ל"ו ןדוהנ"א ןועמש ד"ד
אי'ישת אבר א^שוה — ב"מרת ט؛1ש

ביבא-לתב דטפנ א"ישת אבד אנעשוהב ،

ןועמש ד"ד ,תירבעה 'ןושלה דעו 'דבה -
ِ .הכרבל ונורכיז ,ןדוהנייא'
קצולופ ריעב ב"מרת טבש שדוחב דלונ-

םינדמל םינבר לש החפשמל )היסורוליב(
המכ תכשמנ הלש,ןיסחויה תלשלשש ,םיליכשמו

תיבב ,יתרוסמ ידוהי ךוניח לביק. -םינש תואמ
.קסניוודב ןוכית 'דפס-תיבב יללכ ךוניחו 'וירוה.,
גדובסארטשוגיצפיילתואטיסרבינואבהאופרדמל

,הקיטמיתמ ןוגכ םירחא םיעדמב םג קמעתהו
םיאיקב ויה םיטעמ .תונשלבו היגולויב ,הקיסיפ
הדיקשב ;.וננושל תורוקמ ראשבו ך"נתב -והומכ

םסרפו ידוהיה רולקלופה רקחב יקסע .תדחוימ
.ץראבול"וחבתע-יבתכבהזעוצקמבםיבדםידמאמ
המחלמה םות ירחאו יסורה אבצבייאפודכ תדיש הנושארה םלועה תמחלמב

 ٠ןתמו-אשמב דוחייב ,קסנימב תידוהיה הליהקה תלהנהב םיבושח םידיקפת אלימ

.ןאכ ףאו לארשי-ץראל הלע ה"פרת תנשב .םיינלופהו םיינמרגה תונוטלשה םע
".םע-עדי^ תרבחבו םיאפורה תדוגאב טרפב .תירוביצ הדובעב ליעפ היה

ותואיקב תוכזב תירבעה 'ןושלה דעווב רבחל' -רחבנ ؛ג"צדת תנשב
 ,ךשמב .תיאופרה תורפסל עגונש המב דוחייבו המודקה תירבעה תורפסב הברה

היה ,םילשוריב ןושלה דעו ילש האופרה יחנומל'הדעווב דבחי היה םינשה לכ
היגולוכיספה יחנומל הדעוול הבר הרזע טישוהו ,תולמעתהה יחנומל הדעווה רבח

תודעכ ,ובלל םיבורק ויה ןושלה קודקד יניינע ףא ןתוקימעמה ויתורעה ייע
.קודקדה תדעוול תוברה ויתורעה

תויועט ינוקית

וירבדל ؛ל"צ  9הרעה  184.ימע ,ז"ט "וננושל, "،י-נולא 'נ לש ורמאמב
תרעצמה הטמשהה י"ע".ף"לאךרע ק"דדל םישרשה רפסב םיאבומ ג"ביד לש
ירבד יכ ,בושחלו תועטל ארוקה היה יושע )ןאכ תושגדומה( תוביתה יתש לש
.איה אלו .ק"דרל םישרשה רפסב ואב דבכ יקסנליו

؛ז"י "וננושל" "،ח"לב םיילקיסכל םינויע" ,ןירגגרב 'נ לש"ורמאמב
.יגה רחא אלו ,יסה דחא ייא לוגסב ،ןג؛< ול עימשי ליצ  9הרוש  6דומעב )1

לארשי תדובע רודיסב דעב קחצי דקינ ןכו ؛ל"צ הטמלמ  9הרוש ' 10עב )2

הארנ אל הז דוקינ .םילבגומ וכותב ןילבת המלו ؛לינה לודגה תבשל קוליסב
)הילדג םוצ .זנכשא תוחילס(הקדצ חרוא החילסב ץמקו אוושב דקינו ,דימת ויניעב

ןיכודנ ןיל؟ת ؛הציב הנשמב יבצ טקלב םגו

זל"צ הלעמלמ ' 4וש  56,ימע ז"י "וננושל" ,הימיכה יחנומב
.ט"שת ןוושחרמב

؛הנורחאה הרושב  JB1ימע ,וז תרבוחב ןמפארב מ"מ לש ורמאמב
7>.حمس ליצ  qataiםוקמב
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