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מבוא

ופעלונוררוןדוד

שמרורתהזכריותכ'
א.

תקצ"אבכיסןבי"דלוילנאהסמוכהבפודמרץנולדגורדוןדוד
) 1831 ( 

ברכיעלהדור,נדרךנתחנך.בהלוילנא.באע·זz,רבן .) 1
ההם-בימיםההשכלהממרכזיאחדהמקום-ש,היהגרםאלאהתור,ה,

מקורבשחיהוכיחודההשכלה,מפרינעוריובשחרכברטעםוהוא

שבדורו.העבריםהסופריםמאביריגווצבנייגאהרןלמרדכיביותר
 .סדבאלק)(בפלךאהייסערלבבחרותוגורדוןבאמוילנא

צעירים.חברמצאכאןומחנך.כמורהדחקותחייוחיאשה.נשאבה

 :כמומובהקים,עבריםוסופריםכחכמיםהימיםברבותשנתפרסמו
"ימ"לשלובפסידוניםמפורסם(היהנזרןירלמרדכייעקב

זיסקינדאלכסנדר ,)"ש"יא"(אפיושיצחקאליעזרמסערהרוא"),

בחברתם.הסתופףוהואועו.דברמ"ם") T "א"(לןממי

והשכלה.תדרהבהשנתמזגרבאדירה.גדלוהואגורחן.זכה
סופרימתולדותיפהכההידועיםהמעבר,חבלילנפשושיחבלובלא
ומשביליו.ההואהדרו

סעדלהביאאותרמ~לץנסעהרייא.בדוחקשהוציאהצרהלחם
כלמדרלשפות.בכשרוןשחוגךומנירןורחוק.איחרממקרםלקיומו

הואהגונה.ידיעהכדיעדגרמנית.צרפתית,אנגלית,קצרזמןתוך
ולאלמערב,-לארץלחוץומולדתומאוצרלערך 1855בשנתהולך
מולדתו.ארץלרוסיהערדשב

מ Nבעספרים'הרצאתחברה"מצפה",י Nע

באוץ-ישוא,,נדפס
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Q קןךה 9~ז,פןר';J .זינק,סור. 99ח';J -~:;ביו 
החומרסמןעל-בוטהאנין 9וההבאיםוהתאריכיםזהתאריךבקביעת ) 1-אביב J;'תד J;'ררהבדפוסנדפס

זההנגרריםשיבושיםשהםוהאנציקלופדיות,השמושבספריהמצוי'םמאלה-שבידי
נכונותם.אתשיבדקוכלאוספרמספרשנים
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ב.

עיר-באותהק.ליהספרעירחיתהבמערבהראשונהתחנתו
'תפילהבעלגםשחיהאיש,ישב-קטנהיהודיתקהילהנמצאהבה

זילברמן.מן.ובלזיליפמןאליעזרושמושוחט.וגםצבורושליח
זהבלבונשאשנה.לעשריםקרובזהבאמונהקחלתרשרתאשר
מפעםמודיעחיהאלהתכניותיועלשונות.ספרותיותתכניותשנים
לשיחהמשנזדמןעתה.לב.להןשמושלאאלאלועזיות,בבמותלפעם
וי.עבעתרןהוצאתוהיא:ונועזה.חדשהתכניתעללוסחגורדון.עם
שיספרממשןעתואלאומקובל.כנהוגולחכמהלתורהקבציםלא

והיהדוי.הגדולבערלםמהמתרחשהעבריתבלשון
אתעודד-זותכניתששמעהראשון-גוודון

ש.הנהבלבוושמחההפועל.אלזהרעיונוב·הוצאתזילבומן
"ובעיניםהופרעה.שהתכניתאלאזנות-אחיזה.לוגםונתגלגלהזנח

הנעימותתקוותיאתשלחתינשבר"ולב-גורדון-מספודומעות"
אלחלוףבניאתהנושאהזמןולרגליחזה,כזבולקראתיצהלואשר
נפשושאיןלמקוםהואאףהלןללנת''נרחםיחילאאשרמקום
בסוררי,וגרמניתלעבריתכמורחשםוהתפרסםלאנגליה.-אליו

ועו.דכיומינגהאם

אותהלאחרשנחוכתוםמתכניתו.בינת~םחתיאשלאזילברמן
מנמהגיד".מ"הלובקראוחעתון.אתלהוציאהתחילשיחה.
חיהוחראהעתון,לעוינתהראויהאישזילבומןהיהלאטעמיםונמה
ישראלהעבריבחנםלדשנמצאלעוזר,עבודתומראשיתכנרזקוק
ניחמון.זונבליוסףומיכה"שקזשניאורשלחברםו.מהבי

אתלערוךלליקובאאותונטש .בברליןספריםמסחרביתאזשפתח
חדשיםתשעהלאחרכיימים,האריךלאזושבעבדותואלא"המגיד".
מושבולעירוחזרזילברמן,שלמחיצתואתעזבתרי"ח)(באדר

בברלין.אשרולמסחרו
מג·ליונוהחל nב"המגיךשהשתתף-לגורדוןפנהזילברמן

גורךון, , n"המגיךעבודתאתעצמועלויקבלאליושיבוא-הראשון

מצויניםהיולאזילברמןותנאימצויה,חיתהבאנגליהשפרנסתואף
וכויר:כןכיהגרועים,מהתנאיםנרתעולאזו.לפניהנעתרביותר.

שהתנאיםבתקוההשתעשעהואקטן".ילדרקוליגדול.א.ל"נל-יק
להועילונוספי"חפצי :לליקשדחפהוונימוק-עיקרבעתי.דישתפרו

אלולב'מיוםב"המגיד"הודיעוזילבומןלליק.באהואעמי"·לבני
אתבהביעול"המגיד",גורדוןשלכניסתועל ) M (12.8.1858תרי"

פחותלאבכלל,בפעולותיוהמתענגיםהאהוביםקוראיוניתקרתו

גורדון".דוד-צחותדרנווהנבון"החכםעוזרומפועליחנו

ג.

הפצת-הימיםבאותםהעבריםמהקוראיםהמבוקשהמסאת

דפימעללליק.בוארמלפניערדלשלםגורדוןהחלודעת.ה·~נלה
תרנותיים-.היסטורייפנושאיםעלהפופולרייםמאמריונדפסו"המגיד"

רפואתבעניניוכןפקין",חדשה.ארץהתגלות-"אפריקה :מעין
לנושאיםכיאותוקל,פשוטבסגנוןהמאמריםחיונתוניםהעם.

ולטעמםלדעתםובצורהבתרכןכיווןכיולעם.רחבלקהלהמכוונים
ב"המגיד".לענודהשנכנסמעתהחתומיםמוכרימוכחהקוראים.של
מוצא.להשביקשהאחות,שאיפהקננהגורדוןשלבלבוברם
ידיעלמשממותיהלהקמתהאל,ישו-אוץלהדרישה-והיא
חדשים.לחייםהואאףהמתנערעם

לאואףהדעת,בהיסחלגורדוןלובאהלאהארץחיבת
בלבונשאחיבהאותההיום.עדלחשובכמקובל-מהחוץבהשפעות

למקראבלבועמוקעמוקנחרתהוהיאדעתו.עלעמדומיוםכבר
נןיזz,אזולחיבהלהנמצאשלאאלאאפו,מאברהםשל nציון"אהבת
במסתריוחבויהטמונהכןעלוחיתהחומה.ותפיץתשפיעשעליו

סבבו"המגיד",לעבודתגורדוןנכנסעתאמת.מצוא.עתעדלבו
-חישובשלמפורסמיםעסקניםוחם-ישראלמארץשליחים

הקמתםלתכליתהגלרה.יהדותשלונדבותתרומותעלשהשמיעו
עיקריתאכסניה·להםר"המגיד"ציון.הרעללעניים"מחסה"בתישל

דאלכגוןלאאולםפעולותיהם.מהלןעלוידיעותכרוזיהםלפירסום
ולארץ.לעםוגאו·להתשועהראהאןכמאלגורדון.שללבובמשך

בפעולההצורךעלברביםוקראהדגלאתשהריםח,ןאוכשנמצא

נעשהישראל.בארץהיהודיהישובשלפרודרקטיביזציהלשםגדולה
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בפניהתכניתלפירסוםושליחולדברופהדגלו,לנושאד ,מגדרדדן

"המגיד".שלהעברייםקוראיו
-ד'אודרמפרנקפורטאויולםייחד"רהוא-האחד

מחונךחושונעלישראללגאולתמסתורייםכיסופיםמלאתאישיות
לישוב"חברה 1860בשנתבעירושיסד-ולמעשהלפעולהביותר
ולשמר::האדמהלעבודמושבות"ליסדברורהבמגמהישראל",ארץ

נימיםלעזרהלהםבזחלחיותהקודש,נאוץישראלבנילאחינו
להחיותידםלאליהילמעןהונות,ממצוקותיהםולהוציאםיבואו,
כאשראחריםנדבותעלרקלחיותיוכרחוולאכפיהם,ביגיענפשם

כה".עדחסכינו

הספיקאלאעליה,בהכרזד.תהסתפקלאשמיסדהזך,תכנית
ידעלאוץכברת"עלניפעולה,ראשיתעלקצרזמןלאחרלהודיע

אנשיםחמשהידיאתמחנןהאדמהבעבודתהבקיאחדאישיפו,עיר

ביותרדובבהוחוקותיה'/משפטיהלכלהאדמהבעבודתלימיםצעירים
שהצטרפומהראשוניםחיההואלפעולה.שכמהגדודון,שלללבו

למסדרתחילהשקד"המגיד".שעריאתלפניהופתחלוויאלחברת
נלהבהלהטפההזמןנמשןדעכוופעלוותיה,עליהמפורטותידיעות

ונמרצ.נו

1 

ד.

להתעוררותזדהיתזזצריכהאולםונשגבה,יקדחמטוחלכאורה
החרדים,בלבוניחרדהעם,ב·לבותראויההבנהתמצאלמעןרבה,

רוח-התנגדותבנשובלהרגישהחלוהחברהפעולותואשיתעםכי
שישפעולה,-אלהגרסולאשכןלמסורה,אדוקיםמצדחזקה
ולצעודישראלארץאתליישבואנושייםטבעייםנכוחותלסייעבידה

עלכתוקףועמדו-האמינוהםהגאולה.לקראתראשוניםצעדים
ופלא,נסבאורחתרדהשמיםמדשתבוא,הגאולהכי-זואמונה

אלה.מערכותלשדדאנושלאלואיד
שיוה ,צבהרבישראל"ארץישוב"חנותללחעמד jכא

ספרושחיבר-בימיוהרבניםמגדולי-מחסורןוישלק
מכלישראלחכמידבירסמךעל-סילקבדצירן",תיש"דו

קניגסברגשלמונחהסכמותלספרווצירףאלה,חששות-הדורות
וער.דמגויידץוכמ·טוגאליהוו'ג,וובבלקמצבייעקב

גםהוארבה.ואהדהבאהבההחברהצעדיכלשליווהגוודון
בושואהמשוםבכתובים,בעודוקלישושלספרונח ,:.ז·בשסיפו

הספרביותו.החשוביםההתנגדותממניעיהחברהדוןמסקל

בתוכןסיפובהושימח,גוודוןפיוסםהופעתוועםבתוכ"נ,הופיע

שיגדילועמנולנדיבינלהבהבקריאהארתחוחתםומגמתו,הספר

עםולהחיותישע"להביאשנועדובמפע·לותיה,החברהאתויאדירו

קדשנו".באוץרב

ישראל,נאוץקונסטרוקטיביתלפעולהמכשיומשנמצאעתה,
תווהשומוישראלבקהללבראוראויהכשוחנראתהוהפעולה
תפוצותלעוור-לידושבאחכושרשעתכלגוודוןהניחלאומצרה,
העוותבדוןעושהחיהזאתאתו·למעשים.לפעולותומנהיגיההגולה
נמנעולאעזה,התלהבותרוחבחןפעמהקיצורן,כלשעםקצרות,

עושיםואינםלסייעשבידםא·לחבכלנמרציםתוכחהדברימלהטיל
נוצריםשלהשתתפותםעלידיעותלשמעתוכחתוגדלהניחרדכן.

אוסטרליהגדולישלסיועםמעיד-ישראלארץלמעןבפעולה
בירושלים.המחסה""בתילהקמתכספיםבאיסוףארצישראלילשליח

עת"לאכיליהודים,להסבירוהשתדלבמליםלעצוריכוללאכאן
ומארבעליםמעברוחזקהולןהקריאהקרלבעתבצלחתידלטמון
הארץ".כנפות

הגיעהואדבריו.קוראילכלנשמעלאזהקוראקולאמנם
-ויכולתרוחעשירתגזל.הבפניהועמדלכןנוסףומועטים,ליחידים

שלעיקורבכלכפרומדבריהוראשישדבריה 'בועמהתוהדי
כךשעלהתפוצה,קיוםמכמרקיבוראוסכנהזך,אףזוולארעיון,אותו
עצרםמכשולנוכחמה.לעשותשכןכללאכלל,ברלדברלאראוי

ים"'ישויוואמו"והספרהופעתשעםאיפוא,יפלאלאזהוגדול
שלציון""דרישתהופעתלאחרקצוזמןשחלה-הסמשחשל

כןכינלהבת,וצנזיחלושהקדישמהראשזנ~םגוודוןחיה-קלישו
הלאומיתבהתכחשותבמלחמתועיניםלמאורחסשלזהספרולדחיה

במערב.
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ה.

שלהאיזיאולוגיהפנימרלגורזוןכאדניצבהראשונהבפעם
ביקשהזרתורהבשנים.עשרותכמהבתשחיתהבמערב,הריפורמה

כלוגירושבמחיקהבגלוההיהודיםזכויותשווילשאלתמענהלתת
מבליהוצאומכןהגיוניתוכ.מסקנהובעתי,ךבהווהלאומיליחוךזכר
נתפרשושתיירושבובמקומותוירושלים,לציוןזכרכלמ"הסזור"רחם

ככולן,רובןהתפלות"תוקנו"זרבדרןממשמעותם.והוצאוכסמל·ים

ותקוהחורבנהישראל,ארץשלזכרםמהעלאתפנויהמהןאחתשאיד
אליה.לשובלבואלעתיד

שורתבידלוהיהמכובדמקוםהרפורמה,ממחנהבאלא'הס
מלחמתלערוךמשםהואומשיצאבמערב,הפועלמלחמתלוחמי
הרביםכבמוקירבהביאובמערב,היהודיתהלאומיותשולליעםדברים

עמימחייעובדות-וחיובהעבריתלארמיותשללקיומהוהמרובים
ואיחודםלעצמאותםבאירופאמסוימיםעמיםשלוממלחמותיהםהמערב

ראוימתנגדוהואוכלל,כללוכבמוקירבולזלזלשאידהריהלאומי,
במערב.הריפורמהלאבירי

-בשלוובא,תרצנזיה,ממסגרתכאןאףחרוגכזרכן,גורדון,
לישוב"החברהלעסקיכלומר,האמורים,הדבריםמתוןה;וצאלכלל
הזכירלאמהעלהס,עלהואתוההזולפרשהבהגיעוישראל".ארץ
אכןבספרו.דרוששהואאתלהגשיםהבאהחברה,ארתהבמלהאף

לוריא.ד"רהחברהראש-זהלפניקצת-גםהביעזותמיהה
לחברה.ידובנתינתהסהתנצלללרריאכתשובה ? ) 1להסבמכתבו

שםותמיהתוגורדוןשלמאמרועלאחרבמכ·תבלוריאלוהעיראז
במכתבוחנםחשדגמולכילווהודיעבספרר,החברהזכרהעלםעל

"המגיד".דפימעלבזכותולגלגלמוכןהואהקודם

וירושלים""רומאשלרישומוהיהוגדולרבדבר,שלכללו
עולםשלולבטיומחשבתולא-נודע,עולםלדגילההואגורדון.על

האידיאו·לגיבושהעיקריהמסייערחיהוהלא·יהדדי,היהודיהמערב

 '.הכוך Der Judeב•י t·סזלוצמ.ידיעלנתפרסם ) 1
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ו"דרישתהסשללהשפעתםכי·להוסיף,ישכאןשלו.הליאדמיתלדגיה

המרידהימיהימיםאחרים.גורמיםעודנצטרפרלקלישוצידן"
התנאיםעקתבתוךהידנתוניםפוליןתושביהיהודיםבפולין.

הנבוכיםלצדם.אותםמשכוהרוסיםדגםהפולניםשגםהמיוחדים.

להיותלהםיעץשזילברמןובעודל"המגיד",נכונהעצהבבקשתפנו
ובכלזה,כלפתרוןגורדוןשללבונטהלארוסים,פטריוטים

הישראלית,הנשמהגלותשל"הפרובלימה·לפניוניצבהמוראה
זרים---לרגשותהפקרונעשתהשלה,גידולהמאדמתשנתלשה

משיבתלשתיהןיפהתקרןואיןהגרף,בגלותתלויההנשמהגלות

הבושב "במאמרורביםבתבשעריוצאוהואלגבולם"')'בנים
לאדמית·ציוניתתורהנטוילכללבאהבד ,) 1863 (ערד"רשתחתבו

נתאחדדעתהעדבזשהתרזצצדוהרעיונותההגיגיםרכלשלמה,

ובצורה.בתוכןיופילמכלול

ר.

ביהדותגורדדןפותחתדשערן"זנחתה i"בשובהמאמראת

מוכיחהלאומית,ההתכחשותתורתשלבצלהלבטחהשוכנתהמערב,
מספרומתרגםואףהס,בדבריתורתהבסתירתמסתייעאותה,ומיסו

בחיבורו Laha1·anח eדבריוניחרד·לעבריתגדוליםקטעים

משםוירושלים")."רומאשלי"א(במכתבהאורינטלית""השאלה
עלנשעןכאןבמזרח.שעיקרההחרדיתליהדותהואעובר

מעטיםרבניםערדשלוספריהםקלישוחירשצביו'שלחיבורו
האיחודרוחעלהראהישראל,ארץישובלרעיוןידםשבתנומאלה

ישראל"כלבחברתושנתגלההיחרדיהעולםפניעלהמרחףהלאומי
שלדעתואלאדעוך.בלונדוןהקהלות"שליחי"ועדבפאריס,חברים"
לארמילאוגדןהאלההגילוייםכלתאחדשי,ןכאןוצריכהוצדיה
וטיפוחישראלארץישוב-יהאמטרתושעיקרוכביר,גדולאחד

בה.החקלאות

 " '14צחבת"תולדותבספרוצ•םרוןל.וס.מוכיררוסםאלה•ורן 1גודברי ) 1
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מזבדחראוהפעולה,המעשהלסעיףדברשללעיקרומשהגיע
והעוסקתלוריא,בידישנוסדהישראל"ארץישוב"חברתע·ל

בראשיתהאל.ה.הימיםראשוניםכימיםלאזו.נעלהמטוחב.הגשמת
ארתח.ומרומםמפארחיהנח,גררדרןדברמדיהחברהשלימיה
רפעולותזrי.מהחברהשלוהאכזבהרגשילהסתיריכלוחראאיןעתה
.החברהאתלהוציאדורשוהואעני,עםצרכימלספקוזעומותדלותשחן
"שריבראשהשיעמדוידיעלחרביםלנחלתולעשרתהלרריאמידי

·למרחבתצאהחברהכילקרותישאזוגדוליו".בישראלאחינו
לה.שיצטרפוחברזrימספריגדלאלח,ולכשיתרבוהפעולות,

נלאהשלאקריאה-עמנו""לגדוליגורדוןשלקריאתו
ובראשונהבראשמופניתחיתה-האחרוןירמועדע·ליחלחזור
אותוחקסימ.החרבהשיכלתם.רוטשיל.דולביתחברים"ישראלל"כל

לקטנותזויכולתבזבוזעלימיוכלמיצרחיהגררדרןביותר.
עסקי~הנחלתאתלידהיםקיב·לואילוכיוהאמיןחלוף.בניולדברים

סףעלעומדתהחברהחיתהלאלו,והתמסרוישראלארץישוב
וריקות.דלותגדייםקיומהשנותשלש

המאמרערוך.לאיןחיתהתרשערן"ונחת"בשובההשפעת

עדמדברינביאקטנהכדוגמאומערב.במזרחהרוחותאתעורר

-הרחוקבמזרחהיהוידםניןחורשםעלהמספר ) 1אחדראיה
באזנםוקראתיבביתם,חיי.חיאחדיםימים"זה :ןסטדגיהודי

וכולםתושערן",ונחת"נשובחב"חמגיד"הנכתבהמאמראת

נא"רחם :אחדבקולוקראולמרוםעיניהםנשאודבריאתבשמ':..ם
ואמרתיאלחעלבהביטי !אבותינו"ארץאלנאונשובחאלחים,ד'

מעמנוהחדשיםמהמתחכמיםההיאבעתויעמדויתןמי :בלביאני
אשראבותינוארץלחבתאתויראולארצנו"לנו"מה :האומרים

 ) 2 "_--האלחהאובדיםאחינו·לבותמזבחעלתיקן

המעשיםעמנו",מ"גדרלילמעשיםציפההעםנתעוררו,הרוחות

סשארנ•.יהווה'רסףהנוסעו)

 • 285עמ' , 1863"המגיד· 2)
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לקול·זעוולאבערלאהושריםהגדולםיכילבוא,התמהמהוכרגיל
קמעא.קמעאדעכהגררדוןשהפיחוהשלהבתזה.קריאה

ז.

היאלאכילוריא,שלישראלארץישובחברתעלגורדרןדברי
נתבררקצר.זמןלאחרבמלואםנתקיימולפעולות,העםאתשתנחה

החברה.בראשלעמודהמתאיםהאישלוריאחיהלאכימהרה.עד
אולםמלהתקיים.החברהחדלה 1864 " 65ביןכיהיהדברשלוסופו

מעש.ודלירמים~נשים iידיעלבברליןשנוסדההאחרתהחברהגם
אתהביאכזהמצב·ענינים·שהיא.איזולפעולהאצבענקפחלא
מעולם"הלא :לגורדוןלובצרפנהוהואיאוש,לידיקלישוצביר'

אחור,נסרגותזמןזהראםישרא·ל,ארץישובחברתלבבכלאהבת
בעובינכנסואשרברליןאנשירקהאשם,בךלאכיידעתיהלא

נפלהתרדמה---יאשמוחםרקזה,בדברהקורה
ידידנובמשפטך,"צדקת :גורדוןמשיבכאןיקיצו".ולאעליהם
היזהוהגדולהנכבדלעביךואהבהרגשמחסרוןלאכיהנכבה
עו.דמזהלדברבפינואידמלחרוחמדאבוןרקכה,עדהחרשנו

ולהעמידזהבדברלוריאחד"רידילאסורבתקנתםחכמיםהועילוהמ
פעלהראשוןהפחותלכ·לוברליןאנשיאתהנכבדהעבידבראש
רקהמה ?והאחרוניםהנרדמים.לבותוהעירביבלתו,אשרכלרעשה
ניבבימצאוכיהואחזהבדברהעיקרוחבה--מתעיםמאורי

יםמתבותמאבנגעהאשרשםאנשיץראלץוחבונמע

יצליחד'חפץכיספקאיןאזבלבבם,ירושליםוחבתציודאהבת
 .) 1בידם"

קירההשם,אנשיבידקשובהאדזןגורדוזמצאלאאם
למעשים.מסילהדבריויסולועצמה·ל.ראשירץאבשלפחות

הופתע.מהאולםפעולה.לראשיתהנרדמיםהישובבניאתויעירו
הארצי·העתוןעמודימעלוחריפהעזהבהתנגדותכשנתקל
בירושלים.להופיע ) 1863 (שנחבאותהשהחל"הלבנון",ישראלי

 · 179עמ' · 1865המגיר· ) 1
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מובהקמתנגדעדייךאז-י·לבריחיאל ."הלבנון"עורך
לאותללאוהטפותיוגורדוךדבריעלערער-ישראלארץלישוב
סדריבטיביודעגורדוךשאידבטענו,ישראל.ארץישובלרעיון
שלאדבריםלפיומכניסהוא ..כדבהקיץ,חלומותוחוזההארץ
רבניךהקרבנותעבודתלחדשגורדוךשמתכווןהיינו,מעולם,אמרם

וכדומה.המקדשבית

לטובתשאינודבריםבפולמוסלהיכנסמעולםנהגשלאגורדון
דמינוכלנו"והנה :"הלבנון"לדברישהיותללאעתהענההענין,
יקומוהזאת,הטובההשמועההקדושהבארץאחינוישמעואםאשר

לעוררקולם,ברביםלהשמיעהמהגםוימהרובשמחה,לקראתה

עודכ.ימציון,שמענוקול !ופלאהפלאאבללארץ.בחוץאחיהםלבב
כייאמרו,ן"ונבל"הוארזיכזה,לדברוהערנההעתהגיעהלא
מסוריאקיקיוןצלואךהזאת,הארץמידיעתאנחנורחוקיםעוד

המזינהוסדריתהלוכותלנוומוזריםותלול,גבהוכהררואיםאנחנו
בקשמיוכר'.בוניועמלושואביתיבנהלאד'ואםרבו/וכר'
הלא 1בזהלדברהרבוכיבירושליםקרבנותלהקריבכהיוםזאת
שזרתשמהלקנותדברנודברנו.לבדוישראלארץמישוברק

ולאכפםמיגיעשיחנוישראלבנימאחינושמהלהושיבוכרמים,
 .) 1לשמצה"עודיהיו

בפעםמונטפיורימשהכשביקר , 1866בשנתשנים,שלשלאחר

מצאקיימא,בנימפעליםבהלהקיםוביקשישראל,בארץהששית
כיהעובדה.רוחואתעודדהוכיחודפורתא,נחמהבכךגורדוך

יוכלו"למעןבידםשיתמוךממונטפיוריבקשוצפתתושבי
נפשםלהחיותסובברצוןמוכניםוכולם-האדמה.בעבודתלהתעסק

יושביגםבקשהבאותהפנוכדהא:זמה",מעבורתכפםמיגיע

ארץישובעניךאידכיגורדוך·להוכיחזהכלי·יעיקפוסכריה
הישובבשםלדברשהתימר"הלבנון",כדברירוח.רעיוןישראל
ישראל.בארץהיהודי

(נדפסלעבריתגורדוךתרגםמונספיורישלהמסעדבריאת

בשולימשלווהוסיףמיוחד),בקונטרסכךאחרויצאב"המגיד",קודם

גםנתעוררלאחכילבנו,עלזהכל"בשימנו :מונטפיורידברי
אחינועללטובהעיןלשיםלבנומקרבהקוראהפנימילקולאנחנו

חדלהכדיבלתן,לפיאישאישלהתאמץירושלים,יושביישראלבני

עורו !ישראלבביאחינוכןעל 1אבותינולארץברוחנורגשכל
 "_-- !מתרדמתכםוהת~ב.וררו

שעלהמערב,ביהדותחשוביםמאורעותשניאירעובינתיים

גורדוןהיהכאןואףישראל.ארץשאלתברביםשובנתעוררהיזם
והנמרצים.הראשוניםמהמגיבים

זז.

הכתהשחוללוהתנועהכיהרפורמה,תנועתראשימשראו

שניםבמשךבההעזההמלחמהאףעלהמערב,קחלותבכלשרשים
לאסיפתלקרואהששיםשנותבסוףוגמרונימנוומאחור.מפנים

מנתעל-הארבעיםבשנותהרבניםאסיפותדוגמת-רבנים

ידיועלבקהלותיהם,שהנהיגוהתקוניםכלעלחוקיחותםלטבוע
באסיפההשפעתה.וכוחחריפורמהשלמרותהביותרלהגבירזה
מכלהריפורמחרבני-נתלקסו , 1868שנתבקיץלקסלשנקראהזו

-זובאסיפההמדבריםראש-גויגאברהםאולםגרמניה,קצרי
לקרואהציעותפארתה.זוכנסיהשלסמכותהביותרלהגדילשביקש

היינו-הקהלות,נציגיגםישתתפושבהאחרתלאסיפת-רבנים
שלאחריהובשנהנתקבלההצעתודבר.שתחליטוהיאנודה,סיל

הראשונה.הסינודהבליפסיהנתכנסה ) 1869(בשנת

להומחוצ·הבגרמניהרבהדעוררווהסינודההרבניםאסיפת

הסינוזהלקראתפיוסםגיגרהמערב.ביהדותכבירלמאורעוהפכו
ןזזישאתיהראשוןנחלקהקבעבהחדש",תפלחלסדור"תכנית
נימוקיםהביאהשניובחלקישראל,מתפלותולמחוקלהוציא
להשתיירראוייםנמצאושלאהדבריםבידהראשון.בחלקלאמור

בארץעתידהלגאולהתקוהוכלוירושליםציוןזכר :חיוב"סידור"
בקצרהגיגרוביססנימקזאתאתלאומית.תקומהבדרךישראל

 31 ~עמ' • 1803"המגיר· ) 1
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בארץמולדתוהקמתציוןבשיבתיהאמובהלשבח.הראיולבובגלוי
יבת tיעלנתלפלאםהרישכך,ומכיודמלבנו.פסה-ישראל

עושיםשאנוונמצאאליו,לבנושאןראתממללותשפתינו-ציוד
פלסתר.תפלתנו

לארכההאץראתעברחארר.סבלוקחברייםישראל"כל
מבקורוכתוצאההיהודי·ישובהמצבתבאהיי.סדרהי.חקרולרחבה,

טרחואףישראל•;"מקרהאתיפ,·לידחקלאיספרבי,תליסדהציע
בפאריסהחברהלרעדוהגישהצעתו.בהגשמתגפואישראלבארץ

הכלליתבאסיפההעיקריהנידוןשהיהמפעולותיווחשבוןדיו
אסיפהבאותה . 1868בדצמברשנתקיימהחברים"יישראל ?כ"של
מפעולותיה.מפורטוחשבוןזיזהימוכא.החברהמזכירמסר

לקוםהעתידהחדישולמפעלישראללארץדבריועיקרוהקידיש
ארץעלוהנלהביםהנרגשיםהדבריםהחברה.ידיעלעתהבה

היהודיהעולםכלבפניברמהושניזtמעוכרמיהמפישיצאוישראל
הפ"לנטרופיהבידהחוצץבחיץפרץנפרץהנהכיהתקרה,אתעוררו

נאיםלדבריםכששותףוכיחודארץ-ישראל.ישובלבידבמערב
הספר.ביתכייסדוו.במעש,האהל

ישראל"כלבחברתשתלואלה.כיחודהיוהתלהבותאחוזיי
יהודאר' :כמוישראל,ארץישובקרןבהרמת·תקוותיהםכילחברים"

קוראשחיה-כגורדוזומיו.שילקחירשצביוו'יעלקלא
חובתחעלחברים"ישראל"כלבאזנישניםבמשךוקוראוחוזר

עתעתה,סיפוקועלשיבוא-ישראלארץישובבעוללהירתם
שלהלאומיליחודוהמתנכר-המערבבלבאדירהחברהנושאת
ישראל.לארץולבהעיניה-ישראל

ומהמעשההרםמהמללהתלהבלאגורדוןהיה.כךלאאולם
-חברים"ישראלל"כלהמהללמלןחלתלהפריעויצאהפעוס,
גדה.בחריףבמאמר-סופועדהעולםמסוףבשמעשקולה

בעתו"."דברשלהשניחלקואתלהבהקדישו

במגמתהלשבויאותגורדודראהלאישראלמקרהביסוד
להשכילספרבתימיסדתהיאחברים".ישראל"כלחברתשלהכללית

ארץשלתורהפעםשיגיעהואחזיזמןבמזרח.היהודיםבניאת

זהספרביתבייסדוהתוליםברםהקדם.מארצותאחת-ישראל
כל"חברתשלדעתהלסוףירדולאהכללית.מהמסגרתחריגה
-עליהמוכיחששםהכמי-שדרכהחפילנטרופיה.חברים".ישראל

מצדוהןהחרדיםמצדהןהתנגדות.כמובןעוררההסינודה

-תימואלמבחינהנגחהביותרהחריפיםהדבריםאלוםהמתרבים,
לקילסיהימיםברבותשנעשהבמאמרוגורדוןשלאליההיותיניוצ

שנכתבביותרהנמרץהמאמראגבשהואבעתו","דבר :והנקרא

"התעוד.ה•:רעיוןבגדפעם

מעדםהואאףהריללב.המסורדברהואכאןשהנדוןמתוך
האמונהתמ·הכיהאומריםפניעללטפחהבאיםשבלב,דבריםכאן

רוחועודכלהיאתסוףלאשכןישראל,בלבובגאולהציודבשיבת
ארץמחיקתחלףהמושטתחליף·לאותוגורדוןכשמגיעברםכר.

בעולםלמלאותהיהודיםעלשאותה"התעודה",לרעיון-ישראל
אתומערטל.השנוןעטולוטשהואלקיומם,וטעםזכותהכובתתוהיא
כפילפנינומעמידושהואעדשכבה,אחרשכבההתעוהדמושג

ישאמנםוריקה.נבובהאבליוהדורה,נאה,מליצה-באמתשהוא
לכסרתהריפררמהבעלילהםשבדוזולא"אבללישראל,תעודה
-ארץהיומיןעתיקתהיאהיאאלאמבפנים.הריקנותא·תמבחוץ
הלאומי""היעודתורתהיאוזאתאדמתו.עלישראלרתחיתישראל

 !ישראלעםשל

וישובהישראלארץשלבשבהחלדברגורדרןשבאמכיון
כללשלחשבונועושהחראאלח,בעיקריםהכופריםשלובגנותם
על-במערבהפילנטרופיח-ושועיוישראלאלופיעםישראל

עםובראשונהובראשחצר,אפקםרעלהמפוארותפעולותיהם

חברים",ישראל"כלחכרת

ם.

הרבבים,אסיפתמהמוןהמערבחמהבההשניםבאותן

חברתמטעםישראלבארץבקרסביבן,הפולמוסוהמולתהסיבודה
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מחבפרטאיןכילהשיג,דעתחקצרחחכ·לל,פניעלהפרטלב:פר
גררדרןמגלגלכךבדרךלפרט.מתקרנומסלקמתוקןוכללשבכ·לל,

שפתיחעללשאתעוזהרחיבהשלאחברים'/ישראל"כלעלחרבה
אתהמרעידפזרו,הרץבקתלחתהמהקדושהרעיון"את

זונחהיאברחגדרלרחשבחקודש','ברעדתמישרא·לאישלבכל
למטרתחמיסדיםחצינו"לולח,ונאהיאהחיח.העבריםמכלעכשיו

ונירוזפץובקלהל.חתהלעשותוהעיקריתהראשיתפעולתם
קולוניותחתיסדותידיעלאבותינולאדמת
בנילאחינוחאדמחלעבודתהקדוש.הבארץ

למודבית :כזהקטןדברנחשבבמהכי---אלישו
 ·"--הקדושהבארץישראלבניאחינומצבלהטבתהאדמה,עבודת

במסגרתלחישלבבירתועשויחיהלאזהבעתו""דבראמת,
לכלואחיהיכוללאגררדרןאולםההיא,בעתשכשמערהדברים
הואמהעיקר.הדעתאתלהסיחשדרכןאלחקטנותלמרא·חובריר,
המשוררמרביםאחדכדבריבהתלהבותנתקבלווהדבריםעורר,

וראוייםזין,מלאים"ודבריו :(יל"ג)רןדוגובלירדההי
;כלבםוקראעמו,והיוובלבבובפיוישימםמישראלאיששכלחם
ד'יחונןאשרמועדבראעדבניוולבנילבניואותםשנןחייו,ימי
 .) lעמו"את

אדמה,עבודתידיעלהקדושהארץיושביישראלבניאחינומצב
ידיועלוקניך,במסחרידושליחתהמעשה,וחרשתמלאכהלימוד
מיגיענפשםלהחיותהחפציםישראל,בנינו oלאחמעוןבתיבנין

הוציאהועדאחרים'.'ידיעלוכלכלחעצלותבלחםומואסים:פיחם,
אופיהאתל"מזכרת"שיורהעצמומונטפיוריכישסיפרקורא.קול

לתרומות.וקראהארצישראלי

הביעהכרוז,פירסוםעםחרבהשמחתואתשגלהגורדון
וניחרדיבלתן,בכלולשרתוהמפעל·לימיןלעמודנכונותומקוםבאותו
חשדיעמדושלאזמןכלתקוה"אידש :דבריוכיבראותו,שמח

כחפצועתהמתקיימיםהחבורה"בראשעמנוגדוליושארמשה
משח"'ל"מזכרתעצוםתעמולהלמכשירנעשה"המגיד"ורצונו.
ארץאוהבכלאשרהזמןהוא"עתה :מלקרואנלאהלאוגורדון
מצערראשיתהאשרבלונדון,החברהבידילתמוךיתעורראבותיו

בקרבההכלולת"המזכרת"לתכניתאשרמאוד".ישגאואחריתה
לפ~דבר"עיקרכימעיר,הואבתים,בניןמסחר,חרושת,חקלאות,
הדברראחשם,המדאתדובעעלעיןלשיםלהחכרהדעתנו
ראיוובתמים,באמתאבותםארץחובביכללבותעליוימשוךאשר
הקודש".בארץישראלבביאחינולהצלחתבזההצפוןלטובקץ

ביקרמונטפירריפגה.ל"מזכרת"והתלהבותוקצרזמןעברלא
יוציאמטבעוהנדבןשחראהחשש,וגבר , 1875בשנתישראלבארץ
לשמעזה.לחששיריםרחיו-וליחידיםלנדבותח"מזכרת"כספי
עלחסולאמונטפיורי,נגדוחריפיםעזיםדבריםגורדוןפיוסםהדבר

זדלחיותהשררשאיאינוהישרוהשכלחזיזמצד"הלא :כבודו
זכרוןלעצמולולעשותלפניולרצוןעלהלוהזח.נעבידיחידי

דעתו,לולהגידאישלשוםרשותחיתהלאאזכין,פסכמנצח
סףכמלאכעת,לעשותהולכיםאנחנואשרהנצחזכרוןאולם

 "!העשישרה

'· 
ישראל"כלא·תשעררוגורדוןבאו,לאהמקוותהפעולות

חיהודומהלשוא.אותםעורר-העולמיתהיחזותאיליושארחברים"
תוכז"מ-חדשמפעלצףשבינתייםאלאנשתקע,העניןכלכי
מרצובכלעצמואתגררדוןשוברתםהצלחתושבעלו ,"השמ

התשעים,לגיל 1874בשנתשהגיעמונטפיורי,משהוהתלהבותו.
 , 1841משנתנחשהחזיקהקהלות"שליחי"ועדמראשותהתפטר

בשנים,עשרותבמשךהפוריותפעולותיועללוחוקרהוכאות
חטבתלתכליתקימת"קרןביסודשמולהנציחשאמרחועדה,נוסדה

 • 174נומ' ' 11כרן•ל*גגרוח 11 ) 1

מח"מזכרת~יותרגורדרןנתאכזבהשניםשחלפוככל
במשךמעשיהאחריעקבהואראשיה.צעדובהחרבהומהמתינות

כילברלמגבתמצייןהואלקיומה,חששיתהשנה , 1880ובשנתנים, 11 ;
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לנותלעונשגבהוכהפעולהפעלוההוא,והקדושהגדולנעביד
כתוכםויסדונתעוררו"המגיד"דברילסיכתפח,מאחינוהרבה

אדמתהלענודאבותינו,לארץלעלותהקדושה,למטרהרנותחכורות
מטובח".נועולש

ביתואזבונתעוררגבול.·להנודעשלא'לפעילותונוסף
המערבחכמינגדאםכתב.מאמריםמאותשנו.הפובליציסטשאת

עבריםסופריםנגדואםלאמריקה,המנוסהזרם•להטותשביקשו

המשוררב,ולקווסכנחוםישראל,ארץלישובאזהתנגדושעדיין
ח·ליפתלונוספהלמאמריומחוץועו.דלוין)ליב(יהודה"ללהי

ציוןחונניועסקנימכאן,המערבאיליעםומסועפתגדולהמכתנים
 : 1882בשנתהונהעבודתועלמספרעצמוהאומכאן.העולםבכל

ארנץכמעטכיעדכן,כלעליונחישראלארץנישוב"העבודה
זרןהנוסעיםמאודהםורבכםמנוחה.ליאיןולילהיוםמשאי.תחת
לנחלםלתמכםכולנה.·היוועלייום.בכלישראללארץמושביעיר

ממצריםבורחהעםונורא.איוםמחזהשברם.עלעמהםולנכותבעצתי

"לעמלי :אחרובמקום " __הדרןלכהותםמשהאיןאבלכחפזון
יומםכ'מעטשנהזהקץ.איד-ישראלארץבישוב-זהנעביד

ידי,יגעהכי-כתבתיועטי,לביישקוטלאלי·להאנוח,לא
 ) 1 "_-מתוגהעינידלפהכיעד-נצטעותי

מונטפיורימשהאתלפעלםלמשוך~חרוציםברוסיה.ציוןחובבי
המאהלחגלהגישומנתעלוחדורנאהאלבוםמכיניםח, 1המאבן

:שליח-בצרתנו"ומיצוצערנו"היודע-גוודוןבדודובוחרים
הלןגוודוןהפעלים.ובלישישציוןחובביוברכותה:אלבוםלחובלת
בפגישותיולעניזרנהתועלתוהביא 1884נקיץולצופתלאנגליה
גםהשתתףהואדשם.הכספיםואיליהיהודיםקברניטיעםהמרובות
 , 1884בשלהיבקטוביץשנתכנסהציוןחובבישלהראשונהברעידה

בנחהבולטיםמהאישיםנחוהיהשליחותועלוחשבוןדיןשםמסו
למעלהשחיתהזו,פעילותאולםשנו.המעשיובמרץהשפעתו

שקטו ) 21.5.1886 (תרמ"דאיירדנט"זקצן,אתקרבהמכוחותיו,

מיוםודלחולןהקודשבארץעמנובניומצבבעשהלא"מאומה
 ."--ליום

-במספרמשפחותמאה-בוקרשטאנשיפנושנהבאותה
לעלותונכונותםרצונםעלהודיעונחה"מזכרת",לרעדבבקשה
בידיהם,כסףסכומיגםהאדמה.מעבודתבהולהתפרנסישראללארץ
טרם;גורמח"מ:כרת".מבקשיםחםלהםהחסרהנותרשאתאלא
טבפליואלרוכסישראלאוהבנוצריפנהה"מזכרת",ועדמענהנדוע

בהוצאתלחםלסייענכרןוהואאליושיפנווחודיעם,אלחלאנשים
בעתרןשנתפרסמו.האלההדבריםלמקרא·הפועל.אלזהרעיונם

לעבריתותירגמםגורדוןמיהר , . J ew. Chroח ic1e "האנגלי-יהודי
עמנו•"גדוליעלשניםנמשןבלבושנצטברמהוכלב"חמגיד"

עלבקולוהרעיםהואעתה.מלבופרץבפרטמשה"ו"מזכרתבכל·ל
ארץבישובמשתרל-יםנוצריםבעודידיהם,החובקיםישראלגדולי

בדרךשניםעודממשיוגורדוןשהיהונוראיובמעשה.בפועלישראל
פריבדבריולהניאבלאישראל,ארץישובעלולעוררלהטיףזן,

פוצררוסיהוננגבומחרידאיוםאסוןשאירעאלאופעולה,תוע·לת
שנרי.תכליתהדבריםפניששינוביהודים,פרעות 1881בשנת

אי.

כהעדשעמדורביםבלבלאומיתהכרהשחוללוה"רעמים"
שכןחשוב,שלב-פעלוובתולדותגורדוןבחייגםהיוומנגה
עלנחעדשנתפזרודבריו,לקליטתהקרקעבהכשרתאלהלוסייעו

המערבבלבלונצטרףמסייעים.חברלוו.הקימוצחיחחי,קרקעפני

ליבמשחוברוסיה: /'רחש"הבמתועלןיקסבלומספרץ
הימיםבאותםועוד.ןהכהללהזבכידומם,ולבנליל

מיוםגדלהפליטיםוזרםמנהיגיה,עלהתנועהכשנלודהוט.רופים,
והמעשההמחשבהבכיוון·הנעלהכ·זz,.וןנובכלגורדוןנתגלחליום.

צעדיאתליווה"המגיד",אתהתנועהלרשותהעמידהואבייזz.ראל.
וברומניהברוסיהרביםבמקומותשבוסרוישראלארץלישובהחברות

 :למשלמודיעהמבוקריזz.טהחברהפעולותיןה.אחריועקבבהשפעתו
כהעדדבראשרהיקרים.דבריוכילהודיעזנחויביםעצ.מנו"מצאנו

 · 34עמ' ,•אחוקציון•,חבתותולדות,,כתבים ) 1
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אתסוגו"הנני :האחרוניםדבריושפתיוועלילנצח,ולבועטו
צירן,הרריעלפרושח•,~,וחראתלראותזכולאאשרעיני,אשמורות

מעבודתםידםתרפינהולאועצמה,אוןלהםלתתאל,היםועל
לתחלה-נניחמבליהשוממהאבותיוארץאתישיםעדהקדושה.
 .) 1 "_--תבלבארצות

החכמה,בעלילתועלתרקלאדידיעד.ת,בחכמותמרעיליםחיבורים
 ,"---העםלכללקניזוהידיעותהחכמותלעשותגםאבל

דעתיעלעמדימיום"וחנה :הואבזוכרלדברהואבאכךשמתוך
תמידוהשתדלותיכרבתיחיתהסופרים,בשבטלמשוךוהחלדתי

 "_--עמיבנילתועלתמועיליםעניניםרקלכתוברצויה
העם.בקרבידיעתןוחפצתהרפואה",,ב"דרכיעסקכןועל

אולםהרפואה",חכמישלהחבורים"ממבחרלקטלכאורה
המחלות.אחתעלבדברוהעם.כחובבכאזגםגורדוזנתגלחבאמת
 • jופולירוסיהבתחומיישראלילדישלחייהםאתמתארהוא

גםחיתהנעוריבימיכי"זכרתי :ביותרמחרידהתמונהומגולל

-הטבעחדרעלולהתבונןרוחלשאוףלעיר,מחוץבשדהההליכה
וכמעטזאת,העושהאחרימרנניםוהידהאסורים.לדבריםנחשבת

 ."---חלליהםעללנילבי !לאפיקורסנחשב
-התחוםיהודינתוניםהיוב·הםהמקולקליםהחייםתנאי

משוםזה.בכיווןשביבלתוכלאתועשהלתקן,גררדוןניקישאותם
המקדישיםשבדורהסופריםאביריעלהתמרמרותוחיתהרנהכן
משפיוסםהעיקר.אתומזניחיםנכן,מהשללדבריםמרצםרוב

דריספאק","אשקאהנודעיםשיריואתגררדוןליניהודההמשורר
הדתיים,הכבליםשלהמרות·תוצאותיהםהראהנחםבחגן","ושמחת

לנושאיכאלחבעניניםבחר"אשרהמשוררעלתמיהתוגורדדןהביע
והנמרץהחדבעטרלעגוחציליורתאסורותלאידיוהלאשיריו,

ידושלחומדועתיקון,צריכיםאמתבאשראחריםעניניםעל
גרסאמנם ."---תחומיךועירוביבפסחחמץכאסורבענינים

שהסתייגאלאבעם.בהפצתהלומרובותוזכויות"השכלה"גדרדוןדוד
בידמבחינהשאינההרון-קישוטית.הלוחמת.השכלהמאותהניותר

והממשייםהחיונייםמצרכיוכךתוךומתעלמתלחילופה.קלקלת-אמת

העם.של
מתחתיצאולספרים.המצטרפיםומאמריםספריםוכמהכמה

משנתפרסםאחרים.מספריעיבודיםאותרגומיםככולםרובםידו.

מיחשבי","בנימיןוהתיירהנוסעשלשמו tiחחמישיבשנות
ישראלוקהילותחישוביםעלוחקררחוקותומדינותארצותשעבו

יב.

וניחרדציוןחבתבתולדותניותרקשורותגורדוןתולדות
מרביתחיהיזz-רויבחםהתנאיםוכןחפ)רטייםחייוהראשונה.בתקופתה

נערם.מדבריםוהדברים . 2עצמוידיעלתוארוימיו.
ומיוצריהעברית,בלשוןןושאוההלאומיהפובליציסטחרא

מחודשיו).-מי"או"ל(הצירוףזובלשוןהלאומיתהטרמינולוגיה
מהאריותחיהשלאאףהעברית,ובעתונותנספרו·תחלקוגםרב

שהטפתוהעממיות.אישהימים.באותםהעבריםהסופריםשבחבורת

.הכרח"ך 1ומתעם.ליתירהחיבהמתוךהיאאףבנעהציוןלשיבת
ישראל,אוץנישובאלאלתקומתותקוהאיזכי-בהשאמונה
-ציוןלחיבתמחוץהאחריםבשטחיםגםעטואתהואהקדיש
הדורסופריכרוב-עסקלאמעודוותועלתו.הרחבלחמדן

להשכי·לביקשאלאמקראות,ובכאוריתורהבחידושי-ומשביליו
לחם.ולהועילהרביםאת

עללעשרותמאמריםנ"חמגיד"ומפרסםהולךהיהשניםנמשן
קלחבעבריתוהסבירהרצחשאותםותופעות-טבע,היסטורייםעביבים

בעביביהפופולרייםלמאמריויצאומוניטיןהקוראים.לכ·להמדבבת
 .רפואה"')חרכי"ן :בשםשבקראוורפואה.היגיינה

בלשונותמספריםוליקטשאסף-אלהמאמריםלשוות
לחבר"ח·משתדליםבשבחסיפובהםדברים.קצתהקדיש-שובות

 . 779עמ• ',א pל nצירן.חבתלחולדותכחבים ) 1

ב:זנספראה ) 2

("דרכיכספריב~א-ב"המגיר"תחילהשנדפסו-אלחממאמריםחלק ) 3
חר"ל)·ליקהרפואה",
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t ( 1859'יקישראל","מסנוי . 

 ) 1866ב"המגיד"תחילה(נדפסתרכ"זליקוירושיים","משה ) 2

תרכ''א.ליקוהאור'"החושןמת n,•םל 3)

זאתאתגבו.עלהעומדשלמרותויירעלישראלארץלישוב
-ציוןלחיבתהראשוניםמהמטיפים-הרבניםאחדלנדמספר

גדרדדןדדודר'אנכיישבנוכאשר"נזכרתי :דבדלויפד·תבו'

הדברעלי.חדונדברנוליק,בעירשולחנוועלבכיתד·הרבהשניםלפני
מי :ואמרפיוגורדדןדודהר'פתח .ארץ-ישראל)(ישובהז:דהיקר

בולכתובשאוכל[עתרן]'עתימכתבבראשלעמודואזכהיתד
הנשגבנעבידרוחיעלהעולהככלבומדברהייתיאזכרוBני,
מכתבלייחדנחוץלזהכיפזוריהם.בארצותעמנובנילכלוהיקר
נרדמואשרעמנובניאתולעוררלהעירודבר,השכםלדברעתי,

בארצותל:זםיהיהשלוםכיומאמיניםמהם,גלהכיכבודםכלושכחו
היהזילברמןשלממורתומשבפטרשלום!"אידובאמתפזוריהם,
גורדוןנצחשעליזצידן,חובבישלהראשיהאורגןכידוע"המגיד"

להתקיים.זכתהישראלארץישובעללדברומשאלתועצמו.
דפימעללהגשיםהאפשרות.לגורדוןלדניתנהתמידלא
משנעשהעברית.קוראיביןהושכלהדעתמגמ.תו-להפיץאת"המגיד"

 :בשםמשלושבועוןזילברמןבימילהוציאהח·לנידתו.צרהמקדםלו
חכמהלאושדב,ומדע,לחכ·מהדוקאךמוקדששהיה ,"ה.בשמידג"מ

נתקייםלאזהעתרן .ישראלעםלכלאלאומעיינים, .סגולהליחידי
גדושוהיהתרמ"א).סידןעד-ט 11תרל(מכסלוומחצהמשנתייםיותר

הכ·לליים.מקצועות-המדעובכלישראל"ב"חכמתפופולרייםמאמרים
שלעוזרול,ןפבובשמעוןהעורך.בגורדוןישמיוחדעניד

הצעיריםאתלקרב"רגילשהי:דעליומספרהאחרונות,בשנותיוגדרדון
השיבולנדלםלב,בשימתקוראהיהדבריהםכלאתהעברית,לספורת
מידבשרדן,סימניהצעיריםהסופריםבאחדמצאאםובעברה.בחיבה

ובנוסחבעבודתו",להתמידלבואתומאמץבאהבהאליומתקרבהיה
בעתדבד.שהשתתפוהרביםא•להכלעליזכתבודומה

עתדןבליקהוציאל"המגיד"מחוץגדרדון.היהנידתופזרה
פיוסםבהבאנגליה,והכלליתהיהודיתבעתובדתהשתתףגרמני,
כתבהשמונים,כשבדתרוסהיביהודיהפוגרומיםעלמאמריםשדרת

"בכדרים"השנהבספריבעולםהיהודיםמצבעלהשנתיותהסקירותאת
תולדותיוכתבמדתולפניימיםרכסהבדינא,ולקנפת·לישהוציא

 .) 1לעבריתמעסותיורשמיגדרדןותרגםהנדחים,המקדמותבאותם

ישראללארץמדנטפידרישלחששיהמסעדברילעבריתתירגםכן
 1886בשנת

הפעליםרבהיהודיהעסקןבידהמשפטפרטיואת ) 2
משפטברונו.סבסטיאןהיהודיםצוררלבןיק~רנדדאיגנץבוינא

"מקיציבחברתהיהודית·).בצבדרידתרבהדכשעתושעדרו

לשם-זילברמןליפמןאליעזר"•המגיד"בעלשיסדנרדמים"
המזכיררקלאגורדדןחיהעתיקים,ידוכתביספריםהוצאת

"א iאזילברמן.שלבשמוהמסועפתהקורספונדנציהאתוהמנהל
על"ויכוח-החברהשהוציאההספריםאחדבראשגםכתב

אולםאברבנאל,(ליאון)יהוהדר'המחברתולדותאת-האהבה"
לשלשיםקרובערךשארתוב"המגיד"נתפרסמוגורדדןדבריעיקר
שנה.

