסאאפעלבמצראתב~;בגtרונפלאותגוילות

ללכודמומה'כלמחם'~ר f..יכינאמבהידעואלה,כלנראותםהכדיתםלני
לנליהיא(שרריהההיאבפאהכיצפונית,פמאר.םעוןאםטאפעלתא
עליהיצלחולאביריהםאשרהמשחיתכל,ויתרהתותחכליוכלחכ
יודעמיאווגםמחם,וטוביםוגדוליםמהםנפליםעודיכיאואשרער
נועצוכורעל •החיאמהפאה.המנצראתללכודיצליחנירםחפצםאם
מחבותיהםתאולהפיעהצפוניתהפאהאתלעווביחדולבהצכאותשרי
משחיתיםכלייגיעיאשרעדצדר 9עליהשםושוםהררומיתהעירפתאאל

האויכיםעליהםיתנפלולבלמחנותיהםאתר~ f-l1:ושםאליהם,חרשים
מערביתכפאתוהצרתפים tcין ~לק ~ל ~נ1חוףעלנוכ:והאבנלים •תפאם

,~צררםעוואםטאפעלעלצור 9הימימוכלוואזיש,מ ~קחרףעל
לחרשייםעשרובשנעה •לי rf ~האדםבניתולדותנכלאיוכמעטאשר

להשתערלוJכם T :.~"ץ,וו{םכלויתאזרוהבריתמלכי~נאותהתאחדו~ט~כער
הרוסיםאךהים,ומפאתהיבשהמפאתםעוואסטאפעלעלמלחמהנסערת
גם ,היבשהr.ויל-י ?E ~~:עלושתחת 1 .~וישיאוגבורותיהםרעםאת~שפו
רכותרפצותכרםזוירפצוהאדיריםצייהםעלאשכדורידבנותהטילו
לאהכריתמלכיצבאותכדיריארש- '· mתרב,ב!םהיםיל j/נויפילו
ט~ךלעכעזהשרסשאשרמעטיםבמקומותרקלרעהרז.גנצראל ~ע~

העליונהעלהרוסיםידהיתהההיאובמלחמה •הנהרסותאתולבבותJvויב
לתקופת •תושיהשעולאוידיהםופציעים~~יםמהמערכהשנןזאויניהם

האבגליםמחבהעלהרוסםיהגעבערארבדי ttר eילהשתעריסיםשמונה
מבז;נריסק.,לואםאףכיזנשכיל,כנכלרוכ;לויעשן~ tבכ~ל~קל~אשד
תותחיהםכליכדרריווכעמיםו:יוי:כםככרקיםיצאוכיאףהאנגלים,סיםי

ולוליהרוסים,לפניסרד l:יכלןלאזאתככלבפלהא,בגבודהוולמחל
עשואןכילעורתם,י:!וש~~יRדבבאואשראפריקאrזילגדודיןא~
 •אקטאכער)כ:די(יןם Iההואהבוראכיוםשרירלהםהיהרלאה 7fהרוסיםנהם
מארחרכהירתינוראהחרשהלמחמההתחוללהייםעשרעשתיקמץ

