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והמעשה.העיון

הישובכרכר

~וכעשהבחרנהאבלבע•רזהרבוטדכ
 • );:"נרת 193נכ~::י•ר:י p $י::( •יודעמי

רפיםרל~ררהן 1כדבריהםמפוקפקיםשחכמיודרוראיתאם
יםורים uששנינונאותה 1הדורעלכארשיםוריםדע 1בידיהם

מרגישהלב 1יחידשנאדםרכשםועתר·"עלהאדםאתזכעכירים
לכלתחלההחכמיםמרגישיםשלמהבאומהכך 1לאבריםתחלה
שכאשכנזאחינוכקרבהירכי 1אחרכמקוםהתברררננו •הצבור

חיתהשדעתםוכשעה 1לעמםמים Jררטובלכםהיהארש 1חכמים
אולם ;נפשםוככללנםככלהיהדותנא·הנתוכיני 1עילהםצלולה

םפקרהבה 1כדררםהנושנתה ttרהק'רה 1חלהרוחכלכם~גענגרעאך
נחלנהאבלכעיוןחוכר,,טרכנפשםא ttמ'עלוילןאד 1בלנםבא

ישראללביתלאמונהמעטזהחטיףאשר 1והפהידוע"ימומעשה
ני .לטמיעהאח"כקטןרגעשהטיףהפחהוא 1המשפחהלקדרשת
האדםיאכלשלאעד 1האומהככללגםנוהגבחיידהנאמרחובר
לכ ~)'לאלואיןרשתהשאכללאחולנכרתשנילריש 'רשתה
צרכיה,נגר!:.יומבולבלתמושפעתשאינהזומכלהאומהגם •אחד
כאהבתוהדבק 1הפנימיהעמוקהואהאחדהלב 1לכנרתשניהליש

הךפ jחמרהחיצוןהלבהואהשנירהלנ 1עדלעולמיהקיכת.באמת
 .עוכרתחליפהלכלחותםנחרס

 ,הצפירהכעליהמובהקיםהחכמיםגםכאר 1זרמוחילדי
 ~ lf!O .189כהמילץנכחך" ךל,,·כמאמרנושריו.כנרונוניוזעל
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 fכשכחסדחסדנמרתחצוקח jמהנזוכדתאחוזותינותחתכי 1'נ 1תרנ

נדיבותכלאתהמכרעת 'זהר jידור 1פרעליהןמוםלתןשננגדן
נכחאחוזותלכרכז 1ו'השתרלהכינוניםעמנולעשירייש 1מינדיהן
מחבריהםכ"א /פקי~יםעליהםהקםולבלתיעצמםומכיםעצנזם

הנתוניםרוח,מדכאינו~~ש,אנ?ריאתההםהחכמיםראו jכמקומם/בני

לנזעשתכהלכהאכלכעיוןהדברמונ 11 :לאמו 1זהמאמרנוברא·~
וקינזתעז.בזרתהלאהזאת/השיםח 1 :לאבזרעלינודייז.:.יכויורע·"מי

ונבל 1מזרחנכיעל 1מערבנכיפקידיםאיןכהן 1הלור.ינו jנכמ:נ<ז
ונעניניהר.פלותנכר.יוחב.ריבדתהשערוריותחןרנותבזהזה

אחיו-נזקרנספקכלכליהגנאי-שהוא 1הפרנסה iואי .הצנ'ר
 "·חפ··זבוימצאוהעדהכני ר.::•א

את 1הצפירהנעו'יהנכבדיםהחננזיםאר.אנחנויודעים
הקבועותרעותםעלולא"~ואל 1 רינ.:'·ואנזרנתם:{הנרגםראההננזהם
רעיםתמימינאלחניעליהם'לחלוקבאנולבםמקרבהיוצאים

ז~לא.·~אינןשלהם'עראיוערתעלנ"א 1עמםחוככיכלעםחם
 · iני 1לאינןאלחדעותני ( Jויז. 1ישראלשל jצרהלמראהמנוכהפרי

השפהמןלנפלםיםם jאררנחשובאםכעיניהםירעלא 1לכעליהןקבוע
על ,חכנזיו ת~~הנזכנד ונ~!.(.בעיניירע ~~לאשרככל ,החד·ץאל

 :.לאמותורתנוחכמיזי tמו-א:אחדעלנזשפטרחיזאשר 1האמורא
 •מער.תא" tt 'להאיאמרושניבנאיםני 11

לנוחיתהלאבכ,יאותוכל 1כהישרממקוםים 1רחרלהיינו 1אל
עיוןלכעלירסמים iהנז.פ~'רה i:הכעליעלהשיכרנועתהני 1נו

כהלנהאכלבעיוןהדבר,/טובממ'ז.tכסגנ~כםנמעוריהםחריף
ראיהועדי ,מאדלישובנאrףנוקווניםאכלידוע~'//מילנזעשח

 1ייעב rהדנ.טובנמהעדלנקר ,לבנואתנאנערבע"נ ;נחנו
 •העשמללהלנהנדנוןאח"נ

כ:שושrמ·מבעים " jננח"ךלכנא:נזרנרדברינוי 1עיהנה
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 ,נר 1מחלויככלהגך,·הלני 1עמ?וטוניכלכלבומיוסדתקבועהזעה
מנו :tא•אנחנוני 1צוררינרכדנתמאמיניםשאנחנו 1היתרההאמונההיא

וור.פואה 1ועור.נרכלמקרר jחומולדתנותורתנווניעם'נ~נל
עצמםכלני 1ולהכיראויבינוונריאתלנקר 1לרעו.נרהיאהאחר.
 1נפשנו,;ייניכונם 1אחריםבעינילה.באישנושקררכתאלאא:ינם

 1מלאכפהכאומרהואהרי 'אלחונריםעללחלוקהנאוכל

.שנבלהמקולכ,ליםאנחנואמנםכי ,אמתצוררינודבריכל.ני
לקים iחחלרעתלנואיזבזעלכשר'עדמנפשרכשחתיםהאומות'

כקתוליםזריםשיכו Kלרלהרכיבאםני 1אחרתעצה ,עלינו
חסר 1ומורסחכנזה 1צדקלנויורדלמעז 1כארגנטינאהאספמים

איןיעקבבאחליואשר 1חאםפמיכעםמארלרובהמצוייםואנזר.
רעתאשר 1ומדריכיםבזוריםהפחותלכללשיתאו /להםזנו

לאאבותינודורכיתודר.נוומשמרת.להםזרוימינוודבריתררהנו
שכארץכאחוזרר.·נוהצרפתיםכפקידיםהתנזינזהרוחםאר.עכרו

עלינות iלהשר 1הישרותכנתינותיהםלהדריכנוידעווהם .י'דtאל
צלולהודעתהנפשמנוחתפקות 1והםרינות 1מר 1וצניעותטהרהרוח

 •רפיז ' iנשו'הנוהגת
לחכמיםקימרתלרעוד.כאלהדבריםלחשוב 1לנוחלילה.אך .

המליוטהמר.ונור.הצרור.ני ' 1זאראי; •הצפירהככעלישם יt.ז•נ~
לעצםננזורהירח 1םרהסותר 1שפתיםונר 1ח''ומלכםולאמפיהם'
 •דער.ם

ולאכז.:.קרמםלאניהיאעצמםדעתלאני 1האור.לנווזה
 ,לסתורבמעשהאורנם.חר 1-פפתוחניהחם'וכריהםנאמרונם iנ:זנ

נאנזריקהאחהכ.אחוזהכיחםב•ז.tרר.' 1גמורמאורעכנשורת

אל:שח t-ולראחוזהשלי:פ"אחירשהנדיבנרנןנוואירנייןפונית t'ה
זריםשפקידיםיה 1אחיורמכלותצלח ,צרפתיאוקתוליפקידהרכיב

ניחכתוךהצפירהנעליהםםינוז.ילפרשהותכף· .עליהן·זכרפקדים
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 teדנוציהפקידותאירחחרחרנואשרעלעלינווכריםו.והדרידבור

הצפירהונעלי iלאחוזותהיאלמוקשנ"א 1לעזרלאניומשפט
בסמיכותיאיס 1נלוהםמנעוריהםומובהקיםמרמחיםסופרים;יןלא

ואם ;ומפריםמעהשככל 1נמינרמיזלגאודויודעיםהפרשיות
רשאיםאנוהרי 1ימנונשאינומיזתערוכותרואיםאנוזהבנזאמרים

הנכוני.םחוכריםמכלאלווכירחםמשזניםני 1להחליטוזכאים
 •תמירמפיהםלשמוערגיליםשאנו

עליהןלהקיםועצימזנפניהעומדותלאחוודתיעצנואלולאנחנו
הנגרריםועלעהליותלעלעדומבנאותלשםפקידיםאחיהםמקרב

להעימדנעייזחוכרדםכחהיאוליעתהנינני"הננ,לחלקם
 _נ"נמצדיההחמלותק · rאשכמדקמם ,צרפתיםפקידיםא"יננזנהג
 1ארננטינאכמנהגצרפתיםארקתוליםפקידיםאו /ננסיותנכתי

אנחנואבל •וכללכללצדנוהיהננםתביתמחלוקתאיןשאצלם
עלאםני 1וכרינוההישכקדושהודבריםעליותגנאיעלאל

הנשמהאלולאהגוףאלהנוגעיםכעניניםחולנדבריפקידות
אלחוברברים 1ומצתוחממונותכעסקידהקניזהנוףבמשמרת

חםעסקדבררכבל 1הםפקיחםאחינומוניתני 1יודעיםנאחנו
אתואוכלתת jמז-;המלחוקתנינדע;זם 1להתפשרמאדנדחים
ומריהיםטוניםפשרניםואין •מארעליהםחביבוממרבם 1זבמרכם
 •חיםאישונישיראלנבניכש.רההצוריםלשני\נוחים

 .,כלדבלחכורארם rשנ ,יחידכדינילאאומרהזרומרח
ראשוןחנז.:נה ,שיהובלער •חשוקונתר~ותרכיםנצרכיגם~םכי

לוהנמנהחישובזמ'ארהילהנאינוכל ,האחוזותישובעלבםעחל
 .,הקדושהענריזבסיבותרשילאלשהנונותיסורהוא 1כמ;ליחשני
 1זהח·חשבי·חשיוב •ובירלשוםכיחוהד~כרלולחתלחהואשר

ושמתדלמעיסתוס~ימץכשירלשרםעניוכל 1העםקצותניריזז Y"ב
,.כאז.דר;ןאנחדע. 1קתלראזוחת,קבעדלירת ,דשר.אכל rינ~יליד.ובא
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מקרבוכח 1מרוערלחבוררתהזאתוהחכרה •גילוכני:rזסלחברה
 ;דר iרכככהשקט 1ונחתנשובחנעשיםוכריחוכל .נזקומחכניאחיה
חברותנירינוספותשנונותמחשאוארבעשאיזנשחלךדאיז

שםעורשמענולאומימינו .ומתרבותמתבדלותוחשנונור.כאלה
השואכלסכסוך 1רחרקורים 1לעריארעואם •ומלחוקתריבקול
נירימסורזהדברהיהלדניאנחנוובטוחים 1מתפשרהואמיו

והנוזח,השלוםכהשרוייםהיועתהני /קתוליתאוצרפתיתפקידות
 •וארננטינאא"ישכאחוזותהפקידותכתיבכלהמצוייםוחחםנוזהםפוק

 ,הצבורועניניהתפלחי 1ככרוהמרינותהשערוריותומוכר
אםני ,לקהלכשאיזכך'היום//ראם :לאמוהצפירהכעליונים
עניניםלהקחלחיולרהפרעותנולומה 1שכקרושהעניניםאיזה

נרמההכלכלה''·ועלהמחיהעלשלטוןלוחיהלוונכבדים'גדולים
עםני ,היודע 1הארץ 1כקזצרשרויאחראישני ,ערנפנפ·~ינא

לונורעדלאימינודבריזנרונותאך 1אננחופעליםורבעתיק
תרעדמ~תבעלתו 1חזארהצפירהאליוכאחפתאםוהנח •לפרטיהם

פעליוכלבישראלבלםהדורותמשעיני 1ממנהילמדלאאם 1זו
אי •חתפלוה"כנר~יומרינורג//שערוריותאםי jנלרחיולא 1גדוליו
אנבחרנם ! ?מזריזכלטסיםולם 1מרנדירואיםאנוככ.הער !שמים
אינפ-ר.הואנםזנרוננוונחמילדותנו' 1ננםיורכבתי.מתפלליםכ"ח

בכיתנסחכ.ריבהרבונזכורחרכהלאזאתוככלכן'כלתש

נאחדנאמתלפעמיםרח 1ייאםונם •תרבותכניאנשיםשלכנסת
אין. ,לנרלכנורשאינהמחלוקתהאפליםהמבואותנאחדחמנינים

זמקזממירתםמכנזרםרוסיאיהודיקהלכלאתפולסכזהקלדבר

ולרחוםלחםזהרשהיא ,לאפוטרופסותעודאותםמצריךואיננו
נת~ךמצריות 1כנמינינוהעליותםירנ ,יותרהרכה .זרותתכלית

מע,ה'ושרישלחשג;םומלחמתקךכדת- ,איררפאעמיכל
סםדננרתםחלםזת mהקןנותהמהלומותוכל ,עםמםר~ם.ב~

1 j 
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 1קוציםכ!נררק"קשככי"חכנהעליותריבימכליותררםוונטפות

כנינכיסכלכלתאתזהכשביללשענועלחלאאישלכרעל
נקראתמה 1תמה .חארתאומהכתככריהפקידותאלזראונזח
הדר.מני!;t'טט,דורכניהחכמיםזקניתלמידיהנכבדיםהצפירהכעליעל
ורח~כיכחיקועטםמתוךהפעםתוכרהשעבודאהבהרוחני

 •תמירכעיננו

הקנוטרמוכריגםכנרפגעה 1כזאתיתרהשעכור hורו

הבדריםאתהיטביודעיםוחכמיו ttחיר'/,גם :לאמואותנושקנטרו
לכרוןמהוהגיוריועצים 1מכקריםהנחגשו •..רבו'עליהםשiועיר
מאמיניםשאנחנוזושלמהואמונהזויתרהענוה •לעשות"חירש

למפרעהרחנהכרעתםיודעיםוחננזיחםהמערבאדיריכינענוד.נר

מהרכל 1הקצרהכדעתםלהעירהמזרחלכנישאפשרמהכל
ש~לתחהיא 1היא 1הדורותכלםוףעדלחדשער.ידותילןשתלמיד

ננודאתשהשפילה 1האחרונות·:~ניםכלריקאומתנו .לכנחאת
לו1:נכתשנאסףהרבחכםףאתושהורידהכזבניהמליוניםחמשת

אתהיבטםיעווי ה,/םהימכחואדירינו .לטמיוןארמלליה
אתשרפאוהרופאיםהיוחםחם 1להעירלאחריםשאפשרחוכרים"

תאלשאולומכלי 1כפניושלאאף 1גדוליםכרחמיםהחולהעמם
לקרואחכמיהםולחכמיארירינולחכמיהיאחרפהכי ,'ו iפ

וכחלינחליוחבקיאחדלחולהאו 1חארלרופא 1הרופאיםלסוד
שיתמכלי ,אירופאמזרח rכאר'אשר ,הנפשותוני 1נזילמחמשת ,ע..ש
 1לחדלהנאשאל 1לרופאשואלשאתהעד 1הקדמוניל tzמ'אללכ

 ' •אחר.ולאחם . 11הדכריםז 1אהיטב/,יודעיםחםחםרקכי 1באמרם
לנטלהשהוציאהוהיא 1לתהוכעמלםכדיניהםרוחש~צרהוהיא
רק;נגרמניא)אז(שנאספומרקמלירן·~שחהרמ"אנשרב.גם·

 ;וכאהלוכאלה· 1לאמריקאההולנרר.האניותכעליאתלהעשיר
 .גם·ישראלנדיבישנישלהמיליוניםאתכיום'המפזררניi;יארiויא

~:-,.- .. 
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 •תועלתםמכדיהעשיריתאת ג~ז::םנלי
מכלחמהגדוליםני 1נדינ~נרנשנימאדאנחנומאמינים

תרדה ., iראי 1הרצ\יהרננרנר.םהרחנ;וכידם 1המלאככיסםכלוהעם
עללהםלהודותכלכרוככרואהבהויואיןראל ttי~ ttא"כלבפי

אדםהםגם 1ככ"זאך .להםכראויאותםולכנדולאהבהחםרם
הואוכקירגילאם 1ענישפרכלנידגםורשות 1אלחיםולאהם

כעץ •דעתוהואגםלr:ורת ,תמיםולכונודןשהואנוכר·מעט
אמנםכי •יחדלוהחדלי:טנזערח'ט-ומעהגדולאתחנזדליקקטן

זבארהיאמגונהמרהאך •מטיבינובדינינואתלככרהיאחרכה

 1כעולנזולישראל jאיולאמו 1עפרערערכנואתלהשפיל 1ז.נאר

כמכמנימושלשאינומיוכלכלנדממוןשלאנזו'תארבעאלא
 · j " 1חמנפי רוג-:.:·ל ttמ•ני ,אנזת jה .ויורםפיהוכעפריתןחנםף

הדיוטמשלאךת" iהדעגםלוהמאותלואשר 11 :האומרעמנו'כני
טונהחכרת .צירןשיבת.י i .?:ן ?.tליהיהרפגול 1הואפגול 1הוא

'(/שירלפניערכנונטרלומדת ;היארררכ,מהנננךך,נזרהלכדינינו
נו bומזקת 1כגלותנולנושדבקהמרה •מאדלנונזגונהנזרההיא

 •ננסיותינושכנתיהמרינותמןעודיותרחונה
אהבתלשםשלאחבזנזוןלפניהיתרהההתרפםותנזדתכי

הזרה,הפקידותנירי 1מונקנעגלומולעטתהיאנזפרטמת·האומה
 iההןהזהבושרשרות 1נחלתהבתלהואהכסףהכלרקכיהיודעת

ענינימכלואשר 1והפוריחהדשנהפקודתםאלאותההמרד.קרת
המובאההזאתהיתרה iהממיחכת .אותהאלאמחככיםאינםהישוב
ניד~גםהנזונאה ,זדלחנהחנזזד.וגר. 1מצרפתהפקידיםכידי

תמירשהוציאה 1היאזוחכה ;לנזקונזותםמאוצרתםחקולוניםםים
 1עצמםאתהנושאיםהחייםמידי 1התמיםחםכעמידיענזנואת

ההם·והחייםכורכםשלאחיים 1אונםחיילידיאותודשהניאח
ידעולאארש /נעליהםאתהביאו 1צרכםכלממרימיםש.ואינם

1 1: 
1 
1 

,, 
'1• 
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עלריבלידיגםמארייהם,ואתמעמדם ת'א·,עדכםאתנכוןאל
 1הדיוטעתיםרב'עתיםבעיניוחיהמאתםאחדכלכי 1עליותדבר

 1השעהבעצםנילפעמיםקרחןאjiןj •אנ'רןעותים /עשירעתים

עליתלוויתןהגבאיכרטעה 'ראנירןהדיוטהיהעצמושכעיני
ואחריעשיראולרבנע~ניוההואהאישוו.חזקמיד 1עישראדרב

ויתז ,כראשונההאישידעאשר 1הדברלגנאינודענאשר 1בן
 •לוחוחהיטב /אנירזארהדיוטעליתלו

וזנותיולענודת'ישראלישובנאשר 1חדנויחיהנזלאאך

 .מהידעאז 1מלאנ~תררמהמלאכד.ומהוידע 1חרןקעעלרעמו
ני. 1רואיםאנוונבר •איננואשראתלחיותיחפרץולא 1חרא

 .י 1דקררלאללבבכללישימולא 1עצמןפיעלהמתנהלותבאחוזות
 .ואלמלאכתםאלעיניהםני 1ם 1עסללגנרלחמר'·!אשרהבלים

 .ולאלההרכרכלאעוד'רוציםואינםצריכים'ואינםעבודתם
אםני 1חי-םהםעיןמראיתרחיי 1דמיוןחיילאכי 1להתעשר

 1שםומתבדל~אחוזותינוהנולדוהדרו 'כפיספועלחיירת ttממ•חיי

וכגאוןכככורחנם 1ונפחזותה~כולההגלותאתואחלאאשר
תנוח 1מצריהערדראם •אלחבכלורגשעטםעודלדאין 1~נוריה
כמקרםגם 1מצריחהפקידותששםבאחוזותאלאאינה 1כזאתקטנה

 •נניחנ"נ 1מצויהששנינה
טרב 11 :לאנר~וכריונעלרןאר 1.וכנכריםהצפירהמוציאי

ארשנבלכעירןוכרינואתלזחקהשתדלנורככוכעירן"הדבר
,,אבל :שאלושאלגםאך .ידנומצאהאשררכבללכנר,...הורנו
 ,ירשאלכארץהיישכאלאנחנוקורניםהנהיודע"מימלעהשהלנה

ליםמעבראלניוהנאיםמכתכיםפיעלולאישובים'אנחנוונלןרכר
חראולבנושהומעותחןואזנינוחרוץד.תזחעינינוני •דניםאנו

 ,פנשפונחומעטורםלחבמעם /ומנוחהכנרוסעםונם •הידוע
כרתלהכשד;ראכלבקיאותלנורנןינוכהזשאוהטמבעותהז

" 

/~ 
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רמה 1מעורבברמה •ובמרותיהםנעליהניוושכבוהפקידות
נעליידברילשמענאזנינוההרמה 1חמרהשחולן 1הוא 1לכמכאיב
להתפתחעתידוקצב][סדרהזהרהכשררז :האומריםהצפירה
ונאשר,מורים,דרושיםולזה 1לאטלאטישראלבנינקרבנרןנם

נריננ;לכן 1ממנויותרסדרלמודמיחםשכמערבאחינוני
~נ.שילכלאניקורא •נרשיאולאלופיםתםאוםכיכיומ

כארץהיושביםמאלהנין ,כנודואנשיאמתאנשיולכלצרוח'
אתלראותויזכו ,הארץאתתרואשרחס~ריםאמלהוניז 1אבותינו

הגדיורגליכם'עלנאעמדו •ואשיברליםככרוהאלופיםה
רווחסדר,בשרון,מצאתם 1האונזנם :עמוולפניה'לפני'ענווהעיור
שישהצרפתיות'באחוזותינוכחם'שמ'זאפילו 1מקצתםאפילו 1סדו
על'נאהעיור ?ממנויותרסדרמלומדילראשרוכניםאלופיםלחן
 1חרותרוחננוד'רגשאשר 1ינר 1אכררארץימודעי ttאי·כלזה

 !נואמתואהבתנפשדעת
אשראחריני 1לבותחתרכןח'עלינועמיידםמצדנוואנחנו

מןור.א 'הפלןיררתשנעלהאחוזותכאחתשנים'כשתיהתעננו
 .תtי'ורנאה 'ממנו"יותרסדרמלומדי 1לראשינוהרוכניםאהלרפים 11

נםנתכיזכהפקידותמעהשכציורםרצאיםאבראיז 'שם )?(הסדרבל

ומדוקדרתןסן~נת 1נאמנההעתקהאאלמאוגניטנאנהמלייזו.נאים
הרונניםהאלופיםלנרשהסדירוהסדרזמרכונרתיה 1דקדוקהיבכל

המתעלםמקרםיאננהישראלשראץאלא 'אבותינוכארץלראשינו
רלחתיעכלהשחיתאפשרדאי 1שםדבבכםיוצאוישראל;יזעיןמז

מעבר· 1אוחכמקרםאפשראשוככל 1ונוראהגסהנמרחעלילה
כלמוא·שכארנניטנאסזומשרנהשנא"יפקדיותיrא .הנגבנקצהילם

מררנה:יצרהאכל ,חנותהכשלמררנהנחה rאשאלא ,נהמי

 •רבוננוע rאנשלה
נ:החדשהעירו jעלולםלנאםתרנשתעשהאם 1הנרונוכלל

11!':; 
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ו~:ין •שעההוראתאלא 1קבעוזרחיהאיז 1המעשהמפני 1·בבה
הדולחכלתלחתני 1בהחלתוולאהפרקכאמצעאלאזמנה
הישראליוהישוב 1לנרוהעיוןהואהרא•~.:-וןוו.נאה 1העכ.קוגדולה
עםקיהם, 1נזעשיהםגופיאשר 1עםוכלאישוכל .הואלהר 1נתדערד
לצבור,ארליחידואוי •דרכםלכטחילכוחם 1 ת;(_~זננזחשנהפרי
תהיהמעשיהםוראשיתיו.הלנונחשנה.דרכםנרא·זt·ת'אשר

נזעשיהםכלאתגםני 1נמהירעוולאינשלוכשולני 1במחשך
אלחונריםנאמרוואם .אפליקחהרצויהכונהםאתוגםהטונים

אשר 1ישראללכניונמהלמהאחהעל 1עדהולכלאדםנל lו
איני 1לאמו 1עולםלכריאותקומחתורהני 1חוררםחכמיהם
ואם 1לוקודםעירןכלילעולםלנאנזםדררתכרי}~הלכלאפשר

גםני 1ללנזדנונאזההריע,'לם"ונורא ה-:ו.-.נמביטחקנ"ה 11היה
מסביםהעיון·אםבלתיוגדולהקטנהכללעשותלנואיןאנחנו
היהלאבהמליץוכרינואתכלכלנופירשעלהזהוהעיון •עליה

 1וכלנכנוכלנונפימאד?ןרונעירןאםני 1מפולםףאורלפל :aמעייז .

שופז.:כים 11 :האומרתורר.נו 1רשלעייז .נושוחמישראלאדםכלשיד
 •צדק"נזשפטהעם.אתושפטו 1שעריךככללךתתןו'זtרטרים

ישראלכנילי,,נימאחיו"לכנורום/,לכלתיתשמעוז''כגדולנקטן 11
שכל 1הן,·ך,;ושלע'ון .לעבדיםעבדיםולאהם"דיכעעבדים
תורה"אלארחותאין 11 :באכזרשעליהחרוך,אלאאינהעצמה
אפשראיואם .עבדים"/,ביתמכנו;למצריםקשהכנויכפיה jו•טאי

כר.ונחהיאנאשר !הר.ורהונריאתלדעתהצרפתיתלחפקידות
םופרנודבריאתלקרואלהםישהלא ,להםחזרההענויה.כלשרך
 Toute la liebe1 ·- :,'צרפתיםצרפתיתונראשר 1םלרדורהגדול

j11gcr et ~ te des IIeb1·eux, pouwait se renl11·e pa1· ces n1ots: 

) X-· וו. et1·c juge ז'נשםכי 1להעירלנוישזאתגםאךtאפרש 'א

)* . e ~ stitutionR de Moi נוI 
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 .אפ'זtראיכך 1לוקודםעיוזהיותמבליכ.סודרקבועישובלנזעיזtה
קזומתהאומהדעתרגשחיוך,מכלי 1לארמיהואר tנא' ,זהזtה ?(.כ.:ל

 ,ו.ולרההואחישובני 1מורג•~תרו.:;תלההודעמכלי :לאכ,רלו
זודעתאך /מנזקומהאור.הלהזיזואיזמשרשה Tאותהלעקזרשאיז
אסני 1בהןנדרשו.שהחכמהומוותיםות t: 'כמערכינ'ת jנכאינה

tומסוריםנר.וניםבגליונות אהבתפםקהלאכי 1לבןגניעל • 1חו 1
עלה•שרבחביבה'ה אל-::•דורלנואיזוכי ,ב.יי~אלהארץאר{ז

 ·r ~ 1 ::כהחלכנרי 1םלוצרנזרהחכםחםופר .וגדוליוח·~םי ttרא'

וחתום,כתובזהונרולבררלהוכיחצ'וז",שיבiו 1מאדוהנעלההירןר
ככלהיאחיהחישובחכתני 1בדורנוורה 1חרדגל ·-::שובידנעצם
 jו( iלחערוךואיז .)),'·ז~במאההדתנזרת tנז'שונזריבלבמה 1חעצם

זהםפרכתפוצרג 1מקצחהעםקהלכעינימר.חזקונ tהי''זtננוד
ני 1מאדבעינינוזהםפר·ך 1עגדולכןועל •האפ•זtרככלכרבים~

 1 .ב' 1הלעםהואני 1היודעהואזואומהשלאופיהעלהעומדכזי

 • ' 1 ב:. iגאחרירוחוולארוחואחריהולךגו.פואשרעם 1ך,שכלעם

חיריםנארך,בזואחריומקיםמנקרהשכל 1ונזחננמרגישהלב
נזילדיהוא,נשרילד 1לעירךהחנהילדהאשרהמעשה,ורק •ועו•זtות
 הר-:.:·כלרהרג jכ iחעדיאיןנזועל .מייזtראלואנזראב•וכי 1ו.עברים
 ..הוארקנע'וןהטובוהדברלכדםוהחנהה·~ייזאםני 1לנז·~·זtה
 •אחרולאהואלנ:עשהנהלנההטוב

1' 
'· 'i 

1 .i 

1 

1,1 
1 

 •המוציא
 \"ךjידר·טלtכתדנ'ג ט.::שד·ח

-<ד·~>--

ונר-ו·מכללהוציאסלוצקימרהנכבדהסופרמיד ::.ו·:;כלימלא;דלגבו )*
הנד;·~ית· :tהר:ריאתהתלמוד .rחתולמ·רםהתיטדכר,;-ר:עלי :tהפוסז·

 • jב'~ינלי'ד~.זיתמגבראניקדחרב ,דלחכתחאrדרגזז: c •,ל

-----------·=~~----..-~~= c --"-----··י~· c י_, _ -
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 cככחך·לך

 ;רזנ.~חמשנחזה'זtקרינוהוחירםזה !ה'עשהחירםהiהנח
ליארשלראהץשעירתאיר"החישלטןדק.יםראתננו Mlפרפתרחני

ן r.פרנ.סומכשיריהנאור.משפחותלמשפחור.רקארלם .כרכאשונה
לתחתפםנמהלהםשאיןהמוניםלחמדניםאך .שעריהפתחכידז

 •ראצהממנונפללאודברלחורמותקפוככלעומדכמקומוה~וסר
מותךה'חםרייתכונן 1לומביןולכ 1כראשועיניור rtא'בל
כצמזומחהמונה 1מלךועזמשפט 1חסדהזבלאההזאתהפקודה
uאתשנעלההק·~ההגזרהגםנימתונהיראהאך •גמורנזהירי

מ-שנתאח"וחיתהלא 1נקיאין 1ישייי:אלאישכללפניהארץשעיר
מחיותאםכי 1ככללולישוב 'יר"חהשרלטןאדוננושלמלכותוחוד

פריאתנפשנולדאבוןראינוונאמת .כעיניורעהנמהרהשטף
יוותר 1חישובלעצםגם 1דלא.רץגםמאדומררעחיהאשרהשםף
נשטף-:קצםנאמחםמרם.רכיםאשרעצמםלאומללים םל:.נ.:
וינוערויחלו 1וחצותכלבראששכבומהם-ורכיםכפשוטםדברים

 .חזקהנירןישולוח

חיר(ותהתלאותמן 1מומרעמנועניייקוחכינקרהקרה
hאידם.אתמצאראשו 1לופסואיןלשעראיןארש '·והברואות

אתלחללוחשבון'דעתכלאח"ולעלותיוסיפוולא 1הזאתננשה
 1הראץ 1דנראתולהויצאהקשח'הגזרהגםח"רולחשד ,ה'שם

גדוליכלעלםוטלזהודנו .כלוחישובדנואר.ולסבלל::כן

ערוכירקתומפני 189 , 190לה iהמל"היוימנמכה"עברפסהזההמאמר )*
 •הרפדס)ל.:בית(המביאזההכס~רלדורותiן.כעיילעזעותו·ז rלב.rנצתאי

 ·-ך.--
' 
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העלול 1ווג.רלהשטףתארלמנבערלחז·חירלהעיד 'וחו.שניחםאחינו
 •תקרתנובלנע·ז"ו nלהם•ע

מלכותנוסיד 1הזאתוהעוזחחםדלפקזדתזנינואשוואחרי

 1הזאתכנשחומתכונניםאחורניתפנינוהופכיםחבבווהררממה

אוהתוחושכים 1ישראלץ 1-אשערינעילתנ•כזtהוכלה,ההולכת
נדרנו,ועקלקלרתיומעקשיוונואשרהישובניןםארענו.קלחריץ

מאדלהתחזקלואפשראש,-ישובוניןחרש'דברכלכמשפט
אנוהזאתהשעהואר. •נחואתנהרג·~ו 1דרנופיעלולהתבדל

הניאאשרהנגעמקוראתולמצאלנקרהנושר jלש·נורחושכים
לשוביתכהוולא 1ויחליאחו 1הישובדברככלהמגר·נותאתכהער

 .הזההיוםעד·לאיתנו
האמונהיכזנותאלאממצריםשיראלנגאלושלאמ:ועאאתה

א'יאמר.כנסותהגליותשאיןמוצאאתהובז ;·'הגוםויאמז :·שכאמו
שאיןזנזכלוכא.בזה .ל"א) 1י''דשנזרה(מנילהאאמונהכשנר
לעשותנחלהחנותן 'נקרנהאשראלחיםכורחמאננותהאומה

תיר iוחניתרחבותיונרה.אשרועמנו .גדולותלעולםתעשהלא !חיל
לאתיםמר.כונסאתלצקתנא.הואוכיום 1שנה oנאלפ~ cזה

ניכלואכתרלהצליחיוכללאאבותיו'אלהיאדנזהאתלענודולמזמרות
נחורב 1ה ttק'לענודהגופ,·נחרבנינרא.מינואםבלתי 1זאת
לכללהעםאתומביאה 1האדםאתחמככדהנשרהלענודהלכו

 •חשוכהאוהמ

חםונזזרםואתיםאשו 'הזאתל'.בלדחסח \'1היו~םעהוהנה

ת tו~בנורתואתלנר'נח r.וא,גופונחאתהרגיש 1זינוכלי
 /ממצריםאבותינונגאלושכזנותההאומנהרוחעליוותנח 1ישרוו.
 1הנחלותהסמותככלויעמד 1עמועלרב.סוכחוכרוחוכה'ויבחט

דלורדרו •הניחלאמקומוואתונמחםררבוחלי 'נרעב.וילםח
לישרלאהימיםוכריםרפיאשרעודכל 1חלויצנומעשיתאישחכ
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העונדיםלידירקצריכהוב zהיי:טנודתחיתהולו .נקראיםיחיו
<., r 
מיניככל iנתוקהיהוהישוב 1ונרעורחסרה:יאעתהני 1,כ·רכ

 .תקרן

אחינווהתמכרוהתנדבואליהאשרהענודהףוגמלכראך
הכסף.נעליוגדולי •מאדרבכסףלמשעןונ t:חי'צריךרוםיא.'ילידי
יוקירוםלאאך 1אחיהםאהאוהביםירופא tזננזערנאחינונזקרנ

 .יכירוםלאכי iיע

משובשתאמונהפריהואאותםמנכריםשהםהזהר 1והננ

 •גלותנונימיענזנוולחרפתולנ·~הנולנושנחלנו

מקום~וככלזנזןככלחם"נזאנזיניםכנינזאמינים,ישראל •.
נו t'Jיטלאכי 1יו tנני-ז .וכרכריכך,'מ:יזמ'ניםהיינוזנינואלואך
ישראלשאריתכי 1נביאיווכרכריבונזאנזיניםחיינו ;יעזננרולא
~;נוחרי 1זנינושלאעכשיו .עםמכליאשמוולאעולה ו,:.:•ע•לא

כלכנורה.רליםשנארה"עהשקרנביאיאויבינובוכרי:נ:~מינים

אחריהם:עוניםואנחנו 1חשדמיניככלאותנווהחושדיםלח' 1לל 1 ?מיני
שונא'נרדבריאתים t:עוישאנחנואלאעודולא .נחנוככלאמן
יצרנומהרדנ:תורגעיקיץואם •הכללטובתונריככללנוםיג

כזז~תחשכהולמה :לאמוהזאתהמגונהחאנזונחעללערערהטוב
אחיךמרןנופלוניפלוניאתידעהוהלא '?חאלהיםעםעל

הכזהואיה .נאנזנחוברוחלככישרתנזופלגיםשחםוק~וניך
 ~רנזא~נמצאאשרישואם ?כעסךראיתר ttאיוהזיפניםהרנזאים

יצריחליקאז •ב~ויבושומעליואחיךיוחקונייורענמוך'מ

כלולא 1מיודעיך,ולאקרוביךלא"ח"ולאבזרלשונואת .חרע
-חננזיםשאמררמהוכל 1הםמקול.קליםמדינתךכניאח·ך

 •מרינתך"כנישאינםהיהודיםעלאלא.אמרולאשנאונזות-
מצאנישש ,נה wנלועוכרות'זtנותיוכל.אשרהטוב ·וחי~·ר
 •ויש:נו;שנככ.ועטהואהםחפקני 1שהואכלםענה
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האודבוכל .לנוינח 1-צחבורה jמשמערני .ידענוגםידענו
ני 1טו'(וחאלאאינויתרהכותונותהישובאתלנהגאפשרכי

ו jונזדורמהנידדבר-ערשההאיש .כלוהישוביאבדזהבדנו

הרחמיםמדתלחיותצריכהאך .קשה~עונשלר,ענשדתואחת
משוםנחשאיןוכקשהשאלהונרבכל 1הדי·ןנמרתמשותפת

 •עולפריקותחששרם ttומ'עזות
כמלאניבוש•עהםםנדיב•.אתלכנדידעוררםיאילידיאחינו

גמר'ילשםלאעושיםהםאשרבלני 1הםיודעיםני 1אלחים
אחנהלאאם 1לחםישיבונמולרמה .עושיםהםשכדשלומי jזר

והתנאיםהנביאיםכרניעלגדלורוםיאבניאחינואך •זכנוד
מרור.מ,ולקבלשמיםשמיעדכדיניהם-ז:הלגדללהםאפשרןאם
יווע·ם .לדושעפרנפשםאתלשום 1פניםנשרםלהםאפשרא:י

הםיודעים ;האדםאתעשהאלחיםנצלם :נר.ורהכתובני 1חם
ונ jנרניחםויודעים ;אלחינםלה'אתםנכיםכתורה:כתובכי

 •עבדיםישראלבניילני :בתורה

וניוארץמעמירהמשפטני 1יודעיםרוםיאילידיאחינו
לישובי rלא'שנננםרקודםרבינוח ttמ'עמהם~תנהראשוזתנאי
ני 1יודעיםנםאךובשעריך"לךתתןושוטריםרפטים tt •,,החרש
שמעון" jרכגדול,,כקטון 1במשפט"פניםתכירו.,לאררה jנרכתוב
אפילולדיןלהזמיןארםכלנירדרשות •שזיןהכלהמשפטולפני

לו,אומרהדין 1הואחינשאםאלא 1פעמיםאלףממנושגורל'סי
 1לדיןככנםלנדאדמיניםתרטורולא-יורתולא !חיכארגהפלוני

ניהדעתעליעלהואם •רבו'אותוורביןדןגדולכהןאפילואלא
אותן"ונין,,איןנאמרשעליהםאלהמכללחםאדמיניםתרטדרים

זiזת rryרביןחיכיאיחר 1ליחדייניךלא,,אי ?לדיניםהםיחיואיך

כליסודזהדין 1אמתמשהתורתוהטהורההקדושהתודח.נויהא

פושע 1משחכתורתחראכרפו ,נוהכופררכל .הואראוייישוב
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בישראל''חלקלוואין 1והצדלןהנזשפטאלהיישראלבאלהיהוא
 .ל fרכ;כללחישובמןואינוכרחלקלישראלואין

לאנזעולםאיטרהפקידים /אלהמצריםנרגשיכיואחרי

וכאיןדין jנ~זי 1'חוםאתרוצ·:.יםדרכיהםואתישראלאתירעו
אי 1קרניהםלגדעיוכללאגולדשמידולוניל 1נלגדולאישוגם j 1די

אשרעודכלחייםולראותשםלחאחזרוסיאבנילאחינואפשר
 •והרמיםהאציליםידים 1פלאשרעודכל ;לןינזיסהאלחהתנאים

יערכואשרהדמותאתהיודעוכל .נואשםהכחולדםנעלי
אלהתנאיםכיידע 1רוםיאילידילאחינואירופאמערבבניאחינו
 •גמורהבנדיבותכלותלוייחיהשהישובזמןבל•נטלולא

מערבכנישפקידים 1מקוםנבלהואנוהגחזהחדנוניויעז
כי 1להתבונןחישובלנעלייש •מזרחכניאכדיםעלמופקדים

כלאתל•ט,וםאםנילחםואין ;צלח 1רולאתנוךלאהזאתחדרך
נירהגדוהלהנדיבעצתתופרלאנימחשכותולחשובלנם,

עונזדישובעצר~כללסכלמזינזחכלנזהםתנצרלאאשר 1ידיו 1פל
לקנותלחםלעזור 1שליט"אהנדיבלכאת 1ולחטור 1עצמוברשות .