אולםכעדרן.זילברמןשלשמדחתוםהיה"המגי""דע·לאמנם
ביןחןומפורסםנודעחיהזהרענידגררדדן,אותזערךובפועללמעשה

הגיעעת ,) 1880(יוליתר"םבתמוזהסופרים.בידהון.הקוראיםקהל
היהומאזלגדרדון."המגיראתמסרמופלגת.לזיקנהזילברמן

ועורכו.בעלועצמוהוא

זזהמובהקת.לאומיתלאכסניהכנדועגורדוןהפך"המגיד"את
שלליחסוואשרמכך,סלדוהאחריםהעבריםשהעתונים 1בשנים

-עצמוגורדזןשלכהגדרתוהואהיהאחרות,לתופעות-חיים"המגיד"
למיניהםהמתקניםלכלחריףמתנגד-לרשותו"המגיד"משעבר

בדת""התקוניםלדורשיועדבמערב,הריפורמהמבעליהחל
החכמהגבולי"להרחיבמגמהמלוהוחיתה·להרסזוהתנגדותובמזרח.
ל.הריסה"השנאהיעןמגעת.שהידכמהעדישראלבגבר·לוהמדע

ומדע".לחכמהמשטמהגםתחייבלא
בהטפתוכיחודהיהכבולזילברמן,בימיהעורךשהיהאף
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המאס:רעבור ,,ולבשמואליוסףז 1באנטישמיוהאמיץוהלוחםשל
שאולהמובהקוחובב-צירןהעבריהסופראזשהוציאישראל""כנסת
דבריוכלנצרףשאםודאי,באמצע.נפסקוהמאמררבינוביץ,פנחס

ביותר,ניכרתכמותזאתוחיתהצירן.בחיבתלמאמריומחוץש~ירסם
הנעלים.הלאומייםמאמריו-גורדוןשלוערכוגדלושעיקראא,

ראשיתבימיאכזבלאמקורשחיתהגורדון,שלהלאומיתתורתו
רבועניןהיום.עדרעננותהקיי·מהציון,חיבתתנועתשלצמrזיתה

הלאומית-הציוניתהתנועהשרשיולהכירלדעתהצמאכלבהימצא
ומקורותיה.

ביב,יוגרפיהקצת

תש"א.אדום"רירושלים,

ידיע'נרשםגורדוןזרדש'המ~וביםממאמריוקטןח"ק

 :בספרראבשורז 1פש

 ",קן ~ב.

Repertoire des articles relatifs a l'histoire et a la litterature 

, 1914--1923 , juires parus dans les periodiques." Paris 
 164-163עמ' .

 .ש'ןושאינםמאמריםגםבתוכםאו?םמאמרים, 57נרשמוכאן

המרובים.העבריםובעתוניםעתבכתביגררדון?מאמרימחוץ

חשובחומרהכויו,ותמ~גררתיו,קצתמרתויואחרנתפרסמו

 :שנדפסוהמכתביםראי;!הי;!תר:'דרתיר
מסערהייא)תרי"גאבי"ג(מיוםאפימי;!אברהם . 1

בנרידיע''דפוסנמסר . 52-50 ,עמ 7 ''ג 1887המגיד •

 .גררדרןדוב
מעזברנרנתפרסם(תוכ"א).משנתגרודרן'יביויהודה . 2

 • 190ג'ו' 1902ב"המייז"סיורצקייעקבאברהםידיי; y"ג i;'יש'

ש.ידיעיונתפרסם . 16 . 3 . 1 ~ 78מיוםמיזם'ופביוס . 3

זה(בכרך 71-69עמ'(תומ"ז).א'ררת• tהסארצוב.ביתי?ין~רא.

גרודרןכתביאת?הוציאאזחשבך~ר 1פגינציות).וכמהכמה

'פועל.יצא'ואהעבידאו';ם

ע'נתפרסמומתרמ·ה ר~~,ר~'מיכאלמכתביםחמiעה . 4

 . 105 . 89גל' f" 1890ב.המ~י(יאפ"ז)גי'ודנכ"רםאיסרישראי:tדיי
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תרמ"ב-תרמ"דמהשניםסמר,נסקין'.!פרץמכתביםתשעה ·'
 • 150 , 114 '!.'ג 1892ב"המ?יץ"ברייניןוארכןפיוסם

ב"כתביםדרוינרבא.ידי !.'ענתפרסמורביםמכתבים . 6
והמבקש(תרצ"ב),ג'רכון(תדע"ט)א'כדךצירן"חבתיותרידרח
כרך.ניושביאשהכתביםמחברימפתח'ופי'מצאם

ובארכיוןהלאומיתבספריהשמרדיםידבכתברביםמכתבים
י;ארו.';הוציאםרדאריביררשי;!ים,הציוני

 :כאןנצייןגררדרןזרד !.'עמהספרות

 , 21 ';'ג 1886ב"המגיד"מאמריםשורתשמערן.ברנפ'ו,ד . 1

 1926"העריום· . 100-98 '?ג 1911"הצפירה" , 40 '?ג 1886"המ?יץ"

ב.הנגיד",גררדרןש?עוזרריזרעזמןהיהברנפ?ד . 25-20 '!;יג
האחרונה,בתקופתותר';דרתירייייעתבירתוחשוביםוהמאמרים

ישרא?.ארץרישרבצירן?חיבתיחסר"פרשתניחרדו

 , 1887.המגיד"-אבינו.י;נשמתאזכרדרדוב.גררדרןנ.

בעניניפער?רתרעיכאןמספרגררדרן.דשי;בנרהמחבר . 8 '"ג
ישוא",אוץישוב

 ,) 1886 (א'שנה.היום"-גורדרן.דודי·י.סור,כק • 3

עברי). ב'"((בחתימתכי'יתהערכה . 82 '"ג

העברית.העתרנרתתר';דרת 7רשימותי·ש.סררן.צי • 4
 1912אוךיסא , 12-10ג'ו' 1912ויי;נא,העוי;ם• n-.המגיד",א:

בכמהתרע"ד)(אודיסא,ציון"חבת"תולדות 18 • 6 . 4 , 2-1 ';'ג
בזהירותכאןגםי;התיחסישציסרוןדברי ?כ?כמומקומות.וכמה

מבוססים.יואדבריםהונההואמביאחשובות,ידיעותש';ידובה,

גרודרן.דוד'.!נפשציוןיצחק.אייעזרשפיוא ·'
גוודרן.שי;נעורים p:מןביוגרפיה . 31גי;• , 1886.הצפירה•

כתביםה.רכן"המגיד·כוכיהםביותרהחשובהמקור
"רשימתבגררדוןד. :הערך יפ!;'(דררינובש'ןצירן"חבתי;תרודרת
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צירןבחבתפערי;רתיריעיעייי'רובחומרי;מצראאפשרהענינים"

ישראל).ארץוישוב

"היסטוריהקי;רזנר:י.נוסף:י;ךפרסהידכתבשנמסר'ואחו

תש"א).(יררשי;ים,א'ספרר:כרךהחדשה·,העבריתהספרותשוו

 • 13t-12gהעמודיםרי;"המגיד"גוודוןיי·מוקדשיםזהבספר

הכתביםבשו''

לפניהראשונהבפעם-במכונסכאןהמובאגורדוןדודשוהכתבים•לקום
ציביייזציה(אנגליההלועזייםהשמותש'נאורטוגרפיהקליםבשינוייםהעברי-הונאהקורא
בזהשאיןנמרהמעסים.ניסוייםובהשמטתוכדומה),ציוויליזאציאןענגלאנדבמקום
שבדבריו.והסגנוניתהרעייניתבש,מותפגםמשום

 :מח,קותשלשלפיסודרוהכתובים
 ! 870-1862בשניםשנכתבוהדבריםנ:לרווז.ה•, tאחומה"מולהראשוןבמדור

דייחיהוישראל,ארזלישובשקרא.·ההס,בימיםת~גולתמיחידיגורדוןהיהעת
ראויים.יים tפובליציסבמאמריםזאתשביטא

י 111ימיוסוףעדה.רעמים·ראשיתםימימאמריובו""בשער·השניהמדור
מתקופהוהמאמריםולרעיון·לדעתחבריםובמערבבמזרתלונצסרפוזמןבאותוגורדון.

ההתעוררותבתחומיהיהודי.העולםבחללאזש:סרוהשונותלב;·ותהםתגובהביטוייזו
וישובה.ישראל'ארץהרבה

ולפעולותיועצמו.וגורדון-היחידלרשותמוקדש.המעורר•.השלישיהמדור
ומעשה.כעושהיגיעותיוולר;בחרביםבלבותישראלארץישוברעיוןכהחדרת

מוסבריםבצדםהערות·הסברבלאבכתביםהנזכריםוהאישיםהמאורעות
במבוא.
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וז.נמנtרכוג~זרח

א

י w?י i2~:זיךש י+:'ור·ו•רן""דרישת

 ו.ק$! .ה! iJס:ן?דו 1סr:ונו~~נח)ס~ר'?:כךנו;תומונכו--

n רציף 1לכ~tם?~רץ~ה 1~צ ה~ןw ,ייא'ו.י~ים~צלו ן~:;$!דו,ה

 ,,$! ה~~ךמ~t;זד;'ה r,iJ~\קךה J "i!ן~רים~י!ה;ן yו,י)ן;ןו i:'נןכ
ךr:ו~ת ה~!:!~~שבלת tJו n ;ב~; n:כולגכיר, j1:ו.יד י~ו:r~ד Jl?!J!~ךה ו;;י.ו~

 .ם?) f~יי

~נ;ר~,ןהי /o $!•ךץ-?זוך~י;,ב~ישיס;וכתו.יןבוהון~ביי i1י

ב 1 ש'?)נב;נויתייו~א. ,",ס~~ם~די ii:'ןא;ןוק,פיךם t'כ:jו~יו

ת 1מ ?1 ~ב v ;א~;;iגגי-?~ר~י~~סיני~יו.בה. wיי wמ~רז

וי p:ו.ימשר~וקהה /oק,ד; iJזזרץוזךנו;ןנ1ל Qi1ך~;ך~הש i?ן א,..~·רן

:f י~v · ן~~הpסזi יםנpו. 9 ~מח\;ו~יםזrה 9 ~~ך'f' זםtיןכק ,ה~~י,ו~י~

 "יiא 1יאוגרךענ;ןה .ב~ך~'?מtזילגכםע?ן?~אימיtזם !l;~דיני n~ןב;

 nק,ב; 7ו,יזו:;ד;יןהןס;~הו.י~ךה~ש~םד~ו.~;וr:וין iJ י~ר'-ז?~יש

)זגעןה. f'מק,ד;~~רץ י~רז;i?tיגי)~מינית iךגrך)א n ;ד~

~תד'יו iiJי /r~!$ oךיביןע:;רהו~~יtזםו,יי~יע(ער;ודיtים) i:'1'יא:ק

 •וך;ער;z!' .ת~ y;:ז~יוהאת. t ~~;נ~ןהסדירהר 1;\ ~)~ם י,ק~;~ייrנ

iיזאת.ה /oי; 'ii הר~~)~ם 9~כז;ריי~הוסרים'ם;~דיני
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~שזירינף. f!~רצות י~~;:וימניז:ו~נת _ןן•וןוים w;דידכ,דון

ז:!ו;.זד ,;י"נ uםס:;~ךהיןת;~ך,;תני 1#עדי;י tד z~תו~תמ;דוו~י

cr ~רז:!וכי ה;;ךcr ז;נ~:v .י:;~וכזיטw רא~יתאםן~ף:זו.זית?ק,פץ א·;;י

iJ ז,נ~ס:;גןה;v .ד~ Q י:דtרי?f{יי~זכתז,נאד ה~נiWiJ ינ;י;ןכך.ם

rכךבוסיס.ן?ןךשי?נ;ועוךדיר~י 1Pי:;גגי~מיניו:זםן•ון.שג!ריסאוiבב

 .זrיrtו:ד~ןו~כדז.כם i)ק

זז~זעי;ז!~ן~ימים!ה. ;י;ד~ iJון~ד ם~~;:ב)ז;וני~r:דים:ו~ה

ו:;~גיסוב~זרים o/iJרזק?:.וים iJו.ב:;ויסדיס. vד·tייכיו:;~נות

!י i ?')גף~~ייעוד.סיבף, iז,נ~ז;זזpבני~~ויעיא 1."":;וי;ו;וץכד 'י~רי;~

ר.גל' , s 1ט 2.המגיד· .ה! iJייי iiJ:פז•י

ב

ם iJה 'Wמ ?'ם" ~ ) w ;ייךא 9 ;·י

עוז;נדיםנ;ושי~ה:~גגז~י w<:;גזזקום

l צןייןj? בד)ךכווים~מיריםיםi~ו

גזוP.יין i~ע f ?~דייש 1כ ;;י;קת iה icrיבד:וtןס~~ה:~ג:ז,נים

iJ היא .נ.:י;יp מ~יייונ~י 1כויriJ ז;נים~iJ יג;יעוךריםi!יו;ננ:ועודדים

:p. ז~ז.כטם. ה)~:;וי;:~ראשון~ב;ןםןכ,ד;ןך~שp il'1 כ~יםוךא;תז.כם

ךפ;ךז.כזפוךים:jגזעםון:~ןים 3iJן. ryןן;ז.כיגז f 'ד~:;ג~ךצ;תבי 1#ע ' J:j1 נ,7

) lf -Lי R' (ת,)ס~~ת תו.פ:כ;;)ניכם ל~ג;:ז,נו;ן~זק~ים~ים iJ ס~ז:יק,והtJ ה~;ר. 

u ע;ד~זץ~ןה:p. מיו:פ.ות~ry ם:p. נ:יק,בתiJ חותpז,ויםק,ןזעבי י~י~;:~:;גז;(

~ת;סוד iJעד ;ך~~דיןם: f ~ lfן•ון.קיבת'תד' ב;ש~;:;בוא;

עוו?,ןתזאת iJוה Rז:י iJ:;וין?ןזעה;,יזזקרם~בה;~י?שיבר~י 1P ?נת ',Fז:י

יוזעבהיאי w ~:ועז;ניםתוד .p:ו:זז;נרית u~>יכתר iJ ?':;~נוגעזי~ן 7יי

r:\1 .מוריםר;םQ ג;יv יםf ב:;וי ,;פ.זך; ם~~ו~;:~ו,הf ,."t! 1 ?יP ר~י

~ n ו~:רי R' .מן?זז~א~זב;נ.;ןם~ i וסזק):,ויםיגיu .וים~ז,רים~~

 .:;וי'ו tp ~י~~ה~wידז:;נכ.י

 \tד'-------·,

31 

גז. f~זזי'ת 1tp;! ג;:תףב f .ה! iJד 1 .פ:ר:iJ rוק,כאת~זגז;זנ;~פראוזאת

ז;נןןים Jןרים R ;:;~ן~רים 1עמו.כת ~t ~וים ןa-;;;יםז;נם~דז:!תנ~ןאו.סני

~ k ד-n ו~ב'-ti בi שת~~ t~ ז~)עמל,•תוp~םז:יק,והעל ןiJ נכi ?,(ת. 
וש;ב, :ת,?ו~# ה~~;ר~י 1P ?ם vr;ר ד~~ו:זישי f~תז:ום~האשד

~ב;tייי~ןץ .p:');:וג;יגסל 1 ,ףו:.~נ;ו ה)~ר /o ~:ו~םוכ.בוד . 7 ;;~ .ד i ו~?
f רעוום:;ויז.כיw ים~i2 .דמי~·רת

iJ זז~םן$!:;;i ~ re כיzt~ סךע"יכותP. יv זכi ם 9 ד:;םi~ ד:;i ~~ z ז:וק,נתן

 " !i-~בו.סינןiי~רץז.זיכיץגויזוכ~ים iJז,נן~זוכןו;:ויות-~~בף

ד !j:)דך;;ה zי w ~כ:;~ים~י;רים~צידות. 1חדשות:פ.זהישמיענן
 ; •רז •.· T- •ו-

 י;נ;: ,; nרןבןת 4ן;:וג;י~)שובל P יil ~tה iiJז f כ;:~ iJ ן;~ v:ו:;~נוגע

f יים?'j2 ז 1ןמוגינN לil ג~רי:try םil 1 נ)'ז,ו~ים,ק~ד iJ ~ q ןיקים

:;וז;נעטיו;נים ltiJ!ן~רייקןש. י~יו;:~ד~רי 1\: םי~·נ;ז~~ iJןד':;גת;כת

ן;;ועז;נים.):,כים f!J/:~זרד~תן)הוקיד ייג;:ד:;) ;בן;:ך;גם~ך;יניiימיtיי·

~ w ד~ה ה;ך;ז:~~;: .ח?,!~)'~~ז;זנייוזק:גים םכ:;:ות~;:ד:r1וךק.י~זקמרו?iJ די~ה

;ך;יב• .ד:~ ,~,:י~ישו:זיש לכ:;:נ;::ז,וים iJל fןסו~.זכrד ~:: 9זpי;י;ון~ןדש

~גיב•.'?iבדויד ~,?ijזם:;גדדדוו?ת~ו.יני ' iJ ~ lfוב n ד:;~ת;ז;ינןגם
זאתי i:;i;: ;י;~מר~ןנ;ים.ז.זךץ ת.)~ות)ו;;זירתוים /o .כ~ i?1ךי)~ען

 .וrן~.עוגן nך 1•רן t\:שע.רין?,~הכזכי ;י~וכת l'1וזקiבי~ןגם:ז;ינן

'? iJ ה 1 מ~~~ז,וין~f ז.זרב 1~ש:;גי~זזה?'r 1:ד;ינגם~ז;ינף . 1~בו.סיב • 

;;ועז;נים 71מר~ןz.:ונף)~ךץ 1ל~ה~סנ~ן f? r! ,~~~ ה~~י~זאתנ:יק,וז.ונן י<;:
 1:;נבוךנ ו'י~pזו:.zגלת i;tו.סנ; ?iנ:י:;וי 1;ך;ינם. ji:\t:\1חוt;גים 1א~חנאשר

 :-: ."ן-

:;~ i יגי/fiJ ם;):,כיםo/ ה~~ןיחןגןגיוזאתז:יק,וסניי~גזבייריםt;וz.:ו P. ם

ס~ןזקה.~גיעלד w ~:וזיןם~סי ל~נ;:??די~ה iJז~·ותייי w~ת q ג~;:
יכיבד v . 1ז.כ~סינ~זכיiיק•םiיעיגיני. הס-;ו;;~~ו.אתיו·אגם

 f ~ 1 ;עי;ז!סייז.זתועוררא.ד 9ן;קן:;~ת;ןתו;ןקירי; fד'וןבד
iJ ~~ r כדי•.סנ•עו-;דידרוין:ד;ת 3 ~?:וע.נ:ייןה.הzזזק::i' י!$סזtי'רזi

ןי;:;גקש ד:ס-~;זן~כע.בוךתי'?טסין:;כךמים~רות i'I ~?ק,בות ,;ניס.\ב~
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כאןירזאת.?.סני v: ~~;: ינכ?'יt)'וי~יגני'~מד~כ~ן~ה י~;)~ן;ו:ז!י
ifi הQ ייכנבt1 םi »" וב:~~רtםוQ ~ר 1 :ר;" i. כב 1ב 1וידי •'ד~·
1&iJ יזיiJ p '?~ך Q ונגירלזיזר 12ג:זיןשו'ם:r.;ז:רן.ןוי~ת :ר~:ם

םתרךהו;ןןרת nיtכריות fן .V:וםךאות~,גכךוים iJמוטם. p:ים P'נ1 ?7ןעוד
:piJ ןתי;הiJ וייוו.יניחל;ה:;ויןה, 1~ס:rו;zוםi בלךת~iJ סזאתקןש

םחיא. ה;~ם~ז-ים~\?רהי asםוגווידואשון vם~עדוו,עדם~:גע;.דוד
סברגםהיא!ה iJר i<ם??ובי~י'וסוףם 1זכג;cישקים t י;~

~ה W~וים i:Pזה~זיוג~סיני·~ךוין> וי~.;~יווסל1;כים iJו~דנת
~ישעובר.ידגייכיי asו;ן;בייךסק iJוג1בד iנו'מל>םוrם•יודיני יכ;1, <

'Vi\ וניןתכ:;וירלת'~ים!היvיה~ןt~יש;.קים ,;;יןןהגכ~f זה
~ה t ~ qדזם ?iןתת as1'זכייו'תנוזפרת asק iוםו;ןגכן:ז~;תויו;~z;ועלכר

-ום1;כויאעדד'~נר n ,,~ידים ~nו:;~ושוךו;ן?יכז;הרוק.ראכוקנתנוזה
אמר .i ·,~ינ~מלהי~יש ,,---ו;ן?~~יםדויתונ~ו.ינ;י;

היא~·יכןvנ!הה 1.ך :ת~~~

דורביינדים oםים. a.cםץיוןזיז~ייים fרה wvגהז;~~רו .•
יש a.c:;ויוךאות.''וגr:ויםז;וג:ז?תובוד p:~1קימיז•לןי V? ~ j:;גים t1ן;;יאר

ו;כים 10םןגםם~ה.ד fד iם 1 ~ 1 ~'נכr;וןיבו.סיטם r:p;ו,בו.סיי g~מוהי
 ''ב~ iJיד~ךןםדזי· f'ךדvוי eי 1 'םהוךז;~ים~סיני,ןב reז;ו•:זיגיסם

יוםויף oום ,"~,,~זיתנו~ים uי P:1ו~יותואשו;ים.ד'י J~זqר
i"tiJ תi רם•Q ואשון'fi. ןובינוl( ייז;~ררןחלת;i.o/ יםו;ן?בב~םtסי~-

ונזיי~ירר iם'?זנזדיני:~ג~יגיtים1בד~י:;יםקוזים p:ם a.c .ה?~גם
t ייםנוגנו?a יךנ:יק.נתןתt:v ,1נ:יידi1 ' ו.אמר~ךםו~י~יןזאת

'f1$ ראiה 1 ".ו.אמרך~יויםכ~ן~ 'f דא~~קניתו:תלןתלכקר"
 ם~·~!ה iJ'?ובזר iJ ? ."--ו;ן??ף)ז;ה W ~ןםזכדו;ה .ף)'ךם:;ינת

ם;דיעלתעז ilם 1יכ~י f ותו·~~;: , n~ו vכד;ויםו.אמר~כווים
ם w ;;יוזה~ן1רו~ןיר cןה 1םמיזווםדוגיו;ן~דוו.י'יכי P:•ות J.םדוג

אלקלנוי.·-ה-ררדה--

איש vה J~ויא. iJועד;דיע;ת iJןייייסי~~א [i;בחקכיr:זביריי t~יי"
ןש.ני Rןתוים ד;~ה;)~ים iJע~נדס:;כז,וי~תזקם~נסההשזב

יגי i'!Iגםזפ; 1\;ג' f ':!;\i';ש~הן;;:זןרהודןהtו~יי .םיפ,ז~~~רת~ארת~;
רגrדדיקנג;אד!הי:;ע.ניי:;נים. /oי;סם;בק,ן~םי w ~~,יוים '-iJ ~ \1 ··~י-~ע·~

יים·:~יגםתן;זריי~ת?קןאד~יי 1נ /o ז;r 1.1 )ז.פנ;ר~~רים iJ ם~. !הן;;ס. ,;
נ;ת /oמr;ז p::;~זקעסב;~יר f'מו;ז .ה~~~םת 1ךנ Rחג:י?מr:זפ;ו;ת~נוג.צ

tו~יי i1ד 9מ;ויסיי~ים r:;י w ~~ו, w~ויר"ה קי~~~~כבידידנד
~רז 'i?iקר~יג' t~1 i1זינ 'iבות wמר)כ;גזןה;א · Jז'י T;ך~שת
עי; ;ביגי'.!-:ג א~~?ו f ~~ת !'i. 1 ;ן~;יןה;~יא (i'llן~ Hוע.כר~ק,דוקה
ן:גו~ת~tויי /oעיו ה)~~ א·~:יי /o ~-ן~י crה;אזנגה,המחבר
ונכ:;כויתדי 1דא~ר;גקפדךטיר vi1.ןה 9נוי 1S ~ w'"רי1ץ~רץ בד~~" : ~;;~

ע?ר ij:ז;נם uר ij::;גן:;גי .א;ן;J;יח.ו';:זכבךדיןנד;זיעיו ; r הג;:~~;
ןה f כ;:~סס:;גךה uז;נזגם ;;ינודע א·i:י tiז•וז""ןךיזעת י~~ iJא~;ת

~רו iQיגם ת~~~םם~~ךה 'iיו.מ:;כ?ית ;;;·~~~גמתר /o ~ ."א~ז:;ם
ונ;וו;ניכתגםד'~נו qי /o $!י;מדןים ן;שו~;:יר v.ס א"J;ימן;;ע .ה.,זי 1?ד

ו~ןם~~יקותו~~את ן~;;ו;;;:זעומדה. iu ר~כ;:~ v;ב;ז v ו;;
 ;ב·ג~) י~~ם!ה~ק,ר riJ:זכ;ר iJאד;ת ה,ז!'!ן:;גוינדיודת p:ךם 19ך

 ק~~ aו~ידתם!הםr:זבדרהדאראיי:;וייר. v.וסי 7i1ז;נע.צורנ;כיו א.,
~תןם?וים;;.זעi1יים 'בi?ךאדומעז .ץך~~םז,פנ;וםץכותץשונ;ת vי 1ו

בן;,:;גן;כה:;גי ,די~:
 S5. ''ג 1862.המגיד'

שיס.דהחבר,;~כ·דנתלוריא '"כררזוהונאציוו"ב.דרשית •
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ע~ד wז-1ב~גזנת~שו~ה

ף 'f'ו;ינק,ן~ית ם:,~ 1ירר 7ךו~ה, f~יךףו~•רן:;ןי~נר q"ב .

~ W םסז;י~;נ)ה "!ערום'?ובתt ישראא'ופיך:;ןברתב .7רז;נק,ךבירןאתאת';i 
- T ' • ••'- • < • • •רב

i1 9 מרקרמרת'f' ךצר ;י~ג;בר>כי;:דם~n .ך~ף~ןזריחםi:t בררצאזם

.אי;נהסזאת~נקשה ם)~~ ר~~ ·י~רfי:גי f~סיניתרן fר:;נים
 ם;:~~י;נזבר א"~ Tר w15 ה.}~~~םך?.שסו.ב.ז;נןס·י~~יםוים f;ן iJז;נן

 .". . .טי;
'~ '~ f i'1 ,ם 7:;ני ן~~ס~נ:ריסם~i ? .םו:;:ו:;:)נ;:י:זאוזזךים:זי~ם "!$ iJ בר+

י;ונתנר iJ'יז;נהרני· rעררנני P.9 ~~תי:;~ירנ:ררזזגיכיני~רז~ת
" T T f •• .. 

~םה ה~~;;:וברסובדיס. /ioגיני t! ?י n ו;z~ים t:1~ףברנ:ריני 1$,~רז
~כ?ינהעוד i;' ~ך~:גי 1~סיבררבו~יוה iJ ו;: ו'ו:;: 1$ ."ה) 9גזק:;:וה

i יביהם' • • • ' ."" T 

ביוישיטזנרעדיבראברא:;ני-ז:וק,ך.rכםן~שבונ:ריסם. 15'~רז י.,-

 <T •• T ,ם~ 7ו;יננכה fi ~ א'"'ערד-~זנכם 1$ו~רז

' W ו~ז;נררךא;r:QiJ ג~ז;נים;i יגיסם~ 'f' רf .בר:סארז?ויםתר~נו(
" W םנר ם?)ןא?n כרר;j(רn ס'יה:;ני .ןר•$:שי~תגנתד'שרבנזח~ו

ם~א';ה;גנ:יק,בת ה)' qןנקןש. iJיר i:vגערדס?ק)בר'-יד !נ:י;;ז;ה א,..
 ה;)~ fג~ב .רק~ם~'ורת, iJ ?'י)בואק,רר:;:וה ;נר:נ~,ש~::;זגן.ז:ייןהו

i! ךצר~t n ךי;·אורנ:רנרiJt ס?קרק~ךן~;נים,ערדי:P ס?ק~ j2 נסןבח;:

 ה)';!~ 7~יןר r ~נ:רני i;שיוזאת .ז;::י~ /oיר~זורי 1fגיריני ?7~רז
מ~ן,~ים ,)!רינ;:דנ;ז) ה}~ f~~שים ש.?~ם סt,?ן(ה 1fךים 9::;זאו "!ה~~נ;ז

 .ת~~ר~~}סה iJ-סזtוית dןםןז;נ~ית םכr.ס?~ iJ " 1$רק~י~ם:;ניוכי;,
להם.זר 1מי 7 }נ;: iJ י~ר~::;כבודךך~ש

• T T •.· 

:עוזי'ו 1fז;ני~ים iJ ~ 1$ר~י /o : י~;)~ nר:;~ברר~י!$גו;זנרגם
ד"נ:;ןיאי , .. R , ינר;vi27?iJ1 שיםפ.ראי; 37וכ~יםב .7;גייםtןק.נרז$:' q שי~נר

אבחניגםב\נ:רינר, 1$ ת!~ 1$בד~בי R~רז !i)ה qם~ר~יז?ביסה iJ ;י~
 םי~-;~~גו;זנר םו$:י?' ר~~רינר f!ןז;ו};ויבר ת~~וב ;י~ fזרךשים
א,ןןר::;זא,ךצות ·י~;: /oי;~זור~י fס.שייגני vיו~ו.יני~בי;ךם רי~ז;::?'

 r·ו ~.!
;.~. 1 

' 1 

(ל

t י\~ניקך~םo/ .ו~זק~ים/?גיכינר~ךצות~תםב 1$ ~א,נז;זני~ם:;ןים;rיז,ב

~ c;i תץא;ת 1?ועז~~ w ורtםדז;:;r זקוו~ת~אנכני·שי~יזכןש~Q רת,
ךך;ני .p:גם ת~.}נ;ז~~ריעינייו·אא,קר~זקק;םןץ. 1$רדררםזנןת

יא ijאת t;ךםךןן י«;:}זעת.וניהרךה~~יוך iJן .ה;ז; iםק 1תוךנ:רנ

א.נו;זנרקך~ם .p:ר rא.יכע~יםיגי ifגםסךוזקצאןה. f" ; ר.ך;•כ:

ןנ~ים. iי

י:;גים vם~ו~ךר.;~יוך~ים iפ 1י; 1ב 1 י:: םיר~;:ר.;:·.ך 1.;נב 1ז,ותאוה

שים tא.;:ז~ז,בים,iיל~ם 7ןם 1:~זיךז;נ~ית iJ~)יכ~כם iJ }ךרקנר Wך R~?כיז-;י

f אן;ה>~ w ז;ניץבד >ינ~רת~;:רניסכ:;נים:ג~ונוסינירr ע~זקם~:;גדיוים
 ם;~ז;:ז~תגם:;זא,זבנ:זית'!?יכה iJv~י ה)י~;::;נז v)ה 1ל 9vז,ודךך

ו.יסם. ,v,?~ךאושםגק,ךאערד ו~;::;רי • 1 גי'?! zי;·אךז;נ~ית vנם~ויכה

י 'Vt~ן י~;:ר~ש r~םיך 'iiש#ת 1ויםץיוםrזזירשר .p:יאדיוי~:זם~ף
ן 1ר 1;ששר~אייגי .i:Pסך 1:זז~א א""זאת~י .p: ,;;י~ם; ו'ז;ך;י.;?

סוץו~םאיןם: ryיזוים 9יכארךדרר.דור~י /P.o:דווים 1vד:כ,ץ~~ים
ו~םנ;ר;:זידאה tבא,~ ץר$!'~סםגוים 1ךי~ם 1~ז nךצ; 51!}ה Qןנ

:p. 1תר~נ ! 

iי;םז,ודיירן 9 ~ז:; 1יוךנזאת 'י:p. 1ז .\מ\יii ':J סת~t} 1~ןנ 

יב;דיערתםזpדי~~ים םיג;~~~ק.דיזקהזזם~ר;;דיות 7יא iJי 7רא o/"iJז;ועיזת
יכזקז;נךת; /oז;ניו rד ~ ;ע;;זיזת 7ךןם, 1$א 1ה;גא,ק,ר'?זיןםצות 1ם~ח

9f ב?ג;:ו.ע z יג;~~ י~~~ים a יכס~~וים.ןתl:! בי~ים 9יחידים:p. מ~י

:וןרר.ו;ז;ניםtיייכ iדנ:וק,ר~יי v;ז;נים .p:קררוtיייכ nו r ו~· .p:ס~~ה

יל~יירדהם!ה.זtד iiג::;זז~יםרב:~זיגי .p:סדגזז;אזאת.ךןן .p:י:;ג;;~ין;ננר
~ךצלת:jבתרן~ייי-םן~·רת~ו.ת j2 )יראי:ים~ד'ריםשרנ:רבר ,v,ו. 1)ג

ו;;זירת , 1ד~נ ?i~רז~יב 1 ש)' 1~זנ:רב 1ו:נךןן 1}נלת i' ~ 3י'זוויגי
ןמר~~ות. 12גים wרערום י~י~;: f:ק~נרזtי~סיוגוי
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דריז 9י;זויי !f ~ 'i' "~,טהגהטז~זס~זזי~~ואיי il ~ fה aן;:ו
ס~ג:ייןה ;בבג?'~~בת '\jז:ואדרתנוזגםז~ז !t ת'~ f'ז:ו~;וןוjהגוןןזקים, q ז:;

םץ~~ים;:~z;רע;ריית~ייז iיי· 1 ~;ז;בים fז;בעזיד-~נכי~ת /o~~נכי
ו~דמיזוםוש;ב-ה wורטז~זז?~ויע.ויסם~ס~כיר wא.-ינש;~ים
א iיז;בz;רדגשר~י f' ? ת~~~ן z ~~ם !i-ם v;g ה?~א,קרןו?ב;ןם

?~דע"'ןזjהא;זtוים: ry~ז;בים, /oן~ןד::גים~ויםו:פ.;ת fס~ז,הנ~ז;בים

:;וי : i'I ~;גי n:;ג~םת iJ:pזת;, ryא.ךץ 1$7יןש;בר~י /o ?נוםס)קגם

ר~י;;זה 1נ f/!ב~יךי:;נ.י~ה;;ןיזפרת 1$ד'~כסםבן;י 'iא.ןזקן iJ:ברא
iJ ~ Q ה?il א,ברנכיר!"~רץ

ןגם~יי f;ז;בים fעז#נ;י ?,1J1??,1וים iד 11ד::גים ;נ;אך[! ת~~!:;;

א /oן?י; i2ב iצי;ד' ;נ~;:יכ;:ך zא,;ור תן~:)'?םערת·א !i'ק,ם!ה,~ןזקן

K ;ע'ורסבil ~ P. י~ f' ךץךיםt;ק.ן)זV! אןק:;כי ,;נ,~r;סי; ;ב?,ז~עג;: ;נז~

~י itםזאתה o/ ~ 1ןם~ה fט~דרךה 9ם~~יזפר~)ת !tה t'fו f/םוסו
!$ V! זיבי·ו~יו~שי;il זגו~י~ז?~עיתv וי~יס-ז!דזt~ה~~;ר~זי ,, lj ת

fiJ ן~ה;~~ W ךכלגן.;ןינ;ה

iג~י~סיב;רב:;כיiגז;זtרר,ז:וי• P~ך iJר .Pםtפון:;גךי~ןק;ןה~ה

! 'f ר~יit םזור~יv וים-י:ידשt.םזפראf נרw יז?ג~תנרת!f גיv ק.דיזקהם-

 ם?' W;ייז?רלן~ירת n9ו~ים ?T ~ר;r.ב;זם, v~ברסיו~רזזרהייי:ים
קים ryם g;ה f' ~~םנןי;דק;:ויאוסם ?iז:וו~ים 1 ~)?יםנו? g;ה Qר; qם

!:!רצרת vי\זק:גיז;ב~נ:;וראונ:;וב;~:;גדיוים iJן ,;ני? Vע;דיק.ים VT?J:ם?·~י:ידים

~ w גיiP. זניו~ם;rירזק:;~יםא.ג-f ם~ז~·רתנרגנוT? .רייידיב•רתw ים~

יו·אא,בוסינ;גז:ו'תעיו~יכדוגריערדו;;זיותוסנ; ?iן~:יק.ןדgנ;'יו

~~אסר ה!~?~דק א,..~דם~ fונויו ;;י~ zן".איי ?iי~ן'א!ן?יי

ןים 9 ; 37~י~םנ\~ברת-fךיק.ים qם~r;ומיז;בים J!ן~יו i? 'fגגי~סיב;~י:;כי

( 191f ג 1ןשו:גנ.סנ; 7 ~~ןךך~י(q .;גבב{

• ne חE. lahvra 

 .א',ימכתב
ויררשוים'כ"רוםאמרכאהאורינםלית'.'"השאלהבתיבורו
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iJ ז~דt 1 םv שים~~v ~ t הo/ יםוז.ייםtא~כני'( J ו;םו•רך~רfויריי

ן~ם) א." ם~(ן:;וים ש~~~ש '•~ .ה~ו;ו:zכה f~כוים 9 ~ג;,ם 1;1ג
וה~יורת;שד~סב;תי~י:;כיז,וא,ז;ביגים,~י•ם ,,$! ,ם[!?,זו.ז.יים fן~ז

יני .P ~;;פע'וי;-ךדי i ,י~ו;~זרדנז"-,יוגםתה 1שף p: ן;י);;.ז:;!י iiג

?אiבד:ם 1יןשונויור~י?כקiנגה,נזזtזן;;זע~ים םיו;:)~ iJרעדות
 •-: ז.' 1

א i;ב:;כיצ~ים 9ןtים ,••;ןביי 1iב~זזייזןךאב:ת.י;ו~ה א",ד' ם~.

 ,ץן~ז:;;;~דפרתך::וע S! ~גןסינ~ ;צג;:.ק:י;וךגע;יו;יאם ,"~יום,

ןכ;:ם ryסי i ב$!ו~רץ;עופו~~ים םי;:~ ? iן

~מד~סנ;~יז;ב:;רגגד ה.! fן~ראם ה)~ to/iJזיiגב;גנןןה~ה

נזודרת ;ב#/ iו.י iז;ב~דכ::גיםובעתךאו ryר p:1םזקז!!'ים, ת~י.נ;:גi :jנ ?J])jןz:ו

iJ גזררןגםק;ןז;ניםi,ז;בץבד י,:ם!ה!$ W ערד ,ה!~ן~;ןסזקא~יןי

ע';:זךאשרןם~עדו~עד)סני i:;ויא.זור " f ת\ש~;, 2~דיניר~ה nט
T?!J ווהtv עi קךה~יו)הt~םWiJ ;דo/ הt םזקק;םפה~יד~זקסנז.ם~י

? t! ריםךבברתtבתאזלת!$זzםד~יא.ז;נv !ה. f סי:ייP. ץ: i? ראf י:זפיי

~ת g; "זל·~"דרישתי .PPי;ו~ו~ז~יךהדןה בד~.;; ת~~ ",,יו 1.גר
)טךאותזר v.זרעו;:זשף'םי W $!ד, rייץ ~;:ויךש י;:~;:זכבדדיןנ;
-ןםזקס;ךהה 1תי p:םה o/iם~דז;ב.r-ו\ך.סביiגריררת~ך~ילת~ש !Wt?עין

 ה?~~םק.ץtזת~יני iilיפעו)~ובו.יבר wה 1ר n:זיי-!:!זקרתו~ירת

f ןםםז;נ?:;בים~זדתo/ נר 1 ?נד'~ןה, ;ני~; 1\:ויםi,;וב;;ז;בינ~ןנ

ך, כ;!;ס'המנ; !iןכ~וי ~א 1י ?j ~ 1נ ijןדרוים itנ~ם~אל~יםוים i~ד

~א 1 ,,~~דיר,ז;ו:גיסם 1יז.י~ן'םiגד;ויביךיר 1ון:;כימי 9ה ,~.$!

ייוים tד~גיםכ~העודגםם!ה. י~?~ iJד;ז vvאדרתם v ~~ו~.םז

;:זכב~ו~היר~ים 9~ך ?i7נםזדיק~rו~אדן!הדדוני itע;ךםוצדיק.י

יוך 1וךר~.r;רנרך ifנ~ז ר~נ]\ !tןברנוו 1~ימ 9 ו:; ר~~ך~סרים,ז;נ~ויןץ'"'

גוטמכר.אליהור' *• .'א .לכ''זתחלים *
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ם~דןךדם•ים.ביר •"ן\~~ו"ךאש;ןם~ך;י;ם~אוןךגםן!ךק.
 .ה!'ם ;~;ד~ם:ד v;;1עיו~ים 9 ז::ו:ם /oו;נייי

~תוכנוו;נאד .,";י , ...-- " ' . :- : . .רי• ;מ'" ''"'רא.ף ,"';הכחיש ;' i;נ; א";'ךה~ה·
 .. . .רא•האנשים

,',-T • ' 11 : א.",ו;נ~~ד:עו?יי ~דJ ;וע,ש~ם 7יתi בנ\גוקהדברת

 :~ה;םךו;נן~ת t י~~~בונכיני·זת Q ~וב;ךש;בבר~ש;ן vים~~ד:י
 ." ." ת"' 1-ההרעי;ןבכייגנויאראותותת ·.·

T : •• ' " ד-  i.' !!ןק.iיב'ובבות rו;נt;כו } !"-י.,יי : 1
f :~האהתאחדיתרסי;ןואמר:ךצ;גנ; .ה~~ ;ני.. : . 

אליתה•שר~הו :- : '·ד
בים .rהז ?'כ~ם'!הכן~ר ה:ו:; א;'ייי ~ ' ." .. : . . • •• : : •- ' T • "'ז;ריהם eךצ;ת 5! י~~

 .- :- , . .אשהקרומים
ו"'או;ני , jןבגו} / ". 1 · "_ה,ת i מ..או .. ר,זi\. :עידיי v ו.,-. . , _

בת Rת~דגי~'יוישר ..._א •.יםוד ..םהיא!!~;זדרת v~יו:~יד~דע
 .;ע~?ז~~ךנכב; 1

iJ ו:דינ· ;ןח_~,חדרת :;~ה, 1 ·ר .."י.ד;:~ראשוןצעד.~ יו+נ:;י1יר~י /o :גי tו- !'-יז
ההםה~ר;כהגריט;ג•אארץ מתיכםשיםאבו:;וtדר~ים i;:וךאש,·יי '··ן,ד;י Lד •- " ' ·-. ·.·

 'T • T "ד • •יח'"שבתהקהיס;ת, ;;י fמ

• -' . i .· ,. -_ ןf ~ ;,;ם t י!ןיר~עםfןוד~;\;'ם~יןה 
) es וBoard of Deput ( בראשם'· . · 

' : T םשרJj ~,," מ\נטפיורימזעהךםצדיק
 ' . : ., : .י;יו'.'התיעץ

: • .' T •• י: 'o/iJ ~ ע~קיסה•~עיןם") f " ם~ןז:זים~סיסםi2f ~-'ךץ. י~
~משלת~זרת .fזדצא,עת י~~צ;קונכיסם p~מ;)הרזקי~ם ם~.ו;נווע.מד
 · .. , : . . . .העומארצם

-, T י~שיק'?ם~יל ן.?ו:;ךת• ·-.דןtק;ו;נ!דpעוזf וכלו;נק;ם~י;:;
וטובתהזאתם~כגדהםזכ:;גןה ה},ע~- .- . T • \&רבותכיזאתימידעתזו;נן.

- :- TT • • "אחיהם

החברהז~יםוש wזהןה 9נ; vז:זרי 5!~זייביסם.ךצרת 5! ~~ '·.· ··י

iJ י~יר~ד~ןהfי~ויזfV/ ם"~" : o/ ת:;;·~,~ןגםזגברים"ר~י 
 . .ה"'צר ן'" i' '"'?ישראיע\קתהס'בכב::זיאןגםםזר,ם~ד~ןה

• T • T •• T ' • 0 'f' • <;, rl מן:\i ת
 • •• T-ד •חברנעשתהכגיר א""רזהנוסדה.

T< •.-> • -T: '' ., זהד: '".ןrם;;זיןהוינה::ג.עיר~ז.נתכ~ת

ע;ו;נןים ~;?טיא. ~~,~~~·~סי~יגם:;ניז.נ;זני /o~ןו:ה. 99או ת~?tזנ.זג;:
דן W ~יf:;ניק P.9ן~יז .ה~ /oגם "?~ן ip :"~ז;וד,תזכ;~כתי .P ~' ן.?ו:;

~א,ןצות י~ר~::קגי~סיני~יןגם~זה rf:ן;רותה 1ן t1 'ו'1·טזז;ן
ו!$~ןה ה~~ y;ר;ת iQiJיי דס~ו;~ז::ג;::;ניכן~ו:פיזיז;ייז;ז~םרות.

י wא.;ם;ד iJוני ח~~~זה. 9יז.נr:ןגן 9יןוrזי~ה zז:ו;;ז ת;" W-ןrז~ז,נ~סת

:כ~נ:ויןה.ת; j:קנ:וק,וויי Ji'o/iJ ?יfקן~יביתייכי
 ;נינ;,ז:~;ז,נכלנלנןי; ח~~~)כדר~י /o ?ז;ויית 5!~יס;סוד א,..ן

ם [i:;יים 1;1~וי~אמרניכי~ןק fי w ~;~ים v:1גם 1נ~שי P: .ה~~

ו·או;ני'?~גיני.~קר ך;~ v:וס~ץ iJ~יים wסדרי~חי~ים iJדים 1ז..יםן
fי~ךץן;י;כףז;נןרן)ביו;;זירתוני~חיץן~ר ' 'i\?ךם:;ניילןה.

!$ןזtה yןו~בדב /oמל יו.r.;;~נלת 7ידןו;נים,~דלת?ניו~נרת!$בו.סיכו,

כלוי;; [i~~שייים~תד'יר t:vיכ~;זרא.ד 9ז.נז;וני /oאת 'ti;~ךא~ית
ןו;גנ\ת~·רןר [iןכש,א;תע'ו~ריכב~וומ;וק,נלת~יריז1ו?ם •ד"\ה

v ם 1;1א.סיומושב~ז:רים>ייv י ם"'~.עr ךזקי;וםי;זקאי;ם~אים;;זא;ךחים

שנז'וכקאםחו, 1רןנ:ו~םונ~;ושרנכ~יי א,..ז,;נאr;ונייז;יי .ם?) f;רי

יו·א q .ר~~נ;זםן;רית wראואםוני;שיב~ךwיניןסת 5!ז.נ~rכד

יי i?1 ~ א."~סיניכקאםד'~זכת ilןנאד ;ין~ו;~ו:;)'תיכי~tזויתל

 ן.~~נ;ז

 "ו'~ך~?ןץ 15ישיבכת iry; • ן~~ v:הואריקן;ר"'וא~ן

גז.נת 9 .א;וי "םי<םכ;;זינ~~י [tiי;כם 1;1?דידני;דינזוןה 9נל~קר

ה wדו waםז.נז,,?ןה~יiבזפל~)תא.ד 9 ה;~'~דדרוה 1::ויאזכן~ןה iJ·~גי
~ w וניושובבו::זיא:כדני·~וי;;ור!$ Q ז::~י-:די~בו.סיניבת' Q ד

~ןז;?תדוע.בדם r ת~;: wוי~ר~ו, יג~;:ו~סיני?זור~יז!רז ilברת w1מ
i:ום~;ווכ)הו;;זיותי;כון;ר iJה Jך .זr; 1ז;נטדוזזכעז;י~ך:rז ;יכ~)~ןיש.ני

? 1iJ ~ה;ך. !$ V! ו.יזכ·~גז;וני~ים ?121י~
ק,ט~ה ה;נ;ז;; )ו'~ןקf?ז!רז;שןב(t;זןtכתזאת [iזכ;~ןה iJ~ם

 יבכ~;~~םtובדיםר 19;!ו;נ י~~ץ~ים. ש("vז!הןrז 9 ~ו:::;גךאזקית-זקאד

ארז•'שדאל.ש'ו.ראש'לרבהכיבוי- " i'צ'י"ואשוך 0

בתילבבר.זאזבגווהו"דכוללהו,נד-דיטש,בד.שלת•נותראש· •הו"ד •
לכ~-חאז.~ע·םלאסוףו"ל nבש''חיםסבבוח:ו'לומס·~םצ•ון.הרעלנ·רושל'ם·מ-ח~ה
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)rזנ;ת לז.rך:; ך;י,)~ךה f/)זכ ב~~ J!זז~כ ~ J!;ךנ~ייי:;ויו;ן~גי ,חו,~:) ת~~
 .יו{!נ:עשיז-יר~יי iJי~סיני~)נבו.ז;כים, /oו~דנ~ים:;ו)בבשןש

;וגי~~סינינ:;וים~זה 9 ,,.וית r.:v:כה iJ ~ f ת,?ז~~~י

נקה ~;r.;:וך~ב;סיני~רז .P::כ~ן~הננןבוןתיסם .Tוובואדז:יר~י

~זאת~כא~ית~דעין~םזעוווים, uןים a.c,ן iJ~וו~גייפ~ןם םכr.~ר~

 י~ר'-ז?גי i1~~מיניכ~יםאי J'P ?~זןע.~יוסםד~~ה א'' ·~

• r י:P ~ ff שP.o ד?~דרת?ק,נז:כנובוןה. ''~גיסם~~ימז~הrr עי
יק :iJ ~ :iובת q ~ו;כz;רךהוtזםך;:וית .i:p ,;י~ך'ן?~רזזני P:~ך~ים

~~בוןנכם.ם v.ום~ריחוכיסם 1$~גב jןיכאל

i -לii ןiJ זו.י ,, י~~חלבtי;ונתיז;כ~~ךיז;כגt"רז?שזב~

!qו:;) "ל~ךוz;1 ז~~ר:P ' ונכם, 1ך? iJ תנןז;כיד~t:v דגיiJ י;וןהtז:יםת.

~ר 9ז;כ?נ;ןכ:פ.ז)ילםז;כ•רם:;וי ''" i '?ן~זדו)יר, 1י י~ר'-ז?זכיםת it'fנ
בו, 1ז;כ?גכה itiג א''ערד ןו•:~:~tזנת~קר ",,,!כ;זיש a.cר;יi:זז:ן:גוים,

ם. WiJ~ך~הם a.cד kיז;כז;כאד~ה 'ft ?ן~ס,ריגכrז:ק~ןז-וונ;ןמן~ובסר

םנוג.עי 1ד ' i1י;;:וואשו;יםסםטר~יםיכ~זה:ז;כים v:~וי

םקןש ,,,ר iז:וz;רגויוםז;כ•וםז•ון.ר 51 ~;ים 1חו u?זזר~יגי 11ו~סינז

?זזר~יייו.י 1יד~יי~ה,~ה 9 ~•יד~;וןות iJח;זtה iJר~~וה~נ?~ןז-ו

~נת qו.סנלג.ער 1ן:ק;ולןג~ואות nן;י;ו tעזוהו~עיו;ןםו~י fז!

)ק;תנן.ז:וידיםעודב~זקר'אי;ר p: ,,~?זור''גי p:~סינז~ב 9

," !i ןנז,ןובתvידייק.ןJf [ונ;ןעוךריתכקוזהה:;,, 'iJ ~ 'f .ןהi ת

 ך,)~ iJי;וןןןת,גםי~הזז 1/ ~י'~iסלתו~עילן s:ךזת::זיאזאת 11

~ן;תצ'וע?ןוו~ים~ז1יכינ•~ךצרת '~ P:'-~יכדיםו;;זירת ,ן.ו~

;וו:ז~זרןל'א ד.~ל i~ינןי;בוסינז $t!ת $Qtזtתוב••ושו:גבק.ןזע.ב•

!$קר!ה iJבזזקזן;:ועזiייםזקו:;נים iJזנת i:Pנקגו.ן.~ז;כר•~הא . .",

! i \ה, 9 ~בו)•)ןקג.ןונין?;;זייויז;כיגני·ז;כדa.c ידים-'1$ ה~ז;;~כקםt

i:P. ה~~i ו;~נותםתiJ ןובת 6~י~;ךךסותj? ,נ:;ויןיע.נזf הf ה. 1יכנוזים

~ךינז.;~;נןק.יך;ה q?:pןו.ח 'ד{

ו~זז~ם~;~בוזי f1$ב ,ןו•:~:שנןני:;וים qאל [iךק.ריםו:וים i~יכ~ה

 1ג~זקק.םו.:ו~נתעלזק,זזק.ם~יד~רי,ויםי?ז?.יו~ם ,,~יי· P' !ו;נt:נ

םס:;גןהה R;nךע;דזאת ו~~;:;נישוגני 7ו.:וםת:~סד 1י;·אך;:זגה

cr ז;נו.:ו:;~וייז;כאדז;כאד;:זיאi'/.r;~ , םז;נ~שוויםרו 91ה א."עוד:;ויז;נ~גי

םtי:;גרהה 1הפ.tיר w ~ הך?;!~םז.זיז.פ;~י)ה crםדרר ?'עם~~ו:זיםד;וים fם

~ןז,ות ?'ע י~ר~::;גגיסיני 5 )ת iמוזpבכוגן 7א: 1ןה ,~:;י~י~ו~~י

ןו~בדזקזקה)ק~ת 1 צ~~ z ו~$!ה ,r ~צד p:ע.ך~הנןרב zז;ני:;ויקךש,

~ד~:זים v*יד;זק~ם p:ם, v י~;זרים;בז• א."ם a.c!$בונ;:ים,~זובתת 15

~ w 7 ?'י?~ייםך~םי 1נקיf ' י:;וזהi יגיסםf " !א,,.ז;כים;~ים 
 ' f~אות iתת] iנ:יייינ!ה:;גזrחלן p::;וי ,ןי~;ל'אי:;ו)~בלי~יי ip?ךז;זה
 • i'lנןזק)~יןא f'וי;יא !tאת tת 15וע,iס\ת;ןrוו~י~יון~:זםםס:;גןה,ןבר

~:;~ךו:וים~ה /iJ ~ toםס:;זךהמזpנתי?מען ת,?ז~ y)ובעזן;:וגה

א i!'קז~ד 'יi;ןם. p:ס:;גךה iJבנן?.י fffס~~ויםי;יא~י 'רנiא.?~נtיני

z עז;כיי:p. ראf וr~(גי 11~סינזז;כ~דל?.י ה~ 'f ש י~~ ,;י~ך~

u י;ןם;כל,תi(;:ר;נז z יידיייזי~זרנכםיכ!$ןץ.ן~ני םיכ;:???ו~גי~ב

ם~יע 7ת•כו א."יי v~וי W $\;:ויא, crס;~ךה ur~ק,רי r;;;סוד uום~ים

~" /f iiiJ 1ןה 

a.c םz ועז;כייr~ני:;גרא~:;J ר;יתrp מןס~רזקי)דo/ מלה!ft יירי~

:p. וןz ייס;ונתתtויpזj? ;:ו :p n;'!i ס:;גנתבע,ו.יגם ,א;~~ירn ~י~ר1-ז~ ;י 

q "גךים:iז,;נ~סיני םיד;~;:;ן~דווים~ויםןעלד ת~;ך~יp גי~ o/ ר~י
~ז 1סיסם 1$'ו iטובר !j: ן}'זp):;נים iJונורלת P:ונןiבד)סםנכם ,,~

i,c דווים~ויםם~f ~(ה z םס:;גןה'ראשעז;כייcr ,ז $!קכ;:דיא.rכ 1 ף'? 
iJ ע,ס:;גךהb ד.i:P יצירךנתo/ ן ,ו'~ןlJ ~ i' ~'ו iJ ~!,?הן. !$ T כ;ז,?'גכגן f (.ת 

ר~י /oיiיגי~~סיני ה)~עיו-~יי~ה~י 'iובשת reוב-.rף;גךזקה
~ o/ ז).~ניו~נוסם,~ןוגתז,זתו.ע.בד;ב;אייr;ןוז;נ~;כךo/ ו;ןזפ•~כעi'l 

 .ה~ 1א ?7ת iוע,שיייא ;,יכ~ 7 ,ת•ל~עו;;iיסיקוזp;;ןבנק א';'ן
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 ,,ת-~ית i א." : ם.?)רים ?7:;ואר ה)~וקרי ת~;;:pז j2אןן-ז:וr;וני~י
~דזvרiו ת·~ vדו;~רים!~.ז;יםק,ר W :םיt?יב; t~111Qים~ף 1 ת\נ~ר:;)

ז,כ~ן?.ם?ןרש!היזבה !במיק;ד~גז;זנ;~tקiנןדארקאםז;נא.ד

~~זבםאםר? y1;ךעה\ן i1ד' ם.? 1ז:וג~;יר?זpן~יגי t~מיני~tים

זבת 12 ?םקןשו~יי ת.??'?דמוש;~?.םרז 1$רר~ם rר~גז:ווו.זכי~ם~ת

כקו.בוי 11:את tג)~ה Z א·~:י זם~ו;y'rז j2 ג;; ם.? f';נזבך~בו.זכי~ם~ךץ~ת

~יםךס\דום~י.ונםז;נ~;ו~ז?~ים~וה:;ניךי~אr:יז;נכי~פרא:ע,ש;זאת

ךגזבת. ה~;;ש~;י~~רהדרד ilם!הם~ייי 1 ;~ 11:כ

?זpן~יגי fמיני Hי ii'מ v:;כי.ז;ום. v;ס /o א·~:יאם-סם v;ךר א·וי!:!

