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ייו Iזנ'"ייייצח;ו"דר

ישראל
ההיםטוריהבאירוארצההאומה

(מיף)

,ן

הריבינותאל m 'שלחההגייי.םכבלוהיותנתאריתה , Kה'אף"שיראלאכשר,יהי
וצייךייישליסזזלהפכילהשלרםיישבראננ"ש",במשםם·זסםnםדי ' yחואתרהה"יהפ
וגלוח.עפנרהליrותורהבםעהחררה.םגז-.התריםמיירילשיםציןר. d.nבופrךאנחרבה.

-האומרת.שלמגלתרוהתורהעםגליתשונהאכו,
ויברנרת-האיוסיבתהומירניח,חברתיחרנרקהצוההראגילו:זיהארמרתשלגלותן
ב\ל. "J'מברחלמירנהרמעניקהררצוךבמקםרהאםדשרריnרא;תשהמא:שרשלהי,ההחפאחה
 "בםראהלuום, nבלפנילע iT'.lנרפפאוצה,מגררשר:והומדינה,בסלרתשיראל,כאל
יברוהויברנית-ההפתאררתב!ולתא:ם-רהבוא~ומא,ות. nר"רבגרת-ההמחלו"רהחסואהvנ

חרזוא:להשלמהתשיבהתהיחהישארלהצלחאראווצה.סדינתהא:בדזאחר"ם I'I'להiו~
כהולבל,"הירובגי,תההיסמהירו.בואקריהגירים.כםלר "ריבינוחשלרדה mההדד"

בגוית,בגותםי I1חזקקשרארצה,ליבןהארהמבזיבל-,,נחקזlז mםקסרקשרהזרוח"רבה
זידמונהא:בתעם-רוגבהימאיןהיסמיירונפרת-א:מרהאבותינרנשארילמה

א:נםיש-הא:זםבנ"בלשביךהובםירהבעיםאיי vrבלפה ! iYדציכלני IIעלםריזיום
כהרם-י.אוביןהיסוסוירונמתזמחארים רת..,הלאו'ימ,כמרבןKב;מםת,דi'ישםירר

 .אחושרכתיכלולו.ארצילאהפיזרוםישנךתבאמוח vrעלבותי.ב' Rאתחהללולשיא " ""
לאברתינובאהפביןשכןבושהר.הסברפשםרבייאוזהדבראיפםת.אתלהפקירארצם,
אםצואתהאבראחרותאורמתבניכ,לםרזהפ'םיונח,לחת-בלכבםיבהית mהמ' iוסוגלה
ז mשכדרבלקביעיחיפורמי !Jרמיקהחהפ"מחות"אהבהתם mאואת"

ובזירתלררתזnאyו,המוינהכאיןאתירר, iאבית"ריסבר,.רםצאוונ-חםאמהבתלא
בןיולהתבולל-ונשרבלאותושרבzיערהאחרותהאוסרתכללבנ~ברוnrנ-ההיסם;ריה

רורי.תלהדzו rפסנביםיות-ולםהעמרדהיהאםספקכהזיסרוב .תר..,שרות 1IC."פאםררח
זמוייזואוהאםוהזברניטשסשהייאפתתו-,nךרעובnכ p'רבאםתהיחההחרהרליאר

יסראויתחובחידת-אלאבשא;ךרלראהאזר,ןמררג.חישהמירנהאבןדאתירקצריד
-"לאלקוםיאסריסרםירה mתכניתיאובובית-ד.תעםםרבחיוח-ר"הרבההיאהתיהוכרם

 "-החורה,היאזאת-עהמסי.מלרלאלקוים,שארהירבונירצךרהםףנההחורה,היאזאח.
המבעק mלאלןקי,םשארהירברבי"יצרךרכ..ראיההראהפבע.חיקלארקלדפרהתואפוסר
הההרוקוסמוסלארחוהחפיס.רצרן"האוםנעזרתה.םדאעלוםחא.לעצבובתינםרראסר
'זוארהוב-,לצזרצירכההווm nכרסאיח.ונעסהסבגמרפיםדהבלתיחפ.'המבעבחזן
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sז-לב"'ירPזזויףר

יחםיבכלםי, pלאלואשייצירהםיינהאתהחהררבארזהתורהעםיםיוקאשרו 7D!:י
התרכרת-נכיןאת-הטב.נו pmהיצ.בלי,זציה-זסל-בניןיילעיקי.פאשרילםעואהםד,חיי

 , .ד:שלפנחן'הסלםרפפניוהמידניתהחברתיתהצרה'Uבתשברב";"אשרסל-הח,רה,
עללשרמרגםיכלר Kלפסיני,לתוחר,,"ניסשםרילאאןסרענוגר , pחלראחם

 "היסטררי.אברןההי'ןD'ןםפהוארץאהימהוכז
אהמךגיסשכערתאתלהפראבןתינררצרלארהאיץהוכייהגאבדןשארתיבירו

ספקיריסהיראליוהראז.עםקשרםתאוהתירכילולראכאומה,והיבסליבוילא ..לחורר
בליבת-ורה.אלא-'באץראובאיפה ttל-הירביגר~םהויהאוץ.אוחהאומהאת

הגוםיי,מל,'דשלההיטמוריתמכתניותההיטטירותהמנומoיתניטלתארזובליאוהפ
אוץראומהבליאשו ,"ותורחהמאונםיביסני,הידונוישנtור'שלrנ.ורצרזזrםרינה

שאבות;נרכיוזהחורזו.לוארזהתהוולעסהמארנ~םביללםיאיווני,ס\ססיםלח Jבהיא
אצלםז.ינשיארההכחרמןהיייןחר,עידר.אזה.יארז.המדינהאברןאחריםגכתרר:ןר Iד.
התיהר.בארזהרציןהחררה.עבםהרזוןגם

רyרא.,ייחרתהאוהמדיחתואלי," '1I'ההיסןםריהv.ד- nחיראתלמרתויכילההתירה Pר .
" .x יננוי"דאלליקיeךיהאנשריח.שיאביהוקוpיהרותהמל"הארס'יואלאל

K'II מלונחו,משמט
 !ה-ופ,אזררכל,המל,צםכליזזונל,משפםmכראז

ת. Kiריהאר:זכעםמלכיגםלגלרתציאלגל,ת.שיראליצאאבשר

ה.

ר"אבהות'חזווואת' ·-n.האנושןזוו n .אתהיהדות.··פעיקףהיאדיrזזיך'"מלמת
םםנה.שיצאתר.נ.צייתעל-~'יהאנשויתזןציבילזציהלכלההידותהחבילה"בר,השלרב

 .היהדי.תשלבקייסגי'הנשארדימלביתאי-חזיז"
לאימותלאא'שכרז,כתירנשוךת- Mללאהסיםלוי.ון mאיננהשבזיכתזרראוניסית

זוו nםוננה.ובעצביתהיטסןרהיכןת Iנמנשארהןיהןסיםורי.ת l!!iiוילותכרויר nה~נשור
כמןורר,מלביתמשפסיז,מלזבתרצווהאנסוי.תא"ף'וזתי-ו rחנתוכרכיללמלכי-תו

נסהעבהתיהח.תוסלהW-יךפית""המחיצהnאפאיליסהרמבתראהנוסית. Rא~רלא.
לרסיק.סאראתלקסירונתזודםלכיתןר m .naהפיקר'

םיםןאלרמהראשיו.אםדסולמזעוךשיצאוהראמיתב,לנולמשותlותרלפכוiר
 Vהלזןקופררמןפכוןאבהרםשלזרער pרנונצאבולנב"הT"טניו.מ'השפו,תבללוכ

יי nכסלוןכ,ו,לפכותלמlון n..לאיונוארפהגולהוב UCכתירהיהמם;רי.תהו'יתיאת
י nו ln .וi:היאזאתראומת.מ,מלרכתו,משפםררתת"אתר-םל"שלבו.דנכביר«ך

תקררת Kי;דת Rז . rMבהיטרס"אוצרר'ישRולעקידתהיאזאח·הביסםךהיר.אוצרול Kזזיר
 " .אריצו.ישרלאשו " nו.ל K .ג..ר

תימיד,תביצןתובrלת"'פn"שבטבערםי pמ-"וrארוכלוילם mהונךרהבר'הנc 1ר
להיטרטותי.גומביסארה'קיםר

 ,; w"מןצךן nעכלהאנוסו,תא:ומרתא:להםםרנח .,ל.,ררשללם' m'המתזיהםלוכ~ .
 . mההמוחלטרצרן-הפלסחנשוא;';היסטיהיו.פהותעצם mפהךשהאותהלי,·ךוחמנית
ארםדJולע,הפולחםתנוןרת nלותהךהשיראל,תהאימהתלדדיתשיי.אל,תז

ו-rןאנורפי-כואץו,ולב,מידנהל~ i:תלר;רחהוהשניםאלפםייכחהגוותתוודדח .
 . "_ L ._ ........ "!'וו!:די'זIנך:דלאבגכיונnד
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יה.יםםוייהשרIחהתיא.ןiזוב-ישראל

תלודותבמשךןאלאוןנ.ית.1נ'מלכתיותשלממסיתיההוקות mםרלם. Jהעאיננות"שלגלותז
ילדמותלהגותכללאיולגבייאשרתזק,גדעיןישראלבעסעתה mנתהךהאלההאלפיים

הבצחימלכיתורציו"שלהמוחלםשלםיניבלי .:י nמלכובל,ישראלשלהלואמי"קי~םי
בלצח.תתטרקשלאליחיהרהיייהארץהאוונההזחרהלגבייאושרבחרהר.הידועואשר

הגלוח.שלחביר-היסוריםפרינבתשלישרלאעםשלהזה lבגיע~
/(ציגבליתכלאחם mהיתוריםהפרשתבתמעםהכאשרכילו.היתיידכעםלאאר

להנפלאזיאליהם,חדרה ,~יממלכותכריחקושהתתפחההביוי.סו"תרבות"רנ..ייי.ם
כמצותרקתת,רהאת"שקיימואלהאתבללזהחלקישראל.עםשלביכרחלקרקבו

הורגשהו" U:ובקצהשנפשםהישראלי,החזווגולראתכללתפשישלאמלומדה.אנשיס
כךומשםרידם,מדכוא.יםןת'זר.ותם.חשוקתםאחרישהלכואכלהנםביביהס"היסטורית,
..גרלחורקפצרהתפרצוכר-מ-עצוריםמכלמתפרקים;חירה.בחזקהעהחמזקדפים
הפוי:זיהקרקעת Kיצר, ,'זכרצרורשם;"הגויי.סשל-לעצמםשדיםיכפי-הדען"

המדורנית.האנטישזנ-יית-לצמיחתביורתiחפנוילה

ההיסןסרהיממיפתבהזעדזעותהאשרתביעהאוחהשלאהמהיהחהאבטישמיותאוילן

מדיבתעטרתאתלהחזיר"לוכטרהלהשהסבארצה,הקשורהאכךמ-הישראלעםקיםושל

הידמבית.הציןבותהיאזותנועהל,שהב.ןמית K"לשיראל
הצלחןתהאחרתיתהשניסעשרותבמשךהזתאותניעההעניק"ההיסטוריהאלך.קי

ממלכתיותשל mרנישבתא:ופייםשביתחאירהארשוהנבפעםמ~ליאות.1נז~בירת
הישראליח.לארוכהמסביבלאומית

זמקדםלנושבמארה"מיםאחריחביאאתבימיביבמשרתי.זאת m"ררא.ם
"סלעיקרהשהאו ..רמלכךתחן"ןולגביהםרי~,תהציובותשלעמדהתוהםי
 " l'הישחאליתהלארטית.:זה~סם,ריה

בהל;ןבמ-נזסתהובילי!שההתבלולותנמו :למדיפשומההנאמר,כללאחרהתשיהב.
ונ..ריי,סשלהוכחמהגרר.עתלאהשיראליתהלאומיתההיסטוריהםןכישאולהיחידיםאת·
מהאדמהשכזיבתירהישראליתהאךס-ת"נטעאתלהעבירהמדיניתהצירבותייאופתכך

אתהאיגסתבחללמעןהעמי.םלותדיתאםודתאל"חולרדתי,,,כלתחוסכחעדשהיחה
כראצם.במידנתםהיישביםהעמיםשאר~רכית"'

r --העמים.גכלותישהאלגלךתאתהלמירשואפתהמידניתהצי\בות
I באמורעותמעשה,לאחראףתילבל,הישראליתשהאומהרצוההמידביתהציובות

אןרצו.ישראל"בחירת"יאללשיםיריהצבר·מלך.המדרייםהשפרת,ובול Sיים-'
הדברייברר"הרי",ישארלית,האףהמ"גרעיועלגםהמריביתהציובךנך.תבצח"אם
לגלואהאורציישראלתקותאזזילש,אוח"והיהתבהיסטרייהיארצך"ישארלשעקרית
 ...."לא-זכיככחיב""בסיתבררךרקתתמלאסלמה

זאהריהחילונית,הטידניתהצי~ברת"עלהישראליתהאיהמגרעין"יתגברםא
ל,ןאלה."הכ

iזהיםםיהף..אלוקי"שלהביסייחכמחהיאגלודה

 M,אהרסבהנתייובItעד,""שובפםוהכלכהל,הידמביותמשפםד,מלכךחכמשמםהחורר" _

s "'זהופכתולמריהבלואץר"לואמההמיאה.דג.שמהת"לשם: !הכi"זראליחיהד.אוץר"וא:פ
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', .••.. ..,., ... pns:r Jי:וז.בףיר.rי

לררם.ת. ni:l n3.הפותעלןוn.הmםלםוך Jה.החדרת..חאהרייוה,קיי~'אץרגםהיא.החררה
 . '.המציאך.תשל'

 ..בפיהנ~וr.rיזrיבריךפלאשאר.ח~ב,תחזיוזה i:ה~הנ'ןתשנוחאלייפםם-בס'ך
 ..זםהלחזוז·לכ,להיוושקשרי·חמםררךתאבסוך.האת(האיהפאתpןייםהצייא, t7נ

 , nסרן.יןחיורז Kה:ייהם .Rר · ..ההגסרם,ת 1R..דוביצ;כתרהברםיבניהו''המקםרריחקריםןרת
לם. mהובבעולםןז. rהחעבולמ

כתל.דרו.ת. nגח;יתקופהפתחהההיסoוךiז',לאויקבירכננשיררירונ.נית.'ה~תית .
זזאבםגnבב.ת-בןגולייתרנספבח,הגויתובסןרם:אבצערהת,ר~יו. iהנפשבתז.בלית

הי. t""או.לה..לפניגזדר"זבירבנחינת.ההגשמהרnא.למנוןהואת.הואזסבלארם.צא-נית
הצ~יןנ.םעמהאונב..ק .:הרT-רKאהוםהגליתשלiזIבםירעביתרו.הקשההאחוון,השלב

י;ובזי.היפהת·בוכה..לא. 'iחאונזכהםאיכוחיארנזרהונצאיותם mב~םי. Pהםתהמד~נית,
זמקtנד.אז aפחיוו.ללאוררונ.יני.תהחביתיתהעביהבאשרה:עV:נםבבלית'גםהשגוה

פס. 1lובםבrrריקהרaוב-ר..תסלא"'יברלןn.ברא;ןרתקדםי,להשאיןחחmד'מבהר m;פיה nה
-ליס wירןס-להפנול mהשלאח-האםדועולםיפירניחברת"הםררלהביא .ד'םו,בךת
ת Uכaנ,יJל-וiבר'ראן,מטוגלםאלכוהיחישלארגזו,בוסהנוהכ .ך",".יותרכnלס Qןמתנור

סיראח'בוכות'הצופןר nמ-לכ; .ומזיפןכיו.םלרכתאתהמצ;איתבתיךהלרשכיוהמציואת
 .. • mהמתהומלארמיהכ"תותבככי-הלופכזסהלםר

בלמ" · nומ .Rרתיכשל'שמאהסתלקרתי,לפנירבבודאגתמלאדבריםםפרכל .: ..
דןם,נ:inנר:"ייtו Pרהד Kאלהרמרב'שלמעילם-הדטייזבהכיגהסההיןכטוריעילvנ,תפקהדי
חא .;;נושרת .די-iכלר'קנ;ןהעט;,םלכלבניגיי'ובאץר,באיהןב.לראותהיאזהפתקיד

יכוהראצי,תבמציאותמוכרחלטהערךלחהדותמכשירעתה.הזהנקיוהה1בIבלביתך:ר
רככךלמכות·ד.מ-שפ'"םפיעללמיד;ןנ,עדהרפסמייודהאנרשי.הדייןייחםילבלה'Mם
·לרםב-חעצוימםתח Iם· I'P""פם-מןדיא,העמםי.הןחרה.שלהאלןקיתהתרבךתאתלםתח

'בתרכהיאזר' .אומהדIבופךגתהריסני.תדzכ.רינה ''''לע·ה,,,לפו..תיתזr 7[פ mוהוגציאןת
·תשבחי·ו,הל"והוח .קלרית,.אכן,עילונה.'כמןכוה ,ת;',לאדברךבוצמה,אתומציגה
המהס,'אזר'האי· vnpn 'ארץהמםתה.הריבונר.תאבתאפ-שררי,מלכותמשםמאתנטדכר

.' prn ·ה'מגש.םיהמח'אץרככמשםרא.'. .• 

חצפי"ות;לנכוחנסבוישרלKבוחלמיד.ו;(כמרסתחיחההסתלקותךלנפיי~נר rדנ:את'
אתויו nmוrזיראלציאות Oאתרםלרוסירבאזש"ראל.עלהסתלמההמציאות
 .-.. . .הנןםיוב.-.רבר Pלאיסנאל

m אלפי'אםיכשנה,'אר'בעםילא.במדברזיעופגוםQ • , ..•. , ..,. 

tזוצד. .. ~~לד. P '~.~יביוrויוא. ..ררנת nמשגו".ני !Eרעי.יונם,·לשוב·.א~ווןות;:ז. .
בנ~,י:ד ..כלות p וy~זייםיונ.א~וכבו. , I;Iחןנ.שלnכרדרנםתתשnגוואך !רזו .,ננ;ל~ הזnז.·. ..

.~ןכות·.י:ד! 'J ~~מ~ ~~ tyתת ;,ו~דאתדם.מניסיםידלפוכתבאורךהמ'יצאיח,.ךבואז~ר

ו.

פספס .~ילאח;'לה,~ה ~nס~ב'סנףךךםדונ.דכההמריני.תהדיצנותלכבי
'm כוn תשאבואההמשמםפאתהםדא.שבלבפוםיעניולאאאינוד..ת-אלאאינויד

 .במקוםרגoםי'י'!,בייךהמצR'יו.תמתיי m.הבnלול mהאנסI!ו'י'Yבךתשלהאימתית- mכב'והא.
 : .ד'מ-שפםעדיר~בזלהי; ..תלם ?Iלוחהצונ~אית-.~לי;ד.ממט. nR ..להניא

.זול._ ;ת~~, Jnבייי ..אתחיני ';ב .,mו.ה n!ימ !,"מאן~ IJטכית; .~אגזחוnש.עזi~ .~ג~
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V' וtימ-' ·, K. כןאהוריהם'Mגההסס"רהירדו

.kכמחהדועי'אתש\'יאלתקםיו:םביירסיייל'm ·חיעריכהמחוח.יק.נהירחזה
שכרתבפשר'אלחirם':שכייישיארל'מאנהלנעמראשרארתר'מזוןמזוו',",יאל.ישאיול.·םדר

אוןח ..ההיםטורהיפי'ותכאהפולהעלמלהיןהMשאיונות 17בעקאמנהקז..יאזיםווםי
א'ךסהאולהלשםיהעורםאמרותשלlונvחחהכפצחישאולהתיפהרלפסנו-אשיחזןו
יחלאפירנחללאRהץר.כנפוחבואבעפמיזהוראהמ nק"ימ'שההב'המהדrtיההעוכדהםע

לאווניחזןרוק'שכןלבא.לעחדימשלהםכר'מ'IIבהבוכועל.;ב.שהלזנותןחלהאשר,ראז.
ל;ןצירקכmבוישהבופים.אשושלהלאוסייםבתחחםבכמאצאינוכפ;יטוחאשומקויר.

המתהוהוהלאמוי·בביתה"ישארלהרבויובווא.םיהיהשבוו.כחשוהפצחשכזו.שנות Pע
סלעהצוביהליםואקייפהזויוהבווני.םשאושלהלארמיים'חייהס nוזמתזזקלאאאיכה
יםיי'ןיא'יו mוכר;חימה,פםתהיחהיםסוויתהתיהו,תפיורשוהשביסלאייפםמכשד :; K'ייו

חלאי.בראוהא-ישו'לאירינודרזtזיKולבחייתהיהדרוו.'האץועללכעלרתישאולבינות n,ל
עלפסותתאינוו. mאומםתחתתפושתהמדיניתשהציונותבפיהלאוטי.,הבית

הלונראייtכ.ב'1זהיםהעםימשאי ,,,·עלמזמזהווצגהוגרוסםוגeסרונקודימןרזםוש
הלש'םאיהםסםטגבללהעמםיןסרוcאתהםעיזןעתצוהראייה-ררם.ניריון.nהברתיתהצהר
מהור-לבויהלהתנבוכנוחורונלכותשמפסקרשו !'Kהאלופי.תוביבוכואםת Vרנ.ךב
 ,.. .nלונ"כךמשמסשלהרRל'ים-תהותבותאתהמירנית.דויצונו"שלהלמרKיווביתלאגם

נצחו.בה ..לפתחודIבוידניחהציונותבידיאושנה.אליפםיואהץרהאהונו,וגהסליהאשר
בלתי·סםאח,ןעםבדרעהנוםימגלותתאמעשיוי:זוזנת ..הת;"הידמניתהציתזתiזל

.סעור.לאיןסקיויאת,ןנ!וםזהנצחןןיקפחהאנרשרתתלררותאתאולם ,ת,לJ'iבכמזניו
 . ......: Iראוחוובהארל,-'אחתובתק:ח

..,::...: 

.n 

לא ~" iההיםםאלקריעוב-ן,רלמרימשולאסיםרל.אסרויפול. K"וזהרבו
גושירכליאםכיהציתו.תהיאמ-טוהלאשנים.אלפישלהשתלרחת ד,";תהוו.
המצאיית.אלהתהרראוי'כםעלכרךויכירכליהוה'יימ-יהתחרקותהכלםע;מםרו"
 . . .וה. IIIה I"UI.ללרכ,"

זה o'pmומדרת.וה.כוגלתובגתולםהתורה,ןאחההרותעםהריירמובזמו
לס. mהמענ;ןםשריירםהiכציואת;לאפני"·עורףואווצ"החווחעםריהןכ.ייובזמןמזה.
ברוקהארונה.המציאותבעלום Pוזא.תבכללזי:ד.תבירלההיtוסויוינוכוצושא:ו
בכיתוקהוא'התmוייחחתרםשבבכילו n,הגוילו.היRופר"התרעסלהתהחתיבלוה

פהערעלשלםה.והבלכלההמירניותעלבחזר.החםייאוליודרונ.שר. nבביPוכחנםת.
m אגמm ,כשלטןרתחתםהוזלהםm ובול.אייתרהוילם,אויוואו'אירחםותt:iרהוי .ר

' H זםיייתייחr,וליםהחהרו,ייחיצירםצבת-יצוותלרתנוrמבלמת-יווn זזכםלושלםר
 !הזהבעלוםאלאהבאכגוםלולא ..החדורסל

וביוהםורם.סהבלבהשהתהלחרת' nההםת Rשיהאי''החילוניתהמידניתהצייגןת
 nהפת'iצואתונציינתהיא ..אותדהבגיוההפוורניתגeנסישיונ.\ת mההתלמלותו 17Kי

אשרמצ'Rl'יתהומוש.וכיתהכנםתבוךrו ".iןל'.,מרו,תנאיחתגוימתתןרה"ח,
.ההיטםרוי'יעהרראלוםלה.י'יגתברמושוםהתוהו. "'·לע'עוצומווססב"מויהטםר
להיאכקחזקהובייתזקכלביקםולמעןהתוגורסםוi.אתrהיולע'יווהיאח 1הצזינסל.
ההגשמה.באוץיםר pו;זיכהזה,כובאבקינו'tםרםאארבי Iזי Inביlראתלזירח' b'R'Iכצ
ה"תויוי.תדם,יצארתויאב
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זל-J ',,"כרקחJ'ירי

מנליזniשתאצהישראלית'ו0רהםןקיוiגm , cרצ..יינKו'זנגnריית.את'דער"י Mירנ 3ה ,
ובנוהחרשתאצ;ית Kוויחרו,הםרRקרןחתהנאYחnראר"ייהzכעםי,ג;רתאלותיבסבר~
 .ג.לוןת;לעלםלהםn .י"

הת'tמםתרדראיה'מפנונייתזIוIנמיררתוז"ר.תרי Kרא.נררלביןיצהרנתרביןבק Kרםז ..
ת;רמםזינוקרןוםנזהסדפתבלב;'ייםדיקןורהתודרמות'-והסםרו"ט.ע'וקינותשנילוס
שיארל.מלותניירות-הדםnרמשלכ'כונn,נחוהשלב K'lהזה י;jכמK.-·ניסי.הי

 ...רלראנ.ר'אתיבK'יוית rnנ rRזנצחוו ,

 ..לחורב'יכנןויגומ.ריבהברתל,זמריידבזןוא
זלהגלאוינאר,םתי
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םרגקלהלריבאהרם

גדוליםובמוראיםובמלחמהרבמרפתיםבאותותבמסות

לדהלןהנחיוברתאתאנעילבבחפז
ב:rורריבתקסםנולIזוםםרשלבכבת·הנות

עדותיחויקיוcף!וו-ראיתיר mםאל, Rז
הח"בע"ם,ביביברדבושבהן,ת iךבבשאלות

אכדח-סובהו:שושרםיומעלהמלפבי
לאהאוהאתרון.בחודzכ.קווייםמנם'lזגיגו

מה·בכיוחוקעלחותמראתוהסביעכזה
בזהריזכהיתןםריאבוצבו,חדתיתיהדתו

 1סוופאת.הנשואכrrבתנות

בתןהבארתהשרייתוכתיתבדהחיפהאת
בחרבות 1קצנלבכךיגו.היבסל!באמויל,

פדחפשבךתכמהריכוכולמארפהאהררנה.
אשבי(אףלבלתסומתהרויואתפpוות
לאאךהמו).לחלקלהכסי.אכרללאפצדי
בהק-אםכילקןפמדובךמאפוןאתובגוף

,' I: סבנויךת-הבותי..בתיפעו"דהנה ,&ת
הסנםדמחשבינתברנוינינרלבניסה:ורחשי

 . nחורנו Kה
ק.הוכוזומתאיווךוטמוחלאמגמתי ,

נשנישניטחמשוהוחיףנול,ו,והיטיףאלא
עלחלוקאניבלדבקטן{במרםדורוח.

כרגנוממשה Rשכ:rוהפןגה ..כמאךרתפישתי.

'נסכמניהע,"ושליםאתשהצליה:זייח",ו.

יומניארוכא,המו,אית-ו,םובשיכית iי
החבר י'כJ'נIבכהפההפיגהאיחהרא1Vי~ר

פךככרחצו"ל.דת.כב"'לגושמתל.םי
J ~ הדבובפני!ותרופ:יאארוו,,העתיק:-ו,הנויו

ת Kושרהארבפיההשגחה,יךזויתהחזה

 ).קהדב,ם

מנריםאתשיראליוךא ..חתורהלגיטפפרת
הדיאתישוחלדיואהםי.שמתגולתפ

דכ:ךאימינו ...בסצריםידנושהאשירדג.ולה
בברישחשרדיאיזהיבינובדף,רכמםה

בידז Uהאפיאלו Cלמנינוםירהיותם.שאחךי
בלרןיםאויהינ ' Dסזסנחבתיזה-אולט
םו,פנינורדיהכיובםיהלמורת.ממו,ידל

דבירזסהיי , mבסיגחלחיייש-כר
 :ורםאיו ;טי Jנמנחרןהנטלעבארןכז,י,
עיניוו,דגנרוסחיט nהםהורומאיםתים D'lרוב,

כדייהתפתחךכאי;וIזנס,ו,כעללך,נואיט

ובוסיכ.במרבבשו,'היגילהיחםלמיהטכנו,
. mm תשבפנוםלהריגשאבהרהtהיגשיהזן

להתפתח,ת.שגרהמהפומיתכהשגחההעם
הנסי,םלכלע·לנו.בדמהבזהכיצוא

לה~והנמנםיהממאותיתא:רחכו,באיו,י
ו,חוליותפחIזוי, pמאוסבעירברחו;ז

לבו,שםינולינוהימטיוית.כששריתוגיללת
ר Pתבוחבךסןכששררת.המאעוריתלרציפות

 .,"מRההשמ,הוו,עימקמדח,קצהר,מה

הניייבכייה"זויניני.חנה Pתיפפויובו,א
(דrברני,ה'כנים'י'יםיםהtטנוחמפרשניאחד

בותרזזםטמןראינונסשלש"'ופי,הראבבוי)

סהתזnזרכזהאלאהזתרחש,המעש:ישו,
בשtמו-הנאוחרכמקםררוטרנ.רויכנות

 .ל,.,,, nל""ל"דםהאוםVוקםכרtור

ורגושקיימארועתובשניאפתחובבן

לבבוו,עלה Kו,שאזלאא • "19הםבאה
תסתה,סבשררתכלותיותלוחרתםאשי

ממזרהרהדורם ' Jמיליושלירתטנהגיאשי,תדהררותשביםאוורנותגזו,הסקיהר Cעלצ

הר'ייא'נמקדרההצפונית·לאמרקיהאיווםההזהואקרםיו, Rסיועםכיחי"חארונםי
זילאזו.איהפוריצאיתו,ייאופרית),םףרםיקרתנrיאירתכו,ל,.איפולבו:ת
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פרנקלהלויאבו~ם

זאת !כההלאןסיביתגןקכיעתעםיהןד'תבדורנילאיבדוזוולכ'מזויןשצאצאיהמבלבד
שלונשנןתהזוולכןת:ו.דתקפות :אחרתוערוטימ"ע"יימעוטם;;ילסרהשמדתע"י(ררבם

ייחדורניתרהלאומי,הביתנז~א"יערניחסריםזוייגואלאהברזל),'מםרמאןזוייעח
כ I1חרצעדוחרצ"י"רפ"סהשניסמאורכותלנושעמדוהפוליסיהחוזכריהמוסרי,הברח

ההגנך~כוחותלארגיןשהובריצונוהםהם-ממסלתעלכהשפעתםהןההברעה,נוסנןת
ילוככןהעליהאתלבליםלו Itבוכייניתוללואהחרמוייםיסוררתיהםאתבבצרםהזאהד"'ב,

מונביסהייבואםידועמיקיומני,עצםאתהוישארל,סדיבתישלהלאומיהביתשל
רמ.כועה .ההתקפהעתלקואת'ומזיייניםהמלחמהחלוציארם,כיחאלינובשלחם

יהמאררעובאיור.ביםניבשה.הותחבויה

העליה-רחוקהתקופהכאיתההשבי

עוויבאברםישללחתישובחסשגרמההשנרה
גליל. mסימרזויהו;ח.במןשבי.ת-יהוריםדיס
השמדוגזירתהשביההמלחמהימיהגיערז~זגליהשלמשסלחהובר :חאלרארם

הארצותובשארכגרמנהיהצריר,הצרמצדעיו'להתישכותהjוירסת,לעליהבהשואוה

שהרא'נםיםשבירקרילשלפונה,הכפיםותכירושלים,ראילךהגר"אמתלמדייאירופה
כולר.החפשילעולםלבאורזובעשהשןריוכיח,הריזרבצפתבטבריהוניפו,בחברין
רארציתצרפתכיבשוחרי \I ..ת"שבקיץכנורירתהסו"מובר..תונניאחתכודגמה

היתהאתן,הכביעהחיזיחתימתעםפלה irהההתחרותהרכרנהיששם , 1919בשנתהשלים
א~אאירופהביבשתרקלאהובקרבלתהרעהלסוכתהגל,לגירלע'ליצרפתכריפנהיבין

בריטניהשבסיון :כאמריקהובייחו,דגם,שלסוז.ואלהבריסיהנמדסשסחאלצירךפה
ההרםתמשרמתורובילסוא,יהיהלהתגונןעל'מפוושתהסתםכוזiמתוובלפוו,הצחות

לאייםצבאפלשיתעםגרסביה,מסוסיע"יהאוץ,כצפוןהיהדוית.התקלא'תההתישבות
לאנגליהחשארלאבלרנגיה,אוהבר~םיים !מחילהועדפנהמראש
זהמאורעתבאיס.ללאלהכנעאלאכרירההעולםו:לחמתעלהדיבוואתארחיבלא

של'הלאוונילכבודתקץבוואיהיהפ~רושדהעייהעל'בלפור,זrצהיחעלהארשדנה,
,לשלטינהלפ."סס~ג;ץאבישהרמכהבריסניה,ההקפרתעלהוחמשית,הרביעיתהשלשיית,
העולםשלהשמדתולאזלם :M-אר"תבשלעזרתיסבןיהאמיץהקשרעלבזסףהערביס
עללםפריערותההיסםןריה !האנגלרסכסישלהתנגרותםלכוחז"ל,יצמושלהמדעית

במשךכאזריאירב '"וJשדוכאיובםיעמיםעלהשפעתולביןכמ-לחמה'חכו·יחנעלי
ארצות(כגןוכשניםמאותואףעשרותזךתקופהלגביאציןיג/ירג',תיריכלפןו

יבשתלופיו, :ספרדשלסוןתתתהשפלהראשיח.רכרים,שבייקשניםיובלחצישל
הוערביםהבלקי Iנפוליאוןחחת'אירופהנךטרוקןורוישיהקץמ-חשביעלנמב;זיאבי

לתחהי.זקרמונר),העיתרמניהשולטןתחתרבר'אתהקוואלכיתפעםלאאיךא;-
בריטניהכביעתהיתהשיארלעםלגביאךדניאללם'לקץ" n~יפפי"שרןבםיףהמלב"ים
jוםדוחוילה,גמורחהשמךה ~ארוברת-1940כ[לגארלהיההתחלהתתיההתר"עב(,,שבשנת
גםבדואיהזמןיכמשררבומרח,באיריהפכלהדבריםאחכרתכיםכו )I ...שנים ר"'וחישמ;
רוחםאימזהיהלכןהעמרכי.בחציהדכררהחשבוןזלפיהחרכא",שנחבמשרזרהאלה
ההיאבשנההברימיםשלהתגוננותםהוצלחתששיםערו'ירחקולה lIהגזמןבדיינושעלה
לבורטםימאשיייתרלטמנווהצלהויוחהבלקןמלחמתאתלביאלכשימו ,)" ..שבה

שפרצההראשונההעייםמלחמתאוחריה
אפיבהוצאתיבגרמהת"בחדאבבבתשעת

;עליתהחוקיחיפתיחתה.הטורקיםמידי

 ." Nתוסכוסנת

בעצמם.

דיקאהרתכזמלחתמשנרתבאיתןשבינם
גר'במוחובתהתחרשהואשגםאףסביבנן.
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יכמחסויםייייח IIבכספןח

אל-הכרעתשלשהבעוותבברייס.םכנהי
כהרכ,ררררDנדחכלבול • 1942כשבת,מל"ן
תלוםיאחיידיר m ..בחינתדחשי.םכמשר

אזשחי,'לאיכלמזררבןמשי xלמגנר:לר
הירגשהוהפאתומיתר:גודלז"חחרשיןעה .'"אב
נרתקמ~מלםתםייסררםיפלא,םוכnםהמ"

בוביילנגרבגתליקלן Wםרהיקפוככלטכיבה.
כאשרכר,אחרשכנהרקהוהצלההסכנה
בכי ..מהרחקלאיההור,כדפכרכרגלבטיי;
ימ"כחםירותבששורתפחאםגפעתימםרה".

הרכר,לפשר.שאלחיירשולימהזמיביברים.
 1942קזיחוסריאיתםבמשי :';ענוכוי
מציםי,שערילמביררמלצבאותעמדרנז:ם
אםלימותמהסמאלההבייטיהמהמבו"ן

גםיןנם'י mלמיו rמאללגסתצראבירכיח
המימ'תוסוכתיהתהיכרלאלכסנדייה.יבנטו
במרבראובמצירםלהקםיאפסיאי :חםו
ממש,סלסכיוםייבנולקרהגתונברתטיגי
ומא'''ממצירםסונתהתכניתהיתהילכן

שגיווהגתיננתוכקן ..יסדמבצורקירלהקים

מדהירוןגרותעלהנומרכי,המדבראחרי
לברמבםיארצנךלפהקיר :ארחלשןר-רבה

זהשבמקהרליפרבירראyזו:-'איטלקים.
מחניתיקירמהיטלרשאנשיסיותרהיה

חפשיתיימתושהריוחאונאז,ירכיז
הגימניtוהארםיו,"הבמתיבת '''א "':וע'ו
מתחתיהשרבזרכאת mלמתםספקתהתיה

הישגווה.נלדוכןכנה .Dרגכולדו-סה'ונם
כהי'צייבתיהעולםמלחםתגמראחיי

r.דריירכנ,םדסאnלמאירעותשביצאה
בשימרעמנושלזוןtרציחתאתשבחת :גגיר

נםהזרגבנבחב,המהמלחמה,תקפות
K ללזיםrבןןכ :שענימיןב.היהנ:ז !נI ,חינאו

,כ..תחםו,לוזואחיותיIדםאחיהםהזיערו,ת
המסמהד .לב;'אתללסקנלכרלאעלולמ

ביאדויםדלirם~מכותיבמלבןוסהיתה,זו,
נההי"Iובזל k.סרבםזוסגפע:זשקההאטון
יי rבםיההםייןו'יש'פוסבר xלבםולגיר.
הכיתלחרבןלאיואתיייובהחאר Iש'נ..דאלף
בפלרהייגםידונוסליפהשארון)"(אי"חשני

ככלרי mםציםי,ל,צאיתאלאמאטרננר.
ריתא ) 1משיח'חבל,לגארלהייקשרי iא:י

דגואולהאתיברשלבסוופההסיטויריי
יחיס,כפראןגולה,רא.םןר. Cרא.את nוישב

ימצרים ' Kייציירסלאסךניבוליירנואסרן
שאףכר,עלמסתמרהנבילשכליד"כענרתי

תיאייכככל-כתירהההיטטוריבסיפורכי
 sub specie aelemitatisהכחרב

ם'קר,האגווהבהלתה-הבצח nבאסקפליר
נוכלת Kזבכלהנייטפ.וךהקרבנותוהשבעדו

סשומש .ל"המדישיםםוךךפלרס.יקלחלוטין
להדמפסקיהקרכנית.הלקףלחלםרדייבשכח

יר. mילכ wתהיאוהוהילררהבזכל ..עלביע
בתייםהרםבהר",יונקגרייתשלהאנהדלגו

יצאו":וחמושים .. ;הפירוסבול.ילבבה,
פח"אסחימלםרמחרפש.םי"ילחז.שרים

י'Iכבשלשתונתזחקליםאורבעהיצואמשה
האפלה,

 , 1945נה, I1באיתה ..רם.לםnרסיףהגיע
שותנםרעפארחרתסניהשארביןהתרשחו

ו mמ :הוו:רהכזןמלתפםראשיכיוו,לאחמ

בביחייתה~ןרהמפוגתרנצרחןרןזבוםשל

כברפיבהי.