ונעצמו,בכנורוהוא rיע'נא·~ר ,הירדןעבר 1קיקעורמלאננםף
שהיאכלפקידותזילןתשוםהשארי 1ולנלר 1וכחכמתוכאהבתו
בזם-,קומביבכ'יומהקוניםינחרואשרלאלחמלנד 1לאחרים

מחמוריהםאת 1נפשםאתידעוואשר 1אחיהםעללנםיורםלאאשר

 •כשמחתםישמחוואשרבצערםירגישוואשר 1כשרוניהםואת
יעמדרשםהגם 1הגרמניםשכנינואחוזותאלוראונאצאו

נזרהשרם jנשרושוםלחםאיזאשרידים 1פליושביהםבראש
ושנםבזורותרצועתאלאנירם.איזואשר 1לפקודתםהמנשרתם

 1ידםעלהנתוןהעדראתנפשכשאטהברזיםפקידים ;נוגש

ונסתר·בגלויוהלועגים 1וחניוניהםרגשותיהםמכללנםהמקשיחים
נפשמשאאתגםנזיוזתכליתבלנםוהברזים ,נמוסיהםלכל
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אתהפרח !לנוםהאוהבהטוביצרנושלזוהסתפקותרמות
יקראהאשכנזי .מארולמולדתנו.לנולרעכישראלהאחוהכל

האשכנזי ,הגרמניהיחווי .שיקנאזילוילןאוהספרדי ,פונקלספרדי
אחיואתיגנהוהפולני 1.פ~לאקושבפוליןלאחיויקראוהגמור
 •מאדמאדהליטי

ח.לדכיייימדינהכנייוסיפוא.שר.לככניחדנויפלאומח -1 . ~ 1 1 

 .כםלזלזלאחרו"תמדינותבניאחיהםיוםיפו jנ /אנור.םכתורת
ללעזאמונהמדתכנושדבקההזאתוהנוראההרעההנזדה

עתהנה •המרפריהאתעתהנותנת ,עלינומוציאיםששונאינו
וגולחהולנת 1נגרמניאשיצאהשםלכניהאינהוליעקבהיאצרה
וסדקיםפרציםמלאים !החואנו •ונלימונלונאאיןואם

להםלחשוהאנגליםהגרמנים ,הצרפתיםאחינו •ובקיעיםרסיס'ם

 .חכמיםשאמרוהמקולקליםהמההםרוםיאילידיאחיהםנייצרם/
נופלים,נמה jרפהכשפהלשאול 1לנואתהטוביצרםיערבראם

הםנשרועדמנפשניידענווהלא !אדרבא ?מהםההםאחיהם
 /כגופםחםחזקים ,נמראיהםחםיפים ,ישראלמנחיריכמעט
נעלימרביתםוהםוארץנדרךהםפקחים 1נקונזתםהםנכוחים

ארצות רא.:.:•נשאחיהם ;כפםמיגיעונהניםמלאכהנעלי ,אומנות
ענודהכלעונדיםוהם ,נאוירפורחיםבזמרןבעסקיבלםעוסקים

 1דרכיםורצפי ,בזיםשואבי 1עציםחוטביעגלונים/ ,דם.סכלים ,ק.שה

מגדליםרונםארצותשנשאראחיהם ..לחמםאתלהניאלמעןרק
 .ול~דעלחכמהשנמעוטםומעוםם 1ולסורחיםלשולחניםכניהםאת
 ,ולנזחנדםיםלפרקליטיםלרופאיםנ~יהםאתמגדליםרונםוהם

ארצותשנשאראחיהם .ולסוחריםלשולחניםשנמעוטםומעוטם
אפילויודiז jאישנעירהדרשזו~לכד ,תורתםאתשנחונמעט
מפוצץמן 1התורהאתבלםיוד_עיםוחם ,כצורתופסוקלתרגם
כחדרנסאועלהיושבחרננוהנעלוערדרכיםנצריאשרהאבנים
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התרגשה ,להתרגשהאינהרוחהחלהאשרחירםולמן ..נזשניתו
 •חםלאויםשכארצותאחינוכלניןמאדעזההתורהאהבתרוח
ולהוקירלנכדלאהבהלנםיש 1לנםישראללכאמנםאםרכנן
 ,ונרנשוםמנםנופליםלאני 'מאדמאדאלחאחיכםאת

וישתיקוהמערבכניאחינויענו "!םה,,- ...נהםרביםוגוברים

חפולאקיtכנופליםלאניכאזנינדלהגידלכךימלאך//מהיצרםאת
מטתועלויעלמשנכו'חדראלכחשאינשמטחםונהיצר .ממנו!"
 •וישכב_גבהשעלבשמיכהראשואתדילטוית.נם

יצרםאתהשתיקולאאשרכינינונמצאוכדיניםשניאך
tפרנמהרלכם ,הדורותככללחםדומהאיןאשרנדיביםהטוב'
 ,לעזרהצריכיםשכצופיתאחינונאמך;היוול~ .פתוחהמהוידם
עזרההצריכיםאחינואך ,לרם ttנ•מקומועלח:לנאניידענו
אתלדעתירכלולא 'הנדיביםרחמיהמוןוככל •הםררםיאילידי
הבררןהפקידניהאותלנדוזה .בההיםודעדאלחאחיהםנפש
כללבברעםלנכועםנאשראיש 'אחוזותיועלשליט"אחירש

האומה,לכלחגדרלחכאהבתוהידוענולדשמיד'חקדלרנילאתעדמ'
חזהחרםהאישניקרינורקוח •הגדולשולחועםדעותרתמים
 ,כרשעתוהרעהלעושהלהשיב 1מזחמעברמשמעתכסדרייחמיר

לשחר ,חוריןכניאנשיםעםכהתהלךמזהמעברעמםוהתהלך
נוגשיחםמפנישרעתםאתישמע ,הכללוטונתהבכוררגשאתבם

ע!אותםענשוכעצמוככנדרוחראאשר 1העריציםהפקידים
אחרתנפשנולדאבוןוהנח •אכזריותםועלנעצםעלתעלוליהם'

וץי:ץעמואוהבכאישלתלותלנוחלילהוחלילה ;נאזנינועולה
 •הרגשרפיוןאשמתאוראויות'שאינןבונותנגולדשמידאנור;יו

ווטנינו'גדולינוכללקואשרכמנחחראגםלקחאםניזאתאין
ואם •אנחנומקדלקלר;אומהכי 1שונאינונדבריתרהאמונהכמנר;

מדינתנו.כנישאינםכאחינועניזתנחו 1מדינר;נוכניכאחינועניךאיכר
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י·~וכ.שאר

אזנינותשמענהעודאךנ" r,,חרר;נ'שנתלחהלנהחלפה

הצלליםלמראהערדתחשכנהועינינו 'פעמיהקולחדמאחרינו
נפטרה •ישראלכנימושבתחוםעלומחשיכיםאחריהההולכים

ננסהאכל 'מטתחאחרמספריםרעורק ,רענשםתרנ"נשנת
הדברולןרונ .חמר;חעללםפר//שנח"נםנמצאאולילחפשנא
לפנינואשרהמלאכהלרגלואנחנו • rחישונו 11נענינינמצאחוני

פעלהמהנאנתכונןחנה •יירנועליתגלגלחזהחזנותכינקרה
ומושכותיה•יפוק rנעיה'השנה

י lנ'זארחיהמוןמקולחשבההמולאחוצותיה •יפו

קול cגםאזנינושמעולאזהלעומתאכןהתרנ"א'ככשנת
חשבונםעלאםלחו"לשניםלןול ;פחזותםעלמתנחמים

כאלהמקולותאזנינומלאוכאשר 1והנעריםחצדקרתחשבוןעלאו
טונים ,היווטוניםמעטיםאךהנאיםחיומעטים .תרנ"אכשנת

עלחשכיםומעט ;לחםטוניםוחמה 1לחישובווטניםלחארץ
שנוחנאלחלחולביםנכנהלא 1לחישובגםלחםגםחיטינועקבם
לחישובוהנאהולחםהנאהשנאדוענשובאו'לאל~להםחיה

שלאהאחדותהמשפחותאתלשלחגםויכולנויתןומי 1שנתפזרו

 ,נרעבפהגועותוחנןאחיהןעםל.דשלחהשעהלחןהספיקה
לכנולשיתויכולנו ,נר~חלחמןמצאו 1משםשנאוובמקום

 •הארץכרןנלכרכהשחםלחנשארים
קנגזרההנקות ;תרנ"אשנתלעומתהרעחחמריהעירמצב

שהטילהוחםפק 1כהמסחורקפאוזהניאההארץצפוןועלהאניון;על
מירי" 11םפק )*,,מולק"םפק 1לעירשמחוץהאחוזותכלעלiדממשלה

 'לה :rלמרברכ::ו·~ברשנופוקניזהואירימולבעליוגמורקכיזהואקללמ )*
מיירמביותהלכדתהת 11וח:בעולמית'פירזתקביזאלאלדם,,איזולכעלים
 •ה.::וצאי •לק 1מכמירתמ_חלכדת
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 1והברזלעץחרשי 1חנוניםנפ.שחיתלארץדכא 1הדיןהכריעמבלי

שנת 1אחורהוסגוהמסרח 1כטיטורומסיהאכןחוצני 1הגוררים

תתבררעדימקנהשטריתתןלאהממשלה 1באחוזותוקניןמקנחכ~
שהאחו.זרתהלהכהתפסקשמאלכנוחגםושיוןתתןולאההלנה

שלאהניר;י:זמעירמיוחדושיוןע"פרקכחןבוניםואיןחןםייר" 11

עצילמנ-ישייההעבריםע"ישנפתחוהחרשתבתישני •ישיגרהרכנקל
רב.כסףהפסידווכעליםהנסגרוצחות)ראר 1ילחמר''ל(לדעתג~רית
אבל 1לנאלערי;ךכרנהתביאיררשלימהשסוללההנוזלמםלזו

עושיוהמסגרהחרש 1רםרסריחםחעגלרנ·יסרפנםתקפחהשהעלפי
להאורח'מעציראיןכינח,ישמחולאהפונדקיםנעליוגםה·:~,גלות'

תאלצהולאעגלהחסרוןסגריר'וכיוםהשרנשלטוןכיזםלנסוע
רלנארלתהלך ,לפונדקלסורלוצרך rאוכמעט ,תחתייל·~בר.

עשויוהכלהמםעעתנאעדמדרכולנותהנתינותביתיק tים
 •נעתריפה

היארהרלנח 1רנותמעלותהעירעלתההמוסריכמצנחאפם
רובף 1חסרחויםגדוליחלקיקחרשנוהעירמנחלרעד 1~תלונ'ת 1רמ

היחים,כדעגםעזבזרועויפעל 1לטובתהדואג 1השםאנשיהחכמה
המה 1למרתחייםניןהעומריםניןרגם 1המתיםנעררגם

 •מהמושבותהעירהשמונאיםונין 1העירמכנישחםנין 1החולים
בתים,עשריםנר 1והפארהנהורכנרייריםרוחבגדולחצו

ידיאשרצירן"שער 11החוליםביתהוא 1ושלישיםשכים 1חתים 1ר
העירככלארתחצראףאיזלמע''צ'האגודהנעזרתיםדוחוהבעד

גםמץוח'נםחראמלךכארמון 1ר 1ונחדררחסנונשיאלושישרה
שפתעלכנויכזהחצרלדו.עדהמציאההעליונהההשגחה ;מניח
ולא.ו.המרפאםמיניןיחדחראגםניעד 1ומבריא.זךאוירו 1הים

ולא 1נרנפ41ירערדכלהכיתאלאישיבאכייקדחרחוקותלערג~ם
אשרכמליאולםרביאחניתאתעוזבוהנהראחדשנערעילו"יג,-נרר

.. ~·~ 
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לכ~נמהרירוחלמעלתאותרוחושכים 'ישרכםמיםריאדוניהם
ננרתרעדאם,ני 'כללפ';ידיםאזהגרמניםלשכנינו !לא

ראשהואחזהוהרעד 1נאירזפאהנוגהכז,כניםטראט 1העדהתוךז.נ

נוקמתאליוהסברך 'האחוזהנגרףהעליוןהעצםזלאמוממש'
נרבעונשררוחחיישלאחדמכרעאשרוקנוקנותעצביםאלפי

איןוחנוםרכלרגע'ככלשניהםאתומחיהועוברשוטף 1ושופע
ענודהשםיש 1שמחהשםיש 1חייםשםישבזעל 1ניניהםקבוע

אתומשמחת 1הגרףאתמחזקתנעליה,אתמכבורג 1םסודרר.

גמורה'נפשודעו~ 1הכ,דרקד?ןתחמשכ,ערגשםהיוכןעל •הלב

וכזהומתקבל·כאחאחד 1למוצ' ) rזיזעלנםם-כעוואוםם(פאללעם
ועצבוןיאוש mר ?להךזריםשפק'דיםישראלכאחוזותרואיםאנחנו
ומן 1עליהםמטלתשח.פקידורגהיתרההאיכזה jמ 1אברינועלתנוח

אשר ;ענוותםסרריארגומנלבלתמנהלתשהיאוהנהלההבלבול
 1חכמהאין !למחריופרהיוםנוע~זואשר !היוםנתלשאר.מולל jנשר

ו.לה 1ננודגלחבןועל .מעשהנבלמיושבתרעהואיךעצהאין
נשואותאליהםאשרחד.מימיםהאבריםמןנפש 1דערגלתה 1משרש

 1הוארעוע jהפקידורפיבמאמרהתלריהישוב •ישראלכלעיני

 'עליהםנםונחתמחרןרוח 1חשיובכניוהאברים .חרםותומלא
ישזתקומהיש 1משמער;איזאבלשענודיש •לרוחםמיז.:קלואין

 .פם .t:מ'וערגואיךנפשעורגאיזאכל 1קשר
 1חרוץלכלירזחישובאתומוליכהחמלפפרגהזאתוהילפת

וחדלנו 1חיללעשרתרחלנוז 1הנורכה'נבטחאםרק 1ממנוור.פא
נחדיר .t:א'כינוניםע•ז.:יריםני 1ראינוואחחז .בנדיביםלכטוח

זפריואתכרםן jיראשרערשניםששארחמשלהר.פרכםלחם

אגודותשרתכרנאיגיז.:רוער.ה .נש,יפיכארץלהר.נחלמשגר.דים

 1ו.מינהכלייהיהאפשרכזהולישוב 1חישובאלכאלהאנשים

>p פכתמיכה'בא:זj עזומהזרחירותi 'פ-'iין,וכאין ? דi',יורםזרחפקיך

. ~ 
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 .בזארעדונשאוגנההארץישוב
אפשר ,ננזצוחחיל 1המרחיהאשרשלים',אהמרונזםולנדיננו

מרונה,נמרההקרקעותאתהגדולבחסדובקנותו ,הגומרגםלחיות
וחסד •לושעלוהרךזנדמיאגודות 1לאגודורחלקיםאותןונמכרו

דוויםלדורערשחרלתפארתועונזדגוימרומםקיםחסדיהיהזה
ואפשרלוראויזהוחסר •ממנוהנדוןאתהמכניעוומגחסרולא
 !והררנזמההגדולהנידונזשגתני'זt-ראלמייוני ,לוראוי •לו

לקנותמיד 1רידולהוסיףיוכל ,לוהכסףנזtיוכני ,לוואפשר
אדמתעללאחיולהחישלושאפשרהגדולהוהעזרה •ולרנ~ותולחזור
,,עזרהכמאכזרפרטנרערלותיה 1שר ,האגרארנאנלןיסרוהוא ,אבותיו

 • )'וחלק r(האר'וחושיה"
ממונהכהיות ,העוזרתגםהנעזרתגםהאומהנהיותואז

 1רגליועלהישובאתהנזעמידום 1היר 1כחירןהאשר ,מניםההיוצא

כמשפט ,ושופטיהםזקניהם ,ראשיהםאתהישובכנירכ 1כ.רוכנחרה

ח"רזכוהם 1אראבדושלא 1חוריןרנני 1תרכורכני'זtנכיוישובכל
לעישראל rאר'ישובעף jיםראז ,לחכירוארםשכיןג.!ברהבגופי

 'ויושרבקירן 1תוםמלאהילדותלותהיהאז 1ומתוכו 1דרנופי
 Wיאזורק , jונחטרקוה 1ר ,ורצוןאחנה 1וחילנחמלאיםונעורים

 ~ tנימ'םהישוביוסיףאשרכלכי ,לם 21כירוהנוחרלאלהיםליחל

 •עולמיםוחייעוז 1וגבורהעצמהיוסיף

חטוציא

חרנ"ב'אבכ"כ ,ם ,Lיוו·:פ

~--"·i·~~ 
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נכרנאשר ,לעדהםבחוזהלמרירכשו ,,'כו ,רכיםימיםיעכרולא

עודיהירולא ,הנכרלכניאשרוהעדור~הדהרתיתרכללמררכשו
 •התושביםיך,ךניעיניכגריםעודיתחשבוולאעצמםכעינילברזנ"י

-העירמכהל-עדלהרהיהוארוכהננדהסופריםמלחמת
הסוחריםאתלחינמארגזרהועד 1המקרנזיםהאתרוגיםסוחריעם

להחז·קר~אתרוגיםנ',הכתתיגהנזבלפראנקשניתרונזהלחדים

ונרוויהי 1הגולהקהללםונתאלאנוכרלאיי 1עישכלניח',ח
לדחררגהתעוררואחדפהומשכילינוחככזינווגדולינו'רבנינו :לאמו

הקנאיםכללאכיהיאגלויסרר 1א"יאתרוגימפניקורפואתרוגי
:~הינונלןמר~לאגם ,עיניהםלנגדחיהההרכנהחשש 1חזהלדבר
נהגרשכיהאמינולולא 1הההעוררורכלגרמהלנרהצורריחםכזאת.

 ,מקומםאך,אה"קאתרוגיירשוישראלמגנרלקורפואתרוגי
א"י!לישובקדשהזחהמסחרפרייחיהיחהכיהאמינוזום 1ונאמונר

העוסקיםמאחינומספרמהי ?נאמתהזהלנזםחרעלתהמהאך

האצילו,לאהישובלקופהאחתפרוטהואפילוהעשירוהזהכמסחור
שרנ_ות 1כאזניםלמרמצאווהדברים ?האוסריםבונתמלאח 1נרהבזה

גםניואם ,הועדע',יהםגםויעזרווהחכמיםהרבניםטובינין

ניריםהכ,ערכח 1ננםלאנםאך ,כמנצחהועדיצאלאהשנה

חר"ר·גוינילפקחנידועלהלאוצרושהונאהתרומהולנדויקרת'

הנכרכנינבלעולראותהיאלחשותעתלאני 1לראורירושלם

 •הסוחריםשניןההחדרהע"יישראל ל~·ונזם
שנדלניפואחדאתרוגאףאיןכיפהלנרחראויורעגלוי

מהתחרותברנהיואראחריםורק ,ישראלאיששנעליהאדמהעל

כן.שלשדהולהרךאדםיורדההילפגים ;~ים 1חםוחשניזנהמאםח
ויהי ' Mjחמ?עלאח"נועומדאתרוגיםהסלמלאלדוכזלקטהנכר
ןרת,חררתהחלהומאז ,אראנזיזסלנעראישישלםנא·~ךמשלם

עשרי.םפילשלםויקדימו 'לעולםבאוטרםהפירור~לרנ~ותהחלו
11· 
1 .! 
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וכמחנההועדשחקיםהסערוע"יולעולםכאושלאפירות~כעד \

ועכו 1מיפו ג''ח-ח~ :רבניםשלשחויפקדוירושלם'ר fחונתעוררו
עליהםויקבלוהאשכנזים'מחו",ואחדוחםפרריםנזחכמיאחד

יזידולא 1יהחומםים 1הגונביםנפניולגדור 1התחרותנערועצר
 1הכשריםיתנוהםמחירו'ולהוסיףירוחבשללגנולרדתאחד.סוחר

 'הרכנהמחששאותםים 1ונודר rהגנו.כלעלהמפקחיםיהיווחם
והנה 1הישובלטונתוגרומההסוחריםירימוכמהפסקיוציאווהם

מחלע"עלהודיענוכלולא 1מע·~יהםכלוטרםעודהנגררים .
תחתאישאברינועודישנוולאיוםקורבכיתקוהישאך 1פעלו

 .הדרע•ןצלליצאלים jתוזרגםאםכילנדגפנו .

דבריםנדברנפרטעניניחםעלנדברטרם •תוכשומה

הקיץ" 1החלר 11שנתהיאהזאתהשנה :ונאמרהכלהכולליםאחדים
ואם 1בארץנראהכנרדהצנזחהגשםימיעכרו ,הישובלרעיון

 •לקותמהעלישנבראך 1אחרותמהרפתקאותלפחד t!י'עודני
ויוציאוצמחיםהעלור ttדא'שניםעשרזהכארץנטמנואשרהזרעים

f1 יררחru תראחמומחה ןי,~:·חדרתועין ,להתבשלפירותיחםעתהילו
 :לאמומצויההכרנהפרימיןכאיזהמראשלהגידאחריתם

חמשהכרמיםשלנכוןלמםפרכלאדונו.דרהלציוןון ttנרא'
משפטיהיהמהמשפטלהוציאנ·נלכנרומתבואתםשנים.ישש

 1עודכרמיםטעת Qע.בזרו/,רחובות"ונעלי 1לנא,'עתיר.הכרמים

אףנילרעתנהךכחם 1ושקדיםבטנים 1תותיםעצילטעתויאמרו
עשירשנעליונשעהנד"אאבל 1לנעליונפרםכרכהאמנםאם
 •בזהמוריםהכלואין 1כחנדינאוצרותורב

לכרתכםישטרםכירואההואהאלההדבריםקר:-א 'iוחנ
כנר'שזכינונירן :ישאלותמהעליהדןשחראאלה ttנ·מחלטjרר'ג,ה .
 .!לחסדאול•::כטבהחלטהשאלהנפתרההרי rtש•כני :tלכרמי .

האלחהכרמיםכל :אחדדברלךואומריקרקוראלילאט:אכן

היוחמהרקוהמרגועחנקירן 1ך,אויררק 1םרפאסמיכל.הנמיאוהד

ועליהם 'להוחליםבניתםרצערתמטותעשרחמשה .למחלתוצרי
יפליאבכיתישלוטאשרחנקיוז •ומשרתיםחובש 1רוקחחפא'
 1לביתאשרחנזכקריםנספרו 1תחלריתנורכלםמנקריו'לכדת

וכרבות 1למרעזעזריפואשרומהמושכותהמההחוליםמרבית

שלשיםעדעלוהחוליםשמטותימיםוהיומטרתרח~םיפוהחולים

ויהיהחולים,כביתהמקוםליצרמעולםחולהאמרולא 1ושש
ונטבעניםאנשיםרחצוחנה •רעמקרחלכלישעלמקור.הכית
ונרפא;הכיתאלוחוכא 1כרנפשרעודכלחמיםמןומשוחרהאחד
אשרהאנשיםויצילוהשחיםוימהרו 1פניהעלנהפכההסירותאחת
.היםמחלת·~נחלואורחיםהניאהחאניה ;לכיח,,חרחכיארםכהחיו

המושבותמאחתנאהחוליםמםונלהעגלה ;לכיח"חישרוהונאו
עלהתנפלושודדים ;פנינזהיניאוםומשרתיוחניתפניעלועמדה

 ;חניתאלובאווירוצצוםוירעצוסלחמושנחכלכתםהעוברים

 1לביתוחטףהנשיםעלהאנשיםובארכקיץתשלוטכיעיניםלדקת

מאחינומחדשהנושנההעירהיא 1לרמלההביתרופאכלכתזחיח
 1חניתאל-העירהוהניאוחולהכלוראה 1כמושכותהעוכרים

) i נעלתמשפחחשםוימצאלרמלההביתרופאבלכתכשגועיםח
 itח•לולאלנוהנידונאשר 1לניח"חריניאהעורוזמרכי rtנפ•חמש

אשרניח"םלמידי 1מראחדונחלותעוות)כולהנשארהלעזרתה
עלינוה'ובחמלת ,הכיתאלונאהעירהלח 1z1יישראלבמקרה
 ,כות rtמהמו•חנההמונאיםמסרבניםיהותרחר,וליםמוניתרנפאו

שהר''לוהחשבוןהמפעלנספרהראהר ttכא•מתרלמאהכחמ·~הרוק
 .אחריםירחיםזההועד

מדדים ל::~ו 'הואמהניה"חיודעיםהכלאמנםאםוהנח
מצילוכמהניפו tהו~נחו•;כמהאך 1מקוםבכלנחרץכזהביתכי

יודעים'הכלאיןמדסריממזתרגםחומירממרתגםנפש~תהוא

ז

: \; 
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אותוולתר.אלנהרלהזאתנזהתררמהלעשרתרהננרנההבכרנה
 iגליועליהםונושאיםמעשר",,תורמתכחתםחד.רמיםים jב:קכוכ
-j:tלמ' .וצרפתעברנשפר.נדפםכ~יצדהתר"ומעדיניכלהמכיל

ודבר 1הזהכאלנהרלעשותירכלומה~ירנההואמהקרנהכלידע
ר.ר"ומעעודירדלאמער.הניהזההנארזהרבחדשנ.יאדגדול

לאיש·טעלהחלקיםשנימחיר Jהפקרדררשלמהולחאכרים •לטמייז
האכדיםחונותל·~לוםוהיהנר.נחלאהשלישיוהחלקמענניו'איש

i רביהפ~יודרר.כיזםנםוךויפרץ 'הצבורלצרניj 'א·ה:.:·האברים 

 .כיה"ס 'לניה''כ 1כרר 1'חלצונישהוציאהמהכללגבוהאמרח
 :אמרווהם 1ונר'והמרזביםהבאר ,רחררקחחררפא 1הרלןחבית
להפ~יידיםנותניםהיינולאלנהכיהיועלינוניידענולוא )א

 .כלעדםצבורכתורלחיותשיכולנודבריםעלכאפרכסףלפזר
כאשרולאידנוה•:~.יגחכאיטרמר•נאיםהיינוחהכרחירר.חחרצאור. )_ב

נתוןהעושהנאדםככספנולעשותוצרבנוג) .הנדיבידתשיג

חדשיםח'זtכרנוהחמחרשר.הפקידותברצדןתלויםלהירר.לאשלו

איךנודעלאכהרעד •מהעדידועיםאנוואיןאנושערנרםלא
נילהכיןנקלאך 1דעתםעלעומדיםהצדדיםשנינידבריפול
 •זפרנה"היוד.והתפלחהיאניד,,האוחז~אמרההמוןפר.גםיקוים

חלקלמרלתתהבטחתהתמלאהפקידותניהאכדיםהםומר.כחמים
 .הנדיבמכחגע"פלהתנהגאוןוימצאוהייזנןוח

עללחיותהעקרוניםהםויכוליםיפההקצירעלה 1זור'יעב
השנהשהיהשםחג •עודתמיכהלהםתנר.ןלאכזעלאדמתם

 1לקוסמםעירזלכלילהתה 11:1ש//הכנימה" ttהררי'וכמועדולמדי

להנצלתחבולותהאבריםהםומחבליםמעשיה'זרעשרתיבלהדלא
הנםירןניתקוהויש 1הזרעעתבאחרםאוכהקדימםלעולםכמנח

 • jהאר?נקרבלכרכהיהיואזאו 1להזהראיךלהםיורה

תקוה,מידיעודיצאהלאכיעליהשמהנ:זר •הוו'תפתח
1 

' 
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ו.דלהאבריראוכעין'·~יןהכליראועד~זאתלועו.אפשרריא
הנזינאאסוגם ,בעירמעוןלרל·~נורקצרהרירו 1רמפאהדורש

למאכהנעליראו ?מחלתויכלכלומי·שנזיטהרמי .מערןלשכורידו
דעתהתהתובללאכילדיםהעמוסהואשהוווי'ערשעלבנפלו
ככניסהכפיהכיגיעלעולליהטרףלכקשלצאתעליהכיעליו

עריחמיםמ'םנאפםגםוהולךמתגנההיהחניהאו .ו 1ותפירה . "לל

ביתגם ,גואלכלפהלואיןנודדיחידעלםיראו ;ל:טחתיגוע
הונאר:נתחהנהו'י~םופועלהמושכותנאחההואעונדנילואין

עץכ,כולשככעתהכיניה"חולולאכקרנורוחועודכלמשם
ר t:א'נניה"חשםניעודוראה 1~~שפתותמחנ~י iהמלוביתכירכתי

כשעתלנ"ילאנאותותמעוטריםאומלליםעבריםישכנולהנזםיתים
הכיתהפתחטרםפהראינואשרככלויראויואר 1נשמחיצ'את

חד·~מדיהועדשמוציאפונקהאלףכיוהכינויועראזאוהזה
לבבכדאבוןאבל ;מחאינונפשאלפימציליםהכיתעלכ~רשו
ומנהליו-הנזמוןזה-נזקוםלחניתלוחםרנילהזכירעלינו
ינרעוןניאנווחוש'זtיןעמדועללהחזיקומנחםיתראמצים jמר

 •••מאלהוטניםלימיםנקרהאכן 1החונותסכלנטלתחת
חנרורגועוד 1למיםדיההיאננודהועדע"ישנוסדההח"ק

 •וקיימהחייהופעולתןכעירנוסדווהחסדהטובלמעשהשונות
לילדיםספרכתיושני 1טוניםכסדריםומסודרנכדןה"תבית

גם 1לה~יחלנחלהכלחםרכןמרגשהיותרהחסרוןוגם 1כהימצארן .

 fכנרמרנניםפראנקאלףעשרהלש ttמ•יותר 'להמנותעומדהוא

רבחהמהוחמותו 1ניה'~םלכניןנדיבנדבתאלפיםחמשתמחם
ותקדישםמטבעמחלוףהישובלוטנתהאגודותאחתשהרויחה
החלואחרינינצפה'ונצפ;תנו 1כיפוחםדביתלכניןהאגודה
הנזושנותומרכזא"ישערהזאת'להיערלבכםלשוםכדינינו

 :לפעלותקרןכללהוציאאמונות.יריםישנםניואחדי 1ללה itl:ל•

~~ ~ 
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להיותהגריכנעתרהחרףכראשית 1תקרתהעודנמלאלאוגם
יעכורחזברגועוכעתות 1יהם 1שדורהמהיזרעוכי :כזאתלבניהלעזר

שהאכדיםלונוחני 1הםפרעםויאבזר 1יוםשכירינתורכנחלתו
ארשבועאויוםאואחדותשעותאוהיוםמחציתכנחלתויענדו
עילועבדווכאונאחזותםמלאכהלמרתהיהשלאעתככל 1חדש

בערפניאתההיאנעתהפועלועדויחל •שכרםוקלחונחלתו
לזרועלהםולעזר 1האבריםלנקי~הלכלשיםנאודיםאה.::ללי

ידיהםאתיניחוכלמזחוגםכזהלאחוזיוכלולמען 1שדותיהם
כתקוההזרעימיויכלו 1לחםחיהלאשומעאך 1הנדיבכהצעת
והוכר 1להפלחיםכאריסותשדותיהםלתתנאלצועדי 1נאהשלא
אחרתעצהמצאולאאפם 1נא"ינ"ילישובכזיוןגםנזקגםהזה

שםעליהםהוציאודברלאעלחרביםשוtפניחםכיאחרילפניהם
לאכי ף:-~הנדיבכעיניגםהכלליועדכעיניגםהיווכןעצלים
הדבריםאחרויחיוכשקידה.כחריצותחקולוניםטיםנשארחםנופלים
מרואת 1שםאחוזתועלגראםמראתהנדיבויפקד 1האלח

וירא 1פקידשםלהיותהמעלהליסודשלחפקידושהיד~אנולאפיח
עליהםהוציאולשואוכיפ"תכניהםעצליםלאאמנםכיגראםמר

' t' 1כזהם i מוניתםויקבלפניםלהםויארהנדיבכעיניחנםאתן 1יר

ולפיהעונדשנותלפילפניהםנכוןושכרםכנחלתולעונדים
 •יפושלהגרושכחשבוןליוםגרושתשעהעדעבודתו

אכדיםישנםני rחנדינ'כנחלתעונדיםמרביתם 11אמרנו
הפקידאשרויש 1הנדיבכנפיתחתמחככםכעדםעצרמזלםשרוע
המשפחותאחתהוציאנאה"קח ttפרו'ומצודתונפאריזהיושב

מספרויהי 1לואהובותשנפשותיה 1אחררחתיח 1רהכניםלמען
ומצנןנחוץחנהעדיןהמשפחותויתר 1ועשריםכארבעהמשפחות

כמשרתוהואתמיםשכנראהנואםמרניכקרחאך 1~אדמורא

נירי.םפחות t:המ'י rע'נענדההנדיבואחוזתלפנים•אותןגםיכניס

--~.·· ; i . 
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הנזלאכה.:עשותםנטרםהאמניםעושיםאשר 1נהנניורכעיניחמה

עדיומתקלקלותנעשותת tבני 1רכמה .ננזחשנתםש'Jולתהעצמה
ככל·לחפצומ~.(נתהיאכיהאנזזעליהיעידאשרהר.כביתתעשה

ככיכולח rחקנ'גiכהרי ?ו 1מלאכרגוףגםיכיןפיחועלפרטיה'
לחורוגרלי,הגייןליתזריזליהנייןדיןואמרוחחרינןעולמותבנח
אלאך •שוניםבאופניםנסותוטרםדברהחליטלכליהאדםלכן
נידינו·עלהאחריני 1האלחהתבניותדברהיקרקוראיבעיניךיקל

מוכן·הכלני 1זמןכלאמלאכתנונכין 1ומכונתטונהתבניתלמצא
 •ניגעולאנעוףכדרכינומכשוליםנמצאלאניואחרי 1ומזונזן

 ?הנזחמההתכניותנאנראההנח
ערכים,נפניםנטעוכרמיםלנטועכשנאולציוזראשוןבני

רצופיםהנפניםנטעו :לאמוהצרפתיםשלהעכורהשטתעפ"י
 , Jפחורוגם •אחדמיתראלאלחברוגפןניןמרחקכאיןלאלואלו

שהכירוואחרי ,משוגתםשהכירועדעכרושניםנמה 1מכזיתו

החלנה:עודנפסקהלארים iמפוהגפניםלנטועוהחלומשוגתם
תנאנילנעליהםורעלהםרעלגפניםשפזורא rי'נינהחלtפ'

ללמודיכלוולאיויבשו'השמשאותםתךאו 1ושנרתםהרוחכהם

שאין_הישנההיט.פהייי rעפ'היאשעבודתםמהערכים'למעשההלנה
והעננים. 1האדמהפניעלים 114שטרזמורור.יהםנחיות 1כהכרנה
ניוצא. 1וליחנחנםאיזויתרם 1נסרישארוומחםירקנומהם

מגפניצרפתגפניהםטוביםניחנםיוןהורההזמןנמשך :נדבר

נין·להבחיןידעוtפרםאכל 1צופר.יםגפניםלטעתוהחלוערב
ההלנהבבררהשניםנמהואחרי 1המובחריםמחםמילדעתהמינים

לודורשומיןמיןכלניאפס 1הבכורהמשפטמיניםלשלשהני
עםחמםכיםנזיוחדום jומ:\ 1מיוחדתואדמה 1מיוחדתענודהדרך

בערנוניאנוטעוהכרמיםוכל 1מעrוהנעשהכנראכל 1:כנעו
ולהרכיב ,מגזעיהםחנפניםכל rצ' 1לרנדברהכרח ואר.:::·עדנ:·ראה
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וכמקוטרלכדדמיזמיןנהםנחרואשרהגפניםכמיניגזעיהםא:ת
נראווינהמנהגנונאר•ז~דורדנים nחאבאואלהכלואחרי .לו·הראוי
ע"פח ttל• :rמה·ד 1ארמיזלנכרכהעדנהגרנהג .•חרשורספקות

 .אחרמיזניהמדשנותכניכיזדוחתהלנהבזרו.חיאחיושני
כפלפולםדחעלרהאחרוניםהפוסקיםשכאועד 1נכנוהכיה !tל' ttמה•

עסיםנדר.נ~םופירור.יו 1פירזו.יומונחהזההמיזבזאמנם :'לאמו
לחד.חמץ,ממחרחראמתקומר.רךאכל 1הרכהמשוכחוהעסיסהונה
כמ'ןמשא"נ 1קרחמשלינתומנוכההאדמהנמעכהיקבלוזווד·~
גםיקברגם 1השרבנפניחראוערמוחזקשיינומהשלשהא:חר

להאחוזרתטובואיז 1אסרןיקרנולאנדרךוכלכתו 1לודרושאיזרח 1ל
האחרוניםמגדוליויש ;הזחמהמיזהנכרהלהרבותמשו.תידןשאיז

למכור מ"?רקייןלסחוטע"מלאכרמיםלנםועכדאיבישפרסקים
נרם)להםשישפ"תמכני(והאחדיםה 1-נדכנינהגוזנן 1חפירות

דה 1שנמלולאחיהםהשרוןיושנילהפרוסיםענניהםהם··ט-מדנרים
חמרשנרתמענניייזלהביןהירושלמיםאחדשנסהחנסיוזואם ;ישראל
שיהיהואיך .האלהכפוסקיםכהחלטההלנהר·~םקאזיפהיעלה
דהנםיוז ,לנעליווננחמניאנרםניפליגילאעלמאנוליבהא
 •זהעלהסכמתונר•ז

מנשנהנפליםהשנההניאוהאחוזהכרמי •ןייצלזישאר
יינ~ומדת 1קנםרמאדר~עשרנ'tבמנחהענניםמשקלויחי 1החולפר

.כלאתמהכילצרהמרתףויהי ;ליטראלףמאדתמשלש~וו.ו
יוכלולאמקוםהמרתףנעליתהלנז jיילתתויאלצו 1רהייז·ך,נלים
נושלטוז jראי 1ברדניםוחלוניםולתור.ניהקרחכמנדנדת'והקר
מ'}פ.סמאד_לרובהארץעלנמיםייןנשפךף 1רנמררופאון 1להר

יור,ךעלתהא·~רהמעשרתרומתואת •.•לכעלשם.ומאפם'י"'רם _,,.;, ' -
חי"והלויהרנ"ה jהגאוהרבננודאכחלא !ליטראלפיםמשלי:ברנ

עצרנווו.חי 1פוך ttל·שםהייזנשרור~עלח 1.מפרהי'יו··יו "
-. ~.ג1 1כא:בד
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הבותמנוארכי•תענודנהידםועל .חרוצות i' -ותעקרנה ,.-:.חרישה

המכונותחןמעמיקים 1המטעיםאתחרםיכהלכלהאינזילעשב
מבלימחשושהאינזילועוקרותםנטימיהרכששיםהאדמהנמעני

הקטור,נחע"יכמעגלהתםנהאחתהמנונה .וענףשר'זtלוהשאיר
פרדנה bש 1כפרדיםiכ~שננהתים ttוה' 1םוםיםזינבתשעוהאחת

למטעיםהקיץנמשךהוכנהבנראדמההקטרכמאה •למכונה
מקריםפ"ת" 11בניבהיותםמזאופתוחפתחכייעןוהאברים .שונים

ולקחחניםעהאדמתוהנדיבלהםנתתעונדיםחםלחםניהם
 •נטועהלאאדמהתמורתהמהם

דורה ,שעורהגםחהטגםהנדיבכנחלתנזרעהמטעיםלבד
היולאהשבחשגשמיאףכי 1יפהלתה 31 •והתבואה 1ו~ומשמין

ובסירנות •והיצהרהתירוש 1הדגןויענובמועדםבאותמיראךלרוב
ולןונויצליחופשתןויזרעו ,וכמטעיםנזרעיםפ"תבניינסושונים

ותתרחסתתפשtכשהמושכההדברוקרוב .חנים,, tt יו;,,יהירנייום

ישוב~ועתה 1ממנהונגזלולפניםלהשהיודונמיםאלפיכשלשת
האלחהדונמיםעלהעוברותכלעלנדברהבאובמאמרינו •לח
 •לבעליהםשוכםעדי

נשמותעריםלהושיבבדרנההולכתצירן,,למ·ג-ן 11ואגודת
תג~ברמלההיושביםועלונו',וננצרתנניסכעיןב"יויתישנו
מיםמסרחלכניןהנדיבעזרלהעזתים •חישובוהרחיבגנוןעליהם
טונהעי~ועזה .לחדשפונקעשריםוהמלמדה·~ו"נשכרויקצוב
'מהערביםשכרריאעתחנישםאחינוהתישנוול'ואלחישוב
שםלמריישחרםיוצרכלימעשיגם 1נחויסחרןיעטרוהאשר

גםלכרכהחיתהאזניישראלידהחתהמל~כהבאהולוא
שפתיודעירקשםלהתישביבואולאאך 1להארץגםלנעליה
ללחמתחע.~ניח להתהלךאיךויודעיםהערכיםמנהגיומרימ 1כת ' '

נםבחיפהנם .•שמהלהתקיםירכלוכאלהאנשיםרקני ,עכהם
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שתכנההברזלמםלתע"יניונבקריםונדל,הלוךהישובהולךנעכר
 •שםויותריותרהישובויגדלהאלההעריםדרךעתה

 iגאלדמאיעקנ
ביועיבויםמנח c •נ ,מ•כ• .tב" ••פו

--7@«:---

שאלח.תשובת

שמעתיאחתלונה jרעוד !שלוםפישלירוחםמראחי~דידי
כאומקורבלחדשיםלהעבותמהריכליעל 1ליהגדתוארתח

למלאכידם 1שהיכולרמיידעללהפקידםלתמיכהידהפושטים
י 1טענוראעונהכיךא 1מקרםישזולונח 1לרגםאמנם •ם 1משאלור

 .אצדקניי 1ידערלפניך
הדבריםכככלבר'וראההנניהתמיכהלעניןנונני 1נהר

אשר 1כמושגיםכדולהערנוניאאך 1עמנוענינילכלכלתהנרגעים
נערנוניאארונאנניאחנה •כמעשיםהערנוכיאגםתני·אלר.בלה

והואהכלליוכמוכנונחקפו,,הישוב"מושגעלתחלהנאונר.נרנןזו,
להתישנאחרלמקום 1ממקומםאדםכניהער.קתשחראמהבבחינת

 rz1כשלנאהישונ" 11צורךכי ,הזחהמושגבנאו,·ונאמר ,נו

אם )ג •לדצוינההאומהאםב) •לונחצריוארץאם )א ;זר?ים
 ' •לוצוינההחכרה

שאדםההיריםוחכתארץיש ?ניצר ,לוצוינההארץ

מחדםר~וממהוהיא 1נאונלםיםמועטתשהיאאלא-,וטובחפוריה
אזאו 1האדםכנילהנאתננחהתשתמשנהאשרחרוצותירים

לחאחזיואל'אשרהא•שמי :לאמולןולההיאהארץראשייעכירו
ואבניםנעציםאותויגשאוואף 1צרנוכדיאדמהלוונתנו 1בארצם

כלהריםלמען 'לויעשומדיניותונ.חותוגם 1הכניןחרםויובל
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 ,ואמריקאתדגרמא 1רוםיא yארעשתההזחכרכר ;מדרנוז.כ;כיזlול
 •.ןכיו"נ

חמרינים,עניניהאשרוממלכהגוייש ?כיצר 'לוצריךהלאום
 ,אחרתכמדינהמעמדלהחזיקממנהדורשים 1הרוחניםאוה:חומרים

נחרבאם 1הזאתבמרינהנחלהלהלנחוללכהנותנתהיא'וכן
גם .זוה 1ננחלרלהאחזמארצהארםכניוהניאה 1כמחירזאם

לפניהרוךלםול 'הזאתהממלכהראשימשתדליםהזחבאופן
כגון 'שונותמהנחות 1חנחורלחםכעשותם 1להתנחלהנאים

 •ניג''נוכלכטונקיןוהגרמניםנאלגירעושיםשהצרפתיםז.בה
יותרנאונלםיםמרונהמרינהיש ?ניצרלו'צריכההחכרה

אר')להומצאה ,תבללקצותעיניהונשאהלפרנםםנחה·נזכרי
מכניהרכיםושלחהבממוןאוננשקאותהוככשהופוריהשממה

 •לנ·זtאריםהדוחהוחיתהשמחלהתישנ

כאופן .זהכהריהזהחרילא 1האלחחישובמינישלשה
חםנים ttוחמת'י 1התכליתהואלישובהאומההכשרת,הראשון

וחמתישכיםוהאדמההתכליתהואהמלןוםהשניבאופן 1המכשירים
והמקוםהתכליתהםהמתישכיםהשלישיוכאופן 'המכשירים;הם

שהואשחרנו ?למכשירתכליתניןומה •המכשיריםהםוהאדמה
 ,האפשרנפיבונקרנואלאמשתדליםואין"כרירהכראיןה:תכלית

 'לכתחילהמהםלבררברירהנחםשיש 'כמכשיריםכןשאיןמה
כאופן 1משלדרך 'שאתכיתרכליתם 1לרחמזכ~יםאלהארג;אך

איהשומכשכמרינההשוממההאדמהחריהישובשלהראשון
אשרחרוציםארםבנילמענהלברראלאכישובהלהערםקים·ואין
לבשיםמכלינושכר.'לארץולהפכהשוממרתהלהםרנכחם"היו

והואגורם:המקוםהשבי jכארפיצאו.מיומאר'!הם'עםמאיזהאל·הם
נורריםכישרנוהעוםקיםאבל ,כאחרלחחל~פוואיןועומדקבוע

הגוביםאדםכניאחרי"ומחזריםהמוכשרתח:~דמהאתם;..תוכו



י·יי ""

הררבי lי~ .1 ,נאםאנ:י·נהרירבאי· "."ל·"'"": •:וןארוזר 'י'ו '"  1 ~ '"· 1 :- •- ,- ... ;·,_ :~המ'יי'יד

 .המ·כאדםמכב

 tי'לאב ' jרהרא::.יז''נ:נכוו:.:•הם.;:·ונדטלזאיאםהגרד

י::ו~אל r 'ראבישו ;יישלהשןממיוניהש iםiנ'בושיהםז.::רבדרנל
תולתוישחיישילהשן"ילס·נאאךיי·-י·"·ו י'"'ה "., .L ~כי
- •- ' J-1 ~ ו... '- ·--- 1 ' ·- ( ,-

rררסםנרנרהקשר:ניתשאדשרדה:נםרדהנאהיהאדs ה,יהכס

לבדההפירלםזזהעיפגמםיעגפהנםנשיהאםהינהשיתלכות
 • !·לייאילותבוהמםיכרדההנלנד 1רזכתוילשבהג

כןםהמגורשיללנכאלאאנרבאלשיפלאיננינמראבי::ו
לכ .שיםבאנהריברה nבזוננולןא· , r 'יפנלעםינ'ושרחכו ,~

םטוניאסוחכונ'הםוןרלובנללםלחאתחנהטעהלאהםימללוהא
'אהתחאפיותומגרעםחנשיאםרלה'אהםשיאנהםה·םםלו:.:ו

