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שני *) :אנשים ה? מים י״עקב גקויאו.
וגנכוכבי יצןזק איור;,’.קר בראו,
והמשכילים ' ההם הזהירו ככוכבי הקזסים י
ואולם יחיש נאסף איור מחמדינו!
הכיזקלא שם ;?! קבלידידינוי
’ תעקבנו מר ה^ ות זה פעמים*
על מות הרב הגאון

! -

הגדולI
:

מרה הירש חיות ז״צ״ל .

הילילי קאליש•' זעקי עיר גברת!
מת בעלך ; פל צלי תם> י,ךת’
המסיר ברות הכרתיו ענן הפתיות ,
ונשאלת גלמוךה צרורה אלמנות חיות.

:׳־

מרדכי באס.

על שער מצבות.
ל Wae räucherii Du nun deinem Tadlen״
'HLttest Du '« ihm in, Lebe» gebolen.
<(Nach Gölhc

קבלי דבמיכס תמל או ןלב_ י
אשל׳'מהו לעני בדזסר ורעל;
דור עקש וסתלתיל .ךור ז מךהבה!
רק לתךפת ' בשתכם הצלתם מצבה!
שמעון באכער « .
* ) משפט אחד להד החכמים האלה הנעימים בחייהם ונמוסס לא נפללו גויותם -
ה״ה המלין המסואר
מו״ה יעקב
עליעשעל נ״ע — על מיסו קוננתי גב" ,
מתבלת ע׳ו — והשד החוקל תיקל
מו״ה יעקב נ א ד ע  pנ״ע  .שס שניהם
כשם אשינו איש חם ויהיו יושב• אהלים לדלוש חכמה ומלע  ,ושניהם שמחו נשפי
אחל נחי ; עלך מליצתם אוהבי השפה הקלושה ; שניהם
מתו׳נמנחל שנותיה 6
במחלה־אחת  ,ושניהם נקנלו בפיל אחת אפל לא עיל מוללתם היא  .ינוחו ®ל
משכנוחם הולכ• מ־שליס
גליו חכמה  ,חכלס לא •  >ppמנבוני • שלון  ,ונפשם
תתענג בנוה שלום נצח  ,וני נשמתם בשמש בצהלים חלא,תמיל בשמן ששון מזקיו
שבעתים  ,ושמחת עולם תתמקם על לאשי החמימים<
•tatf - u. Univ.-tiibl.
fynWurl «. M.

"תחת"
Von M. E. Kter».
סחת אשל לא ענדת וגו '( .ד 3רים ש״ח «" ),
תסס מה עשה '7וגוי ( .ירמיה ה' ’"» )
זאת להם תחש גאונם ( .צשניה '3י.) ,
4

איומה כמשפט שדי י אמץ לב י£ז31ךת י
י אצגוי ואל אךם .יסד הטלה ק׳אמת;
את הטצוק תכביד פי שמם בעופרת
פעמים תקים צרה  -והיא מלת ״תחת" .
תיבה לא לנוח; למבול מיצר הצ^ ה׳
לסבל בת מרהיבה ש?י חבליםלסמיתי•
במל צרה בי תקרב היא עומדת כחגא.
לספקו זעם רגע לתוגה עולמית.
שאלו לקל קשה יום אשר נפשו נעקרתי
קובע’ בוז,ועוני המור שקעו נחת:
אם לא לנבקת רוחו קורצת בז:ךת
הטלה הז-את לו " :הא לך זאת תחת".
תחת התלובבף מי ישע עת שאבת׳
והיטב לך ' חרה׳ עת שמשך זורחת׳
ובמלאת ספקף ? מפיק טובירבת׳
תמוד הודיות לטחיוק  -הא ילך זאת תחת-י
שאלו ממשלה עצומה׳ היא רון־ה בכל עקר׳
בנמלה' משמי' רומה אחרי היותר' .גברת:
אם לא המלה הז -את׳ בעת באהשביר ׳
למתח מפלחת רוק^ת כשועדת  .י
זאת לך תחת ?איין ׳ במשמט אל מתהפך■
צרו צעדי אונך עת ממשלתך פולחת׳
חלב גדים ינקת  , -עריזיצא ’מאפך
ותהי לך עזרא  -הא לך זאת תחת!

 אל (יל עובר בעמק הב?א,בקד
;יא באה תמוד נדכה בורחה,ןעריב ל
ובנטל חיול הכביד לנחש נאנחה
.את ? בקת הרול בישובה נצחת
!עדיי

 לןד1ה

שאלו זקן נבער! שאלו

:בנוער׳ מאןעזרלקחת

ימאסבין

כבבמריריי,אם לא צולעה לירכיו בנחם ך
^" מלה זאת ? תחת,כאידנבון״לצלעיו
,ירכתי לב חוךרת.  עד. היא חרב נוקמת
;למולה אין סתרה ולריק רקת פולחת
"עת הללת ס?רת ׳,'באחרית נוהמת
.ותחת מלחי תקוה מסביב באר שחת
- על כן תחת הוחיל עדי קרוב הממארת
- •אין ? מיוה מעל ובארץ' מתחת
 בקול פחדים מזירת,קרמו פני איוקר
"! ׳הא לבם תחת, מרם’ תשמיע ברעם

.תפלות מהגאון בעל " שפתי כהן זצ״ל *ו
/Uitjetljtilt non Dr. ffi tUolf, Hcli|)ionelcl)rtr in HUitn.

 א<^ מלא רחמים שינן,א
 ברחמים הרבים.מרומים
 במהרהחפקוי.העצומים

! דורשיחמורוי, תופש• החורה חלמיד׳ חכמים, גאונים ורמים גדולים ורמים, והדרוש דמים
. הקדושים ועהוריס הנאהבים ונעימים,  יחדיו על קדושה שמך היו חלוים, ודורשי רשומים
(* Anmerkung b e« S i n f m b e t 0. Wir gehöre» nicht zu ben
Verehrern ber 8eIi,:l,otI1. Sie hoben ober al« Stimmen der Zeit,
gewissermaßen einen historischen Werth, wie 3 u n z diese« in seiner
 ״shnagogalen Poesie" in meisterhafter Weise bargethan Hot. Au« dem
Grunde glauben wir, dürfte ber  אב הרחמיםvon Sifteh « oben von
Interesse sein. Neberdies hoben die « oolibe Jizchak da« Verdienst,
bereits Mittheilungen über den  ש״ןvon meinem gelehrten Freunde
Herrn Rabbiner Wei ße gebracht zu haben. Diese« Aktenstück findet
, wo ber ך°שbekanntlich
sich im Archive ber Holleschaner Gemeinde
Rabbiner war und wo derselbe auch ba« Grab hat, zu dem noch
jetzt viele fromme Pilger ziehen. Da« zweite Aktenstück befindet fich
cbcnfall« im Archive der Holleschaner Judcngemnnde und gehört zu
. Vielleicht finden wir einmal Grdem Sagenkreise dieser Gemeinde
lcgenheit die f^ @־agtn überhaupt zu veröffentlichen,

בחייהם וגמוחם לא נשללו לעולמים •.ונהרגים ונשחטים וכלזכקים « נחי שלמים ,נסקלים
ונשרפים כגחלי רחמים  .וקנים ונערים שנים ועולמים  .היו נהרגים ננזיון נושים
ימל«ים  .חסידים וחסידוח ישרים וחמימים< גמלו קדושה השם נלנ חמים  .עהורי לנ
בלבנות שלמים  ,אמרו אנל אנחנו אשמים  .ילדים אשר אין נהם כל מומים  ,והם
"נ  ’:יהודה מן הפרממים  ,כמה רננות נשפך דמם כנחלים וימים  ,נחל קישון גלסן
’"ל קדומים  ,לאין מספר נהרגו נאסים וקלדומים • טשל נגוים מנוד ראש נלאומיס,
יי’ ’ וכל לפעל הנהרגים כל הימים  ,ף,יו עונים חללי חרג כמה פעמים  .נשאו ראש
שונאינו לניס עלינו קמים .לקים ויונים ושאל עמים עלינו נלחמים  ,ספלי הורוה,
איריס ותומיס ^ ףמסו ושלפו עם נפשות קדושות  ,ויהיו שניהם ערומים  ,ערי עלו יסודות
'«שכנות והרומים  ,מקדשינו ונחי כיסיותנו נכלפות ומהלומים  ,פלשו עלינו מצודות
יסימיס  .אהלי אדום ישמעאלים ויונים■ ויחל העמיס  ,צדיקים וצדקניות יסודי עולמים,
יישר ממאה אלפים לענת מושלמים  ,קהלות גדולות קדושות והשונות  ,כמו אלן> נרשמים,
יעדה אחזתם שם והתרינו ממנלי כרמים  ,רינה ל ' ריננו ונקמינו ממתקוממיס  .כפל
ל«מך והעשה נקמת נגו־ס תוכחות נלאומיס  ,שלם יום אנלי ושלם נחומים  ,הל ציו;
ושנתי
«שונן ונלח על הרי בשמים  ,תקיים דנרך אשר נניאין נואמים  .נאום ד '
לירושלים אמן.
ב  ,אל מלא רחמים ,שוכן מרומים ,המוציא מנוחת עולמים לנשמת צדיק חמים ,נודע
‘ 3שידה ונישראל גדול שמו  ,ותהי המשרת על שכמו  .מורינו ולנינו הגאון הרג רני
אליעזר נן מורינו הרג רני אנרהם הלו׳ יגע עצמו נאש דת למו  ,גיל יגיל אני צדיק
«שירתו דלת ושאג ,ענד מאהנה ולנו לא דאג  ,מנעוריו החזיק נתומחו וחורה תאנ,יפה
נס הנן מכח האג ,שלי עץ הדר פריו למאכל ועליהו לתרופה  ,כל שומעיו הניעו ראש ,הפעילו
יספה  ,הנמצא איש כזה כלו מחמדים ויפה  ,ספוג ומשפך משמרת ונפת  ,יגל אנלהם
’««ח על לאש המעה ,כי נטיעתו עלה כארז הלס ושעה  ,כל מנקש ל לתורתו אוזן הטה,
יייליא נוזלים מקלע דנש וחלב חעה  ,נאמנים מימיו בכוסן) שתינו  ,כאשר שמענו כן
לאינו  ,גס אליעזר דלה דלה לנו  ,והשקה צאן קדשים ומעונו חיינו  .ה׳ חסיד ה•
ייניו מתלמידיו של אנלהם אבינו  ,הוויות דאב " ולנא קא חזינן הכא  ,צדקת ל עשה
«ינץ חורת זינת יזכה  .אליעזר לן לינות הרנה נעומקא של הלכה  ,דולו ראו ושמחו
 55לי מחזיק ברכה  • ,עלה הרים ילד נקעוח  ,כאניה נרות קדים  ,הפליא לעשות מעשת
יי׳יריים  ,נפתח הסתום ותפקחנה עיני תלמידים  ,מאלה נפרדו ונפוצו פלי מגדים  ,לא
שניה ינל בתלמוד אשר לא צדה ,בקדשים וטהרות כמו נד נרי אגדה ,ועתה בראשון דחג
שאיכוה רש״כח לילך לבית הכנסת להתפלל בגילה ורעדה  ,והיה מכני!) עשרה להתפלל
"!ג יד על ארנע מינים ביום הראשון יחד באגודה  ,וביום שני של חג הסוכות הכביד עליו
«חולה כמשא כנידה ,ונפל למעת ויסב פניו אל הקיר להתפלל וצער נפשו החמודה  ,ונבל
י' 5קוינו לטוב בתוחלת ממושכת מחלת לב ולחולי המעיים לא מצאו לו רפואה נשום
«יה  ,ושני הרופאים ביום אחד נאו ונחוועדו על נפש צדיק  ,וישנו יחד לחוד חידת  ,איך
’שליל גו!) נקי וטהור מעני ומרודה  ,וכבר נגזרה נזירה ולא הועילו כל תחבושת וקנה
 5ישם וקינמון וקידה  ,ובשמיני עציה נהפך הודו למשחית וערגת בל שמתה ויפנו
לשולה וגלמודה  ,על שנסתמו עיינות החכמה מעיני תעדה  ,ובל בני הקהילה מרנא עד
<ע ’יא אחזו רעדת  ,צרחו כולם בקול מר  ,מרן דנשמיא תן חיים לצדיק זח אליעזר
ע5ד לאברהם מאהבה ,וברא מזכה אנא להגדיל תורה ללומדה  ,והתפללו בדמעות שליש
ינהשתחוית ובקידה  ,ובעונותינו ננעלו שערי תפלה  ,ונהפך יום חשקה לחרדה  ,ביום ב'
 3״ז תשרי ע״ת צרה היא לפרט  ,ויאבדו נפש ממנו נפרדה  ,ואותו היום נתקשרו
ששמים נענים והחמת פניה קדרה  ,ולא מצאו מקום לפי כבודו לקבור גון> זכה ונרה,
'כנר כרוז יצא  :מי שלא טבל לא ירד ליגע ברני ואל יהיה בתוך חמחעסקים מנויה
יגייודה ,ותיכן> זריזין מקדימי; נעשה; לנשמע  ,וקפצו למים תחלה לטהרה וטבלו גופם
 'nלעבדה ולשמרה  ,ורבים יצאו טהורים  ,כולם אנשים חשובים שבמקרא  ,ומצאו מקום
סמוך ונראה אצל ליון נעל המחבר שפתי כהן  ,ומקום צר היה ,לא ארוכה ומאוד
?!־יש ,ואעפ״ב התחילו לחפור חפירה ,נאמרס אולי ניחא לצדיקים להיות אוהלים סמוכים
לסברה  ,וחפרו,ומצאו שהמקום נתרווח מאליו  ,וכל העם רואים נלאיה ברורה  ,דהוה
’ "«’ חנן עזיזא ושרינן אפותיא דספסירא ,ואתנה מקלקלת השורה  ,ואחר שנסתם הגולל,
"««ש יצא על הארן וחזר לאורה  ,רעדה מלאת מתנינו וחלחלה  ,כ׳ יחד תפארתנו עטרת
)יינ גדולה — הוי ! אדון והוי ! הודו מאור הגולה ,מכל אנקת רובל ,הוא העולה ,לכן

נעל _ הרחמים לב הפלילה  ,זכור מעשיו וסורחו כאולם גר«,ה  ,ונוצר תאנה יאכל פדה•
והושיבוהו במסיצוס בני עלייה  ,והיחה כבוד מנושהו  ,להשביע נצחצסות נפשו ונשמהי•
לחזות ננועס ד ' ושכינתו  ,ולדור מריס יעמוד לנו זכוהו  .אע; אלה ( העסק מאי אזכרי«
דק״ק האללעשויא עש״ק פי אחלי תלצ״ז לפ״ק).

Exegese1)0113. 3. Pollock, DOciTaftömci
 in Trclütsch ,־
סלולה שורש אלל יורה על ההרמה נכלל ערתענען  ,א«
ירמיה י״ח • ט״ו .
הרמה גופנית כמו  ,אלוה כמו ערמיס " (לקמן ני) שיעטעע עס אוין> אין הויפען  ,א'
הלמה מואלית בשבח ותהלת המורם כמו " אולו לרוכב נעלבות" (תהליס א״ח ) שהוא כ«י;
רוממו אוחו בשבחים וחהלוח  ,ויאמר גם על עשימז הדרך המתוקן איינע שעראאע באהנען!
ע״י חרמת סול עפר ואבנים עליו  ,כמו " אולו סולו פנו דרך " ( ישעי׳ נ״י ) ,והדרך הבלוז׳!
מתוקן נקרא פה דרך לא אלולה  ,ומשולש זה נגזל לדעת המבארים גס מלת " סלה* |
לשוםר״ל כי תמאונב והנמשן:
הנא לרוב נתהליס המורה על הרמת הקול נשיר• טז
מהליכתם זאת יהי'  ,כ׳ ארצם יושם שממה  ,כי למ״ד השימוש המחובר אל המקור יורי«■
בלשון עברי כמלת  ,אום" נל״א  ,לא לנד על התכלית המכוונת באמת מהפועל פעול«1
מה  ,כי אס גם על הנמשך ממנת בהכרח ושלא ברצונו  ,נעבור שנראה כאלו הית«
עולם שורש שרק יורה על הוצאת איש קול ידו« I
שריקות
זאת נאמת כונת הפועל .
מנין שניו נל״א צישען  ,אס לקרוא לבני אדם או לשאר נע״ח מרחוק ,כמו  ,ושרק ל'
מקצה האדן " (ישעי' הי ) ביום ההוא ישרוק ת' לזבוב וכוי (שם זי) או להראות נזה לעג [
וקלס על דבר מה  ,כמו ״שרקו ויחרקו שן" ( איכה בי) ושה תכונה  ,כי כל עובר על
האדן הזאת • שרוק וילעג עליה וזה יהי ' בזמן בלתי מוגבל אשר עליו יורה מלת עול«
קדים אשר יפי׳ן הקש ויאוער המון מהגוי!
(כמ״שכ למעלח פרשה נ' כי ) יז  .כרוח
לכל רוח  ,כן אפיצם הנה והנה  ,כדרך הנאים לפני אויב אשר לא ידעו אנה יפנו ויתהל«'
נאשר יתהלכו למען המלע רק על נפשם ומצוא מרגוע לרגלם  .עורף ר״ל אאתיר פני
השגחתי מהם ולא אואין> עוד להיטיב להם למען השיב נזה להם גמולם  ,כי גס ה««
 ,פנו אלי עורן> ולא פנים• יח  .ויאמרו  .לדר״שי מואב על אויביו אנשי ענתות  ,ול״דיו
על העם ,ואן) כי על עבדי ושרי מלך ׳ויקים אשר סרה אפס עליו נעבור הננאו עליה«
רפה• כי לא  ,ר״ל אם גסנמית א ותו ישארו עוד לנו נהנים ונביאים וחכמים אחר‘«
בלשון שם לשון פה יורה על הדנה הרע«
אשר מפיהם נוכל לקחת תורה ועצה•
פערליימדונג  ,וכן " ואין יתרון לנעל הלשון " ( קהלת יי) וממנו נגזר פעל "לשו!‘
פערלי־מדען  ,המורה בפיעל והפעיל על הוצאת דנה רעה כמו " מלשני נאחר רעהו
(התלים ק״א ) ור״ל פה ע״י שנוציא עליו דנת רעת להלשינו אל המלך נאנב שיצי«
להמיתו• אל כל דבריו ,אשר ינבא עלינו לרעה לא נשים לב ולא נירא מהם • י״ט י
יריבי  .כמו מריבי וכן ריבה ה׳ את דני ( תחלים ל״ה)  .כ  .כרו שוחה לון«
דמיונו מדרך הצידים אפר יכרו שוחת עמוקת ויכאות נקש או בענפים רכים הנוח׳«
להשנר  ,אשר מדי תלך החיה עליתם תפול ותלכד בה • כא  .לכן  ,לדר״דק ושי*י
המבארים הכונת  ,כי אמרי שהם רעים כל כך לשלם לי רעה תחת טובה ולחשוב ע':
מחשבות להמיתני  ,גס אני לא אכלא את שפתי עליהם לרעת  ,ואפשר כי הציווי ««
במקום העתיד כדרכו לפעמים  ,כמו ואס בי; כוכבים שים קנך ( עובדיי אי) תחת הפי«,
ותכונה פה לכן תתן וכוי למען הענישם על רוע מעלליהם■ והגרם ר״ל הגיל ד««
לאאאע איהר בלוט פליעאען  ,ויחא התגרה אל עצמם  ,יען כי הדם הנגר מחלל חי“
הוא הנפש ' ,ולד" ק יורה שורש נגר בהפעיל פה על המאירה לחרב  ,וכן " ותגר אחנ ;
במלחמה  .מואב גס על הרוגי סרב ,והשונה «’
ישראל ע״י חרב" ( יחזקאל ל״ה)
האגפים והבחורים יפלו נחרב במלחמת • כב  .כי כרו  .ר״ל כמו שרצו לאנב לי יע '
פתאום נהלאדי בשוחה אשר כרו לי  ,כן תניא גס עליהם נדוד שתאום  ,או שהוא «ח’ 3
כס אל תמחי  .כמו j .
הטעם על של הרעת אשר יבקש מה״ית להניא עליהם •
תמחה וי״ח לא • תמתין כאלו נכתב לא תמחה מננין נפעל .ופה אמצא מקום לה ע,י| י
על הוראת מלת אל  ,הנה מלת אל שהוא בהפוך אותיותיו דומה למלח לא מורה שמי«' j

על השלילה  ,ודומה לס") בהשקפה ראשונה למלח כנש וששש  ,שלמה ושמלה שהוראת
שחיהס אחס היא שנודע  ,אנל נשל זאת יש הנדל  ,דק ניניהם  ,כ• מלח לא חולה על
השלילה המוחלעח  ,ר״ל על פעולה מה שאנו נטוסים נה שלא הה׳ . ,כמו " לא הנמוג
־עשי לשאול  ,לא חסן רוקידן לראוח שמח" ( חהלים ׳״ ,)rיען ש׳ נמקד אלקיס על יריאיו
הי' נעוח שלא יעשה ! אה  ,וכן מצוח האדון והמושל אל ענדו הקל אל «שמעהו או אל
עמו הנהונים חחתיו  ,נאמרה נלשון לא  ,נמו " ולא חצא מזה אנה ואנה“ ( מ״א .נ') .
«אשל לא שנוא ושה׳“ ורו' ( אשחר א׳ ) .יען כי המושל והשליט נעורו ניראה ענדו מפניו,
־' לא ׳ענול על דנריו פן יקח נקמחו ממנו וענוש יענישנו  ,גס נלונ האזהרוה
במצות החולה אשר לא חעשינה חנוא מלח לא  ,יען כ׳ הס מצוה ה״ית השליט על כל,
על ענדיו נני ישראל השומרים מצוהיו לא לנד נענור ילאה רוממותו  ,כי אם גם
’עגור יראה העונש  ,ואם נס יש הלנה מהם אשר לא ישמרו המצות האלה  ,נשל זאת
י  «,ה״יח אל נכון  ,כי נכל הדולות ימצאו הלנה יחידי שגלה אשר ישמעו נקולו לנלה׳
ששות כל אשל הזהירם עליהם  ,אנל נמצוח הסכם המולה לתלמידו דין עצה עונה
" 1יעלת התלמיד והשומע  ,ינוא לשון אל המולה לק על שלילה מסופקת ונלחי מוחלטת,
ייימה נזה למלח אולי המולה ג"כ על הספק  ,כי החכם המצוה אינו יודע ננילול אם
ישמע התלמיד לעצתו או לא  ,וע״כ חנואנה כל מצות שה״עה נמשל׳ בלשון " אל" כמו
»אס יפתוך חטאים אל תונא" ( משלי אי) ודומיהם  ,וכן כל לשון נקשה יבוא נלשון אל
« 5ו פה ונשאר מקומות נח״נך כמו ״אל נא אחי תרעו“ (נלאשית י״ט) ודומיהם  ,יען
יי המנקש דנל מזולתו  ,׳פון ויסתפק עוד אם ימלא מנוקשו או לא.

• in ^afanfia.
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Exegese

(נראשית׳ פ' ע״ז ) ולשרה אמר
הנה נחתי אלן)
כסף לאחיך  ,הנה הוא
 yשסות
עינים לכל אשל אתך ואח בל
ונוכחת .והנה עלה על
יעה׳ ,דלעיל פ' ׳“ד כחינ ויקח אנימלך וכוי  ,ושם לא כתיג שנתן לו אלף כסף  .וכל
שמפרשים האריכו איש לפי דרכו — ונלאה לפרש  :מתנת חן וכבוד אשי יתן איש לרעהו
ייאהנה רנה  ,לא נשקל׳ כסף הנהן  ,יען המה  ,אס לשחי את פני השופע לעור עיניו
']'« קל משפע צדק  ,אי לשמח אח לב העני נדחקו ונעניו ; אמנם ננסי שוה כסף,
"י מזמרת וממיטב הארך לאק אחרת  ,נמו כני יכבדו נני האדם זה את זה  .ולפי״ז
לומר שאנימלך נאמת לא נתן אלף כסף לא לאברהם ולא לשלה אשתו .וידוע
* 1ילשוכינו לא נמצאה הוראה מיוחדת על הקאניונקטיפוס  ,ותפעל נענל מורה  ,אס
! 0חלטה ואם בקישור נלי סי«ן כלל  ,כמו ולא הגיח
ל׳ ואשלחך ,והסכום אלף
’חף הוא פה איזה סכום גדול  ,ולפי״ז פי׳ הפסוק כן הוא  :ולשרה אמר הנה נחת;
כסף לאחיך  ,כלומר אם הייתי נותן אלף כסף  ,הנה הוא לן כסות עיניס לכל
’ ’ר אתך  ,אנשי ניתך היו יכולים לדמות ננפשוחם  ,שנחתי האלף כסף לשחד ולעור
’שינים  ,ואח מוכרחת לכסות עינים מפני נושה  ,אמנם ואת כל  ,נהבקריס אשר נאמת
 ,ונוכחת  ,יהי לן לכבוד  ,ותת׳ נוכחת  ,ע“ ׳ אנשים אשר ראו כבודך.

in

.
Dr. Mols Lhrenlheit,

Exegese non

מ ה ל י ס ( פ״ד זי )
עוברי בעמק הנכא מעין
ישיתוהו גס ברכות
^טה
מורה ,
ילכו מחיל אל חיל
יראה אל
אלהים
בציון— .
י” 1ידוע כי נבוכו המפרשים נניאור הפסוקים הנ״ל  ,ואף כי גדולות עשו והופיעו
"יל ביאורם על הפקוקים אנל לפי דעתי עוד לא נגלתה לנו כונת המשורר נשמש
®יפל׳ טהרה  ,ועוד לא הוסרו אבני נגף מבין רגלי מנהלי נערי בני ישראל על מסילת
\ך ' ב! ישי אשל ילאו למצוא פחח לבוא חון חדרי כונח נעים זמירות ישראל  .ולכן
ייית׳ אתנהלה גס אנכי לעטי׳ כיי ד׳ העונה עלי לבאר הפקוקים לפי דעתי אשר
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היי׳ י' .היה בפסיקים שלפניהם מולה המשולל על נעחון גיוסי אל כל היום  ,להני«
שמימה גערו ללה ולוקה  ,להשלין אל ל יהגו כי ממעייו תצאנה ליו ישועה וחושיי!.
מידו ימלא מזול וחלושה למכותינו ויהי יוחס ליו  .אגל לפי לאוס עייייו גדלני ני
חלד כל חיום  ,גנוא עלינו חלוד ומצוק יפן לגני חלד וישען על נייז עכניש  ,על מסי
גני אדס  ,כי עח עינינו מלאוה כי כל חיל גני אדם ליק והגל ; אמנם אס חסד אמ&
וחילו ׳החל ניו וחוחלתנו ינזנה  ,אז יפן אל ד'  ,ז אח אחח מחעאתינו ,אשל מדי •יס
גיומו יוכל ללאוח נין אישי גוללינו  .ולכן גס נפסוקיס הנ״ל מוכלח המשולל להגי«
עוגל׳ גע מ ק ה^ נכא מעי!
שמימה ולגעוח על מעין ישועה הנודא נאמלו :
ישיתוהו ,וגיאולו Die da toatbrin im Jammerthale mögen nur ihn :
 )nämlich Gott ) zur Quelle des Helles machenגם נלכות יעעה מולסי
 auch Segen spenden, gleich Spätregen ,ג  Er wirכונתו  :אס לא חאליך לג|
מחיל אי
ילכו
עה המצוק  ,עוד גא חנוא הישועה  ,גא הגיא חלופה כמולה .
אלהיס נציין כונחו Wohl wandeln sie von einer Macht :
חיל ילאה אל
 zur andernשדיך כיי אדם לנקש ישועה ותרופה מחיל אנוש ומכח גני חלד — ׳לאי
אל א לה׳ ס בציון ( endlich e.scheint man doch vor Gott zu Zion .ת ה ל יי
אמונתך נהס׳
תכין
שמיס
יגיה ,
חסי
עולם
כי אמלתי
פ״ט)
לדעה׳ ניאול הפסוק ימלא כאשל נשים עין נחינתינו על לג המשולל  ,אשי ננל יי6
ויום יתאמן וידבק קלוג קרוג גדי  ,ונכל יום ויום נגלתה לו אמונת הנולא גיתל שא"
ויהי עז  .והיה אמר המשורר .־ נערם באחי להכרח חסי הנורא על גוריו  ,אמיתי ,.י?
אנו יושבי חנל ממעיני ישועתו שותים וילדם  ,אגל נרוא׳ מעל משלהי עליון איי6
צליכיס לחסדו ולאמונתו  :אגל עתה הנה ידעתי גס ידעה׳ ני גס על השמים חסדו  ,ג־
לנא׳ מיום משתוקקים למעין עונו וחסדו  ,וזה שאמל המשולל  :כי א מ ל ח י עול«
נהםWohl dachte ich einst, nur .
אמונתך
תכין
שמים
חסי יגנה ,
^ese Welt wird durch deine Gnade erhallen und begründet; doch die Himmel,
üich in ihnen begründest Du deine Treue ,

 Won tcopofh(Eislerמכתב»
, •liaf)f)inerl» Eimaiwlliii
;.
^
׳שפות י' שלום לך ידידי מחמד נפשי !
שמח לני והגל נפשי נלאות׳ מתוך מכחנך הנעים  ,נ׳ פוקד אתת על דלתות ה *1
קדם כנימי קדם ומעיניך נהם  ,וכי תשים עין גס על חגורי קדמונינו  ,גס על החנוי’'5
אשר יוציאו לאור חכמי זמננו  .אשליך אחי אשליך  ,כ׳ נחלת ללכת נדרך חנכו; והמא«,
הזה ! כ• אמנם למודת דוח ולדאנון לב כל אותג עם ישורון ,לנים הס האנשים נימיי!
אלת  ,אשל בחולת ד׳ ובמליצות נביאים ומשוללים הקדושים ימאסו יספל׳ חכמי ישיא
אחלי גיוס ישליכו  ,אלה החכמים בעיניהם לו ידעו כמה מן היופי והנשגב  ,והיקר והיי*
והעוג והמועיל  ,אשל טמון נספרים ההם ונאמר׳ מפרשיהם  ,כי עתה לא יעשו כזאיי׳
אולם עח עיניהם מלאות • ,ורוחם מהנין  ,ולגם מהשכיל  ,ולכן עד נצח לא ילאו אור•
והנני מודיעך נפעם הזאת  ,כי נא ליי׳ זה חיש ימים חגור כולל מכתבים שונ;ם יי,
חכמי זמניו  ,אשל אסן> והוציא לאור נשם "אוצל נחמד" הל״ר נלומענפעלד נעיי יי’ ?
אל אכחד ממך ידידי  ,מדי קראי המכתבים האלה מצאתי  ,כי נאמת אולר נחמד הס !ל<י
שמס אשל יאות להם  ,כי מלבד צחות ונעימות לשונם  -אשי השמח לג כל קורא יי'"1
הייגי■
עונג נפשו  ,הנה תסתען> מהם גס תועלת לא מעט לשוחרי האמת והחושית  ,ניז לו
כוללים דגלים יקרים  ,נם בעניי׳ הדת והאמונה  ,גס בעייני ספרים שונים ניפסיס,
כתני יד  ,אשל חגרו מאז מאה נבוני עמנו  ,ועוד דגלים אחדים מועילים  ,אשל
LSfl
מתוכם  ,אם נקרא נהם גדעת ושום שכל ; אולם היותר יקר ונכבד באולר נחמי
היח נ \ p#p .ינן ,שר<ןדה כל משב ,,ימ 3חג הח5ם ג ;.״!ל סס לד  »$ן׳3ו י 7נל ת«מ
ניחנה על חולדות אחד המדקדקים הראשונים הוא החכם י' ' יסן> קמחי ז״ל ויסיז "נ,
על קולות יתומת דקדוק הלשין בזמנים השונים  ,אשל עגלו עלינו  ,חיה נעות ידיי ,׳

*

נקדב ימים אחדים אשלח זה החבול אל ילך  ,אך נעלם תקבלו « מני אעילן על דנל
קטון שמלאת• בו בעני; סכמת מלשון  ,אשד לא יפל בעיני זהזא .שם במכתב ל״ע יאמל
נזה הלשון•י כת שם נגזר «! כנה והוא במקום  3נת כייו בת « 1בנת ונוקקעאקז
שיישמו נשלם כחש איננו אלא טועה  ,וענינו חבלת אנשים המשותפים בדעותם באמונתם
או במעשיהם וכדומה ובשם אתל יכ 3ו וכולי " וזו טעות לדעתי בידי הסכם הכותב  ,יען
אס תהי ' גזלת השם כתמ!
כנההיה לאו׳ גלבים כניותכמו «! בת בנ 1תולא
3ת'ות ? אבל ודאי האמת עםנוקקטאלןז (הגם שאין קפלו תחת ידילעיי!עליו)שהניא
השם בפלש כתת וענינו מחלוקת ( אנטהיילונג) אנשים אשל נסלדו ונחלקו מאחיהם
אס נדנד האמונה או בלבל אחל בדעותיהם ובמחשבותיהם דומה
למלת Kractio
»  Kraotioבלשונות העמים  ,אשל נאמדה גס כן להודאה זו ונגזלה מן השעל f' raugcre
 3תת ,ההטלה הקטנה הלזו תקח כעתמידי  ,והיה לעתמועל  ,אט יהיה אלקיםעמדי
אציע לפניך פלי מחשבות׳ נאלוכה על ענינים מעניניס שונים  ,אך טלם אכלה לדנל
אליך במכתב זה אגלה עוד את אזנך  ,כי יש תחת ידי קפל ישן נושן והוא " תלגום
עניי של דניאל ועזלא" מאת החכם הנוצל׳ פלאפעקקאל לייקדען  .התלגום הזה נדפק
יליידען בשנת 1685 .למנינם והוא לק מעט המציאות וכמעט אבד זכלו מני אלן ,ואציגה
לפניך פה איזה מקומות ממנו ,לצוני מהל פלשה ופלשת  ,למען תדע משפעו ומהותו:
"דניאל ב(יז) אז דניאל לביתו הלךולחנניה « ישאל ועזליה חבידיו הדבלהודיע( .יח)
ייסודם לבקש מלשני אלה׳ השמים על קוד זה למען לא יאבדו את דניאל וחנליו עם
שאל חכמי בבל ( .יט) אז לדניאל נמלאה הלילה הקוד נגלה אז דניאל בל־ לאלה׳
השמים ( .יט) ענה דניאל ואמל יהי שם האלהים מבולך מן העולם ועד העולם אשד
החכמה והגנולה שלו היא( .כ) והוא משנה עתים וזמנים מקיל מלכים ומקים מלכים
ן נותן חכמה לחכמים ודעת ליודעי נינה ( .כא) הוא מגלה עמוקות ונקחלות יודע מה בחשן
י והא! ל עמי שוכן  ( .הבן לן אלה׳ אבות׳ מודה ומשבח 'אגי חשל חכמה וגבולה נתת לי
יעתה הודעתני • את אשל בקשנו ממך כי דבל המלך הודעתנו .פלשה (’ jעז ) ענו שדלן
ידשן ועבד נגו ואמלו למלן ננוכדכצד אין אנו חוששים ( )Vעל הדבל הזה להשיבן( .יז)
הנה יש אלהינו אשד אנחנו עונדים יכול להצילנו מ; כנש; האש נועלת ומן • דך המלך
יציל( .יח ) ואם לא ידוע יהיה לך המלך כ׳ לאלהיך לא נעבוד ולצלם הזהב אשל הקימות
לא נשתחוה  ( .כח ) ענה ננוכדנצל ואמל נלון אלה׳ שדיך מישן וענד נגו אשל שלח
י מלאכו והציל את עבדיו אשל בטחו בו ודבל המלך שנו ומשלו גופם לבלתי ענוד והשחחוות

לכל אלוה בלתי לאלתיהס פלשה ך ( א ) אני ננובדנצל שליו הייתי בניתי ולענן בהיכלי,
(י) בלטשאצל גדול החלטמים אשל אני יודע כ׳ לוח אלהים קדושים בך וכל קוד לא
נכחד ממך מלאות חלומי אשל לאיתי ופתלונו אמול( .יע) אתה הוא המלך אשל גדלת
ועצמת וגדולתן גדלה והניעה לשמים וממשלתך לקון> האל ; .פלשה ה (יג) אז דניאל
הובא לפני המלך ענה המלך ואמל לדניאל אתה הוא דניאל אשל מן בני גלות יהודה
אשל הניא המלך אבי מן יהודה (יד) ושמעתי עליך היות דוח אלתים בך ואול והשכל
יחכמה יתלה נמצא בך ( טו) ועתה הובאו לפני החכמים האשפים למען ׳קדאו המכתב
הזה וחתמנו יודיעוני ולא יכלו פתלון הדבל להגיד .פלשה ן ( יא) ודניאל כאשל ■ דע
איישם הכתב בא לביתו וחלונות פתוחות לו בטליתו נגד ידושלים ושלש פעמים ביום
היא כולע על נלכיו ומתפלל ומודה לשני אלקיו ככל אשל היה עושה מלפני זה .ןינ)
י אז האנשים האלה נאקפו ומצאו את דניאל מבקש ומתחנן לפני אלהיו פלשה ן ( ט)
יואה הייתי עד שהכקאות השלכו וקדמון ימים יושב לבושו כשלג לבן ושעל לאשו כצמד
יקי כקאו שביני אש גלגליו אש נועל( .י) נהל אש נמשך ויוצא מלפניו אלן> אלפים
ישלחוהו ולבוא  .לנאות לפניו יעמדו למשפט ■ ושב והקפל־ס
נפתחו עזרא ד(יא) זה
פחשגן האגלת אשל שלחו אליו אל אלתחששחא המלך עבדיך אנשי עבד הנהל וכענ~.
(' )3ידוע יהיה למלן אשל היהודים שעלו מאתך אלינו באו לילושכים עיל מולדת ולעה
הס בונים והחומות יקדו והיקודוה תבלו ( .יג ) עתה ילונו יהיה למלך אשד אם הטיל
הזאת תבנה והחומות תהיינה מיקדות מכק וכקן< גלגולה ומק הולכי דלן לא יתנו ומק
ה«לכיס תאבד  .פלשה ך ( ,יא) וכאשל נאמל דבל השיבו לנו לאמוד אנחנו עבדי אלה׳
השמים והאל ; ואנו בונים הניח אשל היה בנוי מלפני זה שנים לנות ומכך גלול שהיה
יישלאל בנה אותו ויקד אוהו ( .יב ) ונענול אשל הכע־קו אבותינו את אלהי השמים
י?שי אותם ביד ננוכדנצל מלך נבל הכשדי והבית הזה תחליב ואח העם הגלה לנבל.
'( ג) אך בשנת אחת לכולש מלך נבל כולש המלך נתן לשיון לנכות בית האלהיס זה.

10
פלשה ן (עז) ועשו נני ישראל הנהנים והלוים ושאל 3ני הגולה חנכת ניס אלהים זי!
נשמחה ( .יז) והקרינו לחננת ניה אלהים זה נקר מאת אילים מאתים כנשים אלנע
מאות וצם־רי עזים לכפר על כל ישראל שנים עשר למשפר שנע׳ ישראל .סישת ן (יח)
יאשל " עג לך ולאחין נשאל הכשף והזהנ לעשות נרצו; אלוהיכם תעשו ( .יע) והכלים
הנתונים לן לענודת ניח אלהיך השלם (?) לפני אלה• ירושלים ( .כ) ושאל צליבות (?)
נית אלהין אשל ׳פול לך לחח תת; מנית אוצרות המלך  .וכול ; וכולי .יותר אין ניכלם'
לשים לפניך לעת עתה  ,כי תקצר היריעה מהכיל ; והנה אם גס התרגום הזה לא ׳שמוי
תמיד חקי הלשון  ,והלנה ממנו לא תואר ולא הדר לו ,כאשל חלאה מהמשלים שהנאת׳
לך ,על כל זה עוד יורה לנו  -למדי כמה גדול היה כח החכם ל״שדען נידיעת שפת ענרית
ואין הנין להשתמש נה  ,ומלאה כזה הוא נאמת יקל מאד נין חכמי העמים  ,אשר עם
היותם יודעים לפעמים היענ שפתנו ועל שרשי מלית יתחקו על הלוג אץ לאל ידם
להודיע ולגלות נה מחשנותיהם ; ,זה  ,מפני שלא הורגלו נה ולא למדו אותה ננעוליהם
כאשל אנחנו בני • שלאל עושים .יהי נעם ל עליך ומעשה ידיך יכונן כתשוקה אוהנן

ייי־ייד■■

תורה נדרשת ( .
ייימך)
 S . p . Lin.ialto , Professor in Padua .חו 1י1
ולן לדעת ,כ• המושכלות הראשונות האלה לא היו ולא ננלאו ,רק בדמיון החכמים
אשי נדום מלנס  ,וכנר קמו האחרונים  ,ונערום מן העולם נראיות ככסות  ,ותראו ,כ׳
נאמת כל ידיעותינו נועדות על החוש־ס_ ,והאמת אתם ; כ׳ הלא רואים אנחנו נעיניני!
כ• הילדים  ,לא ידעו דנל  ,לולא ילמד,הו ממנו או ננעיון  ,והכל יודעים  ,שאפילו מ!
האש אינם נשמרים  ,אן נשמחה ירוצו אליו להתענג מזינו  ,וכן מנפול לא ישמרו  ,יק
אחלי נפלם פעמים רנות  ,ככל אשר אנחנו רואים יום יום גאדם וננהמה ; וידיעה
הנורא גם היא אין ספק שלא ידעת הילד נהולדו  ,מלנד  ,שאם היתה נעועה ננפשני
לא היו תלמיד־ אפיקולש יכולים לכפול נה  ,כמו שאין אדם יכול לומר  ,שאין האם
משאינו ננגעו נו  ,הואיל וכן הוענע נענע כל האדם ; וכן ידיעת הצדק והעול  ,ידוע!
כי איננה ידיעה שות נלנ כל נני אדם וחוה  ,כי מה שהוא צדק אצל גוי אחד  ,עול
הוא אצל גוי אחר  ,כאשר יש עמים  ,האומרים  ,שהאנ ח״נ לאהוג
■ את נניו מכל  ,וים
עמים הקונלים נניהס חיים עם אמם  ,אס מתה נלדתה  ,וכן יש עמים  ,האומרים  ,ם׳
הננים ח״נים לכנד את אניהם ואת אמס  ,ויש עמים  ,ההורגים אותם ננואם נימים :
ואם תאמר  ,ני הידיעות הללו נעועות ננפשנו  ,אן לאדם זה נדרך זו  ,ולאדם זה נדרו
זו  :ומי הניאן עד הלום ? לו מצאת ידיעות השוות נכל נני האדם  ,תוכל לומר  :הוענעי
נהם מקדם ; אן אם נני אדם חולקים נהנה זה עם זה  ,מת עעם לחדש  ,ידיעות הנעועוה
ננפשנו ? ולמה לא נאמר  ,כ׳ נחקירתנו קנינו אוחנה  ,וחק־לחנו היא  ,אשל הגדילים
נינינו ונין חנלינו  ,כאשר דרכה לעשות ? אנל דגלים אחרים יש  ,אשל כל נני אדם
משכימים נם  ,כגון  ,כי חלק הדנר קעון מכולו  ,וכי שנים ושנים יהיו ארגעה  ,והמניי
שני הפכים ננושא אחד  ,וכיוצא נזה ; ויאמרו מקצת החכמים  ,כ׳ אלה ודאי נעועים
ננפשנו מיד • וצלה  .ולו חכמו ישכילו ׳נינו  ,כי מלות כל  ,וחלק  ,ושנים  ,וארנעם׳
ונושא אחד  ,שמוח המקרה הן  ,ולא שמות העצם ; ואם נחקור אם הכל גדול מחלקו׳
או קע; ממנו  ,והדומה לזה  ,אל תהיה חקירתנו חקירת הדגלים  ,לק חקירת המלים׳
והואיל והמלות האלה אנחנו נראנום  ,על כן  ,כל עוד לא תהית מחלוקת נינינו נענ<ג!
גם נמש פעי ם הנגזרים מהם לא תהיה מחלוקת .כגון אם לא נחלוק על משמעות מלם
כל ומלת מלק  ,לא נוכל לומר  ,שהחלק גדול מן הכל  ,שהל׳ נאמלנו חלק  ,כנל הים"',
כוונתנו לרמוז על הדני כלפי הדנר הגאול ממנו  ,כגון היד כלפי הגוף ; ונאמרנו כל׳
כנר שמנו פנינו אל הדני כלפי הדני הקעו; ממנו  ,כגון היד כלפי האצנעות ; וח ס ׳אמי
אדם שהחלק נדזל מן הכל  ,זה יורה  ,כי כוונתו נמלת כל  ,ונמלח חלק הפן כוונמגי<
נמצאת חקירתנו חקירת המלות  ,ולא הדנדס ! וכן נאמרנו שנים  ,כנר רמזנו אם'
ואח־  ,ונאמינו אינעה כני רמזנו אחד ואחד ואחל ואחד  ,על כן מוכרחים אנחנו לי מי
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כ׳ שנים ושנים יהיו אלנעה ; והאומר כי שנים ושנים יהיו חמשה ,מלמד שהוא רומז נמלח
חמשה  ,מה שאנו רומזים נמלח ארננגה ; ואס רצונו נמלה חמשה  ,כמו רצוננו  ,אי אששל
שיחלוק עלינו ,ויאמר ששנים ושנים יהיו חמשה ,כי דבריו סותרים זה אח זה ! וכן באמרנו שני
הפכים  ,כנר רמזנו שצי מקלים  ,אשר אחד מהם העדר חבלו  ,כגון החיים והמוח  ,האור
והחשך ; אם כן לא נוכל לקיים שני הפכים בנושא אחד  ,כ׳ יהיו דברינו חוחרים זה
את זה ; ואס יאמר אדם כן זה יהיה לאות כי אין כוונתו בשני הפכיו ככוונתנו ; אבל
אס לא נחלוק בעני! המלוח  ,לא נוכל לחלוק נמשפע הזה  ,והוא הדין בכל הדומים
אליו  ,וזה סבת היות כל בני האדם מסכימים בהם  ,כלומר  ,מפני שמסכימים נענין המלות,
אשל הולכנו מהן המשסעים האלה ; והואיל וגלוי וידוע ' ,כ׳ אין המלוח נעועות בנפשנו
אבל נלמדם מאחרים  :אס כן גס המשסעים האלה נמצא  ,אשל למדנוס מאחלים  ,אף
ן בל נןעעו  ,אף בל זורעו בנפשנו מקדם  :אס כן  ,גם המושכלות הראשונות מן החושים
סולמה  ,ואם כן כל ידיעותינו נוסדות על החושים  ,ואשר לא יפול תחת חושיך  ,לא יפיל
נמו כן תחת חקירתן.
ואתה תענה  :הלא נסיך דברת למעלה  ,כי יש לאנשי חכמה למקור את התורה,
סאמת היא או שקל  ,והלא יש בתולה דבלים לנים  ,אשר לא יפלו חמת החושים  :אבל
החקירה  ,שאני אומר  ,שיש לחקור את החורת  ,איננה על עצם המורה  ,כלומר על
הידיעות הנשגבות ככתובות בה; אלא היא חקירה על יסודותהתולה  ,כלומר עלמדות
הנביא  ,הכותנה  ,ועל אודותיו ועל מעשיו  ,אשל הם דבלים  ,הנופלים תחת • החושים.
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פרק

שמיני :

יבאר  ,כי אין בידינו לגזול אומר

נהחלע  ,רק

בחקירת

המלות.

