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ולהדריכם בנתיב החניק־ להבין דברי חכמים מעליהם
,וחירותם  ,לעורר קנאתם לשפת קודש  ,ונחתה קסתן
נחושה זרועותם׳ לאמת ולאמונה ולהדים ' קרנה כמקדם.
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8erlagsbericht

משניות אין גראסען פונקטירטען לעטטערן טיט דעם קאממענטאו»
מלא כף נחת אונד אי־נער דייטשען איבערזעטצונג נענסט פיעלען
ערקלארונגען 6טהיילע בראשירט
st- 6.30 ö. W.
משניות אין גראסען פונקטידטען
לעטטערן
טיט
אבינעם
קאממענטארע׳
אהנע איבערזעטצונג 6טה״לע
!>. 7.35 L. W.
משניות עם ברטנווה ותוספות יו״ט ותוספות ראשון לציון ותוספי
חדשים אין 6 — 4טהיילע ׳ געבונדען P• 10.— 0, W. . . .
נ׳ך פאללשטאנדיג נביאים וכתובים נעבסט ווארטליכער איבערזעטצונג,
אין עבראישען לעטטערן  ,אין 10טהיילעיגעבונדען st- 6.30 ö. W.
ד אז ז על ב ע אין דייטשען לעטטעדן  . . . .׳ fl- 6.30 ö. W. .
ס' שערי תשובה כולל תשובות הגאונים שהיו טמויצים בגנזי ספרי הרב
משה מרדכי מיוחס בירושלים
st. 1.50 ». W. .» .
ס׳ אבקת
רוכל מאת רבינו יוסף קארו ז״ל  ,אשר*לקט וקבץ שאלוח
חכמי דורו ששאלו טמנו עס תשובותיו fl- 4.— ö. W. . . . .
ם׳ מלא הרועים כולל אסיפת דעות כל התנאים והאמוראים המחולקים
בדיני התלמוד׳ ובחלקו השני מדבר במדות וכללים שהתורה נדרשם
בהן וגו' .וגו' מאת הרב יעקב צבי יאליש ן״ל אין fl- 4.50 ö. W. 4
חבת ירושלים הם ספורים מטוב א״הק וירושלים ומחיי וממעשי אנשי
הקודש אשר נקברו שם — אין 4
fl- 1-5 L. W.
תורת הבודק והוא תמונת הריאה ,
אבבילדונג
דער
לונגע זאממט אללק
בייא דערזעלבען פארקאמטענדען מאגליכען שאלות ובדיקות מיט
דינים אוגר ערקלארונגקמאת מו״ה משה ליב הכהן —•70 k. W.
עקדת יצחק עם
פירוש מקור
חיים מאת הרב מו״ה חיים
5
סאללאק אין טהיילע . . .
fl. 7.— L. W.
תורה
מן השמים פירוש נחמד על חמשה חומשי תורה מאת י צח ןי
שמואל
רעגגיא
^- .26 6. W.״fl.
ילקוט יש״ר זאטמלוגג פערשיעדענער געלעהדטער אבהאנדלונגעז
מאת הנ“ ל
.
1-5 ». W.
בחינת הקבלה כולל ס' קול סכל וס' שאגת אריה למהו' יהוור׳
אריה ממודינה ונוספו עליהם הערות מאת הנ ״ל  • W.״ 1-5י '
אמונה הרמה אבחאנדלונג איבער דען אונטערשיעד צווישען ועי
פהילאזאפיע אונד דען רעליגיאזען
געבאטען
מאתהראב״י
איגס דייטשע איבערזעטצט סאן' ס י
מ
ס
א
ן
ווי
יל
W.
ö.
1-5
6מכתבי עברית פאללשטאנדיגער" עבראישער בריעפשטעללער 6-
בעדייטענד פערמעהרטע אונד סערבעססערטע אויפלאגע פאן דרי
מ.
לעטטעריס טיט פיעלען בריעפען פאן דען גדאסטען
געלעהרטען
צייטגענ
^
ססען
נע
בסט
ד
^
קומענטען
ז
<שטרוח
0
איבעד
זעטצט פאן טענדעלסז ^הן
fl- 1— ö. W.

יצחק

כוכבי
כולל

פרי מחקר וילדי מליצה מחכמי הדור ומנעימי
.השיר ממננו
להועיל וללמד בני יהודה קסת הסופר
 לעורר,  להבין דב־י חכמים משליהם וחירותם. ולהדריכם בנתיב ההגיון
 ונחתה קסת נחושה זרועותם׳ לאמת ולאמונה, קנאתם לשפת קודש
.ולהדים קרנה כמקדם
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ומליצה . .
Von M. Wcißmamr

,חובו אכל וקליפחו זיק .״ ( חגיגה ע״ו ני)

א שה אהת ראתה ךב' וךה,יפיפיה
מוצצת דבש ' מרפי עלים בפיך"
אולי  :ש במו ראש רל:ע ; ה מרה" י
נהק  :גם אנכי ממות אירא׳
אן המתק אי^ק והדאיב אשאירה׳

כילי

מתקדש.

יז• » «* » » »־יז» י* «ייח

בלי  .נשמע ק־וליו ואין בלשונו מלה
לחם׳
•' • יי•
והוא .
?ץ> ן׳—
קפ■
j 1
ץT
ז>
יד '.ו ^•  -ך « -ךן .
ממבקשי ז־*V T
ואומד ב? ה רך מהר אתן לבם1
ארור נובל  :לו את מבשרו הפך.
?תן ;ב 7יו ושיה בשפתיו קבן!

חציר גגות Bo» H. Boß. .
ראה ;א את הציר גגות  ,לא קלו
אולם  Tמל כורת בלי אל? לחניון
ןב ממל עבר ופ ; ה הללף מל נכה
והשקם יבמה עד עחן׳ם למל נכה
Statt - u. Univ.-w&l.
franMurt 1. M.

ב׳ו קים
תנוה ־
עי ; ים.
רום.

Dir , du so frühe hingeraffte und uusereiil Preise entriffene arme
uud schwergeprüfte Dulderin , der ein hartes , unerbittliches Geschick
in des Lebens schönster Blüthenzeit es anferlegte , den Jammerkelch
Leiden bis ans die Neige *» leere » , die du in
wermnthbitterer
getragen,
Gottergcbnng
und fronuncr
Sinne
kindlich gläubigem
der Freude hieder nur so karge und blntwenigc Sonncnblicke
nieden gekachelt , während der nächtigen Tage des Wehes so viele
und jeglicher
du gezählt ; so daß jeglicher Genuß dir verlümmcrt
Trank zur salzigen Thrane dir geworden ; dir , die du während
unentbehrlichen
fast
meines ' Lebens zum
eines vollen Deeenninms
Fürsorge und Pflege mir
meiner ununterbrochenen
Schooßkinde
bist gelvorden , lvelcher weder Tag noch Nacht , weder Stimmung
iwch Arbeit , lvcder Beruf uird noch viel tveniger Genuß zu entziehen »,ich vermochte — bis zu jener bitterci TrennungSsekuude,
in welcher der von dir so oft und so sehnsüchtig herbeigewünschte
Tod ein Erlöser dir erschien , dein liebes schmerzgcbrvchenes Auge
sii.r immer sich schloß und deine fromme Seele rein , geläutert und
verklärt aus der gnalnmnachtctc !! Prüfungsschnle des kurzen Erdenwallens zum Quell des ewigen Lichtes , zu besscrm ewigem Sein
sich emporschwrng ; — dir , die . du meiner innigen Theilnahme
durch dein stets schmerzvolleres , herzbrechenderes Siechthnm immer
nur thcurer geworden , so daß jeder meiner Gedanken nur dir
geweiht und mit deinem unheilbar hoffnungslosen Wehe verflochten
gewesen ; dir mögen diese Blätter , deren Erscheinen , obwohl deren
Verständnisse ferne stehend , dir jedes Mal zur Herzensfreude gereichte,
und die ohnedies beit Namen eines mir ewig thenren Hingeschiedenen
tragen , hiemit gewidmet sein . Es bietet mir dies eine kleine Milvcrnlig meines bitter » Grames , es dient mir znm Oelblatte selbstbefriedigenden Trostes , dir in meinem heiligen literarischen Institute,
Theilnahme einer Freundin bedas du mit der hingebungsvollsten
gründen und stch entfalten ' sähest, dieses G e d e n kb l a t t weihen
zu können . Möge es dein mir und uns 'Allen theures Angedenken all'
jenen mir befreundeten theilnehmenden Herzen vorsühren und ansbcbalten , die , wie du ein Gegenstand meiner unausgesetzten Sorgfalt , nun seit Jahren als Pfleglinge ineiner literarischen Fürsorge
ineinein Herzen theuer gelvorden und nahe stehen . Es ist dieses
Blatt das Einzige und Allerletzte , das mir hienieden dir noch zu bieten
benetzt, möge
und zu weihen gegönnt ; und von meinen Thränen
der Erinnerung , als imüicrgrünende Immeres als Todtenblume
telle , deinem mir unvergeßlichen Angedenken ausbehalten bleiben ! —
1859.
an ihrem Begräbnißtage , d. 24. November
Wien,

M. C. Stern.
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vonL. Horwitz
, Rabliiner

Talmudischc Exegese

נמש׳ ג׳ עי ן ש״ז ע* א וכ״ה באנוש דל" נ פי״ת בשנוי לשון .קצה  :אישי בן יהודה
היה מונה שבחן של חכמים ונו ' ר' יהודה הגס לששירצה  .והדבר יקשה לש• ששונוי ,P« ,
ענין שנח הנה לאדם גדול אייל ישר השולה שהיה חכם לק בעש אשר לצשה נששו
להיוש נ; ? ועוד וכי ניד האדם להשתמש נמית ה נ שש שהיא י החכמה בהשחמש נאחד
החושים הגשמיים לקרבם שעם ולרחקס שעם ? ועיין לש" ׳ וחוש' שנדחקו בזח  ,ולולי
דבריהם ז״ל הנה מקום אח׳ לשרש המאמר נדרך אחל  ,ומקודם יהיה לבאי דבלי המדרש על
מאמר הכתוב ברא' מ״א ל״ע ויאמר שרעה אל qpvאחלי הודיע אלהים אותך אש כל
זאת אין נבון וחכם כמוך אשה תהיה על ביש׳ וגו׳  ,אלו לא הודיע אלהים אותך את
כל ואת לא חייתי אומר לך כדברים האלה  :אתה שהיה על בישי ועל שיך ישק כל
עמי — והמדרש הזה אומר דרשוני  ,דנהשקשה ראשונה איננו מחדש שום דנל בניאו?
המקרא ובהבנתו זולש אש אשר מהשך מאמר הכתוב  ,ימי לא ידע בכל אלה אשר מכלל
הן נשמע לאו ? וע׳ בש׳ אהבת יונתן להשערת ש׳ תרומה׳ שכ׳ ישוב נכון  ,ובעקבותיו
אלך גס אני ואומר דיש כאן רעיון עמוק יותר מאשר נלאה מששעותו  — .דהנה מודעת
זאת דיש ׳נ מיני חכמות בעולם  ,א היא הנתונה לאדם למנה מאש הש״יש על צד החנינה
והחמלה מבען ומלידה וכש״ה משלי ב׳ ו׳ כ׳ ד׳ ישן חכמה וגו׳ וכנאמר דניאל נ׳ כ״א
•הב חכמתא לחכימין וגו׳  .נ ' היא הנאה לאדם לעתים מזומנים מכת מערכה המזל אשר
שחת ממשלת והשגחת הש״־ש וכמ״ש ז״ל מזל מחכים ומזל מעשיר  ,והדבר ברור נ• •ם
יתרון הרנה לאותה החכמה אשל היא מתנת אלהים מאת רעותה שהיא מצד המזל  ,יען
יש נכח האדם נושא נזרה להששיע מחכמתו גם לזולתו מבני אדם להיות לו כשלא ׳יעז
בכל אשר תשאל נששו ממנו  ,כי אל מי <ניש למזלה האיש הנבוך ותשנוך בשני• עניניי
לדעה איזה ילך יכשר לשניי  ,אס לא אל אשר חננו אלהים בסכמה והשכל ? הלא חכם
w״ qמנביא י .אך לא כן החכמה אפל מצי המזל  ,באין ששק כ׳ אין נכס המושפע
ממנה להעיב בגללה גם לזולתו משני שנתונה לק לו לבדו מפחת מערכה מזלו  ,ואם
השעה משחקת לו ומזלו גורם לישן עצות בנפשו  ,מה ישכון ומה יועיל לאחרים שאינם
מבני גילו להחזיקם נפצה ונכוחה?
ומה מאוד נמלצו נזה אמרי יושר נפי איוב לב לדד השוסי נאמרו לו  :איוב ' ל״ו נ'
מה יעצת ללא חכמה  ,ירצה מה יועילו דברי עצתך לקשי יום המורד§ מסיעי הזמן כמוני ׳
ואם אתה חכמת מצד מזלך  ,חכמת לך  ,ואולם לאיש כמו  :׳ אשר חצי שדי עמדי  ,לא
תשכון  ,וללא חכמה תחשב נגדי  .ולעומת החכמה הזאת עינינו הרואות  ,נמה גדול נאם
של החכמה האמיתית הנעועה בקרב איש מהריון ומלידה עד שיסופר נקרא ממלכת שנא
איך אמרה לאדונינו המלך שלמה ע״ה ד״ה ב' ע' ז ' אשרי אנשיך ואשרי ענייך אלה
העומד׳ש לפניך תמיד ושומעי  ,את חכמתיך  ,כלומר הן שגבה וגברה מנת חכמתך כל 5ל
פד שכל הנלוים אליך ושומעים דברי חכמתך מאושרים המה בגללה  ,ועם זה יתכן ג* כ
מאמר הכי מלכים א׳ ה' כ״ו רד' נתן חכמת לשלמה כאשר דבר לו ויהי שלום נין חיים
ונין שלמה וגו׳ דלפי ששועו יקשה מת קשור ויחוש נין ריפא לשיפא דקרא ? אמנם עם
האמור יבא הקשור על נכון  ,ודי נתן חכמת לשלמה  ,ירצה יען מאת ד ' נתונה החכמה
לשלמה והיתה אם כן לו נכח נובעי׳ לא נכח המזל  ,לכן חפן ד׳ נידו הצליח להועיל
ולפעול על ידה גס לזולתו  ,וז״ש ויהי שלוש בין חיים ובי! שלמת.
וגזה יבוארו תיעב דברי פרעה אל יושף  ,ואלה הדברים אשר שמו חז״ל נפי פרעה:
אחרי הודיע אלהים אותך את כל ואת  ,ר״ל אתרי שאני רואת  .בעין שכלי כי מנת
תכמך נתונה בקרבך ונטבעך מאה האלתים ואין נבון וחכם כמוך להגיד תעלומות  ,לכן
אשמע לדברי עצתך ואחרי דבריך אעשה ולא אשנה  ,לשבור נר בשני השבע  ,למען יחדל
עזי רעב נשנים הנאות מעל גבול ארך מצרים  ,ואולם אלו לא הודיע אלהיס א,חך אח
כל זאת  ,כ״א רק מצד מערכת המזל היית עולת נגרם המעלות מניח האסורים לפתור
חלומות כעוג בעיני  ,לא ת״ח׳ אומר לך אתה תהיה על בית׳ ועל פיך ישק כל עמי.
ובטרם אבוא אל מערת כונת׳ בפירוש המאמר אשר הצבתי בפתח דבר• אלה  ,עוד
רגע אחד אדבר מההפרש נץ שני מיני המנמוס שזכרנו  ,כ׳ החכמה אשר היא נתונה
להאדס ברת נובע " היא תעוז לחכם בכל זמן מהזמנים  ,לא השתנה ולא תחליןז כחה
כל הימים  ,אבל לא כן החכמה שהיא מצד המזל  ,הנת במרוצת הימים ובסל,ן> הזמנים
באשר יתהפך גלגל החוזר בעולם בן תתהפך זהר יפעתה ולא ח1שין> תת אורה עוד כאשכ
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נאמנה נעה 1גם «ה המוצלחת  ,ומער,ה דעה לגגון נקל נ• זה הדבר אפר דגר איקי גן
יהודה נשנתו סל ר' יהודק שהיה חנם לכשירצה  ,כלומר גכל עס מהעתים וזמן  ,מהזמנים
שהיה רוצה קלן ,אור חנמתו הופיע  ,נאין משניה ומסגיע  ,ולא חיה חנם להיות כענין
מנזיב ושואל  ,רק נעה וזמן אשר כוכב מזלו יואל —
נ מיק' שנה פ״ז ע* א גנרי■ הא :שלשה דניים עשה משה מדעתו והקנים ,
הקנ״ת עמו  ,תוקיף יום אמד מדעתו ופירש מן האשה ושני את הלוחות  .ובגמרא
הישין» יום אחד מדעתו מאי דרש ? היום ומסר  ,היום כמסר מה למחר לילו עמי אן»
היום ונו'  ,והקשי שם ההוקי דלפ״ז אין זה מדעתו יע״ש ומחקו ליש  . -ולולי דגליהם
)"ל הייה׳ אומר לתרן קושיהם בדלן נכון  ,ומקודם אשא עין מחקרי ננושא המאמר
עצמו דיס נו .דקדוק עצום  ,והיינו אחרי שכנר אמר נפתח דגליו ירן כלל שלשה דגלים
עשה מסה מדעתו ,מה זה נפל הדברים שאמר עוד הפעם  :הוקין» יום אחד מדעתו,
הן תיבת מדעתו למה לי ? וכן ה״ל לומר ג הוקין» יום א ' ונמ״ש פירש מן האשת
ושגל חת הלוחות ולא יקן> עוד מדעתו — והנלאה בעיני בי שפסי מז״ל ברור מלולס
ומחשבותיהם עמקו ונשגנו  ,דהנה שנו חכמים בלשון הברייתא נמק ' ברכות ל״ד ע״א אלו
ברכות שאדם שוחה בהן באביה תחלה וקוף ובהודאה תחלה וקין»  ,ונאמר שם ממי נשם
רינ״ל הייוע כמו שאמירבו  ,כ״סג תחלה כל נלכה ונלכה  ,המלן כיון שכרע שוב אינו
זוקף " ופירש " ’,,בנועם אלו המדרגות והמעלות משום דכל מה שהוא גדול ביותר צרין
לתתכנע ולהששל יותר מפני הש״ית ע" נ  ,מעלת בונת דבליו ז״ל חודרת למ״ש מהלי״ע
נשער תשש׳ וז״ל ידוע שכל מת שיתחכם האדם יושר מסבירו יכיר יותר היותו יהי לחוק
מהשגתו  ,כי הנה פתי הקכל יחשוב כי הוא קרוב לאל יסב' וכפשע בינו לניניו  ,אמנם
תסכם בל עוד שיתחכם • והר עוד יוסיף להכיר עוצם הרחקתו ממנו וכמ״ש המכס ב״ע
ם' י״ג תכלית מה שגדען כלא נדען ובו ' יע״ש בלשונו הזהב ונהיות כן הדין נותן דנל
עוד שיגדל האדם במעלה ובהשגה יוחל מחנירו  ,בן לעומת זה תגדל,הכנעתו מפני האל
יה׳  .ונעבור זה ההדיוט .שאין לו השגה גדולת ממציאות ד' יקפיק להראות הכנעה מועטת ,
והכהן תמול המורם מאחיו .ומולם מעם בהשגתו צרין יצבנעה ' יתירה  ,ואמנם המלן
קהוא הראש ומופלא הגדול מכל רעם במקום גדולתו תהית הכנעתו ג״כ יתירה מן הכל .
ואולי מפני זה .אחז "ל במק' חולין צ״א ' ע״ב חנינין ישראל לפני הקנ״ה יותר
ממ״הש שישראל .אומרים  .שירה בכל שעה יע״הש אין אומדים אלא וכוי וישראל מזכירי;
את השם אחר שתי תיבות שנא ' שמע ישראל ד׳ וגוי והמ״ש אין מזכירין אלא לאחר
שלש תיבות כדכתיב קדוש ק ק ' ד׳ צבאות  ,ורחוק להעמיק בבינת דבריהם ז״ל שמלאני
אל ומשרתי עליון כולם רוחניים ויקודתס בהררי קודש יהיו במעלה קטנה והיותר פחותה
מן בני האדם אשר עפר יקודם ודבוקים ברגבי החומרי והגשמי  ,אולם באמת כספון הוא ,
והוא הדבר אשר דברתי  ,כי לפי ערן מעלת ההשגה והשלימות בעדני האמונות והדעות,
 pלעומת זה תגדל ותקען הכניעה וההשתענד מפניו יהי  .והנה נאה מצווי מאת תש״יס
עיי נביאו כאמן בי הו שיכינו ויקדשו אה עצמם בני ישראל ערם ינשו אל ההר לקבל אש
דת במעמד הנבחר והמקודש  ,וראתה חכמתו יה' אשר לפי ערן מעלה השגתם נעת ההיא
שיצאו מארן מצרים  ,ארן לא מעוהרת  ,יקפיק זמן שני ימים להכנתם והחקדשס  ,אמנם
מרעי ה אשר מעלת השגתו גדלה על אחת שבעת וייתר מאת כל העם אמי נענות לבו ,
אין יתכן ^ שישפיק זמן שני • מים לבני אדם להבין לבבם לקבלה הסירה  ,ועל המעע
יחויבו נהקדיש עסו־ם ערן שלשת ימים  ,ולכן הטינו אשר דברו ז״ל נמחק שפתיהם
הוקיף יום
אתד מדעתו ,היותר רתבה ומחכמתו היותר נשגבה על דעת כולם  ,להותיף
יום שלם — .

von Leopold Eisler, Rabbiner in Eiwarrowitz .

מכתב.

יהי אלהיס עמן רעי אהובי  ,הנצמד בקירות לבבי ! דברין היקרים היו לי לששון
ולשמחת לש  ,יען דאגתי מתם  ,כי עוד לא נכבה אהנהן לחכמת ישראל וללשזננו הקדושה,
אשר הנחילו אבותינו׳לנו למורשה  .ואס גס לא .מעעים המה המתחכמים בעם  ,אשר
יפנו עורף לה ולא שנים  ,הלא תמת זה יקימו יום יום שלמים וכן רבים  ,אשר ישגו מאד
באהבתה  ,יקנאו לה ' קנאת קודש  ,למען הושיבה על כנת ולחדש ימיה כקדם  .ובאמת עלינו
נהחזיק עונת לתחכם ונעים זמירות ישראל ל׳ מנחם
שעערן יחי׳  ,כי ירהיב עז

חמיד ננפש היודעים למשוך נשנע סופר נשפה ענר וידנר על לנס להעניק לו «פר
רוחם ומחנונה הנונחס  ,ולשים אוחוסם אוחוח " נכוכני יצחק"  ,אשר יהלו אורם נקרו ם
ובמרחק  .ויען כי הכוכג כ״ד  ,אשר יצא כעח לאור כנר נא לידך אעירך  ,כ׳ אם ג
ישרו דנרי החכם וו״סע שם צד יי וי״א  ,כי אוח סמ״ך נוסף לפעמים נמלוח ענדוה
וסלמודיוח ; הנה לא יצדק נאמרו  ,כ׳ ״אפס" נגזר מן " אף" והסמ״ך נוסף כ׳ אדרבה
נכון יוחד לומר  ,כ• האל״ף נוסף ושרשו ״פסה"  ,נאשר ידמה לשרש " ספה" ( כמו כנש
וכשב) שענינו לפעמים אנוד וכליון כמו " האף הספה" (נראשיח ׳“ ח כ״ג) וכדומה.
(והמלה " פסו" אמונים כהלים י״נ ני ) בלי ספק מקוצרס היא מן " אפסו" והחסר
האל׳ף  ,יען כי לא לעקר חחשב ) וכן םא יאמר  ,כ׳ במלוח ״נרדליס  ,אוכלס  ,אסענס"
הסמ״ך נוסן> מ׳ יודה לו נזה  ¥וכל מבין בשפה יוניה יודע  ,כ׳ קריאחן הנכונה:
 Jra ea<x>l1; ,״ ואיה איפוא פה הוספה סמ״ך ? ? ומדי דנר׳ בך
ai3evt !<;li
בהוספה הסמ״ך לא אעלים ממך  ,כי לדעתי נכר לפעמים רושם התוספת גם באותיות
כניה שם תואר לנפה נגזר בלי ספק מן ב ר ר ( ונא נח
נ״ף  ,עי״ן  ,נאוה כ׳ כמו :
חמורת דגש תחת כברת) יען נה יבורר האוכל מתוך הפסולת והכ״ף למשקל  .כרכוב
עקרו רכב ,כי הוא שה לכלי עשוי נדמותרכב  .כדור הוא מן דור׳ שענינו עגול
כרוב לדעת חז״ל היא
וענוב  .כנף עקרו נ ף  ,כי הכנף לעוף כנוף לען השדה .
צורה עשוי׳ נדמות רניא והכיף נוסף  .ועל <pזה נבין היטב המלה הקשה במליצת איוב
"׳נעתוהו כמרירי יום" כי נאמת הכ״ף במלת כמרירי נוסף הוא למשקל ותרגומו:
ערשרעקקען מעגע; איהן דיא ניעטערקייעען דעס טאגעס  .והרנה אולי כיוצא בו.
ונאות ש ׳“ן  :כמו משכן ,שכן עיקרו כ ו ן  ,יען נניס מושב  ,אשר יכין לו האדם
ישב בטח ונכין ויחסה מזרם וממטר  ,ובלשון חכמים נקרא הערנון  ,אשר יתן איש לרעהו
לאות שיקים דברו על נכו; משכון  .שבלול בדיה הידועה נשם שנעקקע עקרו בלל,
יען כ׳ היא בלולה ומעורבת תמיד בנרתיקה הגדל עמה ולא תסור ממנו כל ימיה לעולם.
סח ל מין חית השדה הוא מן חול ,יען חיל ורעדה יאחז כל רואהו והשי״ן למשקל -
סגל כן נקרא מעשה גילוי הערוה הוא מן גלה ,ולהיות שאין מדרך המוסר לכנות
המעשה ההוא נעצם תקנו הסופרים לנעא תמיד השעל "שגל" בלשון שכינה  .שקן הוא
שערורייה עקרו ערה ענינו חרב ופמם כמו ערו
ןמ ק ו ך  ,שענינו מאוס ותעוב .
ערו עד היסוד נה ( חהלים קל״ז זי ) והשי״ן למשקל  .שחד הוא מן חד שעעכען דומה
למלה נעשטענונג  .שצף מן צוף כמו אשר הציף ( דניים י״א די ) ותרגום בשצף קצף
(ישעי׳ נ״ד חי) הוא  :אין דער איבערוואללונג  ,אינערשטרעמונג דעס צארנס  .וכמי
סהוא דרך לשו; ארמית לשמש הרנה פעמים נאות שי״ן לסימן נכין הפעיל כמו  :שכללי
אחרר ,כן נמצא הסגולה הזאת
אעבד
שחרר וכדומה המורח אכלל
שעבד׳
פעם אמת גם בעברית והוא  :וששאתיך ( יחזקאל ל״ט זי) השי"[ הוא לסימן הננין במקום
הי״א ההפעיל ותרגומו  :אוני איך ווערדע דיך רייצען מן שרש נשא ,ואחה איש נבון
וחכם אם תתחקה יותר על זה העני[ אולי יגלו לך נצורות בלשוננו הקדושה והרנה
תעלומות תוציא אורה — ראה נא ידיי׳ אחה תשאל ממני להשאילך המחברת השלישית
מספר ״החלון"  ,ואני לא ידעתי אם אתן שאלתך זאת מיראתי  ,פן יתמרמר יוחל מאי י
נקראך נה המכתבים הרבים השופכים נח וקלון על דברי רבותינו הקדושים ז״ל «אשרינו
ומדריכינו נדרך נלך  ,ואשר יציבו למטרה לחציהם השנונים החכמים הגדולים באומתנו,
אשר כל ניח ישראל נשען על גודל רוחם וחכמתם  .ככה המוציא לאור יהושע העשיל
שור לא יחדל מתח תחלה נדרך צחוק והחול  ,אשר אין לו חק וגבול נהרב הגדול החכם
ראפאפארע לשומו לאחד הבוערים נעם  ,אשר לא ידע צאת ובוא נשפת ענר וישתמש
במליצות זרות  ,אשר רוח הלשון לא הרה וילדה אותן ! ובאמת נבלה גדולה עשה נזה,
נאשר מודעת לכל היא  ,כי האיש  ,אשר יהגה ויכתוב הרנה כהחכם ראפאפארט לא יוכל
כלכל דבריו תמיד במשפט הלשון ופעם ופעמים ברב הכתיבה לא ׳חלד פשע  .ואם הוא
לא ישא לשגיוני ראפאפארט  ,אשר נולדו דק אגב שיגרא ילישנא  ,גם אני לא אשא
לטעיותיו ולשגיונותיו ואקרא אליו  :יהושע טול קורה מבין עיניך ואל תכתוב עוד " עי
הרב הזח ועדה המעשה הזאת" (! ! ) כאשר כתנת במחברת הנזכרת צד נ״ז שורה ל״א«
כ׳ זה הוא מעשה  ,אשר לא יעשה ! ! ואתה ידידי תשכיל ותנין  ,כי רק מלילת הכתוב
דע הגל הזה ועדה המצבה ( בראשית ל״א נ " נ ) תועה הוליכחהו  .והנה זו לנו עדות
נאמנה  ,כי גם ביהושע שור  ,אשר נשמוש שפת עבר על טהרות׳ ונקיוחה יתחלל השגגה
מצויה  ,וכמוהו בן רניס שתו ודנים עוד ישתו מכוס השגיון  ,דע יערה ממרום ריח

עלינו  ,והאמח הבהילה שאיי חשכו! שכלנו ! — ולסחימח אגרה׳ אשוב אל "רוכבי
יצחק* חובלי) כ״ד ממנו החלומי לדגל  ,נאמלי לן  ,כ׳ גשיל הנדפס מל' יסודה הלו*
ז״ל צד כ״י לקוחה המליצה היקלה והנחמדה "רואה ולא נראה וכולי* ממדרש דבלים
לבה פלשה ג' שס נאמל " :הק״ב״ה לואה ואינו נלאה והנפש חזו רואה ואינה נלאיח
מבוא הנפש שהיא רואה ואינה נראימ ומקלס לק״ב״ה שהוא לואה ואינו נראה* והי‘
לו
לינ להחנש דוקעס להעיר על זה  .ד' יעיל עליך וישמור אח נפשך כחפן אוהבך הנאמן
אייזלעל.

Mittheilung von Dr. Ad. Icllinck , Prediger i» Wien.

ספר רב פעלים לד יצחק אבן לטיף דל
הוצאהי׳

לאיי א ,:אהרן יעללינעק.

אמר אהרן  :הריב״ש בתשובותיו סימן קנ״ז כתב  :עוד ספר קטן
מחזיק ק׳ עלין קראו ( כלומר ׳ר יצחק בן לטית) רב פעלים  ,לפי שהוא
מדבר במעין רבים וזה לא חלקו לפרקים כ״א למאמרים והם פ״ח מאמרים
עג״ל  .וצ״ל שמלת ק׳ טעות הדפוס הוא במקום ה׳ או ח׳ שאי אפשר
שהספר הקטן הזה יכיל ק׳ עלין וגם אי אפשר לומר שנוסחת הריב״ש
גדולה מנוסחתנו שהרי שניהם כוללים פ״ח מאמרים וגם הריב״ש
קראו ספר קטן.
ספר רב
פעלים
הועתק
מתוך
כ״י
מינכען
סי׳
ל״ג והוא מעט הכמות
ורב האיכות מראה לעיני כל רוחב בינתו ועומק חכמתו של הרב אבן
לטיף  ,בו ימצא הקורא דברים רמים ונשגבים מעידים על גדולת חוקרי
עמנו בספרד כי זה האיש יצחק עלה על במתי הפילוסופיא וירד בעמקי
החקירה על דרך חכמי הטבע ( נאטור־פהילאזאסהען) והחכמה והקבלה
לאחדים בשכלו וכבר הוצאתי לאור ספרו הנקרא  :צרור המור בכרם
חמד מחברת ט׳ ובעזרת השם אקוה שיזכני לתת על מכבש הדפוס ־
ספרו הגדול הנקרא rשעד השמים הוא כעין מורה הנבוכים,
ספר כקרא לב פעלים  .כלל גדול וסוג עליון מאסן! « לילות כמלצו אל
חיך מליצים  ,למג « יכין קראתיו לב פעלים  « ,קבן אל חדריו רוב נעוצים.
א'  Jהגופים העבים מוצעים את הגופים הדקים הזכים מלפשוע נהם האור
השמש  .וכן יקרה גכחות הרוחניים הכנדיים כשיפגשו קצת הככגים בקצתם
בנקודה אחת שיעכב זה את זה מלפעול פעולתו בארן וזה מורגש בלקוח החמה
ונלקות הלבנה■ ב׳ ♦ וכן הפעולות הנפגשות מצד האויר הן כעין המולה העין
כשיפגש האויר בעין החולה ואותו האויר יפגוש בעין חבירו שכנגדו יפעול אותו
האדר בעין הבריא ויחלה וכן בנגע הצרעת ושאר הדומים להם  .ךי * וכן קסמי
הנחשים הצפעונים כשיפגוש האדר באותו הסם יזיק את שכנגדו מצד נשיבת
הרוח גו וכפי הקירוב או המרחק .
ך׳♦ וכן בכמות הנפשיים הנאצלים מן
הנפש העליונה הכללית וכמה סמלי סתרים בכמות הרוחניים המתרגשים בעולם
אס למלחמה ואס לשלום ר״ל שומרי עבע ההויה וההפסד וזה סתר עליון ואין
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דואה ואין מבין מאין לאין והכמות מתפשטים באדר נכח והטנעים מוציאין
אותן לידי מעשה בבל אסד ואחד מהטבעיס בפי הנגת סמר וצורתו ומזגו
כדמיון הגפש הצומחת והמיה והמדברת שהן פושטות בעולם ומתרגשות במקבלים
וכן ההיקש בעין הרע ובדבור המכוון לרע ופעולותיהן גס כן כפי הקירוב
י והמרחק ומכאן קמכו רז״ל שההיזק ראיה שמיה היזק  .הלא תראה שבלעם
נצרך לראות את העם נאמרו אשר תראנו משם ולהתקרב אצלם שאס לא יראם
לא ישלוט בהם עין הרע ואס לא יקרב אליהם לא יפעל בהם הדבור הרע
והמבין הוד כי עוף השמים יוליך את הקול ובעל כנפים יגיד דבר יבין זה ( *
וזה קוד ולא יהיה נהם נגף בפקוד אותם  ,ואין מבין  .וכל זה צריך הבכה
זכה ועיון דק וכן העניין בברכה גנשוק באמרו קחם נא אלי ואברכם■
ך,׳♦ כתות הנפש הכללית חמשה על דעת הפילוסופים והם הנפש הצומחת
והחיה והמדברת והפילוסופית והנבואית ושרשיהן ממשה והם הרקיע וגלגל השכל
והמיס העליונים והשכלים הנפרדים והשר הגדול הנברא הראשון ואצלו פוסק
הכח הנבואי וראוי להתבונן מאד נזה כי סתום הוא  .ף♦ עניין השכל האנושי
בנפש המדברת כדמות האויר בנוד וזה צריך ביאור רחב •  J sשורש מציאות
הים ועיקר היותו הוא התר עליון תורני תלוי באילן גנוה נעלם מכל עיני
בעלי המחקר העיוני דק בהיותו נקרא במעשה בראשית ימים בלשון רבים הוא
נעלם גם כן מעיני רוב המפרשים מבכי עמינו והנותן טעם ממה שאין נו
טעם ( א״א עיין נ״י ייש״י ) דג העולה מאספמיא כטעם דג העולה בעכו.
מי חזי מר כמאן דלא טעים תגשילא ר״ל שלא בא עד קצה הגבול הטבעי
למים על הארץ ולא לתנועת מימיו שהם מתפשטים ומתקבצים בכמות החמה
והלבנה שהם גם כן שבות התמדתם ועמידתם במקום אחד וזה גם כן עיון
טבעי דק ועוד ארחיב לו הביאור בזה המאמר  .ך]׳ ♦ האויר והמיס והעפר
רוחין כמי שנידע מטבעם והאש מושך במודגש כהמשך השמן אחר הפתילה וגלגל
האש מושך את לחות האויר הפוגש גו כי הוא מזונו ואם ידומה הקתלקית
האויר תהיה מציאות האש נעדרת לגמרי וכן העניין בחום הלב כל זמן שהוא
בכס תמימותו הטבעית מושך האדר שהוא מזונו  ,וכשיסתלק החום הטבע*
יסתלק המושך וזהו אמרו רוח הולך ולא ישוב נמצאו החיים תלויין נאדר שהוא כדמות
מזון לכל בעלי סיים וכל זה צריך עיון דק וביאור רחג  23 .׳ Jכל השמות והפעלים
והכלים מושאלים אצלינו לא אצלו ית׳ וכל זה קוד מופלא קוגל רוב דברי
התורה והנבואות  .י׳ ♦ גלילה אין האדר הנודע אצל אנשי לבב נכר מעני
שלא יפגוש בו האור השמשי ולא ביום מפני שינצחהו זה האור השמשי כמו
שאין אנו ריאין הכוכבים ביום לפיכך נראה זה האדר במקומות הצללים וכנראה
מלהב הנר כצל העפעף והבן זה  .והראיה הגדולה על זה היא שאם יכנס
אדם בבור עמוק כשאין האור פוגש בתחתית הבור מפני עמקו אז יראה
הכוכבים ביום שאנו רואין בלילה וגם ביום בשעת לקות החמה  .ד׳א ♦ התחתונים
מקבלים כתות מהעליונים כפי סדרן כדמיון הנר התחתון המושך אור מן העליון
באמצעות פגישת הענן בעליון וזה קוד סתום רומז אל עמוד אש וענן ומעיר
ריב Jהאדר מתפלש נמים לפיכך
קצת הערה דמיונית אל מזבח הקטרת -
הדגים מקבלים קצת חיות והיאיה הגדולה היא כשיתחממו המים סוס תזק
א״א כיין צרור המור פרק ה׳
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בקדרה יעלה האויר

המתפלש 3מיס ש 3סוך הקדרה בשנת סומו למעלה ויעלה

המיס עמו אל המך

טבעם וכן קצת האויר בארן והראיה על זה היא שאין

! הירידה
מתמלא מיזוליתו וגם הרעש נקרא בלשון ער3י זלזל״ה לע״ד :
והעליה וההליכה וה 3יאה המיוחשת לשכל הנפרד הן ממנו ואליו וגם זה קוד
ר״ף  jשוד הדפוס העליון והתחתון
גדול ממיר ר 3שפיקות התורה והכבואות .
הוא גם כן מכלל מה שאין הפת יכול לד3ר ואין  .האזן יכולה לשמוע נרמזים
קצת רמז שתום בצלמנו ובדמותנו ובדמותו ובצלמו והדומה לזה אינו זה ואמרו
ז״ל בדפוס העשוי לי  j y ;J£ -המסתכל במים אחרונים רואת בהרגשו ובדמיונו
עולם הפוך עליונים למעה ותחתונים למעלה והמסתכל בשכלו במים העליונים
דן Jההשארות ומהותה על דרך ראוה ׳
יראה צורת העולם על דרך האמת .
קרובה אל המופת נודעו מפעולות הרגשיס ושאר כחות העבעיות שעמידתן
בזולתן ר״ל בדברים חון מעצמן והמשל גם באש ובאדר ע״כ קרבם ורמקם.
י  J tעל חמשה דברים נאמר שם האחד גשתוך השם על תגלגל העליון מצד
כמותו ועל תשמש מצד חוממו ועל המרכז מצד דקותו ועל הנברא הראשון
דך| * חמשה דברים מצואים בשכל
מצד מעלתו ועל הבורא ית׳ מצד עצמו .
המושגים
לא מחון לשכל והס הנקודה והמרכז והמינין והזמן ( והמקום ? ).
מורגשים נרגשים והשכלים הנפרדים בהיקש והמצוי הראשון יתברך במופת.
 J ’Dיש מצויה בעלמה והוא השכל הנפרד ומצויה בעבעה והוא הגלגל ומצוי
{ הצורות כל אחת נבדלת מחברתה אלא שהן
בישותו והוא האדם •
נכללות בדמיון השפל והחומר בדמיון שעוה והצורה בדמיון מומם אם כן כל
צורה הבאת לעונם היא חדשה כי הדומה לזה אינו זה וכבר בעלה הפקרת
J
המדברות ובנוכל־ם האנושים והבן זה .
הגלגל וכן ההיקש בנפשות
הנקודה מחברת הקו ותעתה מתביית הזמן • 3״ ^  Jראיית הלבנה בחידושה
מעידה על חדיש העולם ובתקופיתיה אל מיית זמנו וכן נרמז בפעולת האילן
ובפעוגת עך חיים והקרן קיים■ ^" ך* { האילנות עושין פרי ואין כונת
החפך התכלית " באילן כי אם בפרי כן העניין בנפש המדברת עם השכל
האנושי ויריעת האומניות והמחשביות הן כדמיון העלים השומרים תפירות
^ ז״ ז' 3אילס י D״  j j1מי פעל ועשה סוד גדול ובלשון ערב אל פע״ל
כ״ן♦ ראיית
והמינים ועשה אישים •
פעל השוגים
אל עמ'׳ל • ועניין
העין בלחי צבע לפיכך מקבלת הגוונים כלם וכן צריך שיהיה השכל האנושי
״ * גמ י ת ’ גוט ^ לשום צד מצדדי המחלוקת אלא שיהיה מודה על האמת.
כ ן  .ידיעת השש  .האנושי בכל מה שתחתיו ידיעה מזגית וידיעתו במה
ל״חז הספרים הם כעין עדים והחכמים כעניין
שע  .יו ידיעה שהכית •
ר״רא!
דיינים חוקרים  ,עדותן וזהו אמרם ז״ל מפי סופרים ולא מפי ספרים .
כבר נמצאו  .המחריב והנמנע והאפשר בנושא אמד ובעתה אמת שמענה ואתה
לך • ל'  : Iעשה אדם בצלמנו על צורת המין הכתוב מדבר ואם כן כל
ה״פשות הנשארות הן כנפש אחת אין בה רבוי לפי שאינן גופות ולא כמות
בגופות לפיכך אי אפשר שנא יהיה לנשמה זו גבול שתהיה מגעת אליו חת
yp

תורני

יעיין

ז״ך

שכלי

דק

דק

מאמרם

ז״ל

אין

משיח

גן

דוד

גא

עד

שת -״ינה כ  .הנפשות שעלו במחשבה נהבראית נמצא מאמר זה נועה למאמרם
ד אבהי אמד שיתא אגפי שנין הוי

ענמא וחד חרוב  ,והע אזנך ושמע דברי
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השמים ולבך תשים אל הדעת המשויימת במדה הזמנית התורנית ואתה דע לך •
 jבדעת ובמעשה תדבק הנפש בעולם העליון וזה נמשל בגרגיר הנזרע
נארץ והעיר מחשבותיך לזה • ל״ב ♦ אין מציאות להרגש בפעל כי אם במורגש
וכן אין מציאות לשכל האנושי בפעל כי אס במושכל • ל ♦ { ',אור השמש
מהפשע על הגופים וכשהגופים נעדרים האור חוזר בעצמו בלא תותפת ובלא
מגרעת  .וכן ההיקש הדמיוני בשכל ובנפש וכן זה האור השמשי מהפשע על
הגופים וכשהגופיס מתנועעים אין האור מתנועע וכן ההיקש בנפש ובשכל.
כל
שוד הבכור והלויס ותכהן גדול גבוה מעל
שיתגשם המצוי יותר יהיה נראה להרגש יותר וכל מה שיתפשע השכל מן החמר
לץ♦ אם יבא החכם ללמד הענינים
יהיה נראה לשכל המעיין נו יותר •
הרומניים השכליים למתחילים בעיון לא ישבלום דמיוניהם ואם יאמר שום זיוף
לשבר האזן לא ישנלוהו השכל ומעשים הם המציירים השכל כ.ל שכן שיהיו
ך״ץ♦ צורת
הס עצם השכל רצוני לומר שישיב המשיג ממין המושג והבן זה .
שבובית בהכרח לפי שהחפץ המקיפה אמד כמו שהקו השובב
העולם
העגולה הוא אחר  -ל ח Jשוד תקיעה ותרועה ושלשה שברים ותקיעה
המדובר בהם נמקים זה הוא דיך אסמכתא בעלמא לזכרון הנמשלים העליונים
התיכוניים הגלגליים כולן הנמשלין בהם ואיזה בית הרואה  .ל'  ♦ 23כל
דבי־ המצוי בלב החכם בלא שתות ובלא זמן נקרא חכמה וכל ציור דבר אמתי
שאינו מצו■ בעצמו בלא זמן אינו חכמה כלל וכל הסומך עלית אינו מכם אמנם
הוא מקובל •  £׳♦ המשלים כולם הם סימנים כדמות ציוצים להעיר בהם
אל הנמשכים הנעלמים  £ .״א Jבענת החום מהפשע האויר וכן הדמיון
על דרך משל במתוארים נאש וברוח העליונים והוא סוד אש לפניו תאכל
ס״ב \ הדבור שגולה לא מגביל וצריך להתבונן בזת •
וסגיביו נשערה «אר •
£׳ץ ♦ הנפש אור הגוף והחכמה אור הנפש והשמש אור היום והירח אוי
מ״ה*
לל 'לה • מ ף ♦ההפרש העיוני שיש בין יש למצד יע גו ע 'יוד ק •
השר הגדול הוא השובל צורת האחדות וצורת הנקודה הפשועה והשכלים הנפרדים
שוגלים צורת הקו וצורת השנים שהם התחלת המנץ מצד היותם עלות ועלולים
והרקיע העליון הוא במעלת השלשה וקיבל צורתו וצורת הגוף לפי שגדר הגוף
הוא היותו בעל שלשה רחקיס וההיולי במעלת הארבע לפי שקבל ד׳ צורות
הרי לך חשבון העשרה שבו צורת העולם הכללית עליו אין להוסיף וממנו אין
לגרוע  £ .ץ♦ מציאת האדם לשלשה עניינים והס העמדת גופו מדת זמנו
{ העין רואה
והעמדת מינו להתמדת ההויה והתמדת נפשו לחיי עד .
אח־ שבע חליפות (א״א מעלות כתנות או מחיצות גשאי שפרים ) ורואה כוכבי
הגלגל תשמיני אחר שנעה גלגלים והשכל האנושי משיג מציאות החכמה העליונה
אחר שבע מכמות ולזה נועה שוד אמרם ז״ל כמה מעלית היו בסולם שבע•
ס׳יח* כמו שהמזון נמש מה שחלף מן החי כך האישים ההודים חלף הנפסדים
להתמדה ההג' ה מדה זי : ,ה JJJ ' Ö :כמו שפעולת האש נכרת בגחלים המקבלים
הצנע האיום כן פעולית השכל הראשון נכרים נשאר הנבראים J .׳ ♦ גנה
אגוז רומזת אל גנה מיוחדת וכן נאמר דודי ירד לגנו באתי לגני ואין אגוזים
צורת
בלשון רבים בכל המקראות רק בלשון חכמים ז״ל הרנה •  3׳א {
עגולה לפיכך צריך לעיין תחלה במעגל ובמחוגה ובמעמד ובקו
העולם

ל״ן*J

גבוה•ל״ךן♦ מה

התנועה הטבעית הקבובית ובמרכזש■ נ״ב ♦ קוד שמניך
הקובב ובעמל ובקבה
לפסוה bי ס (משנים ?' או :לפרז כמיס ) 1-אמנם שיין
טובים אי אפשל שהה רומזים
אלו נבדלים זה מזה ופעילים אל שלקה עניכים לפרדים
הורק שיוך שלש שמות
} חיות כל נעל חיים שתחת גלגל הלבנה מתוארת בדם
.
ושלשתן כאחד טוניס  .ומציאות החי המדבר מתוארת באדם מצד השכל האנושי
קאמרי הדם הוא הנפש
בראשו והכקיל דמו בראשי• ^" ך Jההגיון בחכמות כמלך
ה :אלל עליו והחכם עיניו
השרצים המשתנים בצורות ועבעיס ופעולות והם המי נין
במדינה• נ״ך) ן מיני
ונקבות הי הוא השומר קדרו ומינו של כל אחד ואחד
המתהויס מבלי זכרים
מין ומין וצורותיו וגוניו ופעולותיו יעמדו נא בעלי
מהמילין או מאיש־ כל
העיקר ואס אין מענה בפיהם חכמת מה אין להם וכבר
המחקר ויעמידונו על
ועצומו ואמרו לי מת שהו וביאור זה הוא כי
שאלתים על מתות כל דבר
הדברים הס ארבע אל תושג ידיעת שום מוגבל בזולתן,
השאלות על גבולי
שישאל על שום דבר אם ישלו במציאות ותשני מת הוא
השאלה הראשונה הוא
עליו והשלישית בעד איכותו והרביעית למת זה לפיכן
זה שהשאלה  .נופלת
מוגבל תהו כגון שישאל מהו זה הדני שאנו
אפשר לשואל לשאל על כל דבר
ארן או אדמה והנה אינו משיב דבר על שאלת זו
עומדין עליו ישיבהו הנשאל
כעני ן על מתות דבר הזה ואינו משיבו מה שמו תמוקכם
כלל לפי שישיאל
שיזדמן וכן בשאר הדברים שהחקירה על מהותם א־פשיות
עליו באיזה לשון
לעמוד על גבול דבר המבוקש ולומר מה הוא עצם
ועוד יש לשאול המעמיק
מי מדבר מת ( פה מצאתי נרשם שמואל ולפי דעתי
האדם ותהיה התשובה
עצם האדם שהוא שכל ממרי כלומר שבל מתלכד בחומר
יש להשיב לשואל מהו
דעת השואל מפני שהיא מורה על מציאות עצמות תצורה
ובזאת התשובה תנוח
ואס יוקיף השואל לשאול ומהו עצם השכל ומהו
המשא
ועל מציאות עצמות ונאמר כי עצם השכל הוא המדע או הידיעה ועצם החמר
עצם החומר נשיבהו
יפעל פעולתו עד כאן )  .ואני אומר כי אין חי מדבר
הוא כלי לשכל שבו
מוקכמים אל המקרים המתקנים עצם האדם וגם החיות
עצם כי אם שמות
בעלי חיים וגם הדבור הוא הקגולה ואינו עצם
אינה מיחדת אוחו משאר
מדבר הרי אינך מיסדו מהשכל הנפרד יסוד מוחלט
ואם תאמר משכיל במקום
רל איש מאישי המין האנושי משביל בפעל ואם ממשך
י א עוד אלא שאין
הרי התשובה והשאלה בטלו מעיקריהס שהרי צא
החשובה עד הגבול המשולש
בו בהיותם בחיים כלל וגם לאחר מומו אינו חי
נם הגדי שיהיה הנגדי
גדר האדם »שולש במאמר לא בעצם ומלת מה רומזת
ו א מדבר והרי נמצא
והבן גם זה לפיכך אין הידיעה שלמה כי אם
שתי מהוית עליונים ותחתונים
שהוא צורת העולם והבן זה גס כן והנה תכריחנו העיון
בידיעת המה התכלית "
המה התכלית״ שהוא צורת העולם והבן הז  .המשפיע
השלם להישיר לא עצם
שתחתיו על דרך השתלשלות הנעלמות ואלו יש
מציאות ומהות לכל הנבראים
מהוח העולם כלו קו לקו בכללו וחלקיו ♦ y 'J .
אתנו יודע דע מה ישיג
גוןז הוא אמד והמצוי הראשון מצד שהוא אמד אינו
השכל הנפרד מצד שאינו
נבראו בבריאת האין לפיכך קרא שם למשך עם
גו J( - >1ן ן הצל והמשך
י } fl ',3קוד הנקודה והקו והשטח והגוף והמשכם
£י ’ ומז< üp,i>fי־יייי
! אמר המחבר המרובע אינו נמצא אה אמת מצד
מהנמשלים בהם•
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שאין « ציווהו
טבעית רק המשולש ידו נכל ויד כל נו «צד היות כל גוף
משולש לפי
שגדרו
שלשה
קוים
ומסמנים
י״ג
משולשים גשמיים וגם השלוש
משתלש מן
הראש
הנעלם
עד
קוף
העולם
והנן
זה■  J Qהגיצוצות בס מופת
לביטול
הריקות
וכן
ראיית
הככנים
כי
הניצוץ
תשמשי
מתלכד נם ראשון ראשון
עד
שמגיעין
להרגש
הראות
והמופת לנעל הריקות הוא בעצמו מופת למציאותו
והנן
זה
כי
סתום
הוא
.
0
״א
♦
מעשה
מרכבה בראשית ברא אלהים והיא
חכמת האלתות
מעשה גי־אשית את השמים ואת הארץ והיא חכמת הטבע -
J3 "D
שלשה
מצואיס לא נקראו נשמותם במעשה בראשית לפי שעדיין לא
קבלו
צורותיהן
המשלימות
מציאתן
והן המאור הגדול והמאור הקטן והאדם.
J
חכמת
המניין
מציאותה
מורגשת
אלא
שנמתחת והולכת עד אין תכלית
וכן חכמת השיעור
הנקראת בלשון ערג הנדק״ה גס היא מורגשת ונמתחת
והולכת עד שנעלמת
יון העין ותשאר מציאותה בשכל בלבד כדמיון מהלך
שאין לו תכלית
ובמציאות
שני
קוים שיש ניניהם בתחלת יציאתם שום מרחק
וכל מה
שיתרחקו
ימשר
המרחק
ויתקרב
האחד
אל האחד ולא יתכן שיפגשו
לעולם
ואפילו
יצאו
לאין
תכלית
וכן
תרגש
בגשמיים
ונשכלייס
על פי הקירוב
והמרחק
ונמצא
החשרון
בהרגש לא במודגש כמציאות המסמן בשכל האנושי
לא במושכל ובקרי
הזה ימשך העיון מן המבעים אל השכליים וזהו המפתח
השלם האמתי
הנחקר
היטב
שבו
יפתח
המנעל
צורת
העולם ובריחיו על דרך
הראיות
ההיקשיות
הטבעיות
והתכליות המישיות אל המופתים הנחסכים ומי
חכם ויגן אלם D -
״  { *fעשר מאמרות נקראות בלשון ערב אל מקולאו״ת
אל עשר״ה והם אל
גוה״ר ואל כמי״ה ואל כפי״ה ואל מצ״אף ואל אי״ן ואל
מתי״י ואל קנ״ה
ואל
נקביייה
ואל
פאע״ל
ואל מנפ״על וכנגדן דוגמאות רוחניות
בראש הקרואים
שהוא
השר
הגדול
מיומקות
אליו דרך משל נעלם גוה״ר שם
לזה הסוג
הנעלם
העליון
.
כמי״ה
שמציאותו
מוגבלת
.
כפי״ה חומר וצורה
פשוטים
שכליים
נרמזים במשתף ומבדיל  .מצא״ף הסכמי לכל הנבראים שתחתיו
והסמך
כל
הנבראים
אליו
.
אי״ן
ברום עולם ומקום רוחני בראש הקרואים.
מת״י
מחודש
מצד
ממודשיו
כפי״ה
רמז
לשאר
הנבראים שאינן עצמו ולא נם
דבר חוץ מעצמו  .נסב",ה
ערך
פעולתו
העומדת
בעצמה
והשתנותה
האישים
הטבעיים המשתנים
המקבלים פעולותיה פא״על לזולתו  ! .ונפ״על מזולתו.
 ]"D־* ♦ ,כמו שזה
האויר המצוי אצלינו מתלכד בתורן ומוליך הספינה לצד
מהלכו כן האויר
העליון
הנעלם מתלכד בגלגל העליון ומניע אותו תנועה
מסובנת טבעית
גלי
שינוי
ובלי
נטיה
לשום
צד
וזה סוד ( מפלג  :ס״ן { מציאות
האש היא מפלאות
הטבע
והיא
התחלה
«
ההתחלות
המופת
המישרת
אל
מציאות
הצמח
והמיות והדבור ואל שאר הנחות הרוחניים הפשוטים בעילם■
סץ Iטבע
המבטא
עומד
בעצמו
וטבע
המינין נמקו עמו Q .״]“ j fהדמיון הוא הצל
והצל הוא השטן
והשטן הוא היצר הרע לפיכך -כשיברח הצל אין שטן ואין
פגע רע וזה
סוד
עמוק
י  j L2'Dהנר והשמן והפתילה והאויר והאור השמשי
הם חמש
סבות
שאור
הנר
בפעל
באמצעותן  .אמנם חומר האדם נמשל בנר
והצממון
והחיות
נמשלים
בשמן
והנפש
המדברת
בפתילה והשכל הקנוי באויר
ושכל הפועל
נאור
השמש
וכמו
שהשמן
הזך
נמשך
אסר
הפתילה
כן החיות
נמשך אחר השכל
הקנוי באמצעות הנפש המדברת ' וכמו שהאור הלהב׳ נראה

בפגישת הגופים ששניביו כן פעולות השכל הפועל ; ראות בגשמים בכל אחד
ואחד מהם כפי סמרו וטבעו והכנת מזגו  * 'p .כמו שהאור השמשי מראה
שבעת הגוונים המשתנים והוא אינו משתנה בהשתנותן כן חכמת ההגיון מתפלשת
בשבע חכמות והיא אינה משתנית בהשתנוסן .
ןךא ♦ החלק העליון מן האויר
הישידיי כשיגיע לישיר האש יתנועע תנועה קבובית לפיכן לא יתתוה שם כמי
שביאר ארשטו׳ באותות
עליונות ודמיון זה מורגש במים הרותהין שמתנועעים
תנועה משובבת והנה
אין
חנועותס
השבובית
מצד
טבע
המיס כי אם מנד האש
המחמם את האויר המניעס חום סזק כן ההיקש הדמיוני המעיר מן המורגש
על המושכל דרך מטל נעלם וזה שהגלגל העליון מקבל מהות מן האויי־ העליון
המתואר בגלגל השכל ונמצא אוחו האדר מתנועע תנועה שבובית ומשפטי האש
העליון הרומני המתואר באש לוהט הפועל בו חוס חזק מתמיד כאמרו לעולם
ה׳ דברך נכב בשמים והדבור מיומש לאש שנאמר הלא כה דברי כאש ונמצא
האש קבת שבוב האדר העליון והאדר העלי ין שבת תנועת הגלגל שבובית והנה
מה טוב המשל ומה נעים הנמשל •
ע״ב♦ צורת המשולש הראשונה וצורת
המשולשים הנמשכים אמריה •
התכלית הקודמת במחשבה תדבק בה
האפיקה בקפק והתכלית
המציאה
בפעל תדבק בה האפיקה בודאי ♦ TJ ? -
שינוי האיקלימים הוא בעצמו שינוי פעולות הככבים וזהו קוד אשר חלק ה׳
אלהיך אותם לכל העמיס תסתכל השמים והבן זה  .ן{ ״ךן ♦ הנפש המדברת
היא כדמיון ההיולי לפי שהיא פושטת צורה ולובשה צורה אחרת ולא כן השכל
האנושי הקנה ( הנקנה ? ) המצוי בפעל שאלו יפשט וילבש אינו שכל בפעל והבן
נה  JY 'J ( .כל המעטים הנכונים נמשכים מהשכל ואין המעשים עצם השכל
לפיכך אין החכמה מבוקשת כ ' אם מן העושה וזהו אמרו שאו מרום עיניכם
וראו מי ברא אלה י  j s''Pעשקו של אדם והשתדלותו ומחשבותיו באיזה עשק
באיזו חכמה או באיזה עניין שיזדמן אם שיהיה העקק נכבד או נבזה הוא
עצמו ומהותו של אדם לא דבר אחד בו לפי שינוי דעתו ולפי שינוי פעולותיו
תתהפך בכל שעה ישעה דתהפך לאיא אייר י הג ו זה •
הנוהגים והמתקנים בהם בני אדם קצתם עם קצתם הם ארבעה מינים לכל
הפחות המין הראשון היא טבעי לא מותכם כלל והמין השני הוא מותכם לא
טבעי כלל והמין השלישי טבעי ומוקכם המין הרביעי לא טבעי ולא מותכם .
אמנם דמיון המין הראשון הוא טבע החמש נקודות שהדבור נגמר בהם עליהם
אין להוקיף ומוגן אץ לגרוע והן נכללות במלת אהו״י ואי זה בית הרואה
ודמיון המין הטני השכמת בני אדם במשא ובמתן וכסף וזהב והמין השלישי
המוקכס ישלם לו התלות בטבע אמי׳ן הוא חשבון העשרה שנתקררה עליו
דעת כל בני ישוב והוא קוד מופלג בתכלית ההפלגה מפני מה עשר ולא תשע
 ,עשרה ולא אחד עשר והמין הרביעי שאינו מוסכם ולא טבעי הוא הרש והעושר
י כ ל זיי לי '?" 3י ^ יי ל חג •
הדבור מתחלק לארבעה חלקים החלק
האחד הוא שכלו אמת היילק השני הוא שכלו שקר החלק השלישי מורכב
משניהם החלק הרביעי הוא שאין בו לא שקר ולא אמת וגם זה צריך ביאור
רחב  \ ' £ ( -מיני הכמות הם ארבעה והם כמה נפרדת וכמה נמשכת וכמה
מישכלת קובלת שני ענינים מובדלים זה מזה וכמה זמנית מצואה בדבור הספור
^" ךן♦

וגם זה צריך ביאור

רחב -

פ״א *

הקתרים

העליונים שלא

העניינים

הרגישו בהם
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הפילוסופים כלל ולא כל בעלי המחקר העייוני ולא קצת יזכמי תורתינו ולא
ידעו מקומם הרה ' לכ להפר, 1ת •  ♦ ^ "0ה״א מהם הוא היסוד השלם
המויזלכי המושג מצד השם המלא בן עשר אותיות ומצד שני האלפ״ץ הקדמונים
המתאחדים והאלף המאחד ותם נמשלו קצת המשל דמיוני רחוק בתכלית
המרחק וזה תכלית הזרות במספרם ועקר היסוד הוא באחד ומי ישיבנו והוא
קוד גבוה מעל גבוה ומי ישיגנו ועמוק עמוק מי ימצאנו ומי כמוהו מורה:
פ״ן; ♦ הסתר השני הוא התקשר חדוש העולם עם קדמותו והוא פלא והוא
גם כן מכת הנמנע אצל כל מי שלא יבין סוד בקבוץ שני הפכים בנושא אמד
וברגע אחד אמנם עץ חיים למחזיקים בו  .כי חכמת אלהים בקרבו וימיו באלפיו
יבקר ואמר דוד ע״ה תתן להם ילקטון וגוי תסתיר פניך ינהלון תשלח רוחך
יגראון ונו ' ותחדש פני אדמה לתוספת ביאור ואמר הנביא ע״ה והארץ כבגד
תבלה ויושביה כמו כן ימותון ואמר משומי עם עולם וכן מני שים אדם עלי
ארץ  .ונאמר למן היום אשר ברא אלהים אדם על הארץ  ,ואמר ואדם אין
שני החכמים ידועים ובנחת
לענוד את האדמה  .והתבונן בזת היטב ודברי
נשמעים ואין מוסרין אותן אלא לצנוננין  £( -״ך* ן הסתר השלישי הוא צורת
הנבואה וקוד במראה אליו אתודע וקוד אם יהיה נביאכם ה' וסוד פה אל
פה אדבר בו ולא יתעצם בזה כי אם נביא וחוזה אשר במחזה שדי יחזה וכן
נאמר ודניאל הנין בכל חזון וחלומות ותתבונן גס נזה  .פ״ך J ,הקתר הרביעי
הוא צורת הארץ והימים כאמדו ולמקוה המיס קרא ימים  .ואמר דוד ע״ה זה
הים הגדול ולא נאמר זה אלא כנגד זה כאמרו גם זה לעומת זה  ,טוב אשר
האחוז גזה וגם מזה אל תנח את ידיך  .וכן בשאר הכתובים כולם ונאמר
נדנים ומלאו את המיס בימים ובאדם ובנח נאמר ורדו בדגת הים ונאמר מבטח
כל קנוי ארן וים רחוקים ונאמר כי הוא על ימים יסדה•  } Y'Qוקוד מלת
שמש והתהפכה גשום (?) רמז גם כן ר' אליעזר הגדול בפרקיו הידועים
לו  .ואל התאחד מזרחו במערביו העיד הכתוב נאמרו ויהי ערב ויהי בקי
ואמר לא ישנומו למוקפת ביאור ומאמרו גם כן עוד כל ימי הארץ זרע וקציר
וגו׳ ואמר דוד יום ליום יביע אמר וגומר ואמר מן העולם ועד העולם ואמר
הנביא ע״ה צור העולמים 2 -״ ♦ sהקמר החמישי בהתקשר רוב פשטי התורה
הנראין במחלת המחשבה כקותרין העיון הקבליי המופתי׳ והדבר אינו כן אלא
שהן נקשרין בעיון האמתי האלהי קשר חזק ואמין בעניין שיקמלק כל הקפק
מעיקרו וגם כל אחד ואחד מהם על מקומו יבא בשלום וממשה קתרים אילו
לא נתנו לדרוש נהם אלא ביחיד פה אל פה והוא שיהיה חכם ומנין מדעתו
ושקדם לו העיון השכלי האממי הנעלם בקמרי התורה והנבואות ונצורת
העולם Q -׳׳] ־] ♦ אמרו חכמי׳ ז״ל ענת צפון בראו ולא גמרו שנאמר נוטה
צפון על תהו ופתרון זה המאמר הוא לפי שאין רוחו הולך נכוחו ומפני זה
היודע במראה אליו אתודע  — .נשלם הקער הנקרא רב פעלים שסבר הרבי
יצחק בן אל לטיף ז״ל ה״ה — .
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המופלג orvn
נ״ה יום ד ' פ ' וישלח תקפ״ו סה נראדי  .ידיד לגי הרודף השנון
שיקל האנלן מוהל״ל ל י נ ש ה ו ל י ש נ" ׳ ! נעה שעפו עלי המון גלי נורדמז ואלאות
לנוח  ,עדי נשיתי ללגעים מה ועי אלה המה הקלי לג  ,לנשות נפש  ,אהגה לע׳ם משכילים
ויעלי דלן  ,הניעני מנהגן הנעים מיום א׳ נלאשית  ,ויהי לי כמקול מיס גאלן ציה,
וכמו השיג לוחי אל קרני  ,אף היה את נפשי הינשה ודקה מכל מזמה וחושיה.
ידידי! אולי כגל שמעת כי נמשכת׳ גענותוח אהגה לנלאד׳ והושם על שכמי עול ענודה!
הכנדה עוד מענודח משמלתי נלנו , 3והנני פת עתה נע ונד מניתי ומנית אני  ,נעזב
מאהובי מנועל והבלים מקשיבים לקולי  ,אף ספלי אינם אח׳ אשל אפם אתעלסה ושעשועי
נפשי יהיו ממיל לעים נעימים ומיודעים לי  ,אשל מן ושכל טוב על שפחותיהם -
שים נא כה ננד טינין מצבי זה  ,והנידח לי שאהבה נפשי ! אם אוכל כעח מלא משאלוחין,
ואס יש עתה לאל ידי להעדן העתקות מפלקי מולה -נבוכים  ,אשל במקומות מהם
הגנתם לנד לא תגיע בלתי ללוח צס ולב נס  .נכל זאת לא אומל כי אאעים אזני
משמוע לדנדן ה־קליס  ,או אהיה בכלל כמחדש לתבונה כי חתן קולה  .חלילה לי מעזוב
את אשל אחזתי מימי  ,ונאשר החזקת׳ לא ארפה כל עוד לוח אלוה נאפי  ,ולכן אל
תכחד ממני דבל מאשל יקשה בעיניך  ,וגם מאשל יעלה על לוח בינתן מכל יקל ומדש
אוחו השמיעני  ,ואנכי אשיגן כפי ׳ולכי לני  ,כי אוהב יקל אתה לי ומעי המו אלין -
והנני שולח לן בזה עצת׳ ללא שאלת  .בל תמנע משקוד על ספלי תלמוד ופוסקים  ,אשל
הרגלת נהם מנועל  .הלא דגלנו מזה בשבתנו יהד לא אחת ולא שתים  ,כ׳ זה לנד הוא
כעת הדרך היותר נכון לאיש איש מנית ישראל אשי נתן אלהים חכמה בלבו  .לנה
חוחלחן אז ותקותן לא תכלת  — .יקל דבל ד' נדודיו זה  ,ואי; סזון נפלן  .דול מה
לנו שניו לאכול ולשבוע מכל טוב לגויה  ,מבלי לתת סלק מאומת לרוח ושכל  .וגם
הלוטים את גופתם לנד ירעו  ,והמורים בעיר ועיר  ,מרביתם בני בלי דעת  ,יתעו את
העם ואת נפשם  .ולנוח תראינה עינינו  ,ב׳ נעל אשל הגה ולמד מעט בהלכות מלימה וטוען
ונטען  ,׳ולה יורה  ,ידין ידין  ,אף כי נסתרה משלת התלמוד מנהו ומשפטו ודרכו מלפניו
יעבור  .ומה גס בחולת האדם חכמת מת להם  ,כי ינעלו ויכסלו נה  ,לועי עמנו
כאנוחס  — .ואחה תחזה א -ן יעלה על כל אלה מעלה מעלה  ,איש מנין וגבל משכיל
נאמת אשל לו לב לחב ושכל חד כמון היום  ,תגדל ותעש שם בארן  — .התורה והחכמה
תהיינה לאחדים נידין  ,אחיות יפוח ונעימות הנה לאשל ידע תת מנותיהן חלק כחלק ,
נל תהי צרה אחת לרעותה וכעסתה גם כעס  .אחוז איש חמודות ! בזאת  ,וגס מזאת
אל תנח ידן ! אז תצליח למועד כי יבוא  ,וידרשון ונין נגידים ׳ושינון  — .נצפנו מאתנו
ימים יבואו  ,העת הלה חסיל ללדת  ,ונחנו לא נדע מה  ,נישל מהלכינו למען נהיה נכונים
לעתידות כי תבאנה  .ולן עפה הלוחת ללמוד ולשקוד נספרים  ,חזק נא ואמן  ,ואל
תניח לזמן כי ילון ממן ויעבור לפנין הדלן  ,פן עוד לא תשיגנו  ,התעיף עינן בו
ואיננו  ,כי גז חיש קל ומי ירדפנו  .הודיעני כפעם נפעם משלומך הטוב  ,אז תשביע
לאפאפולע.
הכהן
שלמה י ה ו ד א ל י נ
ענג את נפש אוהבן באמת ,
נ״ב ספל חובת הלבנות אין אתי כעת  ,וזכור אזכור כי רשמתי נגליון בקצרה כעי; פרושן
הצודק מאוד הנ״ל

amoris
)תקע״ז( ).

Remedio

 Nachרפואות
(
0vm.

אהבה .

Bon Prof. S. D. Lnzzatto.
קרנו אלי אתם ׳ בחורי חמד,
אתם בי תיטאון המס ואון,
ובךרןד אהבת״כם רק רע תמצאו;

קרבו אלי ,את — מציותי תשמרו
למדו מפי לרפא נגע ההישק:
למדו הבחורים ; ואישר אגירה
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האזנה גם — אתן  ,בנות׳ כי אני ואנחנו אז נוחיל׳ אף נניחנר
כגבר כאשה אורה מעתה
עד אם ; שבותמזו . ,עד יטה — אזן
לשכר מצוארם חרצביות רשע ;
אל המוסר הטוב טי גבר יתא
אלבש בגדי נקם  ,כל לב ;גוע לנוד ולנחם אם בוכה על — ילד
אנקם את־נקמתיו  ,אזדה־ליו עזר ,משכב על —הר,רון ע תחת עיניה ‘,׳
אוציאה ממסגר נוגי בשבי .
מי לא ; בין כי את — מכאוב הגמיש
טרם תביא תלד ת1דן השער
לא  -טוב היוכח רק אחר הבכה‘/
אם — תנחם על־הטפתן הר!ןל בינת העתים היא תרפא כל שבר,
אחור תוכל השיב  ,מונע אין .
כי גם ריופא נחוץ ;חייש הפותה.
מרם ירוץ סוסף אם־רצית
אף עת לרפא אם  -תרא כי הגיע
לבלום את פיו אז על נקל ;כלת .ולהרפא תחפוץ  ,אלי הקשיבה;
ככה אוהב טרם יכבד החלי
הרחק מן  -הטרפה  ,אין רע כמהו.
את־ישרישיו תוכל שרש ואפס ; החימר הוא יוליד ' אה הוא ירבגו,
אף — ; תגבר אם תתמהמה רגע .הוא למדורה עצים ; כל־־עיוד יוץתו
קומה אתה אפיוא י ובגבר קומה  ,עצים עליה איף תכבה דלקתv
אל־תתמהמה ואשר ; כלת אמש הבטלה לחישק היא במים י
אולי היום הזך ,יכבד עליף .
לאחו  ,וכבצה וטיט לנמא;
דע כי ; גדל השקף כאימרתיוחר  ,הסר את — הטרפה ותרפא חשק,
כי מטקוה הט;ם יה;ה — גחל ,
.׳ץ שנה וצחוק כל —י לב ; .קחו,
כי מכה נישכהה הלל הפילה.
תקרב חמדת נשים אל— רדף עדן,
אף ; -יטב לנו התענג בדשן.
אולם תמאם כל  -איישזע;ף יגע.
לכן יום יום נאמר מחר נשובה,
לף
ומלאכה בקיש לף נא ' ,אל מרף,
ובכן לאט לאט ;גףל ד,להב,
את ־־ התורהדריויימ י איו .למלחמת
ובכן עץריויש ; עטיק שרישיו בארץ .רד אם איש חיל אתי או כברת 'ארץ
אם — התרפית רזקן הפצע .
שמור וזרע וקצור כי תמצא  - -נחת,
איו׳ תכבד המלאכה ; אף עיור תוחלת -או— עדר צאן נחמד תרעה בעמק,
אף אם לקרוא איותי חרבה פגרת  ,או ציד ודהזוע'וף תצוד בקשת",
ר ;קם בלתי מזור דע כי לא תשב .איו בפח הטמון  ,איו דג בחח,
תן מים אם — תוכל על השלהבת  .איו למלאכה אחרת שית לבף
אם לא — תוכל ומדורה ף גדלה  .עד אם — תישכח נשא חמדת היופין
חכה  ,אל תתגר בה ; לא זה הדרף ; אף מן — העיר תסע נסיוע הלאה ,
אל  -תשוט בנהר נכח הזעף• עיניף ארץ מרחקים תראינה ; ז
.ימאסידוה רגז אמרי אייש שכל  ,גור על־אזיטת נכר י אל נא תנהם,
לא — ; תן נבר בפצעיו לנגוע ; אל־נא תעציורלרכיוב ; תבכה ;דעתי,

הוא ;שוב ימשול ב־׳ ובך
עת על־לבך שם השה יעל ,
ומזמיותינו אז הבל כלנה י
רגליך  .יעטה  ,לא יאבו לכת ;
אתה יצא — נא איותם קיץ וחרף  ,אחי אל־תתע בכישפים .וקסם :
רוץבנביור ,אל י_עצרך הנישם  ,ידעתי בי דדה מאז מקדם
אל־תאמר נא הן דרך רב הלכתי ; דרך הרע הזח בין אנישי־חדל;
ידעתי כי רבים אליו בטחי׳
ולבד לדרך הנשאר הישקיסה•
מתקותם בישו tחפרו.
אולם
;
בדרך
שחל
אל־תירא ־פחד ־שוא ,
* ■ זt TJ
tv
״| t
דג■* “
•ד
הימים אל־־תטנה ,אל־תשא עין הן אנכי כעת הרחק מפישע
עזר טהור לתת אליך באתי׳
לעיר העליזה המתרחקת ;
נוס נוס׳ הרחק ממנה ; זאתקעצתיזלא לדרוש למתים איו לפעל פלא.
לא ירפאונך לא׳ כל חכמי לחיש;
מי הנמלט בקרב ,־' כל הבורח .
אולי תאמר כי מציותי תכבדנה ;  .אל — המיתמיו אל־תשא נפשך.
ייור

חצי,

אם מן העיר הרחק לא תוכל רגל׳
אמנם כן הדבר׳ אך אם־חפצת
כי  :עצרך דבר׳ ובך אין — כה
לדפיוא הנגע הקישה ׳ מדוע
ל*ז תקחילך נהה אף אם קישתה? לישביור על הברזל  ,בין מודיעצתי,
מעללי ; פתך הביוגדת
מ:ם מרים אל  -הדוד ,חתנו ,
הזכירה בלבבך יומם ול:ל •
אף־איש ךניפו .על־נגעיו וחרב ,
זכרה זכרה איך לה לצחוק דדית;
אף — לחם אותו מנו ימנעו :
לרם 1א את־נופתו  :סבול כאלה  ,אטיור תאמר :ככה אלי נשבעה,
לנשמתו לקבול דבר לאי  -יואל ? וישבועתה בן אחר כן חללה;
דע לך אמנם אחי כי כל  -ר,כובד כן תמאס אך,בתי .ותשנאני ׳
ולאייש נכרי בן על־פני ךבקה.
מזער ; קום מהר ;סוף  .הן ככה
:ישחית מתג ךא'ש1ן כל־סוסזופרד  ,זכרך ,את — אלה ׳ השתעשע במי׳
אף הגדל את־צלמם עד השמש;
אחד .:קל עליו  .כן את העלם׳
,׳מתי אשוב״ תאמר אחר נסעת ; בי נקל זאת אליך כי .יגדלו
אל עיני כל־  -דוי מכאובות הבל.
ע:ךך תתאך ; ,אך אם נשביליה
אליך,אשד ,תתאו׳ לא אל־הקרת■ זה לא כביר אהבתי בת׳״ותדב
אף־נם־כל־אלה אם־תרחק פעם חמדתי על — זיפ;ה עד ידות עשר.
העצב  :.לך ליו ׳ אף— תמצא ענג בה מום ודופי בלבבי נתתי ׳
בראיות ערים רביות ואישר בחנה  .ותעלה זזאת בלבד אליהועילה.
רק לא — יספוק לנסוע ; התמהמה,דגליה משחתים אמרתי אני׳
ככה.
ואמונה לא — היו
ובצדק
החמס׳
דרך
ן ?,י דרכך זה
 , TדT
T
 I VV l V׳•
־
* | | V V VV
יבשו,
הדשן. I
עד
כעצים ׳- T
אזריועותיד ■T ,י
׳T V
׳' -
אם־יכבד,י ׳האש תחת  .׳■ V
י '
אם־חיש תשוב העיד יאבד הטרח אמרתי בלבבי גם בי לשקר.

