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1.

ראשי כי תסיר
להנחיל איוהבי יש,
נתתי עת תקח
אהיה בלבת אש.
רנילי אם תקצץ
אי נקי תשורני.
אולם בתמי אלך
בכל איש תללישני.

כקו־ר ;א עיני
במבשי בד תמצאני
הרס ' ;א ביתי1
עד נאמן נקראתי׳
שבור ;א ללתי
בעב הענן נפתלתי -
ואם תמים תניחני
עכר עבדים המי.

3.

אין איש בלעדי החפץ חיים■ נקיתי מדו?זא ׳ סף אבי מפשע
בלתי אין ישיש ' זולתי אין ילד אהבתי יבשר׳ דק שקר שנאתי׳
בית ןבולי שתי בתיוך המים* אחרית ללוי הנני וראשית ישע
לעני ואבי'וןז  -לא למלך נקראתי
ברוח‘ אינני ׳ אף 'לא בחלד׳
בקיץ אך לא בח1רף תמצאני׳ על ראש כל  :ציר תמיד תשורני
אב { אם עזבוני ואד ;י  :אספני .הקשבתי מאד גם נער ׳בתכני - .
(פחיוןI

ענד2

איש 3אוח יו״ד)

שבננה .דברים בגלםזשבגגה בחכם׳
Von Herrman» Boß.

חעם אינו מלבר בעל הבמה ודעת -
בטוב לא ':תן דפי בתוש; ה מגרעת -
רעהו אם ;עשה פלי מקנאה לא ; שים בו ע.ין
בל  :שים לעריו לאל ׳' מלתיו לאין י
אלה לחבילה עם ' מי שקטן ממנו בחכמה ובמנץ
ואם .יישאל סמנו כהלכה משיבהו בעדן
מנל חלמה ומדע לא  :שיב  11:לעולם-
את בלי אלה ללאתי בחעם ותלוביהן בגלם —
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כהנה
כתר
Ti :
, אשר בכל הארן יצאו קו׳ ההלחו לחשארס, חן וכבוד לראם ידידי וידידיה
ולרה
 והצדקה והחושיה,  החולה והסכמה לו אזרח, כלה חודה וכבוד לו אומרח
ואדמת הקודש
 היושב, אברהם הכהן נ״י
 ה״ה הגביל היקר החכם השלם כבוד מו״ה, אחו בתובלה
*הלה׳אלילושלימה
 בשובו מהליכתו בקודש,]הקאנדסטאריוס בע״ח שארי
לאשוגה במלכות

(Doppelsonett
.)

-  בני ינחוני בת ציון בסר אוסרת, "הה
קךם סריה׳. מ- "עךער בדד הנני
 ' מלןנים יסתיר! ׳- ״איבן מאסו הבנים
—"«קוד איור בראש'ו; ה ועתה במעט נגזרת
נעברת ׳.  ?כלי גולה,"רק אחדים סןני
 ירצו אבני ציה י,  וי יחוננו$״את ע
.״בצל' סבכי ' לספות נדים מארץ ; כריה
 והנני שכולה עקרת י ־־- ״אך כרבם יכן עזבוני
דת.? אך עוד חישבה ציון כי לצסיתת נס
;זז?ר לסבלות עיול הנשיה,לעד מאין ד
 קרני הךר תויסיה. 'זה פתאום עם. והנה
- . רת,«? נפות המעח־ה השמש ליי סזד
* ) Gegenwärtiges
Heft , welche » an « mehrfachen Hemmnissen etwas sväter erscheint , war bereits geordnet und dem Drucke
übergeben,
als wir von unsrem würdigen Freunde , Herrn Albert
Kohn,
Präsident des Consistvriums zii Paris , mit einem zu Jerusalem
gedruckten
Schreiben beehrt wurden , welches über die vielseitige »
hcilfördernden
und vielversprechenden
Resultate
seiner jüngsten Wallfahrt
nach dein
hnligen Lande detailirten Ausschluß gibt . Gerne würden wir ,
so der
beschränkte Raum unsres Heftes es uns gestaltete , dieses nur zu
sehr
verdientes Lob und tiefinnigste Dankbarleit athmende Schreiben ,
welches
mit de» lebendigsten Farbe » »m> in den wärmsten
Ausdrücken , die großherzige Wohlthätigkcit
des Hauses Rothschild
und M o n t e fi o r c
und das hochverdiente rühmliche Wirke » des Herrn A . K o
h n schildert
und anszeichnend hervorhebt , seinen ! ganzen llmfange nach
gebe » ; inüs«
sei! cs aber für diesmal
nothgedrungeucr
Weise verschieben . — Für
istt sei dieses anspruchlosc Veilchen , als
freundschaftliches
Angebinde
der Würdigung , unsrem allvcrchrten Freunde i» Herzlichkeit
dargebracht,
welcher durch seinen unermüdlichen selbstausopfelnden
Gotteseifer , durch
sein hingebungsvolles
segenreiches Wirken für das zeitliche , wie für das
ewige Heil , unsrer armen und hülflosen Brüder , aus
heiliger
Stätte,
die wahrhafte
Weihe seiner priesterlichen Mission und Sendung
auf 's
Löblichste und Herrlichste beurkundet .
Den ! Verdienste seine Krone ! —־

Stern.
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אבריהם ידידיה  .אשר יראת אל בוערת
י ' ביקוד' .על מזבח לביו וברוחו הנקיה׳
.על פליטת א למת קדש עין רחמיוביומיה
,ועל שארית נ :חלת שלם אשר בפגיה נורזרת - .
ז־
פעט במעיל קנאה לפנות דרן ברמים-
וצדק "לבניו הלן בשומו לדלן פעמים.
ואזור" העזר במתניו למק הנשברת:
ח־,י לעיר הקדש מושיע ורב תמים י
לאב רחמן הקים בית חנון עולי ימים-
״ ובצלקת פרזיון בית חסשית לתפארת - .
ועתה ב ^ ה א^רפף .ברון יזי  .איש הרוס?,
נגדה ;א לעם אל אתן־ות $עלי ן :עלי לוח ׳ ,
אקטוף פןחי מהלל .ואשלבם לן בתרח.
ברכת שדי _עד אין  .קעה עלי ראשן תנוס.
יכ הנן כהן נאק בשמן ' קלעי משוח:
ועדית בה ; תן עם הצדקה לעד למימרת י
מענדל בר״י שטערן.

ןד♦
זקרת ;ירית ^
ליום שפחת לב אדונינו הקיסר האדיר סראנץ יאזעסה הראשון יר׳וזי
Dr. Franz Podräzek , Supplent der griechischen
Und lateinischen Philologie am Gymnasium zu Z . . . .

Äon

השתוממו שמי השמים
לאלץ ’ ראשיהן הורידו ׳
עאו קרובים פלשי כ; פ?ם
בשורה טובה 'לנו הנידו.
ומשיח אל עליון קרת ברית
לכלת הן המדרשה לו'
ומלבבו .ישא לו מרבית
פלכי ; און אשת רצונו
באחו ו ;ה הרנינו עמים
ומ ; ; ;ים בבנור .נילו

למען מלן המלכים -
שיר חלש ונעם לו הובילו
מלבנו ת^ ארת היינו
ומגדל עז בימי ה^י -רה.
ומלבנו לזדותנו
היא לנו מבוע נהרה,
הוא י־ומף להרבות טובנו
בנות צדקו' ל** :עזבן עולועה׳
והיא ברציחה תיחמנו
תהי לאבדנו אכן מ ;קה.
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ןה{ה הצקאות יוסע ה*ןלחה
הצארית
מנו על גמא
על !ירכי .עם בי1־ מלגנו.
יכךעוא ^ זים׳
להדרתיו
מה/קרן עיור פני ג ^ רת
ר; . ,ישלח סלאליי לפג.יך)ם
גל־ןשים•
ותמהו על ; פיה
לשוה פגי הארצות למוקועות
ואלה הגינו וחייהםי
ייגע עזו יצמתלןןדור
את כל־משנאיו רשסתאר^ם׳ ג?עות $םלו ' נשאו הבקעות׳
ףוצק חן בשפת גתקןדור
הנה הליכות .קיטרנו
להג החגים מהר ?אילים;
לסמך עם ול ^אפו־צם•
\הג חה$תו לאשרנו
המחקים :רעסו ברלה
;סלו ליו מנעימים הגלים.
? סל ?זמ.ים' על משלנו׳
סר סאדראזעק
כהן אל עליון.

I . Pollack, vbberrabbiner in Trebitsch.
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Exegese

ירמיה ׳*ז ה׳ כ ה א « ר  « ,אמי? PW׳ להויוש נבלל יקרת ומעלת הבוטח'7Z
ופחיתות הבוטח באדם ואן בי נממש• ידיו אלילי ע׳ן ואגן אשי מהם דני נחחלת פ'
זו  ,ולד״ק רומז בבי) על • ויקים אפר נעבור בטחונו מל מלך מצרים מיד במלך בגל,
החח ב׳ היה לו לבטוח נד׳ להשיר הגלולים מ! הארץ ולענוד אלה׳ אמח  ,נ׳ אז הושיע
לי «צרחו  ,חח ח כ׳ עחה שוא חשועח אדם ומצרים הבל וריק יעזרו לו• ׳שור לבו,
י״ל רק מי שמשיר לנו מדי נעבור משנו שנן אדם לנד • ובל להושיעו .מבלעדי עזר
אלוה  ,במו שהיה ׳ויקים הולך בשריריה לנו ובוטח במצרים ואל אלה׳  .ישראל לא
פעה .הוא יהיה ארור ומקולל  ,אבל החושב שנעזר ה״יה ׳עזרהו זולהו ,הוא לא יחטא
יאשם  ,ה׳ בן הוא האמה שהשם עושה לפעמים בני אדם לאמצעים לבצע יעל ידם
בערער ,דע קורא נעים ב׳ בבר
#חשבתו הטוגה עלינו ולשלוח לנו עזרו מקודם .ו'
יזעירוה׳ נמ״א ני במו שיורה לפעמים הפיעל אשר נו ׳וגפל ע״הש ע"• הדגש על שלילה
הענין אשר עליו • ורה הפס או הקל ,נמו ידשבו את המזבח במדי■ ח׳ ענטאשען ,יישקלהו
ענעשטיינען  ,בן יורת לפעמים גם השםאשר •ובפל בו  .אוח אמה אושחים
׳פעי' ה׳
ן
 # Iאותיות שרשו על שלילה וחפן העני! שיורה עליו השם תפשוט׳ ד״מ משם א ל גאטט,
אאצט ,נגזר שם אליל אונגאטט  !{ ,הטזאצטיגעט חעזען  ,ובן • ורה לדעת רא״נע
ואדמדם עליחשליילה ר״ל על הנוטה רק אל הירוק .או א׳ל
פס הואר ירקרק
#אדום משא״ב לדח״זל רד״ק ושאר המבארים שהנפל בהם לחזק ופירושו ■יריק שבירוקים
 #5י שגם הפיעל מורח לרוב לחוזק הפעולה  ,ובן יורה גם שם תיאר ערירי או
#יער שנבפל נחס אוח אחת או שחים על מ׳ שאין לו בן ויורש ,ובזה שבין יותר
חאצחאןדער  , p ' Dוהוא שפל הקומה
יפי׳ רם“• בראי ט״ו ב' ,ולדייק ערער שם ען
 Iיבלת׳ מצל  ,ואן ב׳ בהיותו נטוע באר׳( ציה וערבה .בערבה ,לדעת נעזעניישיורה
פס זח על מדבר ציה בלי מיס ונגזר משורש עבר במלון מצב האותיות  ,המורה בלי
י  #טיאנניען על חיות מקום מה ציה ושממה ,ואן לדעתי נראה ב׳ מקורו עברית משורש
| #רב ' ,ב׳ שורש זה הונח לדעתי בהוראתו ראשונה על החפעליוח נעימה המשובבת מדבר
י #ה  ,נמו כ• קולן ערב ש“הש ב' ,וממנו נגזר שם ערב אגענד להורות על עת היום
' 1’ 1יתד נעימה לםובני ארצות המזרח החמות מאוד  ,יען ני רק אז יופלו לשאון באפם
ייח לח קר ונעים ,ויען ב׳ לעת ערב • תערבו נבר נל המראות • חד עד בי אין להבדיל עוד
ביניהן במו נשאר שעות היום  ,ע״נ הושאל שורש ערב להורות גם על התערובות במו
אונטערטיידען נגזר משם ניקר ב׳ אז יובל האדם לנקר ולהבדיל
;  #נהפך שורש נקי
ן  1°המראות והמוחשים לאור היום ב׳ יהל  .והחיטים הנתונים מיד האורג בחון חוטי
)  #פה׳ לחברם ולערנס יחד • קראו נשם ערג ,ומהו ראה הזאת נגזר לדעתי גם לשון

וערבו ;  ,ניהערב בעד רעהו לאשר נושה נו ,הוא משוהף ומעורב ביניהם! j
ערב
כי הוא האמצעי בתוכם יער פערמיעטלער ורק על ידו ׳אמי; המלוה ללוה להמס עמי !
תערובת נירגשאס8
ערובה ,
נימק ההצטרפות בנתינה הלואתו  .ושם ערבו ; ,
כלס נגזרים מלשו; ערב  ,כ• המשכון אשר יחן הלוה ערב בעדו אל המלוה  ,דק־י 1
הקושרים העושק מקמר וקני;  ,מתערבים יסד עם הרנה בני אדם בכל מקומות מושבות® 1
ערג;
ולפעמים יהיו גס ערבים זה נזה  ,ע״כ נקראים בשם עורבים וקחורחם נשם
כמו ועורב׳ מערבך יחז ' כ״ז  ,גם ערב לנו ! יך זזאגען לקמן ל ' יורה על העח נ
מעמדו החפש׳ להכניק ולערב עצמו נענינים רתוקים הזרים לו ,אשר אולי יקננו לי
גם נזק והפקד  ,או שהוא נגזר מל׳ ערב נירגע  ,כי רק נהיות הרות הנכון אשי
נקרב איש ערב לו כ׳ יצליח דרנו ישליך נפשו מנגד לעשות דבר אשד יוכל לק 3נ יל
רעה גדולה ,וק התערב נא ישעי׳ ל״ו הוא ענק זה  ,כ׳ רק נהיות האדם ערב לנם®
לפי ממשנתו שיוכל לעפות דבר מת יתנה וינטס לעשותו  .ולדעתי מענק זה גם מאמי
ערבה כל שמתה ישעי ' כ״ד ור״ל כי יגון ועצב התערבו בכל שמחה אפק לדר״יק היל
מל ,ערב אשר שם יורת שם ערב על התרחק ואבדן דבר מה  ,והוא א״כ כפל עני!
של גלה משוש מן הארק שנא אחריו שם ,ומשם ערב ,אנענד ,הנגזר משם מערב על מיי
וצד העולם אשר יהיה שם השמם בערב  ,והעם השוק יותר במערב בבחינת רוב מדיני6
אזיק הנושנות מימות עולם נקראים ע ר נ י א י ס וארצם ערב אראניען  ,כמו שיקיל
בתלמוד בנלי גם אין ישראל היושבת למערב נבל נשם מער נ א  ,ונעבור היות  .יינ
ארק אראניק כלו ציה ושממה ,מלבד מלק קטן הנקרא נשם ערב מאושר דאז גןיקרגיי
אראב״ען  ,הושאל שם ערבה הנזכר פה ונשאר מקומות  ,לתורות על מקום ציה ושמיי6
הדומה לארק ערג ,כמו שהושאל שם עורב להורות על תעוף ,ראנע  ,נעבור דמיייי
טונ,י^
נשמרות מראהו לעת ערב  ,אשר אז יושחרו כל המראות כנודע  .כי יבוא
גם כ• יהיה מטר שהוא טוב לכל שאר עצים לא ירגיש אותו ,כי לגודל ׳ונש אדמתו ג°
מטר שמים לא יובל להשקותו לרו״!  .ח ר ר י ס  ,מקום שרוף מחום השמם ,כ׳ שורש מיי
נרדף בהוראתו עם שרש חרה להורות על החום והשריפה  ,אשר ע*כ יאמר מהכועק אפי ;
יחם דמו ויתפשט מאוד עד כי יוכרח להוציא האדר הנשאף ממנו כעשן מנחיריו  ,עדשנד«I 6
באלו אש דולק ונוער נאפו  ,כי חרה אפו  ,וע״ב יכונה נל״הק גס פעולת הכעס בשפ .
חרון אף וגס מה״ית יאמר נדרך הגשמה וחרה אף ד׳ דברים י״א  ,או בהשמעת מלח אי
המובן מעצמו הבנהרים חרה ד׳ חבקוק ג׳ .מלחה ,שם תואר לארק אשר לא תזרע וליי
תצמח בה כל עשב כאדמת קדום ועמורה המלאה לה גפרית ומלח זאלפעטער וכן נקראג®
בל' רומי דרך מליצת אדמת ארק אשר איננה פוריה וענפה  tclltis salsaר״ל ארק מלא6׳
ולא תשב ,ר״ל אינה ראויה לישיבת נ״א וכחי״נע דחק מניעת הישיבה אל הארק בנד(
הקל  ,אף כ׳ היא נאמת רק הנושבת ואנשיה היושבים בה  ,כי כן דרך ל״הק> כיי'
61
שיאמר בה אריק חרבי שמות ט״ו על שלישת החרב ,אף כ׳ רה התערה ולא החרב בעל,
נעשית ריק בהשלשה .ולד״קדמה הנביא את ידקים אשר לא יכול להגין בעד עמו ולהחקו«®
נצלו מפחד אויב לערער בערבה חקר הענפים אשר לא יוכל איש להחקות נצלו .ז׳ מנטפי׳
כפל ענין במאמרים שונים תחלה השתמש בפעל יבטח ואח״כ נשם המקרה «נטפי׳
דומה למליצה ס' ה' רק שתחת שם זרועו שם אמר פה מבטחו בעבור כבוד הש״יח ולהייייי!
ההנשמה אשר היחה אלו אמר גם פה והיה ד׳ זרועו  .ח׳ ש רש יו  ,ל' ל לא לנד כי פייזי
גזעו שתול על מים  ,כי אם גם פרשיו מתחת אשר יתפשטו למרחוק נארק יפגעו רקנמיזי®
נהר ופלג• מים אשר ע״ב לא יחוש ולא ירגיש פעולת תחום כ׳ יבוא אחריו כי לא יוכל ל’ג®
אותו  .רענן ,ד״ל רטוב וירוק בכל עת וע״ג לא יבול ולא • פול ארצה כשאר עלי «י
אשר אחרי יבושת ליחותם בימי הקיק מחום השמש יבולו ויפלו לארק נימי הקחיו אפי חי"
נעבור זה ג״כ בשם חורף ,כי שורש חרף לדעתי •ורה בהנחתו הראשונה על הגל"
והקרח הלבוש  ,ויען כי לקלון ולכלימה יחשב לאדם בהיותו ערום מבלי לבוש  ,ע״כ גי'
ממנו שם חיפה בןאמע להורות על הקלון והבושת נכלל כמו חרפת מצרים ושם חייו
הערבסט ,יען כי אז' תעמול האדמה מבלי לבוש הפרחים ועצי היער מבלי עליהם אפי ?
להם ככקוח טבע״  .אשר ע"כ חכקם גם נושה ד" מ כאדם העומד ערום וחשוף שת .ויי' ^ ' 6
לקראת נשק מבלי פחד ואימת נאמר כ• חרף נפשו למוח ר״ל גלה נפשו למות  ,לא הקתיי
 ,גם לא עמד מרחוק להיות נשמר מחרב אויב  ,דומה למליצה ישעי ',
תתח מגן
וצנהנפשו שהוא מורה ג״כ על הגלד והקרח הכקוי כמו ותער כדה ניא׳ י
הערה למות
להייוחההשח 55יי] * "' l
שהריקה המים אשר כקו שולי הכי ,וכן • אמר נם האשכנזי
בען ' 0חטטכועןןען  .ונעבור היות החורף תמלח תשנה הטבעית  ,אשר ע״כ נקיאנ
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י מג הסכום שהוא בשלום הקיץ בשם מג האסיף בצאת השנה שמו׳ כ״ג ע״כ הושאל שס חורף
נל״הק להורוח גס על נעורי איש וראשיה ימי היותו על ארץ כמא״הב כאשר הייה׳ בימי
 ,מרשי איוב כ״ט ,החח כ׳ האשכנזי אשר ימל למנוח השנה הנובעים מהאניב יקרא נעוריו
 Iיען פריהןינג ! יינננש ןננבענט .בצו ר ם  ,גס בעם ׳כלא ויבצר הגשם מן השמיס
 1לא ידאג כי ייבש ויחדל מעשוח שרי אמרי ב׳ שחול הוא אלי מיס ,ובמו כן לא ׳מדל
נס הבועה בד׳ מהיום חמיד בלב שמח ומאושר ומוצלח בארץ  .ע׳ עקוב יען כי מקור
הנעחון בל או בבני אדם הוא רק בקרב איש ולב עמוק ע״כ הקב אוחו רעיון הגעחון
 Iאשר ממנו דבר הנביא עד הנה לדבר עסה« .שכונס לב האדם בכלל .הלב ,ר״ל לב
יכל ב״א מלא מרמוח וחוך  ,ואנוש הוא ר״ל מולה  .הוא במולי מוסרי  ,כ׳ ממיד יעלו
 jנקרב! ממשנוח און ,גס דאגה וחונה אימת ושמד משכונה לפעמים בקרנו  ,מבלי אשר
ידע זאת זולתו מבני אדס מבלעדי ה״ית אשר הוא לבדו סוקר לב וכליוח  ,מחת ב׳
עיני נשר לא תוכלנה לראות נמצשוני רעהו  ,ואששר בי רצה לתת נזה עוד טעם וסנה
אמרח אשר בעבורם  ,לא נוכל לבטוח באדם יען כ׳ לא נדע מה בלבו עלינו אס הוא
נאמת אוהב אותנו וסשץ לשמר עונינו ואמרנו  ,או לא  ,חסם כ• ה״ית אוהב כל יצוריו
נאמת ומרחם עליהם להיטיב להם בכל עת י ולי״ק מוסב הכי רק על « ויקים אשר
לגו היה מלא מרמה וסר מאחרי ד׳ אשל ע״כ "עד לו ה״ית אשר מקר כל מצפוניו
את ענשו הלאו׳ לו ע "ש מששעו הצדק  .וחנה לשי שי ' הראשון חורה חה״א נמלת הלב
על הכלל ,תמת כ׳ לשי שי׳ השני יורה לק על לב ’ ויקים ביחוד  .והנח שה אמצא מקום
להודיעך דעתי בהוראת הה״א ( עיין מזח נס בנאור׳ מקור ס " ס על העקידה בראשית
יע״ו ע״ב ד״ה אסר ) הנה המדקדקים ( תל״ע לש״י) רוצים להבדיל בין ה״א הידיעה
המורה רק על עצם או איש אמד ידוע ונין ה״א המסלעת אשר הוראתה לדעתם להמליט
ולהגשים ג[ ייכ! א  £אןש ןעןבמטטטצוכדיג אזכר קארפער־ויך דיוללוכזטע 1ןען ,עני;
 ,ומקרה מה אשד הוא רק תואר דבק בעצם אמר כאלו הוא עצם עומד בשני עצמו  ,ד׳׳מ
הסכמה הגבורה והכבוד וההוד  ,וע״ב חולת ה״א כזאת נם על המין או על הסוג כלו,
 .ני היא תורה לנו שעתה נרצה לששוע העצמות ריצו חעוענהייט המשומשת לכל אישי
 Iהמין או הסוג ההוא מכל נעליה  ,ולמשנה כעצם העומד בשני עצמו ולששוע עליהמששע
«ת ,ד״מ במאמר האדם יראה לעינים" כונתינו כ׳ כל איש׳ המין אשר יש לתם לעצמות
משומשת כשרון הדבור וההשכלה אשר בעבורו נקראים בשם אדם יוכלו בכל זאת לראות
יק לעינים  ,ולא אל חון לב זולתם .והוראה « כושלת זאת יש לשי דעתם גם לחלק
בעטטיווויטע צזרטיקען ד״« במאמר דגנר ווצוןdim
| הדבור הנקרא בל׳ עמים דער
ואן ווייב ערכצזהרען מורה מלת דעי על כל איש נשוי ,תמת כי באמרי ; דער| rtn
יייט רנגכץ איך געטפרצונען הצובע  ,צזי! ט ברצ1ון מורס רק על איש אמד ידוע.
אבל לשי דעתי יורה הה " א נל״הק והארטיקעל המימד נל״ע רק על הידוע לני ,ורק
נעבור זה יורו גם על המין או על הסוג  ,יען כי הם ידועים לכל  ,כ׳ אם גס יסתרו
קצה אישי המץ או הסוג מנגד עינינו  ,הלא בכל זאת לא נעלם המין או הסוג כלו
מעין כל משכיל  ,וע״כ תחובר ה״א הידיעה גס לשמות המקלה המורים על התארים
הכוללים המשומשים להלנה אישים או מינים יחדיו  ,אשל ע״כ נודעים הס ג״כ לכל,
; י‘« הסכמה והתבונה משומשים להרבה נ״א ,הגבורה והתוקף לקלס נ״א ולשאר מיני
! נ״ס ,ועל לעיון כזה העירני הראב״ע ז״ל אשל ׳ב על מא׳׳הכ בראשית בלא אלה׳ ם
 :אה השמים ואת הארץ" ב׳ על הנראים ידבר  ,ר״ל כ׳ ע״כ נכתבו נה״א הידיעה כבל
| נשעם הראשון שהוזכרו נכתוב  ,יען כי הם נלאים גלוים וידועים לכל .׳׳ אני ד',
י״ל אם גס במסתרים ילשין איש «משבות לנו הרעות  ,אני י ' חוקר ויודע אותן ,אבל
לא אעניש עליהן עד כי תצאנה לשעולת אדם כמ״ש ולתת לאיש כדרכיו וכשל׳ מעלליו,
 1ילד״ק רומז נזה על ׳ויקים אשל משב נסתר לנו לבוא בנלית עם מלך מצרים לתת
לי כסף ועמו לעזרה נגד הכשדים למען יעמוד גם הוא לימינו כאשר ילחמו עמו ,וד׳
אשל לא רצח עצתו זאת ,כ׳ ישען על מצרים משענת קנה רצוץ  ,גלה סודו זה שה אל
« 1בדו הנביא  ( :ההמשך במחברת הבאה) .
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Beitrag « von Isaak Wiener , Bezirks » Rabbiner
Urm «ny.
.

להייפא המשיאל הגני י הנ » י נג " ייי״ ה
נ״י  .מני! שנהו פה ק״ק

אברהם

גרינוואלד

אורמין.

אם רבים וכן שלמים תהלה ברוםאים מצאו,
בדרכם ובמעללם  ,חוח — תהת שושן  ,ראו.
לק להרחיב גבול עשרס ייגעו ויעמולו.
למה לרמים יארובו  ,להבל וריק מעלו.
מלהקות האלה התרחקת  ,בסודם אל תבוא נפשך.
גם בני אדם גם בני איש שוים בעיניך,
לגשת לבך הטוב  ,להשוכבים על ערש דוי נכמרו;
הי
ישגבך׳ וכל עצותיך אחור בל חורו.
נצח
אזכיר
ישרת
לבך
,
ואהבתך
עמדי עשית,
 1עד כשחה נאמן סלה י כי שלומי ובריאותי התאדת.
והמשא כל שלחך למחיה — למעדני  .לבל אתמוגג:
את זאת על לבי שמתי  .ואודך בקול הטון חוגג.
לא ימעדו קרסולך  ,לא יועב כדכד הצלחתך —
לשנים ורעננים יהיו ימיך  ,עד אחריתך — .

 5ןןןיךת א  £1קה  .לנבור בחירי רצחה נפשי  ,הנניר
פנוי מו״ה
רפאל  6ריעד נ״י  .ראש ומנהיג יפה

המפואר המושלם
קיק אורמי! • ע׳א.

החו׳

הן נימי עלומי מניס אנוס• יחיו סלנסי .אח לבב אנוש וחחנולוחיו לא ייפח*
זא  ,בלהקח אנשים באחי  .חליפוח נגייס ראיחי ,בל ׳יעסי  ,ני נס
סליפוח לנבוח
חמלאנה  ,סבבוני פעמים
יניח מסליק* לשון — אשי משמן רני דנדימו  ,המזיקוני,
חבקיני — נשקוני — עד שאמרח׳ עסה מצאח׳ אוהבים דבוקים מאס  ,אנן מסה
ראשונה נסיחים סיגמו • ראו ,וחהפונוח לנמו נודעו  — ,דע אשר נדרך אמח נחני הי
למצוא אותך איש יקר ונאמן  .פי אם גס ענני פלצוח ועני היגון מעל לראשי חתרקעי
שמש אהנחן זרחה ממול• — ו ח מ ה ר ם  ,על נן על נפים סקוחיך  ,וזנרן אל • מום
מני נצח — רק נחזיק בחורה ונחושיה  ,נשים אוחה נחוחם על לנינו  .ני מה
בצשן
לאלה האנשים אשד ננעורימו
הרי החנונה במעדר השפל מדרי ; ונאש ר באו
נימים1
אומרים לחנמה .ולהבינה “ לא דאיחיך ולחוש׳ ה ״לא הנרחיך  ,רק להרנוס • נול נחימי
התאוו חאוה  ,ועסה הנמו מלאים זהב ונסן) ונל רוח החנמה אין נקרנמו ,נביע נא,
ידיד נפשי  ,אל ננהל׳ להון האלה  ,נשקיף חוך הינלמו  ,וחיי הנלימו נראה  :לגקי |
•רוצון מל הרי בחר  ,קלי מנשרים סיסמי ללה ח למסמר וקנין — שמש בצהרים
חנם וקרח בלילה יקסאם ,א* ס מנוחה ומרגוע אל יחנו אופל להשיב רענון נפשם,
•דימו אקורוח מחח מ ח ן לנפש נענה  ,בלילה נדדה שנמם ,
מסקס לא יכירו ,
דאגיה1
אלפי רננוח חודרוס נלנמו — הנזאת ח ק ר א הצלחה ? דמיונם לאיש • כרה בור למט! I
•חן מים נאמנים  ,והוא מחעצל עומן ידו בצלחת ממשוח הדבר אשר חסל על מפוני-

*) Herr Adolf Gri'inwald , Doktor der Medizin , dieser edle Menschenfreund, behandelt hier mit edlem selbstaupferndcm Eifer alle anbe!wittelten Leidenden unentgeltlich — Gott segne seine Unternehmungen
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הלא הושלחו גכזנה ,ני גשם שונון> מערום עוז רשיסי לילה ירדו שמס  ,ותחת אשר קוה
לקחם מיה ס״ס אל בלי — הנה הוא מזצא מעין נלפש  ,מקור משרום — .לא בן,
אס העושה במלאכה הזאח על משמרחו יעמוד בעמק החרוץ שמה יבננו ויטללנו ,למטרת
חפצו יגיע — ופרי מחשבתו יבצע  .לכן ידידי הנאמן  ,נחדש אח נריח האהבה אשר
כרותה בינינו — להגות לבינו בתבונה — לא נרפינה  ,עדי נבוא ברצות ה ' אל קרבנה,
לנרגרותינו נענדנה בפנינים״ חמודות מדומות נחשוב בלכיניס — כי זה בל תאדם ,גש
אס חלפו בני נעוריו — ואין שריד השחרות במגוריו " —
ועתה אם גם ההרים ימושו ,והגבעות תמוענה ,לא תשיר ממן אהבת מוקירך
ומכבדן.

Kritische - vo» M . L. Kohn , BezirkSrabbincr in PieSling.
באחת ממחברות הקדומות מכוכבים האלה הציב הרב הסכם מו״ה יושן! וויישע
נ״י אבן זכרו; לגאון ישראל וקדושי בעל שפתי כהן ז״ל בהעתיקו למבראשונה כל
הדברים והאמת החרותים בעט ברזל בכל שנות ועברים על המצבה העומדת מראשותי
הכהן הגדול הזה בבית מועד לכל סי דק״ק העלישויא ונהניפו שנית ידו לשיח עליהם
נישפ  aטהורים אמרי נועם  ,על הקורות אשר מלאו אופו והעתים אשר עברו עליו
בעודו בחיים חיתו ,כתב נתון אמריו האחרונים האלה  " :וכנראה שם — נק״ק העלישויא
— נתארח אצלו הגאון נעל טורי זהב ,כי בש״וח ע״הג שי׳ ע״ו נזכר שעבר הט״ז
דרך ק״ק תעלישויא ובהקדמת הש״ן לש׳ נ " הכ ב׳ שנעשה אכשניא להרג ההוא ,קרוב
הדבר ששני המעשים האלה עולים נקנה אחד • אולם על דעתי קרב נזה הרב נ״י מעשים
הרחוקים במקום  ,ואולי גס בזמן מטעם הגלוי לעין הרואה נש״ות צמח לדק שי׳ ע׳
אשר גס שם עומדת נלבה התשובה המובאת בש״ות ע״הג שי ' הנ״ל שהשיב לו נענין הזה
חותנו הגאון נעל צ״ל וכי בה נשיפה א )  :דברי אלה ב ר״ס כשליו ח א י״ו י ו״ד
לפ״ק  .מעתה אמת מצמח צדק תצמח  ,שהזמן אשר בו כבוד הגאון בעל ע״ז עבר דרן
ק״ק העלישויא יפיל אז נשון> שנת ח״ט או לכל המותר נתסלת שנת ת "י ב) ואחרי
שהש״ן ז״ל גס הוא עמד על נפשו וברח מארץ מולדתו מפני מלחמות הריקים בשנת
ת״ס זר " ט וישב בראשונה על כסא הרבנות בקי' ק דרכנזניץ  ,רחוק מן הדעת שבשנת
ת״ט או נחסלת ת״י כנר נא והאיר בכבודו נק״ק העלישויא נ ) וחנון» ע״ז הלא כמו
זר יחשב שאם הרב ש״ך ז״ל ישב על כסא הרננוח בק״ק הלזו עת עבר הרב ט״ז ז״ל
ירן שם והשיב על השאלה הנשאלת מלפניו דברים אשד איזו רבנים היו מהרהרים אחד
הוראתו כמדובר נש״ות ע״תג סי' הנ״ל  ,מה זה ועל מה זה לא נשא הרב ע״הג שם
הרב הכהן הגדול על שפתיו וכעת לא השמיענו דבר מה בפיו ומת ראה הוא מרי׳
יאתרא דההוא עוניא על ככה ואל מ׳ מקדושים פנתה יעסו הרמה ? ולמה לא תעריכו
הע״הג והש״ן אגדותיהם זה לזה בנדון זה כאשר ערכו דבריהם איש לאחיו נש״ית ע״תג
שי ' קט״ז וקי״ח והמה אוהבים נאמנים ואנשים מחותנים (שם סי' קט״ז ש״ן י״ז סי׳
צ״ח ס״ק נ׳ נ"תכ שיי ק״י ע״ד ט״ז ס״ק הי) ? ! אין זה כי אם תש״ן נעת ההיא
עין לא ישב על כסא הרבנות נק״ק העלישויא ואולי זרח כבודו אז בק״ק דרעזניץ
יעבר תט״ז גם ירך שם ושם נעשה לו הש״ן אכסניא ד) אולם הנראה יותר הוא,
שהמעשה הזה שהשיין נעשה אכסניא לט״ז לא היה במדינת מעהרען כ״א במדינת פולין
או לפני ברחו משם או אחרי שונו שמת כאשר שנו הרודפים אשר ריפו נכאת לבב
א)
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אן שעין» אחי מענפיה המשלח פארותיו נש״ות עת״ג מה שהשיב הגאון נעל צ״ל
לחתנו אשר רצח להחזיק במעוז דעת הע״ז שתתיר להשואל לישא אשה אחרת אם
גם לא יזכה גט לראשונה ע״י אחר — נקען> מצמרת הארז ש״ות צ״צ ,ודבר גדול
דבר הגאון נעל צ״ל בסטין» הזה באמרה ואנו פה נקהלות כולן אגפיה טסטריין הס.
וממה שכ' הרב צ"צ בתשובתו  :ומה גס כי אין זה כ״א חמשת רביעית שנה שנמסרה
— אשת התלמיד המדובר — ביד׳ הזדים ובו׳ נראה שהמעשה בעצמו שנשבית האשה
הזאת היה בשנת ת״ס  ,השנה אשר שתו יהודי פולוניא קבעת כוס תרעלת המעל
 Clunelniekiראש הקאזאקען:
ינואר בסון» מכתבי בהרחבת דברים עי״ש.
ואיננו רתוק לאמר שהשאלה אשר נשאל עלית הט״ז מק״ק שטייגיץ או״ח שי׳ שס״ג
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למוחה ,ודהרום שוקיהם קלו מנשרים לא נשמעו עוד נמדינת שולין  ,ני האמנם לא
אכחד הרוה לשוני  ,שעל דעה׳ דנרי הגאון הפולנאי מו״ה משולם טיסמנין ז״ל  ,אשר
נפי מה ששמע הרג החנם מו״ה ׳ " וו נ״י מפי איש רנני והורני  ,אמר  ,כי לא האמין
לשמועה והיוו! הגאון נעל הש״ך נקני נק״ק חעלישויא  ,כ״א שנ אחרי חום הגזירה
אל ארץ מולדתו  ,רק נחלקם האחד — .מה שלא האמין היות הש״ן נקנר נהעלישויא —
זרים המה ולא ירצו מעעס העענוה הנכוחות אשר הוכיח נדנרים המיוקדים על אנני
■ מולדתו,
אמת הרג רי״וו נ " ׳  ,אנל נחלקם השני שהש״ך שנ אחרי תום הגזירות לאין
האמת מצין ממרכיס ומאמר הש״ן נעצמו יקיימם יתן עדות עלימו ו׳צדיקם  ,כי ראה
זה מצאתי של הוא ז״ל נהקדמתו לס‘ תקפו כהן  :אנרך אלק׳ השמים והאין אשר
העיר אח רוחי ונתן דעת נלנ שפל אנשים לחנד תנור זה לזכות את הרנים ע״י מעשה
שאירע פה נק״ה ו ו • לנא יע״א נתסלת חדש ענ״ת לפ״ק נענין הנדון אשר נשאלתי
עליו  ,מנואר נגלה מדנר׳ הרג ז״ל שהיה נחודש ונשנח ע״נת שהיא שנח חי״א  ,כמו
של הגאון אזולאי נשם הגדולים ( הוצאה חדשה נסדר נאה ומועיל מאח החכם השלם
בן י ע ק נ ) ח״א צד קמ״ו ק״ קל״ה — ה ) נק״ק ווילנא  ,אשר שם נעשה המעשה
ושם נשאל עליו ונתן אל לנו אחרי כ׳ נפלת מחלוקת גדולה לשם שמיס נדני ,עד נ׳
יצא הדין כשמש נגנורחו נס' תקפו כהן .ואחרי כ׳ נעלה מעל כל ספק שתש״ן ישנ
על כס תרננות נהעלישויא ושם שנ עשרו לאין ורוחו ,רוח אל  ,שנה אל אלהים ,נאמר
מי פקח כמשולם הגאון מעיסמנין ז״ל אשר נדנריו ,שהש״ך שנ אסרי חוס הגזירות
לארץ מולדתו  ,מצאנו מקום לישר הדורים ולאמר  :נשנח תי״א כאשר נחת שקעה אין
פולוניא מקול המון אנשי משחית ,נחוצוחיה לא התהוללו רכניהס עוד ולא השתקשקו
נרחונוחיה ,אז רוח אהנת " ארן מולדתו התנוססה נקרנו ואל מקומו היה שואן< ; ונהייתו
שמה נעשה המעשה אשי נשא ודן עליו נק״ק יוילנא ,ואולי אז ,אס לא כנר לפני זה,
נעשה אכסניא להנאון ע״ז  ,אמנם אחר• אשר ישנ שם ימים או עשור שונ עז נ פעם
שנית ארצו ומולדתו והלן לו למדינת מעהרן אשר נה אחר• כ׳ זרחה שמש תורתו נק״ק
דרעזנין ותעלישויא נאה נקהלה האחרונה נעוד •ומה .וע״פ הינדים האלה מונן מעצמו
שדנר׳ הש״ך ז״ל נח" מ סי' פ״ח ס״קא • וכן שקלת• אני נהיות׳ נמדינת מעהרין וכוי
•פורשו כפשוט׳ הוראתם ,מורים על זמן עני  ,וע״כז אין ראיה מהם נגד עדות המצנה
הנאמנה ולא ׳כזינו אותה על פניה  ,כ• נאמת נכסנו  :וכן שקלתי וכו' נהיות׳ וכוי
היה נמרינת פולין אחרי אשר כנר עמדו רגליו פעם אחת נמדינת מעהרען  ,ושו 3שנ
שמה וישנ נה עד מות הכה; הגדול  .וע״ד מספר הספרים אשר תנר הש׳ך ז״ל ,הנה
הנס לדעת הרג יי״וו נ"• שנעה ; אולם נאמת נתן תש״ך חלק גס לשמונה  ,כי גם
ס' פעל צדק קונטרס קצור המצות לדעת הרמנ״ם נל' הכתוג מסודר יפה ונחלק
לשנעה ימי השנוע (עיין ש״הג ס" נ אוח פ׳ נא׳ 5ואות מ׳ קונטרס אחרון) פעל ידיו
הוא  .ואם נעלת נין מספר ספריו גס את הדרוש הקטן על הפסקא של כמת מעלות
יכו' אשר ספח הרג המנוח מו״ה שלמה האאס ז״ל לספרו כרם שלמה  ,יעלה מספרם
כתשעה  ( :ההמשן נמחנרת הנאה) .

 2amsou Kulke, Vberrabbincrt» Kostet״סע
על דנר אשר שאל מאתי לנאר לו מילת אחר נפי וירא נקרא והנה איל אחר
כ׳ מלנד שמילת אחר מיותר הוא ג״כ קשה הננה ,גס הנגינה מפרדת איל ממילה אחי
והנה נפשיעות אמרח׳ שאנרהם ע״ה עשה ה ד נ ר כ"כ נשמחה  .מד אף שהי׳ ננו
ם״ק ך׳ שאול שאלו שלומי אמוני הקהלת הזאה ממנו נעת הונילוהו רגליו ממרחק
ללכת נמשלה העולה מק״ק תעלישויא דרך שט״נין לדרעזנין.
ת) ומה שכ ' שם הגאון אזולאי •י יס ' תקפו כהן הנחמד סנרו הרג ז״ל נחדש אחדכמ״פ
הוא ז״ל שחנרו נחודש ושנת טנ״ת והוא פלאי " גס נע< ני ׳פלא איה איפה מצא
הדנר הזה נין מלות הש״ך המועתקות לעיל  ,אן< אס אמנם הינר נעצמו לחני
ס' ת "כ נח ודש אחד לא ׳פלא מאדם גדול תר המעלה כמוהו אשר חנר ספרו ש״י
נהיותו נ; כ״ה שנים ! וכפי הנראה חשנ הגאון אזולאי שמלות  :נתחלת חודם טנ״יז
לפ״ק״ תשוננה על מלוח  :לחנר תנור זה  ,הרחוקות מהן ,אולם נרור כשמש לעי!
הקורא כ׳ נקשרות עם המלות  :ע" ׳ מעשת שאירע פה נק״ק ווילנא יע״א הסמונוי*
אליהן.
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יחידו אהובו ע״כז לא חשנו מאומה נגד אהבה המקום נ״ה והי ' בעיניו כאיל ו! "ש
החולה והנה איל אחל.
אבל עכ״פ קושיחך נמק״ע על הנגינה שאינה משכמת לשילוש זה דמשמע שמילה
אחל אינו נסמך אל מילת איל.
ע׳׳כ שמחי עיוני נזה לשלש הקלא שיהא מסכים ג״כ עם הנגינה .דע לך אחי
ולעי שיש בשלשה זו קו׳ לנוח ודקדוקים  ,גם יש כאן מאמל ים ומדלשיס לנים הצליביס
ביאול  ,ומאשש השנא׳ אקצל  .ואנאל לך לק איזה מהם  .וזה החלי .קלא ויקלא
אבלהם שם המקום ההוא ד' ילאה צ״נ  .גס קשה מאוד למה היתה קליאת המלאך
שנית ולמה לא אמל לו המלאך מיד כשאמל לי אל חשלח ידך אל הנעל וכו׳ שיהיה
זה שמול לו ולזלעו אסליו ולמה נאה הקלי את שנית אסל שהקליב את האיל חקה בנו:
ני נשבעה׳ וגו׳ עד עקב אשל שמעת בקולי  ,דמשמע דכל ההנעחות והיעודים העונים
היו יען שהקר־נ אח האיל ומאי חידוש דבל עשה אא״עה שהקליב איל אשל מצא
שמה החח בנו יחידו הלא אלן* עולוחהי ' מקליב ובל כששו וזהבו הי׳ נותן נשמחה
לנה להציל בנו אהובו ממוח  .גס לאימי נמד״ל דבל תמוה על קלא ני נשבעתי וגו׳
מה לולד לשבועה זו אמל לו השבע לי שאין אמה מנקה אותי עוד מעתה ולא אה
יצחק בני  ,וזה ג״כ קשה וכי ’ לא אא״עה אחל שעמד נעשלה נשיונוח ובשלנו נשיו;
האחלון שלא • ובל לעמוד עוד בנשיו ; עד שלאה א״ע לבקש מהש״יח שלא ינקנו עוד.
ע״ב נלאה לענ״ד נענין זה ל באל הכל על נכון בק״ד דהנה האנלננאל מק׳ אס
היה שהש״ית צוה לאנלהס נניאול קח נא את בנך את יחידך את יצחק והעלהו שם
לעולה איך ס״זל מלאו לנס לדרוש נמש' תענית דף ד' על קלא אשל לא צויח׳ ולא
עלתה על לני זה יצחק בן אבלהם וע״ש שיל״שי שמדחיק בשילושו והוא הניא נשם
הל״ל יונה המדקדק שהל״מד תשמש לשעמים במקום תחת במו ותהי להם הלבנה לאבן,
והיתה כונתו ית׳ במ״ש לעולה  ,שיעלהו אל אחד ההליס חסת העולה שיהיה זה חשוב
לשניו כקלנן עולה ,ו לצה הש״ית שיבין אנלהם ויעלהו שם לעולה שהיא למ״ד מולה
על הפעול והיא לא הימה כן אלא במקום תחת  ,והאנלננאל כ ' קלוב לדנל׳ הל״ר
יונה שהבונה אלהית היתה שאנלהם יחשוב בלבו שהי׳ לצון השם שהוא יעשה אח יצחק
עולה בליל לשניו בדי שאנלהם ישכים ע״ז בבל לבנו ובכל נששי מילאתי מלענול על
מצות אלקיו ונזה יעקוד את יצחק ע׳׳ג המזבח וישלח את ידו לשחטו נלצוי מושלג ובזה
אעש״י שבשועל לא תענוד השחיטה ׳לצה לשניו יחי באלו נקלב יצחק עולה וגושו כליל
לד' ובענול זה יושאל יצחק מיוחד לגבות והוא וזלעו מיוסדים להשגחתו ית' בלתי
מקולים להנהגת הגלמ״ס ושאל הכסות וכדי שאנלהם לא ידע בונחו האמיתית דיבל לא
דבלים סובלים שני שילושים ואנלהס יבין האחד והקנ״ה יכוון נאחל ויחי' שילבשו
שאמל לו לאשונה ותעלהו שם לעולת על אחד התלים וניאל למי יעלה לעולה נאומלו
אשל אומל אליך כלומד ותעלה שם לעולת הדבל אשל אומל אליך לומז אל האיל והוא
נמו ותשתח ותלאתו את הילד  ,ולש״ז לא ׳חזול אשד אומל אליך למת שאמל אל אחד
התלים ,אלא על בנוי והעלהו  ,ובנד הולת שהש״יח לא הודיעו לאנלתס באיזה הל
יעלה עולתו לשי שתי׳ נידו להעלות עולתו באחד ההדים שנאלץ המוליה בלצונו  ,הנה
א״ב לא צוה השם את אנלהם שישחט אח בנו ולכן לא שינת את דבלו נאמלו לו ואל
תעש לו מאומה כי נצח ׳שלאל לא ישקל ולא ינחם ולכן צדקו ח״זל נאמלם ולא עלחס
על לני זה יצחק בן אבלתס.
ועש" ׳ דבלי הנ״ל י״ל כאשל אמל המלאך לאנלתס אל תשלח ידך אל תנעל ונו,
ידאה אנלהם שטעה בציו« של הש״ית כ׳ נצח ׳שלאל לא ינחם ולאה עתה לאיה שכל״ת
'לאיה חושיית נתאיל אשל לאת שכונת תש״יח לתקליב את האיל ולא את יצחק ותנין
עתה שיש כאן כונה אסלח מאת המקום נ״ה וז״ש הקרא יישא אנלהם את עיניו וילא
והנה איל שלאה בעין שכלותו לאיה שבלייח ולאי ' תושיית  .וז״ש אסל ,היינו שיש כאן
כונה אחלח  .וכאשל הנין אא״עת מחשבות ה׳ ולצונו תתחיל אא״עה לצעד א״ע על
אשל עלתה זאת במחשבתו לשחוט אס בנו יחידו שמלבד שלא נצטוה ע״ז כלל ולא הי׳
ילא לנטשו מאוד שיהיה נחשב לו זאת מאח
עושת בזה שום מצות  ,אלא אדלנה
המקום נ״ת לעון גדול שרצה לעשות מעשה אשי לא ישמע דבל שהשכל אנושי מתנגד
לזה להלוג אח בנו יחידו ולעבוד מל לאו דלא תלצס כבל נצטות נס ע״ז שופך דם
האדם וגו׳ והי' מחסלט מאוד ומעיק לו ני וחל על המעשה אשל לצה לעשות ולכן לקח
את האיל ויעלהו לעולה תחת בנו היינו טבול מת שחטא להש״יח ומה שחטא לבנו
שציעלו ועקדו וכפשע הי׳ נינו לנין תמות  ,ותחת בנו פילושו ענול  ,כמו תחת אשי
*
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לא עניח אח ד' נש' בי שנוא  ,גם ילא מאוד שהעמים אשר ישמעו דבל זח ילעגו
עליו ויהי' לבוז ולחרפה בעיניהם שרצה לעשוח דנר מכוער כזה להיוח אכזרי כ״כ על
ננו יחידו ואף שאמר לו הש״יח מחמלה כ׳ עחת ידעה׳ כי ירא אלהים אחה ,לא ניחם
נזה ולא מצא מרגוע לנפשו .כי חשב שהש״יח אמר לו זאח לפי עעותו שע״כש כונחו
הימה לשמים שהראה נזה יראתו  .וכמו שהוא לפעמים באנשים ננעלים מדעח וחנונה
אין נהם שמתאמצים נכל כחם לעשות דנר עבירה וחישנים שעושים מצוה וגדולה עבירה
לשמה  ,אנל בגוף הדבל חעא מאוד ולבן ציער א״ע אין שגג ברואה ולא הנין רצון
השי" ח לעשות דני אשר לא נצעוה עליו  ,וירא לנפשו שראוי' לו ע׳״ז עונש גדול
שחטא נגד ד' ונגד בנו שהניאו אל שערי מות והי ' מל לו מאוד ולכן הקריב האיל
שיהי ' לו עי״ז כפרה ולהתס החטא מה שרצה לעשות לבנו ו! "ש הקרא תחת בנו וכמ״ה
ולזה קרא אברהם את שם המקום דז ילאה היינו שוה לחמים מאתו ית' שהראה לי
כונחו ב׳ לולי זאת הי' שומעו ,וז״ש אשל יאמר היום נהר ד' יראה היינו לעתיד יהי'
תמיד רחמים לבניו אמריו נהר הזה אשר יקראוהו שמה ויתפללו לשניו ית' וכאשר ראש
הש״ית אח מל לבנו וגודל צערח נפשו נא לו קריאה שנית מן השמים וז״ש ויקרא מלאך
ה' אל אברהם שנית והיחה הקריאה אליו שאל יצער נדבר זה ומורא לא יעלה על
ראשו שחטא נזה  ,אלא מלבד פעולתה לא נמצא נו אדרבה יחשב לו זאת לזבוח גדול
לו ולזרעו אחריו ויהי׳ נחשב לו המחשבה כמעשה בשועל וז״ש הקרא נ׳ נשבעתי יען
אשר עשית את הדבר הזה מגודל יראתך ואהבתך אלי וחשבת שרצוני בכך ולא משכת
את בנך את יחידך כי ברך אברכך והרנה ארנה אח זרעך וגו׳ וגס אל תפחד מלעגה
האנשים שבוז יבוזו לך כ׳ אדרבה והתברכו בזרעך כל גו " הארך ,וזה הבל עקב אשר
שמעת בקולי  ,נ׳ נחשב לך זאת ששמעת בקולי באשר צויחיך ע״ז בפירוש והי׳ רצוני
לעשות בן בפועל  .ב׳ זה הי׳ רצוני שחהי׳ בטעות זה ותעשה דבר זח בכל לבנך ונבל
נפשך ועי״ז יזדכך מומרו של יצחק ויהי ' ראוי להשגחת׳ עליו ועל זרעו תמיד וא״ב
שפיר נאה הקריאה שנית והיעודים הטובים אחר שהקריב אח האיל כדי לנחמו ולהקיר
יגונו וצערו מלבנו ולשמח את נפש הצדיק שיהי׳ מעשה זה שמור לו ולזרעו אמריו
לזכות עולם לזכור להם תמיד עקידת יצחק.
ונזה יובנו ג״כ דברי חז״ל מובא ברש " ׳ ס׳ ח " שרה ונסמכה מיתת שרה לעקידת
יצחק לפי שע״< נשורת העקידה שנזדמן בנה לשחיטה וכמעט שלא נשחט פרמה נשמחה¬
׳ ימחה ודני׳ מקשים הלא אא״עה הלך שלשה ימים והי׳ לו זמן רב למשוב מחשבות
בדבר זה ולא הרהר כלל ועשה הדבר נשמחה ועקד את יצחק בנו ורצה לשוחטו ולהקריבו
ושרה שהיתה שומעת רגע אחת פרמה נשמתה  .אמנם להאמור מיושב היטב שלאברהם
ע״ה שנצעוה ע״ז והי׳ רצונו יח ' שיהי׳ בטעות זה למען שיומשך מזה התועלת לזרעו
אתריו לכן עשה הדבר נשמחה לעשות רצון קונו אבל שרה שלא נאמר לא צווי ע״ז
מהש״יח וכאשר שמעה זאת הנינה מיד שזה דבר שאין רצון הש״ית נזה כמאמר הנביא
האתן בכורי .פשעי פרי בטני חטאת נפשי ושופטת מיד שאברהם טעה בצווי זה ואברהם
הי׳ טלש לשרה בנבואה  ,אכן כשנחנשר לה בשורת העקידה ועלתה נרעיונה סכנת בנה
האהוב שהגיע דע שערי מות מחה מנהלה.
ועתה תבין ג״ב דברי המדרש — הנ״ל כיון שראה אא״עה שטעה בצווי הש״יח
א״כ ירא לנפשו אם ׳נסנו הש״ית עו״הפ ויצוה לו דבר יהי׳ תמיד ברשת הספק אם
ונת הש״ית כן הוא ועי״ז לא יוכל לעשות הדבר שנצעוה בזריזות ונשמחה בכל לבנו
כל נפשו כ׳ לא ידע נאמנה אם נכונים דרכיו לפני ה׳ או לא לכן ביקש שלא ׳נסנו
עוד המקום ב״ה לא לו ולא יצחק בנו  .והנה יש עוד להאריך בזה תן לחכם ויחכם
כעת לנבון נקל  .ועל יתר שאלתך אכתוב לך אי״ה בזמן אסר אם יהי ' העת מסניה
עמדי והיום יערבו לך לפניך דברי אלה המועטים כ״ד ידידך הדש״ת.

