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ג ע.
ה״העוה' עסקי על

 לעצם בנוגע חייובית מסקנא : אידי
 הרוב הסכים זו אעמדה — ,;העברה

 ועם — הקונגרס של והמכריע הגדוא
 את •הציונית האכסקוטיבה עא הטיא זה

ה ג א ד  עניני ;'׳:להנהלת •האחריות :ואת ז
 והרצו* המותרים בנבואות הטדאנספר

 בטרני הנאחמים ״הירדן״, אנשי יים.־
הטראנספר, שא ״המצריות" סאקציות

 הרובצים והחטאים, התקלות עא רות 1 א״מסתרי מסביב שנתעורר •הרעש
 כשמסיחים ח״העברה׳/ שא אפתחה 1 אגניבת מסביב באומר: הטראנספר׳/

 אפאיטי עזרה תבאיתה: מעיקר דעת 1 בתא־ ה״העיברה״ ממשרד דוקומנטים
 ישראל, בארץ להתיישב הבאים גרמניה, ן זח •ממקור ■מהם, חלק ולפרסום :.אגיב

 ונסיון פעואה אבא ענין אתתה ואומרים 1 הריביזיו־ שא בעתונם אחר, •ממקור ואו
א הבידור מן בו משיש .יותר. ;ניסטים, שהו מגר־ יהודים שא. כסה .להוציא ו

 כבר, זה עמדו זו קאקאה על מניה. 1 זה, ומסובך קשה אענין התקון מן אוי .
 הבירור בבא ן. ר צ ו א ב ביהוד ועמדו | נם ■הרעות, ושלכל ״טראנספר", ■ששמו
ם ההע;־ ענין עצם את המחייבים •■לדעת ךודבדז הדי  בקוג־ ה״העברה" בענין |ו

א־ -רה,  שמוש זג: קאקאה עמדה באוצרן וגרם בו יש — כשורה, בו הכל• ל
א מם־ אאותה הרצויה ••הסנסציה, -מיסוד ל ש  ה״טראג בעיקר כהוגן כהלבהיולא |

אבספורט שא טראנסאקציות ]ספר", ואעתונה. •אנה
 ה״העברה ע״י אזדרגגז לארצות ן העיק־ גבורה ״הירדן", אם בא: •קודם ל

 בא בלוצרן הקונגרס הענינים. במרכז | בפש־ ומטעים כותב 'הסנסציה, שא . <י
ת י  הצד ״מן גמורה: ובהתגאות־אב מו

 תעודות ;שא העאמן. דבר הרי הפורמאלי,
 שמו, •גניבה — _ . ה,העברה' ממשרדי

 גזוזגאינו ©,וזגובינוי גניבה, ישוח• אבא
 .(ההטעמה (ופו הישר .הצבור וכל כה

 מצווים אנו הרי .'— ״הירדן") שא
;בהחלט לדחות הצבורי .המוסר מטעם יי:

 היא • זו דרך׳ זו. תפיסה תוקף ובבא
 טראנסאק פתוח. פתח אתוך מתפרצים 1 אותנן א,הבא העשויה האקאקות, ־דרך
 הקונגרס, מטעם י. י: אסורות אלה, ציות ן מוס־ וידידה •שחיתות שא לתהום עד

ת.  אדאג היא האכסקוטיבה שא וענינה 1 םיןנא, רים׳בחו נמצאו אתמוא -די
ך,׳ורשהתי הארץ, תוצרת אמצוות גאחבים כ א  אאה החאטות עא יעברו שאא |

 תקוים שסוף־סוף אדרוש, אאא אנו אין | בית־הקברות את אחאא זו, מצות אשם
 שסוף־סוף אוצרן, שא החאטה אותה ן שיש מצבת ו״אגנוב״ בתא־אביב הישן

םקנ עמדו היום חוץ; מתוצרת־ ״הקורה" בעובי האכסקוטיבוז תכנם א
תו ' בו ^ •חאאומי, לג כו  דאגתו את עצמה עא ותטעין הזאת 1 -מתי והם י בבי

ואחריותו. ן דוקומג־ גניבת מפארים, י ואפיאו רים,
|נק בואוי מחר ישראא"; ״לכבוד טים :  כמו זה, בעניז שגם אהצטער, יש -

המת:לחמ את הנאחמים אחרים,־ אים מ כ ב  אין אחרים, חשובים ענינים |
ת הקודש תוהם ״הסנבאטית״, בציונו טו א ח ה  ממוש אידי מגיעות הקונגרס |

 ״חופש שא ארוכה הפסקה אחרי איא 1 תבבי פרעות או גניבה מעשי יתירו
 הפעואה ראשית ובין הקונגרס ימי בין | ־המפ אחת בבית או הציונית, ׳ההנהלה

ת •  ׳ומחר ההסתדרותץהציונית; שא לנו
 •שאימותה י: נא ק \5להפ^ יעמרו, דתיים .

■ הציונות י :.ההסתדרות •שא: .•תיבונותה
 .בחסתך פרעות מעשי. י' ויתירו .הישנה :

 עגאי את אבער הריביזיוניסטית, רות
 ואנה — הארץ •מן החדשים ירבעם

חנו ,  מטה־ אינה ;מטרה שום באים? ^נ
 שאין כא־שכן. טמאים; .אמצעים דת י

 דין לעשות '•מהימנים סיעה או אדם
 מהי ; לעצמם, הלבה ואפסוק לעצמם.

הפסו־ האמצעים, ומה •הקדושה המטרה׳ י
 אשם אהתיר שיש אחר, בכא־טקום .לים ,

ג ..;מטרה ז

והעונשיז איטליה
 ממשאת • שהריצה המחאה, באגרת .