יי

.

י3

מחיקה היא  -גם בי־לא־בןהיתה ; היאתכלם י אתה תצא מפי,ר.
מפני רב תימאל אתנה ינדה׳
אך  :ש ט 1בת מראה  .כ׳ כלתי"עךי
לא — תשקיטד יתבא דק-רגז ׳ ולבד ביפי מראיה תפילך:
אמרתי אנכי נם — כי כזבתי.
פה נעש לה־׳' כאשר תדע כי צבע
ז ־1
יז י ן ■
•
• ־•:
תרע הר1ב לטיוב  ,ופעמים יחד
על־פניה
תתן t ,תבא
החדרה,
I ~ • T VT, r Vז
כחנון איש ואיים הפה :תערבו
אל־נא תב 1ש ; שמה תמצא לאלף
סטי
צבע
לבן יבאיש
יביע,
ודרך הישרה רעה תחשי ' .
־ •• - V
Itt
את־מדות ;סתך קום מעתה
אף על—היל,ה מ:ם צואים תלו.
ובעץ רעה שור  .לתת בה ד;־פ
הקשיבו בחורים את־זאת ; עעתי:
ולהגדיל Tכל מום ־!קל .
כן •אם
שמנה
תמיד
בימתי
נשים
עיניכם ..תנו,
זי•
־•«
 TT Tד •
• ; י• • T
•י •• V
תאמר בטנה נפוח ; לשחרחרת
בשתי.ם  ,גם יותר ; י_ען יכ:ען
כושית אתה תקרב׳ וידוע חולי
החשק המפזר יחסר הכה.
תקרא כל־גוף ענ1נ ; אף עזת מצח ונהרות ימעטון אם —  :פרדו.
תאמר אם
בתבונה
תעדה
כליה ; אם־ישגית
אמנם
ובאחת
שמת
• «
T
רv
•• T V
1T T • T
ז ן -־־
 T:אף — תקראנה נבערה משכל
את — אהבתך  ,רוץ ומצא אחרת;
אם בקדשה תלביש  ,לא כמנאפת ,כי כל־חישק הדים את־אחיו  :פה.
התחנן נא אל — העלמה אהבת רבת נשים תשא את־מיות הילד ׳
ולעיניך תעשה דבר לא — תדע  .ובמר תבכה אם מבלעדיו אץ.
אם לא תדע מחול  ,תאמר לה חולי; אשה אחרת לך בקיש ,כי רבו.
אם קול נבזה קולה׳ תאמר לה רני; אף אם תבער וכמו תנור מערה,
אם — מדברה משחת׳ תאמר דברי ; הראה לשה ככפור וקדח;
אם לא תדע נגן  ,תתפוש הנבל ; אל תשמיענה נא קינה ואבל,
אם בפעמיה מום  ,תצעד כל־רגע ; התנכר לה וצחק . .ואמיור כי אתה
ותגל
חיקה  ,אם לא — ■ייטב
לעין .וTשלו
עלז
ובששון רב
שמח׳
- r
 <T־־ Tיד•
- T
• ן
ז־• T־ ־
אם לא — נאוו שניה׳ תקום אתה אף אם לבך״יזאנח מבית.
וצחוק כל .עת תוכל תביא אל פיך . ,לא איעצך כי תשבית החשק
עיניה אם — רכות  ,קינים .והגה אם לא תוכל ; רק התנכר אליה,
ספר אתה תמיד  ,עד תזיל דמע  .את ההמדה תסתר ,תעלים הזעם.
עת אל־ביתה תלך׳ השכם בבקר  :ודמה אל איש חמה איןליו ; אזתחז
אם טרם תת:םה תךאנה פעם ,
כי תך,פןד אתה כאשר אוית.
תבין כי כל־שדה אפס ותהו ;
ייום
אנכי
לבלי ':שקוני חמר
כי :מתירו כל — דופי עך:י כתם  ,קמצתי את עיני ; אך חיש נרדמתי.
אך בלעדטיו היא מאום ומחי .
באשר מהךכלך לחמיוד למדת,
אחי בא tנא
פתע
פתאיום
הביתה
:
כן
ההרגל
לטאיום
יורה
אותכה.
*t
•:
 t vןt
י «  rv -יי
י
ן
t tv
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חמדתהי 1-פי אז תרחק מטן 5י
אס פתח רדפה סתום בנישף
תמצא׳ אל נא תרגז  ,אל תקבנו׳ י'.ש תחת כובד חובותיו כורע׳
אף בנגיניות אל־־גא תפצה ארדפיף׳יזכוד נא הנושה ד,בא לקחת*
אף לא תשכבישם .על מפתן האהל׳ ;.ש־אי'ש אביוקישר, ,את־זכריו ;שת
אף אל תליון על האשד’,בשחר  ,נגד עיניו תמיד .אל איש יש ברם׳
אף בל תתראה לד ,במגנה נפש  ; :דאג כל רגע פן יאבד הפרי.
י את רום לבה תשפיל בראיות קל אלה,ואישר צי אדיר ליו יזכור שבלת;
מפתח ביתה סור ׳ אם הוא פתוח ׳ ובכן אייש אייש את חמדתו .יבריח.
נוס ממקום גלמוד׳ בדד אל תשב,
אל תפן אל קולה אם תקראף;
בקהל עם ישב  ,ושמח .רגל ב-־נימיו.
אם ניועךת אתה לבא בערב,
עמל דוכעס
;
תמצא
אל
יחיד
תבז.
תיוחר מן המיועד  ,ולזעמה
t 7
• •• T
־
זי
סבול את־המשא ׳ וישמע שמיוע ;שבע פרא בודד׳ ובלבו ..ירא
אל — מציות׳ כי לקח טיוב נתתי .את צלם ;פתו ; לו אין תחבושת.
אם יק לבב אתה  ,ובן? אין מזח הביטה איף בלילה על הערש
וכח לגאל מעבדות פרף ׳
באשר אין אייש אתף׳ אבלף ;רב.
ישוב מן המלחמה  ,באשר ללכת איים אל תמאס. ,אל נא תכוגור הילת;
.׳־לדה הרוה לף  ,אתצמאיונף
והיה עלז׳ לא אייש המה ;קצף,
ומצא חבר נעים ; אולם השטר
רוח רוח ׳ וישתה מןהכיור מ;ם,
וישתה עד אם תמה ולזרא :הי■ מחברת איש נקשל באשר נכשלת.
תגל עם ח; פה ייומם ול; לה,
נוס מאוהב אשד .כאישר מקטב,
אף אל תךחק ממנה אם שבעת; פן  :ךבק־בף הרע .את הדבר’,
׳ השאר ישם עד תלדה לף לגעל ׳ גם פן ;ישוב ;.עיור מדוח רפאת.
וכמבית האישפיות ממנה תנס.
קריוב לגג לא טיוב כבה דלקת,
טמנה  ,י
תרחיק
גס־אתההרחק
כן
האהבה .יבעירו ;
קנאה Tיפחד
׳ V ■ Iן
־־ Iי■  I־I
־T
• ין־
TJT
*• T
כנערת אל האיש ׳ לחשק המה • אם כביות את האיש תחפץ נפישף.
אתה.א פ 'וא אל תירא נא ׳ אל תגר אל תמצא אתהבמקיום ; דעת
פן תכגד־נף ׳ פן אל נכדי תנתן ; כי תמצא3ם היא ; לה אל תשתהו,
אל־תירא נא׳ שכבה תמיד לבטח  .אף אמה ואחיותה אף האיומנת'
זכור שמיור כי תחם אם .על . -נער הדחק תרחיק  ,אף 'שפחתה בל תתא
לתת 'שליום אליףבשפת שקר׳J
יורד למלחמה  ,מעל רעהו׳
אף בל תישאל איותה לשליום דלברתז
:ען עליו תפחד פן ;.רצה*
את צריורזיף זכור נא העלם׳ “ התאפק נא  ,כי כן תמצא מרגוע.
לא טוב אחי כי עם כל אייש תשיח
תן אל לבף מה חסרת (י.ען
חסויון קל איו■ כביר לאקחסר גבר) ; על איודיותוך ;םה  ,ואישר בגדה,

— 20

—

אגירה:
עזה
הרע ה־3Tד 1ל
אזי
ואשר הדלת מקט  -לבעל.
־■ T
י7
*T T 1
טיוב תנקם שתיוק  .אם אשמע גבר אל דברי ה ;םה אוזה ביומח,
לאמיר מהר תשוב ולעבדה תפן,
יאייר רכל  :עתה אוהב אינני
• ’ LL ’ 1י'
סללה.
ותנחם .את ' ׳לבי כאשר
אדע אנבי כי עודו ננוע.
עורה הפתי  ,עורה עורה עורה,
נם לא .יאות כלות מהי החשק
פעם אחת  ,רק בתבונה נשגבת ,העל אשד ,תבטח ? ך,אם לא תדע
לאט לאט  ,כאשי ימשוך השמיש כ* שוא ודבר כזב אתה עודו,
וכסי .ירדן בין עפעפיה בכה•
מ:ם מכלי עד יורק וא ',ן.
לשנוא את רעיתך גס זה פשע ,אף תחבולות יש לה כצבא שמים?
אל תגר נא אל האשה מה טעם
ולבד איש אבזרי :עשכאלה ׳
נם־תיועבה היא זאת לאליה׳ חלד .ממנה תפרד יותלוניותיך
אל תגר נא אליה י אף אל תוכח
איותה שכהת .ותזנה  ,דיך ו
איש השונא איותה ניותר ביו שריש ׳ איותה על חטאתה ; כי כל הגבר
המגדף דודתו . ,נפישיו נכספה
או בטל אהבתיו מחסרון כסף.
לשוב אחר ימים לנפול בלהב.
אל תשפט את האשה כשער׳
ובישליום ובמישיור אולם תפרד .את כי עימם לך אולם לא תהז ׳
עלם פנע את דודתו ברכב׳
קומה קח מירי אבן הבחן.
תן בלבבך שיה א^ל רב יפי
וירב עמדה  ,ותנו הוציאו
את זאת ממרכבתה עד נשפטה .יתר טובות מראה ; שור כה בהרת.
;צאת ׳ ו; ךא אותה  ,ויהי לאבן ,אך ל ; 8פ;ד ,תבחן בלבד  ,אף יתר
כלמדיותיך ,באמונה נס ככה,
ו; חבק לה ויאמר לבבתני•
השליכה
באיש
תחפיר
עד
,
תבוש
עד
אליך
את זה הזיתי  ,ואומר
 T .,ז״
• ו־
*
 .י
במר.
תקרא
אל
נא׳
מכתביה
כל
T
• 71:
• T T V7:
הסכן וישלם,פן תפיול ע;יד בפחתT .
אסיע צלמה אתןד  ,קום השליכהו,
בל נדה כל אתנן חנה אליה׳
אל תשאלנו נא אף אם רב עדך .אף הרחק מכל מקיום ששמה
התענגת,
אם תקרה באשי היא שם  ,השמד Vאת
מקדם • ־ • ־ ; ,
היפה • V| ,
־ TT
באשר עד כה שמעת ; ובכן שיתה וזכור כי על נקל :בער הרמץ♦
נוס מבתי שמחה׳ כאשר :צחקו
נכח פניך רשע הבוגדת,
נדרה.
החטאים׳ ולקהל רב .ישמיעו
ונדרים " ,
שקד  .י '
וישבועות • "י1
לבא ביתד ,את השער אל תיטב ,דרך נאוף ,ובקיול ערב לנו,
אף בל תעדה צמיד ושאר,ונזם ,עד אל קירות הלב ;בא הארם.
זמתה,
מהם .
אף אל כלרעיותיך ,לב אל תישת,
משירי י1 T
אף * • -
־ו
הרחק •• v
״זי• I
ד,שמר נא■ פן תקרא בם  ,כי רבו.
וחישוב את רע; תך שאהבת
דע כי :ראת גנב תיוקיר כל הפץ
בין הבניות ההן אחת כהנה.
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הנגע אז נרפא  ,נרפא סחלי.
אל עיןקיוניו; אתה אחי טעתה
לא נישאר עיוד דבר ׳ דק על הא?ל
אל תאמר בלבבך כי בל נבר
ד,ט'וב א 1הרע לך מלים אטי?ה • »
אל יפתךיאריוב ; תיוחלת אץ
אם בהתחשיוב; הלהבה אז תרב • הרחק בצלושיום  ,קנייז לסת׳
לא כן׳ אל תירא נא ׳ וישבה לבטח  ,ונוס טבל דבר המרבהזז.יע י
בהדרזקךב כל מזוןזקר׳ פינן חזרה;
וכאלו האשד ,תמיד
בדד תשב ולאייש איוהב לא תשע  ,אם פי שאלת עלאיודיות ה”.ן׳
יואל נא אל שדי בי תובל לכת הסבת משלאמישיול  .הנה הרוח
אצל פתחה בלתי הטיות דרכך  .מזער  :בעירהאיש  ,רב ; רעבנו.
אך מי יחשיוךאיותך? תוכל אם תרץ .כרוח אלהאיש _,ץן לחשקr
רגלך שא ורוץ  ,אל תתמהמה  ,איותיו אל תשתה נא; אך אםישתית י
וחישיוב כי ישטה אך לליתהרגיעה .ישובה וישתה עד אם תתנל באהל י
עד תדדם  ,עד אס תפיול לארץ;
האיש מאסת אף שנאת .יען
אז לא ; רע לך  ,רקייועילך.
אל יפתך היה רע  ,קומה
וישלםאתיו  ,קום ולפניו השתהו  ,הנה השלמתי את חקי דבל ז
קום ושקה לו; אם תעש זאת אז תחי הודו אתם אלי ואנילאליה  .ש״ול.

Prof. S. Pinsker.

Mitthcilung von

היען נ׳ דל״ח ענת שנת התל״ן לפ״ק.
לכבוד הסכם המליץ וכוי מאש;) פלי מסקל הזמנים ומקלל את כוכבי יצחק נ"’ שלום
נשמחה שמעתי אמש נקלות מקרנו יחד בית ידידנו הנכבד נ״י כי הגיע חול מסגלת
החמש ועשרים -מכוכביך ליסוד אגודתס על אלץ  .ולעומת שיגדל מקפל מסנלותיו כן
•וסיף מעשן זה כח ועצמה וכן ילבה וגס יםלן  .וזה לן האוח כי עשו תעשה וגם יכול
הובל  ,ובכל מאדי הייתי ספן נם אני  ,אסלי בואי לגול במקום חסנוסך  ,להאציל לך
קדמוניות" לאול כידוע
ממה שהנני ד׳ לולי נולדתי העצומה בתוצאת ספלי "לקוטי
לד ולולי אחלה להודיעני הדפסת מתבלת הנ״ל  ,עד 1היום  ’ .ועתה לאה אחתאומל אלי
הנה היא קלונה להגלות כי עת קן ולפעלן בלא כלום איני לוצה  ,לן לניתן ודע
וראה מה לעשות מסל  ,כיי למסלתו לא עת האסף עוד  .שבתי אל ביתי ואמלתי עם
לבני  ,להסל ולכלה עניין מה ביום אסד אי איפשל  ,ובכל זח איני בן סורין להגעל
מכל  .תפשתי באוצרות ,ומצאתי ג ' פיועיס להראנ״ע שנים מהם בלתי ידועים עוד,
והגי אם היותו נודע מ״מ נהכילו שנויים קצת לאו׳ גס הוא להגלות  ,הבי הראשונים
«5לאי «״’ הס ' לא"!‘ נ״י ללוייעליס אסד מכיל שירים לקדמונינו ז״ל בב״הכג של בני
מקרא נכפא  ,והגי ג״כ על ידו בנ״הכנ של הלבנים בעיר הנ״ל  ,והנני להעתיקם
ולנקדם ולשלחם אל כבודן אולי יהיו לרצון לפניו ואספתם חון מסנלחן ידידן דו״ש ש״פ.
א  ,אסד נאה שונה בניגון 'להסכם ל ' חברתם בן עזרא ז״ל נ״ח ויתד ותנועה ובי
תנועות ויתד ותנומה .
<

אל־מי אדטה

קיורא למים׳

פועלגבוריות
יזם ?נםנהריות

מתעלומי

*בעל ; רושה
ובבית קדושה
ופאר חבושה

רפא והתר
תשא ותסתיר
תרים להכתיר )י

הפלא חסךים
לנעבדים
מקול פחדים

סה־לך כישיואל
הצור וגואל
הכון והואל

חשך מאורות
מוציא *) ונושא
סביב לכסא
הונו ירשה
תמשול קדשה
בבור בבושה
אם לא
רסיסי
י *ד
איך תחיה לה
מוטות משיבה
חטאת כתובה
בת נעזבה’,
בוגד ושומה
איכה יעשה
מושיב ;חידים
לבני עבדים.
תמיד הרדים
מעוז ומחסה

חק תיוןז זבילים
יורדים ועולים,

י'ש?גןז צללים
בינות שחלים
(משובה 6

עובד אלילים
דדי בתולים?

מאז לולים
השב צללים,

על מך וחוסה
תזעק בכל־אל
ישלח לך אל
לעלות לבית אל (4 .
אכן בתופשי
שיר עם חלילים
י־ודו לעושה
אודים גדולים.

ככחוב אל מי הדמיון אל ומה ימיו! הערנו לן.
ב  ,אסד כאה לאבן עזרא" fל שונה יפה בניגון ב״ח ויחד וחנוטה ויתד ונ״ס ויהד וב'

איומר לצפון תני
תימן שאי את בני
וימין אדי^י ! בני

יחילי
וצבאיות׳
זיזT
!שכיל בחערותי
ביתי וחומות׳.
נעלה דנו א בעיר
ואני בתיוך הדביר

קיאו,ימי גיל ולא
!היו יגונים כלא
כי מיימכניות אהלו

!כלו !מי עולם,
היו  ,וכל חילם(" .
!בנה עלי תלם,

עני וריוכב בעיר)ä
אבוא בכבוד ושיר
לעבוד עבודתי,

—

—
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הדור אשר טעמו
נורא ופלאי ישמו
לעידו צאי משני
כימי נעורים ישני
כצבי לארץ

צד)8

סחסי ! כאב מחצי
הסר חמת ליוחצי
כי מיועדים ״ ') וחצי

נפת ומן נאט)’ 1
יעשה להפליא כפיו
’ תשבי ואפרתי*

ולעטרת
לצבי
• ן • ן ־v v J
דקר ותפארת
שובי מסוגרת
:נדל כבוד אחרית
כי מאריןז •) מענית
רפא תרפא חיל
:ש איוהבי הנחיל
מיועד פדות אוחיל.
קורא לישמך ענה ,
גדר חרפתו ") בנה ,
נכתוב חופה

:דל מחלל ברית
.:קח דדו חנית
ואני והפלתי

עדר מכרתיו קנח-
חדר נטישתיו חנה׳
חוישה לעזרתי.

לעולה׳ '7השועה׳.

ג  .פהיהה לשנת ונול לר׳ אברהם בן  -עזרא ז ״ל המעה וב׳ יהדות ושנועה ותנועה ובי
יחלום וב' סכועוס .

קוראי מגלה
פי מקיום תחלה
אחךי בלותי
נמשלה  ,עדתי
בא זמן פדותי

הם :רננו לאל
ה :תה ל :שךאל
ואני כעיר בבל
כאני בלי חובל
על־; די זרובבל
קהלה
נקהלה ; T •I
* : J :־T
ותהי סגלה
■

פא דבר אגגי
באדר להוגי
אתנה הגיגי

יT \ > .

מעול C12ומתגאל
עד ישתול שאלתיאל♦
נ׳ מקום ונו'

!החזיק בפור ;דיו
נהפןי להשמידו
כיו  ,ואזכרה אידו.
כאמת ;קלה
לעשיות לבלה

'זאת לאל ןכן יואל
אלבאל ומגדיאל
כ׳ מקום ונוי

רועשים כעשן
בךאגג ככוישן
מרדכי בישוישן

נמשלו בתיוןו כבשן
ושנכבךבשז
קם׳
מר־דריור עלי שושן (1S
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כן שנת גאוזלה
עד לבית תפלה
מעשים ונסים
גם בחכן? שים
לןי שתה עסיסים

שית כף לעד נאמן
צוף ומן ד3ר המן5י)
אחרי אכול משמן
אל זכר תחלה
לחזור חלילה

אלזיחיש ") לעס 'שיואל
ל;על 1ת להר האל.
ב׳ מקום ובו'

ושנה במיכאל )' °
.קץ

פדות ובא גיואל.
כ< מקום וכו׳.

 ) 1גב״ : ,מוצא  )* .גב" ׳  :המשיל  .י) גב"*  :הרום להבהב  )4 .אל הא'
לשון בס  ,והבי מלאך  ,והג׳ כמשמעו  ) 5 .בעיר הא׳ במשמעו  ,והב׳ מלשון עיר ק
אסונו ולפי שהוא בכינוי עירה נסירק הרשה לעצמו לנר,לו בך גס ננפדד  ,ופל הנחים
ה׳ הנעים הם מסירוה המשורד נעבור המשקל  ) 6 .מלשון חיל ורעדה  .ז) נכ״< :
נאמן  )8 .לצבי האי לשון יקר  ,צבי הבי מין חיה  ,וצבי הגי ארן הנבחרה  ,ובן שני
הא׳ שניה והבי צווי מן ישב  ) “ .גב"’ יאריך  ,ור״ל מאריך הגלוח והוא ה ק "בה יקח
חניה להנקס  ) 10 .נכ״י מועדי  ,ורומז לדניאל ׳״נ זי  .״ ) נב״י היסהה  ) ** .כך
נקדח׳ בסמיכות מן עול רבלתך ע״ד,זרע מן זרע והדומים בשביל המשקל  .יי ) בן אגג
קם על ישראל כבנשן רשעהים  ,אך מרדכי שב להיום כנן בשן בשושן הבירה ובריח מר
דרור ושושנים  ) " .ח׳ יחיש מחירות המשורר  5 .י ) רמז לצפיסיח בדבש וגס ללנינוח המן
שנוהגין לעשוח  6 .י ) בוס א׳ לכבוד השם והבי לכבוד מיכאל ,בדי שינא שניה הקץ והגואל.

נזר

תפארת . .
Linie

Bon Wolf

אביד׳ןכןר! מחמד לברביבים ׳
כאקר הרחכןת; y׳ נדוד החהקת
(יסר! לף 'בקווי  ,עצמו מאויים' ז
רוחי לף ערגה  ,כי' מניחמיקת*
במו בלילי השןי בעצם החורףי
הן תתקם אז התבלי בצללי
.
.יען השמש בזהרה הסבתה עורף
לנטיות .עשר' מעלות אחורניתי מרמה.
תשאף כל רוח  ,תיחל בעת הארוכה -
ומאויה נסתרו מנגד עימם  .ז '
י__ען השמש נךן־ה מארץ ברוקה׳
נאשוריה קמה תהת סתר קזמ.ים.
קל רוח נךוזמה  .גפש שואפת
לראות שקש ביפיה בהוד' זורחת׳ד
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בכנפי קרניה  .עלי מכל מרחפת
בל יחי יתענג' ,כל נפש משמחת׳
דמיתיך ז$כי ,דמיתיך לשמש׳
זורח על אהלינובי־ופיחיוהר׳
ואת פריךתך מנו 'לחשך ואמש
יחשיבו Tכל מחר.
יופי ,
יסדירו כלי
<
־
יT
־11
כי בלעדיהיולך -קח  ,מי זה ישטמנוv
■
מי,יאציל עלינו היוד ברק 'קךמם'׳>
מי יורנוייושר  ,כל טוב .יע'ניקנחי
מי יאיר דרך ויהי לנו לעינים ׳>' -
אכן בחסד אל ; כיון לבי בטוח
כשמש בבא בקר נרוץ איולח שמה,
מדממת דושכת ל?ל קריון כל יוה ׳
יתעטפו שמחה בכד אור זולה.
כן אקוד! כי בימים לא כבירים
כמיאז מעל מחופף על משכןכביוךך,
היודך !ראה ,יזהר כאיור ספירים,
;שוב בגילה עימך באור פניך!
כחפץ בנך המבקש בעוז אהבה ׳ לראותך שטח  ,בשובך לביתך צולח.

 Ster «.י5

*״Mse ü0׳^ זאת הפעם.

זאת הפעם עצם מעצמי וכו' (בראשית ב׳ כ״ד) בל המפרשים
זאת הפעם ,ולא השקיטו צמאון דורשי
האר בו למעניתס נענין
הפשוט  ,ולא הרוו נפש צחה צמא לאמת ולשולחם לא השיבו דבר
על אפניו י והנני ד׳ בדבר הדש קרוב לאמת — ושמע הקורא ! כידוע
בהח  .התאוה תאות המין להנער משינתה׳ ובהחל רוח האהבה לפעום
ב,ב הנער רך השנים היוצא מגבול הילדות  ,אז דרכו של איש לכבוש,
ודרך גבר בעלמה לסול במסלולה ולבקש ארחותיה׳ ובם עי מ ת הלב
תפקנחה עיניו לראות בבנות הארץ לבקש ולמצוא בת זוגו  .די מחסורו
אשר יחסר לו׳ ומצא אשה מצא טוב  .אולם אנחנו׳ בראותינו מחוז
חפצינו ממול נגע לבבינוי עומדת מהודרת ועטויה במעטה תהלת
היופי וטוקשרת ככלה תאוה לעינים לצוד לבבות בחרמה ועינים במכמרתה,
ובראותיני עוד דדך כל הארץ י גבר יסובב נקבה  ,ומדי יום ביומו מתחתנים
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מול עינינו נקשור* ברית אהבה ואישות אלפים ורבבות  ,מיד אחרי החלה
הפעימה הזאת בקרב ירכתי חדרי משכיות הלבב י נוכל לסתרה ולמשרה
בהרף עין  :מה ועל מה היא — אך האדם הראשון י אשר עמד בדד
וגלמוד במינו במרחבי קצות התבל בטרם הברא חוה אם כל חי׳ ולא
ראה עור ברית התחתנות ולא שמע עוד מנו׳ וגם האשה אשר עליה
יבלה יונת אלם אה בתו מצוא מנוח לכף רגלה  ,לא היתה ברואה עדן י
הוא הוא לא ידע לפתור  ,כעת התעורר בקרבו חפץ האהבה rמה ועל
מה היא הפעימה הזאת אשר כהולם פעם את רוחו הרעישה ׳ ואף בראותו
כל חיות הארץ איש איש למינו ברואי תמים רעים — לא מצא עזר —
ואולם אחרי הביא ד' אליו את חוה  ,הנאוה ומעותדת לו כפי מינו —
פתאם היה אור במושבות רעיוניו  ,כי מצאה לה אהבתו מקום מנוה׳
והבין את הפעימה הזאת ׳ אשר לא ידע לפתרה עד הנה  ,ואמר:
זאת הפעם׳ מ ע נין ותפעם רוחו דפרעה ונבוכדנצר׳ ר״ל זאת היתד.
הפעימה אשר לא נתנה שינה לעיני ותנומה לעפעפי  ,ואני ישן ולבי
ער  ,כי עצם מעצמי הנך  ,ועד הנה היית נעדרת ממני ! ועיין אחי על
זה כי על מקור הטבע נבנו ועל אשיות תהלוכות הנפש נוסדו אמרי!

המחזה . .
. Lehrer
, össcutl
Bon I . Fischer
בשבעה ועשרים לירח אדר נשנח חרי״ט  ,ביום מלאת ל• שני! ושלשים סנה.
כאשל ששבח׳ על מטחי  ,להשיב נשש׳ מהמיח היום ומעצבו! יניע׳  ,שנחי נדדה
ממני  ,הנומה ערבה מאנה לשמש בנשיה על עשעש׳  ,והנה שני עננים חנו לשני ומאחרי,
ענן עלב וענן נקל  ,חואל הראשון גדול ונורא למראה  ,בשחי קצמדו כושוח ההרעלה
ומקל חובלים  ,מקרבו שעשו מימי מצוקוח א־ומוח וסלאוח אין מקפל  ,חניביו קושה
וקערה ונוגה השמש החקדר ממנו  ,ואה פני השני רק כחסום עיניס ראיח׳  ,כ׳ הקהל
החסיר פניו במעטה עלטה וחשכה עצומה —  .ואשאל אח ס׳ שניהם  :מ׳ אתם ? למה
אחס מלגחים ומחרידים את נששי ? ויען הראשון ויאמר  :היום מלאו לך שבע ושלשים
שנים בארן החיים הזאת  ,אני הגבר ראיתי עניך ועמלן מאן עלה שחר חייך עד הנה,
עצמו מקשר הפגעים והנגעים אשר חננוך והקימו לך שען מימינך ומשמאלך בכל אשר
שנית — ימי עלומיך אבדו כעשן מאלונה  ,הטונות רחקו ממך רדפוך בכל אלחותיך צבא
המתקוממים יצא לפניך ולא נחנוך לחבק זרועות חכמה והדעת  ,אשל חשקה נפשך תמיד
לתחחופן .נאהלה ולחשות נצלה  ,והנה אשא אח רגלי  ,לא תראני עוד עד עולם ולא
תשוב נדרך אשל הלכת —  .כמעט כלה אח דבליו  ,מלן> והלך לו  ,ורעהו נצב לנגדי
ופצה אח שפתיו לאמור  :הנה נקע ממך דג״ל החיים ולשנת גל״ה חלים פעמיך  ,זרה
הלאה מרוחך כל חפן ושאלה  ,אל תבקש גדולות ונצורות  ,רד מהר מהל עצות נפשך
אלצה — שא על שכמך מעמקת העתים בלי תלונה  ,ואל תחמוד לראות את מצפוני.
אשל הנאתי אליך לשנים הנאות  ,כי פני לא יראו —  .התיצב על משמרתך וסכה ליום
מועד —  .אסר הדברים האלה הרימותי קולי ואומר:

רבים ישמחו  ,ירננו דגילו
לתשובתהייום  ,ביו ניולדו
לו חכמו האלה ׳ .ישכילו ׳

הלא טיוב׳ לתת ייום זה לבכי׳
ביו צוינו ללכת לדחי.
ייום הולדת הוא ייום הפות י
מגיד מראשית ם^ ץי וןתידיות

f

.ישא בחיקו מכאוב ועצבת;
דברים באלה שפתיו מגירות:
בן ארם שים בלי גלה למשע ׳
הט את
שכמך
לגדל
המשא.
־ י• I I
V ,
־ ־
T

תאוות גסישף בתוחלת חגוריות,
שיוטנים רבים איותף  :עצורי
רגליף במוסריות תמיר אמוריותי
חיוח וקימוש על ארחף חורו,

 ינוההשל 1ס -נסשף
שואלת,
־t
v t Irr
תחף תלאה למציוא הדלת.
הט לעצתי אזן ' שומעת,
וידף Tתע1ז
נגד כל ד קמים.
זדוI
׳»•V
• IT

חדל מאכול מפרי עץ הדעת
בי איווה ; עור עיני חכמים,
וכבהמה נשיה,
לך 1■,, - :
למשעד  - ,-י
ומכל
עצב
לעולם
תפדה.

.
. Lehrer
, öffeutl
von M. Ehrcnthcil

Beiträge

מבית סקרעז הישיובן Opלענותי,
קיול הפטיש ?-ץזמע בתדר שנתי׳י
נהלום החרש ׳ :הליום בןעת"אפ?ם,
תחת הלמו הברזל ?הזק כפלי.ם •
עמי .עמי  ,אם3ם קל צבאות האמות׳
בלם ! חיו עליף :קראו לסהלמות,
אל ?פל ל?יןז  :כייכאשר ^עינוף ׳
כן ?ך3ה וכן ?פרץ "עצם סילף - .
על  Tהנהר .( .
)Nach dem Ungarischen
בערבה נחקרה לעינ?ם
!בוא הסתיו וגלי הסום
?לפת הנמל באביב;
?קפאו תחת מעטה הקרח
ועלי שפתו" מריח מים׳
עדי מעט יבואו הימים
ששנים/ציצו מסביב.
ושערות׳ כשלג !לבינו;
היש מהנחל ומשבריו
תבוא העת בפנים נזעמים
:מהרו למו,ימי חזיתי;
ועמוסי בקבר ילינו -
מהששנים עלי עבריו
אשרי האיש?חיה באמנתו
?בילו פרהייתקותי — .
היא לבדה תנהלהו לקבר;
יביוא החרף בעד יומים
נעימות עד"תה:ץה אחזתו,
ועל החף ?ביל הקרח;
יעלי משכבו :נוח בלי קבר.
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געלי גדותיו מפביב
; 2ד .ד  1$ת ב־וא ך,אביב
לד יציצו' שי־שן רנןרח:
מי^יו יפריצר הקרח;
3ן .גם האיש כן הו,כר׳
בדתיו ך,סת 1פף בדדים;
הוא,ישכר ?ריסיהזקכר י
;עוף שמזים י -
וכי^ רף

21. Brenner
, mitgethcilt von 21. Baron,

von

מכתב.

ב״ה ליל ב' י״ע א״ר תרי״ח לפ״ק  .לצו׳ נפשי ׳  seiשתר לבבי !
חשוש ברוב שרעפי נקרב׳  ,אחו! בשבך הדאגה  ,׳שבחי בחדרי יומם ומשמים בנשף
נערב יום  ,חליל פלש כנפיו עלי מרחבי אלן  ,ולעין) עלטה כשה אח פני האדמה,
הדומיה שלעת מנית ומתון  ,תם כל רומש מן האדן  ,ובני חמותה נמו שנהם  ,אן אנכי
לנד׳ ער הנני  ,כי זח כמה אשל התנומה השוללת פשעה ני  ,ועם התוגה עשתה חוזה,
ונושפה גם היא על שונאי לשחונץ לעמלי ולהתענג על מר נפשי  ,מנגד מטת׳ העמוד
שמחה לראות אין אתנודד על משכני  ,יאשונב על מטחי כדלת על צילה  ,והיא לא
תשית ידיה על מיני  ,לנחמני מעצבוני  ,לכן אעשה נם אנכי נערמה ולא אעלה על
ערש יצועי עד אשר תקראני  — .ככה ישבתי גם נלילה הזה ומקעלחי נפי  ,מחשנותי
שטו והתהלכו על פני האין  ,אל אשל היה שמה רוחם ללכת  ,ועתר ענן העאנאק
עולה  ,אחל קמת׳ ממקומי  ,והתהלכתי נחדל׳ הנה והנח  ,ונשעלי מדדתיו לארכו
ולרחנו  ,ובלי דעת הנאתי ידי נחיקי  ,ומצאתי מכתבן מיום השנים עשל לחודש הראשון,
הוצאתיו  ,פתחתיו  ,קראתיו  ,שניחיו  ,ואמרתי לכתוב לן עוד ערס אשכב  ,למען לא
חתנני לאיש נוגד בברית רעים אם אחשה עוד  .ולא אכחיד האמה חסת לשוני  ,כי לולא
הרגזתני להעלות רעיוני החשוכים עלי שפר  ,׳נ מתה החרשתי  ,ולא כתבתי ןל מאומה,
כי מה אכתוב ? האספל לן כי נקשה ואובד אני  ,הדאגה חשח נפשי אלצה  ,והאסון
ינין> שבט עברתו עלי להכני נפש על נשר  ,ולהכאיב גוי ולוחי •סד ? הלא ידעת זאת
זאת למדי  ,ומת נצע גלות אזנן עוד הפעם ? האם נהמות מעין ככנול עלי ’ לוס לי,
ומנת שפתין יחמו ימי עניי ? הנהניען עלי נמו ראשן תניא את האסון מלדפני על
צואר ? לו ידעתין רוכב על נמתי ההצלחה  ,חועפותיה לן למנה  ,וכל טונה נידן  ,כ׳
זא ממעמקי צלה ושואה נהם השלכתי  ,הרימותי ידי אלין  ,ובטוב לבך בטחתי  ,כי תחזיק
נס להעלני מלה  ,אן מה יהן ומה יושין> לי אשל מצאתי לבנך נאמן לפני  ,אם להיטיב
לי אין עמן ? אמנם  ,חנלן נעים מחבלי  ,ונחלחן שפרה מנחלת׳  ,אן נבל זאת  ,קצור
קצרה ידן מפדות אוחי מיד זמני הרודה ני  ,כ׳ גס אתת נער משולח ונעזב
באין משען ומשענה הנן  ,ואם לא תושיע לן ימינן  ,חושיה נדחה גם ממן  ,ומאי[
הושיעני איפוא ? לנן לב לנש  ,אשל יעור לכל מקלה ופגע אשר יקרו אח אוהנין,
יענה נן  ,כ׳ לא נרכן ׳ה בעושר  ,עני ורש נדיני בל המה  ,ולו השיגה ידם יחנו ולא
ימשוכו" יאמר משל הקדמוני  ,וגס מנשרי אחזה אמונת אומן המשל ההוא  ,כי גם אימי
סנן אלפים  ,תמול כשן) והון  ,לב כמון  :לב דו׳ וכואב נצרת רעי  ,ובכל כחי משחי
לעזרתם  ,לו היתת לאל ידי  .הה ה ' אלהיס ! מדוע חתן לב נשל  ,לרש אין כל  ,למט!
ספות יגון עמיתו על יגונו  ,תראהו עמל וכעש  ,ולבנו יתר ממקומו ימס ויחי לדמעה
מנל׳ יכולת להושיע ; ותפוש׳ זהב וכסן> אשר על נקלה יוכלו להחיות לב נדכאים ולחנש
לעצבותם אבירי לב המת ורחוקים מחמלה ? אלהיס ! מדוע הצת רשפי החמלה בלב אוהבי
זה אשר לא מלאת כשן) אמתחותיו וחצנו זהב והקשיח ממני לנוח קרובי ומיודעי נטיל,׳
כסן> אשר יש לאל ידם להושיענ׳ לו ידעו רחם ? מדוע שסח רחמי נדיבים ממני ואין נם
אחד נהם מתעורר להחזיק ני ונחת ל׳ חחתם רחמי איש אשר אין כל מאומה גייי
להושיעני ? לזאת חשבתי למשפט לשמור פ׳ ולשוני לבל אדאיב רוחן באמרי מרר חי6
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לנלי הועיל לי  .ואס אמלחי אטמון ? חני רעיוני חוגה  ,ואצחיל פנים נגדין  ,ואדברת
אחן אמרי נועם  ,אהנה  ,מן  ,וידידוח  ,סי נפשי ! כי לא אוכל  ,כי לפחה׳ פ׳ היגון
רונן  ,ונמפתח שפחי יפרוץ לצאח החוצה  ,כעצמים נבט( המלאה יהרוצצו ילדי האהנה
בקרני  ,עד משבר חנא נפשי  ,וכס אין ללידה ויהי לבני קברם  ,וכליוחי הלח עולם .הה1
כל נצני שמחה מודאי האהבה אשל צמחו עלי חלמי לבני היו לשני החורף  ,אשל ישתרר
בנפשי משרה בלי מצרים  ,לעלף  ,כי לא בחורף אשר ישים משעלו עלי אדמוח  ,החולף
השורר בקרני  ,החורף המושל בגבורתו עלי חבל ארצה  ,קן והכליה לממשלחו הושם,
כשלשת ירחי ימים חומן שנע הוא  ,יחפון שני הארן בשלג וקפאון  ,אחל כל ירוק ידרוש
לדמעה ו ברגל  ,יחול אחל כל שושני חמד ופרחי חן לנבלם ולשומם כראי  ,ישליך בחמס
רוחו נזל העלים מעל כל ען לנענור יהיה לקצפה ולהצינהג בשלכת  ,אן אחרי עבור
ימי ממשלתו  ,האביב עם צבאות חמודותיו יבא " רד מכעאן ! וברח לך אל שאה׳ אלן
ירכתי צפון כי שם ניסן !* ישן עליו בקולו  ,יחדפתו מכעאו  ,ישוב שנע המלוכה מייו,
ויחדש פני האדמה  ,ישית עדיו על כל נד וחוער  ,וימלא מרחבי אלן ירק דשא ; לא כן
החורף השורר בנפשי  ,ממלכת עולם לו  ,כ׳ שמש ההצלחה לא תשלח קרניה אל חון חדרי
לבב׳ לחדש האביב בקרני ולהתב אליו המלוכה  .ועוד גם נזה יתרון לחורף מושל האין
עלי חורף מושל נפשי  ,הראשון תחת נצני חמד ועושני הוד אשל כלה בזעם אפו שבעתים
ישלם שלחי כפול ושושני קלח אשל יצמיח חדשים לבקרים מל׳ חלוני הבית  ,ואף יכ
נצני חבל ופלחי שקר המה  ,ואם ישלח איש את ידו לאחוז נם חמם יהלוכו נין אצבעותיו
ואם ישוח אפו להריח בס מרוח אשל יצא מנחיריו יזלו מים  ,נבל זאת תתענג עליהם
עין רואה  ,והאחרון הכביד כי חתליל בקרני חררי שלג וכפית׳ קרח בלי סדרים  ,כל
חלקה טובח השחית בעברתו כי קשתה  ,ולא ישיב ידו מבלע עוד ומי יודע למתי יוסר
מממלבחו ? זה ארבעת פעמים סננה האלן על צילה  ,ותמורת קול וחום  ,קין וחורף,
שמלו מועד עת נואם  ,ולא שינו את תפקידם  ,אן בנפשי לא בא עוד מועד האביב
לשית הוד והדר עלי תלמי לבבי  ,ולהצמיח נס נצני נועם אשר אוכל לקטפם לעת מצוא
להגישם מנחה טהורה ולשומס קטורה נאף איש אשל חפן אני ניקרו  ,ומי נביא ויגיד
לי אם תאיר שמש האושר פניה אלי נאלצות הסייס  ,או אם לא ׳קדמני המות לסגור
עיני לבל יראו אור עד נצח טרם תזרח לי שמש הצלחה ומרפא בכנפיה  .לכן אוהב טהר
לג ! אל תשים אשם נפשי מל מנע׳ ממן פלי ידידות אשל אותה נפשן ונתתי לך ניסר
אשר כל אובל מענו תקהינה שניו בי ידעת אשל לא ׳נזכרו פלי מגדים אם לא חופע
עליהם השמש ועל בכולי משתנות׳ לא זרחה השמש זה כארבעה שנים מאז השלכתי נים
התבל ורחיים על צוארי למשכני עמק תהומות — עיני שאלו למו שינה לכן אשים קנצי
למלי  .דברי ידידן החפן
נאשלן אברהם
נרענכער.

 sl'VYההצלחה ») von Js. Rall. .
Deutsche
למעןבקש ההצלחה איד. 1-iyipy ,
איפיא תמצא איה ער ,שללה,
ך,לןי היטן בטירות’ נןלכים ואךמ׳ונים
גם בבתי דלים משכנות אביונים.
*ילבן מאין ת^צא תראה לעינים
ההצלחה בסדרזי ,סד ,תחת ה  #ט :ם?
הה ! לריק יניעו ׳ לא נפלה בגורלו,
 V2Yחרירים  .ותקצר נפשו בעללו - .
ניהי היום נתנהו תועה ביער'
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.וירא היכל נ־ורא ושאיה יבת  1M׳
$נוי לתלפיות מני שניות עולמים
;כהו .עד .לשמים'׳ מ’לןןש כמו רמים.
ומשלות השקט בלימוץי ורעד•
;גלה ממעלות אל ההיכל מבעד׳
מה השתומם ךךן?ם הפלא ו?לא
כראותו על הפתח כדברים האלה:
"פי׳ לא  .יישמע בכי אין עצב וכאב
פה משכן ההצלחה פהעוח דלב"
<נע מ < שדמ?הד :מימך1
בןי בקשתי ומצאתי תכלית מארי׳
האח תרא עיני ההצלחה הבורחת“
קרא החכם מלא ענג ונחת.
הפתח את הדלת בגילז ךעןה
פתאם אחזו חיל׳ לישיהרדה
ךז ף .הוז?ר
מה
לאה !
^ 11
? ^111
לו •
מה 1/
מה I rr T1
׳י» 1ו ו
מתחת לתנליו " מה? . -קבר.

 Aon Dr. N. Friedländcr.מכתב .
(תמשך) יש פת נוצל׳ם אחל׳ם השומרים את הששת בדת משה  ,ושיום הששת ׳תאקפו
בבת׳ תפילתם ; גס מבס המאלמאנען תמצא פת  ,אכן נית תפילה אין להס  .אצל הסרטס
דאקטאל לעווע אשל לפניו תכלם כל לשון הייתי פעם שיום השנת ושם היו  ,לשתל פניו,
האדון מאנטעפיארע  ,אשל נבל האלן ילאו קו׳ חהלחו ואשתו הגבילה ; ונלך פס ני!
חדלי שיח הלמוד אשד נוקד שם מתדש וגם כל כלי הלמוד לאינו ; זה האיש משה גדול
מאחיו  ,ולא לשד שנדבת לנו ונצדקתו אשד תלך לפניו ובגודל לשנו ׳לום ויתנשא ; בי
גם משכמו ולמעלת גשת הוא מכל תטם ויאש אשתו היקדה יגיע טד אצילי ידיו;
משלת׳ העיד שלאותם אותו נתנו אצנעותם על מגשעחם לאות כי נכבד הוא שעיני המלכה
ושליה וכל לואיו ביהוד•  ,כעלל׳ נשל השיטו אסל׳ משת שלבחו  .משלחי העיד אשל הזכלשי
פת  Policemen ,אל יתעו אותך  ,אח•  ,לחשוש כ׳ תעודתם ותכליתם כמו נאלצות אתלוש1
ללכת אל כל המקומות  ,אשל יתאקפו שם אנשים  ,ולתניא דנתם דעת אל אדונם  ,נוש!
לחמם ופששם  ,או לשאוף באפם ליס העשן העולה מפי מוצצי זנשות האודים העשנים ׳
למען הלשין אש מעלה העשן  ,כ׳ מקטלח ז לה ולא מאוצל המלך היחה שפיו וענוש <ענש<
לא זאת תעודתם אבן לשלח את כל הקדש אליהם  ,לחת מען על כל אשל ישאלו ׳
להדדיך תועים נדלך ילכו ולשים עי; פקיחה על כל האומדים  ,שלן שלי  ,לשל ימששו
כלי עונל׳ דלך  ,להקל משאם  ,וכאשל נאלצות אחדות פחד ואימת האנשים האלה  ,אחח'
חלש  ,חפול על כל איש  ,ונפגעו אותם מלחוק חיש יטה אלחו  ,לשל ישיט שפניהם ׳
בן יאהבו ויכבדו פה מקטן ועד גדול  ,אף כ׳ לק במקלם ילכו וכל בלי משחית לא <לאש
בידם  ,כל איש אשל ׳תפון לדעת דבל מת  ,באיזה דלך ילך  ,איזה מקום המשפט  ,מושג
איש  ,וכדומה ילך אל הפאליקמאן והוא ישיב לשואלו דבל ; גס ילדים קטנים  ,אם יש
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להם דני עם ילדים אשר כגילס
ילכו אל הפאליקמאן וישפכו שיחם בחיקו ופעם נעיני
לאיה׳ ילדה קענה  ,נח שמונה
או השעה שנים באה אל אחד השומרים ובקול בוכה
קראה אליו  :אדוני ! נער אסד
יארוב לי בדרן לחעון> אס פסי מידו  :ויקשה הפאליס
נידו ויולין אוחה עד מקום
חפצה
.
שומרים
כאלה
ילכו
הנה
והנה
בכל רסונוס וסוצוס
קריה למלאוס לצון כל איש עונד אזרק.
מא! שבה׳ פח בעיר
לאנדאן לסם דנן לא בא אל פי  ,כי אס מקמס קולת יאכל
פה מעשיי ורם ; גם מרק הנשר
,
אשר
בארצנו
היא
תמיד
ראשונה
בין
מאכלי
הצהרים
עוד לא עעמת׳ פה כי אולת
היא בעיני הנריעאנים למלאות בענם נמים המים ; אכן
משתה עלי טהעע בחלב יאהבו
מאד
,
בעה
קומם
ונעה
לכחס
למשכב
ישהו
ממנו
ארבעה
או חמשה כוסוה — אנשי הארץ
הזאת המה מהירים במלאכתם  ,הרוצים ושוקדים על
סל עבודתם בלי משך וכל חפצם
יעשו
נחפזון
;
בלכתם
ברחובות
העיר לא ילכו ננתח אך
ימהרו לרוך כנשים מפני אויב ;
גס
בתולים
,
צעירי
ימים
ובריא׳ נשל לא יעמדו נדרך
להתבונן על בחולה ולחמוד את
ישית  ,אן ילכו לדרכם מבלי שוס לב  ,אם !כר  ,אם
כקינה  ,כקלישיס  .אנחנו אס
נאכל בשל בארצנו נקה אח המאכלת והמזלג בידינו לנתח
אס מנותינו לנתחים קעניס
כפי
איש
ואהל׳
כלונו
מלאכתנו
זאת
נשים
המאכלת על השלסן
ואן שלש השנים יש א ר
בידינו
להביא
הנההיס
אל
פינו
!
אנשי
ענגלאנד
נאכלס נשל
יחזיקו  ,בכל עת אכלם
בידם
הימנית
את
המאכלס
ובידה
השמאלית
את המזלג הראשונה
תחמון לגזרים והשנית
תקריב
הנתח
אל
פה
האוכל וכנה יאכלו  ,מנתחים ולוקחים עד
התימס וכל זאת לאפר ימרו
ויחפזו ללכה אל חפצם ולעבודתם — שמן  ,חלב או שעוה
לא ידליקו פה למען האל
והרוח הזח ילך בצנולות הלילה  ,אכן רוח בוער (  )Gasישים תעופה לאור בוקר
,
הפרושות
על
פני
כל
העיר
,
כקולי
עכביש
,
אל
קני המנורה
אשל בכל ניס והיה לעת ׳נעו
צללי ערב יקה משרת הניח קנה גפלית דולק ויתנהו אל
פיות קני המנורה והנה אורן
ולמען ידעו בוראי הרוח כמה נשלך בכל ניס ובכל ומדור
בשנה אחת או במועד קצוב עשו
לחם כלי מודד הלוח  ,קולס מצב ארצה וראשו מגיע
עי גג הנחים ותחתיו כמעשה
אופן לנוע הנה והנח נשוקים ורחובות  .אכן עד חיום
נעלם ממני על מה העבע בנין
הכלי
,
ואין
על
ידו
הודע
מדת
לוח
הנשלף
.
נין גמולים
וערל׳ בשר לא נקלה היא
לבקר
בארך
הזאת
,
ואן
נשמע׳
אותם
מדברים אמרתי ׳ הקול
קול יעקב .
בבית
משפע
אחד
,
גילדהאלל
הייתי
לראות
אח
הנודע
בכל
תפוצות ישראל  ,דאפ״יי
קאלאמאנק
אשר
הלימה
אוחו
המלכה
לראש
פקידי
העיר  ,לאלי מאיאר  ,ויהי כראותי
אוחו,יושב על כסא המשפע ;
ומשרתיו  ,עושי רצונו עומדים ניראה ורעי מימינו ומשמאלו;
ונשמע׳ אוקו מגיד משפט וצדק אל כל
האנשים
,
אשר
להם
ריב
ומצה
נשפה
צחה
ונעימה,
מבלי הכר פני שוע ודל  ,עברו
על פני דמיוני הימים אשר ישב המלך שלמה על כסא
ממלכתו ואמרתי בלבי  ,עוד
לא
אלמן
ישראל
,
עוד
לא קר שנע המשפע מיהודה  .המון
קרית לאנדאן ושאון המולח
ותענלות  ,מהומת הקונים העוברים והשנים  ,דהרות הקוקים וקול אופני המרכבות
כתבניתם,אמנם הלא היית והמוכרים במקומות הממכר לא תוכל עע׳ לחרות על קפר
נעיר
פעקע  ,נעח • מאקפו שם כנעני אלך מכל מנותיו  ,בכה
תהום העיר לאנדאן יום יום ,
אן
ממחלת
השנת
ישתוק
הקער
,
דממת
ושקע
יניסו על
פני כל העיר  ,כ׳ גם בחי
המשחה
סגורים
וגם
אגרת
לא
סלקח
אל בית המשלח  .לפני
ימים אחדים הייתי בארמון
הנקרא
קריקעאלל־פאללאסע יען כי חומות הננין וגגו בנויות
מזכוכית לבנה ; מימי לא ראיתי
בנין נפלא כזה ; זת כמשלש שנים הניאו הנה מארבע
כנפות התבל מאשר עשה כל
אמן במלאכת מחשבת  ,ממבחר פרי אדמה ממיטב כל אשל
ימצא במים וביבשה  ,למען
תודע
חכמת
עם
ועם
כשלון
וחליצות
חושבי מדינה ומדינה  ,הן
שמלאכת ממשנת  ,הן
בכל
מלאכה
בבית
ובשדה
;
ואןז
כי דברים רבים נלקחו מן הניח
הן עוד יש שה ד׳ והוחל להשביע
עץ הצופה  ,גס אס חדש ימים יתהלך בלהכות הארמון;
אנה׳ לא יכלתי להתמהמה שם
היבריס יקל׳ העלן חשתי ולא לק יום אחד  ,מנקר עד ערב  ,ומאשר ראיתי כי רבו
התמהמהתי
ודלגת׳
מחדל
אל
חדל
נחפזה
לבל
תאלצני
הלילה לעזוב את המקום בעלם
עברתי כלו ; ובכל זאת לא הייתי בכל פגות הארמון
הנפלא הזה ולא לאיתי אחד
מאלף מן הדברים הנכבדים אשל הובאו שמה מכל קצו׳ ארן
נושנה■ « ספל האנשים הגלים
בעיר לאניאן יעלה לשלשיס מאות אלף  ,מלבד עוברים
ושבים והנסים תנת על כי לא
מצא מלכם סן בעיניהם או דברו דבר אשל לא כדת
ולהם משפע מוח .אס תלן
נחוצות
העיר
בלילה
זוהר
המלונות
יגיד
לן
,
כי
עוד לא

'1
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הלכי יושב• רעיי אל משכבם  ,עז חצוח ליל • שהלכו אנשים אין « ספר ברחובות קר.ה ,
מאוד מאוד משקה נפשי לנקי פה אח אוצר חקמרים אשר נמ״עאום  ,אילי אמלא מכתבי
די נלשיננו הנןדושה אשר עדן לא ראו אור ואעתיקיס לי אם ייענו הדברים געילי ; אכן
■לי לעשוח בחפצי  ,כי ביום אנכי עושה מלאכחי בעד משיחי וביש מלוני ובלילה
אין
אוצרלאלהתפלים סגור ידמה׳ כי גם אסם קראתם נמכהגי המס חא אשר היה פה רעם
גדול נגד אופן ששיטחינו  .כי קמו אנשים אמדים מתוך שברש מרשמי על בל חי
זימפאו דברים על עס ישורון  ,כי אל כן יעשו  ,גקחשם מאכלס חדה לשחוט נהמה
ועון>  ,יכ קול המיתם ושאיפתם רוח אחלי נשחטו יעידו כי עודם חיים וכואבים  ,וכי
אכזרים אנחנו  ,בני בלי ממלה געשותינו כזאת ; אכן לבים קמו ללחום בעד תורתנו,
חן ענני עמנו  ,הן מחכמי העמים ולהראות צדקת חקותינו וחמלת ד' מל ברואיו דע
בי קפצה עולתה פית  ,סיטננו נדמו כאבו ולא ,זדו עוד לדבר במשה ובאלהיס  .לפני ימים
לא כבירים קראתי בעלי חדשות אשר לרופאים דבלי רופא אחד  ,גדול שמו המדבר
בטוב .המילה ותועלתה לבריאת האדם והוא יראה לכל מנין דבר  ,כי הערלה חקבב כמה
וכמה מלאים אשל לא ידעו הנמלים וטרם יכלה לדבר ידבר על לב אוהנין ומיודעיו להמול
את בניתם נעת יולדו  .זה ימים הקול הולך וגדול בארן הזאה  ,אכן שלג אל יכסה הפ
פני אדמה  ,ומעת היותי על פני התבל דע עתה זה פעם הראשון אשל לאיתי הקחיו
מבלעדי הלבן פני הככל במעטה שלג  .בכל אלן ענגלאנד אל ישרפו עלים או תבן
חולן.אם אבני גחל ,שע״נקאהלען  .אן> כי כנר נלאסי להוציא מלין מפי עטי  ,לשונה
ב׳
תדבק אל חנה והדברים אשר דברתי באזני אחינו יצחק גס לך אחי נחמן ! עלונים
ונתונים המה ; נבל זאת לא אתן מנוח לאצבעות ימיני ובעד יחם קסת׳ לא אסגור עד
כי דברתי גם את ך דברי שלום ואהבה  ,עדי הודעתיך  ,נ׳ חקוק זכרוכך על לוח לני
תמיד ומדי זכר אזכרך ימם לני בקרני ודמעות עיני תזלנה על קשי יומך ועל התלאות
אשר עברו על ראשך מעת היית לאיש ; אך בזאת אחנחם כי ד' יכה ויחבוש  ,יממן וירפא;
ואן .כי השקך מכוס התרעלה הנת נתן לך טוב לב ורוח ששו! אשר ימתיקו בפיך תמרורי
מי רוש ולענה  ,ואם סג יכבד על שכמך נעל דאגות כלכלת ביתך  ,הן גדול כת הסבל',
אשר חננך ד׳  .על כן אחי  ,חזק יאמן ! אל יפלו פניך ואל הוסין .יגון על יגונןj
בהיותן קר וזעף  .ידעתי כי יש ארצות בתבל אויסטראליא  ,אמעריקא אשר ישמחו יושביהםI
לקראה הבאים מארצות אחרות  ,ואס הלנת שמה אתה וניתן מה טוב חלקן ומה שפרה
נחלתן ! אכן מ־ זה יכלכל אתכם נדרך  ,מי יחן בעדכם שכר תאניה ? ומלבד אלה  ,אשתך
י
החיי אסורה בחבלי חליה  ,לא תוכל לצאת מדלתי ביתה  ,ומי יודע אס אחה תצלח לעבודת
השדה הקשת אשר לא הסכנת בה מעודך Vשכון איפה אחי בארן אשד גרו אבותינו בארן
חבלתך אמנו תחי׳  ,במקום נאסן .אבינו יעקב אל עמיו ועשה כל אשד בכחך ללחים
ניד קשי יומך  ,אולי ירחם די ויהפכהו לאוהב לך וישלת ברכתו בכל אשר תעשנה ידיך.
אס תבוא ביתי  ,עירה עפעריעק הגד לאמנו תחי ' כי גם בשנה הזאת אל שכחתי יום
אנלנו ונשבעה טשי לחדש ענת הגדלתי והקדשתי אח שם ד' ננ“ הכ הגדולה ,,Diilc Street ,
 *}'באזני כל השומעים  ,על הלקח מאתנו עטרת יאשנו תנצב״ה .

*) ואתה הקורא אם יפלא בעיניך למה נחרתו דברי אלה  ,חסרי תואר ודלי מליצי!
בעט ברזל ועופרת  ,שאל אנ אס המסדר את הכוכבים ויגיד לך ; אל עלי תלונתך
כי מעולם לא עלה על לבי לתפין דברי אלה בישראל.

דברים אחדים

לע

BonS. Frankel
אגדה . .

נכ*< כלן 19צד 35מובא נשם החכם יש״ר דני חמוח נאונקלוק שמחמם הפקוק
כי אם כה חמשו להם וכו׳ ( דניים זי) "ארי אם כדין חענדון להון וכוי הל^ א א׳
אפשל שיהיה סנאי ימן כי אין אחריו חשונח החנאי ? יעו״ש .ונכוכני יצחק כלך  15צד
 56קיים הכוחג שם ומי אשל ישינ לשואל דנל הלאו׳ לאמלו וכו ' נכל לנ אודה וכו,
עכ״ל ולי כלאה שהחכוון נתמומו נניאול הכחוג כי האיקול מנמחיהן הוא משום קרן
ע״ז וכמו שנאמל שם נפילוש לא חחחחן נם כי יק׳ל אח ננן מאחל׳ וענדו אלוקים
אסלים וגס הנאמל שם מקודם צא חכלוח להם נריח ולא תחכם כל איקולם הוא למען נל
יחמלנו עמהס והוא לסייג וגדל שלא ילמדו ממעשיהם לענוד מן ואנן כמוהם  ,כ׳ אס
לא תהיה להם החעינוח עמהס אז ממילא לא יעלו מסשנוח פיגול נלנניהם לאמור למן
אני אחה כי אמדוה הנורא היא להם נקנלה מדור דול עד אנלהם אנינו וכמו שניאל
הלמ״נס מאמרם אנוכי ולא יהיה לן מפי הגנולה שמענו שכל אחד מישראל השיג מדעת
עצמו ולא היו צליכין נזה למשה  .וגם חכמינו ז״ל נקנהדרין ק״ד אמלו " ׳מעין היו
ישראל נע״ז שאין נה ממש ולא ענדו אלא כדי להחיל להם עליות ונזה ינוא לנכון
סלנוס אונקלוק " אלי אם כדין חענדון להון,והוא האמור למעלה שלא חח גם ולא חחחמן
נמו ולא יהי׳ לן החמלנוח עמהם אז ממילא יהי׳ לנן נכון ונקוה" מזנחוחיהם חמוצון
ומצנוחם חשנלו ואשריהם חגדטון וכו ' כי עם קדוש אתה לד' אלהין וכו׳ ואין אני
לרין להזהיר אותן נפרועלוע על זה כ׳ אס לא יהיה לן הקינה .המניע אוהן לזה ,אז
מיעח עצמן חעג חחעג אותם ולא חממא נפשך נעו ותלגום אונקלוק עולה יפה גם
נתמשך הכתונים כ׳ לפי דנלי המנארים מזנחוחם חחוצון ונו' דלן צווי היא מקומו
מחכחונ הלז תיכן) אחל הפקוק הראשון כי יניאך וכו׳ " לאמור" מזנחוחם תחוצו " וכו'
ואתל זח לאמור " לא תכלות להם נריח לא תתחתן ונו' והיא על דלן לא זו אן) זו
לא לאסור מקודם הקל ולצווח אח* כ על החמור.
והואיל שנא לידינו מאמרם קנחדלין ק״ד ננאר גס מאמר נפלא הנמצא שם ( וניומא
ס״ע) קמון לזה ( והוא ג״כ מענינינו ) " ויזעקו נקול גדול אל ד׳ אלהיתם מאי אמול
חיינו לאחרוני לניחא וקליא להיכלא וכו ' יעו״ש על קון) כל המאמר חלות ופליאות
המאמר נודע לכל  — .וזה אשר נלאה לענ״ד ננ׳אולם שהתנוונו ורמזו נמאמל הזה
לעזרא ונחמיה שנזה אשל נדלו הנשים נכריות מהזרע קודש הרגו ליצלא דעכ״ום ונקיפור
הלז לא הוסיפו ולא גרעו דנל מהנאמר נעזלא ונחמיה על הנדלה הנשים נכריות ( עזרא
כ״נו ׳') אצ ננדלו העם וכו' כחוענוחיהם לכנעני וכו׳ כי נשאו נשים וכו ' ונפסוק
ז׳ מימי אנוחינו נאשמת גדולת עד היום הזה ונעוונוחינו נתנו וכו' נחרנ ונשני ומאמלס
היינו לאחרוני ונוי וקעלינהו לצדיקי ואגלינהו לישראל ועדיין הוא מרקד ננן וכו׳ הוא
מלה נמלה מהנאמר שם " יתנו חלחא • ומי נחעניחא" נם זאת נמצא שם עזרא פקוק
ה ' נמנמת העלג קמתי מתעניתי וכו׳ ( וג״ק ׳׳) ו׳קס עזרא לחם לא אכל ומים לא שתה (ואך
שהישינה נחעניח לא נאמר נפלועלוע לק על עזרא נאמר שהתקנת נקראת על ימו כי
היה הראש וגס מקר נפשו על זה וכפי המגואל שם היה גם יל הזקנים אחו) הר שישנ
הוא והמעדים עמו נתענית  ,ואם כי חכחונ לא ניאר נפירוש שהתענית הלז נתמשך תלתא
•ומין נוכל לומר שהיחה לחכמינו זאת נקנלת או שלמדו זאת מהנחוג שם וכל אשל לא
ינוא לשלשת הימים נעצה השלים והזקנים וכו׳ ולמדו מזה שכל השלשת ימים היו נתענית
הוא והזקנים כי נשמע משם שכל השלשה ימים הצלו היו נלשכת יהומנן ומים לא
שתה  .יעו״ש.
"נע׳ להוד* גם זאת נמלא (עזרא ע׳ ו׳ ) אלהי נושחי ונכלמתי וכו '  ,והנה
אן) שהיה לעזרא נח ועוז כפי פתשנן הנשתון (שם ז׳ פ' י״א) אשל ניתן לו מהמלך
ארתחשקתא כנאמר שס ודי לא להוי ענד דחא יד אלהן וכו' להוי מחענד מנח הן למות
והן לשלוש׳ והן לענש נכקין ולאקורין הרי שהיה לו כח גדול ולשום מאת המלך ונכ״ז
היה צריך לרחמים כי חיה נמעל הלז יד השרים והסגנים וע״כ היח ירא וחרד אולי
ימאנו וימרודו או שינחלו אנשים נחירים לשליח לחמלן להלשין עליו ,וכן מנואל ניוקיפו!
לרומים שהיה ירא ומרד מאוד ולא ידע מה לעשות דע שאמר לו שכניה נן יחיאל אנחנו
מעלנו נאלהינו וכו '  .ונזה נתגונן נמאמרם " נפל לחו פתקא מרקיעא דהוי כחוג נח
אמת" ונאמר כ׳ נשאל השם רקיע על שר וקיגן ע״ש מדרגתו העליונה ושכניה היה מהשרים
זחקגניס וע״כ סיכן> אחל התוודות משכניה אמר " אמת " אנחנו מעלנו וכו׳ ועתה יש
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מקוה ליסראל ופו׳ ומחה נכרה נייח להוציא הל נשים < כו׳ " רחק נמריא דנורא מנית
קדשי הקדשים " כי גם מנרי הכהן הגדול הוציאו נשים רכריוח כדנתיג וימצא מנרי
הנהנים אשר השיגו רשים רכליוח מנרי יושיע נן יוצדק וזיהו הנורא דנולא
שיצא מניח ק״הק והוא מנרי חכ״הג " .ונהד׳ דקתפסי אישממנו נירוחא מירי׳,
ואזיל קלא נארנע מאה פרקי׳• ונאמר " ננינומא׳ 1החכוונו להנירוניס וחטם כ׳
נפי המנואר נעזרא היה יד השרים והפגרים חיכן> לימינו רק עם המון העם והם
הנינונים היה לו ענודה קשה וגם נכו ( שם ׳׳ ) כי נכו העם הרנה נכה " ואזיל ק לא
נאי « «3אהפ יסי׳ י״יא33ל ארן ישראל " אמרי היכי ר מניד דלמא משמיא מרחמי
עליו“ היינו שיראו ופחדו אולי ע״י  .רנ הנני מהעם יתרכך גם לנ השלים והפגרים
(והכינוי שמיא יחנן על השלים והפגרים וכאמור ) ' יפוגו אחור לעזרח העם "חיכי
נעניד" מה לעשוח עם העם " א״ל רניא שדיוה נדודא דאנרא כדכחע שם והוא ׳נדל
מקהל הגולה וכו' וזאח היא השלכה לדודא דאנרא לכל מ׳ שינכה ולא יליים לגזרחן
והוא ג״נ מהנאמר שם ׳מרם כל רכושו " וכו׳
וחקנחך“ ׳וכפיוה נאנרא דשייף קלא
ונזה ינוקה פיהם נאנרא כ׳ לא יהיה להם מה לאכול וממילא לא יחאיו לנשל תאוה
וע״כ עשה זאח ויצלח נידן כי נגד העם יש לן ממשלח ונח רב מאת המלך ,והצליח
ד' נידם וינדלו כל קהל ישראל מהנשים הנכריות ונזה נמסר לידם יצרא דענ״ום
נענואל שם שאמר הנניא היינו יצרא דעכ״ום וכפי הנאמר נעזרא — וגס לפי מאמרם
חנ״ל ׳ודפין היו ישראל נעכ״ום שאין נה ממם ולא עניו ענ״ום אלא נדי להתיר להם
עריות וע“ כ נזה שנדלו מהעליות ממילא ננדלו מענ״ום ונזה הרגו ליצרא דענו״ם — .
ואחרי ראותם כי שמעו לקולם והצליח י' נידם התקנה הלז נרצון העוג מהעם
"אמרו הואיל ועת רצון היא“ ונאמר ננאורס ני נל הקורא ננממיה רואה שנכל העת
הזאת הצילו להם השכנים הרעים עד מאוד וכל היום יראו לנפשותם מהעמים אשר הלאו
לפדס למו פני אהנה וידידות ונלננס דימו להשחית אותם  .ועל כ• עמים חללו היו
עוניים ושנים נא" ׳ והיו נושאים ונותנים עמהם ניכחיג ( נחמיה ו׳ ) נם נימים ההם
«לניס חולי יהודה אגרוחיהם הולכות אל עוניח ואשר לעוניה נאות אליהם וכוי וע״כ
היו הצוררים הללו יודעים נערות הארך  .וע״יז חרדו ופחדו פן ׳נואו פתאום עליהם
כנאמר " ויאמרו צרינו לא ידעו ולא * נינו ולא יראו אד אשל ננוא להוכס ונהרגם
והשגתנו את המלאכה  .וע״נ אמרו גחכמתם הואיל ועת רצון הוא נגדור עוד גיר
ומחיצה המנדלח לעשות פ״ג גדול להנדיל ולהשלים מכל וכל מיתר העמיס  ,ונזה לא נרוויח
לנד מה שלא ינוא לאזנם מהנעשה נעיר ירושלים אן> גס זאת שלא ילמדו נ“ ׳ ממעשיהם
ותוענותיהס וזיהו " ננע׳ רחמי איצלא דענירה“ שלא יהי ' כלל עונר .ושב מהם אלינו
ומשלנו עליהם ורצו נזה לאקור המ״וע והמקחר עם העמים ולעשות מעם ישראל עם
לנדד ישכון ( ועיין פלועארך צד  204מחוקי ליקורגוש להפפארטאנער שלא יתעו
למדינות אחרות וגם לא ליחן רשות לאים ממדינה אחרת לדור אצלם למען שלא ילמדו
ממעשיהם ) " אימפור נידייהו" היינו שנחלצו השלים והעם למקור לידייהו גם התקנת הלזי
וקיימו וקינלו עליהם כל הגזלות  " .חנשוה תלתא יומי אינעו ניעתא נח יומא
לחולה ולא אשנחו" רמזו נזה אחרי חנקיון שניקו אח הגזירה הזאת תלחא • ומי לאו
ונחוודע להם שאין רונ הצינור ינולין לעמוד נהגזירה הלז כי אין מדינה נעולס שיכולה
לעמוד נל׳ עזרת מגרתה ני נמצאו הרנה דניים נם מאוכלי נפש שנחקרו נמדינה זו
שמההכרח הוא להניא אותם ממדינה אתלת ואחזו למשל ניעתא נת יומא  .כ׳ ידוע
ההלכה נהמשנה ( נ“ ק ע״ע) שאסור לגיל תרנגולים נילוש לים וע״כ לא היתת ניעחא נח
יומא אס לא תהיה מ ונא מחוצה  .וע״כ " אמר• היכי נעניד נינעי פלנא* והוא להתיר
הפלגא והוא הקני! מהם ונזה לא נצערן לענור להם ולמדינחם כי ירן נטל הסתורה
לרכול עם סחורתו למקום הנצלן למו  .ונגזור על הפלגא השדה והוא למכור להה
למען לא •לערכו עם ישראל להוליך הסחורה למדינתם ולהתערנ ולהחליף אגרום עמהם
ונזה נרוויח שלא ילמדו ממעשיהם ותוענוחיתס " פלגא מרקיעא לא יחנו“ הדר אמרו
נם עצה הלז לא טונה היא כי אם אנחנו לא נמכור להם דנליס הנותרים מנד• הסיפוק
לנו ולקנל מסם המחיר נמעוח או נדנלים החסרים לנו זא לא יהיה לנו גם נמה
לקנח מחם כ׳ פלגא השניה והוא המעות אל ניתן מרקיע ונמה נקנה מהם " כחלינהו
לעיני׳• והוא עלשון לא כחל ונו׳ היינו אחרי שלאו כ׳ א׳ אפשר להגדיל עצמם מכל
וכל עשאו התקנה לנחול להעינים וכיכחינ ( נחמיה ז' ) ויאמר להם לא יפתחו שערי
»ירושלים פי חוס השמש ונו' וכתיג ויהיו מן יום ההיא חל• נערי׳ עושים נמלאנח וחצ״ם
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איש סלנו נידו וכזי חיסו הגמל לעיניים כ* נחום השמש
ממזיקים נלווסים וגו׳ ושנונים
שקוחוש הסזיקו נחלנ ורומס " ואהט דלא איגרי אינם׳ נקרנורזא"
רואים נעוב ונעיניס
הצוררים והסגרות ולהתקרב להחומי! ולחה מארבים ופסיחה
כי עי״ז לא יוכלו הנשים
כגנב  ,כ׳ נרחל עיניהם ולא פסחו השער ואז ' היו יכולין
השער נעור העלעה לבוא
נקרנוסא להסומה או לא  .או נוכל לפרש " כחלינהו לעיני'
לראות אם האויב הוא
כי כריתת הברית והתקנה הנ״ל להבדיל נשים נכריוס חוץ
כפירש״י שממי עיני׳ בכחול
הדח הוא ג״כ קשר אמיץ בין כל עע ישראל ולא סלדו לננס
התועלת שיצא מזה לחיזוק
בזה מן הצוררים כי אינו דומה שונא קלוב היודע כל
לקרנות העמיס וגס נתרחקו
ממנו לשונא לחוק ובהבדלה הנשים נכריות שימו את עינם
חמסתליס ואי אפשר להשמר
מאת שלמה שרענקיל.
ואתני להו דלא איגלו איניש נקלנוהא

Frankel.

