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?~  .כך רi:נו :f.~:וו'סv.ל .לםני ·עטיר שנים n ,וא לא הוח -בהייי גוי:ום\רי\כת~.ד;~~ ,D
· nכיובל חח bו\לiם~ ,ציו בי ·ער אמר ,ר ·וע.ו·'\ ונע•ו-·.-חיוג'tל>א~יח' bובן(.ו,ן"ז»י : :
ג. -סוןעם סחם ל  Nו(כחרב לעיוn..חס· עtר\nון ·סiל .ן~כן- .,יtt-ם ~ב·· .nו~זוi·:
j

1

·:1

\.:'·~~:' ' Y.יוז•r

ןז ,,. .כנו ימחו לבם\Jו ח'ננ'ה יובלי ·.nט~rו \ti · 1ח .ה\1.:.יופ _:n

.- 1י ·ו~ני ברו.eרתי" ניי ב pטחו זו יועהב כיא· .יי•נ'ttט ·ךגז·ב Dוןי··~:.ב~זר\יב\ nסrזדו·~·:: •. 1
ן.ב .ך ·pנכן 'סחהפ ולחח  Kל Hשהו~ M_,י!יfי t1יו;יעtכןח)m :י~:נ:ו ~Hiנז ~~.:יי~',ר~ב:וt

 -נשעםnי ·.ן') וש;·~ר~\=-.:.· 2'.1?~~ wךו<~]tי~~~~:ם!)··~

ול ;,·.ענ•ן חיני :כאם'ת

~ת;; ~~ .עטי~:י; ;,י~~ב~~.:י ~~~ '~ג~~~~~=~:ב~;~~~:ר?.ו~·
רי :א•נם nוו .הוא .נייטראו•· .ענרו שער 1ם 1י*' .בעוןr1w·~,nם~.ם.פזרי"ד·i~.י ,nmם: _:...

11

·שנ'יז:נ ו nכן ,כי יחיה נם בי nא לו ,עמין 'שיה  · \.1סכם'~ ; Kח ;>i:· .~,ןוןל \_ trדו\t.~-:י:~:_;.ן:ח
"םחיכ• תי •·. nועור עשו שנ•ם· א  tרטי ישיו '\-: Kםר ה·· n.ןכ<·-ול~.םו.J .• ~ ·:0.-:K n
שיא•"ח י~א נם תרבע בפח .וכן עו~ _טי' - •rביתו ·" ninםnירח ·~י'י ·n.אןn .ויי:חב

,:

יי· ן·; ,:,~~:,~"~~ :ז~~ג~~~~~~~,ה ;;;~.~~-=~· ~;~~.;::,ח1ן~~~

ת ם~~~~ ~~: :ש~~ב~~ע~·i: ~~~:

י~ f:ל~~~,ד· ~~~~·:mi~~,~: :ח'n

-חט),וןת;. ,

:ב;כןקך רגשעוזן ;~ ttt:וחו)ח בלילות  K -ל Hם\ת וברח של  1:1ו\\םםוח
· ,חחערכ nבםיער;נ -nוג  1ם~ ,ל ב•ת; il-יו וםיוווות ופ"'ש• בחון ·-ווtfם nר~ ; atי.-
ספצםן ntנםו .וכ  tהרוב ליבנ~עfן'! 1ס)ן >1
צחבוtח.,אל העחת )  Kל .ה  tQו.

•

ובך .סובח _חכסו נם  )7ל•.ך ר K 1ל•קןו הטךס"' Dה  ttחך 1ם  ....הבtקן\'ןת )נtנח ""טl
קר ב~ ·~~ה .וב.וrסנ _ n.ץןוניp .זזרןג ..
ם אם•ר רחיtסנ•!
םאר ללנו אלא נ_ם ,בקניג•ם החווגייגב"
א•פת• וא•פה נ  cנטינן בראשונ nן זה לאב.ווה ם  cנר ו:ויי  pו;חםזי_ '" .יiבל: "'D~ ,Mיי

בוארי נשכח ~כן .הו• זו חיתה פכר 'שו ,אם _יחכרו .ו~ ~ nן . t,,נ P.:י "~~יוג;