םוחונלפלהטונילז.:: •לםוכםעמהמסדנוח::רךחללכנראלו ,רנל
 ~·להתאםעליונת ;:רנמםנהשישהלוא 'חתאסדהבדחיסלכעם
לקמבאם ' iאר'רךדםלמדב 'משמעתלביאםנ 1עהדםורנ 1כםרקחב
מתרלע .ה·צ nלמ rחרםפלדחאללאב 'םילנvרסקלנאםוםעונ

נא·נםרגא-r ·רארצאנ::זהכזישכעהוסקיםםרקמברירהביוייש:ה

 :tיר:רונחיוהכנמהנאחחאםיאוצמהיוםאלאב 1פצםלחוחהנא

 ,הילרבזילהורהבכפטמשיכ ,םוסיראשה.עגם .רחתאהותהגא

-רכאו .אקיראפ 'א'רהירבחרתצאו 'אראנאק 1איקסםעק 1ילטשי

ר,נאהתאםה.סvררנלהלליגוהיתרוחסזנרהירבישהפגראנ:כ·נ•ג
םרשרנרנלזאיהערקרנ.םוקמהלראשיר·זאנשריםולאו .רתוכי

ונלןאיואדמרנלנשר nדבר ,לאשרי r 'רנאעפרשעללכ ,ברירה
רברליכמנרדשתנתהממאדלגור irrנ:טאינלהבלםרלשאלא
אס ,לקנוהתJ:זליטלנרהםצאהנז·ר.ץרכתנלכ ;ניה·םבהבה
אם 1הנלtיטיינולעאהירעהםאר 1הנהטולנואלהאיההנוט
 mכץאראם ,לח~רנפר·אחםש'ט iאר'אם ,הלבבזוהיאולז: i 'רא

ן. '
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םייע~והס:ר .םהל cיתננשואיהמלתהוץאראם 1:: '.;;?:?ייאה
ג 1נכםהפנ·הם 1הלבהנהזנל~הדרךננינופלכנםהתננםישרלבבiדז

םיע~.תזנפעלרנכ ,n.לרעשהנונחנכשםהלב !הלחלי "?אחור
 •רנםיפצחראבש 11ליהבלהןא;רנרע 'הלהא

םגינ 1םש·נאנריהרב.וותכ iנרליששנרלאלזהלערמת
שלעהידםשלויר :ל"חזרמראלרגוללב 'םהנה ·החנ •בחיונל
תאלזפולהצרוהלכאוללהיםגסומזכאלאלהםערלי jיאארבל

הכהר j 1'רנiכנלטובהאהנהלאלליםכו •לרריפארבו ,'נמיש 11 ם::-.ה
 1ננלשו ,ולםומניוסםתרהיילבמ /ה iההשםהאלרטלארמר

םינונו:.הםדאניכ ?ולםימנוהמזהמהמיר •עמהםםחריאולהכשיו
 .רוירפלשםאלהותאםבבמחו ,תאהז rראהלאםשנפונםללבכ
םראיננסךא 1לאומיתהשתהודקנהר:rםלשאלא 1הכשרנרםנ

יאהםמצעתתרעל:טואםראיננסאול 'בושילחחיrקתישלהכא
iללחםiחאהיהלהחועםרמקלגנםנאםני 1לקוםלה  \}ל 1לכ 1
םר iננר.ופירכערדםצאנטרםסכונאשרא /לאישרוץנאהדין ;כ
יע'םרהיכפנולדגנחבאדראו .ברםדא cהירחא jשרסלחנדיהנש
i קיחהל ,הליאתלויבוהמםבהדועלםרזפהםםיכהרסירלשכהס

םתפשלעךא ~שאנזויצלםתבהאשרא /םשריופםדאכנימעליה
תרדאילמארםכניאלאהזבושיליכונולא jכל ,עםסלבםנול

 ,·םהםעשלכעלםה:ד oררםרם Q:כגבלתאהז n ו..-רךאינ ,האימיל

םיאהנילפנ jהדרולסול f 1יוננסדועמלחור jארלחכםהנבוההנו
 ••הם-,א-ח

 'יםעטומוהמהכאלההעלייכנ 'נt'אראהל :ראמהמאש

אלםניעווזוערנדישךראלהןעיבהישאישלהםאךאםו
 :רכרכתובושתשלשלךורמאינאאף 1לולכשירלישיחאני

אםכ' ,ם •;ךהלאשנוניאבוהישדרבןהרוונישרךםגלו )~

 ,-ר~עבי ·כלא.רשםייב /ה~·נינםשניהאס-שאריה :itךה.ים ;ל;אש
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םמעכןה ?תםיזהלרגלנווהאלםאה 1התרתהב בi 'iפחנה·נהע~דמר
r לאכה::· o הםדאלכשאאלדועאול !םומחכיםטת:ניניראבשבננה
ונולירח.דונ 1שרנםטוציקז:;ה jערראם ,ה .z~םע·ליבע·:. nיםימה
 ~רבידמעשהחאלבלחהשהעתאדחוקבולבהנלה.ס 1מעשהב

ומנובא )כ- ?יםעוש iי i.פוהחהלההנהמייזסנהיפמונלדמם;;הט
·ןא ,םיסונומםיפרוצןוצייכנח "עאםינבשוהידסויאליכ
 1שננהבכהחמשיעלכוםיהננםטלהלהאםיסדיםההיו·שוכ 1רנוכ

ורגך,וכענםרוהקשםפישרפםדאינבנםגנואיםקפתסמאםני

רםצאאלילואאםהלכאםדאניבול'גרההרמצרץאהלאתחזלי~
ודשנוללהאמןכי 'כיםרםמהומצאנמהצעץכראןאל'''וחנרכים

ץייזר.הםהילעהכתנחבו 1םיכרםימימהפונשתבישלהאמןבירהנ
ותוההיםניאלאונראסאלהן )ג- •רפונלכרכעהזבלעליבמ

שוונתראהותנהו:נש :רמולכ /להכאםשיאנדייעלךאחה·הביהשו

ידנקבאנוקחזדםל~נהתהיילמעןםידיהעלללהנכותשהרנוסת
ננתוכהתרתכושמהלהאאםוםיריבורחולגדןבניוליולשאת

 • 1ישיהימיהיו 1םראיבנלכפניללוהלסוחהןפההדרך iא 'הרכזנ

םנק•:~י.םשהםעלתזהההאואימצגםעלהוהםלשבאיםהזאכי
 .ונצריכנויהרחלרתניבןש•וה

מחנוץהכותמיזורזזיעטשדחכישני /םסורילכההבהר
אלנאטנורעובותמםיהוםירקמהםעnלהםנםדועמלכויעןלמ

שים~ראילשנםללבכודרפייםהרביםםיכrדהתיפנואםלאף'טק•
תנהכ :לליתכההכיתמהללבכ .תירiכפהמיכולתתיללכהכתמיל

יסותדנהחויםינ.םדהםיערפהסרתסה /וליהבנתועביקוהאדמ
הכאלאללהנכןא·יתטרפההנרההמ·רוצבצרכי 'פכסהד

 iVלמנח 1רנםראםלהונםינמהישהיידחידיכיןרלתמרטהנפש
 ..הנלהו.בי :·םלשהורתפת.כאיהגססאפ ,הםלבלתאכלםידצאמת

 •.כע:עהרא:דאה:ההכיולהם ,ךי.::;·סדםו;נ:אה:..ה
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לאשרי i {אלתלעלושארמאשהוי ?דציכמעשהםרוק
 jיראת.:·מקנמשנתורשיוא 1הומאמלכ ~משגרייייזארבשו•םלש
הלע, :וליםרמאכההתמיעלםיברסמההרי 1ולונונצרינדלו
יו'לאישאשעלהירה ?צדנמעשהדחא .נילעןרירססחלכר

יתבהכנוקערינחקרנכושלרםנשי 1להרמראוןמצעתד;ןעל
אתתולכלרוילאליןאוששורiוהוהנ·םהויעלופקת r:לאא

ולםזריווענורוחמרליםמשלימנהימ 1ר"1ועלניםהסם 1החלראש
 •רצהמןמוצללח

של,מדרך •בשרהיניסלככםשרינםיאוהללכה~.רתםינור
לליתהככההתמיםונערקהאהיתרפטההכהתמיינאטברניאבישוכ
ונשי"איש.נ.זויתנם"כאםשםיד·היחתנוטלאלאהנאהנא·מש

אלאחבאית-טהtפהיכהתמיןאושארכמדהועהללכה.דהםינה
ורשדלאישררץאבוישינונרבארכנהנה- ?יצרנ .ללהכשםל

שלושקרשכאם·הנתtכלרהנכלגםאםניתוצרחויםיראךאל
מההיםצרררםלהשישםי;י ,אוהולנזללכלאב .-rהאר·הכח
לרתבו uארנכןכל:עינ 1ץרהאהננ 1רםמהאל ,טסענשטסע
רלתכו uיעלםלהיואוםיצשרווסמיםיצרוםינארהםלשישםםי
ללהכרךרציאהםתכתמיינוו.י /חוץמברםוסחמאלמולםינוארר.כ

בכי~עחוישיומרךהדולוסישרא 'םהעיפנלץרל rהההסהיןי rלם;
 •ארץבטחכלרבשיו 'הםעםיהרחאאינורולימש

בשויבניני ,עתודמןביישאישאיאלהלההאםריבהדלבמ

 /הלצרנוםצדיקהבר :ולהפניקהברכיםריצלהר.סךםיהנאי"א
יםשבאנםאדהקשרזההניהשקהנרין 'הלו 1שרורנדמצקהירכו

הםםאלא ,רןצילםתכחמעהריי uליןאו ,זוניסנודמע:ביםאשר
תהפצוי"אשילותבדנץמקנם"דשעסקומהסאםיהבפםר.כ•וא:פי
ארםרביםהלכאםשיאנןיכישינל'' lוחנםנילינכיזנ !יע'ר.ד
םםעצרונבלשראםכונםםהנויש ,ם.ולרניםבר~צםחשרא

-ו.
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 rודת ה.:. 1 ::ז·נאשנדרביםרקלאנילנורהה iיוהנםדורשים• ::tה

רנוכ •ונתונוהגהריענרנ.יפונת t /חרושבלבדרבבכלאםני
אשרוזצ'יננחוצנועיםןגסרוםחיועצנהשכלה'צמ·;.יראינו
אוונריאנלפיכך .ללשרכיםויוליכוהעם'פניעלכנרכענזונאר

כרנאשר 1אוםבניבשבילאלאהפרטיתההםינהנבראהלאבי
ינקשרלעסזדחכםוהראוימיםשתביםאשלשרןכבסיועמד

מרןרנזהאשראדםיבנשבילבלאאך •חילוז iנעהזנחלםה
םיהדיטיםושפוכנ:יםהשגורלימיהםיעלעברווטרם /באר

םצנאישיבלוד.שכושדנניסיניםמשיאנולאלח •לתמיכה
 .ממונלםונהמקוםנהויפהענודה

וחנהנירתכהןלאאשוופהרנדעהיהתםינהוףבננם

 .יומאלעלוהפלנחסיוענדרךמעטסעטאםכיחפנים'ובמלוא
קיםזימחו 1לשחרהשוחהאחאר 1ללהנההירנקאהכשמלמדים

למרדםרובלאב /יטבעולאי:פולשלאנדי 1לפרקמרפקרםב
יניבעכהיות.מגם .מאליהםתםולבפעהרתגלולעצמם jארלהפיקע

 .אוהכנtפולנחשיתרוכללענוהדחהנוןממכשיריאחדהאו

אשר /רכיםעיניבוהניהרשההנו iכהלהניידעתינאוהנה
נופהכלניהוטליהםח /ההפךרךנדהנראותהמירלשמועהסכינו

אהנאינהכהר.םיהשנשכילהוא /בשוהיסרויהתםהמהור.של
ינןשארחיאולםווה'יהיחכלוםמאנירגםלוגדרןנפזרר /אחתנכה

 ~~מץנקםרהנאהנהיסה.שרלכדולאוהרנוזבאלנינוכחתי
עסהםהוצאהעטוהנהיאנםאםני iראשנכתמהנאהלתכליהת
 ,אתחנפעםוצרננרילאישנותניםהיןאםנעצםךהגע •מחברתה

רננורבנם'לאברךהולךהיהוה lההסכוםסחציתכיואצליספקזיא
 1ת.-רתץרניםבדלהרכהולךהה"ישנ,ךומחציתו / ~התחQשלא

םעפה.רסיבהלוןנהנהןכאללעולם'האישארביאלחפצוול
עושהטוחםעשה'יהלמ jנוהרנהמקמץשהואנדללאזא /עםט

0 
ז
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גדןלים.ומיםםנ ;:לנ'שליבמ .רתניוננם-.מה:;שנםאםכי 1.ורנה
את iההתמיכהשבדרךהחשוךהצרנםמ~ניחרננאלהץם.נם

טערה /ניםרמחהפתחיל;:לחזורהתנמכיםאתשרר.גילמהוהיא
היהאםוהרופהישר;למנהנםאכלות'זנבקהסרהם-בכ,נ

נ iאל~רןירעואשררעמ~הדיאנשיםלידיוה :iiמ:ביבהההיההה·
נההםיברקחלחוקישונכלל /וגןכההצורךאהרהמקוםאהרשעהה

יםקהמתעסעלטלסיהיהברחאםני ,השקשמכםיל i;ך;תאשל
לכלםיולהקר 'הישובמכניאיש /אישמצבאחבהיטלל:בדדנוכר

 rבעניברדשארהא .שנשאלנטרםתמיכתואת::יכהלהקהזק.
t אייךלאראדבה' r יהנאיכמנהנה

 •פינםמיכליח\אלש lדן'יךחאנניוה
 •'לחםיו:הלג·ת;נ:יבט

-?--H~ 

ציוןשפת

ה·~קרתוםלא

 1לוהבזניוסממאשרארםיש .םוהארושכע iהלוששרוע

עושיםשאינםםכיrנםחםנטזיםניחשך'ר.וצרארהיואוצראין

מוצאברישאה iנישאו •לעולםולאלולאהבאהנהםזאין /פרי
 :לושואליםאחריםמשלהרנו 1להרנור •רשואעשורכרוחנהח

ועשרת 'נררהזאששלךנוקעס ?ץהארצחקכעיניךלתתלךלםה
ונרערקס /רבוא'ננןרמשאסרארםויש .זנןקובמתילועשה
רכאוי.ומעדבםסקניבירקםז jנ' ?iנבלן:נשהמש /רנוונתזונושא

:נהרנהעשורםהימיכרמהו •גרלןהןלךהוה iיהזרונ:כצא 1לו
 ,•ןדרנעללתיםבעצהרובץרלהגו ר"~ Vהםשל
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שלרהאמבארבעלשרבנוצראלגבאתלצמצס~ואל;אאם
 1לשונונחכם'ראשיבלרעתאלנסכיםאםניוהקדשתבני

ם,הרככ'רעד )ור.קהמ 'לסבהקרתמוכגנאחבזר/'י :iמ'םו

חכזנינרשפחכ /הארחרניםניאחורער /זרעים)לם'נהקדםתר(
ים~לתהחעדאך .אמדעשירהלשוןלנויש 1גםררהעבריהה'א
שד',לה"'נ-נרמחוקריליםונדשנידברילפיאשד 1ניאיםהער

ועריע iפאע(רעליני~זעז"לזק"שרי',םןד"ר )הר"אירןצ( ; r;ו
עמההתהלכיוחיהלשוזנכללהלשוננרהיהה-יידען)שפאנשען
:ים·םאולם 1לה.דיארילפילהסככלרישמשרן /כרוכהאבותינו

חעשידןאשרהאלהוהחכמים .ללשונונסונהאימיהחלווניכוןנכי

 'הרח·נוהלאנר ryשפאההעשירןלא /רבעושרהספרותאת

נארצדרתיחאשרהנ iהשרשחתהחתני 1להנתונלאם~הרגם

הקשותהםלדתכללנרידםומ .ארחיםמשלונזלבנליעליהשם
ניעד rקלעניןבלאתהםכניררתתהםלוהעוניכםעילהתעכל

דניםהיוכןעלאשדו .רך.ךאתיקשר /הקשהאת::ייכ.ךהחת
 ~התהוםכספר /הכוזריכנרןונ·םןלניננסוו.ארי-ם 1ספרינוסםנרח

 ? jהחלמלותיכוהצ 1השדרח n .דהוערהניהאומדיארמופז
חכמיולשרן /הגיונםנדרםהנניא:םןרלשנרנ iלשהנה ! jנהדברןאי

לבטאמאוהוחנ 1עמוקוההדקםולפלפררקי,דרנבלךההלםוהמשנה
ישכילדקאם 1אונםשוםיכל 1לשוןסבלםולור.ג 1דעהכליענולה
ךנסרןאהנםצאהולהםכלפיננארהיטב 1לנח jהלשרנעל

 '"רא.:-רל::יבהרלשםש /ותוכמדרששכהלםרדהערבירנהלקבמשנה

מלהא ,יחיהדמלהחדשהלרעהסצאלאווטבעהפירעללה
אתרושסלמעןהרבהנוהגתואיננה 'בספרתנושעטשהשם•שה

הםצריהחץשלותש:בלהרם ~pרנזנ • iדבדינח\תננ:;ןרהרהע

ל~דהישוניהמולדתלהס •וכזג iלענ'יוד.וראויה 1בס~רתרנ
לפי cאכי ,טפלאלאשאיונ ,נtמקלהלפיקלא ,ה•פנםכה oדל

'i 
\ 
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 1טוינהפ·ןלובנוקש'נ·ז yללא.כם 9תהיהניעדה~ור iטיבה

נ:להיכרןבניחכמיאן .עהוני oזפעעלמתקבלתנאהה;הירכי
הואלגדוחנאיני 1זבחל:;שידםמצאהלא 1בההטםח 11 ו;:

אך ,איצסאהומ::נהאשר iלשהאההיטבלהניזלמרדנגם'
א,נ'מוהאשאל·ההלכ~יזאתזביהלקןלודיאיזענ•ןםכש
וותיאצבעזניץן.תהשלל /בהולשלוטלםשדללרישאםכי

לדעתלו ttי'וורנףם .הפץלשבמהלככה 1לעשרוכדונג
סרצ'א;האשממנה iהלשאהו;ןויהאמאש-רר.יכההאוהת

הערניתןהלשני 'זהיכתנאשרגדפוןהיהתיכוןכנינחנמיר

הענייחןרלשו 'ונהחהקלח·השפהםלההי.והציארהשכסנה
נאנםזכעל .על·הםננרהרקשה ,ה 1םלשוזםעיניהבה Aהי
רג iלנםלשמשןא 1ערניתזכותר 1עבדיר "הןישפנותמל.להםאדנל

םיד"\א Dהח" /בה iאיר 'אתרהדאהךהלהשמישמעקרןצררשב
זארנאכתםלכמניההםהח:מים 1נראוו ,בהציםון Q ןI jh ~iץלהוך

·ניהם,ל;ןננוקבעו ,רנ·~מהדנהןבחילהדרעחששולא ,ח·ל'זtניאל

הנכונההמלהבקשל•צ.שו nולאטרחלאו 'םרניהנאלסכייקחו
 •ה·םנםלהעהודויהשגורהערבית 1נשפגם

 :לדבריאחהאיהנאיאהא:

לימני 1לעדנ'תםערנ·תםנרו.כתיכוןבניאiכ//יסוד"
 flיןסך 1/שםוכאמת ;אחדלגשם·חדצפופיםהס ,םחפשהחומר

ןענ·ואינרור'רםבמםןנחרומםלבסיס ,אוםנכיזנ;ןשהלדקםדיז
 ם·~·פ;:בcסושט·םוהפ 1חי'םחןםעיןנהםשישהדווו.כלמיניכלל
 •יר,לר nבללנמרר;ןננ•ם 1מזדונשם.ומלואלנ:ב

גםאםניזאה jאי 1יורעםיראיvננ 'לכנועלזאתעלוהנ
מומחהכםח i;לירםכפ·נדרושוישד". 11הפשוטלחומר'?ןאהערני

 .אםכ•עדנ'תלשרזנהפשוטלחומדאחר;ןםאיןבהרה 1ה lרבדל

~דרשאהנ;ן~ק:ניג.- .ההואה:ר:םכ.פ·נעלםוגאה.ינאשר~ןמ' 1- ~"

\ 

1\ 

\ 
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r בהאחותאלדהאוהבים ,הרדנפין·~להנזכה;ןנל:סינוu'הנע: 
 :tנותנ'חניט •חt)ןםמקוכההזכןהראה 1קהחאתוהכדצוהנ

 ·רץא jררנעלילנם 1סרכהננםלחגסוו.אוירתנםלרםפרםפה

 "רגונפררותנלשושתי·~פרנ.והירחלהיכול ,והנ·דנםםיחiישלבב
חתאןושאםני ,צהמ;:לדרגכוהדיןולשצמהלעכמיםח 1לש

 1מח·~רכ\תאחנהכרעדך ·פלא·שלכוייכבה:סראחרת ·ם

 .חקנות.כההלשוונתתתבאצרנואה
 •לכה ;:~·ע;כ'סםגוןןהוא:::חבב.ראןזרp ;ףשט~ו 1א )כ:·: hנג·ו( ה~ת.:'

: • T 

רב.להםהמשהלש'ו.ת 7 .ט:נ~אתדהמעמי y.י.נה'זתט ) n •: ,ב·· :fו•קר( יי:;~·;

 •ג ~צןבוובלמלת

 ,ג.דאו•כלאתהמעמדתהעוץ .ת.ו~ד )ב·· , 1 • :1ס· rז;ססותרכ(~ז:יית.'~

 .נעלארננרולמלתנום:וסשם\ןלר.דת .

רנ- lוtנ .נטעלעסעזת ,דוהנרפ )'כ ,fז•·נ•ס•ת .'• ,טי• 'ע•:•( >תי tרש
T 

רגיערנכהתכtםנו ר\,"~ע-מלתינ ,לטצאו: , ,u-.דעוקצרלפי•
אםכ·אינהועלפהיזעהפעל 'פא ~ינשז jנהיכ ,ע.ןך" 11 ם:!ל

 ; ~ב=תב ;ה Qז:י~ =ה 9ז:י :אההי 1 ·.לשנד;נההנו.רכההבור.ח
סלד.שלהפעלין;:'.אהונצרעלשיךצשהואלהפעו.יגיז
נדה v:לנ.הפךלהרלוו.גהרקוףרריצולהאוה'והאשהי .כ jעקר

הןתוחנו ,יהזארחר.וכאההר,ונעוהטבעפיל C-1 ,יפהניכ
םקליע=צלעים :ומנ 1חאלהכסםשכניותנלשכוזזן.;הפך

שההדלארiו .)ו rנ' ,'השפטים(צהח tfחקה= 9 )ר'ל' ,'וא r 'מ(·
 Elcmentumמלתצאמונימצאונ ,שיטרחנרושחמה iנםחונל

ושורשעקר 1לםלמםםםוגרתואה ,ל"רנשוטהפחומרםש
והורכ •מוחצרושופש Oleoמלתרצאשו ,פעומפעחמצםימחוע

'נ·םה:םניהםנעהורהריולמהיושראהעוניםכיעידאהל
זאהלנבו 1ורוסייוןסיכחסה iנדעהםשיהאלובק /העמיםלבל

שאינהאברחתוירחנווץה. iהוו.אדיהלהמהווזגתייכניכמחכו 1ע·

הנשמעת :זולהמיגההנלחכוב:נץאלונחנאגםינמנםאהן •יהורא
מלהמצאונינורכנלכנrוא~תכונכיםני jיעוכההרפנ·סל
 .הנינלויותרמר.יחדד.:כישה ;tתמעוטלפי.ה-,ונה· .ממנהנiביהואר

'ההראועיגן" 11מלתתארנרב;.אלעםדו ,עינינוכיפלאאל~ז:; jא
פניעלמיתורכותרגומה , 1ינערנגהונושונ.פה /כערביתנה·לענ

פהכ jאיווערביך,כהבלעניויהארהאינש//יסור" 1הערנירהמלה

 'ןדחאלשרןכםגנוהגמהוהרגיןארנוהג

 , . rלםךעררךעלנולכתארנונהאלהיםהדרבפירעל
ליכונלשונוצרותאמ jהרהצאםאםינץה 1םרתכארםינואש
םלימהשכמיםהחיציריח"ולרגש oי-,םראנהנראואין .נםאםרש

נס.פי-ם ,מוחכםמיקסכום iנכני ,ה'תל r~ננחפתמהס ,ןוכהיכני

לכלרדתחיילמקווידהמהיוואtור ,לנו.וש-.ו.גזנמאוםהירקי
י" 1.ג a u / • 1 • 1ו ._t.ו;...ן-rי 1 • •ו•' •-'- L.,;..:i '"''אש- nלםי"ו""'הה·ה-ו-יל·-"' t'I ""לאלהיא-'··-""" ~"ה

r 

uנהטנע:פינד 1נו 'פעםעtהכלאתהסעמ•דההלק •'ילאנד• 

•ציאת.iכעל •סע; ~יםיה~ן•ז ,•לדעןנחינ.וריםןיז )כ•נ:fנ n ו•(ת 1-ז 1 ~ }ו ".
 •ב.ירוה'ויד cא 1נוןנזמרמנללהדרבים ת~ז.::;

' , 7 11 ':רכfו(ם~ק r '( דאז'יj , רההרמהןכ;אייהעומדלםועה .ץנעטסע;;י-סtt< 

 ,~ .,}ו·· 'ורכ(לנpיןםנלאוהת .

עחדמרהעון rיי 1ננ ,טב~יל'אצבאסטב.ןם )fנ•וכ , 'כ ~גf·:ו( ) 3נצבה
• : T 

ו'טבעע,צתמ 1סוחרכשים 1והי:

ואליה•ת-::. כn • i1 ~רי::.תלמ א.: 1'אלסזבוכששםר:כ· jסנהווי i 'ע' )'
 ,.וו.שייהתלמסעמ\לדהתףז.סרואל ,אוץ ·•,.צמדךמלת DVס:טס.'(ה:סהףד

Z ( לי:;ןהלר.ד•אחרס::יל•תבנאקי::לננסכ•והנפלאSnbstanee • r 
~.: Efiec . 

.קהכנ•כרדוו. t ::יםניסרקהם•:סוג tהלכגי::יוה·זה jרגכ cררת; ) 3
ו•הת .):י o :-(ל:רטלבוס~ד:נ?ת:ז;ר jס)ט•~fיכ( .• nכ. )•·.:~(ר:ל•.כ.דכמצח·קז
הי.א ח~·\דיהיזסכה~~רארחואן .-ו nע:ר·בהנ:הנר:הכ:יבקוםהיאא.נצחב ~

 ,תיאימזי rל.ב
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ה"ר:גפיטאל, !tקדכנר )'וf .·ה:י ;fi ( >י,קךן.
1' '"-•iני' j הקיn t: ;ית'יי.פ~נ~ז

 ,ל~אכ U\איטלכ Uא'עזסור

 •הואץךןךכטף y.-ע )כ:··כקיי(~ךץ Qן 19
 ,ד:-יה _,.._.."יעז."ו )כ"ג • n ·וגו·יf • ,., •כ·ג·קדfי 1 ( ם~~-

• 
1 r ' '1 il -' יל-ייירכחהםנ

- .~ •הכ~ףאחהסעס•דרתזו~עצסכ • r,.ראהסעס•ר •דבר

ן:רו )דכ"כ '(! '•עי•(צע.המ
T: .T • הרובהי'ט'!עבy 'צt , העזחנt כu ר-·-

 • tl •;''ת • " \ (יא:ו
' . I •,~: •:ן•ך ;~ 11 c;. ן'קf\ אואקט<יך 5 )"( 'רכL 

הנ:רךחח\רדוביט . '1

 ·-סא-תלכעתריעיי--ה :tאוכללו ~פוכנפש ל.:.לום•רדתח
. ,.. i :.ינ וt • 

 M L•.--• •האיזןכט•ק :tקטעו• t.1ר 5:1$ ) 7 "' ':-•כ(א~ית
 ':t!גנכו·ונח"'-ייו-·' . ' •לל

 ' . _ , "."•לירקוו }:-"ג( ) r 2 •~ל•ל ): 'fr ~ ,_•ר(.י !<.
-· -r אס ,ט, ,.. r ה.... - -יי'ו"באה 1

 , ..... " 'זיהלוםו~ס'י• iההפך

 • '""נ'"חס''יררח:יל•אנאיםוהראשיהןלהכא 1מל
ה jיימד 1 1 '-' 1 1--

ו , Lכדרניואחננסקריםוהנהםאנילה!פרחנןנזע"
יזדטמדטס 7ן , '

ןי"אןן Lהסרה ' 1םזהסםיןהרמלערךמאליהן  ilסיןינג- • 7 1
יתגלדחנול }lלןכעלרפיםוהסרנדבורלקהלורתניהואר nם·ר
כלניקר;.נאשרמליןiניור.בוהנכבדיםוראינקקהללכלואהו
 .נםץפחצאימרא•נ,רם,רחא

~ Cly קוששר:טן.t " ל ••י •ששרהכצכו
 •דם.עט:ה ם~~ ח~:~~~ ;:~ם;י:עוץנ ttסטכסרזולכללםא cרתגו c•הנ~

 ן-:.•ת I:: ,ה , •עם•רהו:זןו

ו-כיספיר'א' •כ:רכ. )'ז •נf:-ג(סק1וובר~: t•וחג ·ע~ס.;.)י
יפיבובט 1o.1וב.גגי , y ,! •.- .האותדמלהוב-תא~סרו , ו;~הבית
רכב-מועוחהדוסהכהכיותכ.רץ,-שםתא lה • 'לעכו•ובסו:יעםודארו:ג

ו•נ""ם•כרקו.קןר•ועצס.כ . •
 .י ~· ."י·יעז..·יבשייםיוכנ 'ב)י

-יירק·הפעלויתראהש~תא ה:~~~וח-,;~:פה; ך•;:.ס.יכ ~\הז:פלא .יקייובנל•·
L ' 7JI ' 'ן .... •וסךן.אאסוהוו.:.ם 7 ,,,.. 'י" L 

נווהם ,.ובגםד·•א •פרסםיוני •וופ . • w·'י'יק
" 1 ' 1.. 1. L 'סע:::.ךבןאהרהב 'יIC''\r כ'יןכ'IC' ךן.א
 L wול ..t 'בובא-ו<ל •שרהב\יעtכר :t: \רואזונו .ע ,;; ~

ךשנא·טוכותן•.נכאנו• " • • )·. ·~ ,., •• (יא .tדיכ.נ
 ..זית"'חופי:סא•ן:נ :לאו:: ):ס •;:•רן( .tרסןפום .ח- ' • ,
אוסתא .א • 1 •רכיהלכיע·ןאההרנ רוס:::.
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ב.

נויתלעגמרמנית

נאהבהינ 1הודעונ 19נורמיr-ינהמל llדנךנלהש· /lרכםארמנ

םלהרגבחכאתתלנסהבוכר'רתלעטוכבטשארננם•נןנהד
נם::ר 'הקהלפניליעשהצ ,רמניותגההמליןלבאתבריתלע

א.רהיטבשורסני ,נאמתואובתיתפ 11:אתנהאהנם r ~רה:::רדס'

וונבראתהזכם~~לכנריםהמהנברעתה ,סארויאוורנז•הרנג

אחתחהא jהמליאתםלתרגההוא

 t 1 ''ט ',נ::rשרפ' •"ריו'ך lכ 'ש(יהייםםך,נואמך,כ .ערנסט

 .תה"פ][רנו.רה )ט"י
 • Jה Jם"בדה.rל' . J ; • 'אק'נח . 'כ 1מ"ט Jונא~הש

םשדרתהננ ) iי"וא"ם .ג"נ ,ל"א .א"יוב''יא'רנ
 .]ה iהמ

 'ע S.קליירויד,, : נ:iנםער :ימו.ישלו jרו~וטערtנננערררע
 Jורה'גיעראם ; )שערץפאזאטץ i jנעעגםיא(דנגבכנעו~רר.ער

דיער'iכ'~ידעו tjפק" S.ורליאעהנאיר ;ערזנ.עןניצ.נרעפ~ללעךראור
 lה/באמןכחסים,,הנחרעתה . llם~ננלין ;צטזעטגע .•. iשטרענגע

וארר.ול"ווירקל•נערםקרנםר;.אםלאם uדו..וד),וד'נוחרשי
 jא·ניהצע·ררדרו 1ארלח•:ז,ןךיהושעהחלנכריכננ"ריכנזנע

נאמה,,נם .לנםאתשחנושלארחיונפוסקונרוברנאה ,ןנכרהומ

נארמ jלאנימלאםדתיזרנסאנ )ט1'י , 1ז'ט 'טפםים(ש llנתמ•םר

 .יננרגנ iגעאהרעןוינעוקליורהנאםנהבההנבהכרנהעל
,, 'IJ ~ך, u לשרלנפלאחבj למלתr1iV,11 םסלתהפןןנהזות

וטקייארלינה.;כ·אהושםרהאס iרע, )'ג ,ט"ס 'ברא(חז".פ, 1

1 

1 
i 

1 
1 
1 

t 

ג,

1 
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 11iחפ 11 "נסטע 11רנא ר;;נ;:·ויפללסינב' , j "ז=~~נבליך עצ::;:;;:·ג

 1i , 'א-חננקוק ."טערנס 11ם.והפך "ןנ·:ט Sל",,אוה "שאת"~ההפך

למלההיאהפךה'וב"םיםלבתה .חדכא "מצiפט"עם "שאת"הנא
 " ••-וארא''י'י'ייא·וי-בלבואדחה\:באחדלסרהוזבכ

-• -' -, 1 -1 1 1 , i.: 'י• 
ישנניםהנזרכותללדמת.וםינפא cם•להפךתורתבפחד""וםכאחד
 1פחך/" tנt(ד .rכאם;;פהך !I' (הנאג"כ 1א"לשם •יונפלשיסקהפס

רוכמוחךפפטמש . "מגור":זםנאחרהיאהנאז lי' 1א l 'מם:טו·
דג.רסניםדמואיעליהם-~אש "ערנסט"מדתשל "'.עסיב'אלאםאינ
עיכלוrפכדעווורנסטפינסרטערעד /ערנסטטערלינע Sרירע

 .רכיר"נערכסם

 . ~·;:א :ט~::פערקיים . ··tt ~ 1 :ערפפ ~ט
בנולשרוךןככי .~ךןוייי.ג ;ךרצלוק :טייקב ,רע iי 'ה

 . iינרפ~הז :מח '?iבל :תארוועצםנטהוהפשהםדהתאיכן pל
רי ; בt'בק'אםערקזי.פרא :מעתשןזא ;פער:סט~נדניס :יןנמבל

 .טהעריג.ל~ :דפינהרוח ;םה:נלער:ז :גוברהרוח ;ט Sם~ :חזכהן

 . )המרהשםרהתב[ךח ~ :טייק 5ילוע 5 ~ל
 •גלע.ב :ךליוע 5 ~ל

 רנ,;~~ ,עלאסטיצ·ט~טכפשוטיותרגםאם : כ:! sקר~ב~בפש
לםרריuזר nרלךוו.והםתגרלהדרבהואםרתחיכחהיהםחכ

 "ב(וחזרההקשתנמהתה )ר''נ(רהולכיז"תחיום/רהיר jנהוהראש
על~סםיםהלפ·ג.ראשהיםהאד •רנגהאנרוםליצרהנם )פ"ז
חשושיםמשפחתמןרנהויןנאםר .יו''ארבונםתח 11רמיא
ר"·רמושחמתכי 1 כ:i' 1להחישםתיותיהאוםרצאיליר,נתפיעל  •- , 11ר

םשכו :רחותאברתולשכ:ניהםרנריו~נםגיםשתתפמריתבעבדיגןרניס

תרגוםיכהמשיאהךכ 1חשהמנגכנלשפ~הרגוםאהיג'חהשם
 :~הארנלונרבלד~ז:רמבלההא iשרמו .כררגטיתנרבנגאלשפ
 •ךנ ::כנאפשהניסני ם:-א'שע~ין ,רפםאהלרעתוחמד

i 
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משרשהיאהגרכניתןזמלהאו:נצ .גונבכרעשטאב

n בר~גנtעיניהםכשהיאל"בהחמרתיז.כצן 11-לא~םלבחשפורשו 11ש
ענניאונחנ 1כןאינונטררנלש .ארמגורלהרלרת 1השרשלןך\צ

 ~-ךרארירפ~פפזע 11חנהז:זזוקורכציאנשרטעננרנגםלת i1/Mואיר,כעד .-- '-
ב(איו .חכץ]אסס[ארצואסמ :גנענגירשםאבונתרגם

 . )~פ' lיי'ל/
~גר ) 1הו ,,,כימשלכחכץז.;נ tt :עזגרעבשטאביו 1

 .)'יו,(קהלתחילים

הר.פרץ. ,םהחקרמ :יםעזכיזין

 .שןן\ההיאלעצהמתניהרגמכלשוהגזומלה .ןעםיםנערו

 •ץח.תככפיפהתרררותהצר-,יאהשםניתהעברבנורלשכןבאל
אחהיוצרחנה.ורא;:ז~צר :חראגםלעמורחשתיאלאזאינו

רירתנרםחשבוטאשהוזןמלכר .םהמעשיגש'tםתשהזהמחשכרת

לםאםוחגרשהואכוטצרולו ר;,:~~טוניםרםעשירתרנרט

11סעסוייעג 11ל אשיזזמןנו •נה:בראההרוצההכהטהרעתשהיא 1
הדרנשיםרחאו.רחיאודרגב jרנמשוקדהצהרםםרארחיובטההיצר

לוארמיאזוערתרהיוברםחשרעיםרימעשורעאוההריו ,ותולדותיה

לשרבנו;:זנחינהןיער.ונכגע S.פטליש~נליירעומגושתררעיצר
- .פשוטדבראלאהרגמניתור.גישהאשלסרכמקהפכויונר
לארחפטשוומעשהרםקרםדאליועץותילהחראהירצועבט

רעהרעשזכהלא ;ומשמחרמצדיקויצרוטוברעשהזכה 1מעשה

שופטז,"טצהי oקיצדי 11נוקרמרנרמראבזעל •ומצערומושיעוויצר
יןךצזהמארמבהיראאלרימ ):א,'ס 'ברכ(פזט"ושה'ר'יצרשעים

 .ויסםעןוהגע

השונים,עיםבהצימינתעורוכתרופיצל~:;זיוזכג.כררטיט ttש

אלמהרנרםישלסונרבנו 1ת iזבעשהעזהערהרתככשההכהלםן
 .ח:למלה
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 ·זז 1nפ 1 ,נטס"ע 11רנא;;בערררלפיםל'ינב , i " 1ם'~;ננל·ך =ג·:;.זך:בציב
 lן , 'איק jחננ~~רנסט".· j/ס.והפך·נן":::: 5ליי 11הואשאח" 1ס,ההפך

ב' 1םםליבתה ,כ~.'חו ' 1םצiפט 11עםשאת" 11באה
1 

למלההיאהפך 1ה
 ....-יאה"א'נ"יבא·וי- .כליראהךכפהאחוולמדתכזב

-' -J -• ,, ,. 

נשניהנזכריםרלמות.לרתפניםאלמשהפךורהכהחד"פ 11;םכאחו
 11פחך 11םyחרכאהפעםר IY'באהג''כ 'אל"שם .שלפניסק'הפס

 "נאהיאנא- •"יא"מ ם." ...
גורמופחופט-2ם' .מגרר 11עםחך. • ' 1 ~· 1 , 1 ""

וגרמניםיארמועליהםאסו 11ערנטם 11מרתשלל\י I!' ~מ'ניאלאאינם
ט·גך;ונלוער 1ערנ~כטפ·נםטוע-..;·וערנסט'ע 5טערלי 5ר'וער

 •וכירrובערנiכט

 •-ן·;:א :רקייט Ji 'פפ:::ט . i 'י~~ :ערפפ ~ט
ננולשדרך iככי •ר i ~ ljוג ;ד\גולקו :טיק'כוערן 'ה'

 . iר§~הזינ : חמ'-?\כל :והאוןנעצםהפ·~רטההמוחאתכן pל
יד jאכקי·ט iריפםערקא :שומעת jזא ;ניס- LJפערב:ט~ :םכיןלב

ה'" .... ,.1 ",., •יי-יבהחרר .טהעועל:כ :רהובגררח ;ט 5מ~ :חזקה ' tw , • )ו~' »'-' ~ ' • 
 . ]הוברחשםרהבתנוח ~ :טייק 5. 'לער 5 ~ל
 .~לע.ג :וילוע !:51ל
 ס.ר~: ,עלאםםיצ·ט~טכפשוטתורגםיאם :ט כ}~נקר~בפש

למרתוווחזרוהולךהמבתדלוו.רכהואחחמיכמותחה nנ
ו''כ(וחזהרהקשתנמחתהר)נ"(רהרלכין" iמורחני//היו.וראשונה

על~סםיסלה .('פשהיאהאוםבגוףהארביםצירתלינם )פ"ז
השרש·םמשפתחמרןנר.בדיןראם .אבריו"נתםחר 11יארמ
ךוצti "iו lj"ז?ר\ונילהחזיקישיהםותאותיכרצאיקרנתפיעל

ונשם .אוחרהנלשרנרתםיהםונרטגנםםשרתJפיםבעבריתהקרובים
םוור.גמשיכההיאכך ,חשתומלשפ~ננרנגטטםה·אשמת'חה

 cהארשלבלדבר;ז:מרבלההאושומו .·טתנםל:ופאנרנננ
 •נרזגנאבפשה.כ--בניאר::נייולשע 1סופראתלרעתחומד

" 
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משרשהיאהגרסנ·תן jמלהמוצא .בניגבעוטשנא
כעיניהםשה'א //החבלמרה י~צנ;:/,לאומחבלשופרשו "נג )tשטר 11

יעננאנחנו 1כךאינווכלשונונ .מאובדוהלהשתדלותשלציור

 "כןאפטועראוירפ~פפעז 11הנחוק iחיורבצענגןננאנשרטמלח

(איוב •חכץ]אסס[ארצימאמ :בכענבישטרכאונתרגם

 . )פ~' lי י"'
נכר )'ה 1'ר lכמשליכחכץו;נ ~ :עזענגזפרשנאיון

 .)'יי'קהלת(חילים
 .התפרץקומם, jהרניימען:זין

שריוה•היאלעצמההרגמניתלשוהנבזרמלה • iעם Dיןנען
 •ץח.תבכפיפהודרתרצותה 1היאשםניתהעברבנרבלשכןלא

אחהיוצרוגחאן,דi:ד~צר :אחדלעצםמדרתשר.יאלאואינן
ומחשכותיוטרכשהואזקנרכל .המעשים~ששתשהזהחננשנרת

למאוחגרםאושהביטצוילוב$ו.וו~טוניםרםעש'ןתנוט

א-ין v.וכזמן .הטובאתהרוצהבההטהרעתשהיא I 11עסםיויעכ 11ל
החרשיםהארתארחייורר~נןנםשך 1והגזקהשסרארחינוטה ,~,..ה

לויארמאזרעותוומחשכותיר,וי'םומעשיררעהרא.דויר 'וותלדותיה
הנחינהלשוננרניער.רננזע 5פטלי 15נשליירעיצררעשהרגרםו

- •פשרפדבראלאהגרמניתנישההרשלאםוקכמרהפנרו.דב

לארחפטוושמעשהקררםלארםעץולהיותהואהיוצרזפנע

רעועשהזנהלא ;ומשמחרמצדיקויצרוטוברעשהזכה 'מעשה
שופט~,יצה"ט//צדיקיםקו.םונינווארמכןעל .ומצערוערמרשיצרו

ר 1ציזהכמאמריראהלאומי )א: Jם'(רבב'שופטן//ריצה/'רשעים

הנערריסםען.