Nachträge von Salomo

שהתחלתי נשי״ל אמרתי לסיים בש״יר  ,לראות אם יקיים בחיוורסו
העלות  ,ואגב
על חיוולא ( סנהדרין ל״ח) נב״הע לשנס חק״ץ ז״עע«4
להשתבח בהדנריס שאמר בילדותו
העלוך  ,ת־וודא דני לי ישמעאל" ומשבש נוסחתו ואמר שבמקום.
מגיא הרב שי״ר נוסחת כמו שהיא לשניו נש״ס שם " חיוורי דני רבי שמו " ומפרש כוונת
מלה ישמעאל צ״ל שמו
ענדא דר' • ודן נשיא  ,וגרמני פירושו לבן ביותר ונודע שהרומים
דבריהם שהתכוונו לגרמני
לובן פניהם א״כ סיוולא הוא ממש גלמניע או שנקרא כן
קראו כן לאשכנזים בשביל מנשיכת הכלב וכו־ יעו "ש ולא יכול לעצור במילין לשבח אס
בשביל הצרעת שהיסה נו
בפירוש זה על נכון  .וכאשר שבתו רעיוני למצוא מנוסה
מאור עיניו שמצא כוונתם
מאורו — נפלתי וגלוי עינ׳ם על מאור עיני וחשכו מלאות
בנאומי ורציתי לברך על על כסאות לדרוש נהשם משיח להוריד ולחלל אח שמו נשם
לשים בפי רבנן היושבים
לסמוך שמו בדרך אסמקתא מהמקרא ע״ש מוריהם  ,כמו שסמכו
ענד דני נשיאת  ,ואס ור' שילא  .חכי היה ירד כבודם לאמור יהודה או רבי שמו,
בבי ר׳ ינאי ולי חנינא
היה נושא וסובל ׳סורים ונגעים ( נ" מ פ״ה) ועליו נאה ויאה
כי דנינו הקדוש הנשיא ,
הוא נשא ומכאובינו סבלם " וכמאמרם (שם) כולהו שני יסור׳
לסמוך הכתוב " אכן חליינו
למיערא "ובנדרים נ׳ איתא " יומא דאחיך רבי אחא פורענות
דרגי לא אלטריך עלמא
הזה היה נסמך היטב על רבי ולא חיה נופל ממנו גם
לעולם ",הרי לך כי הכתוב
של נכדו שהיה עוד נרחם אמו נעת שקדשוהו לבנן לרנינו
בלי סיועו! טנדו או ענד
עליו השם משיח  — .ואס לזאת תפש הלב שי״ר משענת
הקדוש לדרוש ולסמוך
נהשס סיוולא על גערמאני או אשכנזי ( ואך כ׳ הוא מחכמי
הרצוץ הזה  ,למען לדרוש
בכבוד אנסג׳' ונדרך חידוד  — .הלוא ג חידוד הזה היה
פולין לצה לדרוש ע״ש העתידאת ל' מאיל מאחוריו בהלכו או ברחו לאסיא — נ׳ לפי
יכול לראות במאור עיניו
ובני גומר אשכנז "אשכנז אס׳א  ,הלי לך כי הרבנן נמעלנא קורין
חתרגם ירושלמי על הפי
לל״ה שתלך לעבר שניםבאסיא ( מגילה י״ח)  .וגם לפי דברי הירושלמי
לאשכנז אקיא • ומצאנו
שם מוכח שנמעלנא היו נמצאים אנשים או לבנן שתיו אומרים
כלאים מת שם וגס מדבריהם
שם "ל* מ הוה אדמוך באסיא אמר אמרין לבני ארעא דישראל
עליו שהוא משיח כדאיתא
ומזה ראיה לדברינו בכ"< העפע  19של״מ היה מניח בן כוכנא
הא משימכון דדכון" (
הכוכבים והוא ברח לאסיא  .לא שנתה תקוות סייעתם ופיו
וע״כ גס לאחר שחשכו
להם באפלה ועת צרה  .לעורר הגערמאניען ללחום עם
קוראים אמריו מאיר שיאיר
תשועת ישראל  ,כי ׳תנעלו מעפר יושבי ציון ויחקנץ לנקבציו
הלומים  — .ועי"! תבוא
 ,כי לניס מיהודים יושבים שמה  ,מלהלך לעבר שמח השנים
היהודים יושבי גערמאניען
להיות אשר " עתיק יומין יתיב לבושי׳ כתלג חיוור וכו'"
ונתקוותם זאת היו מייחלים
נזה ואכ״מ ) — :ומלבד זאת יתכן על ר״מ השם סיוולא אן>
דניאל ז' ( ,ויש לתאריך
— כ׳ היו עליו ולא מש מתוך ביתו (ע״ז ׳“ א) .
לפי פלש״י והערוך נגוע ביקולין
ועלעולא דגנלא לבא קשה במאוד  .וגם לזה נוכל לקרוא
והיה מטולטל ממקום
למקוםהמחוור בדורו וגס בבי רבי ־־ יסתם משנה ר״מ (סנהדרין
אותו נשם סיוורא כ׳ היה
אביו רשנ״ג אך שהיו מתנגדיו כיבדו אותו ופחדו ממנו  .ולא
פ״ו וגינוין די ) וגם בית
ביזו כשהלך לעבר השנים נאסיא  ,ולא עשו לו נאשר עשו
שלחי אחריו ולא מיחו
כשילד לגולה לעבר שם השכים (ברכות ס״ג ) — .וזאת היה
לתני נא בן אח׳ ריב" »
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ב׳ ידמו נעצמס ניח רשנ״ג סר“ ו! הוא המחוור גדודו ולא הניח נמוחו נא“ ׳ וכאשר
העידו עליו ( עירונין ׳" ג) גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם פאין גדודו פל ר״מ
כמוחו  — .ואחר כל האמור  ,השם חיוורא יאה לו כשאלה חיוורחא וכחנוח אור • —
ואם ישיג הרג שי״ר לנו  ,שלא יסכן לאמי שני רני יחלוק ו מכנוד השם משיח אל
י" מ< אחרי שמצאנו שרצה לעקור כנודו וכנוד אניו (הוריוח ׳“ג נ' ) ועי״ז פשעו
ממנו הכחנוח אור  ,ופקעו ממנו השם מאיר • וכינו אוחו נשם אמרים  ,ואיך .ימשומו
אוחו נשם משיח ? אם ככה אהה אומר גם אני להשיג לך  :אסכדנריך שההורה נדרשח
גחינה ואהגה  ,היה לך לחפוש נהשמלה חחיווריחא של י' יוק׳ שהיה גדול ומכונד נמאוד
עוד נניח אניו והיה קורא לו ר' יוק׳ נדני ( פקחים קי ע״! רשנ״ם)  ,ודני לא מצא
דמיון לצייר גדלו וכבודו ואמר עליו ( כירושלמי גיעין ) ״כשק שנין ק״ק לחולי חולין כך
נין דודינו לדורו הל ר׳ • וקו ואליהו היה שכיח גניה ( נרכוח ג' קנהדרין קי״ג) .
וי' יוק׳ זה מח על ק״ח כמנואר כירושלמי ע״ז ומונא נחוק׳ מ״ק כ״ה ד״ה שפעו
מחני וכוי יעו״ש  ,וכשאמר רני 1נ" מ פ״ה ) " כמה גדולים מעשה מייא ואמר לו ר׳
ישמעאל אפילו מאגא אמר ח״ו לא חהא כזאח כישראל“ כי לא ימצא עוד איש כזה
למקור נפשו לזכוח אחרים כמצווה מילה כמנואר ( כחוקי מ״ק שם) וגם נח״ו לא שלנו
נו אן> מעיו של נחש  — .ולא אכל מען הדעה ( לפי פירוש הראנ״ע ) — .כמנואר
נשנה קי״ח וכחוק' ד״ה אימא וכוי נשם הירושלמי וננ״ר פרשה פ״ה  — .וגם מצאנו
על ר׳ יוק׳ זה מאמרם ומאמר אליהו שגס הוא ערק לאקיא ( נ“מ פ“ד)  .וא״כ ננקל
היה להרג שי״ר להשיג ולומר ששם חיוורי שאמרו רננן כיוונו על ר׳ יוק׳ גן חלפחא
ונשחיים יחחחן הוא עם השם חיוורא אחח ע״ש מקומו שנרח לשם והוא מקום אשכנז
— וגס ננואו לשם מטלעול ופחד הדרך אזיל קומקא ואחא חיוורי)  .וע״ש
מעשיו המחווריס — והשניה כי הוא היה נוודא׳ המחוור נני רני  — .וקנעו נכ״מ
הלכה כמוהו  .ועוד זאח אס חשנש רק נמעט הנוקחא שלפנינו  ,והמחוק הגי מדני
רני אז •פול כל הלמן זה הדוחק  ,להיוחך שונה כל השם שליו  ,לאמור " רננן אמרו
חיוורי) גרני שמו ",כי ר ' יוק׳ היה נקרי) כלשון החכמים ניני ( פקחים ק ' ע״ז ס'
ושאר מקומוח) וגם אקמכחות המקרא אכן סליינו הוא נשא וכוי נכון לקמוך עליו ר׳
מקר נפשו על ק*ה ולזכות לאחרים  — .ועוד זאת אקרא חגר על הרג החכם שי״ר
מה שכינד ( כשם שמכנדין אח הניח) נמטאטה השמד מילת ישמעאל ננוקחח לנינו נעל הערוך,
ואלמלי היו מתון נחורתו גם ישמעאל היה ח• לפניו והיה יכול לקיים נוקחח הערוך
׳לפרש דגר׳ הרננן לפי הנוקחא הזאת על ל״מ שהיה תלמיד ר׳ ישמעאל  — .וכן נכל
מקום ששנו ״חני) דגי ר ' ישמעאל" נ״ל שהתכוונו לר״מ כ׳ לא מצאנו לר' ישמעאל
חנירו של ר״ע תלמיד אחי שונה הלכות נשמו  .ועל דגר׳ המשנה ( עירונין ׳" א ני)
"משום ר ' ישמעאל אחל חלמיד אחד לפני ר״ע" אמרו כגמרא שם משום רי״גל " כל
מקום שאתה מוצא משום ל“ ׳ אמר תלמיד אמד לפני ר״ע אינו אלא ר׳ מאיל וכוי.
וע*כ גם אנו מן המפורש נלמד על הקחום  .והגם שלא נוכל להאמין מל תנא גדול
טופק ישינה שלא היו לו נס תלמידים אחרים  ,נאמר נעת המלחמה והשמד והיה העולם
שמם  — .נהרגו כולם כמו שנהרגו הכ״ד אלן> תלמידים של ר״ע  :ולא נשאל מהנחוריס
לר״י רק ל*מ  .וגם מקודם הוא המחוור שנחלמידיו  .וגם אם נשאלו לא נסמכו.
ול ' מ נקמך נעודו כילדותו מל“ ע  ,וגם אח* כ מר״י נ" נ ( חנהדרין ׳"ד  .והקמוכיס
נקראים זקנים (שה) ,וט״כ יתכן עליו השם חיוורי) דני ר' ישמעאל" כ׳ היה המחוור
והזקן שנהלמיד׳ ל ' ישמעאל  .ואס כי לפי דנלינו לא יתקיים פירוש הערוך על
חיוורי) " נגוע חלאים גדוליק " רק אם נאמר שהעלוך פירש ככה המלח חיוורי) א§
חננקל הוא להתפרש נל׳ פלושו (וכדברינו) למען שיניא חאקמכחא " אכן חל״נו וכוי“
וע“ כ הוקיף נעל הערוך לאמור כי גם זאת נתקיים נר״מ כי גם הוא אן> שנמלט
כנפשו היה נגוע נעת השמד ככל גני דורו וגס היה מתפלנק עצמו נלחץ משכר הנתינה
ומזה חלק חלק שליש לרננן ( מדרש קהלת ) ,וא״ב יתכן נפי הלננן אשר נתפרנקו ממעשה
יי״ ו לאמור עליו ״אכן חל״נו וכוי  .אך אן> אם לא רצית לקבול הדוחק הזח נדנר׳
הערוך  .הלא יוחל עוג לנו לעזוג פירושו  ,מליחן מגרעת נהנוקחא שלו  . . . .וגם
נדרך פשוט יכולין אנו לקיים נוסחתו ופרישו ולומר ככוונתם " לננן אמרו חיוורי)"
ונפרש׳ ,׳ ותערוך* נגוע מלאים גדולים " דני רני ( היא מאמר מופרד וכאילו נאמר דגי
רני אמרו — ) ישמעאל  “.וידוע ני ר ' ישמעאל נר" היה הגדול נניח רני ואהונו
נחנינו דע למאוד והגדול שנחניריו  ,ומ״כ סמכו " ני רני ' האסמכתא מהכחג  ,אכן
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על י׳ ישמעאל בל" ׳ שהיו עליו ג״כ מלאים יעים ( עיין פקחים קי״ס
חליינו והוי
שם) וציירו בי לני הסם חיוולא  — .ודרשו זאח בני לגי עוד נעלם
ונרשנ״ם
עצמו ׳שולים  ,הי אחל מוח לני יספדו עליו  ,לוח אפינו משיח ד׳,
שקיבל לני על
ולא היו סולקין מכבודו לאחל.
חאמול  ,הנני להומה לאמי נים דניים שאמלח׳ לפניכם למצוא סן
ואחל נל
 ,הקולאיס  ,הוא דק בשיטה הלב שי״ר לממדי  ,אן> שאינם נכונים ומחקנליס
בעיניכם
ככה למען העמיד בנק הילדיס על מעשה מדודים  ,ולכנוח נשם מעשה
— ועשיתיכי מילאתי לנגוע ולשמש גהתגא החלפתי הדנליס ( שימן אי) נשאה וקפחה
הולדוק ,
נפי הרננן  ,להעצמוח היבשים והמתים מאנשי געלמאניא הישנים שינת עולם
השם משיח
לא ׳נידון ממקום וגלגול מסילות למשוח אותם בקדשי קדשים —
וכל לוחות שבעולם
ולא ישעו גם בחלומם לנבלי נעל החלום מהאווז סיוולא —
ושינתם עלבה למו
בקולם כאוו! תניח על המקילים מתלדמתם  ,נאמלם  :הנס לנו בכובע
ואדיבה יתנו
עבדים נאמנים להבי נשיא אף אס הוא מאנשי פולוניא — ואם כי אמלו:
השינה להיות נחלום יצפה לחכמת הלא חמה הם הלואים ואנחנו השומעים לדניי שיל
חלואח אווז
' וממקומינו — .ואשל אחזה אנוכי  ,כשאני לעצמי לישב ולכונן כל השוגיא
ושקל מדוכתי
 ,אגיד לן הקולא ועליך לנחול  .והנ״ל כשנשים עין בוחנת על בל
ינישחח העלך
 ,אנו לואיס שלא היו עיניהם צופיות בהגדות הללו על העתיד ולימים
הקוגיא דשם
מגמתם הוא לילות חילם להני דני נשיאה דאוקמי דייני דלא נמיל ( חנה'
לחוקים  ,לק
נשיאת הללו התכוונו לחרף ולגדף אותם במאמרם ( מדרש לוח) על הפי
! ' ני) ולבי
עשרה אנשים וכוי א״ל פנחח מינן לניח זה — שהן ממני! זקנים בבית
ייקח בועז
 — .וגס אמל בשם ל״א בריש חנה' צ״ח א־ אין בן דוד בא עד שיכלו
המשתאות שלהן
ושועלים מישלאל שנאמר ואשיבה ידי עליך ונו׳ ואשיבה שועעיך כבראשונה,
כל שופטים
לא שיכלו מבלי ביאת חדשים במקומם  ,יק ואשיבה שופטיך כבראשונה ,
הלי שגילה דעתו
בחחוגיא דהבא נאמלם  :״אל״< אמל לב עתיד הקנ״ת להעמיד לחם דול
ולזה התכונו
תקיים ואשיבה שופטיך כבראשונה  ,כי הכתר תורה מונח וכל הרוצה ליטול
אחל" כ׳ •
ואחלי מוח לבינו הקיום חקוחס נתחזקה בכל דור ודור לסרוק העול מתני
יניא ייעול .
שהתולה ילושה היא להם  ,ולמשיח ולהעמיד אחר תחתיו  ,ובל
דני נשיאה האומרים
היעד של לנס נשאו למוריהם לנשיא  ,ומשמו אוחו נכתר חורה שעולת
התלמידים נניח
הזה  ,יסמכו אוחו מהמקרא נדרשתם ואשמכהס  .ודבי ר' חנינה אמרו
על גנו למשיח
אשל לא אתן לבס חנינה ! ומצינו מאמר נזה בב״ל סי ע״ח  :א״ר
מנינה שמו שנאמר
לווי צפי ששמענו חנינה נאחד עשר שבעים ולא שמענו נשבע בנימין,
בנימין נ״ל
להלין בבראשית מ״ג ויאמר אלהים יחנך בני" והאומר היה אחיו יוקף,
והיכן שמענו
הוא ג״כ לילות להבי נשיאה דאתי מבנימין מצד האב ( ביר ס׳ ל״ג)
והמאמר הזה
לעקור שור ולאמר שאין נמו חנינה  ,וגס לא מצאו סן בעיני העם  ,ועלובת
ורצונם בזה
מעיד עליה  ,כ׳ ליוסף ניתן החן  ,וע״כ אמלו דני ר' חנינה שהמשיח
עיסה שהנחתום
יהיה שמו מנינה אצל העם ,נאסמכחס על המקרא אשר לא אתן לכס חנינה"
והנשיא האמת׳
לא חיה במו חנינה לעס  " .ויש אומרים מנחם בן חזקיח שמו" נ״ל שמנחם
כי עד עתה
חזקיה נן ל' מייא  ,וסזקיה זה היה לנו של ל׳ יוחנן  ,ותלמידי ל״ס וחזקיח
זה היה בן
לבנו מנחם  ,וסמכו אוחו נהמקרא ״כי רחק ממני מנחם  — " .ומעתה
לצו למשוח
הדבור " סיוורא" ונוסחח העלון "ולבנן אמרו חיוורא דבי רב ופירוש רב
נבוא לביאור
הערוך■ והנ״ל כ׳ במאמרם זח התכונו לר׳ • וסנן שהיה נקרא נפי
כלומר גדול עכ״ל
דני נשיאת ( סוטה כ״א) כמאמרם מאי נוז ינחו לו וכו לא כר' יוחנן דני
הרבנן  :יוחנן
ושבנא וכו ' ,ואמרו זאת נעת שנגדו להבי נשיאה וכעקו גס על ל׳
נשיאת  ,אלא כהילל
את תורתו עבור פרנסתו  ,וליי אזיל לטעמו האומר (שם) אין התורה
יוחנן שמכר
במי שמשים עצמי כמי שאינו וכוי ,וגס בירושלמי ס״פ «שילין איחא ל״י
«שקיימת אלא
אל זכינו לאורייתא אלא בגין דחמינן אצבעותיה דרבי וכו׳ — " והתכונו
יי״ל אמרו
נכד לני שהיה מפרנסן באצבעותיו  ,וקראו לל״י חכא  :סיוולא  ,ע״ש
לי"’ נשיאה
היו מהני נשיאה ונתחוורו פניו כי אזיל סומקא ואת• חיו ולא  ,כמאמרם
שמזונותיו
אדם לבריות נעשו פניו ככרום  " .דני לני רב הוא ל״י נשיאה שהיה
כ’י! שנצרך
לני לנה ( עי חולין נ״א תראהו שלר' יהודא נשיאה כינו נשם מלבי
יקיא נשי החכמים
ובירושלמי ע״ז פ״א ת ' י״א) ואולי לחידודי כנותו ככה  ,על שהרהיב
ינה ’מ״וש
שמן טכ״ום  ,האסור עוד מגזירת דניאל אליבא דלג (ע״ז ליו ) וגם
בנפשי עוז להשיר

—

88

—

לה׳ מהקרה הגמרא הוא מהי״ח דני וחקנתא דחלמידי הלל וש » אי  .וע״כ קיאו אומו
מנגדיו נשה רני לנח לאמר כ׳ הימו ממלל רברבן  ,והקרן ) ע< רא עקר הלח מן קרריא
קדמ״חא  .והן שמן גע והנדל  ,והחלו מנגדיו מורו או לאחר מוחו  ,ש־הק״ם נו הסזון
מדניאל ז ' שהעחיק יומין לבושיה כחלג חיוור יסינ ( והוא ל“ ׳ הזקן וחיוור נדורס ) וליה
והמנו על ל' יוחנן המקרא  :אגן חליינו
יחיהנ השלטן ויקר ומלבוחא די לא חמנל
הוא נשא ומהאונינו סנלס וגוי ",בי נאמה גם לנו יבאג נחליינו ממבאונינו  ,ואנחנו
חשננוהו נגוע מוכה אלחים ומעונה  ,כי היו עליו ׳הורין וחלאים רעים כמאמרו נלכוח
ה' וגנ״ק■ קט״ז  :דין גלמי דעשילאה ניר" ולא היה מניס תהילין לש ראש נימוח הסולן)
שהיה מזיק לו ( ירושלמי נרכוח) וקרא ק״ש כי מצל׳ ( נרכוח י״ג) ואהשר לדברים חאל
החכוונו נההולם שם ה' ל״א תליש על לגניה י“ ׳ ונו׳ גליה לדרעיח ונהל נחולא חזיה
דהוי קא נכי ל״א א״ל אמא׳ קא נכיח ? וא״ל להא׳ שוהלא דנלי נעהרא  ,א״ל על
דא ודאי קא נכיח  ,ונכו חלויהו והוא שא״ל ל״א נכינא על חקוחינו שנשארת מעל,
שקוינו להוריד חני דני נשיאה ולהיעיג לההיא סיוורא ושופרא ( כמאמרם 3נ״מ ה״ז אר״<
אנא אישתייל משפירי ירושלים) על כסא הנש־אוח — ולבסוף כנר זקנה קפצה עלינו והמוח
עלה נחלוניו  ,וההוא שופרא נ לי נעהלא נל׳ נניס וגם באין חקוה להוליד ,כ• נהעקר
נזמן ההוא מחמת זקנה כדמוכח נגיטין ע׳ ושנת ק׳ " א שאמר  :הן הן החזירוני לנערות׳
יעו״ש — ואפשר נזמן ההוא שחזר לנערותו הלחינו אוחו למרוד נהנשיא  ,ודרשי וסמכו
עליו הפסוק אכן חליינו וכוי גם דרשו טליו הנאמר שם מראש " מי האמין ויעל
כיונק לפניו וכו ' ( כי חזר לנערותו) ״לא תואר ולא הדל לו" ( והוא ג״פ כמאמרם עליו
שאני ר' יוחון וחדרה פנים לא הוי ליה ופי' רש" ׳ הירח פנים זקן  ,ובנזיר נ״ט מנואל
שלא היח לו גם שער ניח השח• " ננזה וחדל אישים " ( הוא כמאמרם שנחעקל) ,איש
מכאובות וידוע חולי וכמסהיר הנים ממנו וכוי" הוא ג״ג כמאמרם ומאמרו (נ נלכוח
ה' נגעים וננים אינן •סורין של אהנח סי׳ נ׳ וננ״ב אר״י כל מי שאינו מניח נן לירשו
חקנ״ה מלא עליו מנרה וכוי ולא ילאו אלהים וכוי וזהו  :וכמסתיל הניס ממנו  .אכן
חליינו הוא נשא וכוי אכן כעת ראינו שגס זאת מאת ל היחה  ,וחם יסולין של אהנה ,
ני לולי זאת לא היה נידו ליקת שנט המושל והמחוקק תחת רגליו מקנאת ויראת הני
דני נשיאה  ,רק בראותם כי הוא איש מכאובות וידוע חולי שמו המשרה על שכמו.
ופתה אחרי שחזר לימי נערותו נאה העת לפיוק העול מהני דני נשיאה  ,ולהכתיר לד
יוחנן נהשס נשיא ומשיח  ,ונזלשסם הזאת דרשו וסמכו בל הקפיטעל י״נ נדלד אסמכתא
עליו  ,הנקרא מהם פת ״חיוורא דני רב " ,ודי למבין.
המושלם וכוי ני" בהיותינו על השוק
לידיד׳ השלם
שלישי ,
מכתב
לאשקוויטן מלית את פני לעיון אלין מכתב עם ביאורים על איזה מאמרים מח״זל,
המפיקים אור על תולדות דברי הימים הקדמונים  ,ואתה נחקדן תוציא אותם לאור
במכתב העתי נשם  ,כרמל" אשר בדעתן להדפיס נעיר לנוב בכל רנע שנח מחברת
אחת  .ואם כ׳ לפי דעתי לא תקום ולא תהית  ,וכבד יהיה עלין הדנר להוציא מחשבתן
לפועל  ,נכ״ז אמרח׳ למען נל תשת עלי חטאת  ,לאמור כ׳ גם אנוכי מהמדפים ירי
העובדים בקודש נהר אליהו הנא לא לרסק ולא לקרב רק לעשות שלום בעולם  ,הנני
נס אנוכי לעלות על הר הזה לדרוש בשלומן ובשלום כל בני ברית נשם המלא ן הברית
אשר חמד ההר הזה לשנתו  ,ובקול דממת אני מקריב מנחה קטנה  ,והיה ראשיתי
מצער — והנני נזה לבאר את מאמרם.
* ) ואגב אורחא אמרתי ליישב דנר׳ הסוס׳ שם דנ״ה ותאמר י' יוחנן וכוי פירש" ׳
דלאדם חשוב כר" ׳ מסתמא לא היו אלא יסודן של אהבה  :וסימא דהא מסיק
דהינא דלא הף ליה נניס כלל לא חיי יסודן של אהבה  ,והרי כמה צדיקים שלא
היו להם נניס ? ואי משוס ננוח וכו ' ׳ע״וש  ,ורבים עמדו ונכשלו נחדנור  ,ואי
משום בנות" והנ״ל בי בעלי התיס' שמו נזה את פניתם נגד רש"• לירות החן
בלבו מיני' וני אנא ני גם רש" ׳ לא חיו לו בנים זכרים רק שלשה בנות כמבואר
ביוחסין וסדר הדורות  ,ואפשר כי טעות סופד קטן נפל בדבריהם ונ״ל " והר׳ הוא
מכמה צדיקים שלא היו להם נניס וכוי ולאדם תשוב ברש"’ « סתמא לא היו אלא
יסודן של אתנה  ,ולפי דרכינו יתכן שידי הדבור  :ואי מסוס בנות ו «׳ ׳עו״ש -
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(< נ« וס ע״ז א׳ ) " נימי ׳ק דוקא נן הרכינס וכל׳ א״ל ( ׳ונסן גן הרכינס ,לי"«)
אהה הוא עקינא ששמך סולן מסוף עולם ועד תומו ועדיין לא הגעת ללועי נקר א׳ל
ל״ע ואפילו לרועי צאן  " .ונ״ל שהמכוון יונסן בזה לילוס ללנג ל״ע וראנ״ע .כי לסי
הנראה גס מדגלי אחיו נשאלו" ויש לו נן לעזריה סנרינו ובו׳ נשמע שלא היה דעס ניס
הרכינק נוחה ממנו ,ע״י לוג עשרו .ונכ״ז היה בכהן המחזיר על הנרנוס (עיין ינמוס
פ״ו ני ) וע״כ עשה ר׳ דוקא עצמו כאילו לא הכיר אוהו ולא שמע ממנו — .וגם
אס“כ בהודיעם לו אח שמו ושם אניו " קלא עליו ( נדרך לצנוחא — ) המקרא הזח לא
והוא מבקש לסם נניס הגרנוח ואומר
לאיתי צדיק נעזב וזרעו מנקש לחם- .
"עקיבא נתרמילו ואנא חיי " (יבמות שם ) כאילו חייו חלוין לו מנגד ההוא גינתא
(סימן אי ) ,וע״ב גם יונתן שם פניו נגד ל״ע וא״ל אף ששמך הולך ובו ' נכ״ז לא הגעת
עוד למדרגה לאנ״ע להיות נשיא כמוהו — .וקרא לראנ״ע לועי נקר על שהיה מגדל
נהמות נא״י (סימן ני ) כמאמרם שחיה לו מעשר י״נ אלפים עגלים נבל שנה (שבת
נ״ד) ,וא״ל ר״ע לא מפני שהוא נן חודה יותר ממני אלא שיש לו יחד נמה להחלות
״ ( עיין ירושלמי תענית פ -א ה״א) ,כי בתולה הגעתי אף למדרגת יועי צאן  ,וחוא מדרגת
ל״ג  ,וקרא אותו רוע׳ צאן כ• היתד שלו הוא דאתא מניח דוד שהיה רועי צאן ונס
«ל העתיד אמר יחזקאל ( ק׳ ל״ד) והושעתי לצאני והקימותי עליהם לועה אחד ורעה אחסן
את ענד׳ דוד וכוי וענד׳ דוד נשיא בתוכם וכוי — .או אולי התכוון בכינוי רועי צאן על
ל״ג להעיל דופי נו על שהחיל לגדל או להשהות נהמה נא" י ( ב״ק פ ע״א יעו״ש
וניש״י ) —
ואם תאמר עלי ,הנה עתיד אחת ליחן אח הדין .כי שמס דברי גאוה נפי ל״ע.
אשר לא יתכן שידבר על עצמו ככה ? הנני לאמור לך הכי דרכו לא יתכן  ,דרכם לא
•תכן .כי אתם נושאים פנים בתורה  ,אבל התנאים הראשונים אף שהיו ענווים נאמת
היו מנשאים את כבוד תורתם לעיני כל  ,בחשבם גם לגופם לאלון חתולה ונושא דגל
תתולה  ,וע״כ נכנדם להתורה נתכבד גס גופם על הבריות .נהחקדשו לארון והתורה
משתמרת בקרנו .וכמאמרם בהמשגה אבות " כל המכבד אס התולה גופו מכובד על
הבריות"  . .ומצאנו לר״ע שהלך לעבר שנים בח״ל עוד נימי ר' גמליאל ( משנה יבמות
קכ״ב)• — ואולי גס בני הרפינס נאמלם לו " אתה הוא ששמך תולך «סוף עולם ועד
סופו " התכוונו לאמר שע״י ההליכה הזאת זכית לחשם — .והיה בלבבם עליו על שהרהיב

סומן אי) גם ביאורם (שם) על דיסא בן הלכינס  " ,ועיניו קמו מלבוא לניס המדרש"
טעמו היה כי לא היה דעתו נוסה «הנשיאים - .י -וע״כ קייס בנפשו והצנע
לכת  — .ועי“! נתבונן בדברי רנינא האומר ( ב״ק ת״ט סע״ב ) " הוה אמינא מאן
תנא צנועין ר' דוקא יעו״ש — " .וכן בכל מקום שהזכירו חכמינו צנועים נ״ל
שהתכוונו לת״ס שאינם רודפים אמר הכבוד  ,ומושכין ידיהן מחלק הכבוד בישיבת
נ“ המ ולומדים בצינעה — .
סימן בי ) הרב שי״ר נערך מילין אוח ארך ישראל זייטע  , 214הוכיח מרא״בע שהתיר
להם לרעות ביעלים  ,וע״י רועה  ,דאין אדם חיטא ולא לו  ,וסיים " וחידוש הוא
שלא עמד שוס מפרש  " .ומזה הוכחת׳ שכנר עמדו ודברו נזה יונתן בן תרכינס
ול״ע ונתנו עי״ז דופי נו — .אבל באמת לא ידעתי שןם חידוש חני נאמר שמה,
שהעדלים מראנ״ע היו נא״י  ,וכי לא היו יכול להחזיק אותם בחייל או
נסוריא ?  . .וע״ג ממילא יסול גס הטענה האחרונה שלו (שם נע״ע) " והנה
על רחנ״ד דהוי ליה עיזי ( תענית כ״ה ) עמדו הגאונים הא אין מגדלין נהמה דקה
נא" ׳ וכוי ,אכן עכ״ס יש להתפלא כי לא עמדו הגאונים על הא דרא״נע עכ״ל,
״ולפי האמור ניחא  ,כי אני אומר שהגאונים הראשונים ידעו מה שנתעלם מהגאון
האחרון  .והיא כי הנהמה רבה מלא״נע לא היה מרעיתם ומשכנם בא״י  ,ולא
היו מנגסין נקרנוחס להקרוב עליהם  ,וגן לא נשאו את הדובים על קרנוחם —
ולא היו מפסידין באי' י  .אבל הני עיזי 1דרחנ״ד  ,שקנה עבור מעט תרנגולין
ובצים  ,הסברא נותנת שהמזיק אותם סמוך לביתו  ,ולא שמסר אותם לח" ל לרועה,
ני אס ככת היה עושה היסה הוצאה יסירה על השבח ,ועליהם יפה חקקו הגאונים,
הא אין ממלין נהמה דקה בא“ ׳ — .
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בנפשו עוז לעני שנים נס״ל  ,כי בההלינה זו הלי הוא כאילו אמר בפומבי שלא הנידו
כמותו באיי (עיין ברכות ס״ג) ,וע״כ רגזו ושחקו עמו ע״ז  .ויונה! שאל אוחו  ,אהה
הוא בזנית לתפס הזה בהודיעך אה שמן בח״ל אן> שלא הגעה עול נם למדרגה הנשיא
השני  ,וע״נ היה מוכרח ר״ע לשבוק את חענוה למען הצדיק אח נפשו — .
ומעתה הנני לשלם אח נדרי והבטחתי לן  ,להעתיק עבורן נזה  ,הקימן ו' לדברי
העפנו 23זיינו ע  42שולה . . . 12ואס ימצא חן נעינין נא רשום
בכונני יצחק
ההערה המה בשולי הדן> למען תוכל לקרוס אותה על מקומת  « . . . .גם המיתה
מהורדום זה נאמר שם ( אפ״ג ) 23, 12שהיסה ע״׳ תולעים שאכלו וכלו אח נשרו — .
ובירושלמי ובבבלי יומא ( י״ע ) '3נמצא מעשה נזה על כ״ג אחד שחיה צדוקי  — .וזה
היה נימי הולדוש זה או אגליסם השני  ,כי אגליפש הראשון חיה נכנע להפרוש׳ס ולא
היה ממנה צדוקי לכ״ג  ,וע״ב החליפו מיתת הכ״ג להורדוק זה כי הוא היה הממנה
אותו ושליחו של אדם כמותו  — .ואפשר שהמקור מהאגדה הזאת נאה מהשיפור על
ענן הצדוקי שהרג נמו ואח״ב נתחלל מהכהונה ונפסל לעבודה  ,כדין כהן שהרג א«
הנפש — או ע״י הקטרת • וחיה דינו כבעל מום שיושבי! בדיל העצים ומחליעין
העלים  — .ואח "כ נהרג ענן זה מהקנאים כמבואר נתייסיפון  — .ואמר אהד נדלן
הלצה והמליצה  ,שדינו נמת כבעל מוס שיושנין נדיר העצים ומתליעין תעצים  ,והוא
יושב שמה על האשפתות ותולעים יוצאין מחוטמו — כי נעל חוטם נקרא השר והנשיא
— ושמיעה המליצה הזאה באה לאזני סכמי היהודים וחכמי הנוצרים — וכל כה ונס
פתרו לפי שיטתם לאמור שנענש מל ידיהם  .ובתוספתא עדיות ת״ג איתא " פעם אמה
מצאו עצמות בלשכת דיל העצים ונקשו לגזול טומאת על ירושלים ונו'  ,והעצמות חללו
גהדיל העצים ממה מהעצמות הנהרגים נחמקדש בעת מלחמה הפריצים והקנאים — ואולי
חכ״ג שהיה מונח באשפתות ותולעים יצאו מחוטמו נהרג ג״כ שמח — ומעתה הנני לסיים
בשלום והיסה בריתי אתן החיים והשלום ואחה שלום וניחן שלום וכל אשל לן שלום
פרענקיל.
דבל• אוהבן מוקירן ומכבדן שלמת

מכתב ך׳  ,גדול ביהודה שמו  ,הוא ידידי ואוהבי הלב הגדול אוקי וסופר
וכוי מוה״רל ליבש לען> נ" ׳ רב ואנ״ד נסעגעדין והגליל « אם כי למורת רומי לא
הודעתני דע כה אח חליצת משפטן על מאמרי  ,נגד דבלי הלב מוה׳ הילדעסהיימער  .אשל
כתבתי זא נחפזי למען מצוא הן נעינין  .וגם דבלי ה״ה הטסים מלאות נאור האמה
לא נא לנגד עיני  ,לק המעט הנעתקים בנן חנניא  ,ועוד זאת דאיתי כי גם לא אחד
מהארבעה מאמרים ששלחתי לכבודן  ,מצא מקום מנוס בנן סנניא  ,ולא ידעת• אם
סננסס  ,או הזרם תלאה מאפס מקום פנוי עבורי  ,נכ״ז לא יכולתי גס עתה לעצור
ברומי ולנסות מעינין  ,מה שמצאתי לאיה לדנרין  ,נענין נבואת משה שיתכן עליו השם
סופר  — .ממאמרם " מה נין נביאי •שלאל לנביאי אומות העולם ל' חמא בר סנינא
אין הקנ״ה נגלה על או׳ת אלא בחצי דינור  — ".גם אמרו על הפסוק ויאמר בלעם
לאתון כי התעללת ני ״אע״ס שהיה גוי היה מדבר בלשון הקודש נוי לשונו סלוח — .
ועל הפסוק ולא קם נביא עוד בישראל נמשח אמרו  ( .ר״ה פ״א) " בנביאים אבל
נמלכים קם — " .
והנ״ל בביאור כל המאמרים הללו  .עפ״י מאמרם נחד״א  " .׳תל אות אחת
נבלעם תקר אות אחת  .נמשה חסל דבל אחד נבלעם יסר דבל אמד נמשה כתיב
ויקרא אל משה נבלעם כתיב ויקל אלהים לבלעם  ,נמשה כתיב הודיעני נא אח
דרכין נבלעם כתיב ויודע דעת עליון  — " .כי בלעם צ״ל להשס לאל עליון והעולם
מקומו  .השמים נסאו והאלן הדום רגליו  ,ובשכל הפועל נכח הדמיון הוא מדנל לבני
אדם  ,וע“ נ כשנתגבר הכס הדמיון עליו לראות פני השם בדמיונו  ,נא לפהאום — רוח
הנבואה עליו  ,והעיד על עצמו שיודע דעת עליון  — .וגאות אדם חשפילנו  .כמידח
הסכל שנית; במרומים — ונופל משמים לארץ  — .וגלוי עינ׳ם נכח הדמיון לראוח
מה שבשמים  — .והוא מוברח לדבר כמלאן ושליח כל אשר שם הכח הדמיון נפיי
אן> כ׳ אץ סזדם למו  .וכמאמרם על הפסוק וישם ׳ד דבל בפי בלעם מלאך ישב לי
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נגלונו לצה לקלל צולמו ואינו מניחו רצה לניך מניחו " ( שימן א׳) " וע״כ נבואתו לא
חיה רק בחצי דינול ובהמשך הדינול המלאך עמד לשטן לו לזבל נע״כ נגד לצונו— .
ודבורם נכח הנבואה היה נסעלונח השכל עם כת הדמיון וחצי דיבור היה נכת החכעה
ומצי דינור השני נכח הדמיון המבליסו — .ועל נביאים באלה לא יתכן השם קושר— .
וע״ב לא היה נקרא בלעם מנביאי ישראל הראשונים נשם נביא  ,רק נשם קושם.
ככחוב ״ואת בלעם הקוקם" (יהושע ׳״ג)• — אך בדבורו להאהון " ני החעללס בי*
העידו חכמינו עליו  ,שהיה מדבר בלשון הקודש" וכוונחם לאמר אע״פ שהיה גוי וקוקס
ומנחש ,לא לקח ולא הציג לעיני ההולכים עמו אח מעשה האחון לנחם וקקס — יכ
גבר עליו פה כח השכל וידע בנפשו שאין נזה ממם ודינר נרגע הזאת בלשון mb
והקודש — ומשיש המדרש אה דבריו " גוי לשונו שרוח " .כי הגוי גם נביא מדבר רון
נחלי דינור — והדמיון והנחש וקקס ימשול נו — נכ״ז דיבר בלעם בחצי דינור הזה
בלשון האמה והקודם  ,והשכיל דבורו נאמרו ״כי החעללה בי “— .הרי לך שגינו או״ה
שלשונם שרוח ובו'— .
אבל על משה אמרו (וי״ר)  ,ושפל רוח יתמוך כבוד זה משה שנאמר וחתשיהו
מעט מאלהיס וכבוד והדר סעטריהו לכך נאמר ויקרא אל משה  ".והשפלתו זיהו הגבהתו.
ובכל מקום שאתה מוצא ענוותנותו אתה מוצא את גדלותו  ,בי במקרונו מאלהים —
ולראות שני השם מחון לעולם — והיה עניו בדעתו — ולא שת בשמים פיו —
ומעולם לא עלה משה למרום — .כ׳ ידע בנפשו שהוא יתברך מקומו של עולם ומקום
כבודו — ותומך הכבוד כ׳ כבודו מלא עולם  ,העולם ומלואה והוא חומך אותם— .
ב׳ רות ל שוכן בתוך כל הנבראים .ואין יתרון לאדם דק בהדינור• והוא הפתחון סס
שניתן לבני אדם המדבר מפה אל פה  — .והוא הדיבור הפנימי המדברת מרוח השכינה
השוכן בתוכו  ,לפה הדינור המצוני  ,והשכינה מדברת מחוך גרונו " — .ומעטרו בכבוד
ותדר " .כ׳ " כל העושה מריבה עם רבו או מתרעם על רבו באלו מתרעם על השכינה
"( קנהדר־ן ג׳) " .לכך נאמר ויקרא אל משה " .כי הדינור הפנימי לא נשמע בלחי
ההכנה והקריאה לשמוע בקול דברו .וגם משה דנינו הכין עצמו .וביקש" תודיעני אנ
אח דרכך• — ״ ונשמתו שתיתה חלק אלוקי ממעל הודיע דרכיו לו — בשפה ביורם
כשופר נאמן — ולא אמר דבר שאין לו מקור בהחכמה וההגיון האמיתי על דרך הישר.
כי ישרים דרכי ל — .ונם כל ישראל בקבלת הדיברות היו להם שלשה ימי ההכנה,
ואעפ״כ לא היה הדינור מדבר רק לסי כוחו של כל אחד ואחד — .כי לא ידון רוחי
באדם לעולם נשנס הוא בשר — וע״ב גס עליהם נאמר " פנים נפנים דינר ל עמכם
בהר מתוך חאש ( דברים הי )  ,בי הם היו צריכים ג״ב לכח הדמיון .ובדמיון נראה
פני ל למו— .
ובמדרש קיימו "אבל לעמיד לבוא ונגלה כבוד ד׳ וראו כל נשר יחדיו כי ס׳•ך
דינר ",והוא בשימלא הארך דיעה ויתגלה כבוד ל  ,רב כוחו ורוחו בתטבע .והטבע
נקראת כבוד ל ב׳ הוא בנודו בלי אומד ודברים  ,אז יראה בל נשר בי פי ל דינר
גס בהדיבור הנשרי וגשמי הטבע והמלא דיעה מנשמת הדיבור הפנימי שהוא מלק אלוקי
ממעל — .וביום ההוא יפתח ל גם את פי האתון — לבייש נביאי השקר .והשונים
נאוולתס בהליכות עולם ומעשה מרכבה שלא כהלכה הליכות העולם והטבע• — .כ
כל יצירי בראשית • ורו דיעה להבין שמועה — באין אומר ודברים מנעלי הרבנים
ויאמאנטיקעו המרכיבים חיגר ע״ג שומא במרכבה העולה ממצרים — סושמים לע
שתי הקעיפיס
ארטאדאקסיע  .וחכמת יוונים  — .לראות פני ל בעשרה לנושים

שימן אי ) ב״ר פרשה נ " ויבואו שני המלאכים שדומה נערב וכו ' הכא אחה אומר
מלאכים ו לה לין אומר אנשים  ,אלא להלין שחיחה שכינה על גביהן קראם אנשים
וכיוון שנקחלקה שנינה מעל גניחון לבשו מלאכות " הרי לך כי מדרגת איש גמל
ממלאך .וכל זמן שרוח ל דן בתוכו יקרא איש  ,כי הוא הוא האדון על הדבר
והדיבור .אבל אם נקתלקה השכינה  -ורוח ל קד מעליו .כי כנר גמרה משפטה.
אז נקרא מלאך כי רק שליחחא דרחמנא ענד .ומלאך ישב לו בגרונו המביימו
לומר בלשון רבו ומשלחו  ,ומשה רנינו נקרא איש אלהים  ,כי רוח ל דן נו
נחקור דין עד כלות ימיו מאה ועשרים שנה ( — .עיין נ״ר ם' כ״ו ). . .
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וחמשה פרצופים — .וגיוס ההוא •היה א אחד ושמו אהד ( זכייה ’* י)  .וגם אה הנביאים
ואח רוח העומאה אעביר מן הארך (שם < ״נ)  .בי אז אהפוך אל העמים שפה בלויה —
וכו ' ״ (צפניה גי )  — .לכ זאח ראיה׳ להציע לפניך נפעם הזאה למען להיוח כיהויא
עוד לקרא בקריאה השם שופב על נביאי האמה  — .ומעשה אשים « חקוס לפי עי
שתודיעני אח משפטך בפיועלוט על כל מאמי ומאמר .דברי הנאמן נאהנחך ועומד
לפקודתך ומוכן לשרתך שלמה פרענקיל.

התקיעה גדולה -מיננה
פרענקיל נגד
מאת שלמה
קול . NV11N
לחרנידושאק :החכם ה״ר מרדכי ’ אסט נספרו הנעלה " געשיכטע ל«ש • ויענטהומש
אוגד ז״נמר סעקטען"  ,נח״נ ז״טע , 7סופר נחוך המעלות שהעלה לינ״ז ע״י ניח
הוועד ששם ניבנה  .את העיר יבנה מכל עלי א"• והשווה אותה בכל עניינה למעלות
ירושלים בעודה בבניינה  ,גס במעלה הזאת נתעלה  .אס סל יו״ט של ר״ה בשבת  .גם
בל עיר שהיא רואה ושומעת וקרובה ויכולה לבוא חוקעין נה  . .והרב דושאק נתן
דופי ותימה בדבלים האלה  .כ• המה סותרים לדברי המשנה רפ״ד ר״ה האומרת בפירוש:
"ועוד זאת היחש ירושלים יתירה על יבנה שכל עיר שהיא רואה ושומעת וקרובה ויבולה
לבוא תוקעין נה וניבנה לא היו תוקעין אלא נב״ד בלבד ".
וחנה אס כ׳ בל אפונה שאם יבוא או יהיה רואה ושומע לשאלה הזאת •היה משיב
הסבם העניו רמ"<  ,כסופר נאמן מסכמי קדם והליבוח עולם לו להשואל בהלכה — .
נכ״ז אמרתי לנקות גס את בוס• לתשובת השואל  ,ואולי ימצא הקולא נמו איזה דבר
חדש והי׳ זה שכלי  ,והנני לאמור נזה להרב השואל  .למה שפלח עצמך להסיפא
מהמשנה  ,הלוא לך לדעת כי החכם ( ׳אקט) עיניו בראשו והקופי האחרון הלך נזה
נשיטת הראשונים מתקנת לינ״ז  ,והס הת״ק ( והוא בשילוש ה למינם בפרושו למשניות
שלדברי הת״ק נע־נן נ״ד קנוע — ) ושיטח צאצאי משה  ,והוא לי אליעזר שאלוהי
אביו היו נעזרו עם הנ״ק שהלבה במוחו בכל מקום ( נ" מ נ״ט נ')  .ורבו ריב״ז העיד
עליו שהוא נול סיד שאינו מאבד טפה ( אנוח פ" נ>  .וגס הוא לא אמר דבר שלא
שמע מפי רבו ( סובה כ״ז ני)  .ואם בי אצל בעלי הלבות שמותי הוא ואין הלכה כמותו.
אצל הסופרים המאמנים הוא נאמן בעדותו —  .והוא נתן את עדותו ( ר״ה שם ) " לא
התקין לינ״ז אלא ביבנה בלבד*  .והנ״ל כי ר״א והת״ק לא פליג׳ אלא משמעות דורשין
איבא נינ״תו  ,ור״א אמר דבר שלא שמע מפי רבו  ,סיפור המעשה לאמיחתה בם■ ששמע
מלינ״ז בתקנתו זאת ביבנה  .והח״ק דרש לטעם התקנה טעמו מאי  ,שהשווה את יבנה
לירושלים בבניינה  .כ׳ גס ריב" ׳ הלך אסרי טעם הדנר ותהלוכות העת והמקום  :וכמו
באשר היו יושביו הסנהדרין בלשכת הגזית ובחנות וירושלים  ,היו חוקעין שמה  .בי
חמה היו נקיאין נקוד העיבור וקניעא דירחא  .וגס עדות החודש נתקבל בביס הוועד
(ר״ה פ״ד מ״ב) —  .וטעם הזה מצאנו נאמר מהתנא היורש לטעמי דקרא׳  ,והוא
רשב״י המובא בירושלמי ר״ה פ״ד ה״א ( לפי נוסחת הילקוט ויקרא ב״ג) " תניא לשב "’
ידחה במקדש שהם יודעים זמנו של חודש ואל ידחה במדינה שאין יודעין זמנו של
חודש*  — .כבה כאשל עלה הסנהדרין ובית הוועד ליבנה חיקן רינ״ז לתקוע שמה  ,ומזה
ממילא אנו למיין  ,נבל מקום שנקבע ישיבת הנ״ד הגדול ובית הוועד חוקעין בה נר״ה
שחל להיות נשבח  .וביבר׳ הפסיקתא לנח׳ יר״ב פתקא תקעו בשופר  " .ולמה חיה נ״י
מענרין החודש בעין טב .שהוא בית וועד של נ״ד לפיכך ר״ה שחל להיות נשבח א•(
סוקעין נכ״מ בי אם בעין עב במקום שהיה נ״ד ׳ושנין" .וע״ה סתם הת״ק את דבריי
וסופר ״משחרב בה״מק התקין לינ״ז שיהיו תיקעין נכ״מ שיש נו נ״ד קבוע" והמה
 . .וסנה אחרי שנאנו לטעם דברי ר׳א הגדול
׳ושנין ומעניין אח השנים והחדשים
והת״ק  ,וגם לטעם התקנה  ,מוכרחים אנו להודות לדברי החנם ׳אקט  ,שלדבריהם השווה
רינ״ז את יבנה לירושלים בכל הדברים גס לבל עיר שהוא רואת ליבנה ושומעת וקלונה
ויכולה לבוא  .כי לר״א שמענו בפירוש שאומר " שופר וכל מכשיריו דוחין את השבה
(שנת קל״א נ' ) ובגמרא אמרו שם" מנא ליה לר״א הא אמר קלח יום תרועה יהיה לכם
ביום אפילו בשבת ובו׳ ונר״ה (משנת ז') איתא ״אין מעכבי! אח התמקח מלתקוע<
אבל מחעסקין עמת! עד שילמדו" ואמרו בגמלא " א״ר אליעזר אפילו בשבת " .הרי לו
לדני׳ ר״א שנב׳מ שידעו בברור ע*• הקניעא יירחא את היום אחי לחודש השביעי
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והיא יום ל״ה  .אז אפילו המכשיר׳; מחין שנס  ,ק״ו בן בנו של ק״ו שבעיר הסמיכה
וקלונה הרואה ושומעח נקניעא דירחא ע“ ׳ חשופי מניח הועד  ,שחוקעין גס בה  ,כ׳
גס חמילח הגזירה שלא ישקעו במדינה העעס הוא כדברי רשנ״י  ,על שאינן יודעי;
ובקיאי; בקביעא דירחא  .וספיקא דיומא היא ספק חורה נשב ואל העשה  ,וע״כ אינו
דוחה גם איסור דרבנן  ,אבל מקום הקמין ,הקמוכין אל ב״ד הגדול והקמין לא יצאו
מהחיוב וודא• של חולת " ביום אפילו בשבת" .ובכל מקום שהתירו לן חכמים לשקוע
בשבח לא לעקוד אח דבריה באו רק משלן נחנו לן — ולא פקעו אותך מחיובה — .
ועוד זאח נ״ל שהפלונחא מהת״ק ור״א והאמלו לו  ,מיוסד על קבלת המעשה
שסיפרו בגמרא שם " ח״ל פעם אחת מל ר״ה לחיות בשבח והיו כל הערים משכנס׳;
אמר לחם ריב״ז לבני בתילא נחקע  ,א״ל נדון  ,א״ל נתקע ואח״כ נדון לאחר שתקעו
א״ל נדון אמר להם כנר נשמעת קרן ניבנה ואין משיבין לאחר מעשה“ ועיין נפיל״שי .
והנח אם כ׳ מדרכי למאק בקושיות ודיקדוקים רק לבאר עי מקום שידי מנעה  ,בכ״ז
הנני רואה כ׳ לא אוכל להמלע פה מאיזה קושיות למען לסחור פרש״׳  ,בראשון אם
כפילש״י שהמעשה הזאת אירע ביבנה  ,אין נתכנסו הערים לשמוע תקיעה משלומי ניד
נעלם שנתקנה לתקוע ניבנה ?  ,ואיזת עוף השמים הולין אח הקול למו שרינ״ז ינצח
להנני נחידא ?  .ושנית מי הניא את הנני נתירא ליבנה , Vואסל׳ שחפשנו  ,לא מצאנו
בשום מקום  ,נרשם השם בני נחירא נהנ״ד של יבנה  ,שלישית  .למאי נ״מ הלן ריב״ז
ברמאות  ,עם הישרים והתמימים הללו ?  .ומאי היה אחפיח ליה  .אס היה דן עמהם
ומתחילת  ,ולמת לא עשה להם  ,כאשר פשה להם הילל רבו בזמן שבית המקדש היה
קייס ,והנני נתירא היי נשיאים נימיו  ,ודן עמהם  ,עד שהוריד אותם מכקאוחס ( פסחים
ק״ו ) .נם נאמרו ״כנר נשמעת קרן ניבנה וכוי למאי פרעו הכא השם יבנה  ,הלוא
לפי פירש" ׳ רגליהם עומדות ניבנה  .ודי׳ והותר לאמור  ,כנר נשמעת קרן ואין משיבי;
לאחל מעשה  ,ע"כ נ״ל ברור המעשה הזאה היה אסר שחרבו החניות ( נ״מ פ״ח ) וגם
לאחל שנעתקו הסנהדרין וביה הוועד גם מירושלים ליבנה (עיין ל״ה ל״א סע״א ) וזאת
היתה לאמרי שחיללו וטימאו הבריוני אח המקיש וירושלים נדם נקי  ,ואז ברחו אוהבי
תשלום תלמידי הילל ובית הוועד ליבנה  ,מפני חמת המקנאים והנדונ׳ —  ,וראייתי
חזקה מספורס בגיעין ( נ״ו בי )  ,בבקשת לינ״ז לאקפיינוק  ,עוד נערן נ׳ שנים קודם
שנחרב ונמסר ירושלים והמקדש ניד נדעיס  ,ביקש הוא  " ,חן ל׳ יבנה וחכמיה " הלי לן
שעוד בזמן ההוא היי חכמי ישראל ניבנה  ,ומשם יצא תורה לישראל בקביעות המועדים
והחדשים ,ואף נעת שירושלים היתה עוד בבניינה  ,ואף שרינ״ז נתקבל כנר נימים ההם
מכל הכיתות לראש נ״ד והוא היה עוד בירושלים  ,גס זאת היתה מתקנתו נעת ההיא — .
"שאפילו לאש נ״ד בכל מקום שלא יהו העדים הולכין אלא למקום הוועד ( ל״ח ל״א
ני ) —  .אך זאת עלינו לדעת ולשער  ,שהמקנאיס !הבריוני בירושלים נבזותם לדכי
הלבב הללו מיבנה  ,לא קיבלו את דבריהם ברצון הטוב  ,ואס כ׳ מפני המלחמה  ,לא
נשאל להם מועד לעסוק בסוד העיבור וחכמת ישראל  ,נכ״ז לא רצו לקבל חורה
מפליטי אפרים  ,ונבל פעם ופעם עשו להם נ״י חיש מהפליט׳ חלב  ,לדון ולקבוע
חדשים ומועדים בירושלים  ,ונ״י אחר לא היו יבולי; לנטל דבריהם ב׳ עמדו להם
ננפשיתם • — וגס דינ״ז אף שראשו ולבנו נתר רוח הנ״ד מיבנה היה גריל  ,לא היה
יכול לעשות פומבי לדבר  ,מיראתו עבור הנני בריוני  ,ונגלו׳ היה מוכרח לנענע את
ראשו למו — .
ואסרי כל האמור נאמר  ,שהמעשה מהת״ר  ,היתה בירושלים בזמן ההוא — .
"והיו בל העלים מתכנסין " לירושלים  ,במו שהיה רגילין מימים ימימה כשחל ל״ה לחיות
בשבת  — .אן נעת שאבא סיקלא בן אחותו של לינ״ז נעשה לריש בריוני בירושלים.
וידו תיתה נסתר עם רינ״ז ( במבואר בגינוי; נ״ו א ) ,אז הרהיב רינ״ז עוז בנפשו  ,ורצה
לגלות אח לבנו  ,ולנופף נס יבנה על ירושלים  ,לילן אחריה בקביעות המועדים
הירחים  .וע״כ עשה עמהם מלחמה נערמה  ,והוליך אח הנני בריוני שולל ( סימן א׳)
 J»’Pא ' ) ולפי ביאורי החוב עלינו לעשות הגסה קענה  ,ותחת בני נתירא צ״ל " בני
בריוני "  .וכפי הנלאה כחנו ורשמו חכמינו הראשונים מעשיות כאילו במגילת
סתרים  ,ונל״ת  ( ,היו כתובות אצלם שתי מילות הללו נר״ת נ״ב ,ונשננח המעתיק
נתפרש הר״ח על בני נחירא — .
*
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שללי קודם התקיעה לעשות ניס הווננד נירושליס מאנשיהם  ,ואמר הוא להם " נתקע
ואס״ב נדון " — ואסר התקיעה גילה להם הקוד  ,שננר נשמעת קרן ניבנה  ,וגס קין
ישראל לא נגדע משם  — ,ואין משינין לאתר מעשה נ״ד הגדול —
והנה הח״ק לא שמיע ולא שנירא ליה הדינור מרינ״ז  .דתלד חיוב התקיעה
בירושלים ע״י יבנה  ,ואמר נ׳ בזה תיקן לאסר שנסרב המקדש ע" ׳ הבריוני  ,ונעתקו
הסנהדרין משם ( שימן ני ) שיהיו חוקעין ננ״ע שיש נו נ״ד והתקיעה הראשונה יצא משם,
וכל מקום ועיר שתהא רואת ושומעת וקרובה ויכולה לביא והתוודע לה הקניעא דירחא
ע״י הנ״ד קבוע תוקעי! ג״כ  ,ולדברי התיק התקנה מרואת ושומעת וקרובה וכוי הוא ג״נ
מתקנת לינ״ז לאחר שנסרב המקדש ע״י הבריוני  ,ונעתקו הסנהדרין משם ,כי כל זמן
שהיו תוקעין במקדש לא היו חוקעין אן בירושלים  ,וכדברי רש״י והחו״ס יעו״ש  .וכן
מוכת מדברי הירושלמי  ,וכמו שאבאר להלין — ור״א שלא אמר דבר ולא הסי דבר
מדברי רבו  ,אמר " לא חיקן ריב"! אלא ניבנה בלבד" כי כל תקנתו לא היתה אלא
ביבנה  ,ע" י שהושיב שמה אה הסנהדרין ובית הוועד  ,ועל הסמך מיבנה■ציווה לתקוע
בירושלים ( וגם לכל העיר הרואה ושומעת וכוי )  ,במו שנשמע מדבריו  ,נאמרו « כנר נשמעת
קרן ניבנה" — ולדברי ר״א נס בעוד שהיסה ירושלים בבניינה  ,ובמועד היריבה והנהילה,
היסה יבנה יתירה על ירושלים  ,ני שמה לא היו תוקעי! אלא כל עיר שר &ת ושומעת
וקרובה ויכולה לבוא  ,כי כל שיש בה שלשת דברים הללו הרי היא כענורמן2ל עיר,
וכבני העיר ממש  ,ונכללה בהתקנה חדא  ,שנסתעפה מתקנת יבנה  ,אבל בל  \'pcבה
שלשה דברים הללו לא היו חוקעין בה  ,אבל ע״י תקנתו ניבנה  ,היו תוקמ^ גם
במקום ועיר הרחוקה  ,בכל מקום ועיר שדבר הסנהדרין נקניעא דירחא הגיע ביום
האחד לחודש השביעי  ,וכמו שנשמע מהמעשה דח״ר  ,שציווה ריב"! לתקוע בירושלים אן
באין נ״ד  ,ואן שהיא רתוקה מיבנה  ,על הסמך מיבנה  ,שכנר נשמעת הקרן שמה  ,כי
השלורד ב״ד מיבנה יצאו משם גס נשנה  ,להודיע הקניעא דירחא  ,גם להעיר הרחוקה
מהראיה והשמיעה  ,ור״א לעפויי על הת״ק אתא ; במאמרם ( נ״ב צ״ג) « כל תנא בחרא
לספוי׳ מילהא קא אחאי  — .ור״א אזיל לעעמו האומר שגס מכשיר׳ שופר דוחה שנת.
מכ״ש שהתירו להשלוחי נ״ד לצאת בשבת  ,להודיע גס להערים רחוקות מהקניעא
•ירחח מתשרי ור״ה  ,וכיוון שנתוודע להם הקניעא דירחא  ,ממילא לא פקע תיוגס
״מיום הרועה אפילו בשבת — ".
ומעתה נבוא לדברי « תאמרו לו וכו ׳ ונאמר שהם פליגי על ר״א והח״ק בשתיים,
יכ המה אמרו שתקנת ריב"! נתפשטה גס בנ״ד דאקרא׳ (וכדברי הרמ״נס בפרושו למשניות
יעו "ש)  — .ועוד זאת אמרו שבעת ההוא — אל היה בח יבנה יפת מב״ד דאקראי,
וגם שמה לא היו תוקעי! אלא בפני נ״ד  — ,וזיהו הפירוש « ועוד זאת היחה וכוי"
כלומר לא זו  ,שבעוד היתה ירושלים בבניינה לא היה כס ב״ד יבנה יפה מב״ד ירושלים,
אלא אדרבה ״ועוד זאס היתה ירושלים נעת ההוא יתירה על יבנה ובו׳  — .ויוכל
להיות שהמה דרשו ופרשו דברי רי״נז נאמדו " בנר נשמעת קרן ניגנה וכוי " לאמור בזה
להנ״ב  ,שאין אנו צריכין לזה בית הוועד כי כנר נשמעת קרן ניבנה  .אן .שהעת הס
רק נ״ד דאקראי  — .כי לא •תכן לאמור שרי״נז הטיל קוצים בעיני הנ׳יב  ,לחבב
בפניהם אח יבנה ואנשיה  ,אשר עשאו שלום עסאספייניס  ,ומכרו עצמם ועמס לעבדים
להרומיס  ,המיני האנשים ההם ינקר ? והמה יתנו דומיה לרוחם הקנאה והמורדת?
אלא שגילה נזה את דעהו שאין אנו צריבין לזה לא סנהדרין ואן לא נ״י הסמוך
(סימן גי)
סימן ני ) ואמר ״משסרב בה״מק* אן כי באמת עודה היחה בבניינה  ,נקראת חורבת,
על בי נעתקו הסנהדרין משם והנריוכי טימאו וחיללו את ההיכל בשפיכת דם נקי,
ועיין נמהר״ש איידלין שכתוב כמין זה יעו ' ש — .
סימן יג ) ולפי דרכינו נאמר שעל דעת " אמרו לו וכוי" סמך הר״ין נמה שתיו תוקעי!
בבית דינו נר״ה שסל להיות בשנת — עיין נהמאור והמלחמות  — .והאלפס׳
היה מפרש כל סוגיות הגמרא ני״ה על המשנה הזאת  ,הוא רק לשיטת האמרו
לו שתתירו לתקוע אן ננ״ד דאקראי  ,וע״כ הצריכו לחפש הטעם ההיתר התקיעה
נם על ספק דיומא  .וסיימו " כ׳ מדאורייתא מישרא שרי" אן בשארי שנתית כשאין
חיוב בתקיעה  .שהיא חכמה ואינה מלאכה" רק רבנן הוא דגזיו ביה משים גזירה
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העולה מכ״ז שכל הפלוגתית מהת״ק ור״א והאמרו לו  ,הוא רק על תחילת תקנם
ריב“)  ,בעוד שהיהה ירושלים בבניינה  — .אנל לאחר שנסרנ^ גאמח ירושלים והמקדש
והמקנאים נאבדו  ,ולא היה שוס מערער צלל הב״ד הגדול מיבנה,
ע״י הרומים .
כ״ע מודים שנסעלה יבנה בכל דבריה ומעשיה לירושלים גס בכל עיר שהוא דואה
ושומעת ובו ' ,ודברי החכם הר״ר יאםע שרירי! וקיימי! גם לשי הלכוח השונים בהמשנה
ברוח שוני הלכוח הראשונים  ,שהיו עוד משיורי הסופרים  ,ורוח הקודש מצא משכן נמו
— וידעתי כי יש עוד לפלפל בדברים האלה הרבה למען להשוות סוגיות הגמרא בבלי
ועיין שהר" ׳ ף פ״ק
וירושלמי דר״ה  ,וגס דברי רש" ׳ והתי״ס שלא יסתירו לדברינו .
דמגילה  ,והמאור והמלחמות נסוכה פרק לולב וערבה  ,ובהר "! שם ונר״ס  ,ובתו״ס סוכה
מ״ג ד״ה " אינהו דידעו נקניעא דירחא וכוי ומדברי בולם נראה" שנעלם מהם דברי
רשב" ׳ בהירושלמ׳ לפי נוסחת הילקוט ודברי הפסיקתא דר“ כ — עיין בכל המקומות
הללו  ,ותמצא דרך רחבה להפילפול לטייל נו ארוכות וקצרות  ,אך אנוכי לא לפלפולא
באתי עתה  ,רק ליישב דברי המשנה הנוסדת על דברי הסופרים  ,מתקנת ריב";  ,והרשות
בידינו לבאר דברי המשנה אף אם המה מתנגדים לדברי הראשונים — ובמו שהאריכו
ב;ה כמה וכמה מחברים.
אלה הדברים אשר ראיתי להציע לפניך הקורא  ,למען תצדק בשפטך אח הקופי
’אסט  ,מול קמים לנגדו ותקוותי חזקה  ,בחכמת הרב דושאק  ,שלא יעמוד על
דרנה וכוי ,וננ״ד אף בנ״ד דאקראי לא גזרו  ,כי נ״ד זריזין הן — ור״ה הוסיף לפרש
דברי האמרו לו שהוא רק " ועם נ״ד בפני נ״ד  " .והביא שם ע״ז גס המאמר דבר
גמדא וכו' ,שאין תוקעי! אלא כל זמן שנ״ד יושבי! — והסברא ותשכל נותנת שכל
החומרות הללו לא נאמרו רק נב״ד דאקרא׳  ,אבל בנ״ד קניע לא פקע החיוב
והעשה מתקיעת שופר גס מיחידים  ,בכל מקום שדבריהם ודתם הגיע בקניע דירחא,
ומשוס גזירת דינה חלילה לנטל דברי התורה ודבר׳ הסופרים  . . .ואם תשאלני
הלוא איסא במשנת "אבל לא במדינה " ופירש" ׳ "לא בירושלים ולא בגבולי!" הרי
לך שנזמן שהיו תוקעי! במקדש  ,אף שגס בירושלים היו יודעי! באותו יום מתקניעא
דירחא  ,נכ״ז לא חית רשאי! לתקוע בשנת ? הנני להשיב לך שכנר נתקשה נזה
הירושלמי ( ר״ה פ״ד ה״א) לפי הניסחא שלפנינו  — ,וזה לשונו " מעתה אפילו
במקום שהן יודעי! שהוא נאחד לחודש ידחה ? תני רשנ״י והקרבתם במקום
שהקרננוח קרינין " — ,מזה אנו שומעי! שכל זמן שלא טימאו הבריוני אח המקדש,
אז נהגו הנ״ד של כתנים סילסול בעצמם  ,ותקנו שתהיה התרועה במקום שהקרבנות
קריני!  ,נאקמכתס על הדרשה והקרבתם במקום שה קרבנות קרינין  ,כ׳ שניהם באו
לכפר ולרצוח  ,כי גס השופר נאה ( לדברי הרמ״נם) לרצות בשופר ביום הקדוש
בו ידי! עמים  ,וע״כ דרשו כאידך דתני רשב״< " והקרבתם במקום שהקרננות קדינין.
אבל ״משחרב נח״מק" והוא לפי דברינו  ,לא חרב ממש  ,רק משקילקלו המקנאים
ותנריונ׳ בשנאת חינם  .ובשפיכה דם נקי  ,וטימאו גם את ההיכל נדם נקיים,
הרי הוא כאילו נחרב נתמ״ק בימיהם  ,ועוד זאת  ,כ׳ גם המקנאים הללו נתחלקו
ונחפרדו לכיתות שונות  ,והכת שלכדו את המקדש וההיכל לא היו מניחים להכת
אסרת לכניס שמה להקריב ולתקוע  ,אז קראו סכמי תאמת עם הנביא (ישעיה אי)
"למה לי רוב זבחיכם וכי ' חודש ושבת קרוא מקרא לא אוכל און ועצרה חדשיכס
ומועדיכם שנאה נפשי וכוי — ".והקהדרין ובית הוועד שמו את מושבם נהעיר
ירושלים  ,ובעת ההוא תיקן רינ״ז והעמיד הדברים על דברי תורה — ( והניח את
הדרשה מן והקרבתם וכו ' ,לאמי שבבל מקום שהם יודעי! שהוא נאחד לחודש
ידחה להשבת ויהיו תוקעי! נו  ,ועל כ׳ בזמן ההוא היה תנ״ד קבוע בירושלים
ושמה היו יושבי! הבית ועד של נ״ד והיו מעברים וקובעים החדשים  ,ובעוד היום
גדול ביום ההוא מציון תצא חורה ודבר ד' מירושלים  ,לערים הרואות ושומעות
ויכולה לבוא  ,וע״כ בתקנת רי״נז בירושלים על דברי חורת והוא בהעמדת הדברים
בפשוטו על דית ,אז ממילא נבלל בהתקנה הזאת גס בל עיר הרואה ושומעה
יכו׳ ובהתקנה חדא חיקן לכל המקומות הללו דידעי בבירור מהקניעא דירחא —
אבל תקנתו ניבנה  ,בעת ההוא שירושלים חיה עוד בבניינה ,ולפי דברי " תאמרו
לו יכו' ",לא היה ניבנה בזמן ההוא דק נ״ד דאקראי  ,ולא היה הכח בידם
לקבוע החדשים  .וחיובם בתקיעת שופר  " ,בחודש השביעי נאחד לחודש ( ויקרא
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,דעהו  .להיות הוקע עצמו נדני הלכה בקול גדול  ,בקול השופר מיבנה  ,אשר  ,לא שמע
איניש קל אוניה מקל הקיעיא דימידא•* ( ר״ה ל׳ א׳)  .ההולך וחזק על מאוד נהא״לג׳צ
די״ט להנזכם י״ר פהיל׳פפזאן  — .ואדרבא אם ימצא אח דבר׳ לנכוניס  ,אז נקול
יממה דקה  ,יחוודה לאמור  ,נרם דברים שאמרח׳ והקעח׳ לפניכם נהאלג״צ די׳ע
לשנה < 59עעוח המה ניד׳  ,והמלאך הממונה על השקיעה גדולה,
נוממער9
בצפצוף פה  — .יצא לשק נגדי  ,בהביאו להשופר מיבנה  .לק ערג ולערבב חחקיעוח
מהיודעים ולא יודעים נקניעא דירחא  ,ושם אוחו בפי להיוס הוקע נו יחידי  .אח
פרענקיל.
שלמה
הטא• ומשוגה׳  ,נבטו׳ שפחיס ביודעים ובלא יודעים .

Bk. Boß.
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מגורי העמים בימי עולם.
כאשר גוע אני החוזים יקר לוח ונאמן במעון חמים דעים על פקגת ינו  ,עוד לא
נעזבה צאן מרעיחו  ,אשר הוניל כל ימי חייו כרועה ישר על נאוח חמד ועל שלגי
עדכים  ,עוד לא החהלך עם בחירו באפילה ואימה חשכה  ,עוד החהדרו פני לאוס קדום
בהוד שביני החלשה  ,עוד ההעלם ביה יעקב בנעים עריפי אור יקרוה  ,עוד זוחל עליון
נגה על ׳שרון קגלתו אשל נשא על כנפי מקדו מקבלות ארץ צען אל ארן נחמדה וכלילה
•יפי  ,נאשר ישוב המאור הגדול נהדר וצבי חפאלח על מרכנוח אם לוהע נירכתיס
ימה  ,עוד מידו קינים לשו כני חלד מנגה נגדו  ,כי נתן מזיו קדם ומהמדח כבוד איש
העניו מאד על• משלחו  ,אשר גם הוא עשה נפלאות במלחמות אל כי עצור עצל את
השמם ואח הירח בשבילי מרומי שחק  ,כאשר יעצור גבר חמים אח עול ימים רפה ידים
המפזז נשוקים והמכלכל ברחובות קריה ואולם כאשר מח בן נון היה קהל ח ' עם נזוז
ופקו׳ ,בתיו הטונים והיקרים נהנו ללשון אש  ,כרמי חמד אשל נטע ביגיע כפיס נרמקו
מרגלי משנאיו  ,עמקיו בר עטפו שמו לחרבה  ,ואדמת עדן אשר גיל חגרה ותתעלף
נמעעה ההלה  ,היסה למהפכת חרשי משחיה ותהי כאשה קשת רוח מתאבלת עלי אלוף
נעוריה ; היכלי ענג היו מעונות לבנות יענה  ,ופלחי חמי ונטע׳ שעשועים נכרתו כראש
ולענה  .אך לא לנצה יזנח ה׳ עמו  ,כאב נאמן אשר לא יכה את בניו הקולרים מכת
בלחי קלה  ,ולא ״קרמו בשבט אפו בלי חשך  ,עוד הקים למו מקרי לב אנשי אמת אשר
היו למו לעזר ולחושיה והושיעוס מידי אויב המציק  ,וחוייעוס נתיב מצות ומעגלי צדק
כ״ג) ,אף נשאר ימות השבוע  ,הוא רק מדבריהם — משום קפיקא דיומא,
דיי להתקנה וליבנה לתקן ולהוציא עצמה בהתרת התקיעה בפני נ"ד וזמן נ״ד.
יכ נ״ד זלתין הן  ,אבל לא להוקיף נתקנה אחר תקנה גם להערים חקמוכוח.
ולדברים האלה נ״ל לכוון אח דברי הירושלמי (שם הלכת ב')  ,ואמר אף ניבנה
 . pירושלים דגר תורה  ,והעיירות הקמוכוח לה י״ת ורינ״ז מתקין על דברי
הורה  ,ויבנה מדבריהן והעיירות הקמוכות לה מדבריהן  ,ורינ״ז מתקין על דבריהן,
ויש תקנה אחר התקנה" — ׳עו״ש ותראה כי דברי נכלל בדבריהם —  . . .ונזה
יתיישב קושיח הרב נעל ק״ע ,על הראנ״ד ורש" ׳ וחו״ק  ,דאמרו אבל לא במדינה
קא׳ ףא על ירושלים  ,וקשה הא אמרינן הבא דירושליס דבל תולה והיינו מדכחיב
והקרבתם  ,וזיהו בזמן םנ " המ קייס וכשיטת הרמנ״ם  ,נם מיקאמל ירושלים דבר
תורה משמע דהא לחני במקדש תוקעין קא׳ אף על ירושלים עכ״ל  ,ולפי נאורינו
בדברי הירשלמ׳ אדרבה « קת״ע המה מהירושלמי  ,כי לפי דברי הירושלמי  ,כל זמן
המנוחה והעלית  ,וכל העם עלו לבית ל בשמחת  .אז היה כל המלים מחכנקין
וירושלים בתוכה  ,נאמלס לבו ונלכה בית ד׳ לרצוח בקול שופל נהמקדם ובמקום
הקרננוח דייקא  — .אך כאשר נחרב ושבח העובר אורח להמקדם מפני שנאה
חינם  ,זא העמיד רינ״ז את הדברים על דברי תורה  ,לתקוע בירושלים  ,וגם
נהע״רוח הקמוכות שהן כעיר שחיברה לח יחדיו  — .דברי הכותב והחותם באיי
ליום ז ' לחודש הראשון לחדש׳ השנה  ,שאין תוקעין נו לרצוח  .בבית הוועד ני
ידין עמים  ,רק קול תרועת מלחמה אנוכי שומע  — .והעושה שלום נין מלאני
מעלה  • ,עשה שלום נין מלכי מעה  ,ונשלומס יהיה לנו שלום.

ואלסות יסל  ,והשופעים עבו חיל  ,זתללס פלימו רוח סכמה וידאת ה'  ,ונאספו לא
אבוחיהם ננלכוח עוב ובשלוח השקע  .ונפלאה היא בעיני כי ענדון בן הלל הפלעתוני
והוא השלשה משל לשופעיס  ,והוא שפע אס עמו שמונח שנים  ,משנח תח״ג לאלן!
השלישי  ,נקבל בעיר מולדחו בפרעחון באלן אפלים  ,ונאמר אחליו  :בהל העמלקי
(שופעים י״ב ע״ו) ולא ידעתי מה יהיה משפע הל העמלקי גאלן אפלים ? מאיזה מעשה
ומקלה נקלא ככת ? הלא מושב עמלק היה נגבה סימנה לאק כנען קלוב לקדש  ,כ״ש
במלחמה ארבעה מלכים אח החמשה בפי לך ונודע מדגלי המרגלים אשר אמלו  :עמלק
יושב באין הנגב  ,וחלק אפלים היה כמעע בסיכון  -אלך הקדושה בנימין ודן מנגב,
וחצי שנע המנשי .מצפון לכן אמלחי אין זאח כי אם אחח ממששחוח העמלקי ישבה
בדד נשנים קדמוניוה בהל אחד אשל נחן אסל כן לשבע אפלים  .וכן נמצא נשאל גויס,
הפלשחיס אשד ישנו נימי קדם מל אי כפסול — ציפערן — והיא ניס הסיכון צפוניח
מערניח לאלן כנען  ,לקחו משם עמדחם דרומיח מעלניצו בארן הזאח והארמים אשר
ישנו לפנים על נחל קיר וחיו סוצאוסיו אל חים הכספי  ,הלכו משם לשבח נאלצוס
הנגב הנקלאוח בשמם אחלי ל!  ,יה! אי
מעזאפאטאמיען  ,והוא הנקרא אלם נהלים,
נ׳ הוא נין שני הנהרוח מדקל ופלח או זיליען ,ז והוא קלוב לא "’ ונקרא בשם  :גשוי,
דמשק  ,מפכה  ,צובה  ,לחוב *)  ,ולא כאשל כחג המבאר (עמוש מ זי ) כי אלם הנזכר
שם הוא הנקרא  :אלמעניען  ,הלא אין להעיד משווי השמוח בשחי לשונוח  .וכן הכשדים
אשד ישנו לפנים על ים השחור נסעו אמ״כ דרומה לאלן נבל אשל הגיעה עד לשק
ים פלס  ,כ״ש האכם בעל מחקרי אלן בשם ספרי היונים הנכבדים  ,וע״ז יאמר
ישעי' במליצחו הנשגבה  :הן אלן כשדים זה העם לא הי ' וגו'  .וכן נמצא אח האמורי
יושב בכמה מקומוח  ,נעח מלחמה אמרפל שכן מערבה ליס המלח כ״ש בפי לן  :וגס
אח האמורי היושב בחצצון תמר  ,והיא עין גדי בעדות הכחוב ( ד״הי נ' כ' ני ) .וגם היי
לו חלק בחברון כ״ש אלוני ממלא אשר בחברון ,ונא ' באלוני ממלא האמורי  ,ולכן אמל
ה ' כי לא שלם עון האמורי עד הנה  ,והזכירהו לבדו כי מלבד היוחו חקון כאלונים הי‘
הנודע לאנרס יוחל משאר העמיס .יען אשל ישב בקרנו  ,ונימי משה ישב באלן הגלעד
מעבר לירדן
מזרחה ואחרי אשר נדע נאמנה  ,כי העמלקי ישנו מקדם גם נאק אפלים
י
'ל 7לו אל אלצו אחר׳ לכ׳דח הארק  ,נוכל לפרש ככה דבלי הנביאה בשירתה הנחמדה:
מני אפרים שרשם בעמלק (שופעים ה׳ י״ד) הפי הזה נמשך למעלה אל ילד לי —
שונא* — נגנולים  ,ר״ל ע׳*« הגבולי ם הבאים מני אפרים היושב עסה במקום אשל
ישב עמלק
כתני מקדם  ,וכן דרך הכתוב להודיע העם אשר ישב לפנים באלן  .והנח שמחתי
אחרי
פי' השי הזה בראותי כי נו כונסי לדעת החכם מו״ה י " ש " ל נפי ' ההפעולס
הנדפס מחדש.