 •הארץככרמאדרגודתעו ~עדםינק ~מלחתמהיאהראוםו,אשלנלת,
בהםחלם
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 'בעברתהתנגשןלאחרינהכיעדה'וחמיםמאדהתרטרטוההיאברמחמה
'·נחוונהרי~שקםיכליאשרהברזלביתדותרעהואתאישוידוקירצח
ע.זלהראותהתאמצןהררסים •המערכחמקוםעליעברןשטפןדמלם
י'nם Pחי Jבןמיכא'~ל~יי Iני'הנדו'יםהנסיכיםלעיניבבררתםזרעם
איהרכיח .חםבםעזהתאזרןוהצרפתיםהרוסים,במחנהאזחיואשר
 ~~~בהםגםהתאוששווהאננלים , iנאפאלעאהפריבץיעיניחנרי'הירם

 .. ,בענג'~נרחמלוכהמזרעק~נמרידגאפ~זהחערצ~ביעיניח~יים
יזו •הזאתהנוראהבמלחמהבמערכההםנםהיוררחזערצאגחפריבץ
ג.:מובניאתחאנגליסיהרשיעהמ'חמהבעסקינפשיהטביעהארחוו
תחמווביובינוכפשעהיהרבותופעמיםאש,כדוריאלפיבתוךויתהלך

בהיהוכפשע ,מלחתמםאנשיעלהריסיםהתגרבוהואתבפעםגםוהנה
ר'כ.tלרנר~:פעהגענעראל:'!שכיללוליחכליוווביוחבריתכ"כיצ.נאות~

חכי ,מלחמהכטכסיסיחכתכםכידרפעתםלהצילםב~סקייע.טןהכענעראל
עדברקבם,נבורה[יקית_י:י~זר~ ,צבאםבאנשיחדשיםחייםרוח~פחי

נ~וועםבער)לחרש(בחמישי ם~ח~~י:-יהררסיםעלויתגכרוהתארששי
הזאתהמלחטההתחוללהעליהאשראיpנערמאו) Mר3ההיאהרטה
ןהיעדבאנ)קט 5(של~ u דr~~סrס i-11כשסההואהמקום יכ;.t:.גבפיז:י~וא
יע.~רביוםהלוחמיםידיבהוכל~אשרהנררא'כח tpסם Wעלהזה,
,·לבהזאתבמלחמההנפלאהבגבורתםרת,גרסםואשרוהצרתפים •ההוא

 •הרטה~וע.פותויהרפוםידיהםבהנופליםהרוסיסעלחמהאכזריית
בי·הצרתפים ·גבורת ~אריריםבסיםכעורפתצללרו;נלםהיםמצולית
ענגלאלממשלתהידיער~נל~זהל~רדנםכיעדבבןריםל~.סהיתהההוא
 •לתם ryתפיווימאלרתם.גנו .פמלאותאת

.: : 

ראגיעעדן~צ,דליתיחםןוב, 1 ~ההםסtנג~ז:ייםר~תגאבל §. 76 •
הבציריטיריבואוקיץ'עבר lאינקערסאמלחחכארת,אחדיםימיםבי

הרובההוא,המקוםארתכעלרסחףפנרירירקהעביםאשרימים
ערזקרה,רגפרוץזיJים ?tי~י:ם~רעז mרמצרלה, 1 י.~ד.י~לא~יתקלקלר

הררםמ~לסלחמהבטערכותלהתיצביריהסתאהחליאבשיכלסצאולא
עורהיידע.וכיטיהבציריםיאד •בפעםכפעםעליהםהתמנפלים

י .~גת;בעות""תtכז:lעליהםויפילרתפאםועיהםבפליאשרtזך!רףימי
 1812בשנתררםלהבראץהראשוןנפאאלעאןצבאותתמרספואשרהייס

כיהשמשתתח ם~\_עםכלr.זילעליצלטותת~ךיםיעודבאילא
.ארחיא 1854נשנתחזהבחרףהבריתלפכיצבאותעלבראאשר
ראטיפ,לאנסיחסבותיהםפביבותאשרוהרויציםהחפירותבחפנו
 _החרףחשליר 1מקוםפאםערמםיזרםיאהליחםנמאליאשר

בפתיס
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 ,וכפור~ראישכלכשרשערלתסמרוכי"עי~רנ,כאפרכפור ,·בתפיס
ג:ם tqלבקירולםחח~רגם •ההםרעהליטיחמיםבגדיםהכיברלאכי

וררפאיםנהם ·זךל~רעיםליים n •ם R ~~.רי ~ד:~~י::יאבי ,נמחנהתיה
רייבמסרפםלפילהםהיילארמקתחלסמירפוארתגםלהם,חיל,לא

יתקצרחייהםאתמררוכאלהדכיםעידנםהאלההמחסוריםוכל •והעצום
 •וטמילרתםמארצםמאדדחוקיםבהיותםלהםעוזדואיולמותנפשם
עררערתאפ!(רעליהםכידתרנדמים,נורלומרדעהיה?ם f ?.זירתר
הםאךצוארם,עלעלוהשתרנוזבקדאין.עדבוראותותלאותמסדפ,אי!
 ,עליהםהנאכלאתלבובמנוחתבדומיהלוולסבלשאת 'שכמם ~ט~

 iואיחכמהאיואשרקדומהנזרהפיעלעליהםבנזרה iככיבהאמיבם
ילח Ijלאבשילהושיעזכשה'אבגליהממשלת •טידהל::י;ילטגבורהואיו'עצה:

 ,לחםיחסרואשרהמחסוריםייתרחוףבנדיטעובהיהאבלהםותשלח
בשרפחארחתראביהם, Tיבלבההיאהאביהאת ה~~קדיםרוחאך

בrזסר ~ק~:ב iב;שחבדעהמדג~ fוהאנגליםקזינסט~בטיבאפעלאצלבאש.
מתולדתםהלבנtלזייםחצרתפ,אך •רעיםוחלייסבפצעיםיק;ח,~קרוככפו

לבלתירתאמצו ,חייהםרמירותאתלהםלהתמיקשיניתתחבילותפצאי.
מחביהםבקרבעשוכיעד ,.חול pלמספרםילהפוךע"!בבדרךגםרליגנl~ב

אולם •ואבחהינוןכללהביס ז~~ביתנtם ;(טהע~טער)משחקביתנם·
לאהכרית,מרכיצבאותאתמצאואשרהנוראותוהתלאותהרעותגכל

rיכ~עליהםהרוסיםנפלו n ,אשדפעם'יבכל ,המלחמהכמלאתכדת.רפר;
 •אחוראותם

אתצאה Pאשרהתלאהכ'אתכ:רעוביקאלאייוהקירס ~. 77 .,
 ~t:כעיי~טםא~עלםנ.~רע'השואפים iמלחז.בתאבשיהכריתמלכיצבאות
לרפוסיהעIכטרייו ~מ~אשרהשייםtיז?יאלשעהרלאא~ץעורהוסיף
~פניםעלההואהשלוםאתלכובן'/ךפצוהםכי •לפניואשככזכסיבייירת

ארצותעל(רפ~טעקט~ר)יצבומחסחטהיותכפחתנעררוסיה :האלה
ברך,עלהאניותמעבר.אתתרפיעילאוסערכיה,~יי 5~רי~ל~ם~לד~רר~

גלחס~תתחתוהלאהאזכסייהירתנירגמהאשרוהבןצרים ,יאבוי
 rחמלכיםזרב~'אתלהקיס~ר~ויתןוהשלטין Iהגדיליםיירופא.~ם~ני

ריסלהקיסרזיכהלא'אשריאחרי •הבוצריםאח'הס,אדיתההiם'
 .(בשניהכריתמלביאל'עסטרייךקירסורחותכןחחם,ים Pה~אלושמוע
רג~ליציעז lבויכענביךגעחילומאנשידבצבאויצב ,) 1854רעצעמכערוחרש
 ,..אחד;םשביעיתאדחי ~ bויסי~אללשטבחרלהתיצב~עצורןש~ם
ערשחמשחותשלח.ואנגליה,צרתפעםנריתהיכרדיסנםונתח
ל~מ~מ~ר~אל;,ךגעבערפקרדת Mתסלתמהומלמדינשקנישקישיא~לף
על •חזאת t1דג,רולכמלחונההבריתסלכיאתלעזיוהמערכהמקוםאל

iכ' 
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הצרתפיקירסאת,מןצוןעמנואלרויקט~רהמלךהפיקהזההדברפי
ס~יג~ב~עמדנשארואשכנןבריתומלכיפרוסיהמלךאךאננליה,ז,גו?.תד

כבראשןנה. ,(נייטר~ל,ט~rפ)

חלשרוחנוססהאדמהפני(;וכר.שהאביברחש~::זג;וזכרש §. 78 •

לרא~למערטס~ו eהל~רדך.!קם ..ב~ננליהכי • ~:זrיrבחבריתמלכיבצבאות,
השלןואוהבניק~ר~יי'הקיסרידיד~נערדעזהל~רדתתחהסענ~טשרי,

המלחםןיקותל~.זרתמניובעזזכ~ריפאלמערטס~ז ,ובתמיםנאמת
למקיחרשים~ל I'Jאנשילשלוח",בחממשלהויאץ ,~ןביתררוסיהעל'

ע.םחדשיםתותחכל,גםבמלחמה,הנופלהחילכמספרהמערבה
ןהאדמיראתחת •המוחמה.אנשיוהאגנויםעוד!,חםרואשרהמחסירים

 Iהשה~כםתושיה,עשולאוידיו ז:וי:rכ;~~tזJ:'יrזולאשרהחירבנ~פיר

ןגאךהקדמוני,ביםאשרהמלחמהאניותעלימ~יחובנידם tcדב ~ד
 ~.חלאנשינ!.זרשלחקיסר.צרפתנם •לפניומההולךועשותחנדיולאהיא

l נאפאלעאחפרינץבשובכי •חדשהנבורהווחבהם.י~חi המערבממקום
 l {!ל!רז?רוהקירסחיא,ברעכיהחילאנשימצבאתלהקיפרהודיעפאריזה

ש~נםבמלחמה,לעדורכבר ~ס~אשרחדשיםלמחמהבאנשיידיהם'
מלכרהו:י.~ןתאוהומאכלח;כדותלחםע.םנשקכליוכלתותחנויאליהם

אהקיסרשלחר ttי~נובחרשועודתצבא,רשריי"'יולפקידילב
יבז.זםtזרן~נדרומהבמלתמחשםלןעשהאשר' 8iel) 1 (~יו'הנענעראו

חומוי:דרתעדהמלחמהו~פניהו?צןרהליכותאתבמועציתיוונחרת
כ R~ילןהאיש •השלןםאל~קוםהקיסריתןאז Pרכיםעוו~טס~פעו,

מבצאתללכידגבורהואיןנ?צהאיןכיב~ומרהשערחאובהשנlרתי
ה~גךכיו,וזe 5. ~ו ~מנדלמאתוכודאחריאםכי'סעוו~סט~פעל

יהיתנוססאשרהימיסיכלסעוואםטאפעלעל ן~~חואעזtנחםהההאו
 •רעםובביריתמשחיתלכלהיאתשחק?~זו

האחןהופנהברילות,פלניתלשתי~פלביהצרתפיםזביל §. 79 •
על~לגערי;נזןצביאאשר ) Pelissier (עליסי eחנעבעראלורת Iפלתחת
והשכ~סקוועט,חנענעראלפקודתתתחהשניהוהפלנה , 1845בשנת
ל<ובלעדויחדהפלגיתשתיעליחמ~והה~גירהיה~רב~נערט Pהנודע
מלנצבאותכלמרפס •רגליהסואתידיהסאתההםהנענערא'יסשנייריסו

 'וםלמןנשקאחוזיאישאלףןחמשהושכעיסא'פיםמאהאזהיהחברית
מ~לבבוריאישאלףוחמשלםאלפיםססאהיוותריסיהזבילומספר~רב,

שרבידימאדיעצוםרכהיההמשחיתכלייכלדת,ותחכליזבופםגם
חשתעו ,) 1855 (פעברוארלחרשבעשירי •האדירםיהלןחמיםמערכית
דופקתדתאשרדת,ורגםיםעוכר~לעויהגענעראלפקודתתתחהרוסים

אסאר
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לאוהרוסים~נפוההיאבפעםאך ,~'וזזט ~פי , ~ייעלפ~ש~~מ~ר
קמוםאתלעזיבב~לחצוהשובבה,גרמיםהתוגבורתלפני:ע.מודיכלו

 .אלניק~ל~ייהקיסר~קרא 'פענרואולחרשעשרובתשעה •המערכה
~~חוזקטזרבעrןדללאכי(אףוחולה'כיאבהיחרביםימיפזהכיזעו,

מצאיאשרירייעותוהתלאות.ודעת),ובמיעצית וt~-?לנ:כ~~רה 191את .'
לדאברו .ק,צןi:זקריבוכיערלהחלותוערדהיסיפוזקנתולעתממלתכואת
הקירסכסאעל •חיייימיכלההצלחהבתמיעלרי~י.דםאשרהרוסיםנפש

ימלאךה~דקכ.ז;וביתם tiח;אור t'Iנן f1'.נירסכלאב W ~הזהאהביר
ישביתהואכיתבקותם ,~ר iJן~אלירהביטואיירופאי Q_עוכלם,.ס~לו
דבראזיצאלאזאתבכלאך •בארץשלוםריזקםהנוראההמלחמהאת

בגיהיתההזאתהמלחמהאשרהשניאלכסנדרהקיסרכילאור,השלוםו
אתזאתבכלהניח ,שליםלעשותחפץלבביובקרבהירתה'מעתוצונר

אביי~בדדם Wלהיאלכבודלאכייעוקדם,כבימיארחזר~ץהמלחהמ
בעינייקדושההיתהאשרהמלחמהאת תי~~!פתאםבפתעאםהקיסר

~תנ:זכילדמותאיירןפאלגt~י~קום Mל;אבהלאגםהדת,מלחמתככל
הלשוםאתלגקשהוא רכ:~~כזיעלועזיזם'הבריתמלכינביותמפניהיא

~~רתוואתמענציק~וו,הנש;אאתאליוקרא .זאתבכלאולם •מירם
כי •ההיאבמלחמהה~באלשרוישימהןנ~רטש~ק~וו,הנשיאאלתנו

תאשות R ,ברנריהזאתהמלחמהאלר"'אשונה,כ~בההיהמענציק~יי
בזהלסז ,מעליוהצבאשר~כת 9 'אתהקיסרובהסיר ,תינרמהשלטזו

התבלגלהפיהםעליאשוהשלטוןע.םיבראשרהדבריםבעיניו ~ר~~לאכי'
"בלאשלוםלבקשרויסהלקירסהיהל?בורלאכאשרוהנה •-המלחהמ'

לסכי'נםיכלולאכו ,בnזבירןהבריתמלכי_ירבןאזכיגםימה ,ען.ןן
אנגליהממש~תבעיניגםכילמענהו,השלוםד~ראתאזלהוציא~ברית
מעשיהכלאתל~צעהצליחהבטרםשלום'לעשותלאי-כבורהדברנחשב

הוציאהגםתועפותכסףהיציאהכיעליההארץ:יקצפו~םנ~' ;בסעייאסט~פעל
השלוםאזחיח~לםויורת •תישיהכל:ע.שותמבלינם 1Tךבניהםלהורג
יכילתמנליכי'אזיארסוהצרפתיםכי , iנאפאלעאלהקיפרגנףלאכו

יהיזזזהוחדבר ,שלוםיל~קשהמלחמהאתלה.שבית~:רריריםוומפיוו
הבריתמלכיגםריפיחקיסרבםהופיפיכועל •כסאןלארץ ר.(~ללפיקהלו

 ?hרממנהולצאתמלחמה:ע.שותלהוסיףהתאמצי~לאם~לאםח:ליםל~~ר
כלירכלתיתחכליביריהםאשרוהאנגליםיהצרתפים •ימ.ן,צחיםגבורים
וירעיטןוננירהכסהחליפוכמוהם, iמאילIכנלומשחיתיםחדשיםמצור
 ,סעןיאסטאפעל~ךב~כיעלרציפיםייםעשרחמשהתותחכליט~ןת;חמש
נסונרולא ~ tl1ולאררויסיםאךשמים,ןלעשיהארץדגזהרעמיהםמקןל
 ~אריביהםראשיעל ת,(~רעטלג!זניתרעידוירעיטןע·זרlר,אזרןרקאחיר

יחשר
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הבקיעיםאתיט 1!ו~הרפצותתא ,{דרהנהרסות,תא~נה iטטזtלענעישהר'

וסיללותצריחיםערד:רק,יםנםהמנצרים,האויבים:בחומותיע~_iךבפאשר
אשרבעתוהבה •י~רכי ז~~~.לאנפלאבאופורים Rי~חרשיםוחנונים

אחדיםגדודיםיצאוסעוואסrפאפעל,סבינותתמלקrחהמלםחהאש
 ) 1855מאיי(ברחשהאזרבייםארחותריענררבציםוהאננליםחםצרתפיס

חררסיס'~צרואשרכלואתהאססיםתא-ר~שרפרהמסגרררתאתויחרסו
 , ~~נ~וט~נ~נר~נס~רי~~ל,יעניק~לע,קערטש,החרףבועי

לא;ופח~סרפאשרוחיקרותחעתיקותהס~ליתנםתמרפסרידםןונתבת
אחריהונהשאירןבורנלםףכה,דרכאשרמרקםובכל , 1קערטשבעיר
 •~~יםוגליםמפלהעייעשו,תרסרתפצים, iמהינלים ,שרופיםתבים

לובכנפשםוסרףנ?וםתעצומותבכלהבדיתלמכיי~בארת §. 80 •
תאלהבקיע'זןצליחילאהבדראיםזבזכס WQוכליהנרוליםתותחיהםלכי

היישביםהשרים •ו:{פצםרתסןסעוי'אסטאפעלאלרלהניעהררסיםמערכות
ראשעלח~ננליםרעלקtזרב~בערטלעהתאינני ,צרתפבמלכיתראשינה

לסעוואטסאפעאתלכרולאכיעדבכ.ו.דרתרתסנחניסבמלאתכםתמרפיםהם
רויתעבהזההרבראריתפניםרע..םר~נל~זחל~ררנם •כביריםיסיםזה

הרם.לחסבהליכותבלבבכאישהתנהלקאנראבערזפכי ,בק~נר~בערם
ףאסעוואסטאפעלאלמהרהעדלפררץאבחרלאבעינירירקואדםודסי
ןראגלאהל~רדאך ,~י~יניירבבהאלף~~דייפלורשעלשעלבכלאם
תאמהרה:קללכצעלריצלחאךאםברחתאכלוכהנהכהנהכיארמבזר

להפירנאפאלעאןאתערםקtזנראבש P-?.כועל •ההיאבמלחמהמעשהו
 ,ראבלאןמאת 1צו 1יפיקאשראחרלאישארתחרל.תזמשרתראתממנו

,נבוריגודעעריסיי Bהגענעראלאלהזתאחמשרהתאתנןרנאפאלעאן
אללהניעיקוהאךאם:יבאדםרמייחשרביאאשרלבואמיץעריץ
 ,אלניריעןאתבהצותו ~פ:.לעיביזאתהרכיח t845בשתבוכבר ,חפצוסחרז

רםפםובניחסנשיחםעםאזיתחבארחדעביאיסמשבטיאחדשבטכי

המערהתאהקיףוחראירו, Mרגע fן::יאברולאגרולחנמרעהרבהמתס
האנשיםכל~שרפוכיערבתיכםאש ת~~ 1שרפחרעציי~שותבומירית

ייהר •אחדעדמהםנרתררלאלרהםיקיטורעשןתנמררתי P~חנארהחם
ותחריכשנ~ ,הזההנוראהאיש •שכםעלהצנאשרמשרתבהירת

העצומובמה~~רתונרעש,ובעםובסערהפהובסהיתהררכרכי ,המלחמה
משמעתאלי9להיותכבוררעלחסלאנפשובגריערםוק~נר~ב ,מאד

a חגךור~םאחדבראשויתיצב ,למשמעתרסרהןאהיהמעטזהאשרעליסיי
 •הצבארשבהיותןעשהכאשרצרתפבכירבעדמבנרנפשואתוישלך
תירחפרולחפמאךךה.כ~דהועבהצבאאנשיתאהעבידי I'ןפעלים

 1עלוירגפאבי



-73 -
ערררךולרפוץרבסרליםצריחיםלבכות'סוללות,ושפוך' ,(וויפגראבpן)'

בעםהמשחיתיםהרוסיםכרוריאל~כדתוכבליםעוואסטאפעלבםצרחימות
זVבהלאאף •ה.לאהפורציםהם'אשרוצערצערכלעליאללפיםומאות
אחריםמכצרלםללכדרהצליחיונילחרשבשביעיכי ,ריקםהשןנבהנבירתן

 •מ~מעלזזו)(בריגעהירוקהיה 9'ר I 'בשםהבקוב Iהסנצראתותנוכםמהרוסים,
~סדבב;נ.סאתבר~בצי~והצרפתיהשרכשאאשררר,אשיוברבעאך

הרוסיםמסוולותעיפרתכרורבופבעההוא,המבצרעווהתבופס,
רב'יt;וצבתחר(מיבעו)לארץתמחתז.ובהר';ת ~~הצרתפים •ןיפצפצהי

כאלה .ת( 9מוקשיהםגםעשוורדנוסיםנצח,למשואותלהפילםרדנוסים:
 iהההמבהרותתאפרם rביחרובפבשוורוסיםוצךפתיםהצרפתים,ורנלי,
בארץליחטיםאיחהםיתראשרבעתלארץתסתחבםבאלהאלהוילחטי,

האחרוןייםבאכאלוהתפלציומוסדותיההארץותרעשותגעשממלע,
 . .'בשרכלץ Pו;

הבריתמלכי~באיתכלהתאחדויינילחרשעשרבשמוהב §. 31 •
אותםחכןהרוסיםאךסעוואטםאפעל,עלמלחמהבסערתלעלית .ויתפרצי

עםצרתפיםאלפיםחממשתייתר .•אגפיהםבכלהיתהביראחומנפהאחיר
ז.5האנגם+רגפמלחמה,חלליההוא ~ו~'~ :-בפליוכ~לבבוריאלפיםשרישכי
tיר 9'ל::ייכלןאשרfבקום.כעמרוהםכיכהצרתפים,לאאךרבהמיונפלי
תסייו;לחרשושמובהעשריםב •מהצרפתיםיירתהריסיםמכרירישם

בכ'ההיאהמלחמהאל~ייחאשרהחלי"רעירבתברתראבל~והל~רד
לאהזאתבמיחמהאךמלחסה,ובבירזקואישחיחחזחהשר •ן.ןק,ף

היאברילההזתאהסלחמהכיתושיה,עשולאוירירבנבירתוה:תנוםס
,למחמהההואהיוםעררת.רשהכעתרת.חוללואשרהמלחמותמכלזביראה

ארץאפפיכלודםגיזיםהפונהסב'י Mבפעם=אירעסןתותחכליאלפיארש'
בצאשלרסימפז~ןחגעכעראלה~כםר~גל~זהשרתחת •אלחיםרוכודת

ייםעשרבעשת'י •בגבוריםלבואמיזזקואישהיההןאוגםאבגליה,
 ,בסעוואסטאפעלהבצוריםחרופיםבמחבהנםובכבדנרילשרנפליולילחדש
וכלת:י,לבליהעשוימ~לבבוראישנ~חימ~יו,האדמיר~לחואהלא

רת.הלךהרוסים,עלהאויביםספוללותעפי ח(~כרורירבביתאשרהיזכים
חליכותעללרת,בונןבידרג.ךלת ?tווכיכיתIכילדאבשיפוללותעלברסכההיא

הוא •הירםלרוחלשרחהיאזמהלךכיהאמינוחרואיםיכלהאויבים,
במלחמתבםייכ~tרבבררשםלןריעשפיב~פ~אצלתוגרמה ~~~את,fזה
,פגעהמנצריםעללהתנובוכרת,הלכויולי)(ייאא tהדע-?רותנייםאךהים,

ה~ותוpתכה •זz'מויודעייכלרדויסיםלבלדאנוווימיתהואשכדירכי
R זןנ,ורמאשיהעםלהמווגםהצבאלשרינם~ירQ הזאתהרבראההמלחמה~י

ארחיתתאראיולאהקיצרלפנירעחו=כעסיראדח:אישבפלומועכותיהורעיכי
הסוחפה
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 •החלי·רעבידיחללאזנפ'סרריביהtויל~;ידל~מ~רס~רא י~~נםהמלחמה,

חפירותלחפור~זיתר ~ח;ליו~דאותאתך~קופעריסיי §. 82 •
סעוואסטאפעלסכיכותאשרר;'וסיםמכצרילכת I ~עדסוללות 'ו'שפוך
לעמלקץאין •~נ~וו,מ~למנרלעלמשםלהשתערידםל~לתהילבעבור
השמשבקרוחאזקכלואשרהעצומותהתלאותאתלשערואיוהחילאנש-י
ורלח,ו ,ראשיהםעל~גתכרורירכבותוכעופףקדקרםערהמסיםכאש
אוינוםrפלחרשעשרובששה •ההןהמצוקותצכאלכלהמאסףהיאהרע
חכריתמרכי~באותעלכ!:רי.ל#~ן:ןז'להתבפלנ~רטש~ק~ווהנשיא ה~~

הנענעראל •ככראשונהעודרהזחכרישובולכ'הדכקיםביןלהרפיר
חמשהתעודדהאשרההיאר,עוההמלחמהבאופני;ה IJזנרוחהיהרע~ר
רביסחלליםהאויבבמחנותלהפילהצליחובראשירנהרצנפות,שעות

שיי ~פושמוהצרתפיהנענעראלאךוסרדיניה,צררפגזבילארגולהפיץ
) Faucheux: ( וסערהובסופהטש~נ~י~נהרעלאשרהנשראתתפש

התנפלן,ושםההואהנשרדרךחאורלהסונ~לחצואשרעדעל.חרוסיםהשתער
_עםייפילן~זtzז:!גךםכליובכל~שקםכליבחדודיוהסרדיניםהצרתפיםעליהם

הרסדינםיהתניססיההיאבמלחמה •ו~צליחיויעשוז:זצריחואףויריעורב
~דקבחמירהנצחוןאתPזנ~הצרתפיםגםהםנםאךמשכילים,כגבוריס
 Iאשראלפיםושריחילפקידינם,ומהםאישמאותוחמשאלףבחסירסאד:,
 Iמהמלחמהכמנ_צחיםהכריתמלכיצבאותיצאוואתבכלאך •חללאזנפלו

םעוואםטאפעל,אתללכודלויצלחמעטעוךכיהאסיןופעליסיי ,ר,היאהניראה
עןןיתאזרוחיריס ~~~הרוסיםכיראףעז,ולהתאןרחגליםלג~רף 9נין
 ,רבהמוובהםויפירןנדנצהבנבורהעריהם .התנפלורכותופעמיםהםנם

מנדלעדהמשחיתכליותאהמצורכליאתלהקריבה~ריםהצליוחואתבכל
 •הרוסיםגבורתראשיתזפאלאנאוו

~באןתרייעימווהלאהאיינןכטלחרשיוםעשרמשכעה §. 83 :--
םעויאםטאפעלעלכזן 9:רעםינוראיםתותחכלימאותמשמנההבריתמלכי

וללת pמלתפלצלשמיםעמודינםלעשהארץהפונות,זככליויוםוהיו
 iקןלור~לשמועז:זםכלבי l ~~סאשררוסלהונכורי ,ההם-האריריםםידר.עמ

רעםיםרכבותב;נ~ע~הםנםדדוו;:זתנחדשים,עשרהזהביראותתר~זןע

 ,יתלקוח ,ירעמואשרזמתהזpאולתו.כןהכל~םמתלקותאש~~נב~לtדשתו:ו
ידיחםמצאןלאמכוריםלכאמיציינםהואת,כפעםלעיהםויתפוצצו

לפנות ,~ 3רכיהחומותבקיעיאתולהחיט;:ז~פר~יםהמבצריםאתלג~ר
ידיונם ,בנף,מאכביהחריצים Iאת"נקל pןל.מהחפירותוהרפשהערפאת

אשרחנרייסותאתולחקיםלשוכינ~תטבלירפ~tפ~טלעכעזהנפלאהאיש
נפעםכיראהאשרןנ~טש~ק~רו •פעםככלארגיעהעדונהרסוזfכ~

הזתא
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ךישועליריםירבחנרילאביותנשרלכביתצוה ,האריבנברהזאת
ל~ל~החיללאנשייריםז:יתלנענור'ל~נים,;עיראת~.חצהא~-רהים
 '.האויניםיפרציאםההיאהנשרררוהעיראזרחינפשיתואתבפשםאת

 •ננירהכריחtנלחמהג.!שות 'pהרוסיס':!רלולאזאתבכלאך •המנצרכתוך
האריבי,םל,זויאשרעפרשעליכלאויכיהם,~י J ~עלואנדו ךt)rזויטילו

 •נכוריהסממכחריכארםר~יכמחירב~ Rרופיהמאדתמ
צבא :,שרפעליםייאסףםעפטעמבערלחרשהשרישיביוס §. 34 •

מלחמהפערתאדותולהתיעץסודלהתמיקהחיליםשריאתהצרפתים
 ,נםהיהיההםהשריםביז •סעוו~סטאפעלד tdTולידהעלאשרהאחרוכ~
קאנראנערטאך~יל,האבירהשרנם ,י~כעסה~רריסירהאבנליהנעכער~ל

מאריותראליוייבה~אחריונמשכיהמלחמהאנשיכי •לפאריזכנרשב
--_ T •• "." 

' S ר~~:אפהצבאאנשילבית.~ו;ולק~פןברבר,ומדאנה ,הנערץעליסיי 
ד i ~,~.~ימלכותועיראלצרפתקיםרליקראבמערכה,ק~נראבערטעוד

ולהחישל~רר,אחדפהיעצוהשריםכלוהבה •ההםהשריסנסורמקומו
יעוינאשרעדלIכ~ותיעץעליסיי eורק,ההיא,המלחמהסערתאת

 :ההםתותחכליכימצרתפ,תותחכלימאותארבעעוראליו
אתערבולאהשרים •כמוהםטאיולזבכלומשחיתיםהםגרוליס
 ,ג:יג;ן~ןלאעצתוכיבדנריםהוכיח~ילאךעצתו,אחריל~נדתלבם
יכדורוה:ערפה~גקנםרביס,לימיסנד~ tQז:ז~לאהמלחמהאנשיכייען
יומיחסרדהלוךהולכיסהמלחמהאלהדרושיםהחפציםויתדהתותחכלי
וכעשיהםאתול~צעל~הרנפשםכלתהנםככספהאשרהחילואנשי ,יום

הטהפעליסיי •הימיסעודימשנ~אםוירגנ~פניסירעמוכסעוואסטאפעל
סעפטעמ;ערלחרש:ובשניעי T ,ירבד'~~עתכיבראותוביללדכריאזנו

לעלותחליטו ijו~לםוהאננלים,הצרתפיסהחילים,~ריכלהתאספו
הנענעראללכבסערכיפיעלמלחמהבסערתסעוואסטאפעלעלהמחרתביום

הוסיפוההואליםבערבובנשף •ודעתבמועצותערךאשרבזtסקןועט

א~ץביתרתוחחיהםכמליבוראיםרעמיםלהטילהבריתמלכיצבאותכל
 ,לוהםאשלתהוםב]-וrד~רסעוואסטאפעלותתחלחלמבתחלה,בIכיברב
ןוישיא ,תותחיהםמכלילעומתםוירעימוא~ץ,הםנםהוסיפודר,ומיםאך

השביעייוםעדהחמישימיוםרקכיעראויביהםאגפינכלמות t7:ו~,ות
וחמשהמחמשיםיותרמאד,רבהמוובהםהשחיתוזפעמנערעפםלחרש

שרים 'עשרושנעהמאותותשעאלפיסושלשת ,יצערע)פ~(םיננוחשרים
במחנהרקאלהוכלרביס,חילואכשי~פיצערע)(אונטערקטנים

 •לנדהצרפתים
התחוללהשחראורבזך';קעסעפטעמבערלחרשבשטיני §. 85 •

י-אוגהסלעיםזב~נינתיךפחדיסבקול לל~:: l.ךהדם lמארוחזקעזצפוןייח
דייים
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רת,כיללהאייסהתד Tוס~ייללתווקולסעוי~סטאפלע,סביבותאשרהרים~
הארץיתרעשותגעשהמלמחה,אנשיותרועתהתותחכלירעמיבקול

מלכיובאותהתיצביבבקרהשמיניתבשעה •ויחילורנזוהריםופוסךי
מלחמהבסערתלעלותומוכניםג:פ'לעריכיםגםוסדךיםבמערכיתחברית

סיוחךיםחילאנשיחצבו'ונדוךנדודכלבראש •סעוואסטאפעלחומיתע;
גדרותלפרוץ'הדורים,ל~שרבעפר,החפירותאתלתסוםתעודתםאשר·

בהןיעלואשרומדרנות~לםדתולהציבהמצירותוחימיתהצריחים
ללכודעליהםנט'ויםהצרפת •צךוהמבהעירחומותעלהמלחמהשיאב·
זvמ~והאננ'ים , Tםעוואםטאפעלמבצריכלראש~וו 5מעל~מנכלאת:

החיליסשרי •רען~זבשםהנקובהמבצרעללהשתערפניהםזכנתם
כגביריםם Ijןו~נתיכם,ךגניר,ך!יקות ~ר:ז~;נהחילאנשינדודיביועברו

נדולהתריעההריעוכאחדך~לםדגפראת,ם t?iלהםלועשותעריצים
אתכונביהצבאותשריכל •בחבם'התמנוססתננורתם'ריחאודת
רשילר~שאשרהשעותסורה,עםבב~בדבירםאשרהשעית~ירי

רקהמלחמה,םערתג;יtזלאשרהעתאלינתויאאיתכלכיהצבא,
צבאיתכל~שתערוהייב,השעהאתהשעותמורהיורהאשרנעת
 ,הרוסיםמעיביהדברהרז:וQןלםעז •העירעלאחדכאישהחיל

תפאםנדדמיאז Iהי'בהש'עהערהסוליותמראשימהרעיםחדליל.א
כליעלכשעניםהיוההיאהשעהעראשרוהצרפתים~~~חיהס,כליכל'
סיללותעלהשתערווכרנענדולהתרועחקילהריסן I ..ע 1נלי·~ןיעסרן{שקם.

מ~קהשרפקודתתחתאשרהנדודיםיהנה •-תימוכסעריתזרiךפיבו

ןלנטועאוו 5סאלאמנרלסביבותשר'אהמבצריםאתללכודהצרחו~ה~ז 6
התיצבופניסההזננרלאלברפצםאךהחומות,תועפותעלצרתפנסאת

הצרפתיםדנפשפוכה, 'בםחה,ילחמומארנפלאהבגבורהלפניהםהריסים
כיתרותאלחעלאלה,יתנפלינוראה,בעריצותוילחמומארהתרממרי

 r ',החםר~חכלי יר,'" iחנשכרואשרואחרי ,נשקםלכליאשרהברזל

רבזמו •הרצפ;ולעה~שלכיםובאבניםהנשקכליבעצילחמו·
לאחרינהאך Iבצרתפיםרבחרגויעשוהעליונהעלהרוסיםירהיתה

שעו'תחמשמלחתמאחרי~וו 5מ~ל~מגרלאתוילכדוהצרתפיםנברו
חמגרלאתדכדםאחרינםכיאפס •דםנחלינהרי ~~ rpוארחירצופות

מנרייותהרוסיםעשולהמנרלתמתחכיrד~לידו,וביוביניהםכפשעחיה
אתויכל~המנדלאתיפוצצו ,אשבהריחםאשך~ופה ק~~מלאוםןי.

 )עתט~~~(הברזלחושיעללהתבונוהצליחוהצרפתיםאו •ברנעיבים.או
ווימהרההו,במבהרותאשרהשרפהאבי'ערמיתערמהעירהמתוחים

נפשםאתוימלטוהגסרלסביבותגדללהחפירהויחרפוהחוטיםאתיתנקי
ממות
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 "התפוצהצואתבלכאך ..אחדער,מהםנשארלאזאתולילי ,ממות
 ,בערמותייכס~בריינןרביםוצרפתיםחחואהמכצרכתוךאחתפוללה
 ,ה~יא ה,ל;~~~םנרתתחיים,הנקברמ~טטעווגעהגענעראלינם ,עפר
 ·יבאפחייםריחכעירמקברוייוציארהינפשםח.רפוח.יל,אנשיאך

 'פצעיםסקייעט ttכהנענעראלב.פצעההיאחאיומהבמלחמה ..ממרתויצילוהו
מעשותחרלולאהנעכרכאבואללכושםלאהראאךאנושים,

 'ר~'~נשיויתעלף 'ויחלש'~צעיו .רברםזכאש~ערבמלחמהנכורות
 •חייםרוחלשארףהמלחמהסערתחנורהרציארהן

• 86 .§ .'? ::r לילסעןואסטאפעלרעדבלכדהלאמאלאכארומנדלל~ד~
 'ןזולתנשנבות~דות '?tרחזקיםמבצדיםעודכיהאויבים,האמינןכאשר

בשםהנקרכהמבצרידיעלתלפיותיהן, iחקבשיאכתרנהעודהתניססי
II הצרפרג'סלפניהרוסיםהתיצברק)רערנעו ~זבערי(קליהקטן})סשור

נםרב,עםכהםויפילורכותפעמיםאחוראותםייגנףעצומהבנכורה
 ,פ~ל-סאי;ט':הםהלאגענער~לים,שלשהובתוכםרבים-;גדודיםשרי

 'ןהוסיפנ~סטי~ן)(צענטר~ל::זז;ונףמנדללפני •עס 5~פאנטעם~ר~ללעס,
נענער~ליםשנינםומהםרבים,חלליםהצרפתיםכצבאותלהפילחרוסים
אך •רכיםכפצעים~פצעטר~ש~וחנענעראל Z ,וברעט~זריפעטושמותם

אללבםשמ~לאנםהרוסיםננררתמפניאחורנסונןלאהצרפתים
ויפרצןה~לליםבמתיעל,ויררכוןלאלפיםלמאותהנורפים_ע~םבתr:יללי
יתרםוירגקערויתנצרריהסוללותהמנצריםאתוילכדרעזיםמיםכפרץ
אלהצרתפיםהגיעיכיאףוהנה •הרוסיםמפחדיבטוחנאמןכםקום.
מארהרבב~כסעוואסטאפעל,אשרהנרוליםחסבצריםאתריתפשומטרתם

 .ו~לשמארתאלפיםשבעתמהםנפלואחדרתשעותבסשךכי ,בחמיריהם
 •רנככריםגרוליסרביםובאשרינםמלחמהרפלמריחילנבוריאיש

 ,האלההנרולותאת:נלעשותיםחצרפתחגדילראשרעתכ §. 87 •
לעשותהצליחולאאךנכמוהם,נכרחרברוחהאננליםגם)לחמר

האננליםעדו 1סשק.טת 1~;בשללנבכמנרחת •כםןרtגונצוררת;רולות
הרוסים~סוללדת ד;~אשר ת!~כרוריאלפירבנרתבתוךנכרמצעדי

הנקראהנוראהמבצראלוקרובחלוךומערכותבסדריםוילכועליהם,
המבצרחומותעלנבוחים/?למיםהציכומהלרותוכידיםרעדאז,נשם

פנימה,המכצרבתוךויבואוהתפרצוומשםיהותועפותעל.נ!לדתויעפילו
 jואנד~תעליהם::ירעימולתפאםסוללותיהםאתשםהחביאוהרוסיםאך

 ,אישמאותוארבע ם~~ל~~יותרבחםהשחיתונrז~ישעהבז;ישךכיער
 •בטןחרריוסכיתפצעיםעמוםיאחורלחסובהאנגלים~לחצוולאחרונה'

~לכואשראדחיינ ,עי Iלסןנןיאפסאנןשעבלישיועתזתאככלא'ך
הזכנצר
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והמנצררוםיהגבורתראשית~וו 5ם~ל~~דלנכשםהמכונההנוראהנמצר
מסעוו~םטאפעל.ירד Iס~דממנרלנם uהקטןומשוב Iבשםהנקראהחזק

~ד~נותל~הרערבלעתנ~רטש~ג'זtויציתכוועלמכטחת,זע
אשהרוסלםהציתוצאתםבטרםאך ,ממנתולצאתהעיראת

פוצצו mקלימהרה ,לארץתסתח::ו?iירןתכתוךאשרפה jהשכ~.בג'
 ,וחזקאדירורעשרעםכקולוהגמדליםהכחוניםוהצריחיםהמבצריםיתר
נפלה iככיהנה •יםבמצולותהאדירים םס~~~יתראתיעו~טכגם

התונרמים Iוהאנגליםהצרתפיםלעיהצר~אשרהיםמעוזםעיואסטאפעל
בדורירבבותלכועליההטילואשרו~רחי ,רחששער Tעשתיוהרסדינים

היאהזאתהמלחמה •הפוגהכליייםיעשריםושניםמאותשלששחת
אשרהמלחמותמכלהרבהיתדגבודרובעלילותוככידהוהנפלאהחנדולה
סעפטעמכערלחרשבתשיעי ~ההםרו'מיםערהחרשהכעתהתחוללן

i} פאתאלהדרומיתמפאתהרוסיםצבאותפליטת·אתג~רטש~ק~רוו;כיע
 ,כרכ r ?-ד.rאשרהאניותגשרירךיעיכירסכיסעוואטםאפעלהצפונית

בנתפהמזרחיתכפאהךתד ?t ~לקחיאזהנשר,אתזqדף~נרםיאחרי
בחוצותהנצחוןברמכתנפעליסיינםעסעטפעמכערלחרשונעשירי •הרך,ים

ונכבדיםדביסשריסגםרפה, JV ק~~ריחומואהנה Wהעםעוואסטאפעל
מבצריהמשיאיר~יעלהעירחרביתשריריעלנסהשתוממוו~לסאליו,~לו~
העצומותהגנורותכללהםנידעואזורק ,נוראותיהועזוזז;זסנחכליעל
הצרתפיםנכורותנם,ומההזתאהנוראהבמלסחההרביתמלכיחילעשואשר
יוםעשרבעשתי •הליכותיהבכלסובי;ךדוחהסרקהיוכאמתארש

עלהאשרהעירתבורהרביתלמכיצבאותב'כאוסעפטעמכעריחרש
ועצוםרכשללשםויסצאו ,רנלבףמדרדכלעללוהטוקיטורע~נהעוד
ןעורפתכדורירב,במסרפנשקכליויתרתותחכליא'פיסארבעת :מאד
כימלאיםואסמים;פראורצותנסמלחמהלאניותבנין י~!.נ: ,שרפה~.כק

בנפול ,ונם ,ר~רריסיה~עז~רגעלאזתאככלאולם •נפשא~לזבי
מאומה,תבבלהאדירההממלכהמכנודנפללא·פעוואטםאפעלמכצר
 IכבראשונהרRיםז;ז~י י~~לעהראשיסשניבעל.רופיהנשרהתנוסםעוד

רם R ~אשרההריםתועפותעלכנשרהגביהג~דט~ק~והנשיאכי
עם:יג:uו:ד~ר 'pלול;,טנהלהתיצבהבריתמלכיייכלולאומשםיעיר,

ן'הבריתממלכיידהאתכרכ~שכהעטסרייךבם •רוםיהמדיבותורת
אנמםואף •רופיהארחיהםנם ~ט~אשכנזבריתממלכות '~ר,ורפוסיה

מאדהרבואךהזאת,הנוראהבמלחמהלעשותהצררפנ'םהפליאוכי
 •נ .
עודהעמיסונםהורג,אל 09 ~נני.רבכותהוציאוכיכבודה,במחיר
וכל ,פר~ק rםיללי~מאותוחמשמאלףיותר Iעצומותחובותעליהם
יכלו,לאריtגיהםארתםרנלכף jמדרלקחולא ,להםהיתהלאתועלת

להחליש
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עז;.ןכלעםסעייאסטאפעלנחשבהנמהכרולחצעיוה,אותה tלהחליש
--• \ T 

 ?'הזאתוהכבירההארירהלהממלכהאשווהחיל lpי:.החrזעזינררשל\םחנה

 'יצאתכהצותפים),לא!(אםחילעשתההיאגםאשראנגליה,נם
נתה Rאשרמגצחיםכבוד'ובעדלפעולתה, ך~,* Iכלמבליהזאתמהמלחמה

לזערלאמארעתקהווופזרהלשתחגכידיהבמחרובבות::זקריכה ,אז
 , •במעטאונובלהלהועילילא

רP:יסבמלחמתו:(פצווכלישעוכלאשרהשלישי lונאפאלעא §. 88 •
 Iהמלוכהכסאעלבעלותולוהציבאשוהמטרהאתלהשינ'רקהיר

צרפתאתולהעיותכקדםיםחצרפתשקנ~נדדאתלוכדשהיאהלא
במלחמהכיבראותוכבודוב;~לאות J .לבשוהנצח,הת::דלהמרומיג,~יעל

 Iמאר~קךבמחיראותההשיגכילבי~םולאמטותו,אתהשיגהואת

ארתיותעההארץ,נlם~ודםוכניצופתננורימכחרר~ינמחיו

רוסיהע.םשליםלעשיתנפשונבספ~ Iמהמלחמהעודדת R ?לואיזאשר
רוסיהקירסאך •הנאוהו~עטההדומיהמםוהתתחואתהסתירכיףא

לא ,האדירהראצונוחכינרולוושםעשהלאהצותפיםנצחוואשר
רלאבחסירי,הכריתמלכייככיפןההואהנצחוןאחרישלוםקש.לכ~ץ

ימלכי •ההואהשליםדכרעלכיח~יצ~אשרופררסיהעפטריייאלשעה
ראשונההיושניםושריורוםיהקיסרמחשנרתאתידעואשרחברית

מיראתםמלחמה,במערכותנצחונםאחדינםלהתיצכ;לחצו ,במלכות
 ~די;1Jגי;rז:: .מ~לםוירתך •מבתחלהערר~זכיתרהמלחמהתתחרשפן

~קלהכיהאסינולנםבנאנתהםכיחדשה,למלמחהיוניםחנאהאננלים
בנצחוןמהצרתפיםשניהכמדרגה'כחיותםארץמלכיבלבעיכיככודם

שסלהםלעשותוביבשהביםרוסיהעלחרשהלמלחמה.~זילצ~ l Iהזה
לשלוחתוגרמהשלטוןגםהתעוררהאנגליםפירעל •כהצרתפיםכנבוריס

תמידנגפושםאשרהקטנהאזיהאל ~ש~ s~מ~רפקודתתתררב א~.:ו
אזהתאוששוהצרתפיםגם •מלחמותיהםבכלהרוסיםלפניהילןאנשר

שלח 1באפאלעאכילמלחמה,עליהבטויהידםעודכילרימיהלהיביח
הכריתכמסירתשויעדעןאתיאלהבח~לם 'lלשט~ערטק~נו~בlאתאז
שויעדעותתןלבלהיהההיאהנויתתמבאיודחאהמערב,מלכיעם

.;בקשהרוסיהבי •המערבמלכירצדומכלילהרוסיםרגלבףמדרימראצה
יםמחוףאחרחכלעליהיושתאשרבמחירלחלתת 1שןןעדעמאת

 די~:'שס oלצודרוסיהכ~לחחימיםל~בדים eהל~יובלילבעכורנ~ריןעגען
אתד tQזךבערJר.?ו 1נאפאלעאאך •מרפיעבמליבפשם~נתככלדנים

ו.מלחתסהלאניותחוףשםלעשרתומז~תהבזהתעריםנזוםרקכיררפיה
 •זםזימהתאולחרפבדרךטבה U!ילהלרתיצברת.אמץכןיעל

והנה
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ללמכיאשר .הארירים 'הצייםכיירעבואשרארחייהבה §. 89 •
רככותכלגם·הםביה~~יר,וכיםהקרמוניכיםבוולותעשילאהברית
אתלכירגםאחריריסיהאתלהחלישנוכעצרולאהיכהשוכילגבווי

מלכיטנלכחוככירתאוניםרבתעירנשארה'היאכיונעיזאסטאפעל,
~ץלא~אמתשלים~איהכ-ו;םיהקירסאםכעיניגו ~.ל Pי.לא , fהנרית
אילינצחונם, ז~.י~עורזקנוריםהכריתמלכיכהירתכישלום,אזלבקש
רייגסיםנםיצלחואשרמצואלעתהקיסרהוחילכןיעלהשלום,כמחיר~רבר

את .lיוציאאןרקואזמהם,יורתההיאהממלחמהכגכורים;~נצחיםלצאת
ימיסאתריהופיעהההיאוההצלחה •,לתפארתלככורלמענהוהשלוםוכר

מלכיכיעדהקטנהבאזיההנצחוןבכברררזuנןסרסוחרוסים ,כאתממעטים
נאזיה I.כיהשלוםבמחירונצרררתגדולרתמרוסיהש "p ~~פיהםאתקפצוהברית
 ,התונומיםעםמלחמותיהםבכלהעליינהעלתמידהררסיםהיתהורהקטנה
רא~יתפ~ש~וו~~יףאתשלחזבילו,אנשייר~זלהכיהשלטוןןכראית
האחדיבר, Qל'~מרוחילנכורישריםישני·המערכהמקיםאלננורתן
עשןלאהםנםאך .•קענטושרמאוננאריוהשני ,ווילי~מסרשמו~בנלי

 ,חרבלפיחילםאנשיתאויחלישרעליהםנםהתנכרוהררסיםכיתושיה,
מבצר Iק~רםסבצראלפליטתי:ד.ילדעם .פ~ש~וו~סיף~סלאחררנהכיער

ובז:1רףכנבורהלזבםומשםואויב,צרמכ' ':Jתלכליהעשיימאריחזקנריל
ננורתינשתההזאתבפעםנםאלום •המבצראתהצריםהרוס~םעלנפש

 'עשריאתלפתו~אםכיתוצאוחלמיתמצאלאכיזערעויזרועלננרע
 .... T-נ.

לחרשובכיוהיל"אנשיובפשותבפשילשביילזבסנירהרוסיםלפב~המנצר
צבאושר ,נצחין ,בתרןעתהמנצרבשעריהרוסיםכאינ~ויעמכרע

המ~צחיםיגרמיפ JUלדחסרוזכ~ה )*מ~ו~יוי~וררג,עבעראלהואהלאהרוסים,
 •עלייהמונחהנרינהרוחכירטינותעמהםויעשבשביח,נפלואשר

שבההיהונכורתם,נעזווםחריסיםלקחואשרהזהחגרולהמנצרזחנה .
ממשלתיבלהיאןלרומיה,וחליתפותסורןתויהיסעוואסטאפעלמבצרבנזק
מלניאתמיראתהילאהשליםמאהתברקהשלוםדרךאללחתירררסיה
~ז~זןע.םוב~בא~םכנשרפאשא~מ~רך~חכיאנמםראף •הברית

להצילירונם~רח 'p~צראךהתיגרמים,אתלעזורהקטנה~זיהאלוור:ל
תפארתבעטרתוקתרנימיג~יעל:כריע~ורו,וםיםק~רם,מבצראת

 ·רםסעצרתירםוחכריתמלכיאתז:ז~ילהוההנרולהנצחון •יר!~צחהננירה
השליםררביקשתנאל ilאריפיהקירסיאז'~רוסיה,ללתע.יעציאשר
תאאזשלחעrפםרייךיקירסלפניי,רפוסיהוסלךטםערייךקירס~םאשר

יב.שיא

 ,טהייןע tרבבפוחופ.זינאים ;י~אתשהקי.טאשוונירא~יי~ייונ.ענעואי,אינני )"

 • 1853כשנת
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דב.ך~ףב!םעצהשם P יזl!i.ויפעrכערנסורגצי ttעעטםרהפאילהנישא
ובכרי •~#תדאכו,ליררתנםהשליםרכראת.ז:ללןבאיךנעעסלר~וע

אשראופניםועשריםאחרהרביתולמכיעטסרייךקיסרקםי~נרארלשוח
הירשביםרצרים 1לדכיהיההרםומהאופנים.אחר •הש'ום.יסבעליהם

 ,המריבההליכותבכלהתווגמיםעם Mאיקחהאחומשפטיהיהבתוגרהמ
מרקםעוריהיהלאאשרוחאיההםהאןפניםכלאלהתרצהוהשלפון
~לאכירת,אפפוהאלההררביםאחרי •תרגרמהבענינילהתערבלרופיח

 ,~כו~ייעלהשליםאתל~!כרפעכרר~)ה F(בכבפאריזהכריתלובכי
היה ,לראשלכליריםמלתמחיויעלע..ךה {lראשרהשרישיינאפאלעאן

עביניעלמשבהישרבפידבריןאתיישםהזה,השלוםברברגםלראש
באפארעאזה,~ירסיכופיל~ביאישון~לעורקםיהבר~ף-היאהל·~ץ, iח

פריסיח •השלוםבאופניrזrדי;ןרוחהיהחוואו )-אהיבה(בןהראשון
הגסניםראשס~נטייפעלהשראתהזהרנוככד(ק~נגרעס)הבעד~רחהלש

הפמארהגר~ףאת,רחהסרדיביהגםבמלכותה,(מיניסטער·פר~זידענט)
היתהוזאתההוא,הבעדאלוריל~מ~רינעפ~והמרttקיזואתר iק~ווא
ך~~תהאויריםאיירופאמלכיבעינירסריניה~ככרהאשרהראשונההפעם
 ) 1856 (מ~רץלחשוובשלשים •הפ~ליטיקכחליכותר.בlהות Ijל iבסורם

נתנהלאררפיהממשית •איירופאגl~יכ'לבכלשחמתלאורחש~רםיצא
השחוריםרחףעלקטבהארץס~לכי. ,הכריתלמלכיגlל tQלוא tiמארצה
באותהלותארק !כאיוכמוהיחלא ?הואבחשכבמהלתוגרמהבתבהאשר
 י'~ 5מ~לך~וי~·ןו~ל~כשיאותעלימחסהן Jti7הרכלהיאתחירבלרוסיה

גrכהזה,המשפטחכריתלמלכיגםכיבתיגרמה,חיושביםהנוצריםיעל
לרוסיחהכריתמלכיהשיכוזהילעיתס ,לתוגרמהק~רסאתלהשיבחיאילה

רע; ,במלמחה :-להםתפשראדשהמקומותכלואתעסןיאסטאפעלתא
אתד::זזtzדתלהםחבטיחאשרההכטחהעלר~ה 3l :לתתרtבילר lהשלטך

 •המרינהמשטפיבכלנlמוינבהתווגמיםאלבארצייםהיושבונ.ןצרים
אייפתסהלומותזגל~אםאףכיויניבותראינהלשהוםד.ברממוצאיהנה

כבייחמדררברבגרעלא ,הזאתהברראההמלמחהיריבתנרתכריסיה
בכלוה~~;רח Tהגדיל;הטמלכהנשראחהיאכי ,גרלותה.יו_וי.יחוQוםכותה
ממחלירסתםגרת,רפאהמעטיתשנים 'וב~ךש ,קדם·כבי'יפ'תברמלמכות
הביואלאהבריתמלכימכראשונה,אוביםרובהלהרב1תהיעורהמלחמה

רישאךהואת,במלחטח:י.נ~rןםכ;ןrום t ~ע.זםכס'לאך~~~י;ותיעלתכל
גםרבל:זזכגבחוריהםמכחרתארתיאוכי ,מאר·גדללותרתזעלfהעוד

בסתונחלמצאבאפאלעאז Pי .יוקלארעצעלינתחוכיחעליהוםעהירם
m בשגכיהרעלכיננפץ,תאr;' ןכמבודםיחכםשפכי,;גבייםדnבחלי_ 

רוזחח 1ג ,ו~צמהזע ו1.ו!Jירהלערהיפי~rפאםיע,וארחיתהלפוגה
לוםםתכו .יאו )וr'ח(ייע'
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בחרצותיהםנםשעויירבין , 1 ~ ?1פיוצןראזלסכייכלולממלכתו
פי ,דיי;ע~רסארהאלחנפהאלרחצלrזון •:ןא~ריםכדרביןבrפירותידםו

~.ניחרארחיןסכארלע.~שבאושון~לד.~יל ) r 1856מ~ר(דפזחחםביסיס
כRזכסאררהרדצההלחחחררירדוםלע ~~אז •חבאיםבדוריתנם~בוו

יעדללתכהשיאחורבפשיואהבתרנאנחזג:י~~יאד •בצחריםכשמש
בבויבכלעחךרנבויערו 5שבחעלאנlיביממבו,ובנפלאותבגדרלות
דqרס~יםלסכיסכאסו~~ית ;~וr~יון~~חי,עזואוז 1 חi9ובכלמלוכרת
 '. • •~ץ fכ.ח'ייארוראץאספיבכללולאנןת fז:כ~ת !tJז'1ן~~אד

. 8 

 •רופיה

ם I'ד~רםג»בייייכדחאבניברותיינרםס nדניק~ל~ייהקירס §.. 90 •
תכלםםןאתידגויייחיסיםכלחיורלביעיביר ,עולםימיבדוביהידועים
עלייו~זוl;יrז Iיהיד ~~ותעצומןת,עזלחלחוסיף , Jוו;הארירחרנ.דןהל

לסדסיזiכנבלרדיהזוהצעומםיהרביסחי;ואבשי •תבלמלסכות;כל
 ,רד::פ.זזל;יסדת.ונדמיסחרפיסם,בחלםתםו~צחםגבורתםחוכיחואשרחזנחלם
יהושביםרגריליםרשיי •לב~יםחדשיםחמלניםחמוניםעודבורפסלעייחם
לפ~~,ע I'חדוחליכותהוסיבהבחליכותמ~נמיםחכמיםחיובמלכותאושןבה
פע:jילותנוןתבע.זיברוב •ארזלסכיכובחיכויבשמעיםחיוודבריהם

לוכרכןתימי~רב~שר ,רשח ?tוח:ןזע.ק,ץל'רדםעל~לדתהזהחנעלהיPיירם
נםכבדוייראתורתתמלחתמראנשיכללפניולרד 1ך~ינלדהרשיעהד."בים

.P. ובולותלעiאיירראפI רשבןרתובללסבירוב •הצליח~בהאשר'ובכלt
רfי!ץד~ Iהמדיניתבמשפטיע~םותירם,לפניודגישןהמלכים,לוםvrנאוחו
ייפבארחיתרק •לעיניסלהםייחירבלם ח!~~ 1 ר~~כ~ Iבקעביתיילצתא

 pn ,השמשתתח 91חעלילםלאכיהצלתחן,גלגללעיוזודךפ.מלכתור
לשנוראהלםחםהבבסי;אחז~יםמבליכי ,עוםלימיכלחאעלום
לישעיצאראשר ,יוצתפאננליהחסחלא ,ואיריםועשיריסעמיםשני
ובטרםו..עס,חנצחאתליטיםנד'יייהכןדת,צלחח ,תובוהזכ ~.ראג
i גייפ ~לcדלn ההיאםה, f לi לרחש.עשיתכשעההחזחנדילהקירבימי

רזךשרווא ,מלכותוכסאעל ~,;'אור~ניואלכנפדר , 1855פענרןרא
 •ריסוהלצהופיע

רעפליתאב~~ץגנוכרתןכשסש~צאשהניאלכנסדרהרביק .§ 91 •
אנמםדגי •רהם,בייסםרייסחי .Q ~תאדכיסלכתסחכ~יזו9fארשהובלעה

iדכלסהםחידןדף yלנלשכמוסרד~להרוםהיוככדריPיידכאביתכדוביכ
תכוי:דראנרסאי ,חלםזזכ:נlדשתויוףסעזרזיי~זוירד.א , Mדה.יאהיזו:ת

סוריה
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נעםוואפטאפער~~חר~ם 1יתתחהכרית,סמלכיהיאביפלתלאכיוסיחו
t להב.ז:ועשהקטנהנאזיההיאצחחw. ,לום-לעשותהלו'דס~ו:זרלאאזם~
f ל~~מושיעיכמלאךהכרית,מלכיעםכור jj החופיסהעמיםלכל~~לה

נכתרהו:רנראשרבירם f185ןאויגוסטלח:דשוששה vנעשריםעור ..נציי
יז:זפליא ;ו~';לבנו~או~רישרעותהוציאירח,המעט ttבמ~םקןרהקיסרית

עשריםלחםבחניחסריברתיולכלעשחהנחהבאמנים,חפריםשותע
 ,חמלךלארצרעור~למרלאאשרובחספים Tכפףרוכלמיללי~זארכעה~

 •צכאלאנשיאגשיםתריתממחרםחפשיתרוסיחאתעשהשניםאובע
 ,;~ררנ~ש~תוח~נרחיםח~~~מיםהפול~ניםלכלארצרשעריאת~ח

): W טוביתיעורכבירם,תאריאתנםרכישםכלואת·בחלותיהםאתלהםכ
 ·המrםופפיפהיהוריסעלנםההוא,iכ~ה.רניוםעשהכאלהרביסחסריס 1
מעטעודכיטינהתקוהלחס·יבשקפהגדולאור רי~ו:::םמלכתו,ונתינ
אחרשנועותשלשהשעבררכסעט •הררסיםאזרחיככלזכירתבשןיינו\ו
הממלכהעלךזכגןרגר.נ!r:יד~שר.אהחילאבשי ת['~~אתרנ;ן.ירפ~ריז,לום~
תאעברו T·אשרהצנא .אבשימפסרתאםעיט Sבםרמלחהס,צרעתנ
אללםחסחאנשיאלףמארתמשתייותר ~נi;זונכןרבים,יסיםנורתםע

במועצרת •בשדהארנכיתלענודתואישאישיישובוהאזרחים,צQכ
 ,הקיטוראבייתסספראת'ייכההמסחור,לטונתתוישוע ;:ג~דעת
בר"'לסםותלעשותאחריתארציתנבינםארציבביעשיריידיאתא

ער :~ארצימקצההטעלענר~ףו~-Pאתתקהירה,הכבממלכתוירחנבלנ
ארחותמארצותהמובאותהסחורותעל pה~לומיםמשאאתססירצח,

הזההרמוםמהקיסררעשה~נlלוטוניסנרוריםרכיסתקוניס;עודריסיה,ו
לפניוהייאשרהקיסריםמכלייתר ..נ~ריהחרסיםהעמיםכלאתצתליחו

המעשהורחתשההשכרהרז Rאתלהריםעיביואתהראח I ~~ i ,כרוסיה
 ,וסרינהסרינהנכלשרביםלמדעים~דרשבתי i.זךקזנפיועלבארצו,

דובחיתרערההסיריםשכריכרפ,כדפרנכליעירעיובכלפסרnכי 1
נעריקריהיוככירלחי iמחשתבומלאתנהמעשהחרשתונעליתבסרתח,

מכתנירפסם(צעבזיריע),הנדקתעל~ל iההדפוסמתני •כפיחםנינותת
יסורפיםכחמים,פסריבשנהשבהסריייעצסוירכןהיסיסדכריפפרי Jתתעים

הםקןרםתבבל-ז.זנלחרתעיאורחסםלכה,י9חניבכרלברקיסחדשיסצייזו
 •חזההבאורהקירסיסיערעליהםרנצח~י·רעתוכשתנאוש

בכלי l!אל~דךןאץאשר ,'הנגשנים~~ליו ?lרמאשיאחר §. 92 •
 . iסירריזtערשריםשללחשרידררpאכיהיאהאדם,לוטנתילם.כים,לעי
היסיסדעכי ..עולםלייכ~שקיםאדונים~נ!דר~תייןציאםעלוםענרי
הנכסיסכעלי;'וחופאתיס lלצסיתיתכ~ריס Qהארסהעוביוהבאריםהזייריג

T • ז• • • 

אדו
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אחריהספ.רבגיהםויבחירוםשדה~~מז;נותוחשבוסבפרךבה~עבייאשר
כא ,זמועוללראשרהאכזריות'לכלקץ Hואיויחי,ובסתסםשייתירם.

רפסמפראיואשרהזהוהצדיקהבאוריהקירס •הארץבכלזאתסייתע
א~ר tאדכה~,;קוםמלכותרזזiנטתתחהחיסיםהעמיםכליעלויקד

עליהלהאיר ,םרודיםההםעבדיםלובכותנםעילמיםתשןעתיעשית
היטיסכללהםלטובהנדולהבארצואזרחיםמשפטרז:זםורתתהדריראור

כיהזה,האדירכהקיסרנינלמושיענםדרנרהיהמאד ,ד~~אמנם
 ,עבדיםמביתהאבריםאתל~דרתהקירסזנ~ץדמהוןוועחזקהביד
הכנתנו ) i(פה~ר~~נעהפרעוניםהאדוגים י~.ר,אך ,ובמשפט ,בצדקאם

בעיגינחשבהלאהאכריםעברותכי ,כזאתאל;;ים~דקז.ואלסוררת
 Iאבותי J:~בדר lואבותיהםהםבזהר,םנינו ז~~, j 'כיח.טא,אשדלעיו

ל f~כז,נ~ק~ן~י ,~tעענוזWq jלא ו~~זאת,וו~כ~שדתרבים,מדררית
~~ 'J קf רשעלII , לכםםו~אהיאההםעולםעבדיע..בדיתכינםימה
 ~חוזאתבכל.אך •-תענוגים י.:ז::ז?-~ידים~זכ~קגםז'זק~rדכ Jלר iוכ

אשרידועים~פניםפיעללאזרחואתהגשגבההצדקהתאהקירס
ופעברלחרשעשררבתשעה , ל.(~כלי~נהלאהנכסיםבעלילהאפרתים

 .עיבשבעה Iדרירהאכריםלכללוקואחק'יםרפקודתדבריצא 1861שנת
גהנוצריםתפלותבתיבכלההיאהפקודהדברי~קראי rם~רלחרש
מהאכריםהנlבדותiולrך~לכיהארץ י~!.נכלדתעלמעו ,העמיםלכל

 ~ימהרבמהלהודיעהואלמות;אדשתפים~ןכד •ריסיהאוץרחבי
הענםיללי~\ועשריםשלשהיצאופייעלארשהזההבשגכ ל~~~ז::
ע Q~.כםעלה~גzל~הבהסהררתג Q~ל WQ ~לסרית,-ת i ד~~כ,;זרסודים
 Iמ'אשרר,מדעים'יכל~ר .Qזו 1~שופו !;tבנתיללרמד ~נו:r~הוכניחם ,האדם

אהטוניםהדבריםאתולימית~ך rpלאיזאלהכלוזילתחיים,תוצאות
האלחברת ,חסדינהלטיבתהוההנעלהמהמפעליצר~ביסיםעיייצחמי ו'ז : • _..ז \

 •כאלהרבותיעויהסיית 'N~לג:י
ח~אדרהקירסח-P ~והשופטיםהמשפטלםדרכיעלנם §. 93 •

וסדסדיבהבכלנשבעיםושופטלםשופטי"זt!לוםויתוכבידן,עיניתא
 ,שוחדקח ?-1ופנים~שואלפניהםאץאשרצדקשיפםייעיד,עיריבכל
ם~גורולא ,ישסעוןכגדילכקטוזגדת,דתכלבעליביו~ד~תישיםי
הישכf:ויק~~יםכלור e,לקלi;י~ראמרנייאם •משפטייציאי,לאתמאיש
כסאועלשבתומייםהקיסרעשה'ארשסחדעללי .Q 'צדקלי l! ~~יכל

 ,סרפסלהםאיןכי ,פt;ודרותידעביולאשתפיתינו,תקצרנהחזההייס
כר;יו:דt?ייבצדק,למלכיותעצומותעזיניתוצדקיתהאיהבאלחים
א_קר-ק..זגן~יעריציםגויסלפנירורד.ר~~חד.עזוזרועתאלי~ינויולוך
ש~עיץ 1רהנבור~~יךםםנ ,נררטיהלחס m~צרמלחסהעררם&!יתנ

אשר
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הריסיםצכאותכבוריתיל!שלירםעכמנוגבlי:פעביוחיצברכיםייסםשר
 1859םעפטעמנערל'iחשבששיכי ;ר~~;הז 'ר~~לפני~פל~כעהזאם

הנענעראררחבמפני i "פ:י~~ה~במכצר' ר.נ~י::ל~מהמערכהדנףס.לחץ
ההיאהאנייהגענעראלבירג}זד;י rqלתכוולאחרונה 1~י~טינסקי

הקירסכג פת':'חסדלחםאכלשם ,לפעטערסבורכחרב~בויךה~כל
לקידכהיוז-P_קו-הררינפותיכל •חופשלו·נתושנהעשרהשתיםולתקותפ

העמיםאלנםך:זqעדאורוישלחהנאורוהקירסעולם,ת /Oלמ,ןיסית
יתהפכוהבאיםבימיםכיתקוהליש ,חחםהתריםיושביוהפראיםהזעים

 •-ומשכיליםטוניםואזרחיםנאדריםלעמיםחתםוהנעוריםהנאריםהעמיםנם
הלא ,רוסיחקיסרלפניידים ~נ~~וכ~הארץנכבשהעש~··;ניםבמשך

וכבי iJארץגם ,(סיר·ד~רי~)י~קס~וטעסנהרגנולעלהנשענתהארץהיא
) Chiwa ( כפתאטורקעםט~וונפותהרוםים,נגנורית~לכדהוםמ~רק~נד
כיערטאשקענט,בשםתנקובהרףr;כיה,למריבה~הפכומערביתפונית 1

בראץאנגליהמוכrקתגבולעדןנונעדע.תהואקרוברוסיהממלכתגכול
חגהריסיםחגו 1862םעפטעמבערלחרשהעשריםביום •-המזרחיתהדד~
 1רוםיהממלתכiככ~דמיוםשביםאלףמלאותלפינ~וונר~רבעירגדול

וכניןהכבררהררעיתוהקירסכבודהורנסשםזךנ:ינ.::ובההואהתוכשמתר

 ,במלכותראשונההיושביםהשריםוכלהיכלושרייכלהנדוליםהנסיכים
 •הארץכלבשמתחויעלזויישםחוףכתקעוהקיסרב~להחוםיםהעמיםכלגם

9 

~לוע eרתקןממןת

 ,למכיתרכסאעלהשניאלכסנדרהקירסישבאשרהילםלמן §. 94 •
מחשבות ,טיבותמחשכותעליהםויחשובהפולאביםלטובתולנועיניישם

אשרהאנושיםפצעיהם~אךת jד 1ררחםל~;ר~ןד;להעלות ,ואתמ~לום
 •ו;:רזtנבzיםרת,ועים םכ::יר~~~ב~שמתהראשרניםהיסיםכהם 1ח~גיע

עשה~ג;ולחרעיד ,_בפ~לעועשה·גםכריסיה,עשהאשרהגדילית;תשועות
הלךאשר~שקעוויץ eתתח •יושביהלטותנהדרישיםרכיםכדכריםלה

ג~רטש~ק~וואת םי~ז::: ,לאררפ~ריזלדם !tzצאתלפניאחדיםימיםלעולמו
יסיםסעויאסטאפעלעלהניואשרוג~רטש~ק~וובפ~לעז,ימ~והל~ניד
הפול~ניםאתל Ij ~~נלמשקלתוחסרו Rו~דק~ם ,משכילכגכוררנים

קולחקיסרזיעביר 1856בשנת •הקיטרכרצווננiםי~jל.למישירכט ,Wכ
רוסיהממשלתמפניהתפרצואשרהפיל~נים~ע.דוחואסולהכיחארץבכל

 ,לבנהיםאולחם,~יב j/גםארצו,שערילפניהםזיפתה , 1830בשנת
לרםוהקים ) 1851 (תבאתיבשנת •ככירםJכאדיואתונהלותיהםנכסיהםאת

תבי
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ירז:זJ;ריוהארץ,כל~שקפיהםעלארשיישריםטוניסמשפטגתי
יעיהססחור,סילל~נינפ~,עוארץרחנינכלנרולסמלותלשעות
יעריםיהרמיבותכלעםלהאשרהברןלסמלתפיעלהתחברהווארשןי

לחכנרןלטדרשנית •ירההבפעטערסנורגכעיראיירופאארציתיתרכל

חקיבמצית~תפ~וןחמדיבהידיבירתילחליכותפר Pוביתהרפואה
תמריסהנחהלחםעשהרבותשנים •הפולאביםלטובתווואשויבעיר
ו:יוכאשריקרהסכרהד pל~רשיוולהםנתןגםהצבא,לעבודתשיםאב

עכור~צבאתן~י~ינפקוחותעיניהםלהיותואציליחפ~לעומאפרתי
יחיהראשי~ה /oןםרגעזעללש~פט)ע 5ל~גדויירטש~פטלי(אייגעהאדהמ

 ~ע.יקל~יחדלרת,אסףחמשפטלהםישיעתעתובכלבווארשוי,
לרבבוחייםתוצאותממנואשרהןההנכבדהעביואדותפליליהולעשות

ושיטרישופטיםעליהםובחורנד 1 '~רהקיסרתנןהעריםליושבי •ים
אשהמעשהאתולהורותם:.לכיברר,ל~חדזיםבעיניהםוכשיר~tכןב

ה~שחגבול,חדרינשםהנקוביםהמשפטנתבינםהדור."בתנייעשוו.
יהאמובהדתבפשפטי •כבראשינהריסיהשליותחרפיל~ביתלשוו

לפניךלהשפילהידישלחילארביתה~חותהקירס~םהקארטלית,
חךחטובהקיסרעשהכאלהרביתפיביתיעידבריסיה,השלתטיתהיוב

אחרי ~כ~ 9 ~אשרעדעפהםלעשותזךזt!בכאלהרבותיעורל~פיל~נים,
ייהיהםרחמים,מלאולאדוולאבלהםיהיההואנאנמה,אהבהעבותותג
יהצרהקיסרעוד:כ~יקלאאלהבכלביאפם •נאמניםילעבריםלבביםלו

בארתלונהקילנשמע 1859בשתניעירפיל~נים, Iרמאתזצדןזזזר,
יגבויורעי ,ליוםסייםהתנרכהההיאורת,לןנה •הקירסממשלתעו lעפ~ל

נריללסערובעtניסביסיסך IQכזךההיאהתלונהכינכוואלירעיעתים\ו
בשיאונךנעןהפולאביסכי •רוסיהבקירסויוסרויתרפצוהפולאניםזכל

לעמועורפיכבהאיוביערריסיהאת::[חרישהרק.יםמלחמתכיייאטינן
ענגל~נצרפתכיו~-Pב; tן.ןדעלטחן t-נםלקראתה,ברחב.~צאואםלפניהם

ייעזרעתהיקימישפוכה,בוכמהברוסיהוחמומעטזהאשר'גרמהיות
מל~בילראיתrזיו:כיב~אשרירבים •לקרתמםךלש~בברוסיהל::יךסםלהם

יצלעזרתםמכלי·נםכיו~ 'pלטענם,תמערהרחבםישלפולאההםחנריה
בהתקומםהאיפלקיםהצליחוכאשרלאורלבבםמזמותאתהלוציאלחם
לע..להיותלקרתמםזלש~בארח_עםעלמעליהםלזבבלשלופהברחביחך
ימלסטרייך Vקירסיתחברפו~ראואשר jפאלעמאפרתירביםנם •אחר

אק.רראשרבתקותםנפשםאתל~ tP!lנ~ rq Iלהלעזיררוסיהאלפרוםיה
ולתתחרחייןובנפות Iעסטרייךקיסרטפניהאיננאריםיתפרצומעטעורב,י

להשקיטעבירהמדאותופרוסיהעסטרייךיךיתר/ייבהכיערןנרולחמיחסה
Gכעל •רוסיתלעזרתיכואוולאעליהוהתמחוללותילותחגרהסערותתא

הרברים
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עושאשרהעזהדמייןפיעלעידויותרכאלחרביסיעידהאלח:זרבריס
אשרהברבת Rגכ 1תר~חדו t9 ~פייעלאייריפא י~!.בירתעלרחפיל~נים:רות

יחרןלבנוצעירחירקתסארצית(עםיגר~נטעז)~דרו:יים ijאיתס;:זויח~
וךIנצםכיא~ויאסינוריסיח,ממשלתעלח,כריסאחדכאישלחתקוaכ

 •כקרסימיהםןIן.רשיצלחידסכ
יעפטרייךריפיהקיפריאזביעדואשר 1860בשתנעיד §. 95 •

בחדרי ~ב~י.:בפניספ~לעזאפרתייעמי "ייארשייבעיררפןםיחומלך
בוrץ;כויתאפסוביביהם,ארצםאתלןדקואשרההםהשליטיםעלמשכיתס
עודסופ~וריסיחבממשלתר~ד~ר iעלולהתיעץסודרהזמיק

הפילאביםלקלד(י~הרעטס~ג)יוס-השבחב~וועסבער, 29וביום •בם rב
 Itברםל IIשםאשרהתפלהביתאלהסיביםהמיניםנהרי I 1830בשנת

 ,~ח~~להכיכבידםעלשסלrרנדתע) 5יר P(ק~רמ~ליטעזעליובקרא
קדםיסיזכרוביתההמיןבלבותולעוררלהעירהיסיפיאים Jtהיןהברגיס

יישובןמרדשיריהעםכלרש~ולארחינהרוםיה,לממשלת,שנאהורנשי
ג~טש~ק~יוהנשיאאולם • ~הנקמהף Wןול~סיהםשז;בחסאש·.י ?ilלבתיהם

לחדשועשריסבחמשחאך •כסחרישויהי ,רת.בונוילאאיוראה
 ,עידגזזוביתרהםםשלחכבורלוקיתהפולאניסעור:פסו 186tפעבריאר

אזבלחמואשר 1831בשבתבראנאווללמחrמהשנהייםהיהאוכי
וסועדחגיוםלעשיתהואילו;חי;הייסיתאריפזה,בחילהפרלאנים
רבiכםיוחיתנצאערבלעת •חובבוכרזכ,יויבשיריס~ארריםרלכברהו

מלותכגםרת,נaכוולפניהםפוליינה,תפלתומביתהישו~ש~קועצים
משורריםידלםורגלים,ונריתלפידיס:רססוזובירי ,::דל~זהנשרנ?םפינלען
קיס lבשבסבוהזהכמשפט •דתםלכבור!מרהושירילארצםאהבהשירי

ויהיןחמוביםהרמניםעליהםעודנופסולרנעווסנע ,ווארשייוכרחיבות
הנציבהיכלהיהההואהכבדהססעפניגמתמ •נרילוחילאתח ~לאגרה
~תלחיטי~:ילבסי~ם l!אשרואציליהפ~;עוארפתיכל~קהל~'שם ~~~
הארביםזבר~תאריתפליליהילהביאע.~חיק ?f:kלrו ,האדמהעבייתמצב
עמהםהאכריםיךנסתהילבעבורההיאבתעלהםלטיבזכצארארש

קי"\ביקראמעטעורכינאמנהירעיהם I'כ ,רופיהבממשלתידלהרים
תאבזהילמשוךהרברפניכס-pלצ~ P!יכויעלררור,להאכריםריסיה
חירכאלהחיאדייבההרסוי'ויבבטוםודגח •ארחיהםהאכריםלנות

rד) ;t ,ז~לאנשיאיחםהקריסויבrחליתכםלעצירהעירמשידנירססיםרוכבי
כידענטויהבזריעלרקאתםייתיצבואליחםש~ 'p ז::הםאךולהפיצם,

רביםואנשיםביריהםאשרהנשקבכל,להבררגםהחילאבשינלחצי
ההואביוםרחבחלליכםנפ;ןאסנרעלאיא~חני-;וחבירית;~בפצעים

הפויאביlבזתא~לא~אםאויריה,רהיביתבכלקילהפיל~ניםהעכירי~אשר
לטבם
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ועשריםובשכעה- ,אכלברניתעיריישניכררכשוהוחסתכיםו •'כoכם.

דבריהםr/ויאשרהםערחאאתלק~רותחוביררפעכרואררז+,שיםר
 ,ד"וסיםחרביפיח'רונופמו'דתוארזאהבתעלנפשרלרסתrזהרע
יסינאשיאך •הזחהארחווהככוראתיויעש~תסארנהילקה; ,~לך::~~~
 ,ת'~~אאשר~~רנכם~לrורז:ויהפיצםזאת,הכפעםנםכאיריסהי

 •בערפב:~~רםואנניםעריהםוהש'יכנםלחםיענויהם ~ז?יולרI,~בים
וןהחסתאירגשתמערהוחכםוישיפו ,עודשיא tהחיראנשי~לא~אז

ורעש ~:א 1lJם Rהזהלו~ר .אגשיםשישהה.קית~~ב~סםהירנסזתק
והתרןצצעםורבביתהנחריותכיגסררסהרהרע ,:.כעירבררל

ותבארונ;ניחיבחובהנופליםותאנ;ראה,המו'הקויי~םקכסערת
ההר&גצהממהלששמעה •-העייחיצלתככלגנ?ףעל"וישארםרקשים
יג~רטשtזקזtורבושיאלכה,אל~ב 1lנג;ונ:והזההרעהדבותאפ~לעןכש'ום
י~:ב ,חזהה~קרהאררתמארלוצרכיוואושרייושבילכלגלייהוריע
םנ"ברשום,ם'חהמר~י~פכרירהיםאשרהאנשיםתאכשםופפלהביא

:רייתאtיי,יכיסוערכיתאלנרולכככור!גס~י:יז;כיםתאהורכילז;ןו
ירוכעיישקור , ם~~סדוךסכשוליהריםלא Qובככריההעיראפרחי
רידברגשיאלשחכוארייי •כעיררעהעור.ת~נהלכלר'דת.אםץהלשרם

םיהפןואנבלאךלכרםפרטיםאנשיםיאכיאזנראת ר~: lהקירם~,הור:א;אתמ,
וינוחרלאפ'כיתו,כבורמזרמאתרביסדגריסעוררשא'ים:רוורשיםרחי
קחצדיוהקירס •יכבםזנשאיותתאהקיסריעישעיתורעישוטקלוא
עטהםעשהארשרך,כרתהטיבותכב'ך,מבעטיםהפןלאניםעלי 8tCי-P ~.יא

 ,הלםרופיכיסחררלהלפיאעורהיסיףאד ,רנצורותגרולותעוךובמשקים
התיכאשודר.והםםקפירתיהופיעה 1861םזtרץל"tחשעושויסכשהשכי

סרינתייעצישויאחיהפמרקבלהקים :להפולאניםיםחיסביבאורז~
םירQרכניהפהניסראשייבראןבסורםהקירס,ושיייעלוואושייבעיר

 ~~יבניה'וייפבלחשבירזמנונ:כעזוביריהם ,והאציריםהאפרתים
םיוהמרעוכח.רםתכארחתובםואמןנתםרתםובה'יכותעילםבהליכות

ערתםמוקב;הםלכחירהפילאביםביר •רםסידס.ותבידםושחים°בתכי
יג.דפ~יעבראץוהונחייןתהגלילותוהסרינותכירתםבויועציםסרשי

רשקדתבייזר9חונם;זפוכ,י~ב~_הקטניםע.םוגדלויםהרפסבתכילהםוריס
ותרפובכיבאטוייאית •ולחא;ירהכתוכה;הבדילופיכםיישרחםכנחוםי
דאכלבסהפו'~בייז Pחונ~ר~קם ,בל.וכרפיעכסלילאיותצאנח:חהובחרילות

יית~וצעיניהםאשרהיןיצעםרשיסורלעוtז Jן~-ב:רי ?tל ' pםל ~ eיניליי
שירבאיהההחזהפי'~ניחשר •תטרינתוםשטפישההובלהרהח"כי'תתר

 •ועסבניתוסל~כ fבלובדיושביוביססיריט , O ~ 18בתנשהוקרשים
היותובףאוי,:יאתוחאיחרההיתן,צאולכןיארחובוייבש 0

יוםז,אנ
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לדעך~ליערמווישרוחכתמןהעם,נג~ p.מראשיואחדםל.דהIכיר~ני
לריסיזך.בהתחברםורקלמרוכה,עודיצלוחלאהפולאניםכי 1א~סאונה
שודכגדוללגריעידטהיותחדו f ~ולאלהםייטבאזרק ,משמעתהאלונסורם

סדפרתניםשפטבתירוואשריהיוממניושופטיימושליואשרואמונתודתו
לא •בראצםתכהלתבולשונםם'אתשפתםגםלאמםדוחלפיםירחדים

רJרנ~.ליצפריםהםאזכירוסיה,קירסאדיניהם Tספ;;יתרפצואםכן
 •רנאשיחםיהיה ם~~~נלמשואותויפלוק.~םירקיבוכפיהםובופעל , iי~דר

לאחריתםנ:;ינ~השכילווככמוהפרלאניםנסנירביםלאאך §. 96 •
צדק,הנכוחיםלדבריונתנומעטיםאפרתיםרקכיההוא,החכםכחשר

י~ביתחקטניםעםהגדוליםהנהניםנםוהאצילים,האפדתיםכליתראך
הקירס~רבהאשריהחסדיםהמיביתבכלספץמצאולאפ~לעןאזרחי
 lפ~לעטליכתאתלהשיב :מהםונפלאותגדולותויבקשי ,עמהםלעשות

 •קדמוניותכבשניםבכבוד~מםבני,ק.רורם v.~ד Iדרואשוןולכבודהלקדתמה
חאנשיםקברשםייקוםאלואזרחיהווארשויץדפ.תידת,אספווערבערבבכל
(נ~צי~נ~להימנע)ל~~םשיראת ~ר~שםפעברי~ר,במהותמחללנפלואשר
להשקיטהתאמצההממשלה •צפונרתיהםעלויתיעצןסרדהתסיקיישם
 ,ושונותרבותובתחבולותהפ~ליציישוטריבידיהתטקוממיםלכםרעתאת

לחדש(בששימשפטההוציאהלהועיל,ו;אלעןרלאאלהכלכיובראיתה
 ,הארהסעבודתלטותנהקימהאשרהארפתיםא~דתלrזג;ייר ) 1861ארפיל

הפרלאניםrםחערוהתגברההזהלדבראך • י?\,,היתנlנתפהחתסםכייPו
כרייובבדקארפיללוחשיעישביב ,מתנלחהז fיתרבדם.סשלחעל

 ,פעברו~רבמהותמ;הנופליםהאנשיםקברותביתאלהסוביםחטוניס
 י$"~~:בן~א~םו.ניראשיהםועלעציםענפיובידיהםרננשסשםוישובן
שםהתאפסואשרנההיכללפניובעברםההוא,הקברותבית

אחדפהכלםשרוהאדמה,עבידתלטובתהרכחהושריהאפרתים
 •"להפול~ניםאשרהל-דונשרכ 7i ~ההיכל~עקה~'על '~ 9ל~שיראת

היכלערויניעוהמוניםהמוניםעודעליהםונופסוהאלהההסיניםנםעישםם
האדטהעבודתלםובתהאדפתיםו:יברתיא tv1היהאשרז~מ~ייקםיהנר~ף

בקרלויברכוהושלוטווידרשוהרמד,באופניהחיהורוחהיותהיסיכל
ג~םש~קזזורהנשיאהיכלנ;כתויתיצבןבאלפיהםדת,אםפו,לוארחונהבריל

לצתאחילי~דאותאתווההנשיא •ל~מםשיראתוישירוקרלםרישאו
ל,~~כדההסווזכתאויבקשונאשםרכבוהואהקושרים,לרקאתסו,ינים
החיללאנשיגה 1 ~בראשונהכיממנרינשההמוואך •לתניהםולשיב
לנאשיאותריתזאחדיםרנעיםמחשבותחשכהנשיא •מקימםאל;שיב
;כיואוהפילאניםמקימם,תאהניוחגדרראחר.ברירארתרושוכהחיל

 °ט1ד
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החילובאשין~הייםכיויאסינוארחיהם,ייהתלושרקיפיהם,שחוק
~ Q ~יםוספניהםתtכיtyזזקן~ז,י~זrאשוהזהכירבלהאמיולבכםאתעוד

ערב,לתעהפעם,עידהפולאניםדת.אפסיהמרחתניום •וחשלואין
ברחובותגם~יו jג~רטש~כ.הנשיאהיכללפנישביתויתיצבוברבבותיהםנסעי
יצאיאשיהחילאנשיספניפחרוולאיראוולאההיכל,ידעלאשר

תא ד.rת;;זלשוא ,טובותחנשיא T~מהםרברלשוא •לרקאתםחפישים
הקישריסנפות i;-ךו:זל:ב~רהועבלולאתחבילותיוכלנםוהאתמ,השליםרברי

 ,כמלכיתלהמוודים 1 ש~~.אשרוהדתהמשפטדרבי~קראואז •ולהפרידס
שלש •לזאתנםלבם 'תJlזלאההמוןאךרעם,בקול ~נ~ר~~יםוכל

 ,קולםברסום:::זריז.נ~הפול~ניםאך ,הזהכדברלעשותהנ'~יא·צוהפעסים
לרגשהחיל,אנשי ~י~אז •באנניםהשליכו,גםברגליהם ~עקי:;. 1~רקו
:ךםוןעויייכיאןהתנגשןכרגעאךשלופןרג'ינחרנותהייבחוקת'אותם
פתביםנםובתוכם ,ואמונתםדתםןאותותקיישיהם~ל~יוביייהםרב

שתי •ידבהםז:יגעלבל_ע~םבניעלבזהל;:ד~ז ,צלביםעם,רניס .
הטןפלהסוערההמוןמ~למקומםעלהחילאנשי-~צבורצופיתשעית
ברוחםכח_;למשולעידעצוןלאלאחרונהאך ,ונאצהב~זדבריעליהם
כם~והנשקםנכליהפןל~ביםעלויתנפלוונריפים,כלמותילשמוע
רביםכשקםבכל,הרעימירקההמין ,על 1~ר Jלאאזנםאך •ע'יהם
אבביהכתיםז.נחליניהשליכוהפולאניםכיאפס •ולהפרידסלהפחידסהרקיע

ורבים,אגשים:,שניבהםויסיתוהחילאנשיעלר~הבקני i;רכםקלע
באפםחמתם~ג!ל lחחיואבשירת,מררםןואואנרשים,בפצעים ~ם~מהם
ורביםארצהאיששלשיסבהם ~לי~ז::וכרגעההמוןעל~רבי lלשהחיתעד

 ~ם~ביראהןבמהומה~גתצער~צעקןההרסוכל •פצעיהם~ר~יהתבוכסו
הנשיאחויק {tהסחרתביים •לדממהקםהנריליהסער ,דרכיםבשנעה

מפקודתם,העיריועצישריאתהסירוואבשוי,פאסיבכלהמשרמ'את
 .iלפליאאשר .ה f~לככידהיימפניהתמפרצתהנדתחכעירנחשבהותעיר
 •להסחדי

 פי,..ס,...האנשיםהמווכיהאש,עידקעה VJלאזאתכנ'אך §. 97 •
זcבילסימפלםהחישןהחיל,אבשינשקיהוחרכןתמפניםהשנקים
עודויוסיפוכנפיהםבקתראותםן(ירר::זםהקאטןליםןהכתניםדתפלית,

הירשהשר •ההם:ב~~זכריםבותלנהממשלהאלהשנאה!יקדתל~~ר
:יי~גם ,דרכיהםעלהכתניםאת~חדי lתןכחרת'פייז.?לאריל~פ~לסקיו

אך ,כרפהייכלןלארעהtדם 3tנניעלמניאיםהםכילרתעאותם
יפילזזק~ווקסא'ךר;~סהנזזרפש~קזזורוהנשיא •לןשמעוולאאבולאהם

לנלוםשםטחקלכרלתוציאטסבןוישאל(ערצביש~ף)ה~חבים'נשיא
 f'זנעיתסצאןבלבמשטזבהרוחל~תrזידו~לחריייםהנהניםעוד'!יסיפי

אר
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 ,חממשלה~.כלע אשi'~עור~לאחכינאמריפנייאתיב Wזכהואנםאך
הפול~ניםעורהוסיפויהלאחימאז •תפלותיחובתיהקאטוליתרתמשפטי
 •בהםכה~לארהנהנים ;הממשלההררלהכעיסרביםמעשיםלעשות

ר J ~נך~ס~ .,רהאמונהחרתבמעטחליט~ iJחהםים ?:f ~ I ז:::םץשחכלאך
רט~ריסקי ttצארםחפרל~ניחנשיאמות f .כנסיתםקרשיבבנדינ?ךיס

אבלויעשוהםיתפלותלבתיהפולאניםכלנהרו , 1861ירליבט'ו'בפאריז
