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כלבקרכמלאההסכמההיתהשהריכלשהו,מגוחכיס
והךגמיםהעכרית",ה"הגמוניהעיקריעלהקבוצות

ור"אבראשהיומאוחריסהיוכולסשנגרסהתרבות"ס
"היי-הייריש),תרבות(כלומרהגלותית""ההוויהשונה
כי(אס flה"עיךואפילוהכרון""מושבותהישן",שוב

תר"וה "הערכיכפר"ההיו),עריםשוכניככולםרובס
שביט,(יעקבייצגשהוא;המפגרתהלוונטינית"בות

 ,) 15עמ'הקוכץשלמחכריוהשקיעושנהעשרהמשח
מוקדשתבמקצת,יובשניתכיאףחשובה,סקידההעב'שהתרבותדקלאכאירופה,העבריתרת.רבותשלהמכריעשהרובהאחד,בוה:והקשוריסשניהםדית,והתוצאותבהכנתו,ועורכיוהוההמונומנטלי'

הפרתחילההמקומיות,הספריסהוצאותלהתפתחות(רב'דיגלוסיהשלבמצבהתק"מהבאירופהריתהיתרוןבגללווהאותה,הכירובעולסהיהוריםשלעושרמבחינתלפחותשבח,לבלראויותאכן
 'מרביתוהציבוריות, ,המפלגתיותםכןולאחרטיותכ"דיגלוסיהבהשאלהלכנותשניתןםהושלשוניות)אושוכתיס::,,:גוpבזכותב~םה,םשוםשאותו,-השני ,לפרטיוםסבסהקובץודאשוניותו,בוהמובאהחוםר'

מקורהוהספרות,הסופריסכםוהעבדית,הםו"לות "דת.רבושלמערבתאלא(רבה-רבותיות),תרבותית"באותיותשנבתבהאףשה"דיש,והוא-םשכיחיס 'העבריתםהתרבותחלקיסשלבנ"תסתהליכיאת
היהלאדץםעברהשגסואףובמערבה,אירופהבמורחכםערכתלתפקדאפשרותניחנהלא(הואת)תיתעדלםשתםש,""ידידותיתיותדהדכההיתהעבריות,היהודיתההגירהשלהראשוןםהגלבארז,ציונית

רובס ,)הכותריסאלפי(ולעתיסמאותבםשבריס,כרור "לגיטיםניתנהולאצוררהיהשלאמפני'נורמלית',וש"כבארץהעבריתשלהומחלםניצחונהארחיהיוס,ואףהישראלית,הםרינהשללכינונהערהםודרנית
הםיוחסיסםקור"ס,עבד"סגסארמתורגמיסמעדכתכלהאמפ"ןתהלירהםערכת,לדת.רבדותציהוהםשביליםהמנוסיםקוראיהגסהכר,לבלי ,עדלולהמוסדית"סוציולוגיתהיאהקובץגישתםכן,לאחומעט

בתורםאוד,מרשיםהתמונהמצ"ריסשוניס,ליס"למו ,) 54(עמ''טביעת'"תדבותית "מוכמלהבלתיולהגותלקרואכיצריורעאינםביותרקסטיס,,הטבניתוחלאמתםקרתכלומר-מעיקרה
הקלאסי'רובאתבעבריתלקרואהיהניתןשנה 20כ,לארץברנרי"חשלבבו'אובצדקרואהשביטוהרםנק"בבלל(ואיפהמנוקד"לאעבדיבטקסטלהםות "בתולאלאתרבות",ב"ליםודיכיוםכרכלהאופנתי

נדיו,תרבויותמפגשונוצרהאירופית,קההחלופיהעברי"ה"מרכושלבנ"תוהתחלתאתלנקדםסוגליםבוויהעלעבריתיוריעוכםההיוס,דיס 'ועיתונים,עתכתביחינו,ךםערכותכגוןארגוניםדות
העבריתחוםותהגכהתהיהע'המטבשלהשניהצר'אינוהקובץ,םחבריתפיסתפיעל"מרכו",במקום,מקצועם?),והוכןאםאלאבכלל,הלשון,ועדתוםורות,תיאטדון,קבוצותלאור,הוצאות