~

טח _ען, Hת• עדו ל ' JDעלווןי אוצה .הךו

ו :ש~ tt .oאחרגר יצא ,להם,םוניט•ן בםפ·
 tרוח חעכו•ון ,ינאוחן החוב חםצוצםם

חיה כ;ן וtז סר ל•פש•ז הא " tהםר
בז• .הוא ה~ז. .rבחינת בעל הניח ,רהט·

t

סלחםת רו-סרב כאחו iרו~::וסחיו:ן .לרשפ"

זו ה•ח nג.ח,נ ר)נוי .עכר.י(ו בלנונ ,חוב נ nזו .לא חתוכלא ,אם בסtכ  mי1חינ
Pנ , Jtסוגכן ,ם~וםצם ,ש~חאםז~ נחרו  ttח הר•בור על שלון . L'D .ו_פםרן.זןiן --י~
סםםנן .אלא שחוג זה כלל םם  tו ·•א סבן נאו  ·cnהענ•נ~ם שבהם nןא vז ..

ב vסנו ,בבזן חנון רחרר"אח· .
ן~ןלם  DHהבק•אןת lךי HוP
ח•צונ.י .םר• זכרון ב 5תרצם\י ו~~.nפ
_ ת\......Jםר
הס•וה ,הכה סוכן _כפברש )~~J
~ ·:
\~ני' p

('

אר • nו זיורח•~::ו סן ה  J1י'רות .הפוובר הסונע צביון וצורח לבל החוסר חו..ח •.
חו. Hעל ה.סיו ל !.tםב  tsוב ,י:כםרפדל• tשל חרא וראה אח הקו•ם הכלליים של זiחר:

נאל•צ•ה וע•ר ואם ב•סראל בשטך םאןח ו;כ וחרא חור 6לסנ_עו '.אף :iו~ t~- :~ iוח

שנ~ם .ע _Qוכנרת לחפאר.ת עם נח• -אבוך וה ,של~ בt•.ור אם~לו כבית· רפם,
נ_נ pיוח_ נןנל•ם ,עם הסרבי חלם•די חב -פ;םם אז ב"השלח" _םאסר על "~זוננם-

ו ס•ם וחם•ר•ם ווהככיל•ם ,אפ•לן עם חן• -רן עכרי" כפי שהוא צויר למ•.tת ·-
ני~ב ~זאו• pא• cלו עם נסה נש?ון בארחם היס•ם שבכל חעולם v n•'rtו .
נם•ון אחו סל :סור ני pנם~ח ח,יר:ו. ··:u
i
היה.רר•  nה~Cרברת.
ל~ם:וןsנ וו ,טיג.בוה _כ•ום לשרות\  \1של ר"..ד ם·  15ם  111'r:iז"ל בםיו .וכ".
של .ה•םלו אז םסאל• •1ה•ח nאז קהילה חרבו בנסה נום--יססצער .אחרים~;n·- .ן
•iרורוrי רנדךהח!tי'בוח .וב  ~s5כם ! tרנ זר רווtה רשא•ח לכ את חסר•ם "~·~בח
עלחה םכדרחת החנעוה הציונית הסר• nic -הססנות הנ5ייח" .אם עולת  rי ע.רJרן~

נ• . ,nהינרונ  •n~ nנם .הם זרחי .ת אב•ו לח"ר א•  fה ספר םתי כענינים ח;רועו;ו

של לישםי  rחיה ב•ז העם Pנים הראסר לו ",םזטב  _; ,ליםול 'עצb' nי#י .חן~~
נ•ם ש.ל .הזרם .הזה .הוא ואחדות תם•ו

i

.

•:ול עלזור לך זם בpרפ~ם זש-נים i~.י

•םרו 1tנורה גולרה בכיו'  lזה עור לפני הפםו בנח 'כ'עו'ח•ן' ~·,,ו·:עו אבל_ ~.
חורםר "הםזוח•ייי ,םת nו אולם קו•את ,סיי•ח בל חשובה עזרתו כP-חםח הסמר~
ם•עיר לפתיחת

יסרו נ•ח כנסח גורל.

הכלל•.

.

•

.

