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תפלה למשה איש ירושלים ביום חוקם על לרעות ביעקב
א.
יושב בת מצרים  :נאור אתה אלי מאד שגבו מלאכותיך  :אכיטה
הליכותיך בקדש רעדה אחזתני שם ולבבי יכחש משמן ! אף רוחי ידכה
ישוח כמעט נטיו שרעפי בקרבי  :נוראותיך אלהים תטלאמו נפשי
נפעמתי ולא אדבר ! י״י שפתי תפתח ופי יהגה צדקתך  :אבא בגבורות
י״י אלהים אזכיר נפלאים מעשיך• ותכן תבל בחכמתך בפקדך האפס
לפני שנות עולמים  :ברוח פיך אל אלהי הרוחות צוית ונבראו מרבבות
רבבות אלפי שנאן  :כולם נמצאים נשיאים ורוח וגשם אין  :הוצאת
לאור תעלוטי עולם מאין ויצר פעלך מאפע ! הסירות אסל וצלמון בחלו
עלי תהום רבה  :מקול גערתך י״י עמודי שמים ירופפו ויתמהו נסו
רוחך
נעו להרחיב מקום מושבם  :ותפרוש כנפי רוח רקעת מפלשי שטי
גם
קדם חק נתת ולא יעברו גבול שמת להם ויעמדו  :כאהלים נטעו נטיוכדק
ותמתחם כאהל  :הפכת מצולה יבשת כוננת ארץ ותעמד  hvזרועות
בלימה  :נבהל מפניהם כל בעל דעה וירעד כת רעה רוח .חכמת;
על כנפי רוח על מה אשיותיה הוסרו מרחפת על פני המים על
מהלכת
מה אדניה הטבעו  :לולי חפצך אלהים אמרת לכלכל שטים לא יכלכלוך
ולחזק בזרועך זרועות עולם  :הרעטת על מים רבים נשפת בהם ויגלו
מוסדות תבל  :קלו המים מעל חוג הארץ ונראו ראשי ההרים 5אשא
עיני אל ההרים ואראה אותם כי דמו אנינה גדולתם ואתבונן  :ומתוכם
החשמל ההר חמד אלד,ים ונשא מגבעות עולם לנצח  :ימינך ה׳
כעין
הר זה קנית בטרם הרים יולדו וראש עפרות תבל  :כי בחרת ח׳ ביעקב
אוית למושב לו  :כי שם צוית פקודיך שם אצלת הברכה חיים ער
ציון
העולם  :שם נחלת שדי שם נגהות זהריך על יושביה הופעת  :שטה
תהלוכות לחכמה פלגים לאמרי שפר  :להכין מעללי יה לפענח צפוני
קרש קדשים  :מה רבו מפלאות תמים דעים מה יקר חסדך אלהי
טמוני
 :אשרי אדם שוכן בציון ואיש יולד שם סלה  :אויה לי בי גרתי
ישראל
א) שכנתי עם אחלי קדר  :נ) ועיני תלויות מנגד ונפשי עלי
משך
תשתוחח  :אומר אלי אל תעלני בחצי ימי אל תבלעני ארץ העמים:
אבא אל מקדשי אל אשתחוה אל היכל קדשך ביראתך  :אל
עד
לעת זקנה ככלות בשרי ועורי אל תעזבני  :יכ אמרו איני לי
תשליכני
א)

שס רמז

מל רמוח

אירוסא שהייחי

גה ג ) רמוח ארץ «לריס.
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ודרשי רעתי דברו הוות? לאפר אלהים הדיחו אל ארץ ציה וצלמות
כלוא ולא יצא  :ואתה אלהים שמעת לנדרי להתקרב עם נחלתך ! למה
אירא בימי רע ודרך ארץ פלשתים קרוב הוא  :ואני ברב חסדך אבא
ביתך בשערי בת ציון אגילה בישועתך  :אז אשכח מעצבי ומרגזי וכל
משבריך וגליך עלי עברו:
ב  .תהלה למשה ארוממך ה׳ כי דליתני מירכתי צפון ומקצות
הים האחרון העליתני ? לשמע אמרי אל בקהל קדושים לזרוע חסר
ואמת על תלמי לבות  :ארץ מצרים לפני היא משכן משה בנו מימון
קרית חכמה ודעת  :נכבדות מדבר בך קרית מלך רב סלה  :א) אזכיר
אלכסנדר ותלמי ליודעי בינה לעתים נ) הנה הגר׳ ותוגה ועבד כי ימלך׳
עם כוש ,זה ילד שם  0 :אזכרה כל תפארתך נא אמון מימי קדם כל
טחמדיך משנות עולמים  :נוראה היית למלכי ארץ ירך מים עד ים
שלטת ומנהר מצרים ער אפסי ארץ ; ברב חכמתך אספת הון הרבית
חיל ותעשיר׳ מאד מלאת זהב מלאת כסף  :קבצת כל הון יקר ונעים
כל כלי חמדה מכל ספר מכל לשון לא מנעת כל אשר עיניך שאלו:
בית קדשנו ותפארתנו כבדת במנחה וכל מחמדנו צפית זהב שבא  :ל)
ויתפללו בעדיך תטידים כסדרם ובעת רצון יברכונך  :תורת אלהי ישראל
אהבת לפני זקניה אשכר הקרבת  :וראו גויס את שם ה׳ ובל מלכי
הארץ הבינו בספר כתב משה איש אלהים  :אז דמית אל אור בי יהל
בגובה אל שמש תפיץ הוד זהרה עד קצוי ארץ  :לפניך כרעו מלכי
תרשיש ואיים גס בני אדם גם בני איש אליך נאספו מקצות הארץ
וים רחוקים  :לדרוש חכמה לדרוש דעת לאמן ידיהם בכל מלאכת חרש
לסתה ציצים וסרחים  :ותבטחי כרוב הונך כרוב שכלך אמרת לעולם
חוסן ונזר כימי שטים  :מאסת חכמה מאסת דעת מהרסיך ומחריביך ממך
יצאו  :אל אלהים ה׳ הפך לבו לשנוא הסתיר פניו בל ראה נצח  :עזבך
טרף לשני לביא ביונה לפני עיט ובכבש לפני חיתו יער  :באו ברבריים
בנחלתיך לארץ הפילו היכלי חכמתך  :חשבו דעתך לסכלות בינתך
לאולת שרפו כל מועדי תושיה בארץ 5״) ותלכי שובבות ימים רבים
ותשכחי כל ערייך בל שלותך מימי קדם  :עד בא דבריך אלהים אמרתך
א ) רמז שם העיר על שס המל־ האדיר אליכשנדרוש «רקדן ב) «לכוס אלכסנדריש וסל«’
המלך שילאודילשו ג) הגל « ,לכוח עומר אל כעאנ ,חוגר « ,לכוח שליש הגדול שנא
הוא נעצמו וכנשה  ,ענד כי ימלוך,ממלכה הממלוין׳ ,וכוש ,עם הקופעי חושני האלן
וכוש ומצרים אחים הם כמאמר הכחונ .ד ) רמז המנחות והמנורות והשלטן ששלח
תלמי המלך לנה"« כדי להניא הזקנים המעתיקים ונזה ינואר לך כל הסמוך כמנואי
נמאול עינים נהדרת זקנים נאורך ה) רמז לניאת עומר אל נעאג עם מיל
הערניים מרשת האוצר הגדול והנורא על זה ידוו כל הדווים.
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הצרופה ותחדש פני אדמה  :יהי כנוד ה׳ לעולם ישמחוהשטים ותגל ארץ
ח r 6ישמחו עצי ה׳ כל נטע טוב אשר נטע בגן ה׳ בארץ מצרים  :שלח
לפניהם איש האדמה מחמד עלי עין  :א) עובד אדמתו משביע לכל חי
רצון  :השקה ארץ וחוצות הרוח שדה אכל אחים הפריח ז שם משפט ^23י
לקו צדקה והסד למשקולת גם קץ לברון וקצף ומעצר לרשע וכסל
בחזק יבא  :לנתק אגודות מוטה לשכר מלתעות עול וכל יושבי תבל
ושכני ארץ היו לאחדים בידה מה יקרו חסדיך הראשונים ה׳ ואת
אחרונים אתה הוא ! הלא אתה תשוב תחיינו וכני אדם כצל כנפיך
'חסיון ז אם מרוח עז יבשו העצים שרדו מפרי ,עוד גזעם יעמד ויציצו
מעיר כעשב הארץ ! כשמך אלהים כן תהלתך בפי כל חי חסד ואמת
יקדמו פניך הראנו ה׳ חסדך וישעך למלך תן וצדקתך לבן מלך!
יביט אל צור ממנוי חוצב אל בור ממנו נקב ידמה לפחה הגדול הודו!
יספר לה׳ לדור זה חוטר מגזע ונצר משרשיו יסרה ! וחסד ה׳ מעולם
ועד עולם וברכתו לראש מעיד ולקדקד נזיר הפחות ! יתענג על רוב
שלום יתן חנו בעיני המלך הגדול ויאשר כארצות איברופא ושקט
ושאנן ואין מחריד! ישמח מחמד עלי ביוצא חלציו ואברהים הפחה
בקרוביו יתכבד ! ויאמר אדם אך פרי לטובים ולישרים ולישרי לב שמחה5
ג  .משכיל למשה שמע עמי ואדברה ישראל ואעירה בך יעקב
גר בארץ חם  :אפתחה במשל פי אספר קורות ישראל מימי עולם!
אשר שמענו ונדעם וספרי עמים משיחים לסי תומם ! והביטו אל צדקת
אבותינו שכנו פה הביטו אל חכמתם מקדם אל שארית מליהם בספר
הוחקו ! אשר הניחו על פני תכל ודור אחרון מספרים תהלות הגוי גם
צדיק יהללום סלה ! כי להם נגלו אוצרות חכמה מטמוני דעת הוקמו על
בארצות איביהם ! ג) הנחנו צאצאיהם נבוז את מחמד עיניטו האם נמאס
פועל אלהים אם במעשהו תגעל נפשנו ! חלילה לזרע אברהם אהוב
אלהיט לזרע יעקב בחירו ! הלא אלהים יחקר זאת כי עיניו פחוקות על3קי־י
כל דרכי בני אדם ! הנה אלהינו זה הבין חכמה ודעת חמה ראשית
מעשהו ! הוא צוה לנו תורת אמת ראשית חכמח ראשית רעת ! נבואה
למשכנותיו נשבה בצל התורה והחכמה יחד נהיה לאחדים בכפו לא
נחצת עוד סלה ! הרפו ודעו כי אלהים שופט צדיק מביט מראשית
אחרית לדור ודור  :לא בגלל ימחה זכר ישראל פזרנו מקצה השטים
א) רמז למחמד־ עלי השחה.
ב ) רמז לפילון הוא ידידיה שהוקם על בניה מדרש אפלטון ,וע״ה למשל היה י " או
פילון מדנר נפי אפלטון ,או אפלטון מדנר מהון■ גרונו של פילון" .

וצד קצה השמים ז לא בגלל למוד מזרים השאיר ברכח אחרי גלותינו ז
אך לפקוח עינים עורות אשר מאסו צור לא יצאו עוד מני אפל מוסר
לא ירעו  :לתת תורת אלהינו בקרבם ועל לבם נכתבנה ; וירעו גוים את
הי וכל שוכני ארץ את כבודו  :כי הוא אלהינו ולו אנחנו ביום ההוא
יהיה ה׳ אחד ושטו כי נעים  :לכן שמעי בת מצרים וראי קהלת יעקב
יושבת רהב והטי אזנך  :סורי סורי מדרכי בלק ובלעם ולמה יקרע לב
ישראל לקרעים רבים ורעים  :עורי עורי לבשי עז אל תבושי
תרפינה ידיך כי נפלת קמת  :ועתה הנה דרך המלך לפניך היא ,לא
יבשל בה כל עבר ושב  :אשר דרכו בה אבות עולם מדור דווים  :בדרך
זו נהלך לא נטה ימין ושמאל ! ויתאו המלך ה׳ צבאות יפייך כי הוא
אמר ויהי דבר צוה לאלף דור  :אשר כרת את אברהם בין הבתרים וליצחק
בנו כהר המודה וליעקב בארץ הזאת  :לולי משה בחירו עמד וימודד
התורה והמצור! הרחיב את גבולם ונכתב בספר  :כמעט היינו בכל רע
ולא יזכר שם ישראל עוד  :זאת נחלת עברי ה׳ מורשה קהלת יעקב!
התחזק׳ קהלת ישורון עור לא אברה תקותך עוד לך תוחלת  :עור
מביני מדע זרועותיך יתמוכו עוד נדיבי עם אלהי אברהם יזילו זהב
מכים ועל נדיבות יקומו  :עוד יראת ה׳ תהיה טשגבך לעתות בצרה עוד
יעטרך אלהים חיים וחסד וישגבך מעוני  :ויתן חנך בעיני גויס בעיני
רוזני ארץ 5ואני תפלתי לך ה׳ עת רצון אלהים ברוב חסדך ענני באמת
ישעך ; חנני אלהים ועזרני ורוח קדשך אל תקח ממני ודברך מעל
שפתי :לבכות ונפשות רבות יקח עז תוכחתי לקחי על לב יבא כי מן
לבי יצא ה׳ אלהים אתה ידעת  :יערוך על לב האבן ימם ויהי למים
ולא השומע אזניו יכבד  :ירד גשמי ולא ישוב כי אם הרוה ויוצא פרח
רצץ ציץ  :סמוך לבי אלהים לא אירא מרבבות עם להגיד לעמי פשעם:
חנני אלהים הנני למען יחלצון ידידיך ובחבלי תורתך אמשכם  :יזכרו
וישבו אל ה׳ המטים עקלקלותם ויודו סלאך ה׳  :כי מציון תצא תורה
וחכמה ומוסר מירושלים עיר קדשך  :ישנאו מדנים יתעיבו האיבה יהי
מעונם טעון שלומים  :תהי יראת ה׳ באסיפת זקניהם יהי הצדק אזור
טתניהם והאמונה והתכונה בכל עצתם  :אז כל גויס אשר עשית יסירו
חרפת עם זו קנית ויאמרו תמיר ליעקב מה טובו אהליך ישראל מה נאוו
משכנותיך  :אמת מארץ תצמח וצדק משטים נשקף  :גם ה׳ יתן הטוב
ואחינו בית ישראל ישטחו יעלצו לפני אלהים וישישו בשטחה  :כי שמש
וטגן ה׳ צבאות חן וכבוד יתן ה׳ לא ימנע טוב ליראי ח׳ וחושבי שמו!
ה׳ צבאות אשרי אדם בטח כך  :כלו תפלות משה וישראל בן אליעזר!

von3. 3. Pollak,Lkerrakkiner in Trekitsch.

Philologisches
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הנדלות מלות נרדפות ! אין לא  ,כיל« 2
אין מורה על שלילה היוה דגל מה בזמן ההוא במו אין נפשי אל המס ה! ה (ירמיה
ט״ו ) והפנו מלח יש  :היש פה איש ואמרה אין (שופטים ל) ובהוספת מ״ם המשקל
יעשה ממנו שם מקלה או הואר המורה על השלילוח נל״א ניבטת  ,מאין כמון ל ירמיה
'׳ ,ניבטת נליינט דיל  ,ולפעמים יהונל אל שם המקלה ונעשה משניהם הואר  :ולאין
אונים עצמה ירבה ישעיה מ' ,דעם אהנמעכעיגען  ,ונעבור התמנו המיד אל השם יחובר
גם םע בנוי הגון  :איננו ,אינן ; אל יורה על שלילה הויה או פעולה מה בזמן העבר
או ההוה כמו !ה העם לא היה ישעיה כ״ג  ,לא אכלתי באוני ממנו דבלים כ״ו,
שניהם מוייס על העבר ויאמר לא ידעהי ברא׳ ל ר״ל ’ איני יודע  ,לא חפצה׳ לקמהה
דגלים כ״ה ר״ל אינני חתן שניהם הוה כהוראת העבר לפעמים נל״ע כנודע  ,ונבוא
מלה לא מהובלת עם עתיד הוראתה שלילת מוחלטת שלא יהיה או לא יעשה דני מה
בזמן העתיד כמו לא הקוס ולא תהיה ישעיה ז ' עיין מ1ה כ״י מחברה נ״ג ,וגם הוא
ישמן לפעמים נמקן> אל שם עצם או מקלה לעשות משניהם שם תואר אחד המולה על
השפן ממה שיורה עליו שם העצם או התואר לנד כמו לא עם דברים ל״ב הושעת
•לוע לא — עז איוב כ״ו  ,ולפעמים ע״ד זה למאמר שלם שאחריו לעשות מכולו שם
מואר שולל נמו גידי לא אוכל קום אינה אי .אל  ,אשר אותיות לא רק מהופכות
נו דומה אליו נכלל בהוראת השלילה כמו כנש כשב  ,שמלה שלמה הדומים בהוראתם,
אבל נכ״ז הבדל רב ניניהם  ,כי אל לא יורה על שלילת פעולת בזמן העבר וההוה רק
מל שלילה בזמן העתיד  ,ונזה ג״כ לא יורה על שלילה ודאית ומוחלטת כ״א על שלילה
למלת אולי שהוא משרשו ומורה ג"כ על הקפק  ,וע״נ יורה
מקופקת  ,ודומה נזה
לרוב על הבקשה ,יען כ׳ המבקש דבר מזולתו יפון ויסתפק אס ימלא הנשאל אח מבוקשו
אי לא  ,כמו אל נא אחי תרעו נ י א' ׳" ע ,אל נא חחי נמת במדבר ׳"ב ובחהלים
הרבה  ,ונמשן מזה כי אן> ששני אלת ר״ל אל ולא יבואו הרנה פעמים להזהיר על
העתיד לבלתי עשות פעולה מה  ,יש בכ״ז הנדל רב ניניהם  ,כי האזהרות שני מינים הא'
אזהרת האדון אל ענדו  ,והמושל השליט אל עמו  ,ויען כי בידי אלת הנח והממשלה
להנקס מעוברי רצונם  ,המון לנס ובטוח כי המוזהרים מהם ישמעו לקולם לבלתי עפות
מה שמוזהרים עליו  ,מדאגה מדבר פן יוכו טל פשעם ומרים כי מי יוכל לדין עם שתקיף
ממנו ,וע״נ תבוא אזהרת שנים אלה בל' לא המורה על שלילה ודאית כ״ש נדת• פיס
אשר לא תבוא ושתי אסתר א׳ ושלמה אמר לשמעי מ״א נ׳ ולא חוא משם אנה ואנה.
והב׳ היא אזהרת החכם את שומעיו לבלתי עשוח שעולת מה אשר לא תיעב בעיניו
נר׳פ׳ משפט שכלו וחכמתו  ,כי הוא לא נחיל ולא נכס  ,כ׳ אם בחכמתו לוקח נפשות5י 3־\
שומעיו ,ורק אז יעשג מה שיצום ויחדלו מעשות את אשר הזהיר עליהם אם ינחנו תחלה
ייראו בעיני שכלם כי כל ישעו וחפצו רק לשחר עונתם ואשרם  .גם אתה קורא נעים!
ני הבחון אח לבן הלא תראה  ,כי כאשר יוני החכם אתן קשוח נדבר האדון לעבדו
לא תאנה ולא תשמע לקולו ,כי אין אדם שליט נריח רעהו ורצונו תחפשי לכבשו תחת
’יו  .ותהי להפן ,כי כאשר יענה אותן להטות לבב בחזקת לשמוע בקולו ,כן תחפון
יותר להיות חפשי כדרור ללכת בשרירות לבן ולעשות מת שחרצה  ,אשר ע״כ אמרו ז״ל
ג יול המצות ועושה מאינו מצוה ועושה  ,כי לזה יקל רצונו הספשי אח מעשהו  ,ולזה
'כבידהו האונת וההכרח ,ורק כאשר ידבר החכם אתך רכות לאמר ד״מ  :פקח נא ט׳ נין
בני וראה ,כי למען היטינן עתה או באחריתך ׳עצחין לעשות כזה או לחדול מנו  ,אז
נשמחה וטוב לב תשמע לעצתו ,וע״כ תבוא אזהרת הסכם רק בל׳ אל המורה על
הבקשה והשלילה המקופקת  ,כי מלבד שיפון עוד החכם אם ישמעו שומעיו לעצתו ירצה
עוד להראותם ב׳ אזהרתו זאת כעין בקשה מהם להיטיב גם אחו  ,כי אס' יחכם להיטיב
ירכם ישמח לני גס הוא  .מכל האמור עד הנה נמשך מעצמו מדוע נאות רוב האזהרות
בתורה בל׳ לא המורה על השלילה המוחלטת כאדון לעבדו אשר יירא מפניו יען כי
ה“’ת הוא המצות שם  ,ואחרי כי הוא שליט בגבורתו על כל יצוריו ונסנו ׳עבדיו אשר
ייחינו וכל עחותינו נידו ,הלא נירא מפניו אחרי הודענו כי כל הממרה פיו יוכל להענש
בננונש גופני על ארן תחתית או בעונש רוחני בעולם הנצחי  ,ורק אזהרות מעטות נא
נל' א ל נמלות השמעיות כפקח  :אל תאכלו ממנו נא ונו׳ שמות < ״נ ט' ובשבת אל
'{א איש ממקומו שם ט״ז כ״ט  ,ונע״ז אל תפנו אל האלילים ויקרא ׳" ט ד' ,וזח מטעם
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הכמוש ,ואשפר כ־ 3א,להורוס בזה  p ,רק בשנוי,נושלו לשחרטונו ואשרו באג רחמן
האוהב אה בניו וחפץ בהצדקם לונו לשמור שחי מחלקוח המציות האלה .י ויען כי א ל
יורה • והר על הבקשה מעל האזהרה בבחינה אדון המעניש ענדו הממרה עלה על דעה
די "
ר' יונהן בעירובי! י"ז ע״ב לשי הס״ד שם לשאול  :וכי לוקץ על לאו ש נ א ל ? ולשעמים
יחובר גם מלח אל במקף אל השם שאחריו להורוה על השכו כמו א ל— מ ו ח משלי
<״נ כ״ח ומלן א ל ק ו ס עמו שם ל׳ ר״ל אין עומד לנגדו.
וממלה אל בהוראתה על השלילה המסופקת והמנוקשת רק מאומרה נגזר .לדעתי
גם שם אלה שלון  ,המורה על חש ן המקלל ומבוקשו שיאבד המקולל וחושלל היותו
לצמיחוח והיה כלא היה ,ונבדל מזה משם קללה משורש קלל שעררינגערן  ,המורה רק
על הקלת השחתה והגיעה כבוד זולתו ואמרו לבד לא על כליונן המוחלט  ,וע״כ לא
נמצא שם אלה והפעל הנגזר ממנו כלפי מעלה חלילה כמו שנמצא שעל קלל ויקרא
כ״ה ט״ו ,יען אף שנמצא לפעמים בליעל המיקל ומניע בכבוד עליון  ,נב״ז כמעט מן
הנמנע הוא שימצא איש בתיל ונבער כל כך שיוכל להעלות על דעתו חבור שני הפכים
בנושא אחד כזה  :רעיון הכליון והאבדון מס רעיון ומושג העצם הנצחי הקיים לעד
ולעולמי עולמים  .והשבועה המחוברת עם האלה כזאת אשר השביע הכהן את האשת
אשר תשטה נקראת בעבור זאת שבועת האלה  .והפטל ממנו ויואל שאול את העם (ש״א
י״ד) וע״כ רצה שאול כי ימות יונתן אשר עבר על שבועת אלתו זאת ( שם פשוק £״ז)
.
 .בל יורה לרוב על שלילת פעולה עתידית המשובבת רק מהשתדלות קדומה שלח
yU
תעשה אשר בלעדה היתה נעשית בלי ששק  ,נל״א " דאס נינט" כמו הבינו לבניו מטבח
יקומו וכוי (ישעי ' י״ד) שהבונה שם שאס לא ישתדלו להבין מטבח להם בודאי יקומו
?\
לשבח על כסא ממלכת אביהם העדין וירשיעו לעשות כמוהו רק רע בארן  .וכן תאות
ענויס שמעת וכוי לשפוט יחוס ודן בל יוסיף עוד לערון אנוש מן הארן ( התלים יי)
וע״ב נקרא איש און המשתדל בכל מעשיו לבלתי עלות למעלה בבחינה מוסרית ,כי אס
 .להשאר תמיד במדרגה פחותת וגרועה בשם בליעל כידערטרעכטיג  ,וא״תב (תילים מ״ט)
'זייביגןר! אדם ביקר בל ילין ר״ל האדם המבתדל תמיד שלא ילין ביקר וכבוד אמיתי ' הראוי לאדם
לפי מעלת אנושתו ונפשו המשכלת המבדלת אוחו לטוב מכל סי זולתו  ,כ׳ אס יהיה
תמיד כסיס כפרד אין הבין  ,נמשל בבהמות נדמו שאין בהן דעה והשכל וכשרון הדיבור
ובחיבור י' או ת ' אחריו יעשה ממנו שם מקרה המורה על שלילה עתידית המחובר
לפעמים עם מ״ס לפניו לתורות על הסיבת הגורמת כמו מבלתי יכולת ה ( במדבר י״ד)
המבלי אי; קנדים ( שמוח י״ד) או עם ל' התכלית ושמרתם את משמרתי לבלתי עשות
מחוקות התועבות וכוי ( ויקרא י״ח) ועפ״ז נבין כפל השלילה נפסוק המבלי אין קנדים
החל כי הנה מיתת הדור כלו לא תהיה בבת אחת כי אס בזמנים שונים זה אסר זה,
ומלת ״בלי " חורה על השלילה העתידית  ,כמו שיורה " אין" על שלילת ההוה וע״כ אמרי
המבלי אין וכוי ר״ל הכי בעבור שחסרו עתה או בזמן העתיד קברים במצרים לקברני
שמה לקחתנו למות במדבר  .ופעם אתת נמצא מלת בל מחוברת עם פעלי העבר אף בל
נטעו וכוי (ישעי' מ״ג) ונעשה עמתס שם תואר שולל והבונה שם שת״ית עושה שופטי
ארן לא לנד כתוהו ר״ל כדבר שלא יועיל ב״א גם כאלו לא נטעו ולא זורעו ולאשורש
בארן גזעם  .ויורה לש״ז על שלילה מדומית אלס ווארען זיא ניבט געפפלאנצעא  ] .וו■
וממלת בל נגזר לדעתי גס שורש בלה המורה על השחתת והפסד המסובב לכל דבר ואף
כ• לאדם אשר יזקן כמו שקים בלים ( יושט טי ) וכן אחרי בלותי ונו ( בראי י״ח ) יי׳ל
אחרי אשר כנר נשחת גופי וכת נעורי חלף ועני ויס ליחי נעבור זקנתי תהי׳ לי טוי
עדנה ? ובפיעל יוצא לשני ומעשה ידיהם יבלו בחירי (ישעי' ס״ה ) ר״ל כי יאריכו ימים
עד שיכלו מעשי ידיהם והם עוד קימים ובחיים חיתם  .ואפשר כי נפי ואתה חשקיי
נפש־ משחת בלי (ישעי' ל״ח) שם בלי הוא תואר לשחת המבלה אח הגוף הנקבר נו י
או שהוא מלח  .השלילה והבונה ני נעבור שחשקה בנפשי השתדלה שלא חרד לשחת.
שן יאמר ג״ב על השתדלות קדומה שלא תעשה שעולה מה בעתיד בל״א " דאס ניבט"
נמו מלת נ ל  .ונבדלת ממנו רק בזה ,שתורה על פעולה עתידית שלא היתת נעשית בהכרח
מבלעדי ההשתדלות הקדומה  ,כי אס היחה אפשרית רק להעשות או לא במו ועויח
פן ישלח ידו ולקח גס מען החיים  .הלקיחה הזאת תיתת רק אפשרית ולא מוכרחיי
לאדם בהשארו עוד נגן תעדן  .אחרי שנעשה נעל נחירת חפשיח  ,משא״כ עתה שנגיש
מן הגן נמנעה פעולת הלקיחה הזאת ממנו לצמיתות  .וכן (בישעי ' מ״ח ) בטרם חני^
השמעה־ן פ; תאמר עצבי עשם וכוי י״ל שלא • היה אפשר לן לאמר " עצביעשם " וליי נ

ינוא מלח ןפ אשי פעל שמר נקל כמו ויי ,אמם שמיו «ן השים פן מחרי.מ 1וכו'
(יושע י ') ר״ל שלא חקחו מן השים  .או ננפעל כמו השמיו לכם פן יפחה לננכם
(דני׳< ,״א) וליעח קצח נגזי גם ממלח פן פעל "אפונה" איך פטרצווייפלע נמאה״כ
(חילים פ״ח) נשאחי אימיך אפונה  .י״ל ייא אנוכי פן ינואנ׳ יע מאין הפוגוח  ,אם
לא חשחדל להגן נשתדך נעלי .ולא חקחיי פניך ממני.

- Hymne.
Wien.

in

Volks

von L. Horwitz, Rabbiner

אל חי! החיה מלכנו -
יחי פראנץ יאזעף אדוננו,
בקרב מלכותו לאב שמתו׳
לאב שני במקומות ממשלתו׳
לאשר משפטך פעליו,
כצפרים עפות תגן עליו׳
אל חי ! החיה מלכנו,
יחי פראנץ יאזעף אדוננו.
תנה בלב שרי המדינה,
אושר ורצון חסד וחנינה,
ענות צדק תלבש גאונו׳
כטל על עשב רצונו,
הנה זה יעצור בעמים ׳
ישא ויכבד מחול ימים,
אל חי ! החיה מלכנו,
יחי פראנץ יאזעף אדוננו.

Ueberseht

בעת קול תרועת מלחמה,
פלט חילו מצר ושממה,
תנה לו ישע על קמיו,
אך שלום ואמת בימיו,
בישועתך יגדל כבודו,
תנשא מלכותו וירום הודו,
אל חי ! החיה מלכגו,
יחי פראנץ יאזעף אדוננו•
שנים ירוצו ימים יעופו,
חדשים באו ישנים יסופו׳
אם לחסד אם למוסר׳
ברית האהבה לא תוסר׳
מנוה איתן לב בניו,
מקרב קהל נאמניו׳
אל חי•י החיה מלכנו,
יחי פראנץ יאזעף אדוננו.

מזמור מהגאון רשכב״ה כבוד קש״ת מרה פנחס הלוי איש
הורוויטץ זצ״ל בעל ההפלא״ה אב״ד ור״מ דק״ק פ״פ דמיין יע״א.
von L. Horwitz
, Uabbiner in Wien.

(הזמר להודות לד '

מסדו לזמרו

נג״הב
ת״ז ע״ג ק׳).

Mitgelheilt

וקודם יאמרו ד׳

מזמורי ההלים  :ב״א ,

ף,נו לד כנוי גילו נישועחו,
אספו קהל קבצו זקניס:
הודו לד׳ כי לטובם חסדו,
הכינו לב חנו כנוד ,תפרו חהלחו,
לגנוי המיל מופח האיץ חסיד
אשר כל הנקרא נשמו ולכנויו.
מלכינו וחפאיח ראשינו:
ביא רצי אן! טשה נמטשה ידו
גיול שמו נגנורה,
יחי אדונינו קיקי ציפיח ומלך
ולו הגדולה תגנויה והחפאיה.
איטאליא נאפאלטאן הגדול והאדיר,
אשי ידו כניי  .טל אדניו הצליח
דני המלך ושלעוניו להיוס שליט ומושל
והחגני.
נאים,
מחכמחיו וכנויו מלק שכמה וחנונה (חכו! בחסד כסאו וחסדו לאדוננו המלך
לכנודם.
נ״ארין מאקסימיליאןיאזעןו —המושל

—
ושליט נאק ושמעו העוב הולך בכל
המדינוה ,והבל לשמו יודו״ .
;מילות הוא  ..לנו בנית מגורינו,.
על אשל 'הפליא ד' חשדו עלינו,
לחח אוחנו חחם ממשלח המלן,
אשל נצלו נחיה ונמ׳שלים נהלך:
קלא בגרון אל יחשן  :יחי המלן
והמלכת וזרעו המיוחם יאחדו [ לוצח!
חשדי ד׳ כי לא תמנו כי לא כלו לחמיו
ממנו,
ובאישון נח עינו חנצלנו.
חחח ממשלח פאי חפארחינו ,אדונמינו
הדוכשיח אלישע
טיב ינחיל בנים ובני בנים ,
ואליהם ישא 7׳ פנים
וחיים ונלכה ממעונים
'u
לשני בניה הנעימים
שרירן אלייש ופלינ׳ן קארל יל״כ.
יודון ד׳ כל מלבי אלן,
וישירו בדרכי ל וכבוד קדושתו להערין,
רבוד מלכותן יאמרו וגנורחן ידברו,
לדור ודור אמונתן כוננה אלן והעמוד,
משפע וצדק מכון כשאן
לתקוע בלבנם כיתד בל תמוע,
(השיגו אותה לדעת אח שלום מלכינו
כי בס ירוחם יתום ואלמנה,
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וענדם

כאשל יש לאל

ידם,

לדין עמים נצדק ומשפט להנהיגם
נמדה טונס וחסדם.
עורי הנבל וכנוי ישיר השמיעו■ ,
לכו נלננח לי׳ בזמירות נליעח!
{ £נה אלינו וסננו,
ל־חן לגו חמלה כעיני מלכינו,
צהלי אלין הזאה  ,הרנינו כל יושביה,
כ׳ מלכנו מדבר בצדקה ואקד יופיע,
מדמו שיים אחי נוגנים1
י ולכו נחפלל לי׳ לחה ביכה ממעונים,
ראה לנבוח עמן נהחפללם אלין,
ונודה בגודל עוגן וחאדן
שנע ביום הללחין על משפטי צדקן,
שלום לב לאוהבי הולחן,
וחשים שלום נין המלכים והשרים
והעמים לשמור פקודין,
תבוא חחנחנו לפניו ,כאמיחין הצילנו,
חהי •ןד לעורנו .,יחנהלנו נמהלה
בימנו לבית מקדשינו ,ובימיהם
ובימינו הושע יהודה וישראל ישכון
לבטח ,ונא לציון גואל אמן-
(הזמר הלז איון וחיקי וחיקן אדו״מו
הרב הגאון מו״ה הנחש תורוויען אנ״י
נ״י מפח לזמרו ביום א׳ ג' טבח
אשירה נא לפ״ק ואניהכוחב
הק׳ ׳ודא נ׳יה נעל שלי״טא מאיטינגען.

I .

, I

שמוש אות ם
Von Joseph Weiße, Pezirkorabbiner und k. k. Achulcndireclor in

-
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זוג

Woag-Veustadll
.

בעניי הכינותי במחברות כ"• הקודמות ( סלקי י״ד ט״ו וי׳׳ז) באל מים כהלים על
צמחי אותיות ך ,ח ,ע ,בעמדם אצל אחיהם אותיות העיקר נעצם לשנות הוראתם
במקצת ,והנני נא כהיום לתלאות כי גס אות סמ״ך שומן הוא לאחיו ועומד לשרתם
מימינם ומשמאלם  ,ואן! גס כמגולם בקרבם  .אפש קצתו תלאה  ,ואתת ,קולא נבון י
הוסיפה כהנה וכהנה  ,ולן משפע הנחילה ,לנחור  .או לנטוש השערתי הזעירה ,ואיש מול
אתיו חנית בל נעילה!
א .בראש המלה מצאני סרחעקל' ריחוחסמ״ןנושן! בראש להורותההעדר
(ואולי הרב נחי סר — ריחעד׳יש בלשוננו אנגעשמאקע ,ולעני; מוסל׳ רוכלאז למונאש
 ר ממקול ן* ור והקרוב אליו טוף לייהע ,אלדנונג  ,ומשם יצא עדר נתוס'לידס .
 tמשולם עורוידוע כי מבטא הע״ין והנו״ן נטהלתם קלובים מאוו/וחז״ל
ע:“,
ואמרו  :כי הקולא לעי״נין אלפ״ין לא ישא אח כפיו ולא ילד לשני תהינה
■
הקש•,:
סגרירהמון מים נגריםאללה■ סמל מערן מול או מללעל
(מנילה כ׳יד ע״ 0
סעראולי
המנץ! יידו לחתוך ' ולחצוב 'ולקרא החצוב ממל כמו שנקרא הנששל סס ?,
עניני לוח מתעורר  .בחזקה.
הסינה ,נשמות הפרטיים מצאני מעשה ( דה״א ט ' י״ב) והוא
נתון
נ.
עטשסיבתמורת האותיות ונחוס׳ שמ״ן  ,גם
האיש הנקרא בנחמיה ( י״א '"ג )

שם ז ' נ״כ הוא כמי נפישים כלומד ני׳
נפישסיס
כ״א ע״ו משנה נד״הא ה׳ י״נו.
בראשית

נפיש ,והוא שם יזיע מן החולה

מעשיהם
אפם

ולהעדר •אמי! אפס או אסעכמו
> הסיבה .לאין
ג  ,ב pון
מ א פ ע שם כ״ז ■ ,וקרוב הוא היוח
מ״א כ״ע  ,וסמורחו נאותה פרשה ופעלכס
ישעיה
פה הכלה כרגע) ונוספו האותיות לבסון!
שניהם אף (אולי מענץ לוח אן> והבל
שנס נראה ענינו
שורש
הגרועה לדבר קלובזוי ייאוי.
קלס נהוראחו
להוראה מיוחדה •
ענודה ותלאה ועולתדרך .זולת זה מצאנו הרבהמזה
שנוןוחזונן מחני איש לקראת
גלילים ( מ״א ו׳ ל״ד) ומולח על • העיגול,
נם בלשון ארמי ושפתחז״ל סנלגל תלגום שחי הלשונות ברש" ׳ שנת ל״א ע״א סגלגל
סגלגל .ותבין
וכן תרגום עגול סביב !
בראש נא לשנות מיקר ההוראה  ,אם לתוספת
י״א עגול וי״א אינו עגול  ,בי חס״מך
נשם ר״ח שומר העיר מנמין נוטרחאת
סנטרב״ג ס״ח ע״א פילשנ״ם
אי להעדי■
סדיקין,
ליקים (שופעים ס' ד' יי״ג ג׳ ) גניי!
טרקתרגום אנשים
הכרמים עכ״ל<
סטרטוטהבא
ריקה•
סריקא(יבמות פ״ז ע״ב ) שילש" '
סרק וגופא
בעיקרו לק מרטוט כמו שתמלא בתרגום
ומזה
אילן לנגד עדים קלוע ומלוע נקרא
הלנה נש״ס
טרטוטיה  ,מעיה נגד שם כ״ה  .כ' דשקיל
לסיב
)
ע״ז
משלי
(
כתובים ! קח בגדו
 להורות על הקריעה המיחלעתוחוס'סמ״ך .כזהעודטיטיטמןחבליה,ונוסן>הסמ״ן
אקענס ,והוא מלשון
בחוף חפינה כמו ברדלס ,אוכלס ,
נהוג יוחל בלשון חז״ל
־־ .
יוני בקצהו או בכולו .
השערה קענה נענין שם ספיד נסון> עונייה
ואני ערם אכלה לדבר אשמיעך בזה
ובקוצר  :הוא איששנ״א ,והחכם געזעניוס
שכתב הרד״ק בקפל הפלשים שלו נהחלע והנה ידוע כ׳ תרשיש  Tartesusהיח ממיז
על זה ולא מצא דרך לבאר הענין .
חלק
ים הרחוקים' .מיישוב .א״י נשם זה  ,ומזה
ידוע בארן איסש״נייא  ,וקראו לכל מקומות
גיוהל מכנען בשם • י ספרר ,להיותה פרודה
ברחוקה
אז
קראו לכל הארץ ההיא ,תנודעת
שם כזה עד היום לאיי אלישח  ,אשר
מאוד מהם  .ונעיננו יפלא איך נשאל
ומרוחקח
והשם תזה מורה בהוראת .לשון רומי
יקראו מל שם פפדר*  Sporoseד׳ א צעלשטלייעען
אשל נשם אחר המיוחד למו נקרא בשם
על איים נפרדים ,נחיפך אל המקובצים
יוסף ווייסע •
__
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מכתב

Ceopot
!) ffiisl'er. RM»»er in Elwanomitz
..
בי ,יכ התמהמהתי עד בס ואחר עד
אלה-ך! יחנך לעי יקיר ! אל נא יסר אפך
היו התלאות  ,אשר מנעוני במשך זמן
רנות
עתה בתשובתי אל מכתבך תנעים  ,ני אמנםשאר אוהבי ואנשי בריחי ,ואס אומר אספרה
רב מהשחעשע נמרי אהבה וידידות גם עם
מאד  ,כי העלוה׳ על ההרגומים ועל
נאזניך לא תספיק לזה העת  .והנה אשמח
כלן
״כוכב׳ יצחק״ מצאו חן בעיניך  :אולם
הנוסחאות בתפלה חמפוזלוח כת זכה בחוברות
נ״ד  ,באשר קימתי שם הניססא הישנה
 ,כ׳ עעיתי בחוברות כ״א צד
אומר לך ידידי
האלה לקוחות הן מתרגום יונתן ילמי׳ כ״ג
"בעלמא דחוא עיי'  ,לאחדתא " ,כי המלות
"לחדתא " ,וכן הוא הנכון  ,בי לא נמצא
נאמר "לאחיתא" ,כי אם
ב״ג .ושם לא
יאמר גם .בעברית "להחריש"  .החלק
"חדת" כלל נננין אפעל  ,וכאשר לא
השרש
המשכיל הל״ל נלומענפעלד נא לידי לפני
מספר "אוצר נחמד" היוצא לאור ע״י
השני
 ,כי נענה היא בערכו על החלק הקודם
לא כבירים ,וכאשר שמתי עיני עליו מצאה׳
ימים
גיינער צד <"! וקנ״ז המדברים נכבדות
תן בכמות הן באיכות ונפרט מכתבי החכם
לו
ממשפחת הקמחי  ,וכן המכתב הגדול ולחג
דוד
ר׳
ואחיו
בחולדות המדקדקים ר׳ משת
תולדות הלב אנרננאל ז״ל תם (_! (זןו
כרמולי צד מ״ז המופיע אור נוגע. .על
ידים לה חכם
ישראל וקורות ספריהם  ,אשל השאילו אחריהם
גדולי תועלת מאד לדורשי קולות חכמי
האלה בעיון והשכלת תאמר  ,כי יאות
ברכת ,לא אפון יקירי  ,ני אם תקרא המכתבים
 ,וכי הם בערכם אליהם כפניגי סן
היהרון על כל האחרים הנדפסים נזה האוצר
מכתמים וכלי חמד! — אך לזאת יכאב
להם נזר מתנוססות ברוב הוד ויופי מתוך שאר
ואבני
תכליתו ומגמת! להפין חכמה ודעת בקרב
■לני ,כי גם ספר "אוצר נחמד" הזת'  ,אשר
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אחינו איננו נקי מדברי חרפה ונאצה לעג
יקלס ,אשר אמנם אל לעזר ולא להועיל הס,
כ׳ אס נהפך ישבו נזק רב והפשד גדול
לאומחנו
בהלל
 ,קרא נא הדברים מלא׳ כעש
והמרורים  ,אשר נאמרו סם צד ר״ב ר״ג
ר״ל
וכולי על החוקר הגדול שפינתה ועל החכם
היקר ר' שניאור זקש חי בזמננו בעיר
בערלי ( ,והודח לדברי לו חכמו ישכילו הנבונים אין
בנמו אלה ימעע כבודם לא לבד בעיני
בני
עמנו
,
כי
אם
נם
בעיני
העמיס
,
לו
ישכילו
זאח,
כי עהה החח שנאשם יאהבו איש אה
אחיו ויכרהו בריח שלום יחד — והנה מדי הזכיר׳
אח שם החכם " זקס " לא אוכל
למנוע
מהעיר
אה
לבבן  ,כי תאסוף אלין הבישה בל
החבורים אסר הוציא עד הנה
לאור
והס
 , :הכרם ממד חלק ח׳ ועי  ,ההמיה  ,הפליע,
היונה וכנפיה "  ,יען כלם מלאים
ברכה
ד
'
ומפיקים
דעה
ולקח
טוב
בענינים רבים
ושונים אשר תועלה ידיעחם גלויה
לעין כל דורש חכמה באמה וביחוד אם הקרא
חוברה ההמיה כוללה שירים
ופיוטים
מאה
ר
'
שלמה
בן
גנירול
ועוד דברים אחרים
יקרים  ,אשר לא נדפקו דע
הנה
,
הראה
איך
ירד
החכם הנכבד הלזה אל עמק׳ שודוח
פילוסופי
עמנו  ,אשר חיו במאוח האמצעיות כמו הרשב״ג
הראנ״ע הרמג״ם ודומיהם,
ואין
העמיק
לחקור
צפוהיהם
עד
היעוד
נם  .אל נא האחר להניא הסגולה היקרה
הזאה אל ניתן  ,בי באמונת׳ התן
ענג
לרוחן
ומעדנים
לנפשן
והשמן
בה
בנהון יקר
ונעים
ונערם אפרד פה ממן ,ידיד
נפשי  ,אודיען עוד ,בי בדעת החכם והמליץ היקר
נעל מכתב
העתי
,
כוכב
•
יצחק
"
ר
'
מנחם
שעערן
נעיר
וויען להוציא לאור מהדש ספר
חקאנקאלדאנן על כתני קדש להסכם
גוקסטאקז  ,אשר יקרה מציאותה מאד ולשית עליה
נוקפות  ,הן מעצמו הן מאחרים  .ומי יחן
ואוהבי שפח עבר ועבנדיה יתמכו בימינו ,למען
יוכל להוציא מחשבתו העונה הזאת מהרה
אל הפועל  ,נאשר ידעה׳ נאמנה ,ב׳ בהוצאת
חבור כזה תתרחב חכמה הלשון ותרבה
ידיעתה
בינינו
.
ל
ירב
מקדו עמדן וישא פניו
אלין בתשוקת אוהבן ומכבדן.

Wiener, Rezirksrabbiner in Armeny.

Verträge von Ofafi

מצבת יעקב • מראשותי אדוני
חותני הרב הגאון הצדיק המובהק מו״ה יעקב
נע״המ ס׳
פרי יעקב שחיה אנ״ד

זצ״ל
דק״ק אב א נ יא והגליל  ,אשר נא בכלח
אלי קברו נמקפד
המרומים
ובלוית
חן
התאספות
שבטי
ישרו
(
מקרוב ומרחוק ביום צום
גדליהו וקול מר
צורח נשמע  :הוי אדון ! והוי הודו ! בשנה הגידו
שטים
צדקו לפ״יז•

מה רב טובך אשר פעלת בחייך
חן ושכל טוב הוצקו בשפתיך
בפרי תורתך עדות ביעקב הקמת
רכה חכמתך שם עולם לך שמת!
(קהל

אבאניא

קוננה ) :

סר צלך מעלינו אהה נטשתנו ריעינו
פאר וצבי עדתינו היית נר לגתיבותינו
רק בזאת נתנחם כי עוד שוכן בקרבנו
פרי יעקב זכרו לעד חרותה בלבנו.
על פרידתך כל איש יתאונן
ואתה בצל שדי תתלונן.

שטן הטוב יורי על
ראש זקן  ,זקן
נעל מדות ישרות ומלומד במדע ,אוהב חכמים
הכהן:״י  ,איתן מושבו בקפל פעסטהליום מלאת
יעיר
קנו  ,על נוזליו ירחף בשינה עונה דשן ורענן!

אהרן ,ידידי רצתה נפשי  ,הגביר
ומכבדם כבוד טו״ה אהרן

; זי־

התורני
אדלער

לו שנעים שנה י  -הנשר
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אהרן שמך חרבה ממידותיו לך גביר יקיר הנחלת׳
הקדשת ימי עלומיך לתורה ,גם עתה היא תשיחך,
רב טוב עשית  ,על אומלל ודך נכלם חמלת
נחי ויגון כי שמוך למטרה  ,בטחון שדי בסעדך.
אשריך איש מהולל ! זקנת ושבת׳ יראת ד' אוצרך,
דרכיך דרכי נועם ,על כן יברכך ד וישמרך,
לא ימעדו קרסוליך ,כצאת שמש בגבורתו יגיה אורך,
עתה קח מירי לראשך עטרת תפארת וקרבן תודתי,
רב מאשר דברתי והגדתי נצרה על דל שפתי,
כמוך יהיו יוצא חלציך נינך ונכדיך -
צל החיים בנעימים בל יעזבך כחפץ מכבדך.
Isalr Wiener , Dezirkarabdiner zu Urmeny.

Exegese üon Ignaz 33ad
, Rezirksrakbiner in HyMi.
הנה הוא ןל כסוס « יניס ואח בל ונוכחה (בראשית
הנה נהה׳ אלף כסף לאחיך
בפירוש הפסוק הלזה  ,ולדעה בל אחד ואחד העיקר
כי ע״ז) רבו כמו רבו המפרשים
ברור בהצעה הקדמה אחה קענה והיא היא  :על
חסר מן הספר  ,ולפע״ד פשע הבהוב הה׳ סבור שמא ההגנה בעיניו ולא יקבלנה או
פ' ז ' ועתה השב ובו' פי ' רש* ,ואל
ומי מפרסמו שלא נגעה׳ בה א״ל כי נביא הוא.
ישנאך ולא יחפלל עליך א״ל אבימלן
להחזירה אף בידעו ברור שנגע בה ,כי רק נעצהו אמרה
והנח לכאורה מחויב היה אברהם
בלב נעלה שיקנלנה באהבה ! ועוד איזה ראיה ההיה
אחי הנהו ובלתי ספק נעמה
לשונם ובל מגמה פניהם רק להוריד כבוד זולחם ולהניא
זאה לליצני חדור אשר חן שחוע נקי וצדיק ? לכן נאמת יגע ומלא אנימלן תחבולה עונה
זדון וקלף כשעף מים על ראש
שרה נקייה ,והיא  :בנתנו לאברהם מהנות אשר ק
מזאת להראות כי אף הוא מפשע וכי
ראש צירים איהננו ידע ג״כ כי שונא מחנות ובצע הנחו,
קבל ,אף כי כל אשר ידע את לרעהו מאומת חנם אין כסף כידוע מקנומו אחוזת
ולא לנד כי אל ממד מכל אשר
 ,אף כי לתפארת חשבוהו לבנדהו באדמה עפר ,אלא
קבר מבני מת בכסף עובר לסוחר
מרעהו אל שלח ידו בבזה המלכים לקחת לשלל אף
אף נשומו נפשו נכפו בעד אחוזת
וגו ' — וע״י זאת תהודע א״כ לכל שאברהם יודע
ממוע דע שרון נעל וכאמרו הרימותי
 ,כי אם היה לו שוס חשד אין יקבל אתנן בעד אשתו,
בבירור גמור שהמלך אל נגע נח
יעשה כזאת ; ואברהם נשיא אלחים אשר ביתו פחוס
אשר אף הפחות שבפחותים לא
וממוננם ,יבאיש ריחו בעד ככר כסף ? ותהי לתפן,
לרומח לכל עובר  ,אוהב הבריות
כי רק נעבור ’ יעו שאשתו נקיה וכי לא שנא לאנימלן
בי זאת תהית לעדות נאמנה
על אברהם
בהיותו נביא וידע ««הרותו ,לקח המחנות  ,ומוסב הוא
מתמול שלשם ,
», baß ich Deinem Bruder tausendן 1זו©
ויתורגם Silberstücke gab, macht'», :
rajj er Dir zuui Augenschleier u. s. w.
לאה וגוי ותקרא שמו ראובן כי ראה וגוי כי עתה וגוי
בראשית כ״ע ל״ב וההר
וההר עוד — הפעם ילוח אישי אלי ,ותהר עוד
וחתר עוד — כי שמע ני שנואה —
ותעמוד — וחרא רחל — ותקנא באחותה וגוי  .הפסוקים
ותאמר הפעם אודה ד' —
) מה זה ועל מה זה אמדת בראובן • נ׳ ראה ד׳ בעניי
האלה אי אפשר להולמם כי א
? ב) מלת עתה בלוי הלא אן למותר ! נ) מדוע לא
ובשמעון כי שמע כ׳ שנואה אנוכי
דוקא בבן ד' והלא דבר הו  ! 5ד ) וחרא רחל ותקנא
עלה על לבה להודות לד אלא
אלא אחרי הולידה את יהודה  ,ומדוע אסרו פעמי
במשמע שרחל לא קנאה את אחותה
? ולישב כל זאת נקדים  :ידוע הוא לכל
הקנאה אשר כרקב נעצם היא עד הנה בלב רחללא יבואו ההפכים המתנגדים זח אסר זה וה (ו
נעל* חכמת הנפש כי נמו שבכל ענע סנראה

14

—

מכלי אמצעי
האדםאשי על ידו ימים האחד לאנו לאנו ויניח להפכו מקום להתגדר ,כן הוא
נם בלב
אל תאדם  ,מאס עד״מ יאהב איש את רעהו אהגה שאינה רלויה בדני,
בודאי
מן
הנמנע
שחיש
שתאום
ישנאהו
שנאה
גמולה
,
וכן להפך ,וז״א ! וידעה היום
ותשבות אל לבנן,
כל כמו שהיום לא נחהוה קל מהרת בלי אמצעוה השחר כן הוא בלבבך,
חה בחקי אל
היום ,אשר ייע מוננו כי חלש ולא נוכל לסבול התעברה הפתאומית
מהיפן להיפך.
ועתה
בשומנו
,
עין
פקוחה
עלמעשה
לבן
ביעקב
עם
לאה
נראה
,
ב׳
לפי
דרך
הגבר נעלמה חשל אתב אותה כנפשו ,ובאהבה הלזו כל יופי וחמדת זולתה כאפס לנגדו,
ומה
גם אם זולתה רעת פנים ובלי מוסר השכל ובמרמה נקשה לגנוב לבו ,הלא אז לא
לנד שישנאה
אלא
גם
לקלון
ולחרפה
תהי
בעיניו
—
וכן
קרת
הדבל
עם
לאה
שאהב
יעקב
אח רתל ,ועיני לאח רכוס ובמרמה ובחזקת נהיתה לי לאשת — ונבוא עת דודים
שיתפך לב נעלה אליה לעוגה להדנק נח  ,בודאי מוברח לעזוב מקודם את הנזיון ואת " כ
השנאה  ,עדי בואו למדריגת אהבה כריע וכאח ולנקוןז כאיש לאשתו  .והנה לאת ' בתום
לנה
ובכשרון מעשית משנה נהולידה אח בנה הראשון מעתה שאני אם בנו לא אהיה
עוד
בזויה בעיני נעלי ואדרבה יאהבני וז״א כי ראה י׳ בעני׳ ,כ׳ אין עוני גדול מזה
לאשת להיות בזויה בעיני הנעל — ובשמעון כ׳ שמע ד ' כי שנואה אנכי ,היינו אחל
עבור
הנזיון ע"* ראובן תעבור ע" ׳ בן השני השנאה וזה השמע הוא השמיעה בלב ,אן
בלוי
אמרה כי עתה ,ע" ׳ הנן השלישי אבוא למדריגת אהבה כל׳ע ובאת  ,אכן ניהולה
נודע
לה
כי
הגיעה
לתכלית
המכוון
,
וע״כ
אמרת
אודה
את
ד
'
כ׳
אין
ל׳ לבקש יותר
—
ותעמוד «ולדת  .ועתה מקודם לא היה לרחל לקנא באחותה ,כי אם היא נתברכה
נבנים  ,הלא אהבת יעקב היה« טוב לה מעשרה נכים  ,אן מאמר שהניעה .גם היא
למדריגת אהבה — ותקנא  .בה  .ואיידי דאתינא לא אמנע ממן קולא נעים את
אשר
שמעת• מפי גיס׳ החכם מ ",ה יעקב שעיינהארע נ* ׳ רב ומגיד דק״ק אראד ע״פ
ואל
האשת אמר הרבה ארנה עצנונן והלונן בעצב חלדי בנים ואל אישן תשוקתן והוא
׳משל
בן ,שלפי המפרשים שמלת והרונן מן תרה ועלבון זה לער הלידה או לער גדול
בנים
הלא ראוי להיות הרונן 1אח“ כ עלבונך  ,ועוד שהסיפא דקרא בעצב תלדי  ,אשר
כנראה הוא לעומת עלבונך  ,איננו מושלם נאשר שהמאמר ואל אישך איננו מבאר
תיעב מאמר ומרונן
מלבד שמלח ת ל ו נ ן זרח — ע״כ נ״ל שהגירקא הנכונה ראוי
להיות
ומרונן
Verdruß
ועתה
הרישא
והסיפא
יחנו
בשלום
:
הרנה
ארנה עלבונך
ומרונן ,ואמר נגד עלבונך  :נעלב תלדי ונגד חרונך — מה יהי המרי אן> — אל אישן
תשוקתן ודפח״ח.
אמר ר״ש
גן
חלפתא
לא
מלא
הקב״ה
כלי
מחזיק
ברכה לישראל אלא השלום.
ידוע
כ• מלח שלים מורח על דבקות האחות ואל השלימות בין בגון -בין בנפש ,נאשר
שבאחת הקלימוח לא
הזמני תמלא כי אם נהדנק כל חלקי הדגל לתכלית אחד המכוון  ,והג'
גס על האישי
והנצח* אשר א׳ אפשר להשיגו כ״א ע“• השלום והשליחות —
והנה המלה
אשר
באמצעותה
נודיע
איזה
מושג
לזולתינו
איננה רק ככלי לאותו המושג
ח״א
לא מלא הקב״ח כלי היינו מלה המחזיק ברכה לישראל ,הכולל כל מלקי האושר כמ״ש
לק השלים' «gאי י' עוז ונו' .