מכ.ךניןתםרפתהלהרי"מתימראבי"יאז
 ":,שבשחיתהמכנהת Kו,הערויארה"'כ,

ירב.ייכרללונותיםסןרוסרוא~זנופבלט
סלטתואתלחיבהאילזברתיל,יןבהן.
 ~הו ""1945"בהןיר Dצי n(רב.למרומזשל

בחרזהרו,.אאררא.םייקאי. .נו:t"העל ) 1948
חובו,ס kל :לרארתינים '1Iלןששיפילכל
"לדאנהאפצעימשמש'י.הרK nנסיאילא
ר'ונ .. ("טרמרןששיונספביישראלשימרבידי
"סיןמולמלבתוי).ת Iרגוזכאתת Iל ~."יורע

אלףבעייההיסירוסוןשלנויברילרגנםנrיור
ייגוסי 'י''.,פסר,מלךלרכרשכמוונהשנה

כבכילי,,,הקמהר,,,אתנםזההיסטידריו
כצבאבחייוושישימיההיייכיסבגויביה

הכנוסלםניסרםרךלש Dכגוסק'ושרחפי
והיייןא'שיוםי aבעלרקראההילמלרייסקר"

לגלותיל(אט,רםקנזאוכוכ~םי.~קבטיןאניר
םשףת ...הייידו"לישטפירמתברבם'יסלנז"
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ו' 194 ~בשניםההיפטוייהמתעלומותזה
1948 .( 

מ"'טיריש:ליJנהחזרתי 1945הקיץאבJנצ:tי
בסרקה,.:העירוהגההמלח,יםפגיגזלילו

למם-מכריענצחןוזקרהמהושמחה,צהלה
ערזימהולשובחהבאנגליה.העבדרהלגת
שורזז,מפלגהוטלבפרוגרמההלא ?שת

יןדידינןעי"חוברהבההנד",הנפשרה

-ו::ההונוציהחזר.שרלהיותשגעוידאלסון
ביטולההיירי.םלעליתלכתמרחיקיתלרח

כמעסזלמשעה • 1939פשנתה-לכוהספר
זוםגאדםמשטר _במסגרחהפגביםעםן r'שי

הייבךהעגיביםיתפתחןאי,דיפנןאילןאמגם

'צרהבאמן'"ירנרמפלתעלוכתאגליםזא
שלשבהתפתמיתהשיההצדזה,אך-צ'יל

כל :תש"חקיץודעתש"'המקיץהשנםי

למו'תשבזואלק'םלנו,לרעהשחשבנומה
לברכה,ייהילגויבארשיגירניהמ ;בה

עלדחסת,גירסא(לפיהכללהפתעת
.tאכ.נליה)מלךשלהאישיתהתערביתי-;וןו

בריין.אםכילטיז \Iרלאההיזכשרנחסגה
ובוכעשיםבדבריםנגדנו.לקטרגהחח'לימיי
סחדשגדלוהותמרמריתביאכזבחנויח.ךגם

הנ/רביסכשירהגזירותהגתבררתנוםושרת,
ז.:גושהלספרהמקםואללילכאןה'!ד,וגה.ע~
מניס \aהבחברביוסיבתתש"'ם,כקיץ j ':וז:

שח 11Iכ Iכיררשליםהעבריתאהרביברסיסהשל
רב'אבגליה,:ןדןרישלהתרשמותםהמתאר

אמרקייא iiהיהריייגיס.גיי,ס'וולגםזראי
פעםשיבתן.פרםלארניברסיטהמסרבןנליק

לא)'אוביית(בואדםבולאוחי ,ם~'ר:~סןי:'
.נורהדכתמנחה'ישראל.לרס"ו(ת.בייתרזי T!ש

בס"יותזהפרסכיהחכילמליאחשהצגזיה
הריהעףדקםבן-גרריוו·לרודהראשונ:יגום

יי'באבגל:זיהציוביסמותיקימלונדןר,'סקר
כביכלוימחהייצמן,חייםשלהנאמןידיי
בירתר,וסזהכהאיש :אבמרוההצהע,על

ישואלדוביגתקמההיתה'לא':'"כלעדיי
יאסנם !ביייןארנסטהארהלאועיקר,כלל
בשביםהממשלהראשצ'רצ'ילהיהאי"כן,

זיrוה,שךדאלטוןהיהאיוראוהמכריעות,

תמלpהלןיבארה.:ב

לאברראיאןוכוגברתבעליהזוניםהייבר
צמאיח. Jב

שלהםשרההצעתאת lברו'שרחהאחרי

·להתקבלכראויהאזשבראתה-מיריםון

האבגלרהנחרהפתחה-מאתבירביסבעיבי

 1946נשבתיהגישהבחקירותיהאמריקאית

היהלאהממשלות,לשתי'יו-וחשביבהאח
חיוביחהצהעאולםפרריהדרי", uדר"חזה

כלערתעלומתקבלתיפהמנומקתאחת,

בה:בכללההנאצים,לקרבניתשדאגיאלה
אצרה,יהדויםאלףמאהעליתלהרשות

גומרב P!זהרבשיאדח-פעמית.כהוראת-שעה

 _הבריסיתהממשלהע"יההצעהקבלתעל
לשלחם.אבהילאביחלבאתדיריחזק

ם Hאךלהחלסתבקשרהבסיסשרשרתעל
למלחמתדערומאז 1947בביבiבבר-29ב

קצג-הרבכבררצ.ביעבכל.ל,יכויהשחריר,
שההימהעללרמיזהיסיבו'כייחיד , j ::ו:בב"
תפיונתקבלהתקותנינתמלאהאייו Kירצ

להח"ייכנעישהערביםהימיס,באיתמלתבי
לאומימעוס :מלחזזובבנר!תגרוילאי;סה
 iאביוביינתבר,גבבלו,תאחח 40ש'לדחי
 t ~~.:גלתחרוכגיפיצול Iיכויפיהכליל,חצי

.אדחים,פרסיםאראוסיףגזריס,

 rהצבז~'ירםחיס .rהפרסמי 1948בראשית
שלאפם mחשגבללהמינה. )t\בארהן'ב

הםת"פרריהןייתכאכםיבה mשצ"נהערבDי
לשינה.היתהיזישכנג,ךהצדמזזקעלמת
להתלטתבכיחהערביםיתגנךיבאם :בערך

לעמדוייכל,שההירויםלצםןתישהחליקה.
ובתר-מוגבלת.תiוופחבסשר '. N"ערביבגר

ערבממדיברחאחדרתאי'אחזו'אסואפייו
ישארז-ה.·צבאוחיהם'יגביסרובה riבמריפחחו
םעםדלהחזיקיצ;יחושהמגתנוניםלשער
צבאשיופיןדעאחד'סשבועזתבמשך

ייגשימוהבכינשקםעלהמאודחיתהארמרת
אילרלבואויובאויככוח,החלמתםאת

חייבואר !ייפרריהרויתנבארהנאתובתה
 :חלקיהנשגיכעשןשהתנדפה;כררגוים
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יווסלי.םכינאוםבדברנרגמברהחלםתאת
הקדושבעיווהרטשקרבותהחקוהצצה

שנמנעהכסםבינלאווני,שלסיוחחחייובנעו
ירהרילכוהעולם.כמלחמתליס"ירושהפצצת
יונםיבניריררקשנתקבלהההחלטהכרעם

מוגבלבלתיליונולדחרת :החגלפביספוריס "
שהררנכיזאלהביניביהמושל.בחירתאתהצרותבשיאשנתנסוירושליםתושבי

ולתתירושליםאח:להפקירפירשוהזו,לטהייגח(רפי"המצורבחשריהפלאותובועאי
מצבלכבשה.בפרטלולגיווככלללערכםילדחירמצריםצאבןתמצליחיםח-יילאאם

שלארייא.שו.ועל"לאאנמםקשה,ריחהומגיםליחהתאחרלולאלחםובביתכדרכם
אףעלארנונם, Iקשתרררק, <-rעדכארזהג"מלחמתע"ישכעוית 8--6בשלרם,
כפיבגליההבוירתיתתאילרתןשביה,גבירתעציתגרשקבוצןתשלדמעתת 'Tוהעקבורה
היולאלוגדרן,איתל-אביבבתישבנןיי!?יזכריבדראי .) Jשםשריכוןההננהאונשי

והפגזים,הפצצרתבפנימערפמחזיקיםבגיגיההגנתעלהנטירההחזקה,הייגיליואת
בי°רקלאבהרגתו nnהיתהזהארכלוסהילפגיעדרשהתרשחובסיסבשגיהקשדו,'יר
החלסתלולאואולםבבתים.אםכיחרבותרם.בירושליםהפסתימיהלאהמציר.עצם

רמורהתיהריירושליס,אתלהפקיראושכןס \Iרשורב,יובשחרס,ימיעל-פי-ררב
ישראל.למדינתהעירסיפיתמונעגסשלאחתעלתש""חבשגתהריכתקיונן,בסנים
נכריםובשתלפיםהייהנצחיתבירתנוערלהאביבחזסדרחלשחנארתהשכןרכחוכ,גמה

שובבתקיימובמלחהמ.נצחרבגראחריאף 19היהשלאהסמס)המלן(כלפיבאיחור
לךלעגהלרבזה :הגביאישעיהדברי{שגהתשכ"ושבתדעישובולאלפניושנה

בת'הנהעיראשעליך"ציוו,בת,לת nבפסחסלששבןוייכךקטן),כ.םחוררשמינית
היי~פי,עלוגדפתוני"חרפתאתירשולים.שנהבאותהדרקא"אולםבאפריל. 3Oב-חל

קרוסעל :"!!'ינירוברםכותשאקרל,מותטוףדע"חורפיאויררמזגקרר"סלגלבמשר
 ...למעביהזאתהעינ"עלוגנךת' .•.ישראלגשטיםירדוהמועדחולבימרועדוהפטת,
היחתלאאםיורעמי oבפעםפעםפידזערם
זו.אלקםיאצבעללוא"צבאממוכנוותתויר
הבלודאתלרארחהתחלנובשבםרקשהרי

הבו-את,להכשיו:1ונספלה)המים(הפסקת
הגשמםי.מי"סמיגת;קארתהריקיםרות

רב·הרעב,גברבהבגתרניןס,בארשית ~

בעזרתהעיראחיתקיףפיי:דשגלאכהוiכיר
נתחדשהבריטיים,וקציניםבריטינשק

שנק~בהתבשרםהתשיבלםבלכקרה" n ד:"

בלקיפסחחהןJכ""מימיאלרחשייבהככעזו
ארדב"מטםע"ושורםחןשלבייחרכהסקםיס

K עקומ,בצערכיאםע;ינו.שכב;ניחרי

בשבעהאלאראורד,ערביבגד,מדנו" ..לא

בחרינידףנולהולקלומפנינונסרדרכים
חכינרואי;ראיו.ירידף-האזרחיםרובאף

רצוגםמחירהערלםמאוםרתעזהרלבוא
משוג·ח"ובשארלאהחלםתם,אתלהפעי;

 Iרפליטשרידשיראלשלאיהם

 11וכפיםתיפוטיןתתפנסרת

 Aדגותא nבאתמצתו,זבותללאזכינו,

עקיRכ"רביעליההותפללולהוסי!:יפראלוה
רג."ראזnרבמם", , Hשרגאון,טידעהורבנר

שבםז'כינרשאובזזכולא:דוםש"ס, I7והב
וס:באוובפנידוקאמצריס,יוצאידררשזכה

טיוש"שעירבמ"'םבשקענרנפשעדמי!ב

לקיבוייזכיגר;חירדחעמדברתיצאנו
קיב"זבלו" :מאנרשעלירשיאוי"נרחי

"אוזר."סמי!בבישנכר'יכםריגלרייח
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כחאבקלמןיר.כ

כ'הדותוה"שמרנות"הר'פורמהלדמות

בץואהיהידוברחובמסיוימות·חיפשת

'!.iבהותהע~לעוכ-דואיחנומחייכית ~ארסiשל
-יה.,עיווחהבמהולהסבלרהריפורהמ·שיטת

עירםאבר .•שעברובדייוח:זריפךרזזנחח"'
והווכרת',כגחברות , nויפורמיסםיררת iלבט

אשרהגרמנית.עהלהילאהאיץ.ייהדן.ת·כתו;
קראוכך- ....,.ליברויםהרבה'אחהו,ב..יהא
היא-גברמניה'הרילפרמה.אבשילעצמם'

הר'אלאזו;סכנה,ליברלהמיסעללוהאשר
התיבעיםבאהר"בדהת;,מתקני"'שלצין,

ובאורלעצמםמעמרשרירייזנויות-שיךוי
אברץ,הרתי:זמצבאח nתקן nל'והריצים

הגלוה.כארציתהמריכה"הצלחםת'"'אהיו
ריפוופיסטיות.בטייתמ'תבגיותכסיזת

'.אשרחוגיט,בקיבסהוכיס·לזוז.חצדםארת
מקב;ןתהך"הדתית.היחחתעלה nע'עדנפבי
אשרמהדת..הרחוקםיאצ"לתדירויחזוק

להיבבותחשוביטיהם-להםניאחבהקפי~א'''
הריופרמה.דונרגי

נר;רה,עמרהחברתיתאוהנטיוחמול
הומיי-סינה.הידועתמקורית,ידהותשו'עהרמ

שבכבתתירהוהמסורה,Jדכחונהשהתורה

n:זוכריכותהשמיםמןניתנןש-בעפ*,'ר:דרו

המ'מקירית,הירות ,'שערמהבחצוהר. jכ
ו;א '·אה-יח,יףשלאשבשם·יל"דועת,·מא:ינ:ו
 ....,.קרחשלכ:ניבזקרח-כןדתר,.:מיר
גהילתקזזן'תירהלשביתאדם,כדייאין

·~ n _;יי'בויהרעדמ'הקיבםי''j "ליויתהידרתiמ
שלחלקיםאותם·יכי;·'ש'ככתכשתורהקיבעת,
וגוריתתקניתשאיגם "ר-פ'ל g'שכ ~ i'"ה;תה··
מופיפחה-יאוכןהשמים.ןובנ"חני-ח"ול

י:וחקבותר(..זיוותכישוזזחוקףאחיקובעת
~בטלן.\)פשרותשוםכמעטושאיזדמרבנ.ן

פאשריתאידלרחלוטיז-לשביםתאר
אנן.כררונלשכזי .

ביוהממרוי;ךהיאהיאזריסיריתעדמה

ההבדל ..התיררשימרייכיזהריפירמהאנשי
 • jכסרבקועב.יננך "Nהאחריםהעניניםבכל

מה'...ציין"מחיקתיירעלהרגששנפגע
רא·ל,וםהשכת"העברת"דייערלתפילה,

אזרב.ייםשלביסרןסאךבשב;ע.וסיז
מר'או"קליס"הםהתקיניסאםקיבע,זה

"מחתה".יהאהירפירהמךםאלכת,חיקי
בגיל~ר"יוחרפיגעתהקיצוניתקיצונית,אן
ובירר"'באותהביסדופיגעתמחרנה" ..ה'אך

ילדנה:זירךת,בעיקריפחיתלארמקצצת
שאי!מפבייותר,מסוכב'חאףהיאעמים

כל,לעןי'ברןריםגיליייה

 nהער:וכלiכ,נםאמוריס'אלהדברים
אישירתוהוערכת'מח.דהשמרנית""הידחות

רה..ים~הירה,ת ..ר'פרנקל,בר:זיד"רשל

ריניתנרסהםבפי .~'ובא;';שליטיריח';
 ."כחפיםר nב~חצןחם (אמו:'.ליבאריה '.ו

תש"יב,אייי

"היהרותאתגלמאןא,ל.ו'מינהבמה
רר~-ובארשהברית,'בארציתהשמרנית"

התיאל'iוגיהמירםבראשהעומדאתשינה
בכך,רשNיתזפיבקלשסיין ..א,לפררפ'שלה,
לרמיבתכוירה'חיוביתעהרובלהשאין

בלתי ....מהזאליהובגלהשהאיאלא',שראל,
בהחבפלותשנז,תפסרבית"; .. ·'אז " hחייני

ביו:דקשריםבהדיpר''המבiרם:אתחגויים,כ;פי
אמונותכוחכאי.רביוהתלאתוגיהסמלנר
ברירהבלתיביחסהושלישיתאחרות,

;דייה'מבאיחי:זי".אררחיהיהדותל"צורות
·,עקירתהויפורמי'חהיהדותשלהיקיי

הפצוות,
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כי~יותוטמר\נת~ ..הר;ןזךפור;זםלרמות

גלאפןא.ל.רןשמצאאלה,פגמיםשלשה

ספקכלאיובאוה"ב,השמרנית" n;הךן ..ב
להת- ·ה'ה·הנכוןמוארהם.שפוגפ,םבכ;
כלומרהאלה,הפגמ,םבמהותיותרעסק

זישובךנית""יהדותשל'עמדת'הבי'סדרס.
היאהעיקויםועיקר '-הJוירהלעי'ק;י
היא-השמ'ס'1בןבתיהרהאפונהאכםיו

הצ;ופה.הידהותמבחינתאיחההקובעת
לני'שקרובובדרוותואיברראהואכן ..

ואשcןמעשיךת,מצרותהשימריםאנשים

ומתודברר.והיהלא'השמיםמןלתךוה,חפם
 l1מסקנוגםהםהסיקוזרבהירותהעדר

החווה.ליהדיחלריעץהפכראשרלמעשה,
היהיייאיוהאר-זה.לסןג.נזלטתדיגטה
אי-מסמשת-.פב.חינתנןבינהיסהטיב

אליהאשרפרנקל,זכריהרןשלש.יררת
דבירבר.בהמשךעדרנשוב

לכללבראלאהגדולבררבםהדת"ובתקני" '.
אי~עקיררצתמתירנךבו'הט,תקיני.הם,

שבריבתםהתיימריהםאומגה.חוסרסתן;
"לתקן"הירדר;הדתיהמצבאת '" 1תק ..ל

בקרבהשתרשאשרלתורההרגו.היחסאת

שמירחלוכען"לתקו"ובסיכוסיהנתרהעם
"וליגירזים"אכנשיםהופיעוהםהיהדות.

שבתורה.האמוראת"להציל."דרדה-מחפ.שים

כייםבריר-זה"תיקיו"העלהמה
להח'הצליחו .א~הללי"המתקנים"לכרלנו.

היה'ממקןרשהתרחקואלהאחלמיסבזיר

שחיפשןואלהאבדי.-שאבךיאלהזית.
מצאילא-למקורוחזיהתשובהדךד

ולאהסעיפיםוסחיזrלהפוסחיםביןאיתה
המ'ליהדיתתחליףח,פוסואשראלה,בין

שאדמברגרים,ארגיעךכביהיואםקורית.

!"ריהתבלולם,אחרי'ליהדךתזר; riלהנל.יחן
nוסומרחעהקביתליהדיתרק,חלזררהצליו
 .א.רחם,ה 1Iושיבגלהםקסםה,השרמותדirהזח.·

העקביות,יחוםר:.'הםשךנית: Kול
וסשמיבתפקדיא?~ההצלחה.וק.לא'רא ,:

ה"וכתקגים"', .וסללקם nמבח.היתהלבו.צמם-
הםהנכיגה.מהןדד.-רכיסהvתושא!! ,::"'א.
בשדתדו Kוהאנמהנל,הדי!י: ";ףי; nri "יצוו

rin ';יזהלף?tו:ייצבלתי פ!'ו.~ ';?ע?_אנשP • 

~~ 

ירו.'אתועזובוהחליוכיבוו Rלרבים
ף i'חל nלהםכשהגישרא.בל,לח'וטין.הותרה

דם.הריגרחיותו,'ידיצלימישדירתרנוח
אחריו.במשכי

אסעצוזבת.עצוביתאואבהובשיםכזהיש
אוזה h"קו.ש'שבהסרחחושב,שהאומי

הצמ·וסווברייו'בוהזנצון.תשומו.,מדרדאחר

'שבשמירתה"קושי"בגלללאכישראל.י,iו
'ש,,קשה"'וכימאתגו,הנוערוכתוחקהפצןית

לו.יהיהקשה" aמציותתךי"גלשמורלי
לשמור.לרש"קשה"מיתוי"כ,גםלשפרך

"קשה"בחו"ל,גל,יותשלשגיטוביוס
 .),ישבתראשוןיו"טלשמורגםלייהיה

-בימינו'המתקניםביןניספת.ת.יפעהעריר
מת'הראשוניםהמתקניםכדוגמתאשרשי

עצמה;הזתרהמקוךיתעלככיכולכ.סס'ס
צעריסקדומיהם'כדיגמתותובעיםכאיסהם

ינס'ס Kהםזןובפעילתםככיכול,"ליגליים"
ס:הרלתוכ.םומכניסיסהיהדותירות Pסאת

 ,ובס.הרדי
התקופה ..כלעלעכשיולדלג"עלינך
כזiרההלכה.יהתפתחןתהגליתוסלהאךרכה

ההלכד"'ביכשרשלפניותק;פהו;חזוך;ןר,
ליצןךיםוחדש.לאJכי.קהתפתחיתהאתולביןו
רב.~בתלקףאם·אפיל,ממ'ש,חדשהיצייה

המקיבל.אתכסותרתתידאההחדשיסתיבים
 ).באדומיארשלאלהדכריס ..הומםירתי"

לויוסעiד'ו,דבריוסלאחרגיסוחרק,אינם

נגסשבנזלשבשהרתיורכאו· .ה,~
;ןךם- p;ןכ.הו~פנוביןתבביהפקרפ,פאנשיאחראתי

;ןנתר'יהזכירם-בהפשך·הטגהיירן.לחיזושכנוג,
יום·לכפלנירכ ',ה, .11'לירלוו.וצ n·נשהנסהיירן

םגרבת.ררהIבשrו'יהאךגלויתו,לששביטוב
 .נס.nב,ה nםותגחותוזה.יהויי

רי.ו.-שלספיוניןם 'גrrר nסבשיארתיווביכייי
יוםלוכלוסגס;ןיואתה"כ.כישנההךתיתרות

D לופ-יןזת'אנןלך.זניימחרכתיגלר'וח,שלשגיוכ
הלפח:ום'רתםם J .ל"''כראילןאפירהיבשל
גריסםססירמתשבסתנב'ןרה.חבירוגי N)Iלי !Sבור

ליוםככיובתrזיס .1Iלרהסזרחיסלר yהכוmבךיג
 .ברJKכיילהרכאזפגיתיגלויות.שלשכיסוב
שחל-זהJכניןלפביולההת'ורריהלה'ל Nז.ילז

בםללמק'רם,להסבייבים, nסכשיגרשל'חים,
 ,י.ת yהפוסהןיביהאת

Z ( ·,רונ.פלנהלתנכיתל.הז;עה.וב;ערותי
 .....לפהגםםי;ע1ן-;ןפזרחיהםך.על,הסתירית
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של.לאמתןאלאהשיגים,במאמריובובץי
'קדומםי,'ברוורתכברבאמרןהםהריזכר'

 .הינכיעלהעירצבי.שבתי'וסל·בדירי
צבישבתידי לע,,' ).האומרז"לכהןפנחס

ל,רבשומנויםשאבימה-פיימו.שמארוםגדל
להש-ה n'זנכדרהגלות"',,פרישההלהככידס,'

זקיקהרתי·אכארץ,החייםתלכ"בטיןכליית
ירושתובעצםזחרי ......זניוחדתלהתפחחןת

לתטבייהביופריזנו ...פרימך·שמיאל'-של
ובע-ללאחפשיתשהתפתחותצ nwלאותדי'
הצ-שלר mוכמיבישראל.האדםוסל·צ:וריס

הסייגיםאתלשאחיכיל·האיכבההיהדוי.ביר
קיםיהיהבההתקופהעבורעליהשזהסו,
שלהתקופההיהדות..החפוררותשל .הח.שש

יק .לאישראלמלכןת·שלמחדשן 1,!'ב

 ·בקרותאלאאלה.לם~יגים-זקיקהשאיננה
מוכרחה'זמןשאבךחו·."העויונה ..ההשקפה

פויוסהבה.להלכה,ברותה nהשאתל·שליל
ח,ולת".

 ' Dבאוחתלכה,שלחשרהליצירהבתיהע

הרתייתש"נשאלותליבוביז- ..·של .ב'סיrו~
רו~פ.לפסוקאפשראי·דירבישל ..Jזוככריערת

לדזעלינו. ~הלכה"יחוקקישאאלהלכה,
 ·אפשרלרב.נתהאחרת.דריאויןנביסרדה.בין··

צילרההנהכשלעצמהשההלכהההגחה,.
 ·איליצךראגיבדורגי.יתכו.אםכי ..באשוית
 ..שתם-'אלאשיתכן,:וקרלאהלכה,לחיקק·
להגיח'אאל'לביאיןהריזאת.:.לכושיחקי:ד~ר
כלומר,לגר,הקדומיםברורוחגםבעשהשכי

אם-בדייגו'!כםוהן;uכבשח. ..שההלכה
 _ליברכז-אררשל.'-בוכיגחיםלהשתשמ

הלכה~ייצרישל:ז"יהםא~:כה:.אוא·מ'ש.ה.
-··מסוימים'!דבורות

 .) tןאראוניי'אבמת~ר~'לנ"ר .יכ~ךכ~".

רחעירמתעזרא.ימי~כחגםת'איס'ח.:·האר'

 Jבילבחןרריש ..ררכםי ת~~ .~ע. ·.?.אר ";1
שבתירהםיגיכלאיתכל.ה1ננצי:דת"הר':ןד'

 ·גרמםהחיםישתיקף.ל~,רשויםים~.גגדת
הרארה,.הררי.לביןבשעתס),יבים m:(~שי
לחדשע"לילדורשכלמה'בכלמ"סביתורה

הפרשוים)"'.(חורתחייולחאבי.בהתאם.
"עצמואת .העמיי"אלהדברים .הדאמר

ן Uכהלקפוהוב

לחרבעילטאיננוהואהחזיח.שלומהמענר
בשנותי'החזרה.אבסני'עללהיובברת'ירתר

הואארףהעם.אחדוכלאחאלהאסר-דברים
שלמספרילקחםלאאו, :Jע'צמפימארםלא

(וייאב'תרהר"של"דרכהפיניליש,'וכבחםצבי
חירהשלשעיקרהלחסנירהמנטה ,) 1861-63
שלכלשונו'רפ.רוסריםתררת .-פהשבעל

לא _.נדרכייההיליאירימאיר'העםאחר
אןילחיי!ב.התורה'אתלהתאיםאלאנאה

'ה:יב~פרםיל Itאכןלהתעכבבאפשרותנו
ביירה·עינדהלקניערקנוכלכאן ) •.יים

ולא'תירהשל·דרכההיאזאתשלאופשרםה
ובלרירנהפשבעלהחירהאתלגי·תיארוכי

הבאיםיכלז"ל,הרמב"םובראשםווכאורינו,
ההלכה.וכבעלילי,הוקיימיםאחריו,

המשראלאי;ןנ' )l·הואת"החדשה"תדרי
ותירפירםי.תהשמרביח Hה"הירןתשלררהכ

חהמ-נצורתהוהן ....~,,היסםיריתכצרותה .הן

·התקיים-וי '" n";דידרעם.היריכר"גפנית,

-.ניזיילהירחיכרל'זזרואשקדמיניוכםי··
הקדiם. mה.לויכאמיתי-רצ..דדיםשניכופי
נהערכתגם'חשיברתאבןריאיםכימתיך

ההיחת"בקרבפרנקלזכרהיר'שלאישירת;
·בדוריאיתהמרצאים,שאגיכםיהנאמנה,

בהד"גלמאןמרטעהשלדעתנו·וובכיווןה,אר
לר~בעקבותיךללכתננסהזואישיותיכ:ת

טעוות.אתהסביר

פרנקל'זכר:די'והל;פר"גלמאןלרברי
שהשתמש'עד1חתינחת;לאהזה.בבשביל
·,.התררה :רא.ומרהירשולמינדבריכלפיי

 ..-תתר~םיז lוסיהי,שהנ"ציב".~ו,י ii ()גליי~

ם 1יענננהה~יםתרםתי 'ל,.להתפלאשי ) 4 _

~~ jJ ~~'~י:';~~ ~;ה n יי~~~~.,ם~ל~ n ~uנ~ 
רבפסקונתיסיידוםחס nהשקפ'ניניסכהגדינים
חאית Mלבכיא~ןאשר.דבירם,אבםר,מויכה
 ..וםשבעל'הותהרניסייית .וכפיוההפקריתאמשר

ר'Uו'אלה"יייתהפזיג·.שפלוגיסיעילזהייאן
 D וl!lCםן .בJ"בZ'ש..,יוחלסעמהצםןרתוטיםר
דסיובפיבררר-'התייהיסירית,לבייולנמיי
נפונ.ת·;בחיבהרב,ים nאלה

בשנן,יז"חדשד,"..משליכותעח(אך ) 5
 "',י"שתכסבתוניים-יית"ש,ו"םי
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ניהדרתרה.שפרגרת"היוםרי!נהלדמרת

אורשל-אחד.שב~לים,,לשגי,דימההזאת
אבור,םת ':-:-זיבשלהטהשוג,.שואוחד

.יהוריעהש.מהבשוגימת-:-.וזבשלהסה
שדחהבבר·הוא.,הזהןרא,מצענאו.;נצ:נ:י~.

"בפקצחדורשבדתפנימייםתקןנ~םפרנקו

ןאנור1ו '~א.זה"מבתיבתחגונייםתיקרנים

וס:ב,-?ציין·ראיר·במציות".?פגיןהתאבה ,

r.וסי,כראזס"סמיו,היעמךמהירישוננ.יזה ר)א

מרנקי-זבדיה ו.ר",:רכינוב'ץםנחסשאיו,

כעק-,הורגיiבאןמרואםתרב"ח}.כושרה

,ששם?ר,גדמה,וגךהרי,שפ'ה,שלביתיך

פרבקן'להערכתכזע-המ,'לשמשדבןלאיגו
 .)~הדתלעגיניטרםרתן

ןכ:ריה,כמקצח,',הוארירההכרח,מווכאז

,ככ',ימתתקס"בבשגתבפרגלד uםרנקל
בת-,גבומניהחיהאוי"ל,ייה.בשנחרפלאן.

הדיפזרםהביזבייתר.הקוסה,הrכאבקקיפת

יזםא.שרהואהתןiח,שומרתהיהדןתוביז

,מדרשביתבביטלאן.ל,יסדהתג.ניתאת,
,;ןקםוnפיוםבראשגתמדןלמוריסלרבנים

.הרא-המ;ריסבין'Vכחר.ייםערתךי"רבשגת
ההיןכהיההזההדמשר · nביוסיסרבים
חולקיםאיואשךגרץ.·הרמןפריפ'סוריין,

עמ'אםמיגים. itיידאיגגהשדרכוכר,על
הוזמןעתברביםירועההיתה'הדתיתדתי
·הראשןוהכררכיהזה,המדרשבניתלכהן
,התלמדו,בתקופתהדןהתיטטררי.ספרישל

אשרהמודסשנסויבשנהבהבדפוסהופיע

הביקורתלמרותפרבקי.1זםידחכיהוכי
הרב '"זג,זהספר,נתקבל,בהר;פה nה

בשנתב"ישךרון"הירשרפאלב'ושמשין

עםיחדעבדותותאמינקל'המשיר,תרס"ו

עדמתןלהערכתדייהוי mעיבכברגרץ,
ניהו.לאשהארלהרגיס,ייש,פרנקל,של,
שהאריאזהגבהרמעדיברמסדגרץ.עםיחד

ונס-היולאעדתתמיימזהרברגםאוסר-

בייישלםיזהשאמפילגייוכארישב,ייד ) 6
 Pותילתלמיי'כקשרנאסי ).א"המ"'כ(חגיגה
הסכיפר.ילא.מרכבהשה 3Iכפשישרלי'יבiי'היה
 :וi'מ-במגיהגבתיספאחומקורררבי,שלערות
ברירלמייס.שנכנסילא.יבעהובתייחסהיאיגףם
בשנמילהסוכתסיכ 't ,--:'סהמיםיWגזהסתרר

 nה'ייי"'tר.ב'ווםהו

15 

לחברצריריזjI iאוסרוכביסדאלא-ליכימיס
בשעתוכשבשאללשיראל,רריךמוךירבביס
של;'ההכניתעל'הזה'הדמשר-ביתייסדר
 mבריחשיבהלתתכשנדרשהיסןך,קייטרל
- ,hרוויזיח,אמיבותבעגיגי'דךכן'חה'ומה

מק;jן nהתכיהארברווזי.מתשיבהחונק

-מצר·'עמידהאכושאיןגחשבה,'כהוואהזו

הגאמנה.היהדיתיסרדות.נזלואיחבהקח
ע'לשניחבה'אישייתו'של''הערבהיהנה

רדרד~רהחשוביס.מתלמןויר'אחדייד
בברלרבנים'המדרש'ביתארשקאופמן.'

'של;,התיסטוריה :על,ו'ברתבהארדפוסס_
הרחשה'בתקופהביהדות''הרתיתהתנועה

הארשלםר,שר :הכבידשםאתלפרנקלתתן
ההפיכה,'מתאןתמרחק'באיתימרוחקהיה

'העומריםאלהשלמערצרללא-ההרסוכחשקת

שלהלב'וסזזותמהנזרורןוכמיאח,ןמצד

תבי l'יביביביםה'פריתשמראוסרהאזזירם

רוח'אשרהתרוראיש1זיה'חארהזמו.עות

ביושליםקביעת ...ברפעפה'jןשליםאהבת
הרמאבפסגותהתפתחותחיים, m 'האמוnב

פתוכה ,ההירות-חירושוסיפות,'קיםרבה,

'סאילפעילצריכות'ביהמעגל-זהובעצמה.

ה"ריפוומהשל'סיספתה'היתהזו • Hפותיבר
לשארף ..דב.יאהורדנט"תרחיבוכרהמתונה";
 ...'היקדמהשל'-'הצדוקותהתביערתוהכרת

אחטהירו'םזארהראשוניםביוזזיההיא

והעקמומיי"ות nמהבספההיורי·העבהדרסדר

 .),הצדית"'רברתהתקופותשל
פרנקלשל'ידרעתיועלמלאההערבהאד
:דופעתעםהחעורראשרהפןלמוסיוסמש

לירtברפס:דדספרהמסנה.""דרביספרו
סכלרבפולמוסנורןררתרי"'טבשנהשרבת

פרסםאוסרובביי",כמעליאחרהצדירם.
,כותבעינ"'םיאמיי ..בשםשםבעילרםוחברת

גםכיהרבר,גםלצרף",יש :'השארבזי
העניושטיבפעםבכלהקייסים,בוכפריו
שבעלחורהשלאלקותבפיררשלאברמחייב

ןל Pפרנכפירשר.זאתמהגדפדנ,קלבמנעפה

וסKריו'כןוכתינם,א.ןסף :יפמן IIק'דיי ) 7 , .
~ Ug '(רגנמית.)י\ב
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וזlDבסור)ת .cגז(.הזאתהטיעהיאשהביוחי

"ונחכסה'כותירי'דiדיי';'ייג1כדי'יי nKרהןא
חן P;.nסוDונוסו.;כורת';גלותמחורב''םג'tו"יה
אסי .;'דחנ;יlבתשרל;;ררעולוה"רoת
בתך'הםכ;רת :יגלםע'לכ"כתי ; l'iםריעכ:יגר
'מפקדםוזזלא nin 'החדש ,.;פ·שכעלרה"
חינעצמוהוארפנקל:'ווהכנ;נ.ת,ב"ם

הD.שב'ל וn ,;iשינבות'רס''לגונiזנizרג.
Pפם1ששי'רערתג;לה'אר frPיקדווכל'

לס'סגיטיב a ו;'לכטיהציערגסי;רUויוםה
תרי"'ג Nבשגנמתהאנס; ,ח,-,גליiרת~

יוMדפלר"" חi""רת<ברלוnף· ...לבס
 כn.cף Rטיהכי,תודיפתחמלניככרטלאי,
יגדיכי'iנובכר~'לדרווסרח.ררם"'זiוברבנםי

'מהסכעל'תורהל ltיע'iתת K'לםiנ"פפ,ר"
 .• ) 1דברעהנלואוותק'תורא nירם.םור

כDמר, .ררב ICן Kנבייפןבנ:ידייב"ייגם
לנקיותהםrIזץורןב,שנה"'דרכיגולצח,;ופת

(נו'םיגiרפרנק~,iולהטסגה''';'דכוי,טםו
ד'ם.חנרשיטתיD'לנזשחשגר rש. ) 35 '

תאשר ' R"לדזבבם,עות;,;קצז J י,ג;.:ו
ובררtנוכ;מiנו,iנםגנiושמל'!ומיףופהס

הכחםכתככב; IIסמ,דיהאר'והמ""~ ri rא'זה
חלת':'ששי i84S"פשתנשל,כ..צסיישףפס

'וזלסגירסביםר'«-דריים pלאם'·דבב;"סב
' i ל;;; n 'בואבלותייב;ימר'Kצ'I .מרככר

uרמ,רנח : ) 54'פמקנה"כע'לב(לגפיי''צנא"
לח.,ילצית''כירי וi'וזפץ'יבסוiםר i:iע'אפר
xi ר;'ririn נעכנסםיםברדחםיולחברהrחדr

יגnזיה ~ז; Rךj'.פילגה;ארה '-דו.·דבר
רם.«יEכיםסתינו"ל''רפסת''א.יזi .. ;; "1111דס' .

iכנ'ri ' יo ,; 'ביהספםי'ובושדכ!ב'חירה
לכל~בםיר ':jשונזהסיייעלל;כרתך r.בג

'צiוףםי.'במיז·יאשיאשי .'וכרצון.'החצ.םי
לרטאר. ':jסלרכתמבלה _: m«מ:א,iוה

' "i ושלהפר.כK ·1קל~ .כ '(' 
-tמאגו 1 :א'II שנתן .הה;הכוםע ~,ל
שהובםי .רדפ.למיט ,כתi:על'כםםרר':שח

 ,. :סם-ושלםסבייהןנפKבי II,ל 8)
 0205 .,פקתל.כזי'ה
הך,פדברימוססjמ"סיית P.פמניכפסיי ~:;
 . . ). 1861(פינק'llנוכונה·

.רבIט:י.קלןםהרב .'