והדבר השני ; אשר לא הבינו הפילוסופים  ,הוא היות כל מחקר משאיל אמרו
ספק  ,שמא ישתנו חקוח שמים וארך ; וגם זה דבר ברור כשמש  ,כי יודעים אנחניו
שנדלכים אלו העולם נוהג  ,אבל אין אתנו שום ראיה לומר  ,שנדרכיס אחרים לא היה
’כול להיות נוהג  ,כי • מה שאיננו בפועל בזמן הזה  ,הנה איננו תחת חושינו  ,ואין לנו
|
י

^

:

נו ידיעה.
וגם המושפלות הראשונות על הרגשות החושים נוסדו  ,כאמור למעלה ; אם כן אין
,
לחקירתנו תפיסת יד  ,לק בנוהג שבעולם  ,ולא במה שאיננו נוהג ; ואם היה העולם
יניא נדרן אחרת  ,אולי היינו קוראים נמנע לאשר עתה נקראהו מחויב  ,וכן להפך.
ובמופתים אשר עשה
ומה שנו ברואה  ,פקו פלילית ! הממאנים להאמין נאותות
ינשה לעיני כל ישראל ,רק בעבור ,כי נשתנו בהם סדרי בראשית  :ובאמת ׳הם הס העדים,
יייאמנים להעיד על יתר נבואותיו ; כי האלהיס יוכל לשנות חקוח שמים וארץ  ,והאדם
בלי עזרתו לא יוכל וכן כל הדברים הכתובים בתורה  ,ונשאר ספרי הנבואה  ,ואשל איננו
בנוהג שבעולם  ,אין להפלא עליהם מאומה ; כי אשל יכול לברוא את העולם בדרך זה,
היה בידו גם כן לברוא אותו נדרן אחר  ,ויוכל גם כן לחדש העולם הזה עצמו ,ולתקנו
כרצונו  ,ומי • יאמר לו  :מה תעשה $
ומה שאנו צריכים לחקור בספרי הנבואה  ,הוא  ,אס הם ספרי נבואה נאמת  ,אס
אין  ,כי דבר זה נופל תחת חקירתנו  ,כאמור למעלה  :אבל אם יתברר אלינו  ,שספר
יי ! הספרים ברוח הקדש נכתב  ,אין לנו עוד לחקור דבריו  ,כי כלם אמת על כל פנים,
א |> אם זרים יהיו לעינינו.
הלא לפניך האבן השואבת  ,שאלמלא לא ראית  ,אולי לא האמנת  ,שתוכל למשוך
אליה הברזל  ,ולפנות תמיד לצד צפון  ,וממנת תלמד  ,כ׳ כל אשר חסן ה ' יעשה בשמים
׳בארן  ,וכל סדרי בראשיה ברצונו המה  ,והוא ברצונו יוכל לנעלם  :אבל אנחנו נשתומם
סל האבן השואבת  ,בעבור שלא ראינו כיוצא בה .ואם היינו רואים דברים הרבה כיוצא
צה היינו אומרים  :נקל _ הדנר  ,אף על פי שלא היינו מבינים דבר  ,כי הכל ברצון האדון,
איחיד  :תדע  ,שהרי אינינו מתפלאים על האהבה המושכת הזכר אצל הנקנה  ,ולהפך;
' ’5יש אתנו יודע על מה יאהב הבחור את העלמה ? וכי מגינים אנחנו מדוע לב האדם
ילהנה ידלק  ,נאהבת העור החלק Vאין זאת ; ואף על פי כן לא נפלא על הדבר ,מפני
שהורגלנו לראות כן ; ומפני שלא הורגלנו לראות אהבה נעצים ובאבנים  ,על כן נשתומם
 5יאותנו אבן מושכת הברזל  :אס כן אין דבר מחוייב נעצמו  ,אלא במקרה ; ואם חיה
ה <גילס נברא נדרך אחרת  ,היה המקרה הזה נעל  ,ואז המחו״ב אולי היה נקרא נמנע,
יסימנע אולי היה נקרא מחוייב.
*

והפילוסופים הכופרים נדנד הזה  ,למה הם דומים ? הלא לעם הארץ  ,החושבים גי
כמנהג ארן מולדחם  ,ק מנהני כל הארצוח  ,ולא יאמינו למספרים אליהם אס מעשי
הארצוה הרחוקות  ,ולא ידעו  ,כי מה  ,שהוא מחויב  ,או נמנע כארצם  ,א :ג :ו כן ייו
במקלה • .כן הפילוסופים הורגלו בעולם הזה  ,אשר הוא אין מולדסס  ,דאמרו  :עולש
כמנהגו נוהג  ,ואי אפשל לו  ,שינהג בדרך אחרה.
אגל אם המלא ימצא בספרי הנבואה דבר  ,אשר יכחיש אס החושים באמה ,כלומי,
שימצא כתוב נו  ,שאחד מן הדברים הנודעים אלינו על ידי החושים איננו  ,כאשר אנרוכו
מיגישים אוחו בחושינו  ,ווה בזמן הזה עצמו  ,ולא דרך נס  ,לק  ,שכן הוא נוהג שבעולם,
כגון  ,שהשמש מביא משך אל בריא העיניס  ,ושהעפר קל מן הרוח  ,׳וכיוצא מן הדברים
שאנו יודעים בבירור שאינם ככה  ,אז יש לנו לומר  ,שהספר ההוא לא נכחב ברוח הקדש
כלל  ,שהרי  ,איכה נוכיח  ,שספר מן הספלים ספל נבואה הוא ? הלא רק על ידי חושינו,
כי אין לנו ידיעת זולסם  :אס כן ספר  ,המכחיש החושים  ,מאין נוכיח אמתו ? המ|
החושים ? והרי אינו רוצה שנלך אחריהם  ,כי הוא מכחישם  :שלא מן החושים ? הלא
אין לנו ידיעה זולחם.
והואיל והדבר כן הוא  ,שכל מחקר ישאיל אחריו ספק  ,אולי יפחגי חקוש שמים
וארן  ,אם כן  ,גם על מציאות הנשמה אי; בידנו לחקור  :ואן! אם נלך מן המאוחר אל
הקודם  ,ומן הפעול אל הפועל  ,כל זה איננו שוה  ,כי אמת  ,אשר כראותי ספל  ,אוכל
לומר  :לולא אדם שכתבו  ,לא היה נכתב  ,אך אין זאת  .לק על מנת שלא ישתנו חקוי1
שמים וארן  ,כ• יען לא ראינו מעולם ספל נכתב מעצמו  ,נשים אותה לחק  ,ועד אשי .
לא יעבור הסק  ,לא יכתב ספר  ,רק על • די כותב ; אבל אין אתנו שום ראית לומר! I
שלא יוכל החק לעבור  ,הואיל ואי; לנו ידעה לק על ידי החושים  ,ואשל איננו בפועלI
בזמן הזה  ,הנה איננו חסת חושינו  ,כאמור.
אם כן לא נוכל לומר  ,כי כל דבל מורכב לא יוכל לחשוב מחשבות  ,ואם כן צריך
שיהיה בקרבנו דני פשוט  ,והוא הנשמה ; כי נאמה מי שאמר והיה העולם  ,יוכל לצווי!
לדבר מורכב ויחשוב מחשבות  ,ומי יעכב על ידו ? ואם אלינו יראה  ,שאין הדבר יכול
להיות  ,הלא זה מפני שאין הדבל כן בנוהג שבעולם ; ואם היה העולם נוהג נדרך אסרת,
אולי היינו אומיים שהדבר המרכב יוכל לחשוב מחשבות  ,והדבר הפשוע לא יובל.
ולפיכך ,גס על מציאות הנורא אין בידינו לחקור ,כ׳ אן! על פי שבנותג שבעולם ,אי1
הדבר עושה אח עצמו  ,מכל מקום אפשר ,שנזמן מן הזמנים היה מנהג הדברים להעשיש
מעצמם ,
ומה שאיננו נוהג בזמן הזה  ,אין לנו בו ידיעה  ,כאמור  ,הואיל ולא יפיל
תחת חושינו.
נא ולאה  :אס אמת היה הדבר הזה  ,שאין הדבר עושה אח עצמו  ,נמצאת עוקי1
מציאות הנורא עכל וכל  ,שהרי  ,אס כן  ,גם הנורא הזה צריך לאחר שימשנו  ,אם ג1
לא הרומנו דבר  ,ואס לא הלוחנו דבר  ,הלא עוב  ,אשר נאמין  .שהעולם הזה  .שאנס' :
רואים  ,מעצמו היה .מאשר נבדה מלבנו נורא אשי לא ראינוהו ,ואם תאמר  :אם מעצמי
היה  .לא היה מתוקן נסדר הגון  ,כאשר אנחנו רואים אותו  ,גס זה הבל  .כי אם לא
יוכל להעשות מעצמו העולם המתוקן תזה ,הלא מכל שכן וקל וחומר ,לא יוכל להעשוח מעצמי
הבורא אותו׳ אשל יצעלך לחיות גדול מאי מאד בכח ובחכמת ■ וחרב שלמותו משלמוש
העולם הזה לאין חבליה  .והנך רואה  ,כי חשבת להוכיח מציאותו ותת׳ להפך ; לג!
אמול  :לא יפלא מה ' דבר  ,ולנו אין ידיעת  ,רק על ידי החושים  ,ואסר כל חקירות׳ ' :
׳שאר הספק,אולי ישתנו חקוח שמים וארן כאמור.
ומה טוב! ומה נעים ! דרך בני ישראל ,אשר בהיות רצונם ללמוד דבל מדבר ,׳אמריי
אם בן  ,כלומר
אמת ,.אם ככה ינהג העולם  ,ולא • שתנו חקיו  ,אז הדבר ,אשל אנחנו למי’1י
יהיה דבר
נמה
דברים
חמורים ? בחקירת הדברים  ,אבל בחקירת המלות  ,נובל לגזור אומי
בהחלט  ,ולא יותר אחרי חקירתנו קפק מאומה  .כגון היות החלק גדול מן הכל  ,א'
אפשר תינר בלא שוס ספק  ,מעני שנאמלנו חלק  ,נבל הי תה כוונתנו לרמוז הדבר כלש'
הדבר הגדול ממנו כאמיל למעלה  ,ואס יוסיף חק״נה דבל על חלק חיבר ויעמידהו גייי
מן הכל  ,אנחנך נאמר שזה איננו החלק לבדו  ,אבל ניחיסןז נו דבל  ,ונעמי ,
תמיד בדברנו ,שתחלק קטן מן הכל וכן ,אם על שנים ושנים ’ וסין! ה ק" בה אחד ,ויממייש
חמשה  ,אנחנו נאמר  ,כי שנים ושנים יהיו ארבעה בלבד  ,אבל שנים ושנים ואחד ישי,
חמשה .וכן אס • עשה הק״נת  ,שיהיה קוטר המרובע קטון מצלעו  ,אנחנו נאמר ,ני אי:ני

עיי ממנע  ,אבל בל עוי  ,אשל יהיה מרובע  ,יהיה קוטרו יתר על צלעו  ,וכן בכל
כיוצא בזה נאמר דנלינו בהחלט  ,שהרי אין כוונחנו  ,לק לומר  ,שאנחנו קוראים דנל
זה נשם זה ודבל זה נשם זה.
האמנם  ,אן> גם זאת לא ימנע מאל אלהים להכזיב אותנו ננלנלו אס ששסנו;
ניצי ? אנחנו קוראים אתמול ליום  ,אשל חלף מקרוב  ,והיום אל התוה  ,ומחר לעתיד
לבא ; ובכן לבטח נוכל לומר  ,שאין ניד הק״בה להשיב יום אתמול  ,יען וביען לעולמים י
נאמר כי אי; אתמול אלא אחד ; אבל אם ישנה הנורא את רצוננו  ,וישים בשינו
אתמול במקום מחל  ,הנה נמלא שיכול להשיב יום אתמול ; אן כל עוד  ,אשל לא יאנה
להתנהג עמנו נמדה זאת  ,נוכל לגזור אומר בחקירת המלות לבטח ובהחלט.
אולם בסקירת הדברים אין הדבל כן  ,ולפיכן תעה תעה ר׳ ׳ונזף אלנו נאמרו,
ני אין האמונה בנמנעות מביאה את האדם אל ההצלחה ; וצדק נדברו נענין סקילת
ממלות  ,אבל נענין חקירת היבריס  ,טעות גדולה היא בידו  :ואין לא ראה  ,כי מציאות
מאלהים  ,ובליאת העולם מאין  ,נמנעות הן לעינינו ?
ומה מאד ננעלו מדעת המוציאים דבלי התורה מפשוטם להקב אותם אל מחשבותיהם!
והאמת  ,ב׳ אם כתוב בתורה דני נגד  ,אשר אנחנו מרגישים בחושינו  ,אז יש לנו לכפור
ככולה  :שהרי מאין נוכיח אמתה ? הלא על ידי החושים  :ואם היא מבחישתן  ,למה נאמין
בה ? הלא אין לנו ידיעה זולתם  ,כאמור למעלת  .והוא הדין אם כתוב בה דבל שקר
ננננין חקירת המלות  .אבל אם כחוב בה מעשה נשים  ,אין לנו לאיה להכחיש דבריה,
ני אין חקירתנו תופסת נמה  ,שאיננו בנוהג שבעולם  ,כאמור  :ואס כתוב בה דבל נגד
מחשבותינו נדברים הנשגבים מחושינו  ,גם פה לא עשינו מאומה בחקירתנו  ,ואין בידנו
להכחיש דבריה  ,כאמור  .על כן אם יתנלל אלינו היותה מן השמים  ,עלינו להאמין אליה
מכל וכל בשני העניניס האחרונים האלה  ,כלומר במעשה נקים  ,ובדברים הנשגבים
מחושינו ; ולא כן בשני הענינים הראשונים שהם הרגש החושים וסקירת המלות  ,כי אם
תכחיש אותם  ,אז גט נשאריתה לא נאמין כלל.
סרק תשיעי  ,יבאר סבת כל שגגותינו — .הלא סקלת׳ לפני כל האדם המקלה
לעלות בת  ,אל האמת  :הנה למדת צורך התקילה ותועלתה  :הנה למדת  ,אין תתנהג
להבין דבר מתון דבר  :ותנה למדת עד היכן יפה כסו של שכל תאדם ,ואיה גבולו  ,אשר
לא יוכל יענלנהו.
ואולם בכל זאת  ,האחשוב  ,כ׳ מן היום הזה ותלאה האמת הודע תמיד ולא יעמוד
עוד על כנה שקר נבזה ? האאמין כי על ידי ינצלו בני חלד מנפול עוד בשגגה ? האתפתה
כ׳ לא יחלוק עוד אדם על רעהו  ,כי כלם ידעו האמת  ,מעתה ועד עולם ? האתן
שימן לשנה זאת שלום רב חסת מחלקת ? לא כן  ,לא כן ; לרוח יעמול נשר ודם
לא יעלה נידו הדבר הזה ; ימות המשכיל  ,ויאבד הצדיק  ,והמחלוקת לעולם עומדת  :לולא
יד ה ' תעשה זאת  ,כל עמל האדם מה יועיל ? יוסיף פחם למדנים  ,ועצים לריב  ,ויקו
לצדקה וחנה צעקה  ,לשלום  ,והנה חלום .אכן אל תנהל ברוחן לאמר  :איה הטיח אשר
מחתת ? אם אי אפשר לעולם בלא מחלוקת  ,אס כן אפוא  ,מה תועלת בחקירה ? מת
כחי  ,ב׳ איחל למצוא דברי אמת  ,אס ריב ומדון לעדי עד ׳מלון ? מה יסכון לבני אלם
שכלם  ,אס תמיד יחלקו יחדו  ,ואיש איש יאמר  :תאמת אתי ? הלא זה אות  ,כי דרן
אין  ,אשר ינטיחג׳  ,שלא שגיתי.
ואני הנה משלחי משל על הדבר הזה נכנורי  ,בשיר  ,אשר חחלתו:
איש אין דעיות
לכלי

שעיות

נשא נם' ש1
שעל

ערשו;

ני הדבר דומה לאדם  ,אשר היה לו כלי שעות הולן נכחות  ,והיה בוטח גו באמונה,
’ע; ידע  ,שלא היה מתעתו .נא יום שנת  ,ושכח להעלות שישרתו מבעוד יום  ,כמשפט
יל׳ השעות  ,והוא עמד מתנועתו ,ותתעה את אדוניו  ,והאדון אשר לא הנין  ,שהוא
יח ,התחיל מתקוטט עם החרש  ,אשר עשהו  ,לאמי  :מדוע ככה ימיתני ? עד פח
« 5חתי נו  ,שלא יתעני  ,והנה עתה הכשילני הרנה מאד  ,ככל אשר אחה רואת  .ויען
תחיש  :אל יסר בעיני אדני ,נא נא וראה  ,כי נח הוא  ,ותנועה• אין נו  ,וחטאת עמן
ילא עמו  ,כי הוא נאמת כלי נחמד זעוב ; אולם עתה פסקה מרוצתו  ,יען וביען אדניו
היש עצל  ,שלא העלה שישרתו מבעוד יום  ,כמשפט.
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בן יש כושל
ולהתנצל
קולו ירים
לאמיר ; איז די
אך ריק דובב;
כי רב חילו,

—

במחקרים
ער־ום .
יערים;
על אל שדי,
לאייש עזכל. 1
הוא  ,הוא סבב;
אך

ליו

עצלות.

הלא חרחה שגי נני אדם  ,אחד גדול בשכל ובידיעות עחנלו  ,ואן> על סי כן חברי
ינץ דני  ,שהוא לא יבין  ,ואין הדבר חלו׳  ,יק בעצלות  ,ני האחד נתעצל נתקיים
הדבר  ,והאחר לא נתעצל בחקירתו ; והנה העצלות היא ה«כשלח ; והלוא• ! שלא יהיה
האדם  ,אלא עצל בלבד  ,כי אז לא היה רק שכל  ,לא ידע האמת ויאמר  :איני יודע,
ויניח הסכמה בקרן זרח  ,ואס לא ׳יעיב לה  ,הלא כמו כן לא ירע אליה ; וכעת לא
חיינו שומעים בל היום וכל הלילה  ,הנועלים בעם  ,המדברים תועה על כל דבר ודני:
וגם בנשגבות לא יחשו ; ועתה לא היו האויל־ם עומדים על הבמה מדי שנס בשנתו לדני
אל העם דבלי שקר אין נס מועיל ; והיום הזה לא היו יקבי המחוקקים מוציאים מי'
יום ביומו קשרי תהו ונהו.
אמנם נהתחנר העצלות והקבלות יחדו ,רעה אסלת תצא מהם  ,גדולה משהיא
אלה  ,הלא היא הגאוה  ,כאשל שוררת׳ בכנור׳

רק אייש אולת
ירדוף כביוד,

?4

עצלות
אף עצ
יירא זלות.
יז

\

ומה כוונת׳ במלת גאוה ? תשוקת האדם ,שיחשבוהו חבריו גדול  ,מאשר הוא יודנב
היותו נאמת ? כיצד ? ראה האיש העצל כי השכר הגדול ,הניחן לחכמים בעולם
הזה  ,הוא הכבוד והחפאלח  ,ויאמר העצל בלבו  :אלן ואלמוד  ,כדי שיקראוני חנם
ויכבדוני כבוד גדול ; ובכן הלך ועשק בחכמת  ,אבל לא על מנת שיהיה חכם  ,אלא עי-
מנת שיקראוהו חכם  ,ויבקש הכבוד  ,ולא תאמת ; ואס יחקור חקירה  ,יעמוד באמצע
הליו • ולא יחקור עד אס יגיע למקום האמת  ,רק עד אם יגיע למחוז תשוקתו,
שהוא הכבוד.
אן
לעשות
את
כל
הכבוד
הזה
שני
דרבים
יש
,
על
כן
לשתי
כתות נפרדו האנשים
העצלים.
יש מהם  ,החושב  ,בי להגדיל את שמו למעלת למעלה ראוי לו לשלוח ידו בכל
מחשבות הקדמונים  ,ולחדש אות!  ,כעוג בעיניו  ,כי אז יאמרו עליו עם הארץ  :במי
גדול אדם זה  ,אשר הבין שגגות אבותינו  ,ובעוצם חנונתו הראנו האמת  ,אשר נעלמה
מעיני בל חי  ,למן היום אשר ברא אלהים אדם על הארק.
איש אשר כזה לא יצדיק לעולם דעות זענו  ,אלא יאמין כל מה  ,שאין בני דודו
מאמינים  ,יהיה דבר אמת או שקר  ,מאי איכפת ליה ? הדעות אשר מעולם  ,נמאסים
בעיניו  ,אם בני דורו מאמינים כ!  ,ואס בני דורו חולקים על הקדמונים  ,אז נדברים
העתיקים מדבק נפשו  :ומה ישמח ! ומת •גיל ! האיש הזה  ,אם ימצא נין יושבי קצוות,
ארן מרחקים  ,מחשבה אשר תהיה נגד עחשנח בני עמו  :הלא יחזיק בה ולא ירפה,
להראות את עושר כבוד חכמתו  ,ואת יקר תפארת גדולתו  ,וכאשר יענו אותו  ,כן ירב"
וכן יפיק להחזיק במחלוקת  ,ויש בין העצלים מי שחושב ,כי להרים בכבוד קרנו  ,אחדי
רבים טוב לו לנעות  ,ולאחוז מנהג אבותיו נידו  ,הלוך אחריהם נדרך בדרך ,בל ישיי
מכל הדעות המולכוח נזמנו ובארצו  ,לאמי  :פוק מזי מאי עמא דבר  ,ואין המפורסמים
צריכות ראיה  .ולמה זה ? כי אז ישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא שמו נפי העס אויב
החקירה .
האיש ההולך נדרך הזאת יכבד כל דעת  ,המכובדת אצל ההמון  ,לא יחדש דני
מלבו  ,ירחיק הפלפול _,יגער באוהבי החכמה  ,ויחרים את החוקרים  ,לאמי  :הרי איי
בני חמורים  ,ובמה ה™ עוסק ? לחדש ראיות של תהו לחזק בהן דעות עם האי!•
הלא זה הדבר אשר דברתי נשירת־:
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כפה מכם׳ אנ׳שי דעה ושכל,
ישם רב אוו  ,התנכלו נכל
שניות׳

חדיצז׳

תקן כיל דברי־קדם •

לא הישר׳ לק החדיש אהבו
ולכד א 5ת;. 1קחו ויקרבו
לראות ׳ כי אין כהם שה ;קרם
כפה מכם ׳ הסך חטא זה חטאו
ולמען מיטכילים להם יקראו
בל־שקר על־כנו השאר ישאירו ■.
בנתיב .קדמוניהם תמיר .יהלכו
יתמיוכו ;
וישגיאיותימיו בימינם .

■

י כי עם־הארץ אז אותם ייוקירו •
ישקר עליכן נדל ׳ רעש תקף;
עליכן תפוגתיורה  ,טריוב הנקף
ואן אליה עיור מקיום תיוכנו ?
אולי לכם

מלי חדיות

ופלאי;

אכן כן הוא ! אב כל־מישנה ושלי
הוא ביובה הלבב  ,בי תתבוננו.
ואס יאהב האדם אח העצלוס  ,ועל ידה ידבק נס בגאות  ,ועל ידי ק ישול
3שגגות  ,למה נאמר  :מוכרח הוא לתעות ? וכי מוכיח הוא להיות גבה לוח ? ובי «וברח
 3יא להיות עצל ? ואפילו אס תמצא לומר  ,כי מוברח הוא להיות עצל  ,ולהיות גבה לוח,
«שאן אין אתה למד  ,רק כי יש אנסים  ,המוכרחים לתעות ; אבל יחידי סגולה  ,המוכרחים
להיות זריזים וענוים  ,גם לדבריך לא יהיו מוכרחים לתעות  ,אבל יהיו מוכרחים למצוא
יאמת  .ואולי תאמר  :אמנם באמת יודע אני  ,בי פעמים רבות נתתי לבי לבקש את
יאמת  ,ואן> על פי כן תעיתי .ואולם  ,אס תעית  ,דע  ,כי הגאוה טמונה נחירי כליותיך,
׳מושה היא מלאכתה בקרבך  ,ואין אתה מרגיש בה  ,ואתת חושב שאתה «בקש ,האמת,
'אין אתה מבקש רק את הכבוי ; אבל אם תשים שניך אל האמת  ,והחוצה תגרש גאה
'3אי! ׳ ותלך בחקירת ך במקלה  ,אשר קקלחי לפניך למעלה  ,אני מבטיחך  ,אשר " תתעה.
א« ל שד״ל הדבר מובן מאליו שאין עלי אחריות מה שכתבתי בילדותי זה ארבעים
?3יי ( היא שנת תקע״ח  , 1818 ,שהיה קימנת שלום רב  ,או מחלקת)  ,ומכל מקום
’א אחדל להעיר כ׳ מה שאמרתי למעלה שרק שמיני  ,כי גם על מציאות הבורא אין
נ’ייו לחקור  ,היתה כוונתי לומר שאין בידנו להחליט שהבריאה היתה מן האין  ,אבל
יימילם לא חשבתי שאין בידנו להמליט שהרכבת חלקי הגופות היא מעידה בלא קשק
 0ימשתת נכוונה ובחכמה נפלאה ; ומה שאמרתי הוא עצמו מה שאמר קאנע  ,בי החכמה
 <:ייא’ת נבל היצורים היא ראיה על מציאות חרש חכם ( וועלעבאמייקעער ) לא על
^'אות הנורא מאין (וועלטשעשפער)  .וקרוב לזמן כתיבת קשר תורה נדרשת בחנתי שיר
היוצר(היוצר דוקא ),
"ע! הנדפק נכמר נעים שלי ( עמוד י״ט)  ,קראתי! מציאות
' 3תוכו כחוב:
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שכלול נתחי כל־גוף  ,סדרם וצבי ערכם
מי לא יבחן בהם אצבע חרש חכםV
זע״ן מה שכתבתי עחה מקרוב באוצר נחמד חלק שני מהחג כ״א .ונלימוז,
טיאולוגיאה דוגמאנויקה שכתבתי זה כמה שנים לתלמידי  ,הארכתי בביאור מליאות תמצי
גלי שוס ראיה ממה שאתי העב«  .פאדובה ה' אדר תיי״ז■
ש״דל•

ציון<5אר.
לכבוד עושה חיל מחולל בשערים  ,נין תופשי חורת נמנח במעשיו היקרים  ,מצדיק הרבים
בבריח על הנשרים  ,וכל מעשה תקפו הלא הוא כתוב נקפרים  ,עמו חורה וצדקה הונלי
לקברים ,איש חמודות ,נאדריהמדוס ,מדבר נו נכבדות כבוד התורני המופלא השלם מוה״יי

ישראל קנעפפלמאכער
* ***i

44 * 44

לזכר

עולמי

מת ביום א׳ ׳" א נים!

,י -ליל

44 * 4

צדיק לפ״ק.

מנה
לבניו׳
עין
ישראל »עת
נסתמה׳
• | t
tt :
ז |
י r iי
• TT :
עזם 3חלת שדי למטרת חפציו׳ רדפו;

רק
־■* I

:יעבודת
הצדקה
חבלו׳ rבה
קרניו
רמה,
־ *  1זI
: v
' ;
t t1

אליה

§ נה מעודו — ערי בכיור אל אספו.
פאר התורה׳ בה הגדיל תושקה׳

ליו

בריתה ל'וי למשמרת — כחתן אמון למולות,
;דיו  pאיור
.ןשי

י

לרבים וגפן טוביו פידה ׳

אחרית לתמים ישם בארציות הגמולות‘,

ר מנוחתו ^

ביוד

פה עד יום קומיו לתחיה —

א בן

עדה לצדקו פיה בשבתו ברום מעל ׳

לספר

רב טובו -

ולישראל מה פעל!

הקימוה בניו לזכרו  5אבן שתיה,
ועין אשתו ובנותיו באין נוחם בוכיה.
ת  .נ׳ צ  .ב׳ ה.
M. <£. Ster».
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הספד ואבל מר על אא״ז הרב המנוח מרה מרדכי עטטינגער ז״ל.
Von Samuel ffittinjcr.

כבוד ש״ב ח״ד ידיד נפש• נצמד בקילוס לבני ה״ה האנלן המשכיל היקל החליף
«' שלמה קליצקר נ" ׳ נק״ק נאלנזוב  .אל נא  ,יאשימני ידידי יקילי אשל ממגמי אס ידי
לסלוח בעט קופל מהיל אליך  ,ועד כה כף לפי שממי והמשיסי זה ימים כנילים באין
איחר ודבלים לשאול על אודהן ואודוס ביסך ,ולהודיע על אודוסי כאשל הקכן הסכנת’
חל ' אז  _ .וכאשל הנעמה׳ נאמנה אליך מאז  .עה נקעתי דלן קהלסכם  .וה״ה׳ ממה
^ קילתך  ,ושפהוסינו נופה צוף לקס טוב הלעיפו .כ׳ סלילה לא נמלד ובמעל .ונליעל
'ליקבי עשיס׳ זאס  .כי הישכח בן יקיל חננו אלהים נעוהל לבב ובלגש קודש  .הול׳ו
!1נחמדים  .העמוס עלי נלכיהם מנעוליו ? הישכמ איש לעיסו חמסו נצמדה נקלנו נלסוקוה
להבה ? נס אלה חשכחנה  .ואנכי לא אשכח אח ידידי כל עודו לומי נקלני  .אכן
'ייי״הלעים אשל חלפו ענלו עלי לאשי המה היו נעוכל׳  ,לא נסננ< לבצע זממי הטוב
לסלוח עטי אליך כאשל למדה ידי למשוך בעט קופל מהיל ולשוני לדנל צחוח אליך.
5י קשה יום ושבע לוגז הנני ק ודל ושמוה אלן החח יד ה ' אשל היסה ני ונפשי שכולה
ייני כוס חמתו אשל שהיה׳ ומציס׳ שמליה נימים אלה  .לא אקונן עלי הון ועושל
אכלחי ,כי אם עלי הולד עדי׳ מעלי ונלקח עעלת לאשי לאש שלשלת משפחה׳ הוא
ליוני אני זקני מולי ולבי הלב הגדול המנוח ז״ל אשל נאסף מנו בחטאינו .משה עלה
ליייוס ומלדכי יצא לפני המלך  .מלכו של עולם יום א' תשעה עשל לילח סיון .המוח
י ללח ידו וישדד מצאתנו את חקות לבנו וצבי עדינו .כבואי מקהלתכס אל ביתי נאוה
< קילש  .יום נ' עשלים לילח סיון .וקול השמועה עלה באזני בי נשנה האלון וכי הולמת
ייעטלה  .ונעדל א״ז תיקל חיל ולעדה אחזתני  .לני עלי מאוד דו׳ ונפשי לעפל שסהו
העצנון העז העצול נקלני הוביש מקול דמעות׳ .מעיני ישועת אשל בעוז שטפם ומלוצתם
’לעופו אח אבן מעמסה מלב נקשת למען ישאף דוח ולוח לו .לבי היה כאבן ונח עיני
יחוש׳ כאשל באלה׳ דבלי הנביא ילמיהו  .מי יהן לאשי מים .ועיני מקול דמעה .ואבכה
’י«ס ולילה על חללי בה עמי  .גם ״אמל מנליגיס׳ עלי יגון .עלי לבי דו׳ — דהנל.
ילאה אם יש לאדם איזה צעל ר״ל .אז ע" ׳ הבכי נח לו מיגונו ותנה כשאדם נעשה חולה
ייייעל עלי עלש דד ומה על מעתו כדלך כל האלך אין הצעל גדול כ״כ .אך כשמת
"חאום אז׳ הצעל לב וגדול היגון .ונמק לב המצעדים עליו כיון שהוא כמו חלל .והנה
מה שמצינו בספלים ונדנלי המחקלים שמסמח _לונ הצעל נקחס מקול הדמע  .אך
ע"’ הספדים • וכל לעולל הדמע והבכי  .גם מציב גובי שלה אמנו מתה פתאום ולא היה
! אכדהם אבינו יכול לנכות מחמת גודל הצעד  .נפלט על אשתו כגופו  .שהצעד נוגע
י

אליו

ניוחל .

כי כל

שהצעד

מת

נוגע

אליו

ניותל .

נסתם

ניותל

הדמע .

מקול

עי״ז

הילרך מתחילה להספידה ולספל בשבחה עי״ז בא לו החעודלות לנכות  .וזהו שלמז
ולבכותה שלא הי' א״א יכול לנכות הלנה לק ע״י הקפדה  .ולדעתי זהו
י« לת
ייאמל הכתוב נבא אנדהס לספוד לשלה ועי״ז  ,ולבכותה ועד״ז מצינו  :קראו למקוננו'
’לחייש אני אין נ׳ כס לנכות — מחמת גודל הצעל — לק נמקתליס חנכת נפשי.

f

ישנה

נראה

באיש

אשר

לא

יוכל

לנכות

מחמת

גודל

הצעל .

אזי

לנו

מאוד

עליו

דו׳

 :ייעשו נאנסת .ודלכו להתאנח מחמת מלילות לנו  .וז״שה ואמל על מה אחה נאנח.
יאיילת אליהם  .על השמועה כי נאה ונמק כל לב מלבכות ואני איני יכול לנכות ע״ב
אי ' נאנח מלוב לערי זהו דבלי הנביא מנליגית׳ עלי יגון עלי לבי דו׳ מחמת שלא אובל
יככות מלוב צעל  .זהו מי יתן לאשי מיס  .ועיני מקול דמעה שאוכל לנכות ולהפיג
!ע י ' על חללי בת עמי ועד״ז נוכל לבאל הש' וידום אהלן  .וכל העם יבנו את השליפה.
־י’ הוא לא ■היה יבול לנכות מחמת מרירות לנו כמו שזכרנו  .כ׳ הצעל היה נוגע
אליי יותר מכל העם  .כן אנכי עמדי  .והנה אף כי היום מרי שיחי  .ידי כבדה על
איחח׳ יכל עשתונות׳ נבהלו נדהמו  .וייעשו אמות סעיפי כי גדול ביס שבלי ונשוא מלי
"’ חי לא אוכל  .ואיככה אוכל היום להעלוח על שפתי פי את פרי מחשבות׳ ,הנעות
לשוכב בלב ים .ויהמו על• גליו וכל משנליו עלי עברו  .אך יען שמתי לגול עבר פני
”אחל ח״זל בל הבוכה ומתאבל על אדם נשל  .מוסלין לו על כל עונותיו  .וכל המתעצל
<& :י1

של

איס כשל

ראוי

לקברו

בחייו .

נפרע

על

אני

זקני

הלב

אדוני

מור •

ורבי
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ז״ל אשר הייתי נצמד בקרנו ברתוקות אהבה  .כידוע לאנשי עירנו  .ואשר נפערים נוי8
כשרון מעלליו .לילה כיום שם תורה ויראת ה׳ נגד שניו  .בוודאי ראוי ונבון להקפיי'
ולשפר שנסו כדי לעורר עליו בנכי  ,אפר כל בית ישראל ינכו אס השריפה אשר שי1
הי  .לכן אכתוב לידידי השפד ואגל מר אשר קוננתי עליו  ,כנוח כפות רגלי נושאי המצני
שופטים כי ימצא סלל באדמה וכוי וענו ואמרו ידינו לא שפני
אל קנר א״ת ז״ל — ם'
את הדם הזה וכוי כפר לעמן ישראל וכוי ואל חתן דם נקי נקרב עמך ישראל ונכפי
להם הדם  .ואתת תנער הדם הנקי מקרבן בי תעשה הישר בעיני ה '  .וכבר נתלנג"
נזה בל גדולי המפרשים כל איש לפי גודל הדרגחו  .ואף אני לפי קע שכלי,אעני
חלקי מה שחנני ה' נזה לבאר עפ״י מאמר חז״ל  .למה נשמכה פ' פרה אדומה למיתי,
מרים לומר לן בשם שפרה מכפרת  .כן מיתת צדיקים מכפרת  .ופרשו המפרשים מ״;
לפון כשם  7 ,הנה המזה מאפר הפרה על איזה דבר מטהרת אותת הדבר  .והעושק‘!
נפרה מטמאי! נגדים כן היא מיתת צדיקים  ,אינה מכפרת רק על אותן אנשים שלל
היו גרמא בנזיקין .אבל על אותן שגרמו נסעאן מיתת הצדיק על אלו אין מיתת הצד’?
מכפרת  ,ועפ״ז נראה לי לבאר הפי בי תצא אש ומצאת קוצים  .ונאכל גדיש הייני
שפוגע בצדיקים ושמא מאמר שהצךקים יכפרו במיתתן  .ותם יצאו נקי  .רק שלם ישל8
כ׳ טי
המבעיר את הנעירה  ,היינו אותן שהיו גרמא בחטאם מיתת הצדיק .
אלו לא יכפר  .וזהו הפי ' של הפסיק והי ' בשמעו את דברי האלה הזאת  .עפ״< דני'
חז״ל זו מיתת צדיקים  .והתברך בלבנו לאמר שלום יהיה לי  .פי ' הצדיק יכפר בטויי
וזש״ה לא יאנה ה' הלוח לו .לו דייקא  .כי אז יעשן אף ה ' וקנאתו באיש ההוא דייקי)
כי הוא עשה בפועל קיבת מיתתו  .והנה נתבונן זאת מה שהצדיק נתפס עבור הדוי• |
כד• שיחזרו בחשובה כ״ש בקרובי אקדש ועל פני כל העם אכבד כיון שרוא־ן שנארז’, 8
נפלה שלהבת עי״ז מתעוררים א״ע לתשובה ,כ״ש כל הבוכה ומתאבל על אדם כשר ,היייI ,
כששם אל לבו לשוב בתשובה א״כ מיתתו מכפרת עליו  .ומוסלין לו על כל עונוחיי׳
אבל כשלא חזר בתשובה ע" ׳ מיתת הצדיק  .אז הרי דמו כדם נקי שנשפך בחנם וז"8
כל המתעצל נהקפדו של אדם כשר  .היינו כשאין עושת תשובה בקינת מיתתו והיי
כהורג נפש וע"כ ראוי לקברו בחייו  .ועפ״ז נארח׳ דברי הנביא הצדיק אבד ואי! !
איש שם על לב  .ואנשי חקל נאקפים באין מבין כי מפני הרעה נאקף הצדיק  .היי
כשאין איש שם על לב לשוב בתשובה ע״י מיתת הצדיק  ,אזי הצדיק אבד ככלי אונלי
ואנשי חקד נאקפו בלא עתם  ,באין מנין כ׳ מפני הרעת שנדור נאקף הצדיק  .דכשהיי ;
חתרין בתשובה ע״י קינח מיתתו לא הי׳ נחשב כמת כיון שהיה גס חלקו נסיים  ,כייי
שנארח׳ ושבח אני אח המתים שכנר מחו  .מהחיים אשר המה חיים עודנה  .פי׳ ט“'
המצות ומעש״ע וחשובה שעושים החיים ע״< קינת מיתתן יש שבח גם להמסיס שהם גרי"
לזה בקינת מיתתן  .תהו הפי' של דברי הנביא ,לשוא הכת׳ את בניכם מיקר לא לקחי• ן
אכלה כנר חרבכם נביאכם כאריה משחית עפ"* מאמר ס״זל .צדיקים בדור ,צדיקים נתפס’8
ומכפרים  ,אין צדיקים נדור  .תשב״ד נתפסים  ,וזהו כדי שיראו ויקסו מוסר וישונו׳
ע״ז צעק הנביא  :לשוא הכחי את בניכם  ,מוסר לא לקחו .אכלה כבר חרבכם נביא88
כארי המשחית ,זהו פי ' לשוא הכת׳ את בניכם זהו חשנ״ר כיון שלא לקחו מוקר  .א"8
לשוא הכת׳ אותם  ,אכלה חרבכם נביאכם  ,המה צדיקים שנדור כיון שלא לקחתם מושי
בקינת מיתתן הרי באילו הרגתם נחרנכם ממש ועפ״י הדברים האלה נראה לי לבאי
הם׳ כי ימצא חלל .פי ' שימות איש צדיק אשר הוא כמו סלל לא נודע מי הכהו  .ה”נ ' ,
מי שהי ' גורם קינת מיתתו ע" כ יאמרו הזקנים עבור כוללת ישראל  :ידינו לא ש 86י1
את הדם הזה  .ואין אנו שוס גרס קינח מיתתו  .ע״ב בפר לעמן ישראל כיון שמי88
צדיקים מכפרת  .ואל חתן דם נקי היינו שהצדיק יכפר עבור הדור .ובל תהי מי,88
כדם נקי שנשפך  .וזש״ה ואתה תבער הדס הנקי מקרבן כי תעשה הישר בעיני 8י
היינו באופן כי תעשה הישר בעיני ה '  ,היינו תשונה ומעש״ע ע״י קיבת מיתתי
תנער הדם הנקי כיון שיכפר עבור כוללת ישראל  .מורי ורבות׳ ! הלא תדעו בי נפל ^ ,
וגדול בישראל הוא אני זקני הרב הגדול ז״ל אשר הי' נאמת צדיק חמים אשר נוויא! ,
נתפק עבור הדור .ע״כ נחפשה דרכנו ונסקורת ונשובה עד ה' כי עלינו מ,על הלני
וחונה אשל כל איש ואיש יפשפש במעשיו .ולשוב אל ה׳ נבל לבנינו  .לבל יהי דמובד®
נקי שנשפך ויכפר בעדינו ויקוים בנו  :ואתה תנער הדם הנקי מקרבן בי תעשה היפי
בעיני ה ' היינו תשונה ומע״שט .בטיס אשים ק נצי למלין .אחלק ואני תפלה .הסקי88
ממעון קדשן .מזנול שמים אשד נחרת  .מלין יושר הי׳ עבורי ועבור כל משפחי!<־

הרווה ומשאה  .האריפים ובקיאים ׳שיו ועבור כל אחיין ב״י ויבוא׳ בנהר שלום לנו
יכל דרכינו יכונו וידטו חוטי רוח נינה  .שמש צדקת יגיה ששבם ,לזבר טולם תהי
צי’ק  .ובן יברך ישראל טד נשנט נהקי׳ן תמונתך טס תטמוד לקן הימים  ,כ״ד טתירת
אדם נמנה י נבזה וחדל אישים ,הנאנח בשברו!  .מחנים טל כבוד בית ישראל אשר נלקח
נכפליס ,וטל אשר גלה כבוד ופאר מירושלים  .ידידך וידיד כל המתאנים ומצפים לטורח
ליי ישראל וקדושו.