• in-ölrakonitz.
Israel«fürlh, 3k6Giue1
אמר רבכ״ח זמנין חרא הוה אזלינן בטדנרא
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וחזינן הגי

אווזידשטיטן

גדפייהו טשטנייהו וקא נגדי נחלי דטשחא מתותייהו יאמינא להו
אית לי מינייבו חולקא לעלמין דאתי חדא  .דליא לי אמטא וחדאו
רליא לי גרסא בי אתאי לקמי ,דר"א א״ל עתידין ישראל ליתן
עליהם את הדין :ב״כ ס' הספינה,
הנה נא הואלת* נמאנמז סכ״ג מסי כוכבי יצחק לנופןז ידי עלי מאמרים האלה
לחשיןז להונות יקרות לוטים בשמלת המשל כיד הי תעונה עלי ,ולהראות כ• חכמינו ז״ל
אשר
באדן החיים נשם אלתיס ס״ם יתהלכו למו הניסו אחריתם ברכה להטות למוסר

לגננו נחדוחיהם  ,להדריכנו נמעגלי מישור לטוג לנו כל הימים  ,לזאא גם היום הכה
אנכי נצג טל טין המים  ,כרוה כדיני הטם נמחקק נמשטנוהם  ,לשלור צמאון האני
שמוט דנר ה' וחרדים לפקודהו  .הנה ידוט כ׳ כל המשנוש הטונוש ויקרוש ■,הן טנטיוש
הן רוסניוח ,אשר נטט אל הטוג נשוכינו ,לא להללחשינו ולאשרנו לנד נשנם לנו ,כי אס
להיטיג גס לזולסינו ולהשלים חקרונוחס טל ׳דימו ונכלל נוכל לא«ר כי אם יסונן אושנו
השם נמשש דטה נינה והשכל להצליח דרכינו נהאציל טלינו ממרומים רוס דטש ושנונה,
או כי ישים גויסנו נריא אולם וחוק כראי מוצק ,טטינגו ימלאו מלג ומס טצמוסינו
ישקה נרוס טוש -וסמצומוס  ,או אס ישלח נרכהנאסמינו ונכל משלח ידינו  ,למלאות
הון וטושר נשינו אוצר כל שכיוש השמדה  ,גנוש ופרדסים ושל אשר ששאלנה עינינו לא
יאציל מנו ,אל  .נאמין כ• להצלסחינו לנד הנחיל לנו מאנוש היקרוא האלה  ,ני אם
להשלים גם זולחינו ולהדמוח נזה ליונרנו הטונ ומטיב ..דל} .ליצוריו.
נזה המלצח׳ נשננר הימיש פסוק נירמי' ט' כ״נ  ,כה אמר ה' אל ׳שהלל הסכם
נסכמחו וכוי אשר נהשקפה ראשונה ׳פלא מדוט אמר כי אם נזאח ׳ההלל המתהלל
ונו׳ ולא די לו נאמרו ׳שהלל לנד ? שניה מדוט אמר " טושה שקד משפט וצדקה " לפרט
נמטט מלין מטלוש ומהלוח אל משוללנו נו נאמר לו דומי' שהלה וכמאמרם ז״ל ננרכוח
ההוא מסיח קמי' דר ' חנינא וכוי ע״ש  .גס אמרו " נ• נא לה שפצח׳“ הוא לכאורה
למוסר ? אנל יונן כי מצינו נאל נורא שהלוח כל יכול • סד ׳שלכדו! ולא יספרדו כל
שמטלוה האלה הן השכמה ,הן גנורה וטושר נרום גרם המטלוה נשגנ מאין כמהו ,ונכל
הדנרים האלה • נופף ידו רק להאצילם לטוג לנו  .נחכמה מצינו " יהנ סכמסא לסכימין
ומנדטא לידט׳ נינה" נגנורח רק לחליל טשוק מיד טושקו ,נפרט לנו מצדנו ופודינו
מכף הטריצים ,נטושר כחינ "יל הכסף ולי הזהג וכו' ונשכם רק למלאוה שמשוט וחפן
נפשינו ,האין ומלואה ושפוני עמוני סול ראמוח וגניש אן לשוטלחינו ולטונחינו הכשיל
לנו .וידוט כי לימוד מורה ומוסר השכל לזולחו לא טנור חגמולוח שוא וששלווד כסף
כ׳ אס להשלימו מטונ וחומש לננו להיטיג אחריחו ״חסד" • קרא  ,ונשי׳ וחורש חסד טל
לשונה ; ולהציל טשוק שנם מרודפיו  ,הצינהו למטרה למו לשן שנאשם ורשטח מזמחם
"משפט" יקרא ן וכחי׳ " ׳שפט ה׳ השופט היום ניני ונינך  ,ולחש מחנה חנם לאניונים
לרחם עלי מצוקי הזמן ולשסד מכסו נטדם ״צדקה" יקרא ; ומוסר יקר הזה לא יטרפהו
כל הון הראנו הנניא נאמרו  " :כה אמר ה׳ אל ׳שהלל הסכם וכו׳ ר״ל נמה שהונחל
לו מטנט חולדחו ולנו רחנ לקנל חכמה ודטס ממלמדיו ,וזה הוא וי״ו הננו׳ נחכמשו,
גם לא סגנוי נגנודחו והעושר נעשרו דייקא ,אם יהיה נוכל נמחנוח היקרוח האלה וישלים
יק עצמו לנד נהנה ,אז טמו שמוח שכמה מנלח׳ הפין מטינוסיו חוצה ,ונאמצטוח גויסו
וחוקף נחו מצגד יעמוד אם אחיו נסנן הסכנה נאחז  ,או ׳קסון ידו מאחיו האניון
לנלחי העניטנו משאש מאומה או לשוננו נמנה אחח אפיס ,יחוס לא יעזור ועל אלמנה
לא יחמול ,לא נאלה נחר לו יה לסגלחו " ,ני אס נזאח ׳שהלל המחהלל נעונוח רמוח
ונסגנוח האלו אם " ישכיל וידע אוחי " ,ר״ל נהשקיפו היטג אין אני המושלם נכל אלה
מחנהג עם יצורי ונצר׳ מנועי ,להאציל מטוני למו להנחיל אהני ישוח החכמה ואוצרוחיהס
גאון ועושר אמלא .כלסגלוח החמדה להם אחנם למורשה  ,גם להציל אוחם מכף צורריהם
ימעיקיהס שנס ,וזה הוא " כ׳ אני ה׳ עושה חסד משפט וצדקה " והנין" נ׳ נאלח שפצח׳
נאם ה' ר״ל רק לשכליח ז אש הנשלח׳ מטוני למו לנענור ישלימו גם זולחם  ,ימלאו
משאלוח לננס וחסרונוחם  ,ונכלל לא ידרשו רק טוג עצמם כי אם גם עוג עמם והנן.
שמעוני נא עשה אח׳ ועמי ! הן ינים עשה אנשים נרכס ה׳ נהון ועושי ,שלוי
עולם השגו חיל ובל שכיוח החמדה והצלסחס שעמוד על גפי מרומי קרח  ,וננל זאח
אס יחידי סגלה  ,מלאי « זיו דעח ומפיקי מדע ,יקראו למו להמון זרועם להפין מעיני
חנונה נחנל נספרים רני החוטלח ,וימינם חאמצם לנענור יוכלו לנצע מעשיהם ,או אס
יקראו לירוש הצלחש עם ניום שיזעו עמודי חפארחם ומצוקוחיהס יחפלצון ',או להניף
חנופה ולנדוג נדנה לכונן אשיוח נשי החכמה וכהנה ,מרחוק יעמדו לא לעזר ולא להועיל,
יקפצו ידם מחמין אחיהם הנושאים עין עלי מעיני ׳שוטחם ומשימים מרכז חקופס עלי
נדנח רוחם  ,נכזנה שוסלחס וחקוחס מעל נשארה ; וששי החנצלוח הנה נו ימחלו וחמוש
נכלוחס  ,הא' היא כי החקוממוח ניחם ומצג חפארחם  ,רונ הצערכוח ערפם ושטשועם
’אלצס לקפון ידם מהושיע זולחם ולהירש לשואלם  ,כי אם יזילו זהנ מכיסם לאמן
ז ליעוח אחרים אחרי כן ירגשו חסרון עצמם  .הנ' היא  ,נ׳ רוזג עש רם ורכושם נכלל
גידונוח יעמדו אצל נושי מרכלהם  ,חטי מניח וצמר צחי ,והונם עשה לו כנשים לעוף

אצל זולתם ,ו« ' יד« מחמואת )«ן בוני «ההפך בתחבולותיו  ,אם לעיז כזאת לא •« ציו
הנוהים מובותיהס _י.לא •שלייו ,אז • סענו «ל ניחם ולא • ט«ד ; אבל נאמה לב הוחל
וחחנולוח מלמה הנוומו 'ומזינות הוא ואפע הנה בעוכרם לבלה• • וכלו « ל« משא לוח
משחת ונוכל.
להשקיף
לבב״ח "זמנא היא הוה אזלינןנמינלא‘ ,ר״לנשאנו «•נינו
וזהו מאמל
עלי מפעלוח בני איס בהבל הנהמה הלזו  ,והזינן הני אווזי ל״ל «פילים מלאים הון
ולכוש לא יי אצלו זהב qpsiלמי׳ « נול עצמם“ דשמיטן גיפייהו משמנייהו " אלא גס
יוכלו להניח נלכה אחריהם לזרעם וצאצאיהם  ,והיינו " וקא נגיי נחלי דמשחא מחוחייהו
"ובכל זאח אס אשאלס המן הגולן ויקב אשר אצלחם הושעהם גם לנכא׳ לבב ונפשוה
נענה השנעהם לתרווהס מישן ניחכס ומנחל עיניכם השקיתם לעס • שורון הנושאים עין עליכם,
וזהו " אמינא להו איה לי מינייכו חולקא לעלמין יאה׳" החשנחס ילככם להועיל מאוצלוהיכם
הזמני׳ לאצור גס חלק מנהו נשמי מרומים ",סיא יל׳' ל׳ אעמא" הא׳ החנצל עצמו
נהחקוממות ניהו ומצבו לבלה• ׳המועע בהופיעו לזולחו  " ,והיא ילי׳ יל ניהא" ל״ל
הלאה לי החנצלוח שכל הונו ועשרו התעופף אצל אסלים  .נמונוה וכהנה  " ,כי אחאי
לקמי' יל״א וכוי עחייין ישראל ליחן עליהם אח היין " ל״ל אם ישראל ינחנו ביין
מיוע אל ירשו עובה נכאים  ,אחיהם הנאנחים והנאנקים  ,אז יעלו הקבל עלי שכס
הנוכלים האלה  ,כי המה היו בעוכרם  ,מעשיהם הנשחחים לאו וכן עשו  ,ואס באחים
העומרים על פלגי ׳בלי מים נפלה שלהבת החמרה והכילות לאסוף חון ולצבור כעפר
כסף וקגלח מלכים לק לשעשוע עצמם ולא עמיו נפק לירוש עונה עמס  ,מה יעשו
אהובי קיר ? והבן.
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כ׳ אין חושינו מכחישים חורהמשה — איננה
ההמון בעני! ימיון ההלוח — היא מקיימת אח

מקיימה יעה

הנחילה.

ואחלי הורי ע אלהים אותנו את כל זאת מה לנו לעשות רק לחקור אס תולה
אבותינו  ,לרעת האמה היא  ,אם אין ? צורך החקירה הזאת הנח כבל התברר אצלינו,
וגס את תועלתה כבר בארנו  ,נהלאותנו כי המחבבים את הפחיות וירחיקו אח החקירה
מתורת ה׳ ,האנשים האלה  ,יביאו רבים לכפור בכל יבליח  ,ונחלאוחנו  ,כי אס תכחיש
אמונתו  ,תפרוק מצואלנו עול נחל אשל נשאנו חנם  ,ואם תק״מנה  ,הקרבנו אל
האלהים  ,ותניא עלינו את כל הברכה  ,ואתת ירעה  ,ואתה שמעת  ,כ• יש למחקר על
מה שיסמוך  ,והתועה ברצונו יתעה  ,ובהשתמשו משכלו בחקירת הדברים  ,הנופלים חסת
חושינו  ,וישים אל האמת  ,ולא אל הכבוד פניו  ,זא לבעת ילך דרכו  ,ואח האמת תמיד
ימצא  :אם כן אפוא  ,הנח נחלז חושים  ,להוציא לאור את משפע תורת משה.
והנה החקירה הראשונה  ,אשל עלינו לחקור נענין  ,היא חיש בתולה ינר אשר
יכחישוהו חושינו ; בי אם נמצא בה דבל כזה ,יש לנו לכפור בה מכל וכל ,כאמור למעלה ;
אבל חזרתי על כלה  ,ולא מצאתי בה דבר כזה.
ואולי תאמר  :הנה כחוב בחורה  ,כ• יעקב הציג מקלות מפוצלות לנכח הצאן,
.
■• ;( | * vותלין הצאן כמראה המקלות  ,ואין כתוב בה כי היה מעשי נקים ; אם בן דמיון ההרה
פועל בעובר  :והלא קם זה כמאה שנח הרופא החכם  Bloudelלהוכיח נדברים שאין
הדבל כן  ,ואחריו הלכו רוב החכמים  ,ואחד מגדולי הדור ,בן ציון רפאל הנהן פריצי,
אלה< העולמים יאריך ימיו בנעימים כתב ( פתח עינים חלק א׳ דף נ״ז ) בי שוא ודבר
כזב דעת ההמון האומרים שיבואו הכתמים בילדים מפני תאוח העוברת ; והרי א " נ בתולה
לבל שקר אשר יכחישוהו חושנו  .אבל  Blondeiעצמו נספרו
The strenght of Imagination in pregnant Women Examin ’d .
כנר תיק את הקושיא הזאת ותראה  ,בי לא נקש יעקב בתחבולתו זאת  ,אשר
P
זץ ' \ ׳ נלאות הצאן תא המקלות התנה  ,יהיה מראה ילדיהן  ,כמראה המקלות  :אבל נקש
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אפר נהיוה המקלות ההן לפגי הצאן בעת יחס  ,יאהבו המראה ההוא ' ,ובבואן להנעל
חבחרן הזכרים אשר^ מראיהם כמראה המקלות ( גטין הנהוג נקנהדרין דן> ש״ג שהיו
משרה׳ ע״ז גוחנים עיניהם בנעלי ממון וכוי)  ,ויען רוב הבנים דומים לאביהם  ,חלק
הצאן עקודים נקודים וטלואים חדע  ,שזאח היחה כוונחו  ,שהרי כתוב  :ויהי נעה יחם
הצאן  ,ואשא עיני וארא נחלום  ,והנה העחודיס  ,העולים על הצאן  ,עקודים נקודים
ונדודים — ייאמר  :שא נא עיניך וראה בל העחודיס  ,העולים על הצאן  ,עקודים
נקודים וברודים ,,כי ראיה• אח כל אשר לבן עשה לך  :אס כן לא ציור מחשבתן היה
הגורם  ,א לח מראה האגוח.
ואתה הענה  :מאין חמצאן הצאן זכרים  ,אשר מראיהם  ,כמראה המקלות ? והלא
כתוב  :ויקר ביום ההוא את ההיפים העקדיס והעלואים ואה כל העזים הנקדוה והטלואוח,
כל אשר לבן נו  ,וכל חום נכשנים  ,וישם ניד בניו ; וישם דרך שלשה ימים נינו ובין
יעקב  ,ויעקב רועה אה צאן לבן הנוהרות .
וחנה אמה נכון הדבר  ,כ׳ לקחם לבן מיד יעקב ; אבל לא הרחיקם ממצו מיד,
אלא נתנם ניד בניו (כמאמר יעקב  :הקר משם כל שת הקוד וטלוא ,ולא אמר הרחק) :
אבל אחרי כן כראותו  ,שהיו צאנו של יעקב מהעברות מתם  ,ויולדוה כהס  ,שם נינו
יבין יעקב דרך שלשת ימים.
תדע  ,שהרי למטח הוא אומר  :ייתן פני הצאן אל עקוד  ,וכל חוס בצאן לבן,
ואס ביום ההוא  ,אשר הוקרו ממנו  ,הורחקו ממנו דייך שלשת ימים  ,היב׳ משבחת לה?
החאמר  ,כי שם פני הנקבות  ,כנגד הזכרים  ,אשר חיו רועים ברחוק שלשים פרקה ?
אם כן פשע הכתובים הוא  ,כ׳ ביום התנאי הקיר לבן את העקודים ואת הטלואיס,
ואת הנקדוח  ,ואת הטלואות  ,וכל חום נבשנים  ,ונתנם ניד בניו  ,שירעו אותם אצל
צאנו של יעקב ; ואחר זמן הרחיקם ממנו דרך שלשת • מים  ,ואז לקח לו יעקב מקלות,
ויפצל נתן פצלות לבנות  ,ויביא אותן לנכח הצאן ברהטים  ,אשר תבאן  ,לשתות ויחמו אל
מדאה המקלות  ,וינעלו לזכרים אשר מראיתם במראה ההוא  ,אשר נולדו ליעקב ,כאשר
תיו בני לבן רועים אצלו.
ושמא תשאל  :הזכרים האלה  ,איך נולדו עקודים נקודים וטלואים ,והלא לא השאיר
לבן ליעקב אחד מהם ? לפיכך הוא אומר ! ותבשנים הפריד יעקב  ,כלומר לפנים בלי
הפריד הכבשים הזכרים מן הנקנות וישם אותם עדרים לבדם  ,ולא שתם אצל צאן לבן
הנקנות  ,ולא הניחם לבא עליהן ; אבל שם פני הצאן הנקנות האלה  ,אל עקוד ואל
בל מום אשר בצאן לבן  ,אשר ניד בניו ,כלומר השתדל ,שיבעלו אוחנה העקודים החמה,
ונתעברו מהם וילדו כמראיהם  .וירא לבן את ערמת חתנו  ,וירחיק ממנו אח בניו
דרך שלשת ימים ,ומאז ותלאה ,והיה בכל יחם הצאן המקושרות  ,ושם יעקב את המקלות
לעיני הצאן ברהטים ליחמנה במראה המקלות  ,ולהנעל אל הזכרים  ,אשר נולדו לו
במראת ההוא  ,ובכן היו יולדות עקודים נקודים וטלואים  ,כמראה האבות .
_
ולשון והכשבים הפריד יעקב .פירושו הפריד כנר ,שאם לא כן היה אומר ויפרוד 1ו 9ךי,ר•
יעקב אח הכשנים ; רמו שכתב רש" ׳ ,שאס כתב וידע אדם  ,נשמע שלאחר שנטרד
היו לו בנים  ,אבל והאדם ידע  ,פירושו ,כנר ידע  :אם בן פשט הכתובים כדברי  ,ואם
ק אין כאן דבר  ,אשר יחזק אח הדעת האולת אשר לעם האין נענין דמיון ההרות.
ואולי תשוב ותאמר  :הלא בעינינו אנחנו רואים  ,כ׳ כל פעולות האדם כלן מושבות
משנות סילונות  ,ואין אדם פועל בלא טעם המכריח אותו לפעול בן  ,ומונעו מלעשות
ההפך ,באשר גלוי וידוע כי ישתנו דרכי בני אדם לפי השתנות הוריהם ומוריהם וחבריהם
יקפריהם  ,וכיוצא בזה כדברי רמ״נם בהלכות דעות פרק ראשון ,וזה לשונו  :וכל הדעות
יש מהן דעוה ,שהן לאדם מהחלת ברייתו ,לפי טבע גופו ; ויש מהן דעות ,שטבעו של
איס זח מיכן ועתיד לקבל אותם במהרה יותר משאר הדעות ; ויש מהן שאינן לאדם
מהחלת ברייתו  ,אלא למד אותם מאחרים ,אי שנפנה להן מעצמו  ,לפי ממשגה שעלתה
בלבו ; או ששמע שזו הדעה טונה לו ובה ראוי לילך ,והנהיג עצמו בה  ,עד שנקבעה בלבו;
אלה דבריו  :ואם כן כללו של דבר ,שאין האדם חפשי בבחירתו  ,אלא נמשך הוא אחר
מושביו ,ומוכרח בבל דרכיו.
אבל תורה משה תכחיש אח הדבר תגלו׳ הזה ; בי בה כתוב לאמור ,כ׳ צדיק
יחשיד ה' ,ועולה לא יעשה ’ שנאמר  :חי ה׳ אל רחום וחנון ארך אפיס ורב חשד ואמת:
'אומר  :הצור תמים פעלו ,כ׳ כל דרכיו משפט אל אמונה ואין עול צדיק וישר הוא:
וכתוב בה  ,כ׳ הוא נותן שכר טוב לעושי דברו ויעניש העוברים עליהם ככתוב  -ראה
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אגני גוחן לפניכם היום נדנה וקללה  :אח הנינה אפר חשמפי לא מצוח ה׳ אלהיכם ונחוג
נה ני אנוס רחמנא הפייה סנאמי  :ואס נסיה • מצא האיס אח הנפדה המאיסה והחזיק
נה האיש ושנג פמה ; ימח האיש  ,אסי סנב פמה לנדו* ולנפיה לא חפשה ינין אין
לגפיה חפא מוחן ני נאשר יקום איש טל יפה ו ויצחו נפש  ,נ! הדני הזה  :אם נן
נל נני אדם אל אנוסים חמה.
ופוד נחוב נתולה  ,ני הסולם ומלואו האלהים ניאו שנאמי  :ניאשיח נרא אלהיס
אח השמים ואח האין  ,אם פן גם חסנוח החיצונות אשי חגיומן ספולוחינו  ,גם הן
מיד האלהים ; אס נן הוא הגויס נל פעולוחינו והנה נחוג  :מנה איש ומח  ,מוח
•ומה ; ואשל לא צדה והאלהים אנה לידו ושמחי לן מקום  ,אשי יניס שמה ; אס נן יש
רוצח אשל אל האלהיס אנה לידו ולא הנורא גיס ספולחו  :ואומר  :מי יחן והיה לננס
זה להם ליראה אוחי ; ואומר  :ומחה ישראל מה ה׳ אלחין שואל מפמך ,הי אס ליראה אח
ה׳ אלהין ? אם נן יראח שמיס איננה ניד׳ שמים.
ומול נחוג  rני נל תומנח ה' ,אשי שנא משו לאלהיחסן ואומי  :ולא חקיס לן
הצנה אשי שנא ה' אלחין ; ואומי לא הזנח לה' אלחין שור ושה אשל יהיה נו מום,
נל דני רפ .נ׳ חופנה ח׳ אלחין הוא ; ואומי  :פסל ומסנה חופנת ה׳ ; ואסלים האלה!
ואומי  :וייפח היום וחשנות אל לננן ני ה ' הוא האלהיס בשמים ממפל ופל האין
מתחח אין מוי .אס נן לא ׳ששה ח׳ אלהים דני נמל נדחו ; אס נן לא הוא גיס
למושה החופנות  ,שימשה אוחן  ,שהיי הופנוח חן לפניו ,ואס ניצונו הוא גולם המשוחן,
אס פן איננו שונא אוחן ואם אחל הנייחו שיגרום הפשוחן >,אם נן איננו יחיד ; אם
' ( \ י  Jjנן חולת משה מקיימת הנחירה ; אם פן מנחשח היא אח חוסנו אם פן חויח משה נזג ושקל.
ואולם הש אזנן ושמש דני׳ ,ולנן תשית לימת• ה• פל יי׳ ההקדמות האמורות
למפלח  ,של נקלה הנין משוגחן•
סרק אחד עשר ץא הנחייה נופלת תחח מחקרנו.
נין אם נאמין במציאות הנשמה  ,נין אם לא נאמין נה ( נ׳ אין למקייחנו מבוא
נדני הזח  ,נאמול למשלח ) מנל מקום רצוננו אין אסנו יודמ  ,איננה יולד ,ני נפינינו
אץ אנחנו רואים  ,אין הסנוח החיצונות פומלות נקדננו נ• אין דני זה נופל חחח
חושינו ; ואינו יומה לבלי השפות  ,שאנו רואים אין נהפלוחנו שישרתו  ,גלגל מניש
גלגל  ,מד תנא ההנועה אל השלניש המלאה השמות ; ני נאים אץ אנחנו רואים פל
אלה ,ולא נראה  ,יק הסנוח וחפש ולוח  ,נל נונל לראות ,אין נאמת סנה זאת גרמה
שמולה זאת  ,ני דבל זה אל ׳פול חחח מושנו ,בין אם תהיה בקרבנו נשמח רוח ח״ם,
נין סא לא תהיה.
והואיל והדני בן הוא מי זח אשי • נפיחן ממתח שהסנוח החיצונות חן חנה,
הגורמות את כל פמולותינו ? ומי הגיד לן הדני הזה  ,מאחר ב• נמינין לא תראנו'}
אמת ני אחה רואה ני זאת חסנה וזאת התולדה  ,זאת האשה וזה בנה  :האמנם נמיגין
לא ראית אחי מל האננים ,ני נן זה אשה זאת •לדתו  ,זאח ולא אחיח ; אם בן אין
יייטחן ׳דימה ,כי לא סמוכת היא מל החושים ואץ דנריך רק מאומד  ,ני ימן לא ראית
מנמן מ׳ יצאו פמולוח האדם אמרח בלבנן  :הסבות החיצונות ילדו אוחנה  ,ובנר אפשר
שתהיה שם סנה פנימית  ,המספקת זולתן כלומר נח תנחילה הספשיח
למה הדני דומה  'iלאשל אמרו רבותינו בסנהדרין לוח ל״ז  :ניצי מאומד ? אומרים
להם  :שמא כן ראיתם שרן אחר חברו לחורבה ורצתם אחריו ומצאתם סיץ> נידו ,וימי
מנופש  ,והרוג מפיפי  :אס נן ראיתם לא ראיתם כלום ; כי אולי סנה אחרת הולידה
התולדה הזאת ,ולא הסנה אשר המה אומרים.
פוי משל למוני׳ אלילים דקא חזינן יאזל• כי מסבלי ואחי ני מצמדי  ,ומל נן
יאמינו נהם נאמרס ני הם אשר רפאים ; ומפות גדולה היא נידם ,שהר• במיניהם לא
•ראו האליל נא ומרפא אותם ,רק ראו נ׳ אתרי נואם להשתחוות לפניו בהיכלו נתרפאו,
וחשנו שהוא אשר גלם ואפשר נ• דני אחל גרם  ,נדבר לני שקינא הכתוב במנודה זרח
לוח נ״ה  :אן -יסורין נשעהשמשגרין איחס של תאדם  ,משניעץ שליחם שלא תלכו אלא
ביום פלוני ולא תצאו אלא ביום פלוני ונשמה פלונית ומל ידי פלוני וטל ידי סם פלוני:
כיין שהגיש זמנם לצאת  ,הלן זה לניח ט״ז שלו  .כיוצא בשגגה זו שגו בני ישראל,
נהקמילם לנחש הנחשת ,אשר ששח  ,ני אמרו  :הואיל ונהניפנו אליו נחיה ,אם כ; הוא
הרופא אותנו ; ואץ הינר מוכרח נ• לא ראו ב׳ הוא רפאם ,ואין זח יק,אומד

אם כן שקל לגלח באמלך  ,ש• נעינינו ילאה חיות האדם מונילו במעשיו  ,ואץ
ביין באמה להכמיש אח הבהילה החפשיח ,כי דלך מנועה לצוננו נשגבה מסושיך ,ונעלמה
מעיני כל חי.
ואולי מענני  :אם כן אפוא איכה יסיח למעלה אה המושכלוח הראשונות נעבור
שאינן בילדים ? והלא דרך קנייה הידיעות נשגבה גם היא מחושינו  ,כי בעינינו אין
אנחנו רואים איך הידיעות נכנקות בקרבנו ; אם כן רק מאומד אתה אומר ,בי אין
החושים תולדנה  ,וכבר אפשר שתהיה שם קנה אחרת המולדת ידיעותינו ,מבלעדי החושים,
כלומר שתהיינה געועוח בנפשנו מיום הנראה.
ואולם נאמת אין משפע המושכלות הראשונות דומה למשפט הבחילה  ,כי שם אנסנו
חוקרים  ,חים בנו בפועל ידיעות  ,אשל לא נולדו על ידי החושים  ,חה דבר תלוי
בחקירתנו  ,ולכן דחינו אוחנה  .בראותנו בעינינו כי אין הדבל כן  :אבן במקום הזה
לא באנו לחקור מה שהוא בפועל אלא מה שתוה נכח ,כלומר הנוכל לנחור בלעדי אשר
יניע אומנו דבל חיצון חה דבל אשר לא ישול תחת מחקרנו  ,כי אן> על פי שאנחנו
רואים כ* כנוע תקנות החיצונות לפיהן ינוע רצוננו  ,מכל מקום לא נובל לדעת לעולם
ועד  ,מה היינו רוצים לולא הקנות ההנה ; ומאדם אחד לא נוכל להניא לאיה על אדם
אחל ,כימי יוכיח היות פעולת תקנות שוה בשני בני אדם ? ואפילו תמצא לומר ,שתהיה
פעולת תקנות שוח בשני בני אדם  ,מכל מקום מי יאמר ב׳ חקנוח האלה  ,הן הנה
הגורמות באמת ? את הדבל חוה אין אתה רואת  .וא״כ הקנה אשל ראית ,בי נא אחריה
שעמים רנות דבל זה באדם זה ,אולי יבא אחריה דבל אחל באדם אסר  ,ושיא ידברו
האומרים  ,בי לו היו שני בני אדם במצב אחד  ,גם רצונם היה אחד ואין זח נאמת לק
אומד בלבד.
ואם תאמר  :הלא עדיין תספק קיים  ,שמא נעע היוצר בנפשנו כח הידיעה,
לדעת ידיעה זאת ברגע זה  ,בלתי עזרת החושים  ,כבל אשל אתה אומר נכס הנחירה;
שהרי דלן קניית הידיעות נשגבת מחושינו כאמור ; ואס בן אפשל שתהיה בנו קנח המקפקת
זולת החושים  ,בלומר בא הידיעה.
ותנה אמת נכון הדבל  ,כי אין בידנו לברר וללבן הדבר הזה  ,ועדיין הספק קיים.
אמנם ויה׳ מה חולדנה ידיעותינו מן החושים או מנס נטוע בנפשנו  ,מכל מקום גלוי
וידוע אלינו בלא בל ספק  ,כי פעולת החושים קודמת תמיד אל בל ידיעה ; א״כ  ,לולא
•שחנו סקוח ,חקות שמים ואלן  ,לא תהיה לנו ידיעה  ,אשל לא תקדם אליה פעולת
החושים ,ונין אם פעולת החושים תהיה היא הקנה  ,המולדת הידיעה ונין אס לא תהיה,
לק מקרח אשר הקרה ח׳ אלהינו לפנינו מכל מקום נצדק נדברנו ושאין לנו ' ידיעה
מבלעדי החושים  ,כלומר מבלעדי אשר תקדם אליה פעולתם  .וכן נענין הנחילה נוכל
לומר ,כי לא יעשה האדם דבר בלי קנוח חיצונות אשל תקדמנה לרצונו  :אן אין בידנו
לפקוק הדין  ,אם תן גרמו  ,או דבר אחר גרם יען וביען אין תדבר נופל תחת חושינו.
ואולי תשוב ותאמר  :אס בעיני אינני רואה  ,איך הסבות החיצונות פועלות בנו,
אן! על שי כן הלא ידענו  ,בי הדבר נעשה מעצמו  :א״כ א׳ אפשר שתהיה לאדם
בחירה חפשיח ,כי הלצון אשל נרגע הקודם לא חיה  ,לולא תקנות החיצונות  ,אשל תלדנה
אותו ,איככה מעצמו עתה נהיה?
והנה שכחת את אשל הראיתיך בעיניך למעלה  ,כי בל מסקל ישאיל אחליו ספק ,
שמא ישתנו חקוח שמים וארן  ,וכי אין לנו ידיעה רק במה שהוא נוהג בעולם תזה ,ולא
באשל איננו נוהג נו  ,וכי אין בידנו לגזור אומי ולומד  ,שיש דבל שאי אפשר
שיהיה  ,דק בחקירת המליח בלבד  ,וכי אס חית העולם נברא בדרך אחרת  ,אולי היינו
קוראים מוכרח לאשל עמת נקראהו נמנע ,וכן כל כיוצא נזה.
ואולם כי חתן נגד עיניך הדברים הברורים האלה הלא תנין כי אפשל ואפשר
שיהיה לאדם כח הנחירה החפשיח ,אשר על ידה ירצח מה שירצה להיות רוצת ,בלי אשר
תכריחנו שום סנה  ,שהרי אס נשתומם על הדבל אין זאת ,רק יען לא לאינו כיוצא נו
מעולם  ,אבל לא נוכל להוכיח היות הדבר נמנע בעצמו  ,כאמור למעלת  :אם כן אין
בידנו להכחיש אח הנחירה החפשית ; ואם כן לא מצאנו בחולה דבר ,אשל יכחישוהו
חושינו.
אמר שד״ל בעני! מקלות יעקב עיין מה שכתבתי נעשתדל (בראשית ל' ל״ע)  ,ושם
תראה כי דעת הקדמונים נענין נח הדמיון בנשים התלות יש לה על מת שתסמוך1 ,סכמי
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דורנו מזיו וק״נטה  .וגס אני נומס להאמין גפ  ,אע״ס שזה ארבעים פנה חשנחיח
לאמונה כחנה  .וכן בטנין הגמילה החפשיס לא כמחשנוהי נשגה תקט״ח מסשנוס׳ עתה,
וכשנגיע לפלגן ששה משל אדנל נזה אי "ה ודע כי בכוכבי יצחק מחנלח שלש ומשלים,
עמוד qipj , 5הפרק החשיע׳ נדפש נטעוח אני מבטיחך אשל הסעה וצ״ל אני
מבטיחך שלא המעה.
גם מה שאמלהי שאם חיה בתולה דבל אשל יכחישוהו חושינו לא היה לנו להאמין
בה איננו נכון נאמה ובהחלט ,כי לא היה אפשל סידנל אלהים אח האדם לפי חכמתו
וגדולתו יהי שמו  ,אלא לפי יכולת המקבל והדגלים אלוכים אין כאן מקומם  ,וכוונתי
נפלשוס מה שכתבתי בילדות• איננה אלא למען • וודע בי מתחלה ילדותי אהבתי החקילה
החפשית ,ואמונת• במציאות האל ובתולה מן השמים איננה מצד ההלגל ,אלא מצד חחקילח
נמשך כל ימי ח " .אבל חקילחי נולדת נקלני מצד אהבת האמת ,לא מצד אהבת תהפקל
ופליקת עול ולא מצד קליאח ספלי הכושלים ,כמו שהוא הענין בלוב המתחכמים בזמננו
המקום ילחם עליהם ויציל אח עמו מלהחפתוח אחל׳ כזביהם.
שד*ל.
שאדונה עלב סכות תרי״ח .

Mttheitimgen von Leopold Duke8.
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יהודה הלו* אל

אבלהם בן נלוך באשל שלח שקדים וצמוקים ואתלוג מן
עיל מלאלח ושבחו נזה החלוז

זמן אסר בעוד ליל רכובו
ובקר העלה מני כרובו
ושם בכנף נשרים לב לקחו
ועל כנפי זבוב בגר עזבו
כאלו אין לבבי מיצורי
בעופו אחרי המאדיבו
וברח מאשר ידרוש שלומו
ונוסף על אשר יעצים כאבו
וילד הזמן הביא בקרבו
בני קשתו ואביו לא עצבו
ואומר אך הלי זה אסבלהו
ואחיו אחריו אוחז עקיביו
וסגר בעדי דלתי שחקיו
ומנע מערוף עלי רכיביו
ודברי מועדיו לי שוא הוא
וכזב
ואין בזמן אמת כי אם
כזבו
אבל לא נואשה נפשי בכל
זאת
טיחל ראש אל זנבו
והעמדתי מצפה לחזות מה
במזרחו ומה במערבו
עד ראה והנה עב קטנה

בכף איש תעלה מים ותנא
ואמר לי רדה סן יעצרך
מטר שחק ושור ענן יעיבו
עניתיחו  :ככר נחש לנכי
והדבר אמת כאשר חשכו
זמן העלה נשיאי כף נשיאו
והטריחם בנדבת יד נדיבו
.ככף כן איש" אמור לי
לא ככף איש
ועבי יצחק ולא שחק ועכו
ראה מה נעמו צמחי מטריו
וגן עדנו ומה יפיו וטובו
במטה אהרן גמל שקדיו
לפי רגע וצמק את ענכו
וקשר מעדני דוד תאנים
ופתח מושבות אתרוג מכינו
צרור הטור אשר רקח זמנו
ונר הדור אשר האיר נתיבי
היתרצה לך בשם כריחול
גנבו "
ומנשמת בשמיך
כאלו מזמן הקור והחים
והחורף וטאתך אכיבו
מבקש הזמן אור לתכונה
ואודיו הולכים הלך וככה

ri
יקדה אש באדיר המדמה
וצור חכמה והיית שכיבו
ולא פגע סגור כי אם פתחו
ולא נמצא צרור כי אם הסיבו
ונתן בך אמורי בין  ,וידע
היותך אשר מאש חצבו
מהיר צדק ,בחיר חבטה  ,רחב
לב
1
אשר סבב זבול טרם סבבו
תמה מתולדות גלגל היות אש
בתוך גלגל וגלגל תוך לבבו
ושר שלום מצאך עת שלומו
ושר צבא נתק עת קרבו
ואם נשען עלי קנה מרוצץ
אשר מעל שפת נהר קצבו
הלא נמצא נהר ברזל ועמוד
וגם חומת נחושת נמצאה בו
ועשה בו אשר לא יעשה כן
אחשורוש בשרביט זהבו

וכבודם בעין שכל ועצם
עדי יקטן ענק לפני חגבו
אהבו׳ כל אשר נשמר לנפשו;
והאויב לנפשו׳ הוא איבו.
צבי׳ טוריו יקנאו בו צבא
רום
ורקיע ברקועי כתבו
ייפה את בדולחו בנופך
כאלו שחרית ישוב לשיבו
מצאוהו לשון אפעה רחקיו
ומצא הצרי בו עם קרובו •
מצאתיך צרי לכאב זמני
אשר שלח בלבי שן ואבוי
יחופף זכרך סביב ללבי
וימנע החלי מהאדיבו
ולא ייטב ביין רקח
ואולם שמוע זכרך הטוב הטיבו
ויתאוה ראותך כחושק
אשר יתאו ראות צורת אהובו:

אמר יהודה המכווכה ליב ד ו ק ננס

איש

פלעשבורג.

השיר סוס נמצא בב״י נאוצרוח א  ppפרד אשר ממנו הפיצוחי כגל שידים לביס
יהודה יעלה בראש
ב ג נ! י אקס פ רד ממשורר הוה  .ובל רואי השיר יאמרו כאחד :
_
המשוררים .
הלא " נע אל מיד אחד שמו ר׳

"שיר מרי יצחק בנו של של
העחיק בעבורו שי׳ ערבי על קהלח" .

צחנאל ולי יצחק

אמר יהודה המכוונת ליב דוקעת איש פיעשבורג המתגורר בלונדון.
נאוצרוח אקספלד .והוא אחד ואין שני בכל
השיל הזה מצאה׳ נכ״י אחד
"ויצחק
א וצרוה הקשרים  .והנה ר״י א לח ליו י ( חחבמוני שער ג׳) יובילו נז״הל .
בנו ( של הלא״נע) גם הוא ממקור השיר שאב  ,ועל שיר הבן « זיו האב  ,אן בבואו
לארצוח המורח ,כבוד די עליו לא ולח וגו .,ל נחנאל הנגיד ,אשל לכבודו נעשה
השיר חוה לא נודע ממקום אחר .אמרח׳ בלבי כי • לן להרגיע החכמים אוהב• קדמוניוח
יצחיק .ולא אארין שה למעניחי
השיר  ,אם אשים לשיר הוה קנו בין כוכבים כוכבי
לק מעע העלוה אקשה אליו והא לן השיר.

הסמך הזמן יפליא סתריו והשכל הביאך תוך חדריו
והואך האמת את בית נכאתח וגנזכיו וגן זכיו ובדיו
וחפשת גנזיו ,גם רמזיו לך נגלו ופתחת שעריו
ותקעת לך אהל תכונה ומערכי לבבך יתריו

י
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התתעלם לעולם לאור עולם ושילשת מאודו י)
וריח בשמץ הורה רחוקים מקום שמך הכי מוריו במוריו *)
מקור חיים בפיך לא יכזב ומים גברו מימי יאוריו
ענן הבין עלי מבין תפרשו והרקיע עלי ראשו סדריו
יערוף לקחך עליו כטטר_ וכרביבים עלי עשב שעידו
הימנע — ואת עושה הזיו ,ויכלא  -ואת נותן מטריו
ויעמוד — ועמך אוצרותיו ויתחבא — ומאתן■ מקוריו
נתנך אל יחיד הדור נתנאל לנם עמים נגיד עמו ושריו
בחכמתך תחכם את זקניו ובדברך תאלף את צעיריו
וסכלת חכמים הקדומים ועצמת ככלכל וחביריו4
ועשית בידוע׳ שם לך שם בישראל  ,אשר המה בחיריו-
הכינך צור לקהלת למשנה ואל חורך להדמות להודו
תידע מחשביו מכתביו ותראה את סתריו מספריו
ואל נטע נטע חכמה בלבך ,ואל ים שכלך שלח קציריו
והחכמה והמדע נתנם ךל אחריו וצפית סתדו
וצמחת דבריו האפילות י) ושגשגת נטע פרדס יצריו
ומגי מדברי פיהו חנטתם ובצרת ביד רעיון נזיריו
וארית פרי נטעי זממיו ואחזת בסנסני תטריו
ודרכת טרומי דברותיו ורום הוריו׳ ומנית עפריו
ונשקת )4בעד שמשות חרכיו וצעדת בגבנוני הרריו
עדי באת אל תכלית פלאיו ויתהלך לבבך תוך חקריו
במטה עוזך תכה סלעיו ותמציא נהרות צופים בצוריו
ותקדח אש מזימה מאבניו וכפשיט תפוצץ את שמידו
לנגדך נתקו יתד הבליו ונמסו לפניך חבריו
והראית בבירורך כטוסיו והתרת בביאורך קשריו.
זכרתיהו בזכרון טוב ומאוד כמותך לא זכרהו כדוריו
עדי באה חליפתו כהיום והעלית רפאיו טקבריו
והחיית בטל אורות אמריו והחיה רוחך פגריו
ו ק ח ל ת עלי שמך מקורא ביען כי בך נודעו דבריו
לחוטן ‘) ואספת בדולחיו ורדו
השיבות פר ודתן

י ) ניראה ' חשדו אמה « לום במריו הב' ועל מוגן עדיו •ג -י על* ו רעו טור ארוז
נבירול) בשבח נייד אחר אשר יס ש«י
«סיר (אל נודע «חברו ואולי■ ר״ש בן
יעלם ; ובעולם שיי אורים ייולים והיה עם מיוונמךשלשה  ,וברעיון וה ה השחמש
י״ב ר״יהלוי .ב « ושח אמי « מחיל לבי שי• אורים שלש אורו ויו.
י ) « יריי האי הוא מלשון מול ואהלוה ומבימלשין « ירה ירן.
י)
)4

« לשון

ני אפילוס הגה.

בלי ששק

צ״ל  ,ונשקפה“

הלו׳ !"ל
* ) ים ד׳ •הודה
פרידמן
לבי .סייען היש משיב

מש׳ממש

בדמיון הזה בשירו '« .שחיל פנים שיר אשי
למוען.

*
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וביארתו וברדתו ושמתו כטו כסף אשד חתך נכוריו
צרפתיהו בכור דעת ובינה עדי חיו צרופות בנאמיו
אני יצחק בנו אברהם כתבתיו אשר בספר ספרד הוא גמריו
כנו מאיר בנו עזרא יקורא אשר מדד אלי בבל אשוריו
שנת את״נד כתבהו בסיון בעיר בגדאד וסיים מאמריו
ומשו  . . . .יקרא רבי נתנאל והוא מבין וכותב על ספריו
מיחל כלתה עיני ראותו ללקט שבלי בין׳ ובין עמריו
תמול נמשך בחבלי אהבתיו למשכניו וטוב יום בחציריו
הבשבחיו יקדם את חסדיו ויתרצה למהלליו בשיריו
אשר ממעלות שיר דרכיו מאד גבוחלך השיר ושריו
ואמת יהגה בך בלבד ,ואתה אשד שטת אמתות כל שקריו
יהללך להתפאר אבל לא לפארך ואתה תחבוש ם*
מהרה צור ארוחתך יצמח ויבקעו בליל אפליו שהדיו
ישובב לקדמתך ויפליא עשות עטך עשות עם נכדיו
וירים כסאך מעל  . . .עלי כנפי נשריו
ואלו אותך יביא לקדשו ועליך יסוככך באבריו
וישלים הזמן עמך ובטח תהיה שוכן ולא תירא מגוריו
וימשוך את ימותך עד היום ישלח גואלי עמיו וציריו
ויראך תשועתו בקרוב ויום גבור ישלח את אסיריו
והמלכות בימיך תחדש ביום ישיב כבוד אל דביריו
ויתחדש לך הדר וכבוד וישובבך אלי קדמות נעוריו ז

פיוט מר׳ יהודה הלוי זיל  .י)
יקר אדון הנפלאות לא שבעה עין לראות
נלאו לשונות מלפרוש ובלבבות עד לאות
הירזמון עפעפים או יערימון טעים
לפני שם אזנים לקשוב חין בשפתים
ושם משרתי שטים גבות מלאות עינים
בורא נפשות נביאות לבוא לפניו נקראות
פיעשנורג  .ההיו » הנחמד
דוקנגח איש
המכונה ליב
י ) אמר • הודח
במחזור ו י » ר* נאוצרוה א ק pם ר ד וכבר העירוה• נספר׳ «ל הפיוטים
מצאה•
נידערהאפחיים
דן> קנ״ה כי במחזור כ״י נניח המשכיל ידידי ר׳ בנימין
נעיר פ״פ נמצא ג״ב חצי הפיוט הזח והשאר חשר ונרשם עליו " אופן המפואר"
ומצאפיו ג״כ בכ״< אחרים  .כמה וכמה דברים בפיוט הזה עולים נקנה אחד עם
הפיוט מהמשורר הזה מהחיל אלהים אל מי אמש ילך וגו ' אשר נדפק בכל מחזורי
שפרד ואשר שני יםע אחרי נחר מ לנוח לר ' שלמה בן ג נירו ל.
ד״׳ ח לוי נחב פיוטים רבים ונכבדים  -ע״ן עליו ששר עמודי העבודה להסכם
לאנדשהוטה ופה אעיר כ׳ הפיוט מהחיל  :אברך ל אשר יעצני
ר׳ מאיר
וגו׳ הוא מר" ׳ הלו׳ ורש״נן נשפרו מגן אנוח (דן> פ״ד ע״א) יזכירו על שמו.
בן עזרא דפאשחי השיר הזה על שם ר׳ משה ני כן מצאחיו
ובחולל ר׳ משה

נותן יכולת בם לפגוש י ) המחזות הנוראות
ותחזנה מלכותו ובמלאכותו הלכו
'־־ י
על מחזיקים בבריתו רוח נדיבה סמכו
״
כי ממקור חכמתו פלגי נבואה משכו
• •'
מלומדי סוד ונבואות בין בחלום בין במראות
•
ואור פני מלך לדרוש פתח אדוניהם צובאות
דעות בשמש מזהירות להיות בתבל מזה ירות
נותן בפיהם להורות תורה אמרות טהורות
לאור לעינים עורות כי יש בשחק מאורות
דאו יסוד כל מראות אחת ומאתו באות
ודעוהלאאחד ראשי) מספר אלפים ורב ואות
הן למדוני הדומות למבקשי רכ תעלומות
חיות פליאות ועצומות אחת לאחת משלימות
בשם ד׳ מתאימות עושה שלום במרומות
חיות נשואות כנושאות אשר לארבע הפאות
קוראות קדוש ק' ק׳ ד צבאותr

פיוט אחרמה־׳נל )".
משגיב בכחו ומי בלתו וכמוהו
כי הוא מקור הכל יוצרו ועושה ו
כן )4לו דמות עין לא ראתה׳ בלתי
נפש בלב תכיר אותו ותצפנהו
בעוצם כבודו הכיל כל וכן נקרא
מ ק ו ם Cכי לא מקום יכילהו
1

*)

י)
*)
)4
י)

נשפר לשון הזהב אסר ממנו לקחחיו נימים האלה  .נשפר י קי י
נדפס
ה מ י ם לר׳ 0מ ו א ל נ ן חג 1ן ( q7מ» נ) ניבי ניס אחד מר״י הלו׳ מתחיל.
יהי נפי קדושים קדוש יאמר לו ,ונפי שרפים עומדים ממעל לו והחכם שד״ל נ",
כחג ל׳ לשני כמה שנים כי הפיוט הזה נמצא נאחד מכ״י אשר נידו ( או ניד הסכם
ר' יוסף א ל מ נ צ י נ" ׳) ומי יחן ויוציאהו לאור נמחנרח הזאח  .וניד ר׳ שלמה
נ ע ט ע ע ר מעיר וויען מצאה׳ ליקוטים נקנלה ונחוכס דף אחד ( לא״ידעחי מאיזה
קשר הוא ) ונמלאו נו המלוח האלה  :ו ה ק pט ל י ן יחד נזה השנח  :יה אנה
אמצאך וגו' והפיוט הזה הדפסתי כנר נשפר׳ על הפיוטים דף קע“ נ ( .כ׳ הלוי
נקרא הקסטל ’ [ ני ה’ה מארן ק pט י ל י א )
ונפיוט מהחיל  :אל שעליו גניו  ,על יצורים משלך וגו׳ ( נמחזור אלגזייי
לשמחח חורה .שי«[ א נר ם ואולי הרא״נע כי הפיוט יפה ) הטורים האלה נניח:
ונפש נכללה נך וממך חיתה יהיו נך יחיו הנפשות הקדושות ינעמו מזיו פארך
ילכו כלס לאורך.
וכן יאמר ר"מ ן׳ עזרא נאחד משיריו נשלח אל נגיד אחד  :הוא הישוד לנין
ומולדוחיו כמו אחד יקוד חשנון לרמחים.
אמר ירודה הפיוט היקר הזח נמצא נדיוואן מר״י חלו׳ נ אוצרות א ק שש ר ד.
צריך להיות אין לו וגוי.
עיין שפדו המכונה ראננינישע נלומענלעזע דף דכ״ח הערה א׳ וכן יאמר חמשורי

*1

רואה ולא נראת י ) לרואה ולא נראה
נואי והודו את ד' לשמו וברכהו:

פיוט אחר להדל.
T

יריבוני בך הולכי חשכים
ועובדי האלילים הנםוכים
השיבותים  :הטוב לעבוד אלהיט
אשר אליו אלהיכם צריכים
ועת קצפו׳ אני עבד עבדים
ועת רצונו׳ אני מלך מלכים:

אמר • הודה גס הריונו הזה נמצא
וענינו נלאה לעץ ולאש• היגווז הם יהו.