מ;נרת p~ם~יי vןצ'?וtגתא~ןיו יג~;~זfז.ום. W •ןר•:,,םרעו~r;ויםו;~נות

ןמל~ים, j2~ז,בים jl:ברךני fחומם~ו.יסדםנרז-יאותקןש.~ןסתiומיק

נת ?Jוג:י.זכני !i? ~ ·~ם ilם g ונו;~ו:;?'גםגןר.ו~;~גיו:כיי ה,.~ 11: ה~~;רש,.~

~·יוםו " r~i;ויםםננו~יםזזוה;;ויז,ביןו~;וiנןא 1זכ1.דיי 1~~ך.זכנ;

ך~ת םו;ז.~;~~ ; 1 ~םציר~ת;;נז;ז.ז;ום /oדא~זpר~מינ;~:נ.ז;יםךיר;~,ךם,

נות v כ;:!הי;גזכ?ם~ש il םיtד'!:! i'lבין ,Pבו ר~·,א ה~?~~םז;ועיר~;ו~ם

עוזזדיםעון~םרק.ז;ום. v; ~ 9 ~דאןערד .םי;ז.)~~דאןעוד .ם:~ו~

 ז?'~;:כגן;:ךנ:ו~~ןתה f'ו~;ו:ך ןנ;;ו;:

Q ךר'ו"א:v יםtו:;:;כי ם~?ן~~יr;ופ:ו t רז,?שיביכ;~כת~ה~

~ 'P ר '"'~רvא,זl.'J זrןסת !;'ע)~מינימו~ב\ת)נרגןדוי.ז;ן~i? ןw.' ·ני

א,מי?.ם~תוךארתז,ב?,םה;אריקדוי א.":;כי . i'l;;ויז,בי~ןג:יו;נכ;ר; j:!וג

ת 1S;זטיייעוד א'"'ד~בו.ז;ןם~ןז;ותעו;~דים ·ם wד i? r~ר ilירזק:;~ים

~י:כ iסץ i~י ilי $o/iקןש.~ןזכתעיורקג~ר~ןסתעיוךזקיד

 ם·~;ן,קךדרונות~זק)ב;ז.ו:ע,~ןה ר~~ 3:'שע י~~;;~י:כ 1ז.ו~ן i;: ~ י~~;י

גו~הווק,ןם:;~יז.ויונייי vwז.וr;זזכדיניו fיז,בם~דויוני 1בר fו;ן

ןשנוי ?iרי /oן ;ני~ינ;:~ז;נ?;;נינ;ראש !;'ןנקןשז,בזpזבת~ן W;נ םי~:;·;~

iזבד~·~תוראותןג:י~?מי.זכב;שף א"'גy ז.וז:ויםידדיביסםעז;ניםpזj?7 כאת

נת 1וג:ידדרוםזז~~·ם;;~יריןת;זז:;כים .ה~~ v~פו~ג:יים uן::~אותות
#נכיו z;;וד;;וןבו ה~~כ~ 9א\ךץ /Jo'' 1$ז;כהוך~נףי 'i $!כ( o~~ו..זכני

- !ד~~כ,זtיעז,נייר~tיםן> 1כןt•םוע'ה gqם~
;כמו?.ם:כיי א.,י wז$ד~ד~דים~ייויםוים wיזpן~יו:כריר~tים

~ i ן~יו~"דתתp1~ןז;ותוו;?עיויז v ךנב;~ראשגזמודזז;נייo ד~ם .7ת
םזp):;כיםזב~דות jl:ים V.זf t ~ן:;גריק.ם 1יזזאדזזאד ה~~ 1;1את tם:כרא,ית

 3:'עי;ג.ז;וו;ןים ת~~~ ת\סi~'מז;זזpביז$~יי f~תם .fז,כ?~זר א,..ן

ויר~ייז·~~נים=iיז:ויםוו;ו•שוד.קב v1;1ד;:זידדי~םגיזבתזם;ן. ,;:;
;ן~ם p:ו~ב.ןטזבזtpיה w:pקןש~ן~תע;ויי zנז$מי~םנז e; ~דות /oם

 r#~~ 7;ו~גףוב'ם. 1;1דךיס~שה ,,חות 1ק j1! ה~י~ז;;ו;rיגיק.ם i י<;:
ןע!;'יהון p:ן~בו.דן~ה f ו;;ד'ק.ם tנ q א.,ם t:tיוךעו.בי 1ר;ום
ב 1.ז;ושזכz;ו~ם iilו~עןרק .ם.?ייt~ '~ר'-ז~~ו~יר;~ב;ת ' fו;ןי<וtוו
 .תו;י;,~ו~שרת~ןק.םו~י~ש 1ה 9~חן u1ה p~ם~ש~בר..זכיני!ת Qז$ובז
:;כי .ם.?יגי!' י~~ה 7ו; 9ם~t,ידןדדרדןו~גי?.ם.;:דיאןצוןת iת wס ·~

;ואות. t!\tז~י·סיד'וsסוו ;עש ' 1;1תזבנוה ~ ' ש"'
 18-14 ''ג • 1863"המגידי

נעתר ..זבו
T T 

א.

ם!זpך~וית. ה~~ vי rם~עיידני ''
 רי;$!ז.ויו·דםי ,,:;ועו~ןתןס 1פ 17t~כ~יי p:~זור~י~דת

ןךן.;מדךהורב i'l;ורא~גז.ז;ןהעו?,?ד י~·~ םכ:ן~;~ר'ם t1י 1;1:ןרב
f זרהtידים~~זטיםח 1ו 1'1.ו;ןt~י;ורא(נ~זה>וקוז.וי~;כ;הו;;~יותזזr ה

 • 77f1LIורזזבכדרישtיןשה f'ז;ו~ןר i~gסות)גב;כויתר. fם~ך;:זכב
ו~גיהי 1נ~~יעדש oז;ר;;נוהדי P 1נ 1נ:וד 1ם ;rז;נוא~זזיי tםנ~דהצ~ו.י

בחערד. 39:עמ'ראה •

:ו(!כקהמחםהלבתיכספיםאיסוףבמפינווס~:ר;יה Rנוצרילתמיכתהכוונה •
 ·'' ltארצישרשליחגל
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ז vמ:יוהר:~:•א~ז:זריtים.גיtים 1וווטםיו~~~הי,כהי s~ודה tiיךאrvי•

ןה. iזני vtורא!$יכדיםד~וים~ןגםכד vגי~יtיכבtייכןש.ז,ויiיגי

:כגיעי rןמitובו;תעי tזנדיד'ה nםם Q ?~~דגי s~ה i' 9וtיםומראות

נ.:וז;ו.סיסן.!$tורלתי?מק.ןעז:ויקרת vות ii'מז;ו~ךב~יום~~ןה~~וי~ת

'י fPי:;וייי Qסי W ~ס!~ן~ויתוזנ~וpהדרvוים '!lםסז:;נררנ;תסםכ~ים

r,~ ז;ר~~ןרi'i' רז:;נרלן'תגם . 1.סינ~f1 ז,וק,ןי:גית,יםvt ה?~~םןנ:יק,נתני 

i] נ:ייןה~? i י ה~~'תגםו~בי}ם.;~ים~שיניתtQ יי·יייrז.וי:;וז(i ן

 ,,~ם J ר;iJ tא 1ג'םעס~הידי.וב ",עוד!~יי א,..ן?ן:;ניייוא

ושונו:וזהזנ~?ה.מן;ויםז:;נררןת 19q 'גי;ר בכ~:;ונבן

ר !f f .ה!~,א~;כןו;;ו•רתךאי~ה~~יי םי~,ז~)עין"~יז.ות

ד• Q ~י;J?סוףםוף י,:וב.ז?ש~מתםז:יק,והי~;יעלךר~עיר

 ת''' ",זן f'גרץ. 2$t'יכדוגויו;;וירת!$זם ivגגי ''
 p~ן iJ .ת.ק~ ijןסם:~ויסם.על~דזנ:עוום~קרזנעזפידים
 ןו•:~:ו+ייבת'תד·~ז?יב ·~~ה 11~נ vם 1$?17ן;בזfי:iרם.

ןםת S!עי:i ם~~ iת 1~ךש/?~יכדגו•ו;;וירתע;ד 1ב 1~שןiב~הידים

ב 1~שם fו;~ק,ןית iן:;ניא. 1!!אויס~ידיגת 9 ~ם Q~בו'ןץ

יו vf:ז;~ןיeןם fז;ןיק;עיו'~מדיי· Qיכךבר~שןארת ~,rן~קים

עו.oניi'יגיר~י ·'~רנft?ועםה 1סז:ייכ;ת 1R1 ה~ו;;ו:i' r ם~' Vךיי

iJ ון~שיבי .~:;יו~~שיניז?~ןויםv ז.וו;וז.ודי~יםv ים 9יםtייסי~
:p נ;:~ ר;נ;:זרה 11~מ 1~ןמר~·רתן'גיםעוום:;ויוגיi'י Q ה!S'f וית

וה ';i)נ:יונ,ריני 'i' ~י;~~ז~רוןג~ימן~םייtוני·ז,~ןיeןבגם)ו;וrז

 א,..זtזה. "'!\: י~!!י;וז::?ר j;Jקני vt ~ג'ג~~הןגם~זו,~ה 1~מ 3

~ if' אvt ס~םם'' f ן~'ןא i ייר 1;וני~:RV א 1ה~ז;ו?םי
 •."ה iiב~ן;רע\ד ה~ו;;~ א,..ן;:זיה ___

 :במקורםניגרדבריגוף •

Der Blick in die Zukunft soll die frohe Hoffnung erwecken " 
-aufdie Vereinigung des ganzen Menschengeschlech 

tes in der Wahrheit, der Gerechtigkeit und dem Frieden. Der 

~ J ו~ד;~רהJ י~ r,~ סדכב~יכדיםים~o/?f זנע;~י י.!.~ךi'ארי;"' 
i ןא~יכדגםןה;א:ז-יר~וית.ןה~r גריםיiזג~מוזז:P. זנכ;~ים~ת

99i2i1 "' ךi ג~ו;והt:iP. ב~;כינ;ןהתi'2;p .יד~דייודזם.;:~ראשא 1ךהי~:~זיג
~ o/ ;זv י;,זזרים'i.ת 15ק;,זזוךיו;;בז-ו\ךה.•תא 1היוזע~יז;נ'גיק~ת
ז.וה~י~יי· ן?;וג; p:חות. iQבו~ית ?1 ~) ;ת~ q ~י'iזוכריי~זזי J;'ע

וי i1r,~ IVl?Wביגי .v )סיד i9קעיוא 1הא ip : .ם~;ויi;:ז~tוויםקח\tז::;נים
~יעו:ם cr ~קt~;כים 19: ;~ח f!ג~ים ?7:;~ךיד ~:r ~כ~ים~ק.ר:;~עודיכת.

u ינ;גע ם~ז:~~;:ן 1~פ'i42 צדן~~נכניסני 11~מריס\תu 1 ןז:;~~ס;ד 

עו;והת 99 ~~םiב~;כינ;ןהאר;תי; 17.;ןהי i)זג~זvית tf~ין

ס~ךם י'!\:רקנ:;ני 1$ה. 1זנ~מי קן~?' י}נ;:~ vז-וו~א;זזידעי ג·~~· 2 ,
 • 1)~וpנ,רב;ב~ז.ךסר;~~יגיr.זקר~יןלןlן)תו~קרי· $!#1ם•יייט~יכי

ו;;ויותי 15 ר~:נדמית .P~ד~יה 1זנ~מי 1~~ית irבכה Rז:י vדברא: 1ןה
 ה~;מ~ו:;ך~ה ';j י:iJ T .;ניס.;ב$\נןישנ; 1 ~'רז~ןוכתעיויכי S!וגויעוד

ז;נ~iקר~ייtס ).l~י~וב;:זיא~~קר~מק.iנק iו~י 1ז;רקיזהסז;
ם~~ךץי r,i י~~ iJזניים ת$!;מוקיריז.ו:;כיר iם•;ןך~מף~ת;,ת; ip ~ב 17זנא;

זיקס qך~ ז:;~ם; י~$!נ .ף~',גרתןה~ו?סבי~תם~ה 9;ךב. 'iJ ~ tftן

יןי;ן wי 1חו~ביאות~וז~ה i2ז:ו~:י\$שרעד · fר 1$זניי ם?~ fv:~יי~י
;ב~ז;נים.וית q ~'יו i?15קךעם ",סזי~קרם v:עיזיר:~דאי

Glaube aber andie Wiederherstellung eines judischen 
Polastina und dem entsprechend an den A u f b a u חSta a tes i 

es T e m p e 1 s in Jerusalem als eines Einigungspunktes Fur חe i 
lsrael, an die Sammlung dar Zerstreuten und Alles was 

-mit einer solchen Restauration entschwundener Zustande zu 
sammenhangt, ist in unserem Bewusstsein ganzlich erloschen. Der 
Ausdruck einer solchen Hoffnung im Gebete, die Bitte um deren 

". Erfull1Jng, ware eine nockte Unwahrheit 

-." Plan zu einem neuen Gebetbuche nebst BegrJndungen " 
 Judische Zeitschrift f. Wissenschoft u. leben Vlll ,עמ' 246-247 •

 · 258עמ' 18G!Jברל'ןהסינוןה,של nנןו•גם Cנד!כ
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P.t רt.< נפשיידעז-וי א,..וס~יןה,ים 1>.1םוניגי;ר:כרבד;י.ריי
 .- ..ד- • ·;י

 .כ",י eז;ב .ים >.tיר~וים 1ך;:ום:;נייגי, iווכך~ה?ם!!ו;נין;כ)ז:ייא 1
~ו.ה~ןןםק,~~ים.ם~דרויםצוךיביניי; fד;י.רים ri אוי~::; ·' ~:ר ~ ~

r,נז;נ;:וך1ויני~ז,הן;?ןסןת 5!ןתי .. ~ג;:נ,rזויגיניrיס~ V! נז-ווכנ;ר,rצ~י·
 ' T " 'ני;לי ,",,.",

רד\ריזוו "~~ערדיי iJן?~כיי ,,~~זכןת.~מי~הסם .. ' +ו.'

iJ ~ t.< יםi ;םו~ווסנ;?ינ(יo/ זקסנןג~רו;ניד~;!.:)ד:ש~י תמT 

ק; nי~ר;;,רובע~יז,נ:jנגירנJים::;נךאו.r:יי .tי~ביווי iג~זקי
ז.פ\~דרת. iJו;יב~ים:;ג~ייי P: ריil \?tעירךק.י eםז-ורןה.בוד T ' , -, . :p ' ' ' ''וים ii'מח

ם i ו:;רי /o !:! ?1כ~~יםגם יי:r.\אךו;: ינ;::ך.ק~;:?נ;יז,וךוכררי~:זי:;גךית. .ירי~??

t ךצרת!:!fo/!5 ב??ב~ז?ויק.הגז tp ו;נוים;t בו~ז;כים 1כנג.ותרותt כנותם

הא~ה'ים ?i)וכעןו:;גן~הך:;כרר~'םrז~ו;ניםזt:;געי /ro,נ~זק~עיז?ש~ים
 ""! ' Tדרהת

' if 'L י_תtי~'יtייi'l , ך~iJ גל~י, 7גן?ז:יי 1:;גוi\ !$הך 5! :יו?ז!n הן,אוי

י:;גז~קן'~קוםןםז;ומ;ררתויפרת qםסןבז-ואכי.י!ה 1ד!ה f .;ג~ f!ן~

~ים. P.QiJ ה,ז~~~~זקים~;;וייןסו;נידיזזר~' tה ,f ~ r~~שים;:וייןסו;ניד

:;כוית 1:.1)זכגוןו~והה ,P?ך ?7ברד f)סגון~ז,הו~ם;נ:י~וות iJtו::ז~ס~ן

ודאיכי;;דא~ו.ה 11~והו~ם. ת;ו~(:.!סו.א)סגוןן~)הרי[ת] 9ו;.ו
 ' ' r . .• ,.י; ;;יכ;•

םוזמ:ה-ם~~·ז,ני ו:;ו.;ו 1רת asרו:;כיא:כ~וקהק,רןוגרע,םעי · ·

םיזרררת.~יסרףעד~?ני~ת

 ד;,ו;נ~ז;זננ.ו!$םיי~~·ם ןנ?;\ת.י;או;:גינ;ת 1$ יי:r.\אךו;: ם~?$!

ז:יק,ןנכניגםם~א;יגםיז\ר _"." /o ?' ,;נ vtק.ן~ק.ןשיגם;ד נו"('קt?'רזtה.

~כתג~זQיב~t;כג;ררים T $! ,י~~ riJ 1;ןנ y ~ת 1$ה, iJ ~ o/ ~ 1ןה /oםק,דו

.r:ןו:;וי ה~ג;:יi '' ?:;דם ב!:!כ:p ב~v או~;יניד;~רי ,:;כיוגי 7יז;ויןנוןאצים

i]i] ו;נכ:;נים-םTf.' ןנו~:זיםז?ן( o/iJ סעo/iJt ~~ן 5!ךאשו~ה. ה. 'QiJ ה
:p ם~וכשד;י.ויiJ ·~יו.;ו~י ם!:!~ין2ןמו•. . 
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.r:יק,נת ·~וסם.מודי~ים 1םr:זיצי~ית ה?נ;: /oם uזגיימז;נעטוכריחי
~ if' ז:;ר~י!:! q ה 1רלiJ ר~~דווהיאo/ ~~סז:יק,ךה:;ךיאו?א.ד ה( i ת~ w ו

אסינ.:יםתורעית;ה i!$f::;!מדדיw~ת~ןם i;;rגגי ",עםדי q $!ן;נ~
v ~ת?ז. v ר~ןקo/v ~ה~~ן;רים"ום s גגייימגויעןה~~וה;~ויםi

זג.ז;ועיםיסם iרוסת /i1 ~ oוtיםמיןר י~~? uייו:זר w ~ה. jםסיורר
i]i] .ם~ "~~ך'ו'אם:v וגייויםiנ.rג;~ררת 1$םזפי~א,רצותע~ני~ o/ יגז;