 בעונשין המשתתפות אמדינות איטאיה
 משמונה החל האאומים חבר מטעם

והע איומים במה יש בנובמבר, עשר
 איט־ מיוחדת. אב לשימת הראויים רות
 אמדי, ברורים. .׳בדברים מציינת איה

 שא הכללי האסור את הושבת שהיא
 שיש לי אפעואה . אא מאיטליה האימפורט

 א״פעואה אאא כאבאי אחץ משום בה
האמ את אהצדיק העתידה איבה״ שא

 בהם. תאחז שאיטליה הנגדיים צעים
שום מביאה האנרת ■ אין עדיין אמנם,

אא עדיין
*
המלחמה גבוריהשיבו

החדשה. תקופת־הקונגרם שא
 אההאיט ורשאי יבוא אדם כא אא

 דברים; שא בעיקרם עצמו דעת ;עא
 אכא אכואנו, הן חובה •הקונגרס החאטות

 לתנועה כחבר עצמו את שרואה מי'
 .הצבור ;•משמעתן. וסר. ולהסתדרות

שהח אאא אחר עניז או אין' הגדוא
 זה וקשה חשוב בענין הקונגרס לטות

וכרוחן. ככתבן במאואן, יקוימו
■י" '"ל . י

 הדברים וסודרו שנכתבו אאחר ב. נ.
 וב־ ׳ב״הירדן" נתפרסמו בדפוס, האלה

 מפרוטוקול קטעים מאתמול ״הבוקר"
ת ישיבת שא צ ע  ביום •ה״העברה" מו
הש: זו בישיבה ז. ש. באוקטובר 21

עאז ־מ

הנה חברי גם הפרוטוקול, אפי חתפו, 1 הפשוטך: השאלה -על ר"1ק,,טראנםנ
 סי־ וד״ר קפא! א. ה״ה הסוכנות את ן פליטי אטובת הטראנספר מה #;שוט '
 הרבדים, שאר בתוך בה, -והנו אטור1|- את להציל אאאה אסייע שבא גרמניה, -
 '■הקרוב, במזרח ה״העברה" בפעולות גם ואדיש־ הדמים ־ מארץ דכושק שארית ־־

 העסקים מנהא לבני, ר,/ד לא״י. וזוזיוץ | ומגונה אסור הוא — במולדת קיעה
א ה״טראנספר״ ואלו ומכוער, .. ש תן כ טו  פזכי בישיבה, הודיע ■ה״העברד", א
סחו׳ שא האימפורט כבר ניגמר, \2<וירא 1 -הטראנספר מארץ־ישראל, וןאכספורט .

 מארק אלף מאתים •בסכום מגרמניה רות 1 *5שי בגרמניה המבקש הפרדסן, של1 •
וכבר גרמניה, ממשלת שא רשיונה יפא אאימפורט כך אשם ־ומסייע לתוצרתו

* אי׳י ^ תוצרת ׳ חדש; רשיון אקבאת בקשה׳ הוגשה 1הזא ־ ״
ן הריביזיו־ אין ועא־כקלפנים וכשר, תר1בן . :
ט .׳״ סטו  בסכום עסקים מוכנים כבר כודצריס] •עליו •ומרעישים; עליו מתריעים נו

ד!*ר הודיע זה מאבד מארק. 700.000 , . י:•* .הוכחה, משום- בזה האיז ן(ןלמות? , ״ _ .
א של נ1 5ישרא־ לכבן־ך הלאומית המלחמה " ב  גדולות מסחריות אפשרויות ע. ל

ו•.^, ק>א ״ או .המפ?ג חטה5מ,ר א5|א באן י| ו אי אס- מתכוננים ואפיכך (סוס), נ
 ובהנהלתה? .הציונית בהסתדרות, ■תות

*
 ה״מסתורין•״ גלויי אם הענין. ולעצם •■

 הרשות דבר, שא בגופו הביאו, אא
 ה״העברה" הנהלת אף — ונצורות

 עשתה ״אא עצמה 7:שהיא. מטעימה,
 מהש־ כאומר, •הזה, ן העני ימן •סוד"

 מגרמניה 'אכספורט בדבר ו|ךלותה
 עא־ לארץ־ישראל הסמוכות לארצות

 האלה התעודות הדי — ה״העברה" ירי
.מעי־ הן מאד. נמאצח באשון •מךברוה

 קבלה, הישיבה בטיהיראן. סניף תוח
 האלה, הידיעות את הפרוטוקול, אפי

ים. וכוח • באי לתשומת־לב
וחב -מעשה, היה שבך להאמין, קשה

 במרה זלזלו עצמם האקסקוטיבה רי
הקונגרס. בהחלטת כזו.

לאכסקוטיבה. הדבור •רשות .
 את סוף־סוף •אסדר השעה הגיעה :

 גמורה בהתאמה : ה״טרנספר״ עניז
 הקונ־ שא ולהחלטותיו לרצונו ■ומוחלטת

גרם!

 הנגדיות הפעולות שא טבען
 אעורר זאת בכא עשוי הדבר אבא הלאו,

 שא איסורו הגדרת מפני דאגה מעט
 ומפני איבה שא בפעולה 'האימפורט

 ••כי סוסוליני, שאי •התכופות הכרזותיו
 בפעו־ הוא גם אייכה.ייענה פעולות י על

 הצרפתית, העתונות .ואמנם, ;איבה. ־ות•
 מציינת האיטאקית,' האגדה ;עא שהגיבה

 צורו אקנא •מיתחיא העונשין.• ענין. כי
 •פנים נא ועא■ •איום, מיום המחמירה

 בי סוניץ, שא אהערתו היא מסכימה
 העואט השוק י מן אהוציא הנסיונות

 -אהביא •עאוא נפש־ ■׳מיאיון 44 בת אומה
 מיאיונים מאה מפרנסה ׳נישול אידי מיד

 מובן מאליו כולו. העולם בבא עוכרים
 לפרנסתם כך כא דואג אינו שמוסואיני

 דואג אלא כעולם, העובדים מיליונים שא
:האימ שאיסור •הנוראות, לתוצאות הוא

 ..זו. למדינה להביא עתיד מאיטליה פורט
 האמיתית בהשפעה לפקפק אפשר אם
והכל הפיננסיים העונשין שאר כא שא

 ללחום יהיה שאפשר איטליה, נגד כליים
 ואפילו התצרוכת צטצום ידי־ עא בהם

ועל ממש, האובלוסים הרעבת ידי על

ביז התסיסה
 המופיע ״נאציונלצייטונג", העתון

 הלך על מגרמניה ■מכתב פרסם בבאזל,
 הפועלים, שא הרחבים בחוגים הרוח

 היטאד. שא לשעבודו עכשיו הנתונים
 הנראה, כפי •הרחוק, המכתב, בעל ״

 זעזועי. את זה בבא• מתאר מקומוניזם,׳
בע היושבת פועלים, במשפחת הנפש
 את ומאזינה הראדיו מכונת אצל רבים
 ■משט־ או : •ממוסקבה התנחומים דברי

 נותנת שטראסבורג (תחנת האסבורג
 אלו גם בגרמנית). גם ידיעות; . יום יום

 שמעולם — המחבר כותב .— מאתנו•
 האדומה הפיתקה בעד הצביעו לא

דמ כדי • עד נרגשים (•הקומוניסטית)
 ממום־ הקורא הקול את בשמעם עות

 שב־ •היקרים וחברינו• ״חברותינו קבה:
 האופוזיציונית גרמניה .אבל גרמניה"...