לשוני,"לחןהוההרודוהפיכתפה,,שנוצר 'דורלאותואלא.רובנוביאני,אוהעמ;"אחדאיכותי,םושגבהכרחהמאהשלהשמוניםשנותמאמצע:"כןפיעלאף "הפוככלכלהלראותהשניתןגישה-וכד'מוויאונים,
לער ,)רבהבמירהבוולא(אסופארוביאליחרחובותייומיס,יוצריס,שלקריטיתמסהשלםוסדיתתשתיתבתו'תובותפויטי'בצויבתדךJכט,גידולהחלו 9ה.דת.ובות,שלליטית

 :היד\דישלודר.כ"תובותית,ר.ב'לשוניתהמסוותתמ "והפדפוסאמצעימו"לים,פויוד"ם,קבציםעיתוניס, ""המאשלהשניוהכדרהדאשון:לכרר,בעכוית,ביסשהתםקךותפיעלאףבעיקדה,מבודכתווגישה
 ;שבעי"היהודי,לאינטלקטואלתוה"אנטימעיןהגלותי, "יוכאלהשכלכדיתדכות,צדכנישלשוקובעיקרצהםנו"ס,אלפיסמעשדתיותדהיו 'למשל, , 1984,5סף"לטשטוש'םהםוליכהבהםש,ךשאדאהכפיוובםבנים,

אוב"דישכוחער(אליהבחורכאליהואדסם"צגני 'הוה,דרולצכלכלית,מבחינהעצמסאת'לשאתלו ,אבדהםשלציון"""אהבתבעבדית,הדאשוןהדב"םכדלהוסיף,ישהעבדית"המקוןנית,דת.רבותתכנישל
 I "באיטוחיבגומניהשנולד ) E, 1469·1549ו i. Levi !.בוכותופובליציסטםועדרסופדדקהיהלאבדנדעותקים, 1,200כ· 1857ב,הופעתובעתנםכדםאפו,הק;בז~ומסשלמשהו"אופיוהאנציקלופדישלםדות

 :ספדעברי'יידי,"לטיני'גרםנימילוןחיכובחורליה,מסהואולסומנהיג,עודרםו"ל,יום,בעיקדאלאעצםו,אלפישלםהרודותלחםשוכה 1898ל. 1870ביןאר הlIfiזבולקדואניתןפדטיס,"לפדטיוהידידההיתד
 iמחודותעבדיתושידהפילוסופיהספויעכדי,דקדוקהיתהלאעד"ןצרכניםושליצדניסשלכואתקדיטיתהופיעואולהופיע,החלווופדיחה,בתקופתעותקיס,והכת,בההמדתקהחומדבוכותיחסיתובקלותודהצע

 , '''ליעבדגסבחוויחד,גסוספדריאשכנויבםשקלכות'בקבציולשתףברנד,ר.בהכןועלבמקוס,םצויה"הוםן", '"שילוח",כמוויעתוניסעתבתביםחךש,כלל,בדדרהבהידה
"בבאמאוד,פופולו"סאיטלק"סספריסשנידישנואשותניסהואףומארמיקהמאירופהעבריתבי,פדחוהומןשבאותולוכודישארצפיוה,""ו"היוס"םהמ'חלקשלפחותחיאהקובץשלהםוצאנקודת