~וגםי P:וית. 9סיכ~~זה vךz:יק,נתי p~םץ~~ויימיאנדובדךדלזגיtיז
 ~~~זקר~פון. [iiי1.זרצות ה?~ o/iJ!Jןח.י 3!ו;נן:;גים~םן;ר iJא 1ה

 :iיק;וןצר~קיםןןס~בוים~בכ;~ןע iuיארו)ם:;:ויטיגיtים i ה~~ i2ז:י~
 j~כנ~י\י p:יודעיםן~י~ם~בונכיי·וזtרץושיבר~י P:)יז:י?.וה~ין

ייייכגיrכז;נוי~בת~מיי·ך:;כךיוןבת 9היא.~זקה [i ש~~יi!ה JJםגרןא

 !;מדגם

 n~ייז.כיום~~זקסנייי vrייוים tםוסחרק.ריםייווםו~ים 1,1ם~י
ומק.ןו~ם i;י v,סויוהיןה v:ין·א!הןוןניעד רת~ן!:!זגג.ייו!זו'ר~י

ו;;וי\ת י~~? uו;נ!עייה 1t'Pךם~דל~ה 1וסדה 1ס,רל r;;15ז:וק,ךנכםת 1$נם
 !t 'י'?ילז iחוגיוני יחיו.rג;:~:;~~זקר~כרסיי·~רץ i1יכד asי i)געוד

P. דo/ ם~כיימהיאםr ~~ז~ק.ר .יt~~~יד~ש םiגםנגזו.ה.ו?אדקדש
~והית oקיכת Qצ•יז v~כחךחיב~יק t:!1יי r ~ינוזה 1,1 ~ם~דוויורסרף 1,1ם

~ש ·~ז,ו~~ךיר.~זכי~קום p;זימרה;אגםזךכו י~)הי iמ f~~יד
)~ןצו.ושיבר~י lfl ~)נ.וםז:יק,ךה

 ת~;?? u;:זיאר~י /o ~)ום)בד~ויייכ~יזגם!עידה /oםrזןי~ה '9!ס

ז,נית [i )ם~הסיכןש~ם [i'תi:זזזו~:יאי~ה [iנrז~ו?יiו·:;וזז.וגנינז p :pז~כ~גי
 ",~רעיםיימ~וכןם r~wזכיך~וית. o/!iJ~ז?ה vיימ~ת:פר

ס!ע;ד :~אמרםזוןה iJ ~~ 9ה fך J! 1;:זך~:זיבtום ,?יtויזם" iמל1נ 9 וק"!)

i] ןען?ריiJ יית 1:.1ם!ק'ה:r.כוי;:," ," i קר~יתt~ן~תזגעו~i רקה;א
יונכ~יץתר 1 ד~~ 1ד·~תת 111.?~ז;נןםסגו~ים. " 1 ' 1ךב V/ ~ :v!)זגען
~ןם [iiיגי ו'~~;;וייר fןכ~ .!;'~בו.ת i צך!:! J;י~יY i~ן uךה 9יכ:;כ iJארו
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~זור~י'גינםב• '-v ::נבע.ו•ת,ד w:קח:vוביום fסעזiיים w,ע~ד

:נז;ובי~הר iאסו 11י /o ~~דד~~~ו:זים.~רד~יםב~rזש:;וים'תלךנם
 דר,ע~ו;~ו:::קנז~זtםן;:ונזוiייםרה ;v,1 ה~~ב::קס;ף ה~;ך~ p:יר c:~ו:כ

א;ך-וךאותןיו 1 ~;:ןססיי~iקר~יס~בגםהרטב~ז~~ורסס,~ע,םר

:ם.דגםן:כריסגיםסזזויסררת

 ה~#?ב:ף i:קססררת ~t~ש ;vה v ,ק~~~רםת י~;:ונוו,זאתמרדנזת

V! ~ 1 ייוךוו:כ:ד 1 ~ננכ~זךהt~יצו-~.ןעו-;ר ה~\ר~ג.י?#י~~.r:יי 

:כ;סה w-:ק~ךםת)ה i~ד tiז;נדיןה ~t 1 .נ::ק 11~הדןים ~t~י .טי?'~ ~tו

~סינר 1ב '1f ~כד 99 ן;:~~ןץום~ן+ייםן:נךסכתעזiיים Qסררתר iוזזק

:נזtםנע,)ה,זקאדן 9:קאן:נ~ןעזtה 1םס '~דמסת~iקר~י~גי
~.r;כריפ ·~וךעדןםוית 1מ~ז ה~)~ר:i ,ב.?);:וקב-ך~ים 

99t1 ם!חידזו~מדגת~~מי~.זכםכדיםti םc:ם~ן+ויםביי 1::ורו:זיבדג
 י~~בד 9 ~עם~ת 1ס;:ו;יtוהוקהעדי;ן+ייםנ• rfיrםונו~דים ~tביד

~:בךערר ה~~ iיסה 1ם r:נ~הרדיםס;ף~ה r;;~הדגם:נ!הם i•tiעד~ז

עד:נק,ןם~ךצ;ת '~'ךזור~י'גי~סיני י~~זזמiiיגים ~tדעתו;~י
ו~ים 1$גי rוב i~ר!הדך;ב;ת)~ים 1$ויrםyו:+ים iיtזי·אוtז!ה\ם e:נ

'f רכז~•לם~ה~iJ '1דש, 17 יti ה 1:נסביי 1::וו~יבי~םtע?#יביזזiZ 1דם 

;;וזוiיים~זייי i;וש~ים 1:1ב~:+ים rיודם reם'~ךצ;תם~הידים

V/1$ י:קקך~םיfi :+צ~אךםנןי;ך~ךן~ים~~~ו:זים :םיf ן~ף~אהנ;ךאא~ז
ןו"א ,םtז~ע~~~;ימרדאזrגים םיו;}$-!םךבה;ן yיrם~yובד~ם

ר•ח;ת א.?tזודם-סןשודם~~כר"א iVJ!'ןסןי; f:כע~יםז5ת~iק:;וייי

וטר;הrזד~יםיזtם:זשי v ~ 1םזזtו~;כןריי f:כע;ק.ר-זtה 1רםסעת r::נ
 ,ץן~;ךזזיqןי•ן~ןקו~זp~ט~קווים ~ft!ןז;נ):;כים uעו-~יןו:;~ךךנה

 1םזקנבק,גיםvןי;ם!ערר~פ;אן~~ה

ז ;וrז iJ ו;;ייע !ו:כ~זב;תבידו " ~ ti~תע;שים~ה 11
ם~:גי~ים~tזםודםיrןא!iקך~ויתז ~t ה??~ ;v ;v הןיי:r.~ו;;ןו~~?ה

יםוגידם 1וז;+יז,וק.י:ק:;כיג;ןםי V/1$-ן:נ~ץ~:+יםtקיים iד 'jj:בדםזזקל~~ים
4 

ומשווםןמ~ןק ת.?ו!ז~ םי+:~ iא ם?~י?בל~ים,ים Q ~!:!~ךם 'zז.?ו Wםמםת
~זזזתאזע;ךם, 1י~ךסה~ןץ~ין f;םד~ם~ו:זים~ת W ו;:בד r .?ו~?ם

 T 0ז:ויז i] ~ Q םי~?? 1Jד!הי ;י~ךpז~ ת!~~ז;ו;:וי

 ה.?ז:i? תד;'~[!ף iס iזד~סם ·~ו ·~ן;:;גין.?ך~ה א;'~יך;:וגה

 "~·רש?עםוג:ורם i:+תלעי rilו?ג:יגכג'ע?#י~יןר~י f' ?רבי v. ר;r.?:;ני
ני ..·ק ~· Q ה~~~יס~~םי fן!ה !ע;יןםןעד~עסהע;ךם Qן Q;סיף
 ...- . . . .האמי

םם~"ירי'יםהזסבים·~טפים Jם v:מ~דווים~תו;?ני~ה ."', .• -, .. .j .., 1 .., המנקדים

 . . ,- .~ך;~ךי Ro/1ר~רה 1 ~דיVה ; rנrסם r:!הבד r ~ם~ 1:.יי 9

v ז$!ןt~יתו~זור~יךעייהיא!הגם~י)~סד~ין ם'~~
!ה ~ 1 ~ודעות,ינית 7נ (tךגי 1 ~ק: ת~~ Qן:נ~בתם~ןע ",ב~ומרו:ז:ב

~ין!כןד 1?7י I? ~ i~~יות;!ה fן~בוןם iזכעם1ןבע .p ,r;P: ?\.עייהדא
ע~מר ת~;;טו~עז ץ)~~ןתו;דךגי 'iןש~~יו 9זגrזסתי~רןףסע~ים

:כע~ים~יןןםזעת ת.?ו~~כת fu~בייו:נךו:זיב ; 1'1~ךוך ' i 'מר.י 'f' ו:;?
הפ:,רראאןם~יד 1ךעת 1$ן~~ייי?.דעין i! ~?י;זןtב,קךננ,; 11 ר',?ז~

א 1ה~ם~ה V/ ~ yה, 1םזקדי י~ר~~ןבוfן!א!$ךצוrךק.~י ' , .. ". '• •- T •יוש;ם J':' צ+:

י 1 ~ם:~ים. ' fץ 1ןךצן~שיק~רדףת jו~י א"" 1י~רךנס:ד,~טד;:ד
ו~ירתכק~יודת ~t "!!"ן iר q13 ~?עייו~ירת;ניוו".א ה:ו;;י;אזגעוום
 1יי 1ז 1~סיזוי 1ו~~טםו:כיות ,;י~;כנע?#י יו~~~ ז?:~rזרי~~וע

הארץ~ זדל\'!~;אבדךדtיר~י
•• T .זיי

~ים P.qב~קר,ם 9'-)1~ג ה)'~ yסריפלך~יםעושים~יןגם

:יtת ד?י~;:עזו:;)בןםך~י; ip ?גי p~יןם, f$!?7:כ~סדיםת $lגם)םזpיולת
f ' כ';ם;;וע~יםt1 י , 1נ 1י;רע;ןםךמותק;ו;ת 1!ה~. r; ן!;'.·א 

ז;נגכיךה. 9ץ iמז~סםת 1$!ה fוגסותבק ם~~~ ,,,י w ~בדם

ם i ס~; ה~'!;:'ס?ז;נהןבו'ו i:ק~'ק:;ניויםו:כי;ת ה~;ך~ע?#יהנ:יו:זייי

~רםתגז, p:~~יזיר~י f'ךגי 1~סיניבי r ;י;~ים~אלתה p~כ:ב!הי
1 ~ t ~ 7 ק~יייםם~םןד;זגיסן,:הiזבדמ~םה, 1~י;:ו~Q מיגסםע~ים~

ן;:וריפ~ך~ים ",מ!V-יך~וי~עידו;וי םיtי.?~ךזpך~י~מ•גת'י fןק
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ונז:זובו.יני "' ןד~;:~י rר~ןvוני~יתךבן Qי rיוק.ם iהירידהוכ~ם
'ןא 1~ם ?1דיf~ןץ'כי ם,?י;z!כ;: fוקר'~ק,רןם. Rזיוכיידןיקוסיני

ם~;םנודערדר r ~•י'רי?,ם~רצות ' 1 '~זור~ינום'גי "' ם,?)
 /n1oם;סי ~-rזוי 1 ~וiו?.םייםנו" vונrז~דיי 1ר ם~' 'f'ךייז;ירוןנ.:נ•יי
'~ o/ ז;ביםז;ירונות;טז):;בים~~Q וותf~1 י י~,,~םo/ ז;ום ם,?)ןא.~

 זר$!)בסץבי:;ננררי?,ם..F,ווי.סם י~·נtןרלת ,,~ק,רי 1זגווי
~גגהגםוףיvןא 1?ךם fךיי~תז;יך~ם .fד!זעלתfיזווכיי:;ג:;כי.סם

קוכאנ;והום~ינ;והוםר f ~ י~ר'~ירות QTים v1:י ;v ~ ;:i·rםזrוסורר

כח fז:יו~ם r~דיים-~,,סדן a.c "ךף: 9 ~יfב ,iJ ~ iןםג•רז:;ננרךף)קוי(
 ,,~.ז;ום ם,?)'ןא * 1ז;יר:;כי 5!•ם-י·אוו:ו:;ני)זiוגיז;ןןנגקךז,יי;•.

ו~)!;כיםיz:יו~ה~סלן ,,ןזךה.ךזה~יכ).ז;ום 9 ,,~~בוסיניי vtiק,ד

 נ:q ?,tרי~זקזה;:זיאדו'ה rםםז;ן~ןהןכקיwטופ,,ני:rורותיך;בוח

ז:שיבית iוגזנ:ייןה vם~~זהנ:יק,נת;:ויאנ~ךה.אד 9קןזו ש~ן~;

~וי.סם;tנשב~ויציתוב ת'י~;ם;:זיאנגז:~ק,ךהב~יwרודביום.;~ים

ר w ~כrוזt~:ה~ם ו.F.~גםודזיtןאיב~~ם~ ש~,י;א.ז;םסופרק.דע'

ן~י~ם"ך~אי~י"~גי : ij י~'נו'זrכ'הדונ'קךי(;:ו'ז.וענ;ו. ה)'ן'קוז
ייוני f~תיש v:ן!ךיד v:!ךנוגגהגםע;די w ~רי rם · Lכ'י:~הי 9נ~ך

a.c י:;גוג~ים. ת~~~~ןיך~ויישf גגה)ףןא~n ו!הi קוגןוילןtםז

י r: ז~~ו.בפר~צות 9ם~~זפות. v'~ינו.זניף אי~;:~ם~ןוק~הים~ןי~ב

ו:;~בותי .P~וי f~.ז;ום ם,?)יfןא 1ם 1ן~י~יי 1:;ניית-~י; iדנויד'עם

 (" 31 ה:כ;:~;:~יוסנ;ת .ץר$! vנויי v:נ;ו~י uצום,יום;ת wו ,,,, 7

~י)כן;:;גגיךtיםויז.ירנ~תנו~וtים~ך~ם~.ז;וםניי Wז;~ק,ןוכזrיאות

דגזת ם,?י;'יכ;:~!ה. 1:;וייייי?,םם [iג:ים. iי Qןןאוינ•~יוי,סוןגי~ר.

עת 1םוםרו:וינרקהיא 1ה 1רו qט~ןםז:רק.ךהם!~ך~ויד 1ם!עזהוכה

:o 1ד~ויי:כז7ייםיזf זגי::v רו•יניv .הגגםpם~·ו~נ:ר~:פיז "!רוז 
ית iזטכנת i:p~למות. !t:;וי~יקים <Qi ?'ו,לת n9זוי nוווזזמונ

!עידניהי•והויtי~ןץ.ור;ת 12ךנגע Mי 1ו:כנוז;בים;ידן;וינזני wק,ן

iJ ~ 1:1 כק,זטים~.ז;וםיוזה:;:ו~ז.יז:רית.ם~~וה;:זיאוזאתרוןtש~ 1יוסרז• 
ס~ים !t י~~זדו'ם•לסרך.!קז,יטהז.יזJ.ז;והויום ב~~;:י v:םנ;ו~יילם
רם~~ךה~ז.י~ית {i!ז'ר~י ת~~ 1;:וz;יו:זי)הםהיאם•ום~ם iil:;ני~זן

 ."ה i ~~ווכ~)ה~יו ,,~ם~דרוה

~ Q כיff םן;ויםז:רי 1~ס'~ t ג~ו.י י'~ם~ז;ר.~ז~ Q ם~ינוןהפת
:p וא:;נגגם.'תוי~~יגtםן;ויםיז 1ז~ w וסרכתז:רק,נייv זוה~
יר {Qi ):זעלתרביינוייי 9ן;ני 9 ~-דז~,םו~י-~מי~ה {iן

בק.ןיהי 1ורון fז ''~זור~';ת P'נ;ר~ר r 1:י~;וז,וז-ולןים a.cם;':ז.יים
ווגם oגת 1Q ~'יזזר~יזקביתבת ~rtי~ו:וידה p:םיבית ם~'''יי~

"תו Jf!-גי~י~:;גך:כם:כ~הד Qtc ,,~~סתן;:ז~הםץ.דו,ה.רז $7!
נ;ו1;כ,רסיסםז.ינףלן ה~~ י~ר'-ז!י wק,ןז:;נרוןיר Qvווכד~דתו 'ג'ו'גי

-ינלןה !i!ם '-'~·רבגם~יייסני· 7בו $t)ןעגגה~נו;וניים a.cרל
-ך~ר~יק,;:ז,רתזקמוכיםיימי rזה iiכי rוראז.יים 1nנ~ים tכ
וםוןיקניכייכ~ה~י~י•~כהנא~ר;בהס::זיא,ורזניוו~יז,יים 9 ;

ב~מי~סני י~ד~!זם ה~י,ז~~ייטם~י:;:~אוזtוים .םס~:;זטים v ~ 1'ת
םו 'fג~י 11 •ו;;םי 1fי:rרךזטיםסםן:;:ו~מי•ה~זpה ijטובת pןכה tfז;.דו

ודיזך'ןהךרדןווזtצאןוןרשב iiVQ'2ו~ר~יי tםךצנ:ם•
~ה iזק~אנ:יי א.",ז:רי v:ג:~ניד:וסיזכית.וכףtיסםםז:ז:;נוtים'ח

יזה Pנ;ו iJךם~זtר~ה.םץ.דוזיהiיםז:רק,וה:כסם םי'.ן~~ v יא~)'זבי
-ה 1ןי .t ~~)~~זtזט!ה '~רי-ז~ו:;~בותי .P )~ו:פות p:ת iJ ~ fjfן

 • 7םןז,י:ברא:~ני-:;:ונוז;ביםיז iיזיינינייזסזני w~ן~יתך~ז Q~·רם

וירזו w;ןי n תמ~~;:םי; .ץן$! fד Q ~יi'וגויו;;ויות~ב;ג:ים.ו~רזזv~שיבי
;, f ' טןוסן;ר:JP.!:jf ונביםr. וiסןז(•:v:p ד'כ~בוןתםןתד~גי

 1796- (אוי:בחירש , C1sso-1s11פיליפםוןכ'ייייג ,) 1sד q-1s10 (ביגראברהם •
כגרמניה.חריפורמהמראשי ,> 1876
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ט;ניום~מת, n1יirי~זדםתוןהוי~ת ir ."א;ון~"םדוtדא;זtוים:

w י~t ''ll (';וה~·יז;וים,~ים, 4בכ~רכת ,ת);!א.ויכתםקןש.:;~ושודםז;ר

~ים-Wז,בר~י 'ftך tם~הי~יםא.סויםכ:;ויםןדי~ים םי~ז.;; 1ז,בןע;דםז;ו1;נז;ת

j2 ויםןמ;~•רתtיא;זttםזi? דוויםע;ד?נכ~ני א.":;כי~יםtםםדוe ;~ה 

וביז ה~ד;;~ן;;.זו;זpיםת fti1טו.יני v.ע;ךו tסם, iנtזזיקן~ם~די~ה,

וח~;ובג<מניכיו~וה~ן;רים .ת;·~ךם '"~מזזנכניעי tן?ז?יגי;:ום iiי

זבת 4ב תר·)~ !tק.:פיץז;יו;ן~י:;כיונ /oום~זtרי~םה ,rזכהא,;יו ,םז;;~~

o/ וביסני!J ןוץ~vt ו'א "!גםם~ם 1 ם~ז.;;ז,ב')בנני'?Jמוייע;ד ד~כ

ג~ד ות;יד;;.ו;:~ןוקא,םןו;ן~ינ /l'מםן;ויםהיא "!גם 4זם i:כ

זםזי:;וויז~:ה

ר~י· /o :~מינתז,בצד א"'ום~זיק~י;דנכם~ידזוד~נכם~ת

)~זpית iJ;ה 4 ~ז.;;ז,בצד א'"ןםןוקןיימז,בצדדאםr;רני~ה,ז,בצדייא

~מי~סני·רי wזג~ י~~היאם~~ימ ת$!י~ .תיי:t~;ז.אכ:(!!\'רירז;ויזם>

iים:;גו.יסם,-וים j2;;.זרדי-ה ,r ~ז.;;ים iWםזttי~ג;ו~ם~זקיאין~י;

ךםשווהי;;ם /oםזמןרק::ויאר~י /o ?)ם~,יםת i;;כ'נת:;כי :ו.אמר

i ,יע;ךםi'l/ ;}ת f ' ו;::כ~ןם•גי 'l/ ;}זא,ז,בז;ויתםכ'~ה~מד.גם~ו:זים ת.;;

רים 1 ן~;:םקןש:;כג;וביי i1יד;~ים wם:;וי~יני tונייכזיכ~יwי::ויא,

ר~י /i: oיגי:שיני ו~;י~םדוקן:נ;א:~יי ,ם?רח~ן;:כ~~ש•ייוים

:;ו:;וימייונ:י~~ךתו;ב;ד~רז iזק~יכדוגריו;;די;ת~ןזם,ו~ן~ת

~rזמיד~די;'ה wםתוןסני tד'::ו:;~ז;וייכניגידקןמ;~·ות. םי~,,ע;ום

::ויאםז;רםt:יק,ךהיז;ר,ז,ביזורק,ני q;~ד;ו.ין;יו:;וי~ים tם ' fא;נ;וני

( u יז,בםדוקןיכךבותז,במזעיארת~יו.ניW ז.;;ן i זז'יתtךזז:~~ד:ויזה!J תf " 
א.ו1;ניםגי /o!ה~ם i2ומי~י /o ~ר~י /o ?ם q;כק~ים, iט~ןמזpים ii ז.;;

r ~ריחותי 1ר .ה~i'l/ וגסנ~חיוקק;מו, 9זיז; 4ו:דייי א."ע;ום

ם~תי~הםו:זיןהו~tור~סרא~ןן~יזסבי·גי 111י;י 1ויו~~א

ה. fד; wםז:וק,ך.סניאית rך::וו;וזi ן;ו,ס~ז.;;ם!עיד'ו-ךרי iiרקםזורם~~ו~ה

עודו.~iסוסניתו: Q::ו:;גזקו~זאות~ר·ן iא;נכניד'ה;נ:ןיו~י

וג;ו;:ז?הtזני.סינ•נו:ןות~ןמת "'ע~מני~ר•ית'~מד~סי·וג;י
ותפארת!

••• y y ת'•שית:כ~ז,הם~.םק,;ים יצ·~~יכפ;ץוכיזיגי~iJ כiהי"י
ןת;.זייהו.זי}הםג;tם?~ן~יוז~מיגתו jl! vום!ה ";ד~ J! ו,ק~~

~~ויט,~נ:ייז,ביזםז~·ות>גvוייי ה;~!!י~ 1~ז.ו oומ~גתםז;~יןה p:ם
םמריתiי:;נרכתע~ניגי pזיםןי~ג;ו#רכי~וו•הת i~ךצ ;י;~;::;בי

ו~~יי~ו:זןשיםrוןvויםtזt:יקי~ים:דנ~בייכק:כ:הםז~~ות,ךזקייי
זקנז /i~ 'oי~רצ;ת י~ר~?iיגי~סיני::ושיגי trזסי•ת;יםז wםזק.םגי iכ
:;~ r םזום~~הנ;תw ס'ו;~:כךמה .ד:~ס!ים~ני ::r םזק.םמיכיr, ידיוי;ים

יz.יחיז;וין ת;ו~ו:~ןגיויבי•·י~ים "!'~ ~;י;ט~אוי~רויזםזזבגיךג !iס!~י
 תr:י~הו.זיוה~הןד;וגיסזזםק~ר;ת תו'!'~ר;rםךנ:יקיזוכןויק.יןיב~ה
 א."ז ה:ו;~יי•~ם~מיןהםז~·ותvויייוםןיגתiי~רויז~ים wםז,י.ם

1:1 /@~ r מי:כ~וזי;זובייי·אוה~i ז ,,יגיסםr1 ק,םגיד~והוים~
o/ 1866 ת~(!)נ,זאון iי~יr :p ימירותןנ~שינז.z~ך;;ו,דות ת;,;דiגי 1 ~י~

-זסה::ו~יעי:כסוtז:פ;ן,ותםr;רמיו;תב j('i 'ד 1ן ,זגו;:"~'ת jםזקדינ
נז p'f: ~יiם~פ;ןךצ;ת 4iי i1יר~י /i? oיגי~סיני-~יכדים:ז,ניםו1;נגי

וםr:זיי~ה!ם~מיןהםז~·ותז.ייייכת rpמ ",:ה Q:;ו~ויגםן~~סז
יד~יזסם;ים wםזז.םי i.םזתי י~~;:םןדאק,;ידוז· ד~-''ם~~חון

::ו~ו;גיק 'r~i:זייז oסקיו~ת:כרסר~י /o ~עם ''א.ז,בt:יי o:דנ!עיד
ייי V1:;וןבו:כ~רזvובי iיו~tיי י~ר~?וין זנו;:י;y~'~פ;ן i!Jי~רצרת
ר~י' /o ?)םוקןי;יתםסריתא;ר'זרח~ק;ם י;~היא~ז 1םז~·;ת

~ים wם~נב ",ןה v. ~;:~ 1:1.זפד'י'ית r ~:; 1:1ןם~גזvויםםז:וקי;ים ייב~~;::כ:ה א.,
גת Qז,בכק , r::נוס 1וןדאי;ה iח J!~תרס qוזr.1jפןוים !:1P1וים, j2:ככדי

t:יים v:כ.זפ;ים rז,בז~יםוג'"ז;וקיפת,;יו י~~ ,,וד~םז~זזוני~י

 ·~י. י11~ום. 1 אן~;:;םיו•י:כע~ים)טובת םי(;!?םו,zב,זדםזוכ~ים

• p רבp זכויותולשדד•הצפוניתגרמניהלבריתהביא ) 3 , 7 . 1866 (ניגרץ

 ·?!'!-ככ~ .!l י:!'
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~~זוים vיגי i?נק.רעז:;~ג~ןיםם crvים v ~~ 111?ךtזביה 1 ;י~

~רזגתעיוסי t:!)ג;י ינר:~;י~;;ןךיני 1~ז~קב~ץםז;וקןה::ויואמו:

·מ~המן~דע?נ;רננ.;גן J~םגםסדזtזי'?ייםע;ןג:רz;ו;וןי·א~נ;גכיני
~זגםמי~ה, j!ז;.ז י~~ א'"!.'ך-ד:;~ויסם~י p:-סןוקן ljד\ י~~נק

מיחדועםו~:וי;ת 1זt~גכני wסז:רקךהי P:וה;דות,ז$גי:יני~;כרו:דים

 "' . .~יו~ןה 9 ;;כקםן~ן.וים י~~ ה~~י~גז~מרת 1:;נךש
םןזקןויםה;ו•דר rז$דם~;כ'דיםם~ד;וים:~ים 1ז;.זע~י:~גיד

~די~!ים,רים 1:;נן;;ועזpיםז$'ו;ת /oי~יו;ובי~הוסד!זהנ;גע tfיסןש

 ת;נJ}זג;:ע;ךם ",רימר fןע\~ןת;:ויא~;כ~ןהrז:;כיים p~םיץ~ת p~ 2ז

!J ??.~זזיק ץ.??~ו;נ~ן~םעם \;'ו;םזר. הrוםf /?~ם~ר~יתת; 1ן~ו;זד יי

ר, 1וג ,"~סדים lf!Jיי reד~ךש;נו 1י~~ס~יר~?;.זכיר 9~ים vמ; 1דק•

•תtי~~ידי 111ם'ויוךיון eננז'מו.ת 1:;נךש~סדוגויו;;זיות

ה. 1iז;.ז~זיי-~גיז;.זגזזpים'מ!י~ד;יו 11ר re:vו;:ו ; 111ד;ךה tםם~:ודvמד'ית

יר Qוז;.ז ה:~;:ך 9ן:ה 4יי~:וו, ' .?7עוי~ידה Qרר S\ י.??ע~יוrי• vבג..:בירrז

י 1'וrחין;יו 1גן~בוזי~סדים.)עזpים nו;;זיו םיtי-'~~וגך!זה l'Iעי

i) ~~ V! גם~זיה 9ק.ןיםה;):;כיםיםl?tl יtJ? ןז?ני~יםjו:ij נ;וםךם?'f נl . 

:זז~ה;:ו!קיגי~י:זי~~ופרתיג:יוארת;דרת;ו:ה tהיגי p יי~;: 9ב~ניןrו

!.וןובתעיז;.זעי~יזם,~ית ttע~,הם iפ l?iJם 1ז;.זוןןה .ם~~ס

iJ .ז.;ז)!ן:י:;יויז~:ה V! ייב;; tt ת:p ;ב;ן:P הי~ייע ·ינ~~~והי!~ t נע

עז 9fש 1;1ך~ובי i1יrןזיק iJ ) .?~ן /o ?עםגי t~כו;זנייכוק.ניגם

ברןנז p:וב•:שיב 'f?ני·גםזברק,ד n:בא;ן y:קין~עיןנ\,ז:ו~ןגכני

:P ניז;והי~~

~יבום;כויתנכ::ויני ז1:\ 1ןגוב, ירי~;:~~;כןוים~.ז;ןםה;י

? o/ גםר~יtt ם~ז:וקןת;תv דםיוקהw דוr ז$ ;; 11הW חו'f ום!ייn1 וז

 ·"~' םי~?~דוגיןהןנ;ןאות!$~ז.בזת~ד;ת~~סביה 7 ג;: 9!הtזכ~ניי
 י;~;:יגר;ים 11י 1tעי /o?7 ~ א'"'ר~ראייו·או w ~ .תר;יי~:;~;:גזד;ת r: .~:י;ר;ת

~~גני i2 ?'יומ•וגכני-~~גכני~םו 19ם ,,ויא 9ry!הב~בייtךכקוז;.ז~ןץ

s' 
ם'•י~ים ' Wב t?מזןכק-עזpים {i "';??מית p l'lזז:;?י?גסס!הכ•;ם

ר;ן y ~ q!עיי iJ ה~ז;;:ןהזועי;בים 4~יגז"ת Pu ~ 9:'גיתיוזזeר

:;זין ij )איני א."נ~זקי,מיזד:;גרי~ם י~)-:ז-יר~ינזםי 'i~וט p~ךם

ם~~)ארתעוגורגי f;)דות- \'l•;ןע J! ·י~ר~! Q~יש?ךםבה 11~י

זאתי 1 ~;:יק,ןם,:ס.יסיי;נבוןם~ן?ג;וםם, 7עוךמותקווות pןם~ן~,דות

ז;.זואשרן.ו;כבוןניושיבג:ר~ןגכני הן~;:~ןאוןגרים, l!t י;:~םןי 1:ע p:ר f1בגו

וכנרתייכ' ה!~יש 11t~ה 1~יערד~ה 1~י 9 ו:zדא ת;ש~;; n~~מרת vד

 !ר~י /o ?ם ;v ,ע;ם;

ערדו;;זי'תז:ו~ן.סניז;ומייסם vזטים sv~1וני:;י~ים ?I!היטה

~גכוק.םיו 1\:ב w?;:זנ;וםזי· vרנוד 1i1ני vt~ן~ן:יכתע'וr~סיוגוי

!הזבהרת. tt9 ו:i' zיו;ארןם 1;1ע~ת 1~ךשע;ז?דים vם~;כ'דיםז;.זע~ים

 ת;ש.~;ו pדת wם~וiנייךם~וrר;הדר~ה wםםז:ו~ךהז;ומייוניים l!tי ?1+:

ה fק,ד; ה~זil !!tעונרז;.זא;סב י~ן~!יi'~יש~יוכ.רת~תקןש

עןpים ij "fם J i:י ?q •ש)ךהת i )ז;ו~ך.זכם~ת)ני םי~י~;: 9סםז~ה;י j!ן~

ם~הידים?~אי~םיי~י·ךצ;~םו:;וטח. ן;נ':ר~י /o ?גםם 1 ;ת, ,,~

t יכlf יא~iy ,ב~גדוסרג ,חג?)~תי~ים:;;זיי א."~זםi .נקן

ך;~דו~העי~בוו~ת tויי i1?נ;ו 1,·י~ים 11;א??יי א."~םם~יייבנ;ונאי

 ת;"~~וייי w ~ף qוrזקיד!ה:tזזר~י·ז:רק.ךנ;וףזאת 1 ה~~~יגים rז:ו

i הי~ין!q? 1ה 1 ~ םי~)!'!גי 

 ה~~~:ווt~יאי fז:זן~ה nםםז?~~ה:;כי~יכן~י. ן~;;-יע~מת

~ו:דיןתנק::ויאך~וי o/!iJז.iם!עיי ינ~;ו-r~ןז;.ז~זpהה 1ז;.זי.מ•וrנכק,גי

גר:ים 11:~גין'ייריניוית i י:t.י P:ז$~ין. v )~~זקים vעיגיונןr.רעינ;ם.

;;:ז~ו;זדיתגת 1מ i,!ת 1ט /o ו;ר;~ iJ ) 1~ןץ !i ה~:ן! I!ן:י:;זי?י 11בת Qך 11 )קכ;:זיא

i י;ר 1~ב;:וךו:דיב~יגכבי~עז.;בייןn ן 11ךםזכ;כמ;ת~.v ,י~יים:\tlfiJ יא

7?1J11 "f ארת;t! ~~(1 ת;אil ' ס;כ?f בהq ד;יתiJ נזד~~קהiJ ם';םזl!t ם

f סi1 t קיםס~הוגןםזם~הידיםכקאתtערtt תl?iJ ~'ב ( Q ,ה, 

i' ןז:וירrנזפ•.זכם 1כב~תסi1 הt ס~הידיםזכ;י:יכת א."ו,ם.םדכי:p ~ w ג

~ ""-~""111'""~---
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~וה.•:~ינירסי'סביתדי~ית p~:נrנסיית'תוב' n~נס; ם·ב~ם'"
 ' IP.31~ידוי i ~ךסוכןעםס;יזקהןםךסנת nוpדיב•; iJמז;ומיוות .כק

ס'הידיםהייזגזיעוסיינבני.!~''נביני'תוני:;יאי o-~יי•ה

9w:p ;זםוכןינ;הי~i1 1מi םv ·~ס??דיביך;~ןייס~:::p הר~'~ ה~·~ססוף 
 הכ!י$!·ה~$!ז 1848גת f'עדנז ii'f ~יi;בנ;;יr:וית ה$! !7P.tסנ;רrכ'ת 1י

ןדא-בים 'iiסזrננרעתו~י-ס!ץן~ויתםז;ועיןה '$! ה$! ii::ונ;רם

נזז ii'f ~יiםהיא!$רן Qםז~בז•י•ויה;זיזזה

 "'ר '1f ?)גםוןרםסמיםסרית ,;א:;ויםז•י·~ת ti;_ךן
iי~ :pf 1ז;ן'נתגםגזti ,ts48 םז;ועיןהם~םיo/?u ס~ןהם::ויאך!$וית

:י:זי ",כק-iנ::ויאז~ה fבןם~;י'דיםם;דוויםוים 'iJ ~ ii ת$!

יום~יגוןרשןמסי'יא;רוךאותרון Q ~ qבזזrזעוpים ijיגי i יח,ק~~'

ית ?Q ~ -qםקיןה qןס~~ןץני iםןנןתדיים~זrיrיוסיסם ת~;ז~·יסיסם

iifi! י~~ןצותםי'יגיה' o ם;י"י~~ק,ריעי:~-:י:זיהf יr וםv ,ם,,, 
:p תi וית)ןה:rק,ךיםז;יןס;יןpזבויתגם:~זזהם:פוווים,:נוii 'ג? o/ ~ךJ • 

סםגםים 4 ~~~;ביםו;;זיוtיםם??די~ה,iיור~יסםגםים t:1 'יi !fםנ

? H ימו~ןג;ןםךצותi'.11 9 מוזובוסיסם.קומות

ר~י /o ?'גיזtומ'יiיזתכק:;ויייייני·ערוםךמותקורות

מוקסת iZוtזס'יזזזכקונית. 1י-ס t:1ורדיפות vגו 9~וכוצאת

) f?:P כ;םעםנעrןt ז;ןבון:t:p ;y1rp ם? !f' הןנר ' 1 ' )!:'$!ןrכ;וזrח, 1י:;י

::ונ;ר~ז;וחיתיוג:ו~~ןת.בוד 1ו ה~~ «1םוזת 11ב~ת r11בא?,ת 1וז "•'
iיק.ר~םי w ~סע11ייםזגסרית ת~~~rזכק::ויאים t:1ם~~ורונוסיסם r י::

 1קוניוים iZסכזי~ים 'iiםזrננוני:~זביר fכ~וtו~ד· א.", ,םי;: rיו

גםאד 9םזגןו;ה'ו 9Wiiר~י /i~ oיגי~סיניןים 9ע;עוד rמזי:;וי

iי•רצותיz:יבי~הזוהiי~יןת, v;ךךזrה riכiי~יןסייrכבי,;ם iiימ

~יםז w:נזrננ "' ה~?~~םםז;ועיןה ה~~זם~ה ם;•פ:~ןצ;ת י$! f' ;:י:נק,ךם
עו??דים:;יםיוזקtוםר~ם ?iiיי w ~ס:זווpים~סיגם:;וין v: ~וזrה~צו

;ם iמ l9W.'ז;יזןמי i?נ;רר"א 1.'?ים iםג Wזמןר;י 1ןך~ה g '.lpW ~ן I?גם

~ם~ףן. wנחם vר~י /o ?'גי~סיניגםיי 1$ ~?אור,וךאותןים
!~ W זןt1 םי~)!'!םךכה:נזזr 1גה:t ס:הםiי'~~י ~ w יo יםpעודנוו

? :pf ו 5 ~ן~; 1נrבכזזf !ה(. 

 ה??~ס l;'וד)זו 1ה f/ ~$/ברו)ה tך~הגגועי "~~סי,א, 1 1;' ~
י r ~םזו,רם~זrרוהה wר; ,rםז:וק,ונבכי~ת~~גגנייי rור~וית /o !נ:

ם!ה,י~~סניסני 1מי tiי i211f 1נ.כ~ז,רינ"או:cם :ייr.זנימ~י lf;';ז-ז
ז;ןז;ו~יסוסיניו:<יר 'oiם~עיוים,iנגיז;ב'-בגםיr.זהי /Po:וםזכדיי f"ז:ומזיע

אוtיםערתiכנ;ר 'tiו~~צימזי~ ?ה iםןם~דרש 1;י;ד~ם'ן;ו ר,?.ז;י
!$יוי W1$יrו~ם.םד~11יי~ס!עידשמרוסם~יז rוים 1::נדב~ןא.

יים 1 א.,, '.?שו; א.",ה wיי 'iiםתוךנבני 1 א.,~סוד ,"ו~יזשסריי
ידע !םונב;וויתר~י tp ?ו~זית tt!קים iע~tום v1;מזםזflיזי

i] ~ q , זז;;v "f םשו;~מםtt י~עןכו1;כום~ד~דותק\רוסייתi1 דו
נוומוד i ~?'~ןהעם ,,נ~ב;ז ה)~י f1$'סואש;ןבוד; 1וושיגןג:וק,ות;
ע11יים, oסי irז;ברת i ~ו;;זיות ת~~~~וייי 11גי w ~:זום " fודעתי

1:P וזזנד~~נדיf ייז.~יי:p י;i] ם'~רצותדמו~ים 1ם~:זוו;פיםre ךם
יrגיןה;ע11יים::ונ;רנו;ו.יר w1$ י~ר~?:זום ' 11$ןדומיסם.~ים 9וסיי

עודניםנוךא;תוסרדיפותtז~זפות vוות iםי fו'ןקרות .ה~ w~ו~ים
;ייני iiימ~ויאו;זזון 'iיוגסן;:ז~הי~ייז;בים,בכםו.א 9 ,ם~ 12ןמי
וזמןיומ:פ;תות 112וה ?jן 1Fם !,';ן?,ש;אכד"א 1.'ןה fנום , l.'סבבי ;vיו

יוו;כיפי~זקר ' i1ית i';lfןiנ~ןקסנו11ייםגם 1'~~זתובו 1ןש ;ת;ן~
"א l;'ןו::ונ;רגגדיי iיי"א I;'ם;:זיאב11יןהםזזקן.וריסוסיr,ויבוםזp::~יי
iי~דז דז;r~י iג 'iת iו;;זיו~דflיסניב 1וש- ; r)ג:וק,וסני ן~~ 'i!נ;ר~~בי

סד~11י·ותב~~~יות~ים 12 ~~ם~יוז.יישורייזקמיי rכ~~בו.סיני·
i] ,בוא~ז~סר;ת~iQ ,רתyיימי~ז?f:סב'ונ.י~יi יגיסםA גןי;ם
ם!ה,זflיז u?נ;רמ;;ז~טן~ם .ר~י /o ?ם v;י rס~ו:וי;•הסיץ~וpית~וה rם
זוiיג:ו~וז.וני:בא.בא ,~ז;וס~ני·שגי~ת rבע;ד "~יייה .f~םן 4$

 .ת•מ~י;ז-זה zQ ~ז-ז 1 , 1נ;,ןנ

 •.-r _:ךr.,.., ',-1'"ד ~-~··· י~.,.... •"""
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ז~ןקווים l!'~ו-!נ'?םiז;ים nז is~נ,סווזום~רווי!ההמ

iJ ~ iJ ,;, ה!-i\ ,ו:;?עיי~יד;ויסם~ q יזם ",ר;ןtiJ קר~ויi!ה;א
 ,,~ים v: °'יי~ vם vיוקהו;זדיתו t!'Jי?"מ'גתגו7יים v ''וננ.וחוסטרת

ה 1ךךי ",זוזו~זקןנכםוiוג;ו~ןב?'קן~י•תי.ז:רים Q9~ןם ",
~ f י•יי.מי~נכם~ד~י•יךם?יי!'קן~יגיiJ 7ז;יכינרת?iJ וסם~יכדות

' 1;יינכם i1אוננם~~ים i2דסזז ע~ים vי asי 1די 1i1ופית 1סiוג;ו~רי '
וךא;ת:~זים P.q·י~םא;רו~ים~י~ם iJ tי;~:גים~גr;וניק.ך;ם j1:~יקו

:P ויון ,,ם;ףסוףמו:גיי!הדדןי~y הpג?עית~זiן;:וג;וf 1ת;יןtt 1ויסם 

 ·~ :ןf v i! ?סן;ויכויוה 'וi~ >םד~' "''ו:זיכויוהם a.t (ה 1רדיוגזי
מדויתהיאה 1א•וירב. o~מיגתותט~עיסtזמינתג~ו.ייי i1i2ך

ז?ני fוtסז,~ים iJ nמדיי f' ו::

רבעוד.ז;רם. t.e ,,~גו.ז;רנ• t~,, t.eיםר~יםו~יז;יiו?ה•יו

 ,,~~י~ים Iבו.סיסם f'מ; nק;מ; 9י 1i1~~קר~ים 1 "'~דוי;ו o ;•ם
אונכנ•;:ודוהןכ•'ס~·י~יםיונ~יעי~בון~ת ilוiוו;ו~'-י?1יועןכק א''
רק א,..גםינז~?ם,ר•חותו•רצעאונכני~יז vו•דזtסני'גז' ,,

~ןיני· qזב ",ן~סךם•~ןvןנ•ית J;~חרביד M!iJ~מינתע~ים y)ו~ד
יי wvי ם~ז:r ת-~~י~ו;זד•ת Qוון 9סנ~ביי~בוסיני· n~רונ;~ביי !iרק

!עידים iJ •א) 9 ~זtו $tןכם. 1ןסזצנ;ךא !:i)ט•ל TPIJזו.ינ•ר 11ג;תו;ם
v .ז;נ א.,,~זרזיםP. ןיסזפו:גים.ם!עידיםנם?ג;ומ?א•ק:P ג~זי~;;ויי· 

ידדזנכם.tום 9ויכדם fך ti-וםגוי-~ך·:נטו;הות fi21וים f'~ד ,,,,?
 .םכ;;ב~ו'רז •ב•ש~~ז

ו;י•וכו, א.",ה•א "!ן~י· lp ?גום ", ייi:! ?~7?עייה•א!ה
ר~י· /o ?ם w ,ע;דרא reוiוראיי ינ~·~נומכוסו

 •ביס;·~~וק.ננ.יזז:וק.ן.ז:ריז:וג;ונגד ,,,:גיז o ?איכי א,.. ·י•~גסי

ו'רז ן~;י:!~;ןןו;;ויו.ז:ריןט~ןעטיכדוtהת tj 'ךl 1ו~iגניב;סי $tו'רז
אזtז ה!'~'ןוו~ן?סrוסrו 1וסו •ז:rכ p: ,,~ ",ןו~שותמ;וןג:יי

 ה;זv '1t •tון 9םןךו•םםוי:גיויז:~::הי asך;:וג;ונגדזליוr.י Rי.וכ'ניוי

~יי~יי rושאתגםtיז~וי ,כ,,דא qמווןת.יו•רזיסןעוrכדוtה

ןם z; ·~י 1\:גוזנלד'ת t '"זדוונו ",י?iב~י;ות זי·:~:ה jטקןשמר
~דרי;וגויעוד nו~יו .תו•)~ !tו,וקננ.יץה 9 י~~בiבז:וק,והוגו~ץ 5 ?'י

i41 טוגוזד,כא י~;ס.«י~י~ין~דt! $1כון 

t.e ןסת ",'טיובריעודן;;ויר.סנ••זיינינ•ק:פ.;ץך~!ר"אם~

ר:\!ים ב1י~י~$!סו f!$i1םזrנע.)~ךרחיץם';צאדוו tכק!$בוtייני

קום 9 '•'יוtייזם~ם 1v ·~י 1\::נ•וםגם י~ר~?גי i1~~מיני'ייאד
!$ f סם,צוו?fl$ :;}!:ת~;י Q והtכ,אדךחו~ה~שיז.םניך(K . נו;זני~

~?.סני t?' 1קר~יךשינזתן 1;1אוניוצ~רי i?Tfנ~ישנ• f nו~ש;ניכ'דא

v א;,ישךדי ''~.ז:ריןה~~ ~v ,ז:רים 9מו '"~~ד,ג;ואם'~קימיים.
 םי~~-עי?ז'ד~י~ןtזי~יב• t?ר ,;ד~ש;~ריךק;' · fד 1$1יס?ם f:פ
ה rדר ,rטו~רז:שיניזרה 9יי;~םי~ה~יסם. 1~שיםךבי zךייםי P.1וכ

ר~י /o ~םד;י יו;,~ ''םר. rוסםיז 1י r $! ה~~ fוים 1t1וכי:
 1 ו;K1 fךה fךןךדן \iרק:;ניtזr;ז?יסי· יכt !$r ם?~~מ,~.סנייqויו~י
~יבתד' בי!'!;ןךהיןא.?לשעעווםךמותקוררתtוtו'ו,כ;ת f ·~ן;pזנ:

ל' 9Q~י ·~~יסר~ןיםו;ינ~·ובעתה 1$סר!ה ;נ,?ס J:\1י;?חייז•ון.

"ןןישת י~~בiר; 9ו;כ ,,, ij2 ~ fויךשז:גי;:ובבדוvןים 1rמ י~ר~?

ד 9טס יו;?~;:גךסויתצ~ני~דוו.יזרת ifי V;ג !Pt!:פןןןרק~יז•ון"

f ~~ינ)~זקן.סנ•וט~יגוניכי •ניr, ;דi' ןהt! ~~~ 1 .ןה:v יי;:ו~וךהובנוif ת 1מדי

זpסם vךס~~רים.;ז,?~וקךירr:זנ.יךיר fווי ,ק) 1םיךהיןאבב vי;וזה

~ים p:ס~נ;ום ת\•~מז;ימי 9 ?!ה 1יד\רנ•.וצדיק.י ,,,,~~דוויעוד:;נימ• 9 ו:;

~י~םו;כים p:דל i;;וא;ךניוט~הידים~י;:~אוזקןים ,,נ~עגי i1 ~גים ?Jןםז;כtו

יו~·םזr:גע.ביי t ~מ•;צאiגרדדרק ה?~ tםדד'יית 9 ~ם vוזtצ~ריס
 1ית vןזק;ג;'ךהזדד 1Vf ~ i! "! 1מדי•ת /o ו:;י 1וזןה iד z •ב~?דא!ה

~;~ץריםו;ינןעתר f $!ז~ניגי i1 ~ר:\!ים~ז;כואים )_t~ףהיא, ן~:;lק~ם 1$

י 1 ~ן~ר, iכזיאf;ון fןזקיו~םצ'ו;;וע\וה 'י' fינ~זVיםוסםיזנצ~וים
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ו~יותד~י f' ?ייכיןה f' ;'זרד'נק:;ניי;ןנןים,ר~י '-!fךגי t:פי;י;
ע;ין~ים.נ;וש,עתנ;דfע

ה iiJ ;י;ד~ iJי re ~כ:יt~םתה v1: 'סםדזJי 1F ?~י:;נוtעםוכ~יrי
~iקןה iJ~יו::וג;י~ךביתס;וןז:וי iJן::יואזטוןעד iiJ:;נימ~:;גי~ים,~ךם~ן

 י~ריf?'fיגי)~סיני::יא.ן~הןת iו~ב(מרז1fב;ת)י;ת 1 ;;י;קד 1'\ !)היא:
ר~י /r~ o:י~גתיrז;וה בי~;: 9א,~ו~ך~ז iJדת R1;:ויאיrה. iז iriJ ץן$!~

fן,ע?י; (iJ ~ r.i י. 

:;נין l ! :·;גף i tו 1"יfין'ם!ה~א.וtוי~תןאנ:וי ?jן::וגה
::וגהיע-סהויי i'?דfיוים~'ניה iiJ~ב /iJ ~ o:ז 1!1 י:: ת??~~דiיז:~יו!,ני
קון~ים. iJןז,כ~ים iJי f1י:כ~הזג~ז;ירנכר iיiי!וגף;""ן;ו!הני a~זמע-סה
~וו~ה.~רצותtירב?~סיניה 1ן 1רו;ה i)סr:יים v י::ג~גבפיע-סה

:;נוtעםא.יrוומוכית. םי~;:;ר~דווים tב;ז!קיןיםזריםtיתו~ני ש.?
~ם ,;תtון~ןגעי;ד~י P' ?וה 1:כ ם;·~ ה]~~זטים t ~;ת;~ני::יייי;יא

iJ ;ופ~p ייםוים.rדיריםן::יע~~::fו ה~;ר~יt ןי;יא י~ןק\?)ס;ב~ןם
 7ע b ')הו~יאט~ה ?iג:ייכוה iJת i סi~'ע~נייי'-י 1?ג;יעוריי~ם?ג;יג~יי

?~סיני:כא.ן~הןת i ב~'י;ת 1ק;י;ר::וג;י!~דית~ךי ",ם'ץ~וpי?עידני~ת
ווגם. 1 ~'י 1iוסםןיי 11 !עודהיאן bןגtןה. 'f!דר jf!J!$דץ t?!קן~יiיגי
ד~ר tן'?ים 7P!J ~ JJי 1וו t ~!י o/:iJדיד QQij~;;וז:וי J!סי?טן iJ~ם
~זייניסם~רצותי f1י?\קן~יגי t~סינר•ינו-סה::יייןו$ם .ה!

 f $!ן;ר.~ימו;זסרר~יד tם~וסה iJןוןה fWiJיןי;?~טח,:;גים iי

~יד:;ני~ז:~יני~דוtסrו.ו~כדזfה iד j?iJו!$דץ?.ון~י :ה)~' iJ:כ~ז;וה
"אר 1;בןים i:;iך'ננכיני i~~ווני 1א.;נםן f'מ;~וןקוםן;רוסם~;ןע

וא,'ן!,ניםד~י if ?גי t~סינידfם ,,~כנגותא,ןצרת ש.?עודה,א. ן~;
ס~יע.ו~וג?םסם ?iןצ~כ:ם}ה i~דן~ןסםןא iנעי;ס;;וים'ך;בות

עיבבםתן~~~קים~~~ו:זיםע;ןם lק iיוקר~כס .ה:~ר~ייוt~:ה.~רץ tן~ם
Q יןם~;:reiJ ויצית~~שוא.ןיה~~t. ורים:כיי~שtוויםו?מtרק-ו$ם~וה~ו
y וו:1זכד~בוג:כיני·)~ןץ)ש'ב-~י;)סם~הrןו~דזזב:י!f יט~ 31כ;rו. 

 , 33-27גל' , 1869"המגיר•

ב

סכויםי '~ןpז~ ' tf Hז~ות

:v יגי~סיני~ו;ועיריי~ז,ה 1:~ינ 1זןהf~,,~" ~;1$ יy ךצות

~דז t~סיניי; ;v:כרע ב~~וסיז,ויבה ,f/יב~יום. ffיג~~ןצ;תזחית

'םו'ויכםרים 9iא~ז,ה .ה~ 1;ש iJורו !;'ןג!tכדנו~~ים;כ~שן.

 ' Jt!.וסםד l:\ו!אי~יןגהריק,ה ?,'i $!'ו?רים iא ה,)~ן:כ~רץ'?!,נגים
~ביןםר~ע i2~ז;ת 1$וק.נות~ר iא~טין~ידוכי':;~וקקוזrם~,רוא;ה
ד'קוותי iii.c:p'ו?ך~יו. /o ?'י זrן~;:~ודQםזיןהוזקי;ןם!$כלגבינן~~ןמת
ז?יכהז iJםארו~ך~הי;·אם /o'אי fי /V $!ה o/iי irס:כ~ןזrה i:י v:יי~~ת

n ד;r גבן"יpי;ןובק.שז;ןזpיוז::ii וןם 1בv; גים~ת~~t14 ר$!יi?i ·Y ' 

ים iםגןזג:כ~רי?ויםים 4 נ')::יךשית)נכתtייכ~;וידו Qי jr.iJת 1 ~~א
~בוז;ןם~ןזגתגו~בלןתם tכ~י~יצג~דQםוםז:ןיות '" 1 '''~ןעב.

t ד~iJ r הזrו~ףז.י;יi.c גי~סיני:~ניג~יםם'? o/ ר~" fQ וכי א."ם~
זג!$ךצותיך;ןבות םינ,!)$!וים 4כסר iןה:זי~ש א,..ןtה. fםק,ד;ו~רז

.זו.ם fדן l;'נן)~ןןהוtים ה~~~רקו$םיrם:;~~וקיכה~?כי fא,מרות.

יי?ה 1ה vשיוו~:י ה~ז;r~וי rV/tiו~רים"?זנר~' "~...זכ;כת

Q(f ז-J ,. מו~ו~רו~יות '"~,,~ 'ג')~סיניq?1 יגו~ניו;גיינוt1 י

~דויע~ניוטובת ה)~~ ת;~::כ;ר p:ר ;vנ~וסםצות iי~;ים i~ק

נו.וגה.ד~סהס;ףסוףסיאגם .טך~~ןם reiJ'~ךצ;ת~זנר~יגי 1ו 1

~, tt יזi קיגו~סןתןסו;זב~י?הזהtע~ניו:;~גיוהוt דץ~i?iJ ייo/ ה

f:\ ה 1ש~i2 ~??זן$!י::~ב;ןת~ןיעי:~כק תrה. 

ד 1'\ !)~ה t~iןר y?ת t ;פ: iJ ה~~$! i1ו~וtךהזכה t 1ו~זו)מ;ווית .
o/ ם:~J ןוקה. 1$ו~ב;ןתוזפיייתiJ שר:p ירא:כעי~י~ה 9ןfi'lf -

-ק,ןישנין~ןסת~זנד~י)נום~tן;ןה y~שוtןב;תחו,:;~ים~ן;ןרים

 םי~:~ר~י P' !~ה 9ן 1$ י::ע;;ןיןמית~ב /J i ~ o!וזחiיודש;ת י~~

זקעט J!ר i9 ~נו'(~א 1;:זג;י~ןגם!ה J!םשר . 1נכינ i ב$!~ןסתנויאז i:ב
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W ' םq כריםW ג;ובי~:r םזו,ךה ?1ןם;מ~ד'ןהוס;וךה:דםםיוםד
 pנםס;םד r: י~( "lזי~ ף,)~ו~~רים~ךם 9ו;נ r: י~!"זקג.כיעק: t:ב!
וגג~~הווrצא~וי fה w .ק~ א."ד'ז:ויו~ין;:וגה 0 ·>םן~ 9ו;נ~וr;כיםם'

 ,;ן~~ותוי r:~נון

 זr;ז' .ן~ ם~rו•ו:ןכרים". ,~,~~ ;י;"ס;וכתנזי;נ;~נוגן
נ,יוןתוכו j1:םנ;ו.י;זtאהן~דוי;י ?i : 'י~?~ח~הי:זגו'~~יבאת ,,ד~ם

םוpדי~וותז~סותייי w•דברמדיית /oםחוהיא:נגןו,ה.יו;יאד ב~~~

 ת~ןt~ם~ךןr;כים~והי 1וה 9ווג~ןו~יותז;ק;םiג~י י~י'~ו;וגי
 ·~-י 1ןם. reםiג~ךצ;ת~זנר~יiגגיו~סיני י~~~מיר P ')!1;\ '~~ם

iJ ריוג.כר~זנר~יודויןנוג:זתםנ;ו,ו,תםזו~~ךה~p.ז;יזiJ ן;גררתt

w י~ו:;;ותו;}ניזי 9נו :r םפר 9ו;נגםq רוי;יוסר ,, 9)ו;נכרים~~ W1$ ר

~זזי~ברגכר 0םנ,יון~שעודזאת " 1i ';רות; qם~סי ;ן~היא
ו~rםי w ~נ,יוןםז~ש.מסתמ!זקך~וית ה~~כ:וי P:~תוכווי

ונגות~תגםתו!;בש:ה v~זו;:ויrמדייגכם.•זזוrכםי 12וז;:וזיגיהי
~( P. זקך~י;ר;וב\תי~Qt! ם~ק.ך~יםד'וןבוןןיםWi1 וים",םt.א\ךתודרק"

וםס;וןה. ד~~~עוזם] iJ [עווקןים ",~רר iי r:ג;יה 1י WtS'מסת
iג~רצות~זור~יiגגי~סיני,תוךםםזו;וח~יז vו;:ויqומדייגכםו;נ•גי

ם;:ו~מדיית~תדא~ית v'~~וגכםםוכ;וןהרי 9 ! ?7ס~ז;ייזידייו.אןפ. reם
:;גגןבירוr~יק.יסם~tן~כתם~ךןr;כים '~י'~iגגי'סיניויו;ניןו;זמד

)r;כים 1$~ה f"וג:י~ףנרים nסר r ~ 119: י~ו:; א.,~ז~י~הידים,וזיםחי
ם!ה.כיום

םווג.כוו~~יים Q ~םזוןה ?jך !tוםוכ;וךה~ראש ה~~~םי 1 ~
;:ו~יבייי ,, f/3ו;נ)וג,)ה;~ין ב~'~iגכ,יון ה~~ Qךי; p:~תכרויו

הוrכו;וםתו~שווית reו:כ~דא~ית v•~וגכ-םו~כזקכתדים 9םוק!

יית 9 ~ו;וו::יו-ךרי r:~בר.םיניו~ן~כת•יייניני)ק.נגיז
iגגיניו~סי~ןז;ה Q'•בורתםj;כדוזה~ז!רזיות tקוי;ו

 • 1115עמ' , 186Q"המג•ך*-כרמיה.דברי •

! V' ךIS "· יזזכנוiז<;יי;ךשיתeמו'f וית, 1~~יזיו"ותvוהו:r '!זת ה
מיוםזז~יזו.י f PP9 "~~ין .ת~~~ו;r.נ;ויסנ;י~ןתה vז;ישי !:' s~ךזקך
:ךם יבו;r~.rזבוים םי~)$! ה~~~יו.םו "•$& י''זזיוים i א""

IS י(f' "111 i] 1ו~הf' הv ה;ךז;זהc ןגד,ד;תי.;ד;י;ותי;דו?ה~ת
~ב\tיינ•זן~רים"אי W1$ד;רים ,ה! ז:~~ ilונזשותךכוויםוני•
 .ם) i~כע

ם•זיי ,,$! 1ת Jי Qןגי~ים tiייכ(ו;נךנדדיי P'ז,ב! 111~י~י

," ~,,~" ;J 1$ [ד'זים י~?';:וא,ז;יז;וית;~וגכםהיאונ~ו.פותין 'f י(F;יכ 
 )ת;ס? f:זגיץ p ", י~~ר;~ו:;)וה v.וכ~ו~יו;דיףמדיףהיאגי~רדעת

י•ינ~ש;iי;יותסךוןה iJ ?'~ו;וס*י~נ:ה:כזזרז~~פות~ךiגע ' iiי
'?םס~ןה,:כ:ה;ו p:וכבוציםהון;תו; wם~י p:~גכrז R ?'נ\.םן:כ:ה'rכד
 1ק.ןשנ~ן~כתעוךודות-~·קב~וי-:דךם םיכ;F)$!ה J;ך !tיי [lיד;ר

 ד~!)ךכ;וים~כיים~חיצ\תםךד•עותוםןrככתכ:סים~ו .P~.סיוגם

םסוםזזדiי:דםו:ז'ויםי r ~~ת t~istיי ilןם reםiג~רצות
 םז;ז~~,אג;:םס;ןהןאשין;דייי~~ני 7~:י~rורו~ז~דן;:וגה

 ' 1S~ז1רiיגי'?נצ.יביןזtה (1$iונזבוךתוו.פ•ז•ת J;:גםד ~tו~:כ~rויו•ה

·א ;rוית. reivןה )iום~סוףסוףiגם~יזםזגםז,ב?בזם 1זז':פר.יר iiי
ת 'כr י:~;םרוש reם~:יכ.ץי;ןזו~גכםי r:ושאתעזם f ~נ~;;עודהרהיבי
קןשiגכ~דתי s~ו,ב!זקן~יש~יוב~תךו•ז l!נ ·.~זי~ם ז~~~

 :!ה fק.~ןן;רב f~ו;זצ~הזאתז,ב?נד ·]םי; j!p ~[~זp•בותיך;ש;ת
iגגיינ•ס 1מ~ב'tז~בת•ןוקהנזברךתוו.פיד;ית

? 'P ר~י~ t5 םרזw כ~הדוזהזw 1ה 1.שנזכוגיםt י~'אידםi'P רים
וק.נות:;וימ• 9 ו:;י;·א~כדינו .ר~ !1t;\ו,ב;ית~ן~הנזב;ךתויו;יןיא,~יqןים

ת iוי:כנ:;גנזבוןהf;כזים QiJ'תזjה 'fיוהו~יבךק.ע;ת 12גם

זנ'םו,ב•;ינז

~~עייביtיס,~ן~הבוךת c;ווזדי א,,א.•vוים •ו;:םן;ו,~וtת

אז 9ח•ז 1~ז ''יג:ו,ב•ם,'בוזם'זה ה:,,תה 1סנזזיי"א~ריסם



.... 

64 6, 
A א'דונותי:סם(t1 ~ ,;זה 1וו " tזןותוןאד 9:נך;ה~זק~ם א''ז:

ם fךם f ,"~י~כסרוקו 9:זןו&!ךצותי;ו~חייר~י i~ 'Pיגי~סיני

;ה yכק~ם .זי:;ך~ע":יז ~;zאוןיון~ים~ן~הב~בוןת~סיקים ם}~כ;

אות d<:ו;ג,)יםוכייה i1כה Qlf:זןוס .ה!?דסג~ד!י tiום yווים ?1וiכ~
 1טי;ה Qבבוf' r!רון:יז ff/י?);ז:;גןה~ב;.סינז~ןגבת;גן nךב~}~ים

 "~,,~iיני~סיניזקוrעי~מרן ה~~וכני·עי:זןום~ו'ונכני
i! ייזה~וזrנותה 1םוrיld וכאותfr משיאלתנוי םי~;:י-ז;·ם'ת

Q ·ייוכtןבוK''t! tנ~ "ב~יW •זןו;ןנ::p ו:~יי .•נ;i טהרן!י!) y ןםפ;ןאצ•ם
~בו.סינית $iQI~ןסת " f~תוק.נות).ו;ים 1:;וי;ה yםהיא

~סיניצ;~ן?יםם~הג•;םע;ןס•וםזעדהו~יייי~הית•תו Q:fו

v וויםrס•ו-~ו'f וים;:r י~~ןיודנ:נם-ם
-י~י;וי Q1מוה fמר~י /o ~ו;: ";ד;ןםזו;גע~;יע;תב!~ה

f " ויז:~יב-ס:יי~וגיt(זןוני~סינימזב:~ o/ ר~יil דו~דזrםוo/ 1ה 

ךויקז ס~~~~יייי 1 ,,,יז.והם. z;~1)טריס; jiQ:זיי iJף 9 ~אוזרות

! :v וגם!עןהז 9ןiJ נבדייתוrוםם~ייוהיr. יי~הiiQ םיt;>i1 םיסr ~~י 

 ב~~ ה;~:;ד;ו:~יי!דו:זיש.!הי Q~בו.סיני·~ןמת~בוןתנוי:Jםפו~ד

~ם .םו•iי;היאי ld ~ Wה 1ןו;וןה 1וטרוr~גהה fiםק,ד;~ךץ~סיני

;ה y- ם~'~יי~ם i'ו f'ונבן'ויתו /ioונן.יבאזקית-ה fמםשר

ד•ת 9 !ו;~וiומדויתה /oק,דונ:;ז;וןה:זןוראשעווגדךם ijידבררוזמ; v:;ו

 1ה /oםוrיי~דץ ilר~י /o ~:;וגי)!$סיני~ן~ה y'~ב;ןתיות 1ק,;יו

 1ם?.צח:זןו;ם ''; iuםז~ןעודזטיב v ?ו~ין .ן? S\;י~כרסה~ו

i ם~דסשו~נגה~ז-וו. ו;:י 1דהיאנגהi1 דf י~הi7ד~ w רv גז??יןה

דאי r ~ה. /oיק,י;דדווהr.כ;וךה~ראש ה~;י? ivה Qסםזק~א;~;וף

ג,)יש ij~נגהם•ום.עדוג~ן~תו~וית;•ום Qר~י 'f!:;גך yמו fעוד הו;z;ו:;

ij יה~~שרתןאייi1 י~~~אקיםוע~ףודדו}הז;ישיQ איק,ןאם~

:;גסוןףידמיךהו;יני;ה ,~ר~י· P' ?ו:;גבותי .P )~)םק,דו~הםק.וי~ה

~ךיע"ניי'ל' fניז ?i ? {'י;;פ.ו [iסדרו {'ע:כואש;ןiנזעדו'עד

:זןוגיסינ• 1$וה 9וכו$ן'•ב;ןת:בק,ד;ן~ה~דז !iי;ת 1קייידית 9 ~ו;~ז::

יך;בות םי~?~'tיןה 9עד~דיףך~;וסiירידאג,)םןג:וך~הךזpןא.';

בוים. Qםעיט Qי rז;ר~;ואונןעוד א.",}ה iג uז;יפיצותז;ו~י;

~ o/ ~ l'l םi זסתךהtםו;יסt .ךת:P ' ם:~~ינ~ם;יוגיy יכישר'י'

ךה;~יאם rעי w ~ 9ו~~הו~!רו~י;תךם revוז.tוזנוזרים uז.י'יבי

:זןו~ךצו;:ו~יסמהיאשר aאוים. iזo/ tם!ז;ויןי ם:' f'ךרייר v~תומרית

ם. ~;z•ויןת iמ יי~;: v~ים fסז.יים.צדיקד Q 'כב-ן u ~~ 9ךדייי'ת

~שב VJ-וככבבו 4אוו~זרשו u;א~נ;~אםד i~ Qיוך)הב;;:וי

ךדידי ,'דןדף j ~" :~ויינ'א~י-:ז;ו~ייי i~ wי.םומיייגזז.ייק vד

Q י 1 ו:; 1גנור~r בק,דורז 1$מנוזרהב:r .ובאג:ויהtושיןהוףו;zוא;ת

יrוכןז;ריובהג;ויייות.יגיני i~םת)מ\פןהניני f' .;נמ;ןt~ךת fיטז

\S זך~ינ~יtיi;:;ג j2 .ז;ריpכף ה!)זtז;ודH נגה:P, ;יiף 1כיiiDiJ ם:p. זןון~ש~ך:זןוף:

 .גינ," rודדו~םת~~רהקךש.
 "'ה iב!ז;ו~ו nךויגת fזסומסיקוםשוה;~יאאת t~תiיז;בו;

tייו iןןו;יעמוtויךים, י~ו;גi:נ~;ונ:זןו~ן;,ה iשוש uת Mj2 1$ }כב yוככב.

iJ תוז:~יבי~u .ך~נ;~אםש;ש~ה~Q םשרשהi ה~ w ר יש~;; ו;'יi? וזייי

v ·נ?וי:כQ בכ~;;ן is 1 "נ'א~ו::בשו~ייייי "H ז;וא'f .ו~י,ךדידז-וומם

ר rס?םשוש~ה 1ןוכןרiיהוד יד;~;ה Q'ךה /o ב;~:;ה iםשוש~ךאו~;וף

יים vוי tvוב 1 ~וס!יםוש~בר~י· /oךוום ת~~ 9 'ז;יכינתוrז~ש

ו~;וו:ז~ה.וכשיב-;פים'וי::ית i!ה fוריס .ה; y 'VJ ~ 4ןצחסם

גםנז;רי;ש.~ייוהז;ווקקום הן,ק;;~~זסןו~םו~ףפ;כסתן;:ויא

וים 9z~שיביר ~;z~בו זר$/?ה 1 ןt~ז;;יז,ויביסוג;וr:ז~ה~ש;בךifזר~י

פיי· Pu!ושרן iא fעדןג:ו~~ךת".ו~א;ן

נוו«ני:זןוני~יי~יוב'תועריבונו.וכה:פוא .ב~ /o ~ריס .ה~~;;זה

םק,דו~הז;ר~ןנבני)ס~;ו~ות~הןברןו~שותם 1וקיי iב~~י

י '-i $!~ינ; 1שר~יגםך~ן,ע; ;ויכ;:~ T!$1ר\tךנ•ם~ייוכ t ~ר fא

!ל-'ך~וית. iJ הiיY "VJ ~iםך~וpי!עיי uהיאריקר 1ר א.":~יי ,;נ~;וו-ז;
 • Sll ''ג, 1869המניד' ,; l'1 V i.ויהי a ו:iכק
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ר_עשכ

י fסוףד rם 1;1יגי 1 'יםדי~ה ר~pז;'ו.יני.~~ןא iJר~י r !ם rן
;גיכ:;כזtנכבי~אי i2:ג;יךנכז,כידןצ;~;יםוגויםr;זזקביני z~,ז,כידםדור;ת.

<;יקך~ני·ו$נכדיםי;גע'י

;י Q )ן'זטירם 1יכךהידי*ידמון tvי:;גזיי z א."~ער a~~רץ
ג!;~יבי ת;פ:~ !iרסי v ~'~זקיי:דיניע~ג tvיי:;כויךהידי~היאךהידירוגי.

v .ק.מה~ד~יי~יםre ים~~ה ף;ם~~:צ~,הצ~ניו;~גיןהt-ישע;r.םr י:דה-
גם!~ךה-וכי'~ןםבת q ~נt:jידזrנכrז. f~ןת 9 ו;iJ ~zם~~הזpגת

;ים. rזtוף~בור~rזיכי

גי i1וני"א~יו~מוים. v~ים 11v:ויכדיים*ינ!םוגאותזpנ;ת

! r ·ו;;~ירתזו.יניד~יv ד~ג א."~יפאי~יי:ו .ה~~~וז~~יםנ;ןז,כיד~ז~

~~ים ",יי-)ה fךכ)יז,כr;ז;הו;ינייכהו;וקום:;כין vום iי;~עוד
םזוס~:;כ'ןתת ifע~הרזה.ויוםוניז,כ~)טך'י:די-ו~~~יבי

'i'W אry מ~ךנכה; ry ז,כi ז,כ~ןשניז*יתךכן Qם 0

~יזrמיזיי f כ;: lייא~ם
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~הידים ijוזק~ות

.K םt,יאגi םיז:;כז'ייrיז~

ו;ידי~ה i'~יזצואןם J."ע~ךן~;נים ;י~ןןi~1נגי~מיניר f' ~ת .vן

ג~וים.ע.רסם,וים i9 :~ו.יטם רומ~~;;וטם.ך.r;יני א."~זרו:וים vיז,כיזק~~י

דדוו.יני:זvיבי~דק i1~זםמרית, ת~;;ך~ווים f כ;:~ך~י~םת t:ר:ם;ןי

iJ ~ V' ודויםt.ןדא י~;:)ט\~נכם~iJ ג;:;~י~םןם~הידיםן~ר i ז,כזריםi ת

חיא iJכזקדי~הר w ~;;ז~מינותבג!ו.י י~' ~~ס~סיף vרוים v ~ fוגיומר
iJ נרקרת. 0םז~ז,כזקךייד~ום~ח;יםii םז,כ!עידני~~דברתr ~~י 

ידד;ו.יני·~וגיני !:tאווקךים~ןסרנכיני·?ק:פ.יץ ה~~ [i~ן ttt:ות liJיוג~~זירית

~דזtנכם:;יוiנשוןה~ת wווים r כ;:~ו~י~םסםג:;ג~ויםiנ~הידים:ווי

 1ז,כזפי;rזבע 1Pדוך:יו 9יו~