ההזהריהאגכונהכנcלזמן,אברתושרפר.ינור
כקרוח .IIו' Dוב.צםייובי 204)נע'שפירשל

קוםהבלי ..גראבסנגיוקיילו)הרב(וזל'זה
.ני 205)נע'רכו ,'"""כiזרהעלבזר.זחקן

H הרג·"מישובתרבריעהבפתינרתהצםיין
.ו'בםבתינודת,אם-קוייןיזבאשוהמ
.יגa,עדספקנותלכלליגויעהנאהuגםרב

אמירןה.להרהר rשאכנראה ,' b"ר
םנ~תרבבביי H)ג ' Jכ :פרביורוהרי

p בחם1וpלרcכיליתיההבקירתרםס,;.כג
םימ ..יר,רברצייד:גהjן.זלקים. R.לרוב.שפם

יידmפןסזיחםרך.ת.לםדיםי,ייכדארהר«םי
תללו . 'Iסייבפקםד"לל. nםשובםיסם .mונ-ם

 ."" D.ל,דישל!בילגבככיי.חווקםי.איו.ה.םש
qaוםו'..,לכן ; ) 31(בו' רי'.אL'ם.,פוסיי.ייןא 1

וב.ולהיית.יבכתו.לא.מהשחב"~ירכיעליניס
שםו .ב~ב .יי:.אזי,כדות..:ז:יננםי.קמורים
םן 19רנו,כסחק-:-. nהP.םןבלנרתר;ן,'ובKינר

:זוג..כיאת r . ,בז:..לבב!בתםד,קר ~ ..כי
 ' J1~נ ,ייכי ..כ ."ובבארות.האמינההKר,

 Rל ,~. • nהקםיבל .. tוב.ר Pובהא .הק",,

די-בב~מנ'תםריtו. nל.קס ..א.רק;זםיכרילן.
רפ~תד C!הבה.כי,עיו~א~ם p'.חובנורת .jןרבב~ם .1

,אכ~ר nהק:"ג ..אוב.יןנגיילב:יך ,"לכר .שונר.,ת
~'1פיו:ו ,~ז:נ P ?דען '.בm.,אונmב~נרל~בי 1Q. .Kה
בuךהו~ו:וץ.ף.גלרייחי ...אויר :ש~ a:c ',דד.רל

.המ,סוךמ.י~ ...ב.םייf8ןרגו,כ~ג,שבםר.

 ... .רגר.ג:ו IV .דתיה.סכ:י
 ל~. ~ו~,ו~ ~~ t חJע~'.~·.:~ם.·:אר ...

~ר.םי ~~ל V1 ..~רorזרבגו:חמשגוז",.רברי ..
 י~". .Pל.בבנרריt'אדרושיצא.ירתגרו,ת.רא

הםרצ:ה Hנ"בא.הרבשלפסרייהם .•חןנשנח~
 .!:1 ~ י~~ ,~ק ....ן~.הרב ', HהVזפנ;:ו ~. rn: _.ל~

 ו;"~ס~ה:י:ם-: ":י1ב"!מה ~~'דעי ...כ.קרות
'גבר·סםבנום'iלי",יגסי""ורשבמIברגי,ת
-שפיוiץ-jפוכירהבבייה'(טופובבית
תגוPיףהמחברו"ר K .י)"לבאלאהאר
לסרבההירש, ,פiו;פשןר"כ"ר' i'wזוכ"תהו

 Pר Rלאסינונ"פןנםרנקררEוםרזר ,r,·רעת.
לאארנ,'ץ,המ!כרנולבקירחרכריפר~ם.
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 17 : ; 1 :כיהיותת" u."םר nיהרםיןהוחל,פרת

פליביבובקדםשרקםדיעלוצורן Iהגבררה .חב·נורכרת mהנוכרר"ירלעסנירבחסרברת
הכלהפברבתתיזלמשםתשםיאלדובבי..ארחירששר"'רפםסרלמוונה ...ונMלריר

nוrייהאראשו."שייוין"',ח'Kדברi,נאר ..וסרובאלרברי,פיסבילמשהאלירIJוP ל
הלהכלהנרות mמישלאבשבחהשתפסוrןיסרגםר.ליבוישלערס 'ו':פובקיףKוברם
כבללה.פסיבילמשה '''זגלגrנוניתיורתםגכננורית.בכתבסאי
עלחפשבה"'ב"י~וuמר.לכךסף Uפ81םםירסונולךבנוסףיצםי.יהרששר",

 nהתלכוסרבzבם.ובהפיררת".כו : ,"זת.rברסיףוייא Aבואשרהשריוברש",םוcםםיר
אבייה mRהויתירבהצדKיןוlבזKרf'אלאינרכונקורבחןהארכרופןסוו,שו ?1רורנ

שללרצרהuוםירונ '"'עשבינתןהתזררנת

 .) lo.מרנקל

גנד.הםענותמסrבכתות.אךהכאםםpיר ...
 :כרלהלןרפנקל
ורפ.שפירחי.ברמא.השמהנ".כרר' ..ג

 m~תייI!קי ..השי!'.ולסובשה,הולק;ו.ו:ות
פונןנוךות.במצעותו"באוב:יר ,'"פיt ..ל 'r~. 5ו

. k בI ~_ כבD:r גtl ! ~יסדראת.ונ?"ישהזו ..ד

שביתבןהם~,תךר.שכייהו~ , 1I ~ונ~יI"Ipד.
D'ידרלעבכוביי:!בר.ב~יר",!ו.םביבי~. ה~_

. :r,w. ::!t .. ~~פוקנה וOמנשקסוםאבם..
~קוח I7 נ·-יקךתיו uiבא; Jרתל.ידי.~רנ.קל

·קדד.המכחיש'המהתלסובתובר 'p"כ .. ~qור' .

ספרכתה ת~·.לעופ ל.'~ש:נ1ר.··,~:ו:u:של. ..~ג:ו.זו .
'~ Y.I יתm יפבדות.ודרוניאתריס
סאי[זו,לדעדח~יתרבי;rן,חגפה ....
n רותR זבנוr ם,ביפטירהD-תיללת~ 

I'IנI'2ונעןיאתהבסרתו תכiL ללהבw ה
הלהכונעבין ..במאר"ב"ה 1I1המכ"רר~~.םןבובך.'
אי_טיימקויאות'הש"ארעייזםםניילוגש;:ו
לפווהכהלכהבחרדרנכלםרו.לאסגה
ומ..זו;ו·",רדכיוייתקף,אהלדבריילo . r ~י;.~·

~ i1 ~ מו!ש~להתורה.זדדכםכ·o אמנםכי
 • 1ייד 311.בםקםדונטניר rוורייא ~ו.ןדכנ

. I': ~הנלlJ ס·אלםתית·אילסרנ,תP ·רוהRחליז
יtוא;ביירה.·להלכהררבבםn.םסנ:לק"'ם

אTוaירnאmנרםיהיווארבםדכל I'ה[רMוiסי
ברפקיםימלבד-פסיבילםסהבהלהכ .

מפימ'יסגילפסהסנמסיי nלכ; n-חים
--~ ... 

·ןכמיר tcמייפםים.IIזיירין"הלאiםום~ם ) 10
 , 0 • ..,, 6רני'יישרוrח';רסלכמינם·מטרף

םלסי'לסuב ,.לסןת 1יס Kלעעההנר.נם
רלי."סד,זלkף ,. ג'".רnהבבםבתילוכנMו ,,,ונס.
 '"ןבJZ'ה...שליאחנרבתוסררמסןוכ.ת"ל:ךדםי.

 . . .• p?םיג .,להכעו~ה.וrלייתיםנ .. Do.וכ

יופועהםפרשס.ת:דהלהב·עי·קר.יאו;ןשכלם
יהםכלליםהצינרבערדת.האונחתהיה,א

נרRף.תהתןרהפירםוJבודפןתנקראיפ

יעהטדים .קבםצאשר.האושון Mה-יחרול

 19 .חשרא,רבצן,אנר 18 .(עיסברמרפס.ל

םגרפייםאתלדברםיגnשיבה).מנהזור",
רוס' ..nרוrשובנ;ו"ל"כרדיניכייי,וטופדםה
בדשרתהיאסכהוהמדיתג .....י:זזל Vבגו
פמווהחיאCIלידאבישי.ת.סברהםירהגה

פסיבי. nrnנבגור

"כTזיבדנרפ,לזרםםכנחניהשביחכםר
כדונימדקםשבכלמרנובnד,דנז~רתהסוכגת"

 .ה j2 'ת«שהאילהוכי!רנפהסהו..החלבהעל
 •וכמיביסמירתהא.תפזכייאיגנןפםעאףאד

הK"וסמנהמ'יישסהאתך Mכב ..ודרםגר

בש'םםקכלינתוסי ..זנח.םידסר ... :איםר
וםיהםהלתרכקםד""נזפו 1נריידדםרשיי

הסרפ'J'סיפונביעקיובכריצאיום.קחזןםי

הלכרתהרכה ...לום.מקודפים.הזורןת.מויפ

תיקןריםג ...והםרםירםסן m 'בםיש וt!.·של
כבטתאבשי ...פרןזידשיןהאוהרתכהנ

.רמזהכווי'פותניםהח :ההזיריהגרולה

r לפום'Iתניטדובמינן"ידבי.עקייכי
MD .זo . אנופיירוביתזרבסימשמיסגם

בנעי{ירניםהרבהםגור.סMיבים.יבםיס

הקרבניתהלוכת HמרKד.נורישבםיהפעחת
ןjךכנובויהnרבלתםהרר...ת'םישדנח.חו

 • ,"פוורהת " mדשם,דכרי .. ( Rtlמדסיברח
 ). 16 ' 1 .יוe.רהםהור , 15 ' 1אס

 fבכוברייכר). 359(ינויהיוחיףוי

כשםולרבם.יייא.המחכר'דרי·הו.זראכו
םהסבול·הרדתהסל"ו'יסובתהאתמקםר
אדהוכן ,ה~~ת rעללוכר Mאלםטיבי.

שה"·ןכ.·סלהיאובטקבתוםויך, aבכל·בדו(ן
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,כמובזבזתהו;זב}:-בוורשהיאדבר.'נווביניהםםגאן,פארג.של;כ':לבהאז . jשכיה.
ר;ןנ.גסיגהבהולשברורהדי'הדר«ה'אבהבבירורדר~ i1לzבפרנקלבתען.'אשר"היו

שו.השערןתה-גורתעל·'מתקבלתפארן ">'D" Iשבע·התורהשנזבסרהלכךנבוגעזעןת
כהןי'~ Jןמיאכלררהרב'פולרא,'שלרבהמפראג, ~ tiו.,פרןינאוה,,םכיןאמר .•ובסיני
.למגגחאבהזיהצהרד, ~ש.הרפםיםדיי~ IUךשי"גנדבחריופתzבהמשיםצא lאשר
פךגקלשלוסגיגיומצררוו '''-עןגתבעהיךש
דלעתי :ברורלםדבריםקיבע ..ליסיגוועסור
התד·כלחי t:שלר,ברוך.בללו,הפחברשפתי

אלנם ..•ביירגן.הפגוהיבמשגה,הגאמרהרה

- pהבמהחכפיסמוצאםז:שריש·יקמ, n.הומ
.מהרררוחזבשגירת .ריש •..ספורים.בשםיאים

נד.שהתלרההרבריםכל ...אחךיה.םהבאים
החבפיסרקלמשה,נמסרידאבהםרשת

באןעד' .•.·הרחבה.ומלבםומעתםהמצ~אום
אםואף ...קוראכל.ימצאאוסיהיברום"רכן
ידיהשיגהלאאביני.זגם.הסערער~ם.גם

18 

מסינילמשהבמסהרלאשחרחהיאקפתי
תירה.חרסשיחסשההכתיהב,התור;ךאלא

הזהה-חיקשלפיישריםע"ינלצרהיהרכל
אבשריתסברה"י 1 'א.י,נני-אדםספירשום

שריעהכטרבו ..זו"בפרשגרת.בן·תי~.ווריי;ן

הותרה.עדיקרריזן. iJהיויסרוותמנוגדתוו

למשהבמסירםס,רה mהכחרבהשהתררה
ענודנו:,ם.ה.על..שואיהירשיש'~ר ..םסיגי

פתחבכיםשבההצעיריםאשר,יהיית.שלדה
גרזךדר"רפרנקו. '''ד,די:י.על

עו,רהמשנה",דרכי Hנגד.ז;ןפילםיט
פרב-שלתלמייייכ.רהתערבןנגדי.פויסוס,

רפפירט,יהירה.שלמהר'.החיקך.ק/.:וגם

כהנאלקפוהרב

שתרהםש:ט""דרכילtזגבתלאירשהוציא
בעבןיכריהרהצהרהמחבהרדייעלסכר

הצההרנמסיהבעשה..לאהרברא:ךהליי1ב,

זוהצהתראיההתקופת,בעניופרבקלשל
הת~אלאאויננהה~ניגים.בעצםגנעה.לא

תפקו.ת

אחרי,שביס 8כלרפר , 1867בשבתאמנם

חרפרנקלהרציאהםשבהי""דרכיה.ופעת
לסרפופפתחרן,ספךת, nנשם'קטנה nבר

דא .. ר." Dש:שמשערמהכפיהםשנה".דרכי
קטבהאחתפיסקהאלא.מללזו·ה-רצאהבאה

כםשעמJי .רייאהל1נ""וענין :באמרשכה
גאמך,ופעמים.אך.מסיבי,לונשהשנאמר·

הנ.איוגםכדבזי.בהיע"ו·בר"?רשהעורם
פרנקלשלעמדותאתוהסבייבכדיעוייו
·סרפיעלהשלמיםעמשהעוויהגעירת'וכל
תשובה.הררייריסtנושבהלרארתי!סאםאף
פרב-שר~זשאונרוכיעם Pלחלותבו Pכראיז
ןא;ןגי~לרארי n;-תשרכה'כעלהאד'קל

תשיבתו.ליה

שלעמוחוהיתהמהכהכוחההארנני
מר.שלמלבילהצויא'בכדיקרלא'פרבקל

ט"'שבאי'שיששראינומשוםאלאגומאן'
סארשיביסכנויםיצחקאף'ריהרירב..טשד ""בהחיייכלהריהחכס"..מרי.' i .להכין

לאירבהןצאההשמתדלהיהבפולין'הונזרחיוגאי'ירעןלאאשו-: ". jtlךחיראתהלכחיש
 _בiזםיוהו.חרשה N·וס;'"ספר'",ררכי.הובשבהכל;לעיוךבכבתבפיויאמרכי ...-.מה
.צרביוכלספק·אובדרחוקהז'סטפרבזפןהאמין.אשרכל,שלמה.באונונהמאונ~ן.אבי

ישיאל,בוסםהלקראראיואשר.כל·וטאם.~ן
הכרסלאוי,הספנריןר·הדתיח.:יבוגרי.היהדיתיבי-היאבמטרה'כריינןהמצ;זי.ר,הרחרה.כי

דנאי,לא.חיןרנקל Dו··של· nםסיראחריאסר ...,ביתובאובןלענדולן.ן.'הכל, Itמאתאוהר.
 :~: ~~~~ב~ר~';'ם~:~~ n ~~~: ~~ש;ר~" .ןחרכעיב,,~ישnבהןלאהמהייםושחיקתן

יח mזזהיהדותשלשוביסבחרגיםשכיסהמרשיעיםדכר~נ-נסי.'כיגמירהדאה
דרביהגלהי;תכסבו,שיוס . ". .)' 1·אוןן.ו".
 . ',,';תהי.ה.,ובחיחת'כן·'הארנבו.עIו :' Nאו~ת .וםלש,.,:כ"דכרד,דרסר U·שייג~

 i. Dו: ....נ I". St • 5 'וd ~ n:! ~ u'n·g ri . ::ג ell ~~·ג n 1 ' 1 ( · 011;scllenו;ה'" ר~וr·; של'!''כבח,יף O סוו:~uר-'
נ UdBnhel1 (F,.nkf,,'lot. M • 191ןףב.·(ג 148 '" .;., . ). 9--08 ' 31הנ"ל
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פונקמשה.הוכ

.כ'צד,-:.למצייתהחניך
(טיף).

צריינםייל'עטמםיעלהצונוןת'כ\מיס ;-וI'השנו:דרך . 3
יןחקםיקיובהיישסד'הוכיסםורםח. m ·הדזאתבילל U'R'Iרובצם, sמ Rור.בשראי

הkו Iהונציותסלר'Uבוס"זובןהרגשת ' 7[-למצררת.הגתןראתרק'אלאלפaיגה,'ןונ
צפון?וeגחת' nבדzןברובקייבםה'דzןר1ז''ריעדzןא;rינבתאונפר,"בתיתלתציינתיאפגם
ות.רלבותאחיחויר Rלםרכיסםרם.קםי i'חפה'ןרתהובדדינילאםרידזר.תןהפצררתרען

אסשכש.םיונלאםהיבהשהכהל'אחיר'עםייתריהחת. i'Iלאומגת'בייררציני'פכשיל
 • mובונצושברותת'הפאייאת Dלהאל'יןMחעינותשאיגופצרר,תלקםייהקשריכן. ~
יצאווזניהס ....~חררכסרפר"אתחיבר'ןלוהאר'םיפקד,נרת'ובתיאינוiזפבש.צרכיעל

התיהועוזיבתהטעיתשסיבת'ההנחח,פתייארל,חותרר"רפרךאנשםיהרתבסהטים
 i/זללרוא.םתהלאככלל.לואכםרםהא"'ופתשיתםפךשםי.םאמוגהפעקירגןתריתר

קייובורק·רם..נושיך.תרם,צירתאלאלהרחיק.ומייב.שפיםיזככפל Pביחבשל~ןהתה.יהחת
סיותםרנ,.נולהתכרנןיאלוeליהורםח m .~לה·הiNבז:לבןנראיתסםרו. Rללרתגםיזוקררםי
וב.יפrח.פירצרתת \l 'בה.דרובסללרכישאיברכפובגוםההתיםיר

 :Iו'וכרהרצננ.תויםW'סלוגיית·רג.ענרכןאןזה .באמםימקפתדייאארה R'לאזחבכל
וiז'אטהעקריני.תהכעיה'עלאתענב Rלבילוהציגשהכל,'יעמלאווכנהדוילסליל
אתפכיג;םנאחונםא R.לאולמצ';תתכםהוכחוחאטםבהיהח.תנולוקתחרהברחה
ראוקאר''פםגוא'דשורםיאם , aלאו'סעןפקיפות D. ·םגפיונלאלכלל, n.התפחןםחאלו,.
כין tiלשהלישגיםילר" aע.ם'דצהקאםלא,שבכתבשהתרוהגכריח.םאכי Iהרפםאת

הוD"בZנ,'שלדכבויהוולכ'לבזי'הפצררתביי pליסממילאהוום.םימו Rהיפהוחבעל
l\ וונ.צרכלתm קר;זצםייתככל'ל&דןת'סכתר ....,לוםנו:אךלגי'-הנפסייתכהוב.תררבת

שהבסיןילאה,אןרוב.;ס;,יטרורתסלבסיםו:ברו,לצמרותבחןרהפ.ל Jשבהתרהרנו"י
רסבכרפשבביראו.תסעמםל'םךןiןצפתחלצמiרהכחןרנ Pוזהבאמפר'יוכן.שתכל
שןןrן ".wדאורםרפה,רהסרתאםיזiם:לכיתופזלתז,וסn"תרכןוסלשכליתפתשיקדר

iול·;זסם.פנrיהמאםדפעולת'הפצוית'כקיים .חכיתיתנפסי,תריחניח.מביirגה·מזרלתו·
;תם"אזיהקבלה.רכךוהנולוינםיהעילפך.ח'קריגנםרית.מוםריתגםאולר"מודיגי,ת
ר Rrרכשאלח'מהכללפםקד m:ההונאוני'ק+ינגוםביתלצמורת'השכלשלהשיהרי'הגישה

a כיספק.בליכיאטזה.צממוצםבנשוא;נתרiוציו.ת·הבסרשלחסינםיםגD.בת·ר' i -ות
ראדונרים i~ m'םאnנהעלוט.גרלו,ינחפןררובא.בהעחpגוח.ת·:אסיתתבללותהתnכר
ם .Rרסבאלה''להכ"'םתמקחי.ארןי,םי' i ;ר'הרריוצונו.תור.םויקחייביב iלםגהפיכתרה
הלוהיה-ז,'יאיזדדגזיית' Pר"וכלן' m ;צ.נו'· '";.צמורת·ק?םיי·א'םר'בניוו7לכננוהזא,ת

אמלי,להסביו'בטהאט~ג;תןרא ;ןnויn:א':הnנרת ו-,אלו-ךובעלחןעברו nnקבר

עלהי,םר aולם.ר"לשהפואםוו"וחפ.סצותהפר=י'לסולהנפ-ני.האי-לדכהיאוופגה
ןררב''פונני~'ירחקה'אי m'אחכטה'ם;ת~ K "טפו"כהכנוחתק Dnהט ' Rל~גככרםי:·םבר.וה

I ךשטיטופותהדוהיפציאךת ..וסלי"'מלתI.. אKהחנןר.ספגזר~נהר,להסביי··ןוןג;סילm "· 
 הar.ה iבאונמרה II' .בר··,ל""ל :;',"בלמ·ווהתפ ר;ז'וii :IO .Iלבנ:ת··iול(חת 1·ל,בד.נא
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חאוהמציותטעמילמיךלמצרות.החניך
מיזוטהראינןלעצמה,מציהרביסלדעת

למ'טעמהאתלהבי!מבלימציהשמקיים
 ;:tובה.המובעלרעייךומתניוןאוחהשקיים

הבגיחפיליו,הנחתלפגיאומריםאבולשוא
דרשלשאודלא ...ה r:גלשעב'ןכרי ...מקיים

דבדיםשלשהאמרשלאשIכ'גמליאל,רבז .
באאיבגיאיחוגתו."דייצא Kובפםחאלה

טעמילמררשלהמיחוםהערךנז?ל~ןן
חחבךכיותהאפשרויןתעלאלאהפצוית,

 : iלהגיואעייטעמהין.בהפברתהגניוךת

 .הטעמיםשלהסרגיםבכל'יישוזמשמיתר
חנך'תנורלתמהםוהפיקאפשראםהנ"ל,
מךפי.עשאיגןטעםשלסיגכמעטאיובית.

בספ"(עייןבאחריניםאיבראשןניםבגמרא,

ילא.המצןית},םעמי :הייבמןפרןפ'שלרי

כ1בזiערלפניבו,גםהפירשויםדרכיבנעל,

רק-למעש;ןהלנהוחדשבאיסשאינס
סעםאדורשיםאיז :הפםקמתייחםלזה

םלעשח,הלכהשליפדשמעיןר'גגךיקרא,
משיאיםאר~ןארתה,ממשכגיםשנוירהאלפנה
ובם-קטאו.), '"ב1ב(בשכבותיהרעשםאיתה

למציאאפשרהפירשושל'הסוגשלגבי·רם

מונקמשההרב

פצ:חתןהר mהראש,אתלהקיףרגיליס

כבר :יגיגהואהלאמדרכיהם,להתרחק
אלה,כימריסשלמנהגםכסלשניםאיפי
שה~לו.יגדיואםגזירה.בטלההטעם,כטו

טהרתגולהשיסרותשנשיםמצאי,חקורים
הר-סרטולת nםבתלןלאכמעטהמשפחה,

ית"קטן,דיהחולותאחוז :יגיבהאוחם,

כ;בוהלסחנומיכואבינמצאי,כבררופית
שופרויאבניאחרים,בדנדיםמסחכןשאני

ללדמאלהיירגםא.רתההיגייבר~כלליכלעל
יצאו.הכללעל

ישלמקים'א,דםביובמצויתרקילא
רכיש'גםהמקובלת,הערתוסעןת.מקים
להב-'אוחה,נקטים Nחרמביגםגאןרסעדיה

אינבהישכלירח,שסעיותמצייתכיןידל
האמודאת'לגליתבבואבולעזרתנועופדת
הפרבגותלבתרר,אםדביובמצוותבתורח

אבתתישפשפסילחניך,והרכיחשכליות,
מעייששכלניסבוריםאנחונאםיחדר,צקוי
באבבלימזיהתירה.כסצויתהצדקעל

ניבתיםשאינסחוקיםבהרבהנתקלאני·קמא
פטורבירדעתי.עניותלפישכלילהסבר
שכאחידלאוספילתאתגידו,ואלבכלםי,

משנהאומרתהריאדעתיד"אסיקולוזהיא,להר"ואמוסר·בובקורוח,אסמכתאכללנדרך
ונשבתרו.יכלירשירלתוכןבפלמפורשת:נאמרשלאפצרה,גם'לגביהפיררשאתחיב

ופםןךהשירעלחייבובתקרען,רכלייחמירלמחבךמוחךאיליזה.סעםבפירושעליה
סגןןןשחןבורוסכיח,זהאיוהאםהכליס,עללפךההחגררספרדבריהקדמתעילהבתסם
שינאהחמרי :הארממירשמקראהלאכליס,רסוי!בלכבתלבבישמלאביע"פאף :'דאוונה
הכתיבגזירח :החשוכהמשאר.תחתרובץגזםהפשטז" l.עלשקדמוהסצויתובטעמי

ששאלההארהרין :אוכליס.רלא:חמורהיאהונעריםכניבהלחנדשהמלאכהההתנצלןת
אםכילהסב,.."יתכולאפםור~ככעליםזזאל---ך.'ישמרםחכריי

לשמךע~יוגהמחו,עםיחדנשכרהבעלהבאהפחנרלהתלבםיצטרך'בתהסאלה
הלנוב'אםגםחלבנעליםפטירכיאיתה,נרהיאהצונררת,טעמילתלמידייל.הורות

שגירהבשעתההילראשאלהבשעתהיהאיבןס Nהמסןכנת,אינהזידרךהוזם :,קבת
הארכביר-החייברב,לדבר~ :או'ומיתה.האםבהפדסה,לצאתזו.פעולה·שכדעלול
הרביםבשריתחנםהכ'ולחבטר.לואלרב.ור ~ ii!נשיתכנעלא'שהחניך'החששקיים'אינו

שכלי,חוקשםוהאםהיזקת,.ערלס.קרקעשיח'יבמסיפקנמוקבהם'ירוזהלא'טעמיס,
וס:'רחונשאםיפסוקאזרתימשפטשוםלהוךותיאבוממילאהמגררת,בקיוס'אירת
בלגיהשיר,יהנרגמעמקיגדולהיי~רוכ.רלי,ניאהא.יבי:הטעםולימרלעצמי.ד~תר

הבלזכתיכו'שאיןמכייןפטורהגןר'ואתיימחייבת.איהב·המצוה.ןבור nוונ
שאפיל, 1hכדכיחזאלהמעסותדוגאמןתהקפתאטויסנס'אתלייסנירווזס :למשל
i,סיי mי n Dה1כ;'רכל,השכל'שחקרי'בשם"היי ' r "'ע'שכימייהרJבבם"לiויךאשפאת

אתר דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



 :הכללנררב,בר.הלקםהלישהנכוםירםג
לתקשהמחנר mמחשכותכים,מחסבותי Rל

םיקרחןלשסויגוישאנחנולחבכילהילברי"
כשייב :ן Sהוכמלפי-צירקיםיםשפטים

הבש"לעיוגליהישקדצתם-הומירונתהםס
לםצייה,הסברהדרביזןישל,נראהשלמאמרימאדפודכןהכלתי"מאמין·ורעין

'ור-לקםריךחביראמציעלשמשהלעיליתרחריי.מעפינתבלילאהמפסנל : mr;'רי
 mכך lfהפה :השאלהעלהועינותה~ררן,יובה(לאטנומינתגלהונקראותסובי'שהרי
"ערללשאיבךהחגיר,עלררמכר-לגיהזאתדגלוכ:וןובבדטלבשםי)לרכה Rולםוםים
פןעצםואתונוצאיואינרהתורהאתנודרפצויתלקייונאם .):כא"(סגהדוידהעולם
חניךכיכמרבכסנה,Iזואאסראכיהכלי,יי.קורילב:וולניתךסעפיהו.הבנתתפיר
שאינרכפציר.תלבערםהישראלית,כפוהטיאל,נaוהאיבךהסעם :ולומוערו lfלחני,

הח:יןאתלכסןכונליתתלתו.אתפכיןיחמריקלבתררה,ממרר"סוהאיהאולו-
נמאםכאדח.מציהר mהנוטםשללית '''ע "-.,נורiבעלהשנויהבמיעיםיקאבואם

אתלהרחיבנול,האהוורהגיםלהסברת :יהיגןמ ,.,ע(איתימיחיבתאיהבים,צ:וה
 .רםא!';ח"שלהD'ידרכעיתולבררהדביי

'כןדר~שפה.פן"שאניזי,להסכרה
ונה-הנ;בעםיצייש.י,כחבםיושלסהעיקרי

 :כרהכ~,נtניאתאבסח ..הנוקייוכ:חן
יציגבישנוביי :עהיקריהמצייתtוםע

 Iהליךצז

 .) 10עיהצמייתמעמי
סעננישבהטברתדס,כבה :rשבדמגשיהבני

הפרבגפיילארם.חברכפביעופדת nהצונח
 :מאבם-'בחני'יכו mהבם·מחךנגמשך.
 ; .זמהמחברעיך'קיים:כדייגרה~ם
םהכינו#"Rבהוארארםבדתחחירםהס

.דהתיתרתנחםתאתלהופיקהפצורתמעפי
דןרנלהמצהו'כפחיאיתם .חלוס'יבל
'פתיל,ן'הבחתלפבירםרים It ;ב' Rוסהתפילה

יצסךוMל-הםררבל"רנ.חר .פציתא;
לךמתןחמחפסהנביהפבכעיה.להתלבם

ודכר·הלnרז.iםהבור .ם m-'הrנחנכם'ילה
-מחיורביתרפ.חוסיא nונתקםרזהבניר

It יוכווגיחוסירילעשרrrלמm חםיצ
חכעהדרמה :הפסוכבתלה Itפהשהל·פבע
ניפtכבהםזיהביאשתסלאה,לכ.םהזאת

'הסברה '''עוהויביםהאינרירr.זרלסאלר, .
ראתה'שהעmנת"השלאהעל mלכובכשלית

פצרות. nקניסובצעהמ :;ןאממרבהתחלת
ונתנתוהןirררבי'איבפשיצורראיזהזל

רריוובnב;רםרrK'להדזקיקמחעתשוכה,
לעקרובוrת Rלרמ.וםגיiראפךגהשאלתכלםרי

הלמ::'לנסותהמשאחלד·הפצור.ת'לאא"לעלר
·ככ:לזו,"לאהעלשלביתלתשרתבדןו"יי

'הנהזאתשתסוכהוכורה,יכ:rדי:ד nתוזזיר'
ברבןוע בJ'Piז'iזמהקםווגםבטורי,גכדר

הדנהונצפה"ובה nאזבפ"ואיבולמםאר

 21דציכוהבnךולתדונם-

יפ.jז'כלהסרתיהכרללתהכהיע,צדיככל
 .והערעירים.פוקימ

 :הבם'lםיםהפורצתגוםיוב

הציר.כבכינור . 1

לי.ת K::זישר.האוונההבדלת • 2
העלומ.דקזח . 3

ייחו.תכלתיהאיראוםדוסלהי~בינות

מוצאאסויגסורגל lfפלפניריהארי~ nהנ.
ז:בלי.פהכלאודח.לרפק~כולשדאינוממני
,וברשהמש,תחתשדחכל rאהבל,הכל
והראלחמו.אתלהרייחבכיי ,\'כIה..כלאוה
לערכר.ברחלוש~היהכידהזה;ללחמזקיק
הינושר,ה;א"ייוונוסםסתכלית'תאפר,אום
יהשבעזגארתפיכה-במכיםמרכההיר

לע"ןרקצרירלישוי_.לומביחאיבולעסור
המכב",בחרסי nלהכורכירכ,קהל,ת'סכפר

לםן-השםשתחת,"כחםייוהכיןרליתיית
הרזוכיסmבמז nהפ;ירס.אתתו"'להבנת

הצעוהמתדימםי,ו:רםחואדהגהשבח"ם,
-הבעלםהגדרללגבייNורביםוחםרהורגשת

אלהכל-הבלתי-מאמיניםםוורגילפי
 .לה-ודהרבפנהאסםדהחםיי.אתםפיםיו

ו;.פחוהמלחמית,פפוחהחיחת'אתסיג

אתר דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



מונקמשההרנ 22

לדוציררשישמבללהמציות,לכלמשיתפת ' yגזעליהם,שליטהלאדםשאיוהמאורעיח
שיביס.לסיגםילקן~א·סוצ·יל,יסנת. 1בכ'אהנהתאובות,רות,

המ"צלכללאופיגיתתופעהמךצאיםאנחנון Iה :tבאיוספור.לאין, nיבויכהבהלחיס
מציגותהןכולם,החייסאתמקיפות.הןוית,תתעבי'.יתלעילםיהיילאכךומתידבחייס,
כאגיהל Iפעלוךתינןשסחיבכלתביערתלניהחייםאמזןוהדאגה.הצערכבגדשקלוים

בפרהיאסיריםןךאןב.כלךתכרכןתושתיה:דם :N ~'ב Iט-הגרעת, ~~~~:~ :~~בי~~;
ורגורייתקידשויוהמשפהח,טהרח :ורביה

נת"ס :ירניתאךנאהצדק,מאזני :כמסחרהיתירהשהחשובהכהמתלרלגיברור
רהיה :צרכיםבעשית· Iיתערפאןת :פך,תיאוזיראהאלקיםאת :היאהבליםלחבל

התלןיותמציות :כחקלאותקדישימחניך C';שמ rחחחשח"בומכייןשמיר,מצייתיי
דינישברר,תןתביימי :במלאכה Iבאזרז;ל·הזה.היתרןויימצאהרייתרזי.בל,רםנ

בחיס Iוטהרהטומהא :פציס nלביחס Iסבת~מש:מדלמעלהרקדכאים.החייםמעני
 : ;;:'רמלביחס Iתשחיתלא :למאכליםההחים-למיחלם.השאיפהבנצח,ההידבקןת

רב'ותמציות :לחברכיחם Iומלכיתשפלט .התנ-;ןיאזוהאמיתי.הערלםדלתרתעלקית
ביחס 1ליםדזמילה. :ו,ודיםביחס ;מאוראוקיטקרבתיאגיח;ןייס,שלהיחידהלית
וחמור,בשירחרשיההרבבור"אסור :לבהמההמיחלט.תבאמתהאמיגהנכןחרקטלב.לי

החיים.שסחיבכלוכורעיי,חסיסהאסורת :t-O ,:,לנוכלאלקית,כתכליתעויונה.במטרה
ית tהסילתכליתאיפואמכאיהמציה crlק~החייס,בח;אןת

בכלאיתנןשמעבדשהאו.ע"י·החייםשלברר-החייםהלא :לשאילנרבלואמבם
החיצ;ב'העילסעםיחסינןרבכל.('עשיכוהאםדלוית rפשלאיו-סופימסביםנכים
זהשעבודה-מצוות,אחהניתןהולרצרז!:רהיושחהי.אבילה :ה:כצאיוחשטחיככל

 .אניהמציהכ.עשיתכי'זז,אל·איתנךמקרב tר \tחיסיארימבות,ארמהעבדדתררכיה.
הוחתיםנוםןוןיבואחשהגביל .'האתזוכריםרעדד,ודב"חבךרארגרו,פדינילת,לחברר,
ומ.צ-תובולא ..הונצורצרוביבחומזותאיתםלד-האלההפעילותלכלאיפוא·ומהרערר,

הססםהבנתלואעבררכו,העיקרהאורהזזימעריייתכלםרזהאדםשיהרספיתתכלית
אחהמבם~תהקיםו,עצםאלאהזה,בתיכזבנעמהזהנצחיתלממרתיהאדםאתלקרב
עסרכהילחנזנםהחייסלתכליתהתקרכרתנרלדריהאדסאתמקדמיתאיבןהןאםכהן.

הכרחייתשהוריינלת.הפעולו"ככלקיפiורברת nהה·האיהחייםמטרתאם ..החצויי
 " ....תונהרמבסיילכידכוהזנהפיסי,לקיומניהגך·הפערלךתכלוזלבויתרלאלומהלה!