בדיו ואן

של

׳'׳'
 י,.־רי-ך •-י

המשולל רזה במקום הנזכר.

S. D. CuMatfo in Padiili.׳ Uon Pios.

מכתב

לכגוד ידידי החכם המפואר כש״ת פרופיקור דוקעול יעקב
גולדננואל נ״י ,נלכה ושלום עד העולם . .
בשמחת לגב -לאיתי תשלך המששינן  ,אפר נחנה להורות אח בני ישראל דרכי לשון
עלבי ,ואס הייתי נימי חלפי הייתי הוגה נו בכל כתי  ,עד שאלמד הלשון ההוא על
בוריו ; אן אוי נא לי ,כי לא ככחי אז כחי עתה  .והנה ידיעתי בלשון ישמעאל מזער
היא  ,ולא אוכל לשפוט על שלמות מלאכתן אן נ״ל כי שפרן זה ..הוא מעע הכמות
ולב האיכות ,כי מלאכסן נעשתה על תכונת שפל• •שלאל ,אשל היא נקשת המועיל ,ולא
מראית העין ,והיהודי אשל ילמד מתון שפרך יהיה לו שכל טוב בעמלו  • ,ותל ממה
שיהיה נ1ו אס ילמד מתוך שפרי חכמי האומות .מלנד כ׳ למוד הערני נשפר כתוב עברית
יש לו בהכרח יתרון גדול ,מצד שהקורא רואה מיד מה שים בלשון שהוא נא ללמוד מן
הדמיון עם האמרת הידועה לו ,ובמה זו נבדלת מזו  ,וזה מועיל מאד לשיתרשמו דוחקו
העניניס .נזכרון.
ואחרי אשר החלות במלאכה הזאת  ,אשר לא התעורר עליה עד היום איש אחל,
מי יחן ותתעורר להוציא לאור ג״כ קצת דוגמאות משפלי ישמעאל  ,גס במליצה פשוטה
וגס בחרוז ,עס תרגום עברי והערות  ,וזה יועיל מאוד לכל יהודי הנא להתלמד בלשון
קדר■ ומלבד זה תועלת גדולה תמשך מזה להבנת פילי קדמונינו בני שפרד ואפריקה,
אשל עשו שיריהם על תכונת שירי הישמעאלים  .ומה מאד תגל נפשי ותתענג אם יהיו
לנגד עיני ככתבם וכלשונם  ,ועם העתקה עברית ובאור קצר  ,קלח מאותם החרוזים
שהיו לנגד עיניו של ל׳ • חודה הלוי וחבריו  ,ומהם למדו כמה דרכים והמה רעיונות אפר
זרים הם לל״הק,
והנה אני ברכני הי זה ימים ושנים,והוצאתי «מצפונים  ,שני חדיוואנים (של ל ' י״ה
ישל רמנ״ע) ,ושם ראיתי שמים חדשים וארן חדשה ,וכמה יגיעות יגעתי ,וכמה זמן

האנגלי  Popeבתפלתו בכולל בר (  ) Universal Prayerהמפורקמת מאוד.
( 10 thee , wliose Teuiple is all Space etcכלומר ו לן ,אשל היכלו הוא
כל מקום וגו׳ ) ודברי ר •תודה נשגבים מדברי המשורר האנגלי
י ) היא ^הנשמה כלומר היא אשר לא נראה לעין תבוא והבלן די אשר ג״כ לא נלאה

 ,קודם שאנא בסודם  ,וארד לעומק חידוסס ,,ואס היה דרבי דרך אגש׳ הדור׳
הוצאה׳
בששר בהולה בה יהודה ,לבאר כמה מ! הקושי יש בהבנה השירים ההם .
הייה׳ מאריך
אחרי כמה שנים אשר בחשד הי פחחחי השער השגור ההוא ,עדיין לא היה
אך עתה
שיוציא לאור שיר אהד משיר• סול אשר למשורר׳ שפרד  ,מנוקד ומוגה ומפורש
אדם
 ,אך רבים שהוציאו לאור שירים מחיקים  ,השחיתו האלם והלבישום שקים ,והדפיסו
כראוי
מלאים שבושים נגד המשקל  ,ובלתי מובנים  ,ונהנוס לפני הקוראים כחלום בלי
אוחס
פתרון  .או עשו בהם הגהות ופירושים  ,הרחוקים מאוד מדרכי מחשבות בעליהם.
והנה אני בכל מה שפירשתי מהשירים התם לא נעזרתי מאומה בשירי הישמעאלים,
לא באו מהם לנגד עיני לק עוללות וגרגרים ,אך אס הוציא לאור שירות
כי מעולם
מתורגמות ומפורשות  ,אולי יהיה זה מפתח לאחרים להבין אס״ב שיל׳ קדמוננו.
שלמות
אולי קריאה שיל׳ הישמעאלים לא תועיל להבנה שירי ישראל  ,אז יו ודע כ׳ קדמוננו
ואם
אל הלכו כל כך בעקבות משוללי קדר כמו שהים נלאה יל  ,אך מלבם תוציאו
בשיריהם
וחדשו דרכים חלבה שלא נהגו בהם הערביים.
ועתה חזק ידידי החכם היקר  ,עשה והצלח  ,אם במלאכה הזאה אשל אני שואל
חיום ,ואם במלאכות אחרוה אשר תבחר לך בחכמתך  ,כי איש חיל אתה  ,והתורה
ממך
נצמדים ,וחיו לאחדים ,ולבות עשית לתועלת הלומדים ולכבוד היהודים ,יהי כן
והמדע בך
' עמך ויוסיף לך נח להוציא לאור ענינים נחמדים ,וכל מיני מגדים  ,ישישו בהם השרידים,
ה
החיים והעתידים אתה עתה ברוך ה ' ,אתה שלום וגיחך שלום וכל אשל לך
וינרכוך
שלום ,כנפשך וכנפש חנ״וס פה פאדונח היום כ׳׳ג ענת חרי״ז.
ידידך מכבדך שמואל

דודלוצאנוו.

Dr. 3. tzoldenlhat
, Pros. a. d. AnwersM in Men.

Von

מענה

לידידי החכם היקר המליץ המפואל כמוהר״י
שמואל דוד לוצאטו שלום וברכה.
שאלתני ידיד נפשי על ענין השיר לבני ספרד• מדוע משיר הקרש
הוא ככה נבדל ונפרד׳ כי אין דמיון ביניהם כי אס המלות• אבל שבלי
המליצות אינם נקנה אחד עולות  .ורבו הדרכים והמפלות  .לשירות
השקולות • הרחק מאד מדרך שירי התחלות • וכמעט ידמו לארחות
עקלקלות■ ובעבור זה תבקש ממני להעתיק קצת משירי הערבים׳ ללשון
העברים • ולבאר כל מלה קשה או סתומה■ אולי ימצא בהם מאומה•
אשר לשירי חכמינו דומה • ונראה אז ונדעה שבעקבות משוררי ישמע^,
הלכו משוררי ישראל • ותהיה זאת טענה ברורה לכל שואל  .ואני הנה
נא שמעתי דבריך• ויושר סברותיך • המציץ מבין שורותיך .ואמרתי
בלבי טוב הדבר אשר דברת  .ועל שירי בני ספרד בעין פקוחה השקפת
ויפה חקרת  .וענין משקליהם כצדק הכנת וסדרת• אבל 1עוד מלים לי
על אדותם■ מועילים מאד בהבנתם• ומבארים מקורם ומהותם • ולפניך
אציע נא אותם  .למען תהיה זאת לך לעדה  .כי נכבדת כעיני כמו
נכבדת תוך קהל ועדה • ואם נער או איש בער בשירים ידו הדה■ הנה
לך לבדך נאוה התחלה והתודה • ועתה ידידי הסכת ושמע ושא נא
פשע• אשר אחרתי עד כה כי לא מרשע  .ויאמרו המשלים ממהירות
יצא פשע וממתינות חכמה וישע  :דע ידידי היקר שלא לבד בענין
השיר אבל בביל החכמות הנכנסים תחת המושג הכוללם והוא
הפילוסופיא הלכו חכמינו הספרדיים אחר חכמי הישמעאלים אשר מהם

הנחרות עד זקנה דיצויבח כי
דברו וספריחם קראו מימי
למדו ובלשונם
מגודלים על נרכי מלמדיהם ושקדו
העם אשר ישבו בתוכם והיו
היום לומדים מהעמים אשר
הם
בתי מדרש שלהם במו שאנחנו
על דלתות
גם הם מליצות לשונם על
בצלם ורבים אשר אתנו יעקשו
אנחנו חוסים
הרומיות והגרמניות אשר כבר
מליצות לשונות אברופיות רצוני
ההלצה לאבן דש״ד ובספר שרשי
דמיון ככורכיא על זה בפתיחת׳ לספר
צוחתי
גרטניא ושם בארתי כמו כן
הפלוסופיות אשר כתבתי בלשון
סופרי ישראל מהערביים אם
מלות כי כל הטלות הפלוסופיות לקחו
לטדי
אל לשוננו הקדושה ועם הטלות
כלשונם בעצמה או על דרך העתקה עניני מליצותיהם ובחכמות אפני
האלו נחלו גם על דרך ההמשכה
הנח ככר ראית מספרי מספיה
ואם תיצה לדבר מענין דקדוק
ישראל ודקדוקי חיוג ובן
חקירותיהם הערביים היו נר לרגלי מדקדק׳
מפותחים מאד כפתוה׳
שהמדקדקים מראשונים אשר שאנו מבארם
גנאח שהם
באר היטב עד שגם מי שאינו
הערבי ורשוטו נכר בם ונרשם
הדקדוק
בו אעירך על טעות שנפל בספר
יכירהו בטביעת עין וטדי דברי
שנאמר על דרך הערה וזה אין
בקי
עמוד רל״א בענין לשון נקיבה
להערת בפסוקים המובאים שם
רקמה
לו טעם ואין לו שחר כי טח הצורך אבל האטת שראוי לקרות העדה
תהיה ההערה על ידי לשון נקבה
עדת ישראל ומוסב לשון ותהי
ואיך ולזה נאמר ותהי ישראל הרצון
בד״לת
הכתובים ודרך זה הכאור לקוח
על עדת ועדה נקבה וכן בשאר
וחרד״ק שהוא תלמיד מובהק
כמו שזכרתיהו בספר מספיק
המועתקים מערבי כבר זכרתי
מהישמעאלים
מביאו במכלול ובענין הספרים
של גנאח
להתאפק כמו כן משטוח על
לחלצה במה שבו די ולא אוכל
השערתי אשר זכרתי שם אדות
בפתיחת׳
שמצאתי במורה נבוכים הערבי
מה
כל השערות׳ בכיוצא באלה קרובים
בין ידיו מקוימת ואין ספק כי
מערבי הנני רואה אותו כאלו
לשון
כי תמיד בקראי בספר עברי מועתק
לאמת
אבינהו על בוריו ואולם כל מפרשי
כתוב לפני ערבי ועל דרך זה
הוא
חלק גדול מההבנה בהם בעבור
אלו כראשונים כאחרונים אבדו
ענין השירים ונאמר שאין ספק
ספרים
ידיעתם כלשון ערבי .ונשוב אל
חסרון
השירים הערביים ועשו כמתכנתם
ישראל אשר בספרד קראו
שמשוררי
משירי הערב לדוגמא כי אז קצהו
ואין אני צריך להעתיק קצת
שאין דבר משירים העברים הספרדיים
בעברי
תראה וכלו לא תראה אבל האמת
מה שהתפלאת עליו ביותר והוא
זה
שלא נמצא מקורו בערבי ואפילו
נפרדות והוא מורגל 1מאד
למצוא מלות שוות בהוראות
החפוש תמיד
תרשיש לר״מ בן עזרא גם בן
ונקרא תגניס ולזה נקראו ספר
כחיצונו בעצמותו כצורתו בתהלוכות
בערבי תגניס והשיר הספרדי כפנימו
בשם
השיר הערבי אשר הוליד בדמותו
כמקצב משקליו כלו זרע
המה יסעו ראשונה כי הוא הגדול
רעיוניו
ושירי ר׳ יהודה הלוי אשר אמרת
כצלמו
דגל מחנה ערב ואשא משלי ואומרו
ספרד ודגל מחנה יהודה הוא
במשורר׳
ךזקךאי עזיר הלרי

תמהתי
אםדיכינותי אמרתי
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הער־הים
לא pאקל הוא מלוי

ואולם דע ירידי שבכל זח השירים
כך כתכלית השלמות והנעימות העברים אין באסשדותס שיהיו כל
בהרבות מלות שונות לענין אחד כשירי ערב והנועם הראשי בשיר
או
בהכיא ענינים נפרדים במלות שוות
חמך בעברי מפני שלשון עברי
קצרה
מאד ולשון ערבי רחבה ועשירה
במלות
ושרשים ואם שבן חריזי התאמץ
לשון
עברי
להראות בספר תחכמוני מעלת
הנה
באמת
לא
הראה כי
אם כח עצמו באריגת מליצות
שונות
ובחמציא ענינים חדשים
ונעימים לקרא אותם אכל לשונו איננה
עד* צחות לשון עברי
והאספסף
אשר
בקרבת מלשון ארמי ותלמודי
אינם טיפים המליצה אבל מורים על
חסרון הלשון וקצורה ואם רצונך
שאביא לך
דוגמאזהעל ההבדל ' הזה
מאמר ערבי אשר
בין שתי הלשונות שים עיניך על
לשונו

מן קרע אל כאבא ולג ולג

ומן טלב שיא וגד וגד

ובאורו מי שדופק על הדלת טבלי
חשך הוא יבא בה ומי שמבקש דבר
ומתמיד  ,בבקשתו הוא ימצאהו הנה
כאן שתי המלות ולג דומות זו לזו
אולם ולג הראשון שרשו לג בדגש
הגי״מל תמורת לגג והו״ו הוא ו״ו
החבור
ואותיותגדולג השני הם בלם שרשיות
חבור
והשרש
שרשוכן וגד הראשון הו״ו בו
תמורת
גדד
והשני כלו
וזה באמת נפלא ונעים
לכל
ח־ך
טועם
מטעמי מליצות יפות
שלם
וחכורי מאמרים מתוקנים תקון
וכמות
זה
הנעימות
יקר
בעברי ופעם
אחת מצאתי בשיר ד יהודה
הלוי עמוד פ״ד מספר בתולת בת
יהירה מלת בזוז יו נשנה בשני חרוזים
נם כן על דרך זה שבראשון כלו
שלו מן זוז והב״ית שטוש־ת אכיל שרש מן בזז ובשני ענינו בדינרין
ההלצה הזאת אינה בי אם על ידי
הדחק כ* זוז הוא מלה ארמית ועוד
ידועה ואינו שרש פעל ועור שהמאמר שהוא שם דבר לבד והוא מטבע
בכללו
והיו כל כלי חמדה מתיו
אינו עד* צחות לשון עברי אשר
אלצוהו לעדות לשון עברי בעדי מכל זה נראה שרק הדחק והלחץ
בעל לשון ונהפכה השירה בגללוערבי אשר הוא נגד טבעו ומוזר לבל
כאבני גיר מנפצות■ וטדי דברי בולשיחה בטלה והמליצות הנמרצות
זכור אזכור מה שהבאת באחת
מאגרותיך שיד מ< יהודה הלוי וזה לשונו

אקזישות סכלי נין כבדות
ואולם ןןלאו נין וקלו
׳הוא
נעתק מערבי אשר גם כן
וזה לשונו

וך.ם חיש ! ;ל חרשי8ך?ןה
כמו תקל גויה בנזקיה
נמצא שם בדיואן וגם אתו

הכאת

תקלת ?גאנה אתתנא פרגא
חתי אדא מלית בצרף אלראח
כפת פבאדת אן תטיר במא
חות וכדאאלגסוסתכף באלארואח

ואס תאבה
לדעת נאורו מלה במלה הנה הוא זה
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עד אשר ימלא יין זך
יכבד גביע אם רק יבאנו
כמעט יעוף למעלה וכן הגויות הם קלים כדוחות
אז קל יהיה
לר' יהודה הלו׳ חסרה מאד מפני שרצון
מזה ברור שההעתקה השיריית של הגביע כי הוא טבעי ונודע אבל הוא
המשורר איננו לצייר הכבדות
יין שכמעט יעשה כנפים לעוף ואם כן המאמר
מצייר הקלות אם ימלא
אך למותר ומשפטו ומעשהו כאן רק בעבור
אדמה
והם חרש את חרשי
ובהפך זה חסר האופן השני שבאם נמלא
השוות החרוז למלת נשטה
יעוף הנה והנה ודילוג זה הרעיון הוא מורגש
יין הוא כל כך קל שכמעט זה ועוד שהלשון מלאו יין וקלו איננו על
מאד כי הוא אבן פנה בבית
הוספת הרו שואית של וקלו היתה בעבור
צחות לשון הקדש אבל אשישה פרושה לפי האמת עוגה ולא גביע
מצוא היתד ועוד כי מלת
במלה מסופקת תחת שהיה לו לבחור אחת
והשתמש על כל פנים
הבאור וגם כאן שבנו למה שאמרנו מרוחב
מהמלות האחרות ברורות
תיבות יש בערבי לכנות בהם שם יין
לשון ערביי כי ראה נא כמה
הזה בתיבת ראח כדי לסגור החרוז השני
והשתמש המשורר במקום
הנשבר מן רוח ואם כן הטלות אשר בהם המושגים
בארואח שהוא הקבוץ היין והרוח מקומם כסוף החרוז כי שם כחם
הראשיים בשיר זה והם
כן המלוח יכבד ויקל באים בראשי החרוזים
יותר נראה ונרגש וכמו
בעצמו ובאמת מי שיודע ומבין כל הפרטיות
השנים מהטעם הזה
זה הערבי תקשה עליו מאד מלאכת העתקתו
בשיר
והשלטויות היפות
על עצמו שמירת משקל ידוע ואף על
אם יעמיס
ללשון עברי ובפרט בטנא פרי יגיעתי בהעתיקי אותו לעברי במשקל
פי כן הנה הבאתי לך
שתי תנועות ויתד וזה תארו
עד מלאת יין קקיום ך,רוח
הבום בעוד .רקה

רזצבד $אד
תקל אזי כמעט תעופף ק

קלו ב ^רים אם בא$ם רוח

ומפסידו הוא המשקל והחרוז_ אשר גנב
ודע עוד שהיותר מעיק בשיר
חלק ונחלה בלשון הישמעאלים• ר%
גנבו מארץ הישמעאלים • ואין להם
• ויקו לעשות ענבים ויעש קוצים וחרולים
כגפנים בארץ נכריה שתולים ידמו השיר כלו לאהל אשר נקרא כערכי
כי הנה ככר ידוע שהערביים
שחרוז שלהם אחר הם בית וחלקי השיר
בית וכן שני מאמרים שיריים
האחדים הם דלתות והחרוז הראשון הוא
הם חלקי האהל לכן החרוזים השנית עיל צירח והוא הסוגד וכן כערבי
הדלת אשר לנכחה תסוב
והשני טצרעא ועוד יש דברים שהם כחלקים
החרוז הראשון נקרא צרב
וכנגדם בשיר יקראו הערביים כל תנועה
והיתדות
מהאהל והם המיתרים
נסתר סבב ופירושו מותר מפני שתנועה כזאת
שיש אחריה נה נראה או
שנמשך בהפך לתנועה שאין אחרית לא
נמשכת במבטא כמו המיתר
שהיא קצרה במבטא ובהתחבר תנועה קצרת
נח נראה ולא נח נסתר
יתד והוא בעברי יתד כמו מלת לקד
לתנועה נמשכת קראו שתיחם
הקיף נמשכת ושתיהן יחד חן לפי הסכמתם
תנועת הל״מד קצרה ותנועת

יתד ושווי מספר
התנועות והיתדות וסחרם הנערך בכל דלתות השיר
יקראו משקל
וזה
המשקל
מאזניו
אינם מאזני צדק  ,ודרכיו נמשכת
חדק ׳ כי
הוא
דרך
לא
ידעו
ספר
ממסרים
העשרים
וארבעה אשר אתנו
אבל
משוררי
ספרד
חשבו ליפות בו לשוננו הקדושה ולהרים קרן
שיריהם
בכבוש
הענינים
והטלות תחת מכבש החרוז והמשקל ושמו
בפד רגלי
הרעיונים הנשגבים לבלי לעוף למעלה רום וקצצו בהונות כל
מאמר שלם על
דרך אנשי סדום שלא יארכו רגלי השיר מערש המשקל
המוצעת
תחתיהם
ותהיינה שירותיהם דקות וצנומות -כשכלים רקות
מאולמות
באלמות׳
והיה
כל
מאמר
חסר ותוכו גדוע  -כאבר קלוט או
שרועי או כסוטה
טבלי פאר וראשה פרוע -כי הנה היתדות הערביות
אה שגם הם
ממפסידי השיר הם על כל פנים תנועות שלמות שנמצאים
הרבה
בלשון
וקיר־
*
יותר
לסדר המלות על פיהם מבלי להצר צעד
המשורר
בדרכי
רעיוניו
וכבלי
לקצץ המאמרים ולהבליע העקר אביר*
כעברי היתד
מורכבת משוא ותנועה וזה דבר קשה להמציא מאמרים
מסודרים
ומורכבים
מיתדות אשר השוא בהם הילך ושב אחר תנועה
אחת או
שתים
ומוכרח
בעבור
זה
המשורר
לחפש
תמיד מלות שיש
בהם שוא ואחריו
תנועה עם שהם על הרוב אינם נכונים לענין מה שהוא
בו ושב השיר
ההוא אשר מן הראוי שיהיה כחומר ביד היוצר להיות הוא
היוצר
והמשורר
הוא
החוטר בלי נפש ובלי רצון ובחירה כי הוא אומר
מה
שאינו
רוצה
ומה
שהוא
רוצה אינו יכול לאטרו מפני חסרון שוא
או
מפני
שתנועותיו
עדפות
על
המשקל
והנני אברר דברי נמשלים
משירי ר׳
יהודה
הלוי
אשר
קבצת
בספר
בתולת בת יהודה • עמוד
ל״א לחי שושן
ועיני קטפים שדי דמון וידי אספים זה המאמר
פתים כי נאמרו
לחי
שושן
אין אנו יודעים לטי הוא הלחי ואולי הוא
לשושן כמו
שנמצא
לחי
■
חמור
רוצה
לומר הלחי שיד* החמור וכן
שדי רמון
למי
הטה
וגם
למה
רק
לחי
אחת
ושדים שנים אכל* האטת
שברצונו
היה
לומר
לחייך
שושנים
ועיני
קטפים שדיך דמונים וידי
אפסים
כי
כן
משפט
הלשון
לולא
שהוא
נגד
המשקל
אשר בחר והוא
יתד
ושתי
תנועות
ולכן
קצץ המאמר ועשה אותו קרח מכאן ומכאן
וזה
הסך
כל
חקי
המליצה
והפך
מכוון עצמו אשר רצהו בשיר זה ודמיון
מאמר
זה
לתינוק
שאינו
יכול
לדבר
ולחמך
הטלות כתקונן ורוצה לאטר
אמי תן לי מים והנה טרם
מהמאמרכל מלות תן לי הם לו כעדפות ויתר על*
שסתיו ואינו משאיר
כי
אם
אמי
מים
אבל
גם
בהם הוא מגמגם
בדבור והוא
מקצצם בלשונו הנלעג ואומר מי מי ועתה אמור לי מי הוא
זה ואי זה
הוא
אשר
יבין
מכוונו
בלעדי
מי
שהורגל
בלשונו ובדבורו
כל היום• וכן עטור ק״ד
וכנורות וצנורות ועופות היטבת בבאורך וקלעת
אל שערות כונת
המשורר
אבל
נאמת
גם
הוא
כונתו רצויה אבל דבורו
אינו רצוי כי
בקראת מלת עופות הראשון שעולה על הדעת הוא שהם
האווזים
והתרנגולים
ואינם עוף כנף שטרק בין עפאים ואשר דחקו
לכטו
זה
הדכור
הוא
המשקל
והחרוז
ועל דרך זה הדחק יאמר אחרהז
מרככות כפולות
מאליפות
וזה
בלי
ספק
סדר
אשר
איננו
סדר
כי
מטבע

הטפפר שהכפל 1בראשונה־ ,ואחריו האלף ואחריו הרבבה או בהפך
בהדרגה מלמעלה למטה הרבבה ואחריה האלף ואחריו הכפל ועתה ראה
נא כמה גדול בה החרוז והמשקל שהפך הסדר והמנהג בטבע המספר
וערבב הכל קרוב לעת תהו ובהו כי הנה הוכרח להציג מאליפות בסוף
המאמר בעבור החרוז ומרובבות בתהלת המאמר בעבור המשקל שהוא
בשיר זה יתד ושתי תנועות ושבו שלש מלות אלו בגורלות המעורבים
בקלפי שאין ביניהם שום התיחסות מובן או דבר מחייב ההתקרבות כי
אם ההזדמן לבד• וכן עמוד מ״ז למען בידך אות להפר את כשפיו
המשורר כונתו לומר יען בידך אות כי מלת למען מורה  bvהסבה
לעתיד והוא רצונו כאן העבר שכבר בידו אות ואולם הוכרח להשתמש
בלטען למען שתהיה גם בידו אות מתנועעת בשוא ואחריו תנועה
והיא היתד• וכן עמוד ס״ו הנרד בכנפיו והתפוח הוא מדבר כאן מהדברים
הנותנים ריח טוב והם הסטים היקרים ואמר נרד ואם כן מה לו ולתפוח
שהוא רק למאכל והיה לו לומר קנה וקנטן כמו שמצאנום במקרא
מחוברים יחד עם נרד אבל המשורר חפש למצוא חרוז שוד .למלת רוח
ומצא תפוח ועל האמת עלה בידו חוח וגם רוח כי חנה אינו אומר במקרא
תפוחים עם נרדים כי אם כפרים עם נרדים ומה שנמצא רפדוני בתפוחים
הוא כמו סמכוני באשישות רצונו לאכול ולסעד הלב• וכן עמוד פ״ד
להגיע בקניך שח וזיו בארת החרבות השחוזות וכן כונת המשורר אבל
אני אינני מעלה בדמיוני בקראי טלה זו כי אם הסכינים המושחזים
לשחוט בהמה או עוף כמו שהוא בתלמוד והיה לו לומר החרבות
השנונות ובחר בטלה ארמית ובמאמר סתום ואטום לא מפני סבה אחרת
כי אם בעבור השוות החרוזים ושמירת המשקל • ומוסף על כל אלה
גם היתד איננה תקועה במקום נאמן כי פעם ינוע המשורר שוא נח
ופעם יניח שוא נע כי כל האותיות כלם אשר לא נקדת אותם הם
מונעים באמת והוא מניחם ובטלת נרד אשר כבר הזכרתי הוא מניע הנח
האחרון כמו שרמזת אתה שם בבאורך ואם כן מה תועלת במשקל אם
הוא כחומה פרוצה לצאת ולבא בו כל שוא אם נע ואם נח כרצון איש ואיש
ונא אל תכחש ממני ידידי ושים ידך על לבבך ואמור לי האם המאמר
יקר נתלה בכבוד טין במינו כהתלות כהנה בלויה הוא שיריי או בקראך
בתחכמוני לר׳ יהודה אלחריזי שער ששה ועשרים ורגליו יום וליל דורכים
כאלו עליהם מטצוא השקט שבועה האם ייטב בעיניך ותתענג על כמו
אלה המליצות ותאמר כי הוא זה שיר מהשירים המקודשים לא כן ידידי
אין אני רואה במליצות אלו כי אם יתדות ותנועות ומלות ומאמרים• .
צבורים המרים חמרים• כמתים ופגרים • בלי תאר וכלי סדרים • ורוח אין
בהם לא רוח מליצה ולא רוח שיר• ואף שלעומת זה אין אני מכחיש
עזר' יהודה הלוי גבר על כל אחיו לא לבד בחכמה אבל גם בשיר
ורעיוניו והגיוניו כנשר יעשו להם כנסים לעוף מעלה מעלה יותר מכל
המשוררים הנודעים כאשר כבר אמרתי במאמר בית הכנסת ובית המקדש
אשר כתבתי בלשון גרטניא כי שירי ר יהודה הלוי נשגבים משירי
המשורר האשכנזי שילר אולם גבורתו זאת נכרת ביתר שאת בשירי

קדש לבדם אשר שר בלי משקל כי הנה המשקים הוא היתד אשר
תצנח בכל רעיון שלם ותפלח רקתו ותעשהו חסר ומחוסר ההבנה ולכן
אמרו על שירי ר' יהודה הלוי שהם חזקים הרצון שהם קשי ההבנה אין
ואשא משלי ואומר
זה חוזק אצלי כי אם חולשה

חכמת בני פקיד שלקה
ואם תשאל לקה אענה

אמנם קזירתם קתעה
דאה היתד התקועה

ישבח אני שירי ר׳ ישראל נגארה שהם כלם קדש אין יתד ואין יתר
בהם אין חסר ואין עדף ואין מחץ ואין לחץ אבל כלם נעימים משמחים
הקרב וסועדים הלב מחזקים הלשון ומאמצים השפה עד כי לשון אלטים
תרונה כרנתם • ואכן מקיר תענה במענות מקחלותם< וכל עוף כנף יצפצח
לשמע אמרתם  -וכל מזמרי זמר יאמרו אין זמרה כארץ בזמרתם • ולו
יתאסף עם קדש• לחדש מנהגים כקדש• אומר הסירו מביניכם הפיוטים
והזמירות • אשר ידי עושיהם כמיתרי המשקל אסורות• והיתד עשתה
בהם חבורות חבורות• והואילו וקחו לכם ספר זמירות ישראל• להיות
לאות ולמשטרת לבני ישראל• להגות בו ולשיר בשיריו בשבתות
ומועדים וראשי חדשים■ כי אם השיר אהל הם לו יריעות וקרשים
ואם כל סיוט קדש המת קדש קדשים • ואתה ידידי אשר כחכמתך
גלית מצפוני השירים שיד ר יהודה הלוי תסלח אשמה אם גליתי
אשמותיו• וככר אמר הוא כעצמו בספרו כוזרי הגדול טי ׳מספורים
חובותיו■ כי אין חוב אשר לא יכריעו אותו אלף אלפים מזכיותיו• ואם
מכבר נודע יהודה באלפיו הנה הודיעהו שמואל דוד ברבבותיו• וכמותו
כמותך ירבו כישראל טעתה ולדורותיו  .כחפץ ידידךהכ״וח פה וינא יום
א׳ ששה לחדש ניסן התרי״ח.
יעקב גולדנטאל•
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מוסר עמוד התורה  .שאלס־ ונקשה׳ מן כל אנס־ אמת יודח• ציי! אסי חיי"
ס ' בלבם הנאנקים והנאנקים על בל דבר מתועב לנעל ולסקן כל סלצת ובדק ביס
•שלאל בי רב הוא וזה יצא לאסונה לסקן עמוד הימיני עמוד הסודה אסר עליו בל ניס

» Derselbe lebte in der zweiten Hälfte de» sechzehnten Jahrhundertל
war Rabbiner zu Lublin
und Prag
׳תוספות יו״ט und Lehrer de-
als einer der größten Prediger seiner Zeit berühmt ; zu seinen vorzüglich anerkannten Werke » grhören : K 'li Jakar , Olleloth Ephraim,
Ir Gibborim , Sifthe Daath , Orach Lachajiin u . s. w ., und dieser
treffliche wahrheitsvolle
Aufsatz ist dessen bereits äußerst selten g,worAmude Schesch , entnommen . Mit dankbar freudiger״ denem Werke

•פיאל נכון ול־סד הבל פיהם פל חינוקוח ביה יבם אפל בו  .העולם מהקיים פלא יפצה
הבל ורעיה רוח כשהלימוד אינו « סודי כהלכחו  ,ותסדר הנכון הוא ללמדם חחלה מקרא
מס חיבור שירום המלוח מן נלאשיה עד לעיני כל ישראל לא כדין המלמדים שבדורינו
גארצוח אילו שלומדים מם הנער בכל שבוע כמה פשוקים מן הנןדרא שקורין נאוחו
מנועי יאח״כ בשבוע שאחריה לומד עם הנעל נסדרא אחרח והכל שירוש המלוח לנד
בלא חיבור ואם כן וודאי לא קלב זח אל זה והיה כלא היה כל מה שלמד חון שנה
זו ,ולא וו שאינו יודע לחבר שום מנין אלא אפילו שירום המלוח שלמד אינו מנין כ•
כבל נשכח זכרו מנגד עיניו כשאינו יודע מה הוא על כן אין טוב נ׳ אס ללמדו כל
החומש חמידין כסדרן עם הננח מינור העניניס ואז גם כ׳ יזקין לא ׳שור ממנו וילמד
מחוכו ידיעה מציאה ה ' כדי שחהיה יראהו על שניו וידע מצוח הי  .ואחל שכבר למד כל
המקרא ויבין נמצוח הי אז יש ללמדו משניוח חמלה אוחן שנוהגים בדורוח הללו ואחריהם
גס ממסכח קדשים וטומאה וטהרה שאינם הכרחיים כל כן אל הנער שיגדל וימלא כריסו
החלה מן המצוח שהם נוהגים בכל יום או לזמנים ידועים  .ואחלי אשר הודיע אוחו כל
זה אז יכול ללמדו גם הלמוד ואם אינו נר הכי הוא ילמדו במקום זה העשרים וארבע
ששרים -ובכל יום ויום ידריכו בדברי מוסל וביראה ה׳ כל היום  ,לא במו שעושין
המלמדים נדורוח הללו כי כולם אינן מקשידין כי אם על קבלה שכלם ואינו חושש כ׳
אס להשלים עמו חקו דבל יום ביומו שעה אחת ביום ואינו חושש ללמדו לא « לאח שמים
ולא מוסל ולא דרן ארן על כן רוב הנערים נצאחס לחשש׳ לגיחס הבקע האין לקולם
אשל לא ישיאו שני זקן ניניהם אין משוא שנים רק בעגלים ילקדון נלחונוח קדה בלא
חלנוח ובלא ירן אלן על בן נמשה ההרגל נקצחס טבע וגם כי יגדלו יהיו שלבים
וסלונים בועטים נמוריהס ושני זקנים לא נהירו בי לא למי זה מרבו מנעוריו בי לנו
לא הקשיד כי אס על שבלו וזה בינינו מכה בלחי סלה אשר לא ירגישו בה רוב המונינו
המה ראו כן חמהו למה נמלא זה בנערי ישראל יוחל מנכל האומוח והאמה חוא שנששע
רנם כל זה מצורן> אל מה שרוב האבוח בל אחד משנק מנוער בנו וחושן שנטו לש׳
פח יא סומן על מלמדו ,והמלמד אינו מקשיי על החכליח האמיח׳ כל עיקר .ואדרבה הם
מטעים גם אח אנוחס על ידי החמשה שבשניהם משבחים ואומרים הנער הזח גדול בחורה
יהיה כדי שישכור אוחו למלמד וכשהנעל ראוי ללמוד הלכה הוא אומר לו שהוא ראוי
ללמוד חיספוח ורוצה לעייל שילא בקופא ימחטא וגס האב ניחא ליה שאומר כן ומקשן

Bereitwilligkeit unterzogen wir uns der Ausnahme desselben und
können wir dessen Beherzigung der jüdischen Gegenwart nicht warm
. Dieser als Talmudist wie als
und eindringlich genug empfehlen
Kabbalist hochberühmte strengörthodore Rabbi hält hier vor dritthalb bundert Jahren schon seinen Zeitgenossen ein Sündenregister
, da- eben dem heutigen Judenthume
und Rügenverzeichniß vor Augen
. Man sehe mit
als treuer Warnungsspiegel zu dienen geeignet
welch ätzender Schärfe er gegen die leider allenthalben noch heute

, beim Talmudvorwaltenden Mißbräuche beim Jugenduntenichte
׳, bei Besetzung d,r Gemeindüudium,beim synagogalen Gottesdienste
, Schisma und Zwi, Beeläumdung
ämter, gegen Neid, Scheelsucht
; mit welch scharfgewetzter doppelschneidtge
schenträgerei loSzieht
Waffe er gegen das Ableiern korrupter Piuiim und Jozeroth mit
, und — man wird den Gehalt jener unberualler Macht ankämpst
fenen, gewaltsam zu einer hervorthuenden Rolle maulmachend stch
drängenden Ignoranz, die in derartigen Beziehungen als Berfechterin alles Heiles im Judenthume stch aufwerfen zu wollen nicht
. Gewähr-, nach ibrem wahren Werthe zu würdigen wissen
entblödet
, Frömmigkeit und Ruhm autoristrte
wänner. wie dieser durch Wissen
frömmelnStern.

Rabbi machen Tausende von den gegenwärtigen sogenannten
.
den Orthodoren die Waffen strecken
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וסגנעוח ללמדו בגדולות ובנפלאות ממנו ולבסון» נשאל ריקם מכל
עמו על ששרים
ונל מת שלמד נץ לילה היה ונין לילה אנד ,ושנתי אני ואראה אם
ואםן> רוח נחפניו
הנא מן לימוד המשניות אשר יםד הגאון מהר״ר לינ זצ״ל פה ק״ק פלאג
הועלם המול
ללמוד נמנלוסה אסל התפלה פרק אחד ושכלו הלנה מאד ויצא גודל
נכל נסי כנסיות
מזה בי גס נעל• נסים שאין כח שכלם מגעת ללמוד הלכה נכל יום
התועלת הנמשן
סנאי מכל מקום לפסוח יוכלו ללמוד פרק אחד מסנה בכל יום לכן
וגם קצתם מאפס
וגומר ומסכים לחזק תיקון זה נכל תוקן» ועז נפרט כעת שנתחדש מינור
גס אני אומר
המשניות המספיקים לכל קורא נהם ועל כן איש ירא ה׳ ישים אל לנו
הוספות ׳" ע על
וגם נכל עיר ועיר קתלוח קדושות אפר דנר העלן ת ' לנאות מגיעשנד,
ללמוד המשניות
ה' ויתקנו בם כן תיקון זה כי רנ הוא .נעני! סדר לימוד הנערים כנר
שם יחנו צדקות
מיד אחר מקרא יהיה משנה ושום איש ירא ה׳ המלמד את ננו
כחנתי שעיקר הלימוד
אחריתו לא יתן להתחיל ללמוד עם ננו גמרא דע אשד ידע הנער
להועיל לו להעינ
סדרי המשניות הנוהגים נזמן חזה כי זה הדרך ישכון אור תורה כי כאשר
וילמוד לפחות
המשניות זא ננקל ינץ אחר כן הגמרא מה שאין כן כשלומד הגמרא
ידע הנער נעינ
ליה הגמרא כספר תחתום לא ידע ולא ינץ מהו לומד ,ועם חכמי חדור
קודם זא הוה
נארן המה היה יל ויכוח עמהם פעמים רנות לנעל לימוד של החידוד
הגדולים אשר
חילוק כי לדעתי המשנה את הידוע הוא נכלל את דנר ה׳ נזה ולא
שקורץ
והפלפול
" ותקנה לזה שינים המת הרודפים אסר יותרת תכנוד והשררה וחפצים
יכולתי לנצחם
יושנ נשנס תחכמוני ואומרים אלמלא פלפול זה מה גנר מגונרין וטוענים
להיות כל אחד
נחוש שכל הנעשה מחודד על ידו ,ידו נכל התורה ,והאמת אינו כן כי
עוד ממת שרואים
שנאותן הארצות שאין לומדיה פלפול שקר זה כמו נאק ישראל ונשאר
גם עינינו הרואות
ידם נכל החכמות ונכל הפוסקים לפי שיש לחם פנאי יותר ואינן מבלים
ארצות העמים
זמני השנה נאשר עושים נארצות אילו .נפרע הנחוריס נראה עין
נהנל ימיתם ורוב
זה גורס להם קלקול גדול כ׳ כל אשר אין לו יד ושם נהנל זה אינו
נעץ אין חידוד
ונעל כרסו הוא פיסק מלמודו אנל אס היה עיקר הלימוד מקרא משנה
נחשב למאומה היה גס הוא כאחד מהם ותופשי היסינת עושים כל זה נענור כנוד
ותלמוד ופוסקים
עם הדרת מלן ני יתקנצו אליו נחוריס וגס פסולת ממנה על האוכל
עצמם כי נרוג
ממרים הללו שוסקץ והללו מרקדין חייטג נעיני ח׳ לימוד כזה ? פי ידעתי
ויצנרו תמרים
נדור הרנה בחורי חמד אשר לנס כלנ הארית נתורה ומשקה נפשם נתורה
גם אני שיש
נקיאין בפלפול זה אינן נחשנים לכלום ונקנה זו הם פוסקים מללמוד
ועל די • שאינן
נסשנם שאץ להם חקוה זולת מי שיראת ה׳ נלנו שאינו מקפיד נשנס
מיד אסר חתונתם
הוא לומד על כל פנים ואן> שגם אני למדת• החלוקים מכל מקום
הבריות או בגנותם
היה קרוב לפשוטו וקרוב אל האמת ופלפול כזה אין להרחיק כל
אקוה לאל שפלפולי
תועלת מפלפול כזה אנל עכל מקום טוב שלא ללמדם כלל כי כל אמד
כן כי יש קצת
ולכן טוב לנטלם מכל וכל ,וכל שכן השקר המפורסם לכל ורבים מ!
אומר האמת אחו
• הגולה מסכימים על •יד לנעלו מכל וכל כדי שנהיו כל ימינו מתעסקים
הגדולים עמוד
ישרים וטוב לנו  .תה כלל גדול בתורה שלא ילמדו לקנטר או
נסורת אמת וחוקים
חכמי דודינו מתנשאים מאד מאד על ידי תלמודם ויש להם רוח גנוה
להתיחר כי רוב
שמשבחים הענות בדבריהם ונכסניהם הם בעצמם אין נהם מן דיו
מל כל גנוה ומה
ולא מקצתה ואדרבה שינז לו נלנו כל מי שנדמה לו בדמיונו שאינו
הענות לא מינה
כערכו נחשבו אני ואפקי עוד ומקור זת נפתח לחטאת ולנדה שמקנערץ
חכם בתורה וכל אחד מעיל דופי גם במעשה חנירו לאמור שרי ליה מאריה ויתן
זה לזה בהלכה
מל סנירו דנת עם מגור מקניב מנעל• הלשון אשר השמיעו אח כל
שמחה נלנו נשמעו
נקי לא באלה מלק יעקב ולא באלה • קרנו ביאת הגואל ואדרבה מוקיפין
ישראל אין
המיל הזה ורוב ההמון לא ירגישו נבל זה נמשיכה יתהלכו לא ידעו
על אריכת הגלות
אשר הס מצפים לתשועה משם מהדסים ומחריבים כי בל דרן זה
ולא ׳נינו שממקום
התורה והמשכילים יבינו ויודע גס אני שכל דרן הישר הנזכר ישר
אינו נאות לחופשי
שלימים וכן רבים כ׳ אין אני מחליט הדני לומר שהעדר הזה כיון נבל
הוא גם בעיני
לומר בן דאם כן העולם על מה עומד אלא שמת• כל דברי אלה
חכמי הדור חלילה
זה כיון נעקניהס וכ&• פרושות אל רועי ישראל שיחנו
נגד קצתם אשר נמצא
העדרתאלה יכ תשעת צריכה לכן אס נבוא לדקדק אופן מצג שה
אל לנס לתקן כל הפרצות
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יחפנח כי אט צריכים מאיי ליחסים לגיס חון לענע וכשאנחנו נעשה
פזורה ישיאל יוק
המועל עלינו גס '0ימן הטוב ויגן געי שאייח עמו ישראל•
 . N112VNאסל נדולינו אין לנו ענודההקלננוה ר* אסהמנודה
מוסר עמוד
נמו שלמדו מן פקוק ולעניו נשל לננשס ,ימס ימשו לוב ההמון מס
שנלנ והיינו ההפלה
הקדש הומים נפיהס ונל ידעו מה וסלי חפלהס נצפליס מפוח
שאינן מנינים נלשון נלא כונס וני ענודה 1ו היא נלב וכמדומה שעל 1ס אמר הנניא
.המצפצפים והמהגיס
ה' נשיהם ורחוק מנליוחם כי לנס נל עמס ,וכל זה נמשך ממה שניליותס
קרוב אחה
כי אס פירוש המלוח נלא סינור ואלו היה לומד לחני הפקוקים
אין למידין המקרא
נלשון הקיש אשר נו נתיקדו כל ההפליה  .ואפילו אצל המנינים נלשון
היה מורגל גם
ההפלה מצויה נרונ ההמון עם כי אפילו נשעה ההפלה לנם על נצעם
הקודם אין כוונה
נמשא ומהן שלהם מד שאפילו נשעה ההפלה לא יוכלו לעמוד על
וכל כך הם שקועים
נשעה ההפלה נעניני משא ומהן ומקצחן מהרחרין אפילו נינרי
נפשם 0לא להרהר
אפילו נדנרים רפים ומזיקים וכי זו ענודה שנלנ אל לנו הלן לרחונוח
הנא׳ ומקצחן
פח נניח הכנקח ,ואמר נזה משל לענד שנא אליו רנו פיכנדו והוא
קריה והוא עומד
לאשהו ונניו שיננדוהו כי אז יעשן אן> המלך מליו שלא כנדו נעצמו
הולך מניהו ומצוה
שהקדוש נלון הוא נא אל המקדם מעע אז היה מן הלאוי שהאדם
והלן ול  ,כן נזמן דהיינו שכלו ומחשנהו ?י זה עצמוחו שנשמחו השכליה היא נעלה
יכבדו על ידי עצמו
כלם בני ניהו כי נפסוק ממשיל אח הגוף לניה כמו שכהונ מד
הניח האנושי והאנרים
הניח ונזמן שהוא עושה עמדה ה׳ נכל לננו אז נחיכלו כלי
אשר אל יזועו שומרי
נלון הוא נקדש נכנהו שמכנדו על ^י 0עצמותו דהיינו ' נכל לננו
אומר כנה והקדוש
נעל הניח כי ממנו חוצאוח חיים והוא שולח חיים אל כל נני הניח
כי הלג הוא עיקר
כולם חיים ממנו אנל כשהוא מכנמ למ ידי נני הניח דהיינו
דהיינו על שאר האנדים
מרחשין והרגלים עומדים ורישיה מנפשיח כרע וכפיו פרושוח השמימה
כלי המעשה ששפחיו
סוליוח שנשדדה מחפקקין ולנו נל עמו ני אין האיש ' בניהו הלן נדרן
יכל שמונה עשרה
נרחונוח קריה להרהר נמקקיו או נשאר דניים הדי הוא מכנד לאדונו
למרחוק לעייל
והוא עצמו איננו בניה סלף הלן לו הייענ נעיצי ח׳ ? על כן יפה אמרו
על ידי נני ניחו
כגוף נלא נשמה' כי דומה כאילו הגוף לנד מבנדו נלא היעה הנשמה
הפלה נלא כוונה
נניח כשהוא מהרהר בדנרים אמרים הרי מסשנהי משיעעח חון
גנלח חניה כי איננה
אומר זא הקלא והי יענה אם הקיר מחוכן מועה שלח אצנע
 ,והכחונ
לניח חכנקח שלשה דניים עפגלים ההפלה א׳ המחשנה נדנריס אמרים נ׳ ההפקקה
ולנר און כי
כמי שאמרו הקורא קריאה שמע אל יורה נאצנעוהיו .וזה
נדינור נ המירה נאצנעוחיו
מחונן מוטה היינו כשהוא וממשנתו אינן נהקכמה אחה אלא
הוא שנחוג אם הקיר
נועה חון מן המקום אשר הוא עומד שם ,שלח אצנע זה השולח
הוא כאן ומסשנחו
ודני חיינו המדנר נשימה נעילה כי זה נקרא און ועמל ,על כן אני
אצנעו ומורח נו,
על מיעוע הכוונה הן על שיחה נעלה נניח  ,הכנסת שההמון עם מורגלים
קורא תגר הן
ואם אדונים הוא יחנרן איה מוראו  .שלא ידנר נמקומו ? הן על
נחם נניח חכנקח
דעלמא שעושין ננהי כנקיוח ונפרע מעניני מכילות עניני מאכל ומשהה
ההכרזות נמילי
ההכרזות עושין מיד אמר שיתחיל חשליא צינור אשרי קודם למנצח
ויוחל מהמה שרוג
קורין כל מזמור אשרי נלא כוונה ' כי אזניו מטים לקול הכרוז כ׳
ונקנה זו רוג הצינור
ממק^ן עד שיקיימו כל הצבור אשל* והיה מן הראוי לבטל כל ההכרזות
לעולם אין השמש
או להחקיצס ל9ל .שפחות אחר גמר כל ההפלה ,יעל כולם המנהג,הרע
שנניח הכנקח
ההפלה שקולין קלא׳ימן אין  Mיכול ' לדבר נמה גדול עין ’פלילי
הנהוג בעיני עיכוב
אינו מעכב כי אם לנורא יהנז ^י לבלה׳ חת לו ׳הנדן שנחו עד
זה למי הוא מעכב,
קולא אני עליהם המערה פריצים חיה הניח תזה כי נשמע קול
אשר יעשו לו מנוקשו
נין הצמים תמתקועעיס יחד ונזה היינו אלפה לשכנינו לעג וקלק
צומח נניח הבצקה
אשר מדרכם לילן לנתי כנקיוח לראות מה יעשו היהודים בנהי
לגייס אשר קבינוחינו
קלקול גדול זה אז הם מחרפים מערכות אלהים חיים ומעילי! דופי
כנקותיהם וכשרואין
יש חילול השם גדול מזח לעיני עמים רבים ? וכי זה הוא מנהג קדושה
נכל ענינינו וכי
הגדול והקדוש הזה ? ואין לא שמו אל לנס לוע* ישראל כל זמן
שלאו• לנהוג בניה
נטלו מנהג רע ומר זה וזכורני אדרבה שיד השרים והסגנים היה
האלון חזה שלא
לאהנח הניצוח  ,עוד אני קורא הגל מל רוב סייעים שאנו אומרים
נמעל זה ראשונה
מיוסדים על פי מדרשים ומי שאיני נקי באותן המדיקיס הומה נשפתיו
בהפליה ורובם
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יגל ידע מה ואפילו הנקי נמדישים ההם גלאי* שלהינה פיוטים אין « חים לאומרם
נחהלוח בי אין נקצחם שום שנח והודיה בי אם שיהוי דניים מה שהיה בגר ,עוד אני
קורא הגי על החזנים המאריכים ננגונים יהמה מודים נדני שנזמן שהוא מארץ■ בניגון
אין לו ביונה כל עיקר ורובם מהנווניס לבד שימלאו חן נעיני הנריויז לאמור במה הוא
איש חיל • ודעי נגן ובשעה הניגון איני שש אהילי לסישוך האוהיוש ,ויושר מהמה הסהלוח
שמששללים הנערים השיטא שאין נהם שום טוב טעם וריח נחוח לה' .ובמה מקולקלים
דרכינו נשפלח ראם השנה ויום כישור שזאח לפנים בישראל שאילו החשלוח אל נחנו
לחזנים אשר בל מחשבחם על קולם בי ערב ומקרום לזקנים ויודעים שיש להם בל נשבר
ונדבה ובן החקיעוח  ,ומזה ילא קלקול גדול בהרבה מקומוש שנוחנין החהלוח לעשירים
או לקרוביהם בזמן שידם הקיפה ונמקלח מקומוח שרי האומוח מחלקי! החפלוח והתקיעות
הלא על בזה נאמר נשנה עלי בקולה על כן שנאחיה ובי ים חילול השם גדול מזה ! הן
קצרה ארן היריעה האחח מלחעלוח עליה גדול הקלקולים חמחהויס במקלה מקומוח
נעניני החשלוח והמה ריקים ופוחזים שראיה׳ בימי חורם׳ שלמדן לבחחלה נגוני ששלוש
אילו נדי לבקשם ולטלם בזרוע  ,והבל הולן אל מקום אחד בי לעולם אין כאן כוונה
ורובם לכבוד עלמם דורשים ,כשם שראיה׳ שעיוריה נדורוח הללו נענין הרננוח! שרודפים
אחריו לטלו בזרוע ורבה המשטמה נשלא יובל להשחדל הרגנוה גם הרבנים מהקנאים
זה נזה ובורים שוחה זה לזה ללכדו נו ומרעיש אה בל העולם עליו וזח יוכיח על
בוונחם שאינה בי אס לכבוד עלמס או להנאה עלמו בן הוא הענין נם נעניג׳ החפלוש
שנבולם חס חושבים להחבבד נהם ואינן חוששין על כבוד המקום ברוך הוא על בן
שכן הי בענן מטבור חפלה ,עוד ראיתי שערוריה שנעבור עשק כל דחו מנעלין ששלוש
עם הציבור נפרט קובעים מששה נשעודוח שנש אחר מנחה פשיטא שמבטלים הפלש
ערביה ומקצפם אפילו בשאר ימוש השבוע עושים בחנים ומה מאוד הם נזהרים נמלות
ושמחה נהגן ומישיפין מחול על הקודם לעשוש בל ימיהם בחגים פשיטא שמנטלין בל
תפלוש מנסה וערביה על ידי זה וראוי לעשוח גדר נדבר זה נדני בקעודוח מלוה  .ונבל
התיקונים ששים אילו חברו אל עמק שוש דהיינו השורה והשפלה שלד השוה שנהם שאין
בשינו נהם אלא נפה ועל שניהם ראוי לפקח מאד מאד בי אל נשאר לנו בי אם שיח
שפתותינו בחורה ובתפלה וכששני עמודי חשון אילו ירופפו אנו אין לנו על מי להשען
ושולה ארן על גלימה ומקור לבל הפילוח הללו הוא על שחכמי חדור אינן בהשכמה
אחה ושמיד מהקנאים זה נזה עבור הרגנוה על בן לא יחוועדו ולא • פקחו על שום
דבר גם ראשי עם מהקנאים זה נזה וישר העם יש נהם שמחקנאים גם בן נראם׳ עם
וכל אחד רוצה להיות רב או ראש על בן ילא משפט מעוקל ורוב חהירושיס נין עם
ה׳ אלה עד שעל ידי זה באנו ליד• גירושים מגוי אל נוי ולכמה דברים רעים ומרים
אשר לכבוד זרע ישראל לא יחננו להעלותם על הכתב .עוד ראיתי שבשעה קריאה השורה
בשנהוה וימים טוניס ים הרבה מאתנו ההולכים לטייל ברחובות קריה כאילו אין להם
חלק נהורח ה' וראוי למחות בידם ,גם ראוי לתקן בבל קהלה לדרום בשבתות עניני
מישר ודיני ההורה אל בוונוס במדרשים בי אין נזה צורן אל ההמון עם כאשר עשו
קדמונינו שבל הדרושים שלהם היו בהודעת דיני ההורה ודיני מושר להעיר אש הישנים
הרימה הזמן ׳שקועים נהאוח הזמן ואינן זוכרים אחריתם בי מרה היא ועל ידי מעשים
טינים באלו ישאר המקדש מעט בקדושתו וביש שפלה יקרא.
מוסר עטיו* גמילות חםדים  .ברוב הקהילות הקדושות מחזיקים נעמוד זה על
•יי גנאים שנתמנו נבל הקהילות המפקחים על עשק׳ העניים אשר אין ידם משגת
ומתפרנסים מן קופח הציקה ואן> על פי שלא ראיתי שנותנים לבל עני די מחשירו אשר
יחסי לי זהי לשבש שבגלות החיל הזה • דל ישראל מאד ורונה דיונה עניים ואין ידם
משגה לפרנק עניי בני עמינו בראוי ואם יש במשפחה עשיר אחד יש לו הרבה עניים
קיונים עי אשר אי אפשר לו לפרנס אח בולם בי צרב* בני עמנו מרובים ,זולה מה
שראיתי מקלחס עשירים גדולים אשר יש לאל ידם ובדנע• ליו יעבד לא ענדו והרנה
מקרוביהם הצועקים עליהם בביש דין עי אשר בופין אותם על הצדקה נניח דין ואז
וודאי אין שכרן גדול מאי ובמעט שיצא שבין בהפסדם ואילו אבירי לב הרחוקים מן
הצדקה לריבין קטד וחיזוק ודברי מוסר להורותם זכירה האחרית בי לא במותו יקח הבל
רובם אין נושנין ממונם לסם מלות בלום דע בי יראת אח עצמו קרוב לשער• מות אז
•שלח מן הפחות הנא בידו מנחת לה ' במו שעשה קין שנאמר ויהי מקן ימים ויבא קין
מפרי האדמה מנחה'הל ' דווקא מקן ימים בחשנו בי קרב קצו ואן נס זאת קרב מן
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הגרוע זלע ששמן כמו שהארכנו לדני מזס נספר כל• • קל עיין שם  ,על  ftלאי׳ להזהירם
לכל השחוח על המעשר ויירש• רשומות אמרי שמלח צדקת •ש גס רמז לישן מעשר אך
המנזנז אל • גונז •ותל מסומם צ׳ היינו מן ק׳ והוא השרשה המעשר ד׳ היינו מן ה'
והוא החומש  .גם ראו• ליזהר להעמיד גנאים רחמנים אשל ירגישו ניוחקם ויסרנסום
נליוח וזכותם יעמוד לכל הקהל  ,אך גמדח גמילוה חשיים שהיא גדולה מן הצדקה אל
לאיתי נזהרים כי גמילות מקדים גם נגושו וגס לעשירים ודגל זה אינו מצוי מצד השנאה
והקנאה שיש לכל אחד על חנילו והלוא׳ שלא יזיקו גידים או על ידי נלמא ננזקין
אגל להיעיג אין אתם ומה שנזהרין ניוחל נצדקת שנותנים לעניים היינו לשי שאין
מהקנאים נהם כלל אגל העשירים קנאים פוגעים נהם על כן אינו ננמצא שיחידים
יגמלו לסם חשד על כן ראו• להזהיר אח העם על מדה זו כי עינינו הרואות מצנינו
נאלצות העמים כ• הלוא׳ ויתקיים כשאיש אה רעהו • עזורו חן נעניני השתדלות נחצלוח
מלכים ושלים הן להיות לו לעזי נכל צרכיו כי עולם חשד יגנה והקדוש נרוך הוא
חפץ חסד הוא וכשאנש׳ חסד נאספים אז נם ה' אסן> שלומו החשד והרחמים כי כל
המרחם על הגליות מרחמים עליו מן השמים על כן ראו• להחזיק עמוד זה ניד גני עמנו
שיעשו חנך זה עם זה והוא יתד שהכל תלוי גו.

