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גזקצינויבכויאםרליירב

ןשטתןמשנתןזצל".ה'רשרפאלשמשןןהרב

וeינז mיירנאשישלואגונותםנדליםת
ה-בפרתוןהלצחםחלפיתונירנדםחת

לפ'iז'iמםןבבןת, nהvזקי·וד.בועייתשאלית
s: מםביריםשהםבבךואתןלהעיירישמים

הבעיותיתופישםהםםוקת,אתובםהייחס

שאינןמיביrסיטתיהז.בובל'!שהלאות

ןטבעםונחותםאתו-להסביילאבייות
לפתורו~בלתיבבחיאיזרפסוקו,תשל

ההת-עצםזהשאולת.;:זכיעוחתאלא.רבנז

וטםיעית.ועזיתיכםןת·ככעיות.עIבקות
שישפרני~ Uאש'ופיהפתרינךת~לחפוח
 xל.מסיל.יר..יל, Kרנ.סברכך.סםק,.הז

הפסקותלןזןוmינים"צודרם·עלחשכ.כלל
-לן.ד~ווה'.דיצתובקוט~ם".תש.ןלא
!Iר 'וrנnאתלחייביבילהאיבה-היאי

לבלהמעגנק .~להשראב~יזוהחגקו,יDוpפן
תערפיןת Drדכלאנוולקסןיללכרי:.ובלל

ממיהבאאוסלהפרnוןכעיה. mחלאשה
והשאלד,הזביהינל! '/!1כ.ללןהיי~הי'חן

כלאת.ופלסקש-לצקונחסבבי~ווהnר
ר.בוןנהצחדרהIIזליל."ם,התייחכםהצידדם,

דנניעהישיקלי!םכליאחרי-:ום.ןרת,וה.:יצ
Qlבזוןונווה-.לאכז.או.לםרתןו,:לן

·לאה,כלאתרכבחם.·ל~ב.זבהןווlיזד
I1 וכ:לא.הבבעיהויספליהתלכטרtל-רז,ן
il שבnרריצ-:ואןיההנוחשובתםב.תר'ן·זה.וך

והתןתרnהו.וץלש ..ל.דבריר Nניתנית
רכלם~איכתןיבםא .•השאחל.לפתרןו
ב-לום R,לספק-ןנתין.,ונוחרתירו,מoרמ

ום-רניםםרוכהדתעןכישוכרשאבוכד
יו. m.·ורכיעןנבהשפקותיר.דבברין,נידםי
ומכרחיםתו, Hעדהםnי1בישאיםנולאה
מרוןולדסובירבדיננריית~ ':נ.ד R'ר Rיינ.~

תי" upילםםלהנחית·'מכסימיםיאנםולמה
השא-הבנתאיופא,האי.גדרלהראמנית

לוסרהיאםח'וו.בתמלבאתוהכעיי.תלית
הכוכריםהספקתווכלהבןוייתולמסביר

 Iהוכניתבסרפותהיאכשיחהמליהצבהז.

iשלאו"n חםכI ' תיעיכה.... 
- Yפבתלמור.גםמוצאיםאנרזהבלל

 :המשפטבםנואקיראיםאנויבותפים
ש~ללמדנןפשטהיי.הרדאדיבעיא"תכר

הבעיהשהועמרהאחריאבת .הפשיטות

חארי·פנתר"והיא ..,רח;םיפה (jהבכל

ידדצהם.לכלהספקותלשכיייהלהכריר

ויהדותמבשךיתי

י~ל, 31-הישרהרבהיהג.דולאיםן

היעניתילרבוהירלמהיבררגולמימחה
m .םקרתDלועם.הרתבתקיפתיחהוא.

גי~.בלעםרKויייםיתש.התרביתכתקפוה
דח;חלתריוהשל,לי~ם·החיובייםלוייה
בבל.וםערב·יאריפית.היהירתלשחיהכ

ההיא.הזרההתוובתשאאבלהקצותיה

ןיידRבוה"הקניןלהות •••ר nנתרהביםג
ה-ואולי-גדולכחלקונאחזהנרבקה
ל-אזווהיפהזו,·יהדותשל-גדיליותר

בלאתהקיפהחינוניםיןשלונותי·,,ואשר
.הצעירדהרובל.ומנעטהיהויי.,הנועו
תדונןחzכצןה.חתיהרייחדרניתאזעב
·סואכ-גרסריי.והתבוללותהםמיהעסףעל
גדלרי ....ה..תמנקיםןשRו..אןוויעימת

לאאכעלומםלה-מהיה Kלשרברהרבנים,
ואםנ ..בחםושכלהלכה,שלםאותאובע
דתרהונ'וtבצתווקאי.השקיעיופוצם
רת.ן·נוכחאוגיםיאןעדמ.ן ..סוניםייותא·
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ויקבלבאךבנרביהזאת.המאמות ",מ

ישיובחההוא.הרוונבילעזuהפ,השל

מטנרגולשנטגריבטעטוקטנותגרילית
במקשראיודורשאמי(אשםז.ב.טדיחנ

ואפילו .'החירתלפוזיללשדשםלהםט

מלפדים" ...יים iלילרה U1חלמוזלבתי
שלריבןריבכפעט.יבטלונובריפרטיים
בידיבננשךיהסטנותהנדילותהקהלות

חמרב-:עמדושבדאשםהדיפודפה.לי '3Iב.

שלגדולבחלקכריח.ופרשי(!'ללוס

ה-מנהגי Uיהב.'שאבבכזהבכסיוחבתי

ובםהתפלה,נוסחיאתאח Uשיאושת,

ו-"צייןשםאתחפלתםוכטדריהוציאי

רתרה,גדוליאמתיים,רבניםיררשלם".

הדמיגה.בבלפםפרמתלהיי
הצלהוכעוגןייישר."רבחיכוהבזמו

כ'ובהיחידיםהיההואההוא.לדרר ה"ל;;
בהבב;ןכין \'iשהיחיר,לאאםהדור;איתו

ההזא,הדורלבנילגשתאייעןןבקה.

שארהכנזנההדריתאלהםלחורות

הס:עויותאתלחם-להטביריכיצד ,מiילרכ

אלו.תהפיכות'דבוביהנמצאותוהשגיאךח

זזי-וסולמית"'ל"אושרשמאישתית '3Iהנלג

ציניים.

הלאהחילה.לרפאהבאמומחח,-ריפא

ה'סיבתלמצואהיאהראשיןמתפקידו

הדיאנגתהקבי:עתע"יירקוששרה,מלחה .
איתהילעקיךלה nהמאתלראפאפשר

בעגודתו,הירשהרגהחחילכזמששרה.

המקירתא'ולובצוא'לחקור,הצלה,עבןדת
הרריפהnיכלת'הזאת,למחלהוהשורש

ולמציאקיי nלושלמית".א..ושראחרי
להח.וכלליתהשאיפה,פיבת,מקור.את

גרמהו.

ה-לחולההניתניםמרדימים:טמים .

פגיםכשיםאינםובאכים,יטוריםטיכל
אתהמראפותיטידיית,תרופיחיאופז-

רקהםשמשוה.אותהעווקרותהלחמה.
""לומןאםנמ .הפשקיטותרגעירת,חריפית

ההרדפה,כח'כשגפואלםהטבל,אתמה

י'צניליבכויבןרסלא~וב

ה"עוו.ביתריו '3Iואוליתמגגרים,שיב

כיהירש.הרבהניזבויסךרים. i1Iאכבים

s ", ם,להגוךוהטפההתתהn. ה!כי'יים
דרד"ואנובים"י 9; ;יהתחפחותם,-רגיים

 ''' 'J 31וובאובריםטפריםוןני Cבפרשית,

, i והת'הלכה,שלאמיתאברבעטגתרות

גילו"כלעםהחייםדרביבלאליחטית
טחור"סחורגחינתלנזיהברםכאל'יהם

-תקרג"לאלכרפאלנזירא.אמריגו
בגיתאלהצילבכחהאיןזןשרמהוודרך

בםערב.-אירופה.ייא iההדור

הראבבההשאלהאתהעפידהידןt.הרב

עבכיהןהתעמקורחהב.הקיפהככל,.זתא

לוטלל'קירתו mעיינו:מרובזו.'קשה
היאשלאכורהשטה,ייצרענונאית.דרי

ררגעי'שרשיהכיאם-לגוברי,חדשה

הביעזייצידתןחיים.פעיזמ-מקורגיה

צפיך: n-גוז..ר'הידיעה mבםחברלרשאונה

ה"בלשאבתשבהןאגרות,שנ:רהתשע
ה'ספרים, jjיתדכלשלו.ו;ז;דןשטה

הרבופרסםשהיציאוהושובריםחרגרית

ערו'רקהםצפי("'"אגרותחרי ")lהירש

והר:ס'העמיקותלמחשביתומוריםשים

אבג'"הגמצאיםהנעלים-ךהגשבגיםייגית

האוו.רית
הדרך.א-ת :כיתבהיאהי"ט' n.·:גאבר

בקרבטללתיIכערבתיר'היהדיתלבנין

 .}.לגרי"במעםלכי;
בשטתימםםר\םקגעלאהיאאנמם,

ישכולםהגכוגההשטההיאשרקהחדשה,
שדרןכהישרהרבידעירועלה.יטבימ,

ש'אמדיאפשרכשישבים,סוגתאיבה

דירי.'נכין Iבהדחמצאלאזישסתר

וסוסהלד;ךמתבגדיםגםיימצאייאולי
נקייתהןיררכישש!בתרהכריז,לאאףזי,

לא .הארומגרנוות,שגיאותמבליםנומות

 '" lפצו-..אגרותעתוךהמאמרים }"
תרגומי gע-הסכאןהמובאיםחורב- .. [

 .ןרת, 9 ",א'ייר 1אהרנזוןרזכ"'ש
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תן tlPיספתניוב·ל.הייסאל Dוספסיןהכו

עמזה. " U"בנסיריצליחכיmסבהיה

אלרניתע xלזא.תכלר"מייתאז.תכל
יאסולכל"חרבהכיזה"לטכרןרנפםתח.

לאמת,נחשבחראסובעיביימהשיגלה
יויקלעציי ..ילצ,חואמלב"ב.נייננרר
'רלובנות,להיוסהנםךי,ןאחתפ'יזהז

מישדנתברעהתחילההרביןnכיtוואי
ש-זבה,יקלהעויל ...יצליחוחםייתר~'

נןrןלרבעלממנידעהגילראחייאש

י mייב • mייחכנאנזי I'!'ךאג~יר i::ב
 KרJסייוות, mההסלי;מבדידילדמובבי,

'יחמנאמניממוטויתלע mההוד rבנ
יח-כאלהרליממנייניתיכיוקייפם-ער

יהיהיבשכי'דאנמ :יוסיחכר .אףסבן

סוגי-הסברתאחת .)נו""(אגיתפלועלתי·

ההי- ..עדתר,לפיהיאזי"ל:rמב·עליברמ
תבולוכיייתביהלפדו'סוריחהמדגל,
אוכנסהן .... ) K'גחר (Kרשההנ"'הנכ:זללא

שלהמםודימצבריבסח'קלקלךהיכה

זאנראוסיהנעהל,זוסריזגזיבת"עי'עמונ
של'הרביטרףהיה;מהחכליז.-ותנקך'

רם.רילמייחהחנרד.עבניבי'-טדויס ..ד
זbלכהואתיקימי Kל'ש'ייחכימ.םדתנקת

וכהיחים,ח mבאתא!'החדיה'יישזמהז
רמיי'למךיבחדיגםמהיוחבן'ואירח

 ~ SS) [סיייב n ·ביי,""('
הובוסללועחדסוהניא.'"ייערוד,~יים

 1/7-יקייהפ':התיוהלמדויהםה.:·לזנויnב

י"יייה.זט':י'השעמי'מח':יק , Nmה.יל':ית'
':יהסויג'"ל;היבן",מיקירתשם,'.אשני

הפי-ליוח'אלךיביםנכפהרהיודהת.את

תראלהי Rב'חאריהם:'האזת';',לווספהי
הפי;;-רזוnניא'נבלל'הייחוtלtךיבבויה'
-ה'במקרמיתייש_ _.'פביט,מפריה

זאת. ..סינןחtנעו,הלגז'להס.תלכ,'ונבנכים
רלאלדומ, .n.וכרניח mול-ינr.רגiד f: ',להחריק
לביז'ראכנאמרמNההוטאלהביז'הידנלך

mר m ...זיהנאמרונה.·הלנtשה-·~פוננ"
ה·הופלפלו,ם 'מ,","הלאם Rלר.נסק
להכאירזובהזפאיהתלםדו.של,נים' rr iי

העםשה.חלקעלהניטרהיההדיתהרגש.
כיטהיחה,בצעמאיתיניהשיליאשאר

הפעם",עייבהלחדריהיי"יכולאולדזא
אלןעלמתמרמיחראחאונכיאבו.בלב

יששרהחאדהריי ...על • mיוrאחששללי
אב-Iנצרת ...בהנלתד-שבנההיהדיתאת

יבדוינשאההיוח.טנתלו ..מלרזמןךישמ
ה-ת Rחלילהיעירושלאקיוטר.חננים
 .ח)""א(נרתרוח"

ונקבי;ההירשהרבשלזונקיית
חרבח ...iםקדמחהמרבiiוm Cהנקילארתה

החב-מןחאד"וכKשל : ;'"המהלנברת"

הרביזטרז,ייןוכעניןבכריתשלאהעלו:ים ,

עלהשאולהאיסתה Rלר. Mשואתיהסויב
כל;;ידתעיעדנר;לאאטיזיקניןןןלאמה

אשרתמצותןמלדעתוחייבסאזmו:ה
ליואריראיןוכהןלהתלעםרסאיאיבד

שבאלרתזטnלובספנניתרנובהם.יפשךע
דתי:;מעלהבהםחקנהלאאש, mבכיר

 ,עמרותהבטתתקןלדאארמיrטו'בתירתר.
 ....פנשרכמרית

משנחך

ןסלה"הזסדir"'יייכישטדח'היאהמ
 :ינאברחiם !''היסרהיב

דערתהדגה'בלאניהואנדיללכל
עטהיחםימערתבשלבשחינונת~חוסוכ

רמר-אריהב,שרשרתהאיתםועיתיהכל

ארמצ-מסהולשי:טרכרעתחמיליג\רבכח
היארעלדנמב"'יח'ופעולהתדנהע'כלעים.

 1-מבהאאחות,פועהלולתנרחעאמצעי

הפועלהארתהוכטחו.בלפית"ריה';,שהיא
לוס-'לפעלרה'כמטרהשנקב,היהתניעה.

שלחאירה.לפעילהא.ונצעית II'Y'נפניה,
היאוהמ' tהאשלה'ונלאשתהלהא.יןכ

 ?הםפויתהמםוהmחiרנרה;;;מםרהמ"ים

ה"םמ':ית,לש·rז.ונלישםבמשפםנשתסמ
'ויתאמת~יזטתביר rםא"-בר~ישרים-

ציר,רחתבך'מלרמו.,ך':ימההמתארפאצל

עלמהדאשאיבב.ל"ובנטי-כמדםתרשדישם
 •דייn'יימב~
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רבתר''ייבה'המאמיניםהיהרדיסלגבי

ברו'היארהסופיחהעלירנההמטרהרתי,

!:רלםה'\tנרה,חיי IרהיארIנפררשח.רה

",עתיד'שלערלםטרב,שסלרערלםמתיקו,

זהבעולמנרניכח~ם iiייmםרכל ....לברא

העלירנה,המטרהלארזיהאמצעיסדקהם

יייעהלם mטרקליו".לפניכ;,!:רוודיד
א.ם- i-הדנריםשגיעלך'~םיקהרחבה

האממיולזהידידרושה-והמטהרנ;"ג.ים

 "יגש'""שכשוב.ו~רררהשוניס;מזבחירה

שררים.הםהאמצעים,רנםהמסרהגםהם,

האמצעים.שלוערכםסיבסידעיתבף ,;

הגכספת,להגיע"למסרהדס It,לאפשראי.

ייגיעי'עמלר.כלהריהמסרר,ידי!;.תיבלי

רלהבלה.לריק'יהא

רביסןת,' t:lרהש'הדערתלרrn pנאו

החמזיקיםהיהודים,הומלודמיםמהחיקרים

ה-שהדרךבעדההםררתרתר,ה'כברית
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.ילאבגררי~·רשרת-הירחרלכל '--·.יה
,הריהמחבה',שכלהכללכהן_ואין"חיבה,
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האדם.אתידעת'הטב!:אתדעתהיאהלא

אדס'"'גבייבתרלירתבמבעה'אתלדעת
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הציורסליםרדרעל'·א.טימרת'יאנוביס

הקחירהזפנימה·הפרסשללביבתין
ואתהדאסאתהטבע,א~'גיטלת'האמתית

רכ,''כהם'וחיקרתכעיכדותדברי-הימים
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צרי-סיבתהובבחיתנ r '«ד.ה mאהנרת
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~תורהפרצרהםגןכנלהיפראלaיןת.
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.רהיצריף,הטיכהIב.כיתנתידךלענחקוה

עלימחונהיונ Kהמצרהאתקייםךזדבר
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ה-עונרכתשנו-זןמםבבמקדות
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היאה'כיללאונבי.םיךגtה H"נוםתבכונת
;;tהברונתבלמקורומפי.בב 1 נi אםבי

היפידבבקל , Uרצולעשותבפשנובקדש

"יקרההברהכתאגםעבנבים Kשלבפשע
דכיוזהבקשדהבהישכיבגי-אדם,ללכ

לאחוזהתזהפ 5לניתןנלכוהחיים.ביסיס

מידנה,עמוכתלוביתנ.רובךכותיה.אזו

אבמנ-אלאופפוה,תכליתלשם Kלאכל

:sו' D הותר""·דברילובלאR) גרn .(רםגחי
Kn יוש-שלהעציאוביםחפדינהחיייתם

ר- Kללוכתליתצעםהיילאקרםביפיאל
לצב, . 'I(":זםאשיטשייpוישלאר, mיrנ
יששמולאעפולםהרנmי,יעייואת·בו

הובשיינהלאאלינtחורו.קשךיראהמואץ
לעיןשהמליההיאהתורהלוסהשונותםת

החארותנסארהזהופמניה. mהווקךא.ת

רnוקישראלבהירתגםתכומההזאת
 .ז)"ם(אגרתיצר" xמ

הפדיבייהובשפךהםםשלהרקלדא

 mרlוrנחל Hל Kלמפהר,אבפציענחשבים
איבהיזוKרל,אתארצו,.לגוישארלעם

יישרןתוראקביז .... '"בIא·אך:ררקאלא
היילאלאיההמתיחסיםהובדיבהיסייר

ש,ללמאצעי,לאאלכתליתל Kלישולו
עתוביתר·.תאשביתרלמלאיומדיו

ב-ניחנהלאהתירהישראל.מוםתא.ת
שבב" ~ nביהוביינה ..אלהמדיהנ,שביל

 .) 608:0חיב(ימירב"'חתורהי
~ ii כלכתעייייחקmכיד·עדזובש
תמיקדיא iiישלארגל(תשגםאשרפרכך

עם ..Kסתין,עיגזו.לעקרולאראמצפי,
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הכרבהדלאוהדהבריסלכעליייבארולצירן.ושהיבההוסניהיכתכניזשצעם
מ-ודייכרוהסינר • nרהביס"יגי'ןהקללהילנוית.פתקייההןא,לפתקידכהכבההיי

יסראלשבטילכלהבטהתשד.יאאבוח'זנן-להייתuבלהרגלמצעדה~רםפלכן ...
יב-דבירםיאלהיטי.העמ,לשישיתו-אהפעםנזיינקבוצרכים.עוניםיבן'תים

לםיה. 'III _הבטחההעתידהואגבהלט'חרעלרפועםנוודאביהם,כביתקצוז.ז:נן'לאחר
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לאווסאונה'פגלותשדאג.רלה Iבראיים ,,.ישארלהובחרית".בחיתפ'mנcזתלא ,
ודקשלפה,מירתדע.להיותלnכיnלה,היתהרוKוזו-העפיםכלביןתבלבוחבי'.ןירפ.נ.
שגיאלה'לרומ~ומוכריחםהואפה.שלשיתווליחות"'תKלה uביפלאלפעו'ירמ,
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 •יייאפתיתהלזזmנ ;ונח·עזאר'בויזם 1שיתב,["יו,שלענ'ז.נשל~
חסו-'לרמוהvוויהדבעוד'רפיהיבהכמשריקהייהסני,;דיכ.ת,'רבביז,פיה

.םז-כלחקיהת Jiדרצנrרת"ונ.יטישל!:עןתוהםרה,'רכהנכת"ללגות,י"רוכהלגלותנו .
 .'.ירועזבכטםר' ....ישרלאםנזוטלפתקיי,זzוה-לגאולהלכתיחלההי;.ופרתים'ולא

 רKוII.מגזעי.חיםו·הויצא.ונורתאול,ההוותרן.כ.סתהת-ודKותמית,דןיייני "םה;י".
ישדבילנפי Yיופ"ושארק"מםרנ, mהת-בתראבי'פרשת,שלהקללות'כטוף

רבע-החRם.תפלרצתבייזהשקיעיםתכלררכבתםאיז"כאובןתי".והיברוהסיןכ ... ·

וחחשיתתרא.מחםמ:יכיס.Iזליליםתד acלא'זאד,"'יצוויוטליבסוגיהביתלבגיז
:;ויחיןתKלאזו"המוירדיםהפררת.זהוו '5'ו- Mלוכעהתיהדלאגלוהקר
···לםחות,לר"ויברש·'גיולתר,ידיבהדאםהיובכ-ו'הגרלררנכימשסחינוצהיא

או m .)~טא(רגת,החאי"הא-לבזנררתהיאבחוקותיפכסחתלרirרה.כפירושו
דבוצריתשהמפשטרתלרמר.'עייוממיף-ב'שםהכחרתרב,היב.םתיתסובל'ממכיו

אתר דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



י nסוםמשנתיוצל'י.יהשרל Kסוסזתנןוהבר
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מגזעתחיטרגםישליםוזא ...ציקברזסמי"
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ו-הפףהאדאשרהnםיבהלשמיחדnrב
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סלםםןתבהכפופזרשלאארבעביגיבי
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-כ·שרוי-והדנירתשלאתאיוףאלפיכי_ ...

בריכשתאןבשמרצריםנסםאשלה,נדר

יה-הקייםכתביוזהחיציבםייהמאיעצם

י-אחילכל Jכה mביייאי.ניםייח,
לח:ןתדביירדהקלהכלייחהשלאאח,ן
 Iדהיזפצדפןתרכrשההלליהאפצ;!יםתא

-וDKרתגדלכוהאפצניים,שירבילכככי
 Iיותרביחבבהיףקהיעדואתלמלאשררת

לש-הראהכללובתרבתכירביר.גםיזכ

נפתחםאהדח.קכיירלשרוי-זבייותאוף
כשביעית .)םש(זו"'ב,ררלהשיגיסיכיי

זכויות iiשייי-אתהירשהרבמקכלרציזהירשהרבשלישחן n9בהאמנציפציה .

נשעייהיחקהלחץכיישראל.לעמשניחזחגל,"שלהסופיתוהפפרההתלכית
שווי-אתאבי"פברדבשיא.ללאכברלבך.·."עתידיהרס,הברלדרבי , Kיח

במידתןהלוחביברכירכואתיהכזירךת,נזמר,אתה'יאתישבההעתתבאר .ד.&ש
ובותרשילארעמאתדרתקהיההגרישה ...."םעבותראדתמםנזלחירצני,חרו Kםג
לפסחבפאשררתךמקצץהיה'הח"ם,תןמי nלכיבוןמיםדליסרדלהםתהיה mmיה
הפיתיחאתמצמצםהיהריחו,קביביאתלגםלהיותהרמינית,מ nוזאדרתאיפהעל

מכריחייהההבניליתרכnביתיןטלפשי M..חעירדאהם.nד i\'רתה'וזםל1התגלוח
לילדעזמם,קייםלשמעבוני,מבניחאידםרובב·ווזxרהגלו,תכתליית.שהאר • C'I(לב

ה-בריחאנמביםידה'tןםאשוכררכיס,נאליהיה.,כזיקיםכזיכאחננו.מחים

הבירתםףאכהם,להnםכיסהיזלאיהחתעהתאתלהבאיידימבפערלונלכאל
ברם, .ם)ש(מתא"יץזצםהלץחשלכמצב וK'Jש';להומנ.רכנקרהיקת. kהזהיגלדת
שיארלשעםוהזכוירתההקלית n.ם Wהונבצנישואבראזיכינחתתך,נתנדלאילה

לדעתהרבהזחיקי,ודברמהעמיםמקלבל" R רס.'.רות Jוnבםווגלרנילניסיכ·
תRא..ברןבכוםייו.מבחכןקרהיוחלאוב"עתיד N I,"שאונהפנםעםיירת

יקלביסואלאם ,cמרקKהפניצםציהשלרכולליתההתייםמזתובברכרהשאי
תעי"תכליתתבירלאשחי-כזהייר-תאתה'השגתתתתתאכחוה·לתייתנאהש1ךת

כ~ק,רי,תסחוכנטיורכשלבאלאדתו,ה-ביךאם .'"ז)טבא(רתד" mימ mהיחיי
רעה,שוניתעובי·פיובייןתרבכךגםיין .ברכחרבאןילרבא" די"'.הלוסמר"לראגה
 Rללסרלאםאתבאל,לעינםסי , K _יל-ל.הקללואם, ..להאינרייזנןו.

תבRל ..על,נפסוי , ...היטבעצוביאתיבירתרבתושבהגלי.תומצבתיאנאתשפי
נוינוצרמתו,כדעתז:;רכבתכהלאר !It ,אם",אותהלרסרת.רק Hוללחיבה,תאזהישר

·" rr החיגליםיתקKוnרהתיפשדוווי-זהכיירתעבד·הראכיונבןה-כרדיהיגוהלבו
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לאומים,חטאתולחץעוביצוה,מבל

ביעדוהגאה,קגי(בלביחודלולוכוש

לגתחהואינכיןמחי"בללןייקולא
אתכפוסולתתוכהתיוהסוב nבתבל

 .)םש( " uיי nבפש

ישראל ם~'אתמזהירהיאמאךמאד

לאומים".""סדשלהחשדהבטייןמפגי
בוהשערובדחדשבסייןהואזהאבוכס ..

אםלדעת.לאיפים","חטרנסיוןישראל.,

אמנםוצהרעוניביפיאשרישראל,בני

לאלקיותמיפיםאבונניםחIכיינשארו

הצרוחןבבסיוןחיים,ולתירתאבןתיהם

כעתיםתמייהיךונכרביםלעמידהפליאך

םגאםדםת,ביפר'נפשם~ח Mללרעה,
ה-מכסעליהםצדקהשמשתזרחבעת

הקשההזה .בבטיוןעמךר.יובלימלכךת,

אשרישראל,והבה,הםדאשןז.ערולהם
באמינתו.בגר.לאמגוילםוצהדזעםנימי
פביסהארתשלבנסיוןעמודיכוללא

שלויסכהייחסיהבה-לאופים.יחסד
nאןןןירוש:המלרשלהחסחותחח~שאנגים

נינה mחסדקירםכישחשכו',?פגיאם

מחלישיתאולאשדס.'~ררבההיאכזא.ה

של ..המלךבפניכיבהאמיבם,רוחם,

יש-כעצומתלהחגדרלנייאיתלא,חסד

זענר-אביליכוזב,דמיוןפונניאי-דאל
החס.דד j(בותוחזגמולבחרר'הםהיביס

מנהגיאת.עליהם'לקבלממגן,יהנןר-It'א'

ראל, e "ביתהןגיםככללהירתאהרץ.

;ל,לייקייבי'הזההדבדבגללגםארם
עמ; Kלישרלא ....ישדאלוחייהדותאת

וכיםעליהםשכפריהחסדהחןבנסייו.אז

חשיברת.חי-אתולהחלישלקודזידונים.·

יהרהאהירההיהדויומודכי ...'אבותםות

ישואללאישתל,להכימעשהו. ~ Nע
מנניאלהגםוהנה ...',להתבוללבעמים
.אזלחתנכונים'הירבתיחלהשארעמנו,

הטמ-שליהחסדהחןכגללחמידיהםבל
כילדעת,,נוכרחראראשואחריוסלה.
לאאי~ןבשיםיביה;ח,והחסדהחווסקי

קצניליבנויגןיפלאהרכ

ב"זא · ...לארזגים""חסדעללסמוךבובל

הפוויםיטיאתקבע~ישואלשרישאי

בעצמןהעםהנה-ושמחהמיעדלימי
ייםאתנםזרע-םועלעליהםיקבלוקימו

;ך l'להיהישיעה,יוםלפגיאסת,ךז.עגית
!כרוןלאוחבפש,יעגותציםלירםלמן

לאי"..חסדעתהגלות,מתעתועייאזהרה
ל"לו"לילהאבל ...עליהםיגנרמים"

עצשחהקרנתתמירת~חבינהחםד tבק.'

נכינה,מדהבלרת.מרכותתמירת ,א?ר,","

ישואל,עמועםה'בריתהפרחחמ-,.רת
ה'אףיחרהאזביהומציה,החירה '"'ע

כן,"אמנם ... rלרך.עיהפדלאוובים"הסד ..י

"הסךשלהנסייןאלא Hהצהר",עתיתלא
ישואללעםבאמדמסןכוהיהלאזמים"'

וישעהיעקביקוםלאפןהעתים.נבל

אחלמכיוחליל.ההבכירא!ייןכמעשה
א Hח(דחרנעזסרי~"נזידבעדבכירתן

0 ' 238 (. 

ותעורתן,jויךך 9תישרא.ו[אומיות

הירשהרב ·[שהשקפתוופר

יש"שעםהיאישארלחכוכיבלערת

להיי~לוזמר ';ןאשרהעם'היאואל
 '.ה'עםנקואהארזהןלשםכגולה,לעם

הירש,הדבשלעררחנםשזומאליןמינן

הגיוניתבצודהלהסבירמבסהרקהיא

לארמייתביז סוי,!\"היסידיההנדלאת
הוזארות.ה'lאונותלאימיות·יבי,ראל-It'י'

כי.התפתחית,בדריבאלאההזההבדל

לאומיותהתהוות.שלהראשוןמהרגעאם
העיקריםעויקרתיסידיתיסודישדאל.

"ההתאחוןתי"היאלם tבעלאיוכיותבלשל

וכיוחהמסוגאנשים,קבץו Wאומרתזאת

מת"שוחפים,הם·שניםאואחדשבדבר

אנשיכלאתהמשחףהרבוע"יאחרי.ס

 .כלשלוהשושרהגדעין-חראזההקמצה.
-'שישלאא'רלאום,לאוםכליעם,עמ

האתדחותוכינישבי ~היושזiובלדבוי
חי-האתחחחדישםגימיתהתאחדותיש
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ישטתרפשנתךת"ל,ה"רוטיםלאוותנPרזהיב

ר:עיךני'פניסי,רבר.יש :בליומ,צנדית.
רברידשהאנישם,אתתשםף I\ימוסחנתי

המאגר הפ,,ן:',מולרתארץ.כרמחיצובי.
בלשלהלארסיןתהאנשים.אתיnאסי

החירצגית.ההאתחדרת,ל"רמדת'~תן Rה
אזר.מורדת.nהיצןביי.סהקניביטהיש

משיתףרחוזןעריוזאיזהלהטישי,וסונבלי
בו.ידם mאמיכילם .:rrראנוטריאםשכלום

רכשבלטכיבי.תלויהועזיאד,'התחrזאת
הזמניס.מןרזבןונההאתחדרת.במלהדרב

דמלדתהשהיאא.יוזללארמייתmב pכ
ההאתחדית·יעקרממנהגסללהרייאוצה.

,אלהלאימלות.נםיעברהחלפהךממילא
לאימיתוכןלאלה.סראר'תזכרנראש

פבי-.רtתוuדותעלערמדתהיאישאול.·
דברשכיםתלויההאnדnךת·אוז;וJזפית.

-מנובהשלליל.פוזa:שר-חיצתי'בקרןי
נחצי.עריוןפניפי.ייעיןעלאךיקר,לאא

ך·חםירוהאיזהלעלום.'חמכמליאשבי
שטףסשיםישדאל.לארמיותשלהיטיי ,

,להכחלהדלסוטפהיבלי'לאזיייגיםימם
לסללויכולאללועבםכוחת,םחיר IMכ

הראכו.ההגלרתס;יה.המבימיחרת Rמגונה
ידאויר-הונאריםופגיעהתאלותיהכל'םע

ל-ת Rלהעכירה mרשפאביההלאיובם

-זהיפפני"מהעלום.'ישרינאדאימות
לVןיייצרתןתיילת-הישרהדבראםר

גלרתגלות,על·יייהיתה '"ם g:גoכישרלא .
ה-הקביביטשלילת 'ע''הייונמצרים.

 ....עם Hלעשהיאיתירזהשכדאם.חיצרביםי
חיצרביםי.מקניניםבאהלאכי'התחאדןתר

בלח~ררחיתכפניל,ט,ריילובםשאינם

תקיפהמןשבר.· Mהש mעי~י.ונוJ!ו.ת

החיצוגיםי.קתניניםבלילחירתוכסוי.תס
ונ-פניימת.תnאחח jjלהתחארהוכשר

n ,וזז"ריתUטrחתיצרב"ההתרדn האוהיא
ניפnי. IIהה'התאחררתאתישצו

,לי,היהיכהעימם,'כאשרשאל ..
ל,ם,יחותיירהעוגיבררכותרליהתרי

ל-הרדוישםהוביר!בלכסמןלל·לה!רת .

v ה-אתש~שהמהכלונסיללעם,ייןם
 ;באבשיםלאישחיצרבית.מכיחגהאדם

,לייקר .ית'ר",מלבדרכ.ללן'"אבד
היימצותהמיביתתמרותאתלששר
לכה'מיריקבלאחרי-כן-בר,~לברסח

 .)'חא(נרתחמיש"'דבר

ישR'רללשהלאןמייתישטייונמיון
בקראהיאתריפבימי.תתחחאת iiהיא

H ·אליבמשלו.הערב"' ..בשלרקלאעם
שבלנםאסנישלן.ה'!ותיד" ..כשלרק

ת Rוורק .. :הירשהרבממכיר ....ההןה ..

אדחשכםלהירתהבעלה.הועייןהתורה.

הי-'אתאיחדורוחגיתתעייהדגל " Xניש
כלפיוצבור.ב'שם Rחברתלהירתמידים

·התחרקכשארןב,אחרירנס ......עם ..בפנים

וגםאחיזתיאורץאדמתיעמלישRול
לעהסליםעררפהירתטמנוככיינםדל
ישרלאפבצרתוזתאבכלוממלבה.ארז
אועם" ..נשםגקאריםכןגםלה Uכאלה

עלהשקפןתפמנייבחרדלא ....'"לראם

חמהדוםץרידחשבתיבזרכוןהעבר.

ותק-התעירעכרברלאגםררחהכ.שהכ

ירחםעתכעתה,תבואהיהבטחתכיירחו

ים Rהגכ'פנידכיוואתלהקים:עמיה'

יימ-לודחשnנלתםאללישהבםםי, i1·ייrז.
הלאהנהי,עםההיהנזמןםגקבםר.הם
נחציחעיןררגליוtסחבהםאבםשצרברהאו

ה-היחיםתבעיתדאחדכשםיקים mרהמ

יכילהזחאהתעידהבגללראשר ...נצחית
חרבןאחרינםקיימיאתלהארי,היה

מ'ח"'ב(.חורב"'משמלתי"'זונדיבתארצו

608 (. 
עלעומדתישראליאויובתר ;v ·ייכtנןר
רס D'Iפרםלכריייהפניובית,ההתחאדות

יחידכלהורחנית.התעירהרנלאVנרנ
זר.מלואימיתנפרדבלתילחקהאוייחיד
דzן";ךפר-לפעמיםמראויםא\בזהןונפגי
ר·העביניםרקלא :--'הפרםשל '"ח,"ט

נםלא'אהפרם.של""יצוגייםהנקיבים
ו-תהיינה.אםורתיהינהייגרביי.דגארתיי
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ךת 1mנןכ-ופניימותעמיקיתרכ.יאפילר

הכלל~רגשמנניכליללהעלםויבךת nןמ
הרבובסביךנריישראל.שללארטיות

בשבת·אנלרתייןשאיו ;(:,והההידן:..