מה :ל~ iחשלהממורםםהונאמרא:ת1בפארגלהשגתרקכרלנרובתמםרחדחלמייוח,פנליח
לשוחז::הצ;ארמןם mשכןי.והקכ"האיכפתהזאת,לשאלהחשכיהאידלנצריתזהמטהר

לצר~איהמצורחניתנר.לאהאעהררף.מןהזתכערלםהםדאפע'ירתאתשיללתהאי
ה:יחןההםכריה(אידהבריוח.את·בהן m;ריהאיכערך,-יקיימיההכרחית-

כפשרתהרכונ"ןאר·הרבמם" '~עהזלמאמרהש"זןלרבה g'ואיבההכל,חזרתאתאבמונה·
כיו :Iהמהתוזn,גדלכרמ"כזעריוןצפי"קןסיבבאתלהקדשיאבלנאלצםירמרע :אלה

ה·ודזדובת.ללפחהמצחתמטרתכיואחו.בחז, jחמ'איןלפעיליתזמבנו'ומרצבורכחנר,
m יכריאתלהבזיזירבררניתזא:'וו, .מיס)י·הבליםבל

 Rכוזהובנויכם,גפירההמופלאיסהרבונ"ס-עהיקריהססםהארופההיהודת.כז·וא

א"ם ;וומסיףלקרבבוח,:ללי iטעםנמאילם:;:רנחיןהארשארעטםהפצור,ת·לבל
הרישמרנה,רלאכבשיסשבעהלמה;!אל n':רכועלעובהאיבר'אשרטעם.חניו,לבל
·אישמינההייאםשאוליםהייכן :התשרבהעלאלאאחרת,רלאגרהיאדמגת , m·המצ

ר tמספבליא:פשרשא' "Cעשראושערה:זהיאמטחוהפורמלית,מטרתה·על ..זצרתי
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לסם~חיומנוסיד"כלמג~ח,פכולאתרליתירו'הושאלה ,)ו"כפ'ג'חלק(מרגחבברת
שמלם.אפשראימדעובמסםר,טעםאדיאם :הז

הוברפחהופמברלפיזהככחרמספרמי
לחרכןמעםבמףגמוסרהרבמ"ם :פובו
השתע·מםיתרמצהרקיםרעצםאד , m"המו

לנןמצרהה'כדמתרד ',הלוצח"נחתבו
רע"יפוסי,ז,לבלהמצהרקיםר"איפואת

יותרמשתעבריםאבחביהפרטיםכישזביות
שרי'רציומתךודברע'ושיםראיבבי~וציבי,

:גדול"ז"לונאונרגםלהסבירגיחזכך;רתי.
 ה':"ך rימצויהשאיבוממיעויש.ההמצןהו

מחו:רהמצורה mח1כצקיום ,)." Rל "Y(ב
מתרךמציחמעשיתלה'השחע'בדיתיוחר

המספטי!:גםכךמחרדחפשי,ררצרןמצפיו

בשםחגםכיפרטיהם,לכללבימובניס"איםנ
לחס'עיינוהשכל,לשיפוטכויןהנחןוזר"

אייו,שנתקרבכרי ,'הירצרזתעבד

רע :יקילםפעםייעזרזהמרכזיריירו
'"פרשמשכי'היר""אוחישאלשתשיכ,פה
עצמכם,את'מרמיםאתםה-לא ":ההירותזוב

הומ-כתער, mגילעליכס"אסהרהתרהר
 ' Jלמוrמגלוחיפיאתםהגיל,ח,""מכינת"נאה

 :לוע'ניחייחחלרתכררבם"זאתאהם"כרמני~
החרשות,ההמצאותעלמסתמכםיאבו"אין
בסם"תגילןתאתונתירהבמכרח"הגםראכבר

ה:נתלאבתער.גילךחכמרעךרח Wחשוביר
א~בנה mגילאיס'זרמטרתחתיהר,כ;ךבת"אח
אלאבלתרמגיל.iזייפיעשהיהיייככן

שאיננדבזה ,'האתזכיר t' 'הגילרחשכזסן
כמכדבה.רקאלאכסכיו,להשחמשיוכלים

לימשתעבידםנארר:דצו,נברח-יבזכריםאבר
החיאת"להסביי"ניחזןכאל,ר,ם t'וםתקרב

עי"כשבתמלאבהלעשרתדמאווייתאתו
ומ-זבומזכירכברבשיבייהצרידשיברי.
ריביאחלהביוביבלןכלה',אותבר"שעדנ

ככור.עלהערדuנ ..-ל.מינהיו,ה~העימרת"
לכל ,-,ערייפרחבןלחrמ,"ומכירתכיטיל
"הערמה"""פעולןתכלחלקית."רבוגהחפחית

עללענןרלאצרוננו 'Y'ע;"מכויבות"אלת,
שצווהחכמים,כרונתמתאברתגםכד !~צו

היהנעל"את;'אשונהכבקור"לבעלועל~נר"
 . nהשכאל~הנמאת"ראשיבהלוקשירפנית

 !כדצי- nלחצנבהחניך
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המציןתשלזהיסדוישהסברסבורני

בח'יפהכרחרבהן,המשרתףהצרעלכלרן
תכיית-החייסהיאכיהמוצאבקררתאםנוך,

ל:לתןכולצקתבארתהמצררתהכללית.
החכ'אתפעולרתינרלכל;החיררמעשיבר,

\יקטרריקחלל"כללמלאהעליונה,וית
כלטעםלרעתעליבולאהריחנו.כ;"את

כוביחביכית,מכחיבהפביםכלעל-מצהו
 ,לב,/,''לחביןעל,בואבל ,-למעלהשבארתי
יבל,תוכןכל,"חיא"חייבוסרכיתהמצרוח
מבדלכהלח.ייגיעבולריקמעשינןמסרה,

 "אבו.ךשלהבעהיזההסברלאךואימללה"
בפשיצירדסיפלספקבאותאינןשהמצלרת

בחניךלצירוהמחנרעלשימה !האדםשל
הרגשתאתזההסברישלהמוצאכבקורת
כתהליךהתעמקותע~יבבפשר,הר!קהחלל
יהרוםתכלי,ת.ויחם,וסר mסופיהאיוהחיים

הסעםשלארסות,עליאושר"שלאשלהיבל
רגיי"שזבחהחיישלתענוגוח,שלהרמרמ:ר

ראייתשלהזהוהשגבהזההעומקמחןררק

חרר'להבב:וודהוךבסללתהויקבייסהחיים
~קי'אבוהמצורת.בקייסהצורך"שלגשתו"
חרד-על! t:עמוקה,הכ:חבעלי"לחניביםקיס

חיפקח'אזאוהוהרןיך"הנפסימעמקירה
 Cיזקיק'הם,ע'ירומםיביידעתעיביהםנה

 "למצןרת,

בעלימחנכיםלבי"דרושיםזהלחגרך
אםלהבר:':,הדרךזיאבלהיקף,רבעלימערף

צ:יץ,"בבלמציריבשביחביביבי,יבינורק
ובת-אזהחופר,לחייבצחאויוקיום"איךכי

בועבה,"ררכןמתישירכמדברות'דרךפגה

:לעורם,יקוםאלקינרדברכי :יכירואז
-ב;:יתשלזי"יסזריתהנםקהבעקבןת

תוצאןתעללהצביענםביתוהמצוותקיום
השחע' :היסידרתהמגהמשלשונךת."לואי

~ניאהמצרותשקיםוה'לרצרו"גורחנו
להחליט, .זכאיםאבחבןאיןאתו.בחכרת
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עי;;וריתממרההןאוהרת Kצרתבטהעד
לסםכ,ספקבל,נכרלהצפחח,·ריקםשל

יק,אלחעיקר, זJtNן'ירוס'יתוסהםני:ים
נה.תכמוית

השיאיה'צר.כ'בוש :היאאחת:ז Kחזר

ה"ורננ. ~הנשהפ'לסח
היצרהונתתגייםתיההדרחןיאבדואי

ו:אייךןח,הKרשהחימרמחל~רם,.האו "!'אר
"מינ",צ'יריא'!ברגו,ףשאיברמהכללא
ן fםכ :cאינן·יהקנאהראג,חרמרריתמבר.האר

ו;הכנ!בפבל,הנספ.רנרחתלאאחמרניית,
בערב"נכיונשפה"'נפס"'ג,ףריחיסלסניזכאו

הבלנעיתנםייתכלופרכעיסה,שהרווcשר:ר
כקלולוסתמפמנלוברגעוסרנםי,Jנםחדקת

.פלעיחארושפעימםעדrי,אםרבלובצפגרני. .
נחד'ת,נירסרירנו,במרבלזרכ.תרכנגדר
תא"דבךשהטיכהיתוהואר ,ספIנrnנטדצ

ר mועלהסמלוזכלמצפוגרנםוגיזם,ת mכiיי
ל'ש nנשפתר.היינרוהי.אאררת.יr.כ.ניעים
אהל. י'"רב"' nmרכבלחץמלסרומ

בלא:והסונ!('ה . nררב.ו,לדונוציי"tתברת
~גנוככ!,םו Kהאתמעמליההח"פ, ~ם"'
נ~רוו;ביןהצמזוסקלויבןההנהחלפני
סאיאלקו,תרהוזיר-מדחIRדtדתרר.תייר

אמי"א:וזrיש"'ובן:ךורצ'וסם'iלקפסאב:ד mב
 "" 1'[ההמנגשיחמאידי,.צורר'וכ _.רר

"נח"פרנ"םייחוזתסשאדיכפריןרםחדמ.ת

 "...., Ljוnפיוtרהםר I'1'י'ההיהרפניחכנrית

יכא,נ~.עלםזיםוייnת.רס:דב.גוכ:באנ
בשעת·nיי:חמלחהמכ Ijלהוישריעככדי

rור'ו Wהשמטרתאמריתזיהמכי'ילנחיי.
חלר,בדבייהדם,כהיצרשל·וכאתרהR'י

יס,·צירעלמ:חצ"רםדא·ירבג t'לםל#'
חtוiרבנשיתתחלובחם,ניניס.שלגביכדבי
תפסיהחנתפםים-לי,רב a ·כדי n"י nוtהמי

ה"יה bחאר-יובריוו.נ.םרכשטחןןןלכ~iר,
יגדיארלונ;. DמבלכלוזוP'ניכנוכJIרב,מאומי
"יחללבבווילאיבןר,סזקו..נני :החנוי
לכיאבי,ורוחימ.שרז;רורססירלו,זססר

הרחיובורעורח·רינו,הלכררתמפקדי
ונחברכ';ו .,.,כמיתרסמרכרס :זהמןון'ןג

·הרזרנליצוי·שונייח-לאץתיםנ-

תפקמשההדב

ואהחניראתולאיכז.היצר;וכבשרבורית
מחםיכניצריו,תאךותיולכ;סרףזמירת

" D שייםlזDםII' ביצירתהא'ומןשםחיאתםי
שלהסגתליתיאתהריר"תבתרתי.תס~הב
אנו Iאנכריותיגוליורתרור,יי r:לאהיחיי
ינהאיזוםבקהנוהטצררתוסםחבכ;וראים
אינניה!ירכיבך.הב.לחתניולחנדי
סוה'כריאפןו,דוראלא ..עצמיכפביוכמרה

דרכיו,כבלהאםולעיוזלרסרילגוזוןאני
החרהבפשכרחתולהשספחנחרייהה'ילרא

 ."'כtבס

הפבויבםססהמחניאג,גורראצייו

 .שהפצייתגילחנן,מייחחגאסוחע"יזה
יאיפשרוpזחםי,יציוככרחותאוםתיצ'ח'י

כנגז.ת-נלעים.נוקירנרתם:די rhילחייתלםה
 '~רקייכי"שלפעמםיחעםלו, nמרי :Hלברלו,

למ~יהם.תוירתIז'םכזיפדעיה l'םnהtזת

הכ"~לתמתפיםחברנפסותליגnתצואת
רע'ישארלב"ןההחדז:כ.MיזIהמצרותלגבי
מכ'שnיב'!תל Jכהאוההכיזחמסוגמיס.
בזיאליקםמ"ירכתחחי.תיררכמסוחהנועת
ה-בביוהרכחחם ..רתהחשרן·רכייהאיר
שיארלןיב:הה'rזככזל"מארד·םהרוה I"iיזמה

רעיבבעלתקראותהםיארוסזיז,מעים
 'יקIIנ! רא<'," ..ל "'"כללרפ .\ז" pת.

יןס'I :י nרכל" I'iרושרח.ןכמרתייויתר,בוובג
ןיכ: .כהלדבהמהרתי,תהכבלדהאnתואורים
רב.ר~לנוזתל"מא.מהריביי~קלהפי,חגזי

ממ'"הת ז:ב;.,.ש"'לארםעלשמרייתיזיי
צינבתהקיישזיעשמר'יתאה'ום'I.תר Kש

רכררiקסתבעצהפהאייוסנלמותרכהםח
ההלדבהבדיאהמצוrחםםרתזהיפלטתו.
ק"מ ·.,""לוב לרa"'ו i:'ללדח, חIIrקנ'ו

דחאנום..יש\בהמם.ואתנרפ-ירכיהמצררת
 • ,". ,;;:;;;;;בבלהימ",ב~ ,..,.,.רפוזרםמ
הבירוב'םע",מימשתרתררתםהיכרתר
ויחבלב':ו :זס'Iרבהצובור.תנווראתהמן

"tכ"I1 האלממו ..לובנ.בל.n1 בלברלא
פ"יתא,ם 1ת Mלהכיסתור.אתם;ווכת
מונסתמילתנוותנר.לע"מ:סיררתארתיב~

לייקרניצהםאגם·לסמיעהפאשורתבו,
שלנםי,נחיונJנ'יח..תווליספןכל u·פעלי
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ז!יכד-ת nלםצהמניר

הגו"לביזכיניגוחיץמקיובהמצהוכייכר
כהח' iJהסבנהאתמצייבתהתירהיים.

 ...הארץליישבכריתתכרת"פזערובת:
אתזני m .. :אדזמזבחו",כלת .-tרלךיקאר
ה~יאתהמשיכיחז"לאלהויהן",אחריבביך
וע;"ינו.משיםוסמניפתיע'לגזרר :ההו
רברמשוםבנרתיהןרעלבברתיהומסיםיינן
מטרת .):ז nי(שבתזהרעבדוה-אחר

לפעולכמרהןואיןההכרלה,'היאהמצוות

 .ישראל,עסשללייתורו .......
בהש·ישראלע'םמהותשתפיסתמובן,

שמיםכרחיקסוגההלרייההדרר:קפת
החילוגיתהצירביתההשקפהמתפיסחמארץ
מס·בטחךןעצמאיםילאומייםבחיים:זרהאר

כלראההלר~יהייהר':זאומה,לקיםרפיק
ואברהם _חערלם,שלאתדמבערהארמרת

'מסת·הציונית Iהשנימעברערמיזזעברי
 .ביןכעםנמצאישראלעםשגםבנךפקח
תפישתלפיהאומרת,ש:בעוםבתלרלוסרים

כרייאר'ןזבינהשלבייחןדואין:זכחרי
ישראלעםסלהוניותדייחדרואתלהבטיח

יאדמתועלגס'זאבים,סבנויםביוכשה
ע"יזהבצורתאיננוהאימותבדיייחררנו

המצוותורקמאלה.למעלהזהאלאאלר"
בליעמגי.שלהמירתדתלמהוחהערביתהן

הלךייהודהר'תפיסתביוזוברירתהבחנה
יי-:בברזנכיהתילוניתהציךד.כ.תתפיסתלבין
להבחיךעלירזה',הטברבובחןהמחנך'של

להבטי"באותהמצוותשאןילחניבי,"היסב

אלאהעמים,כיןבעםדשיאלעםשלקיוונ~

 Nהבוי.מגמתזןהעמים,מישונהנ~ס

ש;הכלולההיקף'1מביימחובתהובריהא,

ביגינואפשר~קשרבלחוחואשרהציבררת,

ןר iבמפנעם,ן mכ""חדייםהןהעמיס,לבוי
עלשומריםאנוומלידבובמאודחימפויי,

המקיףהמצרותקיםוע"יחאלקי"דרחרנ
חייבן.שסחי'בלאת

לפתחאנויבוליםהמצוותה'קףמתיך

איננתשאמנםהמצרות,שיכיספחהסבהר

היסדוימההסגרלואיבתצואתלהופיעיכולה

:15 

מקד'הונצוות '.הלרצןררצרבכושעבודעל
שלמקורחהמציאות,אתהבריאה,אחשוח

בנריההיא Iהסרוובתורתבקבלהזרהסברה

בובאמרנמצאארלישהדהעולם,חפיסתעל
שאיןעושבעשבליאיו :המפורסםל Uחז
גלד.לויאומראיתישמבהברקיעונלאילו

והפ"ערךישבוהוחיהצומחהדומם,לטבJו
ליי'אותילהעלותהארםותפקדיעצפי,קיד
ני,מקיששהיאהמצהו,מעשהי Uעעורי

rזלקיכלאתחו:קיפיםוטהיהטומאהחיקי
יעהרלסוגיםימוחדיםריביסהוקובעיםהטב:וז

 ..חרס, .'!'עוכתבת,בל,הנבראים,שלנים
חיקי Jובהחr.ועוףמשקים,זרעיס, ;שק

אי"כארץ,התל"ותמצורתאסורים,מאכלית
'מצוות,הןלאהכל-וכרשעמנזסור

הא·לנבראיסהאדםביןהיחסאתהקובעות
גםהובריאההאדםמתקרשיםיןדרעלחרים,

 Iיח.ך
מא,ךעמוקהיאזוהשקפהשליסדוה

~נה"ם tלבכלנוניתובסדו,שרשיהביראם

לתפוסינרליםאנושכוי'ביסיסמסגרתהאח

 ? r .זרבהשקפהצוררישמדועבהבנתנן,
לשר·מקוםאכזאיןהטבע.שלהעצמיהערר

.שה~הגישהאתלאוגם·ההשקפהאתלאטם

להש"ירצחאשרהמחנראלהי.הונרכילהלית

למ·יאולזהמצוות,םע~י .להסברתכהתמש

בנויי~היאעלהיםבחז"ל,המקררותאתציא
חנ,כויr:ירמחשל'אמדמתקרםכשלברקאר

הונצוןתטעמי.שלאחריםלהסבריםיוכיף

לקש:ןתפקדינואתבהסכירוזו,נזכישהנופר
קיוםי Nעהומציארתהטבעאתהבריאה.אח

מציית·

למציותאחריםטעמיםהרבהשיברמבו
פב'ובאתרונפי,בארשרניםבתרל.שאבםרו

להקריםשישלינראהנריאדחנוביתחיבה
יביאר.ואהואסהאלה,הבללייםהטעמיםאת

לוקיימה,'הצוברה"שלהחייבבכוח'לזז;רה.-
יותרמפררסיםלסעמיםגםהררךבסללה

רהרר,ן.הובניהזהויאתלהרארתהגאםי
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ניש."ןסלב'נ .mזו~.
יושרtניל

IIרמניתיהדרת

בrםרהלזנתתרעלתמהםלהיפקממסקיםר Rו::יכמ=י '; IונפתומיובםנןIיית .Rרכתיבית
 • !fוסגזיההארםאפיאולדונהבייאהממעשיאמזפאי·מכידבמקרםטרג""לבלמסחנת

הגבראמהחרסרמנווכרים a.. nורלמשעייםה"מלוזכתפנקנ'יהםואצירי,תtנלר. iםר
 "n"n ;-חנא"לפסק"נויייםוכתנתן,לפי "ם..א:כתעדrוקפ,י·שהמליס(אי'שחתב
האדנכברזזםפתקלאוכדבאחד.,אסתיטיתכאחל,י w .םr:רובהצוידכלקםררנעבינתר").
לשח' nכ nםונרץwוכנבייםכליפ,'נרר i;ב.וננוaי II.לעהתיD'קררית pבמצומאםיתכז
מ; vכ.םלאאפנוויל,שיפשובםוזפתשיללאהמש.םיסרלפהכאל~'יו.ארח, וי:~~

זהךאבDרייכלתר,לפילוקסמםם nלפ'יובעיקר.ווטתםירתתבעייתםגלפסקרבואםי
אר'מחשתבמלאכתמפע-ףדייעלנצרררפלאבת"רנ.יבIכי,שלממלילויתהקרהבגם

במלהכאכאוונה'שנשתשלל"יהפמניתאימנית-ונאוונתס,םתלHלiבהכםסnתכ
לבלהיmוהאוברנתשית. s.מורנ.םת Kיפשיטוזהעתקי~םכרוקמותשימשזלפנוםtו'י(אשד

הלברשג.'ותלתובתרםםילאנעשתהסו:ג,"בוניי" נtrt""ם~ה.דם,ונעןןןילכ;כ:משרתף
םרךת'יJצבראתהכםרברםיהירצר~דהר~ןרהקחםרmת.תיהRתםעלrrrנוונםםי),
בר"שזבזיבתירזה;נשמחבלדןה,ציו,תלבניבים~םשליפדר, P PPנזאהםדאלה.של

יר.ם.ניאיתפגולםברהבהשפהעלהסוהמינילםירלב~יםהבםדל,ויפ pו mםרtכ'Jב
להרונתבדיתריPם Pנזשאינם'דאגב,בביציירו;י Hבכיאחריקר ' rי~~.סזומ

·הקו,הורגויןרהמרחסגים"גוםי Sייא.Iבהזןממםז D' ~וא:םת'IIילת

לושבותנחיבר'המתייחםתו"ולא,תייתהאטנרתרסגינכתויזהראבפוז • mלרשרדו
'בםמnבתסתkז1ינהרדויNכםהר,םח.אחםררצ."יIבד" Pרייהחיסבר,צערות Pםבהפ.ואפתיס

הקר"הנובאnוסוגיגםחברהפ.רב.ליףוייי,
ווביהלכ.יצרראפתביהנשתהיפוילרגסוצןררלםפקבארהושיהר,,זזמרה'פני ת.י:;'

 ..הרזהרבזי.שלמיפוקרת.אסהתיהרקרלאאתל.לליה:ארלחייברנפ,נו' i'לרבr'םוiונו
ילהכפולרנורבך~זבכ,השמלדהםגלאאםם'ףםים,',חשויםלחזייnםםדאהגתרננח
רא,םרוזלהוס~פרתילפרתני«לילבמוסירשרייא,גeזיה.נ:א·בובםנהאז .וסאםת

נלבא~ירםרתרכמנרראראתרמ.בירהשל.ם
rזיצהלזה'באפ;ןהנפשיים.דmבתייפערנתלהספתקדאהםיכלראלטףר-םיףאוםל :

:ול1R.ליתובםננו'יהרא,םתיםיהוגשיתנו:~.הצזיר 'סrפJש;קזההתנח;תיומלב
שהינרתהרmאנ.בםפיpו'הר:דאושרחני.תקנהנחתטיהסיידורגםו·יריו '"3בכיחוגנום

יבמתליאית.ווnנ nאסמחרלספוומןהרןכ,רס'lם'יTIנררתהrזדרחיDו',בררבי n'·ל.קליפ
מבסרנבתתתנית mMדהמ-כובלאררת.~בה.הבכרל-םמםה.ה"לןנתרבnאיו iרתובי.גול '

הרגוס.תאשלרKמוסרו'תרנעמסלו!יכרראתזיrונהםלרבובהשמשזחילתונש~ת hו''זס,
נבחירב .ישיKולרחרתמזrzוגי;פי .ים~" .UKרהאדםיצנימשקקz(ררקר R·ל~:האלק'ית

זזנאה Pטיםרבללעגםקםרר-בללבךרה.םדאח· Jבונ,זיגםאלאךבחםו,אב'רם?'י 'IהJפ
ליככזהבו.רךרבה;:;ריצוריונ.אה\ןנםרי .צונI"ייפהכיי.ת;א.סםתית'האנתייםpר.ש;
JKבסונצפאאכפםביח).(בכרות'בנורI'רIכל " l'ilOלםניל;.צכנוזזים,·," IIחרוניבםי·בהגי
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עיזכראסטיחיתהבאהמםתסרIגסתייגחזלי'
לידיהמכיאותהחמרי,הסבם ' wמלא;ת

הכונההזה.יהר.פימחלולהמבר·ת·הסחתעזת
כייר..המהלר :יעקכרכיסללאםרופ
באהמה :ארימרממסבתי,וובפםיק ..סתוונ

פחחיי:זההרי !זהנירנאההמ !זהןליא
הד""'"קבר'יאבו .)ם "(אmבDגבףזן

 \'C'מיהתפעלותבינrןובסמבת,,,,זתפססי ..

ההדייה,סולסיהדלסימקה"ותרתהבריאה
ו:שנווירבימה ..וטלהרתגשותל,"יהרבונא'יה

הפסקת ",לפנםיכשוםובכיאהאינה "!ר
אם',ו, :Bהיהזיותבו:תא.תנבתוותוסללטיהוו
זהבכריייואפויניי , nwפםורונציהמוד
יאררהניןםביוני..הייצא :"ל m·אספו
יחסרסלאכןרו :אםוומלבלבים, mל'Kנ

אוילניתרסבותכריותכיוכRוכל.םרכעולומ
 •ונ'יג)(בכורת "!ארםבניבהםלהנארתסובםי

'יIג'נJזברנחילהכבזיוחואמירםבזמנםיגם
הרוחל wויn,רכיהיסחאתונים Wאכםרנים

י Rכרלוריגמהפגםר.בלתיי uלההידות
הדאול rזל"וש""סלםיוסווירביילבסס
לשבנ,~אשםת~לםי :תתגייד"'ו"לא·סל

בחדםי,לאנאםי,להירתואוייםיאתםסק.םר
";כתיפתltריבגחנרן .) Rי,ו(רכםיוקמרnrר~

זהבפיררסרשר"'ואהלאלמה wm ·הסוווהס
הבאההזללארהכתברסניפקו:rיםםלכ

 ·'''ורכ·אתהקחשעםיכ .. :שלאחירו

R ביחסהרם.פתקהאלהדהיותורתתםל'ו
הרקסאלאהרבנוריובהאירהיל~ה~יב

 t~לר' Jיכ.הםזייועביאתלועתלזךכ·םג

ידרב 'lrכהוסעובהבונארת,שלונםי Wםניבםו
ואתםהנולהתהאיהבראיה.חונםררםד Rrוס·ל

ה'דיהר ..צמוררונכוטירילרפרגתךכמסם'!
א-ילזה .. :חרלמאמייירן Jו ,לaוביגדגהי,

{שבחכ.מצתור"!בסלייתהנהא .-בחוו Mר
מנציןהיוסלזזידזמצהרו"רודיה ; ):ב Pלi:י .

הפבסו,שבמל.תב.לא ו'.לובו .)ם(בץ
וסרנםמסחכתמלכאתרcביהרקשעולשונל,
:דינהחא:תלהחוכישיובועםידהיי ז"'וו:וםל'ו

כאפרי'Iמפלארכנ'ףדירר nבהמנויתקיםו .ל"
 ם,~Mבו~ ..ןס~אaלערר kולגיפנ.ו..טירחר

nתרדה'.ו'UZl 2בוl. 
K אתכציורשn מל.כהר;n ר""רהמנהדילר

·בתבינהכnם nב pיםKנ'."חורשנתפלאן
 .)"הל m(וסמיכרי"מלאכהרכבליבנחת
מלאכת-'וכניכמהבזירכרהורבםיאיחם

המוהריועבדותרדלגתזחעלאתםמשחבת
·;גבינובירב,יחוהכיתבבניןגםבוסנך

הותתכ.תועהבהדעפביבתזהובנזחיעnדוכם.

 Jז'ישוהייסרשוהונדקשביתבכנז'·שפאייו

סיי:בליפ,"יווטהייההחכמים.שקח
שכהלהלנןבוזום.םלרבהייירבניירכנ.Dם
',.:מסריר·ל mכ iT ,rwמאבנילצפיתכקיס
ה"נח, :הירנכסמילצעהך,אישהוכזה,ב

(הבוכהםיףבגילשבריאםייתר,אבהבר
 .):.'ב

ם-חלמ-תכאי Wמנושיתףו·שלרזספיות ,
תתהכהיכה mזפרבכמשייישינםישבת

 m.הדיוסבכלהכנסייתבתילכניןניחםגCו
M מקליסםשפישישאיה-מעטקונשרילה

חר·לוגיל"הצםרוה.הידהותלרוחנאנמים
סאוורזהלכדיריהכמאמההמקויית.בתרה

-ברםםכירםהבמחבםיינוהטררםיחאיייוחא
אסהרוקעבתאתלפסל, ,חס!!ש;הגזרת

בכליםחומתבתהזזא.!רטתיחוהפרוס.תשל .

זnס·אלהימבדבןהםר.·קדשוהלתססיפ" .
z, ", ,"אםניתמעשיחלנולתרהנטיהגיל

כיאנתאםילומזבבר,תחחביתדלרגהשרגםי
~ים"ר ;P 'כלנוחים.ריזiש;אהווקםירג.לי~
הצמייכםימצרר,.ידררי m'ממאתפנושיתרח

 זז!,!,ל';'מתךווחגתרlי,ינחתנ.י'Hבו·שחפת
.באתרטשאיפלךןוםניוארמאת.םיסוו Iןז

ונכiויnבםל.~םנהאלצמרצאםיהישקםהימםי
ת U9כוזילשיףותויחגיתח;רבהןrוארל
זבהבעדרבת"mרפיתוחםי mהציררבסטחי

דירבת Mלהזריכ·בארילדרהפגרוסוני.nרם
פקרםי·..ובשםינהיחפבpרףלרהכJנIנ"'

ודנכדשבצ~"כהןנתגרבתהתערלתלס
דדגס Jiהמםכרדכלי tןן'tI.הלגזסם"בהםיא"
מעי..סהיהי : IIIד'"אה vtנחני..בחארזפחפי

·יפריד ~ ..םי Itיהנהיפיםבספםירתמדיייין

י-ב\יזכנםה"זהםrtיוזוקליפם mרכ.תינה
:לrבוררצרגייןו. SהקמוונרתIי'ויהיויכיוסיםה

 nם: ' Dל I·וגאםירבונוי I"לiזי~זוו, nב
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iנו

הנהבן, yחם mהיעייאבובsת",םויףעם

ס:ההבסהליפ.תהכזיןרשטיייבפפהארח
.'הציידוםפיnוnםי Mרת Xהנצכוררתנוהררי,

יוזחקארתהיז"חרנ.םסיוזריחבהונםםיr.ד

הלליהםרכבnשב"ברכ'ף . )מ"'(יע nIIרכתרהי
כינב'וןםלםאסיחהאמנותעןו mיאספייג"

''tכת'".זקד ייmהיחבתאנמןתזוהגפשד~
חעייני.תהחת

םנבי('שיןיזדלדהגשישיאזתבבלאולם
שלהתיברח '" nבנתפתחורIנrחסובתלפאבת

קהולי,תהאובנותסוביהשיארל;ת,הונו :II'ה
יסבית·הטי.לליי.תווהרירההמםרקיה ':הריינר

ההטרבההיייחתורת ..לזרגידונגפי"ח
באמניתנכאוה,ל.הה Xסצלהפשהסככלל

לורהח.ירותמתיאמםי'ביטירכל,דק,ל'lית
הבג;, '"!פלסלדתעהש,.לאלסלם mרם.ו L:ר

םש1זnבםoאלnכ'לי!יורתהתחשרהתאכאדרי
נאסריםרKגפרותוסלבלוםןת mתנרמזחותי.ח
כדידע,ז:דו,נוכהדולםוואלאפילוזהסמםר

m דווררקנורבדהR ו:'אהנויבייהגייום';tי 
אתלטעףרככ"'שרדקהיכבםיביםיייוהויהס

גיפםיסולאכמיחפמיבדמרתדםתמסרני
רגשותאתללפהיישסהפקיהיהא-לובסםי
התחזרהכמעם,יאוהממקצרעהאנפו ,"~ה
ננתהלאיףםו pונזrדויםאמניםיילהבייאה

כוליהנצח,לוםהדראתלנכחםילהם
מציממצתלתיי~סמגרתהאויסףו"והשתקפתו

עיןאשר ..וסלרמשחתכיnנאכתמפבוליסל"
בלעהוב'iק'יר.תזזייייאות.םמ~הםחבסר
הכביייאותסנוורבומד;ן.צחםה,חיתרתוmו

גבלולרדי Kשהאנצל.הר;iועםלולמלו
ת Jבש"זוררגרי Qלראהל'!ןכגיף.ומחירות

אתחקואחצםר"מדינההחלבהית·רתית
שלםיפכנשאיתשבבותלמוסלםבו;יביו.

אהפברתהייגשהזה"לעימתנחדו.ודכ.נ,ם'י
המקרר'תהיריד\תהוrחnתהבש'יכלהק'זנית
סל"רוmם"להבוו'יידחרוממוגלת"כנוחה

בלוןעיליא.תית" Mהותלהבותמנדזריייפ
מקםרוסירא:לםעסולהחרו " nבוז"ספתה
בייתו.כוניכד

ררונ.יnרל<נום. בTI"ללה""·לבויזה.ל

tןהmיI'ריננWם

המק~כיתבעבייתהלדחםלזZסקיאלית
 m.רובבגינביכפחי nההקיראהםנו'יםשכעתם,

ולםיסו~םהכ~סתבביתלפתילו"הונטררתיות
בוסמזiזומתאםיההדזמנותבלכהונשרםיר

נ:'להלוהטטיהיבקותביגיגי "צמייהשל
רא.ותונות.כמעפרותוהמיגיההמםיחתגלרו,
קו;יתאמגותשלrח J1"ןנכםדעהנגיגהאוכז,

הפקדשביתעבכתדרכמייסיסרדהייותה
פקירות~פיוםגקהסורככתביםיור IUhדלפי

להביצאדכיולחגובהלידוzכם'י. nהההלכה
רכנחבםי :שמנוןררביתבי .. :"ל mסמורחאח

הקרבו.אחמעבכיםישי,וש'ילוחהוליםיי
שמןונזררםא.םיע :אלעזרבשמאביו ,.

ו~םיר ..~ארל,אלי-שמתחיםי"הקהלר..לכ
ממצצםףייחצצררי",הלייר.סלאו- ;'""ס.פ

וכ,רתעניה(ירוסרלמי ....דכרהכהניסאל,-
ל !Tגעלףלאממוחוישלףחפסברי .)בה"
הונים.ו'ילכהםוהמזונריםהגגונביםלו,ת nרIכsק

בביתהגבינתיבלחיאלובםה"שהשתסמו
פש!והותלעtכווםםפריזהמלדברןב,קשד.

ייי'יtנוטהיים'ובבביםזפייםשליםוחתח
הר,(וסנזיביורתמפלK'יאכפוןבשי'ר"פpו

ג!זד)דר.שהש"ר
שכבחבילמםחותpובבילותרללזו תעl"l'7'ה

וכיי"ת,פםיבםקוילשמלכוגכרהקיסר
נבינ=:!כליהמזיכוותהתהליימ)ובזפמורי

משייייבמםתמשתשמי"מ " nסבהמרכובי.
 '.,ביתכנוכ:חרקיונודםבזס-גיםהקWךן
בוקמם~תאלומםירותסחייהרבוגוהאאםלו

משםיוורנוםכמולהיר.םרקסלאשוגםי,
 ", n '1לל.כתיזהשכםחגלודותשעושומיי.ם

 "סמתעייםיויייהנם.r.וםגהתרי.תפיקםדליר
כנראההבביבתי.בל,ירהשראתםכהתלהברת

nזבלגפוע;' ... :בםרסקםרםוםם,ריכרדrנבייאמ
 9ינכר'!ותיףנבל,לבםזזיםםהכmכיידרים

למלכםיאמבלתrי Kהכבאיגם .)י,.(שמRול
 Iבמנוליקחה"ערהת :זןר nוננמרהפב~,,טי

(ובםיב; Hד'דיגול"ותהיהמבגומכנבןהוהי
רקורפככת'יכוםוותפכילאאעררולא ;)ג,ב
iווםםיווולסונרוזיrג U'I'אםלי,םייקהיהסר

למל.ןדפנויומתיראשיקבתםי.ורווםmרור
הלבב",'םגרחי,עדדtלם."חוכתי,וחימפתקדי "
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הארהםבחייהחשרביטו1אםו:חרתוcתבםזותם

לוסמלבוcרהזהיברטגויצבים~ m ·רiם.ונחםי
מדו Kוייוcסןrrיר.עלירםהיך"יקיובוםםםהpר

א-:שירהגולבקיבותיהםוהשוי"השירם·לכ
והנסישרלא.עללחיק';חביסיnוםער

 ,)ה"ווב,(י"הדהקיבות"עלסרבבםי
ו Kלזהכטע.םרפך Mהסןשמעיוויגחחלריפ

בםי~וCןמרהארילכזהלךיי.םונשרווי.יאק1ן
:ש~םהעל Rלוה';,'ייםיעל"לא : Pרפrסוסוו
החכמות,הנשיםכלעלאלאאומר,בלבד

לובקרק'!ראןהבתיבבןד/אמר·הכ :.סבאםר
 .)א,. כ"Oל. ;,,-ל<;כ;ונת~
m ולזמילנגיבההאזתהפפןחחתהזיקה. ..בר
טחפןתדופ-ג""שהיאבפיעטבי,בביאצלוה
לתפקידיםביצלההעתיקיס,פבקרוןתינונ"כ

.Jההרגהש'וובםח'ותהבמשזיןברשלבםיל
מיכעחהזאתהערבהדבעיקר.דהתית

לשהבלהניתכקריאית flD'l ~ n(אבהימטה
בתקע..הללירן, :התהיםימסרוו
כתרףו mהללוכנור,בבבלו mהללשפרו,

הלליהיר~יגiבכפיניסהללהרי ,ןםבחרל
 "תרנחה",כלצלציהללרויי"עונ,במויל

 ....י;ץתהללהנשםה בל... :לההרטרים,םר

םוה j:זתחשרתלפייאנממ .)גק"'(;ןirילים
הכויאהכלשמתפתתהזאתהבלהבתדהתות

הפוסקםיהבןרא.לכבררת I'םחיסיקל·ipבנזiלה
נויף.עציבל;רבביביאשרןכלשדייעלז ..

ב,רכויפפויימקיס·הצאז.כוםי,.לסבן
סה") ,"ו:צ(תהליםיישייי"ףאיחר;iו;;
ייבי bדK.ווהמתחאתלמדיפדגיפיםוםררהיi:נ

כויורנה.הpוכרריתהשיראלית"בביבה"בכ
את·גםש;מעההוגהס·זד·התתלםי'~יי

p באךתהר"וממתהבריאהשירתשללרה
לפביךהאנוש",הציירשלכזרהחיהשח mהח .

או~ם",שימחיזה:בנדייי.כמסנו·זיא·הדבל
פיםלחיהלכ-סביבי'ףועפרלנ·ו yכר,םי·
;בניקןראכרשאד.לוןכ. !אית-M'ההשיוה
שמתףהריהרל'וחוסר""זסיר.לשריהאםו

הדיםפהטבעאתגםזךמוסיקאלי"".ובבקהלה
פצחי,·רבנרהורז.בל ',להויעו ..רהר: Kלכ

תכלרפלאר,·היםריםn Jשחזסהורא nJ!יןום
 Cהר'ירחכ,ףיובחוונהריתנה,ייוr'ניכ
החהותהבדענתשיאמהרהכזוודגהו'בנף.

'Wכת Rן.היין!,

" 
ה,ל'ניא.תהססריקא;ית

ה.הואת mרבגושהרוגהל"רגשיישארלם
הזולאבשיארלהסרמיקאלתיהאעביתשל

םגאם • nמכנ~ i\ mבשוסאזתלכבבטהא
f ימישיראלימרתמיבישלפגיםהיתהו,

בפתקיהדהתכטא 11שלשחביךחהעיקרקרם.

שלהורחבםייכחייהמילאה wהם.נIןק,הבפשי
זורכהטנביתשלהתםתחךתהבעייהר.Ciמה,

החרובןאחרמפויעיםודואיהיללארבתית
גדלרהאייהב.הגלותרצחתשעבדר nקישי

תנקםדהבישראלהמליוליתהשירהאמנית
וו :Eבtיינבליםהלוי,יהרהדוכיהסםירי.ת

אמנרהזסתםפההtגכיכרהםקןם",הכחף"·את

קרם.כיס'השיארליתהארמ.הבח'ני i1.יםרמק 1
נושאיהכטעם,חשיבתוהאחכתבההאראר

לשפיותaו Kאחרךהיןבה.שטיפליהרכ7נכידם,
 :דכוחרלמלרמסביררלויהןולכןטיהוה,·

ft. שהיאבארמה,שחוכההמסריקהחכפתבל
הנרcהןעלאיםחומעםדתהניגרנםיסןבבת

' ii. ,כזםm ככבירגביםמתעסקםיבני.ל".ם?"rו 
.מאםר(כוזריהבבכםיד"בעי!יי~חנבבד,

רם.DKתרהזההמ"רנזהאמו •ץם)-יב

רם.יםרתסכתאליהשהנ~ר~בוהה.כרiגה
אתואתככלגoביה.קםד ' Dבייבשואלקיי

הקחרלאלונבתהרונצןתה.בתביאעו.כהעיקר
ממיר.תסולמךתשארירת 'וn'כ,ומגנבםי

יגr.וךת-פפח'רnתביצלתהיא mבכ~ 1יע
tri.ji כעלי·מתותםיאבסיםצמרהלןרברת

למוסרתבההמשתמשםיידורה.מרסףתדרהג
ה-:ת·אתלהדגוrיכךםווiיםםרונ-ףורך,אררעת.