לשונםשקל

מוסר עמוד האמתקשה מאוד לתקנו כי לוג ההמון עם למדו
ולח ישימו אשם ננפשס נשנוחם אח טעמם ודנולם לפנות הידוע אילו תם חמע״לים
נרחונות קריה וסן שחוט לשונם כוננו על יתר לילות נשכני וערי והשמיעו אח כל
ישראל אין נקי ואין אדם יכול להחנא משוט לשונם כי יעמוד נלאש כל מוצוח ונודה
מלגו ים מאין דגר שאין נו ממש לא מינה ולא מקצתה ולא היה ולא יהיה ועדת מריעים
שנינו השמחים לאיי שומעים חרפת ודנת עם או יחיד אשל עליו יצא הקצן! מן מוציא
הדנה ותם מתפשטים הקול בכל המקומות אשל נקהלו שם היהודים נעליהם למען הנאיש
ריחו בעיני כל יושג הארץ ונתא סלקי ונחתי לניס מבני עמנו ואין מקנלין מיסל על
זה כלל ובנית יין פשיעא שאין מענשין על זה ולית דין ולית דיין ויאמרו שזה מנהג
העולם ועולם כמנהגו נוהג ומי יוכל לסכור פי כל יובלי שקל ! ולא ידעו נ• בנפשם
דברו נ׳ לא לעצמם לנד הרעו שגורמים לעצמם אניון וכליו! ואשם לא תכנת ומאכיל '!
אותן גחלי רתמים אלא שגורמים רעה לכל שונאי ישראל תנא היא המיה שמסרבת שני
נחי מקישים על שהיתח האמה נעדרה ואמת לא ידברו ומכל המיות הרעות אין לך מיה
רעה כזו וינר מלוי מאוד בינינו יותר מנכל אומה ולשון ,ונענין משא ומתן בדבר שיש
נו יררא דממונא וודאי כל תאדם כוזב ולדעתו לא יקרהו עון נזה כלל כי אומר שנן
דרך התגרים לשנות וחושבים ב׳ על ידי זה הם מרוימים אמנם יותר הם מפסידים ממה
שמרויחים כי כמו שהשקר אין לו רגלים כן מה שהוא מסגל בלשון שקר אין לו תקומת
כמו השקר עצמו שאין לו קיום על כן נכון להזהיר אח העם ולהודיעם גדול
הנזק הנמשך מן שפת שקר אולי ישמעו העודים שבמחנה העברים ויקבלו מיקר.
מוסר עמיד השלים הוא החותם אח הכל כי כשם שאין לךיכל• מקבלברכה
כמו תשלום כן אין לן כלי מקבל ההפך כמו תעיר השלום ומידה רעת זו רחמנא ליצלן
המחלוקת שבינינו לא יי שגרם זה חורבן שני נת• מקדשים שנחרבו נעון שנאת חנם
חלו?" כמה וכמת חורבנות וגדושים ושמדות ותלאות ענרו על עם ה׳ אלה נקנח תעדר ׳•־" .־W
השלום ני ינר זה גורם שנוסן> על שונאינו מן תאומות כל אחד מזיק אח חנירו בכל
אשר ימלא נכחו לעשות הן להכותו נשנט פיו נרחיב היהודים בלשון תרע הן לזזיקי
בממונו מחוק לרחוב כל מ׳ שיש לו קנאה על חנירו אם אינו חסיד ונעל מעשה אשר יוכל
להתאפק עד מחרה ירון דברו להבאיש ריחו גם בעיני האומות ונזה גורמים שכל ישראל
מוחזקים בעיניהם כעושי עול במקום שכנר חשנו ששארית ישראל לא • עשו עולה וחר¬
יש לתם הודאת נעל יין כמאה עיים דמי כי יאמרו הרי הל אחי מישראל מעיד על
חנירו כ• הוא איש חמק רע עד שכולם מוחזקים נזה ואחר כך מגיעין הדברים לחצרות
המלכים והשרים ייאמרו כי למלן אין שוה להניחם  ,שמו שמיס על זאת על עם עור
יעיניס •ש כ׳ בנפשו ידבר כל דובר נבלה כזו ולו חכמו ישכילו יבינו לאחריתם עי היכן
תגיע הנזק הנמשך מזה והלוא׳ שאומה קטנת ושפילת כזו שתתקיים נין האומות בזמן
שאיש אח דעהו יכבזויו וימליץ בעדו נכל מקום וכולי האי ואולי יש חקוח ברחמי ח׳
שיוכלו עמוד נין האומות וכמת ספקות יש ניני מחמת כמת דברים המתנגדים לנו א§
זולת ההתנגדות שבינינו ,אמנם בזמן שמחרסינו ומסריננו נם ממנו אז ממון תשכל חרב

מי " לשונם ימחיייס א*« ח איש «ל שגילו ובשלי איש « אחיו ו« ׳ שי • לו שמלסמש
שנים ואסור מגיש וממון גלום •ש מקנה לי  ,ושרש זה שוי״ מן החנושס שבינינו שבל
שועל און לעולם ימצא מי שיחניף לו יאמר לו אל סעלש און גזה ואילו היו כל ישראל
מרמיק׳ן בל שועלי און אנשי רשע נעלי הלשון יגול להיוח שמממש הנישה היה ער מרע
אנל המגישים גורמים לגל רשע רע שאינו מהחרע לעילם כ׳ נכל מקום שהחנושש מצויה
שם לא ניכר רש לשני שוע וצדיק לשני רשע והיה בצדיק כרשע  .ועוד נמקים שחחנושה
יי מצויה לעולם לא יהנרר שום אמה לאמחו מצד האומרים לרע עוג ולעוג רע לשום
ששלים למרום ולהששיל גנוהים ועוד שאשילו הגנוהים ממניעים לרשעים אולי יובלו
להשיג על ידם • והרש הכבוד והשררה כי זה הדנר אשר נקשה נששס ומושגים להששדלו
על ידי חסנולוח ונזנושה כנודע מדרכי דור ההשוכוש זה והעדר השלום גורם גם תעדר
ההוכחה נ׳ אילו היינו אוהבים אס ה' נכל לננינו היה מן הראו׳ שבאשר יראה האדם
נחנרו דני ענייה או ישמע אומרים עליו כן שילך אליו נקשר וידנר על לנו מדוע
כבה עשיה או אל מעשה כן עוד אס המצא ימלא שאמה נכון הדני כדי להשיגו מדרכו
נאמרו אליו כלך מדרך זה בי אל יכשר שני אלהים ואדם  ,נמו שמלינו כשהבן אוהב
לאגיו ורואה נאי! ו אדם שעושה דני שהוא נגד רצון אביו נלי שסק שהנן משחיל בכל
שקן! ועז להשיבו אל אביו ביי שיהיה רצון אביו נעשה ולהשיבו מן הדרך אשר הוא רע
בעיני אביו ,כך אלו הישה אהבה ה׳ חקוקה בלבבנו וודאי האהבה הימה מקלקלח אח
השורה שאשילו זקן וחכם ואינו לשי כבודו לעשל עם כל אדם מכל מקום מאהבה ה׳
הולך אל בל יחיד אשר עליו שמע או רעה או ידע שעשה דבר נגד רצון אבינו שבשמים
והיה מחזירו למועג בינרי מוסר דברים עונים וניחומים כדי למלאוח רצון אביו שבשמים
אשר רצה נזה שעמך בולם צדיקים יחיו ,ועשה היוכל להחשאר אחד מחכמי דודינו שעשה
דבר בזה מאהבה ה ' אל זה ולא שחוש מזה ,אלא אדרבה • חן שמחה בלבו נשמעו דנה
עם על איזו מכם וגדול אשר הוא מחקנא נו מצר אחו מעלה שרואה נו וחובר שהוא
ראוי אליה יושר ממנו על כן הוא מחבבי בקלונו לומר שחגיו בזוי מעם והוא שהלה
קל וחומר שלא יעשל עם שאר בני אדם השסוחים מערבו וחושב להשער נעענח לא
יועיל יל חובחשי יב לא יקבל ממני כמו שנאמר ואחרי לא יועילו תלכו ונאמש אינו
נסער נשענה זו כי לשניו מי גלוי ושמא יקבל ממנו ,אבל האמח הוא שלרוב גשוח
רוחם אינן רוצים להעסל עם מי שנראה להם שהם שחוחים מערכו ,ואילו היה בל אחד
מוחזק בעיני חברו לצדיק וחיה ין אוהו לכןז זכוח המרשח• כי אולי אינו מחזיקי
כרשע ,אבל אל ה׳ הוא יודע שאין הינר כן אלא אדרבה בל איש מישראל אשילו הקנונים
שנהם וקל ומומר הגדולים בל אחד חושב שאים אין צדיק בארן וכאילו אין עושה
עוג בעמיו רק הוא לבדו נשאר מישר הרשאים צדיק וחסיד ועניו וכל העולם אינו שוה
למאומה בעיניו וכולם בעיניו כרשעים ,ואן! על שי כן אין יורש ואין מבקש אח מניו
לשחוח לו בדברי שלום ואמש לאמור מדוע רכה עשיח אולי ישמע המנצלוחו ואולי ישיבו
מירכו ,וכל זה נמשך ממיח שנאה מנס שבינינו ומדה זו נשחרשה בינינו מן חורבן ביש
ראשון ושני שנניח ראשון היחה שנאח חנם נין נשיאי ישראל ונניח שני בין כל ישראל
כדאישא משבח יומא ,והלא דברים קל וחומר אם נחרבו המקישים נעון שנאה מנס קל
וחומר שלא יבנה כל זמן שמיה זו בינינו ,כי עכשיו היא נין נשיאי ישראל ראשונה
ואחר בך בין כל ישראל כי כולם מהקנאים זה נזה הן בשורשם חן במעשיהם הן
בנשיאושם הן נעשים הן נבל ישרו! שרואה שום אמי בחברו הר• הוא לו למקנא וכעס
יצרה על בן מעילין דוש׳ זה נזה מקצשם ניסוג היהודים ומקצשס גם בשני האומוח,
והשנאה של איש ישראל קשה יושר מן שנאה תאומוח ני שישראל השונא לחברו לא
ישקיע האיש עי אם אשר שלה להשקיהו כיס ההרעלה ועד הקימו מזימוח לני אשר
משב על היהודי סברו לאביו גס בלילה לא שבב לבו מלהרהר בדברי הרהורים נמה
יוכל לנצח אח מניו להדיח עליו הרעה להשיב עמלו בראשו ועושה כל מיני חחנולוח
בעולם להפילו נרשמו אשר טען לו ומלשינו נבל מקים נדי לשיבוש שונאיו ועל כזה
נאמר הולכי רכיל היו בך למען שפוך דם  ,וכל החמנולוש הללו א '( שום שונא מן
האומוח עושה כן בשקידה רנה ,ויושר קשה מכולם שבבל אלה הוא מראה לו פנים
שוסקוח באילו הוא ריעו ואהובו ואין ברוחו רמיה עליו ושונו מלא מרמה וחין כמי
שאמור בירמיה וידרכו אח לשונם קשחם וגומר ואים מרעהו תשמרו וגומר נשיו שלום
אש רעהו ידני ובקרנו ישים ארבו תעל אלה לא •אשקוד נם נאום ה' אם בגוי אשר
כ! ה לא שהנקם נפשי ,ואם שדקדק בהנהגה דור חהשובוה זה ולנןועת הז שדקדק גס
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יפלשה זו שבירידת יוק והסכח סכל החזיון ההוא מקוים בדורות הללו ונעשתה התועבה
ההיא מצורף לשאר יביים למים שבירמיה המצויין בדומה הללו ,וראה איך הקדוש ברון
הוא מפליג דני זה נאמרו דרך תורת סא בגוי אשר כזה אל התנקם רפשי ובדורות הללו
אין מקפידין מל זה כל פיקר ואדדגה משבחים ואומדים מל איש אשר אלה לו שהוא
חליף לרמות כמה גברא חרון הוא ש למולם לא תובל לילי לסוף ימתו כי פיו ולנו
אינן שדם במקום שהקדוש ברוך משבח התמות נאמרו ויעקב איש חם אינו חליף לימות
בפיו כן לנו וביומנו מדחיקין אח החם וקוראין אוחו פתי וסכל  ,ובל המיות הללו
חלויס בהעדר השלום אשר על יי• זה מצאו אח בני עמינו תלאות רנות נגלות החיל הזה
אין ספורות למו ועדיין לא שננו מירן זח ואי; אומר השב ב׳ בל איש מישראל כל כן
הוא עור מחמת קנאתו על חברו דע שלא •זכרו ראשונות וקלמונות אל יתבוננו מה
סענרו עליהם ןמ הגרושים ושאר חלאות אין מספר ואשל גס במתים הללו מצב שלנו
תלוי מנגד בחוט השערה בלחמי ה' ׳סבלן הגדולים ואף על פי כן אין איש שם על בל
לירוש בשלום חברו כ׳ כנר אמרנו שהבל תלוי נמית השלום ,ובשם שהעדר השלום גורס
העדר התוכחה ב׳ מ׳ שאינו אוהב לחברו אינו מוכיחו בלל בי מטעם זה נסמן פקוק
ואהבת ליען כמון לפסוק הוכיח תוכיח אח עמיחן בן הפון לאיין גיסא שתעיר
התוכחה גנים גם כן העיר השלום כ׳ רוב ההמון עם אינן מקנלין מדוח ואינן שומעים
כקול מוכיחם ואדרבה מנויחין דברים על המוכיח ויבזוהו לאמור עול קורה כולי,
ונוטעים גם במנהגיהם ואיש הישר בעיניו יעשה ומה שאינו ישר בעיניו אין שום מורה
יכול להשיבו מדרכו על יד• מוקמו ותובחוחיו ב׳ מנעוריו הוא למוד בכן שילהב הנער
נזקן לסי שלא למדו רבו זה באשר אמרנו ששום מלמד אינו מלמד אח תלמידיו מוקד
תשכל שינהג כבוי במי שהוא גדול ממנו נשנים או במעלה ואינו מקפיד ב׳ אס ללמוד
עמו חקו כדי שיעול שכירתו ודבל זה היא סנה להעדר השלום ב׳ למוד הוא מנעוריו
לקנטר ולבעוט על כן דבר זה למן תיקון גדול עם המלמדים שידריכו נערי בני ישראל
ננעומהס נדרן ארן ומוסל שישאו פני זקן ויהיה מולא שמים ומולא רנם עליהם גס
נ׳ ׳זקינו •היו מורגלים לשמוע בקול מומס ויכנסו דבלי חוכחתיהס נאזניהם כ• כן
הורגלו מעודם כי מכל דבל שהאדם מתפעל בנעוריו עושת נו רושם ויהיה הדבר אצלו טבע
קיים לא ׳קול ממנו לעולם .

אגדה נדרשת  .פרק ראשון.
Kalomo/ ränkel

ל׳ כ'.

Von

זה,

משחוקוכתיב

כתיב טוב כעס
"מאי דבליו סוהרין זה את
שכת
לשחוק אמרתי מהולל ופו ' עיין נמהלש״א והלמנ״מן בהקדמתו לס׳ קהלת ׳עו״ש מה
שנדחקו בביאור הדברים  .ולי נראה שגס חכמינו לא הוציאו הכתוב מפשוטו  ,ומהולל
תיא מלשון הוללות וסכלות (עיין כ"• הטפט 19ז״עע  ) 56ונכ״ז רמו היטב קרא■
אהדדי ,נאמרן טוב כעס משחוק משמע שיש בשניהם איזה צד טוב ואיזה לי רע  ,והטוב
שננעק מרובה מהטוב שנשתוק ,ובאמרן על השחוק מהולל משמע שאין שום לד טוב
יי  -וע״ז יפה אמרו לן טוב כמס שכועס הקניה על הצדיקים ,ב׳ אח אשל יאהב
י' יוכיח לו הטוב האמת׳ — ולבל יפנה לבבו להבלים ורעות רות  ,וגם הוא מקבל
תיקורים מאהבה ,והוא צדיק וטוב לו תמיד ( ׳ע מת שכתבתי בזח במי׳ ח״ג ) " משחוק
שמשחק הקניה על הרשעים נעו״הז כ׳ השפעת העונה המיומה לרשע ונעל תתאוה
״קל יבואנו ,ואינו מת וחצי תאוחו בידו — ותחת אשר מקודם לא עלתה חאות לבבו
יק על דברים קטנים  ,כי ע״עלא ראו עיניו בעונה ולא השיגו את הגדולות ,כעת
יייא משיג ורואה גדולות ונפלאות ממנו ומחאב למו ,ובל ימיו הוא בדאגות ומכאונוח
יגם השינה נידח ממנו ,וצחוק עשה אלהים לו ויושב בשמים יצחק טלימו ,ב• היש לן
®חיק גדול מזה ,ובל הרואה בעין שבל יצחק לחטוב אשל ' צחה ללהב  ,והוא הרע
■ שעמון נאש החאוה האוכלת מגדיש ועד קמה ומת שבידו נטלה ממנו ,בי נעשה לו למרמס•
ייגליס חללו תתנוון רש״ל נעיז ג׳ נ' נאמלו  " :אין גיתנס לעתיד לבוא ,אלא תקנית ■ז!
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מוציא חמה מנרתיקה ממיס נדונין בה וצדיקים מחרפאין בה* ה־ינו חפקחנה מעי
האנשים והסלגה הדיעה — וע״י הקוני הדלנים בשבילי הבלול ומרכבות המעופפים
לופטנאללאנע  ,תהיה יכולה ניד כל איש ללאוח מסוף העולם ועל םופו ,וכל היצול
והאנשים • היו כשכנים זה לזה  ,ואיש נאינדיא יעתיק נמו לנע לעיוניו מ״י המעלעי
גלאסה לאחיו באמעליקא — ואול הזה יהיה לצדיקים כאול שבעת הימים  ,אשל לאה
אלה׳ם אח האול כי עוג .וכל אשל עשה והנה עוב מאוד (אף המות נדלשח ד״מ) ני
יתבוננו בעין פקוחה נכללות הבריאה ותכלית הטנע ,שנם הרמות והאלם הטמון נתונה
לעונה נברא ,לק מיניהם החולות והרשויות ראו ברעתה ,ואחלי שסרו צללי ענני השמש
המחשיכים אורה וזרחה נטהרה ,גס עיניהם יטהרו וירפאו בה עדי יזהירו כזוהר הרקיע.
.ורשעים נדונין בה* כ• נזה שיהיו נפתחת לפניהם התבל כלה והאוצרות הנמצאים
בתוכה הנחכםיס מעיניהם עד עתה  ,תבעל התאוה בקרבם כתנור ,לאסוף נמפניחס נם
מה שהית נסחל מד כה מעיניהם ולהט אותם היום הנא נאשר לא יוכלו למלאת
תאוותיהם נבל מראה עיניכם  .ובזה פחח לש״נל בדבריו המחוכמים אח שעלי הגיהנם
להבין מקול האגדות המאוחרים המדברים נענין הניהנם  ,שמלאכי סבלה מנהל דיניי
מלוין את הרשע במקלם ומכליזין לפניו • פתחו שעלים ראשיכם ויבא מלך התאוה,
ולקולם ומקלס נפתחו לפניהם שעלי הגיהנס ,והוא נדחף שמה ( גם בחייו  ,כ* הרשעים
בחייהם נקראים מתים) ועומד לשריפה — כי אש התאוה היא השולפת אותו — ואסר
ששב לאשרו תתחדש נליוחו להיות מובן להשרף ביום השני וככה חוזרת חלילה  ,ני
הרשעים מלאים חלטה ואחל• מלאותו את תאותו הוא מתחרט — אן ניקל בל ילין,
והוא מתחרט ? כי נפשו מתאוה לחאוח גדולות מאלה ,והוא מתחרט על התאות הראשונה
כי נעשה לו למרמס  ,ועי״ז הוא עומד בכל יום לשליפה  ,ואפילו בשעה שהקנ״ה
מחזיר נשמות לפגרים מחים נשמתן קשה להם נגיהנם ונו׳ (סנהדרין ק״ח יעו״ש )
והנה אם כי השחוק המשמחת לפניו בתבל אלצו הוא הלהט החרב המתהפכת
הטונה לרעה להלשעים  ,לבלתי ישלחו אח ידם לען החיים — והדון הדאנה לרשעים
לפניו כביכול  ,יען כי נמצא בה דבר טוב  ,ובשחוק ההוא עוסק הקנייה בתקונו של
עולם  ,וכדבר• הרמ״נם  :לולי המשתגעים נשאר העולם חרב וכוי ורשע יבין וצדיק
•לנש  ,והוא הוא השמוק שיושב ומשחק עמס י ) אבל אהה ,השחוק שבדו נעלי אטומי
לב לאמר ,אחלי מוח הצדיק ינחנו לו כל התאוח הגשמיות מאכלי גן עדן ושתית לרויה,
ולס• למוד הקאלאן יובלו שי גם לו מלמות יפפיוח ,הוא חרוף וגדוף בלפי מעלה ונגד
נפשות הצדיקים  .ולזה תתבונו נאמרם ולשחוק אמרח• מהולל  ,זא שחוק שמשחק הקנ״ה
עם הצדיקים ; עו* הנ ואמר שלמה זאת נגד ה ני טסשאי דעלמא האומרים  :שמשחק הק״נת
נעו״הב נדברים גשמיים  .אם לשחוק הוא אמרח• מהולל ,הוא שגעון הוללות וסכלות,
בנפשם דברו זאת  ,ואם לשמחה לשמח נפש הצדיק  ,מת זו עושה ,מה הוא הלני
ויעושת לשמחה הזאת  ,הלא במותו כנר נתבטלו כל התאוות הגופניות ואף בחייו בטלים
שיו אצלו ולא נחשבו לו למאומה  ,ומילתא דנחייו לא סבירא ליה למצוא נמו עונג,
התענג נו לאחר מותו ? ונופם משמשים אח הנפש אל טל מנח לקבל פרס כמפרים
י ) מ״ז ג' נ׳ אר״י אמי רב שתים עשרה שעות הוי היום וכוי רביעית יושב ומשתק
עם לויתן שנאמר לויתן זח יצרת לשחק נו .והמשל נזה האדם הערין הגדול בעשרי
ותאותו ומשדד וחומס בממשלתו על הים — לויתן המולך ביס לאכול ולכלות אה
דגי הים והעריך הזה עושה לבני אדם כדגי הים ( ובמו שהמשילו להמולן ביבשה בלא
משפט וצדק לשור הנר האוכל ומכלה אלף הריס בכל יום ,ולויתן זה מוכן לסעודיה
הצדיקים לעתיד  ,כי כשתמלא הארך דעה והחכמה מתרבה בעולם אז בני אדם
הנמשלים כעת לדג• הים  ,כדכתיב ותעשה אדם כדגי הים כרמש לא מושל ני•
ור* י מבאר נע״ז שם למה נמשלו לדגי הים יעו״ש — יעלו את הלויתן נמכמרתם
וימשיכו אוחו בחכה וישחקו נו כנצפור ביום ההוא — רק היושב נשמים משחק
בכל יום עמו  ,כי הוא היודע מראשית אחרית ושומע אס קול העתיד מהאנשים
אשר ׳שאו משל עליו ומליצות חידות לו לאמי  :הוי המרבה אל לו  ,עד מחי,
ומכביד עליו ענטיט  ,הלא פתע יקומו נושכין ויקוצו מזעזעין והיית למשיחים
למו חבקוק נ ' ובמשפט וצדק יחלקו חלק בחלק לעצמם בממשלת שר הים  .והוא
הלויתן — •.
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להשארת הנפש נהשכל וידוע ולהכוח «זיו

שלשה — ומעלה גלה
השכינה — .
ומ 1ה דעח לכגון כקל להגי! דגליהם על הצדיקים ,והוא מאמלס ( אדל״ 5שון 1שלק
חמישי) והיו יושתמשין נכלי כסף וכלי זהג שלא תיתה דעתן גשה עליהם  ,אלא צדוקים
אומרים מקולה הוא ניד שלושים שהן מצעלין נעו״סז ונעו״תב אין לתם כלום  ,ודגים
דחקו עצמסנהגיעם לפרק הזה ,והנ״ל שהוא כפשוטו ,ואמרו שם  :דאע״פי שהיומשהמשין
נכל׳ כש!> וזחג ,לא עשו זאת על שחיתה דעתן גקה עליהם  ,ונהנים באמת מהיותם
נהיחנח הלג והנפש ,כ׳ עליהם יתכנו כל דגר׳ קהלה  ,אלא עשו זאת לערות עיני
הפלושיה והמקורה ,כ׳ הפרושים היו ממאשים לעיני העם דלן הצדוקים ,ומקודש היחה
ניד הפרושים לאמי על הצדוקים שתייתם אינם ח״ם ואינם הולכים נין חח״ם ,והתאוה
והקנאה והכנוד מוציאי! אוח! מהעולם  ,וזהו ״שחן — כלומר הצדוקים — מצערי!
עצמם נעו״הז ,ונעו״הג אי! לחם כלום" כי יכחישו נעולס הנצחי ,וע״כ גם תחקוה
מעולם העוג נעדרה מהם וכדי להכחיש דגלי הפרושים והמשורה עשאו שומני לדנר
והראו את נפשם עוג נעמלם לעיני העם והיו משמשי! נכלי כקן> וזהב  ,אגל חכמינו
חכמי האמת נהניטס אל תוכם ולננם ,כ׳ מכס עדין> מנניא ראו נאקפקלריא שאין
תוכם כנלו ,ואינם נהנים נשכלם ודעתם מיגיע כפם ושימוש הידיס נכש!> וזהג ,כי גם
זה הגל ורעות רוח  ,ונתנו עדותם עליהם שאין דעתן גסה עליהם ,ובכו נכה להולך על
ארנע רגלים  ,אן> אם היא נהמה גסה .כי מקלה אמד למו.
ונזה ההישג שליאת הרג הסוקר רנ״ק נקשרו מנה״ז צד ש״ד וז״ל  " :אמנם הדנו ל
שלא היתה דעתם גקה עליהם קוחל לגמרי לעדות יוקף הנאמנת נזה וכוי ,ואולי יש
נהדנור ההוא איזה טעות ושבוש ולפי דברינו לא נשחנש כלל  ,נאמרינו כ׳ היוקיפון
קיפל את אשר לאה בעיני נשל שחם נעלי מדוח גסות וקיש קיש קריא  ,ומקשקש׳!
בטונה העו״הז נשמוש כל• כקף וזהב  ,ולא ידע יוקף ולא הכיר אותם בעיני השכל ,שלק
נהמה גקה לאח היוצאין נשיר וגאון  ,אנל לננס ודעתם נל עמס  ,וכל זע! שמזקינין
מתטפשין ונמשכין ונעקרו נשיר וגאונם מן העולם  ,כ• נלננס ודעתם לא יראו לעולם
טוב בעמלם והגנהחס היא השפלתם  ,כי הס מנל׳ עולם  .ואולי על הצדיקים רמזו
במשנה סוטה דף כ׳ נתדנור רשע עלום  ,וקראו אותו ערום  ,כ׳ הוא מנעלי החבולה
שאין תוכם כברו ואמרו עליהם סתם מגלי עולם * ) כי לא עסקו בישונו של עולם וחיו
*) נכלל ביאור המשנה דקוטח  .הצעתי זה כירח • מים נאורה וביאור מאמרים אחרים
באריכות דברים לפני הרב החוקר החכם הל״ר אברהם ג" גער נ" ׳ ,ובתשובתו
עלי הוא כותב בתוך דברים אחרים היקרים ל׳ ,, :והנה קרת מפירושי בדברי המשנה
דקועה בהחזיקי ננוקחח אשה פרוצה ואתה ממכת בידי האשת הפרושה  ,הן ידוע
להוי לך ,כ׳ העירוני כ׳ הפרק ממאמרי הרמ״בס נדפק כבר ימים נקפל הקט!
אשר נקרא מאמר היסוד להרמ״נס וגם שמח נמצא תנוסח , ,אשה פרוצה" בתוך
דבלי הלמ״נם  ,וא״כ בלי ספק הנוסח הזה היה מונח לפני הלמ״נס  .ועודני על
משמלתי עומד כי הנוסח ההוא הוא הנכון והמתוקן  ,אך אינני מוקע אח נפשי
נו ,ולך משפט הנחילה לקרב ולרחק כאשל יש את נפשף עכ״ל  ,תחת חשבי שיצא
לדון גס על דבלי בפרוטרוט  ,וגם אנכי אין רצוני לקחת הנחילה לנפשי  ,וע״כ
הנני להעתיק לפניך הקורא אח דנרי אליו בראשונה בנדון זה נקצור ,ועי״ז נשנו י
והוקפה קצת באיזה מילות ודבורים  ,וזה החלי  :המכסה אני מאברהם אשר עלה
ביום אתמול ברעיוני לעורר על דבריך נא״נ צד צ״ט וקי נתדנור " אשח פרושת"
במשנת סוטה ג׳ ד' ונפי׳ הירושלמי " אשח פרושה" זו שיושבת ומעלנת בדברי תולה
ותאמר עלי תבוא וישכב עמה בלילה הוא ולמע״כת חפש ומצא אגרת לתרמ״נם
בהביאו המשנה כחוב שם במקום שלושה  ,אשה פרוצה ,והחלטת שזאת היא תנוקחא
הנכונה ומסכים לפירוש הירושלמי וכוי (׳עו״ש ) ויסלח לי אדוני אס אומר לכבודך
תחת אשר רצית לתקן ולסגור נהפריצה את דברי הירושלמי בלבלת לפע״ד את
הנבל׳ והמשנה ,כ• הוא פרוץ מרובה מל הסתום א' מה עני! להפריצה לחצוב לה
פה קנל נין החסיד שוטה ומכות פרושים ? ני גם על הירושלמי קשה הכי באו
לדבר מחוך גרונה של אשת פרוצה לתרגם ולפרש דבריה ? ודברי אשה פרוצה יצאה
בירושלים להעמיד דגליה על דברי תורה ? גס מה נא הירושלמילהשמיענו נזה,

מקלים לעצמם ומחמירים לאחרים •,נמו שמצינו שקנעו (במגילת העניה) לארנעקיר
בתמוז לחג מולא תפר גזירחא וחרוקידים חיו הדייג׳ גזירות כמבואר שס  ,וחס כתלמיד,
וכי לא היהה יכולה להחחרגם כל צרכה גם בלא דברי חורה  ,חלא זיל קרי בבתי
משחאוח בנגיגוח שירי עגנים משיחי שהר ויין ? ולא זאח ,אלא שעשו לה עוד
שמיכין בדברי ל' אנוה כביכול חיה במחשבתה הוא לבדו יודע שלא עלחה על
דעתה אלא בשביל להעמיד שנעים ואס רצו לענוח לה ,היו להם לענוח כאולחח,
הגושחא פרושה היא
ולא לפלפל ולדרוש לח בדברי תורה ?  . . .וחכ״ל כי
הגכונה  .והירושלמי מפרש לאיזה אשח פרושה חחכון ר*• בהמשגה ( .ומתון זח
יתבאר גס הדבור תחיי שועה ורשע ערום ומכות פרושים וחס הם הכה העקקעעל
האחרונים שפלשו עצמם מהישוב למדברות חם ונשיהם ובנותיהם — ועשו חכמינו
הבדלה בדעות העמוד׳ עולם להמכלין ומתבלין שהם מבלי עולם  .והפרש בין הפרושה
והבתולה צליינות ( לפי גירקא דידן ,או צ " מות לפי גירקח הירושלמי) ונין האמהות
— האמהות עסקו נישונו של עולם להעמיד שנעים  ,והקנ״ה צפה במחשבתה
ושמע לקולה — והאשה פרושה והבתולה צליינות מגשימים להנורא ופורשים עצמם
מבני אדם — וכביכול במחשבתה — בחשבם שמתחברים עצמם לכביכול —
ומכנים עצמם בשם כלת אלהים — ואומרת על• תבוא ,או שמחזיקץ עצמן לצנועוח
יותר מהאמהות  ,ועי״ז היא מלענח בדברי חולה ובדברי האמהות  ,והוא בדברי
ש" מ מלעגת על המקראות וכוי יעו״ש  .וע״כ כללו אותה בכלל מכלי ומבלי עולם׳
כמו החקידם השועים והרשעים הערומים  ,תלמידי הקען שלא כלו לו חדשיו ,והוא
כמאמרם תועה ב״ב אי מאי קען שלא כלו לו חדשיו הבי תרגומו ,זה הנועם
ברבותיו ר״א אמר זה תלמיד שלא הגיע להוראה ומורח ,ובירושלמי שם אמרו:
זה שהוא גדול בתולה שלא נפירקו ומנזה גדולים ממנו  .וביאור דבריהם אם כי
נאמת היה גדול בתורה ולמי ודרש נח״ח  — .ולא נא לנעל התורה ובונתו
היתה רצויה כי האם שלחכה נתפתלו נאה לנעל הקנאה התאוה והכבוד ודרשותיו
עולות יפה לזמן המשיח נעת שתמלא הארן דעה וזאב יגור עם כנם ,נכ״ז ירע
הדרך לנגדו והוא כקען שלא בלו לא חישיו  ,ומנעע ברחם אמו לצאת לפני זמנו,
ככה תלמיד זה נעע ברבותיו ויצא לפני פרקו לדרוש נהלכתא למשיחא נערם נאה
העת קן ולא פתחה עוד אוזן האנשים להקשיב רב קשב ,ואן> שחיה חמישר הדרן
לפני המשיח תאמתי ,גרם מיתת 'לעצמו כי כל מי שאינו משמר את התורה ( לתעת
לדרוש) אין נשמתו משתמרת מנחות צ״ע וע״כ היה קופו כנפל שאינו סי ,ורבים
חללים הפילה ,כי לנים שתו מימיו ונעשו חתידיס שועים ונאבדו מן חאלן והלכו
למדבריות  ,וגס תמה מנלין ומתבלין העו״תב  ,וגס דמו הנה נדרם ע״י הרשעים
הערומים שהקילו לעצמם והחמירו לאחרים ושפכו דמם כמים  ,והיא היא המכוח
פרושים ,כי לפי למודם • מ׳ שנותן להם מכה על הלחי האחת  ,החוב עליו
לתת גם הלחי השנית  ,וכן מלווים ועומדים לאהוב גם את השונא ,וע״כ הפרושים
השועים מקבלים המכות לעצמם וכשנאמר להם  :מה המכות האלה בין ידיך׳ ישיב ויאמר
אשל הכת׳ בית מאהבי  .והפרושים הערומים גס הס אוהבים לשונאם  ,ובאהבתם
וחמלתם על נפשותס נותנים המכות למו  ,למען קרב אותם תחת כנפי האמונה
ושוסעין ותורגין אותם למען ישלחו אש נשמותיהם לגן עדן .ועיין נב״ר פ׳ ע״ב
ושם איתא בז "ל  :ותאמר עלי תבוא א״ר אבוהו צפה הקנ״ה שלא היתה כונתה
אלא לש״ס להעמיד שנעים וכו ' והכל נחירושלמי הוציא מלת הקנ״ח היודע תחיי
מחשבות לבב אדם נמלת כביבול ,מזה נשמע שהחכונו נזה גם לירות חצם
ללבב אשה הפרושה וריחו נזה לביאורי.
דברים כאלה כתבתי בתוקפת מרובה לחרב החוקר גייגער נ״י ,ובמכתב׳ השני
נקשתי ממנו להניח גם תשמיני שבשמינית להגאונים המנגחיס נקרנוחם לבל חקרג
עליהם — ולהקב פניו עלי להורות אותי נעוב עעם ודעת חעא• פרעי הדברים<
ני אן> אם אודה לו שהנוקסא שרוצח היתה לפני חרמ״נם  ,מאן לימא לן שנוקחא
מתוקנת נזדמנה להרמ״נס  ,דילמא משנשחא היא והגוקמא שלפנינו היא הנכונה,
ותקותי חזקה נענותנותו שינופ§ ידו שנית על קתירת פרעי הדברים ולחזק נוקחפו,
או להודית לתנוקחא פרושה ועתה הנני לתוקיןז בביאור קיום המפנה  :הרי אלו
מבלי מולם ( ומתון זה יתבארו גס השמות מהשבעה פרושים ) ונאמר א!> שכל אחי
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בלעם ׳הרקע ,יורשץ גיתנס נמייה! נעו״הזמהם אש הניהנם הזאת  ,והוא כמאמרם לשע
י»כלה ׳אוהם יוס ביום ונניהם ’ ולשין
באמלו כי הוא עובד באהבה וכאמור ^—
ואחד משנה לנפשו בשם פלוש אהבה
העולם יבנה  ,וע״כ 'כינו חז״ל לפלוש אהבה כזו
אבל לא על חסד ואהבה כזו
ס הבבלי סוטה כ״ב נ׳ בן הוא נגדל ופלוש מאהבה
בשם פלוש מאהבה (לפי נושח
ל״ז הנוקחא פלוש מן ה יצר א ,בי גם הפלוש
האמחית  ,ובאבות דל״נ פרק
לא טוב היות האדם לבדו אעשה לו עזל כנגדו
יון היצלא לא טוב הוא כדכתיב
ה׳ אמלו אין לן חביב מכולן אלא פלוש אהבה
בלא ,נ' ובירושלמי פלק ה׳ הלבהטוב וכוי א״ר אחא והפשיל עמו וכוי כי לא לתוהו
שאנלהם ,אנלהם עשה •צל הלע
בין השלושים שנתגדל שמס נהשס הטוב שטלה על
בלאה לשנת יצלה  ,ובזה הבדילו
הלט טוב לאותן שלא לצו לכנות עצמן נשם טוב,
יבם ,כאגלהם שעשה גס ליצל
ומכלין העולם ,והר* הס כבי^ י עולם  .ועל
ומכונים נשם מכוח שלושים המנלין
 ,לצ1ני אף בי גס פלוש בזה  .מכנה עצמו נשם
כמותם נאמל אבד חשיד מן האל׳ן
הימנו  ,כ׳ נפלשו עצמו לדרכי הצנול ודלך החיים
חשיד ,אין דעת חכמים נוחה
הנליאה וחולת האדם  ,וע״כ משיד שוטה יתר,לא
להמדנליס חטא בזה נגד מטלת אותו  ,וחסיד שוטה זה נקרא בלשון חכמינו ז " ל
שנאבד מן האלן ,בי האלן קאה
כפי' קילושלמ׳ טעי! מצןתיה על כתפיה  ,כ׳ איש
גם בשם פ ל ויש שכמי ,והוא
והשכל ,ובאין לו לאש הוא מובלת לטעון המצות
כזה הוא כאלו נחסל לו הלאש
אשר תחתיה ׳פול ויכרע ,וגס הוא פלוש נקם׳,
טל שכמו ,והמה לו למשא כבד
נדרן הת״ס ונזקף ידיו ורגליו והוא בשי׳ הנבל׳
על כ׳ דרכו בחושך הוא נבשל
הבונים המלנןם שלים בעולם  ,המה לשטן לו
"זה המנקיף אס רגליו" כי אבני
< וגם השם ״ פ ר י ש מ ו ד כ • ה" נאת לו
נגף ומכשול
בירכו ,ונהפכו לו לאבני ' חסל ,רצוני שנמשלו לו הה׳ חושים ולא יוכל להשתמש
כי הוא צנא מלא שפרא דה
לא נטעם ושבל לתת לב למקור הדברים באיזה
נמו לפי העת ,כי דבליו ונטיותיו
הוא נא בקבלתו מלבו החסיד — שלא ילד לשיף
עת ועל איזה תכלית נאמרו ,רק
זו ישב לבי ואמל לן וכן  ,ופרוש כזה גם אם
דעתו  -והוא אומל על מדובה אולפו ממנו ולהערים הוסיפו גכנויו עוד נשם
תכתוש אותו במכחשת לא תסור
היראה לפי ניסחה
או פלוש מן
מילאה ,לפי נוסחת הבנלי
פלוש
מן היראה האמתית ,כ׳ אין הילא ,מבעט ,והוא מנעט
אדל״נ שם  ,כי המת נבדלים
פרופים  ,ותרע בע״והז לעצמו ,ולבל ליחן תפלה
ניסילין ,ואין ללוגו לקבל המכות
עוד ערום ניראה ,להפיל פחדו ומוראו טל הבריות,
לאלהים ,ולא זאת אלא שהוא
את אחרים באלמות׳ו ( סוטה כ״א קע״ב יעו״ש)
וניד חזקה והמכות הוא מבליע
הוא הפרוש
וחמלתו על שונאו יעשה מלחמה עמו  ,והוא
ובתחבולות אהבתו
דם למען חת גאולה ופדות לנפשות האסורים בחומר
ושיפן
מקיז
קוזא׳ ,כי הוא
מצות ,ומקזז הדא עם הדא ( ירושלמי שס) כ׳
משחת  ,והוא עניד חדא מובא וחדא
כ׳ הוא מקריב נזה קלננות למקדשו — ונעלמתי
הזדונות נעשו לו בזכיות ,נאמרו
( לפי גוססת הירושלמי) או  :מת חובתי ואעשה
הוא שואל " אדע חובתי ואעשנת" — יע1״ש ,כי השלוש העלום עלום יעלים על
ואעשנה תו — לפי ניסחת הבנלישכל עשיותיו לש״ש ולמצות יתחשב ומנחש שכל
כל טבילה ועבירה שעשה לאמל
מהרהרים אחריו בלילה  ,היא אומר צהס אל
כפנחס ובשהנליוח מרננים או
נא ל׳ נמה חשדתונ׳ ? ימה חובתי ? וכשאדע
תהרהרו אחרי ביום  ,ואמרו
שאתם חושבים למונה וחטא  ,אעביד מצות דכותה,
החונה דעבדית  ,והוא מה
דכוחה  ,למען  .הראות לכס שהוא מצות ( ע״ן
הנני לעשות תו ועוד הפעם
ובדבריהם) ובדגלים כאלה הוא מנכה ולומ׳ן גס
בירושלמי ונבלי ותתבונן בדברי הנריוח — .ואולי גם השם " פלוש מכונאי" או
חלאת העבירה הראשונה לעיני
פרק ל״ז בחשנו ל״ח פרושים) בינוי להפריש
"פלוש מרובא׳ " ( הנזכל גאדר״ג
בלבו והוא עובר על • דברי תורה והסכמים בפרהסיא,
הערום — אף כ׳ שנע תועבות
ולאמי לתם לדון אותו לכף זכות ,כי מצות
נכ״ז מצח נחושת לו לקרוא להנריוס
הקודמים להא׳ מסיד עם הלינה (שנת קכ״ז נ'
הוא עניד נזה  ,כמו שדנו דורות
ט״ז סע״ב אמרו וקי״ל כל היכא דאמר מעשת
יעו״ש ונאדר״נ פ״ס) ובתמורה
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ויע לו זהו רשע גן רשע ,ויוללין לנאי שמש  ,בהשחתת נפשם יומין ילא עולין ,כי לא
יאמינו ננסש וגמולם אמר ,ולטיוניס כאלה בהטלוס נמייהס טל לגבס ,הס המה המלאכי
חגלה המחנליס לגופם ונפשוחס ,המיסלים אוו! ם מנויים קשים ומלים למיל אה חייהם
נענודה וטמל הלג  .אגל הפרושים האמחים מבלכין טל הכל הטוב והמיטיב ,כי קוי
 '7יחליפו כס ,נחקותם למולם הגמול  ,יחליפו כח לשמומ נהטוג והחקוה — הטוב
נעו״הז וההקוה לעו״הב ,אשל טין לא לאמה אלה׳ס זולחך — .וחכמינו ז״ל נפלו נדגל
הזה נמה פטמים גחלמודם והתנונו נזה להוציא מלג השוטים ,המציירים ממונח גשמי
גההטנוג הרוחני ויצא משגטון לשגטון לאמור  :נמלאה חאוחם ילאו אח טולמס בחייהם
הוא מטין טו״הב  ,וכאשר אנו שואלים להם מאין נאה לוח חשקי חזה ושמוטה
הזאה לכס  ,חמה אומרים מטס שחלב נ״המק נטלה הנבואה מהסכמים ונחנה לשוטים,
ונביאים ובני נביאים אנחנו ,והקבלה הזאח נאה לנו מהחסידים השוטים ,ומאפה הפרושה
פרוצה נקב וחפלוח מחשעה קבין ופלישוס  ,וע״ב גם בפרשה עצמה ללמוד הר* הוא
כאלו למדה תפלוח ומעלנח בדברי חורה ומציירח בדמיונה המעוין! אח העו״הב ג״נ
במשלוח  ,ויש אס להמסורה הזאח עוד מהנשים אשל בציון עינו — ונזה אנו משיבים
להם  :הלא גס בזמן שנ״המק היה קיים ולוח הקודש היה שולה נאומה הישראליח לא
נלאיח ולא נגליח לשום נביא  ,וכל הנביאים לא נחננאו אלא לימוח המשיח ,שחמלא
האין דעה וחפקחנה עיניהם ליאות האל הטוב גס בלעוח המחדמוח להטחים מלאוה
אבל עו״הב עין לא לאסה וכד.
וננרכוח ל״ד סיימו מאי עין לא ראחה ארי״נל זה יין המשומר בענביו מששה ימי
נלאשיח והוא אחיא במ״ד ען שאכל אד״הר גפן היחה וסחטה עננים ונחנה לו ( ב״ל
פלשה ׳" מ) ומצייר הסנא נזה הענוג ואכילח העו״הז המעורב טוב בלט ,בעננים שסחטו
מגפן  .ואמר לי "בל לעו״הב יהיה טוב אמחי אשל גם הנחש וחוה ואד״הל לא נגעו
ולא פגעו נו  ,כי הוא יין המשומר בענביו מששה ימי נלאשיח ,ולא נראיח וננליח גס
לעין נביא וסכם וק״ו לשוטים  ,והוא עומד במינו לפני השמש ,ואנשי השמם וגם אמס
חוה לא לאחה לפגום ולחסול בה — וחיה ביום ההוא יבושו הנביאים איש מחזיונו
בהננאו וחכמינו ז״ל אמרו במליצחם — סנהדרין צ״ח א‘ — לי״נל אשכסיה לאליהו
א״ל אימהי אח׳ משיח א״ל זיל שיילי לדידיה  ,והיכא יחינ ¥אפיחחא דקלחאי ) ומאי

בחסיד אחד הוא י״י נ! ננא וכו׳ (יטו״ש ובירושלמי סוטה פלק השיט׳ הלכה * ׳)
ובנר ידוע דברי הסופרים האומרים שר"• בן נבא חיה מניח חשמונאי שנקרא ג״כ
נשם ניח מוכנאי ע״ש יהודה המבני — וע״ב קראו לפלוש ערום בזה שחולה
עצמו באילן גדול נשם פלוש או נשם פרוש מלונאי ועיין מדרש קהלח ע״ם כל
הדברים יגעים המעשה מל׳ יונתן וחלמידו ונם מאמרם ע״פ ומוצא אני מל וכו'
ד״א טוב זה ׳ל נחן וחוטא זה תלמידו ,וצרין להגיה שם טוב זה ל' יונתן יעו״ש
(ולפ״ז אן! אם נקיים הנוסח של הרמ״בם ! פרוצה חחס פרושה ,החוב עלינו לאמור
שהתכונו בהמשגה לכח הזאח הנקראים פלוש מרונאי) ומצאנו לחכמינו שלא חנפו
גם לר״י בן בנא ואסר מוחו דקדקו ובדקו אחריו חמולה שם ונ״ק פ׳ יעו״ש
ובירושלמי סוטה ולא האמינו לדבריו שאמר לפני מוחו  :יודע אני בעצמי שאין
ני טון אלא של אוחה זע בלבד ,בי האדם יחאה לעינים ואין לך אלא מה שעיניך
רואות  ,וע״ב בל זמן שלא בדקו ודקדקו אחריו נחנו נו דופי — כנ״ל בנאור
המשנה והשבעה מיני פרושים שמנו חכמינו  ,ודור הולך ודור נא והאין ואנשיה
לעולם עומדת ,כי סובב סובב הולך רוח השקר לפנים ואסור מעצה ומעה —
עד כ׳ יבוא המורה צדק לחח לנו מהלכים בין העומדים
ושקר אין לו רגלים
האלה.
י ) סנהדרין צ״ח שם  .שאלו תלמידיו אח ׳ל יוסי נן קיסמא אימהי נן דוד ובו׳ א״ל
לכשיפול תשער הזה וכו ' ופירש" ,אלם (לפי _ הגחח סדי הדורות לוס) ועיין
נמהר״שא ודורות שנתקשו מאוד הלא מסוגיא דלהלין מאמר  :העמיקו ארוני שאין
לך אלון שנא״י וכוי וכן משאלי סוגיות נשמע שר״י נן קיסמא היה דר נא״י ,ומי
הניאו לרום ? יעו״ש  ,ולא נתנו לבנם לדעת שכבל עוד הודם זמן ל״י בן קיסמא
נחפשעה מלבות רום אן! על א" ׳ ,ואשל ת׳חה נקראת מלפנים א״י ,חיחת נחשבת

נגדיל ««שלה ר«1י ,גי « צאני לכמה הגאים
סימניא ונו ' יהנה נהפיחחא דקיחא ההגיוני לגבולם ,ייחל השליטה שנשאלו נא*• נצרה
ותש׳דים שנלחו « שני צליח וגדליה לוס לחיץ
« לום ,שיבוא הווושינו והגואל «שם  ,אחל
והגבול
ונחלשה  ,היו שיניהם צושיוה להשיההא
ביני עניי שובלי מלאים" והם החג«ים
גוג ומגלב ,ונחנו נו שימן שהוא "יתיב
יילתמח
והמה מקבלים ושובל* ישולין « אהבה "כולן
והחסידים שבלמו לשם « פני ממס ה « ע׳ק  ,ונחלו בישיבה ח״ל  ,שלי עצמם מסלצונות
שלי ואשיל• נחדא דמנא" ,ני נזה שבלמו
נאלצם החדשה ,ונשכח « לנס א"• ויושביה,
הצולל ,הנקשל בישיבה א" ׳ ונאשלו בכבלי נחל נטשה אבל המשיח למולח עוד לאלצו » אס
והמה האומלים כל העולה מנבל לא״י טובל
««שלה לוס ,נכ״י " אשל חד" והוא נששו
כי שלי חד" והיא הגוף מאשילי עני ובלול
הקדושה והוא יושב על שעל וגבול לוס ועומד
ולנו ,כי עיניו ולבנו כל הימים לאלן
כל נשל ויכילו וידעו כ׳ המה חשל׳ בינה,
ומצפה להטה אשל בה ׳ששון ד' לוחו על
אליו "דלא אעכב" כי נעה ההיא לשחאוס
ונפשוחם חכשישנה להמולה לצדק ויצטלכו
 ,כהבטחה מלאכי ,כי הוא עומד על המשמל,
יבוא אל היכלי האדון אשל אהם מבקשים
אחליו ,א! נטלם יקלאו יענה ויאמל הנני
ונשמעו לגשוח קול השושל «לבוה בני אלם לוח ח״ש נעלמוה הינשוח .ושמו חכמינו
הנני ,להחיוה ולגאול מעבדיה החומל ולהניא
אימהי אח׳ מל ? א״ל היום — היום אס
בשי המטיח  ,נחשונחו על שאלה לי״נל :
 :חולה שאדם לומד נעו״הז הבל היא לשני
בקולי משמעו  ,והוא כמאמלם מדלש קהלת
לקילו לשמוע בקול חולהו וידגישו לדלן החיים
חולהו של משיח  .וע״כ כשישהחו אונס
[ אח האדם «אדמת קודש! א) יבוא נהשח
וגס ׳שבוהו מהקנאה התאוה והכבוד המוציא׳
ביום ההוא ימיה איש עגלה בקל ושהי לאן
הדעה — והוא ההקח דעה מהלע — כ׳
מהחאוה והמותלוח ,לשמיה ושיח יהיה ,וזהו
(ישעיה !׳) — והגפן — ! הוא העץ הדעת
לא יקנא את יהודה שם י״א ,והיא היא
שניהה התאוה ,וגם נמלאה האק דעה אסלים
ישי אשל עומד לנס עמים אליו גויס ׳דלושו
שניחת הקנאה .והיה ביום ההוא שולם שלדסו אחל הכבוד ,בכלי חמס וגחלנס אשל
והיתה מנוסתו כבוד ,לא כגנולים והעליצים
כבל הל,דף אחל הכבוד ,שהכבוד נוכח ממנו;
נזלועם לכבוש ההבל ומלואה ,וסופם היה
לעשות כמעשהו ,אל נחיל ולא נבח בי אס
ביום ההוא יהיה המשיח לנס עמים
אבל
ידלושו לשמוע בקול דבלי ,והמנוחה הזאת
בלוח׳ אמל ד' לנאוה ! כליה ד ' ,ואליו גויס המדומה והתגלות הכבוד האמה׳ — והלכו
תהיה לכבוד ולתפאלת ,חהו שניחת הכבוד
ועטלוהיהם נלאשיהס ונהנין מזיו המנוחה
גויס לאילן וכו ' והמלכים הצדיקים ישנו
ה! אח.
חן בעיניך הקולא ,א! יבוא גם ההמשך אי״ה
נשלם הפלק הלאשון  .ואם ימלא
שלמה סלענקעל,
נמחנלות הנאות .