ב'ח פסר סם•ו "חחנםרנ•יי ושה  tיעו על

הרוחות נסרח כחם ריכלתם. .וגן ,אל• ~~ ' -הע;~א tו . Kiםיםז--.:,'P

~~ :~ -ס ·~~ב~זכ~~י~~~; ~::םחא~ בת nריח תבנ•ו_ח וב,אי_?itי תןרם רב"

.

טל•םז.ו .ן•ן::א בדנן שחיה לפא חכםים ןוי 1 jlלן ס  tם•"' ,סלם~םc' ,םרי.ם ג.יען)(~r ·,ו~ .

וםוiם•ם •צא לו tזו:נ לחהלה נבלל ,תר לא נתן א;א  )tח וtם\ ע~ י:יסiי ן~lך"'ךו

~~~·"J;~ ~,

ח•ר iרוםדבות .ע•~נ•ו העסוקים ,כשור

~~.:::·.."~;;~~~n

~י~~.ר~נרול•ם ,ונם ענר ודבר ה• nוב• םו ער ה•ו_ם נןנורנ. .nרג:וי" זן.אםום•ם
האלה הם םן הער 1ת בחכן_ן
הקניח

ם;שיתנו

וכצו'" l'K· .m

חלה אחרי •עדc :.םק: ,כיהו  Kניחן ב-עון 'של :אןם ·וב:רח~

ט•ח• בארז כשנה וחצ• .ועתה לא ··ה ' סנה סל ליוי pן ,וט שווית וuבבוםדו.יד

~~:1:~~:1
~~;~;~~:א~;~~f~~~:ת;;·ך ~~,ה~;~~.~~~J;~:.:ד~
תר .וה האברך היזג.יד סוב לא היה ·~:;.ב ~:א~ ~;,ם~~~nב,כ~ר~~~ti
ז pןp

ל Kשוא• ווחנ•.

ב•אל• p

טר  lעל רש"י על

;~~;ת~·~~~ ~~~ ~;;.סא~ל ~~~;~: 1כ_ חרב סדrכ

"; r

)עור לםנ• ב"ר ,נ(nש ~;,:

ועל אחו•ם .חוא ית ל "hע"

אפתנו לא •ער; ,א הונ•ש בנרלוחו סל ~~~ ";~.ס;~~,ר~; ~~~~בת~ו~~~r:

שר"י 1הר• כולנו השח .:iדענד על בוניו חםוtרח יפנ• חלס•וון בכת• חםשיזיlrיי .-

והוא שנתז לנר את החררה · ראח הנני· לסורים לםארח nערבןת pןכ\רי . mןן;!בייד •
א•ם ואת הנתונים ואח חס:יבה ואת םדת .אך הוא וtוהב לחערוך נם ווז'וונו. '' h
א~~~ ;נ~אח; ~~;;; :נ~~,ל~ ~~~~ ~;.סרז•ו 5רנ"ם ,כנון הסיוב תשין ניר\''' "t

חסנרתר,

ן pןת צסצוםו

על

בל י'"iliזהש"

ל•ם ,או ער;ם חס  t:ר;ום.
םnברר עם•ו אח תסו bת לבוCn• ,נו ~-ח\
של הiזוPר הפrכצ1עי ,שאיו
אחכה רלא שנאה אלא חננת· .בש.- mn

רה"נו

טר'"ים1בים ניוערים ~.:לא·•ו.טריס .וא•1

ל~נ•ר· )•· M

לם וה האבוד ה;ן ו.::נה ננ·ז שלם ,םע·
סה ארויכל ,הלך וארג וםווה  nזם•ם

בי·1

וב•1

נדו?• חחזrכר•ם הלרעזיים

אדכ

םניע לפשרה זו אחה וםב•ס בו

ורחיו של '"•,רס רכל זה לא בבטלנות,
לא

באופן

סעשח

ס•כנ•-סזכר•,

חור" n.

'\

העוכר.

ססליא,

וtלא עםיו •צ~רה  nשרה ,םעסה חסינה
ם•ו nוח,

זםר•

הכ-ל

כל

וםרו•rכ.

וכוק

ב•אל•rכ "יס•ן" אוחו ר~כבע אח טםוttנ

חרא סםה סלםה ,וכל םוק עוסו ניחם

א•תז אל חאחר•ם,

ל•ר

ההזראה םופח·~·

םשםיכם

הסננוז םלוסס ,ערת הלשון העבר•ת-

;~~;~~;~~~כ;כינ~~1t:;::~ ---

;.

ל 1C

.,,

הוא,

ט ' lםתי

rs

פ•ב ם

הנבון

ה~

ו•עג •r

בםפרן.ת

ר-אה

ורא•,

וההולם .אלא

בםז sגורל םזה שאל

א• p

נ.ו

סםיי

כוחי זם

סחוםיוז

פר

יעב .r

) tt

נח בשתנו

:ז•עכז שיוא.יד לtובת את הירcםר ב•ן
·שואל עלם•ם ,םרא ל•סםזי אח חדו

n

וכתבת• לאחו סר"ל

ונרו שכח על הםt-נ החרא בעררו חכב·

נלרח האנסו• בישראל .סכהרא רן" רtי

סל ,על רחב ק~ןכ ו"ל ,און.חMר אב

~ר .

אות  Mת הם•רחר סיבו בתוו -בר גרןנ'

ה  tליאה ואסית ;,ב הב~כיאזח "י נישאוי אלא הוא חשן  _'lת Mחטםיזנרו ··m
האבךר .ה.1א לא סעה וסום נםחס·י· ז הכלל•וח נ.הוםעחן .היםוחרת .Kזלו r,..•..יt :
•

·

-·-

•

".

•

<י·

· ·-

שסח רבנו ןארם לן:

1

t

 ~~:.~~ tס~;~ייעז~ ~~~~~-· n

··

חוtנוח ,דב יחרו ·ם~ רםחנ.

בני ,אשויך!

",

"·?י~

'

ת vע אQוח .שנה ; nר~וחו_ סל שויי• לא יtח  nהכלר_:ע5ינ~ לזנטc tפנז •»ו.ש·

;!

