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חיימגילת
אבי·יסבישםעלאניינ.קראקלמן.מןא,ל 1ש :מיי 1ש
איצלר'שלר 1תילמידשהיהייעליושמ·עתיאמי.מ.צד

שומעיתידנוריץ,בעיי,רההייהו 1מגיו·רימקוםמידיאלרז'ין.

משתדליםהי•ישהאיכריםעליייאמרר .תוצדקועלסיפו:רים
סימןמשוםשדותיהיםעלרוך 1שידהער·מ·ותמיניבכל

שדות.ר·ת 1חכיעלחי.תהופר.נס·rוובתחהח.היהול 1גדב:1ןכה.

משה :ז"לאבישם·מירסקי.הואשלייהמשפחהשם
מןהיאאבי·משפח·תשפרינ.צה.אסיתר :אמייושםצבי

הרשמיות:התעזדותבכלודנה. 1.ו;ר.פלךז'יטיל·העייר·ה
ז"לאבישלבחן.משNiחולם 1שם.נולדתיאניש,גםרשום,
ה eתרנ"ט,אדרב'לiגו,,ני,תןבןלנוולד 1י"יל·ד :כתוב

בתע·ו·ז'יטילרה 1העיישםונכתב~הואיל,ך,ןסיא".חובאס,ר,
ב~ואיאבלה~כתוב,מןשיניתילאהרשמייות.אנבא·דרת

כו·תבהריניליי,היד,ועאתידין,בעצם 1בכתב-אמיתרשן.ם 1ל

ד.ותים nדובאס·רהעיירה~רשמינהויויי.תם.:הדבריםאת

לירים 1.וזכ·ודניי·סטההינiוראיתזכרתיהייל·ד.ותי.בזכרוני
מא·כבדיםרהיטיםמגישים~ראמיאביו 1הישבהםליל.ו·ת

לביתם]הכניסהאiת'חו·סמים[=כלומרפני.מה·הזלתחו·רי
פרע:ו,ת.פורעימפחד

ממ·ניהבכי·זתואח.דתייואמיאביעםעליתיחמ.שכבן
עלשעמדאחרי-כן,לינודעאנבאמפילארץ-יש.ואל.

 :ןהחליטלאמריקה,ר 1א1ישראל·לארץ :חרכיםרשית 3!1
מפניר 1לבאת~ןושהחל·טהוסיף, iliהדאלארץ·ישיראל.

ס:יה iמרצאתנ·ולפניהאחרוןהסדרשבלילסיפר,חינוכי.
 :היינוביתי,ישיבנוסח "?ייייעמי"חאדשרלארץ·יש,ראל.

ב·טלית",אוחזין"שנים·ומערהי",שיחר n:ביהיחו·פר"אחד
-~כר'נזיקין",אבות"ארבעהכאחד",שאכלו"של:ושה

לאשמקומיהחליטאז ;ן,חזך.תי 1ז·העל·לחז11נרליראמו

באמר·ייקה.

לאודיסה.בעגלה.נסיעתנוליזכררה~הערפלכמ•תוך
מגיד,:היההוא .נסקי~וליהילליו'ושמו·הודליהיהשם
m אמי,חאותחיתהאשתוהימצ•וות.מנייןעלקטןספרי•פגר
אחוחתשני-םכעבייישכמי.יושמובגילייבןיהי·הילחםדגם
בעטלי,ת.~וה.תישנולארץ-ישראלהםג.םבאו

הםאמי.מצדוסבתיסביבא.רץ·יש,ראלהי.קדימוינו

הררי-י·גם·נ·תיישב·ושרם·ישראל","ביתבשכונתישבו
 sשב·כבןכשהיי·תיה. aשכושבאותהבית"תר 1קצזמןלמד·תי

חיים","תן.ך•תלישיב·תיזםום 1יאתוסבילקחנישמיונה.או
סבי.המקדש.מקוםשלכשכנותר~העתיקהך 1בעישה:יתה
שע·ו·תשתישלימוניהישיבה,מחכמיאחדרב 1לישכר

וא.תועל-ידבעצמילמד:תייהיוםשעירתובשאריום.בכל
זקני.גםו 1אלישישבשולחן

שם'\~ראיתי·יהיודה·מחנהלשכיונ.תנזדמנתיאiחדי:ום
גילי.מבנינערים,מאותשיחקוו 1שבחצ.ריובאה,חדש 1בניין

עץוישיבתרתדהיל",תל.שדחדשיסניףשזיהרלי,ב.ודע
גיליבנינעריםעםללמדותשוקהבינכנס·החיים".
אדםילמדלע·ולם :ליאמ·רסבי.ילפניהודבראתרהצעיתי
עתן,בכלזה,ל,מקיוםהיכנסדרצ·ו·נך,חפץ.שלב.ןבמקו·ם

לאן.תןנכנסתילפניך.זוישיבההרי-לשובשתרצה
פייביל.ר'שלבחדדו·למ·דיתישנ:החציךה. 1תלמוך·:תו 1
וזריזציברםאישוזני~קי, 1רוג 1נח·ום 'ו·המשגיחוכשבא 1

לחרדוהעלניהתלמידים,אתחון 1ל,בופיקי!דו·ת,רהי 1תו.ימלא 11
ליהודי·השאריהרבניקרשנהאותהלאפין.יונה ,,,של

הנואםיlוהיךתב.ח·ריונירושלים. 1יאתינחום,חיים:תררבגיהי
אתופתחתיש,ןלחןעלרעליתי 1תי 1שטיפסך.ני 1זכ•ולפנייי·
ממ·תיבתאאתי·הרהניאiב·הר 'ך". ::הגמיראבמאמרבאו.מי

חייו,ות T'תולא·תז·ל'מיוסקיהו·במתאוש·בוךה,מאמו )·

בתל·אביב,"גנזים"מיכוןבשבלי ) 1955 (תשט"·ובשנתעל·י:ן.ןפכתב

הסופריםבאודתביידש·פוס:זה•חזשה,הע·בויתלספורתהארכי·רןהוא

נמצאמכבת-הידהעתקאות·ר.מכללכתגםוהיאבישארלהעברים

בו··עקיבאמרלדינוחהמציאו 1ז"ל,!!דtתקידנילאישלבזך·בונר

מגעיייםאי.םנכממאוהמסו·פוים.שהפטריםל•ומ.ו,צריךאיןע·זרא.

בשחים·המחברשל,·וקורותיו.ופעולותיוכותיבתו,•זמןעזאל•א

ו. ciנלכלולא ) tתשט"ו-תשכ''(שגרתה~חורנרתיי·ו riשברת,עשחה

ובירםקיק.ש.חפרופ' 5'שחייותןי;.רות

 )*עצמוביריכתובות

ליהן,משר"יןלאפי:הקיס·רזביאמהאתנפקןקי·סרלבי
ב·רידדנהויארבצוינאדאמ;ת•הזמד·נברנאיע·מיה,ובאהכ"

מןאבכשהיהאהנר.יד' :·נ;ברי[ובתרגוםלשלם"מתייר
הקיס·יביתשלהשפ.חותיאצזהקיס.רילבי.תהישיבה
המואר,נראומi/רר,~ומנהיגע.מ.ןמ·ור·ה :כןlווושחו.לק:ראתו

נשקני.דברי,אתכשגמ,ד·תילשלום].בואךב·י·יי
לליומדביחידותלימודדומהשאינייייאח~ייתיינמ·לסתי

דבברייונז,סך·תי:ההתקדמז·תאתמעבכיםשהחב.ויםבכייתה,

הימיםבאותם•רבי,חיים",·תיורת nלישיבת;ןשב:תיסבי

בותרהגדוללוין,חודמרדכיו'הישיבה.מחכמיאחדהיה
בישיבתשיעורל·מגיד.נתמ.נהחארי-כןה. 1הנסנב:רובעיקר

 nכתוברמסכ·תאצלןלמדתיחיים"."עץשלחבחוורים
מקו:פצת".ה"שיהטמןאחתפיסקאעלאףפסחנ•ו'lילא

בידו.נשארהלעצמישרשמתית·חרהחי.ך.ןשישלח:ובן,ת

שהיהישלשניםכמהאחריו 1לבקר~וכשבאיתיך;בי,של
שמורחשהי:תהזו,חוברתממגיירתוהו.ציאת·:הברית. wבאר

ליי"·ומסרההימים,כלאצלו
ישלאר""ביתשבשוכנ·תמבי·תימהלךשהייתיבי·מים

משה",ון 1ב"זכ,רביתעל-ידעובריהיי·תייהוד.ה",ל"מחהrנ
ומשחקים,·מטייליםרי·ם 1בח•ו 1בחצרוראיתילבי.אתשמשך

מהשאלתיהנבית.תוךאiלהמצלצלפעמוןלקולייי·צי.ם
ליבבניםמדושביתששםלי, t'ןאמרזה,ב·ייתשלטיבו

לבבי,מחשבהנכנסהפתאום ."הר· iע"חברתשלמיסוד·ה
שישמהלזק·ניאמרתיש.ובהזה.במקוםללמדולישטוב

במקוםאדםילמדלעולם :כדרכוליענהרהאו 1ברצוני
לכתובללמודאדםצריך :iד•וסיףכאןאבלחפץ.שלנוו
אבלנתיכה,)חיצונייםודים 1ליממינילכלקאר(·הוא

הישיהב.אלרגלךיותשובדרכיוש·תשחבבטין.חני
הלי· .ה~לד:פניםבבית-מד:ךש.·לפניינפתח.חדשעולם

למחלקהכניסוני mי:נה nב-ל·יiגתנ·י.בעברי·ת.היומ:ודים
·המורהעוזיאל.בן-ציון ,,,הרב,תלמודלימדשבהאח,ת,

שנה,חציעברהוי.נלין.יואליו~סףך 1מ:היהחולדוי 1לליימ
חבורתביפו.לחכם-.נבאשינבחרוזיאל 1ע.בן·צי•וןוהרב

לדרוכןית 1יללןןבירן.שליםהרכבתלחצריאצהתלמיידם
מרבן,הנפטרתלמיד·ג;ל.אטמתיהתלמידיםבשםליפו.

