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ראוהד 176

חזייכ~נt?~ר;ית;:;ד~יונות
גזrחהריcםנזחeהיםקזב(םת

שיעאליחיים.וובתאגו
יגורופשרת

!JU'l ולמצר'סלפרעהה'עש,האשרכלאתלחותנומשהר

ועלסובועללשי"תלהון,ןתהח.והבלונבן- ).'חי'חז',מש)ות
לסEנר-ו~אינוספת,חובהגםישעמנו,עושהשהואחידסיו

•וקספךן n : )כ','נק"ז,(תהליםכןכתיבוניפל•אן,תיו, 'ךjבסיאתאלחרים

בכלש'חולו,זמרולו"שירו : )'ב ,ח~·ק(שםוכןנדיהפ",מעשיו
הבואר.מנפלאותתמידולסיפולזנוהאדםגע :לכחמרנפלאות'וי,

לקייםיכולמשהה.דהלאישrואל,מחנהאליתרושבאלןודםוהנה
ויחע·יראוישארלכלשהריוהנפלאות,הםסיססיEנורשלהזזבד

לספ·ר.למיל.והדהו•לאהבורא,שלונפלאותיוס.בורותיואתבעצםמ
אשרמכלדחוקהשמועהשומעדקוהאויתרוכשבאתיכףולפיכך
מייוידע,לאהנפלאותפרסיואתולישארל,ה 1מש 1ללאקיםהשע

w לקייםולמצרים",לפרעה 'ה'עשהאשדכלאתל.חיותנו.מש.הויספר: 
מבדיסק).ז"לסולרבייצ·יק(ולוול'י)זאב(רניברינה"משעיו"ויספרו
שעשהלאחדולהלן, .)ב"כ(שם,אל'ך'ב'אוהגדולהדבראת

 :כ"ו)(שם,נאמדהעם,אתששיEנטוראשיםובח·ייתדוכעצתשונה
 ."ה 1משאליביאוןהקשההזבדאתע•ת,גובלהעםאת"ושפסו
הגדולהדבר"כל :כתובלמשהיתדונוברילמהביאור,וצדיו
יבאיוןהקשההדבר"את :כתובהתור.הור sבסיואילואליך",יבאיו

שדןאחוסוגשוו•!:טיס.סו.גישנייששבעוולםבנוהג- ?משה"אל

סב.ומי-שלבתביעותשדןשניו,ס.ןגקטנים,סכוימיכסףשלבבתיעות

מאה",נויןפרוסה"ויןהתור.ה.בדיניהדברכןלאגדולים.כסף
הכלליםאותםבכללנהוגצריך-פ•דוטהבתביעתשדןוהשופט

סכוםשלבבתיהעדן:היהאכילו.וגביית-עוות,ודרישהחקירהלש
הואולפיכךנימו·סיהום,השקפתל·פידי,נךיתדווהונה •גדולהיותר

תלויהדבר-כלומדאלי,ךיביאו"הגידול"הדוברכל :אומר
ולפיכךדינינו,לפימדברתהתודהואילוה. 1התכיעס.כוםבגודל
הדבראין-כ·לומדה, 1משאליבאיון"הויקשה"הן.בךאת :כתו.ב

הזיוןואםההתדיינות,בפרטידקאלאהבתהעהסכוםבגודלתלוי
על-ידיאלאהתניע.השלאמיתותהעלוד 1לעמואיןוקשהמסובך
האיהתביעהאםגםמשה,אילזהקשהדבריובאמיוחד,בידור

יעקברוביבשם"המגיד",ודושי(מאסףמה-בכךשלפעוטסכוםלע
 .)'ל'זגינז·~סף

אזהר;;מכאן- .)ז' ,'כ(שםלשואאלק'ךה'שסאתהשאלא

~מואתלהראותנוישל,ן,שאינהבאיצלסהאוםיתלבששלא
 ).ל"זעטיו ' 1חייםלרניהחיים"("אודאבמ·תש.הואממהיותרדציק

יפהעממיחידוד- .)םש(לשואאלק;ךה'שםאתהשאלא
היהה"השלנה"ת tב:תקהאחו"משכיל" •ו 1ז 1ליז::~חהביחסלינוור