הואוויענה",אונדו"פאדיובור")"בבא(אודאנטונא"שס,שווקיםלמצואפיגדולההיתהשתפוצתסב"דישעתוכתביעיתונים 'בפלשהתדבות"םהמדכויםכגלעיניששימשוסגדות
 :נוצד"םלJכשכיליסוקבלהעכדיתשיעווינתןאףבקדברמודליזציהגדס 1921 ·בבדנדשלהידצחוכמהוכמה,וחלקמהיעתוניסבעבדיתהוציאוםהדודותוהועבדוםשבד""לשםנקלעובאידופה,נוצוותינה

 i "שיצהיההנמנעמובאלהאנשיסווםא,שלולקדדינלכלבליבמשברשלוותהבאדץודת.דבותהספוותיצדניבעבדית,הפדסוםאתלסבסדכדיב"וישמוספיםאוואאידופהבםערבבינ"םחנ"תעסלעתיםלאדץ,
כאו,שקמההחרלשוניתהתרבותגרת,במםמחוהעבדיתהספרותלקריסתקרובהביאוואלהעמוק,פרטיבצרננידרמטיתירידהניכרההמאהתוםלקראת,מבחינההמקום,לתנאיהתאמתםכרי ,תורבאמריקה,

ששיחקוהםוסדותשניכזננו 1903בסביבזתכבדוקעעלרווקא "העשדיםשנותםאםצעואולםבארץ,לאהעתונתביהמו"ליסומדביתהעבדית,התרבותהוא"הבימה"להקתמקדהשלוחניתוחההצגהוו
 "וחביורוקרהפוליטיתבכפ"המכריעתפקירבהמשרמבחי"לפחות-מיעופריחההחלהקשה,כלבלימשנד 'בלכלית;מבחינהםעמדלהחזיקיכלותופסשהואםקדהזהואיואדי),"לב(שמעוןפדדיגמטי

 ; "המו"אגורתישראל:בארץהעבריתהלשוושלטיתששביטתדבות"ס,ספדות"סעתכתבי'שלההיצענתםהמו"חלקהיתההיחסיתשהפריחהמשערתשביטבקובץ.מדכוימקוס
 iותפקידס ,"הלשוווער"וישדאל"בארץהעבר"םריססופריסארצהג.מייעס"תחילהלאחר,אחרסוקדתוהקה'לה,הדתו,,מהגטהיהוריס"יציאתדדניוציהשבצפוווה-מתד\ויםתרבות"םמדבויס 'שני
בעלישוניסספרבבתישלימרוהמודיסאתלאגדהיה 1924וביובארון,ודבורהעגנוןשי"כגוו ,מתחיליםה"ד"ש(סיסט,;ס, iהפר;טיסהאל 'פתחודר.אשוובשלב "משיעלכיניהסתמרחיס-שבפלשתינהה iואמריקה

עבריתלימוריסתוכניתסביבשונותאור"נטציותיותד,מבוססיס'תרבותויזמיסופריס 'ג.מיעיס 1926 ·לאידופה:במזרחהיהודיסלמשביליסכעבדית )"ם"מ'אמנםוה,מרכזהאידופימהמדכזומוסרותיוצדיסבת

\ 
בםבטאבמינוחיס,לסטנררךייציהולהגיעאחידה,ביאליק,ח"נובדאשונהכדאששפתאתהיטב ,םשלמדו';אולסהמודוני,לעולסצוד"ובעלרומיננטיער"ןאך"טבעי",צרכניסכשוקקודס
 "העבעלניררפאלשכתבכפדקיסהלשוו,ובחירושי "הדומיננעל'מאבקסימוג/עיוכיאליקשלבואולשפת'ופנוהעבריתלתיוורנוקקושובלאהםקוםשלושתביוהתחרותחומד"ס,לג"סמשאביסיבולת

ן'דיבבמושבותליםוו,כיהמוסכמהשלקבלהישדיתבאועתהשוהאלהביןוהתרבותהספדותבח"טיות' "באילחתרבוהצליחהלאהעבריתזאת,מלבדהמקור,והרלועתהוברעה,העבריתהתרבותשל'המדכזים
 ,מבתביהםוהתעלמותמדאשית,כםעטעבדיתוידעורוה"םקומ"ס"לביןמוניטיו,בעליהיובבדארםאירופהה"דישבלומד,בו,הצליחהבושה"דישובדדופה, "המדתפסהעשריסשנותבאמצע"החלכאשךשביט,