~םידע:

מכי- ;ישבתמידעביחסאבלוח ..
שהםהובהס.הנובעיכלהמקשדקדשי

הי'Uב$ייכזה;אויוכ.היטדרעל'וביוסדים'

ךת. l!וטבךפסח. Iהמההלאקיvזד"'קמאוי ..

הטורדםדיםראףצערת.ושפיגיסובת

לפיהשנהארשימישליהקר/בהייפי
יש-אישכללאיקאריtהניIניתצעפיתמ

- iiהלאיםכיגשלהחקשיייעיררולאו

כפגיאשיתהיאלההםכיפיסכללי.
ארשה.כנולאחות,אךאח ,בnבן. :עצמי
להייתעליךאלאורע.תלובידיאם,אב

המגמצעםרבדכל-.ישרלא"'.זא
-,ישראל'iגרלבמנתלהדבקאזיקראד
הכלל,הרגשכואמנם ...,לייהנקארשמי
ה-רגשהיאוחפכי....שפחרזההביהזה

רםדא.עםסעקליישוסאראבלות", ...
ושKרהרגס;עצפך.יכפניכמןqsךהדדרנ

ה-יההכרהבי'י$ה • I1;1יייגיאבלידר'על
ייבס;';לכההרושאןהרנש '· DJכללית

יאתבלגםםאכיפרםי.מנוצבהעייולכ
lז,t רO • Kדחהלכלןwיחיובח,יחליףית,

בפיזבחיורכ;ללהנב';'"הביותל"לם.
ייפאםיבטללאההיכמורעיבי ..ח.יצררז
 וi'כדגנעייכייזערפטי.:.אלכ··יומלכ

רנשכלעללהכריעירושילRרזD'ינש
יגשות .•וובוכטלים"בטליםלהיו" a,פר

ובפני ,הרwaיבלעאתיםאבות.בנים.
למ'הא'מיםחה.גלעבימי"הכלליהווטג
 ...באללכולהםייפניהםמעלדעמהחhו
הנהומםררברי ...כולהלאוםאבר"האוכי
 .נ"ררח,,(השמחה"חייארל"הללכחיילא

 .) 31דיחא""'מ
פיiבלכיחכית bהפנימית"ההתאדחתו

כלל-עמלסוהתתףויחי.דיחירכליפרמ.
גםאםכייגיל.וטבובחרתרק RלישRול

הרברלוlcלניוpיכנ,יןב •

אבה n~להיייסKול.עםייבםוריכצרןת
ה-משישרירצבמגזעחוטרשהואבזזו

ךסןן,אהפלבכלעםהזה.הגדולאילז
את"לחבבגםונולייזה. 'ע''לעיו KVרנ

יהתהרבדררשמהז.שנלאגהצררת.
 :ל Kישרבןמכל

רק xלהיכטו· !ישארלוnבכןלןכ. ..
ו·",,נבם·ושישצעמםכ,רל Uונתבעל

-צרויתייעמםכביולסבתלעבםלככונ
 •אצסרחנםכ"אשריעקבביתצררת
הרציתמעלתאתל,עת iלהשיגעליכם

·אתiiרבירנשהיגו ..ישרלא,עםכללשל

אן·לוחבבללבבעליבםהבלל.גילרמתב

תעוימעלתשרוסינולזכהתחקר mתה

הנלעה.הייעןרבקובכםיחדייאזדחכם,
וסהגיבמרבי"הםמעלה. Koדהכללצרותכי

ן .....לרנעתלדבלאןכ.גםתעודתןכיהזה.
ל- ...,רמיידחגםכיחהניך,בגללדנtתי
מנתע"ירלידםלעביל nלהוני _ RסJות
הוובזהכריןמצבתתאיחייייוחשל(ירל

םדאה.ןתעnדו"ררנטה/דמברןהנעהל
גםרחררה.גיל"ימRללכבםאז !החא

וא.ףישראל.ב'תכקרבכינרלדתםתיעממו
התלרא/וכלא/ו,לםרכילאשתעלייבי

 ., mתעןלת p:"לוכ;גיעבםרסהבאות"עלו.
 . . • 90)ם'ח"א.רחרב" ... ( ':'''הלענמארשהיא

 ".החדנונדחשטתו
 mלןאיםאתלמלאיםרויתכאבי

יזirו":הארוםחיר. mותעורתיישולא
אחדמאומפי על..,"התנ"'ר.אתוימוד
לונודnאנםאם;ןכהוגזהכינןשלא

כnיונםשנפוחאכלירזעםhו ;ניי, nז}
(מ'סבסררפובנהי l!מזהרהיויבכברהא"

"לרא ~בתוב(וסם ,-)כI'"רייכהסיפרום.

לחד.םייבארידוnנבנהכובקראחלגשיהא
.,באריפנסוהמקארישלםדרנםתלעלאא

ה;ןנ"ןאתנקtח ... ).ק".י- ....הלש~
העתי-יחקירתוחין"-חקירתלוסם Rל

"יע'עטםםולתיאייייתלסםאיקית.
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סוסתיnוםחיבז-ל.סrויהל MDר.וימןרהבר

למעןאיתיבלרמלפדרקר-"שJריגכ
להזסריס.לעצמו,ליכםמדע.שלבנין

פסיר"ספיים.את.ולבניתיכםלבניכפ
הירחכיעדוהכתייכמ.הנכיאימהותרד"'

ימהסתניבלהמ"לאמיייהיהבהםהצוcיד
 .)ח·'(אגותיnבי-ים""עח

הואובטהרהכקדישההתנ·'רקתא

יזטר·בביכערלפדרכבתבית"אלאדייש.
העבררתה gשה..למוד Iקרעביייאאל

היתהבביכזרגמכיאם ..הדבור-פשנת

גריןןןבההמידנהשפתהמורכיתהפשה

לשוזידיתעתאלהםבקבה ...ישאר;כני

יידעחאחלרם.קונניםאוזביררבךהחבץ
זומתי"לתשרבונלונדםהפידהב.לןרש

הילראת"כהינה ,ם)(שיתד·גםשהפות
אחלנחתילמרכיילרורת.סלשבחר

 :חיייבחביוסוחפדמלרתיאץרפשת
עליךידןונויהאלהוסכפות"עכירת.
היכריםאחרלרעתלריכויולהכינו.ללמדך

בילעדת.וכ.ירשKרימיייחוםיםה":

כל"יתדביתחוסרבכהשאישחפה.יי
צייתיחאהדכייקבלחמסובתי,.ותןב

עדכניןאליוננאהואהנאסנה.ובתביחו

חבז·ל.דבייהמהנכיניפ",.אמתייםכחפ
"כאיבב דל,,"תאלל-Tובלחיnבשוc:י"'קכיע

 .ב· n ·בורזr,,(קדשרנשםתח Ifסניתיו

 " ". 551)יביי"

תן Uהארימקיםה"nובה I םהל"'תי~~'"'
וכבתניתשיואל.שלנnהןןבת,סנכיי

ל,ידח.,יחבובה.בתפקיר'מבניס .ר&;זי'
תעדותתערותר"לע'וגאוזאהבההלידובב

לדמהאולרפס,"אשי.ואתוי" :ירשאל
'JI: 'את'"'קייי"חוK ימיהםורכ'יברחיי

אי"להייחתע"חחר.ת K 'דלעת ,;כי"

למעןעייי;מרךחרצttללרלעיייסולא'\.
וMגןר,האבה"'כבו;.כשפנר"יחרשייגיס

ףוCםרא·יזולאר.תעיתר "'",ותור; nעל
עכתיר,וייmגוולוובנתלי";תנעםrושחפ

יייךספעלוחתיההעפןלתי"יכיי:תןcמץ
לאחימרסומנדיהיהלרניכישראל,

11 

טי'ת"בתירב· .. (ישרלא"כללבצור
554 (. 

ישראלעס lב~הקשרעלהשקפתו

רושאואורץ

םרפ·שילארעםלשתחלת,אצרי

לאילןביחוצבי.קניויקהיאבה.שלרת
הפניימת.י mצyןאםלוסוניתי uממאברה
ככלונמוב.נלוסלהךממלזסתי,צי Kכשףא

-'של" K'iiהירשהרבשלשטuוזאת.
ונפזויפביימשקוגםדשזה,"רצני~נין

לועצמיות.וסיוnללעם
 Kהי aהלנבטי-לרא-נידיי.קניז

ות nלנונ'תעדומ Kלאבובם '.רaשראהונה.

קניזתשראייהאלוסבמותמאםרביסית
כקיי-תמקשד " mההלואוניהנקיןלאר"Iב:

(.חירב-,לה· mרכנייםתרימה. ..וסר
 ", 296)סיימא"

חביוב-אהזרכשrtנרבה.,לם
ונעםשניי-ינוצ,..,.קניז i1'"ו-'האושור
אובנם.רץ. ..רקרישתגםפרחהישואל~

הרוtnrךןהחרבןכיןיסידוהלדבישגסן

הלזפכבלבגלרתהשני.חהדב-ןובין
שהניהבנלרחאבליKיזו.מזהקדושה
ופסקכךכמדקהמ.האיזורקסת"נשארה

בכ1!חשל-K'רהנרש_vזrזקה :חומכ·ם

השדקילאלתסשה'קשדה-יהעשו
זעארלס-שניהקןדהwו.לארב."לעתיר

לףחכ.""עתיר'רקסחזולתפיחהקהסור-
לאהמרפונבידמעו ";האשלהתלאשת
הסני.הכית-חברכןזעKרקוmתכטלה

-"לזר!'זו'גזפה
םוכיכובואי,הבגיוןעמיקבריסון

 " '":זר,הכלזהיזוו"היב
יחר~ת"~זסמלה.אץו.-כמיקנינים"
חיצו·קניבים ..כקר"בשחבים,;צאובר.ת

בתעייה.פנשיקזוי'להםיי Rכ ':.ם"י[

ברנרישראילiועם"כמייירבירח.בפתקיר
-עהליךהנההסובחה-'רייהזומו

בשגהב.nלהררע;נRסי.ברר"לתפקיי
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אשנר-לןכררחנית.ותעירה,לייןתפקיד

אףהנעלהותעידתיפתקדי;למלרינאונן
כייעצןאמת.חיחחארץ.ונוטוללבהיותו

הםחיברגיםייי, ...לקניניםרקבחוסביםהם

כהמאעציםאמנם- ..אמעצים' ... ·רק

אמעציםרקאי- "סיב,'"יהבחשיכים

 Rלאמציעםוסלבוcןדכונטרהי" H 'רלא

-י"שאולעםמםר"-חמטרהאדבה
 .עיליאת. mנית mהרחע-ידתי
ונכחבאהיהיעשעיייהארץ ,nuקיי'

ר:ישתלםשהיההככיוסוסל,.ובוכש

ןעצ'יחךןתהשגתלשמהןנחלה.ר, >Kי

האי.'שלהקדיהשישראל.ל,מונאךת
המ"מןמססינגובהכגוש.כתוצאהז.יהת

C .המסבב.ומנלקחהאש.ובואכריבב
יי. /kרלחףהמםרב.כבעלםהאוס. ii:כשבח

הלרישרואעי'םא:;זובשכחרכהיכו.
תב;,קצייבכלהעמיםכיזבגלזת~נייד

בטלה . uממלוקח,ועצאמו\ת"יייתר
בזחה.·אלשכלהארץ.קדוירתגםונ!נילא

·לשוהתנחלותיהמתישביתדאלאהיה
עליה.שולסינך·וממוסלתךבהישיאלנ;מ

i הnהיתהק.רסn ינר-'האורבהחזקתלן~ה
שבטלכדבר,התלו-ית',,כאהבהכישתה.

·בלוכההבבשרסמבםלהאבה".בםהלדבר
הקירהש.

קישדלאהיא' .או"'קייסת'בן אל.··
יצעם-''יח!'ךותי : mבונ .•הכבשרוכובחראורז

התחנ-mכמאברם,ישראי'עםוסל ..וגcתי
שכןכה.בילרהעםשל·יהתסויבתיל,תר
עייינםבנליה.יסתבבואשהגיולהיכב
זאהגינוילאבאזר,הןןתש'יםאלהככל.

היר.הםהמלהא. "בצעאמיתםלחיריתם

לא·נווRו ," ... ~, .• 1 ""לפיםשמיעבףם
ארעית.איא ~ ..וקבנחרוסיםהגאייה;:ויתה·~
- nררב.יא.רךבהזחוt··לברתנןלגלרת.חב~ה.

סוייחךח Rהישלחזוהנב"ה ..·ו,שםלה.
·מחרש,ללכדלרrזא ..םרםר nרזעאהבאינן

קה mהתעררורתע"יישוחל.עםאת
ייקזשררצמיתיה.יקיםררחויי.הלשפיית

נ'וניניכירבן 'iלוD lוהוכ

להוסנביייסראללעםיעוזברחן Mזך
פחקיד~כהלוםלאהממוזרתכבגליתיחיי

ייחוכאשוער:;בפלאה.ות,יחויהנשנב
יהשלמה.האםתיתהגאוהליגזיעוביחי

'יייזאתנוזראלהבישזיהכהנ" ..ב
' '11חרשה.צררה דבחבליאיתה,שקירש ''
יחרריתעצאפרתהשגתלביכגשר,של

אתרהסיסורהארההיא.אהץרנוםבעד

סהנוםזבןמלג;nו."הבנה·לשתבקיl'iפ
'קנינייותנ'חל-רפיכה'בדמ;ן-היה

אזת.,לםורתזאת'בלעםהחיציביםי.
זעארהצריאזבהCIזוז.אתעזואקידס

-ישtחלעםלצוC:-האץרקניןאת
 Cהכנייכזהריה.צרבםיי.הקניביםמשיי"

לשונפשיפבי'יוניקביןהאוזאת אר';:
בלקוסר~ראשקרבזהישואל.'עם

באצוההישואלית'ייהואהפאתיבתק
בוכיסבירינמצאתכשהיאףאnלה, n~נ

קדי-שתבכללהכזהעליה.רשלטונםיזריוכ
עכם,הקיישיםהרבריםלכביוהארןי

 .יוכלים .·'אינסתצואותיהיכלvזרב.לית
אנלראוזר'-קדוזותהפכה'מהלכטלם.

וברשתwזדםר,לןוזוך-ישראלעם

 .•השיאפצכבאיזהתלי"כלתיעצרמ," ,
תיד Jלנםגקשרהדטארקיושת'לןב' .

,ילxרסופםביהותגםכלירונ,י;באו.
 ""עחרבלםלאהקדהשוגלךת.שלםבצב
·פטנוםאבהבתזםהשה nכיןר.רזסק,הגלר.ת

H אהרי-הגליתזהרוב·כןלגלרת. .הכנהי'
לה Iלזוr.והקדיהש.אחח"כההומרהכה

היביבר~הםיאלההחירכ.·'אתיצרה

בקוקע,התלויית·הפציית.כל H "הירונן.·;
צמיית .הrm:אלהותרה,מולסשקייית.
רמזו:והכיJiר·כזםויקניהnבבכררים

יהיבתייחהתרבקית ..,ל .הוכיוחחלה,·

גםחלייהה. bר:יוotכללית.עמיהפרוכיים
ךKבארז.ר",ימה·אבוילכת nnבה.תא

והתחא-'קםבשדתלייםאשיםנהדברים
דאויIנה~הבחזקתגו:ובכואז,'כירדאוםהדית

יבבאזר·לאהיבימניגםל"וחנבאשרן
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 13וrרס'lתויםנתזייצז;,'יו.ןrרxסול lנבו:ויסוהרב

רתתרשל"ובדע,אדגיעלהטבעיילאאליוב nםג wף K:,כי"מל"1כוcףםםכז,
לעיכיהישע.בכךשבט;,ובכודבג:זר

העצמאית,חיציגה jj·ו'זל.יוביתראבדהיםד

וסלפמעליבטלליפטים~טל,לאהף
המזרתיהה Mלזםןהלפי~דןKק tJחנ.

רה mבשובבא:םכיצKJםית iiחשפיות

הפעםעידהפזרו.וסלווי Krהזםן,דלסשי
פלניה,,,מםיבבתהעםמלקינתקצבו
בתןבוזההא,וכים,לנדחים.תוtנם

הע~האםתיתלהתאדחןתערביתהסניןו

המפן~ל KישרלוזבריגKשריבזהתידה.

פסרתי jj דa~עIנ'ויתניקישו Pרלאםורז
אברמהל'עןרנאהופסגםאלאיוו:ים,

n ההבחםה"זואלהייתחוהרד
 .) 306סי' ;'"בריח,,(

ישיהרמב"םהגרילרבגרפרנדי
הרIבכ"םהירש.לרהבםןzניכוליאיכ.
זכתבהי;וnכלפא"'רתרןzנתבהלטת

הפין~כיפסקאיןכזהובאיפן-ישרוא

לאריררגר,לכביהירזרכמ~זא:גםטים

חורב"' ... (מילדנתו"ארץבשפחנדרןםג

'1I 671םיב (. 

ומוצות,תורהעוו ' jlור 9או:יחטו

אתםהויכוחוצורת

הלן~מתויניהישרהרבהיהכיחע

םלכןהערלךב'lפרקיבמפשים:תיונם

'Y3" .מלמחתמ,ו;ייכטלאדברםושם
יא. i:חבלמחמההיהקיןצביזו,הדצמ

האפמיןליהודי':שםאירחוו iJ'יתעדי
בקהלהחברהויות"סtמם'םן,זtnתב
אינובידיניההתיר'יחיקיאשריהדדית.

ל,דייירםתיתנןאםיפאיל,יתה, rKענייביפ
עבי~לנלחשלiiונראטינרפיההמאיםנים

להיית'א'\םריכמנטינ.ם,צרכןנםניהם
במסבתכהחבררתםכיקיל-ד"באוחהחכרשהיחהלםיראסרגה...וסקדסורה :מ;ן"'ל
סלהשנםדותככלשרחפיםהםאכילי R,לשלעתהדקןןן Pלכבדדבוכvן:ךנפמי
ל"בריכפי«ייסם:הם'רי m ."להi;קביתובהלרכת ''''פכילארב",לתJןיקוחה

דת mםיקהלה'ליםודנלמםוכארירה. l5:חייבכא...ל :וכבחףכזחלהבהחנירה
נרתעולא nןןלאחדוים.רים mיבעי,אלא,אינו;ובפעשורתבזוזבי-עיתיץרKו,
בפרדת.הקלה Iה'שקהוןת'מלכהךזיםג!סבpלחהויכזירכיםכשוב Kי"'ימגפי

i יKס;לרפןחוגןושטרההכוכשבםלםיירהםזרn 'בוהחםדישם,'אקiר~הםיrנDר
i ייהrםתוהמתדבלים.~םיאנהחוסריושינייתשעםםרןתת.yטןצUJ יתבי~תיי

שאכשנכז.הבבמורםלבית ·ו.:ע.יrג.רעןתדויקרשה.עוראעשלה'וכירןישראל,יץ Iןפ
רובההברז, mםלחפהיחהוםרהקושהר p'mה I7קה mבאלאבכבישדקשה I(ל

היייטנג.רליעםדשאנכזיהיותשלעילןבהושrוtויקיוקונםרלכךלפיכךהנ
אתודס,'יכםן Iסלחרייםיר'יITזםגם Kהרהשביהזעראכקדnשוובתקידשבבי

I: דvםיר~קיהלהיצירתשלשטהזו.כשטה ....מנפיאהיץשנלקחואע"פהייסוץו
עםלדירלאכאחת,הזאכאלחד.תרשאונהשקדשוהמרגישהשיבםייםהרי

ככפיפהשפהבדחרתוהפויעשםוiמפישםבלבד.הככוסרנפמיו;;הת

אמפיירינספריר.יגדלוסחיכתלק:תאת.אתזנמנוננישל הפ';'': ' Wקועל
עםיlRנכקילמלחמתומרקרשםיי .... ט~,הירסו:הרבוארמרוכבתםהפיםוים'פשת
;בוומריםעםומצייח,תירהרעלפירקי Iהזחת לR,הפירטים.סלהטגנון Rל •

E' .rידבםJהיברדתתרמוזרזרכרמהפיוטיםאתוז• 
יאוב-מםוייאתקוראיםארנ tכ'כאן,כיהיא.רס,יהכ Kל acדררני.נביעביני

ואיכהשאגהשםרמרגישיםאביאיןמריך,הרעייניתעולם • uשל Qדפ.גייימם Iוnד
כילכבצירהירפ.שרעים,החרםאיםכיפייסר·אדמתל iעידלסגשגמדל; • u,ל
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את'ירnרכרצויםהבלתיוכובעשיהםלהם .הKררבזתלמידvזללשיןימבבימוםית.
וסניםר-היהירתשלהאחריוהעצבהםח-גם·לגסייארנ K;ןןאםת.ןןםזnב

 .נינpיי'ףב1ןג רlIDלוהכ

הפסור-אלהיבזנמסםולי IV1שנה,

היהריתטיכתלטיבר"·שכדםתבעי.ס
את K1הובעייףעינוכ.ח K!'ר ' Dוהלכלית.
אחעויזברדנ.ע.ר,רתו Kהיין,רי,הונעך
הבלחירנוו:ערכמלהןטו",דרדדירב

דישו Kהרייסמייגינזר,.לךירידו..
מנירכידרגרפוחנגייוכדכריפפםבניע

 • iiםוניר mבהVןכההתררהלודבי

נעיי 'TI5כי mלשםייתי.לרנ.,טיב .
ייבישררבוחםפלים Uיאנםישרלאבני
:מחן·ההמחרוקיםכיאף .םירבrncrלבפ

ההתועתות,'עלנשםח ;היהדות nם

בםKרםהיהדר.תבנין'בדרבאכהשKר

סכתירת aאלנאריתה.יאין aלפעמים

מקיטית ii ·"יישלשבי lבתירץאיהבביו

הרתrעיר,ךת·אזתבוב ..סוןב;הרערעים

סיחב תmcר'ל.עתאנמהנ הב\,'כנונםה
 .)~'נוח (Kממנה"

 nם mלווא-קדרשזקתאהמ"'",ורוה
איהנ mהי;ןדהיה;יי,ם.רטבתלמעןבבלך

תמקיפהייח'ילבחזייו'וזלאכעיביי
ה.ונה ';-'רב.ולל,,.יייינסתםמיונןבכשר
ורמ "-"·ירaצםה.ולאהרימ.אתיבקוזםי

-ליהודים.לודעד.יל.להיטיב"ובנםתמיטב
ווeיוש a ·ני·םכרדבנדלוה,.בםככה·הבס

 )."מי.גא(ית '"ה,י,י

חדוים.·בתי-פטויסודעלבrורכוי
אם'lננים,יהרדיםשלדוו;לחנרלגלד
נםדפנההאד ..רוב:זירתירהשומוידור

פררררחרקחהייםשאןרחלהררים.

כתי-לאןתםילירהםוסישלחוהתיייי,

·אתיפרייעס:לא·עליהםלהשפיעתסמי,
שלפחןתלכקשםחני-הספר.מפעל

אשר·דע-...ואזהרד..הונפיליבכדי
יוש-בניעל-ידי U'יב',,ראלבניבתי

ופנצירבכקש-:--לאכהישרלאובונתלא

פמלעתאיפריעולכלהרריהסבנחי
רכוחיימרת·לוכליקטפולבלכית-סהפר.
הבסעיםאתגסהבררתרKקרה-כ-קרח

בלבהנדז :-כניהם,בלבשוtרהרכים

רבמקוםההור'ס.בלכנדיבהוותגם
; V אישן:בK הבנה,:ליירלהביאפשר

הדב""רויכבדויוקי'!ןך.·כיהלשתלדלמחות

) K נרת'"" n ( •... 
·לסווובחשבותיירעיוגותייהשפpותי,. "..

ותכנבןגאונרילראכרה (1'אפ·היושריירב
קאטךאלייםהםהריהוא.,לדירךלזנםירק

K זשבר'סיתופייובםנני.כדירניהיום,·ף

ה~שר·הרב·ןובעינותיתפסוופ.לאה
 :ריירשלפ.צייז;ינת n.ברגם'!:וצו

•. ~ ~ .. DJII .ס.=ירIP ~אלזכריהנ י~~נירי~ n · ~~·כי pההז "ו·ו
tב.בי:זיר-.,ליתבורוpn 1Ifני "'י-כ- PJ' n 'כ~נךי'ןJ.לסייהס" )כ':'וי~·
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גין-יירקיינ.ג·לאיה,ד"'והוב

נבווהא.

מעררההיאאםםגהנלותי.היהודי

להנפ:ויונלאיטיהוםייד,כנזיניפ.בייוח

- Rהלמהערלםערובקיתרפשפעמלהירת

ואץכיהיא,נביזיח.האוןב ,ןו;"די

הטיבה;;הזדמטתאתלניגיתנתיסרלא
שלוחיקיה.עקיינותיהאתלהגשיםיברתר
- Dממשהוונביטחההגליתגםאןדuח.
העיבדה,אתהדגישןל 1"חםאזו.שרית

הארץלגברלותמתזילונביהנתההיחתכי

להצביעשרצוהריכי). K(כפייתה IVהקח
יבקמים.נזמופנגיהכלתיתהמקעל jjבז

הנהאשרהאפריקאית.לחתיקהבנידונ
1KןתיהrבסיילןU ובילוזותכניוסכל.תwת

שני- • mהותרנ.כלהלאמועלמאמריקה.

למסיסתףחי,מצויםנין uלתגה

שבבסיבהטפק.איזאילז-שהז.זנמיית
ב-רם.ךב;םהתKניסקימיםלזןרבהלאומית

לאלהיתוהיא.דךאל,אחלהגשים;רוח
בום.הלארמי.יעיררנאת"רלתפא:;כבירים
קצותלאובעאםיtיאתו"הניאןהיהרדי
אשרללסרסל.פהחםוניותגםהרגלה
גםטפווםתחוחגררכנכתיתתחרקה,הנה

'דח.

היהודיתרםהו P"דKורכיסשלכסניםת
היחדרת 1םאושלרןרנתיה Pעוווiנישiגם

הסצוי-הדצקחגשםת-גהניתית. Kr"ד

 'ע''המתקבלתאהייהר-ירnריה P 'לא"
לל· ..רדם.יבםלבבליתן.לדצמית;mנםא<

שלהכתניתומן,רפס,ךסקס. •פןחלiלVו
לשלידת,עםמתתיל .יה""דבנוותאימוז
רעףפא:תהיגבלפבי "וr: ••תידקךייח,ד

דאבמקדמתפקוחותסיםהפננה •

15 

ובעש'רחונצריח

 :תחאבבחחיאלא:אלבבד.לניהכ"נ
- iא jjהקידם.כזיתשלהמיוחדתהרצוה

מסממניםאתהמחבר"הלפםדגםפנית
הכרתיהיידים.וחייםnםשכהשל'IשiJביפ

אלא .נ'"itכ'בלהדמגבלאיייאלאינהה'
It"'ii .בנnבופנ.יזרגה,ונותכIM ורמשגתת

יהוידםי.ייחםלשהרביתחפרעלות ''' 31
בסיסןוסאו"יהרדילביתנרלדהידל

Iביידם 5:פאלההשמפחד"סהרתחוקיהם
הרדהמופלאךתיה.בקדושתה,אתח:נ iiתא

ארתה Dםרר.ממ'זאתעםויחדארשוהר.

היאןזגיסההנביהנ.הנ,וסהייצרתרי

ככודל 5לשמי"לשאהעוזרתאשר
S' .לבלרםלנגרמלדמתשהיאסמםמצ;נ

בפא~תדיהרהכרהינוי"יצרודתיפיתאת

ןפאתrקיתלש mין-םפרי Kהסורריות
.הבשKוין. "בnסזברתף,התחשבית

הזסוnיגי.הרעקהיאהיהר"ריבוח

ii פnהר"-אתרבאוסה.אכישימתסו,פנב

שהרח-סלJדשחיורכJול wקה mהגסה
רקחארמקוםכבלשאר-עוכוסר"שית

דמסוללקתלואהפ.וננתתהטךלרת
אתאכדה"ישראל.נתלקיבהדת, mד

תשל;מסיכםי'י, ,oרדן,יםמיניםדיחירה
היהירכלאשרהוכםררי;העוייהרגשת

"ותקיעלדם.ןבטס-היתריירב.יח
ליKש·להrזניל-היהוזזיםרא.ישות

" a .ם·בהם~רלוילידמסהiכ.רnב
תה. Hiזiם

הsוב-תוונמ ...ללסהםהחשפונתאיז
כנכתיתוה 5הפראתהמכיא;ןשירת"

היא m;מהאיהיהייי.לשוטהבייית
 •נעפם Dהןנחייםנרד"כלתי"תלקכ"בי"
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כהרת Iהםומלהםהותייעומדישלשת
בבלאנםר,iרובהביהרתןכהרה '.ח

ניחחחררכ,ה • nישעמויוהסתפ-Jיייתיזה

אכופיפיסקתלבחירכההפירישה
כתביעה ..ברדוסב,פתבקי.ד " m.,מו

 ~ Uמח Kוובבלהגכחר.הםעוסליכישי

לבלנודייתהנ'ךגר nבכתל'זידב.רהגדת
 .~ ulla Salusםלננתד; ' 1Vגזהצמןמצתמ

ra Ea:lesiam ~ E:x ןQ1פחיץת~י

הארהזוליזןיוהע'Vבדודויאללםבכיה}~

ל;ןנר..ואהבתלס '" J ב...ומיל.תההבהר

יכלהנבייהגו.אחםג,הבולל :'''תכפ
היבדרההנ I7רפ.בזןפיר '5 '.היצירי

לס nהרממלםהמםj;כבהספקשללצ Rלל
ה:עילםארטבחסחידי ..הפםיםרםהמספט

תימתפריהאנ"בלועם pחללהמיש
רpם.ךריתר JJל' Rרזוחבבnגחת Kפל;ן

יצקחערקתובפרבלע ."ל.רשי.,.כ-
היראבנירכלותרבכבכלתרמחיקעוד
לשםטרתםאיז aישר.לכםווחיאת
n ~ בלתאאחמבבתלג"ד.יהוידים

לעילםלהורןתםא' .כיליהירת,העילמ
 Nפך Kלשת Uהערקואת·יהייי Kהל

לבבי.םzנiממנןענתאוה,מוירסתהימ;,
המעישי.םהת"ם

בפגיובוגניםאלהנעליסלים KיRי'ז
 ''''עירונ.עישיית,הרצםrוו:נוי,הפתןררךת

 lךלnבכלל,לנו.פקייה'תררתרב.בפ.תכד
לה ..'~יי 'IL .ראך,~;כ.ותן ,~ R'I'יני:זב~י_

מרבת ..·לתזרוסייגלעסזתיגיהס.צי.י;;ו
הטייגלהקמת·להסאורברם-היא, יז~'_

- 'cג.נתודרארכת uלשמארה!ככי-.
אלה ,nגייהגיהנ.נזללוrןמירה~ו~רי'

לאזגם .•להיית.של~לייתכיר~.:תJנ;בוו
לפונולהלעז"תןילכתכן..ישהיו חק!',

יחםיוrןלם mn;ןnפוודהת.שלהיצררת

יוותריותררנות iiתאהמנחייםיהייזום

יהטעי-·רסrיIבגיםוסל~עלחם~~הכ
t שאביויםn ,ובאן-הזערי,רה-ברעה-ייחט

_~ P ';.!ם :.תi יגn כ· ~~~ר.מר.מn:iה '.הר~

וt.ייבנידרהרב

רMKויונהוהעתקםתסצרילc1:י,צדקשרלם
שלוציבויריםפרטמםתי'סשלוםסים iל

טדסבתרןש-נIiבשפם.יפיס 3Jירס.הטיסנים

היזהזתאתטיאהאיגיהפצחתלשהכל

לבי-אכפיקאיםרככהנשzשמפלםכדת
גלח,ונtסושלותעבתהרגשית-ירתו:::יי .

ההיםטרריהיתד.םנופםוהבירדאלא

קר Rלוטנקס.נטמלה IZrהסתרההיודית,

םכפעליהגםאפכישלהה·יס.אכנוקדות
דןם,צדpם,. Dוה-קרכצייהאיבדינילנa'זמם

רונ.nצתםאכצ$ותוה.דיייישל pלחמהןוה
 ~";'ד !Qהיח.רינחריםשביםהמנ:יסרת

 mה!הרומשיניםח'םסייו'סרנעיםדיימ
הדרכ.השלהזרמעמוקםעהתם?רי~

וש.ב"סבהכלבטמזיייןכתיהדרית.
להחיאתנזךבשבםבט"'ן·עציפ·םטניעת

ג1tטתרמוכרישביפיתויקרהפתיותת

שביחםיההורלשההבלהסברפרים.
וברם,ה, i·מגבפתארת"אילשהפושפים

בול.גלדי.הלושעתלההטרגידה·וטל
היבנים·יםיןלםרנזתריחכ,,,"חיקם
uבהאנמריתוטבליחיתבק'ת,lשלכ;ויהכג

 " Jיזשתאהכrמיריםם iה~ינהפוריםי'ימ
חריב Xג.יליםייהםלאזiלכהנפלהא.הי

בהרתואםארש,יביביםוביוריםםי.יחזpל

ר'זrMמהירית !'Uלשרוב.רגינתהרמתנהאת
הmבלערה-יבירבתעליגמביםתישרלגtית,

לפחןתרםשnvביםרכלו.הלכללשהפבלמי
לע·דאההובלהשפעתלרםלרת~'תחליף
ראכץזרח Xהזטלהכםיעתשללהרדאורפ,

להבהירעוזרת·מיהידדתהיונCרהטול;תר.
X לקיתזייייתשל·ההיוומיתת,M חכל.

וKםיתלוובנרא-ותגeשרהלאומיים·כחיםי
כvנ~-הוב. .לאושרם-רנ;.ולם

נפהתכ,ךונ..קיייz\ם mצפ.כללRםיהם:
,pנזםיסם.של·םנעברתחלסלהיות~יאר

M זטרםייR פיmבלסtיוj) תרMהפשם-םויל

ישלaר..שלהי,צרתןחה Mלהםת~לם

לירש-הגנה'" ...פסופסתירו.רית. tIייהר Xה

~מן.י~~םי~י Kים יי~nו!'.םב- ~~.
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שבעילםישהחיתתוזכאהירךת"יצrינה,ום
בהבנתם ל,,""חםיי."ארבוב"ה-גלך.ת,

וקיםש~ם )ג. Nכש(תנהצהיריהקרםסה

"אשיהרככהאתמצריכהדרבנןמוצה

הןלאהמצירתוצרנר"'.כצפיתיישדקונ
לחקארףעיר-:לKקים.חרזןםעמה Hכi:וח

הרvןקקלקים Itמקשר-הי,~מםחנהiםIבם

ניתןאלהפצחתאכפעציתםואו'יתים.
לדיר.ידמירת 'Iליכמיכשיתפילכינהיתר

תקיפךתצליניהמטילרתההלרכתהבה

נתברדלמעזנימשלשיונמחתסל
-הוכלאה 'iזהברת-סinיכנהכבתכו
אחדה-עםםאיל,יימsיעדים.השבתבןשס
לכדרהטכיםשלהםהtכת·תירעכדהיכר

הוכצירת.אתקחונישוההידרםםהםישתור

הירדד..ים.ת Rהמוצתרתקםי

הוכהיותהמשפחה.הטר"ררצו:כת~הנה

נכשיארז.לאןןןךוהיהדויתןרדהאח

םעם.מקדשלזותגביתכלבהעליתו
כידיהידרכלשלי mבוינחייריעיןדו
תיבעיתיהחאהIנתדמחהלכותךלדיכ.א
יההנהיהדית.לסו,הםרמרי,ת m 'נרn.ו;
אבם-הנינועתאטיריםמכאלרתלהכית
ולזמךתארםייחלסהיצויירבמויקפט

 . m ל',לי""'"םת
לויממעשייהמצייתונכלילםאבין

עלהוא iמגאפרכיזילאחדיישראיתא
רת.רנתיתחיאמונעםא:ןיכרפrיסי.יקםרי

אפ"יביןאלרונית,התפיר;,"ארדתית
ינאהההתכי,יתכיתאקIכ'םתדזזםנזות

שnיכותז"אתהיכרתיהןהויירח,נם

היהס-דריישראיסיבםדכלה"חעניהם
יהדויםיקו mהRלמקיםכשים "י'יייה.