שמואל עטטיננערתלוי.
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אמי רננ״ס אמר לי ההוא טייטא תא ואחוי לך היכא דנשק׳ ארטא ורקיטא אהדדי,
^ל ' וחזאי דטביד כוי כוי  ,שקליתא לסלתא׳ ואנחתא נכוותא דרקיטא  ,אדמצלינא בטינא
ילא אשכמיתה  ,אמרי איכא גנני הכא ? אמרו לי גלגלא דרקיט הוא דהדר נטר למחר
כ׳ השתא ואשכחה ל׳ '  ( :נ״ב)
מי מחכמי לב וזבי הרעיון •דמה בנפשו כי המאמר הזח וכן רגניו אשר מלפנים
יייאחור ׳טערוהו רק מחזה שוא ותפל הנמו ופטלם מאפק ואפט ? שכל מי מבני
איס אשר נשמח שדי תסיתו  ,מי התורה גדלוהו ופלג• טדן האמונה רוממותו יאמין כי מאמרי
״) "ל הנוכחים אך שקר ותהו נקכיהם תפושי הבל וריק וכל רוח אין בקרבם ? רק
’*'ערים בטש אשר ארחותיהס טקשיס ונלוזים נמטגלותם כן ידמו  ,לב הוחל ינומו
לייתלוצן ולחפות טל אמרות טהורות צרופות בכשן> ונתונות בזהב לא כן ,ותחת מטטה
’’•הלה בשת וכלמה ילבשוס .אבן לא כאלה חלק בני אל סי  ,לא מהמהם ולא מתמונת
־מלת מאמינים מוקירי דבריהם  ,נכון לבנו ונטוס כ׳ התפורים הנפלאים האלה ודומיהם
יק פניני יקר ראמות וגביש לפונות נטפרות המשל  ,ואבני נזר מתנותתוח טמונות
” 1יל אמרי חול הנה ,תוכם רצוף כל יק ? מותר השכל ישרים למוצאי דטת ,אם גם בשמלת
"« ריס זרים יתטטפו  ,וצעיף המשל חתולתס  .לכן אנשי לבב ויודטים שמטו נא _מלי
” 1יי לי זטיר ואחוכם מאשר חנני ה׳ דעה לטבול קצה מטת בינתי ביטרת הדבש במצור
”יאמר הזה  ,ואם ימצאו דברי סן ,אז יגל לבי ותעלוזנה כליות׳ אף אני
הנה בהשקפתנו נבל קצו׳ הבריאה כלה מגבהי שחקים עד תחתית תהומי ארץ,
^רפי מעל נאדרים נקדש מלאכיו טוש׳ רצונו עד תולעת וזוחל׳ עפר לא נמצא אף
יקית אחד נמו כלהם  ,בו יתאחדו חלק חומר וגם נשמת שדי כי אם באדם מבחר
”צירים לבדו ; כי האופנים וחיות הקדש רק רוח המה וכל מעטה נשר ירתק הלאה
ויתר׳ הברואים חיות קטנות עם גדולות בהמה ורמש וזיז שדי רק שוכנו בתי
י« ,,ר הנמו  ,דק נהם הצומחת והחיונית תחים ותגדלס ,אבל נפש משכלת אין במו  ,רק
?איס לבדו מורכב משני הפכים האלו  ,נו יתלכדו חלק הארצי והשמימי ולא יתפרדו
” " גו נסיים חיתו  .אכן כמו הביס אשד לו חלונות שקופות לצדדים שונים ,אס נביטה
ייצת ע״י סלון אחד נראה כר נרחב מצע ירקרק דשא ופרסים  ,שלל צנעימו והוד
^ארתמו ישמחו עין סוזס  ,ואם נשקיף ע״י סלו; האחרת נראה מגדל נשגב בנוי לתלפיות
*'ל מעעירה היכלי הוד ירוממו רגש לבנינו  ,וע״י חלון השלישית נראה לעצנת רוסינו
יקים נו יובלו לקברות יחד עשיר ואביו; תכס ובער  ,שם • כוחו יגיע׳ כח וכהנה ; כן
 cהאדם יבול להשגיח מחלונותיו בעיני בשר אר בעיני השכל  ,ברצותו ישקיף וירא כל
"”" יי התבל ומלואה ופלנוח נהרי עדן ושעשועים וידמה בנפשו מיוצר אחד נפנו לו
לרות מדשן ביתם  ,ועט־ניו חלב ימלאו;  ,לא יחדל מהשקית מוח עצמותיו ממתקיהם
לתת נענעמיהם  ,לכן בני אנוש כאלו אשר כל מגמת פניהם ומערת ספצהם לאכול
'-ינעת  ,ולאקוף מזמרת הארך בכליהם  ,ענקתמו גאות • עטף שית חמם למו  ,יחנו
"יידיהם באוכל רק להשיב נפשם הרודפת עדנים ואל פועל ה ' לא יביטו ומעשה ידיו
'יאו אף לא יתבוננו  .אכן תעודת האדם ופקודתו על פני תבל ארצה נאמת
״׳ להשקיף טל כל שכיות החמדה בעיני השכל  • ,קח ממעדני התבל ושעשועיו רק מת
'׳ '׳כיח •אלצהו והיותי יחרים  ,כל מגמה פניו תהי קדימה לצעוד תלאה במדעים
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נשגבים  ,ארח חיים למעלה למשכילים  ,ישימו כל מעיניהם רק לאסוף גלילות היייגב
נרזפניהס ולצרור מים חיים ונאמנים אשר לא יכזבו בשמלוהם.
בזה המלצה׳ בשכבר הימים מאמר הסכם מכל האדם  " :ושבה אני אה המחיס שכני
מסו מן החיים אשר המה חיים עדנה" .קהלה די .בי .אשר בהשקפה ראשונה מלי6
"שכנר מתו" וגס " אשר המה חיים עדנה" למוהר יחשבו ומעצמם מובנים והוא בלע"'
 , Pleonasmusאבל יובנו ע״פ חקירה הרמ״נמן בקפרו " פעדאן על השארתהנפם>
עת_ באו תלמידי חאקראע היוני לבקרו ביום שהותו כוח התרעלה  ,נעצבים ונדהאים
דע למאד אל הלקח אדוניהם מעל ראשיהם על לא חמס עשה ,והיו עיניהם רואות איי!
מוריהם שמח ועלז וישחק ליום אחרון  ,המה ראהו כן תמהו מאי  ,ויען אותם לאמי•'1
"אתם החמהו תמהו ? לא כן השתעשעו ושעו  ,הלא כל תעודת איש משכיל  ,לעציי
עצמו מכל שכיות חמדת התבל ככל מחת כחו ועוצם ידו  ,לחדול ולעזוב שעשועי הז«1
מפזז ומכרכר נגדו אשר לא ’אלצוהו לבריאת גויתו וקיומו  ,כ״א ישים לדרך תאמי
פעמיו בנתינות הצדק  ,למען יוכל מצוא על נקלה מערת חפץ קרנת אלהים  ,ועיי
בבא העת לכל חפץ נפשי  ,אשר מאביב ימי ושחר נעורי מעת החלו נצני בינתי לפייי
עדי זקנתי ישיבתי במעמונים חפשתיו ובמוצא שלל לב בו שמחתי  ,ונפשי תהי נקי׳ מי'
ח־ג ושמן דופי החומר המשעין שלימות׳ ,האחעצב על בכה ? — והנה ידוע מאמר ח״זל
"צדיקים במיתתם קרויים חיים ורשעים בחייהם קרואים מתים"  ,והוא מונן מאליו י’
החכמים _ אשר יניחו אחריהם ברכת אף אם יגועו ויעלמו מעיני בשרינו עודגם חיים;
המה אמונו  ,ותהי להפך ברשעים אף אס אלף שנים שעמים יחיו ממלאים האוהלj
ואוכלים למעדנים ועונה האמתית לא ראו ולא הראו לזולתם גם בחייהם מתים יקי*
למו .ועתה זה ביאורו  ,ושבח אני את המתים שכבל מחי מן החיים " ר״ל שגס בעיי
חיים חיתם למדו עצמם היעב למוחת חשקת הארצי׳ וקבלות התאוה יקראו תעודתם כמז׳ילI
ע" פ זאת החורת אדם כי ימות באהל וכו ' מלמד שממית אדם וכוי ואז ״אשל היי1 6
סיים עדנה" ל״ל גס אחלי מותם חיים יקראו  .ואס גס מעמי הנגינה לא יקבימו עמי י
כבל אמרו המדקדקים כי מצב הנגינח לא יבליע  ,ומקראי קדש כפעיש יפוצן סלע הנמי•
יובן גם נזה מאמר חז״ל בברכות על ר״ע שאמר" כל ימי הייתי מצעעל על פשיה ן
זה ( ואהבת אח ה' אלהין ) אמרתי מתי יבוא לידי ואקימנת ,עכשיו שנא לידי לא אקימני! 1,י
פליאה דעת מהבין  ,אנה נמצא בכל מצות התולה או בפקודות חכמינו התלמוד"6
שיתפלל אדם מי יח; תנא שאלתי ותקותי ימן אלוה לבא לידי נקיקיבזה  ,ודי לצי6
בשעתה שאמ״זל על שלש גופי עבירות החמורות ע״א ג״א וש״ד ׳הרג ולא יעבורוכמוני*
נלמ״נם והפוסקים ,אבל מדוע תכקוף נפשינו לזה ונתפלל עליו ? ותהי תפלתינו נצל
יום להפך" אל תביאנו לא לידי נסיון וכוי ? — אך מהמובא למעלה יובן באל הימי׳ :
ני הנה האיש האמון עלי תולע ירוה מדשן הזמן ונחל עדניו ישתה  ,לא חסל נפשו מ״j
טיב וכל אשר תשאלנה עיני חאוחו מזמרת הארץ לא יאצל מנהם,׳ אם נאמר ל*; 6
חמדן בזה בי ימסור נפשו ועדן חייו עבור יחוד השם הנערץ והנשגב  ,הלא יקשת י[
עד למאד לעזוב אהל׳ אפדנו  ,רכושו וקניניו  ,ללכת בגיא צלמות  ,תחתיו יצע למתיי
אכן הגבר אשר יגבול על כל אלת ויודע תעודתו בתבל הנשיה ויבצר מנתי
בל שכיות החמדה כפי דעת החכם סאקלאע  ,וכל ישעו וחפצו למענו בתענוגים למיג!
מצוא נתיב האמת לישר נעלבה אמרי דרך מבוא שמש החיים מסלה לאלהינו ,מה ניוג
לו אז למסור חייו העצבים שדופי עדן וצנומי נעימות על קדשת שם  ,בל יסיתהו השפק יגע
ויקיים מצות ובכל נפשך  .וזה כונח ל״ע " בל ימי הייתי מצעעל" ר״ל צערחי עצתי
וקימת׳ ב׳ מעודי דע היום הזה מאמר אבות " פח נמלח ובו׳ וחיי צער תחי׳ וכוי ונמוי6
אחה עמל וכו׳ עבור פקוק זה בי אמרתי" מתי יבא לידי ואקימנה ״אס אולי יקית6
לפני מקרה עהול להראותו אהבתי העצומה אליו בכל לבבי ובכל נפשי אז לא אחמהי61
ואתעצל רגע לבצע אמרתו  ,כי בשכבר הימים למדתי למותה כל תאותי ורק כפסח ת«,י
היי ביני ונין המות" עכשיו שבא לידי וכו' והנן.
אך יקרה לפעמים כי נבל הסן והשתדלות חופשי חורה נאמת לקחת בכליהם י"
מעט צרי ומעט דבש מנוסת הזמן וחמודותיו  ,בכל זאת ימצו ישתו מכיס קבעת תל *
■
העת ויגרו מזה אך שמריה או יוכחו במכאוב על ערש דו« ולמעצנהישכבגרן  ,אן לתת ,
בדאגה יאכלו ומימיהם בלחץ ישתו מרוב יגון ואנחה יהד עליו יתמלאון ביום שיזוחומלי״י
הצלחת בניו ומשפחתו ,עמוד־ בריאותם יתפלצון ואניתם חשבה להשנר ,או אז ישא ל"6
אל כפים נענות צדק • שוע אל אל שבשמים  ,יאנח נשנרון מחנים ועד אנלים יל"6

עשיש ? " אך כנר « ונא נש' הכוזרי והער,דה על שאלי! צדיק ורע
לאמי  :״«רועועובככהלו  ,כי לפעמים יגזור היוצר אומר גשם שוטף ואבני אלגנים כי ינאו
לי או רשע
איזה רשעי הדור כארחס ימציאם וכפעלם ישלם למו  ,אז אס גס צדיק וסמים
«ל שדוח
סמצא מוך חלקה שדימו ,היחכן כי היא לנדה מנצל ? האל כל הארץ יהי
נייעש־ו שדהו
ימן טל מן הגיזה מלא קפל מים ? וכן להפך ישיג הרשע לפעמים חשל ועוג
חרג והוא
הגבל נשדוח צדיקים  ,ירד מער על גז וכרנינים זרזיף ארץ ימצאו מאה
יען נחלשו ההיא  ,ויחיצג גס הוא נחוכם ,ע״ז אמרו ר״זל הרחק משכן רע והדנק
שערים נשנה
והנן  .כן לפעמים אנשי קדש שחש שואח זמן נוגד ׳שגלגלו  ,ישוב עלימו
עוג
נשכן לפלח כליוהס והמס גלגל עגלה הצלחתם  ,אך הנשענים על ה' נאמח מנעוריהם,
רביו
כל מצב העומד מל ימינם לשענם משלימוחם  ,יאחז צדיק דרכו  ,אן> לא
נגד
יתקוממו אחד מלנצור ארחוח משפט  ,יאמר עוד חזון למועד ,יאחה בקר בעולם הגמול
יט מצעד
שומר ממקק ספון  ,ירדו אז ישרים לנקר  ,ימשוך מקדיו ליודעי׳ ונשמו
שם חלקת
יתהלכו.
יוק כל המאמר בטוב טעם ודעש ואין אך מלה למותר  " .אמר דננ״ח
עתה
טייעא " ר״ל איש סומר « כנעני ושועי הארץ השם עין השקפתו עלי
אמר ל• ההוא
וקורותיהם " שא ואחו׳ לך היכא דנשקי ארעא ורקיעא אהדדי" י" ל
מפגעי בני אדם
יקום אחד לנדו נכל הבריאה יקר מאד נו יתלכדו שני הפכים סלק אלוה
אראה לך הארץ  ,מורכב מגויס אדמה ונשמח שדי ממרומים  " ,אזל׳ וחזאי דעניד כוי
ממעל ועפר
בעד אשנבי תבונתי נשקפת׳ וראיתי נו כמו אצל ניש מלונות שקופות לצדדים
שוי" ר״ל
נשר ועיני שכל " ,שקליתא לסלתאי ואנחחא בכווחא דרקיעא" לקחתי של
שונים עיני
חמודות החבל והנחשים בסלון שמימי ורוחני לאסוף נחפני רק מעט נופח
מעדני מנמר
לאמן גוישי לעבודת צור משגבי והיושר החרמתי ^אדמצלינא נעיחא ולא
הזמן וההכרח
" בשפכי שיחי לפני קוני ויוצרי ותפלתי זכה לאמצני ולמזקני נתעודתי ומערת
אשכחיתה
אוכל השג מחוז חפצי ואהה ! נקשתי ולא מצאתי אח שאהבה נפשי להסתופף
שניי למען
ולהשלימני במדעים כתשוקחי הנמרצת מרוב דאגות שונות אשר לא ירפוני
נצל קדשו
ר קי " אמרי איכא גנני הכא " ? חיקס גם מגנור מלקוח הכובש את יצרו ומסתפק
עד בלעי
תזמן ? איש יהגה בתורת ת׳ ומדעים כחשיכה כאורה ישא הגה והי ? וגני
נמעט צר•
לקחו איך יאחז ערפו ויפצפץ וצר ואור חשך נעליפיו ? " אמרו לי גלגלא
יערוף כמטר
הוא דתדר" רק נמלי שעף ' העת ומפגעי נני אנוש המה רמוך וישעפוך בזרמחם
זרקיעאמנוש לראשך " נער למחר כי השתא ואשכחת ל׳ ' " ר״ל שמור את הדבר כנעחונך
יקופם
נקר עת יגמול הטוב והמטיב לכל איש כדרכיו וכפרי מעלליו  ,כארחו
עתה  ,יאמת
אז יתבררו יתלבנו ויצרפו תחבולות גנר ויצרי מעלליןאקש  ,המשכילים יזהירו
ימציאנו ,
לטהר ומצדיקי הרבים כיפעת הכוכבים יגיהו  ,גס אס יתמהמה חכה לו,
כעצם השמים
ורחב לבבך הטהור  ,ישלם ה׳ פעלך נאמת ובתמים מאין הפוגה וחתי
אז תרא ונהרת
משכרתך שלמה מעם ת׳ אלתי ישראל סלה.

Reilräge non Jakos
! H- Löw, össenlt
. Lehrer.
אמר ר ' ,ישמעאל בן,אלישע פעם אמת נכנסה׳ להקטיר קטורת לפני
תניא
אכחריאל יה ה' לנאות יושב על כסא רם ונשא ואמר יל ישמעאל בני
ולפנים וראיתי
אמרת■ לפניו רב״שע יהי רצון מלפניך שיכבשו רחמיך את כטקך ויגולו רחמיךע^
ברכני
עם בניך במדות הרחמים והכנס להם לפנים משורת הדין ונענע לירנלשל
«דותיך ומתנהג
ברכת הדיוט אל תהי קלה בעיניך ( .ברכות פ״א) .מאמר ' הנ״ל קשה ההבנה
ייא׳ קמ״ל
בספרי כ״< שני נאורים משני חכמי הדור עליו ועל דבריו  .אך אל עלתה
וכבר נמצאו
היטיב שאשר תראה בעין פקיחה  .לכן אנסה נא הפעם לחוות דעתי נזה.
נידם לפרשו
לך הזמן שחי נו ר׳ ישמעאל בן אלישע והוא לעת כי שפך ה׳ חרון
יטיס כל אקדים
ישראל ויגלה אותם מעל אדמתם תלאה נפוץ והשלך אל כל פאתי הארץ,
אפי על עמו
בננו ובתו של ר׳ ישמעאל בן אלישע בפרק הציזקין והוא הר׳ ישמעאל
מראה ממעשה
דמו על פי זד יהיר מלך בליעל  .הנח כאשר דאה ר' ישמעאל כל היגון
אשי נשפך
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אהי מצא אח עמו ובי מעינה אלהי קדם למעון אריות נהימה  .חפן לדעת דרכי זי
ואיה רחמיו הגדולים ? לבן נכנק לפני ולהניס כלומר עד כקא אלהי מרום הגיע ( ע״י
ד ' נכנסו לפרדס בחגיגה פרק נ׳ ) דרש וחקר ננל מפלאוח המנע■ עלה למעלה ■ יי
למטה לארץ ונכל אשר הפנה נגינו ראה ולנו הנין כי גדול ה׳ מאוד וכי הוא מלן
הכנוד אדון הצנאוס יושב על כסא רם ונשא .אולם לא זאח רצה ר׳ ישמעאל להשיג
ברוחב מיוני׳  ,כי רחמי ה׳ נקש וכבן אח אניהו ככה דרשהו  .לכן אמר לו לנו מי
יחן ואדנג לנין אח• ה ' ולהללו בנן אח אביו יברך ויהלל אהבהו וקרבהו יום יום .ועל
!אח הוסיןז לאמר  " :רנ״שע יהי רצון מלפניך שיכבשו רחמיך אח כעסך ויגולו רחמיך
על מדוחיך
וחחנהג עם
בניךבמדח הרחמים וכוי " רצונו אלה הס מדוח האב אשר
׳חנהג בהן בקצפו על בניו ולא יחן לחמס נפשם וחיחס לממיחיס ; אמנה אחה ה' לא
כן עשיח  :כעסך יכלה אוחנו ושצן! חרונך נשפך באש בציון להבה אכלה סביב  .עודו
מחנונן ר״י על סרסח ישראל ואכזריות צורריו ועל חרון אן! הי  .והנה אור במעמקי
לנו וחהלוכוח ה' נגלו לו  ,נראה לעיניו כאלו נענע לו אלהיס בראשו לגלוש לו סחריו.
ובמה מצא ר" ׳ נחמה לכל יגונו והוסו ? קמ״ל נרכח הדיוט אל חהי קלה בעיניך.
והברכה שיהיו בני ישראל הדיוטים היינו נפרדים מן האומוח ונדודים לעצמם היא נרכס
ההורה ( במדבר ב״ג טי ) הן עם לבדד ישכון ונגויס לא יתחשב  ,כתרגומו הא עמא
נלחודהון דיחקנון עלמא ונעממיא לא יחדנון גמירא " הוא העס שבשבילו לבדו יש לו
חשיבות גדולה על שלא נכלל נבלל האומות רק הוא חטיבה אחה לעצמו " ( עקידה שער
פ״נ ) ונזה מצא ר״י נוחם לנפשו כי מאהבת ה׳ אח ישראל שלח אותם בין העמים
להיות לו גוי קדוש ובכל מקום אשר יהיו שם יכהנו לאלהיהם ותורתו לעמים יודיעו .י
כי אהבת הי אל ישראל היא אהבה בחיר״ת ונשכר קבלתם התורה כאשד הרחיב לדניt
נזה הרב הגדול ר" ׳ אלנו נספרו העקרים מאמר ג׳ פרק ל״ז  .ועיקר הוראה הדיוט
?!  iStieriג> הוא האיש שהוא מתנודד
לנפשוeiner der für /xe/iovio/xevog
sich ist , ein Privatmann , im Gegensatz des öffentlichen Beamten oder
נץ זאת .אמנם נחמת ר" ׳ היא נחמת כל בני ישראל בגלות
החיל Magistrats
הזה נאשר יהגו בתורת ה׳ ועליה למרום ישונו  .שזאת לא תתקיים לולא ישבו נדד
לנפשם בראש חפו׳ וכתן> מקשה לסבול חרפת צוררם ואכזריות משנאס לשאת  .כי אך
•תערבו נין הגוים  ,מהרה ילמדו ממעשיהם ובדרכיהם ילכו  ,יטעו זמורות זר נין נטעי
נטמנים אשר נטעו לנו נוטעים נאמנים  ,וברם ה' צבאות סלילה באושים יעשה  .זח
־*~ ״ל בנאור המאמר שלפנינו  .אבל המאמרים מן נרכס הדיוט הסמוכים לו מובאים
דרך א״דא כ? רבי הש״ס לפעמים וכנודע למשכיל.

עוללות

בציר .

אבד חסיד מן הארך ( .מיכה ז ' אי)

צדק ; אמת נפגשו
ב; ךךם משמים
פני אוהבם דרשו

בהרים ווןמקים
ולא
מצאהו
 ■,יי
בקשו — י
! יו
מלאיות עינים
הביטו מנגד

;מים וישנים
הלכו שחוח

התאוו אל ; שר
בזרע אל מגד.

בין בני החיים

נרו ונעו -
לא מצאו מנוח■
בחוצות' ובשוקים
חפוש חפשהו
T

Tג \

Tירונו
קרת
1לפי יVit
אין אשר פלןןזדם
שסתם מדברת
ואוצר*ותיך .ם ב; ךם
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לאוהבם
יקראו
י T ,
■■<1
אל סיע מרגוע
יטה
לשוא•י ••אין) •איש
V־־: T
את אזנ1לעומן־ע.

בץ ב 1עףם לשמצה
ב^זבו ההבל
דכס־וף לאמת
ויבקש את הצדק
דרדיוףאחרימיו
על ארזזיות חדק1

הנה .יעלו רמים
מעמק הבכא
להבל בל ;גיעתם
לריק בקשו ייושר:
מצאו בין אנישים —
אהבת העיושר!

איש הזה לתומתו

שים על ימים
תוחלתם ממושכה

אמנה בי נמצא
איש אחד בתבל

לא .יחפוץ בחלד:
בעד .יתרון ח'ץ1זקתו —
אשר ; רצה המלט
משעשוע תבל
מהבלי החיים —
הלא irrrבדמיונו
בין שומי שמים!

מספד מר *.c
Von Kalomo Klein, Valchinnts-Cnnditat,

עין מי לא חדמע דמע  ,כי עלה מוס להכריח פתאום ישר ותמים דרך  2באבדן איש
חיל ורב העלים ! מי לא יאנח נשברון מחנים ? היצוע שוחר חושיה ורודף צדק ועם לא
| ’חרדו ? לא יום כשורה היום  ,על מוח איש יקר אף נעים  ,החכם השלם כנוד מו״ה
 1ח יי ם ע שא קני נ״ע אשא קול נהי .קורא נעים! שמע נא קצוח דרכיו מהי ,והאמין
| לאמונה עעי  ,חכחוב מעע מזעיר מצדקוחיו אשר פעל ועשה בעיר מולדחי הרערויא.
מחרדמח הילדוח נעור רוחו שח לנו למשילח האושר ,הגה ברוחו נסורח אל חי,
מאז
ולמענה שולח אל מקום גדולים חקרי לב  ,להביא בכליותיו ילדי מחשבותיהם  ,ויגדל ויהי
לאיש חמודות מלא כח במלחמת  hכל חפצו הי' לעזור ולהועיל למבקשי עונו  ,ואם
גס לא הי ' לו עושר נכסים  ,ורב כשן>  ,ודי זהב  ,נפשו עמלה למור אחר מחשוד דלים
יהפיק רצונם  ,וגס המתן נשפר יחנא במקום לא שזפתו עין  ,הה ! כחלילים יהמה לבי,
מיי דברי , 13שמש החיים בצהרים באה ,והנה כהה הנוגה ,ונפשי עפלה מאופל היגון
'« ענן התוגה  .גם שם מגמתו להורות דעה לעוללים יונקי משדי המנונה  ,במקל נועם
 נחה צאן תפארת בשדה החכמה  ,ובצעירים הציב דלתות תפארתו  ,תחת צאתו נין הערביםלשוח בשדה  ,להנפש ממלאכת מחשבת יומם  ,הלן נעתותו ערב  ,לעח~ יזאסף המקנה,
,
לעשות מקנה וקנין ( כי משכורתו איננה שלמה היחה למלאות סשקו).
מות ! אין ערכת מטבח  ,גפן אדרת כרת בעוד כפתו רעננה  ,אס ד ' הסיתן בו,
אחשה ואתאפק  ,ואש אחה נחזק יד הוצאתו  ,חמק׳ עליך הורג נעשות נקיים ! עד
אחי תאכל דם ענויס כנפשן שבען  ,ואל כלין לא תאמר הרף!
הילילו נערים מגדלים על ברכי מוריכם מלמדכס להועיל  ,הידעתם כ׳ לקח ד'
אדוניכם ואחס מחשים ? שאו קנה ובכו במר נפש על עקיק הלקח כי נכרת מפיכם!
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ואחם יושב• נח פלערויא אל חנכו למס ולא חנודו לו  ,הן כל שדככי נחי סמר נלנאי ;
לש  •:אש המוח הזה  ,וכל אשל יעשה האדם נעוד נסיים סיימו  ,לק לאכול פלי מעעא |
נעל; גן אלהים  ,מועל צאח נפשו ממצרים  ,ואס כל אלה ׳שעל גנל לשוש כ׳ ימלא\
קנר מלוע חעצנו  ,כי לא נא על עחה אל המנוסה לנחול חגמולי פעלוחיו הלא המה
מענל לקנל אסל! לרך מנוא שמש הסייס  ,נכו נכה להולכים נתוככס כי לקח מה® ,
כל חושן ויקל.
ואח נפש מהולה ! חכון נא אנסח׳ קעלח לפניך ,מארן הכנול לאלן נכחוח נאה
לאוי פני מלך  ,להתלונן נצל שלי  ,וכחקוע שופל חחנער מעפל!

ציו] קבר *).
t >011 Leopold Dukes.
היא לאה אפח חנכנד י'
זאח מצנח אשה צנועה וחשולה  ,והנה
זצ״ל .נפערה ניום א׳ כ״נ שיון ונקנלח ניום ג' כ״ל נו.
.
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חסדלפ״ק•

א ^ ה ;קרה תיעזן פה בין רגבי
באמת התהלכה לפני יי ובלב תמים;
צילה לדרך הכינה לה לעולםהנקזמיות
בץזל׳ום תנוח פה עלי תעמוד לקץ הימים.
ת  .נ .צ .ב  .ה .

אךמות׳I
!

מכתם לרחל מארפורגא.
Von Leopold Winkler.

לבן החליף את לאה ברחל אחותה
בחשכה הביאה למען לא .יכיר אותה,
'יעקב לא חכירה כי בקול אחותה מלברת.
אך לו היה לרחל לוצאט לישון ערב
ל  $וא הביא את לאה במחשכים בערב
כי רה במפתח שפתיה היתה נכרת.
(* Gerne bieten wir den einfachen schönen Zeilen, die unser rühmlichst
bekanntet Jugendfreund der Grabstätte seiner frommen
", biedern und
»von unö hochgeschätzten Mutter geweiht, Raum in iinserem In
stitute. Stern.
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הערות.
Ein Ueitrag )vr jüdischen Geschichte von Salomo Fränkel .
הטפט ה ) 22ייטע  29 .במגילה '"  bא׳
למאמרי נכ״י
הערה א'
איתא נמחניחא חנא ובו׳ וחשמונאי ובכיו ומחסיהו כ״ג ובו׳ והנה בחשבון פלפלה
קפיעעל 6בחשנו ליחוקו  ,אמר
הייקקין למסחיהו יבואו דבריהם בדברי הייסיפון
"מתתיהו בן שמעון בן חשמונאי" וגם חכמינו חשבו חשמונאי ובניו בראשונה  ,ואא נכדו
מתתיהו באחרונה  ,ואס נשם אביו של מחחיהו שאמרו במגילה חעניח פרק ו'
ולהשפילה לחנוכה  ,מססיהו בן  .יוחנן כ״ג" לא נוכל לכוון לדברי היוסיפון האומר " בן
סמעון "  :אך נזה לא מסיו אנו חיין  ,וגס דנ״הי לנ״ח מכמישו נזה נאמרו |שם
י׳ןשיעעל נ׳ | משחיהו בן יוחנן בן שמעון מבני יהוריב וכו׳ " ונשם אני מחסיה יש
לנו עד המסייע לדברי חכמינו מדב״ה  ,ולשם זקנו דברי היוסיפון וע״ב חכמינו חכמי
האמת ינחלו לעולם כבוד האמח  ,וכבוד הסופרים במקומה מונח  — .אך מה שעיערו
חכמינו ליוחנן ומחחיהו בכשר הכהונה ונחנו למו הכ״ג נכוסחחם משחיהו בן יוחנן
נ״ג — נזה לא יסכימו עמם כל הסופרים והיודע במענו בקורות ותהלוכות הזמן —
יא!) אס נאמר נזה בדברי הר־ע״בא על מאמרם |־ 1מא ע׳ 1מקדש ראשון שעמד ת״י ולא
א« שו בו אלא י״ח כהנים וכו׳ וא״עג דכחיב ’ הושיע בן יהוצדק הכהן הגדול ליהושיע
ה יא קרא הגדול שכיהן נניח שני ולא  .ליהוצדק שלא היו כ״ג עכ״ל  ,וגס פה תאמר
אמילת הגדיל יסובב על מתתיהו לבד  ■ ,הלא גם על מתתיהו יש שלשה עדים נאמנים
גיולי וחכמי ישראל  ,והם היוסיפון ודנ״הי לנ״ח  ,וידידיה האלכסנדרי המובא במאור
«׳כים סרק ל״ב לנד מסופרים אחרים המסיחים לפי חומם וכולם כפיה אחד העידו גם
«ליו שלא עלה על דעתו מעולם לגשת אל הכהונה הגדולה ? והרמנ״ס בהקדמתו למס׳
ייעים פרק רביעי כותב " והחבורה הד' היא יוחנן בן מתתיהו וכו׳ ונפרק ג׳ מפרש
כחודו יוחנן כ״ג  ,יעו״ש ולפי דבריו יוחנן הזה הוא הוא יוחנן כ״ג י המוזכר בהמשכה
יאשר יוחסו לו כמת תקנות  ,והוא דלא כמאן ואין לו תנא דמסייע נהש״ס  ,ולא
מצאנו בכל הסופרים בן למתתיהו נשמו יוחנן ששימש בכהונה גדולה  ,ואשר קראו
’קופריס יוחנן כ״ג הוא נכד מתתיהו והוא יוחנן בן שמעון אשר נקרא אצל חז״ל גם
ישם ינאי וספרו עליו המעשה הנורא עם הפרושים בקדושין ס״ו  — .ולמען שיתאמתו
יל דברי חכמינו ודברי מאור הגולה רבינו הרמ״נס ז״ל החוב עלינו לחפש ולחקור אחר
הדרך הממוצע  — .ולכוון כל דבריהם למקור אחד  ,ובזה ינוח דעתי גס על הנפלא
ימיני זה כמה  .הראשונה  ,איך ׳כולין אנו להאמין שיהודה המבני ויונתן ושמעון וגס
נ ’י של שמעון  ,יוחנן הרקוניס שכל ימיהם לא נחו ושקעו ממלחמות גדולות ונוראות,
«לחמת חונה ומלחמת הרשות  ,וגם הרנה דמים מניח ישראל שפכו ואבלי משסע
קנהדרין אשר המת ירהיבו בנפשם עוז ונשאר להם מועד לענוד ולשרת בבית ד׳ ? ואם
ליוד משית ישראל היה דבר ד׳ לאמור [ד״ה א׳ כ״ב] דמים לרוב שפכת ומלחמות
ייולות עשיח לא תבנה בית לשמי כי דמים רבים שפכת ארצה לפני " ואף שכל מלחמותיו
ימשיותיו היו ע״ס הנביאים והאורים והחומים  ,נפסלו הידים הללו לבנות בקודש
יהמקדש  ,איך התירו הפרושים לבני חשמונאי הראשונים שתיו חסידים ופרושים וסר
למשמעתם  ,לשאת אח כפיהם לשרת לפני ד׳ בכהונה גדולה בידים האלו ? וגס על זאת
אתפלא הלוא לפי דברי כל הסופרים היה עוד מימי נערותו מנן י״ח שןים  ,יוחנן בן
יזמנבון הזה  ,השר צבא  ,והיוצא והמביא במלחמות גדולות ואיך אמרו נו שהיה׳ מיושבי
”“ 1מד ומתקני תקנות והלכות ? א ' סייפא לא ספרא ,ואי ספרא לא סייפא  — .ולפי
<1ר ' הסופרים וחכמינו ז״ל שפך גם דם נקי והרג בהסכמים והפרושים  ,והמאבד נפש
אחת מישראל אין לו חלק לע״ה  — ,והוא שביקש לעקור אח הכל ולכל מי שתלמודו
*־’ 7י< — יהיו שפחותיו דובבות נקבר נזכרם אוחו לשנס ותהילה בכמה מאמרים
תקנות והלכות ? ומצאנו על ר"מ ור״נ שהיה רק במחשבתם להוריד גדולת חנירם רשב״ג
«’תיאותו  ,קנסו אותם לבל להזכיר מיום ההוא והלאה שמעתתא נשמו ואסקיה לר״ת
כאח אחרים ולר״נ בשם י״א | סון> הוריות] ,וינאי זה שרצה לעקור כבוד התורה שבע״פ
’’ ומדיה נהרג חרב ואבדן וגם נתקיים מחשבתו בהריגת הרנה חכמים  ,כבוד גדול
”« אי לו במוחו ונשאו אותו גם למחוקק ונשיא התורה  ,הכי משוא פנים יש נדבר ?

!(2
ובחיותו לא ידחה דעתם כוחה מכהונתו ומלכותו  .ואחלי אשי חילל השם ושמם חלין'
כבוד רב — לו  ,והוקיעו לו על הנחי מלכות וכהונה שלקחו נזרוע  ,גס הכחר סור"
ושם עוג מיב ונשיא Vולא זאת אן! זאח שהניחו אוחו לשיח נרוח הקודש ואמרו עלי'
|ק־עה ל״ג ומגילה הענית] ששמע נח קול וכוי " ולא היו נמצא נמו חכס וזקן אחי
לאמי  ,דיי לכס שעעלחס נחיוחו אוחו נהכחר כהונה  ,מיראתכס ענורו  ,ונחחס ל'
מורא  ,כי לא היה נליחו עמכם החיים והשלום  — .ועהה אתם נושאים עוד פניי
נתורה ? — לחת אחכם ננזיס ושפלים לכל  ,נשומכם לנשיא ואנ״ד ונניא לאים כזה*
וגם כל האורן ימים שנחנו לו הקופיים לא היה נהם נכנעים שנה  ,ולפי הנוקחל
היו הר גדולה עלו ל״ע כנים ולפי הנוקחא היוחר מכוון רק ל״א שנים .ומח נשנח !201
למנין השטיוח | עיין מנה ז ' צד 66ן .ואיך אמרו חכמינו ששימש נכ״ג פ׳ שנים ? ועוד זאיי
קשה נחשנו ניומא ע ' להכ״ג הכשרים ששמשו נניח שני למה דלגו את ׳ודא המכל
ואחיו יונתן ושמעון שעל • דם נעשו הניקיס והנפלאות ? ולהשיג ולפרנס כל דנרי
חכמינו על מכונם נאמר אחי• שמצאנו להיוקיפון ודנ״ה׳ לחשמדנא׳ נפרטם שמוח
החמשה גני מתתיהו חשנו ליוחנן הקדש׳ להראש והנכוי  ,ונכ״ז לא שמו פניהם !
ליאש הננים  ,ונכל המשך קפורם מהגנורוח והנפלאות והגדולות שעשו נני מתחיה!■
מעשת כא״וא נפרע  ,שכחו אותו ולא חשנוהו לקשי גם ממנו נמעט נפרט  ,רק
נמעשת  jmvהניא לה' ]
פקוק ] 34נקפורו
זאת מצאתי נד״ה לנ״ח [ קפיטעל9
חומו גם את זכרונו ושם נאמר " ויונתן שלח את אחיו את יוחנן אשי היו פקיד על י
העם ״  -וכפי הנראה מקפייהם לא היו יוחנן הקדש׳ איש נרשם נגנורה ונתחנולח
חכמת ועימת העולם  ,כ׳ גם אניו מתתיהו נלוואחו לבניו אמר [ד״ה ק' נ' פקוק)67
״שמעו לקול שמעון אחיכם  ,כי איש סכם וננון הוא ויהי לכס לאג ,יהודא המכני איה
גנוי ונן חיל מנע ו ר׳ו הוא יהיה לכם לראם נמ 'לחמה  " .ואן> כי יוחנן הקדש׳ היה
הנכור וראשית אונו  ,לא הזכירו נהשאת והעוז .לשום המשרה על שכמו  ,מזה נראה
שיוחנן הקדש׳ חיה מהחקידיס שנכהונה ושוני הלכות  ,וקדום אמרו לו ע״ד בנן של
קדושים  ,דלא ידעו נצורתא דמטנע  — .והרואה נעינים פקוחות נלוואת מתחיה'
לנ \ו [ שם ק׳ נ׳ | ישכיל וינץ אשר גם נלעדי השכר הצפון להם לעולם שכולו טוי!
הנהיג נפשותם ויצר לננס נהגדולה והכנוד אשר נכון להם אס יקנאו נקמת השם
לתיוג גס נהפושעיס נמידת הקנאים  — .וניוסנן זה ידע נו שהוא כולו קודש  ,ולא
•קור ימי; ושמאל מדין התורה הקדושה  ,וע"כ לא הרימו נתחרוממות הקנאים  .ואעפ״ה
מצאנו נד״ה לנ״ח [ כמונא לעיל] כשגנרה יד האחים על היוונים היה יוחנן זה פקיי
על העם והיה עליו המשרת הפנימי ונעשה לשר התורה והענודה  — ,ואשי נא
פרטו הקושרים מעשה איש הקדשי נפרוטרוע  ,ני המת לא ערכו לנו נקשריהם יק
הנוגע למלחמה ולא מעשה קדושים וחקידים . , .
ומעתה אחרי שנאנו להגנת וכוונת הטעם מהסופרים ומתתיהו שעצרו נמילי!
אודות • וחנן הקדש׳  ,והשתיקה הזאת כהודאת דמי ' להמודים דרננן נחקידותו וקדשום'
— לא נשתנש נאמרינו על חכמינו חכמי האמת נכל מקום שזכרו שם יוחנן כ״י
לשנח ולתהלת ליוחנן זה כיוונו  ,ונמדרש חנוכה [ המונא נקורוח ישראל להחכס גרעני!
נאנד 3ז״טע " ] 11ישראל נשאו עיניהם להרי מזרח  ,אמר להם יוחנן ולא כן כתיג
איור האיש אשר שם נשר זרועו ומן ד' יקור לנו  ,וכחינ אשרי האיש אשר שם נדי
מנעתו " וניאי החכם גרעט׳ן שאמר • וחנן זאת לנני חשמונאי על שנאו נגרית עם
המלך ממיידת מפרח״ם  ,יעו״ש יוחנן המגיד הזה  ,נדניים קשים כגידין  ,נגד נגיד'
ותקיפי נ״ח  . .לא יתכן ג״כ לאחר אם לא_ לאחיהם הנכור אשר היה ראש החקידים
והתקיפים  ,וע״כ חננו אותו לשמוע ננחת רוח אמרי מוסר היוצא מפה הקודש  ,הכורם
סוג לעמו ורצו• לאחיו  ,כאשר לא קינאו נו  ,נמה שחלקו חכמינו לו מכנודם נהשם
כ״ג — ואס לפי דנר׳ הקושרים לא היה כ״ג נשם יוחנן מהאחים נני מתחיה '!
נאמר נזה  .,הקושרים חשנו הכ״ג למי שניחן השם והשירה מהעם  ,או ממלכי י '!
ויומי ,ויוחנן הקדש׳ אן> שלפי האמת היה הוא המשרת העונד ומקרי נ לפני ד' נהמקים׳
היה נחשג נעיניהם רק כקגן הכהנים [ ע״ן יומא ל״ט קועה מ״נ נזיר מ״ז]  ,וחכמי",
ז״ל נחרו נהקיוש ועטרו אותו נהשם כ״ג כי נאמת רק עליו היה משאת עניים
הקודש והוא נאי נמקומם כל • מיהם  ,כ׳ הם היו שקולים מעיקרם ע״י שפיכת י6
נפש האדם וכאמור  ] .ונזה • נוא ,לנכון דנרי יהודא נן גדיד•׳ לינאי] המלך | קיום'1
ק״ו] ״יג לך כתר מלכות הנח כתר כהונה לזרעו של אתרן ",וקשת הכי רצה לחיי
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 7יפי בפניו לאמור שאינו מזרעו של אהלן כללי אלא התכון כי לא נאה להם הכתר
כהונה כ׳ לא ענדין עובדא דאהלן אוהב שלום ורודן> שלום כמו שנאמל במלאכי  :בליה׳
היחה אהו הה״ס והשלום כ׳ בשלום ובמישור הלך אחי  ,או ההכוון בזה למה דאיסא
[נקנהדרין צ' נ ] " דני ר׳ ישמעאל הנא לאהרן כאהרן מה אהרן הנר אן> בניו
חניליס" וינאי העז שהיה איש מלהמה מנעוריו ורשע מעיקרו אינו מזמנו של אהרן
ק |,נ י אשל חולת אמה היתה בפיהו  ,וגם האדלכתא שהיו כותנין שנת כך וכך ליוחנן
כ״ג לאל עליון | ר״ת י“ח ]  ,אם ניקח דברי הגמרא כפשוען שהסששא לא היה רק
לש״ש לבל יתחלל נהאשסה  ,נראים הדברים שגס נעת יעדם קדר המנין לשנות ביה
חשמונאי לא על יוחנן ינאי נתיישד ,רק לשנות יוחנן הקדש׳  ,ועליו ישובב המנין,
ני הקנרא נותנת נהעח שפשקו למנות למלכי יון  ,וחשנו השנים ' לב״ח  ,נתנו לו
יאפית מיום שנעשה על ידם תשועה גדולה ושלקן וטהרו אה המקדש  ,ואחיו חלקו
«כבודם לאחיהם הראש והבכור בקהילת מנין השטרות על שמו  .ויוחנן הזה בן מתתיהו
ה יא מהחבורה הד' שתשב הרמ״נם הוא ולא אחל [ ודברי היוחקין ביוחנן כ״ג שהיה
א״י של מתתיהו  ,והוא עשת התקנות  ,והיה בזמן יוקי בן יועזל ויוקי בן יוחנן"
"ולין ואין להם שקל  ,מכל מה שדברנו שגס אחרי מות מתתיהו עוד לא זזה הכהונה
"ולה_ מניח ׳הושיע בן יהוצדק  ,ואחריהם כיהן ׳ויקים הפושע הנזכר נב״ל שרשה
מילדון שהיה רכיב קוקיא בשנת  ,ובימיו נהרג דודו יוק׳ בן ׳ועזר עיין מנה״ז זייטע
א — . | 5ויוחנן הזה היה צדיק מעיקרו  ,ותיקן כמה תקנות הנזכרים בקועה מ״ו
ינמ״ש פרק ת '  ,ובכל מקום שהעלו זכרונו  .רק לטוב יזכל שמו  ,ונתברכו נו כל
"ה חשמונאי  — .ואם כ׳ בברכות [שם] אמרו " והא חנן אל תאמין בעצמך עד יום
יייתן שתל׳ יוחנן כ״ג שימש נכ״ג שמונים שנה ולנקוןז נעשה צדוקי  — .אני אומר
ל 1זו היא משנה סצונה ויחידה [ ואולי משנשחא היא  ,ומצאנו דבלים כאילו לחכמינו
י״ל כמה שעמים נש״ק פקחים צ״ט שנת ק״ב " מאן לימא לך דמתלצתא דילמא משנשחא
ה 'א״ | כי נהמשנה דאבות פ״ב שהיא המקור מהמאמר אל תאמין וכוי  ,לא נמצא
ילא נזכר הקישא הזאת  ,וביומא ט' נזכרם לו ששימש נכ״ג ש ' שנים  ,מזכירים אותו
"ן היראים והצדיקים עד קו!) ימיתם ששמשו נניח שגי באריכות ימים  ,וקיימו שם:
«ליהס נאמר יראת ד׳ חוקיך ימים— _
קפיטעל 9משקוק 34עד  .42ומהמקור
ולא נעלם ממני הנאמר נד״ם לב" ה
"ה שאבו הקושרים האחרונים והניעו שיוחנן זה נהרג בימי יונתן « הערניים [ זיהע
ג שיכטע דטר יודען גרעטך זייטע 6ז |  ,אך מלבד כי דנ״הי האילו וכל דברי אפוקרישין
לא נתקבלו לחכמינו לנאמנים והם כקשר׳ חצוניס  ,גם זאת אני אומר שגס שם
 1בדיה לב " ח[ לא מהכתובים המשורשים הם כי נשקוק פ  3נאמר " ויוודע הדבר לבני
’« נרי ויצאו ממדנה ויפלו על ;יוחנן ויתפשו אותו ואח כל אשר אתו וילכו " ומשקוק
הזה נוכל ללמוד שעם נשי האחים נשנו כ׳ בשלחם כל קנינם ורכושם משני האויב
לאוהבם אנשי נבו  ,מקתמא שלחו גם החיים  ,אשר אין כח להם לעמוד או לברוח
מישי נעת הקכנה לשני האויב  ,ונשנה יוחנן וכל אשר אחו נשנו גם המת  ,וחכמינו
) ״ל אמרו [ בקדושין ק״ו] ויקוקש הדבר ולא נמצא ‘ ועדות שהוכחשה במקצתה נתבטל
 5ילה אצל חכמינו  ,ואך אס נקבל עדות ד״ת איננו מבואר שם רק שנשנה ולא שנהרג.
ואם שנאמר שם [ פקוק " [42ויהי אחרי הנקמם אח דם אחיהם וכו ' נם מזה לא
«יכח בפירוש שהרגוהו  — .ואולי קבלוהו ופצעוהו  ,כי אם היה כוונת הקושר בזה
להיות למקור נאמן למיתת יוחנן לא היה קותש ככה המקור מבלי לטבול או לנעון
אך קנח אחת בה לקרוע האבל ולבנות עליה מצבה גדולה לזכרוכו  ,ואס הקושר הזה
"נר בחיותו להקנה להיות דומם בתהילת מעשי יוחנן  ,לא היה פורש ממנו נמות ו — .
ייאינו להקושד הזה נקשיטעל זה בקישורו ממיתת יהודא המכבי האריך בו  ,וקיפר
י* יך שכל ישראל עשו לו אבל גדול ימים רבים וקמו עליו וכו '  ,ואחיו יונתן ושמעון
לקחו את גו ך המת וקברו אותו בקבורת אבותיו [שם פקוק 19עד , ]22ועם גוך
ה קישי אחיהם הראש והבכור  ,ואשר היה פקיד על העם לא הודיע לנו מאומה מהנעשה
גי יי ותחת זה יצייר בארוכה מהחתונה לבני ימנרי ונהנערה שמביאים בתפארת
"ולה  — .ולגבי ינבא לי שהקורא במינים פקוחות להבין גם אשר שמט הקושר  ,או
אשר נשמט מהמעתיקים בדורות הנאים מקשרו • — יקרא מנין השורות ויראה  ,כי
ייערת כוונתו בקישור תזה היה להודיע שנשי האחים נשנו נעת ההיא  ,וע״כ " אחרי
)י יגלים האלה ויוגד ליונתן ושמעון אחיו לאמר הנח יום ונשתה וחתונה לבני ’ מנרי
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ועסה הס מניאים אס הגערה נתפאלח גדולה ונו ' [ שם פקוק  , ]37 , 36מדדו להם
במידתם וארנו למו ונחלו להם עס ההיא לנקום נקמסס  ,כי ענר רוח הקנאה עליהם׳
ונמידח קנאים פגעו נמו כאניהם הלו׳ ואחיו שמעון להעיר שכס  — ,העולה מזה
שמד״ה לנ״ח לא יוכלו המכחישים להקתיינל לקתור דנלי חכמינו הנוהגים שמונים שנה
לכהונה יוחנן _הקדשי ,ואס מצאנו נמאמר שמעון להמם |שם ק '  j3פקוק" | 4ראי
כי כל אחי שיכלה החלנ נענול ישראל ואוחד רק אני לגל’* " גם אמירה זו לפחיי!
ניחנה שלא ההכוון אלא לאחיו הלוחמים מלחמה השם  ,כי דנריו להעם על המלחמה
יקובב  ,וע״כ לא הזכיר היושנ ננהמ״ד והמונד נמקדש  ,וידעה׳ הקורא אשר לא השמע
לדנרי האלה  ,כי זה כנר שמח אזנך כאפרכסח לקול הסופרים האחרונים — .
וחאמר עלי  ,שנויא דחיקא לא נקנל ממן ,ואס כי לא חנעא חנעייא  ,ולא קשדוהי
קפדייא כל האומר יוחנן לא מס ניד הערניים  ,הלי זה נדאי  .הנני להש־נ .ועוד זאה
אדרוש לן■  ,שגס חכמינו לא ההכוונו ששימש נפועל שמונים שנה  ,רק על שלא לצי
לחה השם כ״ג לניח חשמונאי  ,ונפרט ליוחנן ינאי הרשע ייחסו וכינו כל ימי כהונה
ביה חשמונאי [ עד כהונה הרקינוס האחרון אשר היה נכנע וחנר לכת _ הפרושי; 10
ליוחנן הקיש’ ,כי צדיקים נמיתוזס נקראו סייס ורשעים בחייהם נקראים מהים  ,ואף
אס עושין מעט נענדוח השם של־סהא דקמאי מבדי  ,ובדור אשר יבוא אחריהם׳
הצדיק • ורש ההילה ישראל על חלקו וחלק סנירו  ,ולזה התכוונו חכמינו בסיומם "יראם
 '7הוסיף ימים" והס ימי ושנוה הרשעים שנהקצרו ולא נאו בזכרון המנץ נתוקף על
ימי הצדיקים  — .וגם אפשל שמנין השטרות שנת כן וכך ליוחנן כ״ג נתמשן
שמונים שנה — .
ומעתה נאמר שבמגילה ומגילת העניה ונהחפילה לחנכה היה כתוב יוחנן נ|
מתתיהו כהן גדול  .ומילה כ״ג קונב על הנן יוחנן ולא על מתתיהו [ וכדברי הליענ״א
על יהושע נן יהולדק כ" ג |  ,אן המעתיקים וקושרים האחרונים שלא היה ׳מעין נ!
למתתיהו  . ,נשם יוחנן כ״ג  .ולא נתוודע להם השם יוחנן כ״ג לק לנכדו  ,והוא היי!
רשע והרג נההכמים  ,וגם דור אחד אחר נצחין מלכות הרשעה  .וע״כ דימו בדעתם
וחשנו כי בטעות נכתב  ,והשקו הדברים ועשאו האב לנן  — .ונחנו הכ״ג למתתיהו
שלא עלה מעולם בדעתו גס על זרעו שיזכו לגדולה הזאת לשמש נהסגא והכתר
כהונה .
ואחרי שזכינו בהבנת השם יוחנן כ״ג המוזכר לשבח  ,שהוא ■ וסנן הקדש׳ העניו׳
אשר גס אחיו חלקו לו מכבודם נקפירח מנץ השטרות על שמו  ,וכל זכותו בהשס כ״ג
אף שלא שמש נהחנא נא לו מחכמינו על שהיה חבל ומהחבורה הד׳  — .נתבונן
טי״ז גס לדברי המטבע שמצא דע סולצע  ,ונמצא כחוב עליה " יודזנןיהכהן הגדיל
והנר היהודים " | זיהע פראנקלק צייטשריפט לשנת85$
זייטע  , ! 3^ 9 —364לםי
דברינו יתכן שטבעו ותקנו מטבע הזאת לכבוד יוחנן הקדשי והחבר שהיו מזרעו של
אהרן הסבירים  .ועל ידו נא המחברות הניח חשמונאי להסכמים והמניריס — .
ועוד זאת נראה לי ההלכה [ חגיגה כ"ה | " ומן המדיעים | מקום הבית חשמונאי!
ולפנים נאמנים על כלי חרק " וגם ההלכה [ שם כ״ו[ •ובירושלים נאמנין על הקודש
ונבעת הרגל אף על התרומה" המשניוס הללו נשנו בימי הנ״ד בל חשמונאי שהים
הראש להם • והנן זה  ,וטעמם מפרש בגמרא " דאמר קרא ייאסף כל איש ישראל אל
העיר כאיש אחד סבירים הכתוב עשאן כולן סבירים" [ ולא אוכל לעצור בדוחי «להעתיר,
לן דברי אא״ז הרב הגדול נעל הכותב וז״ל "ולמדתי מזאת הקוגיא שראוי למנהיג
לעיין ולשפר השערה ישרה מי ומי יהיו הדברים שיוכל להקל נהם לפרוק ממנו איבה׳
להסכים עם דבר הנביא  ,והאמת ' והשלום אהבו]  .ולולי דמסתפינא הייתי מבאי
המשנה [ סוטה מ״ז[ ״יוחנן כ״ג העביר הודית המעשר ובימיו אץ ציין לשאול טI 5
הדמאי" כי מפני והאמת והשלום אהבו עשו לכולן כסבירים  ,והוא כדברי רנא נשנש
י״ג ואני נג־ט־ן ס״א " רוב ע״ה מעשרין הן" ופיר״שי וחשפא דרבנן בעלמא הוא“
והחברים עבו נזה רק סייג לנפשם ועל כי מגמת יוחנן היה לסבר כל היהודים פי[
להסייג  ,ואס כי בתוספתא הגירקא " אף הוא וכוי וגזר על הדמאי " נאמר שזו היא
משנה סצונה ,והעיקר כהגירקא בהמשגה ה נחנה בוועד הגדול לרניגו הקדוש [וט־י!
בחוקי בנס י״ש ד״ה רב א וכוי שנדחקו ליישב דברי אני ורנא לדברי י הסוספיזא
ולינרינו ניחא כי החוקפהא והמתניתץ מחולקים הס — |  ,ואף כי בגמרא נקוטה פם
נדחקו לפרש המתניחין לאופן שיקניס להתוקפתא  ,כבר הרשה לנו התיו״ע לבאי