 :הרשב,בניםיושלברואחדהעס,אחושלהביקודת"סבעלילעצמהחיפשהקבוצהבשכליותר,וד.ותיקיס,גםבה"וו"נמ"גבוהה"לתדבותבליסלספקהצליחה ,התדבותםרכזיביוההגםוניה 'אתהארצישדאליכז
 !ראשיתערארעבויתבמקצתלימדואוליכיהמראים "ובאמבאירופהבלבליתותםיבהקוראיסקהלבדית,אתואותנט,דינמיבא;דחלתובהולקלוטלספוגיחד,כלכלית,עד"ונתמרהספרותיהרמבוביאףהעבדית,

 ;המדוברת.השפההיתהלאבהחלטווהעשריסשנות "בהיהצנועהדיס",,"להופיעהחל 1922ב·כברדיקה, ,החילוני 'העולם'ותפיסותהםושגיסעולסמכלולבאירופההיהודיסיךיעלה"שובית,החבדהכלכמו
 " "העבה"גימנסיותשתיפתיחתבינירצורקזאתעסורבינוביץברש'אשדבעריבתבתובנו,ג.מוווארקפוהקהילהגבולות'מסגדת.בנותדושעו"ודיס,שהיהו' ,) 55(עם' "הבריתובאדצות
 i- ,ן 910ל, 1906ביוובירושליסאביבבתלריות"החל ,ולמד'ויצחקשלונסקיאבדהםובהשתתפות:יומיםלדם,"מיעודכים,,סופד,םי ,להסנזקקוהאתניתהעברית,בשפהכולובקובץהדגשמושםבצדק

 I "מיוחיוקרההעניקה-בהוהתלמיויסמיעוטלמדותהשבועוןלאודיצאשניםכשבעוכמשד 1926ב·שווקיס,בלא,עצםםאתםצאוהעבריתות.דבותוספקיוהצידסביבה,סובביסהתרבות"סל"מדכיבידובכאשר
 ,לעבדית,רת 'שלויותדומאוחרשט"נמויעקב ,בעריבת:כתוביס",אליט,יסטית,נותדההעבריתלמרכולתס,וודשיםובליואךבעברית,הספרותהואהעבויתהשפהשלהמרבוי

כידוע,עוזה,במלואפדצההלשונותמלחמת(שנוסדההסופריםאגוותכביטאוותחילהנסקי,' 700לכדי ,בתפוצתוירד"השילוח",שלה,הדגלוספינת 'הסתירותבאחתוהעורכיםהכותביסמסתבכיםכאולס
הגדמניהיהודיהפילנתרופיהארגווהחליט·כאשרביאליקח"נ,עססבס;ךבעקבותמכן,ולאחד ,) 1926ב· ","שנסגר,עדהעולסבכלבלבומנו"ס' 'העבייתח"ת"שכובו,הםצויותמעטותהלאהפנימיות

בחיפה,וטכנולוגיהלםויעסגבוהס"בילכונו "ה"עורה "ה"םודדניסטית 'האופוויציה'שלכווברהוקבוצתו,בוpבץ''.מבחינת.ביותדהםענ"נתהתוהבאהבאןתמירכ[(ובהכשפה(בכתובין""תח"ההיתהלאדית ,
שפתכיוקבעלצדו,דיאליתוגימנםיהה"טכניקום",בופורסמוהראשוובגלגולוהעברית,בספרותלממסרובוטה 'גלו;הכהבצודה Mמנוסהיאשאיואףבולו,מודרניתךיבורשפתביצידתאלאוקיימת),:חיההיתה

אז,שלהאוניוורסליתהמדעיתהשפהתהיהההודאהזלמושמעוני,בדש, ,טשרניחובסקימשליצירותנה,איעצמההתוהלקודאים,כשידותכאו,שייעשהכפיכשפהוהויוס"יוםיתחוליוכשפתהולשםשהיכולה
תלמידיםשלמדדמעיועודדהההחלטה ,הגדמניתרסמוופהשניבגלגולוואילושחס;ומתתיהו 'שניאור "בעולאומ;רתעלהנבתבתהמקצועיתבספרותחדשה ,השונות,ובפדופסיות'במריעסולהתבטאותלכתיבה
ומהך"עודה",ושתשלהספרבתייתרבכלומוריסואלתרמו,'שלונסקיפן,אלכסנדרשלשיריסבו "מגויעצמיחציוניתזהותכעליהיסטוריוניס'ארלם,השפההיתההמקראית)זובהבדח(לאהעבדיתהשפה