החשיתי  ( .אל שפת עבר)
Äo» Adolf Ehrcntheil Rabbiner des Kaposviirer Bezirkes.

אז בהל־ו נר הבחרות
עלי ראשי בקךני הודי׳
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בנפול לע מצחי טל השחרות.
עת בכורי עשתניותיבעון־יה;
בלכתי שמח במסילת החיית,
כלכת הנער במעגלי שושנות<
רידגללם
מבליאמוריות' יך
מרבבי עבותות מבלי לכנות.
עול החלים טרם עלה י
עלי שכמי לעבוד ולמשא,
רוחי מכור המלתיהיךלה
לשיר שיר עכר אמרתי אנקה.
קולך שמעתי שפה 'עבריה
קולך בןןמלא טללי אורות;
ואירא כי ערום אנוכי בציה
ואתפור מעלי פריך לסגורות -
עכר השחר בא הצהירלם
לשאת עול עדה נטיתי שכם
שמתי פעמי ללכת מסנלם
אל מהנה תורה ואל מהנה לחם -

ואם מיתריכניורי א1י נתקו
במל** נביעת אפך בי"אל תליני:
לבי ונפשי ממך לא ךהקו
אם אשןחןד תשבה ימיני ו¬
שירי הלולים
Von ProfessorS O. Luzzatto am Collegium rabbinicnm
in Padua.
המשואל « וה״רל יחיאל מיכא לז קש ;"׳ ,נלכסו ח 0יכשדא:
 1לכבוד החכס

לעילבלל׳!  ,בחחלח חל"ח ( .)1844
נביא ללי  ,זך)ש ,ציר מקרוס שלח,
משמיע 'אמרי אלי מי היום יךמה לך•
רוס אל ידובר בך וךבריו בשפהיף
ולבבות ונפשות .י.קח עזתיוכחתך
לקהלו על לב לבא -בי מן הלב לצא׳
על לב־אכן יז:ל  ,אבניו מתפוצמח
לעריף על לב־כךזל למס ויהי למלם.
לא עוד אזליו לכבד׳ לא עוד לשע עי{לם
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צורים קרוש  .תחרוש ,אל שם פיך מורג
איותיותיןזראו ,ת^הר ",אנשי פראג;
זכרך בלבבם לעד חרוש .על לוח
:כידו כי מהם נ!ך ראשם לקוח
לקק־ום נקראת לך ,ויהי עמן?־ שרי
וזרע חסד ואמת על כל־תלמיקורי
ברלין משכן משה ' ’,קידת חממה ודעת
לך ה^בא ׳ ומצא גם ^זם אזן שמעת
!ד נשמך ,אף לא /שוב כי אם הרוה,
ערף פיונים אל־אל תשיב לשמור מצות
הפ״ד לעם פשעם  ,ולתיועים חטאיתימו
לא תירא י לא תחת׳ לא תעריץ מפנימו
בשופר חרם קול ,וגרונך לא תחשוך
ובחבלי דברי קשט אבירי לב תמשוך
הטף אל ידור הרש :היוי' ;טשת עמך
לאבתיך תלעג .תבוז וקהת אמך.
יt
;כלת ׳ ובעינך .קליות1תקמןי
ולאלוסים ולראש שמת שעירליוקן
;אר׳בוך ׳ ' תקשוב ,כי אלימו ; מטלת
ותקו למצוא כבוד עת  .יפעתך חללת;
אביף לאלהיו קי\ז כצר ;.אמן
קאס ' הבלי תבל ,ליא חמד אר^מן
אך קוליום בלבבו אף שלוה"תוך ;והו
שימקה בקעונתו׳ אף אם ;ר ;לקצהו
;שריו תמו נודע  ,בטח בו לב זרים
ניך?א ממךוה גם מלך םן טרים
חיום מי .יבטח כך? ואת נ’םץזך ?זית
.רק הדמיות תבחר .וקקיוף לכל קוית
תצליח ביתשחיוד ',תתן לפז מוצא
אך רע  ,אך אוהב" לב ךבק לא תמצא
הרימו מעפר ,ולאל לקב הגביהו
שובו  ,אזן ולב הטו אל אמרי מיהו
שובו שובו אל אלי׳ בךך? יו התןאו
חדלו מן־האךם ',כי במה ;ח $ב הוא! -
ש; אדיו; ,בלעדיו"יעמיס ל** ;מתחו
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לא בלעדיו ןבל פרם יון במלחי
כ?ןקזן  ,ניפול .ישראל מכסא
דחי אסיר נפליו׳ בין מאה ךבים שה
הוא המשנה עתים י לא בלעדיו יצאנו
ממצור ממצוק׳  .וימי שלור מצאנו
לא בגלל ימסה זוברבי מעמים
נשמרנו 'עד הייום .על אף  .רביםזקמים
לא ללמוד מזרים ולהדמיות נשארנו
אן להיות לאמים מורי היורה נבחרנו
מירושלים איור ומישרים מצ-ייון
מישראל תצא ציולידציון
בה תטיף  .כה״תאמר אל דיור אדיו זיונד- ,
ויצו אל דרכתיו לן .עד בלתי שח
ולדור דודים תשמח בעדר נתן לן
ובד יגיליעדרן׳ ציר ממרום שלח!
 2לננוד הסכם

יצחק ק ע מש ן» בלבהו אל פראג נשנלז חר״ו
מוהר״ל שאול
נמקוס מוהר״ר זקש.

קחה נאמנה פראג קדרות לבקה
.עת מיכאל השיר נפרד ממנת
בי איש כמהוזלמצ'וא לה נואשה
מפיו לסם שמים :שביענת• ז
הן סיום מבתה זרה חןשה
ציר שלח לה ׳ מי הישובה  .ישקני
סןנביא בן־נכיא סיום :לשה
בנתיבות סי:ים ש ! ט פיו .ינחני! .
גבור ורב  .דע בי לקרב נקראת
וכבר נסית ,ולאיב נגשת
ובקסת קשט ריבה קשת הבית (או
התאזר עז׳ צא הלחם  :מלחם
אל סי קרא שמן י ללחום הקדש1ת:
אל־תגוח אמר לן׳ צא״קאמפף׳ הלסםי
א ).עיין מאמרו נגד שס־ווזה

נליטעראעורנלאטט 1H42

עמוד .529
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 Aחוששח למחבלו! דלך ארץ (אלול יול״ו).

חזיון קשט׳ דבר צדק•'
חשף נגע י חסש בדק•
איךד־ור 1ישישג ב?1
?גול הוא ז לא ?רצה.
לם שירי׳ אל נא תעגם
אם לצים ? שאו לע ; ם.
דיור הולך ׳ אךדיור ;בא
מקפטךאיור ? צא.
 4לכבוד חסכס הקיא’

גרגר !רע בקרקע
זכרו־ ? קח:
;.קבר׳ .

לאעד ;צד! שם?שקע,
ולמ ^ה ’ קתאיום יצקח.
אם הייום אשמע ובה׳
לי ׳לעינואלטיקים י
לא אחת ! :ל5ה ייום ?א
בי יכתירו צדיקים.
אכוהם

הצלח קנית׳ ותגל על אחת קבע

פיוקאוויץ (המוז סל").

ושערים דורדיור‘נםןרו
;בא בם ׳ .ישלול מלקיוח.

ארץ גוג׳ בלעך הוציאי׳
את שליוה גיו?ם רבים;
קג ;ז?ך נא הביאי
ר.ךף צדק׳ מחזיק בדק׳
אם חכקהיבך לא משלי׳
חוקה ;א על אברהם
!יל־לבורק לכתבים.
אז לעד ? היד! זכרכי;
כי דור דור קרוך אקדם
פירקאוויץ ׳ תיורה מךביץ׳
ובאברם את תתקרבי
 5לכבוד

ששל

עלן מלץ (  qipשנח חלי״א וחחלח שנח חל״יב)

בעל הערוך לבעל ערך מלץ
מלבו יוציא מלין.

לקאר מ?ם סוים לבי סבתי
בכנען וקקשך שרים חקרו(א)
א ) הכוונה טל חלמוד ילושלמי וחלמוי בבלי ,והס נלמדס ג״כ למטז נשמוח ילדןושלח•
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קמתי׳ ולאנשי לב׳ חכ{׳וה ? קרו׳
סעל הבור את־סא3ןז גלתי.
לן־לות ירק וסרת אז הדזלתי
ואשק המון רבה דורות ע ?רו
אך גאו מ :ם׳ על הרים ימירו
מי זה ;בור ׳.שלים" פעל זימתי?
?רוך מעמןז׳ שיל׳ קפצי מלאת
בקצלות ? את׳ מהמרים הוצאת
כי עפעפיך כל־סתום _ יחשםוT
הצלח׳ אל תמנע טוב׳ חו ^ ה׳ אל־תרף
תן לצמא משקה׳ לרעב טרף
יזובו מים ונקבים ישמסו’ ".
תיואליל׳נתן בן יחיאל
לפ״ק.
שמ? ןת ק־ול טורה׳
כ?1
הט אזן
לידידף
תלמידך

ימי□ רבים תבכה נפשי בקתר
על זקני גוי,קרוש׳על חכמתמו ' י
ויקרם כי הלל ׳ אף צדקתמו
ולהבלי תעתועים ןהן ' הבהר:
ואת גאקן ביתם _ותגןיל יתר
היוקר כל־ףבריהם ופעלותמו
מזריה בהמה הוד תפארת״מו
כונן על ביוזיהם הציו עיל־יהר
אתה אב לישרון׳ יד בצלחת
תטמון,י' ובדומך! תקרב לשחת
עמך קמות הבקר! ! מר מר ךקבתי.
שסע שרי׳ רצו לאור ויאר;
ציון תגיל ׳"ולעיני יכל תת ? אר:
תראה צדקי׳ בושה תתבם אירבתי,
י׳ ימיי׳ שד״ל זערא
לת״ק•
3

 8לבנת הגגיר היקר ,המהולל נלוג

ההשנחות

כמל גבריאל

טריאסטי הי״ן נחלותו

וימי משליו ( משל׳ הל׳״ד)

מל ריב מך .עו׳ עצם אדמותינו
המלך ממש?!ט התאנף $נו־
:אסר לחטףצדק ממלרא#נף
וךך הן!$יע את־חטאת בל. 12
אך ל ^ר קעו־מד לימין צולנו
מי  -אל מליץ י #ר הצילני
ניתהנן לאסר חומל! מלבנו
אלהתאלמן ?ארומה מ1ךזנתנוי
הן פה לבוש ?דיס לקזמאל<יםאך
הוא גבריאל ץחי; ר^ ךרי ארץ
האיש גבריאל גם־הוא מלאלף
מי ? מהו1ב רוסה מ^זבית ?ני?
מי טחז .יס בלק׳ מי עימד?3רץ? -
נ!מן האיוןניאמר  :יהי!

תולדות רבי אליעזר הגדול ( .המשך)
Nön Joseph Löwy.

והיה ראשיתך מצ?! ד.
ואחריתך ישגה מאוד  ( .איוב ח׳ זי)
ומחה אחד הודעסיך ,קולא אהוב ימי שני ם״ ל״א טלם נואו לבית דנ״ז תמו
נאמנה כי גם ימים ושנים ענלו עד היוחו ללאש ומולע  ,ובלי ספק כדנ״ז לנו (סוף
קפלי ) וכל״ע חלמידו (שם ) למד גם הוא אלנעים שנה עדי לימי להלמידיו ונסוך כן
זקנו נהפך לנן ; לקינה הזאה נקלא לפעמים נשם זק! (מ״ק כ") א׳ ) כי כל חקפו
וגנולתו אשל הפליא לעשות חמה לעס זקנותו  .אכן כל הימים אשל שימש דנק נלינ״ח
חנילו  ,ויאמל לדנק עוג הוא  ,ועלו גס שניהם ללומי כאשל נגזל לגלש כל היהודים
מן העולם ( דנלים לנה פ" נ  ) .וכאשל עלו לאנטוכיא ) 6לגנות צדקה ( שם פ״ד ) ; זולתי
8

)  Antiochiaאו  Tetrapolisהיא קלית מלך קיליא למלכות ׳וכים  ,יקדה קטלי"
קוק או ע״ש אניו אנס״אצוס  ,או ע״ש נן יחידו ( נ״ה ס׳ כ״ג) לאשל נפלאה
אהנתו מאהנח נשים ; ונגמלה ע״׳ אננויווכס ( מדלש חהליס ט׳) הלניע׳ Epiphanes
הנקלא אננויאצוס הלשע וכן הוא ננ״ל ( פ׳ ל״ז ) ואח הקמתי  :פיפני ל״ל
עפיפהנוק  ,וירושלמי מתלגם  :ויח אנתוכי  ,ויהיו א״כ שני הפילושים אחד  ,והיא
טיל ישנה על נהל אראננזענז נחלק קיליען וכעת■ נקלאת  Antochiaעל מעלת
 54אולך 36לוחג מדת הכדול׳ איננה לחוקה מחוף ים התיכון על קצה א“ '
נח״ל (גינוין מ״ד ני ) שמה לוג הגולה מקונציס (איכה לנתי ד״ה היה ד׳ כאיי*
וכאשל הקפיקו פפוק ולוליאנוק זהנ ונקף להולכים מאנעוכיא דלך עכו על שפה
הים לננוח נית שלישי ( נ״ל פ׳ ק״ד) ומה שנמצא חמת נתנ״ך  ,אחלת היא וקלונה
לחנלון  ,ואמרו קמח זו ענדה (מגילה ו׳ ע״א) זולתה יש נאלן הסוגלמה עיי
ששה מקומות חדשות גס • שנוח אשל שמס אנעוכיא ואין להחליף נהם.
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במחלוקת לשם שמיש דלכו לשונם כמדקלוח חרג ,זה אומי כה ווה כה כאשל וכמו
«ל גאולה •שלאל (סנהדרין ) ל״ז נ ') וכאשר אמר לרינ״ח  :״אהה לא שמעה  ,אני
שממה׳  ,אחה לא שמעה אלא אחה ואני שממה׳ הרנה  ,אין אומרין למי שלא ראה אח
החדש יבוא ויטיד אלא למי שראהו ( נדה ז׳ מ״ב) ויוסןז מוד להתאמץ בחולה ונמנודה
מד שהחזיקוהו לאיש מופה מושה פלאים )7 ,ויצאה נ״ק )8ניבנה  :שנים לאוים לר״הק
ושמואל הקנון אחי מהם ! ונשנו מיניהם נר״א ( ירושלמי קוןו סוטה) ,ואשל מליו אמר
ריב "ז רבו  :אם יהיו כל חכמי ישראל בכן* מאזנים ור״א נכן> שניה מכרי מ אח כולם
( אנוח פ״ב) טי קראו לו חלמידיו חבר לריב "ז (ביצה ה ' מ״ב) או לכבודו ,או על שחיו
גס שניהם מחלמיד׳ נ"ש ( אנוח פ״ב ,שנח ק״ל ע״ב רש״י> אן> אם בעמים שונים .,אבל
לנו מובהק הוא ריב"ז ונעקנו הלך נאמח ונחמיס ומה שראה או שמע ממנו עשה גם
הוא ,וידועים המה משלח היבריס אשר נהגו בם גס שניהם ואשל הבדילום משאר חכמי
יורם ואלו הן:
לא שמו שיחח חולין כל ימיהם,
לא נמצאו ננ״המ יושבים ודוממים,
לא ישנו שם אן> שינה מראי,
לא קדמו אוחס אדם ננ״המד,
לא הניסו ח למיד ננה״מד ויצאו,
לא פחח אדם דלח לחלמידיהם זולחס,
לא אמרו הגיע עת לעמוד מנ״חמד,
לא הלכו ד״א בלי חולה ותפילין) 9
לא הרהרו במבואות המטונפות,
ולא אמרו אשל לא שמעו מרבם ( .סוכה כ״ס ע״א)
וכן שאלו ממנו כמה הלכות ולא השיב דבר טל שלא שמען מרבותיו ( יומא ס״ו ע״ב) .
הוא גדל את בת אחותו במטה אתת י״ג שנים עד שנאו לה סימני נערות ורצה להשיאה
לאיש אחר לעיר ימים כמוה ,נאמרו אל תחלל אח בחן להזנותה ,זה המשיא את בתו
לזקן ( סנהדריןע ״ו ע״א) ותמאן לצאת מביתו ולהיוח לאיש אחל ,ויקחה לו לאשה לעת
זקנותו ( אנוח דל״נ פ׳ ט״ז ) ולפי אומד דעת• הוליד ממנה אח ה ולקנוס בנו הגדול
יתרפס בשעת מיתתו אם על הנן כאשר נדבר במקומו ; אבל כנראה לא האריכה ימים

כ׳ ר״ג הנשיא נתן לו אח אחותו אימא שלום לאשה ויאהבה.
וכאיש מלחמה לנש קנאה על אמונת ישראלי נגד כח החישה — אשר פרחה נעת
י ההיא ( מגילה כ״ת ע״ב) וכאשר לחצוהו למעול מעל נד' ולנגוד בתורתו והעמידוהו
לגרים ) 10אמר לו ההגמון  :ראה זקן ! הנה ח״ן תלויים לן מנגד ,ולמה זקן כמותן
תניא עליך אה כל הרעה הזאת ? ויען ל״א  :נאמן על• השופט צדק ואמת ני אמת
דינו  ,ועל השופט כל הארץ הצדיק היין ,אבל המושל חשב שעליו דבר כן ופטרוהו לביתו
בלי פגע רען ויבואו תלמידיו לנחמו ,וימאן התנחם על הדבל אשר דבר ,ואשר עליו
יצא חפשי.
 )7כאשר קלל את תלמידו ר' יהויג בן גוליא שתורה הלכה ומת ( עירונין ס״ג ע״א)
ואשל עשה לר' יוסי בן דורמסקיח ( חגיגה ג' ע״ב) וכאשר ידע ג' מאות הלכות
בנטיעת קישואין ( סנהדרין ס״ח ע״א) וכאשר נולי לי״נב ע" ׳ תפלתו ( ירושלמי
סון> ש' ד' מיתות ) וכאשר ניבא על מיתת ר״ע (אבות דר״ג פ' כ״ה ) ועיין
יחסם נספרו חווגעסיינע געטיכנוע דער חי 1׳רחעןיםען ח״ב דן -ק״ח.
 vox popnli vox del ) 8תיס ' סנהדרין '"א אי.
 )9ביותר הקפיד על תפילין כאשר הניח אןז בנידוי ובע״ש נין השמשות ( סנהדרין ס״ח
אי) ואין להניא ממנו ראיה ליינא ; ואולי יחורל< נזה דברי חוקי נדת זי נ ' ד״ת
הקשת .ודומהו תמצא נחיס' נ״מ נ״ח ע״ב ד״ה וקלע ע״ש
 ) 10פי' העלון מקום גנוה מיוחד ברומי אשר ממנו דוחפין הנהרגין והס נעשים איברים
איברים .נראים לי דבריו ויהיה א"כ גרדום  Mons T&rpejusברומי אשל ממנו
נפלו הנפילים חייבי מיתות מצור גבות ; ודומהו עלה למטת ונפל ( דרן הלשון לנמל
על פעולת השוכב  :נופל כמו נפל למשכב  ,והמן נופל על המטה ואמר הגס
לכבוש ? מה שלא יתכן על נפילה ממש ) .יהי דומה לו 'כאלו העלוהו לגרדום
(שנח ל״ב ע״א)

ויאמר  :אבל אשמח־ נשמע׳ דבלי מ׳מס ) 11מאח יעקב איש כפר סכניא ומצאו
חן נע־ג׳ ולא עניח׳ כשיל נאולחו ,על כן נאה עלי הצלה חזאת ( ע״ז ע"! ע״ב ) ואולי
מאז והלאה מרגלא נפומיה לומר  :ודע מה שמשיב לאפיקורס ! ( אנוח פ״ב) וכאשר
הלחים הוא עם מיני דורו כן אשחו המלומדח אימא שלוש ,אחוח ל״ג ,לבשה רוח קנאה
נגדם ,וצחוק משסה לה עם מין אחד (שנח קט״ז ע״נ ע״ש) ועחה אם אמס שימש
גם אח שמאי כאשל אמרנו חזר אל אישו הראשון אל אהלו של רינ״ז ולא מם ממנו
עד זקנוחו (כי כאשר מח ר״ג הזקן ,׳" ח שנים בפני הניח ,כנר הזקין ל״א ,מ״ק נ״ז
ע״א) ולא מנע עצמו נעת החלנן למונח לנו ולטובח ירושלים לישא אח לבו רינ״ז
נמוט נשנים חון לחומוח ירושלים אל וועקפאקיאנוש וישם נפשו נכפו למען יאמינו
הפריצים כי מס לנו ולקנורה הם נושאים ( גיטין נ״ו ע״א) ,ומה רעה חמצא אוחו אס
דחפוהו או דקרוהו כאשר היה עם לננס ,הלא כנפול בני עולה יומח הזקן ומח אין
לו דמים ! אז שאל לינ״ז מקד ייעספאסיאנוס להולכים בעד שעל המערב המוליך לעיר
לוד ) 12עד ארבע שעוח ,ויאמר השר אס לן בעיר שכן קרוב אב או אח הוצא אוחס
החוצה כי משחיתים אנחנו אח העיר ,ושלח את ר״א העירה נעד ל׳ צדוק ויוצא אוהב
החוצה דרך אותו השער ,והעמידו לפניו איש מכאובות וידוע חלי מדוכא ומעונה מרול
התעניות והביא לו השל רופא מרופאיו (איכה לנתי ד״ה היו צריה ) ולדעת התלמוד שאו
רינ״ז רופא לר' צדוק  .ואין קפק בידי כי גם י״א הציל את נפשו והלן דרך אותו
השער ללוד ושם תקע אהלו נטע כרמו ( ל״ה ל״א ע״ב ) ונתקבל שם לרנ״ד עד אמרו
צדק צדק מלדון! הלן אחל נ״ד • פה אחל ר״א ללוד (שנהדרין ל " נ ני ) ובית מדרשו
 ) 11ראה כ״י ממנרה י״ד אשר רשמתי שם בהערה ט  /ושה שכחתי לבאר כינוי מין
ע“ד עטהימאלאגיע .לדעתי מקולו מאן ע״ב סקול ונא בצירי לתשלום דגש מאן
ר״ל חסרון הרצון לפעול פעולה ,לילן נחקינו נל״א weigernוכתבו מין או
לקצר הדבור ,או שלא להבינו לאחרים — .והראיה הברורה שלא יהיו ה מ א נ י ן
אומרים הלנה רשויות בשמים ( סנהדרין ל״ז ע״א) ובנוסחאות שלפנינו נמצא
הצדול/ים או המינין.
 ) 12לוד ,לודקיאו
לודקין  Diospolis , l .ydass Lycliln, I.udd , Londdאחת
היא ,שם עיר גדולה לאלהים ודלן המלך לירושלים מהלן יום אי ( ניצה הי ע״א)
ואין להחליף עם לוד אשל נת״נך אשל שם מדינה ,ולוד שלנו היא העיר היושבת
על מעלת 53אורך 32רוחב מדת הכדורי סמוכה ליפו אשל על חוף ים התיכון
מערבית נחלק ננימן ומוקפת חומה מימות יהושע בן נון ( מגילה .ד' א' ) ואין
לתמוה על דבלי רש"■ (גיט־ן נ ' ע״א ) נפר לודים הסמוכה ללוד היא ח״ל ולוד
עצמה היא א״י ,כי הרבה כרכים כבשו עולי מצרים ולא כבשו עולי נבל ( חולין
זי ע״א) ואולי כפר לודים אחת מהם כמו עכו שחציה א״י וחציה ח״ל עד היום
הזה .ושמעת• משי עוברים ושנים כי קהל עכו עיר שחברה לה יחדיו עוד היום
מחמירים בה כל חומרי א״י נחלק תאחד אשר גם שמה קובלים את מתיהם
(ומה יענה קהל מאנטוא בראותם בייט שני מקצתם עונדים אדמתם ומקצתם שובתים
ונוחים  ,הללו שוחקים והללו בוכים )') והנח אנשי לוד ידועים כזולל־ם — נני
מסוזא נודעים כסונאים סוכה כ״ו אי — כאשל העריכו " לפני למנ״א בלוד שלח!
נשוא נע״ז מוטות ועליו מכל הנבראים בששה ימי בראשית ( נ״ר פ' י״א) ואמרו
שעה ראשונה מאכל לודיים ( שנח י״א אי) וכן אמרו לעשות מהם לודיות (ניצה
י״ד ני) והוא אכילה גסה ,עד היו למשל בפי העמים שיאכלו נשל איש (גיטי!
מ״ו ני ) לרוב רעבונם ,ורחוק בעיני לגנות כדברי לשי׳ (שם ) את אנשי לוד בשם
 Antropophagiויען כי נסתמו דברי נ״ר ' פ' סיד ) אשר הזכרת■ בהערה וי״ו
מנלי לידע אם מליצה ל״ הנה שרש בלב הטס  ,אמרח׳ אחכמה לאמר  :כי פפוס
ולוליאמס הן המה הלוגי לוד ( נוי• דעת הערוך ערך הרג ) ומחו ע" ׳ טראיאנוס
על שהוציאו לחם ויין למורדים במלכות הנאים לבנות המקדש נגד רצונו ,וזה הוא
יום ער א י אני ס ( תענית י״ח בי ) והראיה על שנחר במליצת "אלי טרף טרןי"
כמו שקראו לטראיאנוס נשם ארי .עיין אינה רבתי ד״ה דוב אורב ,והחרד הזה
נעשה אחרי מות ר״א ונהיות ר״ט בלוד .ומצאתי עזר כנגדי בשלשלת הקבלה
(עין סן ושם הקסלים ) אשר קרא למלכות הרשעה הזאת באר היטב נשם טלאיאנוס,
ונעל סד״הד ערן פפוס נאתז נסנן נזה.
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; שס היה עשויה כמל׳ עגול והוא יושב באמצעו על אנן אחי ויישר ראוהו לי ׳הופע
נשר! אח האנן ויאמר ראו ! האגן ה! ה הוא כהר סיני ומי שיושג על ו כארון בריס (שיר
השירים רנה ד״ה לריח) נעה ההיא נא עקילת לשכי ל״א להתיהד ושאל ממגו על
; אודוה גר וגער נו ר״א לשי דרכו וענעו ,כי נעל חימה היה מאז כשמאי ,והלך ונא
 jלשני ר״י אשר היה עניו מאוד וטוב לג כהלל וקנלהו נמענה רך ונשנים יפות ואמרו
לולא אריכוס פנים של ר" ׳ עם עקילת היה חוזר לתורו (ב״ר פ' ע') כ״כ גער באשה
אמה אשל נאה להתגייר ול״י קנלה ( קתלח רנה ד״ה מעשה ו אשה) ולדעה׳ הכונה
"ר״א שמוחי" היא רגזן כשמאי כאשל אבאר להלאה אי״ה ,ועל שלשלה הקנלה ערך
ל״ג נן רשנ״ג ,והנה גם אונקלוק חי בימיהם והרגם אה ההורה מפי ר״א ור" ׳ ( מגלה
ג׳ ע״א) ואין כאן מקומו לשפוע אס עין־לת ואוגקלוק אחד הוא  ,אס לא ? (ההמשך
נמחנרח הנאה א־״ה)

!

בקרת והערות להספר " ערך מלייי מהרב
החכם שי״ר.
Non Salvmon Frankel,
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(המשך) ומעסה אנוא אל המטרהנערך מלין :אוח אסוירום
ואוה
אספייטס מובא שם דנרי הס״ע מפולמוס של אתפיינות עי פילימות של עיעות נ״נ

שנה ומתפלא מאוד איך יאמר כי חלפו נ״נ שנה מן אשפיינוס עד עיעוס והס היו
ניחד אב וננו  ,רק אספיינות הלך לרומי לההקסר שם והשאיר אח ננו נמצור על
ירושלים והוא כנשה כשנח־ם ימים
ועתה תמיהה אחרה יש
כי ממש
דנר׳ ס״ע נמצא במשנה קוף סוטה אס בלי חשבון שנים בפולמוס של אספיינוק גזלו
על עערוח חתנים ועל האיריס בפולמוס של עיעוק וכוי והנה שם הוא תמוה אן! מנל
פירש" ׳ וככל אשר עמדנו ע״ד בעל ה״סע ואיך יחשוב פה פילימיס של אספ״ניס בפ״ע
ושל עיעוק נפ״ע כאילו היו נפרדים ? ועליו קשה עוד יוסר איך יכלו החכמים לגזור
איזה גזירה נדה נמשך הזמן הקצר של מצור ומצוק וחרג; וכוי יעו״ש ,ולי קשה עוד
מה' ענין גזירות הללו לפולימוסין ? ומה עעס לכל גזירה נפ״ע בפולמוס הלז שנגזר
נו ,ונגיע׳; ז׳ רצת ל״ח לסמיך איסור עטרות חתנים על הקרא הסל העטרה והרס
המצנפת ולא קבל ר״ח זאת ואמר תאלה־ס מדרבנן דהנן נפולמיס של אספייניס וכוי,
וגם ר״ח לא אמר אלא על האיסור נז״הז לאחר שהוסר המצנפת מתכ״ג  ,אנל בפולמוס
של אספייניס ( ולפי הגהתו אקטפיינוק) לפי הנאור מהע״מ היה נ״ב שנים קודם המרנן
ולא זח עוד המצנפת מהכ״הג לא יתכן לגזרתם נעת ההיא והאסמכתא מהמקרא הנ״ל,
גס החוב עלינו לדעת טעמי שארי הגזירות האיריס ועטרות כלות וחכמת יונית
ואפריון  ,נם תמוה מאוד מה שסיימו נגימין שם רנינא אשכחי' למר נ״ל אשי דתוה
גדיל כ לי לא לנרתי ' א״ל לא סנל מל הסל המצנפת והרס העטרה א״ל דומי' דכת״ג
בגברי אנל בנש• לא  ,למה לא הוכיח לו האיסור והגזירה דרבנן ג״כ מהמשנה דסוטה
נפולימיס של עיטוש גזלו על עטרות כלות  ,הרי מנואל האיסור נם בנשי! ע״כ
נ״ל לישב כל התמיהות הנזכרות ולבאר דברי הס״ע והמשנה ע" ׳ האמור מקודם בס " ׳

וכוי,

ן מחברת " ט צד
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כ״א ,

ונאמר

בזה

כי

נזה,

לפי

המבואר

נג־טין

נ״ז

נראה

כעין

בעליל

שתיו

נה׳הוד׳ס יושבי עול מלכא ויושב׳ ביתר ב ' מלחמות גדולות עס הרומים אחרי מלחמת
וחרבן ירושלים במאמרם שס על חרבן טור מלכא חלת מאה אלפי שלישי סייפי׳
לטוי מלכא וקטלו בה חלחא יומי וכוי ועל חלבן ביתר אמרו ש' אלפים קרני מלחמה
נכנסו לכרך ביתי והרגו בהוכוי  -עיים ותלאה שהיה להס בקבלה שחלבן ט״מלחוד
יחרנן ניחר לסוד וחלבן ט"מ היה זמן רב קודם חרבן ניתר  ,וכפי שהבאתי לעיל
מהמעתיק לזוטטאן ה מנאי בשם סופרים הקדמונים תיתה מלחמה בין טיטוס לנערא
השקר אשר עזי לו ארטנן  ,ולפי שהוכחנו שם התכונו חזי'ל נההוא נל דיומא לנערא
הלז אשר לפי קבלתם הוא נירון קיקר תאמת והסיח המרידה בטור מלכא והיה להם
לראש  ,ולס״ז יבוא על נכון מ״ש בפולמוס של טיפיס תתבונו על פולמוס וחרבן טול
מלכא שהיה לאהר מות אספ״ניס ועת ממשלת והתמנות עיעיס לקיסר ברומי וכאמור,
והפי' הלז עולה יפה לפי גייסת לש״י בסנהדרין צ״ז " מפלימיס של אקפ״נוס עד פלימיס

עייל

ןשל טיפוס ׳" נ שנה" והוא חשבון מדוקדק כי

נערא מת או לפי דבקי

חכמינו

שברח

ו

-

??

-

(ונתגייר) נשנה 821לגכין לו« ,וטיעוש « ס בשנת  834וימי «« שלחו מעת שכחקסי
עד יום המיתה היו p׳ שנים ב' חדשים ועשרים • וס  ,נמצא עולה הפולמוס « טור מלנא
נימי ממשלח טיטום והוא כדברינו  .ומה ממילא נדחה הנהו! הרג נערן מלין נלש" '
דתנהדלין נאמר נ״ב חמול י״ב  ,ואדרבה אנו אומרים ב• הגירקא נמ״ע ובילקוט היא
נט״ש והמדפיס טעה וכחב חמול י״ב נ״ב שהטעוח קל נ! ה ,ומדברי רש"’ דקועה אין
להניא לאיה כי כל דבריו שם אין החיך טועם אוחס ומחלמוד טועה המה נובעים וכמו
שהעיר הערך מלין נעצמו  :גם לפי הגייסא שלפנינו נם״ע כ״ד שנים היכולה בידינו
ג״ב לכוון על פילושינו נפולימוק של טיטוס על חרבן טור מלכא  ,ונמלח עיטוש על
חרבן טול מלכא  ,ונמלח טיטיש החכוונו לאחיו של טיטום דאמיטיאן אשל כנה עצמו
נ "כ בשם עיטוש  ,ובכל השופר׳ רומי היה נקרא בפס עיטוש דאמיטיאמש והוא מלן
עד קרוב לשנח ל' אחל החלבן  ,והחשבון הל! לפי הנילשא שלפנינו נשד״ע הוא קרוב
לחשבון ודברי זועטאן המובא לעיל שעשרים שנה אחר שהחזיקו אח נערא למח עמד
איש אחד « אשיא ואמר שהוא נערא וע״כ נוכל לאמר בנקל שאחרי שש שנים מיום שעמד
ולחם נגד עיטוש דאמיטיאן בפלש נא אח"כ לטור מלכא ולחם נגדו נין היהודים:
ועפ"! אין אנו צליכין לה לחן שלמן עצמו הלב נע״מ ( אוח אשפ״נוש) לפרש מלח
רומים בדברי השד״ע מפולימוש של אשוילוש עד סולימוש (רומים) של אקפיינוש וכוי
ו! "ל מלה אמח נפלאה לכאורה בגי הנוקסאות הנזכרוח מה ! ה פולימוש רומים ? והלא
רומים נודעו כנר בא״י וכוי — ולפי דברינו ניחא כי נפולימוש של אשפיינוש כוונו
בהמשגה והשד״ע למלחמה ומרנן ירושלים שהיו ע״י אשפיינוש ועיטוש  ,והנה בכל
המקומוח נההלמוד מצאנו שכנו חרבן וכבישה ירושלים לטיטוש וגם באמה חיה הדבר
כנה כי אשפיינוש הלן לרומי להחקשל ועיטוש כבשה ואח״כ הישיפו מלח ! רומים)
להורוח כי לא אשפ״נוש נעצמו כנם אוחה רק חילו חיל רומים ושר צבאו ( והוא בנו
עיטוש ) רק הפולמוש הלז נקרא ע״ם אשפ״נוש ( כי אס היו מכנים הפולמוש והחלנן
ירושלים ג״כ לטיעוש לא היה מובן הדברים כאשל היו אומרים מפולמוש של עיטוש עד
פולמוש של עיטוש) כי הוא היה הקישל ומלן רומי בעח הכבישה וע״כ בנו הפולמוש
על שמו  :ונפולמוק האחרון ( במשנה דשוטה שם ) החכונו למלממוח וחרבן ביחר  ,כי
מעח ההוא והלאה לא היחה להם עוד מלחמה עם הרומים  ,ואם נחלוע שחלבן טול
היה עי״עיטוש כמ״ש •חישב ג "כ מאמרם נגיטין נ"! נ' הקול קול יעקב,
מלכא
הקול זה אדריינוש וכוי קול זה אשפיינוש שהרג בכרן ניחר וכוי ורבים החפלאו מה
ענין אשפ״נוק לברן ניחר ,לשי האמור נאמר כ׳ החכונו לטיעוק שהיה שמו אשפיינוש
ג״כ וכאשר כנו אוחו כל שופרי רומי עיטוש פעקפאיינוש אגוקט וע״ב החליפו
חכמינו בכל פעם שם האב לשם הנן ושם הנן לשם האב כי שוים היו נשמוחם ואן!
שאמרו " שהרג בכרן ניחר" קראו למלחמת עול מלכא נשם מלחמח ניחר ,בי מלממח
ע“מ אשל התחילה נימי ממשלח עיטוש ההמשכה כל ׳«• לוקאיש ובנו ומלכות בן
בוזינא עד חלבן ניתר  ,או אפשר שגס במלחמת ע״מ היחה המלחמה מחפשטח עד
ניתר וגס נעת ההיא לחמו גס בביתר ונצחו והרגו גס שמה  ,ב■ כפי ששפרו
חכמינו לחמו הרומים על ט"מ עם לגיונות לנים אשר לא ישפרו מרוב  ,וע״כ נקעו
בכל המקומות ששפרו מהמלחמה הלז נדרן גוזמא  ,כ׳ היו רבים כחול הים אשר לא
ידעו שפולוח  ,ולגיונות רבים כאלה בודאי לא היו על מקום אחד תחנוחם ,רק המלחמה
הלזו היתה נקראת על טור מלכא  ,כי משם התחילה המרידה וגס הרעזיד ענן מלוקאיש
(ולפי נאורינו הוא נערא  ,אשל כל מטרת המלחמה היחה לק עליו ) אשר נקרא נפי
חכמינו נשם ההוא בר דיומא היה שמה  ,אבל נאמת לפי קבלת חכמינו הלגו נעת
ההיא בביתר ג״ש  ,אן לא הרשו וחלבו אותה עד היסוד וגס אש המרידה לא שקטה
דע בנו או נכדו בן בובנא ועד שנהרג בן כובנא ונלכדת ניתר  ,כי אחר כל המלחמות
להרומים עם היהודים נימי טיטום וער״נוש ואדריינוש נאספו המורדים וגס העם והחכמים
להמנצר ניחר ובן נוננא היה למלן עליתם ונמו ל׳ או «׳ שנת אסלי כבישת טור מלכא
התחזקו הלומים ואדריינוש ונלכד ניתר ובן כוכבא  ,וחרבן האחרון מביתר נקרא בלי
חז״ל נשם פולמוס האחרון  ,כי מקודם היה בביתר ג״נ הרג רב וע״כ נקרא נשם
אחרון  ,נ׳ שני פולמושין היו שם לק הראשון נקרא ע״ש טור מלכא כי משם התחיל
והשני נקרא ע״ש ביתי כי שם נגמרה  .גם ממאמרם שם גדע בחרי אן -וכוי אילו
שמונים אלן -שנכנסו לבלן ניתר עד שהלן דמן ונפל ליס הגדול חני ר״א הגדול
אומר ב׳ נחלים •ש נבקעת ידיים אחד וכוי ור״א הגדול מת זמן רב קוים
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פולמוס האחרון וכבישה ביהר והוא העיד על הרג רב סהיה נניהר  ,ומה ראיה ברורה
שגס בעת חרבן עור מלכא או זמן קרוב היה הרג ואבדון נניהר ג״כ  ,ונזה ׳חישב
תמהו! לבב הרב נע״מ צד צ״ז ח״ל כל ימי תמהתי שמאמר ר״א הגדול הוצג אצל
הקשורים על מרנן ביתר וכוי וכן פירש״י בביאור נחלקים דם מהרוגי ביתר ואין אששר
ואחיי שהארין מקיים ובמחילה מכבוד רש" ׳ לא דקדק היטב אחר קדר הזמנים  ,ולשי
דברינו הוא נאפשר שר״א הגדול רבו של ר״ע הנהרג בחרבן האחרון מביתר לקשר מהריגה
זו שהיתה כמו מ ' שנה מקודם ורש״י דקדק היטב בקדר הזמנים כי לכל זמן כי ר״א קשר
מהריגה בביתר שהיתה נימיו ור״ע נהרג נכבוש האחרון  — .ונשאר לנו לתת טעם לכל
הגזירות בהמשגה דקוטה בכל פולמוק ופולמוס נפ״ע כי ידוע לכל הקורא בקשור׳ ימי
הרומים שבימי אקפיינוק וקודם לו  ,וגס איזה זמן אחריו תיו הרומים שעושים מאוד נמש״ז
ואהבת נערים גברה עליהם עוד יותר מאהבת נשים רוכמו שרמזו חכמינו ע״ש א « שדה
ר״א נר כהנא אמר הפקיר עצמו כשדה אמרו ישראל לפני הקנ״ה לא דיינו שנשתענדנו
לעי אומות אלא אף לזו שננעלה כנשים ) רק זאת היה להם לחרפה לאהוב ענד ושבוי
ולנין חורין לא חשנו רק אזרחי רומי ולכל מי שהיו נותנים בעצת הקענאע דאז נירגעררעכע
וכל אומה שהכניעו חסת ידם כנו אותם נשם עבדים  ,ובפולמוס של אקפיינוק שנאנו
תחת ממשלת רומי ובהתערב זרע הקודש נין העמיס פחדו פן יתעללו הערלים כדרכם
בנערי ישראל וע״כ התחכמו וגזרו על מלבוש ותכשיט בני חורין ונזה ׳כצלו מכל צרה
וצוקה ודבר עבירה וגזרו על עטרות חתנים והאירוס  .ובנדה
ק״א נ ' איתא נקשו לגזור
על נגדי צבעוני ן אמרו הא עדיפא כדי להקל על כתמיהן יע״ש  ,וגירקח האשרי שם :
ונקשו לגזור אף על נגדי צנעונין  ,ונ״ל כי האות וי״ו
נמלח ונקשו ומלות אן! היא
נט״ק והג׳רקא שלפנינו היא הנכונה  ,כי אם היא לתקנה רנה לגזור על נגדי צנעונין
לא היו נמנעין בשביל לתקל מתקנה גדולה ומגדר מילתא אלא העיקר כמו שאיתא לפנינו:
נקשו לגזור על נגדי צנעונין " והוא שרצו לגזור על נגדי צנעונין ולא על  .העטרות והאירוק"
אמרו הא עדיפא  ,היינו שעדיף יותר הגזירה על העטרה והאירוס והניחו נגדי צנעונין
כדי להקל על כתמיהן  ,ואם כי לפי דברינו היתה יותר נכרת העבדות והשפלות נהקרת
נגדי צנעונין מנתקרת העטרה והאירוס  ,כי הקרח העטרה
איננה מורה קר
על
שאינם מלכים או בני מלכים  ,כי המנהג הלז שעערו לחתן בעטרה וגם האירוס
והוא כפירוש הגמרא שם טבלא דחד שומא שהיו מקשקשין לפני החתן הוא על מאמרם
החתן דומה למלך וע״כ כתרוהו נכתר והיו מקשקשין לפניו בזוג של ענבל כי כן היה
מנהג המלכים נעת ההיא כאשר הלכו בשוק היו הרצים מקשקשים לפניהם למען ידע העם
כי נא המלך  ,א״כ מת הועילו חכמינו בתקנתם ובגזירה הלזו להורות שאינם מלכים או
בני מלכים ? ובמה יודע אישה שאינם בני חורין כי לא כל נ״ח הוא מלן ! וע״ב נ״ל כי
לא פחדו נזה שאנשי רומי יחזיקו אותם למכובדים ונ״ח כי ידעו גובה ושחן אנשי רומי
שכל האומות אשר כנעו וכבשו תחת ממשלתם היו מחזיקים לעבדים ונפרט שה שזורה
ישראל שדתיהס שונות מכל עם  ,אן לזאת יראו חכמינו אס יתנהגו ישראל כמנהגם לכבד
אח המתן נכתר יחשבו הרומים בראותם כזאת כי על כן יכבדו נ״י לאיש הזה על כי
הוא חוטר מגזע המלוכה ממלכי ישראל  ,ואיש כזה אף אס הוא שבוי נכבד גם בעיניהם
(כידוע ) לעשות נו נבלה  ,וע" כ גזרו רק על עטרות חתנים והאירוס  ,ומה תמהק מליצת
דבריהם נספורם סוף קועת ר״ת עניד ליה לברי ' טננורא אתא אניהו חברי ' א״ל מחליף
בטבלא דחד פומא זיל עביד לי׳ אפומא דחצבא או אפומא דקפיזא  .״ והוא שא״ל למה
לן או לבנן טננורא או סומא דחד טבלא להראות או לדמות אותו למלן ושר ,הלא
בגלותנו עבדים אנחנו וכחוטני עצים ושואבי מיס הננו בעיניהם וכן בעינינו  ,ע״כ עשה
זאת לפימא דסצנא והוא הגרזן שנעשה לחטוב ען כי חוטני עצים אנחנו  ,או אפומא
יקפיזא  ,והוא כפיר״שי כלי מחזיק ג ' לוגין ונעשה לשאוב מים ע״כ עשת זאת להכלי
השואבת מיס להחודע ולהגלות כ׳ שואבי מים אנחנו  ,ובשולימוק של טיטוק נזרו ע״ע
כלוח ושלא ילמד את בנו חכמת יונית  ,כי נימי ממשלת טי טוס ואחיו דאמיעיאן טיטוק
ה׳חה שלעת ונפרצה החאוה והזמה לנשים  ,כאשר העידו כל כותבי חיי קיסרי רומי על
יאמיטיאן ( שהיה מ־ערעגענע גם נעת חיי ומלוכת אחיו ) שהיה שעוף מאוד בזימת נשים,
וגם כפי המבואר נהיוס־פון להרומים ונזועטאן צד שמ״ד היה לטיטיס נעצמו אהבה עזת
לבת ישראל מגלות ירושלים ושמה מלכה נעמיצע  ,והיא תיחה מגזע המלכות והבטיח
לה לישא אותה לאשה והיתה בביתו כמה שנים  ,רק אחר שנתקסר הוכרח להפרד ממנה
לדאבון נפשו ונפשה  ,על כי היה למורת בעיני שרי רומי שקיסרס יאהב או ישא נח