~~~~ ~ל;,,ב:י·:א~~•• ח~~~ר ~~ן ~;~~.b.~~_,י~נ~בר~י ;\~-ד~ ~~,ב;,-"~ ,:

ר.ןו פבול"ן אסווי עיניו ב..תןגה .הרוייסם ,םנםו nרזםות' םנ אלצ םיstנם.
ככoון לא  '"L.נחן'
סח~\ עם החרב \הםלחהם הון ~ודב

__.

-·~•".

·_פה .ע; ·םחות,נ;

o,~~. :.
_

ר•ם :בזםן הלםחםה נאלם•ם הם cו•ם' .ם  r:נ• סזה הוא עניו' גנ'ם!\..ךו'_t~::תםד·:;· o-_.:; •_ 1\,
ול&י sכן נ•שאר_ ,5סנtור~ עם הם  tר .ה•ז:ו •בול לוכ  rול בבל ~טח •'-~~"-~~..:·~·:

רו P,א_ נסעת Jן~יר Jם .תחiןרו .ה•א .טהר הף"ם ,א?ל ם:יו Jטת~:יע את ~זב:; 7:,·1_ -~~-
תה חיי נשתםנר \נטםת ח-ו1בן ונ . hנר;ו או;ב.וח סל חו~וך ןהןראח Dt? ,ל\ Mtז·:-'':-!:· · 1 iJ _-
צא נוחם על כל החלאות .אז~ בזםננו .פתח בחם .ובלכל  Sא הי:_~nדfתן\?.ב·.ח·.-";. .

אפרת שנ•ס ,וtו.ןד~(,הזלרחו טל שן'"ו

כתב וי סזרiככ';~נ:rיר'וזnוסי >ע•.1a, :
רוס שרייי לתןר nב nוו' pי -השיכנ r;n
וע;

וכיוויבי ;'"וש 'לתלםוו ארם

בעל

השל•ר" זי;.נ•; nו ~וי:ז)>~,ןrור .. .~,והנה נם
tסגייו עטב' n\Mb- ,ו.ונםו (.1חן,י "זוז~.ו

לתנרח סנח•ם ו• Pלום•ם~

~יז~:rא '·

-"':~.