גבדה"המתיחותהמעטה:בלשוןםסכמןניר,שמות,מ""כשלונסקיבהנהגת"יחריו" 'חבוותפרשה 1933ב·כביבולייפגסלכלאותה,םלאמץכה'ערנזהדוסתהאךשפתכעולם,היהודיסןקלוהגבוהה,האליטיסטית
 ,הטורהמשטרהבהתערבותצוךרשהיהכואת,בכירה .באורייגטיייחורישהיה"טורזם//, .אתגייסרהבים".תו"הזאת::~ח~זהגורסתוכך "התנועה,שלהמוסריתומהיהקיתרכוזיתירצךיהנכרים-המשכילים,רשפתדיינות

 :,היתהעזרה""להחלטתאחדתתגובה ,) 112(עמ'קית""לא(כלומר "הומניסטית"האוניוורסליסטית'ציההעבד"סוהמו"ליםהסופריסליס,,האינטלקטואמשדאונוספותשפותשתילפחותתםידהיולצדהוהחול,דש
 : "הוחשבההציוני,הקונגרסשלמיוחותישיבהכינוסשלו, )"פטריוטיתאמריקהבצפוןושגסקודאיהם,קהלאתםאבריסשהס-ה"ויש(ביעקרהמדובדתהיהורית'העםמיתהשפה-
 ;ההוראהששפתבירושליסאוניבדסיטהלהקיסלטדקעiול"יחריו",חבודתגםות.פדקה 1939ב·הסש,,חך ,צרכניסקהלשלקריטיתםסהנוצדה'לאהשפותשלוש,המקוס,ושפתהיהורית'הספדדית),או

 :, "הביברשיםותמביט(אניהעבדיתתהיהבההבלערית "טועשביטהספרות,שלהפוליטיזציהםידתעלויכוחקהללעצמם,לברראכדיהלאומיתרת.נועהאלחברומוסכמת,בהיודכיהוואתווהשלימו
 ..שלנו,לסטוונטיסנותניםועמיתישאניבליוגדפיותקבוצות'ואילרשממנהתפנית,נקודתהיתהשזו'נת,לםהחIבקוד,מב~ועצמס.משלבלעדיו"עס"צדבניס "לעבה"דישביותרבותםלחתמבויערהתחרות,

 .'גדול),בצחוקופודץמאשדפוליטי'מפלגתירקעעלהיוצדיסהתפלגו'ותר 'התדבותי" 'המרכן"העברתמכניסשביטויעקבשוהד , 19ה,המאהשלהאחרוניסהעשוריסבשני,פדצהרית,
 :עברית")ללשוו"האקדמיה(לימיםהלשווועו 'לםדוזאת,עסאמנותיות,אסכולותביומאבקיסבשל , ':' ':, ' 'ישדאל,"ל"אדץמאידופהליידישואולסלפדוח.החלוהללוהשפותשתיכאשד