 'ל~~החיחורוח'המורדום-ראשחיה 1830;שנתאשרהזחהשרעלכבר

שירי ~;שר~,והעםנשמתובעדהתפללוהנהניםההוא,ה~רד ינ~~~
שכאתםלהוכיחרביםדבריםעודויעשו ,הממשלהז;כ~ומל~רותל~מם

להתחברותרוז f !יוםחואאשרא~ינוםטלחדשבייב .:'לרוסיחה'נמרצה
עריםועודבווארשויהפולאניםחגו , 1501בשנת lפאלעאל lליטהןיע

 ,פקודתאל ~ע~ולא ,ותפארתהררברובההואהזכריןחגאתרבות
החילאנשיאללבם:,םנם:לאאותו,יחוגולבלפקדהאשרהממשלה

אקטאבערלחרשבעשירי •ממעשיהםלהפריעםלקראתםהתיצבואשר
אתלהוביליחדבז:דתאםפםכילהממשלה,משטמתםאותותעודחראו
לאמםשיראתהפעםעודשרו "עולמו'לביתמווארשויהנהכיםכשיא

T \ 

הביאהאשראחריונם •הממשלהדתיפיעליעש~לאאשרעמשיםויעשו
(בייד(בעל~נעריבגםצושט~ני)ה~צירב~צבפ'~לעךארץכלאת,הממשלה

המחרר"ביוםכירוחח,תאררת ?tןז::זהפיל~ניםעורהוסיפו~קט~בער),
ו::ידרכבורלתתרברחובותבשוקיםהמוניםחמוכיםדתאספו~יטן~בער)(בט"ו
לאבאו iכואחרי •ההדאבידםחלמדתןידםאשרק~סטיוסצקזtהשרלז,כר
שכאתםאתויוכיחרלאמםשיריןישירוכשמתובעדויתפללותפרןתיחםבתי
בתישערי~בואעלזויעמ~'~חילאנשיבאואן •רוסיחלממשלתהעזח

אלהדברוב'הנדע •ח~סורביתאלהובאמחמחהירצאוכלהתפלות
כשארלרכאלפיהםממקרמםש~ tiלא 1התפלחבכתיערדהעומדיםהעם
לחוציאםהתפלותבתיאלחחילאנשיפרציהנ;/רבארר •הלילחכלשם
חרביסההמוניםביןומכוסחומהומחצעקהרתחיהיר,בסזקתםשם

ורבאשםרכוהניםכלבוסרואזאך •כטוחררימכלת_ואנררףמהלומןרגגםהםה
ב~מרם~ק~ועלדתפלרתבתיאתודיסגרבי~ל~ברזוועסקיהראשיהכהן

אשרערבןא Qגסוריםיהירכיר pאוינזריייחללום,פריציםבםכאויכ
 ·חאעררתרפיעלולבהזה'כרברערריחיחלבל~ר~ג;וחהממשלח,תתו
 •אלהיהםמענרדתהעם

לכבדרךוו~~קשרטנ~שיאהנהלךי~מרשחלבשלשים §. 98 •
ןסנל~ניםהיהאשרשגיהט~ז~נע 5jסעראלהגענז;!קםמקומורעלהארץ,
~למילאסשהםיפול~בהאתסראהואוה(קרינמסיניפטער),המלחמה

יחהנאחריסיםחדשתופקולתךא •ק~יי~ג~רrפשכחנשיאננ1םכמקלכם
את
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לאהואםבאךל~נעכערפ,רג~ף.רהעכרעאלתחתיןריברא ,~זנלחותא

רוס pם-ועל '.הררממההממלשהסתאכז ל~~כי ,רtזתר Qלעיסים·;;זץר.יך
התיכקרססיםבאף~נוושוםסתניונרעז ~חווא iלידערסגהבעעראלבא

והכןחוהופלות,תביבתפחופיהולע •ידבiדןקהןנדאשאתן;שהקיע
כיאףה~אורוהקירס •עונותאנשאאותם,לסבור,ציהאשרוייאשי
זאתבכל ,חסךוונועליםנטונוהניזפעיםחפיל~ניסעללורזכחהיטב

;היפיגדכראשרדברייתאהשיבואלמאתםוחפדןטובוהסירלא
לפיגהה~כלהובהליכותהמדינהבהליכיתמצבםאתולשנותעמהם
 ,יידערסהשר ..עימליניםהםארשתר\נתסתאובשובעו •היסיסכ'להם
לנציבקזtבסט~בטיןהנךילהבסיךאחייתא ) 1852ירני(בחרשהקים

התקיניםאתלאירלהוציאיוואתיי~אבפ~לעז,(שטאטסה~לטער)
לונתןוןיל~Eפ~לpם'השרותאהפוראנים,לטלבתבנל.העדוכיםחפוכים

 ,לרעהואיש)ביזהריבותודבריהסדינהלהנרתגהנרגעיםגדבריםיב!זו
התקרניםיצאואז •נפזזלעזאשדהחילצבאלשר::דקםלידערםןהגענעראל

ייעציםשרינבדחומהרהעד :רהמטיבהפובהקירסכחפץ·יאורחטובים
פיהםיע' ,הבלילובעריהמדינרתנעריהעםבראשלעמודפ~לקן,לירי
הפולאניסורכילפי ~נ~הרפסנתביהלמידים ;ומשטפחקדכרכל~צא

להוריתו,ארשויכעירהםק'גדולמדרשביתהראשונים,ביסיםרסשטפיםת
דבדיסועידכלמודים,לשמועה~ציםדבועיריםלבנישיניםםרעיםשם

 lפ~לע~*יגיהאפדתים~רםבני •הקירסבקפודתאזנעשוכאלהפוכים
אלידיהסזגךיצ~וחלומותיו,הדטייוידלעגדבהתבןתנםיראשרנתמא,
להיכותבכללהממשלהויעוריהקירס,עסהםעשהארשהנרוליםהפוגית
סשעיהסרינותבעריחיושביםדרaבהחוסןאך •והירשיםהפוכיםררכיה

וורועםרוסיהכקירסלרסירמעשיהםכ~חשךהעושיםסירריםשריםלקול
העריםנכל •מארחיהםהנסוביםכלתאוו~~רלוהשםירלהריגנפויח
בלביתגסה~רויקיתב~~זד~תלפותיהם,בתביל~םםשיריהעם ~ר~
כדודיניור~ירםתא~יאנשישלחוםעטיסיסיסבמשן •שלוםאנשי
הגםיךעלגםיייל~פ~לםקיהישרהשדעל ,ליררעסהבדילהשרעלג9ת

 •המותוביזביניהםהיהוכפשע-דק,ירס,אחי rקזtבטםאנטהרמוסם
~ספחר )*ו~ם~ייםקי~נררע~סהגר~ףוכראשםואציליה iפאלעארפתי

בףטש

נסעהוו;ךינרת,ופץ I 1830כשתנהקישריםרמאשיארחהיה~ייסיק .!Ioז )*

 1860יכשבת I~נים ,rרם.ילטיכתמעטטערני,הסגןרבאתהטית l, qבכנפשבשוםייייו

יייי'~Iנ~רסקתא 1עי:ןיהי Iהאדמהעבידת,טותנכוןאשוויהאפרתיסחכרתיראשחיה
עךנזtניזnרת,םרככצעיאהנתגכללאוש~ייבנימי'דתיכאץרביבדרפניייתכהר

 •ררסיהרממש~תנאומ
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מרםורביס ,הממשלהעלקשרקשרואשרוהעצוםהרבההמוובשטף
עשןמהסורבים ,יצלחבידםוr,זפצםעשו iככיויאמינובשואתבעו

ירפאשרלארץבחוץואשרבארץאשרהמורריםראשיאתמיראתםכן
 .~ 'המררברברעמהםידםלתתהזגאניסהאנשיםנפשותלרצוחנטויה

ורברןכוואחרי iפ~לעממשלתתחתהיולפניםאשררוסיהכנפותנם
'מפנילהתפרץויתאמצוהפול~ניםהתקוממושםנם ,רוסיהלמדינות
לאחדותלהיות 1רך,אשו jמצבאלההןהנפותאתולהשיבהממשלה

אשרהמדינותרחביככלהפןל~ניםלנשוכח •פ~לעןנפותיתרעם
נדולותלשאוליחדנופדוו?לם ,~זדםכניממשלתתתחלפניםהיו

וכלהמדינהמשפטיכלאתלהםלהשיב :ריסיהקיפרמאתונצורות
מקרבלהםלבחורידםאת,~,איתככראשונה,הממשלההליכות
מבני א;~אנשילהםלהיותומחוקקים,(מיניפטעריפ)פנניםאחיהם

 1פ~לעארץאללרופיההrזםברותהעתיקותהנפותאתולזכבר ם~.!.נ
אללרת,חבראות~ Zאזהקיסרלהם'יעשהאלהכלאם •קדםככימי
לכםאל 1~םולאנ~ון,~ר~ממניתקיפריהמשמעתאלולפודרוסיח

ורקידברושואיהפוחלומות ,יהיןולאנאיםלאדבריםלשאולהקשןכי
 •יועילולהותם

לתשניחהאדירההממשלהידקצרהיאכינקללנבוןדעת §. 99 •ז-ז:
מלכיהם,פמנילכתפרציםכמשפטחנית~?ןקחרבבלהטה~רד~אדז
~rזרלאכסאו,,,?כיוודחמיםחסדאשרהשניאלכסנדרהקיסראך

ולהשיבזהנז.ר iסיםלהרניעתחבולותעשהרקכאלה,קשיםבשפטים
התקוממותכי •דמיםו~~ר:חרב~בחתמבלי i:ז;~אלהמנוחהאת

הואאשראלהיםוחפדהצדקכררכיל~טנהלוהיתההפולאנים
 ,נצלוהחופיםהעסיםלכלעודלעשותנפשואותהואשרעשה
~רומתלהריםהקיסרנ~ונז.ץ •ההיאהi?יטנהאלקץ ..לע~ותוכמרכווו;ע

מיושניכייןע , jפ~לעארץעריככלהצבאלעבורת j/כבנרריבהררזם
היתהלאידםאשרהכפריםיושביעלאךה~רד,אשיצאההערים
לעבודתלrזסל.ץהפ"דההיתהעליהםולאהממשלה . הו;p ~Jובמעלב~רד
אותהוישםור~רשריאת;:דרעישההזאתהפקודה •ההיאבפעםהצבא

ודתןהקיסרפקודתאשרפאלעו:ארץמעריועירעירבכלנםכסרקחה,
בכלוחלחלהברכים~יקובמוכה,מהוסה ,להפיל~ניםגדול~בלהגיעה,
~:ך~ליםברחוהפקידה,יצאהעליהםאשרהימיםצעיריוכלתמנים,

עדורבזילורפסמרם j:':;זלליוםיסיוםאנודות,לאגודותויהיוהיעריםאל
רחבלשלוף.תעלצוןהמורריםראשימצאואז •מאר'ל Iנדלחילהיוכי

אלוצרחנקשכלי,ייתנוריפיחממשלתעלמלחסד,כנרילשפוךז:רמעררדגר
 ...לש.רמתר fבמועצותיהםב~?ח·םרכ Rלידיהםר~ 9;ל 1ההםה~~וריםב~;יי

העם



-94 -

ההיאבעתכי •נ~צי~נ~ררעגירונג)ר~יועז~רישע e (הישעפלעםח'
!ר \f;ךנlד lלויהיותסריםבםז-ריבוו~רשויההםהמורדיםראשינודסו

העםכלי.שקפיהפועלשעה,רפיהעםילמושלי(צענרט~לק~מיטע)
אשוהכפריםויושביהאכריםאתאחריהם/:?שרךולמען •הר;ידבהליכות

וגםקורהחםנlד lזןרי Wסעבירווהאצילים,להארפתיםעולםעבדיהיו
ויוציאיםמעליהםהענדותעלסריסיםהםוהלאהההיאמהיוםכיבמתכב

הםאשרהנתיםוההם-היסים ~ע·:~בדואשרהאדמה ,עולםרות J/ל
 ,ארחיהםלנניהםאותםויתנחרועולםלאחזתלהםיחיובתוכםיושבים

שדחלואיזאשראישלכלוולמשרתים "(טזיגל~הנער)'יוםרשכיריגם
המשלשמצערלאשרהנחלות(נ~צי~נ~לגיזפערן)הי~סמנכסייתנו ,ונחלה

~ t? מ~תעכוםרי)i ( מחלםיוציאולנענורrםיומ~שרטובים ~י~:יהראץ
מכליסהמוניםרמוונכי ,ריקםשבלאההיאהקריאהקןל •בארץ

אשרהנתסריםהמקומותכלואלהיעריםאל{הרו_עך1.ריםמכליהכפרים
(עםיגר~נטעו)יrד~-?לז:יים'",בא 1המענידתהנסיםהנחוריםשמהבאספו
רתויצנו ,הואשווולכנורםלנכסיהםלארצם,~כוהקיסרבחסדיאשר
פלגו 1כואדחי •ונגידיםולפקידיםצבאםל~כיויהיוההםהקושריםרבאש

 •ונקמהמלחמהבהםלעשותשוניםבמקומותהרוסיםעלויתנפלורכיםל~דודים

הארץכלפניעל~תופ Jהמרחהמכיהועדשריכראות §. 100 •
I11 צדR הגענעראלאתאליהם'ואואופניה,בכלססי;ןרוחלהיותירםצרה

 1848שתנכמעשיו dבכלהראותזכרנהאשריקיוםtזלם ~ר ,מלודוויג

אנשיעל(דיקט~ט~ר)זד~וח 1~ירלהיותידותא ~אד~; l , 1849ובשנת
 ,המורדיםגדודיבראשכרתויצכואך •הרQדהליכותכלועלהמלמחה

והוא~יו 1- ~מרג~ tלארחונך,כיעדהרוסיםחיללפניגמפהאדחגמפה ~~
שלחרשמם ,) 1853ענרואר S (רפוסיהלארץרימרטדובםנותסו e~ג~ס

סלחהסמעשותיחדלולמעוידיחםאתלרפרתנzםולכניופסריםדברי'ם
הנורעהקושריםרמאשיאחדךזו,נשאארחיי :תצלחלאהיאכיכרוסיה,

לאהואגםאך ,הפולאניםלגנידויהיל~נביעיויץ~י~ןנםש
ינם ,ם~רץ) 19 (עטסרייךארצהיינםהרוםיםr.ויללפנילעמירו:ו~ל ר~~
דעמשמרעליוהושםהממשלהפיקדתפיעלכי ,בסוחםצאלאשם
לאגניעיייץמנוחכארחי •שווייץלארץללתכושייוליתבנהלאחרונהכי
והבםיאהםוציאויהיבידו,~ית Wהםשרהרןסאת ?'יו!u.:זר rQדגtד-1tJ MPל

והלאהוםאז •-כבראשונההקושריםעלילותכליתאהמלמחהםעתא
 ,ירפl?כי .ק~,ךלאגרוליםמשעיםויעשברובהעם.זרועtיף;י
-חוםיםופקידיהשירטים~ל 3lוכי ,ובNכםירבשחסךהייזסעםIכIדכול
האנשיםתאוהסשנועדיםחםאשרריקס.רםחתאיmכאירtבוורiQו

רסא



רנ.נעערא~תאהקירסש,חידממה,המרדסרעתאתוהקים §. 101 •
'יוככ.ייארחרהמורריםיסיןאתיחשיבבידרעזויתו,ווארשויכערבונ~
 ".ככראשונהרוסיהםשסעתאלל'מרישובואשרערעלירם,אגפו
 ,לאו,הקירסמצותאתלהוציאנכר~צעייזעיהזהחגיר,השר

רתואזרןפייעלמצפיניהם,כגחשפי ~~ iJכ1זנו:יבעלינח..פשוירוכעזם
~לרםz;וערכשיהבמערכהרפררים'תא ~פ:~ 1 ל~~הממשלהז.ריל·~כאות

םש~~יםהוקשריםJכילירתאשרrז~והוקמומותהיערכתסריצרפיםנ
הקטאוליםר:פ,הניםארשרפת.ליתחכי~כעןפירעלרחב,יפיאותםוtיישן
בא'שברעכשפה~גק lנקסביינםהםיעריםהנטיםתאכהםחתירן

ינ-ו:נכrיהצליחאשרעיעכריתימשרסתעליירם;י;הרישקיי ,יזבחלבה
nוt בב •פ~ראץרבחיבכל~שדלשרתנ,חארלהשקיער~רשאיוZיע:

rייםזוtחונ~ירגבעאועלםנשעה ,"פבראץההזאהברי .".
~ 

-95 -
ם 31לי~קיםמשפטים;אורהוציאוחיעדכע;י •הזהכסע;ירםtזשר
 ,יעשווארשהמעשהואתכה,לכואשרחירךאתלהםלהורותהארץ

O/ ~עוי;~יםייטיפריכ'יי-:י~ו~םפ~לעזארץבכ'~ם 31כניעלמסם
יסן j ~כ:ריסיה',לממשלתההםחיסיםעינתבואשריהסכטהמטאת

עיביהםישיטיאשרושוטריםםשופטיהמדינותעריוככ;כווארשוי
לסאונםהוזכד,בהליכותרנלםמצעייכלועלבzסםכניעלילותע'
ו~ישאיש 'כ",'והאציליםחאפרתים .~:~. ד~~ל~רל;~מיד;ר."רגירסתא

נםוטהאונם,מחשכותלהוציא~כחונם.באונםלהםיעזרויאאשר
החרארמיםמשפ~ •כמעטאוברכ~וסיה:ממשלתאחריהנוטיםאת

העריציםחשופטיםכיןארפתיחם,רפ,י'זtניםאציל,כלעלפלצות~פיץ
מושךחזאכיי ,fpס_קוע;יר ד~~אשריאישאישכלאתבזוQרףח~

ספוניםחיישכיםרביםאפרתים •רוסיהלממשלתיררנותןחמרמרייי
ר;אתפאםבתפענרצחואותם,עוטריםראשםושומריחרריםנחררי

נםחזחהרצחמעשהעשורבותופעמיםוכרש,ם iח 1רטיניער

יייעיניחםלחוכיחר.בהרכמהירותנרמצהכעזותרר.רסיםועיבי
ז-

אפרת'פנמצאוכיאףכןיעל •אחריחםהנוטההאישהוא l'1י 9בן
ררסיהלממשלתחםנאמניםלכנםוכטתרחנרלראתוך,ואיםוכים

חמשכותיהםלנלותלנפשםיראוליממה,חןניסערתתקוםכימאדכוכפסו
שיטפיכיראשרניקתמחרבאלהםצפויםכינאמנהבירעםהשמשכנר

רכמקרמיתכידעיםהתמרפציםבדלדינלחמייכחכחרביו •החםדמים
ר'יידילירכחררטיםלפני~גפופעםככלכילאףרוטיהבחילושוניסרביס
םוכעיעיירמחירסכיהפולאניםתאמינוזאתבכל ,ייםיוםוחםיר
 •יחספז.כברך,וסיםאתלנישר
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בראץרד Pההמותמאתלהשביחויראתגםל9אהקירסכי ,ליורהטןע

 ,אתחלמרטההתאחדי ,שוניםבררכים~חזי,כיאףושניהם ,ההיא
כ 1רלהשחמרראשמוקריאתלבםותכותנידםבכסלכבותןיצליחויישער
מנפילהתפרץהפולאניםעידירפיפירלכל •הנרעשהלארץהמנוחהאת

הממשלה~לחצה ,ן~חורעח.ז ftרהארץאתול~לאותרוסיהקירסאדוניהם
בכהניהםרוחילבצורועזוזם~.נל~זרםתאואציליה jפ~לעמאפרתי,לתנו

 . lפ~לעארץאפסיט vז;וי lהרמראשיצאהמהםאשררתםותופשי
 ,המורריםאלירםתננולאר~םאשרהאציליםרדוםוכניהאפרתיםלראשי

לרםאשרהאפרתיסאךהמוורים,אחיהםנz.וןנשאוולארעכל~נחלא
בממשלתשען Pכ?לםיבםאשרהקטניםהאפרתיםגם,ומהבמעלהיתה
יזנכסייקאטוליםתפלותתבי •י;ם .!1כפישוניםבשפטיםנשפטוהם ,רוסיה
םוהקטניהגרוליםלהכהניםפרסצנה Rרחיאהממשלהיד Mתבאןהבתים

םהנרגעיחרכריםבכלהארץ י~..עכלאלאותםפסחהגם ,עיניהראיתכפי
םושאתמשפטםההםהיסיםעראשרתתחחתבלוהליכותהמרינהלמשפטי

םהבנחניבערלמ~ןהפ~פטסהתיצב.לשואיצאוכנסיתםומתבימהםאך
תמאולהיהלאשומעכיכבראשינה,ועזםכבורםאלולהשיבםההם
דלבעודגסדת ?tויחר,םחפאפטסהקיסרלבחלקולאחרונה ,רוסיהקיסר
סהארפתיאתלכך,אותהממשלהשקדהכאשר •חדיפל~מ~טיעבעניביאלין
השקדכן ,טוכהתרחרעהגס W ~רמיםעלקשההפולאניםדנדםובני

עםהתערבולאאשרהארמהעיברילהאכריםתסדהולהטותהליטיב
הק~יםארוניהם ת~ד~lג~יצאופיהעלכי ,למלכםנאמתנירוחם~יםדLזש

םירוהחמסוכלמישב י~~וננים,שרותנחלותלהם ~בי-r~פיהעל ,לרחלת
רפסיבתנפתחןולכניהם ,טוביםולהיותלחםלשבועלחםיסחרראשר

חיטיבואחריתוד,זההרQד_אדרת •הימיםכללהםלטובחייםארחרתללדמם
חל .. ,עולםיםי;כרי 'הפמראבפpררלר~רררעכערךפורזtעפם~ראסר
חמרדיכאחריתונוראהרעההיתהלאהזההמררארחית.אם :ובדיוכה

לד~ניו:ה~עלהעבדותעללמככירארחיתוהיתהלאאם ,לפנירהייאוש
רצמשמלתירלא Iפצעיהםירחיבייעמיקוכיער~וכ~~ם,הכבידנם

ילאנם ,הפוזtרניסלטונתהזההדיבבדכרילlךu~לק~ fזאתעשתה
הקירסידרקירםלא ,לישועתםלרנtסםוקלהכומיםבחריפהכעבל~נר

לבביירשתנפשרבצדrקהוארק ,זאתעשתהחשניאלכנסרר Pהציר'
רפפיאנשיםע.וופקרלא ,החם,התמפרציםילסלוחאפילהשיברהבה

לגvעהא~ודב!םיתבוםםוררים:נlזיסועיםבסלבם~לד,העם "
 •חסדיוירכרב(;רחםסיחיסם
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10 
, 1 

 •הילtבתאים:חלמ

 ,c,התחולאשוהנרולותהמלחמותאת~ו-Qלל Ij ~בטרס 1 • 102 •
 ,הזהכירסאתחלממלכהמרינותיהכלהתאחדואשדעראיטליהבארץ
לןעם ,ן~:י:ולפלנותיההזאתהארץ~רקתיצויסעל P~ריםבזהג~יף
הברוליםהדברים ~י\).~~נ~קררבהואשריהחזנוזותה~פןתתכינותאתדעת

ות:ךלתהלכלהאוצותהיא י~~ארץאיטליה :הזהבפרפהחניביס
יחשובאלפיסחמשתהיא ז;;ך,י~עםאדמתהז?רתתבל,אפסיכלםלאה
 •מיילי~וועשריםששהיושביה·זבספררז.?~עות,רפסאותוארבעיםםאית
 ,העליונה:לאיטליהמחלקותלשלשדסקדםמאזאיר~הלוכןכיהארץנותני

ממלתכנחשנהנול,ןנה tהלאילטיה '.רתותחןנהר-י~יטליחהתיכינהלאיטליה
- .~םעיינ~פ~ם~ונסיכיתל~םבtזרדא·רוענעדיגזכםלתכ ,יהסידיב

 ,הפ~rפםפממשלתיארץט~סק~נ~נפיכתנןזשכהוחינונהלאיט'הי
נקרתארסדיניהממלכת ) 1 •נע~פעלממלכתנחשבההתחתינהולאיטליה

והנבחרהגדולהחלקאיננוהואכיאףנתיכהאשררסדיניה~ישסעל
ופסמרס.רכעותפרפאות 1741היאהזאתרז.גמלכחכQת •לחקיהטיתר

היאהראשית vזל~יr~רבותלפלגותל~ת p ~וחיאמיללי~ז,כשמוגהיושביה
ספחןאשראדיריםמושליםל~ביסזiשלוחזאתבסד'נה •פ~פ~יעזסדיתנ

-נסיכים"בשםנכבדי 1400ובשנתםזפשלתםארץאלפיעמ~נטמדיתנגם
הנסיכיםהתנרספו ,באיטליהrיזp;רגג-;דבןאשדהמלחמותנכל •(הער~גע)

 1720ובשנת ,מבראשונהכפליםארצםנבולהרחיבוכיעדגבירתםברוחההם

בדחבםלקחוכןאדחי • ם;;ל;ל~עלתוז:זחנ!ל~ 'רסדיניה~יאתנםיישו
יום.נפלהמ~נטפערר~טנפיכיתגם ,ב~יל~נדאחדות;פותעיר,נקשתם
עלנםממשלתםכבפיפרשוהראשוןנאפאלעאז ת,ל~~אחרי •עולםראוכזת
חיףע'כבויה ,ןיך ~טעירבכהעדהיתהברסדיניההמלוכהעיר •גענ~~
 ,ישרבארחחורכיםחוצותיה ,מאדיפחעירוחיאהשמאלל,פאבהר

 "יהעזרסחסה(ציט~דעללע)הריםמנצרייעת,טעםבטיב~נייםתביה
יישביהוסמפר-,~פהיויכללייעטרוה~חדויםיהייםפמאריסקריס
 ·הל~ננ~.פ~רריםם rgערנוכאתל~מב~רדיילממתכ ) 2 •- 181,000נעת
 .הזתאבארץממלכתםכיננןאשרהעתיקים)האכשנזיםמשבטי(אחד
 'לעהאשרהגדן'ק~רלהקיסרימיעדנמשכחההיאוהסמרכה , 568כשנת
 ,מ~יל~דהיאבתיכההראשהעיר •ז;ז ,?Iויהרוילכדההבדילהבחרביעליה
 ..בתיבהיפיסרנניניםבהקיפהפרסאןתתשיידים,ןרחבתנדילהייר

ימרספים 453דמתהיעונעציה, ) 3 •- 191,000כעתיושביהפסרפ

 :העריםאNרייעבעדיג,היאנתיכהחראשהעיר • iםיללי~ yg 2וישביה
 ~הפrנארותזייזחהי)(ייעי
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אשרהאנשיםירי aלעלפסחנריהחמישיתבמאהנופרה ,נתבלהפמארות

כניריםלאימיםונ~שך ,םי~~הז::מלךtזטטילאחרב JJת~~מפניונחו
היא •לבב·משכירתוכלאוצרותולסאהגריםפחר·ותחיפלאיםע.לתה
הגדילה •קצריתתנ.:לותיריעלרמעהו Mאיש~~נפרדיםרביס~י.יםעל~נויה
העירתבךועררבתוהיאגר~נרעק~נ~לעבשםנקראתההוהת:;זלותובכל

גשריםיםnשיםמאותארנעמכלויפהגרולגשררעליה , Sאותבתמותנ
 Iמןרחיתפמאתהןאתהעיראליביאאשרהאיש •התעלותיתרעלאשר

 •חיסג,יתמוך~עוליסהיכריהרתלפיותמגדריהכלםעהעירתתראה
 •ורתפארתלגאוןתבובתתמנוססותנשגביתרטירותח~~ןהיכרידות, Qתבי

עוררפאיםרברתהתעהנום ,סאוועצוםרביושכיתמפסרהיהופנים
הנסיכותעם ~ם~פEבסיכת ) 4 •-ארמנפושת 120,000בהישוביס

לאשותד"אשוובאפאועאוזג~לת.אוחילנחוהבפוררג~~םט~ל~י~צענצ~ 9
ואזמותה,ייםערותככןת rpשליתהיעטסרייך,יסר l 'בתו~איזעוכים
דונאשהעיר •בי'נ~ןםםשתחפ Jלם~ק~ההערצ~גממשלתתחתבאר

 ,רבבמרפסונחמדיסיפיסבביניםותבוהכרמא ~Eכהיאהזאתבנסיכה
בימיםשרטים~רעבאננפיתכ~) 5 •- 48,000היאכעתיושניהירפסמ

לממרתכבחרהאשרערעז:כסרייךקיםרממשפתחשליטיסאהרחונים , 
ומסרפזכארענאהיאתכוכההראשהעיר •הנסיכותכיתרהחדשהאטיליה

T -

- • 6 ()כעתיישביה 33,OO ( ומסרפ , 405ארתמהמדת ,ט~םק~נ~נסרתכ

 1865זכשתבאשרפל~רענץהיאבתוכההראשהעיר • 1,827,000יושביה

אליה • 116,000ירשביחומסרפ;יהיטאכתלזכמבהראשהעירהיא
 ,חורתויפעתט~בחעללרת,ענגאיירופאאפסימכלחמונים .חמיניםינהרר

ידימעש;ה~םרחשכיותער ,הנשגבותוטירותיההנפלאיםהיכליהעל
~ברהלפנים •בתוכההתמנוםסותקרםימיפ;גליתאיצררעלחרשיסחכמי

שבעאשריפהי $'l ,~בלע~ינסט~סק~נ~,לנסיתכ ~~לב'סיתכ
 .ו mזפרגייר .1:וברולמחצבמקום ,ווקופיםגכוהיםחפיו .. ,ארכופרםאות
לעשותהוהזכ~יאתהראשוןלנאפאלעאזחבריתמרכינתנו 1814בשתב

 Iצרתפהיישב"ממניברחחדשיםעשרהלתקותפאך ,שפלהמלמכהבן

חפאפזפסממשלתארץ ) 7 •-ככרספרנוכאשר Iלביא~יךדש Qואז
 826מרתההיתהלפנים ,(קירכענשטאאט)הכחניסארתפבשםהנדועת

לארץןוהראשנאפאלעאןאיתהח P9אשרארחיאךרמובעות,רפסאית
 ,הבריתמרכיפיעלשלתטבהלשלוםזןJבהשביעיפיוסוחפאפטםצרתפ
עיי •זכיללי~ז Y3ויושביהומרפספ'מ 750רק 1859שתנעדמרתהחיתה
בהישנואשרעיררום,והחמייהדגררלההעירחיאתכוהכחניהר

\ 

נערםותביארץקצויכלהרעישואשרכניריםוקירסיםארידיםםלביס
ק,סז,וכבואגאגתםלתלייום qהמלכיסכסאית ·כלוישימונכורותיהם

Nגא
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ברוחםאשרזררעאבשיבהביםמפלןףםמשראיתעלהתנשאובבצג.יםתסא
ממשלתם~נrפתחתארץאםפיזכל ~~-הםגם-רכויאופיהם:כרחב .~~חש
העתיקהרדם • ~ק,~ם ijבעל.י ~..ע:אדיריםומלכיםח~כמוסגניםב;נם~
שאריתיע;הארץ,_עם 1וכהניהשריה~דנדתקיפריה~~את~tדח 7היתח
כה •העמיםלכלתהלהועירגדולהלעיררתחיחהדשחרדםהתכדננהעייה

 ,~יכריכלתלפירתכבויםלבוצריםתפלרתבתימאר~~רבע:~;רסם~ם
~דקאפעטערם .wאשרהתפלהכיתהרא~לםעלוהעולה ,כמוהםפאיו
ברחביאשרהנוצריםתפליתכתימכלהנדילוהיא ,)ע 5קיר(פעטערסעליו

כסףשקלימילליאןוארבעיםושלשה ,דב~~~ימיארכר~~יםפאה •התבל
 ,לרמוםמיםוורקותתרבארושתירםטנד;לפניו •המלאכהשכרחיה

עמודיארבעהעלהנשענת ;;קנחשתף~תלדוממעלגדו;מזבחובתוכר
הבפהתכנוססתגברהמע;יגכרהרבל,ועשר'םמאהגבר&בארשנחשת

 ע;~~בחה 1אשר ~לזענ ~לנאימהלל Pההאמןידיםע~ההבפלאה
בביתאשרהונפץואבביוהזהבהכפףילכלרנל,ושבעושמוביםפאית
היכליתנשאההוארגן,פלהביתידעל •מספרראיו.ק.צהיואחוה

ח~רותועשריםשניםאשררפ,אפטסהיכלהיאחסנו,כשיאו ~טיק ~וו
ציוד-יםוק~צתמאדומףללנרולספריםביתחדרים,אלףעשרעשתי I~ו

 •-ועצוםרבנמספרחמדהשכיות,ועורנפלאיםאמביםידימעשהפסילים
אלפיסמאהכערבתוכיקסרםישאשר(אמפיטע~טער)ז.?rקקסניתשריר
םספריארצרחדרים,א;ףארבעהבי ,עריבר t5בארמון •-א"ש
 •-קרםימי.ןםלותף ,?Iאכיתנםשרנים,פסריםאלףששיםעםנדול

 ,אבאקאלארמוו •גנורגלסנעבשםהנקובהנפלאהפצודה
רניםובניניםרבותוטירותחסדהיכליועידלזזפיט ~קע,העזארגב

יושבימפסר •הזאתיהמiךללההעתיקהבעיר;ארץומתחתממעלחקראיו
ת(הנקראסיציליה·ממלתכ ) 8 •- 217,000נערךהואהאלהנימיםהעיר
לכעכרוהןאתוהנעימההנחמדהע;הממלכה •בעאפע;)בשםרקתמיד

 ·הגדןלקארלהקיסרימיערבכללאיטליהארץע;עברראשרהעתית
תלר~חמדו~לםכיוערביאים,:וניםאשכנזים,עליהבלחמוכןאחרי
ך~ע~יםב:'מאזזבהיסרןלאדייןנה •הגרולטמובהולשבועאיתה
לתקופרנאךסיציליה,אתגםאליהייפסחוחדשהממלכה 1000שנת

 ·ה~הענrפסייפעזסביתאשכבזקיסריממשלתתחתסיציליהבאהשנהפאתים
 ,הפאפםטיםעםסלחמותיהםידיעלההםהקיסרים~ית~יר~בדראחרי

אתלקתחינכירה iעההיאסהגיתהארחיוהנצר 1אדירנ ~קרתאזו
אשר ~שג ~ ~ל , ~קהמלךמידיסרים Iחלאביתייבפשבתיאההסיצילי
 i:יעך~גכרההיאהעזחמלךאך •משטפובליהירכחז'נןאיתהנרשה

אז • 1268כשנתהשמשלעיניית iQכיאיתןרח.םחי'ןאת~דן lריו~~נר
דן,ה
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וזזתניראtייגריעשרצרתפבני~~בzמוהרן;אבלסךהסי~יליםאףוחה
דרביברפסיוקב fההראממגו •סוגיציליהריוגרשםבחצרפתיtב ,טאדאיים
אתלמךלעליהםנסכוכוארn~ •הםיצ~לי~י,וכעפסועבשם , Pהי~י
':tק~נראדברש ~ )ך~ג~ר~(פסרד ךבr , כוברתירשופסרדולסכי

 Iפזכ' 2Uד 9היאירחובעאפעלסיציליהרסת •-בעאפעלתאנםחיסים

 Iנעאפע;בשםכזנםרpאת,בבעאפעלבירת • iטילליא 9 ~ןירשביהןכ

בנייההזאתחעיר II ,איטליה~י.זכנrירעילכל י;~'יפיכלילתעירזחיא
 Iחתולתילבונהוצמחירכושו נ::ו~ב·,פרחיאשרהיכנןמאדבאוהבככר

ןרא "בהדרהנעאפערעיראתה"יא_ע.ין :המורשיםיסארוכןעלאשד
יכ .!ן?תנעאפעלר~ה II :יישביהבפיגם l.ורפ , JJהשמשתתחיפיראתה
בווזן,למותיייכלבלי-מצדיםענגשבעכבד ,אתוהראהאשרהאיש

 Iהיאאשרננללגם~זאתתהלהעי~tול Tחןפפתכנודוהדרתזבן • nשוjלrפת
הרחיבקירסואדרינוסיסדוה,הראשוניםנים Vה rמאד,לימיםעתיהק

וסביב , ~ OOO,19הואכעת~ושביהםזנפר • nםמלכהלעירותהינבולהאת .
 •יגניםפרדסיםעםמלךארסנותושנירביםחסדהיכל,חל

 ,אייהבכ;הנרי'והוא ,היליצים~י ) 1 •איט;יהאיי §. 103 •
השרפרווובראשםתבוכותמנשאיםרביםהריםפסי, '531אדתמירסת

בנויה ,(התיכוו)היםישוןער ~מרעד ~פהיאהראשהעיר • ~נזפע
 • 168,000כעתשכיהוי,ומספררחלחססחמבצרגםדלי,שניונעיםנחרסבניף

2 ( l$ ניtפניעיננויה ,האיבשםהראשהעיר ,פ'זכ.שתימדתן ,~צז
 , ~בימ ~ק~י ) 3 •- 4000ישובהיפסמר •סאררםגמר'יבהסלע
יהא , ~טל ~מ~י ) 4 •-אישיאלףחזקעפלביסאר,טקןיחוא
דגדו'יםהאייםכשםנדןל~םלושעחרפאםית,ששרקנהיותואףחהז
(פזtניציער) .i:זצידיסהיןקרמוניםניירות •!~יסבלנח'~עאשר
 ,ש'זvםבוייש'טןרט~גים 15הק 'איתך;חקיכורואי Iהזחהאיאדנוי
רבז:יולאחרינה ,להערכיאים~בקוהונם ,ר'וtוםאיםאותורחקןסידם
ירילאבהחמישיק~רלהקירסאיתיחנו 1530בשתנאךםיציליה,אל

~~דיתבוננייחם ,עילםלאזןזתיטער)י~ה~נדוע(~דועייחבזזכבדת
עעטל ~יו ~להבירהעיר •יאויביסצריםנפסי.עז,למחסהןז.נכצרים
תבלארציתאביותלכלהתפיחינשבגנדולחרףילהאסרהיאבצירה
ירררה,ניםכרבות • 50,000הייישכופםםס, 9?כללזז!םנסלי
כיערזעם.תעצומיתופכירתםחאירניתמעלותעשרםאלטאאכירי
דרבתואתרירבתניתפהאיתא;לכירהראשון lלנ~פאלעא Yהיהנקל

רייסאותולקחויח~ננליםהיסיםאו~ולאכיאפס •סצריפהלםלםחח
 י~ז;:אל~דר,ןחמוניםסידז.גונ •הוההייםדעביtנלשריסהרגםה~רתפים

דבזנ.רך
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תפשםבלהלובoשהדםרביסיהם , 143,000מפסרםכיערהזהוהנחרםהכסרך
 ,רסריניהבשםהנוקביםאייסשני ) 5 •-,1וצוריתערכיאיתאילטקית,

 •יבבעיתהריםפלאיםיהםפים,וארבעיםמאותובארבעיותרמרתם
 ,ה;עביאיםממשלתתחתכוארחי ,הק~ט~ביםממשלתתתחבאולראשונה

.עיר 600,000רקהואהלא ,חואמצעריישביהםרפסמ .•והספרריםיז~נים eח
 ' 1' ) 6- 29,000יושביהומסרפי~רילב ~ Pהיאבתיכםחבירה

 ,אבןארתסאדחטוייערים,דך,יםמלאפוצ, 160טרתו , C P!יםר ~ק
יהם , 260 ,' 000יושביימספרגסריס,ירפיותירושרנןתוציאואתונבל

דגתעשוהיחיבמאה •אורחיםיכמניסיסרותאנשינםחילואנשיבבורים
ממדיתננדיבאישאתעליהםשמ~העזיםויושביי ,כברותמלחמותכו

ים 1אור J"נןלאהואאךף, ~ייה ~רער t.זעטישמולמליןועסטפאללעו
לחקווםנוכהמחומהימיאחדי •לאדץ,~בדוכסאידביםימים;בעזנולעצור

.עידצדתפממדיניתהמריניתאתחהיאהיוםיערהזההאיאתהצרתפים

 jבאפאלעאנילדבהומףללה,יפהעירו ) Ajaccio '(~י~טשי~היאחנירה
 •הראץבכלחיאבםבודתעולםענו .ו 1769בגשנתהראשון

איטליהארץאדותלסיםראשיכתננואשרארחי §. 104 •
זl;ו~רנשובהועליהעבדואשרוהעתיםוועיהאדםתה~חקרי ,חנרוכה

להיותהצליחהאשרעיהזההאחרוןברירומלחםותיהיזניהרבךיאת'
כיספרנו:כברהזהכיוזכפרינותיהלכלאחדומלךאחתכהלמזכ

העריציםונסיכיהםמולשיהםעלאיטליהיושבייתקוםמו 1848בשנת
לאיתנם ~ב~ההםוהלשיפיםהיסיס~משכולאאך ,כסאותיהםלארץ:זכ~ר~ 1

לנפישניתנכבשהל~מב~רר~·ווענעייגממלתכ :הראשונהולממשלתם
ממלשתםלארציתשביופ~רם~מ~רענ~ש'יטי ,כבראשונהעטםרייךממשלת

pוךיתארפוירט~סק~נ~ארץמלשו ,כקרםהשלטוןברסויחזיקוו
דפ.אספט ,כנםאלוהמעיקיםהתעיקיםהז:זקיסאתוישבהק~נםטיטוצי~ז

ב!םתא,עזוב~טה!ךך 1מלכותוכסאאלהזאבם~בהתשיעי)(פיוס
חואנםמלכותיעזאלה~שבוסיציליהעאפעלנומלך Iכבתחלהוסעיתו

~גיידירפ:ןאז •כבראשונהלבובאכזריותהארץבע..סיררדתויוסף
~י~~נכםתתז:זהוים,~זלתכיראיכי ,בקדבם .רוחםבקה 1ואיט'יה
עציתראבריריחנפעמיייהייבואשארמוכמעטכיערננורתם,ונשתה

איטליהלמכיהרםיפוכוטסהטמהוייתהםיספוו~אשר •רבים ~~~~
זנןבירחהקנצחיםלעאכפםןלהכבירמעלהמלעהלעליתגסצחיהם

תתח~א 1לעסטרייךחילשרישב~לאמנראריבמסלכתכי •מבראשונה
הוסיפו(ט~ליציי)~~שטפ ~~בש;י;ם , Tיכה/המיכייישב .ת~רגליהם
עוריותרצעדיהםול;;ד~להם Iי' f:דס ,קשההארץעםאתלהראות

כמיוניס
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 iכבריסמסיםרעיתםזjעמיסההעסטרייכיתהממשלה'.הראשוניםבסימים

מולדתםארץתאעובו'אשרהארפתיםננסיאתלאוצרהוכחרימהבמשוא,
אתועצוםרככסףעונשסענישה ,הםצלקחתמפמניאחרותלארצותוילכו

 ,המםשלהאתרוחםכאמנהלאכיחשדקועליהםמשכןאשרהעשירים
רכלו'יפשם,שרומםזג;?~י lהעם י~.~~עלירהקשתה~ף H .\!-יקףוכיתר
 Iלהריםעוריוסיפולכלהארץומגנינגיריםרותך:ד-צוראךהיו,ווכפצהלשעה

 1ךזtזדהלהפיקהממשלההצליחהלאותחבולותיהערילותיהככלאך •ראש

הפירהאשרהתפאמיהפחרתמריתסהעםגמניהתעוררולארחונה'כי
ורוח ,זזןש; iב:t;וא'זqםםותםזב:בiJכר-זבעטמעטויתנערו ,עליהםעטסרייך
 Iבכלאשרהנכסיםכעליהאפרתיםגם •רוחםולהחיותלפעמםזז!כההתקוה

 tזpת llל,ה Iככיריםעשיריםעורנשארוהממשלהא~תםלחצהאשרהלחץ

א'שרהכרפיםיושבירכלהאכריםנם •העםמכניאלידםויתנןויתחזקו
מעמרםלהיטיבותכטיחםארםכחכליאחריהאותםמשכההממשלה
הגמניםאלרת.חברוהםבםהאפרתים,ע~רמיתרוומחוסרםןללQאות

כקרבםזבעירוהעם י?;י~הבנחניםכיאתח,ל~~להאתם~היו lההם
כרגלז:'קיהורומסתראצםעוכרתה~כריה'הממשלהאלשכאהרוחתסיר
 Iזנילשרירביוהארץםעביוהמשטמהדברהלייםומיום • "ב~גאוה

ר,איטלקיםבי~ל~פעמיםרכותכי·ערועושקיהם,כונשיהםעטסרייך
לחטאהכישכחיהממשלהישרימהם, 'שהתקיףץםולריןכרעהלהתרגות
המנצחיםתאברגליהםירמסואםבנבורההנאוריםלהםנצחיםתחשב

 , •-חמהכאכזריןתלר~שכערפ ם;~;;;י~ :;~ל~ים
גםעשתהכן ,חל~מנ~ררייבממל;תעטסרייךכמעש; §. 105 •

~~חדזאחרב !tJאשרכמעטכי ,ממשיתוכארץם~דענא(הערצזזג)שליט
 Jהראשוןכמשפטוראצןלבנילהציקשכהראשונה,ממשלתואלעסטרייך

להיות ם~~אלהשיבהיעזואיטיםתא •קצףבשטףעליהם.ע..לו ר*,~~ב
אתוררכיהםIליעלהנעוריםבניתאולחנךחסרפנכתיומנהליסטוריס
ןאת Iמנשואככרהמעסמההםעעלכזה~עמיס lו::(עציםלרובהצבאואנשי
נםהיהמארענא'נכורל •-האסוריםתביבמחשביהצסיתהעםמגני

ו~בכירת~שלס~אתהניחהארץמושלהשנילידי~יבכי ;פ~רמ~ו~ל Tנ
ממיכתאלירםתנבואשרהאנשיםעלחתמיכל:נב.!יריהראהשלישי,ק~רל

נשאאשראולאםשירילשירניעןאשראישכל •השבייםביסיסרריניה
רבבנטהאשרא;שכלנם , Tעמנואליייקט~רולחמלךאיטליה'לברכהכים
 ,עם Tבקליעקרביסכשוטיסז:'דההארץ,לעםרנ:יינהאשרסהררךבמעטאו
מ~בןןמרמאותאחד·בכנריהםבראהרקפשעסנלרנחפיתעדיבותנש~םגם

 •השמשלעיניורחפהאכןרימסניוסןפ~כע)(נ~ציזזב~להל~םי
השליטדיר~כtניפיהאיש~ךינ!זבירתגדאלבןכאלח~עבותבעלילות

שורא
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 הר~~ז:tהריכיתכראתהשריטעזכלאחרונה •הזאנדאדמיםבדודייראש
זכוראוח~זו~ך{הרווההיבתחלהאשר '.רר,~וי .ושמו-~נגליאישכיד

כבדהבט~םק~נאנם •-יוכיניטםערנ~ר~זמערתלנרםהשריט~ztזאד
השינסהרהערכיהראץ,ס 31עיססשרתו,.ארנשיכוהש'יט,יד.

 ,פערברענער)~ייטישע D (המדינהיסשפפילהחוטאיםחמותמשפטאת
~ר~ל.יי.ני~לאנםההם,הימיסדעוכהארץהווסואשרחרבריסכ'ואת
;פני .רהערבתםאתו;הכיאערי'ותיםהכרואתהעםרדכיאתררנלדדש
אלדqלהייתזעטסרייך·םזכש;תאתרייהיבלבבובמפץ •:~~פטו~א

ליושניהוכעיקיםהתעיקיםהrןקיסכ'ואתחמריכה,כמשפטיוכובשתעה
 •ככראשונהכנםא'השיכהארץ

(פיופהפאפטסכיהתרעיה,כיםאז~ברהרומהעלנם §. 106 •
התאמץההיא,בתעהראשונהוכוכש'תוא'הואנםכ /!tאשררחשיעי)
tךגרגם ,לנפולעורתוסיףלכלעזהרריע;ה:פזIניםס~שלתאת;תעסיר

וארשוכשאתואיתויהדיחנועזואשרהאנשיםסכלנקםוינקוסםונדת
ליושניעסטרייךממשלתרזנעתו.~הרעתוr:י;ןי t ~ההםהשוביםעםהתערנו
 , iקס~אושנאתה;כתסהאלערטסיזךסמשיתאשרתחתכיאיט'יה,

לעצורפניתוגמתמכההפושעיםוע,דזתשאלאכי~ו::ויהולאוחגירה'
זjעריםזתאתחת ,גרו'יםומיראיםרעיסובש~טיםירנחזקאיטליהביושכי
עיוהענוההחסירותIכQוהוישםויתנכ'בזזבו,ו S ~עז rלםצפהפאפטס

התקוממןיאשרביררו Pאשרהמררריםל~דןא H'דנושאכיקולויעבירפביו,
אשרסהארצותישיבנפשםאתשיאםלפניהםפתוחיםארצוושעדי ,לו

במקלמרעיתוצאואתהולאהסהיוםלדעיתיזנ tQiז:ז Tjזבד-~נם ,שמהברחו
געייעכריןאלשיוםרדבוכשתפיוכפיורקכיאפס •הטוכ ה.ער?-,~~בנtם
 ,איתולסעעיוכוכש'תוסוסרותנוכנןאםעירנכוןהיה'לאלכואשר
היואשרכמלד!בהלריt;ירגדולהכהונתיהליכותארהיי~עיביווכל

הממשלהררכייתאאייריפא,בt~יכ'כעיביווהעריצהלהקרישהלפניו,
t?iJ בטהק~רריכ~לכירעזכרי~ית~tt נעלליP נ-t ' ררהזההנסז •סורוואישrבכיו;ר
נפשןנשאאשדעריכיל,ילאהםנtרה,האניהכתיו~זק 1דזככחאמצימ
 ,יילישועתהללתנפניהםתאוילחהאריריםאיירופאמיכיעזרתאל

בי ,לכרקים[ריעדויהיופנייהשיכייאהקאטו'יםיהעטםרייכיםוהצרפתים
רומהכעירהשלישינפאאלעאזסציתפיע'הםשרמחזיקו vנnרפתיס

קירסחישיכריסהבפותיכיות ,) Cfvitaveccbia (וועטשי~ציוויט~יכעדי

אויביוערויוסיפילב'סםשלתןיתאחפאפטסתאלשמייזב:'אבשיעסרופייך
התיהההסהקיסריםפנינמתסואשיתכיאףיהבה •כתבחרה;דייניזו

ארשאחרתrוםשכהררעתאםהיתה·וממש'תו,הפאפטסלע 1לי,ךו
יווםהת
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רוחסבלםםתכלה.ס',להציבחיאה'אהרפיגה,בלחיכיתיסוהחי
 • ..: fהואכל W ~רפםתערלבתוכ-;חבשסעיםדבהירם

זנ.חכלונני"ההיההו,איטליה 'ארצותכלמגירל 'יומרע §. 107 •
יפיתחאכללרהטבעאברייריאשרההיא.הממלכהוסיציליה 'נעאפלע
 'ורקסםעכרולע.;קרםאבניבידי,בהפכהארציבתבלערבים_גז 7איתהן~ם

(כשחנכמלbכההזאתכסיאמלנותואלשב Iאשרהועכיפעררינtזכדכי •ז.זrזת!'
ןירזרצםועויצםr.זםהבאכזריותהארץנע..םלרדוחידושביתחוסיף ,) 1848
ירהיםרבכחונארצןתשונתוועצווניםרביםתילאנש~לו'שכר •חפונהבלי
 ,בקברםוורר.ו~שכלי?לחוסיציליה,נעא~על'ישוני-א~תתחיוירר
 'ער-וישפילםrוס iו T '!!ר;ף,כקשנ}ום ר~:.ג~ייתולבאבשיכלזרועות~עד

רוגiזראשראישכוואה ,!ע~זקיוסי.~אתצלמותכבורז:ז~~ית •~איל
 ,.,~צ~~כ iררח:~אשרכלאיםכבתי~ו Qעלוכסן.ןד, !'lווחונאמפהלאכי

םמי~ינםרטוביסקירותיהם ,שיפאייכ'לנפשות~נקז:tזיסבתוכם
אפרתיםחסגירכאלהמותככתי •אישולב~ב~לסtכשםחיתוחם

יהבה • 'למו.צחיםבנכיםשידדלם,ע.םיחדובסבלםצבאשריואוילים,
לרתעלמעסייהאננ,'רטםזtנע C!גלLזז.;רי~יהכחםחשרחויההםביסים
החסצחותאהשעקתאיישמעייקשבtכ~iג.ריסם,יכל\הלשובותחעסיםנרוי
ורצוציהעשיקיםעלנחומירויכרסולעסו,עיטהזהחהעזחמלךארש
פסריםשלחכי ,איירופאלנחסיהחםהדרביסכלאתויודיע ,ההםסשזפפ
לעיביחהיאהעריץרQ.יץעלילותאת 'ב_~_הנאורותהאוצותכואלרכםי
וזעםנ!ברה:נע.יר~כיריקם, ~ב'ואורבריוומלכיהם,חעמםינחמיכו

עננל~נר'לזד~הצרחםיסקרסיגםרתועוררכיוי , ;Qשןמעידכלבנפשית
ניעהמיםלכלגלןי_ויוריע~ .ופניולעההיאהסןלדרכיתאלחוכיח

הדעיצ~בררכיפעךרינ~נדהלמךיחזיקאשרעידבלאיירוIנאשלוםי.פיו,לא
רתעילפיהתערוחופיבארצ'וישריסומשטפיםטיכים pPג:דיישיסו~א

ולאחזמהסלךבלבמםוותמצאןלאהנכוחיםרבריהםאילם •הקהל
צרתפזקיסרהרlג,האדיריםהמלכיסאףביחרחכיעד ,ומעלליוסדרכיושב
 •חזההקשחחלמךסמלתנתאלעזוביiןם 1ן~יזר~עננלאנדמותכגם

 • ) 1856 (רו.נ,ךינהרוביבכלע.מילהםהיחלאוכר 'הולאהןאסז

רטא,יפסרחכתפוכיבראתוםוכיציליהכעאפעלויושבי §. 108
חתיבםלעתה ,איירואפצqבקיהמלכיםיקולנםישמערלאאזניואתחלסך
 ,~לווכבלמורסיתיותאג.ו.r:יק Mאא~ןח~לםייעשולהשחיתעדבאפם
 ) 1856 (נזtויעמבערבחשר •נטויהונזריעחוקהבידציארחייםמעלהברלז

אתבהדלחכבירבסיצילהיהורסגכתא C!עגבטיפבעכךזזז C!הכהרים
 •אריתנם 18tlתנשפרום.ינהנוקיאתישיבאשרערחסלךעיידו

11' 
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עלייוי;וץוחמלךארחר,עיזרייתאייכן ..נםםןנכריהמלךנחדיאו

r.יילושיאבאתהמלךקדד P ?ערדעצעמבברחש •ונותמשפטעוןרייועל \
 ,ויפצהעועורפתכדירמיל~ב~רשמןהחילובאנשיחאדלעיןירח
רביסירארולאiיחדןלאהקהל,כללעיניחזהחפושעהי~ת I'כראף
העםבניהציות ) 1857 (י~נו~רבחרש •בעקבותיולצאתהארץם !3 ~

וכלרהאניהחמלי,אלנשקכל,הביאהאשרהקיטררכאניתאש
 •אשמאכלתלשרפהחיוזולתםרביסאנשיםרעידוחובליהפרחיה
~כ~רהארץרחביבכלפריציםגדודיהלכוההיאינובוסהסחימהבתע
יעצורמי iו~ילרובדמיםשפכרגםיישדרווישללוויחססוויבזלןבאפל
 ,הממלכהררחבמלואכנפיהטסרתאשרנרילהפסלגה •כעדם
המלוכהכםאעלים S ~~'המלךבן ~~~;מאתלהושיבתפניהעז-iסרגה
העםבניהרפיפראשרככלאך •נעאפעללסךהיהארשאביהרתחת

ולהציקל~כעופקידיושריווכלהיאהופיףכן.,הםלךלבאתלהכעיס
חםמל.~םהופיפוהחומסיםבדודיגם '.ןנקםיכהסןאכזריותאףבשטףלהם

עדוהניעהבציריההאומללההממלכההתחלחלהכיעדבארץיריהם
ייהי , .הארזאזגע.~הר~lלה 1צרתה ת~~אתלסלאות •~אילשערי
אלפיםועשרתלרסיפיםבתיםאלףעשריםי-~ךערינותבסדינותאיוםערש
רביסובמקרמות • ) 1857(דעצעמבערה Pרוויורידםחייסכשאןל~ל_עאיש
רמאשיאחרזפ~ציניהנורעהאישגם ,המלךעלקשרהארץעםקשרן

שלהבת~חזהכיעדותעצומות,עזבכלבארץ~ד mרtזע.ירהםעגי 1 ~
ושדייהמלךתע~בההיאבעת •מ~בהואיןהממלכהכנפיתככוהוQי
ייסםהבירה ~יר. jבאשרמוכותוהיכלתאויעזובהקושריםזעםפסני

לאישנתוולאההיכלסביבותרביסשרסריםנ~~גק~זערט~בהיכלשם~ו
אד •הנאמניםואוהביוסודוואנשיעצתואנשיאתאםבלתיפניולראית
על:ול~םהעםעלאכפולהכבידייוסףמדדכיעידשבלאאלה;כל
 •צוארירפ.עלכרזל

ומהומרתרעהע"#רהלמאותחחוח~רעשותחארצותתנור §. 109 •.
ושאבגהשורה fהיןזעתנרסדיניהסמלתכ.רת.נוםסה ,בתוכורבות
עמגואויויקט~רצריקמלךכהימלך Pלצדהו •חופתפעליההווונכת
אשרק~ור~רק~מולל~המ~ללהסגווכראשם ,~רש:יס_למשפטישרדשרים
באמונהמעשהוכלפעלי,וישרךזהמרינה,בחכתכוייריתערש

סעיניןלכלצד P'jוכלישרעכל •בלבביעצורה-כאש,וראצועסןואהתב
ימיובי י~~·עלדוהאיטליהרו Rןלרך,יםבקברררסריגיהאתל~~ררקהין

חזאתהממלכהאתיבד~בהבזבזהיאתהעטםרייךממשלת •רח.צלחה
הלאםב~ריימלמתכאשרכפימעלהמעלההיאעילהלייםמיוםאשרשכן.ןבז=ז
םרםם~רביירםובייםכירתאהובדאנהרבנוה •פמחמטהיוםיום ~;;;י

 ••.•זזד-

האפרתיס
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המארשההזכמלכהאלמלאמבאר.חא-ווענעדינהנסיםהנכיפסכעליהאפרתיס
 \ז-ז

ץארסיינותנכלולשופטיםלשריםוישימםאליהספניויארלנהזוכהחיא
תאלחסגיררסדיניהמאתעםמרייךררשה 185R ,שנתבעוד T :.-במז,/תנו

אליח~ה /Oיאה'אאך ,שפטיםבחםלעשותכירחההםחאפרתיס
וכיריניתדוניעונוהזההדברובגללעמהם,להיטיבעורפחיס iןה

ברנריאחותהאלאשהרברעודתי~נ~iלדלוכיעדההןלכותממהשתי
בכבדחואשרייריםבמרחתמהבריתלמלכי~זרהאשרוסרדיניח •זנדינה

חשבהלאוו,פאריזשלוםאתלהוציאמראביהבסודלהושינהבעיניהם
רמפנדע·זגסרייחורחיותאימליה:בחריכותלהתערבהמשפטלהכילמשפט·

 Iרסקיאל;בו Pו'~ךראןרלו~רג fז.כיר Vפאתעמנואלוויקט~רסריםכו.ועלעושקיה

ו?צימהםולהפיקעמהםשלומוכרירגאתrזןק 7בריט~ניהז,נל,,;כrךואלצרתפ
נכ'פנייךמ~ 'pיחםאיטליה,כנימעלהנכריסהמושליםעלאתל~כק

tיר~תאתלהוצואינו ?tדילעמודוינטיחרהררכנויאהנהאותית
הנקובהאימליהרחבינכלאזשטה Pאדירהוכברהנם •לאוראימליה
מנמתחיתהכןו.קזP~זדפעראייו),(נ~צי~נtזלמלאס"'/ז:דג:ראr:זד~תבשם
ממשלתתתחדנרתלפלנרתערדלנ eן.ןלבל·איטליהכל·אתלאחדבםיח
היחיהמעסינ ~ניר ~פ ~ל··האיש T '.נרזלעלעריהנתנואשר '~;;"ה ,בג
לדייבאבארהמשכילהנב~רובשובההיא,החרבהאופנינכלהחיהרחר

 ,קtזפר-ער~ב~יביתוולאנשילומקלמורמצאלאיטלי;דרוכיםממסעיו
החברהררכיראשית •לביריסרו~ה rייחיר,ד,יאחחכרד,אלהיאנםג'וה
עסטרייךעללמבליחדאתוולחתחברעמנןאלט~ד Iלורי'ידלתתהיתהההיא

 •ממשרתםמארצותב~קנותיחהיוצאיםהקטניםהנסיכיםאתולנרשסאיטליח
עמנןאלוויקט~דמרעותשונות.רעוזכיסםכיאףrו.כרתויאנשיזכ~ציניגם

ממלתכאלירםהםנםבתנוהמרינית,חממשלהבדברונאריבאלדי . -..... -:. . 
 •ההיאבעתסרדיניה
והמלךלמלחמה,כ:-פלעדרכהככרהיתההעליונהאיטליה §. 110 •
חמלךעיגיכי •נפשןונכללבביבכללהלעזורזך~ן ד~~עמנואלרייקטזcר
יייבחפצוכיפאדייעהןנפשוהנלוד,אתלראותבראשוהוההפשכיל
אחד;איןבמועדיהבוכיהאזהיתהעסטרייךממשלתכייעו ,יצליח
אשרעלממנהוחקהרוסיהלתשממ •נידהיחויקאשרהבריתממלכי
בהשקיעהואמונתהסחדהאתלהרהכזזואל Gקריבמלחמרגפננד~מדה
עםטרויךאתאזעו~~ rהיתהפרוסיהממשלת .באוננארוה~רדאשחא
בארצותנשמעיםרברהיוהיותבדרךלחל~טנחגצבתחיאארשעי

רביםלראשיםאזנופרןאשכנזבריתנעלי •שלטוןסירכדבראשכנז
 •הפ~לימיקעילםנררםהעימריםברבריםלהתערב זr~נהםהיהיאכידע

להגדילגרוהרתקוהלונשקפהאימליהzכםיתמתאשרהשלישיןנאפאלעאז
כבודן
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ב~ערנותאותהר WI ~ל~רוסיהפניר~פרהתאמץ~זד, 1~אדורהארירנכורו
רוסיהו~לכת'ז~םד,~יק ij .תחבולותיווכרובוסוריניה,צרתפעםחירירות

ך WPאשכנזבארץנם •לאורכביריםלאבימיםיצאהההןהממלכותאל
ביוםינד ?tלייעמרולבעבורה~בוד(כעבותותרבי!פוכ;ראנשינאפאלעאן

אשרהמעשיםבכלבצעצועבלז?כההזההערוםהקיסרכי •ולמחמה~רב
אותולאהבהכהאיטלקיםרב~םלבל~נרת :איטליהלטובתעושההוא

נפותעלעיניורטשנםעזר,מהם'יררושאשרעתבכרכפערולוולשלם
ראזאתבכלאך- T •רצרפתז r ~ 9~לבש?ריאותןלקחתבאיטליה ת;'~ח:א

כזאתעזהמלחמהדז:זלוכםתמערהחרבונאפאלעאןהקיסרהוציאאםגרע
המלחמהאלה~ 1~לאשרמאדנוראז.?קרהקרהול~לאאיטליהלטובת

ידעורא ,רהוחוצהבאיטליהאזהיואשרהנעלסותהחברותכי •חלזו
לאאםכיויאסינו ,איטליהבדברעלילותיוואתנאפאלעאזמחשבותאת

איטליהישועתתוכללאא\ירופאאפסיכלאתירעישאשרדבריבושה
יתןולאהצרפתיםעלהג!ברותעלtדעמיםנאפארעאז~כיובראותםז • א';~ל
ידויתןהואכיהאמינולא ,ממשלתובארץלהבקיעדרוראורזp~יב
כיהאמינוהםכיהואונהפוךאיטליה,ארץבמחשכיהררוראורלהאיר

כרברלעשותהח~ציםהאנשיםיריאתאחורלהשיבעוריתאמץהוא
גםאךבעיכיהםכחשבושטןר 1 ~רקולא •רוחוזםי-תהואאשרחזה

אותוחשבואיטליהבכיכי •ואלהבריתוכמפירובארצונבעמדכבינר
משפחתמכירותכייןעוארצם, ~ק~לבניהראשוןכאפאלעאןר~רואתגם

כאזרחותתערהבהישבהרבות~ים fנאיטליה,מארץומרלדותיהב~כ~פארט
ס~ךהבריתבזדסררתהשלישינאפאלעאןבא 1832ובשנת .בתוכהרענן
החברותבעליזרו Jכןועל •הימיםכלמרוזיהבערד::זךrיםאיטליהי J ;~עם

השמים,תמחתולמשמידובם ד~~אשרה~נדעלבים R1דז:יהחןחנעלמות
המחוקקיםפת Qראז:';גרהיהנים 9ראשר~רזיניפעליקסושטואחרואיש

וישבהאסוריםבביתו~סרעסטרייךממשלתכיריכפלכוחריאונרומה
נתוההואהאיש ,ח~םוריתבמלנוסהצליחאשרעדיםבריסימשם
רוחהיהוהיא , jנאפאלעאנפשאתלקחת,נרף P וrד::אשרריםושהקאלירו

נסיסאנשיםשלשהאלהתחבראנגליהבארץ •ההיאהקשרניפבאוחחיה
צרתפיאישגםאליהםונלוהורורי~,ממעץ~נ ,פיעריםותמושמאיטליה

נאפארעאןנפשאתלרצוחה~להבשנועתבעושנו?לםר~נד,טבעושמו
אגסיםרמותאשרח,!קכלישםtי?יןרזיני~רהאיש :~ההםיעלך~עבור
ויטירויתפוצצוארצהבכחירשלכואםאשרשחתר~קמרובתוכםוחם

רתז(ורמעיו~רזיניבאםההתומכלינזם •סביבותיהםכלעלואבדןות.~
עשרארבעהיוםבערבףשנבופ~ריז,עירבשעריהצרפתי)נעטר~נר

כבודוברמככתרעיתום 3lןעאאפארבהקיסרבנסוע ) 1858 (ר~י~נו'וחרש
אל
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 ,הקירסוטגתנעלחחםטרתכליתא~רזיניהשליךהזרמה,כיתלא
וחלאהמהרמככהעכריחמיתי i; יi ?rהטםרהאתtדחטיאןגוחדתוכהחפזואך

I רR# P ~יירסיתרעיתיוכפניכפניולקהרשטתוישרטיקהירסכיגעאתנPר• I 

 1 :ביראותשסיתחחםמרתכלי ~מ~זזiם,חנאספיםהעםהמווכתוךכיאפפ'

החלןנןתכלנדמיהם,מתנוססיםארצהחלליםפנלושיסאנמסאהיותר
פלציסזiלאורכיסבתיסגם ,לרסיפיסדת.פוצצופיץההואכרחובאשר

ומשוסמיםריחנפעמיויהיוהנדולל Jהקדכלעלנפלהמותורחדתןנקיעיס,
בכףתנפשוומרעיוו~רזיני ,ה!מרהלבית"הלאהנסעיורעיתןהקיםר •רבזמו

ן.רירהתנן~רזיני •ודינםמשפטם א):~אשרעדהאפוריםלבית:ךשלנן
בניאתלהושיעחפצויכלישעוכלהיהבעורייפיפיכילמשפטנעדמו

יפיס ,בעrפםריירנקמ,ךולעשיתהעריציםכלמכףמילדתןוארץנl~ו
איטליהתאלחצילבידןאשר',ךאחיהואנאפאלעאןביהאמיורב:ם

 , ,לעשיתידיל~לבהיותהזההדבדלעשותח~לים ר~~~,ראשררפעתה
ףיבוסממצוקותיהאיטליהאתלמלץנפשואתאיוכידאיתו'אחריאה
ווהלורידסותכלילןלהכיורתמרכאז ,רr.וןזיהיחימםימציקיהעלעיד
וכלאמביתאדזינישלחפעבריארלותשייםעשרבעשתי •שאילהברם
מד~י~אתנים pלשנפיהאיטלקי~כי::יז.~ירריבי lלבאפאלעאנלןיספר
איטליהאתל,ךישיעהחיבהעליו,ועתההראשיזנאפאלעאזהנדולידירנעי
ףיסי •נאוהברגלרחותהורותססבtיזקחאותההלוחצתעטםרייךסיר

ועשריםחסשהוכרכת ,איטליהתאאנהןשיעה r~יד~ייאנא :היידבריי
 ~יצאההוא'חרפסדרבי •דוריסיליירואשרעלתניחאזרחים lמילי~
וכשרשה •פעבריארלחידשבכחימאביטיירבשסהנודעהתעיבמתכבל-איר

T -

י~זיני ,ם~קבי ס*~ ~ .fערופיערי~רזיניחן~פ~ץלחידשעשר
 ~ברגשרקאהטמבח~חכורםאשכמחולכהולןהשתל,רתאהלךאשר

n. חl;\לעילאיטליה יr t וובינןהעםנגיריחתא:נע.יריlאהבתובמיתעזהכילר
יעתבמתכבנדפספ~ץלחדשיאחדבשלשים •אזרחיהבלבותא~~ליה
 lבאפאלעאהקירסאל~רזיניערךאשרזע.~ימתנבט~רידבעירהיוצא

אתהוציאאשרעללהקירסהירהבו ,מיתללפבישעותושמוניםארכעים
רבדאשרהדבדיםכי jנאםאיתתנובזהכילאור,הראשיןזככתגן
ונפשאתישוכי ,בלבנימםלות,מצאיירסלתה?ר.ןr-לה' Iאיטליהיזt?תנ
ההיאהמתנבדבריוארחית •לחדותמענדותאותר,ולהוציאלהלהושיע

ומלכותהודכילדתעלך,איתיאשראחדישקטבלבלמותהולך-אבי :היי ...
התכםביס 1' •בחבופעם Mאהתבהורוחאיטליהלטותבטובהמחשבהחשב
השיג ,נחייו~זלעשו~ ו~~חשיגהלאאשרואת ,תעודתםאתמלאוההם
יסזרמתכלנאפאלעאןכוגולהלאהמהיום.כימותזאחרילעשות~תכביידברי

 ..ליהאיטעלהדדידאוררלהאירההםהמתכניםדרביאתלהקיםןעלירותיו
ראשית
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שלוסאתולקנות,שובהיתהנאפאלעאוררכיראשית §. 111 •
ונאגליהצרתפביוהלשוםהתמוטטמדטההםבימיםכיככראשונה,אנגליה

דאתההרעישהאשראחריכיהתאוננהאנגליה :האלהרחבריםJליעל
~ה !fאיורבכסף~רזהאשרואחרימלמחה,רוסיהעללהקדישרצתפ

היהלאסעוו~סט~פעל,רחמותריתעדכניהרבכותלהורגהוציאהנם
אחרינאפאלעאזכייעוההוא,םהנצחוזמאומהנשאהולא ך?~בללה

יםהצרפת..ק.יווחרריםגבוריםבור fלנחילנפשיס~בי.:אתהשיגאשר
אתנתולאנם ,במחירוזירבהילאלאורהשלוםאתלהוציאז?הר ,רדב??-
עדבתחבולותיורת.הפךזאתעשותוואחרי •הזהכדברלעשותאננליה
בריתב~סורת~ן.ןירלבואאליודרסיהקיסרלבבאתלהשיבהצליחאשר

הפעםעורוהתערררהארעינטאליר~השאלהתרכליכרלכיעדהיריררת,
אננליהעלצרפתרת.ארננה"זאת'לעותמרוממה--.:אזתהירוסיהבי;כיז

 ,וה~רלעאנסים ,נאפאלעאוהקירסממשלתאויביכללפניארצהשעדיב~חה
~נוסימצאורעההקירסעלהחושבםייכליערתומ~ציניחרעפובליקים,

מצאוהםנם ,ז~מ~נפשילקתחאשררמרעיר~רזיניינםבתוכה,ר~קוט
~r.ר א;יP והממשלההקיסר,אתלרצוחדיו.הכליבהריכינובאננליהסרת
הבליע'האישכיזאתנםראף •ימינםאחורסשיבהרלאמנגרע.םרה

מלפניי R ~יצאההם,משחיתלאנשי'כ~רהיהאשדהצרפתיבערטר~נר
.והדברההואהרמהמשפטעלויריעוכףתקערהעםוכלאננליהשרפטי
וגפריתאשפחיםאנגויהעלויסטירובצרפתהעתיםכרתביסחתtז!!ירהזה

לבפש ~נ;; t; :אשרהמרצחיםע.רתאתז;רנוזיידהגםכיאותהויאשיםו
הממלכותשתי'בין;:ז~ליםאתררשהאשרהפ~ליטיקr;זלי~תאד •הקיסר

הריבותרבריכלועלהעזותהתלובותכלעלידה~ברהההו,האדירות
 jנאפאלעאכי •כבתחלהוירידותשלוםש I ,~לרתרמיצם ז::י?ל~ביןאשר

מלחהמעסטריירעלבהקדישובדררלול?,טנהאננליהתתיצבפו;רא
אשראנגליהמלתכנם •~גtלאזישאראיטליהלטובתיעמרלאשרע.םלרוכ'

 ,הסזדחיתבחודוהדרםאשאתלהשקיעמלחמהאזמלאותהיןידיה
 iכרלע ,ההיאהנרראהב~לחמהלשטונאפאלעאזלהיעמודפן~ראה
לוהיור.ביביהםלשדםלשעיתאםכילפניהםאחרתדרךשביהסמצאולא

נאיתהראחנ~לרםואות •כרבאשונההמרינהבהליכותאתחלאגרה
לiוגרהודהבכבררה ע~ר;r_רנאפא'עאזרצוולעשותאנגליהמלכתו~~ק~וי~

אף ) 1858אריגרסט 'ה(בשערבררגהקיסריריכוננראשדrדחדףוב~~תאת
ה.ריכמעטיםימיםואוחי •היאאנגליהרטובתלאההואהחוףמטוהכי

 , jנאפאלעאהקיםדפניאתי~חדלפ~ריזפעמיואתפ~לםערטס~ןהל~וד

 '.אננליהע.םיהםאמתלדם ';tכילאדתחצובת-יסמאתלובעשהגדולוכבור
יזכמשלת . . ,
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היאערובהצרפתכיבאמבהידעהאשרסרדגניהוממשלת §. 112 .
אותחיפריעולאאנגליהומלבתרוסיהיקירסאיטליהאתיד\שיע:פי.;

כעיר •~זביתרלעטסרייך~נאתהאתלהראותהוסיפהםמעשיה,
ואנשי ,העסטרייניתיה iמאיט,וה~ברחיםה~חרימםבלדת,אסםו 'טוריו
מלןעמנואלוויקטזזרפיעלופקידיםישריםה~למ~כתוכםאשרהחי'

 Jלרסדיניה·ווענעדיג~י~כ~רדמממלתככרחואשרבא 1האנשי •פרריניה

את~ה qב::יללפרדיניהלעזור:ו~ןויעכדואחדלגדודויהיויחדנקבצו
ולתתמלחמהכלילקנותמאוצרורככסףהוציאיהדסדינומלך 1עסטרייך

rr רוחםכלהוציאיבסרדיניהאשרהעתיםמתככי •ההואלהנדודטוב~ר
 •ממשלתהדרכיעלנםעסטוייך י.ר~נ:'רביםשריםעלמרורותייכתנו
 lנאפאלעאהקיםרעם;:ו,אה Iל Iסרדיגיהבמלכיתראשונההיושבר iק~ווא
 •איטליהצפונותעלר~תיעצוסודהמתיקוויחדו ) 1858בשנתהםר"ין(ביסי

כידסויתוחילואנשימסרפאתנאפאלעאזסאדירההיאהשנהןב~שך
 Iל~רחקם W ~זיקותאשרנשנבהכמלאבהעשויםתותחובליטוכיםנשקכלי

 ,ון:ןלמדחילהאנשימסדפאר"העצימהרסדיניהנם •ויפגיעייגיעורב
 :ו~~~עתשופרוקולנשקבליקול~שמעועירעירובכל 1למלחמהידיחם
לחתותכרסדיני,ךהיוצאיםהעתיםמתככי I4הוסיפווכהכה Jוכי •מלחמה

 .היוצאיםעתיםמכתבינםכןעשוולאחרונח 1עסטרייךממשלתעלאשגחלי
~באשהההיאכעת •עסטרייךעלהעמיםשנתאויעוררוויעירו ,כצדפת

עליהעודדת,חוללהכטרם ,איירופאנ!~יכלבעיניהפאפסrפממשלתגם
 •המלחמהסערת

 •ראנהביםןנמוגהרמעדתאיירופא~מרהוכה:פהוביז §. 113 •
אדראש,ך,עלמעופתפונרקרעם~רתה t ~,עכינכוואלידעההיא

וr:י~יר~מיהו:{~יז.יאתל~?חמועדותפניהאנהידעהולאממנהעלםנ
 iבאפאלעא~לעתפאסיהנה •ההיאהנוראההרעהתהיהותמיב,ברקיה

 •הזאתהאיומההחידה~סךאתכדגלהעמיםכלעלזנל~טהלוטפניתא
סביברתהמלכיסומלאכיחמלוכהשריברת,אסף N 1859שבראשיתכי

 1א~ירופאאפסיעליוציאאשרוש~תומשטפואתלשמיעכבודוכסא

וישאבפאריזהיושבעטםרייך'קיסרלמאךהיכבערהשראלפביואת ז:~ז;:
~צניסאינסועטסרייךצרתפביואשרהדבריסכיולרצ n :ויאמר~~לו
כיהקיסראתלהבטיחפניךאבקשאך 1בפשיק,ו~הכאשרטיבב~צב
אלרקחנוגעיםהדבריםבכ;מד t ר:;עתהכוכמאז.אלירידידרתיונשי
כרורשתפיוכינאמנהירעוהריפ;~~טיעשתפיודעיוב; • l-11גבשי
 •עסטרייךוביןצרתפביול~(לותחמהלמועתלברארב Rיוסיוובכי~לל~
מלכותורשלימעטיםימיםאחריכואתהודיעעמנואלוריקט~רהמלךגם

לו pללכבחלהקשיחערדתיכללארסריביה R :אליהסב~רזכוטרדיןכעיר
זעתק
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 ."-ממצוקןתיהולהוציאהלה~יע tלהוונריןאאיטליהתעורראשר ר~~~עזקת
בפתעעםטרייךאתןדרעישולאכאלהרביםועודהאלההדבריסכיאפם
נאפאעלאוביואשרהאמיץהקשראתבראותהאלהכלידעהכברכים, kתפ
עדאדתהשונאתפרדיניהאשרהעזההשנאהאתעמנואל,וויקט~רובין
אויביכלאתבאהבהלקבלפשוטותוזר"עזתיהשעריהאתתפתח l:i~תני

ותוציאידהתתזנםמדינותיה,בעריזפקידיםלשריםזלשימםעסטרייך
מל~מב~רד~·וזענעדיכוהנפיםהבורחיםהצבאאנשיאלמאוצרהרבנסף

ליוסומיזםלמלחמה,בבלערוכים~ל j/אנשילגדודיןהמתכודדיםאלהי,
כויעל •ומלחמה:קיבלימיעתידיםלהיותרבקא 1ןtי.רב,~לים I;:!~~גבר
חילאנשיהיאגםותאפוףעליההנשקפתהרעהפניאתעפטרייךק,דמה
יזזזעףץפר~נוהקיסרבאיטליה,ממשלר:המקומיתבכלמאדרנבפסמר

ידד ?.jז:ז~אשרמפקודתי~rייומאקסימיליאזפערדינ~נדדגסיךאתיר P!י
הביאלאמבארדא"ווענעדיגממלכתואתבאיטליה,ומצוחנכיד~היית
משפטילפי;דינה;שפטהיעשיהצבאשריאשר-נ.דחתז;מ'כהכסצב

במספרוכ~לאנשיכדידי~ספהצרפתגםאך •ריגסגערינט) p (חזכ'חםח
ב~לגעריעןהחוניםגבוריןמבחראתקראונאפאלעאן ,~~ל~יםtי'בילרנלירב

ארץבכלהנפוציפחילואבשי~תאסףעמנואליייקטארגם •איטליהלאץר
~לעס~נדרי~~בצרסביבותויצינם ,ס~פ~יעזובנפותסרדיניה,נאימםלתכר
וכמהמלחמהסערתכיאיירופאיושביכלידעואז •טעסיובהרוסכיברת
השרים ~ס~·זאתבכלאך •יחולעסטרייךראשעלמתחילליסעריצאה,

העצומיםניולהפריד.יצלחואוליאיירןפאמלכיבמלכותראשינההיושבים
יכל~קדרלשואכיאפס •הדיפל~מ~טיעבחכמתעליהםהטובהחלשון Jכי

ההיאהסועריםאתלהרגיערוסיהממשלתהואילהאז •מעלנשארעםלם
למכייתאספוכיאמונהחיתהועצתהההו,הנרעשותלהמ;;'כות,להשקיט

לאוראיטליהמשפטאתיוציאווהם(ק~ננרעס),לאספההאדיריםרופאיאי
לשאילה 'R ~ tז:זעפטרייך ·אך •רם~ר rqוכליחרנtיגףבליובמישורנשלום
מעליהו,~שקןכליאתוצרפתפרדיניהr-יג~לאשראחרירקכיארמיתנזר
האדיריםהמלכיםישטפיזtור tאככל(תג!שרופיחעצתאלאזנההיאזי~ה

אייררפאמלכיאשרעסטרייך~אלהכאלהקשרתש~ליתוערד •נא~פתם
אנשיוניוביבה~לדםלעשותתקזהכלאספכיעד ,להלתתיכלולא

להשיבאחריתממלכותיעודרפוסיהגםנתסהואננליהריסיהזילת •יוכה
תושיהעשילאידיהןגםאךמדם,חרבםרלמנו'עממלחמההריבמלכיריי

סוףכינאמנהידעהאשריעטסרייך •להועילרלאלעזרלאהיה iזע~ל
תאלגדבינןדרההשליםםמרעצותחצנה~ה 1המלחמה,תרפיץסף
ישארבמאזניםיחמלחםחהשלום-ארשהיסיסכלכי ,לב rRזםר'
 ~~ל~~צמהלהםלמעציםה f~וריכהאבשיוכה 1ז~ביוימצאי ,רח'

 .חילים .'
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' T'Q עיללא-לברועזםררבובאלכלכליםריום ק~'למכותהואוצר ,ל:ס
אליה~יהההצלחהתאירארליק.'נ,הנםתוכערה,חוחבתצאכי

יתכחסיראריביהלרמבחצא hואז ,כמלזכMהר~צחה ן.;ו~ינה bלי~וליד
(א~לטום~ט~ם)חאוחינהרעתהתאסרריניהסלךאילשלוחחליםח v iכעל •לח

אנשיzכופtכתאלהעמיםאם :עליונולטתחיאשניםכיאזנווליייח
תעשהיאז ,(פרייק~ר.פס)הנזכותורילא~רת י:.Jדז::ל~השלוםכביפיחיול
ה f~רלונתנהנם •למלחמהויצאתמערהחרכיישלוףאו ,לי~ל{ם
כעשריםתיעיההיאהאחרובההרעה.דברייעשהאיכהכגז.ץ i:lלימים'שישה
שלשחןמקץ ,~נו ?tוק~ווא~רעסנואלוויקט~ראלאפריליחרשושלשח

אנשיסמפראתלהמעיטנפשואיןכיריו 9אעמנואלוויקט~רהשינלימם
קריבכינכוואלעטסרייךייעהואז Iהנדברתסילת 1א~ויגתקסירי
ארפיללחרשועשריםששחכיופ •~ו:כ_עריצtוההמלחמהוחרבזנךרוביום

 Iלצלוח 1 א~~אנשיאתיתןסאכיעסטרייך'סר Pאליקרר iנפאאלעא·שלח

ךעסטרייקרסיאך ,בצרתפלומלחמ:רכיאותכהזיתן , tiפעסינהראת
 'יוסלכ ,רריןתאוסרריביהצרתפמלאכיעזבוראז ,חזחחרכראלשעהלא

רIצזההמ;ןויעללהמלהןריעםהעמיםלכלנלויםספריםשלרחחריכ
ראיירופא •הזחכריבהצדקהלוכיבדבריםהוכיחאחדיכל ,חמלחמה
םםלחתמנםיכ~והנדולהמלחםה ,כתיכחתמלקחתחרשהמלחמהכיראתח
תהייבחהראץאפםיבכלירהערתצמחנהאשרחחרשותנם ,רקיפ

 •ההיאמחמלחחtכצחמואושמהחרשותועצומותנדולות

וכ'יל!תר"'וםIגהגאות ,העלייבהאיטליה~אותגהפכי iככיהבה §. 114 •
rז:::לקמום ,י~;זr.רההררנה,יניא' ת~ו.qארחיעצוסיםעסיסוסלחחנ·טקלדז
התעןררהעוהתלרנה •שניסעשרזהמלחזכהתררעתכהנשמעהלאאשר
ריעליררהנ;כבההיתההי~אשרכנללאייררפא~בי R ~עטסרי;ךעל

יבירעסו(ניירט~ליטזםע)כ~יג~םב~צבהערזכריםהסיכיםנם ,,למחמה
ינאפאלעאלנפיה, ~ם~אשרהשלוםאפניכל.לאזנהךהטותכודאבתעליה
ו,הושכריתtזגכההיאכיאשהס:ע.דועליהiבזl!יא 7רצוותעאומצא

 ,כארצןרחבלחניאצרתפבריתבעלסרדיניחטלךננברלבהתפרצה
ב· fו:י~דרזז/תהשואפ'יעטםרייךבעדלעצירלימיברלעמןרהחובהרעליוז
העמיםלפחשהדריררנשיכלפמניהולהשביתיס sהאלחריערלהלא
,וחיהלסחמהרשהעלחילהאנשיכלאת';להציב k~~יבי;בדמהאז

כלעעיביהםולפקיחפנימההממלכהרמרי~תלשזכורישקריהאז~חים
חtכילכראשיאלףןחשסהכששיםאזהיההמלמחהאנשי.מספרהליכותיה
ישאא'פיסכראכעתרפםסרםגנ~יב~לרירבלתתחרת.אסרפאשרהנדבות
התאזרלם.זםחאלחילאבשיאלףיחמשיםאלףמאתע.Jכינאפאיעאזוהקירס

נחובות
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מחביתיעוריעז, $lס~פגבילאתאפרילבכהיכובג!ברהאתחופבחה
ולתקועאיטליהארצהלבואיטוליוומסזיליע י~זt~כאביותיררואחדות
תאמנ~רד~·ווענעדיג $lלכממלתכף t:2 ~עסטךייךוקירס •בענ~tזבעיריתדם
אשרמלסחהמלמדיחילאישאלףמאתיסומספרםהוא,בםחילואנשי

לחר~ועשריםותבשעה •כשערעריציםנבוריסאתידבריכייבושולא
פניהםומנמתטעסיונהראתעטסרייךמחילמחכותחמשהצלחואפריל
 רי?~~צבאשראז~ברחעםטרייךודכיל~סאפס •יעמ~נט eבבפיתיבוא

גיףל~ייפר~כץחרכ~ףהואחלאמנעיריי,מלחמהלמרלאאישהמלחמה
נכלהצליחלא·והוא ,עםטרידילקיםרנאמןוענרסל.רה'אונגארזאיש
המלמחהעורהזכלהנטרםוכתאשרר~רעצקיאחריכיאמתהו •פנהאשר

אךנעסזפייך,כמיהיסשכילוגבורצבאושעדרקםלא ) 1858(כשבת
וזררער~רעצקייסיויראשרנהיההעםהנבירחשררערנשארזאתככל
ודרואחיתרבחייםעורה~הקעבערנעהשרגם ,יומלחמותבכלע.וי

פחורותחת , 1849רנשנת 1848נשנתוננורתווכחוכחמתועצם'אתהוכיח
יורצוהפיקחוםצאאשר~בנללרקייני~ל~~בחרהצבאל~רמהםחאר
ידיוםובניילים.אצמנזעח~רהואאשרוננללח~רורשריהקיסרמאת

לולהתבפמעשהוולהחישל~הר~שכיללאהוההצבאושר •חאפרתים
ילהשתערירו,תחתולהכריעהוהקטןרסריניהחילעלחנרולבחיל,פתאם
אתחולהכותןמאחותהאשהעורהרחוקותהצרתפיסמחניתעלכןארחי
הזהכרבד.נ!שותיתחת •יעצימהנרילהאחת:לסחנהיתאחרינטרםאתח
במריניתוידת eהיורתמהנפיתאתחל~עלינא,פרת iניתרןלתקוע~ר

לרסריניהה f ך~:,נתוירים~ו:י?קשםישנאשרהימיסוב~שד ,פיעמ~נט
רבותומחבות ,~לעס~ברריאסביבותאישאלףשמונזסערזביי;:ךוהרבות

חנרכיתחילעםןגארינאלרימאיי,בחרשאליהםבלי~הצרפתיםליזכח
העסטרייכיםעלםש~להתסערהאלפיםהררילרגל,ל~תיצברצוועתאומצא

קמיםונכל •הבריתמלכילצבאותלעורולהיותהינמית ם~~~אתלד"גיז
אליןהרו i ,הוהבארםיהישרהשמכילהננור ~רנלכף(ייכה!אשר

אלייהביטןאיטליהיושביוכלסיל"אבשיביולהסתפחהרסניםחמוכים
תאבאמנהירעםב~םארם,כפשםובכללבבםבכללןילערוו ,ינחך~

סעליההעבדיתוקלרפוק~קזחפצייכלישעייכללאיטליההנאמנה~~בתן
 iכאפאלעאקnירם.הופיעמאייחרשכצחיעליההרריראירולהאיר
 ,ביריהצבארשרת fq;יתאויקח ,איטליהבארץןכהירוכככיריהשלישי

וכינהיא •יחררסריניהוצבאיתצרפתצבאיתעלןמצוהכגירויהי
דגביריםכחארמלחהמסכםיםיתיכיחלירעבינתייעם~קןתידיען~~ו
לרVנוהיהםיEככל·עפכיהרובנבכיראף ,ריהםרכמעמלהסחמלמרי
בנירתריחזחפבזאתככל ,ממנןיורתבזהפ 1כייעו ,שאתיתר~~או

)tכלבותחית )חיהנ.;·ר
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 /~~ךןב~.לכיופנייבראםשריילך ם~~כיבראותםחילואבשיבלבות
בגויריתתעיקיםרכזינןתהל~מ.פ~דיםוכרקבכ~רכם::ונtירכבידןו;.ם
בכ'החיהירוחאלירו~ים e~ייתכלאשרכגגיהיההוא ,קדם'ימי

לוחשיוםעשרנשניס •ומבראיהסוצאיהוכלהמלחמהמערכותאופגי
דגמרותתאןיזכירםהמלחמהאנשיהצרפתיםבאזני~~לונשאמ~יי

 ' l ,1רך,אשן iנאפאלעאדגדרלרורוביסיבאיטליהאבןתיהםעשואשרהנפלאות
לדרבים •כמוהםערלם~םהםגםלהםיעשרבעקבותיםה ,צכאוואם

ררת.רצצהוגבררהעזותח ,סלרתרועתהצבאאכשיכלהריעוהאלה
 •עיכיהםבות fPררת.כוצצחבלרבם

בהונהזתא,המלחמהצבאשרכאפאלעאוחקיסרלעותכ §. 116 •
הוהמזויד J.fיהיה lנאפאלעאאשרותתח Iעםטריידצבאשרגיולאיינחשב