הר:פבתבעיניינ·ראתהכךאש.וסי 1וסשאברכבעולהrכשזה
אליהובבוכתובי.רכני·נשקניעוזיאלהרבזמן.באותו

אתלמלאבא.כמדו.מני,לויהרבספ·רדי,חכםלאלישע.

העליונה,למ.חלק·ההעlווניאצל:ו.למדתילאאניאבל,מ:קו·מ·ו,
נאהההילאמוארוו.קואינקה.עיוןבן 'ך,חרבלי·מ·ישבה
לאבשטף.י·די:פהךן.הrיה·קטן-קו·מהעוזי~ל.הרבשלכזה

עיליונתחבבחי.הוגדד.שמלאאבלע.וזיאל.כהרבבנחית
משה"."י·מיןשבשכונתלבית•ות 1בשבתרהזמי.בנייה•ואמאו.ד
ימיןלשנ.ובתוישראלביתשסדנתיביןהי·היבמר·חק
ספרים,ומלאהחל,ונותמלאהסת sבמר:יושבמצאתיו ..מ·ישה

ת wבזריקםהואה. 5הספניעל,תחתי·ימ.קרפלותכש·רגל·ייי
רגליואתל eלקכשמיהודשלבת,ן,הזמיננילשליוםרנכי 1ובי

לעשרתאניאףני·סי·תילעשו.ת.מהידיעתילאונאניתח:תי:ו,
מנהגנוכך :ייאמרבחיונבהחייואר mנירי,עלה~ולאכמותו

ביקרתעלליר eסיה.·ואהמזרח].~נשימנהג[נלו·מר,
בהלכהתשובותרעלאבי,נמצאשםמק•וםנאמיריקה,

שערך.ב"מאסף" t'שנדפסמענייiגו·ת,

תפילין,תורה,[ספריסית"םמכתיבתשיהתפרנסאבי,

שומנה,כבןכהישיי·תיונס·נ;,ביתולפרנסיכיול·לא ']ת.:ות 1מז
בידו-ימסדמטעםוית nבשלינסעהואלארצ.ו,ת·הברית.

השתתףלניו-י,ןןקשבבואולי,נידועםתביוו·מפישלים,

אחדן·ע·ודפיהנ,ארשה 1המושב·מ.מייסדישוב,דודעם

ש·נשעתהבית-המקשד·תבנית:רה~גתקטןארי·ונע 1בעסק

שיהאחשב.הואייוקטוחוביץ'.ושמדאחד..טו:חהבידי

שז·הלווכשנתנ1ןךבשבת,סגורראי-נ·עולהחזיקפאשיר
במעטלירושלים.·ו.חז·רהעסקמןיחדמשך·הנמנעמן

ישראל.בי·תבשכותבמכלותשלחנותפתחשחסךהכסף
אא:פאתשידעתימייוםאנל•מרייקה.שובחזר 1כספודשככהל

 c ~בוק.ואריחהיהטלייתובתיקימ'וחנקטןתנ"דס:פרהיה
עמדועלזתלפני .םר·"ננבלפרקיםכמההתפיהללאrזר



רארדהתשכ"חסתשרי,ל'

נרהגהייתיבלילו:תגמרא.דףיוםייום ד·מ!\'להיההחשר
ביתלשוכתנהסמוכהשערים"מאה nישיבתבאולםלל.ןכרן
עמיללתככיידבאבאיידתיףלילה mחצעםישראל.
היהזהזח mהטחלימ:ת :ואתושואלכש.הייתיבצ,רו.תא.

·~שיtהשדוזאחש~בתי,ובלביבו:צואת.ללסתטוב :אוומ
J/ ' כשערבואנמםהלי.מדר.חשקתאבילודז·קכדיזהאת

שיחהמתיורפעמ·י:םמגiiללימ·דובלאלילהחצ.דתעליי
מתוךפעמיים ,אליישנטפלהבחוריםתארעם.ב·טלה
חשכייתידמען,תמתמלואתעיניי:ה:ין.המשחבתי.עצלות
לביילהה:ניעח.דעלוחשב·תיהואלם.בפתחאבאאתרךאת
לבטלה.לבודמפונה

קאדינקההרבחלקת 1במשנהחציש·ללימודחארי
לין l'חאזלמדתיכברהישינ·ה.אללש:חבפתאוםתחל·טתי

שביים.פיממניגדוליםהי:ןחבוייד~רעבזע,ה.וי.ו.דהי

רבכןאחרישהית·נ;דבדיה,י(מוספ:רדיםהיהחנם

מרפגשת·ין,ו~שם·ל·ניך-·ין;רקובאבודינהרדית 1היספהעדת
חהחהרתיאחוי·ם).ן.כמהלורא.תן,מאזלי,נדזמןשלאזונאהונ.
חאת·עודלדנד 1מלא~שלאלמיהייתכןןכיצדהא :בלבי
כלעללחותובאתית 1דמזןרב 1לשיהאשנתעשר.ה
תנועתררה 1נתעד~לרבנים".ת-מדוש 1"ביהנקראתזתהמוסד

ההנהל,ה,מןלדרד:שהמעטים·והאש,כנזיםהתלמידיםבין
באירופה.הישיבותארשימגדולישיעדומגידודבשיביוא

'\נן J\'ןמכי:מ.טא·חוויג,החבאתלהביאשעד.מדיםליבוהבטיחו
פני'\ר 1נאוליראותיכולתילישיבה.וחוזתיייצאתיבאשלא
זתא.הוחלטתיעלכששמע ,סביש·ל

במתנהן;סבית·יסבילי rנתנמצודיה",ל,:וסריכשיהייתי
iגוסיישנת~תהדעה.ין.ר:הן iע·רשן,לןחחלקישלד.שת
השמ~ה.לפ·ייהיה,מיסי:דוךב·נים".חי.נון"ני.תבשםמוסד

היהבווהעוסקל·י·יזיזביץ,מרו.שמוימשיקא~גויוהדדי
שפירא.ליב קצr't.י 'ו'.שףן,מבאמריקהשהיהייוירשלמייהיודי

ממן.צאיי·שיאצושרנותמיישיבותנבחריםשלרץ 1קיבהיההז
שואויל,בניעתלשכו:נתמירושליםרב-שבית 1עועדשבת

תדכנית·ג;ל-פי·השםדהבשלבבית·היכינסתשםולמ.דו
שרבסןמיךחדת·אן.כל 1בבין.כאלו~:הקיהעלריהי 1תל 1שחיתה

בחדריםולנננדהשכרנה.שבקצהיהסחיםבאחד'הקיבוץל.מען
מיצא.ביישובזהקיבוץהיהמתחילתושבשכונה.פרטיים
עלהמשגיחשארל.בגבע.תו..נפתחך 1חזהפסקיהולחאר
היושלו'בשםשנודעלן,יתן,שר 1ה:יו'היה:הקיבוץ

ילסקי tסמ.אידחיים ,,הין;השיעיי·ריםייגמידיןב.ןןקר. 1סל
דודמדרגיוו'ק) iמביאליסטגצילאליקדםרשל(חתנו

שנתוהיאאחת,שנהשםל.מדתילמעלה).(שהז..:פרתיוליריד
 .•רנהי 1הךשאהעולםמלחמתפ·ר.רץ

לפניעמדררוסייה.נתיניש·הייוהישיבות.מבניוכ.ים

לעזובאוחעותרמניתת 1תינר 1הנא:ת :cעליהלקבלהבריוהי.
לארצותו 1נתפזרן,משםלמצריםנסער~רביםאi.וץ. i 'את