 •מפלגתית .תעמולה לשמוע רוצה איננה
 היא מוסקבה, בנוסח מפוצצות ואמרות

 את ״להעביר" באפשרות איננה-מאמינה
 שום לה אין לגרמניה, מוסקבה שיטח

 (המפלגה הישנה ד." פ. א־״ק. זיקה •
 •אה היתה וכבר בגרמניה) .-הקומוניסטית

 ״מעמדות" על התמידית השיגדה- :זרא
בגר־ האופוזיציה ו״אינטרנאציונאלים",

 ט\איו\ הארצות מן חלקית הספקה ידי
 זה לעומת הדי — בעונשין, משתתפות

 האיטלקי, .באכספגרס־ פגיעה שבא• דור,
 עשרים בחמשה־עשר, אפילו שתפחיתו

 להביא •הדברים בסוף' עלולה אחוזים,
 .גמורה רגל פשיטת לידי איטליה :את

 לחם־ יכולתי כל והוסר יד קוצר ולידי
בחבש. המלחמה את שיך

 האי־ לאיטליה הוא נורא זח במובן
 מן יותר האימפורט על שהוטל סור

 מקו.ם הוא וכאן חופיה, על הגלוקאדה
 האיטלקי, הדיקטטור • של התורפה

ף פגע אידן שאנטוני ב תי  ידי עלי בו.
 איסור להטיל •ההתאמה יןעז־ת הצעתן

 ואם .בטישדין אס אימפורט, בל •על•
 : איטלקית. תוצרת בל של בעקיפין,

 •הכלכלי ־ מצבה על עין להעיף• , ;ידי
 התחלת :לפני ׳,׳איטל־ה של 'וחפינאנסי

 מגדירים מדוע. להבין, בשביל העונשין
״בפעולה האבספורט את•'איסור ברומא

 ״אגודתישואל׳ במחנה
נפולין

 האחרונים החרשים במשך
המון ישראל" ״אגודת במחנה

 ׳נצטבר
רגשות:

 נס תלונות משמיעים מתאוננים. : של
 בימים פועלים. וגם צעירים גם זקנים

 גם המתאוננים על נוספו האחרונים
קבלו'׳משכורתם שלא המרובים, הפקידים׳

 .״הועד לישיבת עינים בבל־יון .־בצ^-חבו
 ■האלה שנתקיימה.בימים הגדול, הפועל"

״האגודה" נשיא של בראשותו ווארשה,

נדור.״ מזלה .ווווספיויסי׳
את
נשיא

גלויה.איבה״ :ל
 מצבה את שחקרו המומחים, מן במה

 מסקנה, לירי באו איטליה, הכלכלי.•של
 של הכלכריג! השיטה בשלח שדוקא

 לאוואנטורה הדוחף הכה• היה הפאשיזם
?!!'ת להסיח כאמצעי בחבש. הצבאית

 הפנימיות התלאות
יחים העש הטבע

 מן האוכלוסים דעת
 שמקורות ובתקוה,

 במ$ף ה.מצט •אתי לשפר יאפשרו נחבש
הבאות. השנים

אי של היסודיים ים הכלכלי הקשיים
 המלחמה, מלפני עוד קיימים יהיו טליה

 המ^ל שהנהיג הכלכלית• השיטה׳ ידי; ועל
 יוהד. עוד. •התגברו הם :הפאשיסטי טר

•פרנסתם אוכלוסיה שמחצית . איטליה,
)׳ד בעט׳ (הסוף ; ׳ .

 פרוליטא־ ״ י לא :'עכשיו ;משמעה יה מ:
 העיר ואיש ההמון איש אלא רים",
 גד1 העם", ״חזית רחב. היותר במובן

 בז!ר־ עכשיו ונוצרת ■ההולכת היטלר,
 רהבים יותר הרבה חוגים מקיפה טניה

ה !מחזותות• מי  -ארצות. ובעוד בצרפת דו
 ■המאסרים על להי.ן מסופר במכתב׳ ■•

 השמאלי׳ החוגים בין פוסקים הבלתי
 הסוציאלדימוק־ מכין רק בגרמניה. ים

 הר־ השנה במשך נאסרו בלבד •רטים
 התעוזיסת מורגשת י -'בכלל. אלפים• בה

 .התקרבות יש האופוזיציה. ,במחנה
 הסוציאלדומוקרטים בין ,טכהיסית

 בעת רבו החרושת:בבתי • וחקומוניסטים*
 בשעת הפוליטיים הויכוחים •האחרונה

 היט את ומגדפים מהדפים ההפסקות,
 הגא חסידי •שחיו• מאלה רבים גם לר

 הסב־ בעל מסיים — תנועה יש 'צים.
 לההל• רצון יש — מסקנותיו את ־תב
 >ןבל הדמים, שלטון.נגד למלחמה •כד.

 חב׳ גם חסרים מרכזית, הנהלה •חסרה
 אם מסוימות, ומטרות ברורה נית
 ש שהמצב ההכרה, לידי באו בבר הכל

 באו ש״כבר ־.המשך, יכול לא עכשיו
נפש". עד מים

לוין. מ.
•!ג׳י־ הלי׳ חצות אחרי עד נמשכה ־ישיבה

 שנדמה, פעמים מאד. סוערת והיתה ה
 היושב־ראש ו״תתפוצץ".- מעט עוד

הקהל. את להרג־ע בהו בל את אמץ
 מ. י. ר' עמד שלו הפתיחה בנאום

 כעת השורר .־הקשה, המשבר על לוין
 שונות סבות על להעיר ונסח ב״אגודה"

 רבדיו, לפי •הגדול. הגדעון. לידי שהביאו
 לחי רוצה אינו הערים של הגדול החלק

 הישוב״.. ״קרן לטובת רום
׳בבודה את לחציל בדי מציע,. הנואם

את, הטובה הבשורה  הביא הז
 שבא רוזווילט, הברית ארצות•

הד (קארולי|*ן ן ו ט ם ל ר א צ׳ לעיר
הש שלשת ו.במשך מסעי לאחר רומית)

חופשתו. של בועות
 בית של הסטודנטים לפני בנאומו

 ״פרוס־ כי אמר, הצבא ללמודי .הספר■
 לפ־ שהיתה .מזו גדולה ■חרבה■:■ פידיטי"

אה הולכת המשבר ני לאמריקה. וי
 מווא־ מקום; נ*.בכל ׳סיפ־ הנשיא י

 ראה השקט, ■האוקינוס חוף עד שיגגטון
 ׳לסת־ שאין. בהוכחות ■מוכיהים סימנים

ם בי רן,  טובים ימים ובאים הרכי
:;׳'::■ . משהיו.