ים ;קו!:!~~~יםו;;זיות~גו;זני םי.נ;:: Qו;ויכני~זיiנ~ךצות~;;זיונכני

י w ~~רז vךט;בת,כמניר w ~,יוךו.~שותיכיני f'יווו;יו~יני

~,ז,כירנן;זיים~גז:ינין;}ןןמ;iיסגכrז.כדו.ני)כףו;יניסתו?זאב; i'11'קך

נ~ז,כין.~ם~ררז1ה,;זן~הזקאדסה ,~צןג;')ה, ינ(').כ;:וז,נ~רםוכני " i1נ

ס;;זמון~ת tזי z~1;וםזfב rד t5vיוז:גייד~tייוניךחייורם /oנכז,כיד י~;:
~ןץ. {i:;יוזfז.ו!ם iJ:קיו,וי?.יבי iוגסr;זבי"א

' y ייכןהןא:zוןמרתג;zים)חtוf ~ןאן;ר. ;יfו?חרת ץ~~י;ג~ו.ז?'

 W?.il-.1;1 ~ 1~סתךה iק, t~Qים V:באכיוג,tם~ף ,;ב;'~ו~כי $t )ן~רון~י

 . 22 ''ג , 1881,המגיד"

 n ו~~ iJו~z;ורוןזה rב.

---~;';! ! 'o/ י~i] ובt\פ:iJ ~:;כ f ד•, i] ידי~~ K נ~ה 1ןנ

 ה;ז;;!"אן r?ו.ו • 1ז,נ~נ~ה !t!?'tוסr.ריר;בוjiה י~ר'.ז!וכ~בוtוי~יב

 . 1םס:גיו ·~עו~יוז,כ:;כש;י;

ןדאtוזpה~ך,ים~הידים [i:קי~יני· 1ז,כשר~~ני /oב~יס~ז.בים

z צ~;ו:ו; il סו;יזק')א~הש;םz זתג:וןתtf וי~v ז;ור 9ם~~ו;יוא~תז;ךת

נזווהק,ר r '~ו י~;:ום~י.דני rבו א."~גז:יני · v?י vil.~תןת rם~.צ
:קיימ iנtיי· t! ~ 9ת j!ב tג~~םגם~יני 1שו~גיוכסרנ~שני"ת

היהודים.'שאלחכפתרוןההרמהאתשהצינולמיסיונרו:~כוון •
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t;זם~איני p! ? א''סt;זם "•זtיו;יך~ה.tינך~ית "'סר 9ס~ניםד ת~~~
וסןת 3!ה 1וא 9 ~נאםז

ם~הידיםש;ד~יםסרבי 1.1גז'::נינויו.יני· vז;בz;ורנזז;ביםנ~ים

t סV ויםiJ ~בואי א."מריע ,"~~?ן ,ת;{'ןד~( iJ י~ויםiוז;ויותMlj'o/ 

~הרןים iJןוס~וים.עי 9 ?י iliי iiJיי 3!1 ';עויןם fזqנםג t~~ויםזס~י

z ע.שיiJ וו;iיt-rz עי 9ן?ס~ויםזבי? iJ .כ~;ווים;:f נבiבqזf עויןםv וים~~

z גי 1ו:;~גיסם~תגזשיv .ןויםןם~הידיםיו:tויםםשו,r~7ך'וכי·ןםשוP יי

 יי~;•י~הם. )l:;זנו;~דעי tt'i!lfו 1ן- t! ~ M'o/'JQ'תו~הגגיtים t~ת

 א'"זt ,םיךו;~כ;:~ו,ו!כךןים?~ייןtיזjהז~~ה iJ~נ;ו'כץ~םזזה;יוסם

מיי t ר';~ו '"1י i? 1גסווים Wעוד fב~בדון.tיןג " t'8יוpה~פי?ים
tי~הייד~ים~םן~ךם.~ןהנז:זות~הידים vוסםני .P ?ן~יויר. v:כ

ויוםיוםי i;:v;םיותרייכייי•:;יםה 11מוסם א.,-רז t•ו::ני

נו:זייטיtיםז t יסf~!ימהז;ב,ם,ך;ךשים

ייאtיזjה.גויםזרקנוו.סני'גי~דעיךדוודור י~~;:vיו;ו'ג'

 ז~~-רד 99גרישז;בדמןגיריסיtים. 9~דץ t?tי~מזזג.עוום~בי

~גז~יםz;ונסג iJ )וסם א'':;נינודחי·-סד r13זמווד .p:1 םי,~'~דיי

 א""זt"'אוי~יינו .םיi ~t!;וז;ביד '"~וף 9 ~ןכק ,הז~~וtיםןו~נלת
:;ו~ןצדסם.~ת wוים 4וין eם~סביםמהזנודזrניסה.קום 9~זאיף P. ~ 9:רק

ףז 9 ~מון 4ד rז א.,~ם

ם. ry~י 1שו~םו;ו,,r,ויםוד;ריtים il!~ת~זזר~י:ן~גי~;וz;וחי ,"

~סוןז-ו.ם f~ורקםז~~הי iliי P:ריררת, .p:~ן~יותוtיםסואי ,,:;בי

זtי~גיסם.ם v ה;~ .P:3!וז;ויותם /o'נ'י 11ז;ו~צי zם~הידים
;;צרתונזשותנז;ופץ א.,ז;ב~ד.ני:;ניו.א. 9 הו;~~;:בא~ו~ני

 ה!;:;נייני· .Pן Qו;כד:;ווינזין;ו?tיזtייבגםאו::ויא iJ ה~~ '9!ם?tיו;גיר

~;זיקיםוסם.ונזבות)ךאדינז;ושב~םד:;וכיסם.ןנ~דיקוסםנוןה

~סנ:וים ivןר~ים v~~זקים vנגו;רכינתס::ויא~ה v'9!1םדין.ת 13זו.יני

~דינן,ו~י~ין םיקו~~~::ו.בי?tייr,ויבךסרן:יז.

~סתזה i-~שי~הזזה f' 1'11י~ם::ויא ה)~ !ftו~tורזז•י

י;ם ~.qיךהו "~ר /o ?ז;כ~דrזיכ;יםף b ~~יא iJן-~?סז-וrכןת 3!ד~יז

~דזtסם.גוי
 23גל• , 1881.חמגיוי

"ןכי !tה t! ~ 1$'ו.י~וג.

~זק~הז;בק~~יר:קים~זזז~ים:כייז;ב~;כ~ם י~ר~?'צאתגם

ד~כיודrכם'~יןוו.יד'יוזזtה. rוו.ידבןריו~ו:tיםני 1$~יו י'~''
;:וואש;~ה ה?~~ !ttי;סה'עתגםורע~ר~יםים tl!fז tכקו~ן.ןותי~~ם

r כ?זזר~ייr?נז;ב;כiגםה. 1~רוiJ תw ו?א;ר 9י~?רובאור:כ~ה'P ·ר~י

 י"~ 1 ~~סר 3!גםז;כ!~יית.:כ~ם~תיאי 4 יQ'tזר:\!ים~זזו~ים:כיי
סובזבת~רץיזז~iגסת,םו;הו~רזום~יז ,,ד~בכי i'vו~בו.סיני

'סם~ים J7?4:כייי 1$גם ,ם) i~ע'יבוטיסםז~י:כק~,בי~ןץין;ש.

ז;כ;ך?ם. 1 י'ד''םן~הבןע,בייד~~ןיםסייסם~יווזכרגים iמיק;:ויי
~~ q.' גןקז;~וה ה~~!!~ס~ייםa.c זתגםים'i ·ע1;והגםיניני

~רו~ה Jות nכת iיב~ןצ~ש 1זדס?ם'איד;ר:;כיסםר;~ים~ם

ם ijש;~ויםעסהגם~יסם, 'Ji!גסע~ניגי tר:;וב;תטדז:זים f~י#ם

ק,ר Qךן;ו,י 1ו~;וז:זים~יגני 1נ 1$ןiוגעןו~רזגצא~יוו.אמר:

זאוסם~~ויין tמיי~הו.סדויתם~יגו 'iיסביאוו~סדכס vוני

v ~ 1 זדיק.ים ,,ב,מ')~י:גיםזקייםt~סביי;~-W' ~ !l! נז;וניי~ים~i' דם

-ם~ןן~יםtזיני 3!ו~כלסיניiנ~דזידת tק;י;ן;נ;ו!tקדית iJנגןברו~ני
:כ~רזסר 9רים pןסר;~רו~הtיז;יהיוז-i::.ויםסה wvיtזכיריס~)ר.ץיון
ן~בואיז:ז~םז;ב;ר~ם w1י'אדיין;ה v~תעזבי zןו~הז;כטד;ז-ו.ד~t:ז~ים

יזזרז-ו wיו:כ~רוrה~תונזכד:קנעדו~רז
רו 9 ~מ~;דין. f:כ"נויצים"ואורמו~יאהיא::י~~וקיםה ,r ~~~סד

) t כר.ץיוןאדותנויוד~י ;")~נוןהיאגםה 1$ר ) 23~ויון:!J ה'א

זג~t:ןרי:;כי .א) f!~ינניגז;מרנג~גיםן;ר .זוירו')עג- iי~ת '.qו~י
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W 7ה~היi1 ת~Q גןפוךםtזק'P יי'IP ''ב' t! ~ז;ו'l' ם "'ות~z;ו!tםז:וק,ןה םו?
יי 1את t1 הו~pז~;: ? .Pי'?טiינ~~םק,ו f'~שרתיי 1יי~יד:כ~נ:ייןה.

ו;נ~ג·םהיא.וו i9יזכ~ן;ךיר !;'זג'~בות!$בי~;~ךו:ויםזאת "~,

 _· י~ריit?'ןץ ", i'l ;•ש:יiקים 9ער Q~וה~י fןזםםן;וים '*)ג;:קז
 .ם~ v.בנו"וגעיוםוה v. א."י i'ISן;וים

tיזקה .םכי·~·סהגזוסע- ,,,!-~~ו;ני;יםז" !t~ים .tPג"סה

ד~ף-}•ר.סני· oןקנויץiי:עיובימ&$ו;ניגים יב$!"י> v.1'1.ןזני 'i <ארוקוים

~י•זייביני·ו~ןצרת;ים 9 ~~;;ים!$ני .'!'ו-ה~ם z!t;וסג;זזגט 'iעי-~י

i תf ם!ים~s י~כסםזדןיז;ה.ניw'כףזזנר•?יטתזידt~~ןמינין;

ן~ין:כ~והםן;רים~;ים ת~~~י P:זכופה.סיני"· iב 1S ץן~)'ךיזקי;ני

')'וו.םיניק.ץפזם:בואי P:כה i21~ם,רון;ני;וק'אי flS'~יש

 'י''ן;ויםעודן'םו;נtיווכן~צו~;ים,~ג;ז;הועיום א"J;י ·~ן

t! ם י,ו.).וז:ויכרתט\?ןהוני~ין",ביו.אמו:~&$ו;ני~יםc,ג'( j2 ם!

~זוחלק~יtזם!•:זיייי s~קרן "~,ה•א;סיםנו~ה '"!תלר'~;וםתוי"ג

רץ-?ןור~י· 1$ ב•ש:•ן?י.סנ• l!q.1 ~רנויt:ז'ימו.סינינוי
~י~םס?אם!ן 1י~ תל•)•בביז ii'11ים tiז~~ו;ניי P:יא~ר.ז~י iם

 ·יב$!אז 1האו 1\ןבiיםן.ןרוךה.יו.סוו1jין 1$!ב ,,ו?ךה. i.1'1יtזס~•י;ים

 א·;יזp~דות!:!רינותךןיפלת,~ים, f'!ם P(I '?f'ית oנאו:וו,ג,cם

 .?אםהz;ו!~דית:~ייזאוזזרים~והאו ה~ז;r;יכיהרעייוב•ק.ץ'מי
ני 'iב 9יסיזינוזרוןה \'1.ם~בירות!ה 1ןו•זב.יוז v.כ pכה• 2ו:ו?זזר~י

,, Q ןעלתi] זנות~$&i] ~ 'i! יזli;C ו::?היא 1!ע•ךנ~יםz;נו~ים ;;י.וובבו;

}~בחז 1ה•ב')נiי~ןםאת ft1קיבי i ac ·;יסיזינומו~ןtובי·קוו 9ןוזpכם

ז:נ~הנודיני p:ו:ו w:מייrי

ת 15?ז1ר~ינ!ןא .םי~;:כ~ו;נים~ה 1יכ)ית 15חל),ה!ז1ד~יעם

יאי·ק,יי~יםדאא;ךו:ויםגםוכ,ארתו,וו~ג;זיםוק,ראח 2נ!זpוכויי

iיד;יניtים.:כזsרז '•יז,נ'!'אייר, Qדל z~k;ו;גזצייר, Qנ;וויפ;הרבב• יי$!~;ו

םז r iו;א;:,כב '~ר 'o/?iםtיי~יביי"יז vהר'זtה

7t 

בסרבדכיני 1אוינ• v~בואי י~~עדונהום:פותובי~יז 1יכי 1!

סה 1נ 9זpק,ווiגג~זvנ,נ~~הע 1~ז 1ה tנ~ע~~בי p ·Y::כ~רו;נןו~ךשני
ן~זטייי ינii,ו~)iג!עיים:פו~וים 1?ןבב~םגם 1ם:ו;נים~י,א 9 ; א'!;'

~ה !ii t,7 '.?יו~ן~ז.וות 1 ·~~ןה .ה:~ I~י~יוית. 1ןוךבב:כ~ויוים:ודב;ן
t! "סח "~ :;~ך'.ז?)~~זגר~זנםס,יpייו 15ז:וז~f ע;p יםl ~'נן ה,r

.ז;רם. t= שז;r~יד~דויםפה~.ז;ןםגרים .םן;ז.~גויםהיא.ו~םי;יא;י · Y:כ~ר
iיו~יק.ק,הנ• J~י ·'~ר /o ?גי p:ו~מינ•ב wמ;ם 1ק 9ו~~י

:p ;מw ן?~הה 15~ךpגםזi.זקיםכקיג~ויםן;ו י~?'ואשוזואשו.ה~~
:כ~יי·ז:וים v:כצרק p:עסה.;יו?ק.יים!$ני י;~*~בוןה. ·~ים ?l !:!ם

נלת vוו.יו~ברךה~ךוrה תכ;~::ם~~ה p:וסם.סז f ~ו:tםםך*ה.!זווזיח•
-וםוזןiיו:tיםםוpו•דיםגז~!ים vמיבי tJ ?'קויבאקוי;נזpו;ניעכקם i.cז.י~ו:ז-ז.
י .P )~~ה '4וךא j?4ן:tםןה, Jם:ם p:ים 4ם~תיווים 11 ~כ:ו~מיבי

v וויםtז~w pםז:p זי"~הם~ותtהסrאות~וi2 אמו:~~יכם, "'!ז~
וזנמע ,םי~'~כ:ויכםו~כיו~םכבוקג:זי~ם.iגזtרז;ת wו~םכב
'פ•!יםו~ירתו~םכבמרוןז;ו~ם.~רז ה!~ארוקוים vיכו~תם•ום~י

ווך;ב;ת'~ו~ים~~זקים?זp,איזה~~א~ז 1ה 9רוזtזטו~ןהויכרב~ו;ניד
~בו.סייכם.•~רז:דםינזיח q ~ו:ןתאםזרי~ה, wםוקי'יי n מ~'

::ניזt:נןה.,כח 4 ·י~ר1ז!זp~ותו~tוונ~r,ניקה i1 ~ 1ti~יג,cם
קום r:p~~וrווים vע~ביגי p:ו;נ~ייימוקו~סףכק~סרתה Jז~יד

~רז W~~וייז 11מ • Qן!זpוקו• v •ד;ע! W~ןוtהעיו')הרזטי;ם 1זrיכד
~יז~יכרת~זtוזזו.')סדוית. ,,ד~ם•;.סוםזpקוםהוא~ברסיבי

גוים p:י wב~ם. f'ז,ינרי;ןשיב•אר;בינ•:בואידאו:tם;~ס•ג:זים, •נ~

J ~;יע\ד .•נ~;שזiw ז~רזעו:p זזבית·זכ•ת'~ים~יעיוב•~שגעז
 '• P:נ:וז;סהא $!,; ff' ~ ".1ם:נז·'ןאצרת iכק~מורת vצרת i ז;; י~;

1?1$i] ' ש ~'+~יםii,ןווpז~ ry .ם
 ·!!~ ''ג • 188ג"הו;וגיד·
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ב'ויקוםיםחנוי·

~:;ננכביז vf.יית", vמי~גיני;ה is " :ו~.א~םי r:א.וכדיםד;וים
ן~ןיר יו;::יוןה,יויא~ים;ק;יורב:ו"נד f נ;: iiJםשד~;כו?ידיי:זני~ו.יני

~רזגי ;בו;זנ;:~~ו.הי;ג~וגינ;ןם )j~יוגי;נז~ים ,"ך t !ב g;וט:;ונרגנז

ע~ים בך)!ו;:ו?tס Wםמסת'זtיידריו tVעמו,;וות p:י~צו:פו"בוב

tזק,מתדיבtיי\ןר~י t ~~רז~שיבאדות ",ריי 1זא.~יכ~ים.

~ק,ך~.זים iJ:1זו,:ננים:;נוגי ת~)~ J!עייימני)דא,ברןדי 9נו)~וגוני

"ןפ\ך~ים".ם vt ו;:

v ןיםqםפ!עיי:פו~רים~כסם~~יr ~~ו~ יt ו;:ימו;וויסיםר~י• 

;והרוותשדי:;~וכונות ם)';ע)גכק,ןרק::זיא:lז~ים [iבין~זייננינכ:;ווית

ז;ן~אנייויאrזיויאדtי-סס,ו~;ניןני::כע~ים "~)םננ.וינא~~זיתדעת

מ~ם /oםנבמתם wדפה~~~איד א~~ז::עודי wא.זסז~יז;ועיד.סנ,,

:;גי~ה~נן;~.זישי t1ז'ו'אםננ.\ךא. ת;ן~~ fמ~ז;ןי~יםזq~י~םע~ים

ג~יםם )_l~ף 1ייםירעיתס~ינויוןה 9נוזוה iי:ז יו;::י;ןהךה /oך

עודם /oר fא,ןהיד,,ו~~רי~ה~וב; ת~~)וניrזיויאהיא, ן?; יו;::

)נית if.1ם f' ~וגכק,ן~ויוים,ע\;גי:זיא,~~קיםר;~ב;ת ' .P )~ םיז.~~tז~

:;ו~ךצ;תני f'מהך 5!דtי.סס, ינ;~):;וי~ה .fliJ 'P! ? 11:גבםתם 9יום:;נ~ישדי

י~א.ז;ןי~יםשדי?נית i.1 ו;:~z;וק,נים rע~ים v "fי 1fא.יrי~יי~ה.

יוהדוות)וו,:נדב;כי!הסה~מרז:;וא~ןרקמוני fננ.;ךא [i:;ו~~דית

~ו~י:זיניזיוד~ים~י~םי wא.םבו~רים~ור~הועו,:ניערד
ז,tתר~י t ~עםז *ז i;:יו·ארזע יו;::::זיא, ד~נ;:~םם:פו.סבדעת

f א.יw ידי;רי~v .והודי~א~יסיבע~ים.v ·1ו~שרתע;זדנימהני 

ןםמן~יםםו;ז:;נמות~ה ij~ה ?~רו~העו,:ני'ים ?i )~זיינניןו;שם~ם

א.~ויק,ה,~תיw::זזt~יאיםtז~ז;יים~ו.ה:כיים~ם"'~ביי ייtז?'~י wא.

םםזt~אות~ו~;כירעיירף 1cwם~י i2רםכר!ורת 'i'זק~;נםקיסור.~ג'ות

~םמוסם. p:ו.בוניגםוt~ם S!מדזר~י t ~ז;ן:;וגייי vסם~~וארת,

1 
1 ~ ~ 1 ! 
~ 
~· 
!~ 

ו
~ 

1 
!~ ,, 

7, 

ם 1~יי 1 •~וה. ינ·~~ו;:י:גי~ה ה~נ;: oזכיי 1 ו;:ז;ין~~~יםעו,:נניז;ן:;וגי

יםו iןםlג!ןםו;ז:;נמותראש pעווrדים

ת c ~;רו-rו:כ:גיאא.~ו;וניךנרויםערד יו;::אר~ר. י~נ;:~םם:פו.סב

ו~יותוע;~ניי~:גיאז-ור~ות~יזוי 1א.היאי~דע~ים. vויב~ה

~םת]ם )j;ךוו.עבן~ךן~;נים,זpנ;ג;cיםןג~~ים,ים p: ~יב~ים~ז;כקומות

~םז~יגהנ:יעידתך;:זק,ינאr-ויכיtזזאת rות wתרtז:;וי"ני

זאת~~ביי~ם 11 " :יי~יד iJ ?~זp~ו.ניזאי ד~נ;:~םם:פו.סב

או;~ינ;,ו.בוזז.יז;כםת-נז.סהוניס~ה w;ם e~ו!היz;וו~הזרה •בא~~

 :~סךת ה)~ /o ~יי~זוינגה ", "?ם fג~ת 1:5~זקא;זאת ; 1:5יבק ,,~
וו.עגרג~~העודנ~י 9 ~ויכען~ה f'~ו~ךםנ'?ני 9זאת~ב;ר aמ~ם

' ci(r יסוף ,,ארזו;יםא.ו~;נים~~רתערד:כע~ים*ידרוכזם~

:;וםאיויד:גיש"מאן :~יני t1ז~וtייי 1fז~ים wםזtנכדנזת fםיrווות

 .>תןס$\יר iו ד-'~זו,:;ג~יייררע w<ז;יי~tזוי~כא"ו~~:יאויזי1כא 9

 .ר,~ועםן;?ן~דסייש C.2ו:;כדו:וית vוזכ;~~יתזכ:ה 1~:ויאזו

ה f~יי~ןצרת~ה fי 1 ו;:עוז:;ניםא,~tקיםך;י.בותי .P )~א,נ~ניוו~.זים

~ג~ני·ור~.זים .ם~~סי?:כיזכיבזזניו;זה)סםךת;רו.~ם~י i ~ןה;ך;?ים

ר•י P' !ם 31י; 1ןיבקןק.•ימו.~ו;~זיתווסוכתז;ןי;נבךיוך~םנזםי 1 ·~

iJ זי~tפךדוtו!ה:כעז;נים 1 '*יז~e ךםw 7גוזרים~ה?iJ גכw ן?; •ו;:גים 

רום 9זp~ב 4~עייtים. )iJ ~ Qןג;ועיזtוםה;א;~;נז;ןם')ער')ז;יים ;ר,א'~

ו;~אדו 5ן~כא /oןג

תיכיזאכב,ך~י t !ר 09ז;ןא,ןיו:;נו;נקרם יו;::או~ר,מ:פו.סב

i] ת~ןץ~pם~ןןעיואוגכם.זcז~z;ןץרב~ר 9:;וז;ן ;פ~~וt,וז;:~ t ר~י

fת~יזt,ינזi ;הIJ דני: עו~;;!ים!S ם~tדדועיו .ן~זp "'f9 רי~;נ:ה

tזינ;:כא.~r:ייתה fii>iJי 1א.ו;נאדויבעזtוי Q!Jם 1ייכ~tן~ךם. Qיבב

יגיtים iםז;פtןיכרי; 1:5יבק~וםזזעס P:ןיז;ן~גייבק ,ם~זtו;:~ר 9םז;נוב~•י

 םינ;~)'~ןז+f~ים~ו;זד:;ו~קום)!;נים ti ה~~ יפ~~ו;z~~ם ן?;יו·אש;אות. 1

!rה, ;ד~;וtינ:;גשר~יש•א:;ניייו·א~ז;:זא.דזi ·יבקהי!z;ו e םי 1ן
~ 

 ~~זד--·~~)<'.
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1:p. ,ג;יוגי.אייא~זב;ן!iJ זג~היריQ תי·ז;כנגך~תנקז:ןבר;יו/יך~ברtדו~
מדיג•רת תו.ו::: Qרבגזרוגיני:;ויזrווtה,~מי~ה .ijוגא,ז;כי;יםא.נז;ונ;

~את ~~ב,;;נ;קן:;וי , l;'ך~ lf !ציינגךצוןזג~ך~ניו.יב; 1 ;~סררת
~םת:ים iג iJו .p:1;כמווכן;ןא;א" ilW'א,~ופותיג;י)אותןררת 1ב)ב 9
ן i ו!!)נקי, 3ז;כ~:ג;יי:דני;;כםד א."זאת י~~;יה. 1 'ו@:ם t1ה 1~ש wם

:;ויסואשרןו:;כבלז.ביב 1ן~ש);כזיינניגםק.ץים i:נןוג 1Qנגן~ן ה~ו;;:

א.זי "~ו~שות~זגני r ~;א.נז;ובי םי+:: Qזt:;ויסבי· vז~וז;כ~גי·~וה
~זור f:פ iJעת f':!J!י:+•ןסו~~ני· 1 ~ +:1 )ם~~ה ן~~ום~יס ינבz?~י,:

םם~:ייכוהה p~ג~נק~ם ,;ני.ז~;:z:יזrכי~דירות"י'ות /r oז~גםי wא.
אוכוב;, א.,י~געויןםסבי vזי rוה v:דא·א r;4זאתז;כן;בד;גע~~גני·

!ה ·י~ Tני v~דגםני v~דונם.א,בוו~רז "~ ר':ני .P: ";נ:;יה 1~וכי:;וי
ו:~רא.גr:דנ; םי+:: Q ~ ·~נכז;כי,רנא~רןכןוגךני· $tת. .v ~ערת t tז~ !tז;כן ,

 i'IQ~ן?ק .'גזנו l;' ~ךז;'!דץ i1$י 11j;':זזןiיגיוב~סינ\ה iiך iJ )מויקב;ת

ם 'f!ךג~ו~ם .p:ן iiוגזשרת ;צ~~! Wודארה ~iמך~;;וייןכן i'lז;כט;;ב~ 'f'ןו
t1 11 ~ז;ו::זיאת iJ ~~ם:ז;כים.נגןבותםץאם 1 ~ +:1 ? ה

:p. לריי 11סרף~j ם:פוסב~ו.יב;אiJ ויiד~: " :p 1)ף~ןQ םןןן
עד;געיויב\ז;כיוגי !ד~כ;~נ:~דיןנ;כן,'א I;'-וכי'"ה 1 ~בכ;:סערךה
םדיני~י ת$/~·יוןtקיבתו~~ניז;כ!עייו:נז:י~והייד vסנז;כואים•רם

~זך'בק;גר;סני~;כiוה א';'עודק,ןם~יוגי ינ~~?ברד p:ך;שבבי· 1ו
 ה.?ז:זי:rיכיהז;ים~ב;שזי;ד+'וגתע;ן 1;' ~ם~ינ;.גר היiJכ;::כא,~ר היiJכ;:

וכז;כ~~:;~ןא~צי~ה;;גריםקןשן;ש .p:ני· i1;גוםזוז:י~ןה iJגם
H ינ~ם'i' יי~סן~o/ ז:יו:םf ז;כי;יכח~t " 

1 

1 

א;~רזה;אזקהר~י /o :עםה.

'ז

~י !.'ע~ני םיג:י;!)~ iJ~והש;א,וים " Yהו):;רים [iךז;כי"ז;בי

ז;כ!הר;ר 1:;וי ? iר~ו, /o :))~ז;בי [iז;ב?עייר i1 ד?'נ; }V;גג~::זךם~נ;

:jl 7ס;ףEiJ ה~. iJ ,ו;נ~תי"סiJ י 7~י:גיI ~;ה, iJ ןןה 1 ט)' 1קiJ .ךהןעת~(

w ןקיrןוגגז~ב;~~:יכ'J א'o/iJ ו;~גי~יייv ףם~x ז;כז:;~ר;ן~זקן~ר:p בוד

סךי;ןיו;ם q ~;; '~ר f\ :~:יןץב 1ז;ב!שכ;ויון ij)~והןם, ')i:;גי~י ~ב~~)

"ים w;רי~יכזגת ilוןא;תיאבי:~גיו~וה fא.~~יםוסם.א 1ה ה?י;'

ני 7Eגז יג~;:~תזrע;ךוים:יני vאם . rii ;ת?' v י~~ץ 1 .ו:::ק~~:~·יון~יבת

:;כי ,) t:7ץין~ןץ 15 )א J"('בקן Wחרי vוא;ד 1 ~ 9ו~א,~וין?ה. ת~,)?'

~~רזוז;ר '~.א ; 1מד'יסנ /oה~תת;זז:;ריםיי vדונימ;דיםיי v~ז

קשירים ;;י~~$!~ ן~:;: 15ן v '~ 1\: ~ץ 1\:~י fר w ~~רז-~בוסיני

:;כ.םiiזו;וכם~גיסם ה((\~י;T~ה 7ידוסםהיאסך~ה-קדוזעיםז:;כר;נרת

ו~ם.'יםל 7\;ז;כרו~ז-ז

:זזא.סיוגזיע 1א.ןצות vו fז;כד~ה 'iזאת u~וץ vמ~.ז,יה /o ~ ה~ג~:

ד;ו.יני 1רבא,גז;ונ;ר;א·ם;נ,וז;ע 1 ן;ס:~:פרבוגזע~נ;גי fז;כםן;ה

ים i:P.QiJ:ר~ו' /o : יג~;:~~סיב;~וה~ידיוג;ימן~ים iמיבנ~זrירינ;

~וה ת$/ א'!."~ןךח;קים,ךא?ים ם~" ר~.ע:~א,מר;ת~א,ןצות ת~,)ו

ו n~דוtסן';;ע,כד~~רהוחוגןו~סוןוש;ב םי:~: .Pםr:ז

~מר;ן v~ה reז;כזזמק~ים iJםש;נות.ז;ב~"ג;ת iJ ?' תו.ו:::נ;iJ t~ה vש;נות

:jl ;ת;:i כי 1:17 ~ ,;נ;:lj '.!f ~~ג)ה~;ו~ךבכקה;א ם;l(' ןבij זז;ביםl:N:jl בן;!

נ~י;ןז;בןז;ב~;וכמקים ,;א~; '~ר /o :ז;כזpקרר:;כיעודוים f ~:;;זיי.א ii' /;ז

~י~ם:;כיז;ב:ים, tvt,וי Q ~ jיא~ך;י)ה 7יכ~וז;כ:ך~סם "~ר /o :~ןץ:ש;ב

וסם ש.?:;כירי q ~~םת.רה vז;כק םס~;~רו~כוםז~סרת'?זעןי;ןראי:ים

:;ו~וזי o ~ם ri: ?'ע;יו;;~יותה 1?1וםנ;ושא,בוסםו~רזז,ו~ה 1 ,;ע

ןןןל ri: ת~,)?~~ים 71פ [i~וה:;גיךיו~;וiנןים !i:P.L:!הז;כ~גיסם. /o~ד

:;כים ryע,?ייכ'?י)הנ;ןא iJי Wסס:פיוי;·א~ם~עד ,ה?ןירג~~-' i.'זק~

v 

'ך

,, 

l1 ,. 
i 

i 
 • 28גי' , 1881~המגיד'
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?זJןץ~?כי W ה~~~ת?.r;יזזכי~ם~ז א."rכה $t)צם ת;•ז;;ום 1:;ךצל

םהיא.)םr:;וקד;יקק;ם~ש~זישרא",

ך~)ה;יקה .Pשל~רז;:זיא!$בלנביניז$רז ·~ םי~·~$!~!$מרים

עדים Q!ע; רק$!~ .ם~~~י;ינזם 9ע~וםrזילתס; ?$7! ?'םק~)כי

iJ ~;מיני ם~i] םחל~ז?)ויםt יםכק ,,$![ ן;•~פרגזגיםt.ry מל~ם(

 i.'נן ,,,~~ט ?o/lי:;ג~ןק'א ii' 'וי p:םע"ם~ךם~זן~יםtיםךמ;~ת.

נ~ב;ןכק?iקן~י~רזה 1$ ךג;:~ א,.. ·~~ןק.ו~וק;;נטח;וק:;ים~ז

 i.'ע ה:כ;:~;~,;יונבפ;תם~ע,ן:;יכסי "~~~ת rו~זזווים vרם~ר~ים

 .;נ w~ק,ן~יתיורנז

זק)א~ה.;י qאל ??ז:t י"-;ז+~ם /o ;א;ב~ם a;c ·~ה;א, ת??~ו;:

t!Z ~י ;כtן;יק~i'l גןםשרןגןקה(i זתןן:tנן?ו:;ג:פלתכקךנבQiJ מך;ן;q רי

( ij ק.יםq ךצלג;:ןיר.רודררךיסלג;:ןיר~

ןזיו, tp ?ו~רז~סיני~וכי~ם ·~אלזזרים, ם·~~ IJ7?1J. ~ר:;גים

z כוי)הו;ו~ציr( i2 פתיוד;~ר;~רזםז;יייילת~ורדת!םpק.ן;,נזw ני--
~ים, il?W,כי v ~ tפת tp נ,;~ךן;~רrכוי)חו;ון?י zך- ;ני~י;: tז~יי;ח

י"ם. !tוגנ!$ה iJ ·ג~)tיםה. f' ו~;:י ;מ)יא ryסך~האת tן

 ·~ם~רי re ~~ק,צלנז;:זיא;:ז~מי~הכק ·~וראותtיםראותק:~:רי

f י:;וך~םעםיv ידדי:כ~f י~,, t מרוני~חיז~זםס:;גןה. ·~םpוז

יא ryך ?~;כ:ז.נ~זרים 1J?7נזז#ניגי f "fז,tתןה fק. רuז$!~:;ורית. iJם'~ה

עוגנני~~גיכ:;~יםtימיiiית i ~ ·~ולאותע.יגינ• א." !:lנבני· 1~מי~וק~ת

נ:י~~נכם.י~r;רי:rירי:;~ג~;~סדנביtים יכ:ז.;~ו;~ייי:כ uנ~דזעניפת f! ו;:וז?אס

f!$P. ~.r;ם הןך~יq :;ךעם ה)י?!fכד י~רי~~?~~~ JI ש;נלת.דת

:נ;יב~ים~סינירבז,tתוימני ן;ב$!ד)!$נו;ונ;רל~ים ה~~ ר~.ע~

 יו:ז)'נ,;~ןע;תצ'אןםזדקי~ים /oר;ן q ~~:;~ה re ~וםrזו;~ידיםט~זין?ים

ן;ר~iסלתו:;גויר .P ~ז:;)~נ;י~וקזים •' r ~ IPם)?עיןנ;~בלגעז;ן•;ת $!?1

טז:וק,וה ;מ):כ;סה~ד "':נךאם.ז zt ;:ום~~ה ד~t.ז'?ס~םתן;רוו:ז~·
Q שיבתנןי; ;;יךנ;;ו;ו?ךילםידם י~~ .הן~) ?7ז;עים 1 ~ו~ונת~נ:ויןה

,77 

~יבפתנזי?וים zיוr:פ;:;כים /'ם?~ f~יריה f'u~ה /o )"ןצ;~קים: ןל•:~:

א;ה 9ןכד'גitסלתוכויוה?.ו;ועוןרוגסם~יזf~יד~וק.ןיwנ;,;~ית

 .ת) Qםפרןןד ת~~ק.~ת !L')םלבת)ך~רגם

:P •' א,..זאת ~ e ;יזס:;וז-ודתזו.ז:כי;זיןו~ני·דיtגי:כpז~

נז"- י~ו;כ,~iידרוםךאםד zt ~;:ב,זידן v.:כנמיזי~>ץזו.ז:כיtיז-סק,,רלת

ם~הידיםז?דיםעד ,י ~ר P' ?נוםעו;כד-ווגני r ג;:ו;ב~:זני;ת i.'.שן /o ו:;ץ,י

'f' יםיםיד;הכקססז.םז;נ~וגרתי .7 ~נ~~י~םtא,..ועוד w :;~יח 

ז:וק,יה.ו?~י ן.; yש; !lנו ac ,.. ז~~ק,ןם. ·~יו\:י:;~בלןני?עיוני~ת

ן"'אים ?Qiאלןן.ן;ן;'א i,'ןtןו;~יןים א,..~י~ם 'f'ס•ש;ז,כים םי~~$! Q~וה

!~יחיוסםר~ה fה 1ז•ל n ;;י~ו~זים tQiJיםtין;הידים.כקנבק,~ים. ?7

ים ~;.כ םי;:~~;:~ •;,~-ויונ!$נו;וביילן~ים · '~ר P' ?')אםז z1 ;:ו ה~~ iJ ד~~

ן;ברת)ו:פות~iכקזכדיין;רינ;:;ויי~ךחדק.ז,בק,רלב~ו.יני ם·~~ס

ה 1$טק,ויוקרו~יכריי~וה'?~סיני ה~~!$גו;וביקרן~יםכק~~מיני~

- !"ה.)~גך"ק;מןךים: 9ןאלiיייזכםעדר')ם:;גויג;כוויםם 1~ין:;כוrגזט
 הי,?V l .?וך)ה~ז א,..:;וי.ז;ום. v.~ד:;גריrז~ם.~אס;וויגיס;ק.רים.~מיני

 !ה~~~ iJ א~$/ ד,ק~ו.;;הןאןךש 7P1J א'' .ה! f•ב lfו~ ;י;ן.ד 11
n •29גל' , 1881המגיר , 

ר~י P' ?) תן•pו~)-~ר.

f "ארתב~~ר~ןןי;ךא~· י~$!~מי;א"בריציט• J כתיםr

 :ן; $!9)ו;בק,ךאםwיםךןה~וי~ק) ,"דם t1יזכ:ככבא 1(ה.ז:וו;ו~יי
" Assimilatio ". 

וrס~וים 1ב 7#1גי p: ~כ:;~ים!$זי .ה~~ו·~·~~כ: "';:ונ:יג~דינבני

?ז'ר~ייד~~תז;ישינזתי r:p~י~נ vיוג:;~יז,כיםה wדייןה ?ilי~ה

Q ~ q י~יהןאקדןאגהנןי;ה 1ררtכ~ירiו~זגיביר 9וופ;י.~ t זרוב

ושדנו:וגה .ה!ן~ע
~ 

ק.די~ה םיכ;:)' iךםהנז p: ~~מ~סי ,~;"(ך'ה?ביi:ןיא.~בה

~ד~יבביו;בםש:;ג.ז:כבי ; r;:ויאוגה r~'l;ריז,ביוז!ה~ת ?I~'גת:;ום:פרנבב)
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 ם;ךק~;:ר w ~סע~יםם vם~הידיםי w;;ז~ז;ניז;ריו!$:הנזיסרב

ז;ןrווך.סםמ~קן~זpויכי!עךב; /o;~פרץ~ם uו:;גים /o'יר ;ב~ב~

R'iJ .ודם~~ס~ים.םזפ;ע.דיםוכ~ייי~הr ם"ז;ועידה"~תבכם

W י?;:ויאו)(ז.ךה?סםiJ ןן~;:ג:וק.ךהז).ג~יזרז;רז:יק.וסםזו~שwני; 

 סרח~~;:~ן~.מני~יזי:יע~ים,~י ;בך.קו;~! /oר~י /t~ oגגיזג~מינר

tם .ה~~יr~ .םז.פריןןהi וסס~יםi .כקג:וידv ~~~םי w ז;ןח;ץער??דים

 ri;w זר$ז~;; תפ~.ז~;:וזכרע.ו.יסםם~הידים,מי~ה. i!!סגה oו~
ם~יסם. י~;ךז~;:יסם. w י~נ?'J;ז fי:י~זרr:ויםו~סרנביי 'f! ~ירזp:;~ים.

'ךגרן> I (גו)~ים:;וfקפת ;ר~;:זךיק·א w~~זעים;עםייכר.מיסם ~r מ.~;;

 .םס.ו~י~;:ר w ~י f r~.oוטר;ו~ע.שרמריzןמם~רז~תז~~סבי

גם ו;~ . i'l.o~רר Qו~דעיע;~ויתזpפתם 11וומדם vךכרוים

ם~הידיםשי iה ifןכר:ןכר· ,;חי~ז~י;·א~ררגגrז Qןדז 1$vזpפת

~הרדים~יי f'4!זאת " iי;ג .ה:ו~י~ .ה:~ו~זןפת. .ה:ו~ 1 ~~;:

 י~~ םמtזנr?י;ז~;:rז~:ו~יםם v~הי:י~;~ויםן:נזפר"וים•ןכר:

Q ז;ניז;רי~'Z !$:1 ה iJ גרר~יםםirf רכי:גו;~וית",ו~~'יתק.ז.ךת

~ז;ניז;רייz~:ה)ז;ריןז;רz;וג~ןים ;נ~נ~:;כי .ה~ך~ז;רן~ךירן;:ו~ה

)נר~ך~ה~םן;:ו~הiכגז. 'f! ~ 1\:נר !7,1עם:;כזגיב~ב;ךrזנבן?ר o/!W .~ז~

יק"א Wנר !7,1ע יג~;: ת$!םעיררנרו iw::~ז;ז.ד~קרם~ף ד;כ;:~זrםנכר.מב

~ןץ:;~ןןןע~זזםג zv;ונ iJ ?' רצ?ז~ו;z~יקא" Wםז?די~ה.!קפת~)זtדר

רז.ךןעזכ:;כזזהרר 71 )~"א iiW'רים. 1םנרזע:;נג•סםעםורכר.מיסם ~r מ.~;:

 " iilמריzןמם)~ןץיי v:)הררר qך.מ"א PW'ע~ים, v~ררת Q:\1;;.~~צווים
וזכר אי~:;ז;ן~ךה:;כי~ךנר: 1$ם twwזזכי~ק;ם~ף א~~~ם t:tבכסם;

~תןו!קבאוזעת הtזכ;:כז~;:וו??אסים t:tצו~~זיםוו::~שעו~יס,:;וץ;.יפת

 י~~נר v. ~~יוינר i"סז,ואנ;, :~)ידןא jf ~~זןכיזרו?,ה.זp;?גינר

ר w ~סגו;~ריםס~ת:;כ:;וכי:;כי .אי~:;ו?,ת t!!iי י~~ :·ה: g:יז;ריו ?tי:י~

נר !7,1 ז1: יג~;:ייני v ~וו:ו.פרןות fוםזpיו.םו~ע.יי- ד;כ;:~םםנכו.מנזכר

י!,נים ?,1ום~גז 'ii!f ~ם:;כזגיע.יי 9ר wזג~ק,ןם. vי;~~ךצרת:ה Q;~רר

:נם~עןiכבז, /P. ~ o:~מינות Zf!f'iJ'ע?!ה:;וךז.ך~נרע~ניז;ר:;~גיןםזפר"וים

rזr:ויסונרז;נ~נר W:;~ערדו~גיסם: ;כ)יo/ tזג~~הלי)ה 9ר 1 כi.םןןן~~אי

םזלזךןה qם " f~פראיזtהבן~ר.

v זזז??~םז:rם"P י:י~בז~דוז;רלנרq יגגדרון;z~:;י~ז;ניז;ריו~:ה, י~~ו:~

 ד~~כקר~ו. P' ~ יג~;:?ניזה 1ןם~חםךזfךהךב;ת R ו;iJiJ z ד~~א '1 י~~

וסרדיפ;תםז;ו)אלתו.י 1ור-ר wא.ם!ה.:;גןזtזז;ןקך~ניכ:;~ים;:וזpנבןו;ת

~l;כיז;ןיו~~ה" nנבסתי~ים l;: ??ן:נםמם v.~נא; it ~:;כ??נזט-ר;ן i191 i} ~ qג

!J זקf זצרי.ז-כנ ררק??,::יכהr~1 , ג.מע,ריזרןזעיםi1 ם~שיברתt:t י;~ו:וייייז

 י~~רק 1ו;ז,וה qנךה 1~מת 1ךנ i י:iJi1 i~ונת: i1 1קןשי; fריסת ~rנ

-ז;ום~נ;wי::זי ת~pז~עלוי; fי~~מם 1א,נ~נגדזכז;ריםזל f ה~~~י~;זינ;ז~
ה 1ןחלז;ר'ןהו?,ת Jj )~!עןz;וב~.מני·א 'i1כנז 'il ~ !f~ז,ךrקיףכבן~י~ת

 !ה~~~~זpר~י ם.עד~;: ר~~~יש ? i );:ויא

~t;כיז;ריו:~ז~ה Q י~~זכז.ואבו א"":;כיא, 1ה~םילךעם!הם tiייכי:ירב

:;i 1מי ~ ri ~~ w י~:גיזרt;אi'l גחי!הא 9מגם!הז;ר~גי .רמ~ע~;היא~:;

 ומ.;'!:!ם~שע ?זtכן?וין. rtpז ;י~~זאגיןןנןי;י~יי i ~;::;כ~רלךדורכק

 Nf?!'Jןהרא:ז-tיז-ול. ינ,!)~;גןים Qים i,'זפ;" u~נו;זני א;זך:f ~tןנלךא ;י;ן~

;:~ z;~ םייםת 1ע;ךרr ~~ידי ,;נ !7,1ע נן~~;: י~"w ם 11גוי 1$נ~יעh . נזיו

~ייבת p~ ~ אי~:;זרם~;א.מנ; .אש~~;זע.יג~י~יייסז.ואני w!הא p~מ

 :ה!אוזרתiו!,נירז.ךה J Y;ז f ~רוח\,;iבןת ררtי:~J;ז

נכלגב.וד??ירן~ך)הזרן qכק-;:ויאר~י /o ~ תרס~~)"

 עג::ך~~;:י??iכןןיםrזזt~זריםזטיס 1 ~ד~יי P' ~? תר-~~ 7~יז

דז tt די~~;:tיע~ים.י; f:;ויןשלנ;תי??ז:;~רים ם~J;ז o/iJי;ח;ת

 " f~תםןזקןן W ,?/ 1\:;גיי 1$??דיגית,~ו;זדיתירי~ין~סןת ?7
ןז;רםזpגןםז?ז:;~וים W~:י:נםםזפר"ויםייי .ת;'~~ r)םם~:;כזטידים

ז;J~יו:וים ה!;!נזןםךין.~תו.שן~.ז:רידיםר~י P. ~ 'P: י~~)~יים

 •בהערה 78ו 1עמראה •עתרן.שללעורךכינוילאור,נווציא-=~ ,.,מ .
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tןיש.:ו!ים. j!5v:;~ידיסרבןנוו;י~ים ה~;ר~נ;ז!מיסםדדועיוז;ב:;כשווים

םהיא. ד~כ;:~ t!Jייכ;ם ",ן;רינינןrp:דיתויזןא!הע i;וז;נו?צ

רעתז;י;:~יא .-ר nv:r נ;rום~:;וירהי ה~י;i?ם~ז:י~ע:וד:;ני~ראשידעני

f " ~~םה;ע~נוז;נ'~י הi' כים;:i? ד 1די~הi? 5!זהv ז~;:מו;דיvי:ז :v ם

v כ.v ז~'!'ם~ווםי;דiי' '? o/ ·ו~~רזי~יםר~יn יםtור!?ט ,,",רכי;p ~ JJ • 

:p ~~ז;נוכםתזן!ד םl ה~נ;:~םסיכ;ם 371 .? ;י;!ז :P ף)~) א.", ;,נםי 

i' ויםמ;הוtזנוגםום~:;ויכני~כ;rז;נ•גv:r םן.ז:כניr;נס~>ז•: :P ו ש.?י?." 

א;סב "לi ,,ןגע. f~זp~םתוכך.סה~םן~ף ''~ד'.ז??)~זiי'ית
ם!יני;:זיאכק;:ויא, ' J ,i'IQי; Qם 'iי i'IQi ;י~ם)וםז:;ניך;;ז, ת~~ו;עןפ;

עזiיים. v~יד~~יניואדו

p כךכזהי·!קמת~ישךע;}ם~:;וין א.,זר;נ~ה;:n ו;נןךח;ק

גםותד. ?iןנ:ר '~ר /o ?עם ד•ע?? 1ג iנ Jמr;זזpב;.סינ•ךחוק;תו;ו~~ךב

הוא~ה '•!ז . י~ר,? 'iז:יו?ךהן?.ש?ע•ד ש.?י P:ויtןים r;rוב;;וסםוכינ; 5!

 'כ;:ויט, r;rו;;נ ד~נ;:~ !t.סב iם:פזז'וכם '!!!)~תר ?iנ:ר;:ויא•מה?ע•ייזה

ארוtוים,נו r;rנז!גף. .Pוtעו ",וום.יב.ץי;דהי iaור~י /o ?~ות 0 יiז~'!' !tכ;~י;ן

:P זקיוסריtכ?wv ם~~געיוווםיב~י;דםw rיv ד 1 ע:~;:ם? o/ וג:ון~יוi? ·ותו

ה 1 י~;:וו~ד :הואר~י /o ?;ע;ן:;ניויtןים r;rיממ!$ז;ניגיםסם

עזiיים v;י:~יייא (iז:י~וסם .ה~~וכיםדרדיוהדודסםוכעזiייםי 1ו
; :;ij2 ים ;;יtמוגת~~י~? !p .נז!גן~יוr;r ;אנi :וקו ;י.ק~י;.סרז;ירים~

ע;:;ויי; f ;;י~;:.קד וpז~~בו}ם 1ו;~יםויwבו~~רץ~יכיי iג ה~י;i? י~י'?
!J ;נ;t ייםם~הוןיםו~מ;גתךיםiז;נ!:;וי~ה?)ז;ידו א.,םפו~ךים;;ועזo/ י~ן;. 

מוס~יםן;גכיtים ' il~זpרם~:;וי~ים.'ד;גכיןכ~ו;ויגיםנו r;rז!ג

;ז~יב;;ו 1$ר~י· /o ?ציי 'ד'נ;וו;ת t! ~ 9 ם~tו~בו}ם. 1וגים tזעיבתי; 1

 rפ r;rגי;·א~םגי~נו. בן,ק~;: ייiז~'!'םווםrזי;ת 'viי~יי vו@גיםי fי 1
נ• r;r~גיי~יםנשוףו~יעזiיים. v יכ~;~~יד~יrניג+ו~ים~חי:;ני
י;;וtדיםו;וקך~נ•כ:;גיםכקז;נ~פו. ה~י~;:יו;וtדיםiכעזiיים א., ·ד@ !tם

 .?ז:~ר /o ?שיםןשו;~r:וים~סם
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t! אי~י ד~כ;:~ם:פו.סב: " :ii םז;זני;:זו;וע;ךויתי-~ןי 1י;v ייתהiם'!'~ז

עלךןהזקiונ;ות r;ויו·א q :ג~~~הונו r;rנ~ג ·ז;ני1ןיזם" 19ןי t!5v ו~~י;ו?

v ז;זני:v 5!הv ןישז;ניתt~נוי א." .םי~~ו~גיiננ;ו:גיד;:. v םז;זנו~העת~

rt! י"~~ית! o/ וה א.",ר~יt5!~יכיניונ;ת ,,~וi1 זק;p 'הווידיז;ניגז

ו~ועבי~מוו /o ~ ש@~ P:צ;ךרינו א"'~םם'!'~זiייתה wז;זנו !ttזתונו

 ה)\ד~י;.סוצ;ךכינוזק~~ת:;כיי;ןע.~םי;ןע ד~כ;:~ tiJז:פו.סב 1םי"ם

ם~:;וי~ים.:;~:עודים~:;כחי~יםדיזקה. Rםה;):;כים~~מיני ה,)~ i.' ~רגוtר~ה

 .\דוע?[ i.'ן~ /}f ?י;ג.ז:יו?נת~םם~~ז;ני~ים ה~~ י~~
J ''1גל' 11885,המגיר . 

;ו;.סיני··)נוס:;ויאו /o' ה)~~ם"tזן;וז.

ינ;ו)א;.סיני,;ו;.סינוונייאד [ti;:ג~)היוtאדסרביכד S!ן~ו

םiונ;וערךוותהואם!הםן~ו .?~ן f{J :ובית;פודטיביבבנלגםו /oז!
t! ~~ןם~ ה$!יו'f ~ 1 ה:j1 ו:;גבלת~ו~יונ;ת? o/ רז?שיב:;גןבוד~י$/

: o/ ור~יv ~tו~רץ ה~וt! ~:;ומ:זיניוימנידתזזיכ;נכיני ב$/~רץ . יוt~י

~מו;:ו;;ו~סהו·א v~םז;ם;:~~;ועוךוית~תי;~ם fי~אסו~י 1ק,ןם.ז;ני~י

 ,,צא;סrו~ח f' א."~םי;ןעו;וי~ןזז.סנן,~עיר~י /o ?י;\ת tז;נסרם

 ה~~ !t 11 ~ו?ם~יזב?ז'ד~ירוםtזת i'ltי;ת q)ם ה,)~~~ינו p::זזר~"

 • 37 1בל , 1881"המגיד·~~'יtינזי 7 '

 '" ?i @מורנ;ת 5vז!~זפרת vם;ררת~קוע~ני·"יiנגיכ:;~ים
i .ו:;ניוייגיסםiכיודעת;:W ו;ום 9 ~;:נ;זק,וo/ קחדt~ו"ם;i'o/ ם~~ה~ת

v ב~ז;נים 7ודאגוסמוו~זזרה·נ;רשע~i .ואדv כיד;::v יםז;נו?וטכיtו!$מי

' i ש@~ ה~$!ןזכהם~~יק.ס,~ת~?.יסםגי.:ו~)הת i' " ז;נ!~יש!p ך~י

 א~ך~~~ P i:5!9ךית q ~ע? סי~;: (i א.",ד)קסומר')עזפל~~וקדו /5o! ~'נ;

;זקק.tןיםזק?.ךיםסינו 5!~ז.קבד~ו;םת 'if ג;::;ניוךא\תע~מלבת q!5זקי;

 ה~$!~דעי א."~נ;ואם.שו~ה~?.יסםבוא p);וןו;ן. q ~וי;םקד qו~זז

ם. wג~~תוז;נץטו?~נו
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f יואשרןס~עד,,עד~מיניסמויררז;ו~~הtז;והןגרןו~ש;ת

ו~r.ורה iס~ז v ~ tכם i1כקי W ~ר~י· /o :~רץ:שינ)טובת c;:v"פ
כ;ג;ן:;~יםז!גז;זנ; Wת iilט. 1$ ?'ו~ט .ת~~~ג;ןר;ן ilס~הידים"ת f ~ 2' "~ת

~נו.וכיני.~רץ ii1י~ם /oז;'נ ד!;ז!?'tיואש;~יםערוים vסמוי .ה,ו~יניני 1ד

ם. vwז;וקוםי 1 ?ס~רד~ים'?~מיני~ק,וט iJו~יניה iJ ~ i ן{;:~וס~ים

t;כיר] Q )[ דr?~~ןהים, ?ij ~ 7?7ז,;ו)כב;~יםירת 1ק;י:;ו ת;ד~!ן;גז::

ה. 7בג;tיודןת iזג ,;,,.י 1 ~;יי 1$יזזש~ר~יי oזזסר~ת ·י~רי?f!נ,זסר~ה

ז1ןז;והב~נ;דתב~~וים.סםגר~ים י~רי?f:ג' i1~י י~;:;אזזייי wז1

ר p ~יtזם .7זג~tיע~יםע;רו~שטכק~גיtזםזזג~תל 1ר~זז~סי
:p. ;ם 1תij ו:;~יםםqי;י:v ;-;ןסךב;~ית.סךז;נית ידil רץ~:p ןס;ן~הגען~ p ר

f ם~ o/ ;בינינr.;ם~י~זרים,ם~יוסיים 7;יגע;~ב~ f ז:יז,ניז,נים,רים

רם;~ז;וק א.,,זםכקם. rם. ry י~~ v: י~י~;:רץ t1$יז,נןוז;ז~םןה;~יא;

הם:פנהי;חםאתעז-רההע;וים~א.צ~יעזבי z .ם: /i? oס 'יiתםנ.:וו~מ
• ••• T T T Y •י.•.• --T יוי

w ביסםסייr.;סס;םעד~?יי~ב:p. ן;צן~;ן;אא~ס. w ו~ח~ה יי.ס~;:ם;

י w ~ןה w:p~נ;ןה ,;מ 7ה t1יז1הי~ד~סםב~בוזתקךשי wןרד

 .ב~.וןט;בזוזזסה .P: ,ר;ס~ו;יא ;rןtזנ.:יר .P: ;~ז;ז~ יtי?~

ןאו:;וויםסס;יqן:;~יםו~מיtזם)מו~ת:i;וייtיואש;;יםtיע;וים

:P. ז,;ועי;'דם:v מו,o .יע;ויםםtיואשר~יםtגךש;תזזגיךם~רץע;ך:;~ים:

 א{'"ק,ריי /fo\ד zזם .ך~)~ס)ז,נזק~געתס;ר 7ןו~מדוסם. vt??זז

~רו:זי:כיםי t~ wי~רץ.בי /oיי~tיי~י il'?שיסהוi;ויותו~ז;זד"י םדי~~;~

כקם. /oם. t;vיעיו א'ו;,ז)'סגו;~וים"~כזיt,וים"יו v:p: םז;:;י~~ו.יtים

w .1 :~ז;זפץובם~כויוםP זבר~יlו:;וםרבך:פ;~תונil .סרת~~ w י

 .םיך;,,.ךד;רןס,?סהה 1 ן~;:ז;ו:;וי~ה;

 ן~~ Vij:ז,;וונינ.:י~אוקאדןנ~)ה ה);ד~~סרת ת?~;ן-זעוד~דן

וננ;תwיר 12ז;ור w ~~סךת ?7דה R1?ניה Wנ~~דויו v:ה. iסס~דוי;

ההם.בימיםמפו"וסם,חודיםצורר •

' j 

i1 ונגות- י~ר'?!:גיiו,ה "י~~ w די א."י~~:p. .יי~יגיעזקםiיוננ~

iבi:דיאה 1 ~~~ם~~זה iJ~יצופ;תעג:;רה l?ז:יi;ו~י~המו qןק.ו)עזנגר ד~~~ם

:p ז;יוRt כארובת:il ה 7 ;ד~ז:יק,ןהו;ךה.~יש;ן; o/ ,ק{l ם~י?נית~

זזדי vw .ה;,:~ם aז 1$ .ה~~ t~tזיwי-ואש;~ים tvיע;וים~~ויחי

~י~םן~םן v: ~ ·יי?~~גי;:;זם~יי vו~שיניס~ת.ם~זו~בוכ:;י;ן י~~~

סזהiנ~עדגזי.-:דיזiדזזה. vו~ברדת "~רי?f:י w~די~יוג~ז;כי~ים.

;ךפי~תזו1 1} ~כ.ךפי~ת .ה& /o.7ה 1$רפיז,נ~:;ואו;ירא .P?סן ;י~ךקj:~וכיו
ס~~ים.~ךב;תנ Tgז;ו~ יtי~~~tי:וזי;הסשוז,;וז;והרץ 1$vוםגיף.

םזו~עיז;וה iJסז;וק,ןהזJת?ני:;ניא [iז,ניוזאת~ת?ניד 2 ~יז;ני

:p. ס~· : o/ וכי}ם~מיני· ןז;:;; '" 19~ם 1$?7סדס~ר;תזדאאםך~י;ן

 ה~~כ:ו~י ן~י~;: ~rב י~~ .ם:~כ~ו /o ; םז;:;~כ~יםרםגם}בז.:כ~ה

 י~;:וזעק.ס~ןק.הוני~יז א·i:י riסד~~י.ר;ש~ת >ה~ 12tי w ~כ<

~ו~רי~םי;ךגן '~~ד;:ויםז,בע 1$ןהס~ין 1ס'ר;תו:זיר ?i~ 7וך~יני

ניז 1H1'ם~יסז;ה /1ioןם~ס~:;ו'ןהדה i'~ R:ד~זני םי~~~יtס~ק,וים

ז:זדשיםם!יםיים .ה; i;זזז;וקי~הה. rwזדה 9ז;וקיוני ,,,~ ת;ו~[!

 .ה~~יtא;פןזsת~גזג:;רה v: י;:

 • 86גלי , 1882"המגיד"

 'tזר'~~.רץ~ש~נ ת~~Vז

ם~זpחוןר~גתא.

 ·י~ר'?!:~רץ:שיננ;יי;ן 'iןיס;דרית f ~~~ש~יtזר~יני·

ק'יזגנ;,~'ן:זו;ת fם:פו~ןים .ה~ב.ז~~י pק, ' Vlז,נך,םהוזיאן v:ו~
 .ש~~ננ;~ידה. iiנtיכ;ייוןןס:;{י;ך~ה'ןאז:ןזרןנק~י;:~א;זזךים

~ןם. ת~~~ויון t:vיכ א~~ ;c .ק~ו; א{'":;גי~גו;זני·מודיםזז~ם 1$
:ג;ןעוךו;כקן~םש. 1$נואiנר .7יןנ;~ין ;י~,א .ה~ו;iי:זה fק.ג;ןס?ה iJן
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~רזי iv; i"lיי?שי~ק l'{iiוו:זו;ור~מייה i!;)riש 11aידיוכ~ים~ו.ב~מיני
? 'f ה. 1 ;מ~~ר~י: Q ת ס~) ם~)ירי~t! יעות~ljז$!וpי:ז רz;ה~ו;~:ו 

{ 191Q כרזזי;ןהiוiJ ~'ב~'ד iנ!"· f ;ים א~?ו~כןמ~~tםופ;~י'?יםס~ז
יות 1םקוי,;;ו:זו;ו~~דיתוטונתם~ךז;ויםו~טר;~ים nןם~ןםט;:;ים
\~r;ןסי?\ז. 

;ורסות v: ו;;יות tקוי,;; n ו'?:z;וךה Q ) ה~~?~י :~"יני P'~סדים

iהחזר;דיםהמופ;ש~ו:ם"נליציס"י,;ארד אי:~:;מ~ם זח.?~וe ראים
 ' T ;- • :-ד "7 ;

:;ביןיה 9'?וקזע ;י~! W~~מיניר:;בים~ח /oבלזקיב;ינ~ם 1ןא.י,; '-}f ?~~רז

i} 1$שלןןיםi) ?,יב~כווים\$גז;זנ; 1 חiןןןיי);;וזז~o/ ח~~?ז;ני :א.)ח 

גםא;גד /fo ~רז E\5:\1 "iiכ fח iJ ~ !$1ז:יו;ו~רץ !Vגגס;םו~ס·נ;)tו~;יןח

ג~זע.נ;,ע"tק~הגע,מוד~ם 1ס!$רץ~ןויםצרךrזמופ;זר:ח 99,או

עי,;'?iכגד nםזכ;ךנ;ן?.שז?דות iערדד.יג~~ןזקנכניעיוי p:גזע

י /oז! ;,י 15 ן~?גי i ;ש,ע:ה ia 1א;ך:;ים~ךץ fה ',?iע, ~זגה~ר ,;נ~ך~

~ק.רז vfזpח v~רר~ה f~םת iרכ nךצ; i:!גג

ם t_.t~גז;זנ;,~~קים ?7ןר;ןים. .iJP דדi~?'ה;אןא f~ונד~ן

 ('יא;~ר f ן~;pז~ר ;vכ~כבןםןז-ז 9ו iJז;נסרםסינ; i~ב~רז 1\:גזp~ן

 ";,~ק cסםןר;זים.ז;ו.ת~סוים ם·~ר~עi7ייםב;וידי~יו~ח nia~ד

ז;נזםנו~פותה;שם;;~כייןםר t ?'~ב;סינ;.י ,Pז;נןךטב~א.רו~ח

? f{! ך~יV! ~ 'P ר~f' הזעקז;נקירן~~ןכ~?םם'f א."זאתידי~י~ה 
~תi7יים iiyוסםנ\ ?j ~ןז;נים fגז. il ~ f'P\$דזrה ;' ijזg~ףוב;ך;;~זקנ;

 ה~;ך~ pכ~?ם ן~!ן~ן~נ; "?'זו~ם iiגי fב~גז;זנ;מ;ו.ן~כם~רז

 דדi~?' \ב}~יןמ;ו.ן.ז:כנ;.~ןץךב; א."~יינ; jQ ~ךא; ?j ?ןא;ךבינ;

םןר;ןים .ה~;,~ fא;ךים j7tוים iה 1 י~~~~ונדר ;v 1ז~~םןר;ךים·;סר

?/iז$ןם~וא.י ר~~יij ~ז;וים,ש;ןןים .ח;iם 1~י~זו~ t ז;ויV/ ם 1ן~יז;נ!ים

"א !PV' "'ד+ין. iJ;ר;ת nipינ; wךא;ייישע,ררת:tגדו.יאונכני~ים tשו

כק~ו;וו?ד;םןר;ן•ם .תו.;ז~בת f~ר ?Vז;ני:ן;תח"יוזpז-ו;תכםגגןצר

עי;בקה i $/~ש;ןך'םז!ימתוני· nךה;גג~זן?נ; " iiגע,iנדן~םף. 9 ~

!J זיד:r~,".ם~:~ןסינ:;ןים.נזי א ?z;ךיידיי~םד יפ~~ו?:g עםבשערו

ינבזזtדה Jךםז~~ים~זjהגםפ; 1.:1 ןv;ה j'ץכד ?iח. f ~ iשוןןים

j2f כים;rגםiJ ;ןדy .ים

 .ב~ '?fם~ר:;י;ן vם~ה.וסרזזיידש.!~:יג~יירפרךזקח vבגזו.י

tV? כn ונ;:~:יאר~ם-ו~~ 'ii ו-!$דםות!Q ז?'ק.ץיםr'ך;בות ת~!ז

:;ג;ןם~דןה~כ'~יiסיז!~ה v;;וופ;ךזtהבע.ו.יסת~ 1$בת iiם~הידיםו;בן

"א i;'ן םי~&?ת\:;יוניr-ו;וןה iJםן.ןווןח. tוaז!ז;ני~ים ;נ~וקךים: iןא

 .ת,??~זpיוקרןטוב~ף~סםן~יןךם re~עדסזעים ?1םן~וים .ר; nו~

ח~יעך~םס~יו. fןה f~דםי;ז.ןרןח )LI ~ iו:זיאו~םגזםיו f ת;דז;ז~ו;zו:;

? l?u ייונ~יר;ו?יב.ס;סרןקiה;אןע;~יia "i ח.;ק?~םו?א.ד~כט~ב 

:p ב~ויד;וויv .יבפלךזקה:P גח.י;Uf י~נר~'? iJ ןו;:~~ים v הpו;וד;תראז~?

~ o/ ר~י, ~ fQ גינ;ים~\$ n .עם ו~;:;ניז;נ~ק~ט.~גחי;~יא;י;·א 1:1וכ~ית

~iכר .םי~&?"א 1:'ן;ר n $!)ן i.7ה)~ו;וז;תו רו-ז)~;~ · " 1f;נכר nם .ם iן

~י~ו~חעם 1ן~צ;ם ";ד fי i)גס:הז;נ•לם "~,~גז /fo ~ם iוגעוכה:

ם~:;גריוים nםק.ירו~יינס vwו;ו•וםמ;~ד;ת~•ייית iרר n ~.ו~ו

ןח 9נוו~גיע;ד wם~ה.גגן;רגםהיא~;ןור ן;י~ד:i~ו'קךצגר.

p1:1 ה 1יורר:f םדייזים '"'גו;ו?דאיו.י~דןדו~~יםו;;ם~ג;רw ·ו.יני

ת iויכ Q ·~ו \ס~'?ןי:~·אילן ti'Jtס;עיםס~הכ~הד iסי~בםן~ים

a וווןה-r.יי·ו;~ז1ו;ב1כז-זrז'זהוןאג~ו.ינ;~יז5ז:rר;rנירב~nip:;i רן

M ג~ןםםקרוו~יות'יםw ם.בpז:P זי~v סם.ם~ךק~ה~:P יv ו.יני

~יםןר;ךיםנז?-ךדי:;ניךים 9או~ם~ןיני· a~ Wו tז5~ים ת;י~;; י?'~;:ו

\$סרים~ך~ים~ד p: ·~ן ·י~רנv~ו~י:ייית ה~~ ן~'ום~יונ ,,~~

ב;ו?מו'?םז!ז;נין · vארפ~י p:ו~נ!צרוסז-ורוןהבtז?יכרת;ד aוזpי·~זיו,ה

ז;נ'ץםז1ז;ניןס~יiי~י?םז1ז;נין " i?.11ן;ר " 1ilוכ~ו;ביןו.ב~חיץ~וה

 1זjה vםתוךןהךהיי:זי •,:רפוךזקה. vבנזוי'אז?י'ועורגה. f~ן;ר

ך~ךשינ;•זכדיםןר;ן•ם:;ניד\ Q ~?~םםr-וווןה. !j:נכם 1~מין~!ה

~ iJ ~ tp ול)ןה ה~י:~:הז1ש.רךה-rוו)ןה ",~ב;ר;טיססדך~~ה 1ובים-rזם
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דינת z!f;ו!~דית iJראזטית~תי;ןעים~~ריס,ק;ך~:זיםנז;נ~ם,ז;י
i2 סת-;~ט;קי~iJ ם??דינ;תQ ;ש,בn ךצות~~;:iJ ו.רית;:i ר~~גרי~ה

כק ,ק; n~גך!י i1 ףכ;\~ז;נזpען ~ו~;:מ;שי;, 1שר יו~;:~זכדיםצ;דים

 .ת~ W )סובוזעון)tיםן?תיי~קק;ם)tים?בק.ש 1 כ)ו:;;ם R!f1 ~ י.?דג;:
וtאד~ט~ה הס~ו:;;~+יםה 1$ז..וגי 9ו הן~!ו;W ~z ה~;זuארו:;;םקרי;ר;~;ה

גיסס 9וט~ן~:זים,ךים 1ז..וםךר~דוויםיר.זכו~ים fiשרוtדי Vןם 1ו~
ט~ה wvקרור;~~ה vי;ןי;;:ו~:יג~ייז;נים v9 ה~~;;םנרןעים, 11:ד ·~ך~; יב~::ו;zו:~

;ים. 1פ v ~;:ם 1ענים i:tך t?iJ1 ij~ןי ?Z7+ז!'פי~ז;נים 9 ה~~ . i'I ~שמות 1ן~ש
זזדי~ת;:ויא;~טרקי i2וי!'+יםה 1$זגדיי vו·אערדזאתי; 1 ~;י~זטים

יב wז;נךהוםד +9 1ב~גז;ובבז$ז..ווי~ה.ם~ית:;~~ךצרת;ה 1ש qדריןה 1
אווrוים;;וןז$זכדיםזדייזיםז;נ~סדרת nז;נוק~ םיכ;!)~ ]ת[ /oז..וrזז..ו ה~~;;;י;ק

םJ'וו)ןה.~ע.וי~י;;:וינפוך~קהבע,ו.י

 ·רןv~ו;;יכעיו, ת;צך!',!ו:;~נרת~יייV'ךזקהסזt;ה 1ע,ע,ו;ת~ם
 יב~!ו;zו:;ן+ים fiש;~מיז 5\~םנוופ;,נת l:!!S1 םיו:;'!.'~וים?יר V~)ו;זה

ויע. 9 'יי ?7 ~-ןמו~ים !j2t;;:ו~;~ז;וישז;נ!ים- .ים p ןו:;; ן;'~זטדגי .ר 11 ~
זגםש;;~זזיםםד #fןדא:;~קךפרופר~זגס"אזאתי 1ידזגע,ברןתרם v ו:;;

 ' iןJ'ו 2תר f;סח:;ני!נזןגומר.~תהיאםב 1$:;ני!נזןזזקה!ען .םסו:;;
' i?:f 'מי;, 

כ~ים ב.ו~;:שרש;:ו;וה ;י~ך~?~רץב 1~שי " VI;;:וכנ;יוןעגכה~ם

ת iז,ו!נ;ז;ניםו /f ~ V-~?.יני •א~ /V;;:וכ~יםז,ום~:ןגכ:,ןים . 1נ 7#ע ·~~;:נ;ז

עי·וב•י;דיעי~סםי wב~-![היא ן;י;:כו:;; nא;ד;?ד~יםו:וווני
~ה /o'•י tilך~הים 1+מי י~;:ן ם;;?י i1 ~~ת ה;~קז;ר~;:~סינירב ij י!',!

ז,וארסם .ה~ .P !:!ן~!;וש ב.ו~;: ti'lי it~דד'ע.כד~:;ו;גכיני?זורץ'ע,ללת
iJ דים ה!~?זדח•~:ןגכ:,ןיםtכנ;ירןז;נג;ד;;:וע;ז?iJ !םי!+,עו:;;כקי;'א:;ני .ה. 

;ר v~:pןרrזגי~ים.ו:ז~זטים~:זם:;ניה. 1?א 9ו יח?'~~י;·אי W ~;;:וע,~וים

זרשאו ו:;;דעצםב.

 "ו'~ךיץi?~רז"?שיבת 2זק~ה 1$ה;;ב •ה!ו~כחםז;וזטי~יע,'ום

ת i ~ךאשר~ה ijב~עםזזחו~קים. iJ תי;~;: ה~ו~נ;~עםכזב י~~'ו!;כגי

~:זישו•י;~ךה iJן ה;~ tpם~~ד;יןה iJ-ם;:ויא ה)~ !o/t~ם·vן~ס'ןה
)~מר תכ!:]~ו,זררן Q !:!ז:;~יק iJ ;ב;ו~;עוד~:;כפה א."אשר·מ~שרא"

• • : T •• ר• • T 

ן;;נןכ:;גיםו.ב f);:ונ;וכ~ש- ה;~ fp ~זtינ;וע,ןתועמוק;רותןך:;ורון

;~ריח.iוגי~י~ם wו~ריתגי J::ופ;ת J::שומים

עלז:;ניביודעים].ם~:ויאה jiם~דו ה~~ o/iJ:\lקים 9 וע~.;;. " fו~~ה . " '
-כפותא;~םת}ה ?o/7 ~ ם,ק~;:ן;~ר-ז,ו~שן~רה tpג~ א·;י·