בארצות·היה יב•·~א::לסי, iר·נתיזהייתיאניך!דת. 1אח

זו·הברית. 1ארצכנתיןלהיח.יי:.יניכולהייתיובזנ.ר!!ררת, 1הב·רי

עלייחלהשלאליגדםרה). 1חמש·עש(בן iהיצעייגיליגם
ולאסיפ.הש.נתכנס;ןמחבריי,מ.כמהרדתי 1נפ .•הגזירהעדיין

במאהיעקב""ישו·ע!ותבי,ת·;הכנסתשלפ·ניחחבה 1יבגחדלה
 :הפסוקאתקראדייסנטער'ה·יך.רשלמיהמגידשע,רים.
שנת·ואמרתרע"ד)זנת zלו.(ירמזו.תרעד"לארץ",המ·ניט
 :תוכחה" 11שבהאחרךנההקלל:ההישיבותבכ.ניקיימה

" 
ת 1רכבשבוניםהוסיף;אומדים.בארנדוי:ת". 1מצ·ריםוהשיב·ד 1

היהיבאניות.ולאבהיסע·וומהיזםלארץ·יש·ראל,ממצרים
"הת.ן·כחה".רף 1ל•סשהגענו

מתנתן,אתהשארתישלאל.סבי,אמ:רתיאחדיום

רניכ,נסהנחי :אמרכןאםדש. 1שימללאדעה",יחר·ה 11ה

אבלב'יד<ו·תי,עלהלאזהור 1דבחנן. 1שי.ב·מכרטיןהרבליבית
מבוטין,הרב .~ב iד iליחעודיכול:תילאשאמ.חתיו,ןן 1כמי
על"·מתת-יד"הספרמחנומדניצקי,מתתיהוד'הירא

וב·בבדטיןרבהיההואער.רן".ה"ושול.חןחלקירבעת 1א
בשכונתוהתיישבלא·רץ·ישראלימירבס:דףובאשרשדב,

אחריהוכרחתי,ו~הפעםבייתן,מבאיהייתיישראל.בית
אחרי •שיבחנניסב•להוצעיתלהיסכיםפי'באימ:ריש.ן;נקשתי

ב"חידשןשיעוראתולקבועמבוטידהרבלפנייהציעכן
והואלבי·תונכנסתיאחדיוםהע~ר".ורב"אבןמשפט" .~(

בעיניי·ומוזרנזוהיההזההזכרלככתב·:מםיכה.בידימסר
כשבכ·משמחה.·נחרוסביפניאבללi/נן" lT iנכלידעתילא

השכונהשבמעלה Nשבע"בארהכנסתלביתבשב.תנסתי
לן;תוהקראנירייכמן.מאיויד~ד.שעו'ונהגי:פאי,ישראל.בית

מבית· mלברשיצי.תיוכמעטפני·י·חרך~ו"הדב",בשם
ןזהרזלוגילהוני :ואתושאל·תיהעלייהאחריהכנתס.

לאכברמאזמצ.ןךתו.הי!רגהו~זר·מנדטיך,:הרב :נה 1ע.והאו

להלשיםיכוליתיש·לאאף·ע·ל·פיהודנו.אתלהנtכתיוריכולתי
זמן.כמהעמו

אח.דבשםר;.תי 1ן;סבסבינפטרו ) 91י 15ו(זtרע"הובשנת

האריפ"נ :כתוב•הזי~תי.םנהרסבישלקיב.רןמצבתעל
זז;מדאלר' 1בליב·יהוהדו'ימיו.כלבישיבהייושבזקןהחי
מן.קל

ארץ-ישראלשביןר 1ה·קשנפסקהמלחימה:בשiנחת

אתלרפנסכזיהבית,כליכלמכרה~מיוארצ•ות·הברי·ת.
שנעידהחצ'!וריתשבאחתבבי.ת·הוכ.ניסתילדיה.ו~אתעצ•מ.ה

צעיריםלמניידשיעחרנקבע "ש~ח"בשםשנודעהר~עתיק·ה
יוםבכללחםכירכיל·הםשניתןהישי·נדת,תלמידי 1מ
לחודש.תחרכיrיoתלי.וודתואונעצהריםשלתמידאר·חרת 1

היהכו1רן,כם.דאביבמאשרירים, 1שלאמושריםנחשבוהללין;

הוטפוהייתיום. 1יבכלל.חםכיב·ראןת.ןלקבלמארדליקשה

שבבית·יזע,תי •מעיליתה.תדמחביאושדכפאניכאיל:ןבידי

רח 1זו'היהקיבוץנארוזווהשיע·ו·רמגידלד.מחכים
בתדא.נבאלמדנושערים.במו~ההיהשמרשב•ר:פראדודמן.

רחי·מענייןהיההשיעהרמשפט".ב".חשרןהיהןון 1ד 1ושיע

הזתאהישדבהאתר 1להעבימט.עם-מהכשהדכרח·ובבתייי·
שונחרבז.:פ~איבןיו.חנןובןהכנסתלבי·ת "ש~ח,"ןמן

שישרח. 1זלד'םהצילהאמר.תיהעתיקה,בעי·רהיהודים
בארשתאותישאללמהן.והמטיב.הט•ובבירכתלנרן
והמי·היסוריחו.שלאהטוב 1 ",תי 1אמדן:צינית.מאדופנים
מ:בןארתדן rז·חיתהל"ח~ש"(הכני•םהןןה 1לקבשבארטיב

במע·היהרי!ב"זדבית·:הכנס·תומסריחיםע·מרקיםס.רמ·יים,

ב mח:גן.ולדן 1חיהראשונהבפעם.דאי.תיאזהאדמה).מקי

י eאף·על··נז·נ;מים,כאילותמידשהי·וז.רח,ו'פניעל
ל~:תלמידיו.ות 1ן;מסיר:אה·בהמלאשתי:ה

ארצ·דת·מדינתיכשנצטחפה ,) 19117 ( 1.ת•דע"זבשנת

עלג·ירודש·נגזרr-ור.רכייה,כ:גגד·הנלחמותלארציותהיברי.ת
בן.רמייתבר,חרבו·תקראוכרוזים;ך;םרית.אר.צרתנתיניכל

סופויי·רשם,שלאאמ:ריקנינ·תיןכל :יוםו~בהצריהלילה
שכשכדנתהבתים:באחדגגבפינתבז:~באתימהמן 1זלתלי·י:ה.

אחרירלם. 1סן.ךךארכללימעל:ההי.יתהואמיי·ש·ראלבית

פיצוירלהר·דשלהלהציקהשכרנה·של 11רכתר 1•מ 11השהתחיל
שעודהותכשיטיםהיביתכלית 1בשאריהיייiגנרכסף, 1בש:ן,ד·ה·

שישייוםאותייולהתייצב.·ללכתהחלטתילה,נשארו
אני·אנשים.·נתמלאסרנר 1אונבדהוממשלה~דניתהיוה,בשבת

להתייצב.הח•רבהשנתסףעלשבחבורה.הצעי·דהי·יתי
וב··יו.שולים,מזtש·ר·רישלות 1רי 1הית·ר·תחי.נשמעובשבת

בשו.טאותנוודמנו.ב•חצרכ•ול·נואתהעמידוש:בתרצאי 1מ

הך·במ·עלהערליםהייינראב·וקדימה.לצ:ערדעלינוויפקחו
ליו,.נכנסו·חננריטיםרצבאחתרשול·ים, 1ליממז·רחהזיתים

מי.חשרלים.הפריידהאן,יתההייתהמואזוקשה:ממערםה.שלים
ליר·יחיי·השגענועדודהי.רםהלילהתו 1אדכלב:ך;ג·להלכנו
בת·י·האס.ן-משק. 1ל.דר.ןשלים 1מי 1דרסנ;ן:נמשכהשלםרע 1שב

בהםשעבדנוהערים.הב·כלי(יע·מאן)·רב·ת·עמדןבייריחן,וים
השוט,ריםהביאדנולדמשקשהגענוביוםנוןרן. 1למללנוהי•ד

ךלישנסקיבלקינדתל·ייתשל.המבוהילבמ·דאהל.ראות
חייהר.עלינרש:חחרורנרשםאי:דם.ת 1הזן,ךהויתהוזובדמשק.

רה. 1הומש,טלפנירם 1יי!וםלהתייצב

נתרו·שםי·לין.חרדמ·ריגםיהית:נד·משקהגוליםביד
הולכית 1לחבתרנתחברתידמשקשלחה 1ש:חררעםדע,ננן.