"יהידרת.אמיירה"דדiב"?ניםם;ןנע·'וrמהיי
"תכמי·רJ(בריייI:נוחמוטנים"מוגניםאד
רב.vתא;םהרעייונתף"המדצתר,יד"חת

ממיב.תוע"הן"איןתוהשהםק;ת "אriiז
נםדןסוי"כלתאו;המיות"היי"יד"ם'מן

" D. ,הפיםי-חרקימכילהת,ינםיצרויינים
פודחיואכיבי"ת"תווק"לבא:תלרiו;יםחק

 1ד ._מם,.ית

הדיגמהאתהעפידהיהיייהעםייודינר.

יהדותי.הואניתואשרבתיללאעםשי
לידז-אנפןכתוע"'יהמרגןחננהללאעמ

הבהאסרשנ'סאלפיבתאימהתיוה.
ארשךתקיהרימלאתפיעלהזאתככל

"אכניכינא:ףלעתיזזתהלקארתהלותב
כרוהכ.וטארהנגף

בישראלב

בב~להחיםיביןהימרריההרכלא:ת
 :כדלתארפt:שובישRרלהייחםולבין
רכ"זןמרצעמ.ץרםאנרמיצייאםכליגה

נגךידובת,נגדלמחםהעלIנויכ.ההוין
אוהלא"רהירתשהיגךהנגךהפיני,ת,

יכי-יכשארלחקםיי.סל ,rהאנסי"ידךך,י
לעמןאלהרגריניםכיתותלשחוראדנל,ס
ולעמןאהץרפתוחלמטועהמ,ינaיד

יהשר.בנביית • mחדרילחיםהשנםת
שמחהמתירוהתמטיירתנפרוטסמירית

הוע-היהירי,םעחכרבייישארל;תחית
:זיהם-תידקם.ללאהשפהעעלינרפיעי

הכלליתהםחתיתבביתהוקעסרויה,
פעילהשתוףמעייייםאלהכלבפיינדת.
יוש-ר.תו;ןהעםשלויחובייחאדמומר.

 " " . nריההחלא
ישהקיםח.אבזראפיינ,אף-ינע-פייכז.

םסוכלרלזמלjזIנור ..הםייnדליהייים • uל
-,י:'",ינלאומניתריג.נםההאר a'hדיחני.

וסליביתרהנירעהפרנלערתי-בית
להרירדעליהלזיהתכלול,.תהחכוללות.

 , nהנבהעםובמעדמיהדרה·חעםאת
הבע·הבלקז.משכובישבטיאזהלמעדמ
הלרגזםייtבםחnה"מרמוכיחה-דיתאתכיהר
ביהתרהלארפי.נביתכיבתרפ..נרתינ.תrזא

ששריםע"םההוהו.בוקעלנםרישקרעה'
החו,עיתאלאמרשמעמייקםאשינם

איךהיוךפ,,ו;,יסקה."ייחב.הייפירמירת
שלבלינית"לסיזחקר nי'נת' nn"לאומנית
יברתוםתיMםהלכתיםאביהיirrדה.

תוכתריתסמררתלסוההןםחבתאינהרות
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"וגסתתאיםקים 'I!פא.תייםיםnבונח'סזקן· UIC ..שנראלפיםארבעתכתודתית
המתמללים.הירידד.םאשר,םרmmות \lןלהפשערלעייילררכ.תה.להגנה.קים

היהו,,,היל,וארהיאה,העקיןפיפו~כלממעישךת.הפצרותשל;;עמצבות
רשכrהו.ארvוmעלפכייהיאוסשיישתרמםיבלמםםסרלשכ"גפנרקוחמיעז
רIיKהיהוריםכלעםינעראבתימתחאדירושלים.בחייחתתקי.פהסדייתהלארות

Kנסןיהיורכלעמוגם~·פעם. JCחיופמגיתתווהאתלהחביאהכרחהיחהב
נאו.יכפיגועשררתכםחנךיחצךןעייומלךחתמ

את ."ובדחייים~יים·םרבשכתנריתנתןלשו mכניס . uל wהתיחרבשניס.
כיןלחול.קשדוביזההברלההרגשתנ'ןבגלות ; Hיניייייוגלןחאין ..נירביםם

 M.האלקו.תהרנתv;'אתלסאמ.םהיך'יבד:ן-דיקאהקמיומת.,טכלייקא.יהויים

פפסחותהמצתורארוסהויממית,ת Nייהר·קיובה.ינה Kניאםזאת.םבנהאל.

תפייימבפיחי!(ייצריםהםן.ם~וניקית.ני:רחלקפאשרי.ת·בלתי.לנםריהיאאיז
;זב--אשרהיהתחי.תאהיורהאתובחשדכרנומתלהבאיניהקיוחארץיתשכיבונין

 ,\אתבייתוחהשיבהקיםרעןואתיהרלהתובם;בבביניםתבניםשהםהםגהתררה.
ירשילאתאהומיבלביר-תרnrהקהיכחהיהדוית.ובדיגה m'ייהיזרהנוםלזעונ

טיבי.פטגתלפויםיעובד;לפנירנאשוהכמריע~תנשנים
ההלינתכאוז.ל'ף.דת nהורצוב.יתבעיהכפניעונרנשלהדתייס,הרuונ'ס

"שדרק·באזר'קרןגת mהנ,ךפייחרדחומובשית.צויבית

סובהרה!:יטיתהעביהרתאקשרויתחמיונםתהיאיאזכאסרטפורת.כל

תKהיזקר.אתהצאן.גירלואתרבברם.,אריר.ר pליבילהיצירה.ובישעלשפת
תושגכלעםהי,םעהיקכאותרן U,הצאי~רת.הברגתקיבעתהאינpדnזתלעתים
לשב-ביפיוחאםתבי.ידצרבלהאץר3ו\םהשפעתלעהדת.,ערר,לעספריםל,ת.

כתרתםרברר'לכלגראהאסואתהןואתלתאיקה.כרררה'עבותרזז,',לע,רכ.תר

דתית·מאבונהמםרר.בnח' .חהילת;תב-.ק-סיבזוסנומאר~בי~ברואהבל
ומנעותיבןIדKירס.אוניירמליםייעיברמהאונבקהמלחםה.לשהונרשותהוננמיתייאמ.
·ליaרכ.מליחפריההויר.קחהליKתא ·ז!'זרא.-לתיחת.אלרייבירארפ.:יים.הקייםעל

הרשגה'רקלאביוכיקימתב!.הIמיהפגי~כבהו"וכביבריםרשיא·ומהנא.צל,·.אלה
הרכהנםלאאכיהתלות.שלערונקהיש nל~תים.קרררכדתית.עובוקהו.אי.וביס
מיבלןתנ ו.K'lרפאסיחרתי'שללmכפת,שאינס ..ךאהלגני.הפכריתתואתת·דינםו.

חניברת~כפטרר-בןתיהןותשריכי.האוץשאראלהיירהמ.בוביסnבתתםימ.באמבק

רצנכ.ייתפםןםיעותמריטםזאכלפיהאבומלהייתמיד.אניפיםהרכיםכלבם.חישלה
 ~ישרלא.אישלנלעאבתהתליוות,אפ,ילו • nז:י~עישיר .. nה~:יים.רבעקםייב.

הקיצרונולאגייאסיטתצבירחאיסרריידת.השריין.·החייני Kתהךתה.אבזר'תקשדו.
·הרזסעםז:ו ..רחrרןIברסבית 'ע''דטבל. _כרכתשלנר.הועדנלשהמתגנרתיסי~ת Kל

ללאנ.סה'ילתיםמבייחםשר Kיפהאהאתלממוחהידידו.ת.הםוו:וטאר .•רה.ן,נין
חרוים·וr:ו Wדגישדת·אלחחדקים ..לונרל.קרשרת'הרנסה.ימר.לו,מעניקהבהנ.

ני. M ,ןתזכונחרםררמ.ינבי.אפרםייד.וככ,צבינוו.;;תפלהסיבח. .. nלהכו ..• יncח.·
-.,לרכהח.ןןטים.יראתלברתזארירגים"צכברר.הישרח,אתרר.גלכרלבהגעניעום
זtחיקכיםחסידם~גובי"h'ו'כח'אהמיתלמחדתוהנביאהיתהו,קריאתשפלעת

רתלסידכ.לליתא ~איסוכללדח,"יחיייבםוסיסכם.בסו:rיכ.אחתפםע
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פרקף tO'"גיטיז·גמ(ארהממנו;לחקהIר

)ןיקז. i I:נ

" mc ה...פלפ"שלהראושגותהרחברותת
כררסיהשהופיעפמררסםתורבי"(חוון

פירןןןוכמילההלכזפי)תהאמה"בתיחלת
הםמ-אב,לכ.דכריםעלמפולטכההוכ
אתהקיראמלב nתיבש Rוזלבצרדהניר

יכביטרלהיחלוביתשכלאומיתו"הנבטח
ומבםייח) '.(עקבאנוי"הסשהכ.הענימ

tt להמאכרית-.'עמבלאאקביםא ...-ל
 ."ל-אבלאעמ'יאנםסהםאוה 'III 'ע''
המשעייתהצמחתיכראמולםדר" ..nר "

U וגח'!תמחביהנ,לאושאתצלףרדויי,

מגינויםזהצייוףרוייקורtויום.ת

תיה-לש'העילאיתהוmכאל',,"וידם
בטיחיסחלירתהמ,לםיפ"ןכנקור.תח

 "nצנכירםת.
ומנכהזיאבלפהר ·ףוצ....רם.לה

ברן- םI!חV"םןכ.לחא"ד.רגם.ולקק"'

בולהררתורהביקיםו"איבםףל. Uת'
בשםיmנרה.יותר"עממיהקחאדות ''Tלל:

לעםרהזכעמיקיססזוןסדםנוביאשיןל
ת"י Rלל"לםןאעליי' .י""וi ,ל,,,,,
זמ~- iלצaו,תהנאמן"ןכ'ישולא. ,ו"מ;
בפערות'וסקס"כחםכן;ינומדר"ישות;

רםחמ. Rוהל"הפריסםיהיח;ם
והטקמים;סהמליס n"מ~רבי'בםוף. ""

התלםwויהמינונזים~"המליפ ",ת~ית'"ך
 nוכםיב-הז nRהזררפם.רים'זבה:זז
נשכהייםלבו'יברםעוזההיו.",·כלתא

יnכהושרנות Kה ....לזןןונrלJ'יס"לRי'rאלים
תרוןהרצרית'"הידהרתיח:iדאתב ;'א"ם
 "-זכשיתברדידונתוחפ'1ויהעו ~"תונה

..דיהרקן"מאnנתרהןםדאה.ישלאספטוקה "
יבישש"ו i:.אבברטת nניאנהתיר"וינזר ""

ראפייא"העמצבחחהי,הדאם מIf, 'i:ו'
לשום"אתמ.לש"ההדואתרבוידnיבהו

rr. .םתהזוהג;חחתםיסוטתדםttאתהמבר
 . n~אח'היח"א:מונת

אתהתיהווחקייוצירמבכללתום

Dתתרוו:יזiנםזJ' 

יההיייזוןיףאבהוסaרה"היייתהסיבהב

רעת RIכIברנאtדםrrת.לואבילתלאגלדחי
גו" Uתקחוקימ,tננהגים.לשיבסמפו

,םהמג,נשמיוידינזותזייזיםאזהורת.

ל.חילרנייםעסקיםבלהאלוקית.ו"רח
הזה.העיקייהמגעאתירג,אףיפרינוו
הוכנהניםיח.סלהאוניחיתכלית \Iישהנו

אותהיוסםליבמפעלרהכלמעדנלםורוmקיס
לעכייתהבואר.עמההתידחרתבפמלע

ויחניגצחוןלהשיג ''''ייה,יבלרכרה!
מבל,האםו,לטבעלהתבחוסמבל,

הפציארת.מערלםהבייר,בדןו';.תרוב

ביפריIבל~ושחשרייאתלאוניםרJבבל,
וtםrוםו.רבובתהייחם

י'יOתהצמןרחיוצרשלובכהםסב

היעיאלתלתכנית'~וונהםאושחהרכ
פמניייה 57ונמיביםיאתי.תהקלהלש

רולילא.יnרחהפלות"פרוmנההתקפוח

תששמהקוזסדץראבגםבילמיניהז.

קד itלל, Rליקותו RלצםחתIנIJנונת

ב;תיומיטירתבית mילרlוrקרומתםנוף
הי'יידהפוב\יהבוחגםאפיכפיסקת,

וקבאבנםהנפיימת.התפחררתנובד

~םוהיייתקהיהחוולצעמבודלמית
גפילרת"ררםוbתשלתיקנהעמרכת
תמאוחחםייחהפזוסyבישבםחסיי.ם

נר:oיםיי-זםח..האבתלספרי,תכוספת
שלסיפמוניהלפניוהתפעלותבה!iויהצ
תב MRלשבימנהמידnרתירארהרסיב-לב
 Rלהשעמיתר.הדרומת-עיהבצוותחאםד

K יבלםקםלאויr יל,תילא"מרבוקס~,
עם aיא-יביערסרויוסייתי"לשפםתתקר

זבתא.לומה
שאוה'Jlבררנםיי'נאהיםי'נערידכיבז
במשחוונםקהסזחשםאת"יללmבם

לעים.םיעtכיבידם.'יםnהמבולמת
יותראבסררד"איןר:דול .t"לל-nלררגי Rתי

וו:ו"חק"יני\חהכחזחיהי-גדלו
יתיו""דנהשמנהיגה"קטנה.קיכהצ
םוינלרינשלעדכחיהתוזrודיןקי'ם

אתר דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



20· 

.וברבנים iiם" ",קוחiז':פהיתלעמהחרד'

פשםחה,',טהרתכשרידר:שבת,''לשהפיל

םבםח:כלחם"בעלמאמנהגיםל,ו·גת
ש~םכה .,'שרוטאשיןפמגראךביקט"ביJו

עםזהפך",לובשחקיקומם,'אתעלדרב

לגביונחר'פסינהכחיש' . riiב K\הקז:חי

 iיירתי.·~כתז·אשי'הצעיירפ U'מאכשי pהל
לסזIניחם.בעצםשמשחקיסריאים aה

ייירנדםו"' .Iם n·להייתפעייי·רח"'1כס'כמאמץ
·חיהייזת·:-עלינ~ ii·באםינהנוהגיס'עכביב'ס

 iע'ייגא~ןטעייה 'ר'I:כיוני ":הלםר tים

בלבפסקךתיילעילעךאליהך'הנביאלכוא
לגן .. ·עי Uה·לבגילהבהירערגוהדאם,

כתבכברם 'I!הריבכשא:ראתסםהמבשאר

ל"איזהם'דש tt :iנכיכים"יישלונרהר ..יב
אליענרהת uכסכלקחהךשהאו.ספק
שלנו.העברוטללס'ייס' Pii 'עmתןהיגי

,·אייב.הם,דחשיםספקותמםע'רק'בי

שפינך,"אל-כלכי,חייי,להדכי'לקהלת,
כי,:השמכיל"oב;יפיס n nm'פי'כמהיד 3iז
i בנחיכנראמיחר'סהירתיאין.תיק'ס·

חרובים. .זר' IU"ייסעהידטללמ;:במוד·

רצר'הירש.·ושדחמלבי"..ם .ל'"' nום

יקטיםילגרםם n ·ו"יקיק,'iזואי'"'tו'היפמז.
שלםא'ניסיחיהםתרlיביתיהם,את' ' Jחצ'
'א:תאנ קn· ..ספיק··ןל'ניתנים.יןא:לה

נאבקזנםד'שא"ו''בך'פןוהאליתן Jב

כללש·לר:··התבנררת;ן· Kבנוירת·ורבת'עמ
'ושל'פכינהשלתקם'!ןת.·כלרלתאיווויות

משוגים ; \I'"רסחלהכררת :·עצרפהאת!בת
m בלביnבוטIii יvinא~:לםפ~ם,וק ,ם

'ספקיתהיי.לא'עצובםבעי~י .קיר-שי-ם ...·ל

פרטריונ Rהרגן"'פאיסיוסיגםמעילם.
אךטוםיותישיג 'tDו=:א,ןכt"נשtג':יאזמופ..

א"ו:"גיע-ומליקן jיאנופוה"ואדוח··
םעד. ·ך:א·ים M'של- nלם mםלפילוטופיה

:עיקיו·הברה·ע;זחכיפוך.ךפפ"ם .יהוידם

גפשם,·סואריחלינtביילראמנים,"דהית,
לפילו:וספיה.·מ.ורים··שיממה.·היהוידת·

 נב,..,,,tול"ו'ףד:··נרה

לפט .גלב·וםציל'זאוגיה.איפםיםלרגnי'
וידרהםלתגויסישויםאדאםספקך.ת

 Kלפיחשןייס'בשרשהל,ךת·המ·עים

כולם.תאלטלקםמךגלהoליתר

ווmל-עלידבספקךת. ...לםא,ו ... ·לנילא .'

ק mבמתמיישנKשרהעיביהעמ·ל,ם
יפב • nלם m"מהאםת··מכתליתסI?ייםי:
בותותקהןרaט.סעידה ו'.אזתשמטבא

פירםזוילהובאיינוךת:!אוביונתלס-ופ'
 nהרםגזעמימבברה,ספקמלו·לעוניי

הררהדפ.עיל,בבניןםיפי'ממאיז"'אגי ..
לש'פלרביההפחשי.ובונ I ,··,,מחךר ..·אימ,

אתמתמאיםייהדנ'אממיגים.אני·א;ןנרם.

דהבריםלכהכשינה,גילןיהתררה. .'ה
ראמסמתבירם,הםזןאמונךזכ'לישאר

 .,.לךKוי.··ביית,'·ךקרבוים·מטתברים
·מתי.תיסמלהברחהבדתניםיאנםלעילם

רמאןמ.מול,ורםברןמושמ .

הסחבנרהנעורשמברכ,

ועליםה:תכחת'יחש'"המקימאכן
ריצוםהנייןה'יIביחתד.חישביתםלדרגת
לספות.לאהובתבובנבוערבפידm .להפיצר

ל"מאנמרנתםיתיהם pםםבתקיפת ·.הל,ל".
תםחררחאתביפה.בלמאהירדהתחקוי

i'i הרת"זריהשיצפררניה.לוסלתטיבדם
כעשדמתו .•אי"החדמהשל,רגילה i'iצאה'

רtסת"ייילעקרלאמפשועתשל'הדאמ.
זבןlנ·דבאמ'יכ'ספתוק..·לפתייפה

מהRל.ההרכללא·גםאםרכח.·~.ב'צמה
התיחדותת K'·'P.,להצידדר Iה-רייד י:',

לתעימשלבי·הניערמסמיקכר'עצמי,
 'כM I'לש·מוציקם·עריכםלפוררקרובית

למביי,בררטלםבפרןלרנ,יע·יהוםויד;:דכי

i'i בן"זובנונמיהנגהשןא·איזהשלטתרמ·
K כ"רmהנית'm הברבהלרעהשליJל

תאהיערבי ..עם"רשאו.היירצ.וחנו'

 א\Iל,לומק il!יס aל·יר'י!סחר'ירסגית
 ..'יירוושלכםוזבי
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ב'הזרח.סרצ'אל'צדק

והחברההפרטא.

הטך'ההסדראיןיההדותפתישתלפי ,.
החחוקהשלהחרבתהלאא.צינtלי

. ii ,יית~

 •המרחלםהציקשלהיאייאלאירח
להי(:שיתצרידהפרט,לבגיהבורי{"ליר

 J"שי1ס'בתבונלעהתביה~שללכיללסכנ

האדם,בניביזוברהכ.שלים
.לפ,םאח;רמטרר, Rאדבקח.ד K ל-.
היהרית.טיטמתז~יה.ול!יכרה,
 .,.ריכלבונ.יזפצטיינתהיאכזאת

אברשרןרטעיסקיתהווסאברהדתד.ת

למרי-'פשאירןתאיהיחיי,שלנפשי .. !'.
נו'הןהחבר~.לאןשרוחהגהחאםיאג

התשעבחתס :יהיאהמכירע,Iבהרn·יח Sת .

לאייראליחרגוכהחביהלשו,הפרםלש
בקשייםהיאלכיהמבההפסיתף.'הרמםיי

ביגעוסעררליאורJבfתגוביםלר~ם I1.יבםכ
הקבךר"שבט Mתחתביהתאשוכעכירים

· i ש.סףn • הדןתתיירתילבזi חרב;ל
לשקרעלהרבגתופניה.ישרני;;חברה
שלךשלסיןמיםריתהר'יביהישו.בדח!תו
פצריוב.ללאסגהא':'ירםת
סחה Mנובדשרוב~חןב,'לעיחר
המרם.שלהובחמדתרכoריחהתדרת

 ' pמרלתמבהג,'פהזי·ותיהרפהחברה,
החירתךאתלהגסיםהמתייוננת~סטית.

חחת iרב.םבחרי'יקלתכרההפרפ.של
 , .•גלכלי n;;הכרחשלערלך .

יתפחי~ביםהיהוייתדםn.ישהלפי. .
.העם.ייחאותה:טוב'סnא.ראשיתיפםר

זלרפטהחירה.ניתבהעםבורתלישראל
Pרן .וpאודב.דםטרני ..:ייזור'ימתיגם

לןןן Uבנiימהדות. ' Dללאא.פרםי,(:ניז

לעםייסל"ל.אלעולםכהלל.זוזלהצןבר.
.משפטכשנזכרנשפר.פניעהעל

ריבפיעלזההרי ,''''תנב Hהאלקדם
ליפ Mי"ג.גי(ישעיה·העמיםט IEבש

 ).ג·'צ"י,ה.יט"ז,

נבי- uלoמריאשרהנשגב.הריעדז ..

העל-הטופיתהנבםרהאנוש.חיילכליאדב
ל, i:תאפיר.עותבלשלןרא.ורnנהיונזו
·ו.לנאלוהברשאיהנאינפהנניסח,ביאת

התי:יההעננים.שלהאגולהאלאתיחיד.
וראשונה " Rברהיגהמציןרהיאצות

קולייייטףה(רב .....עפיםשבבילותרה
יקעברילרמררבהייב?פסברבר
 .זניהםי) 1ר

הפרטועפדיםישראלתורתלפי
םלשיפיםהרומגי.הרידביםחונה rוהז
השתל-ושםלחבהוזקיקהפיםח.אתתז

רםצאתברה Mרוהפיטית.המיסרית"Jבתי

יתה. Kהמחתפ 1הפפרההרגרםתאביחיי

'נבחה- ''''עשהועבדה.עבצםאבל

נצינ ncי,אושונית.בלמיתיחםתברשאית
על;ר,ברזהראשין,ארמאל"יתי,ארח

אהטרבתאירעליןו.עריוכלהפרט
היא, f"החבררלרביאתקרמהכייחי

בס.נליה.הראלואגך. 3lלמונצהרהחברה.
חשיברכפיבנגיי".ר r ע,,"'תאפהחהתיא

הרשאוריז 3lרגבכובכיפיייאתמצוא

 •כמשפחההחברד,.של
nב nכררcלי Kהם~צ'הםדרומפיעיככד
מצ:וR. .gראתמההחהתכ!ייאךהכריאה.

דאהם :הנההפרסיתהסזהרוכםממןכר

 mהשלמי"נז) ,'גנבויכם(נבררהשכלננוות
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יבידהיתיר RVIנ' Mול'נJתפאיהנעיותפגהלבהארפית,ילצהלעיינה
רםן~גשפיתםrםיתבממניוגהנ;ןהצוברבלדב.בmהר nמנם'גר CII7ןתגהאליקי,

""יהחאם I'פנשביםלדאותאיזטוי.תטניהחהחברהותברחהימיניהייצרת
ליחי"מנעיקהכללאשר .ונית, Vl.דגמסןציאליתרא.נוכירתעלהזיתךראח
ilj פקיםויסיסתm יםנךדםת'לאאבכרבד"לשוטהמבלירמלירהי.אJ ולר,·דחקי.Dר

יייי.ת Iתאנים
,"ימדבהחנפהזהמיםףןת,רוכ.יובתרנ,קדש~יילאהKו,התאניםשרו Kר

הגח-ם sבמ nחםגלרהזה,חחיקיטדוו s:סויהבמהדלייל.שהודגספכייובצ,"
יד Jהרים. aשלתחnוuן;האתביוסוונההיחדרתהבתרה.ים nןכתהפרםםר Mב

כטםחונאאנ.אםהמסר.ןמחרטות...רפסרשלצירהבלבחריפןתרםקיעה
'Iתאתהיאטררה ".לכפcשהיבןכ ,'"רי,הותנרצידיקםחימשיםהגונירההההנבנ

ללב'"בסתאיאבירנ,לאבהרםהשםאתרכןהייח.דוסלוםתחברהוסלים tכי
 ')''''כיnייי.ת Iב(רענרכרם"המקיםהםרםירתהמסרהלשהמגורהההתאםה
 . ,' mלםנבקברעהפינילאלKנרובזהעקרזו Rללתבגוי"אשוישראל,נניאיהטיפי.ת

 l'1C .פרתיכההסילידירןת·האחרינןת.הציקאידיאלשלהגשזתונתxהוף

ל II7כסרפוומפיקהוירnריורת·מעגלההמידניתכחייםבוחיחי,ןnבייהנלעה
כהכלילהדישונא.,וןד",ברהכלחאדבריהנדקאהההבשמורצתהבינו, ,ם"פ,""
דהיור.תכלתאיפארל,.מים, Sהלכתאתבלנחהאכשר Pריעודז,אתמתלאהנ

מv.Kיייתהפושגםnבםממלבקכר .'-דשלמלתונהאדםחבדתי ..תאלופsוי

rחבאי"'ןרשלהםכילסאבקפטההרריםי, , Sנ Uוחנוהיח"דינז;ןגופליזפיחס
אובת"'.זכית ...ינהיתרםהסולידויי.תןושב".כיוuת

 ;וmוםmו.רק,ייקטיב"תחוית\ Ko"רחקיבחאר.ייקמבלתז u pחלככזrןלצדרמים,
יםם nn'ינדייכד ..רשלהנפיוגחגיילזה.זווהפרסהרבחהים.ארחאיסהרי
המנחךם"ביסם, pרק.ילזוזלןבברםייברנ 8Iר p'החל Kהיהקולקטיביתררחאויןתרגש

פשליטשהואזבה,יגזישת.רחאיותמליטרזזודרכםררוונג.תחרבהכלשל"היוסי;
שיחסבללענKהךביפיתררl?'ימנאתיינ)ח ·.ס""'ב(דבייםבתזוחבישאובהםאני

יהףןבנ'ןם.ם I"רפ.י'טהםייוז ).גמ"(סנהירדןזnכלרמד
חבהרלייחהאלההנשדיםשביאלת Yתסםרבבי-הוזרםשלהסייידירךת

בויר,!יהכסחת :בשלשייונטףהררמבייםכרןשוע"ם.ה-םשא", , Jהריי'"הסובלע
יארהללהפקעהב"תביתשאינזרוtהם,להם.המיזתיםהפיערנתויעלאהוסרלגו

רחשמ ~"חן,לאיית.יםשהרי mורייבסטיכרתוזתת mלחבייאחרשבלכaש
'יוו1י. .Rויובבייםהוםגמ annכייב.לל.לטיבתמ.םיTוא

לוaוההיררכיה.ש'יעקרןך.אמלןדפיכןלרהנבהפשבירת."יZכרת ' rb "אחארי.
תאי Kכם' • Jחטכבלבמיהחהרבואמרתנגגלוה·זוהתתייכרתחהכרה.סלהמרסירת
בפס-אםכרם.זסםיוניוב.רדרגתדברליהוזישי.ההשם,הmכם Jרכבבר'""ין;ןלחכ

m אהnוזחאריתהשמדינהי'יא,דנH בנ"הנתרתיס.נמ.רגתחרירתU'פיעתלבי"יההי
-"ר I1חשתלרמהתנמוסהיר.יךס.כבי. P"חיל ':Iוהחרבתיתהסoויימ'ולםהמלאה

דאםלכבי ת.rWc:ויר'החכרהשלופינתהמכי·לפשעיםאחראיתהאייכן ..מזר,",
חדניל,ללהבגתרוממל"לנוירם.צעממ.לאלנשאירםהםושiםבתחהמו.עצים
זירנם"לביווזורגיםייכורןןק.'םםהרי-ובתכהרפ.
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כשהיר.העובדלביןהעבורהנחנן'כיו
אשיםנלבביזילאהשיגימ nוניי YזIiכ

אלאלזה.זהאביבהלהתיחסנורב'ס

זטו..,עללשמ"עונייםהםאייבה,
מערכתוI'iמיסהםם. iLביג'ההדייהסופקל
למ,וחאט.ךהגיף.לאבייביימהשלמה

תאזהתואמיםזווביגןIIזס.רר.כ:;רוזגי

בריח.תלויהכלאבל"גפלא.mברחזה
ביגיהם.הפער:ולשתיףאתבעת '/oה

אשרה, Pחיהיהררח uלמעגיהקואבי

לאדםלשובשיכדל;;אהחריתפכל'"ותר

ביןיס rmיברת· Pהתלידילהיכאמאבוע!

בןהולקוםח;;ביה.זויהשוגיםרפים Uה
הלכלטיבתתאזהסוציאליהלשוםmז

עלהשבתלחיקתהרביגהנבערכת,בטייה
";הייבל.השביעיתפעויןתיה. nתשי""הם

העבידםלאחריו"גם"ונבטיהחזוiiבת "
'ז!.ביעמ'ילן.העניקהע"'יהאיש,כזנדי"את

שהותבהגיף.נמיחתסלייםI'בונע
1ri רוהתעלרתפשm ,לשבתהידרתנית

כלעכדלכללוגעשהרת mומבויית 1Pה
" a י·מחוטרעםcוn כזוע"'יממיייםתלןת

ניwר. Kהכבדרילהכרחלהגי'דKרrיכיל

התלחתעםלעכדוניתזדת'אתעליינסף
1PJ'i המלהא."רן.חילעבודחיר.שביעיתנה

שייתייכל"אתמשיכיםסאמידר"שכם
הככללישובצרבלוניהיובל,רוס' Dמע

ז. Mונםםtזח mאאתלמכירריןב,רnהקשה

ואי·דרירהמעניקהז,חיקהופרכן"רי

"זרבייתוסזלמ,שענניים.לנJיתלית
על,ה wימכייתר"הקדושותיגc.דם

i'i מ;m .נשגבליארלאיהוורת."אצילות
זה.

;;ייםוייתהסיציאלית"ונשמעיתהמאנם .
IF נתיתבהיביםוחרכזה"רבכ-"שחבתל

שחיובתהיאיארטי),ח.(דבריםב:ו:iיני~
מנמה.ניפלתוגלבליםיהםחמ 'םrtו~,

שלסיןפבניהדרראתוחממתשהבת
הלככלי.נסרם Hr'ילש""רנםיםלאל

;,pDDii ווהJן"בjזוהונעייבוםהמילחםת

 23יבהדיתסיצIIיולזדJו

והס-הגבלהדבבללהעלמםילהבשביע

השטניתבידרפהכובשלוומהווהפתקית

היאמהיללתזאתנ;םויחדהעצב,חארי

נמטי·היאהאדם.שלהחחניתהתועיתי
אחור"ותנייפ"הםיירסומלעבויםחה

מידקשתהיאוהםכיביחםי.מקיםמ

לשכונבת.

וכנודבנקידתאתהיאמעכירהכור

רם,פירהאלהכללכימהתרחםקיינםןסל

פנשנןעלהיאמגיגתבצחיים.נזיכיםזזל

ספנירחציו"'לאיידאלשנזבר'!ספני
היאופתחתהבלכלי.כתתלירנחיקת

iזנשגבוחיה nלתכי·עיהירך'אתלנפש
האראלירהפסי,קחאלאדם.תנח Uיייחר

כיןההרפיניהאתלכו.מעמקימשרתקק
פנייימם, i'iה-חייםליכוהכלכלםייהייחם

 • Vlהנפיחי

במל,חאדהשבתלניובטפקתיזבה
כאליליכמיחוונז'יביתרהעצומיםהנשק

ii .ןיהמטיףהינההיא"והכסף,זדבrהנצ

הפקיטליזם. mרנגד
הונדינה.בתכוכ"הםוציאליהשלום
דאומת.עליךלכ,ליתלשםוובעקבותיי

עקרן-בששללתכוללתכהכרת Dנ' mמ

 :הנםוהםלעיל.ינ.זכר"םחיםןדובת
 IהובצידיםבחD"יהומחלםהpדצהגשתמ

הםילידרייתבעקרי-זהמלאהש't.tוש
אהתדיות-ומקסנתירבח..רהכעממ"'

"אהדםזדכירתהבםחתולמביף ";הכללית

רדפ.םvזםו n :ית'שתםםלישהונJקי
תיכםנאת":השואביםישי. Krרובדדנו

המערכיםהשבת)שללארפיה(כאMם

ורר.ם.סםwר·הר,חניםי
ילI1 "aהסח.רצקצייאכשיאז.רק
 •הומרוניתכהלכלה"רקעונןתיגםהלאה

ביחירונקים iשרשיםיכרלהלן."סיזוכרו

םד Krראהבתתוכלrנז""ייישיתהפיינה.
ולהיכילחדרם""כבללהתווםח.הכללית
דאהםבניכללשהנכחשידחת"לקראת

 '""הXו,

אתר דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



24 

 .נmךכתשוהסע'!ב'סה Jשעו.ב
ה'הוד'תהביכיה

הארהכלכל,םי 'Iי~שלרםנ..יס • 1
לכלום. mמשרכ,ללי.הובקקרעיורוu:וכ

רם.'lצם·הפשמחהאחיזתהיאן&ףיםג'Zlו

נינתתאוינהכירסחההעיברתונצ.ת

םונםרוהיליגלדלצוביתר.תלבם~יה
if םוניK יבליםוהכלכלנים,ךלןגיובijהוב

בפשית,לה'ועושיסזיכלבילתתבכית
עבקבותהעלויםשהוגשרכיםר Mל

בי"רירנתיהלהבירננתיהקפיטליםם.
חיםרחםילפהרןלטריון.כםיל =העונומת
שלהומנלופויזבטלורהנוצל.iהגורה

 Dמוושהוב,דמך.תמלמתוכזםנולההזז

המתרןרא.תזהכמםשר'iוהדי"ה mךכך

"לונראית. (jכהלכלב'עותשלהאידיאלי
תאניתא nלהכזכיכIבםיגללהגראההיא

פרםבה :הסצוילאיהדסרשלהיוסר
נפיובי.לvזויםדצקס,י,_בnדםה.