מכתמים.
אל מדקדק אליל.
כב־ואןז אל הריוסא חכם דורשים׳
להוציא את שניןלהיל׳ ;דועים ,

טובת המורה.
אוזלדומלטד  ,רהב הוא שבת,
מנע לתלמידיוהרבים מקיום לשבת,

כפללןח :ם לקח כלטיז נשברים וגרועים,לכן כאחד הנחלים נטול יגמלוהו.
למען .ידדה 3פיןז איוצר !',שרשים .כי ״העמיד תלמידיםהרבה“יהללוהו;
(* החכם ל״מ לאנדו׳ הזכיר נערוך בהערותיו האשכנזיות הכנוים הנספחים לארם
וכתב כ׳ אלם
בית לחוב הוא בארק אפול מעבר לנהר חדקל  .ולא ידעחי
מה היה לו ,
הלא
לחוב
היא
נבול
א
"
׳
נעדוח
הולחנו
הקדושה
(
במדבר
י״ג כ״א)
ואפול לחוק מאד ממנה  .גם שם כחב  " :א רם מ א כ ה  ,צ״ל מעכה ,היא
ממלכה ק ענה דרומית מערבית לדמשק  ,ולאש אלם חזאח
היא מעכה ,בפלך

איש מלחמה.
זאת בתורת אל היטבמפרישה:
חדישה.
אשה  -.ז,
יקה -אייש • ,
כי <-
שנה אחת לא יצא בצבא;
פקחתזיגלי אישתו לא חכמה.
לשונה חרב חדה ׳ פיה להבה,
למד בביתו כל תלאות המלחמה.
לך אל נמלה.
ראו עתה היום רבו החכמים,
הגמלה;
דרכי
אשר בחרו יVאת
 TTI• 1
ונפשם רק בעבור זאת עמלה.
יי י
,
'■ ד ־ ' ! ' ?,
למען יאכלו לחם כללדמים!

הערת השכור בנקוד.
גדולה׳
תנועה
אם עשיתי בכוסי
וr
r
ולשמח לבי בבוא נגינה זעליה,
אהדה;
נראה
אזTTיג1א ־ נח
־< * T
וזי
•
כי כרחובהעיר י לישון אפילה.
קול ענות גבורה.
לא ל,פ נביא גפ1ר כיואל!
חזק,ואמ״ן בקולו כמו אל;
בי מי כמהו עוד בגבורים׳
נשא קולוולקרא  :הקיצו שכורים ?

ר׳ אליעזר בן הורקנוס השני.
כסל׳
דרכו V T
אין ־ *
הפורה ״ (
דקלה * VT
*I t
שם עולם.
כי ןף&ה סימה ^ ל׳ כסל.
ומכל הטורים הוא בריא אולם׳
זאת הפעם אשיב דבר לאנשים
מאזנים ׳
ף
?
ב
כלם
יהיו
ואם
לבער.
ל *
יקרא V
לפה יד! "
השאלים ז T T-
»־♦
ו *'
\ד
מ Iיז * ־ * י־ •«
ידים,
ת
3
רח
שנ״ה
‘
בכף
ודקלה
?
בשער
פיהו
לפתח
אישר לא
 t־•
 T ftן־ו
»• 111
כלם.
את
ד .מ* הוא מכריע
:ען החל לקחת שתי נשים!
\T
י
־ •* *
*־
מרדכי באם.

von Salomon Breslau ,

מכתב

זה ימיה שלשה אשר הקלה ל לפני אח ספרו ח פ אל ח ה  nש  jי  ,וכעל  -נ הון
אשמח עליו< חסארס הוא ןמ האדם עושהו  ,כ׳ כל יקר ראחה נו עיני  ,למדי שמיזי
עיני נו  ,עמו אשחעשעה ; חפוסי זהנ המה עשיזנויזיו הזנוח נמשכיוס qpsמליצה גנוהה
ונעימה  ,פנינים וענקיש לצואר• הנח הענריה  ,סחילי חוד על פלג* הדעא והחנונה
נגן השפה הקדושה  .אשל לנוח נשנים עזונה שוממה ועלונה שלחי זאה היחה וחחכס
נצעיף והחעלןז נירכחי היכל ננוחיה השפוח החיות  ,ומנעד לאשנג נשקפה וסינג אם
הלשונוח למצוא נניס מקשינים למיתרי כנולה הממלאים כל כליות אדם לגש קודש עח

הזה היסה גם חעיל ארנאל  ,ולכן נקרא שמח א נ ל ני ח מעכה  " .גס פה שגג
נרואה  ,מלנד קושי הדמיון  .מלא אנל ניה מעכה היחה נימי דוד ונזכרה ( נש״ה
כ' ע״ו) נמלממה אשר עשת אח שנע נן נכרי  ,ואלנאל היחה עיר נאלץ הקדושה
נימי נית שני ולא נזכרה נמקרא  ,וארנאל אשל תמצא ( נהושע י׳ י״ד) היחה
נאלן אשור  ,ואינכה נוחן טעם מעה־ד לענל ? וזאת שניה הלא ננל מפוח אלץ
צני הנאמנות נזכרות גס שהיהן נאק הגליל ?

יהדר נועם
שמימי' כל’רורו ונפש  ,ואולם עורן) ולא פנים הניעה  ,עד אשר כמעט ’ בפו וצמקו
שדיה מרוב הימים אשר
עמדה
מלדס
.
עהה
נרוך
אל
עליון
,
קמו
בניה
ויאשרוה
,
השירו
לעין) אלמנותה
הוציאוה למרחב מן המ׳צר ועל בל רחני חבל מושלח הנה בנזר הדיחה
ויפעתה מימי
קדם  .ומה מאוד ישמח לבי עתה וכליות׳ תעלוזנה  ,לראות כוכב חדש
בשמי קדשה
מאיר לבני אדם על הארץ  ,כוכב מנחם  ,מנחם לבל דורשיה ומכבדית ; כ׳
בלי חנופה ,
אשר שנאתי  ,מחברתו זאת עומדת בקנה אמי עם ממגרת —
,לישרים מתלה"
— ואולי לא גרן תכרע לעני קמת לוצאעא זה  ,אן> לא תשתמוה
לאלומת
החקניר
לכל
עם
פאדונה
,
הגדול
בענקים
החכם
שד״ל
.
שממתי
זאת וביום
הולדת אותה ,
בעזוז ראשיתה  ,היא אך היא המרתבח עוז בנפשי לכתוב לרום כבודו,
לאיש גדול ולב
ממני הלנה הרבה  ,ולבקש תכלות מאח יקל מסכמת מכבול כמוהו,
ולאשר כבודו הלם הוא לעלאקעעור מהמכתב עתי !
כוכבי יצחק אקח חופש לנפשי
להשגיר נזה
שירים שונים מפרי עטי  ,האחד ליום מלאת שנה להמלכת אדונינו הק״ילה
ואשר שלו אוחו
ננ״הבנ דשה  ,והשני קראתיו נפש חיה ,לחש לב לער״ת העבר — ואס
אילי ימצאו חן
בעיני כבודו הרס ויוקירם לתת מקום להם נהמבחב עסי הנזכר —
מוקירו ומכבדו כערכו הרב.

יז כ ק ט

וי

ב.

יעיר
ידידות לאוהב ורע כיום חתונתו ויום הפרדו ממני לילך לגור בקריה

גדולה ועליזה fieiin. .

Von Vnphtali

 . . . .בורא שמים ונועיהס  ,לקע תאלן וצאצאיה ,
נותן נשמה לעם עניה  ,ורוח להולכים בה.
(ישע״ מ״ב  ,הי) .
תא ואתו׳ לן היכי ינשק׳ ארעא ולקיעא אמלל׳.
(בבא בחרא ע״ד  ,א ').

I.

אז באמור אלהים :יך,י ארץ ורקיע

ובך?ר 1שניהם נוסדוםג 'בקמר׳
ררא את כל נברא כי ״ט1ב״ז
_יבי_ע.
'יעיר כי
מחלזבות
יוצריו ■;
שגבו T ,רמו:
•
1i T
1
ן1

אז לברא בריאה ;עץ יועץ פלא
ז לה' ;תר ’ שאת מכל אשר מעל ותמת;
ארץ ו  #ט? ם  -מה רב מרחק בין’ אלה!
’והבריאה תעשינם לאגודה אחת  .י

אלהים דבר בקךשו . -ועצתו .קמה:
הלק כחלק נתנו ארץ וקןןן; ם
מעל’ בא הדוח י/ומן'הארבה׳
ומשניהם ;צא איש הביבים.

—
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ה־וד על נבראים כקפל ו;בה
תפארת לעיושהו הוא זרי ס 33ר׳
בדמותו ובצלמו גגקוהר אלה -י
אמר לדבק יטובי?. .מים* לוןגר.
עקהו ניכוננו .ילדו פי־קגים ׳
ולאמור ארחות־תהל מאתו קלוה;
ומלכתו ארצה■ ^ מניות ?סלים
לו ; תן הבורא  -לבקר םג לרוח.
מביום המעדנים מסבה המבע
ב ק רו יירוה דקן ,ענג ו;חת ׳
ימצא פרי לסאהל ?עמק וגבע
מ?ל עץ צומה. .גפן פורהת.
כל קת תה ת רגליו׳ היה ומהמה.
על בלם לו ;תן ממקל - ; *M
וירא ביי לבדו מנוחתו לא ;עמה.
ילק מצלעיוקיו עקה לו ע.ןר — .
אכל  .קתה  .וקבל לימין ;צבת,
את היי בקרים הן י״שביעו למדי;
ךאיך תןביור נם שו צור מנו ;הצבת.
כי הלק היא ממעל ׳ נהלת קדי•
זאת ראה האל בורא רוח הזים ׳
אז * מהודו עליו אצל בף־ ;חת;
לנות־כית חלק קלל קטזם:
'חכמה בי;ה דעת  .מוסר .תיו? הת.
ההין לבל פעל ׳ לכל תכלית חקר׳
דעת בי יק אלהים נעלם מעין ׳
דעת הבדל בין" טוב לרע׳ אמת ושקר,
זה ענג לגפש־״יצהיל בנים מיין'; '
זאת הדעת תורהו להכיר :הריונו׳
ממקום קדוש :הלך ! זאת קבור עתה

אז ישמר מהשחית תפארתגאונו¬
" חיות ומהמה היורךת אך 9ןז ח•
סלק כחלק י .תן לבשר גם לרוח,
לא נעדיף לאחד ? njtאחת אן?ם;
לשמור ארחיות־תבל הנו ?ולוח -
אך נזכור יכ תואמים הוא  .ארץ ושןןינ
■».

ואתה אנושוערכי! זאת על לבך שימה
?תב זאת לזכרון לנצח עלי ליס-
אל ;א תשבח כבוךה בת מלך פנימה
עת לשמוראךחיות־־תבל' אתה שלוח.
זאת כבוךה בת מלך׳ בת השמים.
אתך מעלם לא ךדתה נעזבת׳
אצלת הל מרף מל** ספנים.
עשית לה מטעמים ואשר אוהבת;
זיעת חכמה ובי; ה׳ מזמה ועצה,
אלילת מעלם ־־ יתשנא רשע,
לבת אמרי סבל נפשך לא חפצה.
לא היית בסךך־אור,יילדי־פשע•
זאת תהלתך ?ל מכיריךנביעו,
מאד .יאהבוף ,נענדיוך עמךה.
לכן היום ךח שי ^חו יריעו
עת תובל'לזרועותיך .רעוה,יקרה«
אלת אסבים ,לך מאז הוכיח
אל ייושב מדיום בסוד
שרפי
מעל;
עמה תיאה הנים ׳ 'תשכיל' תצליח,
בלל אשר תענה,יהי ” עמיך  -ותעל
תתענג על ריב שליום ותירוץ ?רץ - -
אך פן גע ש ך אז ברשת נלןךה?

— 52

תש3ח סת ש ס י ם בין תענוגי אלץ )‘ -
לזאת אשמה גם אפחד ,אגיל  -בךזעךהי
לסן אנוש כערבי זאת על לניף שיסה!
חלק כחלק תתן ל? עזר גם לרוח;
אל תשבח כבולה סת סלךפניסה
עת לשסר ארחיות־תבל אתה שלוח.
בעיר הגדולה אל תחי ביונה פותה
שאיון־קולם;,
אם ; פתוף עליזים ?
את אקזתף ואת 0חססהבריתזתכרותה,
י אמור לכל אחת  :ו א ריש ת י ך" לי י לעלם!

י

תהל ה

לישר.

ביום צאת לאור ממנרה הכ״ד משפרי מכני יצחק  ,כ״ד מלא ברכה מכולם — אשר לא
ישוב בד״ך נכלם — ונהגלוח זאת המחברת' נם יגהן — נשי המנקרים מחג ורשי —
'•צונחים באפלה ככלבים — למרוצה אופני הכוננים — באלילים להם ישהחוו נני
דורס — כ׳ מיצים להם ולא יראו ויו אורם  -לכן סה׳ צא זאח שירחי — מוכרה
אהבה לידידי ואיש נריח׳ — המשין בהוצאת הכוכבים אור יקרות — ומי החנונה נהם
ישלח נצהרוח — הנפער והמפואר נצור המליצים וריח שמו הולן למרחוק כריח ערוגת
שטערןצ״י.
כענדל
ציצים — כשח״וח ™" ה מנחם

Bon Timon Bacher.

כל סבקלי ספליף סגחם! יאלמו
ז עם כבביף במסלותם בל עוד נלחמו
אשי ; פיצו אור על תקופותם
כחלקי היוסם עשרים וארבעה
גם חסה יספו ( סביב בדי’ שעה)
ולכל בני ושראל איור במושבותם.
גם כמספר אלה ספרי הקלש
ספלים ממספר סזדי החלש
;הלו אלה ככבי" התבונה
כימי שבת המלך בתרצה היפה י) ( מ״א מיול׳ג)
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3
 1DOYלואצעעיות ליליך

היפא

*>

מ״ב כ״א ונדה״יכ״ו)

י הדמיות דשןו*מתנ׳ות*הכהונה (י חולין
קל״נ «"א
~ * ״י *
1
T
תוספתא
חלה&״ב)

לכן איוךף הפעם מנחם שפת עכר
לרומי תעומתך כנשר העל אבר
עזם ממהרים בעיניך בסגבים;
ראה שביב הקטן מכל כככיר
ישוע כי י .תמיוך נם להלאה ידיך
אל המיומה מם?ר לבכבים - .
כאשר

׳ששון

השתיל שין עיש ובי;

בין נכנין אסהלן מימים ימימה — .

כימי.

שמעיו חילס ק בכיו שב״יב.

 1בממל־ותם הכעבים
רעים ן ;ם שבים
אל כסיל ולא כימה
תלוי על בלימה

 2.ככבי לצדוק אלה ,
ברוך אל עיושה פלא
לזקדיו כי רבו׳
על מאופה לסבו

 3בלי חבל הכסף
בלי רתיוק הז -לב
זה כ״ד הטבוע
מלא ךלי־ו שאב

 4.ן 3ם נזיל תמרוקים
כלי רהב ומךהבה
ממי וחכמה זחעמוקים
עד זקנה ועד שיעה.

Beiträge von Rachel Morpmgo.

ראה זה

חדש .rrin

אם בארזים נפלה שלהבת
מבחר נשי תבל לאות תהינה,
אם תהלה הושם ושל בהנה
טי זאת לעומתן תהי נצכת?
לא יש לאל ידי להזק בדק
כי אם דרוש שלום ולשפוט צדק
הנה דבורה שופטה היתה
לא אעשה עולה ולה ׳אתה.

—
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שבח ותחלה עם יקר תפארת
אף היא בכל שנה בשם נזכר ת (הסעלחנשלח)
לכן לראש נשים תהי כותרת— 4
שאול ישאלו באבל למה?
כי אשבר .דומם כמו אחלמה — (מלשון סל ו ס)
מה תעשה רמה י -כרחל נאלמה■

ומאותות השמים אל תחתר.
אין עוד קינה  ,אין עוד שינה,
יקומו נא  ,אנשי בינה,
יודיעונו ,ישמיעונו
כוכב שביט מתי יבוא *
אם יתראה  ,לא יתגאה,
כל הרואה  ,אך ישתאה
ןד> ניס ע״נ
אלך.

על  pלא נילא נהמיר

מאז בלעם  ,בהיות העם
שוכן מדבר׳ הגיד רבה:
דרך כוכב׳ גם לא ישכב,
כרע שכב  ,עד כי ירכב
על החמור׳ אל הר המור.
לכן אמור כל שיר מזמור
לבני קרח׳ על כי אורח
כוכב שביט כעת לבוא!

אל גרם המעלוה העומד על כשא יין
מודינה  .אחמול שנס קודש ראש מדש

מוהר׳ל משה

פבע פנס הסלי״ס קנלחי

הלוי
שירו

עהרענרייך

חיקי  ,ואני

לאדם ניקל  ,אי! בידי מסקל  ,נדדה שנס עיני  ,שועעו לעיוני  ,אמרסי בסנה׳:

אכביר בלי דעת
זמרה במגרעת
אשחה כטובעת
אצא בשירת׳.
נס קול משמים:

בית אל ואפריון
לעד יהי עליון
טרום כמראשון
הן זאת כשורת׳!

חושה לעזרתי
ושמע תפלתי!
אנא בבוא גואל
תחון לישראל
'־י
אל תעזוב אותי '
ונצור כבת אישון
רועה וגם הצאן
עמי ותורתי.

אדון הקודש משיג:

כל פה וכל לשון
יאמר כגיל ששון:

הקטנה שבקטנות
רחל מאדפורגא.
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שפע
ברכה « שלום אל לאש
המשוררים ,
העברים
לשם
ולההלה
כמ״ל
מענדל
שעעלן

המאסף כל * לדי
לעד ’ צלח
אמן!

פנלו ג' שנים שלא זכיתי צהקריב לפניך שנס חודה  ,מל העונה שגמלחנ׳ וחשס
אח שפסחן נין הכוכבים ועשה סננחני ונגדחני נמחנלח כ״ד של,בלחי בשבוע שענלה,
וענבה נעיל מפני שישבה׳ דע בה נניח מולדה׳ וכעח אני יושנה בדלך הלוטשים .וכבל
שלחחי אל בן דודי כמ״ר שד״ל איזה שיליס ולא ידעה׳ אם הגיעו לידן בלס או מר,צהס,
כי זה שנחים שלא ר,בלחי מבחב ידו  ,ופה השיג לפניך ארבעה שילים  ,אולי ימצאו מן
בעיניך  ,ואחה שלום וניחן שלום  ,ודי ׳בחננו ויחחמנו בספל חיים טוניס עם כל ישלאל
אבי״ל מחר יום הכפולים הע״ל שנח חלי״ט  .השיל הרביעי נפעם אחל כי לא יכלחי,
בי זה שעה שלישיה אחר חצוח.
שפחמן רחל

von H. Kahana .
שיל״ר!
ישמרך
חן

׳ה

מכל

בשפתיו שמו

רע
נודע

יום
כבוד

ג'

כ״נו

אדוני
לתהלה

אהובי
מו״ה

ככוכב

נישן
הל *

מנחם
נוגה

מורפורגו.

מכתב
ת ר י״ט
החכם
מענדל

לש״ק.

מלי׳ן

נשגב

ששערן

ומפואר

נרו יאיר

הוצק
ויופיע

ברקיע.

לא יום בשורה היום הזה  ,כי בחג הפסח הזה לא פסח מלאן המשחיח מלבוא
בפתחי  ,והיום טוב נהפך לי לאבל  ,ושמחה המג ליגון  ,כי מחה עלי אש ח נעורי,
נשלשיס ושבעה לימי חייה  ,גיוס אחרון של חג  ,אשה צנועה ויראה ה ' לבה וענוגה,
בסון רבות בנות חיל לה היה נאוה חהלה מרח ס ל י ׳ ד מ ז״ל  — .מאד מאד המל
שדי לי  ,ורבות רעות שנעה לה נפשי בעמק עכור הלזה  ,משברי ים החלאות הולכים
וסוערים עלי ולא ישחקו מזעפם  ,כי אם ה ' לא ישביח שאון גליו  ,שוא יחמור האדם
להחיש מפלט לו מהם .עוד לא נרפא מסן לבבי  ,ומכחי עודנה טליה מן מות הנן יקיר
לי ילד שעשועי חקוחי ונחמתי ; והנה נוסן> לו עוד פצע על פצע — .
הה מוח האבזר ! המעט ממן כי חרגח אח בני בכורי באביב ימי סלדו בי הנפת
עחה חרבן גם על אשת בריחי ? מדוע לא ימצא לן נאלם׳ פגרי סלל׳ סרב הנר,רבים
לפניך בשדה קטל  ,ולא משנע נפשן בבציר אשר ינצרו לן ישעי ארן כי מפאר עוד
גס אמרי נחי שלוה להכותם רסיסים ? — הלא ימי הילדות והשחרות הבל המה  ,וימי
הזקנה ימים אין חפן נמו  ,ואם גם ימי מספר אשר בינותם יוןןלן ניגון ותלאה מה
המת עתה כל ימי חיי אנוש עלי סלדו ? — היום קמתי מהאין והתנערתי מעפר אבל
עוד לני עלי דו׳ ועשתנותי ישוטטו ביצוא ושוב בה ובה ולא אוכל לאספם יחד על בן
זבל’ לעו ומעטים — .
ומאשר ידעתי כי מצאתי מן נעינין יקירי ! אשאל ממן שאלם אחת קטנה  :עשה
סקי עמדי ועם המתה החסודה הנשירה להדפיס הטורים האלה בספריך  ,אשר חקוח׳
על האבן אשר שממי לה מצבה למען אם תשקיף ממקום חניון עוזה  ,המסתתרת עתה
נצל שדי ,לצבא מרום  ,תראה כ׳ לא יסף זברה ממני ומזרעה ותהיה זאת לח לעדה
כ׳ גס בהפרד גוה מגוי נפשי עודנה קשורה בנפשה  — .ועתה אתה היה שלום ומבורך
לא
תאונה אלין רעה  .שלום לן לתורתך לגופן ולכספן כספן אוהבן מור,ירן ומכבדן
בלב ונפש חפצה הילל כהל א.
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אבן ז כריו ן.
פתחי עדן׳ לתטה וברה נשאו ראשיהם
רבביות מלאכי שליום פנו לה

דרןו

במליצותיהם:

"ידיה
פרישה לעני
ולדל ,
לחלצם
ממצוקותיהם
TSTTVT
r 1 *TS
 X־7 S
י :
ן •• V

יש שכר לפעולתה* הטיפו בניב שפתותיהם.
.דלה בימי חייה  ,עשירה

בריוב

צדקותיה

"עטרה
לבעלה׳ נזר
לבניה ,
פאר
לאבותיה,
?** TT
:־  :יד
VT S W
- :
7 V •: T

"כיהנת לאל עליון  ,זאת ; עידון מעשיה
״הסירה
שמלת שביה
מעליה ,
ולבישה
מחלצותיה
•• * ד
•  :־
* T V T•• 7 1
IST :
־T V T X
״נכספה היא שבה לנתיב אל — מות לבית אביה
"להזיות בניועטיו׳

מנת הלקה  ,לאלהיה התקהבה *.

 vonH. Kahana.מכתב
לידידי החנם
הנוצר
םלופ !< אתמאמרך בכרך גי ממגד ירחים ?ob ,
הסילוה לנצור לנו קראה׳ — שמסחי לראוס ני שכיח נו כל פה דובר שקר עליך,
ובמקל מוגלים הכיס אה כל אויביך לסי  ,אשר יגנו נשוט לשונם נסחר אהלס  ,ולא
•דעו כי שומנו יושן! — נאמה ידוה לב כל משכיל  ,נראוהו הגמול אשר ישולם לך מלן
ענוזחך ענודה הקודש  ,אשר העמשה על שכמך  ,לא למען בצוע בצע להרנוה הון  ,כ׳
לא העין! לעס הזה ליין ולשכר רק יצאה לישע עמך ללמד יהודה מכמה ודעת  ,ולבני
ציו; היקרים מליצת שסה קדשנו במגד׳ ירחים אשר כהנה שלישים במועצת ודעה  .אן> כי
מראש ידעה ומלפנים לפניך נגלה ני אך בדמעה תקצור עמל ידיך  ,ומענו האסון!
הביתה מאשר ידעה הרנה ; ננל זאה השלכת נפשך מנגד לפזר כסך וכקפך עליהם,
ועתה על רוב חסדך רנה עליך המשטמה וירונו וישעמו אותך נעלי חצים  .לשוא זכוה
נגור כפיך  ,ולריק רחצת לפניהם ננקיון אח נפשך נכרך שני ממג״י  ,אתה לשלום המה
למלחמה ! — אנל אל ירע זאת בעיניך ידידי ! כחנלך כן מנת חכמי לב גישורו! ׳
מושכים נשנט סופר בישראל  .כ׳ הטוב טוב אתה מהמלין הנשגב המפואר אשר שם לי
על פני כל חוצות הרב מ׳ מנחם מענדל שטערןנ“ י ,אשר שפת עברית מיה נסיו ובעטו1
ובכל זאת כל ספריו היקרים והנחמדים אשר סינר  ,ואשר יחבר לא יניאו ברכה אל
ביתו לרווח את נפשו דשן ; או הטוב אתה מידידי וידיד כל חכם לב הרב המופלא  ,מליז
מפואר החיץ! אשר כל רז לא אנק ליה מ' שניאור זאקס נ״י אשר נשא הקינה על נספי
לאמי  , :כי " הפליט* לא הפליט נפשו מצרתו  " ,וההמיה " לא חיה את נעלית  ,וג®
"היונה" אשר שלח לא הניאה טרןז לביתו" ואנכי אמלא עוד אח דבריו כי גס "הכנפי
יונה " לא נחפה נכסן<  ,ונתר ״עניא " ( מקכתא עניות ) עניוחא אזלא ! — כ׳ לא כגויי
המחברים בעמים גורלינו  ,להם לבדם יזרח שמש ההצלחה  ,כי כמעט הולידו רטיוני
שכלם פרי חנונה  ,חים ביום לדתן נסן> ישקלו להם כמוהר הבתולות ; לא כן בנות אפי
חכמי ישרון הורתם  ,גס אם אביהן יעדו אותן בעדי זהב וילנישון שש ורקמה  ,ועטי®
תפארת בראשיהן אשר תצלחנה גם למלוכה  ,נבל זאח אין להן גואל  ,ואם לא חיתי

פדיון נששוחן בעיני אביהן להוציאן
ממשגל ולחלקן ביעקב חנם ,ולהפילן בישראל
ב א • ן כ , q pב־ אן גם עד נצח לא
ילאו אור הדפוק  ,ותהיינה צרורוס נאמחסחו
דע יום מותן — .
לכן דברתי
אני
בלבי
,
למת
יעמול
לרוח
איש
שעמלו
גמגמה ודעת אס שומע
אין לו!
הלא
שוב
לשבת
במשתרים
להיות
נחבא אל הכלים ולהלשין)
דעת,
מאשר
ליתן
נחון
קולו
לדבר
דבל
לאוזן
בלתי
שומעת להלשין)
מכאוב— .
על כן גם אנכי משכתי אח ידי עד כת
מלבוא בראש הומיות במקהלות נבונים  ,לולא
אתה אשר הרגזתני זה פעמים ביקרת
מכתבן אלי  ,לעלות  ,והשבעתני להביא מנחת
בכורים אל הכתן  ,כי ימינן
השועה
לקבל
אותה
.
ואנכי בתשובתי אלין —
את חעאי אני מזכיר היום —
פציתי
את
פי
ונדרתי
לן
אשר
אן
)
אס
עד השלשה לא
באתי על כלן הארבעה לא
אשיגן
ריקם
,
וגם
אחרי
רואי כי פתחת שפרן ונתת מקום
גם לשאלות הנוגעות
לחכמת
תלמודיות
,
ולא
יפקד
מעתה מקומן במגי׳י  ,אן) כ׳ גם
השכלת עשו להניא
לנו
איש
אמד
״פלאי
"
לצחק בנו  ( ,מג״׳ כלן ג׳ דן)  ) 184אשר לצה.
להפליא לעשות בשאלתו  ,ותעפיל לעלות
במעלות הסכמה ונגלה עלותו  ,כי מת הכריח
אותו להודיענו שהקיבון מכל שולה
ושולה הוא  7825הלא אס החליש והיה מעלים
מאתנו זה המשפר  ,מתנאי השאלה
היינו
יודעים
אוחו
,
נ׳
מן הנמנע להיות משפר אחל.
כי המספרים מן 1עד
625
אשר
נכתבו בהון המרובע של כ״ה על כי״ה המה
חרוזי נדסות אשר יתרון מקפל השני
מהראשון
,
והשלישי
מהשני
וכוי
הוא
1
.
ואם
נאמר
נדלן כלל שמשפר הראשון הוא א ,
והאחרון הוא ת  ,והיתרון הוא י  ,ומנין האברים
הוא
ט  ,יהיה הקנון מכל מקפלי החרוזה (א* ת)
 , JLXכ׳ קנון כל החרוזה הוא
2
שוה אל המכפלה  ,הנולדת מהכפלת
הקנון שלאגר הראשון והאחרון  ,עם הממצה ממנין
האבלים ; ונשאלת השואל יהיה קנון כל חרוזה
מן1
עד  625שוה אל
(625 + 1
)— —313X625
 , 196625ומתנא׳ השאלה שיהיה הקנון מכל שורה
מכ״ת שורות סוים זה לזה  ,אז יהיה
 . 195625וא“ כ צריך המקפל הזה לה הקנון משולה אחת רק סלק כ״ה מהמספר
חס
לן
על
כ
"
ה
חלקים והיו , 7825 = 25 :195625
והוא
המקפל מקנון כל שורת המבוקש בהשאלה ! —
ועתה
את
אשל
נדרתי
לן
אשלמה
ואביא
לן היום שנים עשר שאלות למודיוח ויבואו
חכמי לב העושים במלאכה מלאכת
אי״ה התרתן בחוברות הנאות  .גם מחשבת להתירן  ,ואם לא ימצא לתן גואל אביא אני
קדרתי
להחיל
שאלת
״הפלאי
"
,
את
המשפרים בלוח
המרובע של כ״ה על כ״ה  ,ולא
רציתי להאריך בדבר שהוא רק מלאכה ואינה סכמה
ואשל אינה מביאה תועלת לדורשיה .
כ׳
מרובעים כאלה עשו אותם כהני אמגושי לעלקמאות
להעעות את העם  ,להוליכם
בללן
שולל
«
להאמין
נשוא
נתעה
.
ולכן
נקראו על שמם
"מרובעי אמגושי " (
מאג׳שע
קוואדראעע
)
.
ועל
מנין
זה
כחנו החכמים סרעניקלע,
לאהירע  ,א״לער ,
וגס
קלעגעל
נספרו
(
דע
קוואדראעיש
מאגוציש׳ .האללע  )806י —

שאלה א' ראובן
שטעון ולוי עשו שותפות ביניהם  ,ונתנו לכיס
השותפות2200
שקלים׳ אולם לא נתנו בלם חלק כחלק  ,רק ראובן
נתן סך א׳
ושמעון
נתן
סך נ חצי יותר מראובן  ,ולוי סד ג  .וידענו
שהרוח יעלה י!י'
פראצענט מהמעות שנתן ראובן להשותסות  ,גם
נודע לני שהרוח
שקיבל לוי היה » Vפעם  ,בהרות שקבלו ראובן
ושמעון ביחד .
כ • במה עלה השאלה  :א במה נתן בל אחד מעות להשותפות ?
כל
הרוח
?
ג
.
וכמה
נפל רוח לכל אחד מהשותפים? —
שאלה ב'
ארבעה אנשים עשו שותפות ביניהם׳ והניחו סך צ,
השני נתן מחצה יותר
מהראשון ׳ והשלישי נתן אלף שקל פחות ממה
שנתנו הראשון
והשני ביחד  ,והרביעי נתן 000שקל יותר ממחצה
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הסכום אשר נתנו הראשון והשני והשלישי ביחד  .ואחר כלות השנהי
הרויחר 8930שקלים ונמצא שהשני והשלישי קבלו ביחד חלקם
מהרוח 4674שקלים  .השאלה  :א  .כמה נתן כל אחד מעות להשותסות -
ב  .כמה קיבל כל אחד הלקו מהרוח ? —
שאלה ג־ראובן קנה לו גביע זהב ומכר אותו בעד9נ 1שקלי
זהב  .ונמצא שהמיה בהנביע כל כך פראצענט כסי סכום השקלים
אשר נתן בעדו • השאלה  :בעד כמה שקלי זהב קנה הגביע ? —
שאלהד׳ לנבא אחד מחוברין מלמעלה שני צינורות השוסכין
מימיהן לתוכו  ,נם מחובר לו בקרקעיתו צנור אחד אשר טריק המים
מהנבא לחוץ  .וידענו שצנור הא׳ אם יסתח לבדו׳ והנשארים יהיו
סגורים על מסגר  ,ומלא את הגבא בזמן א שעות׳ וצנור הב׳ לבדו
בזמן ב־ ׳מעות  .אכן צנור הג׳ אם יפתח לבדו יריק המים לחוץ בזמן
ג' שעות  .השאלה  :אם יפתחו השלשה צמרות ברגע אחד אי  .באיזה
עת יוכל הנבא להתמלא אם היה ריק בתחלה ? ב׳ ובאיזה עת יוכל
הגבא להריק מימו ולה שאר ריק אם היה מלא בתחלה ? —.
שאלה ה׳ ראובן שטעון ולוי לקחו סחורה ביחד בעד «160
שקלים והרויחו סך צ  .וידענו שהסך שנתנו ראובן ושמעון ביחד יעלה
שלשה פעמים כהסך שנתן לוי  ,נם נודע לנו שהרוח שלקחו ראובן
ושמעון ביחד עולה . 480וגם נודע שהרוח של שמעון ולוי ביחד יעלה
 .360השאלה  :א  .כמה נתן כל אחד להשותפות • ב  .כמה עלה כל
הרוח ? ג  .וכמה קבל כל אחד מהרוח ? —
שאלה ו׳ ראובן קנה שדה משמעון בעד  3200שקלים באופן
זה באשר יעבור חודש אחד מיום המכרה יתן לן  400ואחר שני חדשים
 600ואחר ארבעה חדשים  1000ואחר ששה חדשים •1200ועתה נמלך
ראובן ורוצה לשלם לשמעון דמי השדה בפעם אחת  .השאלה  :אחו
כמה חדשים יוכל ראובן לתת כל המעות בפעם אחת לשמעון ולא
י■
יגיע נזק בזה לא להמוכר ולא להקונה
שאלה ז׳ ראובן שטעון ולוי הרויחו בשותפות סך צ ונפל חלין
הרוח ללוי *485וידענו שלוי נתן טעות להשותפות 77פעם  .כפי אשו
נתנו ראובן ושמעון ביחד  ,ונם נודע לנו שערך המעות אשר נתבי
ראובן ושמעון ביחד להשותפות אל ערך הרוח שקבלו ביחד שור .כערן
 160אל .97וגם זאת נודע לנו אשר שמעון לקח שליש יותרמהרוי^
מכפי הרוח אשר לקח ראובן  .השאלה  :א  .כמה נתן כל אחד וארי
מעות להשותפות ? ב  .כמה עלה כל הריוחי■ ג  .וכמה קבל כל ארי
ואחד חלקו מהרוח'■ —

—
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שאלה ח' אם נפל כדור עופרת ממקום הגבוה  960רגלים לארץ
ממן שמונה רגעים  .אם ידענו שברגע הא׳ נפל כמדת 15רגלים.
השאלה  :כמה יוסיף הגוף הזה מהירתו בנפילתו לארץ בכל רגע ורגע-
שאלה ט' ראובן קנה שלשה חתיכות פשתן בעד » 131 Vשקלים
ונתן בעד כל אמה מכל מין כל כך שקלים כפי סך האמות אשר
נמצא בכל החתיכה ממינו  .וידענו אשר במין השני יש חלק רביעי
יותר מכפי אשר נמצא במין הראשון׳ ובמין השלישי נמצא חמשה
עשר אמות יותר מאשר יש בהשני  .השאלה  :כמה אמות יש בכל
התיכה וחתיכה ?
שאלה י׳ עשיר אחד בא לבית המדרש אל הרב אשר למד את
פרקו לכ״ה תלמידים וביקש ממנו שימנה את שבחם לפניו למען ידע
לחונן אותם מטובו כאשר נדבו לבו לכל אחד ואחד כפי ערכו ומעלתו
ונתן להרב סך צ לחלק אותו ביניהם על אופן זה שהטובחר בהם יקח
החלק הגדול  .והשני לו פחות ממנו ׳ ולהשלישי נ״כ כל כך פחות
מהשני  ,וכן לרביעי וכן לחמישי וכו׳ עד האחרון  .ונמצא אשר תלמיד
השלישי והארבעה עשר קבלו יחד  30שקלים ׳ והשביעי והאחרון קבלו
יחד  90שקלים השאלה  :א  .כמה מעות נדב ? ב  .וכמה קבל כל
אחד מהעשרים וחמשה תלמידים ?
שאלה יא ראובן נושה את שטעון סך צ׳ והתפשר עמו לשלם
לו חובו בזמן חמשה עשר חדשים באופן זה׳ בחודש הא׳ יתן לו12
שקלים ובהשני איזה שקלים יותר מכפי הראשון  ,וכהשלישי נם כן
כל כך יותר מכפי השני וכו עד אשר יתמו כל החמשה עשר חודש,
וידענו שבחודש האחרון נתן שטעון לראובן  54שקלים השאלה  :א.
כמה עלה חובו ? ב  .כמה נתן הלוה להמלוה בכל חודש וחודש ?
ג
שאלה יבכמה יהיה שטח העגול

אבגדא  ,אם לא נידע לנו ממנו רק
שהיתר אב הוא מודד מאה רגלים
והקשת

שלו

אגב הוא מחזיק מאה

ועשרים מעלות?
ועחה לכב וצלח על דנר אמה  ,אל חילא ואל הסח מהמון מקנאים  ,שונאיך ילנשו
בושש ואתה תכהן פאר וקרן הצלחהן ירום כבראשונה כאות נפש אוהבן.
*

—
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עד  625מתוירים בהיכר גערך

מיוגע כ״ה על כ״ה מהמספרים מן^ 1

יעלה בשוה
13

37 350

38 326
39

62 375

63 351

64 352

61 374

86 399

87 400

88 376

85 398

157 470 133 446 109 422

495 158 471 134 447 110 423

183 496 159 472 135 448 111 424

521 184 497 160 473 136 449 112 425

209 523 185 498 161 474 137 450 113 401 89 377 65
547 210 523 186 499 162 475 138 426 114 402 90 378
91

235 548 211 524 187 500 163 451 139 427 115 403

573 236 549 212 525 188 476 164 452 140 428 116 404
261 574 237 550 213 501 189 477 165 453 141 429 117
599 262 575 238 526 214 502 190 478 166 454 142 430
287 600 263 551 239 527 215 503 191 479 167 455 143
625 288 576 264 552 240 528 216 504 172 480 168 456
313 601 289 577 265 553 241 529 217 505 193 481 169
1 314 602 290 578 266 554 242 530 218 506 194 482
* 315 603 291 579 267 555 243 531 219 507 195
3 316 604 292 580 268 556 244 532 220 508
4 317 605 293 581 269 557 245 533 221
5 318 606 294 582 270 558 246 534
6 319 607 295 583 271 559 247
7 320 608 296 584 272 560
8 321 609 297 585 273
9 322 610 298 586
10 323 611 299
11 )24 612
12 !25

34 347

35 348

36 )49

82 395

83 396

84 397

391

79 392

80 393

81 394

365

53 366

54 367

55 368

56 369

57 370

58 371

59 372

60 )73

31 344

32 345

33 346

30 343

27 340

28 341

29 342

339

417

21 418

443 106 419

131 444 107 420

469 132 445 108 421
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!ה שהקיגון «כל שורה ושורה הן העומדים הן המוכנים והאלכשוגים
לסך7825
301 614 277 590 253 566 229 542 205 518 181 494
14 302 615 278 591 254 567 230 543 206 519 182
15 303 616 279 592 255 568 231 544 207 520
16 304 617 280 593 256 569 232 545 208
17 305 618 281 594 257 570 233 546
18 306 619 282 295 258 571 234
19 307 620 283 596 259 572
20 308 621 284 597 260
21 309 622 285 598
22 310 623 286
23 311 624
24 312

47 335

48 336

44 332

45 333

46 334

95 383

96 384

379

92 380

93 381

94 382

353

66 354

67 355

68 356

69 357

70 358

71 359

72 360

43 331

40 328

41 329

42 330

327

405

118 406

431 119 407

144 432 120 408

97 385 4-73— 361 49 337 25
170 458 146 434 122 410 98 386 74 362 50 338

457 145 433 121 409

26

75 363

51 364
52

78

196 484 172 460 148 436 124 412 100 388

76 389

77 390

99 387

483 171 459 147 435 123 411

509 197 485 173 461 149 437 125 413

222 510 198 486 174 462 150 438 101 414

535 223 511 199 487 175 463 126 339 102 415

248 536 224 512 200 488 151 464 127 440 103 416
561 249 537 225 513 176 489 152 465 128 441 104
_274 562 250 538 201 514 177 490 153 466 129 442
_587 275 563 226 539 202 515 178 491 154 467 130
_300 588 251 564 227 540 203 516 179 492 155 468
613 276 589 252 565 228 541 204 |517 180 493 156
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VonM. Seidmann
שירי שולמית  .מענה . p .
(המק■ מכ״י (.19 — LS

בחביון נפשי ולבבי
יהוו
כאבי ׳«
גלי - - -
ובדמעות עלי הלחי
יפיצו החוצה בבכי.
מתי תבל .יתיצ-בו
וידברו על לבבי
בצחוק ולעג על הלחי:
.פה זה תריד בבכי‘י“'
רעי אהובי לבבי!
באבי קרבי חבוי
אך שולמית ,יפת הלחי
היא תבין לסיודי — בבכי¬

חלפה לילה השחורה
השמיש תצא לקראתי
ברבביות תלתלי אורה
כאין תבואי יפת "-׳
"מארץ קדם פאתיז*
רוח צח נחמד ומנים
ערפלי הגאיות קורע
ועם פרחי חן ודשאים
וישתעשע.
ןיכרכר
־ : ■ 1־  • :־־
איה מוצאך נשמתי?
.מארץ קדם יזצאתי !־
ואת בת שמים עננה1

 M crאשר זר זהב סביב מעפריכי
נערב
מה ןה .רע -ש 3בה3פ 3ןדה 1,3£ים הרבה ונעימה ברננה
את־שם זזרץ מכורותיכי
י באנחת רעיה^  ynn3־
; * M •TWסיד!
^" " 1
ךן-דה אינ3ן ,ןתמור ן הצ,ז1,ים .ארץ קדם הורתי
גם הנה פנו ונסו
י "
^ ^ rים ;  Jי
כלנה-
לדרבן הלכו
אנכי שיומע
מה זה Iקול הצ-
וחה י י
 וזזאך אנכי אחריהן קראתי!
דממת הליל פולח ?
״הה שמיש רוח ועננה!
עשוף צורח!
מצאתי
: , v.מכורתכן
־ !  Ivז ז •
ניוסע!
ובמרחבי הבריאה קול נהי
גפ ארץ מולדת אהובתי-
היום גוע.
בחלומי.
מה זה הקול אנכי שנית שומעיי'
יבכו
שמיש
גם ,׳שביב׳
קול גבורה י לא זעקת צרה!
 ז"
בערב בחליפות יומי
השבוי קרא!
וקיול ששון מבשר ישמיע עלי חלד אך מוקד אהבת לבבי
לא יכבה ,אף — בחלומי.
היום .יולד .
עורקי ראשי ולבבי
הבוקר אור .
בהולם פעםיהליוכו
ערפל ועלטה נסו
*) למק הנועלים בעם אשר לא ידעו משל ומליצה הנני להול•« נזה  <,השיל«’"
היא האומה הישראלים.
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עת נגך תתיצבי
מול עיני רוחי  -בחלומי.
י
ועוד גלי רגשות לבבי
עוד;3תר שאת ;ר 1מו
עת בזריועיותי תשכביי
ןתשקיני — בחלומי.
איןי תגזיולי שלות לבבי
■ הכי תקסומי ?' —
בת ציון י
אכן ד'וד;ין מאד ;ערבו
שכבי עד בוקר — בחלומי.
השבועה.
אם אראה האביב פרחיו זיורע

שולמית את חיתי את חיי תחי
קחי נא לבי הןחי  .נפשי היליכי
הן מרגש מנימה
עתה עלנ לשוני
אפסה כל־מזימה
בשירי ודיוני
לכן חלף נגינתי
נשמתי
קחי 7נא אפוא ■ •71
•I,
אך נם ברגע נויעתי
עת שביב ח; ים כבה
נם אז עיוד תלחש עופתיז

מה מאד אותך אהבה!
עלי קוציות תלתליך ובם ;'שעישע
האביב.
,
עלי עננה בהירה צחצחה
עת דמעות עיניך
כבדולחטהיוריות
עתה קשת הברית תשתרע
ורוח חן שלוה והצלחה
;ז -לו על לח;יך
במרחבי הבריאה ניוסע.
כטל עלי אורות ׳
אז אנכי אשבע
הפרחים על הנבעה שמה
בקול דממה נוע
בלאט ונחת יתניועעו
— אך בלב בוער
ובקיול דקה וחממה
יחדו ; ישירו ויתריועעו.
ובעיני להבה —
הלא תביני לדעת
"אהובתי מנוער!
מה אלה לך ;ספרו׳־'
■ -״
מאד איותך אהבה '
נשבעתי בשפת!ך האדומיות כשני האזנך איננה שומעת
הבשורה לך יבשרו ?' :
עמיו מלידה אך לנשיקות הוכנו
"עת השמים בבכי
נם במצחך הצח
"פני אדמה הנשמה .ירטיבו
אני אשבע
"אז היא תשוב נתחי
ובטךברך הרך
"אז הרריה עיבר
הנעים לשומע
|ק'ול צלצל מעעיותטהיוריות
ובזמרת צפיור בסבךזטיוריות:
עם קהל מענ;ך עיוד
עיוד למשפט אקרבה
;אותך שולמית י מאד
אותך לנצח אהבה

נם על פנ;ך  ,רבת עינ;ם!
דמעות למכביר חיובו
נם על:ך יבכו שנדם:
נם ימי ששיונך ;ישובו .
הקיץ.
אדומה כנחוישת קלל

-
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תיופע השמש משמים
לאורה הבוער  ,לשלל
בל פרח נפל חלל
גם דללו כל יבלי מ :ם.
הן מיוער׳ האביב הלכו
ומטי עתה עיור :זכרו
עת דלייות ובדים  :שחו
תחת נטל הברכה ; אנחו
ושדמיות אובל רב יבכרוv
בשיר וקול תודה ולב שמח
:ראה העובר בכורי תקותיו
— לולא ממרחק בלב נובח
וממעל לו עיורב צורח —
עיניו אך על פרי יגיעתו
גם שם תחת התפוח
עלמה קטנה משוררת
כניורה על ברכיה ;נוח
וכילד על חיקה יהגה ישיח
• ן1
"־
ז¬ ¬
וגם היא כעל לביו מדברת

—

שולמית מדוע תפחדי
ובששונןד אנחה תמהל•׳־'
בשמחתןי מה זה תרעך
ולקראת העתיד בפחד
במלאת ספקך טח עיור
"איכבה אנח־ותי ;חדלו¬
" ותלי בטח ;ךר 1כרv
«ומול עבר פני עננים נקהלו
"במר1ם רעמים  .יתגלגלו
״וברקים ארצה  :חלונו !

תצעך׳!‘
תשאלי ,
‘!

הקציר.
לכי נא ונלקטה שןלים
בשדה .עינינו ; תורו!
«הקוצרים אך קיא וכללים
משבעם לנו הותירו",
הסתיו.
עלי כפור חלוני רשמתי

שולמית הלא היא הנך— ! ,
וכגיורה הנעים תעורר
חן ; קסם על שפתותיה
מלאכי שלום על פניך,
עת
שיריה ז1תשורר¬
¬ •י

תמונת העלמה אהובתי,
עתה נשק איותה יזמתי
אך היא נמסה עלי שפתי.
פרחי .קרח פרחו
'
על חליון חדר מעיונתי
יחדו דמעה
התהלכו
י י יי

עתה בכניורד ,העז ; הנעים
תעיורר זמרה נשכחה

לקול באבי ואנחת׳.
שולמית ! הבי תשנאי איות׳

:־

•

 :ך

*

; W -

בה  :תאחדון פלאים
קול יונים ונהמת לבאים
נם תקוה גילה  .ואנחה,

-

בי תמותי בקרבתי ?'
מי :תן הה  .תחתך מותי!
־זהה
מיותי —
בנשיקתי !
*
* •| t • s
הפליט.

בשלטת־.קדרות הבריאה כלה עטופה
כל־בוכבי אורה נגהימו אספו
מהדרי תימן בזעם תאתר ' ,הסופה
ועמוד תבל בחרדה ; רופפו

.

-
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ואיש את אחיהו במלחמה תנופה
;סודי התולדהזיךיבו יתלןצפו.
,ך;ם ריועם בגלנל  ,בביר נפוח
בזעם .ןקצח ; תהפך כררקהה
בשאול יפתה לועו הה ׳דקבר פתוח!
גלים  ; .דומי מערכה על טעינה
כמוץ 1-קל לפני הריח
ועליכו
r.
אניח סועיה וקטנה ׳ נדחפת■ נשרכה.
?דקים דקי אש אדומים וכתולעים
;פלחו בטן השאיר . ,כחצים שנונים •
הן חשבת ליל־תיה־ יאירו לרגעים
וממרחק תתראה ארץ גבנונים .
אכן לאיורם יתראו גם צורים וסלעים,
במצבות קברים מסביב  .נתונים נתונים .
האטה מכיבוה  ,יורדה ועולה
הולים סביבה ישתקישקו ; שמופו
בשאון ךכ;ם ;נשאוך ,דפילוה שאולה
יליגעיס ; ישקוה על פניה יחאפו
ויושביה ; שאו צעקה מרד ,וגדולה
ואיש את אחיהו בחרדת מות !הדומו.
אך מי זה העומד בפנה שמה
שחוח מר'וב ימים  ,או מרוב עמל ותלאות
נחמה
חדל , , V
משאו ז־ -
תחת -
בריובץ ז - -
׳
לשעות
מביטות
בדמעה
ועיניו
־T
־־
 :־T J
T
פעם אל ההרים פעם לשמי דמה
בלי אומר ומלה ׳ אך בשסת;ם נעותi
 .על מה תפלל איש שיבה ׳ ותערוך תחנתך
הבעה נפשך׳ בי תנצלמשחת׳־‘
הן שנע ; מים תעמוד על קצה נתיב חזיתך
ופניך ;עידו כי לא ?שלוה ונחת
נפל ח כלך פה ; ומה עיוד תקותך
בעמק הבכא זה ׳ בתבל הנדחת?
אף מדוע תביט בעין בוכים דומע
י
אל היןשת vאל ארץ לך כתנפרה׳־׳
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הו /קו עזרתה אדל vהאינף שומע
אנ* תןז טתננסת ומתקרקו־ה׳־'
ועוד מעט הה  ,אך מעט והנף טיובע
לירכתי ביור שאון׳ לארץ נשיה וגזרה.
"וגברי אנכי! עברי אני הנכר!
צופיות — .
בדמעה
עיני
יהודה
״ואל הרי
1
•
' • Ti
״ -
T , - T
TI
"הן אשחק לבל פיר  .אזי אלעג לעבר,
־ • י
;, 1
<
 .• 1י  , 1 - .י"אף אם ירומו הולים לתלפיות י
"הן לא לבקש חיים׳ אף לאחוזת קבר
״הרחקתי נדוד ׳ הרימותי פונטי למשואות
״הה  ,כביר שבעתי נדודים ועיוני
״לפה זה לי חיים רוח והצלה ?
י אכן .על זאת  ,על זאת  :נזיל מאד דאבוני
״אף ע ל זאת רוחי קרבי חבלה,
,בי נבכי תהומיות עתה ארד בעיוני
,
ך׳
־■
י
והקבר בארץ קברות אביותי לא אוכלה.
הסער ע 1ד יריע יחולל בזעם
ועננה שהיורה כליון ואבדון הרה
עיוד תוליד אש ונפדית׳ רעם אחר ועם
אבן ע 1ד לא  :שמע זעקת צרה
בי לבות החרדים  ':שקוטון הפעם
בחיק המצולה— האניך ,נשברה.
הלילה חלף  ,הים ישב לאיתנו
התולדה תשביות  ,ס !ר לועו השחת
הסער לא :ישמיע עוד המית רננו
אף רוח צח מתחלף בהשקט ונחת
ובפאתי מזרח עתה יצא מנדנו
מאיר תבל ומלואה השמיש הנוצחת
הה ! מי זה השוכב על הח1ף שמה
כמת מזוקן או מריב עמל ותלאות?
ע 1ד נפשו ב , 1ובזוהר יעשון ונחמה
עיניו נשואות למרום ההרים והנבעיות
לרמה
ותפלה
בתודה
וכפיו I Tפרושות
יT T
T• I
! T
; -
בלי איומר ומלה אף בשפתים נעות ז
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מילדי
עברי Vזה .הגבר!
•  Vיהעברים הוא! • ■
הרי
יהודה
בששון
צופיות
ואל י - -,
״T
עיניו , ,
•!
•
הן פה מטרת תכןותו ׳ תכלית כל שבר;
מחמת הגלים נמלט ברוב קמל ויגיעות
למציוא בארץ אביותיו אחוזת קבר
נעיםהבליו ! בששון ירד כיור תחתי׳ות — .
בדד ;מות קתה הרחק מארץ מכורתו
עליו לא  :ספרו הוי אדיון והוי הודיו,
;די זרים בדממה ;חצבו ליו קבורתו
וגם ציון לא יציבו מ לזכריונו וכבודו
אכן רב ליו  .שולמית הן תבכה על מיתתו
רב רב ליו ! כי גם הוא אהבה בעודו ! —

שי

,,

תודה.
T

אשל הובלה׳ לכבול ידיד׳ אהוב׳ הגבל הוקם על  ,הלופא האומן המהולל והמפואר
נסי כל חושני ע׳לנו  ,החכם החוקל הנעלה משולל נשגב ומלין לס ונשא בלשון אשכנז
נודע לחפאלח נשפל׳ו ה׳קל־ס יי ) ,מוה ' מלדכ׳ המכונה דל  .ווארין ראעאפורט נ״י
אשל לפאני בחמלה ד' ממחלה חשה ופדענ׳ מלדס שחה ד ' ׳שמלחו ' וייז״הו אמן!

מהלל אקרא לד נגד עם ועדה׳
, ,
י tIiv
It
ין,» T T
קזבע בכל ייום תהלתי לך קדה׳
וגם דמעי תיודה אנסך לך מלחי,
רופא נאמן י• כי ד־פאתני ואחי ; —
ראיתי עני  .עד שערי שאיול נגעתי
נפחה
כמעט
נפשי  ,בנישיה
טבעתי
ז! r
•  :־
־• 1
•  T T • I׳־ • •
עזר אבדון מות צדה חיי לקהת.
גברת על מות — והצלתני משחת;
ז• "
.
ין -י
.
ברוך אל עליון! נר נשמתי הגיה
ממרום שלח מלאך  .אתך רבמיוישיע ׳
רב מושיע מלאך  .קלי חמלת-י
ןירכת קמת — ואת נפשי הצלת!
כי רבבות בשער האח  ,בשמך ;גילו
/#
 1יבפל ע גקסלס הנעלה
נצח המכונה
^נעעסיארע3־׳«!t

והנפלא אשל ככבדוה מדבר בו ולתהלה ולספארת יהיה לו
אשר הובל בי לכבוד המפפר הגדול ונשיא אלהיס משה

— — GH

_יןד כל לב ת 1רה ךמע• ששון .ידלו,
"ךבז1הר ישמש צדקה מרפא במסים!״ •
אלפים לן חפרו בדמעה ?גל לח״ם;
״פאר פאר לזד 1ירננו משפחיות משפחות
אב1ת ובנים ינסכו לן כ1ס שמחות;
פין ועמן ; ,ץג החיים נטעו
אף הסה עץ הדעת לטעת,ירעו
רי צרי  .לא לגו ׳ אזי גם לנפש המצאת
ד
• :
ווי
 I־"! ,
:ז •
טוב טעם טליצתן בעז לנו הראית!
נשגבים פעליך  ,יעבדוך עדי־כתם
רבת היל נפשן על שפתה קסם
ונרגשקידש  ,לבנ1ת השיר תתיועע!
יודע;
יפה קול וזמירות חמדה נגן
  ..ן יי.I
אל שחקים בעז תעל אבר בנשר
?נעם קולן — מלאכי זמרה עמן בקשר;
רמה העתקתן כתהלות דוד בן •ש• *)
אזן חן מלין תכהן לן תב־לה שי
מנצח בנגינות אתה דגול מרבבה
נצחתהלתן , .קמה גם נצבה■
לבוב׳ ברון יה רפא חולים לם*ק
יאקאב ה  .שפערלינג
T4B KT&& ,

ptn

Bo» L. Mtllcr. . --D
אנהואנה  ,ועינו על• מגלם ספר אפרנייי׳

שמועה טובה ,אביע הולך בחירו
ומגליל — פניו  ,ושחוק פיו  ,עדים נאמנים המה  ,כי השמחה בלבו הגוה  ,ונמו ב!

*) היא העחקה אשכנזית רמה נשגבה מספר תהליס באורם שיר ומליצה אשר עודנה ע«'
בכתובים  ,מ״חן דוציאהלאור בקרוב  ,פי מלבד כי חכמים יראו וישמחו ומשורי’6
יעלהו בה  ,כי יחענגו על מליצה נפלאה ונשגבה  ,בלשון אשכנז אשר בה נאדר המשייי
הלזה מאז  ,עוד כפלים לחושיה היא ,כי הביא הועלה גדולה לילדי גני ע«גו בר6
המינון  ,כי מלבד נ׳ השירה בעז והעצימות חקרא אל על רוח הילד  ,ולא יעני' 6
156
הגשם  ,כי להבה שלהבת המליצה נוערה גם על לשון המשורר בלשון אש
ויפסח הנער אח עיניו  ,להכיר יפעה שהי לשונוה  ,אן גס ׳למוד להוקיר אני6
מפז אמר רוח יה דבר נו ומלחו על לשונו  ,כ׳ ינץ לאממם מחשבות קודם מנע’6
זמירות ישראל  ,כ׳ המעסיק חחחקה על כל רעיון ומלה ממשורר האלקי  ,והעסקה ו”6
העש מלונה על כל העסקות נדרן שיר אשר לפנינו  ,ושכר המעה• ק היינה »אוי•
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ינידו; עיניו המשוטטות על המגלה  ,כ׳ היא גולה *) גילמו ומקור מדוחו  , — .האס !*
אמר אניד; בלבו " הפק ישי החמת; אוחי  ,וחלצה היפה בעלמוח ושושנת הנחולוח  ,חמיה
ל ' לסגולה ! אומני ישמעו וישמחו  ,אויבי — ויקנאו ני ; ומש חבוש נעמה ויספרו שניה!
אמנם ה׳ נח; את רוס קדשו על קולי הצדיק  ,וכאשר ידנר ב; יקום ! הוא אמר נקד ;ו
אלי  " :אל חחעצב בני  ,ואל יסרה לך  ,אשר מאנה נעמה לבוא בבריח אסך  ,כי יפה
ועונה ממנה  ,לך נכונה  ,וחסת הכקף חניא אל גיחך זהב  - “.ומחה הלא נא דברו
העוב Vאו האין יתרון לחלצה מן נעמה  ,כיתרו; הכחש הטוב מ; הכשן! ? רנוח נכות
עונות מלאה הנעמה  ,ואולם נערה יפה כתרצה להלל מי ימצא ? נעמה היא נח שלשים
שנה  ,ופרחי יפיה עד מהרה ׳סלו לנבול ; חרצה היא נעלה לכה  ,אשל שושני יפיה
כמעה תחלו להשתח  — .נעמה היא גנחת לנב ורמת עיניס  ,כ׳ תדמה בנפשה אפס
כמוני ; חלצה היא שפלה בעינית  ,ומנות מכל הבנות  — .נעמת חספוך להשתרר עלי
ולהגד-ל עלי עקב ; חלצה השמע בקולי  ,ואנכי אמשול בה  — .נעמה היא בזויה משפחה ;
ומשפחת תרצה מאד נכבדה  — ..אבל נעמה כנדה מאד בזהב וכקן> ,ובסדריה כל סו; יקר,
ותרצה מדלת העם ולה אין כל  ,כי אם בבודה פנימה  :במערכי לב  ,ויפיה וסנה מסון!
אמנם ידעתי כי הכסן! ( געלד ) הוא  ,תאות כל נפש  ,ומחמד כל לב  ,למנעל ועד זקן ההולך
למות ,למאיש בליעל ומתהלך נאשמיו  ,ועד איש קדוש ומתהלך את אלהים  — .גם ידעתי  ,בי
לו שקול ׳שקל הכק§ עם יופי וחן  ,חכמה ויחם  ,במאזנים יחד  ,המה בלמו יושמו נכן>
אחת  ,והוא לבדו בכן! האחרת  ,כי עתה הוא יכבד  ,כי בנד הוא מכל  — .הסכמה לא
תחן לש וסליה משמני ארן  ,וספר היחש לא יכסה אח מערומי נעליו  ,ואולם תכקן! ירוה
את נפשנו דשן  ,ובגדי מכלול יעענו  — .ואולי גם ישי לא אותי יתחתן  ,כי את בקשי,
וזהבי יעשני להרצה לנעל  — .אבל העוד לי לעשות ולא עשיתי ? — הלא שלחתי לנעמה
השכם ושליח  ,וישונו המלאכים ריקם ? הלא הרביתי חת כסן< לקוד׳ לדבר אתה  ,ויאות
לי וידבר על לנה  ,ולא שמעה הסוררת גם אליו  ,כי גיד ברזל ערפה ולנה נחוש — .
הוי פתיה ! לו הקשנה לשאלתי להיות ל׳ וניסן! גס הונך על הוני  ,כי עתה מ׳ ידמה
לכו  ,ומי • שוה לני בכל העיר ? — אב -דן לא כלה לדבר אל לנו  ,ואיש נא הסדרה.
נפתלי :ה ' עמך אנידן ! א נ י ד ן  :יברכך ת׳ ! הגידה נא חשלום לאדוננו
נפתלי :שלום ! ותנה שלחני לקרוא אותך  ,כי דבר לו אליך — .
איש אנהיס ?'
א ב • דן  :הנני הולך עמך  ,אך כמר זעיר  ,ואקחה בידי צרור רסן!  ,כי איך אלך לראות
שני הקדוש ותשורה בידי אין ?
ק . . . .היא עיר קטנה ויושביה מחי מקפד המה  ,ואולם
געלת צליד .
מרבים אנשי אמונה ' מקרוב ומרחוק  ,לבוא שמה  ,ולדרום את אלתים  ,כי שמת הכין
אחד קדוש אח בסאו  ,אוה איש מופת למושב לו  — .ביתו כעיר נצורה מן הנוקר עד
הערב  ,ואין מספר ללהקת אנשים ונשים השומרים מזוזת תפתח  ,בי זה שפר השמים,
יסודי הצדיק הוא משנה למלך ה' צבאות  ,אשר תמשילהו בארן מתחת  ,וכאשר יאמר כן
יהי  — .תוא מוריש ומעשיר  ,מקימי ממשכב חולים  ,וממלט לקוחים למות  ,אן! נותן
לעצירת רסס הריון  ,ולאין זרע בניס ירב  .הנה אביק פותח את הדלת לבוא פנימה
לבה קורא ונלכה אחריו ונשמעת מה יהיו דבריהם  .חושה קורא
ולדבר עם הצדיק
יביאה בטרם תקגר הדלת ואין פותח ! א נ י ד ן  :הנני איש מופת ! הנני כי קראתני!
קודי :שמעה בני ואדנרה ! הנה מקנאיך ומשנאיך  ,הוציאו עליך דנה
י יאעשה !יעה  ,למען הבאיש ריחך בעיני כל מכבדיך ובעיני  — .אב ידן :ומה הדנה הרעה
קודי :שוטניך העבירו קול נעיר לאמר  , :ראה אנידן נערה קרת טעם מדלת
הזאת ?
ה« ס ובזוית משפחה  ,וימשוק בה ויספון קחחה לבשתי ולכלימתו אסר לא תמחה עד
ננילס ״ — האמנם שמועת שוא היא  ,אשר הרה וילדה הקנאה הארורה  ,הלא ? —
א נ י ד ן  :כ; דברת אדוני ! שמועה שוא היא  ,אשר נדאו מלבם העקוב מתי און ,למען
אמנם חשקת נפשי ננערה בתולה ואהבתי
ההל אור פני חנם  ,ולהמיר כנויי בקלון .
:פלאח לה עד מאי ; אפס הנערה הזאת היא טובח שכל ויראת הי ומשפחתה נכבדה
סודי :מ׳ אביה ומי משפחתה ? א ב י ד ן  :אביה הוא ישי היושב בעיר
בישראל —
סודי :ההיענתי לשמוע ? וכי יש את נפשן להתחתן עם נלוז דרך  ,ולקחת
. . ■ •P
את בתו לחרפה ולכלימה נצח Vאס קטון אתה  ,בעיניך ' מנקוב׳ ראשית חסידי אתה,
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היושבים ראשונה לפגי  ,ונם אתפארה  ,ולמה תעולל בעפר קרנן  ,וספוג קיר,לון פל
כבודך  ,גם על כבודי כי מודעה׳ אהה ? או הזאה תגמולן אשר אהה משלם לי  ,על כי
גדלהיך ורוממסיך ועל פני בל העם כנדהיך ? א ב • ד ן  :שא נא אדוני ! שקר הוגד
קודי; ( נחימה ) שומו שמיס ! העל פני הכזיבני
לך  ,ישי הוא תם דרך וירא ה׳ — .
ותאמר כ• לא כן הוא ? הפיני איש אלהים לך  ,וכמוהו הראה ללבב ? או הידעה אה
כל הרעוה אשר עשה ישי בנעוריו ערס חולד ? אל נא הרע בני ! אל חחיזבר עם רשע
ואל חבא בבריח עמו  ,פן יאלפך אורסוחיו  ,וישיר גס אח לבך מאחרי ה׳ ; או האין
.
בבנות עשירי עם ונשואי שנים המחזיקים בבריחי  ,לך אשה  ,עי הולך אחהp
לקחה מדלת העם עזר כנגדך ? א נ י ד ן  :חרצה היא חכמה לב וכלילת יופי להלל
הצדיק :מלילה לך בני ! מחטיא לה' ללכה בדרכי לבך ונמלאה עיניך ! אל
מאוד •
חנט אל מראיה ואל חקחך חכמתה Iחכמה הנשים הבל הבלים  ,היופי הוא מקפס כזב,
ציצה נובל  ,אשר בבוקר יציץ ופרח  ,ובטרם ערב ימל וייבש  ,שעה בני ! שעה אפוא
מעליה  ,ועבור  ,לטוב לך  ,ואנכי אעתיר בעדך אל ה' ,ויוון לך אשה כנפשך וכנפש׳.
אשה טונה ומשכלת  ,אשל לך יאחה  ,נח נדיב וחוטר מגזע אצילי בני ישראל  ,וחייה
הצדיק ( :נחימה)
ורניח והיית איש מצליח בל הימים  — .א נ י ד ן 1אבל אדוני —
רב לן אל תוסף דבל אלי ! זכר נא את אשר עשה ה׳ לבנימין  ,אשר הקשה לבנו ולא
שמע בקולי ! לך גם אתה כבנימין בשרירות לבן והשלך בשאט נפש דבלי אחריך  ,וחהי
אחריתך כמוהו ! א ב י ד ן ( :בחרדה ) אעשה כדבריך והמת אל תמיתני בחרון אפך !
עודי :היטבת לדבר בני ! שמע בקולי וחיה  ,ולמה חמות בנוער ולא תחצה ימיך ? או
האין בבנות ישראל נערה יפה כי תערה נפשך למות על בת ישי ? מהר בני וכתוב לנבל
הזה  ,אשר אנכי צויתיך  ,לבלתי התחתן בו  ,ולא תוכל לעבור את פ׳ ! — הנה קפח
השופר ומגלת שפל  ,שב אל השלחן וכתוב פשר  ,ושלחחהו ביד נפתלי לישי ! א ניד ן:
כאשר דברת אדוני אעשה  .אביק ישב אל השלחן לכתוב  .נרגע ההוא נשמע קול צעדה
בירכתי החדר הפנימית  ,והדלת נפתחה  .א נ י ד ן  :אדוני ! הנה דלת חדר הפנימית שננה
שוד׳ :מנע בני!
על צילה  ,ובאזני קול צעדה ! אלכה ואראה אולי גננים באו —
רגליך מלכת מנס ! הקול קול צעד• נערי גחז•  ,אשר טשה מלאכתו שמה  ,וככלותו
מלאכתו ויפן ויצא החוצה ( .בלבו ) מלכיאל הוא  ,אשר ברח נהחנא מפני אבידן  ,אבל
מדוע נחפז ללכה  ,ולא חכה עד עבור האויל הזה מעלי ? אביק כלה לכתוב ויאנה.
אב ידן :מה עוב אדוני שנח איש ואפה גם
סודי :מדוע תאנח והתעצב אל לבך ?
סודי( :בצחוק אל לבו ) היטב אנידן לדבר  ,אבל
יחד  ,ומה רע היות אדם לבדו !
העני הנשים אנקר  ,ואת לבן אשמין  ,לבל יראו ולבל יבינו כ• משחת מלאהו מחון,
ולא הדר לו פנימה  ,ראוהו לו להלוח אליו נריח עולם 'iא ב יד ן  :אם חפן אחה
עשו עמדי חסל  ,חנה נא אח חני בעיני הנשים הישות תשאעוח אותי  ,ומצאת־ גם אני
עזר כנגדי  ,אשה אשר כנפשי  ,רבת חן ושכל טוב ! הנח שמעתי אנשי אמונה מספרים
לאמי  :איש אחד נא לפני הנע״שט  ,וינך ויתחנן לפניו  ,להעביר מעליו את רעת אדון
עירו  ,אשר ירע ויציק לו דע מאד  ,משנאתו אותו  ,כשמוע הנטש״ט אח דברי האומלל,
וימהר כי נכמרו לחמיו  ,ויוציא מארגז קען  ,מגלה קטנה  ,ויקשריה בפתיל תכלת,
וישימיה נצואר הנרדף  ,ויאמר בזאת תנא אל האדון ויניחן ורוח לן  ,כ׳ היא חתן אח
חנן בעיניו ובעיני כל רואיך  ,האיש עשה כאשר צוהו הנעש״ע  ,ויהי אן ראהו האדון,
וישול על צוארו  ,ויחבקהו וישקהו  ,ויתחנן לו לסלוח לו  ,על אשר נואל לעשות עמדו
רע ימים רבים  ,ומן היום ההוא והלאה  ,כבדהו ויגדלהו ויעשירהו עושר גדול — .
סודי :אל נא תאמין לשמועת שוא ההוא  ,וידעתי נאמנה  ,כי רוני האותות והמופתים,
אשל נקבצו ובאו נספר " שנחי הנעש״ט" לא זרע אמת הס  ,כי אס ילדי שקר  ,אשר
הולידו אוהבי נפלאות  ,להגדיל את שם הנעש״ט ולהאדירו בעיני אנשי אמונה  ,ולחחו
לצחוק בעיני אנשי חרמנו  :אנשי חנונה  — .א נ י ד ן  .לו יהי כדבריך  ,היפלא מאים
עודי .אמנם איש אלהיס כל •כול  ,ואין
אלהיס דבר ואם יבצר ממן מאומה ?
דני אשר אין לאל ידו לעשותו  ,ואולם אנכי חדלתי מעודי עשוה נפלאות  ,כי לא ברבות
חזהות ומופתים  ,יתפארו עבדי ה׳  ,כי אם בזאת יתהללו  ,דעתם אח אל עולם  ,ולכתם
נאור פניו אור חיים  — .א נ י ד ן  :אמנם מראש ידעתי  ,כי נקל לן למלא שאלתי,
סודי :אל
אחלי אדוני ! שמעה בקולי תחנוני  ,ובזאת אדע כי מצאתי חן בעיניך ! —
אב ידן ( :מוציא מחצנו צרור כסף ומניחו על שלח; תצדיק) קח נא
נא תפצר ני !
את מנחתי מידי ,רוח אפנו משיח ה' ! סודי לא • בול עוד להתאפק  ,ויאמר שאלתן אמלא
—m