יליןדחד:באול.צאת.כשעמדתי·לא"י·לחזן;ךכדירגל 1ב
כןאחרילצאת..ןמנעווניןימדע.תןהיאזצת :ביידגעחרתר 1ר.אש

יצאהבמין.צאי-שבתגמלים.על,רן.כביר·ת 1לחברנתחבך.תי

אחתפעםהנסיעה.ארהכשלםשנדעלדרך.iהאו~ךהח
התרודמם.בי·יי·ב·וילתפוסתי 1והספק:ולאהגמלעלכשעליתי
יאילמליבכוח,.והשליכנירי,דת nהאח:רגלייtעלפתאום
אב.ד·יי·מ!!רדסקיםהיו~ממשבידידתחבור.המןאח·דתפסני

ש•כשםשלכם.יבעוב-שבתהגענו

בדיוכנרלהמשיךשעמדוני i:לפ
.ברדינסיעתן;נד~דנכשם.שלוחה

עגללאותושי/ומהאומישלים

ודי iiש~אמי,ליסיפחהבבראי

בכלינתןש·נ:סידעה"יון,נךה nה

נמהשאל,ה:אישק. m:הדבשיע·ת

יד~חnrזתפךךטהאףלקובלוצח

לנס.הדוכ.ר

י.וודנו'שללבת•דתי 1נתארס
בלא-ירדונירכחשהייתילי,iנרדע

רשאב·י\םלי,ך,ןשלים.חותנישל
מתהל.וריי.תוראיתיאושךל,לגבעת

 1~ארהנפטראתמספיידאחדאדם

האישלב.בה.כפ-ניהרשע 1יופני
ושע nדבי·חד.תני,אביסלומירן,

היישר.בכבניידאבי·יבן.רכישהלן
ילין.ןן,ןהיי:הכן.

ליהיכנול.פנייהצ:יעיליןד.ןן

:בוו:להיבחןלמוריםבית-המד:רש

הצעראתווקינלתיןה, 1ן 1מת·עדד·ת

לחי.ביחדשעלי·יהדבריםרשי·מת
שלבביתו·שכישבתילב:חי·הנ.זמן

ה 1רי 1פלאני.מטת 1הישמואתבפנקסי

 tכייראהשלאוהשגחתינדמט·ר·יוה,

:הראשהבפעםאזאחתםששמעיתי

שrודו 1בע :אמך.תילהיבחן.ו.צרבי

 1שהי.האלנקוה,ש.ו.מהמחלקה,

לל·מהני.התנ·דנב·ן,רכיור,מוזר

ן 1כשנכ:נסהבצטיינות.בהעמדתי

לפסיכ.וןולגיה~מריiהשהיהישיל.וו

כדיפי.הן.עלה 1מרצשהיהמותיר
 iמיובסבך-פניםעלייה:פיטזה.

חהשתחטחייו:רלבס~ףהזעתיעל
נייד~ררשלגדולהערימהרהרציא

טחתיי nnכללן:הא :'\!ארמלידי
ו :לךארמר.תיאצל.ןבאתיאחדים

ז iiiתחביבורהאיש·נ;יכל·תיה.אם

 tלימארהט.ןב :ךאמרשאלירתכמה
מןחאדכללפניהמי:ו.חך,ןתגרת

לכיונבנ·סתיה:מסיימת,הכי·תהעד
.הגם:בחינותאתתלמידים 1הישאר

כ 1 .ה.·,·צעלי·יקפיrנtההתער·דה. 1את

ךל:כיש·ראלית·לתי.סט.ןך·יהמד.ו.ה

 1הייי" m"·מזילמוו·ריםבית·.המ·ד:רש

לוננזמוסמךשאניד 1לשנ·רדעלי
לת~הע:רהשי:רסיפוהמדריםחבר

בדבר-פלוגתאהייהליפשיץמ.א.

 vהי·ראשהציעמהכלזוטא.א.ח.
·רני,מ,ןקןן, 1זלהצעיתוגם.התנגד

לא:ננ~תבהשםומתאריךהניתנ.ת
אר.תכלבעבר.שאיועמה:ולא

לiז:וגםלי,מ,ןבןהיהלאליפשיץ,

אמר,·נ;לי,ןללבו.נרגעשהודב·ר
כדיהיד~ם,שתיכתבירושלמימרב

היתראואבלאיש.אותירשלה:בל 1ה
 vשירכדי"סמיכה",ממנוולבקש
·בייי''הישיםרתחכמיך.הח 1שאיד

הרשללביתוכiגנסיתיטען.שוגה,
 Jן'ש:ערים,בא~מהצדקזמורההדיין

אושהתר 1לבינכנסהשעהארתה
וקםעניין.באותורנחתנים 1נושאים

ממנייותיראתהדח·ריף 1בקיהלא

 ,"·דביר';וכר'ידידידידירחהי·ו:רה 1/
הצלו•דפניייליפשיץ,מ.א. 'ו•אל

בקשריאליינקש.ךדמאזדברר.

יבוא:כסוף
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נרהגהייתיבלילד.תגומא.דף
i »ביתלשוכתנהסמוכהשערים

עוניללתככידבאנאידתיו
היהוהזה .mnהםלמ;ת :ואתו

'נiשו.חשהוא ,חשנ.תיובלבי .~
כשערבואענםהלי~מזו.חשק

שיחהמliורךפעמיםמJשמדר
מתוךפעמ·ים ,אליישנטפל 1

שכהייתידמעדתמתמלואת:יי
לביילחהניעח.דעלשנ·תי mלם.

ארקינקההרבבמחלקתשנהי

לין l'חאזלמדתיכבדהישיב·ה.

שביים.פיממניגדו·ליםהי:ן

ריבכןאחרישהיתיעובדיה,

ומרפגשת·יך,ושםרק l\'ל·ניו:··י:א
חחדתי ii'חחאוי·ם).ךכמהלרואתן,

חאת·ען.דלי;מל~ושלאלמי

כלעללדתו.ובאתיומזית
i תובעתןו.ת 1נתי;עלד:פנים".דרש

נהל,ח, 1הדמןלדוישהמע·טים·

באירופה.הישיובתאושיגדילי
וון l\'ןמכי:מ.טא~וויג,הד:נאת:יא

פניו:ר 1באוליראותיכולתישיבה.
t ז:וא.תי

j ", tסבילינתני'I בתמנהסנ•ת·י
iגוס,ןשנה~:ותהעדה.יו.רה .

השהעןמ,לפ·ייהיה,מייסד'\: ."םי:

היהנגווהעוסקלייזרו:ניץ,ו
שפירא.ליבי.l'ונ:ק 'ו..שומוייקח

ממדצאי·שיאצוש\נותז.יישיובת

שארל,גנ·עתלשו:כנת·ושלים

תרכנית·על·פי·השסוהנשל
שונסדמידחדת·אוכל 1בביכאיל

נחרדיםרלiגורהשכו:נה.שבקצה 1
מיצא,ביישןנז.הקיבוץהיה~ו

r עלהמשגיחשאול.גבבע.ת

הירשלו'בשםשנודעיתן.

ילסקי tסמאירחייםד' l'חיים

דודמוזגין.ן'ק) iמביאליסט ~

שנתוהיאאחת.נה ,11 •שםמדתי

tt .ונהי•

לפניעמדרן:וסי:ה,נתינישיהיו

לעזובאזחעותזמניתהנ•תינו·ת

לארצותו 1בתפזדי;משםמצרים

בארצות·היה ינ•-~א::לסי, iר
אדצו·זי·הנדית.כנתיןלהיז:.י:זנו

j עלייחלהשלאליגדםרה). 1ש
סיפ.ה 1אlושנתכנסזמחבריי:מה

במאהיעקב""ישו·ע!זת·הכנסת

 :הפסוקאתקראוייסנטער'
שנת·ואמדתדע"ד) תנ,/!''למז

 :שב"תזכחה"נה iהאח:רקלל.ה
רבנ.תשבוניםהוסיף;אומרים,

i חי:ריבאניות,ולאב·היסעדיום

מתנתו.אתהשארתישלא ,י:

זניב,נסהניח :אמדכןאםש.

אבל ,ב"דגו·תיעlוהלאזהר 1דב .
מנוטין,חרב ,;.בור iלחעזוי
על"·מתת·יד"הספרמח:פיז ,

וב·בבזטיןדבהיההואי.וך".

בשכונתוהתיישביארץ·ישראל
אחדיהוכרחתי,והפעםבית.ו.

אחרי .שי:נ.חנניסבילהצעית:ים

t ב"חיושןשיעודאתולקבועיז
והואלבי·liוונכנסתיאחדום

בעיניי.ומוזרז.ןהיההזההדברלככתנ·:סמיכה.בידימסר
כשבכ·משמחה.·נהדרסביפניאבלל~מה.זהכלידעתילא

השכונהשבמעהלשבע«"בארהכנסתלביתבשב.תנסתי
לדתרהקראנידייכמן.מאיויהדשעו' ,וiיהג•ננאי ,ישראלבי.ת
מבית· mלברשיוצי.תיוכמעטפניי,זו~חז n"הרב«,נשם

 l'זהרז l'לגילהמי :ו:אתושאליתיהעלי·יהאחדיהכנתס.