הבלנוייהכלגוהן.יחיביהשמיל Kהו
"לאתפעלרנ Vלחאיוהקק;ןע.של

לעוסןתילרביםKהרםנביאיןתקיק:ן:;.
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באופןאליהםר Mרוייאזמנית.אאל
משרדזהשובםיהייכל.שתב'עםחyו'

בקרקעהובספחההיאחזותאתכמידחו

אתהםהחהיהא;מושפחהיהיי·משלה.
מבתגרזהההםשונרואיו .ח;.nכר:נרעין

JבפשחרתשללהRתרגםחינאוןפשכימ

קואופריטביות.ראנןדכרצרתרשבטימאי

קבצותיית.אן

תאמייבה iI~כ.בללת-למתרכי 2.
דברילםMייnר.הרמpדצךת·רדהישרת

יכולוהחיידלשהטבייעםכשרשינותיי

קובםרהחרקתז Uם, t'בםזאחלמנוא

המק-הז~י.הובסחיי.ם.לבKה,לפיותח
לב aתעשיה. mהמסרחהחופ-ישםי,ציעות

בקמםרPומופעייםלאה .כלכלה:יפנע
- p,nפואיהתKלווםםשלהםזאטורנזuי

קנ 1ZI.1Iרף,ןיב

יוב.קררדארוהקרקעיכהכלכלה.וסלררבי
בתערבהלאופי,ןז iLרוסלהעיקיי

לפרזיתימיייאונפיםיה DJ!יהתהשסמחר

ןברילןכםועלולים cיה nגןבלואת
יי"-עםהבתחשבחסךיזלאי.·הסרדאת
גכתןזלפילןבקןJישהחקלאותוטלזיכה

העריםסלוהיקםפממפרמאתפקיגי

תושינאתשואכךתמטבעז ,אirהגוולוח,

.העוסקיםממטפרבזהת J'ךגרר";בפרים

ירנרכ.בשארימקומחקלאי.יביצןר

ראJiםה.שלכנכר!ותיטדרוכוגיתןפש, nל
 .בקחלואתהעיסקתעיריניתאוכלןסיה
עיווגתי ..איטנלינגיצהכך·עייואמחתר
יויר. iIר.וס.{הרב-םבריתיפירדתפושםות

לי)ר.כיה,לייקארבפירישי
שכירה,בעירהלביעתובגיגע 3.

בלכחיקי.תעקרוניראבפןאותהרייאמ
ןןן IIו l1Iודהרנקנכלליממחשבתשהיאזמן

Kri עובדעלבנניסםתחוקיותה •ישיM 

לאו;

הי"'גהמהייההאגיוזותחברח (jא.

B תהאזטכיסהשרK.אחדלכהםש.םחה

 'ים,"נוכiiיםרםפתיקדיאתלמלא.גדעו

בדסיאידישפנ...ידועיאירל" Uרוהן
חרבו-במלייתקפרוגת 'ע''מיתנההאישי

ה!;(קיםסנוהתחשבnוללאבלבד,תיו
וכי •הסצויאליבסן.לםןןן IIתוחואאיתן

בייתו.הםשרסחבשיו,ושם.ילJייתכז,

מבעלגובההףאאישחה,במעלהיהיה
ונהילםכיאשהעימדהרפייכם,רנ.כטים

הזה.הסיצואלי

מעל,·מn':יירתרתקוהפכיםיגיעתב.
היווניםיה Rשרפכימשפילה,אזבה,

nwנכת :Mףהיאאחרים.1בים Sייימים Pה
 ""ךIבחיכפי.לה.במיהאר!:יל,בםעדנת.

קםר~ויוסנדך«ליה,שרצרההיאיח'השם

שם1I?נת,היאלההתבלית,עייהיאשרת

IIהדםשלררנ.פסויהגפוגייימר pיהיא,
נוסלפונגייםג ..ךכופשוםורפn.תחרות.

זס~רק,.דישה:הפהאת1ביקיפים.·ידה
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ייכתןלאלמשפחה.ןפוoנה~ה n!נתמן
משפ~לה.פעילהשכ~iחברבJדה nmלל

הפםל.לשככידיחיללולuמעכיר
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שלתש'.דמקציע~ת.ךת UההחוK~ןזנח
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מחירותלחיפילשבעקייןהכדהיש'ש
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 ......הוKויתפתוכדירנישעחוזנ;רכית
הקמימותהפשמוביתדחותרי ' nuהיבת
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 .זחו Mתוtוןמרזnר.הכס«,.סדר Ier m[ון

 25ם,.יןתנםnדו

הקפיםליסטי.השמםרשלהלקסית
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האםד.בנייעבנידרסתפידנשאיההןן

הפדנההכי.בלאוהמזגבלשפבםם,מפני

וכלכלה.טבעחיקיוטלב; 1הדםהשטחא:ל
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שה-תאלמציאישכליהרחקית,ייבתהע
חוI\'Iנבדבח.ספינטניתצקרהע"ילפתה

החרימםליגשהדייאתפזתחת

m .זאוי,ךr

צעמית.עבדובהמקיהרשאיזרבונםה.

יאנההזלוח,זסnכוךעלהב'שזוכיםלוtא
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כוחיתיהם .תאשאויבםממנוהעbיז.

וחיברהאיצליםהיגשחרפוסקיםהבלתי
נדיבות-ל.בהיע.האבתנביז.הנפש.לש

רדחי.תעוזרהסלדי·רריית
הבנייהוז.כלכלית-מידגיתבתנית , 6 '

פר'ייההלוזת.ואהתכהקדצעקר\בnועל
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m בםb להוכבירתיוכזה.מוצקיסnn -
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;יייהניאהסוציאליהטולםבםערבת
יאכה-של·יטורההךי·מעמרך..תמלחתמ

'.נגםנושות x·לוטהיחרר·הנדלובחע;ז~
.יתתרוליםוכ K1האינדיבירןתךתנחצין···

ך"הריתהיארקה mהככללי.הליבלריס-ם
שרחיקה .שבם • n·פpיםליםיםאמנuיות

!;תרוןרלקטבביט'tכ. Pם rמםםריאליד"יא

 ףות'!!. ·", v-·עלהיפאצ· .צריןהק.ופבליקם
הםנבמםןהכעדוה-,ן s!'הדכיןהריקפועלה

1נ.ריהר.רשא··הסלוירדיןת.·עקרןן,·· .לע

יקוקלםיב,מם.ילםס Kנדיודיכ K'ניזט'יגה
לחויבן.הכלכלהניחגההדת.בלי . 8

'יזכפפסיק,כרחגיתןד i:לכ'לדתבי

שלא;דמיתייתטיבדתיהםאתחלסל

·ד,"ניו:הגחליס,.ה'ילבלכיםדשם.כרים· .
היא-'ההזו·העצרתהסצוילאי.א:י-הציק·

כלדכ·יהדת,הטכניקה.התקדמתרדרת

רםראולשפנוש'תאשלררחמטיגלת
הפרפית'תא~הגףרההכנע.מוסרכון

אדןמת.עליתקייםשלביותרהנשגכרת,

 Pייינףר.ן.הבר

נםיי mדרsרנ.צחערבי;אתגלית.ר '-ע

ודם.וטםחר.

ך.קם~סם nרקפ~טו~םסמרויהרןתג,

 .הירדהתסעבהסאררוב.יוחד.תהמטבע
מהנכתיתמתוכרתהסוציאלית.כתחוקה

לעלי. nהוענרארהקצרה
הלככלהתררתעמובזדההמגמהתאין

הקיפטליסיטת.איהמרקטיסטית
התקמת '''עגיסא.חמדפיגיעםעמ

הפvילםיסם.שלטיויתא·ליעל.הנזכרית
המרק"לרתרתהננדרמיאדרבתמאטהרי

שה-שנרהנהןבקרדרתלשרשבר.רטיסם

;;רושייןינוירזא:נמםהיהדרח.שלפקחה
שכםהסJריאליסם·רת:עב,ארחיהמילחמ,

וcתתיאסרהפרילמרים.הגדכיאם'כל
הצנחירתדרריnדשיהםהיהדיתהקשפת

בנרג[ג'גם·יקיפת iז·רהתאמהנביאיי.לש

זי.'תמיכעההמתקבלך.חמטקברתלממפר
פעירהעקייב!'ם'בגיייםמלאחם iתהרא
הקשהפרת.'שתיבין

התהעיבעל··תשמערתזיז.תםאה
כחפושהאדם,"בזכרירתבלליתלהכרה

שריי"אשדב,רצייכל·וסלככבדרם.הפרט.
הבטחתעלחיאמסרתנהחיק;לפביייבם

.רתבז.ר.םלו'רפהםשלםובויירמתזדביות
מםתפיחנם'חרנןלקבלתהכזרת"Jבן

·הרגז,לכוור·לעבהדו,· ,.'הכזתר-המדיבה.
להתנגנמוחה,זעשרתה n.·כמוליסי

פהסקת'·חוישפת,האתרגביתהוכי!ט.

םדםבתיכוימיr.איל.בסרחותקעתעכידה·
תר mההביציל;מניעתלאהבץאמה l1ri·ח

התנג .הדסל'11'·והח;ויבתהבדבנה'jןהעכרה
.וימבוחדלכ'r.ום mשו·קביז-·'זדבת·הבז-.

מלתווחמןאלד·בדייי.לבםכי·קביזזכרת
לאלחר:ב.נםהיהיעקתלכולם·רייב-ת·ללא

'כמחלמההידהתו·תתמידכד·עניהד.
בנרההון.לשהמינוםרל,ז ('"בהסיצואלית'

דה,תרnיתנגד ..השכיררלעןב·רההנרז··יםת

"רכד Iי~ערנגד·.ואתרת·הרגתנ'הלבתי
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שוחיףהשויווזקערוךנחדעבהיא,';לםור

כולם.לוו'.שהל
אתלהרגזסייהיהההידותעלברם,
כעגיגיםחנלnמהשינהמסכהבקחת

,להלן'
חקניו-,מתאתיפתשתה • 1

סיכיסם. Pהקולושיטת • 2

םיטם j;lךוננ.שלהםנילרה JJ'וו:מ 3.
 ה).""".ופ,.ורחnמ n(לם

המםיראליסםשל.הפילוסופיה 4

זו:כפייה.ההיטםייר

התשעיתית.הקידונהתיות • 5
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 :הללולרת Mוסכטיפ :

הפוםיהקניןאתמביגהיההדרת • 1
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החבוה.ליצירתבזמזסקדמה .ח)נ- ;:א

החבר:ךבזכרתלהיכויכילההיאיאן~ןכ

שלהמידהקגהלפי'הקניואתלדסהיר
ביזטביחנההיאאיז,דסיצלאית,~עית

 ;יהציויאמצעיקניזו;ביז'הוכרט jקכי ,
הטר"לינוייזחלטביIנירכלההיאיאזזלכו

):' 'JK גבםכללהפוךוניךלפיי ,יםסי
לקניזצריביר"לאומיאיפי,בלעפםלJלכי

הק"הישםה';יהדרתזשהוrזאוכיחכי".
עלגם'לויתרירכלהחיא,פים~םםי.ת

המפ-,היאתמרא.רמרוז,.םהננדpס Jrז
אתקיבעתתיחחתכמרןאזל,ס.

, n רנזהולהקוm י",ו.יין.כלק:ועקרשל 
שלזניובבךלראיתאיןהיייJנrידנה,

הינחלת--האדמהכיילאיסציה. .x'מו
לזיה.~!כרקידםקרהנםםדאה:תני ,\אי'

לכללהסיכםהיהרדתי,ביהל,זאת.לעומת
 .כעצמאיתהאשיהירמנה.מצדתקנה

למנו, nמייוניכלכלהיסםתתתש:ול
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הצמב.,.לםיתוכב.רהיאוהביש. ~; n~ם
,קארופי·החבייתית.'האווגן nצ-חןו:ת

המפעליפל(,הל,ס1Iיס P'סינדיאריסיבת
תויידםעלרמת-בהלהפועי,םקניזהאר

rו """ .......

ההלאמהפניעלשהח).וררחיםת Pחלר
םוציא"מגעויתכרפהכIבחבהישאוטו

ל,רת.
להפקשתמנוגים Cייקרלj:יr:נייב • 2

אתבחכרהוואהינזהיאמיביזיייהו'ית,

ןקלהשתלימתךלהשנתהנןיןnהםKיעצ

היחייח iבםםירןנההיאאריוהיחיד

 ' Dבכחבהר.רתפקיייושאירפתייעט

וסבמישלהשאוין י:jבm'אחונןשבב-ר
הסופיתהמםדהחארהאיהחיייהייזה.

הבואיה,של

הציויאתזויהייתמכייחביאדו

 ~םש;;אתוריחההטדינהלשבםמכיתה
בלתילשמדי mבעקבלאובה'נJל\,םגים.

פמביתאדהאינ'ידיכח'מזיםם,לוומונכל

הבהועלמברסםת,להירתציוכזi'י
ין Mריורחנםיי.ייים Cמיביתווונתחפש""

דעכזו,סכמרתלשארביבולההמדיהנ

האלוקי,לחיקמצרןר nהמשתבעד,\אלא

התמיידתובהתגנשיתהיחייהמאצוחחי

רטובמח.חיפשכיז

לשחמקרסיסטיתתתררהמרל 3.

 Rו'lחוחח"צמיהנהמעדמתומלחםת
יפלהמלויודיר"עלשלהשהקפת'היטדו

יבי~היאיKזשחבבהר.הוןנריםהפעמדרת

המעמדןחאכדח,הגוי"כלמחמתלהביילח

רלפיההואילשכהיסטרויה.קעה'יוםיימם

:rיהייאת~ניםבסיפלו"רתאיז
לופי·האםד,שלבייתיווmrןנתבפקיח

""לקרהלהטביםייכלוהיהאאיוןכ
האםדופויי,טוים.יוצנים.ביזהפסהטר

רשאמבע'להיית'הרכה'לסמהרנררע
יעדומימרתם.בנטיםלשכיציירלעסיק
זזםרההייהילעונדמובשתןייהשא'!לפני
מקציעית.קבצוהפשםהת, ..לש'איונגי'הלק

אוהמ.דתית.

רחwיר~,להIבןtיןכילוםיונאיא.ן

המע-בIבתלמתיוקאיתלויהאדסלש
דיהמנלציםלשחIב'י'נוםיהדני'ומרית.

זוא,להזריק,אש~ןסרהרגםהמנלת,י~.

אתר דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



יפנק • Mוידברה 28

חבלקויייערקכללאכזסדובר iiאיןכיח. ''':!העשונדגנ~זהכנסקהששרגנ
העבייהאיידאלארדבה.לכה. iiלנחיתננית Uכהתסגה.אכuייתכטירינגדאן

התעש-הקירמהאחהפמתחטיבי.ת pהקיל .rמלממתאלהפיראיוייאיהריחייק.ת
הקדבזם. nלןתעלמשמשיאשריחיתלאיכןוןןניפ.ואשרגילתיזכ;;מעםד~ת

החרפנית.';:!שלםלהוסקתtבלחהםמתאיםיא- J'הסיהקידהמוסלחשובהכילתנאי
לצמיתמשתעבתדשהנפש , 1הותצאזתיוהאשונות.אךשוםהללית

היפתכע"יםדחללז.עכי:חכוםרהייצרילונרק·בגדרנישלסיישואכל 4.

התוסעיתיז.הקדימהלרכםנה.לעכדהאדם ....הים~-הפיליטויפתכהקשפתי'הוחסיטם
יי.כ"נומ .הם~ניקהשלמיזילףובכיהא .ההיטם,ייהםטףאליסם-'הלהשליית
 r::ו'זnהןם I'I'הםvנראהוטוני'ס.העכריםההל,ראלאתםיטרת.לפיהיסטיריה.אין

כבך.הכרןרהכיחיתהםהבמדגדיםשגורמיוטכני,

 .לשרשאיםתבהסמינהזנואעל~~יםףבוחמיםזיתורהכשםהםתונ"ס.jןחמ"ים
היא'יכהגדולים.ךצילאםDr nרהוטמכ;יסבייבש'ים Kiiאיתיבדיכביבולאשרכר.ת.

רע"'הסכףרעךאתצעימהמביהדהעלתהבהבטתיתהעלמיםההרמביםאתיה'ידרם
השוכרביIב.לשטיואתפיתliזכיוכדיהכאבעילםסכרמתזלש

; j ו~פ" .קרלטכלני.יאישלידי::ביאפtאדתפדצ-ה«לתהשהיאר-
לעותפהיר.ההפיבים,לש Cnח n';מתאת'בבתיריתככתביהםכמריזיםולניןמרקם
"זבירהתיםיתארמ.כונהו;למןריצרזא.תהכפרניהתפרני,היחסיואפיהעל~בקול

לשרפ.ייענייתשתיהיחר.וו Pיתאשכז.כמייזההיםטיריה.של'והאבטי·רתי
'ללמחמהימברשיןר~יכיל~ת n:האנשררהוnזכרית'לנרקרית'בדתהמלחהמשיתכי
ופהנהכ.שתיצוורנהיאסירכתניתםשלכיותר

לשןדעגןתקופת • Uכתק;פת Wיחוכ. '''' '51הקעריניתלהשקתפהכנרגעאשליות
שלהיהודיהאיירלאנראההטכביקה.וז.במלחמההפרגהחלהשלעתים;;עיברה,

תכלום-הפשפתהא,םה.בnאחתע·ב;יחטתו;'עםמים'ירק'אךוסהזורפווהגכי
v:n ב'יIהאב;וניפי ';'"בת'הזיה.הפילרפוסיהלעקרונותוכהינאסלתי.n פהלכאר

ןכהנכםיהקהתקדמ,תר nיושעדצםת .הףלאקיםת.
שלראה u'ההה;םaוניניתייתר~יזסעתביזו;גש, .כשוה,פאוסן"נדיאתאיז
זזלשייכרלעהייוטנםהעציניהחררןב'תהום ,~'ר':.ההי.ייכן~ו .ועלםהסקחפ
 jהנזוזו ' Rהנכוןר m"ה~ק;ול;ןב'עךלם, ·רrnנ!דהדתי"רבתו nובסותיהז.יבזפעררה

וזקםיבי'זהמן,מתקרבחוסרה.משמעותבתמרניתלר;'חםהיא;;ן,רי nיושלתס
מייתרב;ולעחוסריילם nשו' uהאי;ווהרלאה~תכעווב ,~.ו~נi"~ייה·.'ינכב

 i:'לשביinוגעגעהדסי"העלוםסול , , " .. .ה?Jוה,אי
שולום.קשמה mשלמת;'יחראחים·בהבנת.חאריז.בניד,ייקםברו . 5

 . , mחכרתיסירייקםזהחשדזך.;םשףאוהמרקטיםםהסויצ"א"ת,הקיימה
 .זiלוl:וק·יהמוחתעל'םכ;םמ"יהיה'וטא;'כבללבתמרחיקהליאנדסרטר'לCiיסניה

-םרם·עתים m;םםהאובה,'קדב-לש בt"לשרnוב'ייEנייוזהאתלהועותייזבד"מחים
 .;ו~אסריאת mיהוורוחניםי'רייםלתיתרהבתםאהשיודהת;ביומביהפעדל,"
.לנחצ:רנרכתר ~מ'cווiז' ~~Mד~' ,~~ i:חךת' k ·~מ~ ~ Rב. ;~יי' Rמצברואה.נב'איי.

אדתאבשהנו '.האתמסותפתבהדאהרת Mיאישפנניתתחא~וו ..ישכשב~חה,

 .•לרבלנדמ)ב.(יכnרםדאמתיתאעוודבHתתכף
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כהנאקילזםהרב

~ 

רו Kג·שלשרלחנרפש"ר'

 .קבלתיאןןןרתכמבהעתקבזת.רצףר " .;
--:. K • וזN ""שתיתהתרצN .בכונפישמיםהmאחדחמברסעןתK בממנתןןןר

שםחחנרהנמהלםבהיהארסרישלאר,אר·אתיל",,בהאחריןהנפייזזא·געשת.
מחקביציםחבוים·לףכי 1Rשבתיים,ער'חבריע"ישכעמק;שיאל"...חמנה':מרת

יוכושו"הבתבלשםםאב,יכבםרבגדהרעובתדשהתבתישארל.(!):פ"ל,"ררבאת
כילייייענה m •..'להתישכיתהקוקעד Jגדלריםקשיים iגרJב'שכימהט'iiובדKה
האוגדה Kלנש'שנהחכצילנפיפהנ:כיגהתקשייבימיחדשכמקום,לחרביםאפד

השיונ'ברבו '''נבדו,םי nריעקבונהיריירשה,רביםונשחש,הקרקע,"רישתכאיםרו

 500לשבחיצות,ל'דסאוזוסבונ"";מהחמר·שהםחיסחאלחרשרינאי:סכסביחכ

רםכ,ףיר Cיפאםנייאפר,.אגנלייםןפגםבמחבקבלתיוצ"" nשבם'~דחס'ביים,
כהנוולשברח'ייכליהרחמהחבריםליד;לפנ~ ח''זה(היהישראלובפחנהזאעקת

,' s דחיIשרפף'מלבדיתגה,חבלבהת,'זירבקשההמצכתיואריובארציי)לm נהt
הרונלםבתעתקהדר'"גיואתלהם,ביתופניתישבחייל.הדירלנריל,'הלנתירי'

גד~·ונסרכ'סקשייסרערישיככזה,'רכיהואנז'הרגלהנכי,כללרןב'זזלמיי

ו. ....לים,במבחני ·.ל"'צונ,אוחנסקיערזר' ~

 :שקכלתיתשיבתיחי- .אשה,:יכןאנומ .

הכנ'הלnnםבעקבותגעשה'זהיסבןן .)~(

נם.,רבג. '''מתבסגתהתיקפה' 'I:ה'O:דלזמוה
. lnJ .nת l בבותי'תבייגךזהבילרI. I עדיי

 ", riבItרי,"גי,רברדנה If-םייnכנו:"tף.חןיס
i כ"נוDיi:·~ב :.a ךיבחירמ'ל~םיגסוףTניE~'

If Itהחזק",Iי:וםנ ךבIינDזם.נהנr·."לIt'iיס, 

הל Hה'החבםיר . mלרס יn.הR '7Iלזהיי-p.ש
 "~ם.·ה,בטר_קרן Iסכמ~ובזןוירזנסיי"ר

Jדnכ.יים.ןmיתrלהוOסהסילר,רלגתולסיDכI מ
 n ינ~ן~ד:;"ןוrף iPההכדםכרתנ;ס~ יד:;'..לאה

פתrוזניבם • m סי.f'יק'לה,םהדי'םרהנבוהrוי.

I" יהiהוn .תסוחילסויםתcי1שI' Mמדכןרל
mכ.כהדHתםת Hרזגית.סםיבליייותJה'oבר

.. Iו'וn'"ל,· '\K וrלp מננניגיכר:.r ןביהלוכוכרKל'י
תנn"םנת 'Iכזי.פקיןליסרםתייירובךסןבםיונ

בסיר 'Iיר mt .חול-"._ותבגה Kת'היר:עום,בזר
. :i :ירת·סונהנ,~nm זp' מלום ..ו·ובוםי

';,,לוחיפ"תנה'דMדםתקסןת,ייפובהקתםרת
י"תDיק,לילוחIי.הקןרריכרסםDןנקנ

תרחץישסבכ"בבי'ליוםאור ה"'ב'

מו-הוכןיהשלמהחכםהרב ; iכבהוד

ןלאד. .9Jשויס-אגא riב'ן-ר l'קומ
בשט ז-~מייםסבבתו'יקרת ,ם' OOאחךשה

'מחמנההרציףהמכבת'עסבזrןהגיעני
ו-והתיר'יינקתw'ם'ןשאותם i ",עישראל~

 ...שהרבניםכידוע .• ..·אבר עii ~iiוהם'
ו·רקבהוכהת,זובשנהשובתוהםכיםז

בחויפותובאתי'החץנ.םןזעיהבקש
בעל'הנאווידיד;עםזהאודותמכבתים

ה- )ו~צז('ו~ם"א) WJיש' aחזון'ם;החמ'
ועודראןןהוסכםברק,'ב:iנימתגןרר

ה-והרבלתומכם.:הנווהתפצוותבכל.'
דק'איבדשי'"'וןךען U'ואיעזרר'נאין

ועיעמה.' jlלהתעסהבסיתסיסינםאי
יעקברישםעודוורמאתייםרק'שלח

הצמי-צמןיונס'איבב,שו '-ב'הלפרין'
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ברגו.לקןמברה (>3

יDמ-ישואס .ת'"ב Dמופניהערידא~רשומריבעדכסוט mא'באיבתביאו

ינתיב .יבויימ 'jiובמיטעמיםעוד n.oכ )'''שגאיש" lן m ..בעיהאגוןע"'ושביעית

שו'ס"א.איש'" lן m ..והגזהה-ק 1Wה·אוישיחאנשרעתרן ',)וצ"ז(

כנפשך,ימעב"חוטכהשוו'אומך Jכאתוביעקבי,יביודאהחרבשימבrם

הידשומכבדומקוירןש 9ןננהיקרה-בnאחוואבאאיש'" iוה.חזןהזאויות

עיזריחים )-( . . Qשוהביוחןזה,אודות Dבnנ' Dויפות

מהאשמעהמבצאתויודעונראהסמוד

זה,גביןו«שחןמהארהאואזבדתעו,

שאורו nהדןש~וסבכדוירו j2סווחבני
.יחים'רעזר ).:...{ .ה~םיסני
עם,ונן~ב.~שנשחו 'ji ''י jlההז.ברצוף' .

התורעךהכזחארימוחיםםםפרOב

W cלגii .הגרמני.אלמר"שגנ,הU " לחה
ה-הןנ;ופאשרויותנרנםי.א mcלiעיב
קייסהמקיםעו.םסרJוהייKנתאוגתי
 י"ב,,.םייק.היה R:לעי uהעלית~ונת

בהת-ינך Rרתפרוזחםנרנ.אתרביםעזבן

אלא nלפםשיחדררדאיךנ'רלא,שמח,
יתלהתזיאשלההקיתפ.רPיחזאתונעל

' '31 .למריהנ ה- JUrו'רני uוKרהנ.לרח ''
בפ.ג,יחםיחץפחדקכןז:גברנם;אאנית,
םבר~נדכ,ביסיבתההדתרהנדילימעוצת
סביףסםהגדילההכנסיהיקםרלרגל
התםייקרז:'Kל'שכלאהבידיררתצןי,תנש

ליהרשיתיבזחאיישחנכנתיבפקים,
בי .אהנו.רתי"ר PU:ה ..דנ.~לת'חרב.רחבר
 י~.'וס~י Iל~ n.ה.אir~גווהשיה , K:גרנמי

• :P זיnaר-אסתרצ,«יי ..רtרגבנם'ישלגK 
 .זצל"דריי'דהררלעין.זJך Jג:י.·כעני uלם

 . Iתשיתבו'יהנה

 , rmn l~ס iב·ג.~ןם~א; .~~ב "
 ,"' mמהשלסכחהםהרב':בבזוהךר

ד:מאת,ברבה~שא '''בגהאנ ' iקלס .
.דחוה~ססאי.במבתךרת Pידשה~ט. nא

השבתיהנהשאלתן."1נדאתמול,,הניעני
ב-;אל" W 'אנודתל.פעול"הסגמת,את

לישהום mהgסק'וכ·אתלםמי,אן~.י
א~ש" lן m ...עבלהאגוןשלנחחך rn '!י.

סג:ראש.ווה ~,ךנ?ל~:ו:ומצי.)וייוש.ו~ט"'א,.

.;. I תבבסוףארצהלעלותכיתי.

,בת-עזםת"צרטשnבבהתחל-!יתרח",,

ההתישובתשאלת .לeזר.'מתנהתאריגי
 .םRרלית psנזועהnימת Pההקרזארוvנעל

ק,ובצים iפבסגןתהיייניפוייתד.יותד

ח-·שהנסייןחKריםביורnסוערים.היר

בנ:שילל R;I7 'כמחנההתישברתשלאחרין
וחלרטיז.
ילשםצזל".רחי,לה'llטןזוורכנפיתי

ובפתכביקמיעםגספסרר Rכיריי.ירת

כזהןתדו)םזeיךנדריח'כי(פיום

ליל,הרסיתיבשלארהיוחיביפי ..
- Pהשל·רהת.יסבותכעניניג Nלהדרחרב

פ-חזילה Kשהפתריוובשחיב,ת:;בייצס
 • Kגברפנ'אסוהחריד ;, Uהך Uחיעטפי

ג'ילחלקכיוס.אזיבידנישר Kיהנה
ונך m Uביישבוח'לפרשארעuר. iiפ

הפזחריהופעל'עבזרתרKצה·בער'בחרגונ
'ינדההי'ה Rל '''גרeז'יב'יעוןלקבןני"

'נס- ' 'Pבזiאייקליסה,ליה.להםיtגcשי
בגרםנKי .שהיתילש.החאריניםבתדת
רנב-,'רשלאתרע.:דקקיהנאזביםוצי.

םאהסלאה .לעכ"גתרwבתהעתקלין
הפיסי'דאפתל jירI'lווןןןחביפיתרתשי
',ליתיחרי' R ' ', {2};כזעיתםהיצוניםחת'
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ע(םמ,שהקב:חיסאלאת. Rזכ",הש"לא'
זר".ובר,ילרכא:רחת,פאשר' K!אם

·תנקבלהזווצללהגרת"',זהלבםיבת
לדל;ןן;nז.ווובה

'בiו~מר-וג .א"ר .'~.מא' '·סוי:~~-ב ..
יוילנא.חצר"'ם.

רד m~ךאהשוטהחכםהיבעןדהוד
מבא. ~ gנפמודו~א~א 1! .כ.-ד~ך I~מ ?i ,'"הומ'

וסהירכל,ל'הרכ Iויהו'כהחנה'לתויוכה ) 3 (
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רנבי Pשכל,.'וזכיתיזנ"ל.איש""חיוז
מפסקילידיגםיםונימיו~תקירהב
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שבספקהפוטקים'דובשפסקיוונהלהתנות.,אריסמלי'יווהונלקםבשניה

נעימנשויPוזה;,נייסייתזיונ:ילנעיזבאלציי,.אםז'בישעמרשיהיח
 " 0יעשקרויקוארהחירה.מןשיעקר, . . .. ..להקלישני 1I ;'ליתן

ל. pmירבנןספקלאםרישאדררירבבן jכה- Jהכר'הוזעיוןאלתי~ KV7להו
חנnם...רום.ציאלז:זיכסףשגםמניווואח,שהוכליםרכותיהעזיקיהרייונכ"'מ
 ....הראיה~לי,לעני.נבתינהלהקלישלםהיכנויקיהט.

צאליהרסוםאתןאכאצייןאגגדךיכה-העיקיז;'י !'בשלישיתנלקםאם
 .ל- n:לרמןשאשלתימהה.דבירםבהמסרהו"י,זד,נעי.כמושעוחיברכהזוםכ'"ם
פמושרי"ב p"'Dס"וסיירמאיכהוך""אה-אםכהםשמסתפקיבקםנlן'נה Rבתרנ

nםללפויהסשיהבושאיזשבידונשערכ-אוכשניהפ-רקם)(חסר"שלישביאי
ו"ונשניIבזטעובכובי 117 ' 117םםכעעלונשעויש'הה·להגתיתצוריךשל,שית

סיקניסיישםיהנהחוונש.להרטיףצרייב- .הכיאחייבםכפי·עניובעסואישני

m ·דK דמבארוסייה-וובלוסגחתוביני)הלעיל(סם'lZP'Jפווטהשיהכראשיז ב
רלסו.יףגם'ייחיבמדרןנבלפדיותייחגהסיכםלרזחלענםיי.למלקצויי ..פוסקימ
הוסיםכ(פיייצזלמוז.ואמוחמוס.נדלייבשניהשגנמרבייקנלק,למה .·א'""וגה·
סבחnגי " Dכבמבןראהשעיקואלבי)ליתנרחייכיהאלואכלששייתרבלקם
הת-להפזהכוגעיארסןתוניסתיהכחושמ, .ולעני

לרן,םדףיאשךבויי ,ו·בIבסייזnכגתכגייהיה·,יזיורושגנJברםהובז·שלאתי
vזמש. .. 'lביבי'עת·ובלקםכשליסוית

בתע;-רשוnןביםכיןהבועהלאזrותה-(פניהיתהצוילמרזשל..חסיתכו
בסכת,חהליהנלכתועב.סשרםג·ווהאצלי)'ושופ

ל-בליונולרק'ח,,החליכהעבביןבלוומהוונג"םיכז·mבלקדת·יש.שונכקםר .
ל(י-סעמוית 'בKlר. Kי" mכאןכלוז.·'ךטובאן··ומ"תנרסי.הותיהןתס-מרת·פןסק·

ותכבבןתוחnמןנפדםייב),·טיי·.קרמיםר"לב'סכוונבים·ורעדשכרלןח·ירכהע
 ~ Tכ-הלוnטבייוראךנמייאנםמי.·סייתו,Iברת·הכיבותאנמונ.:;דבעוvו. ·".מא

ערזתבדואר""",יזזKנ. Kם.םק.השיא·שהרלתוהכרעת·':יקיםת·יאבהימישרוח
האבן-שכם .ב"Itר:wהירר"יאשרי""'ףר"חה- .דבירעהתקי· ·· Pי רR-~ביןח'ררע"ד,

ל-·קרדהביןפנקרח"יאןדשכבתביםrזרב .... ··ה-ררנאוסהבא:ימה ..·בפי.רמבים,
-ד'·וןחבאירמכזי ·ה:' n ·ייעת · ....·קערה,נימעשר·ירבישהונים·:כל·הזההחמכי

םםקאבאיה: mהביר".IIויי'יJמ-רמ;ףחוסועמיםב·דביני.תרוםרת i" ••·שnכב'הסיו

·מלרבו~בספקל,בבס···קסה.סקים'לבזנב" mהםויכשתבידניםהסןIביס,בובה·ריח
 "'כלפטוק ''''.בר.·שהנרגרלונה ...ףאnי .rלו·גםרזהל!יתתיה.ס nיגם n א···ם~נ·

וווייההלבה,יי"ף.;ומיבם.·בבו.ר"רכעתורוניחחרונ-כם.·הלכותדברישהתעיק
יואב·.הםדאייה·אתהחן 17ןIבויז Rרהלביולא·שת·ובשלונםבכתנםיעונשררח
וםןלפני,'נמבדברךןןןנתי.··תבררבי.·םיף ...לשטי' .,"רי(ר·םי mc ·מ".בדל·,
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.......... 

בלעז"צללזבניזלמוי ....י'בדוט.ת
 Aבתטורההיחהזיאשלה ....אהזלא..בן

הברירהלפנינוהיתהבקבךניגן.יותר

בבלגיתןלאחה-רגיריתלליכ .,
מסולייפםבמקימותםגביהריהובקום

-רמוסקלתךךגוילהכנלססהנבויםות
Kגדלרהפםדונםחהאלינה'ללחבוד

ו"א mבאזןיועזצ"להגייארןברפת.ובדא

ל-בסםולםםיוליאר.סר "" Lדעוברווnו
מבים nסם wמואציסשאןכ .... mהב,ל

 Xזיאיויתבעניזכראשןניםאחתנחה"ל

החתפ.רןצתריסבכתכסלםרלוהוcר,'
בעייוכיךהפחתשצורחכלרהיתהוzו mכ
ומחליקתמדרבנן.כוה"ראלאיייחדה Rל

ה-סורקןריםרחובות"אםהיאהוnרשנים

הדחוהמןרה"'רשהםאמהט"וחריבם

יםר,בלכשםעיבריםרבוא'םאםקר

מאדויייתאהרביםשויחייי aלה 111' 'רא
(יעיןרביא.'םשםעיבריםאיןאםגם,

'IK "ו"' ,' 0'מIויףסמsםש).ובמפזירים'זם

יבמקיםהונקיל.ים,לעארבסויכובםiהנר~

'rKII' ל-'תמיירםהנוניבראמ''כיקעים
דבירונונרסתיפהחת.ורוח'ייוסלמל
ששיי1vהבניוהוא . Rו" i'החל~ל~הל

י"'הרבזניןבנכסיםאניאיןלהףכל.
 .~הראשרנים.ביווcךבוnייואלרבהיע

הרתרניסבאותינןנמהגהנכשאיזםשנוtי

 Aב KהךכשKנוחבוני'-וכתי\ב:זpםילים,

ופשיטה.נחראנחרבי.םןב Kוי!ויהםידינ"
 כחlMtאתרבsונ~הדרנו(בודונ .לבו~~'
ראו..,תה :אנומשם'וזף,ק rn 'טי'יייה'

סיב Rהושביותהתויהש:חרהי.יםנה
Rיך',דחTנ:תלםיIעו-'תלמי;',ומתלמידיי
התלוקים").יידביםמבקוםאדף'רנבמrש
מקובלתורת aמבושאיןבדבר"ןבלא

 ,'iנהר:ג
'tיזי .סלטולהיתרעבניזןייזא:.בבו

הל-זirכ:ר"אנם'יזסלנרככדכים:תוJפי
לקםמKנסםיגפיע'ימג), "ט('יייחןינרכת

) O וrוהוחוהוזרקיםכלהדה.וובפן ,)'זA 

'IIIיD'לו 8 ויm 35 1לוירוטו 

וסיתןהבדול,סהיותרוזבככריםבית

תובאנדובלןו'ייורה,ןמםנויהי M'ה'

 ,'ה''ריהיאמחיצרת,גיפקיןנתתת aנהן

ךת nךרפ.תךהלהר''',ות mום.ת nt'דו.וnבכרל
בצר·ביתירתהןשבן ,'''הרבעשיןלתרבו

ומ-מתיורההיתרולהאםיי ...הפחתחר

לשנו·.לבוביםרחור

בליפ lC'למליבהסלהשלאהיבענין
קונומנז"להנאוןיבנהארסואהבוסתכ

בעינייהיער,נדיל,חדקכשעתכהלרזו
 "Kהשתזושאדווי,וסם,כמשערותכמזו"א

מת-(לכרונרנהדיןוןןן"בלכארמרצקדו

תירנבלללחהבנסבלiדושא,רניס)לרקח
היאנל,פניעלכ.צליל Rלאכלהאינל,

aלנדשתיברבאהלפננר,יניתיםו~
מערויב.תארמועםסזמןאףלמשקה,

 ,בדילהת l!בר'לחלרבבראי'iדהאללעמשה'
נבללתהלבהושיהןביאבללחורחלב

ית.ד aכהלהשתמשהיהקסהיבבואבל,

אלאהתל.נהפטדוזל'רקלאמשש~היה

לכרנרו.נלחבשהלחבהאבו"להפדסשל'גם
שבnעהיח"'עלפ\במיסאם'",בין

:יגיביעיתאישןו mבגםלעןיי וi,הקחר,

במיף'סביsוית;'"ותפפתקמא(מדהיוא
ת J''שנ'(הו,ומםןחפו""ונגיעםד)רפם.