המהניחין גס אס הוא לגד פירוש הגמרא והארכוז׳ נזה נמ״א ואב"«  — .והלן יוחנן
כ״ג החשיד נשיעו! רנו יוכן׳ נן ׳ועזר אן! כי היו מהמקידיס שבכהונה  ,נכ״ז היה מירןל
על העש נההלכוח והיה קורין ליה יוש׳ שריא [ — .מדיות פרק ח , ],ויוחנן הקדש׳
סכמידו פרן כש״ג מן הפרוש לע״ה  .וחיבר כל היהודים לחברים  ,כי טוב עשרה
טפחים ועומד ממאה אמה ונופל [ אד״רנ פ״א]  .ואחרי שנעשה השם פרוש לשם גנאי
« 5אמרם עשרה מיני פרושים הס וכוי ,נשאל השם חבר לחסיד ועניו ומלמד טוב
שאוהב האמה והשלום  — .וע״כ נהמטבע שטבעו בברכה שמו יוחנן כ״ג  ,ברכו אוחו
גם בשם חבר היהודים  ,והוא נאה לשמו ושמו נאה לו בי מלבד שחיבר כל היהודים ,
 5ילל נשם הזה הכחר חורה שעלה על גנו ומבלי השתמשוח נהסגא בזרוע ובנגד — .
אלא כנגיד כי נגידים דינר דברים המושכים לבוח העק לחבר אותם לנפשו  [ ,וזיהו
נ 'אור דברי הילל נאנוח " נגד שמיה אבד שמיה " כי אם בא בנגידא ובמקל החובלים
על העם  ,אבד שמיה מנגיד — |  .גם כבוד גדול טבעו לו נזה לאמר כ׳ הוא המכובד
נאמת  ,וכמאמרם באבוס " איזהו מכובד המכבד אח הנריוח שנאמר ב־ מכבדי אכבד",
ישיא כמו אצלו כביבול לא ׳הכבד יוחר מחהילס האדם  ,אלא נמה שאנו מבנדין
אוחו אנו נחכנדין ,כי נקרא שם ד עלינו לאמר עם ל אלה" וכן המכובד נאמח לא נחכבד
יוהנריות _אלא הוא מכבד אח הנריוח כי נקרא שמו עליהם שהוא מאנשיהם וחבריהם —
ונאויפן אחר נ״ל  ,בהמעבע הזו שטבעו לכבוד ניח חשמונאי  ,היה להודיע לבאי
עולש באיזה זכוס זכו בהכ״ג  ,על שהיו סבירים  — .ולא מכח הצדוקים כביה ׳הושיע
בהדור האחרון  ,ויוכל להיוח שהמקור משם צדוקים  — .הוא על שמם ע״ש ניח
1־ P' 7וע״ש שמעון הצדיק שבניו יצאו לחרנוח רעה  ,וסרקו עול ההורה והמצווה ואן!
שבדניאל ויוש־סון וד״ה המה מכונים נשם פושעים ולא בשם צדוקים | ע״ן מנה "ז
אנו אומרים נזה אחרי שגברה יד ביה חשמונאי  ,כינו הפרושים להכח
שער ׳' |
שמכחישים בחורה שנע״ס בשם צדוקים ע״ש ביה ׳הוצדק — אן! שהוא נגד יקודם
ייחד ולהזכיר שם צדיק  — .על רשעים  ,עשו זאח בחכמה למען הביא קנאה
ירקב עצמוח בניה חשמונאי ,לאמור על המכחישים הללו ? והמה מכה הצדיקים — .
אינם מאמינים בחורה הנדרשח נכלל׳ ההורה שנע״ס להוציא הכחוב מפשוטו  ,והמה
לס האומרים שמסורת יחזקאל למדנו שהכהונה היא רק לבני צדוק ולא לבני עלי
יאיחמר  — .וגס למדו משם מונח הנשיא נימי בית שני  — .וכיוונו נשם הזה
לפקוח אוזן ביה חשמונאי שכקאם ימעד כאשר ישפנו על כח המכחישים בהדרשה
לשיציא הכתוב מפשוט  — ,אן האיש לן וכוי אלעזר בן פועירח שמו [קדושין ס" ו|
'לפי דברי ׳ושיפון יונתן צדגק׳ שמו  ,הסן לבב ינאי  ,והראה לו שלב הפרושים לא
־ 5ין עם ב״הס שלקחו הכתר כהונה לעצמם  ,ויען אותו לממש אותם [ כמבואר שם[ ,
ינס אשר מכונים מהפרושים גשם צדוקים יהיו מסייעתו  .ונאמר לו ינאי " ותורה מת
"שא עליה" ,והתכוון נזה לחורת יחזקאל  ,כינס דגר׳ נביאים וכתובים נקראו בלשון
״כמינו בשם הורה | ע״ז נ״ח פקחים ט״ו]  ,ועל יחזקאל אמרו בפירוש " מתורת יחזקאל
למדנו " ,ואיל ינאי בזת  ,הלא דברי יחזקאל מתנגדים לביתי ולמלכות׳  ,ואתם לא תניחו
לירוש דברי התורה  ,ואין בכס רק דברים בכתנן  ,וא״כ לסי ׳קודשם אין משען ומשענת
לניס׳ בביתכם וקהלכם  ,ועתה אתת אומר להרוג אח הפרושים  ,ואהיה קרח מכאן
י« נאן  — .והשיב הצדוקי לו "הרי כרובה ומונחת בקרן זוית" אצל הכת שלנו היא
 5יוכה ומונחת בקרן זוית כדבר הגנוז  ,כי לפי דעתי " ספר יחזקאל צרין לגניזה  ,כ׳
י,־י’ו סוחרין התורה ק נענין הקרננות  ,והן בציירו להשס בגשמי כנן כפר  .־ -
ייתורה נאמר לא ראיתם כל תמונה  ,וגם בנטלו גזירת משח " פוקד עוון אבות על
יניס" וגזירה הזאת נחוצה לפי דעתינו שאנו מכחישים בנצחיות הנפש ונהגזירה מקודם1
ין הנחירה ניד׳ אדם  ,ונעשות הטוב אנו מקיימים התורה  ,הוא קיבת הטוב שיקרה
 1:5ומעשה קכלותינו הוא קיבת הרעה שתבוא עלינו [עיין אדר״נ סרק חמישי ובהיושיפון
ייגכ״הז |  ,והנה אנו רואין דרך רשעים צלחה ,ורשע וטוב לו  ,צדיק ורע לו  ,אן בזאת
 5יאמרה התורה " פוקד עון אבות על בניס על שלשים ועל רבעים לא יתייאש אדם מן
®3ירענות  .ולדברי יחזקאל האומר "הנפש החוטאת היא תמות" הורה נזה כדברי
י״יישיס וחבירים  — .ומתנגד נזה לדעסינו ויקודוחינו  ,וע״כ כאשר תרמוס להפרושיס
י י״ יחזקאל לא ׳בעתן מצדינו  ,ואדרבה אנו • היו בעזרך לנעל ולגנוז קפל יחזקאל,
’[ 5ין לצכוחא כ׳ היה איש לן  ,כעדות חכמינו עליו  ,אמי " ובל הרוצה ללמוד יבוא
1«; '1ד" ,כאשל יהיה טמון וגנוז  ,אז יוכל כל איש ללמוד ממנו — .
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ואחרי נל האמור שהשם מנירים נשאל לנ״ח ע״ש לאש משפחתם יוחנן החנינ1
מחחיהו שזכה מחכמינו נהכתר כהונה וכחל חולה וכסל השם טוב " חבר היהודים"•
ואס כי יוחנן ינאי נן שמעון כעם על החכמים והחנירים וינדלו ממנו נזעם ; א!
ההגדלה מהחנילים לא נחמשן ג "כ הרנה  ,כי מלאנו נהיוקיפון להיומים שבקון) ’יי,,
עשה שלום עם החכמים והשביח המחלוקוח ונפטר בשלוה  ,ויפה אמר הלב י״ייו
|במנה"ז שער • '] " שבטח ההוא כחנו מירושלים לאלכקנדריא של מצרים בעלי שי'
נחונך ואני אשב שוממה ומזל ׳הושיע בן פרמיה לירשליים" ונחחנרו נ״ס עוד הם®6
להחנרים  — .ונשאל השם הזה למו עד חרבן הניח  ,כי גם אגריפם הראשון הכגי6
עצמו להסכמים והיה כחבר ורע ואס למו  — .באנו עי״ז להננח מאמרם | םוטה מ״ניו
"לי פנסם בן יאיר אומר משחרב נ " המ בושו סבירים ובני חויין וחפו ראשם וכי' י
ונאמר כי העביר נזה לפנינו ציור המידוח וחכונח נפש נ״ח האחרונים  .והמה נ’6
אגריפם וניח יוסף בן גוריון אשר גס אחל החורבן נסגנרו  ,וכח הזרוע והלשין
ממדה להם ולמשפחחם להיוח ניחם חפשי ברומי  ,ונחעלו לשרים ויועצים בבי6
סהילאפיום אספייניס וטיטום  ,אבל לא שמשו בחשינוחס וחינם  ,להיוח שואלים ומבקש’6
מע־עוק להקל אכזרוחו מחשה פזורה ישראל  ,כי נפשם ורוחם נשפלו לעבדי רומי ' .
ואס כי גם המה חשנו עצמם למראיח עין לכח הפרושים והשבילים  ,וגם המה ביי
חורין ברומי  ,בליז כקחה הנושה אס פניהם בזכרם מעשה אנוחיהם מול פעולוחיהם  ~ .י
ועוד זאח מרום מצנם בושו עצמם להמליך עבור אחיהם העניים  — .ועל שהיו בא
חורין  ,מרגלא נפומייהו לקרוס להשבוייס עבדים  ,והיה נושה למו להתערב עוד6
ולהשחחןז נצרחם  ,וכל הפוסל במומו שיעל  " — .וחפו לאשם" ועל כי אצל היהודי6׳
וגס אצל האומוח הראשונים היה הסימן מבני חולין נהליכח גילוי הראש  ,וע״ב מל’,
כאפקויסא כלפי מעלה בהליכת גילוי הראש  — .אמר הכא בנפשם השפילה נחכס6
ראשם  ,כי נעשו רעמערליננע  ,ועבדים גם בנפשם יסוחס " — .ונדלדלו אנשי מעש®
ניח חשמונאי הראשונים היו אנשי מעשה  — .כי ברוחם העזת ורוח האומה הנופש6
עליהם  ,אשר חברו לרוח החיוני לחיוח האומה ולהחנער מעפר  ,וברוח החנירוח ויי6
האחדות  ,פרקו יסלו עול היונים  ,ונחולדוחס עבר רוח הזה ואיננו  ,ונעשו דל'6
במעשיהם לרוח החאווח ורק לטונח עצמם הם דורשים  " — .ואין דורש ואין מבי61
ואין שואל" ,לדרוש נטונס הנכנעים ונדכאים והנדחים  ,לבקש ולשאול מאח המל6'6
לחת להם מחיה נאלצו ; — על מי לנו לתשען על אבינו שבשמים " כי אשלי הא’6
אשר שם בד ' מבטחו  .והוא כדברי מירכי לאסחר" רוח והצלה יעמוד ליהודים ממק'6
אחר ואח ובים אביך תאבדו" ,וכן נתקיימו דברים האלה ננערניצע וביחת ; — י5־*1
חכמינו ז״ל העמידו ציון לנפשם השפילה במאמרם " כל דאמר מניח חשמונאי מלכא^ ק6
אמינא ענדא הוא" [ קדושין עי]  ,וגס אמרו " והכל מודים נעבד שאין לו חייש^
[יבמות ס״ב]  ,וע״כ אין לני לייחס אוחס אחר ניח חשמונאי הראשונים  ,אלא להפסי־
שנמו שהיו אומרים עליו ״אמו נשנית במודיעים" ,והיו נקראים מחכמינו עי״ז ג .ה ’)((,
[ קדושין ע׳ נ׳] .
[וכמו שאבאר להלין נההערה נ׳] וסימניך טמא טמא .
וההוא גברא דהות רגיל דקרי אינשי עבדי וכל הפוסל במומו פוסל ואכריז ®ני'
ר״י דענלא הוא [שם ע' א' |  ,ולא הסכים ר״נ בראשונה להכרזה  ,נאמרו " אימל א#י
שמואל למיחוש ליה לאכרוז׳ מי אמר" ,אף אחר שהניא אח ספר היוחסין דאת• מנ’6
חשמונאי מלכא הסכים עמו נההכרזה ; — כי נמצא נו חרתי לריעוחא  ,וחששו נו66
להלזות שפתים על חשמונאי הראשונים  ,ודנו אותו כמי שאין משפחתו ידוע לנו ודפק6
ממנו החזקת כשרוח [ עיין טור א״הע שכתב ככה נשם הלמ״ה ונמחנל סי' ג׳  ,וננ“6
סימן בי ס״ק ג' וס' ג' ס״ק הי]  ,ועולה נו ההלכה כל הפוסל במומו פוסל, 66
להכיזה  — .והרוצה נפילפול יוכל לפלפל בזה הרנה  ,רק אנוכי לא לפלתולא באיי׳ ן
וזאת המעט סיימתי רק עבור הבחור בהלכה  ,לבל יבוא לקפחני בהלכתו  ,המ6י^1
נההוא גברא דפסול נאמת  ,ומוכח מזה דשמואל דינא אחא להשמיע במאמרו ז׳??
דאמר וכוי " ,והוא לא כנאור׳  .ונזה הפקעת׳ שמואל מאודני׳ לדי' דיני׳ מיניי  ,ני נ6
אמר שמואל זאת רק להוריד כבודם ויחיסם מנ״ח האחרונים  ,אבל לרסק נאמתה־'
.
הדבר דע שיבוא אליהו כמבואר בהמשנה דעדיוח■
העלה ב  ,ננ״ר שישה צ״ח אימא " .נמנו ואמרו הילל משל מי א״ר לוי מגילת ' יי’61
מצאו בירושלים וכתיב בי הילל מדוד ור׳ חייא רנה מן דפפטיה בן אביטל  ,דנית צ״י
יה״ו#
הנקת מן דאננר ודניח כונשין מן דאחאב  ,דנית יצאה מן דאסף  ,דנית
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ייזיק  ,דניה ינאי מן דעלי" וננסה נזה לבאר דבריהם  ,והנ״ל נאמרס " הילל משל מי"
ייא אינו בלשון שאלה  ,כי אס לשאלה נאמרה  ,לא יסכן נזה הלשון " נמנו ואמרו",
א -א נאמר נזה ,כי ידוע מאמר רבי על ר״ה ר״ג [ ננ״ר פרשה ל״ג | " הוא מן דכרייא
ליהודה ואנא מן נו־ןנאחא " ,ונד״ה ג׳ נמצא נס לזרוננל נשמה שלמיה  ,ונמנו ואמרו
נ «עמא שהילל נא משלמיה והמעסיק השמיע הס׳  .וניוחשץ איסא " זרוננל הוא נחמיה
 Pיוכליה ואומרים כי ממנו יצא הילל אנל מן המלמוד נראה מששעיה וכוי ולא ידע
הץאק־ 1המקור מהאומרים ככה ולפי דברינו מקורס ממדרש הזה  ,ואם ני נהסלמוד
= 1תינות סי׳נ | אמרו על רני דאסי משמעיה נן אניעל " הלוא כל הרואה יראה שבני
"« יבא חלקו עליהם נזה ,כי שם נאמר ג״כ " ור' ח״א משמעי אחי דוד" והכא אמרו
’"' ליש ״ור׳ ח׳יא משמעיה נן אניעל  — ".וגם במשפחה " ניס יצאה " ,נ״ל שהחכוונו
למשפחת מנחם חנירו של הילל  ,אשר אמרו עליו " ויצא מנחם וכוי " ובגמרא [שם
חגיגה עי׳ז] אמרו סנ״ה יצא מנחם לענודת המלך ויצאו עמו שמונים זוגות חלמידים
 "'5:ין שירוקין ",וע"כ כמהו בנייר למשפחתו נשם ״ניס ׳צ״אה .״ — ומעסה ננוא
"» 1יסיגו בביאור " דנית יה״ו מן ציפורין " ,ונ״ל שהוא ע״ם וצריך להיות " דנית צירופין
״ 1יה״ו ",והתכוונו נזה למשפחת בית צר־פא שרחקוה נן ציון בזרוע והמגילה יוחסין
גילה לנו נזה את יר,וסם אשר המה מן יה״ו ,והוא יהושיע נן יהוצרק  " — .דניה ינאי
"! יעלו" נ״ל שהתכוונו לבית חשמונאי האחרונים  ,והמה בית אגריהס וניס יוסן> בן
ני י’ ין שהיה מייחסים עצמם לבית חשמונאי  ,וקראו נמערנא אותם " בית ינאי" משנאתם
איתש  ,וע"כ כנוהו וייחסו אותם על שמות הישעים מבני חשמונאי — .והם יוחנן
״?־ ואלכסנדר ינאי  ,וכנוהו נזה כל הבית חשמונאי בשם בית ינאי ,והודיעו לנו נזה
מ קיי משפחתם שהם מן דעלי — ,
ולפי דברינו יבואו על נכון דברי ח״זל " במרחא נת ביתום שעיילא לינאי המלך
י! י קנא דד־נרי ! יבמות ס״א יומא י״ח ועיין נתוס‘ שס |  ,והמאור עינים אמרי נינה סרק
“ 5א הוכיח מזה עעות חז״ל בסיפורי העתים  ,כי מרתא בת ביתוס היסה בזמן החרב׳
'’5יי ,אגרישס יע״ש שהאריך נזה  ,ולפי ביאורינו נכונו מאוד דבריהם  ,כי כל רשע;
גיח חשמונאי קראו וכנוהו נשם ינאי ע״ש ינאי הדוקר וע״כ גם לאביו יוחנן נעת
"געשה צדוקי והרג בהסכמים כנותו אותו !קדושין ס" ו | נשם ינאי  ,וגם לאגריפס השני
״חיה בעוכרינו בחרבן הבית ושפיכת דם נקי כינו נשם ינאי  — .ולהבדיל בינו לאגריפס
"יאשון שהיה מלך כשר ולא עשת מסחר נתרקנא דדינרי נהתמנות הכ״ג  ,ולמען לבל
לחשוד בכשרים סמנו לאגיישס האחרון נשם ינאי ושמו נאה לו  — .ואסיים עם
 31י’ הרב נעל מ״ע

נאמרו שס  " :ועדות

נאמנת אל האמת

היות הדעת נוחה

הימנו"

אומר שם דעתו נסה בסתירת דברי חכמינו  ,דעה׳ נחת ושקעה במאמרי בקיום
ייייהס  ,והוא עדות נאמנת אל האמת  ,ואם אמת הוא שדרכתי נדרך האמת  ,יש לנו
"« 5גילת יוחסין ראיה חזקה לנאור׳ בהמשגה דעדיות ושהבית צריפה היא בני ׳הושיע
״־ע יי אחרת הוא ניח ינאי וחס נ״ח האחרונים  — .ונם ניתנה המגילה הזאת להוציא
יייינה  ,שהבית חשמונאי הס מן דעלי ,ודבר אלהים ע״י איש האלהיס ושמואל הנביא
" ' לן ביניהם ונין הכ״גי וגם נבואת יחזקאל אך אם נפרש שהתכוון לבני צדוק הראשון
" '״לבני פנחס  ,והכ  -ניס הלו־ס מיוצא׳ חלציו יהיו מי שיהיו יוכלו לשמש נכ״ג הלא
’’ ״גילת יוחסין הזאת נתברר שהמה מן דעלי .ועלי היו מבני איתמר  ,כמבואר במדרש
״״ ' אל המובא בר״שי ור״דק ; — ואם נדי׳ה לביית | קפיעעל נ' פסוק ]57כתיב
"אמר מתתיהו לבניו " פנחס אבינו קינא לאלהיו וכוי ,נאמר כי לא התכוון נזה שהוא
"יעל מגזע פנחס  .אלא על שהלכו נמענלותיו נקנאסם לאלפים  ,וכדברי אלישע על
?־’ יו ״אני אני ",כי התלמידים נקראו נניס  ,ואפשר שעי״ז הרהיבו נייח בנפשם עוז
’? חת הכהונה לעצמם  ,נאמרס כי התולדות מכונים על המעשים ולא אל המקרה  ,וזכו
’" יהונת מתעעם שזכה פנחס — ואחר שבררנו שח״זל כינו לנ״ח נשם בית • נאי
ינאי הדוקר  ,נתבונן ג״כ למה נתכנו בהמשגה דעד־וח נשם " בני ציון ",כי הוא
 6אשר ינאי זה

ואחותו של שמעון בן שעח

הנקראת

בהתלמוד [ שנת ע״ז נ׳

מענית

’ ג" 1של ציון " ,ויוכל להיות שהריחוק מנית צריפא היה בימי הרקוכיס האחרון שהיה
י' אל ציץ ובקידושין הגירעא " בן ציון " בלשון יחיד  ,ויתכן שם הזה מאוד על הרקינוס
ו חאהוב לה  ,וקראו חכמינו אוחו על שמת ולא ע״ש אביו  ,כי הרקינוס ואמו היה
והרקימס זח בן ציון ריסק אותם בזרוע  .ואולי עזרו לאחיו
לח הפרושים כידוע .
ד* ?עבולוח נעת המלחמה וע" כ כעש עליהם  " ,ועוד אסרת וקירב נן ציון בזרוע*
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יתכן ג״ב שעניו יסובב הדיבור שקירב לאנטיפאטער וסנ -ו  ,ובידך אס נכדו להורדוס׳
והסכוון לינ״ח " נהעוד אסלח" | לפי גילסח הגמלא קדושין] לבני הסעלובס «הוריי9
וחשמונאי ,ולנים הולדוש ואנט־פאטעל  .וע״כ סיימו | שם בקדושין] " תנא עוד אחי6
היסה ולא רצו חכמים לגלוהה ובו' ,והחכוונו לב״ח כי היסה ידוע להם עוד משסחי
אהס שמקולח מנ״ח  pnמאילו שנחעלנו נניח הולייש ,וע״נ הלקו גם הפקולים לשי'
משפחוח ; — ואן> שגם הראשונה לא נאמרה בפירוש הלא מקליאח השם נן צ’י1
שקירבה ידענו,משפחתה  ,אנל למשפחה הזאה לא לצו לגלות גם נרמז ; — יי)9
הראשונים נזהרו בדבורם  ,מצאנו הרמז נדגל לב יהודה נאמרו " ואי לא מגליי"
על״כו הא דאמל שמואל תרהי זרעייתא איכא נננל חדא נקראת ניח יונה ומדא נ'9
עורב־יהא ״ובמילה עוינייתא“ התכוון לנ״ח  ,על אפל נשבו נם׳ האחים מן הערניים .־" '
ונניח יונה •וכל להיות שהתכוון לבית ׳הושיע וגילה נזה שנמצא שם משפחה אחת אחי
מקולס מן יהוש־ע נן יהוצדק וקרא אותם נשם " נית יונה " ע״ש חוניו הצדיק כ׳ היל
היה האחרון לניח יהושע אשל לבנו שלם היה עם ד' ושונא לכל שועלי עול [ונד"6
נ ' לנ״ח שיפר ממעשיו ונפלאותיו נאריכוח]  ,וע״כ כשרצה ר״י לדנר נשנחס כינה9י
צאצאיו על שמו  ,כי האותיות מיונה הס דומות לחוניו  ,כי גם הה׳ ננעא אצל אי'9
גליל וננל כחי  ,ונהיפוך האקוון נמצא שם חניו נהשם יונה — .
עוד זאת לאיתי להעיר  ,שהכפר צמח הנזכיר נירושלמי דמאי ,ונעת מלחמת הלקוי'9
ינאי נמש גם אותה [ זיהע גרעטן גשיכעע ז״עע , 170נ״ל שהשם צמח נאה ל", 9
הזאת מנני ׳הושיע שקבעו דירתם שם לאחר שהשקיעו הנני חשמונאי הראשונים אוי!6י
וכינו העיר נעת ’שינתם נשם כשר צמח  ,ע״ש ננואת זכריה עליהם " כה אמר ד' א9
נדרכי תלן וכוי הנני מניא את ענדי צמח" ואומר ]שם ו' | " הנה א[ם צמח שמו ומתחו!'1
יצמח ",וע“כ לאחר שחזרו בתשובת  ,ונכ״ז נפקעו מירשליים  ,קוו על קיום הנבואי 9׳j
וכינו למקום מושבם נשם צמח  ,וכפי שציירו הקופליס גם בזמנינו את ככר הירדן  ,ה', 9
נגן ד׳ לאננוח ] עיין עילונין י״ט גן עדן אמר ר״ל אס נא״י הוא נית שאן פיתחה — 1׳J
והזמורות מהאלנות ברוב הךס ויפייס ישתנכו ויתחברו זה לזה  ,עד כי בהענע נע69
מהם אהלים וצליפין יפים ונעלים למאוד  ,ועל שנחרו שמה מקום מושבם נקראו נלפא
חכמינו ״נית צליפאי ; — והס כינו מקומם החדש כפר צמח  ,כי בלי עבודת אי® ׳I
מתחתיו יצמח בתיהם ואהליהם  ,ואולי פתרו כל נבואת זכריה שם על עצמם ודיים׳
כי הלנישת נגדים הצואילם כמאמרם שבניו הלכו נדרן העמיס והתחברו ל«ן  ,ואחיי
שנטהרו ונצלשו הנעיח לו שישיב לביתו הצנין> העהור והנגדים ; — ואמר זכריה נקזייי'
ליהושיע שאל ישית לנו להנ״ח שלקחו הנהונה בזרועו ,ועשו לזכרו? ם במודיעים עמודי 9׳I
ושבעה פריאמידען ] ד״ה לנ״ח קפיטעל  13ם'  , ]27וגם על הר ציון הקימו עמיל’9
|שס ק'  Uם׳ " .] 28כי אס בדרכי תלן וכוי אתה הדין אח ביתי ונתתי לן מהל| 9'9
העמודים האלה — .וסיים שם " כי הנה האבן אשר נתתי לפני ׳הושיע | והוא אי' ן
בי;
המזבח להקריב לפני] על אבן אחת שנעה ע׳נים " על אבן הזה עשו הנ״ח להם שב"9
מינים  ,והם השבעה פיראמידען להראות ולפרסם כבודם ; — " הנני מפתח פתוחה " היי'
לפתוח עוד השעם הפתוחה בזרוע מהם  ,כי השעל הזה סגור היה לבית יהושיע  ,ותמ9
פתחו בזרוע אותה וסגרו הפעל לעצמם  — .ובעת אשר אני אפתח הפתוחה "ו« "9׳
טון הארץ ביום אחד " כי גם כל האין חטאו נזה שמלו נהנניאיס ומסרו ברצונם ה1'9
לשמעון  ,וע"כ נעת שאני מביא אח ענד* צמח  — .חסיל עוון האק ביום אחד" ,ב׳'9
919
ההוא נ< £ופ ד ' צבאות תקראו איש אל רעהו אל גפן ואל החת תאנה" כי לא יונו
נשיאי את עמי והאין יתנו לבית ישראל לשבטיהם  ] — .יחזקאל מ״ה]  ,וגס להיום’9
צריפים נכפל צמח נאה נזה ההבטחה למו ותחת החוועדם עד יום ההוא בהצרי'9
•קיאו איש אל רעהו אל החת גפן ותאנה  ,ככה פתרו בית יהושיע הנוהרים נני^| 1
זכייה וע״ה בעזבם אח הארן מפני בית חשמונאי לא בנו בתים ונטעו כרמים בתקו' ; 99
לחזור למקומם וכהונתם  ,ושמו מושבם בעבר הירדן או בכנר הירדן שהוא מקום « וי\ 69
ומשו לעצמם לק צריפין  — .למען לא יכבד עליהם לרון ולשוב להמקדש והאין999
קרוא העם אחריהם  ,ועל כי בארן ירדן היו רועי צאן  ,כדוד חשבו להם כלי פיי'
ושרו שם "למנצח משכיל לבני קירח ",בשיר הזה ינצחו הנייח שהם בני קורח נמחל ' ?99
על הכהונה מזרעו כל פנחס וצדוק ואמרו בשירם " כי אעבור בסן וכוי | תהל־ם מ" נ1י
ע״ש הסוכות שנעשו שמה מהאילנות  ,״על כן אזכרן « ארן ירדן וכוי ע״ש מקום מושנ& ׳I
״לינה מגוי לא חסיד ונוי ע״ש נ״ח שהיו מכניס עצמם נשם חסידים ,וש יימו בתק'I 9
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חזקה " מה תשתוחחי נפשי ומה תהמי עלי הוחיל׳ לאלהים ני עוד אודנו ׳שיטות סר
ואלה׳  .״ — נהקוהם נחזית העעלה לבעליה  ,אנל חקוחם נשארה מעל  ,העם לא
קיאו אותם להנהונה רק זאה קלאו אחריהם ניס  -ליסא  ,ושם הזה נשאל להם לגנאי
כ׳ צן ציון ריחק בזרוע הניח צליסא מקהל ישראל  — .ואולי נעת ההוא נשנה המאמר
|המובא בעירוני; נ״ה ל] נשם אלעזר איש ניר־א " יושבי צריפים ביושני קברים ועל
צנותיהם הוא אומר ונו׳ לילות נזה ללבב הבית צליסא לאמור שנתחללו מכהונתם
כיושבי קברים  .וגס ' נתרסקו מלבוא בקהל  — .ויש לתאריך נזה  ,ולגלות ולחזות
במצפוני ומסתורי הכתובים וחכמינו  — .אך ידעתי ני רק אנוכי הרואה והקורא ולא
הקרוא והנראה ואחה לא תקרא למו  ,ואם קראת בשיגור עין נסילוג־ן לא שמח לבנך
אך להדנריס שאמרתי לפניך עד כת ולא יכאב לבנך בהעדרם  — .ולתת אובל
לפני תני עכברי לשיעי דשכנו אדינר׳ ומכלי; הספרים  ,לבו היום המסנלים אשל לב
יחתים עליהם  — .וגס אנוכי לא מנעתי עצמי מבית המדרש למק פלנס אותם,
ועתה די להם וכאשר ירעבו אטין! עוד להמשיך אכלם למו ,במחברת הנאה אי״ת  .שלמה
כלענקיל.
שנתי ונחמתי לעורר עוד איזה דבלים לקורות וחולדות החשמונאים  .ובית
אגייסס  .ונתחיל בביאור דבריהם | « ת' סופרים סרק ׳" ע] " ביום השמיני  ,למנצח על
השמינית  ,אס אינו נקי בהן אומר אודה ד׳ בכל לב• ודיו" ותניל אחלי שמצאנו מאמר
לחז״ל ומובא נל״שי [ד״ת ג׳ פסוק י" א'| " משלמת עד ׳ואש ח ' דולות ולפי שלאה דוד
פזיעו כלה נימי יואש וכוי עמד בתפילה ואמר ׳זה המזמור למנצח על השמינית ובו׳ ומן
ייאש עד ׳אשיהו ח ' דולות שראה דוד ש־אשייו ובניו הולכים לאבדון זה נהרג וזה נקרו
עיניו והתפלל עוד על השמינית על דור שמיני ד׳ אל באפך תוכיחני וכוי ובכל ספר
תהליס אין יותר על השמינית אלא אילו ׳ב וני׳ ",ו״ימי בית שני אחלי מיתת החסידים
הראשונים בני מתתיהו  ,ויוחנן תרקיניס בן שמעון התנשא וגבה לנו לשמש בהתגא
מבית דוד  ,ואף שבתחילה היה מכת הפרושים  ,ודיבר עמהס בשפת חלקות  ,חכמי האמת
צפי מראש במסתורי לבנו  — .חקנו לשורר בשמיני עצרת בשירים על לב רע — .
והתפללו נזה בשירת דוד על זרעו ההולכים לאבדון  ,ואמרו הושיעה ד׳ כ׳ גמל חסיד
וכוי " כ׳ החשמונאים החסידים הראשונים לא הרהיבו בנפשם לחמוס השבע ולעער
עצמם נכתר המלכות ״שוא ידברו איש את רעהו" והוא • וחנן זה כ׳ ארבו בלבו  ,וע״ב
תחת הברכה בשמיני עצרת שהיו מברבין נו את המלך [ תוספתא סוכה פרק הי] הפכו
הברכה לקללה נאמרם " יכלת ד׳ כל שפתי חלקות וכוי לשון מדברת גדולות ובו ' מי
אדון לנו וכוי “,בי נהשפת• חלקות גנב לב העם וגזל לעצמו שלשה כתריס  :כתל מלבות
נתל בהונה וגס נתר החורת  .והשיר הזח נכון על ימי יוחנן אשל לגז ישחק עמהם,
והתפללו לק על הששת׳ חלקות  ,וכמאמרם ׳תמו חועאיס לא כתיב לק • תמו חעאים,
כ׳ גס אס האויב יחמו  ,הלא חרבותיו בלב העם לנצח  ,אם לא יחמו החעאים בלבב
העם  ,להשיב נחום לבנם המלוכה לבית דוד  ,והבעיר! המשורר נשם ד׳ " משוד עניים
מאנקת אביונים מבית דוד עתה אקום  ,ורוחי תעמוד בתוך לבב בני ישראל — .
יע״יז אשית בישע לסוכת דוד הנופלת  ,ואפית בלוח׳  ,להלאה מלב העם את רוח האהבה
לב״ח .

—

״כי

אמרות ד '