ן:;כיךים, p!ן):;כים f/)םך /oי 11:הע,)הםהיאםן;ר:;כיכק ,ה!:;וע;נ;ן

ן'ו'א ?n;'iiQ7ע;נ;ן vזt~אה i:tקל; iJרי tpךוים o/iז,וםמא,זכדים:;~ופרת

וזעת~ך~ים~~דקים;~תור ;;י:;נימי 9ח~ם ,ם:ד~ ' lJo/::J ;ה; nן

:;ניעד ,;פ:ך~ if:';נ;ן v ז:;ל Wגz;וביו·אערד:;ניםן;ר.מ;;ן:ו:וידים.

~'ורת o/ .i'1 } 1 !"עיו]:!דיז,וה; 2;:זז!זיררת'ו;ת ?iJ ~ o/7ז,ו~םת·~z;וערכר
f ~ ij ;'ji דותtןו רמ;ר~;:ערזvן;ח:~;:;ז:י~גכך~ה ה?; 2~ן א'{'ער)ם 

o/ ~(ז:)עםםנרגעת הpסםכ~ים~דקר .ו~ךiJ רי~ים 9ןם~~:;וש;וים

r דרויiJ יtגכךf i'l ייt~ק~תtדררעי;ם~~ו:וים~ם~:;~שוויםועז

ש;ןרלת [i;;:ו~מ;ברת~מת;גע,ו.י )-~סרת תי~~?' ה)~pז!ננ;וכת

it .יי~ה~

 " fןו.בו~ב;<)ד~ברןהיא ,ה!:;ון;ר~ייי'למר iJ ;י;ש~;:~ם
םן;ר ) 1 נ~~ ה?;:;כיעמובוד p:עודזy~ח א'"~זyרז;נ!iץיך~?~יש

י P.7 ~י wךאע,זקירינ;דוו.יני· 1!:!סיני:;ניו.ב.י~דו:cיבייםע,~יב 1i1ם

? fp כים ?7ו~גי~דקר ,;י~ך;:(?z;ודד-דיסם 1 ב~~ו+ o/ ם~עים~:j! זקקום

ם!ה. ב~pז~ iJ ן;נ;עו:;;ו;: ע.1ג~ J!!ס+יעיודא י~~~ם'וםעד~זtדי .סכ~.
ו:;זך~.ת~ז;נים iJ 'fךוז1jמעשא,ג~ים 2~עג iJגכז;נידו~ירתזfם 9ג~;ךה

ג:•רן.ע,פר;גן n )'ייזכם;:ו~;וגךב .ם;::י~נ;;ש
 . 18131פברואר • __ .;.:.."י.:-= qlהמגיד~_,
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 K 'י"~ני v;ו;וגי הו;!:~ט;בכבו W ~:גוים" q;זpך~יויו t" f;ז;וכת

.v יראייד 1זז-י-סהi:v זד.סו;ןידה 1ד~זrנ;וכ~w ו;ןןהv ~ re ם~יייי

וני·ן:בק.דרש

זזrם ?Fןנם fו ' iilגה 1ק;:ונ;וגז~קינז~נ;גי !j:ו;ןס~הוו;ןי '~

t! בד'=ר~י~~זים~ן'ו'אP, דיםן~קייני.תרןהו.יi]:P ב'f ם~אי~ים~ים: 

~:גיב~r:זדרזו~r:זיידי v:~ו~דויד}דןד. ?Fד"נ .ד,?מ ttגיו. wדי i2דצ"ה

i] ירכבQ ו;ןיעי~ין~ט;גק.ףfיניסם 1ד;:וז:j! ו:;~יםם,דותpב~ה ?םז

;זiן 9םז;י~דז.ותיוז w;מו ן}~~גייוסךאותובאמרסם p:~~זז/ים~דיי

ןם~דיקיםים C.2ם;ינזpן~י 7ו;ןiיגיכ:;ויםגםןאם;:ויאזה /1oגr;וב~ה

ע'r:ז:פ.ייניסם p:ןג;זקן;ו?,ד'י;וד i2~ים fכ vד;ויני~יווזpמע ;ב~יו·א

v ם~~ד~ז!f' וא~ב;zעי 7ד~יד ,;נ~~ע~;~ו.יניעיודד~וה~םנ;וםךtיזrז

ז~דיוים [iםזפוזpוים~ו.יt;זם

 .ה! fז:וק,וה ' f~יזז?ן~הוה f'PiJוייםה 9~די~םהרו:;~ים

· v כv םייזre ד~יי 11~ויוו;~ברתובידרשpי~סוים.:זii ה;איגיסם

-~ו.יניג~ש ם~pז~;:ימ:;~י~ים~בר.סם~ןץ p:ק ,tסוסם~יזיים.ייז vכ
t! י:עיי~~ו;ןי~יםiודביום.~ים 1 ;ב;ש~:;וי ;נ~~ו

ם. f!ךו~י ,, ,;נך;ע:יiסם םי~ין;ו~?,'! ם~tז~ו;ןקך~נ;ם~דיקים

זזדז vב1דפותןבע §i~ lי~ם W ~ i2~דריו iJש;~ד iJוקריוז,נם:;ויםסם

~א;ן iJסךזזה:;וי~ףם. i'fירא דבW !~iמוד qiJעיורר~ב v '~~לו

i2 דיw (נ~סוים)יQil סםסר;ים::יירן" 0ג"ןוישת'?דרt ןהרו:;~ים!ה

hii ;ןןן.יויאה

~tיי [i:;וי:;וךארתר ,ת~~~עזפראוסביש C,2י; fו.ב!ן~בזכה

נ~זי-י~ןpז:iיגיוני-ה;א iJ;ב 'f ~ 1 ~ iJ 1 ~ !fקרךה iJ י~;!:בז~דנס

רדשאו vם~עד;גה'ה vוו'ויםזtו:;~יםו~ג·י 1ז u::ו~יע ת~~~
יורןדםםשוה;א · J!f ~ן;ו;ו;ן"ןהנו~וייש a.c-ה;אד fום~דם~ד;יו

ו;ןזז.ונרכ:פ.ות~ים wן::וק,דישגה f:יגעודא:יעףיואד w ~ם 1 ו.1ויאי
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~גיני,~כ~הו~ה p: 1 וrו;; 1:זpן~יוiיגיוניה Wדל ifםו~~ךה
ד 1זעלfקים~י~םם 9ע~ i1ם~הידיםךא;,זזזtדם: ilצרןקיםןאו;:;~ינ;

~נבני 1~מ ?,1~זכי pוכו!ה,קים qצרערדדםדו;?יסם~ז;יי riJעידם 7ו
 1ר 1צן ?ן~rין;ו·

יו::גrז תמא.~::אשד .ה~ו~נ~'ת r Wז~עוו~פרא:נ;ו~וא!הו;יי

 א.;;( ,·~;ץ: ~~~~ו,זז ~~ l!C;ין:;כי:;וךאר.סrזה;א, iJכ~ייד [i )טובtזן
'? fPi ן;ד ו::);ד*י~קדסם)ים:Vf ~~ד~נ;:~ם ן iJ !2כק ,ה,C סlנ\~ךיי

 תר,;~ ?iJ ~ lד~ז}ה ?'iJ ~ Wם C.2ו.א. i:נ;וןהו;ןיק;ךה. iJ י;:~ב~:;נגסברו.ד
ז:;ויו.יסזםן;ד}~מתוי 11ז,ו ,ד; n'5ס;גרת 1ע;ן·tי~סדות

 י·~~וד 1ן !t ע~~יו;!$סויםוים 1דד iוזד~ה [i ן;ז)'~ iJגם
;מונטפיורי!חידשד;ז,וזקיוהו;י*יתזpיו 9ןןןעיו:זpן~יו.ז,ו~דוו.יונ~tיי

 םי~כ·)'··· 1מרד;ב ·,·~;).םי~~!]ע;וtם .p:~ה;ןים iJם C,2 .רד~)ע-P:נ;וןה~י
ז~ב;גכםדז .itt:Pכ~וזוויםזנ~סיסם

~ה ?11קסן 1~ו~ה til ~ iיוםiיr:זיינ•ו~גיםזר~וה o/iJ ת~~ןtןנד

:;ג:גיתאדונכיו~ןבר Wםהיא,ד 1םדגם'גה:;וי~גr;וניים C,2דו;וו*ני·
iJ ;חpזj? השמש תח!'/רנכנד~יייםסונבוקים

 • ···ז---ז•:ז
יש C,2עיו-:ו.ייו·א~נכה vגי vtג:ת p: י~ר~: ת.ו~~ות oםz;וגם

ייני 1!1 ;!:~.ד Q ~ א'"גםן~יו. /o :יiכב;ה [iדאכןש ~,)~םןדהידי
דז 1$i1יב wוהר 1דאשו vד iJ ~ iה wנע. ה~ו;;:~ם:;כיני v:~ז!ע,קב.

ןע;ן,ייוt~:הררקר, r~ ג;:~זtווים [iנז~ניז,ו:;גגיכ:פ.רתז,ו~,חות~כר.סיני
הזבד,וz:וז,ו'כת:z;ועוךר;די;זה ?iי:;נםהרו:;~יםם~דיקים f~סיביג!ם~ז

 r'5T :;wנע. ה;~;;:~םי w ~ואשון. vם~גזדו;י~גיזr~t:זדיםסם~עד
םן~ו. א~~ 'ד~ ' t:P;כיןים qiJןם~זיקיםגםיאזזד;

:;ג~ני !wiוני~זיק!הזגהם: f ו~;;אזtייה 9ד' wהוו:;~ים iJגם
it בונבינ;~ךצ\תpכינויומ;ז;tj יfu .2ן'ר,C ז,וכ:;ויםם:j! ן~ 11; ~ע~נ;גי; 

.:פי ,םג::ו'איוהםגםfקימי Z זiיi;ך~~נ; [iן~~בו.סינ;~ןץ~ן~ת
iJ הרןם~~ייד~ w רבזפו~:נ;ו~!פיו'ןאד;z~וi :;i יו:z ר;יry ~. ~ם·~;ד; ·ם 
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 א;" ·י~?!'זזיזp~ה 9:;כזקןי םיQז~$!:;כיז.טדגיסם.:כגוי~ים~י ם~~)ןן~ש

י:ן;ר. "~ il~מיתי א.", ;ת~
 • 8גל• • 1881המגיר" ••

נע.זעיךירע~נ; •.ו;ד~ב.

~;זידסו.בי .7זנ)א .7זtז.ר iJה S\ז.רךיגינ;, tiיח!י~המיזר~ך~ה

 י~~ rם~ם:עידד;ש reם:כר~שו:פ.ל iiע;ד~ד~ה א."י w ~ו;ו:ז-'ר~י

גי f Q א"jlי !V~ד~דשר ;נ~ג~ו;~;זיםןת;~ה~~בלך il . '~ר r~ו:

i ~מןו ;בpו;ןזil ~' ך~)תi , ש:~ןבו~~יםכ~ה~ה; i'11 ," רז~

: o/ ךנינזור~יi1 ע;~;זם:ז-יר~י·גיw מ;~תוו;ן~גיזאתהיאה~

i1 חלגי?עיניi א)ילזi ת!~~ן;ו ~tגזזיןנ;.;:ויא~זבת-מוןס)עםה 1 ז

ת iוךאס@ז iJןר~י /o ?עםו:;~בוד:כן~ש:;כי~ג~ני·ו;~ים~~ים~י

ג.זיש~ג~נירר~;זים .קבi~~iבקוע.ר tשןשה fiJ.ד i~ב f iןנ tj2זןז.רת

ר~ד~ד- ,;,~ננזד~ית; wreב ש·~~ו;וןrך*ניי·א wר~ד;ושר

~p::p. .ע!';זן~יו,v,ז,ראוסוכתה 9ןבר היi סדת~i ו;ןת:p. גי? o/ ר~י

יz~בד םו;.1לב$!ו~ןץיןש;ב~ים P.QiJ .ה~~ 9יי i1;ךצ;~ים:כע.שיקים

~צידים~יס 1 ~~ ז~::~ו~י:כ i ~ץ i~י ilר w ~םקןש~דז.רת- i'l ו;.l 9~ן

~ןם. ·~·~ן~ןי;;ו;ו:;כברד;:דpן~יו.ת zטרך 9 ו:;~קןשז:;~רזנרת

:דpר~י~ןץו;ן:ש;ב~ב ';iJ ~ tסכ~ייז:ח;ס jl:חר)הה Qןזו l;י}iך~

W ;וג;וחרו.י:;:P. סזJ? בהf ס~!:!רונלת~יםil ו;וכ~יםו:פ.;ת:p. כי .;ב~;;גי;:

 ת~!ז~ךכלוים [iנע.זעידיני·ד;ו.ינ; tת iו:פ. Qה;אןחרקןחלק

'Z בדi,ב~ןץ.ע

י;~~;זיםאד 9זpים v; ?/;(ה .r ~ ;ב·~~~;;:(דלו.יניע.ז.טיינינ; • i'lס

ו~רזר~י 'tf :רז.טיבת י~~ rם:ע;דגת t1י1מ הד~;$! ii'lס ·>'?'כ;:ם~

מפורסמים·אנטישמיים *

 • IHעמ'נ'נבואראה ••·
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ןיויאם.ו~ו;וגם~דך1.;והי 1 ~סם.י eו;וכק א."-~ב;נכיי

 ;נ~:;רת ilסןאזטיםגים• t~ reזםכ;:סםגםייסם. P. i'Jfi:ז~ר;ן~י ,~,~.

 . ' : . 1אזפים il'ביזד eםכק~סדר 1ז ;ב~·~ר~י /o : "'ם:ע;ד:;כי~;י;יגים. {7
i:ד 3;! וtןפובןדיv;ןנvדוו~ד:v ~~גה;אה;א ,;נ;i ע;ןנ;מדויתיגיסם?

וסע~יםת i?םךאכק~ים. v::כ~רב .P:מד'ינכם o/iJ~יסע.נ:ויןה.~זסני 1ז

~ר fiJ' ?כק .ם) i~ע~t;וךתךישי~הr:יק,ןהר~י P' ?)~ין:;כיןם~וים

?עיני .P:ד iעום~ו;ויויו;רסוייןהה. rד 1י~ב;ד .p:~ייסםרצרת i5י

' t!J ןחלגי~י~;זיםi '?ןד ן;יv~כג;ובי~י;:iJ יי'~~יבתז,וסםוזו.~יםקןש· 

wיע;שיםר~י P' ?)ןן?ה F!J! י~.ע~~י t!הו;ן~גי:;כיר' 1ן iJז 1מי

ה fif'P ו:iוס~;כיזכקו;ןג;ו~ןק~יםת) ?l !ז!:;:~שיז?אד<רכבססם':נ~דרוים

~ישי 1וחי;ה t ; ה)~ 1}1םה 1ט;:;כיי;ןה.דאו;ויןא.יו. /o ?יiןז:~זת

כק~יי iת ה)~ o/!JiJ:;כי~ךא;.סני·?ני·~ה iא~ן:;כזנ~יי' י~ר'.ז!ו;ו'

רג:יק,בתםו~~י:עינני Qר~שי fעידיני tת iו:פ. i1וס~יתוסו.סני·
);ב;זןניק.ץך;:וי~wידזוקז~בוא:;כיtז~נ:ויןהr:י~והז;ה. iד j?iJ~שידיד

 א." il ה~~י·א il~רז א." fםצ;~~יםם i:pערד;ןיותוי iiו;ו .םי~~ץ~

~סם.ד i~בחי; tרו:ים iבג);:וג;ו~ןבכק .תןו;t~ ?7 ה~;כו;ז.<

 ;.פ:ויו .p:1ם~הידי ץ~~ו;ג?~;זם~ף:;כיה;ןנ,,ן iם~~י~ם $!?7םז

ן:ג;וסךה םי~ז~:ו:;יגי i ) ;פז~):ע;דזדדון~ךו;וו:פ.ות iווזחש; 9'ןג

יביך*ינ;ת ?7 ~)! 9ן)ה tiJil;~~דיי [i דס~?/~ן Q "fו;ןקך:פ.לש 1 'ן?'

 ה~;מ~כ:גי t~fזבתיו; ה~,ק~ א""את tי 1i1~סךת. ה~;מ~;ג:~זו

~~יוא W ?'א il' ~ ת!! i1 ז$!גםוער~ם.:~זיגיסם i1~ד f ?ויחידי;:זאt;וןת,

 1ךה;ןיזן!ם,גם

די f!:~זיו~סד~ת €1ם~וית re ~ז:;ה fםז;כ;:ויאזאתי?ני~א;~ה

)~ג.ון .וי~ן'.ז?~ךץ?שיב~ןבדר 1ןת i ש~~'א ilW'ר~ד~ניני·~דו~ינ;

 f ~ i'l' ;נ~ך~?' םו;.1 1 זiil ~tבם~וים 9ו;ןג;ו~יו~ים: v1:סוייןה_"_אזtרי·דא

הריפררמה.אנשי 0
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ת 1מלזr'בiונ;ו!~דיתךרי ,,,~בל.ז;ןםו'רזרו~םם 1י ai:זם ,םי;:י.qי;י

ז;בנ;וכו:~קיו:נגין ",וכי' ה~'ושיב~.וכם r:ה 1~י 9r,1 ,ע~םו:;~גי

~עז;~ים.~זp~יוים viJןי;וס_ Rוז,ב~עגזזפrזדים~סדים .ה!ילז v;וגכ

נכ f'ם·ר~;יםזpעtקים iJו~מיני~ש~הן~ךזניךכהכה*יד .ה!ר 1'ן

.i ןi ךים~;v .ןבi יגי;:;ום," Q"i] (אות~נ;ת!ה "ה.ק~iJ .ן*ה

 י~"יכ:;~כת ה)~'אד 9ב iן;זp ";ד~ן;ר ·~י;ןה, א'"ז,בי

? 'P זבוים".ר~יrגצחוזדרון~ 'f י~w ם:P רםזךרע ה~?'ד~p יםi ,ונר!$ w ר

 .וrן;ז.!ן 1;:1 י;;;מ~סך.ז;ןה'א P' '.ןה. p; 1ז;םםיכ;~ךהד ,9 !) .ם)/~~ ב~'~וים

וסרצי~ים;;י~שיק.ים י~ר'-ז?'גיויז,ביןו~מד ,",ר P?il'ג;ןrז 1ךiונ;ו~זpט

il י~p9 יזןיומ;ת~ry םil וזזו:;בים~דכתo/ ,1ו~מינ~ר 9 י('\.~ד ,9 !)דים 

iויא.זיזקן.ז;ןאז,ב).ז;ןא ."!ה "יiק,ךם. iJ~ןצלת il ~ךpז?'גי

1i1 " עירך;ש ,,.-ןנ; 1אוסבוים!ן~בוגהזאת?

iJ ?~;יpנ;ונגוגן'ם ,;ח 1 ר~;:;ד~ה א." י?iםזפ;ב "י;;r ז,בז;וי~iJ נ;וז,ביד~

סו:זביךה~םנז.r:ייןה. r;;ז.זכrו 'iiיו.ז:י ה~~ r;;ודויךם~יע;כוי;;ה iw.;;ןםק~ם

 tך~יו fp ?~רז?שיב)מזpכתגםiגינא,י)!;י!ןה 9נלך.ז;ןה r;;םiויאם~דווה

זדייוכ;:ן~ינ;ויני~ר~יש ה;ד.;;ן ה~~ r;;וב "'נוגע;ה r;;א 1םהר 1םן

~א;תב' " $!1 ,ם;' iJעדוםיכ;~ךה~כייו:זבדים םיכ;!)$!י"ח א!."םךסלד,

ך;ב;ת!$כלסיני~ןסתע;:;~ןיםי 1ד;;וייאיוים•;םועד םיכ;!)$!

גםז ir.iJ~אד;ר ה;~:;ך~זיזךם, f~ךצות~iיי~ני iגי i1ז.ב!$יכד;ת

וםrז)~ה!

tיםנוזpים p 9כ!הז,ב~גימזאת,וםrזביךה~יכןתגכ~ךה " $!1

םן~ר,אד 9טוב ם~~~tידאוןקךים:ה ,r ~ .זי~ן;ז.יד~;: ·~~ )~ jilij יכ;~)(

~"דיי~רצות il ",,,? ", ה;~~י~~~' r;;וטובת;ויכ~ת;יםrזביךה

וי p:)ם " $!1ז;ב~נת,גםiו~יוהןכ:;ויםה v;הלזקי~;;ו~זזוויםךו!$יכדים

 ·; pר; p:9רוזr~~ה. j1:ם~ה\ןיםךט;בת~זrו:יז;יוהו~יי~הה! iהוזקי א,..
ע~ני'גי!)רי*ין~ךפתןpפת~םךיכבת ·~א;~קךים,ה ,r ~ךעלדז

rזבוי~יובגידאגין ,, : 1ךכ:;~דויןא 1ךהיושע א,..ק,ךם iJ'~ךצות
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ונ;ופשכחו vilן!שם~זp~בי v ~ '? ~ iר 9יכ .הן;ז.$!;):יזי /V $!~ב;ת 1ון
מק. 7iנק iiיו~ם י)\רקf?גי i1~י'ת

!עיי !tך;ש;:זיא iJךם~דל)ה~ד~ןה iJסס:;~ךהראדע.יגם ת~~~

!$מדיםר~י P' ?ד:;~בותו~ד~י~ג~נינ!$מי~סביiימי~גני-י ~;rםו~
~ז:ז~ר W:;בוrקוםtים.גםורייכם ם~~~היאןח;קרח;ק-a.ז.וכנ;

;;r זנ;ו~~ייתן;ש:iגוכ,י;ןןם\p ב~f ·וים א,..ראייtיןע;)ם.!:ן. . 

~רחוקא 1הרחוקiי;פל, ה~ד$!ו;;ו~בוי:זתןה w:9ר .9P~ית

 א."גיןנן'( ,י~;ז~~ם 1ךנ 1?ע ",~ב p!ןם~ם:קוויכ,יון y ~ ם:~'פ;ן

'האשים ;נ'חוייהא;מה. Q~וזעםת w ~ר~ו~י~~ה ;ת~~~;ך~ית

'~~מוךי 1 ;~~א ~ןv~ב·(יגי~י iiיגם~קאדם~ד~ןהרה 1נ qם'ת
'ו'א~י ?' iו:'ז'רא.י>:יז 1ר~ה tסלףס;ף~י ,;נ ('.l )~ 7~י fא;נכrו

J) נ;! i ש~,~ק; r11 רז~י~? 'P .ונוסדהנוצרה'כן א." ·~ יר!:!~ר~יו

 ע;',נ~;:~·דדי' ר*ז·?· 1נ;ונ j2;ג~י 1ייסנ~ן .וW ~rם~דו;כ~הiויאךש;~ךת
.ז.ב:;ןויור*ריq.ימרגiו~;כיני ת~$!ו;;~יםגכי W $!ן'תי ~;rםך~??עידני

f ' היאש 9ך~ויםזג~~יבזגך~ה~י~וגוניגין , 1 .םי;~ןגשוא
?שיב ;י~ן~ש y ~י~ג;ועוכרג;ו~נןי;; Q~~מיגסניא' a'PW:זישוךאות

tJ רז~ !f' ו~מיניר~יo/ ;א'?ייזאדו~יני 1 'דינ''); . 
ילן vכ r;;'ת~~ים~י ",:;~ךא;סניג~דע.נ;,ז:ונ;וגמם ה!~~ו

iJ ~ fp ימים!ה~בt( iJ שךש:פלת:j1 כ:;ביםונגותi?il ;יביןר*נ;;r .נו~ים

~!שיב~ם~~ים 'יli i:"?י*יךב;ז,וסר~העודב /o ~~ א,..נו.וכה

 זי:ן~;:~ו~ים P.qםר*ני· 'ii ~ה ,rד~זpם!$ןזrה ת!~~~י י~ר'ז'?~ןץ
W'?'I .ר:יזrו

 • q-ך q6גל' • 1880"המגיד°

 י~ר!ד'?~ךץד:י«יביכ+רה.ד

ה 1 )ר~י fP ?'ךז ב;ש;)ן'ה rQך:ן~ךה;)כלגןד Z,9 )~חיץנו.וכה

:p ך:;~ךהrםf ן~ידpזברים;זr'? ;;r ~iג~ i ~י!ot ב:ה!:! R זיויזגת.~!:IP. .אזר

~ךא;~ם,וים iJןןםזךר?:;ניםבות 1יך םיכ;!)$! t';iירה ?1 ב;:~ןיזכ q~נ;וכנג;
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:;ויר.ת 7סםגםגזשי z~ז~ברבכיי·וז3רזזiינtמ; fו;כ.ז;וע;ינר י~ר~? י<;:

ו~ןןסנ;.

וגזiסרתךע;וםיי:;כי;; א,..~ז:וידים םי';ז~~אר~טברתrז;ררת

 תנ~;ו;tק.ץס~ה~הם~~ייז·הוןהי ii ~ W:ם!ה,ס~ד;יוי 1~דזקאי~ה

יtום J:jl'ן fךו:ויןים J/ ;;י!ג~~ה ?ןכיזו~ה o~פ;ךס t:ןנ.~כ ;י~ריit?~רץ;יש;ב

ר, wוי i2~ים fכ v;נמ!ה ב~יit~מ f ~ 1;1~שומכרתח;ינtביןז:ונוייניסם

 i'Jwרא fדים 11עו o~יwי~דווה!:!נידהכקזןדו~·;;זם ,~~tזיג .י~?~ו~
ר;ש fןג:יו;כים ת~~~ם !ldiך~~ב f' ~דיים~ב zך;:ד.ז;ו ;;יכ;:;י םי?:?' ?7~גי 7

סץאםי:;כבדד ם?~ Wךיי~:;כחיי:~יא~ד;ר ·'~~?'מ;ע;ךנ;ר;ש fקןש.

ט!?ד י~;ו~ןכת Wf:-~ןז-ו ;י~ 7 יז:;ו;rזר 1 הן;ב!:!כקק,ןם. ' ld '.נז:

ld;f ;ינ~ i ה-( t;1Z נק;)נוגןדj7i בםvברךת 2 ;י;ד~מרזtה~ן~ו:;ג 

סגזג:ויןהוג:ו~ןנכניואשדן vמ~עדה 2 ו;:?ר!ה~ברנכיני~רז fע~ניד;~גי

 .סן~~;: ןר'$:גז~י~ים tסחוע~נ;גי fןדנ;וש;עת ;'}כ;:~;:

f ~ t;l!J ' !;)סל:גיםן;ויזו~ה רii סםם~r א,..~ןי:וחי:$ים,אד. 

םסזrריתםז;ושי:זהrגבראסם ldכק:;נים~ו;כין 7ק,ו Wג~זע.נ; fה Wגגז

? v וtי 2איזעם.ים 7~וt ~ W יונ;ם?' א,..~ןויז:וידיםיי~יעיםז~ןן;, 

~רז fגז~ניד;~גי~שע ' ilז;יק;ר::זיאכק::זיא~ד~ה vג~נוזת

~ש~ז~מרים.~דק.הי wי~גזי 11i1!ם '~ fגםונהף 9ןנרה wם~יי

 .ה~~ vי 1וןכר~ןת~ד~יתת t :fז!:!~ז:ו~ךה

 'i:I ~ i ~~סדו;כ:;כן;ובז;י;~סדיםן;ריםו;:זwייב~קרם J/!ה

םזtר~י .ה~ Qך; fגיני fנדרוי 1גי iו;כ~איכד ttldה i/ ~ i םיכ;ו;!!:ו~י:זינ;

t ו.ז;ו לפ:?'חם:iה~ך~נ:; .;י~ר~?~רץ ב1י'.ו? !:'עג~ש;מב;ת 2ן iL-'!:!Z ב

v ן-םה;אכבi םרז.פרi הld םזזר~רים.~דהי 1:;ני- וי'$:חר;~גי

גזבלדת 2מוזעבותד 111zו::זיאב~כ~ג:ים ,;י~ן~:~רזך:ש;ב~דוים /oיו;כ

 .ר;~;י.זם wם•רv.י:גיםנו~ניו;~גיכקס~דזזה

לוריא.ע·ישנוסרהו•אוור. •

" 
:,ןגרסtןןןיה~::ז'נ:ידייתבייי 11~ני l;~~' f ~ jטיב: "!נוי

ם•ויr:;וים~סיני ,,~תו.מפןןן;נ;ום ",:זוה א,.. ,"~,,~'רז~ש;ב

t רז~:'tי~רי i:P'i ניםםיון~יםה, 9~ןועד;~י:זי-י;:J הJQ ;ם~וקy • 

י· 13ר 1P ~ו'רזוו~ת~ןצו.סיסםזבי vw:!$~זטים /iי 1:;ניסםים iירן
~גזב;ןת ם'~ו;בי~יז;זםזiינtזrםיות 1:1וםת 1וק " iסוי}הזם?כי yייא

אוו~רזח;ץ t?ז!רזז!ןץ ldםהרו.דז.בr;וזקבות ;י~;~ןכי'ו~רםזרה

ld ו:;ויותם!ה,~עודם רג~ז::?'היאט~~ם:;ניכק .ה~יר~~'~יי~ה

ו;כ'ג'ךנ;.דש Rםוt ם;ק~!!: יו!:!~ןעי;-~ן ,'דוגזבלרתכק•ייזטים

ייסםק,ינו rיוםז:ךr;וזקבונכיסם~י'תרגע p:ומפןוני~ע 9iםו;כז "!

ם vQ~~זקים /i~םי'~בו.סי;;זם.וסםםז.פיורה ה~ז$! /i:זגגזבורתם fוג~

ו~שלת~סם;ןרש~ייt .ץן~?:ו-חיזזr}אן~ה " fו~iסרת;ןםה t ~נ;,ו

זה wדו .rם~רז tזאת

t ןים~םד '''וסר~פוא;אנ~הqם•ר-ו~רז:ו-חיזם'וייw ב
t נ~ןןש:גיתiu "i ולןה'lגןו;ומו 2ןוסנזברןהrמרים;ג~~-: n ה 1ס

'גזכד~r;ופץנק~ם~יtי ,דרנ~;~;ה 91ך fiסר;ה. ה~ו;r~ ;ד~ t ן~~;:וגה

ךנח pנ~זק;?ם!:!ילתז-ויכימסוס, ' f י?\~וו~תןדאי'~מי

 ·י~ריt':רז 1$tם'ויwייםןכ~הב~~ה~םת !:'ןנוניזסע f?t! "t'י~ן~בלד

~ w ערi יודiיונכוםךבהו~ם~גi י:ג~רישיתד·רר~יQ וי'w י

 ..ו~ךץחיץ
tים~זם P:ך~םר~י· 'lf :~רז tם•וזק:;וים~מיני "!ו;בץגד

ה 1 א?' 9 ' 1ודינtוחיוי:~יאר. w ;כיק.יכם.רפי~יחווים,tוזיאווים iח

iiZ/?iJ ויעת'i י(Q · ב:;ני~ף~i ךתy וניזון~ן~הw ז:ריניתת.tיןריזיתל~הז

r,i ךf .כיהיא~ייי~זה~:v זטים~~w גיגי 11?ם!:!ילת~ר~יי:o ו;ב~ז;ונותם

ו~בוןה )?} p:~םז~ים iיים 1Pע ?7ת 2<זיעודדז?חי ~-"~מרים

 .ם~~~בזiת I'וי

?טעת~דוים 'f'ו;בזרה !f!iו;בגםי 2ןאיים 7~ן ?Vםז;כים iן iיזאת

~ןםק.דוזקה.'ןץירזק:גיני 78ע;~גי ' I' )!ד:פות 11םםז~?האןשו~ה
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 • n ן~~ג!י tt n:נופ~;יו?נן;וו:נדדוזיןאיי!'ויחי· א,..!ה tנם
זזת י,., 1~גיסםום~ןוגבתן 9אשים t!.ו;יכ~י א."ס~בות:;וי!ען

ןס~;ךה.סr-ורןהדרד tז,~ר~ו.;יםטךחרק.ה~סוים

r,~ ופרןאiJ ןדויםi) ~ f:IT,l י; 1טסם!יםQiJ ווביןה:rד .9ז) :P בןי
j21 ~מ;ונ;גן )ה'f' ו~ברןתברתy גי 1ו~ן~ה! 'f קוי;ר-ויותונ;גן ,"~ן

-!itידים iJ?7ק,סי;רעתנוו-זם~בראי W?ז$רץחיץירזpבי~~~זטים
•וישיתת 11י 1 א.", . ii;ו 1סב;בו~י~ד~ה vוגזבדכק

סבה.זגערךם

רים V' ~~'~וי~יםזטים 1 ~~ים tu!~יי'ז ' P:םן;ו,מידו
 א·" 1ויכם. ענ'יi'!~ד~תרעובד~יו~גיסם.י w ~'ת':רזםוגזברןה.

ם. tכ~י~יז!iוביכססז.י;רק.ו.ה reסזז)ז;~!יכם!r;ויי

דית t::ו.ו;ינ א~~ו:r א~~ו::!ה fן 11ואבם::כיהיא.ייי tם t 1ז'סן
t רזירזובייםש 'ו'ם ד~~,זדוךה$!iJ ק.דל'f' .ב;::כי!נזןהi1 ים

 וז~~;;ןסק."וק.",גה iJ ~ :t'ז;ו~ם~ו;זסיr,ווי}ה'ןונ~יtים.ן:חיש'פדדי
דים 1עי v~תעד 9ווונרגןו~רזחיץנזזטיי:וי~ןברת ~,rד;י; iסוקייכם

t ;;ני 1ה 1 ?ו.בושים~ין~יירת. 1?קריj:~~??ם•יישים~מד ת\Jt :;}" 
יןי ~,rסו~נ!י:זגידיזיק n~סו.ו;זרי;iוזםדיבי 1ו 'ו::~יכויוה~סודו.

iJ ן~ז,~יםtו-זן~~;ים 1םחר. iJ נ•קים 9יז,~ ,,ו.~ברןתונ.~יסם~ק.דיזטים~
וסעד:~זגי 1~'יגסם .ם~fי r,i +א !i'דqה re~גםז:ז>נגונזזvיי א.",~מיזם

:p .ז,~קןם

חיז tייי iזזטיונוז;אי wןכ~ ·י~ד'יi'!~וזקז א."ו~יז;ו::וזה
 םי~?~וף aj.ו;ינ:זב iJ )::ויךשדרן fמשרהיאנו~ביגי t ~,זו'רץ

) T,1 <קי)ילןiככנiiםי1/ז~~!~~איז א~~ו::~ןד. .99וד.זבי. o/ הר~ם~וימי~
ד t~ reוראיין i$א i1ברת wמרדי 9!וזזם~דזזה.ער+די~ידיו.ו;ימן~ם
 ·" t iRו'

 .~ 7גל• 11880ו~מגיר• ..
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םזנ~יי'םתה.

יות 1ק;י;ר E '~ד'tי!נiי~רץם 'f')נרגן~ב iJ ~ 'fםס!?ז!~וים~ם

t טו.~ברדת ת;";ד!.i אוסבו~יוג~וייםדדיז 1מי~בז. 1ו+גידז.וה
ןה 1ח 1ם ijי j!ק Q.זבי 1י:;ו~יגיסםןת !t: ן?! J! ה~' !tי ii: .ת~~ {i י~ר~?

 • 1ייסבןם~י~~גבביזp~תד~נז, ?i ת~~+וית, i ת~'כקו~יות::ויא

 87.גל• • 1880.המגיד·

ו.~שרת•טכ•~יםי; 1 "ר.

 ם~, r,i ~ס!הןם~tזייוב~דיי iJ:פדדי רס~'~יככץט~ד~י·ס:פוגבב
)ד~ב;ג~ז:זריתר~ז א." " $!1ךוןק.ת 7# ~ן;רוראשי W $\~יכ.ד

ןס~ה ,ה!!:!סן;ר~תו~שרתכ~~ים Qי 1 "אוז.בוהיא . 1ייסנ

ת ;ש ~ 'ים 4tטכי 1י ii:א. 1ה~ן ·~ירןהדאז,~ין::וגה . "\ש~!

ו~שותים Q ~ iיי v '"'~ו:נו~שות.ךנ\ויםטייאד 9וכבאת, t~ת
1:p. ןנודדםו~p ,י .ם~i} בוi~:ןם:פוסב.ij ה~~?י"\ה ש~!~ה 

 \!ש~!ודאזשי א."~ים tכ v .ה~,,~

 "»גiזם:פרגבבד+רי~שנגי~ויסםי W $!•ניםטכסם ה!~ז,~י

שוברתי W ~~ .ה! uט~ייי~ז 1itדעוגביtים .p:'וים;ים ttיכ "~י;·א
•זיריטם.ךצות .l:P ה!;~בי iגי .p:ז.נr;זזקברת

y ום~אוךיםכ~~יםu וt~ re סהרו~יםכיםf.'i:P. םוקנכק.;ים,~בותב;ת

~וiני rטן?עידביiו~ג:~יןהr:וק.ךגבנירזידז~םחות 9וז,~~ג:בןויםי·א 1:1
~יז.נו;זוי~ים,סם;עיכיב\.~גייו;בלתי~גייםרגביני P'ז;ו~~ilניייבי

 י~ז~: " f~תד'רעתוהרוותןמ;, .i:Pייז ~ iJה\א?עזןב\ג:בדוית

~ים iוווז~?ן:~זת \צ~ז;ו! א''ו;ן iודעינת ת\•?וי~ק.נ~יז ,'\נןגבב?
ו;םםזר.דה tום~זוםק.דל~ה ה~~~ם~~~י~ים~והיגיטם r~+ :v;זזקבז

גל•ז·בואתובד-יהודהא'יעזר •
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:;כעםוע;}ו;~יםדזיר~י:;וגיר• /t$oדג;cםוקא•זקה.נוק,e;כם •נ~י~~יי ;'}}'

 1י•נכם t:;ו~ךצ;ת;ה 4 ~ יו~;:דע•ה:;ווינ:ו~וה.:;ווי~כ:רנזגים

ז;כ:;ויב; ת;ו);ץ •בגק~יכדו;י~ש;כ;ר א,.. 4זיןים QQiJכ~י

ם:;וו:זיךה~יתי:;יתימ':;וי~רזייה•אב; vמיזזקום ·יי~י~;ו~~ ",

• 9 V1 וים 9 ?~.ז:ון"אי;כבודל;וע,מ'וה•איםvגןוכיוק~ץ~וכר
 • i:'ישרא

• ' T • ..,כובןגזו~ר• אp '.ז'J' כ:;וור;תt ר;יכם ת?)?~~ ר'-;$!גים
~מ;גי י~;;pז ;י;כ;:בגוי~~ו;ייגיםה•א iJד;י; i?fiJככ~י;ןה 19 ~~

<~!:!זיקיםים" Q ,ק;ד;ו-rך;א"ם vt ו;:מ~ק,ךג:cיםגים t:ככם vן i18:'ך P'ד

י;ך:~ןיה i ~ ן?:;ןוtזם ר•ס,,יכןס ;י;ו;:ים ו;~~;גו 11~נרwינ;ת)

 ."םי~;;י;אג"ם vt ו;::ננ;ןזים"זוק,טור",צ~זgןת•וק~~ויםה 9יכ;כ

צ"הר'גים t:;כ:ככ "?כ;:נ:~ים a;tיל,ו;~אד(ו;~נזז~וים:כואש;גים

 .,גטי~ק.י;~ףר'~וקז~י.דה•רהר'ג•זק~~ר. •ה~ו~ר'י· 'iק~י
 א""~ן:כ~zכיןה.ה f ~~~ם tו ;י;ו;:וב~ו;~יגיםועוד)~ויןו~ד~tיז

ד 9 ז;t י?:;)'נ,זד~זיכתי:;וךצון:;ונו,ז,ונ• •נס•?ךש.pזז:;ו;: .י~ו;~;וןרר

p ,;כק~ז,ויבp ךי:זינויו א~~ןרןz;ר p כ~ןש•ייישו~ריגותcש~י;ו~

קריוגםזאת.zכם 1~מיג~דז;כא•~קה •ש~ zךדא-זש• א,..ם vרב•:

~ f י;קכ;: ה:~:;קויז;ירארן; iJ ז.פדק~'וינא~t ךו:זבג•ךיררt וי,-זש• א""!ה~
z ככען:t גרייגים:!:!v •סא;:כ~יכדכק ד.~~~;וזדדw ו:;גי :p9 •ור~כ;~ציימ. 

 א,..םםגם ,ת;·~וצ•ו:ו:;ויכ;כמ;תגם)זpןים 9:נךינa;זים iJגים ttיכ

וcכ~עם א";'ם a;tןה;א. iJס;דויו:ככ~·וןמ•ןר)tזםגםה. 9א• 9~נזש•

ם!ה. 1 ~ 1 ~)~דוסת"א ilW' םו;:;)ןה 9-זיכ;כ~קג;ום~;יוtיואש;גים.

כקג;cם .•ב)r:יק,וה ז·~גיב• tז.וכן~נזjלב:;ועד~ק•םו;~יךנז-סה

r:י iJ ייתםםג;ויכ)ה~הtויינינ•.דווי 1נזיו-ךי:זיגנזv~,, •י ~ ו;:דג;וערךר

i ~ •ו'~ז,וע,~קםב i] כ~י;ןu ~ fp םה;~ב,M ~ °W ו'~ך~ך~יש~ך~ידר 
 , T $!כק , T $!:;וכחו.~ןיןיםדו;~שןןה;אונפשםר;חםי jז,ויג;ו

םה;א,וכ~י;ןjלןשי vt1:;וו~נ:יעוךר; W"גים, t;:ככ 0כבגי~ Tגס ;א,~ד

.1.( 
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וינות i(:Pה 1 ;וב•ק.זקה .ה~יאך~;;סםג;ויכ}הכק:נסג;ויכ}ה.
ס;ף.~ם

בן-יהודה.א.זסלממארובשרוי , 13גל' 1881.המגיד• ) '

ז;וק,וה "ך,נז;ו;:ויז.

'[ 
דעיד;,r:וק,בת;:ויאד1ד1ר~י·:;ום~יוית reוtיעם~;כ•דהםr:יק,ןה

יכסרביד".אנג;ךה:כ';כני~ה wסא;תינה P' ~מ;~ה f'!הםץאםוז:וק,בת

 "~,,!~ג:cישד~יו~ב;ימ il' ~;וi:ןיא iJ ה;~pז~םםr;וק,ךה~זכזרגע~ף

-ד~ר~יז;ושיצתי;ם נ.i~ו;;~ו;ג!יiם a,c~ף י~::~ע.ק,ר ר,ק!!~ ר~~
כ,יוןכק;:ויא J!ם~נז}הr:יק,וה tiJיךzכהכ~ים:~ים~ןךמ~ה-יו;,

ש;סרעםנויו]!קי fpנ!וב•)גזג•~יני 1ש;ק.דים.כ~י;ןכקריס.

ת tiיסזאת.ת [iiעד;זאת:;ונ:וק,ןהס~ו;~יןוגויזי tה. i ~~ןי;ת 4
iJ .ז,כעגו-סהפר;כו:זיתpת;גו~~;;ז,וס;כז,ויסכבגים~ז, iJ ןיק,י,~c יק,ןסני:r

יו 11: פ~•ה w ~מו;:גםמ:כםדכ~ים~י:כם:;ואזtינינ;ק~מיטזאת.
 .םד~~

ז:וק,נתאדות "'וד*ר;ני il'סו:זר wנ~:נך*הגים wו~גי~ז
ן;ינבי·ד vכקז,נ~נ• /oן".אי iבז.פדק;ךאקיי fט?ינ;ן~ע•דנ•.~בי 11:

וןנרדם!:!ינדיםם;ינאיםן ii ,,נ 7H!7 ו,7קים Qןם~ג;וכדי~ה ?i~;:ךהרו~ים
ס;:ויא. ה;~ P'ס~ז.וסr:יק,ןהו;;םז;כייי v~ום~מי~סב;,

גז f 'P ~ ~ס~ה•דים ת'~~ :ץר~;ה W ז!:! הכ.נ;י;i~ע-סה~ן

.V נכה(t כם 1;:וג;וג~רס~ה;ןים~יוקאד.~~רזהו;~ןהztא""ןקיי~.שך:זו 
~רץi:ויאגנון fן~ןץ~.ז;ןםןים 1ךהואמר::;ו!$זגיסםגזpסע~~ים

יןע;ךר ";, fכם tיו 11. ~י:rב i'lי~ lJ:jl:ד~ה 9 ~ א,..r-ו;יןןה iJ 1זtכרכנ;י~ם
~ W ים~'( Y'i?v .ןם;גךןו;~יםvt ים~iJ ;ן)מ!יםקיצI ע;ד-סקעע~ם~ר

iJ מל~עםf יה;וו,ם.ברtסםדא:~ייז;;כוים,נו;iJ ן'f בכמ~כיויירpוז
את. tזזת~ז~יר;םש;~~יסם:;כיעוקם.

• 
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דשי~גכניםרףסוף:;כי~ניי~'?!זי:גיםט~ו!זי~יםו;ןק~;יזזחלרשיב
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וקוי;';:וג;ןע;יברז;.וךאשלןז;.ו;ה •"ע 9~רע 'f\"ךיןיו;ן?.rוב-ס~ת

זv:כr;זניגוזיהזקכ;ןגכני·~רז ", i'1 ; 1~ש ilק l:\ עי;גו:;?'סו 11רן;ריני

ןגם ,ה!;ן f!ן fודבר;:וג;ןעורר ••ז 1:כיי j1:יזכ~ויט" Cwy:!גם:;ויוךאות

:;ויני 9 ו:; ,,~~ן 1דדזtין;ה i4נגו'םהיאן;ר iJע?ד iע~:;גיט א'"'היא

 .ה~ ijגודiנגז /o ~;~סיני~~שות

i:e ר;נו:;:;וי .ה~ך~ם~ Q זד;ן 1ד!;iJ א;זקךיםד~זם~ט.דון;רא 1ה
~שן:;ני • 1נז~נךעידאדותודברבtזז;ה~~עון 13 ~י~:;וי~טה~ה 1

~ו;יםת il~ק,ךא .ה~ך;את t ~~ם . 1כ;ןגכנ 9~·רז ו~~iבר /oות t1וןכ·וני

יניי c:~דוראות''וניי w ~~תךב.וניכב :-ב~

t.t תכך~הם~:f ' .גודסיי .~ג!$זיטו:גים;ז,ייםאות;ת~וה

וניtנת R1P ;ז:~ק,ןהז:~~ןהו'ןי;נr;וiויובני:ז'זקמת !J;iןךאה. iי:ז

 11~זמנ!$בדניןדא

fiJ ~{ויא. הiדtוהקכ~pזif ה 1$;זדאעודיוסר.דיאת

וניבי '+$! .ז-ז; ,,,;ך~ה ~ד rםך~היכ~ירעודה wו:כגזז,ידניי

וברא.~)ודתק:~גיזיוםןםוףבן;ר.ז,יג;ןגו~קים 1נז~נ;גי:ו~י~ך~ה~ם

;ז,ןים 1ק j1: ~ן;נו:;~יןיס);ה. C.2ךiנגז /o ~ךצרת Bנזי;;נ;ר:~גוגן~ם

בן;ר.tז"העי 1 ;ד~יעלתן;;ו~ה'םו;;וילתכz;ו~rויי:ו~ינזד·כ~ם

i:e יהז;.ו;הה 71 ~נזד .ןג;ג;:ר;נ;םi~יeןה 1מר~םר~ .ה:~;:ך 9;ןן. .ה:;~וווגוו

 l:'גוז;.וייtזדאןסם ה:ו;:ך~ ",ת ?iJ ~ 1ןת 1 ו;כiJ tiעי;ו;ן~מת·וזאת

:כוק}כרתוrומייב~ביךם!$נרגכיtיםגי t11יז.י'וק.זנםזקר• f'ן~ד~.זנם.

· t י;;יב~צ•מות.ן;י:~רת':J כק~כךנכהדמיינכםיי 1 '~ז,ייםב~~הזאת

~iןןז;ןם;יי 1$י;א~ה ij~ו .א~) iilן;ויםכק .ה}~pזכקייז· v.י

וז nוזק;אי:;ויגודכטם il r:כה~ישי v.זjה ijש.נוזזזtיי 1$··ךדא

tם ת,)~~'ו.ינינם .ם,~יn ו;ויגםז,יז:~ק,ן.סני·~ש 3 ו:;)'ו;ויר;ה

ן, gגל• • 1881.המגיד·

n . י;כתtגי;:':J יי

Q דבי 1:זיi1 וז.ידיד~צור ,",י~;:כת 1סi".גניכו א~v ע~ייi ד

!J םב~וינזו~זםq גוןרנכז.יים. ת~~~?ג;יו;ןי;הז;.וךאי~יםם;:ויאניךה~

ז•ון.~ו rאוtזניי 1ודם:ק.רם~דיי:ד 1vו~גtיםדווה 1ז:~ק.ךה
סם w ה,ז~~ו~~יויםי i21י;גכר~יוהוד;ת~דךחיש e:~~י

ים V1 ~$! י~~?~זזיןנגם.~ינז iJ )-;;ים 1ה o/l:Cעי?י i1Q~ני?ים~זם
 . . 6ויודיים V11il~~ויtכ ?7

il ר;~"יי~:e זניים;rנ$!i\ י;רתtגי;:':J כך~ה"י:: R אדיtזW1$ ר
~זם םזt~;; םיוv !$~v~עוום. י~ד~? il;זאתה 5'~רדאדז~ניו~;בי

~ו 9~י 1i1ם 1;1ןי 1וופי W.Q 1?ימ ifור W $!וזגות.:גי~הב~~יiו~מו
iJ נ;;ךים~il ים•י'זביזאתי 11ימו~ןזים.~ךצרתtןו;גכיj~;9זiJ שq קלת

:;גיןיסםןים f:ע; ם~~:;ןם f'ר:כ?כיקןש iJו~רז~tז;.זנם ilו~גיtים
iil םtיזזi ב;גכיני·~ן:כת~תיום~~~ייניב;ןם$!:p ~ 'P ז;.ויייf!:C וים

~ניהרדיים~דשווים aרוp~יע;ת aו tעיג;רגiווים Qייז.י~ז;כן.ו;ן~ןה
ת iו;:ויוtיםז;:ו~יניו~זקן.זנםום~יגו םtז~~ ?7 א?~~יימןא~ץ
.ריס:כךi:וינ~ןה:כך~ה 1~!:!יניtים 1':נוא'!ןיוים !t'):כrןגהtיטייז

ראי~ים~ו•י 1·י~ךז-זריכ1וזסץוןש~רזנ ijאל~הירי~יש~י
V'iJ וג;ןז.יי;יהוז;.וסםיוים

,, 
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 . 10גל•ן, 8F3הנ•ג'ד"

 •ה''יםהייומחירשצבישלבעריכתובבר,יןהופיע "
'יחמ·.מאירשלבעריכתוהופיע ••
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 ?."רא~~ן~יוזtוץ

כד ~ 9 1

ןה iJ7?:\1ךזם. Bןן t?Rוויםזוים 1 ~י~ם l •;ןה 1$;וובי V" '~!ךאי

~הידים J! ת$/r;זכי j2ו:;כיוניtו~ה!הסה~ריוי:ו,בוג~זיסם 1 מ!]ג,ס!

זוינ•ז?ס'א

 , nו,בנ;וכ~~ס!ם 'v?'tום~כד 9?ת f7?9':;כי?מ~ו,בין.ניביייא!$ני
''סהם a.c .•וג; vז~ם Q ~וסםסינזהו w ~ת 1$ו~הידיםיטיב vו
9 rז~כיות '1וtוםיב ~!זןכקהיאא. 1מהמד;רrtזוiיוודזv .וק.ת

U ןווןדש 1~ינQ כךו~םקר~!J ו;גגין;רI ו~ו?ווים.~נןt

ז?:זי'ה J!וsתןא• f~וה " 11~וי~קד"'ר J! ת$/~י q?4'סת Bיqן~וה

ים /oג~ •·ם~גג~ה~רדז 9ו~ים i!J~הידים J! \סl.!ה;זוי~כ: ''~ 11
וסםמיזדהוי~כ vב vtם•ל~כזםז;וכינתיודעים.~י~ם~כ'רזת 'iif;!ת 16

גםו~םוסם.בי f' ז;r~זומ; fו,בr;ז~סם ·ג~,,tו!$דזז-וו;אותוגם

-יכו 9םז;~ד!$ךחלתה fז?די !t'פתך?זrיי~יכרות~ים i'fי:;כיבאסו,

מו,~יסםר;ירז J.'ווsרז 11?ן e1:ביעים'םונו,וtםז ה!;ה;עיייוtה
! !J זןגים

ז:ןוית B ?ג kון•~רניכס W ! ו;~~יrוםי"'ט, ה$!~נi1יגי •ב$!

iי~םדיכה 1נ 9וtק;ם 1נווגונו,בiיגי ק?יt?}תיוזוינ• ה;; nם ·י~ר'!
ם:ו,בים, fj2זדס 1ך}נזגז}ירגווהדי 1\:1ן'םיו Q וt)זי••כים?וקומלת

ז ה!}ם~דזום~קום;:זיא~כד 9~רזם~ם

 , ~ילךהדא t1ךם. 1~זא 1ןה;גע~ני;וה nרוה םי~;, 1'נ

t.t ,כיןעו~ה'ןקותאוסב ·י~ן'.ז?:;ויישtיtil י~ן:וות,•יi1 ' זאת

 ,יסr;זסלוע~י '"יi 9 ?כ:והזםוגןינ~ה iV? ~ ".Jי~ריז~יםךהידיםכ:וה
 ת~~tו~וי. ת$/ עי.~; p!ו;ו~ין;יםקו?ץ~•גיזו,בית 'lf'ןגיייכ~יתת 1 !\'ן

זגם~~ריו•ותסע /o' ~ו~וt:זwטן~ה. F!J? ·ז~ס• םי~:~ ?7 •נ~ ;r:;גגי •כ;:::זיא,

f ~~וי בQ :נךס ,הq כף 1דt~9וf צלת 1ז;ןפי 1 •ןוך;בלתו~ו~יםף

? o/ ~ן".J . 9 ףס~~'י;ג:וותf בידוסד:\גירף~!J ה•ןים~'o/!J י~גביידיםi
~ן~ח ; 17::;וים fםו;ם~הידיםצ~ב•ודןבותו~tכףזויני .ה: Q1ו

ס;גכתז;ו~tכףiי:כן:;כ:הם~ה•דיםנ~כיו;:;בךזב.גןעים:וח iJז>יגםז'ון.

"· 

i! הון~ה.ו~גיני~ה~ w יr ו;;י~י K 9ס 1~ךפו:נ~ווראQ כי~

~ךצות~~זבזים .Pן:נמם~ךן~יםם~הידיםי 1ו;;ז~י~ק,ויזי~:הזtדז

ד"ר;;זכבנ;וב. 9ו~זז~א;ו?וtשיןן.ן;~ינ:כובתוז:ןסות 1:בוא wמ;וןסם.

מ;~ברתךכ;גןו~ה;ןיםןi:ו:$יעת 9ג fםiגביתןכזסה i1יוי~וי~ק

~כד. 9 .~;ו&$tייסם

 ע~~tז~ךזtהם 1~ז,ר:;כיובניךזp~חם;:~יאםהון~הוsת 1~ךאנ

זזתם;ה;ןים,~ת'בזים 9o/!Jגךש;ו.;בי;וגךיiJגג!$וה .ה! !i~יי;:זים

ושזכה~וה /o ~יני ~r ~זעסה י;~וסם. '" ?i )קד~~םת 1$ן 1ןז ti1יי)ם
9,c ם;ה;ןים ת$/ק;ינאתו:J י?~ב; 1~שיt1ך 12וסוים ו rין ;;~ .ז~
 .; i א.",אור

)~ןים J!?7ם'ויםים Q ~ן:tםiגם:הידים ה)~ t 'כד 99דז 6/

;;ז~וt)ויםם~ה•ןיםו,בןעסהןית jיrוה. 1 י~;:;יכ:;וזtהדנוי i1י םי;:~?? iJן

שב q 'וני ן!'ז.?םה;אםן;רא;ום ·וtיי''}באני 11 סן.~::ם~ךן~ים

~כד. 9ום;ה;ןים~ב;אי:;כי;:ויא~;גזןהזה i~ו:~ייי'?םךאותםך~ה

םזד~:~יםם;הידיםוג:נ;ה;ןים.כ;ן 1 ב'~ש;םכזים 99iJ )~ין

י i:1נייני Q $!!בםזpמ;~ה ,~-;~כקוסםנון:קיםיכו 9;וו,בא;ה '9113

א;וכםקוך~ים!הגזם wו,ב~רדויים.ןסוrןויםrן;ו,ביםסםדים 1ם;ה

 י~ר~?iנגי~סינר ;~ 9דו iי r:וה /o;בוא;~ם ;;~~ו.יסם.

 ;ין;;;ב א."י;·א q)סם,סלבו.ב~םזק,~ףים Q1ן;;זור);ים e:נ!ים 4 ~ז;;

ך~י-'~כ;ןה~י-:;נ~דרןרונות: 9ס~י!הוסם~ש:~יי ,\נ~זiוג?כסד

::נ.יי v:ןם~ם~"ותעי;גן;-~ןי:נ:ו,ביםו i1?7'1 ,,~-)א;ה 9ו)iבד_ tf!fי

הזה ם~ז;;י;וגיו.t;כ~כד~~וה;ה;ןים 1~בוא:;כיך;;ז;ה ·י~ר~·~נ::נ.י
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"~ lf? ';J ז:גרים"ר~יt? Q יםק.יםt(:p ס~ר.ז:כיiJ זמ)אד 9'"י~יםp:;ם)יו. 

:p ג~בייגםף 12 ~~~זמוi9ו~יד : 1ךכ~כסד. 11 ב~;:מ~הידיםQ י~

ן~!ים~רז~גי i2ו~יה ;1וג~ר;ה 1o/1ה 1wני Q nמ~יqןין ף?! f,uורב

ה wד; wמז,ו~רזשונ;תו~ןקותפלת Rז;ו"ייותי'יי~יו ' 1 'וחוקים.
ים. Qם;תו~יתת j2ן qם ,;י~ך p! ?~רז י~+~~~בףרםך~הף 1;1 ~~גז p:י;ו~יqן

ר~י P? ,f' "ו:כ;וכת.ז;ו~סף f'~:והובד Qדני'·~י l:\םגגי p:םrזז~ת ·
:זpר~י~יו:כ;וכתןם. reמiג~וצלתם~הידיםוסוכת~ריז ilזו:גרים"

ri גרים::jl .ס;וכתךי~ה:j1 Anglo Jewish Association ו?t ו:;ז;וו;תךכ~הדלן
ןעzכהמבוים.י isיz~זריקי i!9! !י;·א~והד~י~~ו,ורי~ה.~מרות

וו:כם;ניק 9)םניכייב~הכד 99 ~ם;ה\ןיםעוד~ו.יסם?ג;~נ~פי

ו~וה vיןך:~ו::{ים

a.c יכי·)וקקוס?;יר~י~תו~מדםחל;ןהוו.יני)זאתיt.וכ~זQ ם

~ךצלתעוז::{ים vוגם~הידיםסה~י 9Qנ;זקיבם a.c?$וזךם.דיא

~ב;איג~בוןה. Z'ןה V\גז:ז~תוסםך+.ז:כז~ב;.זבינ\,~דז il-!נ~~רים

 .ה~ /o ב.,. zו;:וו;יוג~מיניצים vדכב~י 9Qו~םו~ם~ז:זיניסם

ld i;:ו i ן~יםם~הידים~~בףרכק+ן~גי;"אם;:ויאתqםס;י'f ~ה. 

~דז ilזf'בי z ~;ג? • nם~ןך~ךצות il~ו;וסלראו~דלת '' i19!W~וה יו;:.

:p נi ןi " גכםtוסם;א:;כי;ף א";'ן~דזtד.?!י f,1:! !?ככב ףiן)חqכה]ם~יzכע

'f 7יהQ 1:זי'f ה 1ה~fז; fj\9 י;~ ,ב;ר.ק~;:ה a.c ןזקהוסם ה~.ק+ם~

? v ון;i'l • ;ורו.זביסם י?כ;:א$Q י:!' f ה~'f ~ןם .הre דזi2 ~~ןו;וגיסם?סם ת

ים. Q ;ואדוו~~או.ינף i:i;יייויאךדלרודור

 א.":עידני 1ה 1~מי v:;ויו.ב.~יושיםו.יני iאת tיןף Qנו"'יב

גוי~~ה.פ;וין. .ה: Qיי ilמ~ריםם~הידיםנז~נף.ך:;כרון Qוגזזיני הכנ~;:כ;:+

~ך~ים)בד Q (עודיני Q ~! ה~·ר~~ן ה~~~'י /o ~~והי 1ר:ה 9+וו

ע;ן ת~',?זו;ו~ך~י; lp ?~רז .ם;) f'וייי~·וןזקיגת f <'?:Pז.?ם םי~~;·

? ii' ;דo/ ר.זביני~מי~.זבניי 1ר:~זיגיסם 1הiiכי;fגז' תלד~~?'·י.ז;וv מי~ה~

iJ .ויא:;f ~1~ןף:;כמלךיכג.יכג ;יil ' י~?ןננרךילםיום; a.c ישQ קךא.י\!

lO' 

tי;וךה~ב zז:וג;~ם a.cv~~ויימ;;ןק,ןם.~יוגייייי vw · 1מס.~ןי~ת

 '.אןPי? il:~ות 1יכזק.ה w >תי~~ r<םחיא uה iמז;יני,ראשי;~.דליןה+ד~זה

~יי z:;וי'זייניסם.~ךצות il;ךה ilם~תי+יםזג~סיני~וה " 1 )ךz:יק.ךא

 ;!;'~!זזrtכה fדu)גר \'i~ Q ,iדר 9ךו i'I כJ~ד~וגזכד~בו.סיני·?~רץ

 ה~,מ~ז:;)םtוז~תםן;ר~ז:זזיקיעוד~כד) 9ו;:ון'~יד ה~(ק~קה

ךב. ף?! ,fויגדביםץאם!ן 1 {:);נ~ה~ז is~םת iJן

a.c ייי~זכד"! 99ו"~יי)~סיני=נא~רם;iזקים 19כקךW' ;גזש!

t1 .אתQ גי~f 9ך).זבת .•ו~ז:זריגכם!ן~גיf, כה~ףך~~ה'ו"א ה!?ףr~

זtעי f' ?~ם ''י~~ךטי.לך;רה;א iJ;:זכ;זילן~תrזזיקי z~;:ךיני:;וי

wu ו"~ייו.אמו:רי~הv ;ומקםן:;ורים~ו;~דיי~ב;.זבי~ם"'ו~רז 1~ז:זז

ע~ני·ו;וגיך;ברת '~)~ו.ב i~iנק

בוwי!ו;יב~שי~והוגם '~רPי?~דב il+זזrכהיו·א ·~~וםר~ש

~רז?'שיבו.ם:;כויתק;ינאקוויע Qנ'כק~ם .ם~? p:ע;ד!ר~ישיהי

 י~~זtיו;ב~י;ו?עיןםן!~~יניiכ~זtוויםע~ניגי i1ויםr;רו:זיר~י· /oי
?סם.;ינא jP!נוק;'יי i:!1 ~ץ~ן

ד

 • 26גל' • 1881.המגיד·

ה ?iיו ~ ~וו

 ;י~ךק\;~ןץן~שיב]!ברים" ;י~ן'?י; f "ו:כ;וכתא.

~ n כד~יתו~ןתrזברים ;י~ךק\? ;י~ו:כ;וכתזזוהןיהרזי~הםr

גי i1~סיני ב~~~גת t!.7dן;ר 9~]!רל~ים [iים Q : 3ו.ז;ןי;:ז Q ~~ 'iiה;ןיע 7

~ \i' ר~יu דידים'iיil ~~הו~ייב~ה 1 '~ .ה:ו;~•ו ב(r .ומוiJ ו:;ז;וךה

 :ן;:ךםם, ij ) ב.?וזים;:זךא;?םיtיםן:;וריםה f'זpי;:;ויאו~ןת

 ; ~~ךק\~)~רזtן~י~ם Z'ב) 1כד 99 ז;:ב W !ו;rז:i?);:ז~זד?ויםר tך~א)
כד Q ~ 9:;ניכםו:כ;וךה].או~ןתן;:וגה~וגריק.ה. 2' .ם: 2'~ר ildויPוrכםג)
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ה /oןר; ה,~,,~ןגםר~י /oד~רזרן:זים. [31ז;ןזpז~ים תז~:~וו;זשב~יז

~" iJ ·י~;:ז;ן~גימ~ז •;•; n 2מ?ז;כ~מ~הידיםוגם .ם,ש;ררת:t יםw ם

i> וםךכרוים~י~ם:~זתn ז~םי;תiונזtt נ;זטיבידזf ז;ן~;;יםכםo/ ר~" . 
וע,בוןהך~חיז- ה~ן~ו:;~ב;ךתילן:ז;יםם 1~ים fייV!?כי ה~~{

ם /oג~rזיות u ?ייד"יtזיאה 9 ז$!כ:~ברזתים vןם•וןיז~ן.וופייוזו

נו.סה תז~:? ר~';"א~פראאת t ?וכי.';וז;ךם.iי~ךצ;תגםו;ן~~ה

;ו~י~דיווt;כין. tה fיוtד:כע.זטיןהוגוי~ה tS :ןה;אויזו/י o/iJדךן iJוק

 ''ד'' W'וס~ז;בוויםוע.זו- ה!. J;'נןו.ב?fקיםראייס;וןה iJןנזת

ם /oיוים 111יכע. "Jזך'-זi~1יגי~סיב;גם:;ויז:וק.ךה.ן~שה. Rו!$~וי?בלא

זג~ר;~ה. ם~;:;י $!.7 ;א;ב; wיכ~ז;כווים~מיסםו~ןכת~ברא;

iי~וים. nד~ן~יו " f:גוים n "ס;וכתןעת.rבוt~ית;:ןיאזו

~ t 11את'iJ הגםםסוןהי;ה~sז;יוז:j1 ני 7#גוגיi1 זןז;ן:יו יש~~" ה~~ 9רו~

ןע;ךה. 9יכ~ןוגע.בודתת iךוו;זיך~י; /o ~~~רז ב~!י;נו:i)וזגזקןז;ןם

ן;ושרת !lו;ו~ים iJ ?תיכי א'"~בראיו~ז;ייםגם:;ייואמר,;ך.;ז;כי~ה

ו:~זייו.?ך~וים iJז;יים W!fו;ןד!קן~י;.~רץ~ש;בךסרבת

כ!$יwר~זאת.~דאז1'ית:;יי ,םי;:יוןדים f ?~וrקרך~ינ;ך::ו~ה

ה 9 ן$! ijו~בוןתת iנ o/iמ ד~~??~גיני·~שר ",,~ם i tV ~ T.ז?ז~רני i !\'ז:ום

:גייי !iז$מרני!$בו.סיניiג~וזדזנר~יiגגיו~מינ;יז;כ)א~הו;ור 9ו;ן 7 ;

:גוים" Qר~י f'ד י~"ס;וכת~םן;ר iJיכ~הך~;נהטובזגה!$וז~ם:;וי

ך~ה iJו~שות:זוי~ו.זכ~יון~ש~שי i:Pיראשו,וע.מד~ה P.Q;;ךסה

i'ז;י .ה! ן~~~יt;ה~~ן;וני:רק,ןהוב;~ין:;ייוגראש,;:וגןנ. ! l ןה 9נרן

 ה;ן.y ~tךח;~י jl:בל.ז;ןיס t;;ו;זוגו;זזpבל.סינ;"אן;~ן ,תןז;t~?זג\?ןה

 .י~~ iriJג~עיזנירני:ר~ך.סני י~' iJ?~רז
 .;;י~ןק~ו;וני;סו nז;ו א,.. nב~ני:ריד;הגה, iJ ;;י 1כק~יו fךו:~זי~:יו

:כ•זסיקיםויו;ןי-ןמד j!;ו :ה; /toך~דווה 1ןה 1\ ~~ןגם;:ויא~ז;וןז;ן;:ז

ז;ן?:;נים~זי J; n;יןו:1'ו:i~;ניזןם. n:;ו~ךצו~זז-יר~י:;וגיוג~סינין~ךן~;~ים

~יז v )ךם, t~reiJ nזךצ; ;נ#/ו!:ו;וגי ר~~ י('\.~יוכ;גןו~~ד ן~;;ךי'יים

ןעודע.)ה 9סרב:נןבהז5וז~ם!ה 1f .n:וךננ; uןןנזת iJא;ום 1:וחל

י:ןוךים.?דלו ' 15ר 't' ~ךנ R ו;:ו:;ון~הר /15oןני:ר ;י~ןpז?ודויו'ו ipג;ו

-ג~ןה;זtאד~ב 'f! ~ ן~ד;ז:?ז,י!ה, ה), G )ןגם i(i:ונ;יר ;י;$!
3!J ;וני:רק.ך.סניו~~ני?וים ;גv ן;ג? 1~י~ין-ע.ני:ריןהi1י. ?iיו ה~ו~

qf !;;נןי;; ,ה~וf ' ים~~i י~ןק\?~רזז,ידינ1יב:ככ,ילן:;ורייכ~יוגם?ה;, 

עי p:)יר i~יס iJ )וי i1ז.י~עות, uu~גכרiיתרדןיווכ,ברנו?::ו~;וננוגן

םה;א~ב iJ ~ fPךם~רריוסכ,יוןערד~ז~אי;"אך~םגזק)~ים""זיסת

גם~ייrוים nוךאר~ו~סר v:~זי~יז:ו~~ו;ז~האיוי , i'l ;;ו~ n ר'!'ו;; 9

ד. 9מי;סודוי t ~אד 9סוישך~ופיק.~יו:יו 9 ~~;ז:;כיי~~ךט ,ה! iJנן;ר

iJ ם~v ניןה~ב;סיני~רזדטהvי:~זתנזif נw וזראn רi'11 
ייד"' K'!''fהיאגם1יסד~ם iJ~כםזז,יג;?.יא,);כיםך~ה u,ראזונ

ו l'l , 1~סךת,נ vtQה;אז~בל.סיסם~וז tם fג~ת iוםrןי~;זזם •ג,

ןש Qזגם v: ו:;~ן 1ו:ו. ה~!י; iJ ן~~ םי~~:::ויםךאם~תיות ~rום;:וךז;ןה

~וז i1 ה), 9~'והזוהרדיPר~י:;ו~יי לצ(\![)"'ויםן~יו /o ?צירזכת iי+

~י=זיען~ה. tJוגאותזpנותiי~ז'דןדוה 1י~נודר. fע iו n~ךןי

ךג~?ה ב~'.jזגןן~ש א.? 9ריסר, na.c;;~ךנכה~t;זןתדיונב Ri::ווויונז

ך~יו /o ?נ;יעיזת:;כיוו;ושנ,ו:פ.ו ''זוהי•ו. nי.r:יעיןך1קן~יו~דנוד
ת iיוהור-~ויו•םעו:;וךי t!S~כיי f-~ים [iiזין~י fוi:ו;:ויא

ינא. iננ iJ nן~ו;זדיה 1ינ;ינ;ת iן1ום 7

iJ ן~יו:;ו~ןץ תז~:~זי~וזן~ים~והגם:;ויאו~ןת,ט:;וןהpז~

עד ;כ)' QW ה~~~י~ם iJ~;יוגין~~זק~ם .ם~; rr nןי; iJ ?יידיי"א
~~נוןהם 9 ;וn :1ו:ןיר iJ )זק~תי 1ם f?כי Q ,;י~ך'.jז?ו~רז ם;'!:!

כקה, 9ו;יאית iו~שqוזא ה~~~וקךם~r;וגאי יכ)!;;אלהז 1וא 9 •

ער:;וןיזfוjה ;א; 4זרז s~וז.יחי.ז י'ז$!א,סיטםז,י~ןברת nוו;וי;

t$ אלה 9ןQ ~ם !ז;ן:יו 9~ןוע.בד ;צc.ד~נ;רו:זיויםיכייוrנiJ ווםiJ ה{;:ך 

ם'דkיה;tיה v~ז ,םן~ו;:זונכה א.,,ז;ןז=ו 9~ןוע.בדדזז-יר~יו יג~;:~~סיני

וגיכ~~~ים .ן~~ iJזגם,ןסו;יפס וי;$! ה!~ז,יזp~סוזכרזוםט:;וןה
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ודאד;'ה ,rם~זוtה !iק,~דנ~א 9ו ה~'~~ים wק.גים 1וםוםםויqןים

~ים iP.!:!iJווי~יםיqןים 1 ~י r~גסםפם f'וiגם~יסם.ןrז 9יו~ ן:;ןג;~?'

 ם~pז~;א 9 ~!:! .םז!~ i~ם'י א."סםןים :ם;~כ rי:;כ.י~י~~ב;ןה

#!הוי re ~?ז
;ץ eגr;ו~ם iJ ,ה! iJ:ו i! ~ 1ני i~מ:;כ.ים lf'iMiJ ה)~ו 1ך~גr;זני

~ים P.!:!iJע~ניז;י:jוגי~וה~י 1)כtק)~ים י~ר~:דץ 1$i1ב;ת 'f!מו ד~!)'