גולה מניה עמים דסנויס ( ואפשר שרמזו על הספור הל! נמאמרס גיעין נ״ז נ' מהננשיל
הפש זונה נידו ונכים לביה ק״הק וקראו אוחה זונה כי גם לה היחה אהבה יהירה אליי
והיא תיתה מניה ק״הק כי היסה מחורי ושועי ננוס ירושלים  ,ואולי היתה גם מנית כ״הג
והארכה׳ נזה נמ״א ונארה• נאריכוה כל המאמר דשם  ,גס דבריהם נתיתוש ואכ״מ) וע״ב
התחכמו רבותינו וגינו שינהגו בנוה ישראל לעיני הרומים כשפחוח וגזרו על עערוה כלוה
להראות כי הושרה העטרה גס מנה מלן וכשפחוה נחשבו  ,ושלא ילמד אדם את
ננו חכמה יונית  ",והלמנ״ס נפי' המשנה כי ומה שאמר יונית ר״ל חכמה יוניה ,
וזה שהם קורי! חכמה יונית המה הרמזים שהם בלשונות  ■,והלשונות שנוטות מזרן הישרה
לפי הנראה מהן ויש להם פנים וכוי והיו אצל היונים לשונות מזה הענקי מ־ושיי!
נאומת ם שהיו נושחיה ונוהנין נהם כל מה שתיו רוצים כמו הרמזים והמידות וכוי יעו״ס
וכפרש״י חכמה יונית לשון פלטין ואי! שאר העם מכירין נו עכ״ל ,ומעין לשון זה
היה ג״כ לממווי נעחוג כעונדא דההוא אפקייש ורינ״ח דהוי קא• ני קישר חגיגה נ'
ולפי מה שבררנו ונפולימוש של טיטיש החכונו למלחמה וחרבן טור מלכא ולפי המשופי
לחכמינו ז״ל נגיעי; נ״ז היה השנה לחרבן עור מלכא על שבני ישראל מלומדין היי
בחכמה יונית והוא נרמזים וחידות כאשר שפיו שמה אתרנגולא ואתרנגולתא תריב ט״מ
דהוי נהיגי כי הוו מפקי הה; וכלה ונו' יומי' הד הו• קא חליף גונדא דממאי שקלינהי
מנייתו ואמרו להק שר מרדו נך יהודא׳  ,הרי על שהיו נוהגי! כהיונים נרמז וחדה
על פריה ויניה ה ה הגרם לחרבן ט״מ  ,וגס כל הטעם להחרי אף מהרומים על
המנהג הלז והכי מדבר קטן כזה הצמח מלחמה רנה כזו  ,ומאי אכפיח להו נהמנהג
הלז ולמה שקלינהו מינייהו Vכי איהא נשנהדרין סייג על הפי מלכים נ' ואנשי נבל
עשו את שנוח בנו ; זה תרנגולת  ,וכפי מה שהבאתי לעיל נשם כל המבארים והתרגומי
שמלכות רומי מכונה נשם כהים  ,ע" כ נאמר גם נזה שאנשי כוח תמה אנשי רומי
שהושיב אותם מלן אשור בשומרון והיה להם אליל מעירם וארצם תרנגול  ,וע״כ חשנו
הרומים במנהג הגז שהוציאו לפני החתן תרנגולתא המה מתלוצצים על אמונת רומי
וממשלתם  ,ועל שעס ישראל היו נכנעים מלפנים החת ממשלח ננל ואח״ב תחת ממשלה
יומי רמזו נעת .'.וינהג הלז כי המה בני חורין ובני מלכים והחתן דומה למלן וגם
האלילים מן האומור שהיו נכנעים מלפנים החח ידם  ,והמת תרנגול ותרנגולת  ,רצים כעת
לפניהם כעבד לפני אדונו  ,וע״כ חרה אפס עד להשחית ושקלינהו מינייתו " ונפלו
צלייהו מס ’ נהו" והוא מחנה הרומים"( ,.ורש״י נדחק נפי' משינתו)" וי1חו ואמרו לקישי
מרדו בן •הודאי"  ,כי אין לך מרידה גדולת מזו לפי באורם ומחשבתם  ,ועל כי בשינה
זו נהרג עם רב ידגראל גזרו לבלי השתמש עוד בחכמה יונית  ,והם הרמזים והחידות.
ונזה נתבונן מאמרם בשוף שוטה ומנחות ונ״ק פ״ג ועל אותה שעת שנינו מעשה שנא
מגינה הצריפין וכוי וחוש׳ נב״ק הקשו וז״ל וא״ת ותא בימי מרדכי היה המעשה וכוי
ותימה גדולה אס חיי מרדכי כ״ב )' ונפי האמור ניחא כ• התוש׳ נתקשו גם מקודם
בל״ה ואשור לאדם שילמד את בנו סכמת עכו״ם וא״ח והלא נפולימוש של טיטיש גזרי
כדאמר־נן בפי בחרא דשיעה וטיטיש היה נשעה חרבן ולאחי כן ומלכות בית חשמונאי
קדמו עונא וי״ל דעעיקרא גזרו ולא קבלו מינ״הו  ,ונ״ל הטעם מה שלא קבלו בראשונה
מינייהו  ,כ• לפי המבואר נהיושיפון ובכל השופרים היו ידי הפרושים עם הורקניש וידי
הצדוקים עם אלישטינליש  ,ואיישטונליש היה בירושלים מבפנים בהמצוי ותורקניש עם
הפלושיס מבסון וכדאי' שיף שועה ומנסות ש״ד  ,והגם כי נב״ק הגילשא
איפכא הייקניש מבפנים ואלישטונליש מנחון וכוי ט״ש גלוי הוא  ,והעיקר הוא הגילשא
בשועה ומנחות וכן מנואל■ ניוש־פון ונבל השופרים  ,ואס כי סלילה לנו להעלות טל
דעתינו שידי הפרושים היו נמעל הזה  ,נכ״ז לא רחוק הוא מה שלא רצו לקבל גזירת
כת אלישטונלש ולא השגיחו על הארור שלהם אף שאמרו איור נו קללה וכוי כי לא
יפה כח כה אייהטונלס לגזור גזירת ולנדות  ,והפרושים וחכמינו ז״ל לא רצו בעצמם
נעה ההוא לנזול  ,כי לאו טובת לימוד חכמה יונית והם הרמזים והחדות גם לעניני
הדת ותועלת רנה תוכל לצמוח גם מלימוד מה  ,ובעין ששפרו במנחות (שם) כי מטא
עומר לא חוו ידעי מהיכו א״תא עומר אכרזי' אתא ההוא חרשא אוהיב חד ידא
אאיגרא וחדא ידא אצריפה א״ל מרדכי מי איכא דוכתא ששמה ננוח צריפין ושפרו שמה
כמה מעשיות ממרדכי שנא ע״י טוב יב שהבין בריחים וחדות  .ונזה יפורשו היטב
נייהס שם ה״ל כשצרו מלכי בית חשמונאי וכוי ובאותו שעה אמרו וכוי וארור אדםשילמד בנו סכמת יונית וכוי .והחכון בעל מסדי הש״ס לומר אע״פ שכנר נגזר בימי
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«לכוח ביה השמונאי גב"; היו מוכרתין נפולימוס של עיטוש לרודש הסירה כי לא קבלו
מנייהו נעת ההיא (ומשלש דנליו למה לא קבלו מנייתו) כי נאותה שעה שכח אריסטובלוס
אמלו אלול  ,שנו השוני הלכוח והס השלושים שהיו מכח הורקנוש מעשה שנא וכו׳ וכדשיים
שם על אוחה השעה ( והיא השעה שכת אריסעונלוס אמלו אלול) שנו מעשה שנא עומר
מגינת צרישין ושתי הלחם מנקעח עין סוכר  ,וזה היה ע״י מרדכי וע״י שהיה מנין נרמזים
וחידות והיא חכמה יונית וע״כ לא קנלו נעת ההיא והוכרחו נפולימוא סל "’» יס לחדש
הגזירה ולש״ז ממילא נתישנ קושית התום' כי מעולם לו התכונו במאמרם" ועל אותה
שעה שנינו שנשעה או נשנה הלז היה המעשה לא כן הדבר ,לק המעשה מהעומל
ושתי הלחם היה נימי מרדכי ( אשל כנר נאסןז אל אנותיו) וכמנואר נמנחות רק ממעשה
הלז לאו השלושים התועלת שיש גס מזה וע״כ נמשנה הלז ששנו על אותה שעה נעלו
הארור מכת אר־סעונליס שנאותה שעה  " .ונפולימיס האחרון גזלו שלא תצא נאשליון נתון■
העיר" והרמ״נס נפי' המשנה אשליון הוא כמו אוהל  ,ולפי האמור לעיל התכונו נפולימוס
האחרון לחרבן ניתר  ,ונג׳טין נ״ז איתא אשקא דליסשיק חרג ניתר דהוו נהיגי כי הוי
מתילד ינוקא שתלי ארז א ׳נוקתא שתלי תורנייתא וכי הוו מינסיני קייצו להו וענדי גנני
ושילשו חופה  ,ונ״ל העעם למנהג הלז על שם והיו לעץ אחד ,וכמו שהעצים הללו נהחופה
נחלכדו לען אחד ולא יתפרדו ככה יהיו החתן והכלה לנשל אחד  ,אך הרואים חשנו ננעיעה
הלז הוא להלאות שהמה נני חולין ושרים ומלכים וכדאי׳ נמס' תענית י״ד נ' איזהו נטיעה
של מלכים זה הנוטע אנוורנקי של מלכיםושילש" ׳ שכך היו נוהגין כשנולד נן למלך היו נועע־ן
אילן לשמו ויום שממליכין אותו עושין לו כסא ממנו ( וגס סופרי רומי קפלו « השתילה הלזו על
כל הנולד נניח קיסל אם נן או נת) וע״כ אמרו להקיסל מרדו נך ׳הודאי ונוכל לאמר
נבאול מאמרם שם " יומא חד חלפא נלתי דקיסל אחנל שקא דריספק קלו ' אחא ועיילו
לה .״ היהודים היו המעייליס להאחא ונכל זאת שתלו הלומים זאת לרעה  ,שהתכונו היהודים
נזה להתלוצץ עליה׳ ולרמוז שגם להם נטיעה כמנהג מלכי רומי  ,כי עץ הלז ניטע ג״כ
לשם כסא של נני מלכים וע״כ נפל עלייה ו מחנותו והוא מחנה הלומים וכדלעיל  ,ועי״ז
נזרו נפולימוס האחרון על אפליון והוא כמו אוהל  ,ואפשר היה מנהגם לעשות האפריון
מהאיזא הנשחל נעת הלידה וגזלו נזה משום דרכי שלום שלא להתגלות נהאומה המושלת
"ורבותינו התירו" והוא נדור האחרון ונפסק המנהג אצל הלומים לנטוע עץ נלידח נן
או נת לקיסרם ונתנעל הטעם מהגזירה וע״כ נמנו והתירו  ,ולפי האמור יתורץ מה שלא
תוכיח רני נא לרב אשי האיסור כלילא לבלתי׳ מהמשנה דסועה שגזרו על עטרות כלות
כי הגזירה הלזו איננה חיה וקימת לעולם  ,רק כל זמן שטעמה נת  ,ואף נא״י כשנתנעל
הטעם היתה היכולת ניד ב״ד אחרת להתיר הדבר  ,ואנשי הגולה והוא נבל שהיו ס" ׳
פרסיים לא נכללו לעולם בגזירה הזאת כי לא עמד הטעם (שאמר שם) נמו  ,ולא שייך
נהו כלל הכלל שאמרו חכמינו כל דנר שנאסר נמנין צריך מנין אחר להתירו  ,וע״כ הוצרך
לסמוך האיסור מהש׳ הסר המצנפת ונו'<
ונשאל עלינו עוד החוג לנאר הברייתא דקנהדריןצ״ז ( אשר הרב שי״ר נאות אסוי׳ר וס
צד קנ״ב לחן מאוד ננאורה וכי שלא מצא עד הנה דנר נכון ננאורת ) תניא ר' נתן אומר
מקרא זה נוקב ויורד עד סתום כי עוד חזון למועד ויפח לקץ ולא יכזב אם יתמהמה חכה
לו וכו׳ לא כרבותינו שתיו דורשין עד עידן עידנין ופלג עידן ולא נר״ש שהיה דורש ותשקמו
ממעות שליש  ,ולא כר״ע שהיה דורש עוד אחת מעט ובו ' אלא מלכות ראשון שנעים
שנה מלכות שניה חמש־ס ושתים ומלכות נן כוזינא שחי שנים וממצה  .והרב נעל ערך
מלין מנאי שם הסיפא מהמאמר אלא מלכות וכו' יעו״ש  ,ועדיין אין אנו יודעין השלשלת
מהמאמר ומה כיון ר״נ במאמרו ? והפירוש מהדרשות שדרשו החכמים הקדמונים שהזכירו
ובמה הראה שדבריהם לא יתכנו ? ומה הועיל לנו בביאור הסיפא כל זמן שאין בידינו
היסוד ! ע״כ נ״ל שרבותיו דר״נ שהיה בזמן המדידה מתגנור הקירני ונן כוזינא היו דורשין
החזון בדניאל ז׳ כפי׳ רנינו סעדיה ורש״י " חיותא רניעיתא" היא מלכות רומי  ,רק מה
שפירש״׳  " :י' קרנות זו פירש לו המלאך שהם י׳ מלכים שיעמדו קודם לאספיינוס" הוא
"" ס וצ״ל קודם ט יעו ק  ,כי אקפייניס הוא ג״ב נכלל העשרה כאשר תחשוב המלכים
מן צעזאר  ,ואלו הן  :צעזאר אגוקע  ,טינעריוש  ,קאליגולא  ,קלוידיוק  ,נערא  ,גאלנע
אטהע  ,פיהעעעלליוס  ,אספיינוק  ,וגס הטעות הלז ניכר בדברי רש״י נעצמו בפירושו לתס'
כ״ד ״ואחרון יקום אחריהון זה עיטוס  ",הרי שבתוך העשר קרנ׳א אקפייניס ג״כ נבלל,
ובן ביאר רביכו סעדיה ״ ואחרון יקום  ,אח״ב יקום מלך אסר הוא טיטיס שיהיה מחריג
נ" המ ״ושלשה מלכים ישפיל " מלך ישראל ומלך יי[ ומלך ישמעאל עכ״ל  ,והפי׳ הלז רחוק
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«אוד כי מלן ומלכות יו; נשל ונכנש ח"• הלומים עוד קודם מלונת צעזאל כמבואר נדב״הי
להשושל׳ לומי ומלן ישמעאל עוד לא היה ולא ננלא נעולס גם נימי טיעום  ,וע״נ נ״ל
(ואנו אומלים שלנוהיו של ל״נ שילשו ג"כ ככה) השקוק  :ו א ח ל ו ן יקום הוא
דאמיטיאן אחיו של עיטום שנקלא נשי קוטל ' לימי ג" כ נשם טיעוק  ,וכמובא לעיל ,ואם
ני נאמת עיטוש מלן קודם לו ונמצא י״א מלכים לשניו  ,ונכ״ז שיין לומל עליו  ,ואחלו!
יקום  ,בי מצינו נשושל חיי קישל׳ רומי שגם נעס מלוכה אחיו עיטוש נהג גם הוא
במלך ושליט והיה מיטלעגענט ומייאש לאחיו  ,ואחל מוסו הגיד בגלוי לשני השלים  :כי
לא כשי שולה הדין והממעט נטל טיטוש חלק נהמלוכה כי לא היה מוכשל לכשא  ,וע״ב
לשי דבליו ׳הכן עליו לאמי ואחלק יקום אחליהון " והוא ישנא מן קדמיא" כי כשי אשל
העידו והגידו כל השועלים ונהיושיפון להלומיס היה שנע הממשלה בידי אשעיינוש
ועיטוש ננימיש צדק ויושל  ,לק זה האחלון דאמיעיאן היה איש לע ואכול ננל וגאה,
ולש״ז יתכנו מאוד עליו דבלי השי  :והוא ישנא מן קדמיא  ,מהשני מלכים תלאשונים
ממששחחו  ,והלהא מלבין ׳המשיל  ,נ׳ בהנהגה  ,ובלוט מעלליו המשיל בל המלכות מניה
אביו שהי' נש״ה ת לתא אביו ואחיו והוא  ,וגם נדנליו המשיל לשני השענאט את אביו
ואחיו וכמנואל בזועטאן צד שע״ד כאשל נא דאמיעיאן להכשא הגיד שעם אחל שטם
לשני שלי ויועצי לומי שדק ע״י חכמתו וכחו היה לאביו ולאחיו המלוכה והוא קבל כעת
ממשלתו מהם את אשל היה מגיע לו נאמת מקודם  ,וע"כ דלשו דנוהיו של ל״נ גם הם'
כ״ה בדניאל  :״ויתיהני! בידיה עד עידן עידני! ושלג עידן " ג״כ על דאמיטיאן  ,כי לשי
דבליו היסה הממשלה ת״י ,ונס מן הדין היה מגיע לו עוד מאת מלחמת וחלבן '׳לושלים
ומלוכת אששייגוש ודרשו  :עידן ,הזמן שמלן אששייניש  ,ו עד נ׳ ן  ,הזמן שמלכו שני
האחים טיטוש ודאמיטיאן ביחד  ,ו ס ל ג ע י ד ן  ,העת שמלן נעצמו אחלי מות עיטוש,
וקלא דניאל הזמן הלז שלג ,בי הוא לא מת מיתת עצמו לק נהלג בחצי ימיו וזהו
שלג עידן  ,כנה דלשו לנותיו של ל" נ בחזון מדניאל והתכונו נדלשה הלזו לעולל ולהלהיב
לבב בני • שלאל לאמל על זמנם הגיע הקן ולחזק את לננס למדוד נהלומיס וכי שוך
החזון מדניאל ( לאחד שיקוימו הדנדים הנאמדים ) נש' כ״ז  :ומלכותא ושלטנא ולנותא די
מלבות תחוח כל שמיא יהינח לעס קדיש׳ עליונין מלכותיה מלכות עולם וכו׳ ונמלח
לבותינו נאמד שנתכון להחכמים שנדלום וכמו שמצינו נמ״א שנקיא־ס נהתלמוד נשם
רבותינו במאמרם עד שנא ר״ע אצל רבותינו שבדרום ושנאה לר" מ וכו׳  ,ולשי המבואר
נהשושליס ונמנ״ה צד צ״א התישנו חלק מהיהודים מאשריקא המורדים בגבול דרום של
א״י ושם היתה המרידה מעול מלכא ובן כוזיבא ע״כ יתכן על המקום ועת ההיא לאמל
שבדרשה הלז עוללו לב העם נגד הלומים ולאחל שהושרה הממשלה מדאמיטיאן ונהרג,
ללחום נגד טלכייניש כ׳ הזמן שקוינו נהחזון בבר נאה .
או נאמר נכונה דרשתם באושן אחר שדרשו עד עידן ובו׳ על מלכות בן כוזיבא
וזקנו הגבול הק־רנ׳ בי הדרשה יכולה לדרום גס עליו כל החזון מדניאל " ואחרו; יקום"
הוא הנר דרומא ולשי נאורינו הוא נעלא שהיה ששי לק־שלי רומי ונתקשרו אחריו עוד
ארבעה מלכים ונימי טיטיש לחם עם היהודים נגד הרומים  ,הלי כ• אחרי מלוכה עשרה
מלכים קם הוא עוד אחליהון  .״והוח ישנא מן קדמיא"  ,כי נתגייר לשי דבלי חכמינו
ז״ל " ,לקדיש׳ עליונין יבלע ע "ן במדרש שדרשו שהתחבר לישראל שנקראו קדיש׳ עליונין
"ותלתא מלבין •הששל" כי הוא ובנו ובן בנו לחמו נגד ג׳ מלבים טיטיש ודאמיעיאן
וערכ״נוש  ,ונחמו בגבורה ועוז נגדם כעדות השועלים (ולשי דבלי זועטאן שהתגלות נערא
השקר היחה נימי דאמיטיאן  ,היו הג' מלכי 6שהששילו דאמיעיאן  ,וערכיימש ואדליינוס)
"ויסיהנין בידי' עד עידן " הוא זמן אחד נשוך ימיו "ועידנין" הוא זמן בני לישיש "ושלג
עידן " הוא בן כוזינא  ,ונקרא זמנו שלג בי נהרג ולא מת מיתת עצמו  .ודרשו זאת
רבותיו של ר״נ אחר חלבן ניתר והתכונו נדרשתם שלא תלשה ידם  ,בי לשני ביאת משיח
היה נאמת מן הדין כבישת ניתר והריגת בן כוזינא  ,וכשם שנתקיים החזון עד הם׳ כ״ז
יקוים נמהלה ג"כ שוך החזון ומלכותי׳ ובו׳ יהינת לעם קדים• עליונין  .ונזה נוכל לבאר
מדרשם אם לאיי! שוש שלשי קשור בקבלי א״י לשה למשיח והלנ״ק צד צ״א אומר על
שהיה להלומים נעת ההיא משלה לשני השרקייס חשבו היהודים בי נתלשה בחם וזהו
עקבי או רגלי משיח יעו״ם< ולש״ד יתבאר כשי שהבאתי לעיל מזועטאן  ,והמעתיק שכתבו
בשם שועלים קדמונים שנעלא (השקל או האמת וכל מד כדאית ליה) עמד בראשונה
באלן פלש והמלך פלש היה לו למגן וצנה  ,ולשי מה שבארנו בלח משם ובא ני(
היהודים ומלן שם הוא ובנו ובן בנו עד שמתו בלם ונקברו נקבל ישראל  ,ולזה רמזי
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במאמרם ואמרו בדרן רוו! " אם ראיס חוח פרחי" והיא מלכוס ק כוזינא  ,וקראו אוחו
איה ( והסנונו לנערא) על כי מהיר היה לרון ולברוח ממקום למקום כמרוצח החוח
ואמרו אוח פרחי על שם נרימחו האחרונה שהיסה מארן פרח " קשור נקבר׳ א״י" והוא
לאחר מוחם ויאבד ! כרס ויהיו נקברים בקברי א״י " צפה לרגליו של משיח" והוא כאמור
כי לאחר שיסיר הקרן ולפי דרשחס על בן כ״יבא א! היו עומדים ומצפים שיקוים הון!
החזון ומלכוסא וכו ' ואפשר רמזו ג״כ במאמרם נגיעין נ״ו על חרבן ביסר " נאוסה
שעה נגדעה קרן ישראל" על הקרן שהחננא דניאל.
והנה ר״נ היה מי זמן רב אסר חרבן ביסר וראה שלא נחקיים המזון כפי דרשח
רנוסיו וע״כ אמר לא כרבוסינו שהיו דורשין וכוי " ולא כרי שמלאי שהיה דורש וסשקמו
נדמעוח שליש " ונאמר נזה ר' שמלאי הלז היה בימיו ונימי רבי זמן רב לאחר חרבן
ניחר ומיראסו ופחדו פן יעלה בלב העם למרוד עוד בהרומים דרש והיה אומר כר' הלל
סנהדרין צ״ע  :אין משיח לישראל  ,ודרש המקרא הנ״ל כי מצאנו במדרש והובא נילקוע
שמעוני וחשקמו נדמעוח שליש  ,רני אומר ואיח דאמרי משום ר' שמלאי בשכר שלש
דמעוס שהוריד עשו זכו בניו לשלוע מסון> העולם ועד סופו  ,הרי שמצינו לר׳ שמלאי
דרוש שמן הדין זבו הרומים שנקראו בלי חכמינו אדום לשלוע מסון> העולם ועד סופו,
כי מלכוח עולם הזה מגיע לבני עשו ודרש מהם' הלז שאין משיח■ לישראל  ,וע״ז אמר
ר" נ לא כר״ש אלא בוא יבוא ואם יחמהמה סכה לו  .״ולא בר״ע שהיה דורש  :עוד
אחס מעע הוא ואני מרעיש וכוי  ,ב׳ לפי המבואר היה ר״ע בזמן נ״כ ומנושא כליו
והיה אומר עליו היינו מלכא משיסא וע״כ דרש המקרא דמגי על בן כוכבא וע״ז אמר
ר" נ  :לא כר״ע  ,ולא היה צריך לדחוס דרשחו כי הזמן שהיי חי בו ר״נ יעיד כ׳ אין
ממש בדרשה זאס וחגי הסננא על העחיד  ,וגם לדרשח ר׳ שמלאי לא סנה עלי׳ לדחוס
אוסה כי הפי שהניא מקודם  :אם יסמהמה חכה לו ,נוקב ויורד דרשהו  .אך נגד דרשס
רנוחיו היה מוכרח לחח ביאור אמר נהסזון דניאל  ,ופחי ר״נ החזון על פומפייס כי
הוא היה הכובש הראשון מירושלים ע״י הרומים  .והקרניא עשר  ,המה המלכים שמלכו
קודם פומפייס ובטרם מלוכס הצעזארען  ,ואם כי לא מצאנו בדברי הימים לרומי ממלכים
הראשונים רק שבעה שנחכנו בשם הלז ואלו הם  :ראמילוס נומא  ,טולליס האא״יליוס,
אנכיס מארטייס  ,ל' טארקווינע  ,ואמר זה שינו ההנהגה ונהפכה מלכוח רומי לרעפובליק,
נכ״ז מצאנו נספורם שגם בעס הנהגח הרעפוגליק היה דור אמר דור שרי צנאוח ברומי
שמשלו כאוס נפשם ונחבנו נשם דיקעאטארען  ,רק הרוב מהם מלכו בהכנעה להסענאט
ועל זמן מועט  ,וגי מהם מצאנו שמלכו בעזוח והסענאט היה נכנע למו ועשו עם העם
רומי כרצונם ואוס נפשם  ,ועיינו כנה ר״נ אוחם ג״כ בשם מלכים " ואחרון יקום" הוא
פומסייח ונגנורחו וחקפו ועזוז חילו ישפיל החלחא דיקטאטארען הראשונים אשר נגדו
כלא חשינין  ,ולקדיטי עליונין יבלע  ,כי הוא היה הראשון שכבש א״י והביא אס ירושלים
במצור בימי אריסטובלוס והורקניס " ויסהינין בידיה " היינו מן העח ההיא נאה מלכוס
ישראל ביד הרועים ויהיו נשארים בהכנעה וחחח ממשלח הרומים " עד עידן ועידנין ופלג
עידן" והוא עד ולא עד בכלל  ,היינו לגד העידן והעידנין ופלג עידן  ,היו חחח ממשלח
רומי עד ביאס משיח  ,ונא ר״נ לפרש פירוש עידן וכוי ואמר " אלא מלכוס ראשונה
והיא מלכוס ביס חשמונאי  ,שהיו לישראל ימים טונים וכפירש" ׳ שם שבעים שנה «ומלכוח
שניה" זו מלכוס ביס הורדיס "ממשים וששים" וקרא למלכוחם עידנין כי שני עסיס היו
בימיהם לטונה  ,האחס בימי מלוכס הורדוס נימי אגוסט  ,כי לאחר מוחו סר השם
מלך יהודה מבניו וא״י נעשה להגמוניא רומי  ,והעס השכיה היסה בימי קולדייס ששבה
המלוכה והושם מלך על זמן מוטט לניס הורדוס ומלך אגריפס על כל א״י וע״כ חשב
ר״נ אוחן לעידנין ונס״ה היו חמשיס ושמים שנה " ופלג עידן הוא מלכוח בן כוזינא"
יקרא אוחו פלג עידן על שם שנהרג ומס מלפני העס ויחפרש החזון מדניאל לדברי
י״נ שמלבד הגי עסיס הללו יהיו ב״י חחס ממשלח רומי  ,רק לאחר זמן אחרי החרס
מלכוחס מאי" ע״י אחרים או מעצמם ( לא ע" י מרידה מהיהודים ) יקוים גס חון! הסזון
מדניאל  .והחכון נאמרו מקרא זה נוקב ויורד וכוי להדרשוח שנדרש על עח ביאס המשיח
'השעין נטול כל הדרשוח המובא ממנו נדרך אסמכחא להמקרא הזה ופירש נדרך רמז
״יעוד חזון למועד" כ׳ עוד הוא נחקפו המזון מדניאל למועד וכוי  ,והוא לא כרבוסינו
סלפ׳ דרשתם כנר עבר המועד " ויפח לקן" ( הוא ע״ד פחי בהרוגים האלה וימיו ) והוא
 v'öעוד■ נשמח חיים נהקן ולא כד׳ שמלאי ״ולא יכזב" והמשיח הלז שקדנו  ,לא בן
 5יז׳נא הוא  ,ולא כד״ע " בוא יבוא ולא יאמר "
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,,ואם יחמהמה" בי ממשלח רומי עודה קימה " חבה לו" שתפסוק ממשלתם  ,ומלכותא
ורבוחא ושלטנא <7חסוח כל שמיא יה־נח לעם קדיש׳ ,והוא יהודה וישראל  ,כג״ל בהבנת
הברייתא  .וגעו״הר גס דרשח וקן של ר ״ נ סלן! הלך בי כנר נכבשה א״י מסח ממשלח
ישמעאל ובן דוד עוד לא נא  ,והיכולה בידינו לשיים נראש מאמרי מקרא זה נוקב ויורד
נס דרשהו ועוד ח! ון למועד ונו' .
אספייטם הניא לנו הרב שי״ר דברי הופר רומי ,סוויעוניוס  ,כי היה
נאוה
מהפשע נימים ההם לפני מלון אהפיינוה נכל ארצות קדם מאמר קדמוני כי נגזר « מרוח
אשר מארץ יהודה יצא מושל על כל הארך  ,המאמר הזה אשר כפי ראוה עינינו היחה
תעודתו אל קיהר רומי  ,פתרו היהודים על עצמם וע* כ מרדו ברומים והכו אח שי
צבאם בתחילה עם חילו עדי נשלח נגדם אהפיינוה  .אלת דברי הוויעוניוה  ,ודחק ולסץ
הרב לתה נועם מאץ נאה להם השמועה  ,וכל הרואה יראה כי הוא עעם לפגם  .ולפי
האמור יש מקור נאמן למאמר הלז  ,והוא מאמר קדמוני בכל ארצות קדם עוד מימי
דניאל ואחריו  ,והמקור הוא החזון בדניאל ז' שניבא שלקן הימים מלכוחא ורבותא די
תחוח כל שמיא יהיבת לעם קדיש• וכוי ומארץ הקדושה יצא דבר מלכות על כל הארץ
והיהודים מהרו ודחקו את הקן ופתרו הסזון מדניאל שכנר עבר העיד; ועידנין ופלג עידן
על זמן רב עוד נערם הסרבן ולפני מלוך אהפייניה ( וכמו שמובא נמנ״ה צ״ד ע״ע
שעוד בימי הירייה קמו שלשה אנשים יהודה בן הגנלן  ,סזקיה שהרגו הורמה מלפנים
ועמד בשבילו לדין לפני הסנהדרין  ,ושמעון ענד הורמה ורועה אחד וכבשו ערים ומרדו
נהרומים  ,וכל המורדים הללו נשרו שהגיע עת למלכות רומי לנפול ולמלכות ישראל
להתנער מעפר ולקום) ונאה העת מהון* הסזון שלמלכות ד׳ חמות כל שמיא יהי נמסר
לעס קדישי ומציון תצא הורה ודבר מלכות לכל הארץ  ,וע״כ מרדו ברומים והכו אח שר
צבאם מתחילה עם חילו  ,יאשר אמר היויטיכייס ,,וכפי שראינו בעינינו תעודתו היתה
מל אספיינוס"  ,כי המאמר הלז בא לאזני הרומים אבל בלי דעת מקורו ,וע״כ שמרוהו
על אספ״ניה  .ונזה נתבונן במאמרם ( אדר״נ פ״ד) וכשבא אהפיינוס להחריב את
ירושלים א*ל שועים וכוי וכי מה אני מבקש אלא שתשגרו לי קשת אחת או חן אחד
ואלן לי מכס וכוי  .״ ושמו הדברים נפי אהפיינוק לאמי  :אין כונחי רק למלון על
ירושלים ועי״ז אבוא אל המערה למלין גם על רומי כפי המאמר שהתפשט שמי שימלוך
בירושלים  ,ימלוך על כל הארץ  ,וע״ב אמר להם שועים «" « אתם מבקשים להחריב
אה העיר ואתם מבקשים לשרון) אח נ" המ  ,הלא אין כונתי ומחשבתי להרע לכס,
ואדרבה מגמתי היא שירושלים תהיה בהדרה ויופיה  ,רק למלון עליה  ,ולמען שיה ',לי
נזה מן או קשת לכבוש אח כל העולם ואני אלן לדרכי מירושלים לכבישת הארץ ואתם ,
תשארו בהשקע ובבטחה  .ונזה פירשתי גם מאמרם גינויו נ״ז שהפרו שם בעח יציאת
ריב״ז לאהפייניה ״כי מעא לתחם אמר שלמא עלן מלכא ! א״ל מיסיינת הרי קטלא
סדא ד לאו מלכא אנא וכוי ותו אי מלכא אנא עד האידנא אמאי לא אתית לגבאי !“
והמאמר המות מאוד  ,הלא לפי עדות סופרי רומי המליכו אותו אנשי חילו וכהרוהו
נכתר רומי בהיותו עוד בא״י ובעת חיי הקיסר פיטעליוס  .ובמצרים נתקסי מהחיל
רומי ושי צבאם אלכסנדר ט־נערייס עוד אתה ימים מקודם  ,וזמן רב אסר שנהרג
פיטטליוס נקרא מחשוב• ושרי רומי לאותיב אוחו ברישא ולא כטס על שרי סילו על
שקרא אותו למלן עוד נערם שנחקסר מהשרי רומי  ,ומת חרון האף לחייב על רינ״ז
קעלא על שקרא אותו מלכא Vגם השאלה השנית ותו אי מלכא אנא וכוי הלא גם אם
אינו רק שליח מהקיסר ושר צבאו ,שליח של אדם כמותו  ,ואס רינ״ז בן מוח הוא על
שלא נא עד האידנא אליו חייב הקעלא גס א -לאו מלכא הוא  .וגס על חשובת ריב״זj
"אינרא מלכא אס דאי לאו מלכא את לא ממסיא ירושלים בידן דכתיב והלבנון באדיי ן
׳סול וכוי" כבר הרגישו נעלי הסוס׳ שם נאמרם אע״ג דאכת׳ לא מימסרא בידו עד שנא
טיטיה וכוי ותירוצם שם ונם פירש" ׳ אינרא וכוי מלן אתה עתיד להיות זר ורחוק הוא! ,
ולפי האמור נאמר בביאורם רינ״ז קרא לו מלכא ע״ש המאמר אשר גא גס לאזני
הרומים שמארץ יהודה יצא המושל על כל הארץ וכפי שפתרוהו הרומים תיחה תעודתו
על אספ״נוס  ,והשיב לו אספ״מס לפי המאמר הזה הנני מוכרח למלון בראשונה על
ירושלים ואח״כ לצאת משם למשול על כל הארץ ועדיין לא כבשתי ירושלים ״ולאו מלכא1
אנא " ונראין דבריך כלצנותא וחייב אתת קעלא • ״ותו אי מלכא אנא וכוי " והוא אם :
תאמר לא כן כי די כבישת ארץ יהודה אף בטרם כבישת ירושלים להיות נקרא מלו1
ולכבוש את כל הארץ וע״נ קראת לי מלכא ותפתור המאמר הקדמוני עלי " עד האימא
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אמאי לא אהיה לגנאי ! אס אחה מאמץ נהמאמר הזה ונודע לן הפתרון ממנו על•
היה לך לדעה גם עד האידנא שאכבוש גם אח ירושלים  ,ולמה אסם מבקשים להיזרע
אח העיר ולשרון) אס ביס המקדש ואחה בפרוטרוט הרי אחה נמאניד עצמן לדעס ,
וע״ז יפה השיב לו ריב״ז " אינרא מלכא אח"  ,כי כנישח ארץ יהודה די להיוס מושל
על כל הארץ  ,ואשר אמרת הלא לא כגשחי עוד אח ירושלים ולא נאה לי עוד הכנוי
נשם מלן ,אדרבה עוד נערם כבישת ירושלים החוג עלין להיוח נקרא מלן " דאי לאו
מלכא אס" והוא אם לא חהיה מכבר מלן " לא מימסלא ירושלים נידן דכחיב והלבנון
נאדיר יפול" הרי שלבבישת הלבנון מוכרח אתת להיות מלן ואדיר מקודם  ,כי בלי זאח
לא יפול נידן  .ואין אנו צריכין לדחיקת רש״י וחוח' שם נפי ' אינרא וכוי  ,כי אדרבה
נזה בירר לו שכנר הוא מלן וכמו שהיה נאמת שאנשי חילו המליכו אוחו כבר  ,אך
למען שלא יתנגד זאת להמאמר הקדמוני הוכיח לו שההכרח הוא להיות מלן בערס
הדיםה ערן לפנינו דברי
אדקול \ 2 jlXI
ארקל ואוח
כבישת ירושלים  .אות
מדרש ש״הש חורי זהב זו התורה שלמד אלקולאן ( ולפנינו הגירחה א ל ק ו ל א ו ן נוי״ו
אחר האל״ף ובן היה לפני בעל הערוך ומשבש הרב שי״ר וכי שצ״ל א ר ק ו ל א ן  ,והוא
ממלח צזראקעל  .גם מובא שם המדרש על הס' ישקני והיה הדבור יוצא לכל אתד
ונושקו'1על פיו לאדקולון בן הדימה,ומשבש גם מלת הדימה וכתב שצ״ל מנדומה והיא
מלת יונית ופתרונה ג"כ אראקעל וטרח ויגע שם לפרש המדרשים  ,וכל הרואה יראת
דוחק וזרות פירושו ויקל מעלי המשא לחתור דבריו  .ולע״ד נראה כי מלת אלקולאון
היא שלש מלות נפרדות ובטעות המדפיס חבר הנפרדים  :אל  -קול  -און למלה אחת ופירושו
זו התורה שלמד משה ( והוא פ' ואתה תחזה וכוי שמות י״ח אל  -קול  -און  ,ובאורו לקול
אדם  ,וקרא אוחו ע״ש ומותר האדם מן הבהמה אין  ,וכל הגויס כאין נגדן  ,וכן אמר
הסייען בתפלת יו״ה  :ואבית תתלה מקרואי אין  ,ואמר שפירשה זאת לנד אל קול יתרו
כמ״ש שם " עתה שמע בקולי וכוי " וכן להלין " וישמע משת לקול חותנו" בדעתו של
הקנ״ה גס זאת נאמר נהכתוב " איעצן ויהי אלהיס עמן וכוי אם את הדבר הזה תעשה
וצון אלהיס וכוי ״ופירשו במכילתא לן המלן נקונן ואם מצוה לך כן תוכל עמוד  ,ואם
יעכב לא תוכל לעמוד  ,הרי שהיה בדעתו של הקב״ה  ,ונזה נבאר גם מדרשם על הפי
ישקני מנשיקות פיהו  ,רבנן אמרו הדבור עצמו מחזר אחר בל אחד ואחד מישראל ואומר
לו מקבלני אס עלן וכוי והוא אומר הן והן מיד הדבור נושקו על פיו לאדקולאין (צ״ל
לאל קול -אין) בן הדימה ע"כ וכונתם כמו שמבאר הרמב״ם נמ״נ ל״ג בשני  ,מאמרם
אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענו  ,מפי גבורת המושת  ,ורוצים בזה שהם הגיעו
■מעצמם עליהם ע" ׳ המופתים שנעשו נמו יעו״ש  ,וכן אנו אומרים בנאור מדרשם זה
״הדבור עצמו מחזר על כל אחד וכוי  ,והוא שכל אחד מישראל הכיר והשיג בדעתו
ושכלו מעצמו בלי אמצעי  ,הדבור  ,והיה למו לדבור פנימי הנובע מקירות לב ורעיון
השכל  ,והוכיח לו נאות ומופת אמתת הדבור ,והוא הוא כאלו אומר לו מקבלני את
עלן ואחר שהוציא הדבור ממחשבתו אל הפועל בקול דברים ואמר " הן הן " הקול
מהדבור הפנימי היה הנשיקה על פיו  ,כנ המדבר בקול והוא הדבור הגשמי והחיצוני מוכרח
לפסוח ולסגור שפתיו כנושק" לאל קול אין בן הדימא" ומבארים נזה בעצמם כונחס כי הדבור
בקול אדם הוא בן הדימא ( והוא הדמיון) והמחשבה  ,ואמרו כי הדבור נשק על פיו לשקול אין
בן הדמיון או נאמר שבזה שאמר הן הן הוא הנשיקה להקול אין והוא הדבור הפנימי שאין בו
קול לק בן הדמיון והרעיון והמחשבה  ,ונזה נתבונן גס בסוף מדרשם שם  :ולמדו התורה
הה״ד סן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך ,דברים שראו עיניך אין היה הדבור מדבר
עמך  .ויתכן כי בעיניך התכונו להלב וכמ״ש במ״א על הפקוק ונחת לעבדן לב שומע,
מבאן אמרו הלב רואה שנא' ולבי לאת הרבה  ,ואמרו כי התבוננת בתבונת לבנן ועיניך.
(או נוכל לבאר מלת עינן ע״י גבורת המופת שראו עינן וכדברי המורה ) הדבור הזה
כאלו הוא מדבר והוכיח לן במופת אמסתו " ל ' יהושע דקיכנין נשם ר׳ לוי טעמין
דרבנן אחר בל הדברות כתיב דבל אתה עמנו ונשמעה והוא טעמין דרבנן נאמרם שהדבור
נעצמו היה מחזר וביארו שהבינו זאת מעצמם  ,לא ע״י משה מנין להם זאת ואמר כי
אסלי כל הדברות כתיב דבר אתה עמנו ונשמעה מכלל דלדנרות הללו לא היו צליכין
למשה  ,לק מעצמם היו יודעים ומבינים .
ובדרן אחר נאמר בנאורס " זה התורה שלמד משה אל קול אין " שלמד לקול בני
אדם כי הכרס ללמוד ולצייר בגשמי כמו עיני ד'  ,רגלי ד׳  ,סלון אן> וכדומה  ,כי דברה
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חורה נזה כלשון ב״א לשגר אח האזן ובלבבם יבינו התוך וזהו ההול׳ זהב " ,שחיפה
הרומני בלשונו הזהב" עם נקודות הכקף אלו האומיוח  ,המנונו כי נהאוחיוח נחגשמו
הדברים ניוהר וע״כ קראו חז״ל אוחס יפו׳ כחף ולזה כיונו גם במדרש השני שהדבור
הרוחני נשקו לפיו אל קול אין  ,כי דבלה בלשון נ״א  ,וזהו  :בן הדימא ,כי הלשון
והוא בקול אין הוא בן וכה הדמיון המדמה ומצייר רעיוני רוחני בדברי ולדברי גשמי
ובהוצאות הרעיונים לחון מח בנשיקה הריחני שנמו ונעתקו הדברים בגשמי אל-
קול  -א־ן.