■̂  ביום אנו — הנשיא אמר ־
 זה ואין ה״פרוספיריטי", אל בדרך

חוז אנו חוזר. גלגל או שבמקרה דבר
 שע־ מפני ה״פרוספיריטי", ימי אל ים

 תשמעו ואל לבך, תבנית ויצרנו .מלכו
גור־ בעקב בא •זה בי האומדים,

חברי עם שועד־הפועל־אגודהשל
 ללבה ולעיירות, :לעדים יצאו ■המועצה

 תרומות, ולאסוף בווארשה לבית מבית
 כסף לתת מרחוק הקריאות שכל מפני

הועילו. לא
 סו־ וכוח .נתעורר הזה■ הנאום אחרי

 הגרוע המשק על קטרגו הנואמים כל ער.
 כי ׳תעיר, •הנואמים אחד מתנהל. שהיה

בעי בך בל ירד ״האגודה" של כבודה
 את דוחים מקום שבכל עד החברים, ני

״האגודה". מטעם השליחים
 בדיוק שיקבעו דרשו, •נואמים יחרכה'

 ״האגו־ -בקופת הגדעיון של הםבו.ם את'
מפני  ב שמועות, שמתהלבות '

 זהובים.• אלף מאות לבמה עולה הגרעון'
 הנואמים -לכל. ענה לוין מ.• •י.' ר׳

 ואמר, הגרעון על■ עמד כל קודם בובות.
 •הגדעון, .סכום עולה לבמה חשוב שלא

 לחלץ ביצר ההצעות, הן יותר חשובות
 הגו־ הדנה.. המצוקה מן את.״האגודה״

■הצעות. כמה הציע אם
 הצ של שלמה שודה נתקבלה באספה

בהוצ לקצץ היא: שבהן החשובה עות.
אחוזים. 60 י בדי עד אות

 לצנא המזונות הספקת
האיטלקי

 אום־ מאריטרייה הרשמיות .הידיעות
 בנזי להספיק יש יום בבל בי' רות,

 ומספוא - אבמוטובילים 5000 בשביל•
 דרושות לצבא משא. בהמות 55000ל־

 ולפיכך ליום, לחם מנות 200.000
 ליום קמח טונות 1500 למחנה מביאים

 נפשות 40.000 גם לפרנס הצבא על.
 מילידי.המקום. •החיילים •משפחות של

 קפה •בוקר׳ לארוחת •מקבלים ■;.׳•׳•׳החיילים:
 —צהרים לסעודת ולחם. סוב־ עם י שחור
 לסער גבינה. או בשד מאקארוני, לחם,

 יין. וחצי בום ובשר, מרק — הערב דת
האפשרות לפי וירקות לימונים ז־ :מלבד

לרבו

־ אחרים״• מי*
 ויוזזוילט הנשיא- חזר השאר בתוך

 שבפחו, מחי בל יעשה .בי- הבטחתו, על
 נס מלחשה, לשום ■תפדוה לא שאמריקה

 אש* תשמור שלחמה שבמקרה חבטיה,
גמורה. נייטרליות על ריקה

 הנשיא כי שספרים, אמריקה עתוני
 היתה העיר גדול. בכבוד בעיר •נתקבל

 הריעו ר,בים . והמונים מאד ושטה מק
 בעבדו הנשיא, לכבוד שמחה תרועת

 לך אין בדבר. א פ־ ואין ברחובות.
 צורה מלת-קסם חזה בזמן באמריקה

 ״פדוספיריטי", כמו רבה במרה לבכות
 כי ומבשר, בא רוזווילט הנשיא ואם

א,  בדרך״ ,בבר והנחמה הישועה הי
 אד. בל בזה. ממבשר כבוד ימנעו האס
 בבשורה להאמין •רוצים אמריקה רחי
 שה־ רצון, .יהי בלבם: ומחפללים זו

 זמן בדרך תתמהמה לא ״פדוספיריטי"
;י- ■7ירב.:'ל-■' ׳ . ׳׳.'■יי■•'׳'' ■::;" -י: ■י■ '

 ממרקה התעמולה הד
בגרמניה האולימפיאדה עד

 האו־ לעגיני האמריקאי הועד נשיא
 תמך שבו בגלוי־דעת, יצא יטפיאדה

 לחרם המתנגד ל, י ר י ש הגנרל בעמדת
 דבריו, לפי בגרמניה. האולימפיאדה על

 האולימפיאדה את לערוך ההחלטה
 ידי על נתקבלה 1936 בשנת בברלין

 שעלה קודם עוד הבינלאומי הועד
 בעת מאוחר ולפיכך לשלטון, היטלר
 אח־ ארץ ולבקש ההחלטה׳ אתי. שנות

י, האוליט־ המשחקים • יתקיימו שב־ רת,

 סערת.•'המחאות שבכה לא בינתים
 בגרמניה בי שטען שיריל, הגנרל נגד
 ושאי־ • יהודים לאתליטים : הפליות אין
 באנטיש־ באמריקה .. הי־וךים יעל ים

 נגד תעמולה לנהל יוסיפו אם • מיות,
•התע ■ גדלה עבר ימבל האולימפיאדה.

 .■■יס־ האמריקאיימ שהאתליטים מולה,
 באו־ להשתתף לגרמניה מנסיעה תלקו

׳:••-..;: ־ לימפיאדה.
 סטי־ הד״ר של אשתו ווייז, הגברה

 נגד חריפה במחאה יצאה ווייז, פאן
 באנטישמיות. שידיל הגנרל של איומו

 ;.עלבון הוא . הזה ״האיום - דבריה, לפי
 ודת, גזע הבדל בלי אמריקה בני לבל

 •הברבריים המעשיס נגד ומתו* שעמדו
הנאצי". המשטר של
עמ על להגן התאמץ שיריל הגנרל -

הח־ לאחד במכתבו החרם. נגד דתו

נסיעת
כותב

במוני,

 נגד לוחמת אגודה של ברים
 לגדמניח אמריקאיים . אתליטים

 ■■״.׳■■ י ■י׳ שיריל: הגנרל
 יהודים חובב ״לאמריקאי'

 ^פני ויגע טרח שנים שתי שבמשך
 דיאולים־ למשחקים הבינלאומי הועד
 בהתי ישתתפו יהודיים שבאי־בח פיים,
 וחשתדלותי בגרמניה יטיס האת; חרות

 למשחקים הגרמני שהועד עד הצליחה,
 האחרונים בימים •הזמין האולימפיום

 כמוני לאיש — יהודים אתליטים שני
 על ולהספח מדרכו לחזור אפשר אי

המשחקים". נגד חרם תנועת.