קלאחי יקלתך מן 12אלול ,מלא כטס וליב
 -2N22לידידי החכם והנבון נ״י !
נימינו אלה אשל אין דעתן נוחה מהם,
חכמי דודנו  ,ועל הדעות השונות שנשללו
עם
וע״יז גוסס מחולל לע הנדות וגס אותי
ואמלת  :אנשים כאלה משפילים כבוד התולה
אח דם הגדולים בתולה ובחכמה .ועוד זאת
יעלת לסול מדלכי דדן בקלת ביקוד מומי
ולנקל נמאמד חכמינו המפיצים אול על
אמלת דיס באל ולוח נוקד  ,נחל לך לנאל

זאת אלא אף שם • שלאל לצו הלומים להשביח
נימים ההם לפדאשינן ממי  .ולא
א' ,וע״כ נבל מקים שהיה עומד היה נקלא
מהאלן הזאת נימי רינ״ק ע״ז י״ח
תתכון לגבול ממשלתם ,וע׳ גדולות שם
אצלו לוס  ,והיא מלכות דום  ,ונהשעל
ופלפול לב על במה סוגיות שנמלא אשד
נדף מ״ב ומ״ג שהאדין בקושיות ותילוצים
לחכמי א״י ,ותמה מי הביאם ליומי יעו״ש.
באו גדולי יומי ללוות  ,או להעניש
מאמלם  :אחה בנציבי! ומצודתך שלוקה נייושלים.
ואגב סליפתא משנשתא ושכח את
יינם ואנשי חילים שהניחו הלומים בכל הפיאסינן
והגדול׳ יומי המה השלים ובית
הממשלה ולהשקיט כל דב ומדון ומדיבת.
להחזיק
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והנפוח שעמדו נניח שני ואם בכה העשה

ינוד החונה ולומדיה חולדות וקויוח )« נם ,
אומן תקרא ושני לג חטול.
והנני לספונתך על ראשון ראשון  .על התרגזן על פרוד הדעוח אשיג לן נדנלי
חכמינו חמורה ט״ו נ ' אל"’ א״ש מימוח משה עד שמח יום׳ נ! יועזר היו למדין הפורה
כמשה רנינו ונוי ,חנא ונוי לא היה נהם שוס דופי מכאן ואילן היה נהם שוס
דופי ע״נ ,והנ״ל נניאורם כפי שינוא נאריכוח נמאמר• אגדה נדלשח כי עד ימוס יוסי
נ; • ועזר היו המקנליס אחד מאחד  ,והמקנל הזה היה השלם וראש הדור שהכל נו ,ני
הוא היה שקול נגד נל הדור  ,רפחח נדורו כשמואל נדורו .והיו למדין חולה נמשה רנינו,
נ• היה נידם לפי העח לנטל דנר• הקודמים נ לי שום מערער  .וכל דנר שיצא מפי
האשכול הכל אמרו נעשה ונשמע נאימה נלחח נזועה ( א״דרנ פ״ו) וע*כ לא היה נמו
דו— פי ומחלוקת כי נריח׳ היחה אתו החיים ותשלום .והכל היו הולכין אחר הראש
והשלם כי גופא נחר רישא גריר  ,אנל מימות היוסים ( לפי נוסחת התוספתא נ״ק כ״ח)
היה נהם דו פי ,כי התחילו הזוגות ונעלו האשכולות ונפסק השלום — ונאין שלום
התחילה המחלוקת והדו — פי נסמיכח השלמים — והשלמים ,וזהו המחלוקת הראשונה,
והדיו קטועה משלום  ,שנתוספת על החלק לומר חלוק ,ואם כי עוד היחה למו תקוה
נימי החשמונאים להשיג מלכות שמיס כמקדם וטנעו מטנע לכנוד יוחנן נשם " חנר
הטפט 23זייטע ) 28נימי הייייס ראו כי חקוחם נשארת מעל,
היהודים" ( עיין נ״י
וגזרו ואמרו נמס ' אנוח פ״ה כל מחלוקת שהיא לשם שמיס סופה להתקיים ,כי לכל
חכלא ראיתי קן רחנה וכוי ואין נדעת אנוש לנוא עד קיצם  ,וגס ממשה רנינו נעלמו
הלכות והיה לרין לשאלה  ,ונימי אנלו נשתכחו שלשת אלפים הלכות (תמורה שם ) אן
כל זמן שלא היה רק מלמד אחד ומקנל אמד היה הכח ניד עתניאל נן קנז להחזירן
מהון פלפולו (שם ט״ז) כי לא היה מי שיקשה עליו ולא חית אפשר לנוא לידי מחלוקת;
אנל «שרנו המקנלים והתחיל הדו  -פי ראו חכמינו חכמי הרואים ,את הנולד שקופה
להתקיים עד כי ינוא המורח לדק לנעל החוטם דמורח ודאין ,ומזה נראה גודל יחנה
לג אנוח העולם שדרשו נחפשיח תמחשנה והדעה  ,ורחקו האינקוויזיטארען — וראה
פלא סיומם נהמשנה  :איזה היא מחלוקת שהיא לש״ם ,זו מחלוקת הילל ושמאי אף שהמה
לא חלקו רק נדנרים מעטים ולא אמרו זו מחלוקת נ״ה ונ״ש ,כי הנ״ש לא חלקו רק
נדעות ומחשנוח  ,אלא נאו נזרועם וחינם על נ״ה כמו שמנואר נירושלמי שנת שתיו
הורגין נמו  ,ולהט החרג הזאת סגר נ עדם דרן החיים ונהרגו דנים נמלחמח הקנאים
נגד הרומים ,ואחר החורנן היו נ "ה " גדולים נחכמה ונמנין נגד נ״ש ויצאה נת קול
נענה  ,הלכה כנ״ה " וחדלו הקולות מנ״ש ולא היה סופה להתקיים  .אנל גם הנ״ק לא
הועיל רק לשעה ,ורק נגד הנ״ש  .אנל תיכן ,אח״ז כשנפלה מחלוקת נין נ״ת החנריס,
ויצא נ״ק ואמר  :מה לכס אצל ר״א שהלכה כמותו נכ״מ ,עמד ר" ׳ על רגליו ואמר וכוי ,אץ
אנו משגיחי! ננ״ק וכוי והק״נה אחיך ואמר נצחוני נני נ״מ ל״ע .ומזה ממילא נשמע
כי המחלוקת ודו — פי היחה מדור ודור ולא ’ סף מפינו ומפי זרעינו עד עולם — ואלו
ואלו דנרי אלהים סייס; כי שני הצדדים לא למדו וראו נתחורה כנגוף נלא נשמה  ,רק
חזרו ודרשו נהנפש ונשמת התורה החיים לעד נכל עת וזמן ,וכונה שני הצדדץ היחה
לילן נדרן המלן מלכו של עולם נדרן הסייס  ,ותיו עוסקים נתורה לשמה לדעת לשם
— מה נצטוה ,ויגעו נעצמם לחתור אחר מקורה מקור החיים שנה וטעמה — אך אף
כי כונהם רצויה אולי מעשיהם לא היו רצוים  ,כי לא מחשנותי מחשנותיכס ,והיו יודעים
זאת גס נדעתם ( והוא כמשל הטנעת נלעססינג ) וע״כ היו אוהניס ונוחים זה לזח נהלכה
והלכו כל אחד נדרכו נדרן החיים  ,ומחלוקת כזאת נפרטי דעות ונימוסים ,ואהנה רנה
נתכלל ,סופה להתקיים נין מחי חנל ונתון עם ועם עד שתמלא הארץ דעה — ומעתה
עלין ,ידידי היקר  .היה כאנותין  ,ואל תאמר שהימים הראשונים היו טוניס מאלה.
ואחרי שהראה• לן כי המחלוקת תוכל להיות גס נשלום ונמישור ,אס אין נו שנאת מנם,
הנני לרחוץ גס את נפשי ננקיון לפנין נדנד הנקרח  :עדי נשחק וקהדי נמרומים ,כי
לא להוריד את כנודו יצאתי ,אן חורה היא וללמוד אני ציין ,ורנות כתנת׳ לו נפגיעה
ונקשה ,נחשני שיכנדני נהשונתו כי אימת מפגיע על הארי ,ואחרי ראותי כי נקלות׳
נעיניו אמרתי אס כי ידעתי נעצמי שלא הגעתי עוד למדרגת רועי נקר ,ולא נוקר ונן
נוקד וגם לא רג ודני אנכי .,אשים קני נין כוכני נוקר להלחם אמו מלחמת מלוה;
ויה• מה — אס ינוא עלי במקל חונליס והכני ומקלו יגיד לי — הלא נזאח חפצתי,
והל• אני מקנל עלי המכות פרושים ,וכמעשה סדודיס יהיה נעיר ,כלני שנסכנד גיאותו
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לר׳ע מאחוליו — וזאת פיו! פ לו כשבא ל" « במקלו לרדותו גסיך ביתו (׳רופל «,׳ ביצה
פמוצא בפוס ' מנסופ ק״ד יטו״ש) ומי "! נתבונן גס נמאמלס (ילוםלמי נדלים) " מקל פ ל
ל"מ מ׳ שאחזו נידו למד ממנו חכמה ,ופוא כמו שמלאנו אצל לבי שנו" ׳ פמקל של ל״מ
נפרודד ,כ׳ בכל מטשס ופלכש שנאס לידו מני אז ופלאפ פי פ מוכלח לקנן כל לעיוניו,
נילאו ושאלו לנפשו מה יאמל ל "מ לזח ?  -ואולי פוא עומד נמקלו מאסול׳ מכופל
ללדופו — ככה השנפי ויצאח׳ בלב שמח לקלאפ מקלו כספן לקלאם כלס  ,אך אחלי
מאי לא יפי כי פנקל בעיניו»  .גם למקלו יקל ,והוא גדול מל“מ ,כי על ל״מ אמלו גלוי
וידוע לפני מי שאמל ופיח פעולס שאין נדולו של ל" מ כמותו  -והוא ידע נעצמו שאין
כמותו לא נדלי פולין  .ולא נדל׳ אשכנז ,לא נפגדיים ולא נפחישיס.
ועתח נאחי נדנל עצתן פאחלונס ,לעשות לצונן חפצתי ואך נקלנ< אל פמלאכפ
לאיתי ני פיא מלאכת לנת  ,וגס אם יתאספו כל חכמי דולינו לעסק פז פ לא יבואו
עד תכליתת ואין הגואל נא לפ עד שיכלו כל פנשימת ופשעלות שבגוף ,ומתוך זה יצרן)
ויחלק ויחנלל האמת ,וגם אין לציני להיות השמיני נפשמונס מיני פלושים שחשנו באבות
דל"נ פ׳ ל״ז והוא  " :פלוש מלאכת אני עושה" ועי״ז להיות פלוש מן הנליות ופמסחל,
כי אין תודתי אומנתי לשמש בלבנות ,היושבים על כסא פפלושיס על מנח לקבל פלס
שכל רב — שכל נעלה ממלאכתו תיקיה נאמדו  :מלאכת אני עושה  ,ואם אין אני לי
מי לי  ,אן בכל זה אף כ׳ לא פרום׳ אני ,בין החסידים אנוכי יושב ,ומאן דנעי למהוי
חסידא יקיים מלי דאבות האומדים לא עליך המלאכה לגמול ולא אתס בן חולין להנעל
ממנח  .ופניתי לבני לחפש ולבדוק ולבאר עד מקום שידי מגעת ( ואם חאמל הלא דוח
שקל בפיך — תבלך את נפשי על מצות בעול השקל מהגוף) למען קלב אל ביאת
הגואל האמת׳ — ואח אשר ישים לעיוני בפי הנני להגיד לן .ואם כי אין סדל לשונה
מן הרעיון ,סייפי אח מאמרי בזת ,אשל כניפיי נשם  :אגדה נדרשת לפרקים ,ופנני
שולח לך לבחינת מוסגר פת איזה פרקים ,ואחלי שתודיעני משפעך  ,אדע חובתי  ,אס
לפזר או לכנוס ,וכשם שלא קבלתי שכל על הדרישה כן לא אקבל צעל על הפלישה —
ושכרך יהיה שכירת או מכירת שי דבלי המשפחות לעומתן מיחל לדברך ומצפת לתשובתך
שלמת פיענקעל -
ונאמן באהבתך .

מכתב ב׳ לידידי הרב החכם וכוי ל״ח ניסן חלי״ח  .אחלי כתני ותשובתי לן
על דבלי ספל תוכחחך ,נא לנגד עיני ספל ׳שלון  ,מכתב עתי פעפע ג ' וראיתי בתוכו
מכתב אלון קצר אף ומאריך זעם לפרנ שי״ל העניו נגאונו ,והוא כאיל הנאחז נסנן
בקרניו ,ונותן אשם נפשו תחת נפש הענוים ,ומנגח ימה וצפונה וקולו שבעה ,נקול ענות
לשבעה משיני עעס ואלה פמה  :ר' זכייה פראנקעל  ,חנ״ד  ,יש“ל  ,גייגעל  ,לוצאעא!
קלאכמאל ,שור  ,על שלא נזהרו בדבריהם נספולס אחלי מנותן של ת״ח ,ונחדא מגזעא
מנקי אח עיניהם וחופר וחופר לחעאותם וכנער׳ בני תערובות העמיד אותם בערבוביא
למשפעו  ,כאילו המה ערבים זה בעד זה  ,ואם גם הוא נכשל בשלוח ידו לספל אחל
מעתו של ה״הג לנייח ז״ל ,אך כבל הוכיח שמה שהוא לא פיה לאו׳ לאותו מעשה  ,ולא
נא לידו אלא להורות תשונה לרבים  ,ונזה פתח גם להם פתח קנון נשער׳ הגיהנם
שנפלו שמת ( כמבואר ברכות י״ע לפי נאורו נישרון ז .כי) לבוא לפני כסא משפעו
גלגלים • חפים לקבל נזיפה ולבקש סליחה מנפשות הצדיקים שפגעו בכבודם ,עם קול
צעקתם  :משה אמת ותורתו אמת ואנחנו בדאים  .ומכותל׳ מכתבו האיון ( מן צד ע עד
נ״ע) ניכר אס יעמדו במרדם  ,ויקשו ערפם  ,אז יחרוץ משפעם בקרן האיל שבפיו ,ואס
לא ננדוי סמור נפי שינות הבנלי ברכות שם ) עכ״ש לא ימלעו מכפ! המבואר נרמ״נם
ה ' ת״ת פ״ו הי״ד ונעתק נעור וש״ע יו״ד ס " של״ד סעיף מ״ג — ועד עתה לא נא
עוד לאזני דברי צעקתם ותשובתם ; ואף כי סוחר אנכי ושאלתי לעוברי דרך ,לא פגעתי
עוד בהפוא עייעא לאמור לי זיל אחו׳ לן הבלועים לשמוע אח שועתם ואם גם לשלמה
עבדך לא קרא גם למסונה הזאת  ,אמרתי באין מלין יס״ל מול שי״ר המגיד פשעי
תגיד ליעקב (כ׳ ־ ".ג ר״י א"ש מדבר בתוך  -גרונו) דבל חוק ומשפנו — ואף כי לא היה
ל ' עוד פנאי לעיין בכל דבריו כי זח כשלשת ימים אשר הספר הזה שאול הוא ח״י
ואני מוכיח להחזירו לנעליו  ,בכ״ז אמרח׳ לבל להעלים מעיניך מת שעלה בחש! ׳ נרעיונ

! ולא מולייין .והנוגע גם לדנדינו ,לדנל׳י הקודמים הנהונים
להשיג «ל יגליי פלא
מעליחאדל״נ פל״ו ) " פלוש מלאכה חיתח לו " ונאור השם " נעל
אליך ניהל ניאול לדגלי (
גל אפונה שקלאח דגלי חלג שי״ל ננאול מעקניה ' על שמעיה
החומה* — .והנה
דוכמא ) השקוה" ,ומזה הוציא הדין שנזיון מת חמול יותל ואפילו
ואגעליון " דוגמא ( או
אחל מותם ,ואף שחמששל משג לשפל גאמת ושכלו הנועו ואנתו
יק שפול קל אודותם
לאיש ההוא וחייג נדו׳ ונופל לגיהנם (עיין ישלון ז ' ח* ׳) ידיי׳!
לשפל נמו ,יע ימשג
לאשונה ,לא יכולתי לעצול גלותי ,ונאפי נפגעתי נחי האמת:
נהשקפה
נקלאי את דגליו
 ,או שלוצה לעוול עיני האנשים  .וגמילה קהלת אמלו  :אל
לא ידעתי ! אם כהו עיניו
נשלך  ,נמניש׳ החולה הכהוג מדגל  .וחותמו של הק״נה אמת
תהן את פיך לחטיא אח
 ,נו נחל לעשותו כחותם ,ונמקום שיש מלול השם אמת אין חולקין
ומי שיויש אחל האמת
גמל נשקל אפילו נמוחו ,ונצדק תשפוט אף לגלי צדק .וגס
כגול ללג ,ולא חהיל שני
האנוח והמלכים והנהנים הגדולים הלאשונים והאחלוניס  ,וגם
הכתוג לא כשה חשאי
השקל ולשניהם חנף לא ינוא  ,ולא נשאו פני איש  ,ואף
תז״ל לחקו ממחיצתם לוח
 ,זה פנחס כחן הגדול נחנו חסלה נתד״א וז״ל  • :פתח הגלעד׳
הגלית
לתנקלא מהס מלאך וכוי היה לפנחס שיאמל לתם להחיל נדלו לא נאחס אלא לעשות
נדל דגל שלא כהוגן
נגני אפלים  ,והוא לא התיל את נדלו ליפתח וכוי ומי הלג
מיינה  ,והוא אל מיחש
ספוק נידו למחות ולא מיחה וכוי אם תאמל ע״ג אלף שנחלנו
אותם  .שנחש שהיה
מה נהלנו וכוי ומי הלג אותם שנהדיי גדולה שהניח משת ויהושע
נננעת גנימין מפני
השעה נחנה הנהונה לגני איתמל גן אהלן ע״כ וננ״ל פלשה ס‘
ופנחס עמחס וכוי נאותו
הימנו לוח הקדש שנאי ,פנחס גן אלעזל נגיד היה עליהם לפנים
אמלו  :פנחס נטלה
אמלו ( ילמדנו ,ותונא נילקוט משל• הת״קנט) אוצר נחמד ושמן
יהושע
י׳ עמו ע״כ .ועל וכסיל אדם ינלענו .זה יהושע ,שלא חיה גן חורה ותיו כל ישלאל
ננוח חכם זה משה,
ע״ז אמלו עליו נ׳ אלפים הלכות נשתכחו נימי אגנו של
קורק אוחו כשיל וכוי ונחמולה
להורגו ע* כ וננממיה כ' ח׳ כחיג ויעשו כל ישראל השנים וכוי
משה ונקשו כל ישראל
עשו מימי יהושע גן נון כן גני ישראל עד היום ההוא ואמרו
וישנו גסכוח כי לא
 :ולמת ל' הלל נשם ר׳ שמואל גל נחמן פגם הכתוג כנוד צדיק
ע״ז נייושלמ׳ שנועות
נשעתו ע״כ ואלמלא חשתי טל הנייר והדיו ואזניך ,היית• ממלא
נקנל גפני כנוד צדיק
להוכיח אשר חז״ל לא שמרו פיחס ולשונם לשפל דגלים נלת׳ נאותים
כמת וכמה גליונות
 ,אף כ׳ נזחלו נדנולם נגד החיים  ,והכל למען " האמת והשלום
המתים
אחל גדולים
לשנות מפני השלום ,אגל נגד המתים החוג לספר האמת ,ואף
אתנו ' ונגד החיים מותר
 ,כ׳ כגל נא השלום לנוח על משכנותם ואדרנה כשהצדיק הדוגל
דידעו אל אכפיח להו
העולם  ,יצאו הלונשים לגנים נגדו לקנל את פניו נשמחה לעלמא
אמת נלננו נפטל מן
שקר אף לחושנחחם צא צא ! אמרו לו לגל תשחית גס אותנו
דקשוט  ,אגל להדונר
לא יכון לנגד עיני כתיג  ,ואוי להכות ג דגלי הימים נדנרי
נמחנלחך ,כ• דוגל שקלים
לדור דול נזה וננא ,ותולעחם לא תמות  ,והכל יכילו וידעו כי
שקל ,חרפתו לא תמחה
נמי הצנועים  ,היוצאים מחוטם האוכל מזגתי מחים  ,שקשה
הם תולעים אדומים
מוטס הפיל נקופא דממטא ,לנקל מיני ונשל החי  ,ונשפיכת
גס למת  ,כמאן דעייל
׳אדמו עצמות המתים  ,והשופך דם אדם המי  ,נאדם המת ,דמו
דם נשל החי נחרון אפו
ואני אומל גלי מירא ופחד מחמת זוחלי עפל ,שהמונעים הסקילה
הצנוע ישפך — .
הגליות חטאי הראשונים  ,עתידים ליתן את הדין ,נפתחס נזה
והדרישה למאת געיני
היודעים מחטאי הראשונים  ,לאמור על כל מדה מגונה וחטאי
שעי גדול להפושעים נמוח נעיני די ,וכמוהם אנו עושים כוונות למלכות השמים ,והוא
הראשונים שהיא לריח
 ,וגם המתים נענשים ט" ׳ .כי כל מי שחנירו נענש ע״י אין
חוטא ומחמיא אח תרנים
של הק״נה ,וע״כ כל המלגה לשפל ולמאס נחטאי הראשונים,
מכניסין אוחו נמסיצתו
 ,וילידת זו עליה היא לחם י ) ואין גזה משוס ל״חר ,כי
ח״ז משוגה גס נעיני המתים

מעשה עגל הראשון נקרא ומתרגם פשיעא ? מ״ד ליחוש לכנוק.
י ) מגילה כ״ה ג
כ״ש דניסא להו דחויא להו כפלה .ונזה נאלח׳ אח מאמרם
של ישראל קמ״ל
נח נפשיה דאחר אמרי פרש״י נרקיע — לא מידן לדייניה ולא
חגיגה ט״ו נ כי
ושוי ,ונ״ל במחילת כגול רש״י ,לא נשמיסזעאמל המאמר חזה,
לעלמא דאתי לייתי
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ז אס לא נאמל לק על המדנל בגנות ' חלילו 0לא בפניו למלוח המצוה  :מולח הוכיחאת
עמיחך' וכוי ,כ׳ הלי יכול להכחיש אח החי ולהצדיק אה נפשו לח לאוס למיני כל כי כן
עשה  ,או שיהיה ממולה ומחב .אבל מה יעשה המדנל והחוקל בחטאי המח  ,להכחיד
האמח שבלבנו חחח לשונו א׳ אפשל ,כי לחטא יחשב לו וכאמול  .ומכל ! ה חלאה כמח
דחקו דלכם דלן המדבליס בלב ולב ,מדלך הישל לחז״ל ,והנ״מ בין הקל וחומל בכבוד
החיים והמתים הנדלש לנו מחולת חכמי האמת המאילים לכל בל דעס  ,להקל ומומר
של אלה היושב׳ חושך .והל׳ אני שואל  :לא יהא כבוד בן מיימון גדול לנו מכבוד בן
עמרם ? שמחלו ויגעו המפלשים בכל דול ודול להדבוח בתפילות חטאיו ,והחילו פדושים
על השתוק " יען לא האמנתם נ׳" ,ולא קם גם אחד נגדם להוכיח אותם  ,ולאמר להם
בגזירת עילין התכבדו מכובדים ושבו גתגילת ביתכם ,כמו שנענשה מדים על שדגלה באחיה
משת בחייו ,כי גם אתם מולידין נזה כבוד משה לנינו נאמן ביתו .מזה נשמע שהתופר
והדודש בחטאי המת לא דיו שאינו מקבל עונש ,לק עליו נאמל דלוש וקבל שכל ומקבל
שכל הדלישח והתפילה  ,בהלאות נזה אשל גס במלאכיו לא יאמין וכוי ואדם אין צדיק
שאלן אשל לא יחטא  ,ואשלי מי שחטאיו תפולוס — ואם כי בטוב בעיני שמיס העולם
רדון ,הכל כפי דוב המעשה ,ואם דוב מעשיו בדלן הטוב מולה השם טוב על גנו ונקלא
נאמן ביתו.
ואחד כל הדגלים האלה נשוב ונלאה נמה היה עון עקביה נגד שמעיה ואנטליון
גדול מנשוא ? ונאמד לשי שיטת המשלשים שאמל עליהם דוכמא מי צנע השקוה ,היה
תלון אפם עליו על שבזה הזקנים בנתנו עלימו שמלה צנוע  ,נאמדו שמחקו של הק״נה
שחותמו אמת  ,ללא אמת ,וענשו אוחו משום לא תלן לכיל בעמן ,לפני ע״ה ,והוא
היה נזה כהולך לכ׳ל מגלח סוד  ,להחיל גם פה ע״ה להוציא לעז על מ׳ תיטה ,וכמו
שלמז הלא״נע בתודה ,ואולי גם הרא״נד בפילושו לצנדיות פ״ה סון> מ״ו בסיימו ונדוהו
לפי שחשד אותם לעשות שלא כדין ,לפי שאין עושין כן  ,שמא יוציאו לעז על מ׳ המלים
לומד שאינם נודקין  ,למז נזה לדנל׳ שגס ע״ה יוציאו לעז על מי המלים שאינן נודקין
לק חוקלין  .וכשאני לעצמי מבלי נעות לשלושים הקודמים נ״ל מה שנידו לעקביה
יסקלו אח אלונו לדנל׳ הת״ק לא היה בשביל הוצאת לעז על מ׳ המלים או על שגלה
ששמעית ואנטליון בני נדים הס  ,יכ נאמת היה הדבל הזה גלוי לבל ,ומי לא ידע שהם
בני גלים ומה חטא הוא בזח ? ואם על שאמד בי היה לבבם נועה אמד הגלים וע״כ
טעו בחנם ,גם נזה אין בזיון נגדם  ,ואדדנח הוא עדות על טוב לננס וענות לוחם,
אן> שעלו לגדולה לא נתגאו מהניע אל גל עני ונכה לוח ; לק על זאת הקפידו על
עקבית ,כ׳ הס לא הניאו לאייתם מגיולת שהשקוה שמעיה ואגעליון  ,לק משפחה משוחללת
שתיתה נילושלים  ,והשקוה ,וט״ז הוא דוגמא או דוכמא השקוה ,והוא כשלוש הילושלמ׳
דכווסח ,והל׳ הוא באילו אמל שהם ג״ב היו בני שפחות ופליצות ,ונזה תוציאו לעז על
ולא עוף השמים הוליך את הקול מלקיע להמתדד׳ הש״ס ,לק השמועה הזאת נאה
למסדל׳ בבלי מהנ״ד שנא " ׳ שהסכימו בינותם שלא לד״נית ולבל לספל אחל מטחו
בגנותו ,וגם לבלי להזכיל את שמו ננ״המד באמידת ההלכה או הגדה משמו ,למען
לא יהיה לו עי״ז זבלון לעלמא דאתי  .אמל ל״מ מוטב דלד״ניה וליחא לעלמא
דאתי  ,מוטב דלד״ניח ולפלע את חטאיו כ׳ ניחא לו נזה למען היות לו כפלה —
ואחלי היות לו כפרח נוכל להזכיר גם הלכה או הגדה משמו ולהשאל זכרונו נספר
החיים לעלמא דאת•  ,״מתי אמות ואעלה עשן מקברו  ,כי היה לל*מ במגילת
סתרים קולות החולדות וספוד חטאי אלישע בן אנדה וצוה לתלמידיו לפרסם
המגלה הזאת אחל מותו .או נאמר שהחכוין ל״מ נזה לבית הנשיא דאסקוהר
אח השם ל" מ נשם אחרים במבואר בסיף הוריות  ,אן בעת חיי ר״מ אל
העיזו התלמידים לקרוא אותו נשם גנאי הזה  ,וידע שלאחר מותו יבנוהו
נשם אחרים לגנאי ע״ש לנו אסר  ,ונזה •דיינו גם את אחל ויעלה עשן מקבלו
"א״ר יוחנן גנורחיה למיקלא לבית ובו ' ,אי נקטי ניד מאן מילמי ליה  .מינאי מחי
אמות ואכבה עשן .מקברו" וממאמל הזה מר׳ יוחנן נובל להוציא ,אשל כל המאמרים
הטונים שנאמרו נתמשנה נשם אלישע בן אנדה אנוש פ״ד מ״ב ופכ״ד מאדל״ל
המיוחד כולו לשמו ,ולא נשם אסל באו לנו מהעתקות קנון דברי חכמים שהשאיר

 — rר׳ יוחנןאמריו.
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יחיקת; ,או עב" פ על פלא היה נזהר בדבורו נחן מקום לעעוס שיבואו ויגיעו להוציא
אה שמעיה ואנעליון ממתכת גרים ובני אברהם שהיה הגר הלאשון ,ונחנלכו נו כל
משפמוס האדמה ,ולהכניע אוחם ס״ו נכלל בני עבדים הארורים הדומים לחמורים ,ואם
סז״ל אמרו  :הקורא למנירו ענד יהא בנדר קדושין ב״ס על אחה כמס וכמה הנכפל
בפיו על פני גדולי הדור ,מקבלי ומעסיקי ההורה םנע״פ ולא על המסים ובניהם החיים
בלבד עיווה בזה ,רק על כל העלה חיוה הרוחני שבאומה — וההורה שנע״פ ,ב׳ נתן
נזה מרב בפי שונאי ישראל וההורה לאמור  :כי ראש סמול לאו בניה מקדשינו  ,ואנו
כחמורים לשאת אס משאם ,משאה ראשים כללו ,ונדי בזיון וקלן> לגזור עליו לבל יעבור
לפני העם לבמה באבני ההורה מגדל הפורח נאויל ,ננסקו אח הבריח החיכין המבלבל
אם שפתם  ,וסקלו ב״ד את ארונו ,להורוה כ׳ לא היה מכה הבנאים המרבים שלום
בעולם ,נננוסם מאבני ההורה ליון לנפשם המכובד נהי הבריות .לק הניח אחריו על
דרן היפר אבנים בלתי סדרים לחציל אה הרבים ולנקוןז נמו אה רגלם — וחז״ל קראו
לפרוש כזה פלוש נקש׳ וכל שאינו מכבד אה התורה לבנות בדבריה דירה נאה המרחיבה
דעהו של אדם ,גופי ממולל על הבריות בסקילה ארונו  ,למען נטל אס חמעורלץ על
מקבלי הורה שנע״פ ויאה חנוקפין את רגלם נרגל׳ המעה של ת״ח ואבני מכשול . . .
ור״א שהוציא ממעשה דעקניה שנכשל בדבורו ועונשו ההלכה ברכוה ׳" ע א׳ המספר אחר
מטתן של ס״ח מנדין אותו ,התנוון בהסיבה " מטתן“ למטה ממש ,היינו שמספר אחר
המעה ומוציא לעז על המעה שנולד ממנה ח״ס ,והוא כעין המעשה דעקניה על שמעיה
ואנעליון ,וכמאמר הקודם מרינ״ל האומר שם  :כל המספר אחר מטתן של ח״ח נופל
בגיסנס ,ההכוין ג״כ לדברים הללו  ,או למעה ח״ח בעצמם העודם חיים עמנו ,וע״כ
נקמן למאמרו המאמר מתנא דני ר* ׳ אם ראיס ח״ח שעבר עבירה בלילה אל חהרהר
אחריו ביום ונו ' להורות בי גם המאמר הקודם מהמספר על דברי לילה נאמרים  ,וגם
המאמר הקודם מר״פ שם סד אישהעי מילחא בתריה דמי שמואל ונפל קניא מעללא
ונזעא לאריקא דעוסא  ,מילחא הזאת היסה ג״נ מדברים שבצנעה ) 1שהשחיקה נמו יפה
לחכמים וק״ו לטיפשים  .ואולי ספר אחר מטהו של שמואל שנולד ממנה נאמרו ע״י שם
נתעברה אמו ,וכף ראשו ננריסא דאמיה ומעיא ריש שועא ע׳ ה״ג ה׳ גיעין וחוס'
קדושין ע״ג א׳ ד״ה מאי איכא ובי ' ונא לו העונש מדת כנגד מדת ,וקיימו שם שאני
צורבא מרבנן דק "בה מנע ניקריה  ,בי נספור כזה על צורנא מרבנן נתחלל גם ש״ש
ויקריה דק״נה בחללם אח שמו הקדוש לסת אוחו לפורחות לאמר פרח עמי ממדיחא,
כיונתי והאות׳ — .והמספר אסר מטתן של ח״ח דברים באלה נפרעין ממנו בבי דינא
רגא שלמעלה וביי שלמטה  .אבל הכותב או מספר דברים באשר בלבנו ולפי חומו ,אף
שנפגם עזה כבוד ■ האמת ,אין אנו אסראין להעניש אותו לא נכדו׳ ולא בדברי בזיון
יק אס אנו רואין ששגה נשפטו  ,ע״ז נאמר פתח פין לאילם להצדיק הצדיק מעיקרו
בדברי טעם ודעת למען העמיד האמת על מכונו ולא למען עשות נסח רוח להצדיק,
כ׳ הלנה נדברים האלה כר׳ יצחק שם  :כל המספר אחר המת באילו מספר אחר האבן,
איבא דאמרי דלא ידעי ואיכא דאמר׳ דידע׳ ולא אכפת להו והרמ״נם והטור זהש״ע
חיבת אפילו ד״קא היא וגם ד״קא נדני'
שנקטו בלשונם " ואפילו אמר מוחו "
בזיון  ,שיש נמו בזיון גם לאחר מוחו  ,והוא יקרים דק״נה או יקריח דחי׳ ,כנ״ל להלכה
ולמעשה ,ובתנאי שיסכימו עמי שני גדולי הדור שלא טבלו עוד את עטם במי צנע ,ונארס
לנוע זכר שנעשה עטלף — .
ובטרם הפרד׳ ממן ידידי ! אמרה׳ לגלות לן גס את חלומי נענין הזה ,ואם ב׳
בהתגלות חלומי יראתי מאוד מנת הלצים האינם מאמינים בדברי חלומות ודברים בטלים,
אן בדעתי בן שהשתיקה נתנה למנה לן כמו לאווז הנר נאחזו אבן נשיו ( עיין ערן
מלין אות אווז ) ובקודם נא נפשן ולא חגלה את קודי וחלומי  ,אמרתי אדניה וירוס
יל  :נהתהלן רעיוני נמר רוחי במי תמרים נידמה׳ ובחלומי ראיתי אווז ביתי האומרת

* ) ויוכל להיות שההוא סד דאישסע׳ וכו ' היה תלמיד מבס המינים ששאלו לב!
זומא וכוי חגיגה י״ד קע״ב ורצו להוכיח מדברי שמואל האומר  :יכול אני
לנעול כמת נעילות בלא דם ,שגם הבעולה סוכל להיות בחולה  ,ועלמה הרה ,וע״ג
קיימו הכא  :דק״נת תנע ניקריה — והנן כי קצרתי.

דמי שמוחל“ וסגרתי לאוני ואמרחי;
להשכילך נעה בשותא " דהתוא חד בתריה
לי  :נאה׳
אנכי ,אשר גם אחה אוח שועה,
וצנועים  ,מלמדים ומורים שועים
לה  :המשל שחולים
ממני ושלח לך וקח על כנשך גס
נלח
?
שמוחך
קאק׳ מיוורא נאה להכאינ אזני נדנלי
לאיה׳ כי היא שורש ח כנש "!  ,ודמי חי
ואני אלך לדרכי ,ונכלוחי אח דנלי
נאה נצעקתה אלי לאמר :
;למורים השועים
לאזני  .אנל אהה ! חחח המנוחה
ששמעה לקולי ושחחח׳
מכנשי לא היה לך ענו קושר למלוח
עלי ? הלא אם לא השאלה׳ לך הנולוח
מלי חנו א לשמוע נקולי נאמן הנני
החחשאר
דנלי רוחך ! ועסה נכרוס נריח ,ואם
גדולה של מכעיס וקושרים כאשר נשאחי
לזכרון עולם
לשאח אוחך על כנשי לגדולה ולעיל
למלם שכרך
ממני נעשה לראש •שינה נמתא מחקיא.
(ברכות נ״ז א׳ ) ננואו אלי ,ובקלקו
והשנוח* לה  :יגער אווז הפראי נך
לי׳ אפי
עמדי
הנר והפראי ,עמדחי לע
אווז
מדנרי חז״ל ולא אחה נשאח לרג
ונקנאחי קנאחחחהלל נכנפי שקר  ,לא אחה הנושא
השועה ! למה
הפלאי ,ובביאור ה״הג ש׳״ר האומר
מז״ל ננרכוח נאמרים רק על אווז
אשי ,ודנרי
ללגום למגלי קודח ולכל הקרוב אליה
הקוד (יעו״ש) ונועלה אבן לפיה
נשנסה ששומרה
הוא רק לנן אנוח ועשיר וחכם ונמגילת
לא יקרא ממנה  ,וננחנה כנפיה לאחנן
לעקה גדולה ומרה  :נניס
אשל
מרעה נוצוחיח מכנפיה
וחצעק ואיעאליא ? מי נשאו בכנפיה
קחליס  .נשמעה אח
דבל׳ ני ! מי גידל שם שי״ל באשכנז
גדלה׳ ורוממה׳ וחם השעו
עשיחי לו עע קופל< ונעמי הוא
אנכי ! ועיני הרואוח עחה כי לשקר
בכבודי ,לפראי  .הלא מכבדי אכבד
? הלא
לפראג כבודי לאחר ומהפך דברי חז״ל המדברים
לגוזזים — על כי מאסו ינ
נוח! אח
יסודה
וניח
למשיקה
שלמה
לנית שני ? על שלא נחנו לכחוב
ונוזי יקלו ! מי נחן
מקדשנכחב אמח ! ומי החריב
ולהרשום ני ע״י הנביאים
המחלוקח בישראל ונעלו העעס
האורה שנע״פ מלוח הקודש ורוח הרוחני  ,ועי״ז נחרבה האומה הולכה הלוך וחקור  ,עד
עמד בשמועתו ובנה נמה לעצמו ,ורוח
והריח ,ובל אמד
קיקר לומה ולאה שם אח
הנשיא שהיה חשוב וגדול נניח אנענינוק
שבא ר׳ יהודא
לי מקדש בחובם ,מקדש אווזוח הקדושים,
ולקדוש נחשבת׳ בעיני הרומים ועשו
— ואז הפיל גם הוא את החוק:
כבודי
וקיימים
חיים
בנחני להם חוקים ומשפעים אשר עודם
המשנה בעוזו לדור דולים  .ואני הוא
אי אחה רשאי לאמרו נכחב“ וכחב
״דברים שנע״פ
יצפה לחכמה  ,וכמו שהניאו ראיחם
אשל עליו אמרו ז״ל  :הרואה אווז נחלום
ולא אחר,
נחוצות יוחל ממני ! ואמרח׳ לה
בקול
מתפקוק  :חכמות נחון חרונה ,ומי הוא המלבה האבן מפיו לפצוע לאריקא דמוחא
בהשליכו
הפלאי
גם
כי
אי משום הא לא אירי /
חזיונות השאולים מפה מוכרי נסר
ודברי
מאיש ריבו מלא גם אזנו בדבלים של מה בכך לא חנצח אוחי ,קחה על לגליה ופיה
במדינת פולין  — .ובראותה בי בדברים
שמואל הכהן ,היודע בכבודי מני שום
נאיעליז
כאוב מארן היא מדברת לאמר  :קום
לעפר וקולה
על רגלן ,והעד נהכהן שי״ר המחלל
אדם עלי ארן ,בראותך קפלא דאדם הראשון עמודעפה היא מקבת ב״ק נ״ה ע״א וכתיב
אח כבודי ,ובראותי ראיתי לשמואל ונידו מגלח וכו' ואמרתי אהה ! לפי דברי שמואל
אוח ואווז הבר כלאים זה נזה
בה  :אמר שמואל
גם נעל החלום מאווז  ,לאווז הבית
קתס אווז  ,הוא אווז חנית ,וא״ב
נכ״מ שנאמר
הניח חייב מלקוח משום כלאים .ונפנות
אווז
 ,והרב שי״ר שהרכיב האווז הבל על
ימי ולא לעסות שעה אמת לשה לפני
התכוון
 :הנח לו מועב לי להקיא שועה כל
לוחה השינה
מבלו יתבע עלבוני ממנו ,ואוי למאן
וידן לא ההי בו ,ויומו יבוא ושור הבל
לא ילחמו במעי הלן ,רק בעע ברזל.
המקום ויי׳ לדידית (עיין ברכות נ״ו ני ) כי התה
דלכיב תולא
לק למען רפאות את עינו .ועתה אחה
לשמואל • רחינאי אקיא דרבי,
ואנוכי לא קראתי
מילתא בתליה דמל שמואל —
יאישהעי
חד
ר״ם נאמרו  :ההוא
לא רצה ר״פ או מקדר׳ הש״ק לגלות
שמע לי ונין
במאמר כה המילתא  ,ולמה ? ואם
ולא נתבאר לנו עי
להם להודיע שהמילתא הזאת היחה
להם לפתוח כלל נזה  ,ועב״ה היה
לנו ,לא היה
נחר ל״פ דייקא הנא מהשבעה שמות
בדברי בזיון נגד שמואל ? הא חדא ,ושנית למה  ,אריוך ,מר ,שקוד ,שנור מלבא ) השם
חכם
,
דרבי
אקיא
לשמואל ( ׳לחינאי,
מהדור שלאחריו הקייס לשמו השם
הכבוד שהיו כי מלאנו שאיזה מבני דולו ,או אחד
ד מ ר ? ואם
הוא לא נעל לשות ,ברב חברו ,מהנשיא
ו נשם זה  ,או אולי על בי
מר ,בחשנו לכבדה
 ,נבח הר״ג שנחכנו נשם מר— .
ולדון ונכ״ז היה ראש ישיבה
בנהליעא מל להורות שבחו הוא רק מהד״ג
שנא״י להורות
הנשיא שבא“ ׳ בינו אותו נשם
וע״כ הסריס למשמעת
 ,והקען מתלמידי תלמידיו ,היה לו
על ר״פ ,הוא היה דור חמישי אחריו
ובין כך וכן קשה
ורנן ? הא הרסי — ועוד קשה למה
גדול בקראו שמו לנד  ,ממל ולב
לידע שהשם שמואל
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הוקיף עוד בדבריו הד' למר ?
ולא אמר בהרים מל שמואל ? הא תלתא — ואלמלא
יראה׳ מבערו!ך ,אוח שועה
המרבה
בדקדוקי
עניוה
,
ה״הי מרבה עוד בקושיות  ,אך נדעה׳
את דרכיך לא להקשום
ולדקדק רק לבאר  ,ילאה׳ גם אנכי מגדלי ,והכני לבלום לך רוח
הדברים  :ההוא חד היה איש
לן ,והוציא לעז על מי המרים  ,וקמך את דבליו בתלותו
עצמו על איל! גדול  ,על
המאמר משמואל קועה נ' א' אמר שמואל צריך שית! מר לתוך
המיס מ״ע דא״ק וניד
הבה
!
יהיו
מי
המרים
שמרים
בבל
(
ואם
כ׳
לפי
הנוקסא שלמגינו
בגמרא  .האומר
המאמר
הזה
,
ממר
“
הוא
אנוה
דשמואל
,
אך
הבוק הא הגנובה הוא " אמר
שמואל“ וכן הוא נילקוע
נשיא  ,וזהו  :אישהע׳ מילתא בתריה דמל — שמואל׳ והוא
שהציע דבליו נערקום
המאמר משמואל על מר  ,ואישתעי מילחא בתריה בהכובה
ונלצנותא  .ונענש עי״ז,
כ׳
קב
“
ח
תנע
ניקריה
כי
יש
נזה
חלול
כבוד
שמו
הקדוש —
ואחרי ששקעה מעע ,ונתתי לה
מעע אוכל מידי להקגיר פיה  ,סבתה עוד הפעם אה פיה
אלי נאמרה  :נדנד רעיונך
נמו׳
עקביה
לפי
שיטת
המפרשים
,
לא קיימת דברך ביראתך
מהללים על דרשות הלבנים ׳
וע״כ
יצאתי
גם
בזה
לעזרתך ,והנני ליטול ממך משאת הנושה,
ואנני כאשר אבדתי ,מהאינס
מנינים בשם אווז שועה ,אבדתי — והנני לתת לך הרשות
לא מר הבי מיל׳ מעל״תא
משמי  ,ולבאר ע״י המשנה דאבות ה“ נ מ״ה ו ' ובמקום שאין
אנשים השתדל להיות איש ,
אן
)
הוא
ראה
גולגלה
אתת
שצפה
ע״פ
המים
וכר
התכונו
נזה על המעשה מעקביה שלא
לצה לחזור מדבריו ולעלות לגדולת אנ״ד ועמד בשמועתו
אן) שהוא נגד ההלכה —
הליכת
מ׳
החיים
והליכות
העולם
—
 ,יחיד ולנים הלכה
כרבים " ולנים הללו 'הוא
לא
השמועה
מרבים המתים  .והדורש למו ,כ׳ התורה נקראת
ען חיים  ,והמחזיקים בה •
לכו נדרך הסייס  ,ולא בשמים הא ושעו בפי הלל לאמר:
במקום שאי! אנשים סיים ,
השתדל להיות איש מי ,להורות לתש דלן החיים לפי העת
והוראת השעה — אך) הוא
ראה
גולגלה
אמת
שצפה
על
פני
המים
ולא
יכול לבוא אל
היבשת ונידו ושטפו אותה
במי
—
קופה
.
אמר
לה
על
דאעפת אעפוך  ,על דאעפת
לשני גדולי הדור במי לנע ,
אעפוך במים העכורים ,וקו!> מטיפיך יעופו! ,כי גם המת
לא שטו על מים החיים ומיס
המהלכים ,וע״כ ישאלו נמים העומדים ומים הרעים ויעופון
במי מנוסות האלה אשר נקשו
לנפשם
.
ואשר
קרא
הילל
על
דולו
,
הנני
קורא
עלדורינו
בכלל ,ובפרט על הלב שי״ל ,
היוצא בישולו! בשיר ותושנחות להמתים ,ונשיר של פגעים
בכבוד החיים המקשרים
אחרי
מעת
!
של
ת״ח
,
מה
לן
אצל
הגדת וקפור דבלים בעלמא
דקשוע ,ומת לכה!
ננ״הק
,
כלך
מדברותיך
לארץ
הסייס ונגעים ואהלות ,בתשובת נכונה
להאומרים כנגע נראם באוהל
מועד חכמי דורינו! די! אמר חלון ,ודי! אמר פלח  ,ואם
קנאי נ! קנאי ואריה טורף
אתה ,לא תערוף נפשך באפך ,רק באריכות א!> ערוןז בדברי
טעם ודעת ובעט׳ הלן את
דברי
המכשירים
את
העריפה
,
ונשל
בחלב
נטעם לפגם,
והאומרים • חדוש תורה
מאתי
תצא
;
ואם
ככת
תעשה
אז
בעל
החוטם תקרא ושכר רב
תיעול מ! הצפון לצדיקים
נעו״הב ,ועוד לא כלתה דבריה — והקיצותי ותנה חלום .ואם
כי אל ידעתי כי נשמוע הכהן
את דבלי חלומי ,ישא את כפיו לברך אותי ,נכ״ו לא
מנעתי עצמי מהתפלה  ,תפלת
הרנש״ע הנאמר אצל ברכת כהרס ,וגם אתה ידידי נ  ,׳
עזור לי בתפלתן שיהיו כל חלומות׳ לעונה.
ועתה באתי לשלם את נדרי שהבטחתי
לך
מראם
לבאר
שני
דבורים לסז״ל ,ונתחיל
מהדנור ״נעל החוטם מתנקש "
תענית כ״ע ,והוא כדאמרינן במשנה שנת נ״א ב׳  ,ונאקה
בחטם" והגמרא מפרש נאקתא
מיירתא שהוא קשה להשתמר ,נוקב׳! את חוטמו ומכניקין
בתוכה זממא דפרזלא  ,ינותב•
! רצועה בתוך הטבעת ומנהיגי! אותה נו (עיין פילש״י
והערוך ערן מעם ) ועל כ׳
מצאנו
לר״ג
שזרק
מרה
בתלמידים
והיה
מתקיפי ארעא
דישראל ,וגס נגד ל“ י שהיה
ח־ולתא
נו
.
וסבייי
וחכם
גדול
,
צעדיה
(
ברכות
כ״ז נ׳)
והוליך אותו נחטם במקלו
ו
במעותיו
ני
“
כ
שחל
להיות
בחשבונו ר״ה כ“ א וע״כ כינו
אותו נעל החטם ,כי
החטם
היה
נידו
לנהוג
בכבדות את חניליו השובבים לציית בקולו
— וכמאמר האשכנזי  :ער
ציהע דיא ל״ עט נ״א דער נאזע הערום — ובנגד זה ציירו
הז״ל להאינו שומע לקול
העדן והנוגש ולא העת וכפה חוטמו להרלועת נשם " חוטם
זקוף " כמאמרם ( מ״ר
שמות
)
על
הפקוק
כי
חיות
הנה
:
זקפו
לו
נחועמם  ,והוא ג״כ
כמאמר האשכנזי  :ער
טרעגע
דיא
נאזע
צו
האך
—
או נאמר בביאור הדבור הזה עפ" ׳
ההלכה (יבמות) אין מעידן
אלא על פרצוף פנים עם החוטם .וקשרו שם מאבא בר
המרתא דהוו מקק׳ ני ר״ג זוזי
איית• קילא דביק נאפותא חלף קמ׳יהו ולא אישתמודעיה♦
ובירושלמי שם הכרת פניהם
ענתה
נס
זה
החוטם
א״ר
ס״א
בר
נא
מאן דנע׳ דלא

r

׳ «!" ,0הל► לך שהחוטם הוא המסמן
טל נחיריה ולא מהסכם וכזי
לחבריו בשם נמל החוטם ,ורמז
מחחכטא יהיב איקפלנ׳
וניכר
הכרח האדם  ,וע״כ שמנו להאדם הנעלה המשומןלבל יכירהו ויוכל לברוח מל נטשו.
שישנה אה פניו  ,ולכסות החוטם
להרבה מחכמי דורו שלא היה
לו בזה ג״כ
באופן ג׳ אח דבריהם ,ני מצאנו
שנהה״ש ר״י באז לא היה
ומד השלשה באחי לבאר
דר"• העבידו אוהו ,ואן) לאחל
 ,וממעשה
 ,עירובי! מ״א  ,ול״ע אמר נבלגום
יעחס נוחה הימנו ואחל מומו רצה ר״י לנעל דבריו
קצה חכמינו שונאי נפשו בנוהו
השיוש בלב שלם ,
עבדי דר״ג לצערי לרבנן  ,וע״ב
שם מרוחי גלי דלא לייחי
מהנש׳אוה והשררה בירושה להם
בשם נעל המוטס ,כ׳ נשם הזה שמנו להאיישעאקראמי  ,כי כמו החוטם ,אן) .שאין בה
גדולים מהם בחורה ובחכמה
למשלח ומשמש להאנרים החשובים
מאב לבן ,אן> כי
חבליהםהפנים ,ואדרבה הטבע עשתה
חשיבות יתירה משאר אגלי
 ,והיא נצנת בגדלה ניסר
ובכ״ז נחנה הטבע הל התנשאות
להוציא מהם הכיח והמאוש
נאת לה ,על כי זנחת להנשמה
 ,והזביה שזכתה למעלה הזאת
שאח מכל אבלי הפנים
נשמח חיים ,וכן האנשים האלה,
באפיו
ויפח
קודם כל האבלים כלכח׳ב :
 ,נשארו גס התה בגדלותם וגאונם,
ח״ס בראשונה בנשמת החיים והנשיאות בראשונה
 .לא לצו לרחק השם הזה ממנו,
על שזבו אבוחס
יתילא לחבריהם  .וגס אוהבי נפשו
חובם  .כברו (שם ברכות) כי
אם כ׳ כנר עבר הלוח
על כ׳ רימק התלמידים שאין
וע״ב נאוה לו השם • נעל
כי יש נו גס אות לטובה שלא היה יראת שמים לזה הרחיק
הריאס ביראת אלהים ,ולמי
הנתעב והנאלח ( יומא ע״ב)
למי לקרב ולמי לרתק ,והוציא
החוטם ,כי היה מייח ודאין
אמרם ברכות ש״א נ׳ ת״ל וכוי
נפשו קראוהו • בעל  -החוטם ע״ש
והולך לו ,ולדבריהם אלו יכולין
או נובל 'לומר שאוהבי
קינה ׳שינה אן) ניעור  ,ניעור הישן וישן הניעור נימוק  ,נ׳ לא ינום ולא " שן שומר
— ועל הדור לפי תכונת זמנם
מאוהביו רוח אפינו משיח די.
לחיות למשל על הפרנס
לא תסור וכל וע״כ נקרא גם
ישראל  ,ועל הדור נאמר
גם את מאמרם ברכות נ״ו'ב
רבא לפותרי חלומות הייתי פותר
ממך ,והוא שהתבון נר קפרא
ואלמלא יראתי מקללת
חוטמי שנשר א״ל חרון אן) מסתלק
א״ל בר קשלא לרבי ראיתי
עצמו כלא ידע אח מטרתו ופתר
רני בחלומו ,ולב* נענוחנוחו עשה
סלון אפו ולא יקניט ,והלך רני
לקנטר ולהקניט את
נזה ג״כ שלא יעלת נדברים כאלה
לו לטובתו ,ורמז לו
הילל אביו ( שבת ל״א).
ה׳חה לו  ,והוא ע* פ המשנה
בזה בשיטת
הדבור ( אדל״ג פל״ו) פרוש מלאכה
וכוי לא עליך המלאכה לגמול
ונפן נא לנאור אומר היום קצר והמלאכה מלונה
לעתיד לבוא  .והנאור אם כ׳ ארוכת
אבות פ״ב מט״ז ר״ע
וכוי ודע שמתן שברן של צדיקים
הזאת ,והחושב שכבר הגיע אל
ואי אחה ןב חולין
לבני חומל לבוא לתכלית המלאכה
לידע כי לא עליו המלאכה לגמור«,
מארן מדה ואי אפשר
מראשיתה  ,וכל בר דעת צריך
— וא״כ יאמר מה לק
תכליתה ,הוא ערום,גס
שמים ,ולא מחשבות׳ מחשבותיכם
לא פרס בשחרית ולא פרה
כי מלאכתו זאת היא מלאכת
אוכל לאכול סרוח בכורים ממנה
למלאכת כזאת אשל בל
ינון ומכאוב ,ב י אחרי רוב היגיעה
שלא ע״מ לקבל פרס ,לק ע" מ לקבל
בין הערבים ,ומת לי לשמש
לתכלית דרכי השם ולדע ן
העליונה ,שאין דעת ני לבוא
לענות נו ? נכ״ז לא אתת3
ורוב ההשגה נאת׳ למדרגת ההשגה
להבל ,נתן אלהיס לבני אדם
טעמי הדברים  .ולמה איגע
עד מקום שיד שכלך מגיע
ולשמלה ולחקור ולדרוש
לעבדה
שכרן של צדיקים לעתיד לבוא.
חולין לתנעל ממנה הנאה מלמודך נעו״תז ,דע שמתן
ואן) אם לא תהיה לך
החוב עליך לייגע ולטרוח עבור
וחקרו ודרשו עבורך ,כך
ואומר שהגיע במלאכתו דמ
וכשם שאבותיך יגעו וטרחו לגנאי לאיש המתהלל בחכמתו
הדור העתיד .וחשנו נא״דרנ
כ׳ היה לו מלאכה  ,אבל כנר
בשם פרוש מלאכה היחה לו ,נאמרם
כזה נכלל ע״ת נאמרס קרא ושנת
גמילא ,וכינו אוחו
לאיש
גמליה  ,ושואל כעת הפלס .ונקוטה כ״ב חשנו ה״ז ע״ה ,כי אם הוא מהיר במלאכתו
גמר מלאכתו) ולא שמש ח״ח
הוא הגמרא והסברא והחקירה
(וחשב נזה שכנר
מלכים  ,מאן מלכי רבנן ,כי העיקר
חשוכים ולהשתמש נחגא י
יש לו להתיצב לפגי
יחכם ,אבל לא להתיצב לפני
בטעמי הדברים ,והולך את חכמים
למו .והוא הוא הפרוש קוזאי המוזכר
לחפור בקברי מתים ולדרוש
ולעשות מהתורה קרדום
לענות ולקפל נזה לכל הקוחר
כקאי כי הוא מכסה בעפר המתים
הבל היא לפני תורתו של משיח,
אלא
בסוטה ,אל חקרי קזאי אמרו  :תורה שאדם לומד נעו״הז
תכלית כלל ( מ״נ בכ״ב לגי ) והלומד
קהלת
דבריו• ובמדרש היא הפעולה אשר לא יכון נזה
הבל הוא לפני הורתו של
כי פעולת ההבל
הדברים ,עמלו ומלאכתו בלמודו
באינו יודע טעמי ותכלית
ותשבח המלאכה  ,ומנין שמתן
דעה יהיו נתנין מזיו החכמת
משיח ,כי כשתמלא הארן