מהריוחשבביעיתהזבל'(ורונKכ'גי)ט"ק

מרףשכתבהלבותיבן' :ב-)גטי'בתרא

ים.ג,יס'
 Oב

חוובתלאויהnאצד'יווחגבוסנת
N בהםרתn·להרכתקצייהמוחת'.ולא

כעיןהלכותקוציווקםדלעירעתיניהד.
 "כ'יהההוכתתתי,שלוחהידוש,אךאלה.
'לאלידרים "o "דביוםיאשהלראלעיקר
'מיריתררהמןייעאתלהפנות' R,לה P:הבו

םבכאו'"ירםיים. tn ':בדוביםחכם hללאש
הזn..-ןולעבשימ-!ופיקו,השוהכדדר.נ.ש
ליוניהמ,זמרבית,pסrןה:sור,ל 3"זיאס-
וכלסהתפק'קמוםהםויהדברמהיסלא
לתרב!וה.ייוולרtוןלפניק.ונא aשל
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ם S':nJ'מ~זו·חירבתניקתה Rלאך

השרגתעמ·בכמתב iiב tמהסאחר. .• ) 4 (

ת Uתששמהנונאצ"צז'ץ. ....אישח'ין ... '
שהקלתי,\סבעשהתונרתי~ל·אחתמהז
ןס-·~םההRיהחרסKרהפירה.עליתר
שהאלכר '.גםעיףוכ,טיננןכחיכיתמיאכ

לשיסצייראחדשולחןלעגה:-שאתין;ם
,הסילחן·נולהיכר

שרל";ואנדינזלעמהםאדחסודע",ואפ
,וזלאלאיש.סוכוריסחכת;;אשהאיואם

מותר.זההרו"בביהם,פמסיקשהnאר

משוגהפשיג ....אחרהירכצ:ריךזיאז

גי)ה" 3ק ''''וי r(שךייסף"בריכ ...שב

חי iבאאכוליםאחריסאםגייגיבכלטתיר
השגהביניהם.פמסיקיםשאיןאףשיnלן.

ןאתשרנה.ללא .זצ'"למרןהסאירזי
רו..כהתתי·זהעכנןיישחיאק.כזירני,

מהכחכתיהפמורשתרן,יותארעפ"לפנ~י
יזסףייוכני' ...כוהמעיןיזת.בנ;ניןשכתבתי

להחםיי.מדקםשישיראה

הותניגהישגהשגית g'כשמאכי.ר·אד

לע·ה-ימהד.הקלנרי·דתרשאב';'בדכיים,
וו- U 'תרב~·.,. n:יםיד' jjnםהניוצאוהאו

.במקדםהמביגזהשהתמטןיציי\tכ pכrנכן

לדי-יvווnורxnחרונים·במלחוקתשתלוי·
הuו~!"ותר.וללכ'םיריtכ, nרמ.לשעיתיה.ם

זבלי '. '!3··יסבףכחם,דלכ.רעתהרבואירד
אבלזהמקיל~ןעדת,לדיטופךרצחרך

ישהיםתמוכאתחוס"'1Vטנבפסרלהבייע
 ::··:".ב1ירבנ":יהתחבבבו mפה·כ

 .; '. I:·זיי.זומ~ישההונבעיחדשו-גיתיד

םןt.;ןר ·:·רםנ;א-יא-,ף JI'םיב ןנIיכם··:cו):

םבפינהווtאב.וםובעגלה.··לשבתלהם
nm: , ו:אםtבזאם'לאא.ריז-ש.ייל.ניעםי
שניעלאן'יש\שביםכינ'חם,םונםיקארח

'יtבלן ."לשם ..-שלא·כושניעסיםספסלים.·

') 4 (' Mודרמi'זףי-פתיל·פpit כצרכוןת
:tיתבי"ונתןרו:"'יאנ,ר , nרנב. : nPבבי :'" pפם

כ;מבmוo"נרל,רבוn .ןדםnם Kהי ';'בחיתוב

 .ום"", ...כרזבwנםי

 ":הכונןוגינn. p:.ו

דמבואrו'םבםפ.ל.לשכייאףהלםמותר
 . . ...מנגיעהיסודהוו

להתיר.·ב-רזאןה Kגרהוסמיגלעדת
םדרב~ lM'הפeסליביאבוםן.אחוטפסל

הנםנ'ימןבנםיפותאגסי.םלשבימסדבים·
' t!r 1(היוהנלרכרי'ורייילנגיעה;.יכודא ל

ררביסrירכ 1I7 ...':יהזהרצריך )'ה(קצהי
 o-mכזהיגעיינ;לא

 n pבiס... ;אכרפרים~יףג' ."בםיןIנב)
 o'לשפמטיהקביםר'סעלותיכלוה'סהרה

במנ'ןלהתחי"ליב':ירה'יKנבהאיואוח,
 Jראויחתלת:יזסזןירםלפביבקייםשבעה

 o"לונותיםהקפי;וגהמיסולתת ...."תה

 p'"לפהטjןבםייק'ספיותלהסנביך .בתחלה
לונניבסהרהלהפסיקלהקי"iםואיזסהר;ן'

-ימםי.כהמאויםוהנקייםבוביולחת .nי
יסתיבובתייגעויגיעיתסן.םכ..זר;ייNרת.

 oכמרהה"הפסתקלכניטלכישתעבנין

ימגייהר('סיכ"חר Uמאביו,אבאבתסהע'

 oבזtiכ'שפתסיקו,ארית,פסקהאסוםת;ב.

':על;וכתיגרהשדיפpךיםנה,;'שעוב'רה
 .. .ללתnכ"'י,כ;

 ~-י;.ם ;v .. אוuה~~':מאנייי.עסיף.שם )ג.
לנ:פי._סן~ ...הסבילהרI;!ביל "ר~ R ~.!'םל
 i2 '~~ !'1ל~כלרהםד,. " M ךIt.ל;ה, t! _ ז;~'ב

ה~יג ... ~ rrjאולןסD(נם~הק.בין.ם.~הםרה

W!t' ."! ~ אר!'הבק ~~.י.עדתיr כך"~ !J ,כר
הnארוניז;!.בחליביזקרושפסח"סבפ;
ם,ר~הוואהמרר;ן ··~;~ל.השעמRכאם
iז .ת!ע.יiל.דנעל ~~י ,,~ ז~~,ק;מ.q ~ j; _ 
ברעוזהף:ןברביובארזות yלהכר'אי
 ב(נו"""~א kל ~,ו"משום ,mובנז~פהבי'

 !T! .... f .ק~ n'פכ~'עכוס ,.ה~ק '~,~ ~~~~חנ'
 .ך· !I?יהתרלניפשכם 1! 'י'ה: ~

ב·המפסקת_הויMיח.ם«יףסם>י

ידכ-יאנהנ ....ייייאתרסואר'חבייםטהרה
םא·.ל~ .~ז ...ה n,.סהפסקלעלממ"·ל!י·

פקםר.לךםוונ-בלואלרnיחקורמידפיסה
גי .יעסבףבפ'שאררבםישהמישת·ביז'
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j בונףoש-האוכוסרימהנג :ובאגרג'--ן

 ..בקי·מןוהחמה-II'לקיעתםןוונ 'Dננת
דרכ.בביסואצתאחררע_ןןןםםיגחן!אה-

לואייתהכ'כייםכטהוההפפrביקהןכא:
לנכהיסגםמטידיתונהנג ...ריז nRלוא

כרי,'ןרפ";<ותד

עשהלהפיייעיLני :רם.יtוגווכrז
רחריטחידות, Mלימרק KחI/7וכיידבקת

בתוןאדם,למדולעולםלה.שמשחיבי
חסידרח.מיחררקשזהיזהביולואtבתר,

KלK הפסקיתיישחילידסרצהשהפחבר
רלאחiiKרינח,זידכם.סקהסהילל'!כן

--tאהחררנים,רברתינרדכבריכןינפינ
 .'"וזככדיקהכרלכייקול

וזר :אנםוי'סיעףויכטיןמ)ה

ה-שפתיחלכלימונ:לי.ןלה-לעותהונכה
עדרגדלרהילךלוהגל,דלהוהקמר

יהנלדהגלדחםרתחמחהכשריס:חרפא

ונקרםנתרפאלאיייו gשזזפכל-נפו;ל·
ואינביהכוורכעייהיאחיריינלד,תחת
חוצרי.הארהריפתחתייבשכותראפרתןיצ,

..•. T 'הםד:נ.לסיברם.זס1גg יףrצע".גהה

שתסיוכר,לכשחהוניויובונבששיKםד

וtשיני,'דגרכאלמו'"סוייתעדיוכל.ם
לכה:חתוזכאשלהלאשהירהםראייאלב
Dנn לרCקצו·שרמשיסכערלדכ.נזוהו

ולניזזם.שפיטיםרותנ.·לאנשים
כשיגיע .. :נמאו IC'סעיףיסבטיפן 1) '

 .עינה..בלעהן·ממנהיפחש ' ..זונן-:ךטהת
לילהראתי·אייום,י n ;זו:. Kו.חוזת,

ירכלדאותהנרדוז'
ה-כלגנדלהלקאשיזrבןבר,··"השמיג

ול-ל,רםnלזסרןןזtסןיrב.ררביםחrmניס-

השיטהאפיליהןבהאוזלארחמהיללה;'
m צקריםםסריםשחבירחאייניםיכול ·.ך
ררע,··ושלחןר;השיצור·ארם"'םבוזת ..ד

זר.שליטהשמישויבויהונ
 הז... :נמאו'דיעסףטי,ביסןמ· ז):~

ייזלהישכילותםCושהיאדיי.כיא'\ת
סורלי-שניחבכיאת !, Kהארהז'יןניהד,

 37לש.באנו un ןל,,~

ת PכשלKורתםIiםיקהשלאזמןכל'~ית
שתנ-זז.קולאגםלהישראמנםהביאיי.

נייקםזי:פניזשפתחילהלעיל,כאזח
לנעילחייי.'חמישיניים

שרש:לאה m...הדיןיג ,uהפ'לעזת

 .Pי Uוכות'דניישלאלהמחיר.ובלי
שלא , mחו ICהמינאותלארהנרשKה Rמינ

רוcכתיובפיעדלבםפירךתייין,לחלק
 ....יבנתםייויסתותיהו

אהלהההשגותכל ~השינז"צלמןו
נרטףרמיעביםבטיניי;ם(המוקףכדלהלז

המעתיק)·עיי

שאסורדבר~םפועמ~ם~שכיאם

שאיודרביםאוהארץ.עםפבנילאמרן

בדבריםראית~לאאבלאותמ,מפרממין

שראןיהמושימ"אמעב"ת~קיךישהכזיר

בפסר_לכתובואללהטתיר

לישבאמרוואדויהפסרלשיזלפיא)

החכרודאנגיעה,איכאדודואיבצפיפות,

לטיול.ובנוטעיןברישאאלאאוטור 9סב

ובסיפאמרו"'חiן.ישוביןאפילןאסורוזה

iויא.מנגיעה"רן m'Wוגלבד aסתםכחוב
ודואילק"משלומדוס'אס~ך_בצפיפות

פאשרדאלבקזנוםהוחיימזהילמודלא

מנגיעהויזהר

אשילט. mמהדבראיובאוטןגמ

אך'הפציפות.משוםנגיעהבואאפשר
םצומצם.טפםלדימ mבהתדקדקיםרנא.

יבשותוהיאמקןמת:ישנידקבישאין

אוויוראצרוךי·צמדרהוואהניתל_אצי
באלתנגיעה.מובחמיםשהסבאופוהאומו

באוט(.הישיiםלנםרי·לאמוראבנןאם

נםיון·לידיעהויםרוכתאתביאיםאנו

בי~ · jjIס' 9להיכוויסאינסהבשוהשמפני

עלמלעבורכדיןעושותומוטב[יהט.-

הדבריסכע ilשהnמנר.משהטוובהרין.

הכלגתם_

a אןלדר;.ביצואה'W ןסn 'מw ' 
-,הותיר "Wודואיאבגבס'ותשלה

ה-זכדברי9זUסקהביוסבהזנרההפסיק
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'fוהלותסיסתשכיוזהמושארבאשה, ; U ... •ש D"'ןןצ"ן '~ס(השלמימ"'תורת ...
 .וזהב·סיבתבזהתלךוהוופאיםאמדקצר-ש mבמבמואבצדק"!תמ ...הטטסכון
התנזרבןתהיrב'יכבנים,לה'iרןסלאאדמבהרהיר9ום'קכמתמךנתש"דיאשס)

'היי-ניקים.·נזייהבמשםפדהכיפיםrזלןהו. Wשימעטאיזהבבש"
לוכתרבRיתבדה""לשתמתש-יצעיעיסב-(מןאגיםיומע"'צשהפני-אחךיג)

9 "' n מקציומ'י"'iמ" וn בפניתיהטבילה.שי:ופניביפיםמהרהדסוריKlt 11לה , 

jו'"'צ(ו j1"'u .ו·iט Wקןוןבלהתושבהרזיזצ"'ל.למתהכוונה(כבואח '''וn יI 

בןיטס,שלויןחהסי.דהקילך, D}שייו;ו mהם,ואבלשנ'''

ו-איזחרביםבדבזקמעהששנכהעמי!

אגילהתיר.פאשראיהגיענ',כמבתכםמב- ..השמשויבטפךחואןכדבל.והחםיי

ב'וס . ' nהר .mוהפםjן'להתירפאשר . 5) (גידיןק"גכללאדרומת
 'זiה'החסישיויוסשקה'"מקדםהרביעי"מנהגציומדיקדקאינןהלשוןח

הרפאות "[ןישוי:לטפירתר"/שאןחםידות"')מנהג ..כשחוב(בסקוטשבך"

יביניהרביעי,ב~דםהנק~וןאתלאפשר .) (6גיםם~ףשםהחמברשכתבוכמו

שבגוף·הסדמתורהוזלתממפרק'מ~מנאו·ח. jR1Jןאישחוון'סה ן'~ Dה)

האחרו.נשונרהאסחולתשחמתמורקהעת'קך.ששמםבי] קס'"(עיךסרינ'ד)ה

איישדהרששלףחאתםוא"יררשכוא.ב D'"9אבגר.במ'רו Ihשרזםה

שפשתיהגל~.דתחתקצתנקיםשכנר

יק nם;ננקיביבסיJףלאנמר'רברנגעעליהםשה'חאוקלרו"ם.ממהריןהמכה

 """גר'שובריילהרבכשתnב'.מהמהרuנפאןתוחש'ןמ'ןשהאו,אךישב.םד
עקירתך,עיי

נםייחושמי';תורת ..שה ~'זCrnו
יצרונלחניבאואב Pנו,ךכר!:!ךי)ר j"9ן

מ nשכו,-השואלבשמ'ומאובו ג~"מיקלרר,(חב,וש'ן~א D1"'כ m ' )ד'ק j"Dופיד
TIווסגםיפסיק.לדבדי·השואל,.וממםינ'בא'ו-חהוךרד.'נק'י9ד ) T'ףנק 110לjןפיד
מקהלא i::וא'וקלהחםייפמקפקאל(שורעיהיהדוחלם nב' ...וה )'ג i1 "~ ם',

החג.עובתרב.לע'היארהז;ןיהשלalיפה.כוזלהממרר.איןמק'ל'ן. )ב'סע'ף ,'" jgן

 . :זדתהארבידובםיל,ונא- wניפן
·דנIב'יאהרחוניםגדולישבםהאצמתי

 ' ..ב.סיילש'דונים nותרת ... :ודאו.דברב.

יסיהם.י~םדיי· ...בוומכרחכומ·' ....ןןןןני .'צד'כליואףנ..:כחמת nסמקנת.'גרהא

פביא ..םסן·הזןם·םארףרג.םיק.קצ"'י . mDשי'בעלג'ן רaJוiזlJJ"אלאנס.ב''יין
ווירבוי ~ובתבארהייצב.·לדביי הר'Itי'מה,קןנ'י~ן Uאחרונ'ושאר
(T סז...·,םסיק. · ....כנוגיםווםהשלאוחמורא'מימחישרהשמנהגחארי :t pם'ל

מב,א'בסט-'יבן · • ,....יםפהלאחע·בדכביי . 'iTראלהב'אהחממ'רל 1Iעבלאמ
י'םונIב'י'ותה.דביואתידם"'ק ' 3י'סיי'בסיעףיתלדמן '. 'Sלמוtהידך b/!בר

םנ:וז'םיaםיכל ....נבנו,ם.בזהדובויי ..ה'ביעהאחיר·".ניםלןדיצ.אגבבארייז
 '?iער '"ז'עיסק '''' Sקטייתשיב"'הדברי ...כ nמלרכxת'לזהוהע'סבשיש'לRהלייי

 mIt'Iוישמלרזחלם ..ב'םםוו'שגםימבאי
שב.רתיבםנד}ה'הילעקיצןשע-ל 'I!מב

י'םנדבבו.להתיימסביםירשרrע"''ס..פר

-ה·אוחןרוופררכויא·לאתשרהב"",רדכי

 ·• "Sהנמלרבכדרכמחמיר

 7\ '.הנם D'I"ם".תםכחררפססףת ) (5
e מורטפיrליסמניםaהלm Ifר'ב.ללכבהם נ

ךמנהג ..יבזyסמףפהמךברח:נרב:iיאfיrו ) (6
ברף".דמpווםר.חנכםי".הך!ז ,,,כ

('r) ללכ"רחךת'מבדהיריתP י.ג
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בארץהחרז'םהמשק'םלתולדות

אבןלתחנבםהלא :קיזמחהערה
זהלשםבלבד.כרןנולןגיבסדרתייאר
כמהוכיצוןבלבדפסםרהבערןתסנפתק

הב:אאזתרישמהשליעקיהKתריבים,
ררס.ן·היערוגיהרקיאתביי Otדליסנןו
כןכהם,נדון ,v 'ר'ייI!זוביםלש!יילא
 :;;חדיקירםשלהםדייחפישרלעiטבכו
מאדם,טיםמקירךתביוסרלא~ךוכזרזת

אכזגיציןאלה,ביעיח ",בל'לנז .יש
 '''עיאלרה Uש'קפהגחרוכת.:ג,יקי

חכרעלהצ"לשלההפהרב ?\Iלןןנכ
חאדיםמארפים'ישםנכך·רק,ברינם,

ידר~·בגרונניה.יאצא.דס.נאיוזואיףכ
ירישלים.-יינוארל""רקלוןזןסר.-בנייו

",הדרראביב.חל-ד",עסרים".הכוחבב"
ירשולים. ":"""""ל9ונים"'·בא:יב.תל-

-מקiזהי:" .. ,מ,..פפ---,שה'שיל-.חישוב
ירילזס,ם,

כייילרכזהקרראליח r:יםאנםאפנם
להניחן K"זאתפרשהעלכשותבהונלב

כורזה.נםKסרשלמהתונונהלקנלכול .. '
יהרשנתולחת.·כתודלוהפנירןלהיכונ
צד-בחדיי p·להזמאמר :ולסבףוללבבו.

מגמתי.יהאימנפגיםנכתבהןח .כי'.יווח .

הסטירי'ס mיסןן :

 iטהיההחר,'ס·ים p·השונ"פרר:א
הנםייגותלהם ..רקובולאאילו p".הנםב

החרידםמישונתיםם~לVןהחשינים
ירי·אנשי·ידי,לסדר Uשהארסךנו.ת

nכים!l "הנ,!בארש'צפח'אנשי ,ת, 
 ''' '5כז.אחירשקוננהפשוםת·סא'יל,·

השארן·הייאלהבליאחרים,·:·הבילוcרים

"בינו,הרוcnיניםאלההתהילה.ילהםנים
החלןציnר"יבתעליהםומםלתכי

נטיחרתנכחרנכןתלאצת-המעשית
האפוס-אתלפחשכדיפלרלית,ןמדרבים

מחיזחלקייאםישוביםיצירתשלררת
ותפצ.יס mירעייוטלדןכ,גירהלמסגרת

יוכלן.אבלוהתקשןנ:שו

ם"די J.יטדו U ·היעןיראשתקיהתפח

שלהגבורהמנ:שי • Dלהתבסוחתחילך'

·להם·רבבגבנםיהושארניםר1בoתיזסיבם

קפיתצהית.חזאתקטן.ישובשלטיר",,

 בI\'קחאריהם :.םaחלםריירביסבעחןו.

ובעליסונתדבבירותאחריםישובים

.~ייוסא.רלאהביןשרנה.רוחניתיזב
להזכירישפנהירחתקיהפתחתלמידי

רדררתא:יחסידים;כופו·בוקבניאת
 qיח'·הוחיקיםיגשךביםיסנודחשים

אפשרית,·וtנהראrםלהחברר·צרי,

 !יי P:הצלדויראוסונים nרי,חאתלהרר"ש

בנ~פנה,חשתקר"',פתחה ICתירהאם

,כמיהשניביירםג'חסיורםוופכבקר

 !'ארהךרסררברנאריתשהיתה

·שלtסנה·היתההקירתמהוכאהב. .
לום Sברהןב mהיJבלםהן·תהפכרית
וכtכידההיהיירם.של·האוכיצנפיצהיהיףן,.

S "', ,גרלדה'במהדיאמתהריבםR ת
הותרהלשהעתבמצריהנחלי.םחשרות

מאצ:ע'ומלמגן·כבשקוכזויניםזזיי Rל
קסוםני, mוזילם·שלהחדישיסההתקפה

בלתיהתהדורת l>ד Pדס.בנ'·םהתפתחות
קשבתאתזוכאצה nלאבהישגיםרמגבלת

העלוםצמאיובביןובים.·של mמתולב
jI .בובניסהי.ואסריהרדם'יIבמהותםשללם
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הפכיילםמזחבעל·תךד·הכשלמיוכעברם
אדם,בניכיודאםלהיחשב

';נרשמשןוהרבקםיחפה }Iבמרכז

להלבישהסכילאושזצ"ל.הירשפראל
וכהדףיבילוסד.האובהשלרצרהלרברין

וסל .פאהרשיתאתמצאהחדיש.בנשק
היתהמלחתמןננדו.יעילההתרגשת
תירנברהזול.םעריביכורתעלבםוטםת

יסיירתחתוריתוסהבלהלחני'''כ'תנז
צים·אשךהיסודי.תתנביתילפי(לפחות

להזלבה)המיניסטירוןרכזאחריצמה
הכלליתההכשלה n.מקצ~עךתאיננתה
הרגשאשךהחרמ,.להגבתהציןרכפי

כעלאתעי"בחינדהןחשו,.המאהלבז
,לב.לי.ת:;השכלהבעלהיהריייב.ית
בגדיותררכהובבהדחםןרהדהוסאר

זהמו.מחלות

עוז"וםהייהירששר",וסלכתקיפתי
אחרייאלוםדרכי, " tו,איסיאשכבגדו,

חגיאך·תבחוםלא ., mובכ'שה'א'אלי\-א

פאגםזהלו.חמצוהרלאפעלרתןוטלגפרי

ממיימת.'התררבני"שלתועפיתגםהביא
לשהחיציניתהזוהר'אתוnו'יC1ר'אבל

הפניובי.תכממ-ריבהו.כיזנהדהאלה,הייחם

לוסאזמןלכלפחוח..אדחים.דו,ותנסמי
ניית mרםפהיכתלאהיהיררםעלנוכוי

רתשי.חופנישית

הייאמורצישאולבלרת·מזוc.ב ,
כמקברערתלוס.פתקומכוחיםהיהודים
זעביוכחממל'הפתוםבר. aמהמעטים
ים.וקn ~mחמצקרעtאתהנלח'רכיכם

ערדטעב.'נהשע'חרנל'דיבדעוtכיכםיי.
הי.ת:-האמניצפציהארחי mובסניס

המנ:בההפררמהפירובהדי ...לשהתפרעה

היהוייtבכיןכיותרהמוציהןםצילריני •
ב~ךגםנעבהר.זמהתפוצותיהם.כבל
אשריערת. c:הpמומישוטההרגהוט.הזמן
ילהדרי.םקצnרערוזיםג

מןיבותרהגדדלחיהיייבקבוראמנם

כמקבועיתיהףוםיוטצמ'Jאוההכרח

 !I\ףIנ'

בועאתכרפלין Uמנאוכראחרים.

היהי"הפועלאותהיייידי,הלמאכה
התנונוהזnבהייתר.כ mדמהכקהנ

פהדסםהיר'חו'את;קזרההמטי-ז'"
אהרףונר.לסואיסrירתדיידעללרתרה
 •• ,בפרליןהנוכריההאתרגונת:עם

זייהדרתיבלהלאהמקצויעים.האוגרים
המניהגיםבהשפעתררקארלה-תקיים

בפלוןיומרת.נוישה ' Dומהרחיםי.
עןפהלראתהאזmהבבעינאתכהףחי
חבתי .רהקמבר,«,העמידמינענינסגלרוא

אףשעלים.רבביתרRגןאשרבפולין.
הידרrr'שהיהר'יר"לךב,חלקיתרםהיא
שבליהלראםביחיבאם.תניתאנלוהיה
לאשתלעומקיצ'ע.ובתלש הל"""על

יםודיהחהיהתזשבהבלבלה.המעמידתו

אמםנ(ידפ). ם'""פיעל,פהםתררית
בנינהררבאל,.לעבירתנזקקרובעטיםרק

לאהחדויתהיהדותשלמנדנהיריב
אלה.'כבלהיחיביהוצךרת C)היגישו
םדיבוב,'מיעוטאגםאםרם.זתJ".אררבא.

מטב!זאתכמסבהדופן.כיראונחשב

רביסוכעינירזסארנים.טבעוםוארהחייפ

עכל,אנניסםnחרדיפם ...·הפיעלנחשבן
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שלההתעביניתגמזכר'"שלאראזר
 .וז"'הי'ירהעןלם
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אלה.חנוגיםשיגים Kהרהייהםרגנסית.
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אז:ןרוחדתהרישראל.ארני~בםםנרת

 •ן' IIהידלצוכרוחבהנהניעי·יירעל
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 'א''נה-ישיב.התחדשותעלין:ו.ח Y'הר
צרה Uהיmכיים,·ללקחתהםאף
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הויהמקיבלתהמתבונתפלייחהיםרדן

הםתךובתד~יה.חלום,יKם7והזעריור:
החירבםצעביאתהןגזלהעהרבדהליום
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i רליהדרת"צפריהןב,ולהn. פתידררית
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YלזDהדרןלעלדרןירבתינרר,במותרכ
הדב'כלכידדער.ידןעלעתיד_יכלו:בה
לשמשאםכיירבלים.ואבםהבזב'יםרים

עצמ'סביטלע"רדילשוב.ל,"טד'ממדו"
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הפרוכיםיחייהםאתההרכחפו.ק~נעת

יא.והיא jjוnקתיםדד"הקבת.שלר;ן.לבילםי

שכלתקביץ.שלייםיוםביחימחגשפת
הואלעדתן'יכתבר.יטעןשלציינ"ז, '5

לפניכם, R nאוולטעןרהלכתי.מפקפהווה

ידיעלקברצי.מםריבאיזה.ליריוישיaכ
 "בn"ביותרלכתוברחיקיזבריםףאכר

לפניהו,מלםהכבללהיבאולאהמשק
הובבים·ע"יהכרךנוראםכיתקץוב.חכיר

זאתבצייהיכי').לחינהשטיטה, I(כןנו
גםשומJברליציר;;קכוזיההייכיל

ד"ייייבוחרבאףאשרוצמית,לש/נירח
רJוופחחןתראש'תה-רשאסכיו Vבכהפייז. iברב.כארז

(רתו-לקוביםהחבריםאני.כנהיג Kהספירהכיונייתספי;"גלןתאפיראשה,.
,להבשיושםלהתארגןכדיכרס"')בותקבלנבלונךצביריגכוףהצמרים.,כיז
בקסמהקכייsרםחהםיית Kלקךעצמםאתבללtכי",בטחרםתפקדייםןבןי Pה:עייי

עכיהדעלבנויקיהיתהחמייתם .'החקלאיתפקידים jn;ילבלבתרייאיפשרהיאכי
וי Cידרני ', rnכיJמליאם םזlי'iPשינרה,חוזואםכלליותלמםררתוקבריעםזנם~ים

לכוחיד.דפכוייחהם,צורתעלציוניםמימדםאתלסןכסבלינבך,רצרךראה
רצוםניבןתר.דינפית •הי.תהתהפתחותזו..,רבדההנםסיקסממכריםסלהכלכלי

ה~יסם I'I'התפכ.םסיגי,למירחען.צוברית-מפאשרת·.,נורה C·נזתארוmב
 דנIJ'פארםצתמסתגלותדךש.והםםישםילטוכה.סינזדנראישי.ת'נגיעהללא
ל'J.הסונפתזאלחםך.",אדר II1'Kהוכnים,רnבף,yו Itהרננףת.בההדרבעפוי Hא:ת
חיהלאכתך';נםיים;יוכרנחייועיונם ,קכונים.חברי.העיכידם,'של

חילאשר·היי • nאלוכדצבררריבןררן'י'ידiב"םתאי K'הב'הקכוייבםרת."ם ד,'
רעוכר".·הי~החצרבריתהזרדהלl:כךא'ס. ,ה"ההנהגהתפקיראתמםעיח.לאעיוח

סכיו,·עןיידיחפשיהבלבלוזינכוחהמלת.אדח,נחץרצונדלםחור.רNםקשהרובחית
n .בJח,נדן.ל·ך'"P 'יףM זהםלהוכתכלrםטת.,נאפותביוחmתמ",.רשוטבחינתל

ארי ו:'Kש: iהגדולמתפקידוביזיחיה"נות'ויפ-רטיים.הנכויריםהI'1IIנקיים,הכלכליים,
נnרה.3ובקיתתדגנוה'להקים.,יגיהםנגד~ירקככל,'הםקףם,מנף.יאגךזה,היקף
יחיםבילהם.התארהיאןת X'הונ'יי.בבפג""היראהר.תיקיוגבי'םזוב.,ירמעט
הקבו"רצנרהכהבך"קושירםחברתייםנשייאי"',נuברלאהי.הכעינויבלכ,סים
wיm אתחביטח'אל.חארתנורהשוםיצת,מ,ירהלהיותצריבהכאזתרנביח

 .ךPEIMזואתז'היהוירות'הובאלךתרפc.שר"יךתשלוההבהגההתקבוז'ככלבוץ.' pnכיתי
הבדייהגהקיתבת,צררה nאלהגיערבררשא:רסיבית,תקנותשיאנם uאנמהקכוז
בםל,'"את ' K.לאמבםמאירם.בבקיינמ,לנעיניםהרל,כותיתהגישהאתמKדית'

 DJ 'שקכרהרעו wלייו eלדוגש~נים.
כ"גיווםכ'חרת,ייזחכרים.קכלתדיון

וnכרגולכוכייהחרבהןםסדתועםקשר
ההלכהשלהןמעמיקחתבפיסהרקגוצ-י
 ד~'יעלהקבוצית,החברההפיתשליjה
הריהרר:זםהילב-דרפאשורת",יתההז

ית I,קוככמציאותהלוכתיתמחבינהצויה

.אתנבלילוכשח,התורהלודמיריבזו.
ם NC :הNרשארזמובלי, C:,החלוברחם

הםאיזזהבמרבכשילכישיבה.להרות

ייחכםוקשיםיחימבהמסרב~חיים

מאפסירםבייםהמשקיםאםאף'סנזי,

סלם.ייםובובנרתכתורההתעםקיתלודג
ווחג',וכנהיג,משקיני,לרובביוםישכ"ה

זכר.ישעה,'כלפין_עלזו.ר R'דאתרא,מרא
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נןרוtהחםידוה~םלוחלךית

הנהי:'ך Rלףאהחרב.שלפהרטי Wו

אלא:משיתפת.עבליתעםכגריםחםום
לש"ב'Sיבiחוהכנםותיוכללכלל:: ו~.ג"
הצו·כלהחכרה.לקיפתככבסיסכמהו

 ''' :iםכתסךתהחברוסל,רויבן ,' m'א
שילוחיבותייזכיייתיןהידגריוכך'השפק.
יכילתךכפילמשקנותוהחבר :החבו

 , '.צרביילפיממוניקונבל ,
בתקבלוכהל,ד~תעללאאכםי.ר ~ ,

הנוהגים.-רב eייתךלי iאראההחלטות,

הנתגדיאשךהחברים.נםשיךבי'lכY:תיהן,

הה I'ההתוהאצהגסיןר.אתזי.חיםילודד
ו tןבבכגדרההכהשוהפלוגןתפכליה.

' C בM 1מרבII'קובצביכווןה'I .הת·יבןרבןך

ף K"ב(וזuקנרת,נלחרונהבאסריםביום

, H ~במו ,ל'I קרבוצתקייםעלמה.חת'I הם
לגלזת.שליחיייתנשינחר ~התכךנבצרמ.ת'

ל y Yלהשפיארשינ'סגםיתןתנוסע

II 'חיD כירור;למעשה.לרעייןהלצטוף
היכילתאתחאיהביאןליביהנהדין

ווניחית"'הס'לבותיהםלמשןדהעריי-נית
קבוציותשלהחשדלרעייןצ,'ייiב ?~

K '.חnגייו. 

נםבמקצתינהמעכבהמקוםןאב I.ד

הקביבתר.שלנית mהרההפתתמית ל'$
הממשבתילמעגלשגנכסךהעלריםריב
מברמניא.אכמרד'באוהקסציס,לש

iוו!1סמ.,vוךחכעיקראתםהיתה~תם
סלהיחהלהמיי"'תילוכתםזאת.לעותמ
הוו·הכוןוםת'יחס'.באופז iiנוiבנ ~':
החכףסהרדגל'כחלקםזרכלסוה~ית
פבפףם.כ;וואוהרבביישבתהלםנינתה
 rםח"T'בוסארתהכפעםמהםאר;ו...כם ~

לרמריותר.'המתקריפםאופכפנים,ןחנבב ,
I' לק;אאיןא:פנםתרטפית.~י"ןןןתהם

דבק~האךיר.עמי uאלה "Kרגנמ ;;"ה~ל
עליה:סשארהמעוטיית.rבכצ,ותהיקודi:נ

ייתרדקדקוינירתם.בסקומ nהיiץ
אחירם.במקימותותיקחכם~תלמ'ד

שלמדימהס;כינוכ,ב:וצררכ,,ווטלם

45 

בייתרובכמrומז'1זך.יעו iהיאכהעד

לפנילןזביאלא:סךאתלהשיגב~סו
והכלתיהגדוליםהמוא:nומןזההיהכן·

שלםהאד:יחםלריבםו M 'ב'נשכחיס

ה:תאלדחראתבעוביסוא~ת ':iהקבצוות.
ףזz.כרנימדרש,לבית 'D'tמבליnr.ופך

ךואב.אבייהייךת~להחבריםכל
הדחיףבצורךהבירןכולםבום:ה.