לאכנרמאזמצרר.·תן.ח:יתהזז 1\'·מ;בוטין,הרב :עונהן,ןאן~,

ל·הלשיםיבזל~תישלאאף·על·פיותזנו,אתר 1לתיסת·ייכולתי
זמן.כמהיעומ

אח.דבשםירגותי 1סב 1'סבינפטון ) 19.15ו(ת:רע'הtבשנת

האריפ'~נ :כתוב·הזיותי.םבי•יסבישליקברומצבתעל
ןז:מזאלד' 1נליביהןהד 'ן'ימין,כלבישיבהייושבז·קןהחי
מן.קל

אדץ·ישראלשביןר 1הקשנפסק.המלח•מהת 1בש~נז
אתלפרנסכדיהבי·ת,כליכלמכרהא~מיזאדצ:ןת•הבר·י·ת.

שבעירהוחצחיתשבאחתבבית-הכנסתילדיה.ז~אתעצמה

צעיריםלמניידר nשיענקבעש" s~"חנשםשב-ודעהר~עתיקהי
יז~םבכללחםבגי~ל·הםשניתןהישיבות,ת·למידי 1מ

לחודש.תחדכיוזתלי:וחתזאדננעצהריםשלתמיד'אריחרת
היהבliוזכם.ןאני .•במאשוירים 1שלאמוש:דיםנחשבוהלל:ר

חוטפוהייתיזם. 1יבכלל.חםביבייאןת.ןלק:פלמאודליקשה

שבביתיידעתי .מעיליתח.תאזומחבישדכפאניכאילז:בידי
זורחר'היהקיבוץו1וד 1באוהשיע·ו·דמגידלו.מחבים

בתדא.בנאלמ·דנ.ןשערים.במ~החי-השמדשב•זננראוזרמן.

וחי·מענייןחייההשיטןחדמשפט".ב"חשון·היהןח 1זשיען,

הזתאהישי.בהאתר 1בי 1להעמט·עם·מהשכ.היוכרחיוז. 1בבתי

שרבחובזכאיבןיו.חנן.ןבן:הכנסתלבי·תש" s~ ח•,"רמן
שישןח, 1זלו'םהצילהאמ:ן.תיהעתיק-ה,בעי·יהיהודים

בארשתאותישאל ?למה.והמטיב.הט•ובבירכתלב·רך
וחמי·ריחו. 1תיסשלאהטוב :?'ונתי 1אמדן:צינית.מאדופנים

מ:בזאזתד:דךת n·היש" s~ל·"ח{הכניסהלקב•דרהשבאוטיב
גמע·היהדי·ב"זונית·:חכנס·תומסריחים·ע·מוקיםסז:מיים,

ב mriגדולחי.רךהראשונהבפעם.דאי.תיאזהאדמה).מקי

אף·על·פי·נז·עמים.כאילותמידש·הי·וז,ן.ח.ד'פניעל
ל:תלמידין.ן;מסיו:זתאחנהמלאשהיה

ןת· 1ארצמדינתיכשנצט.חפה ,) 19י l 7 ( 1ע"ז i.תיבשנת

עלגיוחש·נגזררבייה, 1ו 1'1כנגד·הנלחמותלארציותתיב·די.ת
בד.רמייתבר,חובו·תקראוכ·רזזיםרית. aהאן,צותנתיניכל

סופויי·רשם,שלאריקני 1אמנ·תיןכל :יוםו~בהצריהלילה
שבש:כיונתהבתים:באחדגגבפינתנrנבאתימה•מן Tלתלי·י:ה.

אחריס:דלם.י·ייאן.כללימעלההייתה.ואמייש·ראלבית
פיצויזלד:ד•זשלהלהציקהשכונהשלה"מ•וכתד"שתתחיל

שעזרהותכשיטיםהביתכלית 1בשאדיהייי~נובש·ז,ו·ה·כסף,
שישייוםאןת.ןולהתייצב.·ללכתהחלט.חילה.נשארו
אניאנשים.·נתמלאאiג•סדנזב.ןהממשלותיוניתהיתו,בשבת

להתייצב.ובה: 1החשנתסףעלשבחב.ןןה,הצעידהיייתי
זב··ין.שרל·ים.מחשרדישלהיירי;ותתיו·תחי.נשמעובשבת

בשדטאותנו~ומנו,ב•חצדכ•ול·נזאתהעמי.דןש.בתוצאי 1מ

הן·נמ·על:הערלים.היינואנוקדימה.לצ~ודעלינוו.פקחו

לייר\"נכנסויחiנריטיםזצבאחתלי·דזשל·ים,ממז·דחהזיתים
מי,חשולים.:הפדי·דהאן,יתההיתהמאודקשיחה. rממערבשלים
ליר·ייrזז.השגענועדוהי.ןם 1הלילהתז 1אוכלגל 1ב:רהלכנו
בתי·האס·ז·משק. 1ל.דמיור.זשלים 1דדסנ:זנ·משכהשלםשנורע

בהםשעבדנווהיעדיםובכל(·ע·מאן)·רב·ת·עמוןבי·די:חן,וים

הש:דט·דיםהביאדנזלדמשקשהגענוביזםב•זלמלוון.לנוהי·י

ךלישנסקיבלקינדתלייתשלהיל 1המבבמ•ראהיליראות
הייתדעלינרחn.דורנו 1ששםאין;ם.הזחחתהוייתהז.ןבדמ.ש·ק.

רה. 1המש,טלפניייורםיורםלהתייצב

נתון·שםי·לין.·חודמ·ריגם~חי.הבד·משקהגדליםביד
הזלכ.ית 1לחבחדנתחבדת·ידמשקשלחה 1שחדועםדע.ונן.

יליןדרהבאול-אצת.כשע·מדתי·לא"י·לחז.ווכדיבדגל
כןאחדילצאת.זני 1.ןמנע ?ימדע.תךהיאוצת :בי·זגען,ןתז 1דאש

יצאהבמן..צאי·ש.בתגמלים.על,ןןכביר·ת 1לחבזנתחבך.ת·י

אח·תפעםהנסיעה.ארכהשלםשבזעלדדך.~דהח i1הא

התוחמם.בידי,ביי·לתפוסוהספק•תי:ולאהגמלעלכשעליתי
ואילמ-ליבסרח,·י·תשליכביהאחחרי,ןת:רגלייoעלפתאום

אב·דיי·מת•רסקיםוהי·י·ממשבידידהחבור.המןאח·דתפסני

בוסקר..וראשוןביר.ם-שיתבנו.שםשלכם.ב·ע·רב·שבתהגענו

געלתאבתיירלש'\!ימת,ב:דרכנולהמשיךשעמידזפי Jלפ
ביה·-המשזח&תלבניינודענסיעתרפד·םרמשם.ש·/ון;חה

משכם.להבנאייכדיעגלןז.לאותןשייל,ימהאו:מישלים

תאל·הזוהחזיירבאאחדשויחודי ,~מיליסיפחהבבואי

אמיןאןת,שן·מכרהבמנ:תהלינתןש·סבידעה"ח"ין,חה

לןאשמנחה·נזומןקי~נכ.lוהכמהשאל,האישה:החתק.בשעית

i אתחשבה.והיאננזה,יותראחתפרז:טתאףלק.:פלצה

לנס.הדםר

זמןלאח~·סלז·ז:מן.דודי:וחנןר'שללבת•ותי 1נתארס
דאיו.נןהנאתבשע-תב·לא·יןרעיםרכח 1נשהייתילי,~ודע
בדדךכשהלכתיאחהרשאוןב·יזםלי,ן.ושלים.חותנישל

שמעתיאליה.דפתי 1נצט 1\'מתהל.ןןי·י.ת~דאיתיאושיtל,לגבעת
חמהכפנימשהפני :'אזמרהנפטראתמספיידאחדאדם

משהיוiאליו':חייה·מש·ח:האישלב.בה.כפניתזשע 1יופני
לחותניהמס;פידנכתותןזבי·ר~ושעחד.תני,אביסלומ:ןן,
חארילינו"ד(~המספי,דהייש·זב.בב·נייןאבי·יבהונישהלך

י·לין.די;דה·י:הכן.