 י, נ ו ה א •מ לשעבר השופט .'■ :7 כלפי :.;
 שי־ ;החובבים, •האתליטים אגודת ראש

 הרדיפות י נגד חריפים בדברים צא
הי על הנאצית גרמניה של האכזריות

 ■ול־ והפרוטיסטנטים, ה״קתולים הודים,
 אמרי־ יטיס לאתי. לדעתו, אסור, פיכך
 ■הגנרל טוען —לגרמניה. לנסוע קאים

 יהודים אין מה מפני ושואל, שיריל
 האתליטים • 'בקלוב .בחברים י מתקבלים י

י א מ ש יורק, בניו נ ו  הוא - עצמו ה
ורב־חשפעה. י נכבד חבר ישם

 כל הועילו _לא ,הטלנרעות, מן בידוע.
 הוחלט וכבר היתעמולה, ו-בל המחאות

לגרט־ יסעו. .:האמריקאיים. י שהאתליטים
11.באולימפיאד להשתתף-

הגרמנים... ורגשות הסקוטים
 שנערך במשתה'

״בלאן של החברה
בגלאזגו
קאמבל

 ידי על
סוסייטי"

 ונגע האמייטון יאן הגנרל נאום נשא
ליהודים. גרמניה .ביחס גם

הסקו בי הגנרל, הבריז השאר בין
גרמ יהודי של בצערם משתתפים טים
 לעזור• יכולים אינם אבל הנרדפים, ניה

הגד־. לחיילים מהם דקירות ידי על להם

 יש גרמנים. לאזרחים או 'מג־ם־בעבר
 הקיסרות של גדולתה כל עם בי לזכור,

 חזקים בידידים צורך לה הבריטית..יש
 א גרמניה, עם הימי ;ההסבם. אלמ-יא
 המלח־ אניות את להעביר היה אפשר

 חתי לים והאטלנטי הצפוני מים מה
 אם ;נגמר. במעט. אוסטריה ענין בון.
העם של ברגשותיו נפנע הסקוטים אנו

ם י ע ג ר
מ י זי מ ש ״

 ?ןריר. פ?ןר. לפנות חמש
א. ־ אם־דךף על. צור נושא״ פןם ^ 
ד ככב ו ע ,  העיה, על מאיר ^

, השלןפה. 1בודד.^?ןוךו

 .. לרקיע- ■סלו־נו 0ןןןי פווזק■
 החולם. אפו את מוציא .והחוצה

 :ומוךיע ..וחוזר ?יו׳נה האף עף
ו^לם. '?ריא עוד העולם׳

 ארע, לא דבר פל סיה בל;לי*
 שקע, לא ב!מים :קונטיננט שום
 עורה, ה^כהי^ת לא מדינית שום
התפקעה. רפובליקה שום־

 הזד. סלילה על ז־לגרי ססיפ^וריה
 . —— — בצל לזביחוהו העתים ופוחבי

לבש  ?הוזה, אט־לאט, 'האדם מ̂ו
. תודה— והושב: ל א ל

ב נ <1

בגרמניה הדין מגתי
ת  בש- קנס הטיל בברונשווייג הדין :י

 מכת! ששלח אריי, על מארק 30 עור
 שהנאשם אחת, .פירמה :כעל על: איום
טר שסי פקיד היה  ממשרתו. בן אחדי ופו

 ״חצי־ הנאשם: כתב ההוא' במכתב
להיות לך היה ראוי אריי, ולא יהודי
אריים". פקידים של בפטודין זהיר

 במאה י ארי היה ■הפיירימה בעל אולם
 .הם־ על" קובלנא הניש ולפיכך .אחוזים

לשאנטאג׳ה. נסיון בשל. המפוטר קיר
 השופט אמר הדין, פסק את בפוסמו

 לא־ הבנוי הרי הזה, הזמן ״במסבות ני
רי  אדם״.׳ של בכבודו קשה פגיעה א

 אדיר ע"נ בפראנקפוךט הדין ובבית
 אריית אשה. אחר.. ממין. משפט. נתברר
 הוקע ששמה זה, על ״קובלנה הגישה
 באשה, ה״שטירמד", של הקלון לעמוד
 הפאש־ יהודים״. עם יחסים לה ״שיש

 עליה הוטל הזה שהעונש טענה, מת
 חברה יהודית, ידידה לה שיש זה, בשל

הספר. לבית
 של הקובלנה את דחה ,הדין בית
 נא־ השופט )בנמוקי האריית. ראשה

 . המת־ אריים, של לגגאי פרסום ,כ מר,*
 כל של .מחובתו הוא יהודים עם ירדים
 המב־ גרמני שבל מאליו, מובן י גרמני.

 ממגע־ומשא רק לא נמנע עצמו את .בד
 ידידות מלבו עוקר גם אלא יהודי,• עס

 הידידות את בהביאו ליהודי, ישנה
 :שהנאשמת ומביון הגרמני. לעם' קרבן

היהו האשה את רואה היא כי מודה,
 בזה, עוול למצוא אין לה, בידידה דיה

 של הקלון עמוד על שמה את שפרסמו
ה״שטירמד".

ה מ כ מני, ר  וב־ לנו? ישאוו ידידים הג
 בש־ ישארו ידידים כמה דביד של סופו
י יי ארץ־ישראל,? ביל

סגל צ. מ.
,  !<■>;
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 מבל ספרותי היותר •הוא ישראל עם
•מש יותר זה האדמה. פני שעל העמים ״

 מישראל שאנשים ׳ שנה ׳אלפים לוותי.
 לבם הגות את 1ספד על י'לכתוב ;׳/מילים

 ובכד וההגשותיהם. 'רעיונותיהם ואת י
 פסקה לא אלו שנח; אלפי1 שלושת ׳•^(ך.