בכברת o}רם.םרוקי(כלופר,ך.,.ה~אבהאני·הזר:"
ינה Kבענםההאיאכשואד,םכבי·אלצ

השונוביררר~ק[הלהועםתה. mמלראגריהע
 • נ.. )'Mjבסורחבסו· .יזדבתה'lשרשמחשיבות

רונ,לר ).סם(סולnםירדובפ;כוtהךמארשירפ.
נnנלתלדU.זלהחברלסםוניושהימ:ער Iהכר

המלפ'IםיKהזrיגיהרלעכרשיאלהמרסיקה
זאתבבלבמנגואיבררקם,·ביוניאצלם
אדיחאתהוב"צג ,nברוrrיזרביחסלהע"
אבשיירבהת. mם7תדרי ר;,:א :גנחלו
 ,ו),"ם(שם 1"חסיביתכםצםאתמירדתם
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!iו rlTוינסלבי,דיהvו

 ' 11נו;יוהכחדשהוכל,דהבר.רנאהבC1ל
השיראל,תרגנ.ינהל II7חיצרניםייסוננםי

הםתירתהבעmירנם..יםי.נןמהיהת nmrc.ל

לדDת.nתןתאדחין 1Jףפ;ותסגוונרוrוקךי

פגפילאארהשיארלי.תהגבינהסלרזכ.כנ"ת
לג~ nה(שלפהסלאהנחפה,באיכרתההרכה
שלהקרפןוהלהםאורתפו.תיוחת"',ייערת
הפורקית~,לא.יתןהורפהגהגינהתחוזות
כחי.ד1iןםrנהיקםד,לבאתאכםורהרואה

נכחרשלאיארזו-יליציייווכגןפורפ
יג.םרנ~.wהנובירוקדריתר"ילית'נגויגיגם

פיתםירלהשי,רחנית-לNןתיתפייסקה
שכיחבםעהשלםאדםשלגשפהבכלנםחnצ
םרגויירתהברי;ןאלכאתהפפוסת'נוךאר,
חיר י'l'תיגiv,סיםבאתהיצייים'בכחיי
הנפית-נתגננהזןוצןדי.זםזנב,'גהירתיי
קך'tשרעללןנבתההולריהדריכלוס;'.נםיאכ
בגאילא,·כיג"ם ; M!הוביפבירשה.ם

למשל,שגצסללה.סכם ,.וJיאראלא'צורפת
םי'Iםחוסי'Iש ..פזמרניהפנסיתחרמןתכבל
זןסרnנ ..חזסביגו"'י, P~ונ 1'1ררחהת n'זiכם

סלרפדתלהעיבהיי"'יעאפוייימאכיאיידע'lIנ,שבתניוכיחרמיהםעיק"ב
נבלל,בוזירא;המלילותיווייה I'Iאובגיתכשנויתהרמחי.ם"אבבעיי...ידירננל,;,
לגלי'ףהבהעטבבייריכעיקרזו·שפסהנםהעורגכלחןראפלירל, rאלשרקקת·יiמרת
רהתית mהרור",ר,פמות ' K'1וזנבDRהסוםהרותבןבלשבעירכנדהיתגי·של,הצורב
תנ"'דחהוז Mסקןחאלאדרזילאר.ת I'I!הזוןם .הזאתרנsפיזוtתכפסקיהדגילIב'י.מלוכירמת

םחםזכמתק"ו,ליובויתפםיתקבעיותכיתרחטנכי,דלכסnזלכפורע-מקיםתפטי Rל
סיה~םלילרית nיסההרוסלככילה.אוןכ. mהלת·ילכרוזבהםכות'",ס mהללוםםו .o.דו

צניחתוכיצmםבלםררקבצרהרארליתי:ם: י~:~~~~ס:םי :ל: ~~~
שלהאמתתפסיתמבתרגןבלועיןיגל,יהיםםרהםקראסס"מיPוא.םלהתפלאאיןזה

הוציבםי·לסןnתרתםc t1ה.םסרג'למיההף,הקלסרותוסלהוםיםקההסיארליתהנותיקהךnד
ה'נוימלאלרהמחןוח:;אל·זrימרןר.רנוםל.··וח'יישלת ID'דהצ'אתליקיםזאתבבלהםסיקי
סהיהזא;תהשיוח·תמציתאתזוליישתנהיזבסימבזסאיע,םל '1I.הפדוםתיתרגנaיגה

 aל:תזבןכ. mW·הנפ'אתלריםפמ'רנnתתה·ארבליתסבנויJנ'םייח"תבנאי.נחוו:לש
םריייוונםמבדח"םי·'כמנםוסלובןולעששיןו Mבוrפגחםהיהiןא;ררפנmק,,הגפסויההך·
נצהדlבהתילRדסזיזשו·~ה·הזומ,נםם .לפיק;ךיםיrנר, :rr.nר Pהפיררריzן.סלהגנב;ית? ...;י~וזו

·~ RI! הנצח ..בםלות ...בדרוראצור·זה .~~ל ·.כj1 ץ.ןI'"תםרו.lתררסללפו·Z') .יזורה'יהתn:כרכ
'יחכקיבור-רא.ונת'נזם'םויה; ~.ה-גזחיבאתסכRי,עהתיק?םההתםיל~,~מריו. ~ .

 • ~~י:,,'''ההב,''', L .'ה'' וזה,'":הןב ',ןם,"""סב ~תי:!י.,','כבלם .nובזם";:סול r ~~ילתדיייעסהם~ !Q,י
יין'" W 7 ' 00; "' 7 "·הונרקנ~ג,ן~לכל~וזc '1יאדi~,nייייגת.,

 '"ו~, ~~,ן~:י:~ m נ~~ב:םי:~ת~:~~ .. ·' ' Pמורה~חלםי~ייק· Iכוכסנרםתםהי ים«;י.:

,כפרזכ.תלגרירועים .לנv:rליהובי,סדברי
 Cמרפוpהריאשרהותיקי,סשמלנחיםסןכ

 mהתנתשלכדווגןואםלבכו,בשבוחםהנ,
לפםJין.סיףהתעקיימשבובזרמיימהגגיגירת

הבש'וון,ומחתגירייגסגרלריאי"םבלאת
הנחי· mבריכקוםחאזוזרבישראל,הגניגתי

ננפהפ.לאיים nהנצושיריהממקרשוםילים
ירר" Pהובהי"ראליתהנגיגהשוהזההיזורג
גא,בובבר..עהפיללויתזזדתיתהשירתעם

נתזברתהםילפזמייואבמוםוסmבאפרו
רגrל·רק,Rירהאתהצמףוג) Hק(פקריל r:ל

פיביכבלרבהרא nל Mאתותתדנ.רבוח
רeל , m"הלל :סיס mהלידלבורי,גיבןוכל,

גכברר mהללעחד,כרק";ןלל,ן\,בקוחרן,
לטיוםערגרח",בריב , mה;לדרתי,.
שמשפםגו , 1'יהתהלל·ינrסמה"כל :המסכם
-כ,גיגןובכלי :הםאצםיJככלליזהללל
'חלסית.·רבוהע
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 31נחתונפה'תח

iוסובולבלוםיwקבראם,rוהוליזובנוזירה,יההו'יםוובןחירה,--והתפ'rוה ,ה';nםל·
דם.ףןתם " Dה'בל,כשסי.עתזתנזוחפיבמיחכהםגשעיור,ליאוופוניתnםרים

חווסילבלת" mשאוזחרואהנויו ..שלתיפל"ה ..ושי"הר Hהסמוחכע.לוונלוית
rזPיםובלנפחרראויכטימישיהחיסדוהנשפדם,וסןתבמקורותם Jכמגפדוים;,וסת

וניבשבליבו rשאיחדילןר,לחלל-חהרובהכללההתיפלה·המקחרת.:שיהאר;ית

שריבסיופיםאאילווהסמיעפה·וזמבילעניביבםיחפים'בקשתוסלזזווביבם'·למדב
סלמצאיותהנוצם ,ל,אל;ם i,liri ·חםיי , ..מכי-היהתיונה mיכ.ל.לייצרןןן'ןnנישר

 ל,"מצאיוםתכםושהיייי"!'הנפש im:iזזסת~האםדרחשיירמתייטךבצליליםהנונ;ת'עה
םעrtידיהזליונםי,נשפה nוהנפשות mכלואיחברתייס mהאישםיינ:רכיישקבות

·לוזפרל,פההמםתוריתהסריהגשבל·כבו,(כר' nםתילהזיירנה .. :-ל m .ארופ.לםנח
הפדי~,מפקורניבנות,וטיכ.לנסבג·ךכ,הסויזולהזהיני D"ר Ki1הקראת .)יwווכח
ימזרהפסורוראותוגםהעלוין·הואתמהטיבבמילהבחיואפשרהטקךייתיהשרלאיתרה
רורנ.האטוםלחםמהרוחניבונוירונוגהלורוגמהכRוכךחיים.העתיסיםדברהי·טב

 ':Iלהכחיירכל U.י·בפשו,סהככDתותטיממם:...לסלמהתנה?םיע"ברפקהלזברייאדכ

סיתונ.'כשםהזה,הפקירסלמצCIיותדאתלכןצודקתרתן,למלר·משמריס Iלרcןן'ים
a כאכן .·!,לIהכוכעלהופחני.קעשפני'התמזגותשלדספםר,איm זנםייחnהנם'הו

להריחילדחלאביהוםיו,כריחלששםייררה, mהביא'lהיופיגזל.שרימםיינזםי
יספררד1זbםגי-םאכמ.תהארשא.ראתדייראתצדק. mהאמתםב"כתדמתלנים

הםםסןםםהחירפ rרבכיגישאןיירכרזי,בכדראת mלראנפסיתהותעפלרתהסהרו
פפיוממחאברתמזהתכצואהכוםו, .;fןו'האקי-כלכסףריהגההארז.כלאתובלא'ר

 ,rnלהומחרכתאפתיתשייהסכלהעובהד,יזןאך H :לס-סולברפלה, ..רהגפלאיםםיוו
בריר'רתיתהתלרכ.ותשלגיצוצותטסוגהישפםבצקדי"ובגעיתלעIכ m"לוהיס
השריר"איתהאפ'rוו. pיייע'בלאאיעים :'קשי!! Kדףכאבייולבגיישריענוס,יבח

·הזאתלאפתוממכשתתררכהאחהמעבמתרחיחולגנמישפשםע~אריי nלי=רנ
התדתי mלאללירופהבסבבה,·ראכןרוזעלבובםר..ירר :התאוריםעIכrזיר , nדי?יס

י;הלנS 'l'לפ',הדו ' Dלהשארפתהובגרינ.ת pצד'ביפיךיפרחארץ,זרזיף:יכביב~ם ..•גז
שבבורהאלאכפרר,,,פאיזלמ n'והמרייןברטטתהיי H ,"m 'בל,דגו.יולםרור.בו
"רג,םימרמיםי·כציורםימסנתכתאיהזויופריילכבנןרירעשהםיר.;גיסא·וםו~
האלהיה,צםתארראתרייקאלרםו nופחםח _ברך'כררהי-דרכססוב~יינ:יצר

הפוחלם.דיי,וnם.ל.רת'.בל,כnרתבת:נצם~.
שיומנתהבתיכ"תייש j):tייייlו ."יסיבז
שהריהמפיסלכל Iסכובןייגפר"בהז

הRוכורnחיסאולכמפרית·םה'זועםי··ייtכויDז
ביתבתייוזימהגשיל:מסא:ר··מזניר,זר .
 ,, i"ןnנופאפתיר!כ'I,יהיי:·אןוצרתגנז;ז .

 ,.ד Kוnנל.שלםהכונזיהביתפי,הזטי"!
סבנויתהגחהזאתווהםזיגה.דהלנ.יסן ?Z:ו ....
:; n הבלת"ונהותה.··הנםיפיתלפי'תשייהם
יכ'ת .ליפםרף·םוףהייכ"'עיןזונDי'Iמ~: .

·רlול·בקריאותירהאפיתי.;ןזmירכ,.ל~ת
- rnו :,דם!'ם k'Iיגדן" ,חmrרר·רצןד Iומנ:םובדבת

rז'/m · 17m ללא ••-חיקקיח.. " ••• 

rיווילlחתשהיהושקניניונוכןמסהת
התינר'בלחיקלמסל,מוצאף,םענהחם"ג,
 כD'"וmr"רנ.םי"זליאגררתבפסוירהוו.rtייוי

'סכ'יינר.םי in"·דKההשארונםיהייפסנםיייםר
 ~יס;· r . m; מ,"·רם"'חל ,';הוי' ·ג..';בnם·

וככואס.באלןiכ' nנרבישל.המוינויית""פי?ר'
בם"'הרוir'ימiואיוכתםכמיחנת·?הערירשי
 i aת'יארורננחםיללהןrזפםרםי"כנכםי ..ני

;סל~הבעהפויידפ·מופאלםי'·ר,תץי
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הבמיבוני.שלזהבפסהלבאתםהו\ב\םהדר
ההדושלב.כדברפסק.אידזrנומלבד
הנ~שיראלכטפייח'רנ,םןלרושיי nהציר

K מיייאפוישלחםת =-חבפpעלריםנחנ• 
שימרהפת Nכל,ובןחו a.לרדווכ:".וואיז
;םומתלחףאבגמהשתנהזר,ייר J11סם
פים, u:הדםהזנוניםבחוני'ים-.כהתחלרםח;ןדא.

קייבדכלפכדיז n :זr': ·:f:כל·:לםאו'נ,דת.
לאהקפייי"ישראלית r; ·'יהי:זפםפרךת ..כ

רב'הפבגיבןתי cהאכהשור:.סלהפשקל
םיב mוסדמחא.י;אלעצובו..aבהארנוקרי

רגםס;ר,תהיבפשם.הסלרב "ית.ם:tIכ-~
השי- nךאווננונוולם.לדווותסהירתבקמיל'

-הזאתןס'Jראלבפסריתאתצורה;יח
שברתהבוה.יארפ Rהנהרעיבהידרח'ינiקי
רבוינר,.החםכה,ם.פירןתmוזnר jiIב.רית
םד"דיכונןאתלהנעיירכנ'יהצב.חרזDת.
מרעודן.חנונךו,יירתפארתמבלו'שיחן

אגב,הרוויחו.זהאתבפךיחזrוnזרנםי

·הטםריחשלהאנפיתייתצורות nקםדך~כל
בגללנצםיחלחייסזכי • n"xהיזסר '"ה~ה ..

וגצחי.נשגבלחברןלבושיםמסשמןתהיותן
שיהיההותבית.לועבםחיזורלמצארקשה
האמברזויהםססמאשייו"ו mנ n'לזושערל;
םפ·צרורתבפרמ: " Mהפםרסעס m"ככלל

הםבוס~סיאארחבדרורב.תשכות'רות;רח
שמיכחןכררתחנזכלאתוסנתרובהטו.ב

לו.לק~בזמזאפיי,הסןרמאחר.דב;ר
יnלןורי·יו DK' '11וסDל«מםיאאלדרנולרא

לרכ Cביחממשדירבאותו"חיריפם!זרנובלת
היר"אבלהגםירשאות.ארזהאובנרת"םוו

וכת-תית UרRנטצהררהנתירוורדאpרואםי
לרכסיתהביחיתיאנחוננרתופרמחהיח
רוזנה mובצבא,המשנקי.ם"של.האהדה

הצרהובקייית.זון'יראלסלרפתרביחםלםג"
לדרהונזרחלזוזבל.שבתב",,~:יות "1! .יות
בהן.בתלבשאוטרחי. Sהבהתברןגבלל"רות
;נושוהעתםיקיהתהלםיוכפרטזטויי ""~

עדומזברכתזבהבפשלכלזבצחי "ם,?ל
הע~השםיידילמבושיםאבזכזרהיי , Uיי'ים

יזיותמגבלל"פתמ,,, I'ם' pללה Kשלים "pת

יגםסוילב " m1יה

לעולם,"ארםבנינפשותת Kהפפינסתפי,ת
קצו-צלם~יא,-הל,ם.מהםניםלואעדרבל
היו"העברייסהפיוסםישלה'שיירותורת

לאוcרליר ,) 1תכיבםתזןמעפםuבתליאדו
בהפכן"יהובציחיהחתילרתבונטפלר
פייסרעטםשלשלידירםאםו"ריםדבוחת
ל~ 'JIהדהתיהתיכובנללאיתםזמנר.שעכר

"קוnבןת.יוהפת,ק"הבו,נתלבשאשי ~~י
זכוהאימה,בח"מילאהזאשרנוהר,ךרב

הידוםימרגורםיכיםר ""נצח,לחייהואף
כuםושפתרתיהםוצסzכדיים":ים 'JI"ומובתגים

הציורירתרmב.ערתיק.שות mהונל,צ tות Kי
הפיטרםישלם pלחפנתהייתרהריזובו.ת

וו.אבכסולהלהםהרוהונ"כרלליירםי" pה"
בסירתלסrםל.היתדתרהו-חג"ות.ל Pשוננמ

הא'להבסויפאוםתםע n,דס..םריי"rvיארל
הזםזמםנואשווטלה.הוגסנינםיימנתדםיי
אדווי"היימםיריס,במיבולירס, 'lIטבערהחזלף
שיוהס;דמרגיות P;חקרוירקענדיגעשיפ
יקיאוצרבהפגגוז"היהלאאילרעתיקה,

בו-מעלוםישירת"מ-חידרתיימרכ.נםישל

יייייית .נטש"לכל"שיורמיי,ם Pנורךנול'
לפנויפםתואהיים.ינינD'יזמן,במשוקהק"

היבהלנפיחיכוםרבזמזאפסרפחותלא
כיחטלהבייאפשר".,תך·דרב'שהנ.·"Rפרת"
מרוקירחנתושלהסIכריתDי'Iהנכיסםלשאר
םnיכזםנפדחםתערילם.."הכשרםיא,םיוב

"ופגeלייכבלל.נורתםדמת pmןך.לסתבבם
 מ1fם"'הת Mלדזןנםיו"'lז"טפיווישל",,רצהי
מ,םבנול,אנלהנחסבתרג.יול,לאבי

הווגכ ןבn :"'RIגוiונ"bב-בהק 1ח'לד nםופ"מאנותי'
עללוההי.גם •פקו.., ' nt'וrי,םסרוי"לסננוו

m ילהחב"כתפרוסבתרתm רבםפיבותהרדורת
?דוררתתסאר K'1'tלענ:נiיהלואמוניתחופךת.

הכרתןאוחךעדרלכיחבניתית nמםרוכצהרר
n והנש.בגעמלרהK להב.בתלבשש:יR ידנ'R

רוורנלהםר,הנצחי."תכרוrwזיכרnואת
הפנלארופס,יאורחסל "nנiם mככ"הנדיל

 xםם'יירררנורפתרייהקכצנ"'ם'י"שבעתעל
התמיהפלבוירתביחםו:בה mחיבברגשגמ

Kוקילובלככ,ענוג""ןתהרמלהVם"לןבv:i לK 

חרשים"""םים'י'יר~זיםיאצייות .._~רג.ונבשבגי
 .,-י.. .. ...... ,,~בdIנוריננוגז t uג"המחכר ) 1
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םהב. 17הרתותהיו.תהחפמיתבללע

m החשיבותכמיבז,זייה,לאםוף"~םןףלם
חש'י"השיריתהנוגאןתבכס'סל nף Pי 9ה

לארכירת.רוציתהיזוכשבלהשארוחל,.ת
D' .דברשללאמיתיהיאערהבעיקרים

לעי""ןבת,תדיגהמלשובסדגודןלהבוכותה
בלתןאבמרת~·אנישי iתכדשל"'הפרתר'Iצב
הקידש mרחסרחהאמנרתוגמרי."רבםס

הזהרםיתשלבפחלהילכדכפןהובאיו'«לגוה
אסתיהבחנהתאייתנית.והתמלגותלa:יל,ת

שלהנשגבהיטדו"עלםאםילה-ערם;יאת nים

חגאשריתהרכ.ו"אחלכלואופיעילה'ההיחה,
לרם-יה 17בהנספרתהקלפיהשלהצותנםוח
הקליפהאתלזהרחגסמווזיאאח,ןtנדצ
בייחי.השלפםי tהאריצרי"עםזהר

בונדת Kשהףתנר,בארשיתבכר;:וייגס

נו'ס:Iצבזוח.nיורפדוותרברת"עיךהיחהוא
הוחריבובולשראנובצiחתדיננ.לאrםם'זו

m זוברv,שהסנוימםהקבלההאנשוםיי.. 
גונמרתיהסאח pלהכ'ל"שיירחםנעמהדאי"ו

"חםרנםיעלכרובדתרולחםבביפרי,ביננייי-ח
ןאבם,םזה.כשלהמםהלת!!ולים mהנ
םעיסםי,צכרםילJנOקהKבהובובות ""עלג
צומריאםכלל. ,בn:כהבריהכטבנהאיז

ובמקשטיס"תרעלתtנ"'י,אובסותטכניקה

יצילספקיאבםםההיועכKיתיםר WPנ
ירחאלואםכםדא.הגטתפויילס'גלימ

התרבותגpיניעםוננעםבאזה.וכ"ראשת"
יבםיושלרס.םהכברשתשמקםררלאכה,
.םיעריגםטרםיבסרנים,"נפשyותבוטיתר
פזnובתםי'rJננויכרחרםשלבםלוכףוס

nn:r xוובnU i3 

ןכאו,יובמנברםי.וצnaזלדםפף'יםם,ננטים
ימעלוםRמיהזנוננזתסלישוםה V1עיקר
החרברתקנניניההחקבסקהרחאקהיה

בניונםוירבוברמר,בדתהרםבגזיפשהינים

יפדרבקיהלבעינרגכשעשיעוודמינר"חבוה
לmוךס.נתלהזהבסיבהייצר.הדנבייו
ההרכרת nומחסשלהערהאוהטינה
נינחריםמ'רותםאתעצהונעלייקיבהלה,'לו.

י1חדים.מארגם

הרתברתת mש'םאיפואובובועמתה

קםחבזנבודרענתפצלןאשראהנוישת,

בביהיםהנאבקםיפרגרים,כייינים?סני
הולאילותתחיחתבד'\םתובובתירה,בקניןנות

לחייבהבילטחרתםמאתסמב"נ.יס הי.;;-
דנ.ףןמםדא.םניתםרגיתתכתעלללילשהרא

הרסב.הרבnםלסתמזהה Kכrוnלהשפעתם.
rבנפוסרשארהעתקידKמנבקסדאתי

 ~ mשיראלןתרתשל,"יוכתרההשמנויח
ש'ירירם-גיוניהםלכללועהמיתאליולת

 :JlהםKנובוזםתגם m יn rrבוזכילכנרכ'י

היוצר. lםדיי mהלבתריבתשלשיירכםכע
יונבנזבדוכאסרישראל,םעחייכנבלר

כלנוםהצרי-פההחידרררתת mכרשריז
מלאבת·גסםJנילא hנשוברשלה, mהובסקנ

הנחיהתדגםםדיגו;,זיםרהכמלהונחסבת
רם·רסהכתרדבתסליעילבמשירלרוגת
כיסהאנשוי.תmר mהבמשתאררמםת

בםבתכוזה"לרענסולעיל.זהשהיכהר
ההשםע;ךשלבסותההסינםיהאסטחסוגי

 ים.''''חבכל1כוהדnסההעתיקחהאלילית
 m .לl7יהצותאדתד.םםיררזל,להנתפםואוש
בחםרותנםי mמ"ויהזאתהסהכבתותשל

כרצNתמה.הב~ההזסהםmו"
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החדישיהונד:עהרחרה
(טרף)

כםהסןננקדזתארלפנניו.הזדרובהםיגונר
כמשחכהעלהרינותערייוהבריאה,של
n ,"והפינפוהביחיר"'ווחל"ייKסארהיאה

ונמ'שי~בויןרללבניםגרמדברשובוםםן

גכגיבסןוםסם'יו.בוזכריסדרןוומק.םרקםר

ה'אדאי.בזמו.שאחרהה. Rהצותירכר.דבר

ייו.יבלי'להשדקמילאייתוםגהמואשר
 .."לא

;הסיברמפפיקזה K'1שקמייםראיני
 הK'I 'וrל.א'וב'תיתסיבהעל~'ידיה I'1tתפ

הC'יIנכוז(פתיחתכמיתי.תגםלהייתצרניה
-a אהתסו'הזסםהב'יכךחאיכךתי,תיהנ
,ורם,לחלזהדרבשתי.ת)טיהב-

Kדלד.םהטבע,נולדםל Jספחןתלאהבריהא
הבוראהבעלוםררכם.יןרמהםירדה'קןרר

אליק.רהKוהעולםרברא·הדצק.יקןרוהאר
היאהצדקסובסחןה t"Jםסכלל~בי ..ה;חצ
l-'X רpהצרדיפחאח~ותרתP .אהלוקית

פשספ). .יין,-(צרק

הraיאזיכלםרד,.חפםי, n ,.,םאייותןrזם
לכוםר,ו.ר,קזזל'"'עיבךי n-'; Kרpהפםtזוה

תת"י '-r:הבקסלמנביחתי,אחתיהאא:לו
אםירתדבםףחליכהשכרוונההאישוכה

ק"מתאיבהורחפםיסומפםביןהרכ.חה
הבנתנןלךררזקרקייתמיהאכוp .rהלפבי

גיי"הקנה-החרמםי nדיונבםגכש'ןארנ,
קוב"חיינדאליןצ:יק.ש;ל!!,קייגותכהתאם

" D" י""סביאכפרן';jיששגיאדבrברבבגםדו

וuנת'שרבהגםי1וקובבלD'יזהרת'יםב.ית
ריר.ל.אRדרnnרה.םםי·ח 'T'כםאדחהקבייה,

בת-הבpועשקןורלרובוצוכיים:ז'ינדאז

הרםבpוי-sתפינתדאר .•בארדצקדויחלף
,הבחזילדנאמפשותאינה'האישיתסיבית

פה·.סnmנ··גגוןדכנ.לאושמפםבוחיסם
-'חהומרס, Dוסונ.קרריאם.אני ..שר Pגמוו

14 

בןן:זנ.'םוו.רו

יו,שםיל

רבוריאהעולם.ד

ו1ננ-שראיגר.בפיהמבע,סב:וIולםבזור

הקשרםיאתלקבועאוהאיהיהדיחטוה
אושחזינך,תפועותכיןהסיבתיםיהחודמםח

הולפהיהיסחיתההסבתרותוזתלצםאר
הביראהבעלוםהףזו.אחריזראנתהנ
הקשר;גIכרי,שו;זגהיאקחירנתןנתלית
מזגיבגי,אינרשיבהאיוונויםביןהחומרי

ופרתחש.תמ"1םובתחומנוהמדועהאוןהל,

כדיז ..שלדהערךאדדרתלשאלתזתההסובת
שלכסעיםחםחוזוזםיאייגידיםאיןשכ.ן

m נויםשאינםעורםירקםי,"n ארבו,ת
,משנמנןתJוןרלוסיאוברוגrלכ.אלאנוור,

לרא- 7Iחשקםייםועניםאגועודןיילשפו.
ומ-שסיכהאלאיםםי.בבטיכהשלבrיכור
מכ-חרזה arשבזהתופנורתנורוא.יגםוסבב

ממחרשתהטיכהאםביבלכ,ךרתוכוית"יגה
כירתכניתל l[בשלהמתטרבכוצוניעהת
במצקJווכרחלרא,ייKוההזדכומואש.רה

כnליתרxהתהתבביJוכעלמטיתשכן
האי •ר mRמייחי jDכוחבאשהתגשמותה

בבזורלה,הןןקפיםאהייעריסיסבח-iהא
ההיהאיינnוססלהזמגי'הדסריןכ'םור Pש

יה-הבייאה'ב,םלרהייאמר,חשרבגרםר
משגיתחשיברת·נ,ל'דארווחמןגירםציק

בלבר.

בחנשיתכהפגה.חדבראחגדגיםהבה

בכגתייהשטק אi:nבמסתכליםאנידוסכ.

גזלנורףלכגה.עללכנהשםהאדכית.
גונסאםרןנגו.הביתבטףו IVערטר'ייף
הטב!י Pחישלהפכטיית Pובנזה'כמצנועל
נג'הב.תיהI'Iסיח.התיצהאהרילא,רחר
שארסיפקילויתיסרבתו Elטטנוריריפוה

;רננית.תופתנואל'לנטיף ,,,,בייר''במרקה
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I'ו,םnובינהיןקהביר"סולמדוחיוכלאב~ונ
ית m mינמאדחונדpםיבראתןירר,רוביונת

חבלבבירארקלהזהדרתיברליתסחןכIו'
 tlשרמtשסובתפלל,םאנחגךאםיכוי,דרירע

תפילהא:ותה ',,~ל Jיר,יליחפםי,ה"ןפ
במקי!:לרחמםישנזכהמקיוםאנדענהפ

כת'חחריםאברכההתפילהעל-,ד"םשםס.
רארייםשנהיהמקייםארבלכגזככלשיבה
צפיויםjןייגר Wונדגילהיךתרחסד;מ"ת

 ..הזארהאמסרותס;בגך,ילאמאגר nאיורלה
שהםכילהררעיגרידה ..התסזכרחםדהןח

פירישהאיזארלם , cהרחמ'כע~הזאיבתרי
 .," nובכייכ.תידללאשיפסדר.חםםי l'VCוו

הכ~רםל J7במnררהבינוהתפעזררתאי
צדרואיןהסכטסכ,םלר " Jב .ךsm pריאה
יעסןם,ערברמכחיג:וםמייםמאיר:עירק L:לר

 mמרדוIעלבז-'יריכגנימאוחזיםיזnאלא
אלהדצקכדעלםהירלא.דתולך,סקרפר
אם'?יבלתי-צרדקשיהאאובורעא'ינn 17יחכז
רבונויהאתפדגיפםיזילכnיוגגיכחלקי,קר

חכירךא:חשהרגאםדשלבמקרהיי)(דכםת
ףחארםבאילובראהחזרכלםי t.כ"גגר

 J,לר,.התכןורשלאסיוכהיכדימתlו DlJמ

היתכן ) ICשאלית:שת"כמיבךמתרנורדתיואך
 !'ייהרגובפשעחףשאדםהציקחוקכונגסרת

כלללהערכיתותשאיןשםדM:היתכןכ)
מבאותהגמרא !'שכזהה I'Ji כ:iיצננויעקיר,

II אףr האנשו::ישניגראיםאםדשלעיןל-םי
אוף-סל-פילגילום,ראיייםאיבפאבליו
ההורגוובחהההחגשלמיחיםדאשליעי
הקדצקךןזליפהרילגם",.מקירםיג.,ים

 .ררא.ייועיםלהתרחוסצייךהזזי.ר'נ Iהאzב
םנו:iר'וניג.רונאאגב.ביייבתילושגדרמ
הצרקPןןןנסמרתבתןר :הגיתי·ק«'ןוו

שלוס-יררת·אישתםישלשהחלבותן;י IIIא
םחשובתאלאקפריתאינגהסיבתיותא?ית

אnרבשבת,הגמראלכךרביםהרובתכרננת.
tוגל' .. :הכולפ"ילרפבי ..לםסרקנקשרוברת
אתמבינוה , Hכווזאכי "'" Jזכרת , .. rגל

היהשהגגלשעונ;רקרבןשםבל",דםהנורזו
ס'ל-,ד~דאזווייהאםו·מואש.לכךמידער
יש(ארר. J;בבוייRרםגיעי~··הדרב··ס.הר

i1 35מה""ייתפורותח 

האתונהאתווחיםשאגךשהעובהדלהנזוי
סג'עד .,"מאשלרל.אינתושתוייואמור
קיהסלויאוםרעלש'ופטםיIבגי Jנושיס

..פגל-אימיתהגרמאאם !חל"הזזיבר.
איםןח.ובכמה,ףנן"אכזי '" Jזרכתגילן
-..חייכ"בהזגחהשחםאהבית.;געלאת
- Rההצדקמכיבןחייכ" Hםירשריאיןהרי

י'רנויסאבחנישובםיבידיעגשםיבכלגושי.
הוב·איןאליקיצדקשללירבה Jהשבובנזוכח

»' iD מו·לס'גירוגים~םK וOייii אלאחלצובי
'!םצאיםאגחגידב~עו.בהךלמסיבותבהתאם

אצלגכיןגטנייעי,"שלגדלוכמםרפזאח
 ' Dלאח,י.םורביסרייונ.שה,אהיו,בגי

 •תזל'י) ,..,~לעמקךיס Drוםיריוןי

מר' ;Pהצ nPריהסבע yרnביוהבקהלה
אויהסבעחקרי wאווכגייותר,ררעלnבחקיה

נורבונהםלאאהמנע.ןונואחממסםיקי
שבתצ~חיIונוך"ללבן;שבכיחיאנר uשכל

a טיסת-דם.איזזןח,גספרתיבתירירת"

ונס- ,,-לעידאגנטון.שלכסיכויודסםרי

חומתיו,טכחיגהוממרבבסיכהשלזי nגר
איירהרםגםחאחרתספגיתאצלנימינכה

שיסתי.כאיפןלזהזהאדםחאתמריפה,יפ
שבוב-םברהצpו.פעתכרהיאזרונםנות

ליתהבלהאתיםא"ייבלחגךהיפסקיהסרכת
אתפיסלתאינהשחוחאיזחובאור,מיר

התץךהבגיובעיייתאאל , Uיעבנ'הםערכת
--י mבאמאיבמרקםדלהתא,מיvזבצלי"

שהרא"ייזהאםירפלהKחםיכייילתנר Kכר
מלםלהביהכייאנההקדצםכרנזתלתןר

אתלאבדלגוסתעלורורבאלאבעיגיני,
יירת.אמרחיב:זמןהזההמאזחו

 ס-ב..שגקראהפאלגמיבויםאבויכאן
דחשנםי"למוובםייפכיא:כגן,ךן nכםחךו.

ל,זרר r:סור'ה nרב.סוהרזזגתיסברע.ת
האiםכחיו·תזרחי,אריישאניםפבי

אורםיאניסכא'!"פליי aידבקוצת n n'אl'.רי
לעלוםיא"iמלאהםסייקהאיש ..דKחר

W רז1:ב.J .בי'םארכנרבה.האיהרתםוהסרנוה

אחלמצארלבםות.עלבירלהבינהצינני
·המתימקיטהחוקרי·ההגיןו·כוברעכתפונוקת·

·לעשית·נוויגךהדרבאיתיסלנר,הרםיטקיה
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עדתנרלגות:נכלםי 7Jשאיגםאםיינויתו,כבי
אתהעטיקהזיכנותיהדצק.ראךתיית Pובנ

הראשןוםר Kבברהיבארו.'1ניםהאםד

זס~"במזמ,ראמראכוסרזןכסיאלהגסרר

רג~'«'שגכמירשעםי "ן:"ו:כ .. :שהבחליים
·;.ארץאירפאיובכאוסו .~ך i!גוירלהסמרם

 ' jilהר ....מבםהשפםיהפני Jרסד Iכנתגה

רחזל"'עצונה,שאלהבאיהתמזוזעערערמ
ובולםעלההראוסאיובבחראבננאאמררים
היה..לאשהוחהאופרת "i;וא!בהזןמ.
י 3דIב.אלהלשם nrnארםנבוא'"תא
שיראוכתילדיתדרוידירכלכIlמט.,םי

אייב.שלרכיו,

הש-תשיפת ' Dלהצקד rבזיהתנגשות
הממ-בייחם Uחזיךולפיטחהאהבסוי.בל

לעניבכנטתנההבקהדרהאימאייך.ם"ים,
זס~איזהאםד.שלהחפשירציגןננן

ובוחירטמחקרשלהוביחלטלקריםהןכחה
נריחקלאאם ,""םארונטך",דצקחקראי

לע;ב'ביסתבישכלהמגיחכדאיגנטון.לכת
שדבצר,מושגםיפריהיאפיסיקיייתדית

'ייאבלוחבינשארחהףתתילה,כונחשכחבן
חומ-מחבינההןהטלם:מ"דרךתא.תווהכיח

בינחיםiח~כהערמיידסת,םניnנההרז n"י

שי.ת Pהחכחירחנןפ'יכי~ההיא

דב,רג~רbו. ,:.;..

 !;בi'החוקלאךרהיכריםאתלוחתריאוםר
rK בכשסייפרשרהm למתחהאיםin ;ן

יהרכלתלישישא:לאאםריסונר.באןםרקדצ:
מעניןאלרת.לרפא:םוהלערירכבןלהבחןי
כי~ת;המשוכ('האתיאיםטשאעילןלראית

הצקד.ממקורצפופןשלניצורעורלויש
יהלעגיןייחרניכנסאםלכתגרחיקאר

בןא.