קרביולאייהיהרנלי,ואתירואתאישכליריםלאבלתואשרסיחייי
 ,החיליפרשילירתבשמעלםתיולאדבריןכי ,החילפקידימיתךכארת

תיאלציחלאגרבכיובאותםביתנורוחכפיבמלחמה~דריאחדאחריכל
לרתכובידןל~לתיהארשהרצ~ותעהמועררהעבירהמלחמהצבאר .j1 ו;?
רירקצרהו:;צראך l1ע.כתןרתאiך~ירהואוגם •מלחתסואבשילע

ו?tגלםחNכאןלעשית~לחץגע:יה,מלחתסיתחת ,ןlו~~סתאיתקו
ימלכצבאותאיפהירערלאממכונעלסוכאשר •(פערטהיידיגוכגםלריג)

עם i ~דיtזטםרגה~ףתאשלחמועדות,פניהםואכה.ןנך:ויםהרבית
rI בוכאלולהתורעלי~לאישאלףעשרניסi סרעכותידפ,הןרהסהםאיפה

ירעלהצרתפיס Iבצבאמ~יילחרשבעשלים~עהרן,אהשר •והליכךתיהם
 .יכואף ,ביביחסעזהמלחהסהח pרת.ליתפאםזז,לעבעtבנ ~ס

הצרתפיםמפניגבורתם~שתחותאבכל ,כאריותנלחשהעסטרייכים
לאהזאתהמלחמהאחריםנאך •אוחרג~ b:l ,סהםןהעצוסיםהרכיס

אבשיהליוכתהיטבדרשיואחוקולאהעטםרייניסצבאשרהתאושש
לאארשבמקושתיזכלחמה:ן~ורת,יצבפעםבכלכמעטכיערםלחיתט

שם~אליהםאשררהמקומותזכלחמח,שםלעשרתהאויביבעלעוה
;וא •חילאנשיבחםהפקירילאשרסלא Iתבאםנפיהםתאוא.ליבים

בסיבותגבורתםראשיתאת ~ם~~הבריתלסכיצבאיתניייאסיורביאהשגח
טיזjחלבאפאלעאזאךהראשית,הלמהמחופץ Mישמםם~נטעבעלtז

עטםרייךזביל~גףלעןלרת,נפלצפינהלפאתהלאהטאלםעאדנריאלנרםע
 •למ~ייל~כדמהלכולוהחישילסהרהשמאללת,אזכגףגבוברתההרנלפתהינמית

ק~זשתאוילכודכל~בםאררייאזדחבפלחיל,נאשיארבסינרttינ~לךי
ולחצשםאךלמ~יילtזנד,העילהבמסלההלאה r ~ישמם ,פ~רעזעיאת
 ,ר...רייםפנותאלאחורלהסיגסמנווהעצןמיםהרביםהעטסרייניסואתו
יצאתויתבררבהרסביסהרסניםאליר~וי~בהםערבאושהקסורםתובכל

כצבא
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יחדזפרריכיהצרפתצבאות ,התככסןמ~י·בכ"ה • Jדגלתחתהמלחמהכצבא
רמומיעלעסטרייךבצבאותתנרהמלחתמלהתגרותלדםלאלהיתהכיעד

ולשפוךמאיילאנדאלקצרההיותרכדרךללכתפניו~םיכאפאלעאו •שרח
אתאליןייאפיףוימהרלגל~לאייהדברבז:יכרעייהי ..מלחמה:כ~דעליה

מלכיבזבילכפגשןןכאשרלמלחמה, 1 ~ז::ייתיצבחילואנשיגרורינל
כידעילאקטנותמלחמותבלחרמאשרואחרי •המלחמהדת,חוללההכרית

אצלונרראהגדולהמלחמהייבילחרשברביעיהתפרצהרוממה,מייר
אכשירעצהיזמיכםהעלזונהעלהיתההצרפתים'ייראנטאגעם

ויעשךעזם T;רוע ·ת~צרתפחילשריחשפוההיאבמלחמה- •מל~תמם
T T •• \ 

גםכיכןאמבם •~~יל iמ~ה~מ~קק~נר~בערט,זנראשםנפלאית,
כייעואךשדה,מרומיעללמותנפשםייחרפוכגביריםלחמיהעטסרייכים

יגדירגרירדכליחד,הגדידיםכלאתיאפוראשרצבאשרלהםף~ר
 .בהליכותשונותדעותיהםאשררביםבנידיםפקודותפיעל.במלחמה~רר

התגנריהצהריםעדמהכקר •גבורתםוtיז;וג:יההצליחולא iכעל ,המלהמח
בפעםאליהספניהאתההצלחהתאיראןליבתקרתםהעסטרייכיסעיר

 .בגבררתםמ~ה~ז~מ~קק~בר~בערטהשרבהשתערד,צהריםאחראךהזאת,
 •ררממההצרתפיםוידותוחלתם םיt~~~בדןאז ,םך:י~.ג~עלהנערצה
ארבעתומהםאיש,אלפיםכעשרתההואביוםנפליעסטרייךכמחכה
יחמשאלפיםכארבתענפליהבריתםלכייחמבנותרחב,שבוייאלפים
צבאשרנפיגהותמתביים •מלחמהשבייימארתכשבעומהם ,אישמאות

 •פ~נדר,חגידרוטיתלפאתמחנהיפליטתאת.!כסעאחורעפטרייך
ובבהלהבפחזוומא"ל~נרתאהעפטרייכים ~נ~יובילחרשובששיכחמישי

אכלרכלfירומאיםנםםנותותבירביםנשקכליארחיהםעוניאשוער
,!כיציגהעטזtנעפי~צענצ~פאפי~,מכצריאתאייביהםביריעזביגםנפש,

ם~גענט~מבלחתמהצרתפיםנצחוופריכיד.;גר.וסףבצוריתעריםיעיד
 iנ~פאלעאנסעי~נילחדשהשמיניובירםהל~מב~רדיי,מלמכתהיתה
תרועתלקראתםהרירעהעםיב'ט~ייל~נד,בשעריעמנואלןןיק~~לן:ת

גאולתםעללבבכלועילזוהל~מב~רדיםהתרועעואשרובעתשמחה,
בליאחורלהפיגעטסרייךברירירpר,ו ,עטסרייךמצ1נרותנפשםפדיתעול

מפניעידפחדיילארבלםלףכIד\בםמצאימיבצי~אצלייקרפ,ןגה,
הייילענב~נגזזחויובזז ,וכ~נט~~יער~, 5פעםהמבצריםכיגםצחיהם,

 •עזחםה pעליהס,
איטליהדיזגיירתלפס'תגםכה Qבהיתהעטםרייך~~לת §. 116 •
לע~פ~לדיגרילההערנזtצ nה~כופאילבחשדעיד •יגדלויםנדפיכיה

ר ,WRידרבתבתלאאדא,נאקסזזטבטונד 7 ~ומכסאםש~תרשהני
וירחקיתראץעםוכליעבדיושריוכלאיתיג~זיבאםכינום,רוחברןכנ

סטנו
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בללאתרענץ' tcל Bאתלעזיב r~לח$ביערבקלו"עיר~מערילאמנסר
וזכםלשת ,פאריי) 27 (עטסרייךממשיתתאסהסחםלובקשפקאנא tcטארץ
 •יחלה~כיתצוsני;ןהיתחענז.כואלוויקטזזרהמלך iע..ךיכט~פקאנאףקםה,עה
עם ~מר ~ eמי~איזעההערצזזגיןנם~זכהמ~גענט~םלחתזכארחי

.אחרישווייץארץאלפניהרתשםממשלתהארץאתהצעיר~ח f 'ר'זtבערט
בלעזו ~בעדזtםמהחמישיץפר~בההערצ~ננםבלחץמעטיםימים
ןאיטליןliרבכל •ומחסה ז~~שםלמצואעטסרייךמחנהאלוילךממשלתוארץ

:::וליצןהארץעםיכלהראשןנים,ככימיםאיטליה~סהתנוססהתיכונה
 'בז:''לכילבבכלויעלזווישמחורסדיניה,מלדעמנואלוןיקט~ראלידיהם

~זכל lהפאפrפסעלאתסעליהרקה itביליבזהגם • Pצוארמעלעסטרייךעל
גםיצאופולוניהכ~קבות •יס~והל;גידלהלהיותעמנואלוויקטזזרפניאת
יתרנםכזעשולאאםיירעימיחפאםפט,ססשלתבארץרכיתעייםעור

מעליהםנ!לומוטותאתכר wולהפאפסטמורסרתאתלגתקוהמריניתהעיים
אךז.?לאחראכיעליו,הנשקתפהגרולההרעהאתהפאפסטם 1 ~לילא
אשרער~גיא eעירעלמלחמהבפערתלעלותצבאואנשיהשורייציסידיאת

זltמותעשוההםוהעריציםירם,ברחב~~טיםבהולעשותביפשעה
לפשןעגtו:ור~ (1ראשרהעריםיתיעלנםפלצותויפיצובתוכהרביסרג

 roכבראשונההזחהעריץ~המושלידתתחגע fל::זותשוכנההפאפסטנ.נםזשלת

באיטליההזאתהגדולההמלחמההתחוללהאשרבעת' §. 117 •
'r באפאלעאl ויעחילאלחמי,הלךrt-t רעשהיה ,ו:ו~ג~~משכילגבורש.םלי

עסטרייך'פמלתאדותעלהאשכנזיםלבותרישתערואשכנןבארץגדול
אתבזיוקהויעוררוהעירורייביםואוהביהעסטרייךמליצי •הצרפתיםינצח

כעתלעסםרייך~שעולהחישלמר'ונאשכנזבריתמלכיכלואתפריסיה
איפההאשכנזיםיעלהיאאשכנזיתמלמכהעטסרייךהלאבאמרםצרתה,
לאאםכיזאתנםואףזרים,עמיםעליהבקוםלהלישעלצ~תדחוובה
ע 1 ~;כיאחריאז,ב~:חו,יסיו ר.~ש:ל~האויברקנותל~רותויעזרוהיקורס

דרדאשכנועלנםשלופהבחרב ט.!.נ!באיטליה,מעשהוכלאת lבאפאלעא
הנדםציסהדברים •לראשהאלופיםהצרתפיםתאול,ךרכיביי Mתאותה
בנרבלבותעודויותרהארץ_עם lאשכבזאלופינלבותמפלותמצאוהאלה
ומלךאשכבןבריתמלכיינםהדרימית,אשכנזונפיכיבאייערונ!םרז;נדם

כלי ק~~~מלחמהתרועת •החםלדבריםקשבתאיזוכtב~בראשםפרוסיה
ופרוסיההמשרמ,החויקי::זמבצריםבכל /רמרינ,ךעידבכלבשמעינשק

עביראחריכיאפם •למלחמהבבנלערוכיםחיהרצבאיתכלאתהציבה
עם~רייומליציר;ק.יכילראות,ךאשכב~יםעניי,נפףכ;הראשונה~בהלה
למשפטינפשםהפיקילאאשכבו,בנינלבותקלב tIזיקותזריס 5.:הסןאוהביה

:ררןר~
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לוהטיםימכיתםוכתמים,כאמתוטוכתםשלומםורשוולאהעםזבררת
אהכתיסתיריהאשכנזיםטוכתרה R ~ותרחהק~טוליתם mקנאתבאש
וכלוהררירהחפשמ'זtפטיחופשיכלחמו 1כוועל •נפשםדרונתבצעם
תבחלהיזםומאשרהפראטעכטאנטיתרתבעליהדרומיתאשכבזגדולי

נטים tcהפר~טעrפסאת ת~.~דע~הק~:טרליתעסטרייךלממשלת~זךר .pידםרחשינו
העליוגה .עירהתהיאםואשראנפיו,וכלהפאפסטאתבכריוז-הוהנאמנת

לזtגרהיזןנרולכלהאשכנזיםעלאכפהתככיואזלה,מושלה ח~ר\~
נם ~חפצםוכלישעםכלזהאשרלאורהדרורמשפטיייציאוולבלאחת
ההשכלהאתלכעריהיעזואיטיםהנ;ןניםכירהמשרהרסןאתלתתתשוכ

;גז:זגרעמעסטרייךידיהםאתהםנםמשכואשכנזבריתבסיכי •הארץמן

 ,רביםכמקומותהמלחמהאנשיהצבאכחילאשרוהפרעותהפרצותלהם
בהתנפלהעטםרייךוכטאהחטאכיא~ר~זרהאשראגגליהמגערת ~ת~~נם

בעליו~ 1~עאפכימשפטר;ברהוציאהנם ,רסדיביהבגבול:ארץחמו'זtהגיר
יקרישבטרםעסטרייךאתלעזורמתערהחרכםלשלוףאשכנזנרית

~י~האניותוכלהצרתפים~ך.יאתיתניאזמלחמה,עליהםנאפאלעאן
עודיהייילאכעיביהםכטוכלהאשכנזיםאשרהממחורבאנייתלעשות
רוסיהקירסtק~זג~רטש~ק~ווהשרמפנית~ Q ~עודויותר •לכתרהעליהו
יבואלכיארצםעללז:י~ורקאשכנזכריתלבעליהמפשטכיהחליטאשר
ולהשיבאיירופאממלכיאחדעלבחרכלצאתלאאךבשעריה,ואויבצר

להעשתה 'אשרתאשכחהלארוסיהכי •ארצותיהםבשערימלחמה
אונגארובמלחתמלה~זרההיאאשרותתחרקים,מלחמתבעתעםטרייך

גםקריםבמלחתמרכחוקעטסרייךעמדהלרסמה,המררסערתאתותקם
במלכותראשובההיושביםהשריםר~ינם •-אויביהאחריעורדטתה

שכחהלארפומיהנםכי ,לטובהיאעסטרייועלמחשכותחשבופרוסיה
ולאובר~נצעל,זtלמיץםלrימחכיסיעסטרייךלהעשתהאשראת

מלמחהוצרותרכותרעותעמהבביעלולהביאברעהלהתנרותחפצה
היאואשרנרילהרעהעליהה;יאהבאשתינחאשרלממשלהעזררלבעבור
 •~ה ?I ~ם r1;זדתתחאותהלהריךומ~אמצתפרוכיהעל.קנאהת~ידלמאה

ושמורים~נלערוכיםצבאותיהאבשיתאז;ו:כב!ינrךדלהלאזאתבכלאך
אךאשכבזבריתבעליארצותעולארצהעלעזמחפהלהיותל~לחמה

כיבאפאעלאזהבטיחאשראחריגםומה ,איםליהבמלחתסלהתערבלא
אחשםוכהתמותמערה,רחכו~לףבאיטליהעסרטייךפמשלתעלרק
e אוחתממלכהילעגויעליביפנהולאנובהאלרחבוישיבעשהו• 

זbישועתהאזכיבאמבהעםטךייךירעהאשראחדי §. 118 •
הפeעעורצהלתחהלגסרתתמניהנלזזכניהאנשבז,בריתובעלינרפוםיה

אולי
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רוחלפחת •סלתהמשדהמרוסיעלאויכלערוץלהיסינהתושיעארל,
-~,ומזסםהקיס;התנדב ,עסטרייךrכי,~כאותכנפשותנzזביתרגכורה
ה~גיחולהיותהצבאשר ת.ר~~כסו Wעללהעסיסזעף ~לץנ ~פר

 •השלישינאפאלאעןהקלמרעשה"אשרככלהמלחמהכהליכות .זחמ~וה
 1848בשרנגעצריורשעודכהיותוכיאףהזהלככ~ס Qחקימרכיאפס.

ריראעמטרייךצבאשרר~דעצקיהנערץהנבררנמחנהרביפימיםהיה

ולא~באשרס~לותלוקנהלאזאתבכל ,מלחמהכטכסיסיולותיו l;תח
עש:ולא iכועל •נאפאיע"אזהקיסרידעכאשרוהליכותיומ~רבמשפטיידע
יא~דחורעשותםהמיחמהאנשיאתיאמורהצייחולאתושיה "יריוגם

בעשרים •-אחדיכדרךאחתבמערכהחבריםאחדכאישללכתאחת
כ~דחומלחמההפעםעירהסלד/סר,אנשימחניתבפגשריובירחרשוארבעה
אלףוראכעיםאלףממאהיותרהיהעטסרייךיל ryמספר •ביניהםהתלקחה

חעסטרייכיסכי,ראףוסרריניהצרתפחירנםהיההזהוכממפר I ':IJגביראיש
אנשיפניבמערכהנגפוזאתככלכארירת,וילמחורעםונכורתעזהתאזרו

ושרהצבאשרכייעןונבורתם,ע.זםבתעצומותמחםהנרפליםמלחתמם~
לחםןיחצי~ישרהאחתרוךלפניהםלמהותחשכיל~לאהנררליםהחילים
יםחצרפתכולא •.ינדנ~אליההחילשיאנמעללי"כלאשראחתמטרה

כייןעהצריחו,עשראשרובכלחילאלמחירהרכרהםכיוןהסררינים
נבורתם~י ('Iכוננררכלםלפניהםנאפאיעאןסייאשרבמסלההלכרכלם
וברובנשרכעיןהrדרהנעינוונאפאלעאן •להםהוא;:ד~יגאשרהמטרהאל

למטרת ~נעריפלז:מרו~י 9אתלז ·יציבאםכי ז~~ lראהלנביחכמת
אללע Rובזה ,חרבלפיהעסטרייכיםאתלהחלישבירויצלחמלחמתו
עסטרייךחמנהאתוכהבותןם~לפערינ~אתבלכדןכיוזנחטיאולאהשערה
עמרוילאהאחרותהמחנרתשתינםנמונו ,שםהתבצרהאשרהתיכונה

 ,קילשס,עהחיליןגבלרימבחרינםהצבאשרוהקירסחרבותם,על
 ,אחתבמערכההתלכדוולאאחרתבררךחלךאחרכלאשרון'יספפען

לשריהניהין~הםלחמה,ואנשיהחילנביריהעסטרייכיםרמנפתבמבההיי
כת~זו~םח~לחמהאתלאסורחצעיריםהחיליםרלפקידי-הק~~י~ Tגרןרי~
 •הצליחןפנואשרונכלהצריחואףהריעואזכי ,נבלרתםזררהורעםוגנרל
בבוריםוההיאהאיומההמלחמההתנעשהרציפרתשעיתעשרהשתים
עדיטינםננבורתחתחרוארץמצוקיל~ז?יםלשביהתאבקו,גבוריםעם
ריםמחצרפתויסיןנבורתהר~~נ:יהעםטרייךק,~תזכז;וערהלאחרונהכי

ונפצעןעמטרייךבמחנהנפלוהזאתבמלהמה .ונצחתפארתזזjםלחותעש
הצרתפיםובחמנחבשביה,נפלומאותלתשעאישאלףעשרמשלשחיותר
 1 •כמיחסהבשבומאותוכששאלףעשרשביםוהנפצעיםהחלליםמספרהיח

f אלףיורת ,ובפצעיחלליסמאותושלשאלפיםחמשתנפ'ורסדיניהבחיי~
'יאתנ'
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בצבאתוחרבלחלימסדפראףכי •אויביהם ~ tלפניחרבשבזייחלכןוםאתים
ורב,יחמלכירת.נרברזאתבכל ,עםרטייךחלליממפסרחוארבהבריתםלכי

הזא.חמרבלחהמיצאיבאפאלעאזעםטרייך,רזעית ~~(רע lבשדחבמערכה
 •הנצחוןתרתפאבערטת
ןתץעיייוסיףנאפאלעאוכיאזהאמיבןאיירןפא_ע~יכל §. 119 •
ץ.בארג~חדק..ץ~רדםעליעלהאשר'ערחחרבמירויניחולאבכורתןנארח

השלישינאפאלעאןאך •הראשוןנאפאלעאורורדעשהאשרככלמלחתמו
אהשתםנגדתר'ס~לותשתישרריהזההקירסבנפשכי ,כזאתעשהלא

שרבומכליחתמבלי:פבורילנחילחיללעשותנמרצחעזית :לאחותה
שלהבתאתולהשקיעלביתא;תעלל-הבליגנפלאה~.קלי~יתגםכל,נימפ
ערררכיולהצליחליעםריההוהםגןיתישתיוהנצח,ה?בזראלשוקות.ר

 ,הזאתבפעםגם ה,?~לערהבצ·חוו ו~:?,שתהלאכוועל ,החםהימים
הבאיסרימיסהלאה,ו_ג'בדר~~טרףן~זד~~חד~בוךבמרכבתעצר'פתאם,ן

ימשוטטתלמרחוקהציפיהחוכרה·עינוכי •כועשהכחםמחכיהודיעי
רכיבאיטליהעסטרייךקיםרנבירתעררנכמהלאכילראיתחיטיבה ,יפ:~
ממשלתיארץבהיותלבקריםחרשיםחילאנשיאליילאסוףירימצאהכביר

אם 'כיככהעשותתיכללאצרפתאשרתתח ,המערכהמקוםאלקריבה
אן vנאפאלראה;עירהמלחמהממקיםרחיקהבחייתהרביםימיםנ!.בדראחרי

תמורתםימצאבנ,~ולארעיםובחלייםבחרבתמיפסו~~אדי 1~בבדןבrכר ?tכי
שרחהפריםיה •בזברחמהיקיםלוארחבןצ~רישרבכזבוהםחילנבורייבלערי
אשכנזבריחנסיכיגםרהייו,גבןלעלבחרבותיהםלסיכןחילהאנשיחמנות

פניהםוגמתמיחרברסריעליירקכילרעת:ןראהונאפאלעאן ,_יית' tכזעשי
עידידעזהזולת •איטליהכארץנבירתירמוצתלזdטףררלתיםבריחוש~ם

כאשדמוועכעציהערטסייךתאלגשרירותמצאנקלהעללאכי lנאפאלעא
וגררליםבמבצריהלהזעחמהסםשכייעולמ~מב~רריי,אותהנרש

ואלסיףרביםימיםיאייבצרכל;פבישםלרת.ציכירהראללישוהבצורים
כילשמפטחשבאלהכלוכראותי •פמריעכלמבליועציםרבס~לאליה

מהבצחוזכבוי I'ככבר~כערמ-=יצחיםנכורים?נדרהשןאפיםהצרפתים

מועצותיופיעלעטםרייךאתבצחואשרהנררלותהסלחמותבשתיהגריל
כניילהנחילםסמנולירשדישוביאשררעיעכרררביםויסיסלבבו,ומערכי
עלעליויזעפילאהאיטלקיםגםכיהאמיזנם •חדשותבמלחסותןתפארת

החסרלע'ייר~ה~י~ארהריעייאךבאיטליה,מעשתוכלאת ע~~לאאשר
ולהשיכהלאבםאררייממלכתאירבפמניהםלגרשלחםהפליאאשרהגיןל

• T -

והירבםויתר ,כבראשונה רב~י',~עםהזאתהחמידההממלכהאתהםיאל
בנלל •לעשתוייםל'ואבהייתלביםהםיעשן ,באיטליהלעשותעודאשר

ה~צחיםיס 5להערטםייזהב ר'~ל~בדתנאפאלעאז~חכהאלהוהכריס
 .;כעברו
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דחקחאדשכזאתותעמוחהמעןו~עשיתויחווולקותמםיזוזובולבעביר
חי,ספקיריאחו~ליירככיא •עיבןיאדתלפיטסכרדכוצקוןהצלתח

 ,במ'חמהכפלאשרהצעירוויכוישנר~ץהשרנרתפאתמתאולבקשערטסייך
כפשןאתישכיירוהנידיזtזףעפראנץהקיסראלרבריםבירו mש

עדיולילחרשהששימיים ,(וו~פפענשטיללשט~נר)הרחבתאלהשקיט
~בתנכ'יזה~.אדתי~זעףפר~בץוהקלםר •אוינוrפם .יחרשיוםעשרחמשה
יכלחדשיםזב~לאבשיאליולאסרףיוכלהחםהיסיםבסשךכייזענפשו,

היההזההרבראך •חיליומחכותאתלכזרלויחרסואשרהכחפןריס
בעירהחםהקיסריםשנינועדויולילחרש;וםעשרבעשתיעודכינסבה
אתשםכj;רגםצפונותיהם,עלויתיעצוסודהמתיקיושםפרtזנק~פי~ל~
התהפךנאפאלעאן •לאורכןאחרייצאארשהשליםלמוסדיתס~~חאבני

הוכחערומיםובלשווי~זעף,פר~נץבלבואימיםYJבתחלתבתחבולותין
ימלכמכל.~זרהלהשינותקוהתולחתכללואיוכילעיכירייערלךהרכיח

תתחברנהכימאדרח~צותעסטרילךאתעד:בדתואננליהררפיחכיאייריפא,
בהישלוטלאארחם 3lו ,ממנהי~צא'אוירה ,אתחלםםלכהאיטליהראצות

עסטרייךמבותכיעתלזוי1להעודתדעיללעפטרייךהועילתחתופרופיה ,ערר
ירח i']באתולהאדירבאשכנוממשלתהאתלרגרילזזוהיאיצוןעת

רסיקידפת 1תנפמניסל.דנאפאלעאולבהיהאשרתחתוזן,נח ,.בתוכה
הואר :.rר~אשררתתח ,החי.אהקיפרלבבאתלחרחידהצליח ,עופסרייך

שלרםלבקשי~זעףפר~נץהקדיםכיערלשונןבסל,lןהתנכלהשלום,אל
ברבוא"רופאמלכייתדיתערבולבלנאפאלעאזז-וה~ pיאז Iולרדפהו
רק ,כברםיאפניםעסטרייךעוויטילןבמחירוירברהםכיהזה,השלרם
לעירהתכבירלאוצרתפ ,לשוםבריתכיניהםיכרתרלברםשביהם

ביניהסויכרתרכףהקיסריםשניתקעןיאז •כסחירירrנבהרלאעסטרייך
אתצרתפקיסרבירתסנירעסטרייך :האיההוכריםפיעלשלוםברית

 iצרתפ~יתוקירס ,יער~ 5רפעסם~נט~~במרציזולתיהל~מנ~רדייסמלתכ
רישיבום~רענ~ט~סק~נ~שליטי •עילםלא~זתסרריניהלסךאלאיתה

אתלרקיאההוהארציתאזרחייאותואךאסעסטריויכו::ופץ;מםשלתם
 1 .נאפאלעאכי •בזהיתערבלאורוםלךנפשםבאבתאליהםההםהשליטים

רברברילכלישםע\ילאיאבולאהתןהארצרתישרניכיסארריע
ע.לםתתחנשיתרלiר~נעהעריציםםושליהםאתאליהם;השיבישלפי
בכריתתתארחנהאיטליהארצרתכי ~ kנרסוהקירסיםבשי •הקהש
אחהיבריתכע'יבסורראש.~שביהפאפסטאטסבברר)~(שט Mאסרניה

םיהקירסשנישrוכויפרט~כטרכל~פבירירתלאתהשלום,רמסרותאלהוה
ההםחרכריםכללהוציאויןצינעיךלמאכיהם ~ו~ו~אשרווכעדתעל
יםרבסיזנכשארמיאשרהל~כמ~רייארץ~הפכהכןכידנ.ה •אליר

ןנפשכ
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רבדיניהללסךאותהנתויהראהצרתפיםלקירסנחיהלא~זתנבללה~פשכך
אותןלס@ז.:זרסדיניהמלךלונתואשריניצצ~'סtזפ~יעוהיפיתכפךת J 'לח.ף
 . '.צרתפארץגנילאל

דר.עישברוו,וכחפזוןבזשרנעשהאשרפר~נקא ttפיללשלום §. 120 •
קירס~פחזזהועל.מהזהלמהויתפלארהשתאושומעיו,וכלאיירופאאפסיאת

כהלזtמב~רדייהעדינותהמדינותאחתלוילתת iנאפאלעאאתלהשלים Jעטםריי
יעןדמכמי,נדחהלאוחושיחלוע.ורתהעוד,הלאההיאשהליםבחמיר
לגרשלאחרונההצליחלאאםיידעימיחמלחמה,לדחש]אתידןל~לחיתה
בשמעםאיירופאמלכיהשתוממיעידויותר •איטליהםנבולהצרפתיםתא
עסטרייךקירסעידארמ ,ההואהשלוםבדברנפחזכיתידהת (:fתחתכי
לכרות.בהחפזולעשיתמאדהיטיבכיעמדבנילכלגלליהפסרעם

איירןפא י~ל;:יתרהתערבךנטרםי"דבלנאפאלעאז~םהשל;םברית
 ,ההיאהשליםנדבריההםהמלכיםהתערבול~כייעןהןה,הבדולבדנר

אשרתתח ,כ~דים~פניםעליה:ו:ךעמיסועסטרייך?ןגlתבםחירירבי ryאז
.יותרהעסטרייניםעלידי::יכבידילאהמחירר~הלאהצרתפיםקירס
עסטרייךקירסכי ,הזההדבראדותעלרפיסיהלמלךזכרההמלכיםסכל

להדיחתסחרההואובתסמריםכי, 'נ~נאתיתטידאותי iעד.יהואכידד '?Jfב
טופלהואכילדעתןזךר~ח~פרוסיהמלךהתחטאלשוא •משאתיאיתי
לןהואתמנקשכיזאתבכל liזזאטיי~זעףפר~נץכי ,ם;ז:rס~דעליו

יםחEבשדברבהרמינהרבחהליוםימיים •הימיםכל 1רזשודירש
עדבםמח, ~ה~המלכיס'שניהחליפורביםלמתכביםהזה,~;ברארית

~יבל~~תלשניהסטובטיבכילבםאלשניהסהשיבולארחונהכי
עזבכללהתפרץתיכלהיטיסכרביחאשרדזן,לונהשלהבתולהשקיע

 •-בארץ~מדתךלש~ם

!בורתפארתבעטרתאיטליהממלחתמ~כינאפאלעאו §. 1 ' 21 •
ארץםצרתפיצאאשרמיוםחדשיםשלשהערכוובטרם ,יt~ג~~ Iסשכיל

 ·כףירכהאשרמקוםיבכל ,ד~~חדע.זדברמככתאליהשב ~ממשלתן
 ,והדר~בודאותותובכל'בתרועהפנייאתהצרתפים,קדמיבודגלי
הגדולהקירסהגדילובאתמ •והור ח~~.תפארתונבורה,נדולהלוייתבי
ערטםייךביארזאת~ד rp :כאלהכביריםלאיטיםב~שךלעשיתחזה

קיסרעלאגפי די~?ד:: ,והנעניםהננשיםהאיטלקים iיטייהריםכאיטליה
מהנפיתזrואהשליםבמחירלו M,לשלרםברית~מדלרכיתעסטרייך

י l ~.קבכלסשכילגבודtע.םליעשהנם ,באיטליהלןאשריפרתהיררת
נשמעיםהיידברייכיעדאיירופאבכלרומטיתו?בודיראת!נ~לראץ,

יחארי Iזpנ~לאדברייוארחיע~תולמדב~רם~והדיזביםהםלכיםכחצרית
יסובי
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וסאמיגארנווברובהתנל,חלקיליתרגם~זוטה Iכשלחמעטיסלמים
ואתבכלכיאפס •-יצליחיעשהאשררבל';עםנבירתנזםזררע.לרכי

כיעדאיטליח,מלחתמהיאחטוביםממפעליוואחדלהיטיב,נםrירבח
להעצומיםהרביסושונאיוזהשחרבוהירלמשמיסנפראשראחריעתחנם
P ז;פא~חקלבריפיחםערוr~נחונדופיםחרפותעליןנQוישיאולחכילר
ההםמשנאייאף:עדז~לאעתהנם'מסרפ,איוופשעיסאשמותיל.על

tז~ידהואניירד~ו~לםאיטליה,לכני 1עשהאשרטוביברב.לכמזע
ראף •~ז;כיבדישעובנבורתבחכתמיאיטריהעלהררוראוריקרותאןר
חרכךאתישיבלביבו ~צי~ד:;אשראיטייהמגנייצוןאת;:ד~יקלאכי
ככלאחתלממלנהאיטליהמדינותבלתתאחרנחאשרעדתערה,אל

~ז;יד~ת Jל Iלאלרא~ה r;:הקנההיההואזאתבכל Iהמלחמהבראשית i.וקאשר
ירעהונפשוהזהחבכבדחדבראל:ר~דהאבזאת;דההואיאטליה,

ן~רעוכאשרלעשות,חואסחלאשואתת~צענחהאיטלקים;ר.יניזגאד
נאוועמבערלחרשבעשירי •דבדינובמרוצתנפסרכאשרהיתה,נוומאש

יךצירבעירעפטרייךוקיםרחצרפתיסקיסרמלאכיהתאפסו ) 1859 (
עודהשיימו;אאשרהשליםפרטיבלאתלrישליםסידחמתיקידשם
אתמושלוםירלי),לחדש(בשמיניפילל~פר~נק~בעירההסחקיפריסשבי
נפפחו 1860שתנמ~רץובחרש •האלההאריריסשניבין,אזמניהיה
 ,בהוחיושבהעםפr.זץיפעלצרתפארץלנבולוניצצאם~פ~יעז~פדת

הפ~פפטממשלתמארץאחדותינפיתמ~רענאפ~רמ~,tזטסק~נ~,ומדינות
r חאלחהחדשותכלעל •פרדיניחסלןעמנואלרייקט~רממלבתאלנרו

הנוגעיםכיעלהנדילהרחםאתכ:~ל Iמאדנדולקצףהפאפסטחתקצף
!יזקיםואיבםרמחרקהעוטדיםכלעלנםלהםהעווריסבליעלבנחלתו
האחרוןשקחגעלאד •מפיהםטרפםולהשליךההםרשעיםזרעיתאתלגרע
 ד;~ ,הנדרל.חהרם nר,ראהלאהפ~פסט,בירעירבשאראשדחזה
ומחכותנויפ~זנזqחיתמעליובחיסררבית,מאותזענותנ~שךכלח

נתפחאופי?לחדשובשני •חזחכיוםולקלסהלשחיק'ויהי'חרםממלבות
 ,ול~מב~רריירסריניהוראשיבאיטליח,הראשוןהפ~רל~מענטכית

בןאהפאפטםממלשתמארץרכותונפותמ~רענא ,~מר~ Sט~סק~נ~,
צפונותיהםעלולהתיעץםור-יג;י.קיקחחואכביתוrק~ב1~םבניכ~לאכות

 •יישביחווהצלחתארצותיהם,טוכת

. 2 

 •איטייההתאחרןת

 ,איטייהלרנכות ה~~ז::אבזהיחצידיךשליס •ג~ריב~ירי §. 122 •
אחרלמלמנההליותזהאתהטובההארץ~ךנותכלהתאחדןלאעייזאך
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עי-דכי ,ארחנ.!סשבטעליהעוד'יינוחולאיצא~מנהאדירחאשר
ארץפלגותכלrיד;ז:זJ;ו p.רקכיעתדל~ם f 'הזבשנילים~ראף 1848פ'זtנת

אזרקבפרדיניח,אשר lבטסיטרציא~חקולמשפטיאחתלממלכהאיטליה
א·להדצי .•איירופאארצותיתרכתוךגזרכאבןותתנוסםאיטליהתצליח

 ) fצי~כ~רק~ז~לן(רע l~יםו::זשגםםהע "ג~כף,תקעןלאורהזההגרולחרבר·את
תאהקימםועדעשות/םעד'אחיהולזריעאישלהיותאחת~רח.~ ~ב~~ש

 Ft~זבלשבארץכ'זיםאתתול(פידםקצרהקצרכיובראותם •לבנםז.oזמות

!ר;יאבשיגרוךי '.שומריםעליהז;פקידהשלישינאפאלעאןאשרחפ~פסט
טיבכופסטtזהפח.ילנםואויב,צרזככלאותהלשמורמלחמה,מזמרי
וסיציליה,נעאפעל·בממלכתלהתנפלד Qינוסדן iכעל ,בחרבותיהםעליה

אבץרeכנבורתאתלפניהםדדריסינסלהםתןשיעכיtום i ~דrותקותם
ייוצאהשביפערךינ~נראביוכסאעלהיושבההיאהארץמרךשניה

אפס •הארץ~נlםברולבשבטלרדותהמלוכההליכותבכלבעקבותיי
ערוךועצוםרבורילעלמ~לה~ורערההיאהצעירהמלךיסיןעןהכי

לאןאתונכל ,אישאלףוהמשיםאלפיםמ~ת~~רו ?.tאשרלמלחטה
נפונשכי ,זנהםוהעצומיםהרביםגבוריוימפנימפניואיטליהפנביח":ןג~

חצרפתיםוקיסר ,ז.נמשלתועריציתעלהעםנפשמרה·כי ד~~ Tי~עה
ונלאניהםביד mבקולמשמועאןנוrז~;כיםאשרלעבו{חרואנגליהולמכת
בארחוהנתחיחז:ברהכי ,סמלכתוננימעל~לרלהקלבוrז~יצ~אשר
ונע'~חהמלךזאת)בי,נםואף •מלכותםוכסא~ירםיאברואביויביתוהוא
דע;ת iJ?יאף~רים fלזרערלהיותבכסף ר~~אשרשווייץבנינברריאתנפיו
לארצם· ~ב'~~ארבנבורהערו·סאשרההםוהנבררים ,ולמחמהרב Rביום
חאתא~רח iעשג~ריב~ירי ~סילוגבורימ~ציניזכילאנשיאשרבעת

ריל S ~יפיבראשית •ותעצימותעזבכלתנופהמלחמתעליילהקריש
186e המלחמהושלהבתתזבערהחגדולהחרבםאתההםאיטליהטננישלפו

אניותבשתיג~ריבאלריירדמ~יילחדשובששי •ף Rתבכלהתלקהה
מחוףיםארחותויעבור ,איטליהמבחוריאישושבעיםאלף~םקיטרר
 ,ל~tזמ~רזר·עהניעמאיילחדשעשרובעשתי , ע;~~~מעצורכלמבליגענו~

פניךוישםהיבשהחילווכלחיאעלהמשם •רמוערביסיציליהחוףעי
אתללהוםה~תנרכיםהאנשיםכלאליןהתאספןישםהרר,ים,נפותאל

ארבעתכהתאסףמ~יילחרשעשרבארבעה •וארצםמם 1lבבימלהמית
להודיעבמכתביגםקולזנעביר.דגלו,תתחדבית Jזביל Qאישאופים

 p.pוהייתירואת~לאאיטליהמלךעמנואלוויקט~רכיץהארנ!םלכל
רת ..iוםלחרעצומותתלאותואחרי~עתה.להצירהבפיציליה(דיקr.כ~ט~ר)ו~חסה
רירךנ~ריב~לדינסע ,השביץפר~בהמלך~באותבולחמואשרכברות

p דוכירוו'וזע~לערמאפעלילןחאנשיעםלהשתערומיזילמערי~ל~~פיני
בממלגת .
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gבסמלחכ I ,שערלפניד~ןהתיצבפאיילחרשורשעיםונשבעהיציל,ה
ברעפההםהגנוריםז:ירעירמוכרנעלחמה, (tאיתלאנשיוויתן ,העיר

עדלעןור~יר .Qלהםהיוהעיראזרחינםהמלי,זכ~ל~כארתעלגנורםת
 ilהתאןששאןץן. •נ~ריב~לדיבידיהעירוב~יהיהאחדזתשעזתנךש.p.כי

והעצוטיםחדביסחילולאגשיויצוהמלך ל;ז.rצכואת 'שרל~צ~האיש·
העירבתוךאשרהנצורההמצודהרמאשהעידעלשתחכדוריrזלטםי;
~ביתס~ rQדכיעדלעיר,ץ i ~היסחדף ilאשדהמלחהמאביןחירםאשי

אשראנגליהאניותצבאושר •נציפוגליספסלהלטעיויהיוהעירנגתי
ואתגאדיבאלדיפניאתלבקשהתאמץ ,ההיאוחמרפונהמררםאתראה
Jנ~בסהעתעדתערהאלהקשהחרנםלהשיבל~נצ~הגענעראלנפי

;;מלךצבאט:ד'וז5נצ~כיהיתההרברןארחית ,יו~פפענשטילרשט~נד)(
אשרהארירים:כ~י.יפגםנרגלין ~אשרהמלחמהי,אנשלכלהשנירפ~נץ
לחרש(בשישגרזזינאלדיבידי~תנהוהיער~לעדמ~ eאתזעבולרפלך

ונפלוכשלווהעצוםחרבוחילוהואאשרל~נצ~כהגענעדאל • ) 1850ז~יי
צבאדI/יכלגםנמגרווכ ,~ן.ןוארש revמת?י iב~יב~לדי יr;hנ
עצה;:rאריליחיוגדאינאלדיהמשכילהגבורחרבפמניהשביר~ץ Ji&הסלך

כלרופפןהממלכה,בירתפ~לער~~לכדהאשרואחרי •לםלמחהוג,בויןח
יצאגאריבאלרי ם~·ו. ,כמלונחהתנודדההמלךוכסאום.לםכהמרסרית

בכלערכיז:ייןירדעיכללו iע.~רונ .1 ~גבירתפארתיעטרתהראץ,בכל
מלחמותלאישחשבוהומאדעןדמיונםנכונאשרוהאיטלקים •איירופאאפיס
ןכקשמשכיליונבנוריםכלדדבותכעפ-ריתןאדשכסוחרסאיןחילןגבור

אםנeיןננדרעהכיראההשניפראנץוהלמי •תןתחיהםכליכלרף 1:
זרגושבןתןיחשובירןבתנרתוהנעניםהגנשיםענדיואל,יתרצהלא

דרכוראשיתחוהיוצוארם~נlללעילהריםהרעהתאלהםלהיטיב
 18 ~ 1בשבתהמוךאביןתנואשרהטוניםקים Vהתא ם~~אללהשיב

ארמההםהחקיםתא ,ידירטהכאשר iכאחריוישביםתידוזדtדהבתע

לטובתר Wיומשפטיצדקז:י~יעליהםערדולהוסיף ם~~אללהשיבהמלך
יישםהעםש DJשגראיויועציורשייאתניו eפלעלח ttjנםהראץ,ב!.ם

אף ,לשםנלבטובתםרדורשיסהעםשלוםהח;?ציםישריםשריסתרתiיהם
וועיקרשואשרה}~בשיסכל jול~tוולחהואכימלכיתןבכלקילהעביר
אלהכלאך • ) 1860יוני(כ'הולאrןזתםלרכיהםלשרבידהלפרנרותקרש
איןכיt:'ניסוערההולךהעםולב Iהמועדזגעבירכנרכי ,ליהועילן,א

אךאםםלחמהעליולהקדיששואפיםטקנםעדולגמדרלםעיד,יחלחשב
ירעארשיג~ריכאדלי •מהלחהמאתלסאורבראשםב~יב~לדיצא~
סרזנישנועותששהקמץכי •לעורתם~תא r~Qדרלאנכיןאלתאז

 , ~ובעםינעלב~זיושיתערממקומןיצאנעספאלערמ~תאדלדו
ייאחר
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בירולהסגיר tt:פ~סקהגענעראלעל~כפו.א;ןז:ז~~ידימיםשלשהואחרי
 ,ויוציאהעירתאבירד!?רגבמעסינ~ןמ~והגיר iוהמיל~ס~,טכצראת

בראותההשתוממה;כלהאיירופא •יולי)(בכח'המלךחילאנשיאתסתיכה
השתוממהיותראך ,סיציליה'.ךג~י רח~~'עזריר ry~ז;כבאריבאלדיגבורתאת
 ,הופיעאשרכמעטכי •'מלחמותיו'ב~תרעשהאשרהנפלאותהנבורותעל
שרrיסגיררעגי~,עירשערילפניאיש)אלפיםחמשת(נערך jהקטילר Ijע.ם

מקוםבכל •אויגוסט)א II(בכ 'ניריבתיכהאשרהמצודהיאתהעיראתהעיר
יבכל ,מפניוייכוסיויפוציהמלךחילבחפזו~נהלו ,בורגלוכףדרכהאשר
ממשלתהקימו;:דעםיבני ,חמלךשריננרשו ,בואואתשמעיאשריסרינהעיר
כבדריםגאריבאלדיערנ~מבצחמשכילוכגבודעיניהמ,ראיתכפישעה
נמןהתנו;~-או~גוסט-חרש '~;~ ,באחדית .בפניועמדלאואישהאיחצי

 • •יד

בעירהופיעםעפטעמבערלחרשובחמישי ,ק~וענצ~בעירכבודי i ~'ו
תזרלהכלעלויריממוהולקראתוצהלוהארץכל •ס~לערנ~ב~רבת·ע:פ~לי

ימכל ,נדיללאירימ~להלחריתמעבדותאותםחגואללמלאךייחשביהי
.והמלךלה ryתו.דולערטהופניולראותעם Tרבבות~חרוע?ריםימכלהרעים
רבותתחבולותייעשח~לים '~ברפלילה,עשה ,עצההביאהשניפר~נץ

מצאלאכיער' ,ל~~נשארע~לויכלי hנ?להיחבללתהואךושונית,
באחרול::ז~גבמלכותיעירנעאפעלאת 'לעוובאםכיארחתררךלפניר

מתיךיצאסעפטעמבעריחרשובששה •בארצואשרהחוקיםהמבצרים
במבצרנו fמשוישפאתו,עידנאמנתרוחםאשרהחילאנשיעמהעיר

בתיךרוב~לדי ttגבאהמליכה,סעיררגליוJ;וק:ן 1 ז;:אשרכמעט •ג~עט~
גפיעלייושיביהייישיעהר~היבקילבתריעהפניי~דמיהעםיכלהעיר
לבלתילמשפטחשביאשראייריפא.סלכיחנחיליהיכבודיכסאקרתמרומי

גאדיבאלריעשהאשרכלאתלנבבמניתח,ראואיטליהבהליכותהתערב
ממשלתלבב 'אתלכטוותה Q ~לנדי iנאפאלעארקדבר,רבריולאבאיטליה
 ,תושיהעשןלארבריןאךאיטליה,ברבריצרפתהיאתתערבכיאנגליה

לילט.~ולאדבריואלשערלאודוסעלפ~למערםט~זהנאוריםהשרימכי
 iקשבת 1א!

דבג.וררתאתבראותםהאיטלקיםבלבות.דיזרוצץ iע ש~ר§. 123 •
ורעייווסיציליה,נעאפעלבממלתכג~ריבאדליעשהאשרהתשועיתואת

ישעפבל '\כ;ניר, ?-?3אשכלפידנפשפבתביהיהאיטליההתאחרות
לממלכתאיטליהארצותפלגיתאתל~~דרקהייוהגירנםמעינםוכלוחפצם
רבתכאשראי •סרדיניהטלךעמנואליויקט~רממשלתתתחאתח

רתבתכןתקותם,רטמתאליקרנ iהלוהרלכיםהםכיברת,נוננםשסתחם
וביןביכיהםלשטוהנצבהנשףוהרהננףאבואתבהביטםעצבתם
הפאטםפכי •יברכתיהברוהמלברןהשליטהפאפסטחי~_הלא ,תקותם

יא
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 jאלאע Sנאהקיפראליווכראשרהנמרציםהרבריסכלאלזpמדנlאבה b-א

 Iענריילטובתtפזבשלתןבהליכות ) l(רעפ~ומעתקוניםלעשותהשלישי

 Iצעריסינלאכיאדכיםנאפאלעאזלאהשיבאפן ן:-; i;נ tנאונןוברי.ב

רלקחתבנחלתולנעת;עדןאשרושליטר:גבר; ,&ןז.נשלתו~דרכיהאי
יכל •עולםימיכלו~לתדrפ~ןתדבותרכז I~לכותו~ארץרנלכף~ידא

קןל;ברמוםזגריז.כ~Iפמשלתו,ולחליכיתלחפאפסטהנצמדיםהקאטולים
 riaאכיהל 3l ~ל,ררעעזבנפשםהרמחיביםהאמוtב:'קטנילעתמסליצעקו

אןדנצרתדת~עליפשיטוןא-תבעשותםני ,בארץ~מלכתואתהקדוש
ןיתרחבירחרו~היושביהום.יפווכאשר •חדוהקרניבעפרויעוללופנורה
~שלתעללפרוקנפשםכלתהנםנכמפהכיקולםלהשפיעוחפדינותהערים

הררורחייבאורו.אדדאיטליר,אודחיכלע.םרלר,תאחרצוארםובועלחפאפס~
 ) 1(אולטר~מ~נט~נעהפאפסטקנאתהמקנאיםהקנאיםהוסיפרכן Iךהפ eנ

כאישיקומוכיהקאטוליםכלאתולעיררולהעיר~ר tPזעקתוהשמיע
ע.ז~ j:בצזךפתאשרהגחניםוסכרהפאפסט,ליזניןרעמודחבריםחאר

ללכתויועציושריןואתהשלישינאפאלעאןחקיסרת tאלהשביענפיהם
גם ,אגפיןוכלהשטןידתנרתזנפנית;ירהעליוולהיותהקדושלהאבלישותעה
ירםיתנואםנרמצותוקללות~ליתבפחדי..ושריוהקיסראתהחפידו

וממשלתוהפאפסטבממלכתלננועהנועזים~לוזעוזניבבפשותםר,חמאיםאל
כלאתויקראוותבלארז~ני Rבכלקרל!;'!עביררהפאפטסו~נבי •rזזזרי~ית

אנ;אחורולהשיברתםירראבכנסיתם י~~חאלישעלצאתהקאטולים
והרליסחעניים :זבשיחםועלאמןנתםעל~דנוסריאשרמים,המתקופירי

תועפותכסף~לן~גםמכיסזהביזילוע.םועשיריבחשת,אנוריתתינדבו
נז r:Iכאשרבריאאישוכר ,ומלחמה~לבביוםהקרושהאבירילת-מוך
ל~t?ייא '~ך~זבםארתלא.~רהיתנודרומלחמחמ~מרילכנםרמחככףחרבלאחיז
 •ולממשלתולוי~לעלבלהעולמיםעיר'ברימהכסאפעטרוסעלהיישבחדת

אשרחנרולהוהתשועההקאטוליםארצותבכלרתועורראשרהזהחגדור·ורנעש
הפ~פכטבלבתקןהבתנו Iבארץמשיםתקדם pלזד~?אלהושיעהקאטוליסאמרו
אזנויס.:כאטכוערל Iבוזנ~עלאהשאולוידרעחאליות~נהלאכיוסגניו

אליושלחאשרוהישריםהנרמציםחרבריםכלאל'משמועערןפיהקשח
 Iממשרתויריבי~םשלוםולעשותדרכיאתלעזובהשלישינאפאלעאזהקיופ

ממשלתואתולכונןז.ו~כתכלולתקןחדרריסכלוי-ןקירול~לישעורכי
סיררתבתףתתוהפאפסטכעיניהנקלהחי rn •ז:ימדטלבלחזקיסעמוריםלע

הוסיףכיובוז,בנאוחארצחחטובותזניעצןתיןולחשלויחקירסלדרבי
המרחמהמנןעד ~רעזגלעצתבזqםעולננראתנןלהכעיפר~ימד iJל '''ע

~.קאן~רמצרתפזכרחםאשרהצרתפיחנענעראלל~מ~יסיעתאיהקרם
כיכתקותו ,ישוניםרכיםמעביםהמ~ףםחליוצבאותלעלסחחס~~יי

שם
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,... 

W ר:בקבצרפת,הרעפןבליקצבאשרהיחאשרחזחהזךםללחגנייםm 
ישיעיןגוזומועזז.!גדו'ייהיוברימחהצונאיםהצרפתיםצבאנלבותגנזרח

חאםינרםנאפאלעאןחפאפסטיבו;tלקאשרהחיאבעתני •ח'ו~פסט
l ברוהזכזג~בנהציבובאפאלעאןפנימגמתכייועצרווחכמיחפאפםטכבי

ל'מהפאפםטעל~שמרלש~םגםאךרוטחאתלשמיררקארהיתח
הידלאהחיאובעת •לו~rיןחאשרחדרך jסעל rQ,?לראצעדיוכיחיב
כאיטליהאשדהמהפכהאלידיפלתתאם :דרכיםשנירק ' 1נאפאלעאלנפי
ץק.שיםיגאריבאלדיכיהדבר~זtוrפואואזרפמיע,זבבלי~רחהץ iור

איטלין;בממוכתהבירחלעירירומםרומהעירואתנרימחהפאפטסלממשלת
יחציבפוריואישבריתובעלעמנואלויקט~ר jלידית;אוהחדשה,

י~שנכ~איטליהבארץדלזפממשלתריחווהעבירהמהפכהוומיצרגגביוות
P הרעיe עילבןj• יםיהשובהקרשריפלריחמעצרריהילאאםכי

תהrיאזחפשית,בממשלחחפצםוכלישעפנלאשר(יעוו~וןצי~נערען)
בכורעופבויקממשותןיכיברבהעויובה'עלבריחוובעליrב~ציבייד

ריהמותרעפונליקווכמשלתובקשתם,בחרבםלכדואשרהמקומות
מצרתפאותח:'שניתכחוזנאמציבכואשרנאפאלעאןוהקירסחיא
בדךרבאפאלעאןבחר iכעל •ארחיהנוז:זיסעזרורביםפםשלתוארץ

חאחפאפסrפממשלת~תאל,ויעעמנואלוויטקרזיידיאתפ.r:ירחשניה
רק ,ממלכתו~ר.ץיהסרדיבנבולאלאותן דr~~ד~רומהרaיביתרסבית
בבראשונההפאפסטפ~שלתתתחותשארנהידויניחובנותיהרימהפעיר

נץפ.אלעאז א,~גם •הפאפסטאייבי~ל~הזיח~'ס;לבלאיתןישמדיצרתפוגדידי
הננירות~כtקתתאלקחתבעאפעלבשרעיגנרדיובחיללבואירואת'

ובכלVום tר 'p ~~חש\ניסארתיפונהרבכואשרגאריבארדיזניר(דיקט~טןר)
 •-ךלמשלטיזרעזהכפלי~שפטיהפאפםט"אתיקחארשהמדינות

להוציא רז::?.זאשרעמנואלוויטקראאלנאפאלעאן~תאהיעוצהעצה'הזאת
תתחמחנותשזוישלחר Vעםפrפעסבחרשיפיבראשיתכי •לא'ןואותח

 ,ד~אפסטזנמשרתאדץנבןלאלי~לדיני PופאנטידגדוליםהשדיפלEנ,ית
 ,עז~ר~ Qאזדחי.,תוופזוהכהבים,ארסתעלדנלםגףהציגוארשוכובrפע

D דבותעדיםועידא~רביזזן ,י.נ-יג~לייא~ e ויואשהאפפסט,אדוניהםבי
 ,רעגיררנג)(פר~רויז~ישעשעהממשלתעליהםויקי~ו ,ארץ aאילטיהגן:(

לדו.שיעלא iענזב.~וייטןארהלמךפניאתלrילרתטI~יזלעירצידיה/כ"tןושרח
צנ-אשר •ש~לתtבאתלעשותהלםהבטיחיחרארפעתם,ולהצילםלחם
ראפ.פםפממלשתואליאראמיםיעחגענעדאלאלרבדורשחףIדיניהחיל

ארוזונלבםאשדאת;דגידרום;אזרחילכלרשירןלתתמתאם~;דויש
~ץאז ,ריקםהצבא JJדרבדישב~אשדואחרי ,הממשלחהליכית

פדינrדווביתדקי~לריניןדגענערא' , Tאוטבריעזבנבולפ~נטייג.ענרעאל
פחאפסםב
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 Iביועזהמלמחההתלקחהםעפטעבסערלחרשעשרובשנמח ,הפפאטם

 • ~דר ~ד ,פלעטס ~קעיראצלעמנואלוויקטארסיליןוב Iהפאפסטחיל
לאחרינהאך ,ארצחכמיס~נרורביםורסיסכנבוריסלחסוהמערכותשתי
וחילמלחתמס,סאנשיעצימים Yרביסבהיותםעמנואלוויקטארtויל '~בוי

דרכיסבשבעהויניסונפיצוושאריתםשדחדסימיעלחלליםנפלוחפאפטס
חרבמניסתנסהפאפסטצבאשרולאמאריסיעהמנצחים,בידינשבו ·אר

• , (" -T 

ביוסעיראך •לשללנפשולוותהי~נק~נ~לעיר~מלטמעטזקה.ייעם
היסrוילצבאושר ,היבשהמ.ע.בר~צורהעירעלקיאלדינים /oחשני
תפחהכיעדמבצריהאתייחרוסהיסמעברעליהצרסרריניחלמלךאשר
ב~ביההמצבאנשייכלל~מ~ריסיענפלואן ,ה~ריםלפנישעריהאת
העירבתורעמנואלר,ופיע!וןיקטארמעטיםימיםיאחריהסררינים,נידי

יקננןיורעיןפיאשרהחיל~נירול~פ.~ריסיע •עליהממשלתורוחוישפוך
 ,כמוחומלחמותואישברנלירקלבהיותוהצרתפי/ואחילעס JIבשם
ויושבנמועדובודדשניסמחשעודשםויחיצרתפהננ~בלחפשי~לח
ששיםלןנמלאוכטרם 1865שתנסעפזפעםבערלחרשעשררבשניםתסר,
 •הארץכלבדרך,הלךשנח

בסבךונאחויםיכעיםהרבדיםכלחיווסיציליהכנעאפעל §. 124 •
להופיעעמנואלןויקטזזרפניאת~קשר iכועלושונים,רכיםסכסןכים
 ) 1860 (נ~וועמכערלחרשובשכיעי ,המעקשיםכלר Wולכעליהםבכבירי

בתרועהפניהםק.דמוהעםוכלנעאפעלבשעריוגtזריב~לדיהואהופיע
ובגירות~רת Qאתכאריבאלדיהתנצלהרי'אבעיר .וישועהרנהדבקול

ינזכ'הכבידארתותכמיכפירוינער ,ק~eפרער~~יאלוישכיילךסעליו,
לאכיארחיפ,מלכיסיעודעמנואלוויקטזזרהמלךלונתואשרי~ר 1ו Qח

אתהוההצדיקהגכורהשריךוכדילהוכבידוע~דמלכים.ןםלןתמאהבת
ולהאירראץענוילהושיע~ז;כאנתדחצדקאתמאהתבואםכיםנגו,נפשו
יבכללאר, ?Sיחדורסותפהיאהזהיבדברונענה,~נש_עםעלהדרוראור

ככללברכהכבודיש.ם ,אליןב!.רוךאיזוחמורלליםהמשכיליםהגבורים
~ I ~!ןוייהמלך •דיריפלדיולתחלחוזדרויתבל,ארץ יP בםעענמואלט~ר

וכבודבאהבהקבלי,ךןתםעפלגותוכל~לערמ~, eלעירמנעאפעליצא
 •רעצעמבער)לחרש(נשנימלכים

הלזכחהםrזלחהעמנואלוויקטארמעלבאדינאלדי::ז~רדאחרי §. 125 •
~לחצינ~וועבסערלחרשועשריםבשבעה •מברגלחח~זביתרלהתחולי
ארשיסorו ,עמנואלוריקט~רחילמפניאחורלהסיבהשנינץ tcפרצכאות
חילןבאשיושאריתרפ~נץהמלך~סרגהבצורה,ק~פן~עריביכרה
פרבCtץביריעודבשאראשדהחזהאווןזהבמצרעל • ~טע ~בבמבצר
בםםלחכבורבאוביתלםכיבביכוובכירובוביידיירותליאיםהיו ,תשבי

נעאפעל
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גים ה~~~'רסדנייה,לסךבידירהאנםל e ~ואס I-וסיציליהנעאפעל
יייםתונבירה rעזויתאזרהזההצעירהלמךהתאוששכועל •י?ס 1ייאכד
הצעירההמלכהרעיתוגחרהעודויותר ,הזהרבזכזרצבעדלהגוכארי

שלשה,מייתר •ההיארהעבעתותעצימותעזמבאייערויםרמ,האומלהל
והקיסר' ,רסדיניהנכורי;פניגמביונביבעביהמלךרחויצבחדשיס

לסלךידגבותזאינניכיאיירופאמ;כילעינילהתראיתחפץאשרנ~פאלעאו
 ,כטוריוהיושבמלאכואתאליוקרא ,איטליהשליטילפנירינדסרדיניה
רסדיביהמלךדרכיישרילאכיזאדת ,אייריפאמכלי'.ר~יכןעשונאשר

פרדיביהמאבייתהחוףאתלשמורטירהעניל~םארירי m 1שנםכעיניו,
;מבצרנשקרכלינפשא~ל'היםדרדלהביאידיםפר~בץחלמלךולתת

כי ,נבררתיוב.~לגההיום:קשההמ,י~ת Rה ry:זז;ילאחרנרהאך •ג~עטtז
גדיל~ף,ו~נרראיםחליים ,הבצרריםחי;ואנשיפזני ;~או~רכתהלחם ל!~

 ,צבאיסילביונמצאוקשר·~ךיםבבגרנם ,המבצרבתוךייוםמיום,~רצו
שאריתונפשותנפשול~לטלפנייאחרתדרךהשביפר~בץמצאלאואז

אתולהפגירעמנואלוויקט~רלפביהעירשערילפתיחאםכיאנשיו
אתעזב 186tשבתפעברוארלחרשעשרשלשהוביום •כידיהמבצר

יתמלחילושריופליטתורעיתיהיארייךצרפתיתבאניהוירך,אעטאג
אשרהרביםאוהבייבעזרתכיו Rנך ,שניםעשרשםשכיורוחמלע'ירסידי

ותקיתןנכזבהתוחלתואך ,מיכותוכסאאללשינלויצלחננעאפעל
ה'נכבשואזמעםינ~,מצודתאתגםלכרעמניאלר ttוויקטכי ,באהלא
 ף~~פעברו~רלחרשייםעשר~בשטבח ,;פניןוסיציליהנעאפעלארץכל
ו?לםהבירהטוריךבעירמלכותיכסאלפביאיטליהסדינותכלמלאכיאת

תרו·עתלוחריע~וביליבשמחיתמלרכהתנרריתכיריהןמלכותהידע'יינתנו
עמנואלי·~~קטארהיהןדל,אהומאז , l/לעולםאיטליהמלך«יחי :ויקראוםלך
 •הימיםכלאחריולכבייגםהמליכהושמפט ,אילטיהכ'עלימלך

לאחישה ,איטליהבארץחישהזמחהכגכיהנה §. 126 •
מחאותהאשההנפלנותאיטליהמדינרתכל :לעתיםנינהיודיעכלשעריה
כשבטכהוהרוייםזריםורוזניםארחיםמלכיםםמשויתתתחונתונות

בשבטבהןיעצורזiם 1lבכימקרבצדיקומלךאחתלממלכההתרכדן ,ברזל
בתעהאסיןולאראהלא~ניטו,למרחוקעיניואשרבאפא'עאזהקיסרגםישרר.
בכחתמאמנם •הזהחנדולכדבריחיהכילארריציריךשלוםהוציאאשר
ןויטקראך~יןישעבבבורת "הפ~;יטיקבהליכותדר,זיבחידעתוררק~וואיבב

המשכילים י~~ותבבובותמולדתו,ארץבעדב~יב~לדינפשבסרףועמנואל
אילטיהפונותדנך,אחדיכיתאהזהנפלאההחדשהונחיתהבאחכעם

 Iרעפובליקממשלתאחריהשואפיםבים 1Jדח~רייומ~~יבייגם , " Mאל~למכח

חהכלםוכרמסדיתאתלtו~קכיאפם •איטליהלחתאחדי~'ה U::דןהועילהםנם
רוח,שהטיתהיח)(ייע'
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בע~בללביתולהטיתתנרכהאתמשליםלש~ם ,ימיט~לכלהזאתחהדשה
ללמכיעלרייגנםן~ .הממשלה,בהל;כות Mאל.ר~ההשונותהפלןנת
תרצאותי,ועלהזאתהחלשההמלסכהל,עס~דל~ה ?Zנl~ו iהמביטיםאיירןפא
סעםםהכאכניעידהייכאלהרביתוערדאלהכליצר"כיסיםוייכות

~כ~דרמהמלחמותנםעודיככד ם~~ Qוככד ,~~ןשהא~טליה 'לוכך
הותאהחדהשהממלכהאתלכונולברמזמיתאתהקימועדוססאשר
גגם tpהמדינה,כחכתממזמהכלר 1 ~~לאממניאשרק~ווא~ראילם
לליטקןהמלרמררןההםננףאכניאתב;!נ~הלמישורההםהסעקשיםאת

התעראלחרכםהאיטלקיוםתאישיכלאםלbאבי.יראותהטיבהוא •עמנואל
 .לתהילבעכוראחדיתזןJ;יםבאיטליה.ושלים jארממניתחתהילאאם

לעיניולהוכיחהחדשה,ממלכתוסדינרתבכלסדדיםלעשלרגהסרןיד"
גופונללדהנדול-?זכ~זרוהתכלננהאשרהזאתהממלכהכיאייריפאמלכי
ייסלרתויעדדלחותעצוסותעזרקהסיספניעלכקצףאיננהאתח
ייכעסהקיץ,כלחוםסדסתישהזתאהחדשההממלכהתחלוףאז ,רבים
יכרדייקיע~ם ?Lתופיעברנעאשרדח,שסלאש iכחזייכ Wז;\סרראיהכי

חוכנותירימהיעירווענעדיגממלכתל~ד :Zכטרםכיאז.םהו •לנצחtי~לם
ההתםניפםגזראכניאיטליה,מליתכבעטרת(זראכנישתיעודתחרסנה
 ,ההיאהיקרהכעטרההמפץאכנימירתרך,כהירתיפתעוב;ןרי
חקיכי •ההןהיקרותהאכניםתאולקתחידלשליתהעתכאהלאעוד

לג~ץק~יוא~דכידtכ~ץכלילהיית ר#~לJז:;אשרעל~םוכנ~~לע~ו
רי ,עזןבןתביציםכאפוףאיטליהארצותכלאתולאפוףו;סניםסלכים

בשלבהילתן Iתאתנןירוחנבויותולמציבי?~~תיבעדלעצורלכועל
נאמנהלהםהנטית Iרפופיהימלךועםטרייךרופיהקיפרינחכרת 1860
ממנוירוימשוך Iמלחמהרתבווענעדיגעלאיטליהמךליניףאם

איטלמךלידקצרה~צרהלאצרתפעזתרוכלישלןמו,רכיתלייזכור
זכדכבמרפסעםטריייוכילוגבררימאדהבצורהוועבעדיגתאללכוד

Nנרחללותרכותמחימותאשרבעתנםיחס Iכחרבותיהםעליהשככים'
לכעןכנפשוהרהיבולאקאןיא~רמאדידעזתאכל •פנימהבאיטליה

רגיעהלארומהעללרתונפלגם •ווענעדיגכשעדיאיייתנערטםייךתא
 ' ..ל~יאויבצרלכליתכןלכל ~ן~כדרמההצרבאיםצרתפצכאותכי ,העת

הצותפעלייקדישואליההרסויניםיהרסןזתאככל.ואםריחסרעשבי
פפו:ו.לרתאצבאותייכלתאלשללח lנפאאלעאך, jQ ~אזהלא ,למתסה

כיזתאםגראף •מלחמהכצרתפיםלהתנריתעזים ,Uיררסיניח~לי nאל
לעשוכככןתיהםישתעריח~ריםאחדובאישהקאטיליםכלייגתשעי

אשרדפואטםפבסאתאוגסרהשןאתפההיאנםזנלכתינרחצהכהל
בארכיםיעדוהאלה-דהרכיס :.םpדי P~ירביהס,השםסלההלםיהבלו

ברזו
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 ,'מלחמהדימהעילרועבעדיבעללסקדישק~ריא~ר~ץלאכיבה Qבהיר
~יכימאדידעוהפ~ליטיקרגלישרשיעלומתחקיםדעתירדעי ...וכי

ו;!דררלאעיביהםאשרסודוואבשי~ציבי Pאך •למוערו;!זוורעודהצדק
יעביראשרעלגדילקצףעלין~צפוהם ,רא~ר.כק~רהמדיבהחכמתתרי ?lכ

הברזואתריפיתו- ,למלחמה םי~~~האיטלקיםכלאשרכזאתיצוויעתעד jהמ
גם •מלחמהכסערתררמהועלעדיגוועבעלולעלותאתםירמלתתהעס

חראכיחזה,בדבריקאבים.חרעפובלרח;ריומ~ציביארחינטהבארינאלדי
 jסםשלתאשרנמדינותבעצרחייוימיר~י ,מנעוריומלחמהאישחיה

המלוכהלמשפטימנגדהלךהימיםכל'תמידוכמעטרעפונליקית,ממשלה
אפה tVורוחוהחזיינותבע.ולמלבןגןת j 'כלעסיקן jןבד ,קגבלההכלתי

h קדתקרנהלאמולדתן,,ארץואהנתהררוררוחמירjהליכותעל:ךז:יז
~;נrזגנעצלתיםחהולךק~ווא~רעלמארויזעף ,התנלרדרכיהפ~ליטיק
לעלותםעשהיויחישימחררלא ,נידראשרהמשר;ןאפניאתנכנדות
הופיע 1861שנתאפריללחרשונעשרים •·ו~~מהווענעדי~עלבס;רה
~ז;ויר~אשרעלקשותאתםוזרנרטוריונעירהפ~רל~מענטשריבמושנ
סירי~r.וז:כיכנור~צליאשרועלרבנעמל ף~~אשרהנלנותז.רילאדדת
ולהיותנשק'כלילחגורחעםאתות i;ל.נםrו~יץבם ,מלחמתווחנרי

בניריםרררביערומםינלשווק~ווא~ראך •ומלחמהקינליוםנב:פיערוכים
ג~רינ~לדישבוהשקטונשלוםלבבו,אללנואתוהשינחתמואתrזשדן
יינילחרש(בששימעטיםימים.מקץכנתחלהשםויתנודדקאפרערא~יאל

ימניני·~וכויודעיכללוויספדו ,הארץכלנדרךק~ווא~רהלן ) 1861
כמוהןקםלאאשרהמריבהבחכתממrי:פםכחםהיההואכי •עדכוחין

עצורהכאשהיתהמולדתוראץאיטליהואהנת ,ריסעלייוהק~רדינאלמימי
תכליתשנאוהןאשרהק~טוליםהכהניםגם •נשימתואחריתערנלננו'

רבאת ,העדינהבפשו~רתבאתמותוארחי~חדולא ,בחייושנאה
אישהרבהלאמעולם •אדםבנילכלוהנאמנההטהורהואהנתוטינו
פיטטרכישעל~,י,אחדיססגכיסכי ,כמוהומולדתולארץלהיטיב~רי~י
ןתםנוססותכנלערוכותארידותממלכותכנרמצאוכמוהםפעליםכ~ייעוד

' t עi ).~ישיעיתולפעי'חדשהממלכהולהולידלחילל::ישכילהיאאך , לנ
נתסרות~נזיומניטציפהפלא,יועץהיההיא •מאדנפלאבארחב.קרנה

מנליהישרההמרטהאלתמידקלעןניבתרו:י~יהעתיד,בחיקהנסתרים
נחכמהמעשהורכל ,ולוכךאלחיםאתנאבמהרוחו ,השערהכומואהחטיא

t ,ובאמונהנאתמנתבןנה• 
לראשתתחיוריק~ז~ליהכ~ר~ז~ייםק~יוא~רמותאחרי §. 127 •
ינמותדרכוראשיתr.רהי •דרכוארחיתבכירגלואחזה~כאשרוהסנניס

--: \ T z -

שרב'מתאוובריונ",יכיבביאחל1הטותהיאםגחפאספטאלדבר
T 

"לשםםה
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 Iנםוכסניווהיאהדת,בהליכותרקושילטרבולהיות:דיAי~ית-המשמלה
 Iושרים,מלךמשאומכלמסמכלחפשיםיהירוהטקניםהגרוליםהכהניםכל
הזההכסופניאתנסאך •כבראשונהעמםחדשיהיוכבודםכר'נ~

שנרנ'םקמץ •גוואחרירבריולף l ~ Wעזהווכמהאףבנערתהפאפסטהשיב
אתולהקיםלעשותירו~צרהכי .בראותו~~ןתואתריק~ז~ליעזביסים

לחדש(בארבעהככורוכסא'אתיינחללה l! ~ד::ר~ט~צייהושלבבו,זזכמית
ישריםסדריםולעשותחשובותהמרינותאתלחברעליו ~~.היא ) 18 (' 2מ~רץ

רמיובנותיהרומהואתעטםרייךקיסרמידןוענעריגאת mלקנם ,בתוכו'
חברואםכיבכחיל~בחיללאאדאיםליה,סזנלתכאלולמפןחהפאפסט-'
 ,תקוהדוחאיטליר, ~~~קתדל.כאת?,לאהזההרבר • ר~'ובמשפטידתע'

 ,ובסלחמהבחרבלאודהזההנרולה~פעלאתלהיציאזאפןהםאך
לגדודבר~צאכפיםבפעליוקשפתים;בלכרלא ,כיסארידעהנפשםכי

רתנ~כלאתנםאםכילררמהעריגוועברקולאהפועל,אלכזה
תאיטלקישפתהמרברותtזררי~ליםבר l!מארשוהנפותהדרוסיתטיר~ל'
תממשלתתחאיטליהממרכתאלולוכברןובקשתםבחרבםללכוד ~רו;ז!נ':גז::·

תלעלייסעדראשרהעםהמוןסערתאתהסמלשהכראות •עמנואלןויקט~ר
ללכמלפניהמלכותרכרהוציאה ,סלחמהבמערתורומחייענעדיגעל

זעבנפשיאיש~רהיבלאנם ,ידיעתחבליכ~פpותלדתנאסףעודיעיזו
ראשקטנהאונרולהולעשרתבידס PכשכליולתתנרבותIכי,לאסוף
תאיענורואשרכארץ,מהומית "רלעירהשליםאתלהפריעככחה

 •חירבתגרתיענשענשהזאתחמצוה'
, • 12n .§ אשרכלאתתךש!נ:~לרי~ג~ריבברוח~צרולאאלה ··ל~אך

ובחרבאיתחללכורדימהאלפניריישםאיטליה,לטובתלעשותבכחו
לקמחרהוהנה •החדשהאיטליהבממלתכירההכלעירולרוממההקשה-

 ,פאלערסאאלהעליונהמאיטליהפעמיןאתהזההנפלאהאישהריס \
ויאשימהונאפאלעאז-הקיםרעלקשותו:רברהעםבאזניסרברותיונשא ם~;
באיטליההבירהעירלהיותדומהתשיבלבלבדךרלשטבהנצבהיאכי

וברגליאושהנלבותr.דילאללהתספחהעםיוחאת~עיונ~עולם,כניסי
העריםבכלעשהוכו~זה,תפארתויכנודארצםלטובתדנלותזיתוללחום
הנאסניםהביוא •אישאלפיםכארבעתאלין 'רתאםפאשרערנ.!נראשד
נםתצלח,לאהיאכיבה,הולךהואאשרמהררךלשובזכןהעידן
לכאלשעהלאהואאךררכו,לעזובrיירר:;:דזעמניאלרריקtפ~דהלמך

הלראשובובנו-תיהרוסה-אתללכודירןלותושיעכיו-Pנ~האלה,הירבים
סטואויכלחרשוארבעובעשרים •לארחינההאיטלקיתוטיר~לורענעריביתא

יבילר~קי-אך •ק~ל~כריעןבחוףז.כעליט~אצלחילןאנשי~םהגיע 1862 \
ןלרמיצתק.ץלש~םר~ l;\ ~ fרעמנואלירי"~ראחמלךכל~ q~וי'י~מ~רז.כ~רא

בפעם
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תאקי~לדיניtזשרrולשאויגוטסחלושושמכהרבעשרים •תחאבפםע
e tישתיג~ריכאלדי,חיללרקאתגדרלהסחנהנראש,לישר~לל~פיציכז

גאירבאלרי •לםו:ימהבמערכותויתיצבןר~מ~נטע e~סאצל~פגשוהמחנות
אוחירחזאתבכלאךהמלך,ח.ילעלכשקםבכליירר~לבללאבשירזיח
הםנםד~ 1ני~מלךחילבעיכילמחמהאותהיתחוזאתעופרת,כדירמהם
הגפיעברינםחלל~ם,נפלןבאלךי.נארימאנשיאחדיםוז.וגת,!{ציםזקים
בסרתסחילןמאנשירניםנפראז •מאראנ~שפצעויפצעהועוופתכדיר

באנית •בראשםובאריבאלדיהמלךח.ילבידיד~שבוושאריתםחרכ,
 ,פ~ריגנ~נזtמנצראלכןואחדי ,ספעצי~חוףאלכאדיבאל,יהונאקיטור
לכלנתוחתונתביוםהמלךסלחאשרערמלחמהשבויבתרישנושם

רפעד~~קל~יוישנלפרשיהואנם.ואויצאהמלוכה,משפטיאלהחוטאים
זאח~iלי~ערכיםבסכארניםהתחפךרביסימיס •?תד Q ץ?יIJQלהתרפאות

~~lייבחסרתמאווינ~רלבהאלהתעצכה~להאיירופאכי ד?וtערלר
 •לאיתניייש;גקזורממנןלנחותהרופאיסצליחר fiכידזן,נשרהאשר
יראוניע,דבEכעםההיאתולחתםבכזכהכיאזראואיטליהמגניאך

בא~rפליהונ,ירהלעירריםה ...תאל~םבידםספצםיצלחאשרער'הימים
 •קרםיםי-בכ

חפIאטםיבאתלהשיכ iעבכלג:וו:ירנאפאלעאןןהקיפר §. 129 •
ורחשעשריבחמשה ; ,גול 9~שארעמלואךעמנואל,יויקט~ראל

פיעל(פערטר~ב)ר~~רב~פירתואיטליהצרתפכאה 1864םעפטעמנער
ןתדחיההבירהיםעירנמכידהובויייואתיפיראיטליה:מלךהאלההאפביס
קירסייציאכשיסשתיב~שן •ממלתכןלבירתפל~רעבץעיראתיירומם

חימיםוכ~שןוכברחיה,רימהסעירצבאיאנשיאתמעטמעטהצרתפים

 1J?זזבהםפrו·ארש "~דrאנשילאפוףהפ~פםטממשלתידל~לתהיחהם
לוtעס-אכישיעדזלבלחEכאפטסכביראתולשמירפביבוגנולהרומהעל
י;כלוכיעריעצ;םרב~הילאחהםחילאבשימסרפכיאפסתחלה,בי

בעירההואהפשריברבז:ז~םעויחי •למחמהאיטליהבממלכת ~;~~תהל
כ~כעה.בירה,עירעוד·מהיות:יה 9מ~היאכילאזרחיהובזננרעטוריז
המלך?בודמשכוע.םהדרהכלסמבהכצאתכיבעיניהם,טארהרבר
העירארפתיגם •כפסםמוצא "ר:~ישרתעם~עיו~חרב ,מלכותןושרי

ה 9היראםכיב~רםסהוה,רן,בראדרתמאדוירגורפביםיעמווקציניה

 \~אותלהבינפשם,אכתבכלבה~רחואזהממלכהלנירתרומהעיר
גקרתתהיהכירענץ ttופעירחבשבהבמהאךחוה,הגרילהכבוד

ר~ט~יצהבסו;:זשכיל:יל~ ?יבתיהתחיה:ךללה 1ט(ריועירהממלכה
 וt.כילעיניהםלוערןך,להרכיחוטוביסבדבריםהעםרכשתאתלהשביח
הצרתפיםקירסלעיי ~.דסאשר Pיזאתעושההואהעיר- ~~הזנלך·tנשנאת

פיר
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רהמ~סי~ינתקצרלאהמלךויר ,ההיאנעתהפ~ליטיקמפשטיפי
 Iאךכיטרריןאזר;ךיע;לככולנגברהסנו;~הזt:כיל Iהזאתררועהברע

אתבזqמעורקכועשהלאהוא iאתלרבתם, ;?י:rבהאזרחיםשקטובחו
 ,ןבשקםנכ;ילהפחירםהחילאבשיאתבהםב~זעלח רז::~ההמון Nתלו

 'עזהומלחפההםנםבשקםכליעליהםוישימונאשהעםחתס ה~~~יאז, .
נ Pכער(מכאירצופיםלילרתשלשההמלוחיליכיוכיביהםהתלקחה

 Iחזהלרכר •המלךמחילגםהעםמנניבפלררכיםוחלליםסעפטעמכער)

ל~רעהנענער~ליריאתוי~לא ,מפקורתוהסגןאתהמלונריסראףרחה
רכרר::זטיףוחנענעראל Iחמוסרהסגותחתאחרסנןם~רמ~ר~~;כחור

טובחלחם~~וםכיהמלונשםויבטיחםהעיראזרחילבעלבחומים
לפהירוישיטןלמנותחםשכ~ןהאזרחיםאליהם,הגיעהאשרירועהתתח
כהררתמהעירלצאת;מ;ך~ראכיזהיי •מארנשערהנפשםכי'אף

מהימותהפעםעורויעורריבריחםימשלו;אפןהעם,לעינימלכים
ואחרין ) 1865פעכרו~רלחרש(כשלישיהעירתמווכ~תר,ויצאחדשית

 ·הופיעשמחהורתועתמלו,וכהדרתויועציורשיווכלח~ררורשיביתיבניכל
בממלכתמלךומקרש-הכירהלעירהיתהוהלאהמאזאושפל~רענ'זבשערי
 •החדשהה l!איטי

אשרהר,רא ר~~ז.:זעל Jטרריאזרחיהתקצפוכאשרוהבה §. 130 •
הפשרעלהפ~פטסממשלתנםדת,קצפהכן ,איטליהוכיןצרפת rבנהיה
 •לרעתהונםידיעתהונמליהיאגםפיהאתשאולמכלינעשהאשרההיא

לקר'אזנהתטהרלאלכהתשיםלאהפ~פסrפםמ~לfוכינללע~ניולהרכיח
הנאורהההשכלהבכ_חאשרהמלכיםולמשפטיההשכלהולהליכותהזמורוח

ספריםהעמיםלכלגרויססרפיס ) 186ltIדעצעמנער(ככ'בהפ~פסט,שלחדרכם
כ'אתאחדלאחדופסרמנהובהס ,וםיל~ב~סענציקל~ק~כשמותהנודעים
לזום fז:ז~ברוח~ם f.המשכיליםרעדלפיהניאואשרהרעות'והמגרעות

איירופאלזנכיתאנםהפ~ליטיק,בארחותלכנםכחכמתהמרינהןאנשי
הירקיםהרבריםכלועלקשות,רבדההשכ;הק j ~לנגההחולכיםורוזניח

 •נ~ג~ל,םשקןציםהשליךהזההאחרווהרווחכמיהוצי~ראשרוהנשגבים
.זי,וי Q ' "וקללות~לות :השחתנשקכליסזiלאבאר~רןעוך-ו~חהואכי

מפנ"וירגזו.~r:יזנדהארצותגוייוכ;גריםמלכיכלכי jי ?l ~:בוחימים,ר~מים
יפצותמלכותועלוישאולרנליוןיrכ:פ~ועמוכאוצראשרהחםבשקכלי

עלכילדעתז Jחפלאגם~רעלאוחיאהראשונים,םכניסישתפין
ישחיתןולא ~ער~.ולאמעליהםנ~םר 9כנר ,~ךח ך~~כנרחחםנשקכלי
ותעצומותעזלתתתתרוחנה •ותבלארץרחביככ;ארם 1ןולגויעוד

ערדפחקאיירופא,~י !3כ;עלכבורויראתורהפילרי~ית Pז:זלממשלתו
 ,~רעו1כיזככלועויםהכהבממשלתרי,עד ?tעליט;חבהעמיםעיניאת

וידען
יז'
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ממושהאלידםיתבראםפביחם~ח jרעהכיאיירר!נאיושכיכלוירעו
השואתפ ,ההשכלה Iאודהמוררת,חיים,דרכיכלאתהנועלתכזאת
לחכריעופסצהישעהוכל ,כ~יג;םכימי~ררהאשרחבצחתוהחש.כחהוילה

הפאפפםהוכיחכאשריהבה •-רנ'יההדרםתחתומליאהר.rו.כואת
אזהרבי;'כו'ארץ,מלכיארחותאללכוישי~-לאחואכיכליעיבי
הגוריםכספריוהפאפסטמשפטיאללכסשיימולאהםגסכיהארץמלני
באזכיההםהפסריםרכריאתז.?קרדאהנהביםאת ~אי~ז.rאשרוזולתחהם,

אדע .רכיםרכריםעלויתיעצוסו,שריהסאזהסתיקיעירהעם,ככי
לחםלקחתהעםיריאת:ל.תrיירחםהלא ,הפאפסטכעיביהםכקוצים
והפקידיםהשופטים,פיעל·רקקדושיחםוסדריהכהניםכרכתכלינשים
והבזירותהנזיריםכתי fילתותאתלסגור· ,(ציייילעחע)יעירעירככלארש

 ,חמריכחארתאלהכזוביםנכסיאתזלהסבקל~םטער)יער(אייפהעבןבכ
 ~כאלהרכיתזעורהוחוטאים,פושעיםמרrד~נתמשטפאתלכשלגם

 ,ר.פ,~פספעםשלוםלשעותעסנואלוויקטאררת,אמץזאתבוככיטאנם
השלישינאפאלעאזובםוכזוביו,סנביוומאתמאתורצדולהפיקעזנכ'וויתחיר

ךאאיטויה,סלךסעלהפאפטםחrמלחישכנפשויגיהעכסלחשךלא
 א""הויןע,~נערר. Pרבעהיפניו ~ס' )אשרוהאתטהשלוםיברי ;~על

 • ) n08 P088umus (אשמעולא~הוא :הוא

 Jרr reבהפשרירגבירפ.~פסטסאמיורכיס.ימים §. 131 •

וכביל~עלר,לבצח.~צאו;אהיאשתפים.יבגראך , 1854משבתיאימליה
יקהרסכיברארחןונפחזבבהלומההמלחמה,סגן'מער~דעארחיהבטיח .

יצואפעמומעטהנהבים,אסיrמהצרפתיםאתלהפיע לי.rז.rבאפאלעאז
אחררבומהחוכםאחדבשארלא 1166דעצעמכערכיאיכיערהחי'אנשי
ז:נםהלריתהלחהרפ.~פסr:כממשלת •שבהעשרהשכעעליהצכאואשר
תארר"חיכהמעלהמעלהעלתה ,איטויה-רממלכתרעזרכ,ג?צורנאיןטמה

וצתפכיןארשהפרשפילע •וועבעציהאתנםאליהבספחחגבולה
תאלשמוראיטליהזנמלכתע;יהנט-לה 1864רע~עמכערמט'רראיטליה

צתאארחיהפאפטסמםשלתאריביכהיתפךצןיבלרומהוסיבתגכי'
ההזהיוכאתיס .Pזבענמיאליtויקטראוהלסךתמוכה,צהרפתיסמצב
שיבואהפאפסט"משמלת.עלברחכןתיהםלסרנךחילואבשיגרוריויצכ

הואיצ~ץבקהאךכזהמחסהכיבקללבכוודתע •.ממלכתויצוררהנדול
ארשחפשר- ן:;ו;~~~נכפויכואפןעליןמך 9לז:זהפ~פסטיכן;לאאוש
ארשהאיטלקיתהפ~רל~מעבטהחלתטאתיסהלאואיטליהצתפרכין

ודעבשארהיבכובאיטליה,הממלכהלבירתרומהאתלעשותרח.ליפ
 .יוואיבריהאתוור.צאיטנייהייחועדרr.רזכהכעצםההיאהרח,להט

\ T 

נם
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 ,קשרהפפאטםזכםשלתעל 1יקשרןרומהאזרחיביהיאבנמעדדכלאבrכ
, k ביאשררפ.רשברדבינוכאיוחזההדרבררתi והיח ,ואיטליהצדתפ

הפפאטסמלחמותייחטיאילטיהובילכי ו~~~לאמה,קרש.יזרקהגי
 ~א~~אבשיללשלחאזייבללא iבאפאלעאנם "אחירהקושריסירילהשיב
 ,- יי::~ ..כהאוכחאםאן •א"רופאמלכיירתיעיבלרl?דתחפאפז:בםעלדיגוושנית

נםאיפליהבניכלכי , ~ר~י\לימיסותקוחתוחלתכלחפאפסטלממשלתאיז
 Mחפאפזםםמירלרקיע ;rכמאמציבכללרת.אםץהרסיפרח:פהניסמערתרביס

לא ,שממלתןמררןאחרצערהפאפטסבסיגלאאלהכבלאך •יכנותיהרימה
R שמכןמקוםקרשועירכ~חשכיההשכלהאוד~~יבלהבקיע 'טקןחליןאףרעJ 

~וקונכחהחכמהלאירההולכיםוררזניםמלכיסאפיכזעם,וינאץכבדרי
כממשלתימיפוכבירתנוראהממשוהבנח ח~~הואכי •דרםכההשכלה
שלטתהיתהרימהקירסיבימיקדומיםברויותאשר·עורממשלהרפואפטם,

כלכי'ערעולםוהליכותחדמינחכרוניגםכןואיזרי ,והאמונההדתברובי
אלפיראתחכעיניהאשרםםשלח ,רנליההדיםהייאיירופאמלכיכםאןת
קיסמחוקאל~י Iהשמשתחרהסובבכנלגלויידדיםעוליםאדיריסלסכיס

תמןפסוסגצחיםנבוריסואלפינפלאיםפילוסופיםואלפיסו:יכמיפ,הכסיפ 1
וסלכיתהתעהיעדמאזי~~זיה .. ~:יבעזיזהקומסיית~צכהיהיאבלרר.ת'ןס

פייפהפאפטםנטחכזתאנצתחבסםשלהסשלה,אייריפאפאסיבלכ
ןעילפיטיכלל~חליפותראיולבצחוכסוטלאזהי~כיייאסיורת.שיעי

ריחהביא 'ארשהדחשיתלכלוסררתתכףייתןלבכוהקשיחכןועל
איזריהשליךיהישריםדכח.וקיםהמל~יםהליכותכליאתבארץ"הווס

 ,רב,עוריםיסי ,:ו~ל~חביטיאשרהוחהפאפrפםכיותאבםואף •גיי
עשרהינקת,ימי Iהריירתביסיירד ,פמארימשביללכבחכםהיה

 Pרכי 1 ~אוסנההאסיןהיעןןאיטיסייועצירכהנייבאשתמ 'אחרנית,מעלתר
דהתית לt5כ:הןוח t-בה Pירהאדםבניתאךת tt ~ Wהקאטוליתrז~(.קנה

 Iרלעןלםלעד lז:ו:פיכזאתכנסיהכיסאטיןזכיעלןאדציתנכלוהאסונות

הכנסיותיתדיתיצכן Pכי~רילרעה,כהדגתגtיריביחיינעוריק~דכי
בעינינןמאולא aיתאזלילאכי •-כבירהןלהפשיטעזj.ןסבסההלןריד

ז •ז \

כזה~דמץעזכבפשרכמוחיוכלש n?tן ל~~אזגכדירר,יבאיכה
רשפיעליהםילהטליכפ,התגדותהארירים,אייריפאלמכיתא;התחררת

הטטשלהכדובכיאםבםי~ם •-חנופצןתינ~ציתרק.לליתיי~ליתייאש
ס?אהבאתמכיהאתפ,סררןזqגות 7:יך,בהלאכיויאשרית וt-סך
אך~~ירה,להסירהושליטרככלידצרה Rצ-ר Rןלעימיםנוכעידאיה

רפ.אטםפיסכיייתבינההיאכיבריאה,שגהביתמדיההממשלהבירב
הפאליזפיק~חותליפr.יפץכהמצאואשדמלל ·ק~-הקרםיסימםלכי
יפלע \r פ:~~איויתיאירופאלזככ~יויהאלחניטיםךא ,החםניםים

כחתם
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איןכיעדקנויתכוית ~ניttהפאליrפיקו~וחותנפשםוישרתלבבםחכתס
הקאטוליתדת~יא 1ניראשרניתד.ימהבממשוה ~עורחפץלחם

 •-ברומה]
ג!~ירר~ ~ ,בםעד~והשלישי ittנ~אלע:;ד~רי תל~~~ §. 132 •
כי •המדינהבהליכדתהפאפטסממשלתנםנפוה;פלהאזכי ,רבשאיירופא

הםםשלהעלדזכ~זברומהנאפאלעאןודאותעורובאבזההםהימיםרע
עלאםורותהיועמנואלט~ר Iווי'המלךירינסלהפאפטם,אשריבית,הדם

לחרשעשרבחמשה 1867בשנתנאפאלעאזעםכרתאשרהבריתפי