ישראל צד רכ״ו מבאר הרב שי״ל מאמרם בנדרים פ״א שלמו
אוח ארץ
מתם הזהלו נערנובסא  ,הזהלו במנורה  ,הזהלו בבני עניים שמהם סצא חורה וכוי ומ״מ
אץ מצדי! ת״ח לצאת מבניהם ת״ח אמר ר״מ כלא יאמרו חורה ירושה היא להם ונו'
רב אשי משום דקרו לאנשי ממרי לנינא אומר שאין מבלכין בתורה תחלה דא״ר ר“ ׳
אמר רב מ״ד מ• האיש החכם וכוי דבר זה נשאל לחכמים ולנביאים ולא פירשוהו עד
הקנ״ה נעצמו דכתיב ויאמר ד' על עזבם אח תורתי אמר ר״י א״ר שאין מנר רץ
שפירשו תחלה וכי הרב שי״ר וכבר שירשתי על המאמר הנפלא הזה פי׳ אמתי שהכינה
בתורה
שמברכין לבן הנולד להורה ולחופה וכוי לא הקדימו הם נברכה זו אח התורה תחלה
והיו אומרים לחופה ולתורה וע״כ נענשו והאריך בזה ומקיים " ודבר זה מושכל וראוי
להתקבל אף אם נראה קלת דרך חידוד " עכ״ל  ,והנה על החדוד הזה נפל חורא והוא
החכם הגדול יה"ש בההלון כרן ב'  ,וגס בעיני יפלא מאוד שבשביל חנו א קנון כזה
(אשר לפי דבריו שם היה גם נזה מנתם לש"ש שהיו ממהרים הנשואין כדי שיוכל ללמוד
בריות ובל• הרהור עבירה) יצמח עונש רב כזה ונפרע לדברי ר״י א״ר היה החטא הזה
הקנה לאנידס ארן הקדושה ואשר נצהה כמדבר וחרבן ירושלים ושריפח ניס אלהינו
השופע כל הארן יעשה על דבר קל משפע כזה ? הלא גס רנני פולין והרב שי״ר
בתוכם והדייני גזירות המחמירים ביותר ,לא ישפיעו משפע מעוקל כזה ! וגס הלא הוא
אמר שם צד רכ״ז שבא׳יי ברבו בתורה תחלה לבן הנולד  ,וא״כ למת נענשו בני א" ׳
(לדברי ר״י א״ר) טוביה תעא וזיגוד מינגד  ,בני נבל חטאו  ,ודי שפן חמתו על העצים
והאבנים בירושלים אתמהה ? ועוד הלא זה רב יהודה הוא האומר נעצמו קדושין כ״ע
נושא אדם אשה ואס״כ לומד תורה  ,הרי שגם הוא שיבח החופה קודם לתורה ובנדרים
חילל דברו להעניש כבה למי שמברך קודם נחושה ( ואס שאמר זאת נשם רב מדקסם
לדבריו ש״מ שקנירא ליה הבי) ע״כ נ״ל בכונס דברי ר״י א״ר  ,ומחוך זה יבוארו גס
דברי רנינא מי האיש החכם וכוי על מה אנדה הארן נצחה כמדבר ,מבלי עובר דבר זה
נשאל וכוי כי שסי שאלות שאל נזה (ועי בט״ז או״ח קי' ל״ז ) הא' אם ישראל חטאו
לד' למה שלחם מעל פני כל הארן הלא הוא העם אשר נו בחר ד ' וקראם בניו  ,והיה
לו ליקר אותם כיקר איש את בנו בשבע ובנגעים  ,אבל לא לגרשם מביתו וארצו ביס
הנחירה  ,וזהו השאלה הראשונה על מה אבדה האין  ,הבנים בני בחירים אשר בתוכה
— ועוד שאל אם מאק ד' בבני יעקב אשר נחר מלפנים לו לעם ולבנים ומרוב
חטאתם ופשעם חיה אפו נמו ונתן להם קפד בריתות להכרית אותם נחרב דבר
ושביה  ,היה לו לנחור עם אחר  ,כי אין מלך בלא עם ולהושיב אותם על אדמת הקודש
היא ארן הנחירה אשר נסר ד׳ בה לשכן שמו שם ? וזהו השאלת השנית למה נצחה:
כמדבר מבלי עובר ,אם אדם חטא  ,הארן מה חטאה ? ולא פירשוהו עד שפירשו הקב״ה י
נעצמו דכתיב ויאמר ד' על עזבם אח תורתי ולא שמעו בקולי ולא הלכו בה  ,ולא
פירשוהו כי נאמת טעו הדור ההוא טעות גדול בחשבם על ד ' בי משוא פנים פני
האבות יש נדבר להיות העם אשר בסר וכוי ובני ד׳ אף בלי חורה ומע״ט) וחז״ל אמרו
נע״ז א' ני אי נר אורייתא הלא יאי דאי ואי לא וכוי) לא כן הדבר כי לפניו חנף
לא יבוא ואדרבה דרשו בקפרי על הפי וזרח משעיר למו הופיע מתר פארן ואחא וכוי |
דברים ל״ג שהחזיר התורה על כל אומת ואומה ופתח לבני עשו וישמעאל ולא רצו עד
הקדימה1
שנא לישראל ואמרו נעשה ונשמע  ,הרי שקודם מ״ת לא היה לישראל משפע
והבחירה  ,וגם האין אי לא נשתנה .מכל הארצות  ,כי מלוא כל הארן בנודו  ,אלא |
נקראתi
בל זמן שישראל ענדו האדמה כמצווה ע״י משה והחזיקו במצות האין  ,היסה
אדמה קודש וארן הבחירה  ( ,וזהו כונת מאמרם עתידה א״י שתתפשט על בל העולם)
וזאת פי׳ הקנ״ה להם על עזבם ובו׳ בי כל עיקר קיומם המעטים מכל העמים  ,היה ;
היהj
על אשר החזיקו בתורה וענדו את הארן בהחקיס והמשפטים אשר נחנו למו ועי״ז

i

3t
להם הרוח האחדוח
ורוח '7היה עומד בתוכם  ,ונזה היו נקראים העם אשל נחר
ומים לד׳ כי היו כניכול נצלם ודמוח השם בהאחדוח וההליכה בדרכיו  ,ובאו שנלשון
החכמים והנביאים קראו להסלמידים בניס  ,אן מעס שעונו ההורה ובו' א! נסרד הקשר
ורוח האחדוח בחוכם ולחאוה ־נקש נפרד וממילא נחמול הבריח והקשר נינם ונין
השם  ,ב׳ לא עשו מאומה לעוג נחלק השם והיא התולה והחכמה והקנ״ה נועל חלקו
(ולזה התכונו במאמרם מנחות צ״ע כל המשמר תורתו נשמתו משתמרת וכל שאינו משמר
אין נשמתו משתמרת וכוי נשמתך אני נועל ממן ) ובעלו ברוב העמיס ואבדה האר׳ן
אותם לבין העמיס ונצחה כמדבר  ,ועי״ז יפה אמר ר"• א״ר על שאין מבלכין בתורת
תחלה וננ״מ ס״ה ב' הגייסא שלא ברכו בתורה תחלה  ,ורמז נזה כי הברכה הראשונה
מברכת התורה היא אשר בחר בנו מכל העמים ובו' והוא שנח לישראל  ,ונלכה שניה
בהחתימה היא אשר נתן לנו תורת אמת1ח " עולם נעע נתוכינו (ופירשנו כנר בהמענה
תברכה השניה שע״י התורה נעע ד' בחובינו ח " עולם ולא שם חלקינו כסלק הגוים
אשר היו לפנינו כעמון ומואב ודומיהם שנאבד שמס וזכרם מעת הבלותם מעל אדמתם
כי ע"  ,אחדותם בהחורה היא הקשר המחיה אותם עדי עד) והוא שנח לתתורה שע״י
רוח האחדות ורוח ד׳ נתוכינו ולזה א״ר זאת היה למכשול ולפוקה לבני ישראל " על
שלא ברכו בחולה" והוא בשבח התורה ברכת אשל נתן לנו תורת אמת " נתסלה" —
בראשונה — כ׳ אס היו מברכין נרבה הלזו בראשונה היו יודעין כי לא יהיה להם
קיום בלעדי התולה והאין תקאה אותם  ,ותיו שביס מדרכם תרעה  ,אן המה לא כן
עשו ולא ברכו בשבח התורה בהחלה רק אשר נחר בנו מכל העמים והוא שבס לישרפי
שאין לו עם יותר עוב מהם אן בלא תורה ומע״ע  ,וע״כ מרדו בד' ועזבו החורת ולא
פחדו מהעונש כי איזה עם יבחר לו תחתיהם הלא המה הנחירים מהעמים  ,ולב יהודה
אזיל לעעמיה ,כי מלאנו לו גם נמ״א שלא היה גולם ברכת אשל בחר בנו ברבות ׳" א
ב'  ,אמר ר״רו ב״א זימנין קגיאין הוה קאימנא קמי ' דרב לחגו " פלקין הות מקדים
וקא משי ידיה וברין מאי מברן אל״י וכו׳ לעסוק בד״ח ור' יוחנן אמר וכו' ורב
המנונא אמר אשר נחר בנו וזהו מעולה שבברכות  ,הרי אן* שהעיד ל״ה שהיא המעולה
שבברכות בכ״ז לא קבל ל יהודה (והארכתי נזה והראח׳ גם ממאמרים אחרים שגס
רב לא היה גזים ברכת אשל נחי בנו וכאן לקצר אני ציין) ואולי גס לש" ׳ נב״מ
כוון לדברים הללו נאמרו  :קרא ׳תירא דאשר נתתי לפניהם קא דלים ברכת אשר נתן
לנו תורת אמת שהיא לפניה של תורה  ,וכיון ד לא מברכי גליא דעת״הו שאינה מתנה
חשובה להם  .ואין אנו צריכין לשבש דבריו כאשר הגיהו שם צ״ל אשל בחל בנו  ,רק
החנון לדברינו ונכלל דבריו הוא אשר אמרנו בלכת אשר נתן לנו וכו' שהיה מן הדי;
להיות לפניה של חורה על כי היא׳ נשבח של תורה וכיון דלא מברכי וכו' ונזה נתבונן
גם במאמרם אותי עזבו וכו׳ הלוא׳ אותי עזבו ואת חורת׳ שמרו  ,והוא הלוא׳ שיעזבו
אותי מלאמר עלי שהם עמי ובני בחירי  ,ואת מורתי שמרו  ,שיתנו לבס לתמורה לשמור
ולקיים אותה וללכת בדרכי ואז ממילא יחזרו למקומם • ולמקום היותם בצלמי ודמות׳
ויהיו נקראים בניס אתם לד'  ,ולזה התכונו ג"כ במאמרם  :בזמן שעושים רצון המקום
נקראים נניס וכאמור  ,ובזמן שאין עושים רצונו נקראים עבדים  ,כ׳ ממילא נגרע מהם
השם בן כשאינם הולכין בדרכיו אשר מאתו לא תצא הרעות  ,לדמות למעשיו לעשות
רק הטוב הישר והמועיל נאמת  ,לא הטוב המדומה אשר הוא מעורב נרע  ,וזה הוא
בבחינת העבד  .ונ״ל שלזה כיונו חכמינו ז״ל ננאולם על ען הדעת טוב ורע  ,גפן
תיחה או תאנת היחה לכל מד כדאית • ליה .והוא שהצוו׳ היה לאדם הראשון מראשית
הבריאה שלא לאכול מעצי הגן רק מהטוב והמועיל נאמת ולא מהפרות שמם מתוקים
להחין ובאחריתם המה רע להגון  ,וזהו הען טוב ורע  ,טוב בתחלה להחיך ורע נסי[)
להגון ואלם הנחש כרוך בעקנוחס ( וציירו חכמינו .הדברים המותרים בגפן ותאנה ) וע״כ
נאשר הלכו אדם וחוה ושמרו לווי השם ולא היו עושים ואוכלים רק דברים הנצרכים
העונים והמועיליס באמת  ,לא היתת להם נס תאות המשגל לק להעמיד חולדות ולא
למותר  ,והיו שניהם ערומים ולא יתבוששו  ,אן כאשל טעמו מדברים הנותרים שאין
במו צורן לקיום ה  :פש וחיות הגון  ,ובא לחכם כדבש למחוק  ,אז הרגישו גס העוקן
והגיע להם תשוקת למותרות וידעו כ׳ ערומים הם והבושת עבר על פניהם  ,וגס
יעלם אכלם מען הדעת המעורב נט״ול היה גופם חזק ובריא ומאומה לא כאב להם,
הקור והסוס לא הזיקם  ,אן אחר אכילתם נתרכך נופם והיכן לאחר זה כאשל שמעו
"קול אלהיס לרוח היום " ונאמר כי היא לוס קערה ורוח זה נקרא ג "כ קול אלה׳ס

ד׳ יהולל אילוה ויחשוף יעלוה  ,היו מחסנאים בעצי הגן  ,כ• יראו לגופם
כמ״ש קול
הנורא  ,וכן יש לפרש כל הפירשה ואכ״מ  .ומעתה נחזור לדברי לניגאוהששון
מהקרח
משכימים1
ל״< א״ר ואמר ״שאיי מברכי; בהורת חסלה" כי הת״ח שבבבל כשהם
נזה לכונה
רק1
נד״ת  ,והברכה הזאת היא בשנה ההורה  ,והמת לא כן ברכו
אינן מנרכין לעקוק
והואן
אשל נחר בנו  ,והוא נשנה עצמם ומיחז׳ כיוהרא  ,ועי"ז אין בניהם ח״ח
ברכה
רב יוקף שלא יאמרו חורת ירושה היא לתם והם העם אשר נמר ל נמו
ג״כ בטעם
ונלעדם לא ירים איש אח ידו ורגלו  ,ותמכו השאלה מפני מת וכו' לתא לשלחו
למורים
 ,כי גם השליחה מהם לומר להת״ח שבבבל שלא ׳הגדלו על הצבור כדרכם
מהם לבבל
עליהם (שם) מר זוטרא וגם מצאנו מאמר אחד לנבלי אשר האוח עליו
כאשר העיד
 .ננ״מ פ״ה ע״ב אמר רב חמא מ״ד בלב נבון הנוח חכמה זה ח״ח נן
השליחה מהם
כסילים הודע  ,זה ח״ח בן ע״ה (ונ״ל שלזה כיון רב אשי נאמרו משוס
ת״ח  ,ונקרב
• המרי ) הרי שהיה קורא לחייה הדל ואינו מיוחס כמוהו נשם כסיל וע״כ
דקרי לאינש
שלא ירגילו עצמם בכך ,ושלחו להם הזהלו ננ״ע שמהם חצא הורה  ,ונ״ל
שלחו מתם
הזהרו נח״ח נני ע״ה וזאת כונה הזהרו ננני עניים ( ובאיזה בני עניים  ,אותן)
ננאורם
תורה  ,כי אן) שאינם מיוחסין נכ״ז המצות להזהר בהם וללמוד מהם  ,שנא'
שמהן תצא
עדליי ( ומאיזה דלים יזל מיס) שמהם תצא תורה והם ח״ח בני ע״ה .
•זל מיס
שאנו עיסקין באגדת נפלאה לבאר דברי ל"׳ א״ר לא יכלה׳ לעצור ברוחי
ואגב
הקורא מה שנארח׳ עוד מאמר נפלא הנמצא סנהדרין ק״ב  :אחר הדבר
להעתיק לך
שב ירבעם מדרכו הרעה  ,מאי אחל ? א״ר אנא אחר שתפש הקנ״ה׳ לירנעם
הזה לא
לו חזור בך ואני ואתה ובן ישי נע״ל נג״ע א״ל מ׳ בראש ? נן ישי בראש,
בבגדו ואמי
נעינא  ,ולנים התפלאו על המאמר הלז■ וגם ר״ע האדומי נקפרו היקר מאור
א׳ הכי לא מביא מאמר זה בראש להוכיח כי ספורים כאלת מבוארי הנעול על פשטן,
מינים פט״ו
ל״א במליצת דבליו כל נבואת אחיה הסילוני מלכים ׳"א ומצא שם
ולי נראה שהלביש
לחרבות רעה  ,ובמאמרו שתפש הקב״ת לירבעם בבגדו החכון לראשית הקפוי
העעם שיצא
נעת ההיא וירבעם יצא מירושלים וכוי והוא מתכסה בשמלה חדשה וכוי ויתפוש
שם  :ויהי
החדשה וכוי כי כה אמר ד' וכוי ואמר ר״א " שתפש הקנ״ה" כי אחיה
אחיה נשלמת
במלאכות הקנ״ה " ונתן לו נזה המלוכה על עשרת השבעים  ,ואמר לו חזוי
עשה זאת
ונן ישי נטייל נג״ע  ,גס זאת נמצא שם פ' ל״ח והיה אם תשמע את
נך ואני ואהה
והלכת בדרכי וכוי כאשר עשה דוד ענד׳ והייתי עמך  ,ובניתי לך בית
כל אשר אצוך
לדוד  ,ונתתי לך את ישראל — הרי לך מבואר נהכתוב שדבר ד'
נאמן כאשל בניתי
ישמע בקולו וילך בדרכיו יהיה ד׳ אתו כאשר הוא עם בית דוד  ,ואמר
היה לו כאשרדבריו  " :נטייל נג״ע" כי כאשל ילבו בדרכי השם אז ממילא תהיה א"׳ כגן
ר״א במליצת
וכמו שהיה לאד״הר ערם אכלו מען הדעת  ,כ• א"׳ היא ארן אשל לא
העדן לפניהם
רק דבלים הנותרים לגמרי ולזה לא יהיו נצרכים כאשר ’ לכו בדרכי ד',
תחסר כל בה
ואתה  ,ב׳ נההליכה בדרכיו לוס׳ תהיה עומדת בתוככם  ,ובמ״ש בכי והייתי
וזהו  :ואני
מי בראש ? שאל נזה למי יהיה ירושלים ונ״המ הנקרא ראש וראשון וכונחו
עמך  :א״ל
בחלק מלכותו ירושלים והמקדש  ,אז • לך בדרבי ד׳ וכפי חוקי ויסיי| ,
היא שאם ינחנו שאמר לו השם  :בן ישי בראש  ,וזאת מבואר ג"כ נהפ' ל״ו  :ולבניI
התורה  ,ולאחל
היות ניר לדוד עבדי כל הימים לפני בירושלים — אמר  :א׳ הכי1
אתן שבע אחד למען
המלוכה על בל א״י לנד מירושלים היא כאין אם אלך בדרכי השם כפי
אל בעינא  ,כי
שלש פעמים נשנה וכוי וגם זה מבואר בהבהוב מלכים י״ב  ,עתי) ן
חוקי התורה
ובתוכם דוד אם יעלה העם הזה לעשות זבחים נניס ד' בירושלים ושב לב
תשוב הממלכה לבית
י
העם אל אדוניהם אל רחבעס מלך יהודה והרגוני וביי •
אשל אמר הלב שי״ל הוא ןע יחידי חשוב ומפורסם ונראה במין ען עלבווג
אוי!
סנהדרין צ״ב ואמר ר״י מנהר אשל עד רבת בקעה דולא כי ט) ן
ומבאר נזה מאמרם
לרוב חשיבותו בעיניהם על הר תלול ומרובע ארוך במו נ׳ אלפים ומאי!
הלז היה עומד
צפון מההר הלז היה נשתל הען הלז  ,ואשר קרא אותו ל״י נהי
פסיעות ולצד
להשמיע הנו״ן מנהל ולקרוא מהר אשל  ,וגס נמלת לבת עש°
אשל עשה
הגתה והבונה על בגל דנתא כי העיר עלמה אשר בה היכל המל(
הגהה שצ״ל רנחא
 ,ונין המקום הזה אשל עליו האשל שהיה נקרא נשם הל אשל׳
נקראת רנתא
ההיכל הנקראת רנתא היתה נקעה ונקראת דולא  ,וזהו מהל אשל עד רבתל
להעיר עם
ע׳כ יעו״ש  .ולא יכלתי להבין דבריו הלא הוא נעלמו אמר שם בשני
בקעת דורא
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ראזענמיללער המניא מס כס הנוסע קערפארעער שההר הלז נקרא עד היום גלשו; ערג
אלקצר  ,דיא נו »  ,והוא סלק מסרנוה נירה והיבל המלן הרי שהוא סלק מעיר ננל.
ומנין לו המרמק רג ונקעה דורא המגדיל בינותם ? ושניה  ,הלא ראינו שהל השמוס
מערי ומקומות ננל העלו עמהם ולא נשכח זכרם עד היום  ,ואם מקום דורא היסח
סמוכה ונראה לנבל כסי דבריו נודאי היה השם הלז שגור נפי כל  ,ולא נלאו כל
המבארים וסוקר׳ קדמוני#ס למפש ולא למצוא מקום נכל מדינה נבל שהיסה נקראה
דורא (עיין ראזענמיללער ס״ה) וגם הלא כל ננל היא נבקעה ולמה ציינו הבקעה
הזאה נשם בקעה דורא  ,וע״ב נ״ל לנאר דברי ר״י נלי הגהה  ,ומקודם אסוה דעי על
הכחוב שם צד כ״ד וז״ל  :וכנר שמענו כי האשל ההוא מוזר שם והיה נלקה מארן
אסרס ונעבור כן היה מפורסם ונטוע שם על מקום גנוה וחלול אשר סביב העיר
הגדולה יעו״ש  .והנה השמועה שהאשל ההוא מוזר ו׳סידי שם  ,הוא כפי מה שכסוב
לפנים מה שמניא ראזענמ׳ללער עדוח קערפארטער שראה אוחו בעיניו  ,אך השמועה
שהעץ הלז נלקח מארן אסרס ניבא ולא ידע מה נינא ואיננו מנאר המקור וגס מאיזה
ארך נלקח  .והנראה לי שהשמועה הזאה היא קבלה בידינו עוד מפי יחזקאל הנביא,
והמאיר אח עיני נזה הוא מאמרם סוכה ל״ד  :ח״ר ערני נחל הגדלוס על הנחל פרע
לצפצפה הגדילה נין ההרים אר״ז מאי קרא דכחיב קח על מים צפצפה שמו  ,ופירש" ׳
כדמפרש ליה ר' אנהו אוחו שנשרש ואחוז על מים רבים נעשה צפצפה  ,מבואר מזה כי
היסה נקנלחם כי עץ צפצפה הנאמר ביחזקאל הוא דומה לעצי טרנוח ( ונ״ל כי השם
צפצפה נשאל משם צופה  ,בי עץ הזה היה עומד על הר גנוה וחלול וגס לפי מאמרם
היה גדל נין ההרים ) והקורא שם ביחזקאל י״ז יראה בי העץ ההוא נלקח מא״י במ״ש
שם  :הנשר הגדול וכוי נא אל הלבנון ויקה מזרע הארץ וכוי גם כל הנבואה המשל
כהנמשל הוא על א" ׳  ,ואם כי נס׳ הלז איננו מבואר שהעץ צפצפה שמול על הר גנוה
(ולפי פירושי נובל ללמוד זאח מהשם ) כלמוד סתום מן המפורש שם פ׳ כ״ב  :ולקחתי
אני מצמרת הארז וכוי ושחלת׳ על הר גנוה וחלול וכוי מזה נשמע ממילא שהמלך נבל שחל
אותו על הר גנוה ואמר הנביא על העתיד (כפי רד״ק על זרוננל) ישחל ד׳ על הר גנוה ותלול
ולמען לא יטעה הקורא שגם השתילה הזאת תהיה נהר ננל הכריחו להכפיל הדברים ולאמי
וכוי  ,ואס כי
אשתלנו ובו׳
ישראל אשתלנו
בפי כ״ג נהר מרום ישראל
כי לא נעלם מאתי שכל הנאמר ביחזקאל
נזה שם הוא רק למשל  ,נכ״ז נראה שהית לחז״ל בקבלתם שדברי יחזקאל במשלו הזה
מיוסד על מעשה אמתי  ,כי למדו מדבריו שצפצסה פסול לערבה וכמ״ש שם להלין:
ואיכא דמתני להו להא׳ קרא אמתניחא וכוי יעו״ש  .ואחר שהצעתי נקל בעיני הקורא
להודות לי בתשבי שהמציאה אשר מצא החכם קערפארטער בחרבות עיר נבל עץ יחידי
דומה לעצי ערנות על הי גנוה ותלול הוא העץ הנרמז ביחזקאל נהשם צפצפה  .גם
זאת אמרו חכמינו שנשתנה השם צפצפה (סוכה שם ) אמר ר״ח בני תלת מיל ' אשתני
שמייהו מכי חרב נ" המ חלפתא ערנתא ערנתא חלפתא וכוי ופירש" ׳ חלפתא הוא
צפצפה  ,ובשנת ל״ו הגייסא צפצפה ערבה ערבת צפצפה ( ונ״ל מה שקראו נסוכה לצפצסה
חלפתא הוא על שהחליןז את מקומו מא״י לנבל וגם נא״י היו שתולים על מים וננבל
על הר .ואיידי שאני דייק נשמא נובל ליחן טעם לחילוף השמות בחרבן נ" המ  .בי
הגלות ימיה והחרש והמסגר אשר גס יחזקאל היה בתורם עוד היה המקדש קיים וצדקיהו
היה מלך בירושלים  ,וע״כ לא חשנו בני הגולה• עצמם לאזרחי וחותני ננל והיו מצפים
לחזור לארצם  ,ועל כי העץ הזה נגלה ג״ב עמהם קראו אותו נמשל על עצמם נשם
צפצפה ע״ש הצפיה והתקות או ע״ש צופה שהיו עיניהם ולבם לארצם  ,אך משחרב נ“ המ
ונאמר להם ננו בתים ושנו ובו' אז נאבדה תקותם לארצם  ,ואדרבה קראו להערנה נא״י
נשם צפצפה נמשל על הנותרים שם בחוסר או נרעב שעיניהם צופיות לנבל  ,וגם קראו
הל חלפסא ג״כ ע״ש חלף ועבר כי הבל שמם ונחרב שם  ,ונשארו בנבל שנוי השמות
הללו עד מאמר רב חסדא הנ״ל ואפשר גם על להבא  .אבל לא יתכן לומר שגס יושבי
אי' י שנו השם ערבה מטעם זה  ,כי מציגו גם משחרב נ" תמ ואף לאחר חרבן בית שני
היה חשוב מאוד בעיניהם ישיבת א״י ונמו שמבאר זאת באריכות בערך מלין אוח א״י
רק הצפצפה דננל שנו בא״י את שמה ג"כ) וע״כ ינולין אנו לומר ששנו נא״י השם
צפצפה דיחזקאל לאשל  ,וקיא י׳ יוחנן לעץ הזה אשל (והוא ג״כ ע״ש הכתוב ביחזקאל
שם) ויצמח ויהי לגפן פורחת שפלח קומה ובו' ואשל הוא על שם אשכל בהשמטת כי)
הנשתל על ההר הגדול הזה  .והנה גם זאת מוכרחין אנו י לתודות ולאמי שההר הזה לא
היה בטבע בי הכתוב מעיד על בבל שהיא נבקעת וגס רניעו וארכו בנ״ל הוא עדות
&
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שמעשה • די אלם ואומנים היו גו  ,ועל טרח א ויגיעה רבה קו ההכרח ג״נ לומר שהיה
לאיזה הכליח גדול ורב המועיל  ,לא למען השחיל גו רק ען יחידי שהיה 7׳ לוה ל אמוה
על ל  ,וע׳יה נ״ל שההר הלז נעשה להחאסך לשמוח ולהקועד שמה  ,ואששר היה גם הע״ז
בל עומד שמה  ,ושחלו האשל הזה שעה להראות גודל ממשלחס שהוא עד א" ׳ ועד בכלל
כי האשל נלקח מא ״ י וכאמור וע״ב יבוא לנכון מה שקיא יי יוחנן לההר הזה נשם
נהר אשל ב׳ נהרו ונמאתפו שמה בכל שעם  .ונאמר שעל ההד הזה הנעוע בו האשל
רמז הנביא ננ״א כ״ה  :הנני עליך הר משחית וק׳ ומיין נלד״ק שנדחק נזה וז״ל  :קרא
נבל הר ואס היא נקעה ר״ל עיר בצורת עכ״ל  .ולפי האמור ולפי עדוח קערפארטער
אין אנו צריכין לדוחק זה כ׳ נאמח היה בבבל תר ממש תר חלול ומרובע כמו ב' אלפים
ומאח פשיעות וע״ש הל הזה קרא לגבל נשם הר המשחיח  ,כ׳ גהר הזה החועדו
להתיען אין■ להשחית כל האק  .גם נתבונן עי״ז בישעי׳ ׳ ‘ ג  :על הר נשפה שאו נש,
והוא ההר הנזכר גם בישעי' ׳ "ד  :ואחה אמרח השמים אעלה וכי' ואשב נהל מועד
בירכתי צפון  ,ב׳ לפי דברי ראזענמיללער היה «ל צפון ההר באמצע עפר חלול ושם
היה שתול הען אשל  ,ולפי האמור החכונו הננלזיס בהשחילה הלזו לרמז על גודל
ממשלתם וע״ב אמר הנביא  :ואתה אמרח ואשב נהר מועד  ,נהר שהיו מתועדים שם
והוא ההר שבבבל  ,בירכתי צפון  ,ונחל הישיבה שעה  ,על כי היה שחול שם הען אשל,
שהיה מורה על רוחב הממשלה ועפ״ז נאלח׳ פי׳ קל"; נחהלים  :על נהרות נבל ונו׳
שנדחקו המבארים במלת נהרות ולא נאמר על נהר נבל  ,וגס על מלח נתונה
גפיj
הגי וגם נפי האחרון אשרי וכו' ונפץ אח עולליך אל הסלע  ,מה מנין סלע לנהרות?
וע״כ נלפע״ד ני מלת נהרות היא על האסיפות בגבל כמ״ש ונהרו אליו כל המיס וגס
ירמיה אמר על בל בבבל ( אשר נוכל ג" נ לאמר שנחכזן להר זה שעמד עליו גל —)
ולא ינהרו אליו עוד גויס  .וע״כ נפרש על נהרות נבל שהמזמור הלז נתיסי על אסיפות
נבל  ,והוי כאלו נכתב על נהרות נבל מזמור ,ואמר המשורר  :ושם • שננו גם בכינו וכו' I
על ערבים נתונה חלינו ננורותינו  ,אם ני במקום האסיפה ההוא מקום שמחה ושיר
נכ״ז ישננו ובנינו  ,ועל כ׳ ק האשל נגלה עמהם מא " ׳ לנבל חלו עליו כנורותיהם
להורות כי לא ישירו שירת ד' על אדמת נכר ולפ״ז יבוא כל ההמשך שם לנכון  ,ועל כי
אסיפתם היתה על ההר הנזכר וכמ״ש ישעיה  :נהר מועד  ,ע"כ מסיים המשורר  :אשלי
שיאחז ונסן עולליך אל הסלע  ,והוא הסלע מההר  ,וכמ״ש בירמיה שם על הר המשחית
וגלנלחיך מן הסלעים  .ומזה יתפרשו כל דברי ר" ׳ על המתים שהחיה יחזקאל  :ר״י אמר
אלו מתים שבבקעת דורא  ,והחנון נזה גם לאלה שנהרגו על ק״ה לפי שלא פלחו
להצלמא ד׳ הקים ננוכדנלר נבקעת דולא  ,כי לא יתכן לאמר על כל גני הגולה שהיו
ניניהם החרש והמסגר וכו׳ שכלם תעו וחטאו נהצילם ד׳ דהג וחון מחמ״ע לא היו
נמצאים אך אנשים מעטים שקדשו השם  ,אלא שלא פרע אותם הכתוב כי נהרגו ומתו
ולא נעשה נהם נס  ,ואמר ר״׳ מנהל אשל עד רנח בקעת דורא  ,ונזה מפרש ר" ׳ את י
דבריו  :מנהר אשל  ,ני גם שם נהרגו בחורי ישראל  ,שבשעה שהגלה נ״נ את ישראל
היו בהן בחולים שהיו מגנין את החמה והיו כשדיות רואין אותם וכו' אמרו לנעליהן
ובעליהן למלן וצוה המלך והרגם  .ומעשה הזה היה לפי קבלתו בנהר אשל בעת אסיפתם
ונהרותם אנשים ונשים על ההל שהיה עומד שם האשל לשמוח ולזמר  ,והניאו לשם גם
מבחורי ישראל ( ואולי למען ׳שוררו להם משירי ציון ) ואז חמיו נשי הכשדים את עפים
בלבנם ואמרו לנעליהן וצוה המלך והרגם  ( .ואפשר שלסיפור הזה כיון המשורר נאמרו:
אשרי שיאחז ונפן אח עולליך אל הסלע  ,והוא ומה בנגד מדה על שהרגו נהר הזה ן
בחורי ישראל) ״עד רנת  -נקעת לולא" וקרא ר"< להצלס די דהב  :רבת  ,על רב גדלו !
בדכתיב  :רומיה אמין שיחין פתיה אמין שיה  ,ולולי דמסחפינא הייתי אומר שבקעת דורא
היא עיר נבל ואיזה פרסאות סביב לה  ,ונקראת בקעת דורא ע״ש הדור הראשון שנחרו
נבקעה זאת לדירתם נדכתיב ברא׳ ׳" א ויחי ננסעס מקדם וימצאו בקעה נאק שנער
וישנו שם  .וראזענמיללער כרך א ' ח״ב צד סי׳ה טרח ויגע ונלאה לפרש מלח דולא
•עו״ש ) ודניאל אמר נבקעת יולא במדינת בבל  ,ני אס חיה אומר סתם נבקעת יולא
היה הקולא יכול לטעות ולחשוב שהקמת הצלם היתה בעיר בבל  ,ח את הכריחו לבאר
'דבריו  ,ונזה עולים יפה דברי רש" ׳ בסנהדרין  :נהר אשל ורבת מקומות הן נבקעת דורא•
ואך שנהר אשל היה בעיר בבל ? ובדברי עדות קערפארטער ולפי דברינו ניחא כי גם
עיר נבל נקראת בקעת דולא .
אחלי כתני זאת עלה ברעיוני שנמצא נהמשנה רמז שהמשל ביחזקאל י״ז היה
מקובל:
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נידם לממשה אמהי  ,והוא נסוכה מ״ה א'  :מצות מלכה כיצד מקום היה למטה מירושלים
ונקרא מוצא וכוי ולפי הנלאה שם מדבריהם היו המלבוש גדלי! במקום מוצא הלז בגדלם
ויופץ שלא נמצאו כמותם בכלא״י כדאיתא שם  :תנא רכות וארוכות וגבוהות י״א אמה
היו  ,ומ״ב אס אנו אומרים שהצצן אשר נבא מליו יחזקאל נלקח מא״י  ,נחליט ונאמר
שנחרו להם ןמ ההדר והחשוב ממקום הזה  ,ולזה נקראות גל׳ המשנה מקום מוצא כי
הוציא המלן נבל משם זלט הארן הנאמר ביחזקאל ושמו אותו לצפצפה  .ואם כי לא
נעלם מאתי פ' הגמרא שם  ,מ״י הדחק נוכל לכון גם דבריהם לנאור , ,אך אין אנו
אחלאין לזה כמבואר נתוי״ט נזיל פ״ה מ״ה ובע״מ בהקדמתו  .ולפי באורי זה נתבונן
בכל המשנה דשם  ,עיין נמהלש״א בנתינת טעמו לחניטה הערבה כמו שהעיבה כלתה
ע״י חיבוט כן יכלו כל אויבינו יעו״ש  .והנה לפי דברי חז״ל מצות ערבה היא יסוד  ,לר״י
או מנהג  ,ליינ״ל  ,נביאים אחרונים  ,ותקנו זאת  ,לדעת הת״ק במשנה כי בימיהם היו
בירושלים אחינו ב״׳ בצרה ובלעה ובחרפה גדולה כנאמר בנחמיה כ״א  ,ואן -שנגה עליהם
מעט אור בימי כורם נבטלה עבודת בית אלהא בימי אלתחששתא  ,וגס השכנים הרעים
הציקו אותם במאוד  ,וע״כ מלוב מרירות לבם התפללו לד׳ לראות נקמה נהשונאים
ויעדו או הנהיגו מצות ערבה  ,והיו מלקטין מהמקום מוצא המורביות של ערבה על כי
משם נגלה ממה ם המן ולקטן משם לזכר הצרות שעשו אויביהם נמו  ,ובאין וזוקפין אותן
בצדי המזבח וראשיהן כפופין על גני המזבח  ,לרמז טל לאשי אויביהם שיהיו לזבח ולשחיטה
על המזבח  .בכל יום מקיפין את המזבח ואומרים אנא ד׳ הושיעה נא  ,שיושע להכין
השונאים לזבח ולכריתה  ,ל״י אומר אני ותו הושיעה נא ( ומי נלש״י שדחק בנאור מלות
א .י ותו  ,ותום׳ כתבו אני והוא על כביכול ע״ש) ונאמר נזה כי ידוע של״י היה מדגל
נשבח כל אדם כמאמרם שנת ל״ג פתח ר׳ יהודה ואמר כמת נאים מעשיהם של אומה
זו ונו׳ ופליג על תת״ק שאמר כונו! האנא שיושע לזבח  ,לא כן כי יחמו חוטאים לא
כתיב  ,לק הכונת אני והוא הושיעה גא  ,שיתמו חטאים והאויב יתהפן לאוהב  ,ואז
נושע אני והוא  .בשמת פטירתן מה הן אומרין  :יופי לן מזבח  .והוא אליבא דת״ק
כי לך והוא לד' נאת ויופי להראות ימינך בכח ולמשוח מזבח להעכו״ס לכלות אותם,
כי אז ידע נגוים נקמת דם עבדיך השפוך ול״א לי׳ ולך מזבח לי׳ ולך מזבח — והוא
אליבא דל״י שתחשלת נשמת פטירתן היה שיעשו בלם אגודה אחת לעבדו שכם אחד וביום
ההוא יהיה ד' אחד ומזבח אחד לכל בשל וזהו לי׳ ולך מזבח  ,ושם נעבדך כלם באהבה
ורעות  ( .ההמשך במחברת תנאה אי״ה) שלמה פרעקעל.

Kritisches von L. Horowitz, Rabbiner in Wien.
נדרשתי ללי שאלוני על מאמר קשי המוגן מאוד במס׳ אבות דר״נ פ׳ כ״ז בעופו
אשל זה תוארו  :ל״א בן שמוע אומר יהי כבוד תלמידך חביב עליך נשלך וכבוד חנילך
כמורא לבך ומולא לבך כמורא שמים  ,מנין שיהא כבוד תלמידו חביב עליו ככבוד חנירו
ילמדו כל אדם ממשה לנינו שאמר ליהושע נחל לנו אנשים  ,נמר לי לא נאמר מלמד
שעשאהו כמותו אע״פ שהוא לגו ויהושע תלמידו  ,ומנין שכבוד חנילו יחיה חביב עליו
כרבו שנאמר ויאמר אהלן אל משה ני אדני  ,והלא אחיו קטן ממנו אלא עשאו רבו,
ומנין שכבוד לנו יהיה חביב עליו ככבוד שמים שנא׳ ויען יהושע נ״נ משלח משח מבחוריו
ויאמר אדני משת כלאם שוקלו בנגד שכינה  ,מפני שבראשונה היו אומרים דגן ביהודה
ותבן בגליל ומון בעבר הירדן  ,חזרו לומר אין דגן ביהודה ואין חנן בגליל אלא מון,
ונעבר הירדן לא זה ולא זה  .וכבוד ידידי מחותני הרב הגאון מ ו״ה יוען -פראנקפורט
ל״י אנ״ד דק״ק ע ר י ע ש כתב לי שנמצא נעקד הספרים שלו שני ספלים על מע' אדל״ג
א׳ מנ״המ ס׳ לקח טוב וא׳ מהגאון מהל״א ווילנא !"ל אשל כבל התעוררו על המאמר
הזה ודעתם למחוק תיבת מפני ולגרוע כך  :בראשונה היו אומרים  ,באופן  ,שמכאן
ואילך מאמר בפני עצמו ואיננו מוסב אדלעיל כלל  ,ואחלי כי העפריס הללו אינם נמצאים
בידי לא אאריך בדבריהם  ,ואתן לק לעיני הקורא מה שהשבתי שואלי דבר להתיר חרצובות
הקושי בהבנת דבלי המאמר ' מבלי תת בו חסיון או יתרון  ,ויען ערבים עלי דבלי י״נ
הגאון דק״ק עליעש נ״י הנ״ל הנני להציע תחלה דעתו נענין הזה  ,ואלה דגליו דברי
טעם ושבל נקצרה ובשנוי לשון קצת  " :ידענו שהנביאים והחכמים המשילו החכמה (אשל
"מגדלה חת הנהגה ישרה לאדם ע״פי ת קי החכמה העליונה והן דברי הב' תולות שנכתב
״ושנע״ש לדעת הדרך שיבול לו האדם וחי נו  ,יעוץ נג״נ ח״ו ח״א ועוד בחלונות
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״הרגה) ללחם לנר ולדגן  ,כי במו שהלחם חיי אדם תלויין .גו  ,כן חק< החכמה יפיי
״חיי הנפש  ,אמנם נהיוח כי יש הנדל נין החכמים  ,יש מי שהולך כפי חקי החכמה
"מגלי דעה טעמי הענינים ולא נא עד קודם ורק יעשה מה שיעשה ניראה ד' ומצוחיו
"בפי חק החכמה אשר הוסק נסורה  ,ויש מי שיודע להטעים העניניס נשכלו וללמד דעת
״אח העם נלקח וקנרא להמשיך לנו לקור למשמעה חקי החכמה  ,ע״כ דימו אח
"הראשון למאכלים המתוקים והערנים  ,כמו התאנה והראשון ללחם נר ודגן  ,כי כמו
"שהלחם והדגן יחיו אה הגוף אך אינם ערניס כ״ב להמיך ,כן החכם הנמשך אחר
"חוקי החכמה מנלי דעת מתי קודם וטעמם יחיה אח נפשו אך שלא יתענג ב״כ נעשיתו
"המעשים  ,אבן הנא נקוד וטעם חוקי החכמה יתענג עליהם רג עוג נעשוחו אותם ויחיה
"את נפשו נהתענגוח נפאה כמחיה אח גושו נאכול דנרים מתוקים כתאנה ורמון  ,וכמו
״כן דימו הנינה ( אשר מגדרה השגת העניגיס הנמצאים נעולם על אמנם  ,ארן ומלואה
״וצנא׳ השמים ממעל ולדעת אח ד׳ שהוא מצוי  ,אחד אמת  ,לא גוף ולא כח נגוף,
"וש־בלתו ננ״ת  ,צדיק וישר נכל מפעליו וכאלו הענינים האלהיים והשגות צחות נעולמות
״הנבדלים  ,׳עוין ג״נ ח״ב ח״ד נית א׳ ) ליין ולגפן  ,כי במו שהיין משמח לב האנשים
"כן מי שמשיג עניניס אלה • שמח לנו השכל " נהפיקו תבונתו לדעת הענינים הנשגבים
"האלה  ,וכמו שהיין אס ישפה יותר מהדת ודאי יתגלגל מומו  ,כן אם יעמיק נענינים
"אלו יותר מדאי יתבלבל שבלו וילך תועה נדרך ולא יבוא למבוקשו  ,כ׳ גנול יש לשכל
"אנוש עד אנה יפין ענן אורו להאיר מחשביו ומתי ישים רקן לכם תבונתו לאמי  :עד
"פה תנא ולא חוקיף  ,וכמו כן המשילו רוח העליון רו״הק אל השמן  ,בי כמו .שהשמן
"עולה על בל המשקים כן מי שנחה עליו רוח ל  ,הוא העולה על כל נני גילו  ,ויעיין
״על כ״ז נג״נ בפתיחה הראשונה נכוונה הה' ושם נדף י״ח ע״ נ ובחדר ה' ס״ו אשר
"נכבדות מדבר נדברים האלה  ,וממוצא הדברים נדע כי החכמת הנמשלת לדגן איננה החכמה
״המפוארת יען נושאיה לא באו מדן נקודה ולטעמה ונימוקה .
"והנה נקי מדרש שמואל למק‘ אנוס פ״ד מט״ו כ' לפרש מאמר ראנ״ש יהי כנוד
״תלמידך ונו׳ ח״ל הזהיר לאים לכבדיי לכל אחד כפי הכבוד הראוי אליו  ,ובדי שלא
״יפגע בכבוד הראוי אליו ולא יפחת מענו יעשה ק״ג אל הכבוד  ,הלא הוא שיעריך
״בעיניו כל אדם מדרגה א' למעלה מן הערך הראוי אליו  ,ותתחיל ואמר  :שאם יהי'
"תלמידך נהוג נו כבוד כאילו הוא חנירך ,ובזה אפילו אם לפעמים תפחת מן הכבוד
"הראוי אל החבר ,בנודו המגיע לו בהיותו תלמידו במקומו מונס  ,וכן כבוד חנירך יהיה
"בעיניך כאלו הוא רנך  ,ואם הפחות לפעמים מן הכבוד הראוי אל הרב  ,בכבוד החבר
״לא נגעת  ,ובן מורא רנך יהיה כמורא שמיס לבלתי תחטא בכבודו עכ״ל הנעים והעולה
"מדבריו שנערוך תמיד את הזולת במדרגה יותר חשובה ממדריגחו נאמת  ,לנענור לא
״נפגע בכבודו אס לא נכבדהו כראוי לו נאמת  ,ויש להרחיב הדבר קצת  ,כ• טבע האדם
"לבלתי חת הדר וכבוד לזולתו בראוי לו  ,וחתי להיפך ,כי ישב באחיו ידבר ובבן אמו
"׳פן דופי  ,ע״ב לבלי פגוע בכבודו יעריך ערכו במדריגה למעלה מן הראוי לו  ,לבלתי יבוא
״לפגוע בכבודו תאמתי  ,והנה אחז״ל שנת קי״ט ע"ב לא חרבה ירושלים אלא בשביל
״שהשוו בה קטן וגדול ובשביל שלא הוכיחו זא״ז ובשביל שבזו ח״ח  ,וכל אלה הדעות
״ממקור אחד משחת נבעו  ,שהשוו קטן וגדול  ,שאס בלם ישוו נפשם מי יוכיח את מי
להשוותj
״או מי ישמע למי ואם יבזו לת״ח מי יוכיח  ,אמנם מאין נאה להם הרעה הזאת
״קט; וגדול  ,הוא מאשר גם בימי הדם מת לא ירדו ממעלתם בל בך ועשו הפרש נין
זולתםI
״קטן לגדול  ,לא עשו כאשר נטל עליהם לעשות סייג לחלוקת הכבוד ולהעריך
הראוי1
״נעייך יותר גדול מערכו  ,אך צמצמו בכבודו מעט וכמעט לא נהגו נו כבוד
"לו  ,ואז חיש מהר נפלו ברשת החטא לפגוע גס בכבודו הראוי לו  ,וממנו ירדו עוד עד |
"שהשוו קטן וגדול והיה כעם ככהן  ,ומעתה נבוא למצוא דעת קדושים כ׳ הן הן דברי
"ראנ״ם יהי כבוד תלמידך חביב עליך וכוי וכפי' מ״ש הנ״ל בי יעריך תמיד כבוד זולתי
״יותר מכפי ערכו האמת׳ ומביא ראיה ע״ז ממקראות שנן עשו משת ואהרן ויהושע ]
"ואמר עוד מפני שבראשונה ( לא היו עושים כאשר נעל עליהם להעריך ערך זולתם
"במדרגה א׳ למעלה ממדרגתם) רק היו אומרים דגן ביהודה  ,ר״ל יהודה אשר אנשיה
"היו רשומים בתכלית המעלה בחכמת ובתבונה ובדעת והיה מן הראו׳ להמשילם לשמן י
"או לכל הפחות למתקי תאנה ורימון  ,הם לא תיו אומרים כך רק  :דגן ביהודה שהוא
 .,הכנוי למדריגה התחתונה שבחכמת  ,ולכן בהיותם נותנים ליהודה רק מעלת הדגן  ,ממילא
"נחנו מגרעות גס בכבוד אנשי גליל ולא סלקו להם בכבוד רק בערך חנן לדגן  ,ולעני

*
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״הירדן שאנשיה פחותים עוד יופל « אלה לא הגיע כ״א מדמה המוץ  ,ולק מאשי לא
"עשו בספלה כאשר נעל עליהם נפלו נרשה הסטא שהורו אס״ב לומר אין דגן ביהודה
״ואין הנן בגליל אלא «  , pשהשוו קען וגדול ונמנו לשהיהן לק מדרגה המון  ,וממילא
״בעבר הירדן לא זה ולא זה ,כי היו בעיניהם כלא היו נגדל אנושי  ,לק כבהמוח וחיפו
״יער  ,וכ״ז נא להם מאשש שבראשונה לא עשו כחונפס להעריך מדרגה זולהם באופן
״היסלון «« עלמס  ,כי אלו עשו כן לא היו עלולים ליפול בלשה הסעא  ,כדרך העושה
״קייג לדבריו שבטוח הוא שלא יגע בהעיקל כטעם בל השייגיס  .עכ׳יל הלב הנ״ל
והן עפה גאווי לחמת אה דעמי אף אני בהבנה המאמר הזה  ,הנה לדעמי המאמר
המתחיל "« פני שבראשונה היו אומרים " דגן ביהודה" אין לו שום יחם והחקשלות עם
המאמר הקדום של ראב״ש יהי כבוד תלמידך וכוי  .ואעיד לי ע״ז שני עדים נאמנים ה״ה
; מדרש המכילתא ומדרש ילקוט שמעוני נפי נשלח  ,אשר גם שם ע״פ נחל לנו אנשים
 jהובא המאמר הזה יהי כבוד תלמידך מהחל ועד כלת כתבניתו וכצלמו כמו נמק' אדל״ג
| ולא נזכר שם מאומת ממאמר הזה דגן ביהודה אשר ע״כ העולה על דעתי אין באן
מקומו כ״א בתחילת פ׳ ב״ח שלאחריו שם מקומו  ,בי שם נאמר ר״ש ב" א אומר חכם
■ הדל בא״י' ויוצא ח״ל פגם,הדר בת משובח הימנו  ,ואעפ״י שפנס משובח הוא יותר מכל
המשובח׳' שבמדינות ; משלו משל למה״ד לברזל הנדואי וכוי  ,והנה בהשקפת הראשונה
ן דבלים אלו מחוקרי תבנה כיון שכבל אמר שהיוצא מא״י פגם א״ע  ,מת יחן ומה יוקיף
ומה ת״ל אחייב תדר בה משובח הימנו ואע״פי שפגם וכוי  ,ועי בהגהת מתרי״פ שנדחק
י נזה שם  ,והנראה בעיני כי לא על האדם היוצא מא״< מוקנים דברים אחרונים הללו
כ״א על א״י גופא והרצון  ,הגם שבעת עתה אסר המרנן נפגמה קדושת הארץ ואיננו
עוד כבראשונה נהלו נר בית קדשינו ותפארפינו עלי הארך הלזו  ,עכ״ז הדל בה משובח
הימנו ואעפ״י שפגם (שנפגמה או שפגומת) בעת ערך קדושתה בב״ז משובחת היא יותר
מכל המשובחות שבמדינות  ,וכאמלם ז״ל במגילה כ״ח ע״א ע״פ והשימותי את מקדשיכם
| קדושתן אף כשהן שוממין  ,בקדושת נ" הכ ומה גם בקדושה היותר גדולה הרנה  ,וכמ״ש במ״א
 Iמעולם לא זזהשכינה מכותל מעלני  ,ומעתה לחזק דבליו אלו אמר בכאן  ,משני שבראשונה היו
! אומרים דנן ביהודה ותבן בגליל ומון נעבר הירדן  ,ירצה  ,הן בזמן הבית היחת יהודה לקדשו של
| כל אדם יען נחלקה היה נבנה ונמשלה אז לדגן אשל ממנו תוצאות חיים ומזון לכל ח׳
\רצון ,כן מציון תצא תורהודברד' מירושלים ומזון רוחני לעםהנבחר ,ולמטה הימנוערך
קדושת גליל שנמשלה לק בתואר תבן נגד קדושת יהודה  ,ולמטה עוד הימנו ערך קדושת
עבר הירדן שנמשלה לק למון  ,כך היה בראשונה  ,אך עתה לאחר חרבן נ״המק ילד הכל
עשר מעלות אחורנית  ,כי עתה אין דגן ביהודה ולא תבן בגליל כ״א מון  ,אמנם «"«
! הלא נעבר הירדן שהוא חיל לא זה  .ולא זה  ,באופן שעדיין לקדושת א״י היתרון לכל
המדינות שבחייל ( ועי ירושלמי קוף חלה אית תני׳ תני הירדן חייל וכן בבבלי בכורות נייח
ע״א דק״ל לרינ״ב דאין הירדן  ,ר״ל עבר הירדן כדמוכח שם  ,ארן כנען  ,וע״ע בקי
תבואת הארן ונקי ערך מלין) וקרוב הדבל לומר דהמאמל הזה מפני שבראשונה היה כחוב
מלפנים על גליון הקפל ואח״כ תכניקוהו לפנים  ,ומפני ששמותיהם של אלו התנאים
לאנ״ש ולשנ״א שוות באותיותיהן החליפו של זה נזה .
ואפשר עוד לומר דהמאמל הזה מקושר עם מה שנאמר למעלה והיינו דיהושע שקלו
<
למשה כנגד השכינה נאמרו אדני משה כלאם  ,לאלדד ומידד שהיו מתנבאים במחנה  ,וכפי
! דחז״ל אמרו משה מת ויהושע מכניק וכל מגמתם היה להמרות נזה כבוד רבס שלא יזכה
לבוא אל הקודש כ״א בעבר הירדן  ,שם ימות ע״פ ד׳ אשל קדושת עב״הי נגרע כ״כ
נערכה נגד קדושת א" ׳ כערך מון לתבן ודגן  ,כך אמרו בראשונה לק דבלי נרגן נגד
מלע״ה ואולם לא מלאו לבנם לדבר קלה על קדושת האין  ,אך אח״כ באשל עבירה
גוררת עבירה חזרו לדבר גם מול הנעלן והנקדש מפי הש״ית נאמלם אין דגן ביהודה
וכוי כ״א מון אבל בענ״הי ל״ז ול״ז ונמשכו הדברים היטב למ״ש למעלה יהי מולא
לבך כמורא שמים דשקלו כנגד שכינת  .וק״ל.
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הה רזי ה .
Von Leopold Winkler, Bezirksvorsteher.