השרבים,הצבעיםסיניתערוכותלגורפייץמ.רבב.ייוטrפשא
מלארi.נרםישרנלשרנדנוהנ iשכעה i ;~. רו.;:שכהכותהנה;למן

 :זרלסלה
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 •כ' ,א'םעי(כנןוה<; :י] lלשםהנרות[טטירט ttט
 • )'ר::~כערת

תרישכע~ש'(:פתיכה][תנררתשםהםרהשאrפטיררנג

הפיםן·להשבשםר )חה.פםארח 'רלשכת jפוא(ו ו;;~ארשם)
 1תם~ם"ומהםיגןגלסוריהרמוםצבאחליפותאר.שירהרכוחלז:ר

ונים.~ינשזשניהאמצעיארחןוהפחני "ל'זנ~יםפ;:ונים j/נמלרת
 .מרתומקשניןישנהאמצעי.אוהררןנ:ן.ך

 1ומןך.?~ו:ן :שוושפיר~חןומלשנr:יה' 1 :ט 'יהנעפ.פא.

 •וע.קשנפתלזו~ל :רהפ:;יה
 )1ה'נ'אמשלי(עהצ;נרוען: ttאיינעןפלר~רנקרייצעז

לשמשה 1ספשוטובטאך 1הרגנמילנסטאי~יזםורנתההואזה
עצה.סiנלבלשון

ירםיה(גןע.ש )'כ 11נ/ 'ישעי(~~ךשאריפגעוענס:

 • )ס''ונ'
 .התרגשותאויפרעגונג:

כרעתו.נסרו /כלנורו~מען: tענטשלי:זזין
הכללפ''(עתוסגוהעךווסוגנל :יטיענםסלאםעהג

 . )יטהייזיריגק 'עלילעשנללנר
מרהרהראראםוהקשההפךכשהר~וח"נרו :;אםעבכי

 ;י"ר 1ל"חאירנ(ופתהםלויארמצררהראתלי:ןשךהנשרעל

 . )'נ' lיול'ז'זה 1ועםי
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" +.1 

עוללות

 ( •הדפjכiר.lלדרך

בילrעבק.מד'ת nנרםו •ןע 5בירגקל•נעס )'fג 'ס~י 1f11וכק~תfכ~ידזג(t;ו'ות 9 ~
 ;בה.םהת tlור Dבותקע

: >l ז,יQ נכ .ך•• ''ס•סו:פוב(יםrז•' p • • ע ~3ליפ~נםע•נקל . )'רכניכiםעם.

זטi'ם(עצםרלאחדניבלס•השנטאלןבס;נאן.דנ::ור.פט•ס .טקבים

 . •"נאוביאבהזuכז:סבם•הקטנ ::tלהע'כ jסבוהרא '•רכנחם ;היה

 •לנו• ה1('ו'ואצתזערה:טטונתקחבזבק: 5 ט"י{!י'בעםלק )ימ:ס '.;יכ(תריו~~ב

 •ןטקשרקגכסע~ניינםעלק )'fנ 'fנכסרכס•וf(~זקק

הsווםחלרם ,:בקןנחת V 1בןןע 5.נלtננ;עקל" )' t,' Pז 11עד:(תוע ~ ע-~ ~
ביוכב•;ת:דעו.בלםתסוטפזחוכתלוכהזחל•ו 'נםס .rשם:תנ ' •
 •רחלגורםגןכהן•ש:בו.כחקזאיב

םחרנונסזפחוהתנעליראשובגהרנ•שההקטנהדרךאת

משיריו"\.שאהןוהלשותרתברעתם.דמארלגורהיהאשרל''ז
 :ר"ה /תן : lהנ"נ 'ונסמ .רנםחםנשורניןההכערותומספר

לעררל,,צללא"גדוללעור : "צלא,ל,םשאוהנםפירש 1ארבעה
ההקטהנטבעהנחיי\ uנדולירמביתניrרבררנאההרי .ןלטן
 •רנגר'ג.בש

! ~ 

חצד.כיא ].

-?--·H~ 

• 
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מפיצאיוהה jהםשגני ,תבלמוד ץב.~ככ;.rסעניז 1ויצ 'תך•לפקיקנ,!'י
נקראצרפיראשרהבל•לכן tוצאיומנצנץאוה ,רחבלא~ו

- • '<:jנ"נ, 4

י>השע (ןjמהםחלץ :כהוראתםןיגרניםרו:ילוקוץל yהשרש

-זיןיץ~לנמר "ז>לירימה<משםללqיק .מהונדורביםל;כקרכמ
תציחלמה Tמ •תכלדומ , tררבכלrךקנאא 'Vילו:י-ענטציהען
 • D ~קqל-נםר"לפ i ~ D'ל J/ ,לןכףצדי • 1חנל )'גהיישע(והמעטפות

- •םלשבלקחיףהכואשר 1ה.!?ןקם
חרישורםםרפ- :צנה,ווהגבלהסוריםרשניסוקזוקיכצוץהשרש

>נ"ישםגנרני 1רתחקליתש'tר :םיצרנקוםימכבל>א"נאיוב( \צ~ז;~
v נתקכלכזי •כציקמכבלזםןגנ"נינo ·יקצבההגבלהענינוק, 

rנםןקרםי;טנלאצוrווק tלשוזאצלrורוץ ·יניזהמביןלחץו.יןןא·אך
נסרי iרםרמשירקותנויענ >'כישעיה<תשב r 'אדלrךה Kי~, ·הםהא'חד
 • >'ט cשגנמדברiכה fר~וכמר >'דיהרמיכבושימאין~י~ה \:fעירך

 ,תשבץר.ץלקתהכררנמ ,יישם 1המפויאמר '>לשםכ 1R ~~אלה j ;~_\ג
דבריםוהיכל"- •"שעיםקוופ.סשכיעלםעט •נל ,ושממוןיוקרת
מן-נאכשטעללעז ,כאנ'וויערן 1- •הרמנמחרגם ) "כםת<הלי:גן~נ\
ענינו , .r •ימיה '(םכללהבעקב,םזהואלרעתיו .ליישמעאלשון
ת'ירלעו;נם:ברן~tגןץת. ,קנ J<ב.עכנ,, .nץלכנרמ ,וערמהארנה
דרךאםינז 1-=-ללע vהנ:כ~ף-אנכטשרחאככקעימיתבלינז •מרא;

איןזתאולולא-ננאנכשטעלל .טרונ-עקבכמו >'וקiפ"םיהלת<ניב i;ע
 •יםעצבהאליליםנקראוכ•עוליאו .טעםכלהזאתהלל~

-לסדה' ~~כיעצךמז ,,ע,קר- .
יראבואנשרשנירהנוניעאין>נ"י~יובץורע_גכדנףהלעה

הואךא ,פניתבולארוחניתש-ניוהענינוץוערהשר~ני 1המבראים
עלכיחומ "הר;ףיבשקשואת.הבהובווO.ף ,רייףה'יונ.ףור~..עו:גט

ה~וצוהני ·רהאיבהלא ?פעייהוא,ערוקהפ;ול-ינואם •החלו~
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הקרשכלשרןרלגוכלל

המדקדקיםלנללשrגראשד .ע"נשפותפמתחלהתותוןהאמלנר
יםעמפלינוארוםההלפים • ~קהייןצהנםני ,ההנונבהימוסד

 •ההרנכנתיניחאיראמנם • vנודרלשונותנש~ר.::מרוזשרה.;ו
אעונהאניו ,העברהדרךרקאכל ,זההלmוףרכזניכךא'חי

חראמוסרבללני /דעתלמען /ך•נתכתרהמקומלכהרקואלע·ני
צדיהניואקרהיעראתזגם •ש iקנספרופסויקםכמהר·כאוונר

 1 ר~?-י::~י~ליןככנהוראותבכלנמעטוהיאלהוהפעהזקבלר-ה.םו

פ''עסרפהחלבלהספרעלאניאהרעת •ישנאנםהיבא-נאשר
יסארםוהלמה.-הספוקץת.אבארהבראשאך- . 'נ•'אסדר

עללההנרכזהעיתיהזההפסיקני >'השופטיםכ "ואשרסחהק
המלהנו ,הרלrיטוהבמאריםרני-קדימהוזרלולבזהזהחחלוף

;{ r: אנצש"ןערלםונהומקורהק"נםהוא 'דדרנקהn חוק 11שרשה' 
תרכ~להורות ,ףקןלצרילוףנחווץ n9שדשההזחהכלללפי;לס~

ראשואהחרץמלנסרנה jנלרא oסי~~קץ jפיראה ל~:ני ,פערלה
nםצה 1הקלהולההפעי·עהקיץלאניובראותה ,נלאטהונאש :

לכותוהההמלותמערכתפהמהרזגהה •רקהררלrפהוזא ,קה~חי
- •ךכו.הפל nרחצהרםחקהם ;החמוראלהקל·ן:

- .בערביתץארנמרבארמית~אק
עי i'~דולאיפלו nהשלנער ; 1lק~רנסוr:יתך o~להוראותע_צ_-~

םרנכ ~:?;:דנ :דרמ.לנרכזר •נורמהביםור ,ע~ K ;:לאורכמ ''נ·ואל
ע i'·ד~נייגi l"ינב·נעה .לשניםהפההחותך : ivבבכקרנמ •צ·איחזב
 rחשופטים<לחקולאכףס ע~~- .ע K ד.:~י,ו_קגןננמו ,·פה j:·גי
" t םקע 11.נם :..:בקעוt: ץר.,רולעזםיהנאהמלכיםלחקואלקטןנע
'C ~הרקפינם- •ש•רע •טעםליבהפםרקזתא .אולול .סרj נטלת
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ררגשרישהנרגזההצלחהני ,לע R .נמר >ל•חהגה'ויםככרזלזלעאני
נםאמר •לע jדגנבכףנן,יק.ל.ע.והאסוןהאידולהפך 1בהבלה~דםאת

אריגיךואתהחי'ם.;נ~רור~רןןהאורנינפשחיתה :לדודאביגיל

~ i'-שחםר~לע.י 1- ' •דכומהרונים >ה"נא"שגד~לעכףכרתןל~ה
-.בנלוםל·עםמקור li> "יאיובכל'עי i.לנכרןראיו 1נt-קלע.יןנמו<>םש

- .אחרובמשקלהמהאחדכליודבתלםיי-~~קז 1בקמרא ח~~~ז

נעליאםרכאושוהכשרהעורקמתרע..ת 1iJני '.קרכע jמזר._עת
 .-ע•ל' t V ~~עלש n;rא;ג

j:? לק.לn,; ח<םיצ'i אין •~לןלנםר >א"נלא~לj להאריך• 

j:?. זר~השםסןפעלחראלדעתי >'רהרשע~לנםכתנורךמ
 'ננtילעאםניונמצאלאניראףוהזההנכדהפסוקמז rnהלריםןר
בוא<יונצמת~ךנןבעת :הפסוקץת.מרפשיםדרק"וי"רשנםהלא

 >'עםרםו<~ך~קמחרך;נ•לנl-וענליםותלדותעל pזבנכיצךבן.ינמר )'ן
ל~ךגץנמראו ,ם>ה"ישעי'כנקרלכ~ץ : >'בצפ.ניה<לחיה r ~ר~ :רנמ
-.נתלונרר >:,רנןר~ק.ה oשררנצרתשההנםררנמקרם >ה"ניח;קייזל.< jצא

החלאההךחקרכחיצהינ 1ןחקלשרשונענינוקרבר.חץהשרש
ר"חךר.~נוח""לשרשניrכ·קררך~"ילנ.דפעחדוהשרשנמר 1והזרהאזנ
תיחנןהקמץ~ךחששרו 'l'Jבאםת~ךליואאן rךחן.קהנ"גשעניכם

יומיה<ייי:י~· vמערנירנושלםא :ם Jכךנ 9זייתנשתרו.רםונ.כרדגש
- •;דחוכונענינורועתלפיהלא )~ל~לי 'אJ cנ

צו'בנflווי,קדןן Yךונמ רo •oתכהליםיםוננ.:בנהדים r(יבגוי
 •ניםוגבונד.ווליםלהריםאשר 'הרקידהחהקלהדורת
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ל>בואיכנרןנשיל-א ' P-זע'רימ"ניוערר ,הכבדנבני;ומוציאמכניד

ש"אנ'ג'הש•ער •אוהי"פף ~קכגםנירעתםלפיהלא '~ר'י 1נסר
~צ_ע-ילהאר'ך jרא' 1היחפתשניהם jעני~קוס '-;גצוr.די~ערוקשרש

 ע_~צ~ 'לדקכעכסוד'למוכתםוזיאגצנע Eiל : 'כרנמורהא"נפ-_ע~קכמו
~יfק.עההנאה '"עניש''אצהכעלימאר ע~~- .הניצים י.!3ק~דנה . . 

-.ש•עהנשר

לה f ~עכינסנהםהאדחנייראהלאמי '~רוק )ץו~רשרש

בלםפיםלאוצו~ה-.להאדירא'זי • r~רנמר >'גנ<חוםמלאה ק~נ::נחש
א"האבל ;נוףסא•רהא'חסרוןכ jצארנםבלםלדעת >ח'ת<הלים

שרשיתנה"אגלר gחראא"ההרפהלמעילוהנגינהק.~ץץרח.יבואונףס
 • zנח~ו;:.ועמ"סובהמןjפעהעמ"?~בהכונרצ(~הר"פול )מלרעזהנגינה
- •המהאחדעני;ומשרשמשקליםשניה 1$וצא ~

-פערזאסלרננ'הומששר.קשנימו >·חנישע"'<'יולקיי'ג'לןצ
 '?'ירםכבארו"ש j , 1 /ציילקוףבחלףאחדיבם-עבסעקטעאזםעקטע

:ק.לן-יאש~לי :אחדעניכם,לקח 1~ח.-השרש~והשושש"רכאצה
הוא'ףנ'כנראםען-ר-הואהןלהפעחוזקהמרדהינצךאך •כאש
 , rנופ-ירמיה<ש i-15ככלמלןם.קלאשר א.;נודגנזע--זנע

 ·א"רהלזה,קלהמזושנימד"ולפהמה.אחרכלי c_קלובת•.זי. oןל
- •ל~ה Rייtל;הכליהוסההמוצאוףב.דלח"לנחתלףל-פ•

הדלת~לע.יםשני :אחרעניכםכייראהלאמי 'םי,קלע.זלע.ים
ני )>ד"לףמ<א"גליליםהשביחהדלת~לע.יםניושגליליםה.אורר~

אר;ן•נםנ•אר.ה•פקעלצלע•rנח:כקה.הסזצהא lהנטזוכבצעהגלל )fנ
 'ם:נת:נקרההאר.ר• rק.צחורהכ ' 1ערבשהוקמהר.בעל •ווטהל r "ר ",ךבזגהזה
 ,הםזפ·ס nמ~זרקלתה• rתלצ , ;ק,נ.:-רצנ:.:ח.נ.כ•ני •אבומווה •בזה jההננואל
נש-םניידבי :;:;סאjיאן .ה-~:~•כס ::ו:·ת::יכ"נע-;ןנס •לשזי.כשתםכעקרנס
 ,רנ:.נ•חפיט' ::tנהנליסיttכפ :tהםיונ-zכןיוהיגדסבאוה nוה~:ככופי\בים '"!lש

 :לס.רוובכאח j\rהל jא'כ• ,י::-בא t;ןש1ןלשנונםל•.כןבי•נוי ,םל.ר;;ן,-,ן :tר:בת
<t כלא.rלrr • הםר~'א

ארבעזארחה.כסששל )·'לנ•ם( •• nרבו•אלהו .רבץאיננה-:~וכר )נ
נז"םפסיזרובזץמרםסך·,נמעןם• ע~·י::ס~זהדדנו •הרשיה"חו:סדו 1'אלצזר