לקייםצודךאיןשבכלללוו,iלהוכיחוהשתלוידועדבעםמתנחצ
להוטשהוק.ווש-נדוהךואנותנת,הזעתשאיןלפימעשיות,מצוות
"ה•מוציא"נוכית"שדכי.ל",בדנתכגוןבכך,מהישלדבריםאחדי

האלוקיתהכוונההאי"משכיל",אותוזעתפי 1להעיקר,וכדומה.
ה!!ס.וקליהוברר"כעת :הרבל·יהשיבהבואר.במשעה:ודה1תבוננות

תישאאל :הואוהופש•ט •כש!:.וטולשוא'אלקיךה'שםאתתשא,לא
תבוא,משםאשרעדלמעל.ה-ארש,אלקיךה'אתוגתלותדומםי~

פרסקי(דנאילוהתכחשות"כפירהלידי-,לישיוא'לידיחליהל,
ב"הדו,אר").ז"ל

הכ"והציו,ני~הזכונ,גרםננער
היצוניהקונגרסבירושליםנענלבוקרל:פונות ':בביום

והחלטתמדיניותהחלסו.תשלשודהקלנתאלחדהכ"ו
קרוביםעליי·תשתשרההסובייטית,רוסהילמ.משל,תקרהאי
ליוד.וזיםו·תתןציוןאסיריאתתש.חורהימש•פחו•ת, iאייחולשם

מידהבאותהתרבותםוסיפויחן.םתבישמירתחו•פשברוסהי

לאהקוגנרסהומועצות.שבבריתהולאו.מיםלשארניתןשן,וא
מפלגתשלורישתהמפניחדשההנהלהלtנח·ור nה1לצי

שלהנמדהצוהתגנדותההובפהלהואחדחברלתוספ.ת"חירות"
האח-הישיבההשבוע")."דברי(עי'ה•ורשיהלמילוימאפ"י
יוסףו"דכההiנלה,",חיר·ות"נציגערת. 1סוהיתהדוהג

מפ-דרישתאתלמילאהס:ידובעלמכ·חאהפסד 1התשבמסאן,

ליריומד ,"ת,י l(גז"אפלהrי·זו.להתהiנגותקארבנאומולגתו.
הסערההזה.ו>ביטויעלמ.חהאלאו.תהישיי.כה:אתעזבאשנגו,ל
שכסמןשד"דעדשניכהלאהאזתהתקריתבגללשקמה
ש;ך:,ואהודיע,גיולרמןד"רזה.מניסויובווח:זרהתלצנ
הנציגותבמלוא"חידות"rנהשתשתתףמלאההבנהלהרו:צה

ה.חדשהההנהלהבחידתאתלוחותהציעהואלה.;;מגע·ת
להגיעמשא-ומתןמתוךיצליחוהזמןש.מכשךתקוהומתוך

הישםההiהiהiנלהאיפואתשמששעהלפיהעניין.יישובלדיי
בלאנבחרושרתמשהמר 1וגולומןנחוםו"דבתפקידה.

ליו"ררז.ההצי·ונית,ההסיתדרותל•נשיאזה-התגנדו.ת
אללצדףהמלהצקיבלהקונגסרבירושלים.הציוניתהוהםהלה
כמההציוני,יהפ·ועלהוועדשלבאישורוהחושה,ההנהלה
ונציגתהוספידוית.ועהדנציגלמ.לפגות,קשו•ריםשאינם~אשיים
לבבו.מייעצתב·זכותבולס-"ריצו"

רונניםזנית-המדרשחנהזא,ך"ם
נחנוזיל

לוויץיעקבמ.את
הונייאונן"הוולייהגדות"עלהמענייניםזכוונו,תיו~בפרקי
שמרן ,דרוןגוליבהישד ,",כותבמ"ו}שנה ,'וגליון(."הדואר",

בבית-לתל·מוזמודהמשרת·מ,לקנל"השתמ·טלסנטרישארליד'
הכהן.""אוםשלבהנהלתו ) 1847 (ב.וולזיה~נש.הוקםלרבנים,המדרש