השמש באה ולילה בא מעונתה
י ' ועל דןארץ עוקר ,נפלה תך1ימה
תשכב ולא תפחד אם תקיץ מ'ש;תה
בקר .ותהיי רוןזה כרמל ושומה ׳
םב את נפשי ליל הנוך' בינביע
דומי לאל ?י לקל תכלית הוא היוקד
אם הוא המסשיך גם הוא אורך יגיה
חי אלהים שקבי נפשי עד הבקר.
הקיץ עקר והארץ תעזב
ידיו קרש קר על כל מהמדיה
ק^רוע תשב קךד לאזעת האסף‘)
והאביב בא והדש כנשריגעוריה.
נפשי אם עגני קצך איור קיצך מכו
הלא אלהים .קוץ וחרף הכל שיוקר־)
עוד! קיצך״וקציוץ לך איורזיויקו
הי אלהים שכבי נפשי עד הבקר.
התא;ה הנמה ׳©גיל!הבשילו
י החרף קא והיתד ,כערער בערבי׳
גם .זיתים נעימים פרי קךשם נשילו
המתיו עבר ותאנה 'ליפיה ,קקה י
גם פריך נפשי מערוה מותי :פילו
כי אלהים שרו עת גומע ועת עוקר
אך דעי ?י עיודיבשמנם קמך :צהילו
יהי אלה ים שבבי נפשי עד הבקר.

גם הארץ הזאת עם קל צ?איר,
תעמד מלות מעשיה בגלותה
עד כיי ופקדה שלדייםוצאצאיי׳
! ) המצולע נפשו מפחלח ללוע שלוע  .ורסואחו כקלאת אסיפה  ,בלו׳ אל « קו׳ ר/חד.
* ) אפשל שלא ינא נקל אן החלח יאלצני והקלח׳ אח הנגד.

— 39

—

ישער ,ודדתה לד ,עך ;ה א:חרי בלותה
כן גם את נפשי לעפר תשובי
עד כי יזפרקד רועה עךר1וביוקר
הלא אז גם את מעפר תגילי
הי אלהיסישכבי גפי?י עד מבקר-י
Poetisches von Simon Bacher.
 £יךי

^ ^! (In s Stammbuch.) , 7 )^ 12

אם אראה  -כסיל בוןה
על מיוער ודעת:
בלל יופי -י תת דפי
בעל שלם מגרעת;
כאל ןשים  -הכם חרשים
אשר/פשו ;כגעת ’,ז
ימד ערך  -לפיארןד
ח;קן והמגבעת - :
איש כזה ־ -אמאס אמה
נדומיור נושא’ מרדעת׳
בגעש ערה  -אחריו אקרא
״מר חךעת׳מר לעלעתי!" -
אך אם אביט ־סקזדוק ל? '
 Dם ן

(

ול?ל הוות מסכן עני5
נעלמביעים  -לבוש קרעים
מבלי אהל תחכמוני;
ונבון להש  -יישך נחש
דאגת רעב כצפעני - :
אז אנהם  " -איש חסר להם
"מוצץ לעגת צוף ך,עני׳
״קוה לאל  -אל תלסל!
"חגור אפודחישלו; ׳
״מהצרות רעב -
אל
.
די
.
ןהב
״ינסל אותך אל _קךמו;י;
׳גם על ה<נא  -גם בל דא ;ה״סיועה אל !ם האףרו;י - .״
לסן (אחד « נ׳ אל* |> ) .

-

&ם  $ךאה איש &יוזר &פו־ד & מת *$ ,דרת& מונה
£חריו & תץ ׳ § בל!ש אהבת־ו& ,ךדיוף &יוהבי,
•1

*

*

״

*V V

־־V V

VS

T

& ^ יגהו,

#צלו $מון $ם $היה&,ך׳לו & שכ1ן אם &פונה,
 p#אי־סכי איש אמונים׳ א  # H1כזב# - ,כדןנהו:
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&שים אותותי &ותיות &,חליק את &מרי - :
&הלל אנשי& שמה  & .ו &bkנשי אמונה אשלח

£צבע

£קליןד אמת ארצה  .או ארומם אך־ח־ות און
אימינה או אשמאילה  - :אז אבינה ז |ת אחריתו- .
 $ח

השמח

Göthe
ל ק !י .( .

lNach

לא זקן ושיבה לא חיים ארוכים,
על שלחן חיתי והיו נא’ ערוכים !
לא אשאל הרבה לא" עודף זיותר׳
תן לי רק צרכי לא אדע חיסר!
גם אתן לאחרים מלא כף בנחת.
לו גם לי״יהיה רק מרוטה אחת - .
לא אשאל חכמה להתהלל' בשערים.
כל הבימה נמרחה כשמרים מרים.
לא אשאל בינה להשיב על כל דבר - :
רק למען לא אענה לכל סכל/ונבר- .
ה נ ה והי
כליייתאנ י0׳יייה' אהרן באם ז׳'ל«)
ניים אי ״ ,א ,,י

מישריםל«״ק •

אוהב

Bon Marcus Boß.

מי יתנני מעון דמעות אטומה,
כל השמחה עלי חלד אשטופה
T

“

״ גT

 ^ 2י•

V

v

V

-

T

ולזכר עולם אכפור נםפל שם אמי הפמימה והישרה אשפ חיל עעלה רעלה ומשים
לבב עולליה יי ' מילש נ״ע  .היא הלכה ריורחל שנופיה נאלח ח« נצח ובדרך
צפירה אל מוח נעש״ק זן אליל

צדקתה לס״ין •
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וכל שכיות התקרה תשובנה לאין!
יד אלה תוכחה בי כפלה!
בליילת יופי מני ראשי נפלה. !.
י איכה אבי? איה מחמד עין
איה הדר חיתי חין הערך
איה השמש" המאיר" לי ד.רןי?
איכה' לבר תמים אישיד,אשד?
הנלחם3צוקזהעתים בשצף’קצף.
תוכו רצוף עצב מבלעדי קצב',
ובכל זאתי התהלך בשבילי ישר.
אכן ד,אל אשר;2יו חלית,
הקשיב קולף' להיכל בבורו עלית,
י חיים ; עיטים ראית הנה בךלע ז.
אם חזקת בימי קרם כארז,
הה בתחלאים נפלת עלי ערש
/וימים' רבים אחזו״ף יחיל ופגע.
שמה בסתר אל במעון רשמים
תענוגות לף תז-ולנה קפלגי מים.
י ןרוח גיל ברחפת עלי ראשף
צדקה זרעת פה במלא חבניים,
חשמחף במקום הקרש פישנים,
י שם במעדני מלך■ תגלינפעזף.

*
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הנכרי לסני שמאי והלל.
««שה בנגלי אחי שנא לפני שמאז אמר ליו גיירני ע"« שתלמדני כל החולה כלה
■ «נין  ,שנידו  ,נא לפני מלל ג«רי׳ א«ל ל׳
כשאני עומד על לסל אסח דחפו נאמה
ד « לך חני לחברך לא חננניד  ,זו היא כל החולה כלה  ,ואידך פירושה הוא זיל גמול
(שנח ל׳׳א «")א
נממנלח חקודמח נאר הי « נ הלב הגאון הגדול מו״ה אלעזר האלאוויטן נ" ׳ המאמר
הזח ודבריו נחמדים מאי וישרים למוצאי יעח  ,וידעחי נאמנה  ,כי אל ירע בעיני האיש
היקר הזה אס אמוה דע׳ ןא> אני בדברי מ״זל הנדרשים לכמה «« מיס  ,וערם אבאר
אשאלה נא  :א' איך עלה על יעח הנכרי ללמוד נעמדו על רגל אחת כל החולה אשל
נחנה מימין עליון עלי :גבעות חיני נלהבות אש  ,אשר מני שערי שחק התגלגלו « קולם
לעדו מוחי׳ חבל ומצוקי מלי רגזו כהחגולל רוח חערה עלי לאם שבלח וזיז שדה ז נ'
למה דחפו שמאי נאמח הננין ? האיש■ אשל להורות נתן■ בלבו ולנבוח אלפי תלמידים
חולה נקשו מפיהו אין אומר ואין דבלים לו להשיב לנכר׳ לק מקלו יגיד לו  ,ולא
דבל השאול מאומה ביום ההוא ? ג' מדוע כן עשה הלל ויבחר השושנה הזאת לחתה
לנבלי להריחי בה עכל פרסי עין אשר נעע ה׳ בגן תורתו ? מדוע אמר לו זו היא בל
התורה בלה ? לבן נראה כי המעשה הזח הוא כפל ענין במלות שונות ושנונות ממעשה
הקודם וז״ל  :מעשה בנכרי אסל שנא לפני שמאי אמר לו במת תורות יש לכם  ,אמי
לו שתים תורמי שנכתב ותורה שנעל פה  ,אמר לו שנכתב אני מאמינך ושבעל פה איני
מאמינך ,ג״ריני ע"« שתלמדני חולה שנכתב  ,גער נו והוציאו בנזיפה נא לפני הלל
ביילי' וכוי ,והנה מודעת זאת כ׳ המורה אשר נתנה לנו ביד בחיר שדי ונאמן ביתו,
היא האבן היקרה ופנת יקרת מוחי לדברי תז״ל אשר עליהם נשענים כל בני ישראל והמה
הבנין המפואר לכ  ,אומר כבוד  ,ולבן שחי׳ התורות משלבות אשה אל אחותה התלכדו
ולא התפרדו  ,חולס שנכתב היא היקוד וחורה שנעל פה היא הננין  ,והנכרי לאה בי
יהא עליו לערה לקים בל דברי החכמים ז״ל ונלאה נשוא אותם  ,לכן נקש משמאי ללמדו
בל חתולה כלח נעמדו על רגל אחת ר״ל להשען על העמוד האחד והוא חולה שנכתב,
ושמאי ידע ב• לא • כולי האדם לקבל תורת משה ולעשות לכ עצותיה בלי דבל• ח״זל
המיוחדים על אדני פז התורה  ,ע״כ דחפו באמת ה נ נ י ן ורצונו להורות לנכרי במו שלא
יכול להיות הננין בלי יקוד  ,כבה היסוד בלי תועלת אס לא יכונן .עליו בנין  ,ומפני
שהי׳ קפדן לא באר לו יתר מזה  ,והי׳ ד׳ לו בדבלים כאלה  .אנל הלל אשר הי׳ עניו
מאוד באר לו באמרי נעם ונמחק שפתיו , ,בי הקשה לשאול לקבל חורת משה בלי חורת
חז״ל  ,וישא משלו מדבר הנודע לנכרי ונקל להבינו  ,כי איככה יוכל לקים  .מצות:
ואהנת לרעך במוך אשל צוה לנו משה  ,ומשמלחה איננה מיוחדה נענע האדם  ,לפיכך
אנחנו סינים להודות לפי׳ חז״ל המ דעלך קני לחברך לא תעביד  ,זו היא בל
התולה כלח  ,ר״ל כן ארחוס כל התורה הצליבה לדברי חכמים לבארה והמה יפרשוה,
זיל גמול — .

צלי נקרא בשול.
הלב החכם המפואר מו״ת יצחק וויענער השמיע במחברת הקודמת דבלים יקרים
ומקולאיס לפני דורשי שפת ענל וחוקרי דבלי חז״ל  .ובהערה הראשונה ב׳  :עיין חוס'
חולין צ״ו ע״ב ח״ל דאשכחן  ,דקלי לצלו נישול יכתיב (ד" ה נ׳ ל״ה ) ויבשלו ( אח ) הפחח
עכ״ל  .ולא אוכל להבין מדוע הניאו ממרחק לחמם הלא כחוב הדל הוא בחולה (דברי׳
ע״ז זי ) ונשלח ואכלת גני קרנן פקס  ,וא״ב מצאנו יצלי׳ קרי לי׳ נשול עב״ל הלב הנ׳׳ל
הנה האמת אגידה כ׳ התמיהה הזאת היא העולה גם על לני בהגיעי אל ינל׳ תוס׳
האלה  ,ואולם ראיתי כי בן עשו והרחיקו עדותם הנה היא בחונה בחפר דבל׳ הימים
כי מן התורה איננו מוכח דצלי נקרא נשול  .ולדעתי לק הפסוק הראשון מהפרשה  :שמור
אח חדש האביב ועשית פסח מדבר מקרבן פקח עצמו  ,וכן היא דרך החולה כשמינרת
מסג המצות תקדים מצות עשית קרנן פסח כ״ם נש׳ אמור ובפי פנחס והפי אחריו וזנחת
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פקח איננו קרנן פסח לנדו ןת שלמי חגיגה הנאים■ לשמחת קרנן •עקס  ,ולכן נאמר גא!
וזנחה  ,ולמעלה ועסיס  ,ועוד יכ נאמר נקר וצאן ואי! פקס קר מכנפיה רמזים  ,ופ״ב
אמרו רז״ל (פקחי' ע׳ ע״א) צאן זה פקח ונקר זו חגיגה  .גס הפי' ולא ילין מן הנשר
אשר הזנח נערב ביום הראשון לבקר  ,יורה על חגיגה ארנעה עשר הנאכלה לשני ימים
ולילה אחד כ״ש רז״ל ( שם ע״א ע״נ ) כי נקר זה נקר שני לפי מני ניום הראשון,
ולא תאכל גם ליל ששח עשר משוס שני נקר ותהי' כשלמי הודה הבאכל׳ן ליום אחד ולילה
אחריו לפי שנא׳ נהם נפי צו לא יניח ממנו פד נקר ונלמוד מפקח שנא׳ זנו דפ נקר אנל בשלמי
נדר ונדנה לא נאמר נקר  ,י״ל כי מלשון ולא ילין משמע כ׳ נלילה לא תהנה ממנו  ,ונזה
מתישנת קושי׳ הרשנ״א אשר הונאה נתוק' שם ע״א ע״נ  .ןא זאת הקשה איך מהי׳ חגיגה
ארבעה עשר כשאר זנחי שלמים הנאכלין לשני ימים ולילה אחד כ"שפ הרמנ״ם נפ״י מהלכות
ק״ם ה׳ ׳"ג הלא לא נוכל לקים ביום זבחכם ׳אסל וממחרת כ׳ ניוס הזניחה  .איננו זמן
אכילה  ,כי החגיגה הזאה באה רק למצור! הפקח שאס הי׳ הפקח ד׳ לבני החנייה לא
חיו מניאין חגיגה כ״ש במשנה שם ק״ט ע״ב  ,ובלילה שהוא זמן אכילה לא היה זמן
השחיעה רק ני״ד עם הפקח כמו שמשמע מל' המשנה שם אימתי מניאין חגיגה עמו
וכ״שם רש״י ז״ל  .והנה גס הפי ובשלת ואכלת לא נאמר על הפקח כי אס על
החגיגה  ,וקוף הפקוק הכל נשמע שני ופנית בנקר והלכת לאתלך כי הפקח אינו
נאכל אלא בלילה י אחד  ,ואיך יאמר והלכת לאתלך והוא י״ע  ,ומזה למדו רז״ל
(חגיגת <" ,ע״א) להתענג ולשבוע שובע נעיר הקדש עוד במוצאי החג  ,ופי' רש״י
שם ופנית בנקר שהוא ס“ המ דאלו ני״ע חסומין אקור וכן נר״ח ה׳ ונזנחים צ״ז איננו
מסכים עם פירושו נפקחי׳ צ״ה  .וגם למדו מזה שם ח׳ ע״נ השמחים אלי גיל מגי ה׳
לא תאונה אל־מו לעת  ,והקיר ה' מנתיבזמיהס כל מכשול ופגע ודרכיהם דרכי נעם
ויתענגו על רוב שלום בשובם אלי נויהם השאננים עד יענוד זמן חדוה  .והנח גם
הר״דק נד״ה נפי ויבשלו הפקח נאש כמשפע לא שעת לדנרי רש״י והלאנ״ע זכי שם כי
לא מצאנו במקום אסר לשון נשול נצלי  .וגם מדקדורן הלשון שם נלמוד כי נשול לנדו
אם לא נאמר נו נאש לא נקרא צלי  ,ושם נאמר גס במשפט ובלי קפק מדבר מפקח
עצמו בי על שאר הקלננות אשר הניאו עם הפקח נאמר אחריו בפסוק הות  :ואח
הקדשים נשלו בקירות ונדודים וגו' ולא נאמר נשלו נאש  .ןא בזאת קושיי■ החוקי בחולין
נמקומת עומדת  ,כ׳ לא נאמר במשנת ירך שנתבשל נס גיד תנשה נאש.
מרדכי ב ^ ם.

Beiträge vor» Leopold Eisler , Rabbinats -Candidat.

דבר בענין שרש עשת.
החכמים חוקרי הלשון יאמלי שה י*מד ׳ היות עיקר הוראתש יש עשוק תזהר
והנרירוחכמו שממ
עשתו (ילמי׳ ה׳ כ״ח) תרגומו לדעתם "זיא גלענצען" ; אולם
מלבד  ,שלא יניאו ראיה להוראה זו לא מלשון עברית עצמה ולא «הלשונות הקרונות
אליה  ,הנח יודה כל משכיל  ,כי תמיד אם יונח שרש אחד להוראות שונוס  ,שידמו אלה
זו לזו ט״כפ בקצת  ,ונודע ונכר היטב המקור הראשי ממנו כלן יצאו  ,אשל לא כן הוא
נזה השלש שלפנינו  ,להיות כי הוראתו ג״כ חשב והגה בלב כמו ומלכא ע  $ית (דניאל
די ) והשם
 ,ואיך ונמה ידמו ,וגם נהקיזעפוח רחוקה  ,שחי אלת הוראות
יחד ? ומי זה אשר יאמר  ,כי מושג הזהר והנדירות ומושג המחשבה וההגיון קרובים זה
לזה ? ואני כהחנונני היטב עלזה השרש מצאתי  ,כי הוראתו העקריח היא החוזק והעצמה
היתרה  ,ואשר הניאני לזה הוא שרש " עשן" הקולי  ,שגם הוא לו הוראה ההיא,
ונחהוה זיל׳ קת ? משרש עשת נחלוף חי״ו נני״ן  ,אשר הן שתיתן ממוצא הלשון כמו
להפך ! יין העברי (צווישען) יקרא בתוכי  fPAודומיו  ,ופל פי הנחה ההיא יבוארו
כל הכתובים  ,אשר ימצא נהם השרת עשת על נכון  :שמנו
עשתו יתורגם " זיא
זינד פייקט אונד קרעפטיג" ומדי דנלי נזה המאמר אומר  ,כי במקום גם עברו דברי
רע הכתוב אמריו  ,אשל אין לו כוונה והבנה כלל אולי היא הקריאה הנכונה " עבדו"
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נאוה דלי״ח והיא מלה ארמיה אשי • שהמס בה הנניא על תמונה מגייס  ( ,כי על דיך
דני כמו מדוע
ומנינה " עשו ",אשי ׳וקשר היעג עם הסס
אימיח  ,האי '
( יחזקאל כ״ז ׳" ט) ענינו
עשיחן הדני הזה ( שמוח א׳ ׳״מ) וכדומה  -ייזל
האיטעס  ,שעאלקעס אייזען כוונח הנניא לחאי הניזל  ,אשר נגדל ונטהר היטב מכל
סיגים המעורננים נו  ,ונזה הוא יוחי קשה משאי מיני נחל (עיין נריגמאנן לטקס־קאן
ערך אייזען ) מעיו < fl $ Jסן ( שיי השירים ה׳ ׳•ד ) ענינו כמי שהוא מחוינם נהוצאח
מקראי קדש להסכם צונן ״איין שאפנו פאן עלפענניין שהוא חזק ותקיף ניוחי  .אולי
יתעשת האלהים לנו ( יונה א' ו׳ ) רנול קצר נאה אף נעים נסי אנשי נינוה  ,כי
יאמרו נזה  :ידענו כי שופע כל האין נודאי יעשה משפע אם יאנידנו  ,נאשל נל׳ ספק
חטאנו לו  ,אך עם כל זה אולי נלסמיו הלנים יתאפק ויתחזק לנלחי עשות עמנו
כלה  .ונקראו המחשנות  ,אשל הן כל כך חזקות וקיימות נלב האדם  ,עד כ׳ •גמול
עשתת 1ת ( ענעשליססע) ולזה ומלהא עשית
נדעתו להוציאן מן הכח אל הפועל נש®
תרגומו הנכון הוא ״פאסעע דען ענטסליס"  ,כי גס מלת " ענטשלוס" תורה על מחשנה
ועצה היעוצה נלג איש להוציאה לפעולת אדם  ,נאשל כי מקולה נמלת שליעסען,
שהוראתה עשוח דנר מזק ואמין על ידי ההקשר והסגירה  .ואחלי כי נאנו דע הלום
אשש נחלוף ע־״ן לאל״ף וחי״ו
ננאול זח השלש נאמר כ׳ ממנו נפהוה גם כל השיש
והתאששו (ישעי' מ״ו ח ) ,הוראתו עלמאננעע אייך ,ונאמר
לשי״ן כמו זכרו זאח
השתות יהיסון ( חהלים
שתותיה מדכאים (ישעי׳ ׳"« יי ) 5י
עוד  ,כי המלוח והיי
י״א גי ) שענינן העמודים והיסודות עשויס להחזיק דנל מן הדגלים  ,אולי משלם עשת
עקתתיה  £1 ,עקת 1ת  .והנה אסלי כתני כל
ננעו ומוננן נחסיו! טי״ן כמו
וה מצאתי כי החכם נן זאג מם כי יגאל המאמרים אשר ימצא נהם זה השרש מענין
זהר וגלילות ,ממשנה והגיון  ,לא חדל לאמור נסוף דגליו נזה הלשון " ונשם עשת נכלל
ג״כ מושג סזוק״ ילאה  ,כי לדעתו מושג הסזוק הוא עכ״פ הולאה צדדית ושלש עשת
אולם לא כן הוא  ,כי אס מושג החזק הוא הוא הוראת זה השיש העקריח  ,ומושג
הזהל והגלילות אינו מן המנין פה כאשר הראיתי למעלה  ,ומה שכחנח• נראה לי
אמת וגלוי.

באור מאמר קשה בספר איכה1' 2״
ויחמוס

שכו ונו' ( אינה

׳נ

וי ) זה הוא אחד מן המאמרים היותר קשים

נספר• קדש  ,וכמה הוא לחון ודחוק תלגום הסכם וואלפסזאהן  " :אוני על עילגט זיינע
היטעע ודא דעל נעלטנער אונקרויט טילגט"  .איה איסוא נמלא היות הוראת מלת "גן"
עונד חגן * ומת זח הוראת ה״א הידיעה הננלעה נפתח הנ״ף והוא נתשלימו  3ה  3ן
ומה טעם למשל ההוא ? ועוד לפי דגליו הלא העקר חסל מן הספל  ,כאשל ינין המשכיל ?
לכן קולא אהוג קחה נא מידי גאול זה המאמר אולי ייטב נ עיניך וחנלכני נפשך
נכללו  .ידוע  ,כי הנניאים הקדושים חוזי יה נלצוחס לצייל חלנן עיל מן העלים או
י

אלן מן האלצוח

ננילו

ותקפו

ממהפכת

סדום

ועמולח משלם ישאלו ( דניים כ״ט

נ״נ

ישעי' י״ג י״ט ירמי׳ נ׳ מ׳ עמוס י' ׳" א צפניה נ' טי ) יען נאמת נפלאח היא נעינינו
הפיכת שחי העלים האלה  ,ואנדן פתאום מתון העלים לגלי ישנ נהן איש ולא יגול
נהן נן אדם יעיד  ,כי יק יי ד' הקשה עשתה ! את  ,ונאמר הנה נספר הראשון מתורת
ד' פרשה י״ג •׳ כחוג "לפני שחת ד׳ את סיום ואת עמלה כגן ד׳ ונו'  ,נראה מזה,
כי שחי אלה הערים נמשלו אל גן ד׳ ננחינת יפי! ותפארתן  ’ ,וננחינת אדמתן הסוליה
והשמנה ומעתה אינו לחוק כל כך לומר כי נס שממת העלים האלה  ,גס דמיונן אל גן
נחמד ונעים גן ד' מול פני המקונן השלם והננסל הזה רחפו  ,לק שנתוקף זע מליצתו
יחליף המשל ננמשל ויקרא ^ לערים האלה עצמו גן ! כמו שיקרא האג הזקן לננו יהודה
ננרנחו " גור אליה יהודה" ( נלאשית מ״ט טי ) נמקים " כגור" ולפי זה תלגום המאמר
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הוא כנה  " :אוני טי פעלהטטלטע וויא יטנטן גאלטק ( קאיאס אונד גאמאלתא נעמלין)
וייכע היטטט" .
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כמוה לא היחה מני שים אדם טלי אין  ,ואחריה לא הוסיף טד קן הימין ! טל
מה שפך דם לנבוח טס כמים  ,ואין מספל לחללי סרג  ,טד כי לא יכלה הארץ לנשוא
נוגד פגר ? אויה ! טל אודוח אחוזת קבל ! דרשו י דבלי הימים וקראו ר,ולוח הטחיס מני
לדח אמונה ודח נחבל  ,ולאו כ׳ פורה דלנה קנאח הדח לבני אדם פטמים אין מספל
וחלב לדי בידי כהני און וחלמיס  ,אכלה מקצה אק וטד קצה ארק  .מה לבים המה
האנשים  ,אשל חמול לבשו נגדי מכלול לכבוד ולמפאלח וחחטנג בדשן נפשם ; היום
קלטים ילבשו  ,ונפשם מאכל חאוה ואין  — .מן המיצל יקראו אל נטיל׳ כסף  ,ולא
יבושו לשאול לחם לסטדח לבם ; אולם הה פולש אין למו ! הוי אבירי לבב הרחוקים
מחמלה ! הלא ׳דטחם אם לא שמטחם  ,כי ד' שופט כל הארן  ,וטיניו פקוחוח טלי מטש׳
בני איש לשלם לאים ואיש כמטשהו  ,הוא מוריש ומטשיל  ,משים שפלים למרום  ,ולחופש׳
מרום יצוה לאמל  :רדו ! נמלוח אפו נמו — גולו גולו לכם טס לא נינוח ! גולו לכם
סן ׳קפון גם הוא אח לחמיו מכם  ,כאשר קפצחם אתם אח ידכם מאחיכם האביון
ושהיו טשוקים ורצוצים כמוהו ! או החדמו בנפשכם  ,כי יד י׳ חקצל מטשוח לכס כאשל
טלל להנדכאים האלה  ,אשל הדפס ביום אפו מנמחי ההצלחה וישליכם אל חחחיח בול
הטוני והמחסור ? ולו תקראנה הלטוח רק אח טוש׳ יט  ,וחחלואיס נאמנים אן נזוללים
וסובאים ידונקו  ,החלשתי! אכן אהה  ,אין ׳חרון לטוש׳ טוב מן פוטלי און חחח השמש!
שוט שוטף כי יטבול באלן  ,והיה כצדיק כלשט למפגט לו  .החכמה לא חמלט את נטליה
ביום טבלות  ,וחומה ישרים לא חחלין אתהס מדחי  .גם הגבל השן נדלחיס חאוות
לנו ,ובמלאה טיניו לא הלך  ,יוכח במכאוב וננגטי בני אדם ינוגט  ,ואף המפלס מטגל
רגליו ׳פול פתאום נפחח וישבר לאין מרפא  — .גם ח " שלוה מלאים פחדים ובלהות,
רטוח ותלאות  .דין ההצלחה היא כמשונח מדק  ,ומה רחוק האושר ,אשר אליו נכספה
וגם נלחה נפשינו  ,מני האושר אשר אן בטבורו אליו — אל האושר — ננסיף ! אמנם
המושל הוא חאות כל נפש  ,וחוטנח כל לב  :הטוני ! אולם מ׳ לא ידט ולא יבין  ,כי
מוחל הראשון מן האחרון אין ! הטוני  ,הוא נטל חול כנד מאוד ; הטושל  ,מטיל זהב
כנד מכל וכל טומסיו תחתיו שחחו  .הטוני  ,לא יחן שנת לטיני בטלי ו ; גם המושל
לטשיר איננו מניח לו לישון  .המחסור ינחילנו מלוא כף יגון וכאב לב ; ההון — מלוא
חפניס דאגה ותוגה  ,טמל ושבר רוח — האחוה היא כשף סיגים ; האהבה « ס יין
הלקח מהול במי לאש  .האויבים יסבו לנו מכאובים  ,וגס הלט בשגגה ירט לנסשינו
לאה ! מה קטון ודל חבל האלן אשר נחנו בני אדם שוכנים טליו  ,והנוחר — ארצות
תלאונוח מדבר שממה וציה  ,מטון תנים נחש שלף וטקלב  ,ציים ואוחים  ,הרים מוקדי
טולס ויטלי מושן  :מחבואי טורפי טרף  ,וטרבוח חול נוטל כאש  .זאח היא המונח
האלן — ומה דאבה נפשינו בזכרנו  :כ• האין היא ממונח החיים ! גס חבל נחלת
ההצלחה ובנותיה השממות והמטנוגוח  ,מצטל וצל בלחני החיים  ,ושאריתם מדגל שממה
טלנח וציה  ,בולה אבני נגף וצורי מכשול  ,מטון נחשים וטקלנים  ,תוגות ודאגות אשל
חמח להן כחמת נחש וכצפטוני יפרישו  ,מלבן חיות רטות  ,חלאים ומכאובים  ,הקולטים
כדוב שכול את סגול לנינו  ,למון את ימינו ; מקצה מזה ים צרה ההולך וסוטר טלינו,
ומקצה מזח ים הקלח אשל כגבינה ׳קפיאנו  ,אמנה האדם לטמל יולד  ,וכחול הים לא
ימנו הלטות והתלאות  ,אשל חליפות ׳טרכוהו דיכאוהו מראשיתו טי אחריתו  ,ונטלם
תטזננו האחת חקדמהו וחחקסהו האחרת  — .גם ההצלחה הלח אנחה  ,האוצרות המה
העזבל שבל ,הטובות
כושלות  ,הכסף משחית כחחף  ,והזהב יה ב  ,החאווח הווה ,
מכאובות  ,ולפתח הששון כלביא לובן האסון  — .או האס במלכים מבורכים והשלים
מאושרים ? שאלו לאנשי שלומם ומתי סוים יגידו לכס כי לא כן הדבל הזה ! אבן מטמסה
הנזר לנטליו  ,וכמשא בנד תכבד המשלה טלי שבס  ,בלוב לטס מרטימו  ,בן ילב טמל
לוטה נאמן רוח  ,לרמותם במלטה שמן לטוב להם ולשמים מכל רט מניח או מחון;
ואוי ואבוי למושל טלין ואביר לב אשר לא ישים הצלחת טמו לקו  ,וצדק ומשפט למשקולח
בכל מפעלותיו כי אס ללכוד עלים לא בנה  ( ,לעשות לו שם תפארת באלן ! כל ימי

 — 4Sהערץ הזה הוא «ממולל  ,ונגזלה • שנחו לילה « ,ן ס «ל « מגויר מקרב עמו  ,או מחזן
על ראשו יחול ואח כסאו לא ק ׳«גר  .לשוא ירבה לו מוסים ושלשים ! לריק והבל יאסוף
צבא מלחמה כארבה ! יומו כ• יבוא וחיה כאבק דק  ,כל המון צבאוחיו וחילו כקש לשני
רוח  — .כבודו • ומר בקלון ומשנה כלימה "רש  .ימה הגל הלז אשר יסוכמו אלוני בכוח
שמה ? עד הגל ועדה המלבה  ,כ׳ שם קבול איש חיל ורב כח  ,נאור ואדיר מהררינורן>
אשל הרעיש את האק ומלואה בכחו כ׳ רב  ,ויחריד ממלכוח בחלבו כ׳ קשחה  .מן העשר
הרימהו די להקימהו על ולשיחהו לנגיד על עם עצום ורב וכביר כח לבב  .גם אח אויביו
השלים אתו  ,וכל רוזני אלן לי שחחו ; ואולם אוהב כבוד אל ׳שבענהו  ,גס אם השמש
והירח לו יכרעו וישתחוו  ,ולא ישבור צמאונו למשרה  ,אף אם • גמא האין כלה ! קעון
היה בעיניו כל כבוי מלכותו  ,וישם שמוח גס בארצות לא לו ; מלכים הוריי מכס אבוחם
ויושיב אחרים תחמם ויגבה לבבו ויאמר  :אני ואפסי עוד  ,חרבי אתי  ,ומי הוא לשני
יתיצב ? אבל לשני שבר ושיק ברכים  ,גודל לב ורום ע׳ נים  ,ואחרים גאוה וגאון  ,זועה
ודראון ! נאשר הוריי מלכים מכסאותם כן הורי מכסאו גס הוא  ,וכדור צנשוהו אויביו
צנפה אל א׳ חסלע לשבח שם  ,ויפקידו שומרים עליו לבלתי נחן אוחו לשוב מארן שניו
ולשוב אל אלן ממלכתו ; בלעת ויגון כלה אחרית ימיו שמה  ,וישיש במצאו קבל  .בעודו,
קצרו לחב׳ האדמה בעיניו מהשחרע  ,ועתה ׳כילותו עשתות אדמה  ,׳ששוק לו גל עפר
קטן ודל< ולא יאמר צל ל׳ המקום  .אשלי האיש הזה כי מת לעת כזאת בעוד יוצא
מעיו ס• בארן החיים  ,ולו חיה עוד שנוח מספר  ,נ׳ אז גדל ניס שברו  ,בראותו באבדן
בנו יחידו בנוער  ,וכי כבה ל' אל דורש ימים גס את גסלתו הנשארת לבלתי היות לו
שאריח על שני׳האדמה  — .מה הסכלח• — מה הסכלה׳ אס כן כ׳ זקנתי אן לשברי
ואבן באזני י' כ׳ המל ל׳ מאוד ! הנה ! גס בנוער גס לעת זקנתו לח ינון אנוש בארן
בלה׳ עזר זולתו ; הטבע עשתה זאת בתבונוח כפיה  ,למטן יצר לאיש בצרת עמיתו ויחיש
לעזרתו  ,לעת * מון וידו מטה  .היא נחנה לני לקח טוב הזה לטוב לנו כל הימים אשר
נחנו ח״ס עלי אדמות  .כ׳ ננכה לקשה יום ונתערב ניגונו  ,נשכח קשי יומנו ויקל יגון
נפשנו לנשוא ן ואולם האוהב אך את נפשו ולק לה ידאג  ,דאגתו כפלים ושבלוני משנת
שנלון  — .לכן נכי נפשי,בכי תמרורים ,עלי רוע גולל כל בני חמותה  ,כ• מר לחם
מל  ,וכמלך כחלן ,כראש כרש  ,כלמו • שנעו ברעות וילוו לענה ולאש עדי ׳מיתון  .תיליב•
תבל ! הליכי עניה סוערת ! אח נסך דמעתי אשר נסכתי לך ,קחנה ושימי דמעתי ננאדן,
בתוך שאל אחיותיה ! אן הבל הבלים ורעות רוח כל שמחותיך ותענוגיך ! צל כוזב ומקסם
ומה נקלה היא הצלחת מלי בעיני חכם בל המניע מעבר לגבול התוה ותלאה !
אלעזי איש בליתי ! הנן איש מצניח ! ועשרן ירב יום יום ולכן תשאל ממני לקחת
בהצלחחן חלק  ,ובשמחתן ישמח לני נס אני  .מת נכספתי למלאות שאלתן זאת ולשוש
אתן משוש  ,יען ידעתי כ׳ שבעתים < רב ששון לבן ,אחרי ראותן כ׳ • צהיל גם אח פני
משמן  ,וקלנים מידו את אופל נפשי יגיחו ; אפס לא איש מסליק לשון אנכי ודבל שקל
תועבה הוא לי  ,לכן אגלה למוסר אזנין כאשל יורנ• לבבי ואת תוכחתי לן אניע  .מה
נכמרו לחמי עלין איש מצליח ! ומה תפעם לוחי בקרבי בשועי אל לבי אחריתן ! הלא
שמחתן היא כסלחן וגאונן עורונן ! הה  ,טח לבן מהשכיל אל יום מחר כ• יבוא ,ובת
עינן מלאות כי לעת נגד פנין  ,על כן הנן אהוב• אן שמס ! אבל דעת אנוש נתעה
כ׳ מולם אחה  ,ומה תחרד ויצא לבן לעת תקין ! אוצרותיך איכמר ® קזארת אפר נשא
אשל נשה הנושה האכזר תזה בן  ,וכאשר הרחיק
הזמן לן באהבתו אותן  ,יא
יום השלום  ,כן • לבה לשום עליך נשן  .הטונה היא ראשית הרעה  ,ואחרית שובע ויובא,
רעבון ודאבון  .בטרם בוקר חושן ענן וערפל  ,ואולם לעת ערב •הל  -אור  -לא נכחד מני
נ׳ בשמעך את דברי אלה תאמר בלבנן  :אן מקנא הוא נ׳  ,ועינו תרע כי יש ל׳ כל,ולו א ' |
כל לכן יוגה את נפשי יכן ׳נעיסנה  .ההצלחה מאסחהו מכהן לה  ,לכן יוציא עליה דנה
רעה רגל את שוליה על פניה  ,ואולם ח׳ אני ושהדי נשחק ! כ׳ מלילה ל׳ מרשע  ,יקרה
הצלחתן בעיני כאשר • קרח בעיני אוהב עתר לב ! ולא להרוס את שמחתן בלבן חפצי
כ• אם לכונן את עמודיה לבלי תמוט ! אורן ידידי ! ההון לא יני ראשן  ,ולא חתניו
בלבנן לאמי  :שלום יהיה ל* ומי ׳שדי רבצי ? אהה  ,נס בשלום שוי משיי יבוא וכשואה
האסון ׳אתת ! גס ביום לח אל עבות וכספיר השמים לטוהר ישלח ד' ברקים ארצה
וילכו ! (ההמשך במחברת הבאה אי״ה) .
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אגו
מראסוס׳ הגביל  ,הסכם השלם ,

מחז•
ידיד די

וידיד כל יודמיו,

»יל« '" ״ נתן
שלעזינגער נ״ס ,מס נגה׳ ליום
ג׳ ד׳ שבט נשנה ויכלו ' לא ׳  >ppלנגד מלב אוהביו' לס״ק

נ ^ןר שם; ,קר׳ ג 5ש8די{ ה׳ דוס ®W־!׳
תסים ל לב׳ דורש חכ?ןה  -ועל כל כבודNM ,׳
(ר
$ר לטש 5חתו׳ עדי יום חיתו מה׳
גר1ך לאור תורה לאבל לבינו־ סד? ,לה - .
עליו יתאבלו א!חיו ר^ירד^ יו קודר כיתוסים,
»ך גצה »ל לוח ל?ם שפעתטובו,בורותה -
זה
גורל תטים ?מיוהו בעוביו למרומים:
קוליום עלן לגסשיו׳ ושלוה לגליו בתמותה׳
ולזקרון לחמיו למשפחתו  -י3ר חזיהשהדותא!
» Herz- geehrt
Ein bied'rrs, anspruchlose
, hat für die Seinen
Und allgemein geschäht
Er nur gelebt— im Leben ost entbehrt
— .
Lür Waisen, die als Vater ihn beweinen
Gotteslehren,
den
treu
,
Dm Wissen strebsam
— 't
Hat fromme Wohlthunssaaten er gestreu
, ihm zu Ehren,
D'rob ward von seinen Lieben
Dies Liebesdenkmal dankbar ihm geweiht.

MTltl « » SSNM« S. I,
Gest, den 23 . Jänner 1855.

ת•  0צ• ב• הי
® . Stern.׳ M.

נ* ציין

לנפש  ,עדינה*

ל״ה הירח בנוח ׳שרון  ,בח חיל נאשרתה ,נדיבת לב
ויקלח רוח  ,הנצמדח לבעל שאר נלדקוס די עשפה ,
הגבירה «' שלה נ״ע  ,אשת השר הנכבד והשוע,
הנודע לח ה לה בשער בח לניס כבוי ש״ח מהול" ר

שלמך ,באראן פאן ראטהשילדנ״י
מחה נש״ק ל כסליו

ש׳

חולדות ונקברה ביום ג' ז ' נו

לש״ק
« -<-מצאה חן בעיני אלד,ים ובעיני אדם
שידקת ברעה  .לצךק3ןרד! ה׳ פאר חיא למשפחה  -ופד ,ספרה ?ע? יו
אשפלותיה י מימי ?נוריד . ,ובהוד מעשיה  .כחמה זהרה.
ויבו
הביאה ך\ חה׳ ל?ל נפש נאנחה׳ והיות מען; ברבה׳  nyyלה.למטר^
ירי'1
אם אעייונים היתד . ,ובדקות אל עעזתה ׳ עדיזע ^ה רמתה ! -
 0ןי עורה י -
שפכו נאקהי למות בת הצדקה׳ היממה מזקקה׳ כל?;ה ך ; רה.
תהלתהרוממה ׳ וטקנירתה שלימה  ,בי לעל בני שוממה ,הופיעה נהרי
א ?ת בשעתי? ׳ אם ?? ? ;יה למגי?  ,ולבעל נעורי?,׳ היא גזו
רוח
תפארה.
טוב ברמה .ולעמקי ך,בכא׳ נפקזה רק עוחה׳ בע; ות סן נאךרח
ב?ל
הולעד ,בירח ׳ ? ה׳ כצל בורך  ,כקך 3ן 3מןבס׳ כאבקת מו
וקר
שמימה ש?ה  ,ואך לנו ד,דאבה׳ להוד צדקה נצמח׳ לנצח אןערה
ןיקלרי
לאור י1ןןם ;מעה ,בשמש ך3אר ־יו-א ו ^ נו W3׳־ ׳ מאבדן1
קנו מותח ,בשועה למנת כוסה ,אין אעזהכמגתה׳ מארץנ־ור/רד
מר
היותה ׳ ךרוש מקזרים  ,נחלרזה בלי ?צרים־ מותה ׳ מותמןזרים
ולחיי עד נקזארה!
(* תנה חלשה הלכה לה מערשל• אימת ששל  ,החמימה והיקרה  ,המבורכת מנשים באהל  ,והנוייגי
לחסלה לנס חיל נאשרחה  ,אשר היחה שה אבן פחית הצלחח נעלה  ,המשואר ליקר בכל  #יי'
מחנות העברים  ,שמן ששון ואור נהיר מאיר למושח לבניה  ,נשר במגן אנרמו ומלאן חן ויל'
!משסחחה  ,מששמה חר המעלה במערכות ישראל  ,ומעין חסי ומקור ברכה וישע לכל עמה ומולי61,
,נ׳ בריסה אשר היהה נאמנה אחם — עיי שחקה ליום האחרון  .לקחה שדי ואיננה  ,שנה ל ג'י
אביה  ,למרומי על התנשאה  ,לשנוה ירן כרמים הרימה שעמים  ,להתלונן בסחר כנשי שדי  ,ולהסהל!