שכרן פל צדיקים נקראת מלאכה
שנאמר  :מה רב טונך אסר לפנס ליראיך פעלת לחוסים
ךב ( נ״ר ׳*א) ובגהינחו גמר
המלאכה
ניד
הצדיקים
,
והוא
שיהיו
גהנין
«
ויו השכינה
מדוח הקודש השוכן בסורם  ,הוא הוא מהן שהרס האמור.
׳' ׳ והנא דני אליהו  :כל
השונה הלהוס נהל יום  ,כ• רוח ד' אשר בקרנו משבב נכל
יום אס הלכתי ,לחקור אחר
עעם
ההלכה
למען
השוות
אוחם
עם
הליכוס
העולם
ונשוד
אפרוש מלאכה היסה לו לא
חנוא נפשו ,מונעח לו שהוא נן העו״הב ,כי איש כזה ראוי
שתשרה השכינה עליו או נו,
נמשה
,
אלא
שאין
הדור
זכאי לכך ,ולא יאמינו נו כ׳ לא
הגינו אח דבריו  ,אנל נעו״הב
שתתרבה הדיעה יהיו נהנין מויו השנינה  ,והעערה בראשו,
כ* תעטרהו נכנוד והדר  .והדרך
צלח רכב על דנר אמת וענות לדק והליכות עולם יהיו
נתצין נידו  ,וילך בהלכה
הליכות
העולם
מחיל
אל
חיל
,
יכ
הס
הם
העומדים
בפתיחת
אדרס לשמוע בקול דברו,
והוא
המהלך
הנותן
קולו
מרוח
ד׳
השוכן
בתוכו
לפני חילו ללמוד
וללמד .ובמדרש חנחומא
אמרו
:
א״ל
תק״נה
החורת
היסה
שלי ולקחתם אותה קחו אותי
עמה הה׳״ו ויקחו ל׳ תרומה ,
וכונס הדברים היא  :אם כ׳ כתבתי לכם רוני סורס׳ ,אם
אל חהגו נה נרו״הק שבך ונה
החורת חוזרת לאכקניה  ,ואחת כמו ור תחשב ותהי
אשורה ךל בהנאה — .ה
לאחיך
ידידי
,
הלאתיך
,
אבל
עוד
לא
הנחתיך
ונשמע׳
משפטך
הנני לשוב אליך להניד לך
את
כל
אשר
בלבני
נענינים
הללו
.
דברי
מוקירך ומכנדך.
_
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שלמה פרענקעל.

Collegium
Beiträge von Cefio öcffa Torre. Professor am
.
Padua
in
kinicum

• י מזמור
לתודה ביום הציל ה׳ את אדוננו הקיסר יר״ח מיד איש
הדמים
ואיש
הבליעל
אשר
שלח
ידו במשיח ה׳ ולא נקה:
 1853 .רעו בנדי־און וחתו בישו
היוני ריק חסו
ראשכם  :עצה
יעצתם
 lv1 Vי<
< ״  1 '.יי
 ,י י' ,
,
י  .י 'י
ותוסר אמרתם
נבלע
ותבלעו :
צהלו יורבו יראי
אל
וטלד שונאי
י י■ ■ •י י ־ ־
יי .ש1נים
'י \ ז
־
י
•
 .י * •«.
טתעני
מרד  :שומר נפשותמשיחין מ?ד ארם עריץ מלכנו הציל  :פיר
עריץ
פתח
חרבו
לשחת
נשיא
אלהים  :נטע נעם; מגזע נסיכים ברוך־
עפים
מחמד
עין
לאפים ; מלך כיסיו תומך שבט מיישיור חכטת,אלהים
טניו
האירה 5עיז והדר אזור מתניו חסד ומישסט לבי׳ט כשדין :חישך
השמיש
בצהרים
שממו שמים
לבשו
קדרות :
־ ' יי'
שמעה ־ותחל קרית
מלך
־ '” ,
י{ T
זי '  ,ז׳
ז' 1
,
״ז
’־
׳  ,־ 1f ,
רב ותהי
כל־הארין
לחרדת
אלהים
!
כל
פנים
ז ז • לירקון נהפכו
ז
תעה כל־לב
:
■
ד
דדד
I
.
זי
'  ,יי ' י
 I I 1- ,ד ,
ד דד'
ז
פלצות
בעתתהו
:
אך
אלד,ים
ץ
8
לח
מלאכו
וישב
צור
חרב
מתקיומם:
על ערש
דוי סער בחיריו ויקימהו ויחי לפניו  :כי־סנה אל־תסלת רבבות
רשע אל־רנתבני־ץשואל :בני :עזיאל א ^ר הקים מ^ סר דנחילס
כסאות
כביוד  :שמעו עפים ויעליזו נאמני רוח ויחי לבבם  :דישלמו לאל
נדריהס
ולאביונים פזרו נתנו  :אליהים כקיש נדף תן־צוסני צסונך )1אנשי
י ) אס כ* פעל צפה
כשהוראתו ארג יקשר עם לי והעד עיניו לחלנה יצפנו ( תהלים
•ו*ד חי ) מצאנו
פעל
ארב
עצמו
נקשר
עם
הפעול
והעד דברי רשעים ארב — דם
(משלי ׳ " נ וי ) אס כ׳ גם
היא לע הרוב יקשר עם ׳ל א* כ גס לפת העומד

סצתיו יעב1ר ואינם  :אתה צלו אתה מגן בעדיו מחץ יעזף מחרב רעה.5
יהירה
יצמחו  :בפא יוסף
ושקט בארץ
בימיו שרום
יסרחו
עישר ושבע
זלו • « .
זזז, 1 •, Iז
זv T
t ti
״ T t 1׳ • 1 ,
נכ1ן עד ע 1לם בית 1וממלכתו עד־בלי ירה:
שיר ידידות מעשי למלך אדונינו הקיסר ידיח ביום חתונתו
וביום שמחת לבו.
החמה
 « 854.האביב בא עת דדים הגיע מגביהי עוף יתנו ק 1ל איור
־ ־T
I
יי
<י ״
.
IT
j r
• V
שבעתים  :שש1ן ושמחה על פני חוצ1ת חדוח וגיל רחובות תווגתה:
קולי צלצלי תרועה קול ישרים ושדת קיול המיון חיוגג קיול קדח עליזה ■:
מרכבות תרקחנה סוסים יצהלו מדהרות אבירים רעשה הארץ rבחור,
ובתולה זקן ונער יעברו בסך בעדי עדיים  :לעת ערב והגרה איור גד 1ל
פלגי־איש ; הרי נהרה  :הגה המלך מציץ מן־חחרכים נצבה ש ;ללימינו■
בא1ד פניהם ודים  :העם הריע הכה־כף .ותבקע ,הארץ לקול רגתו  :יושב♦
קצות ;שירו עזבם מנצחים בנגינות כלולותיהם ;דגנו  .גם־אנכי אלכד*
ישיר מעשי למלכה ומלת בגי־עטי על־לשוני  :הלא את בת־מלמים
נצר נגידים כלילת־יפי חכמת נשים  :עלית על־כל־שריות עשו חיל
הגעת למלכות כי לך ;אתה  :עיניך הרהיבו מלך נשגב חכמתך ודעתך
הם לבבוהו  :שבי לכסא דרי גברת עגלי לראישןי צניף מלוכת  :והטון
לאטים ;חלו פניך נדיבי עמים ;'שרתונך  :ילך .יקרא אהובה חמדת ג 1ים
לוקחת נפשות  :רחמים פניך ; קדמו לוו אליך חנינהזוחסד  :שמחי ביוסף
והוא  .ישמח־בךבאהבתך .ישגה ,תמיד  :מלכי עמים מכם !דדו שרימדיניות
שרי צבאות  :מבסיחוקקיםמכם 'שופטי־ארץ דרשי טוב זרעי צדקה  :חיו.
״ *,י
בךכה בכל־דרח־יר זרעכם ושמכם כימי שמ:ם .
תפלה למלמדי בית המדרש התורה והחכמה כיום החלו*1
למוח השנד : ,י0
 «85»..אלהינם ישלה עזרנו מקרש דברנו ישסע קראנו ענת : ,כ׳,
ראשיהם T :יבאו
ישאו
התורה
בית־מדריש
דלתי
יפתחו
חכמה ־*היום
שערי
** V
T
' »
* ־T
'!T
״ I״
י- T
״J I T
י'
( לשון

נופל פל למין) היא

במקומו יוכל להקשר עם הפעול ומליצה צופני לשונך
יוהר קצרה ושיריים ממליצה הצופנים ללשונך.
י ) ההפלה לחהימה למוד׳ הסנה נקאללעגיוש ראניניקום נשאדונה כנר מששה נכוכני
יצחק כרך י״ג עמוד  15 , 16 .ושם עמוד  16שורה 5צריך להגיה  :ולאפרכי
לננם לשונם הענה ,ושורה ס'  :אשר ננו בניך לשמך ,דנמקום השקוק  :כ׳ נצלו
נמים נחיה והוא צום ,ויעמד הנים ,צריך. ,לכתוב  :ומלך חסד ישמח נאלהיס כי
הוא לוה ויננה הניח נעימות ׳שנע פרי צדקתו ,נפקוק הזה ישא מאמנו אזי שנה
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בם למודים ומורים ילמדו ילמדו מישפטי אמתך ן רעי מטן! משם יצאו
מאבריו מנהליו בדרןי תמים / rמןי־חסד תמני אמונה ;עצי של1ם נצרי'
לקח  :חינני דלים מצזיירף רבים עמדיים בפרץ גדרי גדר  :במקהלות :ישמיעו
קולם יוכיחו בשער פני איש לא  :שאו rמפי עוללים ;יסדו־עו בית'
אליהים ;רטטו בהוד והדר ! :חישבו מחשבות ; חקו על ספר לפארתורתן?
פתאים להחכים : :חקרו !חתרו !גלו עמקות סיודף ליראין? תעלמיות חכמה:
אלהים ׳שפןי רוחן? על מורים האר עיניהם הבינם רוויו  :אל־נא נבשל
ונכשילה סעדנו סמכנו אשינו תטןי rדברן? נגיד ולא דברנו אל־נעבר
עלינו רוח גאה ועועים  :נחנו מה אם לא תהיה עם פינו אלמים עלגים
ככדי לשון  :הורינו אישר נדבר פתח שפתינו ונגידים נמלל  :אמרתנו
ת;ל על אזן שומעת לטקשיבים לקולנו דבר־פינו .ינעם . :זרע נזרע !תן
פריו תחת פ.םת כר אלמות נשא  :כל יושבי תבל פה אחד .יקראו י;
הוא האלהים ;; אחד  :עם אל עם לא ישא עוד חרב קנאת גו:ם תסור
אל אחד בראם  :אסמינו מלא שבע מקרבנו מנע כל־מחלה כל־נגע:
מלכנו ברןי כסאיו שטר נטלהו נשאהו לארך ; מים  :וזרע ישראל לא
יי
:שכת מהיות גוי לנס עמים .יעמיד לנצח :
שיר מזמור לבני קק״י לוגו אשר בארץ רומנייא ביום
עבור עליהבם האפיפיור ההוילך למסעיו לפקוד מדינורת
מלכותו  :י)
 1857 .שישי שמחי יושבת לוגו תקעי־כף הריעי פצחי רנה  :הנה
מלכך יבא לך רועך מלפנים *) תחזינה עיניך  :הלא שמו נאוה ול צדיק
* •I
ד
י
י
I-, « r VV
.V
*• . 1יי •
ייו
הסיר כמעשיו :אשד משפטיו בכליהארץ ובקצה תבל מליו:
בדרכיו
הלכו עטים לאורו קמון לאטים אליוידרישון ;  :שתחווילו מלקים :רדו
מכסאיותם .יכרעו לפניו  :חכמת אלדוים :ביע לבו וברוח שפתיו ;בין
פתיים  :חמר ואמת לפניי ;הלכו צדקוישליום ; צאו לרגליו  :לבניו אמר
הנני הנני באהבתו ובחמלתו זכרם פקדם  :לראות בענים להביט שכרם
להחיות נדכאים לעודד ענדם  :להניח ברכה בקרב ארצו להשקות אדמתו נחל
עשב
לבכם :
שפכו
לפני
כטל על ** T
עדנים :
•
וזז
אביהם r ,
• v
רבים • 1
עטים ־ ♦
אליוזו ^ י
נהרו -
ז !•
רד־
נשנס בלכה1כל צדק הקיפל החכם והפקיד פ לא נ ן סראשין נ״ע אשר בדגלי
הוקם הגיה הזה ויהי לכת.
' ) הנלתיו לבקשה גני ק״קי לוגו ימ״א.
י  I*.האפיפיור המולך פיאו התשימי היה מלפנים הגמון (נישא() ) נעלי אימולא ולוני
י וימלאו היהודים סן נעיגיו.
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?מטר על נז קרף דבריו הודם נחמם ו וגם מי ישראל ישבי בצליו ליןיאת
13א1
ישמחו
יעלזו  :יכי -גם
עליהם
נמכרו
נחומיו
וישם ~עינו ־על
שארית
• ::
־ ׳
! ׳ יV
• נו
• T
“VT
ן גי.
:עקב ז ושארית יעקיב יברכו שמיו ׳ודוחו ? פיהם יתפללו בעדו ז אלחים
שים הוסף על־ימיו עינו אל־תכחה אל־ינום לחו ז בתכונות כפיו עם
שמיש :נחנו 'שבט מישר ב;ד 1יכון  :וחסדיו לא ; מויש מאתנו באור פני-
מלך ןם לנו ודים ז

לאוהב

נשים ויין.

Von Wolf Maier s. £ •, mitgetheilt von M. Ehrenttzeil.

אם תמק שמים ואם תרד
נפשך בטוב תלין סלח — .
אם תסק שמים שם נאמר5
וכוס ביד ד׳ יין חמר;
ואם תרד שאול עמוקה׳
הלא שתי בנות לעלוקה ז

שאלח,

ליל ש  #רים.
li u «l Meller.

II

Von I

אל יאמן נשוא נתעה כי דזוא תהיה תמורתו (איוב נו״ו ,ל״א ) .

א  .באחת עלי — גאל׳צ׳ען הקענות  ,על׳ מקלע לתסנלוח ורעותה  :החסידות
אשר גורשו בחרפה ,מני הקליות הגדולות ,ולא יוסיפו! חוב עד העולם — במבוא העיר,
ליד דרן נשקן) ניס קטן ודל  ,וכל רואהו וינן לו ,ני אין ) ה כ׳ אם מעון המחסור
'העוני  — .כשב וישיש כפון! ראשו ,הורד לארץ  ,נ׳ העת גם עציו את אכפת הכבידה,
והעלן נו פלצות — .מכסהו גג תבן קלח וגבת ,בי הרוח מרט  ,בחוקת היד אס ראשו
 Iמפנים ומאחור ומלאהו הפן שחור ,כי ימיו נעשן כלו — .שתי חלונותיו קטנות וגביהם.
ולה  ,ומחציתם מכוסה בחמר וטוט  ,אולי למען לא יוכל העובר להניע בעדן ביתה— ,
ינאשל משחת מראה הבית ממון  ,כן לא תואר לו ולא הדי פנימה  — ,לבה ונבואה,
קולא ! החדלה ,אן תשמר לן מלכת רומה בקרבתן הפתחה  ,״שחה ועבורה ! " יקרא
| ? משקוןז לכל הקרב אליו ,,פן חרון גלגלתן — .פני הקירות נהפכו לירקון ,ודמעתן על
'5מין  ,אילי יען יודעות מאוד ,ב׳ עוד מעט ,

ויפלו

למשואות ,

והיו

למעי מפלה — :

לפאת צפונה ונגבה שתי מטות ישנות ,מקבילות אשה אל אחותה׳ ונבחן שלחן ישןנושן,
יננה רגלים האחוז נפנות המיר אשר יתמכו נו ולא •פול .על האח אש מנוערת ,והבית
 " ’ ,לא עשן  .אשת דקת נשר וענוגה שוכבת באחת המטות ,ועצומות עיניה ,וכל לואיס
לחפזון לא ידע ,העצמה השינה לרגעים אתהן ,ואס סגלן המותה לעולמי עי ? יען נפלו
 iפניה  ,ותוארה ביולדת נול — .בפאת מעתה יושבאישה  ,ועיניו אל הדלת •ניטו .פאות
יאשו ארוכות מאוד ,יורדות מד החזה ,ובגדיו,כבגד׳ יראי י'  ,וחופשי — חולה נאלצנו,
יאילס מיניו המלאות עלמה ומרמה  ,בחשו נו יענו ,ועל פניו ומצחו חרותים כל דרכיו
ימ «לליו מנוער  ,באל היטב " — .מדוע בושש שלומיאל לבוא " אמד מנשה בלבו "לדאבון

וביולי
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גא חנוח היום  ,ועודנו לא ישוב ? חה ! ברב׳ כשלו מצום  ,וחכה מלעג
גששי ? ״ הגה
אכלחי לחם  ,גם היום ,גס אחמול ! — אמנה אין נוגש כרענו!  ,ואי!
עיני ,כ׳ לא
! שנים ! צירים וחבלים יאחזו את סקר לסם ופניו יהפכו לירקון כאשח
מכאוב כגקיו
«! חכשלנה הנדכיס אן> הכהינה מראות המינים — .מי יחננ׳ כימי עלומי,
לאיה ,כהלום
הייתי ,בצל קורת אני ,ולענן נחדל הורתי ,נהחענגי יום יום על משחה שמנים,
בעוד שלו
 ,כ׳ ה ' ברך אח אני בכל  ,ואנכי בנו יחידו אשר אהבני כנפשו  ,וכל
ובל טוב אדמות
לא אצל מהן ! מי ישיבני לירחי קדם ימי הטונה עברו  ,בעוד מל
אשר שאלו מיני
וארבות ידי עשו לי חיל אסלי מות אני עלי ,וכל העופל אשל השאיר
זרועי חייתי
עזבני וידד בחזיון ליל ,כשאפי כעבד צל  ,ובוקר אמרתי ,מי יחן ערב ,כי
,
אמריו ברכההיה אור לי ,ובמחשכים הופיע עלי נהרה ,כי חתרתי נח׳ עשירי עם והתגנבתי
לעת ערב
סלוני נטיל׳ כשן , .ובקן מצא ידי לכל רכושם  .אשל לבשו ולא במשפט ,וכל
לבוא בעד
שוקית׳ ואעשיר ,אז נחת שלחני מלא דשן ,ומנח בום׳ לויה ; ועמה נבלסי
מטמוניהס
•מי רענון  ,ואלכד בחבלי עוני ,הרעים מחבלי מוס — .ולו נגעה יד המחקול
קדמוני
•  ,התאפקתי ואדום ן אבל היעמוד לבי ,נלאות׳ ני אשת חיקי הרכה והענוגה,
נ׳ החלשת לנפשה ,ואין ? היא שוכנת על טרש דו׳ ,עולפה וחקרת בס מלוב יגיעה
תשאל אוכל
לתת ערן) לפי ,לבלתי שלחי בעולתה • די ואין לאל ידי ,להשביע נפשת כ׳ תרעב!
ועמלה
 ,עשת ! הקבלת אשל פתיתינ• להשנע לעזוב חשכת דרכי ,ללכת באורח חיים
הקבלת ,חנה
שבלי אתי  :חוקר לחם  ,ופעולתן לפנין : -זלעפות רעב  ,ולב דו׳ ! הנה
 ,והנה
לטובל׳  ,ויהי לילה ,ועוד מעט ,וכל איש ישראל כרש כעשיר ,ישבו אל השלחן ,ויאכלו
נא השמש
וצאן תור וגוזל כנפשם שנעם וישתו יין הלקח רדה  ,כי התקדש החג  ,אשל
נשל נקל
' את אבותינו ממצרים להביאנו אל אר׳ן חמדת זנת חלב ודבש ,לא בן אנסנו,
הוציא ה
צל אין אתנו  ,ורק נשר זרועינו נאכלה ,ודמעות עינים  ,תחת דם ענב לשכרו!
גס למס בכלות מנשה לדבר אל לנו  ,ותנה חדלת קונבח על צילה  ,ואיש נא בפתח.
נשתה— .
 ,ויאמר אליו  ,ברון בואן ,שלומיאל ! ״היש אתך בשורה עונה ?
מנשה חרד לקראתו
נתן העשיר ,ומה ענה אותן ? ״ ״הה ! תומלחן נכזבה ! ענת שלומיאל“ נתן לא
הדברת עם
אח פנין ,ואפו סרה בן עד מות  ,בי הוגד לו ב׳ צחקת נו ,ותלעג לאולתו,
לאה עוד
 .לשוא העתרתי עליו אמרים ,וארב לדבר על לבו ! הוא כפתן חלש אטם
כי רנה היא
ריקם שנו״ — הדברים ילאו מפי שלומיאל ,ומנפה זעק זעקת גדולה ומרה
אזנו .ודברי
ועוזב ? הכלה ונחרצה מאח השופע כל הארק  ,להמית אוחי ואת אשתי
״האפק עוזר
אנכי הרביתי לחטוא ,והכבשה הזאת מה עשתה Vכלת ,שופט צדק ! בלה
ברעב ? הנה
אפק את נפשה שמור ,כי מפה היא מפשע  ,ולא עון לה •' " מנשה נשא קולו
חמתן בי ,
סנה אשתו הקיצה לקול בכיו  ,ותחרד מאוד ,כ׳ ראתה את נעלה בובה ,ותשאלהו
דנן .
 ,מדוע חנכה אישי ! ועל מת תתעצב אל לבן ? מנשה ספר לה את דברי שלומיאל;
נאמר
חקוה להנלל מיד הרעב הצודת את נפשם לקמת , — .אפקה כל חקות -
וני אפקה בל
" הקבלת דבר ,אס בני אדם ,קפצו את ידם מאתנו ,הלא יד ה׳ המשביע לכל
סנה
"שאלה  ,פתוחה תמיד ולא תקגר לעולם ! אם בני איש,שכחו מנוח ,דכלאו רחמיהם
חיי רצון
רחמי ה ' לא יתאפקו לנצח ! נשא לבננו אליו ,ולפניו נפיל תחינתנו ,דעזרנו,
ממנו ,הלא
לקול עני כ׳ יעטוןז" .לא בחכמה דברת הפעם " קרא מנשה" היעשה ה'
כי אזנו קשבת למעננו ,ויורד לנו לחם מצות ונשר ונאכלה ? או היצוה לעורבים דבלבלנו ?
י ארובגת בשמים
חנה ! ונתחכמה מת ' לעשות ! " עשה זאת איפוא " השינה חנה " ,אולי תצלח"
הנה נא,
בעיר אחד קדוש .ואיש מופת ,אשר תתל תו מלאת הארן ,ואליו ינהרו כל איש
— הנה יש
במרחב רגלם  ,לבת נא גם אתה אליו  ,ושפון שיחן לפניו ,אולי «כמרו
מצוק להעמיד
! ״ויסננו וינרכנו ?“ אמר מנשה בשחוק ״ואולם האלך  ,ותשורה אין ניד,
רחמיו אלינו
האלהים ? או הטרם תדע ,ב׳ לא יומן בעיניו כל נראה פניו ריקם ?
להניא לאיש
לא שתה לנה למהחלות אישה  ,וחבל דבריה ותאמר  :אולי יבמדו רחמיי
חןךן
ימים אחדים מלחמו  ,עד טבור החג  ,עורה מנשה ! למה תעלל ללכס •
עלינו ,דתן לנו
ההספק יכ נהיה אני ואתה לרעב לשלל?
 ,הנני הולן אל אשר שלסתיג׳ ,ונראה מה יהיו חלומותיך  ,ויען דלי*
מנשה
.
,
החוצה
בלב הפיר נשקן) בית גדול ורחב ידים  ,וכל עובר דנן לו ,כ׳ העושר בנהי
.I
מכון לשבתו  ,כאיש עשיר ההולך נטוי גרון בגאות וגודל לבב  ,ונשאע נש®
לזבול לו ,
• דלת העם  ,בן ירים יליד העושר הזה גם הוא אח ראשו  ,בגאות וגאי1׳
•שקין) יניע על

ומשמאלו  ,קעני הקימה זרעי התואר— .
ינגונה אפו • ס לשארי,אחיו  . ,אשל מימיני
 ,ומשקהו מלמעלה גג ע ,(:משוח בפשר
הגיה ה! ה עשוי  ,ברב תפארת  ,סחה׳יס ,
ושניים — חלונותיו גגוהוס ולמגות וכנדולס
השמש בהלו עליו  ,כעץ נחושה קלל.
ונוצן נאור
יחזה יניע כל עונר מל הניס ,פנימה ,ני
למוהר מלאה הזכוכית,אשר נמשנצוהיהן ,למען
אשה זנונים אשל החשון) פניה לעץי כל
העושר חפן להגלוס ולהראוה  ,והצלחה היא
עונל ,למען ילאו •פיח ,ויחמדוה.
והניעה ! החדלים מלאים כל הין יקר ושכיוה
לכה קורא ! ונבואה הניסה לאח
נמו למראה מינים .מנורוס כקן -יופיעו נהרס
חמדה ,ואין מקפל לכלי כקן> השטוחים יושב אדוני הניח על כקא רם ונשא  ,ועיניו
ומחשן הליל יגיחו  — .נחדל הפנימי,
כעגלון בריא ושמן מאוד ,ורגליו ’ לאו למאה
משועעוח על השלחן  ,בגיל מגולה — .
בשבחו עליו ויחשב להשנר ; נכל זאח ׳עידון
כובד גויסו  ,גס הכסא נוע ינוע חחפיו נפשו מנוער  ,ולא אבל בעונה מימיו  ,וכל
יגידון אנשי נדחו ,כי הוא ענה בצומות
— שעלות ראשו וזקנו לננוח כלובן הנגדים
העם ישמעו ויאמינו  ,כי רנה — אמונתם
ואפו כנחושת קלל מצחו צר לא רחב  ,ועיניו
אשר הוא לבוש בחס ,אנל פניו מאדמים
 ,ויחנו עדיהן ,כי ננער נעליהן גס הוא
הקונבוח בחוריהן לכוח גדולות כעיני הפור
רוחב השלחן אשל לפניו קערות כקן> עם
מלא
מדעת  ,כבהמות שדי ,ואין חנונה נו — יכן> ישח חשלחן חתה משאם  — .אדוני הניח
מעדנים שונים  ,עד אפק מקום  ,וכמעט
עדי לגע הורקו ,וכרש איש מופת נמלא
ראה זאת ,וימהר להקל מעליו .הקערות המלאות
נין שיניו  ,והנה הדלת נפתח ,ואיש זר
נל• מקום — ויהי למופת  — .הנשל עודנו
עד
• נקנך שעיפים שונים  ,אשר לפתע בקרבו
נפתח  .בראשית עמד האיש משתאה ונבון
אל אמני הניח  ,דנן■ ויתחנן לו  ,לאמר:
השתרגו  ,וכחלון -רגעים אחדים  ,קלב
שני ימים ,כי הלחם אזל מכלינו ,ואשתי* שוכנת
תושיעני איש אלהיס ! חגה עניו לס זה
ערש דו׳  ,ונניח אין מאומה להשיג אח נפשה.
על
או מן היקב ? הנה נא זקנתי  ,ולא אוכל
סתרי  ,מאין אושיעך ? המן הגולן
עוד ללכת— .
 :הנה נא שמנת׳ ,ולא אוכל עוד ללכת ,בי
מנשה  ( .בלאט) לו אמר הנוכל הזה
עתה אמרתי לו  :אמת דבלת הפעם!
לעיר לברך את צאן מרעית׳ ,ולקחת מנחתם
מהאי  .ולא אוכל עוד ללכת מעיר
אלי חקידי מעת לעת בבואם להראות פני,
מידם  ,וברכה עקב ברכה .והמעט אשר יניאו
נמת נחשב הוא?
לא יחנן לבך לתת מאומה לדל ,הואל נא
מנשה  .אם אין לאל ידך לתת או
לנו מן הנוחר על שלחנו ,ימים אחדים ,פד
וצוה לנתן העשיר ,השומע בקול דברך  ,דחן
חיות אשת• מחליה,
לך ! אחת שאלתי מאתו ,ולא אנה לתת לי.
סתרי  .שומע בקולי ? אך שקר הוגד
הובא לנתן מארן רחוקה גביע כקן -מעשה
— שמע והשתומם ! חיום מלאה שנה ,למיום
אותו ,ואחמדהו בלבי ,ואשאל מאסו למכרו
ידי אמן ,ונחמד למראה מאוד .ויהי כראותי
לא אמכרנו גס באלן -כקן , -ואולם אם אתה
לי,נכקן -מלא  ,ויען ויאמר נתן אלי ,
 ,וראיתי אח אליהו התשבי ,בבואו אל מדרי,
תפקח את עיני בליל שמורים הנא לקראתנו לך ,חנם אין כקן — -ואמנם חרה אפי
לשתות מכוס • ץ הערוך לו  ,ונתתי את הגביע
נלד עינים כמוני  ,בכל זאת טמנתי את בעקי
מאוד  ,על גונה לנו  ,וחפן נפשו  ,היות
השיבותי לו  :הקשית לשאול  ,בני ! הן לא
מאשר נכקפתי אל הגביע ,ובמענה רך
בחני,
לא תתחשב ! או הטרם תדע ,יכ לא יוכל אנוש
כאחד מאתנו ,הנך ,ובקהל קדושים עדנה
אליהו הנביא ,זולתי אנשי־ קודש ,וטהור ,עיניס,
עפר מן האדמה ,וטח עינים ,לראות את
עמו  ,יען כמוהם כמוהו ,ולא נופלים המה
המה יראוהו עין בעין ,ופה אל פה  ,ידברו
עולם אהבתיך  ,איעצך  ,העתר אל ה' ,ואנכי
ממנו ; אבל מאשר • קרת בעיני ואהבת
לך ה ' נשנה הזאת  ,בטח ני ,וקוה  ,כ׳ למועד
אמלא אח דבריך ,והיה אם לא יעתר
 ,ועיניך תראינה ,פנים אל פנים  ,את המנשר
חזה  ,נשנה האמרת  ,שאלתך חנחן לך
" אם כן למועד הזה נשנה האחרת ,נתן אתן
הלז ,כאשר עיניך רואות אותי היום■ —
ויפן וילך  — .קתדי בלה לדני ,ופני מנשה
את הגביע לך" ענה הנוכל וקשה הלב הזה
פתאום פתח תקוה ,לצאת מן המיצר למרחב,
צהלו משמן,והחי רוחו  ,כי נפתח לפניו
 ,ויאמר  :הוצא כל איש מעלינו כי דנר
ומאפלה לאודה  ,וימהר ויקרב אל סתרי

סכר לי אלין

נדברה.

איש

מוכח !

ויפן

פכר׳ ;

אל

כי  ,נא אס*

אל יודל

משכני  ,וסם

סתרי נא פש מנשה אל חיל משכנו ,ויסגור הדלת נפדו.
מה כלתה גששאשחסחרי ,לדפח מחידנלו ,כ׳ ילך נשים לה ,וחנו אח אזנה אל
הזלת לשמופ אך הם נלוו דנלו נלי נשמנו קולם.
ויהי נלאח סחרי אח סיר משכנו ,ויקרא לנפרו משלחו  ,לאמל  :הנא נא מפפמים
למנשה ויאכל.
השלח,
כאשרשנ הנמל ונייו קפלה מלאהנשל ,ויאמר שחרי אלמנשה " שב אל
ואכול/ .
ויען מנשה ויאמר  :סלילה לי אם אוכל מאומה סר ,כי אם אניא הארוחה הזאח,
אל אשתי ,אשל חסכה ל׳ ,ונאכלה * חייו.
סתרילן לניתך ושוגמהר!
אסלי! יכ חלאה כי נושש אנכי לנא שלח נא לקרוא לי!
מנשה
מנשה שנ הניסה ויאמר לסנה אשתו  :חנה הנאת׳ לך מפפמיס קומי ידייוח נששי!
ושטי׳ לנך  ,ואנכי אלכה ואשונה אל תחלי  ,ולא ארן! ממנו פי שלחו לקרוא לנחן
ויצוהו מלינו  — .שלומיאל אנ החילה.
שלומיאל , :מנשה ! הקרוש שלחני לקרוא לך  ,כי ינל לו אליך ! ״ מנשה  :לנה
ונלכה !<
ויחי נלכחם ויאמר שלומיאל ! לך מנשה והצלח ! הנה הוא יושג לניי נחילו ,ואיש
אין אחו ; אנל הדלת שגורה , — .אל ימול לנך לפי ! טל הינל הזה" פנה מנשה  ,כי
מסגל אנכי — " .אחלי ! " אמר שלומיאל* נהצליס ה' אח דרכיך וזכרתני אחן וינלת
סוג עלי !  ,חי נפשי* קלא רעהו .כי אעשה כדנליך ולא אלף עד השינן על כנך,
הרפים נאו עד ניח שתלי ויתסלדו .מנשה נא אל שתלי ושלומיאל הלך לניחו.
כל אנשי העיר יחדיו  ,מנעל ועי זקן ,מגולחי לאש ואלוני שאה  ,קהל גדול,
נקנצו ונאו נצל קורת נתן העשיר  ,וימלא ניתו אותם  " .האמת נכון הדנר אשל הוגד
לנו ? שאלו אנשים ינים כאיש אחי* האמנם ראית אח התשני עין נעין ,ופה אל פה
דנרח עמו ?  ,כמלך נשנתו על כסא מלכותו ורננות עם יתוכו לרגליו ,כן עיה נתן
גאון וגובה ,ויאמר  , :כן תדנר הזה  ,אנכי פנים נפנים ראיתיו אן> דנרח׳ עמו" ומאין
ידעת בי אליהו התשני הוא האיש הלז ? שאל לן אחי , .שמע שמוע וחיש כלימה פניך
לן יהיר !  ,ענה נתן" נשנה הענרה נארנעה עשר לתיש האניג  ,חלתי את פני סתרי,
כי יעתיר בעיי אל ס ' ,ויפקח את עיני וראיתי את אליהו המשני ,נגואו נליל שמורים
בצל קורתי ,ויפן ויאמר הקדוש אלי  :פרוש כפיך ותתפלל אל ה ' ,וגס אני אעתיר בעדך,
ואולי ימלא ה ' את תשלחנו ואם לא יעתל לן ה ' נשנה הזאת ,קוה והאמן לי כי למועד
הזה נשנה האחרת  ,תאומה מיניך ותראינה אותו פנים נפנים — .ליאנון לני נשנה
הענלה נליל שמורים לא ראיתיו נעודני על  ,ורק נחלום נמלאות חליל חזית׳ו עומד
לנגדי וינון» אמרים לי לאמר  :נשנה האחרת נליל שמורים ,לאח תראה אוחי עין נעין,
ואז אדבר אתך — .בלבי שמלתי את חדנל הזה  ,ואת לשוני שמלח׳ מהגיד לאיש מאומה.
ויהי נהגיע ליל שמורים הזה  ,ואוציא כל איש ממירי  ,ואסגור הדלת בעדי כי אמרתי
אין מעצור לאליהו הנניא לנא נצל קולת׳ גם נהסגל הדלת — וזה יהיה לי האוח כי
לא שגיתי נלואה — .תוחלתי לא נכזנה  ,וכאשר אמרתי שפוך חמתן על חגוים וכו'
ותשמידם מתחת שמי ה' ,וסנה איש זקן עומד לשני ,וימלא החיל  -אורה .חלית אלהיס
נשלה פלי  ,ואפול על פגי אלצה  .ויגש אליהו אלי ויאמר  :הנה איש אלהים  :שתר׳,
דנל בקדשו אליך  ,זה שנה לאמר ן למועד הזה נשנה האחרת תפקחנה עיניך וראית את
אליהו בבואו נצל קורתך  ,וגס אנכי מלאת׳ את דבריו ,מיי דבל׳ אלין נחלום בחזיון
לילה ,ועתה שא עיניך וראית אותי ,אן אל חלב להניע אל_ /סן תכהנה עיניך מראות!
ואשא עיני ואראה  ,והנה אור פניו כאור החמה שבעתים ועיני — כוכבי אור ,שעלות
ראשו וזקנו לבנות כלבן כשן ,1ובגדיו כנגדי שתלי איש קדוש אשר ׳לנש נימי האג— .
קולו כקול ככור נעים ,ודנרי קדשו יולדים ננחת אל לג שומעיהם — .כחלון רגעים
אחדים הסיבותי פיני ממנו יכ יראתי פן יוכו נעולון ,כאשל העד העיד אליהו נ׳ ,ולק
אזני היחה פקוחה לקול דבריו אשר הרצה לדבר ני .ככלוחו לדגל ואיננו כי עלה נשערה
השמימה ,והדלת סגולה כנחמלס .׳—  ,ומה דנל אליך ? ״ שאלוהו האנשים העופרים
עליו " הגי ונשמעה ! “ הקשיחם לשאול ! ענה נתן נגאוה  ,כי אליהו צוח עלי אשל לא
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אמל׳ם הנה המשי לכס נפלאוח ועפה הנירוו יל ואעבוד
אגיד " — .אח׳! *,הוסיף נתן
אומו בכל בל כמוני ובו תדנקון ,ונפקחו עיניכם וראיסס
אה ה' ,וגם אפם אם תעבדו
בוא יבוא בליל שמורים נם אל בפיכם ליאות אליכם
נפלאות כמוני היום Iהן אליהו
מאפל נינו וביניכם וירא אליהו אחכם ואפס אל
ולדבר אפכם ; ואולם עונותיכם שמים
תשמעו ! ״ — עד נהן מדבר ,וגיחזי נער סחרי נא הניחה
מראו אותו ואת הוד קולו לא
! בראשית הליל באו גננים בחלונות איש אלפים ,רקחו
נפלאות
ויאמר  :שמעו ואגידכם
כקן> לקחו וילכו ,אכן לא הרחיקו ללכת דך לנס אותם
את בגדיו החמודות וגם כלי
את הנגדים ואת הכלים תמת גג הבית דנוקו — .
על הרעם לעשות  ,וישונו ויעמינו
קדוש עידנו  ,איש מופת ועושה פלא !* קראו כל
ואין קדום כקתר׳
״אין צדיק כצדיקנו קורת נתן ,וימהרו ויצאו החוצה ללכת ולבוא ניסה קמרי.
האנשים ההיו נצל
נדדו הלכו  ,ואין איש זר בחדר ,ויקרב אל אשת בריתו
כאשר דאה נתן כי כלמו
? הכי חברתי אח ,אשת בריחי  ,ובשמחת׳ לא תתערבי
ויאמר מדוע אח נעצבת היום
ככה ! אמנם כבודך כבודי ובשמחתן יגל לני נם אני
ובכבוד׳ לא תכבדי ? אל נא תדבר
מחולה נחוגה בהעלותי על לבי ,בי נתן חתן את הגביע
"ענתה אשתו" אולם שמחתי
לו — .התירי עצב ויגון מלבך ! " השיב נתן" ואל
מחמד עיני אל תתרי כאשר דברת לאחוזה עד עולם ולא אתננו לתתרי ,יען אליהו צוה
תדאב נפשך מנס! הגביע יהי לנו
עבר על שי ה ' אשד צוה לאמור אל תחמוד בל אשר
עלי אשר לא אתננו לו ,עקב אשר
הגביע לסתרי ? הוסיף אליהו אומר " האס נחש ינחש
לרעיך — .ומה יתן ומס יוסף
פניו אל הילת אשר נפתחה ,ואים אחי בא בפתח ויאמר
נו ?״ נתן כלת דברו ויסב את
! ״כן הדבר ! ענה אדוני הבית" ושמע את אסר אומר
לנתן  :הנה שלחת לקרוא יל אדוני
וגרשתין מניתי  ,ויען הודע יל כי לא חמס בכפך
אלין! נחמתי נ׳ הדפתיך ממצבן
שלומיאל ! בי ככלות ימי המג אשיבך מל כנך וכל מחסורך
ואין עון לך לכן ידוע תדע
נתן אתן ךל בי נתן שוד.
ונער קטן נא פנימה ובראומו נתן וישאלהו לאמי  :ה חקרת
שלומיאל יצא את חנית
ידעתי ! ענה הנער " אס כן" אמר אדוניו מהרה וקמה
גס
לדעת איה זה ביתו ? ידעתי על השלמן ואת נבל יין הלז והולך אתתם ; שמה להחיות
את הקערות תהנה הערוכות
נפש האומלל תזה ונפש אשת בריתו.
הליל שב מנפח לביתו עלזושמח• ״שמח׳ ועלז׳ ידידות נפשי ! אמר
ך .כחצות
מעדנים וממתקים — .מנסה אך כלה לדבר ,והנה
לאשתו" כי עוד מעע וימלא שלחמו
ואחריו נער נושא קערות מלאות מעדנים ונבל •ין— .
הדלת נפתחה  ,ואיש נא פנימה,
מנשה אם נא מצאתי חן בעיניך קח נא את מנחתי
"אדוני ! " אמר האיש הנא אל
סלחת ל׳ ,אשר גואלת׳ להשיב את פני שלומיאל בבואו
ההונאת לך  .ובזאת אדע כי
ל׳ מקצוף עליך נתן ! " מנה מנשה ,ותמה אין ל׳ אבל
במלאכותיך נצל קורתי .״סלילת
אשר הנוית אוזן לקול מלשני נסתר והאמן לכזביהם ואנכי
תן תודח כי הסכלת מאוד עשו
■ שמך בעיני מאד ,כ׳ אך אותך ראיתי עשיר צדיק תמים
הללחיך מדי דברתי בך  ,ויקר
איש חמודות ! " השיב נתן" ותכבדני ,אפס אנכי לא
נדור הזה — .אמנם אתה ידעתני
ה' ממרום את אזני ואחד מן השרפים הודיעני כ׳
ידעתיך ולא משבחיך עד אשר גלה
אשר ה׳ עליהם ימיו חסד כבודך.
אחד צדיקי הדור אתה ובקהל
הקדושים אחדים וישלחהו ,וילך נתן לביתו  ,ומנשה הניע
מנשה דבר עוד עם נתן רגעים
הערמה אשר תחיה את בעליה ולא תתנם למוח ברעב.
אחריו ,ויאמר בלבנו ברוכה היא
 .מה מתקו המעדנים למין הרעבים האלה ומה שמח
מנשה וחנה אשתו ישנו לאכול
חנה " מ׳ מלל■ כזאת לנו היום לעת ערב כ׳ בלילה
יין הרקח אס לבם ! " האח !" אמרה לרויה ! " דעי יונתי ! אמד אישה " כי ככה יעשה
נאכל מעדנים לשובע ונשתה ממשקים
אשר אבחר לשנת בעיר הזאת ,ויום יום ישלח לנו
לנו נתן גם מסר ומחרחו כל הימים
 ,אכול ושנוע והותר — .נשמחה ועוג לב מגגו מנשה
יבוקר וערב  ,מעדנים לאכול
אסימעץ משרת נתן  ,הניא למו יום יום מעממים די;
׳ואשתו אח חג המצות  ,בי הנער
ימי המעשה לבא ,וישלח מנשה לקרוא לנתן ,ויאמר
רב  .ויה׳ ב׳ כלו ימי החג ,וחחילנת
לשוב אל העיר  ,אשר יצאנו משם ,לבן גש ה נא אלי
הנח נוסעים אנסנו אני וביתי ,
נשמעו דברי מנשה ,ויחל פניו ויפצר נו לשבת אחו
חרד
ואברכך נערם אלן  — .נתן בי מנשה הכביד את אזנו משמוע ,ויאמר חלילה ל׳ מתשצד
•עוד שבועות אחדים ,ובראותו
ני אם לקחת מנחה מידי משאת מאומה — .נתן
בך עוד ,אולם דע ב׳ לא אשלחך
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דנל מיש אל נערו אשל נחשו לצאח ואולם עד מהרה שב ,ונידו אמתחת מלאה שקל•
כשן! ,וגס מליפוח נגדים  «. .אשל יקלח נעיני " אמר מנשה " אקח מנחהן להניח נלכה
אל ניתך ,ואחה נשה אלי ואנרכך .מנשה שח אח כשיו על לאש גחן ויאמל  :מי יחן
והיו כל יוצא׳ חלציך אנשי יוה וחכמי לג כמוך ! נימעוח נפלי נתן מעם מנשה לשוג
הניחה ,ומנשה הלים פעמיו גם הוא ,לשוג אל עילו.
ך  .הקול נשמע נעיל כי נא מנשה ויאספו אליו יעיו ואנשי נליחו ,אוכל* לחם
גנונים ושוחי מים שחלים ללאוח אח שלומו ,ואת שלום אשתו היפה אשל לקח  .ומה
השתוממו ויתפלאו נהלאוח מנשה למו  ,אח כונד צליל .כספו ואת שאל החמודות אשל
לו  .״הגידה נא לנו ",שאלו אוחו ,נש למי הכנוד הזה לך ? הנהן לך ה מעמון נאמחחתך,
נאהנתו אותך  ,או הקלה לפניך אוצי נחמד נלכחך נייך ? או ההונילוך לגליו ניח
י ?י איש עשיי נאמש ואישון ליל ,והמצא הון יקל אן -נעים ? ״חלילה לי מעסות כינל הזה ! חשיג
מנשה" אנכי נשנעחי לנלח׳ שלוח יד נהון לא לי ולא אפיל  .ואולם « אשל יקלחה
נעיני ,לכן אגידכם אח כל לני ואתם שמעו וימלא שחוק פיכם ! •— אנכי ננואי עילה
 . . .נפלתי לפתע למשכג ,ואחל שנועיס ימים  .שאליה כקש׳ אשל הוחיל לי הדלך,
הלך וחקול ,והמחסול הלך וגנול נלאשיח הימים עשתה אשתי נחפן כפיה  ,ומלאכת
ידיה חייתני ,אכן נאלנעה עשל לחודש הזה  ,יום קומי «משכני ,מלחה אשתי מלוג יגיעה
ועמלה לחיות נפשי נחלות׳  .חלדח מוח נפלה עלי  ,נלאות׳ כי יעי החג יחלו לנא,
ונניח• אין כל .מן המצל קלאסי למאהני  :שלומיאל ואסל את פניו לשקוד על דלתות
נתן העשיל  ,ולהעיל לחמיו עלי  ,אך נתן הכניד אזנו משמוע ,ויה׳ כלאותי כל חקוה
אזלה ,ואלך אל קדוש העיל הלזו ושמו קת לי לעזלני ויהי מדי נדנלנו יחד ,ויקפל לי כ י
שאל נשנה החלפה מאת נתן  ,לתת לו גניע כסף תהונא לו מאלך מלחקים ,ויען נתן
ויאמל  :לא אתנהו לך  ,כ׳ אם האילות את עיני ולאיתי את אליהו ננואו אל ניחי
נליל שעולים הקלונ לנוא  .הדני תזה נתן שמחה נלני ,ואומלה אליו נלאט  :השאילני
חליפות נגדים חמודות ,ואנכי מלא אמלא את משאלת נתן ,והוא חפצך ישלים .או האלך
ואנכי לנוש קלעים ? " היחל מנוע ושאלחך אתן לך " ענני סתלי ,אשל חמד את הגניע
מאד .ואקומה ואלך אל שלומיאל ,ואנקש מאתו להודיעני את משפע נתן ותכונת לוחו
ולהועך עמו האנושה כדנל הזה ואם אחדל ? ויענני ויאמל שלומיאל ! נתן האיש כנד
מאוד נזהג ונכסף אשל נתן לו ה' ללוג אך כאשל הלנת תת זהנ וכסף לו כן המעיע
חת חכמה נלנו ולא חלק לו ננינת ,ויחי נלכה האיש וגדול ויצנל כנופל כסף ויחאו
חאוה להחלומם מעל שאל אנשי עדתו ועל פני העם • כנד וייעצוהו מתי קודו לנא לחסות
נצל קת לי הצדיק ולהוניל מעת לעת סי לו למען ילוממהו ויכנדתו .אמנה כל הלע לאיש
מתן  .וגס הקדושים יעו אליו חסד עקנ שוחד .כאשל הלנה נתן לכנד מהונו אח הצדיק
אוהנ נצע הזה  ,כן הדנה הוא לעשות לנתן יקד וגדולת דתן את נסאו נן חיושנים
לאסונה לפ״יו נמלכוח ,וכלאות נגיד מקל חנונות הזח ,כי גדלו סהל׳ וכל לאשי העיד
יכנדוהו וידוממוהו  ,וידמה נלנו כי שאל לוח לו ,כ׳ נתן סהל׳ מהודו עליו  ,וחחילנה
מיניו לחזות נפלאות  .פעם פגעו נו מלאכי — אלהים נלכחו נשדה לשוח לפנות עלנ;
פעם נגלו אליו האלהים נחלום נמלאות הליל  ,וממחלח נתקיצו ספר לכל נאי שעל
פילו את אשל דג ל אתו ה ' " האח ! " אמדתי נשמע׳ אח הדנליס האלה " האס! האיש
הזה ינחמני מעצנוני וידסיג לי" ואמהדה ואגיד לשלומיאל את « ז « ת — לני ,ויען ויאמר:
״עונה תחנולתך והיא תצלח ! נתן יאמין לך וכל אשד תשאל ממנו פד חצי עשלו וינחן
לך " גם אות אתן לו כ׳ נאמנו דנלי" אמלח׳ לשלומיאל " .נהגידי לו את נקשחו אשר
נקש נקהל מהצדיק סחרי ,ולהאיר עיניו וירא את אליהו ענהו סתרי " " .עוד אות אחד
יש אתי גדול מאוד " אמל שלומיאל אלי " אך לא אגידנו לך ני אם נשנעת לי להטינ
גם עמדי אם תצליח ,ודנית עוג פלי נדניך עם נתן אפר גרשני זה ילח ימים מניחו
וישלחני לנפשי על דנר צלול כסף אשל גונג מניחו וכל אנשי ניתו העידו כ׳ אני
שלחתי ידי נו " ויהי נהשנעי לו לדני עוג מליו לפני נתן ,ולהצדיקהו נדנלי שקל ,פתח
את פיהו ויאמר  :זה שנה נלאשון לימי החג הזה ננוקל נהקיצו משנחו ספר נאזני
כדנליס האלה  :אמש נליל שמורים כלו עיני לראות אח אליהו ולא ראיתיו ,נפשי דאנה
מאד על הדנל הזה וננכי נמתי שנתי ,וסנה נחלום נמלאות הליל ,אליהו עומד לנגדי!
וינחמני ויאמר אל תחעצנ על לנך חנם ! ני למועד הזה נשנה האחרת לאו תראני ופה
אל פה חדנל עמי ! נדנלים האלה תגיד לנתן והיה אם לא יאמין לך ולא ישמע לקול
האום הראשון והאמין לקול האות האחרון.
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דוק!) שלומיאל ויאמר אל•  :ארוצה נא לנתן ואומרה :אליו לאמי  :איש האלהים
צוה אופן להוציא כל איש ממליך ב׳ שאלתך המלא בלילה הזה .ואהה הוחל פה דע
שובי "שלומיאל רן כצג׳ רצוא ושוב ,ויאמר השקפה׳ בעד החלון ,והנה ניחן יושב לבדד
בחדרו  ,ואין איש אמו ,אגל הדלה שגורה — ואומרה אליו  :אל תדאג לזאת ,כי אני
למדתי מנוער לפתוח כל שגיר " • .נשאלך נגייס מאח שהרי ' אמר שלומיאל אלי
נשלחו אותי  ,שאל מאתו נגדים לבנים כ• גם נגדים לבנים היה לבוש אליהו בהראותו
אל נתן בחלום הליל “.כאשר באתי אל שחרי שנית  ,אחז נשרי פלצות כ׳ נהפך לנו,
לבלתי השאיל את הנגדים לי ,כ׳ אמר פן לא יאמין נתן לך ,ופן ׳מושך ויכר אח נגדי,
והנאשת גס את ריחך ,גם אח ריח׳ בעיני יושב העיר ,ונהי שנינו לנח  " — .הוי אשה
דכח לב ! " אמרח׳ בלבי  ,ואפן שכמי ללכת מאתו שי וזעף וחנה הערמה הושיעה לי
שיניע ישע ,וחחוונ• דעת ואשוב ואומרה לשתי׳  :אם ירא ורך הלבב אתה  ,עשה זאת
איפה ונצלח ,ולא תאונה אליך רעת  ,בצאתי מעם פניך ,והעברת קול בעיר לאמור:
גננים באו ל׳  ,ויקחו נגדי החמודות וכלי כסף וילכו — " .הדבר הועב בעיניו ,וימהר
לתת לי נגדים לבנים חמודות מאוד  ,ויאמר זכור ואל תשכח לצות את נתן ויחן ל׳ את
הגביע מחמד נפשי ! — ״כה יתן ה' לך אורך • מיס באשר יתן נתן אח הגביע לך ! ״
עניתי לו בצחוק ,יען נשבעתי בנפשי לצוח לנתן לבלתי תחו לו ,ואשיר את בגדי מעלי,
יאלנוש את בגדי תתרי החמודות  ,ואשא רגלי ללכת ולהראה אל נתן .בקרבתי אל הדלת
יאפתח נלאע את המנעול במרצע  ,אשר לקחתי עמי ,ונלאע נאת׳ נפתח בלי נשמע קול
לעדה ,וכבוא׳ פנימה  ,וארים קולי ואקרא  :נתן נתן ! אדוני הבית חרד מאוד נשמעו
קול קורא ,וימול מעל הכשא על פניו ארצה  .המחזה *הזה הרהיב בנפשי עוז ,ויאזרני
חיל לבצע את אשר החילותי .ואומר אליו  :הנה שתר׳ איש אלהים דבר בקדשו אליך
נשנה העברה לאמי  ,למועד הזה נשנה האחרת תפקחנה עיניך וראית את אליהו הנביא
ודברת אתו "ובדברים האלה דברתי לך נס אני נחלום בחזיון ליל ,ועתה הנני מקים
את דברי ,אך מה זאת עשית בי מאנת לעזור ולהושיע למנשה  ,וחאעם אזנך לדברי
שלומיאל ,בהתחננו אליך לחמול על רעו העטוף ברעב ? הערס תדע כי מנשה הוא צדיק
תמים  ,אשר נמשתרים יענוד את ת ' ,ולא ישמיע בחון קולו ? לכן מתר ופתח אח ידך
לו ,וחנה לו כל מחסורו אשר יחסר נימי החג הזה ,ב׳ אין זולתך לנחור ,וגם בלכתו
מזח אחר החג ,העניק תעניק לו מגרנך ומיקבך ,וצרור כשף חתן בידו ,ואל תחוש עינך
מל כספך ,ב׳ ה ' השב ישב לך בנשך ובמרבית אח מתנת ידך — .״ח׳ נפש• ! “ נשבע
נתן " כ׳ אעשה בדברך אדוני ! “ ואוסיף לדבר אליו לאמר ,ראה ! הנה סר עונך  ,ועתה
פא עיניך וראית אוחי כי אנכי הסירות• פני הלוט הלוט על עפעפיך וכאחד הקדושים חחז
נפלאות .נתן חרף נפשו להניע נ׳ ואולם בראותי.
כ׳ מרבה הוא להניע ,ואחיד מאוד ואומרה אליו  :רב לך ! אל תוסיף להביט פן
תכה עיניך ! " נתן השב עיניו מנגדי  ,וישם פניו ארצה בנתחלה  .וישאלני לאמי אדני
מלאך האלה׳ס ! האתן את הגביע לסתרי כאשר דברת ? יהי לך אפר לך ! “ השיבותי
לנתן " ואל ישא סתרי עיניו לסגולת רעהו כי ה׳ לוה לאמי לא תחמוד אה אשר
לרעך ! ומה יוסף הגביע לו ? הנחש ינחש נו ? " אחרי דברך אדוני לא אשנה! אמר
נתן נשמחה מגולה *.העוד דבר ךל אדוני ! הוסף נתן " ד נר כי סר אני למשמעתך
ופקודתך אשמור !“ אס סי למשמעת׳ הנך " השיבותי לו“ מהר יאסוף את שלומיאל אל
ביתך והשיבהו על כנו כנחחלה ,בי חף מפשע הוא וידיו לא לקחו את צרור כספך
אשר גונב ואיננו " .ח• נפשי! “ קרא נתן  .כ׳ אעשה כאשר צותני !" כדבר נתן את הדברים
האלה יצאתי לאט׳ החוצה ואסגור חדלת אחרי  ,כ• יראתי פן יקום נתן  .חלך אחרי ,
! כאשר יצאתי אח בית נתן  ,וישגשג׳ איש בריתי שלומיאל אשר חכה לו ,באותו \\
לשלחני
לשמוע איך נפל דבר ,ויפשיטג׳ את נגד׳ סתרי החמודות  ,וילנישג׳ את נגדי הקרועים
אשר הניא עמו ,ואמהר ואשוב לביתי ויהי אך בואי פנימה  ,והנה נתן העשיר נא,
ואחריו נער נושא מגדנות ו״ן ,ויפצר נ׳ ואקח מנחתו לששון ולשמחת לבבו .מן הלילה
ההוא והלאה הניא לי הנער אמימען משרת נתן בוקר וערב מעדנים ויין  .ולו ישנתי'
שמה שנים רנות כי אז לא מדל נתן מחת לי כל ממסור׳ ; בכל זאת כחלוף ימי החג
גליתי את אזנו בי חפן אני לנסוע ולשוב אל עירי ואל ביתי , .ומדוע נחפזת ללכת ?“
שאל אחד מרעיו “ .יען ידעתי נם ידעתי  ,כ׳ חרת אף סחר׳ ני ,בראותו ב׳ הגביע לא
נתן לו ויראתי סן יחם לבבו  ,ויפקח אח עיני נתן וירא כ׳ רמיתיו ותנא על׳ קללה
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החח נלכה ולכן נחפזתי לצאת ולתמלט מל נפשי — .כשמוע בכן כי הולך אני דמהר
נמח ני מנושל «לכ ואנלכהו ואגן' .
מנשה כלה לשפל אח קולותיו האלה ,ואנשי נליחו קלאו כלמו פה אחד  :השכלה
י-
משו צדיק חמים והצנע לכח ! נלוכה העלמה  ,אשל נמצאה שמיד לדולשיה  ,וחצו להאולח
להחיות אח בעליה!
ולא ישן» עוד אליהו החשני להלאה אל נתן בליל
שמוליס כל ימי חייו!