 ,ניתמדיההפאפםטבממשלתלגעתממשלהלכלת 0לבלתידצעעמבער

והודובםעד~ו~זולזp~יתנןנאפאלעאוירס Pהאשר 1870בשתנאך
עמנואלוויי~~ראתבריתוגםז~רלילה,חזיין.,כחלוםרתעיפפןוכבודי

גםיצאוכבראשראחריואזדי, 1'.ן~בת:ד~~לבןפיהוומשפטיווקיווכל
האיטלקים;:ד~יצןאז ,ובמןמחסהבלינשארוהפאפטסרמומההצרתפים
אותו~דס~rוהפאפםטמידרומהמרינותאתלקחתם 7fסעמנואלנוויקטאר

עירתהירומהיעיר ,קרמוניותושניםעולםכבימיאיטליהממלכתאל
סבהלאעמנואלוייקטארנם •כבראשונהבאיטליהמלךומקרשהביהר
לחוציאתמניובעוזויחנורכזתאלצוועתגווארחיולהשליךהמיערוחעביר

 ,מלאמהרהעד •איפליחולתפארתלנאוולמענהוההואחנדילהדבראת
לכתובהמדינהבחכמתחנדולהכחםנו ?ftפענ~םזפ~וויסק~נזפיידיאת

ילהודיעםהאחריםהמלכיםבחצרותאשראיטלהימלאכיכלאלנלויםפסרים
 rח~ Tנכירדהמ,מדינדתעל,צבואצבאותיואנשיישלחאיטליהמלךכי

לשלוחאיטליה)(למלךליחלילהאך ,להפאפטסנםלאיטליהנםחרבר
נם ן~י::עומדהואיכמאזלחפאפסט,אשרתיתרההממשלהאלידו

תיתרהלממשלתועזמגדללהיותאיירופאמלכייותעםלהתבחרעתה
לחרשובשמיני •קדסמיימלהאשרזכיותיהכסלמאומה~~כעלבל

פקודתתתחפעמיהםאתאיטליהצבאותר"יסן 1810נשתסעפrפעבםרע
 •ושוניסרביםבמקומותיתדםויתקעורומהנבוליתאלק~ד~רב~הגענעראל

פיוסהפאפסטאלמכתבעמבואלוויקrפארהמלךשלחההואהיוםובעצם
הואשוחלכיאונואתויגלמ~רטינ~ס~זרי~בצ~ eהנראףבירשיעי lkד

תאאחורלהשיבהיאבזהפנייומנתפרומה,מריבותאליכילואבשיאת
שם:ום • ~רומהובסדלנותבאיטליה.רעית Sמפרועוהשוביםהמורדיםריי

 םי~~ז;: 'תאלפבירילהציעךפ,~פטסעם ~ 1לההו~הגר~ףבפיונריס
 •בריהמהדתד~יאעםשלוםרכיתאיטליהמךללכרותפיהםעלאוש
ייי~~דוביבלאלשמעדלאאנהואהפאפrפסכיל Pנ;בביןרעתהובה

איטליהלמךאלהברגיםמאדתס~ופיQע.לודא qאף;תתוימאועמנראל,
צבאותחניעוזבהכהרניו •השערהסלואאףביתידהםמלשזכםתו;ךסבןר

מליהיא
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 ~רנר~ t ~קד~בהא ל~: j'כעע 1ןדכרומח,ח:פחנים\אדתמ 'ונכאראיטליה
ידרנלבסע'רירכררומחמדיניתאזרחיאלרפסיםשלחגםטדכררתיונשא

 "ס~תחפררייאר :הארחהרבדיםאתגםרכררבריריתדיבתיך ,בנירים
למלחהמראכי ,כגבולכםהבאיםהאיטרקיםצבאותמפניתערצייאל

כישרתראתם •הרריראורעליכםד~ולהאלכםלהושיערק ,פניהםמגתמ
במשפטפוגעאיננררחותכםמשפטכיאיירופאעמילכלתוכיחו'לבבכם
 Iלא ,לחפפאטםאשרביתירםהשלח :tמהמלחפשי,ובצאתכםהרתכבור

להממשלחעזמחסהתחיונם •-תיתיחממש'תויכםציארותזהבמישו'ת
בהירתכםכי ,ננהערה~.רנכנירההיומאשרר."בהיתרתיתדה
צרכללפניכםעוריתיצבלא ,חרובגבונאזרים :tחפשייםזרחא

ימצאחהםהמחנמיםהדברים 11 •-ראריביהההיאהממשלהמצוררייאויב
אתעובוד:פאפטםצבאות •קשבתאזןלהםריטוהרומאיםברבותמ!;ילות
 •לתi?דחע'יחלחיותחנ'יםיחר ר.~(לרומחיעיר ~פ~~ Zlתחנותםמקומות
צבאותלפניעריחסשעריתפחו~רויטער:פאוועטשיאצייייטאערייישבי

-T 

ורח;צבאשראחריסבמקימותונם ,חביתוסדקרחב'~ף'י::סכ'יאיטליה
ההםגתבוריםלפניסרייהער~גפר ,ברחבהאיט'קיםלפניהפ~פסטצבאות
חגענעראל,ש'חרומהעירשעריעראיטליהחי'.וכהגיעחרכמנותסויבוסו

מהםויירושואתמשלוםרבדיבתוכהאשרהמצבאנשיאלק~ד~דנ~
צוחאז ,תיתחכליכדעםעניהוחםאך ,ברשוםזtעירשעדיתא 'לתפוח

l' מלחמחכסערתולביאהעידבחותמלפדוץההואחאכירחשרI ~בשערי• 
בעצםהפפאטסתכבבחומה,אדחותפרצותהחילאנשיפרצונאשדויהי
נשברהכיראהכימסלחמה,יריחסלהשיבריצוםצכאדאבשיאלירז

ללא ~~"הנאמניםעבריודמיישפוךומרוע ,רומ~~'אויב:י;י~יז 1זרועו
כשעריחצוצרותיכקול'בתרועהעמנואליויקט~צבאותבאוואז~.?ייעיל
 • ) 1810שתבםעפזפעמבערלתדש(כעשריםמנtקעהעידכמבוארומה

.רעדתרובפיועלרוטה,מרינרתנבחריהתאםפואקטאכערלחרשובשני'
רוייטקזtחמלךכט /Vתחתאיטליהסמלכתאלחתןחמדינותכי ~דכ;:רי:rז:
 ,רוהסמלרתבנוואת-המלךלרנליויציקורומחמיאכיכאיואז •עמנןאל
הוציאגסיעכור,יאעולםרחקהעמיםיכלנלויבספרזאתכתבוחםלך

הניןפאשרחאנשיםכלדו 3tי~פרסולחהואכימלפניומלנותדכראז
 ~~מ~מ~לדגענעראלואתמה,ורמדינותבכלחהראהיוםער ב';' :עילו
חמוך •רימחמרינות(געבער~לשט~טטה~לטעד)סככלומ~~חלדגיר'ד~יס
חצילתזרפצוכימעוזוןtילJך(יתזןזד f!tע~םאתנ~גלנאוחבסמרכראזנשא
 ,חראשוניסכבימיסאתתלממלכחיהלאיטארצותכלאתלחכרב"רו

דחהעלהורהביפעתוסעלהריממהרוטהתתנוםס~זרד~בבייבתוך
 •יםקל'האיטלתפארתו,גאון
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 ן~?:!פענזזסט~פיסק~נטיהשרשלחהאלחחדכריםאחרי §. 133 •
ירשפתערומיםלשווויכחר ,איירופאמלכילכלנלויספר ,החיצוניםה~~נינים
הלאדבריי ~כ~עליואשרוהציר ,עליוהטוכה::זר:;דרחכמתכירבאמנים

ויחיעליהםאשרממשלהמשפטילחםלכחורהצדקהרומהלעמיכי :'חרא
 ,אירירפאאפסיככלהשוררותוחציוויליז~ציווההשכלהירוחהזמוריחלפי

-ז:יקיהיכ, ,כלח~כדככריתנ ,רמההפ~פסטממשלתעלאשרואחרי
Jויהלכןאשרצדקומשפטיחייםל~קי .מננדהולכיסיםהישנומשפטיה

לתתידחרלבבועציכועל ,איירופאממלכותבכלהאלההנאוויםכימים
אלררמהמדינותאתילחכראיטליהמלך 'עמנואללוויקט~רמלכותהור
יכ' ,קדמוניותושניםעולם '~י~יחדמ~כרותהיוכאשרממלכתוארץ

W אדניעלמיוסדיםומשפטיהממשלתוז:זקיוכל ,מלכיתרשבםמישורכט
תצמחאשרהגדילההתועלתאתודעתכמועצרתהידיענם •והסרותח"$רק

 •הפאפr:בסמאתהמריניתהממשלהעטרת~ס~ראיירופאארצותולכללאיטליה
 ,תיתרהלממשלתובנונע Itלרבו,ההואהחכםהסנוהוםיף ,ייאולם.

יהיכוה~כאשוכי ,בהערלההיומאשריכרועזוזהכמבורחע j ~~וא
בובורהבירוועז ,הקאטול,תהנוצריתרת~ttייאוהואהמהיוםנםהפאפטס
הטובככ;פמירעכאיוהויכותיהובכלהדתחורבלשלוטכיסינו
ןוישאיינ'יייתכו ,משמעתואלהסריםהעמיםוכל ,כעיניווהישר

\ 

 •- IIומקדםכמאזוזבכרותיו

• 1.1 

 •חתבלחלקיביתרחעתיסקורות

• 1 

 •וראשיתותד ?:il-ית,הבריטאנהודובממלכתהרQד

האדירתממלתכםכיעיניחםלמראחפטו /oהכריט~נים §. 134 •
וירופפלאאשרח~זעמודיעלהיאנכונחזרודו,נארץ:סדואשרוהכבירה

ן~רשאשרוהעצומותחרבות ,העדינותהמדינותוכלעולם,ימיכלעור

ראשערצפוכיתבפאתי~~חימ~לרוייויאיכרוםבזכהרההיארבהבאוץ
כאשראלאך •נצחלאףזותניריהםתקומנה ,ררומיתבפאתקאמאויס
ויסערראשירס,לעכוראסעורת,חןלללפתעתפאוםכי ,חיתחכוה~מ~נו
 •בכירותש~יםבקשךכוכניאשוממלתכםאתכרנע~לכ~ץלהפיצם

הרכריספיעלעלירIבההואהסעואת::זעיר~כפיהםבפעלרוכ,ריטאכיס
נהוהראשבפעםרגליחםףנוח,*ריוקליפעהאיש::ז~יגאשרהיוםו ?t ל-:האלה

הם~צחימהנריטאניםrיכבירו 1851שתנער 1751נשתנהירוארחכעל
't ~ 
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םרכיתא •צואריהםעלברזלjןלויעסיסוהםנציחםהדר~עמילעירםתא
להםשרמולא Iהפשיטומעליהםוכבורם;הרום ,ממלכותםהסיררהארץ

בם •עמהםכרתואשרבריתםאת ~ר.נ;:נאותםהנטיחןאשרחכטחןת\הם

עובדלמםרישימוםרי R ~ה'כוסמלכ::וםעלעררחש.אירראשופהוכיםנ.:ם
~אדרמכליסמשרתםנארצותקטנהאונררלהמעשיתידיחםאתאסרואף
ואפרת:ההארץנtםי?~םנניער ,.חירםאנשיופקיריהנריטאניםשריפיאת

 Iתניאותעליהםוימצאורנריםערירותתמיך ~מ~הנדוליםהנכםיםבערי

הנכסיםבעליועל Iרם Rןיויכסנםורכישםהונםאתמירםקחתלבענור'
המס,ואתמנשואככרמסהעמיסוהמלאכותונעליהאכריםעלגםהקטנים
תבי •ורעכ~חהםהאומלליםרש~כיערמארנדולותבאכןריותבגשוההוא

T T: •• 

 •רהשעשמהר,משפטבמקוםןההודיםשפrג P:ךט~יםהנריט~נמשטפ
 ,אםכיולכםעיניהם ~ם~לאהרמינותושריהחילשרי Iם,והשוrפריהשופטים
 ,חודסיםןrדככחילו'צבורענושיםכסףכעפרל~סיף Iמעשקותבצעובצוע
רככעשרארצםאלכואחריולשובכ~ריםתענונותעלעצוםהוול~זר
;:וחשיתוושונות,רבותולשונותעמיםק~צתהחיל.אנשימארגדילירכיש

אותםיסרוורא::זכלימוםלאוהכריופאניםתזענהכלריעשועלילהדתועיבי
ערה,קצחיםההיריםאףחרהה'כאזרכותועוראל-הכלער •למשטפ

וככורםחייהםלארץלמסואשרוהעריציםיוניםהנאהכריט~ניםמגצחיהם
כיבראותםלהשחיתערלהם~המאדהרבחיתראך •::זשכינויארץ

יתעבו~נ I'}י,רתםיאתתורתםאת iךש~צ~ץ tll(והאכזריםהזריםמושליהם
רהשריםהכריט~ניםנציכיכיואף •בנפששאםבכלאלהיהtנעבורותתא

כירע ,הזהכרכרמעשיתעמםכניאתהזהירובמלכותראשינההיושבים
בארירים,הrמהררתרךר.תיר Tנותני~הםכיאהסשנ!.וועליהםהשיאויביס
~ית t3הבך~הםהרתמשותבאתכראותםכרוחםלעצוריכלר'לאהעםחמוואד
לדrו.הללנצתחמשובהשיככןאשרכההחמזיקיםההוריםתרעבותואת

וחיתרשדילכהמותא'חיםככירלתת ,כאימיסרלדזעהוללאלסיםבארירים
לההרריםאושד(ק~טסעו)זכ~ן.ןדתמחלקותנםהאדמה,דר~שרתזךלתויעך

כערהוחתמםההוריםאףכםרחהכו ,יעל ,הנריטאביסכעיבילזראהיתה
I בארץהיישכיםחסמךרתבע',הןןכשלמניםנם •רמפאלאיוערבםT הודן

 ,נדייקצףהארץמושל,חבריrפ~ניםעלקצפוהםנם Iועצוםרבבמספר
 ,רתםקנאתכאשולוהטיםנביאםקברעלמעק~לעיךתמירנוסעיםהםכי

וכבירבםיראן.יכיטורכוזבגארהאשרהנריטאניםבאותאתנשואיבררילא
עלכמותעזהשבאחהתעוררההאלההרבריסארותעל •יסירובקליודתם

חםושרםניסנלכותבם 1מפלגותיהםלכלהדו~~יכלבלבותהכריטאבים
 ך~~ל,לוהשמיךלדר.יננתQראתתא,גדהעשויחדו~לם 1מחמדרתבעלי
rרי~:ילראובשיס,טף ' iזקוערערנמהירובארץאשרחכריטאניסכרתא
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בהירתםהואתהרעההמוחסהאתלבצעלהםנקלהיה.ובאמתנשמהכלנהם
ממאהיורתהיהמספרםכי ,מהבריטאביםמוניםרבבותועצומיםרביס

נדן,ו~אור~שהיהכזהוtכרארבבהמווולעצורנפש,םיללי~זושמונים
היהזהתתחאךאיירופא, י~..עויתרבריטאניהמאנשירקיעציםרב

חילםאנשיייתראלף,שלשיםרקבהורובריטאניהסיל-אבשי,כלמפסר
~צדאלעתנ~ l ~ Ijשנאהתכליתאותםשנאואשרהארץילידיהוריםהיו

כנבההכריטאניםאך •לבםאלרחבםצורולהשיבמפגיהםלדנך,פרץ
וישעברבחרבםבטחי',אדםבביתענוגותאל "נפשםיתאותלבםונאותאפם
לאגם •פניהםננדנוראהרעהכילבעלשמרולאימינםישענבורתעל

 ) 1851(בשנתהודובארץעצררבהייתיאשרנ~פירהמשכילהשרבקילהאויני

בו:::י~סעל/לק'רתםה~טיםרהשןפטיםוהשריםהנציביםעלתוכחותפיי~לא
לאחורנהאותםתמצאאשרהרעהאתמראשלהםיינד , ~ס?~:בארץזדיהם
 •-ומעלליהםדרכיהם-ייטיבולאאם

פמנילהתפרץתואנהוהמושלנמיםההוריםבקשורביםימים §. 135 •
אשרהתואנהאתמצאו 1851בשנת ..כיער ,והאכזריםהזריםמושליהם

לאנשיהכריט~ניםצכאשריפקדוההיאבעת",כי •מכקשיםהם

כסלב(פ~טר~נען)העופרתוכדוריהשכפה ק~~סעטפותאתךרt?וrכצבאם
אשרהנוראה~רדאלהראשונהה!?כההיתהיזאתחוירים,אורים Iכ~

בעיניהםקדושיםיה;גקריםהפריתכי •הודיארץמדינותבכלהתפשט
בכלוכזויהשפלההיותרהפלנהאלידחהלרעהכהםהנונעיכלההודים

יעוררויחלנווב~רו ,המ;~למבים~עיני Tהוא'תועבהוהחזירפרנותיהם,
הזאתהפקו~הכגללעוררוהמורדיםראשי •להםהמהוטr.:יאיםפנשנע..ל
בחרבהבריטאניםעללק~םאתחא~רה~לםלעשרתאחיהםכלאת

נלילותכארבעמעטיםבימיםפשטההואוהמרדהשמים,מתחתולהשמידם
ס ~רד ~מ ,ד ~בג ~ה ~לל ~ ;דןעל ~ענג-~ :יהןשמותבהנודערתהמומכה

תחתשםהצובאיםוהמושלמביםההודיםמכניהחיל,אנשי ,אייבבאםו
הבדיטאביםכליעלשריהםעללהתנפל j ~!ל;'עמדוהכריט~ני~~יפקי;ית
 ,רעהפמחדןשאנניםכטוחיםעודהיוהבריטאניםאשרכתעכחרב,

ההיאוכעת ,פניהםנ~חרעהכינהאמינולאגםהכיבוילאירעיולא
אתלכבושקליפעהנבורחל~ררהחלאשרהיוםלמןשנהמאה~מלאו'

מסורההיתהאשרהעתיקהוהנבואה ,בריט~ניהממלכתבשםהדוןארץ
 ,שנהממאהיותר:ן !?tזו~לאההיאהזרההממשלהכיההיריםבירי
הארץנ!~יכלכפי"~ה~שוהיתהקצהעדהורוארץמקצחככרק ה~~
לעשותההיאהממשלהעלכחרבלקוםותעצומותע'זרוחכוככםר .xבזו~
ההודיםזכבניהחילאנשיהתפרצו 1851 "~מלחרשכתשיעי •-בבלה iiא~

 T Tז.



-142 -

הנריטאניםשריהםעלהתנפלרטורפיםוכראיות פr~מירבעירהצובאים
המלחמהאנשיתניואתוטפם"יכנותיהםובניהםכשיהםראתאותם 1ב~ו~ח
להיעיהנירלהכעירנםההרייםדת,קוסמויסיםשכיאוחי •באששרפי
 Iטרפר ,רמסרויםצמאיםכנרמי-ם •נוראותושערורירתמדת Wבהייעשן

שריאתהחיל,פקידיאתהכריטאנים,סילנדודי~אתלירצחוהרגו
ובכיהםנשיהםעםאייררפאבכיוכלהכהניםותאהסוחרום ,תאהעיר,
שוסעוכלאtיראיומותבאכזריותרצחן~לםאת •להםאשרוכליטפם

תיתחכליוחמשיםסאהירשונסרצחושממוע,וינ.!והאזניושתיתצלינה'
ויעודשטערלינגליראמיללי~ן Tשנינם ,מספראיז ':נ~קכליויתרגדולים

יהרעלעידואת Iחילגכרוגםעתקוזארגונגלל Iעתקוהוזקר Tי i9 1ח
נ o/iJאתלקחוהמורדים •ההיאהנדול.ה~רדו~נב~דהראשהלעיר iב!ש

והכריטאביסבהרדוהגדולהשלטוךאוהקיסרל~ניםהיהאשרנב~ר P ~הןישיש
אתבדעלהי,אשרכהיכלוחסרלחםויאכילוהוסמלתכןאתממבורקעי
כלעלוימליכוה~לקחושנהרשתיםתשעיםעליוענרואשרההואהזקו
הגבורמצאצאיכינםוסההסליכה,יאתהלורקכיבארמםהודו,ראז

ערדיצלחילאן pמז'יריםורפהר'גשבהייתואך •הנהיטימורהנערץ
בכייירתגם ,ככוררכברסזזנרלמירצ~תאי~רלונתנילמלוכה,

כמעשה •הניראהמזN..ךםאתלגצעהוסרריםאתויעזרוייטינועטרוינכדיו
ק.ץואיך ,המרינותעריבכלנםעשוההו,העריםכשתיהמורדים

 Iןהשוטריםלהשופטיםהחילים,שרילכלעשואשרוהעריצית,האכזריות

,שרפיהזאתהארץיושביאיירופאבניויתרח.כריטכאיםולכללהסורדוים
תא ,~ח.~~עצמותיהםואתלנתחיםבשרםאתתנחוחייס,נאשאותם

מעליהםעדים Iמעטמעטקצצוורגליהסיריהםנהונותואתרו p1עיניהם
כלרבאש iנ.;כהגשיםאת •ונוריםרקעוועורקיהםניריהםואתהפשיטו
כאלהנוראותאכזריות,יעוריםהאגברמצתפעלצ~ eנהילדיםאת ,חוצות
היה-וגיראאירם • l!kלמשסענםאיירופאאיש ר~;שערתתםמראשר
 ,ח;ליםדשי iושמביםשמובהאתחבפעםנרצחובהכי~רינפןר, Pגעירהרצח
סשלבןוכבלותיהםוילדיהו,בשיםיעשריםומאהrרי~אנשיותשעיםמאה
חירןארץאפסיבכל-חץכדהתפשטאוכלהאשכסנול •אתחב.לכאר

הנריטtזניםתא{{הורידו :תמירזהאלוהרקאןוהמוררים ,המזרחית
לחפרובזעיארשעלשתחלבארכלם~רדו ,נשסהכלזיrוי~לאלטנת,

 ••רתניתאפסנינוולהשבית(ק~סטען)pז;כלגדמינ~חקאת

חנריטאביסגחפזי-~נהלוכראשיתו,המרדסערתכהתסער §. 136 •
וידסו ,עצותואכדי·לכונמינירוחנפעמייו.ויח ~הודרארץרחגיבכל

נ~שךנצחונםורפיהכריטאניתהודומלמתכלעץ .P ז:;נאכיבנפשם
מאח
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ופקידי ,הנואשיםהתאןששומהרהעראך •ואברותנחרלעושנהסאה
בבתיפסרנ-יםההםהימיםערישבוככלםרבםאשרהצבאישדיזהחיל

\ T \ I 

 ,וענרגיםלרכיםהירכיערבשריםבתענונותנפשםב~~~קףתענרגיהם
אליהםרע..יךאיןמשכיליםיםוכנבורמארנפלאבארחעזפתאםהתאזרו
שרהרמרםיעל·בריטאניהגבררתמפלארתאתהעמיםכללעיניהרכיחי
להםהיתהזאתנם •ומלחמה:קיביבעתצרבעתואילותהעזוזהיאתטקל

מלחמה,מערכותובליסרריםבלימעשיהםכלעשיהמררריםכילישרעה
ברמיפעמיהםולותםץנקמותלעשותרקחייזכפצםיכלישעםכלכי

בעשו ,הבריטאניתהממשלה.מושבמקוםקאלקוטאבעיר •הבריטאנים
תברכהאשדהחילאנשיוזולת ,למלחמהוגנררותועצור~רבותהחבולות

עליהםנשקםכליאתמסרחםלרנליבההיושביםהרביםהסרחריםגם ~מ~
ערוהששלמניםההוריםעלוחפדאיתמה tiי~יל;:ה~~לוג:יםריםחזבאמץ

רח.וריםמשבטיאחדיםשכטים •חרבםלהריקעובנפשםהרהיבולאכי
וללחוםבצבאותיהםלצאתויתנרבולהבריטאניםואמונתםהבטחתם,רסו
בנלילותאשרהמורדיםחיל •תתחיהםהמררריםאתלהרוךומחמותיהםתא

 , iבבעננ~ליעאשראחיהםעםהתחברוולאהמוער iמ~חרףוב~מב~ייב~דראס
הבריטאניםסילאותםהכריעו ,הםנםהרזנדגסאתכןאדחיובנשאם

בריטאניהפרתפמניהמורריםע.םידםתננולאררוזניהרייריבסיכי •ירםתחת
דת.ערנןס~היבנ~נ~הנערץוהעריץאקב~רהמלךבןירקבקתזכה,ירחב
אתעזרןלאההרריםהמרווכלהעםבבירנת •והתמקוממיםהקושריםעם
~ראוהסדיבותעריכלבירתאך ,אהריםבמקומרתאםכיהםורריםוכיל

אלהכלוגבלל •יריחםשלחרלאכ~זהונםרסחוקויעםריברעהלהתרגית
ממשלתם,ארץמקרמותבכלחמרר iשאולהשכיחבריטאניהגברריהצליהו
יראןלמעזנירםנפלואשריהפושעיםהמורריםנכלנרראיםשפטיםלעשות

ובכז •כםלרזנורערדיזיריוילאויירארההיריםעמייכלחסורדיםירת
 ,~נט~ ,~~ ,בעב~רעםעריתאהצלדlריםובעזרתבגבורתם~לט~

קמום ,יה ~יעוהנצררהחנדולחעירורקרכרת,עריםועוריר~בנפוד 5
וכלחילבנררכל~ק,חיאליחהמרררים,ביריעוינשארההראשי,הרובד
בפלאהנכידהוכרגיהבריטאניסאך •להרמדומותיתעצע·זייתבוומםחהאשי

ההיארtגוירתעירעלנםערלחשתייםל~.להיתהכיערח:לים ~~נ..~
 •נסטחהעזרלו~ר"
רביאtפבית rהנחםנסעהיוניבחרשעור •ה~דארחית §. 137 •

Oהברך,ותתשםחץוא) e (יםענטש~נ;Yהעלדבבןלאלפנ.:מיהנ't , ךא
לאאנסיהמדפסכייזעהעיי,תאללכררסילבוצרהלאההיאהסנחה

פקידהיתאותקחכה,כקהחהלירען~תפמעטיםהיו~שקהכלינםהראוב
גכורייראישסאר.,ובצורחהיאגררלהרעלהירהעיר ,חילהאנשיוננידי

המורדים
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תלתחכל,ידיחסוב ,כתוכהעצוריסאמדועצוםדבכמספרדס.וריים

התאלששןזאתבכלאך •ועצוסיסרביםלמחסחכיי~ייתרוטוכיסנדולים
חעיר'על ~ר~צ~ lייילז~זהגעבועאיקפידתתתחiרר~בריטאניהאנשי
rוב~ברבכיתם,חסורדיםעליהסהתנפליאשר,פעםיככיחדשיס,שלשה
לאחירס,לעזירחדשיסחילאבשיכאוסעפטעסכערכחדש •אחוראותם

לעלור~לואיויוייז~וה~ענעראלמצאואז Iחעירלעה~ריםהכריטאנים
וכגכורתשפוכהבזבמחחמלחמחחתלקחהאזאךסלחמה,ערתזכסדעלחיעל

 I~לחמואשרהמלחמותכנלכמוההיתהלאכמעטכיעדבפשורנדףרעם
 Iכאנשיםיחמוחמורדיםחילכי •ההואהיוסעד<קדםמיןניכנכוריסגבירים

עזכיאפסאתב:רעםאויביה..כהבריrפ~נים~סשכיליסרכ,רזיסנואשים
רתםבעדמנגדנפשםאתושיליכוכשאול,קשתהכיעכרת~ואתכמות

t והבריטאניס ,ירכישםהונםיבערנשיהסיבניהםוחייחייחםבדע ,ואמןתנם

 •הרעיציםמרצחיהםמידאחיחםדמינקתמאתלנקוםנקםמלתכחלחרמ
 ,חעירתוךאלתיתחכליכדיריהבריטאניםירוחלייותיכלחיסיסכל

ר,אשיעלשתחכלימשלתחיכלתמל,rףאש ,יסיתי:יציסזקים::יסטירר
פןיחןלאאלהבכ'אך •נדודיהם י.:;(~כ.שמות ~מ'כיערהמורדים
הרבתיותוזעםעברחובבנכורה'-הלחםויוסיפוהעירשעריאתהמורייס

ח~יםאחרכאישרב,ריט~נ~סכל ~'לע'לארחונה:כיעד Iמתנכחהעיד
כותאעשיתםואחרי ,העירחורמתעלוברעשכרעסוכסערהכסופה
 Pהבצחאתנ~ R 'רבבחמירכיאפס • 4יילכדורע,והממנ,ךהורידורבותפעמים
שופהושבעיםאלףעשרועשתיחיליסשריוששים'ששהכי ,ההוא
יםבההיא,האיוהסבמלחמה Pחלליבפיוהבריטאניםמגבוריחליאבשי

בתסח • ;~~שדהרמוסיעלחללאזנפל 1 ~זל ~יחנהאביר,ךגענעראל\
העירבתוךהגמצחיםהבריטאניםהשחערווזעם~נרה ,אשושלהבתנקם

הסורדיםביו~חח ~מ~ו'אןרצ1ר:ךרגו ,י~רפי:יומסי:נעבריחמ~קעח ; '.
~כרתפרצהיכהיחטף,הנ~יםיביוחנ~ריםביו ,השלוםאבשיוכין

סחיןתילבלתינםחיםייעיעהריבתיכלאתלהרוס;ןחליטוכיערנקתמם
מעשיתבלביתם,ךישריםאותם:חשריםהשיבורבבעמלורק Iנשמהכלבה

 ,לקאלוקטאיהובלכשביחלקח~קב~הוקוחקיסר •חוההנוראכדבר
כליבכיוריהוחגוחמררדיםא~ידסתנניאדשנכדיןישלשחכניוישני
בידינפל,דרכיס,נשבהעחרבמנותסנסואשרחמירדיםחיל •תותח

ער p ~ eחבריטאניחנענעראל •ל~;גחדדריםוירדורידפיחםהבריט~נים
 :יוביןהכחלאובחתסו,באפוההםלחמורדיםחואעו,לאשרתאיסרפ

JJ קמוםאלכדוריםגדידיסהובאיים),חמלרדחחודיםחיל(חסחסיפ-~הי
בבורשתיאותםלסאורינ:יי l ~סרפ,עלשמותיחסנתכביאשרואחריהמשפט
להו,"'ידםהטבחיםלעיהםוכמכיסשםאשרדכ~ז.g.גו{מקוםאלאותםןלסחיב

כדם



אחרז:יlרע..יףוטבח,אישוחמשיםכמאהירד'ואשר.אחרישאו'הברם
לארגחםביםתמרתהבבישרעתכי •ארצהאחרביתייפוהטבחים י_~~!~
הוםעיויפהמותרפחויתחבוביהםרקי'ןעקתםיללתם,ההכנה,פקום
עראר ,הנ,".רקבתהאחדיםרנעים •יברעו(גערעצמותיהם,כ'את

ישבעהיש'שיםמאיתשתי •למאכתםאתיעשותהטבחים ~ב~מחרה
יPיקושיפהאסיריםכיהשמועהאויבבראארצהחוליםכברהיצעיאיש,
ביתר Vש-אתישנרצריתיאזהאפירים,ביiואתיעןרבממאביםלהרנה

השרתר,גחדרברי~~ב~הלבביההיויםעשרכאשרוהבהיד,~iוזק Tהאסורי~
וחמשהארבעיםכיברעלהי,עתהלהםבעשהכן ,)"'בקאלקוטאארש
הליופחובחםההראהצרבביתכייועהאסררים,מביתהיצאיסתיםגפרים
 .ס~קפות'בירא,מרתוימיתורוח,לשארףהאסיריםיכלןלאשםאשר

 •אחובררא'החוציתקטא~~ייויעלזזשלכווהנהרניםהנחנקיםנבלות
,ירןת,צייתיהמ'ךבוררחילניאבשיבכףבתפשיאשראנשיםארבעיםעור

מאיתכחשפאחריםבימיםהירותיכוכיהבה •תותחכליבנדיריאותס
 • '4שאילהבדםמהמורדיםאיש

בל
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ארכוארשאpרקרטאבעירכיאביח"וא ,השחורהווכ.ערהאוהשחורחור ) ..

נאשיםוששהוארבעיםמאהבענגאריעןמרדר J! ~ובויגי,עשרשמובחוקימתוירחכי

הnואברייהמאיגיולהיההחםו t '.אריכהממרחמהו"נעיםעיפיסחירארשבר\טאנ\ם

וכבךרגעיטמספרעייוס.עברווכמעטההז,צימוחבבורההםוא.רמרריפאכרראשך

'!יום .,בוקםכהרבהכאש ~..ד c..r2לחםהצ\קח ~~~וזיעה,כנחלי"כשרם,רחץ
ויצעקווישועיאוי, /oיף~רירבבבתמהוןאותטרגיהאןיך ;~ח~האיומה ה~?~~;הלוחט

ריזבחער\רם.בכווניאז •בריובםהיוקויםהפתתמוקריאתיכבותמיםיחםיתתויחחננו

דעיהוםיפיםהההובעטיםרוכ.יםאד •מיטרוח ltנבשייהביאלאנשיוויציהשומרים!קו

השך •אחריטמיםנטפיעריהי~פכ,םאוווב.ורהגתדלכאשרצאמונםאתיחרכית

בהרעה~מאה :ראמך'~פרההיאהשחירהכמערהוגרןאיםביןהיהאשרהאלעריהאנג'י

 ,cכ !מיםיפב-טר,יתכועי,באחוםןה'בשם :בקיללרתאיאזיוחrפ,אשכיקידני
וביורתעירתדיל,רונ.יםאך ,מיםי ,cהישיטו ';'?!כבךכיהמאניוארשמסביבהעומדים

y ןתרברתיהחרטתיאז •מאוניIרייטבחיכחרשיכש,אשר,רשיניפייאחובםי,עדותז

רםא'שכגםשיררואושחזעהאגל,אתבשפתירקקתינםמכבתתי,ה;האתבמצצי
ותמחייזTוכחצית •••פנימזעתאחדכטףאבדתיאםחשבתיבן;אולאסון;צחי''

ורנמיוישנתעיהתהייליבחייםעורבשארי,יאשרהכל,איםממכפרהשר,שיהr.זיקככר

וכוריאיםיממכפר ,הכראדיתיתנפתחיככלרהחמיישתבעשה,מרחת •••כרהןתגצרמי

יכי ,ושביםעשךיםאםכיבחייםנשארורא ,אנשיםיששהוארכ'ג,יםמאההיהאשד

יחואדריאאשרממותימריםנוראיםוחבריםצידים~נרםארחיבחקמיתמתירהבהרIגזז

 •פר tסובעטשפתיםנכיב
יןדה) rn .1(יי"
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העונ~סירבאדםוהירשהאביר":'השרהתחזקהקיץיסיכו §. 138 •
 tהדעיכפניהתיצבבפלאחובבכורחו,וזtנ P ~לבמנציענםירעי ~"

בשב'לכיעד Iחהיאחמבצר ,עלור~אשררר.כיםונילר ,ואבשים~חיבנ~ב~
 tהבצורםייייררפחזחדגבורבמית •ייפצפצחיעיופתכיורכןפנעיוניוחשו

רבכבותאותםהצריםהמורדיםכדודילפני-לעמוד~לילאחמעטבמפסרםכי
חנשיסאות.ארבעעםדהנצירים •הפונהבליסותכדוייעליהםוםסטיר\ם
נוראלויתתעדובחייחם'עידהאסינןואצןר Ziבעסהםאשרוהילרים
חסירדיוחבשכלהחםוץ •הניראהאוחיתםואלזtרע eכק~וונאחיהס
חדח~נעהאשרההוארבגעיחבח •עוד ח.'ק~ואיןחחלי·רעסנתפובב~ת

הגענערכי •ס l;tזכ;משתחז~ל.טמושיעמלאךתפאםלהםתופךע ,הנפשעד
מצאאדשהנוראר,הרעהאתשמעאשרק ~פעו ~ח,ותיוקהאביר
ברראשךים MMהאלפנדתבמליומעתםלהצילםכנשרדאה Jאותם

~גפוטיפורעיר.אצלקיץכחרבו~יהשמשחם Jלהטאל"ו~זתאהרחיקה
וועובגזברהרעםבנכורתעליהםןישתרעחמורדים·גדודיאתוראשינה

אחר •חילושיאנממרפסיריתחסשהיהממרפםכיאףכ.:י~ז.יםב~~ם
ם~הינאנ~העריץיצאשםק~וינפ~יע,שעריעדהניעיסיםשלשת
נ~באך Iביביהםככרהמוחהמרת.חוללהמהיהועדלקראתו,ברחב
השלפנילעמיריכלולאהשובבהונבורתםגבורייצבאותכלעםם~היב
בוהרביטאניםיוח,לכל"ויפוצןדרכיםבשננוהליבוש ,תהואד,ג,-בןר
האיהרצחאתהבייטאניםראוההיאבעיר •נצחוותברועתתעירה

רגקושלהתב ,ם~..עלכניהרמצחיסונדודיום~היבב~ב~עשהארש
הרובאאתראועיניואשררביטאניהמשריאחר •להשחיתערבםבערה
מעשתאבעיניןראהאשרהאיש :האלהכדבריםי~ההוא,הנורא
חיייימיכלורתמיםחסך~םשפתיועלעידשוא fיוכללארח,יא,ר~ח

 ~אחדיםובמקומות •חנךצחיםסרמי ה~,ק~.עודהיתההעירואזפ

Pרגל~נורק..~ליעדדסיחם,וו• P: ר~אשרותלחלותארוכות~צדתrp~ 
כובתנירוהתבוללןחוצותכלבראשרחגוללו ,העך~נותדגשיםיאיס
אהקשההחזיתתאיתאריםי •בליאיםוספריםרקועיםוכנדים םי';'

הרנצחיידת 1 ~אתהרמצחיםהשליכואשרהעמוקה .הבארבתורעיבייוזו
ההויהוםערטעודיחויתילאכןהוביואאייםחוייו Iתכיכהרתוrוצית

l ,",הרנצחים~בלדת •חייייסכלכמוהועירתחוינהלאעיני.כי. קי• 
הרסח-ן~צות, 9זלג~ר.r.ייזןםוצות, Rזדורנליהסיד\חם ,ג~ריותווירסת

בע j 'ג'יאיתיושסונותהשונותותמונותיובלהתוייורבביתתוצאותיובל
 •רוגבמהרמאהרבושמץול;כפרידלהג;כוהאיזובפירםאותננtהלתי
 .'-ההיא,חאריס

ודנהא
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בנפשותהנקמהרמיתהתלקחההחיארן.חצלמראה §. 139 •
ויניחןהרמים,עירק~וונפ~רע,עירביושביחמתםכל ~ל~:~רח.נריטאנים

נרייאתהאוועל~קהשרלח 1ואזכידם,נפליאשרבהמירריםנקתמם
וסגוריםהנצוריםנlמיבניאתלחצילליקנ~ורלעירפעמיווירם(ג~נגעם)י'וזו

• tj דח,ילת'ואהזההשראתאפופמםפראיועדורעיתעצומותתלאית •ם
נדויי •קיץרחבוניובלהבות _חזאתריחיקהנררךברגליואשרהקטו

הבקיעןשליפהוחרבתנופהבמלתמחןרקהררר,אתלפניוסגרוהמירדים
אחרי •בכףנפש~?שיםבכ~דותויםעוההםהנדודיםאתהבריטאנים

שוטףנשםויהיהשמים~ר.נותבתפחועצמווז-יהם,לחטאשרהשמשל;:זט
וכחלתנם Iבבוץrיטבעוההולכיםודגוימצולהליגןהררכיםכלבהפכוכיעד

רביתרעותיעויומים,ותם ..והםחדסרבותופעמיםבם,רבקההחוי·רע
הסגוריםהאזמלויםאחיהםגורלאתבזכרםאד •אותםמצאוחרקאיו

ויתאזרר rכיהחליפומנגד,להםתלואיםוחייהםלוקנאוובמבצרוססוגרים
אייטר~םהרשנלוהלאוחינה •ומצוקותיהםתלאןתיהםכלילסבוללשאת rע"
יחדםרכל ,חילואנשיוסחנהה~ןיעל~קהשראלדח,ילנבוריחמנהועם

דעהניועםעפטעסבערחרשיסיובאחריתקנ~יי, iלאלמצעייהםהחישו
ופםפכיהנצורים,ישועתעידרחקהזאתבכלאד •ההיאהעירשערי

ביויייםםפרמאותושש ם~~ל~ Pרחיהלהםלהושיעבאואשרהסושיעים
זתאבכלכיאפם •אישאלףחמסשיםיותרהיהבעיראשרהמיררים

והנצוריםהסבצראלויבואורבמהםנפלכיאףהסורריםבזגחגהיעו Pך,נ
(כירסושיעיםכמלאכיםבעיניהםויהיילבכלבשסחתפניהםקדמו

רחמבייסהסבצרלצאתידיהםקצריכינוכחואזאד • ) 1857םעפטעמבער
רבבסספרהמם~מצוכיהמירדיםגדודיבתוךהררךאתלפגיהםילפתוח
נועצוכו 7ורנל,כףםדרךכלעללהפיצםיסעריסוער:סוכגליועצום
מאחיהם;ל IJאנשיעודאליהםיבואואשרערהמבצרתבוך ר~~ i1ליחדו

ןנ;וסור~לוזןככליחםאשרהלחם~לךוכהכהביואר •ל;יךסבלהוציאם
כאשרוהנה •ולגלךתםהרעיםז:ד~יובםליריתנטויהיידיל~tרח r ;'ךוהרעב

לחרששערבאךבעהכי~ןכום,נlזרלהם~לחהכפש,עדהסיםבאו
ובגבורתנבוריםאלפיסשבעתג.:םק~ספ.נעל jק~ליהשרהופיענאיןעסבער

אתסשםויוציאוהמנצרתניךויביאוהמירדיםנדידי iבי,ךתפרצלרעם
הנבורבחשרהתלי·רעמנתפה Pלבימיםשמ"נחיאחר •הנציריםאחיהס
הבריטאניםעליוויתאבלושתח,לנארתצעירחון~קפעלה~באדםוהישר
 •קתו_וצדנברותודעךוחיוםו rtiיודעיכלבפילברכהגש'.רו!כרו Iרביסיסםי

הנההרמדכי.ק.ץנאמנה,ךבריטאניםייעןרעלהי,~ז:יל~ר §. 140 •
יםיכ'לםםnהעשות-P-רפרריםיורדחלןיאותאבכלאך ,באזה

וףייח
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ויכןיוינדה~םדנ,ענעראלחמנהעלדתונפלוהשיכבהובכבורתםדדן,ף,
שלשתחייאשרהחילאנשיאהליאת'וילכדרואבדוחרב~כחהב

עליהםהבריט~ניםהתככרו--מהרהעד.או'ם ) f858(בשתבכמספרםאלפים
בארהאביבימירכאשית •שאולהבדםריורידרםבקמותבחםרישער
המורדיםתבוסתהיתהואז I ,הבריט~ביםלאחיהסלעזירחדשיםחיל~ב~י
ותא ,בr.דבההמורדוםבשנבואשרהנזנצרעריכלאת;בדר,כישנחס
ויפיצצוםהתותחכליאלל'מאותאותם~רסרארעציםעלחלורדים,הרמ

במניתח ,חג iלחבחרילכהולךהמותלקרתאחלכרחמירדים •בת 9בכדורי
חבליכריאתהא:זריותהמכותכלאחיiכבלרנשאיציחליםרפביסיב

מ~רץחנרש •מג_צחיהסגיס \tהנריrפבהםהפגיעואשרזt?ארררציריהש.חת
ויבואןאליהםיעיה pויבמלחזכהנסערת,וקנ~וועלהבריrפאניס. ~ל~ ) 18 <; 8 (

את,ול~נדילהשמידלהרוגחילושיאבידיאתלf:ייירהצבאושרבתיכה,
ככלבזולכזשלללשלולגםחהיא,חדמיסעיריושביכליתאדים,המוך
נב~ביחב:~ל ,ההרוגים~~לרתהתגוללוחוצותכלבראש •נפשם ת!~

~ערמורביסובמקומות , i,ךע t;iללים {Jנפשותוצעדצעדכ'על ,מןקרים
חמרחמה.אבשיענריםבכלמנריםדסבחליובחריכהרים,חנרצחיםגריות

 1- ... :ד. .:'ד • :

ךה tp ~שנבם,אנגי ,וכסףזהב ,סאךרבשללמצאוהעיראת~כדואשר
~ 1-1 Rשכיותיכלסלכיסס~לותחמדה,כליכלאוצרות ,חפץאבניוכלת

לדממהה~רדסערעירקםלאאלהב?לכיאפס •לבבומשכיותהחמדה
ורחבןחילואבשיבראשעמדי eאיאטופנ ~ופהאישא.שרעידכל

יחכרכראהמאדתיאסובמשליסי Tאחדהיהטאפיטאנטיtז •שלופה
.. ... T --ז·•• 

המוציאהיהוהואחסרד, י~~~וראשהמשחיתאישס~היבלב~ב~
וגפלומבצריהםערי~רכדיאשרארח~יגםהמורדים,גדודיאתוהנמיא
ההואהאישאשרעידכלא~דתםעוד~ירהלאגדודיהם,שריראשי
שרגדוריכיהזה,ר~עמטהגםבשברלאחרובהאךבידם.חמזיקעיר

נפליהואמרחמה,ביוסבשדהבמערכהברחבבפלוהלז jהאחרוהסררדים
ההידיםנדידישאריתנפוצהואזע.ץ,על:נ;ידה lהכריטאניס ,בידישבי
ראשיכל •נקייסי Iדבשופכילמרצחיםנחשביכיהרגם,מןצאםיכל

תותחכליבכדורינפציעציס,עלרנתל ,ברחבנפלושריהסוכלהמורדים
סט.א~~ארלו:!חכהעסיק:נ~יראשרהוע~ץ Pירלדתע,נפשםאח~בדואן

'גכצג~מלטהוארקם~היכ,ב~נ~חואהלא ,.המורדיםמכלהדבהיתר
 "בנכורה~.אזרותנשיםשתיגס':.לשללנפשילןותהילנעאפאלברחכיי, I'וכ

מורריםגדוריבראשיעמדואושר~בי,חשניתי~םבענ~םהאוותזז!םארש
 •גזדתמשפטנהןנעשהולאבעאפאלאלבדחוחונם ,ם~היבכנ~נ~
 ה~~על~ה rqוהמנוחה ,תערהאלהוסדרחבשכה t 858שתבוקשר
לחlכושעוחכריטאנים ,ככראשונההבריטאניחחודרםםלתכרחבינכי

שם
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אושמשכיליםככברריםוכצרררתגרולרתועשרתסאררפ.;יאוכיעוום,י;!ם
 •האהלהאחררניםנרררותאיירופאננוריו,נכוהםרו~איוכ'מעט
והעצומיתריינרתהמרינותכיענגואנדלפוכתראתהזאתנכוכי~כמם

נזפןחרתאיבוהרדרבארזק~מ~ריוראשרביוהו~ליאהרי iניהמשתרעות
ישוביהעזיםהעטיםיותנותפמפניהמזרחיתהרדרחכרתנלעיידיחחת
חורריההיא'החכרהלי Vכהצויוחהזאתבפעםכי '"~אףמעוום,הארץ

ול!איםישרנויתז 9חוערלםלאאךפוא,בארחתחתיהסתז.כקןז.נמיהם'
מולתכיהחקכויעוכזה,פלאוהם ה~~~ ~ד~~בימיםנםאםיורע~מי

השרחיתהררןתומדינכויאיתנההיאהחדנהמידהמשרהאתעננלאנד
החכהרשריאתהניחהאזנםאך •ומשעתנהושכטהירהתחת

הנציניםרראשככתחלה,פקודתםמשומתעופקודותיהנעלי 'זאת
 ,הזמרחיתבהיריעבנלאנדלמלךומשנהה~כם(~בערשט~אטה~לטעד)

הרתרחותf.ןנה jכמלפיתראשרבההיושניםושריהענגלאנדמלכתןמטעם
,להיכות ~~רבר~כיי'ךואישרכל.אישהשיברתהרתותכעלי ~~~עהלכל'
הtףגםדבר,וטכליסמרפיעכובאיואבותיהםל!יםהבחילןכאשראמותנו'
עםהיררנזסי·לכלהיזכיותיבכלהמדינהמשפטיבכואחדומשפטאחת'

ההיא~~עת'-.מ~ול 1 ~ת~~·;~כלנאיוהארץואדרנימ~צחיהםהכריטאניס
סכרתאשר'תתזוביהנריטאנית,הודוכממלכתחרשהתקופהr:זr.זלה

 Iמסחרםע'לרקילבrפעיביהם ~מ~לאההםהימיםערהארץמרשליהסרחרים

תחתזהנ,כרפעןוצכןרכףסכחיוואסרףרק 'הירפחצםרכוישעםיכל
 ,הארץיישניוההזריסלהרניעעיניהאתעבנלאנרמלתכ'פקחהזאת
וכניהםעכיתב~חשכיההשכלהאורלהאירתכונות,דרךאותםלל~ד

 ,הארץרחניככלהטעלערג~ףק..י.יולתמוחברזלמסלותלעשותהחrקבים,
טוכיםספריםוהוציארפוםנתיולהקיםהנערריםלכביופסתבילפתרח

יתפלארלעתיסניגהיודעיכל •כאלהרכיםרכריםיעורלאור,ושעילים
לעצייכפיהחכונותועלענגלאנדלממלכתאשדהמרינהחכתסעלבזרק
הרכיסויושניהמעננל~נר,מאדהרחוקהכזאתוכנירהניראהבארץ

סרתיחייהםנררכימארומשיביםבדתיחםשוביםמאדנמארזהעצומים

המדינתנחכNכנפלאהחכמהלזתאדדושחוכאתמ •חייהוררכיאנגליה
רברתותחבולותמועציתגםואילעזנסחמלוכהבחליכיתיתרהינינה

תשכיל~זהיו Qי 1,י~רוביסיס ס;":~לתעמורחכתסהאםאמנם •זצעומות
תוסתת'בןערד'נלייםלאכי 1'יירעמייבואו,בדירותבםזכ~ללעשות

ר~בעלפריס\עלפיםהנאיסהרורותיקירותהתעיר,נפימעלהצעיףאת
 •-נשרטעינינעלסיםו

T תרהלו
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 •םעקםיקזז

·.' 14f .§ "ךבכלהנרריהrל~ניםפסרך ,ממרכתלכרהאשר'הארצוe 

 ,למרינזתותהיינהסעליהוסלנותחעלתא~רקי,כןאחריוא~רב~ידעריקא
למשגבהנודעתזהרזונההגרולההארץהיאישטאאטעו),,(רפיחפ~~ית
כ;ררתומרזומרתרנותמחוסותאשר Mהאהיאנםיחיאםעקסיקא, 'בשם

והמלחמותהרנותיהמהומות •ההןהארצותזניתרחרבהיתרתנוכהת,rזןלןי,סת ),
נה ?tנחין ,חפוגותבאיןןפחוץזנניתבהתתעודדו~שר:ךהן ~~דק?!'ז

(רעפובריק)החפשיר;הממשלה~תהםעקסיקאכיםהחריפו 1822בשתבר.בו:ךכ~
'_גןת PiJמלחמיר;את~שביתמלןעזכיבתקותםיע), 5.(מ~כ~רמלךבממלשת

'ארשארחותמארצותמלחמתםאנשיעלו:יז;ייתיתונםתנדיכה"ר,אזע
נארץאולם •נשלוםמקימועלינואהעםוכללהפיצם,יר Qתיפץו(

רס~רהסכיבהולאידעהלאשלוםררךאשרההיאורפ.דועההנרעשה
תתעודר Tל~ .הזאתכארץכב~רות,~~יםזה .ושייטוב~יךםש~עת' Iאל

אחריכיהיאנאזכזיארת •ימיםרך kלכה~נדזלאמלוכהוכסאסלך.מלותנ
איטןרביורעאוינוסטיזהנענעראלאתהטובברציכםלעיהםהקימן ,אשר

וכמאראשועטרתתאזיסירלזנעשיהסעלמהרהעדונחטרש.כ~ .'לקירס
 iכאחר~ובשיבוהארץ,סןוירחימוגרשןואותון, tiכגר Iראלץלמכיתי

עזהמלחטהלרנלי •וימיתוהומותמשrפפעליווחצומולרתר, ·ארץאל
ארץמכלונרולהערינהמרינהtפעקס~ם,מריתנאת~~ים Pזךמעקסיאברי

מעת •ההיאבמלחמהאכדייעןקtזליפ~רנמאדתמאחדחלקנםצרפת,
העומריםהשריםהזאת,יפיוכלירתחמדהמארץהשלום~לסרההיא

בניןתענןגןתהכבודאחרירורפים Iבצעבוצעיהיומ;כלגות,כראשי
אישב~ל?נ~מושליהםהשריםמאתלכםתא(תהשיגילאהעםינניהארם,

לוה.יניסף •ההםהטוש'יםעלעםכמלרלותגםמשכיתובתרריאיש
כעררגכעליחייהאתרהפלנה :פלנותרשתיהארץיושביכלעיד.'~פלני

 ,לעריקtזלע) p (זזנחניםלממשלת תר.~fכ~והשניח(ליבער~לען)חפשיות
אשררעגירונג)(ךעם~קר~טישעעם Tממשרתלכיבועוככלזךתרההרא~ונה

בכלהתאמצהוהשניהנפשם,~בת .כפיהמרינההריכות·כלאת ,~(חלו
ל ttהסי'הרוחיהייחםכיערים,הכהנביוייחילעזוזלתת dכמאמצי
הואתrזסערהנאוץ(געהלאאםאילם •הסדיניתהממשלהאופניבכל
תקוהעורהיתה ,תנוכה iהההפלגיתבע'ינלחמואשרהמלחמותיררק

ייםזזזלתכיראותםונ Iוייעפןוחמיםהלייגעוהימיםכרנותכיהארץליושבי
 1פניפהבסעקםיקאהסערותחמותהמלזולתאךתערה,אלרחבםישיבו

i, רצרתפרפסר ,אנבליהארצותע.םגםריבותכרכריהזאתהארץאחזח~ 
אשר
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ותוצאותיה ,~ח~ץגםעליהכבדחלמחמה I 'פתאםפרצהפיחםעראשר
 •מאדורעותרכות

ץהארכר~פרגה Iהארץנקרבובותתד~.קלכסערותאחרי §. 142 •
בראש ,רעותהעלאשהשליפחכחרבהנצבותכולרותממשלותלשתי

 r~~לילמידיםלשיובעלז~~רעץ,בlעניט~השרהתנוססהאחת ,הממשלה
רלים~הליבאותיהקיסואשרהקדמונים,ההודיםמנוער r.g'ח ,דןו~ק~ט)~(

בעירבו Pמןוואית(פר~זידענט)ול~גידיראשעליהםהדתע)r.זר~ת(כעלי
לראשמזtו~מירמיגואלחגענעראלח~רםחשניהחפלנחובראש ,ער~קר~ץפ .

וכסא(רעדיק~לים)'הכהניםממשלתארחהבוהיםהאנשיםפילעול;ניר
מעקסיקא 'עירזולת .היתה l lמיר~מ~מינואל'כיר •מעקםיק~בעירממשלתי
נציבירובגםהעםושריהמלחמה,אנשיחי, ,צבאנםוכנותיה,הבירה
~לrטייו~~רעץ i:.היחזהולעותמ "ותעצומות,עזלונתבואיירופאסלכי

הצפוניתאסעריי'אסדינותבריתובעליל:ררעפובליקאשרהז:'פיםטכלהמסים
אתללכודסיר~מ~זהשר~סהלשוא •הננירותמשרת'אתביחוהקימר.

סערתידיעלגםצור 9ידיעלתבוכהארשהמבצריתאפער~קר~ץעיר
 •מבטחהב!זלהוריד~צרהר~מ~ו:מויד ,מאדבצירההעירכילמחמה,

רב, Rוכלינפשא~להטעוניתאניותיושתיריבואנשילכדואשרןאחרי
 •נפש,בחפילמעקסיקאולשובפער~קר~ץי?צור Pלעלותםיר~מ~ונ~חץ

הרחבורק ,סעלנשארז~ארעץעם,לוםלעשות~סלאשר~~לד,נם
פסחחההצלחהאשררנותמלחרמתאחרי •ביניהםלשופטתנשארה

לאוחונהחוליכהלהשני,ופעםלהאחדפניההאירהפעם!פיםהגז~,שתיעל
 1מזtt tסירחילתאייך~רעץ~זצבאשר~רטענאליזנין '\~;:~והנהעז,תא
לחרשיוםושניםבעשרים~נע e~לע eק~לדעמינואל ז~ז}'אצ'נצחתמכה

גבילאתעזבובריתוסאנשימעטטתיעםמיראמtזז • 1860עצעמבערד
הבירהמעקסיקאעירבrגיערינצחוובתרותעבאוץזיארערחילמעקסיקא

זוארעץהשרהופיע 1861י~נו~רלחרש "עשובעשתי •דעצעמבער)בכח'(

והגענרעאללבוחכםלחילאנשיגסניונכתיכהם I ~~ 1בםעקסיקזtבכבודו
 •הםלהםחלסגןה~כםרקבםיביr.ורםמירא.מ~זחילאתה fי:יאשררטענא~

היחתםירא.ם~ןמבותסרויאאשר~רטיי) e(דעמ~קר~rפישעהעםבניספלתג
לטפניהשלטוו iנ iהוציאהבעיניה,וכישרכטובלעשותע;העליונהידה

תא ,ך)סטעל~ Pב~בנענאינד.ם 5נ~(מוהנזירותהבזירים~מקלטבתירובתאלגסיר
תינגרשאהבזהילוכףהכסכלייאת ;המדינהלאוצרההרימוהנהניםגכםי

ש~ף)ינ(ערצםיהנכה jגס.אוצרם;ביתאספןףהכסואתבכסף ~ד?~התפלות
דכתמירומנפיעלזtקיםבםעקישביאשד )ע~פבלש(םיראשכהניסרארבעה

זיינםדרפססלכתמרי~םנ ,~ Pםעקסיגבילזככלויזכרחמעידמה :;שגו
םס.ארהביםעהיתהירסאשרבנלי'ץהאראתלעזובבלחצו ,oה~פסט

דרכ.נ.לם



כארץשרתהתםרגהעזרתוחלםחטיתהעשרוריותלודת §. 143 •
צרפתרפסר,םארצרתנםמתחוללסערעייההתוערר ,פגיהמסעםקיק~
נטעקסיקאהפינותנעלידונ~להאשרמעתרביפימיסזהכי •ואבנייה
ר~ 1 •רפפדיליריהעשיריפהסוחריםעי ם~~~אתהארץמילשי'כ.~יוי
 Iריבפועשקוסשטפםנילוםסחרםלתליבסעקםיקאהיושביםיאננ'יה

רבכףסאיתםלמלדתירבחוזק~?פוםנםכבריסונפיםעליהםהעסיוס
לוארחןנה ,ש~ב 1 ן!. 7fייפייםאותםהריוחה"וםיסיובהניעעיצום,

t't ןיוםיוםתא-שכרitתערפסד ?ו1ל~איזבלמצאהאז •םייסבשתיםיק,ץ ,ה
הק~טיליסההנניםכבררס~יר~ארשעלהסעקסיקאניססאתנקםלתחקזרוו

/ tגp בםאפהוכדרותיםה,תפליתיתכוכלי~כסיהםתאםסחינם ,~ל
ולהקדישאתחא~רה ן:;~לשעיתאנגליהפלתנותאצתפויומ Pתאהםיתה

בבניזכנפיעואשרהרעותאתייטיניארשערלוכההםהסעקסיקאניסיו
כרערתיהסהשוניםההםיהלtנכים •כתוכםהתסנררריםיאננליחצרפתרODר

ונשלשוםבטעסpיקא,איזבלדבראתלעשיתיחר'גרני ,הטלרכהבהליכות
~רובלאאםכיא Pסעקסיארץנסולשיסעירן 1861~בערליחשואוח
יאיאםנםנוישםםםלשתםראציתכניאשרהכףסתאסעטיםיסיםבעור
 Jעיש~לאארששעםיסעטהםלעשותעווישובילאכיועתנגםייחנן

ח~~שיהלסשטפירב.ונעיםכררניסניאםונ •םלחטהעםסpיקא ~ד-Wi1Pךאו
פ6שסו
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 Iופלחתם Dלערי!jCכלי Pהכףאלע:ןעזשהאלהרר.בריםכלאריתלע •ההננםי "

 lס~ t!פיר,בריתכלעירביסשריס •כתנ?חהן.ו~בכלהתלקחההאזרחים
~אותעלהתנלפובפעםוכפעםעצומיםגרוריםוכאשיויתיצבייחרר~נpצו

סיראטאולפניהםעשהאשרככלשלרפהו~ךרבשדפכה _בםr.יההממלשה
כלהשתרממהחהיאובתע •הליבער~ליסמפלגתלבעלי Iובוכתוי~נש~

זאכי ,היטםיכלם,חסרתלעשותרפסרלבניארשהעזר!(פזנולאייררפא
בל tאי-םלחסתותאלחפהאתחהפלנח ,פלנרתלשתירפסרנםנפלגה
 •חלוכןנההורארויהשואףק~רלום'ר~ובלחמותאת .;השנית ,הסלהכ
תאנטשןר~עים ,מלחחםבכלילםאתכםכליתאאןס~יר~סלאכהבעלי

הפלגהרגלאלנומץכפחץויג,ןרויתניהםשרוזייהס"תא ,ואוכיסערריהם
אל !lנונעיואינםחמםנשנניםדבריםבעימלחמהלעשותחשניתאוהאתח
 r:nלבבגם ·התכוסם םI'~כעצםהזהררפr.י.ז •'ה.ם,היכי,ריזאלעצסם

הליתונבכלפסרריסואבותיהםסרפרפארזמוצאותיהםאשרהםעקםיקאנים
םהכיואזרחיה,פסררלרי Zטתבכונתםרtנ.ה,נופליםאך ,חיירס.ורכי

באנשיועריצותאכזריותמעשילעשותםעשיהםויל~רוההורים rבהתערבן
ר Qת.דוע'השחיתוהלי.כער})לים~םס,לי teיהקלעריק ,~יריהםהנופליםלסחתםם

 •הרפאיםבההיריסבלםחוםתיהסעלילה
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יתערכןלאכיהםההלמכיםהנפיחו ,פניהמבארצםעמהייםשופפ
 •בעיביהוכישרטכובנארצהלעשרתהפנוסpיקאניתהמפשלהרבדי ,הבם
םלכילחצרותיםהזנעקסיקאנ~רםסבביאחדיםשיסאככארההיאכותע

ועלםעקםיקאסושל,עלההםהמוכיםחתסאתהםגםויערררואיירופא

הריבביםבראש •הרעפוכליק~ירז~~עזוץנולנורדייורתםשםלתםהליכרת
ו ~ ~זרוןנוראלעכהגהראהאחר Iונככדיםגרוליםשדיםשניהיוההפ

tt יםtt בנtהרחיםורזרארעץורוזניםסלכיםכחצדותאפניםציוהיהאשרע
לפניסהיהאשדערר~זפבוסעץנוריזפ ~גהשרוחשני ,מארצריינרשהו

ההםוחאנשים •ארחיורנוהיםביעררר~קיםשלסים iוכררביםחס~ביםtזסר
שיהם·סשרארתםיtדשארתויתאמצוהחפשיתהממשלהמשפז:כיאתשנאר

 •מוורתםארץבשלטווזנלךועו'הסליכהמשטפימשראותיהםעללוהקים
השלישיו ~על ~ e ~כהקיסרעלרבריו:יח.זיקtיוחהע tQב ~סל ~והשר
כוכמשפטיהעםאתלשפוטלםעקםי~מלדלהרכיבלכבראתלהטות
רר,עי,ואתנאפאלעאזלביחנההרהככרכיירעלאוהראאיירופא,לפכי
 1861) (נ~וועמבנורוחרשרארבעהבעשרים •-צדא ?tלעת~ה Pרהזה

ישיבכיבזרארנוץהאוחונהבפעםלהעיראנגליהרסלכתצרפתים- Pלשח
 ,כארצרהיושניםאיירופאככניהפגיעאשרחרעותאתוייטיבמדרנר

חשבלאזוארעץאך •להםלהרעעוריוסיףלכלבטוחהה f. ר~:לתתנם
אז •ררבלהםשיכ vרלאמלאכיהםכיראשרההם;,מלניםרכריאח
פאםערוולהאריךכריחםלסשייההםהאדיריםהסלכיםעודיפלויא

נמרלהולהשיבשפטיםבהלנושרתא Pלםעקסיחילםאכשיבררריויש'חר
סלכישלשחלפבילעסודכתבואיןכיסארירעןוארנוץוהנח •ובאשה
ביבידםואסיץקשר .יהיאםופסרר)אנגליהצרפת(זנלכיההםאייררפא

סארהרחוקיםההםהמלכיםכי ti'יאסיל'אהראאךעל,י,למתמחם Pיהחזי
אםואף ,הואתהמלחסהברבריחריתחכררםזה,זהםלכרתםבהליכות

עזחיוםאבשייתאזרוכיהרבררחרקררחקכיזרארעץf;כח t-זאתיעשר
ארחותסרלואשרבארץכזנעקםיקא,א'ירופאילידיל.ת fסשבארץוגכררה
העקלקלותבארחותגכר~צעריכלעלמספראיוז;ט:וים Wך ,ישרותומסלות
הוסיףינוירכאלה,רביסרכריםונוירבתוכהארשוחלקלקות'יחשדודרכי

בעיביהרעהכיאף , 1רר~שיננפ~ספשלתכילוכ::יוזלעלבברתאלהכביד
הרי~נהלא ,כתרכהאשררחרזנוצההזנעשקותכגללזנעקסיקאםמלשת

א Pבסעקסילעשרתאליהםלרת,חכרפניהכקשואשראייררפאםלכילשת wאל
והיוגםיבתוכההשורריםדן,עפובליקםשIניטעלעינה~הכייעו Iשטפים

כיכ,סערזרארעץוכבתאו~זנצהו:יזקהזתאגםרףא •בעיניהאמי
 •.לסעקסיקא mאוכעתאתחכפעםנדיריהםתאשלרחלאהבריתלמכי

:Hכויהצליחוכיואף ,סעקםיקאחרףאלופסרבריריהגיעילראשובהכי
את
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לאםרפםםאך ,בתיכההסשרסאתוחיזיוקהבצורה,פעראקרוץעיראת
רחיגנ j:וזוארעץוה'אה,משםלפרוץלבםאתיערבוכיעדהוארב

הספרדיםיכלילאניעדסביבסביבוהמסלותהדרכיםכלאתעודr.ישם 1
המחפוריםוכלבפשא?לנםהחיא"הארץרחביבכלרנלכףלהציג
אחדיםשבועותאחריכיעדאליהם,להניע.יכלולאלהםירסחיאשר
מקוםמצאולאלמעקסיקאואננליהצרפתחילגרירינםהניעוכאשר

ההשינמאדרבומחיררבותתלאותאחריורק , ,-.ז:נכסא?,לשםלשבור,
סע,סןיקאחילמולמעטחבריתזנלכי~~לימספרחיחזהזולת .נפשםא~ל

 ש'"!שרקהיהספרדחילמפסרכי •מספרלהםיאיןוהעצומיםחרניס
תפקודתתחאלפיםשלשתצרתפסיל Iךים Pהגענעראלפקודתתחתאלפיס

 ';חאנשיעידאליהסבאןכויאתריגר~פיער, ~,דעויריעןה~דסיר~ל
לסיוספסרעליהם,צבאלשרהיהאשרי~רענסעהשרפקידתתחת

ו'צ Rכיוזולת •זזלר~טען) t(מ~רינעהיסמחילאישאלףיה,הtזגכל\ה
 ,המעיטםחילםבאנשימעקס'קאעל~כפםלסכבידהבריתמלכיירי ,קצרי
 ', r;lיאתכוננולאהםכי ,הזהבדרךלשןטלהם~צבאחדדברעוד

למטרחלןJל~יבהשלישינאפאלעאוהקירס •אחתמטרהאלזנגתמם
ומחמלכןתן,ביתולטונתלטובתוינחראשרזכלךבמעקםיקאלהקיס

יעזרוכיהבטיחוהוממעקסיקאאליובאואשרהנדוליםהשריםכינם
~קשחלאספרדמלכת •לאורחזחחנדולחדברתאלהוציארבע..זרלו

לעשותע~ jכr.יספרדצאצאיהםאשרמהמעקםיקאניםנקםלקחתאםבידכר
חחלאאךהקאטולית·דתתופשיכהניחםקרניבעפרעיללונםלהפסרדים

 .במעו'םיו'ארזנרורהמרירהרעפובליקממשלתאתל;:זשביתלבכהאת
אשרהחפשיתחממשלהאת-\~~חלסזמהrישנהלאאנגליהמלכתגם

ברקבישריסוסדריםלידt';ירלעשיתאסכימלוכה,לממשלתסיקא Pנמע 1
בצרקלהתהלךtום f~רותתהרעפובו,קמושליעלירהולהכבידהארץ

אשרוזןארעץ •במעקםי~היושביםבניחויתראננליהסוחרי~םוכמישור
 ,מלחתטוואנשיאויביועצתאתידםעלל~;פלמנמותrיבל ,אלהכלידע
 Iממנויותרעמוקותמזמותבעלנאאשדעררביפימיםלוזעמדהמזמתונם

 •-ויכויעחןהשלישינא.Eפאלעאזהיאהלא
• 4 '{ j .§ ל~רענסנר~ףהנענעראלחגיע 1862מ~רץלחרשבששי

תתחאשרחחי,נדודיאליוזן.ברוושםלמעקםיקאצרפתיםזיילגדור~~ם
והאדמ\ראל ,י~נידלשרעליהםריהיפיער~נרל~דעויריעו ~'~'האדמורפוקדת
חדשנםלמעקםיקאבאההיא.ובעתצרפתחנ tt!כהעדם i '\ןאזרפקידאשר

נרולהל~ח p ~ואשרמילרתולארץאמונים~ירל~ניםהיהאי~ר~למ~נטע
 ,לןלומשב'ץ Iפער~רקעיראת~חחזההשר •בועור~קים- jהעםמבני
 ,בםעסקיקאמררטלןתבברכרלאורמזתטואתלהוציא~ךזיהנם~ר~הינפשי

כי
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אלרנריס ה~~וכנרהזהברבר t "חפהשלישינאפאלעאוהקיסרגםני
יתזוריבטיחהן ,עטםרייךקיסרי~זעףפר~נץאחי iמ~קסימילי~חהערצ~ג

רשי •המלרנהכסאעלשםולהושיבובראשימעקםיקאקיםרכתר'את
 iבאפאלעאסורמאנשיהואהזההשרכיבשמעםואנגליהספרר 'צכארת
כיחם ,צעריוכל ~ר~כ;!~באורגועד.י~יםהיו ,למעקסיקאבאהואוברברו
להוציאאנפאלעאז;~בהידו'עלכינאמנחוירעוהנול';אתוראונצרקשפטי
דרשכאשרכו'ועל :~לן~rכזואנגליהספרררצון~~ררתלאוררנחמ~חמ
וופצר ,מורריםמשפטלולעשותהזההשר'אתאליולהגסירזוארעץררש
ו'א~בהלאהצרפתיםצבאאך:שר ,לזבt;י~ירווספרראנגליהחילשרי
אנגליהלשרימארחרההחוחרבר •לסתרהאלמאנטעעלויהיאליהםשמע

-T • T -

עורובראותם ,הצרפרג'םוביןביניחם~דדזראשיתהיתהוזאתוספרר,

 ,משמעתםאלמעקסיקאממשרתאתלהמיר,צלחןלאחילםאנשינמספרני
חרשרםרוכראשית ,לארצותיהםילשובמעקסיקאאתלעזובאמרנמרו
הצרפתיםאך ,מעקסיקאנבולאתוהספרריםהאנג'יםחילעזבי ) 1862 (מ~יי
לשונמלכםולהקיסר_ע~םלנניהואלכנירלאכיכו,לעשותאנולא

עלמאררבכסףהוציאואשראחריתרשיהיעשולאויריהםלארצםריקם
 1נאפאלעאהקירסוסרעורלהם~גלהנטרםעשווזאת ,הזההכברהמסע
חצבאשריראשירקכי ,במעקסיקאלעשותזו~םהואאשרהרנהוםזמתו

 •ונעלםכמ~סהרברעורהיההמלחמהאבשיכלומעיביזאתידעו

וחספ'רריםהאנגליםתשובתאתנשמעוונאפאלעאן §. 145 •
חמשנתןאתלהוציארצוועתאזמצאכי Iבלבושחמ ,לארצותיהם

לראותותבונתוחכמתובכלהואאך •וינפזגעמפריעכלמנלרלאורהנדולה
הזאתנפעםשגה ,בינתו;ב~לם'דגליומצע~~צערכלול~לסהנולראת

לאהוהעליוולהפילשחרח~רעלאברעהלהתגרותנרוחוויבהלכריאה,
~בתהלארצם,-והםפרריםהאנ;לים ~i.זבאשראחריוחנה •-כפרהיוכל

 ,מש~תואותולהדיחאויניואלאזהת~נרוהצרפתיםכיזוארעץ,עלהרער~
ז Jבפעדאקרוהרעפוכליק tot?בזqיבריתואנשיידיעלה~:ים~למ~נטוהשר

לסקריםומשפטיםפקודיםשלח ,~ים W ~ושריכו.בלםיס Iהלוהוא , tןק~ךך~וו~
 ,מלחמותיואתללחוםמלחמהיודעיחילאנשיאליואסףנםמשמעתו,.ל

לשטולהצינןזנפץנןמצאואשרהימיסכללו i~יא Qלאהצרפוזיים
רקהיאאשרמז.:שלתואתלעזובאגפםעליוחכבידוכןאחריאך ,זוארעץ
ןחנעבעראל •הסרינהוהליכותהארץמשפטיפיעלפדחנורלאשעהשלת
ור?~חילואנשיבראשאזהתיצבא jבמעקסילהצרפתיםצבאשר~רענם

 •הארץל.באלהדרךאתלפניוויפתחויפיצםזןארעץגדודיאתויךונשק
העיר~עבבלזי eחיתההכירה,לעירמסעיבררך.גע fאשרהראשונה,עיר

לה iהגד
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 «~נ~~םהמעקםיקאניהנענעראלנשגככהארשמארידנ.צירהגהרילה
כתוםהנמצאיםכריתיאנשיעזרתעלסח tל~רענם •אישימאתיםאלף~ם
א ,זןארעץנפששונאימעקסיקאנסדורינדודיםקכי iי P :~.שעעלגם

הנדוריורשי ,ההיאהעיראתכרכעזכובריתואנשיכי ,ן.ןזt~על ח~~
~עאשרהמועדמןאחררגם ,לולהושיעיכלילאחילםאנשיםםפר~ם
בסערעליהנעלותםהעיריושכילפניחילוואנשיל~ענם~ף i 1כועל •לי

מד l!יוכלולנעכוראותהולגצר~ריצענ~עיראללשוב ~צ~ך~ 1 ,מלחהמ
 ,,;לחארחיהםרדפואשרזוארעץצבאותשריו~רטעג~ס~ר~נ~ז~פלבי
 •לועבלא gאצלהצרפתים~נפואשרההיאהמנפהאולם •ההיאהעירעל

 Iיחרשחילאגשי 'וישלחמהדנאפ~,,לעאזכי ,לישועהלזןארעץהיחת.

 Iעומ~וה,~גידים I ~!:זפ~רייהאבידדגענעדאלואתלמעקסיקאדבב~פסר
~רויכמלחמותבנכודיםם !}tלועשהאשדפ~רייהיאההוא,החיל

'לךיוכליכולנםיעשה~שהכי iנאפאלעאלב ח~~רכר ,ן~מכ~דדיי
שלהוההמשכילהנבורואל •נפשו~בתככלמעקסיקאממשלתאתלפביר
םעקסיק~ת,ארולבכומערכיואתסודואתליגל 7כספרנזבלת "הקירס
אפניולהאידסיייאישהשראת~וה ) 1862יוליג' i(מההואסרפבגובלת
בארץהשירריםוהאמונההיתםשטפילכלכנדולתתמעקסיק~,ארזחי

ולהסתי ,רעהאליהםת~נהלאכיהנכסיםבעל,האפרתיםאתלמכטיח
עשממש'תבמעקסיקאלהקיםהצרפתיםקיסר ,פנמנמתאתהארץ ם~~
 ה!~כם •הוהכדכרלעשותהםידרשואשועיהרבופגי Jארלהסברק
ואפרתיהעםראשיאתאליויאסיףהכירהמעקסיקאעיראתכוכיוני

עשעהממשרתלהקיםאשר.~אותועדתחכולותולזכנל ) i(נ~ט~כיליט~טע
בדכדיודוםולהוכיח ,בעיניהםוכי'זtורכטיבתמיךבזכמשלתינחדיאשר

ילרסוירנחוזקחדשהממשלהעליהםלהרכיבהצרפתיםלככתאאיו 'כי
לדייניכידהעזאשריישרהטיבהממשלהלכחירלהםלזעוראםכי ,רצונם
 • ~יאםהימים,כליהמנוחהח'~ליםבחטיעלורהרכיבםהארץליושבי
נאיניליעתו~ר~םיריהםאת~זכן.קמל"בממשלתחםח~ציםכייאוכן

ל~מורן Rןרו~םמ'ינירירק ,ךל~אליוצאשלוםיאיןנ!ם~~רעמליזע
תכהאחלכדנרים •ועזנצחיחיר,חורעליהםתד~לשבגבירהלאזרם

~ראאליןתננשר;~";רכ;יםימיתרפ~ריי,ה;;נעואלאל~~~אלעאו.
להיוכמעקםיק~ין~המזתפואתל I '~נלהפיקהאזביוהיאכינעיו t~ iג

להמלייצלחנירןt:י~צרנםא, Iאמערילארצותינכלכתיכהנשמעיםדבריי
הזוכדנר ,יברחאשרהאדיריםאיירופאמלכימבנימל,במעקסיקא

נהצרתפים,נעיניאריייןניתןוכבירלמכותיחורלרן,כותעיךיוסיף
קיעהמםעשהאשרהגדולההטינהתאנראיתםהפעקסיקאניםכיק.יה

והמסחב~סןרתהצרפתיםע.םיכואוארצם,ממעלתבדברהצרפ.\גים
לטובת
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 ,בהםנושיםצרתפסווח"אשראתלQאבכסףישלמרוו!.לםצרפת,טוובת
יסישך ,Pבחילראנשיעלהקיסרהוציאאשרהרבהכסףאתישיברנם

'ממדיבותאתחמדינהל~~זכגםלויצלחכיעודק.נהואוליהזאת,רtגלחסה
לבאתזנס~האשרהר~שהנ:ה ?t ז::אך •-צרתפלארץעםקסיקא
 ר!~הצרתפיםאתל~~ר,היתהמעקסיקאבמלחמותלהתערבנאפאלעאו
 ,הגדוללים ר~!.ג.~נם ~~זrבעשותםאיירופאי Q .!.בכללעיביחדשהתפארת

עטרר"כי •-~~עדןיו'ביתרהליכותמהכיטהצרתפיםעיניאתב Q ~רבזה
תפארה י~);'~קרים,במלחמתהצרפתיםלראשנאפאלעאן.עטראשרגאות
 ,הצרפתיםבעיני ~מ.!.ב~ה~ם 1!יכבר~בדו ,איטליהבמלחתמ~~רםאשר

r;זסנהף R ~ת?-ונשארהד~ררוסיהמכבוד~נרעלאפ~דיזבשלוםכייען
מדרכיאחורלהסונהעסגמניהחל~ובאיטליהכבראשונה,עזהיתעצומות

~ •••• T ••• 

:כ~ל=!יץכילראותעיניהםנפקחןובכווהלאה,מאזהצרפתיתדפ~יטיק
ממשלר"בדברלהתערבמזמותנאפאלעאוננlץכןועל-תפארתם י~~

בראשיחדשהתפארהצפירתבזהלתתומבוכות,מהומותהמלאהעמקסיקא
 ,כנאפאלעאזעיניםת~ם Wנברכיאפם •-נ~.ם P :גא~תועטרתהצרתפים

יומענלותכל ~ל~.חהיםהיסיםעד.אשרותתחהואת,בפעםעיניםת~ם pלנהפך
היההנולר,אתורואותחודרותבעיניםרזן,בונואונומצעדי'צעדכליעל

במצאהכיאחכהן •ברוחוונבהללכנמהרברנלים,~ץהזאתכפעם
'זר jוהזכעהתלאותלכלץ R .לש~ם~כספהף b ?~אשרבמעקםיקאאתחפסלנה

במלוךרקכזאתתהיהלאר~םולפימולדתם,בארץהתמרגשותהנוראות
וראשיהמעטיםואנשיהקטנההיתהההיאחפלנהאך •עליחםסלך

~זרהמהםלבקשאיירופא~יל.יעללנ~נtוילכוהארץאתכברעזבוומגהליה
אנשיםיחרסומולדתםבארץכינאמןאותוזהלאור,~ם 9ךאתלהוציא
מחמשיםיותרזהכייעוחזח,כדרבלעשותירםל~לוישהח;;נציםכאלח
 ,אחרתלממשלהזרחורוחם(רעפובליי~tחשיתבממשלחהסכינו י~ג;tו::שנה
והאכזריותהעריצותאתבנכרםמלך~~זpלתמאד~ראהנפשםכינםיסה
מושליםונאוןרעה~ע~רכיואף •לפניםספרדמלכילהםעוללןאשר
:1כג.;ז;נםזאתבכלקדם,בימיועזוזםגמבורתםנפלן.גמאדקשיםוארוכיםעוים
 1נאפאלע~לפנייתיצבוכיעדבם;צ~קעורנבורותוי~רנוול~l:יי ~;ר.עוד

הרכיבאשררך,אשוו iנאפאלעאלפנילפניםהתיצכןכאשרהשלישי
כיזאתנםואף •חידבחזקתהןאברחאשרמלךם pגzבנילהפסרדים

צרתפ,מארץפעמיםארבעהיאנדילהההודים,גבולוולתמעקסיקא,אץר
 ,הנוראיםשקם 1רכליגבירתםנכלאותהל,כוד dכיעצרולאצרפתרחיל
לנצחונם,ארכחתחילאי~פר,כיז Q ~.~לאאשרהזהכדבריעשןאם ~;~

כלואחרי •מידםארצם .ת~וילנדןוישוכו j/ניחליפואנים Iהמעקסיככי'
במכינםויביטוהישקטודהאדיריםאיירופאמלכייאוטוימהיענימהאלה'

תא
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רתוערבמלירמחיקויעסדיבמעקסיקאעישההצרתפיםקיפראשראת
ברי~בעלייתיצניאזהלא ,זאתנםתהיהם.אואף ~ומעלליודרכיוככל

עהנמרצהותלונתםזעפםבכלכיבררך,לולשטבההצפוניתאמעריקא
ליניחולא"בתוכהאשרהרמוצהועלהעשקועל iמעקסיקאממשלת

מלךעליהולהמליך~כפואתמעקםיקאעללהכבידושליטרבמרך
לותיאבולארעפובליקיתבממשלהרקחפצםוכלישעםכלאשרהםכי

להנם~~שהפןמיראתםאליה,הקרובה הי;Jי:~~;'מלךלממשלתידם
הצפובי&אמעריקאבריתבעליידיחיןההםבימיםכיאמנם jה •הזהכדבר
הלנצ;אך ,יםהמעקסיקאנרעזרתרבואיכלווראמאדעזהםלחמהלמאות
תערהאלתשיבהבריתבעלימרחמתוחרביבואוימיסהרא 1'חרבתאכל

הארמןויגרשוםגופה jרמלחתמהצרתפיםעללהקדישיחדיתחנרויאז
פסלאהאל,ךהדבריםכלעל •-משפטרכליצדי'כלילהםלכדלאשד

ארםלפעולתדזגיוניכסילידאתלהיציאחפז Jייהי ,עיביןאת lנאפאלעא
 •ובלכדינוקשבפחיבפל

כשע ) 1862 (סעפטעמבערהניע/בכ'באשרפ~רייהגענעראל §. 146 •
היכילהזריעםמעקסיקאיושבילכלנלןימפרשלח ,קדוץ~פערעיר
ענאיוכיולהבטיחם~נ.~יכםבמעקסיקאהצובאיםהצרתפיםצבאשר
ורירךהמדלבהבהליכותומשפטיםי:יקיםעריהםלהעמיסצרפתקירסנפי

מולדתםבארץאשדהעריציםהמושליםושנטהרשעים ה~~ ר;'~ iןרק ,רצונם
המיוםדיים-itחד'ומשפטיםובiרקיםחדשהבממשלהר iלבחיריהפאת~ל;:זז;ריר

ויתמיליסינםיעמודוהקיסרהימיס,כללהםלטובוהישרהצדקאדביעל
המקומינכלכי •לאורלבבםמזמותאתלהוציאן 9 ח~~נוכ;לידם

יס rיי'עינישם ,תמנוססצרתפקיםר ;ס~אשרובאמעריקאבאיירופא

משפטצדקעדלהשיב Iוהגעניס:יס~~יםלהעמיםiנ~_זיהלעשיתילכי
מרפבשלטון.ד_ברהיציאכןארתי •וההשכלההררור ד~'אתולהעלות

א~דאת'לסז;יירהידנ.זרזכגן;:זלמ~נטעהשראת:י~ו lהקלסרבשם
עלישבאשרהנשיאותמכמאללית ,כונןאשר(מיניכטעריוס)הםגנים

כסףתרותמיכלמסכלהארץ ם!.נ~.להריםעודיוסיףולכל Iמשפטכל,
גז 'ייתביהבירהעירא'יועציוחכמיסוודהעםשרינאספןוכהכהונין

ונכורעצה,להביאחיללעשותזואדעץר,נשיאבידבלי-מצריםימשרה
להעבי iנאפאלעאחJןנ~יוכאשראויניהם,הצרפתיםקיסיעללמלחהמ

כמלחמה,עושההואהללשומiילדקאקלעקםמעללאכיקול
 ~אםכינלחמיםהםת-פצרעםלאכיקולההםהמושייםנםrזעכירן

ארלפניולרדהיאשןאףבפשות 1וס~~עךבאהבתאשרצרפתלסרiכ
מירז\קומוכאשרהתבל,ד~י ry ~גדיל Jpכלעלוח ?7it ~;~ידולהיותר~ה

לפניס
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יתקוממוכו ,הראשוןבאפאלעאועלבח Wהיבארצםהספרריסחאיחסל~נים
אשרעד!ישךבלינו[וילחסוהשלישיבאפאלעאזעלהחדשהבארצםהם

 •םחםידוישיב
ןעבלא eעללעלותעזז:זJל~ר[צרפתrויל~~ירופ~רי, §. 147 •
וביוביבוברולקיר·היתההיאכי , j~נךממנהילהירידמלחמהבמערת

 .ימל.אהמאדנצורההיאגם ,אליההעולההדרךהיאוחוסמתהבירהעיר
חילגבוריאלףושניםעשריםעםזזרטעגאוהנענעראלבשקוכלי~ראוצרןת
פאר"עשהרצופיםחרשים.שלשהבחרבותיהםעליהסוככיסמלהמחמלמדי
ג~ורת~שתהכיאףולאחרונה, ,תושיהעשולאוידיוהעירעלמ~חמה
בי ,אליןןלהבקיעהמלחמהבסערתהעירעללעלותבועזלא ,הנצורים

עלהכןל Pו ,ף Rקןבכלבתיכהשררוהטיפיסימחלתהחלי·רעמנפת
יםהמעקסיקאנצבאראשעלמלחמהלהקדישיםלפאתפניווישםהעירLןצןרמ_על
כסהויכהןעליןידןויט ,ק~ממtזבפזזרטהגענעראלפקודתתחתאשר

 ,הבירהמעקסיקאלעירהעולההדרךהצרפתיםלפניתפחה 1ואז ,צחר 4
באנשיעודלוישועתהראין ,הסעקסיקאביסIכילסיתר~פררי~רטעגא

.המלחמהמבטחהעזלהורידפרעבלאאלהצרפתיםצבאשר~ביאז •ארצי
נירז:ןל~ד lהעירנבקעהאשראחרינםכיסאדכבדההיתהההיא

רוחברבבל ,בתיכהאשריהאזרחיםהחילאנשיעו";נכנערלאהצרתפים
הבתיסאצלעידויותר ,עזהמלחמההתלקחהוביתביתכלאצלנםורחוב

חוצרתכלבראשרביסומרקריםחלליםנפלרכיעד ,התפליתיבתיהנדולים
העייאת~רטעג~עידהסגירלאאזזגםזברחובות,בש~קים~גרודםינהרי
נשאריאשראחדיםבמבצריםהילואבשישאריתנ?ם ~~ /Oב~הצרפתיםביר
בשדהה J ~ f::ק~ממtזבפ~רטהנענעראלנם •ןזרזrרםויוסףהעירתנורעיד

לרתחביויתאמץחדשיםגדרדיםאליוויאסרףנחושאריתtוגררז.גלחמה,
אנשיעםככשרראה lב~זעהצרפתיהשראך ,~רטעג~עםהפעםעיר

 ,לtזרעכצ~ס~זאצלברנלייאשרהעםיכלארתיב:סלשעליורחבו ט~. lחילו
המ~צחיםלהצרפתיםיכשההיתהופוענל~ליל tfזרטענאורוענשברהאז

 ,מאדוגדולרבהיהההואהנצחון • ) 1863מ~יילחרשעשר(בשבעה
שתיגםהצרתפים,בירשבינפלי(גענער~לע) ל~ד:!~~יריועשריםתה
פקידימאותשנזנה(םטא.נסאפיציערע),גדרדיםשרייעשריםוחמשהמאות

ובתילRבכליוכלתותחכלי~ם ,-~נאנאשיאלףעשרושכיסמלחהמ
לפניוכח~תפהחהבירהלעירהעולהוהדרךהצרתפים,בידנפלי-זגראוצרות

ב~ריזהתותחכליהרעימויונילחדשבעשירי • ע~~~~עצורכלבאין
אתאחיהםבצחואדשההואהגדולהנצחוןאת,הצרפתיםר .tPוכ

 •םיהםעקסיקאנ
• 14fl .§ ופעכלאנלכדהכיזיארעץאלהרעההבשורהכבוא

הרחבצ
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יושכיעלרש~ז;ע:זיתדיר!(,ייייבפהדייורפוייאיביבפליא "הבצורה
לכחורעליהםאכפואת:ד~ר lרעתו,בעתבויכנרולכלהבירהבחנקסיקא

רסכבראך •הצרתפיםעללמלחמהולצאת jקטוערלמגדולשקב ,'ב
העיראתלעזוב~לחץאשרעדקשרעליוקשררהעירואזרחימעליו,כחו

יצאןנסעןההיארכעת •פ~~זידייואי iם~בעירשמכנרתאולשום
ובשבייעהכירה,א Iסעקסי,לעירלכואפניהםוישיסרססקוסםהצרפתים

 ,העירבשעריגכלריובדודיעםכtזזעזהאבירהנענעראלבאיינילחרש
,ואזרחיההעירכתוךהצכאכלג~ירפ~ריינםהופיעהרייאלחרשובעשירי

לזבבלפ~רייהכבירהשרר ij ~אזוישועה'.רנהוכקולתברועהפנייק.רמי
כונואריהאשרהטסרהאל ;להניעבמזמןתייולרתוהפךזערמהתחבולות