דוךופי;חהוואהמווהוב.להכיא

שלזזשרניסגםיינןתבעשיהחכרים.עביר

מרבסםתבלתיצעיוהקניצהיפה.עלו
עללקבליכלהלאכלכליתמבחיבה
משפחתהקזחתשלהקשההעילאתעצמה

אשרביאשי.תדצוךךהיהנמותיק·וב

האלה.העצירימלש;לרכרםלויחמתבין
בלשבנמחייnמ.תאלחייתמרכןיוהא

תהנ·לשללכיתיהמ"ייהטךםהמידקם
ההברה.בויבם,איוי~ה~מעריניירמ.
התיוהעללסכתייצטררייכינובכי

לא!ידא;ךליניימסבלב.דההיואהזעל
נשםקיס.רוחניתהתעסקית'~יםהיתה

צעמי.עללק?לירבללעחיםובשאו
יחםיבאופובזתהסבאבפכרהקביצה

רם"בר.קבליהםכילפתוין.רונקםר

צעירבגילהיהאשומויחם.ייוחמדמם
~ n במיהקץובלייחבכנםהאיההיראה.יק

יעבירתעכךדתיחאריורקאחו.חברכינ

נמשכןכנדרהאל':םילמד.ישבההבייס.

ייתך.ךכזמןשתיםאיישסעםהסניןנית

תיאי·.יכיחגםהתנלהלעןכ.יוקכן.לע
תשנה;:ואשוהוכניר,.ציותעלריט

היתהאשובוגע " mוואJבחחתכסנ'ס
יקכןצז;.כוכלששוביוההאוש·איש,ות.

וכאזבות nה'אחזן

זכההקבווצתשלצהניעפאצמםא,
ץרןtבוחרניםלב.לתשומתםהזובןאתוי

אמ.ןטבעיזההיהבהן'להתעניוהחחילו
כבומניא.לןנ:יס. nהרובסלפינאםוץ h"ב

חאגיייא'סהקיצונמשלהיציךההתבה
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 '''אבאלוםהפמעל.מתחילתנמעטםי ....גל
בא;חרייהשלוגגיכהנכנינהריבאשר

שררםזבירשוליס,הוכלליםלזוזמחרגיס

,"םיאשויקים" ...לקכ:שרקטן Rושחד
שנתדפונהת Mזבכללמעשה.קימינהיחי

ייקייהזר.,היחםאתחררחהשפיטה

רציןאתרכשמחהאבההבקבלןיריסליס

השפיהטשפייתלשעילהלקבלהחברים
זמנני.לסזהתירהלי nגפיהיראתעל
ירישליססלהשמיסהעודתכיהיה,ננה iב

אכתררגשפיריחביקשריק,יIנהאשרחיא

גין iארתמדצהישןהישרברחףבין

עלן.מקריגזהאשרהציעריםהחלוצים
וההתלהכיתהידרםיקנויומהתייקומ

קיימשלהמטהרלקראחגדילההיתה
זו.גיK'ומmב

אגידתד"עי U .,ךחייס"חפז ....כ

במםי-והכךדת 3iללסמלההםביפיםהפכי

היהכההעיקדיתהכע~האילםריתם.
בבזיתהיתהלהנא.קייממהןuוונתל,י

שביקהתל,"בילהתישבות.העליה
:i לכל.החבריםפרסנתהביטחהלאעהדוב

 • iיגרללהינהובשפחתרר IUMכלאןבוניידח

פנשםאורתסובלגםבחשבייגניא·יאם
התוא-כאסרךי mהפהרנעהחכייםשל
באי;ןק.שייבת Uלבלזוכחהיתהנני
הזאת.האסלהרח'!.םרתתאלהביוליונ 5
הקפתבייתן~הבר;ןתהמטרה.היחודרתםב

במסגרתהחריהמנררתלהגשמתתאים
e .יתהיתהרגיהoישרבשל·בתהיםאפד

יחליניתמו!חבהככרתכיולאבלב.ר"מאי
הכשיה,קכרnננמאנתבה

קב;צותפניתיאפוא. ..היתהמיבתנ
להתי'וו.-לדארג;ושאלגיית Rלההכשהר

ככנ-רתצ"".שביעזתערבואמםנכרתם.

חניני.תי"'לחס .•ברמיככדנתרילהמיה
אגדרתותאתלעהקכוצרתאתלישב
כסביבהירזאעיבעמקסארישלאו

j למנייעירשדנה,ראהמ.לעהתרד
הקבי-.שמתיהראשיגיםהחבריםיצאיז.ה

לחףו:בי

 .השמיהמ.אתעצםנפעללקבלצית
קכליושRההחיוזכוירתצמכלפי.ג

S' שתיםארצםיי.רגוביפנציביענמםל._ 
w אפשרותהיתההגרילהבכנסיהאגר'''ל

כ'חעארלםכהמלט.ניארתהיושבהקםת
מההבהmכהדררמזמן.כברברבימ
הנצינימריבמדא.ר"קרההנהלםע'זן,ה

סלביבינתםייהבטמותיהמ.יקיםילא
 nכפקי'עבסנשארואלח.הוהחכרים.
לסחהניאציאשראלה.יןהההשכרה,

טכלחmם,ההתישביתקובוםישראל,
יאתםהפמעליםעלכסםרםלא-אנויש,

םתי-יסכסבריםפרנייתימיחימימ : Uהקיב

 .רצםמפננים,נמארהערכימ.עמייםי
נח.תהחלוציםשעבילאגאי"'יפיסירת

לrזקפרבומזמזכשכרהתרנר.בי
מפןצשארפריטימ,·לאנישםהארסנת
יונ-משרכלשןמהחכירמעליהו.שלבת
Rלוועכללקרבים,פצרייםתשלימידתם

כמיםם.חאהרוונתהמריסתרוזתחוציוזי

לע'Uברירתריכיןלאחיפיםברברתוזרלם
 Rלאגםייארר n .המםדיותוגמה, nc'בכל

הוmכרתח"םבהתחלתואזלחם.נענר
יסי-נmבהדאמתתאלבטושהחמישכים

להנסיםהאחרןר·הנםיתכנסלכזהלא.
לסולכלכ'ת וiצמuc'לשחי'lות ."י
אניייM~ישוב

נעיניתיהתה Rלת R.זכאזבה .ר.
עלהצעראת.רקהשרחהרלא .•כלבר

 1tם .•ההחסןוכותאחהלקיםח nיא':ההצי

ביתור.חמויה;הכלשצעמרזה.רברגם
האירלשכל"ןכ.גרמיחנסירבחגמלאא
 .הואה.·עלהעולמית '".:'נואמרסרות/:רצ

דוCaבינ*יריסח'וןד;םריוכלתrןיםר
ןKכJנהקבצרים.התישכרתלמעןפלעיל

חםומ-מפיי'Uנכןממעיקיא-מאןו·נעב-
לכשלל.שכלעצמורשא ..האלרדות

ית nסו'חאייאזת.ודבילהחיסכתותקוה .
~לבםארש ,'''יגאקברנייטעIבטנםטשת

:הכו·קםחנרוהרבתלכרים,.קריבהח:י·
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אבור ם", n'ה C'j)IPהIנ nלן,ו nל

חכךיהגיעיצי'ל Iיעך t"רנ.יצחקרהור
שפעתהנלת.ה P:ןחרם'לפטקבה mרכmiנ
שאלהבטיפןההתישכותכעית",םרו
הןמטדיתבעזרחה"ישבחר tבההוכינה

 iהדייגהיחויית.ת Uהטונסלהמשחבים

להת-והפחלקההיסרדקיומיקהת.רקהן

עלעחהל!ו",יו"וךאי'שבי.ת
 . nחהתיוסס

ותנועותארגוג'םאל'חםים ...·ית Yהבכלנזםאחתהנ Wונבוש ..ו
rזשרבלאכנךשוהוגשא:.פביקאםן·קייםשלא"גםנתועוהרהאל"
לעצפם.רקיהןריתיי.-Sליצירהקכיצוםהמשרניפיו'ירההםהיימםלאי.ת

ינדפהכי. Uח'ו'יהיפתמייאמזרעיינםמלחמתעםהתחילוש ICכאזר,ובולכל,
,צמ '''ע Uפהםפהכפבי.גםמוכןיפתכאץוהעבידהמקימותאיטליה-חכש,

להטחר;בגילהבאךץלביעריאךחם Iמהסתדרןרכוכקושיוגתיים I[ ;בייייםזi!ו

עת'ר .יצירתלמןעלפנת.שםב':יפךעליםשחו;רקהיניעטים.הערביהבימי

 •.•כבדרוצ.יםאשרלה. ICכלעביך;הזר~אזחזעירהצעםיהפשקהחקיאלים.
תתר.ותKרולכם.להתשנכע~בכזוני'םעiiדרבהסי"!בחבירס, r2'בשוקיתנקוס
קבו'צת.תנערהליצררהרצון Jומהי~רכענירמהנכטיתיי.התשלןמוסלום.ה.קשה

בח:וסטבעהם :Jםערפגהבזאתתונ·עהפשקמאד.התלכםישהכירההנובהדר

נםצריכההיאכיאםלועונ.;ראשונהההעכרהכלתאבזמנייזםרשאטפו,
פיע'עבדור;יטית. tמבועהעםלדח-קשרעבייהמקימיתיה'נעלגדרהמוחוכית

כ·גםלהיותכייעלוווזא:ראבודאיים.לים- yפויהעסיקאחרת'לשיהטעבד .נאלו
הגיוב'כואפןהיתהואמרגנים,אץופיעלים . Dכסטיכ'פרצוכןלמכביר.עייביםלים

גאדרתפרעל,תניעתזאתפול,טיתבתיעהההסתירי"לשהןזנידהל:בזzוח'ןזםרב~ם
מלשההיתהזאחמנועהאמנםילאוש.אזהשחי~והשתןתה;בדוהשי,(ונת

מצומצמתכסיבבהאךוסנ,ךיןזnררבה . iiבור fמרקמותעלהפיעלי)םגי Uר Mל
רובלשהחברהיתההתשיכות ..בייתרשאדלכלית.עברדהכשלתהקיונולסכףו
מיבונזהר .!1 םK'ארחלחיגהיתהחבריה .דרשריכלביןהערברהאתקלי riבה"

 Rלזה.כלאולםה-קכוצבת.חברייצא~פינתהלשכהכמרבזהסתים.עהבידה

r: ההטתדוותשלהקירםהעבהדרדבזi השתיכיןתשלה:םבועהךעיון ";ממד
הארהיא S' ~ i'ריזהןי.יאנטרסים.וזהיינוצרהאזתדברי.תקבזי.חכרד'יה·יפער

כאץו.השארינההלכלית'העבוהדכשלת
עליהםוסארהיסיייתראתמלעשנבנהת

כהלליךתלחשוכתכלתר·ןכ K ·זקר.רמ
ב'אזי.
חבךיהתקשררגםתהךא.ממז ~ר':

כלב-מםרחתםעיייתריותוכקהוצים
תחבת.יזטונ.~"גכרןאבזר,'ךתI~םל"ם

uלהת~ו",חילךראףחלקלאות.ח'יםנית
 n.תישכי itל?יפע.וחםזטחיתר :IIכע.בין
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ז:יםעםארגןניאכיפזלהמקשרסבוי
רשונ.קשלריםא.תההחרבהrזאר.אדגין

היא~בין.ופתודרעגלהירק.גרהחקלאי,

השוםאלהאלהה"צ~ריסלכד.גרמהשאר
שההת-הבינו,הכ;כיצר.ןם Vםזלבלהם

::ורגיסכללכ,יםא:רנוגיםנ:סקשיות

גדיוח.כלכליותלממריתבחוהצ

הבריע.אשר

הזההחוגשבתודמלאיו.מרבןכ.

עםוהלעצמםהקבוניםחדביקבעי
עבביית'פב;לעפי Mהש .הםברירה.
של.הארציותהיעיירתואחזוחתברעה.

 .מפזבקבץוכנדיהאףתהקיונה , .. ~
לחגיר·כנחרוהקבויצםחבריחיםי.

הפלעוהוועלוחבירהמרכזיתחמיעצה
עדי~עכידלחפי'גםכעבוהד.והסתתפי
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ואפםנבצריית. pימהפחלקלחבר"אפשר
·וסלבייעיו"ייקכרצימחכריהשתתפו

הסניטנבלחי l!ונגקםי'יהיהכי 1העזרא

התייק\!בהעזאר,מטעם,נודהגיוסיאמז

גאו·'פןעל,במש"יקכשנהשהבוניד

הםשכקבנריםהחברים'מביזניכרוחלק
העזרא,ובייצאי

[י;'בהאובבםהמאירהכדרדה.
ידח.גם'רלקבי'צםלעיראובסריובת'כתנית

הונבןחכיוניהרדיתעבידהאיפשרההיאעמקשירםעלשםריהקברצים .ג··
הייהנעייים,קכבוציסביוחיהקישםיכהןבכדרהבקבוץבאיץ.החררהגדלו.

הדידעליני I 'סקולשלזונניסאלהךיערבד Kמוסהד"'רהוכרסIב'כרב
אחריההת'שכות.לקראתשלהםהעמשיתוסארחבך"ל, '''' uאומיימאחישליrכ"'א,

ר'ינ·ידוניםואחויהמרית,האכזביתכל , Nא"עברדתשניםגביעלשניסלחם
לחהלטה.בוידיס 3ההביעיביות"בםייתח,לה,"עצמיאתקישטהאיאנויי.לש

'לע:r.דתישבnודבראת,"יבהאשרי~בראשינה'"רס"'מכשתבעלהכשאר
היטדוקין\בזערתחקיפתהקחאדמ;z:יאחר.מקומתישבעזפיאתחסבלאפעם

עצIבתוKהדחשליש;בתרבnםכשאר !'Fי=יאשרברוקבםי,חללז.יבודרדדרכי .
 .פרחלסתהררקשקרלק'ם'יהיהסבא.כבפרבקברץ

תתת Rסביםכברבעשהחסרבעציו,.הד:לבו'אל.ות .rבכלהאיץרגרליעם.
 :צעיריםרכחתרכרישתלקארתהזלפניפעםמדייום,'ירIכבתערריואשר"יו.ת
ללעיתהמלחקהזרדערלהנעורקל~םת .'ללמודחבריםהתברהי"ענסלחובפנום

בפכ;בקלםרהארשונותהקכוצרתחבוער.שב)ח'ארשנה(חצימוגבלותלתקופות
הפקוהר.התצואהאתרהביאיובגדרהסבאפורהמגעקרם n 'כדעייבאץר.לםזייברת

הvזק"םהאפזעיםככלירציבםתיהס
ידעהשבימדצלרשרתם.עםדרשאר

i חםהאלהןוןהקכןציםעת,ככלו\ביעה

התנועה.לרשרתהינומד"מעשי. mהרהם
ולפום'לםויובאיתהולהכגיסקה mלביי

התובעהקירפהצדקתאכןהיחהםדרתיי.

זארהאאשררחrילוני,השיירבבעיני
הקמתהארץלבגיןיחידי.כפריזעיד

ומשקים,קבצריIכ

ןכיםדmשינים'יייבות Kשi-דעIכגם
מ' צIR'יר II7Kוטדים n.חבויםעשןותשליןיבנוייחאלהרבעםהזםבשובד
יתרדק,כיצי~.:sולנמניאל,.שוררתתודקינםשט '"רכ'רי'הוכם ..."כל~וציל

לצרביכ'Iכדmהתאימההשכרתםבז·על .חורהי, ...קול;ישבתרסואי'שליט".
התכוננילאחם.חהידר.החקלאיהמשקהדרק~התיהרגדול,עםאלהקשרים

יייעהלועםמםא.::וג;ויבכלבד.לעכרדהפיעלחירכההשמיטהכסנתד mכמ'

 :~: f ~~~~~~~~~:~:~~ד~:~~זציליא"שון rnה.נעלהוסןוסלספקיי
כIבי.הלכי-!ייתמפריתגםיצרוהלימודים ,ח'"רושככה"'גאותםרפrנהאל,ראשר

שוח'רכוישמיהטחליכלאיס'ועתה,חלימירינא.וףו:ל.גרהןבםקי.
הדמרידיידעוהעשוויםעקכרנ.יחפשךאהלה'הקשויםמ-לבדאולם.ד

,ה'נזה:רTו'הכגם .ק,יירהרב·"ראסוןר,' .ממנהזטאררנער.תביעת·.גםה!'בריצם
תא-מכיזכ,':עה, tהנאלררנ'רבחברית'החרמואתכ,תיד,הלימרתלוקרח'ילכו

רגיג'ככל'בIבירתד'להתנעיזהקביצים'רא", I,ב.עוראשינהכארשזאוהתמאים

חסוכיתתואוותהובאזהודברלנעיר,ן" wחלילמיוה:התויי.הבונווארגין
ירתר.,מאיחריםממניםנeמנ':יכי ..נרחהיה Mבבוםזי,תנועה
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 םrUהחיי.יסרמ.יjושסלוחליות

ותרבתויותרוחניותעביות ;

נrר uעמההדיקהקסרידי':"ייעל
הנדרתחיבתהפשקים·חבריעלחהל

 jבםש.והתובותיםי.נייס mהויהטידזח ,

גים, mוישןחתהתקיסורבתשנים

ד(!יתיקם.חאהחבויםקבעיובם.

לשאלותשרנותגישותיהיכללרדכר
המואצמנקייתיאצהת .rncדהיטיייות.

האפשורתתאאותהו;;איכ.ת Uהחי

בצירהדדי-תורבי iiחינןול I1,לאrובנ;נרית

זנתהסמגרתקראינההסביבההקבצוית.

מירבי.תמבחיבהיציוהליצור'יעיילה
יצירהיצררתאםכי'התיהר.לשמדי

לריע;נרתניתתבאשרחבוה,של·רתוגית
יכפרטיאחהאחיכלעל,לפשהיעהותהר
ר Uחישלההגשמהזיכסמנרתניתבת

התירה.ויחפלי
לו.רחבבטיסזהרתונייחבור.ב

מוכהתןרנ"לתהשכלהרדשוהקר aל
תי"לםnו ,!1הובאפ'היאאפנםהיותר.·כבל
ככלל"לןם P mאפשואיזממעייהלאה.

מעדיםהאסרזר,תסחה·ליצייה
לפביההואוהמייראת·'ועהרב,כwהם

התק-לבקרים.תרושםהלבותיותRשיות
שלאךתמעלהבלשעצמה·המרדוגיח·ל.ת

לביריריייעמייוהומויבית·הלרכתיית
.מיריייר'עלהזמןגזלרינפני···ובעפקי
חברהי:זירתעצםהמשקים.לשההוואה

לערכלליריודירשת:וpתובת:רמסדןתיה
בעירתלבזהובו,בחבאיההלרכתי·',,וצי
תKחבעיוהיל,התברהשהובירה,'זm,תכ
טבא.ל Kישובויחפתרונם
התרביתכלפיהיהוירהאדמיחסי .~

כגירוביםובותניםדבפי·לנו·המייתית
הםאייילא.תויקים·שהםוסריב'סויבם

 .סויניםותועלתייםחברתיים"ישוינם
ובכלוחרקהמעשיתעהדמלקבךע:זוערים '

באי-חשברת .n·םהורחקרהרהיאנבה,חזר
לעבמרלהוסותיבול Pהמשידגו:ל.
סורםללאהמ:י'Iפןל!כי'ידמדהלבחור

49 

דייעית.עלליתררבולהראצ:יייו.תפגיות
ת JUםייונגיכפלירדישזהא:םגם

יקדזק xלהייבפילעדרואכיאתרי.ת
לידיוע.תאםכי~תעידות
 mןז 1Jבמקי"עותישבזואםןרה
-עליהםליחרייצהאל Kשהישינים

החקל·לליפידוהקשוויםהמקצעויתכל

יכהבנה.בבםייהעתריםאלהוגםאית
םגלאאלידדוניתמ;ה Pית Kזדןוא

המקנ,·בבלהמבוקשתהגישהמיתידית,

הררד·זתאסאוביאותתהיאהאלהעית

 Uא'זהדכיגםולתג",.לחלשדשה
אפןסרותיקוםלמעזהבnויאכלפשום,

הזאתהמעמסהבלחדוי.חקליאחביךשל

במיודחוציבית,הי.הילירםשכםעל

התלפיידם,וגדצת Uנר'שדושוהאחרי
הלפיייתודם,םרוr.וא:תהלישגילבוולממ

להשי.געליהםאשר
ii • חבירםווארנסירינחיסןזיגם

ייתו,הפולימידוכווזכד,דוגליםרבימ
היחגבריית.הםטרותםעבברבדהולן

בגישה .ן.אן,הרכבויםוסביניזהשוגי

 Uיא:רשפקררםבעדו:רנויונית.יםודית
החבברי.יבירביד\.לי Ri'1,רצואתיותר

יייידיצביריציותמבובהפוליטיהכיחז

וחתקיסיירתעלאדיילאיאכרפןאמורגן
הריעי·עלתמכסםתאזתגישהתחזיה,

וואההארזצ"ל.בוריער'ייווסלבדת
וסלד",טוירתנשהרתתיאתביצורת

אוסוהאמ;רגז"'התיוהעם ...חיעם
דרוב.סnחהםכייתרהחירכםייוצרין

ללאנזזינתיה'מיקרפיעל.הtכבוה'ילם
כק"zניסס"לביהרבעמםדסובוישפHיית

לדע·
זהבללמילבלי~לתורבתדיrתסן.
ביהחת.וסהניתהסוטית'לפיביתז

ראtנאבבnר·בסיריםין aידגבה.לפחית
זרעםnורבי";פרבלאויבקיטבי.'.במדע
לירנ:רנ..".אםהאר_הלביקפד~יתידבקה
םרכגרלשאםדבלל,ביירמוסבםיאפבם
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גיכך.

נןת Rללהבזעrית Kזיבכלכעת.חםיי

ההחיסוכתשלהתקיהאתמופיתלזנרח

העצאמי.ת

הקב,-שביעי"נהשעריצניעציו·

 ""' A':הרח Xלקראחידםעלהולחםציס.
 .לזבושניתוהארשןז I'הפןםבהבטייבךח,

ת Uןס 10לרגל,הסנוו".rטגיתגהיהזה

 " Mהסןבאושחי'ס. rחפקג;זשלקיים
רםבםגירתי·, Hר j[ונ.rתקבתחבריםגער

בתשףו mהפעילבלנעשין Rפסאב.
רקנעשהכמריעדכרכלמל.אפעולה

 •לתעי.רדוב.שקשללחהקיםבסזיבהכסמת
 3Iלםבמרכעתפניהעלהיחלם.ף nןבמ~י

זזקDtפהלקבלסמפיקרבוהנחדבשרלןייש
דKםשלהשוגיםצרכיןינםלדחותה.אך

לפשוהוסיכלליתתרביתזתנךשגדל
הדב"ףםת pכיזאבל .•בחסןרבלהביא

הפרשישוספיעתםאיקריאתםוביזריס

החווםהשגתמיקראת

 ''' Kישיבלנוןלגבםניהקבךניסא. .

 nוידע m ,.פרתעםהםלה.ומזב.במליא
בשורתעצמםאחעהמיךו"וצייןכשנת

הטסן"המקוומתכבל",חושיוב. iiגמיני

יהןרננשביהסבמקיםךתהוטזו..כביס

לפישהיקם:זןםן. jjגזך'להם.חפןף
מהירה,גאדK"זיחהתיסברתהשתחפןוא.'יירהיהזדיתהפובבדתירישת

לאוטרםרבבתכם.נשעתהה.רמוניהפלוגות,זיגנטההנגה,אבןסיפכלבהקתפז

.' I-עבמקלומחר,Kלוזיכה ,'''וגאשלהערלימהפועל"'עדחימה'ישרכייזיעל
ר'י" , "Kשליסקרליזמ 'IIרוב,חנתועהבלנזערת uנזםהיקומאשרוגמדל.

 .'''באר'גאףייפברזפא"ילשהשעלבבלאחרים,רביםיםj;יומיתהישובי.ם

uורמשיחפתישיבהלבבטהיתההדרישהרב.ינוכןהקכצרים.חכרי,נטאצו.אלה
הנותי;חההתישרבתדרוח K,לשעובות 6להסתלםהצורראתהסnכקיםחכרי

תפתוחששתיהקזה,כמנתבותיזרכבפקו.ד

ת pnעםעולה Dשרתף"לדררכהפכפהעצהי-הפשקיםאתיו?רגזה,בל ו:.'
סוםתנקכלהלאnברףארהיקפ.תגםהלאבימיםהיוסו.בלםוםחתרים
לw.זמןיהוצעחזכירתנשלחה.תשיכה.לק"םיו KV1ככללה.התניעהחברי Uהני
יJבים 11תשיכהנתקבלהאנובםשבוע"ם.רשל.ביתרדרהנyודהקימית bאתיתדר

הצנi'ה'Rשחרייכיחריו. ..ראחרי·האתרירעלנלבר.התרנעהסנייפלסהפםריות
יע L:לרבכיררקשהיצעההבתריביrזנתהחיםיפחץהקמץכנטיןרהשתמשיבן'

 . nווזםם\ .כלRמחיידה ,' Kרר" Vפיהיצעי.כלילת.תכשלבהקפ;':גבדרה
 JכI.כעביההידרניםמכומןז Xו.ילרבה. rumלכלהסניוראתלהעכיר
קייטיאבץר.יר!(,ימקיםרייכניםגדרליוביעצהקשב.תא:יזזצמאהת Kזהצעה

ruc י'ה"חזיןבנולםעחהי,וצקתינורתדצמ'פריניצפירניתהסהמכ,ירKתםזינל "ש
ה mוnיפכבלהועובדההכעיהרים. nא"ובנים.

רני .•,ל.ראמיםי;מ-רמדית,לנפרתשיהםא,דרר;''"'ישבותמת U'לרגrפםדב. . '
יסםאהרוCלהתישבו.תבעוותן,ל,לות'אחר.צנוי Pרהיההמישייבםהמרטיית

חאות·יורמהכשרה.j;יצוביתאתלפזיוהבקשהזה.קשובקשירתעזרההתנונויי

,יהימיףלזימציארתית.רביאו.היתה Rלעידןולםועלההואצהארשוובית.היגשה
םגיוביחעצאמוחרייכnםההובוטדדתסונצדחלמתמרפצהיבתנםיירחקוה.היתה

כקר·פרינפיציוניתהכהרמלבד , nnםלםההתישבותיתהפעילהיבלהשניה.הועלם
.הימר)ו;וקרד '"ל Pה P(הרנתרזיניתהעצההוצעהבואחרי,nנ:םבע.

םתידרהיהתלו.יכ'ייהז.ררביפחץהקמץיושבביכקמיםלהיתשיב
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ים~ Rל ii nהקרטנעזתרהתישבות'אפס"
ללכתנוסיתד'יז'הדיעותלכיוהי.תו

היתהלא,צמההשאלהנ.םזן.דביי
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s כלהתירה,דרןשלוזיבתיםס'ורותל
םiצעמוקת,להצכרהלהוקרה,זדבלוה
וזטיתןתאתבחבואשרהגדוליםאזתם

לברוריםלבשליםבל,התזהו'ריי
un .םynיי

הפתעהאיפוא.אזת.היתהלאה.
תתשובהאתקבלואכשיהונשיקםלחירכ

ידחנשרווהמ'להפתזר. Kל ..רחנ.ר;
JלהזםR ידופסקלפרסםiדI', העליל
לדכויישישפסקגיתואכילופזr.ר nלה

כימדי,מיקדםהיה'זהדרבכקקץ.
חהס~תא rידעהקרנותשוסמולKה~םים
חיצנוית.,~תרו

חחם,פחץשללהתישבותןיה Jה'יי:יג ,
הלעיהביברהקרגיתאלהפגיהוככיידח

לפךלום~חווברבזנמיזvמiזס1הלתשיבית,
בלעללחזייפיודחתיא(שמייבתסיפ.

אוג'''מרצהחרבדסעלשנזרקוהבפןי;ם
יףגאושקטונהזונןאוזרי . ri'הירולשמי
r.לנבנה'ישרי' ר,'"רוu • ראחריn. ערטת

פריגצייפ,-שrז;nםהרחרה.' ,בm'רזנב
יצנגירצמעהדמהלניקפתהיהחנית'
הדהר-ת Uרס.כובחי:ךם"ז m'רפה ' mייסז
דאועטנת.ם ;לDלה, Itנציגיס.תיז

כומסייתהרבהלווהזההפוליםיידגיזב
פידג~הכרלכלהמרתואלמיימrםכדם
קהבו-וכיןהרזוביתיעיפיליכוניפיגרי,

ליקוםדיתייסידוארוnכייעיי.ם
זiסינביתבתירים'M Jאדדגנימנסי

ליידהביאהרב~קתשיביתי.rוםבהרם
מקרמלטתוהעתרשx:רסויזו,""ךב,

יבשיבהלאה '· Hפלקבייצת 9',לוותי"
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 ,ניצגיחההםוuכתההבלתלש Z1Jהרכמ
הטוריח.

בספרתנונרכהכקויצם Vlליציו,ישי.
תטיכהישבותם \1רעלאםבקםזפוכל

פיעליתניעתידינולופעשיתרמטרית
כלחאהיסלהשאריארשל,אררגת
ל ...ישואכנייתזאת.למטוהמשקלה

אחיי,העליהםגהיועת.גחלקןהעולמית

שלמעמרמעל'"ןרהתיקיםלהתישכית
העולפית. '· Uאנתודהקכוניםתברי
הוחלפ •וחאיעפםהאיינזכררניאם

שישזצ"ל.כרייעךיצסחד"ושלכהצעתי
ההת-םאגםuאכייאםי.חנכירםלהכיי
זך,חולטהוגא:יאית.אינהצעהמישוכת

הת-..זידהובצוליידעתהואבהלא

·ונסףותרה.נירלירבניםמצדנורכרת
sזלירבייונזזןרהרלןייD .I"ללבך,

ההתיש-עניניתאלנהלצ!בחיהיהאדיר
החבלתביןרשונירונמכצורתבות

לזiתישתרב·לתתדכיאנו·',רביןהסוכונת

הדברעלה Rלאזןxחרקי. ' XאגויIני :sמ
כובקוםהכדרזהחארי'םועסזןפכריי.

הטהי·דאrגאדריתהנקירהאתההתישבתו

 ". Yאב:י'הייחדהרה

ח 1ההתרבש

ההuכת,בלהלשוםרחש""בחוףר _א.

יחים Y!1חזההלאד J'ח"אוםיארוגרת
ג:חדםייח",םתז ..לפלררגתםםברוחייסלש

ח.ת-pמכיםרפב~סRבי" MU1tגיעי ..י
לעלךתזהלפגיגיטההזנIנקוםישבות.
 ד.ח'""הקהבזדשל 'כ'"ו.רעWקבזד
דאתומלרכושהמא:םיצ:םשכנלי'אר

לiיתיבוה.גחל'לקזיכממפיקחבמהד
ובימיםדונ.ם 3000וכונב nלשנומלוגות

בום~המפררזיםרינמ 1500שחנבואלה

.vכtנס7תצד,ללכק·ט 6פ~פחותוסלחקיס
המוסג,לוזיפרושוהיהזה • Nםרבוז

לאר"יבפיםמריבן" ...
 ,שבבתחייםחפזק.ביץחגגר WכOב
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הודינוקירמ. mשבעשרגחיגתאתתש"י

ביפניםב~.חקק"''צניגהראשינהבפגום
חקק"ל·אדמתעלחייIבפחץהחי'וסבות

לראשינהאזונעדכזקיימת.עיבדהתהדה
הקביינ:םשב,אחךדעליר1חרחבלצב;,
 n.ההחיסכילקארתוגנהרדבב."יס
אתלעבדהתחיליזהבחורף , 1

יצאיייםייםמבשית.ףבהחישןכתהקרקע

לחררשיכפרריתבעגליתגפ,רהתהרבים

 lCר)י~בלבחנלתג'עיייהי(טרקטירים
m הקציר,ינ:בחהתקרבעםערב.עמזרי

תבואה;השאי,מייפטיכןהיכר.נראה
אחריןבפיןדחiזםביח.רבבמרתקכסהד

ה'זz.בה.אכותההגדילשבנתשקרהמקהו
כלןלההיתה.הזה,טפז;.·כרני?

ובריבה.אדפתגםההתישביתכשפח

והןהקק"להןטענילבעליתהאשר
השל-סרו Kהלאההפקייפבכלנ:רכיס.
ככל·הצרייס.לשבי iוב yתאתסיגךת
י'יעלבהזקהלזחוכהירדבםגי.סךזאת

םD iדםייצראכזעלמתפיע.בעךד
איואםייאות,מהקכrרשופרים fa?בע

וכשתנקרקע. iiאת D'Iמנוכי;;עריבם.

בלתיברים n . 10מאצי Knנםדג,דלר
ערביסל,ייב)פחץרהיה(הנכקוםזמייגים
םיובהפרהצהפריבה.שמחאתעמבדים

בלחקםחמברינו,דאזנפעצרות~ה Mיב~יצ

סמובבת.צביהר

השימתtבשנתערבתשץ;יא"'בביה:
, ~; 'UU ,הארשייןהליפט'הרציףהאוהלים

הייס.חעוקבוץכייםעימדלעי,למקום
בלילהר.ת mנכאבשעהאלול. '"'כבל~ל
באןאת "kסלי.טדופניבזיגא~ד 1Jירה

 .בפחץדך,אשוניםהפגורים '~לופtיהנ
- k!לדוזהני=דבלילה.נעשההדברחיםי.

שגתלהבנתהזמורזותהבזודךתתא:ריע
'פסיקפינזלגשמיה.תר ..תשמיטה
יל".צ.איףט".זחהןרבלsוהמןרשלהריינה

לחףצבי

סוםית ו!= Iנעתסיה Wבמסי,יביים

!גנדרה.כב'"םההכשרהבקודןת

הראסוןהסלבנסתייםהזהכזמז ..ו
זהשלכאבזר. '"'פKשללהתישבות

הרא-דאמהקלקניתעםבעצםהתחיל

מסבביתרפי"בשנתשיראלבפחנהשןר
לחיצרםלהושיבחיזריםת Uנסירהיו

K עתהררקהקרקע.עלונדאיים.nלצהיו

ביהבל.הביונהאזתההתישבוחבעחרק
ררנלוירצר,לעעלוהיתידהתרדיזאח
לנתווההרדושלעורףלצפיתאםשרהיה

לסרותמכלואיםהןזההלעןרףמלוצית.
לקבוציםרנכבחןכפתקידוהןהחלוציות.

פצולהמ,מקררבימילתוגיםהצעירים
"צזבליהעפרלאהשסמדהרתונעםת Yנ

 ם,' " iאבידפדדאrייםיםהקטללדשות
י Uהשתס'אזתמגולההעליההתחדש
לסה.ימבבנההעליהבצורתהיסודי
 בm:'ומוזתדומעוררתכברזוןרהז.

קyוכקיםודפtליטהשאריתכיןכאירועה

מ,רבולתבלבותי .יכR"ח"מ rחפ
אייוה~הזה Iיעיונזהוהירביםהערבין

גלמר·עקויים,,לאלפייםלמאיתותכויח
ץפחיקוםייעוזנפש..רז"יעםיםיים.

ל~םי .איתםןקייסאיחםעיידתםיי
צוצ liלזJizיויחיםעזץרקבוצימדשים.

ליה-מפגשקןנימותאבירוםה.לילהכין
י~וםהזחnתותמקופיתהחרדית.גית

'אחלברריבלישםמקימיתחכרים.
עלנוצתןזוב v.,oולתהחדשןתהאשיפות

בזמוקיאראבלהלמקורמתיד~ 'l1Sהייי
נתונההיתהוזאתקבץו..nבר"לההרא

~יהבקייצת,;ןע Uהתשלערר.וקרת.