 ·יכ}.?)ז;גהן~ים. iיאד) 9 ם~:;<ןכ:;כ.ים~בו.סיניןץ 1$ ) ת,?:)) תז~:#

יסם .Pכt;כת i~ך;רןגםעייניסם tז;ן~ן~הע;;גךיסם-סם ldכ:;כ.ים

il ם:1זס 9~ם:זם~iJ .ך~הf ךם!:! P. י')םו~מי;ו~כ.ד~יםq ם~~ז!:ילת 

:ד~ם~יו:;ויי~גזי:~זדןגע. 1~ה ldש;iכ~רז ·ו~ם $!?17כ~ם. rז;יי~י

זיה. rגםיפוו:הi:זיא;ה iסiכ~דץ ·כiי~~;:י;ז;:ויא~זי;ה ןז~:~ו~ברןה,

ו~בלןהת iיכריצ:ד?םה 1~י yז;ן~ם .זi r;::;כ.ים fיל iJן~ים 9ם.נר~י~:וודית

 ו::;?:;זיי '{f ~ i'ןי;ק,ןם ' ld':;l;.ז;וה {iכ~קדד'~גן~ה yז;ן~זה, 1)א 9ןו

וגויק.ה. $1! ם$!;בוiוג'~ם~ה y ?ד Wוג!$נכד iיד iiו~ב

iil וגויכק-םז:;ז:;וןה'גי$!K רז 1$הiJ קרדזה 1ךשrסיוi1 ה 1ר

וזpיומוiבט:;וןה!~ויםזcם .םיוו?ו~~:~~והם /o!~שימה~ז'?וים. vו

~כה 1 א." 1ה R!$וגוי~ןוגתו~כד יכ?.?!:! 1ת i~ח fז;יז.?אלת ; r~י?יfם

~ביי iJי; rגים f'יוז~ים~וים iוגו,כד iי!הר W $!!$גr:וניז!עשי

:;ויה;א. ת~~ i;i:ם, Wיז;ןנוןיןםה Rו!$וגוי םיכ;:)' iוגםהס~~בן~ן~ים
ז:.~םתדו:;ו~יםנ;ג;ןךים [iהון. ;'וך:פש'ם!~וים)ף 1$וגיכי 1$אי''

~יםךסל:;ובי:ניעפןב, iד rז;ךבק,דדל;כ'?ים vךת i~ב~בלן.ז;ןם. א~~

 ה?~?.זב. vד il rו 1וקיאנ~יwםוiבtזילתיqן;כוrםי rם reןזסי;כ\יוים

ד'!$יי ~~~r;וזים f'ז;ןו;~גיז,יעס ף?\~ו~,ז;ךים)ו:וים iקשוגסס:כ!$יכדים

1$i1 ייד-מווןזיםדץv דוגם~אות י;$!ז;זנפ, $!1יםv !$'?~כאו;גדים םי:

וגסם- iוכזךז:;זם iJי rכקם~יסםי ldך~יע~ז?ם םי~~! iJ?7 ,ם,

וסם~ין~ו .םזר~?'ושיב~ים .P !:!וגססכ~ה .םיג;:כ~;:ךע iנדא

ןןן. iJ')ה\~אות
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סr;ופרץ'א J r"י~ז;ו!$וגוי~ח.iכ~ז?ווים ם.",, i'l ~~דג;םט;גךה

 1וtארחיאב~יqןיןה ה~;:יר~~ןץזך~תגם אי;י!:! 1וזר~ת ם$!י!;:!:!ו

אל~כל?ים:כיי~םו;.וין?ה. $1!וגםהל'):;כים~וה:;וי .ש~ /oכהיאידיד

iP.q מןץ 15 ~ו~כדיםi ברדוןזים~i שלתסם~;כןו:ויםכ~קד~~יית~'

 ד~$! 7dסד iיב;ן 1 ~ ם~~ז!:'?~וגסךכלויםtייי f $! .בר-י~-? i ח.קיו.;ו$!~

 םי~ו~;:~~~יוים [iרב~ם~קד:ז~עודךהידים,וים 1$ ~~ד:כייב~~~ויק.ה

tיע~ים.:~ייו

ז;י:jוגי~יכדים!$ו~ים- ? /o!זדדועי;-פי 9 ~ו;z~ם i:t ן?:;י;יא

i ·י~$!~ניq1גוי~ים, םיi1$i1 ןזק.ז;ו;:ןו~כד~זוי םוק~~;:!$ברסינירץ~-
!$ f ?.;:ך~~ ינו~ i'l , ן:;~;:חר 9ואו -!$ f וזוןברתן~;גניה, 1 ן~;:?ךאיt

ן~z;ורל~םךהידים יד$!,?[ךי:זיסםiגסע.tיי.זגחיי'די+ךכתךם~שז.פות

ז:;זזקןסני·:יJדץ-ק.ןז;ם~ןוגתע? ם~?qי:גiו;~םןןםבייrכם

ןונבו.סינן~יגינין:כיי 1~נ i? . 7?פ "~ !סךק.רים~מיני:כ;ה

 רכוע~;~.~ר~י 1P ~!$רץיב VJ!Q:ככ~י;ן .יב;:~ iJו~ןץכק;ים 1ידסושיזcים

i ן.ז;ו~ש+יכזק.ה.זכהi נקii נקi:;~ת;ב~;:ו ת;ב;ו ~( P. י~ 'F ·םסר~י

ז;ןק,יtיני·י 1ז;ייי~ה)כן;:ןrזבויםר~י 1P ~~י;גט;גכתי;יאם /i?oן

עודה. wi:כעז;ןוייסדםוtע~ה ;י;ד~iועוt~ני·ז;ןקןםא 1~.ו;יערינד
דןבותף b ~)ן!ה:ז~ן;דק gוחz;וע םיד~;:כ;~ םי~~$! 1 נ?:;לת~;: יא~~?

 ד~$!·יניני wב~'יי'-יניiגק,ןב~~~איו א~~וiע;דת. iר 1ב q ד~!?י
D סרףלף? j\' 1ח iJ ן;דil וסדי;יאף 9#ןגם:ןם;r~ד)ן;ר~i ב~~~ןל 

י;גו~ילן)~זקןובניט:;~ןהן.ז:וזסדב~ן;ד.ו;ייכוה iJז;יiוי~ם:;וי .ה!~

iJ ~ i?o/7? גגיכ:;גיםיי;כייתiקן~יז;ן\?il ת,?:?ו~יירם~ךצ;ת 

#tכף~יוי;+ים [iגם '' y? f $! ,זrן;ז.rזן~וגזכדוביני i~בד!$רץ
iJ ןדיw ו!ה.ים

2i י'?ונ:פ;ת:;ודיסנייג 7ום:;וכקיניzת 1$וןחקייא 1;ת 1י)ן

cr זi .ג~ו·א ה!#~ד;ו~ד:ןהw אר~ז;ןים~נח ן~;:ו·א~זד, ו~ז~;:ה

i:זz;יע;ינר:;וי ,ה!;.ז;וה o/i ~םz;ייכ)ה iJןא.ד 9ז:זךבו;וני;ר fה. /1oזך~י
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v כ,יוןf וteii' נ1ז '~ 1 '!~וסיר;ברת;יןוi1 3'19ומן~ז,יזאה 1םי 
ומזריונ.וק?~ים iJזיגי p:גם

~תר t ~~~סריק.ח~'~כוחז,נ~~•וןזו~יביב i,j ;א{/בז'

 • vריס;זיי t1ים i?vי? Qיכךבוtייו;נות~•ון p::ננוrןוים
 Jl'Iגל' , 1881.דגם.יד·

זי 1ר V'?ובזהם~הידים"'"ןי~ות.ב

:v:p כ1~:ו;ביםוארו:זא >ה:זי,~<~ז?ווגיי' r " ונ'תו:וניי
גז r :pי~;זז:;גיו.י:כ~יחיזת p:ם~הידים"•. ת,,,";;וןבריrורדזימיrה

 ·" IP ;'~)'ךצות~ה f' ~ן;ז. 4ם f'ו;ר 1ןןני as ' "' 1זק iJ~ש1כ'ד~יזlו;ר!ים
זהנrם wו;רר•ות. p::נ '~'ו~ייכחךtיה Qן:נ;:ויא,,וה 'iVגמך;ה~ןiגר

"'J 1אNJ94 נכו;ביזQ ןשות'''' iJ ונירים:rt'J9iJ 1וכאותוךים:V :ן. 
iיl~ן iJ ~~~ j ו.בועוררה•את:p ומבקום 9וכדגן ,,,,!גיf'

בני iווכע~ק~,ני f'ן;:זצןני 1י W ~ i'רים iן iJ~זהה.ק.יוונ ~ ~

~ד ?i~קוםוב• ה~ו;:!ו.cםוני·ייגח ,,כק:;ני .ר, 9ו;ר~ין~~ו;בים

? W :}ו תW וו~ז.ז;ן;יךניךדאזכית •ב?ז:ו;;ז~ה,ויר:'f ו;ב~געית'l , וה'

,רר. Q,ראש'רדזיגםנrנכה~זpו;ןינrן;וים 1:1

ונן א;~ו~ד !ו~ו,וויק.ה?כי :ה•אןוכ~~קרוא 9~י:;ניו~נrן

:p זפין"כ,יון:;ני~נזן"נויצים",מו·י··סדםו.זיגיi ןi ו~והיוים:

ב f'מווכרגן~ו.ינ•ר'.ז:כנ• י~'י'-אלtינ•'יסדםו). י!:' 11 (
- J'"~בל.סינ~ןץ p: ",,,!גי p:ו~tזיינ 'l סופר""ךחוגןאiJ ה'l .א

~ה l'~מדךגי Vt:ואםזדךגי 1ונ 1'ב p:.ז;ןנrך 4:;ני~~~יונב•סדםו

ל.דבירכמוסףריבובדביריעימבואבצירוף'ענויתהגורלבחוקרחרובם •
סובצל.לקונטרסימסביבהריובתפרסתסםמריבובונעלמה , 3 , 2גל•חוצ•ן

בהערה 78עמ•ראה ••
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מזקאי 1'כימודים .)ז !(~זכינינזי'סדן~:;ויא "!ךדירנrי
lf' כr!.f ·ג;::;גי . 1~ךנ 1$:;גיאני? i, נ:ונ;וןי:~יא~ערךם ם~~ן;ז.~דא~ה 1~מדיR ם~
ק.;ךהפה'זכיני· !;"זגה 1ס~ "! i~:גיא:;גי ,,ןךשון.~~קהם 1ש

וו;;זירתו~וגרי~הוו~תסםת:;גיבאז;ר.~ם ..סדסורי 11:גיד v ?~י~.סני
f ~~ב:ם הiJ ,;1 ~ו,7וכ~יםס;ב~זריj רשית~כר.סיניו~רזוו~ת 1ינ~

ז~וכינינזי "•~ס "! i•:גיא~יר~וtזיות. iJןזןכת

 asב" , 18sו.המגיד·

 .,""היונ.

סני 1כז tהיאגם!זז'~ה ז.~נ;:~ iJ~דידני~י'ב 1Q ה~ך~ז:iו~י
~זכרים.כ~יםגםסו,•םי w ~~ .ר~י 11\ ~~רז!שיב;;~ןבר•ד;ריני

ו*נ•iדם 11 ר*ד)'וני i!' ו:rכ;ר vt ~~ . 1~נ~ין 'iב~ה 1א;גכנ;זrודים nן
; i י~ ד~נ;:~םד~ןq/גיני· ר~('"'J עוזנוךןהאiJiJ ~ i " ז::גזםז:זן~הz;ת 1 ד~~ו

ה iJ!J ~ iב~זגוין?ה.נז;זק;:ןת 1;;וךשער~ןת!lקך~י Qזוךה 1קרי;;ד~ה
t1 ז:זדזרr ז.יהr, מה'י;-~די 1 "~~רלבnw rב 1ז.יובו" 1ריf ~r;תן~ז 

~רז~שיב Qייד v:כ .v:Pו*ניי .P:1בז:זזיקם 1~וז~גז;וני .תןט~?!
!iבןן?א. ;י~ךק

םז;נ.ז;ןבגזי i;:וr;זlסבגםובנינזי;?ה iןי:~יאזז~ןנףדאזגערךם
 ·ם~~r:וים~ציז.יים vרכ~ים vםז;נ;~שלויםז.יitנiגת י~ר'זi~רז 15?~שיב

~גז;וניגםני v::דזאת:;גי י!:' !L 'ז. 1J!iJר j2ifר .P ;פ:הי 11 ז:; .ijי jן iJנזי;
ך.סתי i!11יבךנף 1 י~~ו;ן~גי·~:;נובד א'J:יםז;נ:;נשרויםקי;ר~~זrם

 ;י~ןק.f~!עייס:;נוית:;גים~ז;ווי~ים,:;גיוים. iJ ~ fזג~זכיני ה?~ם iכק
ז;נג;וג~ןים iJרקןןעת.;;וי~הים l'ז-ן;)וו?.דז;נים. iijין !i ,יז il iJ!רקה~א

ר, 1ז iiJ;!!עיי~ם wז.ינזזמ;ת 1~ןשםךאםת ld ?ן!:!בר~י '!i ~ןץ 1$ו~שףב

אלחדבריםאמריקה.סלבזכותהשצידו 1יו 'ליביהודההמסודרהוא •
 •מאמורבזסו'ירכפסו
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ה 9יו;ב)יכtי~ו;בז:ויך~ר~י:jגדעייוכו~ךים:jגזיגיני~ו;ו':;ויםסםבק

z;יג.ןדםוני יז:;ו~i בתת:rי;r ם!ני·:זי~

ת 1;:זנ;ווtזב i1וד;ינ• 9 ~~ ·~ !ד,ו;:;~דיי , 1ארמנז:י~~ים ה~~

:jגבם?tינו.נ:ו~גהו;~וינז:ויךאם';יו~רזגזצ•וrהידו~tז;הך.סךה

 1י rJכוsזינז. HI<:;ז~יינז e.&ךךאה~וק~ם 1 ד;ו;:;ךןידה kוק 0 ';'

 . 1ו;נ~ינ• 9ןשךא 13iJ~אזוונ iJזזוונזז:;ווהי; Jוrכ~יךה p:ם~וונזז?וה

ם Q ~•מ~?ג~r.יגים יי~'~'~וה ב,,-•ויז,וה iJ~סי ב,,ופסת

נ~ו;ניןtזגו;ונ• ·י~ר~!ו~tזויתז:וק.ןה iJןtז;ה lזזוונ-~ם r•ו~ע•ד

i יה~מי;ה.rו:כ~מי~הזווiJ דא;:זיאo 'ו;במייre כק~י .•נ~~:ורב'' 
~r;זדזת J1!וב 1:וונם i:cו;בןכ:;ואר;יר.א pך zן י~ר~~עם~בשע!הךךי

( tm נגזז~ייס!יםי•םתiJ זגזש•ק.יםגדסיייי~~זך~ש;תtזרצ•ויםtו

ג,נוtיםתיש a.cים iג 1$שב• rzם wום o י.rד~ ",ם o•יו1גונת
ז;ו~~תר.ן.ססת

 ,,:בtיב,יון•פו;וןף;:זz;וג,ייz;וף " lfכ fה f ו;:;ךדיד .הס.~גם
"זp~ותt-רי 9ו~rכןתזזה~ין י~;: ·tlי 311ה;.~יף ;מ,ך'ר~י·~רז

iJ ~בק ,'"םין•הl.C קום~~סיניכ~ים~ג;ו~~פיםrיי?ןt~ת 1~ךזנו~י;ת

•בוpהזנכו.~~ויק.ח~רז~z;וייז ' il=א;:בי~.סה ,~זקם, Jע

ם~ו;בין 'jויקם~~ךה.זקב,כיואות 9ום~tזאות;תiנ~יו;בין 1$)ם !.',ק~

םז,ווןי W1$'ים v,1 ~ 1$:קי~זזר~י·וואם ה~~ iJ ז~~ "~~ ה~·ו~ itiג:~וי
רסiוו?-ם f ,,ז:ו;וזי~בל.סיסםו~רזו:כ~tז;ה •ר~;~vי~ו;בים iJ~ךת 9ו;בז;ן

ז. nוי J ~ייא~גזייןזזם:בויק.ה 1$ו~גזיייי;אם~ה- י~רי1f?ו;~ברת

~הז fןr.יה 1$וגזכדוכ• zם C.1ס~גזיי·יי;ה i:~וי:~ון;ריף.ך;:זיוי•

t1 זזםz •יםוכtום~וi וים:p ו:;וי;ת יס~?'וקקום:r ז:;כיןזיסםtי; 1קווו•וn 
-··~ס,,;י;ותוים iוסוכ• tzזיאזו!הס~הוים w ו;:~ם CiJ.1זוסם
~י-~וי~ה i1$ג W"ו!'!סינ•r:זים oם' "'יי nווחי 9ווכ•'י;ךק

 lגזויtזםוה;t;כיףבוא 1נ~נו;ונ•·ז.וגזוים Jו;בtי~הtיואש;~ים

גםוך,ר~יז;וק,ךה~ש;ןי:כאלו.וי ' f;ןיו,ועוום.זז~כרני"א

ד
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יית f'P ~ש z:~ויינ• a.cךוייiונזזפ;,בוגד::זגהי!$בר.ז:ויני~רזו;בגבו~וי

~ךש•תוגזמד-וקךי;יח~וונ~יג• zןה ?jו.ווי 1$ב~סיניבי /oךנ;י!~י

ונז~:בנ~זזני f:P '+~ .;והלךינ•אזוי:~וים~ז,בים,:ק~rןויתם 9Jז

.ס~ת v.םכק-ו!$:בויק.ה~סינית iו 1וםי;ן v.:ככ "~,גך~ה"א

ת tJווןחות'~ו.ווי~ה.ה oמ~יוו~קום,ו;ב~קוםם~הידים" ת'~' ...

ii!iJ ר~ 9ו;ב~יד)~ו;ביםז. 

 !.'~ך'ךנוםי f ~סד 9נ:ן:jויןנן.ז:כנז. '~)נ:וו:זקיי;א ה!~גם

וז~ת~:;ו'וים~י~םי•ת. tום:פ.יי q.t vיםעיי-ךךי r;ק,~זזהזזתי
!$כר.סיני םו;:;?זך;~וסן;ה ,, fך~+וה י~:: ,םז;:;יוt;ב$&רז tJ:ק!tזד

זזור,ה.ות f 'ם'
נן;-ךךיבק;ק.,זזה>ם t,1 ( ה~' ?iגןtונידז.ז.:וני·;:זיא~ז א''

t יtiJ ,ז~ןסיני·ב~ש 1יבש;בןאם'ית'~z;ו l;!D "' כחו.סינןגם
רגע fאק.וין'ת f ·:ii .•ןכזpנ; א''tזדא ,ה!?ןנליtףוייtוני·

~! lp וכוזודi ךאשדא 1:1וב•.ה;i ן;ךזזני~הi' בקיםe] ז:ו.סח;r וו;~ב;תןה
וסם.ןה r;ז:ו~ת j?'f 4 1!$ב;.סינ:ב~רזבק!$זיב. fן fים iן iiJ~סיני

גו;זפץ"א:קי-ה JPQ:ק~~וס 1ןק.נ)נן;ןיףוני ;מ~~:~וי~ם

י ~-tוrזךם;ן::גן;ןיף •בא~~ א,..את t ".,-.ז:כנ• v.:זבק '' ili2י'מי
'ךק. iJ~ני a.c:~ויr-ווךה.וא•ו· ד.•ו;:;ךדיד ,ז;, (!'לפ q .•נכ:ז.'ן•וה

וטיבת p:ת iוךא~ה P-1~יtיינ•זבת i•דונו,וונ 1זזוכךנדאו;בז:זנ•~בו;וני

זtצ~ים iJו:כ~ז;נוויםים a.cוזן, iJ:כדצי;ים .•נ Hr<:י;וגיכםתודם rייי• ז;•;

 · 39 ''ב , 1881 .גנבזו•ר•ויש•~ה.

3 
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;:ו~ערור

K • 7"םןד" , ~וג"םH ץ" ,ו

וtזזtנתiנוHויץ[עריבי]ונו"' נ·~~ V/ nסינו;נ;םם~ערתבין

~חיז::כי~ןגם;אז.וד:ב;איו:~ים:ה Q'דיר~י f' !'גי~סיניוג~ב

~זrווים oי 1 ?~ב;סיני nגז:זו'רז י~ר1ז1~זידז i1ב 'f'מ;זrקוםךנ;גן
וכ~ו·בכוד 9ןח'זירםנוזוח~יr~יי w~ה Q ,,,ר~י 't' ?'גיו.ו'ני !lוג
u ות 8~~ייוQl!O .ואמ:ו!ה':זד~ןא;;דם~ן~דס~ד;דםופו"'דונרת

" o םנ~יוןi היאוכןשי;·אהi. גךנייד;ו~ניiברןi1 7"םH "ויץ~ v ~·ם 
 ם•ו:rז: Q'~דג;וביגם ; nד i?די P'סס )!?(רבו re ~ך!ה ·)?(~י 9 ~~ין

דני'·"יו~ד'ותפות wי;גו:ז;גוים

 ם·~~רים o/iו~גיעוד:;ניירן:זים,"םזH~יד"קרן~·ייין;:ד~ה
אדותד iוד ·~;iiיז:וסעוום oו.~יייה 1ואשו"סוגויץ" א~;ךם 9

vo םהיאס~דריוד:ןil א,..ס'וםןנדז:יזיעעין"וגזנת":יקשי;הוג~וקיבני 
 j, fjג ;י,ןv ;;;יונד!~ודברiנ~ד;דים,~סו~יניניב~וכדים~גו;וניזכדוני·
 ",~ 9 ~~ין םי~~~"ן;ד 9,"סוגויץ"ךג_)יני א"?~גז;וני .?~ך'!

f !ו~~"יז:~ני .הg מודw נגיו~מיניבi!'י~י · i1 זר$!;-:ה 9יי 
 yכ.פ;ןנווק;;,:ה Qיי ilוסםירת tקרי;;ד .i(~ Pויrנב:זיוכקדר~ה. ,rם

זויtו~ה il,"סזג~יד"~זיון '"':;נזrנסב~גו;וני"םוגויץ".קוך~יוזיי
iוג"ו~סיניסקןש'~רזמו~בונוגן~חיז::כיד!$וגךני·ה i ~ןגךני

 יי"~'iוזכרניו·אןג_)םזייניסם. 1;1זrקרמות ""'~זדווים o י~י'!
 .•דס~סנם~~גיכקז.י:ה:ה Qדיגj,ת

הצנזורה.מטעמי •
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י; v; ~גם:קיוךא;ת,ובנימח 1}1 !'אד .ה:~! W~יו ה:ז;;!

 " f~ןן~~fסי!נבן ·~סהיא.ב i ~~םכ,יון Q ",וניגו ה~,:"סוHויץ"
ז:יק,ןה.~ש f $!יזיני:ום. 1;1~ךצות ""'ני 7Hנו:;~גי:כ~ת~דנ;ובי "";מ

ובייz:י::די .הך~'ס~תי~יםנווגני~:יקגיור;בותה vנ;ושיסבוא~י

וה. '!lנ:ו

 . 23,גל• 1881.המגיד·

יוגןעת;ךהד;גכיארiנזב!יםיq.י~ותב.

H 

ייד n ~כ:בזזrזני 919 ז::::כיניני tחנ;יאו ·ד·~Hו"ם~קוך~יי~ים

~~ים f ~ tק .i(Pוz;וגז~רגעוניס;ןת י;~י~ןע.תוךהן:;גיניב;ו:כ~יא

ס~הידיםת .o/ ~ 7יiוזךהת;;ים 1ך~י; /o ! י~;)~ו:;גבותי i~ Wוע;ד .ה~~~
y לרבנזוה הס;ז;;~;ה~ tt עם~י! o/ ודק~ותר~יiJ יואזב!יםrמיכן~ז

ר~י· /o ?)~ז;וי~דtיבי; f)וגזpכת)ז.וזpן.סני·~ים n;9!יני y א,..ןtם~והז

ן::וזקנ.:כדיי.סב;ני 11 ~~י 12vושים~~ו;זניגם~~;ו~זק;ים:כ?יני א.,~ם

'' o ם~י;י~ז 1:זiJ .והנויהיא~pי~~ס::ויאס~דרוהסז f. תו,אות
'!t ;;~כמני יכ;!)~וני 5חנ;יז~!קר~י יכ;~)~ ת;ב~;:רגוכיוזוייינ;ידו

נו~ים yיז !j:יזtפןןיםזr~זויםו;;וילת!עידניהיאה 1 א,..::כיךה;:;ניזב.

'י~ני· ?i ?'יווכ.סני it נi)ן;ד~ש;ת •;י fז,בווג~יביגגנין).סת

וקקים~~תיייך~יו /o !ו:;~גית iy ה~;::כי)הל:;ניזב.~:זוני /oח

 םי;ו\?ו;iJ 'f ~zדות 9ו~בו.סיסם.~דז ilזtניוכהזrקוםיסם. .t( 7ז~ו

ים. iJ ~ i:tו~~יםגםן;ר~~ה~ו;ון?י;·א ; rן;:וזpנבן?י.סני 1ד~נבנו.י 1ור;ני

נזוגני:;זגי~ת ר·~~וr;וס~ני:זי !V~זק~תע;ן " f~ןף א"?

ז,ב)tי~תוני·נ;וחי~)יכזקה ם·~~ iJו:ז,ביםגםןz:וק,ןזום.~עיןם ",

!ע;ךני .fס:פו~;נןיםנוגני·:;גגידנ .k'f•ם Qך ?iOTנ ה~~~ ה;; nןזן;ןה

יי.סי י~ר'ד'~ rיבנז o~רנגי~ה 15f םי!i.ד~~~ז:זיי~ה. o .ו.סני .Pדz:וסד~~י
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עתדא;:ז!$סרות. nנ; 1 מ~ז:;ז,נ~~ו.ין~יf J! !ןצ;ךינ•ז,נ!ים vt~י 1 ~ז:;ז,נ~י;

 uז,נק.ך*ר f' $!~והי~t:זוי:גיניו;ב;:זך~יניוד:;~יניש;ת qו:;יו.;וה;י:זיא
;זםי filז,נ ;י,?אודרותו;נ.ז;ריכוים:;~וית יג~;:ם 1י ttWז,נ!ים vtזכ~ד~י~ןאי·

r:זית fוםס~;ם;יז;בק.ך*ניוזכ~ד~ישז.נ!יםגזפ;~תו:זית /oיום "~די-ז~

;:זיייכ~?ים.~~יי ?1i~תןתו, ?jןנ:וד~י if ~וים~ת

~ז,ניןדסותו;נ::קוי:כו~הגםגון?ניווני 9~קו:;~זך~ני

,,iיאנ;. ~ rp זיאןסנז:i~זp;;זיאיןאז~הןנ~?ה ה:iדםi(וl\i! י 1 ~;:ן::ו

 r.1:vfד~ז::וני !iעודןןים iננ!$גו;וני~ידו~י·ז;י::זוהזכייונ.א~ץ
 ינ'!'מי"ויז.נינני.ו;בדים iעוז.נים rו:?זכ~יםגיני· 9וו f' $!ב iם~זו

~;וק.יננ iJ }' דנi~'וניכי~tקד~יו~~יזתבוו~רי י~~סt:זזק.הrקה Q )~ם
?~זpןtיני·

 • 50גל• • 1881"המגיד•

ב

נויכתוזיכם~יד 'יכ;:~ו.ינן,ים v:מ;ןי '"דיג~ו::"ו;נקוך~יכ~ים

גוירן, " i1יר~י if ~~ןץ~שזבז,נןוד~י~נו;זנז~ך~יםי f' $!ז,י~ה

 ",ומר,זכ!$הי~ים!$סויםו~ו~~ים~ראייקרם 9ס ,P ~~ו;ב:;ים:;כי;זד
וגוכ•~יזבת~תךהרן~;ע~דוי;,וי~יק.ה ieםז,נןםך~הוד~ר ;י~ 9דדו

t:ןןשרתוהודי:;יןכן',ן f'םחזכיני ;'ז; ,ם~כ:~:נ;ו J;";זגזזיסם iי:זןם~ןץ

דיכדזזה.תוןהד:;~יגייוזכ::ניא~סולת

!$נו;ונן,ג~~ה~ה " $!1זtו.;ןם.~ךק iJם'!'~יז,ניתסם 9R1PiJ ~גה iJן

 pםסו~תןיש ?j)סנז:~:~נוו;ביJ~::נים!$נr;זנימו:~:זtיםנז i1?1 ~ןת )jז,נ~זtם
iJ ז:;ו;נ~דו;ןבנז~ייי';סו :v וי:rם~ד ה)~~ם~יi ןם~,והi סזו,;ה

!$ 'f ז יו;~)וi7 יזז;י"י~הסני:;:i:iJ ב)~ז,נים~דוי ם~ז:;)םת~i אםזאו

~( P. גיו:;~בותי•i יןןהתי~ים 1~נזiיםןם~יסםtז,נ~~דוסםז;ו';ןז

:~ים v:1אזלתנזיד~ויםוםךננותובןי~זםו$י~ה. vיrי 1י~ת iiיד"

ןיכבזי:;~וב:;~שווהם?ים f'ת ifכק~ים [i$!1~ויסם~גן i~נ;ו ,,$!
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 תו~,,ים v1:נר~י~ם /o~~והים 1i ",,;'NiJ"il ~ 4~::ניאו f' $! תן\:~

IJ!J ן~י ,,!יםpת'~כו;~~ם~ז ~ i נווכני~ז~ןה. 9יה 9 זס~;:תP,j? נז

::קוי;ה !L ~ו;:;זזפו~תזכאוסב'נן) i(ע ;י"\מ)~זpכת;גה~!ן\וא ן(!

ו;ב~ויםו

םזפר"" " P:1:;~וים r:\7:וים v:ז;ן~ז;ו:גי- 7מו"גם:~יי א";'~ייע

:p. ו;;וע~יס,~יqוזת~זio/f ם~יגה בן,ק~;:~.ז;רע;ןןתדווה 1ז!)ה~

 .ה~~נ,זכקןים fו;ב.ןtוזןכז;~ה.ק.ו,מון.ן\~אותז;ו';זילת i'J ~~דקר

 ,"~,~~)ז; fזןה ת~~;:י /o' $!נ!$גו;זני 1)יס iכקןנו.ז;ר~ים~ים o/iןנ

iio/ ז:;"א;zז,ואותםך~הגה ~:;ומו;: הכ~ o/ ,זז?ד~ו~ים:~t ם~;~ים:v יז,נים

(tק,)י R ~ i ש~ 1יז.1םקוך~יםV1 ג~עo/ ו;ת::קרו;ביוגים~<yםפ\ויז,ריק.הןסז

iייייותז.י~ויכמות;פות" ת\· lll ~~"וסםסז~ו 1י;סוןם " 1ס .P:!$דקר
 ? ה~;ן~די~ר~יח\ת

מ 1;:זר~תודי"אכמנז .p:~יזב~גו;וני~נ\ש 1היאו•ם~כן

 א."::;ון;יניני:;כי;דiזני·זזה.וינז iן~~כרה R;ןסזאוzכנים io/7?vם!ה

שיבלת i2~ןנ~םוסם יא~?'~ןדארי~י /o ~~ית 15?הושיעניבי

את i1 " tיה. ,iז,נ ס,?וש,'yז ij )חורין יג~;:/$ני~ידאת t'יי"~ס~זני·

'יי'וwיםעו~יםןiיםפהו~י)ה iJיג;ווים א~:ן;ינינזי 1 א'"ןגם
ם~ב.ז.יזםווזאן;ו

ע~גן i ~?יאי P:ובן,ין ?iJ ~ i )~כוויםם~ד~דיםקוך~יני

כ~יםד~י· /o :~רץ~שיב~ן:גוה 1ם~~ר;;אניוצ~~נירזונוגזנת

j? ז,ניםi בז~תויכיגףויניi,זpביי~בררני~ת ~~ם?'יז~~o/iJ שדייגכני-

הןא,דנtז!כן ,ה! 1 ~ 1ע p. ';J:דל tם~גזזt~ניוני~יןו 1 ~גםזו.

 "די~~ם"~תמת i2 ?יכדייןם~ב\גים,ז,יים 1םt:ןז,נןגםכ~ים,חונ;וז.יים

ר~י· 'f' ?~רז:שזב ת~~ 't'ורקדק;:ד~;וז.ו;;נךניעו.;וה:;ויוני·~;ובי 1ן

 ,,ב !L $\ג~~יrוןתוורתקיררת qד:;~רי "די~~ם"ק::עודמ;~ג;tיםו~י~ם

ודt-וב םי~?!!:!זכ:יניזtם:;כיום;ןז,רימ,ניב"~ןנגו.ץ <;1סעודוסם~יד

וטונת!$גו;ובזעו~ים~!$דקרגו;בןJן:ים,~ן;ויםז$~ויק.ה~שיב::קגןד
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?vב;ו t$ דרז'f ·ודיניז 1$ר~י;;~ ~.t יםr י'f ג:י~רניiיה 10רt ה 1די
:$ים !P.tו;נ~ם 1$~גז;זנ;וים ?q~ן~זיוiגעדכ;ןנכנ; fוו;נכר i.';:ןניכ י;~
גם וי~;~ם!ים,!$ני~זjiכו:;וירנו, /1o ('ז,גגםעךןים '1Pוןו:זים 1י~

ע;ום iזqר;ח;תרדיצעד~ף ה?\~-דא ה~ijז 9 'נכני r ~~ו;:וני~ש~~ןה
 .ה~ijז~א;~כני~זיזי א"!;'

ר~ייז vי rע~ני~גיוכ.רת~תיי vv:~דגז;זרי; א."ו$נז;זני

גוזביני zוי)ה oו:tםגם!$חורג ;ס~ א." , י~ר'ז1?/$רז?ש;ב "'ט~ד;יו
 ה~~pז~ט:~ןה 1טנ;ונונכחושז:ונ;ין?.ררו:tם~םiגז~סני.נ.;ןדיםןגן'~רטכיו

-~ןה fת i ~תי~ים tםו~סיני!~יםr;ר~ךה:+יב /o ,,~ח ifטזר
סון 1$ו'$ןהת fiי~יי·גוי 1ט~רזtיו:tיש vבע 1tני v~ז .ם;~~ז;וכת 1:1ו

ו:tםגםב. fםו;נ~;~ז.ווםזכ~הי;וסייום~וה.ז:וק,ךהי;ז vכי 1ו?נ;יוסב
"שיב;ןף: ry;~ויי~~ןאג~iנד~יr~ךנכנ;עיו~גז;זנ;ם!ה,כן;ר ה~ז;;~

!עןנ;ום~נ;,שןיז~זpמתז~ז " f~ק,ןא~ז " 1 י+:~םו~רץי l!'עגןת
נכבאו:tםו~ף~זיןיו,~ךצות fר~י /o)ד~קנרםד;;ז~הדא •ו;:~ז~ני

כת /io'יוכןק iםבג::ז fכקז;ו;:זי וי~;~ןש')ךה,י;;ם /oנ;וקיפתזם eםעוד

 .ה~;שאו;~ע~יבת~י /o;כ~הןםח;ין~~וםן~םריר l.t ~רגעו;ךה,

דשג;ר:;ויםגםוו:tםך~יו, /o ?~ווtו א.":;וי .;נ v:ז "!~וכי
 י~~זpו~ים,ן~זכ:;ויםוי~יגני,זq!נןוקן;ינ:;וים ;א~~דערד!$חור,

ן?עוךנ;i'י.t:י~ךנכנין~מ;~tום~ברנכינ;)~ןץ םכ~;ן:;~ן~ם I~;:ןכת

ה. g1:נ:י א."גכ~יי~ש fקך~ם fןת iנ.ו
 • 10גל' . 1882.המגיד·

ז "'וי v:סיביר ;ן iJ "ג.

א

םסרםעד:;ויעי; ,ה~ר~ t~ך~ה-אי f9יא;~סיניי rדנ;י?היכ:;וים

/$רץ~?שוב;;וכ~ירן " 13ית '?t ~~;:זנ;יע;ךרות~ים fקך f~ר~~כהדא
! 1f' ·ר:;ויםאו~כנ;ו;נעוךוים~ןן~י~ rp ;זןס;~ךיב;~ן~ינ(it ע'~םר

i 
j , 
1 

119 

 .ז::;;וvךך nיייir!J rוץ 1$1 ה;ןi) ~tקך~ם .f רי~ו;;?'סם v~ונינוונ.ות

~ים /o!הט!הם~זp~ב ד:~ vv ~ודברםו:ו'!!ונ; י~~~ב~גז;זניה aן:י:ד

~יו~בירב re ~·ו~~ים vיניני 1דדברני א."ט!ה,בןןקןוגזנגהככ.רת

 ,,~~קקום '• i1ר~י f'דגי i1~י י~$\ ה;)יייזt~:ה:ה iQייי•סיני
ע"טסוםנודן;ריני י~~ 9 א";'זאת;וי; fוכ~י~ים. ",י~י.ז [i "יני 1ד

שןש ;פ: ryןרוו;נ~:ה~ה Qוי tרק ,ה~ו~ tזקן~ה-אי 9אר i1~סיבויים

ה 1$ם~ךפ,ת Q:;וי~דים, iJ ~ 1םקוך~ים ;ני~$!! " K .יך[!ת iו~ש t1'iiי:ז iJן

 י~~ J!ךץ $t ?~םגן~ניגי tגת q ~~ן)ה::כי!נון :ה;אiכ!המזפיזי

גוי:~:~ה i1י r ~~סיני תכן:;~~ו?עייידא.י f' ?נ:יק,בת i1~מי~.זכםה wנrזז

~וה~ני r•גיסםיrויםםהיאדוש reום~בט~זp~ז t:v ;יגtזמי•~כם

iJ ~ f T .ריםiJ tiכ f ככ~יםב~וונרגבינו::ני!גון ::י:דיא תיו:ז~$!ו;;הiזרותסוני'י

~זנוייייוt~:ה,:ה Q•יי~סינינןי;רון i) ~ q;גןןקןב~~ופותרבות
 nז:וז~בו;ויf'ם • t.:p:יק,ךז;ןם, i1ר~י f' !רי v "~ם 1י v?שאתסינו;
.טתם. 1תש

' T ד

רינו 1ןרקי P: ,ום~~יזי iZVנו !Vנ~ i1ים '1Pע;"יגנ•!$נז;זנו

רב Ril " &1ן p! !וז $tך?vווב;ח i'f 4:בם:י:דנ;רעוךרותזתן:י:ד~ויחוהווייי

כננ.וחזu;ים!הן;רה f'נ~דאוכיזיעי P:ייי i )ם~ז~רים~םינ;

ןק~;גיtיםם 1ךהו~ים i?.fייקווים:יf'בו~סיניי V $!ז~ז ? p:ו~קןם

כק~?רוב ""ד /o ?~רץ ב;~כ,יוןiכ~ה~דזוים,~ידיויי /o ~ א"'
iגגין;~ים!הר 1~ןךו,ם.~:;וךיונכיtיםךןחוק ,םוt~כ;Fי;ז+:י~~;כיtים

 ,,~ ם~~יים'תיו;נוtךויםי~ים v:ם~ךק,ס~ים,;וזים " 1$נrוP.ני

 ,,~ת iiגרקןע,~יוסםך~~היא rז~ז~י-:ד fג~ t~:pז;;ובם

זדה w:ו:נים'_'זיtים, iוש~שי~כם oני rp ~וונrזויןם~ו.יסםזי?~רב
ןה Rם;;ה 1~ה v~~ניר f $!~ה 'f'~ך~דם p:!ה .ה~~ק~וrר vא.ם vוניק~י

ם~טיז.יים vויודי;גיiכ י$/ v'י iז:ו~רש י+:~ם~רץ:י:דיאובניו:כזזזת
r 1$~י~גייv .א.וי"שיני :~ויסםוקוראתרץf ז~גי~הי:+ים~יםt~

זאת•י 1י " l!ם 1זי~ויון t~ו.י~םםזקם~ה ם~~~ ' 5'!שיניייו:וי,
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סךודיםת J!~:~~ויעיייאזריםי P:!גוןהז 9!גוןו:יז.יכ:הדא 1ס1וו;

ת i!lt/2 )~טדים~ו;בקלמלתסrוי'יכ~זיזזיהיtים. iןשנזשיק.ם Qו;ינז;ר~

ו;ינזך-סם.וס?'םם~ק.ךהם C.1'7 ,,יגיסם iוזאתסrוי'י ,ם~
םז;וניוה~תסזיר•ן;יניני~י ,~,,;.ז;ום~י"א~נו;זנייכ:יוו

ו;ינזf~יtיםיצ•ם ?j ~~7.פלת $tת iי..ז;ווא'ולתכקן;ינינ,,דאםזל.ם;דווה

~דiורי rיכ~rוויםרד~ינין;ינינ• י~;מ!ה.ינ~יוי:ד 1vיכ ",ו.בו~ים

rויני Bינ.ווךאות.ס'ולת א,.. ~ריס,נלזןא ה:ו:;יבזה:ד 1 ~כ'וטובת

i1 אלr;9 •ןז,ביניסם, '';ק,ז.וים 11עוד;ו:ה 1ו:ה-אqא.",י v ינ:פלינתוה
זpזים 1ו;ינזp~עוןםדוו.יסם t ,ןךאשיסםו;ינ~;דעוו;בןים~ן ,,נזו.יtים,

i1 ו:t,זם 12ו;ינtזתדאותו;ינ;וייv וג~גםיכעווגדאלכבn יםtיק.ןועלוגדייניt

i' י-'•גםי 11~:ז.ז;ונtםי ? i צא. 9ת
 , 11בל' , w 1882.המניר

~ 

~rויני '" i !ם i.c .כק~~הידים!נזiבדךtו,)הןנח'~יזז~ונ

tז~,וים!ק.ירי, ·' 11$זזאת'ת:~יד"איייי ,;.פ:•סיק.יםwי~נייוז tvיכ

ייו:יוי:יו, yן;ךירז~זים~וייי $f t~כזם!ההיאיו;יני:נינ• Jס~זני

ם i.c~יינהף 1 ,א'('~נו;זני!ק.ירי, ,א"ו~י. ,,את t;סנזילz:וי?.ז;ומךוגר

ר rןכ~ו;בזט,יךם v:ב 'riוי'י 1iJןקר fיכז;!נו Jכק".ו~רלא.•רוגני~מר

 .וישון~כזםיוו;ייף~י ,ה~ךו:zךאה:ןם •חי~!
~יךבי ?jן?ס~דוויםיני j י?qי•?.ז;ועוךרים i.c ·"י 'ii ~ 111 ~~זכק

 ן•א~~?~:ז~זאו~ניtים!ו.ן f' 111י l.C:ק•םם i.cס!ש•ב.'כ~יוןסוזיוא;ה

ו~כזםכס~ין~י ,,ש.!וייא •כ)~"אם t~ 1 ' 9ןךיר, B •כ)! Wכ~ים

ו;ינןן:פל.סז;רדשלויםו;:וו;ייר

 • 20 • 2 • 1884מיוםסםרלנסקיןלוכוץמכתב(מתון

 .:~ _!_xz ~~ -~~ 1:.. ?בבnיCl. ~1נר_!כ
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ג

tושו~ר~ן יtז~~מף;א 26~וילן ] 1882 [·סז~יךה":כזז:ויבו.פדונב

םשל~ךים,~ת?ס~זוים;:זיא:ן;ךירנ:ווזזית .ב;'קווסנ.ס.ווןע

 ,ה;•ב p~ןסה 9סוקה•~יוגיר~י '-i' ?~רזךזע•בדבר ,,ךם f. lf י~~
~ם ryןה fק.דל iJו'רזוו~תו• qקז;רנז~!ים?סך~הה fכך~ה~רמי

וז;ו~כ:ה•חיץ א." ·~ר, .Pסtפומו;זויט~וןןךה.ן~ה .p:~:עתיf'ם
ת ifכקן,ניווו~י!עןה, 91ןם~העף iס~יז.ויר~י '-i' ?~רזו;ינ!שיב

'f ן'(רםV! ויא)ןה:;i ור;רתQ יג;ן:;וי!ה-? !f' זן?קים~י~םך~י~

יינא pגם .ם'''ם /oד .R'רזז;ורלןת f:דדגו'וtוג~יות)ןרלת
ה ?jו~זגרים~זי~ה'~ותבי tזר Wסשל~ויםגו'ונ;רס~ן~רר .Pסtסו

:o שיבזו~~ת?\J 1 ~רזf' זכי:ר~י

דים, Q $!ן;וים o:יו i [/)וז~:~ים,וגני 1אני iוrססםםן;וים ,,
 א''ךע;דיי il !"~ר S!~כסם,ים c.~םחוז;;ין~וז~יםגו;זנ• S!גם ·~ו;ינ~גי

ס!ה, iJ r; ~ T9~ס;ך pכ , ;r?ןון~רז 1$ךשיבןבר " 1 ר;ר?~טדיי
גי .p:ו~סינ•דסזרותס~ךעות~יוגי!ה Qוז~יסו:יו'יונידא~גו;זני ·~
~ 'i-' ר~י:p. ו~גיע;די 1 ~ ,ה: 49רל't'i וים'f ובי~ז ,,.~יםqיגי:יi

tפוק.ר iJ ·~ ,ה~ 121ווס. fו~ד~סם ה~ג;~ן"'אק.ז.וים fיו.וים /oגו~ני
וי i1Q)ז;וה:יו~יס~גי Qינש iד:כ:ה"אי:ג;ובלדוע,מו jl:ס~ן~ר

גי .fע'ם:פוינת ה?• Wוגרגעה, iסנ t יf!~סוג:ככ,ילןעודן;ווד;ר
 1ינl} l ~זד~ךם;ואי f1ירל~;:ה 1~נ 1

iיד;כיסםסם~י;נש;~יןס,~תים !!l ~!ר w ~ה '9f4?ס 1י;נלג

9.i] ו~רזו~כעוו•ם~כךזה:פ.יiד~כ; f ,ת??~{;:ה tc ךס~יו:יוידi נד::ייא]ד

וגסשו~וים~טי~יו:~וי , 1~גו;זנ':זiייניiכ;רייניק.ה."~כזה"כק

וו~תר v?וכtי~זtווים םי!~~כ:~תזיו vW ,ה!אזלתעייי il~ד
זשיוק,הו;ינקןם.םךרןכת 'f!ןסך•נוןךסוד~iוויה fםק.דלו~רז

יכיני !!l ~ו~גינ!.r;וס,ני יק•'' ה!;ם c.~םt;כאיז Qיב~הסשו~וים
י?הלזQיבןם~ןו:יויםסגווים:כ~זזוויםזכת wו?קיםדיביני 1י~דרו.יני
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'=' 9 ,, j? יםצ•בtסisp סקןשזןץa.t_iJ יהםt~זהסעווםגכtזדת 1 ~י

נקו.cםס~ךן.י+דדו•+ו;יישלרiיזvי;וםםזהגכנ,ילןפו ~tו~זל

רת 1ונ!+tוייםז;י?ז~רז ם~~ tס t~ז~ם •מי~~יt"א:כ~זטיוים

 י''~ Vנ!ו'~tזיי?וים 9זכ;:ו~ •א,~גןו.cם':םזר 1r ;ו:כ~וזוויםוים 1ק.

 •מ'fי"~זהב•ר t'iזבז~ם, 1טוי vtןוךךצוןג~דסקךשרז s~וי;;לת i'ו

iJ שו~ןיםV/ יייi!"1fב 111' !י•~s ךז?רז~'· V/ ~~י~זטיוים •שtםו:כ::~יזס'

ז??ים 9וtי~ו;נק.?ט

 ·י~~רךש 'ji~נרז 1$ווו~ת7יtזיי f;!ים i'ז.ו:כר 09ו;יו;יסי ,,

 ה~+?"א•ז 'l"זב י~~ .קן~' Jיג:~וtןנ~שור pמשלוב?נ;ום~ץךזב 1

r גכ~ו~יםםךכהי' r i ךגן'~סוין?החיוi םגםיםyז:P רv ד~רנtן
 ,,,,.;,מו,ן~םזןץ tj )ם 1 י~זt')סנ;רו:וייסי~יגינ• •צו~~ ~זדבי;,
ונ;וו;ייכתוגךקו;יי)ילןה fו;נ qסילסרפ• f ~ 9מוזזים ,,ו:פוף l?ןי;יא

ו~נ~·י?ןיך~י·ו~רז•יי~ה•ףשווו:וים ם··~ןוי 1 ~ס~וזווים
ןיוח•פ• 9ז~ו;ייויוןה fסtןו;יזםזםזזtיוכ•ג;~~וק}ויםנ~שלת

'i ז?1;נים~דתtו~סוי;~שותi? יזטיבךו:וים 1 ~ןז~ההtיםכזיםוtס

~ /f ק;םf w •א~ 'f נןגםם:t ים'? k ס~!הדl$f iV/ ז.ורנע'םיי•

יוסר!ה tiJיזצ•םםהוןזנת iiי)הוזטיביי 1 :"א~נו.cםוקא.דנלךךם

~כלן~סוד ,,•ד-ס•ו:הםקךשרז tSt םיוו?'~~;~ו1;ניםסגז~ןת

~ם 9~ו;יןיtיtיםםשו~ןיםזןק•י;יאםג.cםזtיו$זוtהו;זבוןת:ם i2ז

זזאת fןfיתסיבא

 ,,,,?)~ח•צות ן~·~ס~רות ·~tז:פלסב.ז;ו?טת iJגםגנן
ךז-ז. r.vז.וי:יוית 1י~רנויי~ס;ד ''נ•:ה .t-:pזבוtייירז 1$ת lj?סז~ירו

 .ה:ו-ז- 1 ~זופת.:~וגז. r ~'~ךצ;ת ,~,,?גי .P:ס~מינ•דכי 1 : א."

ם fו ",וה vאלrז~~והק.~ים. r 'ודים r;ים rם•לרכ•יה ?j~סוי
;ה i,iiJז:יק.וה iJוסם;:זיא,,חוקרזאסג.cםםק.~ד;,הזרז s~רון 1ז

םז~•לת~ןילןאורי f ~ךצות. 1$נ~סיב•גםי 1 ~;:זיאז uדוזה ,rןס

 '' 9דדו ",ןם!יtים, ם•:;ק;tייי;ט•ו:וים pנ ,םיtי?~~גז-ז"א

1 
~ 

12, 

:p ה:~iדם•ניסינ•'רזייו 1זי•סם ''סזוה .·•כורווaז;זנ;וכ'"'ז
ג~ני 1$גםז:פךנ•"אםt:זםוגרוןז !ttין 9נזtי~~ו.פותם,רות~ו.יtים

 ,ה!)ו:פו?סים •נ~ Iו;י;ניד Q 'ין lם::ונ;ועלךר , nכ:פ;'~ים!ה ה!~

~וזג•רוזיי םל'''זמן ,,

וםזזזיקזוייךזוו;י•ם, ת~~ 1 ·ו.פו 1גכאוסב י~י'!~יזוC "f 1.&~י
ויםס~יח•;+רו.סיסםבות 4,וים 4 ~~י ,, ,,.וםשו~ןיםטל;ה

יגיtים i;:פטב Q יt)זךtים ת~;;רוזז;~ה~ני 1;גיו:פות pה ?iםנ;וש•

ב•ום. 1ו~~יםוזטינתה iק,ס)ה Qנ;ו u nו'~שום';ירז 1$ו

מ•ךעותזaןם ·~'כז:י-ס· ד.~ד~~זיז.סה. 1גם---

םר 1ןנקי· s~!ןין/$רז?שיבג~ד ;י;ן.ר 9מ~ "די~~מ" p ~+מ'

f ·יגכרוה.בואוגכי 1יt;'םת ה~~גםמווtיר ·~ווסזc.וסגo 1$גיף ' 

Q ל.V םן 1יf .הI ה~f1$ ~(ךהלןי ףv. הןא!המה~י~ f רjגQ ת 1$ב

ייrודגםיtrיגיע•שות 4:נ~נ;ונזרות u"אם a.c~ףז v. ר~~:ם!ה•י 1ן1 11

&$בוזוירז;ונרץ י~י'?וpף l )נ•יכה 9קום 9ת 1זי 9 ת,,,,,וםטל;ה

 · 82 , 2 &גל• • 1882.המגיר·

J ·ט"םת ~ג 9יi דיי

tי~זוה:tיעוךםריר 1וצאתו;רגע "די~~נ:""ל בי'ז:;'~ךה l!ג

Q ןןךונתzן?ן'פתןvt ·ניiJ ךQ ןז-ולכתז-בי'בתQ :;»9 )~ג! .ן•ר•ש~ תטQ ה

גי ,rוקמגגי17וה )iJ ~ Qה, 9 י;~ני iר i?i1 ,,~יטtזוי:גינ•וז:נרז~יב•ג~ד

u ב'נ:וג~דןת• v יםu tיךזוה "די~~נ:"•גיוקג~ת .םי~;:•שזtון~תגםt

i? ז:;נ: ,;י;ו;יח•זה?~ך~יודן l.'1'f 1ן?•תi1 וך;ךז-וויv גםי~יבg בו'

:נזt~מדד;ש: re:נ:נ~ויי n ;י~;;וiגסזtיכתו,iנמ 't'רו ;תך~;וגכציtזיכוזוי.

יית. Q ~יtש cודוה Q1וה 141 ;•זידייךצ;ת i' 1 'י s~ ר~?;גי ' f~ת

0 "! IJl_IC ,", '78עם , 
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!ן 1:עיא nר •(וt?,•ווו'יכדזיף Q ",זז?ני:רי~הו~בונ•כיאד
םקןש''ןץtי~ז~ה~בוןתוטובתס;:ו,.שן'ו•ת ,"~,,~ןץ I!~ינו•ב

tי~ינ• •בס~~ודוי~ב /oרםזדוי iםזה'י•ינו~ב•.•גיי 1 ~-י 1
.:ודווסםגם~ו~םר~tזיי tWי~מויםססופו"ויםtיואשר~ים •נ~נ~

~ד;דQה (iםןזהוסוכתם~~ן;ה •בא': ה~'וים fiגי P'וערד ,;ז
ה 1 ~~וזזדי"והכ:פות.ז~יםו w ~נודדיםtי~יב•~זםז;,;ה to/iדם

 '!:ז. /oנוי '" 9Qוה 1וגtןמויסם,?ז:ו~יופ~ןהאוסב•רז.יג•~וה
'י 1 ;ןנ•, 1גמ•וים tים a:t1•דשוןוים p:;:וג;ר!!ןזב•וה s~ר:ע•ים 9ם

o/1' •ונt•ודיt,נודם;:ויא:P ' ~ז;וים~ק,ויםזז~יכדים,ז;בק,וים •ר,ק~~
 •ג'fיי P:וךאותדים tםז;ןג;רגרביגי i'תגם •ח,ק,,ים, a:tןנ;ן

:p וג;רנ:;t וום~יטרססי•ד•סם:i וקינ~םo ;48יק n ו '';הtוק.י•~י
•י iiי isר /o ~ו;~ב;תו:פות "' n 7ג;ר~:וזםזומגזהס~זהנr~הןם. tpז;ב
יזןיר. tקומות 9

 pכמו, 1ן;ו "~,,~רז s~ ב••~ז;וב•זתה itכס.דאי• t.eר
 1ןר•ח~lקי"י?נוםם•~יז;ביתרtי~tן;הזוו;ה iןםtז~ד;זיהם~:וג;רעוךו•ת

 ;תן•ע~;ג• ה~? !Pit' ;ן.ןן,;ו-rנוינו~ןוזיפתtינו,ז;ביך:פ; iםזכתם?~ז;וי,
 '(} i.ש)ז;בירי~ו:פ;תגםtייכןש,סי=זורז:עייביו;~ברת ת;פ:ו;:tי~~ז;וית

 •סi~ב::ויןכ~הכ~ה~םתי 1 ,•נ~ןןכי=זו~ה),(fיוי~הםיכדמ;תז;בןכש

 •א;ב:ו:ז;בים ה;~ק!~ם הר~~'ם;:וג;רק,ךב•תוטובת:;פנו'ווג~!קיםגם

. a:t וז-וםtןויז;בזזןה,ע;דיבאזטיt~Q i'ד ~ o/ א,ן~ה~t.e וגי~מינים:
ם~ה.םודיווי i'P י7iכ7d iז:וו@י~הנידי:זיtים~חור~tפגי א'" י•ר~!

 · 61גלי , 1885"הגמיד•

1 

1· 

~ 
1. 

1 

•נו

 'ו i;ין 1גיו ' ' ' 1תר ' 1ה.

א

 ,ה~ך~ Wב, ifן~זדו''ו;וד:ד 1:ע'וזוגכזיו •נ?ערד---
:P tכ? P 3'יכדt17d 'יt י:ע;גוית~י~ה 9ויזיt-,וגך ,•בוf זהtf ר~ f ח;

וtזיכדיםם~זזרןה•ת t'Jון /o ו:~כiןה•א:נוופ;,-א;סביש a:t~יו.בוךארת;
 •נז:•ע~? ה;ןI} ~tת fנו~נ•~גירת n'ו•ועריבווtי,יויבינ• p~ז;בש;

•יזדיtי· ת;צן~;:~~tוניןג:יק.בתם?~ז;וי

דזכונידאוינ•, t:של~ךים [iקת !)j~מזני~·וםtו~י,ד•נ~ני

שבי;ת r ;ע;די 1רםבהרם~ז.ו~בדרש reםtיכ~יידנויו r~ג;:וג;רכ~
;ג:יי Qז;בדזו;נישבזיני;'נ:כחזהו,ו•גי ,\ 3ז;ב~ב\ iונ!iלים א'"ז;ום!נ•
 •. ",ו~ז;ו·יסבייימ tם iוי j2זג:ע~וים ?t17 !:!~וה fוים p~וםוסו,ויד
ז?יי·יונוזי;יםםז~ו.פיiג!עידוגם:פר,ויםגברשןדא~יןא

ג:ויאני fiיקו י~~?םנ!ע•דםז:ו~וה;בי'םריככתנ:כב,, vרי 1Pו
:ע;וי.ג:יי v~ב 1ז;בא;ו 7מו~יאנוי תJ'ר~~םדושרת .Pםובות nוגם~ונח

ה. iןנ~ז;:ויא"י•סני
 86.גל' • 1880ח..גפיד"

ב

~כ:ה,,~ותוונזpןתו-זי י~ריי!1?);ז;ויו~ד~ב:;ים ''"
ם iQוב k!t•~בןעיכד~היץ P! יt?ני· Wק.ן1!י'פתםךיכבתו;;וילת:~ח•ץ
;סדtי~tזר;נותםז~יםימוזי"ות.ושרנות n;:aכמדשות '" iו,וי rיום
םן'~יםןנוןא,וג;~;:ויי~א~ןיג;רו~הןןהר:ג;ן, ' 9 ' י~י'?ן~ה

זJתווכו.אtייכ~ז:ע;ךי, "",מ;ת n~בדוי:כ:נן ת;פו~$!יttי~rזרונ;ת
וכזpךתל.~תעט 9ושבות ,םי~~יבשואוי p:•ו.וים ooן ת~~ 1ז;ועיןתו

םופו"י~יוגנו~·ה ,, ••)םז;וויס;ךצוגני~ין::ייםן;ר,מי•ז

וז;וייארכו:ןןשותדידיעיתה 9יכד;:כוpיץוכי J'ו,ובגיכזבור iונ
 ת!"את. tדא 1nactיוית. tVיןiנilל~ר•תiנן'~הוטובתזג;:ו~גכדי•תו

יוןה;::ןאדאת t ,.,~כסם, םי;~~'"ו.ו:iגו~די ר!~ Q"וז:ע;ויז;וי f!ז;ביזזוב
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;א~וגוים t'סעד'ו ''~"א ל'~' Iןtו tiג ,תtוזt;:עופואוסביוt.e 1r {"י;
ק.ד\'הו•ה n~ה 1 י~::ם.ז;ישע-;,ינה.םוH~הם';~ות ",ה iםוו.י

'ת- ותו~~,:~דייתר ifךו ~'וו~שות~;ווי,מר"'עזות 19 ~
ופו, 1~ג~ביב 11וtויiודייזטיםזזז,ים tJ:כוקןי~ת o:ירה rוםr:וםדוי~ה

וה. tו;כ•ום;מוהי:כ:ה א"{"ט 1~זז ,,~וקאד,היא;וכע י~::

ןסו;כים, ת~~{~:ם 711~אוtןבי"וה;וןגות::זיאינ~זכני ;~יf'tיגי

ti יוiiJ ךןיMv םןריםת°f וב:ה 1 ' 11:כ~םת-הqכתםוננו;?ת-יpו~גז

בודו p:ן~שוים 1קך:פ i1ירת q)ם;:זיא::בראי·ו:ו;כיםונזםאן'ר

רת 1'וקו;כי 0רוםנרך,ה,י;וזט~ייתו )17םז ף?ז''ונו 1 ה~ק:;~זעוו~עייי·

ום. t-כוכף~נום'?קיםו~;:ייי?בק.ש;םו;;זירתםtלז,וץ ",~ו:פר

'תוני~:ז~;וני~פראוזאתארךגיtים.!דו.יביךם א"{"ם fו;כ ו'~

וי j1:ו;י,~ין.סני·ו ~ו'ת i!גג •נך~'קום 9 ,,םזרם::ויr~דיית

 ,"~,~~ועם'ו ti:כיייכ;!ים:~ים 1rםו;כ~זווגםיכויוה 1 ~ 1וםנזוים
בגו~יםהיאגם-~םן;נר,דו;וך;ה ,"?;;זיי ,,כק~זqו:בים 1ק.

? f;\ כr'f ,ו;ו ת~'ב~:z ו:;ויותי:p ם!t 'בtיזיים~הרנf~~ון,f ," .גוי

,~יןו,רףהי•יוה~ה :יני'~'ןזאי;;ינ• 4ארו;כן&$ינדים

~,גו 1ו;כ p:ערוםtוזא'יץףזוית reivזו~זה !iםך.סךהו~:וזו~ד"'ו.יז

ה t9י~ן•גי ",~ןtווiיים lij ;י~;כ;וםיפ:גות " 12~:זגהי "~,,~ךעזpףנוסג

1ii ודא 1ה 1:ןtרa.c יס:P ניו 9;ודגעיeה 11 ~:;ןםנוגש ם;'ו;כוv כn 
 י~::פרא 1ף 'I'י~גה '"!יו ה~ז;;?",י;וםיינא: pוזוייזזנו&וה~י

~זטינ:!ה "')ףזין l IQ1ןשף 1רו t~םו י~;:ד l 1יו,רש~ק iנ:ון

~ת 9ו .ןק.ה F!םיז 1ו w ~!ה~יץבדם~וקסו.ה 1~ם ?f'f ~ fיו;כ~םיגי rז:ו

~נייז 1~וי,תוןיא א.,,ו;כ'גיכק .ם~ w;וםזפר~הו;כ•~וה~חרו

~~ניו;וג'ר;ה i?:כ:;ויאכיכז-ו iז~שו;כ,~יןה ו}!'ז:;?חורין;וגי

?~ייוו~~א ,,,~וךוה ן.נ;:"א~ייוךע,דא~יםז~~ים. :'ן 19;ן

יבוeה tזוםם 1םזוםתנו.ז;ייי:הו iwtiי!הב iנןי:ן 1 '~,ערום

זטות i9ז~ים ",ן 9זזזה .ב,"~

גו:ן

., 
i 

!ן 1iסןהרסו ' 1ןוןנ•;ו 1 י~::ךים, 9ר 1 יניו;:ן:p!iו~•יכדים

ייכידא ה!~ייי t~ן i ~ 1ב. fdנ~ תן[!!נ~נו;וני ·י~י'!~רז•נ '1 !
a.c ז~ייי:זיוו~רופר 1אוסב•שtוא~יניגiזיערד~יןב:ם,ו;נויםו:

i יוםיוינ~ו,וק.רא , 1מf י?ינ::ויםi ב ,,ו~i ןי:~ייי~ני·גי

;ב;אי·ו:ו;כיםוםי;ם?~זנךםה 9דברו~שות~גכם /o'ו;כ;ןק.יצי

ותו.וזהוז?ה~זמרוHסים Wו;וי 'יi'"~ובר:ם 112ייוסרף !i!ם

-?ו;כךוקסךי:וי~ם);:וו,רארגןזןק.ה "• ,.,~ין,מרה•,tז~~יםו~גי

 ,",,,?נום ",י';םדוי; jם•רסרtי~סוןהןא~הנדוםו"'כפרתםת 0
 י~~ rםבייי p:זיק י~;-,קךנגרו;~זהותרווהוו~ה~זמו םי'+': י~::

 ,"ין 1~ןי rו~ראיי~זט~'נlיתו~~פרר i?;:וו,רנוגערךםגיiיהןדא
 י~?~ןי rוiיים. tlי ' 1נד''רת e ~~מתם 9?ו;נךtי~הם a.cוו.ימט.

רים?םtזיותוית rev ו;;ר~י '1f ד?.ו;נ;וזו;ג-יז:וי~זpכתו~י~תיןה n1ינז.rכנ•
~ת . nמך:;ןשוגכיר 1~מ i 1?;;וגיעופו,גי i~דב !i;;וצ;ו;כינרדר p:ו;כ;:זן~ש

:ה 1יךא .•נס.ז,~;וגנוז~rו) ה;,~ר,וז:~;כרןיוסר(אווני;:ו~;וניםזרםטזpךה

 • 60גל· • 1882ה..פג•ד· .ת;ג;זם:דקרם 9ד r~ב•ךrו aו~מי;:זיא

 {" 1ו;ו 2איכידאב~ןיוו;נ!ה,ו;וזין 2איכי"ין·אד.

 '"ם'! D/ג

ן~וקנוסוכיו;כבכיפווין?וב?כ•תויqןדםיכרוז:וי"םט~יר"''ת

 א., ,;ו;:וי,ום~ידןלהוקב~ר t! J:!l ~נ:ןי, 9פן~ ' !it!ה~ןי 11;'-'בךr;וי

! i רים(i ר'i ו {"כ 1א"אן~נ~י ·"~ךז!~ןץו;כ!שיבאי~הr;ו;כ!ה, {"ןו

 י~::ה, 9וי v~~כר ,יו;rו~5ז~ן ",~מ!ים.'~ייאיכידא ו'~
י J ~גם;ן;ני~iיו , "~,,~וי fסרבת?'טת~נ:וי 1םךגו;ו~~תבוeה

זדז~יבה p:יי iוהראיכי
בכחב•יר(שפרו 22 • 6 • 1882מ•רםםדרבהלפ.מכחבמחרך

בירושלים.)•המרכז•הצ•רנ•בארכיון

וcגררח•רלרשות•בחעמ•דההאדיבשירותה ,,הארכיןולהנהלתנתרנהחדרתי •
 (!''n ~ .3רא 11הנמ ר•-~ניוברדרנר.ס'
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מ;~ויקדא~ם~ף .ז::~ו wיידנו'זיגיי 11 ?יר ;rס;ן asי 12 !

םז.פוק.יוים•זיגיר 12.ז:וי ת~~ן;ינש J;'וכ~:קיגן;ושגם .וי~~ ", ;;~•:•

w .ו;גס;~רתו;אידא~ם~ףךננוn זות:p ק.ר~יש .י~~גם ·יי~'בנום~

גםמרק.ירייtזמרן~יןז?~ם S!נ;יםזב. as א.,ס:;וירייר f ~ 19 1 ד'כ;:~ד

ג~;כשוינ;יכינותך:פו i?~כת ;; 7ן 1נזיי 4 !$!ה v:זo/ t~נ~ת .ם;ות~; י~~

-קרינאד'י f $&קןש~וידיס~היס:קיריי·יי v:יון "~ז,ן'יסךק.רה
 ·וי)~~tז+ג:וי ה?י!" i1ו;:זיאםשו~1זהזי;ה. iv!:ני Wק.ןןזפת "'~tז;תו

סז~הב:;כי. S!וכויץואמר:קר fג~;כזטי p: ה~.?:'דא~וז~ם~ף:קי

l? ני 9ונ;ייכהpז:v ·וtי~:ז~ד:די i ,י~יעווכד~י 1 ז:;סי;וז-וו;ן~;כמן ",ך:;וי
וינ;י;:זי א.,את tןב. f~נ;יםארtז;יtו~יןאת tד' P:;אג:וי.'א J;'ן.ןוכו

ג:וי 9וי q:פראנודוכעודידייr:ויג~זקימ~בת i'lי?ז:;כר ו-ז~pז?:;ויה, S! ?;ז!:!ו

ב f?נ;ים~ה f!םזיני;יןר f' ~~ברדות asואסב~ככדדאו~י;:;כה

וז!ר~ה ןנr.?ז,ןי :י~ו~;!$וכךז;ויפנוםא J"היאזהיאו~·וןןךאשון

ק.ןwייםצאן~~ייניגן;ושוזtזקיבתערום.וארו םי~'''יר~יי t1ו~)רי

ינ;ובי~ה.םןנותוגיוא 9 ,םיז:;' J;' ~ו;ן'?גוים yםגוד+רייוזrp-וותםt:ןז;וזים

קרזיהר f ~~תםחו,ףזןף hבוזיניג~דאורהו1;וינושנ;ואםןן1יה

ז~י 'י''ןוכת ,,'רמף א?כ;~~ן lllן Qייםיג•, 1ר~-סהנ~;כlקי

 ' P1נ! ''עו~;כ1;וים 9ס~~וים J!יר 1יו t1יה t71ו ד.;כ;:~םז;כ'רו!הם~זע~ה.
!ה t!Jזזם~ןת y; ", f~·וז ·"זי·~"~tזגת;:זיא~tזבת-קןשיים

:'יםז+יי·:ז.ייםי is?~;יםוזכיי·זנכו rאו;:וב:קיי 'ftוכי fובםןיני
וכויץ ,,.,סר kה 9קןש.~ןוכת ",~טח י~ר~?:;~דוכןים a;:טו

 ה$!?כ;~' J!ו n;;וז;זגךק.ך~י p:ו~י:כגית~יtזתיר 1ו~~צ~ר~יד 1 ד~כ;:~

~ r י?~נזררן~יןיtכ;:~ם~וים 9ם 'ד' ו~;~ :;a ת 1וג;נזאתגושוןים

ש 1נ:~ךזס 11 ו:vzוירz:וייבת~זרה,')שוגיtידיוני.~יי ז::וt11 tיז;זזומם 9ג

. J \?tיו pו;ןז:f ~::וו,ק.ןאג:וי .ז-rסז;זגגך'f ~ו:גי?. pזק~זr:~ ,ןןןעודיr'f ויאה:;

; i ןק;י, 1י';J איוסה 111מאזב~ז.ייוק.ורא:עוד~סף•;יו;יי?•~

ךדידוי.~יז $t !אד. 9ונג!}הזpהורהז.והושונו r~בי 'f! ~וכהיי 1יי vר

 ה~?~ i!Jו nמז;זגךת tS;ךאש;~ה~ךאג:וית 1 ~~יז:;~ןג:וי. "' ה'כ;:~

זפת o: ב1י1~;:וה 1גגזjנ?אtזגיגם;!iכיג:וי י~~~י 1ת asז.י:דיג:וזpו:;כז:~י

;כאג:וי~יםת, Bרה 1שף Bו:;כiיוב:כ')ז;רי א"'ןזטים n~ה J;' י.qז~ר.

?~ 'f ום''םקןש י$/ת?~ r ןתות~~~ q רריניa.c קך:פרם~פיןזתי;

• Q כפ,ג:ייפגום א." .ד~נ;~ם~רוrווןג:וי')טריק-rנזיו•ו~הי';J םט;ב

~זtוי,גיסה:גי: fQ' ;~סיגוג:וי!$חור , B)גןז.פ;, ה!; ה'' ר~~

~ז S!רב. ' vl?:P.ז;~;;זותומיrז.יינו'ידזי.יני~י~םזביב. qv.יוי~ת

 ות~;:זt~ויןוך:פשם:ק.רנו p:ת asפהוזנות~:;כגגדz:ויכ~~יז-זיה.

זבוג:יי S!;מר;י,;~והז;~כיגםךדידיךב!ה"א J;'::כיז:ו;~~ים;י .ןהיא

יqןיךג:וין~ם , 11הון $tיו;ין~יכיפי wאודיו:סי ה~וi~ו$זי•ת~גיגם

 • nגצ 7ך:פו wוהרקיד;נ•ורנוז.י!בה. S! ~~הווז.י~ב ,~רזה.