Von0. 8. Reggio. mtfgefQctff von3. Stern .

מכתב•

אל החכם היקל אוהב החולה והמסקל  ,ידיד נפשי מוה״לל • שלאל יעקב שמעל;
*״ח ,אדלנה נא שלום ושפע טונה ונלכה עד העולם אמן ! אותותיך מיום י״א כשלו נאו
' ( כקי ^ יאסעדי על נכון ,מהם לאיתי איך אוית למושב לך העיל הלזו  ,פס קוננו לניס ונכנדיסו
(אך חכמיה מתי משפל  ,ואתה התנדבת לקבוע פת בכל נוקל למוד בחולה עם איזה
משכילים ,המקשיבים לקולך ,ישלם ד ' פעלו ויצלימך בכל דלכיך .גם פקידתך להעתיק ש׳
תשועת *שלאל ללשון ספלדיח ולהדפיסו נעילך לאויה לשבח  ,ואולי תשא מזה תועלת אל
היהודים אשל סביבותיך  ,ואנכי לא אוכל לשפוט על זה כי אינני מכיל תכונתם ,עשה
והצלח ויהי ד׳ עמך .אכן אשל חפצת להקפיח אל השפל ההוא קצת מן הדגלים
הכמוסים אחי נכתב יד  ,על אודות ויכוחי הדח  ,הקשית לשאול ,יכ לפי דעתי אין נכון
לפלקם נימים ההם מה שיעולל שנאת ותחלוח_ נין כתות שונות באמונתן .ומימי נשמלתי
עלוך מלחמה נגד התקין» ממני זולתי נעת לחצני ההכלח להכין בעד אמונת •שלאל
מן החלושים אשל חלפונו  ,אמנם נעת הזאת כאשל שקעה האדן מויכוחים כאלה,
ומדוע אחלחל מחדש דבלי ליבות * לא כן הדבל ! אוהב שלום אנכי  ,ולא אשמיע קולי
כל עיקל נענינים אשל • צא שכלם בהפסדם  .לכן חדל לך מהפציל ני  ,כ׳ אין
חפצי בכך.
כמעט שענלת׳ על דבלי הלמב״ס בפי י״ז מהי איסולי ביאה על אודות כ״ג שלא
•שא שתי נשים  ,נתנלל לי כי אין זה אלא דין מחודש ממנו נגד משמעות התלמוד  ,ובל
היגיעות שיגע נעל מגיד מנשה להבין איסול זה מן הש וגיא דינמות ם' הנא על יבמתו
לא יספיקו להוכיח מאומה  ,והז לוח בפלפולו נגלה לעין כל ,כי סון> סון> לא כיון התלמוד
אלא לומל " :דבל אחד יש לי ללמוד מן הכתוב ולא שני דגלים" לא  :אשה אמת הוא
נושא ולא שתי נשים" כמו שהוכיח להודות אן> נעל מגיד משנה  ,וכל עמלו לפלש הגמלא
נדלך אחל אינו אלא לבקש התנצלות אל הדלך המחודש מהלמנ״ם ,אשל באמת הוא זל
מאוד ,ואחשוב כי הלמנ״ם נעה פה מן הדלך הישלה מלוב חפצו להלנות נאיסולין —
(כפי שעתו נספלו בחינת הקבלה  ,דבלי •שלאל שעעדן ) — יכ נטייתו זאת אנו מוצאים
בכל חנולו הנפלא  ,ולא חש להוציא דבלי ה גמלא מפשיעותם כדי לקבוע איסול חדש
לכ״ג שלא ישא שחי נשים ,לכך צדק הלאנ״ד בהשגתו נדלך כלל ,אלא שאן» הוא לא
הנץ הפסוק ד״ה ׳נ ב״ד נ '  ,כ• בל הולך « ישלים יודה לפלושך ויבין שהכנו׳ לו במליצה
ייקח לו • הוידע מושב על יה ואש ולא לע יהוידע ,ובטעות נגדל אחליו אן» נעל מגיד
משנה ,ושניהם נגדדו אחל דבלי יש״י שם וחתימה שגס צונן בהעתקתו טעה בטעותן.
לכן אני אומל כי פילושך לנד נכון כפי הפשט האמיתי שחדי אם תמיין תיעב בכל
הענין םס תמצא כי מגמת הכותב בל הקאפיעעל ההוא אינה אלא לספל מה שעשה
•הואש וכל אשד קלהו  ,לא לספל קולות • הדדע ,א״כ אן> ויקח לו מוסב על יהואש
וק״ל  .ואתה שלום וניתך שלום כתשוקה הכותב פה געלך ביום כ״ת כסליו תלי״ד יש״ר.
העדה  « ,די ענד דדך פלאג וכאשל נתבנדח• לעדוך חבלה עם הגאון שי״ל
נ״י ומד• דבלי ע״ז הפסוק ,אמד לי שנתכוונתי נזה לספל תולדות אדם מהגאון ד' זלמן
מווילנא אשל דע היום לא ראיתיו ולא מצאתיו אן» יכ נקשחיו  .דבל• •שלאל שטעדן.
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אל ם' כוכבי יצחק  .״(-J
K. Lebensohn.

ך,נחמי הויתשיבר י
וקחי נחם ושברי
המאספים אם נאספו
בכורים אם כןמלי׳
ד,ברמים אם שטפו
 1פרחים3י חדלו׳

 Vonז :

»r

שולמית3י נדמתה
צייון אם גם שבתה
הן כוכבים3י רמו
אולי הם לא ימןמו!

* •׳

שרידי ימי קדם־.
#.

JHbtin

עטרת תפארת שיבה
בדרך צדקה תמצא.
לימי קדם עיני צופיה
אימו ? איך נדדו,ברחו.י
הוי׳ בת עיני באבל בוכיה
כי כאין נוחם אותי זנחו;
חמדת העתות  ,אביב החיים
נשאו אבר כבעלי כנפים,
גזו חושה רבבות שמחות
ימי הנעורים כחציר קמלו,
מטעי האביב בהמון כרכות
כאבק דק פרחו ועלו׳
גם בנות השיר כנור ונבל
קויהם יצלצלו הגיוני אבל.
לרוח היום אלכה אתורה
אחזה מאורי שחק כקדם
בהירים,

Von Jacob
אורם יפיצו עלי תנל אגורה
וחדשים לבקרים בנגהם
מאירים,
אמונה אומן ,בדורי שמים
אך חלפות לנו בגיא החיים.
חלפות לנו בחגה ימינו
באין הבין תררפנו חשיבה,
נחזה לפנינו שרידי שנותינו
איך חדלה רנה  ,שבתה
טדהבה j -
אז לימי קדם תדמענה עיניס,
יען הלאה בדחו כבעלי כנפים•
שם עלימהסכה ציונים נשארו
בלב הטבעו כאבני קבר
ילידי רשע מימים עברו
חטה יעיקו קרב גבר;

'*) Diel«S Gedichtchen befindet fich in dem so eben zu Wilna erschient
» dieses rühmlich bekannten wurdiשירי0םחקודש nen S. Bändchen der
gen ebräifchen Dichters und ward uns von unserm gesch
. Mitarbeiter
N. Keller abschriftlich mitgetheilt
». Uns selbst find diese beide
Heste leider bis heute noch nicht zu Gesichte gekommen
»; doch diese
»begabten Bannerträger der heiligen Sprache aus einigen schriftliche
Arbeiten kennend und in vollem Sinne würdigend
, können wir nicht
»!umhin, ihn hier öffentlich zur freundlichen Mitwirkung an unsre
heiligen Institut« einzuladen
.
Stern.
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נס באישון ליל בנפול תרדטה
יגורו מלחמה באף ובחמה.
אך שרידי הימים להולך
משרים
עיוני קודש בספיר לסוהר׳
מהלכו יאירו חדשים לבקרים
ועל נתיב חיהו יפיצו זוהר;
מנוחה נעימה ושמחת שמים
בלבו מקדשם עד קץ החיים.
כן ימי הזקנה קדושים הנטו
זהב מזוקק חמדת המפירים
מעללי הצדקה כלי חמדה במו
יקרים המה מהבלי הנעורים
יען תמור באשה ופרי בסר
ממגר בכורים נחיה בנותר.

אף אם בנות השיר ישחו
יחשכו עינים
מביע׳ העצמה חרבו דללו
יקפאו תהומות בלב החיים
פרחי השנים יבולו יקמלו;
אך מרגוע הנפש מנוחה רוממה
לא ירגיזוה הבל ותשוקה
שוממה-
כן נר אלהים יעל שלהבת
במשכן מבטחות מנוחה שאננה
שמן זית זך לרגעים שואבת
אור יקרות לה עד למנה
עדי יעמוד השמן בעפר כלי
החיים-
אז תשוב הנפש למרומי שמים•
לכן הרגעי נפשי ומצאי מנוח
אף אם גוך ירכה ישוח.
מיץ נופת משארית החיים
ז
חזק לב ואומץ ברכים,
אם מעש הצדקה בנועם
ינהלך
אז כבוד אלוה בחסד יאספך!

אז רוחות סערות יקומו לדממה
ישקוסו הגלים ד,חפצים ירגעו׳י
הנפש תשאף לניות ברמה
נם כל טאויי לב שמה ינהו;
בדרך הצדקה עטרת תפארת
תעדנו השיבה ענקים לגרגרת•

3ft. Roß.

0011

;Beiträge

נהי נהיה.

x

על מות ש״נ איש צדיק תמים ,זקן וש 3ע ימיה ,התורני המופלג רג אנ״ד גק״ק
פלעלויא מו״ה אהרן בדי״םנ״ע ניוס ה׳ איי יש' 5לקח איון הברית
לפ״ק.

י

הורידי עדת פרערויא בנחל ךמע1ותיך!
הנח לקח ממך מחמד עיניך!
"נקטפה מברם אל ןםן אךךת !
שתולה בנוה באדמת קדש וטהורה1
הבשילו א'ץזבל1תיה ענבי ראש התורה י
׳מגד תבואת שמיש הבמה לתפארת.
ז • חי«
זוז
«v
«tv

ן
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עץ נווטו להשכיל חיציא פרח,
גם ? זקנתי כשלג השיבה ו;יקוח
פדה מטה אהלן לבית לוי!
:
.
.
י
כל נקי» זכה אהבת דעת0 .
,
וווו! ?הודה ?אדם תמים נ 9עת .
תאמו הפעם  :נפוגתי ! גוזל קאבי!
טנעוויו נלחם כאיש גביו היל
כספו מלחמית התיור .יימס וליל,
הטפאוה
כפויה
ייטב כשנת תחכמיני
־ TT 1
־ ■• . • Iז! ו
יי
■
ד -
כטל הגישו הגדיל,גדיל ו,כנפש )* .
גם במסחוי היה נין כפים,
אשד עשה להוויית משפחתי חיכןוה.
חלפו הלכו למי עשוים «ענה
הנאמנה ׳
מעת
כעדתי ' TTVIV
TnlTi
הוקם עלי *
־
י •T
הווה איותה מגדיו מעדני שמים.
י  -יי ,ף־■ י¬¬
י,ייאכל צדיק פוי מעלליו הנאמנים
כהיכל הקדיש כלי ענג  .ועמים,
שפה .יזוח איוי חיקו שבעתים,

מכתמים  :אל הרופא:4
אשו לא אבה לטול את בנו.

לא מצאת מאכלת למול כנף.
כי למלאכי מות נתנה בימינןז.
קום ' מיל בלבבן! פ 1על האון׳
אזי תמול כצפוה כצי ואכן.

קשה יום.

אשר אנית פחותי היתח להכקע ׳
וירד איגום על פי הדנוו׳
להירית בנים ולקניץמוף בצבור׳
הוא טלטד שלא שד להשתקע י
*) הגאון נעל נודע ניהולה.

*

עזר כנגדו.
פב1א הןגני לכילי ולעזרה צ 1ח.
נבח;
| tקם
ככלב ״ ־
בקצף ; v v
■I
עליו «▼srl
זז
אשה נמחו לקח האיש הפרוע׳
ויקרא'  :נבח .בשמו הידוע.

*

טופלי שקר.

*) בשנה הז*זת בהיות כסיל ובער
בחור ובתולה גם;זקןיונער,י
ו? כל הארץ ובקצה תבל מליהם,
בי כוכב אחד יבוא בקרץ.
!שהית ביום אחד כל [!ארץ.
הנה ראינו כוכבי השטים וכסיליהם.

!זרות הפעלים•
אם מיוד׳ ששת עבר אשמים,
כי הפה קל הימים נחים,
איו המרים במדעי התלמידים נאנחים
באחריתהימים .כי אינם שלטים.

עושה מעשה בראשית.
הדיורם המשקה איש רע עץ.
אשר כל ם? או מהול בפיסי.
* ) עח מהומה ואנונה הימה נשנה הזאח — חרי״ו לס" ק — נה יאו כל נ 1מ׳
האק שקל ומשל ויחוו משאוח שיא ומדומים ,כי כוננ אחד יניא מנול לשמח כל
האדמה .והנה כמשלוש ירחים לפני נו א היום הגדול והנורא — והוא ש״ק כ״א
סיון —  13 .יוניא  — 1857אין אמר ואין דניים נפי כל לק אנדון החנל
דיה׳ אנשים אשר חיו טמאי שפמים ולא יכלו למשוח פחח חקוה נלננוח אחיהם
והמסו אוחם כהמס דונג מפני אש  .וכאשר ספלו לנו מכמני קולוח הנוחים אשה
אחח האנידה אח נפשה ,כי אמרה אל אלאה נמוח כל משפמח׳ הנאהנה ; ואחרים
היו שממיס וטוני לנג ,כל אלה חנרו נניח אמד ,ויאמרו מה נורא היום הזה
נגילה ונשמחה נו וישחו וישכרו .גס החסידים נמדינח פאלען עלזו נכנוד ,ונאספו
שמה כל העדרים אל לנס הקדוש ניוס ההפכח ויהפכו אח הכיס ויאמרו עלו ערו
דע היסוד נה  .ונמקום אחל נמדינח הזאה החאקפו נניח אחד אנשים לניס
לשממה נערג לפני יום הרעש  ,כלס אחזים גניעים וניסוח  ,אלו ואלו שואלים
לשמוח ,ונעל הניח חפ׳ן להשלים חפצם והיו לו יין ושכל נעליח המקלה אשד לו,
שרפים עומדים ממעל לו ,ויעל שמה ננר נוער ושם היו קש ופחיל הנעורח והרימו
אש ומאכל אח הניח ואח כל העיר ,ולאגודים הימה אורה נל׳ שמחה ,וימל שכל לשומיו.

אדמה בדמות * » פיס
<נמן1חב
עגולה לתת ו/חתיה היין -

ק 1רה

מלל'«’| י<־ < m -ו?,,
ובין

המים אישר

לרקיע.

מעל

מרדכי ב^ם.

_

מכתב.

^ on Safomon Ruber.
בוכות
הסוקר

הוא ידידי
לראש צדיק !
המהולל אקקולקטיקא ד אור " ח

הסכם
מאהבי, .
יקירי
א «י״״יי אהרן המכונה

הגדול
דאקטאר

יעללינעק ג" - ,י
למכון שבהן ! אה ווידא המגוווירה  ,רסש לב•
נהגיע עדי הבשורה השובה ב׳ באס
ברכה להורה מבמהן ,גרבה לקהל הקדש ,אשר
ברכה משולשה  :ברכה לכסא ממשלהך ,
ממשלחך — ל׳ הכסא אשר אהה יושב מליו
הרימון למורה עליהם ! ברכה לכסא
אוי !רוע
מקום ישגו בו ראשי אדירי ההורה ורבני ’ צחק
כעס ,קודש קדשים הוא,
ותלאה  ,מקום גדולי סקרי לב ,חכמי וו׳נא הנודעים
! " ל בראשם ; מקום נורא מן הוא
נסשרי קדמונינו לשם ולתפארת.
פלגי מ׳ הבונוס ,הנוזלים משיך זה שחים משרה
ברכה לתורה מכמסן — בי מלבד
זרע מדע אשר הרניה לזרוע על אדמה יהודה
שנה להשקות בל צמא לדבר ד ' ,ומלבד
ארז אדיר ורענן נגן ד ' השולח סעיפיו עד למרחוק
נסערין המלאים בינה ודעת  ,תוקפה
הם קפרין הרמים והנשאים על אודות חכמה
וגללו ישכנו בל יורשי קדמוניות  ,הן
הזאה אשר שבנה זה כביר בעלטה ויורם אין
הקבלה  .נם משפת בל תעלומות הסכמת
אור לבל דני סתר וכל שעה צפונה אשר בקרנה,
לה  ,הסירות המסן מעל סניה ,ויחי
לדעת ,בי יזכמח המבלה אוצר בלי חמיה היא,
עי אשר גם עיני מבמי העמים נסקתו
 ) BroahauSכ׳ נדור דעה הלזה
מלא אמרו עם הקער(Conv «rsations - L«!cikon
ובפה
לן נתר מלוכה נמכמח הזאת ואפסן עוד.
 ,ב׳ העצה היעוצה מאתם להקריב אותן אליהם,
נרבה לקהל הקודש — עדת וויען
לדעת יקר תפארת ערכן כי רב הוא  ,ונפשם
עדה נאמנת היא  ,ב׳ לב מנין למו
השמורות ברומן ,יכל הטוב והחסד אשר תקרינה
יודעת מאוד המון הסגולות היקרות
הם ונרון טעמם ! — יואל אלוה והוד כסאך
את העדה נהיות אתה בראשה  ,ברובים
ברוב עוז ושלום  ,תנהל שבטי עיתן בשבט
ירום לאין קן ,תאריו ימים על ממלבסן
מנוחות ! — יחן ד ' אח הברכה באסמי בינתן,
ונתנונות כפין תנחם על מי
מישור
היושבים מל פני מרחבי אויסטריא  ,קו׳ זוהר
חכמתן ודעתן יגיסו אור לכל זרע יעקב
יניסו—
ואולת וצללי קסם וחטאת מרי מנוגח הוד זיחן
חורתן יפיצו בל ענני חושן
יצ׳ן נזין  ,קרנה ישגה לתפארת כימי עולם,
יהי נועם ד׳ על עדת ווינא אשר עליה
יעידו נ׳ זרע ברן ד׳ היא  — .לנוב בחדש
ובנויה יגדל עי במתי שמים  ,וכל רואיה
אלת הדברים היוצאים מלב ידידו מוקירו ומכבדו
חשו! תרי״ח —
שלטה

_

המחהלל $ךכתי ביתו.
Kellcr.

חכמים
פי

יספרו

שלמיה המלך

Von Naphtali

נפלאות
נגדל

בספרים,
חכמתו

בובער•

הבין חגה עופות  ,צפצוף צפרים.
והם סרו למש.מעת ,1ישמרו פקודתו.
ויהי חייום פלקר לא עבות,
ו'*.שקף הטלף בעד חלון ארמונו
על תכנית ההיכל  ,זויותמחטביות,
אשו^ בנה לתלפיות לכבוד ' ” ק1נ•1
וןש9ח לראות ?י כבוד אומר כלו׳י.1
והתברך בלבבו ז זאת ידי עע*תה! י'
והגה ישמע קיול צפור ייוישב מפליו
מדבר עם רעו כנף רננים נ ^ילסהr
"הן 'שלמה דומינו בצבה אפים
את הבית הזה עינו צופיה;
ברגלי השמאלית לו ךחיתיו פעמם ׳
הדחויה
אשיותיו
נפלו
T
כגדר »-
ודי
זו t
עתה ד ir
בי *
רעו שמע דבריו מחריש משוואה׳
רישתו מם על גבורתו בכל י^בביו;
המתגאה"
לדבר
כלה
אישר
ניחי ?
 • * זv«- -
*t v
** 1
*• 1
וישרוק עליו הפלך — ויבא.
"מי שמד לגבור חיל׳ גאות לביש!"
•
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שאל אותו המלך בגערה׳
״הן לחך לא יכריע חציר יבש.
אף כי מת כזה גדולוגיורא ?"
"אל נא  :הר אפך המלך אדיוני!"
ענה הצפוד נדכא ושפל רוח׳
"כי לפני מי התהללתי כה בגאיוני י
לפג׳ אישתי אישר יי לי הוכיח<
ואתה אדוני ,העם כמלאך אלה,
הלאזידעת מאד כיי נם אביון ועני
בעיני אישתי ’.העשר  ,ידבר גבה י
והחלש יתפאר  :גביור אני !״ -
ככלותו לדבר צחק הפלך,
ז ־י ־1'• ••' ,
יי
ויסגור החלון׳ ויפן וילך.
גם הצפוד ישב אל אישתו מחרה׳
.ויתהלל עוד ורוחו התפארה ז
״הןזלך 'שלמיה מאד ירא ירא,

קרד.,
שן אהריום בנעו דמך ל,מז
לכן הטביעני בשבועה ואלה
לבלתי אנע פיו להשחיתו פלה .״ -

מכתם.
לאיש מהנר שיר בשם " מה הילדים‘, .

נאוה שם זה לישירך אשר חברת.
וזה לנו האיות כי מאד חכמת;
חן בלעגי שפה ולישון עלגים ב 1ך?ךת,
עזמת,
דבריזל
ערלי שסה
ילדים
בפי
לכן
־ יr
I vr 1 t T
=״ז ••
 :ץ•
«״ ( ; •

קול הגה והי.
אשל קוננה׳ נמל לוחי כאשל נאה אלי הנשולח לא

I

עונה  ,כ׳ נלקח ממני

חמים,

שארי והודי  ,מחמד לנני וננוד׳ ,אדוני אני מולי ולני נגעלה לאשי ,איש צדיק
ענד אח ה ,כל הימים  ,דין מלוין נהלבה ,אשלי האיש שלו כבה ,מגיד מישליס ודונל
צדק ,יגע לנעל כל קוץ וסדק ,מכלם נחה בלם ישראל  ,וליעקב יאמר מה שיעל אל,

« הי״לל משה יעקב וויללהיימערזצ״ל ,אישיאטצאוויטץ יי !,לק״ק סאבאטיסט,סקאטשאן נניח בן דודו
נכשל
נמדינח אונגארן  ,ויגוע נשנעה וחמשיס לימי חייו
איש חם וישל וירא אלהיס כה״לל ליב שיער נ״י נשונו מיאטלאוויעץ שמה הלן להשחעח
מלקנריאנוחיו ו״ל ,ודי אמיר אליו ; יעקב נני עלה אלי השמימה ,לב לך שנח נאדמה,
תרי״חעלה השמים חנלנ״ה!
ונצל שי׳ חחלונן  ,השקע ושאנן ,וביוש א ' ט״ו תמוז

!

Von 0. VMHelmer
, öffeuff
. Lehrer
.
ממניי
קינה ליונה על מיתת אביו  :אבי אבי למדי ,עזבתני ,רחקת
תזזית נפשי ; אישרי ןעישרי היית ׳ כל טובתי בל ;נלין?  :ואתה אהה ס
?בודי מעלי הופישט  ,נפי^ה ע?! רת ראשי 5אבקשך ולא א ?צאך׳ אדבר
עטך ולא תיטמע•־ בין נחלי ךגבים מצעך ,ושכבת וערבה אזנ ^ף•* ואני
קדר אלך ,נפישי עלי תישתוחח  :אישאג  .ענהטח לבי׳ פי רדזק ממגי
מנחם  :אבי אבי -איך העכרתנו ימחה לעפר נפשנו  :ראה אמי האהובה \ j
אישתך אשת נעורך  :אהבה אותך קחייך (אף עתרה אחריטיותך  :בכל
?לתך לה־וצה ומטטךתף תגיל נפשה! היא יושבת וראשה חפויי׳ 1כי
?י.יי המר לו  7מאד  :בכה תנכה בלי דומיה׳ ונפישה עליך ,תתעטף , :׳ל
י?נך ה^ עיר בן יקיר שמואל׳קזעוךהו כאיזון ? תעין'  :למדתהו

— 72

3

יי

-

חכמה ודעת ,ובתורת אל חי חגית עמו ; אמרת  :הוא ;כלכל את שיבתי׳
אם יחכם בני ישמח לבי גם אני  :ועתה נשאר כדר ונעזב ,לאזידע
זימין ושמאל ז >ןביו ומוריו הלך מאתו  ,נשאר בצאן בלי ר1עה :
שנות
נך,ליו ; מי יישמר צעדיו לבל ;מיומו
מי ; אלפנו רעת  .ועל מי תבונת מי ;
פעמיו•י ושלשה בנותיך כוויות מהטבות׳ ספקיות כף אד* כף מאטת
 rפרשיות בידיהן  .ועל לחיותיהן דמעותיהן נוזלות ' :שדי אל
הגהס
תקצוף כי אריב עמך ,כי אערכה מישפטי נגדך ! למה ;נשית כה לעבדך
אישר אהבך בכל נפשו  :לילה שש כיום להגות בתורתך׳ ובאן־,בתה ישגה
תמיד•י אהב צדק שנא רישע ואמת היד .נרלרגליו ; דבריו מתקו מדבש
ורבים השיב מעון  :בצדק שפט ריבי ערתיו ,לא הכיר פנים בטישפט;
הציל ;נישק מיד עישקיו ופני רשע לא נשא ; אב היה ליתום ועזר
לאלמנה ; בצרות אחיו שק שם לבושו וביישועתם הקריב לפניך זבחי
; הלך בתום כל שיו׳ וטמצויתיך לא סר ; ואתה ה״ת ליו כאויב ׳
תודה נצבת נגדו rכל ימיו היו מכאובים ׳ ובשמחה לא ראה ; השהית
כצר
אותו מביום חמתך ׳ ולא נתת השברוחיו ; הוא בדבריך הלך׳ חוקותיך
שם נגדו תמיד ; עליך השליך יהביו בך שםמבטחיו  :אמר ; עיוד חזיון
,ואליה׳ יושיעני ; אל ! עזבני ככליות כחי  ,וכימיות עגנו פן
למועד
:שמחנו ; ועתה מת בנפש מרה׳ לא אכל בטיובה ; איה איפה תהותיו
ומבטחו מי ישורנה  :תהותיו היתד .לאפס ומבטחו כמים כוזבים ; ואתם
רעי אשר אהבתי אל תאיצו לנחמני ; אמרתם יש שכר לפעולתו ,בארץ
לצדיקים1
מרב טוב
במחזה 'שדי,
ראתה ; ז יתענג
הצפון ‘ ־1 .
" י
עין לא
החיים
.
ישם •  ! •• - 1־יי
ttt I
*•
■י־ •
ן? אשר גדל ;גונו כעמק הבכא אשד ;חנו פיח היום ׳ כן .יגדל טובו
ואישרו מעבר לקבר ; אפתח במשל פי הקשיבו אלי אז תענוגי ; איש
יישר היה באחת מהממלכות מעבר לים ; אהב את מלכו בכל לבכיו ובכל
נםש 1ובכל מאריו :כל משפטיו’שמר ומצותיו לא ^כח  :חף היה מפשע'
וזך הער פעלו ; והמלך שם איותו ב?’לא  ,לע לא חמס בקפיו  :ידיו
אקר בבבלי3ךזל ובסי שם ככליו ; ברעב ענה נפשו דע כחש כשרו
; הכהו ?שיוטים ובעקרבים יפרחו ; חרבה פצעיו חגם עד אין
משמן
בבשרו  .בכל זאת לא חטא  ,ודבר לא העביר על שסתיו ז
מתום
TT I
*
י* «V
TI
TT
;T
/י י
 .וידום•‘ דחי ?ךבות חיטים נחם הםלף
כאלם לא :פתח פיו  ,ישב בדד
אשר עשה ; חט חגו אליו;1ךיצוחו מן הבור ; ?גדי מלכות הלבישו׳
ובהדר עטרהו ; חרם מעפר קרניו ,ונין נדי3י עטו ד,ושיבחוr
ובכבוד
חאכילהו מעדני מלך׳ חץ ר_קד ,חישקחו ; ועתה שפטו נא בין העריץ
ץ כ^דועא ^ שר -,דלו המלך ; ,ך ; ;ח ל? ש? ט ידן ^וכ ,ולא ת ^ או בי
'?

—— *rs
עולה? ואף אם ירבה חסדן ? ftכתם עוין המלך  :חטאתי 5ל*  npבעט
בחל לא תפחהל ^ח  :לבן הסימהזכיר ויקד עול על יי י* רך£״צךק!
בל דרכיו אמונה זך הישר פעליו! אך טחו עינינו מראיות דךכי,וע >5נכהו
מטנו 5שימו מהסיום לפיכם לפה"*צוף » עלדבריכם $לכ עוד .נפשנו
בגוי» עפר רחוק הוא מי 'ימצאנו ! עדי תעזוב בית החוטר וישבח אל
בית  iאביה כבימי נעוריה  :אז נבין דרכי יי ומבתזךנו נחזה אלוה!
ההולכים בארץ בערסל יראו שם אור גדול  :זאת נחמתי בעניי אשמח
כי מפחיות נתן שי !  :קרא נאמר הנני ואשוב' לראיות פני אבי בנעימות j
י
זע׳
יי .
נצח !
זזו

מכתב שיר ידידות  -לגיסי היקר הגביר מ׳ משה רייצעס נ״י
בק״ק וויק ,ליום מלאת לבנו שלש עשרה שנה.
Von Kamm
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הוחלה אדם שמחה בנים  ,ואוהב יוכר נ׳ום שמחוה ,אם • קח סנל נשמח » מ!הו
כנשמחה לבניו .ועהה גיסי ביום שמחסן עח בוא בנן • היקר והנחמד השלם כ' ישראל
אישר נ״׳ נימי הנחרוה  .יוס מלאה לו שלש עשרה שנה ,ביום נוונושוס שדי יהיו בין
עיניו ,חועפוח צור ישראל וקדושו על מצחו ואוח עליון על אצילי זרועוחיו  ,אמרה׳:
יום ששון ,יום חדוה יום גילה הוא  ,ואנוכי אחשה ? ובמה יודע אישה כי אנשים אחים
אנחנו ? אי לזאח אמרה׳ לא חע להשוה הוא  ,ולא המשכיל ידום  ,והנני אצוה אח
ברכה׳ ברכה גדא ענא  :שלום לראם מוליד הילד ולאם אשר  .גדלה  ,שעשועים  .הגבירה
המושכלס מ׳ לאנא חחי׳ ולעלם המשכיל שיחי  /ברכה .משולשי! למלשהכם  ,אוח אמה אוח
אחנה על לבני הנוער אליכם ולכל מששחהכס  ,וסקוחי לא חרמני מנעח׳ יעמוד כמו
נד ,כי כפעם נשעס בכל שמחה לבבכם אקח חבלי כבליל מטוהר השהר השלח קרניה
שנינה בגי רשן> יגביהו עוף במחוגה אלהיח יסוצבוה יעעלוה מה מאוד יגדל האור ן כן
אחה בישי ירח יקר ה ולן שורר בניהן ,שניגן אשחן כגפן סוריה וכוכבי יוצאי מללין
אלוה והאור הזה
יזהירו לאורן ימים  ,זאה מתח אלהים נמלח פדי ממרומים
יהי לאורך ימים  ,ענני משן לא ינקרו יפיח ואת עיני צדקיה לא ׳עורו .ועתה אילן
אילן נמה אברכך ? יהן ד׳ והחיה לגפן אדרה פוריה  ,הה׳ כפחכס רעננה ויהוי,ימיכם
מאח ועשרים שנח על נמה׳ העושר והאושר ולאות אהבה עזה ששורה שהולכה לפני עבוד
בנכם היקר ש׳ סגאוזי אן> כי מצער הוא ,מלב עהור הונאה ,לא השולה השורה ומתח
הרצה! תש ' כוזרי
לפי ערבה ,רק לשי' רוחב לב נוהנה  ,אם נרגש אהבה יקליננח .
מעשה ידי ר׳ יהודה הלו׳ ,מנוח תלוי הוא גישן הדורש עונהן כעונשו .ז אה החילו
לעשות* וביום שמחתכם ומועדכס בהגיע תור בלילה בניבם באיל אדלג שור ,ונא חלוי
ושיה אס אחיו ,יגיעו! נשר כאין אחשוב ,בי במה יסרצח אוהב נאמן לאהובו ,אם לא
שאמונה אומן כל הימים  ,היו בעוב וברוב שלום עד בלי די ,ולבב אוהב לאהובו במים
הפנים אל הפנים לש״ק ארשה שפחי יערב לפניכם אהובי נפשי — ירח מצחה כריח
השדה ברבו ל  ,והיק כי יפגשך איש ושאלן למי אלה ? וחשנוח ! בחסימה שיר ידידות הנא
יימצא שמי:

שמח נחירי היום לאיש
נהיית

שום על לנך על טח נבראת

עיר פרא אדם יולל•
מראשית בואו לחלד

אך לא לעולם נהיה בבער.
החכמה על גפי מרומי שער
תעוררנו משינת תרדמה
לבלתי היותו כבהמה׳
והחי יתן על לנו
לקחת מוסר כאבו
והטטפות אות האל
נתנה לעמו ישראל
עד מלאות שלש עשרה שנה
ידמה אדם כפתו רעננה
במלאת השנים ישוב מאולתו
ולא נכזבה תוחלתו;
לא שדי ירצנו יחוננו
ומתורתו אז ׳אלפנו-
גם אתה עלם נעים•'
שים לבך לימים הבאים
חזק במוסר אל תרף
בשחרות ימיך ולא כערב
שמשך אז לעד זורח
כעל יובל רענן פורח
כשתול על מים רענן
מכל רע שקט ושאנן
שמע בקול אלהיך
_
ואהבהו ככל לבבך

Preskurger.

 u«mIgnazמכתמים.

דוד.
אל בהרב ולא כקשת
מדם חללים תטופנה —
קר בשיריו טמן רשת
לנפשות — שמיס תעופנה •י

בת שבע.
לזאת יקרא אשה:
כי מ א י ש ל ק ח ה ז

שלמה.
לכל חפץ נתן עת
ולתפלה מאומה ?

והיח אם שסוע תשפע
לא יגורך כל רע׳
קדש כל מעשיך אליו
כי כל מבטחנו עליו.
והיה כי יביאך במרחב
לא תפנה אחרי שוא,
שית יוצרך אדון והיצר עבדך
ודי אדונך יזכור מעשי חסדך׳
אל יזכור מעשי נעוריך
ובאב את בנו ירצך
וביום כלילת חוסתך
אז משירי אשיר תהלתך'•
ועתה קח דלתות אלה
כי להאריך ידי תלא
וכי ישאלך איש בשערים:
למי אלה הדברים?
השב ז בעיני הם יקרים
כטוטסות אקשר דבריו
יען נעמו יל אמריו
יכ הם דברי דודי
החפץ  .לראות זוהר הודי ,
שמואל עטטינגער  -הלו׳
לא אשליכם אחרי נוי-

כי בבית התפלה
גדלה המהומה ! —

רבקה.
מגלה סוד יפיק קנאה
ובין אחים יעיר שנאה • 7

רחל.
טמנה התרפים אשר לאביה
וגם לבעלה לא גלתה אוזן
יב  -דרך נשים לה ! —
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לאה.
היא כעור תמשש בצהרים
כי רכות עיניה —
ויעקב לא כהתה עינו
ולא ראה פניה? -

Von Dr. 31. Friedsänder .

מכתב.