שעה מישיאל הספרותית המסורת  אף'
 גוז־ בלא לומד אפשר זאת ובבל קלה. י
 זו ארוכה היסטוריה שבמשך. יתדה מה ;
 של הספרותית .עבודתו נתרכזה' • 0- יי
 המק־ והיא אחת, ביצירה אלא יקראל י
 חהים־ שלי הראשוניות ׳השנים באלף "■דא,.׳ ׳
 של ■בחיבורו ישראל; עסק שלו• ״־.טןךייה 'י

.  האחרונות .. •השנים . -'ובאלפים ;ז^זקרא, '
 כל •המקרא. של ׳בפידושו ישראל ען)ק י׳:
 של והאמוראים, התנאים של •הספרות ;

 הרבנית הספרות והגאונים, .׳הסבוראים
י־1כ הביניט, ימי של הקראית ׳ס?ןפרות־1'

 גם • ואף - :למקרא. ■פירוש .אלא אינן ?!• ׳ 'י•
 תסם־• והחיצונים, ■הגנוזים של תצופרות 7

 של הספרות ־אלכסנדריה, .יהודי של תות
 •וההיסטוריה והפילולוגיה. .׳ק^ילוסופיה;

 ואפילו:החלק; •ישי-יתבינים,. של בלד!4וך ;
ם ^יי :י ■הח :בזמן ההשבלה ספרות 'של■ ך.

וכולן. המקרא, מתוך יצאו יכול! ,#,1'• י'
 רק ולא למקרא. מסביב ״■^!תובבות

;;:; ת י ר ב ^  החל .זרות,׳ לשונ׳ות6אף:י אלא: '
 שני בית בימי • והיוונית . הארמית

 של החיות הלועזות בלשונות •ו^ור
ם ;׳  בתור •היהודים ■מהי.שכתבו •כלי ׳ק;̂י

באו־ או ישר באופן כולו, ־נובע יהוריט,
 פוסק הבלתי המבוע מתוך ,•עקיף .'פןי

מפליאה לעובדה הסיבה המקרא. ׳של

£

\
 אהל שבת, בעונג הרצאה *)״ימתו!

- תרצ״ו. י מרחשון בי״ג ת״א, שם־

 המקרא היה הדורות שבבל היא זו
המק מן ישראל. עם של הקיום יסוד

 ואת • •החיים כוח את ישראל עם ינק רא
 ישראל עם היה ולמקרא הפעולה. כוח.

 מסיבות את. ולסגל. להתאים מוכרה
 ..הולכים שהיו '•הפעולה ותנאי החיים

 היתה הספרות לדור. מדור ומשתנים
 נשתקפו שבה אספקלריה מעיז תמיד

 חיי שלמה .יותר .או פחות בנאמנות
 ותנודותי- תנועותיהם בל על האומה

 בחיי. שנתהוו: והתמורות והשנויים הם.
 בתקופות ישראל של והתרבות תרוח

 העד־ י ע" בספרות תמיד .נהכטאו שונות •
 או־ המקרא. של חדשה והבנה חדשה בה

 יחס יצרה חדשה רוחנית :•ריינטציה
 •האמתות למקרא. חדש .וביאור יחדש

או למצוא צריך היה ודור דור בל של
לאמ להתאימן לפחות או במקרא, תן.

 הבנת נשתנתה •וכך המקרא. של תות
ההש השתנות -לפי •ותפיסתו המקרא

 ודור. דור שבכל הדעות וחילוף• קפות
 תמיד היו למקרא ישראל של ביתסו בי

 מתנגדים, הם שלכאורה יסודות; .שני•
 זה: את זה משלימים חם באמת •אבל
 ומש־ .חולף ויסוד ומוצק, קבוע וסוד
 והשקפת התרבות ■השתנות לפי :תנה

 אלוהית, היא התורה הדוד. של העולם
 עלולה שאינה מוחלטת ואמת נצחית,

 לבני נ׳יתנה זו אמת איבל להשתנות,
 מטבעם; הם שהייהם חלוף, בני אדם

 פוס־ י; בלתי ותמורה •תנועה של במצב
 נצחיים חוקים הן התורה מצוות קת.
והגש ביאורן אבל ושינוי, חילוף בלא
 בתנאי תלויים התורה מצוות של מתן

 המש־ ובצרביהם תמותה בני של החיים
ההכרח מן ולפיכך ליום. מיום תנים

 ל1ו תשפיע המשתנה החיים שצורת הוא
מא ושהבנת ושמירתן, המצוות צורת

 בד־ תלויה .תהא שבתורה הנצחית . מת
 רוך לכל המיוחדות והשקפות עות

־ ודור.
 המקרא פרשנות י אחזה לבם, כידוע .;.

 הפשט, דדך דרכים: כשני הזמנים בבל
 באופן ־מקרא דברי את להבין ;המבקש

 אותם י• שהבינו י כפי בעדך .■אובייקטיבי,
 ודרך • המקרא; מחברי של . דודם בני

אד המקרא את״דברי ■ המפרש הדרש,  ב
רוחו:והשק נטיות לפי סובייקטיבי פן

 אנו.;מוצ- והנח הפרשן. של עולמו פתי;
 הפרשנות מרובה הדורות שנבל איים
 הפשט. ;של הפרשנות על הדרש של

 המק־ את לפרש הרבו י הדורות בכל
 לפי אלא׳ המקורית, בונתו לפי לא- רא

 הרוחניים והצרכים• •והשאיפות הדעות
 געש־ ובך ודור. דור לכל: מיוחדים שהיו.

 •לדיוקנו נאמנה לבבואה הפרשנות תה
 ממה יותר הדור. של והתרבותי הרוחני:

 הביעה המקרא, בונת את־ שפירשה
 רוחו הלך את •זו סובייקטיבית פרשנות

 *זיה1 ובך הדור. ■של לבו תזון ואח
 עסקו לא אבותינו בי להיות. •מוכרח

 לשם אסתיטי, שעשוע לשם במקראי
 .לזד־ היסטורית חקירה או מופשט עיון
 מעשית:• תבלית לשם• בעיקר אלא עית,

 איך מעמם, שואל יי ימה ולדעת לימוד
 חוב־ את לעשות כדי חייהם את לסדר

 הא־ את ולהכיר ללמוד׳ ולאדם; ליי׳ •א;ם
ת  שנת־ בפי. ■ובחיים בעולם מת.האלוהי

 קדשו. בדברי יי ידי על לארם גלתה
 ישל יצירה י:לאבותינו ;היה .לא המקרא

 הם. קנינם היה המקרא הרחוק. העבר
 וכל. סיני, הר על עמד ודור דור בל

 טרבר אלהים קול את שמע ודור דוד
 לה־ והשתדל ספריהמקרא; מתוך אליו

 וצ־ ותפיסתו ׳•מושגיו הקול'לפי את בין
מחזון . במקרא התר • ראה וכך רביו.