~~~חרת

R . וב;zו;ן;נ~s ';Jlj וםtםאפי;גר

 .ק"כJ 1;'תרי"'ג ,ב$!rקנמםי"גד'יוםסערהייא.

: i? ןג;נ;דזי

רבדונטחזו(ניnבים 52-50עם' , 7גל• • 1887,,המגיד·
חוסיןc).וcדוב•וכם•רםב.הצופה"

J 
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י;אג:ויד. kו?סיבותr:יק,וית-ו:ה t ~~'י oק.וי 1!1~יזז;ז:ייים 4~מי

אד 9!וךוהי P:יוך:וו. "~,,~•י 1 1ייךד' .ה~ימ~~גנזבןז:ייו~ויי

וtכי $t!ג ,,,ינ;וג:ז?ה~בוןג:וי.זי-:ויסוE~ירביי tסךrכבת 'i'עוז:יי

הוואו.מי;טכנים ?11 ~סזוtןוtזvד i'~"· Jזוים ?1>1 'וצי!יםtו~ייtייי
ג' u:ןוי{ת [! ~~ה'וי~ףוייף Qהר א." oיזו1-ם~~ף t_t~ןביג:וי,גי 1י

ן,נ;י ,ה~ 'fi;ה ,f'i' "~'ג:זןם~י~~יד .ה; /oרים Pi'!הר"ס~א;ת
;~יםגגייו'ון Q1'Jר ?(l ~)כr;וז:יי 1 ~ביג:וי;וגים v:רזב tו:וו tודא)מען

 ה:~;;::ויןס Filז~י il?(IJי D~זגןו~יותiיימיזטס~ק 9)ג:ז~י 11Pי~זרים

'ןי;הה aדוו:;גו?ניrכה.:ש;ז:יינ~זייי><סייי.סידאו~כי?סםוי
+זם~ה /o ?ר"ס;אותג'י~ז•רן Q1,11וגג:וי 9ך; 1וקקרריכר'י'זו

 ",;נ;וג~~ה~וtת i~יwרה iסווידןסהון~הדרוים 11ים iק.סך)רים
ג:זןנ!ךז:יי~ןי 1נ~qניי,ד rזנ!ם 1י;אוr;ויותיוע 1ס~ו;י~ןיwבע~םת

גי tות f )!נ~ויזזוהוי ן~!ות nס,י 1ו~זרז:יי 1aןג:זנ;וםס;~זכתר
;אותג'ויונכת:כ'יונ:ה'ם::יינ!ופי;ן.את tו~שותדייכ'י'ביג:וי

וגאות '"ויונכתייכירים 1 • ?7 ~~~.;ארתה'כקיי:iג~יותוןי~הו"ס

גםי"י i י'''נ~~ה;ר 1ןהןאחונ;ו~ים~ו~יםב' ;":iג~יות
גם .ס~וייט 1'שו ,"~ש'יrכי;ןכק::ויהר;~ה.בזיד~יגנייזוק.טרו

נ;ושי;תו.~תזtזכיויא J;:~,נ;ונtי:הם t.tוכ~~יןtי!יג:וידא~נ;י

םיבי 1ג:ז ץ?~ו!ךמות~יד!הייכ"'דא.שתג:זיא:נ;ושי;תוןו i!rיק

~rןכי~ה I ה~~ 1$וtה:קי ד.י~~ iJ~בוךתןערבדדו)ה tת 1;ורrןק

i?iJW םו)סו;תר'נז'ז:יי;~f הו א.":קיד'ומים:ינותQ גםו•יף

בו)ברןג:וי';ויד!הגרןוי-!הזtזכתז•יי~ה~ף ץ!~ iJ 'י'• t:וו~ה
זכה 1ןוסג:וי ifגק.כןנוי-דו•• 1~ן e7?iס 1;ים iיזס t.tץ~יםורים i'Piי

גףב 1וונשות~ןם~tןבתיונכ:ווןך)וייו~:ווןו~נז~יו~שותוידידי

1~1 

:פיזיה b ", "!'ו;ןב 1Qב.

ויק. ,ק"פ"תוי{•זאיייג'א'ירםב·ה

סזוםם t1יזכtיכב:גי:גי Qנכוךדידי?נכ~'ת

 •"בי i:םיוביתכמהר"זו!?~ונר~ןת !;Fז:י

גםר fנ!וsו• ן~~~?ארסבtי~יד~זיניב fגו;וךדידי~~יות

 זtו~;אוסבהיאןךידי ,,~גם ,םי~•'סtפ;יםןכוג!ם~ויו,ב~י

וי~ת ?iiנכחזוירה Q י~~~ם t_tוי "' 9 !כןנו'י'ךדיןנ,,~~יד iJובע'י'

 ב);~ה 15"ןע"דא) :םי~''י'ני fQ וי~~?שייr:ויד b ~$/ 1 ,ה!~דו;ו:גי

t.t ,!יג:וק.וג:ויב) ."יזוi''וויו~·רתייכיאיi !ן:גי:גי~דע ·יr::ו• 
r;יג:'ו r1 ג~הויד~יןוקא.דנוןאתiנוכוכיfi! יגישותiי+וב1:גיג:וי"· 

~יאת tס rJז iJ ~ lfוייrזןיהד'מי'י;י .ר~~ך~יך~~ז א""סן;ר
ו~גי ףו;!~ J!יש t.t 1ךדיןנ~וידק.ן~;יר fג~~ז:וים. i'נ~;יםן;כי

i רים'f ו;;זיות ה:ו~~~ו,ז;ים", ~ i ויב!י:rסך?t "ס~~ידביiJTU "מ
~נ;י~י~זעוהיאוריקס;יוtואtיזי i1ף~וiי~יןאור)~את~ז

1וי 1J1ס~םוי~גנבים, t.tיר rם ת!'דו?סזt~ידה 1וי fס~ד שי~~;;
א;ת gג'~ןיונכוןגע fויוסתייכידא ?D;7 ~ר• 1ו,~נוגב.י~י

iיויסtי:הן~זחוו;ן~ים,ת 1א (,7ה'כק~ז ,"tייידא~ען~ה fו • oר"ס

 םי~";ו:;~י~ןגע,וr;ויותןאיכי .ן~~~י 1$ ד?~כקוויון;;~י
ו~י~זג~בוןג:וי,~וי o:ווי·ךךיסוE~יד~סות 1סז:יר~י;הי wכ~וי.

;וגית 1וסrןיאיכי f 111,א ,ה~, 1 ה;~~:זירי 1 'גם!ך~הדד tiי
בע. f~םת.נו'י'הו,אומ•י~ה iז:יו .ג;זם~ף:גיג:וי

'יש!~םת 1וםםוs~י;י 1יז~יי iגי 1ווהוויי ' l.1911זיכ~~י~ב;י

~· 
1 

מג•יד. 11הנעלמןובלזילרמז •

ווברג•זזההא•ן ••
.וייב ו:.". ''" ;

יר•כסן~ל•ר.-
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ביעד:~וי'ןח:~;כ;ניז p:ף. 9 ' ע:~~?-זאי w ~יש-מ~!?ף a.cךדיזני· 'tז
~בדןנ:ויי~~כוה 9ך~ !S רש~??גי itו .נ;וח 1:קיי iןQ eז,ןדנ;ןב•י ,,יו

ז:ויר r ~~;: ן~;;-י 1:גינ:וי.ו;~גיוסםוסת 1א~שים p:איכי א."ם~~ידזtת

:;גן;ויםןכדו~ה.מוןהתוו p:)ו;גו;ז:נ:וים 1ק9~יןהויצא ?7ו'!'ג.פגי

:~וזtנזטןה:~וי ;"דצ~יג~~קןב 11אוז,י~ביי~~יםגו;בך~ים~יזכ:~וים

םר*"י W ~ם~~יד,ב;ךת )l ~ז,יו;ז~נ:ויוי~יןו W ~ .ר~~ך:~ויך~~ן א."

 םי;:יה!;! ijןךצי?ים ijוכ!$~קכיךךיייביי; t?םןסגתינ:וי P' 'וtאד

~הגים! fים'ו i•בודתיני Q ~ג;ןוי~ה y !יוכה ,{'כםיגי iiי

גס 'i:עו~ד vוסז f'זיויוג~יש~ןהו,יךויזזן'ם ri1:;ר•ות p:ם'א~יי
ייש .wוגנ;וה 1~דךחג;ךד;ן ה~~?ו.cםר•ות p:ם•אוtייסה 1נןז.פו

~זויםי i,i ~ Wךדידייוךד*י "!~נון 1Qi1ז ה~•!זוכהו,יו;ז:תו 'i~קלם

 11 ~עודוי,ה wשעום!וןא'ני vז,ן?נד י,:יוויצ!ו ,,~,ד'

י- 1י-ך 1ןיג.פ~י 7י 'iוג•יו.םוד iויו ת~~;היאי w ~~ק; i' ~ 9ו;יאד

!" 'V ז;דווח. הך~~;י 4!~ימtj2 ~ז,ן'ירים 9ג~ ה!~~ן;רים:קי ,הa.c יש

,רבנ!$זייי t!ו,יtיסזקף 9ם~"שו.ב "'יזם!~שיאי'י:~~ידידי.
 ::r . .וי~;;.קםז,ןךנןתזrנזט?'סדכקכיז,ן•גי~סתדאוג~ותי;אונו

ם~ריןחוי ה~~:~ויב~זוי<מייו~ייוי·אה zy ~סכים a.cויכ:ח

~דךח~ה y ~~זי, 1'סו~י~סםנם?.סת:דו חפz~?ודאד) kיי • 171 ~

~ך~הן~םף. 9ס~)~ישעם 17"א 'Pf'וכחיוהוןיע;כ:,יםצ•ריוהודי~

'וים iיון 9ן~ יי:r~ןי~נ:ויוד'נ;וג:זוה:קיסךש.~נ;ןיז,ןדנ;ןב!שד 1$םvום

 יא:,:pו?נזיי:קי~ה j2נ~כ:;גים fת 1נון,,~ונ:ויויז,ייגינווןגדזגים

:קי:ן~ם p: יו~~''!ו;יוזכי~י םי·~~ ף)~ "~,,~י p )~ר;~בלת;ין

ייסנ;ןי ~,tiנ:ונ:;כי f-בי· v 'י r $!«נז~ים f! ~?סםו~ש;תנ:;כי fיוינ~
:p ניגיi7ר: 1נז,.r;דגם יו::v ויאו;י'ן~תםט~ידזויז:קינ;ןיiגס;i ע

:כוז:וייי·אמו~יי'ם~יוס;יון~םבוו.מי;~יםי w ~:~ים 1וס~

;;זייו~דיי~יי i~דךהסתו 1ןם~ ,";ד tש .w ~היא:קיך;וושנות

ו;יק.י~ינ:וס;~כתוםרריס ,;כ::ח Q~םץ.יןי,וי!~ז,כיןא.סירות.
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דאאת t~י'וי.עוזה:נס;~ךהגם:כךסה .ה~ f ?ו"ט ף)~~ןןז,כים

~ידצי-~ןה. 9:נסדךם;גת.את tעו;זה~יiו;ג~ים Wנזם wו;י~כו

 .;מ'ע)ת i1י'?ת ף?!~?כקי~יר i:קי , nנ:ו~ךדאיועוךםים v.ךגדר~י:כ

 י~~ 'iך~:נ~ו:נtידינס~םזוי i 'ה Zy ?ךדידי:קי ה~~~~ן

י U' ~!נגינ:וי,גי f)ג~ש;ת)יכםוסתה /oו:זן.סו;זנניוהויונוגן

~ n ויכמםיס'~' f ' ~·ש ~ w ןם 1$ייםי~ o/ י? !i ~?,?ד;כי ,א~ 1$ ·יה
 .םי~;:כ;קווי'עוו,יי~זpו,יינזיא rווכו~יובד;יייי y ?~וה

י;גסז,ןים.~וtת iימלקיווו;וכ,דוךדירוו;ים;הונ;ושי;ת;

ג;ךדוןןךד

הסכריםבבית:סבררוןאברהםרירש'האוםוגרםיםאוסף(מחוך

עלהאוסףלמנהלבחובהוחורתיבירושוים·והאוניברסיטאיחלאומי
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