נאלצות 9מיים  .מערי קמים לס פסיזחו  * ,י מ ל ן לי פקד א• » < ״ לקול הקולא • במס
,
ה « נ1מ במשכיות ישראל ביבליס האלס -
לא דרכת מלי? «עולש יגל גאוה ,ופעמי גא,ן ו »בה אל הכילק כל ימי קתהלשה
פה בארץ הלזו ; אן  q-v-sענות רון כקחס שניה ,וגקעטה הגנ ^ה התעטפס »!!לוס!
מ!ן אל עול בל בן► אדס פכןען במול  ,כאשי בתמימות ןנצד« 1ליבב אל מול החלהים
השחומחה  .על במסי העושר והשפע  ,על גבעוח הכבוד והיקר ובמרום ההצלחה והגמלה
ולהבנד  sxמרודק! עוני
הגביהה עליון למגה  ,וחק«ן <ל !איו בעמיה להקפל
סן
ולחץ  ,לבכיה עס קשי• יום  ,לשאת עול יגון עם קל אי(<לליס  ,ובכל צ!
נפש דואגח לה צר  ,ועמה הימה בודצר  .וביקרק רוע ובנדיבות רוממה היא «שמהרה,,
לועה נאדרה ענוה — והיא מחנכיה ננשאה « מן זרועו צדקותיה אין קצה גרפס
רממחים על מל« ׳ העוני והמסתור ,עדי לא נודע נין ׳מינק לשמאלה ; כיועע אי! גיס-
אחד ממפעלוח חיל  ,אשר לא יד מבמה עשחהו — .
לא נדהיב ננפגונו עח  ,להסיר « מעכה הלוטה על פני כל מפעליה החנינה;
הרמאים והחמלה  ,אקר טפחה גהשחר מהרים ץא«ץ מסמא  ,לגלוסס ולהעמידם ’ לעיני
השמש  ,אן> «! קצר מצע ׳כלחינו « השקיע  ,לוזה סמילוס ל«ו נגדם נא לעם ד׳  ,סי.
בכל כבודה פנימה הטמינה נחפש מחפש את עעשה הצדקה והמשל —י וממי כהנהגה
העלטנה אשר מפיח מצאנה הטונות — ופניה לא יראו  .היא נשאה מכאוביה ללא לם.,
ותאמץ ! רועותיה להתגבר על מדרה אשר חלה ד׳ בה — וצירה חש׳  ,והה׳ כממריץ,
מול נגעיה  ,למאן העוצז אזן והקשב רב קשב לנאקת !!לתה קוראי' « מיצר) להלעקז
למו אגלי על נוחם מרוחב לבנת  ,ולהושיע לעו כוש ישועות בימין צדקם  .וככה גמלה
רק טוב כל ימי היוהה ,והה׳ לה עדנת עשוה משד עדי בלות!! — .בהדי■ ! קנסה  ’ ,נאומן
נפשה מיקרה  ,נצדקיתיה המקולאות מעז  ,ברוחב בינתה וגרננגס מדוח לב קוזק אסר
לבשם נס  ,והיפי במאוד ז  -צלחה למלוכה  ,לתיוק לה יד שלעס בכל  ,ולמשול ‘ ברום
משפסחת הנאדרה  ,אשר היא כצול משגב מעוז  « ,עופל ובחן  ,ובכויח «אלי לכל נ!ם.
ישראל נאדמח נכר  .מכן אן> אס קוריה היסה  ,בכל ! אה לאגנ 'לה מעול ? ן! ח קקואל
על שלה ,שלחי נמשפאי! חזר׳ רא « השי לד; רק להרים קרן אמונת יקרא« '
להחזיק עמודי דה יהודה  ,להדרת קמר האלפים ולהיות אקן עזי ומסעד לבני אדם
יושבי חושך — .על כל מפתת ששחה נמשלים  ,ועל כל פעמי רגלית בהליבתה בקודש
נחרתו רשמי עזוז אהבתה ודבקותה נדת נחלת אבותיה  ,ולמופת צדקה וילאח שדי
היסה לאחיה ולבניה ולבל הנלוים אליה  ,ולדגל האמונה  ,מורשת קהלת יעקב  ,לכל
משפחת ראעהשילד  ,העומדת כתרן האמונה על הררי גבעות הגדולה  ,נושאת ציץ זהב
החמימוח במצחה  ,לנס עם האלהיס — .
אולם איהס  ,הניעה עת סלידתה  ,נא יוק הקחר לה לבוא על שכלה  ,לקצור
זרועי צדקותיה  ,ויום מוחה בארץ חלאונוח הלז!  ,הנהו יום ליחה נאלצוס החיים
לעדן כלס  — .והיא קלחת לארץ .הלזו עחחת  ,לשאת עול מכאוב ועיוה  ,לזרוע קסד
יושר וא(ןון  ,ולמחות דמעה מעל קד כל אומלל ויכאה ללב  ,למען האס $ן «וד
אלפים  ,לפר,א כמעל לאני צם עליון  ! ,להקל נןןטיס א " < $וכא • — ננחח וק! בה,
ובנפש עקחוחמת מאח רצון המאית והעקיח  ,שחקת  ,בזיו נזיןה לצון_ לע שניה ,ליום
שאחרון  ,יגע המר  .לקפלי מאנאדרא נמקפחוח ; וכמעט אך רגעים אחדים טלם התרומה'
נפשה למקול מחצבה — בעש" ק ג׳ כסליו — פוי נקשה להפלוא נרה לכבוד יום
המנוח  ,היא  ,אשל פנתה לאור נאול החיים בשבתה מיומי על כאאד מצבא מלוא
במרום ; היא  ,אשי שעלי שמים כעת םל נפסמו ולגנוח משלמי עליון מלאכי םי
בשפה בלולה ובנעימה לקראתה ילכדו  , :בואי בשלום עטית נמל ! שיפי ו ;«! ׳5עדן
נצח ממעל" ! —
ביום קנייתה  ,ותהום הקייס  ,חמוניא המונים החאסשו מחושב► עיי י »ילין
פאלי! לספוד לסלה ולבכותה  ,בקטן כגדול מכל מעלכוח החבלה  ,משלים הפקידים
היושבים ראשוצה במלכות  ,עדי רוזנים העומדים למשחית משוח► אלץ מלהקים,העומרים
בהל המעלה ,הנקובים נשמויזס להתפאר  ,לאשי הקאנזיסטאליום ואלוש• השעל jנעלי
,׳ח הספל והחינוך ,תקד ביה החפשית והמנוס  ,והמוץ אביונים מוטים מיי שפם
ודמעתם עלי לחים — כלמו התקבצו מסביב לקבל הלזה ; אשי פעל פיו לבלי חזק

7

50
לנלומ אה הר,רנן היקר הלזה  ,ערכהו המין האנושי מל מזבחו בנסכי דמעוח.
ושם הרימו שני נשיאי ההורה והחכמה  ,הרב המאור המול המובהק כבוד שמו מו״ת
איזילאל נ״י רב אנ״ד ור״מ דק״ק פארה והרג החכם המשואר להחלה
ולשים לוית
ויהיו לפה לאבל
אברהם ד,כהן נ״י אח קולם
הכבוד והיקר לה  ,ולשפוך רנן שיח נעד הנפש החמימה הזכה  ,המחעופפח מול רמי
שמים — .
הה  ,איך חצחק שרה בקרנה  ,נראוחה אח עדנה כל היקר החפארח והכבוד,
המונאוה להדר צדקוחיה אחדי בלומה  ,אשר אל נאלח מלק ענוה חן כמוה  .כאשר
בקבורה אבינו יעקב — כשפוי המדים — קמו מלכים מכקאוחם  ,ועטרו את מנוהו
נחי ראשיהם ואלך המגן חלו עליו  ,כן מהרו נדיני וגדולי אין — ביום השש׳ לחודש
כשליו — ללווה למקום מנוח  ,שם הנוח עד קן הימין  ,אדרה אדמה עפר מנפש
יקרה וזכה בישראל — .
באם יצחק החמימה נקרא שמה בישראל  :שרה  ,אשר כל עודה בחיים חיה ה
— כפי שפור המדים — נר היה דולק באה לה משבה לשנה  ,גס ברכה שדי חלה
על הלחם  ,וענן אור שמים פרום על נוהה ; ובמוחה חמו ימי הפלאות האלה — עדי
בוא כלתה הניחה  .ככה כל עוד שרה הלזו  ,אשר לקחה שדי ואיננה  ,שמן ימין נדנחה
קרא  :יהי אור ! לחשכה העוני והמחשור  ,ועל הלחם אשר פיסה לרעבים ברכה
והודה אומללים נשמעה  ,וקרן אור התנחומים והתקוה התנוצץ כברק והציץ על ידה
לחרכי שובה נבאי ונשבר׳ לבב — אן דומו  ,הולכי קודר  ,התנחמו ! בי לשרה נח
נאמנה  ,דמוח חנניה אם יקרה  ,והיא תעשה כמחבנחה פלאי חיל נאפרחה  ,וזכרה
אל ישקו מזרעה ! —
אל נודע עוד מאומה מאשר צוחה לפני מוחה  — .ביום הקניה נחלקו כעשרים
אלן שראנקש  ,מקצתם לצדקה  ,מקצתם לבית החולים  ,ומקצתם לעניי העיר.
אכן נקרב הימים יוסד בית ליתומים אין _ עזר  ,אשר יקרא שמו בישראל:

בנכי,

ייי"ה

לרבים ,

כ״ש
חן

"שרה באראנעססע סא^א^ אן סאן ר^טהשילד".
והיה מעשה הצדקה שלום.
M . E . Stern.

o» »Hmeמכתב לזכרון .
!«ah»»«.
Mitgetheilt von I . Meller.
נע״ה יום ד' ח׳ כשליו תרע״ו לפ״ק  .ד' ישמרך מכל רע  ,ידידי היקר  ,אוהב דבק
מאח ! תאחז בעט ידי ותחפום ימיני בשבע שופר  ,לכתוב אליך אח כל הרעה אשר קראתני
ולשפוך שיחי בחיקך ,אוהב טהר לב ! בי גדול יגוני מנשוא  ,נלאת• הכיל אדגרה ותהי
לי הרוחה במעט ! — אויה  ,לני סלל בקרני  ,רוחי חובלה ונפשי שכורת מני יין תרעלה
אשר השקני ד׳ בחרון אפו נימים האלה  .בני בכורי בחי וראשיה אוני  ,שמחת חלד׳ וכל
העשיל  ,איננו — כי צוד צדהו המוח האכזר בחרמו
יהושע
סםוני  ’ P ® ,יויי ׳ל
וילכדהו בשחה רשתו ! אתה ידידי  ,ידעה אח הנער  ,גם ידעת אח מעלות רוחו ובור לבנו
עודנו ילד רן ,במעט נעתק משדים  ,וכוחות נפשו החלו להגלות עד להפליא  ,ויחנו עדיהן
יכ נתן ד׳ אלה• הרוחות  ,לבני בכורי זה פי שנים בחכמה לב  ,להיות לתהלה בקרב
האק ,ולבן הרנה׳ חס כשן למורים משכילים להורות לפניו את הדרן העולה ביה אל;
והסי ראשית לימודו  :שפר חורת ׳ד נדרן הפשע ודקדוק הלשון  .ומת שש לני נראות׳ כ׳
תטה אוזן פקוחה לדברי מורו  ,ובל מה שהיה לומד ביום  ,שנה על פת על משכנו בלילה
יכ גדול כח זכרונו דע מאוד  ,ונערם מלאו לו שש שנים ידע את כל התורה מבראשית
דמ לעיני כל ישראל  ,משורש ושים שכל ,וילמוד נס את חכמת הדקדוק ראשון מהרה
סא בל כלליה נחשניו אחד מחן לא נעדר ,נן שמונה שנח החל ללמוד הפר ולשון
אשכנזים  ,והצליח גס בלימוד הזם ,ויגמר במשך שסי שנים אס השלשה קלאששען ביה
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פאח  ,ויפא מפאה חפאלה « אה הדילעקעאל  .כאפל חלפו ול אחה מפלה שנר  ,ואממו*
בלבי מה להניאו להגימנאזיוס להפליה אח לוחו נ׳דיעות הנצלכות לה  .אתה י«7ה יקילי
את כל התלאה אפל מצאתו׳ נגלל הדנל הזה  ,וכי לנים מבני מפפחה׳ קדשו עלי מלחמה
ויהיו לשטן ל׳ ; אך אנכי לא נסוגותי אמול  ,אן כי לנים לוחמי  ,ופחדם אל נפל עלי,
כי נד׳ נמחה׳ והוא היה למגן לי  .נפמחה וגיל הלך נני לנית המדלם גימנאזיוס  ,ויסת
נצמא אח דנל׳ המודם הנכנדים אסל נתנו מלוחה עליו  ,ויעלהו כמעל לקח עוג עלי
נפפו הסוקקה לדנלי חכמה ומדע  .מלה אי( נלפוני להגיד לך אה סמחת לני  ,ללאוחו
יום יום עולה מעלה נעולה הסלימות  ,ויקנאו נו כל לעיו ומי גילו  ,לנו לא הלך
אחלי ההנל כמוהם  ,כי נחכמה נפסו חפלה ולה הקדים כל עתותיו  .אן כ׳ אלח לחנלה
עם נפלים אסל לא מנני עמינו ויקח חולה מפי מודם אסל לא מגני ׳סלאל  ,נכל
זאת היה לנו תמים עם ד' ונחולחו הלך ,לא גלע נוקל ועלג לספוך סיחו לפני אלתי
יעקנ  ,ויהי זהיל נמצוה קלה כנממולה  .חן ונועם על פניו הוצקו וכל לואהו אתנהו,
כ׳ לא התהלך נגדולות וענותו לנה מאוד  .אהנחו לעס ׳סלון נכלל ונפלנו גדלה מאוד
וכאס נעלה על « זנח לנו לג עהול  .״ מ< יחן ויגיעו הימים" — אמל אלי פעמים לנוח
— אסל יעלה ענן הסכלות מעל עליפנו  ,ולנני יסלאל יהי אול נכל מוסנותם ! —
פהיליפזצזן ומכתנו העתי קלא נסמחה ואות נפס ,ויהיו
ספלי החכם המעואל דל .
נול א " נע[ זאלכען
כדנס נפיו  ,ויאמל  " :א העעעע דיא * גאליציסע ׳ודענסאפע
גייסעליכען אויפצווו״זען  ,ז א וועלען וויל נון ניכע זא ווייע אונעעל דעל צייענילדונג
צודק גענליענען  ,אוגד אונזעלע האפפנונגספאללע יוגענד ניכע זא עלענד פעלקיממעלע
ווארדען ! וויא זעהנזוכעספאלל סלעגע מ«ן העק דעס ל״פעלן מאננעסאלעעל ענעגעגען
אום אויך מיך אס גלאסען ה״ליגען וועלקע דעל פאלקסאויפקלעמנג נעעה״ליגען,
אונד אייך מיין סעלפליין צול המנונג אונד נעלענונג דעל נייסעיגען פעלהעלעניססע
«יינעל גלוינענסנדדעל נייעלאגען צו קעננען! — מה נעמו לאזני סמוע דנליו אלה,
ומה מהקו לנפס׳ עלני קיץ ( ) Sommerabendeמדי לכתי נמנלתו לסוח נסדה  ,ואנינה
לדמיוני ולהגיוני לנו  ,וחנה נסגניס מאוד ! ואני אמלחי  • :נוא יום  ,אסולנו ולא לחוק,
ונני יהיה אוד לדגלי עמו ,ונל לנחינותם  ,כשמן תולק  ,סמו מדן למדחוק  ,וננלכו נו
כל יסד לג — והנה אהה  ,פתאום עלה תכולת עליו  ,ונמודו נאנו קעפהו  — .ניום
א׳ שנוע הפנל נפל למסכג  ,וניום ד' נו נדאסון לילה הזה סג גופו לעפלו  .אהה  ,ד'
אלהים ! למה נעלים שוננים ופולעי מוסל  ,אגני נגן לחנדת אדם וקלון נית אניהם,
ילכו הלוך וגדול  ,וכאלז נלננון ישגו וידנו ימים ואולם ילדי חמד עהוד לנ ומימיני
לכת ,חקוח הוליהם ושמחת כל לואיהם כמציל « הלה ימולו  ,ותמות נמעל נפסם ? הה,
גדול כים סנל׳ ,כי אנד נן פנל׳  ,ונוחם יסתל מעיני  ,עדי פקודת כל תאדם יפקד סנ
 ולך ידידי  ,אסים מלתי ואפיל לפניך תחנתי:עלי  ,ואתו יחד לעפל אשכנה
הנה נא ידעתי כי לודה אתה נכל לשון ענל ,המליצה שוכנת חיקך ,ויאהנוך ננוח הפיל,
עשה איפה חסד עמדי ועם נני המתלונן נצל סדי ועולל עליו נהי ונין הכוכנ״ים חסים
קינה  ,למען יזכל סמו לעם נולד ותהי לו פאלית על פני האדמה  .ונזאח חחנוס גם
את לני הפצוע ותשיג את נפשי — והאל העוג יגמלך כל עונ ממעל ועד שינה  ,ולא
תאונה אליך לעה  ,כאות נפש לעך אשל הנפש ! מוקילו ומכני 1הלל כהנא •

Exegese von Elias Bardach.
נכולשולוהדל לו וקל ני לאם ק לגי ו ,
אפלים
לננוס
אפסי אלץ  ,והס
(דנליס ל״ג)

נהם
והם

ממים
אלפי

יצגאייזדיו
מנשה.

המקלא הזה הוא קשה הננה ולשוא עמלו נו המפלסים  ,ומלם כנוא מד תכונתו
אקדים לך קולא נעים  ,אשל נתלמוד ונמדלשים נקלא יהודה  :אליה  ,ויוסן  :סול  ,וכי
אמלו נמליצחם  :אליה ושול מדיינים זה עם זה על יהודה ויוסן  ,ונמ״ל ׳ם וישלח ויהן
לי שול זה יוסן וכן פילסו ז״ל ע״ס איש על דגלו נאותות לבית אנוחס ואמלו סימנין
*
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היו לכל ישיא וימיא מפה וצנע  ,מפס יה1דה « צויר פלזח אליה  ,ממה אפלים זה <(>1P
מצויל עליו הול  ,ונן כהנו גיורי המפוה מכל הנע והניע («' מ״ל נמדנל5׳ ) והלאה
 üpא־דוש כי לכל ציול וציול נסנו עממו ונימוקו עמו  ,או יופר הנלכה שנרך יעקנ אח כל
אחל ואחד 'לעני £וסו  ,או ע״ש המאורע  ,כמו ציול הדודאים ללא «] לציור הע׳ל שכס
לשמגיון  ,אנילי נאסריס ומנאה שהם יוקף אל נחנו נועם «שפיק לציול ההול  « ,פני שלא
«נאוישדמהו אניו להול וצם אל מצאו איזה מאורע ליוקף עם שול.
ונמחילה מכנודם אנו א אחביהם ואתום אף אני הקט[ אס דעס׳ ואו «  ,כ׳ חכמו
והשכילו מאוד אנוחילו' נמנזם לדגל נפסל! שהוא יושן> ציול ההול  ,כ׳ כמו שהשול נעל
שני קיגים  ,וקרציו היוצאים מנסו .ה« ס .הקיפום וחןקים לנלע ולסשאיס יוסר מההול
עצמו  p ,זושן>  ,לפי שיעקנ עשתו נבול ומשה מנניו שני שנעים כמו אפלים ומנשה
בלאונן ושממון ׳ציו לי — ואני נחס׳ ןל שבם אחד טל אחיד (בראי מ״ט) ובן נד״ה׳
p׳ א׳ נ׳ ונג׳ לאונן נכנר .ישראל כי הוא הנבול  ,ונמללו יצועי אניו נתנה נכולחו
לנני יושן> ולא להסיעה לנבונה  ,כ׳ יהודה גנל נאמיו ולנגיד ממנו ויזנכולה לי1תן>
ע°כ  ,ויעה סכ אפרים ומנשה מיושן) עצמו  ,ונעלו ג״ם שני חלקים ננחלס האלן וע״כ
סאוח לו צולגז ההול עם סקרנים .
ואחלי .ההצעה ג נ"ל כנין מליצח הכחונז נ כול  ,ענינו יושן> לפי שהוא נכול
וקרני לאם קלל׳ ו ,ענינו
דלק ח <0שרם  ,נמשה לשני שנעים ,שורן הדל לו ,
סולו אשל נמל  4וקלל׳ לאם קלנע — או נקראים קלל׳ ראם ע״ש סקפם  ,או אפשל
ינגח
עמים
היה מצויר גקלר יאם •ממש — ה ד ל ל ו  ,מנינו ; לו יאחה,נהם
יחדד א.ש  5זי אלן ,ל״ל מנגחים קדמה וימה נגנה וצפונה  ,ולמושפה נאור חושי!)
אפלים והס אלפי מנשה ,כלומד הקרניס המה
לגנוח
המחוקק לאמר  < :ה *
שנעאשלים עו  -ע מנעה  .ויחולגם Weil Joseph ais Erstgeborener auertamst, :
darum ziemt ihn,
des Dchsen sanunt W »tdstie»S-Hörtz,nl
mit denselben stößt er urmrer 01* an den Erdenenden, die ha deuten auf
di« Myriaden Ephraim », auf die Tausend« Menaffe's.

Ludwig

an Herrn

Morpurgo

Rachel

von

Schreiben

*(

PorgeS.
אל דנל׳ ע׳ חכם ןח  ,אהל חננו לא מכמה ומדע במ״ל חננאל פאלגעש לעד יחי'
אל יהמה? נחסנחנח וסאריא לפי שלא « כיח׳ להכירן ולא אחנין> לשוס אדם ולא אזלזל
גננודס  ,אמנם מלחוס לשונן י* ופי איחיויז « נסבן נכל  ,ר שופל מהיל נחולה
ממה אחה .
אמש הניעני מכחנן היקל מפז ומפגינים ונס מדמני והעליחנ׳ על גג הענן וחשאר
רוח השיר ואפול על פני ואשמע קול מדנל  :מי אח ? כ׳ נאח לשיר נין הכוכניס ?
לא נאח׳ אנל נחנאח׳ לנלס  ,גם מחה כאוג מארן קולי ומעפר חשח אמרח׳ כרחל לפני
גוזזיה נאלמח׳ דומיה ומנופח צופים אמרוחין חזלס׳ נחשונה אל דנלין הנעימים והי
הטוב ישלח כל עוג וינלן <ס /כל מטשס .ידיו ,סזכס לסצליס כספצך וכנפש שפמסך רחל
מארפולגו נח נלון לוצאעו ה״נצנ״ה וחם אל • לע נעינין• אלחוב לך פלפלה .
פס טכיאשע׳ ל״מ המס נשנח ה' חומשי  .חולה וסר״יג מצוחיה ואם נשמור עצמנומש״שה לא תעשה שהם נינלחנו הק״נה * היא לנו המצות עשה שאינם ניכלסנו למ״ם
ארסמנו נאום יה'  ,ואז נזכה 'לצאח נמקהלוס בתופ׳ס נממולוס  ,לשיר בקול נעים
(* גא אל השיח׳ עלי תעאס ינ נאח׳ הלום לשלח יצולי ם חפשים מכסנן היקר  ,סוחם
מכניס עלוא סכמה זכל׳ול יופי  ,טמנתי נסג׳ עד הנה — אמלח׳ אל אמנע עו*
מנעליו — הצמאים לדנלין ,צהמפהוקקיס לטעום גופח צופים אמיוסין • גילו
וישמשו נו:

לעוג « ראיס  ,התרים וגנעוס  ,יפצהו רמות  ,לכ עלי אילגוח  ! ,ה עם wומחאו  ,למה
מודה לאל ,נגדן אריאל ,וא כל העם יראו ,אג אל ליון גואל  ,תום « ישראל ,וגל אשם חןנאל.

מענה

Porges.

Von Joseph

לאחד « ידידי נעורי במיל פפא״מ

נדרשה׳ ללא שאלוני  ,מוצאה׳ ללא נקשוני  ,זה לך «של שני®  ,אשל הלכה שונב
כסלך ממגל אל שמשהי «« ן כשורה  ,י&יהי אדהך גגי צלמות שיף הגוש לראשך ,ושנה
האירו מעשיאצגעוחיך «לק לעיני  :עודך ׳ת  1איל® חייך מלוי® ךל מנגד  ,שערי מושה
המס המומים מחחיך ואמה אל ידעה — שמלו שערוה ראשי נקלאי מעמדך ,בי חלה
חלסה נשסך ,נמנה אמונה אנוחיך ונכנפי דונג דאיה לשמים והנה המקו מחם השמש,
דגי® סקפקוס צללה — —
דני® חללים ה שילה המקילה  ,גס גדולי עמנו  ,אשל ההינו לעלוח ההרה הולירו
מאוד לנפש® לגל מהעם אוחס  ,נכל הדרך אשר הל « שמו הולחנו הקדושה למערה®,
! fvtהיהה ־« שענם נשל אשל שנו  ,מה לנו נעדרי הדעה לשקוד על דלפי המקילה ולשעון
 אמה השאל מאץ יש לנו מושה על התגלוס הקנ׳יהסל רוח ! וק חנונה « ?
לגר אד® או על אנדחיוה שתולה מן •השמים  ,שמא נדא משה לס ואח מלגו ומי ' נאמד
מיועחיקי שדחוה נץ סמ זע®  ,ואץ ד «ךש נוחה גזה גל ומן שאץ משוגה נכונה  ,להסיר
שאלוהיך כמושהום נאמנים  ,על מנץ נשים ונשלאוה כגון יציאה מצרי®  ,המן הגאל
קליעה ים ®ון> ודומה אשר נתקיימה נחס חולהנו החשוב שהם דגלים «נשיים  ,ורק הוחג
המרה משליג אוחם  ,ששלם מ״ד נש "  ,םג נשאל׳ דהוח חאמל ימצאו דגלי® כאלה אשל
גמל׳ מאמינן ״שו החלעהם ואמונתם — אלה ובאלה סה הדגלים  ,אשל הע< אותך
מאם הדרך אשר הלכו בה אנומיך ,פושע אקה על שני שמימי®  ,ואץ לך מעמד באמונות
ודעות .לבן אציע לפניך אח אשל מם לבני השנת ושמע ויהי' מזור לנפשך — — גם אני
נקלה׳ נמק אמרי השלדי ממך ,דנחשוקתי לדרוש « שחמה ולהשיל הצע׳ן! אשל פלש
יודע — לכ על הנעלם «בלחי הגנול אשי ש® אלוה לחגונחגו « • ,יד המולה והחכמה
הלשמי ,זמל חס נינה׳ לגד נשענה•  ,אמלתי אנתק מ,שלוה האמונה משליך ממני שנותיה
■ שלושים לי
לשמחה אמרתי אחותי אח  ,לאביונה קראה• לשיחי — תענוגי העולם הלא
למה אפנה להם מולן ? כשאול אץ דין וחשבון • נוע אדם — ואע  ,כל מה נכה׳ אעשה
ץא מעצור יהי׳ לי' להשיג הצלחה מעולם — אלה וכאלה היו שגלות׳ אשר לפיהן פייה׳
אור  pחלפו וענן; .ו  :עמוד אנ
— אולם נהדוף קש מפני לוח  ,וננעוח צל מקני
דשמע  :בקרב לגי נהיהה מלחמה השפקוח ׳שוד׳ המורה והשכמה .אשר שתלו אנ,חי על
תלמי לני הרימו מצח פחדי היצר ששם סרנים לאדן הוכיחו על פנימו — ואני עמדה׳
כשה נאלמה  ,םמ לני בקרני י גסגיגי געלה אש  ,אל ידעהי אנה אפצה ואנס אבקש
עמר ,סגנות׳ שמימה — והנה נלהה  ,לאישי לאדן — וסנה גרי תופס ירקו שא פלדות
מהחתי  ,ונפח נפש קראתי ההיו  ,נבונים נגד פניכם ההיו ! לאו כמה גדולים ההלזאי
זמש  ■• +המטע דנ קלעםה שלזה לגי  ,למה גנגחם לי אלוהי ? — ־־י ־יי•
םמ נעים המוחה לאיש אשר לא שתה לעל מסוק מכוקכס ! נמקה נגעם הוליכההו
תהקזס «ל כמס קרומות עדן באמונתו ישחק לחבל ולהנליס  ,׳שמה אלי גול וישיש ני
ימצא קגל - ,ואני כעדטל במלגה אץ ממום גגפלי « לני כחש -די « ׳ יתנני מרסי קלם,
האשל קע נקשרתי נענותוה נעימות האמונה ! נעלמה על לכ הצלמת׳ בגל עקום עןנדי
סס אלדה  -עמדתי הנהני ולב׳ לעבודתו קדשה׳ שלו ישנתי שמח קמה׳ עשנה׳  ,לקגעים —
אעלסי אך רגעים  ,ניה -אפרש -הי' ל׳ לגיה  -אל הה ! חל « יימס שאלה ' ,אפם שצלמה׳!
אמת ! אמה ! איה מקום משכנוחיך ? הראיני נא צפירה פאר כבודך ,אותך נקשה׳  , ,ננשלם׳
—* לדאוס פניך אויה׳ — • ונפלתי אם משונני■ גסי חומל הקפלה פניך ,מדוע הלהבה
בלגי הפשוקה לבקש אותך ? — — !תא לע & ה על לגי נימי קני׳ בלילות כששגיתי
נדודים «ל «לשי וכליות׳ כליווי — המעע אמרתי «אש — והנה הקלק ד'  ,אשל לאה
| בצלח פפשי ! מנהגי הלמנ׳ימן בידי קראה׳ ושניתי קרוא , .עבי הפתיות ■ עגל גאול השכל
י יהל כשמש גגגגרפו  :גס ספלי הלמנ״ס היו לי למשיבה נפש  ,המה העלו .הרופס  -לעכאוני
וכדאי לקמוך על צדק יאה  -עי יעמוד הכתן■לאורים ולסומים ולניה ישראל הסי® גאולה
שלמה אשל אנו מצפים הל כהיום  ,יעמוד צדיק • סזש גדל החולה וסאעגנה ,לגל יפלו!
ביד חזקה «*מול דרך ען החיים  ,הוא עולה דרך לנבונים לגל ירעו
איש פרן,
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ויסחימו — — — והנה להחקדנ אוחנו אל הטני! אסל אנסנו נו  ,והן אמונות ודעות
לדין שאנאל מה סנופל חסה מושג • ד י ט ה ומה סנופל החח מושג אמונה — ידוט
היא שכל יויטוח אנושיוח מסחילוס מן הנסיקנאמצעת החושים והשכל  ,החושים מקנלים
לוש ם מן הדנליס חוצה לנו ויחנו זה הלושם אל השכל לצייל נו צולה  ,זה ישפוט נכל
אופני ההשפטה הן נחיונ והן נשלילה  ,הן נכמוח ואיכוח והן נמדלגת הנילול והנלחי
נילול וכוי אשל אין כאן מקומו לנלל ,פה יש לק לדטח  ,שכל מה אשל לא יושג נחוש
לא יושג נלטיון  ,מזאח חקתעף שכל אנושיוח מגיטוח לק טד קן הנקיון האפשלי  ,וידיטוח
הן טל נ׳ פנים קצחן אינן צליכוח מופח טל אמחוחן והן המוחשים ,המושכלוח ,המפולשמוח
והמקונלוח כמו מימה דנל שהוא מחוק או מל  ,ושהכל גדול מן החלק ממנו,ושגלידם השמימים
הם תמיד נסנונ וחנוטה ודומה טל כל דבלים האלה אנו׳אין צליכיס מופה ולאי' כי הם יחאמחו
מטצמם  ,וקצת ידיטוח הן אשל אנו צליכיס מופה ודאי' טל אמיחוחו כמו חכמה המדידה
והנדסה ודומ׳ אולם מושג אמונה נופל טל דנליס שהם למים מכל הנשיון  ,והם דנלים בלחי
חושים ומחנים  ,החנונה שהיא כח תיקל והנכנד ננפש אדם חצא מקן הנשיון ותעלה מטלה
מעלה מן המוחשים אל הנלתי מוחשים ומאלה אל עולם הדוחני מהמקוננים אל חסנה
כל השנות והקיש נהכלח  :שיש ענ״נת  ,ואחל כן תשחכל למעשי נ״א  ,שהם ננדליס
ממעשי שאל נח" ׳ הן נעשק וענין  ,והן נהשחכלוח ודנול והן נמושל לענין עוג ולע,
ושיש לאדם כסות  ,והפוכ׳ החוח  ,כגון חמלה ואכזליוח אהנה ושנאה ודומ' לכן תקיש
שיש לאדם נחילה חפשיח להשיג ע״י טוג העליון  ,ולכן צליך שתהיי השאלת הנפש  ,וסיים
נצחיים ושכל ועונש לע״הג  ,וענ״נת הוא שופע ומנהיג העולם הסושיי והלוחני  ,הוא
ב ״ה משגיח על כל עצמים נבונים  ,ולצונו ב״ה שיגיעו כלס ע״י נחילה ספשית אל מוג
ח עליון שהוא הצלחה אמיחיח ,והנה האמונה במציאות אלוה ננסילה חפשית ונשכל ועונש
לע״הב היא דנל אשד החנונה מכלסת אותנו להאמין נה  ,כי היא יסוד הצלחה של
חנלת מין אנושי  ,ועל דבלים האלה אין יש מופת ולאי' — כל זאת לפי גדל
החקילח-
אולם לנו מאמינים ונכי מאמינים יש עוד דלו אסלת להאמין בדבלים האלה,
והיא אמונת הקבלה  ,שהיא לא לנד מאחד ננסל  ,שהוא מלע״ה  ,כ״א מדנים
ננחלים והם זקנים נביאים  ,ואנשי כה״ג  ,ועל אמונה הזאת אנו ג״כ אינם צליכים
מופת ודאי' .
והנה יציאת מצדים קליעת ’" ס מן מעמד הל סיני וכבישת האלן ועוד שאלי ניסים
ונפלאות  ,אשל עשה ד׳ לישלאל הם אינם הגדת בעלמא כ״א אמת ונכון ולא מסכמה
היא לשאול מופת ולאי׳ על אמיתותן:
התבונן נא ולאה כמה גדולה היסה מדלגת מדע״ה דע שהעידה עליו התולה  :ולא
קם כמוהו  ,פא״פ דנל אלהים אתו ובכל זאת לא הקפידה עליו התודה לספל שהי'
עלל שפתים  ,שחטא במי מלינה ,שטעה בהלכה  ,שנצסוהו בני אהלן ושמנע אלהים אומו
לבוא אל האדן וכן* ואם הי' משה נדא החולה מלבו  ,והי׳ כאחד ממעחיקי הדתות  ,למה
כיון נספולים האלה ? — —
קלא נא מה שכתוב בקבלות החאוה  :איך שפן משה דוחו נגד ד׳ נתמלולים  :למה
הדמותה לעבדן  ,ולמה מצאת• חן בעיניך לשום אח משא כל העם הזח עלי האנכי תליתי
את העם הזה  ,אם אנכי ׳לידתיהו כי חאמל שאהו בחיקן וכו  ,ולהלן כשאמל לו הקנ״ה
לא יום אמד חאכלנו ולא יומים כ״א חודש ימים השתומם משה והי' קשה מליו להאמין
כיון שאמד  :הצאן והנקל ישסע להם ומצא להם ? אם את כל דגי הים יאסן> להם ומצא
להם ? והק״נה לא אמל לו על איזה אופן יהי ' כ״א אמל לו  :היד ד' תקצל אתה
תלאה היקלן דנדי אס לא  ,כל זאת יוכיח שהי׳ משה שלוחו של הקנייה מ״ס עשה מה
שעשה:
וגס נמצא נספלי כמעט מופת חותן שחולה מן השמים  ,עד שגס כל כת המינים
והמחעקשים נגד תולה משה ידומו נגדו  ,וזה  ,התולה אסלת לנו ד׳ מיני חיות אף שימצא
נהם סימן א ' עהוד והס השפן המזיל  ,האמנת והגמל  ,והנה קושיה  ,הספלי וכי משה
קניגי ונלסתלי היה ? מכאן שתולה מן השמים  ,ובאמת כמה וכמה מיני חיות אשל היו
ידועים בזמן ההוא ואשד אנו יודעים היום לא נמצא מין אחד  ,אשל בו לק סימן א'
עהול  ,מהיכן ידע משת זאת ? החפש בכל הטבע  ,האס עבדו כל מיני נהמות וחיות תמה
ידו שידע שדק באלה ימצא סימן א' טהול  ,אלא א״כ נאמל שהכל מפי חגנולה יצא!
הנלואים-
הוא נ״ח נלא תנל ומלואה ,הוא יודע בל מין ממיני

וטסה ידידי אם בטל נפש משכלה אחה ומבקש האמת נלנ שלם הראה שתורתנו
הקדושה היא אינה כסורוח שארי דחוה כ״א היא אמיחיח  ,הן מצד הקבלה והפרסום והן
מצד המופחיס שהנחנו  — .והנה אם ההורה מפי הגבורה יצאה אין יש להסחפק שכל
מעשים נוראים נסים ונפלאוה אשר עשה הקב״ה לאבוחינו הם אמיחים אן> שהם נעלים
מגדר הטבע  ,ואינם נסיוניס  ,כי ידוע הוא שהבורא יתעלה משדד מערכת הטבע לטובה
כלל מין אנושי או לטובה אומת אחה  ,או לטובה איש פרטי כמאמר סכמי אמת ו״ל
רבים מחכמי העמים וגם מבני עמנו חושבים שכל נסים ונפלאות אשר נעשו לאבוחינו
במצרים ובעת יציאתם ע" ׳ משה טבעיים היו הוא עשה ע״י כמה תחבולות לפי שהי׳ בקי
בחכמה הטבע עד מאד קריעת י״ס חושבים הי ' ע״י חסרון הים ורבוי' — אולם מי
פה׳ יסור חנה להאמין בדברים האלה  ,שחם נגד יושר השכל ? — ואס אין להכחיש
שימצא ב״א אשר יעשו מעשים נפלאים לעיני ההמון ע״י סכמת הטבע  ,א) הוא ג״כ אמה
שיעשו אנשים האלה זאח ע" ׳ כמה החבולות וכלים שונים להטעות עיני רואיהם  ,כל
מעשיהם לא יעמדו זמן רב כ״א אחה רגעים  ,וגם לא חיקו ולא יועילו לכלל  ,ומעשים
האלה אינם מכוונים אל טוב המוסרי כאשר היו המעשים של מרע״ה  ,גס חרטומי
מצרים חשנו בראשונה שכל המעשים אשר נעשו ע״י משה טבעים המה  ,גם מעומס נהיו
לנחש  ,גם המה עשו בלטיהם דם וצפרדע  ,אולם במכה השלישית הודו ולא בושו שאצבע
אלהים היא —
ואם נניח דברים האלה נסביותם ונשים לבנו רק על מסעות ב״י במדבר  ,דיינו
להאמין באמתה התורה  ,מ' שנה 5סעו ישראל במדבר מקום אין זרע וקציר  ,עמוד ענן
יעמוד אש הלן לפניהם יומם ולילה  ,משמים המטיר ד׳ להם לחם  ,שמלתם לא בלתה
מאליהם  ,רגליהם לא בצקו — היוכל כח אנוש לעשות מעשים כאלה ? — אמנם כל
בר לנב יתפלא על עקשוח בל כזה  ,שמרשיע אחרים בסברות בדויות כאלה.
והנה יעמוד לי עוד להתיר השאלה  :על מה שלא נמצא בתודה משה דבר מהשארת
הנפש ומשכר ועונש לע״הב  ,שהוא לדעת המאמינים יסוד ההורה
והחכמה-
שמע נא ידידי ואחוה לן דעתי בענין הזה  :ידוע היא שתכלית כל מצות ע״ול
העשה של תורתנו הקדושה  ,חן רק להשלים אותנו  ,ומצות האלה הן מכוונים מאח הבורא
יתעלה לטונחנו ולהצלחחט  ,והמצות האלה אינן נופלות סחת העיון כ״א תחת המעשה
דק בשמירת המצות והחוקים  ,אשר צוה לנו הקב״ה מגיעים אנחנו אל הדבקות ב״ה,
שהיא הקדושה  ,ולא ע“י עיון  ,לכן נאמר ג״כ בעשרת הדברים אנכי ד׳ אלהין אשר הוצאתין
מארן מצרים  ,ולא אשר בראתי שמים וארן  ,כי בריאת שמיס ואק תצא מגדר הנסיון
ונופל תחת העיון מה שאין כן יציאת מצרים שהיתה בפרסום לעיני כל  .ולזאת כונו ג״כ
מאמר ס״זל  :מנעו בניכם מן ההגיון  ,לפום צערא אגרא מזאת יש להקיש שלנו מאמינים
אין יש עסק בעיון כ״א במעשה  ,רק ע״י מעשים טובים מגיעים אנחנו אל הדבקות ב״ה
ולא ע״י פיון וכל מי שיעמוד על אמיתת דברים האלה מצד התורה בוודאי יהיו לו דברים
האלה גלוים וידועים יותר ממי שיעמוד עליהם מצד החקירה  .ועתה ידידי דע לן ויהי'
מזור לנפשן :
_

ד:אבל־אם.
Don Jsack Grünberger.
נקטפה גפן פוריה בעדי עדים ועל טובת שכל ורבת חן בא הכורת  ,ה״ה אמי מורתי
אמת משכלת ויראת אלהים מ׳ ליבלה ת״נ״צ״ב״ה  .נשמחה הסירה את שמלח שביה מעליה

_ _ ב«" צדיק אתה דלפ״ק•
*) מחבר שיר מספד הזה על מוח אמו היקרה נ״ע  ,אשר עודנו היום רן וצעיר
לימים שקד על דלתות׳ ללמוד מליצת שפת עבר  ,וימלא כפו ממנה להביא מראשית מגד
תבואתו על אדמת הקדם לפני כל יודעי דת הלשון פליטת מחמדינו בלכתו על כנפי רוח
השיר למצוא ק! בין הכוכבים  .ואמה האדון  ,ידיד ה'  ,המוציא במספר צבאם ,תשלים חפצו
הטוב  ,ותלהט עוד בלבבו רשפי אהבת רעיהו חמתו  ,היא חשפה הקדושה  ,והגל נפשו
בבואה בשיר במקהלות לקראתו  ,והדי כבוד סורסו תביע  ,וינחם יצחק אסרי אמל,

מרדכיorp
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אמרר בכד וכאריכתריםמהיסח׳
 NMשלר זאת הסעם » וילה׳

פל ?י תורתי  .1Mולידיוהודי«
גת־עעיךת&ע סצקר עד עלג ׳
ימ,פח אוריד לנהל njp ,וחיוארב -
אוי ליי אל אסף ךוךריוכבודי!
לוח אלזר! ללה עשה לזללל ^?
אשת היל מזח׳ ולא הללח׳
חךלף על אםהלדס . ysp
סי יחנ-י שוהם לארץ מדים!
אז  äגקמחי  ? # ' Vjסיס•

יען לללע אלי שאף שאפת‘
מעי! מעי! לוה׳ לצר ,לא אוללה.
לצי יךזייל ותאחזני הלקיחה.

לצי0ם ךדלי׳ קלאו דלעוסי.
אוי לי ! אוי יל ! סי יתן ראשי יל.ם!
אירי ן־ליך יעלו עד לב״שליס.
רעותי!
ואנחה רגו
הוי ו יג1ז
T
T
 ( T־T T- J
אמי! נמי׳ מ? ו  4קדמהי

ב«ח חו^טולותיך » !?#הל *
אהה* עוד לחד נטז־נלא ינע ללבי .
היש מל!ר אל5יא צלמית י ^ח י
ובמקום חשף ואפל,יצועך ר©ךת5
3מה א_קןימף חוףתי ףל להביא -
לו׳ מיצועף וסךת לארץ ה?שי1׳׳
ל ? ךעף,יצללו אךךדו ישאל  Wöי
ושוב דוחף לגחתף אשק שמים.
אם אללה  .מודתועמד׳ ףל רמעותי ?
ואם אזעק׳דמ  -תס ^ ח לף 1עק$1י?
םי ?
׳ WHאלד. .ישי,צוף אל אוץהה !

אשדי הורתיtאשרף ! סרנ1ע מלאת י

G
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א ^זרך ! מתבל מלאת תך ; צאת׳
מעל לביוכבי אל ; הלו מאוךך;
לא ; חנו עוד סביבך מך! לר 5 .קנמ.
ולא יחלפו עוד מינע לל 3ע -
הנה ; מים באים  -כאבי אחחך•
בחר ?דיוני ׳ [־ ? הו עיני יצחק גרינבערגער מבכי.

מפל־א׳י׳
להבין משל ומליצה דברי חכמים וחירותם
ש־״י אבין

משל

ומליצהל־־״ח.

Bon M . Weißmann Chajoth.
אקהלא נלגינא

קשיטה אחת
בתוך צלחת ׳
תשמיע ק 1ל ;

•

קיש קיש

קריא ( נ״מ פ״ה שי)

בכה סוערים
אעשים בוערים
בסים’ מכיל.

המשכילים ראשם כאגמון ; ביופו,
!הנבערים גאון כלבוש נעטיופו;
במאזנים הכבדים ’ מטה  .יניעו
והקלים ! ! שאו למעלה עביה ו.
הכל לשי

המבייש והמתבייש ( כסונוס

מ׳

ע״א)

ה ;רה והכוכבים.
;רח ; קר הולך בגאיונו  ,י
ראהו״כלב החרוץ לשונו ; -
"אסיוף ; גהך דברו לו הכוכבים:
"כי עזי נפש עליך נובה" "
הען  " :זקלא לאןם אני זורח י
"! דבר אין לי עם אהד הכלבים ".
זקני ח״ח כל מה שמזקינים דמחם נחוקפח (  qipקנים ) .

כן נבון בי .יזקין 1ךבה לקח
חכלילות עינים מיין רקח ,
!המר ניוקן יוסיף להצהיל מנים; החכם עוד בהאריכו ! מיםןעזנים,
8

חנל על מאן דליח לי ' דלחא וחרעא לדלחא עניד (שנח ל״א ני) ולנינו ’ רוחם נ״נ
ס״ה גולת להיפך חנל לדאיס ל׳ ניחא וחלעא לניס׳' לא עניד.

רבבירן ׳
נם מ.ויבר ח?ם
השמר מאיש חסר תבו^ה
נאץ העושה ךוטא ן?ון.
שומר מצוד ,נוצר אמונה ;
ידעתי כי רבים עתה פורצי פרץ
י הוי! חכמים בעיניהם ׳ ובה׳ ימעלו מעל -
בל יד! זו שנאתים במצולה מתחת 'לארץ
ולשמש ירח וכואבים יביטו ביומים ממעל.
ןאלדי מתקדשים ומטהרים ׳ בקהל נבונים אינמוי
י לא ירעו במה ??שלו; ויפלו במהמורות;
י_שפילולראיות ׳' יל** י 'ש או למרום' עינימו ׳
אלן־זים  ,יוצר המאורות! c -
יראו מהביט 'פועל '
מיניה וני אנא ליזל ני' נרגא (תנהללין ל״ע ני)

לעצים

(עפ“ ׳ דנל׳ מז״ל נלאשיח לנה ש״ה)

עצי היער

ארחו שער !
הברת נעלה
אותם ,יבלה
?קדו פחד
ףןמרו ;הד :
״הברזל ?ארץ
.הביא הזקךץ .״

.
?כה בר האךם

וקול אלהים
באמגביוהים:
" מהלתאיולנו
" ועלי תתלוןנו?
,לגרזן ׳
" מכם חצב׳
״ואך מעציבם .
";בא קציכם ".

לבדם לנפשם ירעו
?שלומם ?שלחו ידם
ומהךסיהם מהם "יצאו.
קנא לנא וקנא זוטא מיגנדל ואזיל לשאול ( ינמוה •"ז אי)

איפה קט?ה עם גדולה ׳
מתגלגלים ויורדים שאולה׳
שורש

,

לא יועיל היון ביות ע?ריות
כשוע בדל יוביל לקברות.

כל גשם הוא צמח האדמה (מלות הגיון שעל עי)
תחלה ותוף.
,

העש 2לברות לכל בהמה ,
ובן אדם יאכל ?המה ;

במותיו׳ ממנו תשבע האדמה
(העשב ישוב יינק משמה.

*) כוונה׳ הלועח נשיר הקטן הלזה נאלח׳ היענ נמכפני ם׳ למולה העלה ד'
ונתפר׳ נל מצוה ח״א תי׳ ד ' ונת׳ גודר שק ח“ נ נאריכוח.

)*
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von M . Sborwitz , Lehrer.

Beiträge

קול בהי.
על מוס הגמור הסכם המושלם,
המופלא ומושלג בסורה ובחכמה,
משען משפססו  ,זה רעי ווה ידיד
נש ' 0דוד
לאצעף נ״ע  .מס בוויען
יום א׳ אחר יו״הכ ונקבר בערב שכוס
חרי״ד לפ״ק.

מדוע הק־לה ללד לשממה!
א3ד הצמח ׳זאלךה הקמה י
אן ;רה ישמש לתא!ת עינים;
ועתה אבל הכילי בארץ סח:ים!
מדוע .קדר הבית ישלו,ושלאנף
אז צל ההליום 3להו כאיזוחרעק י
ועתה ? ^ מע ק׳ול גהי ואנלה,
מספד תמרורים גם בליזוצוחה!
מדוע .ידמה ללבי לבלימה ׳
שם צללה לרעות הנחמךה ונעימה;
אך פתאם פרהי האקלה ;ללוי
ככבי הרעות אורם לא ;הלו!
בני הללמי! בשמלה נאלדו ׳
איך אבלו׳ איש 'מרעהו' נפרדו!
מה נאנחו ולברכו מעצבו; ' ללב ׳
אכן עד שלקים עלה לכאב.
עלר הקוץ,ללה ן/קציר׳
ויציץ נבל; ,לש ללציר,
על לן השמש קודר לאוד
מנאות הדשא אלד ההוד.
אבל הכ:ת פולח בתאנה,
יל אבד המשען  ,אלךה משעגה י
ה!3ת ^ר לשלומו גשמותו -
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מלזסדלנפשי ,אהבתיו נל^ ה.
עמיו גר ששוני בלהב כבה -
הה י מותי ל״קחת הטיוב מרעי•י
על ?ן ד,מו נהפכו בי מך - .
גם עיני לני החכמה חמךמרוי
מתמרור לב זיועפים׳ פניהם .יחורו.
על אהיהם  .כי אבד ממולם>
אקר לנצח תהדנפשו בבבולם.

חברה קדישא.
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השמעה קול אנחה
בבואו מעמק הנכא ?
הלא הוא קול רפה ידים
נוע ינוע מכושל ברכים —
אם אין לו חומך
אס אין לו חומך
מי לא ימוש מערש הדוי ?
מי ינליגנו בעודנו חי?
הלא הם אנשי הבריח ומיל
אשר נדנם לבם יומם וליל,
להחיוח נפש נדכאים
להרחיק חלאים הרעים — .
אהובים ורעים נדדו,
אחים מיודעים נגדו,
כלם נחנו החולה יגע
אין מחזיק נידו  ,אין לו רע —
ימ זה עליו ירחם,
מ׳ לו למשען ומנחם ?

הלא אנשי החנרה יחד
נמו אין רמה ופחד,
לגשח לנדכא נעצנונו
לכלכלהו ולהבליג יגונו,
להחפלל בעדו לאל בשמים
לשום לו שאריה בארץ החיים
במוס הגנר  ,בבוא חליפחו ,
יישן  ,ולא יעור מהרדמהו,
מי יקרב אליו לרחוץ בשרו
לכבוד המה למצוא עהלו ?
מי יובילנו ניום הענרוח
ישאנו נכחן> לניח הקנרוח,
למען ינוח מעמל החיים
למצוא מרגוע כימי השמים ?
הלא חברה קדושי הארץ
ישמרם שדי מיוצאת ופרץ,
לממן יצליחו בכל דרכיהם
ובחיק הברכה יאריכו ימיהם !

חס<מ?)
כתר ת1תת (
Kreisrabbiners,
Hirsch Ghajoth.
Mitgetheilt vonI . Bodek.