שלהמסיימתלמ.חלקהל~היכבסל.פנייהצי.עילין:ן.ןד
לקנבלכדיהמקצ!ועחתנבללוהיבחןלמודיםבית·חמד:דש

אתל·ינתןמ~ןו:ןהכלהצעתן.אתזקינבלתי 1ן.הך, 1מת·עודת

ליו:קבעבמ·קיצוערב.הםלהיב:יחזשעליידים aהדרשי·מת
זושמתילדי'זינםקי-.:משלבניתזשכישבתילנחי·הנ.זמן

דיוג· 1סיה, iסטידיאזמטריה. 1פלאני.מטיהשמד·תאתבפנקסי

גסלה,שמז.תכותבאני.כיצדיראהשלאוהשגחתיה, 1נומט·ד·י
מתיןוכששאלניבחיי,:הראשןפ.הבפעםאזאחתםששמע·תי

חמםריחאדשבעז·ות.שילשהבועור :אמן.תילהיבחן.ו.צובי

וצקתבאמתימיטקה.בקישהי:האלב.קידה,ש.ןמהמחלקה,
החבינהמזערע 1כשהגיללמהניי.התנ·דבו, 1ב·ד.דכימוזר

שלמהמרשלל.חן.ןrןתי 1כשנכנסצט·ייבות. 1דבבהעמדתי

שרי·אתממןנזביקש·תילפסיכ-וולזגיהiiומזיותשהיהר. 1שיל
במקצעוהליבחןאשוכלכדיפי.הן,עלמריצהשחיהמותיר

קצתמה nב"-שאזנתמיז·ח.דבסבד·פניםעלייהבניטזה.
הצרפה.·עלקהמן;ת.מlואוrזהשתט.חחייך,ךלבסזףהזעתיעל

רה 1ר·מסלמיטתומ~תח.תנייחתשלגדולהערימהרחדציא

ימ·יםלאחר·מדנב:יץ.שאניתי 1:תחרכללך:הא :ארמ I'לידי
הארנעמיי,בתן,,תר 1תזד :לןאומד.תי 1.אצל.ןבאתיאחדים

המלטףבק-לוואשלניהזההחביברהאיש 1·עיבל·תיה.אם
הנחי·בכלשעמד·תילאחרימאו.דטוב :ו:אמרזת 1שאלכמה

שנלמדנח·זמרז·דים 1הממןחאדכללפניהמי:ז.חהדתנדת
עם-ביחדנתי nז~נבזרליני.התונכנ·סתיהמסיימת.הכי·תהעד

לנבקלכב·רכשעמד.חיהגמה:בחינותאתתלמידים 1יחשאר

שהיהלפישיץ.מ.א.מר 1 .ה.-,·ציעלי·יקפ.יצהיהתעו·רה.את

אחיןtי-כן(·כשנזל·דולספד·הת 1דאלית 1יש·ל·הי.סט.ןןיהמזדה

סיפרהרשא.זן),למנ·הל-זהיה,"מזורחי"למוודיםבית-המ.דירש

בישיבתהציע:ולפיכךל1ן:פז:ניתמוסמךשאנילוד'!/,נודעלי
ל'ר':זואלםכך.עללתעודתיהע:רהשי:דסיפוחימוריםחבו

המוהחןהאו .•המזריםבחב:רב·ד·.פלזגתאהיהליפשיץמ.א.

יינכןהשני., t'ל,התנ·גדאשזן iהשהציעימהכלזוטא.א.ח.

בתעהדוסותביםאיד :מזקז 1·ונין, 1זלהיצע,תןגםהתנגד

ביוםלנרהשיירד.נ•ראלאנכ·תבהשבוז·מתאריךחני·תנ.ת
'I מדליישסיפרסיפהד~ו.תוכלבעבר.שאירעמהלא

ראיתיא·בלאוותי.ענייןלאוגם 1לי,מ,ןבןהיהלאליפשיץ.
:נ.וספת"סמיכה"ילק:פלאמ:ן,·עליך,ללבו.ב-וגעשהדב·ר

דברייאתלבטלשא~זכלכדים. i'הישתיכתבירושלמימדב

רבלאי~הלבוא·טענתי,היתזאן,אבלאיש.אותירשלחחבל
בית"ימדדשבתע.זןתשידשמרה·כדי"סמיכת",ממנוולבקש

אתה l'ממנןברחה·בי•ר:זשליםהישיםותחכמיר.וח 1שאין
הן,ןביץ,גידשזןייוסף ,,,ב iהשללבית.ןנבנסיתיטען.שוגה.

 .עדזבדאגן.פא~וןוסי.>פן.תישערים.במאו•הצדקומ.ורההדיין
התחל·נךחמוהר.בשאלהאשהתז 1לבינכנסהשעהאד·תה

ענןז:תנותן,בחבלין 1זאמ 1קםעניין.באותוונ·התנים 1נושאים

 :ןכתבהעטאתותפסמ,מ·ני,יותראתהזח·ריף 1בקיהלא
זהאת.האבתיביו·םז 1:ב ,"·זכ·ו'ו:כז' iידידיזיזירחהדה 1"י·ו

בעלאתשניצחמשמחההצלז•זפניייליפשיץ.מ.א.ו'אל
עזים.יידידךתבקש·דיאליינקש.ןדמאזדברו.

 ·..-~יב~א)(סוף



 31:אוה.וי

דעהעתיקהמןהרנבני.r:י·רות

המר~יבמנג.:ניןהמשתמשובהק.

שלהמדעיתרתח 1במהדביחידוז

שינזיילעס·ח U'הזביקת-גאןז
הסתד-מים.למ.קיוגמת!לכים

מסלסליםשאינםרוכם.אילה.:וןו

הזאבעיניהיםהעיקרבה.לזזלים

הגיעהדרבהמקונlל.הר.בונירן
מדזזזגבאהסגנזןאיןהבנכרקוא'

לוושני.'ןiין,פי.מ.חק.ךממזגהשיה

בואמריו:נאה.רי 1מק.זעבדילאא
.ומקדימןשאזבה rהישסiגנזנזז.ר

במליםמשתמשיםבימיניינתים

שקרקעהמ.חשב;המן·יזננ·קתם

דבריהםל11ורגםאתהיבלדעמים
.במעיינז-תנצזל·להיהמי.רסקי :

בספיכדן;גמזתאתהמצוא-י

בתלמדו.ורםארשים 1במדוא ,.

אלאזניר~.חיקויז·11ורצאתסו:רנה

עלש·גול11והמחשבהי·ולכה, iTס
-בלבדבקיאותזו:אין .~קחרי

t . בדופת.שאיהנבפשייתסביבה

למאסףשבהידקמתזאודחותית

 :ובו:חריננבם"בבניינם

שלאשרעי-ם,משאו.תה eבאחי-

שיישן,בןעי~יר'\ות,אותןלכאתזם 1

עיירזתובחינתע·רטיאליים.שוים
מבקוננותו:נקבעוו 1חזרמהןים.

יחליףזעדוייכר·תאםותקוהוז.בץ

זנצוטפ•רנשתקעזהישניםםיטנת

הצךוןוגלדען,,ן/והםהיולאם
בעיניתםארז 1שהאנשי.םח·ייםרד

'\תלמידיהםהםישואל.מחסמי
בנפשם~ו~·תןדקי·ימוישיבי.תרז

ת 1השתדלזשלכרבדהזז:סגןו:נ

העט'זמןהלבמןהובבע·ת.שי:ת,

לונעשההז rסג;פ.הארושנים.נ

אםכימנופצז.ת,מאבנ'·.גירבנוי

r. בסגזננןןiT .מ·.צ.מ·זיבששאי-נזה· 

ןטברעיםעליזנס.וכיםריופי 1:ית

i הקוראלבוףא-הלבוז,עה'עי
המצטייןעובריחכםזוכראייני : :

מב·יחידהיהמירסקישהר·ב

--)נ

זמת·תו 1בפעולתר·זבעלמתנזל

בהתפת·lוהלעזז·רהחברהאל
עו·סקנותשמחקרנחהג.מעין:דב·ר

מ·רבהקהברזתיעו·רקבעילהי·הזז
'מאזנ.ו. Jמזמנוה 1לנtrתןמרעילהית

--)נ

-ביירi!ורה·סרבלנייםהממז.גים
ברחהואבעיני'\הנערץהאחד

עזלבי-אלוקעלכ.תבאםכן.

תרב,·-בניידע·לחדשיםנדבכים '

ור. 1שניאדל.מןשלשי·יידת.זעלאף

עיניותסבמיירסקיחרבעבר.

קדמיהרית 1העברה 1היצייצייר-תו.

רעתה~מך,ו 1ערלמולקח:ע.·ל.מו

הרוחנית.~דת

ז"'למירםקיק.שמראיוםאתחיי*)מגי'ת

שעיתי.וכןהשם.כיו.מלמר.סרםליטיוברלפיכן 1בכתב.

בביתיאותם:רה-אiש"ד·תי:הדבריםושאיאתמכיסיוצאתי 1ה

כלאתשלכלפסק-הדיןיצאחאדיםשבוע.דת·לאח·רהדין.