.כענלא )י"א 'בירמיה( 'רשה.בעגלההסהרגם;ן')ן.םיןותסגןסנ"נ l 'רםגtפ
.שושןאת•רחב•קובלסקןםושםץוב pשםכקרו::רבהקרעו.•לו ·אקבו

~~~. ~~ 
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יךצהכירםתי t ~אזני 1רואגהנקוראוהבינג:סלאלוו
-אתרב.ודבתודתע ר~?-מנעמיחתניךחנרן :קבפס)אt;יי?ןרנהלמ
הםשךילפכי ,;ןררjהשושרד\אלף\jהשרת )/וירמיה(דדכם

למחאך /ןרובסי·נה nבאוהן i"Qהמלהעניזנירנאההםארםכל
נאור/להןאיתורנשחלבסנvיזככפולרדרנ.אהלהנהו;:ךמסמנצר

;וק~רמעניוכיונארמאםלםוא ?ובסיוןלכחיהנ:;ן~ןרענ•ן~ה·.;
ני 1ןm~הלחמלכענ·נההיארנדפתאז 1הואף'' 'ה.ויצו 1היא

היהאלה :המנרקניל·שאראם .הואאדחנםיענרדו~ר:;נחי~ח

 :ננוקיגםימצאאלהראשונהוהנגדככנין 1 ן.?נ=?זלכהרגלו
ני 1רה\אםתילמהלאשנית )'זעמום(שקמיםרנרלסאננרקננ 11
להמהשואלנילאשיזאתככלואם .חננוכננ•ןמכנידידגה

נדרםאמראלוהרטעלםקסרנהן ' 1ר Q11 ~ 'iכלשרןהנביא~•חז
כןהנראש :נדרבישטעמיםישנני 1אש·כזאהעל ?~גרן
 • 1 /ז,ננ~ןלעירםירחחתניךהנה"ראני :ואשרנהכפושה 'היכנהו

םילפעמלשברהע'/נשפהולסגישאשרודעהםזאהנאשר 1שנית

 iiג (iתמורת 1בלמהנחור'רו.נםותוהלמנך;נענודההכרעות

 ' 1:;נח 11 'ת ח~~י~ז;נרלקד(עישםערלא :רנןוו iההמהלעםלזרנ

אושלמוחתלומתולשנרןה(שתולסג jכ ;ארדבכוק"רנדש~~
וכאשר .דנ.חלארשתונוהשהרארנההמלותנ liללפעמיםת'רתוא

חנן-נסו r11jככ 11נם 111·ו 9ג" :להשרנותחרארהשתיn.;נוןלמהל
 •נקןד u 11ם;נדר 11הלמלגםהלהאההשןנהןאן,ךישרנכן-רעפל
רכיםםיעדר .לפערזחבלהרנדף "ז,כנ~ר.ןרנםיוןהננח\לףהנרד

ונאןמואחדעדלא·אנהארךילכלתאךוכנתונ·םאהיישארנזל
יק''סר.דדעתק"חורהניא )ח"ני'ישע(ךנןוילהיואלמשפטררflו

נושי '::כצר םש::י::וjוצנ;ן ~::--ס:י f'"עכצד 'נאסרהדבר.וקבל.יכ )fו
כי ,ע:יהםנהר.נגה;גהנס:צ 'נפם ,זי-..:·רינגבארז:ל 1וולנ~:סויבי;,ווכנם
ניא.ךח:כ .;ן:;ך:ול~פה'ס י"1tרהוצבטהוה ':t:"tםוץסנ

r 

.~ 

}. 
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 1למשפטההאדהמתארס~~האנו :ךן.~.רסםםלשרזרסו~כי

כיעלהנועו .שרי~ןמלהןוימ~יךהי~.ז 1זהלפי llיררןנ 11והמלה
ועונוהרםום 11 •.דרראוחשחילהאשו ll 1וירסר 1לסהפהנרחארש

ת ik'" )"הלמחמורת //ןרנ.ו"ימלה-נהביא .'נ"גחנרלכן ,אדםח"
כשתיהמלותגזנ. 7 •נוןי~ 9 ~.רא ·, ' 1נ~ן~ר 11כונווכrנרןאררובוגלת
"ירדה//םעניןהוא fl"יררןנני 1~חדלההנאשד /השונותההוראות
השייךןרנדםיחטא "רהו' 11עניז.רמ /אדמה.לענוותהשייךרסלקרש,

 , •והנןן~רסר'בםלה rםורסו 11ל-·
-

 •ורמשמש,ךנ"ריצחק.
~ 

-.~. 

-. ;j ד.;ניםעל_~ם:;• 
-

 • • • • • : lf TT ~ ?ן~גה::ז .. ז:;אופי ,אז.פי , ~היהיהמ
 '?ריf t .~ה ,כזpט ~גן,י~~ר

יב~ה ~עות 9סך J ז!~1ב ~ ~
 ?·~לאן ·~ג~ו~י 9Rנח

l ל~חr;ך~עוה ה~~~וני~_ Q כ.י~
~ l כ 'כי~יתii-'l ' ~~ר~~'.ע.' י ? 

~ i י- ו~..ע י~~לים~V.. _j.ז:זי לו~? 

 ?-~ל~ר·ר~יע.. ~~~ ~

--"" 

__ 
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ח~יזאחחtפחל-םים
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ז·ה rק.~ל , ' !i ~ל~ , י?.~~ל

; 

יגרף 1,י~רף-~ס~עי p:.גם
 .•••יתננינאפיםלנלה

.; T T • ~ 
1 

• • : ••• 
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ח.בנינתכים /םיכתע -... --·· . . ... 
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הזכוכית.

צבועים,ולבניםלחלונות'וכיתכזולווחת ,נ'הםלונייתכוונכלי
םןאלאבאהינהרא ;רץכאהונהרשיםודלהשישסחררהם.י

(תניתרמנ iQיןאבהיכןנרהכוורוסיהפתצמאוטסריההוחץ

 •הסורגהבסהרתוהעומדררסשקחברוןבלאא ~ ryניונ 1למלאנה
הכפריםשנשיתוצנועתוןאצערtפנעותמכונותשנחכרןן;ןםזנונ•רת

נאפםהנשרבותדפונתוקיקטניםםוקיבקבומין 'נהזסתקשטות

ליםוגדיםוקבקבסיןנםלהכיןרםםיפיםשכדמשקהמזנונירת •יו
רמיליםןסירנלמשרקיםנהמחזיריםםליכו-ההםכשמשהמישם

אלםארגרועהמלאכתןינשהכןהרהשחצר ,צמאלצח• cיםיiכ
הןליעאחל" .א iכןראלקירםהנכנסראינה ,לההדרולאהא-
יןבםלרג•שאנוןכםנt,בזנוניותשם

איצהלמסרגלהישראל rאר'ואיןגירםםוהמק :האמרשמא
 .לכנהיתבזבזרחול"tפרמניני,/ושפו :לאומדותלמ ?תכ iזנל•כ

נכללכיתוהזכאייממציניארםןךבםמה;;מ·םהקןרותחכמיוםג

הממציאיםהיוכנעניםני.םרר tיזאשדלהאונםהידן.רים'iזיו
אשרבנהלההזכוכיתםטציאיינמלאנפהמוריםנ•םן.דןאש

ץאניסוריםואלולואפ'/רעכ .חיו•הרריםםזחכהחירסיקר
הרועניפואיאהיתכןיהיאישראלארץכיתוהזכשלמכורחה

עהתנםלונלהפסיקממנהבצריוהאלהנימ·םהארץשלנחה
lיt'נמסרפהזאתהמלאכהגםכיאוההאמתלאב ?הזאתהחמדה ת

לנואלהנהרתחר;םמיםנאכןהתחיהומוחנהלתפומקמאחיותיהדב

 .•ץ-לא~ .ר o:-.רו:רר;י~הא <t •\ : 'ס{.כ ) 1
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.נארהזאכהלהמקי.רהאחהפראבלנינהןכלולתתיהררהולעש•בא
ירליאה'הנלרניו'נישםהורהרבהרבהלידינבאלמעןט'הפרל
 •ההולםש

 ~לץ)אזחעםישעם(םלהח",,איהמיי 5ברףיותרניתכוכהז

תצמתאהי )ייערעז(הצהחמשתירהשתיוחתאהזנצtרםנהכרננ

 1רץאהלכיפנעלץוהנפישוטהפווח.ל :רזנ-ולכ ) Si 02 (יצרה

ווןבתכה~פרנייממ;דנאמהנהתחא-םיתשה 1 )עכאר(תותהוש
ירס(פרהעינממיבאההלנהש 1יתכוכהזשלקרהעיאוה )וקלי

m תהאאשלתיכוכהזתאםסלחאלאהנאהניאו , )תרפועהחדלו
המעשירמוחהשלש .םיקלויםקשםיצשחנולהאכויםרותחכהחוכנ

לףאמוי:יםומעלותבהערלהורנהלתוךדחיאםרבכהלאשיתרכא
ונ'ת 1םרלזייצלותכמעעלותמותאמנהושםולףאעדתואממשוח
לףאיעיננצטהברשא cיםולנרחאלנוףייהודחילכדותיוםינמ
-לולהקנהיןאיכרמושכרהתפכמקאלמפקהיהייההתלועמםיאתומ
 ·פאהמקמןחלק 1רהראםיאשםרצנרפאקהמוכתצהוקםליטובו

סופדלהרךעמותכונ.משפאמקהתאוותואםיאינומ 1וירחאשךנמ

סודפהןרתנשפאהמקחתנפותממלעמלההנקנםחפיונוותכתמלש
:נלדקצולמההיהיהדעוטנןצלהוסיפוהבו 1 \'הנעמלילכהרצ'א

 .יתכוכהזאהייאוה 1גןחרעיןכשקוףו

דדניאארסכנישולשםיההעשוהרמצהתיכוכזהנםאמ

תרתשראשםנני .נרםללההאםמריחוהשלשתבתםפקתנ::
ןיהלאמתנאנהששי ,בתעומראנהמרוסותננ 1חנהתנאנ

ויש 1ןrכההוחנומןאהתעדיןאו ,םש'אדר.יםרמחוהעםתרנהעררנ

אסוהלבבלוההויפלםאאהנרמללשלמותניריםבןערמומןשהא
.תשרה.ד.הלןשרוכתוונלהאם ,היחורמרח.וךןושרכהונרלה

קרפ;ז: r:תוספות(תנ·ונ tה:כו::כןוצסוי::ןתדהסה ·כ:.\ i.דו •ווbטשע ) 1
 •)עיזסnנ
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ענצלתתם~ ,תוועבעבאהיעלאללםעןסלובהשל )ארקייטבקנעם(
תהאשלכללכההזכי ,םהצעהכף· oו.רלרל~:יהםםםאת·נ 1נזהל

מןורקוחהמהצועחימהס'אחריותניתונה~נתויחשףסיומ

םהיתלווגולסהםינלמיניםהשםרסיוהחיינמנדאלiוננכיר.ד ;ררזנהש
 .האכתלמשירימכולתינדtהכלכרףםשיהדר

ץ.פהנטשפיחהחולאוהכ 1ונרבארנכ ' 1ירצהתצvרם 11 )א
תוחולכההרישינוהררשלותוהתלכאלםולא Jרץאהלכיפנ <ל;
םידמפסיהניםושניEניםרתכוותעכנתםהרביששנרלכןזאלשרא

שלותוכערתראצכמעצמםםהרגגיריניזשאלאיתכוכזורוהטל
ןיהכלםורמיאהךניפל •רלחמסואלאנםיאשזמרךןרעפניסי

םק·םמ :לורמכתםילמחחולאיהבלםדקדקימתבנומלוהיפתכיוכז
ת:נעררתילבסריצהתצחומשלזכיםםרבבריאלאוניאובלושהח

מןעצריצהיאבנלעת\נוהוהיהנחםלואו 1תשרנפורירוחע
םיכאבנשפנימ )םפסםםרצערשאהצירישיגבראלשושאהניבא(ל

כיתזכוההשלמעםושידריותרהיםההןרםברוכאוובצקהאלה

 .דיםיספמיניםמלכהליכמ
וםנישוסיםכיםניניבכיוהקל 1חרנר..ון :םריאפחשתיות )ב.

 1ןכראהיפנלשראאכהלהמיפלכלהו'נותורפומגתוחספם

היתוככזשןרהנוחלעחר uהירתיהנחאך ,תונינוח 1ררנהראשתיהן
 . iינלםתרוי

הרתרנחאלוןיתר •תרפועהדהחלווהסיד :רפהערהתש )ג

תומהלואלאנאה )ליםטאין(שנכילא-כיתוזכזיאכיהנטוב
ס:שםשתםלכהינושילכאלורזלרימצהםידלאב 1תרפהעו
 'לטפלתרפהעודתווחלירןעלהםידבחשננךיפלהןיכהינונזב
רניהערשאםתככ.דובביםשריניםממםימיננםשירנסינםךא

הנ·אלרנגםםי 1דקרכםךפיכל ,יה.נזרנההרט o ·ניתהםשיםרפננם

 1נעיטהוזדהפ jהשגרן,ךםשישנימאב :ומאלההטורסריהמז

'1 
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הפםר iאללב:בלהוהחבלמועא iסוהאעל jהנעדרו 1חרקה
 •רבנהע

אלנאכפנה ם·: 1 :ר-.אי.iרםיםההטבהאתנארנ ·וארח
ניריםואמורני\בנכר .רהנדנהםמהוהסלכאוהטפליםהחורמים

כהףהוסילוtהטכירנאהםוסלחשיבארמהםשיהאלהיםלטפה
'והרתיבנ 1נההרשתףםןםיז:הא J::שכלחנהםהכלללפי ,עצםה

ישד , .~:·בצל :.tלנאוצנעלתתרשיבאםהמ t!יי'חמסה.מרא·ה

זנהםויש ,הדגבלקלחרנהיהישלסוהבארנלהכשירשיבארםמה
סןונהקההסרימובחץןקזבהניאמק;לךוהחתאתלמרו.·~·כאר

 :הסדרלעלנאדםהננירעתה ,אכהמלה
ל 1רנהננםצאהמגרתשאכלפםלr:י•נץך.יזםןהאליהרבזל )א

זיהאללדחהקלזר:גר .כיינעהל jדיהטניה iההרטוישביתכי
נראה 1נוונירןךןהונהששרבאיננשיפהבוצהעיןכלתיאכנם

 ::רוד.לענת\רונר.ענאאשהדוהחללהנוזלאכ ,לכנהמהרכז
םןינצרלא ·כא:נה ,טובלאא:פוררו::.:::ונההיורקעיז iית

נ·יםומריםחככםרנע~לחרלדוהחלאתלהפךהחכמיםהאדםו.ים
הר,ידלויחה::רזלעל j.רחמנ:אתמעליה;נהלתאצאשוונהרששתיור.
לכמלסנים iאה·ם·הוגנלפינךכיורקרעולההיאקשהנהאמלאבל
 •הרכשהקורהיעיזאת

 ,ניהדנזהריהוכ : o ·נג i:כה ' tבראקיההזרמוחה •ה;;.~~כ: )נ

קרנ 1נשםהזהאדםמט.::עד ,::נים 11שזארםעיןת 1נרנ 1Sר~ר•זהםננזה
1 • 

 • jנלתוהיואםשונשכחדיהצבעיםשניינרiפלוכירוק

ןובחמראהכ'הכ 1לה 1ר~דנהקלדההילחששתהנח )נ
רה iהלמןוהאלעאך 'חגהבליהלעטהומ •ןננסאןההם\ומערב
הה·םשחה·אאזנישהקהדהולחהספנילשמרהוונההרתנעםאד

 • • 1הזנדניראך,םערנה>

יש:זו 1א)·ונל( "~כרrל uרמאההנהזנ )סלאנא(קהלהקונד)

7 

' 
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 iהי ,ם·נינהםנלההפכלתיכזבנ rשמערכנותושתוהמביעוד
שתנאנהןככלשה iהשדהצאך ;ןלפורטיניר 1 •שאהמזגגיםמםודוח
 ,אןקךתןואימצםקונ:כהכנתהןןגלר.ינוהזניןלסכזואיעט,הומנכמרת

ימג:אראשרםדקבמכינהלהאלאזול;כאיןיתכוהזכהלכנתכנוגעכי
אלנאזכפ iלפינוםיריה:כני:ב.םיהחורמום'יהראשםיווכדהחנשפע

 .ו:רהא cנלבארהמלאכהמנשיריוםיםנl'הר
ונהעtפכיתוכזה.ראבלמכיה~ההכסחומריהםריםיהמכשראש~

רסיחושם;נמי::אאלה: ::.ז,כ; c ·;ןנ jאיכך·לפ ,מהוועצדכולההמקח
מכינים;נהםיהוה·סןרתוצרכא .לורנ;נשפעונצרייםההקסה

תםואניםימנתורצ:· Cנשארן 'םילוגדתווער 0כקנבהמזכןניות

השעמרכ;םםיםהררתקדתם;::יםנ cנאך 'םייומצאכןשפחמיבמקדם

רוךחפמיםגיהשלראפשאךאםוםזנרניותלהכיןתנזיהזמנית
 •רמרנהרן,צאהמכליהים

' tt כוםישושעהחומרהואלוניtנהיניםתורדקה(רים,הנםכtש

דומהערמvזםאלאהנואתםישדעאיזת)כיוכזהחרמואתכהם
ףוהצר )הזפיט(םרהחדאלאאינונהזהרמןהחוולהונראשנפני
ווכדלהחךתד:;מתןגמתנתדהבררנעכלני ,מהנר~חדנותערסכל
וארי..ירדהלצריךוונהדכגאמקוםנבללאהזהרמהחןוומצו

יםשדלחרךצרןואירביםימיםתםקיםיםניםהטירם 1שהנלפיאלא
מראץיםשועו:ניםםהלניאםמלאכהינההונהגהנ jכלותסיר

 •נםירונצזהההחומר jשימהםוהסקמשאדאר ,צרפת
שיםרוהדםיהוחרמסינילכופנינלוהעכירנירתאעתjדי
ארץאלסםדניחיהםלאנא jננרתננונכללכיתווכהלמלאכת
להה\כנןרגענםעטלהתעכביrיידא iקנאנישהראלא 1אטהינן

 .~:יניהiבלכוכיתזהליכתורהצאאל.
פיפשההסיןוםזההעלמלזה ,כיםרשורבים 1ה:נדנירםינ

" tt. פיםרנפשi1 'םאוה i דט·אדניאשד·שרנ, 1ינידכקנטכ·ת' r ,כהה
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 •חזקהזכעלאלאהםנ 1עללהכאפירים jככשאיז /רענםונרקקרקי

זכתרנזעלריםישםקפםיטוהפשרתנהrזלרלווחת iמ'ממנולמעלה
רפהירךכקומראה /םנדניהכלעלםירי 9מכ 1 ·אלאכםיפד jשכשיהיר
למעלה /םרזפיפשםליכמינינההרנ jהריזכר ;םהנרםלפאיונ
יעי-ס"נרגתכרס /מיםיוקבקכנגרן jהשלחליכשלת'כ tנ iהסיזממנו

 •יחדגםםתנזנניולכרתםזעליםידשמקפםינוהטהונלחרהרלוחרה
רק. Qל;ךההנן-גלזtזסrפאלי-קש.בנילאכיתוזכין.כממנןלמעלה.

יםצאיוםשהומננירנאיםמה'םהחררמירקחווזשאהולמיזר;;נה
זבלא /פםוגררטהרתםעלמארהסדיפלהקילסכטבעהיקםח
מרעתrפארוזכוגההררנכריםמהחיווףחלםםיהמינארשםנאמ
 .המעשהפיללהכ

המרביציםמזהיוהיוםעדי' lנאןנדוששראהזכוכיתנייסרהבה

 ,םעיביג /ותרנגיל 1מיםקבוקיב /תבלחלותלרvרועיםצרם:כה

הייןוסרחםמיהכררתנובכהיוםןאכ ;םשוניםמכלרגליםרתסונ

יפלנקרנקהפשוטה,~נהלםלהנםדורשיםיהירינספקיזאה'יעוורחכפ
 .זננלענינשרכהרעתה /םישדנמבקבוקים

רנ 'הונוניתלמעשהארמ iיכיהיםפתששעלהגדול )א
ימצאינאפם /נדרשההנמר iמ'נםויקלנם 1נתררזגםוניסצאר

נרנית tהזפרהרהמשביתיםלהפסשלמיניםארושברזלגםנר
1 

חולנםאבל ;שרטרתנפש r;~בןהפשניתונלהזרקיזכיאלנךלפי
 1סקרםרכבלננרןרהלהכרמלעל /בההרץנאנמצאךוזו.דוrפ

איתיוהוארש 11רוהי 11בתושבמןברלהןךפחרלמלמצאתיעצמינאניו
יאכנאנוץרנמצאהתרלולנר /מאדרישכרחהרםקיהנסרםימנרלא

 .הכרמל.דויבר 1רמהקםשליררריהנוניחרדנשפעווצ

איןני /ץחץר.כליפנתאינסההוחלהדיאהבאהסר )ב
הדרבאמת .םורדפמידסאלארנ.ל·לרררנרזוומרשדההויהריסלעי

ונמצאיעזהלכנהכחיוכ iהלמלאכהתוכשרהם'דיאבנלכלאני

~ 
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שישאכניגםלאכ /והנרםג~ור"!ו 5.יןמלראל iנר 1כשנרתרהעהזנ
 •םםשרןחנתונוהזםהריככלוצארכמן,ךםך

-ינשניבואהלאנרא·:פ·תסעשיחרמרי :הקליוזהבתרר )נ
 "י"נאלרובריםצאלהא Dהפנכשנירומח,צינ.:תפמםורנינפ : D 'פנ
נררו /מםוהדנתוכתמלהאההvריזמיםינימלכד'ב'ארהואהמלחים

 1רדנינםנר /נלרר iנהרויןללארפטחניםיהצתמרץאהלבכמאד

מלאהנאופסלהאלההצחמים.שרפתחיתהבנוןהלהריעלרדמשק
רנטוןסיןנאיםריצממנם .הבה j?מעבההרםיירשראהבכנר

ימינארושקילרןבתורתתעררבאםניאיננראשרמארסהרופח

 ·ןימאללהאוניימנהזנל~~כהבמצילפיננכחדאלאפס /האפר

;:ונלןאוונולהי /נהבליהנרכ iלהאלההאפרמינילבכהשתמשלנר
ולנ jיאר .המלאכהאתדוסייפשראביםשרםינםמםינזכיתונרתער

נהלהםלארשיםהראפרהמינילכ 1אדניאלהאםכית-iדאדרך

לדנרימןמיןארחםיניםנזומפאיורכאהאפרנילסאכהלהמככת
ץ~כארפהנד~הבולודחיממלא;םנlר"יזנלהרא /םהרתרוורפרנצ
םהחורמינלבדיט.א jוםחרןאילאשותולעשררדבהינכרארל

 .לכךש'םורדה

 ·אס ,ליהערןםליכט"פתיטנ iנהנאיםםירמהדרשאו )י
רתכםכאאליםרשדונםיאכי , ~-:-:תחאמצאונאלראוץנארכמצא

 • 1יוםו...חכארד~ינאתיםוונ~ישכאירתנהו;נזרנלכםרג /שעטת

נעצרציסגס:נציםגם /ר.ץנץמארהםםינוהסקהחורמין )ה

כץךהתרכ.בושכ sץר.הץין.ץבכיהכםקריסירשא.ורנהםרלילנרה
1 

םררזני mעללסטןישני ,אוםלרקשובנפשנה 1t1נעלאאת 1לבכ
 .אלאםיר Yםהלהאםירםרהחיןאינמפניונהונמזבהכתנהאלה
אלשמהראשנוץךש o·pםנותהיליהרנהוארםזנר ,רכמוכםיכהר

 .רמוהנמרהכלהאכליםגאר

 ·אסןבסקורfורזך;ןיהימיםראמילאידעהפילניהאומנם
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ני 1נשהבהננירמייזרמ ~אשהנפניםת iזמררנהנקיהלחרר:נ·
תובלר:נ.רשרכוימינהללוהרםרולהרנשישודעהלהאםיימנאם

•נה::.הרסשנת•ןןןדנר ,קץתייראתכלהלכללאכוות·על~טהחדשרת
ןפואלככםוואל ,לשרפהאםינחולציאלשואהרמנרותr.דם
אםר 1גליהא:מים. ·ברהמזאנפחמילהסקהiנירקראםשולנמןיא
טומעמטונvאאל rnיוא ,י"כאיןרלהאהםת-מי.כהחמירםהיוינ
הרלגוניחא •//אפיוrדכהיזאלאבשהכוירפאלםהיודע 'כםרצ
םחמיפהלכר 1חתאחנכםינקולהםראמצ•אלעזיוםחפםיהנוטע
פהוסהרנtפארס-עימפורטקטעתתורוניותכארקרבאיםינאה

הלו-.גיהפאאלהניריiכמלה 'יהייכדאניהזנ iללרגוהאנלמיתב
םמקרצאימעורונם ,הרבהזולנלוועלונהוהנלאנמםחפהנעדט

 , 1 ,עברר~לנירhrשיט~זלחקמחםצורכאלההאפחמיםבלרר.ריח

 • .םלירמעדמיםנהקיטורטמחונת

צאימםארוכרבדענטרםלנ~ריםi:ז;כשרהטהורהחורס )ר
יונאראלךא 1ידסכיםכמעורזהכםאיהנמצרסוהחינמיברו ,י"כא

צאהנמררמ r ר..ארמדסןיהליעסומךניאיןאש ·עתדיפרליהאררביא
ךא ,רזהאכלמלםוושלילםיהמסכו "וקהאיהנר" 1נאינזקלר 11יבכרפ

סרםקחאספיסזטהפתנכלהבנמעזהחרסוןיןאינמרנוארנכ
אהנמליתברנושלללוכ .הנררמהאהוצרברב'ןאםורינהארבי

ןאיותולהייאדכותלה•שראפשברדאה'לאישרץאר"כיתכוכלז
 . tפ'וההשןםהאאלולכך..ד
הדונtבצאשיחי'בינדה 1להאםנונתאממבעאלשראה'וןרונ
יבאאובשראזיי ·וקבקבלהגדולצורךינתחכבניופל iיננאהוםג
םוישן•חלותנם Mנאגדולהוכחכ 1מ 1להברנבאינונגו ,רחאיאלו
םללמודישונפהסגראשריזשכברעמנורייעצמרחאאלונל

תכאלמלאםהו nינו ,ללהבכהכימיההורתאתללמודהונריח
הלםעשנהלהלתאהזהכהמלאםנדללםריהנהןהירפטכונ'תנ iה
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 t 'האראחלתורהנהללנתנה;ריה.פקידהולדשרברדלווחןנכ <
ארץכויעכורבאוינהאםלנינתנכלהשריבםומקא·זהותאולר

ינפת .לחפ.בזדרושהםה'שפתעלשרא llךןךתפנ 11חאצאוימויר'lנר

אה·ועך .חנשנה "נ 1יעייןכר 111לארבידנהלותח.גמתחאאהיייי
כוםוכסרוצואמאצלהבהנדי .לאיוו 1בהנדיניפלונלתרכמע
ולקדפל :רפאמאוביםומניאו 1נהכנהואהנוהחניהתבבל\יצו

הנדרשיפלולחערבהואאשרהאנהםללפיהשעישראיובכהרנו
-tt'יאהםרש •ם:ומזנגימדרשיתבנשדהתחשראהיחו?ןלכלהנממ

חינואינכמףאנניזריראמ :תינהזט 1אנרםלאכהלמהלעדקפמה
וחקרה 1רנמלאככרחוץא•שאוהושיעניקוויעםושאיםונררשא

האנ.דםל 1ירנידעל .ארץכסמנותא:ד.דהכבהנהאכלמלהרנ
ונפטשלותסוברתבנלההכמלאיתבנםיןכלהםםקשייתכוכזל

םיכעוררוחןנהםשליוחנהמחתלקילכןנאיותניחנהכהשיתארכ
םלאנהביתיןנהמצרנילאםהימיהמשךבךא /פאירראמיםכנוומ
 •::ולםהמלאכהיתבה_ן.דיוהלאהתםםחחלחלקיםנ

--~~:·:~~---

,,, 

• 
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זז •בגרו ח~~-·

כ'עjכ 1ע·כדרח1פכישראל jו•ו.:ינ
כ'ח)נור'~·נ(ןח•ררש jדנארץאל

נ)'•נ,·יוכר'כפר•( .:.ו '2 ,אלאט-חכאין

q 'וכורנלארםיראהניל.ףJ חיתהוסלולהישרהאשר
רלההנרנןדרכיוr/ופש /דם 1מי;ימיםלזכרואםנילר'יןא /לפנים
םעיןכרהשת /הרעיםהאחרוניםנימיםאשר .חוכריםככלהיטב

'ענןאתהפנראשו 1להורנדקטנהלכרלנדרק /חראשרנחכ~יתס
 .או / jםהאחר.ננמצארליא jבהולמשמשרלפשiבששהיוו.וי?רמח

 •הרעהמקור /נבלן
 1ארלנערנילהאין /כזהסלףיראהנישלמהולארסה

האחרוניםימיהדבריארנהיטבולנון ,בןלקראזנורנותיה,םפד

אתלהערותמאלהאלההשתנונםהכונןולהת jהראשרניםכנכד
הסלף.םל~ר

אף .כללרםניגלו•םאדרעועני 'נהויתומעמדנוהנה
ניער ,ככסרהםלרםרתואומתנחיתההארתןנות,השניםמאתעד

והולנת,שננהלרנמשל 11דנונםעסדהלחדשכאישררחקזנהלא
נקלהעלוירפאהזכריויבא •נתנח"מיו:.וליהאצבעונמיחאדם

בוהתישו' nרורתחי ':~עהקהלויתעודדהזה'ההרוסהםעםדאת
אך .לארחיחרלכשיםיכ 'םעסדרעלהתמנזוידעתועליר

שלםהפואהרכאחיונבעיני /נרי iהרפראתהיתהנפשנרלדאנרן

לרפואההסצריכיםני 'עררלנםעל .עלהלאניערוקיחמ'

דרבהזכריכרנונסנמצאז~ת.בכלאך •םםנהגורלהאוחת
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 1כרכייעלהרזאנ~:ץנרכחלקרהוןהארח iלוריתרכשני /טרכ

אננומכארביו ה:~-לדעההרגשהריילרריכיאהרנעכקהלאתקפנ
נא'םיםרריםוראההואכשרענשר .פתאםלהiתידרצריםעליו

ט :::tלחחטרהקלקלהץח.ך•ר iרמח , r-נמעש•ש~מפ:כאהומיד ,עליר

 " .נחרככלאהריה
ויצאלפההאומהלגרביהיושראוכדורנוהשםנשיא

 1.נגלרחנררונינואתלף Qאשרהגורלהםלףניוומצארקונו

קבועמעמדוהסרוז , oהנעליהאומהצרכילכללכזמרחסרוןאה
האחתהרפואהרני ;האדירמזונ;ונים ,רבפיוןהרגלריםלפרטיה

אללבותיהםאר.י;ו.כזהוא .אברונייבייזר.ץהישובהואלישראל
ונרירזנררנרחהמולדתהחררה,קדושהבהסקרדשאחדםרקס

עלאותםנה:;זמיורעמנו•רי nלרוחמשקליחןארוח ;הימים

האומה·לעברותמעולםאכרהיהםלמעשהארחםרנהש•נרהקרקע,
לכלחשרםנראהלרמכזזיציאר.לשרםהחפץעלרהנה

 ,חכלויםחtפ:ביעחנעליו:;וה;ולויבגלקיםד nק~רמהוהאקדשי

מאליוח lודרב .ה:הםויםעהיהטמנעליםכתחשאיב ::cרםפקפקי
 1נהיאכאלוהיאר t:נאימהוהאאתחםרואיםאס :מחנ:~והוא

להחזיראחדפהנלםנמעטנטרזהתחתאך ?להלמהםרכז
 ~הםקרםעלאלאנחלקלאנכללה,קרקעלעכורתאחינוארג

J רלקאנאואזהלאוגנטינאנוטההi לכהi ליאי. 
i נעלj ינוקוראקהלעלבלחבזסלפדינרכהעדהיד.הרלם

והלניאבפיהםנםהמשובחחאולשבחעילהםגסהחביבאת
אחרי /ארחיוממשלהרןקעעמדתלע.סנרנברחהניודאיות

נארש 1עונהבזלא .כזההרוחכונבישראלרןנכאישכלר t:א•
םרםאדעלינוביבהחרוחכנירשאיסרפדינוכגדוליחואיצא
הנהעהתהאדמה.ענודתפניעלשתהתראתל;ן~יהודישיא

 •ה iההוונאתמעטלנקר~ה·ח::נחני;;

... " V' 
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יאיםחבםאוםירכבל /הואהו;;ד :cמי 1רהזחהחכםהםרכר-
ורנככלל~נןםריךצישראלנירנוודנחיריכלעם iהסלאיםז

 •אוץדרךנושבתרעלתדנוככלקבועולמוסדווברוחבשכל
שתיאלתנוואשיו::לההחררכיתהצלחנמהערנאנחקרהרעתה
 •האלחהטונותות iהם

 :;ה•לי:.ררכלעצמהכלניולבעללשרםלכרישבראשונה
מסרתני~ליל:שאלא .םםחאלאאינההיאנםרחושהשל

החרושתונעלי .לידםשנאהנמרו Jנעים 1ררםחאתמורכים
נרים 1םוהחדשפניםלהונותניםארתהומעבדיםאוחהקונים

 •מעשהשנוי- rל~חהרא
ח~אנמהו;ןד /לנויפההואהנמעדוכעצםררהמ~:חר

טר·:~נו'רה::lנאינננאר. :םעדס;ישניעלינונעידלנרקשה

 1ה iמם;;כרהיוםכלוהגיונםנרתםחשםהיוואחריתנויותנואש

ולהכחידלהצמיחנוהיו.סוהיהם 1םכלאשרוהקתוליםר.י 9נואת
 •סזחסערנקיוננואת

הושיג.דרוrי /כשרהפרנסהאינונינונכללוהמסחרעל

 • "אהבקולעשמרנהמאזנינידוכבעז// :ולאזנפיט 11.םהנביא
ותרו.כאלולשובהזאתהדרך jמלשובאפריםנכיאתויוכח

 . ciהראשוניםאמתיחם
עלסומכים,/אי.ם :חזאההתרבתהעלרש"יירוכיפרוםה

 'ם 1לבאהושיכךאעוד ? ..•איםורמסותריםשאתםבצעכם
הראשוןסועדנימיהלים,נאארשינךוסרסהסוחריונך 1סראכויר~

• tt רשואהלים"יושבםהאישיעקבהיה)v נוותרתותכסי )שם

ויחליטו, •לאישרלרוחהיאורתצרוגת.רנותינ 1נזרנ 1להרהז{םיקו
נ"ה)ביןיר(ע ,,םרכינחולאחרניםכסלאתםצאא.לההורהני

 • '•-' n ,ב''יור.שע
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בשםלנרנבארדאיבקרמרנינוירבדבונבוינהר iעכהעהקווהם

הויהחבבאהבםשיבלהאניעתיד :י;חננדרווה' :לאמוה'
'םקסןעםךא ,נכנכםיהיושלא • "נכואלעומואיזם,ליענ

י "נאיי:יזוכפסהיחישנאמרזנעני ,יםל::לשאטיקםנפו
ריני •.הימנהונוטלנאתהאו •.ינלרםקארהrכרציאיזחטיןשיחר

 nוונחתןישא 1זוממשנתנולומנורייי:ניםושלשה . ) 1.פ-נםהך
ישראללרוחאהבכריהושההוגנותוקרקעעמדתאלאלאומה

 •לוהזךשהיאוהךןכעכעליוחשובהשהיאערוכrפהדהר

התעורוה 1אחרהיאניוכעינינוקלחו.חיאל'אומההפרירשנייי;נה
 .המשיחלימותה'לנריעדאשרת\נהטר i 1iהכרולו

להטותבקיעקולעלינרחנמינרינונביאוטrךואשדונבל
נופנואתשזברדלמען 1רןקעiגוה jJ 'לדדךההרגנוהמדרךארחנו
ויצררריני ttדא'הערימוןכוטהרתהנעצםחנוךראהוונחלאנס
 i 'אני 1עצהריוrכיקיושריריעליניםהקתול?ךדניהםהלא
הוא~ף tלררוחואחלעכורוישראלנחץת.להנש·ללהתחב
ורנליומתחו.האומהרנאכהסיעאםבלה·ונשרעדמנפש
הפורחיםהרופפיםםיכעסקרקחונולעלהחזיק םנ$/'למען
הרונונירםעלהנונסלאאבירהזהוהרמהרעכרכרו •נאויר

 •הזהםהיוערמעורםעלינוהריחושראותריע.הונכללנולהרע
 •לפרטיוה iההוכראהנאנפרט;;

ר.וחהםימ .המיםנולרתיהנאלאנאדם,מצירילכונחעזאין
נפיניעדוישראלא•שכלכלנערקםלפניםסוט.בעההיהה

א~רונאר'םקיררהסדק Oהכחז.ביר'פטיםהשןהחמורקןיםחכמינו

ולסשקלתלקוזהפםקהיה 1ם::.וולםעמםלבניפנים ו~:נשלא
אולעולהי;ןשהלאלישרא"·~אריה :לחניוןאדםשביודיןככל

 •ן r'U ": ~ודבו. 1ך\;פ ) 1
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אשושונאינוויבאו •רתםית"לשרוכפיהםסציארלאכזבידברו

וינו'ערוהחייםרוניבלפמנינוגררויוו;וםנונסרדםצרהעינם
ה iהננה;זומומ'תאתלנוותלדוהתגדנרתלאלהתמכרוהבוא

ארנאי· .כההסבוכותהרעותהמרותכלאתאYויההבררותומאד

ובצעאהבתוהנירשלמחרבנו;:ז~;וםלאוממוןאתרנאוונרים
ועיןצווהוהנתאונשעהשרנפנבררוזלזולהאדםהתרפסרח

 •ר.דחריתחגרהונאהק
לראכיך .יעכ,בתבניוככ,יעיםרסיסיםהנוהלהאהרהמו

כלאתאחיכןמוכיתרואיםוניםהגודלולשכרנולאסונכןנפשנו
 •שארם.:לידבאולאומנתםכיורדיםמיודעיהםנלואתםםמקבני

נוחנועללהורדהר lמרהלידיכאנוניונולנפשאויונולארי
ישראלמננ•אחררחסשנאההנולשראוישישניוולכשתנו

ןוהם .אלילשרשםכניךוןןציכשנאתוהiסהרעמוכןלאחיו

 ? ?לו~חךורדחוא .בלשראואחדלנריהיהירלהכאיחידים
q ~~ J) ~ ופ'ננךי}~יהיןכנלנצרברחחד?אמקוםלאנרתםלאת'i צה

Q r:.ררנתכהגדמתנואאת ק!יi 

ור~לרוםומינמעטישראלבאישלרעה~ה 1חההנרנוחיד
 ;מ;זשיאתונדםמאתהאדםנחאתהמדלדלתוהזאתצתלהמפ
 •עושרליריפחאסלארבישרמננהאחרעניתניאאשריש

אינואוססשנוישאםומעםאםהואוכאסהזהשרוהע

כנפששיוייעשה ,העםקהלעיניאתי_ערנ , jעי nלסראיאלא
רכיםשנו 1ירלאנזועל iלכמזרקתלויהכלניופתי,שרכהכל
לגולםלב.וישיבולאוכניהםלארחיהנמררלצורךהחכירנאר

טבעופיעלנ;זרכללוהוכשרשראונולוםלנמעגלולפלס
חי'יסדרכלו 1יצלחלאנכרויגדלנא:נריה•הנזעל .ומזנו
רננוערךר Lא"ותנדמ /חדלופ.רל iלרנ 1נרלנלןםרננםעיהי.ר

~םאח"כו ,אשהלקחת jסר.ח·ליפשיז"הט i' ';ם"הרםנהגורל
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אר ,אימנותלבjכשיחזורימירבסוףנ" nוא ,נ·הנהניירותסצא

בית /תארשאשה :נקללור.אומרהואוכן . "הצדקהמןיתרפנס
הזאתוהרמות ) 1הפוני~מעשיךיהיו :כלומר 1תטענרם 1חננה

 .הצללחשכתככלחגלותדמותוסאןטרויקת
ומסה~י"עהנקנהמעסיםיח'דים;;רביויהיה iאשוככל

יהיהזב .דרךלאהרכהלהתעוחםהםיאחלרננות .מחעהלרוכן
סחםני •לגופםנסלנפשםגםש 1לםכרולינעהילדמנכזהערשו

ותללעכוזלאאשר 1לויגבניכלנפניהרוחתבםהואופרי

אז.:לזוכ iונ /שבעהתדעלאאשררחבהנפש .•.נמהרלגורלה
לעגדולהקנאהומעורראותוומרוששנעליויג•ע .rאפהככל
 .זtראל•יקהלכל

הצמיחהאשרהלענהורעכלאתלכעלהעלותנומדי
גילהבזאלכהזןךנחילדהאשר 1תהרגלוחאוכותכנוהתגרנות

י::ו~אלכניומניתזאהככלכיוכראותנו .הרעועומעמדנאל
 ,ד cחאנשי ,עכרהנעלי ,אםנהנעלי , ;:cהטובותמרותכעלי
.ם~םומוועמםותםרהאוהבי Jנפשמשאכעליואלקים·ראי
יוגישראלכעמךמי :הידתק iונחש_נרגנקרא ;עליהםנפשם
אשר 1הגדוליםהנםירנותםזאחדכעינינווהודבר .כארץאחד

ורעטהרתאחעולםנאילכלהודיעלמעןעמואתה'נסה
לו~קשאשרהמוקשיםלככאנדו Jמשהוהרתנחואתםנברוא

נמרותיוכגויםלמרפתועררנוrפ;ןסרעמועוד 1ולהאורניםשווריו
אבואבל ;עושהאוהמההואירדע 1רשהעה'אםאך .חrפוכוח

לכניישרהדרךלבוריםנאשאנוונשעה •הנםעללספןלנואין
' l ולכלתילמוסרםגםלסנרחתםנםהיפהאתלברורלבוישו!ננר

 •שלמהלארסהלחםלמשעןוצוץנהקמשענתשים

.,, 

 .א'•ה'דו-עחהלנרח ) 1
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שראלילהעושרמעולםהיהרצרץחנקמשענו.אמנםכי
ובארצנוואנרהינההכרננרמעולם •תגרנותיד ל;;הנקנההררלכנ

 ,כפיהםלמשלה' 1 /ליונעלהואכונו nםכטלכדוהכסףכי
 • ) 1ככםפו"ויןלהנותיוושמז;ה :םוקארכללאניריה'"בהנני

אנינינורקדמחור 1כנבלאשונההגלותונאוץישראלערשועל
 . )! "היעשיאתתשמנע:!!בערשטחרא,כנ"למה :לאומרעתם
והגלותימיוותרולככררגאהחרז 1ההסנימיםחזראשורהררנ

 1אחתמשפחהניריתוורושלשההעושריקוםאשרםעטכי

נאנקהערלההפרחהזהשרוהע . ) 3 "משנילאוויו.להא"נונאזנרם
והםכררהו•tפנאתוחדתשנאתעלהרםיף Jקלהאצבעונבנגרעי'י

והעולהמאל,הירלה.הנשנאה ;לעולםתרופההלן·~א·שלשיהשנאה
 ,תהצרכלאשרהי'נאהשנאתהיאהלאקוחכלילמהרנה 1פחררת

לסכנהקט:ההתחלהאלא jאינוירםיוםמירהש.;ןעיםאנואשר
 .עלינולנאהמתרגשתלהוהגד

רמוכהנמרהונודהיכת jלכרנםוכינאיםאבראסועתה

 'יהינםקעישא~רהרבהכףסאשרואלרישבניששבנך,rי:רם

ירירלאישראלידיתהיינהנםהעונדותוהיויסוישראלל ttמ·
כחסתא·ץלפוררהזומםארחאריבגם /בנריתזאז /סארת
"הקניןעלהענודהםלחתםרוהתעני 1לרעהפניואת Jנחר

כניכפועלי.פורץהגריסילפועחמתלומ ;עטרההיבכשהיחרדי"
אתזהרהעהונדלה 1עצמהנפנילמפלגהזאיה·ראשו 1ישראל

תינואבאדמתמעלגלותונמיוםר.נרואמצאואשרהרעותלכמ
וי~ל /זהחזרןםתוךהנשקפתהנחו'גחה:ןלהלזכר .הזההיוםער

החזהורניליל'נים מ~·~כאזנינותצלנהות,נפשכלויוסרמן
/ניעלכאתממרחקולשואה Jפקרדהליוםתעשול/נה N :הקדמוני

הנמלצות csהמפקד c ~ספירות •כברדכם"העזנואנהרלעזרהתנוסו

 •טיק <rסטטi • j ( •ttפםעו•צ ) t • 1ש )נ .ג·• pזבחים )ג .ג"סםוחבי )'
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 ,כזאתעצהלהפליאפרינוסחכמילכאת 1ה1פאשוות 1'ל 1הםר
להקיפיםגםאשדויביסאונכרתמרכימפלטלנרחשיר·לא

 .מפניהםס 1םנכלאכדממנן
אברתיוםנרתאאתלתפזשושואלישובאםזהלעתמ

רפונגגם'תחדשנהרהערהםרחישהאלהמעדראל ,.ח 1ןלשל

מלאהיהקצמה'שמיתחתיגדלשרא 11הראשהדור .וחוכרנם
החזקהענוותו .יותראלולנויחרדולאפניו .כלרכחמהניםחנ

אתהםנ(לתנהוהמגלמדהולערמומיתמלןוםההןלאהתמימה
אתהעונדהאישכי •כורחןעורדלםשרלכוקברלקום /ליהנע

שמיםניריורעהוtפובר.רניוש:זהרכבלעתככלרואהארםך;ו

רעהויפנלןלהתרפסנפשרל 1ל 1ללו iצייאיןואונםאין tכןכ .הן
יורםלאולנכו .אותוהמהנההואחניורלאניהנארוs ~נשער

אנ;נ•ןילחשהו 1.1:מעןהרלרותעכירהרסדוכלני /יוןאנהיואחעל
לאעינו .·ל nלעשרתנחכהסדרלונותןלנרוה'כי ,לרגעים

נכונהמהםא 1םשללקחלאנ'הואידעניארננהרזבבתרע
אשרככל .חלקנחלקשניהם 1ר:tורעלינוחלםןהיודהמטר .ה'

זתככןעלולפניוהאנודרכידנננןכווקצירזרעחסותבכגגן
/ • • L 

רןתם 7ם•דונופיללא!בלאrפ·חנכםניורבנילנדרוךגםנילפ
הלבמןעיומשנחתו •הנואהינחrזקתשיגיעתה /בשרהבעכורה

אינםכרפיםבנישiכתםס) 1(לוקס iהכזבמיני.כשניומשמרתו

נים ilרוםםםלחההנאו·~וה,לשןהכזבמז :לאמו /וננגועים
המתעשרלםוחרכוחועלהנאאונםשלנזנוזרם ;בלבל iרםכו
לאונסואםוצשר{.אופרןפ,ךפרזtנהכלאלשניזוחורק ,כל 1ראי

 .רכיהבי iמלשלע'ניהםותםם'לשםאםכיולמשושלא
עקוגלונתההיחיד iיחידלכל,ך;אתהענודהנושרסלנו

מררןמגונהםדהרכל Jעומ:שרלבל·רה oנה ,לנפשחה uוםלגרף
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• 

רחמחרקנההטרנ.דהאחתהררךי,ך'א.רמהה'עכורתהנהושיחע

 •רבוחהוגםופהבגגםולדוורהגם /לשעהנםםההאלכלל

בנרפג'עראשרוהרעיםהפגעיםרמביההנה ~ניצרלשעה
לאוהרכושלינעהתגרניםאלכוננווהזההסרכדורדינוצר

ניםמעןשניםהיו;כנפדיםנעריםאשר /יםוהפועלהמלאכהעליב
גםשרןלעשרתנרורוצלמארנוחאלחעל .הארץעםטןבו

אתישראלבניסופגיםני Jהעםנולהוהתמימיםניםהtנכנפש
יריעלנאוץהנמצאהכסףלכאתמלקטים Jאותיהםלונהדמם

ונחנויורהנםארחםומוצציםיונקיםוענוותםוכתי ) 1שול~;רניותם
הטענותכל •בונירופעולהעכורה 1םלארנככלעסםמתרחים
ולהםמירחררח jן,ון nנא iלהאחעםנוהומניבצאר~ jמאל'התנt:בלנה

-ליאצו lהשלהיהודיםצורריערעוריגם •הארץעםםםרשנהרחק

שניהיולוכאהיהדותואת iהקבאתהמשתפיםוהנמהרליםםוס
השקליםטוחהפורצלצלהחתאם ;נומעל~שנר /אחרלעצםשםות
ואחיני 1ננרהסורגנ•ךהצנצנתילצלצוהחתוהסלוהנירי
תהושלהרת~נאתרגם .קדשנואדמתולה:כהרישהצלילישמע
ינ ;רתהאוצעמיתנוןנתלשישראלבנימפסרכהמעיטותלך

 .רואותשעיניוםהלאאשונאארםואיןאוהבאדםאין

ארחיתניוומרגישיורעשואלאישכל ?כיצרלדורות
תרוןמלנות .ונשרתהצבידמתאעל iלהאחהיאור.קותנו

להוגנותנירהרשנשותשאינהמלנראת lהץארוה .הרוונ:נה
איויז]אפיכנרכאםכרוםהתיהוכןיוסףהעירשרא[נרמונה
ארמהעונדימדניתהיותסבליאדזנהרעלושבלעםאפשר

לחרשאנחנורוציםאםכןעל •ומסחרמלאנהנעליעםרטןרוק

 .~ fגק:סב;יכtינק ) 1



- 12 -

תחנתנולהפילאםכילנראין 1איחכראלרררלהחזיישראלפניאת
הקדושהארץשעדיאתלנרלפתוחוהרחם~המלךרלטןהשלפני

לארביםבנינואתולכדללענדההצביאותמעלולהאחז
כליאםיג: 1לארצםסזננא:כ ,ותדהבניוחיםלאיאירותמימים

וםהימגורה.מארגתצאללהםאפשריאשלאלהונם •ידרחוקי
יאחזואשר , rיאבירחלהםליחד ,םםשלרתיהםאצללהשתדליש

ונמצא ,בהלויותתהותאכלכמרק oרלעאדמההתאלעמדשם
 rלהאחומרכשויםנהראשוותיואבורך,כעבמררנגלהצעירהרוו
ימלפנוןצרשיעלהעתככל /קדשנונאוץתרסשנויםשויבל