אםףמררוהערכי •מעקםיקאברבךהגדולר,מחשכתןור,~יאתנאפאלעאן

אישעשרוחמשהמאתיםכמסרפוהאציליםהאפרתימבכי~יםאתאליו
במעקסיקאתתכרנואשרהממשלהאיות.רע..םאתןזכיתידיהסאתב;~לא!

ארפניבכל כr~רי::היהלכריהוההערוםהשראך •ולהצלחתםהעם,'טותב
רביסימיםההםהמועצהשריהתוכחןאשראחריכיעדהזה,הנדילהרבר
הממשלהאתלהמורייל,לוחשעשרתבשעהאמרויכרזנריחיולבנרעצר

,בממלשתבמעקסיקאהרערתכלןדקירתמירהיתה.אשר(רעפרבליק)החפשית
יסרקכבררז;iםהקאטרלית,סכנסיהיהיהטלך •יע) 5(מ~ב~כמלרכה

 Jכארחי •אחריילכבירנסינחילמלכותרוכסאעליו,רא R ~איקעקםמ
לבחוראתחלדעהiלסכימוכאחרי~לם ,עליהםלקירסינחרו(מיאתהתיעצי
יזeזףע rפר~ב~ו:יי tiזילימיס ק'~מדכ ~כידךעפעוצ~ג Iבהערצר

יאבתלאאםוהיה ,הפלוכהגזר~םמלאכיםאליי,ולשלוחעסטרייךקיפר
ללוכיתהשלישינאפאלעאןהקירסאלהעםשרייפנןאז ,ר lה~אתלקבל
יצלחהוא '~יודעאשרכזהאישלטענםלבחררהיאייאילכיפנייאת

ו:כרנמ~קסימילי~ןנאפאלעאזנחרכנרכירזכאשירעיהםאך •"מלוכה
 •-מעקסיקאיתיסרקעטרתלראשןלש~םמאקסימיליאזות.רצה .

ןר\ tQל~סימילי~ןק t5נמנאפאלעאזבדחומזמהברעת §. 149 •
קירסיז'זעףר~נץפ~rזיכהיותומאקסיפיליאןכימעקםיקא,פלירבגנעטות
לתתנכחןיש ,האכסבירנניתממלכיימ;:זלליםעתיקיםמלכיסובועטםרייך
איסתמולרתיחיהכינםומה ,םיק~בים Pהמעפני'עלהודוככודייראתשאתן
ידרב;יהרהישובומלכים,בני iבינם'כמיהילטציאר Pיאשררבניןחכם
הניאדך,ניםמסעיופיע' ,סהירסורפעטרעטןשובות,ניתובלשצחות
כונו~~;נבררהעזדרגחהמלוכה,י~ך.חיתהפ~לטי;;בהליכותחכמחלכב

-הזמו ח~~יאמילרתונארץאך ,ובפלאיתת,נדוללעשרת~ןג;יחינפשו
חמלוכהסאריתאהלןאלהאשרייאישלאור,נפשרתארה.להיציא J,צועתלידי

ראבץ
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ובךבגבוריסרוח-ואץימ.לנבrו'םגרכ pראיבמעקסיקאנוראהנארץ
 •נתובהלמלוכהועזוזוש~תוויתרוגכירתוכחכתמויצלח Jקדסםוכי

ולעשותונפלאותבגדוליתללכתבחורותיו~י~י~לצהיהכבירדמיוניבנ~
עדך~יםהקירסחצרשריהיוכעונכייוכר~תכגללאךאבירים,בגבוריםם /ttלי

-בהיותועמד _לטובתעשהאשרוהתשועותהנבירותתאזךשבוולאאותו
כראןיתהותוככורשם~לאגס,וןה~דרי~טיביסאשרהמלחמהאניותנגיר

הןוענעצי~בית,ל~~ב~ררייבממלכתזq~יטבהיותיומעלליןדרכיובנללל~
כלוירעןיכידיבהאשרארחתארץלטצואנפשיכלתהגםנכפפהכוועל

כפיוותכונותירוכנחונצורותגרולותלעשות~פליא iהואכילבאנשי
בעלגיעז,מלדלעאפאלרבתש~רל~טעטריםהכנודהרעיתןגם •ריחויעז

לבו ץ~~ל~ירין;כ .Jלrי ן~ז;:ב}מדהונשגנהנפשינעלתלבחכתמאשה
בכלוןלעזןרמננרנפשהרלה~ליךלנפלאותיו רכ.~'עולםם t;iלוועשרת
בלי·אמונהבשיהםמאמיניאלהכלובלערי ._נפשובחרףחואיעשהאשר

 ,הפ~ליטיקהליכותבכלהעסוקתוומועצותיו iבאפאלעאבחכתכדי~לים
 .א Pבמעקסייריןכובניאשרמלכותילכסאע'ןיתוהואכינכוונלכעליוב~~נ.!נד

לטאכופניאתמאקפיטיליאז~דם iכרעל •-הימיםכלטדסלןיתןילא
אוירהגישואשרהקיסריתכתדאתטידםויקנוטאיריסנפניםזכעקפיקא
 •טריעפטאצומיר~ט~ר,בהיכוןבשבתר 1863אקטאכערלחרשבשלישי

כיידיהסאתטעקפיקאעריכליכתכולאאםכימראשלהםהגידאך
ובדהמעקסיקאעירכימקימי,אתיביחלאעליהם,לקיסרביהםבורחים

הצרפתיםאולם •ררחםולאמלךהארץעריכלעללהקים rj:פ 'כהאיו
ילאנחוילאכתחבולותיהםהתהפכובםאקסיםיליאן,החפציםיםןהםעקסיקאב

אלידםכתבוםעקפיקאעריכלכיבידםערתמםהצליחהאשרעדשקטו
םעקסיקאמלוכתכדברהעמוקהעצתןקחמכי 1נאפאלעאידע.אזמאקפיטיליאן

בפאריזטאקסימיויאןמ~רץ~היהרשוח"בתחלת •לאוריצאההנדולחומחשכתי
עשרארבעהוביום •החדשהממלתכוצפונותעלנאפאלעאזעםהרג'עץושם

נאביהדכ,בירהרעיתועםהראשיןטאקסימיליאוהקירס Iירך 1864אפריליחרש
ותא Pי rןלהמחפ~פפטסתאברכהשםלשתאריסחבעירלראשובהייבוא
כוואוחיממלכתו,ארץבסעjלפיקאאשרה"~טןליםה:פהנים'אריתסור

לחרשועשריםיכתשעה ,ואסעריקאבריתויבעליסירראנשינםעעם
א Pםעקסי~י 31לכלגלייטרפשלחםשם •פעראקך~ץעירשעריעדהגיעטאיי

קדיש ijלונפצויכלישעריכליטינה,אורהימימידילהםבכיניכילהידיעס
הצלחהבתמיעלילהרכיבםממלתכיירשב~לכללהיטיבלהשכילישניתייימיי

ברבחילנפועהקיסריתרועיתן iמאקםיםילי~הקיטריטףאשרכל •בצתח
"ררךכל •יתפארהעז ,יהורכנידלהםלתתהעםבכי~פםיכו ,הארץ
 "ותשואיתמלךותרועית~םרבבותלסאההיתהיהלאה~יצ~ב~סעיר

חךיאחיה)'בנ('יי
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רפעבלאכיןאשר;המסהלילר~תולהקירסוצערצערככלכשמעווי
חממשיותר(טריומפפב~געו) i~וחדבשערימפארההיתחש~י~ל~ער

ררהכאשרמרקםובכלוכצבים,ושושביםבפרחיםומ~נצהבסמרפ,מאתר
הארץ,ישוניכל •לרקתאםומשורריםרמים jטמקהלות;:דריע~בויגלםכף

ולשזחם •ך{:ייי~אליויט~ז:ז~נם ,רjגירםלרקאת ~רז;r~ ,ההודיסנםוהמ
 iטאקסיפיליאידיעלכיהאמינוהםכי r ,ההיאכעתק.ץהיתהלארזtוריס
ר{רכבנימלמכיאחר.כיבידםאשרהעתיקההמסורהלאוריצאה
מ.ע.כראליחסיבוא ,ולוחציהםמ~צחיהםהספררים.עםלואיור~ראשר
ורעיתיהקירסובהיפיע '.-צוארסמעלהזריסחמולשים Iנ.ייויסירבלם

 ,חעירי mאז,התרועעי ) 1864יובילחרש(בייבהכירהמעקסיקאעירבשרעי
חעירנוםרהאשרהייםלמןהיתהלאנז.כוהאשרגדי'השמחהוישחסו

לבנםבכלויעלוווישחמורה,ידיםרר,יע~מב'םייירת ,ההואהייםועד .
 , •נקרםיימחםלוכדשעולטיםתשותעל-~םב~חכיב:ךאמיבםפנשםובכ;
סטבו~;וזאםכימלפכיומלכותר~חקירסהוציאייבילחדשבכוי

תהיאז ,הסיתיבהלרייאםראבארץ,יקירסשליפלהיות~ור~ביטים
אריגוז:נסלדחשבעשירי •רחאיוכסאיעלב 't!ותבמקומושיטתיעיתו
יישביהודרכילדתעלמכותןארץמדינותבכל .לעכורפע.מיוהקיסריריס

עירלטעקסיקאטררכוקבאטקאכועחדשייסוכארחיתחייהם,וארחית
זוארץענרידיתאחילואבשי ~בי::וכחבהרבין •ככורר~זדי~ומקוםהבירה
יחםראנשי~םהרעפוב'יק~ביםגרורימשרירביםשוריםרכות,!(עיפם
וללםוחבאמונהלע.כדן ~עד~: 1הקיסר~באית~לח~ l ~ P:זןראעץתאעזמ
 ,ברןולשטנחלודחיצנוההמחימיםעדאשררכותועריםלםחמות~ו,תא

 1 •מלכותחודליויתנילקיסרעויותבpלרריי

• O ~ 1 .§ ע,&,בכרתיוובעל,זזאךעץלבנפללאזאתככלאי 
הקירס~סאתלס~רבידםיצלחעזרכי לו::ו~~סדליולארו,עפובליקפמזיiו
זדדגףג ~~:וכאשר , ד:;~~אלהרעפובליקיתהממשלהתאולהשיבדסירש
לרת.רבןתחילים ~ר~~רכןא~ץיספרכו ,בפעםכפעםהקיסרצבאותנmי
לדתוררגדהוסיפרלירםומיוםשפוכה,וכסמהשלופחכרחבאריביהםסילתא

עליםהבורפסחק~טוליםיםהרבגםנ •מ~קסימילי~ולמיתנכסאאתזדתרוג
חא,השיכ~םנ,בדויאידוכינראותםהסדש;הקירסל,טנחויתיצבו
מעגלי~תאשוחרת.שיעיפירסחפ~פםטכי •העםבבירוחעלשםםותם
נולטהואכי :ועיוכתובסאקסימיליאזאלמכתבכידוריתולמעקסיקא ~
עלית ר!~אשרהקשותהגזרןתכותאהכהנים~גlללכטלהוגדשוק.רםי ,"

 '&כואתנכסיהםאתלחםלחשיבעליןביטלהיאן~רראשווארעץ,
j:םלIככתשעריאתלותפח Iר;ן,םחיטיםערוחםהדיאשרוה.כנסות

דנtןים"ר
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יע;הספרכתיעלוהמשרההעוזבידםלתתככראשונה,והנזירות;ןנזיריס
ע;רים R ~~להיותפקודתםאלישיבםנםככתחלה,הנעוריםכניתדנך
הכנסיהככנורהנוגעינר~ץ !?tלהדפיסוסופרחכםכל~עדזלבלהדפוםבתי

 ;~לאיוכיהקירסהוכיחלשוא •נפרטכהניהונכנורבכלל;ךק~טולית
אשרהעםכביאףעליו i שע·~.אזכיההםהדנריםאללהתרצותידו
הדתא;הנוגעיםהדנריםככלהררורכאורואורנ:יפצםיכלישעםכל

הפ~פסטמשפטיאליתואםעליו.ךר~ב~ ו;:י~ Iiב~איירופאמלכיגםהאמונה,ו
המשכלתהקיסריתגםתאכז הד-:':;וה ~~ולש ,החדשהמלמכתןבארץסכי tטJה

 ,דבריהם~חתולשואבעלה,מלוכתבהליכותהתערבהאשרש~רל~טע
והנכוחים,רים itהי'רבריהםלכלאזניןיזדאטיםלבכי"(,קשההפ~פסטפגוכי
רתאתנעשותוגם Iלהכר/נים 1כאחריעשהאשרההנחןתכלנם

הקאטוריסהכהניםחמתאתמעלירהשיבלא ,במעקפיקאל~ת wלהקאטולית
 .ארצהאותרל~רגמלכותוכסאתחתמחתרתוחותריםאותועו~~יםויהיו
עויועורז:!עמיסוהקיסר Iהמלוכהמאוצרהכסףתםכימזאתעררירעה
הרוחזכים-ואו 1אנשיבעדהצרפתיםקיסראלועצוםרבכפףלשלם
על רי~~י::ועצומותרכותחובותעורנם ,רביםימיםמלמחותיואת
 r~וח'כיערהארץבקרבוחרביללההכנסותכל~??קדרמלכיתןכסא
לנכוןרעת •מנשוא רב.;?משאעורעליוולהופיףמאדרבכסףעורלוות
חכמתוכלכיערהמצרים Jבימאקסיזכיליאזאתאלהכלהשיגואיך ~,ך~

ל;ננותידול~להיתהאםיאף •רגליןלקרחבלהוציאלן~מדילאונבודתו
לפניהםלגרחילןאבשיירקצרהקצר Tאזד,לאההם,בנףאכניכלאת
 •מארבמאדחוכםוהעצןזכיםהרביםהרעפוכליקאניםחילגדודיאת
אלףוחמשיםכארבעהאיכשלשהרקהיהמאקסימיליאוcוילמספרכי

 ~'יrאשר iב~זעהשרמשמעתאלהראשיםהגבוריםר~ 9מהםונם ,איש
נח'שבבסההזהיהחילפ~ריי,תחתהצנאלג~ירנאפאלעאזהקירסטמעם
םיידרחבתראץרבחכיאשריםחרעפובליקאנאלפירבנותמולהרא

יתדולתקרענפשולעצתמאקסימיליאןשמע iלזאתיככל !'כמעקסיקא
 ,ב 1ארטוהל.זכאותאליההקרובותובנפותהבירהעירכמעקסיקאוק

t ככלישריםפדריםכהולעשותכהןוקיארניפחולכלחילןכל ס.~~ל
השוניסבירייך,חוקותוהמריביתחנפותיתראתןלעווכירו,תשיגאשר

הצלמותואתוהמביכיתהמהומיתאת~שדא.ילא~אשררעןרתכ.קוממים
נותוהקרובנותיחחכירהעיראלעיניהםוישאוכתוכםאשרפדריםולא

כיסאקסיםיליאןכועשהל~ ,החרשחקיםרכנפיצלתחתיכטחהיושכרת
אליוידםנו Nנפשםת t ~ l- ~מררכיהםהחםממיםוןהתמקהשוניםב~ tziאז

זסאקסיסיליאאךהיםי.;םכללהםנםלטובמלכלתוכנפיתו .Qכאותםנםלהתסיר
ןיעצרהאשריצעויוכח'םלעצחאזני rqב~רט.ובהנפשולעצתובשעוא

להביא
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I התמהמהוכליאתחנפעםירותחתהרחיוקתהמריבותכלתאנםלהניא, , 

הדבראתולהוציא Iימיםלארך:ב~רילאמלכותו~פא~נכןואזרקכי
I התפוצצןקלמהרהזחנה •המעטבחילוירוקצרהלמענחוהזחהגרול

מלתתמיישביחועללהקרישרנותלרמיבותוילכורכיםלגרוריםחיוןאנשי
היתה ~נ~אשרנכלאך Iחקיסרממשלתתחת ~ע? f.יאשרעדתניפה

.י j ~ l ~מכלכי •יל~נדםלחמםבריתובעליןהרעפוכליקאביסזיארעץירבם
בם' ,בצבאותייויצאיזוארעץאלהטזביסחמוניםנחרוהרחוקותהטדינות'

וצהונשקכלילווישלחןביריותכסיהצפוניתאמעריקאבריתנעלי
מהמרחמתארצםטשקיכהלימינילעמןרהבטיחוהןנם ,נפתריםבדרכיס
 •חסהלמס?מרי ':סבאנשיגםלוולעזודבתוכה,אשרהפנימית

צבאותכיווהלאהטאוהתחיללואשרהרביתהמלחמות §. 151 •
ו~ראלאאשרתוונוראנדללותכאכזריותנעשוזוארעץ,גרודיוכיוהקירס

זוארעץכי •חזחהנאורהדלרנימיאיירופאארצותבכלכמוהובשמעיי'א
היויחר,כםבאו~קכצלההיליםועריצותהפפרריסנאת jיאשרונרודיי

ממשלתעלכזרכםכאש~ערהירמזתם ,שכוליםכרניםבפש .'נם)מריעור
ואהכתך,דכיםלנדלין 1באפאלעאמזמתפיעלרק~קמהאשר iםtזקסימילי~

אות,בורבקמלתועשותלמשפטויחשכותשנע,רלא~~ותחיאאשר 1 ע~~
ואתב tPז;1זכאשרמכלי ,ווכיתםושורריארצםעוכרימלחמתםבאנשי

אשרהחרבכשכוייונקתמםחמתםכל?ל:ןכןלעלr.יטא,אשרלעוולהם
נביופריציטרףכחיתוקרקוראף-ורועוקרפווימפווגtכרלבירם,נפלו
גם 1החמעקסיקאניסת jכערוכפיעלאשרמאקםימיליאןוהקיסר •שחץ

 ,בירוממלתכןאתהקימואיירופאמלכיגםואשרהמלוכהכפאעל ף~~.ך 1
 ,כמלוכהםיופושעמויריםסשפטוגרוריולווארעץכילמשפטהואנסחשב

באנשיורמצחיםרעיציסמעשהלעשותrעתסויעסיקופרהיוםיפןעודי
םישפטהואגםייעשבריחולמשוליכרללא iכועל ,נירםהנופריםחילו

לאזאתבכלכיונראיתו •כידיונפלואשרמלתמחוכאנשיבוראים
חצרנעלילותללילעלתשחיולהלהרעעודיוסיפואךהמירריםעידנורסו
מלכותדכראיהוצ ,משפועןינlוהאזניושתיתצלנההשומעכלאשר

ץהארמיוש.ביואישאישכל ,; ז'~~ 65אקטא.בערלחרשבשלישילטפנין
ירה Iהמורדיםאלידןריתותילואבשיעלחובישאוהלאהההואr.נהירםאשר
הואתההנורז~דהרהפק •ר Pככללוירעילולאשעותועשריםארנע i ~!~רה
ותסותכהיתה;רה P ~ויכרו.בעחיתההזה,השליטמלפנייצאהכשנגחאשר

לוכוגדורי\ווארעץעלו:יז:ייתז:ז~ילהלאהיאאשרלבדלאכי •של~ .
עודהיתהיאהאך ,ןריאימאקסיסאמיו !tכאשרקיהרעפונלבריתבעלי )
אתוחזההז;דשהקירסתכונותאתירחעללהוכיחבידםנוקתטוחב'

נקNנו
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שפיכהבסטהבילהלחםעירויוסיפו ,כשאיליקשהנטותהעזהבקמתו
צבאותשר"ים~ל~ז~רארtפאגעהרשיםתנפשייכאשר-נקםו~ברת

 Iהשםשלעיניתותחכליבכרירי ~ר~:במאקסיטיליאןביריהרעפובליקאנים

לכ;ץ ?iיאיזמבראשונה,וזעם~ברהיביתרעזביתרהמלחמההתלקחה
 •זהאלזה::דליחמיםעשיאשרהאכזרייתהשערוריות

 iסיסי;יא Pזכאהקירסממשלתעלערו 9אשרהעזותהסעריתאל §. 152 •
נמניראהסערהעורהתעוררהפניםה,םםלתכיבארץנl';ריםזככלהראשיו
לארץיללtולכסאיאתלהפיך.~זן Qיתקיפהכבירההיתהיהיאלה,מחוצה

 ,הצופניתאזכעריקאבריתבעלימארצותהתנעשהההיאהסערה .,~ןרו
יתהיהצפיניתבאסעריקאהאזרחיםמלחמותעורדת,חוללואשרבעתנםגי

ארשהבריתמלכישאלתאתואצההשליכר,אזגםןזןגlה,רגזמלאה
את ה?-סזpיאףמע"~י"א,הליכותברברעמהםידה:'לתתמ~נהשאלי

קי:פתר p.מאקסימיליאןאתלהכיראיתה.נקשאשרצרפתקיסרפני
מלכוורוכנתאתאיירופאמלכיכרהכירראשראחרירגםמעקסיקא,
זרארעץאצר(געז~נדעטער) ז:ז~~ל~עורהיהאז~סבמעקסיקא,

ארח,לאישכבראשונהכארץרהמ~יההנדגידבעיניההרא 1ני'לאות
המרינותערנכנאשריאחרי •ההיאהארץכממשלתרנחלהחלקכליוא

שרת ,תערהאלחרבםאתהשיבווהאזרחיםאמעריקא~ררדםאשר
השריישנאפאלעאזאלנמרציםדברים jבוו~שינגט~השונוהרעפובליקנשיא

 Iהתמחמהבליממעקסיקאחילואנשיהצרפתיםאתלהוציאןימריצהר

יפריררלברםוהםהעםבירהעםפלגותביואשרהריכותרכריאתןלעורב
 •תבוכםזריתערכאשרסבלינפשםכאותהשלוםאלויחתרועצומותיהם

אמעריקאאזרחיכלכינאפאלעאזל~ק~סרלהוריעההואהנשיאהוסיףגם
מלוכהכסאכמעקםיקאלכונןישליטרבמלךלכללעולםיתנולאהצפונית

מעשהוויחישההקיסר;ס;:ררכןעלכי •דך,עפןבליקכמשלדגהריסותער
השליםבריתאתלהשביתבפשראיןאםממעקםיקאצבאותיואתלהוציא
את::זרעישוההםהדבריס •-הצפוניתאמעריקא Jוכיצרפתביןאשר

הנשיאדבריירזמוומהאל iסאירעהונפשונאפאלעאו,לבבנזורשי
 •גרינומתרךרוכרדגהצפוניתאמעריקאבריתבעליכלרוחאשרההוא
אזרגשואשרהרגשגםחיה , Qלימג.:ברההיאהרעההשמועהעלונןסף
הומחמהעלמאדויתלוננןהמדיניתיתרובבפאריזיםמחציפתנריללr.זק
בחורימנרחאתהוציאהאשרמלחמהמעקםיקא,עלחקיםר::יקרישאשר
להועילולאלעזרלאהמדינהאוצראתנםהריקהואשרהורגארצרתפ

נרראהרעההםיעל~שקפהירהעלכי ,~דר~גכםלרעתםאםכיוהצרפתים
~ור 1תמירישועה~עינילהםחיואשרהצפוניתריקאמענאהכריתמארצות

רל~מץלrיזקעורהןכיףאלהכלעידאשרארעץיןו •-סחרםלמ~פתח
לנבו
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cוקרנלוהרעפןת :tכר-האתחל,'הסיסנדרדרובלביתיתקרחנכווהרוח,ליפrזתיבכי .

 ' 1 ·חליא'nםי'יךלי iעהכרןינפםשיחםיאגםים·~רייף

~םערינה,נפשבעלהיחתמולדתואשריזכאקסיזכיליאז .§ 153 •
 Iלםכןתיבראץסדריםיערשתשטקלראחניא Iבגביריס mר,אמיץיב

בפיס,ינקיי iי'תסיסישופטיםפקיםובסשפט,בצדקכסאיילכיכו
 II?סליתסללהטרפ,בתימצבאת,היטיבבכבירההזעבוהרrןזאתכריס

עלאתל-iPנ Iהעסלפנידרירימשפטירחךת ,'~.ךr~ם ,הארץןרסלטובת
יהכהניםהנכסיםבעליהאפרתיסיר'תברגתוהנעניםהנבשיםההדרים
לאארהכראך •אהרץברקב~עלרבותישועותיעוד Iהקשים~רי~ים
 Jהנרנור{!ילגמים jפרורצבאותגםומעתו,אותיהצייוולאלועיהילן

 ,ין jאת:לםומחרס iן"חבצבאותיולצאתהתנדביאשררבעוניהערטסייו,לירי

 Iהרעפיבלוקבדיתבעויהרביםנדודיןיאתזןארעץאתלהחל,שירצרי .Pהיי

םנכימזאתעורירעה .'וחםתפשואשרוהסדיברתהמנפיתארתסולרגש
חוךמאקסיסיליאזעותננראשרחעריםיירתהבירהסעקסיקאעיר I'יושב·

כיבראותםהנמדר,יםםעשיהםעלםי n ~הםנם ,ובבכלבשnךסמלכית
לדת,חבררציוותע ~.בכ~ lלבכם,ב~דאהריי ~ח{: 1דיממה,זי~עץיסין
בוהקירסלעאתםועיםחלדJfקליילעזירכבראשונהדהעפוכליקיא tq ~אל

~סתאתיריעללגצעהצרפתיםקירסבידפץ Ijכוירקהיאאשדהנכר
אייריפאכלןכעיניהצרתפיסבעיניביתייכבודבנודוילהרבית~~עי

ילדעתמשיתנראתלראותנאפאלעאןעיגי~פקחזההיאבתע §. 154 •
בהתפרץבי •מעקסיק~ממשלתבדברבהתערבןעליוהניאאשררעתיאת

לאהצפיובלעיכי 1נאפאעראהאמרןבאמעריקא,והננכח~פוזלםתםח
לשתי.ל~דה pג;והכריתרארציתהנגב,כעל,עזאתלפניהסלרדחנילס ~fיג~
במעקסיקאזןקםאשדהקירסאלה~גבכועייתחכרןואז 1באםעריקא~לנדת
 ,הצפיזבעל,פניעלתמיריראתםתהיהלבעכירשלוסבריתע.סדייכרתן

 .ובמישןרבשליםאתיריתהוכוהקיסרעםטוניסשכניםיהיילמצעראי
תחתיהטהדרוםנעל,אתויכניעיהצפןזבעל.,התנרבואשדץח.ריאך

מאד jנאפאלעאידע ,אםעריקאבריתארצותכלעלממשלתםאתןישפכו
נכוריאלפירבכותלפביד iלעכירכללאנמעקםיקאאשרחיל,כמספרכי

 •ומים Tיהגlהרביסהטעקסיקאניםנםיתחכרןאל,הסאשוההםהכריתנעלי
ורדובאמעדיקא,הבריתארצותנשיאאלירשלחאזזzרהנרמציםהרכריס

לשעיתהרמיצוהןואפרתיהםיאציליהםהצרתפיםגרלינותנם Iלככןחדרי
וישחובבנפשיעציתtןםכזעלההיא,הנשיאנםמןורשאשרככל

הצרתפיםבעיניככידייחללאשרבמלירנלייומשתיוציאאידםדמית
\ 

חאלהצויאנדתעיזנחויט,וז:רחונה •אייררפאי Q ..עכ'ובעיני_עמןנבי.
תיי.~בא
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'יייאיסיאסינןנz~ולאיתלפיאשררבארפוטעטעמטסםעסpיקאזבאיתיי

יאנוראיבחרש •זאתערשההואהצרתפיםםיתברלהםרבברצרבן Pרכי
 :הלרריעפכייירביישםא Pלסעקסיסיייאשיכד tcזיי'השרתאשלח 1860

םפעקסיקאצכאיתיהתאלהיציאארזכגרכהצרתפ I'כ jסאםקיםיליאלשםםלת
השרכeיןב •הזההירבלעשיתבתחלהיעיהאשרהיטיםיפ~ 'p ~ברנם

 ,ם~ביr:וייובשםתעיהנייעבתכםבנDאאלעאוהקירסהיייעצרתפהני tcזייל
 , , 186 &ב~ררעבםועבחדש :פעטיםכשלש ~ Pסי Pםםע!צארצרתפ"ילכי

הצרתפיםצבאדתלLnוייול,ברחש • t867נ~ררעבםרעוכחדש r~רברחש
אשרכסלייעארשיזרארק •בטעסpיקאאשרהצפוניןתוצגוא·םונרינןח

צבאותיןתאלהיציאבבאפאלעאווב.ריתואצרחסאיצואדיירע ,געשה
ידעהזה,כדבר~ציםצרתפנlםי9רםכניגסכיירע ,מטעםpיקא

צהלהןנפשוהמאניr:וייר,ייידיעאשוןאתוי,לאניהשרוסאביתאת
אלזהייושל.יבת, 1לtי;לרתרחלתולביאתקותיוקיבהכיבראותוחה Qוש

 •כבתלחה Pהרעפיבלי~יא fילהייתכובאשרנהובכיין

תאהליציאצרחפירס pמיpפ.ייהביאלפביםנויהג §. 155 •
כיובאשםוזואוץעבליק 1Dיייעבלעדפםלתגייעיסםעקסיקא,צבאדתיי
 ,ושובוחרביתנ9Qותימיםלאררעידי Mלאטאיםpטיליאזהקירסלםםתכ

משכינפש) 4,500,000 (מאיוצעיםרבפםםרםאשרההדריםכיזחאנםיאף

יהרמשיעריבאיש,רהקירס,"נכזבהתיחלתםכיבראיתםהקירסשםםםלתידם
בשיאםזוארעץאושיייעפךכ'יקכעללאל~ןר~סהםירביםלן,ן~ 'pאשר
1םצאןתירפ.אשרtזל;~יםביו • 9כ1..עכביהדקטוניםההידיםבמזעח~רהרא

(אשר(טישלינגע)ית.וערברתבבירביןנפשות) 1,281,018 (איירןפאםארצןת
רבותשניםהכסיבו ו~ו:.:ארשטאדעציםרפסזכהיהנפש) 2,490,000כפסרם

לרפרתאבן Iי'א.השתןכניתחיי:יח...לעביתם ~.םחלםpףיםrחם.הלהיית
 • JMטאסקיטיוי _יבp.וסכמם..mשישריםבסרר'ס iישסךהועריכהלטמלשהשכטם
.עיתבובחליתירם.רת.רפ.כיחיליהםרנניייהרעפונויםיpפס'תנואשי

דו Mי,ן,רכע.םהצרתפיםלעהשנאהאשרש~האץר י~..עב'ביתןלעירר
 nאשרסאקסיטיליאויעל ,רבזלע'עליהם~ש~םנוכיהפיאזכאר

 1'ר'ווהלאזחאנכלאךלראשם, ף~tcלאיתריי.לטחברחבותיהםעליירסככים

לרMאררת w~להקיוםכסאעללהnכרעזעבנפשםההםהטתקוטטיםיעד
ב"יעארלם , Pבשבירםלראשי ~Qנצרתפיםבגיריאשרהיסיםכל
האש ' Pזירת.לזרpהצפיביית,רםםינותאןחרבסוגיסהצרתפיםכי

pיבייקוביתבועינלביתהעציריםןהנהםnלשהו:כל~ויהיויפ
וצואםהשיה,כעשביעירעירככלצצןגייויםגרייים •לבוראהגדילה
 nגר"יםירע •לנכנדיnב ל~( Pבשכליאליהםהובאירוכ,ית

בםוי
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ייפייםלעלותרם.הםריפוןנאשר •זעהרלהם:נריצ~רביתונפות ,ייפב
אודכוין •זtנ9הזוונQיוםייםלריתהק-םים'נשםתיפסהכז ,~הrח v.ס

את.קיונןאשייבנותיהרב.ירהעיר ,רעתובעתעזבי:יווהאננוניפ

זדר~ f ,כשעריןהבהופיעוישרםעמכאךכעיניהםייהיששוווחביעת.י
וזעלרתו ,באיוארחשיםחילואבשייהלםר,יילרכנרסניחיליאבשיועטיו,

חאורהישרב ,יןלעזורסודלתוראץמוופםנויוייצאואושהניבוחו;ז"
יעהציםרייבהכףסאתטJל.ם 7איתוגושהצרתפיםירס P •המלשפהנ-חpפת

צריתעויי ,ינפשיייצפני:לד'!םי'כויפיםאנשי •בוהשUצרתפ~רש
 ,עיר~שראב~ואו Mננשלביערזראיולעהרתשנוונוראיתרבותימצירקת
ולהיותיו j ;;ז.,עירל,~ט ,לםרnופמאםכילררתראושערטתלהםירייאבה

יעשהלבלמ~lכצירiד ע~,~שהיpרםיתרעיתןאך •ללסלששייי
~ערחכיעיותקיחעזותאזרחולכביתא?חקהלחקהורכוכ ,החזכררכ
 •הוסינהכסאעלעורוהתחזקאו,ה

• 1. 1lS6 לכתאלסטותש~ל~זפעהקירסיתהצויהחאשראדרי
ד~לד-נ~ז-ואשרכללעשותרת.רכםה ,מלכותוכסאאתיעזוביבלאישה
ו'סערהסלמתכואתולחכיומכשוליצייי.,נגףאבכימכללנפייהררךאת
ה r9ן Iלאירההםרגייליםהרוניםתאילהיציא •היטיסכלפרם ':Jיבי

הקירסמתאילכשקרחיקיתיראצית~~יםארחית _לעבירבכפהנפשה
אישהבעריחיליעזיזעזרה ..רת.שיעיפיוסיהפאזפםפהשלישיגאםאלעאז

ביראות~ונעדתתלאותארחי •וןעיזרואיונרולהערבההואאשרpהירם
יפביוותשפיךנאפאלעאזהקירסחיכלאלהואתהמפארהירסית Pר,רגיעה

 N 8"18שרעםסעקסיקאצבאיתירתMיתיאובונפייתאז;ינכל lשיחחוiי

אויוך~חנבהםג ,אישתאיז Nארשים Mונרכסכוהכטיחכאשו
תהילבעכןרבמעקםיקאארשחיייאבסימופסעלחילאבשיערילהןסיף

באפאלעאן •ויסםעבריייוברנבירמוהחרהשלהפלמכהלהישיעייםי~ל
כיאותההוריעקצרםייברוניםיזרעםיפכפגיםהקירסיתנפיתא ;~

 Iוןר,םחמה I'כוא Pסי Pםסעצבאיתייתאירייציאתאיצהו : Pה!נ~ליזפילהיתכ

ג;ךשהלשוא •שהםוחשיםחילנאיסעירלשלוחייכללאכינםןסה
בנפשr.וםבהיאכיעליירדחלינבהדת.אןננה;שרא Iשירח,לפניר'קaירסית

וכרשתלהוציאןי~זרכוחקיערסרותעהרשתל Mבשארתןשכנ Qבנהלו
רייכי ,ן:וי~:ךיתליהבכלגםפתלהכלתנתהכלהיתהושראתלי,

רנאית •הארהללובהקירסיתשlי!לתחאוכעשותאסיריתהייבפאאלעאז
התיובוזכ;"כהבפש,לזt:vבלה~והנפ,כאפאלעאועלתקרתהכייPיירסית
 .בהיכייישעתברהרוכתלמצןאריהסלעיר ) 1866אייגיטס(בכנ'IכQראזי

ישעת,עזו,בזריעבעלהכסאתא.י'דדעראםכילוהבטיוחייי~זפםפ
ישיבtישבבםעםpאpי,אושהקםילובאיםהלניגיםבאטבסחריםיPיוםי

לםח-
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לכללהטותםהעםכניכרוחיימשלוישירביחר~תם,יאתנכפיהסאתלחם
רו.פיבןלב י~.מחיתחלתההזאתהםפארההקירסיתאך •ירפוציאשר

נם ,השמשילהטשרכינימיקיץכחרכוביכזתארחוקהבדרךתלאותיה
יריחחכתסהריחמעליהסרכיעדבוראהעצתבידכתגרת"לתהנפשה
 ה~;מיר~מ~רעכבודהבהיכלישבהאשרהימיםכל •~סתרהכיתבה

נפש~ומנהתםrרן.ן~זי,נוראותוחזיונותהכהיליהאיימית~ראותרעה,רוח
יקיפוהבידימשתחוכליואישורמצחלםעריציםעדתכיתמידצעקה

יימםשאולובלהותמותבפחדיהתמוננהככה-ד~מהיסיהבדטייהורידה
יישםה~ותעליהרחםאשרעדלההועילילאתעלהרפאותוכל ,ולילח

 •-ומצוקותיהתחלואיהלכלק.ץ
 ,אירופבאיעזרהלבקשש~רל~טעהקיוםיר~נסעהאשרהסמע §. 157 •

הקירסכממשלת~זרתהאיןכיהרעפוכליקמפלתגבעיביאתמלאותהיה
אלאםתעודדולרלקוםתקותהאכדהבוחלהכיעדמסנהנדחהותושיה
למהרמחשכיתאזחשבוזוארעץ •אחרמסקיםוהצלהזגחלהיעםוד

דעהיןאשרונדוריולרסיפים,אותילהכותהקיסרכסאעלילחשתער
ובכל ,ולהודפיםלרודפיםחפכו.נהקיסר,צבאותלפנייננפיםנרדפיםבה

מלחסותתאכאריותכהערלחמואשרהבעלגיםחסנה •הרשיעיפנדאשר
לשוםבהקיפראיצו iJוהנשאריםלארצם,ולשובלבדםו::ול~ Jjחקיסרז,

לאאםכיויפחירוהורבים,ימיםמהםמנעאשרעבורתםשכרוהם
לע •בצכאותיולצאתעודיופיפןולא~יתו Tיעזבושכרם,לתתימהר

יגדודרחנםלו ,הקיסרבעדזcלפעראהגענעראלהוליןאשרrז~ב~ךה
ואלעסטרייכיםוחמשיםמאתיםאלבות Pמבליטידרארתהויקחור~עפובליק

 Iההיאהכבודהאתלשמורדבגליואשרסעסpיקאניםמאותוששאלף

 •ההםאויביוגדודיאלויתחברוהקיסר _רכראתעזבוטהטעקסיקאניםררבים
אלבפלוומעדינ~~ר~ס eהנענעראליםפקודתתתחאשרהקיםרחסבית
רוחלכלנפןרושכרם,להםלם rpלאאשררכיםיעירזוארעץ,גדודי

~ם 9לסת:-םל 1לס~י iסל IJהצרפתיםצבאות •התהלכיכאשרויתהלכו
זסימיליא Iסאלהתרפהלאאלהבכלאולם •מולדתםלארץבתםולתשו

עללהתחזקבבפשועצותוישםמחשכותחשברק ,נואשארמולא
םיהצרתפישימומעטעודכי.וכראותוכאפוחייםרוחאשרעורכלממלכתו

אתל~צר Iחילראבשיסספראתלהרבותעזבכלו;ןג:ורהם,יפעמלררך
רתואן~ם iהאשר jזע~ובלרוב,בשקבהוולהכיותורוהבצהערים
 •ומעשהבכללועווריוובעצת ~ה~?י::באפאלעאו,פיעלל~ט~רש~עלת
ושב.ךאשרושריםפגביםםהמויכחרהכהביםסבראלפניוrזאירכןאחדי
םריסחוליתגדית:בובוךועעמהםלעשותויבטיחנמלכותו,ינהשרא

סיב?וה jלוק;{: jוצרמהםיפיק·אלהכלתיעשובכיי-ק:י l ,כאלהנאסנים
.J ',: ב'ס
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להאהבאנשםיה 1 ~חואאד •ת~מצהווזר'עם If,עמ~נדוידםאשר~~נמים
ורביםכי ,נדילהדעהבגללםלויצאהעודעמוהיטיבולאאשרוזולת'.
חסיפליאאשרע'בונדח~ת,;םבםיחנ~םבהביוומאלשמים'·\

לבבאתו'הטותהעם:-נדוחישלו~פצם ijוכ'ישעםכ'א'~רל;כהביס
 •'יו fויהיןמע'יוסרןניאפםונרחות ~rו.פץלמצואיפחצואשרכ~א'

יפמאקסיסיייאןהתיצבעזדורכתובנפשאמיץברוח §. 158 •
ונבאדלו.~לו,להפיצהוושואפותעלייהסוערותו;ןםופותהסערותכ'

ורולבב וזה~t':ג~ז:ז~~חוהפמארהחככודהדעיתוכי,הרעההבשירהאליו
ורעודקם'ולאנפשוהשתוחחה" ,חיסיםכלזכ 'z tנ:~\;זאלחיםמאתרעה
והליכ •בחייםעורהאםיןולא Iותקוהתוחלתמכלרנך~ששוללרילר ,בו

וויעזאיתן,עידשןא tב~.אח j ~ךטעלילחילחבידהעירותשןאותהרמוכה
 ~~ל~ריצ~.ב~לעירפעמיווירסממלכתו, 'Lזר~ואתמלכלתו"'נלאת
מכללבבוורמדתרעיתועל~לrונדתחסנוחה~לאתישאוף ,'בדדשם

בנסרריחי •סנכוהונםכיהו Qאשדהנוראותחמצוקותכייעלרפסיע,
ק~סטעלענהשרגםהחיאכדרראזנסעאריצאבא,לעיר 1סאקסיזכי'יא

לתאלהטיתימעקסיקאזqלחדאשרעאולנאפאהקירסבמלאכות
יט,ןכברצינומלכותיכסאאתולעוובראשועטרתלהפיר 1סיסיליא Pזבא

הוצתפאדיתהנרית .ארצותםושליועםזוארץעעםכואחריולדבר
תאיתחלכוכיונס fל ,3lמהםולקחת ,מסחרםלר.גליבתוכםהיושבים
ימאקפיסיליא •מסעקסיקאצרפתצבאותצאת~,חךיובמישידבשלום
 ~ iאשראיירופאמצוקיכלנםנאפאלעאזהקיסרבובנדאידבראיתי

יזבעל~לו ?tר ,~הלר.כנטותוכצל ,ולדתומוגגלהשתוחחעידהוסיף',בחם
מולרתןלאלארציאלולשיבמלכותומגסאכפיילבערוליאלעזבהווגחן
לב~דנו J ו;zז:; fעלייאול Sג;ואשרחזjרפהאתלככועלבהעלותו iא

זנלתברןעתמעטזהאותוק.בלחואשרמככידוסאירהאשרמהארץ
נשובפניין.ןנסהאשדהנכלמהאתעידונזכרומלכות,הודעליוןן.ןשי

~נ';דאותרםחמערכ~- T ~~~נהלכב iור T~רא Tזlו'איכסולדתוץ~~ל
 ,לבבובקרבריםידאהםיריסקהותיואבכבורזכרוכבירוהתעורר ,הרב

l ~ T נJ זכשךאחשנה':ייהעל~םW וה~~נג;י~:ע.~נח _רתווגכחורםג ,לעשותנ
יאלוףלאס :ולכעלתהלע 'רתאחחשבח.ימ i~Iךף Ijכז:יח~:~קותותחירד

זנעקסיקא,בנישבטימכלננריםמחראשיאתיהעםתדלג p ~ישאראת
י-P ;כ ': J~ורניזניםה'יכותיהיעלהארץסמשלתעלזכשפטםרצוחיחםי
יע;יכרהעריםביתדנםהבירהבעירראשמיםןהעצודייניםאוהביייכ

יאצו.לה-תוומלכאכסולטונתנתןילטהמשפטמאזנינףאתתםברנכו
שאהרמניםםינוהמוה,ריהנעירא I ,יס Pרסעשכרהואלשבתוחמאת

םוחר
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 'סודן ' t.'Jאבו ,;ךזרכ,;':'ןרוקז jבתרןעפניי,ק'המו , ' i:ר~ב,ה':,' xנ- Iן,~::רס iר

 ;הבירהכבעיר iאחריהעםבניכלעודינהןהעריםכיתרגםכיהנטיחוהו
בעליבידיאוהיוהעריםר~יכיחןאונהפוךהיתה, iכרמ~כאשרלא iא

לאק,פתלהתאסףהקיסרלרבדיישבזעורלאיאנולארהםהרעפוכליק,מפלגת
הרעפרנליקממשלתדקכי~:חדדלפניהם,הטונחהממשלהאיזהמשפטולהוציא

לבואאבן-t'נםול~ ,הימיסכללוחמיםחםולמענהבעיניהםהטובחהיא
איהבי Jדעותאתר.עדמי!.יםגרככותיכריעואוהלאההיא,האק,פהבסוי

בירכהמחשבהנםלאוו~צאהלא Jובכ •מאימהםהמעטיםהקיסרממשלת
 •הקיסרתקותאחדיתהיתההיא'אשרהכלליתהא~פה

ןב~זעהמtזדש~ליצא ) 1867 (פענדואדחרשימיבראשית §. 159 •
ידיעלנאפאלעאןהקיפרמפיעלירכמ~יההבירהמעקםיקאמעיר

 , rר~ pפער~לעירהעילהבספלהחילןאנשיע,םוילך ,פטעלנ~ 'tקהגענערא'
הסגפהאתהמ~רשאלוכשמוע •בדרךחר,גיזולא rזוארע'בריתמבעללואיש
 ,בשרהבמערכהזוארעץנדורילפני iמאקפיסיליאצבאות+נפואשר

ואוהביוסודןאנשיעםהיא !:ה,ד:כי iפימיליא Pסאעלדבריר!(עתיר
יעמ,',אשרעזiלרכלכילאייררפא,לשובהצרפתים'צבאיתאלהנאמנים

נכלהאםיאף •~_על~ר tfו~לריקיהימלכרתר,כפאבירבותהלחזיק ~עיד
אשרארחי ,~ W:ולאאזגם ,חילאנשיאלףמאתאלירלשלוחצרפת
 •במעקפיקאממלכתובגרז iשלופבחרב~~בךתאמעריjכאנריתאוצית

כילעצתן,ישמעלאאםפגייגגרר itא'הרעהאתלדער~הואהןגם
.ס i~ניאבדלב~ס,,ך~גפאםאזממעקפיקא,הצרפהיסיצאן ..ארשאחר~
היס,~בואדרךאתלפניויפגרו ,~ש~~י,נפשו~~שרא,"יניןכיממבו,

 •למדתאולחייםאםלחםד,אם'ישבטאםהמתקוממיםביד:?גדואז
 , iמלכותעטרתאתחטובברצונויפירהרעהעלידתבלאבטרםאםאכן

הנאוריםהעמיםבעיני~rדללאכבודוגםלשלל,נפשןלוותהילןטובאז
להאומלהקיסרכיאפם •בפחכצפורז;וךכרבטרםנפשראתנ~לטל

;ה ?t~ךההצלחהאתלגסות~ר I;Jכ;rיהטלנה iנ~זעלעצתאזניrזטהלא
rדז:כJ;'יכ~הלבבירך:רא fלהתראותלבי,נרחtלרפהגםהפעם,ערד
הצרפתיםצבאותצתאאחריאחריםימיםולתקופת •-צרהכעת

(נייטכנורו iמשכמקיםהכירהעידאת jסאקסיזכיליאעזבממעקפיקא,
18 (' 1או 1פעבר אנשימפפראתלהרבותקווערעט~י~לעידפעמיןוירס ) 1
ק.בלוהןקייעדעט~ר~אזרחי •המתקוממיםעלאימתיאתןנשלחחילו
 ,לכבוררמדנרותלהםנשאוהעיר,ושרי iמלהירתונכלהכבודאותרתבכל

ץתרעיבו ?t.ןיתדחיי~יי .Rהרודדונשארםקיסדכתדוידוממיהןריפארןהן

בת'ק-:ןו~צחוי~זונ.:מיוכדשעודכנורוכיחקיסר jמי lח~כיעדאויביו,

חסנם
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~ךיםהםאשרהחםהאנשיםתנינותאתידעלאוהיאכבראשונה,ססנם
היאייקצרתאחועירכישכתבם-נמיםהקנה-?נודריחלכלתמיד

יודעיםאינםביבהיידעיכל •עליושתיסביבאשרנ.;םרמנניתלrד~ילו
אתעונכיהזההכביריהכחםאור fרלהקירסהיהמההזההיוםעד

מחויקיםיושניהמרניתאשרןהאדירה,הנצורההנירה,עירמעקםיקא

קווערעט~ר~בעירחילולאסוףעןרהלמציארילךננריתן,ונאמניםנמעוזי
הנדודיםמ~ללהתיצבמעטנהואנשיםהכירהמעירמאדונופלתהקטנה
יותר,ו •סניבותירכלעלי.~א~זכמ.יםכשאוןאשרוהעצומיםהרניםהעזים

ממעקסיקא.עסולאזכקחזהמהועלזהלמהעיבים~לויכלנעינילא Pיעוד
צנאיאת ,סלחמהומלמדיכחנכורירבםאשרחילןשיאבמחנהאת

 1'כלמפני 1ג b ~~~חז-ו..וולא:ו~לא Iמאדהר;בקי~:בואונכארןבניהרפשים

~שותותחתלקיוערעט~ר~,אתולJדr:וםיואנזכעקסיקאאיתםעזנמדוע
נקווערעט~ר~הצובאיםחילו~אנשיאישאלפיםארכעתעודהוציאזאת

נחויםלאאםהרנרפשרנמצאלאואנחני •מעקםיקאלעיררישלח-ם
האדנעודאך •הואנםלמעקסיקאכןארחילשיבז.נחשנהחשבהואכי

םבאלפיהקורערעט~ר~עירעלחNכקוסםיםגדידי ~ב~ iוהנה:::ובהעןשה
וסעלהעידאתהמקיפותחרמותיעל ,~צורעליהוישימווברבבותיהם

רבותפעז.ניםכיואף- •העיראתלשוכתמשחיתכייונלתיתחכוי
וויכהתזכקוז.נז.ניםנדודיעלהעירתמוךהקירסחילאנשיהתנפלו

 ,עזםזרועונשברחגנירתםנשתהלאחרונהאך Iרבהמכהבחם
כי T , \ויוםיוםבכונוספו~rםקזז.נמיםיגרירייחסוד,הויךהוכוהםכי

יכזאתנםואף ,ענריםימכלהעריםכסלחמוביםהמוניםאליהסנחרי
ולארחינת •לשתיתבההיילאמיםינםהנצורההעירבתוךהלחם ל!~
הrמקיטמיrויווזכםפר Iאישאלפיםכחמשתרקחקיסרמחילנשארלא
 •ם Pבוושופאיםבגנורהנאזריסאישאלףמחמשיםייתרהיה

, 1 GO .§ מלחמתואבשימילנכורהנריחהקיםרהתיצבזאתככל'אך
 I~דתמשנריורעשנציםגליםמשאווייראלאאשריםכלכאירנוכסלע

אללשובהדרךלו ה~כ;; lאויבייעלרתוכברלאסוףסוףאםיורעימי
להיטיב'ייכההקיסראשרהחיימשריאחדאן •הנידהעירז.נעקסיקא

כסףבצעבעד,עזךן~~י\ד qב~בוגדים~גדבל~ד f:י_נ~אד, lב;~~לועמו
ץע e ~למיגואלחואהחיאחבוגדם .w •לולתתהמתקוממיםהנטיחןאשר
שעראת~חוהואהקיסר,צנאותמשריהראשוניםהשריםאחר

עסק~נעד~לפבי ,בתוכה~r:י-ריםחילייגבוריושאריתהקיםראשרהמצודה
כרחשעשרחמשהלילוננשף ,העירעלחצריםםיהתמקןממצבאשר

סרהקיורנאות •העירנתיךציםיהערוגדודיןעדזtנ~עסקהתפרץמארי

ל"וטהא
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באמרועסק~בערזtבירחרבראת רג?:!רתוחלתו,~~חיאכרכיהאומ"
~לההכירהעירםמעקפיקאעורצאתוכטרםכי ,קיסרעודאיננוהיאכי
עטרתאת~I;כיר-הואכיבתוכההניחאשרקובצ~ ttלהמיניסטעראזןאת

סאקפיסיל,אואתלקחעפק~כעדאהשר •הקיסריתמכסא,יוררהמליכה
f ת"i פקודתבואעד~שמרויועציושריו,יעלעליווישםחרכשבוי

 •ווינרמשפטויהיחמחפ~ט~זיל~איבפ~זהיושב-זיאדעץהנשיא

ו~שכחק-יוערעט~ר~עידנלכרחכיבשמעווזוארעץ §. 161 •
ץולחרולמהרודיןרתיודעיחכמיםפודלאסוף~כהושריו,זכאקסיזכיריאן

יתהמחמראשלועתבקללנבוווועתההם, 'השכריםעלמשפטם
היונרודיורשריהרעפובליקיא W ~זואדעץכי •ההואהמשפטאחרית
ל:סמעבדהבאבאישנקמיתלעשרת~אפהונפשם iה~~חד ן::~שכזרים
םאור~ולהדיחמשרשוהםהרעפרנליקמשפטיאתלמשאותהשזכיםכקצח

ז:ותלמעושאולהבדםההואהאישאתלהוריוא'יירויגזרו ,משאתם
 ,ממשלתםעלעליהםלהעזכיפיעוזואשר ר~~בוכלעלזק.ןתובלהות~ז;וית

אשרחאישכילנםשת~לאובחמם /כמוחואזתהיאחריתםנםכי
 ,ושליטרבקיסדהואיו ryי~ ,'~ואקדםמלכיכו /לשחתוזוממיםהם
יםהשופטכי •-'.לרשודמוהמחומ~כדיואוהביואיירופאמלכיכלגם

והבספחרצח Jמעשהאתלכסותעיניםת i~סרקחיוהקימואשר
 Iדויערשעלנפלנפשותרגירןלבז.iזד~גתאשרומאקםימיליאן •המשפט

 ,חהואדמיםמשפטלפניןלהתיצבכלאדבירנאתלעזובכחעצרלא
 _המשפטלהםאיןכילפניהםולערוךלחו~יחהשופטיםאלךב~יושלחרק

עליהםאותוהמליכרהעםכייעוו,ל?-טעקסיקאלעםאםכיאותולשפוט
f 1אםבמשפט·אותולהביאצדקהלהםרישנפשם~בתj אpאך /להםז

אולמ •~זכהםאיןזבר~לרן;;ז~םבם ,לואיןדןגרכמוהםשופטיםע.ם
 ,למשפטכסאותישכוכטרםנםכיהישרים,דבריואלפנ~לאהשופטים

בבירגהתאספול~ניםורק ,ידםתכנרתמותמשפטעל,ון~.חרץלה fכבר
המליצים •הקיסרבעדלהמליץי~רלמליציירנתנול~ניםנם ,המשפט

 ,~:רתמשפטהנכנדיםרשרירלהקיםראיוכיובמישררבצדקהוכיחוההם
המליץדבריגם •בריתםרנעל,השופטיםמאתלהםהיהלאשומעאך

כאורלהוציאנגידיםיירנדז,נ~לדנשאלשואלרוח,חיו~רטעגאחםפאד
~םאתזךב!יר 7 ~אתמדרבקשטל:::זראותנרונןחר 4לשוא ,הקיסרורקת

מעקסיקאעלובמלחמהרנחרבוחילזוז Pבהתנפללאחקיסרכיסעקסיקא
~ג!םבארץ,הישריםשרייג!םהופיע~לדםכאישמלכותו/רקעלעליהלהעמיס
ונלב ,ךר?~לפניוויקראומלךבתרועתפביוק,דמוקטנםוערלמגדולםהארץ
קיפר~תרםלוכהתכרןיכתירוהןמלכותהורעליו~זכ~ח~צהונפששלם

מעקסיקא
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לאכיוהצדיקים,הנאמניםהנעימיםדברייאתשחתלשוא ,מעקסיקא
עשרבארבעה •החואח i:רמשפםזנירהקיםראתהצילוולאהועילר
נקייםדמיפטים iהשrזרש;עי ,בערבהשמיניתבשעה , ) 1867 (יונילדחש
 ,דא~~כי ti tומעיי~מיר~מ~ויעלקסימיליאו tiמעלזכותזכשפטויחרצו

השריםושביהקיםרהוכלהששיתכשעהבבקרההואלחרשעשריתבשעה
נפלהבצחתופלצות :E ד~~י rl ~ע~ •ההגגהקים Pאלהאסוריםסכיתהחם
ביתיזכפתחיצאלאיאישםגר~החלונותהעיר,יושביכלעל

ויקדישוםלטבחהכצאןושריוחק~;ראתהשופטים::יז;ויק~אשרכעת
העגלותאת ~נ~אחדיסכהניסגסחרעפונליקמגרוריחילאנשיורקוןר-!ה,
ראיוחולההיהכי ף.~הקיסר • ת""ו,?~רוהמתמיתהבניאתה"נושאות

פחד~לרכלנפללאפניראור • 1j ~סrr rp~תסאלאדןבצעדי ר!.נ~או~ים
לכלהשופטיםמאתשאלבעיו ן:..עסותואתכראותר •עינירלננדהיהלא

'I ~י::משפחתומנליבניאלז'תי 1 ~ן.ן~דאלמעןפנירעלממדריםדר~ה~rתי 
מאנשיאישלכלשקלעשריםלתתיתנרהוכיסאתםשאלנםפניה,ת~ר
התעr:רדואז •שאלןתיושתיאתליתנניוהשופטיםיירה,מידסאשרהחיל
חלך :יםר~ם~ןהשרגם •זכשכילגנביררוחובאמץלכ;במנוחתלמות

מהשריםאחדהיהאשרםעיי~השר Pר ,אסיץכרוחהמית'רקאת
 ,ויתחלחלמונ tהוארק ,ק~ל T~~כהדזנ.ות~םחסכינו i ~ 9 ז::אשרהאבירים

עלותמופפת י?-~כיורדתחאחובהרעיתן~תראחמעםזחכייען
שני •::יזpגכ~~הונפשובחוסיוו~כמרוז;עותיה,עלהצעירהילרובגולבה

זקסהקיסראך ,זבמוריםאיתם ~ר~אשרההואברנע ~~ההםהשרים

חקרוביםחזב'ריסמ,אחרשניתעליןירחאשרעד ,קטןרנעעוד\יתעורד
בזבהייתו lפאקסימיליאאחריתחיתהכזכיהנה •בפשייצאהואזאלין
והוא ,הזחוהנעלההיקרהבסיןאחריתח~תהכו ,שנהושרשיסמחש
לעשות~:רנ~לבצעןנאהבתאדשהאיש~דו fאםכי~~דנד,ע l ~לא

פורץעידלואיוכיובראות; ,;;זכ~הםזתפןאתידועלל~צעונפץלכליארתי
אשרהעריץיזוארעץ-.-נרע;-:ןלהתמונגויעזבהומלפניוהשליכהובן

~ב~תאתלתתאכהלאכמעקםיקא, Pחרעפובלינשיאלד,ייר~שגיתדזuנשא
 ,אבותיוכקנרותולקנרהולארצםלהניאחון Mמשפבניליר ח~ר~ד:::הקיסר

אתלהם Mלעסטרייךקיסרשמפחתלנכיות.רצהרבעמלאחריירק
אבותיוקברותאללבואבאדםוחישרחירקטאקסיפיליאזעצמות
הםפארחחקירסיתככר::דזרfח ,מילרתולארץעצמותיועודהונאויכטרם

ירשנתחיאישפהמולדתהארץאלוהןבאהרכשנעיןבתמהיוש~רל~טע
 ,בפעקםיקאבעוריהבעלארחיתלההונדאשרומעת •הזהחיוסעד

ביתנהרוחתשוברחוקותלעזוים Pיולכתעה,רד.עהרוחעור:ספח
 •-ועפחם

בטעט
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?tם~נפלאשרכמעט §. 1 זi' כעיר .ן:~ו~כנילפביםימי;יאז
P ,~חר~איוני)(כביאהרעפוכליקיםגדודיבידיהכירחעירנםנפלהווערע~ר

יפרצחמחוכסערתכסופה •רצופיםיחדשים jשעמהםיושכיהנלחיכןאשר
ר.י /o"אןר Iמלתזבתtינאנשירעיםשפיטםויעשוהעירבשעריוכליקים tחרע
ם'~קסיקאסילדיהחילפר/ידיכלואתחרנ,לפיהמיתו iמ~קסיםילי~~:לי
 ,לאר"~לחוהאמורים,כנית ·~סרןבצבאותיו,הצכאעכודתעכדואשר
יקלכוהרעפנע;יעשן rהאר'עריניתרנם •שאולהכדםהודידןורביםגזרה

יולילחרשעשרבחמשה •עזהחמהוכוזונחותכאףנוראותבקמות
) 1867 ( o/ כסאעלוישבירההכעירלמעקםיקא·ושריו~יו 19ע.םזוארעץב

.אמכםנס-f,ל_אחרעפונליקמשפטיכלאתד,זt!יבגםכבדאשונה,דגשיאות
אויביוגםכיעד_עטד,,ננילהיטיב:ךרבה v •עריצותןבכלהזההאישני
נ.שה tבאייררפארגםלארצי,עשהאשרוהתשועותהגבורותאת;נחדולא
תחנהולכלז.כאסpיטיליאו:::י;אורחקיסראתלשזכתרחמיוtקr.יתל~לאשםלו
מסרפ~י:יזדיה;אהזההנורא,והעוואזניון,דאטיםהקירסחייבעדת~להכל

 •עולםימיכלהאדםבביחלודתו

 •הצפוניתכאמעריקאהכריתארצות

התלקחהאשרוהניראההגדולההמלחמהאת ר,~~ל לי.r~בטרם §. 163 •
בדבריםבזהנודיע , 1865עד 1.860משנתהצפוניתאמעריקאנריתבארצית

היוםעדאיירופאנlמילעיני~גליאשרמיוםההןהארצותפחקריקצרים
המלחמהסערתבהםהתחוללהאשרהטקומותכלאתרעתלמען ,חזה

באמעריקאאשרהןתהבריתארצות +'עתהוערמאזיושביהםותבונותההיא

המכוכחאוקינוסיסעדה~טל~נטייםחמרףלרחנן,תשתרענההצפונית
היםגלירות ) 1 :האלההגרילותטתכוסםותוכתוכן ,השוקטיםנשם

בלילות ) 2 :~רענץסט'בהר~שדעדפל~ריר~אימחציהמתפשטות
ריאנחרעלאשרהגלילותרובנםמיס~רי,ונחרמיםלספינהרהנדולהנהר

ז • •• • •

יםוביןראקי-מונטיוביורק~ל~ר~ד~~רעג~זגלילות ) 3 ;נ~טעדע;
 ,מרבעותרפסאות 150,000הואחחן,הכריתארצותכלזברת •השןקט

סרינותושבעארבעים •אמעריקאארצותבכלוחכביריתהברולותוהי
בריהלוהיא ,(מעחו)מאיינעמדיתנ ) 1 ;חוחלא ,חבריתבארצותנבריות

ורי:ו,וראשיסלעארתמאדמתה ,כתוכהשוררתשלגנה. Xוקר ,כאירל~בר
 .~כנלדנולח ,בי~·העמפשירייסריתב )! •-עקתיםביעריםפסינים

וכל~רעוטפיםעמקיםביניהואשרונבעיתרמיתעלתכונתה'רסדיניה,
כעי'םבהיושוטהחורףאך ,י Pובזךואזירהה Pמשזלהוהיא ,~כיחוננית

רירח
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ונעיטותיפות~פדת~קצאוובתוכהביערים,מ?סהמסבהגרן,חלק •ריחי
פערמ~נט, ) 3 •-חמרתוויפעת jט~בבגלליתהאמעריקאנשווייץשםבחמכינות

גדו'יססוחריםגםבתוכהרביםמקנחאנשיק~ניגסבערג,ממרינתגרולה
המדיבהוהיאוועםטפtזללעו,ארץכגר,גדלה~זעטס, 5מאסtז ) 4 •-בצרמ

הגדי;וויישביה~פלי:ן,ש~נהאדמתההברית,ארציתמרינותבכלהעתיקה
סירתיותרההשכלהברוחגםחמעשהוחרשתעכררה:בכ;:מ;אתניעשות

החללההעירהיאבתוכההראשחעיר •הכריתבארצותאשרחמרינית
תור :.-בתוכהרבומסחרנרורחוףרלח , 178,000יושביהמספר ,ב~סט~ו

 •-בתוכה 'נולדפר~נקלין,כניסיןבשםלמשנבחנורעחמעלהארם
לעומתאר '.הנזכרותגות ilבמדקטגה Iד,חיא(איילזtנד)רחזירע·איסלאנר ) 5
מרובעתפרםהבכלכייושביהו,ממספרועצוםרביושביהמספרזה

כימאד,רביו~ביחמסרפנםק~ננעקטיק~ט, ) 6 •--איש i?55 ~שביםוי
כחםשיםנרולח •(ני~·י~רק)נעור·י~ק ) 1 •-איש 2100יושכיםפרסהבכל'

מכ,זעםובתיוחיא ,יחררפרוסיה~זעו eעםמפ~ממערופעמיםיחמש
 •יפרפחפרסחככלבהיושכיםאישמאות-עשרחשמונחאמעריקא,מריבות

 •(געבירנינ)הרדיארץ~נרנ~(היגעליג),גבעותארץחיאדרומיתתפאב
הוזנאה ה~ו~.כנבולה •לtזך) 5 (מישורארץחיאהנרוריםהיאוריםולפאת
 •ביtזג~רtזר W ~בשםהנורע(וו~ססערפ~ל,)ר W ~ז::סראחוהנרראחגדי;

ירשכיהומספרירים,ורחכתנדולח,והיאחמרינהכשםנקראתהראשהעיר
הזאתבעירמאדועצוםובומסחורלאנייתגדולחוף •. 1,003,250מןייתד

בכ;רר.אשונהססחררעירהיאלובדוןוזר;תאטעריקא,מדינותערימנכ;
אץר IIבשםובקראתכבעוו·'זtרקגדויח ,פעבזילפ~ניעז ) 8 •-~לההתבל
הראשה.עירבתוכחהיושביםחרביסהאשכנזיםכנלל'האזכעריקאנית"אשכנז

 •גי~·רשערזי ) 0 •- 568,000יושכיהופספרנדל;חעיר ,פיל~דערפיאחיא
 ,(רעראוועהר)דעלtזרי~רע ) 10 •-בברז;ועשירהבתו~הרכיםמלאכהבתי
תרכות Iאדמהעכורת ,קיטוראניותמעכר ,כתוכהרכיסטלאכהבתי
 ,(מעריל~נד)פtזריל~בד ) 11 •-השרהבתבואות 'ונררוחסזנוןאלצבקר

תביבתוכה,רניםיערים ,גרן;חםחקיץימכיכעלגיה,כאוץדלהנ
,בצרוב,אבוכגח;יככרזל,סח,וינ ,אביותמענו Iנפןלצזנרמלאכה
בכלהנדילה • ) 1(נענערכושיםהםמיןשכיההשליי~יהחלק •ןטאכאקבקמח
ערשתאםכינתיכהחיולאשנהכאחלפביאשרנאלטימtזרעהיאעריה
יושניהומספרהכריתכארצותהנדו;ותהעריםתח'אועתה-היאבתים

אתח ,וו~לעםעםמעננל~בדנרולההזנזרחית,וויוניניה ) 12 •- 214,000
אכונחלי ,ברזל ,מאדפריהאדמתהכאזנעריקא,העתיקותהמדינות

ורתפארחלנאון,י~שיננט~זמצבתריטשמ~נטכעיר •כתוכהרכבשפעוסלח
באייקראץכנרלנדלהית,הצפוננ~יק~ר~ל ) 13 •-אוחחחנדויתארם

עם
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 , 'D"tט~י ,איזברז"בדיי,בזחב,פארעשירהב~המעז,ע.ם
- • 'p (1יטאבאנפוצרמטחים, P בסונענרורההרריםית,~~לינא
כחהשני,נוזשגהםוייכבירניסרהבעזeרגיעז, ) 15 •-באייי,כארץ
רבכפשעגפורצרםןאזאנאק, roציקער,חטים,ברןל,נחשת,והכ,
יסעלאשרהסרינרת(ייתרהזאתבטיינה •אםעריקאוסיניתסככ'

ארשהעסיםירימעהשים Pעתיפכצריםרשיייעירנשאריהאr:כלאנטי)
תנםכייס f3םr:יבשגביםלסעיםגםסחורים,ופניעירהזאתבארץישכי

הייםרעשםעוךשרדיירםיםרביםובניניםייז f.זיערמויקבריסרחפיזכים,
םע.יריםעשיהםכינאמנהירענןלת.חקית Ltיהקחיריתכ',אוחיחזה,

 •-בתיבתההידיםבאיבטרםעולמיםכדורזתהזאתכארץישבראשרקרומים
 ,סארבםארורפיהש~נהאדתמההםעקסי~ני,יםחרףעלפל~יך~, ) 16

םעםינו~י Iרשבטבני •שיניםליזכים Pבאהצוחזכיםבניןי i: ~:עםרביסיערים
אוחיירקוראשינה,הזאתבמרינה~אחזואושאייריפאבביאתותיזי

סישבותידIגאתנדת pל ) 1842(בשחבההיאהשבטבנינלחצןכ~י'יתלמחטית
 'fטאכא ,ארז ,גפובצרמגיו'מסחורבה •זוםם .עת"כיהאיירןפיםי mל

 •יעירתו,ארזבעציםגפו,בצמרמאדעשירה~לבב~ם~, ) 17 •-רזוקער
היאנעיי·~רלע~בםעירואדרילטסחור,הראשהחוףrכזeכילאבעיר
ראץנכדלנרלהיtו~י, ?Iי 9 ) 18 •-גפןצדב?ו;ורrירהאשי Pסשיקמםר
ןפאבאק,:!י;פיס,מאדרביבילהיבעים,טיביםונהפריהארתפה , jפאלע
 ,~נ~יזי~~' ) 19 •-גפןוצרמעצים~ינריגזe,פשתיס, ,)ףנ~ה(קנכוס
ביריהיתת 1803שתנער •יחרדב~רעוויירטעבםערנכבאייעיו,גרילה

.נסעםרעאיירהדPייץוביטיי~צות,בקעותארחנהדנבית •הצרתפים

עירבה •התאזהםסריבההואהצפינית,םאםעריקאא'יבוהבאהצוקערכל
וסרתהראשהעירהויא , 110,000יושביהפםםראשרהחדשהראעלאנס
וlריוייאיןימרכלתה,לסרחהסךכאיןסיסיסיפי,נהרעלאשר~םיינית
יעיייסשונ ~~'סינ ,פאבאק ,צרקער ,אבוגחל, ,נפו,צטר~העצים,

,~בים •rפעםpאס ) 20 •-לסירחיעירכיםממנההיוצאיםרביסחפצים
וסרהניותהימבמהברפרה 1835וכשבתמעקסיק~,מארץאחת~ל~הגויתה

םי rב , Jזtרעג~ ) 21 •-ושיביםרכיסוצאצאיהפרנהארתכה •פייחרת

pבדוכיושהיפ'H רעג~וcבחישגרסלר '~~~פריבתרכהרכיסהורים ,ז

ארתnכהעליונה,~ליפ~רניעז p ) 22 •-הארץכב'כרמהםואיורבנפסמר
רריmכבפאת ,דשאירקרקם~לפותוימד!ייסiככי:;ו ,מאדןרפיה ~
 •נייסי:תוכלתימושנהביעריה ,םארטיב~יבםאשרמחרכרמיבהופנעיס
החירפיםשםהוציאו 1866עד 1849שמבת ,ארתכהבחיקפq~זיצעוםיבנד

ובויע ,רכותעריםבתיכה •י~ל~רסמיללי~ואלףחמיריאשרםובנnז
חשבטשראשיכלתרעיכותארםבפשות 110,000יושביםרפ~בציסקאttטו

ואסעךיב )ח rrr(ייע'
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בנייושניהאשדזילתהעירראיו ,רת.כלרחכיבכלהנמצאים,(רםCtזע)

עירוכתיכההמערבית,יוירניביוע ) 23 •-כוהרבבמפסרשו?יםעטיס

- • 24יושכיהמסופאשרייעלינגהחאשדו t1,4oo ( ~::בי ,~ייi עריעיאיר
עיבאיירהוגכעית,דיייםואץבם~הסעו,כפליסגדילהחי~, ttירניי

הרכיםהאכשנזיםידיכרחיצותפלאיםבהעלתה.האדפהעכירתונעים,
עלצינצינ~טיעירבה ~מאדרכהוצאןברקרעוביתבתיכה,היןשבים

במצאיתכהאשרהמעשהחרשתככתי • t62,000תישביהמסרפ ,~יי:י~נחר

 Iקיטוראניית 150נם(ר~מפפמ~שינעז),קיטורכמוניתמאית~שתייותר

 •יעריעח~ר~נע ,םיטשיג~זיאורבין~י~י Q 'מיטשיב~ז ) 25 •-לה
בררגוביןמיטשיגזJןיאירכין~ינדי~נ~, ) 26 •-בתוכהמאדדביםיערים

 iמיטשיג~יאורכין ,וייסי'~נזיז ) 27 •-רכויכולהטיבר,אדתמה ,~יו::~
טארנח ,;tושדשנחאדתמהאנגליה,ארץמכלגרילהמיסיסיפי,נריייכיו
 ,אננליהארץכמדתמרתהאילינעייס, )~ 8 •-יטוכיםרביסצאצאיהגם
והיא ,אשכנזים 92,000ותביכם 267,000יושכיהמסרפאשר ~ג~ Pשיעירבה

מדתהי, pענט~ I ' ) 29 •-ההצלחהפסגתראשעלטעטיםביטיםעלתה
החוריסשםשיטטןקרימיםוברירותייעריםרכסיםר~ה r ,יגאלפורטארץכמדת
המעשהרחשתוכתיימקח,קנבוס ,כט~ב~קבתיכהרבמסחיר',ציד;צלד
 ,ווירטעזכבערגככאייערואדתמהמדתטענעםי, ) 30 •-עריהבכלרבים

 I~שקהוזלהוכרוכחשובהארתכהמערביתכפאת ,יחר iוחעסעב~רעז

כפאת •כתיכהרכ~קנחות-ותרבאדמהעבודת Iונעיםג!כבמזנהגם

תצאחואתמהארץ •רכבמספרעריעריעודיםנמצאומורחיתדילמית

 •-כאיהרבותועורגפוצמרזפאבאק,אבו,,גחליכרזל ,זהכשפעת
יאורי.ביי •ןבארעורטעםבערגיוו , iבאייערכנדלנריה ..מיכעז~ט~ ) 31

 •-טובאןעזאויר,ך Iופרי,ךטיבהארמתה ,נדיליםיעריםנםמארובים
! B ( ~כים~רי, ) 33 •-י~יו:tרו.ירששיתאןנגארז,ארץכמרתמיהתC 

ילחנברזל, Iבדייעצוריםוכתוכםנגב,בפאתתברכהעובריםחשופיס
בוחעלל~איום'טעירכה •תמכתוכינירעורזינק ,בחשתאכו,

~כזאIכ, P~ר ) 34 •-במסתןררכתיוהיא , 205,000יושביהמרDם ,םיםיםיפי

םנ ,ועצוםרככשפענפוצרממאד,כמאררביםוצמחיםםטעיםבה

 •-יתרואירלאנרבריטאניהכגרלבדלהק~נו~ם, ) 3 ' •-יסוסיםכדנלם
 •-ק~רז~ונחרעלזהבומכמניכסףמוצאימצפרנינכעובח ,בעיו~ד~ ) 36
 ,חחרשהוכעקסיקא )~ 8 •-ורפיהמארטונהאדתמחבעכר~סק~, ) 37

 Iככששוחצי lמיללי~שניבהצרפת,ארץכמדתמרתחחררי,איץ

 •~ריצ~נtז ) 39 •-מאדחרכהיותרגםולפעמים~לות,~ליתאלףאפה
 •-רכיםדנעחומקומותארהמענידת , Pמנעולי~רפעמיםשלשוגי'ה

 ,בחיקהםפוגיםתמכתוכינייתרנם ,לרובזהכערפותכה ,ק~לזיו~ר~ ) 40
חר
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 ,אןט~ ) 41 •אמעריקאסרינזתסיתררב ~~ Q ~קtזליפ~רניעוזאתר
לסדראשרמערמ~ניםבשםהנקובהכרה rהבניבידהיאהזאתהמדינה

בשםנקראתבתוכההראשהעיר •הדמיוןריחכנפיעלהמרחתפחדשהדת
גםההיאהחברהבניאלנמפחוהאלהבימים •השיחהםילרישי'

כערכדיבעיניהםנחשביםיחםבדתם,ים Iסחזי,אינםאשררביםאנשים

לע~סר~סריבוואשיננט~ז-S~נשאשרהארץשרי •(היידעו)אלילים
עיינירעילאהראשינים,כביסיסנשיסלהםלהרכיתההיאהחכרהכני
שמורה.~ברתםאםאיברצוןהזאתהפקודהאתעריהםלןקבאםלנו

קדושיםאשרכמוחםאנשיםעלכזאתקשתנזרהלנזורנועזו.אשרעלעליהם
 •-הסלעהררייביןהשוקטיםביןייtזשיכגט}~ן, ) 42 •-בעיניהםהם
 •-להזהבןערפןתהסלע,הדריביןתכונתה ,איד~ה~ ) 44 •-דtזק~ט~ ) 43
הרדים 65,380בהישבן 1863בשנתההודים,ארץ ) 46 •-מ~נט~נ~ ) 45

רפסז.נפרסאות,אלףעשריםמדתה ,~קס~ר~ ) 47 •-שוניםשבטיםכני
 •-שערכאדרותרב .ב::ומסרח , 50,000יושביה

הרחטומים~תכביעםוהמצבותים Pהעתיהבניניםפיעל §. 164 •
בטרםעודכינאמנהידענו Iקדומיםמדורותאדםידימעשהשרידירעוד

אושמשכיליםנl~יםשםישביהצפוניתאמעריקאבארצותההוריםכאו
אךנעלה,מארבאופןחמע~ח :tינחרשתהבניובמלאתכלעשות;:דנדירו

W הזמ~ףj גםלאאםיודעומי 1למי.וכרכליאבדהשמיםמתחת?ר~ם
נםהיילאאםירדעמי Iתתחיהםוישבוארצותיהםאתירשראשרהחודים

ה~ניםברברתירקכרמחםבינהרבנימשכיליםאנשיםהחםעולםביסיהם
נמשלוכיעדהעתיםותמורותשינותסכיתפיעלמצבםממרוםוירדימטף

ההםהעמיםתזכולדרתמהעדנרעלאוא"נחנו •יער ;~;חכ ~~~ 1;כהמרת
בגליאזכי , 1491שתנעדידענרלארה,ןמהארצרתנם _ ,רתהלוכותיהם

 Iק~נ~טישמובריטאניתבאניהוחבלרבחיהאשרוויניציחלאישלראשינה

אללבםאז i~זכלאאייריפאיישביאךלעשות,האישהפליאאמנם.ואם
ארשזהבימכנמיכסףמטיליכחונמצאולאכייעוההו,החדשותהארצרת

 ,מלבההןהארציתכמעטנשכחרשניםכמאה •נפשםאתנשאיוהם Pו
 ,בענגלאנדהמלוכהכסאעלעליז~נעטישבחאשרעדאיתו ר~!ואראיט

הארצותאלבאבייתהיםלריתההיאבארץרביםאגשיםרתועיררןאזכי
 1640ימשתב , 1ייירגיניעבשםלןקראיאשרהראשוו::דמו~בשםייכיבבוההו

רבותתואות •אחייארחיאישגדיריםמושבותעןדשםנוסריוהלאה
ארץאתוהפןךהצליךחאשרעדההםחמו~נותרי pזק~אתמצאוועצימות
,מלאהג.זיהארזעידחיתהאזכי •ןפן;הטינהלארזההיא.ן~נהצלמות

עודהנוראיםרפאיםעמיםי~~i;זו:טרףחיתוכל-תרםישבהםאשרםיידע
זנהררי
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אשרערההםהפראיםהעסיםעםהאננ'יםלחרסרכיםיסים •פרףרס:יירי
םןת jהעסהקשותרהעכורותהכ~רןתהמ'סחות •רינצחרםעייהםהתנכרי

 Jיס .Pוחומ~~קיםאותםעשורסשכןתיהם,כמקימותהאננליםע'הימיםכ;

הין'יהטז'נמאה •ירופאנאיכמוהםמאיוע'י'יהזר.ןיזב;;;אנשיויהיר
אלאשכנזומארץמאירל~נרסעננל~נד,המוניםחמוניםעררכהרןלפםהג'ן

 ;חדשיםמושכותעלרלהםייכוננרנפוצירמשמההם,החרשיםהוםשכות
עלהנקראהמושבאת 1681בשתניםדעז eם ttוריייכשםהגודע rtהאי'
ננויאתוירחיכרלהםיכרירכותנפותלעודה,אניפ,לזנעEכשרמ

אתוי'חצרמאיירןפאטאדרכותמשפחותעודבאיהיח'כמאה •ארצם
להתבודדנלחצוכיער Iארצםאתלעזובמעולם,אמעריקאאזרחיההודים
יהםלכוג/,אזהחלוהאיירןפיםוהאורחים ,ההריםבראשיולהתסרניערים
עמיםנםלהםכוננונריתם,רנניהאנגליםזולת •מיםיםיפיגהרעלששבות
 •האננליםעלירםננרהרנותו~ניםהצפוניתכאמעריקאמושכותאוחים

 ,ק~נ~ד~ל~~יויאנ~,אתוהצרתפיםפל~ריד~,אתשםכוננרהפסררים
צרפתניולמחטהחייחכמאההתקרסמהכאשר •רנעוו"פונרל~נד~ק~ריעו

 iוביהצרתפיםביןנםעוהמ'חמההתעיררהכו ,כאייררפאאננליהרניו
במלחסההתערברמההוריםרביםשוכטיםב~מעריקא,הירשניםהאננלים

 •-מושנותיהםאתהצרפתיםמידייקוחהאננליםנכרילאחרונהכיעדההיא
באסעריקאםיה~אחזהאנגליםביןסאדעזהמלחמהדת.לקחה 1773ז:בשתנ

הרניעיבחלקבארוכה~רפכרכאשר , R 1י~רבר~ק~תאגגלי,ךממשלתובין
יצאוההיארמהסלחסה • ) 44ער 36מצרשניה,(הוצאההוהמהסרפ

 ,מעליהםאנגליהססשלתjןל~למשכילים,כנבוריםהאסעריקאניםהאגנלים
הנתוססה p)(רעפןבליפחשית.כנסיהנפשם~ןתככלעריהםכנההדרוראווד
פיעלכהכעשיםיצריקומשפטיםישריסוסרריםמושבותיהם,ראצותבכל

 • 1:שרלמשפטושרים ע,;rהמושל,בהמשלולצרק •הקהלודעתהעםראשי

האדם,למשפטהנוגעיםהדבריםבכללהםאתחr:יקהכאזרחר.~ג~:פסזם !3 ?
רתיבשםילדאישואישאחים ~~כהיושביםחשובותהדתותבעליכו

אבולאדםלאדםההשעמ Pרכי ,אבותיורחגילוהןאושואמותנו
חאלתיסעראלחיםברבראדםמחשביתארבםשפט,

איזלאדםובזה,הסשפטלאוחים Pיכיתביאינה,
 •-נררנחוה pיכל

• 1G5 .§ נאםעריקאתיהחפשהיהכנסהתנשאההדדירמלחתמאוחי
~ופבהוקדמה~מה~רצהמבראשינה,עזוביתךשאתתרינהצופנית

 ,וכבעותתופרסא t'jאלוחמשיםאלפיםאסהערי~סכהורחבהיננבה,
לגםןהתנוסס~ה J ו;נ~,סחרהנם ,םיללי~זוורמשהכשלשיםיהיושבירפסם

!il די~סנהלוכלתיהוואןצר.ק.צהואיןיםi'. כיער1;ימרתה,תוושכירה
סיסי
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ובראשית •השטיםכלתתתכמוה iעוי:היתהלאהעתיקהרימהכנסיתפיסי
העזותהלמחמותירתנרתמפניאיירו!נה ש.ע,~יי;Jר~הזההאחריוrזיי.בליסי

דגכסיהאלעיניהםאתמיושביהדtכ,וניםהמרניםנשאיבתוכה,התי.בחו'יות
 •.tן;.זעייתהררורואורהכסףיבז.'הטניחהבזלהיושבתהזאתהחפשית

אישכל ,התלריםבלבכשברהאנית~הצלחתואשריוס~ק,שה~דקאישכל
דפ.לוכהלהליכות א~"אשראישכ' ,ב~ק~~~רדרדונרגשיםנושים'אשר:י,

ד~קחיםעלמעיירירפרקהחפץאישכ'נםהמשפט,חרבא'הרארצפוי
;אסיףהשראףאישרכל ,טומ,:,ב'אייורפאז:יננדועליהםאשויהמשפטים

א Pבאעזכר'אשרהחפשיתהכניסהאל~הרו~לם ,~ז:ייםכחןלוזהבכס\cוכחרונ
~יםיאאךלבם,ותאבתנפשם ~~כ~ Qאתשםלמצואקו~ו~לםהצפונית

שםהנסיםהאנשיםכיאתמ jה •ש~ "p ~אשראתשםמצאו,רנוםלאבם
ירםאשימעטrוז;ניגםללשל,נפשםלהםהיתההמשפט,רחבספגי
ובואחותהמעשהבחרשתחכמהראהולבםעבורהלענודלחםרב

נ~בםיםנתיםלהם;בנותנשרויביעת ~ובגlמלאחריחצ'יחוחמסחור,
חאררקהיוהם:אך ~דקרתסרומי(ק,ידעלולהתנוס;טונכלמלאים

תוח;תםכיtבר~רת.בוננווהעצומיםהרביםההמוניםיתראו;םמובנה,
ררכיאתהזסןVוךשםנםכיססררת.בוננו ,נפשס~חותקותם~כובה

.גנד 9 ,~~ 'ב;.!ב:~האסוו.יךנגץשםנםע.וח,רבתינותיהםנסיויםהארםבבי

מאוהמשםעשולאהחםתקוהועליזי ,ףו;~בניכלרב;יותחתד_ד~א
חדרשתזרעותאחרותבתלאותני'ניתוועות~~נדתתלארתהמירווק

מוףע,ני::ים~עדילהתמלטהצליחואשרהאנשיס •מהישבותעורהנוראות
באניתהנסועיםכוסעליהםגlברהלאאשרהאנשיםוהנורא,הגדןלהים

g הטייסואIt בצלעותאשהתלקחהאשרT מסבינאותהלהטהולהנההאניה, 
ע.םאשמאכו'תלשרפהיהיותאםכילפניהםאוחתדוןנשארהלאכיעד

ההםהאנשיםבליו,בשאווק.כר J~לריםבמצולותלקפוץאויחדהאניה
ב~נשם~נחליכןראיהמהחפצם,לחמוזוהניעווממיםכאשנמלטואשר
ופסיקהtוזלמאח~ו 31 ~עליהםהמניטיםנאשיםרגלםכף~דרדכלעל

הדחשיםהאורחיםאתעי,י~יםהייהפחשיתהכנסיהבכיכי •ואינהקנאה

ירחתש~רחםבבו'לסמיבינ~ם W/jב~ולאלפים,למאותיוםיוםאליהסהבאים
להםתככוילאיריסבשתי(;דיחוםורכושם,הד;םננחלתונונעיםידיהס
אהבתבאיירופאלראית. ~ני~ד:: .~ו Pסאשיהחדשיםוהאווחים •נחינה
כואץכיבואותםבפשנתינתנמיגורמודים,נודדיםלכ'רחמלהגוים

לאtרלםהרזיק ,נ~לםלחסותהנאיםלהגויםזרהאזרחיהרוחהחדשה'
~,rנרכללאאמנםהן •לנם ר~?נ~אליחם ~ד~ ~ע~אשרהבידדיםאללבנם םו
רט.ובהוהרחיצותזגע·זכידלעשותההםהאסעריקאניםהברילוכי~י::וד

 ,ארצםלטותנלאודהוציאואשרוהנצורותהנדולותאל:ג!רוךואיןעליהם
כננורים
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ר,צרפתיגכזביולקחיארשלו~יזי~נ~טדינתאתלהם ~eזר~םשכיליםבנבררים
כביריםלאיזביםיב~רהספררים,טירוקחןאשרפו~ריר~~י '~ qואת

זבעקסיקאאתטעקס~ס,טרינתאתהזבערכית,tזרענ~וטרינתאתנםיושי , 1

-ואתזביסיס'פינ]לכותאת:כפכיהזהב,אוץק~ויפ~רניאיתאהחישה
זבחוזותעור';ספחוהו,כוכותטל,אותכד~בותלארציתאוצותיו~ך~ו

סיזביינסבבכולהוחבכיערוהוחבההנרולהאוצםאלוכיתונלילות
ער-י~האטל~;~ייזבים T ,מעקםיק~ Tיטבדא 9ערצפוניתכפתא 'ר~ tcק~ב

כריתבקרתםאוובקשתםבחרבםכבשוהאלחהארצותרכוהשיקט,
זבארהשכירו.גםנפשםב~כתאריהסדתוחברואשריושכיהןעםשלום
הזביוסדיםצדיקיםוףקיםירשיםמשפמיםב~סןרתארצןתיהוכלאתלהביא

יעברדלאערלם Iחג,'אדרהוציאן 1823ובשנתוהדדוד,ו:',רות Iחאדניעל
 ,באזבעריקאrז~רי~יתהזבמשלהבהליכותאיירופאזבלכיכויתערבולאאשו
הטובי:םהרבריסננלכיאפס •הזההיוסערויתעירריקוםההוא ,והחק
ושחיתות~??עות ?tנםההןהארצותבעלי ~ק~ואכאלה,רביםועורהאוה
 Pהפ~ליטירוכיjןלח~רצויינםהתפשטןשםזוריעהאור,ורבלי ,tז;ירית

האזרחיםבלנרתשררההבצעאהבת •ועויוותיוהארםחייארחות'זעל
כהנודדיסעינסצרהכ;ער ',' ;הדואמררלאוrזהוזר '?t:כעולזכרבהלכלי·~ק
כ~ריהtבכצניניםויהיר ,לחם ttJלגקזבאיירופאאליהםהבאיםרוס.ירים
לעשיתיריהםכעילתהשלחןנם •ע~ר lהוןלרםגסתמצאIבןמלראתם

 •הממשלהככןדעיבילמוותעםעניימשפטולנזולבמשפט,לאד tdע
p' ~~י:ינ;ע~עזה הi רתבהייוםוסייםזן~~כ,.יושביעלהצפוויישביכבפשות.דה

כיאף ,הננבירשכיכי •ניניחםמרחות 1~נאחן.ודלר lההיאהקנאה
בגבורת Iלבכםבכחתמעריהם ~ל!נל1ז::הצפןו,ילןשבמזבםפרם~טסמפום
הזבמשיתאתאליהם"סננ~כיעדהמעשה~tערדויבכלונכסיםבע~ר ;'יריחם

הפ~ליטיקהליכותבכלנשמעיםהיןרדכריהםהכרית'ארצותכועלהעליונה
ירשנועלתבואותוינקשןעדלדתחפשוהצפון-ויושכי •המסחןרי~רחות
rישנ l:Iיאשיבהםמצאואשרחטאתוראשיתלשבזא,עןנםלזבצואה~גב,
בעבריפרךעבודתכדו 1lהםכי,היתהזורתםהעמיםכוכעיני 7נס;חטאה
עזרההיתההנבכלאנשיכי •אפריקאבארץהכושיםמכבי~נבואשרעולם
צרממ~יים,~י:ו~וז, ,הט~ב~קזרע ?tכ Iהדבשביערותפאריכה

כפסםזiקתגהכישיםבכניעברוההוהכ~ריתהעכירןתרכלר~ינדיבזe,גפו
עלכקילםעליהםתנבוהצפוןויושבי ,',ובחמירי?שדרדאישיעכור·כאשר
הבההמסדנתנפל wלוהורירםיכדמותםכצלמםארםככנייתעמרואשר

אשרבעתהיההכושיםעבדרתאדות::ז~דיור tgפר •לעולםכהם'יעכור
 •ארצותיהםב~ל tעלאותה כQ ~rזהכריתנעיימאתי~ריס Q~פתאסלה

משפטדגרציאיח(ק~בגרעס)חזברינחרי f!tכמורונככדיםרביסשריסבי