ספקילדין·תאכהשבאתיהקודם.פסק·הידין·ונתבטלד.בויי

1ןליישישה~זה
ול.אפעמיםה 1כמ~הדבראתקראמזיא.ך 1

 ::לי~מריי·יאתלינתןכן 1אחר·עיניו.לננהארהאמין
חשח.בי,בשיך..אל.החשדהסדר·עלשהחיינומוברן ..אני

וביטול'גמורזינייבאד·לבסוףפשרה.ש.:תב·אולי.אמו

יגדלוכמההיזם:.וארול 1גד·מהשחוב.:רבשלפםקיהדיז

ך 1שתינרבים. 1בה iTההדברלכשייזו.ד~העבריבמשפטה\~מ·ון

הזה.הגדולהחידשועלמל·ד:פ•יידפסק·לאח.דרא,י,ל.ח·יים",

החמסבןזבניוא·שתי 1אנייצאתיו 11~תרפש·נתוף 1בס

הפרידה.ע.לייקש.ההי·תהדד 1אומו'ר'ק. 1לניזיילבואמי·ר,שילים

קטןש"סבמתנהליו 1נתנ 11ני 1ר 1תחכמ 11בבי:תי:הספרתלמידיי

חאדמאמורדiיהקדש·הבצדשיכתב,,'ר'ציתי"חון.ב".הוצאת

מא"יישיצאח fת' :עליזוהראיתיפת·חיתינתן.ד·רבימאובדת

המ.ידאו :להםאמירתילכת·רב,רצ.ולאמרחו.ל:חרץילארץ

הת"חמכלהואימש:ובחרח 1שסיואף·על·פי :כןאח:ריכתזב

רבו'.הנוראיל iלברמש·ל.שב.חוץ·לר~אץ.

 ·-;·ראב·ל.דתיישבפעםש·ובוiiב:יניrסה·תרפ"בבשבת

מזנ~א•הנמשךרחזב 1בלנייירבי:תי.מסחריפתחהפעםיש:ראל.
באמ- • rחשסהרוב.רובאתבזההשקיעיפ,ו.לשע·רשע.רים

כספואתשכהפסידבידר.בייתימס·ח·ד'\ועלה:ולאריהק

גםלאי'\ונו/ו'לאי1בריקה. nהש·לישיבפעםר wלח mוהוכי

ממניהבטחהאמיביקשההקטנים.ז.חא·ו.תיעאיחיאמי

לשדישחאריריי. 1ל.דוקרוביםולהיו,זאובגםישנבאוו~ומ.אשתי,

להתפללטלגרמהק:פ·ל·תלאחררב·יי·חוד 1ופידה,שלשנים

ונסענו.,קמiנוזזאםן.נית•רח·לעשרתשעליהמפניעב·ור;ה,

דאי;-.יייסף.ר'י'עקבישיבתמזלהנוי,ב·רחזבiגרי,החריי
מדים i!'לשבולמזסדשוקך.איםלתמהזניהואשהגהבפעם

לחארהרבו.ליהזבןיולאישיםה", 11בשםקט.ניםילדים

הvספית.שאיפתםשםעל'כדש'נ.שואלהאת·הצדקתיזמן
כשבועלאחנן.יצחקר'ישיבתנ,מצאה.וב m ,ו 1לאותרן 1ס·מ

פר<שמנזיליו'אשת·י,:דודרני 1לבקאבלבי.איהשארזן

הציע !lא Mבניוגייורק,ש~תבארחהשמנצאמיך,זלשי.i::נ,

הישיבהושאאלתודדע 1i.זלז·י·לישיבהעמ·זלהיכנסלפניי
מעידזזהאף :ל·ו~ואמרתי:תי 1רב 1סימ.תחילהורכיל. ר')'ן

שלישיבהזו:לא. :ליענה 1 נ.חi1'.ר 1לשמעב·רהישיהם

נודערכלד"רעםיראשז,הונשדכיחהעמו.הלכתיב:ח,·רים.

בספרדתגםאלאובפוסקיםבש'ם-'וק·לאבקישהואלי

נא"י,העביריהמשפטתחייתעלהשיחהכשנזן.מ:נהווה. liiMי

ההרצאה·תמ.ציתאתלי>ראה iיוו.חןב·רתר:רן 1הא 1מן 1הוציא

בבנייןשב.מצאהאף·על·פייי tישיב·הביחשז·לי.ם.שהרציתי

גםמ.צאתישםרושם.·מיידעליעשתהלוח.ור·בה.ה.דומה

בישיבתהזאגםבנערות.·שלמד.חררגין,פנחסה:ד'רtאת

לחברלהצטרףליפניי·ובלך r1ןכושהציעחיים".ת 1ר 1·תז 11

למרר•םתיהמדרש 1.בביתלמ:ודולילימדהומוסדשלהמ:וירים

ממש,פחתלי·חיהיחאדרוב 1·ק •'על·ייקי:פ·ל.תיהישיבה.של

בביתי.רבששימשוליודיצקי, 1ק.חיי·ם ,",הרבושמ;ן 1אמי,

התייש::זמןכלאחרבב,ר\קליזאשררק li'ניר·ינאיסטהכנסת
והשיבי:רושליםמ.ניקו.ויואחדובזמן'שם,·נפטי'רני:ר·וש·לים

שלו.בביתיהכנסתרש 1לן.ךהז.מי.ננ·יהואזיי·תר). 1בה:לותתפתי

בביתיהמדרשל·הרר.רתעצמיעלשקי,:פלתישש·מעולאח·ר

יכולתיאילו :וראמובחאישולינדהוישיב:ה,ש·לרים 1ן 11לנ

פונההייתי·ולאהוע,'לםאתמירעישהי·יתיכמותן.לנאדם

 :;להועילולאררתיי 1הס:פכל•מלמדות". 11לכמ:דן

בניריעוזיאלבן·ציוןו'הרבר 1ביקת.ךפ"זבשנת

אזאלחנן.יצחק ,"בישיבתלשיעורן 1אותהזמ.נוידרק.

גוליקהילתשלתלמ-.ד·תדרהעלרא.גתוא·תלפנייהשי.ה

כאליךהמתנהגוקלין. 1בר 1יהיעי.ר.בלבצ.ובא)(ארםאו"ץ

חשד'ilבחזקתהאווהחשדש:נה.מאה·לפניצובאבארםהיה

הפצירהחדש.בער·לםלקייםבידםאיןהוישןואתבעיני~הם.

בי,לנהלם.לכשיזמינוניעצמיעלשאק:פ·ל ,ל· tע·וזי\הרבבי

לסרביכולתילאוהחדש.הישןכמ.מזגן li'אמיתנזטען.הרז~

תר"פלסרנדתהכיפז·רים 1י.זםביןתונתי, 1חר 1לאחמי·יד

בירר·רנ'" 1.תחכמ 11ת·הספ,ך 1בבילמורהבת.מניתי .) 1920 {

מטעםלמשפטיםביתיפסרנפתח.שנה.באותהשלים.

ביתימנהלהי·ראישונים.מתלמידייי~והייתיא"ימימשל:ת

 • rבי"ראשמקודםשהי·המיגרזני.פוידריקחייההספר
השמפטיהי,עץ:פנטרו.י.'ץפי,יןמן ..בקאה~ירט'ים Dלמשס·פי'ר

ביתידהיזש.רפטפך;ןמקין.דגרiדומ.אנדאט-רחית.בממשלה

האןדיהמ:ורים.ביןהיוואחידים.האןדי:ןך".ךה'כ.לייון.

 11חרי 1.מז 11לששייוכמי·ושלים iלישבא
בנאוםוקיבלתי·י 1

שלייי:ס.ןן,ן·לפ,ניהיה:(זההצעי,ר"המז:רחי 11בשםב·רכה

אח:תפע,םד'ר'ם.יאתכידוע,שי.נ·ה, )'"אבך.חי" 1הימזעל l'"הפ 1 "

פניז.לעב·רויריקעב·רשהואר·מיהעי·רח:וב 1ברה:תהלכ.נר

 ?הזבו-רשך 1פימהי :ליורתי 1אמודן. 1לכבזהו :ליאמ•ר

אל·י.רחקיםה'יוביר~אחיידידחילן 1מהוהיהשאיליו ,·ליעבהי

 1י:פדיח.רזואי:נןמהמפניאותו.ש.א·ל·תיו:בכן.זנט,ש.פניו

הדיפיאתקיבליתי ) 1924 (·נתירפ"זער.דייבולאינני :אמר
היי.חי:ובתרפ'ה'למשפטים.מביתיהספרשני·תנהלזמ:ה

שכ·בית·:הספ·ר.,מ.סיימיודת 1אגשלרשא·וז nראש 1היושב·

חברייה..מראש.וניה·ייתיהעב·'רי"המשפט"חב·רתנוסדה

ר·בינותקחנת 1עלwדחבחהשלרת 1האסיפ.באחתרציתי 1·וכושה
עלנשעןליפשיץ,מ.א. ,",גםבאהלר:גה..מאו.וגרושדם

לעיידי:פ.רברשא.שישב~סף.ש.·חרבה:n/ויידצהאמקלן,

שהיןרים 1הודבהזנקים.עלשעולהישבחבזר:ה,הצעידכעל

להד·כנתנדני<רלא 1עיניילנגדתמיד'ע·מדוופחים 1יממודואי

ש,ח•'רעםלפניישעלההעביריהמשפוט 1·תחיי·תלח•וםאתניח

שלון,זת 1חבלכנ·סאחזח·תפעמיםניסי:ת'יאבמרילiד\'ימיי.
ט D.רמשעללפנהים n.לזהצו,· 1זוזידתדעי 'll'צעירים