 . .הנלטוהררםמההמלכותכלארנאלינולהטותה'

תלתחבולהאומהאתשהצריכהוהתברברת ?נ·צדגרפהנ
נחאהמאדה ::tהםעיומזערמעטרקנחירלסאםצ /מאדהבהר

והזהכעולםהאדםקניניבזפ·מהואהנוףשכחרמלנד iינאח
נוחtברהמדקצתעלםג /לרעההנהשלוןניוה 1ר 1ההנה

שנחם'נאלאמצויוחרראךראיז r ;איזני 'ולהתלישז iלחמעיפ
 •הפינוף

לוהמסורהרתותוכאשרועםראל J:יהנהכיצד'?כורחה
הדורותאהקורה'מפיהפקדשואר /לנורלוהיאמיוחדתרותתוב

 •האומהעלהיותויםיכלמשמרלמכאןההררנצלאשס

וסכורהאחדמדצרקהכוללתרתכההרלאדחהפר.הואר.התרמתו
אלאהלרנםופרוצהולשו.פומאהיהתפ.ךו iצדדיהמכלמפניה
 1נחלקחלקרמהאולכלאדםלכלהמשררףנוומנההמרעתוחם

ו jשררכהומהכהח'tכנאםלתיכדמיוחr;נינלפלו jאיואשר
ישס 1ןאררוחיל;ולתנוהעמיםעשרםהנאשרודרוהסההרעלה

כל 1ותכרמפניומםדגרתותרתנוסגורהאךומהםללשדלרנ
ארםשניןדונלככה iהתלריוהסדרההדעותםרת ttיכמהנוים
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דתנצניעוחהפמשוכז~סקייתכההלינרהנורובלחארםןניולמקנם
ים'נןטיםמעשכוםחסריתובגמילוקהכצדוכמשפטובסוסוו

רותבורישראלבניןהרנשרנכרוסדרמרע 1רוןכשדברככלהבוה
והירתםמקרםלככמלואוכויונרנםמנרהטובאר.בללקהארחונים

כליןכלהה,חפכועיןחיהוחרור t;לכולולהצדעתםלהני
ההםיםהארחונרורהכדונידזהלערמהאך .ותרעלתרןכשודרב

ומאדרנותמעלותאחורניתוינראונהןהברתכשכשהחרנהט~הסדרת
הבמאישראלבניו •טעמיםלתערוכתרגומתםיגרפבתותערני

וכרייעיהםרנואבוסרכמגורלותתרעפופרע ,האחרונותהשנים
לבכשרבולככונלאיתבלשויש~אללמקוםואיןועמםחוראח
רלוהנדזרהנאחרנדדטחב·ישבנ ם:·:ניווהאומההותרהחרובוש

 •האדמהענודתטהורהוההתמימההיננאבעטרהאלויעינוכהיות

ז

.נ

ועמנערנונהרהכמונחפזהיציאהניחנןאבנםענוידהן

ועi:גסאחאישאישלהשליךהבכרנההרוךאהיאתזאולוהיא
t. . ול ללכהצוהיעהנאמנהוהעצה •חורתו 1רראאיששראאלנת 1.ו

מקרםלוכרןנאםירערםנטמקומותאנדרעלכלתיואהיחידי
העםיבינדעלוהכללראשיעלטלהרםותכחזהלערמתאךן'נאם
םעיניהגדנלהזה(טעכרענץ) jיוצכהאתלשרםוידפוסרחכמייר~ל

ולהחזירם /התגרנותמןעמנוכניהמניאהמעטמעטלהעתיק
 .נינןםלידיולהניאםזררםפסיריאםצלהולהשתדלוקרקעתורכלע

לנרחרננ~רמהעונדיישדאלכבשלוסניכניםנאםהן

נמהיודער~י • iההתרוצבא Dהגרבשלמפזורותונגלכארצותנס
נז~נםשכ'להרגרכהולן /רוםם'אץנואחינואעלוטונות 1םעלרר

יודעמי .נחכורלהםליחדנ"עוליבקהקיסרראמאשר , nרז· nנא
אלאנחנאך •בוררנועליהםלנאשהנהועראשוצרההנאהסאם
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ילבלתנזרהנרתלהםכזרהני /אמנםהז ;פנינקדשנואר'!
רקני /שספכתרנהפקזרהבכחבנםאן .שואללכןקעסכרו

הריסשהםלהאעלנאהאלעצבהוכלנזרהנגזרהשעהלפי
המלךשהרלטןבלכרחמיםה' 1יתניהר.קריש .הורךםסשלת
 .אךהגזרה,עורלכאתרילהעבולישראלiפרנלנראשרהחסיר'

שנrפוחוסיהיהודיםידארנימלאאשווםוהיבאימהרהני

 •הנאמניםיחםויודעילכלםפקכלנמעטאיןוקרקעלקנות
לנראין /ה'לעםלעשור,אנחנואומריםרנהםיםנאםחאםרעתה
 :לאומלהם'שאפשראלהאחינוכידי'לן iלהחאםני /נזאחנעת

עליהםלאניורלענדההקדשכאדמתלהאחזהצביארץלירשני
ישהאר'זילידיקדשנראוץבנילמוניו~ •מעקהרהפקררהיצאה
רנוחיםהאדמהלעברותמאדטוניםתנאיםרחובהרנשררןחפץ

בקיאיםלאקלימה'רגיליםילדיה'כניה'הםנאשר 'הבלההרכל
חבזתקומרחוקיםתייררודנימשפטיורכבלעליההירשנהעםבלשון

אתחסידהטחהאשרוהררסםההםלרכהנייכעגמורהנשר\ח
הגדלוהדנואללנםאחםט·נינרחינואישימואם •אליהםסחרה

בערנדתינואחפרעליעשרשראהחילו .הישובדרביפםרקלאה' iה
סרקםותבחיו .נטלהליצאלא ,כלוהכללכלללטובהארםה

התיהוקרשעמדתנרהחיההאדמהעונדתאשוובארץאחד

למשאתהרשנ"ם)ל'(הברירה"עלרהערנה"החשובההזאתהענודה
ישראללכאתלהםנעיניהםאחוננתוהאומהטונילכלנפש

לרוכלנלרהעםכלאחרשהועואוהבחמנו'ותוהרבהתגמאחרי
להקירשלנםכלאתרשםרושכמרעלאשוצררררנהפתחיםעלמחזיר
בrפחישראלאתלהשכיןלהחלנםוממראתרעתםאתוחייהםאת
אשרהאחרונהנונכה ,גריםשהריכד.גלואמיםמשארז.ודחקכדד

אוץאליעבקעיןדדכחטבאלישריישנן :רנונמשהרנןנ
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 'םינוהקדמכייונםרובתיונופתראשרובפתרון .שוריתר 1גד
 •/ונישואלאכ!:כחאין uניםהארחנימיםרהמ?ןים

המוציא.

 •תונ•נ jנ•סבחרש /יויווםילס

~--

> 
ישוב.שאר

 •ה"ניוטכאר,,אוקרטסינאמושתכ

 ,דואשדלמחבאחתשעההרקחהד'הוליאשרבשפלה
כשח•חתיכרזיםופשפתהיארוחקה •ניה!פבארמושבתתשב

עזהרהעהאידררסהל .רסחצהשעותכששיפוומעירתושע
שעהומהלךגדרה" uשנוסנחלצפושערהששממהנהרחוקה

ונשלש .שעהמחלךהלבריגאשרלעךכרןרהרמגרוניניהןציוח
חמשוןלציראשון rינרכינה , nלרוחנרפובהיכארובישערת
ת.ושע

פסקכלאיןאןישראל/בלפניםהמקוםשםיודעאתונאין
כי 'ש.מיההערביםנפישוהמו •חיתההפלשתיםמערילאחת 0'
ואם •ראשומחלפתתררעדלילהננלחשמשון jנבורר~שתהשם
והזעלםחרזאיהנחשנהכהיוםושורק"נחל uהמקוםשםהיהוכן

 .'רושלםלפcינתאשר
 •דונמיםשןשוששיםםאוחששאלפיםששתאדמתהמרת

האחיםביתמשקבן /םנלרמשלמהםרחםשיסמ')ן.ח tשל:ז

 .עליהםפקידלציוןבראשוןארשאחיוו ;ראניינם-.וויטשלמשפחת

·r 

, 



קאר'!

קמכרו

 vשלפי
מםשלח

החסיר'

מהוני

לקנות

 tועתה

 ·כנעת

ליושני
ןיצאה

רכחפץ

 •להחרנ

כלשרן
נשר~ח

חסדה

ה, iה

רמוהא

נאחד

הענוד

ונפש

מאוחו

מחיזר

חחא

ונרד

ובנו
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נכרגהרמעליהםיפקירננערנרנלסרדונמיםוםחשיסאלף
 •עהידלהבריגויהדס •ויחנננחלשכחי

 •בולטנארתננהכיהודהאשרהמושכותאדמהנבלאין
קטנה)נבעהכהישנמקם(רקגבעהרלאהרלא:~יןשטחהככל
שוחחוחורמפרהועכלהישרמישרורקונחלאולנקעהלא
(לכדמאכלעץלאכהיןא .לנtפיערחגםררגזלמינימסרגלדשן

ולאאטדלאאףוהואמאכלעץלאאשו ,עץלארמחוש)הנטרע
גדולהלפלטהלהזחיתה iאניושפחותלמבחהלקהול~ •סנה

 .הזאתהאחוזהונויאלה .דנה;לובנה

חמשנועדורשםרנהארבעיםותומאששםיאלפחמשתכשנת
רחשלחנהררסיאכראץאשואינסוב 1נמרינרמשפחותםועשרי

ולעברווקרשננאוץ iלה~חאנורןצ·ם :אומלנד·נלהצירים
ה 1רער •בכלללכמששכ iמלנויןכלהממנוככדאךואךםחה

נ' lךןמארחרחםשלףאעררנtיי.לףמאתנוולקחחסרעכבונאע~הי
אדמתונלערנשנתכו •"קנאהאוחזהנולןיכיהנן-ולמשפחה
 .תוכםעדעליונאייוצאשרהכסףכרותמעםמעטרשלםרנ

הזהלרבוהיאגסחןוה "בריםחישראל./נלחכרהגםאנה!ה
הציריםולדוגת .כןשותגל:הנדיביאות ;פונקלפיםאעשרת
nתשלוטנההפנימיםכעניניהםני 1הנויכ-ונושירעלהםהנטיר

ריהרז /ההיאנשנה 'JOנושחנליפומר~הנאנהו .לנרןהמשפחות
 •הנחלההקנותעדםתחחישבר

הפקידותיריעלהחלהנבקנחהתדמ"טשנתתשרירנחדש
רתןכ •נםוהדפונקעשרחמשהכמחירלצירזזנראשרבריגלה ר~:~א

נהוה .לנאקרונההיההתחוהמשפרהקות ,עץיכתהפקידרתשם

הנאיםאלינ iהנשלהפקידותמלפנישלזפרןדבריצאה•צא
 :לאמוהאלההדרביםלעדםילהחרםלהתנחל

ן;

11 
lr 17 -

חשו-מטיבנופניאתבזהסהליtזם:בהתתרמי"אנחרנ
 .מחסהוןאהעזרתואתלנרישפיעניוה•"וררמסילדדי//~ומרנן

 .הרקק;;עללעמודרקוכרנה ץ::חנהצביארצההנהאברב//זה
לבראולנולעזרובהנדיבנוימטםאתהלבקםמעוכקשתנ,/לכן
וויכשלרקינירנניהראשונה'לעתלנודי /את iחה iהסט,/אל

נ:סקודאםכי 1מקויםאנחנואכל •ליוםחדאקנפרנשברםו 111
 1עלינויצרואשדסכלנסרומכליאחוותשניםענוותונ/,על

/ l א ,בענובהאשרהאומהאתזהפןנארנשניחi נהוריעםירנו

זכותביל 1איני ,מרדיםהננו .עצמםנושרתרלוניסtפים"ק
שנמצאנמהולאלמעננושנקתנהמהכהאדלאוכךםישכ//

מטיבנומידניחכראנשילתכוכלהכרללנלכשנקבלםהרכלה/,על
/J ואנסגליםנם •לנונאיםמחרכלכהורחסכלכה

חה·הני /רחיה •גיונננורתהחרכהכריהכלאיזכיו//ועתנו
מארנ.רכזהארכזהרצרןהנדיבימצאלאנגללהאשדסנהאיוז~,

עליאשדהאיש •פיואתנרמהלאוהtנושנהמןלשלוחאמר"רי
סהס::ליווהרשנאחריוסידהאחוזהאחיעזובהגזרהיצאה 11

וענרוהוכעדערבוןנתרו~~לנגרמריוחגה iנםצא-.//אש
אשריםןמהמבושרמיםלדףברעמ .לרהאשדהכםףבכיוןאהדי"

ועבודתנכעד iובועלאלאואינם .~ולנכדמרכיו"נ:נצאו
ובנלכטיחיביסשאונמהניגדןועפךתלחהובתיאל"ר

 ."הנדיב"

n ו~·אוj אק 14 ,לצ•וןu 1888אנר " , 

גםרהלהאהרבדיםעליהםבללקאנרריםהבסוניםלונהוי
 •להנותנהליםהיהלרצוןלאאשווםרחשהפקידותהפקידה;:ופקר

 Jלציון iאשכאשרה 1הפקיורניזתחרפ t~המ'ניןורןוכר'בויהי
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ר-.נראךנעכרא'ןפריזלםהםשפחרהלד1ונשוניםנהניםןמ
ככטיבםינע:פואםכיאזבם'למוסרגלויאותןענ.דלונעצכ,י

נטויםישנםנילהםהבטיחוהנסח .ננללםנהישל-לנשחתו
כיראותוהמשפחאכל ;רעלילחהרםעליהםאשרככתבים iאח
לנק·~חלנהוהלהןףקנשןו:נרעועתירךןןאבזוזנ iנאשרלא

מנעהכיה'המשפהםצכםאון,ועןרנהנחרבין •כחזרהכספם

וכהניעלהן' Jלהרהנדיבהלחאשרותמיכתו jארןםההפקירוה
להןצירניריחי 'ם 1להערכינאריסרתהלהנחנה 1נרהזרעעת

הק'לארץ uכאכנרשרא"אחרי :לאסרזלפר.ולגרמהררנוVלחנה
 1תחלכהאדמה )א :למצערכ,שנכהבהבעלםותחלאןכיםצאלנו

לנרחנהזכינ) .וסח:ץמניתעץנהיטיחל )נ .חלקולאיש
 . "נפשלכללחרשפונק 12התמיכה

 • ט"מ'"'ת "lובכ 1יפי

מרננים ,נעשהלא"כרצונם :לאםלגרמהנתנחהתשותהי
הושבדיברהורניוארחי . • u-ירראולכספיהםלהשיבאנחנו

ועשריםרחםשה 1לנפשור"נרחםשיס · fנםפהממאנותתולהםשפח
 .ttלחרםי;זשררנארנעה . jרונלהצראתלחןנז-וזדלילרר"נ

.עקכןעלוהשכנההארץאתהמשפחותעזנרההיאשנהטבת
מחמתמןולמקלשרביכלולאאשועניורג'משפחותחםשוקו

רגם .בארתזהםוילשכיריויהירהדיןעליהםקנלר 1םיםונםטעמים
לנורמפשחותשלשותלכנה 'רצוןשכערלאהאלהמעטמתי

 .ה iההיוםערשםרונשאןהשהיםתמצאנהנאשר
מפילסרנו 'ל' iםכיותללכה\כשהוית//ספוני

י:.וראלבארץאןחזהני jא 1 )'ח'פהקיזוהר i(רגקרניניםו.והקנעל
נזרהכארץ • rוטוניהנץו.";תמאחלסתרכמזל,ך•אנסיהלות

\ , 

ן
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פקיד'כלוחיה .כההשלטתצל"רנוהרקי::הינינ::ןהאחו_וההיא
אשהאשרהאישורקןניהזטכארללהההרשוהוא jלרב:ולאאשר
 :לאמוו'ל iרדרביהוחםרקכמא:ראיםורו .לח~tןלח ,לורהזעצ

האחוהזנהנהזאניוהםלזלמהיהלןניןלי:כראל"~לם jאי 11
עתיקים•והדבריםה•כזחאלהיו'מנתולמשפח

 :ה 1חםיוכהאחוזהמערזנוזהו

ולקחהאוחנתברהיהןלהערניםסרתכארנתונהארםהה
וובנתרנהנטעהגדולוגז .ניםרלהעהיווהני tvרושלישירות 1הפר

ותפקירלהאשואהרההבוןבחש .יוםושניריהאחוזהיושבייעברו

דםימהערביםהשנהלקחהוכברגרמנינרעאת iורקע' iנלא
םוארבעיםארתשמונהאלףןנמיםודמארתרחtנשאלףחכירת
 .מןרכמזהרמיםשלמו .tl 'לחררהערכיםהחלוטרםו )'פונק

וכלוגדולנןהפקידותשםנטעהאחדיםוירחיםשנהנילפ
 :חגןעציהסהואלהוהםירואעיןאיםפלרםויגדלויפרוהעצים

 ) 2זכו;ב~ז,וש ;וחםשיםמארחחמשאלףעשרשלשההשקר

המשי)לעתהבהם(לנולה·םה ;מאותושמונהאלףעשרשנים
הראוקעםרערוםשיםוחםארהשםרנהסרקליפtפ ,אלפיםשלשת

ולךוהונרט:גבמטעיו 1ישראלמקרהכונרצכלששמשהלמיוןהגנן
דונמיםעשךשלשה .הרגילסכרייוהדויצליחיגדליםעאשררכל
אנטילהשלגלגליסיע~רים iפבעהראובארחנןוכחזןהגןיכיל

ננ•ולשלםבעסקוניםובקיאהפק'lרtבלעוניםהכשהזה jהחטינרלפי )י
שיררירחוכח iםלב /לבעליונרוכםלכלשעלו jהרקסרם•לסאהשסרנהחכירה

 •הרtבג'י'א •להזבולאשאחינוזררקקערנה uכסחעררביונאנווסזה .וס.
 .המצויא •ארפ•קאזען 'jסרהוא •ע"בל \שtבזה )'
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 ;כבומיוכיוסונר iהנאתותעלותהצינורדוןהקומשהדולה
 . rה;;יימי

בעהנהעל
 :לאמו

 'לים iנפעץכהיושלשהעשריםנכנוהאח.ו

 •ו.:ותלחושלשהלניהולרתתישנהחדר'מןלפניםחדר

ההעהםחיםוממנית .ועפיםמנוסיםוהנגוחקרשיםףרוצהםפוז

~רות-סוסיםןשניופתיםשני .מחוץנסירויםרם jלבעבנטיח

 ~רכנהעכורהלכליוביתהתבואהאוצררביד. •רקשיםבוניםהם 0.1
ארך'מתרמאתים 1והחצרווהכהיםשטח •מאדבדולכניזאנז

כהמתלאסדהונ lוםאתמידמאדוצח 11האויר •מהו.מאחחבוור
יגרשאשראישבהימצאלאהםותמלאךניא"יאך .איש

 •שביהוימסופמתיני:;ליו'חוכרלהניף
 1חנןאתלענודדיתמשםשביםויעבריםעונדיםשהחם

משפחהרנה)ותעכיוםיכשנירחזשגם(םהנסוניסחות~·בםי 1שר
ויהי •האחוזהפקידגםארש.דהננז'ונ"השומשפחתחדרהם

תווהופסרהכנסתביתה iההםניזןל •מצםומצמנין""ל.דיושבים
כפעםרקמנןגירלזונראשאשפאוהרו .מרפאיסממרקחתובית
 .אח iההאוחוהאתבפעם

נערות ttיושנעריםארבעה .כמספרהרעשהפסרביתיליד

מפסר .דוונמהפקשנרםמקבליםהווהסהשר"נ .הםיעלומורה

רעששהלשם'ירוחםש;ףלשותופרשנעם'ישרועעשבתוהנהמ
דווע •ה~הםוכיטוניהכארחדותאת i •םידרפ,~~רבעהםיושר

ובנתחושפ.כבידיהנהנהבליעלואנחנוזכנ~עיםאנוהפעם
ברוחת,הבכ jםחלכהאולמצזהלהיהא~שר t:ריא·שואל

 .וככנוד
נהמצאדיהםאברושמחים • ,,הרהק"פרח;עליונiזיאהחנינ

- :.::·1 

כארץ·שואלבניתר i \לאחנהוראשה 'אח iהה iוהאחר"ולדברנול
 .·חדגפםונדמיביסםנדמיההדאכוננוישראלרבנ .הגני

וים·הדבריכלערןנקהלדעוונלאךןה•הןאעלדבררא'צרככלו
 . iיאחרלדורןולזנרנספרזוקוקיםה•ותלהםשריםאשרו-נרים

נסיה'ךפיםלאשתל.:ז·כה"לפספחיניהדבר'נירםרןרנ
נפ-סוחוםויוקרבכי 'גורלהחקרהו .שכניהיםלחהפכידיוהיאשר
 :האלהנמיםוהדדנוה iר .חקרהלפתח

רמרנהלפניםהיהה"ותק"פהחשםומסב "ש.?ל?/~ 11נפו
סקטנסתרמהם •וסחוהלרךשביווינולהמיםיהובונות tבאונלםי

מחמתנפשםעלנסוומהםהירלiיןלחלנםסניכאשרוהנצותיוא
דעונטרםקליפטרסעציעמטו .הוזחלםחיהפלידעולאני ,הקטנ
וסא .ארההערכוא·ןכי 'הכפרתחלנשממהוהשאה .כארץ
-- ,מם,םכלעכשאוראצ.ירמעט,מהיועזוהניגרניההעדיתאח

 ם.:·לאהאנט·חוהוועשהרע iלקרהראוישאיננהר·תולהזינ
 .לנואיש

-.פ:.ההלהנאחהכפר) jקז(הטיןויכונםיהימווירב

 'ודיםיהלהמונוהמהה.דואניםוהקלהרנצריםביסבהיותללגבו

א·~רים,ל 1גכהפילע ) 149צדך' '(ח "//הארץספריל;;נכתוב
דיהאנהרבלהחהנרלגניהיר .םמנושקנוונרהמלהם'גבל

n איןדרךןיאחלהאוכימינןהקוצים"//דוןלאמך "\עב;כה~ךיק
 .העוניםנפינשץן.לבררהשםאך 'ציםוק

הלוךיהרוכפרהלךכןווחסורך iחלאמלנשנהלהונארש
מערערנאפו: .סאןזךירוואנהירהכלסיזונאומתרבהוגורל
נאנ·rכיריחי .'lררננהנ·מיאמלנשנאומהוויהפלחיר iנאח

רםלשנמנמיםראלפיםכלששהייהיובחלתםעללהתנחלא,ך•נן
כ·נהענט :cנא·יהירוובחנלהנעיםהנשכנפוםםיקיןרוע 1ב
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אם .והלאהמהםכטtץוושא·קרוטא .הזנהלהםהלהאהדונמים
צ'א iלהה'הכפר.ח·לכניה'הקשהאן , pלאני ,ידעולהכני

 .ראלם'זtפטם
 /השמיטה jשנתי.כאה,'פהלנחו,כותוקנלשניםבארבעהייו

תםלנחעלחקפלפנאילהםויהי .רצי,ונכנחרישהארב·םוישבתו
כאורפrפםצומו 'ניפולהםמשלהאשרהשופטיםעדמשפטםולהגיש
רינתנוים.דהיהולםימנוהדםיאלפשתלשבילהשיןקהמסיעלנייצא'
ה~:נשי.םצפוני 'הספרןנr-ולאםדוליהונספר'משפטםםיפrבוהש
אשר 11םןקהי 11עלחידיםיהיקומראםלראיהנירםספרהאשר
הרלעשויכללאםיהודיוהוניםימיםעכורכיהייר .יהםלברג
ל.אדיהויהו.פלחי .נטםזןחבושהספרארשיימהחההאנשים !כרצ

 Jפונקאלפיםוןרחס//רגונוהזנרנפסריאמרנ"ע 'םםמקמן;;

- . "אדמהכםווםלפיאהלששהקהפתחמכניהחסיר
רענייםהיייהי •ה;ו::גרפהחבנחלתלהכבהלגורי~צה

הנצהראההנחלהאתיירא /ת"פתלבנחנר·םניהמאציליא~ו
הנחלהגנרלעלאשרהנצהאתה.זרזנתני '.סמשלהה ·פנליציעו

 Jלהכב'נשנ·םרלהינםלהםנםתוהעלממנהציא 1להה"פלבני

רץהאלנחבלמשחיתהאדיריהיהאלולמימיהתעלותבחפרם
בחןרכהתחיווהצעהה/להממשני iנאזנעו~נא·יונ,הודברי .ההיא

.םלאלויכאול llםקר' 11םיון.לירהיהלאהפ·~םגםאן .איראותל
יםיםוויעבר .להםנהנהאלהנצחו /טונםשנירםהאנשיםןורצ

הנצהת i :..הממלשהותעלה .ראשעלהק' 1נאהרת iהאחר•ררמחונים
ויחרםורעהומתר.עלאישויום'פוניםוהקויתחרוהלקחאנזלע

שמעיםנהםשוברהםצרויסנקשראשר /ופנקאלפיםפ"תלבני

ו~םלכלהודחבצהותסרברנהחבאויהי •נירםלהעמידה
 •פונקאלףעשר•סכחמירה nירהשרלטן
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תולונבגיהצלהבירהמעירדיםרדמרעדבאונ"התרנובשנה
עתהתלועלהבדיהנפק•ךולאנםיפ-כ11ורניהיו •הנצההחלנ

ווישאליזהופנתנו'ו .הרעוןשלחלע //ה~ 1שיקרט"משפטדנו
פינםמרכרב-:•שוערףסוסףאך •הדרבץמשנחכמעטווויורש

ורועלאנררנחשיךנםיה'ו /השופטיםשלחןעלהלהרעמשפטוה
מכסריססנוראמתהועווניםעהינזקרויעיו .ת.,,פלכניהפעם

שלשתניםשפiכם'וציאוהורנעיושופטיראחרשנא "נהושםר•ק,/
הלהםםשל•וגדהםנםתןא .המהת"פלבניםינמוהדאלפים
- •עומדותלויהדרבעודבזלע 1נאהטרםיםלכיררש

'iג"נוהתארורשחכ ' ~כ• 
 •גאלדםאןיעקב

~,,..· ---

שאלח.תשותב
 ••פו 'בי.וובוכtכלא"כ .ב·ה.ג

וקןסםהמפלוהגדזרהנאבהר ·~ואלורירמנברר

הש"כרושהןהל tאר'וסנן"סתמצדיק 1כיש·כהבויוש

אנ"דו , rונןרליכהדהרוניצנפתליהו"ם

 • jיוראלאזק"רק'מ lןר

ךןנבדכאגבראתר' Dחדליוי :מתיפהתצ\וןבהעוו

מנהמתלק 1נרה:הו !'ל lזציפהנימפלמדרכיח"םו.ררה"נ
ךליבאמלכךהנה /סנניקולךמנעי :לאמונתרמיםדרביכיונה

תלןעלברעהונמראשר 'שיחי'מורנודו::נאן.ר tוונשעדיקצ
 :cררניכהצעהנאהנבזוהשומעהעלנשעז •נחצריןולשנון
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הנ;יה iונ ".וום:זסוסכיהיההזכימנתכילנקשר

כנווטםרק·ןןתלמידו

 .נםיפסיכליחיאל

~~ 

 !סכיפלשיפחםוו 'רסאחידיירי

נ tנ'rנר.עננהנני /לשלחולךהנטחהיואשהייןיפריע''ד

ל·להספיקנארדאןוםלייחהבטהנררירנופרקמעתיק,סחסרון

העגיסותרשתדבררעל •הבטתחוקיםלאיעי"!למענוהחומר
אנולשוחהזחהוכראיזניוכרלנרנכדעתיאיזפר yרה jןהאנ
םהדפהלנותכלךדרתלחמכני tיםנקשאתהמה jוכ /זםזעליו
עלפהמיוסדהדפרםעניןכלני .בזהלה:פפלברא·םרגאאניאין

של ,רןיאהשלכתכניםהדפםתרןכנ ,כמרקה oהנא·ורנים

א·ןםשלםייםפרלסאבל .כאלהוניוצאוקבלותחשנרנרת /הזמנות
 jהדירהוא .םלסטוראט·פימקוםיןאוממילאםרשלנירמקרס

 .והקרחמיניראלמילשאלת
רגםוםייוםמעטכרוחארואהוהנניירנ~ראל ד:'נשכ ...א

לסנדלרים rע'תרמםםרנלסורחתיאהלךחרא 1פ''שלוי 1רר Dס
לכסרת.וראנראיוכרירולפיורנ iההעסקדונעלודרשנווחרןנר
מסטםנרלנאיםפההנמכריםהסר~בםים .לפהסיאומרהזההעסק
משקלדודצרוכלוטעהשלתוררהצו 1נדרנמרנירטל 1ורררנצד
עםל.דסרחווקאפ 8מחירי /האקארביעיתארל~זפח 25ערך
וחשובצארע.והולחברתוכנסתוההומכסהרן.נלההרצאותבל

הפרדסחיראא·פוהיהוךחפהואנערךד.ואק 13ניומצאת

 •-םםם:בוכרעיםטמאטרנלכסמרי ;נ 11רר 4,20ערך n.-לחםופה
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 1שכותוהמכאחתללמשנןיארחוכציוןכחדאםינ ,ד:'נתד ·נ::ל

הנננרההפעולהאתןנע'עיןדואירחיאלביעלעלההזההרעיון
מלנד / ד.~:ר·נכישיבתוז"להרם"גהמטחחרבודננהאצילאשד
הנה 'נפרטתתחללשלאלשביעיתגרםההזאתשהישיבהמה
נשםשז'ל'הוא .המושכותבכלוהרתההווהלחזוקתרבנוסהרע

נם 1ת iהקרלרניככלוקריצאוקולושמענכלירנםנמרכזעמד
לנרהכאיבלכליכמעשיהודאמזהירהרחהיספניונחההותידהפק

צדיקביאהכרובריאנרואה 1הדברשלכללו 'הדתנגזניני
כךול;;.רברושםעשתהתוביאשנשם !אחהארלם 'דושםעשהה
להניחאאהפרןנאשרהאנשיםרכל /לרעהשםורעשתהיציאתו

יםשמהחנה /נהםושנרחיהרהדוחההנבותאתמארםעוינויהיר

וח(ה •מדונםפמריעו Dהוכאלוקצדיואותשלפטירתועל:;תה
ואבלנהר''חפניאהתולחלנועצנוצדיקשללסוקוחדאסיד
שלנו 1רצאיןשמא :הסעיפיםעלוסחיםפשחייטאלאוהנח

דחהכשה;יעהכיו:.ותה /הקרושהישיבתואתלעזובנדת"ה
הנניוה'הראלחלו;:לנתר''המאהוגמורהםנויהני. /לאזני
לבחרואוחהיעשהחרכתוזאתלכניעםאשואתלולהנידםםהר

גםרצו~אימצואולי /דרקאהוםשנוהכאחתלישיבתומקרםלו
ישיבהני /ותפלהחררהמקרםונוטחשרקטםסיכ' 1ניחרדהוא

לרג"רתחכמ•ךפההתכוננהבתרדהפלגיםםאבדניםשלנהקrפ
להקיםכןנםיגרוםרכזה ;םתרקיםרמיםזךדויאמיכ~םהודה"

וחיתה /ארמהחסרוןמפניביו'ושעזכרחואשרהזההמקוםהריסת

ינ-.חאם 1שךן.אאיך /החומריתלהםרשנותהורתנילמרכזךיח
מנתעלםות"ל~ארזנכרנהענ"פאחדהנה ttנכמרארניה

הנני , ·~בורניםוונאיז .המושבותבאחתו 'iש'ב'קביעל
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סרוםיההבאיםריםלהסנדונריפילרגם •..אה'יורנפילם·אררו
רונםארת •נ 1 'ניהקנננהיאאכתםלמונם iיז·עםבעשרני ,לפה

הסיניםוהמכתבך uרנרנגרנ~לךחל 1שהננישנפחםהסםרסים
בהשם ,םעטהם ל;;פההמכס •פהמהלניםתרוהיהםההאלה

ינרעליהרלשומםכסמהפקידיתעקשאםו /ררקאם'משוצ!'פ
 .ועשריםחמשסתרןתוזואחתוצוררשתיולןר•נהוהםידמ

תוהמפרלאפניםשיאוןלוקכשמעתייכולןי 1הגדרכנר
תרםכםהאנןסרקניממןאנחרלאאך jםיהחילעץלילעשרתה

והזההלחםאלינפשאי\ע.רהכןכמאזכיוכןלידיניוהניא
אכתמלוםיהאכתילכמעסקירגללו 1הואהחייםעץלאהרעתעץ

מדועאחדמצד .רתוויתריוליהדההמשפטםתאתמהספורה
כתובוכתוב :לאמוי 1ראומנהוהפרנסהעלנהוהםםהמלאךעלי
הסופריםמלאךנישהומצד •נחרשמתהיהבולכתסרנהחה tשזרכל

כ'העיקראןהח'יינהכאל !ןר:נתזתימ :באזנירארקעליעומד
צ:ףררונ !נחבכאלשםהרנהנחבכםעטטןנ !תוהאיכאם

ונקיקבנרט !יהקנכסלהתםואועשהצורףארחיצרוףןונר

נבליםשימויאשרהלכאניםוםיונו iווע !~םרלתםלאםטו
כלןונחיהננהזאתהמחלבמו .אכחןלבובנהרתמהלכלייריעל

לאפימתנהלניבוה 'הספורהמלאךלצדהכףערימכולניהיום
צאתאחריגםו /ושחקןרןרחונותבחקרומתבוניבנרה •כמלאכתי
חנניכי 1נחהנעשארטםוהללכשכואראדימתחההמלאכה

םררצריךהוכרכ•םרצאאני.פעםיםולשםופהמגרעתמוצא
ה'הואלו .לשנותההמלאכהכלעלשניתירילהשיברעלי ,ארח
הפשרrפההענודהאתעלייקלאשראחרמעתיקפ"עכידיעל

לבלותועליאר.·איזהןכמעתיקאן iהחרשתיהנחינה,עברות

 .תשאלנייני •חנםהראינהמלאכהשיהאהכהינהכעכורהדמן
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קש•םםרונשהלשלךרםא ?אה iהדר:נהכיעה•המשפtפםה
אל 'עצמונפניעומרמחםאיששא•היהןלושאילעי 1רלנט

 •יחדלאחדםארוסנשאביש"רםכ /םחלנצמרפוכללאהונקל

 •בואשיהמעשהרהוה pעכיזונעצםרהעניןאוההאחרהוכר "
תחרניקוח p :אומליםקחהקלחאםנישנההספוריםקלחאלו .

לומשאקהוועמםיםחנהואת iהררהתה "ותיהםילעלוהבריאה
מןיםקד·ז~ניהורם ,;נוכניםוניםנרתונש nנהיאיהלורההאחרזר

החרהרכחמיוהדכרחו ,לנאוםהעםנפייםרמצםיונורן•ואיםקהד
הדנו •לחפצםהנאוהתחרשהשפהום•שפתנ•נלחםלנוראארנ;ה

כשפחכןלכאר.דועצמיעלנפלתיהזחשהקה·ןח·~נכי ,השני
עליני 1בכנדהכיישילוהש •שררקהינהכזיכנבםשהרדקה
 •ןרבביתשלהקולתינקדשנונשפתלההאםונרה::רשל

 •התפתחטרםאשרסלשכואלןרהלנםאלתרחיבנהיננדרכים
שחיתהיורתאונילשמהאהזחאכהלהמעשיהיןלהבהר

םשםחתארםלגדולהשמחהאי:כי 'נחשסחתייהיילעשה 1כ
המלאכהאת iנילניעלהלמעינאשכעתהאבל .·~יםיהםפר iיחנצ
נטרםלנכןההמדפיםפנילהנא 'וזיעתיילכעמל•דהמשע
אןכמקצתהדפ•כהמצאיוכםצחריקמוטוהואסחירהקליש

או .נח 1פח·ליןיואתירהחילזוללא :יאמרנפשוכשאטהולנכ
לקנוהתיהרצהנםאםו .הנ•ר~קננשדההחרפםהאיזני :יאמרנם

זאתמעלהכשאני 1ידידיחיאויםהרהסוכנמהגי 1ארובחגסמני
ככלמרוחםםונמוונילכ iיקפאכונוםרגישאנילניעל

 !עצמות•
 •וחריםכנימלחםתו iענהלחםברוחאנינימרניחניאנרה

לארועברותראקאניעברותקוראשאתהלמהלאאחיאנאל
 •רנשחםמטףמרכבהנני .הררחקרואאני 1רתרראקןתה xשלסה

1 

1: 

יי
' 



28 

-.אחוףנלראנענדלשרהאסוםנר~תהואעבריםנדעהגוף

 jא' iכלאהואכשעושהופ·הרלעמלולכ .לוהיאאתחוכונוהו

כןלאוקסי iוהנהכ:נלאארהנtי;ניםמלאכהtנ.ה'וראםלרהנדל
ל~רנםמנהעלדתנעולהיותלהלא ,םטנעה rרחכתשםהנה

ושיריולךשיזכר.מנתעללכלתוכו iמיזהאחקחהוהגרף .ח~

שהגאבנפשורמגיששהיאעורכללה::ךהלא ~הי::ר ~שירהי
כלרבוכפינתישבחראלס, 1עמערנילכלורתןגתהאלואפיישרנ
אתארםלבני.וראה :ליאומרואתה .ויורםםייאלרוחבעצו
עברותוענוותארןאלזאת !פרוטותלךויתנווחךרידקור
 'אתריםבשבילשהועשאבייריםמלאנהלכלאל~ך .שפלה

 , '{'ארבדרךולאתונקביעהכעוסקהבניוילמלאכתובנרגע
הספרוהוכרכןאל 1היאהעתקהמלאכתכי 'הארמאלאך

 י;~כזהרגםהדבריםסרר jאנ·יוהואךרדרהלםלישלקחתי
ומחורש .כלככלחדשיםצנ~םעםיהדרבאך 'לפעמיםנוממטחב

 jUהח'רוחפ•לאותהתיוהכינאשו 'רכא•הדרךיחןךנהוא

ניארחי jלחוללשצריךאנאיןהיכםםלארוג:כא •הודייה
 • "הכנם~,,נשנופשיםרקנהפאתךאהדונם

ררר'ז!.נעהונסקר;; •בשאי-.;;סכ' 'לךיעדלהוחתיכשרקיע
יואר:וורנכיליאברמרחבותעפשט'יןר.םנהוהרבים'ציורים

 iלכ .מאריפה jפראביעאפהצינקאכררי'עליםהציורעתהכיניםמ
 'יוטפרלכל 1 ' :העאחתרעעזלסהזההוכרעלאחהנאדווש

 •פינסלכמייחיאלש rךן'אחיךוהנני

~ 

 ~פ

 .ושפתוהעם

 'לל)נכ iציילשתפכח iהק(סעיז

•ותנברר\ 'Cא•שבלרחלה·
 )כ'כ , ' fhו;כז~ר( •ועס iנלב"וןדסבו

 1ותכפלאשהגדלוני 1 ''רםםפכאחדאמרםסיננלההנם ~

ימפלא .מתפלאיםםינארידםםןילככלאנתפםאיוררםאשבני
ניעיכפערלהםסנדלת ttלה:ח'יהםנחלהגלרההידאשריוםםןי

וחמותהחיים :מוואהכתוב 'ןוהלשנחפעולתםג.החשבארםנ·ב
חרהבאואהבהבוחדרישברארםיבנאות iהרעינינווכן ' iשילהירנ

העסרקמהוברנפלרפתאם 'lננרחהכרעהותאישאומשוחחים
רעהבישאידהיתהרםאבוין.xיירדרר.והננרחלהוהרו.נשרנררלה

ונהכוממהרמהתבואני ' jלהפובז ;הדלחונהפךחשקשףנ
אישנאו ,תרים·ןרהגפרנחרבהחוצחצ 'חםחלרמרןנ ,סהוומנ

יםלהנרשהק•ר 'לרםםההסערהקםהרעתרנונררוהגיתוהבונ
לעהשנדןםקחשתלורשיהדלהתרועעאוםנכינןש /ם;ע::ם

לווהלשרזלתופעראינוה!מנרירועםולוא .החכורהפני
ש•שאנרת tח•הםרהיממ 'דיתיתמהבאה.ב ,;-וכנלהחוות.אהר
לבותיהםגסשרתקהמק°ה iההרלמזמהיהת jננרםלילרעהורoמ

 •::יםוהלאשיהיודעאחתלחטיבה
ה 1כנןורצ ,' lהחשך jמהארד j"ניהרואםרנםהההמלך

אנחנוגסורהפרבןמאלאדברלשוב"נריריםכמאיןני ,אמול

מןאלאה jיאננ t :ל 'בריובתהימאלראיההניאלופחצנכ
ל.א·:גגוכנההםינינמדברררדז·חאנשיםניזהנכר-יכפורץ ,ההפך
שהוכיחחרהנרשנתהולגדהו i l /ם iלל:וווב-לויכרלא 11 :יוסףאחי
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 .ג·םשנלאאשווסחרקגרי·עלינוה/יניאכי /שואללסשה
קטtנרתישאםנםנםשלבחםהאחריםסחגראםנםני 1ברושל

אישנשנאהסשית:;צמולהםאפשראיעכ"פחם'ניבווםינוה

כצרכיאףנרירןננגויאונבנסוםח ,רמפא jלאיערלרעהו
הלבנותריהקונוסיםיהיארכולאהן ,כשעריםראביואריב

אבחונלמרדיםל~יכך •החלףכלילוהשנאה 1הדעותר~תאחרנה
אנשיםשלגורלקכרץרשותהעהסגולותמספררכאשלהעמיד

הכלכאן .היאאםכי ; jשוהלאחורהכרלת oאתאחרלעם
ואחרותההרגשותאחרות 1הר~הפעואחווההמחשבותאחורה •כאן

ר .rיישהאחדראנשים rי·::קםפניאיפואינצורמה •הםנהנים

 •גמורהתוכאחר

לנאורהאשרורנארסואם !נכבדיםםינראונאניושאאך

האחרות ,כלנפיהם;;~ללההרוחהאניאומראם ;לאר:כראפשראי
הזאתותהאחד ,מלרכהנרחלהיחברנוןינועוהכלפניהל.ט·

מרוהחאלה o•חונאך ,הפשוטהאחרהקנ''הנלאאשלמרההא•ן
יודעים •לההקיםהחומרירכללאנרלפיהועלנחנסמנועתש•

שןהםהנחבכריאה'םועלפמהנגריםחוהכשניניברברואבר

התמידיתהמלחמההרןומ ,ךןבפרהרוצההדוחהונחלאחורההשואף
תבמרנהיתכראשמעשימרייתקהללוהנוחתשניניןןרח ,w •ה

פועללנרוהמושךנחהיהאם ,בנפשכםנאשעור •נירינושהם

 1צררהבעלעצםכללנרהיהלאהלאהדוחה, ~מבלעדיכרכיאה

לפיהכלתלריאיז rקלושאיןמתלכדאחרגרלםהיההכלנ"א
שאם /המוסריםרלכענםיםארוחיינוה iהאהרכמ .השגתנו

החתאשרהאדםבניוכלטהווחלגמורהחדןהאבושרורהיה

 :כלורמאחרים'רנדכו•םחהאכשפחמתאחדיםהירים cהש
חאונש·ההההפהחרההיההאלעהחניםשרiעפרה,לאום·רתולוחכםנ

איןהוחרהרכאין /החווהןאיהחנוטהשנריכאיןכי ,אפשר
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זאתעםלל::אתאניוראיתי :קהלתכמאמר /עשההמכשורן
 ; )'ד /(רורסעהו'ייש-::נאתקהואניהמעשהנשררזכל

כלים:.רלנרלגוחייםנעליקנוץתיהאנושרכהחהכלוחיתה
 1ות iםהנכונתוהבי 1שרבקרננונטעהכןעלינ /צררהכל

םהכ~יאווהשנימצרר.דהפרדותאתרמצרתורהההחנתכונת

בוטיצרסרוהמחכמיונפיקנאה,הוההנ tה~ :העםנפישנקראו

חכרהכחפורהללוהוהנגדהםההנחרהשניו:סנרנ /הרעצריו
מ•רחררהוסגולותהןהנרנדח/}ולכלשרביןכםיםדולאלגריםהאום
 Jהההר.גרנותהשתכרהולפי jהניק iהח.!ז'םוהלאתווצנערההקו

אחזתהאנוש~ת 1רההםת·~פררםהניינותוהתחרהקנאהרתתבה

 .ללנכשיאנוהמיןלטובתדונה
ומבמנrפארושהקהנורתתוהתננה iהאלפהנלהענין

כי ,לנו~וה Dםהיא• ,הפלגההדורממעשההנעיםרהד ooנ
מספר'הרנולאעורוואישיהאדמהעלהאדםתוהירכאשית
ניעד ,ע:ונ•הדשאתניו"עם.נינ·רע:לפל ך~::וה:ננחההתחיל

כמרקסץיאםנחוכרחדלההחרנאחתלוהעסלכהסניסר

ונעשהבשמיםאשווומנדלריעובלבננהנחה :רואמויאחו'
יונהלהעההשגהחאכל •הארץלכפניעלרץנפזפשםלנו
 ,"םלנלהחאהפשןאחרעםהזה'•אםו"ןמעשיהםעהיהפר

ינצולארעתההלעשסחיה,ןוה 1 /נןרנםולגדהאחורהנחו
עלר•היצבאםזהתםחדואנכחנילעשות''·יזמואשרלנםהם
יעצרמינפםרתנסחשנחהחאפעםוהחזיקוכהרפלאדון

ישמעולאאשורנספששםונכלהרנדההכה .מורכםינם-tl 'להנח
ה iו .יני'הארץכלפניעלאור.םה'ויפץרעהושפתאיש
יעץאלךן,ויפוררשלאםהכעצראויםנדהנאלח :הראנ"עלשוז

הדהרתישתנוןושלההשתנותכינלשןנסוינלל /ירעולאןחםבז
אישכלהרלהושרחשואהרצ jנעלונאההשהקנאהותרחנוש

ד
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אנשי :'ג'נלהר iלשוווה- •עמוןולשכמדברובניהורורש

ץ 1נשהקראהןהש·"תסהפרררלהםטובהקנוץינחשבוהמגדל
 1שיהאבמיןרם·לקהרנאכלחידיו.אמהארץאחדם,ובםכל.דאדם

הרעשםצראםהפסדמהארץםהוםקכמקרהנשאפשרכנרשפיל
ףשטמצדואםשנלגאאבנימצדאםהרוחמצדאםפ::ההוה

 1הישובחלקיננלפזו.שירלאדםההכרח jםהיהחולו •כ"וינימים

ונא;נשרהיהמהארץדחאםז 1כנםוכלשיהאבםיזהיהאםן

אחדלמקוםההפסדעינאםוההי .ארץההפסדג-ם·ש·פסד

וישםעצחסלהפרהשי"ההשתדלכןלעינ 'אוחםכ\נמויחקים
כנישידבררזלשרלחדשה·~וכ,ההמדפתדרךעללמשפחוהםלהם

 .וכן' 'ונואההיהמשפחה

לסכותםוייהגלהאדםבנייןנהפרודהכרחמיהם.ווההחכם

ניםימיכסטה ל";כמינוחדיוננרלםינראוו.יאך 'תרמירח
 :ואמרהם 1האדםבנידהיפרהכשגחהההלהשמהמורסיתתכל•ת

נןונתכאםר .ונרככההו iהדעכולשםלגה)פהווראניש(םלב
נרפתרנינמצא /בהיהאמוכנולפיהזוהדעכושגונלחקר

 •כמעשה jוחבמחשבההןהפשוטים"עטבההקיב/םעילה jארח
,ה 1כענכלל'ל 11"םנהומנםמרכלאיםוםום ,כשפיםהלונתלכ
i אוטגרהנהניהוj /שחקקהים,חכ , "ונשמרוחקותיתא· 

וכרדשרנכלהשחיתני /המבולרודועל .נחםהשםרובעולם·
הפץםג jנעלכי ,בראשיהסרריברשש 1"ל iחוארמ /הארץעל
גמורהחדותכאיחדלהתאחדוםעמיגבולותלהסירלנהפהדרו
 . "זרה,,ענודהטאחכחו"לנינענחשבסריתהמוהטבעחקיחולסר

הלא- 'העינינרעהמהקנמשלאתהאחרואםוהנה
ענרדה /מותפטמשטאחכאזנתאהוכי /פניולהיאהרעבהה::רןך

 1'א:בlמעתהםלנחלקורמי.אכות::הרונאחהיםרמכוה·ושפזרח

אוצלמ jא- ~חדיהאלה ם'כ::ההשניאיר.פאיתקיםואיכנהו

. ~ 

:. 

·~ 
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 •חימפלקחלהא .11נ•ןתראשבמעשיספואהשניתנאלהונכדברפש

האזפמיסהתקבצו /אטמיםאטמיםעולםשלך~תרנראש·ה iה
i כיפלנרפיםוייהtםשרh גii הפשוטיםכיוזוה •רנאש•ה'' ·:::;;םדי

אלפיםמחצאררשוניםםינונדוהתלכדרהםרכנ·ם /כניםרiבלירהוי
עשי cליסודיקרואיםל 111רנ1נכח .ל~יניהםיהרכאשמעשי-ים~ר·צ
.דבריאהול " iןץ"ד.'שמיםוארנב :cשכהירהארה 1/םשנטיםוהפשאשיהוב

ךיםשיתראאמנםני j "הקכ"השל/םאמרו jאישהמריםואהלכ
 1למלותוהרברה /לחכורתחצםופנחהאותיותוותהאותיהיאמארמ.ו

 .היצוריםשלותההסתעפמדרגהעצמהוהיאואםר 1לנתלוהמו
 .ר 1בורצוניםיגוו iמהפשוטיםודותסהני ,ואמרנוהנח

 ,המדוברתמררנהנההרכככנרידרג o-,נסשניםניםשאךנדים,לשמ
רדה .ת•והןאתישכונתאלאןניאווכןלפיההברותשגםנסר
מרננותתרחכוגםצאשנמרכמאולם ,ב.ורולפיאףאמת

גופיםונ-אשיתמעשירוכיצגםנמצא jנוהץן.היותינרום

החמשכהוארבעהבתושהשלכתהיהההםדההלנדיהאששר
הרכבןשמהםויםהיצהמהרחםםפ·~רטייסודותששההבואף

להבדילםיצרריס" 11םשננרןאיםללוהיםואהרבו .החייםהצומחים

נשם~םכןשנונשגבהווהצינעלנםשאייםוג iהםמה.נופ·ם
.u ::כדל "א·םור. 

עזר'.ררשאך,ירתכילכחד jאיהאלהםהדברפיעל
םקי jלהרצמהוהעהעוזאך /םרתוצהנחיבכה::רראיםעלצוריםלה·