K יראשתלס"נפיה;ייימהלאתריז
 : ." .אל,ך,מקוומתבלידעהפליטה

~ם"חפ.ועלתיפרשתתהפח.
ריםפחץפרשתלוהבאאכמןלהחישבךת.

 ". nהבנכישכר.יכניתיה
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הננ.קלמורהב

האץרככזררהשכחחחרלח

.. 
כשרמ.מנחםהרנרר Pשזיםאפר

כ""-פנריהעילם"י.מזרח.שהכת KווIליףכ

rזi· לדלךתאמלנניתשיידוסבםפחשד
החטידהיאגןפרןמיידשaרהמכתנים

~כןזצלה",,,הכ"'מ.ישחזזרבלעוסופיתי

פישתעלליה'חעאתזרכיניעממ'ק
בנילאש;תבקשרהאתרידקייבקעת

 .א'""תבשנהליפאןהשגיעייvיהנית
Kי'יםכנבתםנםIחבנaהןלRהי;םיירח

פ-ירמםשכרהרביםג-זךפהשרעל
r1רבIJ בוםיםIRילזהבעניזאר\כיםa 

אגוילשיחביילהגיב.ההכרחןמאזז;יה
יונכו-לדבברא:מירהמליתיI'iתה Uדיר

לפנרתהיהכייליערתי·כביגעשהסתפק

 Rהר:עביuרתיבר·ארתי. Kיי nייקבלילגeי

הריר.עיניסmביהגחלהאפןרכבהיבם

ביקיריאחריאףכיל,""דתןרויצת
צז"למדןאצליבלח"'םכשר·הרבלס

א:מרת,רזהבנוניז·כוזםאצליאי·נסתנה
כ·לייייע iiילברדלהזדקקחמיבתיינ

עלגםלערמרנאםה·אגב\ךרדזו.פתוח

הרבשלהניילבמוסכרירזדים··אחרים ,.,. 
עידבות,תסירכאשלקביעךםחוnב'

חיתKי"זטנשהtUכתהתשייז'אי,דסי
ושכיזיצל.מןרלוסבינןחבברקת""ו

לייופםרייםו 1VIל'ירנוט:;,שהנניזסע
מ-ידזל.לובניריוtזרןוcUl.כונבת·לייי

nכבםריnנוIמיבבתבתדסוהביקבלתיי
בקתריהייםפררב ' Rיםרי nורוcבנונו.
הבילצא.זיילמטנהםייבונ.יראליוםעיחד
Kסרביטה.רבןרp לוזי"םnn R אגברדדרק

כשיביןוזם.'"שבתעניול Sשזוnיהגטבה
ינפיברקלכניאחהיי!ביביי-םחזרתי

מרזקרואבידיזנו:"לז Hה:רנאשלחבן

אךלהשיב.מחכברליאין :ארפול II~צ

ושאלניעזךאזר .nרובספרדקיתחארי

כי."שנוית.מכהאצלולהשארא:~לבאם

אצלןנאשרתידבירם,לי",כ.חיב Uבררצ
פמיןכתתביבלילהרת nןאם~סהע~דע

היתשרכהםגיביניהםעניניס. iiביייי

הג·בסםשכרהיכשובםררנונ;זיר.געת

"דלנזתי W 28)'עשם Di(דךפ, ""' rזר"אז
דברייארובלאהזןח"הבלחהם·בריי

פי-בתיררקשnבניו iולמשעההלבח

מביאחוכו-ייאננייאטנם .ה'",חנ'םעל

מחיר·החשיבהא.ךזנו:"'ו,הגארייזסלתבי
לדרביבתגיבתשכנבתה·וצלי'סןרשל

הרבשרמסימה",תמירזצ"לאר"והגאןר

היהלזהדימהס Sםשברריהארנשכר
ז"בל,לונרז "'"וזהגראץשיבכמובת
צז"לוביןי tםיייעלשנכתבייהדבריס

בזהרא:!תיקםידןכתבייבזכעתנובצאן

אכדז.

ליבאתירפכ.יריסיםד·עיברת nלמ
אנrיזאגב-זצ"ל.וניובביתהפתלל

בייבוnבילחצרתקחבממנישפנתדרי
נז"'ל .שמרזלימארי n ~ nלסלי Sשע:ז

פכררת"' ...נמהגייקםיכבריק~םדס.בים

זהשפלניביםויל.סאדמאחרוזה
tt הrירכ-וחבכרליסיאוחn. ררכ,תינאדז

הבקר nmארוירתא ..שלvכתשזיתיל.

שיהרה"ג;פםיניביוסלבנכרחירnשאלני
"ישתליםלגסתנאיונרבזאםלי.וMכ
הדברסואנם"ובעשניתימרבים~.להרב
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!(זרחהשעיתי"בלהימקדמתשעית,לגםותליפםרלזא.תמיכןהבנינחיז
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 111-מגור,בהיפרהדברישאבררשI!יג'ס,-ל,ם nבתנ:נילהפסיקדברן Rלרכפיררם

לועמרבשיםרךשליסה.ארשוניםכלינחב-נםיציםיהמברקכשיראיזתאעיתמ
תנ,""בנ~וס~רתשוטילמזרחעשי"ו-חיאונ mךםם:sוסחלילה Uךיסכת'הדום
הדכרים"',פלרשואמרהוטיףיגם . JPדיבמרלשליחיכןל

י.(תישריביאישגהחלפיות" ...בא:ות~ליס Kו Vלכ I'השבי'םקשהיףכאק
אתמ.סכינמחםהיבפיסםשתיה)ביםדלציםשלעיהסלרדר,ישצאולפני

אהלמאובייםוהנהזה.-בעניןאפמיררנדפסממנר(בתכמזז"'ל.מריודכ,(:תה'
נםה,תיק'וםוש .ל'" Jזפרןלעיבייחרב'יאדחברתב'סגהחףסהלםיות" n ב...

ברמא:וברםיזה.ב,נוי'חרדויבתשרכתתאהאנוןברימסקד"'קארביר m , 8--177'ע

היב,לווסיסתייםן;כלבכינמבאלאהשםבאמורההיתל"עזל~נשחמחי'
הידו-בתסותבשםהיעתהסרנםכשרה·הוסיקשרדכר"',ההייהאומקנידחא ...

 i~רהזווכופדיסיטייר.ביבהיאכלושלגייה'שיוהוסףיוה.כרזייבהח-הלםנJשהלהב
אישחזון ...פסרראת " W'"תבשנהוצ"'ל.ע;י.יטדרוב'לעליר,חילקהימבץ'יאו
סיקל"(סי'שםגםהופדסשבת-וכלהתטרפקלואבחmםכפלי-פירקהיה'"םל

סוהנתבעניןהיטוירתהוראתראת ו)ס'"עגיןעלץרחולקיאנוהגהאופביינם
 .ירבR\'וסעית' ""lזי,כ.קתםרסלעזייז'זיןומוסיףהשנת.עניוגזללאאבלהמלו.ד
יביזו.ייוחאיבדת.,מRכי Uםןעםוןבהיורח"העלקווrויאיש'איזראםאשף

וונןבביחיבל"חסשכרהרבשל'קירו'גדרלדעתקווrויא'מטךל 'iרת mלאזי
לח.ךעל,וייחליפיחאהרןוסמביעזינלחר"היוסאיניםשיאומבוקםהםאירלעבכ
מרת"tכי'Iיהדגנכתרףק ל'1צ"מיןהכltםאדהרביםבהמןש'ע'Iזי-לעיר.ל~ם

זה.עבניוכז:ןחייק mmזרשדתזיצ)ל.מיזרברידמרים KסנגוישIםותי
JדW ·לרס.פקתיm " הגנבבנסה"לכיי'אלהרביים'ואחייחיתשדכתםע, 

הםקולבפררVזכרהכשלמםעונתיורמי-י yבשלחוסלי'"ם-אבמידסקאגרן
םב"שיוחגו'מה'יעיי!גזהמרמן uצל ItלמשעההלהכמיהרכיילפאןIנב;קוצ""

יום n.תענ'תוימ,זרביגזיבייםאבלו ..
שליםסןןי Mאולחוני.'כירםפכרר
 . ,...בד,

ה~...מסרתייסוגנזuבהרואלבשינא ,

מכילייחלא'הובמאתזזאדרכחכריוםמ

חתא-קואתהקיבע,לש,א-ם.Iכו;:וניבסקי
הדס~לכומרונילוסררים,ונעלותנ 80י;ז
"יבלילשוריםעמיכה.ו:תחארחשכת

 ,הסבאי.פוניד
.נ

,ייאיכסייכדח~.· mהדוהש~םת'ייא,'

 , ,יםr.םיי'לרתערוסנ'רהבנמסה!בהטדו- uב
'"rזעשיח.

 ,ח:אי:דביררתםיצת ,
לIנגזח'רירזדבה n הך;...לש'פירוסוו'א.
סב"·סזו'~ • 9 'על ...ר'יוtכrד'ברה
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 57ןיר IIoרברבורהשבחחחיnו

ואחרי .•,ין\גבדרסנכבאשיגןיים jlםוגחןק'ישכר'מא"?מזרידהש:יןתש /I1רונחק .

הזה ..ב,ו Iשהסיגו.יואנוגבםראפירושול, ,Il 'ההדגשית(כלזןיים"משנתקוושיי
_ j:I • .יי"יזהסינןפפייושןנחלגבמר,אמוזכר .)כ'

 R..שלשtנתבוהננ jוקלםו.ןן. "'Kנ Cיר jjןישבסתא;חרים.פירI1ח'ס,.ישגם.נ .. ,

i ו.ה.rשהרזה"'האומרים.ןישוהזבז""',י

m:חילקים.ירת

•. ' J. -הרז'n ו·if ל~דבריהםלא'מארך.רכזרי
בררדדקשבתלעגיןלמעשההלבת

ר·ה.הגמילע!יוסור

ישגםע"'בכ'ר"חהגמראבפירשו .ד·

אלהלכילםיאחרים;פירוישםהרiמ
ל'בחז"ל iןיסרמקירשים~ויווהסית

יהרזה"'.הכווריש'יסת

עלחולקיסמהרשאיגים...הוכחח.

v: ם;n 'יםm הרבהיבןלגמרי,אחרםי
עליהם"'.להקשיתהחארוגים·הרכ;iכרניל~

החכפיכשריב.כיתבבעצפזiזוזזi"'גם.
 .)" uלםייהפרסר" .. (עילרהלקו

עלהרז'""ה '''כשלענ:uםגא_בצרייו.

ונןפיעהיהלא )כ'"יש'·ןיכיציא(גדפםרה
מ- '''תבהרבהשבאשריכרמ·רעלם·לאך;

מיעדתעלעולה "jj:rהםא·חרתוגים.
ייכמה."תמוהדברלןלמדשש;ייא
גדילשעיקרהדעתעלל~ע~ית~י
 :! Nתישבע יר::!(\מלבוגשבחנשמם _~.זכ.

אבגדרר.ינתגלגלrזאזרגים 1 ,שגnרבי~
בז.בגע jjHרלמסיהרףהפכי','אע i:j:lכ

 ,ר)ם.סייש(ם ...בתתה·5-לגיגי
ח-ישבהדבכלםריכםלאהת. uwnל '.

רנע"כידי~שהםווiתל'מרן·דבברי ~!ש·
 ,.דבריי,לה K'Iכזך~.תיםק

בהם,זר·הר.ז"הדעתשב]ואנרר nkא.
מפליתצי .וW Hונהזמרחהייםהשחתלת
למערביתמחארהילך!היים-~ר~יים

, I ב:למ~רב~ממזרחההולכתהחהמ~עכi 

למק~~ז.עשית"כדחארהחונחו:תשבד
 '·שז'"ה iהובשוומבאוךאושר .·ןH"Iסןח

 ו'ע;'.עהממציאחדשוכתורכןאיםי 1;~יג
כחדי.יו Iז.וקדיסאו.אהגמרארש 9.וכדי

רק קI!כIבייך '"Kוהריסנהר·זאונריהן

לאונ~םבידםכן, U.יפירווטכדיך
הדי.עותלנוביואביזכשחייהפוקסיםחילקי
םפכ·זפם.וקםיש.רדוtrרונא"כתבוהךאם

הםדבריהםיכלביחדושיהם,אוקידםו

Kלצu הלכהJךרדנאגרובול. ..לםזשj

nדד.ליפפמuורלופעמיםפכיר~"~לאא
עיקרלבעןראכל ,.טtיR.םהדיה.ליאברא.
ri 1ים,כזיביסייוורישלםיר~שrטJםהננתי

יכתןיבירדפוםקים.Rכחר '''שיעדתחבשב

עוירקלגיבילJ '''שיפשישרשונהלארפ
ראלפירןש.רקהלiזנלפסקאידב ....גיבי

iIlרשפשירש כu , שלקיםבשרריבR 

דרר Uהלחוז nח ICפםעחעצםיאצ

קףחודמרביםפסע.דרי xלרפיריש

האתנב 5Jל.ן.ייאפירי{שיםירשבלאכז
יןיהה mהונזונוהיאחיוםשהתמלתהזiו

 !'פאשויכדכררקכלחהסלאהזהחןונג"

לדיןיי kהריייהזהיכל.כו.לירמ·לחילה
רציכין,רר,"כךכדברחשולקפיהיהאם'

,יידןנבייתאבלידנ!'ות, nרי:נלה:ני!='ה
השארוניםמןnוcדשיםצוביבי Kשל

לסרדעתן uלםmןזויאינדנגישמליק
הובריםהוהשזלמושבןז"להראשוגים·

 .(זו),כלי. ....'םב~ני)לונסהשאנםרו
מיות"ובת,ת R·נםנאלהכרבריס ,

הלוסיףויורהשוגי. ' Kלהשגיתצז"ל
 xלח- Iזvהייאםריהיאךלהנ~ז,שיאו

לפיררסתשבהקיפה nב:sולהלכההתכןרד
,עומקיתVJנית I7ג'Rכבויש 1רבתבהבו

םרנכןונתהוופביריםזו;ן.ןקושינרבטחרתיהו

ליפ U,ושר:Sיכmפיםרוכמלכל:sירירםת
תימהשלדובחחכהוכה lשאינרעתם
בתלמידדםא.רןןםהרכ'יםלביהיי·א'ך

אני.ןבעל ...הכלכהושאה"כירםבור
ר!וכרקכו,הולן \lמןםן Wה,כו_.כיאי.מך
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לןןםדםור·הםדרבדיים,לכאסורתו

 .. •· uיב"יהגבובייגוהינךך
וביר רנlKJ'הענ.לשלדרב",·ןהנ.
זפהלהלכר.,·דיMק1וכרבחיושרטו«יללו
 28).ע(הכפםדרכסךייי"'Jנםשכתב

אפר "'"צזונלצךזלםונ!יפר'ר 1·ןןןןRגיי
דרביךפגeך Kלשחרז";;בעל.הפ

 .תשותבודוגבךי ..בראראירנלםעiושהלכה
זנ"לדKרגו"זדרבי,על ''"'זזן"א Iהחפת

 lהר"על pראשופרנהKל"עלשהuאנם
פפקדרידבריהםאםךן Kו II1ןהךיטב"א

דק R.לכש,jן/Iרבפיווןןן.דרילIוtא
בז"'ל.הג&חייזדבךינפמיתו

 :שפרבב~ר :1nll.ןםנסים
פבי'זeיד.פביארשדהברKוחרי ..

פיר,·נוננלית'צישיתסובוהרזiץרחב.רי

 Kלגcגרואבדרךזה'*ךילראלשים

והם-והלענשעןרמגבאפירםשויעקי
אףאשרךהריפב"א.הר"ןעפזםנביפו

!!ירסוםס"מפירושםלענמונםלאאם
יאלי.לאךע"ידתiחדביו.ותבךנשאר

 jl ' 1זD mםךבר'הסוjו mמיקכו,אשרדכ';

מווקעצינןושאזהחבקושידנהלהוראה

זכ"ל. ....עליהם

סיהב nניתהנלKהיורנכן·כרובי '.
עלחלוקיםשיצמרנףאבייהילהשגה,'

יכ 'r:רבדגzפד.פבירושרי Iזרוב ,""חה

J" ~להיי ,כR יילצפים!p ונב.~,ליםהים
רעשתי'חהקיתמ Wש-ייהןםידתמחם"

יוולסימווינכי,יכן'-'הסננnיפי,נםכין

 ,םזמד. nק/םלסונכי
את " J'"זמרזאםר'אלהובענינים ';

מגuריןכסעות,חייכ.קוטנרטגםדוכין'

'יכ II פוII'הטפר,הונהז'ין)(עיםס

להרז"'ההביראדהר Kםהןגיכיאוי,

nוזונת,יאנוזהוכלשרעת.את.חייחלסזז

הארשוניםכלכיפוובקובל,'ופסםכלאא,;;

נחיפהnוזם,.ובקבה'ייוםרד"ילnנוזל"
 ••ה-טוגיפלישהח;ההשיכלהםקוכל

יאז,בסוגיאפירוסרע:למוייקם'יש,אר.ם

 K;זכבלpפןהרב

םן. iI"אתריךל«ישדמליקםרKרננתKזת
בהקדפהובוקבלדברזהoםפר jjשהח"'

 K.הסןגילפירןס

הרזיר"עלקwרייתסיםנהספויהנה

Ri וכסיגתל"ההידוהונעתאיזמנם
ii לשבעילםהקושייתכרלקישיי..תK 

הראשוני,םiבכלהופסםכ U''1רא.תישנו

הםכיופכחידןשיםה Kוהריסב"'והי"'ן

רniבםב K"והסיביא,ב~ירlIזIגםלהיףה
יבףןבהונזןי I1וף i'וכבגמי·,,םנהדבר

הרדז)ו.נולשהקשןהמשובתרץ

ב.יהלשגהנבזירבועת
יפב"חרלקיםיששכוהומיםלדירב

Jאייהראשיתיהחכרי.הח"הסלרישן
הרנרוארוכשרהרבבעיביאנמועדלי

- nין Dב,תלבאונמר,ושאעצובו.כשר
ירןב,"הףרהדברילפיווששגניב,קעב

פורהםרוwםםפלליבייידבייהםדיר
החזר"'א.דכביי

דרבי'למירסרבבוגעארמרהואיכן
רופהדהגרים.פם7vרת Iוהחהיהכחרי
חי" ' Kשנה(תלפיותאי"'שח..זיובכעל
"אזןר :אורמרוומטיף ) 411ע.'נוכת

ובכזו,בתילה Uדסןהראושביסלספרי

רוייבהלDביםםעשדצהקליעל.nבבתי
זJזע9ןח w '"ןםKי·ו",מזזיוtורםייראפל,רות
שודע-מכויחההראשוניםדרבי(כייתו

 mמ«ו.תשעים_הוא iהתאר' . lקתם
 .... 150ואו • ...מא

יווכרמררהדהבריםפשרסתםאר

 "~;דבריתבוהדבףם~כפסטותלאאלני
ל,ניובקרווזצילפרןרבריאכן,יץ
פתיייהא,והפשםרתאפיבי=וחא

סכףוזייסישיב,ית .'"י(חזהאמתי

אהדר)·.תררתחביביתרבודפסבהתעקת
ייייננםפיוזtר \דJ1ד,רמצסמר;חרב

מח.יו Pתננורי"מרביפירשו

וzוהג,ת"שראהום C'ר(םביירנסוכiוימה
חקלוהרנהפזריחצקבה Kך nהי,םמלת
יב,יטרר'לבולה.,איזז:רהי nלע
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 59הראזבכרררהסבתתחלית

האוהשערנפיפיייםלכקייאתלתקיעםםזיUiו Kהן ~ Ji.דונ,זיהנק ...
ךהאר lהונז"חומקצה N~לחארממקזם-ציוקצתןר"א"פירןסןלים'לתנות 90
אדתהובזףאחשחשדשיטתילפירפם"נחשישרויnדשרחנישם Rיקר

מירושלים]. Rהרהיים.שהתחלתבעה"מצנליח-אי""הבשיבעדרלין 'aIן-

הקדבהסכתמ Sהיסו"יעתמבוארהרייינזויינוייודהנקים.ביזפירןרויציר

הובזרח.מןהיוםשממלחתז"לפיגיםגיו 3iנ"צזלממיולמלורם.יaביםנדירבם
החהמהונלו Sכטביממאחר'~הןלורקהםשישנם{החודקיםהפזרת';קהב. ...

שהיםן'''גיKמאםארפיל,רב. pלמממזרחלת Mהןלבזזרי ה'" nשל"סונריםאלת
$להיפיםזזןrןבןואתלבריהזדקקלאמוןכנרזביררננייושוים..יהאהיום

לאלששחבימפגיתזי, Miiכדייפניהיסורשלמשיגiתיסידגםהו Iשזזז
לחושרבפKרס·יאפגיםבלעלצייו,יבריויכוה. nהוזלענ"'ד Kו mולם 5

ו(לאפנים.בשיםמההוז"חעלבחילקמדבוישהנאברשון Nו .rלקטעב(המסד

Dנ;'יי :יי)ןום.צזץ.בתכK יקויתאפטיהשיטיןשיבןלא
עמהם.בחהלםשסמיבם rהיסודעתפיהםרא-גאצונא:ם·לקתיר.ע;יiב

נאהשיםעללתפזה",ידש :יזל"שתכניפרי-,ל iזהוב •דבכושחילקל" r.שוגים
לפיגכיןסררלתתנשתדליאידהאלהחזלקים, Uםצ'בגוכ'ה nהרזלש. '.שו.

ימי :rבךpיאהגדילהיםלדגיסבותפאתכוtיחבון unלק[לא gn;יהיסור"בKרrד.

למתידפוקצרהברבלינלאיהשביעאביןהגזי·רבונ { Uבהאתייםהיחפםם
פזוחל-). nהישיבצחילםיינןה KסייJiנכלוםכים, nיהיבםחלגשוריבונ

הראשיניםיעתשנחברו.כאחוי .בישובונתריותירדראצםשלאדברירםו
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.rmYיגעונידההחפהםכרזוא;וח .. רu םtתהייהנזהלפיארשוהיהקףבבלהקים
ול,וםר(טי'יבו)לצפוזהכלוםותת Uקועידין uלנתבארלאאבל.וכריהיםסרבר

· i ומU ז;אםלשמהיאבקואיזהדע. R'I נרלי>עtRיעראמיחוותכאייםh" וו?ו..n 
תר Rבכלהיבהששל·המזרחשקצהאוישאמויבדמהשבתיום·לוובקודכב.
היר.סלהחתלתהקיםמשפםהארזאתיאברהםוייהרבהייןחסין ,.כשיילם l10ר

צ'קליבעיתמקיםאכזיאשןיסמתרבז"לבוירבו"יחצקיי כו.הו.יIMI·דכ
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המשדק·יקונופ'ירושליפ םו1I7שם,נבואלהקרא"'השבעויפיבלהיים·יתחיל mסנ

ונקםרבלב-חיוםמתיחלהלהשבואבית:ן ב1I71סה.רלבב'ועדרד"ה.בסיונוrום
פיררש-ק mהפייה;ןבהתחלתי,·.זמקיםהתת-כי.שחשבילפילחםאבדרלבובל1
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יב:ןכבלה ?I7jיאנתזייישתך P~באnם
אפ-קיאשםכתבתוסחבוועבי 5מנויב

וןהKי .יאבוי .י?ילה .~ים ',ה"רשלניאו~
.יאר,לש'םייMקלוןאהץואככחרנקייה
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בקזרהנKצ1נתאשםלורמכינתםלא:אא'צז
ובובזבהתכובבהישתקיםמארזכברוך

פהגוברובבן ז'"T(פיה. Uךמקדישםעךב;ו:י

בLויבדייבהתחלתהןחב"רשאםך
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שדג-'םשנכתם,תוסבתיערבעדמעךנ
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נקם~"ברןחאגבעג"דשבתבפיריש,
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השבתקבי:ע(תזמזעל xולכללשלבתוי 'Iתביבמיי'םקתנביטןבם'"'וונבן
 .•השגחןלאאיאבן ..דדם.עייםKשרלבכוופוט.ת
יני~ובהטשיהדאביידשמניא-:כJרננועריבקיאושם.כיי Nאיושכילnvזםן

ii ~, יטובלעשלהדנויםתםחםלא"י.ראיישוייאז;יים.הי,סתביתr שיאבי
יהבי-. Rבעהםיי.בדבריהבתנםובןתרלהםהנולוםלכלדראי Kהומדעובילקרנע
'יכרו-·שהבת.הפינזו·:ב.ין~סאכיליזרי,.הרעל"ם.לכ~וזריי U'Rלהם ~ Rוך'יClשנך

,;'לונםוסל!lןבי.נבקייהןהסכתש-ליסומישגתכתובדרע·רבויה Rהלומיבא.סם
פננהזירבונםת.להםי~העשות.בריכביוש:ול:ים ..נקכנז.גeךתןוגeיךרולעלי.D!'י

רםrזדחקצהיייוסנבריהגc:םךךכלעשכייוגעשעותזיםאיככיוםכודבZכמיאוו
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.כחרבןגמבאיו,שובמיספמקקיקרבקהצהיאה-יומלתת nשיח.הם,תנלעלקרלת
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 nםי~יבותיבייושםלהםשתנשתבלהיפך.אל.דירבו,בתךר:לאהד-ונ,ם
לדבב'וםבי ·ז'"עם.תיזיהזייןגיזרש,ית,כזהוקהיאךלק m.ייכהבחההואהדרפ
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בעה"פובאמתשעית. '''ת Rק n.קועבת

וההרחקמשמלסונכים Rלריקוכתהוךן
לראשעותח HיחארםירולU'םנחלדגי

 .ל'"כ Yתיlנהתם."בזהםררחירתו
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 'ק""
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ה-.לצר"למתיחליםהרזמחןפסייעז
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ה-גייניאבללייסםזהבכבר-והיברים

בלשוןאיהיסמו:כבירמתחיליןרתרה
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 61האזרבברןרהסבתתחלית
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ש,ו.ת'ייחלשבהנחתוהרףהעלקישיא
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שהפליגןוכינןש,ות'ייבשל"בזכותה
חייעבה"'מביעתהיה",שאילןבשלונם

 iרבב'יחכואידבגמ'".כןמפרשיט
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אתר דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



62 

ז"להראשךניםמעלהשרפיבבלירית
ייינ. l1:מרזעב"לכמלאכים".
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 ''"'ב k"רדבריעלאכילרדבריייסירות
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כשילרברהתירה;,לובזיעחלכ )ב"'(עי
דקדאמוקדמאיעינ,ךחרוcשונים·~סב'מו:

זחןתיהיהרכלל'בלל'ייrבוחסעקו .ל':א
ב,לוי.,מפרל""אחש'ft'ו,rבחר·ומדרnשכלותב

ההעצהאת·גם·מיבאבשנ.'הימיימ-

לעמ-ותקי""תארידרק·לוטעית·שהונעה
כקשרשה'יPI'גימכיית.מירשולים,·פורהח

 · ...ס,ותיח'"ב"קונסרם·הנארמ.'עלזלה
:sזבנידזידלמונתד-ונים , Nבכאתרבןיש

 Iבזזולהביאםאמרנו

ברמ"'המבחרהארץ'טרכרענין .ג~
ירושלם .ואשר ז"'הי K "'פיקה""חי

בעיונות, '5סכ'דלמערבמנישמיהכ

אלדהתחלהאלליאידשהכדורכהיות
עלוםלסזסוחביונהחסrובעל~עולםטיף

לו'האןחבכרייחאתנקידהעללהסיבם
לועלםלםמז.שיוכלביי;התחלה.קיבהע

לחשכיניתיו.הקוסייהמעליתמפסראח
הרתבב~םלעיהשהסכיפיהזאתוהנקדוה
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מייישלםיחיקההיאלהחתלהה J בpו;"
כתבזיהסכפה(םעטעמליתפ"ן"לם:;רב
הק-פי'"טביאממילכיזיינחובדאכ~רצ
בא;חךבפיבבירייבידע Rשוזידפה
 )ג(אררלשםשמעיןהתוןכלהםכחשדק
יץהי א""בפילקיה"חםבייvתותכב.
הביב-ר"לךרשכלפמניזיהתחלהםשנזס
נקייתאתעשילמזחר,ממערבוnהביפ

יחזוובילמעיב,הישובמתחלתההתלחה
ובירישוםמלעית ''''סליהשרבתלחתאת

יחם \1חשביביאתידמר _יחכדתביםלםער)ב..
sהרמב'"םיגם"לזי.ייומסכמתנקהדריפל

חיבפי"ז"שכתבמביםובפריהםלשםד
נקררההפכמתעלשחבונותי,העימד;ץכ

שם. .""יפסביףשהזכייברובוז.-

מחיבתאינהזיהשסכםהדהבר!(ווב

מעלית.' '''כלמזרחהיבשהת Rלהאיר,
אתשהחיליקלמערב.שהתפרבומהכנדג

בחנלותיקפיילמעלהמלעיתלק"מהבדרך
בשחטיהבמילהכדודתילוקיא" lI~םהט.

טבעארשראכת.דחיבשהתאייהםתא

מעלותקייפאצחין.לבימחלקיהכסחוי
הלזייז·ילחק"לסמה.מעליתק;"פלmrמ
עיקדבהירתרהשירב.שלכדררחנירקןא

ה-שטב:;ייחאריהיצייה,מתחלתהישןב

טבורחם·אהמצעיפאתלקארותורכז
טבודנסוםאמזויע/בלות !!'"קהנקוח

i ,.ר"תהןיוא"'\o ארובוחשביגיעביןכולוא

ע"פ Rואדרבכולל."כלל"ל:זםידאתןנעב
שהאריךדמבטבירירוסלםבארק"זחיל
כדויחציומתיחליזשם.""נחדמ ר~:~
היאהק!'פוהמעלה"הזמחר,מקצה;;לעיןר

ביס.מעליתדזכ"כבר

ובפrץ "Iפכידשמר ,...,פיה .י""
כ"דהאיץסביר"שלווהשסםכה:דjניכע

רמקד!בת.האי·לובזוחIבירוrנינםמולעת
ש~ז"לחכםינוובייונגם"רJנכםמתהויתה"
נויעותעלהיקבעלאשבייינריuב.ל,
שלהארץסבורוסעית '{לאלא:'שחל~

כמוכידי.מריפה-דהבייאנמסהחכרבים.

 y63רןn tכבךירזr.ובחתחיל"

סבת-:אחרזז"לואני.בד"השם.שכתג

טבירלשהזההעיקרינחאnםל,באר
מילסיידחלמתלזטריתי tjjעדרכראהרץ

מתי nעדכרהזהכפסרילכתביאיתי
ןהההן mשההלכל,ינתבררבר.לבי

סבירשלחזההעיקר mnאמ'עלמעידות
פי-ע;היאיסדריעשיקרמבןארהאץר.

פרייהבחמועריבי"ד"בגמראישי 1
היסוזאצלהארץטוברעלרזחתלטה
פיבימבאמרונדרבייםגלהיכיחא!:וסר

דמגישהיז"חדבירעלשבחשגתו ז""

אורבייישלםאיהראץטבירפעטיסכ~ה
 K Uי'שהיסיע-"להרכיחאפשיומזהחאר

מילותשהקץלומיכד[:דלאלןרביי
השםלימיכעו-הייאיליבי"מיישבים.
סובסבייםגלןהייברורהרימיןסןבים

איןואזמייסבים."מועיתציעודהאץו

עהםובראיכביר;לשם.השטבררמקים
 ~ Dאפירושלםונעלרתקי"דהיאשהישיב

יברלשרסיאנרשהטביילהוכיחנברשר
יאלדםמוום.-ונזרחהובעלןתכןnאלא

לכעלחוברר Rשלהארכרירבךהיכיח
לנריארןהיוסרכגבלרקהצהיןכיוס"[:
 ''''יקבהישיב.קצהלחשיבכררניוהערכ

רדםהn]:מירלסrוםמעלות
סב'הרמייבםטכים nלאזהיסדרועל

אהמיעזהיחרהמלךקיה""חכה" ד""בםי
אניסבלדיניהונולרות;;קובעיעשליי

פיויושילאהוניתיהוניל:ד-אתמושיבם
בייםהינהבלרראתפארשםאיתברר
טוב"הד"מיבריושכלבייסןרליםפלוב,
בסףןבשיכמרשבירךלןןןםהרא"עלביס

דה"היס"'עתנתדערתהי",ראם.פי"rא
 '"שעלנתיסדיביידנוהמסיררתמלוחת"

שהעלגייעדכיןהייהארזטבירעית
ב"חונילדבהםשקמייםלקים nב It ,.,ת~

מוק"הןירושלםשדעוית '"יו"ירוסלם
כמיהאזר"סךברכנגדהזבישעוי"דמדת

וז,ס I!אלא" :]ח"פידאםבונרהיםי3ו"טבי
נק"שבידיכןשהמולדותהרםב""םשדעת
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להנאוהלייפוטןםיכןירוסנלם.גזובוע
איןזהולפיהלי,.פאןסםכפירסזוןקדש

החוכבים'ךןכ,בםאתליחסמקיםוטרם uל
 .ל'" rרביתיגרפמילפבריהוזזרסכררשל

בתידסוtו nדהםלו lIיחוa"לדעתאף

D"5' לשחיבהחיכנים.הסכתפp עמלןת.סם

 • nיווויבמתחליתהעיייובחרחיצשל
היכ~אתלראהיךהכחולנילtjויעמינ.

קייפrnuשכוןיןת. P:פקץסףדדנושה

העייזר. >1tרץ'~חיחצייטדררמעלןת.
היבשח "וKהיוניסאתכטשמךרכ.ילל
חוnק~םבשםחיסי"'כתבאבתובידת.

נופיות.יים pאיררעלונסחר,שתישיג
,"וזתתההלהכדלאצדדיעהניןאנל

ה·ס Kזר,בלאשהכלל n5נדג'מפירזuרר
tכזזשראילעמןת פ'" Pדעמתארכתיכהס
 • nמ"כחרצמיחשובןירסדיאלאמעם.
טבירנקארtחצמו;ןמלעןת.קפ"זיק

ה·מקיםאת[יילסמביהראשךהאיז.
אדין',ולשם.ננםז"ימלעי:ן ...,כ'טבירי

 'Sםהחוקייס'דכריילשיבלמחח U,לי

כייןחiRורינים.דביריתשנחוכרהיזוב.ית

תיטודדובי ךק,,"ניגע'היכ,סאיו
החיקייםכדברי.נאבנוי Iלנםעוםל,

כ mועלאםחםרה. Mב mראיזהנ:ל
הרדסונה'מקייבנול,תלביייהדוגייולסם

עמלות"םל"'כיותרכהסנוכרדאצפון.לרצ
יבלמשראיו""לנוראפז"ככלצפןו.לדצ
המ"ג:גיהיכשהכבללהםיחפוניםו Kי'י'

יבסקםנtנניסםויאוק,שמ,הובזאת
לכיהםפושריםהחיהרברייבגרהגרלר,
יאהםי(בםולכללבינוכ~םיסדושים
אלאייילשםקיבגדמתרכיםיאבם aהה

תא:יפינםבאבןיאםיפצןו.ברשםים ,
דמחפנליר:םצ..ביןתראברצתעמינית:הקים
ח'הדס:iפדי lלרצ IIזככיאר n"יי'עוכקימ

וםחברRחטיכייכקצןתרתבהונתארכת

נתןימיל,יולשם.עמייתמקי'''·יתי
קיtםיההשכחנזלוטתיבוקןבישורבזנלי

קצכעםלהתםוח?אנטםארדנוומעלות.

 Kכהנלקםןהוכ

 Kוml!1 "1עלםחרכרנהיהמעליחקפ" .!ול'
"אלןוסיאשזסיכי"כיבשתהמרי,יןא

ציייייאזנמסלמעבתילאהתלחהטנעח
להתשחבכללמקוםןאכשאיןלהאריד

יקהחרנביםשבדיהאץרטנירשםעם

עכיל.בעלאגבן~.לוכיוננא
ב.