 אל המקרא את הוריד ודור דוד כ^ לבו.
במל ■ המקרא גבורי את ,והלביש עצמו,
הת אח להם וייחס הרוחניים, בושיו
 לאי־ שהיו והפעולות והשאיפות כונות

 .להם יצרו 'הם הדוד. ;לאותו ריאלים
 שהיה .בסו תמיד לא 'מהמקרא ציור

שהיה,צריך אלא י באמת,  יפי להיות בפי,
 הא־ של הציורים ההוד. .של האידיאל.

ת,  המק־ גדולי ושאר 'רבנו משה של. יו
 אצל וז״ל, אצל מוצאים ־שאנו רא,.

 והמקובלים הפילוסופים אצל פילון,
 והחסידים הלמדנים אצל - הנינים, מימי

 וגם מזה יזה שו,נים הם .אירופה, 'במזרח
 לנו שיוצא .ההיסטורי הציוד מן שונים
 •בספרי ;■ ־ אובייקטיבית• חקירה . מתוך

 מקור היה 'שהמקרא מביון .בי המקרא.
 לפי־ .הדודות, בבל: ישראל ־של תו ו י ח ;

 לשעבד רק לא. : אבותינו הוכרחו כך
 גם אלא למקרא, ודעותיהם חייהם את

 ולהתאימו לחייהם : המקרא את לסגל
 מוצאים אנו •ובך ולהבנתם• ;תפיסתם

 ישראל, ?תולדות חדש. . מפנה שבבל־
האו בחיי עיקריים שינויים כשנתחוללו

תנו תמיד קמה עולמה, ובהשקפת מה
 שתכליתה המקרא, בפרשנות •חדשה עה

 על המקרא השפעת את. להתאים היתה
 החדשים לתנאים בהתאם האומה חיי

הזמן. של החדשות וההשקפות
סקי־ ידי• על דברי את אברר• חבה

 .המקרא פרשנות היחם;של זנל קצרה רה
 ד-״א־ בתקופותיחן ישר^ל לתולדות

. י שיות^
 בית בימי הסופרים תקופת ראשונה

 והאמוראים. התנאים ותלמידיהם שני
 שישראל לומר הנוצרים חכמי רגילים

 בע־ מבבל וחזר מדיני, כעס לבבל גלה
 נשאר ישראל אמת. לא זה דתית. דה

 בית ; בימי נם ;מיוחדלו;י - לאומית ■הטיבה
 אגו שלו. ההיסטורית ובמשךבל שני

הלאומיות •לשמירת חיה עדות הננו היום

 מן משהו ברם היום. עד הישראלית
 שבימי ■והוא זו, במימרה יש האמת

 האו־ של הקיום יסוד נעתק שני ביית
 נעש־ י האומה הדת. אל המדינה מן. מה
 דת נעשתה שהדת במו דוד, יאום תה

ת. מ׳  המק־ של התיאוריה לפי אמנם יאו
 האומה של ק־ומה יסוד ;הדת •היתח רא

 הראשון .המעשה. ל.עם. היותה מראשית
 ביציאת בהוולדה .תיכף האומה .של

 .שקדמה • 7התודה קבלת היה' מצרים
 לא זו תיאוריה, אבל הארץ. לכיבוש.
רא בית בימי * לגמרי ,בחיים .נתגשמה

 ידי י על .שני ביית בימי דק אלא שון,,
המדיני:,שש המצב זה ל נדם ם. פרי ו ס ה

 שארץ פרם, במלכות שני.. לט,;יבימי■;בית י
תה ישראל  מקום היה לא ממנה, חלק חי
 .אלא מדיניים, יסודות על שונים לעמים

 הרשה כורש בלבד. דתיים יסודות על
מט־ז לשם רק למולדתם לשוב לגוליכן

 וכשהשר המקדש. בנין והיא דתית, רה
 מדיני למרכז יתהווה שהמקדש בורש

'שלזל הבנין, את ביטל תיבף לישראל,
שנה כעשרים יש דרו בימי אלא נתחדש •1 •. . '• ־' •־ ־. • • '■•־'••.• :.'■ ;״-• .־ ,..........

וכשנתעוררו •כורש. של מותו אחרי
 ונביאי! זרובבל אצל משיחיות שאיפות.

 מל־ אותן דיכאה וזכריה. חגי הרוה,
 לי־ עזרא. עליית חמלה. .בלא פרס כותי;

ת י והורמו , בתוקף רושל־ם ט מל  פרס מ
תס דתית, מטרה לשם ;רק כן יי; גם היתח'

 ישראלי בארץ היהודים עניני את דר
 לשלטונו וגס והדת. התורה יסודות על
 דתית,' מטרה בעיקר הייתה נחמיה של

הפנימי חייה על השלטון היה ומאז
 שבראשו דתי, שלטון תאומה של ים

 בנד התמיד זה מצב הגדול. הבוהן עמד
מל בימי ואפילו ץןני, בית. ימי כל שך
 גדולים 4:כוהני שהיו- החשמונאים .: כי

הק ביסוד זה שינוי מלבים. ״שחיו קודם
 לבית •ראשון ביתי יבי-ן ־של..האומה יום
בית בימי למקרא. י חדש ליחס י גרם שני

 ידועה;היתה; לא התורה אפילו י ראשון
 והשפע'־• מוגבלים,- בחוגים אלא באומה

ה תה ת א\.י המדד העס בחיי ניכרה ל  ו
 התורה נפוצה שני בית בימי אבל• גה.

 יהעס. שדרות בכל המקרא. ׳'ספדי ושאר
 •החי־ וכל עממי, לספר נעשה המקרא

 ובשביל המקרא.- .על מיוסד היה נוף
ס,,הגדולים של, .העממי, 'החינוך  והקטני

 שבו הארטל, התרגום , את ויסדו עמדו
 .של הפשט פרשנות בעיקר .' נתבטאה
 למורה נעשתה התודה הללו. הדודות
 לטעשח ,המד״ וקו החיים,׳ של' ומדריך

 לדרישות נסתגלו החיים והכלל. הפרט
.לד נסתגלה היא גם והתורה התורה,
המתעו השאלות לבל החיים. רישות
והי הציבור של בחיים יום יום ררות,

ד  של הפרשנות לפי תשובה ביקשו חי
 דרישות מתוך נתפתחה וכך המדרש.