החמסית,הכחירהאידיתאחתמלהידוע
העי'זיהאירא.וביחיחרב.חירהשאייגי.םני

לב"~הסבבוקרחביויב.רירהלמנידונח
העייייהמעב;<לוסךהכרתביוהצדק.חיק
האחרימתנכון.הםחושבהציקסלםתובין
"ק Iםריייסןיהתחייביתשרסמטליאיגנו

אחר'החרמויים.אובןיייואחרי ,ל,שיאוםר
אחר'למחשמירסרישחשניעבדר rסננזי
וסח"לכר.בהםאחלופעילייצ,דקהמרב

לירראוחורונ.סךחדאוגילעאלההשפעות
הסו.ביצרראהגחיצרנקארךתזר.איזר

ת \Iינווסוחהנטיההאיהמינשיצרכנודר
הייהמיחל.םהטובלמעז·המיחלסהסיב
אתלשעךתרנrםוJ'א'שיביייגtהבורציר
דמוקיקת .חקירהיכ Iוורתיתלrםזהר,

אידי-איזקםיי.א.ינוכזה"רברלביחבריח
 "ש'ער.עשךתופןזהערושגוייתאילום

למאוייהמתאיםזnוב-הלעשיתגטיה · pר

הא':רמ.שנוהאםwנכ~םבל,ורתצוהאדםלמ"שברתודאוםרבלבשסה,שיאנמם
אלא • R'lאפ"אינר."רiויצררע.איברסעלוםוארתלנרוקחההנבבו W וV\סרב

דבד n.רא.יש'היאלסו·בתוהואםפניית ° Dכלפעשיי. mא iiאחך",חרע'ןוהדצק.
ראח..ואהבת :חז"למאםרמבהריזה ";וIאםנוב IPמנחיnברחר,נדרשתשהא'י
כויצרהסבוביצרניר".כשבי-אלקיך ..כללקעררןלגבימטייפתתחשוהםואל
נםיראתלה.םע,.,כדו,סולפירשרו·הרע".כאםדוסםובנוים P:וב Pשלפכיטו.ברעשל

 nל1ושויתי,שהםלעבורתדאושייותתיונהםכעיי.ת:זוחפשתיPדnא:תלגסחחכוח
ר" cליאליתיםסה.כזלורתבל,הטב,את·אתלאריתהכר"·בי··שnי'אההכר"מןכד·

הלםןו mוב.לרנששי,יחסווכרו,צפי.כתונזכםי , r1IווJזםינמסרגי;אןרדהברם"
ססר..,למתזסיאחיתרתיבר 'Tפנםכ;אחתלאח"יהיחיוהרדסזריישכזכריי,וונסתרר

 .ן~'לעשיתכעופנרנחליסרקאפגילר,תיגוזרוחכררא.דםשלהמוטריתריות
יםדKוסול·הסבעיתשיבלוותםביירכו.

את.יתחשיאודםמיישרהאיו·קרחםילםבח
הנובחית,הפתתחותןלשלכעדמדיהערפ
סלורבלנםnםתצפויתיי ,.,-ל,בזזילאא

שו .הכסינותילוכתי ~ברמחסו,לונטחם

טיכ.תיזיז ~

המיטר.וחזקיהמבעעולםא.

 17הרפשלדםתך 17·אתלבררלעיינעתה
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בועםי,וסלקימוםכגךוחייהjזיוי r~יבנ.
יכו.'בהאיר n.דזkוי

שלמעובחבלקםייאינו·הפת·~גכי
הראיבושכלכיוויוע.סובכנןר ~ז.
אינהלו.שקםדמדוברוcסימיזכחאזותה
סיברהברהייחסא':יתלהנmייר'תכיה

יכלראיברבהכר"סבאדברכ':י.גח :111
·יאבההטעונאמורח"ער.לראפיבלאלתויה
כל :בריאהקימיתאריבהאחייךת.חpתם
שהיהגריראבפציאותויובביחהנסת·דבר
':יכיראה.איפאו,מקום.אדןי •פלבייזונ

 ' iאי'~עקכית nכלנדורמדרםי,אםוnליlנו

ואסונה,טיבהלסכקייnםהשיא,
היאזיארשינהשמהביהבובנעפןוהי

חכרפייוסההסםשמיצואת-בידוהדליק.ם
כלבד.טיטיקליקר·כייילד.רם'י'רםת·הז

 _לפכרשממעיתלו-שאןי·לסוכהוכםני·פרנת
המעראיוןכ,עליתרהפיטיקלי.'תפקרדר

חלק ,ל,.iןלמםרו.ךרדלהיילתלמ'
 • tראהבכיש"יחויכתר,rואובלבס':ן'הופםר

הווב"'כימרעיתכךירקי C'להאפ",ר"וזי
תוניזכtכומםחכות"וכהערו.טיבוו~סגיט
תטעב."ללr.וןריהחקרוכוב'!

קיו'כהנחתהכל,הל:דאררההארתה ,~ "
אל,אטכותכהאסמשפס,מעיכת.סלהמ

היו\יסןמ-רההיאגיבnוההגינותםש'lג

"יזכלפיכיאףואזדס,אנחזלכו~קמייב.
דzוםnי,צרוןשישבעובהדזאת,במ"Iז"חאי

לקתיהו,ביתנתשאיבה·פיוז!ד,riוררוtתה
הרותרזימקtתסnבאירהיסהבתיות·קוחכ

סתאתייותו.רםדא.סלהחספיתלביחרה
"ןןבריחאאהםדבלבקדצחקרשישאדוההה
לא'\Iכנהוחיוביתכלולתייתרהרכ:דהלכחה

 ל,:!הרייעהחרםומאשרהםסובמואיות
סזkוהנר,יסבה

פזם,ןמלכדאחרםי.כזירםסיםנאר.

 '"t'זןעוו,םלרנוחתדהעתאחהמטםי kדם~"

ביר'יא.מונתעלרמקסםיוטפהר"ילכתןב .
 •םורררנוההסכעות mכודיילע.שכבאר"םל

תם~חויהחי,כעולם·מתבונניםאברכשאר
ההד1כחוקלז1"בןסקסהשלא,ת'ו,חזו

כתנוכותמצטדייהחיבוםלוקובהירת.תירה
בםק- . O~מררסהםב«נמייתיב,ת. mפלו

 ,".החיה:vזםההררח
.:rו 

התבגרותגמלההייתולכלאחיי,םרםי
nכ"וי "'למסל.-לסוה",רmסםבC'1 

ארהרכםיבוקמםיו-פשהי;שברוכרי
השמרתרברחותאתאפילרכדחבונשוא
בוריכםברחבי,נשר~החיהטבע""רי·רהא.

אפעציאתברית,בילהיטבריאלשעדיןי
ה"למיני"חוקשלהמימתוייווaח.רבייתי

מתחמקערוייכראשיתכס'שהיבעכ"מ

הבר~הצםתראהזעוסכלנתיח.הסבהרמכ':י
 "Jאליביתמנתנווזרעואתבקרבושא

זוהיהיי-הראפיגואתויקהיאמינר

העייי.חטכערחקהנחתאחהניגרתה Jתופ

שפםונואספימקהרשבייילימרמארקל
כזהזה יlI7 trנק nם :N.S.D ~ C.H,א:סרםי

תאשל"הכתינות!נומסוהר י~,.למנחנול
זילאהיתהתו !'אזקרוההפאךיח.

אלאכרמיתרילרברתלפרותלוזשייוכבר
תאםישללציירתםרבוטיסאחלהיי" ..,ל,

כפיה"למינף.תרקאכןאחרים.ממוגימ
וטער"רלככעחבלכבטעבבואהשהאו
אחדוניו"תמורתאוינויוסםקריtנ'י,שריר
בתונובגםישאנוווהציוריםלככחאי.ו,ןווכ.
קשהבשעיתהעביהירתר,תרפםםיnכםה

סבכ"קסנפ''יNברםדאוחמכלכלם'lירחי.
-קריםואתבםי nמ mהםדאגביףיאו

חגו"מנורכתשג'מ !'בהתהווםתםהקמםייר
שלחףשלעםהיהםר,כליועמוכתצבםי
מילירני'םזצוהמחזמויתבמרפעולה
כן-ששהמוובוהניtואיתההנוירםימנגנ.םי

 ',ת,,,מpבנבארלהלאבל·בלםר- ....ה

םא..,רתיירחובסבתרלאהחופ'רתלגבי
ימ.קהר.יורסעלאותןלהסביינצרה

בר'ישםנהםפרוהחום'Iלגביפאריו,ו
ארםת.הלסיבראפשרובבקשדי"רקריס
מניחםיאננחראםאהבtכפררהי,קרnןונב

ןרובוק· tmשniזל\ם
גתרומריני nזזשהוחוכהיויחההתסובה

 'מOזןמביתןשאםהיאהא;השהאוות·על

נע~מטבתרית·שיאבןתפוערתגםהיופקי,

הוברת"המערשלסותיברןו .אלפשריי.תשר"
י:סםחחייMז"דםפי.·זןמייסםעהרום·ובי
ארבמקהו.התההררדבישכלחת I'Hה
י,ם,קםימםו""גליםעלסיב wpה.ן;זדוכםב
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חישו: '..,רעאל,י Jונגישהעדונהארץשל
הזמושמדיתוכוראיהסולם.התשפםית

כללהתהייתתטפיקלאהזאתהi:כיקrכיונלית
לערב"להכינטהמקםרכאזאיןאיהפרתרנות.

זו.קרוה

 :הבאההמסקנהאלסגיעםיאנחגווכבו.
אתלכינז.גיטא,מדחהונ,«.שלביכלדתו
לערכזילrיהקקפב;'בעקביותרנוהלם

מיצגזהשרברכפישחם,אזיהלםםי nוס
ןקם" Rלנסחבןכחרכזהי'סחית.בחקרי
ובונקרהזוזינהידיקבונידתבלל,אופיבעלי

"מןחהםניוrוםלnמ,יא mלעואילקמהר
גיטאמדיאיאילםהקבנטםר.שלהנכפהpי

גור'כשקםייאלאלהטיב,יבך;הגnמ'אין
 Iככ'בעיגינוהבוחהדרבכלבכלל,םא:ל.ם"

r הטכדגכןםםירם,תתלכיתלJ" .השמ'החי
 ·יב'יהמדנואדיכו.גוליחרנוריי,·האג.,'
ניייהסוונר,לשרונגיב'סתאיתגילד:tררי
התלכיתממוחגכל,לlויןפעליםשחאר

iי Kלוכטףרהמםרר"רתרת .כל.םי"שחאר
דברמציאידברלורובהנודםמעניןכללזה

 mהתהישפירןשההעלוםלכריאתכימס
המ-כאיננוהערוכנוה'זנם.סלכלתיםוחירת

 . nלם mהמהאמתאלגביעשבעזרח,ישי
הטבע.וק~ mהמוטרעולםב

תמבעחקרישלבמםעדםלדוןבבאעתה
שעחהכיןרהרפסר,כ,לים-לניהנארםי

שלהמכמ nנiבקדררבדבייממבתרגגםיאנר
לשלרא URאסרםיהייהמרסר,,לום

הםמתייסבעחקדלניישמררעו" mפ ..
ת.שוכרתוסת"זהדצקחקרשלקיופואת

בדני,

זסיא.tרמבתעלבסעכחקוצוןריש • 1
 , '1Iהסכ Pחואלמאלםלעוסיר,ארחיאאזrי

צררנואתייכיעזסאהםראפסתחתהאלא
םדאה.אןיהסבע'קוחבליכממרי.הםnשי

.למל. "ב, "" Dלהר ...להר"לר .ל""ל
גתינמהיוסובוובת- ,.שפעלרותםדאהחי ,.

 ·אבשלהצית'ייכלהייטמרימר.תלחתארת
לכלנוירפיילאלאושישכנר .ביתאת

 ·לכר.אח;יות
שניאתליאןתירכלנתךמ-ידיג.

ו.וכרנרםי.ררר

ברעבואתיכרונםיnאברתפוהע ל,"הצMtד
הנרתרRעיבררחלברכח :דאםבבניאנר

 . fהסבשללT'א-יעברי pm ,"-לעכסוחנרת
צרקשלאלקרוחיקשקייםקיבעיםאבי

בייכןראותנרדהרכיוףלכחמיבוסומרי.
סיהםףרות.לעיבחתבכי",םתלמשל,זה,

הקורסיחשלשוקיעתה n«ליחלגבrrים
ביסורIכזי Kקשיקרשיה'iוחההימוית

ירוולכרההיירומ.אלהרמויתהקיסיות
החנרמאונוררתגכןרררבתאחוותודגאמות

יש'לארזהיהםידושיבתאדנ,בימינוכר.,
הrבדםףןשנירע ל,"טפסריתיגן.מההי.ילא

מkשרוeו"ומרביהסבילהסכירישוeפש,
הקוראת nליבואיתופ,הכוeלוeל"להתיחס
קרחכיאבחונרוםיארככןהארם,לפעלרת
ביתרתכיאחלדהיכתלנראמפשרהבסע

בנורארההוותחקוכדעלהובעיהחשפיח
"טבע.חוק

 ,בs:ללכיאמםשיה;:(עבvזקלפיבר
לסתברלאאר ,ו.-ב..ריירהרתרהיביאת

בעמנושיתוף ,,,-לע Rאלהאשייתהנאתנר

אלוקםי"..צלמשלבברםובראסיתבזטעםה
על,רודצקשיהדקJרןרהתנכיתרימירי
..ושףתלה:סישתר :לייזnדכבירכו.םלר
הוא".ביךולקישר

רביונוהיאך :סהאלהמתנווריתאלום
סרוד .,"עלאתתיבתעהבחנוהדברםי

כרנוילהשיבנרכליהצדקוחוקהמבנו
הסבע"יקלנולי':שאנתפדהבריםיםררעל
אדינב-:פ'םבכסיםלאםאאףשאי,רחקהאר
לח- Pרתוזפרתמארוזלקביעך mבכסןר,

עי pרמש"וחהךאגסנד,קצרהזמות D'lק

תפצרי",נ'!בתחרםשםהת W.י"ופתהלכיםי
בדריארםא.רמיגבלים ' k,יפר R ,םה"'

ם'י"'חסיהלכיוב'י J"iב ","לחאלהשפותעות
הר"תנפיתויבו,לתחםרמבניישהםזעירםי

עלםעי Wלההציקלקרחיבמקםושי
בכר.וסנכחןיכפליים 17ירו Rה

,פרוורייבוסנתרכוסתיז:זדברנוציגרהכ.
 ,Kםר.דסת
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. l לחזיתנרצרנני~םהאו"ר..מזב
כויבררעדמזשכ,.הארירמזגאתומסא

גדי"בסיחוכןלעסרתנכולהריאחת.~הק
תקםןשעה,חיא iחזסאםקרף.·סי ijז

תקפיירס.היאואםה.ייקר,דימתובהבו..

אחדללכייחורזהרברראפ.רכההדימב
'ב.מהוסופיהחאזיהייעיתהסראת ',,-מ
הנמ-מן?למשעההכיצדשהן.םני mרi.rוב

עלהשונפי,ו"הערבחתכלהלייrזרהוא.ננו

בכיייןיגםהעביכיכרוןםגפירושיזמזחיק

הכרשאותםמראיתהןזכנוליתרהזתיד.
בכוקיימםיאל"היייקאתרגtורסיסחות

רכרלבקי'שביכוחנויחשכםישאביבזסן
 ' nרמתצפיתנולתתםרמעברעתהדDוברייק·
שאמצ'רריםיעשאניכיייכן.אירחקרגלםי

 cקהבנםן ..,"לעמובגל,םהסתכלותניעי
שלבספרוהותיני iתצפ'כל·הריפינק.של
ביןהומרחקםיהאוירמזגתחזיתמטרגרבר

מקםרששיאיפאו.הכוחרג.ובקבל'יםי.קרםיההשפע'חארמזג"אייר.הק""הר"'פינוה
ערלמונל rהמשפיעיםלכרחיתיהיתררכלאןכאלאפתאםולפתעפתלותאי.נןהסונות

יםת· Mלרוביישאפשומבילהחרמויוהריקמדיתאתגיםרזהרכרכוהתמרה.ל~ם
החפ-רציננילהכרעתהררנבתיןלפיכרקצחרלתקפוההאיררמזגבחזייחוKהידייק

טכ.'ןכוחיתעהרלםלהבכיותלראיתא.םסיוארוכה.
לראותעינינראתבפקחםאאיעיורויםכרצוב:ואםפקבילםי.קיוםסניב.
- pבמשל,.רצודקוחקדאחרביראשלקיובררלמרידעילביובקבילםי,אבמתהםאםלמצaר

עייו,זרב;'םכחלקצעמביבראההראשריךה ח>:,בב'שיבות.בבקרתחניבםהיהפרקזואת
במקהו.חזיר.תמוחפרילוכןבזכ,שלשר'כ"ןרובאךתריסרמנכסםי.להקשםיד
ובתיךלפנוש~בואחראםי Uעצוכבןחההסביש'באריראחייהםלקעובלוכייםנח.נKי
היאברררקלדוסרשררםי=u ... 4לאוטיק..צלמ . jבחךזDנסרתהקירםרסוררסם.ראח,תיגל

צרק·ש'ועלוםבבניןשהממצואםיאבינקייותזיבת" .בmחמז
המרעלבעיתשבשיגתנן rלהכחניתז !כידקוב;ףק.דחאא"בז'ונזה . !;m tרחקגי
וכ;דונלהמבכרייניפוח,מצאנומךפר mהיאהדיוקש'Jןבדתנביחזדהייק~ידתומה
אשרnכי;ה mהיידעהכעיתגביזבערי.תידיקזההוי-אינדזוזל'יובזילנילחק
זו:בצירהארתהסציגיטקררבותל,תיםסבקצהדברשלפיישווהלכל,פןיא:צ'
האםד.מחהאתרפאסדריןשהשםיכןראינץ'vוליוכלירניייבחיקקצררוב.רתק.חר

מישיית Kפרשאקרבנותזו·דיעיהא;יןכלםושיפילינויבחלקארןר-הסניובקהצ
ש'kרבר.ממה tמאירחרת,רארתושמחריתאו-ה,סקירםרמתצאבייקדותשבצאאיביז.

בביסוחההשאלהבתכלית.שובהה"'אהבהיעיחרtניקmויהיהיסן.רובלא"תהקובבםילי
אל~מרj"צתהיתהלליעשאנוהפביהרגלייריועתניו,מיטכלפ~ , rמיל 1142אחייהמכ

סאבוורברלרכיככ,לר,נרחr.ווסהמדינוית K'Iםאחר.במקיםיאנצי'ם 2 ·שלמרקח
 .מכקהרהרס.לכתות.דברררייעךת.רוכישטשללאםיחלקוסלידקוריםבתררדםת
יכייח mהלישעהעחדיהמעשהrזיחזחחבלבביטיב'פידיקזnזאר·יאנד"

 jא ..הiר'Iדרוהעבר·תצפריתלגוPולרח.בסםדנתהייהקיחוניגן. nהרנ,םריויהבגוייךת

ההסתולכת.בדרךשנרכשהרייעהשבלכיןומדלבבעריכברארחאינדסלטחסהאנ:
ביודיחח-אפשר"ההיזהאלך-'אפילואדח.
לכתי"האיפלגק.שלמהקבבםוסשלפטהזהאלההדובאובותשחיםכויחותהמ
nות·ליחותוכייהזויא.זשלהמ. .מרשאלקביס·בתייכיסאף'ובןחיתןrסה::י

לבביהיא·העבראחהסםויריזתהזלום.אתיא.יוזוריםםא:גדרל.ה"רקזופבתיאותםי
ידיעהרכפופייהאביתהגרילהחדיהדרינרדהוב,קסההריביו'iת.יק,חבבעתירח~

דבביראיאום,האי. .הבפהיהעתרי.אתדהברםיםאאפש"ו,· ",,לבלםררנלכוסaiילר
אלאבחי:ח m ·הרי"הגזיבעיתלאוהמב".םיור"קZתםו,זמןיונקרnאפתבןקדnוםיים,
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סבםי,ו."בהןככללבפיהתקים'יהייאה
דב.ייאההתקייהמביסור;במצבכלכי

 . mnהחפתביירסהתהייהרכביייםכר
ר,,,,רביחקםמגהןrהאבלוהיצו,התפתחו.ת

ה"בתנאי kהיבאףה nהערפית.הגיסה '"
rנבםיריIב"זלמכמינרחרתית.לנ.זrיהריבי

להכ"ענתנrלבבראשנ"מתחליהשהתוהו
חס·נורזrיה"לם"יייסתפישתנrיריז
שהתחפחקדרמוו'ולםת 'VIלתפבביגדר ; nב

 •צרונ. '1Iמחזר
האיהנכואתאחת.נקייהעדרכטיימ

להסי.גהארם mבכאסרהעונלותש'יא
המונIנ"לדיביוחיהיידת,לתפחסיבהתאם

רארםיכללבדרךלשהיגה.,'תכדאםכל
ר-באתלמתרזשכבןחהמותנזםדאבניבא
תברואשיאםודארוזן.נכK'יזעודונואת.

הגנוין.'lובוםרורחקהטבעחיקבןיהנ"גרו

ור Rלרח~אתרRוהאדהשכהלורמבה
;זז.רזיח·התרכנהניתנהלורט.רםר.ע;ןם
רבבןסנפהכסיםל.רךצ,ק n'תגופא!'וראית
סם-ל'י mרבבןדר".אתאנ,.הראגיבקיז
דוקתדכריאתלהבןיבקיששהאוtכיויב
לרוותהיהרציבירכר.ל,ויסצייקהס.ם
ןI'זעסרים.הצקידםיוסלררגםי.ואבםתמה

 rrד Kבייםחל"יב 1א''בנאיןתשל mסרלב
-iשסר,לובפייהארשזב.אחת,כסנה א.. 
וקיםוחתורהכ~מריחמכינו,סהיחניכפי

הצובחת.

'ד'עתמהות :מתרינהנדעלאשלעילםבעיה
השם,

'Dכיובניראה.בעיתהיאאחותכהיע
מםירןמכאירהמתנולםהדמנויל, rלשאמרבי

היהשמשהיהרכחההואששימהלכ :קימרך

יב;ןרא..בבדן nשעהרלםאורמתרת.רדהקמוד.ם
פי,להשםלבגילביעקרננה N"רס.תהוי
 ' mבביראהמrrחשהרתרהבכרלאאהתיהר
העלוםונצבשהיאהיאהתצראהלא.גחמ

רימי~ב~ Dמצביהא,שארבראיתרבשתבי

העדמכירבדיכר jב'מוא.פפרתחראאפר

'וב'דבריאתלקבועשביבלתריאמרתמרי
 fזמו.םדקירתרשביסמיליןרוכאההעםלו
ה.אוזלגילמרבחירתרהכוחהאיננו'מאיבי
שאהשהואאזיהכוכב'אדאחרתאבןמכל

פבלי,י:'לקבוחוספארשלהםהיהספוית
שקםייבכ,אלאנהגלוךאיננוזזקס'וישנםי.
לשתלכ,םתאתודרמשאר r:קןב'Jרין

פחרתכרתלי "117אמוכוווזשכןדברגני
תיראה,מאובןרברובאירתמיובץעתה

תשיוביתיייהכיסנןלשאורב ·nיםI'סכדכו
שאלהיסדרלסאפולינוהגכלרגלי;שלאת

הבל·אופי;ךהוכחתמלבדרז,כלתהיגי,נית
 ..הנובנדהאירוtזנ nרא.רזיכאףתי""גויוני.

 " nכלזוואלההשארלםדוnוהךאסבנוי
בלתיחגיוניח.חשוהבם'י1נIףהגירנית
שהמת,שאםרנוךורכ :לשאורישאר
המחר'אהמתאותחתו'נקבתיכלראניי
זסהרוnההוארימןבןהםרפר.ררונשגילםח
הת'המזר. I'בינ Jא:ייותדרבתקכזלא

ונב.מKרונצית.ילא I'כמורחהדוומהראגי :ובולנןכפתיחתשאפוביבהונהאישדהנ
ונספונזיייוינזחרר.חיונ.נחנוqראאתזהשת'זזזוזrחיתה "1I7ג mהעדמית'הגישה
ארוספסויי'כא:זזהכוחישואשא;רת.רבוזiאידזיערלר1וה.םלעהשפקתזריב
הצנתיכיאגלמטהרא; .זן;,ל,להסיבשהת-כמהדיבחזזרתיתהגשיהםיייהאד

זיכ~אוילנרררםנםייאכזםנוםילנאשדה 'V!גדם,'הגוסיחיסייאיה.דביK'יחמן,לומת
אnררת,בביערת'נםם'נבדצ'יהיוהכ;תתתיהבלדדיאוייירבביהא,ונירוםאםעדית.
לתמ"העתנינתויא:תשקהשרתי"שאב".mברביאהחלועם'חפתתדnח'מצבהזיוטוב.ריבי

mpנרםא :זההארמנאתי,יחי.י"םכללזבוןורביי'השדמוהערבדה.התקימ'יה.זי
אינוםמנר, Uמיnרקאיםוחמקיבניעדמ n ' 500'לפנ"n:דליnה;ןםלרנושלהשייהססווrיו

סמנו.נכרחל"זהדרבבערמ.חל"סהב'מברהחמשםרבהאיזשב,aו?יובי"
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שובשתהרברביןזצ·להילזסהיימרעזריאלהרב-ביןוככחביםלחרף
ישראל·)ארץ-בעניניזצ·להירשרפאל

"לערר ..ההפןייתולייכתםיזnבשדר
לשרדוםיונישואל"אזילעניני;וגאmר

רגורבסוות(הפקריקיארקילזיצלנ" P'ו
 :החסררבתרמוסקרתאתאניאשםמנר"נמית)

נכינםתויםוויראלכניאחניואל ..
הוכרתחמצעויתהתפועותכין"וחנפי.ם
אכיזבנ"'איחנוכיןלנויביבו nגI:tnהול
הנו'ורת pההמהיאנייחיהמאכדה"!יחpווה

סלקסולאכחלקהוזוריחיי~תטנית
יתיז"להייתהסוביסמןנוליהםשנגזיוזנערו

מקבליםסהםדוa.כלר.לםי" Hהסלנ mדבוםיוב,
מבקהורקמשביםנעל'יהתיםים·נחייאת

' I'I7 זהמוח;הס,אודגאינרקבר;םר'I1t בר
""" P ל.דפן.-כווםוa לטופלםכניגעקר
דגופרבייםלצהיכרםכביגעגםםא:יכבי mהי

עלידיעהלןשוכסמיכליב:יתד.'הנרn"יצם
לגםיר, ri"רפרםהK'נםאלירהעניביפ,ממ"

המחרםיהההכיה ,.,"לשיגיעההכיחןם
 ,"ל!נונ!כ'ל_אהלהמראהל!כ'ל-- .",ר,,,""

המיסירנריםהנפשות,סניהימיסונוים"

הפפילתביהכםםנםיהםידלי'אתבקםrלםי
רדונבהספס'nנםיואתם.םלבשי;םלסה,ם
אתלהויובהםכםםתאתבי nיסןלעזrםעיפםי
להכייאעללוהחאתתיפרהיקרהנה"דחס.-
ת nnיתרספיתביסיי : Itי mדצם.,ב"את

·טרב--ה.הנהלת

 "*'"ווכ'lווחרק-לד pn .ב<;רהללן
לסהתדכרתירפ.צבאתלשרפ'.ייסואה

"Cלתםרומבתקש'הוצבירלזבי"~זינ. Iםס;
קהמת.ם

-pבלרp-לוח"בכטלי 11'מיםו-ווניוחר
םוםו:ביתיתכנית n"nו R1סת

נהולהיתלםימבתיאתלכבתריןס ) 1
נםאניםםןpיייי;םיקייםוןrםםםברמרtיח

כת'ןס~הנולירנהההנהלה ) 2דחוף.צררי

היאשוrענבודער..דבידיתהיהיחתיסםי

יתבבמםוקמקרמידערממנהאר m ..אביררפד

עלבמםםוהיםיםוnבחיי ) 3היתימרם.
הלםידרrנקדרקחה",פדטיהבכלתדדר;י

ם. 9'פהרסרהתלמרדהתני,.היירהעקיירםי
נדחצותעידיותהיתמריסיקב~,זהסלכד

שהילידםתההיהחנייספותלוח.כלופיד
צי 'IIלעמםדכלאחרלפיכסיינרתזי,יכרסרו.

~ישטברםר Vmכירצתו,לרדתכחיים.פאי
 mליהידכהדוסרדרתהידנזיותאחלהן

לוראון.«ליהןב:'מיכחיז.n"עקרת"כית
הינוקיי,תפקודיאת

הפין(מאחהנשקפתהסכנהל 'IIפרטים
ןם IV-זנקיכונבתכןרתמצויאםאג"ייז
שרכבהעתקגםשרלאהמככרכמ-קבלשל

 .) 0 •חירגכסלו שנnm-"-זזהתווובתי

בוחרי xמיבזמו m ttאלפהיםןיק M"ל
שככידןרןכ,וIIיברתיהמ.מיניםבווםי Rמפי

ברננרםי 'I'ס"ם 17"יכקיעישנודסהב Rלם':י

וסים.שיוא;לויואיכנוםיכונזרואםו
םוו.ניזתםירגסניחםכואתשםמקבלםי

לכבדתזרןתיאביס 'IIשהזםכס-'חע, Rלו
המייסןובעדים.פבולויםהזה'יבהס"'כיגיי
וכ-"האסתפבשעתנה m !נוצ~היכלסmםי

רוברב."נ,יPםDרםידילJוחרשהבם~ם ).

__ ·nוt ם;יוח.nכ.ll'נ K לי.ב.ןדםובסרםני·, 
 J'ל, J1"רס W'ח".ל'ווויידרלהרבזבחד .סרפ
 .....רג-*לרג

 ,תpנהQ :r(נמינר JIהכוכבןוי'!א!יךםג )**

,רכנירך u"mד !'J..לפג'נבךבייכ.זנקיאתם

 "n'Jנני'ד"ת :II •לם.יךירניחי"Mולוסלרסג,לי

'ייוט: '"''חתיח'י"דnבוחקהרזהיההנ"יו.
נטלו.nנוmננבת nבכ.נו,,. Rאמיר
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בתתלרב,ותנתקבלהנאייונתשלוחית
לכדרהבתםאיתוכוםייבתלידסההלחהמ
שםיהים'I-עדלי "l'אר •שלניה'טחפייטם
כונאםוננמו.א.תתפלהףאלפטלרסיבה

נםכלאבלהערל.םאתהרעיש,ימרושםיל
 .'א''בענינינזויסכלע-כתמי- IK"זסך
'"ייק"ר.בללללרבזהבל ם,," ,.ת

זהאחההמרגשךתעלנעוננייספרםיס
ישדא!:יאזרכנויתצלכההאתזקניונמר

כשנחופסעיי..ב"י"שעשנתספד'זנררמית nר
ls8s ' (גינפי)תסל,כבתי"לכ..בואחייכ

'Jנו;כלרוורלםישמעך..אכשי :ףבן 199 ;ו
מעייחרכדדרהרבגנהרק~~יונת

'!'כרתחירםיפיבאבונדםיכואגנדיהאדא

סשלסהבעייר'ירפג,תאשילעההסל"
גםזאלצרד.ודםך R"םעלttכ"מרסםחאבס;ם
לאשמאםנחהרב"..;דסובשםבזחפייםס
רבrזשRראיזהלואלסבם ; mשהרב
אגשםי 325םאס ,,,עלחרםתםווכגו"

בגוםיררגםחמברון, 45"מוזnz;יגנפרtנחם
פסידררבלובoבררהבכםי"השnתפר xללaן
כתיבטובריה.מצפת 81חםתוכוואחר,

הרנהלחההטאתכמליטזהnםצרףפלםתר
לה·םנרצרתלהתננדהחתפויםוסוםרווות
מלדבמלידמםבםהאשר'ספרבתיקפת

 ·ס'מ" ,'"".חלו "".ל"םג p;ח.'"~:
יס Pידצונאוביםהםהא,;חהספר ,' !l.בי:י.
תההרווכלדדמהתובHחווכחייקו.נוויס kה
n ברף.,ר:ת,~קםm שבתותןסיבעה.הנ
k ריובדוחתכייז ~.זהי:יייnקיעביה
 'IOגנ:.ז~ .

"קליוחKולהמןררבתשקזני·הרחבתוםס
א.ברהללזאמ.דניייוז'"רובתינםיןר,:זג'

מנפיפנלןnן, ,ל"הסעיtנרכחאחמיבאםי
 I..ופס'זובר.יפסוי.לרוחסיפסרישהאר
ליהייררדברי'על .. , ' lצn'ינה"קוו.

םעלפנ'קרלו iנח ו".עבוכלו,ד ,.
יתדמי"ם..בתיפסרכ'יתבצירןלרםיי 1 . '~

 I תר;'""ת!ת"ת .,".,ל.םהררחל"'דvב
..ןtןםףכ , J1Mבעהםא..לעחיי ,".,.,ר ..

נכעםשיכו .. ,יבזיו\.כססשאםעםףםארםנRע
 I"'J'ףכו·ב'tIעסיכיןזסר Iםי«ייסג~

~'" _f~'f .;, .. ,'" ., .... :"'j 

הסדליהמרם ...רי

 jבןוומנ 1יעבק ,וזלסלחאוורכיביי

Rגנרם'יסאב"רברתיבןראזהחתחרומת

-- 1חצנריותלונידרעלזאריסרהקםי
 '"עייב.יRררג.דלררםיכמסכלרלר'יסור 1

הזהבחר IענינםייD'ילרלמעןהונכתבני
tשת"ישרלאלבבלהיסילע,ונערדםזzזאך

כל Pחסוספריפיגיו 1טפיימפויטיפה'
מטמירמעקיוניןווRרבלה"ק.יוכןיעמניי

ירגחרב Iחםא,תפתתלעסוות Iךונים Rל
פננריק)ר(סנהןירדיגםי.םובןו;וזעשירלא

חלקליאיןחצרנםיכספייהדדוקגI tרש
 Rסיר iבןסמראפיל,נבפי'רפמתלערדרב

-ברשיארהזRמחרפרסרספרשיי-אאףופ

 ב""ר( ,...לףר Iדמברי rפזןדנ vררים

אשראלרכנ5כישי)ו " 0אזןףסוע"'
מןהצויאברל Iחב.םtניו:יחנ'גדבלדפ
-בn;אשריאצר nתהםןכוחמרספאהסאוב

..ונברהעוםפקוריו Iלשלאוניפיך'כפים
יבלףגזל.""זןטלל.רשת."לבה"

'םבפ/ןרלבאד .ל" Iנ."בם.לחםר,
 Rו'זק mמווארניספרברלת"רארחבשסה
םו:iור,(וירtניPישיראלבמלודי Iמסרמר

..ובו-זrדקנותההיולאיךובגתעיאלפםי
מיריםםלI1תאימהבארצי /שכלהי
בוונתאל':זר nיידנמדם '/רגףrבKוא
יוג ..הערמדובoבםשררבשדבר
תבבר.&יירשולים..דוק ).ל."ק

'הארתדיבא':יש.םבנוילםריצא nירכ. .
:הי iשובחתבשתב)'י ~נת:כםגם(ייאה
להכחרופובסםהתייני:חכפהםזהקנא"
בפרםר'םג(נולדשלזינגריסיףעקיבה
רnסבנתיביזחלם'יתוברחקיוחכשנת

HD רג. .)בD יבעניןIו",ץראKסבווב~ייס
דרלהנבכהI'י'יפההרהאוובת,עסה
ההש"כנונ'ובזיכנענהרררםיניםייוונת
הולרריבתר,התD'י"וtנ'יתפבג"הנוםכלה

-כילהללרהבנוirר nכרייזהבכודין
קזנילrםוחח~שאינהבסם : jנסססיי

 CI\"י ,בnיי""לוחל_..ל,פד.ל
סל-יומףעיסבהיוהתקיפיברנשדםס,

רויזואליל"לקהבית~דנר
- .~וiרל"תתבהןגמ )*
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 ...,גינזביווחיהבר mליהוובחהסרהברינnכם

Rיןגזייטםיידו.חלולמידר·רלrrrאבת-בהר
לרלג,מובביילהזהירצרררזקניאוהגיהו.
וגנדבנדיררפהע mהתוקפניתרu. n·הנתר

ב"יa"םונאסר,ראהחלו.למדרי.מחיוביבל
וקביידרפ,בו 428.ע' 1866·,לאיט"
·התבתהשלהשקםתויהנגך·טפרmויבר

זה(כתיבריכא:יגגיוה,ההשדחnהדיםית

לבtlררבנ)ר.נסדא.לא
נהי..קלרהוכחעלדביריבהסמר

רמאנב...ברח :בהתוחאזקנירםא:וונ\יר

מדיליoרהייטר nשררדבריםווואןינ

 ה\II'ומלידuנתטיIנימליידםרלחר.jזירוכן
 D'U1יםיבתיביחסלםיליטדנט,תרנוי,
!(.פניזאנראתשאסםמחארמלאבה,ובית

בייתררגולרווהכנונגח.התלתרתוב
יואתלשפיייבח.שעהל.םסרנnתם
"טדוליבונ mכה .ס)לחצ.להרןעקיאב
ספאישאיתמנוכיעלשnmררראמת"

חת pלהרבנים h:לפוכההאר.הלעםקית,
גילרנביזaולבתנית:.הכתברדנת- Pלמ

'יפנלאוהנגהתח"'יבכרארוגכהיוא.יוה
יגחתיוסאבוכהחו.דnלתים .. יעI'ף'~.
חללואתגתליידבעור.השתתתרפי.ץrזזא

מךותאוםל ..עוהרןמיצאתי.תםזן'שבכיי
הם"'קלא ... ""ל"מתנייבה"'י"בטנ

נמוני"גם :דביייואלהסהnתפררת,את
שהחקייךפ nאחחJר'ם W'ב'ל,סתכתרו

זןנםח\לרבונסי'"ווהרעדיכין.כיביאדנב
הםת-אתלהוגבויהעלילום.בחכניתא:חrtיד

וnםונובייוונןכרתיטפנירגםנג,םיד
lPIי"mשללעי תR שהעורכם"ילהתפסר
בסיפחיתלאחייי kלגיוריכלר ה~.

רת 1kסכםןויוכמיוחרעס"י"·וסנו7י n·רר
ברועלררכהמשב:יתלףי,בא.~·םלפרת

דנבזהה mכהגכדלנאת .',.הענןיכיל
םבי-רבב,םי"".במהעי,.nחםיהוmו"

במאי J'זiך;",,-ו"כת:iנכ.טקבל,סהצעי
 ';"י.נrרנלוררItה ..ייבנבלאף .. ~

קרלהלן.וחהלנכח~JוהטכםיRללהחפ )tו·
פלרJוחףג Iרוtהכרםלם'ר" jlהפ.הילתרםחףםהנמ
 , M ב"".גםל'י!בחהכסםתוהו,תלרמרטפריתכ

p רx.ןכווכרחבn .שכיוMוiכ.כלרnר-ינO2Oג 
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היהשליל,למסלהמוםיהארהתמלפני
(בלרומwמםnלתכחיקיתלעוגפחרשש

 ר'ע1jהאוכםיריהלאהיקייםחייןול ...
יוהנזקיוייבאתייקרהיהכר)כל

כקנחנסוכתרליייתשתלכיוףךב )ו(יפיבל
רדסונל"לאנשי ,וtב"כעלIנארי ,.של
"םידבייזשםרלני " r'יולאלהזיקכמ

מעהמ..,

כהםכבוכזששמיהרזלעיקבאף
-(תקב""זבא:יmכםדופחיההימכבתםי
הואחהיתדההקרל,הנשיאvתנ i'17תרל"ר)
נעינ'למנוןגלח,תתשהרבזמןבמשר
ררנבפבזפ.לקןה" n.nאררןגיבכללצזקה
בלול ..הל 'I'רנ.הזול mהארחנעונלןירחד

יבצ ,.,רגולודא:תירנו·'םר Uס • "'ד"'וה
ניירל",מירכ!(טהותJ"קכשנתהיות
יס-ואיזססוין"ימשלנרהלולנדאנסי

דרף.ה.בלולסל oחD"רשחביררלא,בנויי
לה'יאב Pע ,.וארובבל"ם'י.פקידים ..נקוחר

רתכעלרגםמובהקחבםתלמדיהיהרן
רסיrההאתרראתראהל!(רם.תלכל,תבית

לסרכהיובר,ה'שרםריףהרבשנתן
איםרא' ..בבפרם ,,'? Vהבםטדראvתנסדרם,

להא. m 413רז , 1876 ""םי?
הי"פ'ותםיבתםי"סלהכתניתלגני

--םנג1והדםוהמaכולים""ה"פםידיקהראו
הל-שנפוםי:זניבונםיכnשויאצםביתיי.תפ.