Biographische Skizze des gelehrten

שפרו היקר השג׳ אשר הוציא לאור הוא השל ״ננערה צני" יכלול גם כן r-ev
מאמרים פונים נפרדים  ,וכל מאמר הוא הוא נעל פרקים מיוחדים  ,ונכנדוח מדונר
נם על ענינים עמוקים ונחוצים  — .המאמר הראשון " עערת צבי" דרוש נכבד על הכהונ:
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כל כלי יוצל עליך לא יצלת וגו ' ( ישעיה נ״ד)  ,והוא מדגל בו אודות מעמד ומצג אסיג י
בני ’ שלאל בין העמים  ,ודנליו נחמדים ויוצאים מקילות הלב לעוגה והצלחה עם ׳שלאל
וחהלחו  .בי) ״משסע הולאה" השעה חלקים  .על דבל ענין עמידה למנין בב״ד אשל
בלשכה הגזיה  ,וסקילוח עמוקוח בדגלי הלמב״ם ז״ל שמחויבי׳ אנחנו בכל עיל ועיל
ובכל מדינה ומדינה לילך נבל המנהגים שנהגו עצמם חכמי הגמלא  ,לגזול גזלתס וללכח
בתקנתם  .גיאו ל החילוק בין זה שהולכין אחל לוב דעוה ונין לובו ככולו  .גיאול
המשניות בעדיות למה נזבלו דבלי היחיד נין המלונים  .וכל התנאים הנקשלים בעקל
זה שקבעו חז״ל שאין נ״ד יכול לנעל דבלי נ״ד חבלו  ( .המאמל הזה כולו אומל כבוד
לו ) ג) " חחאלח למשה" בעל ששה חלקים  .התנצלות בעד ססלי לנינו ז״ל נגד חכמי
איעאליא ואשכנז  ,וכן העלות לנוח ונחמדות מאד נניאולי מקלאות ופסוקים שונים
המשמחים נחש הקולא  .ד ) " דלכי משה" נחלק לשני חלקים נח״א יבואו המלאה מקומות
לאלנעה חלקים הלאשונים מהל' יסודי המולת להלמנ״ם ז״ל  ,אשל שוס מחבל לא
התעולל להלאות מקולס בדגלי חז״ל  ,גם יחנאלו נו היסודות מעקלי האמונה  ,אשל
יסחעחו מסחלי הנשל הגדול הזה  .וקולות כל הכתות אשל היו בינינו מעת היינו לגוי
עד זמן הלמב״ם ז״ל  ,ודנליו הם מלאים מקילות עמוקות ויחיצו אול במחשבי השנים
הקדמונים  ,וניותל דבליו הם עלניס בדגלו מכת השמלונים והכותים  ,והצדוקים  ,ואנשי
אלבסנדליא  ,והאסיים  ,דבליו אלת עדים נאמנים המה על הלב הגדול הזה  ,כי זבה
לבוא לחני ולחנים בהיכל הקולות לתאומה הישלאלית ובל ח לא אניס לו — ונקיאתו
העצומה נססלי הלמב״ס ז״ל הנגלית סה לעיני הקולא היא נחלאה מאד  ,ומלאכתו
מעידה שלא באה ע״י חיחוש ובדיקה  ,לק מכח זכלונו נבעו ויצאו הדגלים באין מעצול
נעת אשל נתעוללו לצאת  .בחלק השני יבאל תועלת סחלי הלמנ״ם להשלמת סכמת
החולה — ונסוחו ישלים את אשל בבל התחיל נספדו אלה המצות  ,לנאל השמות אשל
באו נגמ׳ כמו אסמכתא  ,מצוה  ,הלכה  ,מסולת  ,מדלש  ,מנלן  ,וכדומה עוד ענינם
ומהותם  ,אל מאמל זה מחובל גס מאמל " תחאלח לישדאל  " .והוא מאמל התנצלות נגד
עלילת דם אשל נתחדשה בימינו על אחינו בני ׳שלאל בדמשק  ,ועעלת כבוד ותודה
להאדון השל מוהל״מ מאנעיחיאלע מלונדן  ,והשל והמליך קלעמיע מסאליז  ,ע״ד אשל
הלכו לבקש מהקולעאן להוציא לאול משחע לדק  ,להציל נחש אחיהם וכבוד בל בית
ישלאל מלדת שאולה  ,ה) ״אגלח בקולה  ".כולל ענינים חדשים ומועילים על החלגומים
והמדלשיס מתי ובאיזה זמן נסילו נדלך הנקולת ותדלישה נססלים הקדמונים  ,המאמל
הזה נעתק כולו ללשון אשכנז ע״י הלב החנם המסואל מו״ה יוסף אלזאלי  ,הוא הדאקעל
’ילייס חילסע מולה לשונות קדם בנית מדלש החכמים ( אונ׳וועלז׳עעע) נל׳יחציג  .ו)
מאמל ״מעבע הנלכוס" יכלול עשלה סימנים אודות הנלכות על המצות  ,אשל על קצתן
מנלכין ועל קצתן אין מנלכין  ,עם איזו שאלות ותשובות לחכמי הדול נענינים אלו,
נדלך חלחול מושכל ומחודד — .
כעך שתול על סלגי מים  ,בן גם לב חכם יתן חליו בעתו  ,ובל אשי ייסף לתת,
עוד יחליף כח יסלח בתמל ויחן כזית הודו  — .הלב הגאון הזה חקע יחד במקום
נאמן  ,וקבע נו מסמולוח  ,היתד הזה הוא כמלכז בלבנו העהול  ,ממנו יצאו ואליו
ישונו בל הסחלים אשל כתב ואשד יכתוב עוד כי לוס אחד לבלם  ,ולמעלה אחת להשלים
חכמת החולה והדת לחי העקליס והשלשיס כל לעיוניו יליצו ויתאחדו  .הימים לא אלכו
ויוסף הגאון הזה והוציא לאול עוד חמשה סחלים יקליס ואלה המס.
א ) סחל מבוא התלמוד  .כולל ל״ג חלקים מנאלים היסודות הקבועות  ,והעקלים
והענסים שהנהיגו חז״ל בשני התלמודים בבלי וילושלמי בהלכה ובאגדה  ,בדלני הלימוד
והדלוש ללמוד אוחנו הדינים וההלכות  ,חכמה ומיסל ועקלי הדח  ,גס ניאול ענין התולה
שנעל פה  ,וסיחול קולות התקנות והנזילות מדוע נתקנו  ,ואיך נתקנו ע" ׳ הנביאים
והנשיאים והחכמים דול אחל דול  ,ויחיך אולו לבא ל ולדגל נלמנה גם על ענין חתימת
המשנה והתלמוד  — .לא הניח לא דבל גדול ולא דני קטן אשל לא הלחיב לגאלו  ,ולהלאוס
מקומו ומקולו ומלאכתו עלחה נידו  .הסחל הזה שמו מוכיח ויעיד על תועלתו  ,והמשכילים
יבינו יקד עלכו  ,וכבוד ותהלה לה לב הסכם הגדול הסוסל והמזכיל קולות ישלאל משנות
דוד ודול מו״ה מלדכי ’ אסע נ״י מחדאנקחולע דמיין  ,כי מהל להעתיק הספל הזה כלו
ללשון אשכנז נסחל האליענע לשנת חחמ״ה לייססלס  ,להעיד לבב חכמי אשכנז על
תועלתו וחהלחו  ,למען יעשו גם הס כמוהו לעמול בפי כסס נעניניס האלו  ,להשלים
הננין הנחוץ הזה אשל הסל נו.
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נ) שפל דלל׳ הולאם  ,נשני חלקים  ,גח״א « דוגל נכנדוח «« נינים שונים  ,נהתנהגוח
הסכמים נהולאוח הדינים  ,וננניניס חדשים גדנל סילוק ההולאוח נין חכמי הםפלד׳,
והאשכנזים השוקקים הקדמונים ועל דגל כמה « ׳לוח ומקנות שנחנעלו » « נינו וניוחל
הלמיג לדגל ולנאר כל עניני המנהגים  ,וכולה הדלש היוחל נכון להחזיקם או לנעלם
גלי שוס ליג ומסלוקח  .נסלק שני יגאל נלמנה הכלל הגדול הנמקל לנו מחז״ל
שאץ למדין כולאות לא מן ההלכות ולא מן האגדוח ולא מן החוקפוח  ,ונקופו ש״וח
נינו ונץ הגאון הסקיד מהל"« קופל ז״ל אנד״ק פלעקנולג  ,ותשונוה לנוח להגאון
הנ״ל להקיל השגותיו מקפלו אלה המלות  ,עם העלות ׳קלות והוקפוח לנות — .
ג ) קפל ש״ות מהל״ן  .סיגול כולל השונות לנוח ללננים שונים ולגאוני הדול
להלנה ולמעשה  ,וגיא ולי שיעות עמוקות נש״ק שונוס ומפוזלוח
ד ) קפל אמלי נינה  .על כל קפלי המדלשים הקדמונים והמאוסליס אודות זמן
וקדל חינולם  ,וכן גם אודות כל החלגומים  ,ממי  ,ואיך ,ומחי נקדלו  ,והגהות ותיקונים
לניס  ,והערות ׳קלות ומועילות מאד על המקומות הלנות אשל המתלגמיס הלאשונים
קלו נם מדלכי דלשוח חז״ל  ,פעמים התנגדו למו ופעמים הקדימו וכוונו עצמם לדעתם
וכל מעיין יכיל וילאת היגיעה הלנת וענודה העצומה הנצלכת למלאכה כזאת  ,הלאויה
להלנ החכם הסוקל המפולקס מו״ה יו״ע ליפמאן צוק מנללין  ,אשל כנל עלה לו
הפיוס חנה נענודה זאת נין כל כהני ה' עונדים נקדש  ,והצליח נה לעשות חיל.
ה ) קפל מנסת קנאות  .נגד הלננים אשל נאקפו נקצת מחוזות נאשכנז לתקן דת
׳שלאל  ,להקל משאו ולהחיל איקולים  .לקלאת הלננים האלה אשל קלאו עצמם
לעפאלמעל  ,יצאו למלחמת לגנים גדולים גם נמדינח אשכנז  ,נמו הלנ החכם הגדול
מהל“ ׳ מאנה״מעל נווין  ,הלנ הגאון הגדול מו״ה זנליה פלענקעל נדלעזדען  ,הלנ
הגאון הגדול מו״ה שלמה יהודה לאפופולע נפלאג  )* ,שאל נשל׳ ונן דודי חלג הסוקל
הגדול מו״ה ׳שלאל נ ודק ז״ל נלייפציג  ( ,נמכתניו היקלים אסל הדפיק נס' שומל ציון
הנאמן נאלעונא)  ,אכן נמדינחנו פה נגאליציען  ,הלג הגאון מהר״ן חיות נ " ׳ עמד
לנדו  ,לאה וקלא אח כל הנעשה מלחוק למולת לגנו ולולזו  ,לכן אזל גס הוא חלציו
כגנול מלחמה ונתג קפל זה  ,מנסת קנאות הוא לה , ,לתלוק כל יסודותיהם  .נכל׳ זיין
משנה נלחם נגדיהם  ,אם תמכו ׳קודותס נדנלי סז״ל  ,הלאה לתם כ׳ כגנות שמים מעל
האלן כן גנתו דלני חז״ל מדלכיחס  ,לפעמים תלאה כ• עעו נדנל משנה  ,ולפעמים
גלה לעיניהם עעותיהם ושגנותיהס  ,ואם נאו נכח חכמתם ותנונתם כ׳ לנה  ,הנה הלאה
נקפלו זה למדי כי גם הוא נאחד מתם יודע תהלוכות חנל  ,מהלך הזמן ולוח העת,
•) וכן כתג גם אלי הלנ הגאון הגדול שי״ל עת שלחתי לו המסגלת •לושלים ( כ״ו
אדל חל״ה)  :הלננים החדשים נקנינוחינו  ,לא יחנו מנוח לכל אוהג ׳שלאל וקיומו,
כי המה יעלו הדח עד היקוד  ,וינזו ׳שלון נעיני העמים מאד ויעלו כדי נזיון וקצן> .
ונאלצותינו לא עת למליצוח וגס לחקירות  ,ו את לאה בשל נשיליס על לג לע  ,או כמודד
נשלד ונמחוגה  ,נעת ינועו האדנים אל השלל  ,וינואו אל כל חדל לחמוק כל יקל
אך עוד נקוה כ׳ מן גו יגורשו ונריע עלימו אי״ה כעל שודדי לילה ונראה מה יחיו
חלומותיהם — ועתה אין ניד׳ לק להנעיח לך ולרעיו ,כ׳ נין המצלים והמצוקות האלה
היתת ל• המסגלת ירושלים נזלוס אול נוגה נין ענני חשך ,ואורח צדיקים כאור נוגה
הולך ואור מד נכון היום — ודעו יקרים כ׳ יש מחכמי פולניא אשר כנל החלו לצאת
למלחמה נגד חרננים החדשים  ,כן הוציא לאור החכם הגדול ר' פנחס מנחם ה״לפעלין מסגלת
•קרה  ,וקראה ״חסונות נאנש• און "  ,והיא נשלאת מאד נמליצותיח וגינת דגליה  ,והוא
ישנ כל תסולף נפ״פ דמיין  ,שמח כחג ושמת הדפיס חנורו ויה׳ למופת נעיני חכמי
אשכנז  ,ליען וידידו הרג החנם הגדול מו״ה יצחק מוזש מקראקא ישנ גם הוא כל
השנה נפפ״ד« וכחנ סגול יקר נלשון אשכנז על מנוכות הזמן  ,נקלא " נייעלאג צור
ווירדיגונג דעל ווירלען איס ׳ודענעהום , ,,והוא נפלא מאד ויהי גס הוא לאות ולמופת,
וכנל הפליג נמהללו הסכם הגדול ׳אקע נאליענע  ,וזה ל' יצחק מוזש מולדתו נלנוג
נן הגניר ל׳ יוקל מוזש ז״ל ונן עירנו הוא  .ועתה תדעו מה לעשות ולא תחלישו נם
אתם  .ע״כ  .ומזה יראה הקורא כ׳ אך שני חרננים הגדולים האלה ילידי מדינתנו לקחו
ויקחו חנל נכל דנל נעשה תחת השמש ונוגע לכללות האומה ואסלה  ,הלג לאפופולע
התגנל כאלי  ,וחרג חיות לן כצני  ,לעשות רצון קונס וספן צולם  ,אשלי להם
ולתורתם — .
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אכן עם הל זה לא יחנו הידיעות האלה הרח והרשאה לקמח העטרה לעצמו להוציא ישן
משני מלש  ,ו לחח חוקים ומשפעים מלשים אשר לא שערום אבותינו  ,כי על ׳ 7׳ דדנ׳ס
כאלה לא חנא חשועח לישראל וההצלחה לעלה ישרון  — ,ומה מאל נעימים חס דבריו
בפנותו ללנר גם על חהלוכוח רנני מלינחנו  ,וזה לשונו  :ועל ילי חהלוכוח דגני מלינחנו
מצאו מנגדינו מקוה לחלוח חלונתס באמרם  ,הנה בני ישראל האמונים על ברכי התלמוד
נפוצו על פני הערים כצאן אשר אין להם רועה  ,ולא אלונים לאלה אמר יהיו לאל
ידם להבין צרכי העת ורוח הזמן  ,השורר על כל בני חלד — ורבים מרבני פולניא
ואונגארן היום רק ממרום כבני אלהים ידברו  ,ותקנון בעיניהם לרדת מרום מצבם
להשגיח על קהלתם בהכנת נחי קפד ונחי המינון ,ואינם עומדים על המשמר לדרוש
בעונת כלל ישראל  ,גמה שיש לו התיחפות להממשלה והישות  ,ויחשבו שבזה שהם מקללים
ומחרימים מעשי המתחדשים נפתר בעירם ונקהלתס  ,נזה לנד כנר יצאו ידי חובתם ,ולא
יזכרו ני הכל היא לפי רוב המעשה והעבודה בעדה  ,וכל חורת שאין עמה מלאכה
ועבודה פופה בטלה בו׳  ,ואס באבדן גופו של איש יחידי נאמר בתורה לא תעמוד על
ים ריעך ,באבדן רוח ונפש הכלל לא כל שכן — ומאשר ידעתי כי הקולר מקלקול
הדור תלוי רק נצואר רנני הזמן  ,כנאמר והצופה כי יראה החרב נאת  ,ולא תקע
בשופר והעם נא נזהר  ,ותנא חרב ותקח מתם נפש  ,הוא נעונו נלקח  ,ודמו מיד הלופת
אבקש ( יחזקאל ל״ג )  ,וארא כי אין איש שם טל לב ואין מולה מהם על שנר בת עמי
לכן אמרתי יהי מה ואדנרה נו׳ לעמוד בפין ולצאת נגדם פעם במקל נועם ופעם במקל
חובל  ,בשי ראות חכמי תזמן יודעי העתים לדבר על לננס ולהראותם כ׳ שגו וכי תעו
מדרכי משפט  .אלה המה דבריו הנחמדים מזהב ומפז רב  ,ומעידים על דרכו הישר אשר
בחד 'לו בתורתו  ,והוא הוא הדרן הממוצע והאמצעי  ,כפי אשר הורה לנו הרמנ״ם ז״ל
ולוח המקום ורוח הבריות נוחה הימנו.
מלבד אלה הספרים הלנים אשר הוציא לאור עד היום  ,נדפקו עוד ממנו מאמרים
ומכתבים בספרים שונים מלאים חקירות מועילות  ,אשר יצאו לאור ע׳>י נעלי האסופות
מפיצי תורה ומרחיב׳ גבולי החכמה והדעת  .וביותר עשה לו שם עולם ע״י הגהותיו
על הש״ס בנלי הנדפס נווי[ כי לא הניח לא דבל גדול ולא דבר קטן  ,במעשה בראשית
ומרכבה  ,ובהויות דאב׳* ולבא  ,הלבות ואגדות  ,אשל לא דבל בו בענין וכהלכה  ,פעם
כמעיל על דבר חדש  ,ופעם בחוקר ומנקר עפ״י חקי הנקולח  ,הגתות הללו ילקוט
ואוצר חידושים יקרים הם ואם יאספו נספר מיוחד עשרים ידות ( נאגען) נייר לא יכילם,
ונדפסו שם כעס נש״ס הנ״ל בסון) כל מקכת ומקבת.
בגדלותו כן היא גם ענותנותו  ,בי תכונות לוחו ונפשו טונות הן מאד  ,שואל
ומבקש שלום בל אדם  ,ומוכן תמיד להשתדל בעד כל איש המבקש עזרו וטובתו  ,ביתו
פתוח לרוחה והוא מקבל את כל אדם בקבר פנים יפוח  ,על בן לבו מבגדיו  ,וכל
מבגדיו גס אהבת נפש ׳אהבוהו  .בי מלבד השלשה כתרים אשר זבה בהם  ,בתר תולה
ובתל גדולה  ,ובחר שם טוב  ,גם עטרת אהבת ריעים היא על ראשו תמיד  ,וגס אם
ירניון מספר האנשים אשל יבאו לבקרו בהיכלו  ,להשתעשע בחברתו  ,הנה נכסו הוא
להחיות נפשות כל אנשי הסברה הנועדים  ,לתת עונג רוחני לכל אחד ואחד  ,כי יודע
הוא לילן נגד כל לוח ולוח — ואן> שפעמים אין מספר נפל סבלי בנעימים להתרועע
עמו ולהיות בסברתו  ,זכור אזכור את יום השנת לקדשו  ,והוא יום שנת קדש לסדר בי
תשא  ,בשנת חל׳׳ז עת היה פה לנוב לעמוד על הבחינה בלימודי הפלוקופיא  ,בי מבוקר
עד ערב קבנה הדלת על צילה  ,מרוב המון אוהביו ומכנדיו אשל באו לקבל פניו,
לומדים מחודדים בחליפות  ,נעלי קבלות ובקיאים  ,דורשי באגדה ובעלי מדרש  ,וחוקרים
ומשכילים  ,אנשי חבל ונעלי מקרא  ,ואוהבי הערום חדשויו עפ״י חוקי הנקולת  ,לבלם
נתן יותר מאשר בקשו  ,בי לאו לבנו ורומו  ,כבאר מים חיים מלא על בל גדותיו אמרי
חכמה ודעת  ,ותורתו חורת אמת היא  ,מאילת עינית ומשיבת נפש — היום הזה יום
הבלון הוא לי במספר ימי שנות חיי  ,ועוד אז אמרתי ונתת• על לני לכתוב תולדתו
ומעשיו לתפארת נקפל  ,ועתה נלין ח' שהמייני וקימני והגיעני לזמן הזה לקיים מחשבתי
העונה לבגוד תורתו ולשלם נדרי  — .ואם אולי עוד לא יצאתי ידי חובתי  ,בי לא
הגדתי רק מקצת שנחו ותהלתו  ,הקולא יסלח ועול חזון למועד — .
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האביב.
 Frühling " von IonaS Willheimer,״ Nach Kleist's
שעמו’s
סתרו אותי צללי קדושים ! עצי לעמים גבוהים להתבונן נועדים ,
רוח השיל לההלח ענע החדשה אשר החחדשה ימי נעוריה ! וכאות דשאים שמחים מלאים
נחלי מים ועמקים מלאים על ופרחים ! בריח ניחומכם אשיב רוח השלוה  ,עליכם אעלה
גנעוח ריח  ,ונמיחרי זהב אשיר השמחה  ,אשל חשחק אלי מסביב משדוח הנרוכוס !
השחר ישמע לנהי  ,וכוכבי נשף יקשיננו ! מלי עני שחקים  ,אדור בציצים ופרחים  ,ירד
האביב מן השמים זה ימים מספל ! נשמתו האלוה העיר הטבע כולה  .שה יתגולל השלג
מהרים  ,נהר׳ מים מלאו על כל גדותיהם  ,העננים ימסו למעל  ,ונאות הדשא חלומם
גלים ! האיכר ננהל  — .עוד פעם אחת יוציא לוח מפיו  ,והאדים נסי  ,וטוהר השמים
ישחק את כל  ,האדמה שתתה מי תהום רנה  ,הנהרות יזרמו ננדותיהם המלאים קנה
וסוף  — .אמנה הסתיו בשובו בלילה  ,יפזר נאברתיו אשר ינודדם נכח  ,בפול שלג
וקלח ! רוח עזת ׳סעיר בקול רעם מקוטב הצפוני  ,יערות ישים לשמה  ,וקרקע הים
יצבור ; אולם עוד ישוב לנפח נאפו נשמת חיים המעיר כל  ,הרוח יחם  ,ויריעות שיר,
נארגות מפלחים וציצים  ,ילבשו נקעים וגבעות  ,עתה צללים מעץ תדהר יפולו  ,וגנות
הנחמדים ימלאו משירי זמרה  ,השמש תזרח על פני תמים  ,ובידוד׳ אש ישא ו הנהרוא
בקרבם נוצצות כאפיקי נוגה  ,ריח ניחוח ימלא האויל  ,וחליל הרועה  ,את קול השב
ישן  ,יעורר!
השמחה
מעציבות  ,כלילי סתיו מכוסותנענים  ,אשל קרני
אתםעם נפשותיכם
לא נגהו עליהן  ,אל תהגו ימיכם  ,אשל נמהלת יחליפו  ,נקשת לוח ונעלבת לב,
התהלה העבדות  ,הנקמה העזה  ,הכילות ולוע העין המה יגונו  ,אך אתם לחדות תבראו
הכאב יחרף הצדקה והחומה  — .שחו עונג ! לבס העדנה ! היא תעוף ותהמה ברוח,
ותדשא וחזל בבקעה ! ואתן רעות האביב  ,אשל עת הנצנים תנעם לנפשותיכן  ,נוסו
ממסגרות זהב הקריות  ,אשר נהנה לא תשיבו רוחבן ! רוח צח יוחיל לקראת נואכן,
לשעשע עם קוצוחיבן תלתלים  ,נרקדכן בעמק־ שדת  ,או אם חשבנו עלי פלגי מיס,
וחקטפו דודאים לצרור פלחים לשימם נחיקכן !
סף ,במקום הסלע נשען  ,לבוש בנמשים רעננים  ,צילם יכסה חצי הנהר אשר יקל
הולך  ,פה אשב נאיבי הנחל ; מת גדלה שחוק החדות הסובבת ארץ מסביב ! נפלים
אוהבי שלום  ,עדרים גבעות ויעלות ! איה תנוח עין הנודד ? הבי  ,במזרע׳ ירוק  ,בער וגת
ציצים ופרחים  ,ההולכים מעיני מרחוק ? או אס עלי ברכות מים  ,המעטירות במשוב׳
חדק וחוחים ? נפעם אמת אשים עיני ולבי על הנעלט החזק  ,תהום רנה מגלים רוקדים,
החמת תופע ותשלך צבאות שמים עליו  ,נפיל׳ המיס מעירים  ,מחדש ירוצו אורח הגדול
ההולך מעינינו מרחוק — .
ראך* ,משוררהטבע! כרנרחב  ,ירעש מדהרותאביריו ,את ערפם ירימולמעלה
ויער הלבנים ישיב קול מצהלות הסוסים  ,פרות במדות עם השל בראשם ילכו ננצאת
החצר,מהלך ערבים וערמונים יוליך אליו  ,בלם חמד נשולקות נטוע אחריו  ,החצי
האחת נוגה יכסוהו  ,ונציצים סולחים האחר הועטף  ,הענן בלה  ,הנוגח הולך ורב  ,עוף
הזמרה יעלה לשמים אברתו  ,יביט לגיות מאושרות  ,ירחף ויזמר  ,קול זמרתו תשעשע
נפש האכל מפתח אדמתו  ,יקשב אזנו השמימה ,ואחרי כן נשען על המחרשה  ,יפלח שדהו
מולדף מעורבים ונעלי כנף — .
היוגב צועד לאט  ,ומטל זהב שופך אחריו  ,מי יתן ויאכל האבר תנובת השדה אשר
עמל נו ! וישבע החרוץ מפלי עמלו  ,והוא ישתה מגפכו  ,לפיו יטו הענפים את
פילוח־הס הלחות ומנושלוח ! אולם המלחמה הממארת אשל לא תדע שבעה  ,נלוה מהלעג
החזק  ,ומגדודי מהוללים  ,ישימו לשמה לרוב  ,העבודה עם התקוה  ,במו נרד מושלך
מרוח אדיר וחזק  ,יחריבו הקמה האוכלת את כל  ,יעקרו הזמולים עם משעכוחיתס,
 איו אני?כפלים ויעלות יציתו נאש נוטלים עד לב השמים ואין מבנה !
כלי מלחמה הבורקים מתרים מנגד  ,עני אש ישליכו קני השרפה  ,אשל בקבר פתוח
גרונם  ,ירעמו ויתגעשו  ,קולעים תותחים מסביב באבן השרפה ! חללי אדם ימלאו
החול  ,השמים יתקדרו נענים מלאות באכזריות בני אדם ! —
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ראה אם העלם שנשמד ! ראשו נשען על רעו  ,ויעצור דמו זורם ממכחו  ,עם נפשו
הרוצה לעזוב גויחו  ,יוחיל לראוח עוד שעם רעיהו  ,ולקצור שנר אמונסו מפיה חורדח,
אבל אהה ! חרב שסף את ראשו  ,אהובתו תוריד כנחל דמעה  ,ותנכה מאין הפומח ,בו
ינוע מלין קדום מורה לדור אחרון ! —
אןקכן נקיכי ארן  ,אשר בכם גויי חפשים שמו מבטחם  ,ונקפם וזבהנם וכל
אוצרותיהם בידכם יפקידו ,למה המיתו אותם בכלי מלחמתם ? אתם אבות בני אדם
אם מעע לכם  ,ובקשתם עוד נניס מאושרים כהנה וכהנה  ,שברו אותם  ,אן בבלי שפון
דם בנכם נכורכם ; שמעו לי רוזני העם למען ישמע ל לכם ! השיבו לקוצר חרמשו,
ולאכר סוסיו  ,פרשו נם מזרחה שמש  ,וכנסו אוצרות מאיי הים ,נטעו ננוח אדם ושומרי
חכמים תשימו בס ! תנו יקר וגדולה לאלה  ,אשר נרוח -שמנם בל כדור ה ארן יאירו
דרשו לסוכות ולבתי חומר  ,התבוננו מאוד וראו  ,האין נם מכם  ,אשר רחוק מסיפי,
הגדולים סי  ,תנהו אותו  ,לעם לשופט  ,והוא ידבר את אויבי הצדקת בשער  ,בשבע פיו
יכה הרשעה  ,נגד מלכים ידבר ולא יבוש  ,להגיד להם פשעם  ,ולנקיכי ארן חטאתם  ,ויציל
העשוק מיד עושקו  ,והמדוכאים על לא חמס בכפם יושיע ! —
לכך) כנורי ! נרד לגיא  ,לסוכת עונד האדמת  ,לראות אין יכלכל ביתו נדעה,
עמודי שיש במעשה צעצועים לא תמצא בזח  ,גס צינורי מים  ,מלאכת מחשבת  ,אל יתנו
לן פה מימיהם ; צל הען אשר אביו הזקן שכן תחתיו  ,יכסה ביתו  ,זמורי גפן מסביב
משוכי מדק יגינו בעדם — .
בבריכת החצר אראה שחק שני מנוסה בעבים  ,בנעוח השמים ממעל לראשי תהום
רנה אשר לא יוכל לחמד ! התרנגולת בנוצת מסורות מר חיליל על שפחו  ,ותפחת
אפרוחיה אשר תבקע זה ימים מספר  ,אולם הם יניסו מקול אומנתם  ,ישוחו במי תהום
ויתנו את קולם באגמון — .
אווזים ארוני צוארות גורשיס ומבריחים מבניהם  ,אח הכלב נעל שערות מדונקוח,
בכנפיהם מפורשות למעלת  - - .עתה יחלו הילדים בשערות צהובות  ,שעשועם ; את
ראשם יטבעו נמים  ,וישכנו על פניו ברגלי חותרים ! שמה חרון ילדת קטנה  ,ממהרת
בלכתה  ,נדוד חטוב קטון על זרועה  ,נעלי כנף רודפים אחרית — ותעמוד ותכזב אותם
וחשלן לפניהם עפר תחת דגן  ,ונפתע פתאום תציק בכפיה פרידות  ,חתיצב מרחוק,
לראות אין יאכלו ויניצו יחדיו עלי אכלם ! שמה יארוב שפן לבן במעונתו  ,מיסב עיניו
האדומות סביב ; עתה תבוא מארבה יונה לבנה שוחקת ותתגרד ברגליה האדמימות אח
ערפת  ,וחמרט  ,נסרטמח נוצח כנפיה  ,ותמהר לידידה על הגג  ,אבל הוא סנה לה
עורף  ,בי רוח קנאה עבר עליו  ,ובקרוב נכמרו ניחומיו עלי רעיהו  ,המדברת טוב על
לנו  ,עתה יקרב אליה ויהגה  ,ישק אותה מנשיקות פיהו  ,יעלו אבריהם ויעופו על
הנן ! אני אבוא אחריכם נאשר תלכו יונים רכות ! אלן נאשר תנהלו אותי ! אין יזהיר
הגן פורח ! מה ינעם ריח הניחוח מעלי הען ענני ציצים ׳ולין רוח ים השמי מה  ,ויורידם
כמטר עלי ארן ! —
צמחות יקרות מאדמת הכושים לא נטע הנה החובל  ,אשר אמן את לבבו,
וחרף אח נפשו למות  ,להביאם מארצות רחוקות  ,קימושים יקרים לא ישקיפו בחלוני
האכר  ,רק היפה אשר נו מועיל  ,יעשה האבר לעטרתו  ,וישמח לבנו נו ; סבל ארן
ארון  ,נטוע בעצי אגוזים  ,העבים ירוצו מעל לראשיהם הנה והנה  ,ולרגליהם שדות
ואגמי מים  ,ועמקי שיח עם הרי בשמים מסביב  — .עוד תביט עיני אל המראת הזה,
ואעזוב אותו  ,כי הקרוב אלי נטה אח לני עליו — .
החבצלת ! מי שם בחיקן פתוח כל צבעי שמש ! אביכן לשרתי בציצים  ,אם לא
היתרגן להשושנה הנעימה באלפי עליה ובריחה הנושם  ,יפת התואר בצבעי האהבה  ,לה
יתר שאת נשנתה עלי כסא רם בחוחים ; פה תשחק אלי החבצלת השרון אשר בשרתי
חהלחה  .גם אסכם ציצי לילה אבין ! כל היום סוגרים בדעת את גגיעתס  ,ולעת ערב,
יונישו בפטורי ציציהם ובריח ניחוחם את פרחי הגאים  ,כן איחות נפש הצדיקים  ,העושים
טוב  ,למען הטוב  ,במסתרים יזרעו צדקה  ,ולעשות פרי קודש הילולים  ,אן אינם כגנות•
לבב  ,אשר יגדילו לעשות נגד השמש  ,למען יסופר חהלסס נשער  ,וכבוד צדקתם בקהל
עם — .
עןא עיניך וראה אח התוכי  ,אין יתגאה שמה עלי ערוגת הנושם ! יעבור עלי
נעע׳ נטמנים  ,נוגתיס ככוכבי שסק  ,מקנאתו עליהם ; יפרוש כנפיו אשר יזהירו כמראה
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הקשח אסב בענן  ,וצבעים מצבעים סונים ׳סלושו בהפנותו צוארו  — .נעלי כנן! יעופפ
סביב הפלחים  ,עוד לא ידעו אנה ינוחו  ,ואנה ינועו  ,אנה יעמדו  ,ואנה ילבו  ,וכמעע
רגע פנו ללכה  ,וימהרו לעוף בכנפי לקמחיס  ,עלי ען פלי אשל הרכיב בעל הנן מקרוב,
עסה • פלח ויצין ציץ לעשוח פרי — .
אשת חיל גברת הניס  ,תחת עלי הגפן תשב  ,כפיה אולמה שש לבני נימה  .הממחה,
תשחק על פניה ; ילד קעון לב חן ויפי עיצים  ,חונק בידיו הרכות צואר אמו  ,ויעצור
אותה מלעשות מלאכתה ; עוד ילד אחר קטון וצעיר מאנו  ,ישחק בדשא  ,ידבר בלשון
פלגים  ,שפת עוללים  ,את מחשבותיו אשל חשב — .
אשרי לנס  ,ואשלי חלקכם עם מאושרים וברוכים ! אשל לא תדעו • גון ודאגה,
הקנאה והשנאה רחקו מאהליכם  ,והגאון והלהב לא יבואו לביתכם ! שקט ושאנן במסתרים
רחוק מעיל ומהמית קריה  ,מזל חייכם כנחל מיס זכים  ,נחון ערוגת פלחים  .אנשי
הקריה יעלו עלי נמות לראות באנשי חיל ובנכנדי האק  ,היושבים במרכב׳ משי וארגמן,
משוכים משנהנים ואריות ; הנח לאחרים לתמוה עלי גדלם ותפארתם באבני שיש או
בנחושה  ,ועבדים כורעים מסביב  .רק זה ידיד שמים הרחוק מקול שאון מעיר  ,עלי
נחלי מים ינום וישן  ,ונהקיצו יזמר וישיר לאל נורא ובורא הטבע  ,ומטיב לבל בריחיו,
לו תצייר השמש סאת מזרחה בארגמן  ,לו תשחק נאות דשא  ,וצפור כנן! יזמר לו ; הנוחם
לא תניא אחריו  ,אס ישים נקמת לגליו  ,או בהלכו בעמק לראות נעדרי צאן  ,או בשומו
פניו בכרם ממד ונאשנלות ענבים  ,העבודה תהן בשמים נאכלו  ,ותשקהו ״ן הלקח,
דמו קל כעוהר שמים  ,ונהבקע אור השחר  ,תעון! השנה מעיניו  ,ולוח כשף ישב
אותו — .
מי ימן ותנוח נפשי כמוהו עלי פלגי מיס נוזלים  ,ואשכח לישי גם אני  ,אח עניי
ועמלי  ,אתן אותם לרוח עובר על פני  ,הוא יעבירם במקום אשל לא יזכרו  ,ולא יפקדו
עוד לעולם ! —
בואי אהובתי  ,מחה דמעות׳ מעל פני  ,ואתם ליעי  ,דברו על לני דבלי ניחומים
ואני אשמע לנס  ,קול דבריכם יחיה את ריסי  ,ויהיה מזור תרופת ללבי גואש ; ואתה
אלוהי השמים  ,תאיר נין  ,נר החכמת  ,בנפשי  ,וכמים קרים לנפש צמאת  ,אשבול את
צמאוג׳ ממנה  ,למען דעה אותך ,ולעבדך בלבב שלם ובנפש מפצה  ,אז לא אחפוץ ארצות
זהב  ,והרים אשר • וחצב מהם יהלום  ,אתן אותם לשרי פרס ומדי ,אז לא אקנא של¬
מלחמה  ,השופכים נחלי דם להקים לתם יד ישם  ,וגם דור אחרון יספרו לבניהם אשל
•ולדו לתם  ,מעשי תקפם וגבורתם ; אתה מעין האושר ! אמן ימי אהבה ! תשקו אותי
מנהל עדנינם  ,תרוו נפשי נמימכס המתוקים ! למה יתום חיי  ,כציץ נובל  ,וכחציר ימולל
ועש ?' לא ! תאונן מעשיך ,התקוה תדבר ניחומים על לני  ,ואמריה שקו׳ לעצמות׳;
י: .שן! יעוף  ,הסיס שולח קרניו  ,המפיקים נוגה נחבל אלצה  ,מסות החושך ,המכסה
ס \ העתיד יתגלה  ,תמונות אחרות •רימו ראשם לנגד עיני ; אני אחזה אותך הדסה!
’פהי ! אהובתי ! מאין תבואי ? מסנכי שושנים לנוח נצל קורתי  ,הוד והדל בעיניך,
ורב חן הוצק בשפתותיך ,כן צועדת החושית  ,וזה חואר החן ! חקחי הכנור בידך ,והשיל
בקולך הנעים  ,אור השמש יפיץ את העננים  ,וסערות לא יסעירו עוד  ,מלאכי צבאות
יקשיבו לרנחך ,ורוח צח ישב אלי מרחוק קול כנורך ! ואחה רעי כנפשי  ,אלדד אהובי!
מיאש ההר חרד  ,וחנגן בנגינות במיתרי כינורך נשמחה ובטוב לבב  ,שערי זנול יפתחו
ונ :י אלהים ילדו  ,נענים קלים נוגתים  ,שניבי אש ירוצצו יענו וישירו נשילחך ! כוכבי
פהק ילונו  ,ושמי השמים ירעשו מקול זמלס  ,בוא אל מקום שבתי  ,ואשמח גם אני,
ישיש לני בקרני וכל עצמות׳ תגלנה ; ההרים ונאות הדשא ילבשו ציצים  ,וכל אשר
מסביב לי יעלזו ; איך אשמח בך נחמת חיי  ,מתנת אלה־ם ! אבל מה ? האקיץ משנתי ?
איפה הלכו תמונות השמים ההיו לנגד עיני ? מה ינעם לנפשי החלום הזה אשר חלמתי!
איך לימת חושי המעילות ! לבות • גוני  ,כי מהל לעוף  ,אנח נשברון רוח על אשל עזבני
— אך גם נקש אושר גדול מהשגחה בחייו על האדמה הזאת לא] נאוה  ,אהיה שלו עם
התקוה  ,אן! אם לא תצליח אוחי כאות נפשי  ,ותכזב ני כפעם בפעם  ,אן! אם לא
אנוח נצל ההצלחה באמת  ,ולמה אענה את נפשי עם העתיד אשר העת תוליד ? סורו
ממני דאגות מענות אותי חגם על לא דבל ! אלאה בעונה אשל נתן לי השמים כעת,
ארדוף עה הארץ השמחים בסבכי יעל  ,ועם עוף הזמרה אשיר  ,ועל אפיקי מים אשעשע
נפשי  ,מלוח קל העובר על פני ! סיכות מעשי ענות מידי אם כל סי  ,תהיינה לי
בלזכות ! היתה עלי לוח אלהיס בשנתי בדד במהלכי יער  ,שמחה ויגון  ,ששון ועצב
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מלאו במבוכה גששי  ,השמש השקיף בעד עצי גבוהים  ,הלוא ישב נהם והיא חכם? אמירם
 rהב  ,נצי שיח יסנו ייחם כליה לבונה לעה השחל  ,ובנה׳ רונו ים ישולם הנה והנה ;
בין שיחי עצים ושבכי יעל יושב לועה העזים  ,יהלל בחליל  ,ועסה יחדל מלנגן  ,כ׳ העל
אזנו לשמוע קול השירים  ,אשל הולך הלוך ומשול  ,עד אשר לא ישמע מהם עוד;
עתה יתקע שנית  ,וישבות מתקוע ; בעומק ארך מסחח-ו  ,יתאמצו העזים לעלוה ' אל לאש
הקלע  ,ילחכו ,שיחי ועשבי מרורים ; בקל תמירון תדלג אילה שלוחה  ,לצבי בקרניו מקתעפות
חוך שיה׳ ירק ובעצי השדה ימחאו כף  ,ידלגו עלי קעיפי הקלעים  ,עלי פלגי מים
בקנים  ,ועקבותיהם לא נודעו ! שלשים אבירי לב ישוטטו את היער  ,שערות ערפם
תעופף  ,הארן חלעש ; חוטי עולקיהם צבו מדם  ,זנבם ישליכו בחוזק הנה והנה  ,יתחרו
עינה וחום  ,ידלגו עלי שפת הנהר  ,ויבקעו את שעף המים למקרה  ,ינוקו בעמק ,יעלו
עלי קלעים גבוהים  ,יביטו מרחוק אל השדות לרגלם ; יצהלו מנשיאים ; עתה ׳מהלו
פרים לעבור  ,באפם עולה עשן  ,ונקרניהס יבקעו האדמה  ,ינהלו נקטול׳ אבק  ,יש
מהם ׳חוגגו במחילות עפר  ,וקצתם משן הקלע ׳פולו — .
(ההמשך במחברת הגאה ).
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המרצדות עולה .
).
(Nach Schiller's KindeSmördttin
שמעו! מה קול הפעמון זה באזני
קרנה קרבה עת מותי,
הנני ,אשיב נפשי ליי אדני
משרתי משפט  ,לטבח הובילו אותי!
אריוך דמעות׳ תבל  ,כ׳ עצמו
קחי תבל  ,קחי נשיקות׳,
אגלי חרעלחך מה נעמו
מהם שתיתי  ,עתה אשלם חונות׳.
שעינה ממני שמחות החיים
מתני יתאזרו מתגרת אבל,
שעו ממני מחמדי עיניס
התעו רוחי ,כי המה הבל,
שעו ממני רעיונות תקוה׳
זהר׳ שמש צדקה עליהם זרחו
הה נטעי משוש לבי ושמחתי
נקטפו נאנס  ,עוד לא פרחו.
בלבוש צחר הלבישחנ׳ תומתי
קישורי שני למחמד עיניס ,
בין תלתלי ראש• גלשו מזהב שערתי
שושנים נחמדים פארו לחיים<
הוי תפתה ערוך  ,ארדה שאולה ,
גם עתה בגדי לבן תכקוג׳,
אך במקום הקישורים  ,מעטה תתלה,
פתילים שמורים לאות מות ׳עטוני.
אתנה  ,עוד לא נפלתן  ,עלי בכינה,
עוד הדרת כבויכן לאןר בל הורדה,
עוד בוז וקלון עיניכן בל תחזינה ,
ברשת התאוה נפשכן בל נלכדה.
נטיתי אזני לדברים לא אמון נמו
ואמונות לבי הן תרשיעוני
הה  ,כבוד וצדק הלכו כלמו,

מאז זרועות איש כזב חבקונ< !
אולי ׳שכחני יושבת פח נאנחה
ירוה דודים בחיק אחרת,
עת רגלי לקבר שחה
בעי נכריה אהבתו בועלת!
אולי באהבים יתעלק עם זרה,
ישגה בה  ,ישחק בדלת שעלתה
עת ששעת דמי לאק נגרה
ותקוס חוט ח״ כרגע נכרתה .
כל מקום תדרכנה רגליך
תשמע אמנון  ,אנקת ההריגה
מקול אנחתי תצלינה אזניך
ושמחת לבן חהפך לתוגה,
אם במתק שפתים דברי ידידות
לן עלמה חטיף מלחה ,
חלאה דמותי ותלבש חרדות
וכאוב מארן חשח אמרתה.
אכזר׳ ! לא על קול אנחתי
לא על צרות נפשי רחמיך נכמרו
לא על הילד בחיקי נשאתי
גם לביא וליש גוריהם ישמרו!
דודי נקע  ,עזבני גלמודה
עיני קדרו  ,אחזתני חלחלה ,
אולי גס עתה בתומה נלכדה
ברשתו אשר טמן נערה בתולה — .
והילד בחיק הורתו
שכב פת בשקט ומנוחה
חמדת יופי ימי שחרותו
מלאה לני יגון ואנחה ,
כמיקיות חרב צהלת פניו
תוך חדרי לבבי ירדה
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נקיון נפש• ועוהל עיניו
תונלנה לאס גיל  -ורעדה.
לשון אלם כרעם רעשה
אימי  ,הורתי  ,איה אני?
אנה איפה נעלך ,אשה?
<ע נו ההיד מקירות לנני.
אך לשוא  ,יתום  ,תדרשנו
גנני אחרת עתה נפשו נחרה,
חמן אשרי איך חקללנו
עת תקרא נן נכליח תלה.
אמך — נעצמות׳ כרצח
פה חשנ נדד נימי נעולים.
למעין ישע תצמא לנצח
ומאור פניך תשנע תמרורים .
מקול זעקתך נפשי שחתה
אזכרה ימי חשקי עתה ענלו,
משחוק פיך « נפשך הנחה
חצי מות נלני קדרו.
ננקת שאול ג׳  ,עת נעדרה הדלחך,
ננקת שאול עת אותך עיני תחזינה ,
כמשלחת מלאכי משחית נשיקותיך
אשל הה  ,עלנו ל*  ,מפיו תנואנה.
דנל׳ פיו מקנל ירעשו
כזנו נאש ינער לנצח,
לנצח ! — זעם וענלה נקלני יתגעשו
ונרגע נעשתה תוענת רצח — .
כל מקום חדרכנה רגליך
חרדפך ,אמנון  ,דמות ילד המת ,
מנעים חזיוני ליל חקדר עיניך

ופלצות חאחזך ננל עת.
חמונח פניו לך חאיל  ,תמלא חלחלה,
מנין כונני ליל  ,משמי מלוס •) פילו,
כלאוחך לנוש שמלה נדמים «גוללה
משדמוח עדן פעמיך אחול « ולו.
פה ללגל׳ שדוד ימי עלומיו כלו
חושך ואופל עיני כקו,
לאיה׳ דמיו כנחלים « לו
ונהלי דמי עמם נקו.
לני שחלחל  ,כחי ולוחי ׳מזנוני
הנה שועל המשפע דופק על הדלה,
משנל• המוה נל ינעחונ׳
לכנוס אש  ,נקרני תנעל  ,שם התוחלת
עם אל השמים אך השליחה
לך אמנון,תשלח המלשעת,
חמתי עמי לאין שסה
תלהנו האח  ,תאכל ננערה מדעת.
יגיל לני ! אגרות ידיו נשמו
שנועוח פיו תאכל אם מתלקחת.
נשיקותיו נאח שפו חמו
לפנים הונילו אך גיל ונסת.
נםישני עלומיכן נל תשענינה אחיות׳,
לאיש נל חעינה איזן מאהנה ימלל!
יופי פני היה מוקם לנחינות׳
עת נגד המנונח אותו אקלל!
ענד׳ הקטל  ,דמעות תלו עפעפיכס?
תמקות על פני ! חים כקו עינים!
לקטו!) סנצלת תחלשנה •דיכם —
למקעל נל נאוה מעודת נלכים !

המשל והאמת )(Nach Florian .
לוטה קיקלון מנוקה נושה וכלימה,
מחצי הזמן נשחת תארה,
האמת • צאת עזובה וערומה
על פני האלן ממקור נארה.
כנער נזקן בלחו מפניה
מני אראוהיה רחקו פעמיהם,
לש,א צעקה  ,לריק נשאה עיניה
נל אספו אותה אל תוך בתיהם.
והנה נם המשל ביפי הדרתו
לנוש נגדי חן לחמדת עיניס
ענר על פניה  ,ונראות אחותו
ננני ויללה פרשת כפים .
מדוע תנכי ? מדוע תשני תמת•
נדד ככה על חוג האדמה?
״תן שקל אמרי  ,הנל אמרתי
,ובכל נית אפנת  ,אנוא שמה —

"ואת צדק ומישור אוהנת
"פה ו! שנ נדד ושוממה ,
"אולם מדוע נאת לארץ נושנת
"נעדרה מפאר ומנגדים עלומה ?“
וכיין ננוש אופיר גליו ירעשו
משמח בל אנוש יפיק נמתי
כל דנר׳ האמת נלנ ישישו
מעת נמשל תדבק והיו לאחת.
ועתה נוא תנה תחת אדרתי
האירי מעליך יגון ופחד,
לנשי עוזך נחמדת תפארתי
וצמודים נאהנה נלכה יחד,
ואז • נקע כשחר אורך
וגס אנכי אמצא אז רצון,
החכם יאהב אותי ענורך
ובגללי תנוא גס לניח לצון!
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עמרם ) Nach dem Englischen.( .
קלסי גס אני «פניך
לו יהיה כדבריך!
וסגול הפסגה והקשר ידיו
ועמרם לפניה עמד ברגליו
אכן נהדפה אוהו ימה
נסיו .עלי צד והיא נפלה שמה.
הצל נפשי מגלי המים
מר המוס ממוך החיים ,
כן צעקה בהסחננה אליו
עמרם משמוע אעם אוניו.
הצל אומך אוסה נפשי,יונס׳,
אבל ידי אקורוח  ,צפורה חממי,
חן ואח מקדם גורל רשע,
נלכד ברשמו  ,טמן נפשע!

עמרם  ,איש רך נשנים
לקח צפורה אשס מדנים,
ואף אם הונו הרנהה
מורח רוח לו היסה.
"קצתי בחיי נשוא נלאיסי
במצולה ים אשליך אומי
שם •חמו יגון ואנחה
כי נפשי מרוב לרוח שחה " .
"ולמען לא אמלט מלב מהומות
עלי גני ידי תהיינה אסורות
את עלה אל ראש ההרה
ודחפני לבל אחעא המערה.
כה דבר עמרם נערמה
וחטן צפורה  :ויה• מה!

תקוח אנוש לעח הפרח.
( " Frühlingsglaube .״) Nach Uhland'S
מדי יום ביומו סחיפה החבל
רוחות נעימות הקיצו משנתן
איך בנעימים נפל לה חבל
יומס וליל נושנות נמרוצחן,
ק ודשא בפרחים יבורכו
מעבר לעבר בארן ילכו
גם בעמקי הנחל הפיצו ברכה
קולששון ! ריח נחוח
שנח לבי ! שכח יגון ואנחה
רוחי אל חחחי אמן כח,
עמל ויגון לשמחה נהפכו!
עמל ויגון לשמחה נהפכו.
ליל קין () Nach de»: Deutschen.
דממות ליל ! מה נשגב שקעך ! כמעע שעה חלן> הלך לו השמש לרדת מאחרי
חררי אל  ,וכבר נעו צללי ערב  ,צבא העופות חדל מזמר  ,אך המית כיס חרבות נשמע .
האדם עין> מעמל ידו ויגיע כפיו  ,מורעב מזעת אפו שב הביתה  ,ינוח על משכנו,
ומתוקה שנת העובד  .אך אני ער וחדד שנתי מעיני  ,ני רעיונות מה רמו תמלאינה
רוחי  .איך אחרד מנלהות חשכך לילה.