וחמלמפג
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תכם~חאשרערהכריתארציתאלטיפורי ת~~ת~פחרכרמלפניהם
וואיראהואהעכרותוז.כפחורועוום,הכושיםבכבינtבוררברתיבאטנה
 ,עזב;ר Tההו~'חז.כשפטננרחתיצבוחננביושכיאך Iנכיוהבכו אfו~~
נ.יחצרוארחונהכיעררבים,יסיםוהננבחצפוןיישכיבין~ןבדוריבויחי

חז.כרינותאלסיפוריאת~לס~סבריתםכערירצדואתועשותחצפו;יישבי
יהלאהההואמהיוםכילחק ~ס~אךבתיכו,נוהגתהכושיםעברותאשר
יצריביסיםr.ובניכהאשרהמרינות'בכלהכישיםעבריתעירתתפשטלא

• T ... T \ 

ה~נכבסריכותחכושיםעבורתנשארהיבכו •והואה 30 /, 360ז.כסערה
הבפיםהעבריםתארחפנירהחרבחהיתההצפוומרינותועל ,כבראשונה

 •-הםכפסםסקנתכיארוניהם,אל ,הנגבטמריתבאליחו

והסשרההעזערר,הי,ךההיאהריבאוחישנהכשלשים §. 166 •
כי9ום;כיימ~שלמיםוכורביםאנשים.כיואף ,הננבסרינתבעליביר
יהרתהארם,ראהבתרוחר!כתהיאאשרהכושיםעברותנגרקרלם

~.ריביעורואואתבכל ,(פ~ליטיק)המרינהסשפטיולררכיוהאמונה
ירשביהואושההוהארציתסקרבהעברותאתלהשביתהצפווסרינות
בריתנםהפורחיםו~אשילבחכסימלחמה,נבורינרולים,עשירים
עשוכםהצליחוכויעלהצפיו,ככעליכרעותיהם~פרניולאביכיהםשלום

כיוהעירררגירופנים,מ~ואלפניהםאיואשרהנאסניםהפופרים.והנהרiכי
לליב':'פצויאכי ,הצפוןלבעלימזכותםהננבבעלי ~ \;Vורביםברבר~ם

עז,ככרהחזיקיהכישיםעכריתברבי'ודק .. ',השלוםא~רת ~ד:ל~~יים
בע;יהעתירןאשרר Wיומי t'!ילכרמורסתרכחות;כו'שמערולאאבוולא

נ:שרםיתעופףעדף fההםעירםעבריעבורתבליכייען ,עליהםהצפוו
הארמהעבירתלעבורבח_בהםאיו ,איירופאאנשיכירהינם,P:יםרכו

השמשחסרלהטבשרבהפכינו ו~~זrאשרהכושיםירק Iאז.כעריקאבננב
אךההיא,הככרההעבורהאליצלוחהםרק ,הסמותבארצותאשר

ורגליהםיריהםיריוסלאעליהםנונששכט:;זר.םוכלילים 1ועהםר.ןפים
שיםלעידראםכיארוכיהםלפכיאחרתררךאיוכוועלעכררה,ועבור

איואשדעורכלני 1אחר~ההנגבלי Vבכל!~רכר •-ל~דזםוחמלומות
~שדאזבד~~יםהאנשיםירכלוכיערה~נבארצות ~.ד~אתלהפוךירםיאל
אשרעירוכר Iרשרה#יתעבורותריתרהאדז.כהעבודתכשאתאשם
אהבתואתעצלותםתאהכושיםסבכילהפירנכונהתחבולהתמצאיא

כעבדיהםלעכורהמשפטלהםישלהם,אשרהרערתהמרות~יתר Tהנגבה
עצלותםפשעישבטבילפקורהארמהועבודתהשדהמלאכתכ'הנ;שים

לאשפתימור~ראורם •ודלדזק Wי:עכגכ.~חידם~רדrז ?t ~יריהםירפיזן
צדקושנתאבצעאהבתעלכי ,הצפיןיישביבלכותלQסותמצאי
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האנשיםעלפניםיבlםאד,םורתככהריךושייכלו ~ע?~ל~רמתיהם ינ.".
עוהתליכה~רצהיירםיסיום..ךידיהםחםט tעיירשוכניים Qה:פדחהםישp.יס

לtנשחייםכמוהםא;םככביהתםערמיםהדררםכעייעלהצפיוראצרתבבל
 ,יםה,התמרוכביםאלפירננותעל •יערוחיתיVודיiגr.יסדתמדרתגלWעי

'ז .•

 •,שה .nדיארץייםיוםדגיהריסאייררםאסכביהמוניםהרמביםעייגיםסי
 ,וכחמשכותידפ.כבעותיהםההםאייררםאיליישיביםשרביםאםאףכי

הטשיפעכרית~ור.כאךרהמריבהיכמפםשיהחייפוכדרכיהדתבר'ייכות
וייוחםדח,וא·דווערם,עשהתאלr;וע.ב :דדלכם,אחרוםטפשאחריעה

כריוסירתםראובץ~נבראושהוסרריםהעבריםלטותנהרווורםםnות
יריאבקשיםיםלאדוכעולםעבריוכובסתו~רכסרארסבנפשווכלים

איירופאבגי •מאדבורואתובאכזריותברפךבהםרר.ור'םרוחו~ברילב
ברמצותוקללות~ל,תישרסעארrםםלעעורכוי'רתםכבר:'סכיכרההם
ברפסילדגותכברהסכיבו ,א Pבאסעריאשררכ.ושיםהעכריםארוניעל

tזוצםוכלישעםוכלנפיהםעלרמחתפאדםאהתנרוחארשהכחמים
אשראחניגר ~~ק?כרכהכסיבוהשמיס,כלתתרהעבוותארחילכעו
כנילכלאתרכא.כיהאן.ןםיתוההשכהלרפ.ייוסופיא ,הרתתכיע

 T ••יד

השוניםיתישןבות fהעםיםכיחצכ~אחר~םצ,רהארם . \ 

בחאדןהתטערtכ IיהםיחיכירושרםכעיריהםיבJכראהםכ

הותאלהיאחיטאעכר,עבורתזלעולםבילעבורההםהעסיםבמבי
רבכי •רהיורשהציקםשז:נםיכלואלרת.בובתואלהרתעלא ,יהוונאבת
היהוהקשר ,הצפיובעייאלפידבבזתאלנ~ידובבבותיהפההםאיירוiכא

הבגבארצותיושכיעלנריייםבוםראיםאכפםלהכבירביכיהםאפיץ
 •עילםיוביכלהעברותתאולהשביתלפחשיהכישיםעבריהםתאלשלח

בפשותנונביכעלהרריםבלעיעלריריעוהלות PPכלר.עיומהעםטQיפינל
ררביםrוככירןלאןרתעיםתכםביוסציאיכל Iכרפךכהםרווריםארס

הרשיםכלגםההם,הקשיפהאנסיםלעןגפריתאשויטמירונרםציס
רגבוןרקאו ם~~ונ~?יילככחןכיכו ,והאציליםהארפתיםכלזהייעציס,

השרעיריותכלתאולגלותפשםעתאההםהזירוביסלהאדוביסלהנירחשךנלי
יייסיפוכאשיכיאםפ- •הרמיריםלעבריהםעושיםהםאשרהאכזריותוכל

ראשיחםלערתטיםבחליןלתחותהננבבעליעלרםרם mלפYהזיכעלי
 Mולרעפםתאלרקושיתינגבכעל,רייפיפןכז ,הכשריםענריר~על

ארשרpח.תאיגנבכלעי ~~ד:כאוש 1854וכתנש •וסררתתכףלהם·
רחם.ןיוpתכבסיותאוברפתאליהם?וכ t2דעיייוסיופיכל 1820כשתבג;qז

 Jכיחארותכבלילותכ~רהלמהמחהתלחקה Iהוכשיםהעכריםבעבררת

להשביתפחצםוכלישםעכלארשהירשיםהאנשים Iיכ'העבריםדארני
 ,רבארםרםי ~רניתג?כתואוחי •הראץוסהזעיתמהעבריתתא

והם
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יוסיפןלבלהנבבבעליעלאכפםאתןיכנירן ,הישריםהאבשיםיריסה
-כפיהןגרעןלאאשרנפותאליהםזנ Q ~~רגןשיםבעבריירJווערסעור

ולאחנןלרא mצלבירםטנמילאהבנבבעי,אי •חזתארגרייהפהr:בחאה
אויבהיםעצתאת~ל t2ןיבכספזרמתחאהקימםיערעשןתםערשקןט

 ,ולאלפיםלמאותייםיוםאליחסהנספחיםוהפוחזיםדר,יקיםהאנשיםוכעזרת
נסקותבחםויעשוחרכיריעלוינירוםלמחתפםאבשיעללהתננרהצליחו
אשרמתעעורייורת ,העליונהעלירםהיתהוחלאהומאזמאר,נייאות

 ) 1856(בשתנהבריתבארציתרטזיהגיר 1ויינשיא ~ב ~ 5 ~נהאישהיה

לשוא •ומםסאתלהפיקומעיזםזריעםויחירביתםמכעליהיההואכי
 ,העכרותמלמחותאתללחוםותעצומותעזכי~זוןי~הןהמשכילהשרהתאזר
יריוכיההו,במלחומתכניןשניתאנםויכושןהונוכלאתאברישוא
אגשיאותןהירירו 1859ןבשנת ,רחיאלמרחירילךתושיהעשילא

יושבייירמרשיאבמאתנקסלנקוםתו 1באהואכי •שאולהבדםלמחתכו
ברחבבמקותבהםייעשנפשמריאנשיםנדירעםעליהםהתנפל ,סיסורי
פסנילדת.פךץהכושיםהעבדיםאתrי~יארביםוכמקומותרדם,יבאש

~~זכלוריכינינפשיומבקשיאויביובירינפלמהרהעדאך •אריניחם
 . •שאילהבדםשיקתואתייירידיהשמשלעיני

בארצותtידש~~יאלבחיר ,\:1רכבהניעשכיםשלשלתקותפ §. 167 •
כrכמאמציבכלדת.אסצוחצפוובעליכי ,בארץנדולי~.שקםרנ,ךית,

ןבע'י?ליל,העברותאתובעךלהםלעזירערתםבכימר'בי?רחהנשיאכי
לבלזרועםייחיבריתםמבעלייחיחחיאהנשיאכיעזבכלזחרןהננב

ז

 •ורכושםחוכםתוצאותממנחאשרהעבריתכסשפםלננועיהםאויבעודעייזו
דיירםרעותרובפיועלהצופובעלינברוכיזתאהיתח fהמאתךא

 1חבריתבארצותחנשיאותכסאעלל~~תולזP tבילרחםבאוה~~ף

חמים ~פ:עt~בהראץעלחדשחררח;:;עבירוצרתקיונבירתיבכחתמרוהיא
אבךחםהיהחאד I'כיעזוהנה •ו:יל~ה~~ילהכושיםועברותהוירונים,

כרטתפריהיצרקואהבתאמתר~רעלמבנרנפשיהשליךאשרלינק~לז
והתעיםחייי I'ימתוודותקצריםג-אתברבריסבזהנופסכועלורבים,

ובהיותיקענטיקי,בעיר 1809בשתננילדלינק~לו.אברהםעליועכרואשר
ארחיייהביחארסהעוברהיהאשראכיזעליותכשניםשכעכן

מיייתו'עיראת~לו rלינ'עזבאז •ורכושחיולאאיובכיתבנים
לעי,אנייוביתאחיועםרילךלחם,פטחכלשםלושברבאשר

וימצאכבילו,אשךחילריםלמודיראשיתלמרשםאינריא·נא,
עכירהמלאתכםצאכואחרי •ערריםריעהנהיותוי M-לחם

רכיפימיםיאחךי ,(~שינענפ~בריק)ת 1~יב'מלאתכנבית
רסר
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לחסוזנסע 1830בשנת •ברז,ןפלסותקיטוראבירתלעבייתידולמר
רלתיתלעשקררשםרב,ובעטלנלחץלחטיהביאשם~ירינ~~,
אלהובאכואחרי •נעוגילביטיאותםל,מוריכיילא,אשרהמיעים

היטיסליארכילאאך •באמונהמלאכתושםויעשהמפחורמכתיאחר
משבםיראצםגבו,אתרו,שמותנרבואשרברבותחילנרידא,ייתחבו
הואיש ,בזולבזשלללשלר'בפעםנפעםשםלים T~מתנ~הפראיםההווים
מ~ ?fכןיעללמלמזוה,ונבירהעצהברוחח~רייכלעלרת,בוססליכקזtלז

הולאחההיאומהעת •לפניהםיביאיארשיצאאשרלראשעליהםאותי
 ,המעלהאדם~תראחרלאיש~הפףכיעריפעמן:יסןהבינהרוחסחל

נ~צא ,הבריתכארצותהמתהלכיםוהמשפטיםהירקיםשרשילעןיתחקה
הדברובגלל fהסיינרתזמשפrפייריוזתיירעיהנרוליםאחרכשםם Wרו

בחרו 1846בשתנ •והשןפטיםהחמיקקיםבסודמייתנובניד,ישיכוהן iiהזה

וחלאזrומאז •הממשלהשריבםןשבמקומםםמלאלהירתםייבתוכנינר
מרפתאישכיכידעםהצפוניתאםעריקאיושביכללבותאתאדחיושדז 9

נבחר 0&18ובשנת •שלםיבלבבאתמהדוורםלחתטאתוליחםהיא
ידןיעל ,הבריתאוצרתבכלהרעפרבליקיא W ~להיותדעיתרובפיעל

הריבותפיעלוהנה •הצפוניתאםעריקאימיבתולדותחדשהתקופהכלליה
 ,רביםמימיםהבויתבארציתהמתחוללותוהמלחמותיהקרברתוהמדבים

מיוחדתלכבסיהוהיותהצפיומבלעילJ:י~לגיחדלבח~גבבעלינועצר
להיהילארן~דיהיו,ממנהושופטיתושריר,~צ.אמקרב,ןה !:l '!ןt 1אשו
כעלידברתלפיכי •הממשלהומשפטיהמרזנההליכותבכלהצפוןע.םעוד

בריתבעייאםו~כייעוהוה,נדברלעשותצדקהלחםישהנגב
מרינהלכלישועהןלחצמיחיהיטיבילכםעינםישימיהצפוניתאמעריקא

ע..ךח 1כנסיהאומייגהכלתוכללאאז (,ר ,ן.עיהכבסיהולכלימדיבה
הננבסדינותמשפטעושקיםהכריתכעליר,אשאחריאךמחם,ל .jfלז:ז

 ,להצלתחםלכו~.קםבעיניהםכטובכספםבמקנתלעשותזכרותםאתוגןזרים
מקרבופקידיםנשיאיםעליהםולהקיםמחםד rjPז 7הננבבערייד ל~,יש

כלכיויחליטוארצהדכריהםאתהשליכוהצפוונעליאולם •עדתם
 Iאחתיו:זקהאחד ר~~~תתחהונתונותנתיניתהבריתארצותטרינות

 Iההיאהכלליתסהדביתל.ג Pל::יתאבהאשרכנסיהאןיסדינהעירכלו

להנכונותאשר ,היא·פושעתוכנסיהסוררתוטדינהלהבדחתעיר,משטפ
יתחנראלותתאחדתשובר tא'עדיל~םרב Rבתוכחותרעיםשפטים
 •-כבראשונהחכללית
דןך,רןץהמטפשספני~חווולאע:זן."ךליהננבבעליאך §. 168 •
~~רינ~ pיושב~הוציאו 1860דעצעמבערלחרשבעשרים,ועודהצפיובמערי

ראההזעניוםבפלניסהםכיעתיםבתכמבינם~םבקחלקולהדרומית
 f Iיחרא
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יעדהממשלה,סשפטי; tבכלטיוחדהת:מדינח iלהיהצפווטבע;יןהלאח
 IיI;יי~י~י ?t ~ ~ס~נ~;זtפל~ריד~,גע~רגי~,סדינוlונםכןעשיטהרה

 ',וישיטאחתבדיתלבעלייחדהתחברו 1861פעברןארלחדשעשרובשמ'נח
והנה •רמצוהרל~גירל~~יאפלס ~ייעפער~והמ;חמהגו qאתעליהם

 ,הדריםמבעליעזביתרןחמיש;םואדיריםכביריםהיוהצפוזבעליכיאף
הננבבע;יוזםמפרמיל;י~ז,עשרהשמנחאזהיההצפרובעלימםפרכי
המלחמהימיבראשיתעודהיההצפיולבעלי ,מיליאזכחז.:שרקהיחלא

רחי;(פרייווילליגע),דבדת T ~אנשי:ור#םמיללי~ןמחציירתרזכ~לאנשי
בכל Iכושיםעבדיםורבםמהםרביעיוכלקאףאזהיולאהדריםבעלי
בעליעלולהקדישכתערה'חרבם'לשליףהצפיןבעל,נחפזןלאזאת
רמהבירבריתזכפר~חק,הנן.בבעליפרצןאשרעדתנופהסלסחתהנגב

צובאיםהבריתארצות~באותאשרס~מטערמכצראתוילכדולבו~דררז
נהיתהלאאשרוהנוראההנדולההמלחמה:::זrזדהואז f ) 1851אפריל(ייישם

ושערוריותמשימטותמות w ה~~ואשראמעריקאארץזו~ל1רמייםבמיה

בכלקולעביר !t-הננכארצותיא i?'tר~פיםויעפער~ו •כתיכהאכזריות
:פזjאשראישכלנםהנעוריםכניכלביבמפניע ו~~ 1ממשלתומקומות

ולהקדישנשקלקראתלצאתאתחלא,נדהויהיוחרשים~.!ילצוחרבלשאתבן
דתואחחיהו Iאת~מרהאשראישוכלן,הצפוארצותעלנקםמלחתמ
לחטילז:כpלשדהעלאמעריקאארץאזרחיכלהתיצבוובכז •להמית
פחצםוכלישיג-םכלהיהההםהימיםעדאשרותתרכחרב,אתיןאתאיש

עבידתקרולחרםהמםחור,אתוהאדירעבודה,מלאתככללהנדיל
כארץכע~רר tfואלכשלוםולהפרותבככורהמעשהחרשתוכלהאדמח
אר;ומחריביםלעוכרים ,ומתנקמיםלאויביםם kפתהתהפכום, Jמולדר
ניראותובאכזריותנערצותבעריצותאחיהםדמינחלינהייןלשופכיםארצם
המלחמהבראשיתוהנה •משמועך.ך~כחויתפלץ~םהשומעכלאשר

הננבבעלימחילועצומיםרביםחילםאנשיבהיותכיהצפוובעליהאמינן
בימיםידיהםתחתולהכניעםנקלהעלאויביהםאתלפניהםלרדלהםיצלח

להםאשרהיתריולעותמכי •חיתה iכהאמינןכאשרלאאךמעטים,
ונבורהעצהברוחשאתיתרהנגבלבעליהיוהחיל,אנשיכמספר

כשםקכליrי~ילקלועידיהםאת_,יךtךדף ד~~גבוריהייהםכילכלחמה,
ביןנסנדנפשםלהשליךהסכינור:ס~ונםהחטיא,מבליהשערחאל

גמבםגביבעביהתיצבללהםהיהונקל ,חץ-tt •רכנייערחיתןטעונות
כלרערןבהיותמלחמה,שדהרמרמיעלנםנבורתםוררחחרבםרלהט

לעובירםלאלתהה Iהכושיםעבדיהםעלושרמותיהםבתיהםעכירת
רסואבמליאריביהםעל Pנשר',ת pלילצאתנחלתםאתולנטושביתםתא

רשויחיליהםפקידיכ'זאתגםואף •;:זכ~הלנ!,~לtים 1ביתם jלחוידלע
צבאותיהם
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אדשושרי.החילמהפקידיםנמאדהרכהיתדמלחמהמלמדיהייצבאןתיהם
;ערויסאחרכאישייהיןרת.לכדיהםכילם fעלוהעולה iהצפוןלבעלי
ולסביבהונם:להרבותאחתלמטרה Sאךועלילותיהםדרכיהםכלאת,בונן
ימסלכהנייכלג!ם:ותעצימות iעבכלוללחוםהכושיםעבדיהםידיעלחילם
היתריניתיבנלל •בארצםהעבדותשםטפאתלהשביתננדםיתיצביאשר
 •ימלסחה~רבביוםהצפיןבעלילעלהתגברהנגבבעליי~ 'pהאלה
 ,היםנביוותאייריפאלממלכיתריחכiנתהיתההזאתהמלחמהיהנה
ננבלארציתיישביהןיסחריאשרהעצוםהמסחור~ת ttiלרגלהכייען

אתייחשיבחמלחמחאל,ק.ץלשום~אפ~נפשן~בתיבכר ,א Iאסערי,
הליחמיתמהפלגיתאחתכלחתיר,כןיעלכבראשונה, ~ב~אלהשלים
 ך:;וt .fאי!אתלדרלהלעויוההםאיירזפאמלכילבותאתארחיהימשיר
לעיביצדתקםאתלהוכיחהצפיןבעליעםלואשרהעמלבכלאילם •לפניה
יא Iומירריםתמפרצים ~הנגבבעליאתולהציגואנגליהצרפתמלכי
הננבבעויארחיט~ i'הםכי ,אליהםלבבםאתלהטותבידםעלתה

עלחרשהכנפיהלהיוחויבםאבשימעללז:ז~כרצדקהלהםישביב~מרם
 iליבק~לוהגשיא lוי~שיבנט~ובמשלת ה~~הזההרברעל •:י~נג:יםררכםפי

וארחי ,לפגיהםההםהמלביםtטמ~אשרהשורםאפניאלשע~ילאבראשה,
עראנגליהממלתכרביןההיאזהממשלהביזדמיבהרפ~הובעטיםם'למי
 •ההיאהרמיבהלרנלירסיםמלחתמתפרוזפןאיירופאיישברכליראיכי
אחרירדפרגם Iהיםמביאיתתאהגנבבלעילפגי-\ירוהצפוןבעליבי

ציריסושביהייםייהי •בשביהאותזריקחיימים~רחותהעיברותאביותיהם

אגנליתאניתאללהניעייצליחן ,ההןאיבהאבייתביןהבקיעוהננבבסעיי
;ב~וfכותאיירופאסרביהיבריאללביאהיתהפניהםופתסבה,ןיביאר
זריעיתתאש~ 7נtס 1זוולהילתחלםלעוורלבבםאתלהטותנהננבבעלי
rו~יריםבoיגמתמאתירעההצפןוממשלתאך •סרמםאנשיהצפיןנעלי
 •בשכיהאותםולתחקארחיהםלרריףמלחמהאנירתותשלחססר l:\lהחם
וי~אשרההםהריופיםעלבקולואננליהמאניתהחובררבתבוושוא
רתווצבלשיא ,כדתלאאשראביתירסיצתאתלעצורב~פגלעעליר

לסזכתכבצילחסותבאראשרהציריםאתבידםלהסגלראכחזלאלפניהם
תנוכהייכ;~יהאניהאתייעצרורבריוכלאל ~נ~לאהרודפיםני ,אנגויה
ייביאןוחבשכיייתfרההםהציריםתאהידבחזתקויקחינשקםבכ;י
קאוןיקםהארץr:יחום lבאננליהחרכר~םע {iבויהי •לנעיןי~קאותם
יםכשורריכאןאשרהצפוןבע;יעלסוכהב~קלאר 1יושכיהבכלייגש
האנשיםתאויגולןעליהנרפםאנגליהמלמכת ם,~אשרהאניןתאתחאל

כעליעלזעםמלאיס.ובהייתםהאננליתהממלכהכצללסחיתבאראוש
א Pבאסעריהנגבארצותרוr<תאמפניהםהשביתואשועלגםהפצוי

אשר
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בחרבשפטיםבהם;עשותאיסנזרר~ועשרם,הונםתוצאןתממנואוש
אשרהזהרר,עהמעשהעיות.קצפההריםםתהממשלתנם •ובלמחתמ

 ,פשים nההםהשבייםאתולשלתל~ר,עליהםנrי~והצפוןבע',עשו
איירןפאיישביכל~בהלראז •פלחמהעליהם,תקרישפיהאת ~ו,?~ראם

מלחמתפערתלהעירבכתהישאשרההיאהחרשההמלחמהמפניייגורו
באמרעיקאאשר:קינותיח;וציהלב~מהרייהנה •אייריפא~ך.י i ~.בכלנם

ילנלתיארצהאנגליהממשלתדבריאתלהשליךאחדפהסחליטןד,צפונית
אךהנשיא •האננליםלקראתבחרבלצאתנםלחפשי,השבייםאתזעלה

בפלסמעשיהםכלושוקליםהנולדאתהרואיםיועציו·חנסיוכללינק~לן
להתנריתאביולאההםוהנמהריםהפןחזיםאלאזנם:ךט~לא ,דlוiבונה
נעליאתלג~וכתוחלתם 1 ,' •חרשהמלחמהפערתעליהםיועיררברעה
הנגבבעליהלכוההםהימיסעדכי ,~כזבהאחת,ירנתנופתהננב
עליד/םיעלואםועתההיבשת,מלחמותבכלמהםרינבlר~חילא'מחי'

ירבעציםלחילויהירשונאיהםעלהםנםונופפו~:~נגליםחתמאתגם
משמעתםאללפ~ריכנשיםלאואםלפניהםלעמידיוכליאםיודעמימאר,

כיאנגליהלמ~שלתנלוינספרהודיעיכועלן>ריטמהתהיהנגנבע;י 'ויר
שככתובזהלפחשי,השבויםאתילשלחדבריהאתלהקיםהםנכונים
ע;קצףכשצףלרת,רפץ::יz;וז;טlרהאשרהמלחמה~ר Vבr:יאנגליהחסת
 •הצפוובעלי

ראצותבכלהאזרחיםמ'חמתהתנעשה/נכהכהביו §. 169 •
האכזריותוכלצה i ?,ואיוהאדמהפניעל?ד~ןהייך~חוחלל,הברית,

פניןכמגתמאיואשריאנחני •ההםרעהביזבינעשואשרוהשערןריות

 ,כזqיונםאןנצחרנםהליחמים,ועלילותהמלחמהחליכותאתלס:גרבזה
 ,·הה~א~מלחמ;'הותהמאדונוראהאייכהכיקצריםבדברים ק~:נודיע

כל,רמעש:יי~יםהיםגםותחיללעשההארץ~ים, '?t ·~~~זכיםמלחמת
המקושתבכל •הפינהבלי~רך,ודמיםנחליינהרי ,המלחמהותרועתרתותח
וכדפיםערים:וך:ו~ה,ת 1וב tYאחריהםהשאיריהננב,בעלי~בריאשר

אושאכזריםוריםומהפכותהריסות ,שוממיםוכרמיםשרותרשופים,

כEב;ןארשהשברים •עילמיםבדורותהעריציםהעמיםנםכןעשרלא
גםעיכס,חפהלאבניסעלגםניראית,בעריצותברצחיכלריהס,

לארחובהיכאםפ •טרףחיתיכחתמר~:ן~ח~םחננולאימלםולסא;נקזיס
רם.גסילעשינמולס,להםלהשיכמלחrמםלאנשיהצפוןבע'יגםבועשי

עג;היכל,ינר'",::יחהתבים,כלשר!נוהננב,בעליבעריוהריסותשטות
כחצ ,ון.ב ,שד Tרחססהארץכז:י~לאי~ים,ואחלינוצריםתרבקנם

 בt\ויהחרבהןכירהואשרזנבלי 1861שבתלההלכהחלפהכן •ןאב;ז
פעמ ,הסעיפםישתיעלפסחהנצחיןכ~ Iרומבחהלוחטיםפלגותובשתי

ה'ליך
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בשנהגם •הנגבבעייליטיןיפעם jחצפונעליליטין~זדזרועאתהלויך
בכח~אדרתמייטיןהוכיחולאהנצחוןהתנודד ) 1SG2(שנתהשניה
נוזהצפוובעליהתאזרוההיאהשנהבראשיתכיואף •אד;~זדלרערץ

וילכדו ,הנגבבארצותהמםחורו~.םעיר Iנעור·~רלע~נסע'ויע'וותעצומות
 ,יהםאויבמארצותונפותעריםעודלהםלכדוכוי 1Jואר ,מלחמהבסערתאותה
והחליפו jהתאוששהנגבבעליכי ,האופןעליהםנהפךמהרהעדאך
יתרווכלהצפוזלכעליהיהלאכיעדלאיתנםוישוכוחנ'יםב~ג~ר~כח

 Iמ~נד 5ריידעלאיומותמלחמותהתגעשויוליחרשעדמ~יי.מחרשעליהם

נפלומפסראיזעדןעצומיםרביםחללים ,ווירגיניהכנפתהכירהעיר
ולאחרונה •הריםזימסו·כנהריםכהרוררטיהם ,הלוחמיםפלנותבשתי ., --: 

רצופיםימיםשבעההתעוררהאשרכמוהמאיןח f;ימלחמתשםהתלקחה
כיזעדהצפוןבעליעלמ\תתrוrי Pילה rPוואשריולי)גןערירני(מכ'ו

אז •בטןחדריוt;נ:פות~נושבלבאתורולהסוגמהמלחמהלעלות~לתצו
ועזםגארנםוברוב ,משכיליםכנבוריםנאותוילבשרהנגככעלירוחחלף

וימחרר ,חצפוןבעליאתלפניהםי:רדותקוה-תוחלתכנפשםהרהיבו
הבירה lוו~שינגט~עלידםוינופפוהצפוו,לארצותהקשהבחרנםויתנפלו-

 •מ~רילtזנדעדוענורשטוףוישטפוהממשלה,ישריהנשיאמשכןמקום
יפלויכונמהרי דrוt? ~t ~חוגריתהלליכ'ידעת:;זראומד/רהעדכיאפס
מכהכ:~םעליהםהחזקהיריריטכנשרראההצפוןצבאשרכי ,ברעה
מלחמה-יורעיכל •סעפטעמכער)(בטתדחרכמנומתלנםווילחצםבוראה
כבשנהרעותהעלאחתמפלגהתגכרלאהזאתבשנהנםכימראשידעי

אתיחוזרוערתאתאישויגרעואחיסדמיישפכולריקורק ,העונרת
 •ל~~החמדהארציתישיתןנם

לחמרכן ,ביבשהנוראותמלתםותיהננגהצפוו;חמיכאשר §. 170 •
אשרונוראותאיומותהיו jההוהמלחמות Iושוניםרביםבמקיטות ם:~גם
בצייםאריריםציים ,ההםהימיםעראמעריקא ד.~וי::מיוםכמוחןנחיויא

אביותהפיגית,מאיןרעהועלאישושחתמותריטילוהתננשןאדירים
אש,מאכולתלשכפההיואוהתפוצצוהליחמיםפלגותמושתירבות

במרתסההבופ'יסיכרמספרראיוויםבלבכערפרתצללורבותואביות
התקומהמ ) 1862 (מ~רץ;חרשרתבשיעי •ההיאכהעת:;דר~תשלטיובעת

אשרמרחמהב~רפ~לק,ידעראשרהיסבמבראמאדונרראהעזהוכלתמה
העמיםכל~נהלוברראותיהמעזוזאשרמלחטההיס,עודראהלאברמה

פ'נותוכשתיאךותהומותויהומושטיסרעשי Iימים~רחיתהעוברים

ונאזריתנכחגאדרותהיושתיהןכי ,רעותהעלהאחת{כרהלאהלרחסים
נ~לאותגבורות'עשורשתיחו ,בפשווק,.תזיערושתיהן ,רעםכנכוררת

יויתס I'כבראיתםהופוןבעלי •--אחותהאתאשה~צחהרלארP:בנירס
לא
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לז.בשפפ,חשבווביבשהביפלחמיאשרהמ'חמיתבכותןש\התעשינהיא
על jבומתמהתילב.גידלהיותיצלחלאצבאםם~קלעל~נםשרכי
י tcהגענעראלאותהייתג;מידיההיאהריממההמשרהתאיקחיזכ
ככפיבפשייישםמתכיובעזחגרהזחהחרשצבאושר •עזייבי ~כ

לאהיאגםאך •~מדתו-ןנמכ~ Tילקחתתחכ~תוממקוםהאויבאתינרש
עשרכשלשהכיהכגב,בעליופני~גנורתע.מרריכוילאדרכייrזצליח
 Iריקערעד!כתודצזכאצלכ~חמלחמתבהתלקחרעצעזכבער,ודחש

אחירחילןאבשיעםלהפוגב:לr.יץ ,כשרהבמערכהמלחמתואנשילפני~גף
חהיאבזנקוםהמלמחההתחדשה 1863.בשנתנואשתובנפשפניםבבושת

מגפהחיתהאזונםכאיי,לחרש.ד,ששייומערהשנימיו/פוהתעודדה

במלחמהחללנפין ~זול ~,הגענעראליגםהצפיו,בעל,באית f:בנדילה
פקודתתתחהנגבבעלי~באות~רצןכביריםלאימיםאחרי •ההיא

 lשינגט~ ttייועירו~ריל~בד, iכנזילפאניע Vפכמדיבתעעלהגענעראל
יוכיפשלשתמלחתמארחיאך Iהקשהרחבםתנופתמפנישנית~רדה

גוכירני)לח;שהשלישיייםערהראשון(מיוםגרויסבטטירגעלע
בקרבב!~להנגביבילשרעעלעלהצפוןזביל~יר tער ~עמרגענער~ל

לעזובאכפיעליוייכברבשביה,לקחאלפיםיעשרתחללים, 7450מחנהו
מלחמותעלרהתרח'יוזאתבכלאולם •אחורולהסונההראהקמלםאת

נפלןאשרלהחלליסמספרואיןרבים,ימיםהמערביתבווירגיניהעצומלת
והניראותהרביתוהרעותהתלאיתלכלק~ב ..ראין.קצהואיו Iההן .במלתמות

האיןמותהמלחמותלרגליוהנגבהצפוןארצותיושביעלעלןהשתרנואשר
את!~רר~םמלוחל~חדתיוכלןלאןנכדיהםכיניהםנם ,ההןוהזעימות
 ,ופעטערםבררנפרעדר;קסבורבמ~כר, 5ריעריאצלהתנעשיאשר ,המלחמות

המקומיתבכלכי •סענ~דtזנחליעלור~פיד~י~פ~האנ~"בריייתעל
יידווהלשינותהעמיסמכלאריריםוננודים ,חלליםאלפירככותנפליהרם-,
 rMערעצוומתתלאותםשםיצאינםתחתית,ארץאלחרבטחללישם
חאי Pז.זריהצפווארצותיושביכי •יחדוחדרוםהצפוןו;ארצותךכח

להמלרtכזרחהדרישיםהחפציםאלורכושםהובםכלואתספיחם'כצרייית
רפסמאיורביתחיבותעליהםעודהעמיסונםההו,והכבדותהאריכית

.ואףאישאלףמאותפשלשייתרמספרםאשרחילםאנשיתאוכלכל
הראץמותוםספוהמעשהירחשתענודהמלאכתיכלחור :tחמכיזאתגם

~'לPיר ,~ם~והוהבהכסףז.נטבעית ;ל,יםזכיוםרבוהמשים ;ההםדעהביטי

אוצרית ,רר~ tfהשרית ;מעלהמעלהעלההייקר ;מארירדהשטרית
ובארצות • ש~tז{יהצאןהבקרערריגם~הרםי,tזס~~ררת J 1מ W ~ר tfז

בעליעליהםגסרואשרמתעכי ,מאד,ובהירתעידהרעהיתבההנגב
דדל~ןש~הפוחריםכלכיעדנתיכןהסמחירחרל Iהיסמכואותאת Tהצפוז

 ד;~':נ
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יצאוהאזדב,עיברי-;.פלאים,יירדרהונםאנריבפןצרמ,!"נועפיסאר
זז

הסרינהאווזנורעו,ילאנעברילאוהשריתהמלחמהאנשיבצבאות
אתלשחוהרעבוי~םיוםעלה Yבפשאדלכלז:יt?יר ,מארוהוו:קדלל
איכע~םבניערבtונבוריכ;בם Iהנעוריםבביכ; .ויפיצםר."עיםחציו
הרבה.פסמרריריםהיו;אועירמלחפהשרהעל;התיצב~;חצישבה

עבריהםתאנם;קתחארמוכיערההיאלהמלחמההירושוהעצום
טיוםונרי;הלוךהלכיוהותםהננבבעלירעדת •הצבא;עבודתהכושים

(בארבעתניקסבורנ~בצראתזנר~נטהנעבעראל Tלכרא~רמייםבם,ימחייים
מאיתשתיוישלר;רחבשברייאישאלףשלשיםייקח ) 1863יולילוחש

ןכףסבראיצרןתנםיבבספסרמרחמהכריויתרגדוליםתותחכלי
אתלהקיףהצפוןבעליהצליחוזהואהההיאומעת •מאדרייבהוזהב
 ,חילאלמחיליילכותותחיהם,יבכליבכוריהםבצבאותהגגבעייראשי
זאתבכלאולם •-אויביהםבארץרבותינפותרנליליתמכצרערירילכרו

נפלאהבנבירחוילחמוחילים ~ר~~~נייתאוששונואשהננבבעליארמילא
רביםימיםהצפין~בארת ~ר~'כןוע; •משכיליםכנכרריםבפשובחרף

יכליולאהרירמיתבק~ר~לינעאשרןזtטעםלי ~קהכצורהעירעל
חילןאנשיע.םהנגבr.יילצבאשרב~רענ~ררכי~נה,מנמהלהוריר
פמאתהעיראתילהשחיתלהרעהצפוועליבאתתננרולאכאריותלחמר

הננבבעל,התיצכואחריםרביםבסקומותעודגם •היםומפאתהיבשה
אתלהםלקתחנתנוםולאאויביהםלפניגבודתםובועםמגנםגכיבעבי
 •הנצחיןעפרת

בםה'כהחלפהנ-אלהניראותומלחמותומבוסותבמהימות §. 171 •
רזול-ששע;בשבע~כיואף •השלוםאלותקוהתוחלתכלמכלי 1853שנת

ייחורבל,נק~לוהנשיאאלהנבבזבעלימאתאמוניםצירבאךעצעמכעד
בכל ,~נואלהשלוםאתולהשיבהועימההמלחמהאתלהשכיתעזבכל
החואס~יראתענהלינקזtלזהנשיאנילאור,השלוםעוריצא-לאןאת

עורתוסיף 1ח~פוממשלת«כיהננבממשלת-רי tflלגלהנידנמרצלםרנריס
הרעיםהשטפיםובכלנרוליםובמוראיםנטויהוכוריעחוקהבירדr.ים ryד

.מעליהםמלחמותיהםכליאתוהפושעיםהמררדיםהנגכבעלייתנצלולאאם
אחראשךעודוכלכבראשונה,הצפיןממשלתמשמעתאתלם~רוישוכך

לראהכריתממשלתתאנהלאמרחמה,כליחנוריהיהההםהממיררים
לס,כלאוהננבבעלילפניהישימואשר~ז?ירורכלדשריםר~רלכלתשמע

האמרןהזאתוהנרמצתתעןהבתשובתו n •-איירופאממלכיושליטרב
להלשיםחשכןאשראיירופאאדירימחשבותאתל~לןש~םריניזולןהנשיא

במעל-ויתרפרוהננבבעליכי :הןה ר~~ [iפיעלההםהעצןמיםבין,להפריד
יתובהננבבלעיאך ,הימיםכרנפרדיםיקיסרעפובללשביייחיורצפון

ערבתם
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עשיאשררהעהתא'יטיבינםזזזפיז,תאווtזביזעייייםיפולכ;ערבתם
כמלחהפובציריתגרילדתלעשות~ספיהצפויבוע, •וtכ.יחםהיסיב~להפ

שרוהירתנרנזeםהאכיוהגענועא;הירםאשותעובלעונהפעלהי''נעוח
הואכי • ) 1864רץ ttס(כחשדהצפיוחילצבאיתכללעומצוהוננירצבא

ר."ר'ילע ·ייעסירםהבצחכתוכי"עלהצפוןבע;יאתר."כיביבנבייתובחכתבו
 ,ותקיהזv.נוח;תניאשיילאהגנבכעלי .עירנכנעי;אאזתבכלאך •;;עז
נירעו;אאחרי,מ;חnטסאנשיאתוהכרתאחריתפעמיםעירהצ;יר'\וכם

גכירתםובסערתהאמיץכריחםהםיתנכריאלסיףםיףאםבכןואוערר
צררהאל 186 ' 'שתכגםכירנומאר,הםםוהעצרפיםהרכיםהצIנוובועיעל
יכההככיויהנהבארץ:.עורנעשובלוישועותבכנפיההשלוםרוחתאעיי
אןנפ;נןהארצותייושביהנ/פין,בארנ/יתזורשיא fp ;לבחורf.זר j(הניע
 ,ננוא;לשהוםאת .להשיבהמתאמצתהאחתרפו;נה :פוגיתלשתי

בכ;ןד Mןתק;ע"~ו Pס~השרעל ד:זpז?~~ה tvהננב,בע;י.עםד;רrןןlנשר
רכראתייציארייאכינאבמהבירעה ,הנשיאותמשרתאתבירו M ;עז

;העבדיםלרקיאחפצהרכוישעהבל Tאשריהשהנורפ.לנה ;למענהוחלשםו
יבחןרכסמאסציבכלהתאמצהאדם,טפשובילםחילתתררירחכישים
עשרתןערישקוטינוחי;א;אאשרכארםהירשליבק~;זנבארהםנשית
ירו.גשרה i::זעכירויהיאםהעבריםרות Ijברברלבכומזמותהקיסווער

;ינ~;זנברחכיהצליחההזאתהשניהיהפלנה •הזההנר'יברברלעשית
חכרית,ארצותכ;לעלנשיאהשניתכפעם 1864נרארעמכערוחדשכשנסה

תאהגנבבעו,יתנןאשרעי Tתער~אלתשיב;אהחרכנ~העםכלוירעד
ערנםככתחלה,משמעתהא;ויסיריהבריתארציתממשלתתחתירם
אחיםאישבנינםאדםכביכ;כ'י :הזהרזנ.שפטצרקתכאןרתצאאשר
עשיר Jוביגרלשדע..כיופריתסבליחמדינהזכיווזבכלוהסכחלק pיחוחם

נםרישהארםככלאלחיםכצלםונברארהםאיםבניהכשויםבם ,ואבי~
ראציתבכ;אניש~עדז ;~והלאהומהיוםהרריר,כאור;אדרצרקהלהם

הימיםערעשוכאשרכיחיליראיכףסקמתנעברענירתנםלעבוי·חברית
לרירותיהםעילם;קחוהמשפטיםה~קיםכרפסנתכבןהא;ההרנריסחח,םיכי

המםשלחשוריהנשיאנאוים Mרלעוםארעיקא,כריתארצותבכל
רשיי Pהnטיההיאבעת • ) 1865יאנוארלרחשא l/(בלהעםראשיוכל

אםלעשיתמהכרתכראשםנשיאםרראייםויעפערםזזeהנגבאררצת
 ,כבראשונהמשמתעהא;לסורחופיומלשמתאתולהרהיבס snnור
ירםיתעיזאלירtגפניוהנצחרןערריאראיוילמסחהנה~שיתלהיסיףר'א

הסיוכיניםרבריתאבפלסושקלםנ~וכם \:J 'יאדדי •אויביהםעליימנםורתםד
 •כבראשונהעזנכ'ןtכlכ i1 ~;שיבוע'דתריבפיעלזבדנןננמןוהםשמא'יים,

ם pונאףובעכרתסחהבסערתרzג;הםח י:ה~~ז::קלוברהההדהב
כרנאשונהדג )ה" n .(""י(
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אירבוהמלחמהוננידי ה~~~נכרהנגבכעליבכירתאך fנוכאשינה
מאלחםצרכיוכראיתם •רבלעילותיהםבדעותיהםויתפרדירעהיאת
זארקאי' ,מאדמהם~צטוכיפלחתסםאנשילכפילסעידנכtרבהםואיו

 ) 1865(מ~רץכמלחפותיהםלהםולעזורבצבאותיהםלצ~תהכושיםעבדיהם

אויביהעללהתנברולהועיללעזרלהםהיןלאברבבותיהםהםםבאך
שרועםיועצירשריעםעצההמתיקלינקזcיזהאבירוהנשיא •רכ i ~ביים

והשנר~נט;השרידיאת.ל~לאיחדולבנועציו~לם ,הנבוריםצבאיו
טצןדעלמלחמהכסערתהצפוןנבוריצבאות'כלעםלעלותםעריד~ו

הגכןהשראך •מבטחהע·זולהורידהננכזקעוןם~נד·פעטערסכורנ 5רי
עליחהחזקהררןןרט ,ותירבעזןןלפניהםהתיצבהנגבצבאשרעעל

ואחרנם:הם,גבורההתאזרו.הצפוןזר~;אילם •רבה~ה Qבהםייך
למחתמאנשיעלהתנברו ,אשולהבותדםגד,רי Iגוראירצחרבהרנ

לחר(בשלישי~~חוןבתרועתבשעריהויבואו"מ~נר 5רי-~~ר:~'לנרי
קומהרה Iההיאהעיראלבכבודוהופיע jלינק~להנשיאגם •אפריל)
חומועלהתנוססהצפוןמטשלתיגסמפניו,משנאיווינוסוויביו.אניפצו

גההוא ס.~ז::דת,נוסםארפיללירחעשרובארבעה Iקרםכביטימ~נר 5וי
הנגבבע;יאיתןהורידןשביםארבעלפניאשרסוטמרעמצודתחומותעל

חיצבאיתנ!םי~הנז~זהגענעראלנםהתרפסאחדיםשבועות,תקותפ'
ימיחר~יארתיהצפוו,צבא~ידסערמאזהשרידתתח ~ע~ fב:הננב

אירםייתנימלחתמםכליתאהאחרוניםבנבזנילנרןדיגםדת.פזפשו
להמלחמץ .tRזבאואז ,מאיי)לחדשועשרים(בששההצפוןממלשת
ילשמוהצפוןבעלימשמעתאללרסר ~ב~הננביבעליההיאהנוראה

M הישריםפקודיהם• 
ו~ב;מפסדלהמ?.הפך ס~,ח~~ועריצותה~פווכעליךדתגאך §. 172 •
הנשיאלער~ה ,ך~ R ~ו;ייגרהדמלםואישנפשעזנאים jה'אחרכיבבר,
ן~בוצ:rיהוואשיננטאןגעיראשרהםשחקכבית iלינק~לארבהםהגעהל
"דן, נr.~~וr •נ~~ל.טויכרח , .. rה~גבנקחננ_תכקיהנה /Iוpראבלוק
נקתמלנקום ~~י\fי:אשךנ~~טווירקעסיזזהןושמול\סיםצעיראישהיה
וערעשיתןערשקטילאנחולא " iהצפובעלייא frtמאתהבגבכעלי
אןכי , 1865שנתארפיללחרשעשרבארבעההרעחמןזמואתרק,ירם
ח\י JUראשךארחי •והצריקהישרהנשיאנפשאתירצוחתואנהמצא

 Pדלבדיהואלאכילהםנגלהההוא,דך,וצחרגלישרשיעלהשוטפים
המעשתתאלעשותהתמכריהננבארצותרQרםזבבנירביםאנשיםעור

אנדרשהשרעלגםאך~י,תכלי;:דכינילכדןהנשיאעלילאההוא,ררגרא
קעץרח,בעניניהנשיא ז~~רד~סעוןשחדעל ,הנשיאמשנה i~הנז~י

אולם ,הצפוו~כאות?יד fגר~נטהשריעלהלמחמהגסןטס~נט~זהשד
חס
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בנילפניבפללינק~לזאברהםירק,ההםהעריציםהמרצחיםסףננמלוטחם
.אחריערניוזכיושמייודעייכל iהצפובעליכלנפשלדאבוןהרסוהר~ח
 ·על.ת 19במשפם~ם rfנ~בכףייילקעםי~הוהרםצחנתפשכביריםלא~ןפים
~~ ~rך~ I l1 גם~בעוולאחרונהQ תאיישאיהדמיםאנשיח~רירצפוני

 • ) 1865יןלי(בחרששארלהבדםוירדוהםנם~ם 1 ..ע

משנהיזtהנז~זאנדרעווהשרקם ryהארץמשפםפיעל §. 173 • .
נסניהיההראגםיהנה •ליבק~זלתתחהבריתבארצותלנשיאiונשיא
וכיזם)היה(כיבד 1 ~משפלח~רםוגבורתןחכתםופיעלורקהעםדלת

בתכונותכיאפם •הצפוניתכאמעריקאר.נtהבארץהנשיאותכסאעלל~נת
ברוחוומושלאפיםארךהיהלאהואכי Iון j!םוינקמאדכופלהיהנפשו

ישריסבממלות~~ךיוJ;ו~דןולאמע~ליוכלהחכמהב~לםל j :'.:/זtלאנמיחו,
לינק~לזדתנומםהאלההדבריםבכלאשרהימיםכלל?תך::ו~גג:אדםאחנתו

החדשהנשיאישבאשר .הראשוניםבימיםאמנם •וארצועמילנםייחי
 •הנר~תארצותוכלך~פרזהצלתח~םרתאל~רתד Qוך~יכונוכ~אועלהזח
ממשלתובארצות~שע ה'~~ולאהשלום~נוזלאכילראותזב~יבהיא
ולבלתי~לילה~.נבארצותמכלהמרדאתלמשאותח~לים ר~;אשרעד
~ W כעל •רענףשררשלו~ירi אישכלכיהנגבעריבכלקולהעכיר

כייעליןעידרישאהכריתארצרתממשלתאלידןיתולאאשריא~ש
הגנבאניותעלגם •להמיתדתרראתחפריץרכוכמורד נ?ז·~.~ Iפלהמה

ייסיפרלבלהידבזכזקת~נ,ךאריביהם,שלללשלולניםעודהיכוסטות
במשטפ 1 ט~~~ ,פיהואתו~רםראנו 9יואםמעשיהם,זרלעשותעוד

חרבולהםץ rpזם P ~ ,ה~רדמםרהלאהההראומהירם •ומורדים~ורדים'
אשרהכושיםהעבדים •הכריתארצותרחביככלעודנראהלאניקמת

יןבאיוםבחהיכצאומשאכבהמיתונחשבןמשפטןרצוציים Iעשן'היר

ןלגאולהנצח~זttעבודלמרות,עולםמענדיתיצאו ,ן~םןדררשרינס
פטי itומןהםרינחהליכותבכלנחלהולנחולהדרררבאררל.אור~צתתםא~לה

אייריפאמצאצאיאשרהלבניםבניואןרחיהאמעריקאבניככלהאזרחים
בשקםכליאתהררידוהננב/כילז.;נ=!דאיתהפליטהשארית •י;ךם 1jש~אי

בראותםופקידיהםשריהסגםהנרית,ארציתממשלתאללדםויתנןמעליהם
ירק "ההיא .הממשלהאתוירהנוהרגרפסונ~ם,לריקיתםידם .~זלתכי

 iיעפערז~.והאישתנוכהרישבר ~ 'Iמעקםיאל~מלטוהרבמהמרנםםםפרה.?י
 iי~הנז~כישמעהמלחמה,ימינזד.שךהנננארצות~~יאהיחאשריםוו~ו

אשםה i י!.נ:עליובבהשיאולהמיתו ל~(AוIהנריתבארצרתהוךדשהנשיא
אשרים~ {iזכאחדאללומפלטשיו:י iJ , iלינק~לדםשופךעםהיתהידונםני

בארצותם-יןתתתחבדידים~~עדאהרי •יתרהבארצותממשלתתח;יואיננ
בבגדיפשחהתכיואף ,היעריםאחדבסבכייופזדר iשיגוההןיערנהציה

םשינ
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tNירן נrו.םזחאיחןדנT."נםרצא~ייחבזקויביריא"·בי "י
ידעלי,רופחוכtנrוםכייוכ.יתאוצחרב%כההn'רלהק..rרsו;ד •~ע

רהו.בn'לם. pדn'זו! t.CQ .היהרהא ,.אבנחr.ררנגברן"ורIכtםי ..ואהיה ~-ה'כ
השעברואיםי.םיא,סותידעי ,הnו:האםםהארזחי·ביבותיזזהזכקנ

ההלשםםואשיאד •אJrזfתביםלrtזניןתואחרלבבובכארזירת
fנעזIותארכלאהםכיסח,שמםנMודולץרוהםי וtI~ן I'ביי-י
תנברלא Pרפ.~ליrםיהללרכתנםהבבג,בmצואוייביםאורב.ייתונחעוליםז
יףאעהם,י?רלתבאחרככודה'zנםnהיכבורדע..ום~~יאיפשיןפחראם

רpשרשםבאייר I'במותוודרMי ,הבבנבניוtייוקרשיוהןפנ~כיזאתםנ

לעוארגתקטוזiעלשם Sנ ת~~דע:נלאוש·ררap"שוםבזוארiורזבt'Mי
בולעוהיסיס,כל l~דסזבירלהםהיהיואוו!מד,ובנישליתדוץ M~חב.

כעיניהםירקיםמלחתמםאבשיימינםאושאיםכאוהביידרת.איתרת.יעצו
איתולשחוילארחובה:ינרםיי,בביתווםסן,וק~תrנrוזפDלעיו"וכלרא

יהט JDליחיצבלסשפו:בייעידיהואשרתעכבלכירעתניי MרואיונזTושי
 •-למשםטפאיתןעררהרעידואי,היםלעיאך ,וויב; ·םוtפIכשיערםס
ההיאכעתארש 1הזפןיכילארת r:ז~יח Mדוז\ירדנ.שיאי ptרלוב.הםתתכם
ראצותירשכיבכלהחטישילחהקכערדדראן, , f,08O , 000פסונרםעורהה'

התעודרהאשרשביסארבע.בטשךבjכtז MיחקלצתאלרIבובסאשרחבוית
nנםייוחו'ארחםוולםtאחשהכריתארציתכצכארתאשי 2,000,000וםס

איש 130,000כרעך •רפליתםואץלמופחתולםוחהתנדדננפםשהאית
כע~בעדלחרסאיש 051./188כןרעארש,ייוםשרכ.יסבחםחלםתלםירIנeנ

רהובתלם.הוצאות •קטלושהדכר'םלעייחבי Dל 68,118כערדנולפ ,ןוזmז
הסדיבהאיצרלעוב~ואושורח.ובותחיהבזואחראסידצעוםתררברתחרי
פילליאסאותושבעאלףעשרלשמשהח 1865בתנשסאייא'לביםרזוע

הרציאבאבזכיםספריםנ]יותיפי • 671גיmח'גנתtכםאביתורפםrנ ,רפ~נקים
הוצי!וארככףסבםצהפוו,בנלעיאסדםוועדיברפםםלהתוגנהבבףעבמ

 •כלמעיביזתא'ועהיטוםהכייןערuכםnרדינעולאאזןר·ואםוצןתיםה
ובלעההיאןרנ.ןרהאהראוכה.ר?ם,חהםחארשידירא §. 174 •

עו:נחלהשמכילים,בכבוריםבחחצתפראת-וטעתבססהציאיפז.דןו
הטריגטשפייתאלכרנוהאילהאריוב,ת,כואציתםבו..הככיהבערוה

גררולכלנפינr1 lגייו«ה'ילבלרחוריר·הדרוחםשrפפ'עלהילהו,כות
ןrרליתגרלוםילפניייעדרםבאדתייפחישיחיברשייעבדןqכ,פלני
אםוכQיי?יתהקפוריתועסתם v-לעלדז\drזענםהמיצעהרשיררםנ
ראצ~אורחיד ~ •נבירה mיוכתzה mובנשםייIל'Tורעת:כ~וזיןורח

~ב ,ימםפשצרקאהרבי ,דהיכ.יברשייכיכללעביהוכירחדרב.ח
רייברחאהלוציאההלשrצכהלצהחייכרענעינJtה\Mמריויאהרםלב

בנהםיר
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לענםילfרrבק.כםקרחו,פאוואהםרםו •לוראכלקהעוההס-"ןבכ.רים
לעכי~בייידעלליאשרריזחועוילותוהכארזיותהעריצותעלןבגב
שארפח rזזרפבועלורק •נרמציםורוצחיםאכזריםכרעיציםה:צפון
אבשיברכות •רפתסטפשוחצועליןרקובעצתונ~דtיםבראשםעסר

שדיואלכףסובצע ,למחמותיהםכליאתורצוובשובההתפשטוהסלחסה
ידןולסלשחללםאתכיאישאישוישובוהמלחהם, ,שכיארבעעבודתבער

 ,איירוIכאלוסכיאותוויכסרוהמעיטיהסלחמהאניותמפסרתא •בבארשונה
הלמויתנועולםלדוכיתהוציאוהבייתארצותרחביבכלאשררגושיםותא

T'{ ווהנשיאהארזחים,כלעםאחדיסומשטפיםארחקהtהנזזtיוחאשי'יז
ו iהצרפבעליבלבעיכיטארבפלהכושים,זכיותכדבדאתיחיתחאוחת
לכעותונבגדחייאשיתעככ'לשטווכדכריעודנשמעיםהיולאדובריו
יר~ףגה~םבסאןיעוסשאתן,דףח;יtד'יתיימיולתקותפהמועצה,שרי

-tנןגיצויהיההואבי' ) 1868נזtוועמכערלירח(בשלישינט itגרהגענעראל
ב~להםעשהאשרוהתשועותדגנויות 'כגללבעיכיהסונכבדים mהאז
 •נפשיוישרתלבבוחכתסיבגללהטלמחהימי

הלם~ת;םגרולהשחסההיתהאייייפאבארצותנם §. 175 •
 ~הסוחריםיאניותקרם,כביטיכבואלשבהמסחויכייעו ,ההיא
 ,כבישאונהוהדרוסיתהצפיניתאסעריקאאלמרעכהלרעוביםארחיתלעבור
אטדטיMקתאלנתרבהצליםחהר~הארצותעטי rבהשמהח{רוהעורזיוות
הת~יכירעחנדול,היסארחיתהעוברף itהטעלעגריריעלאיייופאאו
אלאכנליהולמתכצתפדקירסאד •לאתייםויהיוההסהתבלתלקישבי

דואינטיהםכיהצפןו,בעלינצחיועלהוההואציתבשתחמ'רת,רעבו
'יכיהזה,הדרבבבללפאםןכרחאיפקדי jהצפויבעלי ,הננבנלעי

I כיעלםעקיםק~אתלעזובידםאתהכבירו-הזרתפיםIללבהראץסטפש
וסתאברעסאיאp,דם.לשובהבהליכותא"רןפאםלסכיסלדלכיתרעב
רך,גבהזקבעדכספחיטב Pבלהםם .7ןtזlהידבחזתpיישואנגליחפלותכ
בתעהגנבלבעלי~דג;יחאשר • it.~לבג~םאניתידיעלאליחסרגיעאשר

יביוהצפןובעליביורדביים rרערבירביםייסם •ההיאהגדולההמלחםה
לג;ר mראשראדויםסרינהדבייועירהוההדבראדותאנגליהםםשלת

אהלאתאלחלגוםחריבבעלייכלילאאשרואחריהחוא,הריב"נו,
היהכיעדסאדהויבבעליהיזרםםרי 1ורפסיםבמתכביםכםירכייםום kנ',
I הסלחהםספניפחדחפדואייירפאועמיחמלחםה,רביזביניהםבפעש
בותהווירדברילהביאהממלשותשתיר~צ~לאחרינהאך •הזאתהחדשה;
השויטפםיוחצראשייכלשתיהו,~וחיאשרבאיירןפאצדקשופטילבפי'

באמנזיוישקלןגענףנעירישנוההםהשןפטים •~ז:דייכויקיםכוההם'
םשםטפכאורואיצוהוהםע~ןםתיהם,ותאההםהריבבעלירבריאתצדק(

ווישביח
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לכבלמנוחתחיחאשרואומגשלוםבמשפטהחואהחיב lזזJאדאת .,ישביחו
להךחיבחכריתארצותממשלתהתאמצהכןאחרי •ההן,השםמרות'~תי
 , ,~ל~סק~אדמתאתרוסיחמיד~ל.אבכסף jבr-וק, ,ארצותיה,ג?יל;את

תאו:יכרןנם ,) 18G7 (יע~ויסיט,טח~מ~םסיטאייאת.,~נעזג~חק ~יםיר
 •מאדונפראותנדורותגרזללסונותידילעאחותהאואשח,אר~ןת:ויtנ

12 • 

 •אשננז·ר~נעס~רק, ,מלחסת
 ·מימיןכך~נעם~רקעלהאשכנזיםכלכותעצורהעזהסמה' §. 176 •

בנסיכותהאכשנזיםאחיהםאתלוחצתהיא'אשרהלחץדברעררבים
?מדת~זרביתועזבכלפרצהההיאהעז,ר 'והחמה 1שלעזוןיג·ח~לשטיין

שנתנ~וועמבער .לחרשן ll(בtפ"",/~נעמ~רקזברךיעיב'שידהיד,לפר
(נולדז~נדערבורג·גליק~בורג'טנינךו ~זפיויםכישבכIכאוילע ) 1863
פרירויךסלךאשרהימיםכל iכי •אפריל)רחרשבשמיני 1818 'נשתנ

חידנסזקתשרעזוויג·ה~לשטייז 'יישבי,אתלנכץ ,בר~נעמארקהשכיעי
 Iחייחסארחדתולכל;האשכנזיםהעזהשנאתוכירלר~שעכפו'יזIיסם'

לש~םפרוסיהולמלךעסטרייךלק~סרחבטיחאשר~בטתחואנו~רמלוא
ההואהעזחמלךאשרחימיםכלוהנה ..חחנחעלחנםיכןתלטובח ' Uע'
עפרבחנלחצים ~ם~ , 1שלעזוויג·ה~לשטייערנםחמלוכהמשטפ ,ל,הל

אדץמלכיונםעליהם,נטלשר ~כלולטבולזארנ tל,שכמםויטו,פיהס
אשרהלחץעלרתואונכולבבםברקבירקקורםהרימיבדמוםלאאשכנז
החיאחמלך~מרתאך •ם f ~ fחזקתםןיט~ובסזקה,אחיחסאת'ריחץהיא
האשכנזיסכלגם ןחi"iהנסיכותיושכיחשבן ,עצריורש~זארחיוהכיחלוא

 1ר~נעמ~רקמלכיממשלתתמחתהנסיכותיצאןוחלאח.החואמחיוסכילמשטפ

רגו~לדעננסניתד~נעמ~ק.למלכי Pראשרהואנושוישומשטפ'כי
יהשביעורפירריך ,ש'עזוייג;'ח'~לשטייועלנםהמלוכחזנשפטיםדרזה

 1אותול.ךוJ!ת!דר~זאחריוהכיחילאההםהמרכיםמביתהאחרוןהמלךהיה

ויריהל~לש'וי ! 'עמ~רקר~נממשלתידתמחרההןהנסיכותיצארכןיאם
הירישהמשפטלחםאשרנבירנעטנוםאויביתמנסיכיזב'ךעליחס;בוסך
איהברחשיעי jכריטםי~המלךכיאפם •קדםכנימיבחןטושללםלהיות
יז:דןיושבפיאתלוזfאזנבלישלעזיייג·ח~לשtפיוואתגםמלכותו~כטתתח
בצה~רנוננעאוינוםטנפיךפרירדיךאל~נדתומבליבוהם .tבורחיאם

גישרתהתשיעי:פריסטי~זאולוכ .החןהנפיכותעלחמלוכהברברלו,שטנה"
םיהמשפטאתר 'p~ל:כהמעיקיםחiרקיםאתלהשיבהתרצה~'וו~:בר ,:'ל~בו

 •ונפששנואיתוחנסיכיושנית Vל;והשביעי.פרירריךנתואשרהקשים
קד~נעט~רtפםלכתבכרנשמעיםרבריהםאשרהבירה iקזזפענה~געיושביןא _

,~רי:כ:
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עליו'ריוIבcיהכבירוה/כהם "צרתפ .לזכם~תבביפאריזיושכ~יכרכר

המלךתנואשרורם.שפטיסה~קיסכמלארץצרוריל ff ~לבלמריצוחודי
להחקיסויתואליהס רlנ\tכ: 7~לחץוהלאההו,הנפיכותליושכיפרירריך

ככראשונהבשלעזיליב·ה~לשטייוtכהיכיםההםהרעיסרזכ,שפטיםו
לקיכרנםאשכנזנפיכי תך~~,? 'ומרלןריכאותבתןהזהברברו

גרוכגעטביסאיימ 'פרירריךוהנסיך •פרוסלה .ולמלךעפטוייך
פיעלהחוכנפיכרתהממשלהמשפטלירק'כי"לובמרוםהשמיע
ילאירג i:.~לדענ·טביתהאחרווהמלךמותאחריהירושהמשפט
 ) 1863 (נ~וועמבערלחרשעשר .ובששה :'~העצריורשבןאחריוהניח

ג ~צהער.;בתרבשלעזיויג·ה~לשטייןהמושלהואכיגלויכספרהודיע
בהממשלה"וכחלהלול,זרכלאיוזרלתואחרולאישכיימשהיךידרפר

 fג~טה~בעירדג /foז;נאתהנפיך~םהאלחחרבריסאחרי •ההיא

 ,שלעזיוינ·ה~לשטייזכסיךמעלת?תראלתול I# ~ק~בורנ·ג~טה~ו;כיף 1 ~
ככל •הנרוליםהנסיכיםכדתיועציםושרימיניסטערילםלהקיסלויעזורר

וכלםההואהנסיךאדותהעםמרוםוכביהשריםבדכרןאשכנזארצות
;כלהירושה,משפטפיעל~היאהמשרהיאתהלוכי'צדק'לו ,תננו

הנסיכותאתלהוציאיצוועתבאהכינדולהשמח;'שמחוהאשכנזיס
ןבt?יבטחוקהכירבהן~שלואשר~כר.ה~ככי 'ממשלתמתחתההוהאשכנזיית

בחישמולאשראשכנזימושלממשלתתחתולבוא ,ככיררת~~יםכרזל
הדררשיםרביםבעגיניםאשרס~,גדתכלנס •נרעםרכמקלמישררכשבט

נלעההחןהנפיכותכרכרהתאחרו.ברערתיהו,~פלגוהמדינההליכותל
באנישנםב?סףידוולתזנרךמארינוסטעבבירנהנפיךלימיולעמוראחת
סריטורעצעמכער;חדשואחדוכשלשים ,למלחמהלנבורחוכעצחחיל
נרבותוכי'יקראואשרפניםוכשואיכככריםאגשיםוששהשלשיםכםותמ
 •ומלחמהלב Rכיוםההואלחנסיךהדרושיםהפחציםוכלבשקכליכינירי
להנסךיעילהושאשכנז~~רצותרבותבאלצותיתנדבווררזניםלמכיםגם

החיצוניםהעביניסעלאשר';בד 9ל I'ג;וברפסהודיע jכאייערמלך ;ההיא
נםתותועפבכסףמאוי~רסטענבורגהנםיךידלתמוך~ו yעומדהיאכי

התעוררוורייסןר~לדעקכרליבשווייג, , 1נ~דעשליטינםותיל,כ~זןז
רעצעכמערלחרשוכשכיעי •הזחחבכבדנדברחחואלהנסיךזרוע'תוהיל
ולסניעטסרייךקיסריריתאיימלאןיוחןלבאשכנז~~רתמלאכיעצוונ

rמ fשלעזוייג·ח~לשטייןמשטפאתלעשותועררוח~נ~ז~קסעו-.נלסיח,
צכאותיצאיהחואלחדשועשריםבשלשח,ועודעיניהםתוראכפייייהם

ויצרחוזאקפעזסיל~~ידה~קע iפ~חשרפקודתתתחיח~נ~רועראקםעוז
גםיצאוואחרהים ,יענבורגוול lהלזtשטייולבנכלנואעלבעכרייתא
סוכםובכללוממחה,נ b\ Q.בין Qדן~תלהיווסיהפרעסטרייךתוצבא

אשר
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בראשיתכירע ,ררווארהנttםי ~בזחרנורגילים.כופתודכןאשר
בו,הרביתמלכיופניהאלזפשיזרעיכלתאהר~נ"ם ~ב' 1864:חנש
i"Xהםבוזזיםכירקוםאתהארץישוביהשםיערארז ,רחביתרוב 'י

הבריתמוכיפכיאתוי"'ומאזנפשםוצךיובאייברrפםענכורבבדגםוי
וחרשועשריםשכעחוביום •הםשtכפוןכידנ.סיכרת,כםאעולהשויבד"

 •תסיךלעיהםוישיסוחרעובםח~וכערידןם,(יםרוכ.בריסבאפמררצעעבטוע'
ם kתפויופיעכבירומשכונ~טח~תאריזעובעזכבפשוהנםיריייהינ'אז

 Iןיזקרככוראותותובכלכתרועהפביוקררסהקסוםיישבירכל ,קייבערי

בכלאד •הנסיכותערטתתאלרגייוויציקורקיסלםאכיסא~ייבוהיהעריםובט;
חקר.ברכלהוציאולאהממשלהבהליכלתהנסיךעוררת.ערב·לאזאת

בנסינותםמש~תיפחאתאשכנזאנדתמ~כיכ~יכייואשרדעלסנlנין-רמטrנש
--\ד

 •ססשלתוכסאלעהבריתמלכייושיברהראשייעיעלנע
 ,טאויגרטםענבורגהנםיךישועחעירבהאלאזאתבכלאך §. 177 •

הנפיכותברברפדרםיהוסודעטסרייוקירסתאהיתהנדיחאוחרכי
אשרבעתהנסיכותנרבררlווערבו iהסרקאשויועכיובוויוריערןחח,

אב.רתמלכיוכלהתשיעי;כריטסיאןהסלוכהםשפטאתחר~נ"סהורישו
ת liועשרתהסשטפוהסרקעתהנםכולעוכחרק,אזעט;ואכשבז
הרכרתאלהוצאיעליהסנוטליםלברםזהם ,ההוהבסלכיתמםנש

וגמסת ~., וכI;'ועזירתנאהלאאשכנןא~רתאםףא;רואחזה
עשרבשזננחים .Pסאושהמשטפיםתא~ל J;. ~רכיiכס,~ןביקרהיאlגנםחי
הרנרלעישתיטאו ז~~ואם ; 1טי' ,Vלשעזרויג".~ליעתרעצעבםערוודrזל
אשרערבה,יחזיקי "בחקזזעלסיייגכשרעיזבארתהיםיבואו ,ההז
ץ.שכנזא)דתולמכי •זג tt"בזפפשםמנובישיאםיוםהאושהלשאהל ~~
ארחתדז-יחפניהםטגrםאוברניןטםעננורנהביסרתאלהישובלאכיםםע Vב

~צרכייןעאךעליהם,זעהתלובחויתלברנןמארלהםוחהאתם,
ורקההו,הנמיביתרוכ Qיריהסתא ~לנפיהם,';תויצבירם~וצה

 •ע~קר~םע.חמלהםnיאופבבכלחהיה mרהיייבוןןופרםיתערםםייך
יס'כלרקאתבוחבוחיצבןיא~שזפייןכנסיכיתארשהר~ניםיהנה

 •שלזעןויגבנסכייתושוהפוחנרבחשיפהבזריעם IלפכיררJוJוצבירוכ.ית,
 ,ליטינםעומריםראהץעםוכלושריה~ל~ז:זאשרבגויה tcבבטחןהםכי

הפונחבלידכריחםרםיציםוכאשםיופ'ע ~והו~ריטענט ttד!ג~רלושרי'
נםהס'וכהמשטפלחאשר;רם~בםע~רקיוהיםהלשיבררכ.יתלפכי '<א

פרוסיתומלךעטסרייךקרrכיכינים ttדהורעי~ 'Pהזרזרלת •חהןתםיכיתי
כרכרנםרר p ~גל~~ I Pופ.~ליט'בהליכרתכרעותיהםתמייהבגלפים

 •אלורלכםובחשכותתאהיציאבזנלימזהזהויתרופו ,לשזערוני-לזtיtפשייז
םCנאבכללמסחהתתעיררפוייראוורפריסהערטסייךכיהאמינוגם

איירופא
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רכךתאויעזבועם~רק, Jבי~לוהסיםהםארשהםזרלםה;ובליאיירןפא
ורפוסיהרטסעייךכי !היתהכוים Jהד~רס~כאושלאאך •-הןההנסיבות
לסכייאו~גכויהאלדח Jקבמליונתסיםנאחסהזתאפבעםוח.אחדו

שך 9ככיי~נעס~רקסלך · iננריטסי~סאתכוכזקהויירשראשבנז,א~ית
להםתבו-אשררהסשפטיםים Pהrיאתל~לישיםשעותרארנע~פשפה

לדכריהם:טהלאראםנזtריעסבער,להרשעשרבשמנהותעצוסותען
lk שעוזוויגנסיתכאתלהםללכויסעשיהםיחישויםד."ואזקשבתו~ 

נטלואשרתאעשהולאפניהםאתרכיסופיאוהטלךזpסיבכאשרריהי
תאיתלחשכאנגליהםלותכהתאםצהלשיא •הסלסחהז.ולnה ,עליי

(ק~פערענץ)איירופאםרכיא~תפ ~עלהעצומיםכיוורהרפייולם.תםה
זדע.צהכי ,ערמה-כלהיהלשראההו,הנסיכותאדותיחדיתיעצואשו
דת,יצבלם fסויותראייךופא,רסכיביןקשובותאזניםמצאהלאההיא
אנגליהעלקצף·הואכי ,אנגליה-עצתארלטyןנההשריועינאפאלעאןהקיפר

כללית~ה Q ~~ךכרסותמואתלאורלהוציאידוtיכמהלאאשררכרעל
,"כיורפיםיהועrפסרייך •-הפ~ליטיקהליכותאדותאיירופאמלכיכמ;'
היל!נסםרהיהי~נו~ר-רחשכסוףעודכיעדחילםאנשיספסואת

rפסערייךIכיליסספר ,תרתחכ'ירשערהמאהעםאיוע-43,500רורסיה
QO ,תרתהבליושסונהארבעיםעםאיש 28פ'I נכרלעלהתיצכןיהדר~לם

נכור~ל Pפרידריךהפרינץפקודתתהתהתגודיופרוסיהחיל •~זררינ
עלנרכוהנ~כלעבץ,פ~ןהצכאז.זרפקודתתהועטסרייךוחי; ,וח,לי

שטוני.סכואזהיהאשופרוסיהצבאותג~יוריר.נכCtלעהשושניהם
 •ט!םלוויעשכי~נעס~רק~ל..חם רD~~ 1848:כשכת'ככרואשרשהב

ופקורהלמלהסה,~ננלוערכים'עמדוחברית 1מלכי~באות §. 178 •
יחישהירהסביהצבארשיננירוור~בגעלאלפרוסהילסדמאתבאה

החילספקידיאהדררר~כגעלשלהראזשלעזןריב,נשערילבואמעשהו
בפשואתישאםפיהואתלשאולהי~ביםתיל א~~שרםעצtזיעאל

יכריםענהרסעצ~יעאך ,וסלהמהרRבכילושעזוויבאתלפנירלiככדת
(לאילרקאתובהרב א~~.ןהארץשעריאלל~זVתלויתולאכינרוכציס

אתחכריתמלכי~באותעברו ) '186 (פעבריואלחשדובראשוו •נואר) ttי
הפריכץיגל Mתהינמית~_גף :לזכחמהבמערכית-ויתיצכושלזעווינגבול

ר~דj~דאעקעךכפ~ריע,מולקילסעירפעמיההרימהק~לפרירריך
לבאלרעברסכררנבמרסתבסעיב~כלענץ .פזtזהשריגל Mת(צעשררם)

הירמילבעררעפ~זהנעכער~לפקידתתחרהג~יעוכילונירריהץרא,
רחאיםמלכיםבעצתאשרהי~ביםיחנה •המלחהממאנשיהשמאליתtו~ףג

רנסר Mדוב,זיקבסליאויניהםפלביה~זפשלייותא ~ב~לבובפתג
שלוחפוברחבהשרפהבזרועויתיצבו ,~םג~י~ע~ינ i'שלעזוילע.;נלז

ירקאת
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 1נעייעיק tcד-זlום tנ 'למשגבהניערהנדילבמכצרלמחתמםאבשי,לקראת

אבירידיאשרפרםאות,עשרהאחת~רכןידים,ורחבגדולמקוםוהוא
מאותושכית ,חתלבליויעשוהיאיתן.נצר~ארםירימעשהגםהטבע
היסיפי'הארחיניםובימיםז ,הארץמכצריבכלהראשי'המנצרחואהיחרבות
עזוגמרליצריחיםולבנותמיללותבתוכולשפיךאותי,ר 1ל~הדזtניםעוד

היי ,ההיאהמבצרעלומגומחסהלחיותכיאפס •רביס ס~~~ח~~ומ~דות
אזיכל,לאיהרז.tניםאיש,אלףששיםעדמחמשיםלמצער 'דרושים
אך •רבעלמאחרירקזאתוגם ,אישאלף .שלשיםרקבתוכןלהציב
מהטגצר(צענטרוס)התיכןן'החיקכעד i ~.ו:;לידםל~להיתהזאתבכר
קצרןכיעראויבמפנילמחסהלמשמרחיו ) i(פר~בקע לי~~~עלוגם ,הזח
,לכודהאויביםיכלואםאףאילם •אליהםאותולהבקיעחבריתצבאןתידי
ריפפעלרמותכיבירם,נתונהשלעזיויגהיתהלאאזגםר~נעידערק,את
בציריםהיוההו,הרמותאלהקרוביםפרירעריקיא,ומבצר j~לזע~יג.:ם
אנשילפבילהתיצבדיםבתיכםאשרהחיליאנשיכדאנעיוערקהםגם

לעזרהלהםהיולהד~ניםאשרהיםוכילנםאחיר,ולהכיתםמלחמתם
 ,~רבו .איךבעינינוהיאנפלאתזאתבכלאך •האויבאתמפניהםלגרש
אייריפאאדירימלכיםכשנימלחמהלהתגריתלבםאת~רק,ך~נעמיישבי
מיללי~וכשלשהרקהםארצםיישביכיארחירוסיח bימרך ,עטסרייך ~כקיסר
רסס,,ורביםלדזtבעמארקזרהרוחםאשראחרעםבכיועצוםרכחמיוימהם

האסיניאשרכגללאםכיזאת.איןקדסוניםסימיסלהןשונאיסאויביםגם
ימהרןסהרהיעדהחיא,במלחמהבמיערםבודריםיחיילאכיהד~נים
~~ייולחםלעזורומשפחה~כטבק.רבתאליהםיםהקרובהשויעדים.יחישן
תמשוךצרפת , ס~~בכוריםרסילמלחז.כהבאניותה'יאכגליביבשה,וחיל

 ,שלפוה'בחרברהייןנהרנבורותעלתתיצבכיפרוסיהאחריהאת
 ,פ~ .,.רנעלחילהאבשיאתבחציבהעסטרייךאתאחריהתריץואיטליה

צרפתטול~כאותיחואתלו;יצותופרוסיהעסטרייךr;ולrד~נזךכאשרואז
שתיחועללדחגברז~בעמ~רקידל~לתחי ,סלחמתםאנשי,ואיטליה

בטלחמתגרולותלעשיתחנמרצהובתשותקםברואה, ~נ~הםאך' •יחר
 t?iין.יולבפכמזדוכהריםרואיםחםחריםל 1כילראיתיהםעיג~קחולא

במשונהחיתה 1ק~פענה~גע?רוםמכניאחת ה~ל.~ויך tבעיביהםהואאתמ
ירשכיכלאתגם~זוע~בשואגהע~ההיאהפלנהבנירק .כי ,חהיא

 ,ושלמיםרביr;כונםרפו~ליט~ק,ארחותבכלאחריהםהנמשכיםו~כעמ~רק ,
ההס,רחועיםפיעלאז,נתעוהגילראתלראותלהםעיניםאשרהחיליםמשרל
 •-מש~תם.דח~ופןבעיניה~דבוויהירפופיהםאתלזtרדת:ראיורבים

• 179 t § עךלדעכפ~ררעבעירהופיסיםבאופעבריארלחרשכראשוו
עירתאנםוילכדוחיר 'קת Tבז:כייעברןפרצרומשםיילכרוה,רמהידב

סיסונרע
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ויעברוניחנהר bעלגשרננן i'ושליי,נהריעברוער Iוישטפן' ,םיםונךע,
חסילהולכיםחםאשרינעת •ז::זפצם'לחמוזהלאהעורויפרצוברגלשם
 _ממחוזחעטםךייניםנפעו ,אויבמפניחםלגרשלהםמז;iלחנם f~ז:ר .חיל ·אל

ונפועזילוויפעוהד~נים,עזבואשררענרפבורגמנצרדרךניימינסטער
י~געל ,~כערזעק ,ל~טט~ףאצלכ~רותמלחמותואחרי ,צפונית 'לפאת

מפניהםויניפרםלוחמיהםגרוריויבקעו jבצחובתרועת,חלכוהמלך,והר
חכ;;ברותומהמלחמותנפשפנ!~ל Qנחושם ,ד~נעווערק~רכתאלהגיעםעד

אחריםימיםאחרילעלותהיתהפניהםומגתמעזם,כתעצןמותלחמואשר
צבאשרמעצ~דעלבנפלאז •מלחמה\~םעךתד~נעוועךקמ;צריעל

חילועםלהתיצבידו ,תקצרפןלונרעהנפשוכיכר~נעןוערק,חד~בים
מחשבותויחשוב ,ממנווהעצומיםהרביםהבריתמלכיצבאותלפני jה"ט
ר~נותאםכייפניואחרתדרךמצאולא ,יעשהאיכהבבפשוע.צותוישם
'אנשיאתולהפיעמלמחהבליהעסטרייניםלפניד~כעיוערקמבצרי 'ארג

~םיתיעץנטרם jכלעשותאנהלאאך •ודיפפערtזלזעזנמצריאלחילר
עצרהקראפעכרוארלחרשוכרביעי ,זחההרכראדותחחילפקידי
גםאךעצה,אתםלהתפיקהחיליםפקידיואתהשריםאתאליו.~יאסוף

 ,האויביםלפבילעמורכ'זככהם jאיכיבאמרם Iהואיעץכאשריעצרהם'
לעזובלהםטוכטונהלא ,חנםחילםאנשידמי.אתי·~פכוזהילמה'

ודיפפל{ואלזעז~י'כמנצריהחילאבשיאל .ז;נפלטולהחיש,דאנעווערקאת.
שרי,אתב~~והתשיעיכריסטיאןהמלךשו;כהיהאחדיםימיסלפניאשר

ובםחישי •ההםהנמצריםעלכ~םמאמצין::ז~ןככלכתוכםאשרהחיליס
ולהיותהמפעאלזנכל i:ו~י 7חחיללאבשי'מעצאדע~ןההחואלחרש
וכעלטהכלאט~לם-חוצץיצאוערכולעתמרtזנעווערק,לצאתערוכים
ירדפויבלמפניהם,חם'נפיםכיהכריתמלכיצכאות~,דעיאשרמכלי

נודעה 'העשיריתכשעההששיוכיום •מלדסחעלידיםויקדישואחחיהם
ופרירריךורtזננעל,יכאסהרה 'יעדך~רית,מלכילצכאיתההיאח~נוםה
יאזכתוכה,'ז:נשכנםוישימרלפנ~חם,חפרגוחיtנשלעזווינכשעריק~רל
ג~בלענץ :~צ:;באד'מעצ~דעאחרי'לרדוף .יהם,פעמלדרךהמגצחיםש.מ~
ופרידריךהמלך,גדרךאחריהםררפוהעפטרייכיסגדודיעםהחילנכור
 ,יפלעכסכורנהעו'ההררךאתעליהםלפניראחרתבררךא~ריחסרדףקארל

ק~רלפרירריךאת'ויעבורהואנםאחריהםרלקמייבעפ~זוהגענערא'
ו'העבירהפרופיסאך •חנרולחחררועליהם~לזזריקחר~ניסאת?השינר Rב~

השינרהעסטרייניסרק ,דא~~~מעצtזדעאתהשיגיי'אהסועדאת
שת R ~עןהמ'חמההתלקחהישם~פערזעע,כפראצלחמאסףוכילתא

ם rnnלסאנשיאת ~~~והעפטרייניסחתננרוואזהנשףערהרנעירדחעכףאשר
ברג~יואשרהראשיךסי'זכעצ~ידעאריכההיתחיכהכה Jביאך •~~זכת~קח

v כאריס 5והעטסריי •כשלוםריפםעלטכצריאלולחניעלחזנוז:חפצסלנסוע
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 ,ן~רחכתנותפכליוילכר:זרפלעכםבןרנעייכרעשיחלשוכשכיעי

 •כפכיהםלהתיצבעובנפשםהרהיכרלאהעירירשכיכי
דגדלויתהגמרפתאתבסשעםהבידה jק~עדב~עראודחי §. 180 •

םכצרםיחזקיםוועדד~כעווערקבמצריכיהלםוכהרדעהד~ביםכחילהיראשר
ביתלעסחםייזעקיקולםכדמוםייריטוןיתנעשודגשרהאויבים,ביריגפלן
 •וכראציבtנlמיבינדלפניייתנוהי ,מעצ~דעעלאשמהיעיוהשיאןנם ,חמלך

הלשכיתםש~/הצבאשרםעצאדעתאלהדיחהסיכיrפסועייסשריבלחצןאז
צבאותיואכשיאלרפסבמלתשלחיהךלסענד~בים, eהקזtתלובותאתבזה

ילבלנבירתםרוחאתלעוררכנידיםרבדינםרהידגהדבדיאליהותכוב
כןץת.רהעבעתביתם~.יןומושיעבמועדםה~וררים ,;..עיאתאיתייעזבן
יושביהאמינוההיאבתע •-אויביהםלפגיתפוחיםהראזשרעיאשר

ומדסתואתל.rפבקליי~ 'pארשהיוםבאכיה~לשטייזכיושבישלעזוויג
,rקה Pהליאשראויגוסטענבורנטכיתהבםיךאתעליהםולנסיךניס Hהר
לכנודושםחהםשתהיםיעשייעירעירוככלהידישה,םשטפ ,'פיעל

נחלתיאלהםשרהאלכאלאעודכי _ייעהכסיואך •ההיאהבסיך
 • tד~שלטייכנסיכותםםשלתובנוכאתעוד:י~יר~לאהוכיתמלכיכ~ Iאבותיי

המשרהכדונלולעזיריינק~היהשלישיבאפאלעאוהקירסאלויפןושלעזרריב
שרחסאשבכןייושבי •-באנסהאותיהבטיחכאשרההןד,בסידרתעל

 Iבר~עראכקעושיםאחיהםאשרדב.צvרנותיעלהנברריתעללכככלייעוצו

רבייהם,כשתחםרנך.רעבילאאשככזבראץאשרהקטכיםוהנסיכיםןרק~הםלכיס
מלכימסשתעאלר;יםלה~ותגtןבלחהבלתילממשלתםידועפןחpיפחדובי.

 ,הארץלכשםתרכהונםשרתמלאה~פ;ז '~.ףעלאשרדסtגחורירעיזtנרית,
אוש .\סדי.אניותותאהים,~יאתהדזtביםרגםיההיארלז.גםחהלרנליבי

האשכנזיםשחמובכללאר •'םצליסדיםראיןירכחזקלהםלקחיוהאשכנזים
חיל,:ערשח~ם ?rt.ייחילאלסחיליכים tרחחילאבשיאחיהםכינדילהשמחה

 , •קרםנביסילתהלחבודעה,ונבירתםככרדםרת.חדשאדחיתבראציתכיעד
משתיהד~ניםעללהשתערחחליטחוםהםח~~יד~ויר~געל §. 181 •
ק~רלפרי~ךןיהרפיכץנפקודת mתהראשירפוסיחיל l1 :אתחבפעםפאית
בדיריירתעםהעטםדייכיםירפצרההיאובעתדיפפעל,מכצריעליניח

פיועל •םשרמשםויתויקיק~ניגסאיימחוועדשלעזויינסולהפרלסים
לשוןדרדהרפוסיםבסעויור~בנעל,מ~זן.היעוצהההיאהעמוקההעצח

~םיםJvויןשטיכעפ ~נרחסוןאלפלענסבורנפכיעלהצפוניים
 ~כ~ביסל ~הרקןעל ,החואהפקוםרנ~ח ,ונ~ץ:t~את~רל Pפרידריך
הםלחםהאביותעלתותחיהםבכליםמשלירזתסוללותוישפכרצריחים
 "ר'~עקר~לףבשםב,חבקןהאדירהציעלנםרמהלחר~ביםאשך
 ,ערק ~ ~רכ י~ז;;זיהיאתוליכדןעקענזוכדע~יפניעלנשרנטיבם
 •וצפוןררוםמפאתידיפפעלנמצרילעלהשתערידםלאלחיתהביעד
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הוןהו~בים,בדיוי rיבביניהםפקנותמלחמותרת.חוללוטרייהדעו
רקאולם •שםחילל mיעהתידיתהגדלוותהלמחמותא'א 1ב 9ארהיי

 ל~יtז::נדוויאך ,ההזהטקנותהמלחמותבסבךנאחזיאחדיםנדרויס
ה~דערעלסבעןענר~דע, e ~דרך~עכ'בלישליםעביו,."אשי

רב'יהםעמדופעביר~לחרשעשיובשסנההנבול,עדובריס~נספע'ד
אננליהכייימהאז •ייטל~נוברסיתגהראשונההעיינ,דיבל ~ז:נבשרעי
אשרהבטתחםאתשרסוולאחק~בריאשרהאשכנזיםעלקולהב~ום
ד~נעמ~רקמאדתמאךמלחתסםפנימנתמשלעזווינעל Pרכיהבטיחו

מסלכתעייק~לדינגאתלהםלבדוועתה ,השעל~ואנםיקחו'יא
 ,הזההדבראר'ותעלפניסהעםרt?וםבנייעסלבברליןבם • Pרזtנעtזוכר
~ה 1שהיתהt;נ~ז;יהלאכיבזtרםהתוונתםאתי:;ושך~~ג;יהןהשםז.נוה

ולומותפיה .ת~,אולמבליכןעשהוור~נגעל Pרק~לדינכ,אתללבןד
אתגםהצדיקהכואחריאך ,מעשהוזרעלאותוהוכיחהוהיארדצבה

ל- J.דיפפמבצריעליז:יןוכםיויל~לתהילבעבוררקכיבאמרהוור~בנעל,
תבממלכוהלאהההיאמהעיררכלוכף ג~ז::עודיוסיףלאאךזאת,שעה

ידלההמצבתפרוסיהעלפניםל~םעסטרי~ךקיסרכם •רק 5::ו~נעמ
בהליכותבמחשבותיופרוסיהמלךמחשבותאםעודידעלאכי ,בייטו~נך
היכלאלמ~נטייפעלפ~וגהענעראלאתפרוסיהלמךשלחאז • ...ב...המלחמה

כמחשבותיןחמשבותיוכי~לביבשםהבטיחהוהבירה/והואבוויןערטסייךקיוס
ןלבבאתויט ,יצר~בימיםתוצאןתיהוככלההיאהמלחמההליכותבכל
ל~לתהיהזה;אופןרק'כיייטל~נד,במדינתהלאהלפרוץהמלך't!יץאל
 •שלעזוויכ·ה~לשטייובפיכותנדברר~נעמ~רקעלאכפםלהכבידידם

במרינתהלאה.לרפוץהבריתמלכימלפנימלבותדבריצאמ~רץובחדש
אביותאתו~נעמ~רקממלכתתשיבאשרעדבידסאיתחולתפושייטל~נו
מריפפעלידהתשיבאשרועד ,יובחזקמהאשכנזיםלקחהאשרחסוחרים