הההפלהכתראתלשיםנכונותו.עלגורזוןליו''ילותיתי
לאזה.וכראבלהנעלה.המשוררראשעללרבניםבי.ת-מדרששיל

ניקולאייורב-החסךהאדירהקיסר uשלועתיולעאפליוע/וה
אiלואףובנו:תיהו",רוסיאארץבכללנוושליט ••.ופאו•ולא·ווישט

בן-ניקאלוtג."",אלכסנדרורב"החסוהאדיר"הקיסרשלו.עתועל
 .) 1שלויופי""כלילאותהמלוכה""כ:חכתאתאד"םשרשילכיבוום

החשוב,הזכר.ונותבעלמצדהיאהקולמוסשפליטתנ'ואה,

יהנהן".א·דםשלהובנהלתו .1שכבת
לרבנים,בית-,המושדשלקיומושנות 26ש:בסלהיא,,עו·בו·ה

וכלל.כלליהו.וימנהלבואשועמולא , 1873שנתעד 1847משנת
מפקחשהיה ,קצנלנבויגןהירשצביי'יהודי,משגיחדקנתמ·נה

ו.משגיחשפרשעדהמוסדשלהיווסדומי.רםהעברייםהלימודיםלע
סוף,כלסוףמיל·א,ההיודיפקטוו 1הואינס . 1866בשנת·מעכ:ודתו

הנוצרים,מםהלים 1,ךבכלל .) 2ביבית-·המושדומבוטלעלובת,פקיו

הרננותכסאעללשבתאדויים,:ש.המסיימיםהתעודותעלשח:תמו
 1847-וואשקיביץ,אי.וואן :,היוישראל,לילדיתווהל.הודותאו

 .) 3ובצ'אקוב 1סוב. , 1864-1851פאבלובסקי, ..אק. ; 1851

בית-שלהראשוניםהיהודיםהמוריםביןהקההכהןאו"ם
משמדתועלעימדהוא 1 .) 4ארשיכמודהשםוכיהןלרבניםה,מ•ווש

"לשוןאום"לימו ,שסיינשניידרנחהלללפי ·) 5שםהכ·עשרים
התשיעית,עדהרביעיתמלשכהבית·ה;ספר,בכלווקדולה\עבר

 .) 6ותשיעית"שמיניתהעליונות,בלשכותארמיתושפתקודשיוורושי

בן-איי.זיקחק 1יצהינילניו,גראףכיותבכמוחההכהןאד"םעל
ש·הואהמשורר,עלאכ.ב,המאתונן, , 1856שנתביו·לילדיב"לב 1יעו

ועדמנעוויו oש,הח·ויפשיות",הועויתדוש"·מיתלמידיואתמשקה
באמתהיתהמטרתו ••.להועילמל,מךבעצ~מוה:ואההiיבימים,בואו

חלקנדיבהביוולאלמשכיל,למעiלהעו•ליםתלמידיואתלראות
אתוידיעתםבלימודםהתל.מידיםשקיותעלמשפסוסמניאת

הראשונים,מיויו 1תלעלבהורונראהנם 1אמזה:פעלו 1ו ; 1משנסת
 .) 7ל.ה"ק"ודקדוקבתנ"ךיוyקתםהיאמעטהלאאשר

תלמידיולעוהשו~עתו,ונואם,כמטיףםס.הצטייןהכהןאד"ם

"ושדןהןק;שהואלעיו,מעיותלמידוגורלאנויעקבדהנ.וחיתה
מאזמה ...צוף-דבשלשונוותחתמורנוטפותשפתותיונעלה,
 .) 8 "• ••בעדיםלבותעלפת-לקחו 1נוב:הטיפות 1התוע•לונשבגהרב:ה

לדנניםגבית-המדרשהווסיפיקאצי,ההתגני·חה 1865בשנת

לאשיעוריהםאתיקראוהמווים 1שודשהי,הממשלהוב·ווילנה.
מוכשרהקהשלאהככהן,אד"ם:בדו·סית.לאאמגורמנת,באקרית