אמרות

עתירות ,

והבעחת

המלוכה

לשנע

ובית

יהודה

דוד

כתוב בתולה ושנוי בנביאים ומשולש בכתובים ,ולא איש אל לה נח ם ולא יחלל את דברו",
ואתה ד׳ תשמרם וכוי .ואן» אם התרוממו לפי שעה הגזלנים וחומס׳ המלוכה  ,לא יהיו
לתם יתד תקועה במקום נאמן  — .ורק בכח הזרוע סביב יתהלכו; בחרב וחנית ,כדרך
כל הזולת והננזה לבני אדם באשר יתרומם בגאות וגודל לבב ואכזריות  — .והנח
תשיר על השמונה נימין רכים הללו  ,פג עעמו נימי ינאי בנו  ,שלא דיבל עמהם רבות
גס נשפת חלקות! ורמס והרג וערך נהחכמים והעם לעיני השמש ולעיני פלגשיו  ,והיה
! 5קיא מהם ינאי הדוקר .ואז תקנו השיר או התפילה בשמיני עצרת  ,נעל השמינית ה׳ נ׳
[ תחלים ו׳ " 1ד׳ אל באפך תוכיחנו ובו׳ והתכוונו אם כי נאה ההתראה ע״י נמן הנביא
והוכחתיו בשבע אנשים ובנגעי בני אדם [שמואל נ׳ זי] אנו מתפללים אליך אל נחמתך
חישרנ׳ וכוי ,כ׳ אם כלח אתה עושה בשאול מ• יודה לך■ — ואחלי שהציע המשורר
יהלרוח  ,התאזר נהנעחח השם  ,בשם שהניא עלינו שתוכחה  ,בך ימלא את הנעחתו,
״וחסדי לא יסור ממנו  ,וצעק בקול מר סורו ממני כל פועלי און וכוי  ,והצווקה
הזאת רמזו במאמרם שצווח העזרה [ או העם נהעזלח] ״צאו מבאן בני עלי שעמאו rtf
היכל ד׳ " [ פסחים נ"ז | כ• רגמו לינאי הזה באתרוגיהן  ,ובהרמת ידו נהרגו ביום חהוא
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גששה אלשים איש נההיכל  ,ונזה טימא אח היכל די  — .ואם תשאלני ?)  0אמת גינר
הסופרים ששיו בשמיני על השמיניח לגנאי יוחנן וינאי ,כפי ביאורן ,אין לא עצי'
השרים נהשיריס הללו '} והנני להשיב לן  :אוחס הוטעו נאמרם אשר ישירו זאת נתהלתם,
וכה הפרושים אמרו ליוחנן  ,שנדבר• " יברת ד׳ כל שפחי חלקוח וכוי" שמו פניהם טל
כת הצדוקים אשר לבבם לא יכין עמו .והצדוקים הפכו הדברים על כת הפרושים  ,יגן
לינאי אמרו שמתפללים נעל השמינית מקפיעעל ו' על חל־ו  ,כי כפי המשופר נהיוסיפי[
נפל למשכב כשלשה שנים רצופים בחולי הקדחת עד שמת גחליו הזאת  — .ואחרי מוי1
ינאי ,ובניי איישטניליש והרקינוש היו עוד רכים נשנים  ,ומלכה אשתו אלכסנדרה,
ונעשית רעגענטין עד שיהגדלו הנערים ,והיא היתה אחותו של שמעון בן שטח ונכנעת [
וחניi
להחכמים והפרושים  ,והנרדפים נתהפכו לרודפים ,והרגו נעת ההוא לדיוגניש יונק
לינאי המלן  ,ועוד רבים מכת הצדוקים  ,ובימים הללו התפילה או השירה על השמינית
לא • תכן למו כי הזמן מפזז ומכרכר לפניהם ,ויראת הנערים בני ינאי לא היתה יכול'
להניא עצב בלבם להתפלל או לשורר עלימו ,כאשר לא נודע למו עוד תכונתם  ,וזיתי
"אם אינו נקי בהן" שלא ידעו עוד מה טיבם " ,אומר אודה ד ' נכל לני" הקנו לשירי
נש״ע בזמן וימים הללו הקפיעעל ט' נתהליס והוא " על מות לנן וכוי " ועל שלא רצי
לזכרו נשמו כאמים | שם פשוק ו' | ״אבדת ישע שמם מחית לעולם ועד" ע״כ קראי :
אותו נשם נן כי הוא כן יוחנן תיקיניש אשר גם לבנו לא היה נכון עמהם - .י
כמנואי1
יתקנו השירה הזאת על מות ינאי המלן כמו שמשאו לי ו" ט את יום מוחו ,
במגילת תענית | זיהע גרעען אנהאנג « אטע , ] 17. 1כי באבוד רשעים רנה  ,וברכי
נזה ברכת ההודאה טל הנישים והנפלאות שנעשו למו " נשיב אויבי אחור וכוי " והם׳
דייגניש ורעיו " .כי עשית משפטי ודיני וכוי" כי על עצת דיוגניש וחבריו נצלנו ונהרגו
שמונת מאות מהפרושים הס ונשיהם ובניהם  ,וכאשר עשו כן נעשה למו  ,וזה היה נדרך ,
פלא בי הצדוקים היה הגבירים והשר׳ צבאות נימי ינאי .והפרושים היו מלמדים חלשים ן
ונרדפים ,ומשית גבירים ניד חלשים  ,וזיהו " נוקש רשע הגיון שלה" כי הוא שלא בדרן
הטבע ,ונודע ד' במשפט הזה  ,כי ישנת לכסא שופט צדק ,ולא נחיל וכח יגבר איש.
  . .והתנהגות .ובדרן הזה • תנאי כל הק ' שמה  ,ולקצר אני צרין והמבין ■ נין
באפןj
נשיי׳ על השמינית נש״ע  ,נהגו ככה בל ימי בית שני נימי מלן ישע שררו ״אל
תוכיחנו ובו' ,ונימי מלן כשר כמו אגריפס הראשון רק שאחז במלכותו על שהחניפו ליI
כמבואר בסוטה שררו ״•ברת ד' וכוי " .אן נימי אנייפס השני אשר התחבר עצמו לרשע׳1
נציבי רומי ,ובנה פלטונו גבוהה מחומת ההיכל  ,למטן שיהיה ניכלהו לראות כל הנעשה !
אספי־נוסj
שמה ,ועי״ז נצמח בלב העם והבהנים כטס וחרון אף עליו ,ואח״כ לחם עם
וט־טיס נגד היהודים  ,נימים ההם שררו והתפללו " אל באפן וכוי " וכשנתים ימים
לפני הסרבן •צא ק לא דלא פסק נין אנשי סוריא שאגריפס נהרג נאנעוכיא מהרומים,
ואולי נאה השמועה הזאת גס לאזני אנשי ירושלים  ,ובעת ההוא נקמו הקנאים עצמם
נחיל גטסטיס ואגריפס ,וכפי המסופר בייסיפון ההצלחה הזאת היחה להם נחג היש וכוח,
וע״כ שררו בחזרתם לירושלים שמחים וטוני לב המזמור " על מות לבן " והוא בן אגריפס
הראשון המכונה מהם ג״כ נשם ינאי — .והודו לד' נשמחה וזמרה  ,ואמרו "בשוב
אויבי אחור" כי ברח גטסטייס וחילו לפניהם  " .נערת גדם אבדת רשע" גערת נחיל
הרומים ואבדת אנריפס ינאי הרשע • — וסיימו "שיתה ד' מורא להם " כי אסף געשטיום
אח 'כ חיל הרומים ,והביא את ירושלים במצור ,והתפללושישית ד' מורא להם — .ומצאנו
נהיושיפון שנשמעה תפלתם  — .בסיפורו שאחרי המפלה מהרומים לפני היהודים,
נתאספו והרעישו בחיון אף אח חומת ירשלייס  ,וכבר נתצו הכותל דרום מהחומה נגי
נ " המ והיו מוכנים ועומדים לשלוח אש בבית אלוקינו .אן לפתאוס פחד אלהים נפל
על גטזעייס ויראה ורעדה אחזתו  ,וציווה לתקוע בחצוצרות להשיב את חילו וחיל
אגריפס לאחור — .והיתה לאות ופלא בעיני בל העם ,ועד היום נלאו הסופרים למצוא
השינה  — .ומעתה תראה שלא לחינם בנוהו חכמינו לאגריפס השני נשם ינאי ,כי גם
נשיר• העם נתאחדו .וכל מת שקרה לינאי קרת גם אוחו  ,וגם אוחו רגמו העם נהמליצי
ענוי פלחריס להטות שכמם למשאו ולהושיט צווארם לזנחו  ,וצאו צאו אמרו לן  ,אחה
ואחיוחן ,ויצא הוא ונעיניצע מירשלייס  — .ועוד זאת נ״ל שיוסי בן יועזר הנזני
נב״ב קל״ג אשר בנו נשיב בת גאדיל כלילי ד־נאי מלכא "לא ליוסי בן יועזר מתזוגיח
נתכוונו בי הוא היה במה דורות לפני ינאי כאשר הוכיח המאור עיניס אמרי נינה פריו
נ ״א  .אלא לבן הר״ג ’ ועזר שנתמכת מהוריוס לפני מותי  ,והשם יועזל מצאנו ניוסיפין
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ששמש נכ״ג נ• « ׳ סולדות וארכילית  ,ונכדו הוא אשל נקינ בת כאליל כלילי
נ' שנמס
 ,וינאי זה הוא אגליפק השני הנקל א אצל חכמינו בשם ינאי  — .ונזה
לינאי מלכא
התיישב פליאת המאול מינים יעו״ש.
! לעני! באותו מנין נצעד צעד אחי להלאה ,ואעמיק לך הקולא מתפלי
ומעני
הנשיאים  [ — .הדנולים הללו דבלת׳ מתוך גלוני של הלב שי״ל— .
הגדול ,חולדות
זאת לבל יבוא במקלו להכות על לבושי על שצעדה׳ בלבושו לבוש גאון פשיעות
כתבתי — וגם לזאת החוב עלי להתנצל  ,הלב החכם ל״מ שמעלי! שגה בדמיונו שגם
גלולות .
בכ״< כלך 22אשל כניחי נשם עימות אגליפת יבוא בהתמשך דבלי בקורת
במאמל׳
מילין ,וקלא את שמו גישלאל בשם נקולת וכוי .ונלאות׳ זאת ,׳לאתי פן
להקפל עלך
שגגת אהלים למזיד מציד׳ ,נאמלם שתליתי מאמל׳ על אילן גדול ,אס כ׳ דבל
יחשב לו
בזה ,ע*כ הנני מן המודיעים כ׳ אני הנתלה ולא החולה  ]— .והנני בזה
אי! ל׳ עמו
מאמל׳ בתולדות לשב " ג הנתלג בזמן החלבן ,והמאמל הזה יפיק אול גם
לך
להעתיק אגליפש ושולדותו ,וגם על המעשה " דבעייא מוכתא " אשל היחת לפי דעתי בזמן
על זמן
קוים חלבן נ״ש — .ונתחיל מהמתופל [תוכה נ״ג א׳ 1על לשב״ג "כשהיה
המלידה
בית השואבה היה נועל במונה אבוקות של אול וזולק אחת ונועל אחת
שמח בשמחת
זו בזו ,ושהוא משחחות נוען שתי גודליו באלן ושוחח ונשק אח הליצפה
ואין נוגעות
 " .ותנ״ל בהשמיונה אבוקות התכוון על זלע בית דוד שלא יכלו ושבע ׳פול
יזוקן) וכוי
נהשמונה ולביס ילכו לאולו — .ולמז נזה על השיל למנצח על השמינית— .
צדיק וקס נ״ל שלמז למהעשה המקופל מקופל׳ לימי על ברומית בן מ' יונית  ,אשל
וגהשתחוויה
האכזל עללקווינוק ,נלצונו לחמוק ולגזול לכוש משפחתו  ,הלג לאבי בלועות
י המלך
לק לבלועוק השאיל ,כי התחכם לשנות עעמו ולחלאות עצמו לפניו כשועה וחקל
'לאחיו,
נ׳ היה בן אחותו קייב אותו וגדלה ,בין בניו ,וכאשל שלח עאלקווינוק פעם
יעה ,ועל
בניו עם מתנות למקדש אפאללא לדעלפהיע ,הלך בלועות ג״כיעמהס  .וכאשל
אחת את
המלך להאלאקאל דעלפהיע מי מהם ימלוך על לומי אחל אביהם  ,נאה
שאלו בני
מי שינשק נלאשונה את אמו הוא ימשול ויפלנת את לוס  ,הנני מלך הבינו
החשובה
כפשוען ,ושנו לביתם ,ובלועוק בהלוכו עמהם בהגיעו למחוז איעליא עשה עצמו
הינלים
מאומה ושחה עצמו להגביה  ,ובהעלמת עיניהם נשק להאדמה  ,כי היא היא
 jכאילו אבדאלצו ,ובבואו לביתו אחל איזה ימים התיל ה מתות מעל פניו  ,ותלהיב לבב
האם בני
הלומים להקיל העול והעבדות עאלקווינית מעל שנמס ולגרש אותו וביתו
שלי וגדולי
ללול לתושביה ,ולהתנהג בחוקי ויתודי לעפונליק _ ,ולנל להזכיל השם מלך
« .לוס ,ולקלוא
הממשלה ,לק בשם קאנזול יתכנת  ,והקונזול לא יה דו ננחל מהעם לק על
! על המנהיג
והשם מלך ’נתן להפקיד והממונה על עבודת אלוהיהם  ,וקיימו וקיבלו אנשי
ן שנת אחת
ם הללו  ,ועל השנה הלאשונה בחלו אותו לקאנזול ,ונהלג בהמלסמה נגד
לוס כל הדבל׳
 ,וכבוד והספד גדול עשו לו אנשי לוס במותו ,ושמו וזכלו יקל בעיניהם עד
 « Iארקווינוק
ואגליפק,והיה
ידענו שלשנ״ג זח הלהיב לבב העס ללחום נגד הלומים
 jהיום ,וגם זאתגיזקאלא הנקלא אצל חכמינו [גיעין | לאש בליוני ועל ידו נהפך לבן
אוהב ליוחנן
הנקלא ביוקישון העבל׳ יוקן> בן גיליון לשונא  ,ולצת לתקילו משללוחו בגליל
«תהיה
שלבנו נועה לחלומי ם ואגליפס  ,ובכל מקום שהניאו חכמינו את דבליו
עניל שחשדו בגודל נפשו כתכונת ומידות בלועות הלומי  — .נהמשנח דאבות פלק א'
מצאנו אותו
חכמינו " שמעון בנו אומל כל ימי גדלתי ני! הסכמים ולא מצאתי לגון> עוב משתיקה,
שנו
הוא העיקל אלא המעשה וכל המלבה דבלים מביא חעא" וכמה גדולים
ילא המדלש
נמאמל הזה נגד בני דולו  — .כי הלנה מהחכמים והקנאים שלא חיו נזחלים
דבליו
גם נהעת שלא היו עול מוכנים לעמוד על נפשם וללחום  ,נהלגו ונשמעו ולא
בדגליהם
לנקום אן> נמעע מאויבי נפשם  — .ואולי למז לזה במאמלו [ תועה מ״ע]
בידם
היה ילדים חיו בבית אבא וכוי ולא נשתייר מחם אלא אני כאן ובן אחי אנא נעקיא"
"אלן)
בוודאי לא באה למו אלא מפני שדחקו אח הקן מלפני הזמן ולא
׳מגיפה הזאת
ולשונם ,ואן> אם בחכמה ודעת היו דגליהם  ,היו מאבלים עצמם להדעת— .
שמלו פיהם
מידה אסלת היחס לו וקיים בנפשו החכמה תחיה את בעליה  ,ואן) שנתגדל
אבל ללשב״ג
נין החכמים  ,שינה את עעמו  — .ועשה עצמו כאינו מלגיש במאומה  ,במכאוב׳
בל ימיו
 ,ושמל אח הדינור עד לעת מצוא  ,וכאשר תצקיחהו לוחו לשפוך את נפשו
עמו ואחיו
נלהבת אש האהבה להעם וחאלן  ,שם מחסום לפיו  ,וחית מתווי נמחוג קמי
המלאה
אבוקות  .ונהשהחוויה והנשיקה להליצפה תלהיב אח לבב המבינים שבאה
רבנן נהשמונת
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העת ללחום ולהראות אהבה אמס  — .ארצם ומקדשם  — .ובית המלך אגריפס ואו «■
הדומים הדואים ואת מתועד בית דוד ,ולא היו מנינים כוונתו חשנו שהוא מתהולל
ועושה שהו ? לפניהם ,ויבוזו אוהו בלבנם מלהרע לו  — .גם עזב נמעע ביה מדרש'
וחלק מכבודו לד" ׳ ב״ז [ כמו שמצאנו ר״ה כ״א שלימד וישב על כקא הנשיא גס קודם
החדנן יעו "ש ושועה מ״ז ]— .ולמען שלא ׳קנאוהו נו ביה אגריפק [ כירנעם בניה
ליי • —] לאמד שרוצה במלוכה ונשיאות  ,כי אין ישיבה בעודה אלא למלכי ביה דוי
[הנהדרין ק״א ודו'] על שהם המחוקקים והמלמדים להעם  — .והיו ׳ושנין בלשכה
הגזיה — לשפוע וללמד אה העם ,והלב יושב — והתלמידים עומדים  ,והוא בחכמתי
נאעע ]— . 25לבל
נהק אהלו מלשכה הגזיה  [ — .זיהע גלעען גשיכעע אנהאנג
להניא לקב עצמות בניה אגריפת ,ויש ליישב נזה כמה סוגיות [ ע״ן יומא נ״ה ס״יי
סוטה מ״א] — אן לקצר אני צרין ועוד חזון למועד  — .וננעלו ביה מדדשו למי
ברמז להחכמים " לא המדרש הוא העיקר אלא המעשה " ,כי העה שאנו חיים בו הוא
עה לעשות לד' — וע״כ הפרו תורתכם כ׳ הבחורים נצרכים להכין עצמם ליום
המעשה  — .ואולי לזה התכוונו חכמינו נחמשנה [שועה מ " ט | " משמה ל״ג הזקן נעל
כבוד החולה ומחה עתרת ופלישות" כי לשנ״ג היה מוכרח לשנות עעמו לפני ביה אגליפש
כדוד אביו לפני אכיש מלך גת *] ועי״ז נתנעל כבוד ההורה  — ,וגם לא היה ; ׳כי
נימיו כבוד ההורה נתישינה בלשכת הגזיה — [נדין מגילה כ״א  ]— .ולא פלש עצמי
מהמם רק התערב עמה ם וע״יז מתה עהלה והריסות  — .ועוד זאת כ׳ התלמודים
הטהורים והפרושים מהו נעה ההוא  ,ולא נשאל מכל ביה אביו אלא הוא ונן אחי
אביו  — .וגם בימי ההצלחה לעח זקנותו לא הלן לנו בגדולות רק היה להעם ביומן
עוב כאחד העם ונין העם  — .ולא היה אומר אוי ל• שנתח׳ פתי לע״ה ,כמו שמצאני
לפה קדוש שהעיד נעצמו לפני מותו על מידותיו [ אד״מ פרק ל״ח] " שומרים תיו ל’
יושבי! על הפתח" ופעולה השומרים לא היהה להבחין מאיש לאיש רק " וכשהיו עניים
באו היו מכניהין אותן אצלי ואוכלין ושותק אצלי ומנרכין לשם שמים  " .וגם לא היה
זורק מרה בההלמידים לאמור כל תלמיד שאי; הוכו כברו אל ׳כנש לנ״המד ,כ־ גס ר״ג
דיננה לא הלן נזה נשיעח אביו וביתו ,רק נשיעח נ״ש | אד" לנ שפ״נ | האומרים " אל
ישנת אדם אלא למי שהוא חכם ועניו ובן אבות ועשיר **]  — .אבל רשב״ג וכל ביתו
אומרים [שם] " לכל אדם ישנה שתרבה פושעים היה נהם בישראל ונתקלנו לה״ת ויצאי
*) ונימי ההצלחה שללו המשוררים עליו כעל דוד "בשנותו אתי טעמו לפני אבימלן"
כ׳ רשנ״ג שינה את טעמו עוד מימי נערותו אן! נימי אגליפש הראשון  ,א|>
שאגליפש הראשון הביל מדרגתו  ,והחכמים שבחוהו  ,והיה נכנע למו  ,נכ״ז צופה
היה הוא בחכמתו את לבב אגריפש  ,וגס התולדות היוצאים ודעו ,כי לא נאמנה
רוחם עם ישראל מקנאת ושנאת בית דוד  — .ותמה עבדים נאמנים להרומים׳
וע״כ גם בנערותו התנכר במעלליו למען לא ישימו בית אגדיפש עיניהם עליי
להרע לי  — .וקרא המשורר לאגייפש ינאי הרשע ,נשם מלן  ,כי השירה הזאה
שררו נימיו ,ותחתיו רגזה הארק ,כמו תמת עבד כ׳ ׳מלון  — .ולאגרישש הראשי!'
נשם אני מלן  ,כ׳ בימי אני המלן שם המסוה על שניו  ,ונימי המלן השיי
המסוה  — .ואם כ׳ החסידים ואנשי מעשה  ,והמה כת הקנאים היה אומרים
נימי ההצלחה" ,בשמחת בית השואבת אשרי ילדותינו שלא ביישה את זקנותינו" ג׳
לא שנינו עעמינו גם בילדותינו  — .הוא היה איימר "אשלי זקנתינו שכפרה איי
ילדותינו  — .ולזה התכוון המנלורר כאשר שם פניו לו ,ואמר " הניעו אליו ונהי'
ופניתם אל יחוורו  — ".ותוכיח אשל גס בנערותו לנו נהג בענות ומכמה רנם׳
ואמי , ,לכו נניס שמעו ל׳ וכו' נצור לשונן מרע וכוי " כ• כל המרבה דברים מביא
חעא  — -״ועשה טוב" כשתגיע ליום המעשה אז תעשה הטוב■
**) ממאמר הזה אנו יכולין לדעת וללמוד מעלת נ״ש בלמודם ,ומערת נ״ה ,כוונת ייגי{
בית שמאי היה לכונן בנית ישראל ממשלת השרים ובני גדולים  [ ,אריסעאקלאטיייו
וע"כ קבעו צענזוס  ,גס ללימוד התורה והחכמה  — .למען שלא יפקח ע’א
ההמון ליטול חלק גס בהממשלה  ,והחוב הוא על הקטנים לשמוע דברי חקיי'
המדינה ותהלוכות מהגדולים החכמים והעשירים ובני אבות ובגזירה גזירת עיי,׳
ומאמר קדיש־ן אן> בלי נתינת טעם  ,כ׳ אין משינין על השמועה וההלכה  ,ייאז*
ב*ד אין יכול לבעל דברי ב״י אבירו ,אן בכ״ז החוב גס על הנני אבות ,העשיר®,׳

מז 5לייקיש משילים וכשלים ",ורשנ״ג
עד יחו על עצמו בקוצר מילין ,כששאל
׳ישב ייולש נהל הניס והיה כל ישראל
ילא רצית לדרוש בפני כל ישראל נענוה

היה נאה יויש ונאה מקיים כמו שמצאנו ג״ב
אותו ל״י כ״ג [שם אדר״נ ל״ס] " שמא כשהיית
׳ושנין לפניך זחה לעתך ? " חיינו שזחה לעתך
רק נגאוה הנחנה נין איש לאיש" א״ל ישמעאל

להיות נמוכי רוח וענווים  ,ני אן> שעשית חורתן .ק נע [ — .עיין איר״נ פרק
י״ג] נכ״ז לא חגניה רוחך נגאוה והוי מקנל את כל האדם נשנל פנים ישות,
ונזה תקנו אח לבנם בהראות למו שגם אתם ענווים וחין בכוחכם לנעל השמועה
ממי שגדול ממך — .וב״ה הלכו נשיעח רנס ואביהם הילל הזקן האומר [ אבית
פ" א | ״אוהב את הבריות ומקרבן לתורה ",וע״כ אמרו " לכל אדם ישנה והוא
דעמאקראעיע  — .כי אין גוזרין גזירה על הציבור אא״כ רוב הצינור ינולין
לעמוד נו  — .וע״כ אנו צריכין לשמוע גס לדבריהם  ,ולא זאת ,אלא אן> מצות
שכבר נחפשעח ,וגם יש לה יסוד נהחורת ,כשדאה הילל שנא תקלח והשחתת הלב
על ידה ,הניח ענותנותו — וביעלה  ,ותיקן פרוזבול מפני תיקון עולם [משנת
ניעי; ל״ד] ,ונאמרס שם " זה אחד מן הדברים שתיקן חילל ",מי • ודע נמה תקנות
שתיקן  ,רק דורו והנ״ש שלא עמדו על דעתו שהכל הולך אחר חלב המקבלים
שלא יהיו נשחתים  — .עמדו וגנזו  — .ועעמו של הילל היה כמו שאמר אליהו
לאיוב [ ל" ה | " אם יזעאתי מה תפעל בו וכן לאיש כמוך רשעך וכוי ",כי כל התורהאל
ניתנה רק לתקונס  ,תיקון הגוף והנפש ותיקון המדינה,־והם חיות העם נגוןז
ורוחני  — .וע״כ אחר שראה חילל לשי חדיר והעת שעמד בה שצריכין לתקונים
אחרים  ,אזיל בחר העעם וחיק! תקינים אחרים תחתיהן  — .ושבירתן הוא
תקנתם  — . .וגם נ״ל שלכוונה זו כינו לתלמידי שמאי והילל נשם בית שמאי
ובית הילל ,וגס נכ" מ חשנו בית שמאי קודם לבית חילל אף שהילל היה הנשיא ?
— ני בתים מלוקים היו גס נהמעלה ובכבוד  ,ובית שמאי היה נקרא בית
העליון  ,דאז אנערהויז  ,כי שמה ישנו העשירים והשרים לבית אביתם פעערש,
ובית הילל היה נקרא בית התחתון  ,דאז אונעערהייז  ,כי שמה ישבו גס בני
עניים  ,דיא געמיינען  ,וגם מהם יצאה תורה והיו נושאים ונותנים נפרוש׳ התודה
ותקוני המדינה  — .והוא היה יושב בתוכם כאחד מהם והיה שואל ומשיב — .
וכשהיו חלוקים נדבר עשה שלום והכריע ניניהם בדברי טעם ודעת ואחנה וחינה,
ובזה היו מקרב הבריות להתירה  ,ותמונת אהרן הכהן היה תמיד לנגד עיניו — .
ולזה התכוון במאמרו [ כפי הגייסא נאד" רנ  .פ"יג] "כשאתה תבוא לביתי אני אבוא
לניתן למקום שלבי אוהב לשם רגלי מוליכות אותי" והתכוון בזה לאמור  ,ביתי
בית מדרשי לא נקרא על שמי ,רק למי שבא שמה ללמוד  .ובבואן לביתי היא
נקראת ניתן  ,ואני הוא הנא לביתך ,כי למודי הוא לא בנשיאות ורבנות רק
כאוהב וחבר " ולמקום שלבי אוהב לשם רגלי מוליכות אותי" והוא כמאמרו " הוי
אוהב את סנריו׳ ומקרבן לחורה  — .ולא היה אומר קיבל׳ דעתי או השמועה אף
בלי עעם ,וחתר ויגע עצמו לחבר התורה שבע״פ לחתירה שבכתב לעשותם לרוח
ונפש אחת  ,והוציא כל ההלכות ממדרש הכתובים ,ובכל דבר פה  ,מצא יסוד ורמז
נהכתב והוא היה הראשון שתמציא המידות שהתורה נדרשת בהן [אד״רנ פרק מ״ז]
וגל זאת עשה הילל  ,למען לתת כללים ואזנייס להתירה שנע״פ שלא יתופפו
ההלכות עד אין שיעור ולקפח הבריות ,עד שלא יוכלו לעמוד במו  — .ודבר זה
היה רע ומר בעיני נ״ש העשירים ובני אבות לתת מידה לדברי חכמים והגדולים,
שזכו להממשלה והתורה והסכמה ,בברכת האבות ,ונדבר הנמדד איני שורה הברכה — .
ובאמת המה מהדברים שאין להם שיעור וארוכה מארן מידה  — .ובזה נתבונן
תמאמרם [ מקי דרך ארן פ' " ftזו שאלה שאל ר ' יוק׳ בן תדאי איש טבריא את
ר״ג מה אשתי שאני מותר בה אג׳ אתור בבתה ,אשת איש שאני אתור בה אינו
דין שאהיה אתור ננתח ? ? א״ל צא ופינת לי כ״ג שכתוב נו כי אם בתולת
מעמיו יקח ואני אפרנס לך כל ישראל ,ד״א אין דנין דבר לעקור דבר מן סתורה
ונדחו ר״ג" ומי לא יתפלא  ,דברי חירוף וגידוף הבוטים כמדקרות מרב להק״ו
שהתורה נדרשת נח ,לכנות להמחרף עוד בשם רני ואיש ענייא ? ? אך הוא הדבר
אשר דברתי שבשני דרכים נפרדים למדו הנחי אנוח ,התורה שנע״פ לתלמידיהם ונ״ש
לא הטו אזנם ,לעשות אזניים לשמוע דברי ההורה שנע״פ מאחורי התורה שנכתב'
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אחי לא — אלא מכאן לאלם שיקבל אה פגעו  ,והיה מדבר גשנח בני אדם במאמי"
|ע״ז פ'] מעשה נרשנ״ג שהיה ע״ג מעלה נהר הניח וראה כוס״ח אחה נאה ניו״י
אמר מה רנו ממשיך ד' * Iונעירוכין [י' | איחא " וכן היה רשנ״ג אומר הרדולים לי* 1
היו במקדש" המאמר הזה היה שגור נשיו להורות שנל יתנשא אחד על יונירו נלסי|
מדנית גזולות ונקול חזק  — .כ׳ אןו אם קולו ערנ לא יתפוש לנ העם ,כי זה מעיני
את הנעימה  — .ולשי דעתי אמר המאמר הזה נגד המאושר ננן מתחיה" אחיי הע6
אשר נתן י' תשועה גדולה ליהודים המורדים והקנאים על חיל געקעיוק  ,ופג מ!®1
פליטה נחרשה ונושה לאנעוכיא ,אז נהפכו גם לננ היהודים רודפי השלום ועשו נ’6
מועד אקישה גלולה נמקדש השם ,ומקרו המשרה והממשלה על ירושליים ליוסף נ!
גוריון ולענן הכ״ג תתח אשל ע״ע היתה כל המשלה הזאת ח" ׳ אלעזר נן שמעון  ,ו&י'
עורף לנן שמעון על כי לקח לעצמו כנוד ככנוד מלן .אנל לא היה נכותם להשיי
ממשלתו נבל כי ע* ,עשירותו ויחוקוחו היה לונ העם קרים למשמעתו וקולו .רק הללי1
פורתא ענד׳ נזה שמינו את שני אגשים הללו מיעטו נמעט אח בנודו וממשלתו " יי*6
ואצלם נעשתה התורה כשת• תורות — .ורחקו המידוק  ,נאמת הננין  ,כי ח«#
מהדנרים הנאמרים נלא מידת ומנין  — .ור' יוק׳ נן תדאי היה מגדולי תלמיי
ניח שמאי ,ונשאלתו הזאת לר״ג נכי הילל נתן שחוק לפני העם על המידי"
שילש הילל והק״ו הוא הראשון נמו  .ול״ג ענהו ולא אמר אל חען ובו' ״’
נאמת היה מגדולי וחכמי הדיל רק דרך אמרת היה לו נהתורת שנע״ש  ,וענה'
"אין דני ן לעקור דנר מההורה שנכתנ" כ׳ אדרנה כל מגמת ותכלית המידות ל""
מידה וגנול ולקנוע ההלכות נדרך אקמכתא נהתולה שנכחנ  " .וניהו ל״ג" "'
אחרי שמצא ג״ק שהלכה בנ״ה ונתקנלו המידות ננל ישראל והוא יורת מיצי
לשינו נמו ואומר משחק אני  ,נידה אותו בדרך שעשו לר׳ אלעזר הגדול ל ני
להרבות מחלוקות בישראל — .
* ) אחרי שהוכחנו שלשנ״ג היה זהיר מאוד בדיבורו  ,לא יתכן הדינור הזה לוk ,״
לא לכוונת מיוחדת  — .וגם הלוא מעטים המה הדברים משמי ,אסר לשמו מכירי'
לזכר עולם  ,ומאי מזו לשמור הדינור הזח לאות ומושח Vהלוא דנר הוא ,י<צ"
לדינא במטבע הברכות  ,הלוא נאמת הנינה מהריאה בריות נאות טנעו נחניי"׳
נלון שנבח לו בעולמו [ברכות נ״ח]  .ע״ב נ״ל שגם פת דינר בקריצות עיר"
ורות בדרכו  — .והנותייח הזאת היתה יריזילא שהמירה דתה ונשאת לפעלייו "׳
ועי״ז נתגלה קלון בית אגליפק ותזנוחם ונתרחקו לננ נל היהודים מניתי ,ונם""
לשמוק בעיני החכמים והעם חנופת פשיעת העלפים מביתו  — .וע״ז אמר רפי י
בחכמתו " מה רנו מעשיך י' " והתכוון גם לתפקוד ,שם להלין "לוויתן זח 'צי"
לשחק נו " ני ע" ׳ המינור הזה נעשה בית אגליפק לשחוק וקל הלארפע ,ועומי",
נלויס בהשחתת לוע פניהם ולבניהם  ,וקיים נינלי השיל הזה " ׳תמו חטאים "'
האין ורשעים עוד אינם" ב׳ גס כל הרוצח לטעות לא יוכל לבוא מעתה לעטי",
גם אחרים נמו  " — .ניני נפשי את יי " נ׳ מעתה חקות׳ חזקה שישוב לננ "י
העם לבית דוד ״ורצו עבדיך [ עמי —] אח אבניה ואת עפרה יחננו" וא """
הארץ והרצפה ינעלו בלבנם  ,וגם אהה תקום תלחם ציון כ׳ עת למננח  ,בי ״״
מועד הללויה ! — או נאמר שבזה שם פניו להיומים ועיעוק שמחרפים ומגי"'"
לישראל שנפלו שניים בידיהם ,ובראותו לנערניצע שלכדה לטיעוק לשנוי באהבתה-
אז אמי " מה רנו וכו' לויתן זה יצלח לשחק נו" כי יהיה לשחוק בעיני " י
רומי. ,שהוא הולך שנוי מארן • שלאל ניד נת יהודי  — .ונינו חכמינו לגנאי
לנעיניצע נשם כות״ת  ,כי השם יהודי היה לחרפה בעיני האחיות הללו ^ .
כמאמרם [מדרש איכה] ״ראה והניעה ני הייתי זוללה א״ר פנחק עונדא נחי״״
נש״ן זנ״ן באשקלון דחווין מתבתשין יא עם דא ונו' לנתי יומין נתרצו ,אמי " '
נולן של• ושביק לן אלא על יאמליח ל׳ חז״ן אפיך ביהודאית לא שלי ולא ם״'1
לן" ולבי אומי ל׳ בברור שבמעשה הזאת התכוונו ,לירוזילח  — .ונעלניצט -
וידוע בי בית אגריפק והוליוק נקראו גרי או מלבי אשקלונים  — .וע״ש תזני"
קרא אותם נשם -שתי נשים זונות מאשקלון  — .יע״ש שגתנ״שו יחוורו "־ '
נהשם יהודי .אדמו חכמינו אח פניהם וקראו להזכריס נשם איום  ,ולהניו“ ,
נשם נותיות.

30
נ' לא שרט היושיפון ישישה נן שמעון זה  ,נ״ל נרוי שהוא היה ק רשנ״ג [ ומחמת
?! אה נן מהשיה לר׳ שמעון וניחו שחשדוהו על האמה שהוא נוטה להרומיס ורצה
’יישירו מגדלוהו ע"כ נכ" מ שהכריחו הדינור לדבר מהם ,הוא מקצר נשנחם  | — .וע״י
ייוקח אבהה׳ וכנוד ניה אביו ,והוא היא חוטר מגזע ביה דוד ע״כ חלקו לו העם כנול
"לך ,והשרים נתקנאו נו ומיעטו נמעט את כבודו  ,ונגדו אמר אביו רשנ״ג המאמר
יזש  - .ונזה נתבונן גם במאמרם המובא | נתוס׳ ר״ה ח׳ דיה שהחודש וכו׳ | " רשנ״ג
? ״ל בליה דנשיס קליה ע״ל קמי תינוחא כי מטו לראשי חדשים אפסיק ולא רצה לאמרו
שירוש דמוטב שיבוא זכאי ויכפר על החייב ואל יבוא ח״ב ויכשר על הזכאי" נ״ל
שישנ״ג עשה זאת לאלעזר בנו ,ועל שהיה דרכו לדבר נרמז ,עייל קמי ת־נותא לרמז לו
ייזטאת ר״ח שאמר הקב״ה הניאו כשרה על־ על שהמעטה׳ את הירח ,ונכ״ז לא שר
יייח מלהאיר אורת בקטנותה ,וגס אהה שעוד קולך ערב אצל העם בל חחדול לענוד
 5חילך להעם והארך והמקדש ,ואם כי חטאו נגדך ,תהיה אתה המליך בינותם ונין העם,
’’ יא לא רצה לאמרי" נאמרו " מוטב שיבוא זכאי וכי׳ ",הלוא אותי מצאו חייב ותשבו
יעמוד הענן  — .את אורי ,ואיככה אוכל להיות הסניגור בינותם  ,ומוטב שתבוא אתה
יתכפר טלי  — .ומני אז ותלאה מצאנו נהשושרים שרשנ״ג לקח חלק גדול נהממשלה,
" 'השיר המסוה מעל פניו ,ונתקיים נו " ולא יכנן> עוד מוריך" ונהרג בהמלחמה.
הערה ג׳ לכ״י
מחברת
כ״ב זייעע  32ואחרי שהראיתי לך הקורא
'יילדות ומידות רשב״ג שעולת הוא במידותיו ותכונת נפשו כנליטיש הרומי לא נשתבש
למיינו ,שגם המעשה " דנע״א מוכסא " הנזכרת בסנהדרין מיד נ׳ [ ע״ן ברש« ׳ שם
’ירושלמי חגיגה וחוס ' חגיגה יעו״ש] על ר' שמעון בן גמליאל בן שמעון בן הילל התכוונו
;א על ש' נ; שעח  — .דטעות הזה נאה להמעתיקיס כי המעשה תזאח כתבו חכמינו
’ראשונים במגילת סתרים  ' — .וכינו האיש והנשיא אשר טליו יסובב הדינור בראשי
 ':יוה " ,ש״נ״ש" ע״ש אני אביו שמעון בן הילל  ,וגם נד״ה מצאנו שכינו הנני בנים
•יניס  — .ובמעשה הזאת טעמם היה בצידם  ,שלא,רצו לכנות אותו ע״ש אביו ר״ג,
לא הלך נדרכו של אביו שהיה קרוב למלכות  ,יחשוב בעיני שרי הרומים ,כמבואר
’’’י(‘ סוטה ,גם העלימו שמו לפני ההמון  ,לבל לתת חרב ניד שונאי בית הנשיא ,למסור
ייתס להעלמה שגיתם היה מהמורדיס ורודפים להחדשים — ולפקוד עליהם עוון
יייהס • — וסיפרו זאת על בן רש״נ״ג ,אן׳ שהוא היה הנשיא  ,והיה נידו להצילו,
'! 9הדיינים רצו להחזיר אוחו  ,והוא לא רצח להחזיר הפס״ד ולמען להתאים אותו
’"•ל עניניו לנריטיס  ,כי גם על בריטיס סיפרו הסופרים  ,שדנו את בניו למיתה על
 ’:הידע למו שהיה ידם עם המלך טארקווינס ,ואחרי שיצא הפ״סד והעם והדיינים ביקשו
!זינן אותם ולפוטרם בזכות אביהם הקונזול ברוטוס ,לא הניח הוא לבצע החנינה
’איירו ׳קוב הדין את ההר  ,למען ישמעו העם ויראו  — .והמעשה הזאת יתכן מאוד
׳ל בן ר״שנ״ג ועל ר״שנ״ג שהיו בעת המרידה  — .וע״כ גם כשחזרו העדים ויהב׳
"",א למילת״הו לא חזר הדין כי השעה צריכה לכך ונ״ד מכין ועונשין גם שלא עפ״י
יי 'ן כשהשעה צריכה לכך וע״כ חרג גם להנשים המכשפות בלי עדים והתראה ולא
; ^ פע הסנהדרין [כפי הנעתק הסיפור הזה ברש« ׳ ובירושלמי] ,פ׳ על עת המרידה אשד
'.׳ איש הישר בעיניו יעשה לולי

מוראה של השופעים והשוערים — .

על

עת

הזאת

:אייר " עת לעשות לד ' הפירו תורתך" ובעת הזאת מצאנו לרשנ״ג דרש הזה על הקינין
[ישנה כריתות ח׳ ורש " ׳ שם] ,ואם הוכחנו שעל רשנ״ג יתכן יותר לפתור המעשה הזאת
;*לשי׳ני׳ש  ,הנני להניא ראיות נוצחוח המכריחין אותנו לפתור רק על ר״שנ״ג ולא
ע ש' ביש ,א' אם נימי שבייש אירע מעשה הזאת  ,הלא נהמשנה ותלמוד בבלי מציירים
^" נ״ש שהיו מתון במאוד נד״נ [ אנוח פ״א סנהדרין ל״ז חגיגה ט״ז ני] ואס בפעם
ין אז נתהפך לבנו ויצא מוך מגידרו  ,והרג על קול בעלמא לשמונים נשי %ניו  0אחד
י הדין  :אין דנין שניים ביום אחד וגס שלא במשפט הנ״ד ולא נהחקירות והבדיקות,
לא נחנו חכמי בבלי עיניהם לעשות גל של הלכות מזה ולהציע המעשה בפרוטרוט,
!; ’ לשל נזה בהוויות דאב« זדנא בכמה גליונוה ? הלוא כמה הלכותא דבתא א׳כא
 '" .לייע מיני' ? וגם בהעת משב״ש לא מצאנו נבל סופרי הקורות שהיו משוקעים
סייייות טופלות  ,ומה היה השעה צריכה לכך ? נ ' אם היה מעשה הזח נימי שמעון
. pvtj

גם בן מתחיה לא

מה מחריש

מלהזכיר

מעשה

נורא כזה ?

ג' מהראש

' .ים " נע״א מוכסא" נשמע שנזמן ההוא היה השם מובס לחרפה וזעמצה ונכלל
' « 6ים והגזלנים וזאת לא היה רק אחר מות הורייס ובנו ארכיליס נגלה ונעשה אא׳י
/

I

40
לפראפיק לימי  ,והנציג׳ יומי מצצו כעלוקה אח העם ונעלו ' ומר מהקצונ ,k — .
אן! גימי הומוס ובנו שהיה מנהגם להשכיל העש לאנשים לעיס שנעלו יוחל מהקצי’
[עיין שנהדלץ כ״ה נ׳ ונר״ש׳ כס] אגל נזמן שנ״ש לא נאנו עוד ח" ׳ הלומים ונזמי'
מלכה אחוחו אלכשנדדה שלציון  ,והחמנוס הממשלה היה ניד השלושים  ,ונוודא׳ לי*
«שלי גם הגגיה מהמה לק לאנשים כשלים .ונאמנים  ,ואף נימי אלכשנדל ינאי לי*
מצאנו נהשופליס שלא היה דעה העם נוחה על דנל המסיס ? — ד׳ צליכץ איי
לדעח הניאול ממילח " דנעייא" ?
אלא הוא הדגל שדנלחי שהמעשה המלומז נהמילוה " דבע״א « וכסא" היה נימי
לשנ״ג  ,ונלשם זאה ננן מהחיה נשיפולו ״אסלי עמה סעסעוש נציג הלי « ׳  ,וניי"
ההוא נתמנה ע"’ אגריפס השני ענן הצדוקי לב״נ _,ונעלם שגא מלו« -לאלן יהולא
הנציג החדש  ,וגם אגריפס אל היה נז«ן ההוא נירשל״ם  ,השהמש ענן הזה נהחנאו
יאסף נחפזו הסנהדרין | וני «־ם ההם היה לשנ״ג הנשיא ולאש הסנהדלין  ]— .לשפוע אל
הנסוגים מאחל׳ חולה משה ומפיל׳ החוקים  — .וחלצו משפעם נמיהח שקילה  ,ונהי!
הממוחיס הללו היה נס ■ עקוג אח המחוקק  — .ונמעשה ההוא המסופל נר" ־
והילשלוד הלואה געי; נומנה • לאה שסיפול הזה « סולח היה נידם על הלדיפה למוציא'
השדים ולוחוח לעוח נשם הנן מהגוף המוכה מהם ,וכפי המגואל נא״ג חשדו השלושים
להמחוקק וחלמידיו שנח הזה נאה להם מלוח העומאה וע״י כישוף ן« עהיאש1*4. 12
וגס הלומים נזמן ההוא היו מחזיקי; אוחס למכשפים ] זיהע עאציעוס ןזועעאן איה
נערא ז״עע , ] 174גס יספולם משמונים נשים סמוך לאשקלון נעלקלין ־מיוחד ומני'
איש אחד נזה צ״ר המספר ג״נ הנח הזאה אכל למודם היה שעוג יוחל להנהוניה
ונכון לפניהם לנל להנשא אוהס לאנשים [ מנהגי פיילוס לקאלינעהעל ,]7וגם האל«" ' :
מעדחס היו מהפלנש־ן משופה החגלה [ אפויסעולישע געשיכעע  , | 6 .ומזה עלינו לדעה
שגם נעה ההוא היה להעלמוח והאלמנוה מעדחם ניס או עלקלין מיוחד  ,קלאסעייי
למנען  ,אשל נו נחוועדו לענוד ולהתפלל למושיעם  ,וגס נמסר להם הנח לנאי
וללפאוח אח החולים נשם הנן  — .וע"כ אמלו מנגדיהם עליהם שהם מנשפוה.
ונזמן ההוא היה קולי; נא" ׳ לנציגי לו «• נשם " נע " א מונסא" על שאלחם זנקשיים
מונס יותר מהקצוג  ,כידוע הסיפול מהיוסיפון ללומים  ,נהעח שניקש פלאלוס מא:םי
•רשל״ס יזיז מהמס הקצוג עוד שנעה משר ככרי כסף  ,והזקנים זעקו והחשללו להפ ־
להוציא אותם ממסגר העלוקה הזאת  ,הנחורים לעגו על השקידה  ,ושחקו על פלאיי®
יסננו נהעזלה ונלמונ  ,נניס של צדקה  ,לאסוף ולבקש נדנה מאש ואיש  ,על האני';
הדל סלאמס  — .ומעת ההיא קראו חכמינו למוכס׳ ונציגי רומי  ,נשם " נע״א מוכשא
ע״ש שנעיו עליו המוכס  — .וגס הנציגים הללו נעלו עלימו משא רום חיץ «הי",
הקצוג מהקיסר שהי ' לוקחי; ננוקל ונגלו׳  .אך נעיוימיכשא גם גלילה ונסחי *] • "
ונעה ההוא שמה הנע״א מוכסא  ,והוא פעסעוס וגס אגריפש לא היה נירושלים ,
* ) דני לי אליך הקורא ,אם תנעיחני לנל השחק נ׳ הנני לאמור לך נחשא׳ ,ם’,
לשנ״ג היחה נשחיר ,הנחירים הללי על פלאליס  — .וננואם אליו לקמח הלי
מה למשוח לשאלה פלאריס ,ושאלו אוחו " שומר מה מלילה שומר מה מליל  " ".ר
ועל ני מדרכו היה נדנל נרמז — .השיב להם בדגלי ישעיה " אמר שומל אחא נייי
וגם לילה" נאה המועד למרוד ולהסיר עול הלומים  ,ויהיה נוקל לנו ו ל׳ לש להם
[כדגלי החלגוס] " _ — .אס הנעיון נעיו שוני אחיו" ונזה נח; עצה להם ש ' "‘
השחוק מהנעיו על פלאליס  ,וזה • היה החחלח השלה העול  ,יכשתעשו זאח "ש'ג
נני״יI
אחיו" .תנואו עוד הפעם יא״ען אחכם מה עוד לעשות  ,ולפי״5 ,א« ל
המילןח " נעייא מונסא ' שכינו חכמינו כנה לישנ״ג על דנלו ומאמר ואס ח״י^
נע ו על המכס — או אולי אח כנו שנלך עם הנחירים לקק את הנדנה • ^
ויש לכוון גס דגר׳ חכמינו לדגלים האלה נאמלם ״נשמרו של ל" מ מצאו כחוג «יי. 6
אדום" וידוע שחז״ל קראו לרום אדום  — .וכן דגר׳ ר' יוחנן [ סנהדרין צ״ד] ״״' .
מלאך כממונה על הרוחות דומה שמו נהקנלו כל הרוחות אצל דו«ה א״ל ־” .
ונו׳״ ,ונאמר נניאור מילת דומה שהוא מלשון דומיה  ,וע״ש שרשנ״ג היה
וזהיר נדינויי קראו אוחו ״דומה  — ".והוא היה ממונה על כל הרוחות ׳פ
מן ה^ קדס ,וגם הנחירים והקנאים היי סריס למשמעתו  — .וגני אלעזיה
I
!

I
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נשהמשו טצמם נהעת הכושר לארון מששעס טל החדשים  — .בי מצאני [ אפוסעולישע
גטש׳בטע ]26 —? 5שפעשטוס וגם אגרופש השני היו למג  1141חסה על שאול פולוש,
ילא הניח פעשטוק להיהודים לפגוע נו  ,והציל לפילים «ידס ^ שלח אוחו שגוי לרומי,
יט״כ בהעת שמת פעקנווש הרגו נתכא פוליש ,אשר היו סמוכים נעח ההיא לאשקלון —
ינראין הדנרים  ,אשר בעח ההוא שרנו להמכשפים בעיניהם  — .היום ההוא  ,היה
קניה מאוד בעיני רוב העם ורוב הפרושים  ,כמבואר גהיושיפון  — .וגס מבואר
יאפוקעילשע געשיכעע [  ] 9. 21שאן! על שאול פוליש הגינו הפרושים ואמרו לא מצאנו
ני דבר רע  — .והקנהדרין שאקן! וקנן ענן הצדיק׳  ,בוודאי היה רונו בכולו צדיקים —
יע״כ לא נאה זכרון המעשה הזאת נפרוטרוע נהסלמוד בנלי  ,כי מה להם ולמעשה
«סנהדרין של צדיקים  — .ואן! כי רשנ״ג היה מוכרח להיוח למו לראש ופרעזידענט,
«י השעה היה צריכה לכך  — .ולולי ׳שינסו שמה מי יודע כמה וכמה חיה הנהרגים— .
יי! סה שאסר נגלו׳ הוא הפה שהסיר והמליץ נקתר  — .והקנרא נוסנח אן! כי _גם
■בנו כאב במאוד  ,ונמק לקול הדמים  ,היה רשנ״ג הראש נ״ד המוציא בפיו אס שפעם
לאור  ,אחרי שחסכיהו עפ״י רוב דיעוס  — .וקרובי הנהרגים ברסיחח לננס לא ראו
יארונוח אוד הנהיר בלבנו אשר חן! הוא מהפשע  ,ואדרבה נחכמסן היה הוא הסובך
«ל הנשארים  — .וחשנו שבדברים הללן~ הולכין אחר הפה — וכפיו ןכ לבנו  ,והוא
«יא הרוצח בדמי הנקיים הללו  ,ודרשו הדמים ממנו  ,וקשרו קשר לנקום נקם אחח
יימנו  ,ושכרו עדיה להעיד בבנו  .שגס הוא מכס הצעירים — למען ללכוד רגלו נהרשח
 *].אפר טמן להם  — .וע"כ לא מבואר נס נהירושלמי ורש" ׳ החטא שמח נו
יאחר׳ שבררנו שהמעשה מענן הצדוקי בהיוש־פון ,והמעשה " דנעייא מוכקא" אצל חכמינו
יימקור אחד נבעו  ,החוב עלינו לכונן וליישב גם דברים הקשים נהמעשה ההוא  ,ומ! ת
'זניר ג" כ אשר קלעח׳  ,למיערח האמח באמרי שהרדיפה והריגה נימים ההם היסה
ליס הצעירים  .א' הלוא איחא [שנח ע״ו ע"! ח'] " מי שנים יקודם המרנן נעלו דיני
יזשוח" וגם בא״ג מבואר שלא היה נכח היהודים גם נעס המחוקק לשפוט בדיני נפשוח
אש לא ע״י הנציב הרומי  — .והקנרא נוחנח מעח שנעשה א״י לפראסינץ רומי  ,ניטלו
«שיהודים הדינין והמשפטים  ,והמשרה ה! אח נחנה לאנשי רומי  ,ואיך הרהיבו הנ״ד של
יק לדון נד״נ ? ואם כי היה נ״ד של _צדיקים איך לא יראו לנפשוחם מהרומים ? ואם
5י הנציב רומי לא היה נעח ההוא נירשליים ,,הלוא נשארו שמה שופטי ושוטרי אנשי
!|,ל ושרי צנאוח מרומי  ,ולמה לא מיחון ^מו ? וגם כנד_ המסופר נהיסופין קמו בל
<!ש נגד ענן הצדוקי  ,ושלמו והלכו לקו ^ אלניניס הנציב" החדש שנא מרומי על ענן flששפך דמים בלא דין ג ^ןישט  ,ואן! כ׳ נכמרו רחמיו ובחוב לו להיוס מחון בדינו
ילנל לשפוט עד בואו  ,ונז;מ  4£לירושלים לא ענש אוחו לא בגופו ולא בממונו — .
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*) \ אם כי חכמינו נזהרו בדבריהם ולא רצו ליחן פחחון פה  — .נפחה פי אחרונים
מהחדשים  ,והשמועה הזאת הטעה אוחם לאמור טל ר״ג — [ והוא בן רשנ״ג — ]
שהיה נסחר מכח הנוצרים ולפני מוחו המיר דחו  — .ועיין כ״׳ כרך  14צד 40
שהאריך הר״ר לעוד  ,לחראוח טעות האנשים זאח על ר״ג הזקן יעו״ש  .ונזה
בררתי מקור טעותם  ,כי באו לאזנם דברי העדים על בן ישנ״ג  — .ועל שלא
היה נודע להם בן לרשנ״ג רק אח ר״ג דיננה ,אמרו מתחילה ז אח על ר״ג דיננה.
אך מר״ג דיננה נשאר לנו לזכר עולם תולדותיו וקורותיו עד יום מוחו  ,והתווכחו
היהודים על זי ^והם  — .וע״ב רחקו עדותן והלכו מטעות אל טעות  ,וסתרו
• — ואחרי שהראה -טעותם הנני להראות גס טעות הרב
השמועה על
לעוד  ,שלא HU7בשמא  ,נסתרו מאמרם ב״מ נ״ט סנהדרין ק״ד שנח «* מ כ״א
ור״א ור״ג ה ^ת יכר״נ ,על ר״ג הזקן  ,ואילו שם עיונו נהגמרא היה רואה שעל
ר״ג דיננה יסובב כל המאמרים הללו עיין תיס׳ ע״ז כ״א ד״ה מאי טעמא  ,גס
הרב החכם ז ' זאקס בכ״י כרך 21צד  61טעה ג״כ נפתרו הדינור " חכמת
גמליאל" הנאמר במנחת קנאות  ,על ר״ג הזקן יעו״ש • ובמנחת קנאות  ,ותראה
שביאורו סותר כל הבנת המאמר דשם  — .והנ״ל שהתכוון נזה למאמר ר״ג בנו
של רבי [אבות פרק נ׳] "• פת תורה עם דרך ארן" ומתנגדי סכמות הלימודיות
אמרו שדיי בחכמת גמליאל" והוא חורה עם מלאכה או מ" ומ " — .שיגיעת שניהם
משכחת עוון " והוא הלימוד מסכמת תפילוסופיא והטבע  — .יעו״ש ותתבונן בכל
המאמר דשם — .