למען סדע כ• ■ קרס בעיני עד מאד  ,ואלשס שפחין לא אמנע ! סודי לוקס מגלה קטנה
ויכחוב עליה דבל  ,ויחניה לאביק  ,אשל שש עליה נעל הון לב  ,ויאמל בלבו האח!
השעם לא מסיל הקוללה אס אונה משמוע  ,ולא חעש אס לבה שמיל  ,בי הלא מוצא
בעיניה( — .אל סודי) הודה לן איש אלהיס!
חן אה׳ בעיני כל לוא׳ וכן אהיה
הלניח חסדן עם עבדן  ,ואנכי הלנה אלבה משכולסך  .בהצליח ה' אח דלכי  .שלחני
סודי :לן לשלום ומצאה אשה טובה ומשכלס
ואלכה כ׳ לא אוכל להחמהמה ! —
כנששן  ,כי חנקשנה ! אביק יצא החוצה  .וסודי אמל אל לנו  :לו ידע האויל הזה אס
ששל דבל הכתוב בקמיע הלז כ׳ עחה השלי ן אוחו אלצה  ,וגס ני החענל למענו — .
הכלימה  .בעד הסלון נשקסה נעמה  ,ועיניה משוטטוח בגיל מגולה  ,עלי סלחי
גנה  ,הכלולים בהוד והדל ,אשל שת האביב עליהם  ,והנה הדלה סובבה על צילה  .נעצב
נעמה ( אל
ונקצן> הסבה אח פניה מני המלאה היפה ההיא  ,וחסן אל הדלת לדאוח .
אבי דן  :מה שאלה׳ ? הידוע לא חדע׳ עוד מה אנכי שואל
הנא) מה שאלתן ?
מעמן ? הוי קשת לב וכבדת אז נים ! עד כמת פעמים אני משביען לבוא בנלית אה׳,
נעמה :חי אלהים ! הכסדוס לנה חטאתי  ,ני תוכיחני
כ׳ אך אותן הוכיח ה' לי !
עד מאד  ,להוכיחני לאיש תזה לאשה ? א ב ידן :עד מת אנזליה תקשי עורן> ותשליכי
דבלי אחלין ! מדוע נבזית׳ אן> נמאסת׳ בעיניך  ,ונסני ילוק חלוק• ? האין יש אנשים לעיז,
הואל וחסל׳ לב יוחל ממני ? או האיש איש נישלאל ובאדם  ,אשל ילב לכבדה ולאהבה
אותן כמוני ? נ ע מ ה  .הוי קשה לב ואטום אוזן ! עד כמה פעמים אני משביען,
אשל תכבד וחשב בביתן  ,ולא חיסיןו שקוד על דלתות׳ ! עד מת• חוגיעני נדנל׳ לוס,
ותלאני נאמלי נואש ! האץ נשים יפוח וטובות ממני ? או היש אשה בכל משפחות
האדמה  ,אשל תשנאך ותבז לך בלבה כמוני ? א נ יד ן  ( :מתפלא) ההיענת׳ לשמוע?
התשעמנ׳ כמאז כן עתה  ,ולא מצאתי חן בעיניך גס היום ? אל נא עדינה ! אל נא חסני
עיניך מנגדי ! תני ל׳ פנים ולא עורף  ,ועיניך שיתי עלי  ,ותנחמי עד מהלה על אשל
דבלת  ,ולולא מלאש בטח לבי למצוא הפעם חן בעיניך וחלצנ׳  ,כי עתה לא באתי
אניד ן ( :בלבו)
נעמה :שים מחסום לפין  ,וצאה סן אוציאן בחזקת !
הלום — .
הזאת אמונת צדיקים וזה סליה ? שנע קלון ומל נפש יצא אביק מעם פני נעמה  ,ויתע
כשה אובד נלסוב המיל עד העלב וכבוא השמש סל אל בית עמלס לעהו דלן שמה  ,אך
שנתו נדדה כל הלילה  ,כי נפשו מלה לו עד מאל.
החן  ,השמש יצא על האלן  ,ואניק יצא מחדל משכבו ומוצה לשאוף לוח  ,ויפגשהו
איש ויאמר׳ :גנילתי שלחתני לקרוא לן אביק ! כי דבל לה אלין  , — .מת לי ולה ? ״
השיב אביק בחל׳ אף  ,ואם דבל לה אלי בוא תבוא הלום בית טמלם  ,כי כקלוב בית
הזה אל ביתה  ,כן קלוב ביתה אל הבית הזה ; או אין אלן  ,והיא צותה עלי תמול,
לבלה  /יייסף עוד למיס חצרה ? — "צדקת " ענה ציר נעמת וגם נפש גבילתי יודעת
מאד  ,כי צדקת ממנה  ,ויהי אן יצוא יצאת אתמול מעם פניה  ,ותחרד ותצא נפשה,
יין לנה אותה כ׳ הכתה אותן בשוע לשונה  ,כי יקרת בעינית  — .מתרה ולכה כי
נכספה נפשה לראות שנין ולדבר אתן  — .״יקלח׳ בעיניה ונכספת נפשה לראות פני ?*
א«ל אביק בלבו  ,האח ! הלא יש חקוה Iויפן אל האיש השלוח אליו ויאמר  :לכה
ונלכה ! וילכו שנימו יחדו  .כאשל לאחת נעמה את אבידן בא הניחה  ,ותרן לקראתו
יחאמר  :נלון בואן יקל לוח ! שנה פה ואגיד לך אח לבבי  ,כ׳ הציקחנ׳ רוח האהבה
ילא אוכל כלכל ! ידוע תדע אביק  ,כ׳ מדי ראותי אותן תמול נהפך לני כרגע לאהבה
אישן  ,תכלית אהבה  ,ונפשי נקשרה בנפשן  ,מדי דברן אלי ; אפס התנכלה׳ אלין ודברתי
את 1קשות  ,כי אמרתי  :אן נא אלי האיש לצמק  ,ולהתל ני ! הלא ? א נ י ד ן  :סלילה
נעמה:
לי מצחוק בן ,ומהתלות תועבות נפשי הנה  ,אהבתיך בכל לבבי ובכל מאדי —
אין תאמר  :אהבתיך  ,ולבן נתון מאז לתרצה בת ישי  ,ונטלם ימלאו שלשים יום היה
חשיש לן לאשת ? א ב י ד ן  :לא כן הדבל ! אמנם אנשי בריתי הטתילו מלי דבריהם ,
יקחת את חרצה  ,סחוני וגם יכלו לי לדבר עם ישי אודות בתו  ,אן עד מהרה נחמתי
*ל אשל דבלת׳ נמפזי  ,ואוען עם איש אלהים  :קודי מודעת׳ וייעצני נס הוא לאמל :
«עליה ועבור  ,והנה תאגלת אשר כתבתי אתמול לישי  .א ב י ד ן  ( :תוציא מחצנו
קפל ויתנהו לנעמה ) שימי עיניך עליו  ,והטידני כי לא שקלתי לן ! נעמה לוקחת המגלה
ש’די יחקלא לאמל  :לא אוכל לבא להקים אח דבלי אשל דבלת׳ לן  ,לקחת את בחן
?״ש  , °יען אשל מודעת׳ סודי הצדיק  ,׳מנעני מהלון  ,ולא יתנני להתחתן בן  ,ואם
אש« « בקולו ומצואה׳ לאלהיס  - " .בכלות נעמת לקרוא אח דבלי הספר ותאמר

— 72

—

מדוע חללו!  ,ולא סלחח אה הספל ליס׳ גס חתול נס הייה? ,א ני לן  :יען נחפזה׳
אחמול ללכח ליאוח פניך  ,וסנסה• ולא פלחחיו  ,ונוחה ביל יו׳ אסלחנו ליס׳ ? ומי
נעמה! מאס ל יקלח בעיני מלא אמלא סאלהך ! ( אל נעלה) לך וקרא
יניאנו אליו ?
ל׳ אח עחניאל  ,והביאהו הלום  ,חופה ואל רעמולה ! הנעל הנך אל אפל סלחחהו
נעמה :הא לך המגלה הזאה  ,קחה
ננילתו > וימהל לסוב בחבלה עחניאל הגיהה .
והביאה לאים אסל עלולה לו ! א ב • ל ן  :הא סבלך קח ולך ! ע ח נ י א ל  :אעסה
בדנליך ! א נ יד ן  :הנה ל הלצה סלחה׳ הפעם ספל כליהוה  ,מאהבה׳ אוחך  ,ומחסקי
נעמה:
בך ן הים גס אח נפסך לבא עמי בבלית קודם להיוח חבלתי ואפה בליה׳ ?
יס ויס ! עד נמה פעמים אגידך אסל אהבתיך  ,ואחה לא האמין לי ? ומי היא זאה
ואי זאת העלמה  ,אסל תלאך פנים אל פנים  ,ולא חכסוןז אליך לוקח נפשות ! כמוני
נעמה:
היום ? א נ י ד ן  :אס כן הנה ונבואה נמסולח הבליה ונהי לנסל אחד !
הסכחת כ׳ אני הלך נללך לחוקה ועודנו לא ■סוב ? או הנכלוה בליה קודם  .יאב<
איננו אהנו ולא ׳העלב נסמחח לבגי ? לא נ; סאהבה נסם׳ ! לנה עהה לביתך ובעוד
סבעה ימים נבוא אני מן הדלך  ,ומהלח׳ וגליה׳ אה אזניך למען,הבא הכה והפצנו
נעמה :חלילה לאבי ממנער
•מלא  — .א ב • ד ן  :המנוע לא ׳מנעך אביך ממני ?
מאים  ,אסל רצתה נפס׳ נו  ,ואליו השוקת׳ ; אך במי לך וסמול לסונך  ,מהגיד לאיס
דבל ! א נ • דן  .נן דניה ונדנרך אעסה ! הנני הילך לביתי . .׳אוחיל עד בוא דנלך
לספון ולסמחח לבבי  .סנעה • מים ! אי קו  ,ואיפה חבל המדה למוד אלנס ני לב ן
הוא מאד!
עמרם:
אי ” ךןן  ,עלז וסמח יצא אניד; מעם נעמה ויסם אל ביה לעהו פעמיו .
גיל אגיל לראותך עתה סמח וטוב לב  ,אבל מה קלך אתמול כי הלנת קודי ונפסך
אבי דן  :ידוע תדע ,רעי ננפס׳ ! כי הוגה׳ ביום אחמול וסמחח׳ נרגע
לעפר סחה ?
אב ידך :אמן
עמלם :ומי אמן )'
הזה  ,אחיות הנה  ,ואם אחת לבתיהן — .
יפה אן> נעמה ושמע — נעמה ! היא העציבתני חמול בדבריה  ,והיא נס היא היום
פמחתני  — .אניד! ספר לרעהו אה חליפות קולאוחיו ביה נעמת המול  .והיום  ,וינד י
לו אה דבלי הספר אסל סלח ניד עהניאל אל יפי  .אנידן לא כלה לספל אה כל
היבריס האלה  ,ועמרם ק לא אל ענדו  ,וידבר באזנו דבלים אחדים  ,ויפן העבד ויצא
החוצה עמלם :האמנם האמנת אבידן ! לאמרי פיה  ,ולא הסכלה לדעת  ,ני אין
אמון נמו  ,וני בלב ולב דבלה אליך הפעם ? או החנם צוהה עליך מהגיד לאיש דני ?
א ניד ן  :המקנא אחה ני  ,ואם שונא אהה לנעמה  .ני תנדה מלבך דנה רעה  ,למען
הסל את לני ממנה ? או מ• פתי יאמין לדבריך  ,וני נעמה המליקה אמריה ל׳  ,ולנה
בל עמה ? ועל מת עסהה ככה ? על מה הכחידה אח האמה ממני  ,ותסונננ• בכחס
וכזב ? הן אין לאל ידי להרע לה ב׳ תאמר  :היא ילאה מפני  ,ואן< להיטב עמה אין
עמי כי הדבל  :אותה היא מבקשת לכן שוא יבלה אליך  .ולמה שמחה אלי גיל ,בראותה
אה אגרתי הערוכה ליס׳  ,ותמהר ותסלח לקרוא אה עהניאל וחצוהו להוליכהו אליו ? '
עמלם :גם בפיני נפלאה היא ולא אבין לה  ,חדה היא ואך לאלהים מתלונה ! —
אב :דן :לא ! כי בתום נפשה העיפה נעמת אמר• נועם לי  ,ואת אשל רחש לנה  ,אומי
עמלם :אמנה אוהבה אמה ,אבל אהובה אינך  ,ה¬
במלה לספי לאוהבה ואהובה !
אם אביעזל  ,הוא שולל נלבנה ובנפשה  ,ולו תהיה לאפה  .א ב • ין  :סומו סמים ! התוכן
לבוה אמה ? ואולי למבוא• אתמול לדבר אחה  ,נקעה נפשה מעל אביעזי  ,ותהי לי?
או החנם נתן אדוננו הצדיק  ,אס הקמיע הזה ל׳  ,לאמר הוא נתן יחן חנך  ,בעיני כל
עמלם :הנה נעל נעמה ומשלחי!
רואיך ? חדל לך איפוא מהכביל מלים ללא אמה !
הולך שמה  ,אצא החוצה ואדנרה אחו ואחקלנו  ,ני יודע הוא את לבב גבירתו ותעלומות"!
אנידן :עסה כדבריך ! עמרם יצא החולה וידבר עם הנער דבלי!!
אל נעלמו ממנו .
אחדים וישב הניחה  .א נ יד ן  :מת הגיד לך ? החקלת וידעת שולש דבר ? עמרם!
לינה פת הלילה ומחל ונודע מ• משננו יצדק נמספעו  ,ולמי האמת  ,הלי ואם לך ?
נרגע ההוא נא מנד עמרם הניחה  ,ויושט לו מגלת ספל וימהר אדוני הניח ויקמיי
ויעמנה נחצנו  .ויה׳ ממחלת ויאמר עמלם לאבידן  :קומה לעי ונצאה החוצה ! ויי!; ,
בלכתם ברחוב  ,ותנה מאחד הבתים נשמע קול בנור .ועוגב  ,קול מרקדים ומזמרים:
■
עמלם שאל במרמה אח איש אחי  ,העומי בשער הבית  ,ניאמל מה היום מיומים  ,י “ '
מה • שישו אנשי הניח ויעלצו בשמחה ? " העלם תדע" עגת האיש  ,נ׳ היום חתונת נע!!,
הבית באה בנייח עם שאהבה נפשה  ,ותהי לו לאשה ? כשמוע אנידן את הדברים האלה י
*
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ויסב פניו גס הוא אל הב׳ה הלז  ,ויב׳להו ותאחזהו פלצות ופניו חולי  — .א נ< ד ן:
הה ! נעלה הניח הלז היא נעמה  ,והיא היהה אפוא היום לאניעזר לאשת ! צדקה ידידי
נלנלן ! למיחני לאשה הלעה הזאה גס לימתני ! אמנם זה הדנל אשל הגיד לן נעל נעמה
אחמול  ,ומדוע החלשה ולא גליה אח אזני ?
עמלם :יען לאיה׳ כי מאן אחה להאמין
נ• האהנה
עחה ?הכנ׳דה אח אזנין משמוע ואת לנן מהשכל  — .א ב י ד ן  .ומה אעשה
אפוא
היאנה ישי הה אה נשו לי ולא יהל אפו בי מל דבל המכתב אשל שלחה•
אליו
אתמול
?
עמלם:
אל
תדאג
חנם
!
כהיום
כאתמול
יחן
ישי
אם
בהו לן כי
תחפן• — אמנם השכלה אשל שלחת המכתב הלז ביד עתניאל לישי  :אפה אנכי מאשל
אתנחין  ,הטיבוח׳ אח אשר הלעוס ,וכאשל הגדת לי אח דבלי המכתב השלוח  ,ואמהל
ואשלח את עבדי חלש  ,להשיב את עחניאל מן הדרן  .ואצוהו לקתה את מכתבן מידו,
ולהשיבתו אלי הכל נא המכתבן הוא ? א נ יד ן  ( :נופל על צואלו וישקהו) עתה
ידעתי כי ריע נאמן אתה  ,ואס לצרה מאין כמון ! אלכה לישי — אן הה ! כמעע
שנחתי  ,יכ אדוננו צוני לבלתי התחתן בו ? אלה׳ הרוסות ויודע מחשבות ! מה חטא
ישי  ,ומה עול נמצא נו  ,כי לא אקס את נחו ל׳ לאשה !
עמלם :כדבר אחד
אנשי חלמנו  :מאהבי הסכמה  ,הדבל גם אתה ! ישי חטא חטאה גדולה מאד  ,כי איננו
קד למשמעת אדוננו הקדוש  ,ולא בא לראות פניו מעודו עד היום הזה ; או הטרם תדע,
ני חלילי .לאחד מאנשי בריתנו  ,מהחסחן עם איש  ,אשל לא יבא נקודנו  ,ושם הודי
 ,קדושנו לא יקרא עליו ? ואולי ישי אל איש מלותינו  ,אל התלי הוא נופל  ,אשל יפול
הוא וכל עדתו  ,עדת קלח  ,לבאר שחת ?
אניד ן :ומה אפוא אעשה ?
עמים:
עת לאכול למס הצהרים  .נשנה אל השלחן  ,וסעדנו לבנו  ,ואחר איעצן את אשל
תעשה  ,ואשים בפין את הדברים אשל תדבר אל ישי.
העצה  ,השמש נאה ואנידן בא ביתה ■ש .:
אנידן :ת׳ עמכם ! ישי
ייהכה
ותרצה
נחם :׳נרכן ת ' !
ישי :תנא לידן מכתבי אשל שלחתי אלין?
א נ■ ד ן  :אגלחן הונאת נצל קורתי ותתענג נפשי עלית כעל כל הון ואף עתה תדשן
עצמוחי מדי אזכלנה  — .ויען ׳ב לא יקח במקומנו איש אשה בלתי אם גלה לבנו לאיש
האנה־ס וכאשר ייעצהו כן יעשה  ,לכן קמתי גם אני  ,והלכתי אל מודעת ,סודי הקדוש,
יחי ” .לו את לבבי ,ואשאלהו לאמל  :תעוב הדבל לפנין ? האתתחן עם •שי ? ויענני
הצייק ויאמר לי טוב הדבל בעיני  ,אבל הה ! ישי לא לנו הוא כי אם לצדנו —
ישי :״לצדנו ?" אנכי מעודי לא הטיבותי אף לא הרעותי לו ! א נ י ד ן • "האיש
אשל איננו לנו  ,הוא לצרינו !" יאמר הצדיק .
ישי :כלה דבלין ! "ישי לא לנו " אמי
הצדיק  ,כי אם לצדנו
א נ׳ ז ן  :ישי לא לנו כי אם לצרכו ולא תוכל להתחתן עמו,
"׳ חרפה היא גס לי לן  ,ואן בזאת תאות לו להתחתן עמו  ,אם יהיה כמון הל
למשמעתי  ,ונוסף גס הוא על חסידי ועם מרעית׳  — .ישי :לא אוכל לעשות הדבל
הזה  ,ללבוש בתרמית אדלח החסידות  ,למען מצוא חן בעיניו  ,פן אתי לנח בעיני כל
’ "יעי  ,וכן אתי בעיני  • .במספר השוקדים על דלתות הקדושים  ,אשי ישרצו כצפרלעים
לדוג בקרב הארץ  ,לא באחי מעודי  ,ולא כרעה׳ מימי לאנוש כערכי עפר מן האדמה
'א§ לא אכרע ולא אשתחוה דע אגוע  ,בלתי לה' לבדו — .
תרצה :בן דבלת אב׳!
"לילה לן מכבד בפין את סודי  ,ולבן לא נכון עמו  ,כי דובר בלב ולב חלפה וקלון
'״לא ומשנת כלימה יירש  — .א נ י ד ן  " :ואס לא ישמע אלין ישי" הוסיף הצדינן
ל ינ י אלי " ופנית שכמן מעמו והלכת  ,וחלילה לן מהחחתן עמו להכעיסני ולהרעימני,
'י ״לח חמתי בך וכליחין  ,ובלא עתן שמוח — .
ישי :אל תירא בני ! ואל תחת,
י ' .לא יקרן לע  ,אנכי אערנן ,עלי קללתן ! א נ י ד ן  .חטאת ישי בלשונן הפעם והי
’ £לח לן'■ קללת צדיק קללת אלהיס היא ומנפש ועד נשר תכלה  ,ואם לא תאמין שמעה
 .יאספית לך דנל  ,וחעידני  ,גם אחה  ,כי אמונתי לא שוא היא Iאחד היה נעירק . . . .
[ 5״י מימין  ,אשר עשק וגול אחד מאנשי בריתנו  ,ואין אומר השב ! כ׳ ילאו כל יושבי
*’ י מפניו  .תדבר הוגד להצדיק  ,וישלח ויקרא לו  ,ויוכח על פניו דרכו הלעה  ,אכן
יי־ "’® ״ג  ,אשל לא האמין בצדיקים  ,ופחדם לא נפל עליו  ,מאן שמוע אליו  ,וישם
י  »,״״ל״ • ויהי כדבר הצדיק אליו פעמים ושלש  ,ולא שמע אליו  ,ויחל אפו נו ,ויאמר:
י  °״'  Vמקתולל ני  ,ותשליך דבלי אחריך  ,העידותי בן היום  ,כי שלח אשלחך מתלה
י  , " ,״אל) ביד פשען  ,ונחטאן מות תמות  .ויהי מקן שבועי ם ימים  ,ו׳גוף ה־ אומי
זל ״ י חטוב בעיניכם כי אמות נם אני ובעודי באבי אקטף ?
חרצה{ הה יחרד
,
יי״י ממקומו ! אדי אם אהה נו שמעני וחיית והארכת ימים ! תנה העיר ג- . .
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קרונה לנו  ,ופמד יוחג אחד קדים וחמו שסד  ,ואנשי נדחו מרניס להלל אוחו מאד׳
כ־ נניא הוא  ,ואיש מופה לכן מהל ונוא לפניו  ,ומל אח פניו  ,להפוך אס קללת קודי
לנינה  ,והוא ישמע נקול חחנונך  ,כ• חנון הוא  ,ולא יחן אח המשאית לנוא אל ניתך
לננון .אותך חנם  — .י ש י ז ( נלחוק) השכילה נחי לדנר ! מהר ועשה נאשר יעלחך
וייטיב לן ותחיה ולא המוח ננוער ! א נ י ד ן  :ואיך אלן אל שחל• ושמע שידי —
יפי :ושמע שוד׳ כי הלון הלכת לירוש אח שתלי  ,ולקחת אה נרכחו  ,ויחרד מאד
וימהר  ,כ• " לא פן הכרות עם אוינו נריח  ,ונושפת אל העם אשל נרגליו  ,וישלח לעון
אניד ;  :אמנם השכילה אשר דנלה תרצה ועלמה תנחני
מיין  ,וירצן כימי קדש — .
אל אתרי  — .מיו נעוג וננעימים ! ישי ו ׳שכה :לן לשלום !
הראשון ננשן! נערב יום ואנידן נא העילה ג . . . .ויע אל ניס
לואות
שתר׳ הצדיק  ,ויה־ ננואו ' נחדל החיצונה  ,ויראהו מהן שומר השן , ,ויגער נו ויאמר:
,,מה לך פה נאישון ליל ? הטה להלאות אח פני הצדיק ? אי הטרם תדע כי מערנ ועי
נוקר  ,שגור מדל איש אלהיס  ,חל לא יניא פנימה? ,׳ עד הוא מדנר  ,ואניין קרג
אליו  ,וישם נכפו שני שקל  .כרגע נהפך גל מתן אל איש חשדו  ,ויאמר נשפת חלקוה:
ואניאן חדר הקדוש כנפשך  ,כאפל שאלת  ,כי לנדינ׳ לנ כמון
נוא אתי נלון הי !
פתוחה הדלת  ,גם נחצות לילה  .מתן ואנידן נאו אל דלח מדל התיכונה  ,ויאמל
הראשון אל האסלי;  .הוחל פה רגעים שפורוח  ,ואנכי אלן לחלוח אח פני איש אלתיםI ,
לחתן לראות פניו עוד היום ואשינן ינל  — .כאפי כלה לדנר וישנ מעליו  ,ויפתח אפ'
דלת הסיר הפנימית  ,סדר משכנ הצדיק ויעלם ; ואולם מהרה שב אל אנידן< ויאמר :
קום והחלאה את הצדיק פנים  ,כ׳ הוא קורא לן  .אן אל תחיול לכנדהו נמנחת  ,על
כי כנד ׳כנדן לחסן לראות פניו ננשן .גליל נעת לישון ! אניין לא אחל לשמוע נקול
שתלי :מה שמן נני ! ואי מזה עיר אתה ? א נ י ד ן  :שמי
דניו  .וימהר לנוא פנימה .
? הלא קלונה היא לעיי
שתלי :פ . .
אנידן  .ושש עיר מגורי היא פ. . . .
ק ? . . . .הגידה נא לי הידעת את שידי איש האלהיס ? א נ י דן  :ידעתיו ג6
ידעתיו  ,כי מודעה־ הוא  .שתלי :השלום לו ולכל אשר לו ? א נ ידן :שלום ! כה
לחי ! שחרי :האח ! שמחתני נלון ה׳ ננשורחן זאת  ,ואח נפש• ח״ת ! מדוע תת "«
תמוה ! הלא ידעת גם •דעת כ• אנחנו  ,אני ושידי מודעחן  ,ננועל מערים רחוקות נאנו
הנה  ,לנקש תולה מפי מורנו ומאולנו הצדיק  ,אשר נתן מרוחו עלינו  ,ויגל עיננו ללאו«
נפלאות  :ויהי אן ראה ראינו איש אח רעהו  ,ותדנקנת נפשותינו אשה נלעותה  ,ונר!
לאחדים ימים רנים  - .נצרת סודי גס ל• צר  ,ונשמחה לני שמח קודי גס הוא ; ואני
אמיתי זא נלנני  :האחות אשר ניני ונינו תכו; כירת עולם  .ולא תופר לעד  .אנ|
תוחלתי נכזנת 4אדוננו לוקח מעל ראשינו  ,ונר אלה• ס כנה  ,והנה זה רעי היה לערי■
אנידן :קודי קצן> עלין
* ויער עלי כל חמתו  ,וירע ויצר לו  ,זה רצו• נפש• מאד — .
כ• אמר ל• • אמה המלונה ולשנת על כסא *) כ׳ —שתלי :ה׳ אלהים ! תקצרו
•ריעות ארן לשננו מהשתרע  ,ואם לא תוכל האדמה לשאת גם את נסאו גס את כשאי יחדו?
מהולל שם ה'  ,החסידות תרחינ ממשלתה יום יום  ,ועם ה' מרנים לנוא  ,לחסותתמ&
כנפיה  ,ולו יהיו חמישים צדיקים הישפיקו למי ? היוכלו שאת את משאם ויהנם■
ולתת לאיש ואיש את מחסורם אשר יחשל למו ? ומדוע רעה עינו נכנוי׳  ,ויחלוש עלי
מזימות נישע  ,להדפנ׳ ממרום מצני חנם ? או תמאהנת כנוד הטיתי לשנל המשרה שכמי•
הלא אלצני מולנו הצדיק לפני מותו  .וישניע אוחי להיות לרועה לעס מרעיתו תחתיי׳
ואנוכי מה כ• ילין על• ? הה צר ל• מאד  ,נשנר לני  ,על• המריבה הרעה  ,אשר הצית'
אוהבי מצה  ,והולכ׳ רכיל  ,נינו וביני  ,ולו יוכל שטן ,דמעות לכנות את אשה  ,כי עפ#
•רדו עיני פלגי מיס  — .א נ י ד ן  :אמנם אוהבי מדון מביאים יום יום את דנפל
שתלי :ומדוע יאמין שיי
רעה אל סודי  ,להגדיל התימה ולהרבות המשטמה —
לכזניהם  ,הלא נביא הוא ? הה הלנה שוי• לחטוא ל׳ ; אפס על כל פשעים חנש*
אתנה  - .הגד נא מה אפה שואל ממני ? א ב י ד ן  :הנה חשקה נפש• מאד  ,נחי"5
נת ישי מעיל ס . . . .הצדיק לא נתנהו לכלות דבריי  ,וישאלהו לאמר  :התח*י!;
לקחת אח ברכתי  ,ואם תאנה לשמוע גם עצתי ? אן ,כ• אל עלה על לב אנידן לשי?■,
*  Iהחסידים הנחעים ישכילו להאמין כי צדיקיהם מלכי ׳שיאל המה וכן יאמינו המתיי'6
גם חם — .
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עצה הקדום  ,בכל זאת העלים עסה לאמי  :להוען אהך נאה , ,האקס אה שרצה לאשי!
ואם אחדל ? הולג׳ ואסל דנלך לא אשגה  ,כאשל לא ישנה איש אסל דבל אלהיס.
הקדוש :הקשיח לשאול לא אוכל « לא שאלסך זאת ? הרן> «« צ׳ ואל השצל ג׳ ! או
האין עוד איש לוס בכל האין  ,פי תאלצג׳ להגידן אס אשל שעשה ? א נ יין :הנה
לאחי לדלוש עצחך  ,ואל נא סמנענה «צ׳ !
הקדוש :צל ל׳ «אד על הדבל הזה  ,כ•
ישי הוא « אנשי נייח׳ ושלים למשוועה׳ ; ואולם חלילה ל• להכחיד נעבוד זאת אח האמת
החח לשוני ולחח לשני עול «כשול  — .הקדוש החאשק « עע ואחל הוקין> לדבי  :אס
לא ׳קלה חלצה בעיניך מכל הון וחנחל בה « עושל שעה « עליה  ,ואל חקחנה לך לאשה שן
תקה « וקש לנששך כי אין בלכהבה  ,וכאשל על־ס עי חיום « עלה « עלה כן סלד « עה « עה
כי' האשה הזאת מעה חולייך  ,ועוני ומקל • נואוך ללגלה ונהמה נאחליחך כבוא כמהלך
יישך ולענת ללחם ואין  — .הקדום הניע בשני אנידן וינן לו כ׳ מצחק נקלנו כ׳ לא
האמין  ,ויאמר ידעתי גם ידעתי כי מצחק אתה בקרבך כי לא תאמין ני לכן החלישה
ואתן לך אוח כ׳ נאמנו דבלי ! א נ י ד ן  :ומה האוח ?
הקדוש :בלכתך « חל עילה
 . . . Pובאת ביתה ישי ולאיח את שני בתו והנס זועשים כי חלום לע אשל תחלום
בלילה הזה■ עציבנה וימוגגנה והיה כ• תאלצנה ותקשר אותו לך ודאית כ׳ אנכי יעצחיך
לנווב ושחלו! חלומה הגדתי לך מראש  — .אניד! נתן להצדיק מנחה וישן וילך אל « לונו
«לא שעישיס שונים  .היש אמון בדבריו ? אמר בלבו  ,הגס קתר׳ איש לוח הוא  ,הלואה
ללבב ויודע את מחשבות לב בני אדם וחלומותיהם יגיד בעלם תבאנה ? ומה אעשה כי
’אמנו דגליו ואהובתי תקשי חלום לע באזני ? מה אעשה ? אמאן לקחתה ואקחה אחרת
לי אשה ! הן יקל העושר מכל וגם חלצה לא תשוה בו -- .
החלום  ,הבוקר אור ואביין נסשז ללכת עיר ק . . . .וימחל לבא ניחת ישי
'יקל אל חיל אהובתו  .ומה החשלא בראותו ב׳ שני הרצה זועשיס יתאנה בלאע.
א נ י ד ן  :מדוע את נאנחת ופניך רעים ? מה קלן הגידי לי !
חלצה .אין דבי !
א ני דן :הנני משביעך אשל תגידי לי אח לבך ולא תכחיד׳ מני דבל !
חלצה :היןו
מני ואל נא תפצר ב׳ כי איך אגיל לן והייס׳ לצחוק בעיניך  .א ב י ד ן  :ח׳ נפשך אס
תכחיד• מני דבל ! חלצה :שמעה ואקשלה ! הנה חלום הבל ושיא חלמתי אסר ׳שסידני
וינהלג׳ מדי אזכרנו  .בחלומי והנה אני עומדת בתחתית קולם גבוה מאד  ,ואיש אחד
נצב עליו  ,ויהי נתששילו לראות ארצה ויראני ויאמר ל׳  :צל לי מאוד כי הנך למעה,
בתחתית המדרגה  ,יחד נכמרו יחמי עליך  ,לכן תני את ידך לי  ,ואעלן עלה ! "בששון
לבב הרימותי את ידי אליו  ,ויחזק בה ; אן תת ! הוא לא העלני למעלה  ,ויה• להסן,
כ׳ כובד משאי הורידהו למעה  ,ונפול שנינו אל נול עמוק מאד  ,ומה חרדתי נראוח׳ אח שני
הכופל  ,והנה הוא אניד! שאהבה נפשי ! ימים רבים ישננו גס צמנו בבור הזה  ,כי אוכל
«אין ימצא נבול שחח ? ״מי יאכילנו לחם“ קראת נינונן ״ונא אמות נרעב 1עכלתיני
תרצה ! גם עכלתיני !“ מלוב יגון וכעם נשאתי את קולי ואבן ואיקץ  — .לעגה אב׳דן!
לעג לאילת׳  ,לירוא מפני צל הבל מזיון לילה ! אגל הה ! אתר לא מצחק  ,כי אס כמו:
תטעם רוחן ונפשך נבהלה ? א נ ־ ד ן  :אמנם חלומן הנהיננ׳  ,יען ראיס׳ נ׳ נאמנו
 57יי איש אלתיס  ,וכי  ,רק רעה נגד שני  ,אס אקחך לי לאשה .
אנידן קשר לה את
דבלי הקדוש אליו  ,ובי צוהו לבלתי קחחה לאשח שן ׳ולש  — .חרצה לא ענתה מאומה,
יי אם כקתה בידיה את שניה וחאנח  .אבידן לא יכול להתאפק  ,ולראות ניגון שאהבה
גששו  ,וימחל ויקס החוצה  .ויה׳ כשוך לגשת נפש אנידן  ,וישלח לקרוא אח ישי ויאמר
הנך רואה עין בעין  ,כי רוח ה׳ דבל נהקדוש  ,ומלתו על לשונו  .לכן אל נא יחל אשך
5י  ,על שי אשמרה מצות שפתיו פן אביא רעה עלי ועל נתן  ,וחעאחי לאלהים .
מה דע העוני ומה עוב העושר! העושר יאכילנו למעדנים ובגדי שני ׳מענו  ,העוני יעננו
' ' לעיננו וקלעים ילביש נו  .העושר ישימנו לאדון ומושל עלי אדם רב  ,העוני ענד לאדונים
יניס ; העושר יהפוך את האויבים לאוהבים  ,והעוני — את האהבה לאיבה  — .ישי:
המושל יתן כבוד וחן לחקר לב  ,וצפוי הזהב על כל אולח יכקה ; העוני יקל נכבדי אלן.
יחכמח המקכן בזויה  — .העושר יהפוך גם לכיש׳ עולו ומלאהו ילבין • — ישי כלה
ליבל את הדברים האלה ויפן שכמו מעם אבידן וילך לביתו ואנידן תלן העילהג . . . .
ייני עם קתלי.
לואות
האחרון  ,כאשר ראהו הצדיק וישאלהו  :השקל התנבאת׳ לן ? ויען אנידן
ייאמל עתה ידעתי כ׳ 'גדול אתת מכל הקדושים אשל בארן ואין דומה לן!
קהלי :אם חפן ח״ם אתה בני ! ולראות בטונה כל ימיך  ,קח את האשה הה וכיס
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׳ה לן ! א נ  -ד ן  :ומי ה־א האשה הזאה ? הגד ל׳ איפוא היא  ,ואלך ואקחנה  ,נ׳
שהוי :נלבסך מעמדי ויצאת «ן העיד,
נקולך אשמע תמיד  ,ונעצחך אלכה  ,סי אג< !
והיה האיש אשר יפגשך  ,ושאלך  :אי מזה אתה ומאין תבוא  ,אותו סתתתן  ,ואת נחו
הגערה קח לך  ,והיית מאושר וצולם  ,ועשרך ירב יום יום  ,כי כוכב הצלחתה ילך ואור,
כאור החמה בצהרים  — .אנידן אשר האמין עתה בשחרי תכלית אמונה  ,מנה  :רכל
אשר דברת אדוני ! אעשה  ,ולו יהי האיש אשר ׳פגשני ראשונה מסק לעיר  ,חוטב עצים
שחרי :כן עשה בני וייטב לן!
או שואב מים  ,חתן אתחתן נו  ,כי כן צויתני !
אבידן יצא מעם פג׳ שתר׳  ,וישם לדרך פעמיו ויהי בצאתי מן העיר ויפגשהו איש
האיש :הגידה נא ל׳ אי מזה אחת  ,ומאין חנא ? א נידן :עיר מולדתי היא. . . .
האיש :השלום לאיש אלהים לשתרי ? העוד לא
ועתה הנה נאת׳ מעיר ג . . .
תמו לגוע אנשי כשל .המביאים לו מנאה נכשף ובזהב למען יתפלל בעדם ויברכם,
האיש :לא
ויחילו דרכיהם תמיד ? אניד ן :הידעת את איש אלהיס ואת שיחו ?
א נ י ד ן  :אמנם איש הוא  ,ואולם
ידעתיו  ,אבל זאת ידעתי כי איש הוא ולא אל .
האיש :ומה האוח ? א ב י ד ן  :כחד
לא איש כמוני וכמוך  ,כי אס איש רוח ונביא ה׳1
זמיר ואתננו לך  .היש לשחרי בן או נח ? הגד נא לי כי תדע ? האיש :לא ידעתי כי
נביא אינני ונצל קורת סתרי לא באתי מעוד• ועד היום הזה  ,והוא ומשפחתו לא
נודעו לי  — .אב ידן :ואולם הקדום יודע כי יש לך בת נערה בתולה  ,ויעירני ליןחתה
האיש :פליאה זאת בעיני ולא אניננה !
לאשה  ,נאמרו כי אותה הוכיח הי לי — .
האם לא נסתם החזון וכמאז כן עתה לא אלמן יהודה מאנשי רוח ונביא• ה '  ,אשי
עיניהם צופיה מקצה האין ועד קצה הארך ואין נעלם מסס ? אלכה ואסקרנו ! והיה
בראותי כי שאל לוח לו  ,ונלוית׳ אל אנשי בריתו גס אני  ,וכאשר • צוני כן אעשה■ —
א בידן :כן דבלת ! לכת ונלכה אל הלואה ! אולם טלם נלך הגידה נא לי מה שמן ?
האיש :שמי אבנר  .ושם עיר מגולי נ. . . .
נ . . . .ויקה את רחל נח אבנר לי לאשת

ויהי כמשלש חדשים הלן אנידן עירה
ויואל לשבח ולגור שמה — .
החלום♦ שומל פיו ולשונו שומל מצלות נפשו (משלי כ "א כ״ב) הקן .שתי
שבל
פעמים קבב אופן השנה ואב ידן נא העירה ק . . . .ויקר אל בית איש בליתו  :אמנון.
דהי בהשקיפו נעל החלון ויראה והנה אשת חן ויפת תואר למאד יוצאת אח הבית אשר
נוכח פניו  — .כאשל הניע אליה ויכירנה כי היא העלמה אשר מאש בה ולא אנה
קחתה  :חלצה  ,אשל הוסיפה ימים הוקיפה חן ות־ן> כשלים  — .ולא יכול למשול ברוחו
ויק לקראתה לדבר אתה ויאמר  :״השלום לך אשה ׳פהפיה ? ומי הילדה הנעימה
הזאת ? " ״בתי היא" ענתה תרצה נשמחה מגולה ״אשל ילדת׳ לאישי האהוב למלכיאל.
השלום אניד! לאשתך אשד לקחת ?" האהבה אפר אהב אנידן אותה נימי קדם נעורה
נרגע הזה משנחה ביתר עוז  ,ותמרלהו ותעצינהו להתחלות  " — .מה הקכלתי עשו*
אמר אל לנו ״כי השלכתי אבן שוהם אלצה  ,ואבחר תחתיה באבן אופל וצלמות  ,יען
אשל היא מוקנת זהב ! ומדוע אל הרביתי כופל לאיש אלהים  ,להעתיר בעדי אל ת' ,
להפוך את החלום הרע  ,אשר חלמה חלצה  ,לעונה ? ולמי נפלה היפה בנשים הלזו
לחבל ? למלכיאל איש מצות׳ ושנוא נפשי ? הוא מאושר וצולח  ,כי תרצה אוהבת אותו
אבידן הוקיןז עוד עתה שנוא את מלכיאל  ,על היותו בעל תרצה אהובתו,
ואנכי
וגם בת התענל למענו  ,ויחרוש מזימות  ,לנקום מאוינו  ,ולשית קלון על כבודו  .ויהי
כי הוגד לו  ,כ׳ בוא • נא מלכיאל נעלב נעלב ביתה שמעי ריעו  ,לנקר אותו ולדני
אתו  ,וימהר ויקם וילך גם הוא  ,בחברת אמנון שמס  " .מאין נאת אניד; ? ההלון
הלכת לראות את פני קתלי הקדום  ,ולשאת נלכה מאתו ?" שאלתו אדוני הבית בצחוק י
״אודה ולא אבוש  ,כי ראות פניו כראות שני אלחיס  -תחשב בעיני ,ובלכתו • קרה לי מהון לב •"
ענה הנשאל " .התדמו ננפשיכם " אמר השואל אל שאר הקרואים" כי חנם מברך קתי'
אס אבידן ? לא ! כי ילבה במחיל בלכתו  ,וכקןז לב ישלם לו בעבורה  ,ולו יקפוץ* אניי1
ידו פעם אחת ממנו  ,כי עתה על פניו יברכנו וינזנו  .כן הצדיקים אשל נדור הזה וי!
דרכם בקודם ! לאשר יכבדם מהונו  ,ויניח נלכה אל ביתם  ,יכבדוהו ויברכוהו גם המה -
ואולם יקצופו לב קצן  ,על קופץ ידו מהם  ,וישנאו תכלית שנאה  ,את אשל אל יקיא
נמנמה פניהם  "— .אנידן שש בלבו נשמעו חרפות האלה  ,כי אמל בלבו  :עתה אוכל
לנקום משנוא נפש•  ,ממלכיאל  ,את נקמתו  ,ולבזותו לעיני כל הקרואים  ,וירם קול'
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ייקרא  :החריפו אל• כלכס  ,והטו אזניכס לאמרי פי  ,ופשעו בין שהרי הצדיק וני! שמעי
איש דינו ! !ה שלש שנים מחה עלי רבקה  ,אפחי הראשונה  ,בבוקר חלדה  ,ויפסוני רעי
ואנשי שלומי לקמח חמחיה  ,נערה מדלח העם  ,חוקן עלי דבריהם  ,וילאוני באמרי פיהם,
ואקום ואלד אל מודעחי  :קודי איש אלהים  ,ואגל אח אזנו  ,לשמןע מה ׳יעצני  .הדבל
יצא מפי  ,וימלא הצדיק חימה  ,ויאמר  " :מי זאח הנערה ההיא  ,אשר מלאה נפשה  ,היוח
מנרחן ואשח בריחן ? הלא אחה הנכבד נניח אנין ואנכי מודעחן  ,והיא מדלח העם
וקרח טעם ? חדל לן ממנה ואל המיר כבודן בקלון !  “ —.בלב שמח הגדחי לאני
הנערה  ,אח כל אשר אמר קודי אלי  ,ובנפשי דמיחי  ,כי הפעם יחדל ממני  ,ולא יוסיף
להפצר ני ; אבל איש משכן הזה  ,העחיר עלי הניח אמרים רב מהכיל  ,ויחמנן לי ללכח,
ולשאול אח שחרי איש אלהים  ,ועל פיו יקום דבר  — -״הידבר שחרי עליו רעה  ,והוא
אחד מש׳דיו ואנשי בריחו ? או היעצני לעוב לי  ,ואנכי מאנשי נריח קודי איש ריבו ?*
אמרחי בלבי  ,בכל זאח קמחי וחלכחי אל איש קדוש הזח  ,והנה הוא גס הוא לוני,
אשר לא אקח אח הנערה העניה הלזו  ,כי לא יאחה לי ו״עצני להחחחן עם איש עשיר
ונכבד בעיני כל  ,ושמו אבנר  ,נאמרו  :״נקחחן אח נחו  ,סקח גם אח ההצלחה,
והיחה שוכבח חיקן  ,בל הימים אשר חהיה רחל חברח ן ואשח בריחן  "— .אני הנערה
שמע דברי הצדיק  ,וחרף רוחו  ,ולא יסף עוד להכביר עלי אמרים בי ראה אשר אזני
שגורה ומשוגרח  — .אחר הדברים האלה הלכתי לעיר . . . .ואקחה אח בח אבנר
העשיר ל׳ לאשה  ,כאשר ׳יעצני איש אלהים  .חוחני הרנה חח לי כשף ואשיח מקנה
וקנין וביון ה ' בל אשר עשיתי הצלחתי  ,ומיל׳ ינוב יום יום  ,כאשר דבר אלי הקדום — .
שלא חחנו גס אחם רעי ! חודה בי נביא ח ' הוא  ,כאחד הנביאים אשר מעולם  ,בערס
גלוח יהודה מעל אימתו ? הקרואים כלמו החרישו ולא ענו מאומה ; ואולם בלבם קצפו
על אביק אשר הזיי לגלות דבר שחר הזה  ,על פני מלכיאל  ,ולהשלים אותו חנם  .״•■
ומה נדלה ממת האחרון נשמעו חרפות אנידן אשר חרף את אשחו האהובה ואת אביה.
וחקען זאח בעיניו  ,ועוד נדה דברים מלבו  ,להדאיב את נפשו  ,וישם נפי יש• מוחנו
אמרים אשר לא עלו על שפח לפונו  ,ונס על לנו  ,כאשר אתם הקוראים עדים אתם — .
ולא יבול להתאפק  ,ויפתח בתבונה את פיו ויאמר  :״שמעוני רעי ואשפר לבס דבר,
אך יעו
אשר עשו הקדושים • שחרי ושויי  ,וראיתם כי אנשי ערמה ומרמה המה
בי לא אגיד לכם אח שמוח האנשים באמת  ,כ׳ אס אנדה שמות מלבי  — .המו אזניכם
ושמעוני ! ראובן ושמעון אנשים אחים היו ויאהבו איש אח רעהו אהבת נפש  .ולראובן
בן ושמו חנון  ,איש ייע תואר מאד ושחור בכושי  ,גם גנה מינים וחסר לב  ,פקל עשוי
בתבנית ודם  ,חפוש זהב וכסף  ,ובקרנו אין רוח  — .ויהי היום בהיותו נדרן  .ויפגשהו
שמעון ויאמר חנון אליו  :הנה נא ידעתי  ,כי יש לן נח  ,אשר שושנה שמה  ,ובאשר השושנה
היא היפה בפרחים  ,כן בחן יפיפה מני הבנות  .אחלי חנה אותה לי לאשת וייטב לה,
כי יש לי רב  ,וכל אער לי נחון אחן נידה  " — .הדבר הועב בעוני" ענה שמעון " אן
לא מאשר ברכן ח ותעשיר  ,כי אם מאהבתי אח אבין  ,השוכן עתה בצל שדי ומדעת׳
כי הדבר הזה ישיח שמחה בלבו  .והנני הולך כעת לדרכי  ,ולעת ערב אשוב לביתי,
וגליתי אח אוזן אשתי  ,וגס אח פי הנערה אשאל ; ואס יישר הדבר גס בעיניהם .ואודיעך
במכתב  " — .כאער הגיד שמעי לאשתו את הדבר  ,ויישר בעיניה כי לא ידמה אח חנון,
ועיניה לא שזפתהו עוד  .־ ושושנה ? הנערה אשר ראתה פעם אחת את הוד פניו,
ותשמע אח שמע חכמתו  ,נבהלה מאד  ,וימת לבה בקרנה  .ואולם לא ערבה אח לנה.
למרוח את פי אביה ואמה  ,ותאמר  :כטוב בעיניכם עשו ! " שמעון לא אחר לכתוב
לחנוך אח אשר עם לבנו ולבב כל אנשי ביתו  ,והנערה חשה לשלוח חרש  ,לקרוא את
אהובה ואוהבה  :גרשון בן לוי  ,ותשפר לו את אשר נלבב אביה ואמה  ,ותאמר  :הבה נא
ונתחכמה  ,ונחעשת להעביר אח הרעה הגדולה הזאת מעלינו ! " האהבה היא אם ערמה
ימימה  ,מולדת נכלים לאין משפר  ,ולא תעמוד מלדח  ,עדי תבצע מזימותיה ומפצה תשלים.
גס בלב גרשון שתה ערמה קן  ,לה ותורתו את אשל יעשה  .״אל תיראי יונתי ! השיב
לשושנה" כ׳ אני לא אשקוט ולא אנוח  ,עד אשים פדות בינן ונין חנון שנוא נפשנו
ובוז כל רואיו  — .אן השמי לך פן תגד לאיש את לבן  ,ואף מאנין ומאמן שמור
לשונן  ,ואס יבוא חנון ליאות פניך  ,ולדבר אתן  ,ודברת אחי טונות  ,למען ידמה
בנפשו  ,כי מצא סן בעיניך ותאהבהו  ,וימהר כצפוי אל הפח  ,אשר אשטח לרגליו
שטוח  — .הנה ידעתי  ,כי ריב בין שחרי המתקדש  ,ונין סודי המצטדק מודע חנון,
לכן הנימי לי ואלכה אליו לדבר אחו  ,ואולי חפצי בידי יצלח  .גרשון נשא רגליו דלן
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סודי :מש שמך
העירה ר . . . . ,לדבר עם קודי ואלה הדברים אשר נדברו יסדו .
שודי :מדוע
גרשון :שמי גרשון ושם עיר מולדה׳. . . .
בני ? ומה שם עירך ?
בוששה לבוא  ,ואיפה הייה עד עהה ? האחי׳ ההר׳ המהקדש בשקר הלך לבך  ,והשגה
בו עד היום ? גרשו,ן  :כן דברה אדוני איש האלהים ! מעודי הייה׳ משתופף בצל ההר׳,
ואליו נשאה׳ נפשי  ,יען אשד דמיה -כי אין צדיק בארן כמוהו  ,ואולם זה ימים אחדים,
נדניה׳ עם אמד אנשי בריהך  ,וירב להללך אלי  ,ולא האמנה׳ לתהלהו ולשמועהו  ,עד
בואי הלום  ,וארא אה גודל קדושהך וצדקחך  ,והנה לא הוגד לי החצי  ,וכי נעליה על
שהרי  ,הוא המאור הקנון  :הירא ; אך מה אמרה׳ המאור הקנון ? אל כ׳ מאור מהעה
הודי :אשריך בן יקיר לי ! כי נחן ה ' לך
הוא  ,ואתה הוא המאור הגדול  :השמש •
עיניה לראות ולב להגי; ולדעה  ,לא כן העדה אשר בה וכה אחה יושב  .המה ערלי לב
גרשון :בשובי הביחה אפקח אח עיני
כלמו  ,ומוכים בשנויים ולא יחזו שמש — .
העברים העודים האלה ואה ערלה לבס אמול  ,למען ידאו ויבינו כי גדול אהה מכל
הקדושים אשר באלן המה ואין דומה לך  — .ולולא היה שמעון לשמן לי  ,כ׳ אל
שהרי הוא נופל  — .הודי■ אל שתר׳ הוא נופל ? אם כן נפל יפול עד תחתית שאול,
גרשון :כאשל הגדתי לאנשי בריתי,
ובקהל רפאים ינוח  — .ואיך היה לשטן לך ?
נ׳ הולך אני להזות בנועם פניך  ,אשר חופף עליהם כבוד ת׳ תמיד  ,ויואילו גס המה
ללכת בדרך אתי  ,והנה שמעון נא  ,ויגער נם לאמר  :הוי אוילים וחקרי לב ! הסעזנו
אח לוח אפינו קהלי משיח ר׳  ,אשל נצלו נחיה נגויס  ,והלכו אל איש שוגה ופתי י אשל
ילבש לבנים ללא דבר  ,ומתפאר בשקר לאמר  :צדיק אני ? תדבר יצא מסי גרשון  ,וימלאקודי הימה  ,ויקרא חי נפשי ! ב׳ בנפשו דבר שמעון  .ונקה לא אנקתו  .הקפד הוא
גרשון :עד אנכי וכל
הצדיק ואנכי המתהלל בשקר ? הלא קנוני ענה ממהנו ?
המחזיקים בבריתך עיים המה כי כן הוא  — .כשמעי חרפות שמעון וגדופותיו  ,ואומרה
אליי  :איך המלא פיך חרפות  ,ושמע קודי איש אלהים  ,וחרה אפו בך  ,ויצו את חנוך
קודי:
לבלתי התחתן בך ? או הערס תדע כי חנוך עצמו ובשלו הוא ושומע בקולו ?
חנוך מתחתן עם אחי נעל׳ נריח קחרי איש חרמי ולוקח אח נח הארור הזה לאשת ?
גרשון" :׳צוח
היעשה כדבר הזה ולא יירא מפני ? — ומה ענך שמעון זעום ה' ?
נא קוד■ אל חנוך מודעתו  ,מקחח את נחי ונראה הישמע בקילו ?" אמר הנבל נלעג
"אכן קשורה נפש חנוך בנפש הנעלה  .ואין לאליי קודי  ,אנוש עפר מן האדמת כמונו,
להפריד ביניהן  — .קוד י  ( :בתימה עזה ) כה יעשה אלהים וכה יוסיף אס יתמתן חנוך
גרשון :כן יברח איש אלהים !
את מרגיז אל הזה ! או הלא יאמרו אויבי ידינו רמה ?
ואולי יסיר שמעון גם את חנוך מאחריך  ,ונושף גם הוא על שונאיך  :קתר׳ ונעלי
בריתו  — .כרעם נגלגל המריד הדבר תזה  ,אח לבב קודי וינהל וישלח העירה. . . .
לקרוא את חנון  .גרשון אשר חכה בבית קודי עד בוא חנוך  ,בלח  ,בראותו אותו נא,
אל חיל הפנימית נהסנא  ,ויע את אזנו אל הילת  ,אל מור המפתח וישמע ויקשיב אש
אשר דני קוד* אל חנוך  ,ומה ענהו  .קודי כתת בחנון « אשל חפן להתחתן עם שמעון,
וירב לבזותו בעיניו  ,ויחפא עליו דברים אשר לא כן  ,ובראותו כי האהבה הכבידה את
לב מודעתו משמיע תוכחתו  ,תוכחה חיים  ,ותבעל חמתו נו  ,ויאמר אס תמרה את פי,
לבלתי הקשב  ,הכרת חכרת ובחצי ימיך מוח חמות  — .הגערה הזאת המסה אח לבב
השת•  ,המאמין נ• על פ׳ קודי יחיה אדם או ימות  .וכי מלאכי מוח משרתיו עושי
רצונו  ,ואל אשל ■שלחם • לנו  ,ויאמר ״איש אלהים ! פקודתך אשמורת  ,אך אה נפשי
שמור ואחיה ! “ ויען קודי ויאמר  :אם תשמע בקולי וחיית ולבית אן מתר וגלח במכתב
אח אוזן שממון  ,ושלח את המכתב אליו ביד נפתל׳  ,נ׳ ציר נאמן הוא לשולחיו — .
חנון ישב אל השלח! לכתוב וגרשון התגנב לצאת בעד דלת חדל הפנימית החוצה לבקש
אח נפתלי ולשלחהו אל קודי  ,ואולם בבוא נפתל׳ ביתה קודי  .והנח חנון חלף הלך
לו  " .מה זה ועל מה זה " שאל גרשון את סודי " נחפז חנון לצאת ממם פניך ,ואף לא
נתן ניד נפתל׳ את מכתבו לשמעון  ,כאשר אמר לעשות ? הגד נא מת הדבל אשר
ניבית אחו יחד  ,כצאת׳ לבקש את נפתל׳ ?" ״שמעה ואספרה וימלא צחוק פיך “Jמגה
קוד• ״חנוך שאל ממני לחת לו קמיע  ,אשל כל משאתו • שא חן בעיני כל רואיו ויפצרינ
מאד  .ויה׳ ני הליקני ויאלצנ׳ עי אשל נלאיתי כלכל  ,ואקחה מגלה קנינה ואכתוג
עליה בצחוק  :פ׳ לד  ,הוא השש היוצא מן הפשוק פתי■ אמין לכל דבל (משלי ׳“ד עיו ),
זיתי אן נתח• אח הקמיע לו  ,וימהר ייצא מעם פני ולא הגיד יל דרנו  “.גרשון זכר עתם,
כ* חפן חנון מאד לקחת אשה אחת  ,רבתי יופי ורבת הון היושבת בעיר ו . . . .וידבר
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על לנה פעמים רבוח להיות נין  .אך היא צחקה , 13וחנרשהו מעם פניה ויאמר גרשון
נלנו אן *) אליה הכין חנון צעדיו וידמה ננפשו כ׳ הפעם לא חשיב אח פניו וחפצו
השלים  ,כי הלא הקמיע יח; אח מנו בעיניה ? ואולי לא ישלח אח מכסבו לשמעון עד
אשר ידבר עם האשה הלוו  .וירא אין יפול דנר ? גרשון מהר ללכח עירה ו. . . .
י אל נעמה למקור ולדרום אח הדבר  .והנה כאשר נבא לבו כן הוא  .מנון 3א אל נעמה
ייהשנן לה להיום לו ויכניר עליה במלים ; ואולס העדינה גערה נו  ,ומאמר שעה ממג
וצאה פן אוציאן בחזקה ! ״מאד הרעוח לי נעמה !" השיב גרשון לה " כ־ השיבום הפעם
את שניו  ,ואם יש אח נפשך  ,עשו חסד עמדי  ,שלחי מחר לקרוא אוחו  ,ודברם אליי
את הדברים אשר אשים בפין  ,והיסה לי לישועה .
גרשון הגיד לנעמה אה כל ל » ,
ואם כל המוצאות אוחו  ,וסען ותאמר  :אעשה כדבריך ! ויהי ממחרת ותשלח נעמה לקרוא
את חנון  .ותאמר אליו במרמה ״ידוע תדע  ,כי מדי דברן תמול אתי  ,לכדתני פתאום
במלכודת אהבה  ,ואח נפשי לפתע צוד צדים ן אפק התנכרה׳ אלין  ,ואן אותן בשוע
לשוני  ,כ׳ חדה ל׳  ,על בואן להתל בי ; או האמנם אהבתני  ,ואת שושנה  ,בת שמעון
חקס לך לאשת ?" חנון האכל האמין כי הקמיע השב נאמה לנה אליו  ,ויכחש לה
ויאמר  :מלילה ל׳ מקחח את שושנה כי אין נפשי אליה  ,וימהר ויוציא מחיקו את המכתב
אשר כהב לשמעון  ,בבית סודי  ,ויחל את פניה לצוות לאחד הסריס למשמעתה להריצהו
לשמעון  — .נעמה עשתה כדבריו וחתן את מכתבו ביד איש סר למשמעתה  :עתניאל,
 .יחשלחהו וילך  — .עלז ושמח מהר גרשו; ללכת לשמעון גס הוא  ,ויעבור את עתניאל,
ויבשר לאהובתו את הבשורה  ,ותגל גם היא ותעל ; בשממה  ,ותלעג לאולם חנון כי
רבה היא  — .ותאמר היום יובא מכתב חנון לאבי  ,למסר בוא תבוא אתה  ,ושאלת
אותי לן  ,ואנכי אבוא אחיין  ,ואמלא את דבריך  " — .כן יהי " ענה גרשון בשמחת
נפש  .אן מהרה שמחתם ליגון נהפכה  ,כי בא השמש ועחניאל לא נא  ,ואין יודע מה
היה לו  .ויהי ממחרת היום לעת ערב והנה חנון נא  ,ויחל את פני שמעון  ,לבוא
אחי ולדאות פני סודי מודעת!  ,ולכרות אתו ברית  ,כי אמר  :סודי מאן לתת׳ להתחתן
עם איש אשר איננו מאנשי בריחו  ,כי חרפה היא לו  .שמעון איש אמונים ודובר אמת,
מאן מלאות שאלתו זאת  ,כי אמר לא אוכל ללבוש אדרת החסידות לממן כחש  ,כי
חרפה היא לי  " — .צדקת אבי ! " אמרה שושנה נחו אשר אותה עד מאי  ,להפר מחשבות
חנון שנוא נפשה ״צדקת אני ! מדבר בלב ולב יהיה לבוז בעיני אלהיס ואדם
—
אבל הקדוש " שאל חנון" הקדוש העד תעיד בי לאמי אם תסיר אזניך משמוע בקולי,
'לקחת לן את בת שמעון  ,מות תמות בחצי ימין ? תחחפצו במותי ? שושנה אשר יראה
מאד  ,פן מאהבתו את אביו ומחמלתו עליו  ,יואל הפעם אביה ללכת עם חנון,
ילהשתסות לסוד׳  ,ואו אז גם הוא • חן לחנון לקחתה ותקיתה תכרח  ,חרדה לאמי
לחנון  :אם חפן חיים אתה  ,ולא עליך הנא קללת סודי  ,אזור מתנין  ,ולן אל איש
אלהים אל סתרי ומל אח פניו לברכן  ,והיית ברון ולא יקרן רע  ,כי ברכתו תהפוך
את קללת סודי לברכה  .״ומדוע יגרה שישנת את הדברים האלה ? ומה בצע כ• ילן חנון
לסתרי ? מ ל כ י א ל  :שמעו ומספרה ! כאשר שמע גרשון  ,כ׳ חנון הולך לסתרי  ,וימהר
ייק לפניי אל סתרי  ,ואלה הדברים אשר נדברו יחדו •
סתרי; השלום לאנשי עירן
ילאן ידי ?
גרשון :שלום ! יען כלמו שומרי■ פורה והולכי גדרן ה '  ,כלמו שומעי
כקול דבריך ויערצון ויקדישון ואין למו צדיקים אחרים על פניך  ,לק ברכת ה' אתם,
יכל אשי■ יעשו יצליחו ; אבל הה ! הנה רעה נגד פריהם  ,ואם לא תעבירנה נכסן
הגדול מעלינו  ,ואבדנו כלנו •
סחרי :רעה נגד פניכם ואנכי לא ידעתי ? החיטיב
 Pאדם לראות ממני ?
גרשון :הנה לימים עוד שנעה  ,ושושנה נס שמעון  ,יושב
עירנו חנתן לחנון גן ראובן היושב בעיר ל . . . .לאשה  ,והוא מאהבתו אח הנערה
יאת אביה אמר לשבת בעירנו ולגור בה  .אויה האיש הזה זונה אסרי איש חרמן  :סודי,
ילק אוחו • קדיש ויכבד ואפסו עוד  ,והקטן זאת בעיניו ויחרף את נפשו הנאלמה  ,לסיפן
איש אלהיס  ,מדי דגרו אחי  ,יישבע לאמי  :סי נפשי ! אס אשקיע ואם אנוס בשבתי
כקרבכם טדי הסירותי את לבב כל עדתך  ,מאחרי סתרי  ,ללכת אחרי סודי■ כי רק
היא הצדיק  .ויאצל לו ה' מן הרוח  — .״הוי תועי לבב ! הוסיף לדבר " הגם סתרי
*)

יאה נא קורא ! .את דברי הרב החכם המפואר עטרת
שדייל

נ״

נספרו

תפארת ישראל והדרו הר" ר

היקר :המשתדל ( בראשית כ׳ י״א ) בביאור מלח אן ותנין.

אפר איג :ו • ידע קרוא קפר  ,צדיק יקיא  ,וישססוו לו נני עמו ? הלא
בקדושים ואס אים
ממהנו ?  pה ר י  :אמנם קטנו ענה ממה  :׳ ! ואולם הסנס הוא דשן
קוטן קודי ענה
מינק  ,ואנכי א־ש רזה ונשרי כחש משמן ? הלא הוא מנוער אוכל למעדנים
וכיון כעגל
נשכרו;  ,חחה אשר אנכי מימי עניה׳ נצום נפשי  ,ואחקרנה מעובה ?
וישהה ״י הרקה
האלה דנרח׳ גם אני ״לא  pהדבר ! " השיב הנבל חנון אמרים " סודי
גרשון :כדנרים
בכל נפשו ונכל מאדו  ,ולכן יאכל לשובע נפשו  ,למען ענוד אוחו ניהר
הצדיק אוהב ה׳
 ,לא כן קודי ,אשר אין אלהים בלשנו  ,כ׳ אם הכהן .הוא אלהיו  ,אשל
שאח וניחר עוז
סחרי ( :נהימה
אליו נשואות עיניו  ,ויחקר נפשו מטונה למען לא ׳תקר כקפו — .
גרשו; ! ואוכלהו נרגע באפי ונחמה׳ ! — חמה איש אלהים אם
שפוכה) הרן> מני
לאים קורר ומורה  ,אשר החך עליו ! הלא חאנלהו וחכלהו  ,עד
אלהים הוא  ,ואוי
כאשל ראה גרשון כי אש קדחה
בלה׳ השאיר לי שריד ושארית על פני האדמה .
וימהר לצקת עליה שמן להגדיל הנערה  ,ויאמר חנון הוקין! לדני לאמי:
נאן! קחר• ,
עני ואביון  ,ונפש יענה ישביע  ,כי נדיב לב וחנון הוא  ,אל כן
•ד כל
קודי יחזיק האוטם אזנו לבלה׳ שמוט זעקת דל  ,וכל עני ישלח ריקם מעמדו מרום
קהר׳ הנוכל
קתרי :תדבק לשונו לחכו ויאלם ! לא מחמלה ונדנה לב,
עין ומחוקר לב נשר — .
משאת לדל  ,כי חמלה מאין המצא בלב אבן ? כ׳ אם למען יהולל
נתון  -תן קודי
לו שם נכל הארן ן לא כן אנכי עמדי  .הכבוד נבזה בעיני נמאק,
בשערים ויצאנחשבה ל׳  ,כי עני ושפל רוח  .אני  ,כמשה אפר רוחו ונשמתו נקרב׳  ,ולבן
יההלה לתהלה
ואקפון את •ד• מעני• עמי  ,מיראה פן ישמע שמי על פיהם נקהל,
אאמן את לני
נשער  ,ני לא באלה חפצת׳ מעוד מהחל רות ה׳ לפעמנ׳  ,ולולא השבע
והתלתי יגידו
לפני מותו  ,לשנת על כקאו אחריו  ,כ׳ עתה לא היתה המשרת על שכמי,
השביעני מור•
גרשון :וייתן* הארור לדנר ויאמר:
ולא לקחתי ל׳ כקוד׳ בחזקה קלניס — .
הקכיל קתר׳ פעם עשו לשלוח ידו נהו; מולו הקדוש  ,ויודע הדבר,
מאהבתי אל הבצע
מאח פניו  ,ולולא נכמרו רחמי קודי על רעו  .ויחל אה פני הקדוש
ייגרשהו הצדק
אז היה לחרפות וחבקהו קלון  .ומה תגמול אשד שלם קתר• לאים
לקלוח לו  ,כ׳
ומאוים הצדיק קרנו למות  ,ויקרא אל קודי וילוהו לאמר הנה אני
חקדו ? ימי מורס
לפני ת ' בארצות החיים  ,ואלה הצאן לאן מרעית׳ עיר ה' מה
לוקח מאתן להתהלך
בני אפר אמצת׳ ל׳  ,שנה על כקא׳ החת׳ ותרעה אח עמי ולא תהיה
יעשו ? לכן אתה
גרשון :הנימה לי ואספרה
ק הרי  :שקר כזב לך !
ע״ה ה׳ כצאן בלא רועה !
הזה עד תומם ! חנון הוקין> לאמי  :הצדק מת וקתר׳ מתנשא לאמר
אה דני• תרשע
 ק ת ר י  :ב; השביעני מורי הצדק לפני מותו וכאשר העידו אחיו ויגידואני אמלוך -
גרשון :וקתר׳ מתנשא לאמר אני אמלוך  ,ויפזר כקן!
בשער אה אשר שמעה אזנס — .
להעיד עד שקר  ,וחקטן זאת בעיניו וירב חח אתנן לאשה זונה  ,וישים
רב לאס• מורו
הדברים לאמר " נא אלי קוד לצחק בי“ למען תת רעו לשמצה  ,ולמען
נשיה את אלת
בל חקיד• הצדיק המת אליו  .ואולם זה ימים אחדים נשלה הנבלה הזאת
רקב את לבב
את אשר עשתה לקוד׳  ,ותשלח ותקרא לנכבדי העיר ותנך ותחפי —
למשכב  ,ותזכור
לן בני ! ואל תגאל פין בשאתן חח חרפות הזד הזה על שפתיך  .חנה
ק ת ר •  :רב
פן •באישני נעמי ! אמנם נקלה לי להמיתו ברוח שפתי ולהשמידו מתחת
ונתחכמה לו
חלילה לי מערון! נפש באפי  ,כניד צדיקים כבוש כעס  ,ותפארתם הארך
השמים ואולם
יבואו  ,וחנון ישוב מדרכו הרעה  ,וינחם על דברו עלי קרה ■ • י
אפים  :ואולי • מים
כשמעה אה מרפות חנון  ,אשר חרן> אותן איש אלהים ! וירע בעיניה
גרשון :הנערה
ממנו  ,ותשבע לבלתי היות לזעום ה׳ ותרגיז אל הזה לאשה  ,פן
ותקע נפשה
ר־נר
נס היא  .מנון ראה כ׳ רעה דנתו בעיני אהובתו  ,ובי הטיב חרה לה,
נעו נו תקפה
 ,יען סרה לן על דברי נקתר׳ כי תדמה בנפשן היותו איש קדוש
ויאמר אליה בתרמית
הולך אליו ואכפרה נמנמה פניו  .ק ח ר י  :היערוב הזי תזה את
כקוד׳  ,לכן הנני
קתרי :לא •ראה
גרשון :חנון קרוב לבא !
לנו לרמוק חצר קיש• ולגשת אלי ?
מאפל ניני ונינו  ,יען אנכי אצות לשומר מזוזת פתחי לנל יפתח לי
פני  ,והילת חשים
גרשון :לא זאת העצה היעוצה לעוג לן  ,ונהפוך הוא  .נוא יניא
לת מדר קדשי .תחליק אמריך אליו  ,ותדבר אחו טונות  ,ותיעצהו לבלתי קחת את שושנה,
לפניך  ,ואתה
וישוב לביתו  ,ותכין מלכותן בעיר מושבו במקדם  — .גם אל תחיל
נמען אשר ימהר
אליי  ,למען תמשוך את לנו אלין ותכבד בעיניו  ,על ב׳ הכבד אח
מהלל את קודי
וכי ישאלני לאמי מדוע אל אקח אח שושנה ? תה אומר אליו ?
ק הרי:
בוזין . .

נ י ם ו ן  :שמעה ואנידן אה אשר הדבל אליו ! הנה נא ידעתי כי אוהב חנון אס שרצח
כנפשו  ,ואולם עשרו ייקר בעיניו נס מתרצה גש מנפשו  ,יען יק הזהב יופיע מליו
נהלה  ,ובלעדי בחושך שמו ינוקה  ,לכן אמור לו  :חדל לך מקמח אס הנעלה לאשה,
פן תורש  ,והונן יאבד כמון ביום קופה  ,כי היא מחדה מרחש לקבול עול עוני ומחקור,
וכל הדבק בה אחה ישא ויקנול  — .ק ח ר י  :הן לא יאמין לי ושחחי דבלי חנם ?
גרשון :תן לי אוח ויאמין  ,אמול לו  :לך ובוא ביתה שמעון וראית את פני אהובתך,
והנס זועפים  ,כי חלוש רע אשל תחלום בלילה חזה  ,יציקנה ויעציבנה  ,והיה כי תאלצנה ,
יתקפל אוחו לך  ,וראית כי לעוב לך יעצתיך  ,ומראש פתרון חלומה הודעתיך — .
גרשון :דברי תחלום ודבריך תמים יהיו יחדו  ,ואנכי
שתלי :ומה החלום הזה ?
בלכתי הנה שמחי אח דבר• החלום הזה נפי הנעלה  ,והיא תשמור להגיד אחהם לחנוך,
ק תר י  :איך אעשה כזאת ? פן •ודע הדבר ואקל בעיני עמי  ,ואיש מופת יהיה לתופת?
אמנם אתת תשמור פיך מהגיד לאיש דבר  ,כי גבר אתה מושל ברוחו ובלשונו ,ויודע
לחשות  ,אבל הנעלה * הים לפי נערה מחקוס  ,ואס תוכל אשה הקתר דבר ? —
גרשון :הנערה הזאת נעלה על שאל רעותיה ,ואין דרך נשים לה לגלות קוד — .
סתרי :לך ושוב בין הערבים ואשיבך דבר ! ■ שנע יגון וכעש על כי לא נעשתה
עצתו  .הפנה גרשון אח שכמו מעם קחרי ללכת  ,ויהי לא הרחיק ללכת ויפגשהו איש
ויכירהו גרשון  ,ועשהאל הכירהו נס הוא  ,ויהי בדברם יחד,
ושמו עשהאל מעיר ד .
השיב השני " אמנם
וישאלהו גרשון  :השלום לאשתך ולבתך ? ההיתה רחל לאים ? ״לא
לניס וכן נכבדים חפצים להתחתן בי  ,ואולם אין אחד מפן להיות את בתי לנשר אחד,
נאמרס כי היא רעת תואר ודקת נשל  ,כאחת הפלות הדקות אשר ראה פרעה בחלומו,
ויחרד מאד ויקן  - • .גרשון שש כמו יין על הדבר הזה  ,כי נפתה לפניו פסח חקוה,
לבא אל מטלת תשוקתו  ,ויאמר הידעת את הנוך בן ראובן היושב נעיר ל ? . . .
התאנה התחתן נו ? ידעתיו גס ידעתיו ונכקפה נפשי היות חותנו " ענה עשתאל" אן>
בתי יאחה לו והוא נאה לה ,כ׳ כמוהו כמוה משחת המראה וחקר חנונה גם הוא — .
אס ק מהר ולך אל סתרי וחל תניו  ,כי • צוה את חנוך להתחתן בך ויהי כן  ,כי כל
אפל יאמר סתר• לו יעשה וישמע  - .לך מהל ואל תתמהמה  ,בטרם יעבור חנוך,
ייפן על • מין או על שמאל  .אן< הרב חח להצדיק מתת  ,ואל תחוס עיניך על הונך,
בתתך לו  ,כי בגלל הדבר הזה  .יבוא חנוך בבריח עולם עם רחל בתך מוקנת שם
חרול  ,ואין משים פניו אליה  — .הוא לא כלה לדבר ועשהאל רך כצבי וכאיל,
אל קתרי לדגל אחו  .ויהי לעת ערב והצללים נטו  ,וקתלי שלח לקרוא אח גרשון,
ייאמר בקשתך מלאת׳  ,ואדברה עש חנוך ככל היבריס אשל שאלת ממני  ,והנה הוא הולך
לשמוע את חלום שושנה ומחל ישוב אלי  ,והיה בדברי אתו וראיתי כ׳
לעיר . . .
נהפך לנו להאמין בי  ,תכלית אמונת  ,ואדנלה על לנו לקחת בת עשהאל  ,אולי ישמע
לעצתי גם בדבר הקשה הזה  .ויען גרשון ויאמר זאת עשה קחרי ! ואז תצליא ! בדברך
עם חנוך  ,אל תשא את שם עשהאל על שפתיך  ,כי אם אמור לי  :אם חפך מיי עונג
וטובה אחה  ,ותתאו לרכוב עלי במחי העושר והאושר  ,קח לך את האשת אשר הוכיח
ז' לך  .והיה כי ישאלך חנוך מי הוא וענית ואמרח  :נצאהך מן העיר ויפגשו איש,
יפאלך מה שמן ומאין באח ? אותו תתחתן ובתו חקח כי אז תצליח  — .ולעשהאל
חצות לחכות מחר מחוך לעיר עי בוא חנוך  ,ותשים בפיו את אשר ידבר אחו  ,למען
ישוו דבריך ודבריו יחד ; והיה כאשר האמין מנון לקול האוח הראשון  ,כן יאמין לקול
פאות האחרון  — .השכלת לדבר גרשון ! ״אמי קתרי " והנני רואה כי ערום אתה ממני,
ילי ישבת על כקאי  ,כי אז  ,כל הקדושים תוכו לרגליך  ,וכל הצדיקים עפר רגליך
לחכו  .״ — קון> דבר ! חנון נלכד בפח כתוא מכמר  ,השושנה היסה לגרשון לקגולה,
משכורת ערמתו  ,וביד חנון איש מצוחו עלה — האוח  ,פעולת אמונתו  - .הלא צדקתי
א חי ורעי י אשר דברתי עלי קויי׳וקתרי קרה  ,ויקלו בעיני ? או הלא תחנו אתם
הודה  ,ב׳ נביאי שקר המה ואותותימו ש וא הנה ? מלכיאל כלת לספר וינפש  .כל השומעים
פנינו את דבריו וימלא שחוק פיהם  ,ופני אביק חפו ועיניו שת לנטות בארן כי בוש
ונכלם מאד מאד — .
עירה . . . . 3לברן את העם
ויה• כמשלם שבועות ויבא קחרי כפעם בפעם
ולקחת מאתם תרומה לה' וימאן אנידן לבא לראות פניו ויבזהו  .אנשי המקום שמעו
ויתמהו איש אל אחיו ויחשנוהו למשחגע  .וכן היו חמה בעיניו . . .
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פרק כ״א) Bou Israel Lurill.

r

מות! סלך בלהות וגדולי בליעל!
המעט כי תשחט גמשות נקיים
מיךך תישק:א;שים 'כ1ס רעל.
תוביל לבורי תחתיה נפשות .עניים;
כי גם על האנוש תרוק חצי’אבריק?
ךורב מילאה ן־ם תתן ב;ךהו,
תצמיד על הלעיו הרב .קשת וכידון
במזבחך׳ שיר בלהות איש .יעל את רעהו,
כן אתה קין  ,פועל און,
הטית למ.ות את הכל אחיך.
שמה מצחך נחושה .לכף לאק׳
לשסע אנקת אחיך אטמו אזסף
לא לבד אשי עשייז  PXןפש'ע -
איכה תךאדי אבל אמך  .יגרן אביך׳
איך תביט בפני הוריך פועל רשע,
אשר כעת עומרים על גרת אחיך? -
מעורב3ש'הך ממעל למיו פורה.
ו^ריוש פ  £$יו אט ,רוחו הוגלה,
ותעצב אל לבו׳ אף סר צורח
וביט לארץ ובעי ;יו חשך ודוויה.
לקול הוללה אךם הרים ראשהו,
 .עת עיניו שז 5תה ך,עורב בעצבת׳
סזעיו עליו המו .וירם קולחו
.וידבר אליו .נא ;ח בנפש דואבת:
׳מדוע $ניך’ רעים ורוהך דמתה•
הגין־ה לי ,בעל כ ;ף־’עוף השסוםי
הגםזעליף -יי אל קשתה -
כאשר ב־ שלהי! חצי שבעתים*“
״לא עליך אדם  .בן ארסי!.
אל לך סבתי .כיבדיול" השבר׳
בר בטני׳ צפור ; עים׳ מאין נשמה!
מת׳ מלא,עליסים היורךתיוקבר!"