העברי.הומשפטבמחקרלהיתעניידהתחי.לוזונהםהעברי.
יר'!>ישלבכאיכרהתרק 1בניז·יראלישאi/ברדכיך fן'כהשיה

הזמנתידהדמינה.·שליימהדולפניהאר"ם.במךשבשלים
ממאדוiזומדינהיתק:י.מתעיםדכשסת)בתין, 1זבחב,חהח:להרצ·ות

אסף.ררג,בליכתבישרלא,בדמינתה11וחרהט .sמש 1לע
דשmזנה,לאהבתי,חרזואניכמח.הוכיל·ראו.תימאדוששימח

חזרהדעיין·ר:ת'י mלשא.הי·מיםכלמצזבעראניובאמת

זוג:לאהבתימגוiח

עלהלמשפטיםמבית-הספרשנסמכיתיר 1לאחמייד

פסק-דיןעלהיראש.יזהע·רע~ר 1אתסד·'ר 1ימלהייותורילי 1בג

.רר~י;רןכל.מפתחיתקחה.ון 1ציטרא. ·' ,",.הרב·מאתשיצא

חשדהיהחתר.רה.משפטרם 1M1בל·ע·רע·וויםבית-הזיזשל

בית·שלייסרחועצםגד 1כנ 1המיעיד.עריםירכזעודומפוקפק.
שש·מעלי,~·אמ·ר.מזיאiאהרןןו~ךה·רופאלביתיבא 1:וידה.דין

שיכ·רלהזיחיזהבני;זלפיכןיילימישפטיםל.ובבינותמדסימןזעאני
חתנזוכנגדכנגד•ופסקידיזש·יצאלייסיי!נרחראלד.לע~ורו

.בוטענ·תבענייןבפ::תח·.תקרהני,ת·הדיזאמתאיזאקס~ןמ·'ר

לפ~דרסו,הסמוכהארמהיעלך;ןזזבל.מרשהי11והמיצוא

לפנירבניפסק-זיזעלר 1לערעשפאש•רששמעךמני.וון

ליהירתממ.ני.מבקשהואהר·יהעלי:רן,לע·רע,ו:ריםני·ת·הדיד

בדבר.עדיין:הידלאקבייעיםסדיריםז·ה.'בענייןנא·כוחיו

ר.אש.ות:ן 1בד·ראשי·תהרבנ·ות:חבוישלה 1:-:1.מלאסיפיהנקראה

גסבאו'<ו.וזוב,·מזיאהדין.בעלישניצ"ל. iקךקהירבiטל
והחי:הדיןבבעליורן, 1צישאםרבננים, 1ידאתשאלתיהום.

מפניצ.ןוח·רוזובהתחילרן. 1ו 1צ.·בהםשאין:העי:וןלאח.ויליטו

שביתיד.דיןלן,להיס:פי:רבידישע·להר.תר-עד 1אמגשריםזנה:

ובטפ·רן, 1·גרפ.בהי.קאםכיבערב;ךרתיד·וןלאלעיריעורים

פסקיהדין.שלבילוטוצדקתעלכש·עהדי:פרתיבשל•ום.

וב·ראיו:ת.בני,מרקיםפסקידיבראתכתבזצ"לציטך.וןהרב

מוקים 1ןניר.אי:י.ת 1שלבחבי·לותמזרייךלב·וא·יכולתיולפי:כן 1

החליטיוה·רבננים \'iד.ב·רייא~תכשסיימתיכגנדם.רים 1אח

אםתי 1שאלשנייה.·לישיבהרפית 1הסהה·חלטהאתלדחות

 :טע.נתיאותם.שדרסוי-םואמר~לא, :כשענו .דב,רייב.רשמיי
שלכוח].דרכואדםבנישל[=לבםאינשידאינשילנא
דובייאתהכינותידואי 1שב:ובחיוך.ל 11זצק:«קרב 1הליאמר

• c אבלירן"הדואר"• .עיין.' 
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תזנלדןהנהלתשלסתפ r"הנהע.בזהתאעצמיעלרקי~נל:תי

רי"א.בישיבתהijיבערהעימדתילעדזl""מ~ןהיתרזח
בשנת.מרסן.לאותןנ,מקרםברקבת:כ.בו~ךךקליןלגרtזעב'iיתי

דשודת 186ברחובהחדשלנבי·יטההשייבהע~ה rrדיתפ
הישיבהבומדסתפקידייןנאשיגניtבןו.ונמת:שאדאמסטרדם

ישיבהשלהפאקולסהלחונגםנתמני·תי'בiתדנר. 1הלכו
אף-על-פישלחררני,הוד""גמןנשי Mיביקשתיקלוג'.

וב.טחתיימים.שלפתייםל·פח;ןתבחוזהעמהםשנתקשדיתי
iדiמם.רביםעשיתי.ירכןמר·ח.וק,גםבעצהלנהלםהלם

ע·מיקוwרנשארהקהיילה.נשיtאשלום.יצחקד:מובייחודי

השנים.כל

לנין;-ירדקע·מר~נשאנבניחין;נךחיתה.דגדlווהדאגתי

יךסף.יעקב ' iבישיבתל·מדימ..z:יחילה,חמש.בןהבירת,·
כללי.בבית-ספרשנ·תייםלמד·בבוחקלידלגרדושכעב·רטו

ד:עקירנרדאלית 1לא-ישבתרפ.ותישתקעשמא·מא·והיראתי

חיים"."עץל~שיבתס·מיודנlו:דו.-אפדקשלכובתדירתנואת

בקש·ה.·ובפיהםדחאיםאנשיםלבייתינכנסואחדיו:ם
שנוסד"שולימית",לנע·רר·תבית-הספד'ג.לליסיפה'הם

לקיימויכלוןכשאול:וואלק,ה:רבבשםאחדאישעל-ידי
המקי~םמןעקררעל.ויםאלפיםכמה:שלח:·ובן:נצט.נר

היהה~תלמידרתר 1מספ·לנפשו.ה~זהנית-·הספראתועזב

הםאח.דבחדרלמרעשרנהגילבנו·תרנער·ות ,-30כבערך
לכלנל:תהדגאהאת':עצ,מםעללקבלהמשיב.ו,מ.וכנים.

החי-למצימהדאגהאתעלייאקבלאניאםבית-הספ.ך,

הש· i!ש.מחהב·פניהםיר.אי·תיבחין.ב,להםכשעניתיברכי.
הזהר 1;הדבאתע·שו~הש.אנילהםהספרתיכאח.דתרמ,מיות

בדאגהש.ףוי~ואניאו.מיריקיה, nילידלי,ישבתלמ':עני.
בנין·יןומילבנן.תבי.ת-:ספ·דהיהלא·ע·ייזמןאותולחינוכה.

החי·ונעדיכיושב-,ראשזהלבי·ת-ספד.נתקש·רתי,מאז .קר';'

היום.עדשלרג·וך

רחםאחדים.אנשיםאחדביד.ם·ל.ביתי:נכנסוש·וב
רבי-דבורו-פארק",הצעי·ייש·ראלהכנס·ת".ביתבאי-כ·ו:ח

אחרישבתבכלבתלמודשיעח:רלפניהםלהגיד.ממניקשו
כמהו:ניסוגמרא,דף.מביניייבניהם~·--טענו,ישה:~הרים.
שב:ו-אלאהדב·רנמשךוולאבגמ•רא.שיעו.ו ('";בקלפעמים

שיע·וייעצמיעללקנ·להס,נמתי·ובסל.,ח:ודשיםא:ועו·ת
אחד·ויתשניםשע.בר:ורי 1ח iאוהזה.בנית-הםנ·סתב·תלמרד
לפ-הצעתישישים-שבעים.ילנדיהשיעהרשומעיונ1iררנו
מי iהיהדףרד 1לימב·לבדהשבתשיעו·רבמקדםלייסדניחם

הם·מלונלין.ש.פי:ארימאי;ן ,.,.הרבעל-ידיש:נ,יסדהעולמי,

כשסיימוה. f!שיענדועצמיעל•הטלתי:ואניעצמםעלנטלו
ו 1מסרהגדול.הסיוםאת·ועיוניוה:ש"סאתהראשונ·הכפ'ג.ם

קהילתלשסרבהילש.משממני;וביקשוכתב-רננותלי
יסרי-שלאשהבטיח:ן,לאח.ודבו.חו-פארק.הצעידישראל

ד.שףותעליייטיlוולא:וגםבאסיפות,בהשתתפות~ו·ני
ובשב-הח,ושדאתבהדכים 1שמבת a.נשאםנישב·ת.בכל
ערלעילייקיבלתיובחגים,ב·ר-מצ:~ווהבהןשישתות

 ',י f!רננות

ש·ניה:םנמצאו"ש.ול·מית":ובית-ספייהזני.ת-כנסת
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