6

הלוא היה לו לששוני אותו »* .ופן דם ,ומולד בחוקי הל ומיס ואחת דהו  .להמית ? ע!ד זא®
קשה על הנמצא בא״ג
מקזמוח שהלבה פנים עוד מקודם מעפה ענן לדפו והי"
היהודים להצעיריס  ,מאי ^ ^ והכח הזה להם ? ודוחק לאמול על זמן ההוא שהיה נימי
אגלישח הלאשון שמלך בשנים מעעים בממשלה בלחי מוגבלת  ,ב■ ממשלחו היסה בניי1,
והשקע ולא בנקמה ולדיפר  ,ולא מצאתי בא״ג ליגלל לע עליז « ,הללאה בתפיי®
!אשוקטילישע גשיכעע <28. 24מבנו אגריפק השני ואחיותיו ילאה כי בל גיח אגר’®®
היה למגן ומחקה עלימו ונוודא• ילשו הידידה העונה הזאת מאביהם  ,ולא ידעתי המקיי
מהחכם הסוקל גלעען [ זייעע <29נאמלו שהנוצרים האמינו שהמיתה הפתאומית שה',«,
לאגרישת נענש על הלדיפות שעשה למבלהס . ,וציין אה  .מקולו [ אפותעול״שע געשיבעע .]12
ועיינתי שמה אבל המה פלעו שמה " הוללות" והוא הולדות השני אחיו של אגל’®®
הלאשון • אתל נמות אחיו  ,ואגליפק השני היה עוד  ,נעל ולן נשנים  ,מתל קלודיי®
הנח להורדות זה למנות ולהעניל את הכ״ג8י< אבל הממשלה  ,והכח לשפוע נד״נ  ,ל6
היה לק לנציב ממי ופושעיו  ,וגם על היילית זה גדלה הפליאה מהיכן נאה הבח ל'
להלוג בירושלים • — .באנשים הללו ? ? מכ״ז נלאה בעליל  ,מגדולת השינאה נזמ|
ההוא שהיתת לקיתלי לוווי על החדשות מנת הזאה  ,בלאוחס ב׳ מגמת ושני התלמיד’6
היא להפוך ולקחת גס לבב ההיידען  ,ודגליהם כבל הכו שולש בלבב עמס  ,ויי'6
לנפשותס שיתלופפו יקוד׳ מומשלת לוווי עי״ז  ,באשר היה תופס  .נאמת  ,ותיל ורעי6
אחזתם על כשאותם  — .וע״כ רדפו וחלמו אותם בגזירות ועלילות סקל  ,ולא כללי
אותם בחוקי ונמות׳ יומי  ,והוציאו אותם מהכלל  ,להעמידם כציפור דלול,,והחילו נ®
להיהודים ולהפרושים להעליל עליהם ולבעל אותם  .אך הפרושים בגודל ועוני לבבה.
נא לצו לשחת לחמי אחים נגדם  ,ולשפוך .דמי נקיים  ,וכדברי ר״ג הזקן המוזכר בא"!
|אש " ג <5וגם לפעמים כאשר היו נציבים ; אז■ אגייפק בתוך העם  ,הגינו גם המיז
ברחמם על נפשותס  ,אן נעת ההוא שנתמנה  .עגן הצדוקי.✓,והנציבים לא היו באל? .
וביומי חידש הקיתל נערא את גזירותיו נגדם  - -וכאשר שרן> נעצמו העיר לום  ,העליל
נשקל החטא הזה על הנוצרים  ,למען לשחת  .ולנעי אותם ועינה אותם והרג בה®
כמקופי באריכות לקושי׳ יומי  ,וע״כ הלהיב  '.גס מנן בנפשו עוז  ,נתעת שלא ה״ז
המליצים העונים עבורם  ,לאתון .נחפז׳ הקנהדיין ולהכריח אותם לחרוץ על האנש®,
והנשים הללו להרג ואבדן  ,למורת לוח העם — ואס שלא נתפיע נהיוקיפוןשמי®
הנהלגיס< לק אח • עקב אחיו של
ותנהרגיס הנשאלים קרא אותם נ®®
מפילי הברית וחוק התורה — נאמר כייי ^ ^ ווכתבי עולות לגאלאעעעי ,שמחליא"
גדולה היהה  ,מיעקב ועדתו עם שאיל שולות  ,על שה ^ל לעדתו להשיר בלית אבלה®
ותורת משה • ואחלי ביאת שולית לירשל״ם  ,התפתלו ^ ך ? 4פולום ילמד לק לההיייע!.
ויעקב ילמדו להיהודיס [ שא ,]2וחברת יעקב לא נדלו ^דמס מהיהודים וחורת משה • .־'
והמה אמרי ולמדו " שלא נא לנטל החולה או הנביאים  ,והשמים והארץ יבוטלו ואי®
אמת « התולה לא תבוטל ^ ,כל מי שמיפל או מלמד לאחרים לנטל אן> מצוה אחת יי!
הקטנות נקיא קטון במלכות שמיים | « טהיאש 5לוקק <18וגס על שמעון פעטיים
היה בזעם על שאכל עם ההיילען | אפ" ג 11מכתבי גאלאטעל ,| 2ובית יעקב וחנייז'
היה בעיר הקודש בירושלים ולימדו שמה באין מעלעל  ,כי על אלוקי ישראל וחולת מ®6
נתמכו  ,וגס יעקב זה למד  ,כל המלבה דבלים מביא חטא  ,ולא המדרש הוא העילוי
אלא המעשה  ' [ ,אקאני <2. 1ומזה לאיה כשם ששאול שולוק היה מתלמידי ל״ג ,כך יטק ג
זה היה מתלמידי לשב״ג — . | 7והקנלא נותנת שגס נהעת שישב
על ה  :קא לששי׳
באכזריות העדה הזאת ,מיראתו עבור העם והשלושים ,לא היה
משפעו על חגיי*
יעקב המחזיקים בתורה משה ,ושפך חמתו על חבלת פולוק ,שהיה מנ » | חנוחס חוץלירושליל.
וני; ההיידען  ,ובזמן ההוא היו לבים מהם תמוכים לאשקלון  * " .קיא ׳וקיפון אות®
בשם עוברי חולה  — .והודיע לנו בפרט  ,שהרג נאכזירותו גם ליעקוב  ,אן> ג®*6
ממחזיקי בתולת משה  ,ולא נמצא נו דבל או דיבור רעת , <8וזאת כאב מאיי ל"
העם והזקנים והפרושים  ,והלכו מראשי העם לקראת אלנינות ואגליפק  ,וצעקי .יייה
לפניהם  ,והוא אל סנה אל צעקתם להושיב הדמים בראש הענן  ,כי לא היה ניכליזי1
נידעו כי עשה נזה רצון האכזר נערא  ,ושליחוחא הוא דקא עניד  ,ןע״נ ילא ענן '®לי
נהשפמו  — .אן הצלה פורתא עניד אגליפק נמה שהיה נכחו  — ,וצות לבל ’גי®
ענן באוכל מועד אל הקודש  ,והעבירו מכ״ג  — .ויש להאריך נכלל ונפרע הדני’®
הללו .,לק הנני יושב במקום שיש תתלון תשלים  — .ויראתי במאוד סן אכשל נלעייג,,
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יע כ • הנני משיל נזה תחינת• להסכמים הסוקל•(» ואשט/וגמערן  ,להלח־נ שדה הסקילה
יזקליטיק נזה  ,ואם שגמז׳ להדליכנ• נתוכסח מצולה ^ נל׳ היושל  ,כ• להאמחיעע׳
אשיות  ,ותולה היא •וללמוד אני צליך  — .הציונים f ?7. 6וההמשך • נואו אי״ה נמחנלת
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"
®ברת!־־’.
Vf
TWt.

דברתי:
■! Wהו$ן$םntif:
?$$$
;אשר׳'פרשת לת־ורת־ו לפני ךובךיף,
י חיש ;קוםהקריא  » :פה נקברתי״!
אהבת הכסיל  .ןשפת ;ארץהטיוריה  ,היא העבריה,
< בעיניו כארץ צ;ה  ,שטה וש'ערור;ה י
האם השיפה הנכריה ׳ תקרא ' פ1דיה.
כי תטצאז בלחיי סמיור טריה?
סליחה .

נותני שסד הם המלנלים אל השושע המוציא נעלי הלינ
המדנים  ,אס הטני ניד חזקה  ,ואס המשיל נזלוע נטו־— 5

לך ;אדיוני החזקה ולנו ׳עזות הפניני׳ /
מהינתאייקי מה נאמר ומה נצטד! ׳

מכול נחל

נחפשה ^רריות כספנו ונחקרה ונשובה
בי ימינך פשו ?* ה_ לקבל שדם לבצע
לאי בחסד רק ? מתים באנו ? ביתך■ *
כי1־3לים וברעען .ךבקנו לט־ו? תך.
ואנחנו ! לא ריקם באנו ל? 4$ך.
בי אהה ש ? ע הנתן ? קך בהחלה<
1מן ") .ב;^זאי עיני 1הראהו #את הילד
תיאורה ישליכוהו לשבלת העת ה 3כזה׳
למען השג רק ?ואדיו ? תלד י
אחמול ואמר  :מילדי העברים זה.
ארטאקסערקסעם אם הוא הפלך המכר בפפד׳
לאנגימאנוס .
אשי עשה משתה לתושב ו
אזי
נבעה ביו אמרי שפר  :ז
ויון

סיכותרב  -כ  :ד המלך■

לאוהב וריעאפל
;דיד ואיש שלומי

ובלב מהיור שלו
את " 1לדי שען
במכתבך הנענים שאלוני
מדוע ;זהרו פעמיהם עד יעתו־■.
ואדור יייסג^:,י הולדים ר?ים
_

מרדכי באם.

* ) הנה זאת לעה
חולה נזמננו נ׳ האנות ■ שלמו אח גניהם לכיס וצעירים ל־מ'5
אל בית התפל
האשכנז
•
והרומי
,
וגם
אמנת
נו
•
וכלו
לקנות
_
_
חכמה ומדע5,
הנאהניס
והנעימים
נח״
תבל
הלזו
;
ואולם
לא חית )!,ג | זנס לקו! טוב מאמרי5
מהורות הכתונוח נתורחכו
הקדושה או ממתק צוף דנלי ^ אל חוזי עליון  ,אשיI
הטיפו נאהנתס
הנאמנה אל ניס ישראל  .ואף כי ממחקר החלמוד דנרי חכ «'5
ורדדותס  ,אחריהם
ראש הניעו  ,הננים מלקטים פלי תנואח החכמה נשדת אמי ׳
ונילד• נכלים
ישפיקו  ,והאנות מנערים אש קנאח המדעים האלה נלנוחס  ,והיי5
מצפים כי אס
יגדלו
את
נניהס
נדרך
הזה
ינשאו
נאחלית
הימים
לשלים
וליושי,
על מיין • אך זמן
למודם מהל חלף הלן לו  ,ועיניהם הדואות נ׳ חקוסס « 5י
אנדה כקצף על
פני מים  ,צלפים נניהס נרפים  ,יקומו הנעלים וישחקו לפייי'
ננת• שעשועים יום
יום  ,ושעים נרמונוס קריה  ,ני ממסחר וקנין אינם יודע'6
ולא חלו ידיהם
נמלאכס מחשנח וענודה  ,וגם מאסו החכמה אשר למדו ני '5
התפר נימי
הילדות
נזמן
לא
כניר
,
אשר
לא
הכסה
שלש
מל
חלמי לנס ! לא עשיז5
פלי למעלה  ', ,ולא נקו להגות גדנלי
תולה '•,ונפת מליצת קד " לא תנעם למי׳
ותפי• מותי השכל לא • חנו מעדנים לנפשם
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זמרת בוקר.
 Pibring .׳Von Jakol

מאדמדם קדים השמש יגיה׳
מאשנב השחר נתיבו יפלח,
יתגבר לרגעים בהודו יופיע
קוי־זהב לרבבות ישלח;
אז תתעורר ממאפל שאיה
התבל הדומיה׳ ותקום לתחיה.
'עמקי שדי עטפו דודאים׳
גני חמד תלמי שושנים ׳
הרים גבנונים במעטה דשאים
פריי ברכה דשנים רעננים -
האח! התולדה באחת מעיניך
תצודדי לבבי בנעימת קויך 1 .
שם על כל צמח דמעות רבותים
תבכה התולדה נטפי טוהר
אגלי־טל כספיר שמים
כשוהם וישפה יפיצו זוהר ׳
דמעות השמחה הנמו׳ מקודש הקרו
וקרב לבי רחשי נועם יעוררו.
עתירת במר תמיד התולדה תביע,
רחשי תהלה לאבי השמים ׳
באין אומר ודברים הגיונה תודיע
הגיון קדש לבני החיים;
כן במרוץ גלים יפרוצו דמעות׳.
עת עמה אמהל המית רגשות׳.
התולדה הנעימה מלאה רעיונות
שם אתורה במעוני בקעות,
אאזין דומיה איך תחוה הגיונות
הד קודש יפצחו הרים וגבעות׳
גם אנכי אקדיש ראשית עתירת׳
תכון קטרת להבת שיחתי.
גם עלי עפאים יתנו קול המולה
מקהלות נוגנים עמי יזמרו׳
עמי יביעו רחשי תחלו!
וזמרת בקר עמי ישודרו׳
עמי יזילו דמעות עינים
בלב עלז שמח לאבי החיים.
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גם ריחות בוקר כמלאכי שמים
מור ואהלים סביב יפיחו׳
נעימות יתנו לבני החיים
ובמקטרת עדן התבל יריחו
צירי מרום כמרפא כנפים
הנה שולחו להאיר עינים.
כן בוקר החיים נשגב אוריהו
שלהבת יה מקודש יגיה׳
אשרי הגבר ישא עינהו
למטרה נשגבה רק חפצו יביע;
ר לאבי השמים
אז זמרת
נפשו נמלאה גם  -בערב החיים.

שיר ידידות
לכבוד החס; המפואל הה' בחול חמד ונעים  ,משכיל ושלם במדעים  ,איש סול המעלה,
צבי ד,לוי נ׳׳י נ; שוע ונכבד איש נדיב לב
סכם בלפאוס העלה  ,יקל ריח כהר׳ר
בערענד ני׳ ולכבוד הכלה המהוללה
חו׳< הגביל המפולסס פו׳מ כהל׳ל דוד הלו׳ ממשפחה
הבהולה המאושלה • ,מלה חן עובה לוח ועובה מעללים המשכלס מביה מלה שסרינצא
החיה בה נדיב הגביל הנכבד והמפולשם עוג ונאמן לוח איש • לא אלהיס חו״נ נש״ח
מאזעסביום חחונתס ושמחה לנה יום י
;חגי הל״י יעקב צבי נ״י המכונה נשם
ה׳ לחדש אדל שנה ל! אה יקרא אשד ,לפ״ק.

Von Slunson KaufuK.
על משקל י״א תנועוה והאמלונה מלעיל ההינה ,ובלאשי המלחים החח; והכלה נקובי®
בשמותס עם שם אבוהם • חיו בעוב.

צורי  :תבל ומלואה כי יצרת׳
בדבר פיך נעשו׳ רק "יהי ' אמרת׳
יצורים אין מספר למיניהם נקראו,
בשר ורוח כל חי כאחד נבראו,
נקבה זכר שנים שנים באו ׳
רב יתרון אכן לאדם תת אוית;
בין יבין מי יוצרו ׳ ואלה־מי פעל,
דמותו וצלמו אתה ידך עשית;
ואם מחמר גלמו  ,רוחו ממעל
דבק הוא באשתו׳ מצל עו  .בנית.
שמש זורח ׳ היחזה אין עינים •י
פלאך ׳ הישכיל אין בו לב לדעת?

רעות רוחתת׳גננו  ,תת כו מגרעת
יאמר ; " מקרה הוא תחת השטים"
נפלאו אמנם מעשיך׳ פאז־כן עתה
צפונים .המה׳ כי אל מסתתר אתה,
אל יועץ פלא ׳ כל תשקול במאזנים!
בת סלוני עם פלוני־טרם נולדו —
התקשר בלב אחד לעת מצוא־נועדו׳
באב ואס כל חי בעי) הנלאס נצמדו

רב גם כי יהיה המקום בינימו
ראות פגים יחד  ,לא סללו גם שנימה
יום מועד כי בא־עת דודים הגיע,
עצתך בלב האיש תשית׳ לו תביע:
"קח האשה אשר הללוה לפניך!
"בה תמצא עזר אחרי עזוב הוריך".
צבי ; זאת האשה האל לך הוכיח
ברכה אל ביתך תביא ׳ בה תצליח
יעלת חן היא  ,טובת רוח  ,ומשכלת
יד ושם לה בכל למודי שכל ותועלת
חין ערכה כי שמעת  ,בה רצית
יען גם אתח רב חכמה קנית
ונתן לך גם אשר נפשך לא שואלת;
בני אבות מאושרים שניכם אתמה.
טוב שמכם יהי תפארת גם לדומה
ואני תפלה  ,קרנכם בכבוד תגביה!
בטוב ׳ ימיכם תבלו  ,מזרכם יגיה ! ‘׳
כנפש ׳לידכם מוקילכס  ,השמס נשמחהכס וספן נהצנסחכם.

דידי יקיר לי

המופלא הה״י שמעון גאכעל נ״י מעחיק "

פעמוני זהב על בגדי קודש הופיעו
צלצלם הליכת כהן בקודש הודיעו;
ואתה את הפעמון בבגד קדש עטפת
הליכות רוחך בלשון הקודש הטפת!
אליקיס ־עמו משש .ניעהלעל.
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פרחיזכח־ן.
מארקשע״ן,
להוי הנשים  ,עערח צני' נאדרה נכח החכמה והדעח  ,אשת חיל צ נ י׳
לתשונח יום מוסה השיעי לירח שנש  ,נפשה סחענג במחזה שדי  .להאמן הנכנד  ,הנגיד
יהודה ,ראש קהל עדה
המפואר  ,פאר עיסו  ,גנייאחיו  ,נשוא פנים נ״ה שמעון
ישורון שערער ,נרו הרס — הונל ם• מאח עניו המשסחוה מול כנויו.
Von Jakob Fischer
, öffentlichem Lehrer.

במה־יאריכו ימי דדי בן האדמה
כי עיוד חייה  :דדה אחר עת חליפתו -
במה תרו חייו נם אז בל נרה
אם בין■ נבעת קכוים גחצבה מעונתו -
במה ; קים ביתו עד אחרית הימים
כי' לא :פול ולא ;מוט לעולמי עולמים ז
לא כסף וזהב  .לא כל שפעת אצרות.
אישר כלמיו :חדו כמוץ עובר ;עופו -
לא הם ; כינו ימם אנוש יובל לקבריות.
"
במצולת הדמיה  :תמו דסופו
’־’
י
,
יפדרו
ממנו
ארם
לעת קין חיי
יי * , " .. . .. .. . .
• v
דד
|
.,ה
בנירו רקניניו אחריו הא :רדו  -י  -י'
אולם קרני הציקה והדעת
על עמודי מוסדי עולם הם מכוננים ׳
רק ממעינם שארית נצח רבעת,
יק מהמה ; ציצו נקעי געמנים.
מי על איני בינה אהל ח;יו בנה,
שם תפארת ותהלת עד לו קניי•
נם את צבי תפארה אשה נקברה
על נפי מריומי התכונה עליה עלית,
על אדרה נתיבת ודין נוסיה
ממעמקי נהר החכמה למדי דלית׳
זכריון היותן הדחק בעט ברזל ועפרת,
אף כי כבר נסעת לארץ הנבחרת.
עור רוחן הרמה ענג רב ? טסת
בספרים כתבת לבנין הנאהבים,
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צחות לשונך ?! ל פני ?! דנם מויופת,
לבושים במעיל רעיונים נשגבים י
יפעת רחב בינתך בהם תגיד:,
כל טלה וטלה את הלב תגביה.
והטהורות
הצרופות י ־1
קידש ־5
כתבי י*
אטריות י י י
־/
בלבבןי ונשסת*ות:זן דדו נטועות׳
מחשבותיה Tהיו י^ITזד׳ ׳ ־למאורות׳
להוציא
**I
־I J
י
;
בכל אישר פנית על דלתי פיך נטועות י
לשפה קרושה גם שפת ארץ מולדת
בנעימות ורב ייופי אתך מתאחדת.
מים זכים יצאו ממקור זך ובהיר׳
הגייונים טהורים אמרים זכים יולידו ׳
גם בדבדך חתם תמתך יאיר׳
יעידו ׳
על
יחדיו • r
וחכמה ־TJ
ברה TITi
אמונה TT
*T
הרחקת מדבריןי אף שמץ שפת יתר ׳
גם לא ימצא בהם מגרעת וחסרי
השמים
תחת
הנעשה
לכל דבר
  T־•- V J TT־V
TI
יתחדש זכרונו לעתים מזמנים
גם הפרך { עבר היום כפלים י
כי הייום הקיפו שבע ועשרים שנים׳
ביום הזוה בצל כנפי שדי שבתך בחרת׳
אפס עקבות מעלליך פה השארת.
עץ הדעת שתלת המהלל בשערים ׳
כפתו רעננה ׳ עליהו לא אמללו ׳
הטסטריםל
בשלשה בניד
יפרח
ז¬
ז - I- T׳
• I
• 1־

כי חכמתך וישרך ממך נחלו׳
איש הבינה נפחת בהם בוערה ׳
חוט המשלש הןה לא• ינתק במהרה •
בנך הנכבד ונבון לב שמעון יהודה,
המשרה על 'שבטיו  ,ראש לעדת עם סגלה ׳
מחכמה ועשר מברך בברכה חמודה,
לו עצה וגבורה ׳ לו כבוד וגדולה,
(
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את  ,עדתי ! נחה בתבונה ובמישריס,
פיעל ׳שיעית עטיו לפני פקידים ישרים,
בנך הגבר תיר המעלה הריפא מרדכי
בין חכמים חלקי בין נכבדים גיךל, 1
בגדל הידי ובכביודי כביודך עיד חי
לפני חיני הארץ !רצה פעלי,
לבבי.
חכמת
הרפואה תחד
חכמת
עם
;1
••  -ן ז ‘ ־
ז
זו
זו -
בארמיוני שרים נדירים ! יצא ויביא.
בנך איש ,׳.קר ערך הריפא ! צחק חיים.
החכם הגדיל׳ בי !דבר נכבדות,
שישני המדע איגד בלי,עצלת!ם ׳
בלשונית וחכטיות שינית לי עשר ; דית׳
לא ! יעף ולא ! יגע להיוציא פעולה ; .קרה׳
להרים רוח ! לדי ׳שרון שם ליו למטרה
גם בתך עטרת אישה  )* ,הגבירה מרים
*1
 ,־ י■ ז
־  V ,י " • י
בכלילת החכמה ונדבת רב מעטרה,
מעללי בינתה לא ; אחרו לשאת םר; ם,
ישרה,
במפלה
בדעת
תכלכל ילדיה
וזז
• • 1ז
וזז ז ■ ־־
- 1- 1
את ארח הצדק סלית אין עזבה,
דמותך בד ,עמדת .עד זקנה ושיבה.
אשר ,תולה מרבבית לא לריק עמלת׳
I •Tך .י»
י T t T״» T
כי בבדןי תמצאי משכרתןי השלמה ׳
אצלת
וחכמה
מוסר
מילאת
להם ז 1 1 -
זז
וזוז
־ז
מרוחך •• 1
״ •• I
מה ;,קרה נחלתך ומה במאיוד נעמה,
ישם בשטים נפישך תשבע רב נסת,
ופה בארץ שאריתך בהיד פירדות!

Anträge von M. H. Aerger.

הענןריך . ,לכב1ד דיוו־שי שפת עבר וד ^ רת כיכבילצקזק;
בדודה
גלמודה ־
Moldau.

שפתינו החמודה
הצגה
in der

בעיני העדה

Kalmar
, osterr
. Vizekonsul

Herr Moritz

*(

הושלכה
nt
לאנחה‘
לגיא תחתיות׳
זנוחה
ושכוחה

בום קבעת•
,ערלים
האוילים!
מדוע בדמי ימי
בחלה

ט ^ פי פיות ׳
נאנחה
בלי־הנחה
ובאלמנותה לוטהי
מסלונים

ונעלה
נפשכם אסמי?

וקמשונים
טורתחה ומרוטה;
תא_מר
"לי שדי המר
אדוקה
בי -הצוקה
בהברבורות נמר;
התוגה
הבליגה
עלי נבלתה
פצעוני
חלמוני
בלהות ובעתה;
מציתי
שתיתי
בום רעל
משקרי
אמרי
ד t־
מעלו בי מעל;
"עברים
העוףם!
מה בי המגרעת?
כי תישקוני
תרווני

J

נערים
האכזרים■
מדוע תהךפוני ?
תשחרוני
ותבקשוני
ולא תמצאוני5
אני.ע
להריע־־ .ד
,
עת בי תניע
עדנה
לי למנה
הן -טן כי יפיע ;
"אחיותנו
רעתנו"1
אזי תאמרו
"המצאי
וראי
פנינו קדרו"
"אכפי
במי
אז עליכם אגבירה.

 mי

י ',

בשאון
להקשיב עתירה;
יען'
יבי-ען
על לא עולתה
בדברי

ובאמרי
הנני נצמתה:
תחת
בנחת
מאז הייתי
רבודה,
ורפודה
דברתי׳ מלתי;
בע'שת 1נ'ות
והגיונות
סגנים וחורים
נזמתי
וחליתי
קשטו האמרים ;
שוע
דגו_ע
צטאונם בי ירוו
יתעו
ישתעשעו
אף בי יחוו ;1
נמאסת
ונלבבת
איך .עתה הייתי;
כאמח
1V
לא החמה
לרעות׳ נהייתי,׳-,
אהימח
שוממה
באבדן שברי
.
מאהבי
וקרובי
המריצו שברי;
:שמקו
,יניקו
נכריה"
בחיקי JT׳T
•* ־1
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בהי!
ונהי!
כה רבתה תאניה !
גלמודה!
שדודה!
את הגישקפה
בעוטה
ולעומד,
גהית השפה;
לתופת
שפת
הדרזקךשנו!
ההפוך
נהפוך
בני עמנו;
נרמסת
ומתביוסמת
מנהם בכלימה
סמרריכי
ופניני
לא לשוו למאומה ;
ךעותיכי
ומגלפיכי
במרומי_ קרת.
ובשפל
באופל
את נעצרתי'

לקדויד׳
.ועכורה
בתנוך עמיבי"
מאומה
מקוננת
את  .ותתלפהי;
הנחטי!
הנחטי!
הישיר׳ עפעפיכי
יונתי!
תפתי!
’ לא עוד תשתוחחי;
י•
שרתי -י
מחי למעותןכי
.עפעסיכי
פקחי
שורי ב1נ; 5י;
כי כביצירה
ברא
יוצרלך  .ושענח
הכוכבים
בשמים
לנוגה הירח *1
הקיר׳
אל נירא
אישחבינלם

מנחם
:גחם
עצניונךנשיאים - -
חכוללך
וסלונלך
נ5ןה  ,ויחק
כוי כ בי ם• —
נאהבים
בו כ בי יבג ח ק •
הופיעי!
הופיעי י
הששה ! שיח • -
זרי
חדי
כבפער הפיח;
מבקשים
שואלים
דבר־יןד לטו,
הנני
הנני
נמצאתי נ מו*
פארי
היד
איש הדינים
מנחם
נחם
עצבונך כפלים ! "

נןכתם אל ש ^ ה ? סן הילדות.
עויל'■ הסב עינך ינ  9ךאה אדמדמת -
י כי חן על?ה אך כ^ רעת ממארת;
על פניה השושנה נרשמת,
¬י ותחתיה תעמיד הבהרת■ ! ־־
* ) יוי<* | ל י'  "#נ נ " ל סלק ו׳.
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ברכתשליום.
״ :

־T

רחש לני בעד «לחה שמש שלום אילופה בעיר שאלת בראשית ימי האביב סל«"«
(  ) 30. März! 856אחד המלחמות והליל אשל לעשה הארן מהם נשגות סד״ד
וחלע״ו1D0n Naphtali Kcller. .

עכר חרף ; מי סא?ל חלפו ׳
ז ?לו ע;ן .וערפל { ,סו מהשנים,
איור לליד בצדוקים  .ז !,ר ןןן8םו.
האביב 3סךת מציץ מן הסרבים•
עלי ארץ ;פיס ריס צח ו;עים.
 :בנחת לוליו יגשר ני שלוכוהגיע;
זלת צפרים השמע בין עפאים -
גם קולם הערב רק שלום משמיע -
חשלום הגי.ע !לזךו עם האביב ׳
דלרן ” אותו לרגלו נפלים:
למהולעיר שמרוה׳ זמיר! מסליב׳
וימהו .יסרידו פרחים בעדי עדיום.
פרחים ושושנים מלאי הוד ותפארהי
<זלא נמצאו למוחם בחל הגנים 7
בחרף ,לא  .יבלו,הדרתם נשארה,
י נעלי נצה יישארו דשנים ורעננים.
פרחי הקד הם׳ סמלה וחנינה׳
'משפם ' ומישרים והשבית מךנים׳'
ביק ממלכה על אךנ.י דוכמת' בי;ה -
אלה הם ?מעיו ׳ נטעי נעמנים!
י לא לן הקרב  -מלאהו מה נורא! -
ממה רשע !מליח ׳ אכזריות רצח;
ולנפש משילת חלשת מזלה
’בנגע למים בלמים רז הנצח.
ואם פתח מל?ל משסית סלצבות מ.ות
על גיא ה.הר ;ה ושלה חמערלה׳

j
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אז יד 1בטהה׳ ;מיניו בצר נצ -בת.
לך,ם'וןי בל התבל ^ מק״הבכא.
כאלה וכאלה רביות קברו י
ז והקליום הביא מרפא בכבפים;
שאיול ואבריו; פיהם' עיור לאיזפערו׳
‘ זרחה ישמשךצ זקה ׳ מזיךר_ ,קךנ :ם.
על זאת ירחש תיון־ה כל ב ^ר ורוח
אל אדון חשלום,צור העולמים;
ועל ימים הבאים ישפוךזשימ:
י  ; *6סור שבט משלום ןל דרמים!

נחמת חיי.
von Jona» tUilllicinitc
, o'jftntlichtm Lehr«r.

מני אז מרחם,יצאתי
להציג רגלי עלי ארץ
פגעני ה1ה על ה 1ה

חשכת ליל ; שופד
ונוגד .אין לי מ& ביב.
אבל מה הא1ר אישר קרנו
יוסע עלי ?הרה ?

מעט ורעים ימי שנותי
וזיוד

לא דאה שמחד ,ררליוחי

רק עצביון חלקי מכל,עמלי•
אביב ימי כמעט כלה באנחה
אמרתי אבוא אל המנוחה
t
י-
יי
זי
y - T
אבל הה! ׳יונה עיור לא מצא מנוח.
לכן אקונן עלי מר גורלי
אתאונן עלי פגעי זמני
עוד לא בא ששון באהלי

כרוח חזק שערה ?
אור הבהיר עם זוהר
.הרעות" היא  3 ,ת השמןם
וכעצם שמים לטהר
היא תאיר בארץ החיים!
גם חבלי נפל בנעימים.
אהבת רעים זכה וברה
ומפנינים
ומכסח
מזהב
•
IW
TTומכלי חמדה לי יקרה.

רק קוץ,ודרדר צמחו בגני.

גם אותך אלעכסאנדער אחי,
אמנה במתי סודי׳

בגני גן החיים
לא הפריחו ציצי האביב

ואותך פאללאק אהובי
פארי והדרי והודי •'
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גם אתכם רעים אהובים
רייכספעלר וסוכם ביחד;
בכם אבטח ואשען
ז׳
■; ׳י■
1• T
בלי מורא ובלי
פחד.
את בריתי נתתי לכם
עת עביודת הקודש עטכם ניבאתי
באסטרויא בבית הספר!
אז לבבכם נאמן מצאתי-
ומהוקרה לי אהבתן?
ט י י ך אחי ז אוהב נאמן!
הלא היא אהבת נעורים
לא תזקין בעת וזמן!
אל טרעביטש שמנו פעמינו
לשמוע בלמודים יקרים
מפי איים איוהב חכמה
צדק משפט ומשרים -
על שפתי שמיו אשא
רק ברגשות תודה והלל;
יוסף חיים העניו הנהו
תלא לשוני צדקתו למלל.
וזרות צלו חממו לשבת
הוא הראנו :איזה דרןד ישכון אור;

נטעי נעמנים בתלמי לבנו שתל
תן לו כצדקתו אדיר ונאור!
שטה טייך מחמד לבבי
ראיתי נפשן? כי־יזקרה;
היית לי אוהב נאמן
אח לעתות בצרה•
אם מרוב עמל ותלאה
עדי
ארע ׳־נפשי
ישחה
־י ••
״ ]
י, T
מהרת
—
בהיות
לאל
ידוו —
• ־t s
•
ן -
Ir T r

הפיק לי סתתודוחה■
הן אתה ידעת כלה
מגמת לבי ןאנחותי
3חיר)דן שפכתי שיחי
אתה ראית דמעות׳ •
אלה
אזכרה
V, , ,V
ונפשי עלי תהמיה -
אבל מהסיום אשים למ׳ופי
כי ביזי שמתי הפיה!
גם חבלי נפל בנעימים
אהבת רעים זכה וברה
מן -הב ומכסף ומפנינים
ומכלי חמדה לי יהןרה.

על א׳ קלע מקונן גמר נפשו . .
Von Philipp Voldstoss

אל תבכו ואל תנודו לטבוע במצולת הרעה.
אם מנוערי הסכין ללחום3גד .זרם התלאה,
בכו בכה למודם מאקיו ליליד ההצלחה,
ימים כבירים הבקתהו בזרועות אהבתה,
$זילתהו ותנשאהו על מרומי גדולתה,
ופתא־ום בגלד ,ותשלע־הו לעמק האנקה.
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כנטל החיול יכבד ^נליומשיא?לאסון,
בהעריכו נגד ’ירחי .קלם ,ימיהאישון.
לפנים במרום ילדים ועתה בעמקים׳
העבר !באילנו כמלקריות הרב׳
זכריק גאונו’ אהה! אך ןגיוניו ירב׳
לו חשך לשמש וקךרו השלקים י
חילקילא :אהד זוהר לרקיע וטוהר לשמש,

יץלע !ותר לשבת שואה ואמש•
לה אערוךליבולי ! אלמה לשלרוני.
אם עתיותי לפנים .יעלו עתה מכרוני׳
לל שומעי שסע גבורתי במאוד !תלהו,
גדולים חקרי לב למען לעת פעור,
איך ללנןתי הגדולה עפתי בנשר י
עלייוםי הצלחתי כל מהי חלד התפלאו.
בדולי אין אלד ,דקר גם בשניות עולמים
איש !גביהי עוף כמוני לנבהי מרומים,
מהרבי' רגזו עטים ׳לדיילי’ הנצחזיגיח5
עתי פניי יראו בקרב בראש לצבאות,
זרועי,ימי;ם לשפו לעשיותנוראיות,
נפלאות מעשיידור לדיור אחר ישיח♦
מבית אלד לעם עליתי לכם למלוכה,
למשול !עיר 'רבתי פאריז בארץ ברובהי
בקסם שפלי כסאות לממלכות נעו,
הגבהתי שפלים' ונבולים השפלתי,
לארציות רביות חק ומש? ט ^רתי,
למשמעתי סרו על פי יצאו ובאו.
בת מלך ךדול ואדיר לאשה לקלהי,
בני השפלתיסל ;גים ומושלים המלכתי.
בני בעודו יונק שלים הורם למלך,
ופתאום שמש הצלחתי  ,אהה לאה,
ונפלתי פתאום למעמקיעמל ותלאה,

 i6-j־» ־ ' «*’ פ * מסדי-K ,,
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קילקייא :הן£-ןביוגד ! ,ה 1ת היא הפכפכת,
הי1ם לפרח !האלון  -ו?ןחר בהולכת.
לפנים על קצי אירופא השלכתי .נעל׳
מעטי בני תמותה כמוני עלו ' !-עלי
,ועתה ;הול' כים שני יומי סמי׳
?י בגךה כי ההצלחה הסוררת ׳
?אתיר נולה הלכתי לארץ נזרה,
באי סלע בלב .ימיםיאיימו ?לי מקזמר.
אהבי יריעו  .ישימו כי דופי,
לשיר צבא בריטאגיא,,אתנן במו פי.
עתה בעניי ' אקנא לעכד לו’ונקלה ׳
את עניו מנוער יכלכל בנפש.דומן-ה,
ואנוכי מהיכל מלך ;ליתי לארץ ציה,
שמי

!עמודלמשלולנצחאהילמלה.

קילי,ירא :ןגוךל ך,ד,ר ממנו !פול ;כרי
ק ! נדל יותר הפיד והאביר.
Dr. 3t. Jcicbfänber.

Schreiken oon
לאנדאן

דען.6

פענלואר. 1858

שלום וברכה  ,חיים והצלחה לא ימושו מניח אח׳ יצחק עד עולם ! אל תאשימני
אח׳  ,כ׳ החרשתי עד הנה ולא השמעתיך מאומה מצאחי ובואי ומשלומי ; אל מעצלוח
ומרפיון ידים עשיתי זאת  ,גם אש אהבתי אליך לא נכנה על מזבח לבי  :חמנם צרור
הכשף אשל לקחתי גידי  ,עת עזבתי את ארן מולדתי חלף הלך לו ועוד לא בא חליפתו,
יאקפון את ידי משלם דמי מסע קפלי ונם אותך לא חפצתי להלאות במתי עליך כסף
פדיונו ,ולזאת שמחי מחסום למו פ -ולא דברתי אליך מכל אשל לאו מיני ; אכן עתה
השיבותי אל לבי ,אולי יחרה אפך בי על כי מנעתי ממך פלי אצבעות׳ וכמפיל בלית
אחים ומנתק פתילי אהבה תחשבני ,לזאת איפה אמרתי  • ,ת׳ מה ,אערוך אמרות׳ אל אחי
ואם  . .מצאו דבלי חן בעיניך מתמול שלשום הלא גם עתה אחי פדה יפדה אה ספלי,
ובנפש חפיצה יתן מחירו מעע הכסף אשל .יושת עליו מבעל הנושא.
זה חמשה חדשים עברו  ,מיום עזבי את אמנו ,את אשתי  ,אח בני  ,את אמי ואת
כל משפחתי ללכת אל ארן לא דרכת עליה לגל אבות׳  ,כי כן נתן ל בלבי תשוקה עזה
יכיסף  ,לשוע בתבל ולהתהלך לארכה ולרחבה לראות  -כל אשל תחת השמש ולשית אח
אשל תחזינה עיני הדום לרגלי מחשבות׳ לעלות עליו אל משכנות אל חי  ,בורא כל וצופה
על כל הנעשה.
משקל הכסף אשר נתחי בעד מושבי במרכבה דוהרת מעיל עפעריעס עד פעסע• כבד
מאשר נתתי על דרך הברזל מעיר המלוכה וויע! עד עיר האמנולג ,אף כ׳ המרחק נין
אתי הערים הראשונית לק שתים ושלשים פרסאות ובין האחרונות מאה ושבע עשרה פרסאות.

8.