 :טהד'עמדהאדוכותשניסבמשרנקטוהמודיסואגודת ""לאעתכתבות", j"גיליואת 1938ב·להוציאהצליחםכאוהגלרת:, :כ"תדבותה"וישהכרזתגםמכאןגסמלווהשהיתהמשוסהעבריתפניעל ,יתרוןהיה
 :נכפתהאףהעבריתהציבודיתבזידהקיצונית,"ניתכולוהםוקךש,ה"שוב"בענ"נימעורבפוליטיאר"ובנ"ת:נגוה.:',מתפשרתוהכלתיקפ(ית,ות.והגישהשוקעלתחילהנסבהרת.חרותתדכותית,בפריחה
 ~ובאמציעסהשפה,שומדיגדודבגוואלימים,באמצעיס "לאספסתחוזראפדיס"אתפידסס'נויוהרס'לפדווה; ,שביט:,את f :ת nמבסוכרבאדץ,העבריתהבועהתרבותשתשמשהשפהעליותדמאוחרודק ,התרבותצרכני
 ..בעבדיתלהכוה 1923בספטמברהביאואשרפוליט"ס'צידותב"גיליונות"התפרסמוכוידיות,"בליו"לילהבאי"העבודתהספדותשלהמלאכותיבםצבזוה"כדההעב'פניעליתדונותשניהיו,ליידישלאוס:כ"שפת

 "",פלשתינה'אשלרר.שמיותהשפותםשלוש Mכאדבךיוסף,"בדיהושעאמיר,שחד,אדר.וואורפו,משללהכרה'הספרותאנש;אצלהפכהשמאורחיותרדופה,
הקולוניאלית,ושכבדג'שנדו.,קבקא"אבארוו,רההספרך,המדבזשללהעברתוורחפהומורעתמנוסחת

והמאבקיס 'הוויכוחיסהזמו, tiלספקטיווה'הפדמוקיוםה'של,'יותר'מפוכחםניתוחנבעישראל,לאדץתי;'
" , 

בארץ"ישראלהיהוויהיישובתולוות
 ,הראשונהלייה Uהמאז

ישראל"בארץברית Uתרבותשלבנייתה
 "ראשוןהלק

הטררה:עזרך ,שנ'טזהרראש'ת:סחנרת Iעורכת

לסרע'סה'שראל'תס'ת Iהלאהאקדס'הל'טק,סשה
 ,שקל'ס 185ר'ס, Iעס 690נ'אל'ק,וסוטר

ק\מרל\נגנווך
ציבור;תמחאהבעקבותנכנו'העיתוןלטיניות:באותיותעבריעיתוןלהוציא:ח Iמנבן"אב'איתמר , 1933

 ·הב'תורותר C ;:-.רסל:כט'נ'ס" )מלדגל \If 'עם'רח(סילומ'גגדרבר 'ופי!!של:כפךי
 ! 1ג 'בעמחמשךוחכדכן,צתאאן,ראה
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 "בחקראכלרמהכאן,החלבשרכ,צו'רוע'סא'בברגס .(ה'הגמרב'חברח
 "לקר'שק'ללר.אראהב'ס.ח'בררא'רהאוץבחררבסער'כ'צו ,השרברחוחפ . :ת·ו,·ב·התר·כוה

א'בוקסא'ןמורעאר ,חשוב'סבספח'םרהובהר'ןמצשמרחא'בוקס'בץ
כמוהו.מא'ןחשרבקובץוהואלה,גמבלוח'ולמויתומוסווח?ןשאיסובשל . '."עמדשחמ

וחובוחשפהבבבווקלא 'יישוב'ח'הבחקופהכ'להדג'ש'שלס'וס,
מעוכחעלחושה"עבוית'לאומ;ותהומצאהגםכאמוו,אלא,מסב'בה, .לכפוחגםאלא.'ח'יה,שפה.כהעבר'ח'אחף'לאכורקלאה'ההב'ס,ון .. ' .
ואחב'חחרכוח'חבועהבחורה'הוו'םהתושביםעלובכפחהמושגיה,'א'לומ'שלב.בכלחורמה'מלחמחתורכויאח'וח,ותקביח'גברההשפה.
והמ'חוסיםהאחרס'םגםבבנוכראל'ה,ההג'רהשלסלקציהכו' 'ותורהעבויחשלהתוביוחחהושמ"ם,(נךהשפה.בקיסו:·ןק~חל;~:הרברה'ה ..