~~~' tc מ~רץלחרשובשמיני •שלעזוויגלנסיכתרקחםלהלאאשרלזעז
ילעיפבשםהנקובהמקוםאתכבדהמלחמהאחריב~בלענץהשרלכד

נםהניחוהחראהיוסובעצם ,ה~רזענפערהר~ניםאתפסניוויגרש

ואעלנוד~~עאצלהד~ניםעלמלחמהויערכותחנותםממקוםרפרוסים
מנצרמולאיונצעדיויצעדומפניהםויניפוםנדולהמכהויכוםחייזערpונ
החואהמבצרעל ת.( 9בדורי ~ר~מ~רץלחרשוכ'בביא.וביוםפריוריציא

כליר.עמינתנרתבמטחיזעלהוייוידםקציה~צר'אךהפינח,גלי
אנשיעליוםיכבידובזחכינתקותםצדי 9עליו~מיכוועלרת.וחת,
וחביאיור~בגעלפקודתפיועל •העירשעריתאלפניהםלפתיחהמצב

לחיותלשלעזוןינ ~ב~פרוסיהוצבאותצןר, 9בהעיראתהעטםריינים
אחדיםברודיסורקדיפפעל,םבצריעלמלחמהוםערתרב Rליוםעתידים
אשרוחד~נים •פרידעריציאפנצרעלהצריםחערטסייכיסעםגשארו
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ביריד~בעווערקפכצריאתועוובב.לחצופביהם~כ~תנפשםידאכוו
אותםולעשותדיפפעלמנצריאתלכצרותעצומותעזהתאזרו Iאו~ביהם

;נחה~יםזנק.יש ,חדשותסוללות ם~'שפ~ו-חרוצותניריםזכת,לבלי
כלייכלתותחכליזj~ינ~סלעיס,ומ~רותגסרלים ~נ~ Iחרשיםרצריחים
כיערהמלחמה,אנשימרפסאתד"כוגםועצום,רבנמספרמלחמה
הנצוריםהמנצריםנשעריוארינצרי~ואלאכיהארץיושניכלהאמינו
ירירפו iכדיפפעל,במנצריהנשגניםהד~ניםידיr;וזjליוכאשר •החם

כפורר 1ב:פ~~ז-יים_'רחואזהשליךהחרףכיעליהם,הצריםהפרוסים
נפשןא~לצר::גגםחמסהואהליחמיםבנריסףסרווהפרוסיםכ~פר,

 ,~אןן ?lו:כרח Iה?ידתגרתתתח~ח:נדביער ,ם R ~~.דילחםהיהלא
U כ:ךח~ר~~ i , התלאותאת~שדאיכלולאהגנרריםכבחיריגםורנים

:נז,נ~תהפרוסים ~נ!ני';Jזi rכ •חנתםלעפרדכאןנאמניםוחלייםהעצימןתה"ן
וישובןנחויחליפוננורתםרוחךש Oלזuואזמ~רץ,חרשזכ~יערנוראה

באוהחואלחרשעשרנחמשהכילחםבורעהאזכיול.א;לןתם,ואיתנם
עלהתנפלוימינםישעונגנורת iפעהמ~ר~יאלהחילננוריאחיהם
הראשהבעיראשרהמצנאנשיועללשממרשםהעומדיםהרניםח'זtנים

-} I 

~ JI ~ לחמןאשרהיםמלחתמלהםנורעהגם ,חרנשנוייוינהנוםנרו
אנשיאת:ךחרידוהמעטיםונמתיהםלהר~ניםאשרהארירציעלאחיהם

דרפ.וסיםצנאותרוחאתסחיואלהוכל ~עליהםויתנכרוחרביסמלתמחם
 .סערתאללהתעקראדניםדירהםמצאוכיעדדיפפעלטכצריעלהצובאים
לרחש"עשר ~~~~ביעוד ...עליהםצריםהםאשרהמנצריםעלסלחמה
ןב Pר~נהלד~כיםאשרהאדירהציעלתותחיהםכליאתהפררסיםכונניסזtרץ
עדאשכדןרי \' i'lעריויטמירן ,למחמהאניותעודועלקראקער~לףכשם

 i~לזעאיעלאשרז~נדערבורגעיראתלהםלכדוגם ,מפניהםנסוכי
תאשרפוכןואחרילהד~נים,שםאשרהשרפה~;נק ם~א?-אשבהצרתם

 ,ר~קעבילמנצריאתגםלכדום~ץלחרשעשרנשנעה •העירבתיכל
הופרסיםהצליחוהוהנאןפו •כ~דיתמלמחותאחרי:ןויעסטעך·ריפפעל

היתהמ~רץלחרש 'ועשריםבשמונהכיעד ,ריפפעלמנצרואללק,רדנ
רצופיםשכועותשלשה •ההםהמנצריםעלהמלחמהאתלהחלידםלאל
ההוהמלחמותנכלתונפלאעש~יהפרוסיםז Iונוראותעוותנמל~~~תע;רו

אלהגיעוכיער ,.עזמנדליאחריעז~מגדליסוללהאחריפוללהוילכרו
נופליםלאאשרליפפערמנצרימכלרח;~,.ריםהנדיליםהמנצריםששה
לחרשעשרשמונהוניוםרים, Rמלחמתלפניסעיו~סט~פעלממנצריחם

כיהיא,כוראותיוםההיאיהיום •מלחמהבסערתעליהםעלואפררל
והפרומיםוהד~בים,הפרומיםניןאזגוחוללה Jרמאדואיומהנוראהמלחמה
 lח •התננרואויניהםועלהצריוחאףויריעוותעצומגבורותאזסראו
 Iחיירםלכישנעיסנםוכתונםאישומאתיסאלףמחםוכפלכיאבםם
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ןלכנידעןלם,יסידרבימספרההואהיןם!רנ~ם~ףלאזאתככלאך
אזהפל~אומאדמאדכי •הפרוסיםמלחמותנספריתפבןלתפארתולתהלה
 Iכנניגדוד,זר~ץגבריומארייתשורלרונ·;נ~רים_קל~לעשות,רפ,רוסרם

רוצצווכברקיםוהנשאים,הרמיםהמנדליםתועפותעל:נtלותז:!עפילויזtzף
המנצריםאתלכדיאשרעדז;ב~ולאמלחמתםאנשיאתריריצציוידעצר

 •חרבמנותסויביסועיףלהםפביןהד~נים
ורפוהד~ניםלבנםנפל ,ר~בידדיפפעלמבצריבנפול §. 182 •
מלמחתםאנשיהאשכנזיםעלחרבלהרים:פחםאתעודנס~לאכיעדידיהם
אונםשאריתייחנרר~עיבםכלוישיזכומולדת;,ארץ .ת W ~~רחביבכל
הרג'צכולאכורעל ,ם~כמלחפתרקאייביהםעםולהלחםהאייםעללזכ~ז

ייrפל~ניא'לשובממקומההלכהנסעהאשרהפרוסיסמפלן.תלפביחד~בים
ונביא •ההיאה~פין rאראתנםתפושלמעועסטרייךחיל.עםןלהתחבר

הד~ניםצבארתכיגלןנודעברעדסטרןEפ,כפראלג~בלעבץפ~זהשד
גםפעהמ~רו,איאליבחפזוןבמנוסהרילכרפרידעריציאמבצראתעזנר
היהארפיללחרשועשריםבתשעה •זניםב:::וr;יפזםרביםנשקכלינטשי
הרסומרפיעכלבליבפניהם,עמדלאיאישהאשכנזיםבידיהאיחציכל
בפקודתחכר~תמלכיצבאיתהלכימ~~עכליכליפרידעריציא, ~~צ~~את

 "~ל:פ~גבעירלה~חזהחאתהפלנהצפונית,לפאתפלנותכשתיייר~ננעל
האשכנזיםכידינשארהייטלאנד •וסקיפעיויב~רגבעריחשניהוחפלנח
הםוחריםמאתידבחוזקהד~ניםלקחיאשרסירחאניותנעדיערבוו

 ~ל~שקיים 650,000סךהארץג!סעלמםס~יל~יור~בגעלהאשכנזים,
לסכיצכאותהצליחווכאשר •אשכנזסוחרימאביותלקחואשרהסחורות
אחתפעםורקהים,במלחמותנםחצליחו iכהיבשה,במלחמותהברית
 Iמאיילחרשבתשעההעלג~ל~נדבלןתב .העסטרייכיםתאחד~ניםנצחו

לעשותהאשכנזיםהנדיליאשרהנדילותהגכורותמן,הואנחשנבמהאך
 •הצליחן t'פבאשרונכל Iהצריחואףהריעופעםוככלהיםמלחמותביתר

• 83 i .§ י'ביבאפסו 1864שנתארפיללחרשועשריםבחמשה~
עצה,להביאסוד.לתמיקלונדוןלעיראשכנז~~רת~ירגםאיירופאמלכי

מלכיוניודז,:נעמ~רקביןאשרהאיוסההמלחמהאדותפליליהרלעשית
נ~שךימים~.כחעדהמלחמהאתלהשניתיחדנוסדיך~ר'ראש •הכיית

~פלנרפה Pהאכעליכיאפם •ייםעשרארנעהעוד iכואחריפה, .Qהאימי
אשרוארחלהשלים,מחוזאללחתיריכלןלאכיעדנדעותיהםמאד
אז •תישיהעשרלאיי~יהם~,גןנכם iזןז-כיר ,רניםימיםנסזקהחו~ f בו;;ו::

P ככלשניתהמלחםהרצהr-ו R עזרתעלהדז,:ניסתוחלתאך •ככתחלהף
יורשאשתד~נעמ~רקמלךבתאלכס':דרהאםאףכיכזנה, 1אנגליה,

ראץלישעלצאתהאנגליםאתלעוררטאדמצה tרת,}באנגליההעצר
ם I'הנרעתכמניונעל,חפ~רלאמעכטשרינםאכיה,ונית '-iז3l iור:נלרתה



 •חזחהרפס
.. to+~ 
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לא,אתבבל , Pנעיetם tlיאתוזעירלבבםבכלרrי.ניכןהםעי?יטינני
םהסנניראשיוריסעיIכ~יעםרזפס~וכיההיא,הנרעשחלהארץישרעית~עלר

אכי,יאההזבירביז;ינפהלהם~זנונאגויהנלוככותראשובההירשבים
בדורוסהר~ניםובהירת •הגכרנביבזבלחחם ם~!.נבניתאהורגא';הןציא
הלמחומתבכלגסו~ים,לאלארחרהיואחרת,מראץעורסבל,במוועם
בבשף •בראשינההייכאשרוהלאהההיאהמתעהתחוללו:אשרהחרשות
אזהקםאשר ,'ר ttקפרירריךהרפיבץיצאנסעיובילירחכחיייםבערב
יאאשר~לזזע~יעללמחמהלעשות ,ןור~נבעלתתחהצבאשריל~~יר
נ~פ~ןהרפןםים •ריפפעלםסכצרירח.זקיסוככסצריוע.זדבתעצומותהואבופל

'כלתאלכר,«.שועדחר~ביםעלבב'ותםרעם\ןלרר.עיםעזםזרועאתלשחוף
מראבעת.יותרהזאתבמלמחהנםגדולהנמפהרחר~נים.נגפר ' 1~לזעאיוזבחבי
 , ~~~באובפצעירחב,לפיבפלןחיליםשריותשעהושבעיםאישאלפיס

בא-;שית •הפרוסיםביריבפלורחילו:ח;יור flאוצרותנםמאררביםנשקיכ'י
דעייקברווירפציליפםי~רר .Qיתאהכריתמלכיצכאותצלחויוליחרשיסי

 ,הםערביםש"לעזוויגאייאתנםלתפושזכב"לליכיבוייוטtזנר,קרואחרית
הרזtביסעזנאוובשכראז •חר~ניםמיר rהא'י ת~~!כלאתרד~ ?.jלבעבור·

רמאשיתההזאתהרמחמהאשרהתשיעירכיסטיאוןהלסך ,הקשהלבכםע Jfב~
שלוםלבקשי9ר, ,לעשרתכו'לטריציהןהר~ביםירקתטיררצוביל~רדתהיתה
יולילחרש 'ובעשרים'שיום,עבוהויחם ,רפוסיהומלךעסטרייךקיםרמאת

להוציאוויזבעירבאפסואיירןפאמלכי,ומלאכיוביבהשביסהלמחמחזכתה
לאי:ז~וכוטלביחקזיםעמוריםעלכה~ P _י:ל~למעבהיההיאהשלוםי J ~~את

כרלעיב~להוכיחמ~לרעבנררנהנרילההערצ~נ~הםההיאובעת '.ימים
 •שעלווייגבסי\כז\ערלח:דזנ.מיירקיאתההיררשהמשטפפיעלכיהעמים

 "רבררלאהזאתחירושהארותאךמארינוסטענבירנ,להבסיךילא iה~לשטיי
היתהר~בםע~רקעםהשלוםפאניאתלאירלהוציא Pיריכרחבריתמלכי
מר~נעמ~רקיה~ישטייןשיעזזויגבפרריההםחאפניםפי,ועלאזפניהסנמתס
בהויעצורסיכ~םו~ I':! ~עטסרייךיקירסרפיסיהימלךאשכנזיותבסיכותלחיית
ההן.בבסיכותהממשלהכסאעלבת.ל~בויברחואשרהרמשלשמפטיהייהס
רברוייציאר ,ייטל~בר iרבישלעזןויגביזינבי'אשרהננןלאתאזהציבינם
ך~אשרהכסףמכתסאתקצביבםלשלעויןינ,יחברואשרהאייסעלחק
 יlnמדאצררתירDוהוציאואשרהעצומותההוצאותבערהבריתלמכינבזיאל

בr.יזתקהאכשבזיספאתהר~ביםלקחואשרהאניותובערהזאתהמלחטה
בסיכותימיברנריחרשהתקופהtזr.ילהוהלאהמאז •חמלחמהימינ~שךהיר

בור fחרממריג~,יעלולחאהמאזלעלותסובלהי~יסיה ,שלעזרו·יג·ח~לשטייו
ירברבוכתתנפסר,כאשרעמםי ~~ל~לאית,ותהיוהנצחסעזחחדר,ו
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