לאלהתחרבהגרפיםנרנר-תכיהדרבנהרס /םיאונרלהאךכרב.ר
החלליםנורוניניהםהמגעבקודרתנהמעrפתןכאחר iמרנאל

רריוס•.פתוהפרצוך 1ר!ויםחורמיםרינאו jחמרשנחשלחןכ .cתש•ן
יןאכןעלכי /לחלקיוהיצררנר~שןנחיעצולאכיעד jנלהריח

תשלוטואחרמעפיםימים jאנרל'יוכיגןםמהמרתםריהיצוה.ודאג
אל .כאשהנהחצםלימעערדרכהפ-דם /דםלהופייןרבק-,,. ,,הם:.

1.. 
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 1נקודררהרבינהההרכבהם:;ורטיסרהנהיכי / D 'הכוראאמנם jכ

ניהם.·נלנא :t;ריהרזםנלייחדיתלכדווהםל.קיר jניהנגיעה
נםני /נראהבארץהאוםכני 1 ·:שהנההחנ jנונה:וכי

ןהאהשהכנר .פרטיהםלכלההרחמריההחכרותהח:גשהמרו·כה
1 

הס /םיהםשפרחת-ללארמ 'רותכהההנה jה /תלrנשפחיתחברו
ו·םאמהאלחרלליתכההאנרשי.רהולאומיםל-חברהוותהמלהםח
האדםכנילכשיתלכדומאדה-עליונהלהשגחהלחחביפראאא"כ
המבראותהמרדנהכפילאכ .תיכללאחתלחברההשמיםתחת

קורמיםהלאםוחייוהלאוםלחייקודמיםפחה t:הםיחי'לאמווה iנ
 'הכלליתהאנושיתהחברהלחיי

 ''הלנטלהאוו.םיםמהקיםוניםתיםהחולמים 0 ·: 1ההלכא
ל:חגנזלהסירםיהאומריתיםרלהקרסמופכשiפיםורהשוהמשפחה

 'הפרטיםמהאישיםהכלליתהאנוש•תהחרכה .ר~ולחברםיובוהלא
שדאאחדליצרורביםאrפזניםככרכיבי cההרי 'ההפלגהורכאנשי

פסכר·צלייהיהאמנםהנהוליחויצאםרכלל'יצליחולאהרובפיעל
יובאמהרהרעדיחיהרכיםימיםלאאךרוחנית'מעהלירתון
 .לזראיההוסהויבאיוגםריפרידהר •רונקנ jוקנר

לח:קימוסראוםכלעלבהוחני ,מוראהלנםלנרהיוצא
י•זtיס-, nא 'רקיםנכרןנסיםעלנהונולכהמשפחהאגודתאתתחהל

לליכההאוהליחברוףסוסוף /מארמצםאל /םוהלאלקשורירנל
תנרחת:-:המץואכימרנואוהנה •אחרלהיותך!י'נושיתרהבהחשל

יניהם'נשראעהיהנגקורותנידנילפינערךם•חגופחלקיי;נש
חוזהאני ,ווניונכראשיתשבארנוואחרווםאהנחרכתהויזואלה

ולשםנו.רכחוהלא ,המקשריםות nנכשהגדולהאהיהשפה
 .יה 7מאאותנמתוהלאוםהמשפחה jינחדותהא

 •פינםמיכללאיח~
 ~ P--t>--כי-

. 
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ציון.שפת

 .ם;.?]תואר

שפתםוקדקד •ראשידברעלםיהערכלרניספרוסרפ
לרעתלמדורטםעורערבנינריםכוימיםניפלעורויהי :לאמו

חקיםלהעובקםטרעודמיהםכוח 1תורתחותםפשקדוקדתא
ונפיכפיהםשנורהחיתהוהרחנההבהרערבושפת /וכללים

שיריםולשוררלהמליץותחצכהלדרברעויוםנותיהנריהםנכ

~ע 1 •ורעותהעםדברהםה~םיריתחאוכתםחיריחי 'נפלאים
עלויעצבדברהיאחשם·~ואניח 'כןלדבריכלהולאבדבריה
קיםר :להםויאמרעמוכנ·חיואלויכןאוהשתחכ·היקרהשפתו

כניניםפיתשכחפזלשפתנוינעשה cיה~יאדותנאהסכrפאים
כניסורויק .והדרההורהלכמשפתנוואכדבונתיונכפיוהשחת

המרןהעורררוכלל'פרטבכלשפתםדקדוקכלכתוברירנובער
עניןנםירכימיםלעברההערכיםהסופריםגדוליאתה iההקטז
רנהלחכמההשפההורו~להםותהיםברםםפרנוויחכרוהזה

כתארהותגדלהשפהרהתרחכנחוסקרהחכמיםילוגדו ,ונפלאה
ח, iההיוםעדבחררהפתלשי-; uרר ,ושלמותח

כדאיוכספרתנושפ.רנונ jקטמקרהוכלקלהתנועהכלונם
פןמויולהשללכללושפתנולדקדוקלעשותאותנולעורראהו
ברסופרפינגםוו.שחת ,ינונזקמפיגםהקרושהשפחונחכתש

 •וחדרהחייפריתאשלכלהבז

בראבירהא\רנחרא •סלאנ~ה 'הרבמטאכסררסנטאראר•הצאדת }*
on ביפלאr. 1 .:.ערכיפתלסובריהעונ·ס•אסורכ•ע •ואץנה::יפדתםכלבער 

 • "הזצאואותבtניא uנ.ס

.... 
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1ואבעריכנאובושאםיימנום·נ~אש.,נ'מ'iנ:זודהנה
מיכוחנרוליקאנו /יחדולבטחישברםנתבארבחיטאוונא;ך·

לאםנםלנש•םו·רותהאולהגדיללהרהיבהלר·ןוםה::לשוכנו
אלקדהצורמריהתווהשי.פתרםנ .השפההורהראלדקדוקה

אפם /םינוריiנפסונונריתנהפשהדקדוקכלתה_~לשאהנו:ט

רי:רפהשראםםהכיםרםנ /תאהזהרכהאנההכלגמרןלא ~כ

יך,;כנתכניהערקוקדדהי.פעלהשפהלליכינרונכהיוהסרה ,("
וארומל.רנרפשריכרכיםהמדקדקוברניםהארחומיםכיםוג •רנהרנוכת
כיה'רדככווילהזורההשפותלאפכרסמהםידנאך /הנרוסחאת
לכלאנםלדערשמואלםנ ,ונתפשדקררקאתהםיפלעוננרינו
םיכרםחלליצאתםרננרפשנהנופההאשנהפלבכו ;רטפרו.פט
םלליכםהמועתהדועסאזוינדפרכירינועו. t".1'נמלאלשרא
אדוכנאלשראסיוכוכללים /ערקלכרוכבאלאאשריםרב
הנאה.רעאך .ךכלנהצויעורהשעההיההאלינ 1םכרצלב

לכשופולרבאלןנשפתכןעצםקלכאליעיזכל·םנשנהעת
 •נופתשנ 1העאללםעז /ללכוחוקלכבוצולקלנבול /םר.סר

שראותונפשהרותכוחארקפלבארנ'[ותומראינאנם

.תאאהממלראההרכוהוא 1ליואםלנאהונריפםורעושמולא
ו.יםקירא//תוםשנהןאלןנשוארתנופששלנינהבנררתא

ואעיהבטסגולהעלרנלהמירהם tt 'לכאהויםקרא,ןך
העולפעלראקיתמואתימידהעולהפג<ל'הרהמרוקימהונהבת
 {ארקהזהו;חראהראלו.ו .עולה..:הרחזוק ·וכרלע :ומאל /רתכב

רכד,ק~מלוואקרשראכ ,"ונגווא"הר ם.~:ינםיבואשוהקיםרה:נוק
לנבולננכסרחאלכויתרלליםנכהאלהיםההואלכאך /בער
 ;םצעינפנחואלבלוקחרלנגםלשרלכרנאשוסבליורנה

 1דרכ.בותונהדושרחעלסמווםניאסהינ 1םהכשהשוההוצר
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 :cלכלתיאלןה iל , 1ןר 1לר ו:~של;;הםיול,עוסוודנעלםאני •"

 •םיקאוח.ב.שם
םםשאיווצאארערמוומפעלואבנזריםהקיזניםםיהרו.או

לדברלאישם oל:אויםוהמרמבע·םצהרעלהדוננעלעל 1להרוור
ולמ'ס .Jלפ'רדהוסימנו cהיחשםאתגםנםצאכאשרםלםקוא

 • o ·,,הואר
מהםךישוועזשהפועלעלםהמוריך,אלהםהתואריםרש

וניניבההואופעילךםשקלל 1עפרמשר,ל /ונעשהל 1עפעלםיהמור
זהכו 1הפעולה 1כקבלקיםוארהעללרוביודרו 1ר.מירנץפעול
 .פעלנלכינוניעולפיינונכ 1הרואודניןלהבדילנרכל

ריםבודמיםצע 1לשםררואוביהאלהריםאהר.ממשקלייסכו
גם •הקימההתכונהאן /התמיריהלהוהפעמעיןנהםישאשר
פותוועחיותחלשםראובי.והדאריםtנשקליעלאיםנהדניםשמרת

 .סנרלתםארעולתםפדונעלחייםעליננלד
 1הכלישמותעלויםומהאלהריםאו 1הרשסרתאנמצרכז

t הזנידלפעול.פקידויהבליו.כליהונרעלמפעלאזנגזריםהםה
אורבדאלהבליליחסםצעםשםנגזריםהסהרא /זאתפעולה

מקרם.אל
 1האלההותאויםלי,םשרעלאיםנםהרפטישמרתרובסג

נמצאשואמהסמיוחדת,הרואהלרישתנופשכפרטיםשלכני
איJויםהולדרוש ,,"חלעלינואשוםרםחוונתפשבווםאינרםומקו
יכתמרהשתםשח 1הללנכו •נו 1רפלשהל,וונותםשניכשפותנ

בותכהלכאך •םושרמריכסוםיונעליווכנויניםפלהדרש
ינ ,םרואי rהכסונהאלאלהשעזייעל 'םטיפההשסותרדאיככ
תהשםאלסאווהכראה tכתונאהצדקאםרנליחכיוומיויעיtני

נ'/ע .ניזנ::.חוהםארשדשראלהאוםדכצםרנאבתננאשו
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להםאהדמשקלאשר •הפרטיםההשםעללרובעתנארנהלא
 •םיהקיסולותאר\ם

 :יםנשלחכלקםחנונואהםביםרהקימיםםיוה.דארםשקלי
הרךנשגדאררהאנהםףסהיאותיחםתטעשנהראשהלא ) 1
 ~אחריתהבאר-;..!היברבאשיתהראנהםiכףויתאשרלהאו ) 2 •לההמ

. 1 

 •נlל .P 1 ל~.~

י:מרנ ,הולהפעלעושהיםקתוארעליורהה iהקל uהם~
תכונתעלגםדהרוי ;תסירוםםרכנההולךאךך.:בל.ר 1ד,?ע, 1 ר.ל#=
אהו 1מאררושחקררוכיהערביאורןב /סלרםרנהאדםתוואיכ
 .הרד''קפי'וכן .לחץבוסריופנקררואשרהעני

המקום /ךך.ךםנועולהפהלתבלקעצמיםתלשםויבא
ם.,ז~ .ודרךסלללאום~בשושרש?;נש 1עליותסירידרגאשר

מרנהפעולההלעיזz.אר 1יניםפנרח;לאומ / 1!0בערניתשושןו
םףאלאמונtו oערניתבש-:ש ,ס;?נ .הםרנקהרונ ,ק~ד

מעל iאשיםנהנכרינפייתפרשרא jכקההחגוהואויחד
 .הנגדרליפק iראוחאםףיאוהורהסוב

הואוכסך ,הסנסההרנו 1~קת :םונ 1הכליםל:ובאוי
כימלהמנחרנוהוחבןכרומרח•לםאלובר~וסנראשרהבלי

 ,)ג"כנ' ,'ב(מלנים

 ,תניערבשרנשרשר ,ר W ~מרנ ,חייםליבעלשמותבאוי
 .הכשרקרנוהעורררןעפשטוביאורו

 1 '\,\?, :ונס 1ה iההמשקלעליונארוניםיטםרפותרשמ

חולנאריאב 1חזק :ורוביאור 9ל ;ל gרערחוץיתבערנרארריכו
יהיהראם ,י wההילסךינהאגדהלוניסד:.ת iיכ ,העיניםיעד

• 
1 

J 

~ ~ 
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ע"החאתירהמא !יעה ,ל xג , רt.ז.~ :שכ ,~נ!למשקלעלאיב

 •שוזב 'נעו

11. 

1 

 •ט_גtל
TT 

 .נם 'רהדבוהנובחלה iס;עלהריוהואו 1~ל Q 1יכ~ם 1 ז~כ:. .י

לחשעלנררוןנ•א .ז~ל :הצנערעל 'ע.כן 'נ~ל
-' 'ביכש :ונtנ 'n1עבל 'זז

העוכםרנ•אתר"עורפזלשסדך,אונן•
סכרןפיהחיםחני 11ל נ,אסלתיבלרורנא"אנול-ן-זז •ונרךנהפהל/ו

 •גlכאחנואנוהנחשממיהנשם:כזראר

J ו 'מונערמושאהוב
ה:נונאהו jז.לכ~הירבעונ •לו . / 1א~ J/בערנית
ז/. • זנ:<;ןרפטיםלשמרהואבוי

 . ! QJ 1ךב 1 1בחלנועום~י
 •פעל

7 ·•• 

,p ~ 'י:'\נןוןזר :tרןל . ' !li ז- ...כ ~הדם.~תכונהעלירדה 1;נע 'ףl ים 1רחעני~ע"'"ים··ד-'ע"' 
L ןג 7באהןעצכו יעי .-'פיוא 1כ i;ע., 1לשם,' 1דייג

- 1כשמהערניקראיובז ;הנשריי-- .JIז ושראוה 1רניונ~זלני

ין~..וכדמפחחרד .נומעצלשםנהתנועהננוז
-ז • /תםיריתאונורבתפעולהעלוירדה

 • 'כ_ $t 'ע.~כ .ד o ;עלפמאוהילאו 'יסדליכהםזלש .-'ב-'
ט~ל.ז

" T 

-
ללז- • "" •וחבשמנמצא ,עתכערבירניאורזשר tl, •םי'"רפ. ,שדנרלכ ע. teרשק ,  •ה,~_ • ··- ...םםהןאורי •אהלנוינעה .לאמול

 •ולפע
T 

 :ונהכותהכ iUכעלויורה ~סיז::·גנהלועוןחוק 'ב,iכןו .לו,גד-'

1' 

"'-
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 •ח iקלםשעלינוארהצבעיםאריהורוב .~ר\ק ,רו r ~ .םוד$!
רשק 1קוע.ש :ונמוהפעולההישכעותגובהולפעעלה iוי

והלפעהבקבלתאו / )ו' , 'ג(שםכור f / )'ג 1כ"כ(ירמיהגורל
ולשמותוחגרוחבליםלשאיבר .רסיסו~חיקלםיא)(ויקר r1 IJזיר
 .קןד :נמו 1טיםפר

 •~ע.יל
סוטאלאמו i?1;ניל ' QQ'1 :כמוולהוסבתכרנהלעיורה

ולאהואי-ל~ושרשוליאו i~ויל /לטפשנרדףא iיה 1והשכלבהל
 .. .מניןאיננוולימתח :רמאל /בארמית

 •מושלהוא~~ירונמועלפעלורהוי

אחורופי'דברשרשורך~יר r~1ייב : ~כמ •צםעלשםאוברי
 .ד iםלנתוכןיתנערכ iכ~ערום)הר(הינפעמאחןךוחכנו'ארזכל

ורוניאונכפרהיושבהוא?;ביר :וכמ ."חנעםלש'בוא
 .םאדםהרחקםהשםםץהטכהואבערנ:פר

נהב.הואכיתערכדברי'פוך~יר :ונמ .פרם·לשםאנוי
פסר"•?ןיה uםשנהכאההעריני;ןאה pו

 •פע'ל
ז

קבלהבםקילתוארבהרועלהםורההוא
 .ע,צ~ם 1ץור~:~ :ונמ 1עומרועל::עלפעמיםלגם

 •ס~ו / ע_~ר~ :סרסיוננעלילעגםרהווי
 •פרטיםלשמותאור·נ

-ה,ו·ן /הלהפע

 •לפודי
" r. 

וגסלפע~עלורהיניולפאשרקלכמשהחזהמשקל
•מיםהקיםהתרארמרנחלקמלאהזהוהמשקלופועלעל

ילאויל"ר~יצייש t?i ' 1~ריא :נמוותוכנהולהסגעל :יורהו
 / ,"י{ T 1 •ז /ז

בזהתאובז . iל~ה:כקוכלםיתהלדה :כערניתכשהר~ע.ייל 'פי

41 - , 
םיל •וענם •נ'טכביכלתידנרחלאשתיזרהרוחי 11 :איוב
ניםיהעמנהיר :ומאלר~iךיוכמ 1עלופעלהררי . "כימאסו
וכ;מנהיגלמי~~יד /ק.יו~ /~דינ /~יאנ )ענדלעברכ(וניפיררונא

;ך•רו~ךר 1יח !?t ~:כמו 1יעלפעלבולרהייי .ננידרתאלעניוךןנתלס
רלמו jנר jנםואנו cמז:פ :-.אםליwיא .יתכערכרכזב'ואהלארונ
אולהוההזהסשקללרוביונאובתלמוד •ליםהתרנגאתוימרונ
 .הולהפענלנקבקים

דן !::iופי' •ריז~ ,ו)י(קריבללשרשר~ללו :וכמ 1צםעםלשויבוא
 1םפחלאהאשר"רעל רi~ 'ע.יף-7שטח. 1פרש ,שט~;הואערניתכ

 .הלבנחכתם.;כינלכמרםחלבואיר •חלליםאהמלאנילr;דל

 . ףי!;!ך: •ןיר:ו ,זוריש ,זיו R :מזהזשםעליורהו

הואכערכיה,ל~אור:~וכי ,איכ;.ל- :כש , nנע"לשםריבוא
 .ארכההםלנו nיוכן ,להכחםלשרשו ,יל Q ו:r •זולל ,חרכהכלא

וערומאךיפה :א:נרלו'ע;נ~ :נם .פרטיםלשמותיובאו
 .להכא

 .1, • " •פו"ל

אינולה,~עחושרחעלתולהורבוהרעלהנאה iההמשקל
גםארבוי 'שו!(ה /ו;;ירן:ן /ר i\ Qט :נמר 1קםארלתונםלפעמים
- .פרטיםלשרמה

 .ל.ע.~

 :נוכרתלהפעעלהויו 1רפהנשנrפמעאךח iההמשקל
אול 1 1לחונפשלדגהכאשהאיש :לאמו 1הלכשושר 1;גילי
 .יסתפקאולישנע

אחז :לאסרוכלבמר:לףבר-ש.ש.;כילף :ילהכלשםרימא
וצבת.-



-42 

פ~ל.
ז-

נוובתפעוהלעלויורהכשפתנולרובנאהזההמשקל

עבורהונעלייםולרתש / jר~ ,לע-P 'א-iP '~נ J :נםר /ומתמדת
הואבארמיתגלבאני , 11כ ,~ר oנםו ,בלג. ·ל fp :ולמאנה
 .ג;ר 1ס~ת ,זכ:טוםםופיס

 ,J,.מארחלש 1לשrי :גוברתו.כונהעלויורה

 1דנואלםליחארדונאיזהלנעלתנלםודהרובעלריובא

פערלר-ו.עללהררוההכלילשםשיתמשורבול f!ג. , i ~ 9 :נםו
 •ותפקירו

 •~ע.יל

• 

הרבהשהועוריק 1 :םתםדתראנוכרתפעולהעל'ררה
לרגרחזק i-~1ניר :גרברתתטבחועל /תמידשחוכגןליזו jצוק
 .סיבשבארבנח

(נםחזקיםארנ·םלנ:נ 1יו~~ :דרבאיזהנעלעלרהוי
 .רחזקכברכללנ"אחברישחמשרסקלאז)ם 'ז'נלע

וניאררופטששרשו /'ש ;t ~ {סנןשרש jס~י :הכלילשםאינ
 •החלישא'ל'ונשלשרשויל i.;: ~ ;הנו;לאתסוררקעכערביה
ניד'/עכןאוותקראויולאר / 1 '!~ :נמוועצםלשםאובי

אשרלההסגעלהזההתואררההכהרוננועוארהזךהוא

 .שקיפדהזכרתבשםהסופריםלהן(ואר
 •פרטיםלשמותנםאובוי

p ערל• 
 •ורנtק /גבוררנמתממרחאונורכתעפולהעלרהיי

אר~ר ?flהואשראוכרעלו:;~יוד :נםרעצםשםעלרידדה
רוהלם.נהנזכרנטויאעץאליחם.וראארליור 3 ?: •םםןנכענול

 •נבראנשםרד rעכלייואיובערנית )נ"ב(
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סר' 1כערביהוצבררשרשן /?גררהבלי:שםלעריררה
 .נמרודהמ'םרץרואיוג

שורקהואנירובעל 1 ר\~~ :כסרו ח'/נעלשםרהוירבא
 •למיכירושוכןכערכיהבזוומצפצף

תכניתןארקרלרורנעל 1כרנתרנןפרטיםלשמותבואיו
 •בכנור

 • ל~: 9-

 1נ~ן. , IJ .?:]~נו'ע. :נמר 1כםורהפםרמ~םנעליעללרובויורה

 .כשס ,tזר(
 •ע.ק.ש :נמו 1גררבהתכונהעלולפעמים

 .ל~~·~

ועלוךחסן /r:זטן :נםו 1נררנהנהותכארוגלהסעלריררח
לטבחכליןףאלככבש /לףן tt :ולפעועל /ל 1 ~ט\ :גרנופועל

 •ע..לףבערכיהוטםרמפ /~ברםופיררשו )א"י(ירמיה
 •ד 1 פt_.ע :עצםםלשריבוא

2. 

ל. l(אפ
·"· : -

 •בוא::וונהא'ת tוסר

1 

1 

וח iוביאור /רח 1 ~ :כסר /קימהארנורבחפעולהעלויורה
נזרשרשר 1~~נר 1כ~~~ .הקע /שקע /כחסבערניתוכמאלי

 .ירח~:ולאארוברףטופי' / Qר~וכערכיה

 1צבטנרס ,זכעשרשר /~וגע :נסועצ,..םלשםואברי

 •רצכהאחזלאמו
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~tק j הביט /הציץרניארררשףכניתרבעוובשבשרש 1כ

הוגרףעפרחתיכהו ף\ר?~ / ע_\ר(~ 'השניעלננעםנ:עמיםםינפנ
 :רנמוהנ;~י • . L --" • 1לשםןינא י"'"א•ם 11רת• •ןיאס •ינרן-!tא'יךםלאאן

כהו .ק:טונבטשרשר /~~גט .נראורנםכיסוךאשר/$סוך

שרשר .א~י:ןח~ת •תירתהארנחלפרהנםןאלסחביאווכערניתלזה
 '-- '- • .'ח'נעלשםויבוא .מתח

לחש'דנוה'פעשושו ,ע.ר.,~~ .רכמ 1
~~ IJ • דניסרפטיםלשמרהרבאו• 

 •~עול 'לע_~~
כןא::י\נה' 'םהוס!:ת

ום·ולהעלוירדה סלק'שוו,נ;;ג~ן /ו,נזע,ר :כמ 'בההכו 1 ~ •המט
 'ה·דכרי) ,tzלק•(נמרלקישאונתלשו ,כאחרוהנירדאשררו

לרניינסרלצרשר~ ,ל~ר P :כמרופערלהרעל
111 1 

משגיחאמר /ב 1 .- (

 "'-ההניענערנ·הורניארלאך'שרש :ו,,ול~ך .כבאח)כז
 , r , ,ו •הרבהמציא

ללמחמ"" :עצםלשםויבא -'-I 'כם :רפטישםנאן ' ך~~ /ץiכ/:: 

 ' ' . •ה iההמשקלעלהכליהשמכרו •דרר:ן

 . . •ע.ילגכ~ /עולז;ו.;כ
 •כראשונה ·תהוספת

 •'רלז;נ o ,תו~כ :כמר ,קימתפערלהעלריררה
 • n-כ·~ש 1מדר·ך :עצםם.:~•לריכרא

 •~עלון
"
' 

 •כדג·::הפעל 'עולפעמים

לפעולה :ויבואו 1נשפתנוןוניםה;ההםשי;~על=-הרונאריס
 •לכלותאבהחפץ i 1 'י?י~ :נסרבכ-ןרת'
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 ~-1וינר 'ןוה;~ / fלנ;נ\ /~~;לתיז :רנמווקימתגרברהולתכונה
ונכראשודנועל 1דרוז /החללדברעלוסלוז :עצםלשם
 1עכוז p. :הבליולשם •צבת iאחהשיגארהבערניתטפו / j~םוך

י!'?י(!למרד 1רנר .ר 1דכאורר·רב~לזובערביהקלששרשו '~לשוז
 • )עה~לטער(נהדנוונחביא;יק nנכרני ,חנא ,חנהשרשרם)(כלי

 •ישרףאשוע"ר jl 1;:יפ /o :"חנעולשם
 1~·שרן /נוחשרשר / 1~יחו J 'יP?י :וניםפרטיםןלשמרת

ןשמימייזפיש :חנונינודרשר jרנ /פשrפוהההררנחנ 1פוחשרשו

מדוני!·
סתליםשמותהנג:ריםאלהלורניננה ך,;ן,ל 1,ךמשכ~על

 ';~אחו 1ואשיזה.רואויםרכזולזמזארלמקוםולאישראלדבר

 .קיצוןורןתחה 'עליוז
 •סלחמהביתנעיאררונ 1נירשרשרורזב•ו :הכלירשם

 •הבטזעלהארחויםסר tכליכילם)(;נ~נוז :ונתלר:גד
 ,יזציד 1ההרזאדשוםאלביחס / 1שמר :פדט·םרשמות

~ונבעאלניחם~.;נעוז .לוהג.בשיאניעל~יאיז' •וכג'דכקם
הערום'השועלהואושעלברבים,שעלבים 0מקשע.לונז .גבעה

לררגבמנםהזהמשקלבהשתמשוהתלמרדנמי nר .העלב 1דנעוביר
 •שפהנואלפoחראשרורה tה

לשםלתואר'ה tהקלבמשלרבמש 1נשרהחושהובשפתנו
נואשד /דבראיזהנעלעלמשסרה 1יםרנגזכלילשםאועצם
 .ליחסאו /יצט•ו

 . . . . .לן~ע ' i~על /;נע.לו

יכערכית )אנרנשרשו 1~ר~זרנמנרדנהפעולהעלירדה

 )ר 11כיופכ '•עש•(בקלרןנ.:רנ '' 11"רנשפשוהואנפעלליו 1פבי:םלפ• )א
בפ•וביורםש "l::יהש ••:זרוכדיך-vר.בכ }כה" ,קו"תהל•ם ,•זכ •א'וכו•ם(על oזכנ
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ממידרנן 1צחותוידרבינאם tQ 1 ~~ •כלכל /בערבורואוכומג
החתכסוף iהנר"לפעמיםראבוה 1 )'נני"בו(איםלנאםנישפה
ח iהוהמשקל • ד~ו;~~ •ה Q?'11 /נקךנהחת 1 ~ :~ 1בהחהלהנר"ן
 :ההמוןדינדנגםהחדשההטפרנשהתלמודה :r:ב.ונמאדרב

-i ~~~ fP 'ד ?1ל 1 i רi ' דן~ךן' ~;-:;t 1 ~~ך 'ז ' ?~cהםלפהיןדנו 1 זי
 .ההפנו

 •מנחשה i? ~ i ~? :רבדלליחסנראןי

נהגרפי'ורבשרשו / iדר~ .רגזשרשר )ב J! iךליכהולשם
ידרבםוכהרריך

 •הזההמשקללערכיםפרטיםוששת

 .. ~~:ב••לי
 •םחיתוארבמו ·יוספתבה

 ):. ' i ~ 1גפ•נלהנרגשיטאהלםרדנר •דורע?ידיי 1י~~ז;ו

 .הרבהארתסירשםאי) ·~ץז;ו~ 1כר~·
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נראהה'אור /קומהבמיהסצהשנינההירח.זאז /אדמתםלע

הנודעהרבינדברשנינהה.כלןיש:אלמשגלואבלוישראלעל
הרא jנהפווא;ןהעם·~:לאוצרהסארצכונוגל"אבל :כיהודה

מקבליםאונה;ןמציתרסןהעולםמותלאירוובהrפהשפעשכל

 .ק"ז) 'ח"א / נ''כ( ''סנצםצחירחנזנויהאומהר.הרטא
היאאשר 1שהוהקדוחנונרנדואיםאנחרנחזההדנואהו

נחלחאתדעה'מאתנואחדכל .העמיסלכלעינירנינחנרחנתזגנר
אשרארו 'זה Oח'ירצובאגנן;םולעוארניחראיודע 'אחזשרי
ומהרועהוא 1ונגהזההגדולהאוראך •ינכהולארעםלאנצחער
אשרלאנשיםאךאחלה'בסתרהחררהאלעדיםרהנלצנועיםיק
לעיניהא ,בההאורב· ,הדוחלהפע:רב:tהלא ,לגבולה rו nמ

ממנהתהצעירהעמיםח.::מוהעל i "ויש::וממנהנועךובשר

גםחנלדגםלרום :cנ 'מארהרבהזבמנהפלותרהבלשנים'
 .לעמק

 , jצורה נ""חלקל;:וסדר~עלוההזההחכםפנמראהעל

אםכיפר jלהןאי iכהרבדהניאף 1ניםל;;ירואהבלשהרוגם·
כלונחרוכןותמאר jפניהיפואשוכןתבישכיואף /פרחים
ןוהרעננההדשנהוהבריאההםלאהומחוותונ .םוסדכנפן

לאנייען ?עומד .כנרמהוניםגםפניםויםתיועיןיעלימו

 •ה·אהנרךהאממנהוסרארח·יפ·חואתטונהאתדאו

כללהשיבהזאתהמצרהמ·על 1תוכנובניאחינורעתה
הנשאה lההנסלא 1רתאבר\~רתאלהאיצרתכ;נראחריהזוניםננ'ם

שמונאשו 'עלינ:לאאם 'כסיה' :יארמועלאשו ;וצותי?נפו
יתבראלחים •נר• /בחייםחפצנוכלהיאהכריתב'ןעליtנ·ובית
ושלםילאאםוהזאתלההנדרהלהעדקןהמתהמקוםואיפה ?עם
לתתהראויהזמן·יאיונר ?אלרהיש-:אלבלעיניאשו 'הקרשעיר

א;וממעלמשסיםקרש:רנחלהאתאהבהלאחולבכנינול-
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שתויראתלאהבהלנםקדבאסרהזההזמןלאאם ,התורה
ביתנאיהיאחינוכןועל • ·::.צהארץאת ,בתחתאבותינו

להשיבנירינוחייםלמסה·ום,םיפותחאנחנואשרה' iההספרים
הםהםוזרכןשזבו .הירונעעדנתואתעלומיהחןאתלתורתכן

מדרשהואהסרפנ•תשם /הזההגדוללרבותוזאהמכשירים

זכרהואוזרכוובהקיםהםספרדילחכמהארחוזנשם 1ארנננאל
אשרוהגדולההחכמה 1התורהכניןלרחכןםהערלמנעירעולם
ההר~ jינהנתכנית 1ההיאהארץעלההםהגדוליםנירינכנה
לעיניסגםלנותהיההיאנםפרוחנואחונמלנהבעידועההשם
וממהלעשותלנושסחתורנווהיא .מעשינובכלנחןלאכןנם
שזנר /ספדוחכמיותינוברוההם·םחכדולנםני /לולחדלנויש
האוראתתוולעשכקרשינוןוהצפהאור 1ארלגלותלנםכלאת

חםכוהיוםישח .הנגעלגםנראהרדלאהכותכהגנוז
ו

 •ליחוצההאחתנדרךורק

םכסנים 1מצאשם /וערב iיבשדיולקםויצאוההםהחכמים
אלאשרעורכלויצליחו /עמם ·קד:כאתנםליפות 1תםא:ע 9ל

רהתמשנהמפרויהי .נדלכסממניםלשםאםני /הםבשמשן

יןאו /ישראלמהריבחצאשרורטחשישאכנישכלו ,ם"להרםנ
כמורההמעrפ'iבוהפרקים 'לנדהםדואםכלתי 1ימשלנהם

ור;בלמצ ,מסדרםאםכייזכנימדעותי~rפולאאשרהנבונים
ןכשיריגם 1עדלמיולערקימותעומדוה 'לאישרנילכזנרזז
וארצווללעמו 'ולר'tנרתוהל'שרראשר /חלדייהודהכיוררול·גנ

סדרי Jרחליפורצנ ?:jזךי iJאתאםכימהערכיםלקחואלםהנאשד
ר ttאיולישראלחייםלסקוריהיןהאלהםה·~יר .לנרכהחרוזים

דרהכס Oכ'.ררהפרקיםאולם •ןוץ,;ןר!ר iעדנ iינאולייבשאל
פיינכםרגדאל iנאםפשרא 1יוברוחהרלנ"גופסדיכיםרנכה

ןא ;ה::.והיקהר'tנרחנטעםאחםהנ::וש~חלמעז i'יכנידעות

" 
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הערכ•םרייtעכטעםורש;:אשרפסiררריומש·דינ;נ:;.ושי

וזנמםענווכמעט /זקנהעליהםקפצהםהרהער /ןנמהדנתם
- •בםרענפלוחנה

ירימעשיאתנאמהינש •לוננבחרהמהנאנרעהועתה

רנלאותה iחםחיעדכטהרתםלנרהקימיםחםפרריםותינובר
ניונאנקרה 'רכםזוללכנורםכנינושרא /ה;הבניתפתים~למו
וטונותכדולותאחרותחולסדםדאכןהימיםתרנוכהייההזההכית

כנוו /אהבהרוחעליונאנשפכהבזעלולדתנרוולטו.לתורתנ
נעוריהםלחדשחפץןררח 1יקים jהעררוחנולנכסיהקדשרr:יכך,

ולאחינלהמציאהיוינוחכימאמצרכל .ר iרההרךיהםלע\לשורה
הזבהנעצםעמונהורתאך,לפניהםבוייצאשרספרים,לכנינן

ו .·לבהוותנוהגונזרהאאתשיםוהעווoד:.יםוזפהרההבמלוא
רהההיההה iא • ו::וסעדרהעולםףםםך:להלאור 1נדאה
מעטיחזירשנהרהסאווהאורחסערןלהיותתשובוצ'וז 1אוד

ואוריידםי : 1צילכתיאמרואז /למוסבכלוהעולםכל Jארמעט
 ,ארץינסההחשךהנהכירח, iעליךה'וכנורךאיונאני

רךלאנריםוהלנויראהעליךוכברדוה'יזרחעליךו /לאומיםוערפל

 •זאמ .זרחןלנכהומלנים

. 
~ 
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 •גריזיrבר,ךלערוניםמלשהפסחתקרןתנסדר
 •נ"רר.נבינזוייאר rrינ

·תרענעהקנר ;::להפ~נןאמילסרשהמןכ ·נםררשלםוננהכר

פינם+מיכלאלייחרייעל

ס·אצ .אד~:כנ· )אייך'/י(שניפסחני//אחננס

םלח ב!' :t 'עיסויצםלינרמ·-טשאיןרכשכם 'רםיסננמtפייליסר
א··ה ;יו.:.ה .לונעלהרמצנאחנואש ?רמהזהשטית . nטיש

 1·יבש·~יהמלשהרונםעהולגדהדוסעמנינהו .ומנשלופהרא

רעל·בנ·;-ןמ·~נרבגב•שעל •א·כרורחמא·טכולןוהארחו

לוחטהשהלצאיםויםה 1וכניאהאשת 'iארותסעאת
 j ) 1ינ jנערשו·הושלקיצדה . cילשקנו iיככ(םייקהצדתוקבר

ן•ם;ןןחנ-הע;ןרם·מת:;נגדגגיםוהז·םרתשןםליאכהםושם

 )*לביתם.

 1 ~נוה iלסהארץעםרתסזת;; :יןך,סר~ן' \אבזה M 'ב'ט :.הםעתיקאוב *)

 .הסהיםםג.יוחסינ\להנולקתצאל :~;,•וזגעייסבכלםליאעמז::הי.פטסשהנכ:זז
םיהנוצר ·:.ה ' :rרור::;הjינס•הוו•הגיח :וגכאלםינועהיבפלכשלהיהיכער
הס;ן,ג;הםלגםםארעיומיר •וותב::;הךולעשעמאליםיהוגת• 'ת\שראהזיב
גהנהמולסצאזהאלונב ? :t •תםח•נזהרומעכהיאפלטהירושתלא !ההז
ךא ,לכרגןעצמהטמאוואלז::יזבלולילהלחכים:האוכ !וננייבגם c •נהלם
 ,מולענג"ליו,א•ו"יכן 1גנ ,אליםעה"~ס nאתו::; nללצעסו::ו•רהתאוגפדא•וס•כ
עיוכויסא ·ו.בדאוולה 'בצפת ~"נושוארלהלרסודוהו •הלבהגימישרtטהז

אנו jר t1r1הה:ההגנהמשוצללוו ,שלםונ·וקו•צה iועםדשארלהורהירבטבהנס
 •-:ע: .tן•כ~ב•ךנ nאם·גנןה )'נויס;ן;,ןג·ולנא(שסהיכ 'במערהארצותעדסנ

ג"לכפ H ::.ו ;:;גס:הלווהיהפאןא•רתוראצכםוב 'תורבקהלעצ.אrילק":נש
תי.וקונח::.להו.כ•וסם•צי~·תקריוב rהוה· ,קובת•יבשהייתכ•י:ובוזו .ובכוע::.
 , jשטהכעינ• .tחצ'~לnולזיםבםק::יזן
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הכטליכונ·םבאלכואשהאלכהפשררהיננשהיאנו
תוגהתבשחומ 'מרעויכדרנודרי nנםימשמיתביש ,הוננליוכ
אלו .םמהדוחיחיאםת~ארמםאר 'דאמינציקריינכלעלועל

לערהאהושוןארסחפה iשניםח.פיניגזונרנ lאויבידעלתה
םיהכהמעםלטהפהחאש /את iהנעירםניכהשוםינהשםרו

השנר.אחינספני .ישראלניכלםמייהריבנוהסללגדוחלקשוא
וז•םנלחדשרייאשדחלהםהייונה Y:התארוכע.ביאבהתפקות
ךפךןנשראהאלהםיחדהנתוהשילאאנהבלאינללארםהיאר

שמעתיכי 1םשיועהםרזכהעיםרהםאאיפהאוארה'ועדמעל
מ!?'ענתקחאוזיםנר ,"עלםוהייםבמקריהםחספ :לאמויהםלע
 .עםי.פלדרךםיארו )*יצלתתנותיקלוקומץידיכ

 •בר-וםאןהמוהשערדיעלהנהחעירתאאתיבצויהי

יםצנוהמה 1הרההערותוסהםיפנשראםוצרינוישמעאלים

נאוחקהמעלועוסוווחםרבשווהרעהותאשיאם·טrפיקרתמ
מוכנהוזנהמההי.ורויסז.נורר nףוחוטיi.ז oלתרמעהצרמוורעה

ברגל•ינ ,לרונילךאוםנר rהריםנ·טאהארגנוו:זאר ;םוק•נווקולות
- .נהנרלליה 1היריןםשענרנוהרכעא

נותערינוםראיבנתאהנלשיתארמכהרשעכשוהורך

יםנרענשקויםילניאך.ושדרדשהימדחנרם•ועוזגנילתויננהיא
;זלםידהנחמליהםלגנונסוכרביא 'עוניהישנליםכלכומל
ךהדרתאתויקפסמ nלונכדיםנ 1מיםשלרתלושל .יםבוןהע

להאההשלוליותלכרעימהנלההמוכיה jפעלתרוכועווםלרגעי
םי 1נריהרלרגלאצויהלןהנויןהמעאהויז",העשאמו j/ 1רסשiכנ
העיר'יכנםגםקיפ 1םסרסמנררגונהגלכחא 1להשקררפלגיומשלחו

רםכייןעהמסיאשרונתהז,כr;כרפמס'נ l( 'לאהנררך.כהנמזתיאצב

ות,וקל ::tינ 1וע 1אזום•םח pלול'יטל cון.לנ• trכרסק.ורתצוא •כבגבהס )*
 • jסוהריבלהעך•בםורכנ~ןתםםיוכוסס

',. 

1 

~ 

~ 
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נחלין:rןתחמ'שורחאעזטגליור Dאחר'רגעיםררעו 1אפניהאח

 .ההרה nלעלר

i .רלבהלגרנמהרראיהאל •קכענרםגדולגריויםרi יפרחק, 
הערלהוהדרך •קטנהעהכגבהזיתיםוהרכננסלמולוהכרמלהר
להועומטפסחיהיכהר 'רלנשםריוציםתחתחאהמלהפסנהאל
וחטההי nסחנגףאבניוקוצים .מהיחמשעהכילרגויריעל
ולטבגרפילכרוננפהחרגלי 1לונשיברכ ,ישאלממעלדרתק
הכרנההרורךהאכר :לאמוהשרמרניםנפישומה .יעהזכ

באחיוףסוףסולםאו ~הםנרטיאםחישהאמנם !מהידו.וים
םרתרדונמיםלףכאארוךבדולטחשהשרתעניולעיהרו.ראשאל
ירהעפהנשאההתםיפנל .לוכפניעלותפצ~םאבניםעןרראוהו

נעירפנהחחלילאוויםרנהשוםאוקרנשסהעלאשר 1הסמוי
שםרון 11

11 
חוקותראהסבסותנוחכיסנסהא" 1/שמההוסבשרא

םאוהורנצולהגדועירחיתההיאגםו .חשעשלשנממנה
טןקבניןלירנאהרמחוק •למטהכאמוררין--איל nלזרינהריח~

הורהמספי(לחמורןבכםשקברהוא 1שעריוהנחשאיהאשר
לונגלניעד /הישובעאליםינינואחרוקרושהיהודים)כידיאשר
רעויזהזהההרעלמעםםקרשםלהלכנוחלשסווביסוביהלא

 'םייוכשינוחטיםאןןת

ףעטוםז.כוקלםער:קנ n-~ננריםאתלפה iהטחהשכקצה
בונטריםלשמאומ iמימיםיאחלהשורושתיחסרופרחידשא

 :החוגגיםהשםרןניםמחנהאוה ,שררהלכלםחליאעשרארבעה
ממכירילאחואצ.ירלאחלואםרוךרהמעמלייגעעיף!אניכ

עלל::הנארמעלימעיליאתליךאשורגלילעמבעליאתאשלוףו
נפשיוהשבמ'םנשנהןהכורוח 1אוניםכאיןהמוצעתהסטה

ט~ונידוקרמהגבהינשמרעסוידירעל ,נרהעשהיעכרולא
שרשנ'םוריחנ?ןחקריםמהרח •ןלמסימלאיםתסונשנירעליו

חנוסרתישנ ,אךריקואשעהרההנאנןרסהייתיאול .מvרכסףדרנ
להגרביליהניאןואiו •יצמאאתואשוברה iוחאנדהפיוךלת

וחברככהאשרםוואשאףחרשהרפתר:בושחסים)טרת(מקהטורה

לשלומירוחהאהלעלנרהש.tנררנ• •יורתקנצלהיית'כאלולב
מאנותינרונידינםסררהאםנםאם :ורנאס ,ללבשונגרליריגש

ראפשוליהודישמרוניכא"נרלאב /םזקתאינהרבוויםוו.רוחני

רלנשהיכהישוהניחעלנ ל,,נשמעתיאניו •והזיקשתזיק
ניויפצירומקולפיםמתוקיםריםושקקהרהליויניאו /מעיליאת

ונמהילנאכמכנויאתנכדתיו •הפעםנםסרבהיולאמהםלקחה
 .פהלבביפנלשהקריבו

ה·~שיריתהשעהוכהניעהאהלתנרךיתנפששערתכשתי

לראורניצאנו. ,הצהריםרתאהכיעיהרהשעהאהי 1ערבלפטה

ני iוילספסדראמצאער 1מעטעtפינאעמודפה .הענווהכסור
מהםיכונ'וערניוטרםעבריםלכסיעלערותהשהרביםים~החק
-ןזז-נחיודחיקה ,ונכהוממהומה /רבעםהנה .אכלהונמיחלא

אחרקרםכסלאהןאך ,חנכופנעלארםנכיאלפיכלששה
ורהכלחמחכורהליכהלא jלנ 1ןררהנחלשלשנפלגרכיםרניונקבצ

 •כוחלאשהאשהעלואדבר

םונרהכעשרנחבכל /לחמנהדמה;:~.הראשונההחכורה

גרררעל 1סנהרילגאכניררוגלחןבשזנ:ץtפחיםיופנ /מדתו

יש /פנימהתרבטיועיניהםסיפצפניםרשיארםכניהלמעלרהגר

אכל /למטהעליהביםשהיווורירעמהמהנוראכןי:ו•:?םטאשר
לאבלשרירנירחםלגררמניתהםםשלהמטעםהסוכניםםורטיהש
 tם iלררמצפרןוונרערלגואחלנגנהה iהםקוהמפאתל .םוממק

 ,קומתוםימהרוכשלשהוחכרמהרכעשרה Jו:ארםהרכעשרים
העדותמשנןא-הוריםומערקשיםעשרחםשהעלנטריאררה

{ 
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המקוםאלליואפן;ךעשןואתרםחהאך,אונשנלא•הי .הפסחים '

השל'שי.
ושארמחבנהצפהאהליםמאוחרי :השלישיתהחכורה

זהור·ה ·חבל .על·ורוע•םכשלגלבניםשנהבניכנשיםושנעה
אוח:·םמדיניםעטופיזקניםשר:נוניםושנעהךכניהםעליםוקש

בעקבותיוצאיםניםרמהשמ·לריילדיםרר::.ח .נםםחבוננחבלים
ורנ~דרנוראיז.פהפוצהאיןאטהולכיםוהםלכדו'נכשנכש
 ,אלרבעיםבניםןמתכשוחקותנפניםרעהואלאישמביטיםרiכ
אר,המהשניםנמו /לחברותםמרlרותאו ~.<ויאשרנרר.יהםר;·ש

א: !התפלהאל :יםלהאהמכיוין"ארנו'אח.פח
 'ג ' U• J 'הע.ךן.ך

--- ,, 1-הננהרס .זהסשנםרסקאלםריהעימילשט=יום·ןח•תתיורל

כניריםםימםרנזני /שרזפרדיעצוהםולאשלרמלנקשמעולא

 !רםזהך uנראננםו 'עיס::דכלפניעלועכרוש~פר

אראהממונא:ז:יועלידועמלנכרהםרמסליחרח,יורא•
• • • • • • • • J נr • 

אישכצניםללומכשיונל::.מרונים 1הוהנהה:עשה'כללענזואהב
L ה:ןהה 'ןמש::האלפ'יהםוi: וכא'םילנהO , גם  J ' 1 1 1 7אהפתח

יריםהםלה-;םוויה: ,לפניהםיכיהםולמובאר oהננש· jשבער
דיעלולדגהזהנהויעמוד / jנשהםל:גניעדראוינוןיצ:;זרורועכל

 1 ... 7 '"אווההפרtרנ jמךחאאשךלעויךןיםמרךאךןךי 'L ~ /lמעילנר'"

עלש~הבצוירו•והנןרילאאהלההארוניופניולעויעכרוהכבשים
 .התפלהאל~רניםנtבמ•הנגשרואזלת·"םע··האשר

 . •ע--יג 1 •יקרםצע

פניםה 'באההאחתהכת /כתותלשהיניםהשמרויחלקו
מוקומר;זא'שרן.ויעינהמזבחאתהק'פההשניהרהבהלאהל

לרהנד _ jכהן .תםמ~םעלהעומריםצבאכאנשי /שה jמכנתרמו
וכידךלשזי r ''רח~לעאשרחרתלהקאלבןויתנהם:כחאלנגש

אישסיכעש-ר jהאהלהטאר•נדדשאאל jנויהב jמתתה.:זץנ:רה

דרתסדחגדולאבניםארבערככ:י•הזחוכמשנן /שגזהילפיהנטוי
i הלנהןהעשויההנסההיא .עליהןשהופרירוקהמשי'ריעת

פרייידיתכמצעותמכוסההב.ישכןוקרקע /עליהלהתפללהגדול
עורכיםכסאוההפתחולפני/מצפרןהאהלופתח .שנערהודומלאכת

לכהןרונחכיםעליהםשביםויiחםגניםחחיילםושריהצבאדשו
 .שיבואהגורל

שtפוחיכ•זtוחצ~ך\מ~קהפ;ריהאהלפתחלפניאשררחמקרם
אבני~וארבעחירלבלאבניםשלשבאבניםרקוענורוכחרכויעל
ונמשךהנורומתיוצאררחרץ .הקצרתלארבעכקרנותתרעולפנה
 .,.....,,..,....-,..,,_,,מראהאתהאשרכתכנית .םמתרכשלשהנחצפ

עץבזרותהמזבחנכירע )'"" !המזבחחרא 0כזה ~וווו 1ל .. )

1

-

ו  , , ...... , ~ ~= tעשרהםיכשחאותחחאלאשהומסורגותתוסםרדר
וו-יץ n.חךווכת •חמ;ןרכתוהיאלמעלהרותש

ינתי .מיםמלאותחטכוסשהר/\נקלחותשתיבנהרעלאשסדורת
נפעםהמדורהעל;ןציםסיפים :וןבכעלמדיםעשטר.וניםמספ'"'
 .ס 1סהחראשרהעציםמןעשןוהוחקלהמןעולהרוקטוכפעם

אתנאנה 1אעואמרתי , ,רראלורעהאתאישוקויםרוןוההמ
 •ארחרםמקאלליואלבההזהםחמק

ר\עים lואנשיםקטנהגבעהלמשכןקדמה .השביחבחכורה
 ·וכנהגבעהבראשעגולנור ?וראהאתהרמהופניהעל

נדיםלנושיניםורמ-!!'שניהכורידרעלאשמורדתרבתרנרכאבנים
חעולעשןוהמרותהמדורהלתוךעצ'םשוש~ם'רמשל'נעומדים
מהרעלה iהחכרומשפטםה :לואשא / jהבכשנעשןר~הכמהון
אתיצלונדאשרורהזוכהרא :לאמוייענב~ ,להם'קמרבים

תעדהודא" •ד•תשעהארפהם:נח.הנ.ווב·טאת cדבשרי tה::.ימוונ' )*
גביעלודאהאדמהבתרךר tחפהם:בח·::יהיה , c~נדנפב- "זבתי cעל nכפעלר
 •הקרקע
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הזאתכמחנהחמלךר\נכדהרהוכלךני iכאכרtפעליודברשנם

 •יתפארבהאשד
פניווהעםאלםדונהכהןהנה .קשברבהקשינועתה

רירונ 1ודברישמעוניוחסכניםה·~ריםאלרנלאןהעםאל

אברהםמימיישראלאתמצאראשררתרהיכ,אהלהםויסרפערביה