—
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»אליך נדמתי ! ,מיוני חלית גם אתה׳
בעצמיות !ני שלח אחיו יד רצח -
בניי בני! מה כך !רי! למה מת?
למה' לא תראה איור מים לנצח ? -׳׳
"אן ארליך את בני המת לא אדעה
עד שר! מת עורב במועצה וךעת•
אך ע !ר לחבוש בממון  -עצתך נפלאהז
ממך ראיתי׳ וכן םן אני אעש.
אתה מל 9נו מעיוף מיעזמם׳
מבעלי כנף אוסיף לקח אחוייוה ׳ .
בי’ כצל עובר מעט ימינו כמים
ועל‘ כי מ! -ה לבןח יזשוב אדם לאדמה י

ע״ם מליצת חדל  " :אילן אילן במה אברכך ?"
Äo» Abraham Schreier.
ומשיו שההד,י
במדבר נוראה,
ופתאום הרוךוה
בארץ מלחה;
לביו שמחה:
בעמל ותלאה
ונפש צחחה.
תמר רענן
ראה בעימם׳
תעה אורח
בנוה ש.א ;ן
ימם שלשה
כצבי בורח
 .יבלי מים.
.למהר האורה
כאילה נטושה
אוכל (מים
וירע למולו.
ו ! לב ' שמת
מכליו מלכי׳■
ומחיירב בצ -החם
:שב בצליו.
רוח חרישית.
דדיו מעכו.
יזפיח 'בדלייותיו;
ב?ן זוחךחר
ובכורי ראשית ׳
י_חךיו נועדו
לביו מחרחר
יציצו מפאררוןיו.
ויאכל שבעהו
רןלםליו ימעדו.

עוךנהבאנחה

לרויה,
וישתה
 T׳ TT
*• v :
*
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ותשב קרבהו
נפש חיה.
?שימיי צעליי

יידלכיו ללכת.
נלוא ידיו
לארץ הלבורבת:
יעץ חלם־!

י

ע?ה האודה
יסלנד<ללים
הנף פורח.
יבלה אכרכף
י?3ת עדנים*
ילה יהלרף
י■
יניא לזלניים
יאם תנולתף
" להיות לתוקה י
"או כ^ תף
"למחלה ולכה י
"נהל לים י
"תחליף ללטוף י
-רוח תיים.

—

"עליף נחלוף•
"ה?ם ל9ך
"לא נפלאו
"הלא ?שיאו-י
"ברלה אחת
לןי אתלה:
',לשולה ונחת
"הנובב הנה;
 .-ובשמי שלנים

■"ס ^ף יוקחו.
"כמו־ השנים
"יללה יפרחו.
"ברכות הוריהם
"עץ החלם ׳
"יחולו ינליהם
"מאל הלולים.
ןמוף ¥א9איףברכות ;9יקו;ולשפעת טובותיף"למדיי יריקו.

Landau
רחשי תוגה . .

Bon Josef

הי והנני ליךחי,קדם ימים עקרו
אז כשהרי^קע״נם לי אור החיים,
וכמו כלר כן עוזה מול עיני .ינהרו
ההל בסךרר! ולל נגוהות לולים י -
אולם ארה■ יד עליק בי ? שה•י
לאון ; באמנזלי?י זאת מני געללה
אור עיני אין אתי רק עלל רק תלאה.
וחד בי נלדולים כ־וכבי/ל ברלה.
בלה עתות׳ חלד החת לכלה עללה,
ליום עלזךה לזנה לילי חיי נמלאו׳

בצעיף אכל התנהלו מאז געד עתה -
כד .המר לי שדי סבותיוניוראו־ז
בדו־ל בים שברי הוי•י רבה ד,צךה•י
ךלקה עיני מתוכה כלפי לא אוכלה,
לבי כים נגרש׳ שבעתי ר1ב מיה ׳ .
ל,ה ' לבי לבי  .ל,ה! רוחי הבלה ז
רק אהת מ^אתי לימינינץיכת׳
נו׳זפי נוחם ממפת׳ זאת קפה עבריה.
עת אחד אהיקה׳עת נ? שי כואבת ׳
עמה אשתעשע ינקשי ל* היה.
מי ? תן לי ימי קלסלמואיוחילה ;
הזקורה קנינייכין ע1ד ידי תדלינה׳
א1היל ואיוהיל ע־וד אולי אגילה
ובנות שירתי עד ראש כ } כ ב ים קעופיגה!
אך עתה אויה■ דבלי לער
נפלא־ות;
מדבר • t
קצרה .ילש1זני’ ־•■
יבך  ■1tז
לבן בלי לב אל ;א תתמהו
אם זמרתי רקה ושקתי אך ;ע־ות - .
נאם אנוש עיניו לא ?.הזיון׳
יקו לאיור ואין.

Dnkes
ישות להדא״בע♦ .

Mittheilungen von Leopold

אמי יד « המכונה ליב דוקעס איש פדעסבורג.
הפיוט הזח «צאהי נל 5וסחה הליקוטים מה״י פאלמא

והוא נאוצרווו

די ריששי

 Nr . 772 .והפיוט הזה יקר הוא .

אשבע  ,בעת ארעב להללך
אווה  .ביום אעבוד לך  ,אצמא (י
בטח אני אשכון  .בפחדתי
ממך  ,ואלבש כמעיל אימה <*
* ) כלומד געה אצמא ארוה צמאונ׳ אס אעבוד לן  -ובשגנון חזי« | נמצא « אמר
אלנאלי (בנלפש ין> קש״ח)  :וגיי " אמי שפר
לאנו חמד
במאזני צדק
ידעסיו מכ״ל.
בסוג בו זה " הייהי קודם שאדע האל אשהה וצמא טד אסר
ובמבחר
* ) כלומר אס אירא ד׳ ואס אלבש כמעיל אימה מפניו אשכון בטח .
פג יניס (שער בחכמה) ״הצדיקים אינם ילאיס כ׳ אס האלהיס “ והמאמר הזה
נמצא ג״ב במשלי  .על• (  )Aliאשר הוציא החכם פל״שערפמפישור נעיר לייפציג.
הצרפחי  Racineישים ג׳׳כ מאמר בזח נפי אחד האנשים וז׳לג
והמשורר
— “«Je crains visu , eher Almer , et n'ai point 11’autre craint .

*

רקתי׳ ביוס שחתי לפניך
אשפיל  .אבל קרני בך רפה.
הרבה פדות עמי ביום עבדי
לשמך בני  ,אך נם בני אמה.
ךמ  ,ערבו כל עצבותיך
ללב ולרוח ילנשמה — י)
על הרא״נע הצנסי אהה צ׳וניס בהערות׳ ל ג נ ז  ,א  ppס ד ד דן>  b"pיפס העירות,
כי נכ״י אחד באוצרות
חקזפרד
מישוד
מורא נמצא נ׳ חברו נעיר לונדון
חתקי״ח  .ואח״נ מצאתי ואס ג״כ בליקוטים מכ״י ד■
רופאי הלאב״ע חנר פיועיס
רבים והמה משחרים בכמה וכמת מחוורים ב" ׳ ע״ן עליהם קטר עמוד*
ענודה להחכם
י׳ מאיר ל א נ ד pה ו ט ה אשר הכירם ^ום ( .מתחכם הוה נעלם כ׳ הדשקתי כנר
הפיוט  :אשלם חפלוח וגו ' במחברת עתות הנקראת ליטעיאעורנלאעט דעא אר׳ענטא
 1843עמוד  . 522והפיוט מתחיל  :אל נקרא נשם אותות שלשה ונו ' אשר ממנו נחתי
קצתו במחברת הנ״ל  1849 S . 669נשכח וכרו ) .
וראוי להעיר עוד כ׳
באפר אמונה
והבעתו ן ( המיוחם להרמ״נן) נמצא
(פרק די ) ח״ל  :אח״כ מצאתי אמר הרא״נע באלימות • וה״כ "עולם
עליון ביה
עולם
תחתון בזח" עיכל  .גם ר '
משה
ניגוני בפירוש!
לאפר רזונת
ה ם ילו או פי ם ( כ״י בכמה אוצרות אפרים) יאמר ( אוף אלהיוח ) ח״ל ומוה הוציא
החכםר'
אברהם בן
טורא
בשירו שאמר נעבור טוב מעט עשה רע
נ מר ן עכ״ל ולא אוכל להגיד אנה נמלאו הטורים האלה.
ואגב גררא אעיר כי השיר הקטן :
מילדי יום אל
מנהל וגי' אשר שגור
נפי כל איש ואיש ומיוחא לרא״נע נזכר מרי לוד בן נ י ל א במאמרו הנקרא דלן
לעשות
מרווים ( כ״י י י רואאי  )91v. 861וגס מהמפרש הקדמון למנחי
פנינים ושניהם לא הכירו שם המחבר.
כנר נתחי במחברתי נחל קדומים ( דף מ״א) וכיון לראשונים מעורים אחדים אשי
«כרו מהקדמונים  .ורבים מהשירים אשר נו נמלאו הטורים מצאתי ואהה מהם הדפאת׳
נננוי א ק א פ ר י ואחדים תדפאת׳ ננחל קדומים ואואיף להגיף ידי שנית להעביר
לפני הקורא אהה טורים מקדמונים פה אפיל כי הפיוט מל׳ האי מתחיל  :אח מ׳ ונחה
לנצח וגר ( אשר עליו ירמו! הרא׳נט נשיר לשמוח  ,עיין
נמל
קיומים דף ט'
הטרה ח׳ ) מצאתי בקונן אלימות כ" ' אפל ' היה ביי ל׳ א ל ^
אנ
ר אשכנזי מעיי
ה וני א והוא על ירן א״ב ובאופו מתום תאי .ולשון
לא בחור המעלה
הוא ולפי זה כל האפיקוח הנוגעת לשיר הוה תחלופנה להן ^
וננחל
קדומים
(נאוף ) הדפאת׳ פיר יקר אחד אשר יזכיר הרש״בן  .ואח“ כ מצאתי בכ״< אחד באוצרות
בריטים מוזיאום בעיר ל ו נ י ו ן ג״כ הפיוט בלשון אימי המתחיל טוביה ד נ ר י י ה
וגר אשר הרש״בן באון ,תשובותיו יזכיר אוחו נ" כ ויאמר כי עשת פירוש עליו  .הפירוש
מרש" בן לא נמצא בא" ׳ הזה ואנכי אפין השיוט הזה בזמן קרוב במחברת הזאת ואם גם
חין ערכו לא יגדל  ,הלא מזער הוא ויקר מאר במציאות.

ךש

מקדמון אחד בלי ספקהרא״בע.

אמר יהודה
המכונה ל י ב
דוקעא איש
פלעאנורג השיל היקר סוס
מצאתי נאחד מכ״י באוצרות האפלים אשר נעיר א ק א פרי ולא נזכר עליו שם מחברו׳
והנה במאמר
שקל הקים להחכם ״ ן ח ״ א « כל שיל מרא״נע חמלתו  .־
 ) 1ובפיוט מתחיל אאנלה נדודי אגילה בגלות׳ ( גאולה
א ל גז י יל אימן יצחק) נטור מחלי ומרוד׳ המהלי חהלתי — .

לשמחת

תולה

נממזוי
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כשם אל אשד יצר  .והעז לאמרותיו
וערך ויצר כל וכלה פעולותיו —
ואדמה כנפשי כי הוא השיר אשר אני נוחן נטה לפני הקולא  .וכנראה היה נושסא
אחרה לפני נפל ש ק ל ה ק ד ש  .והא לך הפיל עצמו.

בשם אל אשר אמר והעז לאמרותיו
וצוה בלי מורה ומורה למצוותיו י)
ופעל ועשה כל אשר אותה נפשו
והחל בלי עזר ובלה פעולותיו
אהללה לטמשלו ׳ ואכרע למהללו
ואקוד לכם גדלו וזכרו לשמותיו
וטי הוא אשר .־צרו• מאחז יקר צורו
ומי הוא אשר יעמוד בסודו וסתרותיו
לראשון בלי ראשית ואחרון בלי אחרית
ואיך לו יהיה תכלית ואפסו תחל־ותיו *)
ואחד׳ ולא ירבה וימעט ויחלק
כאחד אשר הוא ראש אלפיו ורבבותיו י)
ואיך רוח יה־ חובר וסופר גאון החי
וחסרון הימנה לחוות יתרותיו
ואחד ואך לא הוא באחד אשר נתן
יסוד האנוש לחשוב ולכלול ספורותיו>4
אבל הוא אשר נודע בראשי עלילותיו
בכחו וחכמתו ועזות עצומותיו
ורחוק והוא קרוב וקרוב והוא רחוק >°
ונמצא וכל מקום נשגב מקומותיו
ונסתר והוא רואה ונעלם והוא נראה
בע*  £גבורותיו ועל יד פליאותיו
ואיך לא אהיה צופה כבודו בעין לבי ז׳
ודעה אשר שם בי ונפש מעידותיו
ונעלה באין טעון ונשא באין מכון
*)
)2
י)
)4
י)
)6

מורה האי הוא מלשון מורה דרך והכי מלשון בן קורר ומורה.
כלומר  .מה שאין לו ראשיה אין לו הכליה ׳
כמאמר הפילושופים האחד האמה׳ לא יחלק■
כלומר הוא האחד האמה׳ לא כאחד אשר נני אדם ’ אפנו ספנונוח נו  .וכן
והקנו׳ — .
המנוי
כאחד
מלכוח  :אהה אחד ולא
נבחר
וכן נפיוע  :אשחחוה אפים ארצה וגו׳ ! רחוק רחוק משמי השמים וקרוג קרוג
משארי ונאיזה כ" ׳ "מנשרי ".
הדמיון "טין לני' מצוי וכן יאמר ר״י ה ל ו י נשירו המחמיל ) אח החלאה וגו׳ ( נדפת
נ ח ל ו ן א׳ דן> קנ״ה ) לא ידעו כ׳ נעין ה ל נ אשורה וגו׳ וכן " ע י ן השכל"
מצוי וכן נפיוע המחחיל ׳נורך גואלי וגו ' נ ע ין שכל הלא אנוש ימצא יחודו.
ואין עוד מלנדו.
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אבל הוא מקום חלדו וסובל יצירותיו י)
ועשה משרתיו אש מלהט ומלאכיו
ברוחות  -ואף קרה במים עליותיו
ועל גף כרוב יעוף ועבים סתר לו
מהלך על כנפי ענניו ורוחותיו
ולילה כיום יאיר לפניו ואם נתן
ערסל חתולתו וחשך סביבותיו
ומבין בלב נוצר כבודו מאד נבער
וארץ ושמים מלאים תהלותיו
בקרב
הכל ונמצא
והוא כל ובו
אמת שגבו מכל ,דרכיו ומדותיו.
וברחוק פאת מזרח ליד מערב רחקו
מכל מחשבות איש מעזה עשתנותיו
הכי נמצא בזמן ומקום והוא מאין
זמנים ומשכנות מציאות מזימותיו.
ועלה במחשבה תחלה ברא חומר

כל

והחפץ  )3ואליו תשובותיו —
וצורה
והוא ראש לכל חומר׳ ושורש לכל צורה
ואיו לחסר־ו קץ וממסר לצורותיו
וזמם עשוה יש בלימה ונתכנו
עלילות למחשבתו וזמ 1ת לעצותיו
ונטה כדוק שחק  .לספר בלי אומר
כבודו ומלכותו ,וחויות עלילותיו —
מרוצע כמו עבד  ,להשיג רצון עושו
ואליו להתרצות בפחדו ואימותיו
מתחם כמו אהל  ,אבל הם ברוח פיו,
והביא בלי יד את קרסיו כלולאותיו
ועש עם כסיל סנות בצפון ,ובדרום
קצותיו  ,ועל גביו הליכיו ועקבותיו >4 :
מאז וגי' ( אשר הדפששי באוצר נווייי

)1
סלר ,בי ) השובל הנל בלי ״גט וגו׳.
ג) כלומר גלב נוצר נבטי מהבין כבודו .
*) על ענין ה ח פן ( אשר עליו טיכו דבריהם רבים מסכמי ישראל) כנר אשן גדש׳
מאמריהם החכם י' אהרן ׳עללינטק ג"• נשפרו אשר כשב בלשון אשכנז הנקרא
נייטרמגט צור גטשיכטע דער קבלה ממנרה א׳ ןד> ש״ו ט״ז.
כסר מלכוש
* ) כנראה היה השיר הזה פסיחה לשפר אחד  ,והמחבר הלן נעקבוה
אשר היה לטינים לא לנד למשוררים גם סלישופים נהנו לאורו<
ובן יאמר רש״נג בפיוטו המשחיל שונן ננד

*1
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Frankel
נוספות למאמרי קול תתעה . .

Bou Salomo

סט .ב ט׳ לממזשון חלב  .שלום אין קץ אני הבנאים הסכמים והםופליס המרבים
שלום בעולם וכוי מו״הרר מרדכי יאסע יצ״ו  ,יהי שלום נסילן שלוה נארמנוסין1
בזכות ייסחר משה אח שניו כי ירא מהביט וכוי " נלצוח שוכן סנה  ,ובה לחמונס'7
יביט ונעשה נאמן ניסו ושיבר לעיני העם להלוחוח מאבני ( עי מ״נ ח״א פרק ס״י
וננלנוני שם) מעשה אלהים והאוחיוח היו פולחין באוויר בסירוס רוח השם אשר נמל,
וקנ״ה הודה למשה ואמר לו  :יישל כח ששנלס  ,וגלה לו מחצב אבנים טונוס ומרגלים
בסון אהלו וא״ל פסל לן  .ומשם נתעשר משה  ,והאבנים הללו סס הם האבני ספיר
פיאה יחזקאל ממעל לרקיע ולננח הספיר סחח רגלי ד׳ שלאו משה ואהרן נדב ואניהז
ושבעים הזקנים בעלותם אל ד׳  ,ב׳ בזה הלאה למו שבבל אכלה האש ששכן על הס«
אס הקוצים  ,כי ישרים דרכי י׳ יוסר מרגל ישרה ככן> רגל עגל שראה יחזקאל א׳ ז׳
סעפי למר  ,ונמדלן ק> יגלו על הסנה נאכלו הקוצים ונעשו כמעשה לננס הספיר,
ומפס זבה משה לקרן עול פניו כשנתגלו לו דרכי ד'  ,ככתוב והמשכילים יזהירו כזוהר
"יידע• (סי׳ אי).
וגס אנכי בזכות הסתרת פני כשרצית לנדב אח עתן היקר לשכון ^ רוחן על הסנה
כמוני זכיתי לראות את פנין  ,הן אח סמונחן  ,שהושב ל׳ בשבוע העברה  ,הן את המכתב,
מכחב איש אשר לוח אלהיס בו  ,חרות על הלוחות אבני סנה נב״ח ואלי  ,והאותיות
אותות האהבה והשלום פולחין נאויל הרוחני  ,ברוחן הטהור  ,ולוח הזה נשא גס להדבא
ופפל לוס במוני לרום מעלתן  ,לדבר אתי פנים בפנים כאשר ידבר איש אל רעהו  ,וכבוד
חלמידן חביב עלין בכבוד חנירן  ,לסבר אוחו ואת עצו ועץ הסנה לעץ עושה פרי
ולכבוד ספרן היקר מאבנים טוניס ומרגליות  ,ומכובד בפי כל הבריות המכבדים לתחולה
והחכמת  ,וגם אתת עשית אוחי לבן חולין לדון ולהשיב גם אחרי המעשה מעשה ידן
הגדולה גב״ח מחבלת עשירית — ולא רצית לעשות סייג לדנרין בסיג חשת יקה לשחק
אותי לבל• היותי כגולם המדבר לפני מי שגדול ממנו בחכמה ונמנין וכוי ואדרבה גלמי
יא ' עידן .,ואם כי לא דרכן ומחשנותין בביאור המשנה והירושלמי מל״ת  ,דרכי ומחשבות׳,
סימן אי) ננ״ח מ׳ ב׳ איפא  :והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע וכוי זה דיין שדן דין
אמת לאמיתו  ,וכונתם  :לא אלה אשל נמשיכה יתהלכו בהליכתם ולא ידעו ויבינו
נהעעם ועומק הדין תולה  ,ואס כי גם לדיין כזה אמת אמת תפסו חנילו  ,כי
מרגלא נפומייהו על כל שאלה ושאלה לאמר נאמת אמרו הראשונים ככת  ,וכ״מ
שנאמר נאמת היא הל״מ ואין לנו לחקור אחר הטעם להשיג סייג הראשונים,
ואחלי שעלו למעלת והשליכו האמת ארצה להשואל מאיזה טעם  ,שהו בשמים
פיהם לבל להשיב אף אס ימונו ו כל מוסד׳ אלן והוא הדרן ארן והליכות
העולם  ,כי נס נזה יתקיים דבלי הראשונים האמת שאמר אל יברא — והנשמה
יתירה ( כי גם נשמתם נשמת שדי ימרה עליהם) יזכה ליום השבח מחורבן העולם,
ובאמת גרמו המחריבים האלו לחורבן ירושלים כמאמרם  :לא חרבה ירושלים אלא
על שדנו בה דין תורה ( ב״מ לי) וגרמו ללוח ד׳ והשכינה שתסתלק מישראל ( סנהדרין זי)
אבל הדיין המשכיל בדרכי ד׳ נדרן אלן והליכות העולם ודן דין אמת לאמיתו
משרה שכינה בישראל ( סנהדרין שם) כי הוא דן ברוחו  ,לוח ד'  ,רוח חכמה
ונינה וכוי השוכן ודן בתוכו נחקור דין להשכיל על דבר אמת לאמתחו שבקרנו,
ובראותו כי חובו כבלו הוא גומר הדין ביום נדבר הברור לו כיוס  ,והאמת מארן
תצמח ועושה פלי לתקונו של עולם  ,והמשכילים על דבל אמת יזהירו כזוהר
הרקיע ( ישא הוד  ,ולא זאת אלא שהוא ככהן על החומות הסותם בחותמו של
הקנ״ה שחותמו אמת  .ואלהים נצב בעדת אל על שם שגלה אלן בחכמתו והכין
חבל לעדתו ( .תמיד פ״ז מ״ד ).
ולמען יבין הקורא על מת יסוננודבריי  ,הנני מוכרח להעתיק ולהניא שלא
ברשות מקן דבלי החכם הסופר חר״ל יאכןט  ,ואף כי ידעתי שאין נד״א לגלות
דברים שנע״ם נדפיס ואשר כתב הסופר רק כאגרת שלומים  ,וגם ידעתי יה ד״א
קדמה לסירה  ,בי גם אבני החולה וההלכה נבנו על יסוד ד״א והליכות העולם,
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אמרח •ישר כחך והפחה נו נשמה חיים  ,לשאול בענין ולהשיב ולשני כהלכה דבר י
הרב דוסאק  ,ועוד בחודש ממיז ירדה נאש אהבה על עצי ען התנה לכלוה ולנע ל
הקוצים שהיו נו  ,לבל להכאיב לאיש ואיש  ,נחוכמחן אותי לאמי " אך הבער לן לבלתי
הרבות לדבר גבוהה על« ולא יצא עתק מפין וכוי  ,וגם זה הוא אוה אהבה  ,כי בל
אהבה שאי! עמה הוכחה אינה אתנה (שיי ני) ובכל מקום מדרן כך רגלן נהפכו אבני
התנה לאבני שלום וברית •
ומעתה הנני לעלות עוד הפעם על כוכבי ללחום את מלחמתן  ,ואם כי דני׳ שוברים
לדבריך ננ״ח ולדברי הלעף טוב בביאור הירושלמי לעומת זה המה מתקנים ניתר שאח
עוז אה דברי ספרך בכל חלקיו  ,ודברי התופר הנאמן מתוקנים גם בלי שוס תיקון,
אבל ראה זה מצאתי נדנד׳ הסופרים הראשונים שלהוראה שעה מותר לעקור דני
חורה  ,ועל כי אנכי מנסה את עצמי ללכת בדרכי הסופרים התרתי לעצמי לעקור
ד״ת « י״ס ומיסוד ד״א ולהעלות אותם לשמים ולהכוכב שאינו בדרן ארץ  ,ועל
כל פשעים תכסה אהבה  ,והוא דחום יכפר עון  .ואלה הם סוף דברי מגלת רני
מרדכי מהנוגעים נדת לעניננו במגילתו אלי מחודש הראשון לשבת וראיתיה לזכור
ברית עולם  .חר"כ ח״ל הצח והנעים  " :אמרתי בלבני עוד מעט וכל בעלי זקן וגם
בלי זקן  ,אשר נסו לכת נין שבכי ישא ו את אבריהם ויעופו חמת כל השמים,
י־סבוני כדבורים וידעכוג׳ להבא ישני בעיני הערב רב  ,אשר לא ידעו ולא יבינו
מה זה ועל מה זח  .ארדה נא ואראה מה אשיב לתוכחתם  ,אולי לא היתה מגמתם
להרשיעג׳ ולבקש עלבוני  ,כי אם להסיר מכשול ואבן נגף מתון ספרי  ,כי אין
איש אשר לא יחטא  .ואם נאמת אמצא שמן פסול באמרי  ,לא אעמוד על דעה׳
ואפשוט להם את ידי לשלום כאשר יאות לרודן ,צדק ולדובר משרים Iתוך סון>
הכרחי  ,כי נדבר אמד צדק הרנדושעק  ,כי ניבנה תקנת רינ״ז כולה ,לא הכתה
הסמוכות לה  ,מפני תקנתא לתקנחא לדעת האמורא
שורש נענין העיירות
בירושלמי  ,וע״כ ראוי לתקן איזה בספרי  ,אבל ברור לי כשמם כי מחשבות
רינ״ז כיוונו גם אל יבנה ואל כל מקום נ״ד קבוע כעי! ט ב בזמן הנ״ד
בטבריא  ,וגם הירושלמי לי לפדות באמרי  :אף ניגנה כן  ,ואין זה דרך שאלה,
ועוד למה ישאל האמורא אחר עבור יותר ממאת שנה לתקנת ריב" ז אם תיקן
רינ״ז גם ליבנה  ,הוא המנהג היה ידוע לכל התלמידים  ,ע״כ אמרתי כי נא ללמד
נאמת תקנת רינ״ז ראויה תיתה לקבעה גם ניבנה  ,ומלק ממנה נקבע למנהג
הסמוכות
כי היחידים היו תוקעי! בשבת בכל סנות העיר  ,אמנם נענין העיירות
לא הצליח לקבעה להלכה  ,משום תקנהא להקנתא  ,גס אנכי בספרי לא עלה
במחשבתי לגזור אומר כי כל תקנותיו מיו רצויות לחבריו ונקבעו להלכה או למנהג,
לק רציתי להראות את מגמת פני רינ״ז להשוות בל מקום נ*ד קבוע לירושלים
בימי קדם  ,ונזה יצאתי ידי חובתי בכתבי קורות העתים כאשר תחזינה עיניך
בחוברת האחרונה מנ״ח לשנת זו בהוספה ששלחתי מיד אחרי המכתב הראשון
לב " ס  ,והיא נתעכבה בדרן ולא עלה ניד המוציא לאור לתתה במחברת העשירית<
ועתה אשוב למגלתן מחודש מערן אשר נח אמרת לחלצני מיד אשר באו
למתן את כבדי בלחשיהס וירדת בעמקי התלמוד וההלכה וההגדה ל הפין אור חדש
טל כל הענין והעלית מרגלית בידך ובל המבינים יהללוך  ,ואולי עוד יצאו אוהבי
מדע בעקבותיך לאסוף לקט שכחה ופאה ולבחון וללבן ולברר את סיגי ש!'
התלמודים  ,בי כל מאמוראים והמפרשים נבוכים המה במדבר הנורא הזה ואין איש
יודע ספת רעמו  ,זה בונה וזה סותר  ,ורנה המכשלה בפירוש המשנה  ,באשי
מטרתם הימה להוציא מתוכה דין אמת להלכה ולמנהג יושר  ,ואני לא כוונתי
לחרון משפע בדרבי הדין  ,נ• אינני רואה נפשט המשנה בי אם ספור בעלמא
למסור לבנים יולדו  ,אין נהנו נשנים קדמוניות ; ואם היתח כוונת המשנה לקנו®
הלבה לא מיתה נוחרת בלשון הספור ולמה לא דברה כראוי לדת ודין להסיר כל
מכשול ממסילת התורה  ,והנימה דתה כספר הסתום  ,אין איש יודע מה זה במקדש
מוחיים
או נ מ י י נ סז ואם ת ו ק ע י ן ולא ת ו ק ע י ן יובן חייבים או
לתקוע או אסור לתקוע או לא חיו רגילין לתקוע  ,ומי ומי המה סחוקעיו
הש״ל או כל היחידים ומה זה משחרב ומה זה בנ“ד ? או בפני ב״ד  .או בגיא
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והת״ק ור״א נסנו עדוחס על דבלין —
וגס 7נלי האמלו לו והנאמר עליהם בבבלי
וירושלמי המה מק״עסך  ,כי כל דבליהס יקוננו לק על הזמן הקצל ממלחמה הקנאים,
ואז לחמו גס ילושליס ויבנה על מקום נקאוח המשקע מי ומי ישב נלאש לדון ולקבוע
השנים והחדשים  ,ולממן שלא יעלה לקב עצמוח בהקנאיס המקנאים בקנאה הקופליס
מיבנה התחפס לינ״ז וקלא עם המשולל ! למען אחי ולעי אדבלה נא שלום בן — למען
ביה ל אלהינו אבקשה טוב לן  ,והיחה ילושלים ’ חילה  ,אבל גם משם נשמע אחלי
שנהלגו ונשנו הקנאים והמקנאים  ,והמקדש והאלון נשלפו ואוחיוח התולה ונושאי דגלה
צמחו ושלחו ניבנה  ,ושמה ישנו כקאוס למשפט והוא הנ״ד קבוע וכקאוח לניח דוד,
והיא השושילחא דל״ג דאה׳ מנ״ד — ונעשה לנ״ד קבוע בלי שוס מעלעל  ,לטבל
השנים והחדשים בסימן טוב  :דוד מלן ישלאל חי וקיס  ,נעשה יבנה והעיילוח הקמוכוח
היודעין נקניעא דילחא לדגל תולה  ,לתקוע שמה  ,ואז ממילא חולה הקנה רינ״ז גס
ניבנה להיות תקנה על ד״ת  .וחול דינה נל״ה שחל להיות בשנת כדין ירושלים בעודה
נבנינה  ,וגם מלשון האמלו לו  :וניבנה לא היו הוקעין אלא ננ״ד בלבד  ,הנלאה
נמקפליס על זמן עבל  ,ולא ידעו בבלול (וכאשל תעיל ונתקשה נזה גם כ״ת נב״ח
וייטע ) 445ואף כי ל״א והאמלו לו היו חיים בזמן מחלוקתם ביבנה או נעיל הקלובה,
ולמה הלנו במחלוקת נדגל שיוכל להתבדל בכמה עדים  ,ופוק חזי מהעם דבל  ,ואס
אינם נביאים  ,בני נביאים הם  ,הדי לך נם מזה לאיה לדבלי שהם מדגלים מזמן עבר
שלא נתמשך הדנה  ,ובעת התקנה הלאשונה היו הקופדיס הללו עוד בילושלים  ,וע״י
הצלות והמצוקות שענדו על יאשם נציל לבס לעמוד על דעת לנס נזכלון הדגלים ובאו
ליד• מחלוקת.
וממקום הירושלמי שהניא ידידנו הלב החכם לעף לקחוד קפולן בללח ללאייחן,
ודברי הרמנ״ס נקהלו גם מדגלי הירושלמי  ,וגם בהודאת׳ כעת בביאור הירושלמי
לדבריך העונים שאינו דלן שאלה יק ספור ולמוד  ,יתבארו הדגלים לפי דרכי ג״כ
לנכון  ,והאומר הזה בירושלמי קיפל  :אף ניבנה כן  ,חוקעין עתה גס הטיילות הקמוכות
ני״ה שחל להיות בשבת  ,אן בהתקנה ראשונה מליב״ז בעוד שהיו ירושלים והמקדש
עומדים בהלננס ובניינם בעת ההיא לא היה לינ״ז יכול לגלות אח לבבו מילאת הקנאים
ייבנה לא היה אלא מדבריהם ולא היו חוקעין אלא בנ״ד בלבד  ,והיסה ירושלים יתירה על
•בנה  .אני כעת אף ביבנה כן  ,ויש תקנה אסל התקנה  ,אחל התקנה הראשונה שנתכנה
ניבנה בלבד  ,יש עוד תקנה אחרונה שנתקנה גס עם העיירות הקמוכוח לה על ד״ת.
וכל הקושיות והספיקות שהציע אדוני ננ״ח ונמנילחן מחדש אלי  ,נלאה לפע״ד כשתשים
עין בוחנת  -בואו הכל על נכון לפי גאולי  ,והקושיות הללו אשר ערכת  ,וגם המעשה
מהת״ר מכריחים אותנו להפתלון  :משתלב נה״מק  ,על הזמן שנסעו הסנהדד׳ן מלשכת
הגזית  ,ומשקלקלו הקנאים בשנאת חנם■ ויש לי עד המסייע נזה למתל״ש איידלין
(בל"ה שם) יעו״ש ובגמרא גיעין נ״ו ובחוק' שם ד״ה איגרא מלכא את וכוי יעו״ם
יאס כי באמת לא חלבה עוד ירושלים והמקדש נקראח :
וחרוב מאח החכמים
הלואים אח הנולד  ,ומניח הילל שעשו שלום עם אקפיינוס וניאוש לנס קנה אקפיינוס
ישיבת נ״ד  ,או בזמן או נשמת ישיבת נ״ד  ,וכל המשנה סגורה ומסוגרת  ,על כן
לא אביתי לטבוע בעומק ההלכה כאשל נהנה כמה מאוח שנים אחלי כן .והנחתי
אותה לאחרים להתגדל בעני! הזה אשל איננו נוגע לקולות נ״י ולן תהיה צדקה
להוציא לאור יומם אח בל דבלין הראשונים והאחרונים ולא אירא מחמת המלשינים
הפועלים פיהם מבלי מק על כל חדש אשר יביעו נו  ,ואס יש נאמלין איזה
דברים הסותרים לאשל בחנתי בקפלי או ננ״ח כל קוראין יכילו וידעו כי אין
דעות כל אדם שוות ויהללו אח מעשיך כי באמונה פעליך ולא פרשת אח כנפין
לחוק גם על שגגות׳ — ולא אכחד מנגד עיניך  ,בי פתרונן לדברי המשנה
משחרב נ״תמק איננו ישל לדעתי  ,כי תזמן מימי מלחמת הקנאים בירושלים עד
חורבן בית הבחילה קצר עד מאד  ,ואולי בחון השנים האלה לא חל י״ה נשבח,
יגס מלת משחרב מעניה מיום חורבן הניח.
ולא אוסיף עוד להרבות נדברים ללא תועיל  ,כ׳ היום קצר והעבודה אשר
על שכמי בנדה עד למאוד  ,ולבי אומר לי  ,כי בל קולא בצדק אשל לא נא לקנטר,
יראה ויבין ויתענג על תהלוכות שנינו וישפוט שפוט  " .עכ״ל הנעימה.
*
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וגסלזאת
לירושלים והמקדש ואנשיה  ,אף שפוד לא נכנש סחה ידו עד שגא «ויעוש ,
סרוג על שהקנאים דנו  ,או רצו לדון  ,נ״ת ד״ת באין סנהדרין ונ״ד
נקראה מהם :
רק שנאת חנם (עיין נ״מ ל‘ נ׳ ובדף פ״ח וגם שם אמרו שחרגו חניוחג ' שנים קודם
ירושלים — הלי לן בי מהעסקה הנ״ד והסנהדרין משם נקראה סויגה  ,מהנה קול
היוצאת בבל יום דוס מהר חורג ואומרת אוי להם לבריות מעלבונה של תורה ובו ' )
ונעה ההיא גנו הבנאים למוד׳ ד' המרבים שלום בעולם  ,והם הם הב״ה  ,את יבנה
מאבני ציון המצוינים בהלכה (הם הסנהדרין) ומאבני ההורה והמקדש שהוציאו מירושלים
לבנות מקדש מעע ביבנה למען החיות את האבנים ורוח האומה מערמה העפר  ,ורינ״ז
קבע בה מצוח תפילין ( סי׳ גי ) ותקעו בשופר לקנן שמה העבדים והנדחים לחסות תחת
ען החיים ולהיות בן חולין  ,כ׳ נעת ההיא לא היה בן חורין אלא מי העוסק בתורה
ע״י בקשת רינ״ז חן ל׳ יבנה ( גיטין נ״ו ) ( סי' די ).
והנני לאמר לכבודן ולעעמך  ,בי משחרב נ״המק הוא חרבן הניח וירושלים והיחס
חלבה ושרופה ובאין ב״ד — נשאר קושיה המהרש״א  " :למה היתה ירושלים יתירה " ואני
אוסיף אדרבה מצאנו בי לא זאת שלאחר שריפה בית אלהינו לא עשו לירושלים מעלה,
אף זאת אלמלא רינ״ח היו גתרין טומאה על ירושלים כאשר מצאו עצמות בלשכת דיר
העצים ( תוספתא עדיות פ״ג וזבחים קי״ג ) והעצמות הללו בדיר העצים נ״ל שחס עצמות.
הנהרגים במקדש נעה מלחמה הקנאים ויקברוס שם והיו מונחים עד זמן רינ״ח  ,ואולי
הנ״ג שהיה מונס באשפתות ותולעים יצאו מחוטמו ( יומא ׳" ט בי) והוא ענן הצדיק
שנהרג ג״ב מיד הקנאים והיה מונס באשפתות של דיר העצים  ,אשר שם • ושבין הנהנים
בעני מומי! לסתליע את העצים והם הם התולעים שיצאו מחוטמו — .
ואשד העיר כבודן  ,״שהזמן מימי מלחמת הקנאים קצר עד מאוד  ,ואולי בחון
השנים האלה לא חל ר״ה בשנת ",הנה מהמעשה דת״ר אנו רואין שמגמת רינ״ז לרומם
אח הבי-ד יבנה על ירושלים נאמלו  :כנר נשמעת קר; ניבנה  ,וכמו שבארה׳ במבחני
מחודש אדר  .וע״ב לא נשתבש אס אנו אומרים גס אס אולי נא היה ראוי לחול,
סמכו נדור ההוא על מאמרם  :אשר תקראו אתם  ,אתם בין בזמנן נין שלא בזמנן  ,אתם
אפילו שוגגין אסם אפילו מזידין ובו' ( ר״ה ב״ה) וקבעו ד״ה על שנת למען לעשות פומבי
נהסקיעה להתודע ולהגלות שמיננה תצא חורה  ,ולא שמע אינש קל אודניה ( מהמעוררים
האומרים נדון) מקול חקיעיא — .

ס־ ,גי ) התפילין נקראים אות ככתוב שמוח ׳" ג יהיו לאות על ידן ולזכרון בין עינין כי
בחוזק יד הוציאן ד׳ ממצרים  ,וע״כ חלץ ירבעם התפילין בפני שלמה (סנהדרין
ק* א ני ) להורות כי עולו קשה על העם כעול מצרים  ,והרים יד נמלן לאמי כ׳ בחוזק
יד יוציא ד ' העם שנית מהעול הקשח  ,ושבח ויו״ע פטורין מן התפילין  ,כ■ עצומו ׳
ומנורת היום הוא האוח שאנו בני חורין ורק ענד׳ ד '  ,ומה לנו לאות אסר,
והוא בדברי ר״ע מנחות ל“! נ׳ ועירוני; צ״ו אי יבול יניח אדם תפילין בשבתות
ויו״ט  ,והיו לן לאות על • דן מי שצריכין אוח • ולא אלו שתן גופן אוח  .וריב"!
בבקשו מאספייניס ליחן להרננן חירות נאמרו  :תן לי יבנה ובו׳ אמר ג ' כ ואקבע
בה מצות תפילין ( אד״רנ פ״ד) ב׳ העבד פטור מתפילין מטעם האמור ורק הנן
חורין ציין לאות  ,וביון שנהן לו יבנה וסער להרבנן מכרגא ושיעבוד הגוף< קבע
רינ״ז בה מצות תפילין וד״קא בה  ,והוא להרננן והחכמים המוסקין בתורה והיו
בני חורין  .ונזה נתבונן בדבריהם  :איזהו ת״ח בל שמניח תפילין  ,כי נימים
הראשונים רק הס״ח היו מניחין תפילין  ,וכפי הנראה היו הדברים נהגו כן פי
ימי רב האי הכותב ( ומובא נש״ך סי• פ״ז ס״ק מ״א וז״ל  :וגבול הת״ס אע״פי
שיש לרז״ל דברים הרנה נזה  ,אבל גבול הנוהג הוא דבריהם איזהו ה״ח בל
שמניח תפילין •
סימן ד׳ ) ואם תרשיני לחוות לפנין נמחוג נרמז אין מספד הנמצאים בדבריהם  ,חננו
לאמד ב׳ המאמר בהוכחת תחיית המתים מן התורה הנזכר בסנהדרין ל״א נ׳ מ!
הפסוק זא יבנה יהושע מזבח לד׳  ,בנה לא נאמר אלא יבנה ובו' יעו״ש  ,נאמר
נדור ההוא מגיח הילל ותלמידי רינ״ז  ,לרמוז כי יבנה עתיד להחיות המתים
ברוחם — מן התורה  ,והנ״ש והקנאים מתנגדי יבנה ירו חצם נגדם מן הפסוק
אז יבנה שלמה נמה לכמוש שיקוץ מואב ובו׳.
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ומי ׳מן שסנופן> אס ׳דן הגדולה שכיח בעט קופל  :אמן להוכיח אח סתירת דבלי,
או להנין) ננפה לזרות מהן הפסולה מחוך האוכל  ,הן במכין חזה והן נהענינים הנדפסים
וששלסס׳ לכבודן בכסב יד׳ למשפטן ואשי הבטחה נחשדן לשוס ע׳נ׳ך ולחמס דעתן
על׳הס  ,ואוק׳ן) נאהנסן  ,כי סנ׳נ׳ן על׳ משפע ודני׳ השופר׳ס מכל נעלי הלכוס
החכמים בעיניהם ואין נמו יראת חטא (  p׳ ,ה ) ,וענוה  ,כ׳ מסגאיס נמשנמס והלכסס
הליכה בחושן בגודל ועוני כריסם שמלאו בערבוביא באיסור והיתר וטומאה וטהרה מהשלסן
נבלוך אשל לפניהם ותני תנא ולא ידע מת קאמל  ,ואנשים כאלה המה מכת המדברים
מחצ״הס ( עי גיטין ׳"ד ולש" ׳ שם) כ• כל דבריהם הס לק דברי וסברות כיסיות בלי
טעם וריח  ,לק כפקידה ונזירה מדייני הגזירות .
ולדברים האלה נ״ל שהחכונו גם חכמינו באמרם ( יומא טי) טובה לפרנס של ראשונים
מכליקן של אחרונים  ,כי הראשונים שתיו סופרים נצפרנן להתורה על לוח לנס היסה חרותה
בצפורן שמיל  ,תיו נותנין גס נצפלנן רוח ח״ם וספרו וכתבו כל אותיות שבתולה בכתב
מפורש ושים שבל וטעם  ,ועל ר״מ שהיה סופר אמרו עליו  :בתורתו של ל״מ היה כתוב
וכוי  ,והיא הכונה הנאותה  ,ומזה באה המצוה לכל איש ישראל לכתוב לעצמו ס״ס,
למען שיחן את לנו בקדושה ומתינות בכל אות ואות  ,ותכתב יהיה העתקה מלבנו
ורעיונו ונשמת הדבור והפה ( ונתבטל הטעם תזה פסק הר״אש בהלכות ס״ת שנפקק
המצות ) אבל כריסם של אחרונים רק כריסם מלאה  ,ומעיו המו עליו ולא הלב והנשמה,
ב׳ אן> שמלאו אח כריסם במ״ע ולת״ע ועם הלכות איסור והיתר וטומאה  ,הוא אצלם
רק כגזירת אנשים ומצות אנשים מלומדה  ,והאיסור והטומאה נשאלת בכריסם גס נהנטל
הטעם  .ונגאונם וגודל כריסם נמה שהוסיפו חשנו והתברכו שהתורה ילושה היא להן
דברים ככתבן מדור לדור  ,ואומרים שישו בני מעי שישו כי אין תחומין למעיא  ,ולא
ברכו נכרכת התורה האומרת אשל נתן לנו חולת אמת וח״ עולם  :והוא נשמת החולה,
נטע בחוכינו  ,וע"כ אי; בניהם ת״ח  ,בי אן> בשפקע כריסם ויצאו ללמד לבניהם כנדה
אוזן הבנים משמוע דברים שאין להם טעם וריח טוב  ,ועליהם נאמר חיל בלע דקיאנו
מבטנו יורישנו אל ( עי סנהדרין ק"ז ב.) ,
סי׳ ה ) ,והוא במאמרם אד״לנ פב״ס כל מ׳ שיש נידו מדרש ולא הלכות לא טעם טעם
חכמה  ,הלכות ולא מדרש לא טעם טעם יראת חטא  .כ׳ תשונה הלכות בלי מדרש
והקול דין לאמחתו  ,הוא נותן לחון פיו עצם הידיעה מסי ההלכה והשמועה  ,ולא
אמר דבר שלא שמע מפי לנו  ,ואין לו יראת .חטא לירא ולפחד פן יחטא נההלכה,
כי הוא חולה חטאו על העז  ,והוא לנו האילן הגדול  ,וגס איש כזה הוא הטועס
טעם חכמה  ,כי סכם עצל בעיניו משבעה משיני טעם ומשנתו בעזרתו  ,כדברי
הזוהר בראשית  :אעשה לו עזר כנגדו דא משנה איתחא דהא׳ נעל וכי ' עיי״ש.
ולזה החכונו נהמשנה קוף סוטה משמת רבי נעלה ענוה ויראת חטא  ,בי רבי היה
סקז המשנה ומשמת רבי  ,כל תלמיד ותלמיד אן> שלא הגיע להוראה הורה ודן בנאוה
ובלי שוס יראת חטא מאסיפת המשניות מרבי.
ועיין נכ״ח השמיני ( ז״טע  , 134גם ) 150שנדחקו הר״ל ז אקס והל״ל
ב ע ה מ ע ר מה זה מקום להנוחר במדרש הלכה והרב ד׳ זאקס הפן הנוקחא
נא״דרנ לחת טעם החכמה לנעל המדרש  ,והילאת חטא לנעל הלבה גרידה ויעו״ש,
אבל שכס את מאמרם  :אין ביד ירא חטא  ,ונעל הלבה גלידה נקרא מח״זל נשם:
נול ואמגוש• ( סוטה כ״ב יעו״ש) אלא הוא הדבל אשל דברתי  ,בי נעל מדרש
התולה וההלכה הוא הוא הירא חטא ולא טעם טעם חכמה  ,כ׳ נטנותוחו הוא נותן
מגרעת בדעתו  ,בידעו שאינו יודע לדעת מאין החכמה תמצא לבוא עד תכליתה ,
וגם נחקרו ודרשו נההלכה ההיא גברא כל יומא בפסדא קא יתיב  ,פן הוא מזיין)
בחותמו של הקנ״ה  ,ייחטא אח האמת ואח ההלכה האמתית  ,והיא הד ' אמות של
הלכה  ,הליכות העולם שיש לתקנ״ה בעולמו  ,כי אין להקנ״ה בעולמו לקנות אח
תקומו כמקומו של אדם שקנה לו  ,כ׳ הוא מקומו של עולם ואין העולם מקומו,
אלא ד׳ אמות של הלבה  ,והוא רוח ד' העומד בתוכם  ,והוא האור המקיןז ומקנב
הליכתם  ,ונזה הוא קונה שמים וארץ  .ובמדרש נ״ל ל׳ ח״א ולבנן דתין אין לן
כל יום ויום שאי; הקנ״ה מחדש הלכה ננ״י של מעלה< אפילו אותה ההלכה חיה
אברהם יודע  ,כ׳ היא מחדש בכל יום תמיד הליבות מעשה בראשית  ,ואברהם חיה

— 94

—

והבה הרנסי נדברים נחפזון ובלי שדר  ,ואולי פלטה ענו ,דני שלא כהוגן  ,ואמה
כרחום קלח ושא נא לפשע עבדך אוהבך מוקירך ומכבדן כערכך הרב שלמה פרטנקטל.
נ״נ בזו הרגע נא לידי ע״י הפאקט הב״ח מחברה אחד עפר וראיה׳ בו נזייטע
 5Ü0ובו ' דבור אחד משמי נדבר הניתוקים לקיים השערה מאור עיניס  ,והנני מפיל
בזה את תחינתי לפני ב״ח להודיעני את משפטך  ,כי לפ״ד על שי הדברים האלה בצרוף
הדני־ים שהנאת נחקדן נקפרן היקר משמי נוכל להוציא תולדות רבות בקורות ימים
ההם  .ולע״ע ראיתי בהשקפה ראשונה נ' טעותי הדפוק נזייעע : 521שירה נ' צ״ל
ג נ י  -ך דע ם פר י ק טע ר  ,ובשורה ו׳ תחת א נ ר ע ד ע צ״ל  :ענודה.

«« Joseph Löwyמ מכתב.
.
שלום לן ולתורתך החוקר הגדול . . . .מהו׳ יה״ם נ״י ! קריתי ושניתי נקשר
החלון מחברת אי וגי " חקירה על העתק התנ״ן שבידינו" ומצאתי מכתביך ויהיו לפי
כדבש ונפת צופים ; וכדבריך כן הוא חקפרים אשר לפנים בישראל אינק מקבימים בדקדוקי
אותיות ותיבות זה עם זה אף לא עם הקפרים אשר בידינו ונמו שאי אפשר לגר
בלא חנן כן א״א להעתקה בלי שגיאה  ,שגיאות הראיה  ,באותיות הדומות בצורה,
ושגיאות השמיעה  ,באותיות הדומות במבטא שפתים  ,וכאשר נאמת מצאו נעזרה תורות
מתורות ' שונות קפד מעון  ,קפר זאטוטי וקפד היא ונעלו האחד וקבלו השנים ( מק׳
קושרים פ״ו) וכנראה קבלו השנים נעבור שהם הרבים  ,לא מפני היותם הנבונים והאמת׳ים;
ומקשרים המשובשים ההם העתיקו איש ואיש כרצונו והישר בעיניהם עשו עד שקמו
עזרא וקיעתו (נדרים ל״ז ני) לתקן המעוות אשר נפלה נחון הכתב עד תנה ולהקיר
המכשלה מאז והלאה ויקדו המקורה כאשר מצאו בקשרים שונים פעם חקר פעם מלא
וכן נקר• וכתיב ; ונזה שמו חוק וגבול לשופרי התורה לאמור  :עד פה תבואו אכן מאז
והלאה לא תוקיפו ולא תגרעו  ,ובן היא דעת נעל מעשה אפוד ש״א  ,ודעת רד״ק בהקדמתו
לנביאים ראשונים  .ועתה אציג לפניך אדוני גם דברי מר זוטרא (קנהדרין כ״א ני )  " :בתחילה
•נתנה תודה לישראל בכתב עברי ול״הק חזרה ונתנה להם נימי " עזרא נכתב אשורית ולשון
ארמי בררו להם בחב אשורית ול״הק והניחו לכותים כתב ״עברי ולשון ארמי  .״ ע״כ.
יאשים פני כחלמיש להוכיח אח מבמת עזרא אשר היי לקגף בל כתני קודש מכל קיגים
יודע דרכי ד׳ בה טבע  ,כמאמרם ירושלמי שוטה  :פרום אהבה כאברהם  ,אברהם
עשה היצ״הר טוב וכוי א״ר אחא והפשיר עמו  ,כי רוח ד' אשר בקרנו קבב בכל
יום אח הלכתו לפשר עצמו עם דורו לפי העת והמקום  ,והיה יודע חידוש הליכות
עולם וד״א לפי העת והמקום  ,ונמדוש הלכה הזאת ברוח העת היה יכול להלך
נגד רוחות של כל אמד ואחד.
ונזה נתבונן גם במאמרם ברכות ח ' א״ר חקדא מ״ד אוהב ד' שער• ליון וכוי
אוהב ד ' שערים המצויינים בהלכה יותר מנת• כנקיות ונחי מדרשות והיינו דאמי
ר' חייא בר אנא מיום שמרב נ״המק אין להקב״ה בעולמו אלא ארבע אמות של
הלכה בלבד  .והנה אם בי אמרו ( יומא ע״ב) חבל על דלית ליה דרתא ותרעא לדרתא
עניד  ,והתבוני נזה  ,בי החי מפי השמועה אין לו דירת נאה המרחינח דעתו של
אדם  ,וגם אין לו לב לייפות ולתקן הדברים  . ,והוא הוא כמי שעושה לבנין לעוט
תרעא ו קייב לבל יכניקו האומנים והבונים לבנות ולתקן  ,וקוף מהננין ליפול עליי
ולהמית אוהו ואוי לו אוי לשכנו  ,כי הוא קמא דמותא לכל מי שיכנק לאה לו.
נכ״ז נתנו בברכות ניכה ושבח לשערים המצויינים בהלכה  ,יכ השער הזה אינני
קבור להאומניס והבונים  ,ואדרבא הוא מציין בהלכתו הליבות עולם את דרך החיים
להאומנים והבונים גם אחר חרבן הניח  ,לגנוח בתים ולנטוע כרמים ברוח ד׳ לפי
המקום והזמן  ,כי מיום שחרב המקדש וגלינו מארצינו נתבטלו .רוב המצות  ,מצים
הארך ומצות החברה  ,ולא נשאר לנו רק ההלכה לפי המקום והד ' אמות שאנו בה!
ונההלבה הזאת אנו חולבי; ברוח הקנ״ח בעולמו — .
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ולהסיר מהם כל נדיליו  ,ולעומס זה נא עליהם בהרונולה גדולה ותיקן להם נסב
סדש והוא למען יוכרחו להעסיק מיום ההוא והלאה מספרו החיש האשורית ומוגה ולא
«ספרים הישנים העברים המשונשיס אשר לכומיס (שומרונים) והמה מלאים שגיאוס עד
היום הזה כנודע  .וזה לך האום  :לו עלה בידו כאשר היה עם לבבו להעביר גס אה
ל״הק מהורמנו וליסד החסיה אה לשון הארמי (שם) אז לא היה צריך למסורה כלל וכלל
וסהיח הורס ה' בפינו נקייה מכל מלא וחסר קרי וכהיב כאשר איננם בחרגום מן הסרגומיס
אשר לעס ועם כלשונו — .
אכן להשר אברננאל דרך אחר לו נאמרו עזרא מצא ספר• הקדם נשלימוהם
ונסמוחס  ,אן כאשר דאה נחס זרוח אשר לחסרון ידיעה הלשון ודרכי הכהינה מצד
הנוהג אז לא מנע ידו מלחקן דבריהם על הגליון בקרי וכהיב נמלא וחסר וננקודוה
בראוי ; וכאשר נראה מדבריו רבו כמו רבו השגיאוח בשמואל ובירמיה בזה כמו נזה • וסר
«בשאר ספרי הקודש לפי שנאו גם שניהם מתחה יד ירמיה הכוסב אוסם  ,אשר לא ידע
ירכי הלשון ודקדוק הכהינה  .ואני בעני׳ אשר מסני• דקה מקענו המהס׳ לדברו ! היאמר
«ל נביא בישראל אשר יודע דעת עליון והוא לא ידע ואשם לנהוב ספרו בטעות ובשגגה ?
והבי לא ראה המלמוד שמואל כסב ספרו ולא ירמיה ? ( נ״ב י״ד נ׳)
אבל האמת נראה כאשר כסנה׳ להלן ; ובעקב׳ עזרא הלכו גס חז״ל עד שאסרו
לרחוב אוח אחה שלא מן הכתב (מגילה ׳“ ח בי ) כיי שלא יבואו לידי טעות ולמען
®לא יוסיפו ולא יגרעו סופרי היורות ולא ׳זידון עוד היו סופרים כל אותיוח וסינוס
'« חוקים שבחורה ומצאו  5888פסוקים בתורה 5896
בחהליס  5880בדברי הימים
(קידושין ל׳ אי ) אבל האותיות והסיבות לא נמסרו לנו נמנין ובמספר  ,ולדעה׳ מטעם
®אין כל התורות שוות באותיות ונתינות אן> לאחר חקנס עזרא  .אבל אחד מן האחרונים
החביבים הרב המופלג מהו׳ לעאפאלי לעוו הניא גאולה לעולם כאשר סופר ומונה לנו
בשם אמרו  815280אותיות לתורה ( המפתח דן!  )115וכדאי היא לסמוך עליו.
אמנם גס בחשבון הזח ראיתי שערוריה  ,כי לפי התלמוד תנ״ל פסוקי התורה 5888
לפי הילקוט פ' עקב  , 5855לפי החומשים אשר לפנינו  5845לפי זית רענן 5842
(« ונא בהגהות מחו ' ישעי ' נערלין במקומו) לפי מסורת נוקסטארן!  5245לפי פעליקס
®יאטענזיז  5345לפי המדקדק הגדול אליה בחור  5842פסוקים )}. Einleitung ins
(neue Testament des I . G . Eichhorn, 2. Ausgabe , 1. Theil , Seite 286 .
יבבי חמתו ע״ז בעלי חוס׳ (קידושין ו' א׳ ) לאמור  :איך יהיו פסוקי תהלים רבים
«חמשה חומשי תורה ? — ועתה מה ל׳ ולן כ׳ נבוא לחפש אחר קצת מחכמינו ז״ל
אשר השתדלו לירד בעמק של הלכת  ,עמק עמק מי ימצאנו והתרשלו לעלות על במתי
ספרי הקודש כמאמרם  :אכן לא בקיאינן בחסרות ויתרות  ,ונפסוק׳ נמ< לא בקיאינן
(שם ) ,או אחרי אשר לא יבינו מה הוא מרזח (כחובות ס״ט נ ' ) וסלסלת ( ר״ה כ״ו נ׳)
אי אחרי אשר לא דקדקו אס כתינ ישכנון ומענ׳ר׳ס ניחיד או נינים (שבח נ״ה ל)
לא עליהם תלונתנו יהי חלקינו עמהם ולא נערוך מלחמה נגדם ; אנל נלך נא אל חכמי
’® יאל אשר שמו לב לספרי הקדש בכל פרטותיה ודקדוקיה כמו ר ' מאיר אשר נשם ראש
«סופרים יכונה ונשים עין בקורס עליו.
ודנו אלישע בן אנויה ( אמר) אשר העמיד תלמידים ובתוכם ר׳ מאיר קיצץ בנטיעות
ניס ה' צבאות ( חגיגה ע״ו נ ' ) עזק נטעי נאמנים מתורתנו הקדושה אשר לא נכנסו
לאזניו ויעש באושים תחתיהם ; ומי יודע מה שקלקל נספרו ע״מלתקן  ,מת השמיט ומה
®׳סין -נספרו ; אולי השמיט " והארכת ימים" בשלוח הקן מספרו וכדומה ( קידושין ל״ט
י') .איש אשר אלת לו הלא ספרו יעלה קמשונים יכסה פניו מילים ; וכמדומה ל׳ היה
נם נפי הילד המגמגם נלישניה ניסחא אחרת נאמרו ולרשע אמר אלקיס אולי כזאת:
ילד
שי ע בלשון מעטאפהעד כי לולא זאת היה רואי לשמוע ולהב׳!
אלידאע תחתיו
(חגיגה ט״ז נ ' ) ומפאת אין הלכה כר״מ תלמידו רק נחומרוסיו  ,כ׳ בלי ספק העתק
«ספרו של אחר רבו  ,וכמאמרם  :קאמר שמעחסי' מפומייהו דרבנן ומפומי ' דר״מ לא
®« י לפי שגמר מאסר ( חגיגה ט״ב בי ) ל״ל תורתו אינה זכה ונרה  .ועתה זכור נא
אניני כי אין סופר מומסא כר״מ היותו נקי באסירות ויתרות עד שהתירו לו לכתוב
®« ״פ משום  ,ועפעפיך יישירו נגדך וכאשר כתב מגילה מלבו שלא מן הכתב ( מגילה ׳" מ
י') וכן תראה בקהלת רנה (ד״ה ושנאתי אני ) שהיה סופר מוממא ובכל זאת מצאו
יספרו נוסחאות שונות אשר אל נספרינו  ,ואלה המת הנודעות לנו:
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נחנוח אור באל״ף המורה עור נעי״ן ( בראשית מה פ״ב)
ובן דן חושים ביחיד חמורת ובני ברבים ( 00פ׳ צ״ד)
משה רומיהמורח משא דומה ( ירושלמי המדיה פ״א)
אשל העתק ברצונו הטוב שלאנעעוח  .ב״כ היה בפי השופר המובהק הזה לקרוא
יהמו חטאים בחטף החי״ח רפויה ולא חטאים כאשל בפינו כי לולא זאח מה היחה
ברוליא אשתו משיבה לו ? ( ברכוה י ' אי ) ועתה אם בארזים נפלה שלהבה ?
גם מן האחרונים נלכדו בשגיאות הראיה והשמיעה ואזכור רש״י ז״ל וכתבתם
"מזוזתכתיב שאין לרין אלא פצים אתת" אם היתה כתובה
מל מזזות(דבלים יי״ו)
ביחיד ל״ל לר" ׳ למעט מריבוי אחר ליבוי ( מנחות ל״ד אי ) ולא השיב לחכמים הלא
מזוזת כתיב?
עוד אחת אזכרה  ,דבל נפלא  :לאיתי נשפר חורה ישן נושן אשל נתחיה נמתנה
לחרב המופלג מהו׳ צבי הירש שאשתעל כאשל לקח מטה הלבנות נידו פה נקהלמינו * )
לנכרי תשיך נלמ״ד הפוכה אשר נעשה בזדון ולא בטעוה ועד הנה לא מצאת• השינוי הזה
נשפר א ' מהשפריס ולא אדע מקורו איה ?
אבל כל הנושחאוח אשל אינן מכחישות אה גון! הדבר אלו ואלו דברי אלקים
מ״ם ורוח אלקיס המרחפת עליהן היא העיקר  ,היא העולה למעלת אשר משם לקחה •.
לא כן אותיות פולחות אשל דק החמר אינן מעלין ואינן מורידין כאשר שנו העי זקנים
הרנה דניים מתורחינו אשל העתיקו לתלמי המלך וליחה לא נמל ; וכמוהן המצא שינוים
לאין משפל ני אין משפר כמו  :א״ל ל' ׳הושיע לר׳ ישמעאל אחי היאך אתה קולא כ׳
טונים דדיך או דדיך א״ל דדיך א״ל אין הדבר כן שהרי חנירו מלמד עליו ע״ג
עלמות אהבוך (משנה ע״ז פ״ב,תושפתא פלה פ״ט  ,שיל השירים רנה ד״ה כ׳ טונים)
להיות דדיך
וכאשר נלאה מדברי י' שעדיו! גאון ( מובא נא״ע במקומו) מן הראוי
והוואלגאעא העתיק דדיך וכלס עולים נקנה אחד כשחור ופלס ; וממול רבו שינוים
כאלה במדרש ואגדה או לירשא בעלמא או לשמוך לקרא דבל מן הדברים הנכונים
בעיניהם הכל לפי הענין הנצרך להם ; ואציג לך אדוני פשוק ע״כ עלמות אהבוך באשי
על־טות׳ עולמות  ( .ע״ז ל״ה בי)
שדברנו בו  :דרש ר׳נ קרי ביה :עדום 1ת׳
ואגב אקביר לך לני אלופי ומיודעי תמיהת הגאון מתו׳ ישעיה נערלין (ברכות!
ג״ס ובמשורה שלנו להפך הוא|
נ׳ז בי ) שני גויס בבטנך אל תיקרי גויס אלא
גויס וע״ז כתב הגאון הנ״ל על הגליון ״ומצוי! !
והקריאה
גייס
הכתיבה
להשכיר" ואף כי תמהתי לדבריו כי הלא נחרבת מקומות מולק התלמוד על המשולם
והנושא (נדה ל״ג אי ) וכדומה  ,אבוא למלאות אח דבריו ואומר שהכוונה כלi
כמו
היא  :אל תיקרי גויס ד״ל גופים פשוטים אלא גייסבחולם י״ל עמים כמו אכטכינים!
ורב• וכלם נכונים ומכוונים כאפה אל אחותה המקורה והתלמוד.
אולם כל זה מפאת הקריטיק אך מפאת האמונה גם אנכי לחלק יצאתי בין תוריי
משה לדברי נביאים ; ואס אמת ב׳ כל קשרינו בלם קדושים אמרתי נ׳ אדוני ! רב לל
* ) ע״ש הגידול תלי״א היא שנה או שנחים אחל המדד  ,באשר בלה פרוטה מן הכיל
יכ נחשב הכקף בזמן ההוא מאוד  ,אז כתבתי לו שורשים חללו:

כשנת המלך ?גל כסא ממלכת
לימינו נצבת ועמו הולכת;
ואתה נשיא אלרוים באת בתוכנו י
' י
T
",
י
;וכםף אין — בלתי אם נחתנו י
אמרתי נןח נאמישנה ת1ךה למנה.
היליך ונןרא בה מאה בעשרים שנה!
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כי תפגע בדברי הנביאים  ,ואם אמול יאמר המלין  " :אס יקטלני לו או לא איחל" ב״כ
ומקרא אסתר להסן או למסך לפי שססכוהו מגדולסו לשי רב או לטי שהל דברי מלהוט
ניומבין על פיו לשי שמואל ( מנילה ע״ו א ' ) אינו מועיל ואינו מזיק  ,אכן אס הנע
■ או גלון החקירה הניף
בחולה משה אשר הוללה הקים ומשפטים ובקלדומוח מבוא לה
עליה וססללה ; הי  .לפעמים ע" ׳ חלף ושנוי יהפוך דה ודין החומר חומם ודבר אסל הוא ן
אס לא יגיד או לו יגיד ונשא עונו והמאמר ר״י לר" מ הלמידו  :הוי והיר במלאכתך
מלאהח שמיס שמא אהה מחסל או מייסר אוח אחה נמצא מהלם מעשה נראשיה המו
יראשיה נראו חסה ברא ( עירונין י״ג א ') .ואם ההן יד למינים יוסיפו עוד סלה לאמור
ואהבה לרעך וסשנא אה אויבך ( )Math . 5 . 43 .אשל אל זהר במקרא לשנוא האויב
הוא כלל גדול בחורה אבל החצי השנוא נשמטה מספרינו ח״ו ! ואחה איש אשר לוח
אלק־ם נו כמון הלא תדע לבוס מחשנוח אשל בלבי ואין שנח ההורה שוה בנזקה  ,לכן
סחור סחור הנני אומר לנזיר אלקיס להרמא לא הקרב !
ועתה אל תחשבני אדוני כאחד מן הנבונים בעם גס לא כנבוכים במדבר או כמשיב
ושואל שלא מדעת ואל יחל אפך טלי אס באחי נצל קורתך להשיבן ואתה לא שאלתני;
אמנם באמת ההרויתני ענג ודשן  ,ערכת שלחן לפני ממגדי דבריך האהובים  ,ועל כל מאכל
טוב שמת • נוחו הזנונים כמוני עבדך ומשרתך  .קאנישא רבתי ניסן חר״יט יוסף לעווי.

von I . Pope.