נפש׳ לא מצאה מנוס לה ופד
אמדים אמרי בואי אל העיל לאנדאן
(המשך  ) .ימיה
נחתי מדי יום ביומו שני זהונים
; בעד ביה מלון ואלומה נקל ועלב
היו ממיד זועפים
לו מכתב מליצה מאוהנו ואוהב׳
למלוא אמד האנשים אשל הנאה׳
כמןז ומצי ; בלצותי
למצא אס ניסו ; אחל׳ מצאה׳ בעמל
מצי יומי עבר ,עד מצליח ד׳ דרכי
המדבר עוב עלי
הגיד ׳ל פוחס הדלה  ,כי אין
וקול הפעמון נשמע נחדל המשלמים
לב אס מקום שנסו
ושלשה׳ אח הדרן הלב מצאה׳
ולעבודתו יצא ; ואם אחרי שניה׳
האיש נניסו  ,לפעלו
לי לפה ולפני גדולים ינחני ונמס׳
אשל אמלחי נצלו אחיה ,הוא יהיה
נניסו גם האיש ,
אחלי נשא אה עיניו העלונים על
מכל הון יקלו בעיני  ,האיש ,
בידו אס הדברים  ,אשל
 ,אז פסח אס פיהו ובשפה נעימה
רגעים אחדים נמחהלך בעמלי מזימוסיו
הנליון החליש
כ׳ אין לאל ידי לעשוח עבורך גדולה
 :צר לי מאל ידידי ! להגיד לך ,
דבר אלי לאמר
מולדתך  ,ב׳ האלן אשל אחה עומד
לעצה׳ סשמע לך שוב אל ארן
או קענה ; אם
ודעה ,ני אס אין כשן -אין
מאכילך לחם  ,אן> כי אצרח מכמה
עליה אך במסכנות
חנחומוס כאלה — לגוס שמעתי.
מכמה במקומנו ;
עמדסם בין
הגלים פה ,
מאד לדעח מצב אחי בני ישראל
נכתפחי
נכסוף
; כלתה נפשי לדאות בחי מדרשיהם
ידיעתם  ,אופן חינוך ילדיהם
העמים מעלת
אל מ׳ אפנת לשאול את פיו אודות
ולמקור אדמותיהם ודרכיהם ; אכן
וחפלוחיהם לדרוש
 ,חבלי עסקים ’ אפפוהו ; ואך האיש
? הרב אשל פה סגור ומסיגל בחדרו
הדברים האלה
ולדבר אתו  ,ואנכי ,מך הערך ונקי
שלניע הזהב יוכל לבוא לפני המלך
אשל יושיע לו
 ,אכן נצל כנפי חכמתו לא מצאתי
אחת זכיתי לראות את הנשל הגדול
כפים רק פעם
סגולות פה בכל מקום ממון ולא
לנפשי צמאת דעת  :דלתות הנחים
מחסה ומסחור
נפשך ללכת הביתה תמשוך בחבל
מבלי מנעול ; אם יש אח
יוכל איש לבוא חניתה
על חדלת עד יבואו נער או נעלה
נפעיש ברזל שנים שלשת פעמים
הפעמון או תדפוק
את חפצך ישונו אל האיש או אל
אח מי תבקש  ,ואחלי הנדת למו
וישאלו אס פיך ,
כל השאלות והמענות תוכל לבא
יאותו לדבר אמך  ,ואך אחרי כלות
האשת לשאול אם
חקח אח מכסח לאשך ומעך ותלך
אח אשל עם לבנך וכהחמך לדבר
פנימה  ,תדבר
נלאות׳ כ׳ אלה דרכי
נניח איש ללא יועיל  .ויה׳
לדרכך כי לא יאחה זאת לשבת
אמרתי נואם למדרש ומחקר
לדרכו יפנח ואחות ורעות רחקו ממשכנותם
הבריטאנים  ,איש
כי תם כספי ; בעוד הייתי בארן
היה למצוא מעה ושלחן חלף ענודה
מצבם וכל מעיני
אכתוב סמים ותמי נפשי בגלל ענודה׳
שם מלאכתי ארפא חולים ,
מולדתי אמרתי אעשה
על דלתות נחי הספר או בע -ר
כי אך הרופאים אשר שקדו פח
אכן עעית׳ בשפע׳ ,
; ומלבד אלת מי זה יפקיד ביד׳
יוכלו להחלים ולהחיות חילי מחליו
דונלין או עדעננולג
? האנשים אסל נרכס ד ' בעושר
לו מתמול שלשום את ח״ סליו
איש זר  ,אל נודע
והאספסוף או איש אשל מעה ידו
מנין הנודעים פה זה כמת ,
ישלחו לקרא להם רופא
ישכב עד ישוב לביתו או אל עפרו.
ילך אל ניס דוי ושם
פושקי שפתים בלי מספל ואף כי
יצאו גם פת רופאי אליל ,
כי
הן אמת אמי
כל מחלת וכל נגע ,חכמים המה
על מפתן בית ספל ולא • דעו
מעולם לא דרכה רגלם
לכל קורא בגרונו בראש כל
המאמינים
בתמנולואס את המון קלי הדעת
נאמנים אל אוכל לבא  ,יכ גל
להתעות
באלה חלק אחיך ואס בקהל רופאים
חוצות ; אכן לא
 ,כ׳ דבר שקר ומרמה שנאה נפשי.
שקר  ,ננעל׳ דעת לא תחד כבודי
אנכי  ,בסיד .דוגרי

46 -

-

נלאה׳ ראשונה מנית «לוגי אל שוק״ $<,ק{ן $ארי תאריכה ראיתי איש עומד באס
הדרן ונידו ציול « כתנים ויהי כעניי עליו *ן* גידי נליו! אחד ; אנכי לקחתיו ומבלי
שים עיני עליו עמנתיו
אנשינין שמלות ׳  tכי אמלתי) « ׳ יודע מה זאת נח! האיש ניד׳ ; ה!
לנות שמעתי מסקי
ענגלאני ‘ 1ומכל ' תעו*■■
אש׳ר ’ יצמלו :את אחיהם האביונים אולי
בפקודתם יעמוד האיש נלחונ העיל ונלאותיחיאיש ,אשל  -תכלת שניו ענתה נו ,כי גל
הוא גאלן הזאת יפלוש אליו כפיו  -ו ^ ה!  *,תתל־יהן -לו,-לנל״ןיכלם ויבוש ; ככה זמות׳
נעזב׳ את האיש וני! אצבעות׳ מששתי תמיד אתיהגלית  '.לדעק,משפעו  ,כי בושתי לקחת
אותו מכים׳ ולקלוא אה תוכו בשני כל עובל י ישב לבל תגלה חלפתי לעיני כל בראותם
כ׳ גס אנכי בין לוקחי מנה — אכן• אחלי שוני אל ביתי ונלאותי כי אין איש את•
ויליעת חלוני לא שתן עין לוכל לבוא  ,הוצאתי בגילה ולתת את הנתון בידי ,לאע לאע,
לנל יקלע
חלילה — jpw ,ידנ^ת׳ .כ׳ תצקק על סכלותו — אקד מאלפי לופא׳ אליל,
אשל כדגי הים ישלצו *ע־ל הזאש קורא בקול■ גדול אל כל האנשים ,אשל שש ד׳ עליהם
מסלה או הוכח במכאוב לבוא אליו  ,הוא בחכמתו מלא מלקחת וכן יתשאל ננליונו,
אשל נחייח החולה את ריחה מהרה ׳יקום מערש' דו ' וישכח מכאובו .מגלות כאלה
ינחנו בידך בכל שיק ולחוב אשל תעלול . ,בהלה יתהלל  ,יתרומם ויתנשא איש «אלין■
לשון ,מלחיב פה  ,ננהל להון  ,ופתאים ינים  ,אוהבי חדשות וזלוח ילכדו ברשתו' .ועתה
אחי! הגידה נא ל׳  ,מה יעשה איש הולך תמים ,ודובי אמת נין אנשי און ,אוהבי בצע
כאלה ? האעשה גם אנוכי ' כמעשיהם לחלק מגילות ולהפיק גליונות  ,מלאות שקל וכזב
נין העונלים ושנים ? ביאות׳ כאלה אמלתי  :אין לי פה תוחלת ותקוה למצוא ממיס
נפשי במלאכת הרפואה ; על כן גמלתי בנפשי ,לשוב חניתה אל אלן מולדתי ,נעלם יאלצני
הלעג לתת את לבושי נככל לחם ,אך כ׳ עוד לא לאיתי דני מן הנפלאות והנצולוח
אשל בעיי הגדולה הזאת ; אכן בחמלת י' על־ מצאתי איש עוג  ,אןז כ׳ אל מבני ממינו
הוא ; בראותו כי שומע אנכי את לשון עמו וידי תשיג לבאר ספל כחוב בלשון תוגלמה
לשפת אנגלית קראני אל ביתו לעשות מלאכתו ,סלך עבודתי ישלם בעד מחית נפשי וניס
מלוני ומאז באחי אל בית האיש ( לופא גדול ומורח בבית ספי) דאגות׳ ותוגות נפשי
עזבוני ,כי מצאתי משען לחם ; אכן כלוא אנוכי בביתו מנוקר עד עלב לעשות עבודת•
באמונת וכעזני אח בית האיש והנה חשך ואפילה ואנכי גל נעיר הזאת ,לא אדע צאת
ונא  ,ואיככה אנסה ללכת בשוקיס ולחובות אשר לנו מספל ? הן אמת כ׳ נע־ל לאנדא!
לוח אלהים הנועל ישים חשך לאור ובעד כוכב -השמים יחתום נזהרו ומעת ׳נעו צלל׳
ערב מד חצות לילה אנשים ונשים וען> יתהלכו הלוך ושוב לרוח המאיל ; בכל זאת לא
ערבתי אס לבי להרחיק כדיי מבית מלוני וכלפיד נודדת מן קנה שנים שלשה צעדים
תפזז לפניה ואחי תשוב ,כן אנכי בלכתי כמעחו׳ קשת הנעה׳ לאחורי לנל אהיה כמתעתע
ואדע לשוב אל מכוני  ,מבלי שאיל עוברי דרך .ועתה אודיעך אח׳ אס אשל יעלה על
לעיוני בעת כתבי  ,ולזאת תסלח ל׳ ,אם תמצא דבלי בלי ערך ובלי סדרים ,כ׳ יק אשל
ישים זכרוני בפי קסת׳ אותו תדבר.
בבית הכנסת הגדולה אשל פה יתפללו כנוסח שלנו  ,בלי שום חילו; , .לק לא
יתנועעו נבל אבריהם ,באמלם  ,כל עצמות׳ תאמרנה" נאמר בדרך מליצה כמו וכל עצי
השדה ימחאו וק  — .לתפאלעוגעזין יש נת״כ • פה דע מאוד וגם האיש משת הגדול מאחיו
יתפלל שם  :אכן אך מצא מנהגם ןח בעיני ,יכ יעבדו את י׳ בלב ונפש ופותחים
אח פיהם בנעימה וקול שילה ובל המתפללים ילונו ויזמרו עם העומד לפני אדון
העדות בכל זאת אין לאל יד• להגיד לך דק־ תפילתם יב לק פעם אחת ה״ת< אצלם
סדל התפלת אסל נמאלגאריעה סעריהע לא ישר בעיני ,ב• כל העדה הולם חוזים
שוכנים ,כי אין לתם סלק בעבודת ד' ויק איש אמד ידני במים אם ביום הזה געשה
חדשות ,אשי לא שערום אבותינו ,הלא למען הצמיח אהבת ויראה בלבות אחינו נעשם;
למען תת חיים ושקו׳ בעצמות יבשות ; אבן לא ננדא מלבני דבלים ,למען הפל שינה
ותנומה על עפעפי אחינו החפצים לענוד את ד ' .אכן בבית התפלה אשי נמאיגאלעע
סעליהט מבלי משים תבוא השנה לסגול פיני העדה. .לבת עדן ועונג שנעה הל נפשי
בהיותי נניח אלוהים אשל ברחוב פארעלאנד ,שם •שבו' כל אנשי העדה,על מכונם נסיר
יפה .שם אל נעו ולא נדו איש על מקומו ,שם לא לאיתי אך אחד אשי לא נשא לד׳
נפשו בחודה וחאן .ובקול נעים וערב לאזן ונפש שלו כולם .פה אחד ,ואתלן בראשם,
לאלה* שמים אסר נחל בהם מכל העמים .האיש אשי היה למלין בעד עדתו ,תמכם
הנכבד אהק גדין עמד לפני אלין העדות .אחלי בלות כל התפלה עד ,אין כאלה׳נו"
■

•

וינאי דניים מאסר נקראו נסתר התורה .נעוג עעם ודעת ,ומבין אמרותיו המסונצוה
נתן ונועם יצא מוסר תסכל ולקה_ טונ 'לשומעיהן ,וכל עת אסייתית לאל ידי ללכת אל
הניח תות ,בית ד'  ,שמחה נסס׳ כמוצא סלל לב ; ונקרב הימים מצאתי כ׳ לא טעים•
נשתנו׳ כי וה האיש אהלן דוני שלום ועושה עוג בישראל נץ,הנוצרים תמצאנה נעיר
הואת כתות ואמונות לנוח ; יש מהם אשר יקראו קוועקער והם יקראו את עדתם "חבלת
האחים* האנשים האלה; המה אנשי אמה ,שונא׳ שקר וגס על דבר אמת לא ימנעו ובדברם
עם אנשים אחרים ידברו " אהה* עמתם כ׳ יאמרו כולנו אחים אנחנו  ,בני אב אחי.
תשוקתי לראות אות! וקיר עבודתם הביאתני אל בית חתילתס  ,תה ישנו כולם כשעת
תמימה  ,אין תותח תיו  ,אך כאלמיס לא יוכלו לדבר ; אץ ביי אחד מתם סתר חתילה
או התלים ; רובם ישנו בראש מכיסה וגם אני לא לקחתי מגבעתי מעל לאשי ; כל צלם
וכל תמונת לא ראיתי נניח חסילמס ; "בגדי הנשים יכסו את על.-־נשרס מראשם עד רגלם
וצעיף משי יכסה את שניהן  .מלאה שמןיותיחן וכובעיהן כמראה הדשן ,כי כאנשים כנשים לא
ילבשו שמלה ממלאה אחרת ; כאשר ישננו כה ואנכי הבעתי הנה והלום  ,תתאם עמד אמד
משנתו  ,אחד העדה ,כ׳ אין להם רב או מורה  ,דמן תודח ' בקול רם על כי נרפא
מחליו ; נדברו עמדו כלס עד התימו לדבר וכישנו ישנו כלם מחרישים כנתחלה ; רביעית
שעה אחרי ואח עמי איש אחל מתוך העדה וידבר דברי מותר אשל עלו על רעיוניו נעת
החליש ,נדברו עמדו כלם ואחרי כלה לדבר ישנו וידמו כאבן כרניעית שעת ; או עמדה
אשת אחת ותדבר גם היא דברי מוסל והלעיף על פניה  ,ככלוסה לדבר ישנו כולם
כבראשונה ,או קמו ויחנו ידיהם איש אל רעהו ויללו לאהלס.
(ההמשך במחברת הנאה אי״ה) .

אגודת שושנים.
-י

י

Veith, öffentt
. Lehrer.
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Von Herrmann

לכבוי לעי כאח לי  ,חכם ונבון ובעל מדעים  :איש דובר צחות  ,עטי עע סותר
מהיר ומודע ללשוננו הקדושה  ,י״ת• יעקר בר׳א פישער  ,ואשתו החשובה והנעימה,
היקרה והחמימה ,ם׳ רךןו^  ,נ״י ,הולך ויאור עי נכון היום ! בשני בשביעי לחדש ,והנה
ליעקב אישה בנו בכורו הקטן ברוך המכונת בענדיט  .ואשמע ואמרתי
ילדת רחל
אני עם לבי  :ארדה נגנים  ,גן הרעות ,ללקוט פרחים  ,פרחי האמות « ,ערוגות האהבה
הטהורה  .ולמען ׳מנון לעד  ,ישנים ורעננים לעולמים יהיו ,אטעם נשפת אלחינו,
ונשמי הכוכבים יציצו ויפרחו!
י ח

ילד יילד ךל  ,בן נתן ךל  ,נטע נאמנים׳
קלם רך וטיוב,יחיד לאביו ולאמו;
קטן הוא ןם גדול יהיה יאריך ;מים ושנים,
ביו יבורך בית אבותיו׳ ויהי אלהיו עטו!

התקוד ,וקשהיום׳/
Von J50 UI Zellermayer.
התקוה  :אזבור ך,ימי&  ,עת לאהובה ה; יתי,
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אם פנים זועפים ראה ראיתי׳
'י
מכוסיעליהם »ן משוש נסכתי.
אף אם קודר ה 1לך 'שח1וד
איים מענה תוכה הפעם מצאתי;
בךברים נעימים ך! ךבתי ול לח
מטובי תבואה  ,עת באזניו קראתי•
ובים היו האנשים לשאול ;רדו
כי מכאובים ננעום  ,בשרם אכלו׳
לולא נחמתים  ,עת לתשתה צעדו
עת* \jקצו
בחיים
ומות-
שאלו ' .
VI
TT
ומ ^ נאיהם אמרו .< :ן מתבל נגזרו.
"הן ממלך בלהות הומתו׳ ונועו!"
לבשתם ראו יק פניהם נהרו׳
ענג
והדוד ,עוד Tמצא
מצאו•
^V
TIVJ
TT
יען לךברי אז ישמעו הקשינו,
התוחלת;
TT
גזה  TזT
רעתם זולא • T I I
נמשכה ׳•
« V
ותהי זאת שכרם ולנשישם הטיבו
ותבא תקותם  . -ותהילמ 1תועלת.
אך אתה אשר אותי בזית
ולכל דברי לא האמנת׳ ומאסת׳
הן רבים מתרושתי חי.ים ראית
ומדוע תעבור ומפני כן גסת - -
קשה חיים ז התחשיובי כן תלכדיני בנועם אמדך׳
כי אאמין ואליך תהי תשוקתי ?
מאתי לכי משקרת  ,הסבי עיניך,
 .כי הרבית יגוני מכאובי ותוגתי•
רבים דרמים מעת החזיקתני הרעה ׳
אז אותך הפצתי ואערך שמעתי;
יומם ולילה את חנפה נאה׳
על הרך עוד הכתי ונגעתי — .
כי אמרתי  :הן תבא נהמתי.
הבאים!“
זעת • ־< 1
דברת ז "־-1
קוה < ׳
לימים י •
אולם עתה אראה ערבה יאטחתי׳
כי מישנה דאבון ; ביאו הרגעים.

:c:

-
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לכי לכי מאתי ,את מרצועת׳
אל פני ע1ר ראות ת1םים׳ —
י ־ רנה רעתןד ,רן יל נ 1ךעת,
י וישקר מליך אלי בל

תטיפי!

ו*שוךת סתונה.
ללעיתי התמימה ,לוית סןלראשי ,עעלת ה 3נוח לגת היתלון ,יקרת הערך ,חכמת
היימגולג 3 ,יום חתונתי חי׳י לילה האיתכיס נשנה
בל  ,תכנונה לחל

■ י׳ו׳ת׳ללפ״ק.
’י

Dun Z. Fisch
«! öffentt Lthrcr.

מה זאת ר,נישל,פה נטרל הרקיע ,
תופיע,
עדיים
פעדי
ביפיה
נשמש
;
•
וי״ •
 וי•TI T I
|V r
מה־יתריון ליום njמאחיוחניותרים;
לחרבה
נהפכו
דמעות יגוני
פלגי
|T TV
< VV • t
״ •* I
־I
רק דמעות החדוה היום עי;י זבה
ענני חי_י כענן נקר מני סרים.
מה הטה הל,עיונים בקרבי,יישקווון,
יד־ודון
מיתרי לבכי
ובכל
«
וז־ י
•יו ••
r 1
מח־קיול עניות השמחה אנכי שומעi
רגישותי תערט^ה כחומה נשגבה.
רוחי הטדנאהזקמה גםנציבה,
 .מה־ן;ה המון הוגג אלי מוזרועע - .
הדברים האלה מלבי שאו.
ועוד עשתונות שונות מן^ שי נ^ עו.
וחנה תמונה נחמדה אלי נגלתה ;
העירה אותי טטחישבוסי בקיל דממה.
ונחמה׳
פניה יהגיהו
שלוה וזן ז
' «־1
על r ? 7
 1בנעימות ו?חן כזאת את פיה פצרזה•
"עיר  $להים אני  ,ממרומים אביא עך",
אל תירא עודייעקב׳ עון־ח בנו אליעזר",

.
\

 , ,״ • ״'*׳י

ך  ; ,v , ".׳  ' eד 1׳ ׳■ ׳'

"הישלך כל עצניונךבמצ ^ סנ ^ ׳רי"
״?» א עקך וראה ועם קפה ' החתונה ׳"
.־שם^3הגכען־ה ו^חמז־ה לנתוני׳
צפיר•“
כבר
T
עינך r r
נאמנה ״| V
באהבה TT VIV
.בה * ־* T •I
T
״רב לך ישבת בעמק מצוקות הנוראיות׳“
"רב ^ בעתיביסי ןןןאךןו לתלאות“
"לא תיומיף להתהלך קדר כאבל3דד“
"רעיתך בכל לבה אליך תלוה׳
"תהפוך א $לתך לאורה׳ אותך תעודד".
"קרות ברית אמונת עולם עסהבתולהרחל׳"
" ,תפארת אחיותיה היא ,בת טיוכת שבל"
"מה  -יפה טקת נ1ךלך י וטהטאודיקרד""
״הפעם ענג וגיל בתלמי לבך,עובון׳“
";מי ,חייך .יתחדשו לאית^ ם4י;שובון",
״כלב הקוצרים' אחר חום עצום ביום קרה
י רודןה ; משי בתנחומותזבשורה הטובה׳
מול פני ;רהה שמיש תשועה חקרובה י
׳' מחמד עיני חזיתי בעינים פקוחות;
את יום הןח בצפר; 'שמיר חקתי׳
בישקט ודממה שמ;מח לבי הרימותי׳
בזאת התחננתי 'לפני אלתי חרותות:
מקור כל החסדים׳ אלגי אל חמושעות!
י שעה נא י^מנחת תודתי בלולה ' 'בדמעות
בעד מתנה רבה בד׳ אותי חנותrr
"אעשה1לו .קר כנגדו" אתה גזרת
בקשר עולם אותי עם אשתי חברת,
מידך זאת לי אתה הכל מלת• "
משוך עלי חסדך! ל׳קועיבח לקל ישועתי
בויבש ^ם תלמי עם אי׳עתי אהובתי
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פנה אותותינו אתה עשה פלא!
שדי בוכתןי אל ימנעו ממנו ח5ןם
לבנו שבעתיםיולןם
במשענתןז •
מהתפלל עו־ד רפתה לשוני ותלא•
T

הליכותעדי^ם.
Wrißmann.

Von Markus

אלמלא יל״הר ,לא נשא אשה ולא
ולא נשא וכהן ולא גנה נים ולא
ונמלא העולםמרב( .ג״לפ״כו).

כנתיב הברזל תבל הלזו הנה׳י
עליה.
בתמים
מסלה סלולה לכל הד1רןז
ז
 . Iז •־
י
׳
 ■Jי
מוקדה
מרכבה -.ת!
תהלזי  ,׳
מעגל -ההוא■ ־■ ־ו
לנד . -׳י
:־
יוקדה.
אש
וגחלי
המלאה מים וקיטור
״ , rl
.
S't
ו״1
־•
 t״ד
אחריה תטש׳וך בגאותןן*שן ?גגאתלרז־ב,
ועל פיה איופניהם יפכו רצוא ו'ש1ב;
אלה למשא סבל ולמסע ע1ף ובהמה.
ואלה לתפארת בני איש לשבת בהמה.
והנה אחר נצב על משטרת מכהונה
באמונה,
■'״•׳ T,
האיש ׳
מרכבת"T
צרכי"■■■■■
לעשות כל יiT
V
ומהיות בטח בעמוד הענן את העגלות
במשקל וסדר שוד , ,כלי מגור ובהלות - -
כן בה המתעורר ויצר מהישנות אדם,
תשוקתו בויעךת באישו הוא בשר ודם.
אדזרי צו הטבע ילכו גדיולים וקטנים-
הפק חשקם  ,שתה יין ואכיל למעדנים.
\ןדה כדל כשוע ,נבר לסי עךכהו,
3אש־םלדות־ך? ב־התאוה יאחז דרכהו—
כי לולא בתענוגי חלד גפישם המרה
דדתח הארץ 'שממה  ,לעולם לא עמדה■
אמנם השכל ןדומוסו כרוח .אניויש משל
פישל,
ולהקים
ואמת
צדק
לנהלו
וזיו
פארחיות  « vןv w v
« »t
 :ין׳
>6

הוליד גנים
נענג כרם

8S

הוא לכל חפץ הקתוהמקום _ינהי1
מ; 1׳
ומיעוט ידע להטות פני ת?גנוגמ>1
לשמרם ממתה התאוה ,היות באפם לזרא׳
אזי י*מען
חיימו
במדד,
ומשורה
ישרה י —
־ * “ « 1י ־ -
f :
,
T
* TT
אף כמרוצת המרכב־ות3ט 1אש ולהב1ת
בשביל הברזל ,אשה אל רעותה משלבות׳
עיר וכפר ,יער
ושדה  ,הר ונהר
יפגעו,
׳
 ז •י ■-״ < •« • '־ ׳«•* •
"
התעיה בם עין ופניהם ע1ד לא ;.ראו,
ולכל מסעיהן י^לצל הפעמון בקול ך,מלה,
לאלר0 :יו נכווים ישיתו לבכם למפלה!
 ^ T..., rןכה קהרה רזרוצץ מרןבת חיי בשרים
 - ,ייטיןז ןדוץ עולם .קלים הם מנשרים;
היום על במתי ה^ לחה רוכב נכר.
מחר
ואיננו
ובחיק
עפר
עווכביקברר' י
 1 TT־ «
ו -
t t r
* fr
•
וכל קנ;ינ זמן י״עעזו לטיו כנםי .ם׳V 1־׳
כענן בקר יכלו דממו פחז כמים; ■-r
וכקול שדי ממרומים באזני אישי ^דובר f
«היטיבו מעליכם כי שנותיכם כעל עובר!׳׳
 •-־■

j

Reilräge von H. Roß.

Nyציון ה^ ד*t
י פרי נחמד למראה ! חישק ,ר1ריןז י
רבת העןכלז שושנה נעימה ביפימךאיןל!
*) ! אח מצבת ילדה אתת בה אלנע שרם • ,שת תאר וישת מלאה ועונת שכל מאד
בי גס נשעשוט נעוריה הבירו בה בל רואיה את לחג בינתה  ,והיתה בשזלת שלי
בטן אמה ואלות מוריה בכל יום ובכל טח ,ושמלות בבבת מיניס ,אולם תיש טלבה
למו בל שמחה נהשן לאבל בנולס  ,כי נהשכו עליה צירי וחולי דלקת הגלגלת
(הירנצינדונג) ואביה אם גס הוא איש חיל מאוד בחכמת תרשואה לא מצא
•דו לבקש מזור למחלתה ,וישלח גם בעד משאים אחרים לשאול אח שיהם ,ונמשח
נשש סג הס עזבוהו ,ני שוא למשא׳ בל בשל — משכימי קום מאחל׳ שנת אצל
שובב על ערש לוי אס ת׳ לא ישמור נששו ממת דומה ! — ובאשר ישנה
שנת עולם ותשקוד רוחה ניד אלה׳ הרואות  ,וצשש אבותיה רבצה מסת משא יגון
ואנסה  ,ויותר  :שש אמה אשל היחת קשורה מאוד ניונקת שדיה והיא לא מצאה
מנוח ומרגוע מהמיח רגשת עצנונה  ,והים היגון הולן וזועף בקרנה מבלי משן
ותמאן להתנחם מגל אדם ,ותזעק זעקה גדולה ומיה מאוד  «• :נחי שראדל ! שראדל
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איד בדמיזי 8ץ ,חח  ,ירדתזקבד
דלפה נפיש אבזתי? מעצב בלי ש.בר
לא
תשמחי ע 1ד
לבם
מי־*^ א
התויגה
 :־ •*
־י
*
יי.
ביגון מלאת נפשם הניצבת ? לי הפוגה.
תנהוס 1ת אל אולם גם מנם בל תמנענה;
גם אם במיות? השארת למ 1ראשז ולענה,
רקהפח נישברונפש? נמלטה גב1ה
 apתשןעי שבע
ממחזה

שמח1ת

אל1ח

ותתענגי נצח בעמד? לגורל? לקץ הדמים
(פש מאשרת■ אשרי?■ בחרת דיר ? דמים
דולל;ית כזקנת ! הללייה ! נשמת ? תופיע ז
ובעדן גן אלהים תזהיר׳ כזו־זר הרקיע !
דגרי

כ״י לג״הע .

אחרי הגלות נגלתה לאור עולם «תגרתכ״ד

,
של כ״י:

טוד־זה תתהדרו ותפטירו בשפועם ?
אם גם יתר שאת לכם מרחם וטשדם,
לנו משפט
הבכורה ותושיה כפלים;
י
־ * .״
־-
י *

־ י

•  :ד¬

בי בכל אישר .ימ ^ א לקחנו פי שנים■

גן

עץ בקרבת פראג.

»«.
!, Nabbinatscandid
Von H Kirkenthn
מעליך,בערים
גנוזה בין הרים׳
עמק הבכא
ברעים ואוחד,,

הר המד באתי
ועיני נשאתי.
והנה המפלה
נגלה במגלה,

נחי בחי !" ויכחוב אביה הוא הנגיד והנדיב נאמנה אח אל רוחו « והי יר .גרשון
שטער; הבחן נ״י שיר אבל בלשון אשכנזי לרחם אח אשחו  ,ויצוני ויאמר לי ! ידידי
ויקירי ! טשה טמי אוח לטונה וקדש לי שמרת רחם אשח׳ והמחיר ,לי אח שיר
האבל הזה אשר כהנחי טל בהי  ,ללשון הקדושה  ,ושים כוכב קטן בין הכוכבים
הגדולים ,וחהי לה זאח גם למצנח קבר מראשוהיה ,והנוח בקדש למטה ונקדש
למעלה ,אולי נמצא נוחם מטט מטצב הגדול אשר הומה בקרבנו כהמוח ימים והשקט
לא •וכל " ואני לא נחחי לדבריו כחף שוררה ושקודמו שמרה רוחי ,וכאשר לקמח׳
ניד׳ כנול דוד ונגנסי ניד׳ ושרה מהם מעט מוגח — לנס ורוח למו.
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©וז

דל

בשיריםך•

מגנן בין מידם׳
שם ד,ולכי שיח
בדודאים להריח י
שושנים ופרחים
צאלים וקבכים
מבין קצי יקר
נראה השקר
מארמון שרים
מוישב היקדס
פנוי לאדרת
בנן לתפארת•
לרגליו קמקים
רחובות ו׳שוקים
גנות קלי מלם
לחמדת קינים

טםי.קי ח1ד ריס
וכל רואם שמח
וקין בדולח קריס
הולך למשרים
הלך'-.
כל •■ ••.ו
לרות ,
כדרך המלך.
ו? גן הנעים • r
זישתקשעו הבאים
הולכים למקדנים
לאכול משמנים
בצלצל
סטר I,
ן׳זי vn
ן•
ובכוס מלא חמר -
בצל לטיו נופש
טפל קמל חופש
יתענגו כדרור
לריח המר.

הכ ^ית.
EhreMheil
, öfftntl. Lehrer.

אשד ,כשית שם מתנודדת,
תסי ב,תסב בחצות הקדה;
בכרכים כשליות היא ציקדת,
זה ימים לא טקמה כל בדה •

Von Mortiz

בקיר וחם תמיד ,כל ימיה•
כקד ,היא דפקה קל הדלת;
אך אין איש אין מרחםקליד"
קרי תתקלף מאין תוחלת
ד י

לפני כל איש עבר קליד,
תישתחוה בקד מזון וארוחה;
אל כל כלת תשא רגליך ,׳
אולי ,אולי תמצא ךי פתוחה
יום יום תשקר קל בתי נגידים
תבקש ,תבקש בקל דקה׳
דממה —
%

ך,קניה ! לריק תשבע נדדים
לשויא ולתהו תצפה שמה •

כשית
כשית
כמוהו

תמיד

: .־

ד

נם את נסשי״ןחידתי
קל הפתחים נודדת;
הלא נס את תמתי,
תנודדי כרגל מועדת.

תשיוטטי,ירכתי צפון וקגב׳
תאיצי קדקצותלם־ד,זקרח;
תתבונני על כל צוד ורגב׳
על כל חציר ,שושן' ופרח .

85י
בסבת האמת תבקשי נמ 1ח_ ,
תראי בין 2212׳ רושמים
תישוקתד .בקרבך איש בערת;
ןם תחתרי בארץ מתחת;
תצללי־בינ 1ת5ן'שפרי המ.ים ׳' ו! אך אתה ע 1ד | ל לן א1רח.
גם שאל תציעי ,נבכי שחת ;
עד היא סגרת ומסגרת
<שית גם את נפשי ידוידתי,
כשית לע הפתחים ' שאלת;
על דלתי־־אמת תך ? קי תפתי,
תדפקי ,תדפקי הה ׳ בלי תוחלת■

כנגד ארבעה בנים  -לא בנים.
Dr>3• H. Markstein.

Von

חכם :מאורות המדע בנו לא יחלו
כי בזאת בני ישראל בדיד יבשלו.
החכמה תסלף ,ארחות הישרים
יכ היא תאלפנו חדשים לבקרים.
רק בחשך אפלה צאן ישורון תרעינה
ואור חדש עיניהם לא תחזינה.
רשע rהדת והאמונה ילדי האולת
בחנה האדם לא ימצא תועלת !
לכן ילך כל איש בשרירות לבבו
במלוא הפנים יצבור כספו וזהבו.

תם :רק חדות הנה אמרות התורה
בשכל הישר אותן לא נפתורה,
רק זא מצפוניה לעין כל נגלה
אם נרד שאולה או שמים נעלה ו
שאינו יודע הבינה היא לפניו כמעין חתום
לשאול  :כל נגלה הוא למו כמום וסתום
לא ידע מה ישאל ׳ לא ידע מה י
מסור ,לא  -דעת את רוחו מכסה
* ) מלשון אגרר עצה מננים

ירמיה «“ ע שהוא

« ל׳

נינה •

,

"
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 Von Moritz Lichnerבית הספל♦
אם הצמחים מעצמם צמחו
נם הנטעים בגנים פרחו
והאדם אין לעבוד האדמה
ולא יחרוש החורש ושדד אדמתו
כמהפכת זדם פשטה השממה י
הגן אבד הודו ושרדה חמדתו-
קרני השמש לשוא זרחו,
אשר באורם הברואים שטחו
גשמי ברכה כי ירוו הארץ
אך קוץ אך דרדר יולידו יצמיחו
גם קאת גם קפד בו ישרצו שרץ
ואת רגל האדם ממעונתם יבריחו;
אכן אם האדם כזעת אפו
וביד חרוצה וביגיע כפו
לעבודת שדהו יעתד את ימיו
מאה שערים ימצא בעמלו
שפעת ברכה תאתה באסמיו
אז יגל וישמח בפרי מעללו
בערוגת פרחיו חבצלת פורחת׳
מזיו פניה ירוה גם ישבע נחת
בחג האסיןז יגל ובעת קצירו
כי כבן משכיל כקיץ לחמו אגר
וגם אל אל עליון בתהלה יעיר שירו
יכ לעשות כהו עצר ובחיל מתניו חגר.
כן הילדים בילדותם אל ישמחו.
אם אשורי טעגלותם מורם בל יתמכו
אם בדרכי הצדקה מנהל לא ידריכם
ובשרירות לבם נעו גם הלכו;
יצר לבבם אך לרוע יוליכם
את חוטאים ול וצצים ידיהם ימשכו.

אכן אס המורה קו למשפט נטה
 .את כרמו יסקל וצמח צדקה נטעי

'

) .׳־

r

?8
אז לחדות אל הבנים יגדלו
למשוש תבל אמונה בקרב לבם פורחת
בי נטעי נאמנים לעולם בל אמללו
עת שמש הצדקה עליהם זורחת— ,
זז;

'

מזכרת

אהבה.

לאיש גליתי ג 3ד חכם געוז התורני « ו״ה מאיר
האוניפערזיטעע נכתר החכמה להקרא דאקמאר דער
יו״ד תמוז פו״לה לפ״ק.

אייזלער  " ,גיוס

מכתרה אותו

פהילאזאפהיע פת פראג

fqc

Von Jonas Spitz.

"
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התורה והחכמה תאומי צביה
מסוד אלוה מחיק עליון יצאו׳
קרני הורו הנח׳ שלהבת יה
בחנה יסדה ארץ ,שמים נבראו.
התורה והחכמה אחיות הנה
אשח את רעותה תמיד חובקת׳
נצמדות לעד ,נצח בל תפרדנה
אהבתם אמת  -אשם לעולם דולקת-
בשתיהן ,אחי ,כהיום התחתנת,
חיק התורה חבקת וגם החכמה,
באהבתם לשגות מאז הסכנת
אשריך ,ידידי׳ נחלתך מה נעמה!
אברך חיום נקרא נקראת,
רך בשנים אתה ואב בחכמה,
בהיכל
הפהילאזאפהיע לכהן נעלית,
כבוד הנחלת ,משכרתך שלימה •
וממקור לבבי הובאת לך הברכה
בדרכי החכמה הנאהבים ונעימים,
תמצא אושר מרגוע ושמחה
ובימין התורה — אורך ימים!

,

— 88

—

ReilrSge
 8. C. 3affcc .וזסס
שלאל ,אפי
תפארתנו ,נזר •
מכתב  « .לחוק אשתחוה ואקוד לפג׳ גדולדולנו ,צני
אול כוכביו עלי תבל יזרמו  ,פר* תבונתו עלי פלגי המדע יפרחו ,יוזן הנגוניס!
מו״הילמ « נל ל
המורג׳ הלב המלין הכולל הנודע לסהלה נכל קצו* תבל כנוד שמו
בל * ׳ שמע רן ,אלהיס יצוה הברכה באשמיו  ,ובנעימים יארין ימיו  ,נרו ינון
לשני שמש!
עול• נפשי עול* ! דבלי שיל  ,הרחיבי כנפין ודאי על רחבי חלד וקצו׳ אלן וחפשי
מעין החנונה ונובל׳ אומן שמה , ,למען הובל לשוני דבל צחוה לפני גדול החכמים ,יגיל
מלבנה ! מכתל בכחל מדעים שונים אשל כל לעב לדעה אוכל מפל• חולחו ,וכל ^צמא
לחנוכה ירוה נפשו ממעיני מכמחו .עופי אלי פלגי המליצה  ,ושח׳ נוזלים מי דעח ממון
באלי המנונה ,ומעורר רגשי קודש בקרבי ,למען שפחי שנענה משרים לפני אנוש רם
ונשא ,אשל קרני מדעיו ׳נוצצו וינליקו כירח עח -בניו עלי יפעה הרקיע יזהירו  ,ישמח
כל עין רואה ,כבה אול חכמחו פלש עלי חלד ,מאור נחיב אוהבי דעת  ,ובמצור ושלט
אשל מימיהם יניעו עלי שדה זא בל מנובה מצין ומפלח שמה וכל פן למינהו ימן פריי
בעמו ,בן ממקור נינחו ישבעו כל יורשי החכמה ומבקשיה  .חן אמנם כ• נערם אעיי
מיחל׳ כנולי לשיר ,רומי ונפשי ׳פעמו בקרבי ,נבהלה׳ ,אמים יפלו עלי ,עטי מנוע ביני
כנוי הקנה במים  ,וכחורן נראם ההל מרוח מזק ינוע ,כן ענו׳ חחנועע  ,אם אמקיי
בשכל׳ וזכרתי לפנימי קו׳ זמרתי יצלצלו ? לפני מ׳ עשחנות׳ אמלוןז ? הנחלה תעצור ידי׳
נכבדות אנהג עטי ,נעתקו ממני מלים  ,אל אוכל להשתרע עלי כליון אן אחד מני אלן
עשחנות שונות יעופו בדמיוני ; אף בי .נגן עדן המושיה לבח עמלתי ובעזר צול לבם
פעלתי  ,ובל תאומי אן לאשוף חיל בחורה וחכמה ובידיעת לשוננו המזוקקה  ,בכל זאח
אין אובל לדבר לפני בנודו בשמעי קול קולא מעמקי לני  " :מי אחה איש צעיר ימים,
ב׳ מלהב בנפשן עוז לגשת לפני אני החכמים ? מ׳ אחה כי תעפיל ותחזק אותן להשמיט
זמרת ננלין לפני חופש בל כנור ועוגב ?" נעממו רגשות׳ ורשפיה רשפי אם התבונה,
אשל ׳תלהעו לדבר גדולות ונפלאות ,ידאו וידחפו הנה והנס באין מעמד .אולם כמי
נעת הים ישוער בגליו  ,ויגיש מימיו ,זא האניה חלון מהל חים עלי מיס בנשיאים■
ירוצו מלי שמים  ,לשוא יעמול המלח במשוט לעצור אומה ולנהלה לאמי ; כן אם
התשוקה בכחותיה תבעל ותרעם בלב רגש מ׳ זה יעצור אותה ? ומה אעשה ? נפשי ולוחי
ילחמו עם רעיוני ,ולחש׳ טהור המה •תעודדו וירוממו • שאוני עלי אבלי הלנה להעניי
שעיש׳ לפני אדוני ! — אן לא ערכתי מכתבי ללכת בשבילי הגאות  ,למען אשים שמי
לתהלה בין לנבוח כוכבים בי מה כחי אשל אוכל להתפאר בין חבלי דורשי שפתנו
לקדושה ? ומה אובל להועיל לנערים כגילי מבקשי דעת במטע ידי׳? אח מ׳ אין במי
אלה ? אולם אדוני יקר !  -לזאת א״ל -ערכתי  ,וזאת חקוח׳ ותוחלתי ונזה בטחתיב'
ליעי אשל שלחתי דבלי  ,יפעלו שמה  ,יכו שולם למעה ויעשו פר• הלולים מלמעלה ,ב'
המה יוצאים מן הלב ונבונים גס ללבו — למענו ,אן למענו אפלח המכתב הזה לפט!
יבוא נקהל קדושים ,לבל ׳לחו דני׳ מעיניו לעולם  ,ולמען אשי אמשן אומו « דיי
השכלות ,מני ירן מעוקל נתעה נו ,ומי ידע  ,אולי יהיו דבלי לתועלת אף לשאר נדי®
שובבים מעיינו לית; במו רשף המדע ,וחלילה ל ' לרדוף אחרי הכבוד כמאמר חז״ל "
הרודף וכוי ,וידעתי גס ידעתי אנשים ימצאו נש  . . .בוערים מני מדע ישנוני כינויי®
למון אח דמי ויאמרו בי דבלת׳ שרה על הנערים הוגי בתלמוד ; אולם גוי אתן למכים
ולחי׳ למורטים  ,כי למען האמת אעופה אף לגבעות שמים ,אס יחיו לי בנשים .ושהי'
במרומים רוכב נחוג שמיס ידע תום לבבי  ,בי על מה שרעפי יחוגו ינועו לחוק גט®
ברזל ועופרת אח מכתבי לעד  -אולי ישונו אף בנים שובבים נזורו אחור מן החמים
אהבי פתי ,ועל כולנה אשל אנשוף• להשאיל שם אני זצ״ל לדור ודור .לכן אדוני ! י*®
חן • מצאו ילדי מזימות׳ לשוס קנס בכוכבים  ,אז איתיף שנית יי׳ ואצרוף כבור פרי ים®
נטעתי עתה נימי נחלות׳  ,ואעביר אותמו לפני כבודו  ,אולי " טיבו בעיניו ,ואם יי ’,
ישיבם אדוני לביתי  ,כי מלחם מורשי המה יצאו ,עלי בלבי גדלתיס ולוממתים !5’ ,י
ל• מפז ופנינים  ,ועינים חזו אור המדע • תענגו מאורם — .אלה דבלי חמשחסוה ל*־
ומתאבק בעפר נבונים וחכמים ,צעיר ימים אוהב חכמים בתמים.
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Abgesungen in der Synagoge zu kteorgenburg in Rußland am 26. August
1857, als dem Jahrestage ver glorreichen Krönung Gr . Mas. des Kaisers

Alexander de« Zweiten.
Von Kalomo» Kreslau.
ועליז
יק״ור ,בעזן

ישמח

• צין

כבוד נזלו לש״ק.

מלך  ,ונישועסן יגיל מאוד סאוה לבו  .נספג לו ,וארשה שמחיו3ל
.מנעס שלה ! לפ״ג.
['

כי הקדמנו ברכת יה ,תשית לראשו עטרת פז  ,סייס שא;י « « ך נתתה לו ארך
ימים עולם ועד לפ״ג גדול כבודו בישועתך  ,הוד והדר תשוה עליו  ,תשיתהו ברכות
לעד ,תחדהו נשמחה את פניך ,המלך נטרו ב• — ומוסד עליון בל ימט ! לפ״ג.

אלהי עולם י1שב סתר ; שובן רע !..
קן? קל יציריקרה ,כל עםזועם ' ;םלל׳
עדין? כל בשר יבאו כד ןבד■ a
קהלת !עקב ;ם היא באה לן? למלל.
סכת בעת היה שמן מלכות על קל.
אלכסנדר הימני המלכת כזה אם,
'י קר ארץ ,הוא ;איר .נם חשכת עם דל,
ך_זק כוכב צדק לשויות לילה ליום - .
י .י '
עטרת מדינות הנהו ,לעבדיו אב׳
רחמים והסד בלבו ,חכמה בטוחות
נוח0ז לאמים הוא ,נוחם צעירוזיב,
!דריכם מישור ,ינהלם על מי מנוחות.
קראת כבודה לימינו לשבת,
א 1שר'1מרומים  ,מתת  itלמשוח זה!
לב רחום לה  ,תום  .וצדק אוהבת׳
אף־ דומיה לה תדלה׳ לא עט  ,לא פה!
יפרה בימיו צדיק  ,כי צדקות אהבי
עוז וחסד יחדיו תמים על ראש מלך;
ולכן שפך 4ה תודה ומנפש וגו
י־שרון הודו ישירו עשיר יהלך •
קהור עדם ,אל ,גבוה על גבוהים!
$לח משמי קודש ברכה על הנזר
^מחץ מתניםז
קמייו: ,וכ^ הקם רואים  ; -er itr.״ ״ ;«
'איזה עוזו ,מ #ריו אתה עזר י
};
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רוסיא  ,גדללאדלניך ,גדללכביודל׳
ןאשרהי דר דיר׳ יראי רבים עטים׳
אומץ לביו׳ ריםרןךנ1׳ עזוזל,הלדל׳
אשרו וחילו על נבישת׳ על .ימים:
למדי היטב עטים  ,לבשי עלז מדינה•י
עשי בגן מלך פרי לריח נחלה■
קרלא אחלת לצדק ,מודע לבינה׳
בבה!
לנאדרי
הדרך
פקלי
.
,
־
• rvjtft
 Iwאל עלילן  ,בלחן כלילת ילבבוית דלרש
נצלר נא אלכסנדר' עם הגברת■
ך1ר ישרים ערך׳ ילר עצר ’ לוש׳
ובבה זכצמח ס״ודר׳ ?  IWאלי ת!
אך טלב ושללם ירדפיהי מכל פאה׳
ואל 'שךי יבוקהי ברכלת שמש,
־בעימלת יטינל נצח  ,עד ישנים מאה
אף בימיו ןכלנן העיר ןרישלים!

!"ין
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ישמחו ירננו לאמים כי תשמע עמים מישי ולאמים

גאלן

מנחם מלה׳

יגלננת אלתים אלהינו,

ידון עמים אלהים ידון עמים כלם  ,ארן נתנה יגולה ,
יגלכנו אלהים לפ״ג.
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Racher.
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Simon

 Wonתיוכזחה♦

 »,וניס אדם סן ימצא

נמסליקלשון".

'Cr

*•'.
שמיי מ ש !ט לל ש י ¥לק
^
כטטמלנים בקישי אך בר
י חפשי אלתם הפש מחפש
כאשר .יחתלר קירלת עכבר;
אמת ויחללם בחיקכם תשאי .. .
גמול אהוב .׳היי אך בר ; *) \ז
אזי תמצאי גם במצרים
בחסר וכפן תמיד אך בר ^ )’ :
■ם ;T
נר (הסלים ,׳ <» נ)

*) מלשון ונר לננ (הסלים כ״ד ל)
י) מלשון נר נזר* ( משלי ל״א הי).
*) מלי לשנוי נרבמצרים ( נראשיח מ״נ ג׳) .
נשקו

X

לדעה

קלס.
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עשר ו?ב1ד קראו חבל׳ ■
לפה תיגעו לטציוא אך שוא ?
בלו כעישן כיום עברות ;
רכן רת1זו איותם אחשב.
אחי־תפל
לכסת
ד«
רק : 1ז־ •
־
אקרא v v -
•\  :יז
אקרא קהב  :אחי־רעואח־ישוא;
אח ! לכי^י אשר ובלב
אחרי קיאיו תמיד אך שב  ( .הערה א׳).
חסד
לעשות
נרדפה
נדעה
 I״
,
־VV
־8
׳t 1 :
•• 1ד*
בל נשאלה מה? —אך? ־״ למה? ~
נטיב תמיד אל כל אדם
■
ול גר יהיה׳ לו אח׳ למה?
״’
כי מלפנים זאת בישראל
אך! בת חסד כאחלמה
ענקהת ;ה אל כל צואר
שדי אעבוד לא אקלמה.
ואם נעשת ארח חיים
והחטא ישך בחמתעכ׳שוב ; '
אין ילך תרופה אל מכתך
אין לך מזור כי אם אך שוב
אל יצילך תע כי ;ב 1א
ביוצר חיים מות אכזר
לא יצילך בנך ,אפך
רע עמית ןם כל .אח זר — .
א) זהו ג״ג ליפה׳ פרוש הבהוג  :זה ירכם כסל למו ואחריהם גפיהם ירצו (הסלים
«“ פ י״י) אשר כל המנארים נלאו לפרשו ובכל זאה לא מצאו שסר — .והגס ליעסי
אחרי אשר יגנו גני קרס נפסוקים 'הקוימיס אמזוח הגועשים על סילם וקופצים
יייהם מלחה יקר שריון נפשם — יוכיסם עסה נפסוק זה אולחם גפניהם ויאמרו
נממלהמים  :כי נפמיוחס זאס נימו ונמשלו כנהמות גלי הנין  " :ייעו כי זה ירכם
בתל הוא למו ונכל זאח ישנו •וישלשו אוחו ככלג שג אל קיאו אשר ירצח גפיו
חמיי אחריו ".יצריך לסרנם לפי זה Dieß ihr Verfahren ist ihnen :
srlbst als Thorheit bekannt, und dennoch wollen sie stets mit dem
"Schnabel hinter sich.

."-,יי

ץ,
■־»
:
• : tita

■־ ( f
־־•־ ( :1w#
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תהלה לרחל )* .
Von Leopo ld Winkler

יפמגר־לות
Tאחות T
לנו  r:־T
קטנה **) »
ר^TVT
זדיה ’• T:
לילד מקנן שפת עבר תארוג חליפות שמלות
תיניך)הו ך3ש' וחלב כאם נאמנה.
בזמרת פיך ,תעוררהו ; ורקיץ ןזנער
'מפרי ידיד ,ילביש עוז לא"יבויש כשער
ובן תעשה לזרו מדי שנה בישנה.
מנשים באהל תגצרןד רחלחירןרה
כי מכל בנות חיל עדי חנה העזקךה
לא ראיתי בגילך׳ את אשת פלאות!
יען כי חדל חיות לך ארח כנשים ***)
ילדת לדי שעישועים ו.ןרע אנשים
וזאת לא האמינה שרה גם במלאכי צבאות.
רבקה
לעת צאת
השואבות ־•נם •היא
יצאה
• «<
ו • 1י
♦ן '
ז ז ז
וקדה לשאוב מים עד שכמה נשאה
מן הבאר אשר ישקו שטה
העדרים.
אך את לבדד עלית בין ככבי מהדם
השטים
:־» i
להישקות Tכל י- -
חכמי -לב * ־
מט$ר ־T־־
לבזד
<
מאבת
מים
חיים
יקרים.
י :״
מבאר •  1! * t I -״ •
־•
•ln

רחל כקשה מאישה לתתדל  ' ,זרע
פנשי המ1ן עם קצרי שכל וגדלי ©רע
•ל"־' >. , ; C
בקשה בחרי אף נם את נפשה לקחת;
■ ' '1
ואתי קרית ויללת ואין אייש  5 Wן:ת . 'ur.ף* -־־דר
־0 ,-. :ד»ז'
ילדת נטעי נעמנים כגפן הזית
 r .׳ יערבו לעל חיך בשקן ,ל ? וקחת י
*) היא האשה הנפלאה מרח רחל ליצאטואהה מאיפורגא אשר סקירהשמלה
נשים « עליה ותעל מדי ממודוח עדי אנשים לשיר נמר,הלוח ונחון חרונה פיר,
קודש לחלל והחננא ולא ישפה.
**) ע״ש ושם הקטנת רחל.
* * *) דין נשים לנלוס ימיהן נדנרי הנל ורעות רוח.

— SS
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עיני לאה רע1ת אל דאו איר נחיר
ועיניך עיונים לשונך עט מ 1םד מוןיר
שוונים קטפת ולא עלה בידך כל חוח ׳ *)
היא פעף מישכב אהבים תדאי כנח נתנה
בעבור תאות נפישה היו לאחותה למנה
ואת חלקית דודאיוי לכל איש לריח הניחת
אז תשיר ימיר נא1ן מרים הנביאה
כמחלת מחרם התף כידה וזביאה
אך ישיר חדש תפה לא ה'שט ;ע;
8דן כהיד חלים כפיה לברי אחיהי״ענו
"שירו ליזי כי גאה“ שתים זו ישמינו
ובנ1ר לשונך חדשים לבקרים יוליע•
ודבורה אשד׳ נביאה אשת לפידות
גם מפיה שמענו שירי ילידיות
אך כי בנאון רוחה היא מאד התנשאה;
"עד שקמתי דבורה“ השמיעה באזנינו
שכחה  ,יהללך זר" דברי דוכס מלכינו
ותחלתך רחל עכל קצות ארץ נודעה
ולנה נם היא כבית אלהים שירי הוד שרתה
כאפרתה
שמענוה
הנה
השכילה
אמת
כשפת
TTI VJ T
“1
‘*•
״  :־T
*VV
• S־
אך כי היא ברישפי קנאה הבעירה שיריו! ז
יום נקם בלבה לקראת פנינה צרתה
למטרתה
שמה  S־T TT
קשתה T T T
דרכה י | I
אליה T t 1
אך • י 1 V
־1
לרבת כנים אומללה כוננו מיתריה.
אך כך קנאה לנקמה לא נראו כשירתך
?י את מי תקגאי• ומי היא3ת צרתך;
גץ ככבים קננת לבנה .נגדך חפרה!
ועתה בית יעקב לכו נא הנערים
כה ל?ס לשתות מכורות נישפדם
שתו מבאר שפת עבר׳ באר Yאשה חפרה!
*)

 “ —~~גאוה -י חי«ינ לראוח,י

* "• י
 4Pי ׳ V
־ '
־י" -.׳׳  ! • .״• י׳■! ♦

תפארת למנחם.
» . Lehrer.
Von I . H. Löw, offen
היא מגסם אשר חניםפלים לנים מועילים המלאים ויו ומשיחים הגה ואשי הוגבר
ידיו שפלי כובני ׳צמק,י והוא המוציא מחדש לאור שפל קוהקרדנציא המפואר ללמד נני
ישראל קשוס השפה בקלופיה למען הקום על עפר והחדש כנשר נעוריה עוד יאמרו
נאזניה נני שבוליה שרמי נשפוח לנסי נלשונוס אחרי נלואה לעונה היא לפני שמש
ועל יונל משלח שלחיה וזרעה נמים לניס  .לבן שלחי לבגוד המלין הגדול מנחם אח
השירה הנוכחח אשר עדיה אומר אליו ממש נדנליו הנחמדים מפז  " :שא נא מבס הלנג
איס יקל רוח ; אח קרנן חודחי ,אלין שלוח וכחשורח אניון לצה נא אס מנסחי ! " עדה
שירחי זאח על אהנחי אליו בי • קל הנהו ל׳ מבל מחמדי ארן יקלח חנל  ,משבני
אחריו ארוצה הניאני ן)ל נאר הדעח ודגלו עלי חבמחו הנפלאה  : — .ועל דנר חנניח
שירחי ,נכללו נה ג׳ זאנעעעע נשווי החרוז נח י״נ והנגינה מלעיל ,נלאשי שילוחיה
חשא אח שם מנחם
מענדל
שטעון פעם אמר פעם כפול .גם נשלשה מורים
האחרונים משלשח השירים נרמז שמי י יה" ל מלמעה למעלה  ,נצוד ח 6ז1י מראש אמנה
ראשי חינוח אמח נהפוך ( מנש" « גר נ' פרק,א' בלל ני ) בי נפשי קדח׳ לעלוח משפל
עצני ממה אל אור הבו « הנהיר מעלה  .ושמי < ה״ל נהלו נרו עלי ראשי!
• אח■
•Ci
"לישרים נאוה מהלה ".

י־'V
?חג
חומי
סטירי

ממליצים הנשגבים משוררי עטינו
נפשות משקרי טוב כדרך הח״ם
!קסד אליהם לנגד עינינו
מאור חכמתו כאור הצהרים?

"ס׳
מקם תישאלו ! נא ישמעו אלינו
נניד לכם  :אחד מאלפים
נקנו
ירך
דרך תבונות קם והטיב לנפשנו
לאקבתיו לנו ^ךר לחם שמ:ם•
הואלתם שם האיש  :טח ישמו כי מכירהו?
טוב
מעם .יענה לאמיר  :כוכב מיוסיע
ענלח
על שמי מיודעת לנחם עטהו
ראו
ראה
.
נם לחכמה .׳יש רקיע
נועם
:
עלה
נתיבה
בו
כל
אייש
לחפצהו;
לא
כן מנחם כי לנו יחפוץ הושיע!
 , -:c.־ר יי
מיתר
מנצחי שיר לא ואחד נגלינו
נשא
נפשו לפתוח לנו עי ;ים
חנם
חכינו׳
אך
לשוא ן tכלו
עינינו
״ ו
ז
.. ..
היסתע1ררלהד! זיק3ךלןיח1מ'ותי.ם ? •׳׳•• ' rcci
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מעוטפה מכסה אנטנות ;' שנד ,שפתנו
נוהם
נפישינו פרישה לאל נסים
דעת
ךרכיה מאסו כי הלכו צעירינו
לשאוב לצמאיונם בבורות נשברים מים .
י  •‘.יT
י'( >' *'/
]■
שמע
שדי
לקול
שפתיו
וכרוב
רחמיהו
טלי
טיוהר הרעיף לה באשר הודיע
על איש מנחם תפארתויורהו *.
עזו
ריב שפתי'
"ריבה
■״ ואיש מנחם בעוז השמיע:
" ;כמוו בחומי על שפת אל פת יקרתהו,
הבה
קנים  ,יחדיו לכב1ךה נריע!"

נ" .מקול
נטעי

קעורר ; שנים הקיצו נדרינו"
;עמנים נתנו לקול ידים' י י
הי הוא ירום עוד ' את .קרן שפתנו '•״
מספר כה ענו כרוה חן כפל:ם

"הי

מתי
"מנחה
נביא
דלי
למדו

מראשית בכוריע־שתנותיגו•
נא לאיש קראו בלב ושםתים
.דבור למדו דבר לשם אלהינו
לשון עבר לה שפחומייוטים

"שאלו
"טובה
עתה
לבים
נמה
ז
ירןי'ם
שנחזירןז

קול־ום הלשון!״ יאמר איש לרעהו
טמון כפל טליה כסוף בתוף נביע
עטרו למנחם  -בציץ מליצותיהו ז
ריולסי לשוננו ברוחו .ירגיע
נפש ׳מתעבת שפה בספויהו
למשפט וכל ל'שון ' אתה יפריע!
».

כוכב בן שחק

לנולפ״ק,

אחד נשם

לרחל מארפורגא!
T

T

VonM>E. Ster».

שא 1ל יזט 8-ל ^^? 1ל ה1לאי ,באין :npxp
״איה הוד ע 1ש 1ררת • אי טל7יה מ 1ךךת1

לנים
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«האםרדוי.1מקרה זזעמזהד פתאום מיךת«
•מדוע נדמת*פתאום' לרחל גאלמה? -
מדוע אל נשמע עוד קול לחל קרמה.<סת ממרה« תאם1יה ב׳וגךת?
"האם שלהבת שיר ,בקן?ה '(קרת.
";שר^ה ’ קבתה בפתע יבמי מנוחות,יבבה“^
עורי! התנערי 1לבשי בגדיעיוזשיריך'
עוד אל שבלו ,רע;ית  ,ךך/ליזןןרותיך -
אל תסתירי עוד !דהן '3שמש מגבים!
רב לך שבת דומיה 1הרימי פקסי.ןד!
,
שטחי קנסת לקהך את נפשות מ3בךןד׳
 .ול9,יצי כמקךם’  $דך3יןבובבים'!
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