L

אס סקס נידן מאש כס!) חונל לנא מארצנו עד לאכדאן ואולי ישאלו עוד נידן עשרים
זהובים כס!) אס נחה אל כלין צידה לדרך או חמיה בלכתן על למס ומיס ולא שעמוד
נערים אשר העגול ; אנשי נחפזון יצאה׳ מגיהי לגל,׳נמס לני נראוחי דמעוח וגם צידה
לא עשיתי לי ,וכנוא־ עירה שניסע ישנתי שם בנוע אמה ,גם נעיר ווימן אמרח׳ ימים
אחדים על כן רנו הוצאוח׳ נמאד ונעילי כסשי נמסו כדונג משני אש  ,א!) כי אחר
תענוגות נני אדם לא הלכתי וכל אשר שאלו עיני אצלתי מהם.
נהיות׳ נעיר שעסע זכרתי את הימים אשר גרתי שם לשקוד על דלתות ניח המדרש;
כל ביה ,כל רחונ ,וכל אשר ראו עיני השליך נמצולות ים השכחה אה אשר לנןראה׳ ויעניי
על שני דמיוני אח חנניה הימים אשר הייתי שה ואת כל התלאות אשר מצאוני מיום החלומי
ללמוד חכמת הרשואה עי אשר נתן שיניע הרשיון ניד׳ ; זכרתי אה הדאגה  ,השחי
והמנוכה אשר סנינ שתו עלי ננוא׳ נית העשר ביום הנתינה  ,נעח ישנו מורינו איש על
כסאו לנקר אותנו וכרועה עירו לראות מ׳ למי ,מ• יודע ,ומי נעיר דעת ,מ׳ מנין דני
ומי מסי חנונה ; חיל ורשע אחזני כיוליה נשנה׳ על סיר נשר אדם ועיני מורי עשויש
נצנו לנגדי כמו ני  ,לראות אס אדע על נכונה מששע הנתח אשר ניד׳ עם מסשר גידיו
ועורקיו ,ואן אחרי שמעתי משיו כי כן דגרתי ודני אחד מדבריו לא חמלתי ארצה שג רומי
בקרני ויאורו עיני כי נשל פחד האיש הזה על כל תלמידיו למנדול ועד קען  ,א!) נ׳
עוג לג הנהו ובכל נששו ונכל מאודו אהנ את השוקדים לשמוע תורתו והתאמן להפיג
מצנם  .כבואי לבית משתה הקאששעע  ,אשר הסכנתי להתעלס שם לעת ערג עם רעי
ואוהבי אדון הניח  ,נויער  ,הכירני כשומו• עיניו עלי ונלחצו ן)ת ידי נכפו הגדולה והימנה
אמר אלי לאמי  " :הן אתה האיש ז אשר מעולם לא שתית משתן מנל׳ שלם מחירו ואשי
בקול רם קראת תמיד אל המשרת  ,להניא לך עלי החדשות אשר ליהודה)Allgemeine
(»  Zeitung de- Judenthumועל צדן • שב תמיד רען שאפער  ,אשר לו הגדת את
כל לבן " ונדברו אל• כזאת לקח את הצמיד מכלי אנק העאנאק אשר בידו ויושע לשני,
כ׳ אקח גם אנכי בין אצבעות׳ למלאות נחיר׳ אשי למען אדע כ׳ מצאתי חן בעיניו ; כ*
מאז לקח המלך אח ממכר על• העאנאק מיי׳ יושב• האין האדון נויער לא פתח את
אוצרו העוב לכל נאי ביתו ורק הנאהבים והיקרים בעיניו נתבנדו נלקח עפר המלך
ועתה מה אגיד לן מעיר המלוכה וויען ? בהיותי נעיר הגדולה הזאת לני לא היה
על מנון שנתו כמקדם עצב ויגון ישנו על כקאו וענני אופל החשיבו ראות עיני וימני
תחולתם על שני בל העיר ; אם מאשר נחמתי על אשר עשיתי ואהבת משפחתי לוהעת
באש נעצמות׳ ,או מל כי ראיתי צרור הכס!) אשר באמתחתי הולך וקל יום יום ועודני קרוב
לביתי ; גס שערי המלך החלשתי נעיר הזאת ואקח זהב נעים  ,אכן נעי מאה זהובים
נתחי מאה ועשרים כס!) וכבה שני עשיריות הוני הלנו לאביון מאין אמונה נדני׳ פ' י' — ,
אח הרג מאיר לעעעעייס בקרתי לראות פני האיש אשר ידעתי את שיחו  ,כ׳
ספרים רבים יקר• ערן ילאו מרחם עעו נלשונינו הקדישה ; אכן לא ידעתי וגם עתה
׳פלא ממני המ היה לו ; לחייו כשושנים עיניו ביונים  ,שפחותיו כחוע השני ובכל זאת
אן נכבדות נהג את לשונו ויהתל — גס את יפני מנחם  ,המוציא לאור ספרי כוכבי
•צחק ושאר ספרים נבגדים שחרת׳ ויקבלני נסנר פנים יפות ,והוא כאלישע יושנ נעלית
קיר קענה ומשם יפיצו קרני זהרו ערפלי שמי נגב  .אח הרג ר' אלעזר ואת הנודע
לחהלה מאננהיימער לא רציתי להרגיז ממנוחחם כ׳ איש איש מהם סגר בעיי את דלתי
ביתו  ,לבל יהיו הנאים לשען לו בהעריכו אח דבריו ונתתם אל ילקוע זכרונו למשמרת
ליום הכסא .אנשי וויען המה טוני לב  ,אוהבי משתה ושמחה ולדבר בקול גדול מכל
אשר יתן רוח ה״ן בפיהם  ,ואס תעה אזן קושנת לאשר יספרו ויגידו לן תמצא סן
בעיניהם וגס בעד אשר אכלת ושתית ישלמו בנפש חפצה  .אם תשאל איש ,באיזה ירן
תלן למצוא רחוב או בית ,לא לנד כ׳ • ענן נפה מלא ויגיד לן את אשר אבית דעת אנ|
נס בזרועו יקחן ויולי כן עד המקים אשר אליו כוננת פעמיך פעם שאלתי ם׳ איש לאמרי
הגד נא ל׳ אדוני ! איזה דרן יסרה לבוא אל ארמון תמלן ? ויענני באר העב באשי
•בלה לשונו ,אנכי הלכתי באשר .ציני ואן שנים שלשה צעדים נטיח* מן הדרן הישר וסכה
האיש אשר היה ל• לעיניס עומד לנגדי ויאמר " :יראתי לבל תלן תועה בבואן הלום על
כן הלנת׳ אחריך להטותן על מערת חפצן " ואן אחרי הניאני כמעחו׳ קשת מן המקיש
אשר■ירשת׳ עזב אותי וילך לו  :בארצנו לא יעשה כזאת ,כ׳ לא למדו ארחוח אנשים בתבל׳
מעיר וויען הלכתי על דרן הנחל עד האמנורג בעי עשרים זהובים כסן>  :מן
הער• « המפוארות אשר עברתי ברין  ,פראג  ,דרעזדען  ,לייפציג  ,האללע  ,מאגדענויג
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ימינשוו״ג  ,לינענורג וכדומה או אל ראו עיני מאומה  ,כי עברנו בלילה  ,או יק חלק
קטן ,וגס זאה אן נחפזה ובמין נפש  ,כיי אך נסקו כעוה מלינו מן מיכנח העשן ליאוח
אח עין האין והמונח העיר ויושביה והנן קול פחדים חשמענה אדנינו  ,קול קורא מנען
העגלה " :חושו  ,חושו אל חעמודו  ,כי מהי נלך ! " אוי לאיש הולך ,המאריך לשנה על
הקא מלאכתו  .כי לחמו היה לאבן במעיו ; נשמעו אה הקול יעמוד ממושבו ומבלי הטהי
׳מהי ויחיש אל המרכבה  ,לבל יעזב נאם הדין  .ככה ישעו עהה אנשים מקצה האין
עד קלהו מבלי יאות מאומה מנפלאות התבל ומתפארת מעשה • די אדם  ,כי נעים השלח
חצי מנע־ך על חלקת ארן או על פני עיי ומגיש  ,חיש מהי תנשא על כנפי עמוד העשן
ממקומן והלאה ולא תכיר עוד את מקומן כי מרחק רב • בדיל בינן ונינו  :כנשי חש לבז
אי כברק יוצא מרחם הענן כן יעברו לפנין כל מתי חלד  ,הריס וגבעות ; נחלי מים
ינדותס  • ,עי ובל ען« 3ו  ,עיים ומגרשיהם  ,ואשי ראו עינין ניגע הזה החעין עינין נו
ואיננו  ,בערפלי המרחק •חרקה ועינן לא תשיגנו עוד  .מדי לכתי במרכבת העשן על
זין הברזל דני• איוב או דני׳ ד' נדברו אל איוב היו תמיד מל פני דמיוני  :הנה כחו
מענו  ,עצמיו אפיקי נחושה  ,גרמיו כמעיל ברזל  ,נמל הריס ישא וכל חיתו אין •שחקו
על גבו ; שים נא גיון תחת' רגליו  ,ידעתי כי לא חוקין לקום ; לפניו לא יתיצנ איש,
השיבותיו תשכון אימה ; מפיו לפידים יהלוכו  ,ומנחיייו יצא עשן ; נפשו גחלים תלהע
ולהב מפיו יצא  :נצואיו ילין עוז ולפניו תלן בלהה  :פלח תחתיו יתפוצץ ואבני אלגביש
יחיש • מחן  :קולו קול פחדים והוד נחרו אימה ; נרעש וקול נורא ירון ולא ישוב מפני
יל .אכן אס גס לא יכלתי להשביע רענון נפשי  ,אם גס לא נחנה אותי העת ליאות
אח הדברים כחפצי  ,לשים עין נקורת_ עליתם ולדרוש החיים והמתים בשקידה ובהגיון לב;
אן> כי יק כאבק פורח וכחלום • עון 1חלפו על פני איש׳ התבל ומראיתם לא הכיתי;
מל זאת רבת שבעה לה נפשי העדן והעונג ולבי יאה הרנה חכמה ודעת.
עונד האדמה אשי באין נעהמען • עמוד על קולס השלימות בכל עבודה בשדה עשי
מעלות למעלה מן האכי אשי בארצנו  :שא עיניך ימה וקדמה  ,נגנה וצפונה בכל מקום
תמצא ברכת ד׳ רובצת על האין וגס חלקה קענה לא חגלה לך אשי לא מניו בה • ד׳
אנוש להוציא לחם מבען האדמה  :חאוה היא למינים ושמחה לנפש ליאות שדות זרועות
יהוד והדי ומקוצעוח במיה כנמחוגה ; על ארבע כנפות השדה עלי פי׳ מושי חנונה
יעמדו מל המשמר  ,להשיב נפש הקוליים נעת ינפשו מעבודתם ולתת להם מחקה ומקסור
מחום השמש ומזרם ממי  ,אן אימתינו תזעק עלינו ותלמיה מי • נכיון  ,כ׳ נרפים •ושניה,
בפועל כפים גמלה נפשם ובעת רעבונם יציק להם על י׳ יחנו קולם כי לא טוב עשת.
אצל העיר דרמזרען הלכנו כרבע שעה בחשכה תחת ההר ( עוננמל ) כי מרכבת העשן לא
תלן כי אס נדרן מישור על ק יעשו ממניות למענה על כל נקעה ונחל והי גנוה
יתלול ני יעמוד לפען לה בדין ,אז עושי מלאכה ’ קולו להם דין תחת תהי ובכלי ברזל
יקבו חי במעיו עד כי יישרו המקלה לרוכב על כנפי העשן  .עגלות העשן אשר בארן
) אקקען מונות הנה מעגלות אילנו וגס לו לא למדתי חלוקת האין ( געאגיאפיע) נקלה
זיתה לי לדעת  ,כי עזבתי מדינת אסתר ; כל עוד ישנתי במרכבת העשן אשר הוליכתנ׳
ייעיי וויען כל עצמות׳ נדו ונמו הנח והלום והבית סגור ומסוגר מכל ענייו ואך דלת
אחת פתוחה להמון הנאים והיוצאים ; אם אקון יהיה בדין  ,כי תצא אש או תדחקנה
זעגלות אשה רעותה הלא עוג כי ילכו אלפים אל שערי מות  ,מאין פתח למלע נפשו,
ייאשר יהיה אחי בין הבאים אשי לא לקח פתשגן הכתב באמתחתו חלילה ! — באין
'אקקען עגלת העשן תלן חיש מהי כנשי מדחן והיושבים בה ידמו שנח בית  ,יקראו עלי
יחדשוח או יתענגו מעסיס התנומה וכל איש יוכל לצאת  ,נעמוד העגלה ממקום שנתו,
ז׳ משני עניי העגלה יש דלחיס לפי מספר היושבים ; דין הברזל באין זאקקען יולין
בבקעה  ,מזה ומזה הרים גדולים ישאו גאון יאשם השמימה ; י אבני קלע  .נורא מראיה;
"פיזיות על פקגי ההר ולעין הצופה יתראו כמגדלים ובנינים נפלאים אשי בנתה בת
אלהים ( המנע) לשחק בבני תמופה אשי בצל ימיהם עלי אין ונחים יבנו לאלן דור:
’יל׳ יראתי להעיר חמתן אחי ! גם זאת הגדתי לן  ,כי לא לחנם יהללו מקשיי המסעות
את יפעת נשי זאקקען ,חי נפשי כי צדקו בדבריהם.
כבואי אל עיי האמנויג היה נשם על האין בל היום ,על כן לא הלכת• לראות
אח פני העיר הזאת  ,הנודעת בכל קצוי ארן לרב מסחרה וקנינה ; הרחובות אשר ראיתי
"לאות אשסה ודמן על כן נחלה נפשי במו ועוד נעצם חיום הזה הלכתי נאניח עשן
’יא אל קריח המלכת לאנדאן ואתן שכרה שנעה עהאלמר פר״קיש  .בשעה העשירית
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בלילה עזבנו האמנורג וראשיה רקיעחינו הימה על נהר עלנע עד ליקום נפלו נים —
פה אשים מסקום לפי קקח׳ לנל יעלה על רוחן  ,אחי היקר ! ני יש אה נפש• להגיד
לן אה כל רגש• לבני והמו; עשתנוחיו נראוח׳ ממעל לראשי אח השמים ומתחת רגלי
מים אדירים  ,בלי גבול מהניב ; אץ אומר ואי; דברים להציע לפנין אח המראה הגדול,
ואן אס נעינין תראה זה הים הגדול ורחב • דים ונאזניך השמע שאון גליו והמון דניי
ומכל עבר ופנה אל כל אשר חפנה יפגעו עיניך רק מים מים  ,אז חחפלא על מעשה
ד' כי נורא הוא ותהי בעיניך כמר מדלי ונשחק מאזנים  .כאשר התהלכתי על ירבה׳
הקפינה ואראה פני המים • שרים וקיטור הגחלים עולה במקלה ישרה השמימה  ,מבלי
נעות ימין או שמאל נ׳ היום צח וכל רוח לא נשן ,1אמרתי  ,מי יחן ויעמוד רוח קערה
וירוממו גלי הים למען יראו עיני אח אשר קראתי גקפרים זה כמת פעמים ,ואקפיה
מעשה ד׳ ונפלאותיו לאחי ובני ממי ; אבן כמעט קע נחמתי על ב׳ נקיה׳ אח ד׳ במחשבות
זדון כאלה  .כ׳ אן לתוגה ועצב היו ל׳  .המנקה שמים בעבים  ,המושל בגאות הים
הוציא רוח מאוצרותיו  ,כי ראה שרירות לבי וישלחהו אל עמקי תהום  ,וינעש וירעש הים,
תהום אל תהום קורא ומשברי מים נצנו כמו נד ; אניתינו עלתה שמימה ותרד תהומות
וינועו עמודיה ומיתריה חשנו להנחק ; נפשנו ברעה נמוגה  ,כי השלכנו מפנה אל פנה,
מעבר אל עבר ולא עצר איש בח לעמוד  ,כל המקומות מלאו קיא כי מאכלינו יצא מפיני
ונבחר מחיים תמותה ויהי הקער הולך וסוער כל הלילה והמלחים  ,עזי נפש ,הלכו הנה
והנה בקול רנה ,מכרכריס ומפזזים כ׳ סער הים הוא חיות לנס וימלא פיהם שחוק על רכות
לבנינו וצרת נפשנו וקול הקער כקול התיר נאזניהם עד כי חמל ד' ברחמיו עלינו ויקם
קערה לדממה ויגרש קופה אל חדרה וישתוק הים מזעפו ; אנכי גם אז עוד לא שנתי
לאיתני  .יכ ראשי כנד עלי  ,עיני ראו זרות וכשוכב בראש חבל הייתי  ,לחמי היה לי
לזרא וכל אכל תעבה נפשי ואן אחרי הוציא אוחי המלחים אחד בימיני ואחד בשמאלי
מלשבח הספינה אל גגה ורוח קר וצח נשן> עלי אורו עיני ופעמון הרעב הקיצני מתרדמת'
ואצוק מים חמים על עלי עהעע ואמתיקם ואשתה ותשב נפשי.
לעת ערב ראית את כמאור הקען יוצא מחדרו להאיר הלילה וכצאן על פני כר נרחב
•רעו נקנינית הרועה זה נכה וזה נכת ; בן הקיפוהו יכתרוהו מכל עבר ופנה כוננים
מזהירים גדולים  ,ויפוצו על פני שדות השמים .הה אח• " מה טוב ומה נעים שנת אחים
•חד" קראתי עת רחש לני נדברים באלה  ,מי יתן ישבת אז על צדי בלב ים להתענג
בנועם ד ולחזות פועל כשיו ,ני אין מלה בלשוני לחח בפי עטי אח תמונת הנשגב
והנעלה מכל אשר יוכל נח דמיונן להעביר על פניו  .דמעות עיני נחכו כמים על לס ",
אןז כי התאפקתי מבכי  ,בהעלותי על לבי בי אך נדד ישנתי ואין איש ממשפחתי עמדי
להנחיל לו מורשי לני ולשתות עמו יחד משוק הטוב והמטיב  ,כי אן זאת יתן עונג
לנפשנו ושיקוי ועוצם לנשרינו  ,נראוחינו את הנאהבים והנעימים לנו מתעדנים גס המה
מפלגי העדן והעונג  ,מהם שתינו ; ושמחי פנים יביעו איש בפני רעהו ויהללו ויודו מעין
כל טוב אשר שת כל יצורי תבל הדוס לרגלי ס׳ מדבר .אם כל טובן אשר צפנת ליראין
ד׳ ! יאשר עין לא ראתה חתן רק ל׳ ומיודעי ואוהבי אין איש אח׳ לשמח בשמחתי  ,טיב
אשר לא תהן לי מאומה  ,כ׳ גס המתוק לא ימתק רק בפי שנים ,ונפי נודד למר ולענה
חהפן.
חסת נא נחרה לאנדאן באתי עירה הולל  ,על ידן הצפוני מארן עננלאנד בי נעלי
תאניה רמוני ואשג שני ימים נעיר הזאת אשר ליופי בנין בתיה ולנקיון וטוהר רחובותיה
מצאה חן בעיני וקול ההמולה אשר שמעו -אזני מעלות השחר עד אישון לילה הגיד לי
נ• היא עיר מסחר ויושביה כנעני ארן  .כל הנחים בנויים פה  ,באשר נבל ארן ענגלאני
מלבנים פרופות ומחק לבית לא • תנו שיד לכסות החומה במראה לבן  ,על בן מראה כל
הבתים כמראה הלבנים  ,אדמדם ,אכן ' מתמרח העשן העולות מאבני הגחלים מכל פנה
•שחרו פני הנחים ותבניתם חתן להם תפארת זקנה וגושן  ,כמראה המגדל אשר בעיי
וויען או נעיר קאשו׳ הנודעים בתבל .בלבת׳ פעם שנית על ים הצפוני בריאת׳ וטוב לגי
לא עזבוני  ,אן> בי רבים מההולביס אח• נפלי פעם שנית גחלי הים  ,ורוח קרה המרספי1
על פני המים הגדילה רעבוני ; לעת צהרים העיר לאנדאן עם בל כלילת הודה ותפארתה׳
מס כל שאונה והמונה נגלה לעינינו ; ננחל טהממזע  ,אשר על נמתי דביו רבבה
אניותינו ' ,לא יכלו הספינות הרבות לנוע הנה והנה כחפצן  ,אן) כי הנאל רחב ידיה
הנהו ; משני עבריני אניות אין מספר  ,נושאות ייסחל אוי מזון וצידה  ,נגדים ובלי קיי
להנלממים בארצות הקדם נקעו למעלה למטה ואן ברב חבמה וחריצות השכיל רב החובל
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לישר אניותינו אל ממרס חפצו בלי פגמ ומכשול ; ממקום ממיתו מיניו היו פקוחות
להטותה ימינה או שמאלה בבא אניה אסרס  ,לכל תפגמנה אשה רמותה והיה אסון.
כבואי מירה לאנדאן אלף תודות נתתי לאשר נחני בדרך ויביאני הלום בשלום ; נושא
כלי הראה לי בית אורחים שס שברתי רמנוני והלכתי אל החדר אשר נתן לי לנוח ממט
מתלאות הדרך ושנתי מרבה לי כי כל עוד הייתי טל תאניה חבלי שינת לא נפלו מל
מיני מזעף הים ושאונו.
הן אמת  ,כי לא נשאר בידינו רק חלק קטן משפתינו הקדושה ולא ישפק להנחיל
כל מורשי לבנינו אל הנוטע און לדברינו ; אכן האמינה לי אחי ! כי גם אחיותיה הצעירות,
אף כי חיות הנה וכל הדברים אשר יתילדו במשך העתים האדם יקרא לתם שמות בלשון
עמו  ,גס הנה כבדות פה וערלות שפתים ברצותינו לדבר מדברים רני הערך אשר ראו
עינינו  ,הן ) את לא אכחד כי ימצאו באוצרות הלשונות החדשות כל הדברים והמלות
אשל ינוקשו ; אכן מצעח ראשנו קצרה מהכיל כל אלה יחדיו ויהיו מוכנים לעת מצוא,
יאך האיש אשל נתן ד' לו לב לדעת כל סכמה ובל כשלון אשר בתבל  ,הוא יערב אח
לנו לאמר  :לשוני אתי וכל אשר ח! ו עיני תחת השמש אקפרה לכם נשפה ברורה ואשים
לפניכם כל חלקיו וכליו נשמותס בדמותם  ,בצלמם בלי עודף ומגרעת  .מי מבלעדי רב
החובל  ,אס הוא איש מהיל במלאכתו יהין לאמר  ,כי ידע לכנות כל כלי תאניה ולמשוך
במט אפל אח תבניתם מבית ומחוך ? או מי זה איש תבונת תשאהו נפשו לחת לפני
שומעיו או קוראי דבליו את צלם מרכבת הקיטור בכל אופניו וגלגליו ? לזאת איפה אחת
אמרתי ואשנה ואשלש  ,כי תלאה כל לשון לקפל כאלה  ,אף כי לבת דבלים הניה  .מחשבות׳
אלה עלו על לני בלכתי פעם ראשונה ברחובות לאנדאן  ( .ההמשך יבוא במחברת הנאה אי״ה ) .

ל ^ נצדו על

מחלתיבלתי•rrjp

Von Karuch Lowtntritt.

בישדוקים אלי תםשמןל :כתירו
 53תישירו י
הודף ועז-ך ןם
פיך!ם ,ישבח גךלףלהודיע
ולשונם תח-ן תדזלתף תריע י
נם יושב סלד סטודיו כעש תמס
בהיכל קרישי ןסללף נכאהוירימש ׳
אם בקרנישמלוה ? גיף לו סאר,
במקהלות עם אז חסדף יפאר.
חוטאים בי ילכו משרירות לבםך,רעה.
על’ שכמם תכביד שבר ותלאה
וכי יתנו" אליף בסףסיוךרת 7
נם עיל כתפיותם הצרה שוררת.
אכן לשב בסטיו מארחות זנונים
ולמכביר אליף תפלות ותסנונים;
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בלב נךןה אם ;ב'וא שעריף׳
תענה ות^יןר :ז ?1לחתיז כך ; .ףך.
נם איותישבטןד ;ד! יסר :סרני:
כאסור בתוך ,לערש1י\י נתנני,
,ד־ולי ובדוד ,לחדרי בטני ; ידו
עורקי נפתחו וכחיותי ךדו.
ייומםזולןלה לא אמצא דוךה
ד,אךח ימני לנצח תושיהd
אליך £ל1ח דלפח עיניי
בר ליי ;!ר-י קוים ;א עודני!
אל מיוחל וסולח ,אם לך עדתי
ואזני לובוף לא נטיתי;
כפר פשעי ,אנא חפני,
רחום רחמני  ,ולאב בניו רצני.
אם נם מלאו מגרעות נפשי ולבי
< ;א אל תקטפני עיוךפי באבי  .י
א ;א סלחי ,ישים בנאךןזיךמעתי׳
פיוךהיפדה נא משחת חיתי.
תיוךה אזמר לף על ריב חסדף;
במקסליות עם אבי״ע נפלאותיף.
בף אשתעשע׳ ך תמידתד,ליחתי,
ורק ך< ךיף אז איור לנתיבות’!

ביאור מאמרים סתומים במקרא
Agna, Diamant
, öffentlichem Lehrer.

ובדברי חדל.
Von

אמל רב• שמעון3ן לקיש כל העונה אמן נבל בסו פוחסין לו שעלי גן עדן  ,שנאמי
פהחו שעלים ויבוא גוי צדיק שומל אמונים אל חקלא שומל אמונים אלא שאומי
א מ נ י ם ( שבס דן> קמ״ע ע״ב ).
הנה ידוע הוא לבל יודעי דה שסה ענל ,ההבדל נין אמס ואמן ,אמס נאמר על
הדבל אשר ברול ומגולל לנו  .ד״מ נאמר מל העס אשל השמש עומדה מעל לראשנו׳
שאמה הוא שהוא יום  ,ועל העה אשל הקהילה פניה ממנו  ,שאמה הוא שהוא לילה;
אולם אמן יאמר על כל דבל אשל לא נתנרל לנו עוד  .ד״מ  ,גן עדן" נשם זה • כנו
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תז׳ל מקים שם יתענגו ישרים בלבותם מדו בנוי אלוה  ,לא נוכל לומר עליו שהוא
אמס  ,כ׳ אדם אשר מעפר יסודו  ,בחי סומר לא עזב מוי ' ,ומענוה אימה לא האיר
ממנו אינו יכול להסלינו ממנו מאומה  ,אס לא כי אנו מאמינים בני מאמינים  ,נאמין
באמונה שלימה  ,כי אל קיוש ונורא יצפון להולכים נסם לבג וננקיון כסיס וגמולם
הזה  ,שכר מוב למולם הנא  ,וזה נשם גן מין יכונה.
והנה הסכימו נזה כל סוקרי יס ואמונה  ,שלא יוכל אדם למלוח באולם הסקירה
ומיון בעממי המלוח וחורוח אל סי כל מול שלא יאמין חסלה בכל המלוח והנזקים;
ואם יאמין זאח נבל עז  ,ועמודי אמונתו לא ירופפו עוד  ,אזי ישכיל ויסיח באמונחו,
ודי אלהים יעזור לו למלוח מעלה מעלה מל במחי הסקירה ורזי חורה יסגלו לו  .וזה
כונס התנא י .כל מי שעונת אמן בכל כסו שמאמין חסלה נאלהיס ובחורח משה ובשהאדח
הנפש  ,אף אם לא יבורר לו אמחחו  ,פותסין לו שמרי גן עדן  ,יגלה לו אלהים אודוח
ומעמי המלוח ,ויתורגסא״כ  :ראנני אימאן ז אהן לקיש לעהרעע  , ,ווער אונערשיטטערלין
אי! זיינעם גלוינען איזנו  ,דמם ווערדען דיא היללע דער פעדנארגענאעען יינגע
ענערעעהזעלט  ,זא שינדען וויר אוקי  " :ענעהיללעט ווערדע יער דיכמע שלייער יער
לוקונפע אונד נור יענער פראממע ק אן הייניי; דריגגען  ,דער דמן וואהרען גלוינען
זין ערווארנען האע י — ונזה נוכל לפרש ג "כ  :עוב להודות לד' ולזמר לשמן עליון:
להגיד בבקר מאדן ואמונתן בלילות (חהלים צ״ב) .ואליע לפניך חסלה קורא נעים.
פירוש נכו! ממורי ורבי הגאון הגדול הרב המפורסם מוה ' סייס יואף פאללאק פ" ׳
אנ״ד בק״ק ערעניטש יע״א ע״פ הצור חמים פעלו כ׳ בל דרכיו משפע ( .דברים ל״ב.
י  ) .ונמחק שפתיו אמר  :״האדם אשר טס ^ עין שכלוימראוח אמיחת הדבר■ ונפוגו,
״ידמה בנפשו אם הוא ננוע כל היום וחןבחתו לבקרים  ,על לא חמס בכפו נא לו
"זה  ,והאלחיס לא נצדק ובמשפט ישפוט חבל  ,וארן נתנה ביד רשע ס״ו  .אולם כבד
"נחמנו ס״זל בנועם דבריהם  .כל מה דעניד רחמנא לטב עניי  ,וטוב ד׳ כי לעולם
"חסדו  ,ממנו לא יצאו הרעות  ,ולא יענה וידכא מלבו ויגה בני איש  ,רק נאמר כ*
״הכל לעונת האנוש ולאשרו  .ודי האב אשר הוא סלח כל האנוס יודע אבי ( צרחו
"וירצה להעיב לו באחריתו  ,ואם ראשיתו מצער  ,ואחריתו ישגה מאוד  ,ורע ’מדומה
״נהפך לו לטוב האמת׳  .והנה אם נוכל לדעת בראשיתי כל מעשה אל אחריתו,
"ואותיות אשר תבואנה לא נעלמו ממנו  ,אזי היה הכל טוב בעינינו  ,ועל עוג מיומה,
״נחליט שהוא טוב אמתי  — .השם משפט נגזר משרש שפט אשר יורה לגזור דבר ע״ש
"׳אודי היושר והאמת כמו ושפט נין עמים רבים (מיכה י ' ג ' ) ולפ״ז פירוש הפסוק
"כן הוא  :הלוור חמים פעלו כי כל דרכיו משפט  .לו ניכלתנו לדעת כל ירכי אלוה
״בראשיתם,כאחריתם  ,אזי היה חמים פעלו  .ומתורגם א״ב ( א פעלזענשוטן זיין
"טתון ווארע סיר אונס גאנן אהנע פעהל  ,ווען מאן אללע זיינע האנדלונגען נאן
״יער שלואאעאפאלגע נעאורטהיילען' קעננטע ) " .
ונזם יבואו אל נכון פאוקיס הנ״ל  :כי נזה הסכימו כל המסקרים  ,כי הצדיקים
הנאמנים והאמתיים אין למו מלא כף נתת נע״הז ,כי אן> אס יקרה מקרם  ,כי ההצלחה
פנתה פניה אלימו  ,לא יישר זאת בעיניהם  ,כי ייראו כי ינוכה נעבור זה להם רב
ייוב מזכיותיהם נע״הב  ,כמי שפירש רש" ׳ על פאוק  :קטונתי מכל החסדים ; ואם חגוא
יוהס שמחה וחדוה  ,וישיגם יגון ועלב מב״ש בי לא ימצאו מנוחה נזה  ,והם אבדו
נענים  ,לולי יאמינו בי שכר מצות בהאי עלמא ליבא  ,ואח אשר יחן ד' למחהלכים
לשיניו בעולם הזה  ,הוא רק בתורת סאד  ,ובמו שפי ' ואתחנן אל ד׳ צדיקים אינם *
מבקשים אלא מתנת חנם  ,כי רב טוב צפון להם לע״הב  .וידוע גס זה כי הטוב יכונה
נשם נקר או יום  ,ורע נשם לילה  .וזה כונס המשורר  :טוב להודות תמיד לד׳ גם על
ייונ נס על הרע  ,כמאמר סז״ל מברכי! על הרעה וכוי להגיד בנקר סאין  ,אס יעשה
"’ל בשלוה אז יאמר שהוא רק סאד  ,ואמונתן בלילות אולם אס צר חלקו נס על זה
'תן חודה לאלהיס ויאמין שגס זה לטובתו  .ויתורגם א"כ  :איממער איזע נוס נוע יעם
מיוינען צו דאנקען אונד שצו זינגען דעס נאמען דעא העכאטען  ,מאן זאגע איס
לליקקע יאא עא דיינע ניטע איזנו  ,אוני מאן גליינע א! יין אים אונגליקע.
ותאמרו הן הראנו ד׳ אלהינו את כבודו ואת גדלו ואת קולו שמענו מתון האש
מיום הזח ראינו כ׳ ידבר אלתיס את האדם וסי  :ועתה למה נמות כי תאכלנו האש
נגרילה הזאת אס ׳ואפים אנסנו לשמוע את קול ד' אלחינו עוד ומתנו  :כי מי כל
® 5י אשר שמע קול אלהיס סייס מדבר מסין האש כמונו ויחי  .קרב אתה ושמע את

מיני אלינו אש כל אשי ידני ל אליך ושמענו ועשינו

כל אשי • אמי ד׳ אלהינו ואח
(דברים ה׳ נ״א נ״ד) .
הנה משישי מקיא׳ קודש נלאו למצוא שירוש נכו! נמאמר־ם האלה כי מציגו שש
שני כשונים המכחישים זה אנו זה  ,אם היו נני ישראל ננווחיס כי ידני אלהים אס
האדם וחי ולמה ייראו שימושו ? לכן אמרחי אח וה גם אני אח דעסי  .הנה שעמים
ינוח שמענו נאזננו כי נבל דור ודור עומדים עלינו אשיקויקים סקרי אמונה ולא יראו
אלהיס  ,המה נחקר חנונחם גזרו אומר  ,כי ההורה המצויה נידינו  ,לא מן השמים
היא  ,רק משה נדא כל זאח מלנו  ,כי מן הנמנע הוא כי חרד רוח הקיש אשר רק
נין אלשי שנאני שחק תשכון לינר עם אדם שוכן נחי סומר ? וגם נני ישראל היו
מקעני אמנה כאלה  ,ולא האמינו שפולה הקדושה על הר סיני משי הגנורה נאמרה,
אם לא שמעו שני ינלוח אנכי ולא יהי' משי הקנ״ה נכנודו ונעצמו  ,ואןז שלא היי
ראויה לכך לשמוע אש קול הקדוש והנורא  ,אע״שכ עשה אלהיס זאח להראוס לעיני
כל נני ישראל  ,כי שולח משה אמח היא  ,ושה אל שה ינר עם אלהים צנאוח  ,לכן
זכו לזאס לשמוע שני ינלוח הלאשונוח משי הננולה,׳ אולם לאחר שראו אח כנוי י'
עין נעין ילאו מאי  ,אם יוקף לדנר עמם  ,כי ליומי לא היו ראוים עוד לשמוע  ,כי
על הנעחח אמיחת הפורה מסיני היה די נשני דנרוח הראשונות  ,לכן אמרו  :ועפה למה
נמוש וכוי ויחורגם א״כ ( :דער עוויגע אונזער גאעט האע אונק זיינע העררליכקייש
אוני גלעקע געצ״נט אונד זיינע אייגנע שטיממע הערטען וויר אויק דעם שייער,
נון זיני וויי שאן צור געניעגע אינעלצייגט  ,דאק גאטט זעלנקט מיט א״נעם מענשען
רעיעט  ,אוני דיעזער דאך אם לענען בליינע ; נון אנעל ( דא וויר דיא אינערציינונג
שאן האנען ) ווארוס זאללען וויר עניליך אןמקאממען ? זאללעען וויי נאך שערנעל דיא
שט־ממע גאטטעק העלען ,זא שטערנען וויי זיכעל ( יא וויר ניכט יחלדיג זיני שאן איהם
נור איין וואלע צו העמק ) ; לענן האט < ע נאך איין מענש די ע שטיממע גאטעעק
אויק דער שלאממע  ,זא וטע וויר שערנאממען  ,אוני איזע דאך אם לענען גענליענען ?
אוני דא וויר דיעזע
(יענן אויך דיעקמאל געשאה עק נול דער אינעלצייגונג ווענען
שאן האנען ) הערע דוא נור א לליין וואק יעל עוויגע ששרעכען מילד  ,אוני וויי
ווערדען עק גמרן אנהערען )

הערות.
Von I . L. Poogt».
כחנ הרג החנם מו״ה וואלן> מינן נמסנלח כוהני יצחק נרז נהערוח על מאמי
אגרת נקורח זייעע 91אוח ז' וז״ל״אזכיל גם דני שליאה על חכם אי שכחג נכ״ח ח״ז
מכתב י״א זייטע 251מצוין נכינג וכולי וכל הרואה נצדק ישפוט כי כוכג מתעה הוא
עב״ל ננהלתי מראות  ,כל חנל הסכמים אשל נישראל גדול שמם  ,הלא הם  ,צונן  ,יש׳יי
שד״ל  ,לעטעריק  ,ל' זכריה שראנקל ,שטעלן  ,ווייקע  ,כולם יחנו חכמת המצוין בכוכב׳
וזה שמו אשל יקראו לו  :ראש המיניים נכל מקום  ,ההוא יקרא כוכג מתעה? אח
זאת אראה והחרשתי ? לא ! למען אלוש׳ ומיועד׳ לא אחשה  ,ולמען כנויו לא אשקוט,
עי יצא כנוגה צדקו החכם המעיל אשר בהערותיו הלאה למדי נקיאוחו נש״ק ושוקקים י
אמר  :אזכיר דבל פליאה  :ואני אתפלא נו הפלא ושלא  ,כי כל הדורש היטב בנדרים
י״ב  ,שבועות ב' ובמפרשים שם  ,ינלייתא נקטה  :כיום שמח נו אביו  ,נכן> הדמיון,
ושמואל נקע  :והוא שניר מאותו היום ואילך  ,ואילך יייקא  ,ישפוט נציק  ,דכנר נזיין
הגמלא היה המנהג נישראל  ,לדור ניר לאסור אקר על נששם  ,בשל ויין לא יבא אל
פיהם  ,לא לנד ביום מיתת אליהם או לנס  ,ויום לאות ירושלים נחרננה  ,כי אס גם
לתקופת השנה באותו יום בחדש  ,ובעיניו ילאה ובלבנו יבין  ,כי נכונים דבלי הנוגיי
המצוין נאמרו " :יום הפעילה אשל מנהג התענית נו או הפלישות מנשל ויין ( מנהג ולא
אקול) לבני הנפער .מבואר כנר בגמלא נדרים י״ב עכ״ל  ,ובאורך הזמן קימו וקנלי
עליהם המנהג  ,ותהי חק בישראל  ,לחנות אח אבותיהם ניום מיתתם מדי שנה נשג"
באותו יום בחדשו ולהתענות או לפרוש מנשל ויין  ,והמזור לארצות לחוקות גרס  ,ג’
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המנהג השלשום « נשר ויין ניום לאוס ירושלים נחלננה  ,לא הכה שורש .ואעידה לי
עיים נאמציס  ,על דברי הכוכב המצוין  ,אח הל״אש ואס הרג ניה יוסף  ,שם בנדליס
’" נ בשילוש הר״אש וייזל ד״ה כיום שמח בו אביו  ,אורחא דמלחא להצעעל ביום שמס
ני אביו ולנו עכ״ל  ,ולא קאמר שאסור משוס אנינוס כ7בל< הרב המעיר  ,והרב ביס
’ישף בעול אורח חיים סימן חק״קח כסב וז״ל מצאמי כחוב מחענין יום המיסה כ״כ
אגודה  ,סל המחעג־ס יום קבורה כסב  :הבל הוא  ,וראיחו מדקאמר שמואל יום שמח נו
אביו עכ״ל  ,ונשנו דבליו בשולחן ערוך אולם חיים שימן תקס״ח סעיף ם' וכחב באל
הגולה בצדו וז״ל  ,אגודה  ,מדקאמל שמואל יום שמס בו אביו שנועוח כ' ע״כל  ,הנה
ינלי הכוכב המצוין « גואלים באר היעב.
שם אוח ז׳ " ומזה ראיה לא״ז במ״ק וכוי ואינו מביא מקור לזה" ישלח לי הלב
המעיר  ,נזאח לא יצדק אענהו ,כי בעול יורה דעה שון> סימן שע״ד הניא הלב״י בשם
הלאנ״ן  ,מסוגיח ירושלמי ברכוח סלק מי שמחו לאיה ערוכה שאסור נבשל ויין ע״ש ונם
הא״ז בסלק ואלו מגלח־ן  ,כסב  " :שמשמע מירושלמי“ על השני דינים שהניא  ,ולכן כסב
יק שנכון  ,מאסר דגמלא שלנו לא הזכירה אנינוס ס למיד על הלב  ,ומולק על הירושלמי,
ואדרבה לשי הלב המעיל  .היה להם להניא לאיה ערוכה מג«ל< £שלנו ? וכל הפוסקים
היו להם להביא דין זה שאשור לשסוח יין ? ולא אמר רק ונכון  ,כי אם אשור ,מאחל
שהוא משורש בגמרא שלנו.
שם " וכאן לאינו דנקע יום שמח נו לנו דהוא מעעם אנינוח" חהא דנרייחא נקע,
גס כיום שראיתי ירושלים נחרננה  ,הוא גס כן מעעס אנינות ? לא מצאתי דין זה בהלכוה •
אנינות  ,וגם הלמ״א לא הביאו נשם א״ז והנה הואלס׳ לדבר  ,אדבר עוד מה שנראה
לע״ד  ,שם אוח ג׳ " העיר על הלמ״נס בשלקי אנוח כי יש מצות קלות כגון למידת לשון
הקודש" יש להוסיף עוד  • ,עויין בירושלמי שקלים סלק ג' הלכה ג' הובא נס בירושלמי
סבת ערק א׳ הלכה נ'  ,חנא נשם מאיל כל מי שקבוע באק ישראל  ,ומדבר נל״הק,
יהא מבושר שהוא בן עולם הבא.
שם קן " כבל קדמו נזה הגאון ל״י פיק _ נהגהומו לקדושין שם" אני אענה אמריו
נבל קדמו נזה המכס המצוין בכוכב  ,נכלם חמד ששי זייעע•20B
שם ן בסוסו " ולכן נקע הרמ״נם בשילוש המשניות סוף קועה לשוןהמדרש ,שבאמת
נשא לק שביעל אמ״ב משום שחשקה נפשו בתורה " החילון הזה הוא כשחור ושרם  ,לק
שצריך להגיה בדברי הלמ״בם שם תחת " ועני[ בן עזאי מבואר בבראשית רנה שלא נשא
אשה מעולם" צריך להיות נזה הלשון " וענין בן עזאי מבואר בבראשית לבה שביעל פריה
ולביש כי נשא אשת וגרשה" כי מבלעדי הגהה הזאת החילון בעל  ,דהיינו שהותחל
ילא נגמל.
והנה אקרא לאל גומר עלי ישלח אלקיס מסדו ואמתו  ,ותשכון בשורינו אהבה
ואחות ושלום וריעות העלשמאן « ׳עסעמען יום ׳ד י“ 7משו;  ,ואוהביו כצאת השמש
נגכותו לשק .יהודא ליב באלגעס.

» ouGus Messer.סזז מכתב.
נחילי רצתה נפש■ בו שלום שלום עד בלי ירח ! במו יין ותירוש ישמחו לב p ,
יחנו שמחה בלבי מכתביך המסולאים  ,אשר ערכת אלי במתק מליצה וטוב שכל .נמצאו
לכולי עשחנוחיך ואוכלם  ,ובבכורים נערם קין מחקו לחכי  ,פעמים ושלם קראתי
יבריך הנעימים  ,ועוד לא תאמלה נפשי די! בשתים שמחתני ידי יקל•' ראשונה ששתי
למצוא נעיר מצער ומאפליה  ,בתוך פורעי מוסל ושונאי דעת נער טוב שכל האומר לחכמה
אחותי אח ונאורה ילאה אור  ,עלם יקר רוח המגביה לעוף עלי מיומי המליצה העברית
יכל מעמוניה ותועפותיהילו למנה  — ,הן לא יפלא בעינינו בלכתנו לשוח נגן חמד
ינווע בקלן בן שמן  ,על פלגי «’  -מנוסות  ,והנה כסו פניו נעעי נעמנים עמוסים שרי
«גדים  ,גם מול ואהלות עם כל לאשי בשמים  ,אולם מה נשתאה וכמעע לא נאמין
למלאה עינינו לעת מצוא במדבר וציה תוהו יליל ישימון נעע שעשועים עושה פרי תואר,
אי שושן נותן ל ? ניחוח ותאוה לעיניס אשל לא קותת נפשנו ונא עלה על לבנו.
ושנית גיל אגיל בהעלות מל לני כי לשבועות עוד שנעה חתית אחות• היסה נך
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לאשה .האין ! מה • נעם יובלה ומה ישעי גורלה ! הון ועושי כ• • אוישו  ,וזהב כ׳׳עשי!
לנעל  . ,אן הבל המה יחד  ,יבושו הנועיויס במו  ,ופניהם • יופיו  ,כ׳ כנם• מהללי!ש
הנוגייו  ,כנפי רוח ורגליה כאילוה קלו  — .כעבור קופה ואיננה  ,ובעון> יתעופף
כבודה ,ולא השאיר לנעליה אחריה  ,יק • גון ואנחה ; לא כן הכבוד אשי לן פנימש
בקרב ולב עמוק  ,הוא לא •מוש מאסן ולא יבגוד בן לעולמי עד — .
קלח נא ל• מודע לנפשי ! שא נא לאפוף התלאות ושבע רעויו כמוני  ,על כי לא
השמעסין עד היום משפעי עלי אגיוסיך ואמר עד עפה לחח לן מענה על שאלהן
ונקשתן להיוח לן לעינים בדין הקודש אשי אחה ה ולן נו למען הנא בעח אל המער"
אשי אליה פעמין הב־נוח  .לא מנאוה ומגודל לבב עשיסי ואה ! לא מאשי קטן קחה
בעיני החישה׳  ,קראה אלי ולא עניתין ! מלילה לי ! הלא מי ידען מיחס מפסי
כמוני  ,ולמי נבעו מצפוני נפשן עם כל סגולומיה 'וחמודוחיה • וסי ממני ? מ• נסנן לי ניוו׳
השמיוס והנמיוס  ,עים נחן עול כנד מאוד על צואיי  ,וימן מסעה על לח "  ,בעיי
שלו הייחי נניח אני ושאנן בחדר הורסי  ,יעוס החיים לא קיוני  ,ושוע שוטף כי • ענוי
לא מצאני  ,כ• הלא נצל אני נמחיחי  ,השן בעדי לבל יאונה אלי כל רע  ,אז נקשה
לח נפש• מודע לנינה להחהלן אחו אחוזי ידים נגן אלהיס ולאכול עמו מפרי מן הדעה,
אז חפשחין ככקף ידיד לני ,אן אהה ! לא מצאחיך ; לא בן מצבי מעמדי כעס היום!
נייח• קדס נפלאה גס עסה אהבתי אל נח אלהיס ; הסכמה הנשגבה וכאיל אל אפיקי
מיס נפשי הערוג אליה עד אגוע  ,אולם לא אוקף עוד שקוד יום יום על דלחוהיה
 .כאשי הסכן המכנה׳ לעשוח — .כמקדם אני משכים קום כאור הנוקר ,אנל לאלבקש
איזה מקום נינה כי אס איה לכסף מוצא  — .הנה עוד מעט וכלו שני ,השבע אשי
אני נוחן לי ולכל העם אשי ברגלי לחמנו ושקוינו צמרנו ופשחינו או אז אנכי לנד׳
אשא אח עימם ומשאם וכל מחסורם עלי  ,ומאין יבא עזרי אם לא הושע לי זרועי?
מ• ׳עייפנו אז לחם חוקנו ויכסה מעיומנו  ,אס לא אשיח עסה למסמר לני ודעה
דרכיו אחפוץ ? היצו ד' אח הניבה אח האדם  ,אס הוא טומן ידיו בחיקו ולא העשירי
חושיה ? השמש • לא על האיץ אצא מחדרי לנוע כל היום נשוקיס ונימונוח קריה עי
ערב  ,והיה רק הלילה לי לשלל  — .שנע נדודים ומר נפש אשוב לעת נטוה היום
ואס אמרה'
הביתה  ,וכמעט אכלה ארוחתי  ,והנה תרדמה גדולה עלי נופלת ואישן .
אספרה את בל החלאות אשר מצאוני למן היום נפסלה׳ עם המקחר  ,אז הלא לשו':
הן לא יאומן כי יסופר מה רבו הרעות  ,הצוררות לתולכי דלן
טרם אגיד לן החצי .
המסחר  ,המלא מעקשיס והדורים  ,קוצים וסירים  — .בבל פשע ופשע  ,יתנגפו רגליהם
באבני נגף וצורי מכשול  ,אשר יגדרו בעדם  ,אל כל עבר אשר יפנו  ,תחזינה עיניהם
לניס ופחים מצודים ומרמים  ,שעוחיס ליי מעגלם לצודס למדחפוח ; ואוי לאן ברגלים אשי
לא יבין לאשורו ולא יחשב דרכו  ,כי עי מהרה יכשל ויפול לנשתו ולדאבון לנו ; וים
נופל ולא יוסף קום בל • מי חיי הבלו החח השמש  — -הלאות האל המתחדשות לבקרים׳
יישאו נפש גבר אוהב דעה  ,וישחיתו כל חלקה טונה בקרנה  ,עד כי העלה כולה שמיי
ושית  ,ולא תצמיח זרוע־ה לנצח  — .ומה מצאה נ־ איפוא ידיד לני ! כי בקשת להננום
ממני  ,ומה ברוחי בי אאציל ממנו עלין ? מת •דעתי ולא תדע כ׳ חלית את פני זי
שלשים נמבחנין  ,לנקר את צאצאי רעיונין וילידי שרעפין ? אהה ? הן אני מעין אכזי׳
ץע •שנ ומסי ליח אפר יבושו העוברים  ,בי בטחו  ,לאכול מפריו ולחסות נצלו מחים
היום הנוער כאש  — .ואולם יען וביען העתרת על• דנרין  ,הנני להשיבן דבר  ,ולהודיען
קושט אמרי אמת  — .אהוב שאהבה נפשי ! דבר אמת גם אם ימר מלענה ,ושנא דבי
שקר אף כי בנופת יערב לחכן ! —
אם אמנם כל רואה פועל בפין ומעסה ידי אצנעותין  ,יהיה לן לעד כי ארב«
הסגולות האלה אשר נמו האמירה הטבע הנדיבה  ,את בן יקיר לה  :המלין ,עלי__שאי
בניה  ,כלנה בן נמצאות  ,אמת מהנה לא נעדרה  ,ולי נימים הנאים ימי בכורי כוסים
נפשן  ,שמן ינון לתהלת ולתפארת נין תופשי כנור ומנעיוו• זמרה בישורון  ,בכל זאם
כיוס עוד לנו יקומו מליצוהין במשפט  ,ולא • כונו נגד עיני הנקורח  ,ואדמס אל אני'
ספן בטרם לוטשו  ,ולזהב בור נהמצאו בכליות האדמה ערם צורף אשר לא הדר לי
ונחמדהו  — .כהקיר ניר מימית כן תקיר נפשן בנוח עלית רוח ד'  ,רעיונות נשגבים
והמינוח נעימות החוצה  ,אן אין קדרים להן ואת חוקי היופי והגיון לא חשמורנה ,יי
החכמה לא היסה נר לנתינתן  — .החכמה היא אומנת המליצה והאיש אשר לא ני1
בברית עתה ולא לן נין שדיה  .גם המליצה לא תה; לו לנצח את• דודיה — .
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ולבן ידידי ! אס בלב טהור ולוח נבון דפקה מזוזות פסחי  ,אם להועילך ולא להללן
קראתני  ,ונפשך התאו לדעה אי זה הדרך ■ שק אור  ,איטצן ,שיח לשפה אשכנז לנן
ינאהנהה השנה תמיד — .אמול לעונה־טעם ההיא אחותי אח ! והיא גם היא מודע
לך הקרא וכל עונה העכיר על פניך — .נתנונוח כפיה פתוח הפתח לך אח אוצר
י "« למיס וכל מטמוני משסריהם תראך לדעת  ,גס הצרף אמרתך מאד  ,והלמדן חוקי
שייליצה אשל על כל לב רגש כחוניס  ,אך ' יען כי המכחנ מכתב אלהיס לכן לא ירון
יל קורא נו ; או אז נם בעת ילחש לנך לדבר יהודית באזני בני עמך  ,שפתיך בלול
ימללו  ,ויהללוך כל שומעי אמריך כ• נעמו — .
ידעתי ידידי ! גס ידעתי  ,כי כהסילותך ללמוד לשון ותפל לועז יגורו עליך בני
5ל‘ שם הולכי חשכים ומורד׳ אור וכשופל ירימו קולם לאמר  " :אל נא תרע לשגות נזלה,
אשל מאהביה אוהבי מות  ,אל תתאו למעעמותית כי אחריתן מרה כלענה וכל אוכליהן
יאשמו ! ״ — כדברים האלה ידברו נאזניך למען הפר את מחשבותיך  ,אך אתה איש
|יזייודות ! אל תאנה שמוע להם ואל חע אזנין להנליהם  — .הן לבם צפון משכל ואין
 fמבונה נהם לכן בוז יבוזו להן  :לאמות למו חכמות לכן יחנו בחן מגרעת ; ונמשלו
י לשועל הערום מכל החיה אפר בז לענני גפן — כאשר יאמר משל הקדמוני — ייאמר
יי' מריס המה ,בראותו כי גבהו ממנו ולא תשיג ידו אתהם  — .רק השמל לך ושמור
יששך מאד פן תהי חבר להמחמכמים האוחזים רק בחכמה ואת חולת ד׳ אחרי גיוס
ישליכו  .לך מנגד להאנשים החטאים האלה ואל תבוא בקודם פן תנקש אחריהם וחטאת
לאלהים כמוהם  — .אכול מפלי ען הדעת כנפשך שנעך ! ואולם אל חטוש חולת אלהיך
 5י  pחיים היא למחזיקים בה — .
אמנם מר יאנח כל דורש טוב לעמו  ,בהגלות נגלות לעיניו  ,פרעות ישראל ופלגות
'מודה ההולכות וגבול בארצנו יום יום  ( — .ההמשך במחברת הנאה אי״ה).