היושעחתנו,ירשמקו.מןאת .) 9 1866ת 1בשנמענוותוהת,פטרלכך,
ששפ,תהאורים",ו,"•משפסעבד"לישון:מערכי nםעלשסייםבךג,
 .) 10סית 1ירוהיתהכברהמודים,יתדכשלשלו,ההוארה

 , 93 , 69עמ' , 1ה, rתרנ•וילבה,ומיכ"ל,או"םשיריכל ) 1

מאתונן , 1856מיולילדיב"ל,במ·כתכובן-קעקיבאייזיקיצחק ) 2

אינםםאואפי•לולתלמידים,טובים,ציוניםנו.תןשהואו.משגדה,יעל
ו.יוכיחהiולעבענזאהן, 'iהאףגסחרההחההדבר"ועללכך.ראויים

השריםפני 1לתמיולהראותלעינו n :תמיווענההואאך ;פניועל
השל•מות".במועלותהתלמידיםהםעוליםכיעלינו,השומריםהבמ.ו.הים
 , s~1יר~גנעביר",·ענטן S!נ"פון .ס/"עי' • 42 'מו!(תידמ"ח,וארשההכרם,

 • 29עמ' , 1937וו~דשע

וב' 1'/הענן,בווילנה",לרבניםבית-·המ.ןךש nסלוצקי,היןך,ה ) 3
 • 40 , 31עמ'תש"ך,תלiא""כיב, ,'ז

הכרם,לריב"ל,בן-יעקבאייזיקיצחקשלהעברימכבתו ''ע ) 4
 • 29עמ' , 1ם 1tltlע.בך,ענטן S!ינפוך ; 42עמ'

החושה,בוית l(ההספרותשלהיססורייהנך, 1קליו•זי· ,",עי' ) 5
 • 186 'מ~ ,'גכוךשלישית.מהדויר,ה

 • xו v , 1נ"ל, 1ומיאו"סשיריבכלאו"ם","תולדות ) 6
 • 30עמ'זעבו,ענטן S!נפון ; 43מ' 1עהכרם, ) 7

 • 31-30עמ'תידי"ח,וילםהבית. 1הוננוד ) 8

 • 186עמ'שם,קלוזנר,י·יעי' ) 9

בווליהiנלרבניםבבית-·המורשהיד.וסיפיקאצהיוברלע ) 10
בבית-מודהאזשהי.הגוטלובר,ב.א. , 1866בךצמיבר,-12בכ,ן.תב

לאלע"עלנואין ••• " :גורלאנולח"'ביז'סומיר,למוריםהמ·ורש
עודזהומלנו •••הותלמודדי .rס.כיואףרוסיאבלשוןתנ"ךספדי
לשוןאלמון 1ה:הנטייתהעם,,הכנתהיא,נחוצה,היותרההכנהזךו,סךה

עלהיםו,קינלוקיימוכבדבווילאנכיאזיני,שמעהיוהנה ...הומויבה

 !יו·סיא)(=בלשוןבל"ר·העבריםהע.ניניםכלללמדבקהמ"ז~מורי
אתלהקיםהמיניסטרמאתלבקשעי"זג"כרוצהש•לנויההוירעקס!$ר

מיהרואידבעיני,היאנפלאת ...מווו•שנו-rבביתסגה:זאתהעצ.ה 1

הספריםהעורמאפתאפשרשאיוברעלקהםלקנלווילנאמ.ווי
שאדלאאטניזםבעינישזהל·הגי,ואניכ.חח 1מורצוניונגדהבחיו·צים.