Talmudische Exegese

סוף מס׳ קדושין הביאו הש׳״ס מאמר ממסי סופרים שט״ז" עונ שברופאים לגיהנם
וכשר שבטבחים משותפו של עמלק ע״כ  .ואנכי עד כה לא שמעתי פי' הגון  :על מי ועל
מה הטבח שותף לעמלק ? גם לפי פי ' רש״י שם חטא ופשע הטבחים הנהו שמאכילין
ספקי טרפות ומכשילין הרבים  ,ומה ערך לפשע זה עם טבע רע ומל של עמלק ? ויותר
היה לו לנעל המאמר לפרש עונשם של מכשיל׳ הרבים  ,וכמו שמפרט בהרופאים ? נם
ע״ז אני מתמה  ,הלא כל תלמיד עס מנין יודע דרך לבינו רש "י ז״ל לכלוא פיו בקצור
דברים בכל מה שאפשר  ,וכאן נפי ' " טוב שברופאים " פצה פיו בהרבה דברים די והוסר
ט״ש  ,כי מלבד שחשב להם לחטא כי מאכלם מאכל בריאים ואינם יראים מן החולי,
עוד הוסיף  ,כי אינם משברים לנס למקום  ,ונהתרשלוהס הורגים כמת נפשות  ,וביותר
נפשות עניים ע״ש  .לכן נ״ל ע" פ שנוי מעט ליישב הכל על נכון  .תנה כותב התורה
הודיע אותנו למדי טבע משחת של עמלק בדברים מעטים כי זנב כל הנחשלים נעת
היותם עיף ויגע  ,ולא ירא אלהים  ,ועתה הדמי בנפשן  ,דברים אלו  ,עם חטא טוב
שברופאים המפורטים נפי' לש״י הנ״ל ותמצא כי כמותו כמוהם לא חסו עינוהם על
נפשות אומללים  ,ובגובה אפס בל ידרשו אלהים  ,ואחרי הודען זאת פוק חני " ,כשר
שבטבחים לגיהנס  ,וטוב שברופאים שותפו של עמלק " ומענשם לא דבר מאומה  ,כי הוא
ימוד להם כפי מעט או רב נפשות אשר ברפיון ידים הרגו ודו״ק.
מס׳ עירוכין י״א ע״א תני מגריפה היחה במקדש שהוציאה בעשר נקנים ק' מיני
זמר* ונמתניתא תנא ק׳ נקנים באלף מיני זמר  ,אמר רנ״ני וסימנך מתניהא גוזמא ע'
פר״שי ע״ז  ,דבהרנה מקומות מצינו דהמחניתא מגזם  ,והנה הפי' הדחוק הזה גלוי לכל
מעיין וביותר מי ששוכח תאלף ממתניתא דהכא  ,׳שכתם גס ממקומות אחרים  ,אכן
מחורהא כי חינה ״מתנית' " אשר היא נגממריא טי מאוח  ,היא היא הסימן להגוזמא,
ונשאר מאלף רק מאה  ,ודוק.
ש״א י״ח  .עיין פ׳ כ״ה כי שאל שאול מדוד מאה ערלות  ,ונפסוק כ״ז כתיב כי
שלח דוד מאתים  .ובשמואל נ' ג׳ פ ' י״ד אמר דוד עצמו כי ארש לו אח מיכל m
וימלאום למלן משמע ני מלא רק שאלת המלך ממאה
מאה ערלות  .גם לשון
עילות Iואפר אני אחזה הוא זה  :כי בפי כ״א נאמד  ,כי שאול אמר לדוד בשתים
התחתן ני היום ופי ' באחת משחים  ,והנה נהפסוקיס שלפני זה ראינו כי דוד היה
תולה  ,מאהבה למיכל  ,אבל לא למרב  ,והיה ירא  ,באשר כי שאול אמר  :באחת משחים;
אם יניא אליו מאה ערלות  ,יתן לו אח מרב  ,או יאמר לו  :אם תביא עוד מאח
אחדות אחן לך את מיכל  ,כמאמר לבן ליעקה  ,ולזה החחבם דוד והביא לו מאחים
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וימלאום ,כל סח*
ערלות  ,מאה בעל מלב ומאה אמרום נעד «יכל  ,והיינו דכהיב
הנקשוה אפר היו לשאול לבקש  ,מלא כאמה  ,אכן נאמה אסם לנדה ארש לו רק
במאה  .וינוא הכל לנכון.
מש׳ כ ס ו נ ו ה י״ז צ״א  ,בעני; היקוד לשני הכלה ר״ש בר ל״י מרקי אמלוו,
ואמר ר' נירא קא «כשין .ל; שנא  ,ע״ש סי ' רש״י כ• היה מרקד אמלת נדי הדת  ,וע״ז
אמר ר ' וירא כי הוא מנזה כבוד א״ח ע״ש  .ואמר נקשה המחילה שגה בשניהם  .כ¬
לפי פי' היה נכון לומר מרקד נהלה ולא א ה ל ס  ,גם לשון « כ ש י  qהוראשו נכל
וכלימה ,אנל הוראה נ ז י ו ן י לא מן השש הוא זה ! אכן נאמה
מקום נושה
נעלם מעיני רש ’ ,,סוגיה שנה דן» קנ״ב ע״א חני י' ' ישי נה קול אומר  " :ענין חיי
ממלה" וכן רשנ״ס השיב לרבי נ «משחים נעשה שלש " ועל שניהם פ״ רש״י נעצמו  ,כ¬
נימי הנמרוס די לאדם נש  •:הרגלים  ,אנל לעח הזקנה צריך רגל שלישי  ,היינו המפענח
ע״ם  .ונזה סוגיא דהכא עולה יפה  ,כי ר״ש נר ר״י שהיה זקן אע״פ כן נעל מקלי
נידו ירקד אהלה  ,ושארי החכמים אשר עדן לא הגיעו לזקנה לא רקדו אפיי בפחים
דהיינו רגליהם  ,וע״ז שפיר קאמר ר״ז האי שנא מכסיף לן ופשוע ועולה נקנה האמת.
איש טוב  ,מיה נעוב  ,ומצא סן ושכל עוג  ,כחפן המנפה לן טוב ידידן פ״י המדבר —
א״ל אהוב״׳ קהל״ס יס״י לפ״ק . .
נמס' מגילה דף ט ' ספרו המעלה מהעחקת ע״נ זקנים לתלמי המלך  ,ומנו השני•
בקרנה ע״ש פירש״י השנה לשנוי
בקרוביה  ,מחה
בהורה פ' וירא  :ותצמק שרה
בקרוביה ,ונל אפונה כ• שניהם לא יטעמו למכן  .ואשי
הזאה  .ומה טטס יש נמלח
אני אחזה  ,כי יש כאן טעות שופל או יפוש  ,ונחקון קטן יבוא הכל על מכונו .
המפרש יש״י במקומו פי וירא מניא על מלח בקרנה נשם החנמומא כזה « " :שהכלה
היסה שרה במעיה  ,אין קרבים הללו ״ .וענו ולד ושדים צמוקים ימשכו חלב" ע״ש  ,ונראה
למלח בקרנה הוראה וכל ק־נ׳ אח שם קדשו  ,ונזה
בעליל נ■ כינה המדרש ליפן
כל הקרוב קרוב קייס  ,כ• גם הזקנים ההנונו להוראה הזאה ורק החח הדרש שנו המלה
בקרוביה ,כי המלה הזאה אין לה שהר
ונמנו להדיא בקרניה אנל הש מלהזכיר
לענ ן הכמוג  .ואחרי אשר אקוה כי חנעש לן הנישסא הפשוטה הזאה  .אגלה לן גס
שנח השנוי  :סז״ל נמש׳ ינמוה העירו נצדק על שנוי דברי הקנ״ה לאנרהש ברברי שרה.
כי נאמה היא אמרה  :ואדוני זקן  ,והוא אמר נשמה  :ואני זקנחי  ,עיש כ• דחקו אס
עצמם לומר השנוי היה מפני השלום  ,ע״ש דן» ס״ה ותמצא כי כן הוא  .והנה הזקנים
המעסיקים נם לנס צר להם על שנוי הדברים הנ״ל  ,ומונן מאליו כי הדרש ללא הועיל
לסם  ,והקנו זאה עם מלח  :בקרביה  ,כמבואר לעיל  .כי נאוי זאה המלה שיה אוח
מלה ואני ז ק נ ה י ,ומלות ואדוני זקן הנמו רק הישפה דברים בינרי
באום עם
שרה  ,וא״ב אין כאן שנוי כלל  ,ועמה ראה והבט  ,ב• המ״ר פ׳ וירא הניא גם הוא
בקינה ,אן נזה הלשון  :וחצמק שרה בקרוביה לאמי ואמני
שנד סנישחא נמלה
זקן  ,נהשמעה הממש מלוס באמצע הכמוב  :אחרי נלוחי היאה ל• עינה עיש והספלא.
והנה הרב ההכש נייגעי נספרו החיש ״אירש ריש ע" צי  416כנר העיר ע״ז  ,יגע
ומצא עעם לדבר ההשמטה  ,עיין בדבריו  .יהיה אין שיהיה  ,אם נושסא שלי היא אממיח,
עדנה ,כי מינן אמי להם י,
מלה בקרניה ממלאה חסיון כל המינוס מן אמרי עד
וגם יבוא על נכו; מלוה ואדוני זקן נוי״ו המנוי  .אשר נסשרון ה ' «לוס הנ״ל לאי
ע״ב .אמר ר" ׳ מה דכסיב ד' ימן אומר  ,מלמי
שבספ״דז
היה לס מקוש ודוק .
שכל דנור ודבור שיצא מפי הגבורה נסלק לע׳ לשונומ ע״ש  .משם נראה כי ר״מ הנין
עיי תכפונ כ• הוא זה  :ד׳ צה; אומר בלשון אחד  ,בלי ספק נל״סק  ,אכן המנשרוו!
אמירה זו  ,המה צבא רב  ,דהיינו ע׳ לשונוס  ,ואם מהפלא על האפשרי הזה  ,ע״ז מדייק
נלישנא  :מפי הגבורה  ,כלומר שהדבור לא היה באמצעות כלי הסוסים כמו באדם  ,כי
אם נחיל וכח רוס ד'  ,ויכלהו נעלה מכל השגמינו  .ולדעתי מפני זאס בנו מז״ל •'
שדברומ ,ולא עשרת הדברים ,נ■ הדברות בעצמם אן> בלי גדלות ערן הדברים,
.היו לנש  ,נהשהלקם לכל אוזן שומעה בלשון עמו  .ובמאמר הזה נכנם לנו אורמדש נפי'
הכתוב ההל׳ש ס״ב י״ב ע״ש הקיש׳ נפי כל המבארים  ,יתנה לש"• על ההורס כ' על
הקיש ,וא״כ פי' הכתוב מניאר ונגלה  :אהמי
בגי׳ לשו ;
שפה אמת,
«לוח
דהיינו שפה אס״ס ל״הק  ,דני אלהיש  ,ושחיש זו שמעתי  ,כי כל שומע שמע גם בננו!
עמו  ,ואל הממה ע״ז  ,כי עוז לאלה־ם  ,דהיינו שיצא מפי הגבורה כנ״ל.
ע״א .מהניהין ל״י אומר אני והו ופו '  ,וחנה ההוש' והרענ״ם
סוכה מ״ה
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נס׳ התשנה שהנו שמלה והו מושב על הק״נה  ,חו משוס שמרמז על  :עמו אנכי נצרה,
או על  :אני אני הוא ע“ פ  ,אג; לש“! יוקשה למה נשמט האל״ף מהינה והו  ,ונא«ה
יש“ ׳ נשמר מזה וכי! נ שהוא נימעריא  :אנא ה׳  ,וכשאני לעצמי נ״ל כי דני׳ ר*< יש
להס המשן עס מאמי אנא שאול שנס קל״ג ע״נ שאמר הי' זח אלי ואנוהו היה דומה
לדי ננל זיב׳ עונו  ,וסי ' רש" ׳ שמלה ואנוהו כוללה אני והו  ,הזנק נו ע״ש  ,וזהו
שונה אני והו הושיעה נא■
ת p ,pנ ה 7ד • ; צ״ח ע״ב  .מה שמו של משיח ? זני ר״ש אמרו שילה שמו,
זני ר״׳ אמרו ג; שמו  7 ,נ• ל״ה חנינה שמו  ,וי״א מנחם נן חזקיה שמו ע" כ  ,ע' שי'
לש ' י ב* כל אחל היה חלש אחד שמו  ,היינו החלמידיס
הנקראים 7ני  ,וכל אחל
היה מהחכם למצוא שמן במקרא על פס המשיח ששוה לשם רנם  ,והנה היש אומרים
אשי אינם מובאים נשם דני מנחם נ; חזקיה וזרים היו לו לא י 7ענו מה היה למו
ולאיזה הכליה חקרו נחפש מחושש לשם מנחם Vואף אס נאמר ני אמרו ז אח בדק■
חלול ונזאנוה  ,נ• כמו שנמצא שמן נמקלא לשה כי הקולמין גם הס מצאו עוז שש
מנחם  ,ענ" פ מאול יוקשה למה נחרו לוקא נשם מנחם ב; חזקי ה  ,הלא כמה מנחם
ה״ח איכא נשו ק סוגיות המלמול ? וללעתי היה יוחל לאו• השם ל ' מנחם נל שימאי.
הנקרא נפי חכמי הש״ש בן של קלושים  ,גם נל אפונה כ• עול ימצאו שמוה  ,אשר בקל
יעשו לרם שמיני; מקיא  ,ולמה לוד,א השם מנחם ? גס ׳פלא ממני ובכל המקרא והחלמול
נבל• אין ל׳ מנחם נ; חזקיה ! מ׳ היה האיש המצוץ הזה ומה מעשהו ? והנה נפשי
•ויעה מאול  ,כ• נתמימלא אשי הנאה׳ ריוס לסכין אץ נר לא חולה ולא חכמה  ,לא
הלכה ונא מעשה  ,ונכ״ז אני עניתי מאוד וחשנחי להסבר להעמידה על חלה ולהצילה
מ; הזייר  .וראשונה אעיין  ,ב• הגילשא בכל המימרא כאשר היא לפנינו אינה נכונה
מנל צד  ,ונפלו בה שנו "ש  ,למשל  :השש הדורש הלאשץ הוא ל' שילה  ,ומרש" ׳ מוכה
מהיכו ,כ־ לפניו היה הראשון ד ינאי  ,כי עליו פירש  :כל אתל דורש נשמו  ,וזהו ש״ן
נהחחנח הענץ  ,ואיה לו לשלש כן אצל ר' שילה  .ועוד לפנינו הג־לסא נפנים " מנחם
נן מזק״־ ‘ .ומפי ' לש" ׳ נראה בעליל  :׳ גילסחו היסה מנחם שחם  ,והוא הוסיף נן
חזקי ה  .אף שיש לישב זה  ,והשלישי השי נכבד  ,כי נשוף המימרא עוד הוסיפו  :ולבנן
אמרו חיוורא דני רבי שמו ופי׳ יש ‘• והעל,ן  ,כ• צלעה חלגומו תמולא  ,והיא שוה עם
שמן הקרא נגוע ומעונה  .והנה יגדל ההימס כמה יוקא המצולע של ביה רני ? ול״נ
 5לסי ספק כי הגייסא מפונשה והנכונה היא  :ורבנן דני רבי אמרו  :סיוולא שמו  ,כמו
שהזכירו בשלשה החכמים הראשונים  .ואחרי ההוצעה הזאה גש לי יורשה לשמח קצה
הגילשא  .ואז הכל על מקומו יבוא בשלום  .נמש׳ שבת לף ׳" ג מצינו איש משמו חנניה
בן חזקיה שהיה בימי ב״ש ונ״ה והמה עלו לבקרו  ,ונמש' חגיגה ע״ז מצינו איש נשם
«נחס שגם הוא היה חבר לשמאי והלל ע״ש  ,וא״כ ההשערה קרונה כי היה ידוע לחכמי
י.ש״ש כי חנניה ומנחם היו אחים בני איש אחד חזקיה  ,ועתה שמעני  ,אם אנסח השם
לני חנינא ואקים חחח־ו דני חנניה  ,וכבל הראיס לדעת  ,כי המליח בן חזקיה אל היל
לפני רש" ׳ אצל השם מנחם ,ולרעת׳ מקומם הראוי להם אצל השם חנניה  ,ותשלם כל
«לאכח שנו• הגירסא כזה  ,לני חנניה נן סזקיה אמרו  :חנניה שמו  ,ולא דקו בשמא
להניא שמן מן חנניה  ,נמו שלא לקו נשם ינאי עם ינון  ,ואדרבה בשם חנמה
האותיות שוות מכל צד עם השם חנינה  ,ו״׳א מנחם שמו  ,וע״ז פי' רש״י כ׳ גם
הוא בן חזק־ה כמו חנינה הקודם  ,ונזה כ  :נסיח המימרא עולה יפה  ,כי דני
חנניה והיש אומרים שניהם השכילו למצוא סמן להאשים בני חזקיה מקרא  ,יתחס אשל
"ני חנניה סמכו על  :בלי מצוא חנינה  ,היש אומרים מצאו סמן על שם אחיו  :מנחם,
"קרא כ׳ רחק ממני מנחם  .ורוק .
מרגלא נפומא לאינש׳ אם רוצים לקיים ולאשר לנה « , 0אם? שפרו או הגירו.
יחזקום כן בלשון שלילה כזו  :ה־נל הזה איני כחנות .וכבד העירו על הוראת המלה
הזאה מחקרי לשונוה ונלאשם נעל שהשני  ,אשל קיש ה גיר שא הנ״ל נת״יו  ,ותוסיף,
כ׳ אותם שיכהנו המלח כעבות נט״יח  ,אינש מבחינים בין רע לעוג  ,ע״ש ותראה,
5י רפי אשר הולעחין לאיזה צורן אשר יאחזו בני אדם נהמלה הנ״ל אין מקום להולאפו,
יאל ' אומר המלה נע• י ח היא עונה מאיד — עיין נמ״י פלשה צ״ב מעשה ב״ר מאיל
שנא לטח טיב לאושפיזא ללון שש  ,ונע״הג אשר היה רעה נגד פניו ללסטם אוהו
*  V׳ ’ ע ז לו לאחוז דרכו והוא • לוהו  ,אכן ר ‘ מ השיבו כי ימחץ עד נא אוהבו כי
"יש אשי אהו ישע  ,המו השחי עלה  ,שאלהו חנע״הנ על אותנו המאסר לבוא  ,אבן

—
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הוא הבינו בכנר נא  ,כי בס ני גווב  ,וזהו האור היוצא מספור הזה  ,נ׳ י׳ מאיי
הנודע לנעל ממשל משלים נמלס כי ע! נ הסעה והשעה אס נעל האושפיזא והציל עצמו
מפגע ער  ,ונלה׳ ספק נהיהה המלה ה! אס נפי כל לרסן מסעה  ,אכן מי שרוצה לאפה
ולאשר דנריו יננדח יכ הם  :כ י ט ו ב ו ה ( כמנהג לך המופשע) כמו מן לן לצנוס .

 vonA. Nun .מכתב
לכבודנזר הסורה והסכמה  ,דרשן מפואר ומהולל  ,מנין דעס ודורשסושיה ,
היה הרס הסכם  ,השלם הכולל מו״ה ל ע א ס א ל ד ר א ק ע נ ש ג " י ן ני׳ מ" ; מעיר
כמטר ארן ירוה נימי חאנינ לעס מצוא  ,אז
אגראס  ,שלום וכ״ני -ד בנ ' ’ יא • —
הכסה האדמה נצעין> הירקרק אה פניה  ,וכרים לנשו עשבים ודודאים נעימים ומהודרים
מיפעס הענע  ,ומרוח צח ונעים יפיח האביב על פני האדמה וצאצאיה  .זא ישמח כל
ען  ,יגיל כל שיח  ,לשאח פרי הוד והדר  ,נחמד למראה ועוג למאכל  ,ופני הענע בלה
צהלה ושמחה ; כן דנריך אשר מפיך יניעו לעס מלוא  ,ביום שנח או מועד  ,עס נהדרה
קדש חעמוד לפני קהל עדחך ורן שפחיך אך עקיס יניעו על• חלמי לב אנשים מנינים
ומשכילים  ,ואשי אך אזן קשנח לך יחנו  ,אז יגיל כל לנ  ,ישמח כל נפש ורוח לשאס1
פרי מגדים פרי חנונה מנועם חורמך  — .אן .אנכי יקירי ! מעח שמעח׳ הוד צלצל
אמרוחיך הנעימים  ,יניעו צדק משפע ומישרים לננוני לנ  ,ונועם צחוח לשונך עינה לאזן י
קשנס  ,מעח קראה׳ אמריך העהוריס ״אמרי יהודה" הנוחן אמרי שפר ; נפשי הרהיב
עוז נקיב•  ,על אשר מצאחי אוהב יקר ונכבד במוך היום  ,ואמרח׳  :חה• נא השירה
אהנח קהל
הקענה הזאח  :לעדי עד או ס פלא אה נסי לאים דורש רק
נאספים שמוע טוב ידבר יחיה נצח ! —
עמו

איות אהבת־־אמת.
נכבדת כעיני ומאד יקרת,
מהוןזיקר וישעשועי־תבל;
הארת,
היקרה - ,נפיצי ~ ־ T :
באהבתך ־; tIt
:־־• I1T
וגיל מלאתי עלי החבל ~ .
דבריף הןנעטו  ,ולי מאד ; ,קרים,
כי דברי־חן מפיך .יביעו;
ומישר פ.
משפט
העזכל׳
אח מוסר
׳' • T
* Ti
־ צ "
T

מרגע הביתי הדרודתםונתך׳
נפשי נ:יעם ידידתך שואלת׳
ומאז באתי בצל קורתך,
נפשי מלאה תקוח ותוחלת — .
אפרתי אך בצלך אמצא הפיהי
אף לא נשארה מעל תקותיג
בי נפשי מעאה לה רדה׳
על־אשר אוהב כנפשי מצאתי - .אמרי יהודה באזנייריעו — :
ולכן אשמרם בחבי  .ובל אישכחם מלבי.
כי אני ידידך ומוקירך

זכה

אהרן־בן חיים נאקי מלבוב.

המשכיל והנכניייי״ח חיים יוסףוויינשטיין

עולםלידידי היקר הנגיד
נ" ׳ ואשתו הכנודה המשכלר.

מרה חנה,

Von A . D, Goltlobcr .

הנה לשנת ארבעיש ושמונה היום הגעתי  ,וכבר קמל פרח טל ילדותי
מעץ הדעת אשר נטעתי  .וככר אני קוצר ברנה שכלי המדע אשר בדמעו׳
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זרעתי  ,ואתה חיים יוסף איש ברית אהבה לך כרתי  ,וחנה אשתך אשת
חן ומשכלת אשר ידעתי  ,הבאתם לי ברכה היום מעשה ידה — הנח
ברכה לקחתי ונתתי.
לקול אהבתכם רוחי בקרבי תפעם  ,קול בקרבי קומה הודיעם  ,בי
ערבה לך מנחתם אשר הביאו עטהם׳ וידעת בי אין לך אוהבים כמוהם ׳
ואומר במה ידעו ומה אתן להם?
מאנה אקח מנחה המיקבי או מזיתי ? אם כסף או זהב אביא להם ׳
היקחו אם הבאתי ? — ולי אין כל בביתי!
הן עטי ודברי המה כל אוצרותי  ,מליצתי היא המטה אשר אעשה
בה נפלאות׳  ,בה נטעתי לי כנים ופרדסים ברוח וקריתי בשמים עליותי,
שם עשיתי לי מקדש ובניתי לי מזבחות׳  ,שם אזבחה זבחי תודה ואעלה
ובחומות׳.
את עולות׳  ,שם אשים גם להם כסא בביתי
במקום שפת אמת תכון לעד׳ במקום יכהן פאר כהן האמת לבוש
מדו בד  ,במקום ישחק לזד יהיר ׳ במקום יפיר אותות בד ׳ שם אתן
להם יד.
נוה קודש זה איש לא ישם ׳ שם יעמדו לנצח ואלהים לא ינשם,
בחצרותי אלד ,יפריחו והיו לתפארת ושם.
שמה יחיו ימים אין מספר כימי השטים לרוב׳ שם חדלו רוגז פגעי
הזמן המצפצפים מארץ כאוב  ,שמה ירוו בדשן נפשם וישבעו אך טוב.
הנה נא קשרתי ספר בריתי בכנף רננים  ,ישאהו על אברתו לדור
יבוא אחרי ימים ושנים ׳ וידעו דור אחרון כי לפנים  ,היינו אנחנו אוהבים
נאמנים׳ נאהבת׳ מכם כאב מבנים.
אז יספר איש אל רעהו ישנות ׳ אשר ראה בספר מדור עבר בשפתי
רננות  ,כי אהב אברהם את יוסף ויתן לו דברי שיר למנות׳ ואת
ה נ ה אשתו אהב מאחות ומבנות.
ויהי מדי שגה בשנה כאשר עשה אברהם משתה ימי הולדת אותו
ןיחדשם׳ וישלח אל אוהביו אלה ויקדשם׳ ויברכו את ד' ויהללו
את שם,
וצור ישעם אל מחוללם׳ שמע ויקשב אל קולם׳ ויכרות להם ברית
ימלום עד עולם.
נכתבו ונחתמו הדברים במוצאי יום שבת קודש תור חצי הלילה
גאטטלאבער.
ח״י טבת התריט מאת אברהם בער הכהן

BonI . Bibriug
יקית הליל . .
ללילה • לווה לעס ( “.חסליס י״ע)
ולילה
יניע אומר
"יוס ליום
נמרחני החולדה הדומיה שוררה  ,אין קול ואין קשב  ,לק נעלה ככף רעיה הליל קולס
השמיע  ,ובני אדם כשמחיס אלי גיל כמתאוננים עלי קשי יומס יאד שאננו הגומה על
ממעשיהם  .אן מעיני השינה חנלס נרות  ,יען נעת ליל מנוחה אשאף לוה ואחליף כת
מעמל יומי — לנדידה אחותי אקרא  ,ונליל דומיה אתהלך לי נחוצות קריה  .מה נעמה
 ,ליל מנוחה  ,חן אחה רחשי קודש נלני תעורר  .עת למרום אשא עין אשתומם לתזות
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נגוהות נ) ין משער « שולביס ביריעות הבמיס  ,חס הירח יקר הולך במרחבי הרקיע ומונה
קרניו ברקי אהבה ישלח  ,הוא יחוה לאדס דעת נקו  :דממה דקה  :יש גנוה מעל
גבוהים  ,לתקודחו גל צנא בני רשן , .תמת כדוריס מאיריס זבים רסתיריס מתיקי נעימות
מאוריהס ממרומי מושבותיהם על• הבל אילת ■ עמודו  ,ועל קו חכמחו יחנו  ■ ,חלומו
וימירו מצנם מעת לעת שניב קנות הרקיע■ שס שרשרות גלישת ככנים איש לעבר
תני  ,כאחוזת מרעים נאהבת נצח דבוקים  ,ונגדיהם כוכבי לכת בשוהם וישפה יאיר,
ויכתירו חוג השמים  .איך יקר אורימו להולני פת בשפל  ,איך יגביהו בני אדם ויציתו
רשפי אהבה בלבות בני חלוף לאני ההולדת  .ומה נחמד הו־ אורם לעוברי נהרות ימים,
הנשואים עלי אברי האניות המה ירוצו בעון .עם חמדת רכושם וחליפות תקוחימו  .אז
כגמול חל■ אמו אליך ליל נוגה ■ שאו עיניהם עת הוסע למו נהרה  ,והמנה למו חשרוי
אור יומם  ,גם תעורר בקרבם רחם• מעוז ומבטח נעה יחתרו להנצל מגבעות חול וקלעי
כנן«  .בן גס נקרב לבני לפידי נועם ורחם קודש הצית אם הגיוני לברק חצין • הלוכו
ויחדשו קרני הודות אין משפר ליוצר כל המון רבה הבורא ומקיים כדורים יקרים
המתנהלים במרומים במשטר ישר מעת כולמו מהרה תוהו חק נהו הוליו  .כן דורות
בלי קשורות החולפים לפני עלי מעברת החיים חזו והשתוממו על יקרהכם כי רב
הודכם כי נשגב  ,יען מהודכס ומכחכס אצלתם עלי תבל הנשמת ועלי קורותיה חבלים
ינוהיס  .שם הכן ונאמן תחלופו  ,המייאו במרום בין מרחקי כדוייס  ,וכל איש מהלכו
ישובב קו ישר לא שזפתמו עין איהו אך עין חכמה רבתי השלטת ומושלת בצבא מרומים
אן> על• מעוני אדמוה ה; היא השפר שחקים בחכמה יגבול־ שמים היא תשקין— . .
כן נעמי .לי ליל מנוחה עח אתבונן חין ערכך ויקיה מלאכתך  .הן יום ליום יביע
דק אומר  ,אך לילה ללילה ■ חוה ■ עת וילמ־ לבני אלם להניח הבלי • ומם ולעצור
מרוצתם אחר עמל נשרים  ,לעזוב חשבונות ורעוה יוח הצלחה הכוזבת נח הערמה
אחוה הגאוה ונעלה אוב וידעוני  .שמה בני אים יעפילו במעלות עלי נמה• גאונם,
איש באחיי •החלו ויפרחו  .לאלה אדונים • קראו ואחרים עבדיהם ■ כני  ,אלה משחה
שמנים בנותר ישבעו  ,ואלה לחם צר ומים לחן מנח סבלם  .אך ליל יעים • משור המפתח
ייקרא דרור להמון עמלים עח יבוא בדוח חרישיס מהנח שמים מלוא תפנים  ,היא השינה
הנעימה ואורגו במסכה התנומה על חוגת בני אלם  ,אז יבוא החלום מעד; זנולו על•
הבל ארנה וינתק השבע מיד הבורי  ,יקגירהו תוך עישו אמה איש — אך כפיו
יפיוש לתלך נדכא יגשק מעיניו דמעות יומו  • ,נתלהו לנות מנוחתו  • ,אחזהו • רוממהו
״דלג עמו מנד לנד בגיא החזיון  ,אז יגלו לפניך המון סקוחיו וחוח• היום ימירו לשושנים
נעימים  ,גם ליורדי אבני בור אשורי זיקים יקרא דיור שנח גאולתם והעבד חפשי « אדוניו
■ענדמו ,עעדוה חמור יום עברות  — .חזו נא חח■ ! איך בחכמה רנחי חלקו הזמנים
זהעהוח חצצו  ,אופני יים ולילה על• קו • פד ישובו  .ואיך גדול וכבד הוא מנשוא חבל
החיים בלעדי מנוחת הליל  .ת; דודן .צדקה לת ישביע ובצי חשך • צעק לההצלמה הב הב,
והרצוצים הנדכאים נשער לא יוכלו; מלט נטל זמנם האכזר  ,גם בני אלם אשר תרמית
וישע מדת יומם המה ישביעו נדו־־ם וכחשם בפניהם • ענה  .חזותם ’הלוך עלימו אימים
וינדו עמם מלחמות תנופה  ,המת יחוו למו לעת להשיב רגלם מגי דיך עקלתון  .גס קול
פתיים תשמיע הליל לאזני בני רשע  ,ולקול עלת נדן! יברחו  .אך חרדת קודש יניא
לרו־ס■ תצלקת ויעורר קרנם מנוחת נעימת ודוממת תגפש  .כן אשתומם גם אנכי עלי
מפלאות תמים דעים  ,אין חג סק וקצב נצבא עתות החבל  .יום ולילה לא■שנדחו  ,היום
נתן להענודה  ,והליל למרגוע ולמנוחה הגו והנפש  .שם בירכתי מחוז הרקיע תשמש
הלכה  ,חני הכיור *זנחת  ,והירח לא ע לאע ממקומו יגיח עם רבנות הכוכבים כמלך
עם צבת ג־וליו יתפאר ויערוך מערכה  ,כן תמת נשמחה עולם יתנועעו ויריקו לפידי
איי־מו על• ארן המת ■ חוו לאדם יעה והריח קודש יחדשו בלבבו  ,איך נודעה יד ד
במכון שמים אן .בתחהיוה אין  .המת יתוו דעה לחכמים יודעי העתים החוזים בכוכבים
התושבים תקופת מהלכם על קו השערת המישכל  ,אן .לגל יושבי חבל ילמיו יעה  ,וענז
האנוש יביע למיתוק עלי הוד .נגת ם  .אז יעלו בתתו המון חשוקות הבלי בחי חומר ורוח
ת־ש יני־א בקרב לביתם  ,ואיך קען הוא האים גר חלד בהביעו היכל השמים כיריעה
נשגבת משבצות ספירים ואבני אקדח יקר מני היכלי שן שניות חמיח בני חמותה הבל
גאינם ומחמי לגספם  ,ומה • גדל הגבר נעח נשאו עיניו למיוס ויחזה ימין ד' בכל מפעליו,
זא • שא דעו למרחוק ולפעלו יח; צדק • יחזה המו; כדורים גזרת ספירים  ■ ,שער מיחנם
•ע  :מת רתנם צ־לי מתני;  .יי רוח נש על פני • חלון .תסמי שציוא גשרי  ,איך אחזה
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ליי׳  ,אין שקה שמים סודך ותפארתך שחקים  ,הליכות עולמים מידך המה וחליפות
העתות חמך חוצצו ! ומיוע אלבש עצבח ואתהלך קודר ממרי שיח ממל יומי  ,עח אביעה
הדרהך אמונה אומן  .האם אקונן באבל עלי אבדן הורי וצאצאי מעי עלי אוהבים גאמנים,
«ת אחזה ל׳ אב נאמן  ,אדיר בשמי ערבות אן> בכל קצות חבל  ,עת אתבונן איך
נפשות בני אדם מאגי כל נפש ורוח הנה ישולמו לחזות ולהשתומם פה בתבל עלי מפעלות
יוצרם ולשוב לצור מחצבתם כיונים אל ארובותיהם לחיי נצח  .כן ארומם ואנער מעפר
נו ,ארקיע שחקים ובין ככנים אשים קני  .נפשי תדרכי עוז  ,ועלי נמתי החקוה מרומי
האמונה אשימה מעוני  ,אטהר רעיוני לבבי לאלה׳ אני  ,הוא לי עוז מבטחה  ,מעין כל
ברכה  ,עת אלי •אשפני  ,ועל במוחי יעמידני.

von Salomo Rubin ,

מכתב

ד ' עמך ! ידידי יקירי  ,איש חמודות  ,בבר משכיל ובעל מדות,
שוחר חכמה ודורש חושיה  ,בכל מקראי מדע עינו צופיה,
תורני רנני ופיוטי כ״ש מו״ה דוד הבחן ראפאפודע.
יהי נועם ה׳ עליך ויכונו כל מעשי ידיך!

עברי אנכי מיום דעתי מאום ברע ובחור בטוב  ,ואת לשון אבותינו שפת קדשנו אהב
בחבה יתירה באהבה עזה כמוה ובתשוקה אדירת בעבות הקשר בין הבו ובין הרוח .השפה
הקדושה הזאת מדובבת שפתי גס בה ק יך גס בחזיון לילה  ,ומנובבת פ׳ בם בעיר בם
בתרדמה עלי משכני  .היא מיי רוחי  ,היא אורך ימי  ,אותה אקדישה עד מפס נפשי,
יאותה אערילה עדי שובי אל עפרי סנה!
בתענוגי ממד וברעיונ• נמת כאלה השתעשעתי בסק אהובתי העבריה בעוד היותי על
אדמתי גאליציען ; ארן אשר אמנת במסכנות נאכל בה לחם  ,ובזיעת אפינו נכלכל בתינו
לפי הנשים והטף גמדה ובשאסאה  :אולם מבורכת היא  ,כמו שאר מדינות פולין  ,נהדר
ייליצת העברים  ,גפן פוריה ענבי שפח קדשנו  ,ומגדלת כורמים ויוגבים לעבדה ולשמרה;
שחת אשר ביתר ארצות אינרופה עזבוה נטשוה שמטוה וישטמוה  ,ותהי עקרה אין לה ולד.
אבל מי זה קורן מחומר  ,אשר תהיינה עתותיו בידיו ? — זה חמש שנים אשר צרר
יוס הזמן אותי בכנפיה  ,ויאהזנ• בציצת ראשי הסובב עלי כגלגל ברוח סועה וסער,
ייסחבני הלאה מארצי וממולדתי  ,ויוליכני אל ארן הכבול  ,אל מקום אשדות הנהר דאנוי
במצולה הים השחור  ,לבקש טרף לנפשות אנשי ביתי שם שליתי כנויי העברי על ערני
הנחל  ,לחוף ימים שכנתי בירכתי אניות רצות ושבות ברוח המסחר  ,לשונות מלשונות שונות
שמעה אזני  ,אך שפת חמדתי התעלפה בקרב• התעטפה בחב׳ כאשת קשת רות עברה
קרח נורא וחרדס במקצוע לבבי  ,ורק כגבוי מתרונן מ״ן התעוררה כשעם בפעם ותשמיע
מקרני קולה אל אסיה העברים במכתב ונספר.
ויהי כשוב׳ זה מעט אל ארצי גאליציען  ,ומאורנה עיני נראות־ ארונות עיני לשוננו
! שחוחות לרוחה  ,אראלי שחק מליצתה מלאני מרום שירתה נשקפים מנעד כל עבר ופנה,
מפיצים דעת והשכל ומשמיעים צלצלי שיר ותרועה במחנה העברים האח ! מה רחב לבני
בשמחת ששוני  ,מה רוממה נפשי בחדות גילי  ,ניאותי איך במשך חמש השנים האלה גדלה
ורוממה ארן פולין חכמים מלינים ומשוררים עברים אשר הטיף יטיפו; בשפתינו הקדושה
"סיס נופת הדבור וצוף דבש המליצה בכל שדמות הסכמה והמדע פניתי קדמה וכמוצא
יזלל רב שמחתי למלוא בעיר סעאניסלו־א אנשים סוחרים עוסקים במקנה וקנין ותמה
חכמים מחוכמים נשית גבול בינת ׳שורן  ,הוא לוית תקות החוט המשולש  :התלמודי׳ השנון
הי״ש פרענקעל דולה פנינים מים קורות ימות עולם להשניצם בתורי זהב התלמודים
ובנקודות כסף המדרשים ; המליצי׳ הנשגב הר" ׳ מ ע ל ל ע ר הולך בעקבי החכם הריי*
ע יטער זל״ל להיות גס הוא לופת לבית ישראל לבלה ולנער מקרבם כל הבלי שוא
ומדוחים ן והמדע " י הכולל הר״ה כהנא מעריך על שלחן לשוננו מטעמי דעת בחשנו; ונטבע
ניד ה ' הטובה עליו בידיעות האלה  — .ואחר פני מועדות מערבה לעינ לבוב שם
הטהורה .שם
\ יקיהיך  ,אהובלבבי ,בהיכלך ושמחתי ליאות פרי עטך על שדה לשונינו
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דאיתי נשונע שמחות את פני כולמי ז׳וגני שפתינו וחכמה עמינו  .ואכבד לנקד את פני
המשורר המפואר
והמהולל
 Med. Dr . 3)(. Rappaportהנודע לשם לתהלה
ולתפארת ע״י שיר  -אבירים ״משה" ויחל שידים «שואלים בפי כל  .המשודר הנשגב חוח
תראני בכתובים המתקה אשכנזית שיריית אשר פטל ומשה משפל  ,תהלים" מעשה ידי
אמן — אשר כמה מזמורים מהנס נדפסו כני למופת נעלי היהודים מימן ומאגדעבורג —
ואבחר לקרוא המזמורים המגביהים עוף ביתר שאח על במחי שירי קדם ומרומי שפת
כנען  ,וארא והנח קול המעתיק האמן תזה חוצב להבות אם פלדות השיר  ,ויגבה ויתרומם
במלאכתו על כל אשל נעשה לפניו בהעתקת תהלוח דוד בן ישי  ,כי מלבד עזוז כוסו בשפה
האשכנזית ותעצומות דמיונו נחועפוח השיר  ,עוד הפליא להעמיק מזמוחיו במזמורי תע *לי
ולרדת
במעמקי סדרי המשורר האלה« ויפוזו שיריו על נעים זמירות ישראל אור נהיר
משמת לב ומשיב נפש— .
שם הניאני חדריו הסכם תמפואר בשיריו העברים Med . Dr . A. N a t ki Sועל
שפחו בוערת אהבת לשוננו הקדושה כאם הקנה על הר תאלהים  .הרופא המהולל חזה
בכל הדיפו אל חפצי מזיתו ומבקשי ישועתי יומם גם לילה  ,ובכל הגותו בספרי מדעים
בלשון עם ועם  ,לא ינוח ולא ירן> לא ייגע ולא ייען> «השתעשע גם בשפתינו הקדמוניה;
וכה אמר אלי במתק לשונו  :נבואי נערב אל ביתו ואף אם אחרת׳ לבוא והנני עיף ויגע
לא אוכל לעלות על ערם יצועי לתא שינה לעיני ותנומה לעפעפי  ,נערם קראתי מעע
או הרנה במקראי שפת קדשנו ! —
בלעדי אלה מצאתי ראיתי שם אנשים משבילים צעירים לימים אשר יפוזו זרועותיהם
בשירי ציון המוצאים חן ושכל טוב בעיני כל מנצח בנגינות ישורון  ,המה  :המורה בבית
הספר לבני ישראל הר״ר חיים ליב ראזענעהאל  ,המוציא ספרי "׳שורון " הר״ר יוסף יצחק
קאנאק ,
המוציא ספרי "« גד ירחים" הר״ר יוסף בהן  ,המשורר העברי חר״י שפערלינג
ובו ' וכוי — .

"

ותחזינה עיני בפעם הראשונה בניתן אח עלי "המגיד" שמה מגידי חדשות מהנעשה
בממלכות הגויס ללשונוחם נארצותס אצל עם ועם אסב" ׳ בולם נקבצו ובאו להגביר ללשוננו
ושתתנו אסם להגיד ליעקב ולספר לישראל בלשון אבותינו את כל הקורות בתבל ארצה
נשפה ביורה ובלשון צחה כאלו היתה חיה מתהלכת נאק נפי עם מאושר יושב תסס
נפנו וסתת תאנתו כמו זא תמת ממלכת שלמה בן יוד בירושלים  .אקרא באזכיך לאמ ר:
מי יגלה עפר מעידן רוח אפינו עזרא הסופר ותשוב תראה אין אתרי ב״ת מאות בשנים
לשונן  ,אשי בכל מאמצי בוחן צרפת וזקקת  ,כפורחת העלתה נצה,חיה חיה היא ועודה
מתהלכת בארן לא לה  .ותגדל יקירי  ,את חסדך עלי להשאילני מעלי המגיד משנת הנוכחת
ל״ד גליוניס לע ימים אחדים אל ביתי  .במו המתקתי לי את ימי חג הסוכות הבודדים
במועדיהם באין • וצא ונא בעירי ובניתי  ,וכל יקר ראתה נס עיני נצחצסות לשוננו הקדושה
והטהורה ; ועתה אהובי הא לן את המגלות האלה המושבות לן שה  ,עם תודת לבני,
והנני נא להעיר אזנן במכתבי זה מל רגשי לבבי ומורשיו אשר מלו ואשר חשו מדי
קראתי דברי חכמה ובקורת בשולי העלים האלה:
נגליון שני  .מכתב החכם הד״ל יקר ונעים במכלול תכניתו המורה על יקר רוח הכותב,
אבל בתוכו נמצאו גס פעפועי מלק ודברים של מה בכן  ,ד״מ אומרו אחר זמן ראיתי
או חשבתי כי כל הפירושים וכוי לתמוך עליהם התקנות וכוי" דבר ישן נושן וזיל
קרי ביה רב הוא ומונן בלשונם
אסמכתא שהוראתי בס' אחת היא עם תת' נמלח
לסמין ?) — נהשנות  ,אחר זמן
ראיתי
וכוי
"
בהמשך
המכתב
הנ״ל
,
הראשון
ג״כ
ששונו
אבל
כאשרלא ברור  ,בי השנויים האלה הם רק בבחינת המקבל ולא בהתראות שני הטבע נעצמו,
לא נחליט היות פי שנים בטבע התראות כח השמש להשחיר פני הכונס
ולהלבין הנגד הכניס< וכאשר לא נאמר רי עצם השמים עם זוהר הכוכבים מתראה כעול
לעינינו  ,נאשר פעם בע קטנה ככף איש יכסה איזו כוכב מהכוכבים  — .עוד העביר
החכם שד״ל על מדת ענותנוחו נכתבו על עצמו בתחלח המכתב הזה "דברים שיחיו
להם לתענוג ולתועלת " הדומה למנטאו בסוף מכתבו באוצר נחמד הראשון דף ע״ח
ובמה דסיים שם פחח כאן  — .ועם החכם הזה הסליחה על הערות אלה נתמכי על
הפרע שלו בסוף מבחנו ״אהוב סקראע וכוי " — .
האורות אשר לוקעו ע״י תחכם גבריאל פאללאק עונים הם מאוד גם בתבניתם גם
בקיצורם  ,ויאיים דברים כאלה להכתג בסגנון כזה על תולדות כל אנשי שם — .
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ננליון הלניע׳ נחמד ונעים מכתב החכם שד״ל במענה לן נקל לוח ושום שכל  ,אם
כ• הכנו׳ החדש שיין למושח דולנו שי״ל « חלאה כמעע לנקשח חדשוח ולשמינית שבשמינית
נסנושה ; כמו שלא יחכן נדנליו נגד החכם יש״ל זצלה״ה  ,נמה שגילה מה שכשה הסבם
שי״ל מנועם חובן « כפנו שאשול לששל אחל « טחן של ח״ח  — .גם משנה החכם המנקל
הל" ׳ ליישמאן היא קב ונקי — .
נגליון החמישי והמשכו » ‘ ו כ״ז כ״ח —  </ה עונו ומה • פיו של המכחב "דבל בעתו"
לשונו מזוקקת שנעחים ושפחו חלב שישיות משוסה נלשד השמן יולדה חדלי קלב איש
ולב עמוק ; ותכניתו  :חמונח נפלאה ואמחיח מאיש נולד על נלכ< האמונה הישנה,
ואח״ב אכל מען הדעת ותפקחנה עיני שכלו והאמונה הוכתה נשנולים  .איש כזה מתנודד
ומתיפח על השקע אש אמונתו בקלח תבונתו  .ואף אם יצדקו משמיני הכותב  ,בי התמונה
וכשמו ל ו ו י י פ ע ל
הזאת איננה לבד דלן משל  ,כי אם חי ס׳ היא נקלב לוחו
בן הוא פושח על שני שעישים לשמוע שדקות עדל׳ האמונה והתבונה נשלגוח חקקי
החפונה — גם אז שפתותיו נוטפות מול  .ובאמת ידענו אח האיש הזה נמכתנו נכיח
התשיעי מתחכם זקש צד פ'— פ״ה  ,ואח שיחו שם אודות הגימטליאוח דבלים נאולים
ובלולים כיד לוח העת הטונה עלינו — .
נגליון ה עשילי  .חידוש ה׳ לעווינזאהן בשם האהננות כנלזכלת׳ אנכי בתובלה השנית
מקפלי ״ « ו״נ החדש " צד ל״ח בתעלה שם — .
נגליון ט״ו  .במכתב ל״פמאן אודות הבאת המן נפולים כמדומה ל׳ ש־אית׳ בהאנודלהם
האקמכחא לזה ע״פ מחה תמסה את זבל עמלק " מלשון " ימחאו כף " ונגמלא (מגילה
כ״ת ) ומחו לה אמוסא — .
בגליון ט״ז  .שיל המכס שד״ל בלתי מדוקדק בחלוז " אן חל חילא מלן וללעס גבולותיו"
כי י ל א נ ק ש ר מס יחק שממנו או עם יחק הפעול אולם לא עם ימת שאליו  ,אן
מקפל התנופות דתקתו לכן  — .גם קופו נדבליו " תחכם הנוע׳ן וכוי" הוא דבל אף על
מענת לן — .
חולדות החכם שד״ל הן לנו מתנה חמודה ונעימת  ,כן בבחינת חומלן נקיפל חיי איש
לס ונשת כמוהו  ,כן נצולת; נקגנון מחוק לפה נעים לאוזן וטוב ללב  .מי יתן והיה אח לבב
הסכם הזה לענגנו בתולדותיו עד חומן  ,ומקלא׳ טוב טעם ודעת תחיינה לנו ולזלענ י
מד עולם — .
בנליק ל״א .-נפי ' הכתוב  :ותאמין בה׳ ובו׳ מהחכם נ״ג מזכיל שם החכם האפוד•
(פלופוט דולאן) למחבל האגלת אל תהי כאנוחין  .המצות להעיל כ׳ בזח צדק הנעלליג׳
נקהלו ״אבן בוחן" צד כ״ו בהטלה בי הוא טעות גמול  ,והוא כי המכתב הזה כתוב אל
דוד נוניע באנגוידוש  ,אשל בהטילו דחו החליף גס את שמו ובנה א״ע מאישטל׳ אשעלוק
פלאנצישק• דיאוקקולניק — מולכב ממלות אל ובשל בלשון לומית — והנה נעל המכתב
חזה דון מאיל אלגואדיש ילא לחתום שמו וסתם נשם איש ליבו המומל אשטלוק פלאנצישקי
דיאוקקולכיק  ,ומעתיק אחד כתב החתימה הזאת בל "ת אפ״ד וגלם לחשוב בטעות שהחכם
המפולקם האפוד׳ כתב המכתב הזה  ,והוציאו עוד לפז על החכם הזה כנודע.
בגליו; ל״ג3קןף תולדות שד״ל  ,צחוק עשה לנו החכם הזה בבואו לתקן פעיות הדפוק
בתולדותיו אשל מעטו יצאו ,עלה על לנו לתקן גם את דבלי אסלים — החכם נ״ג —
אשל לא נתעוח בי אם בכוונת הלב נאמלו  ,ויגזול  :צלין למסוק ופילוקוף
כבלון (? ! ! ) —
נגליון ל״ח נשמע מן הלמתים צופים קול בלמה קול מאיץ לוקיא  ,קול המבקל
החכם הל״ל דן גנליאל על השיל " אוליאל אקוקעה " המנקל הזה משתומם למלאה עיניו
לאמל  :״למה הובא העמוני ובמואב׳ (! ) הזח נקהל ׳שלאל ? ומה נא זה להשמיענו
וללמדנו ? ״ — הן לא יצדק  ,אעננו  ,לעצום עיניו מלאות בהקדמת השיל הזה תשובה
נצמח על שאלת חכם כתם  :מה זאת ! —
המנקל הולן ושואל  :״תאם נא לעשות שם עולם נימינו לאוליאל אקוקטה ?* — כן
הוא  ,ב׳ כאחד הקדושים באלן אשל נהלגו על קדושת אמונת לננס ככה הקליב נס
החוקי הנאמן הזה את חיתו על מזבח חקקי מולשיו החפשים וטהולים מכל צנע מתקדם
ומחחקד  ,ואת אשל שם אלהים בלבו אותו שמל לדנל נשיו ולכתוב בעטו  .ועוד נעלי
אקיפות של  Jüdischer Plutarchוויען  1848בנוהו בשם — . Märtyrer :
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,איש משוגע " — הכי אויל מחוקר ! ואם משוגע איש לוס הביקורת ! המשוגע איש
»לוי פינים אשל אין אז גששו להשען כמו שסוס עין על משפטי עמיה ו ב״וי כמוהו *)
ואין חפצו לשסות מנאל מים נוזלים (  )Tradilionספלוהו שלים עליצים )Glaubens -
(  Slriftetratcuכ׳ אס לשפוט בשכלו מחת אלהים חיים  ,ולחצוב לו במשענת תבונתו סליו
אלוה ממעל מעיין מיס מ״ס ,חי׳ לוח ונפש  ,ח " נחילת חפשית  ,חי׳ מ ולשי לב ללול,
נהיות הכל בידי שמיס סון מילאת שמים ! —
"ומקצן בנטיעות“ — שד,ל ענת נו  ,ונהפוך הוא כ׳ דבלי הימים יגידוב׳ באמונת
אומן  ,נ׳ נהיות הסכם הסוקל הזה בתול מעלת איש צולח בכנסיה הנוצלית החל לסול
ולחפש אחל האמת איה מקומה  ,ויהי נעלות על לבבו כי דת היהודים צודקת
באמונתה מדת הנוצליס  ,ועיקליה מתאימים יוחל עם התבונה  ,ויחגול עוז צדק נמתניו
ותעצומות אמונה בחלציו  ,וישלך עשלו ואשלו אחלי גוו  ,ויצא מעיל מולדתו בעילום
ובחותל כל  ,ויה׳ חתן דמים למולוח — ויחיתד  ,ולאחיו האומללים אח לצלה נולד,
וכל זאס באההו לק לממן האמונה  ,למען נול לבנו וקלנו  ,עקב טוהל לוחו
חותל נפשו — .
״איש אשל עמודי נפשו הלפים לא יכלו מלט משא החקילות אשל העמיק עליה״ —
תפלדית נשם:
מ׳ הגיד כזאת להמנקל ? האס ק לא קפלו תנדפת באמשעליס בלשון
 Examen :c.אשל עליו העיד הסכם פיל־פזון הלאשון נתפלו  der Amsterdamer :״
"  Saduzäerכ־ הוא מלא היקשים הגיוניים נשום שכל טוב ודעת צלופת ? —
״עד אשר נגע לוח השפק נאלנע שנות אמונתו " — לא מחכמה יצאו דבלים כאלת
כשגגה מלפני השליט המבקל  ,כי מי הוא זה לא ידע ולא יבין כ׳ אך בעקב השפק
יצא משפט האמונה מזוקק שבעתים ! ואמל נעלנע  " :צום גלוינע; געהט דעל וועג אינעל
דעם אונגלו־נע;“ מתכיסלדמז״ל  :מי שאינו נכשל נד״ת אי איפשל לו לעמוד עליתם.
וזה גס דבר אוריאל  :התפונה היא שקו׳ עצמות האמונה כי אך משלש שפק יצא צדק
ופר• חפינה אמונת ( .מערכת ד מחזה ני).
איש אשר לא היה  ,לא יהודי ולא נוצרי — מיל׳ יחתידותא נפי משכיל ; קול ההמון
נסיך דבקי־ ! מ׳ זה משמיע שמות יהודי נוצר• מממדי או כל דת מחיבת בהההלכנו על
גבול שדה הפילוקיפיא ? החרפה היא לאיש חכם נשען על נינתו לעשותה לאבן בוחנת
כל יח וכל אמונה ? ואם קלסה להסכמים קקלאט אפלטון ואליקטו  ,ולאבותינו ואבות
כל המאמינים אברהם יצחק ויעקב אשר לא היו לא יהודים ולא נוצרים ? ומה המה כל
הפילוסופים בעודם מתחקים על שלם׳ הדת ע״ם שנילי השכל וההגיון ? —
״איש אשל כלה ס״ הבלו באבדן עצמו לדעת '  -הגם זאת לכלמה תחשב לו Vאויה,
כי עתה נשכבה בגשתנו על כ׳ אבותינו שישלים בלבותם והתמימים בנפשם שלחו ידם
בנפשם והולידו חייהם ניגון שאולה נקום עליהם חמת המציק מבני אמונה אסלת והלך
נפש שונה ! דמים כאלה יחולו אך על המרדפים נאש קנאת דתם  ,ולא על הנרדף אשל
באמונתו יחיה"
יבקש האלהים  :ועל כיוצא נו נאמר  " :זכר צדיק לברכה" ב• " צדיק
היינו לפי הטיח המשכיל נ״ג בעלי המגיד גליון ל* א על הכתוב הזה שכוונתו בלשון
התולה לא  :גלוינען  ,כי אס  :וואהרהייט  ,אינטרצ״גונג — .
גם לא בא המחבל לנהל (?) את בני העברים מאחוז בכל חכמת וסקילה  ,כאשל
לא ינהלו קורות הנהרגים על קדוש השם את בני העגלים המיחדיס והמקדישים והמעריצים
אס קדוש אלה׳ יעקב; ונהפוך הוא  ,ב׳ יחזק לבבם ויוסיפו אומן בראותם עוז העצומות
השכל הנאמן הבועל כנל תמיד בלב האדם ובכוחו לכבות שביב חיתו והוא לא יכבה
לנצח נצחים ! —
המבקר הזה אשר הסק הסכין אך לשאול ולא להשיב להקשות אבל לא לסי־ן מוסיף
■  ,או אולי נא לחדש סגנון במשקל׳ השמות ובניני הפעלים כמו
להעמיק שאלה לאמי ־
 Oiioi ! tonjoiirs des tlmoignages humains ! tojours des honimes״ )*
qui me rapportent ce qtic d'autres homines 011t rapporte ! Que
d'hommcs encre Uieu et inoi ! Ce que Dien vent qii'mi homme
fasse , ii ue le lui fait pas dire par un autre homme , il le ]111
dit a lui - meine , il l'ecrit
au fond
de son coeur
“!
קרא החכם  Rousseauבחום הגיגו בעד האמת — .
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אום* — הוא הנפרד מן " שנחוהו כל האומים " (תהלים קי״ז) והרשות תמיד נידינו
להוציא היחיד מן הלנים כידונו לחכמי הלשון ואי! ההוכחה נזה שוה ננזק הזמן —
"שרב  :שנן  ,משך " — המה שמיס נננרים נאמנים וקימים ה ושנים ואזרחים בשפתנו
ואין נהם כל חדש ! — ״אמן  ,אהנ ״ — ילאה נההננרוח אשל נםו!> הקפל ההוא
הגס הוא חדש ! — "תשזורנה* — שמוש הפעל הזה ישן
ויאמר צדק — "הכיש*
נושן מימי קדם קדמחה נשפר׳ הענלים ואין החמש מיד׳ — " המפאו " — הוא החולדה
מן ההפעיל ו י חפי א ו וגס נזה הלשוח נחונה ! — "חאלצי" — מקרא מלא שופעים
ט״ז — ״הרהנ" — גם הוא השעל מן ה ל ה י נ ואין כל חדש — ״ועוד ועוד" —
כולם נכוחים למנין דקדוק הלשון ושמושיה — ״מענה רק״ — אס נאמל ! דנל לק
וגס  :מענה לך ; מדוע לא נאמר ג" כ  :מענה לק  ,אין זה אשכנזיה כי אם ענריח
גמולה  .גם ״מפוח נורית" לא לי הוא ואין נו משום אישור חדש  ,וגס הוא נכון להנלתי
מנקש תואנות צנומות ושדופות קדים — .
המנקר הזה  ,אשר לא למראה עיניו ישפוט  ,כ• אם למשמע אזניו יוכיח  ,חלן
משפטו גם על העתקת « כתני הפילישופיא לשיללער לל״ט ; ולא שמר מוצא שפתיו נהמגיד
נליון ׳"ד  ,כי אם שמועה שמע ונא לנקר רק על פי השמועה ומדוע לא ישיב אמריו
לי ולא ישמיע לאזנו מה שהוציא נפיו נגליון הנ״ל לאמר " :איזה לוח ענר על המנקר
המתננא הלז ? ״  " ? . .אין זה כי אם לוע לנ ויצל לנ אדם לע מנעוריו למרןז ולגדןז
כל דנר חדש מבלי חקור תכליתו ! " —
על העתקת שיטת שפינוזה ללשון הקודם אשר — לפי מנטא המנקר — כנר צווח
ע״ז הסכם שד״ל וכוי השינותי כנר נחונרת השנית « העתקה הזאת אשר כנר יצא לאור ,
וטרם קרא החכם הנ״ל עניחיהו נדנליס מוכיחים שם  ,ועוד סזון למועד צאת מענה
נמרן על כל דנרי החכם שד״ל נאוצל נחמד שם  ,שמה תחזינה עיני הקוראים נכוחות
וישפטו נמישריס — .
ואס ״מכת מדינה היא" אהה ! הנה הולכת נכל האלן לארכה ולרחנה נכל מדינת
ומדינה ככתנה ונכל עם ועם כלשונו לא יראי זה כראי זה הצד השוה ניניהם משפע
המגיד ״והאמת והשלום אהנו"— .
תמו הערות על ל״ד הגליונים אשר העינית להשאיל לי  ,ועתה ידידי תד״ר לי,
ששמרתי מוצא שפתי לערוך אלין מגלה עפה כחונה פנים ואחור על לוחותיס ? קחנה
נא ותהי לך לאות נריח האהנה אשר כרתנו נ־נינו  .והרשות נידך אס עוג הדני נעיניך
להוציא אח ה« בחנ הנוכח׳ נדפום  .ואחה שלום וניתך שלום וכל אשר לך שלום ונדכה
נמזל והצלחה כאות נפש ידידך הנאמן נאהנחך
הכ״וח פה דאלינא חוי׳ת « חג הקוכוח חרי״ט.

BonS. H. Mondschein
. . 2N2Q
לאוהני ורעי  ,אלופי ומיודעי מודע לנינה  ,גנר משכיל  ,רב חנונות  ,דונר צחות,
מלין מפואר כש״ת מו״ה שלמה רונין נ״י.
זמנים גזו  .שנים עברו  ,מועדים חלפו  ,גם חגים נקפו  .מעת אתה מדי נקע ונגלה
ממג•  ,ונתקופוח השנים  ,ונזרם העתים גס מרנית ימינו מנו לנו להתהלך פה נארצות
החיים  ,חיש עפו כחלום מהקין  .ברנות הזמנים אנו חקריס  ,האדם הולך למות  ,וימיו
לא ימשכו נעמק העמל הזה  ,קן הושם לו מנטן ומלידה  ,מהרקיו ומחריניו ממנו
יצאו  .דמיו המה אשמים נדמי ימיו  ,וכל קרג וכליות קרב יעריכו למולו לכלותו למולל
וינש ,ומעורקיו ועצניו עצנו ויגונו יקרו  — .אתה ! אך הנל ימינו  ,וחדל חלדנו,
וכימינו דנאנו  .פלגי מים בני אדם ניד הי  ,רוח אלתים מרחפת עליהם  ,אל כל אשל
יחפון • טס  ,לשוד או לחסד  ,לא נידינו עונינו  .זה כחה לאלהי  ,ניד כל אדם יחתום
גורלו  ,והוא לא ידע  ,רגלי אנוש ערבים לו  ,תקננח נלכתן אל אשר אמר אלהיס זה
הדרך לכו נו  ,מה׳ מצעדי ננר כוננו  ,לא לאדם הולך ותכן את דרכו  .מלאך ה' נצב
נדרך וחרב שלופה נידו  ,מיצר לאדם וילחץ את רגליו  ,המה שנותיו נמקוס צר  ,אשר
אין דרך לנטות ימין ושמאל  .ומי האיש ישא ידיו  ,או רגליו  ,אם לא יד ה' הגע נו
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ותניעהו לנטלו או לנשאו אס זה • חזה האדם מבשרו  .כ< • נרכהו ה ' לרגלו המה •רוצו
אל אשר לנו לא •רצה  ,ויד על נש יה בח הבריאה הסקי,־> מאסנו  ,לה הממשלה לפעולוה
אדם  .גש אהה ידיד נחמד ! בשנולת הזמן נדחס ממקומן  ,טלטלח טלטלה גבר  ,נדפס
מגל אל גל  ,כעלה נדן) משריגו  ,עלן! בפי רוח מחולל גשש  .וכשושנה מטורפה כ•
יסקפיה רוח שערה  • ,כנפיה בכנפיו  ,וישליכה נאחס המצולות עי כי שאון דכים ׳נופיה
חנופה יצוא ושוב כקצן! על פני מים  .יניעו עמה הנה והנה  ,אצל חון! נחל שובב שובב
הולכה  ,וממקום שנאה היא שנה ללכח  ,כן איש נודד ממקומו הנך.
וקול ממרום שמענו קורא אלין  .לן לך מארצך וממולדתך  .והנה הלכה ועזבת
חברתן אשס נעוריך וצעירין בניך הנעימים וגם אותי אוהבך נטשת והונילוך רגליך מרחוק
לגור  ,עיניך תראנה ארן מרחקים  ,גס מלך של עולם ביפיו תחזינה  ,כי רק עוברי דרך
ישיחו עוזו ממעשיו ונפלאותיו אשר יראו בתבל  .ולא המת היושבים על שפות השיר לפני
האש אשל על האח בנית אנותם ויקראו האח ממוחי מצאתי מרגוע  ,מצאתי מנוחה!
לא זאת המנוחה  ,ולא זו המרגוע  — .ידעתי גם ידעתי  ,ידידי  ,נפש הגר מתנודד בארן
כבליה  ,אשל נין המון בני אדם בחליפות שמלות  ,תוארי פנים ודיעות שונות  ,אוהביו
ורעיו יבקש ולא •מצא  .כ• אן! אס גם שם מאורי על ׳אילו האלן  ,וגם שמה ילקלק דשא
ילבשו גנים  ,החבצלת תפלס באחו■ ועצי לעננים עושי סר׳ נחמדים יגזלו וישגשגו למעלה
לאש גם שם להיות לצל ולמחסה להלן  .ויחיו נעקיק תנובתם יושבי נצלם  :אולם המה
בלם יחד יבכו להולך ולא ישוב לראות ארן מולדתו  ,בכל מדרך כן! רגל אשל ילחקהו
ממשכנוח אוהביו תאבד התבל «תפארתה וחחמעט ׳קרתה  ,עד אשר תנצל עדיה מעליה,
ועלומה מכל שמחה תעמוד לפניו כביום הולדה  .אלן וחוצות שחל משחור תארס  ,גם
השמש פניה אין לה כאשל באלן אבותיו  ,שחוח ילך  ,אגלי דמע ינוצלו מעפעפיו,
נכקפה וכלתה נפשו לחצרות אוהביו לחונן ולנשק עפרם  .אולם רגשות כאלה מעט מעט
ימחו  .עד כי כלה גרש יגרשו בברוא אלהים חדשה  ,צב חזק «נחושה  ,החלאות ותמורות
שונוס יענדו עלינו  -יוסיפו איל בנו  ,ונקנה לב חכמה  .כי העמל והעבודה יוציאו
לפעולות אדם כל בשרון ויתרון דעת בנו  .ועל בלם מקנא אני בך כ׳ באח עיל גדולה.
כ׳ • תל שאת ויחל עז להח״ם נעיר גדולה מלאה חכמים בה חושיה ומדע קן להם  ,לאים
אשר תודח וחכמה לו למנה  ,ונפלה איש מלין נעיר גדולה לאלהיס ממלין המתגורר
בעיר קטנה אשר בה אך שארית חמות יסגור מול אולה כי תתקומם למולו כדוב שכול,
ותהי אויבתו  ,ותחלוק שן עליו לנלעהו  .ונעיר גדולת אשר חכמות נחצותיה ילונו,
וככלוב מלא עון> מלאה חכמים  ,משכילים ׳לאי ה׳ וחושני שמו יפגשו איש אס אחיו
נדברו איש אל רעהו ויאמרו חזק  .ועת נלאה אדם חכם ונביט בפניו אשר יאיר מחכמתו,
באורו נלאה אול ’ ,אצל מהודו עלינו ומנינתו • בינגו .ואלי אמר ה׳ לשכון בערפל בעיר
אשליך ואשרי חנלך
מצער  .לכן אשליך ידיד יקר משחן אלהים בשמן חכמה ומליצה
שעזבת העירות קטנות במו גוררת ואוית למושב לך עיי גדולת אשל כנעניה נכבדי
האדן י -ומעת שמח לדרך פעמיך  ,בכל משעול דרכת  .שחקה לפניך החכמה  ,אשר היתה
שעשועך בימי ענין  .כשלמה החכם מכל אדם  ,נקשת חכמה ולא שאלת עושר אשר
כעון! תעון> כבודו  .והנה הודות לאל גם נצל הכסן! תשכון  .לא לך לבדן  ,אן לזרים
אתך אשל שפחו אותך לביתם  ,ותחשה והתלונן בצלם  .יהי מכירן נלון  .ויה׳ ה' אלהיו
עמו וכל אשל הוא עושה ה' מצליח בידיך  .שמה מצאת מנוחה כ׳ טוב  ,ותשכון בזרועות
המדע  .ואשר תכתוב נשפר מכספם ׳שחדו בעדך להוציא תעלומה אורה  .הן במענה
אדמה מקום לזהב ׳זוקו  ,ובבטן האדן בעליל לכסן! מולא אב; אופל ובחן  .אבני שהם
וישפה ממעיה במעמקיה הלא המה לק לפעולות אדם מטמוני שפוני מול יקסו  .ונלעדו
עפר שחל למי  ,ועין אנוש לא חשזפסם  ,להתענג על יפעתם  ,ומצא טוב לא יפיק לצון
מבני אדם אם ימנע הטוב מזולתו  ,ואן לו לביו יהיה  .ואבן חן בעיני נעליו  ,אם
במסתרים ישיש עליה  ,ובשמחתו לא יתערב זר  ,שמחה כזו מת זו עושת  .כן לאמות
וגביש חכמות  ,יקרים המה מפנינים  ,שחו בטוחות איש אשר כמים לים מזימות • כקו,
בעלי אקופות יצללו נמים איילים  .וישאבו ממעינוח תהום חכמה דנה כל • קל עין
אל לאתה .
יחתרו להוציא ממעמקי הלב נינה ודעת אוצרם  .ידרשו לדעת זאת חכמת מאין
תמצא  .ואם מוצאה יצפנו הדעת ולא יודיעו ללא חכמה  ,מה זח כי •דעו ובי יבינו  .ומת
להסבם יודע דרך חנונות עת אזלת יד ממנו להורותם  .הן למען דבל עמה ם נקפל מחיל
•נוקש ולא יצא לאור עולם חנם אין כשן!  .לק הכשן! • ענה את הבל  .ולרוב לא לנבונים

עושר  .כי אץ כל אדם ! וגה לשחי שלחנות  .ואס עסיר לא יפקח עיניי להחזיק ידי
תופשי חורה  ,מה סהי עליה  — .ומוצאי דעס מס פעלו  .לכן אומרים לפועלי טוב
"שר סיליכם ולחומכי ימין ממכרי ספרים  .אשריכם ! ורעי על כל מים נטעי נעמניס .
יש שכד רב לפעולתכם  .ואתה ידידי ! אשריו ואשרי רבן שלמדן הורה ודין מנונוח,
אל לריק יגעת  .ולא נולדת לנהלה  ,בדה אל עמלן  ,וצופה בחכמה הנך .ומעת אל עת
תשלח לנו פרי תנובות תנונחן כי הניב עמנו בקפל  .גם אנכי מצאתי דנרין והיו נפי
כדבש למחוק  .עוד בהיותן פה על אדמתינו היתת ראשית אונן בן אוני  .כי פה באין
און ועון בכפינו נמצא און נ׳ן אלה אשל ארסו להם התהלה גאולתם  .חכמים לנים
בשפל ישבו וישתכחו נעיר אשל כן וצדק עשו והנה ! ה בן אונן ראיתיו בן חולין מחולי
אלן נשפה ברורה מדבר ולבי נבא לי א! כ׳ חורן נפלאות עטן עט סופר מהיר  .יבין
מליצים תתחשב  .בל כבוד ספרך פנימה  .רעיונות נשגבות מלובשים בתפארת עדי המליצה,
לא האמנתי כ׳ ידבר איש נשפת אבותינו העניה במלין גדולות ונשגבות כאלה — .
ואחלי בואן עיר ווין קריה מלן לב הוצאת לאור משלי שלמה ספר חמדות  .שמה ראינו
אותך איש מאנשי המדות כתור האדם המעלה  .מדה ואין לן מדה גדולה הימנה  .איפוא
לעשות ומדה צדק לן  .אשלי איש יכונן דבלין על שפתיו  .כ׳ במעט מלין חכמה לבתי
מוסדה על אדני השכל והנסיי! תורנו  ,הן משלי שלמה בן דוד כוללים חכמות לנוח ממוסר
השכל לבל אדם לקחו מעלפת ספירים  ,ומוכיח אחריו חן ימצא  .והנה מלאת דבליו
אספת למוד׳ מוסר בינה ודעת  ,אשר חכמים בחנו ונסו אחריו  .והנאת מנחה לפנינו.
למוד׳ הנסיין יסירו רעה מאתנו ואס יאמר אדם אנסח בחכמה מה טוב בימי חיי הבל.
 Jואנצל מרע  ,ישען על נינתו  .או ידמה בנפשו  .יום ליום ’ חוה דעת  ,הנס הידיעה
נסיון איננה שוה בנזק הנא אלינו לרגלה .כ׳ בן דבר הסכם צרפתי  :בכל
ן הזאת על ידי
מדע נקיונות נחלנו אין לנו מלק בטובם  .ובכל המסה נסינו לא השכלנו להיטיב
גורלינו כ׳ לדעת זאת עמל בעינינו אין לא יקרב  .ולהשמר מנגע למען לא תאינה
 jאלינו  ,הידיעה הזאת תאחר פעמיה  ,ועד תבוא חכמת הנסיון בקרבינו  .מרבית מבחר
וגס אח הטוב לא נקבל  ,נ׳ אח מי נשניע הטוב תבוא לרגלה  .נמול
שנותינו חיש גזו ,
י מחלב הארן  ,יגיע בח ואין אונים ? איש זקן כי יעטן> בעמלאנוש  ,גון) נדבה  .אחרי
עורו נקשה  ,ועצביו לא יכילו שפעת נרבה אשר המת פרי תבונתו  .ואין אחרי בלותו
תהי לו עדנה ; אי לו לצמא ילן למים כדו על שכמו  .יעלה הריס ירד בקעות לחסון)
 jמים מגנה חלון ילן צחה צמא דין שמיר ושית  .ובהשיגו מטרת חפצו  ,בבואו אל מקום
! מעינית מיס שם יזונו  ,תשבר הכד על המנוע והוא מתעל!) נופל מת  .זקני חכמים
דעתם מיושנת לזולתם  ,ויודעים אשר לא טוב עשו נימים עברו • יאמרו בלבם מ׳ יחדש
כנשר נעורינו  .אז ידענו אין לחיות  .אן מה חסכן אוד הנר לאיש הולך חשובים ואין
נוגה  .אמרי אשר נפל נמכמרת בל יובל קום  .או מה לשחום עין מאור עיניו אין אחו.
כל ימי צבאו כ׳ נפקחו עיניו לעת כי זקן ועוד מעט ינעלו הרואות בארונות האלה.
ומה לזקן יודע להלין נגד החיים  .לכן דברי בטלי אסופות  ,אשר אזנו ומקרו המה
בדרבן המישר לכת  ,חמת מלמדים דעת אח העם  .בל חפצים לא ישוו בס  .וכן ספרן
ספר המדות מלמדנו למוד׳ נסיון אין לחיות יקר בעיני מאוד כ׳ הוא נוח; לפתאים ערמה
 :ולנער נעור וריק מנסיון רוח עצה וגבורה  .ללחום מלחמת היצר נגד תאוות הרעות
אשר ׳ארונו עליו  .סערות רגשי רחם׳ עשחנותיו יתגעשו על ראש הנער  ,ינקה רגליו
ללכת  ,והנה על שבכה צעדיו ׳תמוכו  ,וכשה אובד תועה בדרן בין סבכי חוחי יערות יגוזו
צמרו  ,לא ידע לאיזה מקום יבין צעדו  ,ואנה יהיו פריו מועדות — זה הלב קטון היכלכלו
רחבי ארק מאויו ומשכיותיו  ,חיל חאוח יצורו עליו וישפכו עליו סוללת ללכדו בחרמם.
אהבה  ,שנאה  ,קנאה  ,נקמה  ,כעס  ,קצ!>  ,עלב ויגון  ,גם חסד ורחמים  ,חנינה וחמלה,
רצון ורוגז,׳ לבלם בשם יקרא  .יאהב  ,ישנא  ,יקנא  ,ימאס  ,יקרב ברחמים  ,ונשצן) קצן)
אן) וחימה ירחיק  .יחבק  ,ינשק  ,׳דכה  ,ישוח  ,וידקר  .יאנח וישמח  .ויקרא האח.
יאסי!) יפזר  .יחמוד יחאוה  ,ינחל ויתעב  .לכן במלחמת חנופה  ,לקום אחרי נפלו,
ברוב פשעיו  ,טוב לגבר להיות מזוין בכלי נשק מול חצי החשק  ,מלקחי מוסרים טוניס.
וגם ספרך ספר המדות נלקחו הטוב מטיב לב ונפש • .שרם מלב איש פורה ריש ולענה,
תאשר העלם במסילת דעת  ,מחטא חשמרחו  ,ממכשול תנצרהו  ,וכצנה וסחרה בעדו
תגונן  ,ב׳ < קח אמריך  .ויטה אזן למוסרן הטוב.
והנה זה שלישי ספרן אוריאל אקוסטת אודותיו ראיתי במכתב עתי כי יקרא עליו
הוי אריאל אריאל  .נ׳ הציקוח לאריאל  .תשא אמרתו ותנהג נכבדות.
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הן בזאת לי) ’ צדקו אענס  .ני כן נל העמקה כשמן טוב  ,יסיג
מכלי אל כלי.
דע אשר נזר אומל הרב״אע על סטר א< ונ שהעתקה הוא  ,אן> דנריו משובצים
באבן חן המליצה  ,רק משפטיו קשי ההבנה  .נן כל • ודע• ועניני שפה עבר יעידו כ׳
רוח קודש משפה אבוהינו מלחפה על פני כל ספרן■  .ולא חטאה נגד משסע הלשון
כלליה ופרטיה  ,מדנרך נאוה ושכולה אין נהם • וראש דברן שמה אמח  ,ופהח דבריך
יאירו  ,יעידו על חכמהן ב׳ • דך בכל  ,ולך המשרה והממשלה בלשון טבל  .מה יפה אן>
נעים צירה האלבה נחענוגים  ,ני • ארס איש אשה באמונה  ,נצדק בחסד וברחמים — .
אולם מר ממוח אהבה נמאסה ונכזבה  ,איש ני ישגה באשה זרה אשר אמריה אליו
המליקה  .ואחרי נפלו נרשמה אשר טמנה לו את בן האהוב לא הכיר  .הצגה לפניני
גולל איש יהודי אשר • קדיש עהותיו למדעוח יסון> האהבה  ,והמלחמה בנידה אשר
לאדם עם חיל האוה הצודיס נפשו לקמח — .
אמש קש• יום צל לי עליו על מצוקות וצרוה סחקפהו מעודו אהה ! אך פיד ואי,
נכונים לצלעו  .מהריון מבען ומלידה אך שנע רוגז הנהו .
נרעש ורוגז אחה בן אד"
ממרום נדחח  ,נשלנח משמים ארץ אל ים הלאות  ,ונזעף הים והמונו מגלים שאונים נהמ ם
דכים על חוף אחח האיים נדפה  ,בל חזק כן תרן אניחן אשר חשבה לחשנר באס ')
שנות בתות  ,יראת שמיר ושית תעלה שם  ,קול קולא לבני אנוש ישחה לשחום אשר ק£
היא על פני מים ואשי כבדו • דיו ורגליו בלנסשחיס הגשו ׳צלל כעופרת במים אדירים ־
אדם ילוד אטה ימי מגורו מעט ורעים טפחות שנותיו עיף ויגע ילחם נגד חיל מבאונוח י
והמון תאות רעות  ,ותמורות ימירו בנודו  ,ימררו חייו בקלון ויראון מולם  .וקטן עוד
בעיני רודפיו ומבקשי נפשו הצרות אשל קול צנורס מקרנו עליז יעברו  ,כי עוד מחוץ,
סשכלהו חרב רעהו  ,שונה׳ אלה• לנס רחוק מהמלה  ,ידברו שלום עם ריעהס ובקרבם
ישימו .ארנס  ,לבלוע צדיק מהם  .חמת קנאה ומשטמה חנם תאכלהו  • ,אכלו נשרו נשנם,
יחלקו שן עליו י ייקראו האס נלענוהו  ,או כי • חטא לאכול מען הדעת  ,אז אלת המכניס
עצמם אוהבי ה ' חסידיו יתקוטטו עמו  ,כדינם עם כל מוצאי דעת אשר יוציאו דנתם
לעת עליתם  .בי יהין לעלות הל החכמה  ,ישבעו אותו בחרפה וכלימה ומשפט מות עליז
יחרצו  ,נ׳ עצים לגיהנם הוא  ,הנה כל זאת העברת לפנינו התעוח איש בלימודיו ובאהבה
כ׳ עברה חוק ותלת בלב אש שלהנחה אשר תנעל עד היסוד נו לב ונפש  .הנח זאת
האהבה היא הצלחה בלא מנוחה  ,כוס נידה מלא ענג יתהפך לנגע  ,ושמרית אן ימצו
ישחו מנדיה  .כאלה ענותה דשינה ורעננה תשגה ביעל בין לעש• רוחי סערות ,כן יפריח
דשן ורענן ׳שגשג יעלה לתעלה ראש בחור יפה עינים בין תשואות מורשי לבנו מזימותיו
הרבות  .והנה נקנה תסובב גבר  .עלמה יפיפיה ברה כחמה  ,החפיר סהל ניפית נצבת
לימינו  ,עינית כידוד׳ אש ׳תמלטו  ,חצי אהבה יורו ויפלחו לבנו וכל קרנו  ,אחת מבנות
 .עיניה יצוו לו לחיות או למוח  ,הה ! מי יתן לא ראה אותה מימיו  ,ארורה שעת
ראשונה כ• נתן עיניו בה ונעשה גל עצמות  ,לוח אין נהם  ,גוף בלא נפש  .ובכל זאח
מי • חיה ומי ירגיש ויחוש •ותר ממנו  ,שמים חדשים וארץ חדשה נבראו למענו  ,משעה
ראשונה לאה אותה  .לו חרונה חבל ומלואה  ,עת עיני אהובתו לו אהבה ׳המון ׳קחו
לבבו  ,נחלום ידבר עמה ' והוא מאושר  ,משבח גורלו וחבלו נפל לו בנעימים  ,אולם חלף
הלך לו שלום חיתו והוא לא ידע כי ברעה הוא  .נשלחו ברשת רגליו  ,בל יוכל המלט,
מן היום ההוא והלאה לב שמח עזבהו  ,פנתה הלכה לה מנוחתו  ,לא ידע לעולם מרגוע,
על מנוחה ני טוב לא יתענג  .ענד עולם לא יצא חפשי לאיש אןזר נהפך  ,נפלאתה
אהבתו אליה  ,מאהבתו אל החכמה  ,בה נגד יננד נתנונות אשר היו שעשועיו כל היום
ימאס  ,והמדעית אשר שחקי לפניו בתבל אחרי גיו ישליכם  .והיה אס אהבה לא תעניתו,
והחת מפו טובתה תשנאהו  ,זא קודר ילך נלחץ לבנו הנשבר והנדכת  ,שנח משושו,
ובכל זאת יאשר חבלו אשר חבל ׳חבול גוית ו ונפשו  ,נכספה וגם כלתה נפשו לחצרות
אהובתו  ,לילה ערשו לא תנחמהו מדד שינה מעיניו  ,יעיר שחר עם שירי יללתי  • ,קטף
שושנים בעמקים  ,יארה מור ואהלות להקריבם שי אליה  ,נזרי פרחים ׳ענד עטרה לראשה
— אהה ! היא לא תשעה אליהם  ,מצאה אסר נאה ממנו  ,מצא מן בעיניה בחור נבחר
ממנו  ,והנה לנו לקרעים נקרע  .נתח לנתחים  .ויזל דם  .אל מי אדמך אהבה נמאסה
סולת אהבה נכזבה  ,אש עצור בעצם  .נבזים נמאסים בעינית כל מנחותין  ,נסלח נפשה
בקרננותיך ונעתרות לה נשיקותיך  ,כל עולוחין לא יעלו לרצון לפניה  ,לא יערבו לה
מדברותיך  ,לתוהו וריק כהן כלית  ,ישחת דבריך הנעימים  .חאוה לא נהיה מחלת לב,
דחו בהריקו

הנערה תורה דקים ומיצים  ,חאמר אליך חנה החן ממך והלאה  ,לא חפצתי בן  ,נעלה
נפשי נך  ,ואיך תאמר אהנתיך  .והנה נמר נפש יורה לרות ארבע כנפות האין שושנים
קנון , -כי למי ליחן בל ידע ידוע  .קודר • קונן פיבו ושברו לעצי השיה  ,נעיר יתבודד,
יצריח מראם הרים ויתיפח  ,גלמוד ילך  ,נדד ישב « חון למחנה  ,ויהגה קנים וחגה על
קשי יומו  ,והד הדים יענוהו כי לשוא עליו תשתוחח נפשו  ,ולחנם יהמה .והנח מליו
כאין נגדו  ,ינחר מחנק נפשו  ,או מראש הדים לפול שדוד  ,ולשבור מפרקתו  ,ולפזר
׳עצמיו בעמק  ,או לשען> מים רבים לבוא לשום קן לחיים מות ננחר ממנו  .ויש אשר
אהבה תעניתו  ,והיא לא שונאה לו  ,אך קנאת איש מרעהו חדלח מעין זך אהבתו  ,איש
אסר יפחיה בפיהו  .בלשונו יכזב לה ונפה חנן -ישחיחיה  .ועוד בידה עונו  ,עוד יפרחו
מלי תלמי ננה  ,שושנים נח; לה למנת  ,עוד תעד עדי עדיו  ,והיא תשכח מעינה  ,והוא
ידבר מל לנה אולי ירוחם  ,והיא בשפתיה שלום תענהו ונקרבה תשים ארנה  ,ונה יגדל
שברו לאין מרפא  ,נע ונד ילך בין קלעי הרים ונתרי גבעות לחנות על קשי יומו  ,חאות
יצרי לנו ׳כאיבהו ידכאתו אומלל ילך • אור יום לדתו  .בו ראה אור ראשון  .וננשף ימיו
יפקח עיניו  ,יראה בי שוא לחם הנינוחים על אהבת נשים  ,בל אפה נגד תנגוד  ,נין
אוהב ושונא לא תכיר  ,אם תצחק או תנכה אין אמון נח  ,אגלי דמע הנוצצים מחרכי
עיניה אשר תדמה כי אהבה לן יאירו  ,המה דמעות שמחה על משלחך  ,תשיש בי
נפלה פלאים נון -ונפש  .נחלקת אמריה השחה והשפלה קומתך  .ברכך לפניה יכרעו; ,
לפני רגליה תכרע■שפול שדוד  ,והיא תאחז בערפך להדיחך לירכתי בור  .והפרפר מוח
וקדקד  ,ערמת נשים רבים הפילה עצומים הרוגי אשה  ,סועא ילכד במצודות לנה וחרמי
ידיה  — .מה יפית ומה נעמת אהבה בתענוגים כי תשגה באהבת אשת נעוריך  .אך למי
אוי למי אבוי מי אבד רכושו בעני; רע,למי פצעים ונגעי בשר ? לנותנים לנשים חילם.
אשה זרה מצודים לנה כי תנעיחך אשר קדשה רק לך לנדן ימיה  ,שוא ידבר לבה  ,והוא
צודת נפשן לקחת .
שרן -מעופן! נקפא לקור קרח אחה נער חקר לב,המות תוך חיקך למען השופך
ארקו  .חומק חייך סנקת שולל תוליך אותן  ,וביום מפלתך תשא נס  ,ותקרא הידד,
ותשמח על הריקתך  ,ראה עלם כתמר פרח  ,עפה השח השפיל קומתו  ,שושני לחייו
עצם אדמו  ,עתה ננולו  ,תמק יהלובו  ,נקפד חקות חייהו  .כי הואיל הלך אחרי שוא,
נפתה לנו לאשה קלת דעת  .לשנים במכתב׳ מליצתך בלפידי אש ציית לה אהבתך  .קראת
לה שמות נעימים רעיתי יפתי  ,חמתי נרה כחמה  ,קצרו יריעות שלמה מהביל רגשות
אהבתך  ,אמרת מי יתנני חבצלת השרון מרמס תחת כפות רגלה  ,או שואב ריח שושני
שפתיה  .ונשמת חיים חדשים נפח בך  ,אומות ממחים ידיה סייס נעימים קראת  .עתה
תאמר מ׳ יפן אמצא מכתבי׳ אעלה אותם בלבת אש  ,אציתם יחד  ,ארמקם נרגל  ,או
נעשן אילם נצח  ,יען מה נאבד ונעזב האיש הזה  ,למה הלוך ילך ונכה מדוכא בלחן
עוני ויגון '} יען לא ידע תורה מה צותה לא תחמוד יפית בלבך ואל חקרב אל פתח ניסה .
והאחרון הכי נכבד  :מורה נבוכים החדש  ,בו נכנור המליצה תפסח חידות החבל אשר
חכמים שערו על אל אלים תדבר נפלאות  ,כאבן חנון אשר נחל לנו מתנה עונה מניס
גנזי הרמ״נס זצ״ל בבארו דבריו מערבית לעברית  ,כן בין תנין אתה להריק מצרפת
ללשונינו דברי ברוך שפינאצא אשר אחיו לא הכירוהו ודורו לא חשבהו כגורל כל
גדולי סקרי לב  .אמתים תמה דברי החכם צרפתי שהנאת בספרך זה  ,כי יש יערה לעמל
נפשו בכהנו ספר ביותר אם יגע נפנות הדת  ,לבוננם בצדקה ; ההמון יקדיש עליו
מלחמה  ,נפשו ירעה לו פן יפרן לעלות ממעל לשכל האנושי ויקצץ ננע־עות  .או פן
שתות הדת יתרסק אס יעפיל לראות בבלע אח הקודש — ניוחד לא תהיה תפארתך עשוס
ספי־־ם בענינים כאלה כי חובר׳ חיבור בימינו לא ינחלו כבוד אך תתלה תחת תהלה,
אן ,כי אם יתערבו לכונן יתר דבריהם למערת האמת וחרבות שפתותיהם כי ישלופו
לכרות זמורות זר מכרם ישראל חצם אליהם תשוב  ,ופתיחות לשונם יבואו בלבם — .
ואנכי לא נביא אנכי ולא בן נביא אולם לני ינבא לי ואראה עתידות לן  .כ׳
שומר׳ ציון יקראו מלא אסרי ספרן כי נדור הזח עשו להם בני ישראל תורה כחפצם
וכלננם לא יניעו אל פועל ה׳ ומעשי ידיו לא יראו להכיר הבורא מ״י הבחינה .השמים
לא יספרו להם כבוד אל  ,אין דורם את אלהים למען לדעתו יכיר צור עולמים  ,עומדים
ואינם יודעים על מה חס עומדים  ,אם האדן תלויה על בלימה  ,או מל עמודים מוצקה.
רואים ואינם יודעים מה המה רואים  ,כי עוד לא נשאו מרום עיניהם להניע מי ברא
אלה ואיך המס כוננו  .ונבע לארץ והנה צר וחושך לא העלו נר אלהיס נשמת אדם
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להאיר להש הדרך  ,וידנו וישטמו ויסקועעו אח דורשי החכמה אף כי המלך שלמה !
«שלשלה ומהללה אשר בה נרא אלהיס ארן ושמים  ,והיא היחה שעשועיו עד אל טשה
ארן ומוצוח — הנביא מוכיח כ׳ אחה הדעה מאשה וחמאש חורה אלהיך — ורנוחינו1
אמרו  :מנעו בניכם מן ההגיון  ,משרש דבריהם בעל מנורה המאור " אמר בניכם ולא
עצמיכם ר״ל בניבם כשהם קטנים  ,כי לא מנעו רנוחינו לשוס אדם מלידע בבל החכמוח "
ואף כי טעה החכם נקברה בדרך חקירחו ,לא עליו חלונחינו כי כונחו רצויה  ,הן ישחוגן
כליוהיו למערה האמה ונעה קולע אליה ויחטיא — אל אלחים יודע כי מגמחו לטונה
לראוח בנוי אל  .הן שמענו דברי אל על ידי מחו אומר  :נבל מקום מגם ומקטר לשמי
ומי איננו יודע כי דבר ה ' היה יקר נימים ההם  ,ושמו הגדול עוד לא הודע לכל העמיס.
נראה מזה בי אין אדם נחשש על דעתו נדרשו אלהים — .
כאשר השק הבעל עקרים הרק ראשון משהיו כי המאמין בעקרי היה רק החקירה
והדרישה אחרי האמה הניאו למלוק על אחה שברה קדמונינו הוא נבלל חכמי ישראל
וחסידיהם ואשור לחלוק עליו — ובנר הגין בעד ההילוקוהיה הנדרש׳ במבחנו היקי [
להרש" נא זצ״ל — והרמ״נס זצ״ל נהמורה פנ״א לשלישי אומר  " :כשהשלים הענעיה
ותנין האלהוח בנר נכנסה עם המלך אל החצר חהנימיח ואחה עמו נניח אחי  ".והרב
ר' משה נטייל בפירושו לשפר יצירה ; ידמה לעס ציון שאם יחקרו בחכמה הפילוסופיה
ישימו תורת משה פלשהר וירך רמיה  .ואין זה כי חולסינו נקראת פילוקופיה טהורה ",
והנה אמה כי שיטח שפינאצא גס לא ילמדו בנח• מדרשיהם לתלמידיהם  .לפי שהוא לא
בחב דיעותיו לשני צעירי ימים  ,רק לאלה אמרתו אשר מלאו כרקס ממעדני החכמות  .ואף
בי נמצא ני; דבריו אצה אשל לא ישכנו בעיני כל משכיל  ,הנני אומר אי לאו ידלא׳ חקפא
לא משכחת מלגינהא  .ומת תזיק להאמונה אם נאמר כ׳ החנינה והחמלה ראוי לאדם
להתרגש אליהם מצד שכלו  ,והמרחם מצי מזג לב כי רך וענוג הוא פחות הנפש וחלוש
היעה בנשים — ה; הרמ״נם בארבעה לשמונה פרקיו אומר  :יאמרו על פחות הנפש
שהוא שנלן ועל העצל שהוא שמח נחלקו  ,ועל נעיר הרגש ההנאות לעובי טנעיו שהוא
נזהר בלומר ירא חטא — והאם הוא אמר שלא יחיה האדם שנלך או ירא חטא  ,אך
מגמתו שיצמחו המיות טונות מלב טוב חנצרף ע״י המדעוח — ויודעי ברוך שפינאצא
נש פרם מעשיו יהללו נינת לנו כי על נדיבות קם  .ואומרים ברוך אתה נעל הרחמים
— ולב מי מקוראי שפריו נשחת וימנע עצמו מן הרחמים.
לכן ידידי היקר  ,אל תחת ממבקרי ספרים Iלך נכחך זה לחבר ספרים למען תרבה
מדעת והאדירה  .וזכור בבל עת גס אותי לטוב בי ידעת אשר לשמן ולזכרך האות
נפשי — אתה ידעת מחשבות׳ ולבי  ,עוד זכר תזכי ימים מקים  ,עת שכנך עלי אהלי,
עוד לא שכחת ירחי קדם עת הולכתיך שיי תרומות ונתת׳ שמה את דודי לך  ,רבב וצלח
על דבר אמת חיי בטוב ובנעימים ורוב שלום לך  ,יאריך אלה־ם ימין עלי חבל  ,למען
משמח אותנו במעשי ידיך עד זקנה ושיבה בנפש ידידך מכבדך
זעליג צבי מ א נ ד ש י י ן.