תערכזקניהיהלארזכסואלהרקלאלו,
בורונותהיתהזהנבךחיאלבמנום,אחת

תןבנירסצD'ינריי,נ«וימסרמםתהסותה
הרכירתה.הכביתחהממלקותהגתלתה

קפ"םידי ..רלהתרסלnונאנןשנשארהירש
pוניאבלניני.םהלפשיברמשםרהסתזל

בילזיווי'Ctt.םיל!(יית ..עזרת,אתשיגהלא
שרnחםיב .גכובםiז'Jוכפםראבריופהמסקל

ברתיםיויעזכשליגזםלהסתיעישמספיק
מבבתכסהחכ~כיפקטנטנית".רפרית

 .'"נה
ונביבסי'םא·גםיבחייסIןיבקר Rל

ז,ךעהדמגקטראחירםרובבהקיםגרובניה
-כםnלסאותתפםקהובתןרשמובת;'פכי
·ריורםכוגבוגרב,ו·זל~בםרהיכהם..ח,ב
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עמדתםםםאינץ·לימ,ומוזייהורבצורבג
\ורמירקלאבנעההתכנית;גביהלשילית
בג-היאפקיידס", ..הלהחלםרתם nר.ת.רבקי

השדרישההעובדהידיעלרבה iT'Jמ' a:מרה
גחהיינריךחם' Dמפיקםדואבההזאת

ב Pחולאךרבחשדונסעהאובברוסאר'
עלוכףד"לאה"קמלוייםשביםעכיחד

 • Tש.איירבחודששפרסםזוב!(יע;ן

"הייב-מייזל,יוסףרהאזן,דרישההעפיד
יע' 105- 101עי(נימני·ח)גץו"ירי

151-142 . • 
'ירהעוגרץכ.לפיזקנישלעדמית

 J9במכגמיהרבבהירותמגתליתהיאלפיד,

שלהואשתהבחיברתשפסרמתיזקניבתי
שסחיכלפיזאתבקירתאכל"המעין";
בייצהרלאגזושל-זזבפדםחהמעדית
המצבלתקןודרישרתי;לגבי.קדים _משפט
זבקיחן 1לאזאתעם(אמנם .'''בא
נרץשלהתכניתלרפסיהסכמתואת
שספחהואןותזכייךמתיך'שיוצא ' Dכ

רביעי,וגסילהלןהירש.",הרב.לונכתבר
כעדורולקתחהיססלאנםהאר'העזור).
גישtכוק-מיאתתכניתולהגשמתהראשי

בנ"נתשלמליודיפשניאחדשההיליר
"םא :זקניקובע'הנ"לJגנבבת .'א"'לסtIיתו

הךזונחנגזrדםנחהי--הולואהנשים
חצהרםחעלח,תונש-היה Iאשר"פיס

ח"'אלא :אל,בוקרראיםם mבחתימותהים
לפיאנשיםשלחיlכiזל.שDולניימני

רדחקריםנאמנםירק-סאנםאת.םביחרתכם

בד" mוזהעללתשיבוכהישבל"םרשמודחון
שליחיםלשלתאםכירחתי;אאני

כשאיהחמירהמצב .• ,אכלההמיוכנים
שאויםבחוגים"(;תכביתי)התנגח.ת-קהמ

גזרש;האפיקררסוחכז"והבידלצחים
קיימךתעובדותעלשליnושבתיתיז,.נםי
כררמדאגדלותוtוככךז.םאארףבימיגו.

מכתגנשלחבברזאת"גשיהעםובת
"דרשאמ-נםאיסראליט," .."השל;מעוכת

הסבמתי.בל,לפרסמ,מרכזההילאלהבוי
ברלידס"צורךקייםאלכיכללשלפיהו

m לוחיםיכתאםכייתרונים,כיתלםי.... 

 ה"לזסזI"'ב!I" .,ור

ני Pזלשהחיוביתעמדותעלעדינת _(
אלתנן. • Kשלמאמרוראהנכיתו. nלגבי

ת;רג .'.של-וגדץשלובכחביווכתרי ..
 .) 392דיםמןנזדולרודהייבלבספרשטס"

וכבתהיישהשרבזנקישלהקרן.כ
 ,.הארפטירתולעחאו"כס-חלרת-על

הלבי~עיר"רס;ר.בהאיררכן.צביבנימין
 I'ס'ב'נפטרהאראשבל".ל n"בבעלשזםס.

ןו 1872ב"איסראלי'י'תרל"'ג,אללוכ"ז
לנפיםפריםיימיסבקרושזקנימסיפד 916

בכJכבתהנזכראיררבךזויגרן-'מלת",
מקומדכובמלארנתמנהבבוהחירביעי
חונ-זמיחיהיהשקםרואובתוונרתו,אחיר

בפירט.

הגתדררמצפתההבןבעראברהם'ך

לריינ~ .nבשנםיכוןאחדות,פמעיםכגיסגיה
ביחגניתכשבי"לכספיםש:םאוסףחרל"ג,
הארהרר,בז..ל ...מסעםצפתכעירלוחים
יש~ארץשואר-שיכרבעצמואתהציג
כחחריסכרלחתםו"היסםל-אארףרוא

במבתכ;מש~כךרביס,לאנשיםשלשח
גראףאזוזימרבן 27.3.1873.מיוםתחי

לערשהעניקהחאררבדברמאתשלעיך
ונדצהמשכתויהרכרלמעשהאלבוונ.

בכחחמ'תןחה'ירו.אחרבים,ידחוגיס

וב-לדזהי"יים,עלובפרםרת mמישהפעה
כךביותר.גבהוותשמרותב!זליתיכם
הקונלוסאמתהםלצותהלשיגברדיעלה

אמתגםהלמצהורר!בבבירותהגרמני
..הייוב"הגtחניח,המשמלהראשמשרי

הראוכתהכר-עופצר,בככייר • IIםקבלצר

נתקלבכירכמו-החתרבלכבת-מצטט
ממקלגברוג-שורריוהחכס '''עזובבדובכל

כהן ו'Y'הרבזהעל'שהעידובפישיחה
 , Tt:י;פנישנהצי nבדועבוככתברהנזבר

הארחנןבעיבאהרםשללטקטיקהאופייני
לדהחיה"פקםיזי"לשרהושאמותגנשך
וגם'Iאפין.לגוגםאזברחהמבהמוהציירן
אסתביסעותשלהזחכודמזותפקייעל

 ) 13 ; 2.73(סיםובהניביהשמטרה,ארש

הגדמנםייהקונסלוםיתעודרתעלשהסתמך

לא'!כםנודיי"בחלב
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 4s ',ןiי'בנעוניהיייייהרבהילl'iםר"יונוהיבי'כבתי

 , .א.ימכבתבול,ז.הילרובהווום.ורררtכ ב';~
ב~תלירטבויי m n.oפעכלמפעללמצטוףכקש\:בוסביכמ'מכןעלחחואביהיםר Pר :

בוגיגםיעללסס'Dlכירדב.חנnרת.היירערתכלליחםחתנה mעיה.סק,ניוwרולם-יפרמים
iןתבעיה"קנעיניכרונ ~'.מ.o כזזמשובראבי,בvt סרבבילרןסקרםKלקמ·m . הת

רסבגק~ומיערלסוירפבחוכייעריםכמונקם,וםסווקובסםבבול,ןייגrטבלסורםבתובלע
n'ןםונמיאר-םונולייאתובםnםלערתיוכלים,ונבהיםב;דא"קהיוחביםחK'י"בורקאירב

לתעווומאחשyבתישאפסוהונבנזדקית. I!"טםיייבודתלהסיגשכידמע1I*כיבח'רכוב,ן
rוא:זאתכפיוראן,שנפירייהבבמשיה~ק Rעמ-1לקסיר;ןדוותכיתרח,אתליrתהל

 •כמלונן.איי,לעגיביויתוהרנהקריגמואאפרייבכלעמוקהייכהר,.וVותהינ
מדרת.IבWבתרוסכימנננו.שם~חי vtהפלמכנו"תלהדירעלעצמינרתהחהאנהבי.

ףכן.היםיובונויםום'ףיזותיםםיאתוהצליידכבאויי'ךת.Iנםיביתלירסרייל[Jייובבגך.
לחליףנואסזהיייחשימסברונגזו,"עי Rinזערלועירוהארהתרבותrתתאת.חליים
כמבלהמתחוובשאיגביחשרנביבירושל·ם.סםאנשירביןשבאפסםדרםהעררביו~יפ

לבאכ:יי,תקואכלבה,םשיצייןכייהמכבתלםהעיגק"אתלמעב"חשילחשאביכהrםדר
להכהראכתו,ןכלו,יזnם"ח P.נוו.כולהגזו,סלשההב;תוuzבםכ_יוהא~תnהלןי.נ:r.ו
נכתב'נוללדפם ל~~,לג!תשל.לק

בירדידת Y'Iרםיק'

 ' Wהיירש.
לו"ב) nלא."ודח" 'ב( 4.9.12עג"'.סור Pומנ

 .'בכמבת
 .'""דל

פעדnכצנבב 'נ''pונחןנןרוDגלבירתבשלםרחזייכנ.כרירידי nNכ f:שםפקחבי
pשל:וב.וארפהמהרהודיופאהריירת,גלחהתהרpצאתבסיינאי'םםדוJהיב'ו

אותלררנnיהבתנודיו"חחגד.,מכנוםבנויל,'יהתי.~ו:יבת ~ R~תי !~.?גז .
~ ~ P. הנוידיכל .י".עביןעלהm ·סכn ללתרוהיאלI'ילn ן.חלםגירילזיnזח

סנה 24לפני 1C"בrזנוביניםפריסערלהאיוויםלעלהגזחריההושדבןח'ליהיהת
Krה' ו~כ;' n ' בינ'עירP יבחכךלוסבירגp שn ~ 1' ''' לחונגיגוסי.ן.תגבואתלקבל '"י'.אבסי

 Pל«םרכידאנsתהשכסאואםותי •.לכיפםפיקזמו'הפויכיםתמקי'י ~ל. iה~יאו :~.ל
 , K""ללנrיסת'Iזדשחםיהאצמעיםאתשאקבללגnנשrזקייפ'התאני~היה '""~.~נינילעונן

בחים Uלישפרסויםמהסחכלס.םחסוווהמצב.עלאישיKניפזלוהנזדחכוRל II .. '!'ךנ
 Dkבלתי'לבקלי'תבאינניבזתKחוייג:ן Kiהרבההנבור.לשvwבהיוnn.א;וו.אגי"';רנוווה.

האנשים.KותהמבצאתיאסיKבזפר'רכתתי
 .רושאהי pעהי'"כח'םRשםנכבהר. ",."פםנע'",תלהעליםילרב'איגיזאח·גrם _ . .'

םיל nל 'כוMrתיפאתחסחב.ה"תילא.סולnם,תהבבצרוהרפתםלקו 'II ~נוסבתmדם.י
o םp חקרםיפזקר,nחגזוובכראםוכןבוותטוווםלא-יביד.,.בבםאנרםaנוםדיהס

.תתאל'י mררבנלהייייכירתיסרםיגלםwניים Pשכביבתילביית «להווריתנIIזי
PדK לןב'מוביגליירנכזהm ףן.חסלביורותההצחתלוסתפיבפוםלנרנםאח,אצלבך

 nn rו 7mוג Uוצוריתסר kין'ר~ליארדבמום.כנלללםיבה ם"" nכו.ליברקונב
 .•ררvוםרבכוברר ,"". rןnoככצפתינפשרב D·nרדרt1נל1רנn ",ייי."'

זצ-לפ!נ"הירשפרלM ר,. mכמלא-וזבושמשחהק' .
 . ' , ."י'יי' .. ~,,Iויt8'!ניtIוו
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ףר.,מליהה-" ...

ג'מבתכ

 . .'-"יי
ובnנםמבכנד.ידיריפע"בתלדייאחחמשירות ס,",,לrכונךילהמציאחחנפילכי

; K. םיגרפשתיהעיצנביחרןרn : כבתוגםזלייונחנךתקריביפסירתלעביליהיררע'"נח
'D חr"אעניבינו':יוכעיצובתרעי"J ,N nכס'I לאתrr .קלר ..ראתלזוחתליבוןפרלאם

מנם"אדתטםפריללרמווצאייכלםאלכ"תוטנה·זאינרוכיצורחגי
ללעהרןנבתתישם,וPיהיכאשר nכנום"אתגפשתי x.שלנוללירsיתורורנו

ירעתוןחלקר~הכלללרסבתזהשיאובובייונע",םהבל'לברווברצוג"לנלריוVRונוס
 ,רלי1t"Iהסמרתלהתואנררכzניתלכם nפסו:גוול Il1אבםשםדרסהתדכריו·ינתניו~ם

נםגזiםייגםנעיסתילוכטרתלבבחפץיכסJב>'פם,tבוסביתכונבבלרב,ורובם..קנלת"םג
חזtחםיםהסמרגסויםיהם n.כעפ"לRצםםרלדהרRר ~גפיתסן!\נילבוהםתםנרתא
יואגזלהזאחר.שבעבןיגזלצגוםרח Rבונריינוםת-יי 1Dיw Kרלכל"תרגrדמיההבורצםתאת

 pןו'..שאםמוונכןsודננ.יהררבים.לעחותתאחחת'rייnפאיהנםשוםתת nונהטית
יבלחקשםר,חבריוללהעוןאיןמ"Rו,ת Nסעכלכיפככת-בססנהרחדבוכניררגהי
םנ'Iךבי.ינתIנIבינולריצערוכרגייסום';סו

בJו1ד'ד'בכoחבפסאבחתלכבסחפתלןיבאי ףסnwי.''''' .,~הידידי."ל.םר

ה'רש

 . h pז" ,"תרr'טםתברנוננוIנ" "'". Pכ ...
~ . 

orדםב

.מלו'.ב V'h1נסור 1 • 1 '"ב
 ,'i:נענ .. IIח"ס Pתפהירש,ל Rמו ..וחנשריהרב·כלוב ....

n מ'לתיrםישבאני'ןבובשםר ...לרפסמלה.לשקוראניה-יםוידוע·הלקבםת
רבםליב."וMי'אקרברסנהבששבתרה"'כתליסילחKברחי,קריכסחוברעב'בnכo-'מינותעל

א'לחלה:sם~ר ., pבונ"אובי ..י r·לנחףלvפבנrי-שלותנאיכינרtחנירל P "ה'את .
ןנב,הפלסתרארה iRסבכיחהספ'lלת K·שיבימרם·איררבך,ליגלרר.ואתיאוPש

רגוmויפנזר:כקצור .'''';זולעניבימכנתר"רח mגורכ K"ךבר,הלוכםהסםכאו··חלול·
לולוז&ייףנרנ,ן"נהכלוח'טתי H"בוביני nxהלהאוגהללתת Hשלזילעיוזרס;דב.הסניה
rsםלרם.היהתאלזןרוגזפכיוזאןש-יבאררלאצילהלא- rמעריום.ינאי a'לםWת

אינןכברי·גיגבוםישאינםגןןןים Kסלור ElDלאיןוחויפתילכתי·רספיתר··זנוףית '.. 4
II.D תMתונזוזםהיזןגסיםורבקםיוקורתיברוא·זןכיו\·םס"וסםדח'יt'ללעילכ'tההnםודו.'
יםביחדס;םכובהזהגכרנמיהבהפרעחךאיתניכסכרלגך.התדיובתפננועאברהס-וו;
רםייי'הבןררם'ו. Mבגזו\ותרדגךתובsול,שיםיסלכיתבוהאי Dז.םrזי pnיייי Pבב
םזrוnלגו,הפוםןלנDיליD'יסרםכmrסלםרוא mבכי, Pספהארחנוםיבים'יםילבתנ
.בנםלכהןרשרמ'Jדדםימהכהיירםוהקחב.לונזרח m:pבבסישקילבביוmלtכ'אחייממצב

 .וירנג.אפסייובת-יזהיהaועייזלהnrנrיךהמבצזיכלכיכלםר!Jפבו·נש'lה,
 • 1'.הפבההלוב'ייכמכרבוכככחתמתנהלחראמימ""ם',·,,ים.קםיזישלים.ןדס'·אם .
 ן:; Zה·לוו .';בש.לל.·הזnנוסוחבלזהנותןתל"ההאקuוולההברר m·הההנלהםוח

ל_חי"רדי'וז.עקית ,...דפסיייייהKוע mהב (ק'כי-,.י, , 1'כחsיכלוסהסיהידיח

 ..רפ .DlPר:תחנוpםבר ,*
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tו ;".בינזני'היסר"ר.בד~טn1הםוiזרבכnבtzי

tוIרבוגתבת.ןnבאי.זvזנהן.אביםא:-כעצרפ«לירפ'Jקחני,ם W'Iיםינברסילאעתית
-רנותדרבזת Utרvו.צליריהלבאיעתיםירשםההמנהל,כזויכלאחויפאוסערנהיוב "'
n :xירהרהבבהיש-הנםלעםםרכיןאזי לnrבסרעינםיברסתמש:ןםrושונםיא'kית

ווחאר.ליזי·יגרגו"לאשהעניניםשביבלתנוהמבלכלפלועעילנישיננהררנבה.
'יD'יםהםב"י Dהבוהתזקתילהתלםהבחאיאחידםשבנורותסלפנידהל"חתילבז' .

חי mמזהייוrןגא.ייההתיסכה m ..הפחמרבתי'מלבד ,".עניןסםן:גולי"לקבללשא
ס:יאינםזייבערתיחזרתיאבלכל.םולראבדברובצל,חאדיננישנים,ובכההזןוופ'1יו
וזpםייים" ..לנגיעהכרתיכלעםאוכ,י~ nןןכדרמהפסקתכותצהאKנחריןחלסאתהצח

ויןתו,יןחיהנהלתםסאתחרו'כלפי
רלוirצםזכףגםאםבי.ם.כבnו,על n '"'כבnללהסיגכדילכרלאנפתכיאת',,לחתי

הנמרסאלי,םםאיני"ם mגניס ..המכתבעלסיבה nכשחברתי •תזכיוישלהעתקודיל

מהם.יאפKרקבלוסהואמשדונם,""סקתסלפציררנה!"קלוהשצפהכבחבוסף

לכבית.כי'יר\ת

ויrvול,גנאנIו'רם.חתדנפוגיבבהלשאיבנימיק"םיד ..לכתבתיןבםתלפביידרננ,
לןםפ.דנ.,יכ"וורלבבכן,חלדקיו~יוהשםחיללדששי=קםר

... K בוםלנסיK 1רמ.בוףC נייםrככnםב

המרביח '"לDחרנביסהםwוסיrזונ~שי
ל. Pפובסופיןסחככרמלאןלרבניס Wר

סרפמ:בכבnםיגזו,ןערתרא:תהביעזנ;יי

הההצהרתיבי ....א: nחדבר Rr..בהמעתםםי

יל.ידנוריארנאתסביחוםונושזקגי
~~ n קרימיייא:לחףק) Cremieux ( 

א:חךזחיהתםרשגתעזתויג"ומנשתיח
באמצעצומתשלהפלויםיקיאםלחנונ,
Xםעליחלקלקחזהםת'הקירטתרונ.ה

גברחתרכ"'גנשבת"יהדד.תבעניגי'גם
 Alliance) }1 "אנo,.אל,"ר ל..ל~שי~ה

) Isrilelile Universel.le כאשרm:ו

ההיםיידוהופסחתניןרםnכזיתniםגולה
בכאותהונ'j;' Pשל nUהרוו7אד mזןר r.iומכי ,
גם.:זאוזםגהותר..רת DM!''להשר"'חת .

'(פליחיםלרלי~ Jזרזכרנ • 11סל'י:r"ביגפויה
 ) 169 "-ע(חפנו • 197-182ףן·ב~.חדר ) 'I ."ת·

אשות'Iננווr;rההיה,ל"דשלסהשמרכיבת

לאארהתראכ.חרתפןראלא .תר""".~
~מהסס..:אתלכ~ .ןים K ~.ה

'( M זהההתזריכi'נI m רפDהב.ייהפלp דJl 

נ"ה~תילרי) ';j(תקאלוrrנוהירסצביהרב
רנותםC'יהוספרםיכאחרכידערהתרפסם
 ' w 'אזווסיבסלהרעייןותעזבייתר
עלכמינתםארתלהחילףהרכהזקנייאל.
אארםי '''ענתפדםcוודדבםזהנשרא
 •קלו'כז ""ל..ל"ו·",רכלבםפירח

בחרןבןתיארישרתלוויצםrנהחרדוKתיי
ב"וסיnנכזייעקבנתזו Kוrיראזרלמעז
ידח mRהנזכרדגוידר 'Tהבא ,'בכריצייף

ה.רנרכהגם'lובם,אלוהיהרבא ...ושסיבנמתג
העVור Mלשהיא Graelzהגזיושלופרסם

קלא.,זורבשלמישבימקםד Thornיר Jמ
זקני,אלכם.תביםכמהתככדהאגםןסר.
בדרגו1נ'הםהנסיואםאתלפרסם mpםאדגי
,ילזקגיסלהברגי;ןדברי'רהאומ.נונוי
ככת"כ",ליל, Jלהנזכרתכהוצאתיהם

יננזס kרררק,קרד--oaג. 207נו'יעני
 1866גc...כימלKוירב'יימיפלעוווש .בםנת-כ

 ... ,""עב")(ברתםוגנרתעק 861-2 "'
 Ooג Rרמ 'Iנ'קלKיIIורציכהרבשלבחםי

 ..רם.ר"
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 .לי:זמהDךרם .,ףר

תכ~יםךרדילרוקר, n .. nכמולעי, '""אבבשםפאר.צייףהינולמחסהכ,תי .. '!':"
 rrד, '"t\; 't«תו;ים'וקיפיתלמלאהכםרrו IS 'דelitische Armen-und Pilge o ,חלךעזי

n ~ n9 ~ Wohn יוחבסבת·.נזםיי"rr'J1 ו ."יmשההזהל~נ;קצרזמוחקלאי.תעב
ריו p. ~כ~םי~סי~י.ל,.י"ובשה,יו.גמ.לםי IIIח~ילהקמתם,הייסהרמיסזפזקני.
תקרמצעיהרוזזםג .; kישרבראץתורבה) ·.די'הך!(.י 206, וJ"כנתייכל ..זקני,דובי
,;Jא.וכלךסהימר'וב'בתךצאה ו;n ..,;ה, ,n ,שלודר.בניגעבים'r ל:ש'ידכ'הבלותכ
,הס iסהיךr1טהיסלjןנiזי;פגינךתשהצעתותטהנבידרה iIזזב,,ל,תזהגחמ

ללD .לדח iלUננסגיינחה:'מתי"םובכעטריתתקבל'ידח-תשכעיס?טפ;וי~ן
הבןורםעיבחרנויגשהנרעו'לחבןראיגתפ-.זrןבתב.יהרייתיירה,מvזטר;עגתם
וב'יני·ני;זס1ל,.םרפסביתלרתפת'תוססי'ירכנכו.רבורנמ"י, ..העםבפיתlן Kהנן.,ו-םה~
הת'"נל1ו'תספצעקייריסלםואנשישוגנהנ:םסחןבiו-הגרמניי,םימםייהם'שםעל

דiבנסיי-irי!כמJוש ."ואכשררףאהזאתגית'אצל,ליה;פרטםיארהביחרג,תmנבם
ס-בהםסר ' nבגעליבידיבםםבונריססלח"לדא" m 27נו'החשדה"'לים irn..יי'Iלססו,

הרליציןבבגדרלבקלםטרכרירןןןלtונרמבחי ) Monlagu (גלרטברמהל",
בתכ""בל ..בה Rרניםם,ם(פרטיסנבים,סםלןקרנהרת«'-אשבחנורתקיכנת

נעיבםי"בשאראןלם ):-גzo: 200:וו'זקב'רא.בג'Jלבלרפמנםנבברכציר Pילאנלח
פרנ- 1I7עבדופזר.זךי'tנח I1 "נוזוחיהםוהי"אבחר"גםאםכיהליברלי.תר,Dמלגהמטםע

לה-תבליעניביםכבהמלהחתליב Vחטגיירבנגגנאללתהמטייתיתהיחהת:ענ.ם'הגי
 '''' l!פתיטמסה ,.הארהק'"ם.·םעחשב •ןמרהארהקייתמ.רוCם.הלסהשניהחצית

הריו"השגיירםכשבייהבםיסאתכקיםילא-pר 6וביםריסאולאברזחלוהיבסגת
ל Pוסובאתלסיסביקסןכזוסםזםסיס-.Kל nלש"רפבםרוpןל-פרםס'רתלייוטיבר

1fהתי"רחבאלרהכןנתי"בוחבהברראח''ב'מבצ"לתןרקהפלצךת'כם-ה" בם'"ו

n nה'בב

ברלין.הילDדהיירונ,הרהרב"'כל

זז-זוזלה.קונzעו'תהIךוח וJ'""שנקארה""הזיווםסא:פתגולבםיכזליהנMדפעכ·וו- "
ilile וi; iYerseI18" Is ~ te" U חAllla םלההניסשפלת"הצהיהעליןכnnה.ננר'סםגזבחיךםל
הובuויוורIניtנירכAיחוזיאי"אבפוןיקמטהרדברשל'שבםפור"אאל • mב"רלפ 'I'ן~

זיאהגולכגתי:םלהישבסחז K Rלשמסג;כיקסכ"ייות·ם"ללאאיגם"יכ·ת "nגנד"הפסכת'הש
זאח,םעpכשרםיםםדi י:וti'ל" ~

אrובר"הקשררתלכשpת:וכךנרמיהחו'וחו7לבסrואלםנוכ"'תלגוביתשע;'"לי~ר " ..
חנהלתה I'לחלקהההדםזrיכזמו ·,ס:אג,R'להםעקשרשםריאןלילבן~.כללרכrנהשםולי

 .זמןלבז"וסלםרגrירהמאפקת'אלאכלאהיל,שאטצףר"נתםוית"מגפ;לקבש'הכTובאת.
אםכיץח.כיפיחהוחתשיוחרaבייהיציוג·אלPו R"לתנכיתח ; Dלשוחתפסי~ל,אiמ

 תי",,"לא,ר"להטצרףונםביגבצר,תןך fTlהבתורבית-פסר "'"ונ;ברת" rinהפנת'םג"~אל
 .יא mזיmת"אלנאיט nוולםן.גיmק"ימהדס"לינודםתגמריננדו"רנםגדתהדמיתiננור,ת,

i"ie ~ Alliance jjnivers כלרלה'"ב;·כול'.ת"n פp םיריEI ,בי!('יםI'רקיעבלםאלמווון
וונ"נתר I'תברלתם.ןןתייחםםינורר"כלסרי.ח IK!בלתיבירהבונ'יינר'יחאלכן : mטכתי ~

 .להדuאהלסת'"ריכלר·שיהריהיררת"מתשכהבעלםד "Kכןאדיעכלליחאהאינני
באמתשייראהונמלכקןחךלגמירהאופרנהלההדסיםוזאריהףך.פתדיקל"מךת Cl;זזיפ
aסנתכבייסנוררלמרלררת-חRnתשביםלנפי-חרזרנשיאהארשרייסארלובסהדת
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 49ףtיבבו.זי;תיסרייר.בל'ההםריירםהבריכnכם

IM בייהיוויcיביבעומקליצילשמד.ילידיאתלמוסבזהרחסוייתפקוריאתוריחג
ברסלאי.אנשיערםהאל,אנסעטאחתבצייתאהילםדה"1נרררשלבשמיבכנךשםל~רת
יברר 'Jהו.האלר"השאיםרתבלמכשיר·מעכ"תשלשסךכמבתו.תמיךעכשדיל,זrעדונתר

כבל,יתהה,לרשאוה"רבזר"מןהיכ,בלאובר"ותבן K'חר rnהבנ\!ראס.ר-יבולח
סובאיכמהעיואיבבי.רדו.רסבדרלאלאשראקלייבערביןההברלבלרכי·שלt'Dםבו
בפויוטוח-םעמדוהמכירשולים.העדתבקייש~ריבטהיתהברלאסו:רי.וובביn,דנפןי:
'Uס.יובת. .ר-יבnדnפסםאבראהלוי ..בהרברעירפחוJ תדקפהה,תהאחתםיpלבקי,..הזקרה
דמןללדת mהנוביהתקופבתוהיאלהאואיס.א:שילכלהש+יפהיבה cהאהביייתחקבדצר.ת
.הלב.בלוייא-ל~רבריעלםוהכמ-נו"בתלי·באיגם; .

בייייו.ת
:!ירשש.

DברP לותכ.ל, ',"ם( 15.12.72 ,.",עוכוו!ב".(. 

זימכחב

 .)..,.Rות(בל- rSוג

 · .ענ"וב.םרנקררפפ ,""בהישררפאלשמשריבב'?יהיב ..

ההסבריםאתלתתייאשתהביאסמ-תכויןאנימעב"חלכונתבזרבתשובתי .
םייבציפ·ה I'11גשלעניזוזבנויהחשואסיףשטיףאגייורזןאיבבם~נונדי.כלןזלהרדסוים

יבי.nחםני.אזתבבלערתי'קבלר :·אומראיבניכררסשיםנמחלרקתהסבי"'נויתי
יבקןברי.םנומילכנום"תלהr.רר

-בשםי mבפלניעד-אגיגטנשוeרחיכובבתבו·כתבש"בתהםעתנeי,
כזעליתרפםנוםי.בהמאליוזרנפר.הnאל:זילהצפףרפהגהילמרותומ,ו;נאסןיVזם
םיי pלMהי':יאבוכםסכקשיעליזrיהבאיזינvןסרםעררהייתיכאשרשביםהרכהלוני

.. I'ל,וווהישר!כי "סרפוםאז .לרב"כנורח;'קיזאיןר".ללושישוק~ם·i;ר"ןtדיבו
פוניהאףאנםגולסניגוהיולורונסבו:נש\lנחםהחתםרמאפרנ""אפילאוםידגMו
אזההתישנות),קןרלפובתהבטחרתיייארחםפיתתה(הלאיאבס , .nללהם1יףלנכיר
 ·האלאיבס,שלדס.פיבתיע~צבעתי mזאתחזוביתהתערברתגווהנומרקעציר ת.~ '~ ..ה~~י

M שגיסזולשרלםביבהR' , וצונ ,נצלEפשםד.חכבראללדאבס~הצםרףרני
nבתיסתאלפתו"היףהכגיסתימםרתיכר,לובrרנחירהכללבקלזסובתי ~

 (] euI:s.chהקהל"תאגייאר :היםסמההיתהעתה.םגאזברמר.בגני"לוופIנבי .•יי'!ורר

.~ n lכu de חr •• lilischer GemeI ~ I אליאנס.ארtבוu ; מתנקםיישרניםההקלרתU "ס· 
הספר .רבת"זהמ-סיגנה.כןיצראאשנכזית·זrררתרזעתרררשרת."ינבד·
.שלמביהנו :ליאנס :Nנוזא;איגס,שלהפסיכחי!ולעלוםיאינםי::ייי"'זו~

הפא."'ת,יידבהאכלגסיתיהוזיתהז,נשסחלפחותיהרריתור.ערתיחm.r'לת
הרIתייםהלםאהםל!וכי'בשבדלהדמיירםעלחמדוננהחסררחובלXכהללזiיבאספהלס-גתר·
האילאבסםעי nרר 11'התקי IIנובחזרי.םי\ףםבשבתהשביחההזכרתאחרתשא-לתאוeל'י" ..יiרו~
יידיר.ברני'מותח".םתהלפוצתעםאל,.כאםיוזוביםלאנשיםלעיזוrזא!םעיםאתייומרתי
גםרםכהםיק"כםימתלמי"כסהםם'נעםיםרב.סי:דע.רצד.אותאיעבררהמקםרמחאצת
כ j'וונ.חצעימאתרואהשאבינסיבייהארהיעקרנרררצחהtיtכינונרותבנו'יOתם ~

 . .. . nהקה~'גItייומוחבת """" ~< ..~חח
-Iםכרבתחסר.ףדnזהסוהי?החהםםירתיגוזםנולבדדרסולאנו,וjונ .ה1נI:ןז.,\
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ייערםיאיננןשאינםפ:ז mביהברק~ית Pn'ה~,תירם..מגנתידנ.ושלהגרלרהלמשחםח
 Kרספ.קנםרא. I'בכבעיביערבה m mכלהםןםםיסהזיהנתהגתרחל'Iחכררו,לסללולאא

ספק.מבללמעהלהיא"ההחחת.אמייצגיאונלכיפר" ,,,ל,אחש'הרביל· Cremieuxש'
 " mל7.נראהליאנם,;ימיןלטנו"יוכ!מהאבתלאכ.ליוםעדתי.ליפיייכים nמאגואוב

 , Rל- mהל pוtבדרהרביןבניהרוב.ירה 1'11' ' 17זטוכלןוךםיהגכ Cref, Cremieuא

נ~י.אלהסובתנרניסתןדייהזי~.י;לירשבורושבהןהסהווצ..רז.ה ' aברזהיוח
 Uיאאבןאלאזזוםבביים,"ניוסבוסלאנםימהבירסוליסזועדתב'יקחגמתלכnורתם

סזרםתהפשרעיסלע,לותנגד"רבהמלךיםאיכחםשיתבחיר:ןסלעניןפלניונעידמ
רנלס.,.בשי aלסיףתהוי'יתאבי Hלהפדוברתלה Kכזזהבחמר.".חטמכרגםופrנה

וםסרב.נRווי-נסולRייים.רבבריי,רפaותיאב"· Rלא"לי,הסיפחםיהייהםIז!םכי
ומניקי.סעםיזה

ז'מבתכ

תז"'לוןשבם[בן 16.1 77ענמ"'.רנסpורס 9

בת,ו.הליסדהייםר.גזזףלארריר..כדםכל

התקנרתאתע'ירו('בירושליםמחהסכתילבביזהמכרזיהערדבסםליסלחונעג"ת
"'ננוםתלישלחקדונכחמעיכתלכעםnנ7זי.תאה:לבrיבב~התבכרי nקמ;זiתגן

ה\ש,ר...דמצגועלשץrל,סאנשיעל'יד'עהשממרסואנ'צמטעריבו. C :~אחלישנתז
 .,.,פשרתנ~ Rלבובנבקצ.ת'ף Kהררושהכ:nםכקשןתא'תלונלאספיגלאיניכנויר
 ·י m' mלאלבחםולוסאמבקשרואניל, Pמש Rללכלל·תכציהרקרעדחי Cנnחלחת

כלל.לרבר'"מחהשאיגנואםדוולנחתוכאלרגם.נויןוב
בידתר,בניתוווובנדתיוהגמ ,'''אבהמצבתאלשםר nעובב·ל I7שהנבתיתלינד:וב

 · z$'I nnpם'זiהנההל .נסםאכיהכםייפסאהםצםיעהצמאתרקלסאעחךבnר itס~בלת
לס'lםמ'כללסונוגלאינן"ל Ylבשמקיובי'הטרכזיהיערתה.אנשיבי'יריגמףנתונות

הפקםר';.''הועד'לףו ; D"לררDמהרוא'במללךהבצמ\על,עביגייתאי:ז'יותשאלתועו,
 ·קתעברותהע"יהונ'בונרתלהיעזרשבך mהיטבנוההרגישי,:מקירירתהתקונתמתכיר

נכל~ה .לא.היח~הד.הויאזו.שנקהדומארליפסתכוהגרמנית.הבלל,חהקתדסליהשל
םRה_הת Rלוב;iושםרתלהגיןןליאנימושהז..ד"םע'אםלו n.·המתוקנרכתקנית

 . .אכםc.ברממקחיrנתה'עצמה'שבעיה''!''בחש\בןכאיא:ניכלל
החכםיוב. ב'Tיתנ"".בזילצמואששיהעריןר'מןרו nרוזת nלוכילשאיניאנן'מהרר

שכלtב mvrriהת mהנltחאור-ציו.פוא"ר~ i:כתוכלגויהכרניתכםלעיהשוכיםהרכניםיבו
ה n ז:"'לבר;ןנרם mדש.כ1וב.רוזתרקריאליפ(שניס,רקשינםואליפוכזה.מצוהדרב
 ·יוCדוכירר.אה nביכומנמיגםעל·Mזכובהשצרובונישםזzולהם~יח'לצהחהזיונם'lזבה
וP:זוההייכירכ, Jגובשוזגיריונכיגהיטשואא.ם . rmנדםנ J'לבירכניגעגונפםיויהי

ברב;:''ביגםיעםהמצםפרpם.ךם'רדען..ורכתזוזבםוינמדהכייחי.:ים.יב·ידרתם.ן
 · tiוני pnתל"יריםעל'ננמיונכיו\ ri "יTןכיתלדיי'ההקדצ rענלכתנtלדספ,'היההזורמן

בnוiס' .:ןןדי tbוס'lו"םייםןקםr'מדעוםינזיררםשתחתם יהlI'לוו "Dהדנ:זרJהמעלוםי
בnייעןר'ניתןיכ.מי:עדואסאשr.וח··ימאיד ·.י'נIצת,שלהזב;ת'עםונהובזםחלזגrר\ם

 . .ייגש.םברםלדג.הונסו·

אח"לכבר.· 11 "תקנית' nשליפ·העיכIח'כדבי',הביעליוכרסהאבישני'פקפוק .
P מםסחי.':חעםלהקהלותשארנפילגוהצהדככםיפבמ;הק'רף.,הלת'r ,חD.נזר'נוירםס· 

:iויmפו'יי;sרnמחאשתלוח'הונהיסרב'בל"כחריר·הקטהנ Hה' ' mן nיק,טרגביו'אית
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 51 ' 11'ב,ניגיהיווחיהובר IJלטד.ו" ..והובמ'כנמ

להאאווצ.בגישהייל'יונאוארצרלכני RחקנתתושK'העדת;עלעלרהניאךלכל
הmבגי.פתתעםחשכן n 'םאלןכ,ארנשיהב.כשארעדתרכרת.וםו,הארהבוניםנJלםיי
הלוכל",. '1בלחלקו.יןבלל ל,. nD nהב.והתווומתלבבrומRל

הזוקנות),שלטעיפיםלסלסהרית 'lIהדת Rב(באן ••••

ריבידחגוכהעיצה

הישרש.