םעו5,ס ,ם•ת.ע~ אבל לעתים ~ ~~'~,,--~·:~ 1.U:
:חםיז:וו n.nיןן nב·~:ם?Pרים oז~.?»::~.:.-'_:n.ד!"!בם
זכאי_ם דלוסר מנסו.יורת ~.ב·~mרוי _;_','._;-
א tסר אולי לםלוח .לו .K.- _;,ן~~.י·-ר~ t:·.·".. ~-
·--.נוד~· ;י< .
.לנר: .רךrכו  ;"P .,Pלו ,חולךוןן
סם-לו- ·,יmנ v·1בי'וי ו  tי11.:שר•~ nר-סדפיוז.:·_,:-:~ .

עופו ושי"• ;םני טםו בrשה &ננס
אליו סו  t1.ר ,הטות ,חאן .עווס ל  'JCאכל'.יס שכתב

 Kת.ןס"י·~זז-חרו~t.טח ;1;. -: .

עuב הjככא;\-ם iהסו כינ71tןתו. Hעסל !  ' 1ל~ו כםחויב לnכוב לכי l~,יזרח i .ן)tר .
כחוriיו ''נ\וrר"ה Cם•ג;ן'\tםה\  11תרבנ[ג(~ ז! Vי תרירס :tםוום -ח~~:דזז--:__ , ~~t

ונוזוע' .הום •fוחלםוו תורת· ד·Mnריrtי··

-m

בסחרי~ לכחוב ~"':י!,,כ·,י:.נitיאר ;;.·",;; _-

כ; להציל את העם ם•ור של .ם 5אך..ב• לכו על ה•חרוח

t

הסו.ת כשםחח  -חורה

י-·;.י:

 -י חבו בבור להנולונ· על הנתב

ייtג'י':,_',-'~:~- --

~ m-1ב ~;:·:~{-~'~:

;:~::._;i~-;:
;,תווה .ול~nם~ __.nןננר כ?_1ר_ ·י:.בים? .ג; ף:,~:,~:ו~.
סל•רם חור · nברבים~P? ,נ~ם _ונם ל :1iםםו~"'- :נים -ו nאו ~יזב~~  tיע rד~~,",.-,-,.נג.;,ע
ב~~,·_:ו'ררnי· \ lםנץ·''·ארחי פו\ nי:בישם · ·יא _nו S!~~ 1א ~~ב1.ב :. rnי~tן. .~· 14,חם 1ז'.~~;;:~. ·,
ס'או· nסנ•.ם
\

r -

·

·

·'

•

J

:

· )םוף·1-בעם"  ~4םור ~'-.~=':~~;i - ,·· (11-י
י ;~;,'~;~:'\,-.:;::
••
•
-

~ •• ~ 1ו

א .מ .ליפשיז

-

)םרון  ... .םעם'
'ג-צה

(3
ם, 5ל•. ,

 -הךן זה כעיני .עןןז

אני

וסאם,ן

ן:ל

הזנחה

םר

סרסרי .

הע'ברנ~ם

פ•ב ti

n

ב ש,ברת
רהתרשלרח
ודא•

של

הענ•נ~ם
נוא,ח

שאין

.חבור.

א'ש

ונם

תם

האלה,

 , 5כו•c.
וןןp

כאז

אח

•ברא

ם ר'רכיח .נם הןא ה,ה כנו iך'ציוה.

נם חרא התנצל נאםרו ,בי ~,,,א וסדיר

ו;:רע

-

לא םל,ם.

!} Dנל זה םן החרבת ·.ל Yי' , tשבסכםנר
את היינ nצ~ת הראשרנה של  nי~ו אנו רד
"
א·ם אותר כ"בעל חוב" נםרבז הנתבע.
נער

ח~ cררת

הםברשלים

ש;

הםחצית

הרא " t-ונה נב"ע לר בחנ" הששים אח חר
וחנו ,אבל לא נעל~ם כ ,הוא נתבע

לס~ם ::סחצ'ת ה" Lנ'ח אח חרכר בםיסב
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הfושלוםים .תכ•עח ...זר איגה נסלח נם
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