 הפשט לפי גם המקרא חקירת החיים
 על3ש התורה״ ונוצרה הדרש, לפי גם
 התנאים ותלמידיהם הסופרים :של פה

■ : והאמוראים.
 אבל שני, ביתי של: תקופה באותה

 מצרים, של אלכסנדריה אחר, במרכז'
 שהיתה חייים צורת היהודיס להם יצרו

 בא־ אחיהם של ,מהחיים .בהרבה שונה
 נשארו אלכסנדריה ייחודי ישראל.. רץ

 הטסור־ ליהדות ברובם נאמנים אמנם׳
 תלויים שהיו מפני אבל א״י, של תית

 להסתגל הוכרחו לפיכך זרה, בסביבה
 ולרכוש המצרים היוונים לשכניהם

דב הם סביבתם. של: החיים צוות־ להם
•והפי הספרות על .י נתחנכו יוונית,, רו

 השקפת להם וקנו היוונית, לוסופיה.
 בדד יסודי לשינוי שגרמה חדשה עולם
 זה שינוי■ -והתרבותיים. קר-יחני-ים: י־יהם
 למקרא. חדש ביחס ביטויו את לו מצא
ופיר־ ליוונית, המקרא את תרגמו הם•

 החד־ : ׳עולמם להשקפת.. בהתאם שיחו•
 מן להם שרכשו לדעות בהתאם שה,

 ?ין ולפשר לגשר השתדלו הם היוונים.
 והי־י היתדות הרחוקים, העולמות שני

 שתורת• להוכיח השתדלו הם וונית.
 והמו- חטוב לבל טתנגדת אינה משה

 השי הם ן,2 על יתר יוון. שבחכמת עי^
 שהיא משה, שתורת להוכיח, תדלו

 :היא בעולם, היחידה אלהים התגלות
 בחב־: והמועיל ;הטוב לבל המקור היא
יש זזנסי הוכרחו זה לשם יוון• מת

 לע־. בראשם, ופילון בא-בסנדריה, ראל
הב־ של והמדרש הפשט דרך י את זוב
א מי  :ואחזו י, ׳

 ;.של בפרשנות
אותם חיקה

הסוד, של בפרשנות
שהר־ אליגוריה,

ההיס ■היהדות מן
 לח-• בהרבה גרמה ולבסוף . טורית,

מכ ליצא אלכסנדריה מיהודי גדול לק
 ולהס־ היוונים בין להבלע ישראל, לל
 אב£ הנוצרות. של החדשה לאמונה :.פח
 שה- העובדה לנו חשובה ובך, בך בין

העו והשקפת החיים בצורת שינויים
 .נתגטאו אלכסנדריה יהודי של לם

 תרגום לידי שהביא במקרא, חדש• בעיון
חדשה. ופרשנות חדש

 יצירה היתה האלכסגדרית היהדות.
 זרים מיסודות מורכבת מלאכותית,
 ימים. להאריך יכלה ש־'א י ומתנגדים,

 של הארצישראלית היהדות כן לא
 טבעית• • יצירה. י •היתח היא •הסופרים.

 הי- שכולה וגדלה, צמ.חח שטתחתיה
 ו?מעם־ המהדא של בקרקע מעורה תה
 גדלה ולפיבך הישראלית. הנפש קי

לע והצליחה פרי, ועשתה ונתפתחה
 הכבירים השינויים בל בפני איתן מוד:

 •הסופרים מימי ;האומה כחיי שנתחוללו
פ אגו אמנם היום. ועד  גס מוצא׳

 אבל התפתחותי המסורתית ביהדות
 החיצונה. ובצורתה בפרטים רק

נש ועיקרוניה ביסודותיה בכללותה,

קבו יציבה, זו היסטורית יהדות ארה
 : לאמצע .מגיעים שאנו עך ועומדת, עה

 י שינוייק נתחוללו •אז. הגאונים. תקופת
 ישראל של והתרבותי הרוחני במצבו
מאו אחד כבירים, מאורעות שני• בעקב

 האיסלאם התפשטות והוא רע..חיצוני,
 הוד. והוא פנימי, מאורע והשני• פעולים;
ת, לבדות  לבון בישראל• השונות <הכתו

 התפשטות הקלאים. בת■ ׳ אחת, ה נדו
 שובל־ התעוררות • •ידי ־הביאה, האיסלאם

 והמדע, ההשכלה של תחיה לידי תנית,
 כוחם בכל בחן השתתפו שהיהודים
 בתרבות היהודים נפגשו שוב• וכשרונם.

 חדירה שחדרה הערבית התרבןת~ זרה,
 זו תרבות אבל חייהם, לתוך עמוקה

א  שגם מפני לגמרי, להם זרה. חיתה י
 היתה לא היא ביצירתה. .נשתתפו הם
 הרזרבות כמו ■מנפשם רחוקה כך .כל

 נתקלה ושוב •אלכסנדריה. שלד היוונית•
 הס־ אמנם היוונית. .במחשבה היהדות

 הסקזריד ־• היוונית .במחשבה לא עם
 .לשניטש־ אחרי -אלא האלילית, ב:צורתה

והאיס הנוצרות ידי צורתה-על טשה
 המטושטשת ; בצורתה נם אבל לאם.

שא היוונית־הערבית המחשבה עוררה
וה לתרצן,'־ י היה שצריך ׳ ו&פקות לות

להת •היה שצריך חדשות אמתות ציעה
!ה :הםקרא'. של הישנות לאמתות* אימן

ש לעקור 'בקשה היא קראות, ר שו ה  מן'
ולנתק'באל המסורתית, היהדות בל את

 ויותר שנה אלף בן הקשי את מות
הרוח התנועות למקרא. הטסורת שבין
הח הכוחות שני בישראל שעוררו ניות

 '־הבי׳י והקראות, •האיסלאם האלו, דשים
 שמצאה במקרא,. חדשה חקירה לידי :או

 רב של •הערבי בתרגום ביטויה את
 של החדשה ובפרשנות גאון י סעדיה

 זו פרשנות אחריו, והבאים סעדיה מ
 מצד ■והפילולוגיה הדקדוק את יצרה
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