ח'מכבת

תרל-ן,סונטז,ברלין
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סלהמיישעתהסההת·גeתוישלולאזהלו.וברבםי,תארב'rנלטן,שיהוסבהיאכלי

פיקםיד" .. ;לב.1בררה fבמסתפקאב'ימאזברכיס,פגיתאהולב',יaדףעקיבההפסלהאםד
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ויהצאפקרהכלעלהלחםהשלכביזתונץוחירסאוזואעניניכלבווליכ ) 1
זיעדהירסול.םיאכנשיילאלאזוחוזאIנבוןיתצא D"יו'"םיי '''גטשוהמסגרתמתור
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כיוכיונזדהערת~למהתקכלתובעכת." nה~ריינעהלאלמהלהביוהיהקהשכ.ן
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לרם.תהחילארם.קייםוב'ן.בןכםוסםרזר"לכמזומיקוחםילגמ"'הינבםיואלום"
 ...ברבנרהמלםהפJKבוורתיהאקרינואוהבכובהרחוביה

נופייכת ..,.,ר~.עתהתםדיlUI' pלקבליובלרלדאיוצןלאהובבים )-5
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ם irע?הזנוניםהם'י-'וףיוים ·,חיוoIIנIיביאת
לכםש;חאבכי'הנה )בכ""·(גימאלכ'נאבנ·
 mהג ,.םוילםבי:הבניא,.א;;ןיראת

הוניםי'אכז(ארףהימי",ם"בירהןהרבירא,·
 .)םי.םי··נבךוסי-םהצו"!נים

ךהKרהעלוםבגונר-מידוחעצרת~::.רב"מיני

 •חשרדייאתחוגג
הפתתחותםנולמסרכבסכזrם" .. nב..כ.'שבני

ונגחתהייגובעצםמ,יאוםר.כנישרונהה""ל
נתפ"יררבוהולם..בפכיה"' .ברשס~ :נםrזטם,:
כטד ...השבנח,וכיםונהבי.אל",ייי acנול.?ף

כךעלהיהפסרוי.ת:הי;בל'אלהגרעיפםס,:"
1נ'וזםר'החסא-ת'קוםד'העולה _כmט~ ~_ב...רי Pה

רנדרר :עתיי it-על·בכמפף· _תי~~י:י:iiה"-;~.~
 ~פתיירם.הליר.(םם"ב 7J_ל~על nלע~ר

בפבלאיתויחנבושו:רייימזםי'כלמתור'
אתל'דJנ'Iםמבגרהכרתבים'בלשיןנולדי;

נפי-הונניבקרנברתירם..הוכדערםי"הויאות
 .ת~ Rוב.בשוררתבפנחוואתויאפ

-התם'ך'
םזי,_בכלספתקרבן'היסגתוהנרהדיובת

ופםיר'"בRיתגם Mערב m:זסםכיונזכי"

(אסהפבייהברהpורברבאשרזטכנלל,.
(שאה-.ליםרפענניםאןחב"'נסדל)ה.שבי"ן
רב Pהוא • 1C'בטכלהאבמרר .)..,ורביי'ו t'I'-בס

בםפרוסרח~לרחרחוהב(תעשה)בצכיר·
ףר, ,.-כלכסה;יחדי,וסרתלד.:ואבמבלה
 · ';-בלהמן םD rn"להיאהפשעףותפנחתן
 ·כרירוcלתביבוישKולאם ',)יח-(סבלהכ.לות
עי1'"שביחיאורתפירבטרהשפיםשטןיזבזו
 ;;כלחגאמהלאהזאת':רפהח'אהןו. t:-כל

 · זrVטהםלו.תשואבת- , M'לנם.טלותהמ~חר;ת
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הם~סבארתיוזזEl tבוסלהם_ ..סmצם ...הלאוב

לניניחן·',נטכוןם-ביא)..(טבלה..חי.,תrונהר
(טכלהבצריתגמ.שמםיתשnנ.יה ..הבטהח

אנבונ). .• ".
בשת "

הוראתאתIבJובירםיבוסכת.הבכש.יס.סני _

יסשבסבת.Iביסראליתדיכלעלהתיונר
Iבצ·בארץה""תעברכיוזכיואחרלבו
היובדבןר1נ1בלאבהבשכיהחיכ.רגזי,כיס
 iUlשי.חדיפוגית«לום·לחייריןחאזי ..הררי

t אלןכיהראץעפי .ל,יעדיפברV ררם·
I!' .איתונמנחתכבו .)יז.(סבלה.וש:ראלאתה

רבR m.הררעהבררוכמתיםגהיות.שהתב.
בטרחשבבר mדז)(סבהל .מרעירת .ן Rכצ

ביסביירהבלאתשיופבסיתיבארם .
שלעוuבזהכרל.דז)(סבלה tנl[י.כרפ

 ;זברבליהשמושער,ף(הברמ!הסבת.

 ,,)"'טבלה.
חושד·.ראש.

ברונהבפש.טהרתיםוהארח:דרש .. יK 1II ר.· ..

ביתבהאשיעלכפרה.צרזי .יב."יבי1IIה.ואש
לתחתנרים'מרבבהרזתנם.כעליינים,.קנאה
לננלאנזהראדחבלאי).מכ;מל'ו, . n.(הםא
עםלדחלבנויישנים)(פ':נםי.פתקידיאת

המטהראללרגויע.ליר)(אהש .בולןכהלל

 .~ג(טכלהלרב,זהלום ל",'"אול .\ 111
עתם'ידיאש,ישKולאת_םוrדק '1iדרnיאס

אחז) ? II' (העללםכלל ..לחהםג.לזןךזuך"
 פP"(כרובתהליחההערדח:ןר.את:זmוןהב

חבי Ia .)".סבלה n,לוJל ...חםאת"םםי·~ ..
 .הי)סבלההםתיהעלרת(נולטיבעםי.זו.

ינד.םוילכביםnר Iiאנונני.אשאכר
ל'יIlריןן;ולקייתכילוםירנRוז1iב.תררם"את

 .<ן'א,חה ,."..יבב"ף)(טכלה .~ע
וםםםב:הביובזתבננגתוקשאנרווחה .

III ·סב(כע"', J ' 'סואל '".כרלכשב)ם'.
יהוnבנ,המודגי~גולבתי.יםחלעי·את.ינהל.

 ..• )ז1''טהלבי(עשחןהאנרננולרם r-:mכ.נו

לרלםםדת.ייי"'" ,'ר.חאד.לכ. ,ב-.,לע
שהבלnם :ר:יבן :הצםיי,חבק~'םביד.~םד

מכ" .'האתריללא-.אהחד.(לפרחדמות

ב-סחרהזmננםרת ·~רי~~ר~. ~.י". ?~. "~~'~~

 '511ם~"לiף IUDרר· .:ן#רנ.'

'לבק·זוירא~התררו" . וI'.:עלללבתהרה'
(תןוr.זהו"ז.בתעניגיםגכרכרתשםגו

 '.)"סובלהכפאו· Iד-נמכךכיה,ם
חס 9 ·

ירגרג.לוlהלעםירןםאבנחךכספח·
'ובםתרת mעבי .ערלה)'(אשהפאשיח·
לרעםופn'םיםלהיי"צרךי") 1"יש(אשה,

) W ל'דלהI שה'פי,עלאףאי).מבהל
לרייצהאו .שיראלבנדה Pחזביר .השתותנ
 "לRשע",ןלםכר) םn rnt'(שנויךסםצםיר-"

כבל • mךבהנהלחיכעןברתרגיליסהיי
חארידכלתם·נרעריהם·חדס·לםהזבר.·זאת

יב-יב)במבלהלכםר,'עזםיינוך W (מכדהב

בתייקייי Elתאתבשיראאחי .כז,עבתדו
 .בי)מבלהסבםי.בקרנבי(רפםילרביהעם
לא,פריירליהרתישראלםעשל יP 1Tתפ
ארלי.ררככהתאח)ד(אילהעולםפית
כי("'נוסר)ו'ג~ןכידיגולעישןלא

מקייורהדות.,הקiז'כ,ידיעלנאייים רנ"".
השםםיןמלני·ניתנהאספרי.תגאוהבל.

הת-היהשהפסחגםוזרכר י1IIי .)ר(טנלה

 riלנולזאII1יךר Pהכו(עולתיייאשרומיד
(גוולה).הפטחהםווררייאוהחיפדהמחיר)

גארשלהתלחהרק;;יחה·ונצרםייציתא·
תר,הרםחז Mהיוולתםה mהרעובך,זח.,

עלוההלמהבזרעלהי)(טכלההלחם.שבי
יבשבערות.'פמחסלביביים·מ-לא·כרתrם·
כיהנו'יונםבללגויבימגלההיחההגאלוה

כישבם)(זיורנוך.ה~":ן.rmו.א.ח··נומר··נזורבה·

הIבגnהאתכלנ. Pצמםירייצתא "..נורל
(ייהי'ה"ח,תאתל.םרI'a'כרחמגרלרה

וrזUrנבלרד'ישרלאםנור )~זזכ.nל.ב I-לכמ
) n ,,,,,( ל:R .· יP ,ככלל':i ·םבוט,·גםאם

בחבז .לראיםירית.ייר·לבובעסה'שהכ:לל'
צרנוימקרהוננריםאיציתפב.חס·בינטבים

בםד"'מבוע' ..'ירייס, W .... 'הן:.םרב,יתנה ~ K.-הו
 .'יכ:י~':לנוiנליר.~ Pכררב.הפתמכחינח ..והו

'תיתבה.ב "pלנוישבינת-ה·בווב:הככוהז"יר.·
זא.. ,<ם) p'לא,לי ןת,,(ה'י'בזמתל,

רציןשישגוה":תא'חאני:גזל·:לךשניחנה.
 .לקררא וP;םובצרם'י,'יRב לוRי1IIי' C ג:'קתר,
הרכלבא,ב,·לרב,;·:נו\ל.לע"'ים ·'ה:גסם
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 Dנnם.יסך.aיפםום.:ו;"ונב.ח o;ו

 .. )'! .(סכל~ Kל, 'IIIעליי~ל'יתריות
שמשת

רמכלושאולפכרההאררתרהחפויםר
,מהראתידב )"'הסא"(חםרהרפכייםםזי

גר(לרחילדרnlב Pהתלפ-ציאשירא?
 ...הרתוראתוזקנויכריןיכאי)טכלהחוחי
יסתרלפנר.(סעיים'tנ7לםחאטךלאאבי?,
יwנבמשירלאיריתלברכי)טבלהאםח,ת
גי)'טבלתשניס,(כקיורמציתרלוחרה'

~וםיזןפררחשלתרצאהאינההרת:חכי
שפיסבמריאאלאא.םד'בו"1וםהw·לרא

זמ'ףםר )'זטבלה ,~ל(ייהזניהבrן.וחזו
רחוהטמודייעלייחנית;נוויהחKםג
נרעשהחתילהבאםדהפנוילהכתלית·יהוא
לבובמטיחההתורהחי).סבלה'(ערלה,רס
רז)טבלה(ונטכהי,םההועלרם I'חנrנרגםג

. J1 ר'יואהאתפכילבתאניראולמזהיידל
טב·ה .nKר(ליאלוסנתגןיםbרדם m.ורנ
סולרארןם,סףגeי?הוא;ןאילסי).לה

הנרג.ת .יףעליקואדמר,.שבפיrויאויס
התדי.םיהיההתדרהVוקיפילעהתיים
אחרט Uך )"'מלבהו(מנחות.בעירבנירכ

הכפידרםכיקו J'ברמקרגהנווןייברכתו.

טי)(טבלההערכיםי,ביושלתםיי n·עמ
קאירתמר Kכרבםיס'יHןהרחהרזזןם-ללדס

:t ,ונהקריאתלפינדרב,כהיקכידחרהvה
לן ן!' Kהותהולרופיכ • mן nהפויהא

 mבוכ Pרלני יIVחKיינה;ובחכ~ךף.
מחבאבללסינורודםהחתדת.ךרר,. ..ופ
הנוי>nב.ם.ביו·של

 .השנהראש
Kנהושנה.ובסrרוי·םעלסהתיגררדגוג

דפוייםתלוסבםגהmכה"כ::ל~גה !:'אל
iv ~ סבהלניחרח.(ייחרדינבח.חיןרב'R ( 

הוmהצריירס.הנnנלר,,.·הדרחס סר;K .Kן;ןר

Iבבזכםירכלם ~ ~"ז.P סנלהאדחיי
רסכ"'י וזrJ.אנ'שבל וI' ,".:.·ףאi .,!ג> ..

,ן DJ'י'יתאילב,דזווקוי,.ןםניי,. ם'"יrי·
 ' l!טנחנליבחתזr.פסיטtח'יבשי·המכ. ~

היםואבילן "וi"ו'הסהבבאר-ס .)י~ב .. ן~(
יר)טלבה·.(יתר.םת·ןער ~ n · ..בל~נ~
 ,י~רפב(.שיןר,·רח.גכ. pנוא",לכל

הסרח.·ייחרו . m·רברבת", ,)וl'.סנלת
nבף r:וכספנם,חוגוןףכםררב,תתפrזת-

סלבה ,;אי;(להוא,נt"',ש,יחרתנרדר.ח;
בינחהכסםחבת:תרהרוכתן ,"לעיס).

 Cגnלקבלוביהלהתתוחהטגילהלישילא
וגוסוביס.ברבתח Rר.כןכסחופכ.רו"וננתת

·rטבל"נךנסכיר.םtו(. 
 .ךר~ס 9הכ~ום

דrי.יסאח.םלה'כההוםכהבש,רת
Kשי.סנוכלתאו .יל'mייאריו ,וIבייהםגר

חkיכ;כייא),סכלהיאשה(תסי:ינטשל
 .) 1:111יירל(עהלרידא;עלוהלהירתמנקש.

ייוכנ,רה. mום.,ןרסורםחחתונו'מר.היוסכל
אחייגם ..הרבודקגrנת I1רע·השתרעלותמן

התשיהבnפםשרכתבצאלאהקרבנותהקרכת-
אתו:קירינם iכולערכן.כפיתהכררתכתינקו

· II1 חרסהערבייםביןסיתדימעם·הפ;םףנווי)

וכשכבתי..תכרמינו"ר I1 .,שלהיחוב"'יי"'ר
כונדת mמ'הדיםעבדותישהבכשבתדתםג

כי).מכלהיפנםמ'םבםםרףיקרבוםארר,
יייכיהכבו..ועל.היהיררקאינה.Iןת:שיכה
בן . JIו(גולפלםירלעת~רנומס"רבתיעת

'הנתונד'יוא·הכפר,ןבונRoל).גן .סלבה J·בקר
ר wאיז)טבלה Jלםכ "הי~(ל Rלזוrיי.גחל;:ו

כלנוריבימלועם.אפרותביובחגםתה.יאן
 Sהכלבוסירלaאלכיםרישברובחלייסכי

~ 'W סחאשרכר,כלגדילהובכיינהרובcםבוn·
"ס73בתמאנםסאר נ,'" m 'בוזכורתניו !1ב

tל~לוגודלוהוכןוהיא.אחר,"יס .י!'י .ל'י)
אתמנעםי·בלום:כא.ל ,)'ו;:ו.ס:בל!י J ך~~;ה
,רבבםרשלילרו"מוימסםלדימב.עביירמעצפם

.לשתק.פגnושריכרםיחים~tכ:כעיי ם~' .ת~
רותנתי .מלרבאיןע.תבכוזrאוןזכ~האת
ובב~יתמאתובאשרכעורםפייסרשי!::י:זק~

!I .מזאת.ה.:יי.םגהג:י

·טבוח

שי"'ור" 'II'(א ·ןfזrrnאנחנומידרם.ובגםול :
 .··לדזןנעסהב!1fו·החרס· ) 1'.טלב.;וצר'ףה;
רפבס.וכסת • mnזבמןההו::iובםס:nרבנייי:

וםוגמ nלה-ןןןתחירלרנI'הםל'וKמיתהזנסההונ
םמה J·לcכםחר ..רסא(לרע,ןקהשדוrמר
וםב~יציההלחתפתןתזכריזרה-אתסכ .)ף.
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כל'ועםבחלו;ייוהבאח,כרלהשהנ.ייאסחר
 "",ד,ולכו .) 11'.לכת Iנקיי(.סוןח,הות

aוובב.ףם.(וזנרמזאהו'מזיעלהסדיw " 

שכנוםגחבןנורליד)סכלהיהמםילניפדו
נמרכא ..הכיראילשלסכתזביןויאד.היםס

פו~(שכינזםהמזיםלבלהיםימ'דוביאת
~כם" Pונשאו.םלועה.יופתבננדםה.גחה

העפםי.) " Oיררביבננדרנוואשוכוכס.ת

 1~ף'חן. ,פנDrrרךהכו

הנ"ייאםנםררחיסבייעלןשי mבענין
מובבייזcnוהלייתן.עלצyךץ t ;rושושל
 .החג.פייסל:זסםלעמרקכלאת

קהחפתחרתכלשלהעלויןהשלב
ותסרוג :אmשיאהער ..לאויגוניעסשיו.ל

אדהחיי.כnיוםהגםאשרה'מי.ם'לכל
 .... "'לכד-לrנכח,דע, 'D. >1'1,לא.יק
 • 0צעךת.סשב'נ'
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הירושלמילדפוסי

הרסDתה.םUIנרלסרהם.וירהבםוו.מ.וז,:.רוב
ף O';ון .) 1 (נרניוrננוסנתזרלאפחלרבוםלn:ד.,
 .רבהי'ןIסליובי".,לת.ייIKבמרכ.םזוהםנרnרוד

וצtוברהסונםי.הירו.פליDדיסריזלניספםר Rהר
ל·נירןסאבינבה-ים pnת 1להם ipזתנןז;זז

 ..זבררונסני בj)MרKי
הם"לסהוברלובהקםדתםתJקירב.רIכןר"ז. D'ו
יובחרכהוכיכהסםאתהו'תקיj:יntזראסןיודתו
 .זוז"סIIDילביהודהתו"ק ' mםקמוןפתוחםה
nא"מכרברבI' סהההםוןיJםסייכהנפיה.כשוב
כיררב.ןם.לוו וIfIרמרתכתלבאךסנדוי.היה

כןיכחם i1'ןםופנחויכיתנpננnוסRסיוהםן"'
בה,"תpי.ובהזוה.,יב, mיהי Pינחוגבה'
סדםולירונ IלJבתייהכרםן. 'מJ','ייב 1I"כ
..ןIIונnנתי. : Dnרת"בנלריזלאךרםישה K"Jףנ'
י"םויסלJלינ:םרםרדהתונחסגnכjזירםKהכי
לחב.תכ"הזיםהורחו-רחה," IIKדתייוmזה

בהרורחקו, ","ם.הוומת :ונשרוrהל ,~
כו '''וJ)jk:rבילובקרותומנהרבי ,'"Kדםוולותת

ינזל", "niררישנ ,..דרבקPידזההרבלונוIItף,
רבליו.פפה"רתנםיה'ונילטת
תייס-חיוולסיםובהדייתת Hנברניייגגעי

ווiשלהיסר'!.סייקם.ירות".לא..כהםדת .נ'" 'IIIת
רובכירי.לםית...לםיךזןדת.הנוכוסיושורנכ

J'IJ' ינידפדםsוייבחיבסבתנהאוDקנרימיסחסננ

 U'H'וום"מ"יחווםחגj:יווקRרבפרנוסהלגייוזל
פכיזlrין, Kוtרס pדפוםרם HהןהליצרםIנדpין,
ןםרI'Dייה8יב'נםרפדבזיהבלווrויוירב.ןם.סןיזנ

P סR'1IוR'ינ:םרפרם . 1:" .ןtינ'רהו'JהתP" המהידירםי
תםמוסןםי,.,גוםייזיכמהררחווברזו I Hו:njו (jב

םהנביית'lי P'n ,,,.רpייושאיןדםפ'ס'"יייח,
aוכם.ן (J",הילם nסי"יJ,דרהווספי .IIקץxר

נmנבזר m:דנננרר )-ם.ק-קל:סדף"ירוסל'"יפ
nכןסדןדג.ן,תםרקסmחםנםרנק.רס n לO"גיםף

i' וtרMההם..,ר ,ז'"ס't'J םKוסדסלווהירת
בבוות .... 3 ""תםיפIt.הלונהח Hיכו n Mpו'!
סרובםןרןןו,ר Hהסלכבסםי:דב. 'IIוםיר tf'Jהםז

j:I רסtוII. I1 'ו • 
סוn"-ז(יורלסםילינזהמרוחר :ניסןדבאותר
ךוכפכוחת 'D"'M . םTIי'.םלמרורסnנ'י'תרו)ר

,"l'לכ'בדררחMקר.נםמהכדםפPלn ז.םיזורדםם
הבמרז.םנJם711זייבס'

ייתד fJםנינmת Dונ "U"'סבם Itנכב'רnם."ר

להלן.)"'נני ו';' (Jמ'ליר'רזוהרסלוורמב'''רריוב ; ;,:ri המ~כ·n דררת~סיהקדופחנד~םו~תaה

 pן' mםססל' ItרםדסלווהIו,רr.נלרםרמ"רבס'
Pףךםסלררהס'רזהםדוס IIזםנסב'דילהיוי
דפכ"זת"ם(אלו.זררם"בותב'בכסירהוירח.

םיי D'U סוIII'ניסחךםכהםיכו 1')יו"רnםסר:זבל"םר
נכדרב,לירהס,יתלו"חםרסילבכר,וסלכה,
ת".דכי'הכרמן

 ,.:ברזדרת"רסמכתות'ת'ד'ס..סדר'סיונדור
להסוףי:וו"ףכ)ר"סז

 "...כרוכסנסוםו nישיכ..,אםדיותכסםח
נ I66חKוחשנכז'. Hדרכ,ר,.הםרבןדווnלמ"'
ליספוחריסוםיח iהסהוכללזהבספר ). 1 ((תבר"י)

נסתו,יר"יר.ףבילכתיםס.אnוםרייננלש,וסניחותת
H ולתוכרבהתחשיובחייnרDלמתלמויIrrrםי, 

וכיזך"פדסו 11 "'(בגןזרהסריכ"תיKם'דבםם.וnת
'Iיכי ,ר)נK רירפD. כדרוגר,רבהידר.II ףהK '11'נכ , 
 ל,. :בהרpהם '"מל.," ף,ש..מכחרסל.חיי
ההכרת 'ו:-וmבתי ..וס.nיrיב ,.נםםתית.ני

 'Jלואיכרןנוב ..זומליגי"לאנרינורג.ייהמס"ךר
אסיתהtUיברבובאובתאיל. "ז'.נ'מסבתיתני 'lIIה

sים'נרן ...-וזלהםחונהוטיןאתיDםהארהופו,.
בםDדנום' IIו.רכוזRר,IIiבנאףרה.הנרחרס\כויבנך

םיילJר"'התררתםסרי ...,ווננ:הםיחלסםיה'ינםם
לJנוסויסזקזרייסווmבתיותפסתי ...כ' 11'
ף.כ,,lותקי r:םנפך , .. " Mj:lו j:Iדפים,"ר,לס'םלב

y.n םm שגיזדר,לי:r בםםמm ה'nI קן '"פה'''' 
רוII'כ.ררההרהגתהןהןר'בהווtרהR"רב nרב.הר

"'כםן ר"IC.בריכא'י'ייג-ר".ההכרת :חילוזננסדונגס
רןןלMירמהpחבותהן'כ ''"ברלKההגהות ,'כ
יוי.aףנ.בזהרכRםהברבןסובהב j)J 'הרבבן

ל-בםנכ K"'Uoרוכאיןייהרהנ.ןlו.ר'תתקנמרלוז,זר
ףוnססותיו..םו'כוחיrבת 1'םKי'וtםה"ומ

וינג"לכדםו ," Pלם"שסורסובתווחדםוילחשד , ....
ת,ה""י,ננ"ני .II"'כמ.ר,תיקםהחןח-סרן,

- ?ל" mיאףב. , .....לס!'יסר , 8בם "Pהתו ..
ובידברההתוקתווסניליחוטהמכדוחרהוםוםםני

 , "pרם.,ת

סתםאנוnתיייס"11בל '" '11 •לJב·הרביהנה
לכםםרתתהלוו: Rהףגרואיביר mרנ.ה 'ב'''גםנוmב
 ':1 כ..,.-"י'וnכסבגה ~ ת.ב'J'",.ד'Wב
 rbךא ,מ"...,-בנב' Klהסובבף II ,ה,"ותק 'I'להחינ
 '''כסמוב.ר"קמוסרתכהרבהלKזsיו, ,.נם'"
-:ז-כווכףח!וונ,· 'Iה.",זב,"חחרר "Mהנבתיד
מוטלי;ןפנסרחת ~Jע\ףו,בב,ורםןו: ...כידםר

1 ( nUרםוו.םכווניינוכןסלו.:JלD'l1I סת
לינתהואנ·הלחררtו.הDדתסלותדות-הlולוםי
יינ·,לרIנIבתתרnהלסומתתקינםי,,םפדהסו

 '·וr .'""כJד"יב.בז"הנIIדסבי-ר i'i- '=הב~ Jו~ j:l~ם ~~~~~ל~~כ~~;~ .
 ~.רה'llככ'םת-תת",הו.וחן .""נעל J"ןoלייק."יןבמ-יס,( _ "".מ Dסנו iIDירוים'Iיוד:וDרת
 ~ r':ה iלrננM"יתרנ"'ה.יוuוהדירסונ~ח:~הזר·הירב :.~:rו "כ.רדב'.~ IIK .בז.":
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(ירינuבג"לווווףב. "......בRביMלייייר.תודת •. "
 םII').רדם'"הםביף "'ףJוr I צ,.יר,;ר.הררב.;ן, 1'\'

 M;ומיבבוי ....רנ.וןכרג.ייתיפויים Mקםגסף
 :לדדKםב , Kל'יתכם.ויררתוביז "..וmי """.ב

תמקווטלירו ...ד'"יוהית .a:בד ,א"'הם'"בrבסית :11) • •
 Jי' 'I.בםאר.חרבתק nידםדנל.ירי"ם '.ו

 ). 3 (וסןההגהלבןיא,Xףן"ים
'יי(;ןר :חליMב .m:uדליפ ...הלהביזמכpו)נ .

 " Jס ..כ .רי'".מר;ן Kהגחתםיי IP ..ן MMםלזר
 .'טרףח,הרפ Kהךא ... : ....ילסח"ם

תכ" rלL tחליוטדכהנ.ותהוr.,ס"בב.םר"ב)
ת"ליזיםי,כתכר : וכ",....,כהגח(יכןב'בת'ו'"זיי
I .דב."ללכרםוIC":I ( ן'!בrי'נl'ן"".:כצ"ל ... '''תסבך 

nwיגת לm:.םוv.ו·חה"בר(:בתיכי'ר.·~ךףנת
=. 'I"'IJ1II תlנהד.כףב,ו:Iו·ליח.וטשפדנםילו·It סרבותף

;·IUלש הינKD.. רםסתםךהסרלחן'"חJ הנףוז 'נ''ל
יךב.בתבתכהרבביומבלידהאובוזסחיב,·

P rב.סיור ,) (4הונ-.תליוב'יע"יהכרחברביז ,ז
m :"'םילK. תי:ככ'ליזחבףזt '". 

לוי.בלאתנם 'tד ElI(Itסיונםיי, 117 ':בנרנrר·;רףוו.
הן-חסרבי,ית 'Iב ;..לpרםיגא:יבoי IIlיי·~ז.

תסףםכרן , Itחליגסופדבהז'ייו"םלס'". ~ב.. :
 , ..ברםלרוזיר 'Ir·ורב.הרהנ.יתסבדינם.-.

הא..תב ,...וכזםוחנק'יםבהנrורדםר'"ו D'·ב
 h',nוכקהםרהה Mבדפם.רוווכוחש .יtו.ף n·ל Fיו\ר

וציקבי.י I"וםIווDהיוי'נווםילזרפיטם:;ןליכו:Iוה
ל_וכבMו(חרובהנהובברא'וtווןRרל.ו1זר·pהיוmם

יייההחמיררrvנתביםר".ההםדף)לוו לD""".יה
.K'J'וiזT" 111 זיהמחברר.תשלווכזזווניםדר·לבtו

 ."'יבלפינב'האסjחלרנ.יה~רcו
ילה", וM"איפיזילהוnוcואנרכרלחל ....
 , p '1'מ" lt"במ"הסתחן'"ת Itפ ..בגמהןחוןנ
,Cלםי:ןוR ויםiבtריסזהנסלי'נtפ'ו'Iליותלר

• 1C"lJ ראנברIt !)ו.רפכ-ילה רrנ'בכ""ווורו. 
.'ברלריג.ה Rלםנאובהיותר·יוו"לם"' .,".ב.י

IC ~ CלוII ה'וIP הנגאבייראמר'".ר.בייארI אםו
 Itח"ליברשאל.יסלגי :· Irrד 1IItנ'רי'נ:בופדמ

ילה'". וR"רםMחבישרכיל:זי.ום It'I ,םaבר
 ·,כl'רר'נבי" Mדtויבן

4 ( tי'J .ימלררםבM יa .... דבי ה,.ה-ב,., 

ת~ ~~ר,;;א"~כי,;- ת~~י;!ן יל~;::~:;;;
להpרחונוtותוזבאר ה"''יחד,מ-בובןףר.

"תהי,ל ה,. 'rTה מ".במייחר"יין ... ,,..,..כננו

פאוסר .',זקירז.יו ~,...~~י:ב :וי;~·
הבדנמרב"'ברןcףנ,דב.יאםושכךףב'"זזrר

 ~נ;.ר M ;~~ ז~~~עי,,~: ,,~~~גד- ::.
 בD',ישור nלרוKb ו:nור",ןןלן ,~.ררלn:ית~

 .Uוn'י.ל~2o'יII9ד
' J ,," יבת··ה~כר·ז:fבתי 'וr:ף,.ם·'.ה ס"'ש· 

 . ~~~רה~~תריn ~ w :~~י~םתנ'ר:;
. D.תנR פ..כ • "......ס;ןייחףCיבוכסחוויחל.,תוtו

רנ.התי'קלוחכרן , Rחג- יIIIכס,תרב·וcםיינזת הףינרזוויכבהסיןnל'"ב,"תRם,הוםcmכ ..כף' . n: , .. נ:סייףיזt'"'·)ףד · D '"iםיח'יסלרבו :)וS' ,יף
1) ; ~ :; J ~ X ;,ה~ז ... ,~אל' .ר'!D . ג.י
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 •הושנהיuור"בכותרהרבללח;ןtזררסנהPולארר
סנ.בסנ;ןדלהימחויב(מארשיאםיהבלולת
וטר.ם.הIIיבTiי Mלםחבבתפיחהית). P! ב.'לכאיס
תא(בליםוב!בר Iול"תלונבךב.תבה :בה'הד

 ·דוא:ר .כסז'"ק'tברתתלפניאחו'וםרפ.תירהו)
ווםכת~ MלובxרידולJחלב , p "'לDתלויהזrאריו
דnנתסםררכrום.םIי!בנ:וtי'ר.nבט.ם.רכ"יריחז",
(ונףסנקהדיתחה IIבmוIנIבתבכלבארס-ת"ל,

חלק.רסט..nב'נJויתהו«נביiחסדה) Pה",ל
התרזוי IIר ..הםראמי ZIכI'סבRוסתaי" .pnם,"ד

ק-קר-בRו '"'בבנארןלזןםלויהםרפ'"היה .mרהרב
 הI'פIחM I"םהנ.רIב.ותווותIב"פאחררא m (ס'נ"',,מהיל"

כהסוחזיrזנKתה 1).וחסRם' Pסבהיכייר"מקים
 .הס'"ם.!בטותרנ.ם

יסו"' וc,זrויםונרוי'רלסמי~תלוס, ,'"''ו ' Pל
ףaוולףיסיומףכ"כרלסהמרבנראםתקנביטררמהר

ימס :רקaםי :.לה"ר "' 8°ח"תךחת'"ה
ירו'לסם.כי,תי.ט.םי ,.ד I'!"חירוסל'סותימי.ת

 • '2תנו"ה
דסםoכתיתזה"ו Rלשבסנ'ס.ושוח Kז.ל,רטת

 :לוהלז
!) D ' בלM '.2ת.ייב'ררלש'ם מ" 

 "2ת.,"יגיייסוכיל,לוה.מטי
נoב ...תחי~זםחררIי,סם'
Cג:~ת'יוו'"בישררליונחלה, 'ם 
 .) 5 ( 2 "תסנ""ירולסםיברניירמ,סוב'
 חD"'Iוi ",ו'פ,סקרנםI'Iהםזות,חסובי

ייו·נחפסדורהבםםרחחאסולכלרקונמ~רמריה
 ·"ףסו'י'-וםnכבפסר"'יסורס·הישטוסמרתסrןפס,

לקנזר.םיותףהברהפה"ירשל
 j:I'I'כIםהMלוזבהריזהובהר",ףיס כ'f'ת.ליםם

 כס\'IIרiר "'אלנll'סנ..וסבם""ייסמבמהוח.וינם
הוח-:ו','רי. II D 'הכר ' I!לכהםינתןרת

Jמ.וית .,דIJ"לב"Rלס,בכיו.םירלםםnבית
 nהלUC'הט'י'I'תההלכותםביפםנונחתפויחלה
ובכםיד.) D7:h'חפ(ח "' m,םכפתוו ..םונפר!בכסת
בםרב'",םהחפי'רפיח mלכלהרקjחוכרהובריפ'וןוס

 ~.,.כבררח ZIכI'לס'ירל'.וסהר".ופררס ) 5
מזיילוח-מםכאבנכל,יישיגן,wב'רריהוב ,"',

 ~.נתיב· ..םII'ו'רית Jה,םר"סז) ,.הבפרן
 ·"ייינ:וק,יפ.רןIי,סוהטונבחסלהניפתהסה"ר.

ורים"לסםי. '''םבהויתק Mהויזנלוcנ,·םכהדותרבם
רnכליורנן),ם IIt'n'ם IPכנףיסת Jב M(רנ.נ:ם
 •.תונפור •ידוננו,,כהםפדתיהלחהרקדםבלז"
 ·יםר.ייIחDי"להםmםברךכ,לליתלבייונת,סנינםםי

הרתלnת ~,..,ייס nרפחיתתנףהנ, WיIי Pי
וונ·ול,םה D'lוה.כוברח,'םס ,.,.לם".פחי"י

'נחי~.'ויMםל;:וזביירתהםד Pבהי<ןח.ןלונה
םזוויפהתבםוב·ג.םחנומףיTנלאבהםכךתרר

 ·ווmיוו 'Itום.יםI'8"ס'ירנ ,""םבמהסר'"cופיית
 :ףכסים "כ.וררוחו ·. Mתכםונהרנtס.להIח'"ונ

 ..,צIכרהסמתכנרסח I\Rללוכ·םנ·ונהיים, It'tfום
Int ול.יויהrןס·נTירויםלס'!יכהlרוי.רל
 • Mכיוt(ה"תהקנחיב"ר M' .בIלהסדירתםרה Pוזב

יIזrןלוכי .סתיויכ'סםלברק.דהםחליוט.)ירריי
 D חIID 'l . ל,· "ר~ .:'לכןםרר.לצ Itרבזתש"'ה,

P ~ללבדוני"יכל(פםרילרילשיםךםונJt~נד' 
ItO תיורקנ"םכוII '"o(י 
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נהםרררתנךפסן W' 'Dכוניארייי-'הברארב,"הןת
ב1חיןםםאלכיםפ'םבסרףלאהיו'",ו.שנרחדיל-בא,

לפוקנקסךאיש'".החזיןע!בהלכהסלוכ ..ם'
להIחניא I';חלםסק,יבםכתחוכפיחלiול'סמ ....זורבר

בעגיןשיט~ת.הכוללתחאח'"(נקיהר.~ןן'קןביבר,ס
שפחה}. i; .קי:

שליפרחדת:רנברדKונלל(")ייז,ן.: Mל:הברןוב
ייושלםיתלם,ךשביזית,"מפ.תנואדה.:שבי,יח" O'וב

יעםהרבאכיאייי,ןב.ןילבא,זום.הגרא' n'ינכרם
בניאברכיםבןלל '''''-·יi ·'rאישחזרוסירוס
והזריתהיסםיח,רס.םר(ובסיף'יאוברזנחוובק

Iככiתשנ"גהשימטה,ש.נתירי!'(יובהכילל], ,.ז

nב'זי.(תס~~רגIיגדהגףא ~;~ח
אל·הן·,םמןת'ו;ו.;;:.שנךת ;mהאנ,''.שברפרפאייוי

סוכפירירס 1"יזחכ. ~.ז!:"ש""תזין ...;לס,הםיסח
ספירפאסרוכושנויניתלהיכית'שיא'"חזון ..
ןת Ntlריב.רצייגןהגיליןנשלדי-שיא'",חזין ...

 Mבהםסרבסרףישהב),(ניטו. .'.ג·ה,בייןת
הס'יארית:נכיר"Iב,,בשירתשיזבחידו ...קינםרם

וגו.ב.ש.סיניתאנח,ן.סגm:יםןאף' m ·כר<פונרית
 ",נכיד"ם.סבדיתםב

נסספר'בכיראסית'השתמשו' ' Rלר;ךם.,,'ים
הכזיויכןהTיר"נז;שלאכלהילא ~, nחשיל.אaת

nפהרנהמתובJ לןריאשבכ~'גיאסרינןפים
ש""בהאחרתהגירtזם'צינדותמידולאשהנהנות

שהבהותכנרהתחשבןלאכןאלהיי·.שנות •
 , Nיגי ,) tב"פשסחםדפיטליוישל~'נכיבת M'ג.ף

זומהדיהריעבןזידאוחיזאת=!בתיאתיר ) 6
יעכווךת"..פסכתרב-א "S'כ.נזקייןטרוכפדיר
 ..כאורויםnנ!'

ייג 1Iדסיאכ'םפ :לב"ן'Iחתי.ננא:דןר ו)'
כהנהיתיינ.הכר.כלכסר 'ף.אל .. ':וונ IUה"ב.
וכןדכל",כרכלזיירףזלא .. :רפאנחכף~
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