לאכלכל'ח,"מוסו'חג'שהבוקטם.בשלפב'בו,הספרב'.הבס'ס"סשכוח 'אל'טההמסורח'כשפחבתפק'וה ·בשאוחה;תח···גוכ'·:ו~כן.·במבענiה'תה
בחוכבס.שכןכללאה;ורצרותס,בחהל'כ'לטפל )רצ;לאגם '(לא(ולו.'כ·הו'קטטררהאחלקבל 'מוכב'םה'ושהמהגר'סבעווג' 'ורסב .ב'רצרה.'

אחעל'ובתבולאשלפב'בובכררוהחוקר'םשהכוחב'םמהוברעווח;השפהופ'חחוהחקב'תןובלששמרדוהס- 'צבר'ם"הילו'הם ,ב'תרלש.ה
בח,רתםמעצםהעבר'ח,·הלאומ'וחשלהמ"סר'םשהאבותהואועתם " .ממששלבמחקרבהוגמא,בה 'ןעו"ה'אאר ,בלח;;מקוההנחהזומשלהם, .'

כשפתהעבר'ח,הקורש;רבשפתטוו'אלי.הטו'כ'עום "הקוושאוץ"ב .בץוהקל.ל,כו·.נךת". iה·שכברםוהאחר''אלייםוהקובצפטהפרק;םמלבו ...
 "שב'הח'לוב'חהחרבוחבלבמתקחקחפצצההב'חווו,בטו'טוו'ההו'בוושבתוכה·קח;.מוס,:);·ר;.לכ~אשמעון( ·ת'אטרוןמסגרוחהקמתעלס'ק'ררח

שכןסח'רתה.אחשה'ווחש'בהוווכ'מושג'םשא'מצומשוםליצור,סובג"חאת': iח;ושכרג)('הואשהחב'כ'כחווןאורטור'ה:ילהזכ'ראחראו'
 "מ'וחיום"וםלשפחשהפ'כחהלחלוט'ן,המחולבחהעבר'ח 'השפהאפ'לרהצ"ר'םאגרוח"בiל:' oבלג'להשלמצו'ןפרק ,)ש'רווסק' 'ר(הספר'וח'
מש'"שליסוירתטערבהה'תהבן"'הווה,אל'עורייהוי'החופשי""לפח ..נספווחבוח'וע;ח'על , iשחובחן(הארץ"'שראל'הש'רעל.רפרק·(הפסל'ם·

ז-926בכבו ,בהםהבח'ן ,למשלשלום,וגושרםאפוקל'פט'חוח'חחיות 'ב(ש'תוש'מוגופ'קה )מבווג'ורא(:iגחול,)צ'מומן(משהקרלבועה'לויס,
את'ווע'סא'בס )'ישואלץ.(ב"ארפה"האבש'םררזבצוו"ג:לפרבץכתב.עלבפוו'םסע;פ'iנאופרק'ס' 1א'ואת ·לעומתחובהן).קו'אתוונו;

שח'" ,ח'לונ'תלשפההעבו'תאתשהפכוהםסבוויiבמעש'חס.משמערת "לתרהעבר'חהאוביבופיטה .של"החורמההעווואהחוומהועלבצלאל:
שלאמלהכלהאמת".א'בהואתאבלהאפוקל'פט.'העוקץאתמחוכהלצו '. 'אר ,)שב'ט .(זו .הלא"קאבוב'חהספוות.עלטרב i;פר'שהמק(מ'ח.ותב'

עומלאהוהטוב,'ןה"שהאוצומןבלקחהאלא'מחרשככה 'סתסבוצרה .'לרכותהאחרות, ';מקומ'ות:'ההתובו'יתמכלולעלובר'ודע'ס.א'בבר
אותרהשב'עושכהבשפהא'לםייוותולאאלוה'ם )".(ץ.בפבחומרגווחיההספרו'ה'שן'ה'יישובשלהתרבוח'הכררגנרת,של.ה"פלרב'ח"התרברת

ח"בר".אלרלחוררלשרבפעמ'םאלפ'החר~ 1לב'ןהגרמל'ןב'ב'ה'חסירעלהערב;ת,התרברתרבע'קרשכנו'.רהא : ..
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