»

(* תאנית אוהב על מות רעיתי.
־ *• “

״־

T .

־*

Von Jacob H . Sperling.
הצללים בטף  -הי1ם ;פודו לטיה
קיול דמ^ה _דקה \נ 1$פףעצי־גנים;

לנןכר ;סתי x'W nyy

.עין

בכיה

Vers. Dieses, Herr Sperling , hat auch eine Dichtung größer« Umהמלך langes unter dem Titel :
 zur Rettung unseres allgeliebtenהצלת
Kaiser- veröffentlicht, deren stylistische Gewandtheit nur von der sie durchhauchenden patriotischen Wärme übertroffen wird , und die wahrhaft
empfehlenswerth.
Stern.
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ואל עפרת־גוה  -אפז:ר שושנים
הה! פה גיא צלמות איום פער לוע
לבלוע תמתי ,הדרתה היוד חבצלת;
ה ^ת שר־הנשיה קוטפהבזרינע
שקר לו החן'  -אף’ בל■ פעה מצלת.
איך פה תשכון דומה במחשכי קעריות
גויה נאוה  '.הן ןספירים לובשת •
איך שפתי שניי ;לחכו תכי־עקרות
ובעיני יונים" תולעה איך ’ ר׳והשת.
שיושמה ; עימה• טרם פתחו עלוך!
כמעט ופעה האביב עטוף עטפת;
לניו־כתי־־בור איך נבלופךמי־הךךיך1
וליחיק אךמת שואה איך' נקטף נקטפת
לקברך סביב  ,המון שושנים אחיותןכי י
שושינ -י־אהבה 'הה! זי.די נו$סעת;
■
ברגש־מר יאנחו על עלומי־; 9ןכי
ויכום רסיסי־טל .דמעעינם דומעת - .
אף צ ^ יי־שמים בנהמת־תאניה
עלי בור יצועך סביב סביב תעלינה;
על אביבי נצתך תחתזצללי־'נ ^ה
במנגינות הגד! ןד,י קינהיתשאינה - .
חקזרת ענני בלהות שך!.קים עטפו
ב ;י הסחר ? גדי־אבל’ .׳אפילו;
מזדות־נשף ; פי ; נהם אספו
הה! שמשך כבתה הם איך .יאהילו ? -
הן גם מלאכי שלום מר מר ובביו
וךןןע'ות שלישייטיפו אראלים!
על מותך עדינה ! בקול בכי יהמיו
על נוער ציותיך,יקדבני במקהלים - .
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אך עיני העששנה .דמע בל תפרוצנה
פני חמךמרו ,על עפעפי צלקלת;
אך עלוקי-רעל ׳ דם ' נפשיותמיוצנה
עדי ' בךגבי ;קכר עמך ! אישן המות - .
גלמוד בךמי -ליל׳ בעיפתה וצלמיון
למעון־רעיתי אצא בתגיון־ךממה;
בעיות לאברים אתעה בלב שכיול ואלמון
לבב,ש אהבת -נפישי׳ המותר! 1נרימה -
מר ,נורא המקום ׳ מועד ל?ל חיים
בין אבני השדה פחד תוער;,
פד ,כל; ,קר נ? 5סן בל מחמד-עינים
תמו חיי אבל  -בשערי נלקה - .
ר,ה ! מנוקד -,איומה י דמיה נוראה
שיוכני דוקר ,בזרועיות־מות ׳שליו5
פה קדל< יל רולז אפקה ןל תלאה
גם קנאה גם שלאה1קךו לכליו - .
מעבר לקברים  .גנות ופרדסים
שךמות־מנד בגאון־ךשן’ 51ריחו׳י
ך,ה ,שפע  .יינקו מעפריות מתים
ןריח־ הקד באפי הלם ;פיהו - .
פך ,בלב ?שער פרקי נועםזקל׳!םתי
מעפרך .יקרתי ! רעלן ד,נצו;
בישמי־עדן ריקם ׳ ' לאפי שאפתי
ורסיסי" רקעי על כוסם עוצצו — *.
'קמאון־שוש ,אחבק בךנש -ןללה
האבן ועמוד י  -ואת על עפר נחת;
צלם תמונתך אביט' בצללי־לילד,
ומניא -נורא אשמע רוחך נאנחת - .
בד ,כמיולל ציץ שדי בנביול עלי  £יח

72

;עופו׳ ?ד־רדון׳,ימי המרת הנעורים;
ותחתם השיבה עסיסתולת-קרח
 0עטזוף היי־ניועם מעטה־תמריורים - -
ואף אני בעין־המלה דמע דולפת
אביט'אליו; ח; תי אעזר בשלכת;
ילדות נעימה ! ספידים מעלפת■
לצל׳ כהלום׳ אימה מהרת ללכת? -
היש ;מי נפי׳ ;מי-וקבה ושיפה
;עופו׳ ; בואו׳ ;! לי כנפי־נשר;
יגרשו מחמדי־חלד — שבתה מךה ;ה
הה  ,ורבים מכאובים עטם בקשר - .
הקמש בקמים פניה ? קתה.
בל עיוד תשלה ; פי ברקי־קהיס;
?ני סהר העטו בחשלת -עיפתה
בל עוד תצלח בגדוד ביוכליה.
תבל ונעימותיה אן שמה ושאיה
חורו פני טבע״אין שושן פורח;
תהת נינת יען; אן שממה יק ; ה
המת שתילי וזן אן סרפד צומם - .
חרב לוחה .לגךנו איום מברקת
להשיבנו אלמה מנה נלקחנו;
ל ; רי תפתה בקצף היא שורקת
להור;ךנו קלר ל .ה-י  -ולעד ;שנהנו■
ומה תה;ה הלקנו בצללי קהת
בארק מאפל; ה עת ; שביון דומה;
קמלת הגויה בלתה על עמר נהת
ועלי בקרה מהלו תולעה ורמה - .
ז*נת גורלנו אסר מבהי ;מינו

..
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מת ,י »י כבד שייבה ; נוןרקו5
כשוע ביל לשאול נפזרועצטינו
חיינו בחהו חישזנךדו יחמקו - .
ומה?  -מיותרנו מבהמה איהו?
אם לפני ;ש נך ;א באךמת -עיפתה׳
לא!  -לנו רוחי -יה נאצל מהיודהו
הוא מרומים .ישכון  -ותשבתיו הר ; תה
היא נפש היודעת רוח ;קרה
3י .ןן נשיה היא בל תטבע״טבוע;
אך היא תשוב אל צור מנו נזקךה
ונעימות  .נצה שם תשבע' שלוע - .
ממכון שבתת תביט פה לשפלה
איך שמרותנו3ם ! לדותנו הבל;
בחמלה תראה אנו איך ננשש באפלה
ולה אור החיים  ,ל ת בנעימים חבלז- .
בש ; רון תאנה על ארם הוד יצורים
;עטר בצלם שדי; ,קרו ! אהובהו;
ירכו איך שך ברעות־רוס יסילים
ומקסם ןןב והבל שתו סביבהוי -
דמע היא מטפה עת תשקיף מגבהים
כי נרדוף שוא,וז קךם אף בזקנתנו;
ועת יום הפקוךה ;א לעלות לאלהים
ליה! אז מיי ומי ההולכים לפנינו? -
לבן נבר! אם סייף פה נקמלו
אם ימי־נלדותך חיש למיו ברחו;
.קודי* שם' בארץ צבי ישובו יגמלו
ובאימת קדיש בחבצלת י.פרחו!
אל תפחד פחד׳ לבי בל ימהל
פקויתך עת ;אה יום־־מר חמות;
כי אך שם תראה אורז;קר בי יך,ל
תשחק לסלד השפלה" לומה בצלמות.
10
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לשייכה ב; ני־דם .יים !
לק אל תבכי
תועדף רעד;
 3ל תרהו  $ה>  3ל
כי גם
אק

אם

אסריחכם ן 5ל ^ ^ פר  $םג  :ם

נפשכם ' ה ?

^ בה <  $ךת

לעד .

-

Entgegnung
מענה ( .המשך ) von @ . H . Mondschein .
ואהה • שראל זכור • מוס עולם  .עת הלכה מגד אל גד וממלכה אל עם אחל
*גועל גשש נגש ונענה לשני צר הדוקז אוסך  .זא מלך מגזע האנסגולג עני עליך
לאך ממנוסם בדמיך  .לא חתה עליך עין אדם לחמלה  ,שמו עליך עלילוח * רשע כי
שושך דם אדם אחה  ,ראוך עילום ועליה  .שדש כנשיו עליך ,גלה חלשה עמים מעליך,
ואמל לך בדמיך חיי  .ולקח בגדי לקמה וילנשך וחלבי וחגדלי כיום הזה אשל איש ואיש
יולד בארצו יחוננהו  ,ושש להעיב אחו  ,לכן עליכם לשמוע בקולו לילך בדרכיו ולשמור
מצוחיו ושקודיו  ,אל חחשבו כ׳ נהחחלשוח בגדינו נחלו!) גס הדח מקול מים חיים  ,לק
 1אס משו וחיו העו כלבם שבם אחד לבל להיוח אדם נבדל מגויהו בבגדיו  .ולא נשנא
עוד אה אחינו על דבר חלומוחיו אשר יאסי איסור ללבוש נגד כעס הארך  .כי אך
שנאה ומדנים המורל שירוד הדיעוח  .ובמעמד אשר לעח כזאס שערוריה אנכי רואה
בין היהודים  .יאחד ילבש נגד באשכנז ואחד לובש כיהודי נאלצינו  .זה ישנא הלובש
בגד אשכנז  ,בחשבו כי הוא שלק עול חורה ומצוח  ,השיל חק  .ואומר ראיחי לשמים
ואחקומטח  .הכליה שנאה שנאחים  .וזה בנגד אשכנז ילדו!) באן .שונאו אשר כאויל
ומשוגע בעיניו על חהשוכוח מחשנוחיו הרעים שיחשוב לעון ללבוש נגד אשכנז — אולם
עה לא ישלה איש מאיש ולא ׳בדל בן אדם מרעהו בבגדיו  ,זא אך אהבה ושלום יהיה
ניניהם  — .לכו ולאו נאלצות גערמאנ׳ ענגלאנד והשלד הגלי ונשאר מדינות המלך
מה עשו לבגדיהם  .האם אל ילבש היהודי כנגד הגוי האחר במדינתו רק אנחנו זעיר
שם זעיר שם עוד לעין נחשוב נשנוחינו בגדינו  ,מיראתינו כי גם את הזקן העשה (כז ) .
הלא גם העמים זולתינו אל יגלחו בעת שאת זקנם ונמקוחיהם תלכו אס אל השחיתו
שאח זקניכם  — .אחי ! הסירו הנגדים הצואים מעליכם כי ארוכים הם ועל חארן
יסחבו לגומל בעינו חוצות  ,לבשו נגד כהעם אשל אנסנו לוקחים חלק כחלק בקורותיו,
מלך אחד לנו  ,חקה אמת לגר ולאורח וארן מולדתם גם אלך מולדתינו  .ומדוע נבדל
אדם מרעהו  .הלא גם בדיעוח אך מענו מזעיר נשלינו מהם  .ב׳ כל העמים בזמנינו
יענו ויאמרו  ,כ׳ אל אחד לנו  ,ונשש תאדם עולת היא למעלת לאכול כשלי מעלליה,
ולא עליהם אמרה התורה נחקוחיהם לא תלכו ( כח) לק על תועבות מצרים קטרו
לנעלים  .שי זונח השול לכבודם  ,או שורו היי לי לסגוד אליו  — .דעו אחי ועמי!
כ׳ רק מאהבתי אחכם זאה העצה היעוצת לבם מאחי שתלנשו כלנס נגד כיושב• תארן
הזאת  .אז לא נהיה אנסנו בני ישראל׳ נשלדים נדיעות ושונים במלבושינו מגויי הארצות
ויתאחדו הלבבות ברתוקות אחנה • צמדי לנצח והדת אלתי • שאר מל כנו  ,ואם באלת
אל תרצו  ,זא האנשים מבני עמינו אשל "עב בעיניהם לעדות נגד כשרי עם הארן  .עם
עמי הארצות ישרדו ללשוניתם ולגו״הס וינצלו עדי הדת מעליהם  ,אחרי אשל • לאו כ׳
שנואים ונבזים הם בעיני בני עמם  .נם מאנוחם לא יבושו יהכרו למו  ,זה ירוק נאמו
וזה • אמר לאביו לא ידעתיך  ,אשר יראת אוחו נבדל בבגדיו מאתו  ,והיה נמת ׳מששהו
אביו בבגדו והיה בעיניו כמתעתע כאובד אמונה  ,ילך וילבש כרצונו וכחשצו  .ייעשה מה
שלגו חשן  ,לא כן אם כלכם הסירי שמלתכם אשר בלחה מזוקן  ,אז כי תחלישו בגדיכם,
תחלישו כח בדת אלה׳ ובניכם לא ייעשו ונחוריכם כשול לא יבשלו באמונה — — .
ועתה אסם תשירי יראת  .כי תוכיחו בדברים לא יסכן עלימו משכיל  .אם תאמרו
כ• חטא הוא ועין שלילי ללבוש בנד כשאר גויי האדן  .ואתם תשריעו בני ישראל מעבודת
אלתיס ני ׳תשקרו  — .ועת תסירו הנגדים הישנים אשר סרח עודן> עליהם וסרוח על
האק  .עוד עונה חדשת תצמח בי תשתדלו לנקות בגדיכם  .ויראו בכם אותות אמונה
טהורה ומישרים  ,כ׳ מבס אחד מחכמי עמים ( קרוג אץ זיינעד טוגענדלעהרע) אמר:
״החלאה הוא השטן ואב החטאת  ,נם הרוח רע יציירו עי״ז במראה מגואלת ועכורה
לבן איש מגואל נגויו ובגדיו גם נששו מתועבה  .והצקות מולה תעיד ואת בל נובחת
מנקיות שנימה  ( — .הייני מל לב טוב) (בט) ועוד טובה חדשה תצמח אס תלבשו
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בגדי אס  « :אסר לא מבזו עוד חגמים ויודעי לשון וספר (ל) אסל ללוב המה בגד* « roh
<לנסו  — .זאה לפנים ביסראל  .כל איס אשר סמע לסונוס עמים וידיו רב לו גחבמוה
כבוד גדול עסו לו  .כי כבוד חכמים ינחלו אמד החכם  .וחכמי ההלמוד אמרו ( מסכה
דרך ארן) מעסה בדי זקנים סהי׳ להם פילוסוך אחד סבר ואמר ר׳ הושיע לי׳ גמליאל.
רבי רצונך שנקבל פני פילוסוף חנירינו — קראו לפילוסוף ריע ואוחו בל עזבו.
והזהירו באבות להתאבק בעפר רגלי הסכמים ולסהות בצמא דבריהם  .והקנו ברכה
להרואה חכם בחכמות העולם  .ואמרו כל האומר דבר מכמה אפילו באומות העולם
נקרא חכם ( מגילה פ״ק ) .ועתה חכמי ישראל נבזים בעיני עמם  .ומה לתם לעשות יגדלו
מעדת בני ישראל אשר רעה בעיניהם חברתם  .ואל יארחו לחברה אתם  .לכן בית
ישראל לחברות למשפחות ולנתים יחלקו  .זה יכתוב ידו לה׳ וזה לעזאזל  .והיה מספר
תורות עשית לך ישראל מספר חברתך  .זה מחרף ומגדף סכם זה  ,וזה יקלל שם מסבר
ספר זה  .ויחרפו ישראל זה אח זה גם במכתבי עתי הנכתבים בלשון אשכנז (כאשר
עשת כותב אסד במכתב העתי אריענע אשר הוריד לאין כבוד החכם המפואר הסוקר
הגדול מ׳ שלמה יהודה ראפאפורט  .תאלמנה שפתי שקר הדוגיות על צדיק עסק בבוז)
יעשו לתם בתים מיוחדים להתפלל  .זה יתפלל נוסח אשכנז וזה נוסח ספרד (לא) —
אסלי מכם כותבים  ,דברו עמנו יהודית כי שומעים אנסנו ולא איש מעמיס זולתינו תשמח
לשמוע סרפתינו ,נתוכחה ומשפע נבחרה לנו ונדע שדין  .נדע אס המבקר ספרינו עברית
יודע לשון עברי ,כ• יש מבקר ספרים  ,וכנקר נין טוב לרע לא יבקר — ( וכאשר קרא
הרב ר׳ משה קונץ  .״שמכם אקרא מבקרי ספרים ויען ההד  :א׳ פרים" ) למה נחיה ללעג
ולחרפה בעיני העמים  .הזאת ראשית תכלית מכתבי עתי היוצאים בלשון אשכנז מחכמי
עמינו לתת אותנו לשמצה נקמינו ? או להראות העמים והשרים כי יש גם בנו חכמים
ואוהבי מדע ומלאכות ? — ויש אחד חכם וחסיד בעיניו אומר על ספר שנכתב נגד
אמונות שוא ככשוף וגילגול ורוחות רעות ושדים וקליפות ומלאכים עונים ורעים הנקרא
בפיהם חכמת הקבלה — שזה אפיקורסות (אין לך ארץ שעוסקים בעסקי שדים רוחות
וכישוף קמיעות חלומות והשבעות נאק פולין ובקהלם אל תחד כבודי — ספר מעשה
טוביה) נעבור שלא למדו סכמות וספרי הקדמונים כהרמ״בם ודומיו  .כי כלל גדול נתן
לנו משה שאחת ממידות שהתורה אמיתית נקנית בהן היא ללמוד ספרי הקדמונים כי
האחרונים המה לקטו מדבריהם רק הקליפות שינו פניהם וזרקו לפנינו לאמי  :ראו זה
מצאנו — והמה תוכם השאירו  .או מיטב דבריהם הכחידו תחת לשונם  .ראו ההמון
נתעה נשוא שונא דורשי האמת .לכן מאהבת נפשם וספים חזו להם מהתלות .ולא דברו
נכוחות  ,פן יפקחו בני ישראל עיניהם ויראו כי ערומים מוריהם ( — .ההמשך במחברת הנאה) .
(בז ) העלות  ,לו הכיס והזקנה עלי חכמה מעידים אין חכמים כתישים ועתודים .המיעוט
נזקן יקר וגדולה  ,והרוב לגדל הפתילה — דברי ישר במכתבו אחוז  .וזהו דברי הרנא״ע
נפי קדושים וטעם לתזכיר לא תקיפו פאת ראשיכם כמעשה הגויס להיות מובדלים מנתם.
ואחר ששער הראש והזקן לתפארת גברא אין ראוי להשחיתו  ,ויש אומרים כ׳ זה הפסוק
דבק עם ושרט לנפש  .כ׳ יש מי שישחית פאת ראשו גס פאת הזקן נעבור המת (בחזקת
מחמת צערו כקריעת נגדים  ,כ׳ כן היו דרכי העמיס אשר לא נגה עליתם אור לידע כי
נפש האדם עולה היא למעלה  ,לא תמות לשחת  ).ופירש בעל אהל ’ יסף  :וכן יפרש
ר׳ אברהם אסר זח נפסוק וכתונת קעקע וכן יפרש בתחילת ס׳ אמור  .ואומר ומכס זה
תנין כ׳ דעתו כמו פירוש אחרון שהטעם הוא שעושה בשביל המת■ ולא הטעם שיעשה
כמשפט הגוים  — .וכן פירוש האמיתי — " והרמנ״ם הלכות ענום" אומר הטעם לא
השחיתו פאת זקניכם שלא תעשו כמו שעשו כומרי עכ״וס — ואחת שאלתי איה המה
העכ״וס וכומריהס ? — והלא עתה השומרים ברוב המדינות אינם משחיתים זקנם רק
הוא מגודל  .ומדוע הותר ביו״ד להשחית במספרים ואמרו אין השחתה אלא בתער  ,האם
במספרים אינו השחתה ? — אחת אמרתי כל הלכות ענ״ום רק לכתוב נחנו כ׳
כנר אגדו העכ״וס ואינם  ,כמו שרק לכתוב נחנו דיני הקרננוח והמצות שתלוים נאק,
וראה פחח דברי הר״אש מסכת מכוח דן> א׳  .ומדברי הירושלמי ר״ה פ״א נראה חהתר
כה דבריו  :אמר רני סימין כ׳ מי גוי גדול אשר לו אלהיס קרובים אליו רבי סמא ור'
הושעיא סד אמר אחו אומה נאומה הזאת  .בנוהג שבעולם  .אדם יודע שיש לו דין לובש
שמורים ומתעטןז שמורים ומגדל זקנו שאינו יודע היאך דינו יוצא אבל ישראל אינן כן
אלא לובשים לבנים ומתעטפים לבנים ומגלחים זקנם ואוכלים ושותים ושמחים נר״ה
שיודעים שתק״נה עושה להם נס •
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(כה) עלינו לאהוב העמיס ! ולמינו ואהבת לרעך כמון כל אלם במשמע  .הנביא
ירמיה אמר דרשו שלום העיר אשר הגלהם שמה כי בשלומה יהיה לכס שלום  .אן! כ׳
העמיס אשר נצלם אנו חייס לא יעיר,ו על צוארינו בעול גלות  — .ואמרו חז״ל מתכת
בנא קמא■ א״ר חייא נר אנא אמר ל יוחנן אין הקנ״ה מקפח שכר כל בריה אפילו
שכר שיחה נאה  — .ואמרו חז״ל חסידי א״ה יש להם חלק לעו״הב  .והרב ר׳ משה
קונין אומר בספרו בן יוחאי  :בהפלגת רבותינו אהבת העמיס הישרים והמשכילים נאמרס
מנין שאן) גוי העושק בתורה הוא ככהן גדול שנאמר אשר יעשה אותם האדם וחי נהם,
נהנים לויס וישראלים לא נאמר
אלא האדם ,הא למדת אן) גוי העוסק בתורה הוא
ככהן גדול — כן פתחו שערים ויבוא גוי צדיק  .כהנים לויס וישראלים לא נאמר אלא
גוי צדיק  .וכן הטינה לטוניס לנהנים לא נאמר אלא לטונים ולישרים בלבותם  ,הא למדת
אן) גוי במשמע  — .ודברי כוזרי מאמר א' פי״א אין אנחנו שוללים משוס אדם גמול
מעשיו הטובים מאיזה עם שיהיה — .
(כע) אמנם נקו׳ הבגדים ונקוי הזיעה והלכלוכים היא ג"כ מכונת התורה  .אך
אחלי טהלת הלב מן הדיעות הטמאות והמידות המגונות — מורה ח״ג פל״ג  .ומה שכלל
אותו זה הספר (התורה) התקנת יי ויתד כ׳ מכונת זאת התורה כמו שהודעחיך הצקיון
והזהר מן הלכלוכין והמאוס־[ ושלא יהי׳ האדם כבהמות מורת מ״א לשלישי.
(לו כי בכל דור ודול היה כת כסילים וטפשיס אשר יראת ת' בלבם לא נאה
ובחכמה לא לקח אזנם שמן ,כי אם אין ילאה  ,אין חכמה ואם אין סכמה אין ילאה,
והאנשים האלה בראותם כי נעורים וריק המה מכל לא למדו חכמות  ,הלכו דרך קצל
וטוב בעיניהם והתחילו להתחסד ולהתראות לעיני ההמון כצדיקים יראי אלהיס ויוכיחו
בשער על כל דבל אשל לא ידעו ממנו מאומה  ,מאסו בחכמה  ,מדאגה בדבר פן תפקחנה
עיני העם ויראו כי נבערים המה  .וברוע לנס וחסיון ידיעתם צעקו חמש על כל הוגה
בתימה לבקש דעת ויפעלו פיהם לבלי חק על חוקר ומשכיל — דבלי החכם אייכעל
נניארו הפסוק פדל בני לשמוע מושי לשגות מאמרי דעת  — .עוד נדולינו לא ספו חמו
אלה ננעלים מדעת וחסרי מידות טונות מתנאים בחסרון ידיעתם  ( .כמו שיחשבו הפתאים
והמתרשלים  ,אשר "טב להם שישימו חסרונם ופתיותס שלימות וחכמה  ,ושלמות זולתם
וחכמתם חסיון  ,ויציאה מן הדח  — .מורה ל״ב לראשון) יוכיחו אותנו על אשר נלמוד
חכמות ולשונות עמים וישימו שלימות האוח יציאה מן הדח  .ועל לבשם בגדים מטונפים
ורצים למקוה מים  .ואל מקום קדוש יהלכו בבוקר ובערב להתפלל חפלה אשר לא יבינו,
הם יקראו אותם המון עם חסידים וצעיר לימים כי ׳למוד חנ״ך יכנו אותו אפיקורס
יען אמר תנאי אחי מנעו בניכם מן ההגיון ( ברכות פרק תפלת השחר) ופרש" ׳ אל
תרג־לם במקרא יותר מיי ולזאת לא ילמדו פחות מדי• ישכחו כמה פעמים אמרו לעולם
ישלש אדם שנותיו שליש במקרא — ( ע״ז פרק קמא דן) י״ט  .קדושין דן) לי ) אמרו הנן
בחון מלאכתך ועתדה בשדה לך ,הכן בחון מלאכתך זו מקרא  ,ועתדת בשדה לך זו משנה
ואחל בנית ניתך זו הלמוד — ( ומובא נספר חולדת אדם  .וכל דברי לנינו חס הן במים
על יסוד מאמרם ז״ל שאמרו שהאדם צריך לשלש שנותיו שליש היום במקרא  ,ושליש היום
במשנה  ,ושלים היום בתלמוד  .על זה אמר לבינו חם ז״ל מ׳ שמלא כיסו ממעדני המקרא
ובקי בכל הכ״ד ספרי הקדש ככלה נכ״ד קשועיה אז אין צריך לעסוק בכל יום שליש
במקרא כ• הלמוד גבל׳ בלול מן הכל  .אבל חלילה להעלות על הלב שלא יהיה בקי
מתחלה נת״נך  ,עיין שם באורך והסכימו לדבריו שנעה אבירי הרועים וכוי —) ומדוע
יאמרו המתחסדים ני אסור ללמוד ת״נך וחכמות ולשונות יען גם הלומדים שלהם לא
למדו הספרים המדברים ברומו של עולם כמורה  ,עקרים  ,כוזרי וכאלה רנות רק פעם
נשבח ילמדו קפל לקונו׳ מה״לן  ,קיצור ראשית חכמת  ,דרכי צדק  ,קדושת לוי  ,נועם
אלימלך ,סדור׳ של שנח יהגו בספר זוהר ותקוניס — ומאין ׳קחו חכמה ? — לכן גחשיכה
יתהלכו לא נגה עליהם אור החכמה ושגגת תלמודם עולה זדון לנס וכן אמר שלמה
בחכמתו במאמר קצר  :חכמה ומוסר אויליס בזו — .
(לא) זאת חורת החטאת נימינו בקייב ישראל  — .יתפללו בתפלות משונות ומנהגים
נפרדים עד כי נקננה לשנאת חנם ביניהם — כאלו קהל אחד אינו מזרע קודש שארית
ישראל בדמותם בצלמם  .ואלו בראשית נתערבו נשם אחד ותורה אחת וששה אחת לבלם
היו שבים לקהל אחד  .היינו לעס אחד .דברי ר׳ משה חפן על הפקוק הקהל חקה אחת
 ':כלס — ואמרו בספרי לא תתגודדו לא תעשו אגודות אלא היו כלכם אגודה אחת— .
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מאמר פנת יקרת.

מלוגל גו נכבדות טל יקלח העש  ,כ׳ העת היא פרה יקרה  ,פ :ס שהכל פורס אליה .

Feder.

Von Israel

נשנש יקרה היא מפררם עם הכולל לפ״ק •
בין כל המחמדים  ,והסגולות היקרוש • אשר הנחיל עליון לבר• אדם  .וני! כל
האולרוש הנלומוש  ,וכלי החמדה  ,אשר נישן ממרומים  ,לפקח נחם מנוער אה הישרים
בלנוחם  ,ולפסוח עיני בכי המוחה  ,על כל אשר חלק אלהים שסח השמים  ,למען
תחזינה עיניהם  ,כ׳ אן מידו הגדולה  ,שת אש כל חסת רגלם  ,והמה ממעל למו,
ניחנה גם העת היקרה  ,כלי ספן  ,לכל החי על פני האדמה  ,אשל .עשה אלהים
להפליא — .
הן זאת העת מאושרת מכל בנות התבל  ,הוצק חן על ראשה ולדת כבוד תעעליה
מכל הנבראים  ,אשל האציל אלהים  ,היא ׳פיפיה ונכבדה  ,עונש חן ושכל  ,וראויה להלל
עד מאוד  ,כי היא החיה את הדגן והתירום  ,הפריח השושנים  ,אשר חלפו בארן גזעם,
גס תשיב ר1ח ונפש להסושיס בצלה —
יתר שאח לה  ,כי בה קנע אלהיס  ,כנמקמרות נטועים את משטרי הזמנים  ,אשר
על קוטב צמרה יסונו בלכתן הקול ותחום  ,הקין והחורף  ,יום ולילה יישנו על ברכיה
 .כי היא אם להם  ,וכל אלה בנים אשל ילדה —
מה נכבד הקור ! *) אשר עם רוחו הצח משיב נפשות העגומים ,ומשביע בצחצחות
אש לבב נעל וגבר  ,להמה אשר אף תחת משא הכפור והשלג  ,יראו עמל וכענן יעזור
בלב ונפש  .ויסיר חרצובות מותם  ,יפריח כזית את הוד הריס אשל המית הקלח הנורא,
העמקים יעטוף נר  ,ואת הגבעות יטיף ציף ענןיכן  ,לתדודאים ישיב ריחם  ,ולהען אשל
בשלכת  ,יאמר עשה פרי " ישרוק לזנונים ולכל נעלי כנף  ,אשל שנעו נדודים כל ימי
השמה,יעשה מעון תנים לנות בית  ,ואה מדבר שממה לשד׳ תרומות —
י כמוהו ,חמה גס יהר ילדיה  ,אשר נתן לה אלהיס לחננה  ,על משמרתם יעמודו,
קולעים אל השערה— .
ויתר עז לה  ,כי תבוא בקושרים  ,להגיד כל תעלומות לב  ,את כל הכמוש בחדרי
לבב  ,והחתום במשכיות ה רעי ונים ואש כל אשר יצפון האדם  ,לבלי הגלות  ,תודיע
היא לכל באי שעריה  ,בהמון קולה  ,היא תודיע את מעשי אנוש ותחבולותיו  ,אם
טוב ואם רע תקרא ברחובות קריה  ,גס בהיכלי מלן ושדים  ,תחתור קיר  ,גם שם שנוא
לגלות אוזן האנשים  ,את אשר שם נשמע  ,לא ׳שהר איש מפניה ,כ׳ אס זה אשר יחרוש
נערוגי עשתנותיו  ,ובעודם בכפו  ,יבולע בארן ויגוע— .
היא תעמיד את השקוה על חלה  ,ותכונן לה בית בלבב כל איש ואיש  ,אם נוחם
׳שתר מעיניו  ,כי ירחק ממנו עצה ומזימה אין למצוא מערש נפשו  ,אז תעמוד העת
לעזרתו  ,ותלהט את השקות  ,נתון מורשי לבנו  ,למען לא יאבד שברו  ,כי אולי עוד
ברבות הימים,יפיק זממו■ —
היא תעמוד על יד האדם לשרתו  ,למען ינחל מורשת עולם אחוזה בתין אחיו,
בחיי הנצחי  ,היא תחרוש על תלמי לב גבר  ,למען יכין שאר לו  ,וצידת לדרכו  ,תכין
אח חלילה  ,למלא נענו ממגד יראת האלהים  ,וכשסר פרוש על ההרים  ,כן תפרוש
לפניו אח היום  ,להשביעהו ממגד תבואות החכמה  ,כהנה וכהנה  ,תוסיף ותעש יקר
וגדולה  ,לתארן ולהעס ההולכים עליה • —
את עת נחמדה ! אין יקרת ! אין יועם זהב נגדן'■ אין לא ישרן בל אבני חפן,
ותגנה ביושין את טוהר השפיר ויהלום  ,אל מי ׳דמיך ושפוי ? ואל מי ימשלון ושדמי!
הן גם פנינים ואגני אקדח  ,אם עלי הא רן יפילו  ,ומאדם יאבדו ,עוד שקוה לאחריתם
ני ימצאו ,גם אם שעף הים עליהם כ׳ יעבור ויורידם תהום רנה ,גס משם יעלו
לעש מצוא  ,ואומן יקרה ! אף רגע ממן ,אס בנלי דעת יאבד גבר ,אז לנצח אליו
*) החודש אביב  ,מכונת בתורה ג״כ בשם קור  ,וכבר כתבו גדולי המחברים,
לפרש מה שכתוב בתורה  ,קור וחום קין וחורף  ,על ארבע זמני השנה  ,שהם (" פריהלינג
זאממער  ,הערנסט  ,ווינעער") וקור פירושו פריהלינג — וכן כולם.
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לא יזשוני  ,כאשר לא ’ יאה אס גדל אזנו  ,כן אל יוסיף לראוסך עוד עי עולס  ,ואן!
נס זאוז  ,אם אח הפנינים גל ימצא  ,לא ישקד  ,כ• אם מקומם  ,ואם אותן « דינה !
אם אוחך גל ימצא  ,אז ׳סחור ולא יוכל להמנוח  ,כ< מ׳ יעלה לו מרום הר השלימוס
ומי יצלול נמים האדירים « גורו  ,אס אוחך נהגל יגלה ? מי יגלה לו אה חזון הנניאים
ואס כל הכמוס נהורהאלהיס ? אין יגעה מצפוני הסכמה  ,לדעה אח חהלוכוס העולם
והגלגלים אם ׳הכחש לן ? איך יסשונ לדעת לעוח אח יעוף דגר ולהנין דגר׳ חכמים
וחידוחם  ,אם ישחית את נחלסין ?.ואם ידנר את חכמים גשער  ,אשר פקדוך לרגעים
מאחרין לא נטו  ,ואותן לא שלו  ,והמה יודעי נין  ,ומגיני מדע  ,אז יקרא ולא יענה
וכארי ׳נהוס נמקתר  ,ויקונן על העצה אשר נאנדה מאתו  ,ועל העוג  ,אשר גידיו
הפריע  ,כ׳ כאחד הריקים • עמוד גינימו  ,אפר אינם יודעים נין ימינם לשמאלם — .
הה לעול ימים ! אפר על כל זאת לא ׳חשונו  ,לא ישימון נגד פניהם  ,צעירי
הצאן ! החח אפר ניקרחן יחסינו  ,עלי ההרים ירקדו!  ,על כל גנעה גגוהח  ,והחס
כל צאלים צללי עצי רענן  ,ישוטטו לנקש תענוגים  ,כי שם ינגן המנגן  ,מנגינה שיר
וצלצל׳ שמע  .יחדיו יתופפו על לנניהן  .זאח להם המנוחה והנחלה  ,אם ישאפו רוח
צח  ,נעה אשר הכס עליהם הלילה  ,ואז ירמזו! גטין  .ויקרצון נרגל — .
לא ׳גינו לאחריתם  ,ה׳ נין לילה המה  ,וישכחו  ,אשר נעת הם לקנרוח יוגלו,
כל אלה לא יועילו  ,רפידחם תהיה רמה  ,ומצעם תולעת— .
ולו אח גדולתן יכירו האח ! אין יוענ להם ! אין יעלו על גרם המעלות  ,כעלות
גדיש נעתו  ,כ׳ כל אשר יאצרו  ,וכל אשר ׳אקופו  ,אתם חלין  .ותעמוד למו דע אשר
•עמדו לקן הימין — .
אמנם כל זאת אן ניד השכל ניחן לפלס מעגלוחם  ,להרע או להיטיג אחריתם
אן מידו להם— .
שכל! אח יקר ! איפה ? למה תעמוד מרחוק  ,תחריש כנלע הסכלות אח « נחר
השנים ? למת העצים עינין מראות את גדודי הנערות  ,הומים נקייה סוגגים נעיר,
נחוצות ונשוקיס  ,למען תפוש את האנשים נלננס ? מדוע תתאפק על המראות שוא,
אשר יצבאו נלג נער וגני ? יחזו מהחלות  ,משאות שוא ומדיחים  ,ואתה תסתיר סנין ?
מה לך כי תשכון נלג הזקנים ? למה אן שם שמח קנן ? הלא המה גם מנלעדין לא
יוסיפו לילן אסרי ההבל ? נ׳ הגיעו לימים אין חפן נמו  ,הכי לקן שנעים עוד ׳נקש
טונה ? הלא אן נפמו רגע  ,תנהו מעותד למוח ,ויבוא נכנס אלי קנר ? —
ועל מי נטשת את העלות אנשים רכים נשנים אשר ידיהם עוד לא אסורות  ,ורגליהם
לנחושחים עוד לא הוגשו  ,כי עוד טל הילדות על פניהם וכמו שושן בעמק יפרסו פרוח,
פניהם יצהלו משמן  ,וכל טוב האין נידם  ,והמת אן לתענוגים  ,׳ארונו  ,למה אותס תעזוב
ותמנע רנלין מנתיבתם ? אתם התרועע ! להם התחבר ! כי אם אותם נמתג ורסן עדין
תבלום  ,למען ישר ׳הליכו  ,ולאחריהם יחשיבו  ,אז תפעול גדולות ותראה כי עז כחן,
נפשות רנות תעלת מנור הסכלות  ,והצילם מראות פסח  ,חפלעס לעד  ,ותגן מלימו,
עד • לכו אל חצר מוח  ,והמה אחרי כן גס אותן יכירו  ,ויענדון עטרה לראשם —
ונהיות׳ על זה הרעיון  ,אמרח׳ אשירה נא לידידי  ,אח אשר תחל רוח השיר *) לפעמי
ואת אשר רחש לני דגר טוב  ,לאמור עם הספר  ,ומי יתן ויכתנון מלי  ,נעע נחל
ועופרת על לוח לבב כל איש ואים  ,למען נלכה בעקבות השכל  ,עד יבוא ינון  ,ואז
טוב לנו ולבנינו כל הימים — .

Beiträge von MoseS A. Schwarz, Rabbinatscandidat.
חלןמהם  ,נד,
ימצאו
ובבקרם ילכו לבקש אח ד'  ,ולא
בצאנם
נניס זרים ילדו( .הושע ה׳ ו' זי ) .די הטוב אשר לא ׳ספון נמות,
נגדו כי
הרשע  ,ואשר יטה אוזן לכל קוראיו נאמת ,ואשר יכפר עון ופשע לשנים אליו בלב חמים
רק לאיש כזה נל יאנה שלוח  ,אשר התאמן במרדו להכשיל ולהחטיא את תרנים וללכדם
ברשתות זנונים וכמאמרם ז״ל כל המחטיא את תרנים אין מספיקין נידו לעשות תשונה,
וכאשר בארו גם המה תטעם לזה נמק׳ יומא דף פ״ז ע״א שלא יהיה הוא נג״ע ותלמידיו
נגיה נם  .וכבר דברו נזה נכבדות שנים מחכמי דודינו האחד ח״ה הרב הגדול החכם
 ) °הערה  .השיר עוד אח׳ בכתובים  ,וא״יה עוד חזון למועד.
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המשורתם מו״ה צנ< שאתתעל נתפרו צדק ומשש ע צד ל״ד וז״ל שם  :אנדעלער ז •<«p
ק׳,ע עת איעע קאנזעקווענן לעש שיעשלערש זעלנתט  ,על לעש» זיך זיינער נאעור
גאך שוועל שעלנעששעלן ; דען וואהל קאן לעל מענם זעלנתע זיך ע 5דעלן אונד
בעקשעלן  " ,יא ווילל על אנעל אללע ד־א נעתתערן  ,דיא על שעלל׳יעעע האע ? והשני
החכם האדיל המושלג מו״ה מ ע נ ד ל ב ל" ׳ ש ע ע ל ן נאח ד מהעלוסיו להעשקה חלוזיח
שלו על שלק׳ אנוש שלק א' משנה ׳“ א נאמלו שם  :אם חכם אחד אשל למד עם
חלמידיו וישגה נדנל הלכה וילמד אושו עעוש לחלמידיו הנאים לשהוח ממעיניו  ,אס
הוא לוצה אחל זמן להקן עוחחו  ,צדך שילך ממקום למקום אשל השיצו שמה הלמידיו
ולהולושם כי עעה נכזה וכזה ; וזה שילוש  :שמא חחונו חונה גלוש — ע״ש דנליו כי
נעמו ! ונזה נכון ג״כ לשון הגמ' ניומא שם ששנה הלשון וכסנ  :כמעע אין מסשיק־ן
וכוי וכנל העיל ע״ז הלג הנזכל נקי צדק ומששע הנ״ל  ,אכן לפי דנל׳ החכם שעעלן
יונעם  ,כ׳ נאמש אפשל כי גס המחעיא אש הלנים יכול לחקן מעשיו  ,היינו אם יגלה
ממקום למקום וידנל על לנ האנשים אשל נפלו נלששו  ,לשש החעא  ,ויחזילם למועג,
אך זה דנל קשה מאוד ,כ׳ מי יודע אם ימו אוזן אליו ואם ישמעו לדנליו  ,או מי יודע
אס לעש כזאש ימצא אושם וע״כ שייך שפיל הלשון כמעט והנן • — ומה שלצה החכם
שאקקעל שם ל׳שנ קו׳ השות׳ ׳נמוח ק״ע ע" נ דנ״ה מחו דחימא והוא ג״כ נחות ' ישנים
שם ניומא  ,הס דנלים קשים להולמם  ,ואין שה המקום להאלין נכמו אלה ונחזול למה
שהשחלנו  :אם יחטא איש לדי והוא לנדו יחטא ונל יכשיל גם נניו ונוי נישו נחעאו,
אז יש לו שקנה אם יודה על פשעיו ויתילם ויחזול להיעינ דלכו  ,אכן אם ילמדו גם
נניו ממעשיו הלעיס ואם גם אושם יעח מדלן העונ  ,אז אם גם הוא ׳שזול למועג,
מ׳ יודע אם נס נניו  ,אשל מנעוליהם השלים נמו הזלע הלע שולש פודה לום ולענה,
מי יודע אם גם המה ״עינו דלכם ואם יאנו ואס ישמעו לו ! וזח שאמל הנניא  :אס
גם נצאנס וננקרם ילכו לנקש די  ,נל ישמע אוחס ונל יאנה כפר למו  ,כ׳ הכשילו
נמעשיתם הרעים גם אח ננימו  ,ולזאח חלץ מנהס  .וישולגם Wenn sie auch mit :
ihren Schafen und Rindern den Ewigen aufsuchen, er entzieht sich ihnen,
denn sie waren so treulos flcfl nt Gott , daß sie auch ihren Kindern eine
fremdartige Erziehung gegeben,

מכתב.
Von S . L. Platz.

ג״ה לעמנערג נירש האיחנים חו״ל לפ״ק  .יליד ננמר אוהנ שושיה ! מדי הגישי
נפעליך איש חמודוח ! נהעלוח על זכרון לני אהנח נעוריך ,רעי כאח ל׳ ! לא אוכל
הרגיע  ,כי אזכרה ימים מקדם ,נשנשנו יחד על קן .חכמה  ,אחוזי יד הלכנו נגנה דעה
לשוח  ,עינה כל שממה  ,אכן גם הלום אחרי רואי מכשנ אשל כוננו אצנעוחיך ,אדמה
י ננפשי  ,כי עדן דמוח שניך נגד פני הישה  ,כי אם אוחס לא פללש׳ לראוש הן דנליך
יקר היו לי לששון ולשמחה לנג  ,כ׳ נקרא שמך עלי איש אמונים  ,ועת עלי שעון׳ מלחך,
דנלח׳ עמך שה אל פה  ,כאשר < דנל איש אג לעהו ודנל פי אח שיך• — ששהיך ענו
נך מודע לנפשי  ,כ׳ כמוני כמוך דאגנו לימים עניו  ,עה הלנו נערי נני ישראל נכלם
חמד גנח אלהים ללקוט שושנים מפרחי מליצה ,לקחו נידם  ,מראשית נכוליס  ,שלי
קודש הלולים  ,ומחה לא כימים הראשונים הימים האלה  -שנולה הזמן שעפה כל חלקה
טונה  ,וראשית שנואש שפה  ,כעש נםצן> קצף נרפה  .אוהני חושיה רחקו מעל לגנול
Iישראל ,מרימי דגל לשונינוחדלו .הה  ,יפעת אש דש כנהנרה  ,רשפי שלהנת יה לא
’וקיפו חש נגהס  ,כונני שמים מעל קדרו ושמש חכמה חקחתר  ,עפה וחשכה הקדירו
! שמשוח דעש  ,אך כזג ושקר נאהל המונים ישלחו  ,שמש צדקה ומרפא ליודעי שמם יזרחו
חדר נחדר ינואו מישרי לכש  ,וחולני שם כאלה וכאלון אשר נשלנח  ,ככה מחוג יון לנ
שפכנו שיח  ,דנלינו הנם כשונים על קפל  ,חקוקים על לוח  .ולאה כ׳ הנה דרך כוכנ
יצחק ויאמר לחשכח לשון " יהי אור !" כנגוהות נאשלה החלו נמחשכים נמצולוש כונני
 Iהודם להאיר פני חנל ארצה  ,כפנינים נוצצים כתפיי וישפה משנצוח נעדי המן אנני
קודש  ,וכגשן פוליש פרחי נעולים •שלו ישע צמחי חנונה תלה  .כנחלים נעיו נהרו אליה
כחכם שמנין  ,יחל שרידים ואדירי עם היו זרוע לנח יהודה  ,ושה׳ לה לשם  ,כליל

שהדרה לעטרת צל.י וצשילח השאלה  .לק שלילים בעם שאו שעליה  ,זעיר שם נמלו הסחוסן«
ולשוא שחצליה  ,ומי הנשאל ימאס המומה ילאה לעיניס  ,ישמור שלשו! עלומים לשאוף
לוח צח ששים ? ואשל לשון עשל קולא גם הוא חושש מסששח לעה להשכיח שם העשריה
שאמול  :המעט כי נח! ל לנו לש לדעה שמדיני  ,ואזנים לשמוע ששת לא ידענו  ,לש
לנו אס לא נושלים אנחנו מכל גויי האלצות האלה  ,הלא טוש לנו ללמוד אשכנזיה
צלש־ח ואיטלקית  ,מאשל נדעה צלדשה לדעה שנשלאות ממנו  ,ששת עשליח  ,ששת
לא • דענו לדלות ממעמקי נשיה  ,לטעת מטע קודש וישלח זכרה כגשן שוליה " ? לו סכמו
ישכילו  ,יכינו כי עד שאול •שטילו  ,למת תאמר יעקב  :ששתינו אין עוד אתנו ! " וחדגל
ישראל  :נסהלה דרכי שקודש  ,ומששט הלשון ׳עשור ! " אז שדי משני הושיע  ,שה חקי
אלהיס ואח תורותיו הודיע  ,כלתי שלשונות ■היתה שארן נשחית  ,שיד ד' עטרת השאלת,
גס עזה נדישי עמים כלוה שמשענת שינתם  ,מיכאעליס חשף מצשוניה  ,הערדעל שא
שעליה  ,געזעניוס גלה מסזריה ( ,שי' לישעיה ) וין שלשיה ( עשלעישעס יועלטערשוך ) ועוד
לגיס זולתם  .אך עם לשדי ישכון סתמו מעיניה  ,מיס קלים נוזלים משית ד׳ יצאו ידלסו
מימיה  ,ילששו מיס טהורים וידלחו גלגליהם  ,לאמי  :מים לא נאמנו ממקור אכזב יקירו
מימיהם  .אלא מחזה שוא חזיתם ומקסם לזג אמיתם כי תאמרו  :למה לנו ללכת שתקל
לשון אשר ששת• הגיונה מקרש עמה נכחדו  ,לחשש מטמוני מסתרים ,אשל מלוג ימים לא
ישקדו ? כמאוס ניאס עם אכלה אותם  ,אם נשיח נם לוח חיים ויחיו אחלי מוחם ? —
אכן אס שאמת ואם שהמים הששוטו לא למראה עינים  ,ונצדק קודש השת שמים  ,חנוני
מתחכמים  ,הגידו נא לי למה זרים שאו מקדשי אל  ,ואתם חעמודו מנגד ? — המת גלו
מסתריה  ,ואיש ישראל יעמוד מנגד ? —
ועתה ידידי  ,תמים דעות עמך ,כאש שלדות קשת וכידון החזקת מול אלה הלוחמים,
חזקתם ותוכל  ,צלח על דשל אמת  ,ותורך ימינך להלאות את ישיה  ,ילאו נשוכים דיהללוך,
חכמי לש יתנו שאל לך ,החשצים קלשות לשון עגל  ,גם קלשתך יחשצון  ,ושי ימלא
תהלתך סלה  .אך אחי תן חודה  ,זכור ואל תשכח  ,מי האיר צדק יקראהו לרגלו,
עדי דרך בולש מיצחק ולאורו ילך חושך  .זה ינחמנו גשר שאחיו נם שרוך יהיה,
ואל שדי ׳שרכהו  ,ישלח עזרו מקודש  ,כנשש המקשינים לקולו והלצון היורש לשלום לו.
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