רשומות, '" ••שלנוהמח·וזמ,שכלייבטםעמוטבעשאיננוגדו,ל 1
 • 421עמ' ,'ב•כדך

הקןדרכן

רבפרשתההקירהתהושר
באמריהעברייםלקוראיםפונהאני

 1ארלוזודח 1בר,צהחקירהחידושאתלו'ווש

כבודה t1הוסילאהמןאחתשאףלמינקהן,

א•בימיםמחשדשצהצאחלוזוו,ובפשרת

שניתןהראוישמןגדול,וליסי S •למשפט

שערותזופושהאחדשעקבכמי

הוהפושהניבלביותוהמחרידשהשפ·ע
 1אותהושיזםהזם,עלילתההיינוהך.צח,

ו :חמבותלשניאו·תוופילהגכעסלקער
 1חידושאתבצדקשבתעומתגונניםשל

מורנווא,זלא"'הארשיהרבסבור-
כלבלילפתוחארון-קודשבופני,ההציר
זה.,מ.פש·ע

ה~הובאושכפניוהמשפטבית-

שהמאצואףאשמה,מכלליחלוטיןאו•תם

אתשיכחישכדי cהאמיתי{הרוצח·העובי

בן-גוויושמדהוא,ינבלחריד 1ו,ר~מ-

י.דוזהמדשלעוותו(לפיאזנברידע
שעהiנ"לו}המשפטלחוגיומקורבמיאפ"י
הזעליל·תבמסעלהמשיךהיססליאEני-כן

עץבסכנת Dנתונ'מפשעחפ'ס'הוד'ס

 .יריביומ.חנהאתלשב·וד
בבקשו~הרביזיונ.יסטיםפנו 1933מ•אז

 1בן-גוריוןאזעמדשבראשהמאפ"יאבל

לנעיםדברזהואיןפרשי.דתשבעיםנ 1אמ
ש< wהדורולמעןההיסטורית,האמתלמ.ען
הבאפת 1לחשיחקיהחועזתשתוקםהראוי
 .טהורמחננו·חהיה

סרדוב

כמבוהמערכיםלרה
אחה" 3:15שעהביאגואו, 17 ,'איום

אמןשלמסערשומי :ת'ור lשבאמנות
פנס-קסם)·(בצירוףש·פיד·אהארי

פג'ש-בערב 8:15בשעה,ביום,בו

ה~סופדביוחהיהסיםבילושאולשליצירתו
פילסליהמוצ:ה,ושאיםנ-ייהודים.היהודים
-בערב 6:30שעהובאיגואד, 18 ,'ביום

יצרביהמרצההזוהר.ספרטו) :ד'ת 1'ה

 ' Dהא'-בערב 8:15בשעה,כי·ום,ביו

oד"רהמרצהוהרהו,דית.הואיסלמאיתס•ופה

עברב 8:15שעהניאגר.אך, 19 ,'גיום

פעובחוץ-לאוץ,ישראלייםמלו•מויסג)

קיוו.כבקמין

בערב 8 : 15שעהביאנואד, 20,'ןייום

~הוצאת-פתי ?הישראליתבמדיניותנעשהו,מהי

בה-בערב s : 15בשעהכיוס,גו

גדשויהוחהוביה 1המדצ(אבירית).מפראג

- 8:15שעהביאנואר, 21 ,'היום

שלו)והאסכולה(רבונסהפלמייםהאמנים
 .·ורבדאל•פדוז"ר

ר' lש'ע-עברב 8:30בשהעביום,בו

דם.ש(lמוןרבי

tת 5'עתיםקבע
כתב''היוםפרקי

י·רמ-.בט 1שכ'(יתרו),ש·בת

יירמיה-שב•טא rכ' ,'אייום

כי·רמיה-שבטכ''ב ,'בם 1י

כירמיה-בט 1שכ"ג ,'גיום

ירמי,ה-שבטכ"ז ,'דיום

 (ירמיה-שבטכ'•ה ,'היום
כ'ירמיה-ש:בiיטכ"ו ,'וין,ם

שכיעיו :הידמיתהמשנה
מ~ ,'יפרק-שבטכ'שיב·ת,

 ( ,'יפרק-שבטא Hכ ,'אי.ום
-'יפרקי-ש,בטב rכ' ,'בייום

א:פר·ק-ט 1שבכ"ג ,'גייום

 ,'אפרק-שבטכ'ד' ן',יום

 ,'אפרק-ט 1שבכ"הה:יום

 (א:פרק-שבטכ"ו ,'ויום
מבנא :היומיהרף
 ~"צדף-בט 1שכ'שבת,

דף-שב.ט Wכ'א/יום

דף-שבטב rכ'ב:י·ום

דף-ש,ב~טכ"גג:יום

דף-שבטכ"דן;י,ום

דף-שבטכ''ה ,'הייום

 'דף-שבטכ''וו/ייום
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