עת ספיוד.
Von Wolf / ritti , Kub- Nabl>iner in Prerau.
הקינה הזאת ראשיתה עצבת בל ושברון רות  ,ואחריתה תתלה ותפארת  ,השמעתי
ן *‘ד דרוש  ,בהלקח מחמד עיני כבודי ומלים ראשי ה״ה אד״מו התו' הרבני החכם
חייםזצ״ל ,נשנים עשר יום לחדש זיו פנה זיונו,
.׳ ישלם  .אוצל החמדה מו״ה יוחנן
לאבד אב הצדקותלפ״ק בשנת שמונים וחמש לחייו עלה בית אל  .הן אלהקצות
ייניו נימי מגוריו על האדמה  .ותהי ראשית מלאכתו מלאכת הקדם  ,הוקם על למורה
ישירו; והעמיד תלמידים נחמדים ונכבדים  ,ובאחרית ימיו עבד< ענודה תמימה בזבחי ןק1ים,
ישי•’ על שכמו משמרת משרת העדה  ,לשרת את אחיו בכל דבר חורה ותעודה  ,נעיר
פרערויא יע״א לערן ל״ו -שנים  .וכמו חייו כן מותו מות ישרים  ,ביום
שי לדחי ק״ק
ששלדו נכו כל העדה נכי תמרורים  ,נם בניו נטעי נאמנים עשו לו כבוד גדול  ,בנו
שבכור התו׳ השלם כ״ה מיכאל ברוק ני׳ הריס עליו מקפד בקול מנשל צדקות  ,ואחיו
שקצין המפואר כ״ה ליב ברוק ני' קרא את הגאון מו״ה משה ליב בלאן ני' אנ״דדק״ק
’” פניק למלא אח מקומו בנכי ומקפד כלו אומר כבוד  ,ואני הצעיר אשל עלה עליו
?ב ורל בנעימות לשקוד על דלתותיו שש שנים חמימות באתי באחרונה  ,ואען ואקונן!
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 y׳ אפתח בשער׳ קיול ,יללה איקומיע
רום קינות קדם בלוית׳ ב) אכבירה
,יעלו על לשיוך  ,הגה  .והי להביע
דמעתי בנחל דמעתם אחבירה.
הסופד ג) פצח פיו׳ בקיול מר צורח
בנוח נפיש ר׳ אבינא אבי החכמים
״הניעו ראש  ,על צדיק כתמר פורח
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בטיהר לב דמית לחרצן חמר
בתשהו במכתש והחלק לישנים?
כן תמים דרית — במעש ואמר.
שנים רביות ; ישבת בסוד העדה
כי שמון! לנאמן קשה׳ נאמנה
אין ברוחן! רמיה כל העדה עדה —
על כן צאתם ובואם בחיקן! נעפנה.
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שטת ליליות כימים בתיורה תמימה
במקרא משנה והגדה רב שעת
אמר הבעת בצחות ומליצה נעימה.
נהר ; צא ממקור חכמתן! בבית ספר
להשקיות מטעין! בגן יי עדי הצליחו
עשה פרי קדש הלולים באמרי שפר
ושרשי צדק בעמקי לבם הפריחו •
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טי לא התפלא לשמע אזנים,
קרא מקרא בעדה ישבת וחדיש —
צרופה אמרתק מזקקת שבעודם
בדית מם; ות לך’ עם כתבי ק' ךש) 1 .
כתמר כליו נחמד בעץ כפרי
כן אאמירק  ,איש חמודות  ,כליל תועלת
שמר טצוה  ,מיואם חטאת מרי ה)
מלאת ידן?  ,הכן לט3ח מאכלת.
בנפש חרוצה חרצת חריץ מגרעת ו)
הריאה ומקריח בחנת בכל בדק
בדיני ז) הטרסות כר׳ יוחנן אצו־ת דעת
רבים קראו זבדויק זבחי צדק  -י
שיכלת ידיד בברית ראש אמונה
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הלא מ עש יק בחכמה כלכלת •
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נעימות שינק ט׳שכת בישבט ספר י).
בשבתק בעדת מרעים שבעו אחת
נחומים הרויתם בעת צרה וצוקה,
נם אתה מר ומתוק טעמת כאחת יא)
קבלת רע כטוב באין מכשול ופוקד• ,
יסוד מוסד רישום בכתב אמת יג)
"המתהלל בחכמה מלבו נשכחת"
"רבים בכבודה יתימרו והיא קשת ?"
שאלו השאלים  ,בעדות טובחת -
לו חכמו - .שינו דברי חכמים וחדיותם
לא על מיי הבל פה בתחתית שפל
המתיקו סיוד הישרים בלבותם
כי על חץ נצח במקום לא־אפל.

ערום מכתיר זיעת — ערום ; שוב שמה
פה אכל פרי מהללו כפי תשוקתו
ובךיו אין מאומה לשארית נשמה
שהל ^מת — כאצר חיים סגלתיו.
על יג) כן אמר המשל כמשל מליצתו:
יארח הקם למעלה למשכיל" מעלה
ילמען ס ^משאול מטה" כמםלת1
על .יגכיה המשכיל כסור מטה משאלה.
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הכי קרא שמך יוחנן חן חן ככפלים
מצאת חן כעיני אלהים ואישים
.חיים" טס שפרה נחלתך כארח ה״ם
למעלה׳ להשכיל בלהקת תרשישים .
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ח) בנו׳ לקני ע״ד ובית מועד ( איוב ל' כ״ג) בי שרם גול מורה ג״ב קבון
ואשיפה  ,וגם לס• הוראחו למורא • הכן לכנוה הקבר בבס זה כמובן  .נ) ע׳ץ אוצר
השרש׳ס שרם לוה  .ג) מ-ו שד על המאמר ( נפי אלו מגלחץ) כד נח נפשי ' דר׳ אנ׳נא
פחח כל וע״ם נלש״י .ד) הדמיון הזה עד" חטאת מר׳" ׳קודו במדרש רנה פרשה גי.
ה ) ע״ד נמשלה הנר׳ח • חזקאל ( כי ל״ז ) ופה רמזה׳ על בקיאות אד״מו ז״ל במשרה
התנ״ן ו) ע׳ין אוצר השדשיס שדם מלן המלא מנואל שים לשרש זה ג׳ הזלאוח  ,מנין
מדוד ושנון  ,ענין זר׳זוה והשתדלות  ,ענ׳ן שדק  .ועל שלשהם כונה׳ — וחל׳ ( מגרעה
הוא ,כנו׳ לפגימה — שמצד היין צריך שתאגור כל שהו — והמנהג לאשור אפי׳ פגימה
בל שהו אפי• פחות מחוט השער  .ולפיכך כהנה׳ חריץ מגרעה לכלול שחיהן וע״ן יו״ד
שי׳ ׳* ח ש " נ ונש״ך שם  ) 1 .חולין נ ' א' חבים נרי בטרפות כר" ׳ ועיין רם" ׳ שם.
חי ) כחנה• מוליס ע״ם שופס כמו ונגד׳ ערומים איוב  .ט) כנר נודע שא' מטעמי
הקיעת שוטר  ,לעשות זכר לעקידה יצחק .י) הצדיק הזה הי' שופר מהיר במעשה
המכתב ,הן נכתב לאומים והן נכהב אשורית וכמה הפלות ופנקשיס השאיר אחריו לשם ולתהלה.
•א ) נ' ננוח נשואות מסו בחייו ועוד שאר מקרי הזמן נאו עליו וקבל הכל ננחת.
•נ ) ידוע מאמיס ז״ל כל המתייהר אם ת״ח היא תלמודו משתכח .ופי׳ נעל שמן רוקח
ז״ל שהכוונה שקודם מותו ישכח תלמודו ולא יניא מאומה לעו״הב  .יג) ( משלי ע״ו כ״ד)
נארתי הפשוק הזה  ,בי בנר נודע מאמר רזז״ל שגורל הצדיקים ללכת מחיל אל חיל
נע״הב  ,והם ־ושנים בשתי עליון ועטרותיהם בראשיהם ונהנין מזיו השכינה  ,והשכר

הזה ’ אות להם ע״פ ממתיו ית ' לשלם לאיש שרי מעלליו « דה כנגד »דה  .ולפי שהצדיקים
נורהיס מכל שאלה כבוד יקר השארה בעו״הז לק ייזנשאו בכסר הגדולה נעו״הב וזהו
ניאור המקרא הנ״ל  .מלח למעלה מושכה אחרה עמה — למען חורה שה על הקנה
הגורמה וכמו ויתענר ה׳ ני למענכם ( דניים ג׳ כ״ו' ) ומלת משאול היא המקור משרש
שאל שהוראתו חפץ ונקשה והמ ' היא לשלילה והרחקה .יד) רומז כל מאמר אמר רני
יוחנן כל_ מקום שאמה מוצא גדולתו של הקנ״ה וכוי גס נארחי דנרי ר" ׳ ע״ד דרוש
כאלו וכוץ לנו ר״י אין לך מקום ודרך למצוא ולהשיג גדולתו של הקניה ( כנוי להורה
שהיא גדולת היוצר וחמדת אוצרו ) שם  ( ,בעו״הבו דק אם אתה מוצא ומשיג ענותנוהו
פה בעו״הז וכמו שאמרו חז״ל כל המתייהר תלמודו משתכח ממנו וכפי מה ששי‘ השמן
רוקח הנ״ל  .טו ) רמזתי נזה ג״כ על נקיאות הצדיק הנקפד או״ח ומג״א.
ענות צדק  ,על עוג ׳זכר שם אאמ״ו הרג המא״הג החכם המפורקם ומגיד
מישרים מו״ה שלמה
פריעד זצ״ל שהי' אנ״ד נקהל עדתו ק״ק הרערויא ,ונאחריח ימיו
אוה ה׳ למושג לו ק״ק לונדעננורג ,כנוד מנוחתו נאדמת קדש נעיר וויען המטטירה  ,שם נשלה
עטרת ראשי  ,ננל ציך תפארתי נין ששוני עמוני חול — ואמרח׳ אכנדנו אחרי מוחו.
ואציגה לפניך  ,קורא נעים ! אחד מפניני משך חכמתו אשר האיר עינינו להנין מאמרי
חז״ל והצדיק ענות רנינו הקדוש ז״ל  ,שממנו קשרו ( נכחונוח ם ' הנושא) נשעה פטירתו
אמר אל חקפדוני בעיירות  ,קנוי מינה משום טרחא הוא דקאמר  ,כיון דקחזו דקקפדי
נכרכים וקאתו כ״ע  ,שמע מינה משום יקרא הוא דקאמר .וכל הרואה ישתומם הלא
אמרו ( קוטה פ״ע מט" ו ) משמח רני נעלה ענוה ? ועיין בחידושי אגדות למהר״שא ז״ל,
וביאר אא״מו בלשון חכמה ,כבוד ויקר הנחיל רני לעצמו ביום אחרון למען דעת ענות
נפשו — דכנר נודעו נ' הפירושים נפקוק משני הרעה נאקן> הצדיק  ,הא' קודם הרעת
למען לא תדאב נפש הצדיק  ,והב ' מפני הרעה העתידה לבוא ח״ו לכפר על עון העדה,
והנה אם נדרוש ונחקור על ההבדל נין הקנוח האלה  ,הלא • פרד לשנים ,הא' בבחינת
הצדיק עצמו  ,אס הוא נאק!) לטובתו שלא יראה ברעה  ,אין כל צדיק זוכה לזאת  ,ורק
הקדוש הנבחר יקריב ה ' אליו נקתר עליון בטרם בוא הרעה  ,והבי בבחינת המקפד
והאבל — ונהפוך הוא  ,נהאקף הצדיק לטובתנו ונחנורתו נרפא לנו  ,אז ראוי לעשות
עליו משפד ואבל גדול — לא כן אם לעונת עצמו נאקן> הצדיק  ,אן< שהוא המיוהד
בקדושי עליון וראוי לנו להתאבל עליו מפני גודל צדקתו  ,אך אין השכל מחייב אותנו
לעשות לו יקר תפארת וגדולת כבוד נהקפדו ,כי לא תוחב לרו עונה בפטירתו  ,ולשי
האמור יאירו לנו דבר׳ רז"ל באמדס ם״מ משוס יקרא — וקורא אני על יבינו הקדוש,
במקום שאתה מוצא גדולתו ( בשעת פטירתו שאמר אל תחשדוני בעיירות ) שם אחה מוצא
ענותנותו  ,בזה הודיע לכל שפלות רוחו שלא החזיק עצמו לצדיק נבחר הראשן -שלא
יראה ברעה  ,כ״א לצדיק בינוני הראשן -לכפרה  ,ולכן יאות לו יקר גדול נהשפדו,
וכאמור .עכ״ל ,ודברי פי חכם  .נאום בנו המחונן עפרות קדשו.

מאלף פדיעד.

בפשע שפתים מוקש רע.
Von Hermann Aoß.
המכתם הרביעי « מכתמי בשפר כ״י מחברת כ״ב " אל משורר אליל " איננו פרי
מחשבות׳ רק מילדי העברים אשר הוליד אחי היקר מו״ה מרדכי נאק נא ונתן לי
זאת כאשר היינו עוד יחדיו נעיר המעעירה — וכמקמרוח נעיעיס _היה בלבי ימים רבים
למשמרת  ,ואמרתי בלבני  :מתי תבוא העת ואפיק דברים כאלה נישיראל והיה בלבי כאש
בוערת כי יקרו בעיני מאוד מאוד .ובהגיע חור ועת דודים ללשוננו הקדושה וכוכבים
נראו על הארך המאירים כאורים גדולים  ,אמרח׳  :עתה אראה זאת לכל עדת בני
ישראל ולא יכוקה עוד יקרו בחשך ,ואס גם אחסום שמי תחתיו ,מה בזאת ? הלא מבען
אס אחת יצאנו  .אולם סלילה לי מעשות גם הדבר הזה לשכין נאהלי עולה ,רק אקים
דברי תורתנו הקדושה  :השב תשיבם לאחיך  .ואלהיס לא יחשוב לי זאת לעון ולחטאת!
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והאמה אגיל ולא אכחד נ< כאשר שלחתיו להאדון המליץ מו״ה מנחם שטעלן גי ' לספחהו
לספר כ" ׳ לא • יעה• אז כי נהיר הוא נין כוכבים מחניה ס' — כי לולי ? אה מ׳ שהי
•סור הנה לגנוב דנל לעיני כל רואיו Vאח׳ ורעי ! ממני הראו וכן העשו ! — וכחנה׳,
•
על זאה מכהס הזה :

כבן־כרמי גם אני בעד לשון ! הב אמת
א־ורעדז ג $זם_ן!2ןחת-
' לאוצר' ך,קךש 'שלחתי יך
אולם אחי! בשבט פיכם בל תביאוני בגורלו
אמ״רו לי  :אחי הוא!להסיר נ ?שי בגי^ל!!1

שסחת תורה.
Nach dem im vorigen Hefte befindlichen Liede de« !>!■. A . ^ cltineK.
(על דנר מעשי נשי נלך ד אשל עוו אה מסך ארון אלהים נעיר לייפציג ) ,
Von K. A , Apfel,

שמחת התורה! ך,אח מה בגילה!
ארוןאלד,ים ,לתפארת .יעדה  :עךים.
משמשךצ זקד ,ישם ליו_קךג:ם י
עלי’אורח"חק לחיים הובילה
בני ;כר וך־,גברים נשים ן1׳ןף
באו ותחז עינכם׳" ומחאו כף!
שמחת התורה! אם מאמון אמונה
9לא למבני ~ כי סיא חיינו —
מ׳ !המם  ,יגזיל זאת מידינו? -
בלי נצח הפרד  ,בעז נחילה,
בני ;  Vוהגברים נשים וטף
לחזק באמונתם שם יתקעו כף!
!ד !,כ,אצל ברכה  ,ל $שים בצדקתן
אשר ביתף בקדש בד ,תפארתה
חן׳ יופיי• גזו ! ,פרועיוורה
אך שאת שדי לנצח מנתן;
,יחי נועם ,יי! על מסעלותיהן
ןדב טובך  .נא תחזינהעיניהן!
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השם ק .
.׳ ^ Kotzebur'schen»Verzweiflungז»ל Nach
tf>011M . K. Ualitiikr.

סי אנכי '• ומה לי .12הסתחישמלם
בין נסרים וקופים ,חיתו  -פראים!
מה תכלית שוי בי למלוך בחלים?
לקה זה בךא3י  ,ואורז* פלאים?
אם אנחת רוחי׳ אם שברון לסבי,
כמו דברי שיר חב־וא באןגיהו ז
לגל אף לשמח עלי רוע מצבי ז
הה׳ למה אולר ואחי מעשה }.דיהו! -
י נע ש לרעש הפער בנפשי נכאה!
1תצ -ת ותוקד בי אש ‘ מתלקחת'
איך לא קנוע ותנור התולעת
עת מתבוססת מארץ מתחת? -

להיות תהלה וקלסה לבני אלהים,
לשלל לבהמת הארץ ומת מהומה
חשליןי בבלי זעמו אלבגביוהים.
בן־אךם ערום עלי ארקה ערומה.
לךולד
ובבן בכבלי ברזל .יצעד _
להמר , .לת!פם  ,העיר מל חמתו
בבי תמרורים ראשית תו רדתו׳
;.עקת שער ןעיוער בעודו 'יולד.
לציר מלא מחסור׳ היי מקור עולקהז
מסבן ומת ;אה' ,אישחבינלם! -י
אז עת מתוהו הארץ נגלתה,
צוה ’;ה למלאכו סע,מתי שמלם:

.הבט ממה לארץ עמק ה?בא,
על אחיף חצ-עידם ,לזמיון הארקה;
שלח ביעף .ישע ,עזריוברכה ׳
הלבש זיז שרי .הלבש בל נשמה;
10
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רקה לאריה לעמה ?נד,ירכים ׳
לקל בעל קלף נוצת תפארת;
ת;ה לבהמה סךסהוקוץים’,
לקל ?נץ זושיס מעטה א,ד .ךת'י
רקהךל ;ה .קשקשיםלךביותים .
לקל צב וחומט שריון !סגורה;
רקה3ם ל?לק סליפיות ' אךם )" -
יק עלי צלמי' עבורתעבורהי"
ו  :ע ש |3מלאכיו עיוקזה דקרו,
לאיש כ^ נת .ו1ךל 1תסלק תלבושת.
אך הבךאנ'וש \ תסא'רת מ ^ר 1׳
חלף מעטה תכסהו משת הבושת ' -
הביטו איפיוא וראו .שימו {איעץ ׳
על מיותרר,אךם  ' ,ךאת צלם אלל!.
מלך היקום עלי .אלמותי .צבי הליין״•
מקאבך בנאות׳ מתהלך !• בוה׳
ה ת ב ו ; ה? ? י* .יח2ש'א למרום סדים ז
בעיגי למתהלהקל׳ [•איק־מלעה י
היו׳ ספרי לב׳ הוי מעמים גוערים ז
העוקדים לאליל  ,המקדישים ממעה.
אם עולבם במיים עת תעשו חושיה,
תועה ועהגקם לעולמי עולמים,
חאלקכם3ם לערוץ מארץ הלמיה ׳
• לדעת אשר .יקרה באמרית ורמים י
הנה קלי עצב  ,בלי עקל ותלאה•
מאץ דעת מה מלה ומה ; עמה׳
בערב׳ בבוקר ש.א ;ן ממסד רעה׳
תאכל לחם חקה 'הסזיה והבהמה.

.

 )#ידוע כי _ כל הרמשים ( )Insektenיחסלפו הצורה פעמים ביז״הס ; ננאחם
מביציהם במיוחס הראשונה יקראו נשם משוה ; ()1‘atven, Made», Raupen
ובבוא עח המסלפוחם למעמד אסר  ,יביאו מנווה מפיהם על נל גופם ויהספס'
כילד נחחולמו  ,ויקראו גולמיס ; ( )Puppenובהגיע חור להשיג חמונחס הראי’
להם  ,יפשיטו עורם מעליהם  ,ויהיו לבעלי קצרי כנפיס lSchincißfliege«( .ועי'!
בביאור של ר' ישראל נ ״ מא< על ®תיק ילק פשט ויעף (נחום גי ע״י)׳

*« י■■ -
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ואתם בני־תמותה ,ילידי כחקזלים׳
(יפעם בפעם בןזות מסגלים;
ואתם ?ני־ךול־וף תךעוי׳תאןלו,
«יי ייבוא הקץ לא ^מ3ים הובלו!
ובעדב־ות השפיק׳ בשעיפי מדוחים,
העקבים ?ירית 'עולם  ? .פחדוקן־בו/
תתעו  ,תיפונו  ,כמו עיוו־ים נבוכים•
,,האחיהז אסכי בלותי ׳ אחי0ק3ה-
מייית; עדכק׳ מי לידי יתקע ׳
אם נפשי תעלה_בעז ;ה הגרה•׳
או למ9ןע 'שמני °וגם רוסי נועי
ואהי' אפם ותוהו ב״יהיתי ססתיה -
מעמו וראו פה פרי !חכמתכם!
הן' החכמה כעטלף עורת עינים ׳
קושיוניכם מאפע אןד הכיל שמחתכם■
התבונה 1לןה אנושה" ברפיוןזיךם - .
שם בסתרי עליון לא תשורנו עין
תךעו' נאמנהי  -כי ערוך הק 3ר —
!ה חלקינו ^ה  ,זאת נחלת גיבר,
ובה' יבדל האךם משאר' החיץ.
(ההמשך במתניה הבאז)

?™Mcptiו מכתב.
&
ci■3p1
)cr(mum.
Mitgetheilt von (ßfuia Kchorr.
אדעססא בראשון לחודש jvpתרע״ו לפ״ק  — .יברכך ל איש ממודוח יב חנונות,
שישה תשד לעמו חוקר נקדמוניוח ’ שרון משכיל וטוב הר״ר יהושע הירש שור.
עגמה נפשי עד מאד לאשר לא היה לאל ידי מלאח חפצך להעתיק למענך שירי
ייקרא• ר' משה דלעי  ,ולמען הלאותך  ,כי לא בי האשם כאשר השמעתיך במכתבי
"יקודם  ,אמרתי לכפר פניך במנחה אמרת  ,ותהי לך לאות כי נכון הכני בכל עת לעשות
«שאלותיך ולעמוד לימין צדקך לבצע זממיך העונים  ,להקים זרע קודש לשפה ענייה
‘•«קלה והעזובה  .מששתי את כלכלי ביתי ולא מצאתי פרי נאוה לשומו במשכיות שפיך
שיקר  ,לנד שירים שנים נכבדי ערך  ,כתובים לעת מצוא מאח אנשי שם עשירי תורה
ייידעים שונים אשר חיו בשנת המאה שלפנינו  ,לתפארת בני דורם  ,וילכו בלא חמיה
®ים הצליחו לתוציאו_ להוציא תנובת תבונתם על שני חבל  ,וכמעע נשכחו באורך הזמן— .
’’ דידינו היקרים נבוב דעת מ' הירש מענדל פינלים ומי שמחת פינשקער תמהו על
יילאכת השירים האלה ויתללום מאד  .ויעירו לבבי לבלתי מנוע העוב הכמוס עמדי
«יורשי חכמה ולשון ולהשאיר מזכרת לגדול■ חקרי לב אשר מתו בלא עתם .ועהה הנני
להשמיעך תולדות האנשים היקרים ההם בקצרה  ,למען תדע כ׳ תר 3חסדך עם המתים
ניוקריבך אזנרתם לפני נבוני עמנו  .יספרו גם המס נכתוב שרידי עם ד׳ בכל דור
*
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ודור אשר הקדישו ׳«• הם למורה ולתעודה  ,וידע ישראל כי לא אלמן ארן פולין מאגפי
לבב מבקשי דעה והגיון גם בדורות האסרוניס.
גחן הכהן נולד נזאמושעש , ,עיר מהוללה מאז למלאי
הגאון המשכיל מ'
חכמים ושומרים  ,כ• אויר גיח המדרש אשר בה מחכים  ,הב שרים •שורו  ,וננוני גי!
על ברכיה יולדו  .עודנו נער החמלאו חכמי עירו על יושר שכלו ורוחב בינחו ולחריצו® '
אי; קן  ,כי הקדיש ימיו ולילוחיו לבקש הורה חכמה ודעה ויעש חיל נסלמוד ופוסקי®
כאחד הגדולים אשר בארן  ,ויבן דקדוק ולשין עבר  ,ויעמיק עצוח גס בקמרי חוגי’
ממינו הנודעים בשם  ,וילמוד חכמה המדידה ומכונה צבא השמים  ,ויאציל מועד לקחיי
מעל קמרי חכמי העמים אמרי בין ושבל מוג לרוח צמאונו מבארם  — .באביב חליי
חלו קהלוח ישראל בגלילות פולין מניו  ,להיות להם לראש ואנ״ד ,ולא נחנו אוחי
אלופי זאמושעש ללכה מאמם  ,ויאמרו להושיבו על כק המשמע וההוראה בעירם על ’י
הרב המפואר המא״הג מ ' יוק!) בע״חמ ק ' משנת חכמים  ,כהונה נכבדה מאוד נע®
ההיא  ,אך לא נרצה לחבש הקרובים והרחוקים  ,כי לא אנה למכור עתותיו סנקיייו
לנוע על העדה  ,ויבחר לשנת נצל הסכמה בפנת ביתו  ,משאון המית קריה ועבוד®
הקהל  .אשתו משיבת דרכי חמקחר להמציאהו כל חפצו  ,והוא מצא עדן לנפשו להגי®
בקמרים ולכתוב מרי מחשבותיו עלי נליון  .ויחבר פירוש חדש על התלמוד ארבע®
חוברות גדולות ויעמיק עד היקוד להבין המשך המאמרים והענינים על נורים ערםעש®
הקשים וקברות להוציא דין לאמתו  .לומדים מופלג׳ חורה ראו כן תמהו על יושר אמריי•
גם עשה ביאור על תנ״ך בדרך הפשע  ,ולפעמים דרש נשום שכל ויש ניניהם דברי®
נחמדים וישרים  .כן כתב רנות נעניני הוראה ובייחוד קדר עבודת הנהנים במקדשי
ויוקןז באר דברי הרמנ״ם נהמורה ובשמונה פרקיו  ,ויכתוב גם על ההנדקה ותולדו®
השמים ובמו אלה ענינים נשגבים ונעלים בערכם  .בן שלשים יצא לשמוע לקח מ®'
חכמי הדור  ,ויבא עד עיר הבירה נערלין וילך לדרוש את אלון -ישראל מ׳ משה נ!
מנחם וישמח לקול דבריו המלאים תנוכה וישתעשע אתו כל ימי התמהמהו שמה  .אחיי
פונו לעירו ולארצו נפתה להפצרת אוהביו להניא מבכור• עשתנוחיו על מזבח הדפו®׳
ויעבור עליהם שנית ברוח בקורת ויעש הערות חדשות והקונים וישלחם להצענזור וישיג
הרשיון להדפיסם וישם לוואדשויא פעמיו  .ויהי בדרך לכתו ותגבר עליו מחלתוהאנוש®
כי נראה דם ברוקו  ,וישב נלענרעוב ימים אחדים  ,ונשגגת הרופאים גוע נשלשיקוש®
לשנותיו ז ' ניסן חקמ״ו ויעשו לו שם אבל כנד מאוד  .ואני כעברי דרך לעברעוב קר®'
לראת מצנח קבורתו ואשאל אח שומר בית העולמים  :איה מקום קבר ר' נתן ה !®:
מזאמושעש ולא אחר רגע להראות׳ האף כי עברו שנים רנות ואין איש מבני משפח®’
עובר שמה  .זא נגשו אלי אנשים אחדים מתושבי העיר ויראת אלהים נגה על פניה®
וישאלוני  :מי אני כי ערבתי לגשת אל אדמת קודש  ,מנוח איש האלהים ? השיבותים ני
בן בתו אני ,וינרכוני בשלום ויכנדוני מאוד ויקשרו באזני דברים אין מקמר כמסת®
ההמון מנפלאות האיש ההוא וצדקתו בחייו ובמותו ,וכל השוכנים קנינותיו קדוש יאמי
להם  .השתוממתי על רוב השבח והחהלה החךוח על האבן  ,וביותר נימים ההם  ,אפי
עוד לא הסכינו להפריז על המדה ולשבח את המשים עד לחרפה  ,ומה גס נעירמוזי®
לו  ,וזה דני המכתב  :״גגם הארון הזה בעד מערות  ,וקמות אתו חכמה חובל לקברי®׳
נשתברו הלוחות אבנים יקרות  ,הליכות עולם להם מקרא ומקורות  ,כתובים עליה®
רני התורות  ,ר,נס אל החכמות שלח מארות  ,נבוב ילבב ובלבו נתן להורות  ,ה״ת היי
אלכסנדר הכרין
נתן הכהןבן הרבני מו״ה
החיץ ,השלס ^ נמעלוח ומדות מו״ה
מזאמושנוש  ,נפטר ז ' ניקן שנת תקמ״ו  " .כאשר נאה השמועה פד זאמושעש כי ני®
אב• זקני ואיננו  ,חגרו אבל זקני העיר ונכבדיה ויקפדו עליו מקפד מר  ,ועד היוםתז®
עוד לו נשכח זכרו בעיר מולדתו וסביבותיה  — .אמי זקנתי השוממה אשת נעוי’,
ומשכלת  ,אחרי נמלאו שנעת • מי אבלו  ,הלכה ללענרטוב לקחת את קפריו תיקיי®
אולי תצלח להשאיר לו זכרו[ נצח נין סכמי עמו  ,אך לגודל עלבונה מלאה לב ציייי
תורה נעיר ההיא למעול מעל בנחלת זרים ו־קחו מאמתחת הקפריס שני כרביםמפירי®,
מל הש״ק  ,וכמו אלה עוד  ,ומי יודע אם לא החיפו הנוגדים בנוצות אחרים ויעשולה®
פס נין דורשי תורה ! גם מידי נאבד נהיות׳ עוד נזאמושעש קמר זנח פקח על עניי®
כהניס וכהנה עוד  .ויתר הספרים השארתי בלובלין ביד אמד ממאהבי כחמש עשרה כי®'®
גדולים וקטנים  ,כי יראתי לקחתה אתי בעברי גבול רוקיא ללכת לאדעקא  .וזהכיי®
פעמים ; תנת• ואחל פני ידידי להשיבם לי  ,ואין עונה  ,אולי אין תואנה מוצאת לשל®®

אלי ניד ציר נאמן .ואן .כי עמלו בתלמוד ופוסקים לא יצלח לבני דורנו  ,ולא אני הגבר
להוציא ספרים באלה לאור  ,בי חבבד עלי העבודה להעתיקם בראוי ולשיח עליהם הערות
ונוספות כיאות בזמן הזה  ,בכל זאת כאשר יבאו לידי אעבור עליהם ואוציא מחוכם אח
תעוב והמועיל לבני אדם להקים שם המת על נחלתו ולרווח דורשי מדע ממעעמיו .אך
כעת אין אתי בכתובים רק השיר הזה אשר העתקתי למענך  ,המעיד על כשרון ידו
במלאכת השיר.
במו אזכורה כי הראה ל׳ אני המשכיל והשלם מדקדק ודובר צמות מ ' יוסן> נ״ע
ס ' בחינות עולם כמדומה לי דפוס זאלקווא  ,ובו נמצא פי' על נקשת הממ״ין מאני
זקני המשכיל מו״ה נתן הכהן והוא נדחס אחר מוחו  ,ועד חנה לא נחנתי לראותו עוד.
מיאברהס אנוש הלוי  ,הוא
אולם לא נופל מאתו אני אני הרב החרין) ושלם
נולד נעיר ק ענה בארך פולין  ,מארקישוב  ,ויחנכהו אביו על פי דרכו בתלמוד ופוסקים,
אך גם למקרא שם עין  ,עודנו באנו עשה לו שם נין בוני מגדלים ברוח משפע׳ ד׳
וחקותיו ויצא שמו לתהלהו ,עד כ׳ בשחרות ימיו נבחר לרב ומורה נעיר מצער  .מקצת
שנים אחדים חלו פניו חושני עירו לשוב עליהם וימנו משרת הרבנות על שכמו .וישב
שקע ושאנן נצל התורה והחכמה  ,כי לא לנד בתלמוד ופוסקים שם מעינו ; אך
האציל מועד לבקש חכמה ודעת וילמוד דקדוק לשון הקודם על בוריו מספרי המדקדקים
הראשונים והאחרונים כן הגה בספרי החוקרים מאורי ישראל הרמנ״ם חראנ״ע ר ' יוסף
אלנו ור״ע מן האדומים וכאלה אין מספר חדשים וגס ישנים  ,ולא העלים עין גס מספרי
המשוררים והמליציס המפוארים הנודעים נימיו ככל אשר השיגה ידו וילך לייסעיו לווארשויא
ללובלין ולזאמושעש ויתר ערי פולין לשבר צמאונו מבאר ספרים נחמדים הנמצאים שמה,
ואשר אזלת ידו להניא סגולה אל ביתו נמקנת בסן)  ,אותו העתיק לעצמו במכתב ידו
הזך  ,ויהי סופר מחיר נשפת קדשנו כאשר יעיד השיר אשר הנאתי לפניך  ,כי אן> אם
ידיו אסורות גם רגליו ל נח ם ת ים הוגשו  ,כגבור מצליח ירון אורח המליצים ואי;
בחרוזיו כושל  .מיערת דבש דברי החכמים אשר אבל לרויח אורו עיניו למצוא חקר
מאמרי חז״ל ולהשכיל עד תכלית שעישיהם  ,ויקרא תמס על גודר• גדר בעד כרס המצות
עד אפס מקום  ,כי עת להקל ולא להחמיר  .ויער לבב רועי ישראל מכיריו להתיפן
ולהמתיק סוד לשים מעצור בעד מכביד׳ עול המצות מבלי דעת ; כן נער ננותני דופי
נהרב הסוקר כוכב ׳שרון מ ' משת מענדלזאהן ויפאר אותו ואח הנלויס אליו יען הגה
בספריהם וירא דבריהם כי נעמו וחכמתם כי רנה  ,ובכל זאת לא חרן איש אח לשונו
לדבר עליו תועה • ורבני דורו כבדוהו מאוד  ,כי צדקתו ותום דרכו  ,רוחב לנו ויראת שדי
יושבי מל
אשר האירה עור פניו  ,לקחו נפשות שומעיו וישימו מחסום לפי נרגן .
מדין בערים סביבותיו ישאלו פיו בין דין לדין וכל הדבר הקשה יביאון אליו  ,ואשר חרק
הוא בעומק שכלו ועהור אמריו אותו שמרו לעשות  .באשר באתי ראשונה זה כעשרים
ואחת שנה להתראות פני הרב הישיש המא״הג מ' משולם אשכנזי אנ״ד ור״מ בלובלין
שאלני מחצבתי  ,ואגיד לו כי הנני בן המנוח מ ' יוסף צעדערנוים מזאמושעש ונכד ר׳
אברהם אבוש ממארקישוב  ,אז עמד ממקומו ו־ושע ידו שנית לי לברכני בשלום  ,ויוציא
מאוסף כתביו תשובת אני זקני על שאלן ת נכבדות נעניני הוראת אשר שלח הרב הנ״ל
בימי עלומיו בהיותו רב ומורה בקראשניק ויתפאר לפני כי עוד; שמורות אתו ויקרות לו
מאד  ,ומלבד חן הלשון והכתב  ,הוסין .לפאר ולרומם עומק ההקשיס והסניות הנשגבות
וגם אני קראתי; ברוב עונג  ,כי נעת ההיא תרגלתי לשחות ניס התלמוד והפוסקים
ואנין בי מאמריה; נוסדו על הגיון בכנור נעים ושפח צחה  ,ומאוד אחנסס כי לא
העתקתי אז את התשובות ההן להיות אתי למזכרת עולמים  — .בסון) ימיו נקרא
לווארשויא לחרון משפע צדק נין שני סוחרים נכבדים  ,ויקח אתו אמתחות ספריו  ,ולא
ארכו הימים וימת שם נפתע שתאם בן ארבעים ושש ומבניו ובני משפחתו אין איש .אתו
ויאבדו הספרים באפס חקוה  .ולא נשאר אחריו ברכה רק השיר תזה אשר כתב בקין
שנותיו להראות לבניו כחו נשפת קדשינו להעיר לבנם ללמוד מקרא ודקדוק ולהבין משל
ומליצה  ,והשיר נשאר בב״י אני זקני שמור ביד אבי נ" ע ומידו הגיע לידי  .אס לא
ידעתי נכונה יום ושנת מוחו  ,כ׳ נער הייתי כאשר מת עלי אבי היקר נ״ע  ,אך לפי
חשבוני נאסןז אל עמיו יותר מחמשים וחמש שנה  ,וכמעע נשכח מלב ככל המון ישראל
אשר חמו  ,בי מתו כל האנשים אשר תכירו את גדלו ותבונתו  .הורי אלה גס שניהם
מתו בלא עתם ולא נשארה ברכה בארן לא מתנובת מחשבותיהם ולא מפרי נענם;
יאותר רק אני לבדי לשאת שמותם על שפתי  ,על כן יצאתי היום למלאות חובתי לתה
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להם  .אחרית כמעט להשיל׳ לישראל אס השירים הנעלים ההם יחל הפליטה מכל עמלם
נסלל  ,ואקוה כי לא המנע סם 7ן מן המסים ומן האיים ודי יגמלך העול  ,ואני אודן
( ההמשך נמחללס הלאה ).
לסמים  ,ידידן ומוקיר שמן אלכסנדר צעדערלוים.

Reitrag von 3. Heertinger.
שפעה שלום וכ״נו ללן פולס יוסף העומד עלי שור< לשור על שירים המולאים
החס ממשלח הלונחו לשפוע עליהם ,אס לקראם — או לקרעם — ה״ה הסכם החריף
כש״ת מו״ה ׳וסן) כ״ן נ ‘ ׳!
כהני מקדם ! קגלס קפלן היקר מגד ה י ל מ י ס סלק הראשון לשאלחך על הרגום
הירושלמי ( לראשיה ע״ז הי ) על פסוק סמסי עליך ס״ל ואמריח שרי לאלרם דני ועוללני
מסי־ן לידן שלקיח ארעי וכי׳ עייליה עמן קדם פרעה מלכא דמצלים וקדם אלימלך מלכא
דפלשסאי ואמריח עלן אמי הוא מן לגלל דלא יקטלין יחן וכדין מודה  ,והשסוממת אין
יסכן  ,כ׳ כעס שראחה אמנו שלה אח שפסחה כי הלחה עם ׳שמאל ואמרה ללעלה
חמס׳ עליך כוונה על העול אשל גמלתהו אצל אלימלך להיוחם לגרר אצל אלימלך
היה לחון השנה שנולד יצחק ואז היה אחר הפיכת סדום ואחר מילה אא״עה  ,ואז היה
ישמעאל כלן •"ד שנה כפי חשלון אשר העידה ת״הק ,והיא הימה ללחי לעיניך וגם לשיר
העללח אח קולן למחכה העלליס לאמר ה׳ לכם פלח שושנה  ,והיא שאלה קמנה  ,אשר
שאלה• וגס לה ממלת׳  ,על נכון להשילנה והיא איננה  ,והחכם אשר  .ישיגיה אל הכהן
 ואני•ליא־ה ואח שמו למזכרת תליא להוד ותפאלס לכרם מעען
על שאלתך חמלתי וגס לה עמלתי
על נכו; להשיננה וגם הנה הננה
לכן לי השושנה ושאלחן קענה.
אן נעלם תפרח השושנה אקדים הקדמה קענה ,סדר העולם ,הלא לגור לעיר אסלת וכ״ש לאלן
אחיה שצריך להעיל רשות מנשיא הארך ,וכשנסע אלרס ממצרים אלצה הנגל לצד ירושלים ,דרן
איק פלשתים היו מסעיו  ,כי השיחור ( זה נילוס נהר מצרים) היה הגלול לין מצרים וארן
פלשתים מקצוע דרומית מערלית של א“ ׳ ולנגנה עולה הגנול פלשתים אל כתף הינוס׳
היא ירושלים ( פאלעסעינא ) _ כמו שתמצא לחלוקת האין — ( יהושע ׳" ג ע״ו) ונראה
לדעה׳ כ• כעת הרתת הגר עם ישמעאל שכנו לין קדש ונרד נדרן שור  ,כמו שראיתי
מנליחת הגר  ,וימצאה מלאן ה׳ על עין המיס נמדלר נדרך שור וקיאה להעין נאר
לח• ראי הנה נין קדש ונרד  ,י קיש ושור היו לאלן פלשתים כנראה להלן מפסוק ויסע
משם אנלם וישב נין קדש ונין שור וינל לגרר— .
אן אחר נייחת הגל וקודם הפיכת סדום נסעו לאלוני ממרא (כ׳ אבותינו נהגו
ארחת הרועים ( איין נאמאדענלענען) וגם שם מל את נשל ערלתו אן מפני הנושה
כ• הפקירו נכות לוע את עצמן לאליהן נסע משם יחזר לאלן פלשתים הנגלה וישב בין
קדש ונין שור ו יגל נגרר הלירה  ,וגס כה דרשתי מכפל הלשון  ,יישל  ,ויגר כמו וירם
הולמים וינאש פי' וילאש תחילה וא״סב וירם תולעים ,אף כאן לתחילה ישב נין קדש
ולין שור וא״חכ ויגל נגרר ; ועתה ישית יוסף את עינו על לישנא הירושלמי ותלא
ותנין כ׳ לא אמרה אמנו שרה לנעלה ע״לית עמן קדם אלימלך מלכא דפלשחאי כד
לאנתא לשנא הדן לא אמרה לק אמרה סתם ועיילית ואמריח בלא
כסיל • ת • ל •
זמן ועידן מתי עלתה עמו קדם אלימלך ואמרה אחי הוא  ,וזה יתכן ונוודא׳ היה קודם
שנולד ישמעאל ומיד כאשר לאו לארן פלשתים לראשונה נוודא׳ עלתה עמו קדם נשיא
האין לדרוש לשלומו ולהטיל לשות על נואם לארצו  ,כאשר הערתי לעיל שכן דרך
רארן — ומכ״ש המת הניאו נרכוש גדול לנקר למקנה ונצא; וגס נחיל אשר רדף לו
אינעה מלכים  ,מכ״ש שעלו לנשיא תאלן להרשות לתם המגור לארצו והמרעה למקניהם,
ומיד כשנאו קדם אלימלך להטיל רשות על נואם נאלצו נוודא׳ אמרה מיד אח׳ הוא
כאשי צוה עליה נעלה נאשר התעו אותם אלהים מארן מולדתם " זה חסדן אשל תעשה
עמדי אל כל המקום אשל ננוא שמה אמרי לי אמי הוא  ,ואשל על כן גם לא מצינו
כשנאו אח״כ לגרר הלירה ואלימלך שלח שעלולה ששאלו על דנל אשתו כאשל מציני
אצל כרעה  ,כ׳ כלל ידעו — נאכל כלל שכנו נאלצו  ,אך אנלהם מעצמו מפני היראה
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חזר ואמר אתוס׳ היא  ,וגם לא מציגו שהיא אמרה צאנימלן באותו הזמן אחי• היא,
אן אנימלן מעצמו אמר להמלאן" והיא גם היא אמרה אחי הוא ושי' רש"׳ ז״ל גס
לרבות עבדים וגמלים — ואני דרשתי  ,גס לרבות האמירה עמה  ,וגם אמרה נבר אתי
הוא כשבאו לארצי בראשונה  .להעי ל רשות על בואם  ,וזה היה קודם שהולד ישמעאל
והייושלמ׳ על מקומו  ,ואחת סי׳ בשלום ממני הצעיר יואל הערלינגער ( ההמשך
במחברת הנאה ) .

מזמורלהזכיר { דיבת עדה*).
. Lchror.
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Von Pernhard

עדיה נכבדה ויקרה! אם את החדרים המרוחים האלה  .המלאים
vT
ועלז ; אם
אני
להם י 1יפי TT ,
והדר  ,״
־V
T VV1
עיני־תחזינה . • ,
לבי ■ , 1*1
בקרבי Iטא 1ד  " Tי
—
שמח  1י ״
■
רואה  ,בי נד 1ל בב 1ד הבית הזה השני מהראשון  ,רגשי ת 1ךה וששון
׳דיודון :דיודון ברוחי • אם אעביר לפני דמייוני את הדוםדים הגד׳ולים,
אשר הפליא המיטיב לכל לנו בשנה העברה י עלי כנפי השמחה אנשא
למעלה׳ וממעמקי לבי אקרא ילך  ,עדה קדושה  ? :רובה את וברוןי
טעמך •י
עוד לא עברה שנה שלמה׳ מיום אישר שלח יי אש נוראה  ,אשר
ערה vאת
היסיוד
עיוד לא
חלפה
שנה
ערה זז Tr
 ־־ •הבית ־ 11
הקדוש ־ '
%
הזה *
עד ־«
ביו ; ׳
זוז
זז
מלאה  ,מייום חר׳ות אף ן; פנו לנתוש ומתוץ את־הבית  ,הנכו־ן והטיער
להוריות את־צאצאי ןישורון את־דבר קדישיו  ,ולטעת מזרע המוסרי בלב
בגי הנעורים — והנה הבית הזה השני עומד ביפי תארו לנגד עינינו.
כלו אומר כבוד ! כליו מבשר נעם והמדד , ,רואיו .עליו יתמהו׳ עין
כל־עובר תעמוד  ,ותשבע עינג ממראות חמדתו!
למי
נאה
ויאה
הככיוד׳ •אם לא
לכם
נדיבי
העדה ?
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VT,
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בנדבה
הבאתם
תרומה
למלאכת
הקודש
,
ארדכל־שטז
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־V I
V
I
I IT I
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. ! *I , .י
מלבצע מזמת לבבכם הטהור  ,הסיריותם ברוח עזה׳ ואת כל־ההרים
והמכשולים ׳
אישר
נצבו <כטיו
שטנה
ביניכם
ובין Vכל
המפעל ־הטיוב הזה׳
I • ,
V -י-
■ ־T
•• •• V
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 • > ,מרוח
רצונכם
,
רצון
נצב
ואמון׳
כמו
שבלול
תמס
והלכו
למיד
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—
* ) חשיפה הגדולה בעיי חדשת ביום כ״ג! ניסן חלט״ז הפכה בתים ינים ובתוכם
שני בתי התפלת ובית החנון לחיבה ולשמחה  .אכן בחסד ד' הונן • בית החנון
על מכונו נעזלח נדיב׳ העדה  ,הם הגבירים הנכבדים העומדים על משמית העדה
והגבירים המהוללים המשימים עיניתם לטובת הילדים צאן קדשים  ,והבית הזה
גבל ניפיו עתה כפלי כפלים מאשי היה ,וגס בית ההפלה הנמל בקרב שלשה או
ארבעה חדשים תחזינה פינינו בהדרו ונכליל תפארתו  .ויהי נאשר נבחנו
התלמידים במסלקת העליונה ביום ש״ק ג׳ ניסן לשנה זאת אמר אחד מהתלמידים
הנבחרים את " מזמור להזכיר" הנ״ל בקול נעים  ,נרגש עהור ובשפה ברורה,
והשומעים הרבים  ,אשר היו שם שמחו גס ששו ברעדה  .תהי משנית נדיבת נדיב׳
עדתנו שלמה מאה ל' אלה׳ ישראל!
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ואל מי חרדתם את כל־החרדה הזאת ׳ו ולמי עמסתם על שכמכם
הטרח והעמל ד! נד 1ל הזה ? לא לנו בני הנעורים י לנו ולט 1בתנו לכונן
א׳שורינו על הדרןד המביאה להצלחתנו בעולם• הזה ולאישרנו בע 1לם
שכלו טיוב!
קחי נא  ,עדה הדוישה ,
הןזקצרה ידנו עיוד להשיב
קידש ליי  ,לעמול בפי מסת
־ <*
זvT
נאמנה ,
עדה ד ! \-דד
תהיי  » ,ד
ברוכה • • 1
,ד

תיודת לבנו  ,הנובעת ממקיור לבנו הטהור.
את נמולןי בפיועל  ,אכן הרימיונו אתץדינו
בוחנו בתורה  ,בחכמה  ,במוסר וביראת שדי•
 ,־ז
־
:
י
! דt ,
ד
1
.
כל־נגע
מיי הוא
•• ־
חסדיו  ,י
באברת ־ 1
ימדילד ■ V1־
דו
דדI
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 vואסון לא יקרבו באהלןז  ,ועדי נצח תזכי  ,לראיות בני הנעורים יוצאים
מבית הספר הזה  ,אישר קל־רואיהם .יכירום כי זרע קדיש הם  ,זרע אשר
בו ;ישורון ? תפאר  ,אמן!
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