קינזתנ~ניןשיהםדחז.ושכשר מ'""ר
סהב.ת

ובדנההיאשסנבתהארהיוכו,לפיר

ובקייםלרדובתהד"לריתונייבזמןהתלויה
 ר,. J"שוןונלבRמחר.למערביהחלרד
ראלהעליןרהכד~רחציהיההרעלםישיב
"חניםעהלi'ייי;דב.ורלמיצקשרה'ה

אתרדי··ברקורצרהיהאלשחביכהדרר

ינתשתנגלהפזמןיקבילדהחאשלה
הפתשטןוהמעיבודIבוזרתהשגיחכחי

לעמת 111 'הזבצמבלזח.זה\חתקרבן
ויהותבשביעי,ולשביתימיפששהתמיי

ה"לק;בהתאםהיהוידוב "Illהוהתםדק

הני""שמגיהבינאלוימההסבימתאריר

תאיירפביוסתכסיםיnוזדולכידם
 oבהשנתשלמ,ר'שיה~נRל,ימ;;ייפ"

לנד. םא,"'
סנםרמצארבלאזי,זיiשםיתנימקו

והחידהנימקוכ';הםיים"'.במאמריי"סקיס
כזמיריםאיגםוחוtררניטשהרדבץהיא

ואמירםאRלהאתייי.קיאת·כפיר1Vר
רכ~נשכיעילושכותשש-למנדתשיש
דימגיוסם,סהו.קים bבשכתיסימראחד

נכימקר·'זהנימרק 'בnזר'"לאאחדאשף

,·ישלטותינרםקים"יאכלונמאציאמנם

ל'וברחכנ.iורוע"'בתפליות"'. ..בבסאמריו
ש"ם. .אהמרריס~דבויםלעגםעמיי

nאהריי"היינז-דכיולענעמיידnא"'כ
 ..ר n'ישלם,בסיי«"יימונ.שב;השיבאגיט

 o"בכ,.תל!כיית"'·תרםאריכיתארתי

אוסיזשרניםועבניניםףחםיוכיסתיית
םשRכהאתרירקילשלאת רס'1riכללהם

יחתמלנהיוטיטתו.להס'יכרשביד"'מווIב
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ב-קבעתשהותרהמנבונהiמבראסוב

האד'םשיקייםוטלבתעליוןהבחרפחונת
אלצוהשבתתקיים'םעלךת'"סולnרזם

פעלותט"ולמערבשיל,כרל MKשיה

יאכןאתת.שנוהחשבתאלנךי mcn'ח
בםגראלאיסרדלהשאין'סבKר,'דייס'!'
התזרההשחתבהשלאשנוים Rרבולא.

התירהובתקופתחותרחתנינתבוןמ ..

תחתוז.כדורמחציהיששטחפףרוסלJב

i שיב1גחןi"ii ייהחלאברeפטרחבפיצאותו
מחהחכפיסלתכרעתהיבראתהחורה

'נהדירחפציתאתשיכירוטפזעוןשת .
 Yר Krדכנדירמקוםשישירכירותחחןןת

מע-הניסעעםפוחרת yם Uהiם.גפנישם

וונ.

-ת"שנביטייןםזר jjעלנמכעבאל
אכןהטתברארפ"ח.שכעלהזתר;;ק.פות

הדבראתמטראחרומצדכשרחום-מ

ריצחויאובדרכעביוישקמודהירחלמכי
אנ-שקבעיהוםהשיהשתבתאלקבו,
השונימלמקומיתוסתגעיונכישרלא.שים
בהמאם'בשכיעיזורבתוינכיםש'שהונבנך

שחכמילנפיעגד-'מuובישנאונבלק!ס
ישםתוופיתיכתןתדין.םהבקנוומיוו

טזרחהשחנםחיםשאניי mהזו.אםנםוז

ת 15.סז 13השבתW'ימריקרתךנכיס(

לשמשהגיעילפיבירושלים,זמהנל~בי
לו.המשרוהיםםיז'רדואמר"י ם,",,'!"
שעית 5ים Pm'חרכמקיומתזתאולזמרת

אתר'שעית 13השבתאתישםר,זיסו?
זuםשבתישרבדים I'ווזהיהפמבי lm, Dלי

ההפוכה.דבררלשם-אנו
קי-זוטתירהסלפKשויתלא'אכל

ולאכשר,הרפ;'משלשיטח,אתבי"
העןבאדאםיכהזר.שהיטהנגדואיות ·לב.-·

כטיטבל Rללעצמוטברתלאאדייא w. rו .
אלה,ברבריםךוכאשרבימ.בגמארייטוי

שארוהובזרי,הח"חגגדת KJ.לושפKיא
רכבריךןמהדבריהםפטשיעתרלפי'גם

."לם~םך~דבירלפירשKו, ,rIIז .j1ןזזiז

 6sזו Itהבדכורהסבתתחילת

ו--ברםתנוטורכיםIנתקדפנדיםרבים

הKו·נפיועליירnלקאיורwי mהלדעת
שדנים.

תש-שהותרהבזההKושיטתי'םרי

נפוניהדירחימכלקב("'תזהדבראירה

לפיםגוהנה- uבזמאקטואליהיה Hשל
לקובערכרזי mהרףהקדמוהלאדבריי

הרוריתלחכפידוקאיחבי Rלוזמדבו
ףאהארמכיאלדב'יייה Kלרהמאוחרים.

שבמלתוכאוביאריםםותביןנ.מצאתדגיה

מה iל.קךבלחכפיםרתךההשאיוהשכת
 .הושתביתהמלכאיתהן

אכןשואו'בןt.ינזזרירדיוליחיהנה
יחנובפלארכתזו.להשיארהמקיםשום

אטוחתפאלכיתלה 1Cו"ל nמדבירלבו

ביזי iהבי,יריאםרתם'פיחתת.~אלה
.ונבגעהבילדם..בKרגם.טבוות nאשר

נבידוןהדרככויארוקביעתם.ידרי

יקבועשוזיננותדיששכרם Hהרםיינז.

לונארא.פסרהלםודדררעליאמדוב.
דברנלםדארתתו Kזישנדררסבוא
סמברתלאפרןאפשרהיארטכבר,הידינו
שבןוסנכחז"ל,דייכRiדשיםבליעצרמ,
הזור.לחכםיהדבונמסר
 • Kו'יפםרר,הדברעיקרזהמלכדאר

הרן":;סכיטיבר.לעובמסטיםדבוירכל

חז"לביטיזהלנפיגםמכויכזוהכחוי
בהם, Uדלאבדויןאפייאאתהבירולא
שלאלצויח K1rוהרכיתבאמתהאםאר

ביוםאיאפן.יאית ac"ל mבימיהכירי
שהקס,יבםלקמךםיםאייל'הפילגילא
שהכיררם.לאפרקיובר"יוףסכיובתהוי

זKהיהיזטיייר mlהםידתןבפירזווד
עמדיכבר-.:;תחתוודכבררישובקיים
דהןהר,לשןרמךקציטנ;ו'.וך"ם ii,כרעל
 aםתישיאבכלדאהז )'רףד(ייקארהךא

,לRיז annללאיובכוחב:בזוtלונגלגלא
 aביההידתשהזרכיוראי ד)(ל,ילא

יההדייערכעיקווהכחריהרז;ן"ימי

סנרכתרברןלאוהםיפאו,יaיקירםלהם
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ר. ,"ת IR'3D'כולאחנשובזרק ...כשרה,מ"ס

'נמסה.ברךפ,ים"' .ב.וננטברךאוגנםיאיוהיטב'להםיזיהע .היהתהמיצאךת
ואחרוגיםשראשיניםלהרכיחכשרהרונ"םאיתלמייםפמחםעקשישוםלדרב
 xסל~י Jשרותיrrיבשיוכ-תנקםךלא '.אלאניU'ילאבמפיתכיפמית.Kשר

 QtוניIסKינך;ן.נה"ראתניו.קיתאהזיכרילוזאשיחטםלאאכלשנחקיר.שםץזם
ןפסי;םהשמהלוכיחישלאהאוחריניםקי,-,ל .jJי iiיתדניףאעןיידבחקיי

קןובזנירים Rלשיונהכהחד" Kדןךקנ)ה.פם.
כת;ןכלל UדלוזאפמנלזההתאריןהlKםןתלשארהדבימשאררתכלו

 ..א.בגיייקר'החיהאתוהזכיריזידגזעניוwכרה,';ייונשוברשיהשביונינן
,לא i1'שכךהרםzנ"של,הובונתכותןלאפך,ייצדהוהאוייןר.הרדיןת 11Cלהונצ
""ויבבדביישובעייווניאיהררג"',.כחוניכיירשיתישכזהכןזכהשכמך

בוני-כשרהרונ"'םריכרין i(ונפדטרונקרם.כללהאיןההיכהלקבועהדיר
ו. ש"וi)ת(ביזrזנהתלפיות" ..בלרםאלרדדןבנזגעהרדרחכוניב"עם 1ק Il1מה

ללבכנםנהיאאשיןיראה,אריל)ן 186לה;םכלליע"פהםקוביעםןלראירין
 'Kוד'תיאאצלןסהאלה;;גידיגת.לKס1לה-פה.שובעלשבכתברה m נ:iUים Jהירי
בספרכהדז IVלאשהיחה Kוהיארח,עוזבא .'וiומה,תחופיז.ישאיפהכגיז

ןבינפי ,)ג"פ I7כפאד\בהיעקב"",בחלתהםראיורבדרמה,אשהיארפה,חיל,

חח".א-ברצךחומנלכים , "Kלחידדדו"חדשיפיטדררתשרפמדםתJפצמיאים

שבשהעיתכן 1K' 'ז'iהיiוהאשלתם ,""יםרהצרכשרוהרמייםהכלהה.לקבנוית
'יגCנםחאררם Pםכרזוןכתיםחאדשבמקרםשדחה.דרד'שהבתקיננוןתבעביוקלבוע

~בתים, .,v •צירכההיפיאביהשבתשאלתמגnםנ·גפ

הדדב.ל',לסננתמדבתשיותבוהרדב"זיה-ה'iאיריזאשלתבדמהנלכה Iהלקכע
יינ.לדייביתבדבילו.פצורן.'טבריאשביווהראשוניסהמגראדברינוץודור.

.תרמקוטו 'מrא:דחלכלבינ:וןהשבתיחים.נאיןןןפמיחם
במקומו'יינוולדםשגברלפיבי,דרחKוהרמיים nל iKV1רליבןאפרשאיכזכונב ,

 i' 'ב:.vזזננרכם.לש'יIב-םהיקפיםוסוסה Uנr/ו,זIנהגעסוים"יםיהיונח'וzמר
תכב'ברז'אונרmיי,וםלmאר D'iק;לקדופמעניייםכי'היךברור.יהרז"ח.הוב,רילש

'האו-בזי'nםלתpןנפליבודע' ..חרדב·ו~םזרי·הריכילרובו,שקדש~פרים
וגםהייםמחתילפקוםיאמזהשיגיםדחשה,סיטהכאכןחמשדיםינם Rיהרז;ז»

ביס' 1 '"השבתייפי~ nמתקוביםיאמזה aלההייעולם"יי'טדר.כםפדנכם:;וארר
'לוב..םילדתעילם '1Iיסר;וכלעהבחר.וברןםיכד i1I1פכילהם,קשדמרריכם
קםדולהפןןןהבתהמחרזבצקהזוi'nנכריסלףםכריריםהרזהידבידיןכ "ל(!'ז

·בדיריכריי.'יר. ','בעמרכי,':דסכרניס,נ'Iבואררהדייא.יאןש,יחחיחיסיכםור
שפופשינואו,. I'ףןmך ;tקשיוז'מילליהבקיUi:נ,דבריםף'Uבע.לאמכשדח,
קובםר!(יאזהרע a ';הרכזריביזלןקת n.רמ.הסוםע-בפירשורקר1Kויחיירוסידיןעה
ר'OOנrוןתת I'I'תבלהארשןוהיימהתחיליובהזרי 'iYהזוייסנןכת , .I;ר·בכפראתRת

והודך"זrאוז.השnבהתחילמקרמיאמיהזףאר , Kיהרים-יבהר"ןעדתלעתנבקלה
ארה·ובןם.י"יקתפנלכי .. 'דברי;פיר;שיה"יעפהינילעיםה,"ילקיאניהרפיבן

וםבהםויתםיnלםרקמיאמזהרשביםזור nל xסלמקםרלכאריזדנםכר,'nזז
דא'סהנת~. Iיםר.מתיחלמםוY..ו.כfיגcהכשר,מרמימ ..·סל
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רכ.ינווסכךיכינזקיהיי"בז,מתכווןלהמ"ולותבגפבירושוכבתרKת.יוךקיל,גיז
ומשיביוטהארלהחייא-גטהרדכז"'את Ciiלהשבתהמזרחבקזiצהשינניםיבלם
סוםית Dרמוהיכךלהלו).ורכיהם ("(עברעמב",השונכיםקםרד

הוים"ם.שבתכופניהורכיםלאמר,וירצההמתעקשקש '5יתםKו

I" ,"בו'םו"עהכחרימחולקיםלר;כU לכשרהרממ"יףאגעaלרמאינרל
הןיםף"החכירביוהררב"זשרכ-ריעבעגעכלימרvזהבת,לות nון. nלות,לח

ב-יגיהםחמלוקתשישםםתשהביאאחרירכיגהלהדחירשקשהא(ףדונuו.יך:לוק
 nםזרבקצההשינכיםכילפישלתתשהכיןלאאלאםךאיזהרילדביר)ו,יי

שהת~ , r!ר\סידב'ףרסהכיןפנירכבזרי.

והלבר ;ישלארבואץ,האהשבת,למת
'I ·ברעתמשהננו'iויעתיבלים.הח"ז

בכמירעאבהרדנץואיןהיא,רחב;ן

שאיןוראריעלום.יהיפורהרו"הנין

בש.רהרמ"מלשיטת·ראדי.נמנבי
m יצגםקיהרי-מברבירפנוייןiםק

הראשנםיראהכי)יסיהיומם(פסר

כיצדנשאלהרד"נ)ז(נלירo"שהארחונז
;בזמןשבםתביופישראלבגיכל:י'תנו

I' כוחיםiאנמ·ההנוסכחםקדשונרכהז

ררב"·רםvזבליןאופיןע'["יד·חירוובענ: .

J vל_ייש :כיתבהשריפ"םלאא .ץii ~ש

דרשוהזהפרשטלדבר'הבי :·עץותםם
ערכ" H !הרדכ"זםרבנושונה JmולKש

· i ,לרנב.יסנפהךכD רכתותהרדב'''ברירב

מקיימים.

שלחכלדשישחריב~זכשבתימח
קרש-זי Kקושיהשבת. Mשבביות Sש Iו.

רהבלתיהפאשיריפהפיוושיםלבליא
 רבר"'!'בזזולופ"ובאףהויכיפאשריים

יאדולםיייצוושהארלאאתאויד.קן
ייזtזiאר-ןהאגשי.םביןךם..כזעב Kשהי

הונל.שעות. 24שלהבדלהדבוו"מן
לונואיורכפיחי.ינוונאהערלםשמבע
לרב.."רקהתטןרשהורבץלאםו,אלא
סוייו- Uנןפיהיוטבילי\ן Sהשככחרלד

 .חשבתניתנהלשהםיייידיםסליבם
(חכירדד"פםהכנולשאףלינךוריאה
רהפ"'מרככיישית.ניטר,דייוכ nשני)

סוגת-תאריוטנהממאתיםייתרככרבשר

מלרוביחםכוהדההשני,הברורחיצלבה
' IUI" פסברישונאהמהפכיהעזלפ.בחבפתליפשוטשחיחזהדכוהנהאי.תדו

שרע.ת 12שלהלדבעלוק"ובדברג'"כות-שאלהדחשהאשיזלויפ"םךככל
 .אנרמאייבלאאררכירלפרשפאשריאיבוארכה.רכזביםמאצ,בוהבנJיוושכה
יה"לחלקאלה.כבררדידכnנ1רהואוזםגכןייעינוקביי~נהלתרפסנכררבתים
יהו.ף:ם.ביסישבירשבשיאלדםהסכ Oלהל·בוחלצאבישכי·םה

חילזק"שאיןדואורמירrינזיילשיופגי·בס'התיר"'אכדבורוןמשייבם.
לשכוניםהפזחרכקצההשיבניםיכיזהכדןשפכיריתביבייגרלהלז r '-(עדיי

-סרמכיחשינות"'י""ב KלKרJבוערבבקהצ , U)·שרובגcכפי·,,ויחדיוב

תRכיוכשאוומינן.והוtמרוחקנהםuורגלאידיילהובדקה-שחבתכס'םנמ aי

השתב n...ולדעתרבלם;ןWנננ-יםקבחצ;ם.ורנ"בסהביןףא:)ז"ל(סי'זל"נ·לijינקין
פר aוטרהיבמערב".השכוניםקםררלהםטוכרזנ"ינמרושכיירהפכיוףך.הrזת

I7 סביבכו"קפהווהתבתחרלתשהתחלתמוהנשתוגי;םרובילע"ייוחלקרדר..ץכ. 
שmתמייחהצקאנ;ת,האדץר aהכדיותקיוח"נ"חיבתיהב;ןשכע.וסריתנווש
הז-nנרת bאריהליגויאתיכםאןצין.ונםכמסתפק.לאוהרבריס,קעב Iל

תוכות.וזויארנוכרהפיביייכ"זשפישרמהופיהדוב"זנול iiששקii;ענ
ווסכ'לאםרינו.הארהםז,חקצהשמזסרגשהסבונימהחאר".לכל·שקה.אינר·'וכ
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כקנההשובניםבזלם ""ל,,,,אחכ"'
בקצהבונים Imקידםלהםהוסתנהמוnו

תחילתשהחתלתשאפו,הריהמערביי
דרואהארץדבירטביבכיהקפההוסגת

יאכמןציו.שהאודמוזךתקהצראבתי

טוברשהייבז"וםחכת.ויגזהלינראית

עדונתן.זזואיבך nכרז"'

.לדרבי.בקשרגםהאודברןתו .Kי
יהוהד"בא,.,רץהתי'ס"רצךת .,K (המ~בים.,

דעתעלפוקזםחלוק .ו"" , 11) "' 'מ.דף
חציחתיקןריחובאיןכיעה"' Jj:l"ירמר ..ה

 .אוניתיחציתלששםשרק,מפגי '''בארק
נשכת.ישחהמששאלהואםו Uרה

חשבתנוניזאבגדררשםשמזיניימה

לפרשפא:שרב"י)ח.איתבתפדום"(רמאכ

רנרלםשרור";(ראשוניםכלשיעתשאומר
פנרשז.אפ mהובומקצהשיח'ח"המכלםי
רי liהכל Sה'םועuחילקשדלעדחדבירי
שהביואלאחר" K'זנךיילפרשאיוהרי

םדרושללrבחשכתפניוחיל nמשהכיזיו

ומnתיל',לעיהם.מוpלעילםד D\;רר'
 Kרר.דנריי,ייJקרהמירח.מקצההונגיז.

מקיםכבלמבתלהטכירהיאךבלאש;;
מהובעניזשכוסמד.םשהבת,זבמן Kיה

Kהיםי~שמחזלקנרתב ';ךשi הבורזי,לע
לעי?.לאהרבי~םעל uעדמככרהרי

יאי)(אברחשכיהרIנ"'ונהביא·.יהכה

כלחח ...םנ.'וסאנמרהמגםלרברייכאריה,
רמכאתוסםזההג .~ג·wפ(אפריהביעקיב

המבושורצה !l'יהלפויעקב'הרבלKשנן
 . סrnהנוזםרת.סבתלסרRתומהב~לת
 DכוונישלIותיתרוןתכהססי!נ,ישבת

יכ ...אהימוםרילרכגן.פאריובהרב :רהם

לעכ,החכוניםמזה.לדבר .דרם.~' P .בכי
 _המאיובעלגםמונפרישכי pבמלהוכזיי
ונרדגנהנדהברים'אלהרייר.ח-םבונ'

 .... Clו,יוערסואאיער.מה ....הע~ןב.;

דכהתכאפרך.הבrזמנחםסשה·יהדב

'סבתלעכ~ןהורוסא.ניובבירברייכרכ ...
יןכבכnו~הקדשרכפםי~!.כחייכדובנ

בראנ.לקןוכהיכ

וףתןלהוסיגידיל Kלישהשבת . "1ע
 rוKר.הכותבגזרתכיכניגהגםתשיבה

ר, mי;ןין Kוכנשמתיאזל,בקותאדאז?'

לנ:mרוסנותבוררה • R'"היחק;דאחריה

 iiייי'חKתכגוונהשבתיאשזהיאשחיקת

nבלהבללרייזאנןוגזיןסקיםבבל
םKנ-לאאלהייוכיס-בה.בזיםרבאש

ןהנ. iפרוםנמםחבארהםהרנע"ירי

 "K.יפי'פורט" ii ...בכשרהרנשב'ברמ

 . Uרהnב(Urמםפשההרבע"יאלא

לצa?באיויבזהזפורםא"'מהרבiובוי
-זה.אחוJביר

יגcנלוכ'יעגיןיהיןא..פגם ;וונטיק
נ:תרזתישבתבגזניןדרנאמרתילא

 .הכזוירנ-עלדקמונישככךאחרילאחיוי
כםבתתכקיומכהי.צאמוירורהשםיעןו

הכתיגה'"

זזהכהזפורטמנחםס itאכו':הרב

הנרסרגכשאלהטמלםייתוכאריכות
ןפאית Iהין,.המגשמיתככעיה~מנויר

 miiנפלהםןישתשבתכהבנמתהגיהיגים

םת rקכייצונאכאםשכתvביאצעד

ל'םרהמנחותלבתיוקצתםנרחת
בנ"'יוועןי'יקובוףד'בריבמלז Uשאי

הרבלדבריטמןדשםנבuמויאזהפארר

כשר.

ני EI(בס'לחיראכביגעהובךיתי Kר
כברדייונזבלזי).ונייתRז!כיפ'דןר
ממ,ל .Iבים Wב'מימכין.מקרםאיזהעל

רכנוםאת הנ;;.. :יכיתבווזהתבלנושתו

הסתבלשדמופח"ייביאגןישRרלגהיש

 aלKלייאזרקשננביםוניתי Kהכזנמי
 •םנבן,"שבתלכםרוש'ותעשימקרמי

ישיברת.פכישתכנממרהחאדלדכל

 .ישנהעצםודחaדאםכיאלאעודילא
כזנבו\1סבתכפזו"דבהייתיהשבת,זנבז

וןפסומגתרב iלמולןיאם ם~.שהאו

'חבוש-ה"בז" U:ךבפבירשווככ"וסכת

תכ wnיכזהביניזיסי.עזהשדחתותרב
פקםו' nכםימישךאלזוואלבלשרה
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הרןיהשיטתגנזשכרהםר"משהביאשהיבו·כו"ייהז ' Dליד. Pיאנמ:סאר
עלעדועככ IIלהלביבראיאדלכםר.רלא ~ nזסהלמפקברשקשרקבדרבי,.החןש

וחיהמשמששהנךומישב"ילא i" II7זדבירשיבתיםnאדןןןנמקיםיכתז דiIיKוועי
לואונתי;כירי,ליפשכרלרמ"מחשיבהא:מרכת 1Iiיאבהרחאשכמקיםנזפן

בשיטתחפייקג"כאלא Uאידרבס'וכללריאהממ~ואיןרמ KI7 ·מה ץכ"",
מרןידשהיסכרהיפכי·יםפ"ליאההרז"'הןןןהכירורנירבה;דנים · Uתה mל

זצ"ל.ההלרכיםלאנשים·,,תארי:ן··וציררה-בקי
; i יIU ·ק 1הרב·המקים·כפייישבתישבתםאתU וטנייישעי<ר'שזבירטקיבק

ארכרתתשיבהתי Pכשערךשפיראכהנאאלי.ו:שםגי'עם
דברי ....כ(יבפדסהרבדניםאשביבעביו , R "'פ(ברכיתסזירלא"יכו··ב"חפרגcת· .

 ) 10-27 · ' 31 .:.-.תרל"דרחאשכחמים"עבניןלי'יא 30וכי"כ. pשאל·ואפרב) i ,א~ת
דפסינ"."ושלאבלעתשיכתמיז:עדח·ל';ומקורםהל,להא'שבמקימ mומ pהמליחקו
ברירתשיכתדת .mnנרמיירביירהדנהאדמ"דכבלמאחר'·שניומבוקמלארב

דיש ...ה Nכתהיא·שהלכהאנמרימללידכריםהמישערתpםiדמילפיורדנ:·בזה

יביןאדר"י· Dירישלישןכביניוליק nכ,ית"לסי'מ"בחכיר יו'!('י·הבר;ם,
ישיכבישנוית·כששהמערבקצהשינכיות, Jשבחי< ''''אאחך'יקאר·קשתב·לויז

היא Uייזילבעסוית'" '''חבה!בזרחקצהרקיםלד uלבפירשוי·הטיארמל ,;"י
רחים R\'רהנםמובקומם·היוצאיםאסרקספיקיבמיאייב Rriרצחית".ר nי~א at·nנnו

לש-."צרייבס rשנייח '''חהוסנחרכמקםריללהשם.·יאשןיץ Pכ·צפיניתדםביתנ
'ןקהיס."לזס-סמיקמהיגםובבינס.נןתייחהמתי·ידלרי,בייבי·ףוטנ'קרWפם

אינהזישתשיכה.וכמיןרו·ממנינסת Uסמ-!·ןכרווזיבתויצציחיתפלה .Irק.זןם
ינה l:ויתדממנהובםבליבדיובצייה ,:ב-ט:' pלtקבז·'·ספרד·'"גינוץפn~.יםכ

לתעתיקאפרתיוכהרהיאשההל";צרייפם:·_דחשיםיץ pביש·מ· n· ,iו Dחנ
ש(י"חדברייילאה· .ןי:. s·ל rהמנך .בזה·וnזשונ,הםקיתסזובינע::ןj;יובנהובוסונ,יים

"ב"חעלמ~רכיmשונהדרראים-שבoישל&ד·בייםאם-·הגיע"·לוrןםסבי.ינייתפה· P~ביי
 . ; "t)·בערג··תרלIבתיר\ואמפךק··אריvז·דשKרו·שכת.יא

 Pבד" Kהרבדרכתל '5·נקר..תשוהבאייאררפ;ךבפיאסשהבתהתחלת: ·mו
 r·טvזארםקוכשהתבישדס P·םםגי·ש"1סכפארמיקהבפי

הגיל:"מהרבק~נםרזכלילשנתהבהכארמיקה. .nשעק:לחJ;ח Kייייאנפntא'
הכרנוריסחהיקרה'·איח:ר 'Sל. :nיי.·כןק"קהאר:סזחרית R!l~ם"T.ני;,ן·כמףש~tםירא

שחבת·אתישמרראיר·המזרחים U"PKם·זה-דאהם"שאב anבן2cנר'קא;···םוי·סכת
וביותמהתי·הנילבקונטךסכזהיאהרדי·בגונרתהשמש·ל~וכדולN··סרהארמםדי·

יע·MV;כ·הףךה Uככר.·אההיאשד nהז··אמ-כי V.תאירפaא··יגם.עcוןןוUר~' ם~·
תת lCשייcו'יהלילה Dהיירה.שזאןרישדמי-ביזיבי Kבס(קTות··מקםרו·הדחאק
שיבנייחליק··בין··הנבקךובית.'·"וןש·כבל··שבתס"סימתי'יחיחל ,םri··:ר)אל··~ת

.;nםוינ·שבענין'·יאובד;·'הבהRהובערבקצהשכוני ן'בו··, ....:ןאירישלים ..ת,ם
ביחי .'.מזרחקצה··ישיבני;ששתשבש·רןד·רוב.-,"'ירזחה;ןויעלמםד.ם·םג:האר

DCכ p םוב"·יעשרמהדובועשתלבנבח:חאר;·II1iתכז m -מ

סיםבןאאין·םשבתב··לו!זאהיחרזםחבר·ידניך·אלהםםםירםרשב,אני·.··רםפה .
חשש n·ינייקיה"גCרותםעל ..ח"בK"לכיrדכו.יתאיןבמהעד·לארות;בום~דבנ·
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 " mהזרהילרתעשהבתיםך...,.לנוביזםשיי'RIבווטאשרממקיםפרגים aשה
דקנבי'פז mהומלדצהישובחלת nסכח,"אבלהליפךראאליהםחךלשהיאיבים
nnהןותשטח,בלהם'רבלדצימא''' '''מאמההארירע"יטיית'"אידכז" nשבי"'
 nל Mלם Wערהיםילכהבדירשלשימנהישראלללכנמםרשהבתכייכתב

"ו-חרדאויחןרתםצאמאחריו.היסבועש"ישביתהזוובי"\כיםריוניפח Vש

קוניי-ולסוכהיהםמזשכןעיליןקו.תבתי"'אלאתביאמנםזלהריאיתשהביא
יס.~נ,ך. ~שבתםנפפדוסלםייםיד Dחארממרקםוסבא mרר&יוסעהמהשב

םנ"שפמארביע"ככ'·מאםר·ובבוז"לצי kשביעישהךאבייםינפההםאלםזס
ך I'IKונסוI)קםי.להר''''·הידהקילפוהיי.עפהם"'.שינמהאי

בו rד mישלאר. nנצמעבלנחרמ :סוניקכרוכדשןוחירת
וק ..עלדרם,חויקיןעלוםיהיטורחיאיהריישגאדכב-םלירנחא"לומץי

ת uלםמתחילין·לתתםנםבאלבטנוובמהיי"לזארחים,ליישכתכקודשתזהיים
אבן,ואז"לויינא . nרם,זךפקצההיונ.'סממוחקהבאהאךוחגמ '"ב Kישפשביס
ומלןחנידמדתאדףיבראהםחל\קת.זווהבתיביםיישוכתעליישבתקדותש
 .~ Itאיונרזrב.nרקלהצ '''אב'ןשהבז'ררוזלאמשםשכ'עםכדחר Rוצאלםשהוא
רב,המווטהונקישונ\ךשיוסווב '''א'גבדוסבתישה"כב"מלמקוםויחזורדא.יש
םוו,נחונדאבורצו Mשבמנועמליתלב"תווכשיסובה?אירחגםשבתזהשם

סלהמחרבכלחסב'נןסבתלענוז!ב'ייונמקום,",Dכיוזתכעיהש
היובים,להתלזותהפוזחקבצהה-יסובנפ" '11 ..ן;א:וחונאנ-rחזהרברשריבה

 • ..rn:לנרונתי Jשםjןציפרה-מנש:כויזרלאאנשהואונקיםדלכרב"חל,בראהזה
הסמת'קו- 321גלייז .,,ור n _פייהבונקיםשבחדרקשדתישרכתשםשם

 1'ווmד'יכבזהמגידבערתןהרבJרשב.םה:זז".
שוירתשםוףתבב- ..ונרקם,בלכל(וות !tiנזלקו nבנייאונשלוrזנוםףהדייזכול
יליצתייןאממ'וזיתפ""ק 1Rונעוי,ידאRלדבר'י,ביווארתקעבראשתי__התאריי

''ףדרםיהרמתים.כלגנדד,ברים-לכדיתוסשכותיםזהבעניזחאהןאתלסברידכ"
 .ולn...זםקוםןאבאיזפשר",,לעשות-בוסזומחלים.שבחהונקוםכבל Rלהשבת

המקומותשבביזחילרקאיזזה ..וכבללסכותיגיעלא"י'ניאםףאלעשות,יס
רכנשיהיביבדי .ר, mל-"{תעו~"לאורחהביזאיה\נםהקבוע.קונוםובמניןםתיד
-,"וtסברםו."ברונדז"כ'חבדברי
סוכתהזטדאםדכויסיו.םבהכידועד

לביםאוומיxנישםרםןו.אםבקוםשבחי

ונרןדפבריובתבארבידניםאשנילענויי
שונןרהורתכןאב."ככרשובנאםידזל"
הור·אתשלתבtןtףןדןר n .. :i"פ'זהטז!?יי
לזייו"ינןסחבתעבביזהיםידרתארת

להאיררלארבבידשעות".'יימרט- Cקוב ..ב

בביתיבםאצלרשיהרמהדבףםםתיםם

סוהבתלאשתדרעשהתוערהרלפב'זפמז,
רסן'llו'\נtבטהמבןאונ'יכאהיסוי'מת.בבי ''' '5

 ~העניזיטיםטיבולעניננויהוננעשם

ורמוכיענםהזמהזהבלדב,םגcפ"קים

הז;רוcספ'זהאםופקה-באא~רחעות
,שבתםאתהתישכיםעםדא.ירחשןבח

IR:כפוו:יישםשהואפ'וק Rהבשמתנה-ה"ב
ןאביאזב'עינהם.שרבתעשית'יימ

:ניתזבווהת'יעקראלא'מנהגישיונ
םאלופביר;גםשם.ראו.nברלםדא

שרוככ,שבתהמזחולקהצמםפיברn\לה '5
יווםאכר.זשכתר.פופקאייםראוהכוכ

םוpם ף""ריוכהואוסם"כסבתבטפיהנ

יהםושKחונררבפקוםהארם mשתכי.
ום tלבניכות-שםבם-ובוםת-ישדחםבי
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סתעלםהשססKסi'יןרק"וסםסהפpהת

ההקפהווונ'יבf'Jוי'יבןןרלזםייעלכ ~
יייםהסכתיסיסןפיים'פירהי\'lנח

 ,ת~'יIIיIiיזינ

רם-קצת 3iפווםווםיהררהקלרםב'

הייםמתתילכ'ייי mכתועsחל.דת"פ"י
לכאלאיי,סיב"עיוםאתןר .ןלן'";יימ'-

ד 1 ""דדבכייבת 'IIIהתוnnל

נכליחאתדכ-אדבזלך.וםפאוסראי
בי. '"הי~םונרl\יהנףאסלם,יים '''מא

.' nיעבירבלבכלקאל~תיינעינוK 
יארירכלבכייתנעניאתיתיג:די"נ

 Mמק י:rrולוז"ייה.כ- ף'כ.,יימ!)חכד

 Rיל '''םKפקייפיז ''' Rערהובזרח
בע"ל.mסב"ן'ד.
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D'םלסזכחם K 1Iבייקאר ' Cבזוה,חד RבקסיםPוזילןתם"תי II פM:rלוכזנייקמיפו.תהונכב

רrו&סכייסהן.'ו.,סולשכננולצוקוחה!:אר,ר'לזנo '"ס 'Sכף "דףסםnיוnאקיכגר

 rררK.סכןר'ששםיסםגזהזיי,יאלמהםנסוב ....שם'סיסכבךדיס,הוזהי "",וסיהבסיי
הזילור. Mהוושליס .... Hלגt;בה ....ב

ךןל"ןן"בםןרהרווהכר,ייהיז"הלו'רבהפג''',םימוךיכס.סלנך"'ךוך ,סםגלךהתב
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'רהחר"'בול·הרהוtהגהוו:חרמנקיונKל Hביהו םM KSסלש:וחכםרה.,ר.ונ'ייחןחוII.יישיות
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»aלניזוRרדכנרהיאסלנII .נקיסרדכרe תבוחnc סנבר "בלגסלנוותליCרכ,יןלחחאוM Jית1'ב

 IClIלנסולנ JMו'"ובלםםרלןחחרתחי"יזלניMרוונחירלןיפ'ייפנןופכתאוס mנחדכוףכ ..ונד

"Cלןיר,תכנווככ'~נרלבוהריןהזהכתוהבפתבtנת ן';'.דח'יבזיהךסנסביררלךה'יוחיז"'.

.רזח."כרמ'יי\יו R ;הסמסראהתריייהויא
כרקאייסבס·ב::איסב~פוהחא.",קרקינ,תןסנםר 'iב_הלןי,:זיzכונדןrזייםךי mc bיהך

זר. Rהסלהחמותזךדnכ.בחן'סירכלזלייחזהןpהו
 II נ!'"(ע"ז'Oרתיברפרי""יו בפ""(יבהבדמניבדםיר It'ימ'כmבהזוהךננווייצ,ודזייזי

j(לוזו "aנס M.וותמ.נהמכםילל,זתzכ.לס Pסנלפייא) K (ח"כנכרםימכוהרהונדכ"'םדםרבף ) :11'
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