הרשעיםהמצריםערבאיננהו /מצרימהיעקבירדואיננהויעקבער

משהאתנביאואתלהםוישלחותםא 'חרםחאשרערב'ניואת
ריולינםהענימנרוישראלאתאויוציונעמונפרעהשפטיםריעש

צרחאז .דרכיםעשרהשהיםונויעש ,לפניהםקענאשרהיםזרך

 1יםורומרמצרתעלולאבלוהפסחארגלעשרתישראללכניה'

 .ימימהמימיםערר iלםסדים 1שהםה iההiרק
 :ייאסרונינומשחנשכחלספרהתלהאלחחובריםארח

תםצאאם . rהאר'יגוכלכזרעןרהתוננ :אונחםאלאמרוה'
אלפיםונמהנסההויומוונהנחרבאברהםזרעלכבנילומד
םזדנהםונסהשנמהאלאערדרלאולעולםנונחשאיןתורבב

שעינינואלאכדלנזרולאוכרנהתחתקללהאים·:~מניארורים
תחתקלוןי.נזילורנעיםניםוכפאונחםודגו jiהםגםניו .אותהרו

ואיהא ?זהרקמאיתקיםנירצאלא /ונכהתחתורחפהנכרו

אהנועההוסרנוהכותבמזרעוחדיוס /וחבאאלאלאםדלך

ונתברכןבאשרירקתפנתרהסגולהראשהםירחדהאחדהואמינא
 ,ואבינאברהםללרעמדסגולהאנשישלשההנה ; rהארגוייכל

מחסדכםרהישםעא~ישועכניםיאממצריםוהנ :ומתמוישוע 1משה
הודיםיככישמעאליםכנוצריםהכל,מאמיניםעה'ש'ונינינמשהרארלם

כנכןךרכככדררחיניםכלנו jלנ •בריםכתכומלנהירכשסררנים
וןפא•לוהפסחמצרר.הואישראללכניהצאשרהראשונההמצרה
ככנודלהםאהזמתהפסחונעשהעלםtיותשאינןהאדמות

נ•םהשמדי':ניםקמצדיכתלראאםךככהנביאאתשמככדים

1 
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ההנאהוארהאלההאנשיםתלבושתאלהתבונתניעתהוארחיו
כולםלכנים:נשילימעי ·לכרשפנימההכ'איםהראשונההנחבני
בח 1הםםשםרהשומריה~ניההנהדבביליהםקרסערכיםואר
 •ולמעלהמחצירנופסמכסהכדוחושןנשרםעלנרמכנסיאן

ואראה ;רגליהםבמנעלאיןורב iואיןיחףהולכיםואלחאלה
המשכוחצרהררחמארבעעומריםהאננלבניארבעוהנחערד

 ...הםראהלכאתיצלמוניריהםרםצלמרתיהם

 iהכהויעמודוהחלהוו.ה.פלההבמהעלעלהבדולוהנהן
ואשרעלמצויצתכלתימשיתטלושישנפסלהנןעמודעל

עוניםוחשרונונים •נומדגיוצאד iםריי~ללמעלההפוכרתעיניו
לרגעומרגערנה·*)ר~עקהגורלקולבנמלהמלהארחיו
 }"*>!-אש·סאבררך :ואומריםפניהםעלונופליםםהתרומשכורעים

רהצעי'\ןתהקלותעלמלעיגיםמסביבהעומריםהנכדובני !לעולם
ריחםולאחורתםאחפיםךםיוהשוטרוהאהללאלגשתונדחקים

 •חושיהתעשנהלא

טליתואתהכהןפשטתהווככל /שעהנחציארכהוההפלה
םרחאםמאירחווהורואם·העלשפרךהודנהוה /העםאלפניוויסב
להעםהואפניםמסניונומ /נראהשתוקבתנמרשפתיוועל

חנןעמדועלתיצכי .לומלוםיבהיושוהסגניםםיחשרל :לאמו
 •נתרנהמשרבצהיקרהואבןזהבמטבעתהתנוצצהחזהורעל

פחתכי /שניםששםוה"הידהשלפןמאתלןהיאלותהשמנחה

-.., 

1 

41 ~· 

כסתכרחיבראםרעויהםחםלרחכל nוםבבןוהזאתהתפלחח :tנר )*
 •ה"א•ם•ןחוח

נאשרה"י .l'ראות•וחבערכאנחרבהס~;ושרשםהשמרונ•םנספרי )**
השםאתלהגותוראסהז:לגסכ• ,וjואנחראבנבתא 1שהרנסאלאלא •אצלבר

~,סרח,רםזה "איםאש.הםואיםכ:;.- •ארב•"ק\רא•סשאנו nnnאלא ,וח•ות•דכא
רכהזנ•םח ,א:ע•סאתא:ונרראבירהסהח;טאנ:~י• i'י ' lירצ}נ•ס 1הסוסאלה ו<:

 'שינכם r .דר:עקנויקדשירהרהםס~יr.דרהעבורה :זי::-;.נכרלאעצנ•הם

......_ 
"' 
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ובדרבר .ממשנפשםס'רהםנהזאתהרהמצאתהלהאםליהאמל
כנורעלעמובבהלכירגםדםעוחעיניוולגוהאלההדברים ,;א

 •שגלהישראל

כשנעהז :לאמוהאלהיםרבדבלעםחןבהספרואחר
הוא *) iר-~לא-לחצוושמץבאראזמשליץערומלךשנהותמא
הזהםקוהסעלעמדהשראמקדשנומקוםסומהירעתאריב nח

ילתא.אן .דורעכמהפסחנשבחאז .רבג.ודניםשמרוכויחרוג
שאריתויתןראפדלעשמרלאהפסחהאלעשותרהצאשרמשה

הריםהזההגדולוהאלולהםחסורררוישםתירםצלשורמיליטהפ
צאונמלונהונחאזום .רץכאמשטרם·םלש iרמאטביתלכותמקרן

אן •שלומםבערתמירםםהפלליהננו iנלהםננפתחחמנוחה
רםלבקהצבאישנואיםנוהסגהרהפ.רתאהמלךאתהכהןרבך
 •לקולםהארץוהבקע !אמן :העםיענוו 'ביהער

הרתורפסה::הןיא' 'l:ריוהאילנותרבאשיוהחמהאךמרדםר·חו
 )ב"·(שמתשרהחרשתפאחהעםני iאנלןרראיחלוותחהפרימחיקו
א .l'וד . qוסקשיניםימחשעםהובלמלהנומלחעימהבנרחהאוירןא
שבעתהנוה ...אבותתילבשהאישםהלקחוו :הדרביםאתנקרא
החצירטח :tםעלבח iחמלפכישכבים Qרהאהלמןמונאיםםיהכבש
תלומאכמהםאחדכללעבזבםינרשולבושמרונישםה'היבש
בולםוראוקומוסיףהןנוה .מלחמהלערוךש•כא 'ידונפהושל

הםםפרםוםימונכשוהי :Eב' א:;ומ~להותלויועיניהםמקשיבים
 :גורלחןכמפישורמפיוצאיםחובריםאחוכשמעם .ותלהמאת

והנה !אם·לאשהואפסח :רלגוקולבדח'וקראיו !הפסחושחט
 .אחהנכתכרסםסם·םובםההכבשיםושנעהתופלמחברק

כנשרהעםוה<:וםק 1כףימחאווגדולה~ה·והרהעםהריעזא

נכירםחקייfנ;סייינלבלצהרן oןנםווםלחנא:tיו•ןאלאר j 1טל e ·א 1ה )*
 •גי lההקב 'ן יrנ:'נוי'בחםל,ותאת

G5 -

כחוהמעלסמנןןיזרל'ו )*םיהע.נחנדמםנלוק·ןהכבשיםאל

 'חמוןזוהשתירעלהמשקפיםאלנויתיםהאהלאלממנוארישו
דגולרעשהיוהענרדהכסדראותלרוההפרצאיםו .l"דהעםהמוזו
כיםןהשםראך 1נשכחולהקימןםטרחשעמלאשרהסדריםלנ 1

יללבדשהקמשמרתוישמרול 1די-נרמונעמשמתםעלועםדנוםל
לשואתערשהוהכהן •מאהוולטובלגעתהקרנזלארזבקרי

לדמםה·ה 1םעהקמהרלרתננרוהפרשהכלרם 1רעדארמוףםיוםו
הכבשיםרק ••.םןתחצרניפלכעהםלךהשםהםק~ליפנלרע

םהמדי 'ממקעלישאםיבצנ והשרםןניםםינס-מופדםע

 •דםנמהואדןהשמשנוםמונקדים

 !הי-ערנול~פקמתחתהשמש i{ 'ןןתשר
והמיקםמעטרעודחדאאחדלהשמטלר .nדהרואיםזהם

רטםיעינינ 'השמדוניםעםתיארשנדבילאב·רק 'םהםפנהנ
האהלדהורוהנה jמשמועמלאהטרםני jאןמלראותהנעש

 .רגליהםויפשטומלפרנסחדלוםשיכבוה .עהקרקעלנפרשהוהיריעה
עתהייעלזמעליההזכמסימוייהקלחותאלניםמר ttסה'~יגש
תאירואויקיםדולםיפנסה~כאן iא . iחשןושתלנערפורtנהק

לנכשםיעקסנחמשה /הכבשיםאלהעסקנ'םנכשוסולארוהלילה

הכבשגופתעלהקלחותסתרךרותחיםםימפךו~האחד .דהאח
ע.טזהםבו 'רהצמאתלשן jוירעליהישנובעההארוגלרם
הארךן 'חשךליב !ש·מאאלהוארקבן :הם,·הישפהגר oה•נ·ד

ותהיינההכבשיםככרירמtבולהבליהשניההשעהעדםרדהכז;:

 ,שםהיוםיקלחוים jדכומקלוח 'שישנחלקתנקירתרחיהםפב
ושלישיהפםחאתרררנלהחניררף 1נרעל i 1הנפעלאחדהנ·םחד

אייירח•·- ",כי-~א נ , • " · •-רה nהסש:סמןנגזנ·בם~כ•ב•אוסו•םהכזוסונים *
 .םח'\ח n::יול•גס· rפקד
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יכלולאעושיםשהםחמהלוככ ;האמוריםאתומויצאהכטזאתברקע
נעצ·אחזהואש 11 !אלאשיםהואפסח 11 1םלאםרשפתותיהם
מלחביארי !סלחהנר :אמרלצעקההיות .השלהבתותעלהמערכה

וסלחרו iחנ iהםעלונם •הסערנהעלםויעלריסהאםאתוסלחוי
ביתעדארסצמניתשפודיםויתחבונסיםורחצורחכנשים

 .נקיםובמקהארץעלריניחרםתבםנק

מדיםערחשונרוניםקםרים ?fוהאמוריםנרעדיםהמערכהועצ
בידיהםםזiפקיםשבהםניםזקוהשירהואורמיםלמזבחסביב

האמורים~כלוניהי·ר .אשיםאלפכיושחמיםברגליהםםמרקעו
וההטראלברב~רישארסהכבשיםאתייקחוהמערכהנכיעל
נחויחרבשמחהמרכזמןחומראוסתיקחויםהררהעםצתומק
התונרלחרךהפסחיםאתשלשלוהעםומקצת 'ז?לטריביונמים
עליהםויתונכבסריסהתנורפיאתוינסר •גדותיועלדיסרפוהש
השמררניםישרב iא •ברפתחבלסתמרויוטיטחווסעליווירסחועפר
כפזומניםמצריםכיציאתוירפסונשירקולםייתנורהתנסביב
להםארךותסתרכם'סוברתבשננהמליצהמהםאששונים

יגרמעדמעטלונחלאהלראישוילבויאחתנשעהאת 1ההעכורה
כללראותהארהחיוה.אניאחריהםאניוגם ,לה-;לותהפסח
יוםר 1רעדהפסחסדו

תל.דעלהמסרביםביןואשבהגדולהנהזא.דלאלואברא
באזנימספרהגדול jוהנה •אליהרגשהאשומהנרגילהעשן

באזניוהגות :כותכב /מצריםיציאתותנפלאאתרבניואשות
רנרבנן

1 
 nרראשושרנותואגורתמדרשיםםלשרברפןוסףו ,

 :לדרנםאה iננותןאנימהנהואחה /סהםרנדףיפהמליצה
נניא :אליואסררהראשונהבפעםםשהאלאלהינרכהגלותלאמו
iרםעשהנביאםשפטםהםשהידעלאולעסיחנתיך אליוה'איבוו 1ו 1
םדרנם cלהש·בהעסאלנדנדךוהיהנפ•ךדרביתנתיראה

1 
והן :משהויאמריראליישמעוהואה/דבר : :cלהואםרתהרעה

תעשהעשה jלנ :ה'ויאמר !שלחן lהלאארמוולייאסינלא
מההאותםשפטאףמשהידעולאיבןוהאמינוות 1אררלפניהם

ואקיםהעולםמהלינותחהאלשנותאמרתגזרוניה'ויארמ /הוא

אנש'םשניוהנהכשדהוירא 1ה'מעםמשהויצאדרביך•את

היורמעצהאחדריגש •הריברהארועלארתסוישאלהאחדאתנצים

הראשוןצדיקאדמ'\יועירדבריאחאףמשהוישמעיולפנ
ויאמר ?עלינושופטולשרשמךםי :השניםלוויארמו •בריבו

האנשיםויארסו •אנכינניאני /שלחניה'ניתדעולכן :.סשה
.וואתהחולננער.הנה :משהויאמר- ?שלחך 'דניהארהומה

והשמשספירהאלההרבדיםכצאתריה· •הכ iלתהיההיהלפניכם

אשוערמאדמבהיקהווזכזמנהצאויהנני~הפניעליהרקשלחה

אווירארחנהבפר.חםויהיעיניהםויעצמומראותהאנשיםע•נינהר

הדאה'דנוניהאנשיםוירע iא /מופז ב:.זהנולההכנעהוהנה

 •נאהבההדין ה:}יהםלע~יקבלו
לשמורהגבוהידאלנשארוהאנשיםלדרכוהלךרמשה

ל.דאחדאסון /ללחו:ויועבר-מס~תשעכשנתםויהיהנ iהאת
 ;ואכלנלחםלנרבאר.וההע•רהולנה:הנגררגימ;;טלךקחה
הזונהלנוריםיחהולנהרכיויה •לדרכווילךואמרנאשרהאישר•עש

סעטייקחלנדלוהזהבכליהיהלםעןהשניםיורעאתלנלע
ישנואשדניםהשוהאנשים .למענםקנהאשרנלחםוישםורש

להמיתוננלר 1יודהאחנהםגםעינםרעהלשמרההנבעהעל

העירםןהאחרבוכשויהי /בנבעהחלקואחירשלמעןאווכב
והם .יםיתרהרלנואלחץוישלחקרסחהראוארויעיניהםארויש

הרעלריבואנפשםתבארהויאכלוהלחםאחריקרתאליונגשר
משחאלאםררה' •הסהאףותומויאנןשמכאבריתפרנלרנקרכם

ויצא 'שלומםאתא·הניניהםהוכחתאשוהאנ~~יםאלנאצא

\# 
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ט:נ ה t 'מ-ך.יח .םימהפגריםלםברנ.הוירא~דח·ה :cאליהשמה

ירך :ה'-ריאם ?ח:ההרםאחשפ.:רםי'די !ה'אחה ,רקא

םוכשלהלא ?אומראתהירחאהלנס·ת :משחאמרוי !אתה
ניר ;-;ח 1נהןבהאבל 1הראמן• /ור-:ילואלךמאהםנפרדה•

בה iהכלבךלךהגידהרטם .יואחאתכלהרמהםאישאיש

ויטרפאשר /טורפותתולחירחיוהצדקמאחרילנםאחים·
 :ראמוי , 1לעשראלנכיםסהדואז ! ?תה~אהאתאכיה

לאפיךראו.נאוץאותערדאעשהלאכינךטוכגודלנאסלח
 1יעםאה r6ש :-.לא:בלפדוה .-;ש~אך, 'הרהלשכ jלב .תילשא

 •כת\ככהארררנהאהד'דהרו?ויאדאבנו v:אהארהומהמשה:יאמר

 !הטהרן :יםלהאהפניעלעכווכרוזהגיעהלילהוהצרה
הםיפנאתירהצוו •כם·םשכנ oכאנש·מסםקכלקרםה::זםה·מ
הלכונימיםנאהאשהוכלהאנשיםו .וגליהםןאת·ךיהםנרא

יבראולאכי ,ננ·הוישנוילדיהםהרהצ;;·ר·ם t:ןה;• /רזתנהלא
אלהלנהיא:ניואףתצני::.והמפנידחיללאכנשיםאהל;;הנשים

ו.ורעהלדכ /רלגורעשןהנהשסהאיככויהי •ךב.הראל
ועלקטןרעדמגורלה;ןםכל /ני:אניםלולכעלהק;י;ןקל

ח-זפלכאשרהרחםר .ניריהםפירמעלמדוהחאתלהסירררההכעל
ו.כוחלאאשבמרהלךני /ונדאיןאך /הניינהיהם·היאצב:;

ראשירונאאזשעהחצ'כמררהחרםאח iך Jלם·פר ., ,ה'רם t ~נ

טרםהרעשאפס .נפהחוהר.ב. oהנרס·םרזד·מעטרערדריסהשפ

מהלרעהל·אשא / קע''<דרוהלאאישלגדרד•לךהלרךיייע 'שהק
:i צ•אחללוכאלר 1קדרויכאשהתנורנילייויאמ ?הזהרעש

ציארלהלהחב 1ראלכצואלנכ·:זיר .ערוהנה;;כלמפני·םתהפםאה

נשעהוימרנינ •ההנזיצטנאשרעדלהמתיןר·אמררהפסחיםא.ר
םהםנשלהבהר •הפםה·םאההוציאו iאמי~ם.נזרהיקראחת

נפ:ור'םנרהסזכיאהדן·שם /ה.ךרנוךותאללרפ."כש-גנוחי

יר·דכדעריאתזרהנהח·םך,ללחוהאשהרךאל 'jהפ\וןנכפר
מאשמצלדרכאנהנומהךרוחןי·~לןנידלגדןנהחויוציאדד~

ק;נתיואנכי 'רוומעהיתההוהזבצהוחדנילהאלכלבלשתולא
 ח.'.ךאוגיע ,נכשיעוננ ·ר,לבלפנינא'הנה/ר'תל ,הלואמעט

וישלחרןנ 1ר jקרפכרשםהפסחיםשרנאהו / iסאד 1t1ניואכט·חן
. L • לפנוןהנ•אהשא-ח

 • , 'רא ' 7הבאנשאוראשרםי tt •להנןכם,נחלiכ
יה~לזבנכליםוהאויחלוק •שז.:ההרפושההאהליריעו~על ndהםז
א-ניהכלניכברוישםיווןrנותצמויניאותואבת\כעהבלש
נ·ך·ך~רםקלי~סברגליהםהם'עלנחגוריםמתנ·הםולפסחיםבסבי

 .אםכקאלווכ :םילרגעריכןאדועםז jה~נוה .רן tחפנארהריאכלו
תהעצםאר. ו:;ריאםלאטלותםלככיויה .לואבוסהר :לאמו

פיהםראההםייד 1ראורחציוהמזבחעלם ~וישוהגידיםאהר
 <'א·םהמכל·ו . rהחררהרךאליםהבלאתישפפוודימוi:כו
לשם .-מ·אוייןנום .ל '  . ' .ייכןהכהקח iא .שמהןובוופרהמזבח
וםמקמאלונשם~הע .המזבחגנילעהייזאתיכסךר !אשימא
עסרוירםמוממקקמר iאר •לןבהודאערחרר.נתשתרשיוו·שיו

ויגעעיףההעיאובואה 1הביפניתיאבנישחריתזת~לל tו
לני· 1אראדלמתםתחלפ 1נררנור rווני 1נלוהתרוצצ 1ררנו-tt 'רתכרחמש

משפסוכבלכותלכהםהשרמנריפסחסרםלחוהזכר
תוולעשואנחננה lנןכ /ותואלסדהםרכזנאשר ,ו;חוקר.

 •דושלםכיהכאהלשנה

~ 
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 .הארץסחר

חשמן.

םחינחורנגוננמרוע"יהזיהיםמזהיוצאהנוזלהוא jהשמ

בדיהםכבתיהפלחיםע"יחזאך.נאוץנעשה.וואנומלננישה'ז
 •הראשוןהממציאשהםציאחונומפשוטהוןנדוםאדהפשויטם

בראששהויתים tנייליםבדמואינםקלותנסים,מוכ~הםהזיהיםאת
שילי;ןעזחניהרגךבולסכאחוםעםניםעכאמצואשוזיתה.

חנוביתלםוהארםניא•םסעםהנכנואשוהםאניםוסננרםעלים
לתוך )הטvדנים1ויים 1הסר(כלוהלחםהןונרrפחןנםהםאןםוחנים
 •כ~והנןטוענרוקפרת

אוםלו;מהחלרמ jהשםשהייהשונח 1רא 1ההמלאכהלפי
יחלצאשרץנאווט.ובה·~םזהואסעrפאךע"נני 1שסרים
הברניר.שלנונהו 1רלפיאתזנםאףו ,להדלקהומונוחלמאכל
נ.רזיתיםהנמצאהשמןכלאתציאלהלופאשרי t )נאוץהנהרנ
 •יתולונרלמשיחההנתונהכהנפתערדישארונמנהנדלוהוכזמת

הזהrיהסtבוםון Qלההירהעוהכנאושםנםתאמניאיםהפלחים
וקהנו ,ריםככפםםכנוהואורניםלואשרהעירי mםאזדחאהוא

בורורניימרנניםרננירר. .הזיתנואשכעודםהפלחיםpנהשסז
נסהשמהושוההלוזרנםהשם/ןנותהוואווממזריםחצרנים
מ-לאכתביתכעלינםהםהשpנוקניורב • .,,",,.שעדחדשים
הץרא'כפניםנוריתה·~שהלסיצאהשקנסזגדולולחק /נרוית
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אדם~כנילצוןאוחםמוציאיםובחכירהינתזגדולחלקגםאולם
ויתקנוהוו'הרנןוהוחוכוי:כינקוהוהפ.ורצ jהשמאנבינ\אןסים

מהלפי •כרכרמאמיןאיניל•ג.צמייכשאנאךולמאכלריכשירוחו
לואיןרכאשיתוהסרהשמןכי ,ראיה·.ריםנספררשהישחקרתי

 J.להשכיחואפשראםמסופקני )*רח.פגוםיחלקהשמןוגםותקנה

למשיחתאלאחזאהמארץנא!הס iשמ-משתמשים jא""ירעתיולפי
השמןאתלה~שיראלאאיברזיכוך jנאישואםומכונותול~םנ

אבל- 'הווים'מעטגםנהםיש .הLג~נ1רה .להלאהארככשלהדלקה
ערנמצאלאלחר"ל jהשם .·איומוצריתנומלאכתביתננעלי

-. 4 -

תילחזורת 1נשבך·שה_יהה'ר 1gתרבשנתגקואחויהודינםם lהי

רלכדולאשראחרגדולקםוחפנ·נקהאיטליאייזה lרג:.נא
וערהרומרוד~צרהי"רגעת\\ארץמשמןםה-בא;וע.ריםיהיiגה.עש.·רים.

--J 

 ' ~ ~- ~ ~---· 11ור,ניה.~אך

ב":רגאח~~הו_~שמ\ ... ~~~אי /1,~רנע J ,יiיר~-היקתםל~נ·ם:: ..,"
 11ר.קוע 11תעירםווהינבגליל 'חל?'שרג 11האחרי lהירדןנעונ

נעריגםאךו uכ W"כמחוזאפךיםנערהםהויהיםורובחרכה'
פלחיםבעליהם~ז.ל.וכחנפריםכיחודו .ה.רכהיה·ם i\בשפלהיהודה
והגליל 1ולודרמלה·, ם;;ועין ~גל·ד ,;ב- 1לר~ם~·זג~כגמ,דבצרים

 .., "- "ז- ...
אל"ךןהםה .מאדמרנוn·ם-~רכיםי]ויר 1רגלונשמז לנוג.tם..,\'!:;עוד
מלאכתלבאר-עחחנאננסה .עiךהונונ~ניהשמז ;ס,דבגי
אםהזה _?היכ~חרזבפי ,Rנשrי ..הידםיrוענכrכהשתלמ~נ~השםן
כעזיבתכיחזי~ש-iו.ע.~רךתו ...?ו~;וראשי-א'jכאל~ונחלאליר.ישיומ
כלמשזמרא'ינו 1ע"ח lז ·~ן;חהן-;ךנס•רן .•חטאתכ,ל.ראש·ההזית

~..-

מ"'!ח.םצן~אה.ן'שבפ-יו'ונכוב.והלכא'והש ..... ?ללק:י-ס'זב~ג-מה )*
םר:פעגם:ה ..ותעשי. ~א~ולטוr.וסןי:השית"ו rעם .לביןנכבא:ה' 7 ,'י:טבא~ו

 •ל•ע.ק.הכ,בד_•יכ-.ה l::נלוט:נס\ ~גש·.םןזדד-~כו-- pם~,-:rכןח.:ןחה

J. 

1 

1 _ .,.,-:----.... -

- 3 

ההט.הרע 1'פח """ר'•ןא•  ""' ~ו bסנ;!ז~מנםחרטייםב.פ-ון,וןצ-רנר

םעיםבאין'."חו ,. •. .ושמענך tא
 ::y t ' 1ברנ ....מש jננפרהוועבר i '"ש"•עוז 11ה"ח

נוי ·רכח J> •ן;נ ' "  r rםזירנ ב!' 'j•ןמח' ם",
ו·~לשפעמים- , , L 'ל 1(מעשניםמברקך,נשךהאלאאןןת

 11שנבבכםנשיי'השדה
שהצמחים·לנותהאני· v-~ , ,כ.רשיםוחו ,אמיי·ארבע
ישלנר ' . • 1 ,,מנ~איםואין 'י•ים r 'נויעליאשל

 .א~םשארכליפגעיםירלעמניא·םאיל· .
וכו i'Iאייולוהאהישיםנמנד
~סים.יא- i;קי.משהעכירה rםעיהז·ת iשא'רזניםאר oט·עי

מ-חושה,כנט·עהעבורהrפעוןשנחסאהה·ייזלן· 1
סביביםרכ R"·יםוטרע 1 • , ... "שאפ 1כן
 ""-.נ 1החמהפכייראושלא i'יעפהשרשבסאת

-' "ll.' יL 1אה•םכונא'נםח"רנים J וחררשיe ל 1,11 • •יכם-""נ הו.~~'הנ'י ןשאאלא ,הענפיםאך,נריםי"י" 1 • , 'הגזע
-לב1ילש"שוהשלגרך,וחעלןסןכמבםיתים-
ןכ- , jהיאאהמשחיתיםו·םלרעםיטיביי :יו.ו

אתםיהמ 1ס 1ש·חלי'י .-1נםמנחאינם
ו 1.נ--ם-ננבינמר•ם·שם

 :דונשל ,," .ל-- i jכדר Qב:ירג\נרםחים
פרזתיר·מרנה~רץ~~הך,,ןא 1א~נק·לדר..~נ?'יתםואןםויםהאילנות

ף /ת ,ך,אהזוזנלשמונהשאתהמהכל

כמקלרתארהםםירנםח •ולומררו.ה'ם •םחנ·ןסש
רעותושחיםי ~- ;אהמוסקיםהערבים

 ,ה rהה, 1מ.רםנארו·םולוקטלא"ץ'י
ל-רקטז.רננשויםל'יים··ח 1 •אותםס,יפי•זט

-ו.נ J 1הפהחבטהיידלשע
לשנהפןןך.;םןןנויאישנח Lובזהעושיםה-ם

- ' ;:"<רנם 1ה"ןשים תם' tהאיזלפינן .;זנאהל~נה ",הונם(הענפירה~ונקרה
 1 1פרותעושותיאינזחב·וה )

.ךם 1פךןתאוחזצtנהלוס.וגו~ L •לו J 11הנאה
 • Jאכאה Jשככנ''נארח

דרךסמנהטונהל"י! ' 1רפעושים
- 1םמועטרפותיהםהנ tt ''ח ttר'נים

אותםiכiפיםלאלאווה 1 ,מרו
י . .הפאתחוכזפיםשאינםאיטלמים .

אחת' ,נםךךשנהשכחל . rוההצופהים
 1ברפורנעושיםהאילנותכןעלאשוניר

 ...וכיהנאים ם:.:.עצ 1\הפררר .חדשים :Lיי'•שלחנול
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כשיחת iרשמשרפהשםן /מאכל iשם :הםשכנ·םשלשה
 1צלולאהוורמערבשטעמוכל ?מאכלם'ן '.Jא·זהר •וריהנשםןוא

 1הפתילהאחרונמשךולצלומיראתולקריארפטם /מרו.בגזםהיה

l רשפהםשן ,\רj אל.אאייטהללוהסדרהמכלנושאיןכלאכל
פתילהנוכוהנים ?לשרפההשמןאתדרנקיםניצר .מש~השמן
שעותעטרהכששומנערתהולכתאם :ותהאומדליקיםדקה
משחנהונניאעצמווהמשןםכהחורחאואיןפחםערשהאינה

שעורגשארחקוהדלהשמןאכל .לשרפהיפהאן.שךכעינו-בידוע
מכהה-ואורופחםמעלהלהופחיומאדיםיעיוננערכחראמועטות
ולשמןמאכללשמןהנזקקהארצותכל .משיחה iביםשהןאכידוע

 n ;·רצרהנ iשנהתהארצאלארשפהלשמןהזקקנואינן:נזtזיחח
תמידרנלהעלותנוהגיםשנהרכןשהעםמפני /לברשלטהנ'תה·

-.א-ם·ומחומשננווחרוובניהאיש eאי•קרשיהםתויטהמלפ;י
 .שכמשניםהיפה

צ.א iוי /רנםהםינשלשתכלהארץבנילגנירציטאשמן
 3םאינז- ,היוצאכסרחלנכילאבה·-~נווללהדלקה /לאכילה
·םרלהכנ י-.::·וקנהתירויעופהשםןללנכואף /כללמאבלשמןהשם

~עורר iאימבהיקעינוצלולשרםאהרשאע"פמצאוונדקרהני
פיודנמצאהאם ?ולמה /שעותשמונחדעמששאלאיפהעולה
גרועי-םאינםהאר·ןכלזיתינינ~רנוכנר /חליהל ?וטיבונגופר
עלכשוכםעוליםערדהגלילארץחיו; /אואיטליון-זר.ץמזיתי
בעשיהןאלאתלויאיברחשםןהשחתתכלאך /נצא~פרונארץזיהי

~לעשוהןה iההמסחררקןלהריםחפצנולרגלואחננו /הגרועה
עלהשמן nמלאכללמודלכלשיםעליונלאחנ"יפרנסהלענף
יש;חלאש-.ן{קי i 'מאבלשמ;להוציאידברתמצאלמעןנוריה
פיגתמכליהחדריםאיתנוגסוהוליאבואשרינצינהiפונ'כמןרן~צה
על'ויהיוניספקאיןאש /יפהשרפה iלiו'בנ:זשרו.ענ"פ /לב

נ

5 

.מפנייייזאיטליאשסז·ני·ל . פענויכרנוהרוסיה •
םעטלאםאאםהקוראיםכעינייגתלאכנאוץהוכהדורישם
השמזכמעשהונםוולשרפהירל •לח • 1ל •שבוהקרשחבת

-~'-'הטובהשםומעיישבהלנות

קוראים jלהראשויניםל '- •נוכתרלהוכורנככלל
ל /םשניהואנםירפול שםןדאריםהזיתיםכללוו •סאבשמן )א

/1 L אן 'ירקותשסושנילl 
 1:וקויושמנסונקביםמהם 11הוה 1;בתושםז

מזונטליםואיןשלמים / 1ורסבמהםשישמאבל 1וישמרושמנם 1/ זיתיםאואח"'ונללו  ".שמןיםופנאי'יל
 •נידהנלקטיםסז~לאלוח 1כךפ

ל 1 1יפ ,הק .נהויתם ' 1וע 1והוהנרעוזוחבשוה " Jנמקהנמסקים ישרשנשרשלישיםשני . 1חוקיארבעה
בשנהם-נירנניםבזיתים חכמיםרשעוו

השמןשמשרנהאלאזיתל .וזרעגרעונים
 ?ניצרכשעוררהנהו;יךר;םזקרחחלקלככאגרו,ךשסז

 •- 1ןררוכשעחרכונ

ואתהלחלקיהםסייה·- .שכסהאחדשנחלק
 Jיייא.רםפו'דאחהם •

םזרכןהרגעוניםםזוכןבשר 1נלשא .ר.םצאיחכמיםנדקר
L כיםiלהמזרת.םש  .ושיוציאומח·אהל fאכפעשרתנוטל

 ,; 1אתנדומין Jםיכלעוצרוא.רה-·וע

 jשמשלמשקלות 5640 "נ

 11 4360 {והקליפההנשר
/1 

גפה
 3574ו

 6426 }הגרע~נים

 jש!כ 11
11 

11 
גפרנ //

שסו 1/ 1/ 1225 {
m גהפ 11 " 877 5רע

"יאי , /
ר}~יולאוצלוליס u::כרה 1ו Iארלא ?ני«:דננתרבה '-הקויפהםן.ויוצאהשם ' .
י /הנשרסזהיוצאהשמז 1נועטומרשזה
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 1רע iיההגר;'י-ניסמןהייצאהשןמנראיהבשר jסהייצא iהםש

לפ·כך /במאישווהמכאישאיונזה:·,לרהןשניחה iשהנ'שזה
לב;>הכשראלאהזרעולאהנרע'ב·ם·לאבחיהללש::בןטליםנאין

לכבושממעטשאתהמהשכל jהשםבםלאחנאברוכלל
 ,ואמרכללערר •משכיחהואירחומאליוזביהשםןהזיתיםאת
הםר,יררנעצריםשהםנשעהית~זלחחוםזכרגהשאתהשכל

 tהשםאחעןצריםאיןלפיכך /מפסיד }:tשהואלא riשםמוציא'ם
 1מעטאלאהנדביתקידתאתמטעינים jדאי 1צונןאלאחטוב

 .י?ן i( 'כלהכךבניהראדהעיצריםשאיןאי

 :tאת'ומנגניםדיכהזימרמאשהיםזלרקטים :ים•שעניצר

ןמהנשיוהכ:עים;העורשיתפ;ךכדיבחםהימיםחמשה

יפהקלשל iצ'יצוישארשלאםיונזהרתםואידיםלמגוהגרעין
וכתשיםלנם)ומההגרגרים:ביציא'ם(איתםגמרגריםו 1הנשרגניעל
נדשלוהיירויחלהמקפאאתוmננ'םבמכחשתחבשואת

לפיתזהחהוארפוהליםקציהיח ••משהיריעהאiגאוחזים·שנים

 .הילכת jשסהר iו ,צאווינםחטשחזב.שןעראילךלתופרזה~ילך
הגפתיחברכ"עניועירנעצראלשרבשמןכהנפתנשארעויןו

שניםיזאוההשמןשארנסיעצריעליוייפעינובמכבששנית
לשרפהאלאואוישאינושמןעייציאר iירנחמ·םהכבישהמשלשיםו

למשיחה;אי

כהומרושענוותאלאשכי!!-מניםהיקרחראהולכתשז,נןרהבה
ה'חלאעליוסומכיםה•ולםוהעלכראילונפשלכלשרהוא'נו

 :-,לאמואחרנאיפןגםחטוב 1השמסנ•נים'נ lעניוםםפיק
· e יח·םוהאתםימרגגרלא 1מגלידיםלאנ"ככס:עשהימדקדקיםאין

 cרנינש·הכוביתשלנםםלשהםנמוהםואשטרחניםאלא
חייםהזיתיםשיהיולכישיסולזה i!ב' Vאכל ,כמכבשאיתם

 .נהוהראשנפעםלכרכשםירוכשלאנצינןםינכשושלאושלמים

1 
.:,;;., 
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בכךםמפרישיםאותרהואדשנההקלהמהכבישההירצאהשםזוהיה
 ם~.כשלשיםשרמירעלהואושוקטצרנזלמקרםארחםומכניסיםלבד

ם Jתרבאירו~מסנניםנ"ראח 1.ואריוכהםיבראשלאםיסחוסבכלים

לקירם*)אותורמכניםיםשניתבבליםאותו
אלאזאר.זאיהטובשמזבמלאכתשכאודבמהכליחנה

יהאיטאל•אניפר.י iהצ~שמזנימאדידענואבלהנקיהשמןלהכנת

זה ם•~ע::שסיב•ם :כלוסד(•ת•ם 1של~ה : 'ה pפו'ת 10iננטונישנ *
 י:~.לכר~ה( Jlהוא:!'ית tה .שסג•סשלשהשהרשרכה/ )סולכשוגח\כס

 J7הא'זסדקל•טז:עםבי(הזית " )ה tמ
 ,)רו::•בבםושילכאמל•וז" ם:~"~(בם~נוו.~ע•ניםוהנצ•ארס(םגונוו )צונן

 •-ו '" 7ה-;דתך jחןנרד.בתוש ).ובך
 lוהש~ ::וסעצעלם•ר•מבכהזסנהים•ת•םזשה :לאםו(הסלום~•כות ~ם:ב~ר

 ,ה~םב•נהז•ת•םח•ם•סנשהידסרואאוה.לפ•בר
זה )כבישהםושנל•צאוברבהסל Jםם • 1 'הוחצהזבנוח\ועליוצא

 • . • •,(! 7ונח <tהדדרךהנאוהשסזץ
וטח,ו 1ה 'ישנהז )שה•נבנםעטסן•ן(נא-ניםדיבר N 'מנוח
נואשררגוגמ )צרבובלער•·להנישאלו __/- (איר •רהוכקטע/ • jראשד

כ•י 1-· 7נ:tרס:דזנייח:הש•ל\ש·הי \אחישבויוג:כוהתםהפ"עוח :tשש•היהיכר • t:להולנ;:סם ••וטןע
 1ןםעלהקהלש•עדהברכנ•תטדעונ )טפו lש"י'( י•,:__/• Mה.ז•ח 'אוס)ל(הגג

 ,- 7 ,.,,ה •ןכומגרגרו

 ....L • 'וןבהגגכראשדדסנגנ

I'ה~םב•םסלאנהבחשמה jכזמ ~•רעברבכי U •ךא 11"ה JI נוירה
פשטווםוהיזתד.ג.ל•ררכימזאןבלאה lר-ךא-שהנח·ו • __/_] ••סםש

ל-ו• • • '•ס 77הבפ"עכ-ו ,1
אשרב•לאונבעררוו.:נאפהגונדרבכ1ול 1 ( •כ.לאכםואפשר "י . .כ.וה

לזהנותככרגעולטעמואלאבלמבת tלאלאלא ן~• M _] _) /ה"מעל :cעור
 • L ~.,. א;- ,-;סןנןךס•וחוהיה /ם'"
רם-גנו. \ו,:•,היב-יחזנשאמרוםהרגםהכשר /שם.!\הה]_פה 1 • _] ' •ה"

 , •ל ' • 7y •• 7 •ךשםאהדשפט
.וצר 'והביא •נום 1עי.ככפוגו••היןאנ•רבותשניםל• ~1כ •

 ?כסוהרשנכפוהש::נ•םכללא .~:•ורס •אותוי nL .וההגר,הגגנואש
 ,,,יל- .ךושאםארמשוכח (סשאחר

עפחורעשיםת.סעצביאו ,ןםשהמלאתכם•ורעי;א•נם•ם nהפלנ•ל•
הטוב jבשםהורצהביי·הג•ר:כםנוודרשת•שחקרה•לאחו •סס;ר•ם .,.~~שיו
 ,ל j ~ L 'םה-;קחםאחרננ,ךונאש•תים iהאתלנגבו•על י:lייכt:יש•הי\ערהמעט• Lהם • 7הב

םחהפוב 1ראו , 7קו•שםיעקשהוכר:טרמהונאתרזרקותה t >שאם "
ביםורט :cכשההזיחיםאתחניםרוטהברית::חנוטנ•ס- ~.:ו .כאגו
יספנ .tהםוירותלהם•ומועילרנגה:הזהוהאישרבו• • o ~. ~~~~ ה,::;ל"ילם;ע~

הגג 7עשהתנגנו ::~·לי::ובסו•ת•ם jדיבנסוראיתי"י'ם lהתסאוס  • • • •אממחקתזr.סתסה
 •מרטעםבהםה•האלוו~עכתיו::נכםפדסי•ט
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לפינםראם 'ארחןי'פים iסמאכלשמןהורתבנסםרחהאנ
ושמ·שרםשמיז. jשמנכםו!רעיםנ~םןאלא!ירופאיזהנראה
 1ל // " ) 2 ,, ...נר'"·ר·רה

.> .1 ,1 ..., 1 .J לאבתנ'המ..לנערמאיי ;אתרמזיפיםפב

 1עס•רהלרגל "איזירפים iהלולאאשרנלאנראןאחרגדולשםז

מחירכומהרקכהיתזך ("lזישמזלשוקאלה;ניהואהנםנעומן
םלאכתדרתםכללבארולםא •נויםרכאשרירסחכמצער

לי~·דיאלאאלוסוררתרנמוסלאכיניריאיןרצפרניתיהםיפיהז
לעמודוהרוצה 1איררפאכארצותהשמניםמלאכתניחנעליסגולה

 •האלההמלאכהנכחירנותיםשנלשמשעליוהםיעל

 :ןחהזהשמןקלרדלאהומרתהנהסברת .שרפהסבוז )נ
נירךםםרריהיהזהכלל •ניםימים'רנא _~;:ובהרן•זtכריםרהשמ

החלקיסשארכלאכל /שברה:נrנןחלקילאאנשמןמדליקשאין
 •ריככאלאםגורסיאינםואדרבאיםי?ןםרלאינםכריםנהםע

ברזליםחלקיםומצקיםחלקים .נרסיבםשנישמזנשתועררנ_רהת
המהיםזלהנוהחלקיםום 1רשםההסחהמוצקיםהחלקים

נע-זירטעאםפא(יעקמהרכנתםר•אישנקרונ oיעגסןהשמחלקי
השמריiב :כשמ;הרקנרןאתרנרכרתסבתושרנישtפאנדtפהי·לע)

הראוירהסאמיםזכיפירורנרדמיםהשז.:רים •באריוושiךןתו

כרקיםדב Qככתהמרוגןשנחלצווהאסמיםנשמןחמינןמכניס

רמי.םגשהשמריםנמצא ; jנהשרלזפהאורשאיןחומציורנונעשים
 •השלהנחאחשמזהמיםועצמםמצרשנ•וב:פיחשמןשלקלקרלו

החלקיםוזבוכיםרקמןלרשגורמים 'השמזעללו.םפעררמצו
 'רלקיםד Djשאי

לתתאלאלנראיןעצםםםצרהנאהקלכ~לאהירלהמנהוה

i ( ~פכ•שכעת~:r םל:•ףוjסאמנפטהנצוףןננימגם:ז:jl טעםלאלו
 •ו•חלאו

~ 
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השםזריזדכךלמטהשישקעוערשמרירלעשוקטשיהיההשמןתא
לאשכזהאלאעוש_ים'הערכיםוכן .וצלולמבהיקע•נוויהא

שאהתמהכלואדרבא / jרהרקנגרםמצרהנאהקלק~אתהרחק:ר
ע''ככי .םרק•נהואיורתהשמרים י~;.נעלה~םזאתמשהה

 . הפר.!\'לה•טניצלחרלאמראשיתוולקלמקהזאתהארץ iשמ
כשאתהאפרהמי .אפריכמtפהררלמקולקל iלשמתקנהישהאומנם

תיהחרמנםעבהרכנהנאיםושנ 1לי'החלקיהשםזעםוללוג
שכעקבאלא •וטהרהשמןמןםונחלצמוצקיםחלקיםונעשיםשנו

לםנןמוחנרםלכ/ .הרכהחתפומציאהשםזהזארנהתקנה

ויק·פמנ:םרםהנרמניתנצאתרםידםהשמרמןולטהרוחשמןאת
ע'tפלמשכתקטחהטובחאןוהערהפעולתםעליולהאצ<להשרמים

השמריםשאיןרעויהוי ?כיצד •מערקםהשמריםו'\ולרותאת
'חים iחנשרמחרךהשמןלאהנאיםהחנקניותמחלקיאלאנאים

ששיבבםזיתים /השמניםובכליתים iהככלשוחהחנקיות 1םרראין

אתשולככממ:.וטשאתההמכלומועטות'חנקניותיהםרברנה

הגאראם /כןלפי ;נםומהנקניותחלהוציאונתמ~טיםיורתהזיתים

אהמחוכםאוהוצש~ניםזיתיםלךקח 'יפהשרפה tכשםרוצה
 !חובתךידי,צאהאל jדירע /מרל''נוהואלקהישהככנשמנם

לשםזאורבהשנידיבאההנה /השונב'\?אתםםעטאתהשאפילו

מידהשמןאתלחתלכךתשים ;''עפיכךל 'יר 1האאווהל?ןלקלר
אתםורסתפיהוערנשםזהגרראהותמלא /לנורסננואחרי

 •יר pיפולארביםימיםויעמידלתוכןדאריבראשלאיפהיפהפיהן

למאכליוכהtפרנהשמןמעשהבארנוחנה :המריתשםזג)
המלאכהחיה 1רלכרתבואתהשלtפרנהאללאאבללשרפהנין
חמורותהלנותנה.ורבזהרגםורוניהרתבצולח*)רובעלאםכי

" 

; 

ןפ•ווסה 'מצו•סאתיןנצלוסלבtןו , i ~"עoקפלואטא..כ :נצולת )*
 •:סהוארבוה tסא•ביכגו:לותהגדולההתועלתהצרתא

/,,J ......... 
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צרפתבארצותנשמןהמלאכהמערשיללמודחזאך(הארץלבזאשר
םל Jםקללאשומלנדאה 1ה_כהארץניכ~ונרנאהנה .ראיטא~•א

הנםלמעשהוהדרושההראויההוהיורהמחסורז 1השמן (Jאהמה
םנכ~יםמחרמוז ,נעצרשלאכהגפתשמןהונהמשאיריםגם

יעצרואשרחיםםמכנשילהםכ'וצרפתנאיטליא jנלא .זפרנים

ניאת 1נםואף ,שריררחיואהשאירמבלי_שזנכרכלהגפתםן
 1ונתפץאיזנדרבאח"נהחוצההנפתאתמשלינים·כיים y.ח

ערמךאיננודעתםלפי .לשמשואו'יהואלמהיודעיםאינםנייעז
ע''נ /ההסקהצרכינדיעלהונהיתרשדבריופניומ 1לה'?קהאלא
 1גדולים .כהירםצבורים _צבורים. jנדוםהנדבית;בחצרותחראצבור

ני;םרו.עללות iנתחנכמר nהה 1רפרצ 1 .כאיטליאהשמןעושיאבל
 1עצרואוחעצורהנפתאהנםלנצלהמגרןפך,פחמתכעזות

רירים ,נונונהעורנייבשעץאניהז :הסריסדועיאמרראל

מעשרגםולפריקם 1ממשקלו~עשרהאדםנח 1לזפשנמרתורמת
 . .ועודמעשווחרמש

והניח ,נהשוכראהזאתהמלא_נהנרד•;.חותנ"אנהנש
ירכאחן;כמצופתנאוץ 11פוגלינעירהתכונןלענוותהז~הראש

מחוזותבכלוהתכוננונבונ'ך lתרמשנרוועדורגליונשמזחrפונל
 :שנהם .הגורל 1;ולעבורך,נהמלאכתיעשריםרננצרפ •זפםז 1ה

(אמחםנוג?תנפתנכריםןחםשיסמאותשנע 1חמיםליוםלחמר
השארו ;כנויםמארחשלש : .להמם ;מהםחמשה 'הכרנ)קילנרם
תיחםררתוצאוניוסריוםמדינכויסמאהועררחמשיסמסאה :לחמם

 •לשנה iשמנכראלף-שלשים
עצירתו.חלםיתי iהבצירבימי :ה:כלאנחיתבמשפט;ןח

שסהוהם1כאכהבתיגנזילבית .~חרשהגפתיונאואז jהשם
יעכירוכבריםאבור.בליליהאוצרביתירקעעלשtבוחלהםישטחו

הרםיףנאשרחיהריחד'כדווהתלינכשועדושןנאוד.י:פניהםעל

) 

11 

לא 1ניםהגרעוינמרלאינלבן.יבטחכזהגפתאתלככוש

- •יתקלקלו
הגפתרובפיול 1אכההמלנכר.•הענודההחלטבתקרפר.בת

הלקחנטרם .ים mיעשרהעדמשמרנה ,י:מה ונ.!:'עtןני 2הנ;אשר
;:ךפחמתהוסיףכןנגטנה ~ ..כ ,נה wרנאתרננגנ·.להעברותהגפת

השמשתחתשטוחלהפהו t: •.נע"ננימתןנחבלעהלהוציאהםנופ-:ה -. ~ 

בפנכנותינגבוםאשרןיש.- ;עת.לסער•ונתחייr-גפכוח;::בפחיס-רניע.;נ
גםה~לאכההעצרלא.לינ.ע.ז 1םrרשחכ'~הנמלאבולרוכםהעש

קורךניר,נ..נויינםאשררבזלכ iמכ;:!מבנכה~מ;;עשהה iו • ?tשםיחגימיב

ונ-חגפח iהמרונ~;וךות 'נ? .!iריחמובר~!כ,עוברמיםר 1קטגזום
הנלבלן~יםני ד.;והל.הרמ.ב;/::,.:?מולכבסנפ pלה.אשרםראופנ

וישינוםך,נננהמאשרהגפתחלקי.אהמפ;יה~דגנפיםו.והד~ו-
 ~. . •וגב.וני .(.ערוויעל.ןם

ול:יגהדרושות-והסנןנוה· 2הטלץכ.ד-ב..יתפ~טיב.לל.ב.ארוהנה
להוציא <C \\:ו.ן J-!א .ם:.-ו ;י 1]מלאנ.ע.כיז-ח iאיז ·ואף-,הו.אקשהדנו

~שר~לופותוכנינעצתלשאולעלינווהפועלאלייהמלאכה
הכיתהכנתניולהנידנרכלנכללואולם •אלינוכוננמם:ופים

לאתדרושליוםגפהנרכירחמשיסלמאהוםכונדהירתיררןאןצר

נרכלואתנםאףו .פר~קלף.אשנעיםעדששיםםומסכחותפ
םרשנדרשלאהמכןןנך,הםקתרימלחניוראיוורתבתלהניד

בתיגםר ,להסקהראויעודנווהעצארתינםהנפהיעז .הוצאה
כעים ttו'למאהים t:של•אםכלתיממוניאכלולאהגדוליםהמלאכה

ו iעז,נלחשמז jאיאסנםוהכה .לאחריםלהסקהוימכרעודלסאה
'ן lבכמשיחהוההנורית.גשה:למאלאפהר-.ttילאוללמאכללאראוי

 . .נו iצפירבועושרלוגם iנכיעוך
אקצירניתכרהחהוסרניאוהרעתיוהאלהההקדמותאדו

פונקוחםשיםמאתיםרתכנאקצ•ותאלףיצהר"//חרכהנשם
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ידה'התהתקבץפונקםליוןחצירםנום 'המברר )כ'רר'מאהוא(
חרלהפרבא"ירשומןמלאנהנבוללהרחיבתהיתכלתהיהאח iר

 •מסרחר

כדיכחלכרנןלנההשיםונהבראש :ספשםהיהיהרזה

יתגלגלהכדבתי'י 1ע ~:נרוניםיחים lכהםאשריכ~םותנםננהרקנ'ם

הזיו.יםליכעעםכרכיתתבואראףידיה'אלהשמןםרnםלב
השןמאתלהכיןגםרהתמצאאזולפררהיהםהאילנותלהםלמכור
רנההרנרתים'יהזנעל•עםתהכריקבחחחז cח'מ·נמשך •הוטב
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