תוספות חדש למאמרי קול תרועה.
Bon Talomo Frankel.
נ״ת ר״ח כסליו תר״ך  .שלום וכל טוב  .לאהובי אדוני ומיודעי וכוי  .אתרי ששלחתי
לכבודך נחפזון ובלי שדר את מגילת• מן ט' מרחשוון  ,עוד לא מצאו רעיוני מנוחה  ,כי
לנגיש דמות ותמונת השט; התוקע עצמו נדבר הלכה הזאת והוא נהיל ולא נהיל למעני
קטיגוריא נגד כבודן ונגד דברי נתקעתא מדברי סופרים על סיר הברכות לשמך
ולזכרך  ,הה אשר ראיתי אנכי לתקוע ולהריע עוד הפעם בישיבת ונעמידה לערבב את
דעתו  ,ולמען לחזק ולקדר את דבריו הראשונים בסדור הדברים נמעט וגם לבאר במת
דבורים לחז״ל בעני; הזח ולהוסיף ניאוי לדברי הירושלמי אסרי הודאתי לדבריך המאירים
המאירים לנו בדרכינו שהאומר  •" :אף ביבנה כן" הוא לא ירך שאלת רק דרך סיפור
הה החלי— ',:
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גס מלשון האמלו לו ( במשנה ר״ה הס) וניבנה לא היו תוקעין אלא ננ״ד בלבד,
ישנו בלשון אלונה (ומיין פסחים ג ' זבחים ומנחוס בי) ובלשון ענל הנראה כמקפרים מזמן
ז״נומ 1445אןז כ׳ ר״א והאמלו לו היו סייס בזמן
מנר ( וכאשל המיל כ״ת נב״ח
וגם למה הלנו במחלוקת נדבר שיוכל להסנרר
מחלוקחם ניבנה או נעיר הקרינה1
מכמה מדים וללאום הממשה ולזכור ההלכה ופוק חזי מאי ממא דבר  ,ואס אינם נביאים
בני נביאים הן  ,הל• לן גם מזה ראיה לדברי שהם מדברים מזמן מנל אשר לא נחמשך
הרנה  ,והקופריס הללו נעלי המחלוקת היו בזמן ההוא בירושלים  ,ומרוב הצרות והמצוקות
שעברו על ראשם בצל לבם לעמוד על דעת רגם זכלון הדברים בלב ורוח אחד  ,ובאו
ליד׳ מחלוקת ולפ״ז נאמר שגם האמרו לו לא התמנו נמלת ה י ו לספר שכן היו
נהגי בזמן הקצר הזה  ,אלא שספרו אין היחש תקנת לי״ז שאס היה חל נימים ההם
י ‘ה להיות בשבת לא היו תוקעין ניבנה אלא בנ״ד בלבד .כ• לא היחה עדיפא כחת אז
מכל מקום שיש בו ב״ד בלי סנהדרין שתיקן ריב״ז לתקוע משחרב נ״המ ( קי׳ א׳) וכל
דבריהם יסובב רק על הזמן תקצר ממלחמת הקנאים ומלחמת ירושלים על מקום כסאות
המשפע מי ומי ישב בראש לדון ולעבד השנים ולקבוע החדשים  ,ולמען שלא • עלה רקב
עצמות נהמקנא־ס קנאת הסופרים מיבנה  ,התחכם רינ״ז וקרא עם המשורר ; למען
אח׳ ורע• אדנרה נא שלום בך וכוי למען בית ד׳ אלהינו אבקשה טוב לן  ,והיסה
ירושלים יתירה  ,ואח יבנה כלל אז בתקנתו לכ״מ שיש נו נ״ד והמספר בירושלמי
נאמרו  :ואף ניבנה כן  ,סיפר על זמן ההות מעת חי׳ נעלי המחלוקת ר״א ותאמרו
לו  ,ואמר שאף ביבנה בן היו חוקעין בימיהם גס העיירות הסמוכות  ,ועל ד״ח רק
נעת התקנה הראשונה מרינ״ז בעוד שהיחה ירושלים עומדת נננינת וחרננה על המקנאים
והמחריבים במינה  .נעת ההיא לא היה •כול רינ״ז נגלות את כל לבנו מיראת המקנאים
ויבנה והעיירות הסמוכות נא היו רק מדבריהם  ,והיתת ירושלים יתירה על יבנה  .אבל
אחרי כלות הקנאים והמקנאים והמקדש והארון נשרפו  ,ואיחיות התורה ונושאי דגלה
צמחו ופרחו ניבנה ושמה • שבו הקאות למשפט הקאות לבית דוד  ,ונעשה לנ״ד קבוע
בלי שוס מערער לעבר שמה השנים והחדשים ; אף ניבנה הן ,לתקוע ניבנה והקמונות
על ד“ת  ,ויש תקנה אסר התקנה שנתקנה היא והעיירות הסמוכות לה על ד״ת — .
קי׳ אי ) ולמען חזק דברי ולהראות שהיחה שנורה ושימת נפי שוני הלכות המלה סרנה
לא על חרבן ממש אנא אף ננחסלל הקודש והכוונה  ,או השם בשנוי בעלים —
ע״ן זבחים ג ' שכפלו עשרה העמים נתון כדי דבור למלת " מחריב" על מנין בזה
והעלו במסקנה דמינה מחייב דלאו מינה לא מחריב בה  ,וגס במלחמת הקנאים
והסיקיוקין ועוד זמן רב הקודמת למו יתכן מאוד לאמר עליהם  :מהרסין ומחריביך
ממן יצאו  ,וממנה ומנה אזיל נרגא להחריב בה ו לפעפע את הכתלים עד היקוד
(עיין ירושלמי יומא פרק ראשון ) כי יקוד התורה והמקדש הוא  :ואהבת לרעך
כמון  .כ׳ בצלם אלה ים ברא אוחו  ,ורוח הקודש ריען וריע אבין שוכן בתוהו  ,ותמה
סרנו להיקוד ע״י שנאת חנם ובר  .משלמי שם איתא אמר ר' יוחנן בן תורתא מצאנו
שלא חרבה שילה וכוי אבל בשני מכירין אנו אותם שחיו ינעין בתורת וזהיר׳ן
במצות ובמעשרות וכל ווקת עונה היסה בהן  ,אלא שהיו אוהנין את הממון ושונאץ
אלו לאלו שנאת חינם וקשה היא שנאת חנם וכוי ",והנה אוהבי הממון הס הצדיקים
ודייני נזילות  ,אלעזר ויהודה בן פסורא בראשם שדנו דין חורה והמקדש על יקוד
שנאת חנם ואהבת הממון בקבלתם מחנות כהונה ומעשרות ופרק מתרומת הלשכה
עבור הדייג׳ גזירה ונסמקס גס את החלק מהלו״ם וחחנרים והעניים ( עיין ירושלמי
קועה פרק תשיעי הלכה וי ) ובעת ההיא נתפרדו גס הנח החברים  ,כי אחרי שעשת
יהושע בן פרחיה שלום עמהס  ,וזאת היחה אחרי מיתת ינאי הדוקר ומלוכת אלכק"
נדרה אשתו שהיתה חונפח להפרזשים  ,אז קמו הנס מנתא׳ הארנל׳ שכינו עצמם
נשסיוק״ער  ,עק״ער ובשם בית — ׳וסיס ע״ש ביתם ועיין אדר״נ פרק הי ) והוא
הבית ׳וקיק המקבלים הראשונים נאמרס שהמה סם התלמידים אמחים מהיוקיס
והולכים בדרכם ודרך למודם וגם בחזיונם ורוחם תיו נשענים על דברי ישעיה וקראו
נעת ההיא נגד הזוגות מאסיפת התרומות והמעשרות והד״נ׳ גזילות בהתחלת
הקאפיעל ני עד ויאמר ד' ונגד ממשלח הנשים את הפי ’" א עמי נוגשיו מעולל
ונשים משלו נו — עד והחזיקו שנע נשים וכוי ונגד חני כהני ד לא מעלי והעבודה
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והנני נזה להציע לפנין כל ההלונוה רעיוני לע״ע בעני; הזה  ,והדברים הנראים
ונם אה הנדמים אן* ממני  .והכה מהתלה עלה במחשבתי להניא ראיה לפירש" ׳ שפי'
כלהה״ק היו חוקעין נעה ההיא אף ננ״ל של אקראי  ,יע״כ כיסא ונכון מה שלא סילק
התיק מירושלים ליבנה בנידון העיירות השמיכות  ,כ• נימים ההם  ,נימי נ״ש ונ״ה שנחדנו
התלמידים כחול הים והקטן שבתלמידי הילל היה רינ״ז  ,נודא׳ לא נמצאה עיר בכל
א " ׳ שלא תיו בתוכה בלשה אנשים שלא היו לאדם להיות נ״ד לאקדא׳  ,וא״כ הדני
מה היו צריכין העיירות הסמוכות לבקש לנפשוחם סמן ואסמכתא על ירושלים או יבנה
אחלי תקנת רינ״ז נכ״מ שיש נו נ״ד  ,שהיו ׳כולין הסמוכות וגם הרחוקות לתקן אס
עצמם ע"• עצמם בב״י לאקרא׳  .ולדברי האמדו לי בעינן ב״ד קבוע דומיא ליבנה,
וע*כ יפה חלקו נעת ההיא נין ירושלים ליבנה שלא היו תוקעין נהע״לות הסמוכו'
ליבנה לא נהנ״ד של עצמם ולא על הסמן יבנה  ,כי נם ניבנה לא היו תוקעין אז אנא
בבית דינם הקבוע שהיה להם וע״י מקנת ליב״ז שהיי ממק נין על דבריהם נב״ד קבוע
בלבד  ,והמספי בירושלמי  :אף ניבנה כן  ,הלן בשיטת הח״ק שלפי תקנת רינ״ז די ננ״ד
דאקלא׳ לתקוע על דבריהם וסיפר שבעת ההיא שם תקנות ותיק; ריב"ז  ,נתקנה אי חיקן
לירושלים והעיירות הקמוכוח לתקוע על ד״ת  ,ונתקנה הב׳ תיקן ליבנה והעיירות
הסמוכות לה .לתקוע על דבריהם ננ״ד דאקראי — ואם כ• בטעמם ויסודם מרחק וחילוק
רב בין העיירות הסמוכות לירושלים להע״רוח הסמוכות ליבנה  ,כי בעיירות הסמוכות
לירושלים היו תוקעי; מד״ת אף בלא נ״ד כלל על סמן ייסוד ירושלים שתקעו על ד״ת ,
כי ידעו בקניעא דירמא  ,ולמען שיהיו נכלל סמוכות היו צריכין לשלשה דברים  :רואות
שומעות וקרונות  ,וכל שאין בה שלשה דניים הללו לא היו תוקעי; בה על ד״ת  ,אבל
בקיננות והתפלה שלא נכונה קרא בישעיה  :שמעו דבר ד׳ קציני סדום וכוי ונגד
תי״ני גזירות בפי הוי החוקקיס חקקי און ומכתבים עמל כחנו ובו׳  ,כ• הדייג׳
גזירות עשו ס״ג להתירה וגזירתם גזירת האר־סטאקיאע־ע  ,ולא היו מניחין האומנין
לכנוס ולבנות בה  ,והיה למו ספר דגזירתא ומהם היו דנין ד״ת ודרשו בעד החיים
אל המתים  ,וממינה קרבא בה  ,בהתירה והמקדש  -ודרן אגב הנני לאמר  ,על
כי השמות יוק׳  ,הושע  ,ישעיה  ,ישי נוחין להתחלף בהמנטא נתבלבלה המסירה
והקבלה משמות הראשונים כת העקסייער תלמיד• יהושע נן פרחיה שפרשו ממנו
ונינו עצמם נשם ’ :יססי־ער והרבנים האחרונים בלבלו השמועה הזאת וערבו הזמנים
עוד ביותר ונתנו לו לתלמיד אח ישי הנוצרי  — .ולס׳ דרכינו נפרש אח הס ' ישעיה
ג' ו׳ והמכשלה הזאת תחת ׳דין כדברי התרגום  :ומגניתא הדא תהי חמת ידן,
והוא כשראו החברים והכרוכים אחריהם  ,שאי אפשר למרוד או למחות לנטל
הנזירה והמכשלה הזאת מאסיפת תרומות ומעשרות בזרוע  ,אז חשנו מקצתם שיותר
טוב לחברתם לבלי להראות פנים זועפות לעיני המושל מב״ח ולנענע אס ראשם
להגזירה הזאת  ,רק להשתיל לבל יכהנו עכ" פ הנער נזקן והנקלה בנכבד  ,והחוב
הוא על החברה לנחור אחד מאחיהם  ,היותר חכם והגדול שנינותם שיהיה הוא
הראש והקצין למחנה הנאספים להתניית
והגניתא היא תהיה תחת ידו ועי"!
יקלו במעט מהעול הקשה והחמס  ,ויהיה מעיר לעור לחברתם  ,אבל החכם  :ישא
ביום ההוא את •דיו וגופו בקודש ולא ירצה לטמא את גופו בלבוש החייס וידיו
בספרים המטמא׳; אה הידים  ,והוא הספר דגזרתא  ,לאיור לא אהיה חובש ובביתי
אין לחם ואין שמלה  ,אם ארצה להקל בה מביא מהעם והחברים אין בידי לשלם
יונית׳ ולמלאות החסרון  ,כי אץ בביתי אף להם ושמלה אס חשימוד קצין עם
לתת המכשלה הזאת תחת ידי  ,כ׳ מרשעים יצא רשע ואם המושל מקשיב על דבר
שקר כל משרתיו רשעים ואץ רצוני לבוא בקהלם יסודם להיות ג״כ מהחונשים
לחלוק עמהם וליטול חלק• יוהחמס הזה בלחמי והשמלה « סייקין של זהב ( עיין
עיון ערך קיק) כ• כשנה ירושלים  ,ויהודה נפל .ואתם טועים בדבריכם נקראכם
להגביה הזאת בשם מכשלה למען הניא אותי לאסקופה שתבוא התשועה על ידי  ,לא מ!
כעת היא המכשלה  ,רק כנר נכשלה ירושלים ונשברו ונוקשו ונלכיו  ,במסירת
הכהונה גדולה והשררה לבית חשמונאי אחרי נפילת יהודה מכב“ ׳ במלחמת י '  ,לא
עלה מעולם בדעתו לדרוש בכבוד עצמי ורוחו היתה נאמנה עם אלהים ואנשים,
אבל לא כן אחיו ובניהם  .כי לשונם ומעלליהם אל ד ' להיות עיני כבודו  ,אס כ׳
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העיירות הסמוכות ליבנה  ,לא על*  71pיבנה תקעו  ,אלא מטעם הנייד דאקיאי שהיו
׳פולין לעשות למו  .אן נכ״ז על כ• שמון) תתקנה מהתקיעה להערים הסמוכות לירושלים
וליבנה היה איזה לד השתוות בינותן שהיו ׳פולין לתקוע בם נר״ה שסל להיות בשנת אמר:
אן! ניבנה כן  ,למען עורר וחדד את התלמידים ולתת לננס גס על החילוק בתקנת ריב")
ולתשמיענו  :דיש תקנה אסר התקנה  ,היינו אסר התקנה מירושלים והעיירות הסמוכות
לה על ד״ת  ,יש עוד תקנה ליבנה והעיירות השמופוח לה על דבריהם  ,והוא הדין גס
לרחוקות בפל מקום ש :ופל לעשות ב״ד דאקרא׳ • —
אבל אחרי רואי ראיתי להדנורים בה משנה וירושלמי השוקלים לתמיזשנה הזאת! וגם
אח נאור׳ הקודמת בדברי הירושלמי — ובאמת ׳כולכן אנו מדברי הירושלמי לחזק עוד
שי' הרמ״נם בדבר הזה שפירש  :שלהת״ק בעינן נ״ד קבוע וריב״ז לא תיקן רק תקנה
סדא וירושלים לא היתה יתירה רק כ״מ שיש ב״ד קבוע תוקעין גם בהעיירות הקמוכות
ולדברי תאמרו לו וכוי ד׳ ננ״ד דאקראי  ,ולדעתם שחי תקנות חיקן ריני׳ז  ,נסדא את
ירושלים והעיירות הקמוכות על דית  ,והתקנה השגיח היחה  :אחד יבנה ואחד כ״מ שיש
נו נ״ד דאקרא׳  ,והתקנת הזאת היסה על דבריהם  ,וע״כ לא היה יפה פח יבנה משאר
העיירות אשר נתפשט במו תקנת ריב״ז  ,כ• נם ניבנה לא היו חוקעין בעת ההיא אלא
ננ״ד דאקרא׳ לבד — וגם העיירות הקמונות אס רצו לתקוע על תקנת זו מרינ״ז על
דבריהם  ,היו צריכים לעשות למו נ״ד דאקרא׳ ביבנה והעיירות הרחוקות ואחר שבאנו
לדרך הישר נחקור עוד לטעמי התקנות ועל התנאים שהחנה נמו רינ״ז לפי דברי האמרו
לו וכוי  .והלל שריב״ז בתקנותיו הללו לא לחוקקן על ד״ת ודבריהם בא  ,רק מעת
ובכל עת שנעחקו וגלתה הסנהדרין מהמקדש  ,היה המקדש בעיני הפרושים כחרב ושמם
והחזירו אח הדברים לד״ת ודבריהם והתחילו בירושלים והעיירות הסמוכות שידעו נו ביום
מהקניעא דירחא לתקוע כפי ד״ח גס בר״ה שסל להיות בשבת  ,וגם בה ערים הרחוקות
התירו הפרושים מדבריהם  ,שהעמידו על ד״ת  ,לתקוע נפל מקום ומקום אן! באין נ״ד,
נסמכס על דבריהם וחשבונם ( ר״ה י״ט ניצה ע״ז ) מימות עזרא ואילך לא מלאנו אלול
מעובר  ,ועל השלוסין היוצאין על אלול משני ר״ה (שם בר״ה יעו״ש) ולמען עשות הכירא
וזכר  ,שלא יבואו להוציא ד׳ אמות נר״הר שנו נדור ההוא אח המשנה הסלונה  :תקיעות
ל ״ה ויובל דוחה את השנת נגנולין ( וכמסקנת הגמרא ר״ה לי ) איש בביתו  ,והוא
,דברי רש " ׳ בפירושו לדברי הגמרא ( סוכה מ״ג ) על לולב  ,הא חקינא ליה רבנן,
גם המה פושטים הטלפיס ומחניפים בלשונם • ומעלליהם אל ד׳  ,אבל אין פיתם
כלבבם  ,והמה למרות עיני די הרואה ללבב ( ע״ן בכ״י הטפט  23י זייטע ) 33וכל
הדברים הללו נכללו ג״כ בדברי נתאי הארנל׳  :תרחק משכן רע  ,ואל תתחבר
לרשע  ,ואל תתיאש מן הפורענות  ,ואוי לרשע רע כ׳ גמול ידיי יעשה לו  ,ואוי
לנפשם כי גמלו להם רע  ,כי מינה מחריב בה .
והנה אם כ׳ עוד בחורן! העבר הצעתי הדברים האלה באריכות לפני כבודן,
אן לא הודעת לי בפרט אח משפטן עליהם  ,ונפש• כלתה מאוד לדעת על כל פרט
ושרע את משפטן אמרתי לשנות ולדון לפניך נזה עוד הפעם בקיצור — ומעתה
נחזור לעניננו ונאמר גם אחרי שנחרבו החניות ע" ׳ הד״נ׳ גזירות ג׳ שנים קודם
ירושלים ( נ״מ פ״ס ) נחרבה גס ירושלים משקלקלו הקנאים לדון דין חורה טל יסוד
שנאת חנם ודבורם ומו״מ לא היה באמונה וננחת עם הבריות ונתחלל שם שמיס
והתורה על ידם — ובעת ההיא בכל יום ויום בת קול יוצאת מהר מורג ומכרזת
ואומרת אוי להם לבריות מעלבונה של תורה  ,והנח קול הזאת היא דברת הבריות
"כלימת הגויס וסיפח העמיס באמור להם עם ד׳ אלה ומארצו יצאו ( יחזקאל ל״ו
ועי יומא פ״ו) והנ״ק הזאת אנו שומעין בכל דור ודור ובכל יום ויום על המגלים
פנים בתורה שלא כהלכה  ,הליכות עולם והליכות דרן ארן  ,ועל המחבקים חיק
אשה זרה יפה וקרת טעם  ,וננתנה לו אתנן נזם זהב על אפו אן) החזיר ( עיין
אבות פ" ו) יחרה אפו והוא שונא בשנאת חנם לכל הבא עליה בדברי טעם ודעת
בנן חורין  ,ושלא ע" מ לקבל פרק  ,וכמאמרם ( פסחים מ״ע בי ) כל העוסק בתורה
לפני ע יה כאילו נא טל ארוסתו בפניו  ,וע״הזה הוא הע״ה שקרא ושנה ולא שימש ת׳ייו
(סוטה כ״ב ׳עו״ש) וע״ב ט״ה מן התורה כזה שהוא ממינה ותתנה מחריב בה  .ויש לי
נזה אריכות דברים להאיר באור חדש עלי כל העניניס חללו  ,אן כנר הארכתי •ותר
מדי  ,ועוד חזון למועד .
*
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יפירש״י כדקתני במהניהין שיהא בא״וא גומל בביתו  ,ומהון שלא התרמס לו אלא נניתו
זבוי הוא ולא אה• לאפוק•  .ויובל להיוח כ׳ גס תתקגת «לול  ,ש* הא «ל א״וא גועל
בהמשגהi
בניהו היה ג" נ נעה ההיא שגהננרה המחלוקח נין הכהוה  .כי מבואי שם
העעם  :שהיו מנין איש אה הנידו וראו נ״ד שנאו ליד׳ קכנה  ,ולא היה למו מורא מקים
וקדשים  ,וגם לא פחדו מהכ״הג והכהנים העובדים והשוערים מנ״ד ש״מ שהמחלוקח
נין הבהנים והפיוסים והעם גהגנרה נעה ההיא  ,ועוד נימי « לאני ראיגו נקראו חגי
על הכהנים נזמנו אמר  :וגם אני נסח• אחכם גנזים ושפלים לכל העם וכד — ואנעיגניס
איש הונו  ,נראוהו נזמנו להגי כהני דלא מעלי  ,והס ההעלעניסטען אמר נגדם להלמיייו
אל ההיו כעבדים המשמשים אח הרב ע ' מ לקבל פרת וכו'  ,והפרת הוא המהנוח
כהונה והמעשרות שחמסו לעצמם  ,סיים במאמרו  :וההא מורא שמים עליכם והמכוון
נזה לאמי  :את מוראו ( ואת מקדשו) אל תיראו ולא העריצו את ד׳ לבאות אוהו
הקדישו והוא מוראנס והוא מעריצכם  .העולה לנו מכל זה כי עוד ארבעים שנה
קודם הסרבן  ,נעת שנתחדשה המחלוקת הישנה והצדוקים הרימו ראש התירו הפרושים
לתקוע בכל מקום נר״ה שחל להיות בשבת אף נגנולין אית בביתו  ,רק נעת
מלחמת הקנאים עם הרומים היה רינ״ז יושב מפחד וחרד  ,אם יתקעו העם שופר
נעיר נהתמוכות והרחוקות אשר כנר נכבשו ח" ׳ הרומים וגס נשבח אשר לא היו
נותגין כן מימים ימימה  .שיוכלו לאמר עליהן ; ננימוסין איכון עסיקין  ,ויהיו
השונאים סנורין שמא עליהם הם הולכין  ,ויעמדו עליהן ויהרגום  ,וכמעשה שהיה (עיין
ירושלמי ר״ה פ״ד ה״ח ׳עו״ש) וע״כ נא רינ״ז לגרוע מהתקנה הראשונה ומנהג הראשון
מעת שנעתקו הסנהדרין מהמקדש וגרע אח כת השמיכות לירושלים הרחוקות נמעט אן> |
שיודעי; נו ניוס מהקניעא דירחא  ,בתקנתו שהערים הסמוכות לירושלים צריכין לשלשה
דניים שיהיו רואת ושומעת וקרובה ויכולה לבוא  ,וכל שאין בה שלשה דברים הללו אין
הוקעין נה  .אף שיודעת נקניעא דירת א  .ונהערים הרחוקות תיקן שלא יתקעו רק ננ״ד
ונ״ד זריזין ויודיעו מקודם להנציב רומי שבעירם שרק ננימוסין הן עקוקין ולא ס״ו נמרי
ומעל  ,ונזה יהיה שלום על ישראל הנכנסין ויושנין בשלום עם הרומים  .אך העיר הסמוכה
לירושלים ורחוקה נדבר אחד מהשלשה דברים ממנה  ,הסברא נותנת שלא חיתח רשאי
נעת ההיא לחקיע אף ננ״ד  ,כ׳ על שהיתה סמוכה לעיר מרידתא  ,ובל המחנות מהערב
לב מהרומים היו מונים על חרבם נהע״רות הסמוכות מחו ) לתסוס ירושלים  ,יש לחיש
ביותר שמא יעמדו עליהם ויהרגום  ,כי נעת מלחמה יש ישוח למשחית יהיה מי שיהיה
להשחית ולהרוג אף נרעש כל דתו ואף שלא מן סדין.
ולכל הדברים האלה כ״ל לכוון את דברי גמרת הירושלמי שם על הלכת נ׳ כי
נפרשם לתקנת רינ״ז לא פרשו רק השלשה דניים שתיו צריכים לפי הקנתו  ,וגס את
תקנתו מהנייד  .נאמרם והן שיתו כל הדברים האלו בה וכוי — ב• רינ״ז לגרוע נא.
ל' יונת נע* היתה יכולת לבוא בעי רובין היך" Vופשעו ליה מן " מה דאת אמר בירושלים
שכל עיר שהוא רואה ושומעת וקרובה ויכולה לבוא תוקעין בה ואמר ( המספר וכפי כת)
אף ניבנה בן  ,שגם ניבנה היו הוקפדן הערים הסמוכות  ,ומפרש המספר את דבריו,
היכי תמצא  ,ובמה נתחלק ירושלים מיבנה נאמרו נ ירושלים דבר הורה והע״ריס הסמוכות
לה ד״ת  ,בי מציון תצא חורה גם להערים הסמוכות והיו יודעין באותו היום
מהקניעא דירהא ,ואף שהיו רסוקין נמעע ולא היתת רואת ושומעת וכוי  ,נכ״ז היו |
סוקעין מקמא דאתי רינ״ז  ,כי היו יודעין מהקניעא דירסא ע״י השלוק׳ נ״ד או ע" ׳
ואףi
התהומי! • ״ורינ״ז מתקן על ד״ת״ לגרוע את כס  .הרחוק׳! שהיו רחוק ין נמעע
שהשלוח• ב״ד • כולי! לבוא עליהן או המה ׳כולין לבוא ע״י עירונין לא יתקעו אא״ב
והעיירותj
יש נה שלשת דברים הללו שיושבת נצלה והן כעינורה של עיר  .״ויבנה מדבריהן
הסמוכות לס מדבריהן ! ״ור־נ״ז מתקין על דבריהם" וג״ב לגרוע את כחם להצריך נ״ד .
דאקראי " ויש תקנה אחי התקנה" היינו אסר התקנה הקודמת שהיו נוהגין לתקוע י
נכ" מ הן הרחוקות נ« עע  ,והן הרתוקות הרנה  ,אלה מדיית ואלה מדבריהם  ,נאת
התקנה מרינ״ז  ,ועשה אח הקרובים והס העיירות הסמוכות שהיתה רואת בקדוש
החודש  ,או שהיתה שומעת מתשלומי נ״ד  ,או שהיחת יכולה לבוא ע״י עירונין  ,ונדבר
ורגל אחת היו סומכין מל ירושלים לתקיע מד״ת — לרחוקים  ,ננעלו להאו או  ,מפני
אוי אוי האויבים  ,והצריך להסמוכות החיקעין יסומכין על כסאות ירושלים  ,לכסא משלש
רגלים ושלשה דברים  ,ואם נחסר דבר ורגל אמד אין תוקעין נה בלל  .ואח העיירות
הרחוקות עשת רינ״ז לקרונות  ,בחיובם והתירם לתקוע ננ״ד דאקרא*  .ומזה נפשע
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האינע " דל׳ יוגה ר< « לה קרונה ני/ה לפלט היושנח מחו׳ 1לתחום ( וגינל׳ הג «/מ
ני״ה לי ) וי) ן! ניייונ לי) מסג•  ,כ• ד -נ״ז לגיוני ני)  .וכפי תניאה « ינרי תייושלמי
שנקט רק יננה  ,נשמע שגס נההקנה הראשונה  :איש נ נ יה ו לא נחפשטה הקנסס
לכל הערים היחוקוה  ,רק להקרונוס א!> בדבר אחד לירושלים או ליבנה  ,ני מפח
מהמקדש נחפלדה גס הנורה הסכמים והחנירים ומהם שמו עוד נעה
שנמחקו
הסנהדרין נינגה  ,יע״ג עשו מעלה הזאת ליגנה והסיווכוה הסריס למשווטהם ,
ההיא אה « ישנס
ונעה מלחמה הקנאים גרע רינ״ז — לפי דבל• רמסשר לשיטת תאמרו לו — את נח
ירושלים וענה  ,א ל אס״כ כשניסן לו ענה מטטס אקפיימס " לקנוע נה חפלה ותפילין
׳לטשוה נה כל מה שרוצה נטשוה ( אד׳׳רנ פרק לניט׳ ) ומענה יצא חורה וטנודה  ,זו
תשלה  ,אז הזרה ענת והעיירות הסמוכות לד״ת  ,ולמען שלא ישלו האויניס עלינו שנו
נדור ההוא להמשנה ( ר״ה ל״נ ני ) העונל לפני החינה ני״ט של ל׳׳ה השני מתקיע
יעו״ש נננל• וירושלמי ( סי ׳נ ) ובזמן ההוא נחכנקו כל הערים אן> הערים הרסוקוה
לענה לחקוט טל י״ה נרוב עם  ,נמקוס המקדש מעט אשר שמה ישנו אן> הכקאוח
למשפט  ,וגם אחרי שגלשה הסנהדרין וניה הוטד מענה ולא היו חוקעץ נר״ה שחל
להיוה נשנה על ד״ה כ״א נטין טנ ׳ נכל זה נשאלה ענה נסקנח לינ״ז טל דנריהס
נה גם ננ״ד דאקראי  ,וכל רטרים קנינוחיה נסכנסו שמה.
והיו
הוקטין הינדים האלה י״ל לנאר ולהגיה אח דנלי רג יצחק נר • יסן) ( ל״ה ל' ) "כ•
וט פ
»סיים סליסא דצנודא הקיטה ניננה לא שמט אינש קל אוני׳ מקל תקיע־א ( דיחייא• )
ולכאורה צריך עיון הלא נזמן ר׳ יצסק נר יוסף כנר גלחה הניח וטד מענה  ,ולא היו
סוקטין כ״א נטין טנ  ,ואין■ היו חוקטין ניגנת נימיו נחקיעה גדולה כזו  ,ומזה לאיה
לניאולי ולפירוש הרמ״נס  ,שלינרי האמלו לו חיקן רינ״ז טל ינריתם נחקוע גס ננ״ד
דאקראי  ,והתקנה הזאת אס כ• לא נשפשטה נהעלים הדסוקוה — לא החקנה הראשונה
מינליהס ולא תקנה לינ״ז על דנריהס  .נענה נחפשטה הראשונה והשניה  ,וקיימו וקנלו
זאח גם נטרס ניאו! רע״ז והסנהדרין שמה  ,וע״כ גס כשגלסה הסנהדרין חזרו הדנליס
ליושנה נענה  — .אך עדיין צליכין אנו למודעי אח הפירוש מן  :ולא שמע אינם קל
אוני׳  ,או כנוסחה ההוס׳  :אוזני׳  ,וגס מאיזה מקום הוכיחו מסירי תש" ס שעל ל״ת שחל
להיוס נשנה יסוננו דני׳ ד יצחק  ,ואס נאמר נניאורו  :שלא שמע אינש לקולו כי
קול השופר הולך והזק עי « אוי נאזנו ונהסרש מהקל חקעסא ונדרך גוזמא אמר זאה
— א״כ מהיני תיחי לן שבר״ה שתל נשנת היה ? והוכחת רש״י מדנקיט ענת לאו הונחה
מעלי ותא היא  ,כי נוכל לומר שנא להשמיענו נזה  ,שנענה חוקעין יחידין נסקיעה גדולת,
והסוג הוא על חכמי ננל להנהיג אח העם ככה גם נמקומם  ,כמו שנאמת מצאנו
כהפיסקים שלמדו ולימדו מזה שהסע הוא על ימידיס להקוע אסר ההפלה כדי לערננ
אח השטן  ,וכפי הנראה לא היה נאמר נראשונת המלה  :דיס■ יאה נדנרי ל׳ יצחק,
והיא הוספה מאוחרת  ,ב• נל• המלה הזאה לא הנינו הוכחת הגמרא מינריו שגם היחידים
חוקעין כ׳ נאפשר היה לאמר שהשמיע נזה כי הש״ן או שליח נ׳׳י היה חוקע נקול גדול
וחזק וסו!> סין> קשה מהיני חיתי להרנות נמלק ולהוכיח ? וגס הלשון קל אוני׳ הוא
זר והיה צ״ל קולו  — .וע״כ נ״ל להגיה ותהה אוזני׳ צ״ל חזני׳  ,והשמיענו נזה הלכות
נדולוה וקנועוח דאיכא למשמע מיני' לאמר אם כ׳ נימיו לא היה ענה ג" כ רק מדנריהם ,
ותקיעהם נשנה היה ננ״ד ועם נ״י האקראי שלהם ומטעם הקנס לינ״ז שנספשעה
נס מאז — רק ניננה  ,נכ״ז אן> כשגלתה הסנהדרין משס נשאל המנהג להתכנס לענה
כל הערים — הרחוקים מניח הועד שיוכלו להקוע שמה על ד״ה — למען חקוע שמה
נית יינם יאקרא׳ מסקנה רינ״ז טל דנריהס ומחמח כי הנ״תכ מענה  ,ששמה הנ״י
נושנין היה קטן מהביל אה כל הטם המסאספיס לענה  ,תיו מוכרחים הנאספים להתפלל
סי׳ ני) ויש להת עוד טטס להתקנת הזאת  « ,לנד הטעמים הנזכרים ננללי וירושלמי,
והוא כדקתני רשנ״י  :והקרנסם נמקוס שהקלננוח קרינין  ,ואנו משלמים כעת
הפרים נשפתינו ( העניה כ"! נ' ) ואנו חוקטין נעה הזכרה הקרננוה  ,וע׳ סוס'
ר״ה ל״ה ד״ה אילימא וכו׳ שהניאו נשם ל״ת שהמקראוה של ימסןז שהם נמקום
הקרננות צריך להזכיר לעולם וכו ' יעו״ש  ,ועיין נאשר׳ שבחג שלנים נחלקו עליו
ולא ידעו טעמו יעו״ם  ,ולפי דנלינו נכונים מאוד דנריו  ,שעשת זאת לעיקר למען
שיהקע נמקוה הזכרה הקרננוח.
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נמקותות ובתים נפרדים  ,רק לעה התקיעה היה זה נכנס לתקוע ביחידי  ,במקום הנ״ד
וזה יוצא אתרי שתקע להתפלל תפלת מיחף במקום התפלת שקבע לעצמו מקודם  ,וע״י
תקיעת היחידים שלא שמעו נצבור  ,לא שמע אינש — בב״הב שהיו ׳ושנין הנ״ד —
לקל תז  , ' •:והוא הש״ן המתפלל במקום הנ״ד תפלת מוסף  ,כ׳ אם אמרו תר׳ ק לא לא
משתמע׳  ,מכ״ש קול מזן גגד קול שופל  ,ומזה שפיל הוכיחו מחדלי הש״ח שגם יחידים
תקעו ביבנה נר״ת שחל להיות בשנת.
והנה לכאורה עוד זאת יש לצו להוכיח מדברי ל' יצחק שהתקיעות דמיושב היו אצלם
שעיקר  ,ולהצנור לא היו רק התקיעות דמיושב  ,והמנהג מהתקיעות דמעומד נאי ינשתלשלו
מהתקיעות דיחידאי שחיו תוקעין נר״ה שחל בשבת נעת שתתפלל הש״ן תפלת מוחן) ,
ונהנעל הטעם מהתקיעות דיחידא׳ שהיו בערבוביא ולא על החלל לא לצו לנעלם לגמרי,
ונתנו זכר וקדרילמו על קדר הברכות  .אבל יוכל להיות שדברי הפיחקיס אמתים
שהתקיעות דמעימד המת העיקר  ,ובראשונה בעוד שהיו ישראל שרו "! נאלצם בשלום
ובשלות  ,היו זרי ;■:והיו תוקעין בכל ר״ה בשחרית על קדר הברכות  ,וכדברי המאיר:
ושמעיקל ושורש ההלכה אין נל״ה שנע ברכות  ,אלא תשע הן נין בשחרית ני; במוחן)
וכוי ׳ע״וש ונתר"; והריר־ בן שדחו דבליו מדברי יזרושלמ׳ שבועות < עו"ש  ,אבל נוחחת
התיחפתא ל״ה בפלוגת נ״ש וב״ה ראיה לדברי המאור  .ולפי דברי המאור צריכין אנו
להגיה ולגרוש בירושלמי כפי דברי התוקפתא — לק אח״כ באשר באנו תחת יד הלומים
כשהיו תוקעין בשחרית אן) כ׳ הרואה חיה יבול לראות שננימיחין איכון עחיקין  ,נכ״ז
באו ליד׳ תקלה עי׳ המשטינים והמלשינים שהקיצו לשרי רומי משינתם כשאמרו קול
מלחמה אנו שומעים  ,ולא היו להם פנאי לנקר בדינם ונפלו עליתם והרגום  ,והתקינו
שהשני מתקיע למען לערבב את השטן — .
ויען כ• ראיתי נזה לכל הפיחקיס והמפרשים ערבוב ונבוכה דבלים בביאת השען
בתוכם לקול השופר להגיד למו פשעם ואת חטאתם ולהניא מכת איוב על התוקעים
כדבר הלבה  ,ואויב באיוב נתחלף לה ו  ,ואין מלין יושר לדברי ל׳ יצחק ( ר״ה ט״ז חע״א)
הנני להעתיק לפני כ״ה כל דברי ר׳ יצחק בנידון ולהמליץ אותם לפי דרכינו  ,ועליך המשפע
לרחק או לקרב  ,ואלת הם דבריו  :למה תוקעי! ומריע־ן כשהן יושבי; ותוקעין ומריע׳!
כשהן עימדין כדי לערבב את השטן  ,יאר״י כל שנה שאין חוקעין לה בתחילתה מריעין
לה בחיפה מ ט דלא עילנב השט; — והנ״ל כי כל דבליו עולין יפה על המשנה ( ר״ה
ל" )7השני מתקיע  ,יאמרו ע״ז בירושלמי רינ״א בשם ר ' יוחנן מפני מעשה שאירע פעם
אתת תקעו בראשונה (בשחרית) והיו השונאים חבורים שמא עליהם הן הולכין ועמדו
עליהם והרגום מיגו דאינו; חמי לו! קראי; שמע ומצליין מצלי ותוקע׳; אינון אמלין בנימוחין
אינו; עחיקין ואמר אף בהלל כ; ( כ• גס ההלל נתקנה על גאילתיגו ועל פדות נפשינו
מהאויבים והצוררים  ,וגס נזה איכא למיחוש שיאמרו מיחדא קא חדי בנו ׳הודאי) ליה
כל עמא המן (הלל הוא בכלל תפלה והעם מהאויבים ליחא תמן  ,לדעת אס אנו מוחיפים
את התפלה נהלל או לא  ,וגם לאימת׳ אנו מיחיפין להיות בעיניהם לחדוש ופלא  ,מה
יום מיומיס  ,למען יבואו לנ״הב לשאל ולדעת משפע׳ צדק ודרכי היהודיה  ,ולעליל
עלינו) אבל בתקיעת א״ר יונה כתיב ואותי יום יום ׳דרושו; זה תקיעה וערבה  ,והימים
הללו הואיל שנשתנו נדבר פלא בעיני עמי האר ) האויבים והצוררים אותנו המה באו
לנ״הכ לחקור ולדרוש אס זאת ועל מה זאת  ,ונקיע עדנה כ׳ גם על הערבה היו מלשינים
ומשטינים לאמר שאנו מורים נזה על חביטת וכלות שונאינו ( ע״ן כ״י העפט  20זייטע
 )35וד יונה אמר והחמין עליהם נדרך אסמכתא את הכתובים לאמי שהמה האויבים הללו
יורשי; אותו בשני ימים הללו  :ודעת דרכי יחפצו; ובו' ישאלוני משפטי צדק קרנת אלחיס
יחפצו;  ,חוקרי; ודורשי! על היהודים נזה  ,וכאשררוא־ן ב• לא עניים מרודים באו הבית זו
נה"כ  ,רק עניים ושפלי רוח  ,ובנימוסי; עחיק־ן נגנוחי וילולי  ,מנימין אותנו נענדותינו,
ובעבודה זו הפלת  ,להשמיע במרום את קולינו נילול׳ ,נאמרם הלוא׳ שיתפללו כל היום ויבופו
כשופר כסוף אס ראשיהם באשר תכבד העבודה עליהם  ,ואל ישעו לדברי מרידת ומלחמת
לפתח חרצובות רשע וכוי  ,ומחמת כי הפחותים וההדיוט׳ ם שנאוינינו המה עלולים לעליל
ולהשעין ולהרוג בנו בלי חקירה ודרישה ואילמלא מוראה של מלכות כנר ננלענו מהם ,
ומלן במשפט יעמיד ארך ע"כ תקנו  :השני מתקיע  ,והמתינו בתחלח השנה עח התקיעה
עם שיעמדו השרים והמלכים והיא נהשעח הגי ( משנה ברכות טי) וכאשר לא ינום ולא
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יישן יוד•« להם שננימוש־ן איכון עסיקין (שי ' ג ),ודברים האלה המליץ ל׳ יצחק במליצה
לשונו על התקיעות נאמרו כדי לערבב את השען  ,ני עוד חששו חכמינו שן ישימו אויבינו
את לננס להדנריס והברכות האמורים נעת התקיעה והמה מלכיוח זכרונות ושוסליוח
נשורענות של עכ״ום (עיין ל״ה ל״ב בי) ובזה יהיה נשמח שה לחח חרב ביד אויבנו
להרוג אותנו אך כאשר יהיו לואין הערנוניא מתשללין וקולאין בתולה וגועים ותוקעין
בישיבה וחוזרי! ומתשללין ותוקעין ומליעין בננומי וילולי בעמידה  ,יתערבב דעתם נהדגרים
בל• נועם ויחיאשו לביא אל ׳שוד הדברים ויאמרו מה לנו ולהם ולנימישיהם ויפעירו שפת
ויניעו לאש על הפעוטות דשיימא במאה פועוח כאימא דשישלה וכאמם היושבת על
המשבר  ,ונזה ישכר פיהם ולא •דעו ולא יבינו כי דעתם ודעה אמס היא המעלננח
ומטורפת והשנליס נאת לשבר אה אזנם — ואמר ל' ׳ עוד  :כל שנה שאין סוקעין לה
בתחלתה  ,והוא■ אם אהל כל עילנוב הדברים שאנו ננושין כדי לערבב את דעתם ודעת
השטן  ,אם אע״ש כן לא הניחו האדנים אותנו לתקוע נר״ה מזה ש״מ כי גברו עלינו
לשונות המשטינים בתחילת השנה  ,והסיף מהמלשינות כאשל הרשע הזה קם יהיה שירעו
לנו  q1p3השנה — .
ונפרק׳ דר״א פרק מ״ו ( והובא באשרי ) איתא  :ולכך התקינו חכמים שיהיו תוקעי!
שופר בחודש אלול בכל שכה ושנה וכא ובא לערבב את השט; ולא להשעין על ישראל,
והוא ג" כ כדברנו ,כאשר יראו האויבים ן 1דנר לגיל הוא אצלינו בכל החודש  ,יראו כ׳
לק בנימות׳; הן עתיקי! ולא יבואו לטעות או להטעות  ,ובל העם ישמעו וילאו ויזכירו
משנה לשנה  ,ולא • זידון עוד לשום עלילות דבלים בנו  ,ויהיה בלע המות לנצח  ,והוא
המות הנאה לנו מאויבינו והשטן ע“ ׳ התקיעה הראשונה וכד אנו מניין לי ' ושוני! וחוזרין
ושוני; יתבלע ויתבלבל דעתו ולא איה לי׳ פנאי למעבד קטיגוליא  ,כי בל שנות שיהיה
פונה ימצא מליצים רבים הפודים אותנו מרדת שחת  ,כי הכל יודעי! למת תוקעי! רחמנא
אמרה תקעו  ,וננימותין אינו! עתיקי!  ,ועיין נערוך ערך ערב ׳עו״ש ותראה
שיש לכוון גם דברי הירושלמי הס לדברינו אלה  .ונזה הנני נא לבאר אח מאמרו
(ר״ה ל״ד נ׳) ומלוה נהוקעין יותר מן המנרכין  ,כיצד שתי עיירות באחת תוקעי!
ובאחת מברכי!  ,הולבין למקום שתוקעין וכוי פשיטא הא דאורייתא והא דרבנן לא
לייכא אע״ג דהא ודאי והא תפיקא  ,ועיין פירש " ׳  ,ולי נלאה ב׳ הברייתא הזאת נשנית
ג״ב בשעת הגזירה ובשעה שלא נתערבבה דעה השטן  ,נשמטו לקול הלנה והתפלה וקול
השופר  ,וע״כ במקום שתקעו נסתר נבהלה ושחד לא הי! מברכי! נצבור  ,ובמקום שברכו
באסיפת עם לא תיו תוקעי!  .ואע״ג שאף אם ילך למקום שמנרכין יש ספק נידו שמא
סי׳ ג׳ ) ונדרך אחל נוכל לבאר דברי ל' יוחנן וספולו  ,שבראשונה כאשל היו תוקעי!
בשחרית היה זה גס תימן להעצלים והישנים מעם ישראל לעורר ולהקי׳ן אותם
משינתם ככתוב  :תיתקע שופר נעיר ועם לא יחרדו  ,וגס הסלוהיס על עלשוחם
בשמעם להחקיעה הראשונה יהלכו נחרדה וזריזות באסיפת עם לב“ הכ  ,וכששמעו
השונאים להתקיעת הזאת ופתחו עיניהם משינתם וראו להליכות העם נרעש וזריזות
יתירה  ,חשבו שבאמת יתקעו לאסף להעם ב״י למען ילכו לפול עליתם בהשכמה
נעת כי לא נכונים המה למלחמה  ,וע״כ עמדו להם בנששותס  ,וע״כ תקנו
חכמינו ן השני מתקיע אסרי תפלת שחלית והקריאה בתורה  ,ובעת ההיא כבל התאספו
לב״הכ כל המתפללים ואז ידעו כ׳ רק בנימוסי! הן עתיקי!  ,ואמר אף נהלל כן,
נאמרו שהטעם הוא לבל נעשה לעש לקבוץ  ,הלא גס נהלל המנהג שהחזן וכל
העם עוני! ברעש גלול  ,ואיבא למיחש ג" כ פן יהיה להם מזה רצועת לרדות אותנו
ומשני  :ליח ( ויותר טוב לגיוס  :איח) כל עמא חמן  ,עיקר החששה בעוד שלא
יראו רק הקבוץ ממקומות שונות לקול תרעש  ,אבל בעת ההלל הוא לעש בלא קבוץ,
כ׳ כבל אית כל עמא חמן  ,ואמרו אף בתקיעה איח כל עמא חמן  ,הניחא שנטלו
התקיעה בשחרית קודם התפלה על סדר הברכות  .כ׳ ליח כל עמא חמן  ,וחששו
מהרעש קביצת העם ע“ ׳ התקיעה  ,אבל למה  :השני מתקיע  ,היה למו להשוות
התקיעה להלל ואחר התפלה שחרית והקריאה יתקע הראשון ? א״ל יונה כתיב וכי,
והואיל שאנו מאסרי!  ,אנו מאחרי! עוד מעט לזכות גם הקטנים  ,והוא כפי׳ נעל
ק " ע  ,אך ניתר ביאור ופשטות גס להעקמימות ■עו״ש ותלאה כי לפי דרכינו
יבוא הכל אל נכון  ,ואין אנו צליכין לשבש נהירושלמ• כאשל חשב הלב נעל ק״ע .
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׳צלינו למצוא איש קודם או אלוי ההפלה שיתקע לו בתמר  ,ונמצא ני נוסף על הודאי
נינה < pלו עוד  ptpסקיעה וה״א שזה עדיף קמ״ל.
ובירושלמי שם ה“•  :במקום אמי הוקע׳! ובמקום אמד מנייק  ,איה הל " תני הולך
לו אל התוקע  ,איה מני׳ מני אצל המביך  ,מ״ד הולך לו אצל הוקע נשאי! ביום כדי
לתקוע  .והיינו שהיום בוים שאי; תוקעי;  ,והוא י״ה שסל להיות בשבת שאין הוקע׳;
אלא בבית הועד מדי׳ת  ,או ניבנה גס אמי׳ שגלתה הסנהדרין משם מדבריהם  ,מ״י
הולך לו אצל המביך שיש ביום ני׳ לתקוע ( שלא היום גורס כ׳ סל במול  ,לק מנועם
גזירת המלכות  ,הולך לו אצל המברך ומשיש את דבליו למה ? נאמרו) נשמעינה מן היא
(מן הדא אנו שומעי; לפעמי הדברים ) דא״ל יעקב בי אידי נשם יינ״ל ונו' הולך
לו אצל תוקע ונוי הדא אמרה < ו״ע של י״ה שמל בשבת  ,במקום אמד ונו' הולך לו אצל
מברך למה שהכל יודעי; לתקוע ואין הכל יודעי; לברך ,ד״א אדם מוציא ידי תנירו •
בתקיעה ואין אדם מוציא ידי מנילו נברכה  ,ופירושו  :שאנו אומלין שבודאי ימצא לו אחד
שיתק » לו בסתר  ,ואף אס לא יוכל לילך אחל התפלה והברכה למקום שתקעו בגלוי  ,ימצא
גם במקום שמנלכין לאחד שיהיה תוקע בתוך הנול או מעלה  ,ע "; נר״ה כ״ז נ נהמשנה
והבנלי — ואף הלכות הללו נשנו נעת גוירת ממלכות  ,שהיו נ״י מקיימי; נעת ההיא
הכתוב תקעו נמודש שופר בכסא — ולא בגלוי  ,ואף כי לא מן הנועם הוא — ולמה
חוקעין רחמנא אמר תקעו  :סוק לישראל הוא — .
ולפי באורי נהירושלמ׳ נאמר  :כ׳ הסיום שם " ׳ו״ט של ל״ה שמל להיות בשבת ,
לא כמי שאין ביום כדי לתקוע  ,ואת אמרת הונך נו אצל המביך הדא אמרה שלימן
הוספה מאוחרת היא  ,והתלמידים שלא הבינו נאור הדברים מן  :נשמעינה מ; הדא וכוי
בלבלו והוסיפו ועשו זאת לקושיא ותמיהה  .ע "; נק״ע ותראח את בלבול הדברים שמה,
לא רישא אית ליה סיפא ולא סיפא איה ליה ריפא — ובדוחק נוכל לקיים גס את
הדברים האלה רק בהגהה קטנה תמת  :חדא אמדת שלימן  ,צ״ל  :היא אמרת ילא
פליגון  ,והוכיחו נזה שאי אפשר לומר שגס הברייתא האומרת  :הולך לו אצל המברך וכוי
מ״ר׳ ג*כ ניו״ט של ר״ה שחל נשבח נאמרס  :הלא ביום ההוא אי; ביום כד׳ לתקוע,
ואיך נתת טעמך שהכל יודעי; לתקוע וכוי  ,מה הועילה לנו הידיעה כשאין לנו הנחירה ?
הדא אמרה דלא  ,ניגון  ,אלא הכא מ״ר׳  :כשיש ביום כדי לתקוע  ,שיום ההוא בכל
מקום לא הורע אח התקיעה כ׳ הוא יום של חול  ,רק המקום גורם מגזירת המלכות
י מקנאת השטן — וע״ב • לך מקודם אצל המברך  ,ובטוח • היה שימצא בכל היום נאחד
במקום אחר  ,או גס במקומו ( במקום שאין עין השט; שולט  ,ויוכל לאמי קוים התקיעה
במשא׳  :גירא בעינך שיטנא  ,תוקע אמד להוציא אותו גס בתקיעה  ,והחס מיירי נשאין
ביום נדי לתקוע  ,ב׳ הוא יום שנח  ,וגס לאחר אסור בכל מקום  ,לאחר שיצא לתקוע
בשבת לזנות את אחרים  ,ע“ כ ימהר יילך למקום שתוקעין  ,והוא נניח הועד ותסמונות .
או ניבנה גם לאחר שגלתה הסנהדרין משם  ,שהיו תוקעי; ננ״ד יאקרח• שלהם —
ולמען שלא להרבות במחלוקת ני; הבבלי להירושלמ׳  ,נאמר שגס הבנלי פירש
להנר״תא האומרת  :הולכין למקום שתוקעין מיירי ניו״ט של ר״ה שחל להיות בשבת,
ונאמרס דהא ודאי והא ספק  ,החכונו שנאה להשמיענו  :אף אם המקום שתוקעין הוא
לא בית הועד  ,שתוקעין על ודאי ועל ד״ח  ,רק שהוא מקום שחוקעץ על ספק  ,ועל
דבריהם ומתקנת רינ״ז ננ״ד דאקרא׳ אפ״ת ילך למקום שתוקעין  .ולכאורה ■ש מכאן
ראיה לה רב אלפסי שהיו תוקעין בבית דינו נר״ה כל בנח  ,אך אי משום הא לא איריא
כ׳ יוכל להיות בההכונו נהמקום בתוקע׳; על ספק נס בשבת  ,על יבנה שעשו בה מעלה
לתקוע בבית דינם אף כשגלתה הסנהדרין משם ונמו שבארה׳ זאת מקוים
ועתה הנני אליך אדוני  ,בקרא• אח במך  ,רחמנא  ,רהמנא דאמר תקעו  ,רחמנא
רמס מלי  ,והודיעני אח משפטך על כל הדברים  ,הן לקיומם והן לנפילתם  ,ואפול נא
ניד רחמנא ולא ניד השטן  ,ובכל מקום אשר הזכיר אח במי אבוא אליך ונרנחיך  ,מל
סיר הברכות בברכת ברוך מרדני .דברי אוהבך נאמת מוקירך ומשניו שלמת פרענקטל.
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Von(Smanuci Samucly
מספד מר .ף .
ביפעת הזיוהר
כספיר לטיוהר
השמיש בגבורתיו
יצא מחפתיו
זז  ,־־'.1
וכל האנשים
אביונים ורשים

אשא נהי בצוחה
וארים בבי ואנחה

את בזרוע נטויה
תקח לב1ר תחת;ה
גם בת יפיפיה

אריון אלהים נלקחה!
ושמש עם נדעכה — אישר כגפן פיוריה•
שיר אבל אשירה
עד אן תעזתורר
מות הציורר
וקול ; ללה אעירה
הה במעי זועה י
;צאו לעבודתם
כי הובל לקבורה
למצוא מדדתם
עת שמף אשמעה!
שנפישי ב 1קישורה
אכזרי
מות
!
הח
חרדה
אף קומי רע; תי
ופתאום 1iקיול יי ז1
•
את נפש תמתי,
מעי בי ; סערו
ק 1ל שא1ן ורעדה
ועיני כאש נכמרו
לא אפסה תקותי
כי חטפת הדרי.
וחלחלה
מרתת
ע 1ד זאת נחמתיr
! ־ t 1ז
־ •\ •ז.
אישר הפריד בינינו
בחרבך אישר שלפת
קול בכי ואנקה
באין חמלה טרפת
הוא הוא ; קראנו
ומהומה חזקה:
מרזה!
"עלו בית
וגם אליו ;ישיבנו
פאר ראשי ערפת
הטפת
שלמה
את
כי כן משפטנו.
קול מר ציורה,
המות בא בחלונויתנו
"כי המות שר ך,ג'ש;ה הה ! אכיר בילהותיף
והרג את מחמדי עינינו
נם טרם ביואף,
"חטף בזריוע נטרה
,׳את פאר ראשנו
אפיו שסף עלינו
מי יחיד! לפניף
והפיל עטרת ראשנו.
"עטרת תפארתנו
עת ; חרה אפף
איה צבי תפארת ? איה ייועצנו?
לנצה אהה •י נאספת מן הקיים
את שילמה עבדף היורדת .קבר,
כל שמעיו תצילנה אזנים
את נפש עדינה למעון שקם
מאיור נכבד־ת אבי בין אנשים
ישתפןי בדמע בפלגי מים■
לרישים
היורים
בין
הבדלת
לא
מאז
נוניות
לטקיונניות :ובתולות
קראו
׳• T T
־ S־  T :י( ,
T
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™4י־*'

תבכנה לשבר מאין הסוגיות
הארז
הה  :־כי נגדע
־־־V7T
גם נפלה עטרת תפארת.
איה עדי ראש משפחתנו

אהבת אדם מרישמי מצחן? נפרה
לכן גם נפשך בעינילכ  ;,קרה.
לרעבים נתת מלהקי
לאכי־ון פתחת את ;דקי

* ) ביום רביעי יום נ' דר״ח אלול הרי״ח לפ״ק גוע ססאוס ייאסן> אל עמיו אני
זקני איש אמס שפל רוח וענו מאוד  ,איש אוהב אדם כל ימיו פאר העיר « ו ה'
זלמן פי נ י ליס זצ״ל והיו ימיו שנעים שנים ויקבר בשינה טונה זקן ושבע
ימים  — .והיה היום ההוא יום יגון ומספד מר יום מהומה ומבוכה אל כל יושבי
עיר טיסמנץ.

»1

—

משגב לריף־ ה״תד_ "
ותמיד הציק הלך ל.9ניף י
ודעריוך שירנו זה לכדלןד י'-
על! כל מהלל ;פיו מעלליןז י
אזי תשחק לאבל במעיונןז
ולשירי תבל במדיום קנך.
 3ת טיסטניץ תפרש כפיה
זקן ונער באי שעריה
כי המות ^ לה בהאנותיה
מחמדיה.
על ־ ; ־ T V
פרש *
וידיו  T״
T:
תאנ;ה נשמעה מכל .עברים
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הה! שלמה׳ הובל ?!קברים!
י י •
ין
ז .
למרומייעל הרים תעופתו,
לשבוע נעימות נצח נחלתו — .
סי יתן סות לאביון בקרה¬י
מי יצילהו צבוקה וצרה ? « . . H
׳  V״
וזז
.ז |
הה! כיתומים בלי סעד
נשארנו גלמוד בחיל,ורעד!
כי שיוכן רום שמים
לקחו מן החיים
שמה למעון שמים
בין שרפים רביותןם,

" S. 2. zallcrסעג
תוגתר־רחי. .
מוח אני איש רב פעלים  ,גדול בחורה וניראה  ,הלן בחמים גחמד לחכמים  ,רגוע
על
וימה ’ וסן .בן ארבעים סנה יום כ״א טבח ש״ק ונקבר בכבוד גדול מוש״ק נק״ק נאלש־
ווע׳ן חלט״ז לפ״ק.

אהה׳ נפשי דלפה מתונה
עיני תדמע מאין פוגה.
כזרמי מים יפרצו ירעימו
דטעותי כשטף יתגעשו.
הה  .מי יורני  ,יהי לי אורה׳׳'
איה תפארתי  ,אוצר התורה?
לשוא אחכה׳ לשוא א בקשנו
אלהים לקהו ואיננו!
עיני כהו מבכי כחשכה
מאין הנחם קודר אלכה
מכאבי יזלו פלגי מים
!־כגלי נהר זרמי עינים.
ינון לנפשי רק למנה
רחקה מני מנוחה שאננה
במעטה תוגה אתעטפה
כי הדרת׳ הה י נקטפה•י
רוחי ובשרי כתונה נלכדו
רק בצרה וצוקה נצמדו
ראשי ועיני באש מתלקחת
והאיל לי נהלה נצחת.

רק בינון אדד אהימה
רק נהי תמרורים ארימה
מות שודד עלה בחלוני
נפש ברה שדד מטעוני׳
איה הדרת׳  ,איה הששון ,׳,
נהפך להור! פרץ ואסון!
טורף יוסף נפש מזוקקה
עשה בימיו רק צדקה
עתה ירד לרנבי אדמה
ועמו חיי הושם שממה!
הה׳ דמעות׳ יפרצו פרץ
עצמות יוסף נטמנו בארץ;
אך נפשו מרום לי מאירה
ככוכבי שחק היא בהירה.
יוסף בן פורת לעינים
מלאכים ׳שאוהו על כנפים
יען כתום עשה מפעלו
ערוכה שם לו משכרת עמלו.
ישרו בטמון  ,לאל רק נגלתה י
צדק מפעלו באין עולתה י
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מעין אל חנון בל נעלמה
ומהולל נשער לשוכני אדמה .
אבי< עוד חקוקים מוסריך היקרים

תיחרזלת

—

על לבי — עדי אמות מות ישרים
ואתה בצרור חיים מעון ניתך
ועודך חי יוסף בלב ידידיךז

VonE. Friedliinder
, Lehrer
נכזבה . .

הבל התקרה אין החומלת׳
הצלחה גברת ובשלת.
רק
 t t .ץ?עסק ד־בעא אם איש שם ?עמיו׳
ובעבי השיפק יתקדרו שמיו י
שבש התיוךולת קרביו יופיע ׳
ה;חם אל ן!{עצב'׳ ,׳חוה אברים.
עלי השלך ; הבך׳ קרנך ארים׳
ושערי השלום והשלוה תגיע.

מדוע תעהל אם יועם זהב?
לטה גפש שוקקה ומזי רעב
יעצמו!'.2י למעמם לאיאמינו׳־'
לעילם שת קציר  ,יבראו ימי שמחרת;

איך שברם" אם ;כז;ב ברח־ועם צוחרת
נאנחות הךשיות לבקרים .יאזינו.
אהה ליום י קוו למרפא והבה בעתה<
חן־ות ;מים ששון לילות נשבתה;
<מ ;ה י
הה! איך היית לזונה תקוה נא
;מי גאלתינו באו ,ואן עזרנוז"
אה ממרחק צמית לגזור בשרינו,
בי; שלוים!3ת לך ידך כוננה.
איך ננחל ,חיל ורעדה יאמזנו,
פן תבגדי עוד ותוגת ; לב תמותתגו;
לא נחכה עוד ',פרי התקוהלחייך ;שוה•
המנהלים נובעים ; בזיבו מימיהם ׳
ומהתהומות ' נפערומעיניותיהם ׳
נפשי שוקקה 'לרוות צמאה תקרה־׳

•

—

»
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וןנינו לימין ולשמאל ואין מ:ישיע.
בתקותינו שערי השאולכגיל!־
ךאד> 1תקוה ! ענינו׳ (»נינו זועפים;
את נפת ומור" יבושם ולדת 'החיים׳
כרת ברית להחיותינו יום' ויומיםי
מדוע 'תכזבי'׳ בושקזת על' שדה צופים ',׳
הלנצח תהתלי בי י_ותמ;עלי מעל •י
עד הנה/רמיתני׳ בת בליעל!
זנית הקור .יבי בגדת את תוחלת!
רוח זנונים בקרבך׳' לכי׳ הזי לאיש אחר;
אל תבואי בגבולי  $ני לשחר■
לא תהי\ גברת ביתי ומשלת - .
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 iמחזורים אין 9טהיילען׳ איבערזעטצט סאן מ .ע .ש ט ער ן׳ אין
fl- 8.40 s. W.
דייטשען וויא אין עבראישען לעטטערן
 :ד י ז ע ל ב ע ן אין 5טהיילע ״ " ״ fl. 5.25 ö. W. . . . ..
״ ״ ״  ,,״ fl. 8. C. SB. . . . . 11 n 11 11 n 2
״ 2״ אהנע איבערזעטצונג fl. 1.50 ö. W. . .
״ ״ ״ ״
 דדך החיים סידור הוצאה שלישית עם ד ר ך ה ח י י ם ועם פירוש מ״והגאנצפריעד נ״י ועם פירוש נהורא שלם ונתוספו
שלמה
כו עתה הרכה תפלות ותיקונים כמו הגדה ש״פ י הקפות לש״ת
מהרב חידא ז״ל  ,יוצרות לכל שנתות השנה ׳ סליחות לשובבי״ם ׳
וודוי גדולה להרב חיד״א ז׳׳ל ודומיהם  -על נייר וועלין  fl. 4על

רענאל

-

fl- 5.— 'i. sb. . . . . .

תפלה מכל השנה עם הרבה בקשות אשר לא נדפסו מקדם בהוצאות
הסדור מר שלטה זלמן לונדון על נייר וועלין fl- 3.— L. W. .
״ " " " " " " ״ על נייר רעגאל si. 4.— ö. W. . .
האמונות והדעות נו״לל עשרה מאמרים ע״ם התורה החכמה והמוסר
fl- 1-50 ö. W.
סעדיה הגאון
מאת ר בינו
אגרת בקרת כולל עני ;ים חדשים על התרגומים והמדרשים מאת הגאון
צבי הירש חיות עם הוספות מאת הרב יעקב בריל fl. —.63 ö. W.
יר ושלימה ם׳ המסע לארצות יון  ,אזיא הקטנה ,סיריען ואדמת הקודש
להנוסע דר .ל .א  .פר א נ קל נעתק לשפת עבר מאת מ ענד ל
. W.׳fl. 1.20 1
ב ר“ י ש ט ע ר ן
אוצר נחמד חלק שלישי מאת יצחק ב לו מענם על ד ,כולל כתבי
יקרות אשר היו בגנזי אוצרות הספרים עם הרבה אגרות מחכמי
זמנינו שד״ל׳ גייגער  ,ראפאפארט  ,קירכהיים וכר  — 6• W.ו fl-
וגם מהחלקים הקודמים עור הרבה עמנו  ,ומחיר כל חלק fi. 1.— v. W.
יהויכין שיר דבורי בארבע מחלקות נאך דה ל ,םהיליפםזאן’ם דראטא
ft. 1.— 6. SB.
מאת שטעון באבער

Zur Beachtung ! -MU
st

w

Wir scheu mir hiermit wiederholt genöthigct
, nachdr ii ckli ch
darauf aufmerksam zu macheu
: uns die Beiträge iu feinet verworrenen

und verzogenen, sondern iu einer reinen , deutlichen und
lesbaren Schrift — mit schwarzer Tinte — einsenden zu wollen,
da wir im entgegengesetzten Falle keinen Gebrauch hievon machen
können
. Mau wolle nicht vergessen
, daß mau seine Arbeit für diOessentlichkcit iu die Fe r u e sendet
, und das, christliche Setzer sie
in die Hand dekommen
, denen so wie seldsl den ineisten jikdischen
, dad
Berständuis
! zur Lösung der oft i>1iniverzeihlicher Eile und Leichtfertigkei
hingeworseuen znsainttiengezogcuen Bnchstahen gänzlich fehlt
. Gedichte
, die
pnuktirt erscheinen sollen
׳, »lüsscii uns iu M er u ha s - S chr i f t einge
sendet werden
. Mit G r abschr i st en undT odt cn - D cn kbl ä t t er n
'uttnl wir uns zu verschonen
. Wir haben uns durch Slusuahine derartiger
■Mc bereits eine nur zu gerechte Niige der Kritik zugezogen und liiilfp

el'rnischer Llnsstitze,

literarhistorischen, philologischen,

exegetischen nnd poetischen Inhalts,

znr Förderung des cGiäifcljcu Sprachstudiums
hcrauogtücbttt
von

C׳. Ster » .
1

Fiiiifuudzwaiizigstes Hcst.

IV ,ms fcci uxifcvcmh'^K-n Willen in bicfcv Beziehung ungefällig geigen. Die
liocliite
Jixcliiil . sind »i'cbcv ein Friedhof \ 11v Errichtung von
> ׳Grabdeulinälern , noch ein .(ionivlimenlir Salon , um ; um Stapelplave
gogenfoitigcv Paneghricl ,! 11 dienen ; sic sind einzig nnd allein znrFörderung
, nnd Hebung der ebräischen Sprache bestimm! ; und obbczeichnete Arbeiten
' ■diirfcu daher den ohndies beschränlten Nanni des Heftes nicht schmälern,
nnd können — vorausgesetzt, dass sic ihrem Lule und schalle nach einsprechend ״-- nur inseratweise gegen beifolgenden Betrag , zur Abnahme
eines Dnantllms von Exemplaren aufgenommen werdet,.
Böswillige » Ednüchksvekbreitern: dass die .Neckbe tzizchak aushöre» ,
wolle man keinen Elanben beimessen; denn so wie unsere Eoncorda
»;
nur anfgeschoben aber nicht anfgchoben, eben so wenig werden wir bei
aller Sclbstansopserung unser nnlcr göttlichem Beistände sv lange erhaltenes
heiliges Institut so lange t^ olt uns .(traft und (Gesundheit verleiht auszu
■ geben uns herbeilassen.
Wir sind mit Beiträgen
sehr iibcrhäust. Dies mögen und wollen
- nnserc geehrten Mitarbeiter beherzigen nnd es uns nicht mihdenten, wenn
wir bei dem uns beschränkt zugemessenen Rannic nickt Alles und von
Allen ausnehmen. Als indiseret und anmastend müssen wir es aber be
zeichnen, wenn uus von Manchen, die uns grögere Arbeite» cinsendcn
zngcmnthet wird, das! wir solche aus E i n m a l geben sollen ! Wir möchten
den kennen, der einer nick tjüdisch
en Redaetion eine derartige Zu
mnthnng zu machen wagt ! —
Wir machen zun, Schlüsse nochmals nachdrücklickst°. aus r c *
deutlich
und für nichtsüdischc Setzer berechnete Abschrift der Zn 'e»
ansmcrlsam . —

